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 بررسي تطبيقي نظام قانونگذاري در هند و ايران 

 

 

 

 

 

 چكيده

هستيم. در واقع از دل  در اين مقاله در صدد مقايسه اي ميان نظام پارلماني و قانونگذاري در دو كشور هند و ايران

همين مطالعات تطبيقي است كه ميتوان براي برخي مسائل و مشكالت و بن بستهاي حقوقي راه حلي يافت، چراكه 

مطالعه تطبيقي سبب بهره مندي پژوهشگران از تجارب و آزمون و خطاي ملل مختلف ميشود كه ميتوان بدون 

ند شد.ضرر تجربه شخصي آنها از نتايج آن تجارب يهره م  

يكي از با تجربه ترين و قديمي ترين نطامهاي حقوقي كه در طول سالها تغييرات گوناگوني يافته تا به نقطه كنوني 

برسد، نظام حقوقي هندوستان است. كه در اين مقاله به بررسي و مقايسه آن با ايران ميپردازيم، كه البته به سبب 

نظام حقوقي هند نپرداخته، اين مقاله قطعا داراي كاستي هايي است آنكه تاكنون مقاله اي به طور خاص به بررسي 

 كه پيشاپيش پوزش مي طلبم.
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 »مقدمه«

قانون  153، »سياست«اي نيست. مثالً ارسطو براي نوشتن كتاب هاي حقوقي گوناگون كار تازهي نظاممقايسه

شهرهاي يونان قديم يا دول ديگر را مورد مطالعه قرار داده است. سولون، دولتمرد و حقوقدان قرن ششم  -دولت

 هاكرده ظاهراً دسمويرقبل از ميالد يونان، براي تنظيم قانون اساسي و ديگر قوانين آتن، با همين روش كار مي

)Decemvirs( ي رومي دادگاه آزاديها، در قرن پنجم پيش از ميالد، براي تنظيم الواح دوازده يعني قضات دهگانه

 اند. گانه تحقيقات مشابهي در شهرهاي يونان بزرگ به عمل آورده

قي هاي حقوي تطبيقي نظامهاي تنظيم قوانين مناسب و سنجش قوانين، مطالعهبنابراين يكي از بهترين روش

هاي حقوق اساسي، به ويژه تفكيك قوا براي درك و بيان اصول يك حكومت است. مونتسيكو نيز براي وضع تئوري

 مطلوب از روش مقايسه و تطبيق كمك جسته است. 

در اين نوشتار بنده قصد دارم به تبيين نظام قانونگذاري كشور هندوستان و مقايسه و تطبيق اين نظام با نظام 

دارند و به لحاظ زيادي ي هادو كشور به لحاظ فرهنگي شباهتاين  چونشور عزيزمان ايران بپردازم. قانونگذاري ك

شباهت به ايران نيست، چرا كه همانطور كه در هندوستان اقوامي گوناگون از قبيل  نيز بي اديانتنوع اقوام و 

يسم، مسيحيت و ... وجود دارد و اين هندي كه، پارسها، هندوها و ... و يا ادياني چون اسالم، هندوئيسم، بود

هاي تنوعات سبب شده، اصطالحاً اين كشور را كشور هفتاد و دو ملت بنامند، ايران نيز داراي اقوام و قوميت

گوناگون، اعم از ترك، لر، كرد، بلوچ، عرب و ... واديان و مذاهب مختلف چون شيعه، سني، زردشتي، مسيحيت، 

ن بررسي ساختارهاي حقوقي و قانوني در اين دو كشور و كشف نقاط ضعف و قوت آن يهوديت و ... است. بنابراي

تواند در بهبود نظام حقوقي كشورمان بسيار مؤثر باشد. حال مقدمتاً توضيحاتي در خصوص حقوق اساسي هند مي

نامند. ان ميشويم. حكومت هند را بزرگترين دموكراسي جهدهيم و سپس وارد نظام قانونگذاري اين كشور ميمي

اعالم شد و  1947اوت  15گرفت، در نپال را هم در بر مياستقالل هند كه در آن هنگام پاكستان، بنگالدش و 

قانون اساسي هند در . به عنوان اولين نخست وزير هند انتخاب شد شدناميده مي» پانديت«جواهر لعل نهر و كه 

اجرا درآمد كه از آن هنگام تاكنون بدون تغييرات اساسي، اجرا به  1950به تصويب رسيد و از ژانويه  1949سال 

اي اعطا كرده است. در نظام سياسي هند، نخست هاي ايالتي اختيارات گستردهشده است و اين قانون به دولت

هاي داراي وزير باالترين مقام اجرايي كشور است و رئيس جمهور مقامي تشريفاتي است كه معموالً از ميان چهره

 شود. محبوبيت گسترده در سراسر كشور انتخاب مي
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 »نظام حقوقي هندوستان«

هاي حقوقي در جهان است و در طول قرون متمادي، با به ترين نظامنظام حقوقي هندوستان، يكي از قديمي

حقوقي همچون هاي حقوقي گوناگون، توسعه زيادي پيدا كرده است. پايه و اساس اين نظام كارگيري نتايج نظام

 ايران، قانون اساسي است و منابع اوليه حقوق اين كشور عبارتند از:

 قانون اساسي هند .1

 حقوق عرفي .2

 رويه قضايي .3

 قوانين موضوعه .4

اي وساكسون است و اين نيز علتي ندارد جز مدت طوالنيگلنظام حقوقي هند، بيش از همه وامدار نظام حقوقي آن

است.  مشهودده است؛ اين تأثيرگذاري در حقوق اساسي هند نيز به خوبي كه اين كشور مستعمره انگلستان بو

داراي يك نظام سياسي مبتني بر دموكراسي پارلماني است كه بر اساس آن هر حزب يا ائتالف كه هندوستان 

 دهد. بيشترين كرسي در مجلس نمايندگان اين كشور (لوك سبها) را به دست آورد، دولت مركزي را تشكيل مي

در حالي كه اين موضوع در ايران برعكس است و رئيس جمهور منتخب مستقيم ملت است و ارتباطي به حزب يا 

احزاب پيروز در انتخابات ندارد، هر چند كه وزراء بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرند، اما به سبب اتكاي رئيس 

 ور هند) برخوردار است. جمهور به آراي مردم، وي از قدرت مردمي بيشتري (نسبت به رئيس جمه

اين انتخاب رئيس جمهور به صورت مستقيم توسط مردم و در عين حال مسئوليت سياسي دولت در برابر مجلس 

و البته با تفوق نسبي » نيمه پارلماني -نيمه رياستي«شود كه نظام ايران را به نوعي نظام شوراي اسالمي، سبب مي

مجلس در استيضاح رئيس جمهور، رئيس جمهور حق انحالل پارلمان را (چون در مقابل صالحيت  پارلمان دانست

نظام سياسي هند، توان در مقايسه با هند از نقاط قوت حقوق اساسي ايران دانست. ، كه اين تفاوت را ميندارد)

الت و يك نظام فدرال است؛ به اين معنا كه قانونگذاري نيز بين دولت و اياالت تقسيم شده است و هر يك از ايا

ارچوب قانون اساسي مركزي به وضع قوانين براي ها، خود مجلس قانونگذاري دارند كه البته در چهفرمانداري

توان نتيجه ي متحده است كه بنابراين مي ايالت و هفت فرمانداري يا منطقه 28پردازند. هند داراي ايالت خود مي

-مجالس محلي و در واقع وجود نظام فدراتيو را مي مجلس محلي است، كه وجود اين 35گرفت اين كشور داراي 

توان يكي از نقاط مثبت قانون اساسي هند دانست، چرا كه در كشورهايي كه مانند هندوستان داراي تنوع 

و به نظر باشد. هاي حكومت ميهاست، اداره كردن كشور به شكل فدرال يكي از بهترين روشي فرهنگگسترده

بيني شوراهاي اسالمي شهر توان در ايران نيز بهره جست. چرا كه اگر چه در ايران با پيشينگارنده، از اين روش م

و روستا در قانون اساسي نوعي سيستم عدم تمركز پيش بيني شده است، اما در حقيقت بايد توجه داشت، 

د د به سبب بعهاي متمركز است كه در كشورهاي داراي وسعت زياسيستم عدم تمركز خود يكي از انواع نظام

ها مختلف، داراي اختياراتي مستقل از و ادارات اجرايي در استانها و شهرستان هاشود و اين شورامسافت ايجاد مي

هايي هستند كه مراكز ي سازمان، بلكه در حقيقت شعبهنگ عمومي حاكم بر آن ناحيه نيستبا فرهمركز و مطابق 
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گيري دارند و قانونگذاري و در مسائل بسيار محدود محلي حق تصميمآنها در پايتخت قرار گرفته و شوراها نيز 

 گردد. تصميمات اصلي در مركز اتخاذ مي

 

 » قانونگذاران هند«

تر بيان شد، نظام قانونگذاري هند از مجالس اياالت و پارلمان تشكيل شده است كه به نوعي چنانكه پيش

هاي شخص شده است، براي مثال قانونگذاري در حوزههاي هر كدام در قانون اساسي اين كشور مصالحيت

و مسائلي مانند كشاورزي، » پارلمان«خارجه در صالحيت انحصاري دولت مركزي بانكداري، ارتباطات، دفاع و امور

هاي محلي (ايالتي)، پليس، بهداشت عمومي، تجارت و بازرگاني داخلي و نظم عمومي در صالحيت مطلق دولت

ها هاي مشتركي نيز وجود دارد كه هر دو قادر به قانونگذاري در آن حوزه؛ در اين ميان حوزهمجالس اياالت است

 هستند كه البته در اين موارد چنانچه پارلمان قانوني تصويب كند، قوانين پارلمان بر قوانين ايالتي مقدم است.

و مجلس » لوك سبها«ان مردم پارلمان هند نيز خود متشكل از دو مجلس است كه عبارتند از مجلس نمايندگ

 ». راجيا سبها« عالينمايندگان اياالت يا مجلس 

الگو گرفته از نظام انگلستان است كه دو مجلس نمايندگان و اعيان را در نظام حقوق اساسي  يمجلس دواين نظام 

نظام دو مجلسي بود،  اند؛ اما پارلمان در ايران، اگر چه پيش از انقالب و در قانون اساسي مشروطهخود جاي داده

اي شوراي نگهبان را اما در قانون اساسي جمهوري اسالمي، پارلمان ايران نظامي تك مجلسي است، هر چند عده

اي همين حكم را در خصوص مجمع تشخيص مصلحت به نوعي مجلس سنا يا همان مجلس دوم دانسته و يا عده

قانون  58رفهايي است غيرعلمي و غيرحقوقي، چرا كه اصل ي اينها حاند، اما حقيقت آن است كه همهنظام داده

 62دارد كه اعمال قوه مقننه تنها از طريق مجلس شوراي اسالمي است كه به موجب اصل اساسي صراحتاً بيان مي

شوند؛ بنابراين ترديدي نيست كه در نظام جمهوري اسالمي ايران، سيستم با رأي مستقيم ملت انتخاب مي

باشد، مگر در تقنين در كشور ميصورت تك مجلسي بوده و مجلس شوراي اسالمي تنها مركز  قانونگذاري به

به آن اشاره شده است كه: در مسائل بسيار مهم، اعمال قوه مقننه ممكن است  59خصوص استثنايي كه در اصل 

نيز، نيازمند تصويب مجلس پرسي و مراجعه مستقيم به آراء عمومي انجام گيرد كه البته انجام همين از راه همه

 ست.شوراي اسالمي

 »لوك سبها« هند مجلس نمايندگان

ها) نام بهند، متشكل از دو مجلس است كه مجلس اول، مجلس نمايندگان (لوك سچنانكه قبالً بيان شد، پارلمان 

داد از اياالت، نفر از اين تع 530عضو است، كه  552قانون اساسي هند، داراي  81دارد، اين مجلس بر اساس اصل 

هندي است، كه اين دو نفر توسط رئيس جمهور انتخاب و  -ها و دو نفر از جامعه انگليسينفر از فرمانداري 20

 شوند كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهيم داد. معرفي مي

همچنين هر سال سن داشته و تبعه هندوستان باشد،  25بايستي حداقل » لوك سبها«هر فرد نامزد در انتخابات 

هزار نفر جمعيت  500هزار نفر باشد، يعني هر شهر يا روستايي كه حداقل  500نماينده بايستي نماينده حداقل 

ي تواند يك نماينده در مجلس نمايندگان داشته باشد، همچنين نماينده نبايد در استخدام ادارهداشته باشد، مي

تواند آن را تحت شرايطي جمهور مي -ل است، اما رئيسسا 5اي باشد، دوره اين مجلس به طور عادي دولتي
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ساله براي  5كه مدت  خاص، همچون وضعيت اضطراري، قبل از موعد منحل كند و همچنين اين امكان هست

دولت در برابر آن مسئوليت سياسي  و يكسال توسط پارلمان تمديد شود، اين مجلس بر دولت نيز نظارت دارد

 دارد. 

رئيس و نائب رئيس اين مجلس را، كه رئيس در واقع » لوك سبها«و تشكيل اين مجلس، اعضاي بعد از انتخابات 

 كنند. سخنگوي مجلس نيز هست از ميان خود انتخاب مي

باشد. سال سن و شهروندي هند مي 18شرايط رأي دهندگان براي انتخاب نمايندگان اين مجلس داشتن حداقل 

 شود و همه داراي حقوق يكسانند. عي، مذهب و نژاد افراد توجهي نميدر انتخابات به جنسيت، طبقه اجتما

را معادل با مجلس شوراي اسالمي دانست، چرا كه » لوك سبها«توان در مقام تطبيق با قانونگذار ايراني، مي

كه از هاي فاحشي نيز دارند، شوند اما تفاوتبا رأي مستقيم مردم انتخاب مي» لوك سبها«نمايندگان آن همچون 

سال است و انتخابات هر دوره نيز پيش از پايان  4آن جمله عبارتند از: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 

به هيچ » لوك سبها«شود، تا هيچ زماني كشور بدون مجلس نباشد و اين مدت نيز برخالف دوره قبل انجام مي

آن هم با  ويا اشغال نواحي اي از كشور، جنگ مگر در شرايط اضطراري مانند وجه قابل كم يا زياد شدن نيست،

تر نزديكدموكراسي  ن است نظام ايران برتصويب خود مجلس شوراي اسالمي نه نهاد ديگري، كه بدين لحاظ روش

هاي اعتقادي و ايماني براي نامزدي نمايندگي توان به آن اشاره كرد، شرايط و ويژگيي ديگري كه مي، نكتهاست

متضمن امانت داري و خدمتگذاري نمايندگان باشد؛ اگر چه تواند قانون ايران ذكر شده و ميمجلس است كه در 

كند، اما اگر از نگاه تئوريك به نگاهي برخي عقايد مبني بر آن است كه اين امر آزادي انتخابات را مخدوش مي

جامعه خواهد بود، اما نكته جالب  بينيم كه اگر اين شرايط بر اساس قانون رعايت شود، به نفعپراكتيك برسيم، مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر داشته است كه  69نظير است، اينكه اصل توجهي كه در نوع خود كم

مذاكرات مجلس شوراي اسالمي بايد از طريق راديو براي عموم پخش شود، كه امري مثبت است، زيرا سبب 

كنند به بهترين نحو شود و نمايندگان نيز با آگاهي از اين امر سعي ميآگاهي مردم از اقدامات نمايندگانشان مي

-را انجام دهند. در ساير موارد همچون انتخاب رئيس و اموري از اين دست تفاوت خاصي ديده نمي خود وظايف

و  اردر برابر مجلس مسئوليت سياسي دشود و هم در ايران و هم در هند، مجلس بر دولت نظارت دارد و كابينه د

همچون مجلس ايران كه قبل از آغاز هر جلسه نمايندگان در نطق پيش از دستور به بيان نقطه نظراتشان در 

خصوص مسائل روز يا انتقاد از اقدامات دولت ميپردازند، در لوك سبها نيز در آغاز هرجلسه يك ساعت به پرسش 

 ت در ابعاد داخلي و خارجي اختصاص مي يابد.نمايندگان از اعضاي دولت، در خصوص امور اجرايي و سياست دول

وجود دارد و آن در خصوص نامزدي نمايندگان است كه در ايران بايد ايراني االصل باشد اما در هند  اي البته نكته

هاي % از كرسي33اي در دست اقدام است كه در حال حاضر اليحه .شهروند هند باشد ،تنها كافي است خود فرد

 مجلس هند (لوك سبها) به زنان اختصاص يابد. 

كنم كه هر چند به لحاظ قانونگذاري از اهميت برخوردار نيست اما در اينجا به مطلبي تاريخي نيز اشاره مي

ها در جهان دانستن آن نيز خالي از لطف نخواهد بود و آن اينكه ساختمان پارلمان هند يكي از زيباترين پارلمان

 257ساخته شد كه » هربرت بيكر«توسط يك مهندس انگليسي به نام  1912-1913ساختمان در سال است، اين 

  نظير است.ستون در آن به كار رفته و در نوع خود بي
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 (راجيا سبها) عالي هندمجلس 

توسط نفر ديگر  12شوند و نفر از آنان توسط مجالس اياالت انتخاب مي 238عضو است كه  250اين مجلس داراي 

 شوند كه شرايط آن در بخش مربوطه بيان خواهد گرديد. رئيس جمهور برگزيده مي

سال سن داشته باشد و تبعه هند نيز  30شخصي كه قصد نامزدي براي نمايندگي اين مجلس را دارد، بايد حداقل 

دايمي است كه هر باشد. و همچنين مانند اعضاي لوك سبها نبايد داراي شغل دولتي باشد، اين مجلس يك نهاد 

انجامد اما يك سوم اعضاي آن هر دو سال يكبار بازنشسته شده و جاي خود را به افراد سال به طول مي 6دوره آن 

دهند. معاون رئيس جمهوري هند رياست مجلس (راجيا سبها) را بر عهده دارد، اين مجلس بيش از تازه وارد مي

ما به دليل تك مجلسي بودن سيستم قانونگذاري در كشورمان،  همه به مجلس لردهاي انگلستان شباهت دارد و

نهادي كه همچون (راجيا سبها) باشد نداريم، اما از باب نظارت (راجيا سبها) بر مصوبات (لوك سبها) به اين نحو كه 

به شوراي  توان (تنها از اين وجه) آن راقبل از ارسال براي تأييد رئيس جمهور، بايد مصوبه را تصويب نمايند، مي

نگهبان قانون اساسي شبيه دانست كه البته از همين جنبه هم تفاوت وجود دارد و آن اينكه شوراي نگهبان تنها 

نمايد و را از حيث مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع بررسي ميمصوبه مجلس شوراي اسالمي 

اين وظيفه در هند بر عهده ديوان عالي است كه شرح كه چنانچه هيچ يك از اين موارد نبود، حق مخالفت ندارد، 

محدوديتي در خصوص علت مخالفت با مصوبه ندارد، بلكه مانند » راجيا سبها«مجلس  آن خواهد رفت. درحالي كه

نكته بايد توجه داشت و آن اينكه اوالً (راجيا سبها) مانند شوراي  سهبه  اما كنندمجلس نمايندگان رأي گيري مي

روز است و چنانچه در اين مدت  14روز مهلت اظهار نظر دارد براي اظهارنظر مهلت دارد و اين مهلت  10ه نگهبان ك

صالحيت مخالفت اين شود و نكته ديگر اينكه اظهارنظر نكند، اليحه تصويب شده توسط دو مجلس تلقي مي

مجلس نمايندگان بار ديگر آنرا مجلس در حد وتوي تعليقي است و چنانچه مصوبه مجلس نمايندگان را رد كند و 

اين مجلس در خصوص لوايح مالي و پولي تاييد نمايد، مصوبه به رئيس جمهور ابالغ ميگردد. نكته آخر نيز اينكه 

شود، هر چند نمايندگان (راجيا سبها) حق اظهارنظر دارند اما حق دخالت ندارد و فقط در (لوك سبها) مطرح مي

 .اثر حقوقي بر آن مترتب نيست

ي تناسبي است. در واقع اين مجلس به نوعي شوراي سيستم انتخابات در انتخاب نمايندگان اين مجلس به شيوه

، اما برخالف بسياري از كشورهاي فدرال كه تعداد فدرال است كه براي حفظ شخصيت فدرال كشور الزم است

به ه جمعيت آن ايالت دارد، براي مثال ايالتي نمايندگان سنا از تمام اياالت برابر است، در هند اين تعداد بستگي ب

اين مجلس قابل انحالل به  .نماينده دارد 2نماينده دارد، در حاليكه ايالت ديگري تنها  13» اوتار پراداش«نام 

 وسيله هيچ مقامي نيست. 

 »سازمان پارلمان«

اي دوره اجالسيه ي. 1بندي آن بدين صورت است: پارلمان حداقل سه جلسه در سال بايد داشته باشد كه زمان

 اجالسيه ي. 3آگوست.  -روز در ماه جوالي 35-20موسمي  اجالسيه ي. 2روزه در فوريه تامي.  35 -201بودجه 

بينيم كه در نظام روز در ماه نوامبر تا دسامبر، در حالي كه اگر بخواهيم با ايران مقايسه كنيم مي 34 -20زمستان 

ايران، مجلس در تمام طول سال به استثناي تعطيالت رسمي و تعطيالتي كه در آيين نامه داخلي مجلس  پارلماني
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، جلسه دارد و به بررسي روزه تابستاني 15و در حال حاضر عبارت است از دو دوره  شودشوراي اسالمي تعيين مي

اين  جهت ديگر منفي ارزيابي كرد، مثبت بهتوان از جهتي مثبت و از پردازد؛ اين تفاوت را ميطرح ها و لوايح مي

سبب پررنگ بودن نقش مجلس به عنوان خانه ملت و در حقيقت پررنگ  ميتواند لحاظ كه اين جلسات متعدد

منفي از اين جهت كه شايد به سبب جلسات علني پي در  و بودن نقش ملت در امور سياسي و موارد جاري باشد

هاي گوناگون و تخصصي بر روي مسائل مختلف و رشناسي در كميسيونهاي كاپي، فرصت كافي براي بررسي

 .سي استهاي صحن علني بيش از آنكه تخصصي و فني باشد، سياها و لوايح نباشد، چرا كه در واقع بحثطرح

 توان بهي مقننه وجود دارند كه ميدر ايران گرچه نظام قانونگذاري تك مجلسي است، اما نهادهاي مرتبط با قوه 

نوعي آنها را داخل در تقسيم بندي قوه مقننه دانست. مثالً نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود اين نهاد كه 

ت نظام حقوق اساسي جمهوري قوي مشخصي ندارد، به نظر بنده يكي از نقاط در نوع خود در ديگر كشورها نمونه

بيني نشده هند پيشدر نظام قانونگذاري  اد دائمي، به عنوان يك نهنين نهاديكه چاسالمي ايران است، در حالي

شود وقتي بين دو نهاد كه يكي به الزامات قانوني توجه دارد و ديگري به است، در حقيقت وجود اين نهاد سبب مي

طرف بر اساس مصلحت بهترين نظر را ، يك نهاد بيو اين امر سبب اختالف ميشود تعارضات با قانون اساسي

اختالفات  اي است كه در نتيجههاي سياسيتهاي برون رفت از بن بسنابراين يكي از بهترين راهب ،كندانتخاب 

هاي دومجلسي و در ايران بين مقام ناظر قانون اساسي و مجلس شوراي اسالمي بين مجالس قانونگذاري در نظام

است. البته اين نكته را نيز  دهد. اين نهاد چيزي شبيه به كميسيون مشترك در كشورهايي چون انگلستانرخ مي

توضيح داده خواهد شد، تا  هاش كميسيونبخهاي تخصصي كه در توان از نظر دور داشت كه وجود كميتهنمي

باشند. اعضاي كند، چرا كه به نوعي نقش كميسيون مشترك را دارا ميحدودي خالء عدم چنين نهادي را پر مي

كي نيز بين دو مجلس برگزار همچنين بعضا جلسات مشترشوند. اب ميبين دو مجلس هند انتخ ازها اين كميسيون

ميگرد، آخرين اليحه اي كه در نشست مشترك دو مجلس هند بررسي شد، اليحه ي (ممانعت از تروريسم) بود كه 

 .مطرح شد 2002مارس  26در 

 مجلسي است.نظام مجالس ايالتي هند، به جز دو ايالت (جامو و كشمير) و (بيهار) به صورت تك 

ي بررسي توان از آن نام برد، شوراي نگهبان است كه يكي از وظايف آن كه وظيفهديگر نهادي كه در ايران مي

، اما ديگر و در ادامه با نهاد ناظر بر قوانين عادي در هندوستان مقايسه ميگردد مصوبات مجلس است، بررسي شد

قانون اساسي ايران  93انتهاست. در واقع عالوه بر آنچه كه در اصل  ي آن نظارت بر روند انتخابات از ابتدا تاوظيفه

آمده است و مجلس شوراي اسالمي را بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني دانسته است، بدين معنا كه 

ت نامزدها، ي تعيين صالحيمصوبات آن قانوني نبوده و قابل اجرا نخواهد بود. از قبل آغاز به كار مجلس نيز وظيفه

نظارت بر روند انتخابات و نهايتاً بررسي صحت شمارش آزاد را بر عهده دارد كه اين وظيفه در نظام سياسي هند، 

گويند و نظارت بر انتخابات و تشخيص شرايط بر عهده كميسيوني مستقل است كه به آن كميسيون انتخابات مي

انتخابات در هر دو كشور، وزارت كشور است كه اين كار را انجام  برگزاري آن را بر عهده دارد. البته در مقام اجراي

 دهد.مي

 

 هاكميسيون
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 24به  17هاي پارلماني از ، عصر جديدي در تاريخ پارلمان هند آغاز شد و تعداد كميسيون1993در سال 

كه همان معاون اول رئيس جمهور است » راجيا سبها«زيرنظر رئيس مجلس  كميسيونكميسيون رسيد، كه هشت 

به صورت  كميسيونپردازند، در اين ميان هشت زيرنظر سخنگو (رئيس) لوك سبها به فعاليت مي كميسيون 16و 

ن تر بيان شد، اعضاي آيعني چنانكه پيشكه به آنها كميته ميگويند، هاي مشترك بين دو مجلس است، كميسيون

 گردند كه اين هشت كميته عبارتند از: از هر دو مجلس انتخاب مي

 ي مشورت تجاري.كميته .1

 ي لوايحكميته .2

 ي دفاع از امتيازات اعضاكميته .3

 ي عدم سوء استفاده از قدرت قانونگذاريكميته .4

 هاي دولتيي شركتكميته .5

 ي برآوردهاكميته .6

 هاي دولتيي تضمينكميته .7

 كميته محاسبات دولتي .8

ها، بررسي لوايح دولت است كه در هر كدام از دو مجلس توسط رئيس يكي از مهمترين وظايف اين كميسيون

 مجلس به آنها ارائه شود. 

تواند ها ارزش مشورتي دارد و چنانچه دولت نظر آنها را نپذيرد، مياما بايد توجه داشت كه گزارش اين كميسيون

 ي جديدي ارائه دهد.اليحه آن را براي اصالح برگرداند و يا اصالً

(جز  ها ثابت نيست، به اين معنا كه در قانون تعداد خاصي نيامده استدر مجلس شوراي اسالمي تعداد كميسيون

آيين نامه داخلي مجلس به بحث  47تا  33، بلكه مواد كه مذكور در قانون اساسي است) 90كميسيون اصل 

هاي قانوني كه ه منظور بررسي و اصالح و تكميل لوايح دولت و طرحها پرداخته و بيان داشته است، بكميسيون

-گردد. كميسيونهايي در مجلس تشكيل ميدهند و ... كميسيوننمايندگان يا شوراي عالي استانها به مجلس مي

برخي  ها و نهادهاي رسمي كشور و يا بر اساسهاي مزبور اعم از دائم و موقت، هر يك به اعتبار وظايف وزارتخانه

 شود. گردند كه تعداد آنها كم و زياد نيز مياز اصول قانون اساسي تشكيل مي

 »نهاد نگهبان قانون اساسي«

مقام ناظر بر قوانين مجالس و پارلمان و عدم مغايرت آنها با قانون اساسي در كشور هند بر عهده ديوان عالي اين 

نظيري قرار دارد، اين ديوان  اختيارات در موقعيت كم كشور ميباشد. ديوان عالي اين كشور از لحاظ گستردگي

كند و توان لغو قوانين مجلس فدرال و مجالس ايالتي را داراست و در موارد  نقش نگهبان قانون اساسي را ايفا مي

 .زند هاي ايالتي راي ديوان حرف آخر را مي اختالف ميان دولت فدرال و دولت

شود كه توسط رئيس جمهور پس از مشورت با رئيس  قاضي عضو تشكيل مي 25ديوان عالي هند از يك رئيس و  

شوند، رئيس ديوان نيز از سوي رئيس جمهور با مشورت قضات ديوان  ديوان و وزراي كابينه انتخاب مي

 شود.  هاي عالي ايالتي تعيين مي ودادگاه
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ر هند، نظارت قضايي است، در حالي كه در ايران اين وظيفه بر عهده ي چنانكه مشخص است نظارت بر پارلمان د

 شوراي نگهبان قانون اساسي است كه نهاد قضايي محسوب نمي شود بلكه نظارت آن از نوع نظارت سياسي است.

 

 »نقش رئيس جمهور در قوه مقننه«

، بنابراين رئيس جمهور، نه منتخب چنانكه قبالً اشاره شد، نظام سياسي هند، يك نظام جمهوري پارلماني است

كنيم، كه تنها منتخب مستقيم ملت كه منتخب قوه مقننه است؛ به اين سبب از اصطالح قوه مقننه استفاده مي

پارلمان نيست، بلكه، براي انتخاب رئيس جمهور هندوستان، عالوه بر نمايندگان مجلس لوك سبها و راجيا سبها، 

 .دهنددر اين انتخابات رأي مياياالت نيز نمايندگان مجالس قانونگذاري 

گيرد، چرا كه رأي انتخابات رياست جمهوري هند به يك روش تناسبي و بر اساس محاسبات خاصي صورت مي

نمايندگان همه مجالس داراي ارزشي برابر نيست، بلكه آراي نمايندگان مجالس مركزي، ارزشي بيش از نمايندگان 

روش، نهايتاً نامزدي كه بيشترين امتياز را به دست آورد، بر مسند رياست جمهوري مجالس ايالتي دارد و بدين 

 زند. هند، تكيه مي

هاي روزمره دولت دخالت اگر چه وي رئيس كشور و باالترين مقام رسمي كشور است، ولي به هيچ روي در فعاليت

وي توسط مجلس نمايندگان (لوك  كند، بلكه اداره امور اجرايي در حقيقت در دست نخست وزير است كهنمي

شود و مجلس اعال (راجيا سبها) در انتخاب وي نقشي ندارد، بعد از انتخاب نخست وزير، رئيس سبها) انتخاب مي

 ي تشريفاتي دارد. جمهور بايد وي را تأييد كند، كه البته بيشتر جنبه

همچنين فرمانده كل نيروهاي مسلح  رئيس جمهوري هند، رئيس رسمي قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه و

كند و آنچه كه در كشور است كه گرچه ظاهراً خالف اصل تفكيك قواست اما در واقع اين اختيارات را تفويض مي

هاي قانوني خود تواند از قدرتقانون اساسي هندوستان آمده است كه رئيس جمهوري اين كشور مي 53ماده 

يابد و شوراي وزراي تحت سيار معدودي استفاده كند، در واقع تحقق نميبطور مستقيم، به استثناي موارد ب

كند. از اختيارات رئيس جمهور در رياست نخست وزير، همه اختيارات رئيس جمهور را عمالً اعمال و اجرا مي

 تواند مجلس (لوكهاي سياسي، ميخصوص قوه مقننه، اينكه وي در شرايط استثنايي و براي خروج از بن بست

سبها) را منحل كند تا انتخابات زود هنگام برگزار شود، اما چنين اختياري را در خصوص مجلس راجيا سبها ندارد، 

كه قبالً بيان شد، لوايح قانوني پس از تصويب مجلسين بايد به امضاي رئيس جمهور برسد، گاهي همچنين چنان

مجلسين، خودداري و آن را براي انجام اصالحاتي به اوقات رياست جمهوري، به داليل گوناگون، از امضاي مصوبات 

اي توسط رئيس جمهوري بيش از شش ماه به درازا بكشد، آن اليحه لغو و گرداند. اگر امضاي مصوبهدولت بر مي

ي جديدي تهيه و تنظيم نمايد، بنابراين روشن است كه امضاي رئيس جمهور براي شود، اليحهدولت مجبور مي

ري تشريفاتي نيست، بلكه به نوعي بررسي مجدد اليحه است. در حاليكه با بررسي نقش رئيس تأييد مصوبه ام

خوريم، اول آنكه رئيس جمهور در ايران با رأي هاي فاحشي با هند بر ميجمهوري در قوه مقننه در ايران، به تفاوت

رياستي است و برخالف هند كه  هايشود و بنابراين از اين لحاظ نظام ما همچون نظاممستقيم ملت انتخاب مي

رئيس جمهور در اغلب موارد، مقامي تشريفاتي است، كامالً مقامي است مسئول، چرا كه وي رئيس دولت نيز 

توان نظام ايران را كامالً نظامي هست و در برابر پارلمان داراي مسئوليت دارد و به همين سبب است كه نمي
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برخالف نظام هند كه امضاي رئيس  اما از ديگر سوه پارلماني است، نيم -رياستي دانست؛ بلكه نيمه رياستي

جمهور بر مصوبات امري غيرتشريفاتي و جدي است؛ در ايران اين امضاء، كامالً تشريفاتي است، تا جائيكه رئيس 

مجلس فرستد امضاء نكند و چنانچه امضاء نكند، رئيس جمهور حق ندارد قانوني كه مجلس براي ابالغ به دولت مي

شود؛ مگر اينكه تشريفات قانوني رعايت نشده باشد، مانند اينكه االجرا ميآن را امضاء خواهد كرد و قانون الزم

تر از هند است و اين از مصوبه به شوراي نگهبان نرفته باشد، در حقيقت بايد گفت تفكيك قوا در ايران مطلق

وقتي نمايندگان ملت قانوني را تصويب كردند و مورد  جهاتي مثبت و از جهاتي منفي است؛ مثبت بدين سبب كه

تأييد نهاد ناظر قانون اساسي نيز بود، بايد قابليت اجرا داشته باشد و مقامي نتواند از اجراي آن جلوگيري كند و 

منفي از اين جهت كه به دليل همين تفكيك قوا، بعضاً نمايندگان مسائل را بسيار تئوريك و بدون در نظر گرفتن 

گردد كه دولت در مقام اجرا با مشكالتي مواجه شود و عمالً امكان اجرا از بينند و همين باعث ميامكانات اجرا مي

اري رئيس جمهور از حق دولت سلب شود. بنابراين بهتر آن است كه راهي بينابين انتخاب شود؛ يعني برخورد

ضاي قانون مصوب مجلس خودداري نمايد و آن را با توي تعليقي، بدين معنا كه وي حق داشته باشد، يكبار از امو

ارائه نقطه نظرات دولت به مجلس عودت دهد و چنانچه مجلس داليل وي را نپذيرفت و بار ديگر بر مصوبه خود 

هاي رئيس جمهور در رابطه با قوه تأكيد كرد، رئيس جمهور مجبور به اجرا باشد، ديگر تفاوتي كه در بحث صالحيت

مجلس ن به اين نكته اشاره كرد كه در نظام حقوقي ايران، رئيس جمهور با وجود آنكه در مقابل توامقننه مي

س جمهور هند، حق انحالل مجلس را ندارد، كه به نظر بنده، روشي كه در قانون يمسئوليت دارد، اما مانند رئ

ي يك خرد شد، نتيجهتر است، چرا كه نظر مجلس هر چه كه بااساسي ايران پيش گرفته شده است، مناسب

جمعي است و احتمال خطاي آن كمتر است تا يك نفر (رئيس جمهور) و بهتر آن است كه چنين قدرتي به مقام 

ي يكساني توان در چنين مواردي درباره كشورهاي گوناگون نسخهرياست جمهوري داده نشود، هر چند كه نمي

 كشور نيز توجه كرد.  داد، بلكه بايد به فرهنگ سياسي حاكم بر هر جامعه و

تواند دو نفر را براي عضويت وي مي چنانكه پيشتر بيان شد، از ديگر اختيارات رئيس جمهوري هند اين است كه

نفر را براي عضويت در مجلس (راجيا سبها) كه از افراد با تجربه در  12در مجلس نمايندگان (لوك سبها) و حداكثر 

م، هنر و يا خدمات اجتماعي باشند، معرفي نمايد. در حاليكه درقانون اساسي يا علمي خاص مانند ادبيات، عل عمل

رسد، چرا كه ايران، چنين اختياري به هيچ وجه براي رئيس جمهور شناخته نشده است و به نظر منطقي نيز مي

رد، يعني وجود كاري كه در ايران وجود دا اگر هدف از اين كار بيان نقطه نظرهاي دولت در قوه مقننه باشد، راه

تر از معرفي افرادي به عنوان نماينده با معاون پارلماني رئيس جمهور كه رابط دولت و مجلس است، بسيار منطقي

   داشتن حق رأي است، چرا كه صراحتاً ناقض اصل تفكيك قواست.

 

 لوايح

بنابراين به  ؛تهيه اليحه ،راهبديهي است كه كاركرد اوليه و اصلي پارلمان وضع قانون است و اولين گام در اين 

 پردازيم. ي تنظيم لوايح ميبررسي نحوه

ي آن به اين شكل است كه ي تهيهدر هندوستان اختيار و صالحيت ابتكار قانون تنها در دست دولت است و نحوه

كه وزرا  شود، پس به گروهطرحها ابتدا در وزارتخانه مربوطه و تحت نظارت قائم مقام آن وزارتخانه تهيه مي
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گروهي است متشكل از چند وزير كابينه و نه همه، كه دولت به منظور بررسي لوايح و ديگر موضوعات مهم و 

رود و در آنجا بار ديگر دهد، پس از آنكه گروه وزرا اليحه را تصويب كردند، اليحه به كابينه ميحساس تشكيل مي

ي ارسال براي را تصويب نمود، مصوبه هيئت دولت آمادهگيرد، پس از آن كه كابينه طرح مورد بررسي قرار مي

 :بررسي و تصويب در پارلمان است، كه در اينجا بايد ميان دو دسته از لوايح تفكيك قائل شد

 لوايح مالي و پولي. .1

 لوايح غيرمالي. .2

اي مشترك هباشند و نه در كميسيونمي» لوك سبها«لوايح مالي و پولي، تنها قابل طرح در مجلس نمايندگان 

توانند نسبت به اليحه مي» راجيا سبها«شوند و نه به تصويب راجيا سبها نيازي دارند، البته نمايندگان مطرح مي

اظهار نظر كنند، كه اين اظهارنظر بار حقوقي ندارد، بلكه شايد يك راهنمايي يا نظر كارشناسي براي نمايندگان 

ز تصويب مجلس نمايندگان براي تأييد نزد رئيس جمهور فرستاده باشد. بنابراين لوايح مالي پس ا» لوك سبها«

 شوند تا پس از امضاء وي، اجرا گردند. مي

» راجيا سبها«گردند و پس از تصويب به مجلس اما لوايح غيرمالي؛ اين لوايح معموالً ابتدا به لوك سبها ارسال مي

ي مجلس نمايندگان نظر دهد، چنانچه آن را مصوبه روز مهلت دارد تا نسبت به 14شود، راجيا سبها فرستاده مي

سكوت كند و » راجيا سبها«شود و اگر تصويب كند، مصوبه براي امضاي رئيس جمهور و اجرا، نزد او ارسال مي

گردد و براي امضاء نزد ظرف مهلت مقرر نسبت به اليحه اظهارنظر نكند، باز هم اليحه تصويب شده محسوب مي

ي مجلس نمايندگان را رد كند و مورد تصويب قرار مصوبه» راجيا سبها«شود، اما اگر ده ميرئيس جمهور فرستا

» راجيا سبها«ا بر سر اصالح اليحه به توافق نرسند و يا در مواردي كه ندرتاً دولت اليحه را ابتدا براي يندهند، 

آن را رد كند و يا » لوك سبها« ،كند و پس از تصويب اين مجلس و ارسال آن براي مجلس نمايندگانارسال مي

بگذرد و اين مجلس اليحه را رد يا تصويب نكند؛ » لوك سبها«به » راجيا سبها«شش ماه از تاريخ ارسال اليحه از 

كند، چنانچه نشست مشتركي ميان دو اعالم مي» لوك سبها«براي خروج از بن بست سياسي، رئيس جمهور به 

م كنيد و اگر نه، سريعاً زماني را براي برگزاري يك نشست مشترك و حل مجلس بوده است، گزارش آن را اعال

از اين اقدام اجتناب كند، از مواردي است كه رئيس جمهور » لوك سبها«موضوع اختالف اعالم نماييد. چنانچه 

نشست  باشد، بعضاً و در مواردي نادر نيز رئيس جمهور دررا دارا مي» لوك سبها«حق انحالل مجلس نمايندگان 

افتد و آخرين مورد آن كند كه جز در موارد اضطراري اين اتفاق نمياي را مطرح ميمشترك دو مجلس، اليحه

 مبارزه با تروريسم است كه بيان شد.ي اليحههمان 

اختيار  و اي كه در خصوص لوايح كرديم وجود ندارد، چرا كه نظام تك مجلسي استبندياما در ايران تقسيم

اما درايران عالوه بر دولت كه ي مالي و غيرمالي را در حدود مقرر در قانون اساسي داراست. قانونگذاري در عرصه

از چنين اختياري برخوردارند؛ از آن جمله حق ابتكار قانون را داراست، نهادهاي ديگري نيز وجود دارند كه 

-تواند اليحههاي خود، تصويب قانوني را الزم بداند، ميعاليتشوراي عالي استانهاست كه در مواردي كه در حوزه ف

توان نام اي را تهيه و به طور مستقيم و يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد، ديگر نهادي كه مي

به برد، قوه قضاييه است كه اگرچه حق ارسال لوايح را به طور مستقيم به مجلس ندارد و بايد از طريق دولت 

مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد، اما بايد توجه داشت كه معموالً لوايح تدوين شده توسط رئيس قوه قضاييه، به 
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ت. اما در اين ميان خود نسراح اليحه را بايد قوه قضاييه داكند و طعلت تخصصي بودن، تغييري در دولت پيدا نمي

نفر از  15باشند، به اين شكل كه چنانچه را دارا مينمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز حق ابتكار قانون 

توانند آن را در مجلس به رأي گذارند كه در صورت تصويب قانون نمايندگان مجلس طرحي را تهيه نمايند، مي

 خواهد بود. 

ا نوعي بندي لوايح و طرحها به مالي و غيرمالي در نظام قانونگذاري ايران وجود ندارد، اماما اگرچه گفتيم تقسيم

كند كه در اينجا هاي ديگر هست كه انواع لوايح و تشريفات تصويب هر يك را از ديگري متمايز ميبنديتقسيم

 مورد بررسي قرار خواهيم داد. 

اين قبيل طرحها و لوايح پس از اعالم وصول در مجلس، براي رسيدگي و اصالح و طرحها و لوايح عادي:  .1

شود تا پس از رسيدگي كميسيون و توافق هيئت رئيسه و فرستاده ميتكميل به كميسيون مربوط به خود 

ي علني آورده شود و پس از تصويب كليات مجدداً به كميسيون در نوبت خود، براي مذاكره در كليات به جلسه

رسيدگي به اصالحات و پيشنهادات نمايندگان، دوباره براي تصويب جزئيات آن به  پس ازكميسيون مربوط رفته و 

 شود و در اين مرحله تكليف طرح يا اليحه معين خواهد گرديد. مجلس آورده مي

 شوند:هاي با قيد فوريت كه خود به سه دسته تقسيم ميلوايح و طرح .2

شود و پس از تصويب يك فوريت آنها در مجلس، به كميسيون مربوطه ارجاع ميها و لوايح يك فوريتي: الف). طرح

گيرد و به محض وصول گزارش كميسيون در دستور كار مجلس قرار گرفته و در رار ميبدون نوبت مورد رسيدگي ق

 گردد. همان جلسه اول، تكليف آن روشن مي

اين قبيل طرحها و لوايح پس از تصويب دو فوريت آنها، بالفاصله چاپ و تكثير هاي دو فوريتي: ب). لوايح و طرح

ساعت در مجلس مطرح  24ون ارجاع به كميسيون بايد پس از پس بدسگردد. شده و بين نمايندگان توضيع مي

 شوند.

، پس از شوندها كه بايد در موارد اضطراري تهيه اين قبيل لوايح و طرحهاي با قيد سه فوريت: ج). لوايح و طرح

بر تصويب سه فوريت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با تصويب دو سوم اعضاي حاضر، معت

 خواهد بود. 

تنها موردي كه صالحيت انحصاري ابتكار قانون متعلق به دولت است و هيچ نهادي از جمله خود مجلس حق ارائه 

 كند. كند و به مجلس ارائه ميي بودجه ساالنه است، كه دولت آن را تنظيم ميطرح را ندارد، اليحه

يز قانون است و لزومي به طرح دادن به مجلس براي تصويب اما در اين ميان نهادهايي نيز هستند كه مصوبات آنها ن

ندارند كه البته اين امر تحت شرايط خاصي است. از آن جمله شوراي عالي امنيت ملي است كه حق وضع مقررات 

-هاي خود را دارد اما بايد مصوباتش قبل از اجرا به تأييد مقام رهبري برسد، ديگر نهادي كه ميدر حوزه صالحيت

قانون اساسي از باب حل  110اصل  8تواند بر اساس بند اشاره كرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مي توان

و  ءرخورد با مرتكبين اختالس و ارتشامعضالت نظام اقدام به تصويب قوانيني بكند، مانند قانون تشديد ب

 كالهبرداري.

اينكه براي اصالحات قانون اساسي نيز، پارلمان هند صالح توان بدان اشاره نمود، ي جالب توجه ديگري كه مينكته

قانون اساسي اين كشور، پس از آنكه اين اليحه به تصويب رسيد، بايد تصويب  368باشد. البته بر اساس اصل مي
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، كه اين سادگي بازبيني در قانون اساسي بيانگر آن است كه ذاران ايالتي را نيز به دست آوردحداقل نصف قانونگ

 انون اساسي اين كشور از دسته ي قوانين اساسي نرم است.ق

ي اصالح قانون اساسي را دارد و نه مجلس شوراي اسالمي مقام اما در نظام حقوقي ايران، نه دولت حق ارائه اليحه 

شود و بايد به تصويب صالح براي تصويب اصالحات است، بلكه روند اصالحات با دستور مقام رهبري آغاز مي

 خبرگان قانون اساسي برسد و پس از آن نيز به رفراندوم گذاشته شود تا مردم نيز آن را تأييد نمايند. مجلس
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