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 دو فصل نامه علمى ـ اختصاصى مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان

 73 -61/ ص1400شماره دوم/ زمستان 

 1مريكاآ در اساسي قانون تفسير نهاد سازوكار بررسي

 2علیرضا بیرجندی

 چكیده 

اصول  دیگر است. قانون اساسی تعریف كننده قوانین  و راهنمایی برای تنظیم ك كشورحقوقی ی سند ترینقانون اساسی عالی

حقوق شهروندان  یك كشور، و تعیین و تضمین كننده دولت   سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی 

نظام حاكم  با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین كننده كشور است. هیچ قانونی نباید

قانون اساسی با وجود اهمیت و جایگاه سیاسی اش به عنوان سمبل یا سند میثاق ملی و نیز ارزش حقوقی باالی آن كه  است،

ه تفسیر مستثنی نیست. از سوی دیگر، قانون اساسی هم همانند نسبت به سایر قوانین موضوعه به آن برتری می بخشد از نیاز ب

دیگر متون قانونی ممكن است ناقص، مجمل یا مبهم باشد و همین امر اجرای آنرا برای مجریان امر دشوار سازد، بویژه آنكه قانون 

بابررسی این مقاله . اساسی بنابه ماهیتش تنها حاوی قواعد كلی است و ازاینرو تشخیص مصادیق آن گاه دشوارتراست

در نقاط مشتركی احیانا بتوان به  است  تا اصولی بدنبال امریكاو رویه های تفسیری در كشورنهادتفسیر قانون اساسی سازوكار

كه بتوان ازآن به عنوان بنیان های نظری وچارچوب عملی هرگونه تفسیرمعقول ازقانون اساسی  تفسیر قانون اساسی دست یافت

ادبیات تفسیر وبطوركلی حقوق اساسی دراین كشورمی باشد. وسعت به دلیل  مقاله یادكرد. انتخاب امریكا به عنوان كشور موضوع 

ثیر غیرقابل انكاری در نظریه های علمی حقوقی در جهان داشته نظام حقوقی ،سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایاالت متحده آمریكا تأ

 است و در این میان نقش و كاركردهای دیوان عالی این كشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.                                 

 .قانون اساسی امریكا ، فسیرقانون اساسی، تتفسیر ، متحده امریكا ایاالتعالی  دیوان، قانون اساسی :واژگان كلیدی
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 مقدمه

قانون اساسی با وجود اهمیت و جایگاه سیاسی اش به عنوان سمبل یا سند میثاق ملی و نیز ارزش حقوقی باالی 

درواقع اگر شان آن كه نسبت به سایر قوانین موضوعه به آن برتری می بخشد از نیاز به تفسیر مستثنی نیست. 

وجایگاه حقوقی وسیاسی قانون اساسی استمرار وحفظ ثبات هنجارهای مندرج درآن را ایجاب می كند، تفسیر 

یكی از شیوه های تضمین این امر است تا مبادا اصول و هنجارهای مندرج در آن درپیچ وخم تحوالت زمانه، 

قانون اساسی وضرورت ثبات آن بهترین دلیل كارایی و قابلیت اجرایی خودرا از كف بدهد.درحقیقت شان 

برضرورت تفسیراست وگرنه می توان درست همانند قوانین عادی هرزمان كه نیاز ایجاب كند آن را اصالح كرد 

ضرورت مطالعه تفسیر  قانون  اساسی و استمرار مبانی بنیادین در  و یامصوبه دیگری راجایگزین آن نمود

ای سی آمریكا كه در عمل با تغییر رژیم روبرو نبوده اما تحت تأثیر جریانات دورههای مختلف در قانون اسادوره

بوده است ما را به این مهم سوق میدهد احیانا بتوان به اصول مشتركی در تفسیر قانون اساسی دست یافت؛ 

 اسی یادكرد اصولی كه بتوان ازآن به عنوان بنیان های نظری وچارچوب عملی هرگونه تفسیرمعقول ازقانون اس

 مبانی نظری و اصطالحی تفسیر 

 exegesisبرای تفسیر بكارمیرود واژه  construction و interpretationدرزبان انگلیس واژه های 

  نیزگاه به معنی تفسیروبه ویژه تفسیركتاب مقدس استعمال می شود exegesisواژه

شراكت دارند كه عبارتند از  Interpretationدر قلمرو این معانی الاقل دو واژه دیگر با در واقع، 

Exegesis  وConstruction  در زبان انگلیسی .Exegesis  بیش تر برای تفسیر كتاب های مقدس

دارد.  Interpretationدر متون حقوقی معنایی عام تر از  Constructionبكار می رود اما 

Interpretation  به كشف مفهوم و معنای موضوع می پردازد حال آنكهConstruction  به نتایج و آثار

درصدد  Constructionحقوقی سند نیز توجه دارد؛ به عالوه این دو در متون نوشته، همانند نیستند؛ قاعده 

گیرد حال آنكه  كشف قصد است یا اینكه اگر قصد صریح یا ضمنی نباشد دادگاه باید چه رویه ای را در پیش

در مقام فهم آن معنا و علتی است كه نویسنده را به خلق متن برانگیخته است به این  Interpretationقاعده 

نظریه فهم یا روش شناسی كشف معنا است و از حیث ارتباط با متون مشتمل بر  Interpretationترتیب 

در منابع فارسی نیز تفسیر »توضیح دادن،  .مسائلی است كه فهم بشری را به مرتبت دیگر ارتقا می دهد

 هویداكردن و پدیدارنمودن« معنی شده است 
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 تفسیر درادبیات حقوقی 

 "تفسیر حقوقی"مطالعه حقوق بر مطالعه قانون به عنوان زبان مكتوب، مفاهیم حقوقی به عنوان مفاهیم متنی و با 

به عنوان مساله ای مربوط به متن و دسترسی وآگاهی به مقررات مدون متمركز بوده است. واقعیت این است كه 

كاربردی است. اساسا حقوقدان( در مساله تفسیر درحقوق، چه درغرب و چه درشرق اسالمی، مساله ای 

مواجهه اش با متن، كاربرد عملی برای زمان حال را مدنظر دارد. این وجه عملی یا كاربردی تفسیر حقوقی چنان 

برجسته است كه از دید برخی می تواند الگوی رابطه گذشته وحال در تاویل متن باشد. چنانكه از دید هانس 

، understadingصر آلمانی، تفسیرمستلزم سه چیز است: فهمیدن یا تفهم گئورگ گادامر، نظریه پرداز معا

به معنای فهمیدن و توضیح دادن از . ازدید وی تفسیر applicationو تطبیق  یا كاربرد  explicationتبیین 

پیش مستلزم نحوی ارتباط و نسبت با زمان حال است و این امر بخصوص درمباحث تفسیری الهیات و حقوق 

بخوبی نمایان است. به باور گادامر، مباحث تفسیری حقوقی وكالمی باید راهنمای تاویل گر باشد. همانطوركه 

ورود به دنیای باستانی وكامال جدا ومنفصل ازحیات امروزی ما  كوشش علمای حقوق درتفسیر متون، مصروف

نمی شود وهمواره دراین علوم مفسرین سعی می كنند تا فاصله تاریخی متن و  زمان حال را پر كنند، تفسیریك 

متن نباید صرفا توضیح وتبیین معانی متن درعالم خاص خودمتن باشد. از دید وی، از یك جهت دیگر نیز 

ی وكالمی می تواند الگوی فهم باشد؛ درتاویل های شرعی كالمی، تاویل گر برای خود حق تصرف تفسیرفقه

درمتن قائل نمی شود، بلكه تاویل گر در خدمت متن در می آید. واقعیت این است كه تفسیردرگفتمان حقوقی 

یر و تاویل در درست همانند تفسیردرگفتمان های دینی وادبی، نوع جداگانه ای ازتفسیراست كه با تفس

سایرحوزه ها، دستكم به لحاظ اهداف همخوانی ندارد هدف آرمانی حقوق استقرار نظم و اجرای عدالت از 

طریق اعمال واجرای قانون است. گاه اجرای قانون، خواه آنرا محصول اراده حاكم بدانیم خواه مظهر اراده ملی، 

ت و مجری قانون تنها با تشخیص مصداق و تمیز با مشكلی روبرو نمی شود؛ مصداق خارجی قانون روشن اس

رویداد )صغرای قیاس( حكم كلی را در مورد، اعمال می كند. اما در بسیاری موارد اینگونه نیست و در واقع 

آنچه تشخیص آن دشوارمی شود نه واقعیت موضوع بلكه حكم قانونگذار)كبرای قیاس(است كه ابهام دارد كه 

 قانون عمال با مشكل روبرو می شود. درصورت عدم رفع آن اجرای 
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وجه متمایز دیگر تفسیرحقوقی،جنبه  عملی تفاسیرحقوقی است؛ هدف مفسرحقوقی حل مشكالت اجرایی 

وفوریت های قضایی است. این است كه قاعدتا برای مفسرحقوقی، الفاظ قانون یا اراده قانونگذار به خودی 

ه بیش ازهمه اهمیت دارد واقعیت متصلب وخشن پیش روی ما خود اهمیتی ندارد یا نباید داشته باشد؛ آنچ

است كه نادیده گرفتن آن ضمانت اجرای سختی به دنبال خواهد داشت و آن مهجورماندن قانون است. این 

است كه تفسیر تحت اللفظی قانون یا كنكاش درقصد قانونگذار درهیچ نظام حقوقی برای حل مسائل جامعه،آن 

روبه تغییرامروز، حدنهایی قلمداد نشده است، هرچندحدود محوریت قانون ومرجعیت متن هم دردنیای همواره 

به طوركلی، محل اختالف صاحب نظران درنظام های مختلف حقوقی بوده وهست وتفاوت روش های تفسیری 

 مكاتب مختلف حقوقی، كه درادامه به آن خواهیم پرداخت، دقیقا درهمین جا است. 

ورت تفسیردر عالم حقوق نیز درست همسان سایرحوزه های تفسیری، همواره در مواقعی چنانكه گفته شد، ضر

كند؛ كند كه احتیاج به فهمی جدید یا دركی درست و دقیق از یك متن) قانون یاسندحقوقی( بروز میبروز می

نماید. بنابراین میامری كه نقص،اجمال یا ابهام متن را رفع كرده و قاعده مندرج درآنرا شایسته اِعمال واجرا 

تفسیر نه توصیف است و نه تعدیل یا تكمیل؛ براساس قاعده، چیزی كه نیاز به تفسیر ندارد یعنی متون صریح، 

شفاف و روشن نباید تفسیرشود. تفسیرحقوقی اصوال ناظربه متن مكتوب است؛خواه این متن قانون باشد اعم از 

اردادهای خصوصی یا قرادادهای عمومی داخلی یا بین المللی قانون اساسی یا عادی یاسندی حقوقی همانند قر

و یا هرسند الزم االجرای دیگر؛ .مرجع تفسیر نیزممكن است انحصاری باشد یا غیرانحصاری؛ امتیاز تفسیرهای 

رسمی و الزم االجرا یا درانحصار مرجع خاص ومنحصر به فردی است یا دراختیار و انحصار مجموعه از 

قتضای شغل یابه اعتبارسمت ومقام خود ازچنین امتیازی برخوردارمی شوند؛ دایره یا اشخاصی كه به ا

قلمروتفسیرنیز بسته به مورد یامتن )حقوق اساسی، كیفری، مدنی( متفاوت است كه البته دراین میان از نقش 

راین ابزار، سیاسی كشور درتعیین نوع وماهیت این روش ها وسازوكارها نباید غافل بود. بناب-نظام حقوقی

روش، قواعد یا اصول تفسیر بسته به موضوع، نظام حقوقی و جهت گیرهای ذهنی وذوقی تفسیر كننده متفاوت 

 خواهد بود

     تفسیرقانون اساسی در نظام حقوقی ایاالت متحده  امریكا
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سی آمریكا تفسیر قانون اساسی ایاالت متحده آمریكا به طور مشخص سه ویژگی دارد: اول اینكه قانون اسا

و برخی از اصول آن ـ بویژه اصول مربوط به حقوق بنیادی ـ  3قدیمی است، تجدیدنظر آن بسیار مشكل است

تكنولوژی، دانش، نظام در قالبی انتزاعی بیان شده اند. از آنجا كه قانون اساسی آمریكا قدیمی است، تغییر 

دولت  تاسیس قانون اساسی، چه اصول و ترتیبات ناظر به ایجادو اقتصادی و جامعه، ضرورت انطباق ترتیبات

اصالح قانون اساسی  كشد. باتوجه به دشواری روندرا پیش می مواد ناظر به حمایت از حقوق و چه كمقوای حا

درموارد  سازگاری نهادهای قانون اساسی با شرایط موجود تفسیرمفاد قانون اساسی درایجاد آمریكا ، اهمیت در

ین اساسی دیگر، در قالب آشكاراست. قانون اساسی امریكا همانند بسیاری ازقوان ضروری به خودی خود

باید معانی آنها را در بافت و زمینة خاص خود یافت؛ وظیفه  واژگان انتزاعی و آرمانی بیان شده است و ازاینرو 

 ای كه بطور معمول، اگرنه گریزناپذیر، بر دوش قضات گذاشته شده است.

ابزاری برای انطباق و سازگاری نهادهای  عنوانتفسیر قانون اساسی در آمریكا استفاده از تفسیر را به  هایسنت

كند. مرز میان تفسیر و اصالح  قانون اساسی با اقتضائات اجتماعی، اقتصادی و ... ممكن و تا حدودی آسان می

توانند، به می های این كشوردادگاه به وضوح التقاطی هستند. های تفسیری درامریكابسیار ظریف است. سنت

به  قانون اساسی را به روز كنند. ی تفسیری موجود، تفاسیر قانون اساسی و در نتیجه خودمدد بسیاری از ابزارها

مصادیق  دانند. برای این ادعا،های خاص ضروری میدهند كه در زمانها تفاسیری را ارائه میاین ترتیب، دادگاه

 و الگوهای بسیاری در تاریخ قانون اساسی آمریكا وجود دارد

         امبانی قانون اساسی ایاالت متحده امریكریشه ها و  

  قانون اساسی ایاالت متحده امریكا  فرایند شكل گیری -گفتاراول

 27 تصویب و از آن زمان تاكنون تنها 1789است كه در سال مشتمل بر هفت اصل قانون اساسی آمریكا سندی 

ائتالفی میان دول هر یك از ایاالت موجود شكل و پس از آن،  1776 -1783 بار اصالح شد. طی سالهای

گرفت. پس از استقالل، ایاالت كنفدراسیونی را تشكیل دادند كه درمواد كنفدراسیون ایاالت متحده آمده است. 

گیری درباره كرد  كه دارای اختیارات تصمیمبینی میكنفدراسیون یك نهاد تقنینی برای كنفدراسیون پیش مواد
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داد. در این مواد، قوة مجریة ملی، و بنا به دالیل عملی، ه كل ایاالت را تحت تأثیر قرار میموضوعاتی بود ك

كنگرة كنفدراسیون نهادی ضعیف بود زیرا تنها با توافق جمعی میان ایاالت . ملی پیش بینی نشده بود محاكم

 های ملی، مالیات وضع كند.توانست، برای حمایت از طرحوضع كند. همچنین، این نهاد  نمی توانست قانونمی

شد.  نارضایتی از ایاالت كمك می خواست كه اغلب پاسخی به آن داده نمی در عوض، برای تامین درآمد

، 1787كنفدراسیون صورت گیرد. در تابستان  هایی برای اصالح موادنخبگان سیاسی ملی موجب شد تالش

تشكیل داد. در این اجالس،  ن در فیالدلفیا، پنسیلوانیا،كنفدراسیو كنگرة كنفدراسیون اجالسی برای بررسی مواد

ترین چهره ملی، و با رهبری كه به ریاست جرج واشنگتن، فرماندة نیروهای مسلح در طول انقالب و سرشناش

شد، نمایندگان ایاالت تصمیم گرفتند به جای برگزار  فكری متفكران سیاسی برجسته، مانند جیمز مدیسون،

اسنامة كنفدراسیون، یك قانون اساسی جدید برای آمریكا تعریف كنند كه، با طرح نهادهایی اس اصالح مواد

های قابل داد سیاستكند. نهادهایی كه به مردم آمریكا اجازه میكنفدراسیون را جبران  جدید، نقایص مواد

المللی بین توانست درامورمی ایالت متحده-آنكه مهم -شود انتخاب كنند و اجرایی كه به همة مردم مربوط می

بینی شده بود اصالح تنها زمانی ممكن است كه تمام ایاالت موافق كنفدراسیون پیش ایفا نقش كند.در مواد

االجرا شدن قانون اساسی پیش نهادند. باشند. تدوین كنندگان قانون اساسی جدید روشی متفاوت برای الزم

ایالت( با  13ایالت )از  9شود كه االجرا میقانون در صورتی الزمكرد كه این قانون اساسی پیشنهادی مقرر می

قانونگذاران ایالتی موجود، كه قانون اساسی  آن موافقت كنند. برای جلوگیری از مشكالت احتمالی ازناحیه

كرد، تدوین كنندگان قانون اساسی اصرار داشتند كه تصویب قانون اساسی جدید اختیارات آنها را محدود می

همراه با تصویب قانون اساسی جدید در هر یك از . هر یك از ایاالت بطور جداگانه صورت گیرد ید درجد

ایاالت، پیشنهاداتی نیز برای اصالح آن به میان آمد وهمین امر مشكالتی جدی در هماهنگی میان ایاالت بوجود 

یا نه گذاشته شود.  ضمن اینكه  كردند كه این سند به رأی آریآورد. حامیان قانون اساسی جدید اصرار می

اصالحات پیشنهادی و مورد حمایت  دادند در صورت تصویب قانون اساسی جدید، نخستین كنگره،وعده می

فرآیند امضاء در برخی ایاالت  دهد.های خود قرار میدر اولین دستور جلسه اكثریت را، مانند اعالمیة حقوق،

ن طرح جدید از اختیارات گستردة دولت فدرال بر اساس قانون آسان و دربرخی دیگر مشكل بود و مخالفا

ترین ایاالت، بویژه برای امضاء این سند در بزرگ ترین نزاع هاكردند. مهماساسی جدید ابراز نگرانی می

طی مباحثات عمومی  ای جان جِی،و تا اندازه ویرجینیا و نیویورک روی داد. جیمز مدیسون، الكساندر هامیلتون
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ها در مجموعه یویورک پیرامون امضاء قانون اساسی جدید، سلسله مقاالتی در روزنامه منتشر كردند، كه بعددر ن

چاپ شد. این مقاالت، اگرچه تأثیری خاص بر مباحثات آن زمان نداشت، به منبعی مهم  مقاالت فدرالیست

قانون اساسی .دیل شدكنندگان قانون اساسی در جهت رفع مشكالت تببرای بررسی راهكارهای تدوین

االجرا شد. این واقعیت كه امضاء قانون اساسی الزم 1789ایالت تصویب و در سال 9با موافقت  1787پیشنهادی 

كه آیا  هایی را حول این محور دامن زدصورت گرفت، مجادالت و بحث ایالت به طور جداگانه جدید در هر

از پیش موجود.  حده است یا محصول توافق میان ایاالتِكل مردم ایاالت مت اراده وخواست دولت ملی، تجلی

شود: »ما مردم ایاالت مدافعان دیدگاه نخست استدالل بهتری داشتند. مقدمة قانون اساسی با این عبارت آغاز می

 كرد. با این حال، اینمتحده«. این عبارت با رد فرمولی انتخاب شد كه به ارادة مردم هر یك از ایاالت استناد می

بر  –داریحق ایاالت به برده یا دست كم مدافعان –مجادله ادامه داشت زیرا مدافعان بردگی در ایاالت جنوبی 

شود كه دولت ملی را محصول توافق ایاالت بدانیم و نه تأمین میاین باور بودند كه منافع ایاالت زمانی بیشتر

شمالی در جنگ داخلی و تصویب چند اصالحیه كامال پیروزی ایاالت  نتیجه تصمیم مردم كل ایاالت متحده.

و به طور كلی نظریات مدافع»حق ایاالت« در باب قانون  سبب شكست رویكرد مزبور پس از جنگ، گرایانهملی

 اساسی  شد

 دیوان عالی ایاالت متحده: ساختار وصالحیت ها -گفتاردوم    

اد قضایی در سلسله مراتب قضایی این كشور به شمار می دیوان عالی ایاالت متحده آمریكا از یك سو برترین نه

رود و از دیگر سوی به عنوان اصلی ترین نهاد دادرسی در كنار محاكم عمومی این كشور در نظر گرفته می 

شود نقش برجسته دیوان عالی در تفسیر قانون اساسی ایاالت متحده آمریكا تنظیم روابط قوای عمومی و 

تی و نیز تأثیرگذاری شگرف این نهاد در توسعه و تعمیق حق ها و آزادی های فردی و نهادهای مركزی و ایال

آلكسی دوتوكویل  19گروهی مستلزم تأمل در ساختار و صالحیت های آن می باشد در نیمه نخست قرن 

دی ( در كتاب مشهور خود »دموكراسی در آمریكا« چنین ادعا می كرد »هیچگاه قوه قضائیه قدرتمن1805-1859)

مانند قوه قضائیه ایاالت متحده آمریكا در هیچ كشور دیگری دیده نشده است« هم اكنون شاید كسی را یارای 

نفی مدعای دوتوكویل نباشد چه در طول سالیان اخیر نه تنها نقش قوه قضائیه و در رأس آن دیوان عالی ایاالت 

 آن نیز افزوده شده است  متحده رو به كاستی نرفته بلكه روز به روز بر ابهت و اقتدار
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 ساختار دیوان عالی ایاالت متحده -بند اول

به موجب این ماده، یك . سوم قانون اساسی امریكابه ساختار قوة قضائیة ملی اختصاص دارد چنانكه گفتیم،ماده

یس كندكه های فرعی را در نظام قضایی ملی تأسدارد دادگاه )و نه تكلیف( عالی وجود دارد. كنگره اختیار دیوان

های ایالتی گویند. فرض براین است كه بسیاری دعاوی در دادگاههای فدرال میدر ایاالت متحده به آنها دادگاه

شود. از آغاز، كنگره  سپس، در صورت ضرورت، در دیوان عالی بازنگری می طرح و رسیدگی می شودو

فته رفته گسترش یافت تا جایی كه امروزه تقریباً بینی كرده بودكه صالحیت آنها رهای فدرال تالی را پیش،دادگاه

 .تالی فدرال رسیدگی شود دادگاه هرموضوع مربوط به قوانین ملی می توانددرمرحله اول در

العمر و غیرقابل عزل هستند و نه رئیس جمهور و نه كنگره هیچ كدام نمی توانند قضات دیوان عالی مادام

ل آنها تنها در صورت طی شدن مرحله اعالم جرم)به علت ارتكاب قضات را مجبور به استعفا نمایند عز

جرایمی مثل خیانت به كشور، فساد یا دیگر جرایم بزرگ( . ، به دلیل سوء رفتار )كه مجلس نمایندگان طرح و 

روش تعیین قضات دیوان عالی همانند سفرا، وزرا و دیگر كارمندان عالی  كند(، قابل عزل هستند.سنا تایید می

تبه دو مرحله ای است: انتصاب آنها توسط رئیس جمهور و سپس تأئید آنها توسط مجلس سنا. تعیین تعداد ر

اعضای دیوان عالی نیز در صالحیت انحصاری كنگره است اولین قانون مربوط به سازمان قضایی تنها شش 

و  1837،  1807ر سالهای عضو را برای دیوان در نظر گرفته بود پس از تغییرات مكرر شمار اعضای دیوان د

عضو را برای دیوان  9قانونی را به تصویب رساند كه به صورت قطعی تعداد  1869كنگره نهایتاً در سال  1864

پیش بینی كرد از آن زمان تاكنون شمار اعضای دیوان تغییری نكرده است دیوان دارای یك رئیس )قاضی 

است. تمام قضات از حق رأی برابر برخوردارند. تعداد  القضات( و هشت مستشار یا به عبارت دیگر دستیار

از حیث تاریخی، اندازه دیوان دستخوش اهداف . قضات توسط قانون عادی تعیین می شود و نه قانون اساسی

دیوان وجود داشته است.  سیاسی بوده، دست كم در مواردی كه دستاویز سیاسی موجهی برای تغییر تركیب

طرح تركیب دیوان را ارائه كرد تا اطمینان  ،  رئیس جمهور، فرانكلین دی. رزولت،1937براین اساس، در سال

را مغایر قانون اساسی اعالم نخواهد كرد. این طرح كه در دوره دوم ریاست  های اقتصادی اشیابد دیوان برنامه

ه كنگره ارائه جمهوری روزولت و درواقع برای دور زدن ممنوعیت عزل قضات دیوان عالی در قانون اساسی ب

شده بود، هدفش این بود كه باتغییر تركیب دیوان مانع ازمخالفت قضات آن باقوانینی بشودكه كنگره برای مقابله 



 /69 آمریکاسی در نهاد تفسیر قانون اسا زوکاربررسی سا/ 1400 زمستان /دوم شماره ادیان در حقوق تطبیقی مطالعات اختصاصى ـ علمى نامه فصل دو

 

 
 

(در راستای اصالحات اقتصادی دولت روزولت تصویب می كرد . 1930باركوداقتصادی امریكا درآن زمان)دهه

بینی نكرده است اما رئیس جمهور برای انجام این  قانون اساسی هیچ گونه شرطی را برای گزینش قضات پیش

كار مالحظات متعددی مانند شایستگی حرفه ای، تخصصی حقوقی، همسویی ایدئولوژیك را در نظر می گیرد. 

و همچنین عرف خواستار آن است كه از طرفی اعضای دیوان مركب از حقوقدانان و یا متصدیان مشاغل 

قوقی باشند و از طرف دیگر همچنین خواهان آن است كه تركیب دیوان حقوقی با حداقل هایی از آموزش ح

انعكاسی از گرایش های سیاسی ، جغرافیایی ، مذهبی و حتی اخیراً نژادی موجود در ملت آمریكا باشد مثالً هم 

اكنون وجود یك قاضی یهودی و یك قاضی كاتولیك در تركیب دیوان به صورت سنت درآمده است همچنین 

در تركیب دادگاه یكی از قضات از نژاد سیاه می باشد. دو زن نیز تاكنون در تركیب آن راه یافته  1967از سال 

توسط رئیس جمهور كلینتون به این سمت منصوب گردید. قانون اساسی هیچ گونه  1993اند كه دومی در سال 

این كار مالحظات متعددی شرطی را برای گزینش قضات پیش بینی نكرده است اما رئیس جمهور برای انجام 

مانند شایستگی حرفه ای، تخصصی حقوقی، همسویی ایدئولوژیك را در نظر می گیرد. و همچنین عرف 

خواستار آن است كه از طرفی اعضای دیوان مركب از حقوقدانان و یا متصدیان مشاغل حقوقی با حداقل هایی 

است كه تركیب دیوان انعكاسی از گرایش های از آموزش حقوقی باشند و از طرف دیگر همچنین خواهان آن 

سیاسی ، جغرافیایی ، مذهبی و حتی اخیراً نژادی موجود در ملت آمریكا باشد مثالً هم اكنون وجود یك قاضی 

در تركیب  1967یهودی و یك قاضی كاتولیك در تركیب دیوان به صورت سنت درآمده است همچنین از سال 

یاه می باشد. دو زن نیز تاكنون در تركیب آن راه یافته اند كه دومی در سال دادگاه یكی از قضات از نژاد س

رئیس جمهور، به ویژه در قرن نوزدهم، برخی .توسط رئیس جمهور كلینتون به این سمت منصوب گردید 1993

مزدها از كرد. دیگر نانامزدها را از میان حامیان سیاسی مهم یا افراد منسوب به یك جناح سیاسی مهم معرفی می

اند افرادی را دوستان شخصی رئیس جمهور بودند. در اواخر قرن بیستم، رؤسای جمهور دموكراتیك برآن بوده

نفع مهم تقویت كند. رویة رؤسای های ذیگروه دربرابر رئیس جمهوررا وارد دیوان كنند كه انتساب آنها موضع

های انتخاباتی ها به حوزهتركیب اعضای دادگاهآنها در  خواه نیز چنین بود، هرچندجمهور حزب جمهوری

از سوی دیگر بر مبنای قانون اساسی مجلس سنا اختیار تأئید یا رد منصوبین رئیس  .توجه می كردند مدنظر

كاندیدای معرفی شده توسط رئیس جمهور به دلیل عدم كسب  30جمهور را دارد و از ابتدا تا امروز حدود 

ند به عضویت دیوان عالی درآیند. در دهه های اخیر این مجلس از روش برگزاری رعایت موافقت سنا نتوانست
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جلسات عمومی برای شناخت شایستگی های نامزدها و مواضع ایدئولوژیك آنها استفاده كرده است این فرآیند 

به شدت سیاسی است و به معنای دقیق كلمه منعكس كننده اقتدار وسیع دیوان عالی به عنوان آخرین 

.و تركیب كنونی دیوان باشش جهموری خواه درمقابل سه دموكرات میباشد .استقالل سرقانون اساسی استمف

كاهش حقوق  و ممنوعیت مبتنی برقانون اساسی شودالعمر بودن قضات دیوان تأمین میقضایی از طریق مادام

قضات  رال را مجازات كند.علیهتواند قضات فدگذار میآنان. از حیث شكلی، راهكارهایی وجود دارند كه قانون

ها را، هنگام صدور آراء نامناسب، تواند صالحیت دادگاهكرد، كنگره می توان به دلیل سوء رفتار اعالم جرممی

تواند بودجه كلی دیوان را كنترل كند تا آنجا كه در شرایط تورمی حقوق همچنین، كنگره می محدود كند؛

یچ یك از این ضمانت اجراها كارآمد نبوده است. هیچ یك از قضات دیوان قضات را ثابت نگه دارد. در عمل، ه

و هیچ محدودیت خاصی بر صالحیت قضایی دیوان وضع نشده است. تنها ابزار جدی  عالی بركنار نشده

فاعالن سیاسی تصمیم بگیرند چه كسی به عنوان  تماما معطوف به آینده است واینكه ها،نظارت سیاسی بر دادگاه

تفسیر قانون اساسی نقش دارد،  گیری دیدگاه قضات درشكل ی فدرال معرفی و تأیید شود. این ابزار برقاض

همچنان قضات دیوان استقالل رای خودراحفظ می كنند ریاست دیوان عالی توسط رئیس جمهور   بااین حال

ی معموالً نفوذ زیادی در تعیین می شود نحوه انتخاب رئیس دیوان همانند قضات دیگر است. ریاست دیوان عال

هدایت و تحول رویه های این نهاد دارد هنگامی كه مدت ریاست یك شخص بر دیوان طوالنی شود 

تأثیرگذاری وی بر دیوان نیز به مراتب افزایش می یابد قلمرو این تأثیرگذاری تاحدی است كه گاه دیوان را به 

( سخن 1969تا  1953( یا دیوان وارن )1835تا  1801شال )نام روسای آن می خوانند. بعنوان مثال از دیوان مار

 می گویند.

رئیس دیوان دومین شخصیت دولت پس از رئیس جمهور محسوب می شود حتی رئیس جمهور باید سوگند 

ریاست جمهوری خود را در مقابل رئیس دیوان ادا نماید. جایگاه رئیس دیوان باالتر از جایگاه معاون رئیس 

                                   جلس سنا(، رئیس مجلس نمایندگان و وزرا است.جمهور )رئیس م

 اختیار دیوان عالی درتفسیر قانون اساسی -صالحیت ها -بند دوم
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تواند قوانین ملی را دیوان عالی یك دادگاه عالی عمومی است، نه دادگاه خاص قانون اساسی. دیوان می

قوانین صرفا ایالتی توسع بخشد، اگرچه چنین صالحیتی در طول تاریخ دیوان تفسیركندحتی به لحاظ شكلی به 

امروزه دیوان نظارت تقریبا كاملی بر فهرست دعاوی  4به ندرت اعمال شده است و امروزه كاربردی ندارد.

-ی میشود، رسیدگتقدیم می دارد و به تعداد اندكی از هزاران درخواست بازنگری، كه به آن ارجاعی به دیوان

رأی كاهش یافته  80رأی به حدود  150در دو دهة اخیر از حدود  دیوان درطول سال كند. تعداد تصمیمات

را دارد. دیوان  5"دعاوی و اختالفات"گیری در خصوص است به موجب قانون اساسی، دیوان صالحیت تصمیم

تنها  وآنراملزم می كند شوددیوان می ای تفسیر كرده است كه مانع از صدور آراء مشورتیاین مقرره را به گونه

ای كه ای عینی در میان باشد. قضیهگیری كند كه قضیهزمانی  در خصوص مسائل مربوط به قانون اساسی تصمیم

 واقعیت است كه دیوان این یك های قانونی طرفین دعوا در معرض خطر است.درهرحال اكنوندر آن حق

، در پروندة مشهور مابری علیه مدیسون، دیوان عالی مسئولیت 1803سال در تعیین می كند. صالحیتش راخود

تفسیر قانون اساسی را برای خود تعیین كرد. تأثیر رأیی كه دیوان در قضیة مدیسون وضع كرد با دیگر آراء این 

ا به داور دیوان در طول تاریخ آمریكا قابل مقایسه نیست. این قضیه یه دیوان قدرت كنترل قضایی بخشید و آن ر

نهایی قانون اساسی تبدیل كرد. برخی بر این باورند كه تصمیم دیوان در قضیة مدیسون غصب نامشروع و 

غیرموجه قدرت بوده است. با این وصف، دیوان این اختیار خود را بارها و بارها اِعمال كرده  است. سایرقوای 

اند. در واقع، نفوذ گستردة نظارت پذیرفته او مردم نقش تفسیری دیوان را در قانون اساسی امریك حكومتی

پذیرند كه برد. در حال حاضر، همه میقضایی چنان بوده است كه كسی امروز مشروعیت آن را زیر سؤال نمی

این  گرچه به نظرمی رسد است. دیوان عالی داور وتعیین كتننده نهایی معنا ی قانون اساسی ایاالت متحده

دیوان  شود،  اما درواقع چنین نیست. درحقیقت تكیهم از متن قانون اساسی ناشی میتصمیم دیوان به طور مستقی

است كه دیوان اختیار دارد قانونی كه به درستی به تصویب كنگره  فرض متكی بر متن قانون اساسی به این

 "اساسی مایة وهن قانون" و"مغایر"رسیده و توسط رئیس جمهور امضاء شده )یا پس از وتو،تایید شده( را 

دیوان توانست كنترل قضایی را به قانون تبدیل كندالبته رأی صادره در قضیة ماربری علیه  با این فرض بخواند

كه تفسیر قانون اساسی اقدامی نسبتا ساده است.  مارشال انشاء شد، چنین القامی كند مدیسون، كه به قلم قاضی
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یر، یا مخالف قانون اساسی است باطل اعالم كند عبارت دهد دیوان باید قانونی را كه مغامارشال توضیح می

 سازی ماهیت كاركرد قضایی دیوان عالی امریكاساده مارشال ماهیت تفسیر قانون اساسی را پوشیده می داردواین

 در تفسیر قانون اساسی است

                                          گیری نتیجه

 وكاركردهای وظائفدارای از یك طرف سیاسی است كه -یك مرجع قضاییامریكا  متحدهایاالت  عالی دیوان

كه شایسته یك طی تشریفات خاص مقرربا بكارگیری اختیارات قضایی خودو از طرف دیگر است قضائی

هدف اصلی قانون اساسی امریكا محكمه قضایی است حافظ قلمرو واقتدار قوای مجریه و مقننه فدرال است 

 د كه ازطرفی بین قدرت قانونگذاری ووربوجود آ یك مرجع قضائی ،مستقلقوه ای تأسیس اده است كه باین بو

برای قضاوت  ناظرمیان شهروندان، نیز  و شهروند افراد طرفی بین دولت و از و كند قوه اجرائیه موازنه ایجاد

تأسیس یافته است  دیگر وای حكومتیهمزمان باق وسیله قانون اساسی وبعالی امریكا  یوانباشد. د ومجری قانون

لی به تدریج با برخوردار شدن از و دارد.كنگره امریكا  اجرائی و درمتن قانون اساسی امریكا اهمیتی مشابه قوه و

در این "حكومت قضات"اختیارتفسیر قانون اساسی بر دامنه قدرت و اقتدارآن افزوده شد، تاجاییكه اكنون از

آنچه دیوان عالی فدرال آمریكا انجام می دهد، مرهون ویژگی قضایی این نهاد همه اما  .كشورسخن می رود

است و به معنای دقیق، دیوان عالی كاری جز قضاوت دراختالف ها ودعاوی حقوقی ای كه پیشتررخ داده نمی 

می  كند؛هرچند نوع قضاوتی كه ازآن انتظارمی رود )ازجمله قضاوت اساسی(، تنوع موضوعاتی كه نزد آن مطرح

شود و ماهیت خاص برخی دعاوی آنچنان است كه گاه دیوان را دررسیدگی وصدور رای، ناگزیر ازسنجش 

متغیرهایی می كند كه ازیك نقطه نظر دقیق، بیرون ازعمل خاص قضایی قرار می گیرد. اینجاست كه دیوان عالی 

رای وتصمیم خود بانی رویه  ظاهر می شود كه قراراست با "سیاسی"به عنوان نهادی قضایی، چونان مرجعی

وروند به نسبت پایداری باشد كه مسیرنهایی كشور وجامعه رادرتحقق آرمان های قانون اساسی ترسیم می 

 .كند؛یك رای گاه تفسیرتازه ای است ازمفهومی كه پیشتربه گونه ای دیگر فهم می شده است
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