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 دهیچک

ان  از یرا جها  صا   یینهادهاا ی، مراتب قواعد حقوق از اصل سلسله یرویران با پیا یظام حقوقن
ان  از ی  صا یضا  و، نیا ا وجود کرده اس . با ینیب شین و مقررات پیدر برابر قوان یقانون اساس
باه هما     یناارر اساسا   ینهادهاا    یصاحح  یرا قلمرویس  زیران مطلوب نیدر ا یقانون اساس
نگهبان صرفاً نهااد   یشورا مثال طور بهکند.  یدا نمیپ یتسر یموجود در نظام حقوق یهنجارها

مصاوب   یهنجارهاا آن نهااد  اس  و نظاارت   یاسحم یبر مصوبات مجلس شورانظارت اساسی 
 یبر هنجارهاا  یوان عدال  ادارین نظارت دی. همچنردیگ یبرنمرا در  ینجارسازان حقوقر هیسا

 یکند. هنجارسازان مت دد و فقادان نظاارت   یدا نمیم پیت م یقانون یاس  و به هنجارها ییاجرا
ران یا یدر نظم حقوق یر با قانون اساسیمغا یسبب ورود و حضور هنجارها، آنها ف الی  جامع بر

. قضات شوند راهر مین یقوان ین اجراامأمور یاجرا برا  شتر در مرحلیها ب رتین مغاید. اشو یم
یر با قانون اساسی مواجه مغا یکه ممکن اس  با هنجارها هستندن یان قوانیاز مجر یکیمحاکم 
را  ین عااد یقضات محاکم بار قاوان   یل موافقان و مخالفان نظارت اساسین پژوهش دالی. اشوند
 ین عااد یقضات محااکم بار قاوان    ی  نظارت اساسیرش صححیمقاله پذ  جینت کند. یم یبررس
 اس .
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 جستارگشایی
  یمشروطۀ به دور ییاجرا یهنجارها ژهیو به یحقوق ینظارت قضات محاکم بر هنجارها مسئل 

در اصل  ییاجرا یقضات محاکم در خصوص هنجارها ی  نظارتیصحح ن دورهی. در اگردد یبازم

هاا   ه و محکمهیعدل  خان وانید» :داش  ی  که مقرر میمشروط ینهم متمم قانون اساس و هشتاد

خواهند داش  کاه آنهاا    یجررا مُ یبلد و یتیو وال یالتیو ا یعموم یها احکام و نظامنامه یوقت

ط حااکم بار آن   یباود. باا توجاه باه شارا      شده رفتهیپذ یضمن صورت به، «دمطابق با قانون باشن

مقنناه  ۀ بر مصوبات قاو  - گرید ینهادها یقضات محاکم و نه از سو ینه از سو -ی نظارت، (1)زمان

 گاذار  قاانون . شاد رفاع   یتا حادود  1358سال  ین نقص در قانون اساسینشده بود. ا ینیب شیپ

مجلاس  ی، قانون اساسا هفتاد و یکم ابق اصل مط 1358ران در سال یا یاسحم یجمهور یاساس

کارده   ی  حدود مقارر در قاانون اساسا   یمحدود به رعا ین عادیرا در وضع قوان یاسحم یشورا

ان  از قاانون  یصا  ینهاد متصد عنوان بهنگهبان  یشوراتضمین رعای  این اصل،  منظور بهاس . 

 ییماورد شناساا   یون اساسا با قان یاسحم یمصوبات مجلس شورا برای بررسی مطابق  یاساس

قاانون  نود و ساوم  اصل ، کمیاصل هفتاد و  یاز متروک شدن محتوا یریجلوگ یقرار گرف . برا

 ینگهباان اعتباار قاانون    یبدون وجاود شاورا   یاسحم ینمود که مجلس شورا ینیب شیپ یاساس

 یماساح  ینگهباان صارفاً باه مصاوبات مجلاس شاورا       یشورا اساسی اما سازوکار نظارت؛ ندارد

را در  یای و اجرا یاعام از قاانون   یموجود در نظام حقاوق  یر قواعد حقوقیو سا (2)شود یمحدود م

قواعاد   یاجارا  مسائول ن بحث باز اس  که قضاات محااکم کاه    ی. لذا همچنان باب اردیگ یبرنم

از ، قارار دارناد   یر باا قاانون اساسا   یمغاا  یو در م رض مواجهه با قواعاد حقاوق  هستند  یحقوق

و  یباا قاانون اساسا    یارزش قاانون عااد   یو قواعاد دارا  ین عادیقوان ی مطابق بررس  یصحح

ی، و عااد  ین برتر اعم از اساسیه با قوانیمجرۀ ر از مصوبات قویغ ییاجرا یر هنجارهایانطباق سا

قضاات محااکم   ی، قاانون اساسا  و هفتاادم   صاد  کیا  اصال  صاراح   بهر. یا خیبرخوردار هستند 

 کنند. ین خودداریقوان با ریمغا یدولت یها نامه نییو آ ها امهن بیتصو یند از اجراا مکلف

قضاات   یدر م ارض اجارا   یتنها قواعد حقاوق  یاسحم ین مصوب مجلس شورایاگرچه قوان

رناد.  یگ یدر م رض اجرا قرار ما  یهستند که در نظام حقوق ین قواعدیشتریب اما یستندمحاکم ن

 هاای  اساسی قضات محااکم بیشاتر اساتدالل    نظارترش ین پذبه همین دلیل مخالفان و موافقا

متمرکا    یاساحم  ین مصاوب مجلاس شاورا   یدر برابر قوان یان  از قانون اساسیش را بر صیخو

 ازجملاه بار دالیلای    و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قاوانین عاادی  ن اند. موافقا کرده

 .کنند استناد می ی  حقوقیک قوا و صححیتفک،   پارلمانیحاکم

 ت پارلمانیحاکم .1
ترین دلیل مخالفاان صاححی  نظاارت اساسای قضاات محااکم بار قاوانین عاادی در دوران           مهم

تفکار ج میا  و خطاناپاذیری     درواقاع مشروطی ، اندیش  حاکمی  پارلمان و قانون مصوب آن و 
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ابار  قانون در طول قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم بوده اس . عدم صیان  از قانون اساسای در بر 

زمان به دلیل بروز ایراداتی نظام حقاوقی را باا مشاکل     مرور بهقوانین مصوب پارلمان در این دوران 

این نظر مطرح شد که منتخب مل  بودن و نماینادگی از ساوی ماردم،     جیتدر بهمواجه نمود و لذا 

مصاوبات  ، نظاارت بار   رو نیا ازاشاود.   های خاود نمای   از حدود صححی  گذاران قانونمانع از تجاوز 

اساسی جمهوری اساحمی   گذار قانونامری ضروری و انکارناپذیر اس . به همین دلیل  گذاران قانون

شورای نگهبان قرار داده   ایران مصوبات مجلس شورای اسحمی را تح  نظارت پیشینی و اتوماتیک

اشی از اس . مخالفان صححی  نظارت اساسی قضات محاکم، بر نظری  حاکمی  مطلق پارلمان و ن

ارادۀ عمومی بودن مصوبات آن و همچنین وجود نظارت شورای نگهباان تأکیاد دارناد. در مقابال،     

حاکمیا  محادود پارلماان و     ازجملهموافقان چنین صححیتی برای قضات محاکم، با ارائ  دالیلی 

ر عدم تداخل نظارت قانونی شورای نگهبان با نظارت قضایی قضات محاکم در مقام پاساخگویی قارا  

 اند. گرفته

 نظر مخالفان .1-1

 ت مطلق پارلمانی. حاکم1-1-1

ی، مردما   ند انتخابات باا کساب پشاتوان   یدر فرآی،   ملیحاکم ینما تمام  نئیآ عنوان بهپارلمان 

ها  اراده  مردم مافوق همۀ ارادی، که در حکوم  دموکراس به این دلیلکند.  ی  میشروع به ف ال

مظهار ارادۀ   عناوان  باه ، پارلماان  شاود  یم یارات از آن اراده ناشیاخت ها و قدرتی  قرار دارد و کل

مصاوبات   وساقم  صح ۀ تواند دربار ینم یچ مرج ی  مطلق برخوردار اس  و هیاز حاکم عمومی

نظاارت قضاات محااکم بار مصاوبات      ، رو نیا ازاآن قائل شود.  یرا برا یآن قضاوت کند و حدود

نی رفتیپاذ ، کیا ضاد دموکرات  یمردم و عملا ۀ ردن ارادمحدود ک یبرا یا لهیوس عنوان بهمجلس 

هساتند کاه شاارع و     ین عدال  به مفهوم و در چاارچوب ین مقامات تنها مأمور تأمیو ا (3)نیس 

 یاساس نظارت  یصحح ینیب شیپ، نیعحوه بر ا .(164 :1384یح، مقنن در نظر داشته اس  )ت

شاود کاه    یما  نجار م یاساحم  یشورا نظارت مضاعف بر مصوبات مجلس، به قضات محاکم یبرا

را  یو تشت  آراء در نظام حقاوق  ی نگهبان بر مصوبات مجلسدخال  قضات در امر نظارت شورا

 خواهد داش . یدر پ

 یاسالم ی. نظارت مضاعف بر مصوبات مجلس شورا1-1-2
ن یا شاود و ا  ینگهبان ارسال م یبه شوراخودی  خودبه صورت به یاسحم یمصوبات مجلس شورا

 یبا اعماال انطبااق مصاوبات مجلاس شاورا      یان  از قانون اساسیص ینهاد متصد عنوان بهرا شو

ل یا باه دل  .(198 :1384، پاردازد )مهرپاور   یم ارهارنظرررف ده روز به  یبا قانون اساس یاسحم

ن برتر مندرج یبر خواس  مردم و مطابق با مواز یاساساً مصوبات پارلمان مبتن، ن نظارتیوجود ا

د. یا را اعاحم نما  یرت باا قاانون اساسای   مغاا  ی نگهباان شاورا  ی اس ، مگر آنکاه ن اساسدر قانو

د ییا رت )تأینان از عدم مغاا یچه با انجام نظارت و اطم یلیبه هر دل یرتین مغایچن که یدرصورت



 مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی 128

ن اسا  کاه   یا ا اصال بار ا  یفرض ، ( اعحم نشودید ضمنیی)تأ یح( چه با گذش  مدت قانونیصر

بادون  ، آن هساتند  یتاب ان مکلف باه اجارا  ی  انون برخوردار اس  و کلمذکور از وصف ق  مصوب

د کنا ایجااد   د مؤثریجاد شود که در اعتبار آن تردی  این صححیا یا مقامیچ فرد یه ینکه برایا

قضاات   نظاارت اساسای    یدر برابر صاحح  ینگهبان مان  یوجود شورا لذا .(164 :1384)تیح، 

، مت ارض یعادقانون و  یاساس ی نی قانون اجهه با دو قانوندر مو یو چنانچه قاضاس  محاکم 

 یرت با قانون اساسا یل مغایبه دل ید و از استناد به قانون عادیاستناد نما یبه اصول قانون اساس

 یبارا  یابیا ک حاق ارز یا خواهد برد و  سؤالر ینگهبان را ز ی  نظر شورایحج، دینما یخوددار

؛ شود ی  آراء و صدور احکام متفاوت در موضوع واحد مشود که سبب بروز تشت یش قائل میخو

بار عادم ت اارض     ینگهبان مبن یرفتن نظر شورایبا پذ یدر موضوع یک قاضیرا ممکن اس  یز

 ید و قاضا یا صاادر نما  ید و بر اساس آن حکمیبه قانون استناد نما یبا قانون اساس یقانون عاد

باا اساتناد باه    ، در همان موضاوع  یقانون اساس با اعتقاد به ت ارض قانون مورد استناد با یگرید

ن امار  یا د. اادی به صادور حکمای دیگار مباادرت کنا     و کنار گذاشتن قانون استن یقانون اساس

 یان  از قاانون اساسا  یصا  رسامی نهاد  عنوان بهنگهبان  یشورا  فیدر ورقضات دخال   ینوع به

، نگهباان  یاخل با نظارت شاورا از تشت  آراء و عدم تد یریجلوگ منظور بهشود. لذا  یمحسوب م

 یبه موضاوع  یدگیستند و در رسیبرخوردار ن ی بر قوانین عادیاساس نظارت  یقضات از صحح

به استناد به  یازیارجاع دهند و ن ین عادنون عادی وجود دارد باید به قانوکه در آن خصوص قا

 .(16-18 :1391، هخوا نخواهند داش  )نجاب  زمان همو  یمواز طور به یاصول قانون اساس

و   شاده  لیتشاک ک یا باه نحاو دموکرات   یاساحم  ینکه مجلاس شاورا  ی  به ایبا عنا، نیبنابرا

 یمرجع خاص یل که در قانون اساسین دلین به ایعموم اس  و همچنۀ از اراد یمصوبات آن ناش

 یجه گرف  که وقتا یتوان نت یشده اس  م ینیب شیپ یبا قانون اساس ین عادیمطابق  قوان یبرا

  نا یدرزمگار محااکم حاق ندارناد     ینگهباان گذشا  د   ید شوراییب مجلس و تأیاز تصو یقانون

باه اساتناد   اناً از عمل کردن به آن یوارد بحث شوند و اح یآن با قانون اساس مغایرتا یمطابق  

ها برای موافقان نظارت اساسی قضاات بار    این استدالل ند.ودداری کنخ مغایرت با قانون اساسی

 بخش نیستند. عادی قناع قوانین 

 موافقان . نظر1-2

 ت محدود پارلمانی. حاکم1-2-1
بلکاه باه کال نظام     ، سا  یک نهاد خااص ن ی  محصور در یم تقد اس  که حاکم هانس کلسن

، کنناد  ی  ما یتب  یاز قانون اساس ۀ قضائیهه و قویمجرۀ که قو شود و همچنان یمربوط م یدولت

  یا دگاه بار حاکم یا ن دیا خحف ا   کند و اگر بریتب  ین اساسد مطلقاً از قانویمقننه هم باۀ قو

از  یناشا  یهاا   ی  از محادود یمقننه به گرۀ ل قوینشانگر پنهان نمودن م، اصرار شود گذار قانون

 یانیمقررات بنۀ کنند نییت  عنوان به یاصول قانون اساس .(31 :1388، اس  )فاورو یقانون اساس
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 یدارا، ماردم  یهاا  یآن و حقاوق و آزاد  یریگ شکل یونگمربوط به حکوم  و چگ یساختیرو ز

اس  که شاهروندان اعام از ماردم و     یموجود در نظام حقوق یر قواعد حقوقیباالتر از سا یارزش

را ماردم باا وضاع قاانون برتار و محادود       یگو باشند ز د پاسخیمردان در صورت نقض آن با دول 

  یا ن قاانون تب  یا   از ایا اند ن س کردهید تأسکه خو یی تاً انتظار دارند قوایطب، شیساختن خو

 .(25 :1387، کنند )مهرپور

که ممکان اسا  باه     یا بر عهده دارد؛ عرصه یگذار قانون  ر در عرصیخط ی ا فهیور پارلمان

بادون هایچ    تاوان  یرا نما عاادی  ن یقاوان لاذا  ل شاود.  یتباد  یتجاوز و نقض قانون اساسا   عرص

رادی افا ۀ بر اساس اراد قانون نمود. یها تلق وق تمام قدرتو ماف یعمومۀ از اراد یناش محدودیتی

ارات یا د اختین افراد فقط بایند. اکنکثری  مجالس مقننه را کسب ااند  شود که توانسته وضع می

ن یا گذارناد. بار ا   اجارا   موقاع  به، جاد کرده اس یآنها ا یبرا یرا که قانون اساس ییها  یو صحح

منشاأ اثار اسا  کاه در حادود       یگاذار  قانوناز لحاظ  یصورت ندگان مردم درینماۀ اراد، اساس

ناد  یفرآعباارت دیگار،   باه  ؛ (146 :1385اسی باشد )کاتوزیان،   آنها و مقررات قانون اسیصحح

اعماال و   یمئخدشه و دا رقابلیغک بودن یمقننه ضامن دموکراتۀ قو یک انتخاب اعضایدموکرات

قدرتمناد در   یا امروزه باه چناان حرباه    یغاتیتبل یااب اره، سو کیاز  زیرا؛ س یمات آنها نیتصم

ناان از  یتوان باه نحاو مطلاق و باا اطم     یگر نمیاند که د ل شدهیتبد یجه  دادن به افکار عموم

، گر ساو یک انتخابات آزاد و منصفانه سخن گف . از دیمردم در  یندگان واق یده شدن نمایبرگ 

را یا ردم را از منتخباان آناان انتظاار داشا ؛ ز    ما  یهاا  خواسته  توان اعمال وفاداران یشه نمیهم

بمانناد و   یکنندگان بااق  مان خود با انتخابیندگان بر عهد و پین نمایوجود ندارد که ا ینیتضم

ن شاهروندان باشاد   یادیا بن یهاا  ین حقاوق و آزاد ین مصاوب آنهاا در جها  تضام    یقاوان   هم

اناات  یو هاوس و جر  یور ها یمقنناه تحا  تاأث   ۀ قاو  یچه بسا اعضاا  .(146 :1388ی، سی)زادع

ماردم   یها یب نند که آزاد ینیب قوانیگر دس  به تصویو عوامل د یجانات انتخاباتیو ه یاسیس

دن به اعماال خودخواهاناه و   ی  بخشید و در جه  مشروعنده الش اع قرار  نافع آنها را تح و م

ونه که کلسان در  گ پس همان .(190 :1384، به نام مردم متوسل شوند )مهرپور شان دارانه جانب

مخاالف   ین اس  که با قاانون اساسا  یکند اعتبار هر قانون وابسته به ا یان میخود ب یهرم حقوق

مناساب   یساازوکارها ی، حااکم از قاانون اساسا    یقوا یاز تخط یریجلوگ منظور بهد ینباشد و با

در ، یبار قاانون اساسا    یمبتنا  ین نحو نظام حکاومت ید تا بدشو ینیب شین قانون پیان  از ایص

 .(44 :1380، مقررات آن هم  گمارد )مهرپور یو اجرا یجه  حفظ و حراس  از قانون اساس

  یا اصال حاکم  یشرف  اس  که باه جاا  یقادر به توس ه و پ یهنگام ینظارت قانون اساس

 مسائل  در قالاب   یقانون اساس یبرتر ۀدید. امروزه اشوحاکم  یقانون اساس یبرترۀ دیا، پارلمان

د ادها  یل ما ایا د را تشکایا داج یوق اساسا ار حقا ااکم با اگفتمان حا  (4)،داراام ونااناقدول  

ۀ اشاار  مادار  قاانون چند به دول   ران هریا یاسحم یجمهور یقانون اساس .(13 :1382ْ ی،)گرج
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قابال   ین امار در عباارات و اصاول قاانون اساسا     یا ها و مظاهر ا جلوه یم نداشته اس  ولیمستق

در چاارچوب   یگاذار  قاانون از جملاه   یتمام اعمال حکومت مدار قانوندر دول   (5)مححظه اس .

 .(309 :1378ی، ش هساتند )هاشام  یاعمال خو مسئولرد و زمامداران یگ یقرار م یقانون اساس

از نهادهاا   یبرخا  یرینظاارت ناپاذ    شا ین اسا  کاه اند  ین دول  ایا  برجست یامدهایاز پ یکی

تاوان بادون اعماال     یگار نمای  بازد و د یرنگ م جیتدر به یگذار قانون یباالخص پارلمان و نهادها

 یاب ار اعمال قدرت پارلمان تنهاا زماان   عنوان بهد زد. قانون ییاعمال آنها مهر تأ یتمام نظارت بر

از آثاار رهاور   ، نیبناابرا ؛ وضع شده باشد یکند که بر اساس قانون اساس یدا میپ یی  اجرایقابل

کاه باا اعماال انطبااق آن باا       اسا  ق مقانن  ارات مطلا یا محادود سااختن اخت  ی، ن مفهومیچن

ن باا  یتطاابق قاوان   یرا ساطح بااال  یا ز ؛ (14و  12 :1382ی، )گرج دشو یمحقق م یاساس قانون

 یهاا  جنباه  یقانون اساسا  یدهد و با برتر یش میرا اف ا ی  اساسیمشروع، موجود یاساس قانون

 .(Tanchev, 2008: 4) ردیگ ینان قرار میمورد اطم یو حقوق یاسیدر نظام س، عمل یقانون

  یا ناه تنهاا پارلماان از حاکم    یقانون اساس یبا توجه به برتر مدار قانوندر دول  ، نیبنابرا

از حادود   یاس  بلکه در صاورت تخطا   ی  قانون اساسیس  و محدود به رعایمطلق برخوردار ن

د مورد یبانخواهد داش  و ن یو اساس یقانون أمنش اعمال وی گرید، شیارات خوی  و اختیصحح

ئا   باا ارا  قضات محاکم بر قوانین عاادی  ینظارت اساس یرد. موافقانان قانون قرار گیاستناد مجر

 ند.ده پاسخ می  یمخالفان ندیگر راد یبه ا یو نظارت قانون ییان نظارت قضایک میتفک

 نگهبان ی. عدم تداخل نظارت قضات با نظارت شورا1-2-2

 یسابب نفا  ی نای شاورای نگهباان    خااص   ید مرجع نظاارت راد که وجوین ایدر مقام پاسخ به ا

باا نظاارت    ید گف  که نظارت قانونید باشو یمنظارت اساسی  ۀ  قضات محاکم در حوزیصحح

ار یا بار اسااس م    ییکاه مقاام قضاا    یعبارت اس  از نظارت ییمتفاوت اس . نظارت قضا ییقضا

باه   یطاورکل  باه دهد و  یانجام م   خواهانیبر شکا یک دعوا و مبتنیصرفاً در چارچوب ی، قانون

 یاس  )زارع ۀ قضائیهه توسط قویمجرۀ مقننه و اعمال و مصوبات قوۀ کنترل مصوبات قو یم نا

ار یا اس  که مقام ناارر بار اسااس م     ینظارت یاما نظارت قانون ؛(152 :1384ی، ریو مرک  مالم

ی، مانید )سال یا نما یکنترل ما اقدام به نظارت و ، خواهان یاز به طرح دعوا از سویبدون ن یقانون

اس  که  اساسی نظارت قانون یقانون اساس 94نگهبان مطابق اصل  ینظارت شورا .(12 :1391

، شود. در ضمن یاعمال م یاسحم یبر مصوبات مجلس شورا ینیشیو پ ، منظم خودکار صورت به

دارد کاه از   یس  یبا قانون اساس یاسحم یمجلس شورا  رت مصوبینگهبان با اعحم مغا یشورا

دادرس تنهاا   ید. ولینما یریجلوگ یو ورود آن به نظم حقوقبا قانون اساسی ر یتحقق قانون مغا

ناد و آن را مقادم بار    یحااکم برگ  ۀ قاعد عنوان بهرا  یقانون اساس شده طرح یحق دارد در دعوا

س  مگر ی  نین دو صححیان ایم یچ ت ارضیپس ه .(147 :1385، انیدارد )کاتوز یقانون عاد

  کرد که فساد آن در خود ادعا یتوان حما یله میک وسیرا تنها با  ینکه ادعا شود قانون اساسیا
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دو راه چاره وجاود داشاته باشاد خردمناد      یدرمان درد یاس  که اگر برا یکلۀ ن قاعدیاس . ا

، انیا بارد )کاتوز  یما  باه کاار  ان ادرما  یراارا با  یر سححاکند و ه یاز دو راه را مسدود نم یکی

باا هام ندارناد تاا بتاوان ادعاا کارد کاه          ی  ارتباط و ت ارضین دو صححیپس ا .(171 :1377

   قضات محاکم اس .یصحح ینف  من ل بهنگهبان  یشورا ینیب شیپ

ر مصاوبات مجلاس   با  یاساسا  نظاارت   ینگهبان تنهاا صاحح   یالزم به ذکر اس  که شورا

مصاوب   یصارفاً باه هنجارهاا    یقاانون  یرهاهنجا که یدرصورت دار اس  شورای اسحمی را عهده

چاه باا پشاتوانه     ی نیا  در ایاران  گرید یادهاااد و نهنواش یدود نمامح یاسحم یمجلس شورا

نگهبان  یک تح  نظارت شورای چیپردازند که ه یم یگذار قانونو چه بدون آن به  یقانون اساس

اعتباار   یداراقابل اساتناد و  و  وجود دارند یدر نظام حقوق یین هنجارهایرند. همچنیگ یقرار نم

ن مصاوب  یجااد نشاده باود. قاوان    ینگهبان ا یشورا هنوزب آنها یکه در زمان تصوهستند  یقانون

؛ ل مصاوبات هساتند  یا ن قبیا انقاحب از ا  یمصوب شاورا  یح قانونیو لوا یش از انقحب اسحمیپ

اناد و   باان نگذشاته  نگه یشاورا  یوجود دارند کاه از صااف   یدر نظام حقوق ییهنجارها، نیبنابرا

نگهباان   یشاورا  نظاارت   پارلمان و یحاکم، جهیدرنتر باشند. یمغا یممکن اس  با قانون اساس

 یهنجارهاا قضاات محااکم بار     یاساسا نظارت   یرش صححیعدم پذبرای  ای کننده ل قانعیدال

 یسا   نظاارت اسا یا رد صاحح یرش یپذ منظور بهنی  ک قوا یستند. استناد به اصل تفکین یقانون

 .مورد توجه اس  ین عادیقضات محاکم بر قوان

 ک قوایاصل تفک. 2
وناان    یات افحطاون و ارساطو از فحساف   یا را در نظرتفکیک قاوا  اصل از لحاظ نظری باید ریش  

نظاران   شامندان و صااحب  یم مساتمر اند ین اصال با  یا ا ین سنگ بناینخست (6)د.کر جوو جس 

ک گاروه  یا ا یا   یک شخصا یقدرت در  نیآفر یمگخودکاو   یفساد انگگذشته و حال از تمرک  

آن به اتحااد   یاس  که زندگ یحقوق یتیشخص، حکوم به نظر ژان ژاک روسو،  اس . یاجتماع

 یرویا د نیا ش اسا ؛ پاس با  یخاو  یآن حفاظ و بقاا    فین وریتر دارد و عمده یش بستگیاعضا

ن یم اه را باه بهتار   جا یهاا  از بخاش  یتوانمند و سرکوبگر وجود داشته باشد تا بتواند هر بخشا 

 یرویا ن نیا اماا ا  ؛(160 :1379، وادار کناد )روساو   باه کاار  ، که متناسب با کل آن اس  یوجه

ک گروه جماع  یا یک شخص ید در دس  ینبا، شود یر میت ب یاسیتوانمند که از آن به قدرت س

شاود و    یده ما یک گروه به استبداد کشیا یک شخص یدر دس   یاسیتمرک  قدرت س شود زیرا

د و در شو  یگر متمایکدیاز  یافتد. لذا الزم اس  که اقتدارات حکومت یافراد به مخاطره م یادآز

 یبه اختحفات ناشا  یدگین و رسیقوان یب و اجرایتصو  فیرد که وریقرار گ ینیار افراد م یاخت

کاه  ن مطلب یا  و با ارائیمنتسک .(46 :1383، ندوشن ین را بر عهده دارند )ج فریقوان یاز اجرا

 یوجاود نخواهاد داشا  و قاضا     یآزاد، ک نشاود یه تفکیمقننه و مجرۀ از دو قو ۀ قضائیهاگر قو

خاود    مردم را در م رض کنتارل خودساران   یات و آزادیممکن اس  که ح، گذار قانون عنوان به
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ساده ثاب  کند که هر کس قدرت نامحادود داشاته    یده اس  به زبانیکوش یطورکل به، قرار دهد

کاه باه    ساتد یا یبازماز قدرت  سوءاستفادهاز  یخواهد کرد و فقط هنگام سوءاستفادهن باشد از آ

ق یا ک قاوا و مهاار قادرت از طر   یا تفک یج  برقارار  ی ین مانع چیبرخورد کند. ا یک مانع قوی

 .(295 :1362، ویقدرت نخواهد بود )منتسک

س  و هفتم ماتمم  یاصل ب  در ینظام مشروطی  از اصول اول یکی عنوان به، ک قوایاصل تفک

ک قاوا در  یا تفک  یا نظر کاه از  یبرداشات بین رش قرار گرف . در ابتدا یمورد پذ (7)،یقانون اساس

کاه  با آنچه ، شد یم جنبش ناتمام مشروطه انپرداز هین نظریتر قلم برجسته از   ویمشروط ۀدور

وجاود   ییهاا  تفااوت ، ه باود ک قاوا در غارب آورده شاد   یا ن بحث تفکیل آغازیو دال أمنشۀ دربار

 ین اصل در قانون اساسا یا .شد یشترین اصل توجه بیگر ایبه وجوه د زمان مرور بهکه  (8)داش 

 (9)یقاانون اساسا  اصل پنجاه و هفاتم   در یضمن صورت به 1358مصوب سال  یاسحم یجمهور

با استناد بر قوانین عادی قضات محاکم نظارت اساسی  نمخالفان و موافقا (10).اس  شده رفتهیپذ

 .کنند. را اثباتات خود ینظر تحش دارند تامختلف  یها ن اصل به گونهیه اب

 مخالفان . نظر2-1
مخالفان صححی  نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی با استناد به اصال تفکیاک قاوا    

باه   یاساحم  یمجلاس شاورا   ی  انحصاار ین در صاحح یاصاوالً تقنا   م تقدند با توجه به اینکه

دخالا  دساتگاه   ، ن باه قضاات محااکم   یقاوان  یابی  ارزیصحح یاعطا، ردم اس از م یندگینما

قضاات   اگرچاه ، گرید عبارت به .(173 :1391ی، و موسو ی)امام اس  یگذار قانوندر امر  ییقضا

باا  ، در عملاما  کنند؛ مبادرت نمین یم به وضع قوانیمستق طور بهمحاکم در مقام نظارت اساسی 

محادود  ن یدر وضاع قاوان   را مقنناه ۀ قاو و اساتقحل   عمال  یآزاد مصاوب، قاانون  نکاردن   اجرا

را یا ز ؛دشاو  یما  یاساحم  یقضات بر مجلس شاورا  ین امر خود سبب تفوق و برتری. ادنینما یم

ن مصاوب  یقاوان  یبا عدم اجرای نی تمیی  حق،  شیخو یف تخصصیقضات محاکم عحوه بر ورا

الشا اع   تحا   نیدر وضع قوانرا  آناستقحل ند توان یم ن قوه هستند ویمقننه قادر به مهار اۀ قو

ن مصوب یقوان یر منتخب مردم با عدم اجرایس  که قضات غین رشیپذ قابل، عحوه بهقرار دهند. 

را یا ز ؛(102 :1378، ک دخال  کنند )م تمدنژادیدموکرات یدر اعمال قوا، مجلس منتخب مردم

 یا ک صانف حرفاه  یا ناه   اسا  خب مردم ندگان منتینما یجم  دستهۀ انگر ارادیب یحقوقۀ قاعد

نمااد   عناوان  باه مصاوبات پارلماان    یآنها. عدم اجارا  یطرف یاز هرگونه علم و دانش و ب نظر قطع

کنار  یق  به م نایدر حق، قضات محاکم یاز سو یرت با قانون اساسیبه عل  مغا ی  ملیحاکم

 .(72 :1384، برول یاس  )لو یر اصول دموکراسیمل  و مغاۀ گذاشتن اراد

نادگان  یاز نما یما ئدا ئ یهک ی  لیوس بهرا  ینیک مل  که قدرت تقنیکند  یان میب 1تورت

                                                                                                                                        
1. Thouret 
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ن را یقاوان  ی  بررسین و تابع اقتدارش صححیقوان یمجر یها تواند به دادگاه یکند نم یاعمال م

ن مصاوب  یقوان یقضات محاکم صرفاً مکلف به اجرا، نیبنابرا ؛(163 :1390ی، واگذار کند )واعظ

  آنان خاارج  یاز حدود صحح یبا قانون اساس ین عادیص مطابق  قوانیو تشخهستند  ارلمانپ

 اس .

گاناه از   ساه  یهاا  با استناد به برداش  موافقان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی

 ند.ده مخالفان پاسخ میرادات یاا به ک قویاصل تفک

 موافقان . نظر2-2
 اس  یحکومت یان قوا و نهادهایف میع ورایم کارها و توزیتقس ک قوایاز تفکن برداش  ینخست

 یو دادرسا  یای اجرا ،یگاذار  قاانون ۀ جااد ساه قاو   یبه ا یاسیس یها نظام ن امریا یکه در راستا

ف یع ورایو توز کارها میتقسنکه بر یک قوا عحوه بر این برداش  از تفکیدر دوم. اند دهکرمبادرت 

لذا  .شود یم ی از تداخل قوا نی  تأکیدریگر و جلوگیکدیقحل قوا از بر است ینوع به، شود ید میتأک

  یا ر قوا نیاز دخال  در کار سا، دارند عهدهبر  یف خاصینکه ورایضمن ا یحکومت یقوا و نهادها

جااد قادرت   یاز ا عحوه بر جلاوگیری  اس  که یک قوا روشیتفکدر برداش  سوم، . شوند یمنع م

 یهاا  یاز حقاوق و آزاد  ان قوایجاد ت ادل میا قیاز طر، گروه کیک شخص و یمتراکم در دس  

 .(24 :1383زایی،  )لک کند یمردم محافظ  م

 ان قوایف میع وظای. توز2-2-1

گاناه اسا .    سه ین قوایف بیع ورایو توز کار میتقسک قوا وجود دارد یکه از تفک ین برداشتیاول

ه یا مجرۀ   حق و قاو ییتم  فیور ۀ قضائیهقو، نیوضع قوانوریف  مقننه ۀ قومطابق این برداش ، 

ۀ قضائیه، قو ی  حق از سوییتم  فیور ی. در خصوص اجرادارند عهده ن را بریقوان یاجرا  فیور

مورف اس  کوشش کناد حکام هار دعاوا را در      یقاض»دارد:  یمقرر م یقانون اساس 167اصل 

ه را یحکام قضا  ، م تبر ایا فتاوی یسحمابد با استناد به منابع م تبر ایابد و اگر نین مدونه بیقوان

باه   یدگین مدونه از رسیا ت ارض قوانیا اجمال ی تواند به بهان  سکوت یا نقص نمید و یصادر نما

ن مدونه و یدر قواند حکم هر دعوا را یبا ین اصل قاضیمطابق ا« دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ن یق مطابقا  موضاوع دعاوا باا قاوان     یا طر ازدر قوانین اساسی و عادی بیاباد و   ازجمله مکتوب

ب یح باه تصاو  یصاح  طاور  باه  یو ماهو یشکل ازلحاظکه مبادرت کند  یقانون ، به اجرایموجود

برخاوردار   یخاصا  مراتاب  سلساله از ی، ک نظاام حقاوق  یا موجود در  یده باشد. قواعد حقوقیرس

 مؤساس ۀ قاو ۀ ز ارادا شاأت گرفتاه  نقانون مادر و  عنوان به یقانون اساسهستند که در رأس آنها 

و  یط شکلیشراد یقرار دارند و با یتر از قانون اساس نییپا  در رتب یر قواعد حقوقیقرار دارد و سا

، را نداشته باشد یطین شرایچن یا چنانچه مقررهلذا د. نی  نمایرا رعا ن قانونیامقرر در  یماهو

 .ردید مورد اجرا قرار گیاس  و نبا یفاقد اعتبار قانون

باه  ، هساتند ح ین صحیقوان یاجرامکلف به  ضات محاکمق، هوریو موریسفسور وقاد پربه اعت
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 ماذکور  یو ماهو یشکل طیچنانچه شرا تا دنکنخود نظارت  ین استنادیبر قوان دیل باین دلیهم

را پاس از احاراز   یا ز دنا ینما یخاوددار  مقارره  آن یاز اجرا،   نشده باشدیرعا یدر قانون اساس

حاال اگار    .(8 :1351، شیه ارزش و اعتبار قانون را نخواهد داش  )آزماا قانون مطروح، رتیمغا

کاه   یقانون قبل ید محتواییگر با تأید یند و قانونیرا مطابق با نظر خود نب یقاض یمقننه رأۀ قو

 باازهم ب رسااند  یباه تصاو  ، دکار  یآن خاوددار  یاز اجرا یرت با قانون اساسیبه عل  مغا یقاض

اسا . باه اعتقااد     یمااهو  ازلحااظ چاه   یشاکل  ازلحااظ ح چه یصح  قانون یرعا یقاض  فیور

شود قهاراً حاق و    یار قضاوت داده میقدرت و اخت یئتیهک یا یک فرد یبه  یوقت، ژنیفسور وپر

 یابیا دهاد ارز  یآنها قرار می  که حکم خود را بر پا یفه خواهد داش  که تمام عوامل و ارکانیور

 :1351، شیقرار دهد )آزماا  یموردبررسد اجرا کند یه بارا ک ی  صح  قانونیکند و قبل از هر چ

ر باا قاانون   یمغاعادی ن یقوان یعدم اجرانظارت اساسی و   ید از صححیبامحاکم لذا قضات  .(8

ف خاود را باه   یبرخوردار باشند تا بتوانند وراا  از صححی  اجرای قانون اساسی درواقعی و اساس

تواند مان ی در برابار صاححی  نظاارت     گانه نی  نمی هاستقحل قوای سنحو مطلوب انجام دهند. 

 .اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی تلقی شود

 . استقالل قوا2-2-2

مرجاع   (11)،یقاانون اساسا  شصا  و یکام   مطابق اصال   حاکم یاز قوا یکی عنوان به ۀ قضائیهقو

انجاام   ین قاوه بارا  یا عادال  اسا . ا   یو مجر یو حافظ حقوق عموم یوفصل دعاو حل یرسم

 وشاش  پنجااه و  صاد  کیا بلکاه بار اسااس اصال     یسا   مقنناه ن ۀ تابع قو تنها نهش یف خویورا

ن م ناسا  کاه قضاات    یا باه ا  ۀ قضاائیه قو استقحلاز استقحل برخوردار اس .  (12)یاساس قانون

که خود از قواعاد موجاود    یفیبر اساس ت ر وها را دارند  پرونده یوفصل قانون حل ییمحاکم توانا

مستل م  ییده از استقحل قضاین ایا (Baude, 2008: 1817).کنند  یه را صادر میحکم قض ،دارند

از  یاسا یهرگوناه دخالا  س   دوراز بهش را آزادانه یخو ییف قضایآن اس  که قضات محاکم ورا

 (Vogenauer, 2007: 205).گر انجام دهند ید یاسیگر سیا هر بازیا دول  و یپارلمان  یسو

قابل  ۀ قضائیهاستقحل قو یدر راستا ین عادیقضات محاکم بر قوان اسیصححی  نظارت اس

اساتقحل دارد و دادرس   ۀ قضاائیه مقنناه در برابار قاو   ۀ کاه قاو   یطاور  را همانیز؛ ه اس یتوج

کند کاه دادرس   یجاب می  این ۀ قضائیهاستقحل قو .دیآن قوه را ابطال نما یها میتواند تصم ینم

 :1385، انیا رد )کاتوزیا م بگیتصام  ین مت ارض مطابق اصول حقاوق یقوانبتواند آزادانه در برابر 

ده انگاشتن یناد ینظارت بر مصوبات موجود اس  به م نا ینوع بهکه  ی  قاضین صححیا .(147

مفهاوم دخالا     یرا مفهاوم نظاارت جادا   یز یس مقننه نۀ ک قوا و دخال  در کار قویاصل تفک

ارات و یا از اخت سوءاساتفاده ا یا خاروج  ۀ خ درباار اس . نظاارت باه مفهاوم کنتارل و اخاذ پاسا      

ن شاده اسا .   یای ف و تبیا ت ر یگذار قانونق یا از طری یاس  که در قانون اساس ییها  یصحح

ا یا م نهااد  یتصم یجا بهکننده  ا مقام کنترلیم نهاد یتصم ینیگ یحال آنکه دخال  به مفهوم جا
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اسااس   م تقاد اسا  بار    دوگیفسور ورطور که پ اس . همان دار  یصححرنده و یگ میمقام تصم

را دارد و در  یباا قاانون اساسا    یص مطابق  قانون عااد ی  تشخیصحح یک قوا قاضیاصل تفک

، نیوضع قاوان  در مقننه ۀ ان که قویبه همان م س  ویمقننه محصور نۀ ات و اف ال قویکادر عمل

چ یو ها  اساتقحل تاام دارد  ن یقاوان  ی  در اجارا ین قضائیه ۀ قو، مستقل اس  قضائیه ۀقو در برابر

 داستان شود مقننه هم ۀبا قو یدر نقض قانون اساس قضائیه ۀوجود نخواهد داش  که قو یهیتوج

 .(147 :1385، انی)کاتوز

الزم اسا  کاه باه     یگذار قانونو عدم دخال  در امر  ۀ قضائیهاثبات استقحل قو یدر راستا

 یصرفاً در همان دعوا یر با قانون اساسیغاد که مصوبات مکرمات قضات محاکم اشاره یآثار تصم

ر باا  یمغاعادی قانون  یاز اجرا متناعبر ا یمبن یم قاضیشوند. تصم یخاص مورد اجرا گذاشته نم

ن م نا که قضات محاکم در صورت یامر قضاوت شده اس . به ا یاعتبار نسب یدارا یقانون اساس

بلکه فقاط باه عادم    کنند،  ینم موردنظرون مبادرت به صدور حکم ابطال قان، رتیراد مغایقبول ا

 یبرا ین حکم ال امیکنند و ا یاستناد بودن آن اکتفا م رقابلیغآن در موضوع مطروحه و  یاجرا

، کناد )دادفار   یجاد نمیحکم در موارد مشابه اۀ خود دادگاه صادرکنند یبرا یر محاکم و حتیسا

صاححی   تاوان   یمقننه نم ۀبر قو ئیهۀ قضاقو یل عدم برتریبه دل بدیهی اس  که .(39 :1332

ر با قاانون  یمغاعادی ن یقوان یعدم اجرا ۀ قضائیه پذیرف  اماقو برایرا  یقانون یابطال هنجارها

ۀ از قاو  ۀ قضاائیه نکاردن قاو   یرویا مقننه و پۀ در مقابل قو ۀ قضائیهدر قالب استقحل قو یاساس

د از یا قضات محااکم با  .(1391-1392، زاده یتق) ه اس یقابل توج یمقننه در نقض قانون اساس

 یمبنا  یفا یچ تکلیه، گر برخوردار باشند تا در هنگام صدور حکمید یاستقحل کامل در برابر قوا

عدال   یح در راستایصح یاحساس نکنند تا بتوانند با برداشت صرف هنجارهای قانونی یبر اجرا

مقنناه از  ۀ سابب کنتارل قاو    ین عادیقضات محاکم بر قوان ینظارت اساس، عحوه بهگام بردارند. 

 د.شو یاز انباش  قدرت م یریو جلوگ قضائیه ۀقو یسو

 . تعادل قوا3-2-3

قلمارو  ، گاناه  سه ین کارکردها به قوایک از ایهر  یحکوم  و واگذار یک کارکردهایاگرچه تفک

 ید ولا یا نما یآن را محدود و مشخص ما   رمجموعیک از قوا و نهادها و مقامات زی  هر یصحح

ک یا اصال تفک ، ن راساتا یس . در ایگر نیکدیفقدان نظارت و کنترل قوا بر  یبه م نا وجه چیه به

 یحکاومت  ین قاوا یبا  ع قادرت یستم کنترل و توازن و توزیک سیج یترو یبرا یراه عنوان بهقوا 

ج یجااد و تارو  یاز ا یری  و جلاوگ یا و حاکم یاسا یس کردن قادرت   ها جه  محدود  دول  یبرا

ک سخ  یک قوا )تفکیل تفکیاص  شیدر اند .(Benwell, 1998: 8) شود ینهاد مشیپ یخودکامگ

د شده اس  اماا در  یگانه تأک سه یقوا   یصحح  طیاختحط در ح هرگونه یقوا( بر استقحل و نف

ک یا رش تفکیرا با پذیز؛ اف یل یک نرم قوا ت دیتفکر تفک یریگ ن تفکر با شکلیا جیتدر بهعمل 

کتاتور مستبد به سه یک دیل یتبد  من ل بهک قوا را یجه نخواهد بود که تفکاز و یسخ  قوا خال
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 .(114 :1391ی، طهرانا  یو جاواهر  ییگر دانس  )کدخدایکدیمتفاوت و مستقل از  یکتاتورید

رناد کاه قادرت    یگر قارار گ یکاد یاز موازنه و ت ادل با  ید در سطحیبا شده میتقس یقوا، رو نیازا

 ،ن صاورت یا ر ایا گردد. در غ یشده در طرف مقابل خنث هیا با اب ار ت بک از آنهیهر  یطلب یبرتر

اسا    یشتریقدرت ب یاس  که دارا یا با قوه یبرتر، جاد شودیا یگانه اختحف سه ین قوایاگر ب

 یرش نظاارت اساسا  یپاذ  .(195 :1375ی، آن تمرک  قدرت خواهاد باود )قاضا    یینها  جیکه نت

ی از اب ارهاای کنتارل و ت اادل قاوای حکاومتی تلقای       یکا مقننه  ۀقضات محاکم بر مصوبات قو

، قاوۀ قضاائیه ف الیا  قاوۀ     درواقاع زیرا از طریق مطابق  قانون عادی با قانون اساسای،   شود می

کند. این برداش  از تفکیک قاوا باوده اسا  کاه باه       قانون اساسی کنترل می نهییآمقننه را در 

امریکاا منجار    متحاده  االتیاو مقررات در صححی  نظارت اساسی قضات محاکم بر هم  قوانین 

 .شده اس 

عحوه بار  بر قوانین عادی قضات محاکم  نظارت اساسی  یرش صححیپذو مخالفان موافقان 

 ند.کن اصل صححی  حقوقی نی  استناد میبه ، ک قوایتفک استناد به اصول حاکمی  پارلمان و

 یت حقوقیاصل صالح. 3
قضات محاکم را از بررسی مطابقا  قاانون عاادی باا      صراح  هب از کشورها یبرخ ین اساسیقوان

 نظاارت   یصاحح اند. در مقابل، قوانین اساسی برخی دیگار از کشاورها    قانون اساسی منع کرده

اسا  کاه    ین در صورتی. ااند ر مصوبات پارلمان را صراحتاً به قضات محاکم واگذار کردهی باساس

ار ماذکور صاراحتاً   یا اخت امریکاا  متحاده  االتیا ااساسای  ی مانند قانون ن اساسیاز قوان یدر ب ض

قضاات   یهاا   یلئوف و مسا ی  وراا یا و ماه یاس  و از روح و مفاد قانون اساس نشده ینیب شیپ

اثار   سی بای رت با قانون اسایرا به عل  مغا یتواند قانون عاد یم ۀ قضائیهشود که قو یاستنباط م

دربارۀ صاححی  نظاارت   ران یا یاسحم یمهورج یاساس گذار قانون .(32 :1346ی، )بوشهر کند

، اصال عادم صاححی  در    رو نیازااس .  ساک  یقانون یدر برابر هنجارها اساسی قضات محاکم

قضاات محااکم در    ی  نظارت اساسا یرش صححیل عدم پذیاز دال یکی عنوان به حقوق عمومی

مواجه شاده   ی  قضاتصحح قانکه البته با پاسخ مواف قرارگرفته مورد استناد ین عادیبرابر قوان

 اس .

 مخالفان . نظر3-1
  شاخص  یبار عادم صاحح    ی  شهروندان و در حقوق عمومیبا اهل یاصال  در حقوق خصوص

بار   .(193 :1384ی، ریو مرکا  ماالم   ین دو حاوزه دارد )زارعا  یان ایاس  که نشان از تفاوت م

  نخواهاد باود مگار    یصاحح  یدارا شخصیچ یهی، در حقوق عموم ی اصل عدم صحح اساس

، زاده یتقا ) باشاد  کارده  ینیب شیپ یو یرا برا یتیمؤسس صححۀ قو صحح مثحً یمرجع ذآنکه 

ن اعماال اقتادار   یو همچنا  از آن یناشا  یهاا   یلئوحقوق و مس،  یرا حاکمیز ،(1392-1391

 یمواردندگان آنها تنها در یکند که نما یجاب مین امر ایمردم اس  و اۀ مت لق و بر عهد یعموم
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ن یبار هما   .(165 :1384، حیمجاز به اقدام باشند )ت، اند افتهیمردم اجازه  یاز سو صراح  بهکه 

 نظاارت اساسای    یح صاحح یصار  ییشناساا  ی، فقدان  حقوقیمطابق اصل عدم صحح، اساس

باا دخالا     یدالل  بر مخالف  قانون اساسی، در متن قانون اساسبر قوانین عادی قضات محاکم 

به نظر مخالفان صححی  نظارت اساسای قضاات   دارد. عادی ن ین در سنجش اعتبار قواندادرسا

 یتین صاحح یچنا  ییران با عدم شناساا یا یاسحم یجمهور یاساس گذار قانونبر قوانین عادی، 

نگهباان   یشاورا  ین صرفاً از ساو یح داده اس  که سنجش اعتبار قوانیقضات محاکم ترج یبرا

 کنند. یروین از آن پیان قوانیرد و مجریصورت گ یان  از قانون اساسیص ینهاد متصد عنوان به

ی ر بارا یهمان تفسا  یو صدور حکم بر مبنا یر قانون اساسی  تفسیرش صححیپذ، عحوه به

ن امر نظم ید که اشو یمت ارض در موضوعات مشابه م یظرهانو  ءسبب تشت  آرا قضات محاکم

 یظرهاناز  یریو جلوگ یوحدت نظم حقوق منظور به، رو نیازاکند.  یرا با مشکل مواجه م یحقوق

الزم ، نگهباان  یشاورا  یرسام  هاای  هیا ر نظریو نه در مس یمت ارض قضات بر اساس نظر شخص

ر یا ک مرجع وجود داشته باشاد. در غ یتنها  یق مصوبات مجلس با قانون اساسیاس  که در تطب

باه باار خواهاد آماد.     ، س یران نیا یو نظام حقوق یقانون اساسۀ بندیکه ز یآشفتگ صورت نیا

ی، زاده شاهر  نیو عاباد  یشالم ار  یر دانسا  )خدابخشا  یتاوان تفسا   یگر نمیرا د ین اقدامیچن

باا   یرمغاا نظار وی  باه   که را یتواند قانون ینم ید داش  که قاضید تردینبا، نیبنابرا ؛(46 :1384

را هار   یاساحم  یشاورا  د مصوبات مجلسیبا قضات محاکم ید بلکهجرا ننماس  اا یقانون اساس

 ند.ی مخالف باشد، اجرا کنچند که به نظر آنها با قانون اساس

باه   ، موافقان صححی  نظارت اساسی قضات بر قاوانین عاادی، باا آگااهی    ن نظریدر مقابل ا

ان  از قاانون  ی  قضات در صیبه صحح یح قانون اساسیو عدم تصر ی  حقوقیاصل عدم صحح

ی ن عااد یقضات محاکم بر قاوان  ی  نظارت اساسیبه اثبات صححی، ادن عیدر برابر قوان یاساس

 ند.پرداز می

 موافقان . نظر3-2
اساتناد باه اصال     قضاات بار قاوانین عاادی از طریاق      یاساس نظارت  یرش صححیموافقان پذ

قضاات در امار    ی  ذاتا یصاحح  ینو همچنا  یقانون اساس یو برتر یقواعد حقوق مراتب سلسله

 یتین صاحح یبه چنا  یاساس گذار قانونح یم تقدند که تصر یو عاد یاز اساس ن اعمیر قوانیتفس

 س .ین یضرور ی قضات محاکمبرا

 قواعد حقوقی مراتب سلسله. اصل 3-2-1

و  یقواعاد حقاوق   یاز ت اد  یریجلاوگ  یکشور و برا یو ادار یاسیثبات س ،ن نظمیمأت منظور به

ان آنهاا  یا م ین و تقدم و تأخر منطقا ییت  یقگاه قواعد حقوید جایبا،   آنهاین حدود حاکمییت 

شاود و تاا    یماافوق ما  ۀ بار قاعاد   یاعتبار هر قاعده وابسته و مبتن، بیترت نیا به. شود ینیب شیپ
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ماادون  ۀ قاعاد ، باشاد  نشاده  ینا یب شیپمافوق ۀ قاعد  لیوس بهمادون ۀ که امکان وضع قاعد یزمان

رباز بر اساس یشمندان از دیاند .(158 :1390ی، نخواهد بود )واعظ یارزش و اعتبار حقوق یدارا

بنا را  اند و م موالً پرداخته بندی قوانین طبقهو  یمراتب قواعد حقوق مختلف به سلسله یارهایم 

اناد.   حسب واض ان آنها گذاشته بر یبند رتبه ی نی یار شکلیمراتب بر م  ن سلسلهیم ایتنظ یبرا

 یقواعاد موجاود در نظام حقاوق    یا   بار کل  یاسا قواعد منادرج در قاانون اس  ، ن اصلیبر اساس ا

 نظر قرار دهند. ن قانون را مدیا ید بدواً اجرایبا ییاجرا ی  دارد و تمام نهادهایحاکم

صادور  مقاام  در ی، در نظاام حقاوق  قاوانین   یاجرا مراجعاز  یکی عنوان به  یقضات محاکم ن

کشاف   منظاور  بههند و سپس خود قرار د  را سرلوح یقانون اساس یاجرا ید ابتدابا آرای خویش

 یخود را باه ماواد قاانون    ید رأیرا قضات محاکم بایز؛ ندیگر رجوع نماین دیق  به قوانیبهتر حق

ن یا در ا .(7 :1391، خاواه  ند )نجابا  یان آنها وجود دارد مستند نمایم یمراتب که م موالً سلسله

وی را د کاه  یا خورد نمابر یارین بسیدر خصوص موضوع پرونده با قوان یراستا ممکن اس  قاض

 یبارا ، مت اارض ۀ در صاورت مواجهاه باا دو قاعاد     یناد. قاضا  نک یکمک م یهوفصل قض در حل

را مشخص کناد تاا در    یمراتب قواعد حقوق ن در سلسلهین قوانیگاه اید ابتدا جایبا یریگ میتصم

، عاد قوا یبناد  مطابق اصل طبقه صورت نیار ین الحق و در غیقوان، بودن قواعد عرض هم صورت

قاانون  ، ن مت اارض یاز قاوان  یکا یحاال چنانچاه    .(40 :1332، )دادفار د یرا اجرا نما یقواعد عال

مطابق  یمراتب قواعد حقوق د بر اساس اصل سلسلهیبا یقاض، باشد یقانون عاد یگریو د یاساس

 از قضاات  رابرتا  گونه کاه   را همانیز؛ دینما رأیمبادرت به صدور  یقانون اساس ی نیقانون برتر 

ن یتار  یعال یقانون اساس»... اعحم داش   یاز دعاو یکیبه  یدگیکا در خحل رسیمرا یوان عالید

د باا اصاول آن   یا ن بایقوانی  ده و کلشمردم مقرر و استوار   لیوس بهکه  اس ن ین سرزمیقانون ا

راد اصحاب دعوا قارار  یحاً محل ایدر هر مورد قانون مصوب کنگره صح، منطبق و هماهنگ باشد

فه دارد و یک وریحکوم  فقط  ییقضا  ش ب، ق نکندیتطب یرد حقاً هم با احکام قانون اساسیگ

را در برابر قانون مورد اختحف بگذارد و نسب  باه   یمربوط در قانون اساسۀ ن اس  که مادیآن ا

 یشا یاند ه و مصالح  یا اسا  و رو یرد و دادگاه سیم بگیتصم یقانون اساس ی باانطباق و سازگار

ن یای ن اس  کاه ت  یاش ا دهیچیفه مشکل و پیبلکه ور، بیکند و نه تصو یرا نه محکوم م کنگره

 (36 :1389، انیدی)حم ....«ا مخالف یموافق اس   یبا قانون اساس یا قانون عادیکند که آ

 ی  اجارا ید صاحح یا با ی  قاضا یا عقال ن  حکم بهی، قواعد حقوق مراتب سلسلهعحوه بر اصل 

فساور  وپرۀ دیا به عق .(406 :1386ی، را داشته باشد )هاشم یقانون تال یو عدم اجرا یقانون عال

ح شود. صارفاً  یتصر یدر قانون اساس ۀ قضائیهقو  فیا وریار ین اختیابه ندارد که  یضرورت هوریو

باا   یق قاانون عااد  یا امکاان تطب  یبرا،  ین صححیبر منع قضات از ا یمبن یحینص صرفقدان 

 یقاضا  یعقل و مطابق با منطاق حقاوق   حکم بهرا یز کند ی  میاقضات کف یاز سو یقانون اساس

ند و یبرتر را برگ ۀ د قاعدیبا، نابرابر یارزش یدارا یحقوقۀ ت ارض دو قاعدبا  شدن مواجهمقام در 
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، اصال عادم صاححی  در حقاوق عماومی      بیا ترت نیا ا باه  .(8 :1351، شیکند )آزمااجرا  ران آ

ظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی محساوب شاود.   تواند مان ی در برابر صححی  ن نمی

 یگریل دین از دالیر قوانی  قضات در امر تفسیصححی، مراتب قواعد حقوق در کنار اصل سلسله

راد یا پاسخ باه ا  برای و ین عادیقضات محاکم بر قوان ی  نظارت اساسیاس  که به اثبات صحح

 د.ینما کنند کمک  یماستناد  ی  حقوقیکه به اصل عدم صححفان مخال

 ریقضات در امر تفس یت ذاتی. صالح3-2-2

د یا بایی، خود و کمک گارفتن از اصاول و فناون قضاا     یقضات محاکم با استفاده از دانش حقوق

ۀ دیکنند. پد ن مدونه استنباط یات را از قوانیق مت دد شکایو مصاد یاز دعاو یحکم انواع مختلف

وفصال   صادور حکام و حال    یبارا  یاس  کاه قاضا   یفکر و یند منطقیک فرآیاستنباط اساساً 

ر قضاات محااکم   یناپاذ  ییو جدا یذات یها  یر از صححید. لذا تفسکن یاختحف از آن استفاده م

را صدور حکم متوقف بر اعمال قانون و اعمال قانون مستل م استنباط و اساتنباط خاود   ی؛ زاس 

ک یا  صاورت  باه ک پرونده یکه موضوع  ینزما، درواقع .(67 :1385ی، ر اس  )مطلبیمستل م تفس

انطبااق   درصادد ن موجاود  یجاو در قاوان  و پرونده با جسا   یقاض، شود یمطرح م یمنطقی  قض

ن یر قاوان ین امار جا  باا شارح و تفسا     یا د کاه ا یا آ ین برما ین قوانیاز ا یکیموضوع مطروحه با 

 س .یر نیپذ امکان

توسط مقام  یر مواد قانونین تفسامکابر قوانین عادی، قضات محاکم  یاساس نظارت مخالفان

ر یرا فقاط بادون تفسا    یند و استناد به قانون اساسپذیر ی مین عادیرا تنها در مورد قوان ییقضا

نگهباان   یشورا یها  یرا صرفاً از صحح یر قانون اساسیتفس دهند زیرا میقرار  رشیموردپذآن 

ر قاانون  یس  کاه حاق تفسا   ین یامنگهبان تنها مق یشورا کرد که خاطرنشاند یاما با؛ دانند یم

باه   یو صااحب حقا   (13)اساتناد شاود   یبه قانون اساس یرا دارد بلکه چنانچه در دادگاه یاساس

خصاوم  را مطاابق    ۀدهناد  صاله یفد حکام  یبا ین قانون حق خود را مطالبه کند قاضیاستناد ا

قاانون   انونیقا  ریتواند منتظر تفسا  ینم ی بدهد. قاضیقانون اساسو شص  و هفتم  صد کیاصل 

که در ذیل اصل هفتاد  یقانون اساسقضایی ر یبماند و از حق تفستوسط شورای نگهبان  یاساس

نکند قاادر   یقانون را م ن ید. چرا که تا قاضشومحروم  اس  شده ییشناساو سوم قانون اساسی 

نون قاا ر یتفسا  لذا صححی  ،(331 :1383، انیس  )کاتوزی  حق نییآن در دعوا و تم یبه اجرا

از قاانون اساسای   قضاات محااکم    ییر قضاا یتفسا صححی  مانع از  نگهبان یشورااساسی برای 

ی، ر شخصیتفس ی نی آن به سه نوعۀ رکنندین به اعتبار مرجع تفسیر قوانیرا تفسیز، نخواهد بود

ناود و  و اصال   (14)هفتااد و ساوم  شاود. صادر اصال     یم ما یتقسا  ییر قضایتفس ی ور قانونیتفس

. هساتند  ی قوانین عاادی و اساسای ایاران   ن مفسران قانونییدر مقام ت  یون اساسقان (15)هشتم

کلای و عماومی    ینر همانناد قاوان  ین تفسیرا ایح دارد زیر ترجیگر انواع تفسیبر د یر قانونیتفس

ن یبا  یدادرساان در دعااو    لیوس به ییر قضای. تفسدریگ یان قرار میقضات و مجرستند ماس  و 
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کاه   یریتفسا  ،گار ید عباارت  باه و اعتبار آن محدود به همان دعوا اسا .  شود  یاشخاص انجام م

ر یآور اس  و ناه ساا   او ال ام یگر براید یکنند نه در دعاو یخاص از قانون م یدادرسان در دعوا

  فا ینگهباان ماانع از ور   یشورا یقانون  فیور، نیبنابرا؛ سازد ی  آن میدادرسان را ناچار از رعا

ر قاانون  یاز حاق تفسا   همانناد شاورای نگهباان    و قضات محاکمشود  یقضات محاکم نم ییقضا

 .ی برخوردار هستنداساس

گر یکاد یدو قانون در ت ارض با  یجه برسد کهن نتین به ایقوان ریفسمقام ت در یحال اگر قاض

ر یپاذ  امکاان  آنهاا  زمان هم یدو قانون که اجرا ی ازکی اس  تار یناگ  رأیصدور  یبرا، قرار دارند

د. بار  ینما ین از صدور حکم خودداریتواند به بهانه ت ارض قوان ینم ا برگ یند زیرا قاضیرس  ین

ارزش  یقاانون دارا ، ارزش متفااوت  یدارا ۀن دو قاعاد یدر مقام ت ارض بی، اساس منطق حقوق

ده یا برگ  ید توسط قاضیخر باؤقانون م، ارزش برابر یدارا ۀن دو قاعدیو در مقام ت ارض ب؛ باالتر

ک یا نداشاته باشاند و هار     یک قانون نظر واحاد یممکن اس  قضات محاکم در خصوص شود. 

در نظاام   ءناد کاه موجاب تشات  آرا    کنصاادر   یگار یمتفاوت از د یر خود حکمیبراساس تفس

تفاع  رتواناد م  مای  یه در نظم حقوقیسازوکار وحدت رو ینیب شین مشکل با پید اما اشو یحقوق

و  (16)یانون اساسا و شصا  و یکام قا    صاد  کیاس اصل کشور بر اس یوان عالی  دید. صححشو

در  (17)یوان عادال  ادار ید ین دادرسییحت و آیقانون تشک 12ۀ مطابق ماد یوان عدال  ادارید

 .(48 :1391، خواه اس  )نجاب  توجه قابلن راستا یدر اقضایی ه یوحدت رو یرأ صدورخصوص 

 فرجام
شاود و   قی اس  که توسط قوۀ مؤسس تصویب مای ترین هنجار حقو قانون اساسی هر کشور بنیادی

مراتب هنجارهای حقوقی، در رأس هرم و مجموعه قوانین و مقررات قارار دارد. باا توجاه     در سلسله

 خصاوص  باه به اهمی  بنیادین قانون اساسی، صیان  از آن در مقابل ت ادیات نهادهاای حکاومتی    

های صیان  از قانون اساسی صایان  از   هحقوقی، امری ضروری اس . یکی از را هنجار سازنهادهای 

و هفتادم قاانون   صد کیطریق نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین و مقررات اس . مطابق اصل 

و  هاا  ناماه  بیتصاو اساسی جمهوری اسحمی ایران، قضات محاکم از صححی  نظاارت اساسای بار    

اساسای در خصاوص صاححی      گاذار  قاانون های مصوب قوۀ مجریه برخوردار هستند اما  نامه آیین

نظارت اساسی قضات بر سایر هنجارهای حقاوقی اعام از قاانونی و اجرایای ساکوت کارده اسا .        

در برابار   قضاائیه های متنوع از اصل تفکیک قوا و استقحل قاوۀ   حاکمی  محدود پارلمان، برداش 

قضاات در امار   صاححی  ذاتای     یا درنهامراتب قاوانین و   سایر قوا، اصل حاکمی  قانون و سلسله

تفسیر قوانین اعم از قوانین اساسی و عادی، دالیل مؤید نظارت اساسی قضاات محااکم بار قاوانین     

بناابراین، چنانچاه ضامن دعاوای مطروحاه، قاضای باا ایاراد         ؛ عادی در نظام حقوقی ایاران اسا   

رو شاود و تشاخیص دهاد کاه      غیراساسی بودن قانون عادی استنادی یکی از طارفین دعاوا روباه   

در این خصوص در ماهی  دعوا مؤثر اس ، مطابق مبانی نظری صیان  از قانون اساسای،   هارنظرار
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باید پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، ایراد را بررسی کند و در صاورت تشاخیص مغاایرت قاانون     

با قانون اساسی، از استناد و اجرای آن خودداری و آن قانون را در دعوای مطروحه کاأن   رادیا مورد

 د.کنیکن تلقی  لم

 ها: پانوشت

ادارۀ   در یا حاکم یل متفاوت و مت دد بود که ضمن ناکارآماد یاز دالای  هانقحب مشروطه حاصل جمع مجموع( 1)
هاای   عدالتی گسترده و وسیع در سطح جام ه شده بود؛ لذا نهض  مشروطه باا انگیا ه   امور جاری مردم، موجب بی

های منسجم ضد استبدادی مردم پایتخ  و برخای از شاهرهای مهام در     مذهبی و مردمی شروع شد و یکی از گام
به همین دلیل در این دوران با سقوط رژیام مساتبد    .(51 :1387شد )غمامی،  خواهی محسوب می راستای عدال 

حکوما  فارد کاه     یجا بهو جایگ ین کردن حکوم  قانون  یگذار قانونپادشاهی و اعطای جایگاه ویژه به مجالس 
کان   اعمال شود، تصور بر این بود که اساتبداد بارای همیشاه ریشاه     شکل کیی آن قانون باید برای همه به بر مبنا

اساسی بارای قاانون اساسای در برابار مصاوبات پارلماان        گذار قانونصیانتی از سوی  تنها نه، نیباوجوداخواهد شد. 
ن اساسای در برابار مصاوبات قاوۀ مقنناه      بود، بلکه با صححی  قضات محاکم برای صایان  از قاانو   نشده ینیب شیپ

کنندگان قانون اساسی مشروطی  در عین عحقه به اینکه با سندی محکم، اصاول حکوما     شد. تنظیم مخالف  می
 .(1 :1345اند که قوۀ مقننه حاکم واق ی باشد )فرمانفرماییان،  جدید را برقرار کنند، خواسته

قاانون اساسای باه دلیال تفاویض اختیاار        85ول  در چاارچوب اصال   نظارت اساسی شورای نگهبان بر مصوبات د( 2)
 دول  به نمایندگی از مجلس اس . یگذار قانونمجلس شورای اسحمی به دول  و 

ن سرنوشا   یای او ماردم در ت    را به گفتا یژان ژاک روسو دانس  ز ید در قرارداد اجتماعین اعتقاد را بایمنشأ ا( 3)
ن اراده در هماه حاال محتارم و    یا د ایا با، کنناد  یان میقانون ب صورت بهخود را ۀ که اراد یش آزادند و زمانیخو
 .(165 :1377، انیآور باشد )کاتوز ال ام

محقق شاد و در   1803کا در سال یمرا ۀمتحد االتیار در یاخۀ در چند سد مدار قانوناعتح و کمال مفهوم دول  ( 4)
ک یا   از دل نظام رااهراً دموکرات یه بشریات علین جنایتر وقوع ب رگۀ دوم با مشاهد یاروپا پس از جنگ جهان

ازمناد  یو اصول آن ن ینشان داد که قانون اساس یخوب بهمذکور   اف . واق یخود را  یطرفداران جدی، آلمان ناز
 .(158 :1390ی، مند اس  )واعظ نگاهبان ف ال و سازمان

 یل وم مطابقا  هنجارهاا  ، (71)اصل  یاسحم یامجلس شور یاز سو ی  حدود مقرر در قانون اساسیرعال وم ( 5)
( 107و اصال   19افاراد در برابار قاانون )اصال      یتسااو  ( و138صال  )ا ین عادیو قوان یبا قانون اساس ییاجرا
 اس . مدار قانوندول   های قانون اساسی بر استقرار هایی از دغدغه نمونه

ارزشامند در بااب    یاتیا و نظریژان ژاک روسو و منتسک، همچون جان الک یشمندانیخ اندیدر طول تار جیتدر به( 6)
ق  نباشد اگر ادعا شود کاه جاان   یاز حق یخال بسا چه، رو نیازاه دادند. ئن اصل ارای  ایک قوا و تقوین تفکییتب

ن حاال در  یا ل نمود. باا ا یج آن طرح و تحلیک قوا را بنا بر برداش  رایتفکی  اس  که نظر ین متفکریالک اول
لساوف و  یو فیکاار منتساک    جا یشتر از آنکه به نام جان الک شناخته شاود نت یک قوا بیاصل تفک، امروز یایدن

 .(100 :1391ی، طهران یو جواهر یید )کدخدایآ یقرن هجدهم به شمار م یمتفکر فرانسو

ه قوه مقنن ؛اول شود: یه میمملک  به سه ش به تج  یقوا»هفتم متمم قانون اساسی مشروطی : س  و یاصل ب( 7)
و مجلاس   یحضارت شاهنشااه   یشاود از اعلا   یما  ین قوه ناشین و ایب قوانیکه مخصوص اس  به وضع و تهذ

استقرار آن موقوف اسا  باه    یول حق انشای قانون را دارد أن سه منشیک از ایو هر  سنامجلس و  یمل یشورا
ن یب قاوان یو تصاو  . لکان وضاع  یونیح به صحه هماا ین و توشیب مجلسیه و تصوین شرعیعدم مخالف  با مواز

ف مختصاه  ین از وراا یر قاوان یاس . شرح و تفسا  یمل یمملک  از مختصات مجلس شورا وخرج دخلراج ه به 
ن قاوه مخصاوص   یا   حقاوق و ا یا یه که عبارت اس  از تمیو حکم قضائیهقوه  ؛میود .اس  یمل یمجلس شورا

ه کاه مخصاوص پادشااه    ییا ه اجراقاو  ؛میسا  .اتیه در عرفیات و به محاکم عدلیه در شرعیاس  به محاکم شرع
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شاود باه    یما  اجارا  یونیحضرت هما یاعل یدول  به نام نام مأمورانوزرا و  توسط بهن و احکام یقوان ی ن، یاس 
 «کند. ین میکه قانون م  یبیترت

ان یا در م ع قادرت یا توز، شه متفکران غربیدر اند ک قوایتفک  یل بسط نظرین دالیتر مهم ازجمله مثال عنوان به( 8)
از مصالحان   یا پااره ران یا اماا در ا ؛ و بستن باب استبداد بوده اسا  ق قدرت یقدرت از طرو مهار  گانه سه یقوا

برداشا  آناان از   ، اناد  د و کنترل قدرت حاکمان بودهیبه دنبال تحد هرچندی، نئیاهلل نا  یمانند آ خواه مشروطه
 .(29 :1383یی، زا نبود )لک کارها میتقسف و یع ورایاستقحل قوا و توز ج  ی یچ ک قوایتفک

عبارتناد از:    رانیا ا  یاساحم  یدر جمهور  مکحا  یقوا»ران: یا یاسحم یجمهور یاصل پنجاه و هفتم قانون اساس( 9)
  قاانون   نیا ا  ندهیآ  اصول  بر طبق  ام   امر و امام   مطلقه   یر نظر والیز  هک  قضائیه  و قوه  هیمجر  قوه،  مقننه  قوه

 «گرند.یدیکاز   قوا مستقل  نیگردند. ا یم  اعمال
  اس . رابطا  یبررس قابلران از دو جنبه یا یاسحم یجمهور یک قوا در قانون اساسیتفک الزم به ذکر اس  که( 10)

ن ین پژوهش صرفاً رواباط با  یکه در ا گانه از سوی دیگر و روابط بین قوای سه سو گانه از یک رهبری با قوای سه
 .اس  نظرمدگانه  سه یقوا

د طباق  یا اسا  کاه با   یدادگساتر  یهاا  دادگاه  لیوس به ۀ قضائیهاعمال قو: »یکم قانون اساسی و اصل شص ( 11)
  عادال  و اقاما   یو گسترش و اجرا یو حفظ حقوق عموم یوفصل دعاو ل شود و به حلیتشک ین اسحمیمواز

 «بپردازد. یحدود اله

و   یو اجتمااع   یفارد   حقاوق   بانیپشات   کاه   مساتقل   اسا    یا  قوه  هقضائی  قوه»و ششم:  پنجاه و صد کی  اصل( 12)
 : ر اس یز  فیدار ورا و عهده  عدال   به  دنیبخش  تحقق  مسئول

و اخاذ    خصاوم  و رفاع    دعااوی   وفصل ، حل ، شکایات ، ت دیات در مورد تظلمات  و صدور حکم  رسیدگی -1
 .کند  می  م ین  قانون  که  ر حسبیهاز امو  قسم   در آن  الزم  و اقدام  تصمیم

  .مشروع  های و آزادی  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احیای -2
 .قوانین  اجرای  بر حسن  ظارتن -3

 . اسحم  ج ایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و ت  یر مجرمین  مجازات  و ت قیب  جرم  کشف -4
 «. مجرمین  و اصحح  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  اقدام -5

را اصاول قاانون   یا ز؛ اسا   یر اصول قانون اساسا یاستنباط و تفس، مستل م فهم یاستناد به اصول قانون اساس( 13)
 یاصول قانون اساسا ، ریاس  و بدون تفس قرارگرفته یاساس گذار قانونب یمورد تصو یکل صورت بهغالباً  یاساس
د ابتادا آن  یاستناد کند با یبه اصول قانون اساس یاگر قاض، رو نیازاس . ین اده ساختنیو پ اجرا قابلا ی فهم قابل

 .(15 :1391، خواه را از اصل مربوطه استخراج کند )نجاب  یر و سپس حکم مقتضیرا تفس

، اسا   یاساحم  ی  مجلاس شاورا  یدر صاحح  ین عادیر قوانیشرح و تفس: »یقانون اساسهفتاد و سوم اصل ( 14)
 .«س یکنند ن می نیاز قوان  حق، ییتم در مقامی که دادرسان، رینع از تفسن اصل مایمفاد ا

  چهاارم   ساه   بیتصو با  که  اس   نگهبان  یشوراۀ عهد  به یر قانون اساسیتفس»: یقانون اساسنود و هشتم   اصل( 15)
 «.شود می  انجام  آنان

ن در یح قاوان یصاح  یاجارا  نظارت بار  منظور بهکشور  یوان عالید: »یقانون اساسو شص  و یکم  صد کیاصل ( 16)
اسااس   بار ، شاود  یکه طبق قانون باه آن محاول ما    ییها  یلئوو انجام مس ییه قضایجاد وحدت رویمحاکم و ا

 «گردد. یل میکند تشک ین مییت  قضائیهس قوه یکه رئ یضوابط

ف ی  و وراا یود صاحح حاد » :1392مصاوب   یوان عادال  ادار یا د ین دادرسییحت و آیقانون تشک 12ماده ( 17)
ه در موارد مشابه کاه آراء مت اارض از شا ب    یوحدت رو یصدور رأ -2 ر اس :یوان به شرح زید یعموم ئ یه
وان یا آراء مشاابه مت ادد از شا ب د   ، ه در موضاوع واحاد  کا ه یا جااد رو یا یصدور رأ -3 باشد. صادرشدهوان ید

 «باشد.  صادرشده
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