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Citation of Constitutional Principles of the Judgments 
of the Courts   

Abstract 

The citation of constitutional principles in judgments of the courts is one of the issues 
related to the evidence of the verdict. It is obvious to cite the principles of the 
constitution in the constitutional courts, but in ordinary courts, i.e. criminal, legal and 
administrative courts, not all the principles of the constitution can be cited, and only 
some of the principles can be invoked. The inviolability of a country's constitutional 
principles in court rulings depends on the type of system of compliance of the 
statutes of parliament with the constitution, the extent of the constitutional principles, 
the substantive and formal principles contained in the constitutions, and the training 
and morale of judges in invoking constitutional principles. Due to the different 
effects of these factors from one country to another, the amount of citation to the 
principles of the constitution in the courts of different countries is not the same and is 
different. In Iran, due to the non-acceptance of judicial supervision in accordance 
with ordinary laws and the Constitution, most cases of citation to the Constitution in 
court rulings are related to principles such as Articles 37 and 49 that the Constitution 
in order to constitutionalize rights and other reasons, accepts citable principles. 
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   محاکم یدر آرا یامول قانون اساس یریاستنادپذ

    ی ضرون   وش ی دار 
عموم  ی دکتر  ی دانشجو زاهدان،    ،ی حقوق  واحد  حقوق،  گروه 

 رانیزاهدان، زاهدان، ا ران،یا ،ی دانشگاه آزاد اسالم
  

  ی ان یرازند  یاکبر گرج یعل
تهران،    ،یبهشت  دیدانشکده حقوق دانشگاه شه   ،یحقوق عموم  اریدانش

 ران یا
  

 ان یبهروز بهبود 
ب  اریاستاد اسالم  الملل،نیحقوق  آزاد  زاهدان،   یدانشگاه  واحد 

 رانیدان، ازاه 

 

 چکیده
محاك  از مباحث مرتبط با ادله اثبات حك  است. اسـتناد بـه    ی در آرا   ياصول لانون اساس   ی ر ی استنادپذ 

  يعنـی   ی در محـاك  عـاد   كن ي اسـت لـ  يه ی بـد   ی امـر   ، يلانون اساسـ  ی ها در دادگاه   ياصول لانون اساس 
  ی ر ی استنادپذ استناد را ندارند و    ت ي لابل   ياصول لانون اساس   يتمام   ، ی و ادار   يحقول  ، ی فر ي ك   ی ها دادگاه 

  ش ی در جهـت افـزا   یيمقالـه ارائـه راهكارهـا   ن یـاست. هدف ا   ر ی پذ از اصول امكان   يفقط نسبت به برخ 
  ك یـ  ياصول لانون اساس   ی ر ی است. استنادپذ   ران ی محاك  ا   ی در آرا   ياستناد به اصول لانون اساس   زان ي م 

و حجـ  اصـول لـانون    زان يـم   ، يبا لـانون اساسـ  ی محاك  به نوع نظام انطباق لانون عاد   ی كشور در آرا 
لضات در اسـتناد بـه    ه ي آموزش و روح   وه ي و ش   ياساس   ن ي مندرج در لوان   يو شكل   ی اصول ماهو   ، ياساس 

  گـر، ی به كشور د   ی عوامل از كشور   ن ی ا   ر ي دارد. با توجه به متفاوت بودن تأث   يبستگ   ياصول لانون اساس 
نبوده و متفـاوت اسـت.    كسان ی   ف مختل   ی محاك  كشورها   ی در آرا   ياستناد به اصول لانون اساس   زان ي م 

موارد    ن ی شتر ي ب   ، يبا لانون اساس   ی عاد   ن ي در مطابقت لوان  یينظارت لضا   رش ی با توجه به عدم پذ   ران ی در ا 
كـه لـانون    باشـد يم   49و    37اصـل    ل يـاز لب   يمحاك ، مرتبط با اصول   ی در آرا   يبه لانون اساس   ی استناد 
   است.   رفته ی را پذ   ی اصول لابل استناد   ن ي چن   گر، ی حقوق و علل د   ی ساز ياساس   ی در راستا   ياساس 

 .مستند محاك ، لانون اساسي، اصول، ،یریاستنادپذ  واژگان کلیدی:
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  مقدمه
چنانچه تقسي  ادله را به ادله موضوعي و حكمي بپذیری  و حك  لانون را دليل حكمي یا  

لانون اساسي در آرای محاك  از مباحث  تلقي نمایي ، استناد به اصول    1»دليل اثبات حك «
مي است.  اثبات حك   »دليل دليل  است.  مقدمه  دو  اثبات  به  وابسته  حق،  اثبات  كه  داني  

نماید، دليل  مقدمه اول كه وجود موضوعي در خارج )عمل مادی یـا حقولي( را اثبات مي
كند دليل  ات ميشـود و دليـل مقدمـه دوم كـه رابطه حقولي را اثب موضوعي خوانـده مـي

تكاليف و وظایف دادگاه است و علي  2نامند«. حكمي مي از  رغ   تشخيص دليل حكمي 
را   دعوی  اصحاب  پيـشنهاد  پـذیرش  در  تكليفي  هيچ  »دادرس  دعوی،  اصحاب  پيشنهاد 

در این بين اصول    3ورزد.«نـدارد و در نهایـت، دادگاه شخصاً به احراز حك  مبادرت مي
نند یكي از این ادله حكمي للمداد گردند كه حسب مورد در دادگاه  توالانون اساسي مي

 گيرد.  كيفری، حقولي، اداری و یا سایر مراجع رسيدگي مورد استناد لرار مي

مه  از  یكي  عنوان  به  لضایي«  آرای  بودن  رأی  »مستند  انشای  بر  حاك   لواعد  ترین  
رین  مبنای لانوني این لاعده  تشود. مه لضایي و یكي از اصول مسل  دادرسي شناخته مي

اصلرا مي بودن    166توان در  مستند  ایران مشاهده كرد.  اساسي جمهوری اسالمي  لانون 
نظام بلكه در تمامي  ایران  تنها در  نه  لرار گرفته آرای محاك   پذیرش  مورد  های حقولي 

 است.  

ه  و لابل  در تصميمات مراجع لضایي در ایاالت متحده آمریكا، موضوعي م  4»استناد«
بحث است كه  ه  در مورد استناد به »سابقه لضایي« و ه  در مورد استناد به »مواد لانوني«  

مي رأیمطر   در  استناد  »لزوم  محاك    شود.  تصمي   مورد  و  حكمي  ادله  نوع  از  فارغ   »
اختالفي   استناد  لابل  منابع  و  ادله حكمي  از  یكي  است.  لرار گرفته  پذیرش  مورد  استناد، 

ل اساسي« هستند كه پرسش »اصول  آنها مطر  انون  استنادپذیری  با  ارتباط  های مهمي در 
شود. اینكه آیا اساساً اصول لانون اساسي برای استناد در آرای محاك  عادی تدوین و  مي

 

 . 12(، ص 1381، ) 33شماره   ،دادرسي«، مجله مستندات رأی لاضي/ لسمت اول دیاني، » . عبدالرسول 1

 . 12( ص1398، چاپ پنج  )تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور،  ادله اثبات دعوا. عباس كریمي، 2

مهدی3 محمدهادی  بهره   .  و  توكلي  احمدرضا  »مهدویمند،  لاض تق،  عل   اثبات  دم  ادله  سایر  با  تعارض  مقام  در  ي 

 . 110(، ص1398، )35شماره  ،های اخالليپژوهش«، دعوی با رویكردی بر مباني فقهي و اخاللي

4. Citation or Citing. 
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گردیده شيوه  تصویب  به خصوص  و  حقولي  نظام  نوع  دارند؟  دیگری  كاركرد  یا  و  اند 
اساسي لانون  با  لوانين عادی  اساسي در    مطابقت  لانون  استنادپذیری اصول  بر  تأثيری  چه 

هایي  یك كشور دارد؟ خود لانون اساسي و اصول مندرج در آن از چه ظرفيت و لابليت
بر  حاك   رویه  و  لضات  روحيه  نهایت  در  و  برخوردارند  محاك   آرای  در  استناد  برای 

لابليت بالقوه استناد  محاك  یك كشور برای استناد به اصول لانون اساسي، جدای از ميزان  
مي به چه صورتي  اصل،  این  به  به  استناد  برای  استقبال  و  آمادگي  از  ميزان  تا چه  و  باشد 

 اصول لانون اساسي برخوردار هستند؟ 

نظر است.  »استنادپذیری اصول لانون اساسي« در آرای محاك  به شدت مورد اختالف
نمي استناد  لابل  را  اصول  این  مطلق  به طور  لابل  دابرخي  مطلق  طور  به  دیگر  برخي  نند، 

دانند و  استناد دانسته و برخي دیگر لائل به تفكيك شده و برخي اصول را لابل استناد مي
دانند. ضروری است با بررسي موضوع، جایگاه و ارزش هر  برخي دیگر را لابل استناد نمي

نظریه از  دادگاهیك  و  محاك   نوع  دیگر  طرف  از  كرد.  مشخص  را  نها  مساله  ها  در  يز 
»استنادپذیری اصول لانون اساسي« تأثيرگذار است و شاید نتوان یك حك  كلي در این  

دادگاه نوع  به  توجه  با  استنادپذیری  تا  است  ضروری  و  الزم  و  داد  مورد  خصوص  ها 
پژوهش  تا  است  شده  باعث  نظرها  اختالف  این  شود.  تعيين  و  گرفته  لرار  های  بررسي 

مو با  ارتباط  در  عل   متعددی  جمله:  از  گيرد  صورت  اساسي  لانون  اصول  استناد  ضوع 
( در پژوهشي با عنوان: »تحليل امكان استناد دیوان عدالت اداری  1396الهدی و مهرپور )

( روشن  سعيدی  و  جاللي  اساسي«،  لانون  »1395به  عنوان:  با  پژوهشي  در  دیوان  (  نقش 
در پژوهشي با عنوان:    (1396)ي«، امامي و شاكری  عدالت اداری در صيانت از لانون اساس

از  » صيانت  در  اداری  دادرسي  اداری اساسي  لانوننقش  عدالت  دیوان  بر  تأكيد  با  و  ،   »
ن  مستدل و مستند بودن آرای هيأت عمومي دیوا( در پژوهشي با عنوان: »1397سودمندی )

اساسي  لانون  به  استناد  در  ایراد  اداری؛  پرداختهعدالت  این موضوع  به  مطالعات  «  در  اند، 
( در پژوهشي با عنوان: »تحليلي تطبيقي لانون اساسي؛ آیا دیوان  2003)  1تطبيقي نيز موون

( در كتاب خود با عنوان  2019)  3، چمرینسكي 2عالي آمریكا باید به این گفتگو بپيوندد؟«
 

1. Cody Moon. 

2. Comparative Constitutional Analysis: Should the United States Comparative 

Constitutional Analysis: Should the United States Supreme Court Join the 

Dialogue? 

3. Erwin Chemerinsky. 
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1307811/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&score=37.535835&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1491477/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&score=75.51034&rownumber=5
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1491477/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&score=75.51034&rownumber=5
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1491477/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&score=75.51034&rownumber=5
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1491477/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&score=75.51034&rownumber=5
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( در پژوهشي با عنوان »در یك پرونده  1885)  2«، شيپارد 1ها »لانون اساسي اصول و سياست
است؟« كاغذ  فقط یك  یا  است  اهميت  واجد  ایالتي  اساسي  لانون  آیا   4، كوری 3فدرال، 

مقاله2007) و  كتاب  مجموعه  در  فدرال« (  دادگاه  در  اساسي  »لانون  هيلپر  5های   6ت و 
لانون«1939) انتخاب  و  فدرال  اساسي  »لانون  عنوان  با  پژوهشي  در  استنادپذیری   7(  به 

 اند.اصول لانون اساسي پرداخته

اساسي در  پژوهش  لانون  به اصول  بر روی استناد  بيشتر  ایران،  های صورت گرفته در 
كيفر محاك   شامل  عادی  محاك   در  استناد  به  كمتر  و  پرداخته  اداری  عدالت  ی،  دیوان 

كرده پيدا  ورود  مورد حقولي  كمتر  آنها  در  استنادپذیری  موضوع  دیگر  طرف  از  و  اند 
تأكيد   مورد رسيدگي  مراجع  به رویه عملي  مطالعات  بيشتر  در  و  است  لرار گرفته  توجه 
آرای   در  اساسي  لانون  اصول  استنادپذیری  وضعيت  تا  دارد  آن  جای  لذا  است،  شده 

دادگاه از  )غير  عادی  لمحاك   مقاله  های  این  در  گيرد.  لرار  تحليل  مورد  اساسي(  انون 
لابليت استنادپذیری اصول لانون اساسي در آرای محاك  مورد بررسي لرار گرفته است و  
جهت این امر ابتدا مفاهي  اصلي موضوع و سپس عوامل مؤثر بر استنادپذیری اصول لانون  

تنادپذیری لانون اساسي مورد  اساسي در آرای محاك  و در پایان ادله مخالف و موافق اس
 .گيردميبررسي لرار 

 مفاهیم  .1

 . مفهوم استناد1-1
مه  بعضاً  كه  را  لضایي  آرای  بودن  بر»مستند  لاعده حاك   و    انـشای   ترین  لـضایي  رأی 

دانـسته دادرسي  مسل   اصول  از  پيش   8اند.«یكي  از  است،  شرطیكي  عدالت  اجرای  های 
 

1. Constitutional Law: Principles and Policies. 

2. Randall T. Shepard. 

3. In a Federal Case, Is the State Constitution Something Important or Just Another 

Piece of Paper. 

4. David P. Currie. 

5. The Constitution in the Supreme Court. 

6. Elmer E. Hilpert. 

7. Constitution and the Choice of Law the Federal Constitution and the Choice of 

Law. 
بنيادین و اصول حقوق عمومي دروحيد آگاه،   .8 )  حقوق  اداری    ( 1361-1388رویه هيأت عمومي دیوان عدالت 

 .71، ص (1389نگل،  )تـهران: انـتشارات جـ
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منوط   منصفانه  »دادرسي  مستلزم زیرا  شفافيت،  و  است  شفافيت  مستند  به  رأی    ...  بودن 
 1لضایي اسـت.«

دومي دارای  لضایي  مرجع  یك  در  مطر   دعوای  هـر  كه  و    موضوعي  جنبه  داني  
در جـنبه حـكمي   2گيرد«.   لرار حكمي است و »هر دو جنبه باید در رأی لاضي مورد توجه

 یك  در  3و تفسير آن اسـت«.  لانون  و مدلول   »اختالف، در بودن و نبودن لانون و یا مفاد 
از    رأی عبارت  استدالل  و  لانون  حك   یافتن  از  اسـت  عـبارت  »اسـتناد  مستند؛  لضایي 

بيان    است  تحليلي معين  موضوع  بر  لـانون  حـك   اِعـمال  علت  خصوص  در  لاضي  كه 
 4«.  كندمي

ا»استناد« از ریشه »سند« كلمه باشد. واژه استناد در  فتعال ميای عربي است و در باب 
»استناد. است.  شده  معني  صورت  بدین  دهخدا  چيزی  لغتنامه  به  پشت  مص(  )ع  ت ِ[  ]اِ 

واگذاشتن. )زوزني( )تاج المصادر بيهقي(. پشت به چيزی بازدادن. پشت بازنهادن بسوی  
ب پناه  )زوزني(.  دادن.  كسي  به(  )با،  وا  پناه  دادن.  پشت  االرب(.  )منتهي  كسي  چيزی.  ه 

بيهقي(«.  المصادر  با كسي دادن )تاج  پناه  به چيزی،   5بردن.  به معنای پشت دادن  همچنين 
به   استناد كردن  معنای  در  و همچنين  است  آمده  دادن  نشان  و مدرک  دادن، سند  نسبت 

ای  استناد كردن به آیتي یا حدیثي یا گفته  6چيزی، به معنای آن را سند آوردن آمده است.
نوان نمونه بيان كرده است. همچنين »مستند« به معنای دليل ، مدرک، چيزی  و غيره را به ع

 آمده است. 7كه به آن استناد كنند، دارای سند

 

مـؤسسات   .1 مدیران  انتصاب  در  اداری  عدالت  دیوان  صالحيت  »حدود  رودی،  كتابي  احمد  و  ویژه  محمدرضا 

دیدگاه  فصلنامه  اجتماعي(«،  تأمين  سازمان  عامل  مـدیر  مـوردی  )مـطالعه  غـيردولتي  لضایي،  عـمومي  حقولي  های 

 . 200ص  (،1393، )65شماره  

 . 12ص  (،1381، )33لاضي/لسمت اول«، مجله دادرسـي، شماره  رأی»مستندات . عـبدالرسول دیاني، 2

 . 18ص   (1377، چاپ چهارم )تهران: انتشارات پایدار، دعوی ادله اثبات الدین مدني،. سيد جالل 3

مـؤسسات  4 مدیران  انتصاب  در  اداری  عدالت  دیوان  صالحيت  »حدود  رودی،  كتابي  احمد  و  ویژه  محمدرضا   .

غـيردعـ دیدگاه مومي  فصلنامه  اجتماعي(«،  تأمين  سازمان  عامل  مـدیر  مـوردی  )مـطالعه  لضایي،  ولتي  حقولي  های 

 . 200ص  (،1393، )65شماره  

 . 714( ص 1377انتشارات دانشگاه تهران، ، چاپ دوم، جلد دوم )تهران: لغتنامه دهخدا. علي اكبر دهخدا، 5

 .  84( ص1386)تهران: انتشارات زرین،   چاپ دوم (،فرهنگ معين )یك جلدی  . محمد معين،6

 . 416. همان، ص 7
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به    Citeشود كه فعل آن  استفاده مي  ”Citaition“در زبان انگليسي برای »استناد« از واژه  
شده است. به معنای    باشد. این واژه از نظر لغوی بدین صورت معنامعنای استناد كردن مي

مي خاص  لانوني  منبع  یك  به  لانون  »مراجعه  اساسي،  لانون  لبيل  از  منبع  این  و  باشد 
مي حقولي  معتبر  مقاله  یك  یا  و  لضایي  رویه  معاهده،  باشد.«موضوعه،  از    1تواند  برخي 

نيز تا حدودی در بردارنده معنای    ”Reference“و    ”Quotation“واژگان دیگر از لبيل  
با آن در فرهنگ  استناد مترادف  بعنوان  و  معرفي شدههستند  لغت  ميزان 2اندهای  نظر  از   ،

 گيرد.است كه بيشتر مورد استفاده لرار مي ”Citation“استفاده در متون حقولي واژه  

مي تبعيت  آن  لغوی  معنای  همان  از  زیادی  حدود  تا  استناد  اصطالحي  كند. مفهوم 
ين، هيج تعریف لانوني از »استناد و مستند« وجود ندارد. رغ  ذكر واژه استناد در لوان علي

به   الدام  و  پرداخته  لانوني  مواد  بيان  به  یا خواسته دعوی،  ماولع  بيان شر   از  لاضي پس 
نماید. »اعالم جهات موضوعي با اصحاب دعوی و اعالم جهات حكمي  صدور حك  مي
 3با لاضي است«. 

مستدل از اند.  د و مستدل در كنار یكدیگر آمدهمستن   در موارد متعدد و در متن لوانين،
« معنای  به  لغوی  است. نظر  آمده  برهان«  و  دليل  با  شده  كرده  اینگونه    4اثبات  استدالل 

لانونگذار تقریبا    5تعریف شده است: »استمداد از معلوم یا معلومات، برای كشف مجهول«
نيز اشاره نموده، فلذا مستدل  بودن    مستند بودن به    مستدلدر تمامي مواد مرتبط، عالوه بر  

بودن را باید فراتر از امور حكمي و استناد به مواد دانست؛ چرا كه اگر استدالل در رأی را  
تحليل مواد لانوني و لواعد حقولي مرتبط با امر بداني ، ذكر عباراتي مانند »مستند بودن« یا  

لغو و بي لانوني« عملي  مواد  لان»بيان اصول و  و  بوده  و  فایده  لغو  از سخن  ونگذار مصون 
 بيهوده است. 

 

1. A Citation (or cite) in Legal Terminology is a Reference to a Specific Legal 

Source, Such as a Constitution, A statute, A reported Case, A Treatise, Or a Law 

Review Article. 

 زاروس فرهنگ مترادف ت .2

 https://www.thesaurus.com/browse/citation. Last visited: 2022/26/4 . 

محمد3 نسب،   .  عيوضيمحمد  ساردویي  جواد  و  در »  ،مولودی  نگرشي  با  مدني  دادرسي  در  ماهوی  دفاع  للمرو 

 . 30ص (،1392، ) 3دوره نه ، شماره  ،های فقهيپژوهش«، حقوق تطبيقي

 . 2134( ص 1377انتشارات دانشگاه تهران، ، چاپ دوم، جلد دوم )تهران: لغتنامه دهخدا. علي اكبر دهخدا، 4

 . 20815. همان، ص 5

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244247/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c_%d9%86%d8%b3%d8%a8
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14870/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1008127/%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c?q=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C&score=5.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1008127/%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c?q=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C&score=5.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/847/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/847/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/847/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54305
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54305
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54305
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در مواردی كه مقنن به استناد اشاره كرده است، از شيوه یكساني تبعيت نكرده است.  
توان از »لاعده است كه مي  1ها، به حدی الزم و »ضروری« مستند بودن تصميمات دادگاه

رأی دادگاه  مستند بودن آرای محاك « صحبت نمود. در حاليكه شاید كمتر مستند بودن  
ليكن از نظر نگارنده با توجه به غيرلابل تخطي بودن    بعنوان یك لاعده مطر  شده باشد،

»مستند    آن، كه  است  دليل  همين  به  دارد.  را  حقولي  لاعده  یك  لالب  در  طر   لابليت 
از جمله   است،  باالتر  مراجع  در  رأی  نقض  موارد  از  اینكه  از  غير  به  دادگاه«  رأی  نبودن 

 شود.  تظامي نيز محسوب ميتخلفات ان 
لانوني،  مقررات  بر  موجب رأی وحدت    عالوه  به  دادگاه  رأی  بودن  مستند  ضرورت 

در   17/3/1362مورخه     9رویه نيز مورد تأكيد لرار گرفته است. رأی وحدت رویه شماره  
مي مقرر  خصوص  اساسي  این  لانون  از  شش   و  شصت  و  صد  یك  اصل  »طبق  دارد: 

از لانون اصال  موادی از لانون آیين دادرسي كيفری    289ران و ماده  جمهوری اسالمي ای
ها باید مستدل و مستند به مواد و  مجلس شورای اسالمي احكام دادگاه  1361سال  مصوب  

ها از  تخلف دادگاه  اصولي باشد كه بر اساس آن حك  صادر شده است بدیهي است كه
به توجه  بدون  مجازات  بر  و صدور حك   اصل  مه     این  نقض  موجبات  از  فوق  مراتب 

 2لوانين اصلي خواهد بود...«.

اصول   اصول لانوني، توان استناد را اینگونه تعریف كرد: ذكر مواد لانوني،در نتيجه مي
الزامي،رویه  حقولي، یا سایر اشكال لواعد حقولي مورد پذیرش در    های  لواعد عرفي و 

نظام حقولي در رأی و تصمي  دادگاه ك با موضوع مورد  یك  ارتباط  بر اساس آن در  ه 
 شود.گيری ميحقولي و یا اداری تصمي  رسيدگي اع  از كيفری،

 قلمرو استناد. 2-1
لرار مي پذیرش  مورد  حقولي  نظام  هر  در  حقولي  لواعد  مراتب  سلسله  »اصل  كه  داني  

و بارز  بدیهي و طبيعي است كه در یك نظام حقولي نوشته، مصداق اصلي    3گرفته است.«
 

داوری راجع به اموال عمومي و    لضایي درباره   نسبت بين نظرهای تفسيری شورای نگهبان و رویهفتاحي، »  . مهدی 1

 . 70(، ص1394، ) 11سال چهارم، شماره  ،قوق عموميدانش ح«، دولتي

   https://rc.majlis.ir/fa/law:last visited: 2020/26/4 . سایت لوانين مجلس شورای اسالمي. 2

تقي.  3 مرتضي  زجواد  عادی»زاده،  لليعادله  خواه،  نجابتاده،  لوانين  بر  محاك   لضات  اساسي  نظارت   «،مسئله 

 . 126ص  (،1394، )76، شماره راهبرد

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/20522/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1119048/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c?q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85&score=0.001&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1119048/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c?q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85&score=0.001&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1156/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1156/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1156/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65610
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65610
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65610
https://rc.majlis.ir/fa/law:last
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/289307/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa_%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/289307/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa_%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/289307/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa_%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309661/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87_%d9%82%d9%84%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309661/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87_%d9%82%d9%84%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309661/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87_%d9%82%d9%84%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1107079/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c?q=%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A&score=21.0&rownumber=5
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/403/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af
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دادگاه كه  دارد  وجود  نظر  اتفاق  خصوص  این  در  و  است  عادی  لانون  در  استناد،  ها 
ميرسيدگي استناد  عادی  لوانين  به  خود  آن  های  حقولي  نظام  كه  كشوری  در  اما  كنند 

لواعد   للمرو  دارد.  زیادی  اهميت  سابقه  به  استناد  است،  لضایي  رویه  و  سابقه  بر  مبتني 
وع است و به غير از »لانون به معنای خاص«، موارد دیگری را نيز  حقولي مورد استناد، متن 

اصول لانون اساسي« نيز لابليت استناد را دارند؟  »شود و پرسش این است كه آیا  شامل مي
ها بسيار مفصل و شامل موارد مختلفي است و  بحث در مورد للمرو منابع استنادی دادگاه
های حقولي  فصل مشترک استناد در تمامي نظام  به جز لانون عادی كه شاید بتوان آن را

منابع استنادی مباحث اختالفي ه  در داخل كشورها و ه  در   با سایر  دانست در ارتباط 
 مطالعات تطبيقي بين كشورها مطر  است.

 . مفهوم قانون اساسي 3-1
اساسي، اساس حقوق    حقوقمحور اصلي مطالعه حقوق اساسي است و »  1لانون اساسي«»

 لوانين و راهنمایي برای تنظي    كشورحقولي یك   سندترین  »لانون اساسي عالي  2. است« 

لانون اساسي تعریف كننده اصول سياسي، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و    3دیگر است.«
سياسي   لدرت  شهروندان  دولتحدود  حقوق  كننده  تضمين  و  »تعيين  و  كشور  یك 

مشخص  »است.    4كشور« كه  لانوني  است،  حاك   نظام  كننده  تعيين  لانون  اساسي  لانون 
ها و حقوق افراد  كند لدرت در كجا متمركز است، روابط این لدرت حاك  با آزادیمي
از   ملت اع   حاك   لوای  این  و  است  و   لضائيهو   مقننه،  مجریهچگونه  التدارات  چه 

دارند«.مسئوليت ملت  برابر  در  واژه    5هایي  از  برگرفته  اساسي«  »لانون    فرانسوی مفهوم 
برای اشاره به لانون اساسي   فارسياست. امروزه واژه »لانون اساسي« در   6»كُنستيتوسيون«

 

1. Constitution. 

فارو.  2 ل لویي  اساسي، حقوق  اساسي، »حقوق  تقي  انون  ترجمه جواد  اساس حقوق«،  اساسي، و  نشریه حقوق  زاده، 

 190(، ص 1383، )3شماره  

 . 21 ص (1386نشر ميزان،  )تهران:چاپ دوازده   حقوق اساسي،. منوچهر طباطبائي موتمني، 3

 .54 ص (1396، چاپ بيست و هفت  )تهران: انتشارات ميزان، حقوق اساسيهاشمي، . محمد 4

 . 102  ص (1383،  : اطالعات)تهران جمهوری اسالمي ایران حـقوق اسـاسي و ساختار حكومت، اس  شعباني. ل 5

6. Constitution. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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)مثل  دولت حاك   دولت ایرانهای  زیرمجموعه  آمریكا(  ایالتیا  )مانند  ، آلمانهای  ها 
 رود. بكار مي (اتحادیه اروپاها )مانند یا ابَردولت (هندیا  آمریكا

مي وارد  اساسي  لانون  بر  كه  مهمي  تقسيمات  از  یا  یكي  »عرفي  اساسي  لانون  شود، 
باشد. بعنوان نمونه لانون اساسي انگلستان  عه و یا نوشته« مينانوشته« و لانون اساسي »موضو

  1عرفي است و »انگلستان لانون اساسي نوشته ندارد.«
نيز مطر  است در كشورهایي   نبودن« هميشه این بحث  یا  با »اساسي بودن  در ارتباط 
نوشته  اساسي  لانوني  اصول  بعنوان  كه  آنچه  است  ممكن  دارند،  نوشته  اساسي  لانون    كه 

به    شده است، اساسي هستند كه  از موضوعات  بسياری  از طرف دیگر  نباشند« و  »اساسي 
نيامده اساسي  لانون  در  دیگر  دالیل  یا  غفلت  نانوشتهدليل  »لواعد  چنان  اند.  گاه  كه  ای 

بعنوان نمونه »شورای   2دهند.« خطير و ممتازند كه لواعد صالحيت در حكومت را تغيير مي
اند، این  نام نهاده  3كه برخي آن را یك »نهاد لانونگذار غيرلانوني«  عالي انقالب فرهنگي« 
 چنين وضعيت را دارد.  

مي توجه  مورد  استنادی  منبع  بعنوان  كل  در  كه  و  آنچه  نوشته  اساسي  لوانين  باشد، 
باشد كه »استنادپذیری اصول این لوانين« در آرای محاك  مورد بررسي لرار  مكتوب مي

ایرانلامثال  خواهد گرفت. بعنوان   از یك مقدمه، چهارده    نون اساسي جمهوری اسالمي 
فصل و صد و هفتاد و هفت اصل تشكيل شده است كه استنادپذیری این متن مورد نظر 

اتحاد« »اصول  مبنای  بر  كه  آمریكا  اساسي  لانون  یا  و  »  4است  و  آمد  یك  بوجود  شامل 
 5ه است.«اصالحيه نيز بر آن وارد شد 27مقدمه و هفت اصل است و تاكنون 

 

برادلي،1 واوینگ  توكل حبيب  .  ترجمه  انگلستان«،  اساسي  لانون  ماهيت  اساسي، شماره  »منابع  حقوق  ،  7و    6زاده، 

 . 41ص  (،1385)

ای از یك اصل نانوشتة لانون اساسي؟«، مطالعات  انقالب فرهنگي؛ نمونهورای عالي  حقوق ش. سيد ناصرسلطاني، »2

 . 1463  ص (،1399، ) 4حقوق عمومي، دوره پنجاه ، شماره 

حقوق  3 پژوهش  آن«،  مصوبات  و  فرهنگي  انقالب  عالي  شورای  لانوني  »جایگاه  شریف،  محمد  سياست،  و  . 

 . 215ص  (،1384، ) 16و  15های شماره 

4. Articles of Confederation. 

5. J.W. PELTASON, The Constitution of the United States of America and 

Explanatory Notes (New York: U. S. Department of State Bureau of International 

Information Programs, 2004) P 47. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نوشته   اساسي  لانون  به اصول  استناد  اینجا،  اساسي در  لانون  به اصول  استناد  از  منظور 
 باشد.مانند ایران و آمریكا مي

 . مفهوم محاکم 4-1
ایران مراجع رسيدگي را مي به چهار گروه تقسي  كرد. محاك  كيفری،در  محاك     توان 

لضایي.  حقولي، شبه  مراجع  و  اداری  عدالت  لبيل    دیوان  از  باالتر  رسيدگي  مراجع 
پرونده  دادگاه به یك  نيز حسب مورد ممكن است  عالي كشور  های تجدیدنظر و دیوان 

نمایند. دیوان عدالت اداری ه ، دادگاه اختصاصي اداری   یا حقولي رسيدگي  كيفری و 
است  ایران  شبه  1در  مراجع  تصميمات  از  تجدیدنظرخواهي  نهایي  مرجع  ه ،  و  لضایي 

ها و مقامات  »به طور كلي سازوكار نظارت لضایي بر سازمان  2دالت اداری است. دیوان ع
تابع اصل دوگانگي لضایي است«.  ما  گاه  را تجلي  4ها توان دادگاهمي  3عمومي در كشور 

شبه مراجع  و  لضایي  این    5لضایينظارت  كرد.  للمداد  التضایي  نظارت  ظهور  منصه  را 
ها در دو سطح ایالتي و فدرال  دادگاهینكه در آمریكا  مراجع تنوع بسيار زیادی دارند یا ا

لرار دارد.  نظام لضائي فدرال، دیوان عالي كشور  به طور كلي    6وجود دارند و در رأس 
 های لانون اساسي است. هر مرجع رسيدگي غير از دادگاه  منظور از محاك  در اینجا،

 

 

 

 

 

ص    (1372)تهـران: شهریار،    وان عدالت اداریدولت در دینظارت لضایي بر اعمال  . سيد نصرااهلل صدرالحفاظي،  1

53 . 

 . 6. همان، ص 2

. ولي رستمي و سيد مجتبي حسينيپور اردكاني، »نظارت لضایي بر مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي«، دانش  3

 . 33(، ص 1392، )3حقوق عمومي، سال دوم، شماره 

4. Courts. 

5. Semi Judicial Tribunals. 

وب6 رسم  .  دادگاه سایت  آمریكا،   ي  متحده  ایاالت   :www.uscourts.gov. Last visitedهای 

2022/26/4 . 
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 آرای محاکم  . عوامل مؤثر بر استنادپذیری اصول قانون اساسي در 2

ميزان   یك  به  مختلف،  كشورهای  محاك   آرای  در  اساسي  لانون  اصول  به  استناد  ميزان 
نيست. این تفاوت ناشي از عواملي است كه به طور مستقي  بر موضوع استنادپذیری اصول 

 لانون اساسي تأثيرگذارند.

 . حجم قواعد ماهوی و شکلي موجود در قوانین اساسي 1-2
اساسي لوانين  برمي  ظهور  لرن هجده   به  امروزی خود  مفهوم  به  بر  مدرن  گردد. عالوه 

تا  1750اروپا و در طول ني  لرن از سال   عصر روشنگریشاهد این هستي  كه در  آمریكا  
جمهوری   1755، چندین لانون اساسي مدرن و تأثيرگذار ظهور پيدا كردند. در سال 1800

اساسي    كُرسخودمختار   لانون  این  گذاشت.  اجرا  به  و  تدوین  را  مدرني  اساسي  لانون 
 زبان ایتاليایيو همكارانش به    1پاسكال پائوليو توسط   ژان ژاک روسوتحت تأثير افكار  

برند.  بعنوان نخستين لانون اساسي مدرن معاصر نام مي  كرساز لانون اساسي   2نگاشته شد. 
 تهيه شد و رسميت یافت.   1788در سال  لانون اساسي ایاالت متحده آمریكا

كه   است  این  در  گذشته  اساسي  لوانين  با  امروزی  مدرن  اساسي  لوانين  مه   تفاوت 
ویژه  طور  به  امروزی  اساسي  باشد  لوانين  داشته  باید  اساسي  لانون  كه  اصلي  نقش  به  ای 

اند. در  ورود كرده  مرو لوانين عادی باشد،اند و كمتر به موضوعاتي كه باید در للپرداخته
البته با مسامحه و چنانچه آنها را لانون اساسي تلقي  نتيجه با تبدیل لوانين اساسي تاریخي )

شاهد كاهش استنادپذیری لوانين اساسي در آرای محاك     نمای ( به لوانين اساسي مدرن،
به تدریج مقررات كيف  این امر این است كه  ری و مدني كه موضوعا داخل  هستي . علت 

از لوانين اساسي خارج شدند. بعنوان نمونه لانون اساسي آتن در    در حقوق اساسي نيستند،
ای بود كه البته  امروزه بدین صورت  سال لبل از ميالد شامل مقررات جزایي گسترده  621
 باشد.نمي

 . تعداد اصول قوانین اساسي )حجم قانون اساسي( 2-2
اساس   از  لوانين  اگر  هستند.  متفاوت  یكدیگر  با  اصول  ميزان  و  حج   نظر  از  كشورها  ي 

نامدون دارند، چش  انگلستان كه لانون اساسي  مانند  پوشي شود تعداد اصول  كشورهایي 

 

1. Pasquale De Paoli. 

2. Pascoale Paoli, The Kingdom Anglo-Corsican (London: Axford, 2018) P. 41. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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لانون اساسي كشورها با یكدیگر تفاوت معناداری دارد. در بين كشورهای جهان؛ موناكو  
سرویس ویژه اكسفورد    1ن اساسي نوشته را دارد. ترین متن لانوترین و هند طوالنيكوتاه

اطالعات به روز و مناسبي را از لوانين اساسي    2در مورد مطالعات مرتبط با لانون اساسي 
ترین لانون اساسي نوشته در بين تمام هند كه طوالني  لانون اساسيدهد.  كشورها ارائه مي

عمال    شود،الحاليه تشكيل مي  83پيوست و    12اصل،    395كشورهای مستقل دنياست و از  
ای وارد  زیرا به طور گستردهكند،  امكان استناد به این لانون را در محاك  بيشتر فراه  مي

حقوق جزا و حقوق مدني شده است. در كشور هند، دیوان عالي    مسائل ماهوی و شكلي
دادگاه هستند،و  اساسي  لانون  از  كننده  صيانت  نهاد  عالي  وجود    3های  دليل  به  ليكن 

توسط   مستقي   اجرای  لابليت  كه  هند  اساسي  لانون  دوم  فصل  در  گسترده  مقررات 
اسادادگاه لانون  به اصول  استناد  ميزان  در هند زیاد است. ولتي  های عادی را دارند،  سي 

كه تعداد اصول لانون اساسي یك كشور زیاد باشد، به ناچار این اصول از كاركرد اوليه  
به   و  رفته  فراتر  آنهاست،  بين  روابط  و  حكومتي  لوای  تعيين  همان  كه  اساسي  لانون 

مي پيدا  ورود  نتيجه  موضوعاتي  در  و  هستند  اداری  یا  و  حقولي  كيفری،  ماهيتا  كه  كند 
افزایش ميا آنها در محاك   به  استناد  اساسي كه تعداد اصول آن  مكان  لانون  ليكن  یابد، 

ك  است و حج  كمي از لواعد حقولي در آن وجود دارد، ناچار است فقط به مباحثي  
 بپردازد كه نوعا لابليت استناد چنداني در آرای محاك  ندارند.

 ي . نوع نظام مطابقت قانون عادی با قانون اساس3-2
دادگاه به  داده  در كشورهایي كه  اساسي  لانون  با  عادی  لانون  مطابقت  اجازه  های عادی 

پيدا مي   شده است، به طور گسترده  لانون اساسي را  به  معموالً كنند.  محاك  اجازه استناد 
از طریق لوه لضائيه   این تكليف  اول،  مطابقت وجود دارد: در شيوه  برای  سه شيوه رایج 

 

آكسفورد،  دایره .  1 اساسي  حقوق  آنالین   :https://oxcon.ouplaw.com. Last visitedالمعارف 

2022/26/4 . 

2. Oxford Constitutional Law (OXCON). 
،  48. هدی غفاری و مازیار خادمي، »استقالل لضایي در دادگاه لانون اساسي هند«، مطالعات حقوق عمومي، دوره  3

 . 337(، ص 1397، )2شماره  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://oxcon.ouplaw.com/
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از لوای سه گانه  گيرد و  صورت مي مستقل  به یك هيأت سياسي  امر  این  در شيوه دوم، 
 1شود. شود و در شيوه سوم، این وظيفه به لوه مقّننه محول ميواگذار مي

گيرد. این روش  لوه لضائيه وظيفه صيانت از لانون اساسي را بر عهده مي در شيوه اول،
شود و بر ها واگذار ميي دادگاهخود به دو گونه است: در نوع اول، این تكليف به تمام

از   دارد. در روش كنترل  ویژه لضایي چنين صالحيتي  نهاد  فقط یك  اساس روش دوم، 
ها اختيار تشخيص عدم مطابقت لانون عادی با  ها، همه لضات دادگاهطریق تمامي دادگاه

هم به  این فرض، محدود  در  اعتبار رأی صادر شده  ولي  دارا هستند،  را  اساسي  ان  لانون 
است.  لضایي«  2دعوی  »نظارت  از  نوع  گرفته  3این  لرار  پذیرش  مورد  امریكا  در كشور   ،

رو اعمال  از این   4اند.است. بسياری از حقولدانان از حكومت لضات در امریكا سخن گفته
توسط دادگاه اساسي  لانون  از  از  اختيار صيانت  این كشور  اساسي  امریكا در حقوق  های 

است و این اختيار لضات در فرهنگ سياسي امریكا نيز به شدّت   أهميت بسياری برخوردار 
لرار مي است    5گيرد.مورد حمایت  نشده  امریكا تصریح  اساسي  لانون  در  اختياری  چنين 

به صورت رویه به مرور زمان  از  ای معمول در تمامي دادگاهولي  بسياری  ها در آمد. در 
كا استراليا،  اتریش،  از جمله  دموكراتيك  ایرلند، كشورهای  ژاپن، جمهوری  نروژ،   6نادا، 

ونزوئال، و  مكزیك  كلمبيا،  برزیل،  بوليوی،  آرژانتين،  دانمارک،  به    7سوئد،  شيوه  این 
رسميت شناخته شده است. در چنين كشورهایي شاهد استناد گسترده به لانون اساسي در  

 آرای محاك  هستي . 

 

 . 238( ص  1334  )تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  ، چاپ ششيحقوق اساسزاده، . مرتضي لاس 1

 . 161-162( صص  1377، جلد دوم )تهران: شركت سهامي انتشار، تهران، فلسفه حقوق. ناصر كاتوزیان، 2

3. Judicial Review. 

لاضي،  4 ابوالفضل  سياسي.  نهادهای  و  اساسي  و  حقوق  انتشارات  مؤسسه  )تهران:  یك   جلد  چهارم،  چاپ  چاپ  ، 

 . 108  ( ص1375اه تهران،  دانشگ

5. Almon Leroy Way, Jr, The American System of Government Politics and 

Government in the U.S.A, Extract from https:// www. proconservative. net/ CUNA. 

shtml, (2020), P. 3. 

6. Almon Leroy Way, Jr., op. cit. P 4. 

اسپينوزی،  .  7 ژوفره،  كامي  داوید،  معاصررنه  بزرگ  نظام حقولي  دو  و  تطبيقي  بر حقوق  ميزان،   درآمدی  )تهران: 

 . 103( ص 1395
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صيانت  امر  لضایي،  ویژه  نهاد  یك  طریق  از  كنترل  روش  و    در  اساسي  لانون  از 
به عهده یك دادگاه ویژه لضایي واگذار  اساسي،  لانون  با  لوانين عادی  انطباق  تشخيص 

گردد. در كشور ایتاليا، این روش پذیرفته شده است و تصمي  این دادگاه بر همه الزم  مي
  ميزان استناد   2تركيه و لبرس نيز همين روش پذیرفته شده است.  در سوئيس،  1االتباع است.

 كند.به لانون اساسي در محاك  عادی این كشورها به طور شدیدی كاهش پيدا مي
وظيفه    گيرد،در كشورهایي كه كنترل از طریق یك هيأت سياسي مستقل صورت مي

به عهده یك هيأت سياسي مستقل واگذار   با لانون اساسي،  لانون عادی  انطباق  تشخيص 
  1799نيز ماهيت لضایي دارد. لانون اساسي  شود، با این توضيح كه نظارت این هيأت  مي

نگهبان  و  حافظ  سنای  مجلس  سال    3فرانسه،  اساسي  لانون  هيأت    1946و    1852و  نيز 
را مشابه به    4ای  موظف  اساسي«  لانون  »شورای  نيز  كشور  این  كنوني  اساسي  لانون  در  و 

همه محاك   در چنين سيستمي ميزان استناد به لانون اساسي در    5چنين تكليفي شده است. 
 كند. كاهش پيدا مي

چون   است.  امر  این  مسئول  مقننه  لوه  خود  مقننه،  لوه  طریق  از  كنترل  روش  در 
به اختيار  این  مي واگذاری  لوا  تفكيك  اصل  خالف  را  شوروی    6دانند. لضات  در 

سوسياليستي سابق، اگر چه رعایت سلسله مراتب در لوانين الزم بود، ولي تكليف صيانت  
در حقوق انگلستان نيز از همين روش تبعيت    7سي بر عهده خود مجلس بود. از لانون اسا

پارلمان« مي »برتری  اساسي،  لانون  از  صيانت  خصوص  در  و  به    8شود  را  مقننه  لوه  و 
پارلمان تصویب مي  9اند. رسميت شناخته این كشور  بنابراین لوانين موضوعه كه  كند، در 

 

ه  جمند، مجل های حقوق اساسي و نظریه تفسير«، ترجمه اردشير امير ارریكاردو گواستني، »تأملي پيرامون ضمانت.  1

 . 375(، ص 1371، )10تحقيقات حقولي، شماره  

 . 103رنه داوید، پيشين، ص . 2

3. Sénat conservateur. 

 . 239لاس  زاده، پيشين، ص  . 4

 .160پيشين، ص   فلسفه حقوق،كاتوزیان، . 5

 . 238-239زاده، پيشين، صص لاس . 6

-716( صص  1348نتشارات دانشگاه تهران،  )تهران: ا  سرگذشت لانون )مباحثي از تاریخ حقوق(علي پاشا صالح،  .  7

715 . 

8. Parliamentary Supremacy. 

9. Almon Leroy Way, op. cit . 
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بيش  اری استناد به لانون اساسي در محاك ،  در چنين ساخت   1شود.لانون برتر محسوب مي
 كند. از همه ساختارهای دیگر كاهش پيدا مي

 روحیه و فرهنگ مطالبه اجرای قانون اساسي . 2-4
عامل چهارمي كه در استنادپذیری عملي اصول لانون اساسي تأثير بسزایي دارد، »روحيه و  

چه ميزان این مطالبه بيشتر  فرهنگ مطالبه اجرای لانون اساسي« در یك كشور است. هر  
مي  باشد، بيشتر  محاك   آرای  اساسي در  لانون  به  استناد  برای  از  فضای الزم  »یكي  شود. 

های اخير، اجرای حقوق فراموش شده از طریق استناد به لانون  مطالبات مردم چين در سال
است.« عمدتاً  2اساسي  اساسي  لانون  اصول  اجرای  كه  است  احكام    درست  از  خارج 

ليكن این    پذیردها و از طریق فرآیندهای دیگر و از جمله تقنين و اجرا صورت ميدادگاه
عمال از طریق توجه به آنها در    یك والعيت است كه اجرای برخي از اصول لانون اساسي

مي محاك  صورت  رسيدگي  و  لضا  لانون   پذیردامر  وسيله  به  كه  »حقولي  بخصوص  و 
به همين    3اند« هعادی مورد حمایت لرار نگرفت اساسي راهگشاست.  لانون  به اصول  استناد 

دليل روحيه و فرهنگ حاك  بر یك جامعه مبني بر مطالبه اجرای اصول لانون اساسي و به  
فارغ از    در ميزان استناد به این اصول در آرای محاك ،  خصوص اجرای اصول این چنيني

 .  به سه  خود بسيار تأثيرگذار است متغيرهای دیگر
نوع   و  نظام سياسي  نوع  لبيل  از  دیگر  فوق، عوامل  موارد چهارگانه  به طور حت  جز 
لانون اساسي نيز در ميزان استنادپذیری اصول لانون اساسي تأثيرگذار هستند، ليكن از این  

های چهارگانه فوق لابل  جهت كه این تأثيرگذاری از یك طرف در لالب یكي از مؤلفه
 شود. گانه آنها خودداری ميتحليل است، از ذكر جدا

متغير، چهار  به  توجه  زیربخش   با  و  اساسي  لانون  مواد  و  اصول  تعداد  و  اول:  ها 
حج  و ميزان مقررات مدني، جزایي و اداری موجود در یك لانون    دوم:  های آن؛متم 

ه  روحي   چهارم:مطابقت لانون عادی با لانون اساسي یك كشور و    نوع نظام  اساسي و سوم:
 

1. Wilson, Geoffrey, Cases and Materials on Constitutional and Administrative 

Law (London: Cambridge University Press, 2002) P. 221. 

2. Liang Hongxia, “Research on Implementation of Citation to Constitution by 

Chinese Courts”, Politics and Law, (2017), P. 7. 

3. Liang Hongxia, “The Function of Human Rights Protection and Its Approaches 

of Filing and Review”, The Journal of Human Right, Vol. 19, No. 2, (2020), P. 

208. 
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اساسي، لانون  اجرای  مطالبه  فرهنگ  گسترده  و  اصول  شاهد طيف  به  استناد  ميزان  از  ای 
 لانون اساسي در محاك  یك كشور هستي . 

بر اساس عوامل مؤثر در استنادپذیری   مدل تأثيرپذیری استناد به اصول لانون اساسي را
زیرا كه این عوامل شود،  شكل زیر نمایش داده مي اصول لانون اساسي در آرای محاك  با

 بعنوان عوامل اصلي مؤثر بر استنادپذیری شناخته شدند.

 

 . ادله مخالف و موافق استنادپذیری قانون اساسي 3
لابل استناد بودن و نبودن اصول لانون اساسي در آرای محاك  از موضوعات اختالفي در  

اساسي دو نظر شبيه  نظام حقولي ایران است. »در رویه لضایي در خصوص استناد به لانون  
دانند  به اشهر و مشهور در فقه وجود دارد، لضات با سابقه لانون اساسي را لابل استناد نمي

بعنوان مثال برخي معتقدند كه   1پذیرند«. و لضات جدید كه دانشگاهي هستند، استناد را مي
مغایرت با    توانند مقرره را ابطال كنند،»یكي از جهاتي كه لضات دیوان عدالت اداری، مي

و برخي دیگر چنين اختياری لائل نيستند. به طور كلي اصول لانون    2لانون اساسي است«
مي را  كشور  یك  به  اساسي  مي  5توان  تقسي   با  دسته  استناد  لابليت  لحاظ  از  كه  شود 

 

لانون اساسي از سوی مراجع   170نشست فرآیند اعمال اصل  ، جلد اول، تحقيقات لضایيحسين اعظمي چهاربرج،   .1

 . 226( ص 1395)تهران: پژوهشگاه لوه لضایيه،  لضایي

لانوني2 مراجع  اساسي در  لانون  استنادپذیری اصول  ميزگرد مسئله  ا  ،«. سيد رضا آل محمد، »گزارش  یراني انجمن 

 .   1  (، ص1398) ق اساسي و اداری،حقو 



 1401بهار  |  74شماره | 23 دوره| علمی پژوهش حقوق عمومینامه فصل | 86

مي بيان  را  نظری  مباني  كه  هستند  اصولي  اول  دسته  نيستند.  یكسان  این  یكدیگر  و  كنند 
ا لابليت  را  اصول  لوا  بين  روابط  كه  هستند  اصولي  دوم  دسته  ندارند.  مراجع  در  ستناد 

مشخص كرده است و این اصول لابليت استناد كمتری را در محاك  را دارند. دسته سوم  
اصولي هستند كه برای اجرای آنها باید لانون عادی وضع شود و این دسته از اصول لانون  

لانون عادی مربوط به آن اصل، لابليت استناد را  اساسي، برای تأكيد و تكميل و در كنار  
نظر مي به  و  باشد، خود دارند  نشده  این اصول وضع  برای  لانون عادی  تا زماني كه  رسد 

چهارم دسته  باشد.  داشته  استنادی  لابليت  را   اصل  اجرایي  جزئيات  كه  هستند  اصولي 
اشند و دسته آخر نيز رسد كه دارای لابليت استناد زیادی بكنند و به نظر ميمشخص مي

كنند، این اصول به هيچ  ها را بيان مياصولي هستند كه حقوق و تكاليف و وظایف دستگاه
گفته برخي  هرچند  ندارند.  استناد  لابليت  ایجاد  وجه  برای  اساسي  لانون  به  »استناد  اند 

منع شده است و بدون وجود لانون عادی، لاضي    محدودیت در حقوق و آزادی اشخاص،
و اگر   1تواند حقوق و آزادی افراد را تنها به استناد اصول لانون اساسي محدود كند«نمي

لانون اساسي مي به  باید استناد در راستای ممانعت از    خواهد صورت بگيرد،ه  استنادی 
تواند برای برلراری حقوق اشخاص نباشد. ليكن باید گفت كه استناد به لانون اساسي مي

 ی و یا ممانعت از آنها باشد.حقوق و آزادهای فرد
بر ساختار لدرت و روابط بين مردم و حاكميت، لانون اساسي كاركرد   امروزه عالوه  

سومي ه  دارد و آن تنظي  روابط بين مردم است و همين موضوع لابليت استناد به اصول  
به هنگام بروز اختالف ميان مردم تقویت مي بر  كند. عال لانون اساسي را در مراجع و  وه 

توانند به  رود كه در اغلب كشورهای آمریكایي و اروپایي لضات ميآن، دنيا به سمتي مي
جایگاه   در  اما  دارند  استناد  لابليت  اساسي  لانون  اصول  همه  كنند.  استناد  اساسي  لانون 

این تعبير و لائل شدن للمرو كامل برای استناد به اصول لانون    2مشخص و مربوط به خود.
به   نمياساسي  لبلي صحيح  شده  گفته  از  شر   برخي  شد،  بيان  كه  همانگونه  زیرا  باشد، 

 اصول لانون اساسي به هيچ وجه لابليت استناد در محاك  را ندارند. 

 

انجمن ایراني  . كوروش استوار سنگری، »گزارش ميزگرد مسئله استنادپذیری اصول لانون اساسي در مراجع لانوني، 1

 . 1  (، ص1398) حقوق اساسي و اداری،

ميزگرد2 »گزارش  واعظي،  سيدمجتبي  مراجع   .  در  اساسي  لانون  اصول  استنادپذیری  ایراني  لانوني«،  مسئله  انجمن 

 . 1ص  (، 1398) حقوق اساسي و اداری،
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 . ادله مخالفت با استناد به قانون اساسي 1-3
اساسي،  لانون  بعنوان   كاركرد سنتي  آنها  بين  تنظي  روابط  و  نهادهای حكومتي  تبيين  برای 

) مهم  محاك   آرای  در  اساسي  لانون  به  استناد  با  مخالفت  دليل  دادگاه ترین  از  غير  های به 
اساسي(   اصلي مي لانون  دليل  این  كنار  در  البته  در باشد.  اساسي  لانون  به  استناد  مخالفين   ،

 شود.كنند كه به شر  آنها پرداخته مي آرای محاك  ادله دیگری را نيز مطر  مي 

 قانون اساسي . سیاسي بودن 1-1-3
ترین لوانين موجود در هر كشوری است.  این یك والعيت است كه »لانون اساسي« سياسي

صبغه سياسي لوانين اساسي تا حدی زیادی است كه برخي در لانون بودن آن در تردیدی  
كاركردهای سياسي لوانين اساسي به حدی است كه در مواردی لانون اساسي   1كرده اند. 

آنچه كه برای همگان    2شود.( فاصله گرفته و به سياست نزدیك مي)حقوق  از اصل خود
روشن است، این است كه سياست به مفهوم خاص آن نباید جایي در آرای محاك  داشته  
باشد و در نتيجه ذات سياسي برخي از اصول لانون اساسي، باید امكان استناد به این اصول   

 را در آرای محاك  عادی بگيرد.

 رت استناد با کارکرد اصلي قانون اساسيمغای  .3-1-2
لانون اساسي و حقوق اساسي  در اصلي عـبارت از سـازماندهي و    معنای  كاركرد اصلي 

بين عوامل لدرت و آزادی در هر جامعه سياسي است. در  ایجاد همزیستي مسالمت آميز 
 3جوهره لدرت، استيال و در جوهره آزادی، رهایي است.

 اندیشمند لرن  4ریوارول.  هستند  و هـمراه افـراد انساني  لرین   ارههمو  لـدرت و آزادی
پيشرفت جوامع مي  18 نظ  و آزادی را عامل  عامل  نظ كه لدرت را  و    داند، در روابط 

به تنهایي به    آزادی  دارد  به استبداد  ميل  كه نظ  به تنهایي»در حالي گوید كه:مي  آزادی
های خسته از استبداد فریاد آزادی و افراد  شود. انسانكشيده ميو مـرج و آنارشي    هـرج

 

1. Jaletta Long, Smith, Is Constitutional Law, Law? (New York: American Bar, 

Judicial Division Publications, Appellate Issues, 2017) P. 2. 

2. Julian E. Zelizer and Bruce J. Schulman, The Constitution and Public Policy in 

U.S. History (Penn State University Press, 2009) P. 101. 

 . 175(،  ص 1382، )1شماره   ،حقوق اساسيفه سياسي تا حقوق اساسي«، ، »از فلسهاشميسيد محمد. 3

4. Rivarol. 

https://www.americanbar.org/groups/judicial/
https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/
https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/appellate_issues/
https://www.jstor.org/publisher/psup
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/15089
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/135
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4177
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4177
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4177
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و در    متالط   اليانوس  منزله  به  دهند. موجود انسانيسر مي  نظ   گرفتار هرج و مرج فریاد
باشد و در هـر رفت و بـرگشت از یك كه بين دو ساحل در نوسان مـي  است  جذر و مدی

  لدرت  مالزمه كه توان گفتشود. بدین ترتيب ميمينزدیك  دیگر طرف  طرف دور و به
كند. در نتيجه نباید از لانون  نـظمي است كه لانون اساسي آنرا تأمين مي  نيازمند  و آزادی

اساسي تولعات دیگری را داشت. همين كه لانون اساسي از عهده این مالزمه مه  برآید 
اداری و غيره را نباید    كيفری، حقولي،  تركند و تنظي  روابط در سطو  پایين كفایت مي

 از لانون اساسي انتظار داشت. 
»لوانين   هوگو:  ویكتور  لول  به  و  است  زیاد  اساسي  لوانين  نقض  احتمال  حاليكه  در 

به وجود آمده لرار گيرند.«اساسي  را    1اند كه مورد تجاوز  باید لواعد حقولي دیگر  چرا 
وارد لانون اساسي كرد؟ چنانچه امكان    یجاد كرد،توان از طریق نظام تقنيني عادی اكه مي

این   باشد، وارد كردن  ایجاد یك لاعده حقولي از طریق نظام تقنيني عادی وجود داشته 
 لاعده حقولي بعنوان اصلي از اصول لانون اساسي نياز به توجيهات و ادله لوی دارد.

 . تردید در دلیل اثبات حکم تلقي شدن اصول قانون اساسي3-1-3
های مه  بين احكام بيان شده در لانون اساسي و احكام بيان شده در لوانين  یكي از تفاوت

عادی این است كه در لانون اساسي از عنوان »اصل« و در لوانين عادی از عنوان »ماده«  
 شوند.  تلقي مي 2شود كه هر دو از دالیل اثبات حك  استفاده مي

،  1378لانون آیين دادرسي مدني    3ي و ماده  لانون اساس  167دربـاره تـعارض اصـل  
از این جهت كه اگر شورای نگهبان لانون عادی    3آید،اگرچه شائبه نسخ ضمني پيش مي

شائبه تأكيد كند، چنين  را  اساسي  لانون  با  پيش ميمغایر  استدالل  ای  اینگونه  برخي  آید، 
ت و به همين خاطر تمامي  كنند كه از اصول بعنوان دالیل اثبات حك  نام برده نشده اس مي

موارد   همان  یا  حك   اثبات  دالیل  زمره  از  باید  اساسي  لانوني  اصول  جمله  از  و  اصول 
نمي صحيح  استدالل  این  كه  گفت  باید  شود.  خارج  بهاستنادی  و    اشاره   عدم  رغ باشد 

  به »اصول« و »عرف« بعـنوان دالیـل اثـبات حك ، این دو همچنان بعنوان دالیل   167اصل  

 

 . 189(، ص  1382، )1شماره   ،حقوق اساسياز فلسفه سياسي تا حقوق اساسي«، »هاشمي، سيد محمد. 1

 همان ادله اثبات دعوای معروف هستند. . ادله اثبات موضوع، 2

 . 56( ص  1385، جلد دوم، چـاپ سـوم )تهران: شركت سهامي انتشار، فلسفه حـقوق. ناصر كاتوزیان، 3

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/15089
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/135
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4177
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4177
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4177
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مضاف بر اینكه در اصل    1، لابل استناد بوده و هـستند. لوانين   كنار  تكميلي اثبات حك  در
لانون اساسي این نقيصه جبران شده است. اگر تمام یا بخشي از اصول لانون اساسي    166

ها وجود  تردیدی در امكان استناد به آنها دراحكام دادگاهرا مشمول عنوان اصول بداني ،  
 ندارد.
عدمهم كه  »عرف«،  اشاره  انگونه  نيست.  بـه  به عرف  لضایي  مراجع  استناد  در    2مانع 

 مورد اصول لانون اساسي نيز وضعيت به همين نحو است.  

 . مغایرت استناد به اصول قانون اساسي با وظایف شورای نگهبان 4-1-3
ر مصوبات  لانون اساسي جمهوری اسالمي ایران، نظارت ب  96و  94، 91، 4بر اساس اصول 

اما   است،  نگهبان  شورای  وظایف  از  اساسي،  لانون  و  شرع  با  مطابقت  نظر  از  مقننه،  لوه 
اختيار   دارای  رأی،  زمان صدور  در  نيز  لضات  آن،  بر  عالوه  آیا  كه  است  این  در  بحث 
بر مصوبات   لانون اساسي مشروطه، اساسا برای نظارت  نظارت لضایي هستند یا خير؟ در 

تعيين تكليفي نشده بود و پيوسته این اختالف وجود داشت كه اختيار    لوه مقننه، هيچگونه
مقننه.  لوه  یا  است  دادگاه  عهده  به  اختيار    3نظارت  دادرس،  برای  حقولدانان  از  برخي 

اند  و برای این نظریه چنين استدالل نموده  4ترجيح لانون اساسي بر لانون عادی لائل نيستند 
مومي است و هيچ مقامي حق محدود كردن آن را ندارد. كه اوالً لانون، ناشي از اراده ع

گذاری در صالحيت لوه مقننه باشد. ثالثا  نماید كه لانونثانيا اصل تفكيك لوا ایجاب مي
التصادی   روابط  و  لراردادها  ثبات  رفتن  بين  از  موجب  دادرس  به  اختياری  چنين  اعطای 

نگهب  به شورای  اختيار  این  اساسي  لانون  در  رابعا  رو  است.  و  است  گردیده  واگذار  ان 
دكتر    5لانون اساسي با دخالت دادرس در امر نظارت بر مصوبات لوه مقننه مخالف است. 

مي مطر   را  متقابلي  ادله  فوق  دالیل  نقد  در  دیدگاه  كاتوزیان  از  ایشان  اعتقاد  به  و  كند 
سداری  نظری هيچ مانع مهمي در راه شركت این گروه از خردمندان جامعه )لضات( در پا

ارزش را  از  اختياری  چنين  اعطای  عمل،  در  ولي  ندارد  وجود  اساسي(  )لانون  برتر  های 
 

 . 7 (، ص 1381، )35ه  «، مجله دادرسي، شـمارپایاني لسمت/. عبدالرسول دیاني، »مـستندات رأی لـاضي1

 . 57، صفلسفه حـقوق. كاتوزیان،  2

 . 80( ص 1369، جلد شش  )تهران: سروش، حقوق اساسي در جمهوری اسالمي ایران. سيد جالل الدین مدني، 3

 . 164ص (1374، چاپ اول )تهران: گنج دانش، حقوق اساسي تطبيقي . سيد جالل الدین مدني،4

 .166، ص  ، پيشينفلسفه حقوقكاتوزیان، . 5
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اما در هر صورت مخالفان معتقد هستند كه اعطای    1وسيله تجاوز به لوه مقننه دانسته است.
اجازه به لضات موجب دخالت آنها در وظيفه ذاتي شورای نگهبان ميچنين  شود كه  ای 

اینكه محاك  از یك طرف و شورای نگهبان از طرف دیگر دو نهاد كامال  البته با توجه به  
 باشد.مجزا از یكدیگر هستند، این دليل پذیرفته نمي

 . ادله موافق با استناد به اصول قانون اساسي 4
ادلهعلي محاك   رغ   آرای  در  اساسي  لانون  اصول  به  استناد  با  مخالفت  باب  در  كه  ای 

مي وا  شود،مطر   یك  محاك   این  آرای  در  اساسي  لانون  اصول  به  كه  است  لعيت 
مي استناد  ميكمابيش  اتفاق  امر  این  و  موافقان  شود  نظر  عملي  غلبه  مفهوم  به  این  و  افتد 

استناد بر نظر مخالفان استناد است. موافقان استناد به اصول لانون اساسي در آرای محاك ،  
 شود. مهمترین آنها اشاره ميكنند كه به ای را ارائه ميبرای نظر خود ادله

 . لزوم عدم اجرای قوانین عادی مغایر با قانون اساسي4-1
لانون   اصول  به  استناد  بوسيله  اساسي  لانون  با  مغایر  عادی  لوانين  اجرای  از  جلوگيری 

های حـقولي، امری  نظارت بر لوانين در بيشتر نـظام   و ضرورت  اساسي ممكن است. اصل
اما است.  شده  لوانين    پذیرفته  بر  نظارت  اعمال  برای  كه  است  ارگاني  در  اصلي  مشكل 

را لضات    امور  ، زمامبا لضاوت درباره اعمال حكومتي  است  ممكن   آید زیرامي  بوجـود
یابد.  تحقق  لضات«  »حـكومت  اصـطال   بـه  و  گيرند  آمریكا    2بدست  حقولي  نظام  در 

بوسيله لوانين  بر  لضایي  عادی  دادگاه  نظارت  ميهای  دادگاهي  اعمال  توسط  نه  و  شود 
دادگاه مانند  ایالتویژه  در  اروپایي.  كشورهای  برخي  در  اساسي  لانون  چنين  های  نيز  ها 

دادگاه سوی  از  شرط  نظارتي  به  فدرال  عادی  لوانين  بر  حتي  ایالتي  عادی  های 
دادگاهپژوهش  نزد  اعمال ميخواهي  فدرال  عالي  دیوان  نهایت  در  و  فدرال    و   3شود های 
های  لوانين، اعمال اداری و نيز تصميمات لضایي دادگاه  ها در مورد مطابقت همهدادگاه

 

 .165، پيشين، ص  فلسفه حقوق. كاتوزیان، 1

دانشكده حقوق و علوم2 تـطبيقي«، مجله  از دید  مـنطوق  مفهوم و  اساسي، سير  »لانون  لاضي،  ابـوالفضل  ،  سياسي  . 

 .62(، ص  1371، )28دانشگاه تهران، شماره 

جبيب3 توكل   .« آمریزاده،  فدرال  عالي  دیوان  رویكردهای  و  لضایي  تفسنظارت  در  پرتو  كا  در  اساسي  لانون  ير 

 . 117ص  (،1393، )10سال سوم، شماره  تحوالت سياسي و اجتماعي حقوق«، دانش حقوق عمومي،
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باید بتواند تمام لوانين مخالف صریح لانون اساسي   عـالي  دیوان  1كنند.تالي اظهارنظر مي
كند.  لغو  بـه    لضایي  نظارت  2را  آمـریكا  اساسي  لانون  در  فدرال  عالي  دیوان  سوی  از 

 مـدیسونعليه    ماربریدر رأی معروف به    عالي  دیوان  نشده است بلكه خودصراحت مقرر  
 3را برای خود لائل شد.  صالحيت این  1803 سـال در
  ها داده شده است، در كشور ایران كه وظيفه مطابقت به یك نهاد مستقل و نه دادگاه  

به بهانه مخالفت با لانون  هيچ مرجعي از جمله مراجع لضایي، حق ندارند لوانين عادی را  
 4اساسي ابطال كنند.

رغ  اینكه بعضي حقولدانان ایراني، استناد مراجع لضایي به لانون اساسي با  همچنين به
پذیرفته را  اساسي  لانون  مخالف  عادی  لوانين  اجرای  عدم  را  هدف  این صالحيت  یا  اند 

 6اند.نـظریه را نـپذیرفته  این   يليكن اكثر حقولدانان ایران  5اند،مخالف منطق حقولي ندانسته
مي یافت  مواردی  عادی،  لوانين  پارهدر  باور  به  كه  لانون  شود  خالف  حقولدانان  از  ای 

 7اساسي است. 

با تربيت اساسا تشخيص مطابقت لوانين عادی و اساسي مسأله ای لضایي است و دادرس 
مي دیگر  مقام  هر  از  بهتر  خود،  ویژه  بيدماغي  با  اغراض  طرفي  تواند  از  دور  و  كامل 

نماید دادرس بر اساس لوانين، الدام به صدور حك  مي  8سياسي درباره آن تصمي  بگيرد. 

 

هامون و سلين وانير، »صيانت از لانون اساسي در فرانسه و ایاالت متحده  آمریكا«، ترجمه محمد جاللي،  . فرانسيس  1

 . 118ص  (،1383، ) 2نشریه حقوق اساسي، سال دوم، شماره 

2. Hamilton, “Le Federaliste”, N° 78, in A. Hamilton, J. Jay et J. Madison, Le 

Federaliste, traduction de Gaston Jèze, Economica, (1988), P. 648. 

حبيب3 توكل   .« درزاده،  اساسي  لانون  تفسير  در  آمریكا  فدرال  عالي  دیوان  رویكردهای  و  لضایي  پرتو    نظارت 

 . 125ص  (،1393، )10سال سوم، شماره  الت سياسي و اجتماعي حقوق«، دانش حقوق عمومي،تحو

، چاپ هـفتاد و شـش  )تهران: شركت سهامي  ایران  حقولي  مقدمه عل  حقوق و مطالعه در نظامناصر كاتوزیان،   .4

 . 145ص   (1389انتشار، 

لـاتقي  جواد .5 توسط لضات محاك  با تأكيد بـر اصـل یـكصد و هفتادم    نون اساسيزاده و همكاران، »صـيانت از 

 . 6(، ص 1395، )1لانون اساسي«، مجله مطالعات حقولي، دوره هـشت ، شـماره 

لانون  6 . عبدالمجيد سودمندی، »مستدل و مستند بودن آرای هيأت عمومي دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به 

 . 265(، ص 1397، )61سال بيست ، شماره ق عمومي، فصلنامه  پژوهش حقو  اساسي«،

 . 46(، ص 1375، )10. ناصر كاتوزیان، »جایگاه حقوق اساسي در نظ  حقولي«، مجله كانون وكال، شماره  7

 79. فلسفه حقوق، پيشين، ص 8
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تشخيص   برای  باشد،  نداشته  را  لوانين  بد  و  خوب  درباره  اظهارنظر  حق  كه  فرض  بر  و 
  تواند درباره این مسأله كه لواعدی كه باید بعنوان لانون اجرا نماید، صالحيت دارد و مي

 1آیا لانون به وجود آمده است یا نه، اظهار نظر نماید.
ابالغ شده   و  لانون عادی تصویب  به اساس  لوانين عادی،  به  مربوط  ایرادهای شكلي 

نميلطمه یا طر  در مجلس؛  ای وارد وارد  اگر در زمان تصویب یك الیجه  مثاًل  سازد؛ 
جلسه علني از اعالم وصول  هيأت رئيسه پيش از ارسال الیحه یا طرحي به كميسيون، در  

آن خودداری نماید و در والع یكي از مراحل الزم را برای تصویب لانون طي نكند و در  
در  برسد،  نگهبان  شورای  تأیيد  به  و  شود  تصویب  مجلس  در  طر   یا  الیحه  این  نهایت 

ان بر  اینجا دادرس حق امتناع از لانون را ندارد، امّا اگر اشكال لانون در حدی باشد كه نتو
شورای  نظر  اعالم  بدون  و  مستقيما  لانون  تصویب  از  پس  مثاًل  نمود؛  لانون  اطالق  آن 

داشت.  را خواهد  آن  از  امتناع  دادرس حق  ابالغ شود،  به    مراجع  استناد  2نگهبان  لضایي 
جـایگاه    ابطال( لوانين عادی در نظام حقولي ایران  )یا  اجرا  لانون اسـاسي بـا هـدف عدم

 ندارد و این نظریه در نظام حقولي ایران پذیرفته شده نيست. چنداني

 . رفع ایرادهای وارد بر قوانین با تفسیر همسو با قانون اساسي 2-4
اساسي   لانون  با  همسو  كه  تفسير  متعددی  موارد  در  است.  اساسي  لانون  به  استناد  نيازمند 

دارد، تفسير  به  نياز  عادی  لانون  لان   یك  بعنوان  اساسي  ميلانون  برتر  بعنوان  ون  تواند 
لانون   خالف  بر  تفسيری  اینكه  حدالل  یا  و  گيرد  لرار  تفسير  معيار  و  تفسير  چهارچوب 
اساسي صورت نگيرد و به همين دليل استناد به لانون اساسي در مقام تفسير لانون عادی در  

ها و بخصوص هيأت عمومي دیوان  صورت نياز كامال موجه است. رویه برخي از دادگاه
با هدف فوق بـه لـانون اسـاسي  استناد  به  الذكر ميعدالت اداری شامل مواردی از  باشد، 

طوری كه گفته شده است: »اصول لانون اساسي در مواردی بـعـنوان ابـزار مكمل حقوق،  
از سوی دیگر    3گر لضات دیوان در خأل لانون عادی مورد استناد لرار گـرفته اسـت. یاری

 

ي  شركت سهام، چاپ هـفتاد و شـش  )تهران:  ایران  حقولي  مقدمه عل  حقوق و مطالعه در نظام. ناصر كاتوزیان،  1

 . 153ص   (1389انتشار، 

 . 81. سيد جالل الدین مدني، حقوق اساسي در جمهوری اسالمي ایران، پيشين، ص 2

 .  266 صپيشين، . عبدالمجيد سودمندی، 3
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اسا  لانون  كلي  یاریاصول  لانونسي،  تفسير  امر  در  لضات  كه    عادی  كننده  مواردی  در 
است،   مبه   عادی  تفسيرهای  ميلانون  مستعد  لانوني،  متن  یك  كـه  هـنگامي  باشند. 

مختلف باشد، لاضي با استناد تـوأمان لـانون عادی و اساسي، تفسيری از لانون عادی ارائه  
   1  باشد«. اساسي دهد كـه در جـهت لـانونمي

 های دولتي مخالف قانون اساسي. عدم اجرای مصوبه 3-4
اختيار   كه  است  محاكمي  از  دسته  آن  متوجه  اساسي  لانون  اصول  به  استناد  كاركرد  این 

مصوبه اجرای  خصوص  در  چند  هر  دارند.  را  مصوبات  گونه  این  اجرای  و  های  ابطال 
ن است در احكام خود  دولتي، باید گفت كه محاك  غيراداری ه  در موارد متعددی ممك

به این مصوبات استناد نمایند و در مقام اجرای آنها برآیند. به موجب اصل لزوم رعایت  
لـوانين عادی بـاشند   مـخالف  تنها نبایدهای دولتي نهحـقولي، مصوبه  لـواعد  سلسله مراتب

اسا لانون  تضمين  لـطعاً  زیـرا  باشند  نباید  نيز  اساسي  لانون  مـخالف  تضمين  بـلكه  بر  سي 
رغ  عدم تردید حقولدانان ایراني دربـاره لزوم مطابقت  به  امـا  2لوانين عادی اولویت دارد. 

اساسي، شاهد اختالفمصوبه لـانون  بـا  از  های دولتي  ایشان دربـاره صـالحيت یكي  نظر 
اسـالمي، شـورای    شورای  گانه زیر برای اعمال این نظارت هستي : رئيس مجلس مرجع سه

 3نگهبان و دیوان عدالت اداری. 

سال   در  اسالمي  شـورای  مـجلس  ولت  رئيس  هـمچون  مـعدود  از   1370افـرادی 
اما این نظریه لـابل    4اند. كرده  های دولتي حمایتنظارت اسـاسي رئيـس مجلس بر مصوبه

باق  كـامل با مـنطق و دانـش حـقولي برای انط  لـبول نيست زیرا »با توجه به لزوم آشـنایي
لانون با  مـصوبه  سپردناساسي  یك  فردی    ،  بيشتر  كه  مجلس  رئيس  به  مسئوليتي  چنين 

 

اداری در صـيانت از لانون اساسي«، مجله حقولي    . محمد جاللي و حميده سعيدی روشـن، »نقش دیـوان عـدالت1

 .128(، ص 1395، )94ره دادگستری، شـما

رویه .2 در  سال   زیست  مـحيط  بـر  »حق  شيرزاد،  اميد  و  الهي  رحمت  اداری  حسين  عـدالت  دیـوان  «،  لضایي 

 . 128(، ص 1393، )6مطالعات حـقوق بـشر اسالمي، سال سوم، شـماره   دوفصلنامه

اساسي3 لانون  لضایي  تيال، »تفسير  پروانه  اد  رویه دیوان  در  .  پژوهشاری«، مجلعدالت  های حقولي، سـال سـوم،  ه 

 . 60(، ص 1383، )5شماره  

مـجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسيری و مشورتي در خصوص اصول لانون  . مركز تحقيقات شـورای نـگهبان،  4
 . 228( ص 1381: چاپخانه سروش،  ( )تهران1359-1380) و تـذكرات هااساسي به انضمام اسـتفساریه
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نمي صحيح  حـقولي،  تـا  است  شـماره    نظریه  1باشد«. سياسي  مـور     2101تفسيری 
نـگهبان   15/06/1371 نمي  2شـورای  بالي  تردیدی  رئيس  نـيز  اساسي  نظارت  كه  گذارد 

 است.  های دولتي منتفيمجلس بر مصوبه

های دولتي،  رو اختالف نـظر اصـلي حـقولدانان درباره نظارت اساسي بر مصوبهاین   از
عمومي دیوان عدالت اداری برای ابطال )و   هـيأت  صـالحيت شـورای نـگهبان یـا پيـرامون

مصوبه این  اجرای(  عدم  برای  لضایي  مراجع  است.سایر  اصول    3ها  به  استناد  امكان  »اگر 
و در نتيجه   4شود«معنا ميلانون اساسي بي 170اصل ي را برای محاك  نپذیری ، لانون اساس 

 امكان استناد باید برای همه محاك  فراه  باشد.

 . انحصار حکم قانون در قانون اساسي 4-4
توان بيان كرد، در جایي است  ای كه برای استناد به لانون اساسي ميیكي از مهمترین ادله

فقط   بعبارت دیگر در آن موضوع  كه در موضوعي  لانون اساسي اظهار نظر كرده است. 
مقرره و  حك   دارای  كه  است  اساسي  لانون  لواعد  فقط  و  لوانين  سایر  در  و  است  ای 

این   در  اگر  كه  است  طبيعي  و  بدیهي  ندارد.  وجود  خصوص  این  در  حكمي  حقولي، 
اساسي بعنوان تنها لانون  ها دعوایي مطر  شود، استناد به لانون  موضوع در یكي از دادگاه
توجيه كامل  به طور  سایر  پذیر ميواحد  لضيه در  دنبال حك   به  نيست كه  نيازی  و  باشد 

اساسي،   لانون  اصول  اجرای  راستای  در  كه  است  این  طبيعي  روال  البته  بود.  دیگر  منابع 
ن  گردد. ليكن وجود لانون اساسي در موضوعي بدون اینكه لانو لوانين عادی نيز وضع مي 

مه  از  باشد،  داشته  وجود  موضوع  این  در  لانون  عادی  به  استناد  كه  است  مواردی  ترین 
 اساسي موجه و لابل لبول است. 

 

 

 .  61ص  يشين،پ تيال، . پروانه1

 . 231مركز تحقيقات شـورای نـگهبان، پيشين، ص .2

 . 267عبدالمجيد سودمندی، پيشين، ص . 3

لانون اساسي از سوی مراجع   170نشست فرآیند اعمال اصل  ، جلد اول، تحقيقات لضایيحسين اعظمي چهاربرج،  . 4
 . 226( ص 1395)تهران: پژوهشگاه لوه لضایيه،  لضایي
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 . تأیید و تکمیل قانون عادی5-4
مطابقت و تبعيت لوانين عادی از لانون اساسي امری مورد انتظار است. برای اجرایي شدن 

لوانين   اساسي،  لوانين  اصول  از  مهمي  ميبخش  تصویب  منظور  همان  به  در  عادی  شود. 
نتيجه در آن موضوع حك  ناشي از اصل لانون اساسي با حك  ناشي از لانون عادی در آن  

مي همسو  حدالل  اینكه  یا  و  دارد  نظر  اتفاق  و  هماهنگي  بعنواموضوع  در    نباشند.  مثال 
لتي دارند. در  چنين حا  1392لانون آیين دادرسي كيفری    4لانون اساسي و ماده    37اصل  

چنين وضعيتي استناد به اصل لانون اساسي در كنار استناد به لانون عادی، بالاشكال به نظر  
 رسيده و بلكه برای تأیيد حك  لانون عادی، بهتر است كه این استناد صورت پذیرد. 

 گیرینتیجه

به   باید  بر اساس آن  پذیرفته شده است كه  اساسي« اصلي  لانون  به اصول  محاك  »استناد 
لانون   اصول  به  استناد  نمایند.  استناد  اساسي  لانون  اصول  به  خود  آرای  در  تا  داد  اجازه 
اساسي به جایگاه واالی لانون اساسي در سلسه مراتب لواعد حقولي و همچنين كاركرد  
سياسي   كاركردهای  در  مداخله  و  لوا  بين  روابط  تنظي   بر  مبني  اساسي  لوانين  اوليه 

توان به این بهانه از استناد به اصلي از  كند و نميان آسيبي وارد نميحاكميت، به هيچ عنو
اصول لانون اساسي در آرای محاك  جلوگيری كرد. اصول لانون اساسي »لانون« هستند و  

به درستي اجرا مي به مرحله اختالف نرسيده است، موجبي برای  لانون تا زمانيكه  شود و 
ني كه اختالف بوجود آید و یك دادگاه یا محكمه  مطر  شدن در دادگاه را ندارد و زما

به آن رسيدگي نماید، چنانچه اصلي از اصول لانون اساسي لابليت استناد را داشته باشد،  
این لانون بوجود آمده است تا به آن استناد شود. تصور   چرا كه نباید به آن استناد شود. 

ر ویترین لوانين یك نظام حقولي و  اینكه اصول لانون اساسي جنبه نمادین دارند و باید د
لابليت   اینكه  بدون  شوند  گذاشته  نمایش  معرض  به  فقط  كشور،  آن  لوانين  نماد  بعنوان 
استناد در دادگاه را داشته باشند، تصور غلطي است و فلسفه وجودی لانون، اجرا شدن در  

. ليكن باید هاستزمان الزم است و اجرای لانون در موارد زیادی از طریق احكام دادگاه
توجه داشت كه امكان استناد به اصول لانون اساسي در آرای محاك ، یك لاعده مطلق و  
هميشگي نيست و استنادپذیری اصول لانون اساسي در آرای محاك  تابعي از شيوه نظارت  
بر لوانين عادی، حج  اصول لانون اساسي، ميزان لواعد ماهوی و شكلي مندرج در لانون  
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آموزش و روحيه لضات در استناد به اصول لانون اساسي است. با توجه به  اساسي و نوع  
ایران فرصت لانون اساسي چندان زیاد نمياینكه در نظام حقولي  به  به های توجه  باشد و 

لانون اساسي در گيرودار تفسيرهای رسمي و غيررسمي متعدد، مظلوم والع شده  تعبيری 
مي نقض  مختلف  صور  به  و  امكاست  آرای  گردد؛  در  اساسي  لانون  اصول  به  استناد  ان 

اساسي   لانون  اجرای  و  گذاشتن  نمایش  به  و  عرضه  برای  فرصت  ایران،  عادی  محاك  
رفت.  جمهوری اسالمي ایران به همان كيفيتي است كه در زمان تصویب از آن انتظار مي
شده و  استناد به لانون اساسي در آرای محاك  موجب طر  روزمره مسائل لانون اساسي  

 این به معنای حمایت و حفاظت حداكثری از لانون اساسي است. 
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