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  چکیده

کالســیک تفکیــک قــوا، وظیفــه تقنینــی و سیاســتگذاری را بــر عهــده دارنــد و ایــن  مجالــس قانونگــذاری بنــا بــر اصــل 

گرفتــه اســت. بــا اینحــال، نــوع تفکیــک قــوا  گــون مــورد توجــه قــرار  گونا کشــورها بــه اشــکال  مهــم در قوانیــن اساســی 

گــذاری اختیــارات پارلمانــی و قانونگــذاری بــه نهادهــای مــوازِی اجرایــی )قــوه مجریــه( و  کشــورهای مختلــف بــر وا در 

گســترش اختیــارات قانونگــذاری خــود همــواره  ــوده اســت. تالش هــای دولت هــا در  ــذار ب ــی، تأثیرگ ــا نهادهــای مدن ی

کشــورهای مختلــف بــوده اســت. صرف نظــر از چالش هــای تفویــض  بــه مســئله ای میــان قــوه مجریــه و مقننــه در 

اختیــار قانونگــذاری بــه نهادهــای مــوازی، از جملــه این کــه می توانــد بــه تــورم قوانیــن و مقــررات و نقــض قانــون 

کــه تــن دادن بــه آن را بــرای علمــای حقــوق  اساســی بیانجامــد، مزایــای ایــن تفویــض اختیــار نیــز بگونــه ای اســت 

گزیــر ســاخته اســت. از جملــه ایــن مزایــا می تــوان بــه؛ صالحیــت فنــی قــوه مجریــه بــه دلیــل درگیــری اجرایــی  اساســی نا

کم اهمیــت بــودن برخــی مقــرات دولتــی و دون شــأن بــودن مجلــس بــرای ورود در ایــن امــور، در اختیــار  در امــور، 

گذاشــتن ابزارهــای حقوقــی الزم در اختیــار قــوه مجریــه بــرای تحقــق بخشــیدن بــه حجــم عظیــم وظایــف اجتماعــی، 

اقتصــادی، فرهنگــی، نظامــی و...، امــکان اجــرای آزمایشــی قوانیــن بوســیله آیین نامــه مصــوب دولــت و مــوارد دیگــر 

کامــل و مؤثــر  کارکــرد شــبه قانونگذاری بایــد تحــت نظــارت  کــه هرگونــه  کــرد. بــا اینحــال بایــد توجــه داشــت  اشــاره 

کلیــه مقامــات ونهادهــا بــه  کــه الزمــه فراینــد دموکراتیــک پاســخگویی  مجالــس قانونگــذاری قــرار داشــته باشــد، چــرا 

نماینــدگان منتخــب مــردم اســت. 
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مقدمه

کــه توســط مقامــات  کــه برگرفتــه از عبــارت التیــن )Canon( اســت، در ابتــدا عبــارت بــود از مقــررات موضوعــه  »قانــون« 

کلمــه مزبــور اســت. در لغــت عــرب »قانــون« بــه معنــای انــدازه و مقیــاس  کلمــه »قانــون« معــرب  کلیســا وضــع می شــد و 

ــون در اصطــالح حقــوق اساســی  ــه یــک رشــته جزئیــات را بیــان می کنــد. قان ک کلیــه  ــه معنــی قضیــه  اشــیاء اســت و ب

کــه بوســیله مجالــس قانونگــذاری تصویــب و ســپس بــه توشــیح مرجــع  گاهــی جزئــی( اســت  کلــی )و  بــه معنــی دســتور 

ــه بوســیله قانونگــذار مقــرر می شــود.  ک صالحیتــدار می رســد. در معنــی اعــم شــامل مجموعــه قواعــد حقوقــی اســت 

کــه بــه مناســبت قــدرت  کــردن قانــون اســت و »قانونگــذار« مقامــی اســت  »قانونگــذاری« در لغــت بــه معنــای وضــع 

کم و بیــش بــه معــرض اجــرا می گــذارد و از قــدرت مزبــور ضمانــت  کــه دارد، وضــع قانــون نمــوده و آن را  مخصوصــی 

ــون را فراهــم می کنــد.1  اجــرای قان

قانــون دو وجــه دارد: صــورت قانــون2 و محتــوای قانــون.3 وظیفــه پرداختــن بــه صــورت قانــون را بــه طــور عمــده 

ــام  ــوط انج ــان مرب کارشناس ــط  ــی توس ــورت تخصص ــه ص ــون ب ــوای قان ــن محت ــا تعیی ــد. ام ــده دارن ــر عه ــان ب حقوقدان

می شــود. بــر ایــن اســاس، قانونگــذاری را بــه دو بخــش سیاســتگذاری4 -ناظــر بــر محتــوای قانون- و تهیــه پیش نویس 

کــه  کرده انــد. در سیاســتگذاری، دربــاره اصولــی تصمیم گیــری می شــود  قوانیــن5 -دربــاره شــکل قانــون- تقســیم 

ــان  ــه زب قــرار اســت در قانــون لحــاظ شــوند. امــا تهیــه ی پیش نویــس قوانیــن در واقــع ترجمــه نیــات سیاســتگذران ب

کامــال  کــه از ســنت آمریکایی-انگلیســی تبعیــت می کننــد، بخــش تهیــه پیش نویــس  کشــورهایی  قانــون اســت. در 

ــاره محتــوای  ــر اســاس روش هــای متعــارف درب از بخــش سیاســتگذاری تفکیــک شــده اســت. ابتــدا سیاســتگذاران ب

ــات را  ــن تصمیم ــا ای ــرد ت ــرار می گی ــان ق ــار حقوقدان ــا در اختی کار آنه ــل  ــپس ماحص ــد. س ــری می کنن ــون تصمیم گی قان

گــروه انجــام می شــود. در  کننــد. در تمــام ایــن مراحــل مشــاوره و تبــادل نظــر بیــن ایــن دو  بــه متــون قانونــی تبدیــل 

کارشناســانی  کــه از ســنت اروپــای قــاره ای تبعیــت می کننــد، دســت اندرکاران تهیــه متــون اولیــه قانــون،  کشــورهایی 

کشــورها  کــه عــالوه بــر داشــتن تخصــص در زمینه هــای خــاص، تحصیــالت حقوقــی نیــز دارنــد. بنابرایــن در این  هســتند 

تفکیکــی میــان سیاســتگذاران و تهیه کننــدگان پیش نویــس قوانیــن دیــده نمی شــود. عــالوه بــر ایــن دو ســنت، در 

کار تهیــه متــون اولیــه توســط حقوقدانانــی  خ داده در فراینــد قانونگــذاری  کشــورها بــدون توجــه بــه تحــوالت ر برخــی از 

کــه اغلــب تخصــص مرتبــط بــا محتــوای قانــون را ندارنــد و اصــول سیاســتگذاری در قانــون را نیــز رعایــت  انجــام می شــود 

گنج دانش، چ پنجم، زمستان 1370، صص 517 و 524 کتابخانه  1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، 
2. Formal legistics
3. Material legistics 
4. Policy making 
5. Law drafting 
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کــه توســط ایــن افــراد تدویــن می شــود معمــوال بــر اســاس تجربیــات و دانــش شــخصی آنهاســت  نمی کننــد. قوانینــی 

کــه در عمــل هــم بــا واقعیــت ارتبــاط زیــادی پیــدا نمی کنــد.1 

بــا عقبه هــای فلســفی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی دارد  قانونگــذاری در جوامــع بشــری قدمتــی طوالنــی 

کشــورها، امــر  کــه پرداختــن بــه آن در ایــن مقــال نمی گنجــد. بــا پیدایــش اصــول تفکیــک قــوا در نظــام سیاســی 

گذاشــته شــد. »تشــکیل پارلمــان محصــول فراینــد  قانونگــذاری عمدتــا بــر عهــده پارلمــان یــا مجالــس قانونگــذاری 

گرچــه امــروزه ایــن نهــاد را نمــاد مردمــی بــودن دموکراســی  طوالنــی آزادی خواهــی و قدرت یابــی جامعــه و مــردم اســت. ا

ــود.  ــاهزادگان ب ــا و ش ــراف، نجب ــب از اش ــورتی مرک ــاد مش ــک نه ــتر ی ــته دور، بیش گذش ــا در  ــد، ام ــتقیم می دانن غیرمس

ــه عنــوان نماینــده و نمــاد  ــراردادی دانســتن حکومــت، نهــاد پارلمــان ب ــا رشــد اندیشــه دموکراســی و ق ــه تدریــج و ب ب

کمیــت مــردم در برخــی نظام هــا بــه محــور رژیــم و در برخــی دیگــر بــه نهــاد قانونگــذاری و در مقابــل مجریــه قدرتمند،  حا

بــه نهــادی موقــر و مســتقل تبدیــل شــد. مجالــس قانونگــذاری در غــرب بــه عنوان نماینــده جامعه و از درون شــوراهای 

ــه نیــز در حیطــه اختیــارات و صالحیت هــای  ــر قــوه مجری ــه تدریــج قانونگــذاری و نظــارت ب ــد. ب ســلطنتی ســر برآوردن

کشــورها نیــز مداخلــه می کننــد.  کنــون مجالــس قانونگــذاری در فراینــد سیاســتگذاری  آنهــا درآمــد. افــزون بــر اینهــا، ا

دامنــه ایــن دخالــت متفــاوت و از تعیین کنندگــی ماهــوی تــا اثرگــذاری صــوری در نوســان اســت. بــه عبــارت دیگــر 

کشــورها نقــش مجالــس قانونگــذاری در فراینــد سیاســتگذاری انــدک، مشــورتی و محــدود و در بعضــی  در برخــی از 

کار مشــترک قــوه مقننــه  دیگــر زیــاد، تعیین کننــده و قاطــع اســت«.2 در سیاســت دموکراتیــک مــدرن، تصمیم ســازی 

کشــورها، قــوای مقننــه و مجریــه در سراســر مراحــل سیاســتگذاری  و مجریــه تلقــی می شــود. امــروزه در بســیاری از 

تشــریک مســاعی می کننــد.3 

کلی، نظام های مبتنی بر تفکیک قوا به چند دسته تقسیم می شوند:4 بطور 

نظام ریاستی:  . 1

بــر مبنــای تفکیــک مطلــق قــوای مقننــه، مجریــه و قضائیــه اســت و ایــن رژیــم محصــول اندیشــه تفکیــک مطلــق قــوا 

کــه بــرای مــدت معینــی بــا رأی همگانــی برگزیــده  اســت. در ایــن نظــام، قــوه مجریــه را بــه رئیس جمهــوری می ســپارند 

گانــه بوســیله مــردم و بــرای مــدت مشــخص تعییــن  می شــود. از ســوی دیگــر، اعضــای قــوه مقننــه نیــز در انتخاباتــی جدا

1. سعید، پدرام؛ »راهنمای سیاستگذاری در قانونگذاری: بررسی الگوی ارزیابی تأثیرات قانون«، نشریه مجلس و راهبرد، سال دهم، پاییز 1382، ش 40، ص 2
2. ســینایی، وحیــد و زمانــی، ســمیه؛ »نقــش مجالــس قانونگــذاری در فراینــد سیاســتگذاری، بــه ســوی یــک الگــوی نظــری«، نشــریه راهبــرد، دوره بیســتم، ش 58، بهــار 

1390، ص 66
ــار 1390،  ــاالت(، چ اول، به ــه مق ــذاری« )مجموع ــون و قانونگ ــی در قان ج در »گفتارهای ــدر ــان، من ــن وکیلی ــه حس ــه، ترجم ــه و مجری ــوه مقنن ــط ق ــکل؛ »رواب ــزی، مای 3. م

ــص 124-137 ــالمی، ص ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــی مرک ــات حقوق ــر مطالع ــران، دفت ته
4. علــوی، پرویــز و صادقیــان، نادعلــی؛ »ریشــههای فکــری اصــل تفکیــک قــوا، اهمیــت و دســتهبندی نظامهــای سیاســی بــر پایهــی تفکیــک قــوا«، فصلنامــه حقــوق، دوره 

40، ش 2، تابســتان 1389، صــص 269-270
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کامــال  می شــوند. در نظــام ریاســتی، قــوه مجریــه برخــالف رژیم هــای پارلمانــی سلســله مراتبی اســت. یعنــی وزیــران 

ح خالصــه  گی هــای رژیــم ریاســتی در امریــکا را می تــوان بدیــن شــر وابســته بــه حکومــت و رئیــس دولــت هســتند. ویژ

کــرد: رئیس جمهــور بوســیله ملــت بــرای مــدت چهارســال انتخــاب می شــود، وزرا همگــی برگزیــده رئیس جمهورنــد 

ــه مجلــس نماینــدگان راه  ــرای دفــاع از برنامه هــا و لوایــح خــود ب ــد، وژرا نمی تواننــد ب و در مقابــل وی مســئولیت دارن

کنگــره از دو مجلــس  کنگــره بــه شــکل غیــر رســمی صــورت می گیــرد،  یابنــد و تمــاس میــان اعضــای حکومــت و اعضــای 

ســنا و نماینــدگان تشــکیل یافتــه اســت.

 نظام پارلمانی: . 2

مبتنــی بــر همــکاری قــوا و ارتبــاط بیــن قــوا و بــه عبــارت دقیق تــر تفکیــک نســبی قــوا می باشــد. پایــه و مبنــای تعــادل 

کابینــه  در نظــام پارلمانــی بــر دو ســتون اســتوار اســت: یکــی مســئولیت سیاســی وزرا در برابــر پارلمــان و امــکان ســقوط 

بــا رأی عــدم اعتمــاد نماینــدگان و دیگــری، حــق انحــالل پارلمــان توســط قــوه مجریــه.

نظام نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی. 3

کــه  کشــور  کــه رئیــس  کــه بــا نظــام پارلمانــی دارد ایــن اســت  در ایــن نظــام نیــز قــوه مجریــه دو رکنــی می باشــد و اختالفــی 

گســترده تر نســبت  لزومــا فــردی انتخابــی اســت، بــا آرای مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود و دارای اختیــارات بیشــتر و 

بــه رئیس جمهــور منصــوب از ســوی پارلمــان یــا انتخابــات محــدود، می باشــد. امــا نخســت وزیر و وزرا در برابــر پارلمــان 

کشــور از طرفــی در برخــی از امــور اجرایــی دســت  مســئولیت دارنــد. رئیس جمهــور عــالوه بــر ایفــای نقــش ریاســت 

گســترده تر اســت و از ســوی دیگــر وزرا بایــد اعتمــاد نماینــدگان را  بازتــری دارد و قــدرت نظــارت وی در مــورد ســایر قــوا 

کســب نماینــد. نیــز 

در مطالعــه پیــش رو تــالش شــده اســت فراینــد قانونگــذاری و نهادهــای قانونگــذار )اعــم از قــوه مقننــه و مجریــه( در 

کشــورهای  کــه اوال  کشــورها، بــر ایــن اســاس بــوده اســت  گیــرد. معیــار انتخــاب  کشــورهای منتخــب مــورد مطالعــه قــرار 

کامــن ال )امریــکا( و نظــام  مــورد مقایســه از ســه نظــام حقوقــی بــزرگ، یعنــی نظــام رومی-ژرمنــی )فرانســه(، نظــام 

کارامــدی و موفقیــت در امــر  کشــورهای مــورد مطالعــه بــه درجــه نســبی و مطلوبــی از  اســالمی )مالــزی( باشــند. ثانیــا، 

کشــورها  ــون اساســی و قانونگــذاری الگــوی ســایر  قانونگــذاری و سیاســتگذاری رســیده باشــند و بعضــا در زمینــه قان

کشــورهای  باشــند )بــه عنــوان مثــال بســیاری از قوانیــن ایــران از قانــون فرانســه اقتبــاس شــده اســت(. حتی االمــکان 

کــرده باشــند. بــه عنــوان مثــال از  مــورد مقایســه از دیــدگاه حقــوق اساســی از رژیم هــای اجرایــی متفاوتــی پیــروی 

میــان رژیم هــای ریاســتی، ایــاالت متحــده، از میــان رژیم هــای نیمه ریاســتی-پارلمانی، فرانســه و از میــان رژیم هــای 

مختلط-اســالمی، مالــزی انتخــاب شــده اســت. 
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فرانسه. 1

کنونــی  کشــور فرانســه دارای یــک حکومــت متمرکــز بــر اســاس نظــام نیمه ریاســتی-نیمه پارلمانی اســت. قانــون اساســی 

ــر توانبخشــی رابطــه  کیــد بســیاری ب ــه تأ ک ــه همه پرســی در 28 ســپتامبر 1958 تأییــد و اجرایــی شــد  کشــور برپای ایــن 

شــاخه اجرایــی )دولــت( بــا شــاخه قانون گــذاری )مجلــس( دارد. شــاخه اجرایــی خــود شــامل دو بخــش می شــود، 

کــه هــر پنــج ســال بــا رای مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود و ریاســت شــاخه  بخــش نخســت ریاســت جمهــوری اســت 

ــر عهــده می گیــرد و بخــش دوم مقــام نخســت وزیری اســت. اجرایــی را ب

مجلــس فرانســه نیــز از دو بخــش تشــکیل شــده اســت؛ مجمــع ملــی و ســنا. مجمــع ملــی شــامل نماینــدگان محلــی 

کابینــه  کــه بــا رای مســتقیم مــردم بــرای دوره هــای پنــج ســاله انتخــاب می شــوند. ایــن مجلــس قــدرت انحــالل  اســت 

کــه شــامل ســناتورها می شــود. ســناتورها بــرای دوره هــای شــش ســاله و  دولــت را دارنــد؛ امــا بخــش دوم، ســنا اســت 

ــام  ــع نظ ــور فرانســه تاب کش ــر اســت.  ــنا محدودت ــذاری س ــدرت قانون گ ــوند. ق ــده می ش ــات برگزی ــأت انتخاب توســط هی

حقوقــی رومی-ژرمنــی اســت. بــه عنــوان مثــال، قاضــی امــکان ســاخت و ایجــاد احــکام جدیــد را نــدارد و بایــد بــر اســاس 

کنــد. )تفســیر مذکــور بایــد همخــوان بــا تفاســیر دیگــر قضــات در شــرایط مشــابه باشــد(. تفســیرش حکــم را صــادر 
ارگانیــک1  قوانیــن  معاهــدات،  اساســی،  قانــون  بــه  ترتیــب  بــه  فرانســه  در  قوانیــن  مراتــب،  سلســله  نظــر  از 

قوانیــن  اســاس،  ایــن  بــر  می شــوند.  تقســیم  مقــررات(  و  عــادی  )قوانیــن  مجلــس  دو  داخلــی  آیین نامه هــای  و 

کــه بــر طبــق آن قوانیــن طبقــات پایین تــر نمی تواننــد خــالف  محدودیت هایــی دارنــد. اول، محدودیــت عمــودی 

ــد  ــر اســاس آن قوانیــن عــادی و مقــررات نبای ــه ب ک ــر وضــع شــوند و دیگــری، محدودیــت افقــی؛  قوانیــن طبقــات باالت

کننــد. بــرای رعایــت ایــن امــر وجــود یــک نهــاد نظارتــی بــه عنــوان »شــورای قانــون  در حــوزه خــاص یکدیگــر دخالــت 

کارکــرد مشــابه  کــه بســیاری نهــاد شــورای نگهبــان در ایــران را از نظــر  اساســی« پیش بینــی شــده اســت. ایــن شــورا 

ــزاری  ــا برگ ــی ی ــارزات انتخابات ــه مب ــوط ب ــکایت های مرب ــه ش ــیدگی ب ــی دارد. رس ــای مختلف ــد، صالحیت ه آن می دانن

انتخابــات نماینــدگان مجلــس ملــی و ســنا، نظــارت بــر توزیــع صالحیت هــای هنجــار و بودجــه ای بیــن قــوه مقننــه و 

مجریــه، تضمیــن تعــادل بیــن دولــت و واحدهــای محلــی، نظــارت بــر ورود هنجارهــای بین المللــی بــه نظــم حقوقــی 
داخلــی، نظــارت بــر مطابقــت قوانیــن عــادی بــا قانــون اساســی از جملــه صالحیت هــای ایــن شــورا اســت.2

کرد: 1. دو تعریف ماهوی و شکلی میتوان از این قوانین ارائه 
کلیــت و شــمول برخــوردار  کــه ارتبــاط بــا حقــوق اساســی مــردم دارد ولــی بــه انــدازه قانــون اساســی از  تعریــف ماهــوی: قوانیــن مربــوط بــه ســازمان و عملکــرد قــوای عمومــی 

گرفتــه اســت. کــرده اســت و تشــریفات خاصــی را بــرای آنهــا در نظــر  کــه قانــون اساســی بــه صراحــت مجلــس را مکلــف بــه تصویــب آنهــا  نیســت. تعریــف شــکلی: قوانینــی 
کبر؛ »مالحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه«، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 16، نیمسال دوم 1388، صص 166-168 گرجی، علی ا  .2
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1-1. پارلمان

پارلمــان ،یــا در واقــع قــوه مقننــه، عمده تریــن نهــاد تقنینــی در حقــوق اساســی فرانســه اســت. طبــق اصــل 24 

قانــون اساســی 1958 فرانســه، پارلمــان از مجلــس ملــی و ســنا تشــکیل می شــود. طبــق اصــل فــوق، مجلــس ملــی بــا 

کــه بــه صــورت مســتقیم توســط واجــدان شــرایط انتخــاب می شــوند، در مقابــل مجلــس ســنا،  داشــتن 577 نماینــده، 

گفــت دو مجلــس  کلــی، می تــوان  بــا 221 نفــر ســناتور، بــا انتخابــات غیرمســتقیم، دارای قــدرت بیشــتری اســت. بطــور 

کارکــرد متفاوتــی ندارنــد و نقــش آنهــا در مــوازات یکدیگــر اســت. مصــوالت پارلمــان بایــد از تصویــب هــر دو مجلــس 

کــه اوال مجلــس ســنا بــا  بگــذرد. پیش بینــی مجلــس ســنا بــرای ایجــاد ثبــات در تصمیم گیری هــا بــوده اســت، چــرا 

رأی غیــر مســتقیم انتخــاب می شــود و از مطالبــات زودگــذر مــردم در امــان اســت؛ ثانیــا، دوران خدمــت هــر ســناتور نــه 

کنــد و آرای مجلــس ملــی را  کشــور را تضمیــن  کــه بــه ایــن ترتیــب مجلــس ســنا می توانــد ثبــات سیاســی  ســال اســت 

کــه جــزو صالحیــت انحصــاری مجلــس ملــی محســوب می شــوند. بــه  کنــد. بــا اینحــال مــواردی وجــود دارنــد  تعدیــل 

عنــوان مثــال، مطابــق اصــل 39 قانــون اساســی، لوایــح مربــوط بــه امــور مالــی و لوایــح مالــی تأمیــن اجتماعــی ابتــدا بــه 

ــه اتفاق نظــر بیــن دو مجلــس حاصــل نمی شــود،  ک ــق اصــل 45 در مــواردی  ــه خواهنــد شــد. مطاب ــی ارائ مجلــس مل

کــه تصمیــم نهایــی و قطعــی را بگیــرد. همچنیــن، مطابــق اصــل 29 تشــکیل  دولــت می توانــد از مجلــس ملــی بخواهــد 

کثریــت اعضــای مجلــس ملــی اســت در  جلســات فوق العــاده مشــترک دو مجلــس بــه درخواســت نخســت وزیر یــا ا
گرفتــه نشــده اســت.1 کــه چنیــن حقــی بــرای اعضــای ســنا در نظــر  حالــی 

کــرده اســت. مطابــق  کشــور مــوارد صالحیــت قانونگــذاری پارلمــان را بــه مــوارد خاصــی محــدود  قانــون اساســی ایــن 

کــه  ــد  ــد در حــوزه مقــررات قــرار می گیرن ــون قــرار دارن ج از حــوزه قان کــه خــار اصــل 37 قانــون اساســی، تمــام مــواردی 

کــه  توســط دولــت تصویــب می شــوند. تصویــب معاهــدات بین المللــی از دیگــر وظایــف قانونگــذاری پارلمــان اســت 

ــه موجــب اصــل فــوق، معهــدات صلــح،  ــه ان اعطــا شــده اســت. ب ــون اساســی ب ــه موجــب اصــل 53 قان اختیــار آن ب

کشــور تعهــدات مالــی  کــه بــرای  معاهــدات تجــاری، معاهــدات مربــوط بــه ســازمان های بین المللــی، معاهداتــی 

کــه مربــوط  کــه در حــوزه قانــون قــرار دارنــد ،معاهداتــی  کــه تغییراتــی ایجــاد می کننــد  بــه دنبــال دارنــد، معاهداتــی 

کــه دربرگیرنــده تجزیــه، معاوضــه یــا الحــاق ســرزمین می گردنــد، تنهــا  بــه وضعیــت اشــخاص می شــوند، معاهداتــی 

بوســیله قانــون تصدیــق یــا تصویــب می شــوند. عــالوه بــر مــوارد مذکــور، اصــالح قانــون اساســی نیــز از دیگــر اختیــارات 
کــه در اصــل 89 قانــون اساســی تصریــح شــده اســت.2 پارلمــان اســت 

فراینــد قانونگــذاری در پارلمــان بــا ابتــکار پیشــنهاد قانــون آغــاز می شــود. ابتــکار پیشــنهاد قانونگــذاری دارای دو 

1.  زارعی، محمدحسین؛ »مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری«، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، چ اول، زمستان 1384، صص 160 و 161
2. همان، صص 155-158
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ح باشــد و  کــه می توانــد بــه شــکل الیحــه یــا طــر شــکل عمــده اســت: ابتــکار پیشــنهاد اصلــی قوانیــن بــه معنــی خــاص 

ح نمــود پیــدا می کنــد و حــق اصــالح متــون توســط ان اجــرا می شــود.  کــه تنهــا بــه صــورت طــر ابتــکار پیشــنهاد ثانــوی 

حــق ابتــکار پیشــنهاد بیــن دولــت و اعضــای مجلــس مشــترک اســت، ولــی در مــورد اعضــای مجلــس محدودیت هــای 

ــده  ــه ش ــت تهی ــوی دول ــر از س ــورد نظ ــن م ــه مت ک ــی  ــت. زمان ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــون اساس ــیله قان ــده ای بوس عم

ــده  ــی«2 نامی ح قانون ــر ــند، »ط ــناتورها باش ــا س ــدگان ی ــن نماین ــده مت ــه تهیه کنن ک ــی  ــی«1، و زمان ــه قانون ــد، »الیح باش

ک در حــق ابتکار پیشــنهاد مســتثنی  کــه دولــت در ارائــه آنهــا دارای انحصــار اســت، اصــل اشــترا می شــود. تنهــا قوانینــی 

کــه مطابــق قانــون اساســی ابتــکار پیشــنهاد آنهــا بــا  هســتند از جملــه قوانیــن مالــی و قوانیــن مالــی تأمیــن اجتماعــی 

گــی را دارنــد. همچنیــن، تصویــب معاهــدات بین المللــی مطابــق عــرف  دولــت اســت. قوانیــن برنامــه ای نیــز همیــن ویژ

کنــار حــق ابتــکار پیشــنهاد، حــق بازپس گیــری نیــز بــرای دولــت  و ســنت تنهــا از طریــق دولــت پیشــنهاد می شــوند. در 

کــرات در  ح می شــود. مذا کلــی، متــن پیشــنهادی در مجلــس ملــی و ســنا مطــر و نماینــدگان محفــوظ اســت.3 بطــور 

مــورد یــک متــن ثبــت شــده در دستورجلســه، در قرائــت نخســت4 در دو مرحلــه عمــده انجــام می گیــرد: 

کلی. 1 مرحله بررسی 
کمیسیون های ذی ربط و اعضای مجلس انجام می گیرد. که در آن موضع گیری های دولت،   

مرحله بررسی جزء به جزء؛ . 2

کل متــن، در مــورد هــر یــک از مــواد اتخــاذ تصمیــم می کنــد. بــرای  کــه در آن مجلــس ملــی قبــل از تصمیم گیــری دربــاره 

ــد  ــس بای ــکان دو مجل ــود و حتی االم ــی ش ــس بررس ــردو مجل ــط ه ــد توس ــور بای ــن مذک ــن، مت ــک مت ــی ی ــب قطع تصوی

راجــع بــه یــک متــن بــه توافــق برســند. 

1-2. قوه مجریه

در تقســیم صالحیت هــا و اختیــارات تقنینــی بیــن پارلمــان و دولــت، صالحیــت تصویــب قوانیــن بــه پارلمــان اعطــا 

کلــی، قــوه مجریــه فرانســه  شــده اســت و تصویــب مقــررات یــا آیین نامه هــا در حــوزه صالحیــت دولــت قــرار دارد. بطــور 
کنــد:5 بــه روش هــای زیــر می توانــد در قانونگــذاری نقــش ایفــا 

1. Projet de loi
2. Lois de finance

3.  زارعی، همان، صص 223-225
گفته میشود.   )Lecture( 4.  به هر یک از مراحل رفت و برگشت بین مجلس ملی و سنا، یک قرائت

5.  برزگــر خســروی، محمــد؛ »مقایســه تطبیقــی نقــش تقنینــی قــوه مجریــه در نظــام حقوقــی امریــکا، انگلیــس، فرانســه و مقایســه آن بــا نظــام حقوقــی ایــران«، تهــران، مرکــز 
پژوهشــهای مجلــس، 1389، صــص 13-20
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1-2-1. ابتکار و پیشنهاد قانون

نخســت وزیر و نماینــدگان مجلســین هریــک از حــق ابتــکار و پیشــنهاد قانــون برخوردار هســتند. پیشــنهاد نخســت وزیر 

ــاره آن تصمیم گیــری  ح و درب کســب نظــر شــورای دولتــی، در شــورای وزیــران طــر کــه الیحــه نامیــده می شــود، پــس از 

می شــود و ســپس بــه دبیرخانــه یکــی از مجلســین تقدیــم می گــردد، بــه اســتثنای لوایــح مالیــف یعنــی لوایــح مربوطــه 

کــه الزامــا بایــد بــه مجلــس ملــی تســلیم شــود.  بــه بودجــه و مالیات هــا 

1-2-2. وضع مقررات دولتی

تصویــب  پارلمــان  توســط  »قوانیــن  مــی دارد  اشــعار  کــه  فرانســه  اساســی  قانــون  ســی و چهارم  اصــل  اســاس  بــر 

کــه در حــوزه تقنینــی  کــه اشــعار مــی دارد »موضوعاتــی  می شــوند...«. و نیــز بــر اســاس اصــل ســی و هفتم قانــون اساســی 

کــه آنچــه مصوبــه مجلــس  گرفــت  موضــوع اصــل ســی و چهارم نیســتند، مقــررات نامیــده می شــوند«، می تــوان نتیجــه 

کــه در بخــش قبــل آمــد،  اســت، قانــون و آنچــه مصوبــه غیرمجلــس اســت، مقــررات می باشــد. عــاله بــر ایــن، همانطــور 

ج از ایــن  گشــته اســت و لــذا، پارلمــان خــار صالحیــت تقنینــی مجلــس در اصــل ســی و چهارم بــه نحــو انحصــاری احصــا 

حــدود صالحیــت تقنینــی نــدارد. 

1-2-3. قانون زدایی

کامــال قابــل اســتنباط  گرچــه از ســیاق اصــل ســی و چهارم قانــون اساســی حصــری بــودن صالحیت هــای پارلمــان  ا

ــه جــز آنچــه در اصــل ســی و چهارم آمــده اســت،  ک ــرده  ک ــه ابهــام مقــرر  ــرای رفــع هرگون اســت، امــا اصــل ســی و هفتم ب

کنــد. ســپس از ایــن  بقیــه مــوارد در قلمــرو آیین نامــه قــرار دارد و قــوه مجریــه می توانــد در خصــوص آنهــا مقــررات وضــع 

گــر بــه ایــن مــوارد )مقــررات( مربــوط باشــند بــه وســیله  کــه متــون قانونــی ســابق ا کــرده  مرحلــه نیــز فراتــر رفتــه و تصریــح 

تصویبنامــه قابــل تغییــر و اصــالح خواهنــد بــود.

1-2-4. نظارت بر عدم تجاوز پارلمان از حوزه صالحیت خود

ج از صالحیت محدود به اصل ســی و چهارم(،  در صــورت تجــاوز پارلمــان از حــوزه صالحیــت خــود )تصویــب قانونــی خــار

ــه  ــی ب ــرای بررس ــی ب ــون اساس ــا قان ــت ب ــدم مطابق ــل ع ــه دلی ــه را ب ــد آن مصوب ــق دارن ــت وزیر ح ــور و نخس رئیس جمه

کــه یــک الیحــه یــا اصالحیــه  شــورای قانــون اساســی ارجــاع دهنــد. چنانچــه در جریــان رســیدگی پارلمــان، معلــوم شــود 

پیشــنهادی در حــوزه تقنینــی قــرار نــدارد و یــا بــا تفویــض اختیــار موضــوع اصــل سی و هشــتم مغایــر اســت، دولــت 

کنــد.  ج از دســتور بــودن آن را اعــالم  می توانــد خــار
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1-2-5. درخواست بازنگری در مصوبه مجلس از پارلمان

ــا  ــد ی ــون جدی ــه قان ــبت ب ــری نس ــور دیگ ــه ش ک ــد  ــان بخواه ــت، از پارلم ــای مهل ــل از انقض ــد قب ــور می توان رئیس جمه

ــه قبــول درخواســت اســت. ــه عمــل آورد و پارلمــان مکلــف ب ــه برخــی مــواد آن ب نســبت ب

1-2-6. قانونگذاری تفویضی

کســب  ــرای اجــرای برنامه هایــش از پارلمــان  ــد ب ــت می توان ــون اساســی فرانســه، دول براســاس اصــل سی و هشــتم قان

کــه اصــوال در حکــم قانــون  کنــد  کــه تصمیماتــی اتخــاذ  کــه بــرای مدتــی محــدود، از طریــق آیین نا اجــازه نمایــد 

هســتنداین نــوع قوانیــن پــس از اخــذ نظــر شــورای دولتــی توســط شــورای وزیــران اتخــاذ شــده و پــس از انتشــار قــدرت 

کــه بــه دولــت اجــازه  کنــد  اجرایــی پیــدا می کننــد. بدین ترتیــب پارلمــان می توانــد یــک قانــون معطــی اختیــار را تصویــب 

کــه بــه طــور معمــول در حیطــه قانونگــذاری اســت بــرای محــدودی  می دهــد در خصــوص یــک موضــوع مشــخص 

آیین نامه هایــی را بــه تصویــب برســاند. 

1-2-7. حق انحالل مجلس ملی

طبــق اصــل دوازدهــم قانــون اساســی، رئیس جمهــور می توانــد مجلــس ملــی را در هــر زمــان و بــر ســر هــر مســئله و بــه 

هــر علتــی، بــه تشــخیص خــود منحــل ســازد. در ایــن خصــوص، وی دارای دو محدودیــت اســت: یکــی اینکــه ظــرف 

کنــد. دیگــر اینکــه وی مکلــف اســت قبــال تصمیــم خــود  مــدت یــک ســال نمی توانــد مجلــس را بیــش از یــک بــار منحــل 

را بــا نخســت وزیر و رؤســای مجلســین درمیــان بگــذارد و بــا آنــان مشــورت نمایــد. 

1-2-8. دستور مراجعه به رفراندوم تقنینی

بــه  یــا  بــه پیشــنهاد دولــت در مــدت اجالســیه های پارلمــان و  یــازده قانــون اساســی، رئیس جمهــور  طبــق اصــل 

کــه در مــورد ســازماندهی قــوای عمومــی، اصالحــات مربــوط بــه  پیشــنهاد مشــترک مجلســین می توانــد هــر الیحــه ای را 

کــه در ایــن سیاســت نقــش دارنــد  سیاســت اقتصــادی یــا اجتماعــی مملکــت، اصالحــات مربــوط بــه خدمــات عمومــی 

ــر داشــته  ــر عملکــرد نهادهــا اث ــون اساســی ب ــا قان ــدون مغایــرت ب ــه ب ک ــه اجــازه تصویــب معاهــده ای باشــد  ــا راجــع ب ی

ــذارد.  ــی بگ ــه همه پرس ــد، ب باش

1-3. سایر نهادها

که صالحیت هــای محدودی  عــالوه بــر پارلمــان و دولــت، در فرانســه شــوراهای محلــی در ســطوح مختلــف وجــود دارند 
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بــرای وضــع قوانیــن محلــی دارنــد. ایــن قوانیــن بیشــتر جهــت اداره امــور محلــی مثــل مســائل ترافیــک شــهرها، احــداث 

تأسیســات رفاهــی و غیــره وضــع می شــوند. مضــاف بــر ایــن، بــا توجــه بــه عضویــت فرانســه در اتحادیــه اروپــا، اعضــای 

کننــد. اصــول  اتحادیــه موظفنــد تمــام رفتــار و سیاســت خــود از جملــه قوانیــن خــود را بــا مصوبــات اتحادیــه هماهنــگ 
1-88 تــا 4-88 قانــون اساســی فرانســه بــه اتحادیــه اروپــا و جوامــع اروپایــی پرداختــه اســت.1 

 ایاالت متحده امریکا. 2

کانــادا و مکزیــک و اقیانــوس اطلــس و آرام  کشــور  کشــور مســتقل در آمریــکای شــمالی میــان  ایــاالت متحــده امریــکا یــک 

اســت. آمریــکا به جــز ســرزمین اصلــی، بــا شــیوه حکومــت جمهــوری فــدرال متشــکل از 50 ایالــت، یــک حــوزه فــدرال، پنــج 

کــه در تاریــخ  کنــده اداره می شــود. قانــون اساســی ایــاالت متحــده آمریــکا  ســرزمین خودمختــار و مجموعــه ای از جزایــر پرا

1789 بــه تصویــب رســید، یکــی از قدیمی تریــن قانون هــای اساســی موجــود جهــان اســت و در طــول بیــش از 220 ســال 

هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت. در حقیقــت هیچگاه قانون اساســی ایــاالت متحده تغییر نکــرده و صرفــًا اصالحیه هایی 

کشــور از ثبــات و انســجام فراوانــی برخــوردار اســت و بــه  بــه آن افــزوده شده اســت. بــه همیــن دلیــل، قانــون اساســی ایــن 

کــه  عنــوان یــک میــراث ملــی در میــان مــردم آمریــکا شــناخته می شــود. اصــول ایــن قانــون از هفــت فصــل تشــکیل شــده 

کــه بــه  کــم بــر قانــون اساســی بــر ســه محــور اصلــی قــرار دارد  کلــی حا هــر یــک از فصــول چندیــن بخــش را دربرمی گیــرد. روح 

گرفتــه شــده اند. ایــن ســه محــور عبارت انــد از تفکیــک قــوا در ایــاالت متحــده  عنــوان محورهــای غیرقابــل تغییــر در نظــر 

آمریــکا، نظــام انتخاباتــی در ایــاالت متحــده آمریــکا و نظــام فدرالــی ایــاالت متحــده آمریــکا.

کنگــره خــود، متشــکل  کــه البتــه  کنگــره تقســیم شــده اســت؛  قــدرت در ایــاالت متحــده بیــن ریاســت جمهــوری و 

از دو رکــن مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا اســت. علیرغــم اعتقــاد بــه نظــام ریاســتی در ایــاالت متحــده، امــا در 

گرایــش بــه ســمت نظــام  کشــور، نظــام سیاســی نیمه ریاســتی-نیمه پارلمانی بــا  عمــل سیســتم نظــام سیاســی در ایــن 

کشــور پرداختــه خواهــد شــد. پارلمانــی اســت.2 در ادامــه بــه نقــش هــر یــک از ایــن دو نهــاد در فراینــد قانونگــذاری ایــن 

کنگره   .1-2

کنگــره ایــاالت متحده  کــرده اســت.  گــذار  کنگــره وا قانــون اساســی ایــاالت متحــده اختیــار انحصــاری وضــع قوانیــن را بــه 

شــاخه قانونگــذاری حکومــت ایــاالت متحــده اســت و از مجلــس نماینــدگان و ســنا تشــکیل شــده اســت. هــر یــک 

ــز  ــری هســتند. مجلــس ســنا دارای 100 عضــو اســت و مجلــس نماینــدگان نی ــارات براب از ایــن دو مجلــس دارای اختی

1. زارعی، همان، صص 164 و 165
2. زارعی، همان، ص 420
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ح هــا، لوایــح و قوانیــن اســت. پــس  کنگــره تنظیــم، تدویــن و تصویــب طر 435 نماینــده دارد. وظیفــه اولیــه و اصلــی 

کنگــره ایــن قوانیــن بــرای امضــا و تاییــد نــزد رئیس جمهــور فرســتاده می شــود. پــس از تاییــد  از تصویــب قوانیــن در 

قوانیــن از ســوی رئیس جمهــور ایــن قوانیــن حالــت اجرایــی پیــدا می کننــد و اجــرای آن الزامــی می شــود. دســتگاه 

قضایــی نیــز وظیفــه تفســیر ایــن قوانیــن را بــر عهــده دارد. 

ــده  ــا ش ــده مــورد احص ــون اساســی در هج ــتم اصــل اول قان کنگــره در بنــد هش محــدوده صالحیــت قانونگــذاری 

اســت. اختیــارات مربــوط بــه قانونگــذاری، تجدیدنظــر در قانــون اساســی و نظــارت بــر قــوه مجریــه از اختیــارات مشــترک 

ح شــود، ابتــدا بــه  ح قانونــی در یکــی از دو مجلــس مطــر مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا اســت. هــرگاه الیحــه یــا طــر

ح مزبــور  کمیســیون ها مــی تواننــد الیحــه یــا طــر کمیســیون های تخصصــی آن مجلــس فرســتاده می شــود. ایــن  یکــی از 

کننــد. لکــن از ســوی دیگــر نیــز می تواننــد  گــزارش موافــق یــا مخالــف بــه مجلــس قانونگــذاری خویــش تقدیــم  را بــا یــک 

ح آن در صحــن  کننــد و از طــر ح دارای ایــراات زیــادی بــوده اســت، آن را بایگانــی  ــا طــر کــه الیحــه ی ــا ایــن اســتدالل  ب

ــرای تأییــد  ح بــه تصویــب دوســوم اعضــای یــک مجلــس رســید، ب کننــد. پــس از اینکــه طــر علنــی مجلــس جلوگیــری 

کمیســیونی مشــترک  کنــد، در ایــن صــورت  گــر مجلــس دوم آن را رد  مکمــل بــه مجلــس دیگــر فرســتاده می شــود؛ ا

ــور را  ح مزب ــا طــر کمیســیون مشــترک الیحــه ی ــه مســأله رســیدگی می کنــد. چنانچــه  از اعضــای منتخــب دو مجلــس ب

ــب نرســد، همــان تشــریفات  ــه تصوی ــه مجلــس اول ب ح اصالحــی پــس از رفتــن ب ــا طــر کنــد، لکــن آن الیحــه ی اصــالح 

ح رد شــده محســوب می شــود. در  گــر بــاز هــم توافقــی حاصــل نشــد، آن الیحــه یــا طــر گــردد. ا بایــد مجــددا انجــام 

کاخ ســفید ارســال  ح جهــت توضیــح و امضــای رئیــس جمهــور بــه  نهایــت پــس از تصویــب هــر دو مجلــس، الیحــه یــا طــر

کــه نظــارت بــر انتصــاب مقامــات عالــی و تصویــب قراردادهــای بین المللــی از  گفتنــی اســت  می شــود. همچنیــن، 

اختیــارات و وظایــف خــاص مجلــس ســنا اســت. در ایــن میــان، »دیــوان عالــی ایــاالت متحــده« بــه عنــوان نهــاد ناظــر 

کنگــره، وظیفــه تفســیر قوانیــن و همچنیــن پاســداری از قانــون اساســی، بــه عنــوان عالی تریــن و مهم تریــن قانــون  بــر 

گرفتــن مالحظــات ویــژه، از جانــب رئیس جمهــور برگزیــده مــی   کشــور، را برعهــده دارد. قضــات ایــن دیــوان بــا در نظــر 
زارعــی، همــان،د و حتمــا بایــد بــه تأییــد اعضــای ســنا هــم برســند. 1 

2-2. قوه مجریه

کــه نقــش تأثیرگــذاری  دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــه موجــب قانــون اساســی و تفاســیر آن و نیــز بــه موجــب عــرف، 
کــه اهــم ایــن اختیــارت بــه قــرار زیــر اســت:2 کامــن ال دارد، دارای اختیــارات تقنینــی فراوانــی اســت  در سیســتم حقوقــی 

1. زارعی، همان، صص 427-439
2. برزگر خسروی، همان، صص 5-9
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2-2-1. حق وتوی تعلیقی

ــرف ده  ــره را ظ کنگ ــوب  ــن مص ــد قوانی ــخیص ده ــه الزم تش ــد چنانچ ــور می توان ــس جمه ــار رئی ــن اختی ــب ای ــه موج ب

کــه در مصوبــه خــود تغییــری ندهــد،  کنگــره مصــر باشــد  روز پــس از دریافــت آنهــا وتــوی تعلیقــی نمایــد، ولــی چنانچــه 

کثریــت دوســوم آراء هــر یــک از دو  کــه عیــن مصوبــه را بــا ا تنهــا زمانــی می توانــد وتــوی رئیــس جمهــور را خنثــی نمایــد 

گزیــر بــه توشــیح و اجــرای آن خواهــد بــود. اختیــار حــق  مجلــس بــه تصویــب برســاند. در ایــن صــورت رئیس جمهــور نا

وتــوی تعلیقــی، رئیــس جمهــور آمریــکا را دارای شــأن نظــارت بــر قانونگــذاری می نمایــد. بــه عــالوه اهمیــت عملــی ایــن 

اختیــار بیشــتر از اهمیــت حقوقــی آن اســت. بــه بیــان دیگــر، ایــن روش بیــش از آنچــه بــه نظــر می رســد تأثیرگــذار اســت، 

کــرات  کنگــره، رئیــس جمهــور بــا تهدیــد بــه اســتفاده از حــق وتــو، در سرنوشــت مذا کــرات  کــه عمــال در جریــان مذا زیــرا 

کــره ســبب می شــود. گذاشــته و حتــی برخــی اصالحــات را در متــن مــورد مذا اثــر 

2-2-2. درخواست رسیدگی قضایی

کنگــره بــر مصوبــه خــود، بایــد آن مصوبــه را توشــیح نمایــد،  رئیــس جمهــور آمریــکا پــس از وتــوی تعلیقــی و اصــرار 

لکــن می توانــد بــا ذکــر دلیــل از دیــوان عالــی خواســتار رســیدگی قضایــی بــه آن مصوبــه، بــه دلیــل مغایــرت قانــون 

ــون اساســی شــود.  ــا قان مصــوب ب

2-2-3. پیشنهادات تقنینی قوه مجریه

کــه رئیس جمهــور حــق دادن الیحــه  رئیــس جمهــور امریــکا می توانــد محــرک قــوه مقننــه بــرای تقنیــن باشــد. از آنجــا 

کــه بوســیله دســتگاه های  کــه یــک سلســله لوایــح قانونــی را  کنگــره را نــدارد، اعضــای حــزب خــود را وادار می کنــد  بــه 

کننــد.  اداری تهیــه شــده و متضمــن جزئیــات برنامــه او اســت، بــه مجالــس قانونگــذاری تقدیــم 

2-2-4. اختیار ارسال پیام

ــم دارد؛  کنگــره تقدی ــه  ــاره وضــع فدراســیون ب در آغــاز دوره اجالســیه ســاالنه رئیس جمهــور مکلــف اســت پیامــی درب

کتفــا  کــه پیام هــای مختلــف دیگــر و الیحــه بودجــه را تقدیــم می کنــد. وی عمــال بــه بیــان وضــع ملــت ا همچنــان 

کــه  کــرد. از طریــق »پیــام ســالیانه«  کنونــی و آینــده چــه بایــد  کمبودهــای  کــه بــرای رفــع  ح می دهــد  نمی کنــد، بلکــه شــر

کــه تصویــب  کنگــره را بــه مــواردی  حــق شــخصی رئیس جمهــور اســت، وی در آغــاز هــر اجــالس پارلمانــی توجــه اعضــای 

قانــون در خصــوص انهــا ضــروری اســت جلــب می نمایــد. 
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2-2-5. قانونگذاری توسط قوه مجریه

رئیس جمهــور امریــکا در زمینــه قانونگــذاری، نظــارت تامــه بــر اجــرای قوانیــن دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

کنگــره آمریــکا غالبــا اختیــارات  »دســتورهای اجرایــی« صــادر می کنــد. پــس دارای قــدرت نظامنامــه ای اســت. قوانیــن 

وســیع قانونگــذاری بــه قــوه مجریــه تفویــض می نمودنــد. در زمــان جنــگ و دیگــر مواقــع بحرانــی بــه قــوه مجریــه 

ــه وزرا و مراجــع اجرایــی اختیــارات خــاص  ــردد. البتــه حتــی در شــرایط عــادی نیــز ب اختیــارات وســیعی تفویــض می گ

ــه این ســو، رئیس جمهــور از حــق  ــردد. از ســال 1921 ب تقنینــی جهــت تکمیــل قوانیــن مصــوب پارلمــان تفویــض می گ

کمــک دفتــر بودجــه تهیــه و در اختیــار  ابتــکار در زمینــه بودجــه برخــوردار شــده اســت و بودجــه فــدرال توســط وی بــا 

پارلمــان قــرار می گیــرد.

2-2-6. تصویب موافقتنامه های اجرایی

کــه  مطابــق قانــون اساســی آمریــکا، رئیس جمهــور اختیــار دارد بــا نظــر و موافقــت ســنا معاهــده منعقــد ســازد. از آنجــا 

کارشــکنی ســنا روبــرو می گردیــد، رؤســای جمهــور امریــکا بــرای خنثــی  تصمیمــات رئیس جمهــور در امــور بین الملــل بــا 
کشــورهای خارجــی را تحــت عنــوان موافقتنامــه اجرایــی1  کــردن مخالفت هــای احتمالــی ســنا، معاهــدات خــود بــا 

کــه ایــن قبیــل قراردادهــا عرفــا نوعــی مقاوله نامــه بین المللــی محســوب شــده و بــه دلیــل  منعقــد می ســاختند، زیــرا 

اینکــه صریحــا در قانــون اساســی پیش بینــی نشــده اند، نیــازی بــه تصویــب مجلــس ســنا نــدارد. 

کنگره با تعیین رئیس سنا 2-2-7. اثرگذاری بر 

کــه طریقــه ریاســت  ــکا اداره می شــود. وی ســخنگو نامیــده می شــود  ــه ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور آمری ســنا ب

کــره ســنا ممکــن اســت در نتیجــه حاصلــه تأثیــر داشــته باشــد. وی بــر جلســات بحــث و مذا

مالزی. 3

کــه مجموعــا یــک دولــت را  مالــزی یــک دولــت فــدرال مرکــب از دو بخــش ایــاالت و ســرزمین های فــدرال می باشــد 

کــه از میــان آنهــا، نــه ایالــت دارای  کشــور دارای ســیزده ایالــت و ســه ســرزمین فــدرال اســت  تشــکیل می دهنــد. ایــن 

ــزی  کشــور مال ــه پادشــاه آنهــا را انتخــاب می کنــد.  ک ــر اعظــم اســت  ــا وزی ــدار ی ــا فرمان ــت ب ســلطان و ریاســت چهــار ایال

کشــور بــر  کشــور، در زمــره دولت هــای اســالمی اســت. نظــام سیاســی ایــن  بــا وصــف رســمیت دیــن اســالم در ایــن 

دموکراســی پارلمانــی اســتوار و دارای حکومتــت ســلطنتی مبتنــی بــر قانــون اساســی یــا مشــروطه ســلطنتی اســت. 

1.  Executive Agreements
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قــدرت قانونگــذاری در دســت پارلمــان و قــدرت اجرایــی در اختیــار هیــأت وزیــران و در رأس آن نخســت وزیر قــرار دارد. 

پادشــاه توســط شــورای ســلطنتی یــا شــورای پادشــاهان )متشــکل از ســالطین نــه ایالــت( و هــر پنــج ســال یــک بــار از 

کشــور اســت، ولــی دارای اختیــارات  میــان نــه ســلطان ایــاالت مالــزی انتخــاب می شــود. وی عالی تریــن مقــام رســمی 

کــه زیــر  کشــوری اســت بــا ســاختار دموکراســی پارلمانــی  محــدودی بــوده و در واقــع، بیشــتر تشــریفاتی اســت. مالــزی 

کشــور اداره می شــود.  ــه عنــوان رئیــس  نظــر پادشــاه ب

3-1. پارلمان

در مالــزی مجلــس نماینــدگان مرجــع قانونگــذاری و نظــارت اســت و دوره آن پنــج ســال اســت. اعضــای ایــن مجلــس 

کثریــت نســبی آرای مــردم  پــس از انجــام یــک انتخابــات عمومــی، بــه صــورت تک نــام و یک مرحلــه ای و براســاس ا

کثریــت اعضــا را در مجلــس نماینــدگان داشــته باشــد، دولــت فــدرال را تشــکیل خواهــد  کــه ا انتخــاب می شــوند. حزبــی 

کــم در مجلــس دولــت و قــوه مجریــه  کشــور ایفــا می کنــد و حــزب حا کــه احــزاب نقــش بســیار مهمــی در ایــن  داد. از آنجــا 

کــه دولــت بدانهــا نیازمنــد اســت. گفــت مجلــس همــان قوانینــی را تصویــب می کنــد  را در اختیــار دارد، می تــوان 

کمتــر  در مقابــل، انتخابــات مجلــس ســنا بــه صــورت همگانــی نیســت و شــمار نماینــدگان آن از مجلــس نماینــدگان 

کــه  اســت. ایــن مجلــس دارای 68 عضــو اســت، 26 نفــر آنهــا توســط شــوراهای ایالتــی قانونگــذاری انتخــاب می شــوند 

گرفتــن انــدازه و اهمیــت ایالــت می باشــند. 42 عضــو دیگــر هماننــد مجلــس اعیــان  دو نفــر از هــر ایالــت بــدون در نظــر 

ــه خدمــات عمومــی  ک ــرادی باشــند  ــد اف ــت توســط پادشــاه نصــب می شــوند و بای ــا مشــورت و توصیــه دول انگلیــس ب

کشــاورزی.. بــه عنــوان نخبــه شــناخته شــده  برجســته و شــاخصی انجــام داده یــا در حرفه هــا، تجــارت، صنعــت، 
باشــند یــا نماینــده اقلیت هــای قومــی باشــند یــا نماینــده منافــع و منویــات بومیــان باشــند.1

پارلمــان مالــزی بــا تصویــب لوایــح در هــر دو مجلــس از قــدرت خــود بــرای وضــع قوانیــن اســتفاده می کنــد. الیحــه 

قانونــی ممکــن اســت بــه هــر یــک از مجلســین ارائــه شــود.؛  بــا ایــن حــال، الیحــه بودجــه از ایــن قاعــده مســتثنی اســت 

و بــر اســاس مــاده 67 قانــون اساســی فــدرال، ایــن الیحــه بایــد در مجلــس نماینــدگان توســط وزیــر ارائــه شــود. مجلســی 

کنــد. پــس از تصویــب الیحــه  کــه الیحــه ای را تهیــه می کنــد، پــس از تصویــب الیحــه، بایــد آن را بــه مجلــس دیگــر ارســال 

کشــور مســلمانی  توســط مجلــس، قانــون بایــد بــرای امضــا و توشــیح بــرای پادشــاه ارســال شــود.2 مالــزی بــا اینکــه 

اســت، شــریعت در تدویــن قوانیــن آن جایگاهــی نــدارد؛ قوانیــن عرفــی می باشــند و در اجــرای قوانیــن شــرعی دادگاه و 

گردیــده  محکمــه ای بــرای مســلمانان وجــود دارد. در قانونگــذاری مالــزی مصلحت اندیشــی در قــوه تقنیــن مشــخص 

1. ســاجدی و دیگــران، »مطالعــه تطبیقــی مفهــوم قانــون و ارکان قانونگــذاری در نظــام حقوقــی ایــران و مالــزی«، فصلنامــه علمــی تحقیقــات حقوقــی آژاد، دوره ســیزدهم، 
ش 48، تابســتان 1399، صــص 130-133

2 https://www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/malaysia-procedure-for-enactment-law-essays.php
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و در صــورت حــدوث اختــالف بایــد در خــود قــوه تقنیــن رفــع شــود. امــا در ایــران »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام« 
بــه اختــالف بیــن مجلــس شــورای اســالمی و شــورای نگهبــان رســیدگی می کنــد.1

3-2. قوه مجریه

ــت  ــال صالحی ــا اینح ــت؛ ب ــه اس ــوه مجری ــد، ق ــت می باش ــذاری دارای صالحی ــه قانونگ ــه در عرص ک ــی  ــی از نهادهای یک

آن اســتثنایی و خــاص اســت و بــه موجــب قانــون ایجــاد شــده اســت. عمــل قــوه مجریــه در حکــم قانونگــذاری اســت. 

ــزی، پادشــاه  ــون اساســی مال ــه شــمار مــی رود. براســاس قان ــت ب ــزی نخســت وزیر رئیــس دول در ســاختار سیاســی مال

کشــور برخــوردار اســت، بــه  کــه از مقبولیــت الزم در مجلــس نماینــدگان ایــن  می توانــد یکــی از نماینــدگان مجلــس را 

ــگاه نخســت وزیر در مجلــس نماینــدگان و میــزان مقبولیــت  ــه جای ــا توجــه ب ــد. ب ســمت نخســت وزیری انتخــاب نمای

کــه دولــت نقــش مهــم و اثرگــذاری در فراینــد وضــع  وی در مجلــس بــرای انتخــاب ایــن پســت، می تــوان اذعــان داشــت 
کشــور اســت.2 قانــون برعهــده دارد و بــه نوعــی مجریــه پارلمانــی ایــن 

نتیجه. 4

گرفتــه در آنهــا متفــاوت اســت. در  کشــورهای مختلــف بــا توجــه بــه نــوع تفکیــک قــوای صــورت  فراینــد قانونگــذاری در 

کــه مبتنــی بــر تفکیــک مطلــق قــوا هســتند امــر قانونگــذاری مختــص قــوه مقننــه بــوده و هیچ یــک از  نظام هــای ریاســتی 

قــوا در امــور مربــوط بــه دیگــری حــق دخالــت نــدارد. نظام هــای پارلمانــی مبتنــی بــر تفکیــک نســبی قــوا هســتند. بعضــی 

ــا اینحــال در سیاســت دموکراتیــک مــدرن،  ــه صــورت نیمــه پارلمانی-نیمه ریاســتی اداره می شــوند. ب از نظام هــا نیــز ب

کشــورها، قــوای مقننــه و مجریــه  کار مشــترک قــوه مقننــه و مجریــه تلقــی می شــود. امــروزه در بســیاری از  تصمیم ســازی 

در سراســر مراحــل سیاســتگذاری تشــریک مســاعی می کننــد. بــه عنــوان مثــال، علیرغــم اعتقــاد بــه نظــام ریاســتی در 

ــا  کشــور، نظــام سیاســی نیمه ریاســتی-نیمه پارلمانی ب ــاالت متحــده، امــا در عمــل سیســتم نظــام سیاســی در ایــن  ای

گرایــش بــه ســمت نظــام پارلمانــی اســت و مشــارکت دولــت در امــر قانونگــذاری اســت. ماحصــل مطالعــه صورت گرفتــه در 

کــرد: کشــورهای منتخــب را می تــوان بــه شــرح ذیــل خالصــه  خصــوص ویژگی هــای فراینــد و چارچــوب قانونگــذاری در 

ــا شــاخه . 1 ــت( ب ــر توانبخشــی رابطــه شــاخه اجرایــی )دول کیــد بســیاری ب کشــور تأ ــون اساســی ایــن  فرانســه: قان

ریاســت  نخســت  بخــش  می شــود،  بخــش  دو  شــامل  خــود  اجرایــی  شــاخه  دارد.  )مجلــس(  قانون گــذاری 

1. ساجدی و دیگران، همان، ص 136
2. ساجدی و دیگران، همان، ص 134
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کــه ریاســت شــاخه اجرایــی را بــر عهــده می گیــرد و بخــش دوم مقــام نخســت وزیری اســت.  جمهــوری اســت 

گفــت دو  کلــی، می تــوان  مجلــس فرانســه نیــز از دو بخــش تشــکیل شــده اســت؛ مجمــع ملــی و ســنا. بطــور 

کارکــرد متفاوتــی ندارنــد و نقــش آنهــا در مــوازات یکدیگــر اســت. مصــوالت پارلمــان بایــد از تصویــب هــر  مجلــس 

ــه اوال  ک ــوده اســت، چــرا  ــرای ایجــاد ثبــات در تصمیم گیری هــا ب دو مجلــس بگــذرد. پیش بینــی مجلــس ســنا ب

مجلــس ســنا بــا رأی غیــر مســتقیم انتخــاب می شــود و از مطالبــات زودگــذر مــردم در امــان اســت؛ ثانیــا، دوران 

کشــور را تضمیــن  کــه بــه ایــن ترتیــب مجلــس ســنا می توانــد ثبــات سیاســی  خدمــت هــر ســناتور نــه ســال اســت 

کشــور مــوارد صالحیــت قانونگــذاری پارلمــان را  کنــد. قانــون اساســی ایــن  کنــد و آرای مجلــس ملــی را تعدیــل 

ج از حــوزه  ــه خــار ک ــون اساســی، تمــام مــواردی  ــق اصــل 37 قان ــرده اســت. مطاب ک ــه مــوارد خاصــی محــدود  ب

کــه متــن مــورد  کــه توســط دولــت تصویــب می شــوند. زمانــی  قانــون قــرار دارنــد در حــوزه مقــررات قــرار می گیرنــد 

کــه تهیه کننــده متــن نماینــدگان یــا ســناتورها  نظــر از ســوی دولــت تهیــه شــده باشــد، »الیحــه قانونــی«، و زمانــی 

ــه آنهــا دارای انحصــار اســت، اصــل  کــه دولــت در ارائ ح قانونــی« نامیــده می شــود. تنهــا قوانینــی  باشــند، »طــر

ــی تأمیــن اجتماعــی  ــی و قوانیــن مال ک در حــق ابتــکار پیشــنهاد مســتثنی هســتند از جملــه قوانیــن مال اشــترا

گــی را دارنــد.  کــه مطابــق قانــون اساســی ابتــکار پیشــنهاد آنهــا بــا دولــت اســت. قوانیــن برنامــه ای نیــز همیــن ویژ

ــوند.  ــنهاد می ش ــت پیش ــق دول ــا از طری ــنت تنه ــرف و س ــق ع ــی مطاب ــدات بین الملل ــب معاه ــن، تصوی همچنی

کلــی، قــوه مجریــه فرانســه بــه روش هایــی ماننــد حــق ابتــکار و پیشــنهاد قانــون، وضــع مقــررات دولتــی،  بطــور 

گفتنــی  کنــد.  قانون زدایــی، دســتور مراجعــه بــه رفرانــدوم تقنینــی و... می توانــد در قانونگــذاری نقــش ایفــا 

ــر  کارکــردی شــبیه شــورای نگهبــان قانــون اساســی در ایــران، ب ــا  کــه »شــورای قانــون اساســی« فرانســه ب اســت 

کشــور، نظــارت دارد. ــا قانــون اساســی ایــن  مطابقــت قوانیــن و مقــررات ب

کــه البتــه . 2 کنگــره تقســیم شــده اســت؛   ایاالت متحــده: قــدرت در ایــاالت متحــده بیــن ریاســت جمهــوری و 

کنگــره خــود، متشــکل از دو رکــن مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا اســت. هــر یــک از ایــن دو مجلــس دارای 

کنگــره در بنــد هشــتم اصــل اول قانــون اساســی در  اختیــارات برابــری هســتند. محــدوده صالحیــت قانونگــذاری 

هجــده مــورد احصــا شــده اســت. اختیــارات مربــوط بــه قانونگــذاری، تجدیدنظــر در قانــون اساســی و نظــارت بــر 

ح قانونــی در  قــوه مجریــه از اختیــارات مشــترک مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا اســت. هــرگاه الیحــه یــا طــر

ــود.  ــتاده می ش ــس فرس ــی آن مجل ــیون های تخصص کمیس ــی از  ــه یک ــدا ب ــود، ابت ح ش ــر ــس مط ــی از دو مجل یک

ــر  ــس دیگ ــه مجل ــل ب ــد مکم ــرای تأیی ــید، ب ــس رس ــک مجل ــای ی ــوم اعض ــب دوس ــه تصوی ح ب ــر ــه ط ــس از اینک پ

کمیســیونی مشــترک از اعضــای منتخــب دو  کنــد، در ایــن صــورت  گــر مجلــس دوم آن را رد  فرســتاده می شــود؛ ا

کنــد، لکــن  ح مزبــور را اصــالح  کمیســیون مشــترک الیحــه یــا طــر مجلــس بــه مســأله رســیدگی می کنــد. چنانچــه 



 فرایند قانونگذاری18
 در کشورهای منتخب

ــد مجــددا  ــه تصویــب نرســد، همــان تشــریفات بای ــه مجلــس اول ب ح اصالحــی پــس از رفتــن ب ــا طــر آن الیحــه ی

ح رد شــده محســوب می شــود. در نهایــت  گــر بــاز هــم توافقــی حاصــل نشــد، آن الیحــه یــا طــر گــردد. ا انجــام 

کاخ ســفید ارســال  ح جهــت توضیــح و امضــای رئیــس جمهــور بــه  پــس از تصویــب هــر دو مجلــس، الیحــه یــا طــر

می شــود. نظــارت بــر انتصــاب مقامــات عالــی و تصویــب قراردادهــای بین المللــی از اختیــارات و وظایــف خــاص 

کنگــره، وظیفــه  ــر  ــه عنــوان نهــاد ناظــر ب ــاالت متحــده« ب ــی ای ــوان عال مجلــس ســنا اســت. در ایــن میــان، »دی

تفســیر قوانیــن و همچنیــن پاســداری از قانــون اساســی را برعهــده دارد. دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــه موجــب 

کامــن ال دارد،  کــه نقــش تأثیرگــذاری در سیســتم حقوقــی  قانــون اساســی و تفاســیر آن و نیــز بــه موجــب عــرف، 

کــه اهــم ایــن اختیــارت عبارتنــد از: حــق وتــوی تعلیقــی، پیشــنهادات  دارای اختیــارات تقنینــی فراوانــی اســت 

تقنینــی، اختیــار ارســال پیــام، صــدور دســتورهای اجرایــی، تصویــب موافقتنامه هــای اجرایــی و...

کشــور اداره . 3 کــه زیــر نظــر پادشــاه بــه عنــوان رئیــس  کشــوری اســت بــا ســاختار دموکراســی پارلمانــی    مالــزی: مالــزی 

ــر  ــی ب ــلطنتی مبتن ــت س ــتوار و دارای حکومت ــی اس ــی پارلمان ــر دموکراس ــور ب کش ــن  ــی ای ــام سیاس ــود. . نظ می ش

قانــون اساســی یــا مشــروطه ســلطنتی اســت. قــدرت قانونگــذاری در دســت پارلمــان و قــدرت اجرایــی در اختیــار 

هیــأت وزیــران و در رأس آن نخســت وزیر قــرار دارد. پادشــاه توســط شــورای ســلطنتی یــا شــورای پادشــاهان 

)متشــکل از ســالطین نــه ایالــت( و هــر پنــج ســال یــک بــار از میــان نــه ســلطان ایــاالت مالــزی انتخــاب می شــود. 

کشــور اســت، ولــی دارای اختیــارات محــدودی بــوده و در واقــع، بیشــتر تشــریفاتی  وی عالی تریــن مقــام رســمی 

کــم در مجلــس دولــت  کشــور ایفــا می کنــد و حــزب حا کــه احــزاب نقــش بســیار مهمــی در ایــن  اســت. از آنجــا 

ــا  ــت بدانه ــه دول ک ــد  ــب می کن ــی را تصوی ــان قوانین ــس هم ــت مجل گف ــوان  ــار دارد، می ت ــه را در اختی ــوه مجری و ق

کشــور متشــکل از مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا اســت. پارلمــان بــا تصویــب  نیازمنــد اســت. پارلمــان ایــن 

لوایــح در هــر دو مجلــس از قــدرت خــود بــرای وضــع قوانیــن اســتفاده می کنــد. الیحــه قانونــی ممکــن اســت بــه هــر 

یــک از مجلســین ارائــه شــود.؛  بــا ایــن حــال، الیحــه بودجــه از ایــن قاعــده مســتثنی اســت و بــر اســاس مــاده 67 

کشــور  قانــون اساســی فــدرال، ایــن الیحــه بایــد در مجلــس نماینــدگان توســط وزیــر ارائــه شــود. مالــزی بــا اینکــه 

مســلمانی اســت، شــریعت در تدویــن قوانیــن آن جایگاهــی نــدارد و قوانیــن عرفــی می باشــند و در اجــرای قوانیــن 

شــرعی دادگاه و محکمــه ای بــرای مســلمانان وجــود دارد. در قانونگــذاری مالــزی مصلحت اندیشــی در قــوه 

گردیــده و در صــورت حــدوث اختــالف بایــد در خــود قــوه تقنیــن رفــع شــود. امــا در ایــران »مجمع  تقنیــن مشــخص 

تشــخیص مصلحــت نظــام« بــه اختــالف بیــن مجلــس شــورای اســالمی و شــورای نگهبــان رســیدگی می کنــد.
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منابع و مراجع

ــکا، انگلیــس،  - ــه در نظــام حقوقــی امری ــر خســروی، محمــد؛ »مقایســه تطبیقــی نقــش تقنینــی قــوه مجری  برزگ

ــس، 1389  ــای مجل ــز پژوهش ه ــران، مرک ــران«، ته ــی ای ــام حقوق ــا نظ ــه آن ب ــه و مقایس فرانس

ــتان  - ــم، زمس ــش، چ پنج ــج دان گن ــه  کتابخان ــران،  ــوق، ته ــوژی حق ــر؛ ترمینول ــرودی، محمدجعف ــری لنگ جعف

1370

شــورای  - مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  قانونگــذاری«،  مجالــس  تطبیقــی  »مطالعــه  محمد حســین؛  زارعــی، 

1384 زمســتان  اول،  چ  اســالمی، 

ســاجدی و دیگــران، »مطالعــه تطبیقــی مفهــوم قانــون و ارکان قانونگــذاری در نظــام حقوقــی ایــران و مالــزی«،  -

فصلنامــه علمــی تحقیقــات حقوقــی آژاد، دوره ســیزدهم، ش 48، تابســتان 1399

ــریه  - ــون«، نش ــرات قان ــی تأثی ــوی ارزیاب ــی الگ ــذاری: بررس ــتگذاری در قانونگ ــای سیاس ــدرام؛ »راهنم ــعید، پ س

مجلــس و راهبــرد، ســال دهــم، پاییــز 1382

 ســینایی، وحیــد و زمانــی، ســمیه؛ »نقــش مجالــس قانونگــذاری در فراینــد سیاســتگذاری، بــه ســوی یــک  -

الگــوی نظــری«، نشــریه راهبــرد، دوره بیســتم، ش 58، بهــار 1390

علــوی، پرویــز و صادقیــان، نادعلــی؛ »ریشــه های فکــری اصــل تفکیــک قــوا، اهمیــت و دســته بندی نظام هــای  -

سیاســی بــر پایــه ی تفکیــک قــوا«، فصلنامــه حقــوق، دوره 40، ش 2، تابســتان 1389

کبــر؛ »مالحظاتــی بــر شــورای قانــون اساســی فرانســه«، مجلــه پژوهش هــای حقوقــی، ش 16،  - گرجــی، علی ا

نیمســال دوم 1388

ــون و  - ــی در قان ج در »گفتارهای ــدر ــان، من ــن وکیلی ــه حس ــه، ترجم ــه و مجری ــوه مقنن ــط ق ــکل؛ »رواب ــزی، مای م

ــای  ــز پژوهش ه ــی مرک ــات حقوق ــر مطالع ــران، دفت ــار 1390، ته ــاالت(، چ اول، به ــه مق ــذاری« )مجموع قانونگ

مجلــس شــورای اســالمی

 - https://www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/malaysia-procedure-for-

enactment-law-essays.php
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