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  2  پيشگفتار

 

 پيشگفتار
اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و بیان تأکیدات مصرح در قانون 

ن مقام در این اساسی، بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه ای
 گنجد.  مجال اندك نمی

عالوه بر   به عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،« پژوهشکده شورای نگهبان»
مغایرت مصوبات مجلس  ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم

مطالعات نظری،  اقدام به انجام  های مصوب دولت با قانون اساسی، شورای اسالمی و اساسنامه
نماید. این پژوهشکده  راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می

فعالیت « مرکز تحقیقات شورای نگهبان»با عنوان  3330تا اواسط سال  3323که از سال 
با هدف ارائه خدمات پژوهشی بیشتر به شورای نگهبان و جامعه  3330در سال   کرد، می

های  فعالیت« پژوهشکده شورای نگهبان»غییر عنوان و ساختار داد و با عنوان حقوقی کشور، ت
 جدیدی را آغاز نمود. در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی،

های شورای نگهبان است و  ی علمی که مرتبط با صالحیت موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه
ای نگهبان، شناسایی شده و به ترتیب اولویت در دستور کار قرار نیز نیازهای پژوهشی شور

های  های پژوهشی، گزارش پژوهشی، گزارشـ  گرفت که ثمرات آن در قالب مقاالت علمی
 شود. های مختلف به جامعه علمی و شورای نگهبان تقدیم می کارشناسی و کتاب

انجام  ی شورای نگهبان هکتاب حاضر نیز یکی از ثمرات مطالعاتی است که در پژوهشکد
، انزحمات مؤلفگیرد. شایسته است که در اینجا از  شده و اکنون در منظر جامعه علمی قرار می

د صمیمانه تشکر کرده و از ناظر پروژه و تمامی اساتیدی که داوری این اثر را برعهده گرفتن
همچنین بردگان و  ری نامان برای آنها توفیق روزافزون طلب نماییم. به یقین اگر همکامنّخداوند 

که در  عزیزانی ی آرا و همه کوششی که عوامل اجرایی از جمله مسئول انتشارات، ویراستار، صفحه
سازی این کتاب سهیم بودند وجود نداشت، امروز شاهد به ثمر نشستن این تالش علمی  آماده

 د.نبودیم. از همه ایشان سپاسگزاریم و امیدواریم قرین صحت و توفیق باشن
 ی با عنایت به مصون نبودن محصوالت بشری از جمله این تالش علمی از خطا و اشکال، از همه

نظران و اندیشمندان تقاضامندیم از ارائه نظرات صائب خویش در جهت ارتقای کیفیت این اثر  صاحب
 های پژوهشکده دریغ نورزند. و سایر فعالیت

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن

 شوراي نگهبانپژوهشكده 
 3131تابستان 
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 مقدمه 

شود که ارزش قانون اساسی را  گفته می و نهادهایی ها روش ،هابه شیوه ،«دادرسی اساسی»
 یلساالر بودن یک نظام حقوقی و اجرای مفاد این میثاق م باالدستی برای مردم یعنوان قانون به

با این تعریف اجمالی،  کند. تضمین می های بنیادین یک نظام سیاسیارزش صیانت از و

در قالب شورا « کنترل سیاسی»در قالب دادگاه و « کنترل قضایی»دو الگوی شاخص توان به می
مشتمل بر  ،نظام حقوقی فرانسه و الگوی کنترل قضایی ی ؛ الگوی کنترل سیاسی، زادهدکراشاره 

تیب در نظام حقوقی تر یک به های هر دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز است که مبانی و ریشه
گرچه ا. به این ترتیب ستجوو ای قابل جست آمریکا و کشورهای اروپای قاره ی ایاالت متحده

طور  ههای هر مدل بمبانی، ساختارها و صالحیت ،صیانت از قانون اساسی است ،هدف اجمالی

 ی قی همهی تالالبته نقطه ؛های چشمگیری داردکلی و هر کشور در نوع خود با دیگران تفاوت

 است. « اصل حاکمیت قانون اساسی»ها، این تفاوت

قانون اساسی گردد. میقانون اساسی به دوران مشروطه بازدر ایران توجه به اصل حاکمیت 
گرایی را برای ایرانِ در بند استبداد به ارمغان  گرچه با متمم خود نهضت قانون اساسیامشروطه 

همواره در « حاکميت قانون اساسی»بدون تضمین  قانون اساسی واقعیت آن است که آورد،
های قانون اساسی و قوانین متعددی  چنانکه تمام بازنگری ؛معرض نقض و تعرض خواهد بود

. نکرداین نقیصه را برطرف  ،وضع شدآن الغای که از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه تا 
و اصل دوم متمم  مشروطه انقالب ی دورهبا انقالب اسالمی ایران و عبرت قانونگذار اساسی از 

 ؛ی و مبانی ارزشی آن باشدقانون اساس« نگهبان»تا  شد ینیبشیپ ینهاد ،قانون اساسی مشروطه
مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»چراکه 

س خواست قلبی امت ایران براساس اصول و ضوابط اسالمی است که انعکا ی اقتصادی جامعه

 .قانون اساسی( ی )مقدمه «باشد.اسالمی می
جوالی  32) 3353تیر  03را از  شنهادی است با الگوی سیاسی که فعالیت« شورای نگهبان»

شروع کرده است. نهادی که به « حاکمیت شرع و قانون اساسی»تضمین اصل منظور  به( 3382
را   دست آمده و البته مطالعات تطبیقی ارزش آن هقیمت گزافی در تاریخ قانون اساسی ایران ب

دولت قانون »چراکه از یک سو داشتن چنین نهادی مبین داشتن ؛ کند بیش از پیش نمودار می
در چنانکه در برخی کشورها چنین نهادی وجود ندارد و به این دلیل  ،در کشور است« اساسی

سوی دیگر عملکرد حجیم و قاطع این  ساالری فرمایشی و متزلزل هستیم، و از شاهد مردمآنها 
مد و ظرفیتی هماهنگ با ماهیت نظام و قابل رشد از این نهاد را نشان انهاد به ما طرحی کار
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ساالر  ضمن درك این نکته که کشورهای مردم ،تطبیقی ی دهد. در واقع در خالل این مطالعه می
توجهی شایان های  توان ایده می ،اند کردهاتکا ویژه  طور بهو پایدار بر نظام دادرسی اساسی خود 

این شورا ی ها بهبود کارکردها و صالحیتهرچه بیشتر شورای نگهبان و مدی کارآدر راستای 
که آموزد  گرچه تمام این مطالعات به ما میا ؛و دسترسی شهروندان به این نهاد برداشت کرد

های اجتماعی بر امر  عیتتابع اصل بومی بودن است و تأثیر ایدئولوژی و واق حقوق عمومی
 نیست. شدنیوجه انکار هیچ حکمرانی به

 ی پژوهشکده جمعی از پژوهشگرانو با تالش   این مجموعه که کاری جمعی بوده ی تهیهدر 
ی حقوق اساسی تطبیقی منجر شده  روز در حوزه هبدیع و ب یاثرتألیف شورای نگهبان به 

م دادرسی اساسی کشورهای منتخب با دقت در ی نظا مطالعهکه این بوده بر تمام همت  ،است
جدولی تطبیقی  ،و در پایان مقالهشود ی علمی تنظیم  خاستگاه و الگوی مربوط، در قالب مقاله

 ،های دادرسی اساسی گردد. در انتخاب نظامارائه از آن نظام در مقایسه با شورای نگهبان ایران 
ای مدنظر بوده است که البته  خی و تنوع قارهمعیارهای متعددی از جمله الگو بودن، سبقت تاری

 رناظر ب انگلیسی های بای کت ما را از ترجمه ،روز بودن مطالعه هها و اصرار بر ب  این ویژگی
هر نظام دادرسی اساسی ابتدا براساس طراحی  ی مطالعه ،عالوه بهدادرسی اساسی منصرف کرد. 

 ،مربوط ی و تا نهایی شدن نگارش مقالهپالن خاص مبتنی بر اقتضائات آن کشور شروع شده 
توان گفت هر  چندین بار مالحظات ارزیابان متعدد بر آن اعمال شده است. به این ترتیب می

 .استروز حقوقی  هپژوهشی تطبیقی مستند به منابع بـ علمی  ی مقاله در سطح یک مقاله
به  ،سی اساسیفصل اول برای درك بیشتر نظام دادر :این کتاب شامل چهار فصل است

بوط به هر الگوی دادرسی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مر تفصیلی تحلیل

)کنترل  شورایی ترین کشورهای تابع الگوی در فصل دوم برخی از مهم؛ پردازداساسی می
 ،گیرد شامل فرانسه و لبنان که شورای نگهبان در ایران هم در شمول این الگو قرار می سیاسی(

در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز شامل ؛ بررسی شده است
با داشتن دادگاه قانون اساسی از نظام این کشور  ـکلمبیا  و بلژیک ،ترکیه، آلمان، ایتالیا، اتریش

که این کشورها از نظام  شایان ذکر استاست.  پرداخته شده ـبرد  دادرسی مختلط بهره می
و « دیوان قانون اساسی»برخی از عبارت  متون مربوط، ی ترجمهبرند که در  هره میدادگاهی ب

اند. در این مجموعه به نظر ما تفاوت چندانی  بهره برده «دادگاه قانون اساسی»از عبارت بعضی 
« دادگاه قانون اساسی» ی کارکردی، ترجمه از نظرگرچه ا ،وجود نداردبین این دو عبارت 

فصل چهارم نیز کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی در است؛  شده  دادهترجیح 
 .اند شده بررسی و تحلیلو عراق  آمریکا، افغانستان ی ایاالت متحدهغیرمتمرکز شامل 
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مبتنی بر آخرین  ،نویسندگان این کتاببراساس تحقیق نیز جدولی  فصل انتهاییدر 
ذیل را  کشورها تعدادی ازبیقی صورت تط هده که بطراحی شتحوالت نظام دادرسی کشورها 

ی  کننده تعیینبندی کرده و مدل مورد اتباع، ساختار، قوانین موجده و  دستهگانه  های پنج قاره
را به تفکیک نشان  ـ در صورت وجودـ صالحیت و پایگاه اینترنتی آن نهاد دادرسی اساسی 

 داده است.
شورای نگهبان است که در  ی پژوهشکده جمعی از پژوهشگراناین اثر حاصل همکاری 

متقبل توجهی را شایان زحمت  منصوریان و ییرضا دکتر خلف انیآقابندی آن  پیگیری و جمع
 کنیم. و در اینجا از آنها تشکر می شدند

ی  مقام محترم پژوهشکده قائم ،الهدی در پایان از دقت نظر و همکاری جناب آقای علم
در خصوص بررسی  هشی کمال قدردانی راهمکاران معاونت پژودیگر شورای نگهبان و 

 .یمآور میجا  به شکلی و محتوایی این اثر
 سيد محمدمهدي غمامي

 


