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مردمساالري غيرمستقيم يا (ن مردم فقط از راه نمايندگا: شود به سه شيوه اجرا مي      مردمساالري

و يا فقط با مشاركت مستقيم مردم ) مردمساالري نيمه مستقيم(، نمايندگان و مردم )نمايندگي
اند  پذيرفته راي حاكميت مليدر قانون اساسي كشورهايي كه نظريه). مردمساالري مستقيم(

) ست وزير يا رئيس جمهورنمايندگان مجلس، نخ(حكومت مردم تنها از طريق نمايندگان آنها 
اند اين ي حاكميت مردم شكل گرفتههايي كه برپايهكه در دولتگيرد در حاليصورت مي

 توسط مردم حاكميت ممكن است هم توسط نمايندگان و هم توسط مردم يا اينكه فقط مستقيماً
 و كمتر از مردم كنندي نماينده ساالري عمل ميها به نظريه دولتوالًدر جهان معم. اعمال گردد

ي اعمال ايم موارد عمدهما در اين مقاله كوشيده. برندي موسس و مقننه بهره ميبراي اعمال قوه
اين موارد عبارتند از مجلس . حاكميت مستقيم توسط مردم را در كشورهاي متعدد بنمايانيم

ردم، همه پرسي ي منتخب توسط مردم، وتو يا پيشنهاد قانون توسط ممردمي، بركناري نماينده
  ... گذاري عادي و اساسي وملي و محلي، همه پرسي قانون
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   مستقيم و نيمه مستقيمهاي اعمال مردمساالريبررسي روش
مشاركت مردم در حكومت و اعمال قدرت  در مردمساالري غيرمستقيم يا نمايندگي،

شود، اما مردمساالري سياسي تنها با شركت در انتخابات و گزينش نمايندگان خالصه مي
ي مستقيم مردم در حكومت است و در صورت تركيب با انتخاب نمايندگان، مداخله مستقيم،
دليل پيدايش مردمساالري نيمه مستقيم اين است كه . آوردالري نيمه مستقيم را پديد ميمردمسا

توانند  امور نمييدر يك دولت مدرن، مردمساالري مستقيم به دشواري قابل اجراست و همه
ي به سبب اينكه مردم وقت كافي يا تخصص ندارند اداره.  توسط مردم اداره گردندمستقيماً

       گيري به مردم دادهشود ولي در مواردي حق تصميمه نمايندگان سپرده ميامور روزمره ب
ي منتخب خود را بركنار، قوانيني را پيشنهاد، قانون توانند نمايندهمردم در مواردي مي. شودمي

در . مصوب مجلس را رد كرده، در نهايت به رد يا تصويب قانون عادي يا اساسي بپردازند
از جمله سويس، ايتاليا، ايران، فرانسه و اسپانيا مردمساالري نيمه مستقيم  يكشورهاي متعدد

  . گذاري عادي و اساسي مشاركت داشته باشدتوانند در اعمال قانونپذيرفته شده، مردم مي
حاكميت ملي به مردم تعلق دارد كه آن را «: دارد فرانسه مقرر مي1958 قانون اساسي 3ي ماده

 قانون اساسي 6كه اصل  يا اين. 1»كنند شان يا از راه همه پرسي اعمال مياز طريق نمايندگان
در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره «: گويدايران مي. ا.ج

اعضاي  شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،
       راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين از شوراها و نظاير اينها يا

  .»گرددمي
سپس به ابزارهاي مردمساالري ) گفتار نخست(ما نخست به روش مردمساالري مستقيم 

 .  پردازيممي) گفتار دوم(نيمه مستقيم 

  

  مردمساالري مستقيم: گفتار نخست
ه در آن مردم به طور مستقيم و بي مردمساالري يا حكومت مستقيم مردم نظامي است ك

ي ويژگي برجسته. كننداي در ميان باشد اعمال قدرت و حاكميت مياينكه نماينده يا واسطه
گذاري به خود در اين شيوه امور قانون. گذاري استمردمساالري مستقيم، نبود مجلس قانون

  . گيرندي آن تصميم مي دربارهمردم اختصاص دارد كه مستقيماً
 -كم جمعيتي همانند دولت هاي كوچك وها و دموكراسيسرزمين ر گذشته اين شيوه درد

(Agora)ملت خود در آگورا . شده استشهرهاي يونان و روم باستان اجرا مي
فوروم   و2

                                                           
  . قانون بنيادين آلمان20ي مادهبنگريد به نين چ هم.1
  .عمومي توسط مردم بود ي اموري گردهمايي و اجتماعات شهر براي بحث و مذاكره دربارهان ويژهدر يونان ميد .2
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)Forum(
 ،گرفتندي جنگ و صلح تصميم مي درباره،كردند قوانين را تصويب مي، جمع شده1

 ،هاييدر روم قديم در دوره. كردندي مسايل سياسي اظهارنظر ميهدادرسان را تعيين و دربار
اي  پاره،ي خود مردم بود و در زمان آگوست و تيبري برخي از جرايم به عهدهدادرسي درباره

  . )69 ص ،1386 ،موتمني طباطبايي(شد از قوانين توسط مردم تصويب مي
، آپـانزل   )Glaris(نگلـي گالريـس     امروزه تنها در سويس در سه كـانتون كـم جمعيـت و ج             

)Appenzel(         شامل دونيمه كـانتون رود داخلـي )(Rhodes-Intérieures      و رود خـارجي )Rhodes-

Extérieures ( ــد ــد   شــامل دو)Unterwald(و انتروال ــانتون اوبوال ــد(Obwald)نيمــه ك   و نيدوال

Nidwald)( به صورت مجلس مردمي كانتون (Landesgemeinde) وجود دارد.    , (SCHULTZ  
  1977,p.749, DELLEY,1979.(  

اين . ها همين مجلس مردمي كانتون است     ترين نهاد مردمساالري مستقيم در اين كانتون      مهم
ي ماه آوريل  مجالس با دعوت از مردم در يك مراسم باشكوه سالي يك بار در يك روز يكشنبه               

در آنجـا مـردم بـه       . شـوند يل مـي  تـشك ) يك چمنزار يا جاي همگاني    (يا مه در يك فضاي باز       
     ي اداري ي مـسايل عمـده    دهنـد، دربـاره   قوانين، بودجه و بازنگري در قانون اساسـي راي مـي          

) كارگزاران دولـت (ي كانتون  اظهارنظر و نمايندگان خود را نيز در سطح قواي مجريه و قضاييه           
ر دقيـق توسـط شـوراي       ي اين مجالس به طـو     دستور جلسه . 2كنندو مجالس فدرال انتخاب مي    

 محدود به تاييد يا رد مـواردي اسـت كـه توسـط              منتخب كانتون تهيه و كار اين مجالس تقريباً       
ويژه در خـصوص مـسايل حقـوقي و فنـي،         ه  ب. پيشنهاد شده است  ) Landamman(رئيس دولت   

ايـن مجـالس    . شـود اي پذيرفته مي  اغلب پيشنهادهاي شوراي كانتون بدون هيچ بحث و مذاكره        
گيري نيز به طـور  نشست شان كوتاه مدت و راي. ي مجريه نيستنددر به نظارت واقعي بر قوه   قا

شـوند  عالوه زنان بدين مجالس فراخوانـده نمـي       ه  ب. گيردسنتي با بلند كردن دست صورت مي      
)GICQUEL,2003,p.126,351(٣.  

  
  مردمساالري نيمه مستقيم: گفتار دوم

اي از مردمساالري نمايندگي و مه مستقيم آميختهگونه كه گفتيم مردمساالري نيهمان
شود اما شهروندان هم قدرت سياسي توسط نمايندگان اعمال مي. مردمساالري مستقيم است

در كنار انتخابات كه عبارت از گزينش نمايندگان از سوي . توانند در اعمال آن دخالت كنندمي
ي برخي از ايي است، شهروندان دربارهگيري براي امور اجرگذاري و تصميمملت براي قانون

فنون مردمساالري نيمه مستقيم . گيري كنندگون تصميمهاي گونه به شيوهتوانند مستقيماًامور مي
                                                           

  عمومي ي امورمحلي در روم براي گرد آمدن مردم و بحث درباره .1
2. V.Le récit d'une journée à Appenzell d'Alexandre SOLJENISTYNE, «L’antique usage de la 
démocratie», Le Monde,16-1-1983. 

  . به رسميت شناخته شد1971 در سال گفتني است كه در سويس حق راي براي زنان در سطح فدرال .3 
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ويژه ه يا اينكه ب) الف(ي خود را بركنار كنند دهد تا نمايندهدر برخي موارد به مردم امكان مي
در يك ). ب(گذاري عادي يا اساسي بپردازند ي قانوناز راه همه پرسي، خود به اعمال قوه

 از (Julien Laferrière)ترتيب است كه به قول ژولين الفريراين شيوه بدين مفهوم فراگير،
نسبت به تصميمي كه توسط مرجع  ي خود راشود كه عقيده يا ارادهشهروندان خواسته مي«

 (CHAGNOLLAUD,2005,p.210). »را دارد بيان نمايند ديگري گرفته شده يا قصد اتخاذ آن

هايي است كه در آنها مردم بتوانند با پيشنهاد خود ي شيوهبنابراين اين روش شامل همه
 يا حكومتگران، قانوني را تصويب يا لغو كنند) پيشنهاد مردمي قانون يا وتوي مردمي(

.(MENY,1978,p.107)   
  

  مردمي ، وتوي مردمي، پيشنهاد )recall(الف ـ بركناري مردمي 
  ـ بركناري مردمي نمايندگان1

. 1اين شيوه عبارت از حق عزل نمايندگان به صورت فردي يا جمعي توسط مردم است
ي در يك حوزه) سياسي يا اداري(ي نخست شامل بركناري متصدي يك سمت انتخابي گونه

 انندفرآيند آن هم. رسد شايستگي خود را از دست داده استانتخابيه است كه به نظر مي
ترتيب است كه شماري از شهروندان از طريق يك عريضه پيشنهاد مردمي و همه پرسي بدين

ي كافي برسد، همه اگر شمار شهروندان به اندازه. بركناري يك منتخب را درخواست كنند
ي نمايندگي منتخب مورد اعتراض در معرض ترتيب دورهبدين. پرسي انجام خواهد شد

     در. تواند شركت كندي مذكور نيز ميآن، نماينده گرفته كه درانتخاباتي جديد قرار 
كه منتخب راي نياورد بايد استعفا دهد و در صورت به دست آوردن آرا فرد در سمت صورتي

 ي مادهدر كشورهاي كمونيستي پيشين اين روش رايج بوده است مثالً. خود باقي خواهد ماند
اي كه اعتماد انتخاب نماينده«: داشتوي مقرر مي قانون اساسي اتحاد جماهير شور107

اكنون . »تواند عزل شودكنندگان را از دست بدهد در هر زمان با تصميم اكثريت مردم مي
. جويدمي اياالت متحده تنها كشور مردمساالري است كه از روش بركناري نمايندگان بهره

ي بيستم ي نوزدهم و اوايل سدهان سدهي جنبش هوادار اين شيوه در اياالت متحده به پايريشه
پانزده ايالت . »حكومت را به مردم برگردان«: رسد و شعار اين جنبش مردمي چنين بودمي

ي مجلس و نماينده فرماندار ايالت،(ي ملي يا محلي امكان بركناري نماينده باختري اين كشور
 درصد راي دهندگان حق 35تا  10ترتيب كه حدود بدين. 2اندرا پذيرفته) منتخب شهرداري

از اين روش براي بركناري مقامات سياسي به دليل انجام . درخواست بركناري را دارند
                                                           

  در اين كشور وجود داشت ولـي پـس از آن            1789حق عزل نمايندگان پس از انتخاب آنها تا انقالب بزرگ فرانسه در سال               .1
  .بستبا تغيير مفهوم نمايندگي سياسي از اين كشور رخت بر

  .  پذيرفته شد1908، نخستين بار در سال )Orégon(اين روش در ايالت اورگون  .2
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 مورد اقدام به بركناري 38در ايالت كاليفرنيا فقط . شودهاي متعدد، كمتر استفاده ميانتخابات
دو مورد منجر به گيري رسيد و در ي رايسه مورد به مرحله. توسط مردم صورت گرفته است

  p.211 , .(CHAGNOLLAUD(  )1914  و1913هاي سناتور در سال دو(بركناري نماينده گرديد 
    در آمريكا تاكنون فقط يك بار از اين روش براي بركناري فرماندار استفاده شده است

  . )253، ص1386طباطبايي موتمني منوچهر، (
     در برخي ازاست قبالً) Abberufungsrecht(  كه به صورت دستجمعيبركناريي دوم گونه

هاي سويس امروزه نيز به لحاظ تئوريك در برخي از كانتون. شدلندرهاي آلمان اجرا مي
)Berne,Lucerne,Bale-Campagne,etc(ترتيب است كه به پيشنهاد  اين شيوه، موجود و بدين

  حالل مردمي مجلس، يك اي حق اني از شهروندان براي كنار زدن مجلس يعني گونهشمار
در چهار كانتون نيز دولت محلي ممكن است به درخواست چهار . 1شودپرسي برگزار ميهمه

گاه از اين ابزارها استفاده  هيچدر سويس تقريباً. گردد تا يازده هزار شهروند توسط مردم بركنار
  . GICQUEL, p.351)( نشده است

  
  ا كنندهـ وتوي مردمي قانون يا همه پرسي ملغ2

وتوي مردمي قانون عبارت از اين است كه مردم بتوانند با يك قانون جديد تصويب شده 
پس از طرح يك عريضه كه حاوي حداقل . يا يك قانون در حال اجرا مخالفت بورزند

. شودامضاهاي الزم باشد اقدام به همه پرسي براي نسخ تمام يا قسمتي از يك قانون آغاز مي
اي مطرح نگردد يا شهروندان در همه پرسي مخالفت خود را با ن عريضهكه چنيدر صورتي

حال اجرا همچنان معتبر  كند و قانون درقانون ابراز نكنند، قانون جديد قابليت اجرايي پيدا مي
  .   خواهد بود

  
  ـ در سويس در سطح فدرال2 ـ 1

فدرال و از سال  براي قوانين عادي و مصوبات 1874در اين كشور وتوي مردمي از سال 
     مللي كه كنفدراسيون را براي بيش از پانزده سال متعهد نمايدالهاي بين براي پيمان1921
 شهروند يا هشت 50000ظرف نود روز پس از تصويب متن اگر دست كم . پذير استامكان

همه اي را عليه آن طرح كنند، قانون، مصوبه يا معاهده پيش از اجرا شدن به كانتون عريضه
پس از پايان مهلت ياد شده و عدم ابراز مخالفت از سوي مردم، قانون . گرددپرسي احاله مي

                                                           
ي كشور سويس بود از اين نهاد حقوقي اقتباس و با يك همه پرسي مردمـي،                رسد كه دكتر مصدق كه تحصيلكرده     به نظر مي   .1

 دربـاره انحـالل پارلمـان       1993 نوامبر   28اريخ  در گواتماال نيز در ت    .  خ منحل نمود   1332مجلس شوراي ملي ايران را در سال        
  . فاسد آن كشور، يك همه پرسي برگزار شد
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اجراي قانون در مهلتي كه شهروندان حق درخواست برگزاري . اعتبار حقوقي خواهد داشت
). 141ي ماده(آيد  تا اعالم نتايج همه پرسي به حالت تعليق در ميهمه پرسي را دارند و احياناً

اي عليه قانون يا معاهده طرح نگردد، فرض بر اين است كه ر ظرف اين مدت هيچ عريضهاگ
       كسي كه حرفي«: المثل استاين فرض، در واقع اجراي اين ضرب. مردم با آن موافقند

اي حاوي امضاهاي الزم طرح برعكس اگر ظرف مهلت مقرر عريضه. 1»زند، راضي استنمي
در ضمن اين يك همه پرسي براي طرفداري يا مخالفت با .  خواهد شدپرسي برگزارگردد، همه

اگر مردم به عريضه نه بگويند، قانون تاييد خواهد . (ACQUAVIVA,2005,p.40)» عريضه است
بنابراين شهروندان نبايد بينديشند . االجرا نخواهد بودصورت راي مثبت، قانون الزم شد و در

  . يي قانون استكه راي منفي به معني تصويب نها
  
  ـ در اياالت متحده در سطح اياالت2 ـ 2

 در باختر و جنوب اين كشور، آيين ي نوزدهم حدود بيست ايالت عمدتاًپس از پايان سده
      برحسب اياالت، ظرف نود روز پس از تصويب قانون توسط. اندوتوي مردمي را پذيرفته

 درصد امضاي شهروندان طرح 10 تا 5ي حاوي اتوان عليه آن عريضهي ايالت ميي مقننهقوه
اما برخالف سويس اگر مجلس ايالت تصميم به اجراي فوري قانون بگيرد، آن بالفاصله . كرد

  .شوداجرا مي
  
  ـ در ايتاليا2 ـ 3

هاي آن، ها و بديي خوبيايتاليا برخالف سويس پس از اجراي يك قانون و مشاهده در
 قانون اساسي اين كشور، وتوي 75ي  مادهبرابر. و سپس لغو كنندرا بررسي  توانند آنمردم مي

. 2تواند يك قانون عادي در حال اجرا را لغو نمايدمردمي به شكل همه پرسي ملغا كننده مي
نسخ اين چنيني قانون ممكن است به صورت كلي يا جزئي باشد و درخواست وتو بايد توسط 

  .  صورت گيردمنطقه يا  شهروند يا پنج شوراي استان 500000
ي اينكه ديوان قانون اساسي اين كشور پيشاپيش مطابقت همه انجام اين فرآيند به واسطه

در ضمن براي قوانين . كند محدود شده استپرسي پيشنهادي را با قانون اساسي بررسي مي
 كننده مللي، انجام همه پرسي ملغاالهاي بيناي، عفو عمومي و تصويب پيمانمالياتي، بودجه
ه ، دوازده پيشنهاد همه پرسي ب1997 پيشنهاد و در فوريه 6، 1978در سال . پذيرفته نيست

                                                           
1. " Qui ne dit mot consent ".  

 1946 ژوئـن    22همه پرسي در تـاريخ       گفتني است كه در اين كشور براي گزينش ميان حكومت جمهوري و پادشاهي يك                .2
  .برگزار شد



  

 221                                                   هاي اعمال مردمساالري مستقيم و نيمه مستقيم  بررسي روش

ي ديوان قانون اساسي مردود اعالم شد و سه مورد از پيشنهادهاي اخير با قانون اساسي وسيله
ها مركب از دادرسان نيز ي مركزي همه پرسي اداره.(CHAGNOLLAUD,p.212) مغايرت داشت

  .  كندانوني بودن درخواست همه پرسي نظارت ميبر ق
 ژوئن در صورت عدم 15 آوريل تا 15پس از گذشتن از اين سدها، همه پرسي ميان 

عالوه، اگر مجلس متن مورد اعتراض را به طور ه ب. شودبرگزاري انتخابات مجلس برگزار مي
كه براي  سرانجام اين. اي دگرگون كند، ديگر همه پرسي برگزار نخواهد شدقابل مالحظه

انتخاب كنندگان ثبت نام شده در فهرست   درصد50معتبر بودن همه پرسي، بايد دست كم 
  .انتخاباتي، در همه پرسي شركت كنند

 
  ـ كاربرد اين شيوه براي اعتراض به نظام سياسي2ـ3ـ1

از اين روش اغلب حزب كوچك راديكال اين كشور كه داراي چهار درصد آرا در كشور 
 در خصوص لغو قانون طالق ي مسايل جامعه مثالًهاي بزرگ و دربارهت عليه تسلط حزباس

در ماه مه سال . كنداستفاده مي)  درصد راي منفي رد شد59، 1كه با  (1974در ماه مه سال 
 حزب راديكال يازده همه پرسي پيشنهاد كرد كه شش مورد آن با توجه به موضوع آن 1981

ي سقط جنين دو مورد، حمل درباره(ساسي رد شد و پنج همه پرسي باقي توسط ديوان قانون ا
رغم مخالفت حزب  به1985 ژوئن 9در . به نتيجه نرسيد) سالح، نظم عمومي، حبس ابد

گذاري دستمزدها و لغو ي شاخصكمونيست با اين شيوه، خود باني يك همه پرسي درباره
جهت محكوم كردن سياست ) دستمزدها  متغيريمربوط به پايه (1984ي قانوني مصوب اليحه

 شد اما اين پيشنهاد همه پرسي نيز به نتيجه نرسيد و توسط ديوان قانون )Craxi(دولت كراكسي 
  .1اساسي مردود اعالم گرديد

  
  ـ كاربرد اين شيوه براي زير سوال بردن نظام سياسي 2ـ3ـ2

هاي مختلف بودند كه ر زمينههايي دهاي سياسي باني همه پرسيحزب  اغلب1987از سال 
 همه 1990در سال . اي گرديدهاي هستهي نيروگاهجمله درباره همه منجر به نسخ قوانيني از

 به پيشنهاد طرفداران محيط زيست منجر به راي مثبت مبني بر لغو شكار و آفت يپرسي جديد
ابات را به همراه ي انتخها گرديد اما شركت اكثريت شهروندان ثبت نام شده در سياههكش

                                                           
 همه پرسي ملغا كننده راي مثبت دادند كه چهار مورد آن مربوط به رسانه هاي                12ي  باره مردم در  1995 ژوئن   11در تاريخ   . 1 

ي سـيما داشـته باشـد سـيلويو برلوسـكوني را      تواند بيش از يك شـبكه     مردم با رد اينكه يك شخص نمي      (ديداري و شنيداري    
هـا در روز يكـشنبه و       ، بـاز كـردن مغـازه      ) دادند ها نيز راي منفي   هاي بازرگاني در ميان فيلم    نجات دادند و بر پخش نشدن پيام      

 ,TURPIN (D.), Droit constitutionnel, 1999) (پرداخت كسور حقوق بـراي عـضويت در سـنديكا و غيـره بـود     

p.264  
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 درصدي ثبت 77ي سابقه هشت همه پرسي مشاركت بي1993 آوريل 19 و 18اما در . نداشت
ها ي تامين مالي حزبويژه منجر به لغو مسالهه كنندگان را در انتخابات به دنبال داشت و بنام

نظام از درآمدهاي دولتي، مجازات اعتياد به مواد مخدر، حذف چند وزارتخانه و تصويب 
 80همه پرسي اخير با راي اكثريت بيش از . گرديد... انتخاباتي تناسبي براي انتخاب سناتورها و

البته اين بسيج مردمي با اعتراض به نظام سياسي فاسد در حال . درصد مردم همراه بود
 ژوئن 15، در 1993پس از آوريل . . (CHAGNOLLAUD,p.213)ارتباط نبودسرنگوني بي

پس از رد (كه از اشخاص اصالح طلب بود  )M.Panella(اه پيشنهاد آقاي پانال  از پنج1997
ي گسترش ي مسالهاز جمله درباره(جز هفت مورد ) ي آنها توسط ديوان قانون اساسيهمه

به همه پرسي گذاسته ...) نظارت بر اطالعات، منع شكارچيان در ورود به امالك خصوصي و
 و مه 1999هاي آوريل  اما همانند همه پرسي)TURPIN,Droit constitutionnel,p.264(شدند 
، به دليل )با هدف لغو نظام انتخاباتي تناسبي براي انتخاب نمايندگان مجلس نخست (2000

  . درصدي شهروندان در روز راي گيري، همه به شكست انجاميدند50عدم حضور 
   
  گذاريـ پيشنهاد مردمي قانون  يا ابتكار عام قانون3
شماري از شهروندان جهت اصالح قوانين  عبارت از اين است كه شنهاد مردمي قانونپي

ي قانوني را تدوين و به عادي يا قانون اساسي يا تصويب قوانين و مقررات جديد، يك اليحه
 Droit(ي آن همه پرسي برگزار شود كنند كه دربارهقواي عمومي تسليم و از آنها درخواست مي

de Pétition( .اگر متن . ر اينجا بايد دو گونه پيشنهاد همه پرسي را از يكديگر متمايز كردد
ي مردمي براي تصويب به پارلمان داده شود و مجلس آن را تصويب نكند يا با آن تدوين شده

صورت، پيشنهاد همه پرسي غير گردد، در اينمخالفت ورزد متن به همه پرسي احاله مي
اگر متن تنها به تصميم شهروندان وابسته باشد، پيشنهاد همه ). ـ3ـ 1(مستقيم خواهد بود 
  ).ـ3ـ 2(پرسي، مستقيم است 

      
  گذاري غير مستقيمـ پيشنهاد قانون3ـ 1
  ـ در اياالت متحده 3ـ1ـ1

توانند تصويب يك طرح در پنج ايالت اين كشور، درخواست كنندگان همه پرسي مي
ني مجلس ايالتي آن را تصويب نكند، آن متن به زمان معي اگر تا. قانوني را تقاضا كنند

  .شودشهروندان براي رد يا تصويب احاله مي
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   سويس ـ در3ـ1ـ2

. پذير استدر اين كشور پيشنهاد مردمي فقط درخصوص بازنگري در قانون اساسي امكان
در . شودگذاري عادي نيز استفاده ميبا اين وجود، از پيشنهاد همه پرسي براي مقاصد قانون

خصوص مردم اين كشور حق پيشنهاد تجديدنظر كلي يا جزئي قانون اساسي را ه سطح فدرال ب
ها، شهرها و روستاها، پيشنهاد مردمي محدود به در سطح كانتون). 139 و 138مواد (دارند 

  .  1بازنگري در قانون اساسي نيست
ي اين توانند دربارهن مي تن از شهروندا100000: ـ پيشنهاد بازنگري كلي در قانون اساسي

صورت در اين. موضوع كه قانون اساسي نياز به بازنگري كلي دارد باني يك همه پرسي شوند
اند، تدوين  تجديد انتخاب شدهطرح تجديدنظر پيشنهادي آنها توسط دو مجلس فدرال كه قبالً

ازنگري در قانون شوند تا به بسپس از طريق همه پرسي مردم دوباره فراخوانده مي. گرددمي
    دهندگان و بازنگري كلي با راي اكثريت راي). همه پرسي تصويبي(اساسي راي دهند 

    يك  ي همه پرسي در هرنتيجه.  كانتون صورت خواهد گرفت23 از 12ها يعني كانتون
  . شودي راي كانتون تلقي ميها به منزلهكانتون

 18، اين پيشنهاد مردمي بايد طي 1977 از سال :ـ پيشنهاد بازنگري جزئي در قانون اساسي
  : امضاي شهروندان را گرد آورد و پيشنهاد به دو صورت است100000ماه، 

ي مربوطه در قانون اساسي     ـ در صورتي كه يك طرح كلي، سمت و سوي بازنگري و ماده            
كنـد، آن   را معين و پارلمان طرح بازنگري را مطابق نظر شهروندان متقاضي تدوين و تـصويب                

در صورت عدم تصويب طرح پيـشنهادي پارلمـان، آن          . طرح به همه پرسي گذاشته خواهد شد      
شود و در صورت راي مثبت مردم، مجلس بايـد طرحـي جهـت              طرح به همه پرسي محول مي     

  احاله به همه پرسي تدوين نمايد؛ 
ارد بـازنگري    حاوي مـو   كه پيشنهاد بازنگري به طور كامل تدوين شده و دقيقاً         ـ در صورتي  

تواند  به همه پرسي احاله شده و پارلمان مي        صورت متن مستقيماً  در اين : در قانون اساسي باشد   
تواند طرحي متقابل يا طرح مخـالف پيـشنهادي         همچنين پارلمان مي  . نظري مشورتي ارائه دهد   

، هـر   هماننـد بـازنگري كلـي     . شـوند دو متن همزمان به همه پرسي گذاشته مي       . مردم ارائه دهد  
پيشنهاد بازنگري مردمي كه در همه پرسي به تصويب رسيده بايد موافقت اكثريـت شـهروندان                

بينيم اين شيوه پيچيده است و از اواخر        گونه كه مي  همان. ها را به دست آورد    در اكثريت كانتون  
                                                           

چند نمونه از مسايلي كه از مردم سويس به پيشنهاد شهروندان يا قواي عمومي نظرخواهي شده عبارتند از ممنوعيت فروش                     .1
 سـانتيمي قيمـت   10، افزايش )Vaud(ي اجتماعي اجباري، ممنوعيت شكار در كانتون واود افزار، اخراج بيگانگان، بيمهجنگ  

نان، عضويت در سازمان ملل، بهبود حقوق زنان و مصرف كنندگان، حمايت از بارداري، نگهداري راههاي پيـاده رو، عـوارض           
به ...  سال و  18 به   20ه دانشگاه، نوسازي صنعت هوايي، كاهش سن راي از          بنزين، كمربند ايمني اجباري، كمك دولت فدرال ب       

   .TURPIN (D.), op. cit.,p .   792ـ793نقل از 
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هاي متقابل دولت،    درصد طرح  16 درصد پيشنهادهاي مردمي و      10ي نوزدهم تاكنون فقط     سده
 ,TURPIN (CHAGNOLLAUD, p.214 ,به نتيجه رسيده است رد تصويب مردم قرار گرفته ومو

p.792(.   
  
  ايتاليا ـ در3ـ1ـ3

 شهروند با امضاي يك 50000«دارد كه  قانون اساسي اين كشور مقرر مي71ي ماده
د، توانند تصويب قوانيني را پيشنهاد دهند و اين پيشنهاد بايد به صورت موادرخواست مي

گذاري آن گاه، اين پيشنهاد همانند طرح قانوني نمايندگان بايد روند قانون. »تدوين شده باشد
اما اين پيشنهادها به ندرت توسط ولي در عمل، . را طي نموده، مورد تصويب پارلمان قرار گيرد

 .پارلمان مورد بررسي قرار مي گيرند
  

   ـ در اتريش3ـ1ـ4

توانند با استناد به حق اي از شهروندان مياين كشورنيز، عده قانون اساسي 41ي بنابر ماده
  . از پارلمان بررسي امري را درخواست كننداً، مستقيم)Volksbegehren(ي عريضه ارائه

  
  گذاري مستقيمـ پيشنهاد قانون3ـ 2

در بيش از ده ايالت اين كشور، پيشنهاد مستقيم مردمي براي : ي آمريكادر اياالت متحده
ي نامه. بيني شده استهايي در قانون اساسي ايالت پيشب قوانين عادي يا اصالحيهتصوي

مخالفان اين پيشنهاد در .  درصد شهروندان باشد15 تا 5تقاضاي همه پرسي بايد حاوي امضاي 
ي دعوا و به استناد مخالفت آن با توانند در دادگاه اقامهصورت راي مثبت به همه پرسي مي

 از ده 1960ـ1980هاي در ميان سال. رخواست ابطال جزئي يا كلي آن را بنمايندقانون اساسي د
از سوي . مورد پيشنهاد مردمي تصويب شده در ايالت كاليفرنيا، شش مورد ابطال گرديده است

هاي هاي ذي نفوذ يا موسسهويژه زير تاثير گروهه ديگر گفتني است كه فراواني پيشنهادها ب
  CHAGNOLLAU) .است ، اين شيوه را از روال عادي خود خارج نمودهگردآوري آرا متخصص
  p.215) ي موضوعات گوناگوني در اين اياالت همه پرسي به پيشنهاد مردم ممكن است درباره

، 1)كاليفرنيا(مسابقات اسب دواني   در خصوص برگزاري شرط بندي دربرگزار شود مثالً
، )نيو جرسي(، بازكردن كازينو )ماساچوست(رو هاي كنسها و قوطيبازيافت الزامي بطري

 طور عمده كاهش مالياته محيط زيست، امور اخالقي، پشتيباني از مصرف كنندگان يا ب
.(TURPIN (D.), op.cit. p.264) هاي براي نمونه چند مورد از پيشنهادهاي مردمي را در ايالت

                                                           
1.V. Sur la Californie, GUILLAUME-HOFNUNG (M.), Le référendum, Paris, Puf, coll. " 
Que sais-je ",1994, p.92. 
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ي يفرنيا جهت برقراري دوباره شهروندان كال1972در نوامبر : شويماين كشور يادآور مي
ي استفاده از ماري جوانا و سرويس مدارس كه به اجازهمجازات اعدام راي مثبت و در حالي

ساكنان كلرادو نيز كه در همه پرسي مورخ نوامبر . ي نژاد دانش آموزان راي منفي دادندبر پايه
بيني شده در دنور  پيش مورد مشورت قرار گرفته بودند از برگزاري المپيك زمستاني1972

)Denver(هاي اجرايي آن جلوگيري و ساكنان ميشيگان و داكوتاي شمالي در  به دليل هزينه
اي در  نيز تاسيس نيروگاه هسته1976در نوامبر . همان تاريخ، حق سقط جنين را رد كردند

   .هاي اوهايو و اورگون توسط مردم رد شدايالت
اين پيشنهاد يك و نيم ميليون . ر ايالت كاليفرنيا جالب استد» 13پيشنهاد مردمي «يادآوري 

 تصويب 1978اين ايالت در ژوئن سال  ي دوسوم راي دهندگان دروسيلهه امضا گرد آورد و ب
شد و ماليات محلي بر زمين را از دوازده ميليارد به پنج ميليارد دالر كاهش داد و اين ايالت را 

  . ژه اجتماعي خود نمودويه هاي بمجبور به كاهش هزينه
در .  گسترش موارد مجازات اعدام در كاليفرنيا مورد تاييد قرار گرفت1978در نوامبر 

هاي الكلي در جاهاي ميشيگان، شهروندان تصميم گرفتند كه سن مجاز براي مصرف نوشيدني
 the nuclear(اي برداري از ژل هسته بهره1982در نوامبر .  سال افزايش يابد21همگاني به 

freeze(در نه از ده ايالت آمريكا از جمله كاليفرنيا و ماساچوست مورد تاييد قرار گرفت  .
راجع به شناسايي زبان انگليسي به » 63پيشنهاد « اهالي كاليفرنيا به 1986همچنين در نوامبر 

ر ي استفاده از ماري جوانا دكه اجازهعنوان زبان رسمي ايالت راي مثبت دادند در حالي
در . (GICQUEL,p.297-298)اورگون و بستن اجباري كمربند خودرو در ماساچوست رد گرديد 

، همزمان با انتخابات رياست جمهوري و نمايندگي پارلمان فدرال و اياالت، 1992 نوامبر 3
 پيشنهاد، اغلب به درخواست شهروندان به 94، 1996 نوامبر 5گذاري و در  پيشنهاد قانون232

به منظور محروم » 187پيشنهاد   «1994 نوامبر 8در تاريخ . هاي محلي احاله گرديدهمه پرسي
      درصد راي مثبت پذيرفته شد59كردن مهاجران غير قانوني از خدمات اجتماعي كاليفرنيا با 

) .(LECLERCQ,1999,p.195 را » 227پيشنهاد «، اهالي كاليفرنيا 1998 ژوئن 2همچنين در
 د به استفاده از دو زبان در آموزش براي كودكان افراد مهاجر به اين ايالت بوپذيرفتند كه راجع

(TURPIN (D.), op.Cit. P.264).  
  
  

  )گونه شناسي(ب ـ همه پرسي  
دهد كه به تصويب يا رد يك قانون عادي، همه پرسي به شهروندان اين اجازه را مي

كه توسط قواي عمومي يا خود مردم مللي يا بازنگري در قانون اساسي الاساسي، پيمان بين
فرق اساسي همه پرسي با پيشنهاد مردمي در اين است كه در مورد . پيشنهاد شده بپردازند
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شوند نخست ابتكار عمل با قواي عمومي است و در مورد دوم، مردم در اين كار پيشگام مي
مورد اخير ممكن است  رد. آور يا مشورتي باشدتواند الزامهمه پرسي مي. )332، ص1383قاضي، (

گذاري عادي استعالم شده مورد پيروي قرار نظر مردم كه از سوي حكومت گران در امور قانون
ولي در عمل تجربه نشان داده كه براي حكومت، عدم تبعيت از نظر مردم دشوار خواهد . نگيرد
ي پيشنهاد انجام ههاي الزامي و اختياري بايد مسالهمچنين در تمايز ميان همه پرسي). 1(بود 

كه موضوع همه پرسي نيز مسايل متعددي را در پي  در نهايت اين). 2(همه پرسي روشن گردد 
  ).3(دارد كه الزم است بدانها پرداخته شود 

  
  هاي اختياريهاي الزامي و همه پرسيـ همه پرسي1

ساسي يا ي برخي از مقررات قانون ادارد كه دربارههنگامي كه قانون اساسي مقرر مي
طور خودكار و اجباري خواهد ه گيري نمايند، انجام همه پرسي بقوانين عادي مردم بايد تصميم

ي خصوص تعيين سرنوشت سياسي مردم جنبه گيري درهمچنين همه پرسي تصميم. بود
ي پيشنهاد همه پرسي مطرح گردد كه به راه انداختن همه پرسي، اما هنگامي مساله. الزامي دارد

  .باشدري مياختيا
  
  ـ  حق پيشنهاد انجام همه پرسي 2
   محدود استـ موارد پيشنهاد مردمي غالبا2ًـ1

ايم اما با اين حال چنـد پرسـش اينجـا            سخن گفته  ي پيشنهاد مردمي قبالً    هرچند كه درباره  
گيري از همه پرسي به پيشنهاد مردم چه تعداد امضا الزم است؟ اگر             براي بهره . مطرح مي گردد  

اگر خيلي كم بود ممكن اسـت از اهميـت          . ر آن زياد باشد ممكن است انجام شدني نباشد        شما
ويژگي بانيان پيشنهاد نيـز ممكـن اسـت         . عالقگي شهروندان گردد  آن كاسته شود و منجر به بي      

هاي غيردولتـي انجـام همـه       ها يا انجمن   حزب در بلژيك غالباً  . گاه در عمل مشكل آفرين باشد     
كنند كه اين امر    بنابر اين اقليتي از شهروندان در اين زمينه فعاليت مي         . كنند مي پرسي را پيشنهاد  

    اثبـات  مند بـه سياسـت را در كـشورهاي مردمـساالر          عالقه تر از بقيه و   وجود شهرونداني فعال  
 در اياالت متحده، موسسات خصوصي متخصصي به گـردآوري          اي موارد مثالً  در پاره . نمايدمي

ي تواننـد زمينـه   هاي اقتصادي ذي نفوذ بـسيار قـوي مـي         صورت گروه در اين . پردازندامضا مي 
با اين وجود، مـورد  . پيشنهاد مردمي را فراهم كنند بي اينكه هميشه به نتايج مقصود خود برسند 

ي سـامانه «ي آن در واقـع يـك   دهد كه پيـشنهاد مردمـي بـه شـكل الغـا كننـده         ايتاليا  نشان مي   
 براي حكومتي است كـه خـالف نظـر مـردم گـام برداشـته اسـت        )Yves Mény(» هشداردهنده

(CHAGNOLLAUD,p.215-216). تواند مـستقل از  سرانجام شايان گفتن است كه همه پرسي مي
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   صورت روند ديگري طـي گـشته و بـا همـه پرسـي پايـان                در اين . پيشنهاد مردمي برگزار شود   
  .يابدمي

  
  اندازند همه پرسي را به راه مي)  و مجلسدولت(ـ  اغلب قواي عمومي 2ـ2 

    پيشنهاد مردم تنها شيوه اجراي دمكراسي واقعي است اما  به نظر برخي همه پرسي به
 و  گيرندهاي عوامفريبي و واكنشي آن خرده ميپندارند و به جنبهاي برعكس آن ميپاره

 ,Cf.DUVERGER, Le Monde, 5-6-1987)كنندپيشنهاد آن توسط مقامات حكومتي را سفارش مي

DUHAMEL, Ibid,11-12-1989, TURPIN, p.263).  
  

  ي دولتو سيلهه ـ آغاز همه پرسي ب2ـ2ـ1
در جمهوري پنجم . 1كنداغلب رئيس كشور زمان، موضوع و عنوان همه پرسي را تنظيم مي

زير  قانون اساسي، همه پرسي پس از توافق رئيس كشور و نخست و11 ماده يپايهفرانسه 
اي كه رئيس  يعني در دوره)(cohabitationي همزيستياين موافقت در دوره. 2شودانجام مي

 يك به دو حزب مخالف تعلق داشته باشند به دشواري صورت  جمهور و نخست وزير هر
 قانون اساسي، همه پرسي به پيشنهاد دولت صورت 46 تا 43در اتريش نيز برابر مواد . گيردمي
  .)(Volksabstimung  گيردمي

     
  ي مجلس و سيلهه ـ آغاز همه پرسي ب2ـ2ـ2

، 6 شوروي، مواد 1936 قانون اساسي 49 و 3مواد (در اغلب كشورهاي كمونيستي پيشين 
 39 و 3 آلباني، مواد 1946 قنون اساسي 54 يوگسالوي، مواد 1946 قانون اساسي 74 و 7

 35 و 17، 2 مجارستان و مواد 1949اسي  قانون اس20و  2 روماني، مواد 1948قانون اساسي 
 .TURPIN,p) 792 (مجلس حق پيشنهاد همه پرسي را داشت... و)  بلغارستان1947قانون اساسي 

در اروپا، همه پرسي به پيشنهاد مجلس در ايرلند، يونان و پرتغال، دانمارك و ايتاليا نيز وجود 
   .دارد

صورتي برگزار خواهد شد كه دو   اساسي دري بازنگري قانوندر ايتاليا همه پرسي درباره
صورت در اين. را تصويب كرده باشند آن) بدون احراز اكثريت دوسوم(مجلس با اكثريت آرا 

تواند توسط يك پنجم اعضاي متن بازنگري، همه پرسي مي در طي مدت سه ماه پس از انتشار

                                                           
هاي تدوين شيوه «ي غير مردمساالر دارد جدا كرد بنگريد به مقاله نگارنده         دولتي كه جنبه   البته بايد همه پرسي را از پلبيسيت       .1

  .49 -63، ص 1383، 2نشريه حقوق اساسي، ش ، »و تصويب قانون اساسي
  . آزاد استنتوانند به رئيس جمهور چنين پيشنهادي بدهند اما وي در پذيرش آدر ضمن دو مجلس هم مي . 2



  

   1387ن بستا تا، 2شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه حقوق                                                            228 

بنابراين اين . ت گردد شهروند درخواس500000يكي از دو مجلس يا پنج شوراي استان يا 
 قانون اساسي اين كشور در خصوص همه پرسي 75ي شيوه بسيار نزديك به فرآيند ماده

  .ملغاكننده است
در مسايل بسيار مهم اقتصادي، «: داردايران مقرر مي .ا.  قانون اساسي ج59همچنين اصل 

ي رسي و مراجعهي مقننه از راه همه پسياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه
درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو . مستقيم به آراي مردم صورت گيرد
  .  1»سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد

ي راي صورت به لحاظ حقوقي نتيجهدر اين: گاهي همه پرسي فقط ارزشي مشورتي دارد
 كه داراي چنين مقرراتي 2ليساما در سوئد، نروژ و انگ. نمايدمردم، مجلس را متعهد نمي

   ,CHAGNOLLAUD)دانندهستند در عمل دو مجلس خود را در برابر تصميم مردم پايبند مي

p.216) گيري  منجر به كناره1972ي اروپا در سال در نروژ عدم پذيرش مردم به الحاق به جامعه
  .دولت و عدم امضاي معاهده گرديد

انگليس با اين هدف : هاي سياسي استميان حزبگاه همه پرسي به منظور حل اختالف 
ي حاكميت مجلس كه آور با نظريهگفتني است كه همه پرسي الزام. آوردبه همه پرسي روي مي

پارلمان اين كشور آزادانه همه پرسي را برگزار . باشددر اين كشور حكمفرماست ناسازگار مي
 عمل به لحاظ سياسي از نظر مردم كه در اين ي آن پايبند باشد اما درو در اصل نبايد به نتيجه

ي اين كشور با همه پرسي كمتر آشنايي دارد و فقط رويه. كندكشور حاكميت دارند پيروي مي
هايي كه سبب بروز اختالف در هر يك از دو حزب ي پرسشاز مردم براي انجام داوري درباره

س به بازار مشترك اروپا، حزب در خصوص الحاق انگلي. كندشود دعوت ميبزرگ سياسي مي
 عالوه، همه ه ب.  را برگزار كرد1975كارگر براي حفظ يگانگي خويش، همه پرسي سال 

ي وضعيت  و درباره1979ي گال و اسكاتلند در سال هاي محلي انجام شده در منطقهپرسي
  . كاركرد مشابهي داشتند1997ي اخير در سال منطقه

 ابزاري براي اقليت در مجلس جهت مخالفت با اكثريت همه پرسي ممكن است به عنوان
تواند به اي و مالي ميي قوانين بودجهگذاري بجز دربارهدر دانمارك همه پرسي قانون: باشد

االجرا شدن قانوني كه به  نخست به منظور مخالفت با الزمدرخواست يك سوم اعضاي مجلسِ

                                                           
دارد كه همه پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور و  نيز مقرر مي4/4/1368ايران مصوب . ا. نون همه پرسي در ج قا36ي ماده . 1

  .  يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس و تصويب دست كم دوسوم نمايندگان مجلس انجام خواهد شد
ي نامهي موافقتدرباره 1992 اكتبر 26 و همه پرسي مورخ 1979 مارس 1، 1975 ژوئن 5هاي همه پرسي در انگليس . 2

  .گيرند با كانادا در اين راستا قرار مي)Charlottetown (شارلوت تاون
Cf. TURPIN (D.), «L’échec du référendum sur l’entente et l’avenir du fédéralisme canadien», 
Les Petites Affiches, n° 7, 15-1-1993, p. 8; et n° 8, 18-1-1993, p.9.   



  

 229                                                   هاي اعمال مردمساالري مستقيم و نيمه مستقيم  بررسي روش

ر اين كشور از اين روش فقط دو بار استفاده د. تازگي توسط اكثريت تصويب شده، انجام گيرد
  .(Ibid., p.217)شده است 

  
  ي دولت و مجلس به طور مشتركو سيلهه  ب ـ آغاز همه پرسي2ـ2ـ3

دارد كه پيشنهاد همه پرسي توسط دولت پس  مقرر مي1978در اسپانيا قانون اساسي سال 
در فرانسه . 1پذير استروند امكان شه500000ي نمايندگان يا به درخواست از توافق با كنگره

گذاري را پيشنهاد دهد اما اين رئيس كشور است كه اختيار تواند همه پرسي قانونپارلمان مي
  .  را دارد  آنموافقت با

  
  ـ موضوع همه پرسي3
  هاي موسس ـ رواج همه پرسي3ـ 1

 يا همه پرسي اساسي يا موسس عبارت از تاييد طرح قانون اساسي جديد يك كشور
 فرانسه، قانون 1958 و 1946، 1795، 1793قوانين اساسي . تجديدنظر در آن توسط مردم است

 12 كومور، قانون اساسي 1989 نوامبر 5ي جنوبي، قانون اساسي  كره1987 اكتبر 27اساسي 
هاي كراسيونيمي از دم  درايران و اخيراً. ا.  ج1358 موريتاني و قانون اساسي 1991ژوئيه 

عالوه امروزه ه ب .2اندر اروپاي شرقي، قوانين اساسي از راه همه پرسي به تاييد رسيدهجديد د
توانند به رد يا قبول تجديدنظر در قانون اساسي كه توسط قواي  مردم از اين راه ميغالباً

 قانون اساسي سويس همه پرسي در سطح فدرال را 123 يماده. عمومي صورت گرفته بپردازند
ي ماده(همچنين قوانين اساسي اتريش، دانمارك، فرانسه . ي الزامي شناخته استبراي بازنگر

اما . اند، اغلب اياالت كشور آمريكا همه پرسي اساسي را پذيرفته)177اصل (، ايرلند، ايران )89
» بنيادين«كه بازنگري در اسپانيا در صورت تجديدنظر كلي در قانون اساسي يا در صورتي

بدين معني كه تجديدنظر مربوط به باب نخست قانون اساسي، حقوق تشخيص داده شود 
  . هاي عمومي، مقررات راجع به سلطنت باشد، رجوع به همه پرسي الزامي استبنيادين، آزادي

  
  مللي در اروپاالهاي بينـ افزايش همه پرسي درباره پيمان3ـ 2

حيت مجلس است انجام همه پرسي ممكن است براي تاييد يك پيماني كه در اصل در صال
گونه همه پرسي سه  قانون اساسي از اين11 ي  با توجه به ماده1958در فرانسه از سال . شود

ي  درباره1992ي گسترش اتحاديه اروپا، در سال  درباره1972در سال (بار استفاده شده است 

                                                           
  .اما تاكنون قانوني كه شرايط و راهكارهاي اجرايي بند اخير را تبيين كند تصويب نگرديده است .1
  .49 -63، نشريه حقوق اساسي، همان، ص »هاي تدوين و تصويب قانون اساسيشيوه«ي بنگريد به مقاله .2
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ير توسط مردم رد  براي پيمان قانون اساسي اروپا كه مورد اخ2005پيمان ماستريخت و در سال 
هاي مشورتي در انگليس در سال گفتني است كه در خصوص امور اروپايي همه پرسي). شد

    مورد   در1986ي اقتصادي اروپا، در دانمارك در سال  براي عضويت در جامعه1975
ي واگذاري  درباره1986، در ايتاليا در سال )l’Acte unique européen(ي واحد اروپايي مصوبه

ي اروپا سبب بنابراين نهادينه شدن اتحاديه .اختيارات تازه به پارلمان اروپا برگزار شده است
طور سنتي ريشه در ه كشورهايي از جمله فرانسه و انگليس گرديد كه ب رواج همه پرسي در

  .حاكميت پارلماني داشتند
  
  تعيين سرنوشت سياسيمربوط به هاي ـ همه پرسي3ـ 3

ي مردم از حق تعيين سرنوشت سياسي ن سرنوشت راجع به استفادههاي تعييهمه پرسي
ي قانون يا ترتيب است كه شهروندان يك سرزمين دربارهخويش توسط خودشان است و بدين

معيني مربوط به استقالل، پيوستن به يك كشور ديگر يا باقي ماندن در دولت ي نامهموافقت
ي اين موارد ملل در همهالحقوق بين. كنندري ميگيخود از راه همه پرسي مبادرت به تصميم

 14 در مثالً. (CHAGNOLLAUD,p.218)است » مردمان ذينفع«خواستار موافقت و خرسندي 
، شهروندان پورتوريكو به جاي تبديل شدن به پنجاه و 1998 سپس در دسامبر 1993نومبر 

دند دولتي آزاد ولي شريك با يكمين ايالت آمريكا يا دست يابي به استقالل كامل، ترجيح دا
 8انجام شده در كالدونياي جديد فرانسه در تاريخ هاي همه پرسي. اياالت متحده باقي بمانند

  .  نيز از اين دست است2006 و مونته نگرو در سال 1998نوامبر 
 
  گذاري عادي ـ همه پرسي براي قانون3ـ 4

توانيم مطمئن هرگز نمي« :نويسدگذاري توسط مردم ميي قانونژان ژاك روسو درباره
را در معرض آراي  كه آن ي عمومي است مگر ايني خاص مطابق با ارادهشويم كه يك اراده

داشت كه  فرانسه با الهام از اين انديشمند مقرر مي1793قانون اساسي . »آزاد مردم قرار دهيم
اما امروزه  . با مردم استتواند به پيشنهاد قوانين بپردازد، حق تصويب قانونمجلس فقط مي

پس از پيشنهاد مردمي (گذاري عادي جهت تصويب يا نسخ يك قانون همه پرسي براي قانون
در . گيردكمتر از همه پرسي موسس مورد استفاده قرار مي) براي تصويب يا وتوي يك قانون

مواد (سي دانمارك در قوانين اسا. 1اياالت متحده اين شيوه فقط براي قوانين ايالتي كاربرد دارد
و ايران ) 11ي ماده( فرانسه  ايتاليا، سويس، يونان، آلمان، پرتغال،، اسپانيا،)88 و 42، 29، 20

                                                           
لـت  اي اياالت اين كـشور جـز اي  همه. استهمه پرسي عادي و اساسي فقط در سطح اياالت پذيرفته شده  در اياالت متحده   .1

  .جوينداز همه پرسي بهره مي(Delaware) دالوار 
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اما مقامات حكومتي شايسته . گذاري عادي پذيرفته شده استهمه پرسي براي قانون) 59اصل (
مر مورد همه گيري از اين روش به علت ترس از كاهش نرخ مشاركت مردم، رد اهبراي بهر

پرسي توسط مردم يا دلدادگي به مردمساالري نمايندگي و سنت حاكميت پارلماني، كمتر ازآن 
  . 1كننداستفاده مي

  
  قلمرو همه پرسي ـ 3ـ4ـ1

.  همه پرسي برقرار كند و موضوعهايي براي قلمروقانون اساسي ممكن است محدوديت
لوايح قانوني مربوط به سازماندهي قواي «ي  فرانسه همه پرسي را درباره1958قانون اساسي 

يا اجتماعي مملكت، اصالحات مربوط به  عمومي، اصالحات مربوط به سياست اقتصادي
» اي باشدخدمات عمومي كه در اين سياست نقش دارند يا راجع به اجازه تصويب معاهده

ن انتخاب رئيس برداري ژنرال دوگل از اين شيوه براي به تصويب رساندبهره. كندمي تجويز
 سبب اختالف نظر شديدي ميان سياستمداران و 1962جمهور از راه انتخابات همگاني در سال 

آلمان  در. ي سازگاري موضوع همه پرسي با قانون اساسي را پيش كشيدحقوقدانان شده، مساله
ات مقرر«:  قانون بنيادين اين كشور آمده است29ي تنها مورد رجوع به همه پرسي در ماده

مربوط به تغيير ساختار سرزمين فدرال با تصويب يك قانون فدرال كه از طريق همه پرسي 
ي موضوع در سويس همه پرسي در سطح فدرال درباره. »شوندگردند وضع ميتاييد مي

. گيردميهاي فراملي انجام هاي امنيت دستجمعي يا به سازمانپيوستن دولت به سازمان
  :كندبيني ميي برگزاري الزامي همه پرسي را در دو مورد خاص پيشدردانمارك، قانون اساس

ـ هنگامي كه واگذاري اختيارات به مقامات فراملي مورد تصويب دست كم پنج ششم 1
  قرار نگرفته باشد؛ ) فولكتينگ(اعضاي مجلس 

  . گرددي تغيير سن راي دهندگان مطرح ميـ هنگامي كه مساله2
ي لوايح ي انجام همه پرسي دربارهنون اساسي يونان اجازه قا44ي  ماده1986 سالاز 

رجوع به همه پرسي به . دهدمربوط به مسايل مهم اجتماعي جز مسايل راجع به بودجه را مي
در . پيشنهاد دو پنجم اعضاي مجلس نمايندگان و تصويب سه پنجم آنها صورت خواهد گرفت

                                                           
رنو . براي نمونه آقاي پ     . در فرانسه و انگليس گاه از همه پرسي به عنوان تهديدي براي نمايندگي ملي نام برده شده است                  .1
)P.Reynaud( ما جمهوريخواهان، فرانسه اينجاست براي «:  گفته بود1962 در مجلس ملي فرانسه در اكتبر)نه جاي ) مجلس

در حيات ملي «: كرد ولي لرد آلتك پاسخ داده بود چرچيل رجوع به همه پرسي را سفارش مي1945در انگليس در سال . »ديگر
  Hansard توان بـه تفـسير  همچنين مي. »هاي ما بيگانه است رضايت نخواهم دادما، من به گنجاندن نهادي كه كامالً با سنت

ي همه پرسي عضويت در بازار مشترك اروپا اشاره كرد كـه از همـه    درباره1975 آوريل 10در تاريخ  در مجلس عوام انگليس
 نيز  1994در ماه مه    . ياد كرده است  » اندازدهاي قانون اساسي انگليس را به خطر مي       راهي ماجراجويانه كه پايه   «پرسي به عنوان    

  ,TURPIN (D.): به نقل از. ن كشور به برگزاري همه پرسي در ايرلند شمالي اعتقادي نداشتجان ميجر نخست وزير اي
 Droit constitutionnel, op. cit., p.793  
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قانون اساسي پرتغال . تواند برگزار شودميگذاري تنها يك همه پرسي ي قانونطول يك دوره
گذاري عادي اشاره دارد اما انجام آن منوط به وجود شرايط نيز به همه پرسي براي قانون

گونه همه  هيچ1976 آوريل 2خاصي است و از زمان اجراي قانون اساسي اين كشور در تاريخ 
ايران  .ا.  قانون اساسي ج59اصل  .,p (De Guillenchmidt,2005 (69-68 پرسي برگزار نشده است

 ممكن است مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگيدر «: داردنيز مقرر مي
بنابراين . »...ي مستقيم به آراي مردم صورت گيردي مقننه از راه همه پرسي و مراجعهاعمال قوه

  .  رد همه پرسي قرار گيرندتوانند مونباشند نمي مسايلي كه از اهميت وااليي برخوردار
  

  ـ سازگاري موضوع همه پرسي با قانون اساسي3ـ4ـ2
 تواند پيش از انجام همه پرسي يا پس از آن بر مطابقت موضوعآيا دادرس قانون اساسي مي

 با قانون اساسي نظارت نمايد؟ شوراي قانون اساسي فرانسه بر مطابقت موضوع همه پرسي آن
ي كند و از كنترل بر همه پرسي انجام شده دربارهانجام آن نظارت نميبا قانون اساسي پيش از 

تاييد ) در همه پرسي(توسط مردم «امري نيز خودداري كرده است زيرا از ديدگاه وي آن امر 
اصل نظارت بر  .) CC du 7 novembre 1962(» ي ملي استبيان مستقيم اراده«و اين تاييد » شده

با قانون اساسي در كشور سويس وجود ندارد اما در ايتاليا در سازگاري موضوع همه پرسي 
 گفتيم ديوان قانون اساسي ايتاليا گونه كه قبالًهمان. خصوص همه پرسي ملغا كننده وجود دارد

پيش از انجام همه پرسي ملغا كننده، بر مطابقت موضوع آن با قانون اساسي نظارت كرده، در 
هه ناكي را نيز از قانون اساسي در پيش گرفته اين راه تفسير تنگ بينانه و شب

  اي از مردم نظر خواست؟ ي هر مسالهتوان دربارهاما آيا مي . . (Chagnollaud,p.219)است
  
  ـ  جايگاه و موقعيت همه پرسي 3ـ4ـ3

ي موضوعاتي برگزار شود كه مشكل زا عيب نيست وممكن است دربارههمه پرسي بي
اين خصوص بايد  بنابراين در. ي و حقوق بشر نيز آسيب وارد نمايدباشد و به خود مردمساالر

توان به كشور همه پرسي يعني سويس اشاره كرد براي نمونه مي. جانب احتياط را نگه داشت
 به 1971كه آخرين كشور غربي بود كه انتخابات همگاني و حق راي را براي زنان در سال 

مشهور به دليل  )Rhode-Intérieures( ون رود داخليدر همين كشور، نيمه كانت. رسميت شناخت
يك تصميم . گاه قصد شناسايي حق راي را براي زنان نداشتاجراي مردمساالري مستقيم، هيچ

در فرانسه در  .(ACQUAVIVA,p.41) چنين حقي را به زنان بخشيد 1990دادگاه فدرال در سال 
ي همه پرسي به حوزه اسي، گسترش، هيات مشورتي براي بازنگري در قانون اس1992سال 
هاي عمومي را مطرح و در اين خصوص بر نظارت بر مطابقت پيشنهاد همه پرسي با آزادي
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به نظر هيات، اين احتياط بدين دليل ضروري بود كه امكان . قانون اساسي انگشت گذاشت
ك دهم ي يك پنجم اعضاي دو مجلس كه مورد حمايت يوسيلهه  بپيشنهاد همه پرسي صرفاً

بنابراين هرچند . بيني شده بودشهرونداني كه در فهرست انتخابات نام نويسي كرده بودند پيش
 ،اين حال اند بادر سويس پيشنهادهاي همه پرسي با ويژگي بيگانه ستيزي به نتيجه نينجاميده

با هدف جلوگيري از ) نظارت بر مطابقت پيشنهاد همه پرسي با قانون اساسي(اين فيلتر 
همچنين نبايد . ي مسايل حساس و پرتنش گذاشته شده استكات افراطي مردم دربارهحر

هاي ضد مالياتي در برخي از اياالت آمريكا دامن فراموش كرد كه گاه همه پرسي بر عوام فريبي
بنابراين اگر بخواهيم براي انجام همه پرسي همانند ايتاليا  .. (CHAGNOLLAUD, p.219)زندمي

ايم از سوي ديگر، نبود راهكارهاي ي ملي افسار زدهادي بگذاريم بر بيان ارادهفيلترهاي زي
  .  پي خواهد داشت هاي مردمي را نيز درها و سركشيهدايتي مناسب، انحراف

  
  ـ  پذيرش همه پرسي توسط مردم 3ـ4ـ4

قانون .  جز در چند كشور اعتبار همه پرسي به شمار راي دهندگان بستگي نداردمعموالً
 درصد 50اساسي ايتاليا و بسياري از قوانين اساسي كشورهاي اروپاي شرقي مشاركت 

ي همه پرسي الزم شهروندان ثبت نام شده در فهرست انتخابات را براي اعتبارحقوقي نتيجه
 درصد و در مسايل جزئي و فرعي 50اين قاعده در سويس كه عدم مشاركت به . انددانسته

، 1946 اكتبر 13در فرانسه، همه پرسي موسس . بيني نشده استيشرسد پ درصد مي80حتا به 
 درصد شهروندان در انتخابات 32كه ريزي كرد در حاليجمهوري چهارم اين كشور را پي

           :  بدين مناسبت اعالم كرد كه1946 دسامبر 28ژنرال دوگل در تاريخ . شركت نكرده بودند
را رد كردند، نه  ساسي را پذيرفتند، هشت ميليون نفر آنحدود نه ميليون نفر اين قانون ا«

 اين قانون اساسي بنا به منطق و بر اساس نظر بنابراين تقريباً. ميليون نفر نيز بدان اعتنا نكردند
در اروپا بسيج  .)(Cité par CHAGNOLLAUD,p.219 »مردم فرانسه تصويب نگرديده است

به محض اينكه به نظر برسد كه مساله، . بستگي دارد به موضوع مورد همه پرسي مردمي عمدتاً
خواهد بود مانند همراه مشاركت زياد با ي شهروندان باشد، هاي عمدهضروي و متوجه نگراني

خصوص قانون اساسي   يا در1992ي پيمان ماستريخت در سال فرانسه درباره همه پرسي در
 مورد گونه نبوده يا به نظر رسد كه قبالًبرعكس اگر مساله اين. 2005ي اروپا در سال اتحاديه

ي آيد مانند همه پرسي دربارهتاييد مقامات حكومتي قرار گرفته، نرخ مشاركت پايين مي
  .فرانسه  در1988سال  وضعيت كالدونياي جديد در
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  ي عريضه در اروپاي همه پرسي و حق ارائهـ توسعه3 ـ5
همه : حال پيشروي است ور روزافزوني دردر اروپا مردمساالري محلي به دو روش به ط

را در فرانسه از تاريخ بازنگري  ي عملي آننمونه. ي عريضهحق ارائه پرسي محلي مشورتي و
  .بينيم مي2003در قانون اساسي اين كشور در سال 

اما در . ي كشورهاي اروپايي وجود دارد جز در يونان در همه تقريباًهمه پرسي محلي 
در اسپانيا، ... ها و براي تغيير نام خيابانبيني شده است مثالً موارد محدودي پيشايرلند فقط در

دانمارك، نروژ و هلند همه پرسي فقط به پيشنهاد شوراي محلي و در بلژيك، فنالند، آلمان، 
ايسلند، ايرلند، لوكزامبورگ، پرتغال، سوئد، سويس و انگليس به درخواست شماري از سكنه 

كشورهاي مردمساالر   همه پرسي محلي در1جز در استوني، لتوني و ليتواني. گيردصورت مي
ها جز در انگليس و پرتغال در گونه همه پرسي اينمعموالً. اروپاي شرقي پذيرفته شده است

) بلژيك، فنالند، آلمان، دانمارك، نروژ، سوئد، اسپانيا، ايتاليا و هلند(ديگر كشورهاي اروپايي 
گاهي اعتبار آن مشروط به رسيدن به مشاركت . آور استارد و كمتر الزام مشورتي ديجنبه

كند و در پرتغال  در آلمان اين نصاب را قانون معين ميدرصد خاصي از مردم در آن است مثالً
 همه پرسي 500نروژ با برگزاري بيش از .  درصد شهروندان بايد در همه پرسي شركت كنند50

ها اغلب مربوط به منافع محلي موضوع اين همه پرسي. ار استمحلي در اين زمينه ركوردد
  .  است

 يا پيشنهاد مردمي كه عبارت است از اين كه شماري از شهروندان از ي عريضهحق ارائه
شوراي محلي بررسي امري را بخواهند در اروپاي باختري در بلژيك، فنالند، آلمان، سوئد، 

 در سوئد اگر. . (CHAGNOLLAUD,p.222)لند رايج استانگليس، پرتغال، ايتاليا، پرتغال و ه
ي پيشنهاد شهروندان حاوي امضاهاي الزم بود شوراي محلي بايد موضوع را بررسي و درباره

اغلب كشورهاي مردمساالر جديد اروپاي  عوض در در. گيري كندانجام همه پرسي تصميم
  .  ي عريضه رونق چنداني داردشرقي حق ارائه
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 .49-63، ص2نشريه حقوق اساسي، ش ،»هاي تدوين و تصويب قانون اساسيشيوه« ،)1383( عباسي، بيژن. 2
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ي خروج فوري نظاميان روس يك همه پرسي به عمل آمد و             درباره 1992 ژوئن   14گفتني است كه در اين كشور در تاريخ         . 1

  .به آن راي مثبت دادند درصد 90، 7مردم اين كشور با 
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