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چکیده

پارلمان به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشورها ،قلب تپنده دموکراسی بهه شهمار مهی
رود .به دنبال شکل گیری نظام های دموکراتیک در جهان و به وجهود آمهدن اصهل تفکیهک قهوا در
دولت ها ،پارلمان به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام ها تلقهی شهده و امهروزه در نظهام ههای
دموکراتیک ،این رکن نظام نقش تعیین کننده و سر نوشت سازی را در تصمیم گیری های کالن ملی
دارا می باشد .اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان ،وکالهت از جانهب شههروندانی اسهت کهه آنهها را
انتخاب کرده اند .عمدتا حضور و مشارکت مردم در قدرت و تعیین نظام در چوکات همین نهاد تجلهی
پیدا می کند و به دلیل اینکه در شرایط حاضر زمینه های مشارکت مسهتقیم و حضهور مفیهد و مهورر
مردم در تصمیم گیری های دولتی فراهم نیسهت ،لهذا ایهن نماینهدگان اسهت کهه از مهوکلین شهان
نمایندگی نموده و خواست و قدرت شان را در امور مملکت به نمایش می گذارنهد .در ایهن مقالهه بها
توجه به موضوع مقاله به بررسی و تریح پارلمان در هر دو نظام حقوقی ایرن و انگلستان میپردازیم.
کلیدواژهها :پارلمان ،قانون اساسی ،حکومت ،مقررات.
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سابقه قانونگذاری در ایران حدود یکصد سال است .یعنی از زمانی که کشهور ایهران دارای قهانون
اساسی شد یکصدسال می گذرد و در این یکصد سال قوانین متعددی برای اداره کشور و مملکهت در
مجلس به تصویب رسیده است که شاید به دهها جلد کتاب پانصد صفحه ای برسد .وجود قانون برای
جامعه ضرورت دارد ،یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار و کردارشان حدود و مرزهایی را رعایت کنند
تا همه بتوانند بهنحو مطلوب و شایسته از زندگی بهرههای مادی و معنوی برگیرند .اگر مرزها و حدود
در هم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید ،پس قانون به دلیلی که گذشهت
برای هر زندگی اجتماعی ضرورت دارد .نیاز به قانون از ضروریات است .ما انسانهها نیهاز بهه قهانون
داریم تا انسان ها میل به خودسری پیدا نکنند .آزادی واقعی در جایی است کهه قهانون باشهد و نبایهد
فراموش کرد که رشد و پیشرفت و اداره جامعه جزء در سایه قوانین و مقررات و وضهع محهدودیتهها
میسر نیست .قانونمندی را به هیچ قیمت نباید از دست داد .اگر بند قانونمنهدی پهاره شهد آشهفتگی
ظهور میکند و همهچیز بر هم میریزد .قانون باید فصلالخطاب همگان در اداره جامعه باشد ،رعایت
قانون یک اصل است .در سایه قانونگرایی تبارگرایی به حاشیه رانده می شود و شایسهته سهارری در
عزل و نصبها جایگزین آن می گردد .یکه سارری واستبدادبرای همیشه به فراموشی سپرده میشود
و رای اکثریت ،انتخابات ،قوه قانونگذاری و بارخره آیین نامه و مصوبات قانونی جایگزین آن میشود.
اگر ما بخواهیم امنیت داشته باشیم ،استقرار امنیت در گرو شجاعت ،قاطعیت در اجرای قانون اسهت و
دولت بعنوان مجری قانون است.
گفتار اول :پارلمان و مختصات آن
قانون پشتیبان مال فجان و آزادی است زیرا بدون این سه امنیتی وجهود نخواههد داشهت و بهدون
امنیت پیشرفت میسر نخواهد بود .قانون تنها مرجع تنظیم کننهده روابهط فهرد و جامعهه و جوامهع بها
یکدیگر می باشد .قوانین خوب وضع را بهتر می سازد و قانونهای بد قانونهای بدتری بهدنبال دارد.
و باید بدانید بدبختی ملت های که دارای قانون هستند بسیار کم است.
هرجا قانون نباشد سعادت و برکات نیست .ما باید یاد بگیریم به قوانین هرچند مخالف نظر و سلیقه
شخصی امان باشد احترام بگذاریم .کشور یعنی حاکم ،قانون ،اگر قانون حاکم نباشد مملکت و کشهور
نیست ،حاکم باید قانون باشد و هر کس باید از خودش بترسد یعنی اگر من بد کردم بترسم .این است
معنی اجرای قانون ،این است کشور قانونی .این قانون برای این است که از بعضی از مردمهان فاسهد
جلوگیری کنند.
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بند اول :پارلمان در دایرة معنا
واژه پارلمان با توجه به ویشه رتین خود Parlementum :و فعهل  Parlerدر لغهت بهه معنهای
«صحبت کردن و گفتگو کردن» می باشد (پارسایار .)305:1376،معنای اصطالحی پارلمان نیز از این
دایره خارج نیست :مکانی برای مباحثه و تأمل و در نهایت تصمیم گیری در بهاب مهمتهرین مسهالل
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی یک کشور« .هیأت نمایندگی متشهکل از افهرادی کهه مهردم،
مسئولیت نمایندگی خود را به آنها سپرده اند تا با استفاده از یک چارچوب حقوقی به وضع قانون و به
نحوه مسئورنهای نظارت بر اجرای قانون توسط قوه مجریه بپردازند»(جاللهی .)46:1387،وفه ایهن
تعریف ،پارلمان در مقام مظهر خارجی قوه مقننه ،دو وظیفه عمده دارد :یکی تصویب قوانین و دیگری
نظارت بر اجرای آن .پس کلید فهم پارلمان ،قانون است .محصولی که در تمام زوایای زندگی انسهان
مدرن رسوخکرده و هیچ گوشهای را از سیطره خود بینصیب نگذاشته است (عمادیان.)87-88:1389،
متاعی که پارلمان در حوزه وضع و اجرا بر محور آن فعالیت می کند .با این حال و به رغهم اختیهارات
وسیع نظارتی پارلمان ها ،همچنان می توان اذعان داشت که اساسیترین وظیفه پارلمان ،قانونگذاری
است.
قوه یها رکنهی از دولهت کهه بهه جههت بسترسهازی فعالیهت دو قهوه دیگهر« ،قهوه مهادر» (فهرخ
انگیز )139:1380،خوانده شده ،مباحثات و تأمالت حاکی از منافع متعارض را به سهوی نفهع همگهان
ههدایت کهرده (انههدرو هیهوود )346:1383 ،و بهها قانونگهذاری از جانهب مههردم« ،نمهوداری از اجههرای
دموکراسی غیرمستقیم یا نمایندگی»(آشوری ،بی تا )54:در حوزه تقنین نظارت بر اجراست.
بند دوم :انواع پارلمان
غالب پارلمان ها دو مجلسی و تعدادی نیز تک مجلسی هستند .نظام یک مجلسی با دریلی چهون
واحد بودن حاکمیت و نمایندگی سیاسی و آسانتر شدن فرایند قانونگذاری از طری حذف تشهریفات
مجلس دوم در کشورهایی همچون دانمارک ،یونان و سنگال (منصوریان )85 :1386 ،دیده میشود و
ساختار دو مجلسی در کشورهای بسیط به لحاظ -1 :جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مجلس اول از
قدرت -2 .ایجاد تعادل و پختگی در قوانینمصوبمجلس اول که غالباً نمایندگان جوان تر و پرشورتر
دارد -3 .بررسی و مطالعه عمی تر طرح ها و لوایح قانونی و در کشورهای فدرال به عنوان الزامی در
حفظ ساختار دولت و جلوگیری از تجزیه وجود دارد (قاضی .)404 :1375 ،هلند ،سولد ،اسهپانیا ،ژاپهن،
ایتالیا ،نروژ و کرواسی (منصوریان .)99 :1386 ،نمونههای از دومجلسیهای نوع اول و آمریکا ،آلمهان
و روسیه ،مثالهای برای دو مجلسی های فدرال هستند .اعضای مجلس در نظامهای تک مجلسی و
نمایندگان مجلس اول در پارلمان های دو مجلسی منتخب مستقیم مردم و انتخاب اعضهای مجلهس
دوم نیز تابع الگوهای متفاوتی اعم از تماماً انتصابی ،نیمه انتخابی نیمه انتصابی و انتخابی غیرمستقیم
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می باشد.
بند سوم :مختصات پارلمان
از میان ویژگی های پارلمان ،موارد زیر در حوزه موضوع این مقاله قرار می گیرد:
الف) مظهر انتخاب مردم
تمامی اعتبار و مشروعیت پارلمانها به انتخاب مستقیم نمایندگان آنهها از سهوی مهردم مربهوط
میشود .امری که فارغ از معیارهای سیاسی ،به لحاظ فلسفی و اخالقی نیهز جایگهاه ویهژه ای بهرای
پارلمانها ،خصوصاً در برابر قوه مجریه ،به وجود آورده است .البته علت آن را بایهد در عقبهه تهاریخی
نهاد پارلمان جستجو کرد« .به لحاظ تاریخی ،نظریه پردازان حقوق و سیاست برخالف بدبینی و سهوء
ظن همیشگی به قوه مجریه با دید خوشبینانه و حاکی از اعتماد به قوه مقننه نگریسته اند»(مالمیری،
 .)155 :1385چه اینکه برخالف قوه مجریه که در گذشته در ید شاهان و دیگر مناصب غیرانتخابی و
حتی با ادعای جانشینی خداوند بود ،پارلمان ها از ابتدا وجه انتخابی داشته و بدین جههت بها وجهودی
که امروز ،اکثر روسای جمهور ،مستقیم یا غیرمستقیم ،برگزیده ملت هستند ،قوه مقننهه همچنهان بهه
عنوان «تبلور اراده ملت»(عمید زنجانی .)110 :1387 ،در تعیین سرنوشت خهویش« ،عبهارت آخهرای
ملت»(نقیب زاده )77 :1331 ،و «آینه و قالب دهنده افکار عمومی» شناخته می شود .رکنی از ساختار
دولت که به جهت «تصمیم خواست عمومی»(مدنی )61 :1369 ،و اعمال نظر اکثریت در مقایسهه بها
قوه مجریه ،جز در موارد معدودی ،به سمت دیکتاتوری حرکت نکرده و حتی برعکس ،بیشترین حجم
از آزادی خواهی و دفاع از حقوق حقه مردم را داشته است.
ب) نماد خرد جمعی
پارلمان با توجه به ریشه لغوی خود که شرح آن رفت از ابتدای شکل گیری ،محهل تأمهل ،شهور و
مشورت ،مباحثه و تبادل نظرات و آرای متفاوت و متعارض بوده است .نهادی که برگزیدگان ملهت بها
عقاید و جهتگیری متفاوت در آن ،حول نفع عامه در اعمال کار ویژههای خهود و بهه خصهو امهر
تقنین به تبادل نظر و مشورت با یکدیگر و نخبگان و متخصصان میپردازند .پارلمان در واقع با کثرت
عددی نمایندگان خود و الزام در حصول اکثریتی هر چند نسبی جههت رسهمیت تصهمیمات در قالهب
قانون ،مظهری از «عقل ملت»(صفار )57 :1372 ،و خرد و تصمیم گیری جمعی اسهتو امهری کهه در
مطابقت با غالب تصمیمات قوه مجریه که نسبت به پارلمان ،فردی اسهت تها جمعهی ،یکهی دیگهر از
دریل اعتماد به نهاد قانونگذار محسوب می شود.
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ج) جلوه شفافیت در تصمیم گیری
دیگر ویژگی پارلمان ،شفافیت این نهاد می باشد .عنصر کلیدی در مشهروعیت و التهزام مخهاطبین
قانون و به طور کلی ،هر گونه اتخاذ تصمیمی در اداره سیاسی جامعه که نهاد پارلمان به غایهت از آن
بهرهمند است :در اکثر قریب به اتفاق پارلمان ها ،صهورت مهذاکرات و مباحثهات نماینهدگان ،نظهرات
موافقان و مخالفان و به عبارت بهتر تمامی نط ها و گفتگوهای انجام شده در صحن علنی از ابتدا تا
انتها یا دستکم موارد مهم خصوصاً موافقتها و مخالفهتهها در تصهویبقهوانین در روزنامههرسهمی
منعکس و به سهولت در دسترس همگان قرار میگیرد .ضمن آنکهه بها وجهود رسهانهههای صهوتی و
تصویری به جرأت می توان ادعا کرد که پارلمان ها از جهت قرار داشتن در ید افکار عمومی و نظارت
مردم بر آنها ،در جایگاه منحصر به فردی قرار دارند .چرا که با وجود شبکههای رادیویی و تلویزیونی
متعدد ،بعدی از عملکرد پارلمانها از دید افکار عمومی و رسانهها پنهان نمیمانهد .ایهن ویژگهی نیهز
همچون دوی پیش گفته ،در مقایسه با قوه مجریه بیشتر می نمایاند .چه اینکه نه تنها فرآینهد اتخهاذ
تصمیمات فردی که حتی تصمیات جمعی قوهمجریه در قالب مصوبات هیأتدولت یا وزیران در مقابل
دید رأی دهندگان قرار نداشته و غالباً «پشت درهای بسته» انجام می شود و تنها خروجهی آن یعنهی
متن مصوبات در اختیار مردم قرار می گیرد( .معتمدنژاد)14 :1387 ،
گفتار سوم :حکومت پارلمانی در انگلستان و ایران
حکومت پارلمانی ،شکلی از حکومت است که مختصاتی چون رلیس کشور غیرمسهئول ،مسهئولیت
سیاسی وزرا مقابل پارلمان و  ...دارد و صرفاً به معنای وجود پارلمان در ساختار سیاسی نیست (عاملی،
 .)46 :1384اما در اینجا ،منظور از حکومت پارلمانی ،وجود نهاد پارلمان به عنوان مظهری از حاکمیت
ملی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش از طری قانونگذاری می باشد.
بند اول :حکومت پارلمانی در انگلستان
نگاهی گذرا به قانون گذاری در کشورهای گوناگون جهان مؤیّد این ادعاست که در نیمه دوم قرن
بیستم در بسیاری از کشورها ،مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری های سیاسی شرکت نمی کنند،
بلکه اعمال قانون گذاری و اجرای ح را به نمایندگان منتخب خود واگذار کرده اند.
اصل ایجاد نهادی با نام «مجلس» (پارلمان) در هر کشور ،مظهر حاکمیّهت مهردم و تجلهی مهردم
سارری (دموکراسی) غیرمستقیم است .لفظ دموکراسی در ابتدا در شهرهای یونان باستان پدید آمد و
منظور از آن حکومت«دموس» یا «عامّهمردم» است؛ یعنی ح همگان برای شرکت در تصمیم گیری
در امور همگانی جامعه .این نوع حکومت «دموکراسی مستقیم» نام دارد .این شهکل از حکومهت ،بهه
ویژه در آتن (قرن پنجم پیش از میالد) ،پدید آمد و در آن شهروندان (بجهز زنهان و بردگهان) هنگهام
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اعمال دموکراسی در «اگورا»یا «پنیکس»گرد می آمدند و دربهاره مسهالل عمهومی بهه رایزنهی مهی
پرداختند .اجتماع مردم به عنوان ارگان مقنن ،حاکمیت سیاسی را به صورت مستقیم اعمال می نمهود
(قاضی .)755 :1386 ،در مقابل ،امروز شاهد آنیم که بار رفتن جمعیت و اشهتغارت گونهاگون مهردم
عادی و همچنین هزینه بار و مشکالت اجرایی فراوان ،مانع از تحق دموکراسی مستقیم بهوده و در
نتیجه« ،دموکراسی غیرمستقیم» پدید آمده که در آن عده ای بر مسند قانون گهذاری تکیهه زده انهد.
البته در بسیاری از کشورها ،در موارد مهم ،رأی همگان از طری همهپرسی (رفراندم) مالک تصهویب
قانون قرار میگیرد( .ابوالحمد)170 :1370 ،
همچنان که در اصل  59قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در ایهن بهاره آمهده اسهت« :در
مسالل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قهوّه مقننهه از راه همهه
پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد .درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصهویب
دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
نتیجه آن که مجلس واسطه اعمال حاکمیّت ملی است و در نظام سیاسی مردم سارر مرکهز رقهل
قانونگذاری به شمار می آید؛ حتی در نظام توحیدی اسالم نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهی ،که
از وحی سرچشمه می گیرد ،نوعی نهاد قانون گذاری ضروری است ،با این تفاوت که اصول و قواعهد
کلی قانونی از طری وحی الهی مشخص و تعیین شده و به دلیل حاکمیت تشریعی خداوند ،اطاعت از
این اصول کلی اجتناب ناپذیر است .ولی در قلمرو وسیع مباحات و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و
کیفیت اجرای احکام کلی و در تشخیص و تطبی عناوین رهانوی و تبیهین احکهام رهانوی ،اختیهارات
وسیعی همراه با مسؤولیت بر انسان آگاه و مؤمن تفویض گردیده است( .عمید زنجانی)141 :1387 ،
کشورهای دارای مجلس از لحاظ وحدت یا تعدد این نههاد ،بهه دو دسهته «یهک مجلسهی» و «دو
مجلسی» تقسیم می شوند .دسته اول؛ همچون کشورهای دارای ساختار بسیطی کهه پهس از جنه
جهانی اول به سوی تشکیل پارلمان یک مجلسی روی آوردند و دسته دوم؛ مانند کشورهایی با نظهام
حکومتی فدرال که معمورً دارای دو مجلس هستند.
در نظام های دو مجلسی ،مجلس اول را «مجلس سنا» یا «مجلهس اعیهان» مهیگوینهد ،ولهی در
انگلستان ،این مجلس به «مجلس لردها» مشهور است که البتهه اعضهای آن انتخهابی نیسهتند ،ایهن
مجلس یک مجلس مشورتی محسوب می گردد .مجلس دوم نیز بر حسب ملل گونهاگون« ،مجلهس
شورا» یا «مجلس نمایندگان» و یا «مجلس عوام» نام دارد .کشورهایی نظیر امریکا (مجلهس سهنا و
مجلس نمایندگان) ،انگلستان (مجلس لردها و مجلس عوام) ،هند (راج سبی و لوک سبی) و سهولیس
(مجلس شورا ،مجلس کانتون ها) دارای نظام دو مجلسی هستند .در مقابل ،کشورهایی مانند یونهان،
لبنان ،سوریه با نظام یک مجلسی اداره می گردند( .قاضی)375 :1386 ،
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بند دوم :حکومت پارلمانی در ایران
الف) پارلمان در نظام مشروطه سلطنتی
«مبنای ایجاد قوه مقننه در ایران ،اندیشه تشکیل عدالت خانه بود .رهبران مشروطه مهی خواسهتند
خانه ای به وجود آید که در آن نمایندگان مردم گرد آمده و شور کنند و با نظارت بر کارگزاران دولت،
نظام سلطنت مطلقه را محدود و مشروط و آن را به سلطنت پارلمانی تبدیل نماینهد ».مجلسهی کهه
«مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت»(منصوریان )98 :1386 ،باشد .نظام پارلمهانی در ایهران
از ابتدا دو مجلسی بوده است -1 :مجلس شورای ملی با نمایندگانی تماماً از طهران و ایارت به مدت
 2سال (از سال 1336و با بازنگری ق.ا 4 .سال)( .ندوشن -2 )170 :1382 ،مجلس سهنا بها ترکیبهی
نیمه انتخابی نیمه انتصابی ،دوره نماینهدگی  6سهال (از سهال  4 ،1345سهال)(رنجبر )109 :1383 ،و
همون مجلس شورای ملی ،به نمایندگی از طرف همه ملت« :وکالی مجلس شورای ملی و مجلهس
سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند ،نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایارت و وریات و بلوکهاتی کهه
آنها را انتخاب نموده اند ».اما مجلس سنا تا سال  1328تشکیل نشد( .رنجبر )93 :1383 ،بنهابراین از
ابتدا تا  ،1328نظام پارلمانی ایران علی رغم تصریح ق.ا .به تشکیل مجلس سهنا ،تهک مجلسهی و از
 1328تا  1357که انقالب اسالمی به پیروزی رسید ،دو مجلسی بوده است .پارلمان ایرانی تا پیش از
انقالب اسالمی ،تعداد  24دوره قانونگذاری را تجربه کرده است.
ب) پارلمان در جمهوری اسالمی
نهاد پارلمان با پیروزی انقالب و تأسیس نظامجمهوری اسالمی ،با حذف مجلس سنا ،یک مجلسی
شد :مجلس شورای ملی که از  59/4/31و با تصویب قانون «تعیین نام مجلس» در مکتوبات و عمل
و از سال  1368با بازنگری ق.ا رسماً به مجلس شورای اسالمی تغییر نام یافت .در ق.ا .با وجود حذف
اصل مربوط به حاکمیت ملی از اولین و دومین پهیش نهویس ق.ا و اخهتالف نظرههای در خصهو
حاکمیت ملی (ورعی .)351 :1386 ،به جهت استقرار نوعی حاکمیت الههی مردمهی در اصهل  56ق.ا
این مهم در بند  8اصل « :3مشارکت عامه در تعیین سرنوشتسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خویش» و اصل « :6در جمهوری اسالمی ایران ،امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شهود و از
راه انتخابات :انتخهاب رلهیس جمههور ،نمالینهدگان مجلهسشهورای اسهالمی» در «نفهی حاکمیهت
فردی»(بهارستانی فرد )86 :1385 ،پیش بینی شده و حتهی در بهازنگری  ،1368جهزء مهوارد «تغییهر
ناپذیر» در بازنگری ق.ا قرار گرفته است .قوه مقننه در ایران یکی از قوای حاکم و مستقل است که
به موجب اصل  :58اعمال «از طری مجلس شورای اسالمی است که از نماینهدگان منتخهب مهردم
تشکیل می شود» مجلس تماماً انتخابی با طول دوره نمایندگی  4سال که هم اکنون در دوره هشهتم
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خود قرار دارد.
گفتار دوم :جایگاه پارلمان در حقوق انگلستان و ایران
بند اول :نظریه حاکمیت پارلمان و نسبت آن با حاکمیت قانون
حاکمیت پارلمان در کنار اصل حاکمیتقانون از جمله اصول بنیادین نظامحقوقیانگلستان محسوب
می شود و دایسی نیز در کتاب مشهور خود این دو اصل را مورد بررسی قرار داده است .این حقوقدان
انگلیسی ،اصل حاکمیت پارلمان را اینگونه تعریف کرده است« :حاکمیت پارلمان به این معنا است که
به موجب قانون اساسی انگلستان ،پارلمان دارای ح تصویب یا ابطال هر قانونی است و مضافا ههیچ
شخص و یا نهادی نمی تواند مصوبات پارلمان را نسخ یا ابطال کند»
نویسنده سویسی دولولم معتقد بود که پارلمان انگلستان قادر به انجام هر کاریست مگر تبدیل مرد
به زن و بالعکس حقوقدان انگلیسی جنینگز بعداً او را به خاطر این نظر با این بیان :مورد انتقهاد قهرار
داد که «اگر پارلمان مقرر کند که همه مردان باید زن باشند ،تا آنجا که به آن قهانون مربهوط اسهت،
آنها زن خواهند بود» ) .(Harnacher, 1992: 26صرف نظر از این بیانات افراطی ،باید دید که واقعاً
حدود حاکمیت پارلمان تا کجا است و اگر حاکمیت پارلمان تا این اندازه مطل است ،چگونه میتهوان
این اصل مطل را با اصل حاکمیت قانون قابل جمع دانست؟
البته ایده حاکمیت پارلمان حاصل تأمالت صرفاً نظری نبوده بلکه نتیجهه تجربیهات عملهی مهردم
انگلستان در طول تاریخ این کشور است .این اصل در جریان انقهالب شهکوهمند 1688م و پهذیرش
اعالمیه حقوق در سال 1689م در حقوق انگلستان به تثبیت رسید و در نتیجه امتیازات ویهژه پادشهاه،
محدود و منوط به اجازه پارلمان گردید .همچنین این نظر سنتی برخی از حقوقدانان انگلیسهی ماننهد
کوک که مصوبات پارلمان را محدود به رعایت الزامات حقوق طبیعی می دانستند ،بعد از این واقعه به
حاشیه رانده شد و نتیجتاً پارلمان به عنوان یک مدعی اقتدار منحصر به فهرد در حقهوق انگلسهتان در
آمد(Munro, 1987: 79) .
با این وجود ،برخی از صاحب نظران انگلیسی ،بر این باور هستند که حاکمیت پارلمان مطل نیست
و هر یک برای ادعای خود دریل متعددی را مورد اسهتناد قهرار دادهانهد .در مقابهل ،برخهی دیگهر از
اندیشمندان از اطالق حاکمیت پارلمان دفاع میکنند .از آنجا که تعیین حدود اقتدار پارلمهان در بحه
ما یعنی امکان سازگاری و یا ناسازگاری این اصل با حاکمیتقانون دارای اهمیت خاصهی مهی باشهد،
مهمترین دریل ابراز شده توسط مدعیان عدم اطالق حاکمیت پارلمان را ذکر می کنیم.
یکی از محدودیت های وارد برحاکمیت پارلمان با توجه به تمایزی که برخی میان فراینهد تصهویب
قوانین و محتوای مصوبات پارلمان قالل شده اند ،توجیه می شود .بر اساس این نظهر ههیچ پارلمهانی
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نمی تواند پارلمان های آینده را در مورد محتوای قوانین مقید سازد ،اما در مورد آیین یا نحوه تصهویب
قوانین وضعیت عکس این است یعنی هر قانونی برای اینکه مصوبه پارلمان محسوب شهود بایهد بهه
تصویب مجلس عوام و مجلس لردها رسیده و به امضای ملکه نیز برسد و قضات باید ایهن مسهئله را
بررسی کنند و اگر معلوم شد که تشریفات تصویب قوانین رعایت شده است ،قضات موظف به اعمهال
مصوبات پارلمان هستند .به این نظریه ایراد شدهاست که اورً در انگلستان اقتدار پارلمان ناشی از یک
قانوناساسی (به عنوان قانونی برتر از قوانینعادی) نیست و لذا نمیتوان پارلمانهای آینده را در مورد
تشریفات مربوط به وضع قوانین ،مقید نمود و رانیاً تمایز دقیقیمیان محدودیتهای ناشی از تشریفات
تصویب قوانین و محتوای قوانین نم یتوان قالل شد مثالً اگر مجلس فعلی قانونی را که برای تصویب
مستلزم اتفاق آراء هر دو مجلس و سپس تأیید به وسیله همهپرسی باشد ،به تصویب برسهاند ،تقریبهاً
بعید به نظر می رسد که پارلمان های آتی بتوانند محتوای چنین قانونی را تغییر بدهند.
حقیقت این است که نظریه حاکمیت پارلمان در شکل کالسیک آن تها دههه نهود از قهرن بیسهتم
میالدی با چالش خاصی مواجه نشده بود اما در اوایل دهه نود ،پرونده ای با نام پرونهده فاکتورتهام در
محاکم انگلستان مطرح شد و از این نقطه به بعد است که نقطه عطفی در بحه از حهدود حاکمیهت
پارلمان به وجود آمده است و نظریه حاکمیت پارلمان در شکل کالسیک آن که توسط دایسی مطهرح
شده بود ،مورد تردید واقع گردیده است.
ماجرای این پرونده مهم از این قرار است که در سال 1983م .شورای اتحادیهه اروپها مقهرره ای را
تصویب کرد و در این مقرره ،سقف معینی را جهت میزان صید ماهی برای هر یهک از دول عضهو در
اتحادیه مشخص نمود .در بریتانیا به موجب قانون مربوط به کشتی های تجاری که در سال  1894م.
تصویب شده بود ،فقط دارندگان تابعیت انگلستان ح ماهیگیری در محهدوده آبههای انگلسهتان را
داشتند اما مالکیت کشتیهای صید ماهی توسط شرکتههای بهه ربهت رسهیده در بریتانیها در قهانون
1894م .منع نشده بود و همین امر باع شد که ماهی گیران اسپانیایی شرکتههایی را در انگلسهتان
ربت نموده و در محدوده دریایی متعل به انگلستان ،به ماهیگیری مشغول شوند که این امر به ضرر
میزان سهم انگلستان در زمینه صید ماهی بود چرا که این شرکتها اغلب ماهیهای صید شهده را در
اسپانیا تخلیه میکردند .دولت بریتانیا برای حل این مشکل ،قهانون کشهتیههای تجهاری  1988م .را
تصویب کرد و در آن قانون شرط مالکیت هفتاد و پنج درصدی شهرکتههای فهوق را توسهط تهابعین
حقیقی انگلستان پیشبینی نمود و نتیجتاً امکان ادامه کار دیگر بهرای شهرکتههایی مثهل فاکتورتهام
وجود نداشت .شرکت فاکتورتام که از این تصمیم دولت بریتانیها متضهرر شهده بهود ،در دادگهاهههای
انگلستان طرح دعوی کرد و ضمناً خواستار صدور قرار دستور موقهت نیهز شهد .ایهن پرونهده پهس از
رسیدگی در شعبه دادگاه ملکه و صدور حکم ،در دادگاه استیناف مورد استیناف واقع شد و نهایتاً قضیه
در نزد مجلس لردها نیز مطرح گردید .هرچند که مجلسلردان صدور قرار دستور موقت علیه مصوبات
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پارلمان را مغایر با حقوق انگلستان می دانست اما صرف نظر از الزامات حقوقی داخلهی انگلسهتان ،در
مورد این مسئله مردد بود که آیا به موجب حقوق اتحادیه ،دادگاه های انگلسهتان موظهف بهه صهدور
چنین قراری هستند یا خیر؟ مجلس لرد ها این سؤال را به دیوان جامعهه اروپها (بعهداً اتحادیهه اروپها)
ارجاع نمود .دیوان جامعه اروپا به این پرونده رسیدگی کرد و با تأکید بر تفوق حقوق جامعه بر حقهوق
داخلی دول عضو ،به سؤال ارجاع شده پاسخ مثبت داد.
همچنین کشور انگلستان که از جمله امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ،سهرانجام
در سال  1998م .قانون حقوق بشر را تصویب کرد .این قانون از قضات می خواهد که تها حهد امکهان
مصوبات پارلمان را متناسب با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تفسیر نمایند اما در مواردی کهه قهوانین
در تعارض با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داده شوند ،قضات موظهف بهه صهدور اعالمیهه
عدم سازگاری هستند و پس از صدور این اعالمیه ،پارلمان مختار است که اقهدام رزم را بهرای رفهع
تعارض انجام بدهد اما نکته مهم این است که در عمل از زمان اجراییشدن قانون حقوقبشر در سال
2000م .در انگلستان ،نوزده مورد اعالمیه عدم سازگاری از طرف قضات صادر شده است و همه ایهن
نوزده مورد به نحوی مورد توجه پارلمان قرار گرفته اند یعنی پارلمان در جهت رفع تعارض وارد عمهل
شده است و به نظر می رسد که این امر یعنی پذیرش قرارهای عدمسازگاری از سوی پارلمان ،شکلی
عرفی به خود گرفته است و پارلمان تحت فشار افکار عمومی جامعه ،در عمل ،به اعالمیه های صادره
از طرف قضات ترتیب ارر می دهد ( .)McKusick,2012منتقدین حاکمیهت پارلمهان معتقدنهد کهه
حاکمیت پارلمان امروزه دیگر مطل نیست و در این باب به سه مورد ذیهل اسهتناد مهیکننهد .قهانون
جامعهاروپا تصویبشده توسط پارلمان انگلستان در سال 1972م .و قانون مربوط به حقوق بشر سهال
1998م .و سه قانون دیگر که در سال1998م .تصویب شده اند و اختیهاراتی را بهه اسهکاتلند ،ویلهز و
ایرلند شمالی واگذار م ینمایند اما طرفداران اطالق حاکمیت پارلمان بر این باور هسهتند کهه در همهه
این موارد ،پارلمان خود رضایت به محدود کردن قدرتش داده است و حد اقل از نظر تئوری می تهوان
گفت که پارلمان اگر بخواهد می تواند این مصوبات را نسهخ کنهد ) .(Bingham, 2007: 15ملهزم
بودن پارلمان با توجه به عرف به تبعیت از اعالمیه های ناسازگاری صادر شده از سوی قضات نیز بها
این بیان مورد اعتراض واقع شده است که اگر پارلمان همیشه ملزم به تبعیت از اعالمیهه ههای عهدم
سازگاری که قضات صادر می کنند است ،چرا خود قانون یعنی قانون حقوق بشر سال 1998م .اختیهار
اعالم بی اعتباری قوانین مغایر با حقوق بشر را به خود قضات محول نکرده است؟
در حقیقت پارلمان آگاهانه چنین اختیاری را به قضات نداده است و این بدین معنا است که در نظر
پارلمان ،این نهاد ممکن است در برخی از قضایای مهم و مورد اختالف بخواهد بنا بهر مصهالحی کهه
تشخیص می دهد ،بر خالف اعالمیه های عدم سازگاری که توسط قضات صادر می شوند ،بهر نظهر
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خود اصرار بورزد ).(Goldsworthy, 2010: 30
عالوه بر آ نچه که گفته شد ،برخی از قضات مدعی هستند که نظریهه حاکمیهت پارلمهان مخلهوق
کامن ر بوده و به عنوان بخشی از کامن ر قابل تغییر توسط دادگاه ها است اما این ادعا با واقعیهات
تاریخی در مورد منشأ حاکمیت پارلمان هم خوانی ندارد (Alder, 1999: 99) .این ادعا که ذکهر آن
رفت  ،در برخی از پرونده ها توسط قضات مطرح شده است .مثال در پرونده مههم جکسهون بهر علیهه
دادستان کل ،لرد استین با وجود پذیرش حاکمیت پارلمان به عنوان یکهی از اصهول حقهوق اساسهی
انگلستان بر این باور بود که حاکمیت پارلمان مبتنی بر یک برداشهت قضهایی اسهت و قابهل تغییهر و
جایگز ین کردن است .این امر به ویژه در نظم جدید ناشی از تصویب قانون حقوق بشر سهال 1998م.
قابل توجه است .لرد استین اعالم کرد که خصوصاً در موردی که پارلمان اقدامی در جههت لغهو حه
بازنگری قضایی بر اعمال دولتی و یا عملکرد عادی دادگاه ها انجام بدهد ،دادگاه عالی ممکهن اسهت
به این نتیجه برسد که مسئله بازنگری قضایی از چنان اهمیتی در قانون اساسی انگلسهتان برخهوردار
است که حتی پارلمان نیز قادر به لغو نمودن آن نیست(Young, 2012: 269)».
با توجه به مباح مطرح شده ،به نظر می رسد که ادعای وجود عرفی مبنی بر ملزم بودن پارلمهان
به تبعیت از اعالمیه های عدم سازگاری که توسط قضات و به موجب قانون حقوق بشر1998م .صادر
می شوند ،ادعایی شتاب زده باشد اما این حقیقت را نیز باید پذیرفت که چهره نظام حقوقی انگلستان
خصوصاً پس از تصویب قانون حقوق بشر1998م .به میزان قابل توجهی دگرگون شده است و نظریهه
حاکمیت پارلمان تنها در عالم نظر می تواند مطل محسوب بشود و لهذا نظریهه کالسهیک حاکمیهت
پارلمان دیگر منعکس کننده واقعیات کنونی نظام حقوقی انگلستان نیست .ولی این سخن بهه معنهای
حذف نظریه حاکمیت پارلمان از صحنه سیاسی انگلستان نمی باشد و تنها می توان مهدعی شهد کهه
این نظریه تا حدودی تعدیل شده است .این نکته را نیز نبایهد فرامهوش کهرد کهه افکهار عمهومی در
انگلستان ،همیشه مانعی جدی بر سر راه حاکمیت پارلمان در معنای افراطی آن بوده است.
حال با توجه به شناختی که نسبت به وضعیت کنونی نظریه حاکمیت پارلمان پیدا کرده ایم ،رابطهه
و امکان جمع میان حاکمیت پارلمان و حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار می دهیم .در نظر دایسهی،
حاکمیت پارلمان تعارضی با حکومت قانون ندارد چون اورً مصوبات پارلمان حاصل عمل مشترک سه
نهاد مختلف یعنی مجلس عوام ،مجلس لرد ها و مقام سلطنت است وحاکمیت پارلمان تنها در قالهب
این مصوبات متجلی می شود .ضمن اینکه قوانین مصوب در معهرض تفسهیر از جانهب قضهات قهرار
دارند .رانیاً قوه مقننه در امور اجرایی دخالت مستقیم نمی کند و قوه مجریه نیز برای اعمال صالحیت
های اختیاری خود به اذن پارلمان نیاز دارد و بطور خالصه تفکیک قوا و تفاسیر دادگاه هها از قهوانین،
حاکمیت پارلمان را تعدیل کرده اند و لذا این مفهوم با حاکمیهت قهانون سهازگار اسهت .ایهن ادعهای
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دایسی از سوی اندیشمندان انگلیسی مورد انتقاد قرار گرفته است که به این انتقاد ها اشاره می شود.
به نظر دایسی انتقاد شده است که دادگاه ها در اعمال صالحیت خویش در جههت کنتهرل قهوانین
مصوب پارلمان از طری فن تفسیر با محدودیت هایی مواجه هستند .از جمله اینکه :اورً قهانونی کهه
صراحتاً محدود کننده آزادی اشخا باشد ،امکان مانور چندانی را برای قضات از طریه توسهل بهه
تفسیر قوانین باقی نمیگذارد .رانیاً این نکته را هم باید در نظر داشت که اقتدار قضات در مواجههه بها
مصوبات پارلمان از این جهت نیز با محدودیت جدی روبرو است که در انگلستان ،دادگاه نمهی توانهد
حکم به مغایرت قانون مصوب پارلمان با قانون اساسی بدهد .مضافاً پارلمان در نظریه دایسهی از سهه
جزء تشکیل می شود؛ مجلس عوام ،مجلس لرد ها و مقام سلطنت .در زمان دایسی ،مجلس لهرد هها
دارای قدرت قابل توجهی در برابر عوام بود و می توانست در صورت لهزوم بهر سهر راه اراده مجلهس
عوام مانع مهمی باشد اما بعد از تصویب قانونی در سال 1911م .این تهوازن قهدرت بهر ههم خهورد و
قدرت عوام بر مجلس لرد ها فزونی پیدا کرد و مجلس عوام نیز در کنترل دولت بود و حتهی دایسهی
نیز که از افتادن حاکمیت کشور در دست یک نهاد واحد بیم داشت ،بهه فکهر راهکهار ههای مناسهب
دیگری برای کنترل قدرت قوه مجریه افتاد مانند اعالمیه حقهوق بهه شهیوه آمریکهایی و توسهل بهه
رفراندم .بنابر این ادعای دایسی در مورد امکان جمع میان دو مفههوم حاکمیهت پارلمهان و حاکمیهت
قانون اقناع کننده نمی باشد.
در وضعیت کنونی نیز برخی از اندیشمندان همچنان بر امکان جمع حاکمیت پارلمهان بها حکومهت
قانون اصرار می ورزند .به عنوان مثال ،یکی از نویسندگان انگلیسی بر این بهاور اسهت کهه حاکمیهت
پارلمان با نظریه حکومت قانون ناسازگار نیست .وی معتقد است که کنترل مصوبات پارلمهان توسهط
قضات و اعالم عدم اعتبار این مصوبات توسط قضات ،جزء الزامهات و ویژگهیههای ذاتهی حاکمیهت
قانون نیست و اساساً چرا باید تصمیم گیری در باب اصول مربوط بهه اخهالق سیاسهی را بهه قضهات
محول کرد و چرا باید آن ها را بر نهاد انتخابی پارلمان ترجیح داد .همچنهین او بهر سیسهتم قضهایی
کنترل قوانین این ایراد را می گیرد که احکام قضایی غیر قابل پیشبینی و نامعین هسهتند .همچنهین
این وضعیت یعنی عدمتعین احکامقضایی با توجه به ارری که ابطال مصوبات پارلمان در وضعیتهای
پیش از صدور چنین حکمی به جا می گذارد ،بدتر خواهد شد.
او ادامه میدهد که ترکیب و ساختار پارلمان و آیین و تشریفات پیچیده حاکم بر تصمیمگیریههای
آن محدودیت مهمی جهت نظارت بر اعمال قانونگذار محسوب مهی شهوند .البتهه نویسهنده بهه ایهن
حقیقت که در نظام پارلمانی انگلستان ،به دریلی مانند تسلط حزب صاحب اکثریت بر مجلس عوام و
در مقابل ،ضعف مجلس لرد ها در برابر مجلس عوام که باعه عهدم تعهادل رزم در نظهام پارلمهانی
انگلستان شده است اعتراف می کند و معتقد است که بجای توسل به نظارت قضات به موجب اسهناد
حقوق بشر ،باید این نقص راه یافته در سیستم پارلمانی را برطرف کرد .او معتقد است که ایهن شهیوه
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تلفیقی که در انگلستان انتخاب شده است و بر اساس آن قضات در مواجهه با مصوبات پارلمان فقهط
می توانند اعالمیه عدم سازگاری صادر کنند و تصمیم گیری نههایی بها خهود پارلمهان اسهت ،شهیوه
مناسبی جهت جمع میان الزامات دموکراسی با مسئله نظارت قضایی می باشد.
به نظر ما ،در این باب که تلفی پذیرفته شده در انگلستان به موجب قهانون حقهوق بشهر 1998م.
شیوه ای هوشمندانه برای جمع حاکمیت پارلمان با مسئله نظارت قضایی بر مصوبات پارلمهان اسهت،
شاید ح با نویسنده فوق الذکر باشد و این مدل با وضعیت نظام حقوقی انگلستان ،در وضعیت فعلهی
آن تناسب بیشتری داشته باشد اما سایر استدررت وی خالی از اشکال به نظر نمیرسند .پیش فرض
این نویسنده این است که باید جانب دموکراسی یعنی نهاد انتخابی پارلمان را گرفت و نباید نهاد غیهر
انتخابی قضاوت بر پارلمان مسلط شود یعنی ترجیح دموکراسی بر آنچهه کهه امهروزه آن را حکومهت
قضات می نامند .همچنین وی معتقد است که گهاهی مصهلحت برتهری اقتضها دارد کهه در مهوردی
مشخص بر خالف الزامات حاکمیت قانون عمل شود به این شرط که این موارد استثنایی قابل توجیه
باشند .در مقابل این استدرل ،باید پرسید که آیا دموکراسی ارزشی مطله و نههایی اسهت یعنهی آیها
همیشه باید به نفع نهادهای مبتنی بر دموکراسی در مقابل نهادهای غیر انتخهابی اصهرار کهرد و آیها
واگذاری تصمیم گیری در موارد حساس و بح انگیز بهه قضهات کهه افهرادی صهاحب تخصهص و
مستقل هستند ،مناس بتر از تأکید مطل بر الزامات دموکراسی نیست؟ باید این حقیقت را پذیرفت که
دموکراسی نیز آفات خا خود را دارد و از نظر تاریخی نیز دوره خوش بینی مطل نسبت به مجالس
مقننه به سر آمده است .چه تضمینی وجود دارد که مجلسی که در دست یک حزب مشخص اسهت،
بتواند حامی حقوق اقلیت نیز باشد .آیا پذیرش مدل نظارتقضایی با ایده تفکیک قوا و لزوم پیشگیری
از تجمیع قدرت در دست یک نهاد واحد تناسب بیشتری ندارد؟ ضمناً ترس از تفوق قهوه قضهاییه بهر
قوه مقننه بیشتر در برداشت فرانسوی از تفکیک قوا مطرح است و به همین دلیل است که در فرانسه
اختیار نظارت بر قوانین را بر عهده مرجعی خا (شورای قانون اساسی) قرار داده اند و در انگلسهتان
که نظام حقوقی کامن ری آن شباهت زیادی با نظام حقهوقی ایهارت متحهده امریکها دارد ،اعطهای
اختیار نظارت بر مصوبات پارلمان به قوه قضاییه قابل پذیرش به نظر می رسد .البته مؤلف به درسهتی
به عدم توازنی که در سیستم پارلمانی انگلستان وجود دارد اشاره کرده است ولی این سیستم پارلمانی
نتیجه تحورت تاریخی حقوقانگلستان است که باع تفوق مجلس عوام بر مجلس لردها شده است.
دور از ذهن به نظر می رسد که بتوان مجلس لردها را به شکل گذشته آن احیا کرد مگر اینکه منظور
نویسنده این ارر این باشد که باید به مجلس لردها ماهیتی کامالً انتخابی داده شود و در نتیجه جایگاه
آن را باید مانند مجالس دوم انتخابی ارتقا داد اما حتی اگر چنین شود ،گرچه مضرات نظریه حاکمیهت
پارلمان کاهش پیدا میکند اما وجود یک نظام دو مجلسی متوازن نیز در صورتی که نظارت دیگهری
بر اعمال پارلمان پیش بینی نشود ،مانع اقناع کننده ای بر سر راه تصویب قهوانین مغهایر بها الزامهات
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حکومت قانون ،به نظر نمیرسد.
ذکر تجربه بح های مطرح شده در نظام حقوقی ایارت متحده امریکا در ارتباط با ایراد عدم تعین
احکام قضایی در اینجا رزم به نظر میرسد .نظریه عدم تعین که در دهههای هشهتاد و نهود از قهرن
بیستم در امریکا مطرح بوده است ،بیان می کند که در شمار قابل توجهی از پروندههای مشابه ،نظهام
قضایی احکام یکسانی صادر نکرده است .پس به نظر می رسد که علت این وضع اعمال معیهارههایی
به غیر از قوانین و قواعد حقوقی است .مثالً وکال قادرند تا جریان رسیدگی را به سمتی که میخواهند
متمایل نمایند .در مقابل به این ادعا پاسخ داده شده است که در اکثر پرونده ها که پرونده های فاقهد
پیچیدگی هستند ،وکال قادرند از پیش نتیجه رسیدگی را پیش بینی نمایند .در مقابل ،معتقدان به عدم
تعین احکام قضایی معتقدند که بسیاری از  72پروندههایی که در ابتدا آسان بهه نظهر مهی رسهند ،در
دست قضات و وکالی خبره ای که درصدد رسیدن به حکمی مشخص هستند ،به پرونده ای پیچیهده
تبدیل می شوند و مضافاً رسیدن قضات در پرونده های فاقد پیچیدگی به نتهایج واحهد لزومهاً نهه بهه
مع نای اعمال قوانین است و چه بسا که نتیجه عوامل دیگری مانند طهرز فکهر مشهابه آن هها باشهد.
همچنین تعداد قابل توجهی از پرونده ها نیز دارای پیچیدگی های خاصی هستند و قاضی باید از میان
تفاسیر مختلف یکی را برگزیند و این مسئله ،پیش بینی نتیجه رسیدگی را مشکل می کند .در مقابهل
گفته شده است که به هر حال ،در هر یک از نظام های حقوقی دنیا ،درجه ای از عدم تعهین اجتنهاب
ناپذیر است و عبارات کلی قوانین در معرض تفاسیر مختلف قرار دارنهد و حکهم همهه موقعیهتههای
جزلی را نیز نمی توان از پیش تعیین نمود .ضمناً احتمال سوء تفسیر قضات نیز امری نیسهت کهه بهه
کلی بتوان از آن پرهیز نمود .همچنین این گروه این حقیقهت غیهر قابهل اجتنهاب را مهیپذیرنهد کهه
مجموعه فعارن عرصه قضا یعنی وکال و قضات ،دارای پس زمینه های مشترکی هستند و معتقد بهه
سنت های حقوقی مشترکی هستند که باع می شود تا حد زیادی بتهوان نتیجهه پرونهده را از قبهل
پیش بینی کرد و برخی از تفاسیر را می توان با توجه به این عرف ها و سنت های رایج ،از پیش غیهر
محتمل به حساب آورد .نتیجتاً امروزه در حقوق امریکا این امر پذیرفته شده است که ایراد عدم تعین
با حاکمیت قانون تعارضی اساسی که به انکار حکومت قانون بینجامد ندارد(Tamanaha: 65) .
نتیجتاً با توجه به مباح مطرح شده ،همانطور که حتهی طرفهداران امکهان جمهع میهان حاکمیهت
پارلمان و حکومت قانون نیز اعتراف کرده اند ،وضعیت کنونی حاکمیت پارلمان با توجهه بهه نظهام دو
حزبی حاکم بر انگلستان و عدم توازن قدرت میان مجلس عوام و مجلس لرد ها قابل انتقاد بهه نظهر
می رسد .لذا تصویب قانون حقوق بشر 1998م .را باید گامی مثبت در جهت تعدیل و بهبود وضهعیت
موجود تلقی کرد .ضمناً این احتمال نیز بعید به نظر می رسد که دولت انگلسهتان در آینهده ،در صهدد
تضعیف نقش قضات در زمینه کنترل بر قوانین و یا نسخ قانون حقوق بشر 1998م .بر آید .بهالعکس،
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با توجه به تحورت سال های اخیر مانند تصویب قانون اصالحات اساسهی در سهال  2005و اعطهای
استقالل بیشتر به قوه قضاییه که در مباح بعدی به آن خهواهیم پرداخهت ،ظههور قهوه قضهاییه ای
فعالتر در بح نظارت بر مصوبات پارلمان ،بعید به نظر نمی رسد.
بند دوم :مجلس شورای اسالمی و وظیفه نظارت اساسی بر مصوبات آن
در کشور ما ،مسالل مختلف راجع به نحوه تشکیل و ترکیب و اختیارات مجلس شورای اسهالمی در
قانون اساسی به عنوان قانون برتر مشخص شده است .به استناد اصل هفتاد و یهک قهانون اساسهی:
«مجلس شورای اسالمی در عموم مسالل در حدود مقرر در قانون اساسهی ،مهی توانهد قهانون وضهع
کند ».اما از نظر حقوق دانان ما ،وجود یک دادگهاه عهالی جههت تضهمین برتهری قهانون اساسهی از
ملزومات نظریه حاکمیت قانون محسوب می شود( .طباطبایی مؤتمنی )201 :1382 ،رزم به توضهیح
است که در دنیا دو شیوه برای نظارت بر مطابقهت قهوانین بها قهانون اساسهی معمهول اسهت :مهدل
امریکایی و مدل فرانسوی .در مدل امریکایی کنترل قوانین ،دادگاه ها در ضهمن رسهیدگی خهود بهه
دعاوی میان افراد و در صورتی که یکی از طرفین دعوی ،قهانون مهورد اسهتناد توسهط طهرف دیگهر
دعوی را مغایر قانوناساسی بداند ،دادگاه به این ایراد رسیدگی میکند و در صورت پذیرفتن این ادعا،
از اعمال آن قانون در دعوای مزبور امتناع می نماید اما این قانون از نظم حقوقی خارج نمیشود مگر
اینکه دیوان عالی کشور رأی به مغایرت آن با قانون اساسی بدههد کهه در آن فهرض ،همهه محهاکم
مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور هستند و در نتیجه آن قانون عمالً قابلیت اجرایی خود را از
دست می دهد .در مقابل ،در مدل اروپایی کنترل قوانین ،یک مرجعخا پس از تصویب یک مصوبه
در پارلمان و قبل از اجرایی شدن آن مصوبه ،آن قانون را از جهت مطابقت بها قهانون اساسهی مهورد
بررسی قرار می دهد و در صورت تشخیص مغایرت ،آن مصوبه بکلی فاقد اعتبار میباشد( .طباطبهایی
مؤتمنی)187 :1386 ،
در ایران ،نظارت قضایی بر قوانین مصوب مجلس به شیوه فرانسوی مورد پذیرش قرار گرفته است
و این وظیفه یعنی بررسی عدم مغایرت قوانین مصوب پارلمان با قانون اساسی و همچنهین شهرع بهر
عهده شورای نگهبان قرار گرفته است ولی قضات دادگاههها از چنهین حقهی برخهوردار نیسهتند و بهه
عبارت دیگر نمی توانند اعتبار مصوبات مجلس را در برابر قانون اساسی مورد بررسی قرار بدهند یعنی
شیوه امریکایی نظارت بر مصوبات پارلمان ،در ایران پذیرفته نشده است (تیال .)163 :1384 ،مجلهس
شورای اسالمی نمی تواند قوانینی« :اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می کند که وضع کند کهه
با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشهته باشهد تشهخیص ایهن امهر بهه
ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
همچنین به استناد اصل نود و سوم قانون اساسی« :مجلس شورای اسالمی بهدون وجهود شهورای
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نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفهر حقوقهدان
شورای نگهبان».
با این وصف ،مدل کنترل اساسی در کشور ما با وضعیت کشور انگلستان کامالً متفاوت میباشد .در
انگلستان قانوناساسی شکلی یعنی قانونی که از نظر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی برتر از قهوانین
مصوب پارلمان باشد ،وجود ندارد .اما می توان گفت که در نظام حقوقی انگلستان ،کنوانسیون اروپایی
حقوق بشر که به موجب قانون حقوق بشر مصوب 1998م .در حقوق انگلستان ادغام شده است ،نقش
قانون اساسی برتر را در بح نظارت بر مصوبات پارلمان ،بازی میکند .ولی دیدیم کهه قضهات تنهها
ح صدور اعالمیه عدم سازگاری را دارند و تصمیم نهایی با خود پارلمان است .در نظام حقهوقی مها،
مجلس شورای اسالمی بر خالف پارلمان انگلستان ،از اختیهار مطله در امهر قانونگهذاری برخهوردار
نیست .لذا از این جهت ،وضعیت قوه مقننه در ایران با لزوم نظارت بر مصوبات قوه مقننه بهه عنهوان
یکی از الزامات حاکمیت قانون ،مطابقت دارد اما سیستم پیش بینی شهده در قهانون اساسهی مها نیهز
خصایص و مشکالت خا خود را دارد که در ادامه به برخی از این موارد که ذکر آن ها در ارتباط با
حاکمیت قانون ،رزم به نظر می رسد ،اشاره می شود.
به موجب قسمتی از اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی «:مجمع تشخیص مصلحت نظام بهرای
تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبهان خهالف مهوازین
شرع و یا قانون اس اسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شورای نگهبان را تهأمین
نکند به دستور رهبری تشکیل می شود  ».رزم به ذکر است که مجمع در این مورد ح قانونگهذاری
ندارد و فقط باید به ادعای مجلس رسیدگی نماید و معلوم سازد که آیها اورً مصهلحت مهورد ادعهای
مجلس وجود دا رد و رانیاً اهمیت مصلحت مورد نظر مجلس تا انهدازه ای اسهت کهه موجودیهت پیهدا
کردن قانون مورد بح در مجمع را توجیه نماید یا خیر؟
در اینجا ذکر نکاتی در باب اصطالح مصلحت رزم به نظر می رسد «.مصهلحت از مهاده «صهلح»
است و ضد آن را مفسده گویند .برخی از واژه شناسان آن را به معنای خیر و کار نیک و ضد فسهاد و
برخی دیگر آن را عملی که نفعی عاید انسان می کند ،دانسته اند .مصلحت در اصطالح ،به هر پدیده
طبیعی یا فعل انسانی که سودمند و متصف به خیر باشد اطالق می شود .هر پدیده یا فعل انسانی باید
از دو عنصر حسنذاتی و مفید بودن برخوردار باشد تا عنوان مصلحت بر آن اطالق شود ،اما در دیدگاه
اسالمی ،اصطالح مصلحت بر منفعتی اطالق می شود که شارع حکیم برای بندگانش قهرار داده کهه
عبارت است از حفظ دین ،جان ،عقل ،نسل و اموال از راهههای مشخصهی کهه در شهرع ذکهر شهده
است(».رحمت اللهی)1389 ،
فقهای امامیه معتقد هستند که عقل انسان قادر به فهم مصالح و مفاسد احکام می باشد و احکامی
که بر مبنای این مصالح توسط حاکم اسالمی صادر می شود ،احکام حکومتی نامیده مهی شهوند .امها
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حاکم اسالمی در تشخیص این مصالح مقید به رعایت معیار هایی است .این معیار ها عبارتند از:
 -1مصالح عمومی ناظر به جنبه اجتماعی زندگی مردم هستند.
 -2مصالح گفته شده باید متناسب با احکام شریعت باشند و در صورت تزاحم میهان ایهن مصهالح بها
احکام اولیه ،احکام اولیه موقت ًا در جهت حفظ مصالح مهم تهر جامعهه متوقهف مهی شهوند ولهی ایهن
وضعیت به معنی نقض احکام اولیه شریعت نیست.
 -3احکامی که بر مبنای مصلحت صادر می شوند باید در جهت تحق همان اهدافی صادر بشوند که
دین در صدد تحق آن ها است.
 -4مصالح عمومی باید توسط حاکم اسالمی و با توجه به نظرات کارشناسی تعیین شوند .البته مفهوم
مصلحت هم در غرب و هم در میان اهل سنت مفهومی با سابقه و شناخته شده است امها در اندیشهه
تشیع پدیده ای نو محسوب می شود که مشخصاً در نظام حکومتی جمهوری اسالمی ما و توسط امام
خمینی (ره) در سال های پایانی عمر ایشان مورد تأکید قرار گرفته است.
با توجه به مباح مطرح شده در باب مصلحت ،معلوم می شود که اساساً بح مصهلحت و صهدور
احکام حکومتی بر مبنای مصالح عمومی جامعه اسالمی ،در ارتباط با احکام شریعت مطرح می شود و
لذا این که قانون اساسی به موجب اصل یکصد و دوازدهم خود اجهازه تأییهد قهوانین مخهالف قهانون
اساسی را نیز به عذر مصلحت به مجمعتشخیصمصلحت واگذار کرده است ،اشتباهی فاحش میباشد
و این وضعیت حاکمیت قانون اساسی را به عنوان قانون برتر و قانون مبنایی حکومت متزلزل میکند.
مصلحت حکومت و مردم در حفظ قانون اساسی و احترام به این میثاق ملی است و اگر بخش ههایی
از قانون اساسی نیز پس از گذشت زمان دیگر پاسخگوی نیاز های جامعه نباشد ،باید از طریه مقهرر
در این قانون یعنی با توجه به اصل صد و هفتاد و هفتم قهانون اساسهی ،در جههت بهازنگری در ایهن
قانون اقدام شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که صالحیت عام مجلس شورای اسالمی که در
اصل هفتاد و یک قانون اساسی آمده است و در ابتدای این مبحه بهه آن اشهاره رفهت ،بهه دریهل
دیگری نیز در کشور ما محدود شده است .توضیح اینکه در ایران ما با تعهدد مراجهع تصهمیم گیهری
مواجه هستیم و در مورد جایگاه دقی مصوبات برخهی از ایهن مراجهع ماننهد شهورای عهالی انقهالب
فرهنگی( ،که ذکری از آن در قانون اساسی نیامده است) شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشهخیص
مصلحت نظام (در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت در جهت تعیین سیاست های کلی نظام و یها
حل معضالت نظام عمل می کند) ابهامات زیادی وجود دارد و تا این ابهامات حهل نشهوند ،وضهعیت
حاکمیت قانون در این حوزه مبهم خواهد ماند.
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نتیجه گیری
اساس رژیم پارلمانی ،انگلستان و ایران قرار زیر است:
الف :قوه مجریه ،دو رکنی است .یعنی در رأس آن ،یک مملکت (پادشاه یا رلیس جمههور) قهرار دارد
که قاعدتاً غیر مسئول است و یک رلیس (نخست وزیر یا رلیس الوزراء) کهه همهراه بها کابینهه وزراء،
کلیه مسئولیتهای سیاسی را بر عهده دارد .در ایهران مقننهه یهکرکنهی اسهت و در راس آن ریهس
جمهور قراردارد اما رهبری در ایران به کل قوای حاکم نظارت دارد و سیاسیت های کلی نظام نیهز در
دستان رهبری است.
ب :مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند و ح دارند کلیه اقدامات و عملیات حکومهت
را زیر نظر بگیرند و از راه سئوال و استیضاح و ایجاد کمیسیون های تحقیقاتی یها نهادههای نظهارت،
چون دیوان محاسبات ،قوه مجریه را کنترل کند.
ج -پارلمان ح دارد یا صدور رأی عدم اعتماد ،حکومت را واژگون نماید و هیهأت وزرای جدیهدی را،
مواف با تمایل اکریت نمایندگان ،بر مسند قدرت بنشاند.
د -در مقابل ،حکومت نیز وسالل گونه گونی برای تأریر بر قوه مقننه ،در اختیار دارد .لهوایح قهانونی را
تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد می نماید .وزیرا می توانند در مجالس شرکت کننهد و از لهوایح و
نظریات و سیاست های خود دفاع نمایند .وزراء می توانند .اساس نعادل در رژیم پارلمانی ،بر دو وسیله
متقارن استوار است :یکی مسئولیت سیاسی وزراء در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه بها رای عهدم
اعتماد نمایندگان و دیگری ح انحالل پارلمان توسط قوه مجریه .چرا که رلهیس حکومهت (دولهت)
بوسیله پادشاه یا رلیس جمهور تعیین می گردد و پس از تواف یا تمایل اکثریت نمایندگان پارلمان به
این سمت منصوب می شود .نخست وزیر ،وزراء خود را انتخاب کرده بهه پارلمهان معرفهی مینمایهد و
ضمناً اصول برنامه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود را برای نمایندگان تشریح می کند .اگر اکثریهت
نمایندگان به کابینه وزراء رای اعتماد دادند حکومت مستقر شده و به فعالیت میپردازند .لکن ،پارلمان
ح دارد ،در صورتی که شی سیاسی دولت را مواف میل خود نیافت ،با صدور رای عدم اعتماد آن را
واژگون کند الزام به پاسخگویی وزراء ،نسبت به سوال هها و استیضهاح ههای نماینهدگان مجهالس را
مسئولیت سیاسی می نامند .درژیم های پارلمانی ،در برابر حربه سقوط کابینه کهه در اختیهار مجلهس
است ،اصل انحالل مجلسین ،بعنوان حربه متقابل مجریه عنوان شده است اگر میان مجریه و مقننهه
اختالف حاصل شد و نخست وزیر و وزیرا احساس کردند که مورد پشتسبانی افکار عمهومی هسهتند،
می توانند از رلیس مملکت انحالل پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را به انتخابات جدیهد و رای
مردم ارجاع دهند .اگر اکثریت رای دهندگان واقعاً از هیأت دولت پشتیبانی کنند ،قاعدتاً به نمایندگانی
رای خواهند داد که پشتیبانی این هیأت باشند و وزراء در این بازی ،قوی تر از پیش بکار ادامه خواهند
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داد .ولی اگر در انتخابات مجدد ،اکثریت با مخالفان دولت بود ،کابینه ساقط گردیده و اشخا دیگهر
مأمور تشکیل کابینه خواهند گردید  .به هر حال ،از مباح مطرح شده در فوق نتیجه می گیریم که بر
خالف تعریفی که در انگلستان از حاکمیت پارلمان شده است ،در قانوناساسی ما ،اورً مجلس شورای
اسالمی ح وضع هر قانونی را ندارد و صالحیت عام قانونگذاری آن به دریل متعددی محدود شهده
است و رانیاً تمامی مصوبات مجلس شورای اسالمی جهت تطبی با شرع و قانون اساسی باید توسهط
شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرند.
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