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Abstract
World models, that are national and international legal systems, confirm the fact that
the greater special protection of fundamental rights can help the development of a
legal system. The attention to the internal potentiality and gaps in an era in which
fundamental and citizenship rights are at the centre of the debate, it forces us to find
ways for turn words in deeds. After the presentation of data and their interpretation,
we must answer to the following question: based on national and international
models and particularities of the Iranian system, what methods and institutions can
better apply the special protection of Iranian citizens fundamental rights? At the end
we’ll find this solution: the creation of a special institution called “Citizenship
Rights Court” with the purpose of complete and carry out art. 25 of the Iranian Penal
Procedure Code or the broadening of competences of Guardian Council within the
constitutional legitimacy supervison of the laws of the legislative power (subsequent
supervision) may be ways to improve Iranian legal systems in the sphere of special
protection of fundamental rights of citizens.
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تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای
خارجی و بینالمللی و رفع خألهای نظام حقوقی ایران
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
علیرضا

جاللی*

چکیده
الگوهای جهانی ،یعنی الگوهای برآمده از نظامهای داخلی دیگر کشورها و حقوق بینالملل ،اینن
امر را تأیید میکنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد ،نظام حقوقی
توسعهیافتهتر محسوب میشود .توجه به ظرفیتها و خألهنای داخلنی ،ایاناب منیکنند تنا در
دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی بهعنوان محنوری مهند در محاحنر آرمنانی
مطرح شده است ،راههایی را معرفی و پیشنهاد کنید تا نظریۀ تضمین اختصاصی حقوق بنیادین
به موضوعی اجرایی تحدیل شود .پس از معرفی دادههای مربوط و تحلیل آنهنا بنه اینن پرسن
پاسخ خواهید داد که بنا به الگوهای خارجی و بینالمللی موجود و ویژگیهنای نظنام حمنومتی
ایران ،چه روشها یا نهادهایی میتوانند در امر تضمین اختصاصنی حقنوق بنینادین شنهروندان
ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیاه خواهید رسید که تأسیس نهاد ویژهای تحت عنوان
«دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تممیل و اجنرای مناد  25آینین دادرسنی کیینریا ینا
گسترش صالحیت های شورای نگهحان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قو مقننه (نظنارت
پسینیا می توانند راهمارهایی مناسب برای ارتقای کیییت نظام حقوقی ایران در زمینۀتضنمین
اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.

کلیدواژگان
تخلیات حمومتی ،تضمین اختصاصی ،حقوق بنیادین ،دیوان حقوق شهروندی ،شورای نگهحان.
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مقدمه
پی از طلوع مدرنیته و در دور تمدنها و حمومتهای سننتی ،حاکمنان بنهصنورت مقتدراننه و
استحدادی بر مردم خوی حممرانی میکردند و بحر حقوق ملت حالت ثانوینه نسنحت بنه ثحنات
دولت و قدرت آن پیدا میکرد .پس از پیروزی انقالب کحیر فرانسه و گسترش تدریای ارزشهنایی
چون آزادی ،برابری و برادری ،فارغ از اینمه این شعارها تا چه حدی با اعمال حمومتهای مدرن و
معاصر تطحیق داشتند ،بحثی بین علمای حقوق تحت عنوان حقوق بشر یا همنان حقنوق بنینادین
ملت مطرح شد .در واقع وظییۀ دولت معاصر حیاظت از این حقوق تعینین شند و دیگنر حاکمنان
نمیتوانستند بهصورت یماانحه خواسته و اقتدار خود را بر شهروندان تحمیل کنند ،بلمه موظف به
رعایت حقوق مردم و آزادیهای مشروع آنها بودند .الحته ناگیتنه نمانند کنه در همنان تمندنهنای
سنتی هد بحر دفاع از حقوق مردم مطرح میشد ،هرچند در کل ادبیات مورد استیاد علمنای آن
زمان با الیاظ حقوقدانان امروزی متیاوت بود و برای مثال در چارچوب ادبیات سنتی و بهخصنو
مذهحی ،چه در مشرقزمین و چه در اروپا ،صححت از کرامت انسانی میشد و برخی از برخوردهنای
حاکمان مستحد با مردم ظلد و ستد محسوب میشد.
به بیان دیگر ،نظریۀ کرامت انسانی مطروحه توسط ادینان الهنی ماننند اسنالم و مسنیحیت
بهنوعی همان نظریۀ حقوق بشر حقوقدان سموالر امروزی است و تیاوتهنا در حنوز چنارچوب
نظری ،ابعاد جدید موضوعات و شرایط بشریت رقد میخورند ،نه محانی مسنلله کنه از روزگناران
قدید جزو دغدغههای بشری شمرده میشدند 1.فراتر از این محاحر ،به هر حال نمیتوان کتمان
کرد که امروزه اعالم و تضمین حقوق بنیادین مردم در هر کشوری و همچنین در سطح فراملنی
اصلیترین چال یک نظام حقوقی پیشرفته است .از همان ابتدای جهنانی شندن شناخ هنای
مدرنیتۀ حقوقی ،نظریهپردازان در مورد اینمه بدون تضمین حقوق بنیادین هیچ نظام حمنومتی
دارای تمامل نیست ،قول یمسانی داشتند (Bryce, 1921: 53ا.
براساس این مسلله برخی نویسندگان اعتقاد دارند که نظام منردمسناالر و مترقنی فقنط بنا
تعیین نق ملت در ترسید آیند سیاسی کشور خوی یا همان دموکراسی میسنر نمنیشنود،
بلمه عنصر مهدتر اعالم و تضمین حقوق بنیادین ملت است (Fukuyama, 1992: 63ا .افزونبنر
این ،مسللۀ بااهمیت بحر تضمین حقوق است ،زیرا اعالم و نگنارش آنهنا در ینک سنند خنا
مانند قانون اساسی بدون پی بینی ضمانت اجراهای مقتضی ،بیاثر خواهند بنود ( D’Ignazio,
___________________________________________________________________
 .1کارل اشمیت ،حقوقدان و فیلسوف معروف آلمانی ،اعتقاد داشت که همۀ الیاظ و دکترینهای سموالر و
غیردینی مدرنیته در علد سیاست و حقوق ریشه در محانی مذهحی ادوار گذشته دارند و نمیتوان تیمیک
دقیقی بین مماتب و نظریات قحل مدرنیته (با محتوای مذهحیا و بعد مدرنیته (بدون محتوای مذهحی و
اصطالحا سموالرا قائل شد (.)Schmitt, 2014: 60
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2011: 342ا .در این مقاله سعی خواهد شد تا میهنوم تضنمین اختصاصنی 1حقنوق بنینادین و
ابزارهای قضایی مربوط بررسی شوند ،تا راهحلهایی برای اجرای بیشتر و بهتنر حقنوق بنینادین
مردم در نظام حمومتی ایران ارائه شود ،زیرا بدون تضمین اختصاصی آزادیهای ملت ،بحثی که
در چند سال اخیر در حوز حقوق شهروندی در کشورمان مطرح شده است ،بدون تأثیر خواهند
بود و فقط بعد نظری و شعاری خواهد داشت .پس از معرفی دادههای مربوط و تحلینل آنهنا بنه
این پرس پاسخ خواهید داد که بنا به الگوهای خارجی و بینالمللی موجود و ویژگیهای نظنام
حمومتی ایران ،چه روشها یا نهادهایی میتوانند در امنر تضنمین اختصاصنی حقنوق بنینادین
کارامدتر باشند؟ مراحل تحقیق به این صورت جلوه پیدا خواهند کرد که اوالً در خصو میهوم
حقوق بنیادین تحقیق خواهد شد ،ثانیاً بحر تضمین اختصاصی این حقوق با تمرکز بر الگوهای
موجود در جهان ،چه در داخل کشورها چه در حوز حقوق بینالملل ،مطنرح خواهند شند و در
نهایت با توجه به ظرفیتها و خألهای فعلی نظام حقوقی ایران در این عرصه پیشنهادهایی برای
رفع مشمالت و تممیل نظام حقوق اساسی ملی اعالم خواهد شد.

مفهوم حقوق بنیادین و تفاوت با حقوق بشر
کلمات و واژههای حقوقی معانی خاصی دارند و در برخی مواقع لیظهای شحیه به هد میتواننند
مسائلی بسیار متیاوت بیان کنند .در حوز میهوم «حقوق بنیادین» 2هد چنین شنحهاتی وجنود
دارند ،مانند تیاوت بین واژ بیانشده و «حقوق بشر» .3بنه نظنر برخنیهنا اینن دو واژه از نظنر
ماهیت متیاوتاند ،زیرا منظور از حقوق بشر آن دسته از حقوقیاند که جزو طحیعنت بشنر قنرار
میگیرند و همۀ افراد جامعه به صرف اینمه بخشی از بشریت محسوب میشوند ،از آنها بهره می
برند .دولتها وظییه دارند این حقوق را به رسمیت بشناسند ،اما اعالم آنها به معننی خلنق اینن
حقوق نیست ،بلمه بهمثابۀ بیان موضوعی کنه از قحنل در طحیعنت انسنان وجنود داشنته ،اسنت
(Iagulli, 2013: 14ا .به بیان دیگر ریشۀ حقوق بشر در محاحر فلسیی پیدا میشود و به فطرت
انسان برمیگردد و در مرحلۀ بعدی جنحۀ حقوقی پیدا میکند ،درصورتیکه واژ حقوق بنیادین
مطلقاً از حیر حقوقی قابل بررسی است و بهطور مستقید به موضنوعات فلسنیی ارتحناط نندارد
(Palombella, 2006: 13ا.
در واقع اگر حقوق بشر مربوط به بعد نظریهپردازی باشد ،حوز حقنوق بنینادین مربنوط بنه
عینیت است و اینها هستند که در نظام حقوقی یک کشور شناسایی و اجرا منیشنوند .تیمینک
دیگر بحر قلمرو است؛ اگر با این دیدگاه به قضیه نگاه کنید ،متوجه میشوید که قلمرو حقنوق
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بشر نظام حقوق بینالملل و قلمرو حقوق بنیادین نظامهای داخلی است .به همین دلینل اسنناد
فراملی بهطور معمول زمانیکه می خواهند این ننوع حقنوق را اعنالم کننند ،صنححت از منشنور
جهانی حقوق بنیادین نمیشود ،بلمه صححت از «منشور جهانی حقوق بشر» 1بهعمل میآید؛ ینا
در حقوق بینالملل منطقهای اسنناد فراملنی موجنود در خصنو «منشنور» ینا «کنوانسنیون
اروپایی حقوق بشر» 2صححت میکنند ،نه منشور ینا کنوانسنیون اروپنایی حقنوق بنینادین .امنا
زمانیکه همین حقوق در داخل یک کشور مطرح میشنوند ،علمنای حقنوق و اسنناد داخلنی از
حقوق بنیادین سخن بهعمل میآورند (Cartabia, 2009: 537ا.
الحته ناگیته نماند که اخیراً تضاد میهومی بین حقوق بنیادین و حقوق بشنر از بنین رفتنه و
برخی محاکد هد به این نتیاه رسیدهاند که استیاده از این دو واژه بهصورت واحد در خصنو
حقوقی است که باید برای همۀ افراد شناسایی و اجرا شوند .برای مثنال دادگناه قنانون اساسنی
ایتالیا 3در سال  2006گزارشی ارائه و بهصراحت دوگنانگی تحنت مطالعنه را رد کنرد و حقنوق
بنیننادین و بشننر را چننه از حی نر محتننوا ،چننه از بعنند قلمننرو همتننراز معرفننی کننرد ( Corte
costituzionale, 2006: 2ا .از طرف دیگر دکترین داخلی حقوق بنیادین را به این شرح تیسنیر
میکند « :بنیادین بودن برخی از حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق ماینه قنوام و نحنود
آنها موجب زوال شخ یا شخصیت انسان میشود» (گرجی9 :1383 ،ا.
اگر بخواهید مثالهایی از حقوقی که بنیادین یا بشری محسوب میشوند بیان کنید ،باید به
قوانین اساسی کشورها مراجعه کننید :بنرای مثنال بخن اول قنانون اساسنی آلمنان «حقنوق
بنیادین» 4نام گرفته و اصول ذیل را ذکر میکند :حق بر کرامت انسانی (اصنل 1ا ،حنق حینات
(اصل 2ا ،حق بر آزادی مذهحی ،وجدان و اندیشه (اصنل 4ا و غینره .چننین رونندی در فصنول
مختلف قوانین اساسی کشورهایی دیگر مانند اسپانیا 5دیده میشود (گرجنی10-11 :1383 ،ا و
مقایسۀ این حقوق با مسائلی که در اسناد بینالمللی بیان شدهاند ،میتوانند تأییندی بنر نظرینۀ
یمپارچگی حقوق بنیادین و حقوق بشر از حینر قلمنرو و محتنوا بنهحسناب آیند .بنرای مثنال
محتوای بند  1و  2اصل  4قانون اساسی آلمنان 6در خصنو آزادی ایمنان ،وجندان و منذهب
تقریحاً با محتوای ماد  18منشور جهانی حقوق بشر 7یمسان اسنت ،ینا اینمنه بنند  1اصنل 17
___________________________________________________________________
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2. European Convention on Human Rights
3. Corte costituzionale italiana
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 .6بند  « :1آزادی ایمان ،وجدان و عقید مذهحی یا فمری مصون از تااوز خواهد بود ».بند « :2آزادی اجرای آیین
مذهحی مورد تضمین میباشد».
 « .7هر کس دارای حق آزادی اندیشه ،وجدان و مذهب است .الزمۀ این حق آن است که هر کس خواه بهتنهایی یا
با دیگران ،بهصورت علنی یا خصوصی ،از راه تعلید و پیگیری و ممارست ،یا از طریق شعاییر و اناام مراسد
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قانون اساسی اسپانیا 1با ماد  3منشور 2در مورد حق بر آزادی شخصی و امنیت همتراز هستند؛
اینها ثابت میکنند که امروزه تیاوت بین میهوم حقوق بنیادین و حقوق بشر پشت سر گذاشنته
شده است و نظامهنای حقنوقی سنعی منیکننند تیسنیری مترقنی از اینن حقنوق ارائنه کننند
(Cavaliere, 2015: 38-39ا .بنا وجنود اینن ،عحنور از مرزهنای سننتی حقنوق بنینادین و بشنر
موضوعی آسان نیست ،بلمه همچنان حدود بین این دو قلمرو پابرجاست ،زیرا اصلیتنرین منانع
برای جهانی شدن حقوق بشر تیاسیر متیاوت در قارهها و مناطق متعدد است .اگر از نظر تلوری
همگرایی بین حقوق بنیادین و بشر قابل تأیید است ،اما در عمنل تیناوت فرهنن هنا ،منذاهب،
مماتب سیاسی و غیره مانع از اتحاد مطلق بین قلمرو ملنی (میهنوم حقنوق بنینادینا و قلمنرو
فراملی (میهوم حقوق بشرا میشود و این مسلله سحب اختالفها و نزاعهنای حقنوق بشنری در
سطح جهان میگردد ،هرچند روند کلنی تحنوالت نشناندهنند عحنور تندریای از دوگنانگی و
گرای به سمت یگانگی میاهید است.

تضمین اختصاصی حقوق بنیادین و صالحیتهای قضایی ویژۀ ملی و بینالمللی
پس از شناسایی حقوق بنیادین شهروندان در یک نظام حقوقی ،زمان اجرا و تضنمین آنهنا بنهسنر
میرسد .برای اجرایی شدن حقوق بنیادین روشهای مختلیی وجود دارند ،ماننند نظنارت سیاسنی
که میتواند از طرف نمایندگان مردم در نهادی چون مالس قانونگنذار صنورت گینرد ،آن هند بنه
طریق نگارش و انتشار گزارشهای ویژه3؛ اما روشی که مدنظر ماسنت ،تضنمین اختصاصنی اسنت،
یعنی اگر حقوق بنیادین مردم توسط اعمال حقوقی حمومت تضعیف شوند ،شنهروندان ینک ابنزار
حقوقی و قضایی خا داشته باشند تا به اعتراض آنان رسیدگی شنود (Sciarabba, 2017: 5ا .بنه
بیان دیگر ،منظور از تضمین اختصاصی حقوق بنیادین بررسی تخلیات حمومنت در حنوز حقنوق
اساسی مردم به طریق یک «صالحیت قضایی ویژه» 4است .در ادبیات علمی این صنالحیت خنا
تحت عنوان «صالحیت قضایی محدود» 5هد شناسایی شده است و در مقابل صالحیت قضایی عام
قرار میگیرد .اگر محاکد با صالحیت ویژه یا محدود فقط به دعناوی خنا رسنیدگی منیکننند،
محاکد با صالحیت عام یا همان دادگاههای عمومی ذاتاً رسیدگی به همۀ دعاوی را تحنت قضناوت
دینی ،بتواند آزادانه مذهب و اعتقادات خود را بروز دهد».
 « .1آزادی و امنیت حق مسلد اشخا است .آزادی هیچکس را نمی توان محدود کرد ،مگر در مواردی که قانون
معین میسازد».
« .2هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خوی برخوردار باشد».
 .3مانند فرایندی که در اصل  90قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای شمایت از قوای حاکد نزد مالس
شورای اسالمی از طرف مردم پی بینی شده است.
4. Special Jurisdiction
5. Limited Jurisdiction
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خود قرار میدهند (Hill, 2003: 52ا .دعاوی مرتحط با تخلیات حمومتی در حوز حقنوق بنینادین
افراد بهطور معمول ذیل صالحیت محاکد ویژه بررسی میشوند ،بنابراین تضمین اختصاصی چنین
حقوقی توسط آیین دادرسی و دادگاه ویژه اجرا میشود .الحته انواع نظامهنای حقنوقی را هند بایند
مدنظر داشته باشید ،زینرا در هنر شنرایطی تخلینات حقنوق بشنری ننزد محناکد وینژه پیگینری
نمی شوند؛ برای مثنال در آمریمنا محناکد عمنومی و در رأس آنهنا دینوان عنالی ایناالت متحنده1
صالحیت بررسی شمایات مردم علینه حمومنت را دارنند (Maranini, 2003: 163ا ،درصنورتیکنه
بهطور معمول در نظامهای سیویل ال 2محاکد عمنومی و اختصاصنی تیمینکشنده هسنتند .بنرای
مثال در ایتالیا محاکد عمومی از دادگاههای مربوط به تخلیات حمنومتی مانزا هسنتند و محناکد
اخیر بین دادگاههای اداری و اساسی دستهبنندی شندهانند .دادگناههنای اداری ینا همنان شنورای
دولتی 3ایتالیا به شمایات مردم علیه نهادهای دولتنی و مقنررات اداری (صنادره توسنط بدننۀ قنو
ماریها رسیدگی بهعمل منیآورد (Zingales, 2007: 243ا و دادگناه قنانون اساسنی در خصنو
تخلیات و قانونگذاریهای مغایر با قانون اساسی که توسط قنو مقنننه صنادر منیشنوند ،قضناوت
میکند (Mezzetti, 2013: 371ا .در این کشور دادگاه ویژ مربوط به حقوق بنیادین وجنود نندارد،
لمن دو دادگاه ذکرشده هر کدام ذیل صالحیت خوی (اعمال حقوقی قو ماریه و اعمال حقوقی
قو مقننها میتوانند نقض حقوق بنیادین شهروندان را مطالعه و رأی محمومیت نهادهای عمنومی
را صادر کنند ،مانند ابطال مقررات و قوانین تضییعکنند حقوق اساسی مردم (پروین و معزالدینی،
500 :1398ا 4.در بیشتر کشورهای سیویلال چنین ساختار قضایی موجنود اسنت (آراینی و ملنک
محمدی161 :1393 ،ا ،بنابراین عمالً محاکد ویژ حوز حقوق عمومی (اداری و اساسیا بهصورت
غیرمستقید صالحیت تضمین اختصاصی حقوق بنیادین را دارند .از طرف دیگر ،در قلمنرو حقنوق
بینالملل محاکد خا برای دفاع از حقوق بشر بهصورت واضحتر قابل مشاهدهاند .در این حنوزه و
بهخصو در پرتو حقوق بینالملل منطقهای دادگاههایی با صالحیت اختصاصی مربوط به حقنوق
بشر وجود دارند که براساس اسناد و معاهدات سازمانهای فراملی در سنوات اخیر هنزاران دعنوا و
پروند مرتحط با شمایات شهروندان از حمومتهای خوی جهت اختالل در بروز حقنوق بنینادین
را بررسی کردهاند ،که نشان از توسعۀ قلمرو و ضمانت اجرای حقنوق بشنر در جهنان اسنت .بنرای
مثال میتوانید به «دیوان اروپایی حقوق بشر» 5که براساس کنوانسیون یا «منشور اروپنایی حقنوق
بشر» دعاوی شهروندان علیه دولتهای عضو «شورای اروپا» 6را حلوفصل میکند ( Mole, 2008:
___________________________________________________________________
1. Supreme Court of United States
2. Civil Law
3. Consiglio di Stato

 .4در راستای تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان این روش ها نزد نهادهای محافظ قانون اساسی فرانسه،
ترکیه و آلمان هد اجرا میشوند.
Council of Europe

6.

5. European Court of Human Rights
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123ا یا «دیوان بین آمریمایی حقوق بشر» 1که براسناس «کنوانسنیون آمریمنایی حقنوق
شمایات مردم آن قاره علیه حمومتهای آمریمای شمالی ،مرکزی و جنوبی بررسی میکنند ،اشاره
کنید (Shelton, 1994: 333ا .در واقع بین محاکد ویژ داخلنی و بنینالمللنی بنهمنظنور تضنمین
اختصاصی حقوق بنیادین همماری جدی بهعمل میآید و اینن دو قلمنرو منیتواننند مممنل هند
باشند؛ به این معنا که اگر هد شهروندی نزد دادگاههای داخلی نتوانست حق مورد ادعنای خنوی
را احیا کند ،فرصتی دیگر نزد محاکد ویژ بینالمللی برای وی محیوظ میماند .الحته مقدمۀ چنین
ضمانت اجرای مقتدری در حوز حقوق بنیادین ،بنه رسنمیت شنناختن صنالحیت وینژ محناکد
بینالمللی توسط دولتهاست؛ تا زمانیکه این همماریها بهحد اعال نرسنیدهانند ،مشنمل ضنمانت
اجرای محدود حقوق بشر همچنان باقی خواهد ماند.

طرق دادخواهی شهروندان نزد محاکم اختصاصی داخلی و ب ینالملل ی
در زمینۀ تضمین حقوق بنیادین
شهروندان روشهای متعددی برای احیای حقوق بنیادین خود نسحت بنه تخلینات حمنومتی در
دست دارند ،اما اعمال این طرق در هر نظام حقوقی آیین خا خود را دارد .همانگوننهکنه در
بخ قحلی عنوان شد ،بهطور معمول در رژیدهای سیویلال مراجع رسیدگی به تضمین حقنوق
بنیادین شهروندان نهادهای دادرسی اساسیاند (Gerbasi, 2013: 69ا .الحته در اینن زمیننه بنه
چند موضوع مهد باید توجه کرد :اوالً ،محاکد اداری هد میتوانند در این حوزه تأثیرگذار باشند،
زیرا وظییۀ این دادگاههای اختصاصی ابطال اعمال حقوقی دولت که مغایر با اسناد باالدستیاند،
است و رویۀ قضایی نشان میدهد که دادرسان اداری در برخی مواقع ملزم میشوند تنا مقنررات
اداری را با حقوق بنیادین ذکرشده در قانون اساسی تطحیق دهند ،یعنی عمالً مسنلول تضنمین
قضایی اختصاصی این حقوق شهروندان باشنند (Puppinick, 2014: 4ا .ثانیناً ،در هنر شنرایطی
رسیدگی به تخلیات حمومتی در زمینۀ حقوق بنیادین شهروندان بهصورت رسمی به دادگاههای
قانون اساسی موکول نشده است .برای مثال در نظام حقوقی ایتالیا هیچ قانونی ذکر نمرده اسنت
که دادگاه قانون اساسی صالحیت رسیدگی دعاوی مردم علیه حمومت در باب تخلینات مربنوط
به حیظ و تضمین حقوق بنیادین را داراست (Gerbasi, 2013: 69ا.
اصل  134قانون اساسی 3سه مورد کلی را در این مورد بیان میکند :الفا صالحیت نظنارت
___________________________________________________________________
1. The Inter-American Court of Human Rights
2. The American Convention on Human Rights

« .3دادگاه قانون اساسی در موارد ذیل قضاوت می نماید :دعاوی مربوط به انطحاق قوانین عادی و مقررات دولتی و
مقررات حمومت های محلی با قانون اساسی ،دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاههای دولتی ،بین
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بر اساسی بودن قنوانین عنادی ،با صنالحیت رسنیدگی بنه دعناوی بنین حمومنت مرکنزی و
استانداریها ،جا رسیدگی بنه محاکمنۀ رئنیسجمهنور ( Onida & Pedrazza Gorlero, 2014:
361ا .الحته همۀ نظام های حقوقی این روینه را قحنول نمردنند ،بلمنه در برخنی کشنورها بحنر
تضمین قضایی حقوق بنیادین بهصراحت در قانون اساسی بیان شده است ،برای مثال در بند 4-
الف اصل  93قانون اساسی آلمان ،دادگاه قانون اساسی مقام صنالح بنرای رسنیدگی بنه مسنللۀ
تضمین حقوق بنیادین شهروندان شناسایی شنده اسنت (Miller & Zumbansen, 2012: 132ا.
ناگیته نماند که علیرغد نحود یک قانون خا در نظام حقوقی ایتالیا برای رسیدگی به شمایات
مردم در مورد تخلیات حمومتی در حوز حقوق بنیادین شهروندان ،در عمل چون اینن وظیینه
در چارچوب بررسی اساسی بودن قوانین صورت میگیرد ،پس بهطور غیرمستقید دادگاه قنانون
اساسی به این مسائل هد رسیدگی میکند .ثالثناً ،در منورد نحنو دسترسنی منردم بنه محناکد
اختصاصی رویهای یمپارچه وجود ندارد .در این زمینه دو روش مطرح است :در برخنی نظنامهنا
اجاز دسترسی و دادخواهی مستقید مردم پی بیننی شنده اسنت و در نظنامهنایی دیگنر اینن
دادخواهی بهصورت غیرمستقید بهعمل میآید .بنرای مثنال مناد  23قنانون شنمار  87سنال
 1953در مورد دادخواهی شهروندان نزد دادگاه قانون اساسی ایتالیا روش اخینر را بینان کنرده
است .در بخ ابتدایی این قانون مقرر شده است که طرفین دعوا در حین دادرسی نزد محناکد
عمومی میتوانند درخواست بررسی اساسی بودن قوانین موضوع منازعه را بطلحند ،کنه طحیعتناً
مرجع صالح برای تشخی این موضوع دادگاه قانون اساسی اسنت ،امنا ارجناع ینا عندم ارجناع
پرونده نزد دادگاه تالی مذکور به تشنخی قاضنی پروننده اسنت و اگنر دادرس موافقنت نمنند
شهروندان ایتالیایی نمیتوانند بهطور مستقید حقوق بنیادین خود را نزد قضات اساسی تضنمین
کنندTonini, 2017: 104( 1ا.
در مقابل این رویه ،نظام حقوقی آلمان نهتنها بهصراحت تضمین قضنایی حقنوق بنینادین را
بهعهد دادگاه قانون اساسی سپرده ،بلمه توسط اصل  93قانون اساسی حق دادخواهی مسنتقید
مردم در این زمیننه بندون مداخلنۀ مقامنات قضنایی محناکد عمنومی پنی بیننی شنده اسنت
(Tatham, 2013: 69ا 2.اگر نزد محاکد اختصاصی داخلی در زمینۀ طرق دادخواهی مردم در امر
تضمین حقوق بنیادین با چند روش روبهرو میشوید ،مطالعۀ رویۀ بینالمللنی منا را بنه سنمت
آیین واحدی هدایت میکند ،زیرا در این حوزه افراد میتوانند بهطور مسنتقید بنه دادگناههنای
دولت و حمومتهای محلی و میان حمومتهای محلی ،در مورد اتهامات وارد به رئیسجمهور با رعایت شرایط
مقرر در قانون اساسی».
 .1ر.ک :بند  2ماد  23قانون شمار .87
 .2برای مطالعۀ بیشتر نحو دسترسی شهروندان به محاکد صالح برای رسیدگی به شمایات با ماهیت حقوق بشری
افراد در داخل نظامهای ملی ر.ک :پروین و معزالدینی.498-499 :1398 ،
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اختصاصی بینالمللی مراجعه کنند ،الحته بهشرط گذراندن همۀ مراحنل قضنایی داخلنی و عندم
اممان تادیدنظرخواهی نزد هیچ دادگاه عالی .مثالً منواد  34و  35کنوانسنیون اروپنایی حقنوق
بشر بهصراحت این دو مسلله را بیان میکنند و مقرر میدارند که اشخا حقیقی ،سازمانهای
غیردولتی یا گروهی از افراد که اعتقاد دارند حقوق بشر شناسناییشنده در منتن کنوانسنیون از
طرف دولتهای عضو شورای اروپا نادیده گرفته شده است ،اهلیت اقامۀ دعوا نزد دیوان اروپنایی
حقوق بشر را دارند (ماد 34ا .بند  1ماد  35هد مقرر میدارد که شهروندان فقط زمنانی منی
توانند به دیوان اروپایی مراجعه کنند که اوالً دیگر فرصت تادیدنظرخواهی نزد محناکد داخلنی
میسر نحاشد و ثانیاً حمد نهایی از طرف دادگاه عالی داخلی صنادر شنده باشند .افنزونبنر اینهنا،
مهلت مراجعه به دیوان فقط ش ماه است و اگنر از حمند نهنایی داخلنی بنی از اینن مندت
گذشته باشد ،دیوان صالحیت رسیدگی به پرونده را ندارد (Mezzetti, Pizzolo, 2013: 109ا.
الحته باید افزود که غیر از دیوان اروپایی حقوق بشر ،در حوز حقوق بینالملنل منطقنهای و
تضمین قضایی حقوق بنیادین ،دادگاههای اختصاصی دیگری هد وجود دارند .برای مثال در قار
آمریما «کنوانسیون آمریمایی حقوق بشر» دو نهاد را پی بینی کرده اسنت؛ یعننی «کمیسنیون
بینآمریمایی حقوق بشر» 1و «دیوان بینآمریمایی حقوق بشر» که عمالً بنهعننوان دادگناههنای
تالی و عالی تضمین حقوق بنیادین در قار مذکور شناخته میشوندPasqualucci, 2013: 3( 2ا.
از حیر نحو دسترسی شهروندان به این دادگاه اختصاصی بنینالمللنی ،مراجعنه و دادخنواهی
افراد بهصورت مستقید محیوظ استMcCann, 1982: 620( 3ا؛ زمانی شنهروندان قنار آمریمنا
میتوانند از دولتهای خود شمایت کنند که اوالً دیگر اممنان تادیندنظرخواهی داخلنی وجنود
ماه از رأی نهایی دادگناه عنالی داخلنی سنپری نشنده باشند4
نداشته باشد و ثانیاً بی از ش
(Pasqualucci, 2013: 52ا .مطالعۀ تطحیقی در این حوزه ثابت میکند که فنارغ از تیناوتهنای
موجود در مورد روشهای دسترسی مردم بنه دادرس صنالح متضنمن حقنوق بنینادین ،چنه در
قلمرو داخلی و چه در حوز بینالمللی ،توجه محافل حقوقی به موضنوع حقنوق بشنر متمرکنز
شده است؛ این مهد میزان تضمین اصول بیانشده را ارتقا میبخشد ،زیرا گذشنته از آینینهنای
مطروحه ،همۀ این طرق با نیت التزام حمومتها بنه رعاینت آزادیهنای مشنروع تحعنۀ خنوی
عنوان شدهاند و دسترسی مستقید یا غیرمستقید ،وجنود محناکد اختصاصنی بنه معننی اخن
___________________________________________________________________
1. The Inter-American Commission on Human Rights

 .2ر.ک :ماد  33کنوانسیون آمریمایی حقوق بشر« :نهادهای ذیل وظییۀ نظارت بر اجرای تعهدات دول اطراف این
کنوانسیون را دارا می باشند :الفا کمیسیون بین آمریمایی حقوق بشر ،از این پس «کمیسیون» ،با دیوان
بینآمریمایی حقوق بشر ،از این پس «دیوان».
 .3ماد 44
 .4ماد 46
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(مانند دیوان های اروپایی و بین آمریمایی حقوق بشرا یا عام (دادخنواهی در چنارچوب محناکد
حوز حقوق اداری و اساسی مانند ایتالیا و آلمانا فقط جلوههای متیاوت اصل احترام به حقنوق
بشر و بنیادین شهروندان هستند.

تضمین اختصاصی حقوق بنیادین در ایران؛ ظرفیتها و خألها
با توجه به محاحر چند سال اخیر در مورد اهمیت حقوق شهروندی ،که در لیظ حقوق عمنومی
ایران به عنوان معادل حقوق بنیادین استیاده میشود (رسنتمی142 :1392 ،ا ،مشنخ شندن
روشهای دادخواهی مردمی نسحت به تخلیات حمومتی در امنر اینن حقنوق حیناتی محسنوب
میشود .اگر این مهد در امتداد بحر تضمین اختصاصی حقوق بنینادین در نظنامهنای داخلنی
پیگیری شود ،باید توجه به سمت معادل دادگاههنای قنانون اساسنی و محناکد اداری در اینران
متمرکز شود 1.هرچند بهنظر میرسد معادل دقیق دادگناه قنانون اساسنی در کشنورمان وجنود
نداشته باشد ،به هر حال واقعیت این است که طحنق اصنل  91قنانون اساسنی شنورای نگهحنان
وظییۀ بررسی اساسی بودن قوانین را بر عهده دارد و این نهاد بنا به تیسیری ،همتراز دیوانهای
محافظ قانون اساسی کشورهای اروپایی تلقی منیشنود (خلنف رضنایی1 :1392 ،ا .الحتنه روش
نظارت بر قانونگذاری مالس نسحت به دیگر نظامهای سنیویلال متیناوت اسنت ،زینرا در اینران
براساس اصل  94قانون اساسی بررسی تصمیمات قو مقننه قحل از صدور قانون صورت میگیرد
و الزاماً قحل از تصویب نهایی ،الیحۀ قانونی باید به شنورای نگهحنان ارسنال شنود (منصنوریان و
مالزاده254-255 :1394 ،ا.
در نظام حقوقی ایران روشی خا برای بررسی اساسی بودن قوانین عادی بهوسیلۀ دادگناه
قانون اساسی (شورای نگهحانا وجود ندارد ،زیرا پس از تصویب قانون دیگر هنیچ ابنزار حقنوقی
برای دسترسی به شورا برای حل تضاد بین قانون مالس و قانون اساسی پی بینی نشده اسنت.
این امر نهتنها در رویه ،بلمه در مستندات قانونی هد تأیید شده ،زینرا براسناس تحصنر  2مناد
 186آییننامۀ داخلی مالس شورای اسالمی «شورای نگهحان نمیتواند پنس از گذشنت مهلنت
های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول ،مادداً مغایرت منوارد دیگنری را کنه مربنوط بنه اصنالحیه
نیست بعد از گذشت مدت قانونی به مالس اعالم نماید ،مگر در رابطه با انطحاق قانون با موازین
___________________________________________________________________
 .1ناگیته نماند که ماد  25قانون آیین دادرسی کییری سال  1392تأسیس محاکد اختصاصی مربوط به حقوق
شهروندی زیر نظر قو قضاییه را پی بینی کرده ،اما این مقرره بهصورت جدی اجرا نشده است .ماد مذکور
مقرر میدارد« :به تشخی رئیس قو قضاییه ،دادسراهای تخصصی از قحیل دادسرای جرائد کارکنان دولت،
جرائد امنیتی ،جرائد مربوط به امور پزشمی و دارویی ،رایانهای ،اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای
شهرستان تشمیل میشود».
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شرعی»؛ به بیان دیگر ،فقط در خصو مغایرت قوانین با شرع شورای نگهحنان غینر از نظنارت
مقدماتی و پیشینی میتواند نظارت پسینی هد داشته باشد و در هر زمانیکنه غیرشنرعی بنودن
یک قاعده را متوجه شود ،حتی اگر قحالً آن مقرره را شرعی اعالم کرده بود ،نظر خنود را تغیینر
دهد و براساس ماد  19آییننامۀ داخلی شورای نگهحان نظر اکثریت فقهای شورای نگهحنان در
این زمینه به رئیسجمهور اعالم میشود تا از طنرف وی اقندامات الزم صنورت گیرنند 1.امنا در
زمینۀ نظارت بر اساسی بودن قوانین پس از تصویب آنها چنین مسائلی پی بینی نشدهاند .اینن
موضوع یک خأل مهد در نظام حقنوقی اینران در راسنتای تضنمین اختصاصنی حقنوق بنینادین
شهروندان ایااد میکند ،زیرا در دیگر رژیدهای سیویلال بهطور معمول حیاظت ویژه از حقنوق
بشر ذیل بررسی اساسی بودن قوانین صورت منیگینرد (Chiti & Greco, 2007: 859ا .مطلنب
دیگری که باید بررسی شود ،رسالت محاکد اداری ایران در زمینۀ موضوع منورد بررسنی اسنت؛
یعنی حاال که متوجه شدید عمالً شورای نگهحان بهعنوان معنادل دادگناه قنانون اساسنی دیگنر
کشورها ،مسلولیت خاصی در زمینۀ بررسی پسینی مصنوبات مالنس و تطحینق آنهنا بنا قنانون
اساسی را ندارد و به همین دلیل صالحیت رسیدگی بنه شنمایات منردم نسنحت بنه تصنمیمات
حمومتی مخل حقوق بنیادین را برای خود شناسایی نمرده اسنت ،آینا محناکد اداری ملنی منی
توانند چنین رسالتی را به عهده بگیرند؟ براساس اصل  173قانون اساسی دیوان عندالت اداری،
یعنی دادگاه اختصاصی اداری ایران ،وظییه دارد به شمایات ،تظلمات و اعتراضنات منردم علینه
مأموران ،واحدها یا آییننامههای دولتی رسیدگی کند (ویژه175 :1391 ،ا.
تیاوت مهد روش رسیدگی دیوان عدالت اداری به شمایات نسحت به شورای نگهحان در زمیننۀ
تطحیق منحع حقوقی پاییندستی با منحع باالدستی ،اینن اسنت کنه شنورا فقنط پنی از تصنویب
قوانین نظر الزامآور میدهد و عمالً صالحیت رسیدگی به شمایات مردمی در اینن زمیننه را نندارد
(بهاستثنای مسللۀ شرعی بودن قوانینا ،اما از طرفی دیگر دینوان عندالت اداری صنالحیت صنریح
رسیدگی به اعتراضات شهروندان حتی پس از ابالغ مقررات را داراست .متن اصل  173بدون شنک
دیوان را بهعنوان مرجع صالح برای طرح دعوای مردم علیه نهادهای حمومتی شناسنایی منیکنند،
زیرا مخاطب در قانون غیر از مأموران و آییننامهها ،واحدهای اداری (بدنۀ قو ماریها هسنتند کنه
اممان دارد تصمیماتی را اجرا کنند که حقوق بنیادین شهروندان را محدود سازد .اگر از یک طنرف
بهنظر میرسد که با تحلیل و تیسیر اصل  173قانون اساسی میتوان ظرفیت مثحتی برای پیدای
نهاد صالح مربوط به رسیدگی به دعاوی مردم علینه حمومنت در امنر تضنمین اختصاصنی حقنوق
بنیادین شهروندان شناسایی کرد ،اما در خود قوانین مواردی دیده منیشنوند کنه اینن ظرفینت را
___________________________________________________________________
 .1چنین روندی صریحاً از طرف شورای نگهحان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در قضیۀ نظر شرعی فقهای
این نهاد در خصو تحصر  1ماد  26قانون تشمیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب  1375مورخ  26فروردین  1396بیان شده است.
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بهشدت محدود میکنند .در واقع درست است که شهروندان منیتواننند رأسناً بنه مرجنع قضنایی
اداری برای رفع تخلف حمومتی در زمینۀ حقوق بنیادین مراجعه کنند ،اما این امر فقنط در حنوز
محدود مقررات اداری اممانپذیر است 1.با مطالعۀ متن بنند  1مناد  12قنانون تشنمیالت و آینین
دادرسی دیوان عدالت اداری ،متوجه میشوید که دادگاه عالی اداری اینران یعننی هینأت عمنومی
دیوان عدالت اداری 2فقط صالحیت رسیدگی به شمایات ،تظلمات و اعتراضات اشخا حقیقی ینا
حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتنی
را دارد (میرداماد نافآبادی61 :1390 ،ا.
اگر تخلف در امر حیاظت از حقوق بنیادین شهروندان در حوز مقررات منذکور باشند ،افنراد منی
توانند بهطور مستقید نزد دیوان عدالت اداری اقامۀ دعوا علیه یک نهاد حمنومتی کننند؛ در غینر اینن
صورت ،یعنی اگر تخلف مربوط به صدور یک قانون عنادی مخنل حقنوق بنینادین شنهروندان باشند،
ظاهراً محاکد اداری دیگر صالحیت رسیدگی به شنمایت را ندارنند و نظنام حقنوقی اینران تمهیندات
خاصی برای این مسلله در نظر نگرفته است .ازاینرو میتوان گیت که از یک طرف ظرفینتهنایی در
نظام حقوقی ایران برای تضمین اختصاصی حقوق بنیادین وجود دارند ،امنا از طنرف دیگنر خألهنایی
هد قابل رؤیت هستند و مهدترین اینها عدم پی بیننی روشنی صنریح و مرجعنی اختصاصنی بنرای
رسیدگی به تخلیات حمومتی در امر حقوق بنیادین است ،مگر اینمه تخلف مذکور از عمل ینا صندور
مقررات اداری صورت گیرد .لمن اگر تصمید حقوقی ضنایع کنننده حقنوق شنهروندی قنانون عنادی
باشد ،روشی برای دادخواهی مردم بیان نشده است؛ خصوصاً که تمرکز ما به سمت روشهایی غینر از
نظارت سیاسی است و آن هد نزد محاکد اختصاصی و نه دادگاههای عمومی3.

نتیجهگیری
برای اینمه محاحر مربوط به حقوق شهروندی در کشورمان از حالنت شنعاری و آرمنانی خنارج
شوند و وارد حوز عمل و اجرا شوید ،به تأسیس یک نظام ویژه برای تضنمین قضنایی ینا شنحه
___________________________________________________________________
 .1افزونبر این اصل  170قانون اساسی بهصراحت از صالحیت دادرسان ادار ی برای ابطال مقررات قو ماریه
صححت میکند ،نه تخلیات مربوط به قوای دیگر ،از جمله مصوبات قوه مقننه.
 .2معادل هیأت مرکزی شورای دولتی نظامهای سیویلال.
 . 3اممان یا عدم اممان دادخواهی در زمینۀ تضمین حقوق بنیادین در نظام حقوقی ایران از طرف دکترین مطرح
شده است؛ برخی حقوقدانان داخل کشور به این نتیاه رسیده اند که دیوان عدالت اداری در جایگاه صالح برای
رسیدگی به این موضوع قرار گرفته (جاللی و سعیدی روشن142 :1395 ،ا ،اما واقعیت این است که اگر هد
چنین نظریه ای قابل قحول باشد ،به هر حال رسالت دیوان در حوز رسیدگی به تخلیات حمومتی با ماهیت
اداری قو ماریه است  .اگر تخلف در امر حقوق بنیادین شهروندان به طریق قانون مالس صورت گیرد و
مربوط به مسائل شرعی هد نحاشد ،روش خاصی برای رفع قضایی مشمل نزد محاکد اختصاصی وجود ندارد.
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قضایی اختصاصی حقوق بنیادین نیاز دارید .از نظر اممنان دسترسنی مسنتقید منردم بنه نهناد
اختصاصی صالح در امر حیظ حقوق بنیادین باید از ظرفیتهای موجود داخلی استیاده صنورت
گیرد ،زیرا الگوی دیوان عندالت اداری در امنر دادخنواهی مسنتقید منردم نسنحت بنه تخلینات
حمومتی بسیار کارامد و توسعهیافته است و از این حیر شحیه به الگوی دادگناه قنانون اساسنی
آلمان و دادگاههای بینالمللی حقوق بشری است .اما در مورد پی بینی یک نهاد ویژ قضایی یا
شحهقضایی برای رسیدگی به شمایات در حوز حیظ و تضمین حقوق بنیادین باید بگنویید کنه
خأل اصلی نظام داخلی عدم پی بینی چنین دادگاه اختصاصی است ،زیرا کشورهایی که از اینن
روش بهرهمند نشدهاند ،حداقل نهادی برای بررسی پسینی اساسی بودن قوانین در نظر گرفتهاند
(تضمین اختصاصی حقوق بنیادین بهصورت عاما.
برای رفع این خأل دو راهحل پیشنهاد میشود :الفا شنورای نگهحنان بایند رسنالت خنود را
تغییر دهد و نظارت پسینی در امر اساسی بودن قوانین را بر صنالحیتهنای خنود اضنافه کنند،
همانگونهکه این امر برای شرعی بودن قوانین اعمال میشود و سنحب شنده اسنت تنا در نظنام
حقوقی ایران شرع مقدس ضمانت اجرای مقتدری پیدا کند .به این صورت عمالً شورای نگهحان
حتی پس از صدور قوانین مالس و ابالغ آنها توسط رئنیسجمهنور منیتوانند متضنمن حقنوق
بنیادین بیان شده در قانون اساسی باشد و مصوبات قو مقنننه را در صنورت مغنایرت بنا قنانون
اساسی ابطال کند ،دقیقاً همانطورکه دادگاههای قنانون اساسنی در کشنورهایی چنون ایتالینا و
آلمان عمل می کنند .هرچند اگر الگوی نظارت پسینی شرعی بودن قوانین اجرا شود ،شهروندان
نمیتوانند بهطور مستقید به شورای نگهحان مراجعه کنند و باید از فرایند اعنالمشنده در بنند 2
ماد  19آییننامه داخلی نهاد مذکور تحعیت بهعمل آید ،یعننی ارجناع غیرمسنتقید پرونندههنا
توسط قضات عمومی و اداری (آیینی مشابه با روش اعمالشده از طنرف دادگناه قنانون اساسنی
ایتالیاا؛ با یک نهاد جدید ویژه تحت محاشرت قو قضاییه در نظر گرفته شود .با الگو گنرفتن از
محاکد بینالمللی مطالعه شده و منذکور در اسننادی چنون کنوانسنیون اروپنایی حقنوق بشنر و
کنوانسیون آمریمایی حقوق بشر ،به نام «دیوان حقوق شنهروندی» ،1بنا رسنالت اختصاصنی در
زمینۀ رسیدگی به شمایات مردم در مورد حقوق بنیادین .این نهاد میتواند صالحیت خنوی را
به همۀ مسائل مربوط به حقوق بنیادین گسترش دهد ،یعنی در زمینۀ قوانین مصنوب مالنس،
مقررات اداری ،آییننامهها و مصوبات شوراهای محلی و غیره نظر خود را صنادر کنند .بنه زبنان
دیگر ،هد مقررات اداری با ماهیت حقوق شهروندی را پوش دهد و از صالحیت دیوان عندالت
___________________________________________________________________
 .1این پیشنهاد بهنحوی در راستای تممیل و اجرای ماد  25آیین دادرسی کییری هد محسوب میشود ،با این
تیاوت که قانون اخیر ظاهراً تخلیات حقوق بشری اعمالشده توسط افراد علیه شهروندان دیگر را مدنظر دارد،
درصورتیکه دکترین تضمین اختصاصی حقوق بنیادین معموالً تخلیات صورتگرفته توسط حمومت علیه
مردم را قابل بررسی میداند.
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اداری خارج کند ،هد قوانین عادی را بررسی کند ،آن هد نظارت پسینی و با شنمایت مسنتقید
مردم ،طحیعتاً بهشرط ارتحاط داشتن با حوز حقوق بنیادین و شهروندی.
این دادگاه اختصاصی احمام خود را با الگو گرفتن از محاکد بینالمللی منیتوانند ایننگوننه
صادر کند :موضوع شمایت افراد با اصول قانون اساسی (فصل حقوق ملتا تطحیق پیندا کننند و
در صورت احراز تخلف ،نهاد حمومتی به پرداخت خسارت محموم و مقرره یا قانون متضاد ملغی
اعالم شود .اگر تأسیس چنین محاکمی بنیشنک نظنام حمنومتی اینران را توسنعه منیدهند و
حیاظت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان را تقویت میکند ،از طرف دیگر دادخواهی مستقید
مردم به دادگاه اختصاصی حقوق شهروندی مشمالتی را هد بروز میدهد ،ماننند تامنع و تنورم
بی ازحد شمایات در برابر تخلیات حمومتی .برای رفع این مشمل پیشننهاد منیشنود در کننار
دسترسی مستقید مردم ،کمیتههای مقدماتی در نظر گرفتنه شنوند کنه وظیینۀ بررسنی اولینۀ
شمایات را داشته باشند ،با این هدف که فقط اعتراضات معقول و بنا اسنتناد قنانونی مقتندر بنه
قضات اختصاصی ارجاع شنوند تنا مشنمل همیشنگی محناکد ،یعننی افنراط در دیوانسناالری و
پروندهسازی ایااد نشود و دادگاه بتواند با کیییت و سرعت به شمایات مردم علینه حمومنت در
امر حیظ حقوق بنیادین رسیدگی کند.
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