
 132-370، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

 

391 
 

 حق قانونی یک عنوان به قانون حاکمیت

 

 

  الوسون گری ،کاالبرسی. G استیون

 

 محمود ایمانی، محمد فریدونی اله کوهی مترجمان:

 

 کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد، واحد بین المللی جلفا

 ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریزکارشناسی 

 

 خود در قوی حاکمی  گیری جه  برای اسیی  معروف اسییلالیا قاضییی :چکیده

 به قانون حاکمیت اصلل ی خود عنوان کرد که: در بهترین مقاله 9191 سییا 

در این مقاله تالش ما بر این اسیی  که در حد  .اسللت قوانین از قانونی عنوان

 ی آشیینایی با تفاسیییر قانون در حاکمی  بزردازیت. نتی هتوان به کاوش در زمینه

 هک اسیی  ایاسییاسییی قانون با منطبق کمتر مراتب معنای اصییلی به که گیریتمی

 قوانین جای استانداردهای از اسیتفاده  .شیده اسی    شیناخته  رسیمی   به معموالً

 چهاردهت متمت و حقوق شییهروندان منشییور ماده در چند با تنها نه شییدهت ویز

اس .  در تضاد 9899 اساسی قانون متن کلیدی های جنبه با بلله اسیاسی  قانون

در واقع طرح کامل اختیارات  و مناسب، و الزم قدرت اجرایی، برای حلوم  قدرت

 دهش تصریح اساسی قانون از طریق زیادی استانداردها در حد خوانده شده کامالً با

د دهان ام نمی را آن اغلب اما کند،می تعریف قوانین را اساسی غالباً اسی ، قانون 

قانون و هر آن چه که در آن اس  یا نه، باید به عنوان قاعده حقوقی م رد پیروی 

 حلوم  قانون هیچ قانون قواعد نیس . آن یک قانون قانونی اس . شود.

 

 مقدمه

با  لی،عا در هنگام بررسی یک پرونده در دادگاه شیلاگو دانشیگاه  آنتونین اسیلالیا، در  نام به حقوق یک اسیتاد  ،9191 سیا   در

. G استیون 4192 ©. مواجه شد آمریلا، نف  موسیسه  .AFL-CIO V اتحادیه، ریاسی   اسینادی سیاختگی و توصییه شیده از    

 قالهم این از نسخه توزیع و تلثیر مملن اس  که اقدام بهانتفاعی  غیر های موسسه و اشخاص.اس  الوسیون  گری و کاالبرسیی 
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ام د مقاله قانون نوتر نقل قو  از نویسینده  کنند که این اقدام برای اهداف آموزشیی باشید، تا زمانی که در هر نسیخه از مقاله به   

 .مشمو  قانون کزی رای  خواهد بود صورت و در غیر این اقدام کنند بالمانع

 احترام به ایشان. و عمیق تحسین نظر نسبتاً کت و اسلالیا به دلیل اختالف آنتونین قاضی خواهی از عذر با* 

 .وسترن نورث قانون دانشگاه دانشلده استاد** 

 رد آموزشی کارگاه در کنندگان از شرک  هستت سزاسگزار من. حقوق دانشیلده  بوسیتون  دانشیگاه  بک، اسیتاد . S فیلیپ*** 

 مفید بوده باشد. هاآن از بسیاری امیدوارم که پیشنهادات برای حقوق دانشلده بوستون دانشگاه

  .(1980) 607 ایاالت متحده آمریلا 44 1

 دام بررسی قانون نوتر

 یخ زا آتش ارزش هیئ  اساسی دکترین قانون خالف آن، خطرات ناسیی از  تصیدیق دادن  دسیتگیره،  زگیل، مانند فرانلشیتاین 

که شاخه ای از دول  برای اعما  قدرت باید تابع ) اسیلالیا از جانب احیا دکترین ناندلیگیشین  نگرانی عمده پروفسیور   . «اسی  

 اجرای دکترین ناندلیگیشن با توجه به دشیواری در  هیئ  نمایندگان بسییار بیش از حد اسی (.   )بود که  (نهاد دیگری باشید 

اما  .« اسیی  اسییاسییی قانون ای ازه فافل در گیری تصییمیت قضییایی یهااسیی یسییبه  دعوت» بود خواهد قضییاییل یک اصیی

به طور قطع دکترین های مبهت با قانون اسییاسییی غیر قابل قبو   »  گف :،  خود هاینگرانی در واکنش به ایاسییلال پروفسییور

بی ارزش و بی مفهوم  قانون با آنتونین اسییلالیا به نام یک قاضییی دادگاه عالیمتحده،  ایاالت. در ،9191 سییا  در .«هسییتند

ا از ر آن قانون اسییلالیا از دادگاه درخواسیی  کرد که به دالیل کمتر از یک دهه قبل آنتونین پروفسییورمواجه شیید  شین یگیناندل

 درجه اعتبار ساقط کنند.

کمیسیون محلومی  ایاالت متحده با ابداع از نظر قانونی الزام آور به اتهام صدور حلت  9192قانون اصیالح محلومی  در سا   

ها یبند، موضیوع به سیه هدف عمده، چهار هدف گسترده، هف  عامل ناسازگارند. برای تعیین دسته   ی جرائت فدرا محدود برا

 های م رم یازده عامل ناسازگارند.ی شخصبرای تشخیص 

 

 .مهت به پایان رسیده اس .  یک موضوع زمینه در آژانس طرف از بزرگ  و باز بالعوض که یک کمک کنید تصیور  اسی   دشیوار 

اما در حالی که نظریه هیئ  خالف قانون اساسی اس  بدون شک یک  :نوش  اسلالیا، استاد به نام استناد بدون اسلالیا، قاضیی 

 شود، بایدینمکه یک قانون به آسانی توسط دادگاه اجرا   اما این طور اس، اس  عنصیر اسیاسیی از سییسیتت قانون اسیاسی ما      

باید به مأموران اجرای قانون  ،حتی بعضییی احلام شییامل مالحظات سیییاسییی  ،از احلاماعتراف کرد که آن گونه که باید برخی 

حث بر سر هیئ  نمایندگان خالف قانون اساسی یک بحث ساده نیس  بیش از د. باستفاده کر هاآنسیزرده شیود و از قضیاوت    

 هیچ وق  صالحی  الزم را برای یباًتقرجای شگفتی اس  که  شود.یمیک نلته از اصیل اس  و به یک ساا  درجه یک تبدیل  

توان با تر  یا اجرای آن قانون اعما  شییود را یمدومین حدس کنگره در خصییوص برآورد میزان م از قضییاوت سیییاسییی که  

 احساس نلرده ایت.    
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ن حتی ، دفاع کرد از قانون به این دلیل که احلام کمیسیوبود یسیترتا م ف قضیاوت دادگاه در مخالدر حالی که قاضیی اسیلالیا   

و روشین ساخته اس  که به طور کامل موافق یا در  د. اقدرت اجرایی اسیمی هت ندارد، در زمینه تثبی  قدرت نقش سیازنده دار  

خالف قانون اساسی از  نمایندگان ن هیئ دادگاه خواهان رد دادخواسی  به سیتیز اسی . که دکتری    آراغیر این طورت به اتفاق 

  .فهت، ت ویز استانداردهای کنگره برای هدای  کمیسیون نقض شده اس اس  به دلیل عدمقانون گذاری قوه 

در دادگاه برای دفاع در برابر دکترین  قاضییی اسییلالیا آمریلا.  .V، در ان من حمل و نقل ویتمن4119عالوه بر این، در سییا  

 داردهایاستان اداری حلت صدور پا  هوای قانون از بند یک کشیدن چالش نظری نوشی  مبنی بر به  آرا اتفاق ناندلیگیشین به 

ای بر بر اساس معیارها و املانات، (دسیتیابی و نگهداری که در ارزیابی از مدیران )آژانس حفات  از محیط ریسی    هوا، کیفی 

جدای از یک نظر کوتاه در مورد تعبیر یک پرونده قانونی در . ی امن و ایمنی الزم اس حفات  از بهداشی  عمومی یک حاشیه 

دهد که قاضی اسلالیا طرز تفلر خود در مورد دکترین نشان می 4119 نامه آژانس از سا  که مربوط بود به اساس 4194سا  

 ناندلیگیشن را تغیر داده اس .

    و استاد و یا عدال  درس  بود؟ در طو  انتقا  از استاد اسلالیا به قاضی اسلالیا چه اتفاقی افتاد؟ 

میشه شد برخی از تمایالت قانونی هبسیار ساده اس  هنگامی که استاد اسلالیا یک قاضی  مقالهاین  نخستین پرسشپاسیخ به  

معروف تح   گرفته شید، قاضی اسلالیا یک مقاله میسیترتا  تصیمیت   کهدر همان سیا    او ردخود را به شیدت به پیش   حاضیر 

ه و یا تر از هر مقالبینش در نظر ما بسیار مهت نای که کردمنتشر  حق قانونیعنوان بررسیی قانون حاکمی  قانون به عنوان یک  

باید اصیو  اعتقادی سیاخته شده وی ه قاضی را به عنوان    هاد. دادگاهکنینوشیته اسی  فراهت م   اوه قانونی ک ینظر دیگر فلسیف 

( هاآنمام ر واقع ت)دی قاضیی اسیلالیا در بسیتر های قانون اسییاسی    یهروموضیوع فرعی در حا  اجرا در قضیاوت تنظیت کنند   

 گسترده اس . 

ر حالی که او در برابر د. دتواند غیر شیخصیی اعما  شو  یمین غیر شیخصیی هسی  که    قوان ،برای قاضیی اسیلالیا ماهی  قانون  

شد وی با لحن  -یط اسییتانداردشیرا در  -و کلی  مبهت یهاتعاد  آزمون ت خواسیتار تحری  اصیل حاکمی  قانون متوقف شید از  

ن روش _ت. نویسیم امکردهاستفاده  هاآننقطه نظراتی را که از ز من برای جبران گناهانت برخی ا _کهخاطر نشان کرد  خشلی

ش ر حقیق  او تصمیماتاین نوع از سوا الت متضاد هر دو شرک  قضایی و مفهوم قانون اس . د یابدیاسی  که قاضی اسلالیا م 

آید توصییییف یمدر حال  عادی کمتر پیش ه ک این قانونن وشیییرا تحی  عنوان معیارهای مبهت به عنوان قانون نه چندان ر 

ین قانون ی اهمهز نظر قاضی اسلالیا اگر چه یک قانون حقوقی قانونی نباشد،  . اکند در واقع پیدا کردن بهترین واکنش اسیم

 و یا حداقلی از آن به حلت قضایی قابل اجراس .

، اما به وضوح قاضی اسلالیا، زمانی که با وتیفه داش بسیار کمی  ینگران 9191 استاد اسلالیا در مورد این نوع از کارها در سا 

به خاطر اینله  .یاف  افزایش و به یک سطح جدیدا ، نگرانیشید مواجه یی آن اجرا ی قابل ناندلیگیشین و  واقعی تدوین دکترین

آور تع بگذارد ینمباقی را  تشخیص قضایی برای زیادی جای کهناندلیگیشین   دکترین برای تدوین این کار غیر مملن اسی  

 . ماثر اعالم کردرسیدگی و استماع آن را   یااسلال قاضی نیس  که
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، دشویهسیتند که گاهی اوقات غیر عادی تصییور م  موارددر تمام فقه قاضیی اسیلالیا، از جمله برخی از    یباًما باور داریت که تقر

به این معنی که تنها عامل تأثیر گذار و آنچه که  .در شیییرایط معیادله قوی خود از قانون و قوانین قابل در  باشییید  توانید یم

ابراین به ن. بیتشریح هاییبرگرفته از تئور یراتاز جمله تأثدهد قانون اسی ،  یمتصیمیمات قاضیی اسیلالیا را تح  تأثیر قرار    

 شود که در تضاد با سازماندهییمد قاضی اسلالیا با حقوق قانونی من ر به نتای ی رسید که بر اسیاس موارد نادر برخور  یمنظر 

 با نام شییر کمتر اسیی . د پردازیم( که به بررسییی سییازماندهی قانون 9191خود اسییتاد در یلی دیگر از مقاالت معروف خود )

 تمتم بند هایی مصییون یا وی ه امتیازات اعطایاز  او تلقی عنوان به اسیی ، خوب مثا  یک دکترین ناندلیگیشیین بهو ا رویلرد

 .اس  چهاردهت

کل این قابل شیناخ  اسی  وما نسیب  به تصیحیح می گوییت قابل شیناخ  اس  ، آنگاه که یلی می فهمد که قانون و قاعده      

انصیاف اسیلالیا اس  . با ارائه دادن عبارات و اصالحات   بعنوان قاعده های قانون بیش از اصیل گرایی اسی  . متنی برای دادگاه   

قانون اساسی ، اگر قدرت قضایی اساسا وضیفه و توان تصمیت گیری در موارد را داشته باشد ، سازگار و هماهنگ با قانون دولتی 

 ا میابد .اس  ، پس عدال  اسلالیا که با قدرت و وتیفه تصمیت گیری موارد در تطابق با قوانین دولتی ، ارتق

در بخش دوم ، ما نشان می دهیت که پروفسور اسلالیا یا عدال  اسلالیا دارای استدال  قوی تری در پذیرش قانونی استانداردها 

در قانون اسیاسی اس  ما عادالنه به سم  پروفسور اسلالیا پایین می آییت . بعنوان واقعی  تفسیر ، عدال  یا دادگاه اسلالیا در  

ی تحمیل فرض قانون مداری در قانون اسیاسیی ، ضعیف اس  . قانون اساسی گاهی اوقات به تعریف قوانین   خصیوص تالش برا 

می پردازد و گاهی اوقات نیز به تعریف و توصییف اسیتاندارد می پردازد . سند اصلی با استانداردها تا درجه ی القا می گردد که   

، راس کوه یخی همگی این قدرتهای برشییمرده اسیی  که در برابر پیش اغلب از شییناخ  فرار می کند . غیر م از بودن تعالیت 

زمینه قانون اعتماد ، اعطا می گردد و تا حد زیادی هت برگرفته از اسیتانداردهاس  اگر عدال  اسلالیا از تقوی  تقسیمات قانون  

شییروع و غیر م از یا هن ارهای کمتر اسییاسییی امتنا و خودداری ورزد ، او بعنوان قانون مداری موثر و کارامد از قبیل اصییل نام

مطلق مغایر با قانون اسییاسییی عمل می کند . این نتی ه به طور عینی قوانین دولتی مغایر با قانون اسییاسییی و نهادها یا نامعتبر 

 ساختن قانون اساسی به طور عینی و ملموس را حمای  می کند .

تقیما به عنوان تئوری معنا حمای  نمی کند . او آن را اساسا در رابطه با البته ، عدال  یا دادگاه اسیلالیا از محور قانونی اش مس 

نقش سیازمانی دادگاه ها اصیل قرار می دهد ، اما همانگونه که در باال اشیاره کردیت ، استداللش توانس  در عبارات تفسیری ما    

ید عدال  یا دادگاه اسلالیا می توانس  بگوبررسی آن بعنوان یک متن از یک ماده سوم از امتیاز قدرت قضایی شلل گیرد یعنی 

که چون قدرت قضیایی ، قدرت اعما  قانون برای نزاع های خاص اسی  . سیوم برای دادگاه های فدرا  درخصوص اعما  فقط    

آن قوانین در امر قضیاوت الزم اسی  چون فقط قوانین هسیتند که قانون را شلل می دهند اگر قانون اساسی آمریلا یک سازه    

نی معمو  یا معرفی در راسیتای یک کاریلاتور سیاده از قانون اسیاسی انگلستان بود ، هدف تفسیر ، ای اد هن ارهایی اس     قانو

که در عمل ، رست و ساختارهای اجتماعی ماندگار اس  . در واقع ، موقعی  عدال  یا دادگاه اسلالیا وجود داشته اس  .ضمان  

 ون عرفی آن شلل از قدرت های قوی و مرجع ها و اولوی  ها در قوانین وجود دارد .های بسیار خوبی برای اجرای قضاوت قان

لیا درسی  اس  اما تفسیر قانون  زمانی که دادگاه های فدرا  به سیبک قانون عرف فدرا  هسیتند رویلرد قضیایی دادگاه اسیلا    

سی آمریلا ، اقدام مهت قانون اساسی از آن نوع نیس  . قانون اساسی آمریلا قبال به ارائه هن ارهای مربوط به سبلی شفاف اسیا 
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می پرداخ  . کار تفسییر ، رمزگشایی و استفاده از معانیشان بطور استقرائی با شرایط خاص می باشد . به منظور این کار ، ماده  

ها در خصوص یافتن و به کار گیری قانون می پردازد . قانون به هر شللی که باشد به هر شللی سوم به آموزش و تعلیت دادگاه 

از هن یارهای مربوطه که اتفاق بیفتد ، قانون اسیییاسیییی می خواهد مفهوم ایده آ  متافیزیک های قانونی را به مبارزه بطلبد و  

اسیییی تعریف می کند . در صیییورتیله دادگاه های فدرا  به برخی اسیییتانداردها را از نظر قانونی یعنی امتیاز وی ه قانون اسییی

 تعهداتشان در ماده سه وفادار باشند ، قاعده قانون باید قانون قانون باشد .

رندی بارن  به صییراح  دادگاه اسییلالیا را متهت به نادیده گرفتن معانی اصییلی آن بخش از قانون اسییاسییی کرده اسیی  که با   

ند قانون در تضییاد اسیی  . دادگاه اسییلالیا فلر می کند که تعهدش به قوانین کامال از تئوریش از مفهومش از قاعده قانون همانن

تفسییر پیداسی  و می نویسید که آن برای من ، آسانتر اس  که به قضاوت در خصوص توسعه قوانین کلی بزردازیت ، چون من    

و دادگاه اسییلالیا هردو همانند اوبی وان از یک زاویه آماده طرفداری آشییلار از توضیییح معانی متن می باشییت . پروفسییور بارن  

خاص می نگرند و می گویند وتیفه ی ما در این بخش ، کاهش نزاع ها و کشییملش ها اسیی  هدف ما در این ا توصیییف آن   

حدی اسی  که قضیاوت دادگاه اسلالیا با جست و در قوانین بیش از جست وی تفسیری پیچیده تر در معانی اصلی صورت می   

 یرد . در بخش دوم ، ما به کشف حدی می پردازیت که کمیته سازگار با قانون اساسی اس  .  گ

این مثا  از اصیو  غیر وکالتی احتماال از واضح ترین مورد باشد مورد اصل گرا برای اصو  غیر وکالتی بسیار قوی و حتی زیاده  

نیازمند تشلیل مثلث قوه های قانون گذاری ، اجرایی و قضایی می از حد می باشید . اما از آن ایی که به کارگیری چنین اصولی  

باشید ، ضیرورتا مسیتلزم عنصر قوی از قضاوت در مواجه با استانداردهای سخ  بیان می باشد )وتیفه ای که بقو  آقای جیمز    

موضوعی دقیق و  "ارشد و بقو  آقای جان مارشا  قاضی  "بزرگترین مهارت ها در علت سیاس  را پیچیده می سازد "مادیسون 

قاضی ارشد این بازجویی را بعنوان تحقیقی جه  متمایز  –( آقای جان مارشا  "مشیلل جه  اسیتعالم و رسییدگی می باشد    

توصیف کرد ، بگونه موضیوع های مهمی که توسط خود قوه مقننه می بایس  تنظیت شوند از موضوعات کت اهمی  تر   "نمودن 

ماده عمومی ای اد شود به کسانی که تح  چنین ماده ای را جه  پوشش دادن به جزییات بلار ای که در آن مملن اسی  که  

می گیرند ، اختیارات داده می شود . آقای پرفسور السان ، پس از صرف بخش زیادی از زندگی مطالعاتی حرفه ای اش در مورد 

بایسی  هرگونه تصیمیت سیاسی که به اندازه کافی جه     کنگره می "اصیو  غیر وکالتی ، یک قاعده در این زمینه ارائه نمود :  

این برنامه قانون مهت اسی  را بمنظور اجرایی شیدن اتخان نماید : عبارت دیگر ارتباط میان دو قوه مقننه وم ریه می بایس  در   

 تخان نماید . البتهدر هر موردی ، کنگره می بایس  تصمیمات اساغسی و مرکزی را ا متن هر برنامه وی ه قانونی مشیخص شود . 

کنگره می تواند موضیوعات کملی را نیز به رییس جمهور یا دادگاه ها نیز ارائه دهد .البته این موضوعات از نوع قواعدی نیستند  

 آقای قاضی اسلالیا رو برانگیزد .که 

بنابراین ، ع یب نیسی  که او صیریحا بیان نموده اسی  که معموال اصو  غیر وکالتی را اجبار نمی نماید با وجود اینله او اقرار    

  بخشی اس"زیرا اصو  غیر وکالتی  "بدون شک یک اصل اساسی  سیستت قانون اساسی ، شمرده می شود  "که نموده اسی   

. توصییف واضح این اس  که بحث روی سواالت درجه ، موضوع قانون )یا   "جه که بر سیر یک اصیل بلله بر سیر پوشیش از در    

اصیل( نیسیتند و متعاقبا موضیوعاتد مناسبی برای داوری های قانون اساسی نیستند حتی وقتی که دالیل قوی اصل گرایانه ای    

ارد . بنابراین قاضییی اسلالیا با برای این طرز فلر که قانون اسیاسیی یک پرسیش و تحقیق درجه گرا ت ویز می نماید ، وجود د   
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قانون اسیاسیی بگونه ای رفتار می نماید که در معرفی نوع مشخص از م موعه رویه اداری اس  : و در قضایی در زمانی که یک   

 هیچ قانونی "موضییوع به آژانس )یا مرجع قانونی ( مورد تایید قانون سییزرده می شییود ، قابل دسییترس نسییی  به این معنا که  

 ودر این مورد ، هیچ قانونی جه  اعما  به معنای نبود قاعده ای جه  اعما  می باشد . وجود ندارد .  "ما  جه  اع

نمونه های بسییار دیگری از جه  گیری قاعده قاضیی اسلالیا وجود دارد . بعنوان نمونه ، قاضی ناسلالیا تفسیر بی تعصبانه ی   

سییختی را در مورد قانون اسییاسییی صییحه گذاری کرده اسیی  که در میان دیگر چیزها ، به طور قطع ، تمامی تالش های مثب  

تلرار کرده اسی  . در بسیاری از اتفاقات مشاهده شده   2013ی که  او قویا در سیا   ایالتی و فدرا  را ممنوع می کند . دیدگاه

اسی  که این یک موقعی  مشیلل جه  اسیتنتاز از روشیهای تفسیری اصل گرایانه می باشد جه  اطمینان ، یک مورد اصل     

ل  ها تحمیل می نماید ، قصد حل گرای جدی نتی ه گیری اینله ، چهاردهمین اصیالحیه در واقع یک نرم غیر متعصبانه در ایا 

و فصیل مشیلل را در این ا نداریت و یا نمی خواهیت صیراحتا بیان کنیت که قاضی اسلالیا در اشتباه اس  . نقطه نظرات ما تنها    

 تاین اس  که قاضی اسلالیا موقعیتش را در مورد اصل گرایی بنا نلرده اس  و این مورد بسیار دور از نهن اس  مقوله ی مغایر

با قانون اسیاسی فدرا  در مقابل با اقدام ثب  ایالتی ، هرچه باشد بسیار کمتر شفاف می باشد . بعنوان یک موضوع اصلی ، اصل  

به وی ه در نیاز امانتی که آژانس ها در خدم  وی گی امانتی قانون اسییاسییی بنا نهاده شییده اسیی  و     "محافظ  برابر فدرا   "

 ر می کنند.چندین اصل با تمامی اصو  رفتا

ولی آن معیار )هن ار( قیمومیتی ضیییرورتا رفتار برابری را در همه یموارد بیان نمی کند و فهمیدن کاربرد خاص آن هن ار در 

مورد جریان حقوقی هیات فدرا  در واقع در بیشیتر سیاختارها خیلی مشلل می باشد . در صورتی که علت حقوق قاضی اسلالیا   

تفسیری ( به دس  آمده باشد او موضوعاتی مثل قانونی بودن جریان حقوقی مثب  مخصوصا جریان در ابتدا با اصیل توضیحی )  

حقوقی مثب  فدرا  را کامال پر در د سیر و سیخ  ارزیابی می کند . ولی در مورد تحمیل هن ار به شدت متعصبانه بر همه ی   

که به آن از زاویه قانون به عنوان حلوم  نگاه شود  فعالیتهای دول  مصیر می باشید این موقعی  در صورتی قابل فهت می باشد  

بعنوان متن Lesser Evil  یعنی اگر کسییی حلوم  قانون را به عنوان قانون حلوم  ها به جای اصییال  گرایی در نظر بگیرد : 

بعیض اگر ت شییبه قانون نمی باشیید حتیراهنمایی می باشیید هیچ تبعیض ن ادی در مقایسییه با تبعیض ن ادی ناعادالنه یا ناحق 

 ن ادی ناحق یا ناعادالنه در واقع به معیار قانونی درس  نزدیلتر باشد.

تاکنون جریان حقوقی توسیط دول  ها مورد بررسی قرارگرفته اس  اجماع نظر قوی میان محققان اصیل این اس  که امتیازها  

قانون غیرتبعیض کلی می باسد باارجاع بند  یا بند بخشیودگی اصیالحیه ی چهاردهت به جای بند حمای  برابر منبع مناسیبی از   

این دیدگاه حمای  مسییاوی به حمای  از قوانین بر روی کاربرد اجرایی و قضییایی هن ارها  تاکید شییده اسیی  . ولی پذیرفتن    

مسیتلزم دیگر امتیازها یا بند بخشیودگی بعنوان شیرط اصیلی در بخش یک اصیالحیه ی چهاردهت می باشد . آیا می توان این      

نوان ابزاتری مناسیب برای بعضیی انواع ادغام ادعای حقوق در مقابل شیرایط سیاخ  ؟ یا شاید حتی برای اجرا برعلیه شرایط     بع

 محدود می شود یا خیر ؟ 1791مثل امتیازها یا نبخشودگی ها در ادعای حقوق سا  

گاه بایستی بگیرد آیا بلار گیری ضمان  آمد که در آن ، داداین مسیئله به طور کامل در مک دونالدوی شیهر شییلاگو به وجود    

حق فردی اصیالحیه ی دوم برای حف  و داشیتن صیالح دول  های رسیمی و محلی بلار گیرد یا خیر ؟آرا )اکثری ( که قاضی     

اصییالحیه چهاردهت بلار گرف  بنابراین دسییتور  Dueprocessاسییلالیا هت جز آنها می باشیید بنابراین این را در پیروی از بند 
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دادگاه با توجه به ادغام برای بیشیتر از یک قرن بوده اسی  . قاضیی توماس یک ایده :وسیع واز نظر علمی مشتر  را نوش  که    

   درباره ی مورد اصیل برای تاکید بر روی امتیازها یا بند بخشودگی می باشد . 

نبودن با نظر توماس به غیر از رویه ی قضیایی ارائه نلرد . شاید این بیشتر از یک دلیل کافی  قاضیی اسیلالیا دلیلی برای موافق   

ز ابرای کسی اس  که چیزی جزئ رویه ی قضایی در نهنش ندارد ولی ما حدس می زنیت که قاضی اسلالیا به باز کردن قوطی 

ص برای مسیئولی  قضایی را تشلیل می دهند بی میل  کرم ها درباره ی آنچه که امتیاز یا بخشیودگی ها را بدون قانونی مشیخ  

می باشید . باالخره ، قاضیی اسیلالیا با بی میلی تن به قبو  رویه ی قضایی با توجه به فرآیند اساسی مناسب فقط به این شرط    

طه مورد داده اسی  که حقوق ای اد شیده از طریق این ملانیست با رجوع به خاص ترین سطح تعریف شود که در آن سن  مربو  

حمای  قرار بگیرد یا حمای  انلار شود . حق ادعا شده قابل تعریف می باشد زیرا حلوم  قانون که نه با متن و نه با هیچ نسب  

قابل شناسایی خاص محدود نمی شود حلوم  قانونی نمی باشد . او با اطمینان همین تالش ها را برای مشتق کردن دکترین از 

 ی بیان خواهد کرد حتی اگر این بند یک شرط درس  برای به کارگیری طبق ارگانیست باشد.بند امتیازها یا بخشودگ

موارد زیادی به غیر از رنگ کوری )بی تعصییبی( قانونی وجود دارد که با توجه به آنها قاضییی اسییلالیا قاطعانه برای هن ار شییبه 

قاضی  Tennessee Laneو یا نامشخص باشد . در قانون انتخاب شیده اسی  موقعیله پاسیخ صیحیح اصال  گرا یا استاندارد     

اصالحیه چهاردهت تا شرط های مختلف اصالحیه هشتت و تا  5اسیلالیا به طور دقیق پرونده های زیادی رااز شیرط های بخش   

 Planned Parenthood Ofبنید وجود  معنی  کلی و راز زنیدگی درون یابی شیییده از طریق نظری مشیییتر  در پرونده   

Southeastern Pennsylvania V TCasey  را فهرسیی  بندی کرده اسیی  در این پرونده او حرک  در امتداد تسیی  های

متناسیب را رد کرده اسی  زیرا آنها سس  و یک فراخوان مستمر به حلمی  قضای و تصمیت گیری سیاس   محور می باشند .   

ت قاضی اسلالیا بطور کلی همگام با آن می باشد . پاسیخ اصیال  گرا واضیح می باشد و حل    Caseyدر بعضیی از این موارد مثل  

   ولی در موارد دیگر مثل معنای درس  اصالحیه ی هشتت ، موضوعات مشلل تر می باشند .   

 مطلب ما فقط این اس  که عدم پذیرش به وسیله یک تئوری قانون ان ام شده اس  به نسب  اینله با تفسیر ان ام شود.

طراحی شود که شامل تدارکاتی  justice scaliaضوعات قانون محور شبیه به هت از فقه حقوقی بدون دق  در این مسئله ،مو

می شییود که به گوناگونی فقه برداشیی  ، فقه انتصییاب و فقه مواجه . بعالوه جه  گیری قانون وی به طور کامل تعداد زیادی از 

. برای مثا  قبل از تصییمیت گیری در فدراسیون ملی رفتارش را توضییح دمی دهد به طوری که منتقدان خود را گی  می کند  

مملن اس   justice scaliaمورد بحث قرار گرف  که تعداد زیادی از مردم فلر می کردند که   sebeliousشیغل مستقل ،  

 justiceاز تفویض اختیار شیخصی و اشخاص حمای  کند در حمای  از بیماران در عمل مراقبتی قابل حصو  در دیدگاه وی  

scalia  درGonzales .Raich  قدرت کنگره را برای تنظیت کردن پرورش گیاهان در خانه ی افراد جه  اسییتفاده آنان مورد

که تفویض اختیار را به عنوان   sebeliousانتقاد کردند در  justice scaliaتصییویب قرار داد عده ای از مردم بعدا از ایده ی 

 justice scaliaرا باطل کنند . اما این تناقض م زا هنگامی که کسیییی در مورد دیدگاه  Raichییک نظرییه ی متنیاقض یا    

بعنوان قانون نگاه کند از بین خواهد رف  . وی نیز نظرش را عنوان کرد بخاطر اینله او فلر کرد )بطور غلط بعنوان یک موضوع 

و ضروری به قدرتی شامل شده که حتی فعالیتهای  اصیلی اما بطور اسیتواری ، فقه و سین ( که قدرت فدرا  تح  فقه مناسب   

 محلی غیر اقتصادی را در جایی که آن یک بخش ضروری از نظت عمومی تر از ت ارت بین ایالتی اس  تنظیت می کند .



 132-370، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

 

022 
 

ه معانی به طور عاقالن "ضروری"فرض بر این اسی  )همچنان غلط بعنوان یک موضوعی از معانی اصلی اما با ثبات بعنوان فقه (  

محلی ، وقتی که آن  بیه هت مرتبط هسیییتن و یلی از آنهیا قیانون دارد . کنگره می تواند هر فعالیتی را تنظیت کند به هر حا    

براسییاس یک حقه عمومی ان ام شییده می تواند ت ارت بین ایالتی را تنظیت کند . تفویض اختیار اشییخاص در میان این قانون  

نیسی  چرا که شیلس  خوردن برای بستن قرارداد بیمه سالمتی فعالیتی در این حال  نمی باشد و مرتبط با فعالی  اقتصادی   

کنگره اجازه نخواهد داد که مردم در خانه اسییتراح  کنند و هیچ کاری ان ام ندهند . به این منظور به  Raichنیسیی  . قانون 

که قدرت کنگره را افزایش دهید که شامل تفویض اختیار اشخاص کند به یک قانون نیاز اس  به دول  یک شانس داده شد که 

بل قبو  که تفویض اختیار تصیییویب کند خود را مطرح کند . برای آنچنان قانونی را فراهت کند اما قادر نبود که با یک قانون قا

justice scalia . حال  واضح و روشنی بود : نه قانون ، نه عدال   ونه تفویض اختیار 

خودش مقدم شید گهگاهی استانداردها را بهتر از قوانین مورد قبو  و پذیرش قرار داده متحیر   justice scaliaهمانطوری که 

  قضیاوت در جهان واقعی که ان ام می شیود به وسییله یک برنامه پیچیده از نیروها ، بعضی از آنها خیلی سرکش    کننده نیسی 

که هر ارزشییی را می دهد برای فقه حتی قوی ترین رغب  های ، علت حقوقی یا تفسیییری در  justiceهسییتند برای مثا  هر 

رین برای قوانین )یا برای آن موضیییوع ، قوی ترین برتری برای برابر آن از زمیانی بیه زمیانی کنیار آمیده اسییی  و حتی قوی ت     

اسییتانداردها (مطمئنا راهی را خواهد داد که تنها قوانین در دسییترس )یا اسییتانداردها ( به طور غیر قابل تفسیییری باور نلردنی 

 هستند .

ین منظور که دادگاه موارد خالف یک مثا  خوب از تنش در قضیییاوت جهان واقعی ایاالت متحده آمریلا ، ویرجینا اسییی  به ا

قانون را به عنوان هتک حرم  حمای  مسیاوی از سیلس م رد و پذیرش آن تصیویب کرد که از سیییاسیی  موسییسه در ارتش    

ویرجینا بوده و از یک استاندارد بعنوان یک سیستت بررسی استفاده کنید اگرچه کامال در دسترس نباشد ، موشلافی دقیق بطور 

ایی را براسیاس نسیل و پایه های ملی فراهت می کند ، دقیق )یا تقریبا دقیق ( یک موشلافی دقیق منظورات   کلی طبقه بندی ه

تقریبا همیشییه به یک نوع ابطا  من ر می شییود که در یک عمل یا فعالی  دولتی متضییاد می توان مشییاهده کرد و بنابراین به  

توازن استاندارد شده می باشد که به توانایی و مدیری  خصوصی  نسب  یک موشلافی و بررسی متوسط قانونی تر بوده که شامل

ولی البته ، این پرونده مثل دیگر پرونده ای دنیای واقعی ، اجتماعی و دولتی اختصاص دارد با این پرسش که آیا وجود دارد یک 

را ارائه می دهد . قاضیی اسلالیا طرح  ، م موعه پیچیده تری از گزینه ها را در مقایسیه با حلت میان قوانین ومیان اسیتانداردها   

کلی دادگاه درباره ی سیطوح بررسیی برای طبقه بندی ها بصیورت قسمتهای جعلی را مورد بررسی قرار داده اس  که او این را    

 نبعل  رویه قضیای به طور موق  یا مشیروط ومبنی پذیرفته اس  زیرا او معتقد اس  که آنرا صادقانه و منصفانه به کار گیرد ای  

قسیییمتهیای جعلی ) انتزاعی ( برای ارزیابی اینله آیا محدودی  های جدیدی که جامعه در حا  تحو  به طور مداوم بر اجرای  

موافق می باشد یا خیر ضروری می  ما همیشه که در گذشته ان ام اس ی کند با حمای  برابری که جامعه خصیوصی تحمیل م 

تقریبا استاندارد تا اندازه ای با اصرارش براینله تعاد  مورد عالقه بایستی فقط در  باشند . وحتی پذیرش تاهری او درباره تعاد 

 جه  حمای  نه تغییر سن  های اجتماعی ازلی عمل کند را کت کرده اس  :

ن نیولی از نظر من ، عمللرد این دادگاه بایسیتی حف  ارزش های جامعه امان درباره یحمای  برابر باشد نه اصالح آنها . و همچ 

بایسیتی از برگشیتن به میزان محدودیتی که قانون اسیاسی بر دول  دموکراتیک تحمیل مردنه اس  جلوگیری کند نه اینله با    
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مسییئولی  خودمان به طور تدری ی درجات باالتری از محدودی  را ت ویز کند با توجه به این دلیل ، نظر من این اسیی  که هر 

بسیازیت آنها نمی توانند از ارجحی  داشته باشند . در واقع بایستی ساخته شوند تا آن  قسیم  جعلی که ما انتخاب می کنیت تا  

 سن  های ثاب  نشلسته ملی را انعلاس کنند که درباره ی در  افراد از متن های مشروطه مبهت می باشند .  

حاصله از بررسی دقیق ان ام شده  حتی در صیورت پذیرفتن استانداردها ، قاضی اسلالیا جلوی آنها را قوانین می گیرد . سطوح 

توسیط قاضیی اسلالیا در ایاالت متحده ی آمریلا ، ویرجینیا ، در حالی که شبه قانون به سختی موافق  قاضی اسلالیا در مورد   

قضیاوت مدرن درباره حمای  برابر را نشان می دهد . در صورتیلهاین باعث شود قاضی اسلالیا یک  بعضیی واقعی  های قدرتمند 

ون گذار ترسو بنظر آید او می تواند حداقل بطور محتمل ادعا کند که او در جه  گیری  اش در مقایسه با بیستر افراد در این قان

 شغل ثاب  قدم تر می باشد .  

 یدیگران می توانند با اطمینان نمونه های دیگری از انتخاب قاضیی اسلالیا را کمتر از گزینه های شبه قانون پیدا کنند . ما نم 

گوییت که تبعیض یا انتخاب حلت تنها نیروی کشینده قضیاوت قاضی اسلالیا می باشد که حمای  محض می باشد . ولی ما فلر   

می کنیت که در تبعیض یا انتخابی بودن خیلی شییدید حلت یلی از مهمترین محور هایی می باشیید که تصییمیت قاضییی را تح  

یی که در آنها انتخاب حلت موضوعات دیگری در نظر گرفته می شوند و مسائل تاثیر قرار می دهد و اینله در بیشیتر سیاختارها  

 معنای اصلی قانون اساسی می باشد .  

در صیورتیله قانون اسیاسیی با بدون هیچ تبعیضی متشلل از کل قوانین باشند موقعی  قاضی اسلالیا به اندازه ناچیزی بعنوان    

 مسلما مهت نمی باشد .کاربرد قانون اساسی اصالح می شود ولی این 

 IIبخش دوم

هیچ روش واحد و غیر جن الی برای تعیین گسترده ای که در آن هن ار یا قانون ، شبیه قانون می باشد وجود ندارد . قوانین با 

تفلیک از استانداردها یا روش های خاص تصمیت گیری ، درجات قابل توجهی از کلی  و محرز بودن را دارند ولی هیچ شاخصی 

رای ارزیابی اینله یک چیز باید چقدر کلی یا محرز باشید تا قانون نامیده شود وجود ندارد .بعضی اوقات قوانین باتوجه به خاص  ب

تاثیرشیان تعریف می شیوند به عنوان مثا  ، گفته می شیوداگر شیرایط قابل شیناسیایی خاص به طور مداوم به دس  آیند بعد       

یا اجازه داده می شود یا اینله جایگاه حقوقی خاص را خواهد داش  و بعضی اوقات واکنش مشیخص خاصی مورد نیاز می باشد  

گفته می شییود قوانین در مقابل قضییاوتهایشییان گنگ می باشییند یعنی اینله ما معموال به بررسییی ارز ش هایی که متضییمن    

 رفته شوند .پذیرفتنشان می باشند نیاز نداریت بخاطر اینله بدانیت چه موقع آنها بایستی به کار گ

یا اسیتاندارد )معیار ( می باشد را فراهت   قانون، هیچ کدام از اینها روش آسیانی رابرای گفتن درباره ی اینله چه هن ار خاصیی   

نمیآورند . علی رغت این مشییلالت ، افراد قوانین را از اسییتانداردهای هر زمانی جدا می سییازند. هر کسییی می فهمد موقعی که  

   ید که شخص برای رییس جمهور شدن بایستی سی و پن  ساله باشد اینله قانون تعیین شده می باشد .قانون اساسی می گو

وجود موارد متعدد اما دشوار دسته بندی به حذف موارد ساده نمی ان امد حتی اگر یک مورد نتواند بطور دقیق تولید کند ، هر 

 آنچه راکه موجب آسانی موارد ساده شود .
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آسان  وجود دارند که در آن ، قانون اساسی بطور شفاف به توصیف استانداردهایش از قوانین می پردازد . نمونه  بسیاری از موارد

معمو  ، ممنوعی  اصالحیه چهارم در مقابل تصرفات و جست وهای غیر منطقی می باشد که در تضاد با پیش نیاز قانون مدارتر 

نها ضیمان  نامه های توصیف کنننده ملان جست و و یا اشخاص و یا اشیای  در همان اصیالحیه اسی  که دادگاهها می توانند ت  

 توصیف شده را صادر نماید .

با نگاهی سیریع به قانون اسیاسیی آمریلا ، تعدادی از قوانین آشیلار نسب  به استانداردهایی مانند تحریت های سلنواخ  روی     

ردم در خصییوص حفات  و تح  سییالح رفتن ، تقسیییمات ممنوعه  قوانین مبنی بر احترام به ای اد مذهب یا ت اوز به حقوق م

دول  فدرا  از قرار دادن هر شییخص در معرض همان قانون شییلنی )جرم( تا دو بار و قرار گرفتن در خطر یا قطع عضییو یا وارد 

یک  کردن یک شییخص در هر مورد جنایی جه  شییهادت دادن علیه خودش و پیش نیازی که آزمایشییات جنایی جه  اجرا در

زمینه خاص جنایی باید متعهد گردیده باشند ،جاری شدند که این بخش قبال توسط قانون به اثبات رسیده اس  ، آن همچنین 

تعدادزیادی اسییتانداردها را عالوه بر عبارت جسییت و یا توقیف اصییالحیه چهارم ای اد می نمایدپیش نیاز اتهامات توسییط هیات  

تواند مسیلوت گذاشته شود و محرومی  های عمر ، آزادی و دارایی باید با پروسه   منصیفه عالی در خصیوص خطر همگانی مس  

باید فقط منصییفانه باشیید ، مدعی علیه های جنایی باید دادرس های فوری قانونی همراه گردد ، جبران برداشییتهای مسییتغالت 

دبخاطر داشته باشید که هیچ حد و مرز توسیط هیات منصیفه ارائه دهد و نه مصیادره ونه توقیف باید بیش از حد باشیند . م دا    

سیریع و دشیواری بین قوانین و اسیتانداردها وجود ندارد . این تقسیمات بعدی همگی بنظر می رسد دارای حداقل یک قوت در    

 بخش استانداردها باشد .  

اعضای کنگره ، رییس  متن اصیلی قانون اسیاسیی در ابتدا در نگاه او  قانون محور به نظر می رسید . روشیهای متفاوت انخاب      

به نظر نمی  7بخش  iجمهور و معاون رییس جمهور کامل به نظر می رسییید و پیش نیازها در قانون گذاری معتبر در مقاله ی 

 رسد بیشتر به تحلیل واگذار گردد .

ا قانون مند بدین معنتدوین سازی قانون محور ضرورتا همه ی ابهامات را شامل نمی شود . بنابراین ، می توان دگف  که قوانین 

نیسی  که ضیرورتا در همه ی برنامه ها ، شیفاف اسی  . عبارت گمارش ها بطور مثا  مانند یک قانون فنی خوانده می شود اما     

مسیائل تفسییری با اسیتفاده از متنی که ل یون اس  بدون پاسخ باقی می ماند بخش هفتت مقاله او  در مورد این قانون مندی    

غییر جه  یابند ، اما آن منازعاتی را در مورد هر آنچه که قانون اسییاسییی تصییویب می کن ، سییلب نماید یا اسیی  که می تواند ت

 اینله چه نوع اقدام قانونی برای حضور ریاس  جمهوری الزم اس  .

ر واقع ، ولی نمونه های فراوانی از اسییتانداردها حتی در متن اصییلی قانون اسییاسیییی با وجود فرم تقریبا تریف وجود دارد . د   

 با روشی بیان کردند که نفهمیدن متن در هت بر هت آسان باشد .   1788استانداردها ، قانون اساسی را در سا  

بیان شیده اس  که قدرت اجراییی به رییس جمهور ایاالت متحده آمریلا محو  خواهد شد در   vesting clauseدر بند دوم 

تر سیییاختارها با همین روش عمل می کند )عل  اینله چرا زن یره مقیابیل این در جسیییت وی قیانون می بیاشییید ودر بیشییی     

قوانین اسیتانداردها زن یره می باشید ( اما وی گی های مهت شبه استانداردی را نیز دارد . نخیره کردن برای اهداف فعلی بیشتر   

وانین می باشییید . در هسیییته ی بحث ها دربارهی افق های قدرت اجرایی ، مرکز مسیییلت قدرت ، توانایی و تعهد ، برای اجرای ق
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بطور شییخصییی یا از های ورقدرت و وتیفه برای اجرای قوانین ، قدرت و وتیفه ی انتخاب ابزار های اجرا قرار دارد . رییس جمه

طریق کارگزارانشییان عمل می کنند بایسییتی در میان دیگر چیزها انتخاب کنند چه چیزی با قانون گذاری یا قضییاوت پیگیری  

که یک مورد کیفری پیش بیاید منابع کت یابی در میان اولوی  های اجرایی رقاب  اختصییاص داده می شییود از   شییود در جایی

میان طیف وسیعی از بازجویی مدنی و جزایی و تلنیک های اجرایی انتخاب کند در متن مربوط به قانون اساسی ، در مورد این 

 س  .  وی گی های اجزای مهت قدرت اجرایی توضیح داده نشده ا

اما این عدم توضیح به معنای عدم راهنمایی قانونی و محدودی  نمی باشد . بلله دقیقا برعلس می باشد . قدرت اجرایی رییس 

جمهور یک قدرت واگذار شده برای اجرای قانون می باشد . در اواخر قرن ه دهت ، طبق اصو  محترم انگلیسی درباره ی قانون 

شیده مشروط به محدودی  های اساسی و غیر علنی می باشد که بعدها اصل منطقی بودن نامیده   اجرایی ، قدرت اجرایی واگذار

 شد . به طور کلی ، اصل منطقی بودن مستلزم این اس  که قدرت واگذار شده     

یله ربا روشیی موثر ، متناسیب و قانونی به کار گرفته شیود حتی موقعیله واگذاری قدرت مادی چنین وی گی نباشد . همان طو   

گفته اسی  . در هر جایله مامور یا شیخص دیگر قدرت داده شید تا چیزی را با اختیار یا قدرت     1658دادگاه انگلیس در سیا   

خود ان ام بدهد بایسییتی آن قدرت یا اختیار خود را خوب بفهمد و با توجه به قانون ، این دادگاه اختیار دارد تا به چیزها به غیر 

ن ام شده اند رسیدگی کند . بنابراین ، به کیسیون آب و فاضالب این ماموری  داده شده اس  تا هزینه از روشی که توسط آنها ا

ها یمعیارهای کنتر  آب را براورده کنند زیرا ماموران این قسم  که مناسبترین گزینه برای ان ام این کار می باشند نتوانستند 

فال  آس راورد کنند موقعی که دیگران از این معیار سیود می برند به ماموران قانونا کل هزینه های مربوط به یک مالک زمین را ب

این ماموری  داده شیده بود تا خیابانهارا آسیفال  و ترمیت کننند به صورتیله ماموران فلر کنند مناسب می باشند، بطور قانونی   

مین بشوند و رییس جمهوری که تصمیمات پیگیری نتوانسیتند خیابان را آنقدر بلند کننند که مانع درها و پن ره های ماللان ز 

و رسییدگی را باشیر یا خط کردن با سله یا مشورت با فالگیر اتخان می کنند از قلمرو قدرت اجرایی واگذار شده اش فراتر رفته  

ری که هواسی  درس  مثل اینله قاضی از قلمرو قدرت قضایش با درآوردن کاله قضاییش فراتر رفته باشد  همچنین، رییس جم 

شهری را به آتش می کشاند تا فرد متهت به حمل میان ایاالتی مقادیر کمی ماری جوانا را دستگیر کند نه تنها از نظر عقلی بلله 

 از نظر قانون اساسی نیز درس  عمل نلرده اس  و همچنین متهت استیضاح و خلع مقام بخاط سو استفاده از مقام می شود .  

 ادگاه انگلیس به درستی اصل منطقی بودن را خالصه بندی کرده اس  :در اوایل قرن بیستت ، د

شیخصیی که به او قدرت یا اختیاری محو  شیده اسی  بایسیتی قدرتش را بر اساس زمینه های منطقی به کار گیرد . اختیار یا      

قدرت به شیخص این صالحی  را نمی دهد تا هر چیزی را که درس  ان ام دهد به این دلیل که او موتف این طور عمل کند .  

را اجرا کند . به عبارتی دیگر ، او بایستی با استفاده از منطقش ه باید ان ام دهد او نبایستی طبق میل خود بلله باید چیزی را ک

 را هی را که عقل و منطق بیان می کند را بیان و ادامه بدهد . بایستی به طور منطقی عمل کند .

سی قرار دارد . عالوه بر این شیرط منطقی بودن یک معیار نمونه می باشد ودر زیر قدرت اجرایی واگذار شده از طریق قانون اسا 

این ، گسیتره ی فعالیتهایی که اصیل منطقی بودن را برآورده می سیازد با تغییر شیرایط تغییر می کنند . این ایده از روی دیگر     

فرض کنید که کارگزاران دول  به خانه روسیتایی بدون داشیتن م وز  و دستور برای مصادره وارد    سیاختارها آشینا می باشید :   
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ا آنها طبق اصیالحیه ی چهارم ت اوز نلرده اند؟هیچ راهی برای پاسخگویی به صورت نظری وجود ندارد طبق شرایط  شیوند . آی 

 قیق خیلی خوب غیرمنطقی می باشد .عادی ، تح

کشیورها در جنگ بودند و عناصر مظنون دشمن در حا  ورود به خانه ها بطور ملرر در چهار ساع  قبلی مشاهده شده بودند .  

اس  بگوییت که جست و وپیگیری ضرورتا غیر منطقی بود . اگر چه ، جست ویی که منطقی اس  یک تابع از رویدادهای دشیوار  

 خارجی اس  .  

رییس جمهوران باید صیالحی  بیشیتری در پیش راندن و اجرای قانون داشییته باشیند و زمانی که سیربازان خارجی به سییم      

طئه حمله به ساختمان ها در زمان های مناسب صلح را برنامه ریزی می کنند . البته بالتیمور به پیش می روند وتروریس  ها تو

از  از قدرت حلومتی باشییید . هیچ گروهی ، همه ی اختیارات رییس جمهوری باید اعما  قدرت اجرایی نسیییب  به نوع دیگری

هن )آهن های فوالدین ( بدون قدرت سیربازان پیش رونده یا تروریسی  ها نمی توانند رییس جمهور را ضیبط و مصادره نوب آ   

 ایستگاهی یا در خصوص دادگاه ها جه  معاف از موارد معوقه تنفیذ کنند .

اما وقتی در همراهی قدرت اجرایی رییس جمهور ، آن قدرت اسیی  که با اصییل اسییتدال  و منطق محدود گردد . اجرای بخش 

ندارد صورت می گردد و استاندارد با شرایط بیش از قانون تغییر های بزرگ قدرت اجرایی رییس جمهور با اسیتفاده از یک اسیتا  

می کند . در واقع ، امتیاز ماده دوم قدرت رییس جمهوری با اصیییل معقولی  توصییییف می گردد ، بطوری که موثر می خواند: 

ده ی آمریلا واگذار ایاالت متحقدرت اجرایی )الزم و مناسب در اجرای نقش های ریاس  جمهوری ( بایستی به رییس جمهوری 

عبارتی که ما در ماده دوم دخل و تصییرف کرده ایت ، بند ماده تملیلی در ماده او  را نشییان می دهد که از قدرت کنگره گردد . 

اعطا می شود تا قوانینی را ای اد کند که بایستی در اجرای قدرت های خارجی ضروری و الزم باشد و سایر قدرت ها توسط این 

ی در دول  ایاالت متحده آمریلا یا در دپارتمانی اعطا می گردند . این بطور آشیلارا دارای عناصر استاندارد و طیف  قانون اسیاسی  

وسییعی از قانون های درس  و ضروری اس  . مثال طیف وسیعی از اقدامات اجرایی ضروری ومناسب توانستند با شرایط توسعه  

و ضروری اس  می تواند در زمان صلح ضروری و مناسب نباشد . در حالی که و گسترش یابند قانونی که در زمان جنگ مناسب 

ماده مناسییب ضییروری بطور چشییمگیر کمتر انعطاف پذیرتر از قانون جدیدی اسیی  که برای آن وجود دارد . آن هنوز دارای    

ن سبک در همه فعالی  اسیتانداردهای قوی نسیب  به وی گی های قانون مانند اس  و چون این ماده مناسب و ضروری در هما  

 وی گی استاندارد مانندش در سند منتشر می شود .های قانونی فدرا  اجرا می گردد. 

اما ماده دوم )و ماده سیوم( بند تلمیلی  وبند مناسب وضروری تنها راس کوه یخی استانداردهای شناور زیر سطح قانون اساسی  

ن تقسیمات یک مورد و نمونه خاص از استانداردهای بزرگتر اس  ، بطور دقیق تر ، اصیل معقولی  م سیت شیده درای    هسیتند . 

 مانند اصلی که طرح قانون اساسی قدرت های برشمرده را زیر بنا قرار می دهد.

هرکدام از ما در هر جا اسییتدال  نموده ایت که قانون اسییاسییی به عنوان نوعی از ابزارهای نمایندگی به بهترینوجه فهمیده می  

دولتی پیاده میلنیت . تح  قانون  اصییل ، ما مردم مقداری کنتر  روی امورات اش برای یک م موعه از عوامل شییود که در این

وکال  قرن ه دهت ، عوامل دولتی مانند کنگره )م لس( تح  تعهدات اعتباری در اعما  قدرت اشیییان هسیییتند . برخی از آن 

دن م دد قدرت نمایندگی شیان بلله به اجرای قضاوت خودشان در  تعهدات اعتباری ، قانون مانند تعهد قطعی نه به م از شیمر 
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حوزه ی نمایندگی شان . دیگر تعهدات اعتباری اگر چه ، استانداردهای اثیری هستند مانند تعهد به بررسی اصو  چندگانه یک 

نند . چون کنگره بر پایه پشی  پرده در مقابل آن همه قدرت ها در قانون اساسی اعطا شده اس  . آنها کل سند را منتشر می ک 

قدرت اش عمل می کند ، ت ارت را در میان چندین کشیور تعدیل می بخشید . آن از همه مزایای اش یا حتی در اعما  نظارت   

 منطقی در قصاوت ها و استعالم هایش با شلس  مواجه گردد.

نمی تواند تقسیمات استاندارد مانند را نقش وسییع و گسیترده اسیتانداردها در شیناخ  قانون اساسی بدین معناس  که کسی     

به طور قطع ، کسی می تواند استدال  تقریبا یک طرفه ای در مقابل این نتی ه ارائه دهد . قانون اساسی  صیراحتا نادیده بگیرد. 

عنوان  انین بهبیان می کند که خودش قانون  و در واقع قانون برتر ) دادگاه عالی ( می باشد . در صورتی که قانون فقط شامل قو

موضوع ماورای طبیع  حقوقی باشد پس وی گی های قانون اساسی که به نظر استاندارد می باشند واجد شرایط برای قانون نمی 

ولی با این استدال  ، حداقل بعنوان موضوع تفسیر ،  باشیند و در نتی ه واحد شیرایط بخشی از قانون اساسی بودن نمی باشند .  

قرار می گیرد . چیزی که توسط قانون اساسی بیان می کند که قانون برتر می باشد همین قانون اساسی در شیبله قبل از اسب  

می باشیید یعنی هر چی این می گویید همان می شییود چیزی که توسییط ما مردم سییاخته وجه  هگیری می شییود این قانون  

ید وتصوی  وتاثیر می گذارد این قانون اساسی اسیاسی اس  که هر چیزی این می گویند همان می شود . چیزی که بر روی تائ 

اسیی  که هرچیزی که این می گوید همان می شییود . قضییات و دیگر ماموران رسییمی سییوگندی خوردند از این قانون اسییاسییی 

حمای  کنند ، هرچیزی که این بگویید همان می شییود . ئر صییورتیله این قانون اسییاسییی بیان کند معیارهای خاص قانون می 

 س این تعریف قانونی می باشد که معنی سند و مدر  برای اهداف تفسیر و توضیح را هدای  می کند .  باشند پ

چیزی شبیه دیدگاه قاضی اسلالیا درباره ی قضاوت را به عنوان بخشی از قدرت قضایی محو  شده  IIIبا همین روش ، اگر بند 

ی دادگاه در انتخاب و ترجیح دادن قوانین خواهد بود . ولی ما در دادگاه ها تلقین کند . پس پرونده ی تفسیییری مسییتقیمی برا

آینده زیادی در این اسییتدال  در جالبترین فرمش را نمی بینیت . در مورد یک چیز، این اسییتدال  برای قضییاوت توسییط دادگاه 

جمهور ، اعضای کنگره یا های ایالتی ، ماموران رسیمی دول  ، اعضیای هیات منصفه ، دادگاه های قانون گذاری فدرا  ، رئیس   

به دسی  نمی آورد ، به کار گرفته نمی شیود . غیر مملن نمی باشد که قانون    IIIهر فعا  دیگری که قدرتش را با توجه به بند 

اسیاسیی روش خاصیی از قضیاوت قانونی برای قضات فدرا  و فقط قضات فدرا  را توجیه کند ولی این نتی ه ی برای دادن به     

ر قبل از اسب بیان شده در باال ب کافی ع یب غریب می باشید . ولی بطور اسیاسیی تر ، این به مشلل در شبله    کسیی به اندازه  

می خورد . اصیل قدرت قضیایی ، قدرت و تصیمیت گیری دربارهی پرونده ها با توجه به قانون حلوم  می باشید . قانون اساسی     

این عبارت خودش می باشد که بصورت سلسله مراتبی نسب  به همه بخشیی از این قانون حلوم  می باشد و در واقع مطابق با  

ی منابع قانونی باالتر می باشید . در صیورتیله قانون اسیاسی به عنوان بخشی از قانون عالی خودش باشد مشاهده ی یک دلیل    

ه به قانون اساسی یا قرار قانون برای بیان اطاع  از آن سیخ  می باشید . به طور قطع ، دالیل اخالقی یا فلسفی برای عدم توج  

 اینها دالیل قانونی نمی باشند . دادن منابع دیگر قانون باالی آن وجود دارد ولی

رایطی که قانون همچنین ما فلر می کنیت که قاضییی اسییلالیا در اصییرار کردن برروی قوانین و فقط قوانین در قضییاوت در شیی 

توصیه می کند اشتباه می کند . قضات سوگند می خورند تا از هر چیزی که اساسی به طور روشن استانداردهایی را به جای آن 

قانون اساسی می گوید حمای  کنند . اگر قانون اساسی اجرای قضاوت عادالنه نسبتا بال مانع را در بعضی موارد دستور دهد این 
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وجه به موضوعاتی مثل داکترین غیر واگذاری حقش می باشد که چه دستور عاقالنه باشد یا چه غیر عاقالنه باشد . در نتی ه با ت

،جاییله معنی اصیلی قانون اسیاسیی کامال روشین می باشید که محدودی  های واقعی در گستره ای که در آن کنگره می تواند      

وت ااختیاراتی را به فعاالن اجرایی و یا قضیایی واگذار کند وجود دارد ،هیچ تضیمین قانونی برای عدم توجه به این اصییل در قض  

 م  قانون ، قانون قانون می باشد.وجود ندارد زیرا این اصل به جای قانون فرم معیار را به خود می گیرد ،حلو
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 .( c)112 متحدهایاالت  ونقلحملقانون  49 ببینید .91

 .(d)112 همان منبع .99

 (.مخالف. J اسلالیا،( )9191) 97-295 ،۹79 متحده ایاالت 299 متحده، . ایاالت 5میسترتا  .94

 .49-241 در همان به کنید نگاه .9۹

 .297 در همان منبع. .92

 (4119)258 ایاالت متحده ص 5۹9ص  .95

 8211 ونقل ایاالت متحدهقانون حمل 24 ص .97

را برای به طور کامل برای من روشیین نیسیی  که آیا کنگره بر طبق قانون اسییاسییی این اختیار را دارد که دادسییتان   .98

ای که آیا یک قانون جزایی بر تصمیت گیری بدون هیچ استاندارد قانون حلومتی به عنوان معیار تشخیص آزاد بگذارد

گذاری بر اساس نظریه ناندلیگیشن به کشتی  ع قانون. به نظر من این ن. فردی الزم اس  یا الزم نیس  که اجرا شود

 رانی بادبانی شبیه اس .

ی از این اس  حاکدر حالی که شواهد  (.9191) ، را ببینیدقانونیق حآنتونین اسیلالیا، حاکمی  قانون به عنوان یک   .99

  .داد  WestlawNext نشان از شهرت مقاله 4192اکتبر،  4۹یک جست وی ساده در م له های پایگاه در 

 .9988-9987 در همان به کنید نگاه .91

 .9998 در همان منبع. .41

 .9999-9991 در همان منبع. .49

 .متن همراه به و 25-۹7 های اینفراببینید یادداش  .44

 917سیالیوان، پیش گفتار: قضات قوانین و استانداردها،  مشیاهده کاتلین م.   .ما برای اولین بار به این نظر برخوردیت .4۹

22 L. REV. HARV. ،82 (1992) ("[F]    اساسی ک  توجیه عقالنی تفسیر قانون او یا قاضیی اسیلالیا، شیر

اسی  پارتی برای قوانین تح  سیلطه اسی . اگر تالش برای قوانین اولیه اس ، مهت نیس  که در آن محور تفسیری    

 پیدا کرد(

در م له   WestlawNext (. در یک جست وی 9191) .U 58 کمتر، شیر : سیازماندهی   اسیلالیا،  آنتونین ببینید .42

 استناد به مقاله به همراه داش . 9115های حقوق و قانون در ماه اکتبر در پایگاه داده 

 .متن اس  همراه با و 74 -54اینفرا  هاییادداش  یدببین .45

 

 

 


