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 چكيده

ترین های آنان مهمموضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صالحیت در بررسی
عنوان ها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام بهرویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آن

یابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی در در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت میمقامی مقت
کند. رئیس مجلس شورای اسالمی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، دوچندان پیدا می

های رؤسای مجلس های گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایران دارد. بررسی ابعاد صالحیتصالحیت
عنوان های حقوقی بهایِ این مقام عمومی با نگاهی تطبیقی به دیگر نظامقوههای درونتوجه به کارویژهبا

سازد که رئیس مجلس شورای اسالمی در این هدف این پژوهش، ما را به این امر مهم رهنمون می
به این پرسش  تحلیلی -ای توصیفیای برخوردار است. در این نوشتار به شیوهخصوص از جایگاه ویژه

شود و به عبارت عنوان رئیس قوۀ مقننه چگونه تحلیل میایم که جایگاه رئیس مجلس بهنظر افکنده
ترین کارویژۀ رئیس مجلس ای رؤسای مجلس، اصلیقوههای درونرساتر، با تحلیل و مقایسۀ صالحیت

رود. نوآوری پژوهش ن فراتر میادارۀ جلسات پارلمان است، ولی گاهی این جایگاه از ادارۀ جلسات پارلما
های رئیس مجلس است که اصالت این اثر را قوت حاضر در تحلیل و مطالعۀ تطبیقی صالحیت

ای رئیس مجلس را در سه نظام حقوقی ایران، بریتانیا و قوههای درونبخشد. در این نوشتار، صالحیتمی
رئیس مجلس شورای اسالمی در مقایسه با  ایم کهو به چنین رهاوردی دست یافته فرانسه تبیین کرده

های حقوقی مورد مطالعه، جایگاهی متفاوت و متمایز دارد و از دیگر رؤسای مجلس در نظام
 تری نسبت به همتایان خویش در نهاد پارلمان برخوردار است. های گستردهصالحیت

 واژگان کليدی
 س، سخنگو.ادارۀ جلسات مجلس، پارلمان، رئیس قوۀ مقننه، رئیس مجل

                                                           
   :Mdjalali@gmail.comEmail   72222422120فاکس:   نویسندۀ مسئول، *

mailto:Mohajer_law@yahoo.com


 4930، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     074

 مقدمه
کند. در عرصۀ جامعۀ ها کمک میهای مقامات عمومی به تحلیل جایگاه آنبازشناسی صالحیت

 The Principle) کنند. در چارچوب اصل تفکیک قواسیاسی مقامات گوناگونی ایفای وظیفه می

of Separation of Powers ،)هریک از قوای سه( گانه به صورت کارکردیFunctional ) به انجام
های حقوقی ورزند. اَعمال قوۀ مجریه در بیشتر نظامهای مختص به خود مبادرت میکارویژه

عنوان رئیس قوۀ مجریه اِعمال با محوریت رئیس جمهور به کنونی با عنوان نهادی ساختاریافته
به شده بینیهای پیششود. در خصوص قوای دیگر )قوای مقننه و قضائیه( عمدۀ کارویژهمی

های حقوقی رایج در دنیای کنونی، شوند. به این دلیل در بیشتر نظامصورت کارکردی اِعمال می
شود. البته نکتۀ اَعمال قوای مقننه و قضائیه بدون توجه به ساختار ریاستی در این قوا اِعمال می

د و یا آنکه مراتبی در درون این قوا وجود ندارگفته به این معنا نیست که ارتباط سلسلهپیش
شده نیست، بلکه مقصود آن است که در این قوا، به دلیل تفاوتی که با قوۀ ادارۀ امور مدیریت

رو ضرورتی اینشود؛ ازها به صورت کارکردی محقق میهخورد، اِعمال کارویژچشم میاجرایی به
یش از قوۀ قضائیه عنوان ریاست بر قوه وجود ندارد. در خصوص قوۀ مقننه ببرای وجود مقامی به

های حقوقی در رأس نهاد پارلمان، رؤسای مجلس چنین رویکردی وجود دارد. در بیشتر نظام
مراتبی در راستای کنندگان جلسات پارلمان، صالحیت سلسلهعنوان ادارهاند که بهقرار گرفته

 ساماندهی امور پارلمان و حفاظت از انتظام پارلمان را برعهده دارند.
ایِ رئیس مجلس با توجه به تنوع قوهدنبال دستیابی به جایگاه درونژوهش بهدر این پ

های حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه خواهیم بود. بر این های این مقام عمومی در نظامصالحیت
 اساس پرسش اصلی این است: 

  های ای رئیس مجلس در نظامقوههای متمایز درونهای مشترک و صالحیتصالحیت
 اند؟حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه کدام

 اند:شده به این شرحهای فرعی مطرحپرسش
  اند؟های حقوقی مورد مطالعه کدامهای مشترک رؤسای مجلس در نظامصالحیت 
  های حقوقی ایران، بریتانیا و های متمایز هرکدام از رؤسای مجلس در نظامصالحیت

 پذیرند؟فرانسه چگونه توجیه

  رئیس مجلس مدیریت پارلمان را نیز برعهده دارد؟ آیا 

ایِ رئیس مجلس قوههای حقوقی در خصوص جایگاه درونهدف از این پژوهش ارائۀ تحلیل
های این مقام ضرورت انجام این های رئیس مجلس و تنوع کارویژهاست. پراکندگی صالحیت

له یا کتابی نگاشته نشده است کند. تاکنون در خصوص موضوع یادشده مقاپژوهش را توجیه می
که جایگاه رئیس مجلس با رویکرد ریاست بر مجلس و ریاست بر قوۀ مقننه را تحلیل و نقد 
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های مجلس شورای اسالمی و پژوهشکدۀ شورای های پژوهشی مرکز پژوهشکند؛ البته گزارش
ی جنبۀ اهمیت زیادی دارند، ول« های این مقامرئیس مجلس و صالحیت»نگهبان در خصوص 

ها کمیاب و عنوان رئیس قوۀ مقننه در این گزارشتطبیقی و پردازش به جایگاه رئیس مجلس به
تحلیلی و با شیوۀ گردآوری اطالعات به صورت  -نادر است. در این پژوهش با روش توصیفی

های یادشده خواهیم بود و با ادبیات پژوهشی و ای در صدد پاسخگویی به پرسشکتابخانه
 پردازیم.به این موضوع می انتقادی

مطالب این پژوهش به صورت ساختاریافته و با آشنایی اجمالی با جایگاه رئیس مجلس آغاز 
های حقوقی مورد مطالعه های مشترک رؤسای مجلس در نظامشده، پس از آن به صالحیت

د های متمایز و خاص رؤسای مجلس تبیین و تحلیل خواهد ششود و سپس صالحیتاشاره می
ها محل تحلیل و انتقاد قرار شود و این صالحیتو درنهایت نیز جایگاه رئیس مجلس ارزیابی می

 خواهد گرفت.
 

 های گزينش رئيس مجلسشيوه
در زبان عربی است. رئیس در زبان عربی بر باب فعیل است و « رأس»از ریشۀ « رئیس»واژۀ 
ت که سررشته و اختیار امور را در شود. رئیس )به فارسی سردار( کسی اسصفت تلقی می -اسم

)الف(، ذیل  4931کنند )دهخدا، ادارات در دست دارد و جمعی زیر دست و زیر نظر او کار می
، ذیل 4939)طهرانی )کاتوزیان(،  به معنای سر و سرور و بزرگ« رئیس»واژۀ «(. رئیس»واژۀ 
 کار رفته است.نیز به«( رئیس»واژۀ 

عادل رئیس، آنچه در این پژوهش مد نظر ما است، واژۀ در میان واژگان انگلیسیِ م
«President» عنوان معادل برگزیدۀ واژۀ رئیس انتخاب شده است که واژۀ یادشده از این نظر به

های انگلیسی در های حقوقی پُرکاربرد است و سایر معادلکه در ادبیات سیاسی بیشتر نظام
اند. رئیس پارلمان در زبان انگلیسی کار رفتهبه ادبیات سیاسی، کمتر برای بیان مفهوم رئیس

شود و البته در خصوص رئیس گفته می President Of Parliament»4»اللفظی طور تحتبه
 Speaker Ofواژۀ سخنگوی پارلمان ) ها، اغلب کشورهای دنیا ازمجلس مطابق کاوش

Parliamentو «( سخنگوی پارلمان»، ذیل واژۀ 4939کنند )میرمحمدصادقی، ( استفاده می
 برند. کار میبه «Chairman»یا  «Chairperson»های برخی کشورها نیز واژه

نیاز به وجود مقامی که از جانب نمایندگان در برابر پادشاه سخن بگوید برای نخستین بار 
(. رئیس مجلس 143، ص4939م در مجلس عوام بریتانیا احساس شد )قاضی، 4936در 
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های ای گزینش شود. در برخی نظامترین مقام قوۀ مقننه، باید در این نهاد به شیوهعنوان عالیبه
های حقوقی از سوی گردد و در دیگر نظامحقوقی رئیس مجلس به شیوۀ انتصابی تعیین می

شود. در این بند به صورت مختصر به شیوۀ انتصابی گزینش نمایندگان مجالس گزینش می
 خابی خواهیم پرداخت:رئیس مجلس و نیز شیوۀ انت

 

 (Appointive Method)شيوۀ انتصابي . 1

نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین انتصاب به معنای گماشتن و گُماردن و نصب کردن در لغت
لغت انتصاب به معنای منصوب کردن یک «(. انتصاب»)ب(، ذیل واژۀ 4931آمده است )دهخدا، 

ای دموکراتیک نیست. در گذشته ی انتصابی شیوهشخص یا مقام برای انجام امری است. شیوه
 تعیین و نصب رؤسای مجالس از جانب پادشاهان و امیران، امری مرسوم و رایج بوده است.

امروزه هرچند رؤسای برخی از مجالس منصوب مقام مافوق مجلس همچون رهبران و 
اند )درویش ار گذاشتهرؤسای کشورها هستند، تقریباً عموم کشورهای دنیا شیوۀ انتصابی را کن

قانون اساسی کشور هلند، رئیس مجلس دوم انتصابی  31(. بر اساس مادۀ 6، ص4932متولی، 
است. در خصوص مجلس دوم ترتیب کار به این صورت است که نمایندگان فهرستی با سه نام 

س ها فرمان انتصاب یک نفر از سوی رئیکنند تا از بین آنتهیه و تقدیم رئیس مملکت می
های حقوقی بسیط یا های حقوقی دومجلسی اعم از نظاممملکت صادر شود. امروزه در نظام

توان انتصاب رئیس مجلس را در مجالس دوم مشاهده کرد. برابر بند چهارم از بخش فدرال، می
جمهوری ایاالت متحده، ریاست سوم مادۀ اول قانون اساسی ایاالت متحده امریکا، معاون رئیس

عهده دارد، ولی حق رأی نخواهد داشت؛ مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق ا را بهمجلس سن
 و مخالف مساوی باشد. 

عنوان قانون اساسی اردن، پادشاه یکی از سناتورها را برای دو سال به 21برابر مادۀ 
کند و سخنگو حق انحالل مجلس سنا را هم دارد. در برخی سخنگوی مجلس سنا تعیین می

قانون اساسی  11گر از کشورها تالش شده است، صورت و شکل انتصاب حفظ شود. در مادۀ دی
شوند، ولی درحقیقت تایلند اشاره شده است که رؤسای دو مجلس از سوی پادشاه منصوب می

کنند؛ لیکن به صورت تشریفاتی از سوی پادشاه نمایندگان مجلس این مقام را انتخاب می
متصور است: انتصاب رئیس مجلس از درون نتصابی به دو صورت شوند. شیوۀ امنصوب می

های گذشته و همچنین انتصاب رئیس مجلس از میان مجلس مانند شیوۀ رایج بسیاری از نظام
 های فراوانی ندارد.جز نمایندگان مجلس که البته روش اخیر مصداقاشخاصی به
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 (Selective Method)شيوۀ انتخابي . 2

انتخاب به معنای برگزیدن و منتخب  4خدا انتخاب به معنای برگزیدن آمده است.نامه دهدر لغت
گیری جمعی است. ای دموکراتیک و مبتنی بر آرا و تصمیمکردن است. شیوۀ انتخابی، شیوه

عنوان نهاد ای بسیار رایج و پذیرفته است. قوۀ مقننه بههای حقوقی کنونی شیوهانتخاب در نظام
شده از هم، نیازمند وجود رئیس است. نمایندگان مجلس پس ان قوای تفکیکگذار در میقانون

 عنوان رئیس مجلس انتخاب کنند. از انتخاب شدن باید شخصی را به
های حقوقی کنونی است. انتخاب شیوۀ انتخابی، شیوۀ رایج گزینش رئیس مجلس در نظام

یس را در این نهاد قوت تواند مقبولیت و قدرت رئرئیس مجلس به صورت دموکراتیک می
دار این منصب های مختلفی عهدههای حقوقی مختلف رئیس مجلس برای دورهبخشد. در نظام

های حقوقی، رئیس برای یک دورۀ تقنینی مجلس به این سمت انتخاب گردد. در برخی نظاممی
خاب های حقوقی رئیس مجلس هر سال از سوی نمایندگان مجلس انتشود و در برخی نظاممی
قانون اساسی جمهوری عربی مصر، مجلس عوام در اولین جلسۀ عادی  33گردد. بنابر مادۀ می

قانون اساسی کویت  32کند و مادۀ ساالنۀ خود رئیس و نائبان رئیس این مجلس را انتخاب می
 نیز به انتخاب رئیس مجلس اشاره دارد.

رئیس  شم قانون اساسی،وشاصل شصتموجب ایران بهجمهوری اسالمی در نظام حقوقی 
شود. در نظام حقوقی مبتنی بر عرف برگزیده می« انتخابی»مجلس شورای اسالمی به صورت 

در این خصوص مقرر شده است:  2نامۀ داخلی مجلس عوامآیین 4در بریتانیا در بند نخست مادۀ 
باشد،  هر زمان انتخاب سخنگوی جدید در نتیجۀ متوقف ماندن پُست سخنگویی ضرورت داشته

تواند از میان وزرا انتخاب اعضا باید یک نفر را به سمت سخنگویی انتخاب کنند. این عضو نمی
 Lord Chancellor))یا لُرد چانسلر  شود. در مجلس اعیان نیز به صورت سنتی لُرد مُهردار

س کرده است. لُرد چانسلر در نظام حقوقی انگلیعنوان سخنگوی مجلس اعیان ایفای نقش میبه
هایی قضایی برعهده دارد. با توجه به قانون اصالحات ای است و کارویژهدارای جایگاه ویژه

م در نظام حقوقی بریتانیا و مادۀ 2441مصوب  (Constitotional Reform Act 2005)اساسی 
، مجلس اعیان سخنگویی 2446نامۀ داخلی مجلس اعیان بریتانیا اصالحی سوم می آیین 43
اصالحی، کلیۀ اعضا باید بتوانند به سِمَت  43مادۀ  1رد چانسلر دارد. برابر بند غیر از لُبه

سخنگویی مجلس اعیان انتخاب شوند و به همین صورت در نظام حقوقی فرانسه نیز انتخاب 

                                                           
 «.انتخاب»نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین، ذیل واژۀ . رجوع شود به لغت4

نامه که آخرین اصالح نامۀ داخلی مجلس عوام بریتانیا و اصالحات این آیین. برای دسترسی به متن اصلی آیین2
 http://www.parliament.ukبریتانیا: م بوده است؛ ر.ک. به پایگاه رسمی پارلمان 2444مربوط به سال  آن
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رئیس مجلس ملی و مجلس سنا هر دو به صورت انتخابی است. در نظام حقوقی فرانسه در 
وری پنجم به جایگاه رئیس مجلس اشاره شده است. در نظام م جمه4313قانون اساسی مصوب 

حقوقی فرانسه به مسئلۀ ریاست مجلس و انتخاب رئیس مجلس اشاراتی فراتر از نظام حقوقی 
قانون اساسی فرانسه به انتخاب رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس  92ایران شده است. مادۀ 
 ملی شورای مجلس رئیس»دارد: مقرر می کند. این ماده در این خصوصسنا توأمان اشاره می

 ایدوره میان سنا بعد از هر انتخابات مجلس شود و رئیسمی انتخاب دورۀ مجلس یک برای
بنابراین برابر قانون اساسی فرانسه، رئیس مجلس ملی برای یک دوره و رئیس «. شودمی انتخاب

  4گردد.خاب میای انتدورهمجلس سنا، پس از انتخابات میان

های سیاسی به سوی دموکراسی، گرایش به درنتیجه باید گفت با توجه به تحول نظام
توان انتخاب انتخاب رئیس مجلس بیش از پیش افزایش یافته است و نمونۀ این موضوع را می

نظام حقوقی، رؤسای صورت کلی در هر سهبر آن بهرئیس مجلس اعیان بریتانیا دانست و افزون
های گزینش رؤسای شوند. درمجموع از میان شیوهلس به صورت انتخابی برگزیده میمج

تر است. پس از آشنایی با جایگاه اجمالی رئیس مجلس، اکنون مجلس، شیوۀ انتخابی مطلوب
های حقوقی مورد مطالعه اشاره های مشترک رؤسای مجلس در نظامشایسته است به صالحیت

 کنیم:
 
 شترک رؤسای مجلسهای مصالحيت. 1. 2

را برعهده دارد. بررسی این « ادارۀ جلسات مجلس»رئیس مجلس به صورت کلی وظیفۀ 
ها و تمایزها های حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه و تحلیل مشابهتهای تکلیفی در نظامصالحیت
زیر  طلبد که در عناوینهای داخلی مجالس این کشورها را مینامهها، بررسی آیینمیان آن

 بررسی خواهد شد:
 

 الف( حفظ انتظام و امنیت مجلس
های جمعی است. درواقع گیریترین مسائل تصمیمنظم و انضباط در تشکیل جلسات از ضروری

عنوان ریاست بر مجلس بوده و در حفظ انتظام و امنیت مجلس، فلسفۀ ایجاد جایگاهی به

                                                           
شود. سناتورها برای مدت شش سال انتخاب انتخابات مجلس سنای فرانسه به صورت غیرمستقیم برگزار می .4

شود. برای مطالعۀ بیشتر شوند. انتخاب سناتورها شصت روز پیش از شروع دورۀ نمایندگی آنان برگزار میمی
های مجلس شورای اسالمی، چاپ انتخابات فرانسه، تهران، مرکز پژوهش ر.ک. راجی، سید محمدهادی، قانون

االسالمی، سیدمحسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، . همچنین ر.ک. شیخ33، ص4933اول، زمستان 
 .33، ص4934انتشارات کوشا مهر، چاپ اول، بهار 
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 6ای شده است. در مادۀ این جایگاه توجه ویژههای حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه نیز به نظام
نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی اشاره شده که حفظ انتظام و امنیت محوطۀ مجلس آیین

ای بدون اجازۀ عهدۀ رئیس مجلس و در غیاب او برعهدۀ نواب رئیس است. هیچ مقام و قوهبه
بر این ماده، رئیس مجلس در رئیس مجلس حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد. برا

در  3و مادۀ  3این زمینه اختیار تام و کامل دارد، اما در مواد متعددی ازجمله تبصرۀ اول مادۀ 
رئیسه برای دعوت از مقامات و همچنین خصوص حضور مسئوالن و مقامات، صالحیت هیئت

ر راستای انجام جمهور و وزرا در جلسات با تصویب این هیئت مطرح شده است. د حضور رئیس
نامۀ مجلس، به حضور خبرنگاران و تماشاچیان و مأموران انتظامات آیین 1این وظیفه در مادۀ 

اشاره شده است و چنانچه خبرنگاران و تماشاچیان سکوت را رعایت نکنند، در صالحیت رئیس 
 جلسه است که دستور ترک جلسه را صادر کند.

نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی آیین 32و  34و  34موجب مواد گوناگون ازجمله مواد به
در راستای حفظ نظم در مجلس، درصورتی که نمایندگان از تعهدات خود برای حفظ نظم 
سرباز زنند، رئیس مجلس از صالحیتِ تذکر دادن در مرحلۀ نخست و سپس اخطار در جلسۀ 

تخلف برخوردار خواهد بود. علنی و درصورتی که تأثیرگذار نباشد از صالحیت احضار و توبیخ م
بنابراین ضروری است که نمایندگان نظم و نوبت را رعایت کنند، از موضوع مذاکره خارج نشوند 

ها دو بار شده به آنرئیس مجلس مطابق مواد یاد صورتاینو بدون اجازه صحبت نکنند؛ درغیر 
کند و در اطی اخطار میدهد و سپس چنانچه باز هم تخلف ادامه یابد، به نمایندۀ ختذکر می

 صورت استمرار و با شرایط خاصی نماینده احضار و در جلسۀ هیئت رئیسه توبیخ خواهد شد.
های متنوعی است. حفظ نظم و امنیت در مجلس از سخنگوی مجلس عوام دارای صالحیت

ت ای اسحقوقی بریتانیا است که درحقیقت کارویژه های سخنگو در نظامترین کارویژهاساسی
که سبب ایجاد این منصب شده است. فلسفۀ وجودی رئیس برای نهاد پارلمان، ایجاد نظم در 

نامۀ مجلس عوام به موکول کردن و یا تعلیق آیین 16و مادۀ  3مجلس است. بند هفتم مادۀ 
دارد: در در این خصوص بیان می 16ها با تصمیم سخنگوی مجلس اشاره دارد. مادۀ نشست

ید، سخنگوی مجلس ممکن است درصورتی که ضروری تشخیص دهد نظمی شدخصوص بی
بدون اخذ رأی نشست را به زمان دیگری موکول کند یا نشست را تعلیق کرده، زمان تشکیل 

 بعدی آن را اعالم نماید.
 44مادۀ  1های بسیاری دارد؛ برای مثال در بند سخنگوی مجلس در این خصوص کارویژه

کردن مذاکرات برای طرح سؤاالت وزرا و نمایندگان در  صالحیت رئیس مجلس در متوقف
تواند برای بینی شده است که هرگاه سخنگو ضروری تشخیص دهد، میها پیشبررسی طرح

چنانچه یکی از نمایندگان خارج از  12عالوه در مادۀ حفظ انتظام مذاکرات را مدیریت نماید. به
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شد، ممکن است سخنان نمایندگان را قطع کند. موضوع نطقی ارائه کند و یا نطق او تکراری با
نظمی در مجلس صورت گیرد، سخنگو نیز چنانچه رفتاری در جهت بی 19بر اساس مادۀ 

 تواند از طریق نیروی مسلح از این کار جلوگیری کند.می
های صورت کلی نسبت به سخنگوی مجلس عوام دارای صالحیتسخنگوی مجلس اعیان به

کنندۀ جلسات مجلس اعیان توان این مقام را صرفاً ادارهطور کلی میا بهمحدودتری است و لذ
های اصلی این مقام دانست. برای نمونه برشمرد و حفظ نظم و انتظام مجلس را از صالحیت

شده در مجلس اعیان از نامۀ داخلی مجلس اعیان، چنانچه لوایح مطرحآیین 13موجب مادۀ به
ر از لُردها برخوردار باشد، سخنگو موظف است که دستور جلسه حد نصاب رأی کمتر از سی نف

های نامۀ داخلی مجلس اعیان، مشابه صالحیترا ردشده اعالم کند. در مواد متعددی از آیین
هایی در راستای حفظ نظم دیگر رؤسای مجلس، برای سخنگوی مجلس اعیان کارویژه

 بینی شده است.پیش

طور ناقص به نامۀ داخلی مجلس ملی بهآیین 49مادۀ در نظام حقوقی فرانسه نیز در 
صورت کلی در راستای ها نیز بههای رئیس مجلس اشاره شده است. این صالحیتصالحیت

حفظ انتظام و امنیت مجلس هستند. در این ماده و در بند نخست، به صالحیت تکلیفی رئیس 
ه و کنفرانس رؤسا اشاره رئیس های مجلس و جلسات هیئتمجلس ملی در شرکت در نشست

 Internal)شده است. بر مبنای بند دوم نیز رئیس مسئولیت امنیت داخلی و خارجی مجلس 

and External Security of the House)  را برعهده دارد و برای این منظور نیز باید نیروی
چنین همنظامی موردنیاز را معین کند و این نیروی نظامی تحت فرمان رئیس مجلس است. 

 گیرد.کلیۀ ارتباطات و مکاتبات مجلس ملی فرانسه نیز با نظارت رئیس مجلس ملی صورت می

نامۀ داخلی مجلس ملی، رئیس باید قدرت انحصاری در دستور به آیین 34مادۀ  4برابر بند 
رئیس باید ترتیب سخنرانان مجلس را  13مادۀ  1موجب بند نظم را داشته باشد و همچنین به

، کلیۀ وظایفی که در راستای ایجاد نظم است از سوی 12صورت کلی بنابر مادۀ ند. بهتنظیم ک
های مجلس و مدیریت مذاکرات و اجرای رئیس مجلس انجام خواهد شد؛ مانند افتتاح نشست

ها اشاره شده است. نامۀ داخلی مجلس ملی به آنآیین 12نامۀ داخلی که در مادۀ آیین
یز از وظایف مدیریتی رئیس مجلس در ایجاد نظم و انتظام در مجلس ن 12مادۀ  2همچنین بند 

 مجلس تعبیر کرده است. (The Policing of the House)به وظایف پلیس 
، قبل از اینکه مجلس دستوری را پیگیری کند، رئیس مجلس بایستی آن 19موجب مادۀ به

دهی برای ارائۀ نطق نیز وقت را به اطالع نمایندگان برساند. همچنین در پیگیری مذاکرات و
 11مادۀ  1تواند در صورت اتمام وقت نماینده، سخن او را قطع کند. بند رئیس مجلس ملی می

تواند دارد که نماینده نمیبیان می 6نامۀ داخلی مجلس ملی به این موضوع اشاره دارد. بند آیین
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نمایندگان نطقی خارج از  شده در مجلس خارج شود و چنانچه یکی ازاز موضوع سؤال مطرح
کند. درصورتی که نمایندۀ دهد و ایشان را به نظم دعوت میموضوع ارائه نماید، رئیس تذکر می

های خارج از موضوع خود ادامه دهد، رئیس باید از ادامۀ نطق وی جلوگیری سخنران به صحبت
 کند.
از حق موکول کردن همچنین رئیس مجلس ملی، همانند سخنگو در نظام حقوقی بریتانیا  

به این موضوع اشاره دارد و بند  12مجلس به زمان دیگر یا تعلیق مجلس برخوردار است. مادۀ 
کند که پیش از موکول ها، بیان میدر تبیین احکام ناظر بر تعلیق نشست 13نخست مادۀ 
لس ها رئیس باید جزئیات زمان برگزاری نشست بعدی مجلس را به نمایندگان مجکردن نشست

 ملی اطالع دهد.
عنوان مقام عالی در نظام حقوقی فرانسه، مسئولیت حفظ نظم و انتظام رئیس مجلس سنا به

عهدۀ این مقام است. عمدۀ صالحیتمجلس را برعهده دارد و امنیت داخلی و خارجی مجلس به
های رئیس مجلس سنا در حیطۀ حفظ نظم و انتظام مجلس است که با رئیس مجلس ملی 

 4ه مشابهت دارد.فرانس
 

 ب( اعالم نتایج آرای مجلس
های از تکالیف رئیس مجلس است و در نظام (Declaring the Resultاعالم نتایج آرای مجلس )

های نمایندگان مجلس در حقوقی مورد مطالعه به این موضوع اشاره شده است. نتیجۀ صالحیت
ۀ ریاست مجلس قرار داده شده است. یابد که برعهدقالب و صورت آرای مجلس بروز و ظهور می

نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی به اعالم اخذ رأی از سوی رئیس جلسه اشاره آیین 423مادۀ 
گیری باید اخذ رأی انجام شود و بر اساس درنگ پس از اعالم رأیدارد که بیدارد و بیان می

 سوی رئیس مجلس اعالم گردد. صراحت از در کلیۀ موارد، نتیجۀ رأی مجلس باید به 423مادۀ 
گیری، محض پایان یافتن رأینامۀ داخلی مجلس عوام، بهآیین B)) 422مادۀ  49برابر بند 

نتایج آرا باید با دستور رئیس اعالم و منتشر شود. صالحیتی که برای رئیس مجلس در این 
وقی رئیس مجلس های حقای است که در بیشتر نظامای وظیفهگونهبینی شده، بهخصوص پیش

در نظام حقوقی فرانسه نیز یکی از تکالیف رئیس مجلس، عنوان مقام عالی قوۀ مقننه دارد. به
نامۀ داخلی مجلس ملی فرانسه، آیین 44مادۀ  44موجب بند بهاعالم نتایج آرا در مجلس است. 

به اطالع  پس از شمارش آرای مجلس، رئیس مجلس ملی باید نتایج آرای مجلس را اعالم کرده،
گیری نامۀ مجلس ملی نیز به موضوع اعالم نتایج رأیآیین 66نمایندگان برساند. بند هفتم مادۀ 

                                                           
مجلس ملی و مواد مرتبط با این موضوع  های مشابه رئیس. برای رعایت اختصار در این نوشتار از بیان صالحیت4

 شود.خودداری می
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گیری برعهدۀ در مجلس سنای فرانسه، فرآیند رأی 4کند.از سوی رئیس مجلس ملی اشاره می
، نامۀ سنا، پس از مذاکرات در خصوص مصوباتآیین 64موجب مادۀ رئیس مجلس سنا است. به

شود. پس از کفایت سناتور و یا اعضای دولت تقاضا می 94گیری از سوی رئیس سنا یا رأی
، رئیس پس از مشورت با سنا باید اعالم کند که در چه 64مادۀ  9برابر بند مذاکرات مجلس، 

ها را ها رأیانجامد. سپس منشیطول میشود و تا چه زمانی بهگیری آغاز میزمانی رأی
، 16مادۀ  3موجب بند دارد و درنهایت بهکنند و رئیس سنا نتایج آن را اعالم میشمارش می

اشاره دارد که نتایج مذاکرات  62کند. بند دوم مادۀ گیری را اعالم میرئیس پایان فرآیند رأی
شده را تصویب سنا باید از سوی رئیس اعالم گردد؛ به شرح اینکه مجلس سنا موضوع مطرح

 یر.کرده است یا خ
 

 العادهج( تشکیل جلسات فوق
العاده به معنای تشکیل جلسات پارلمان به صورت استثنایی و فراتر از تشکیل جلسات فوق

العاده در های حقوقی مورد مطالعه، تشکیل جلسات فوقجلسات عادی مجلس است. در نظام
نامۀ داخلی آیین 36نامۀ داخلی مجالس قید شده است. در نظام حقوقی ایران و در مادۀ آیین

ها، تعطیالت مجلس بیان مجلس شورای اسالمی، در مبحث پنجم با عنوان تعطیالت و مرخصی
تواند با تقاضای شده است. تبصرۀ این ماده اشاره دارد، در صورت ضرورت، رئیس مجلس می

را به حداقل پنجاه نفر از نمایندگان و یا درخواست دولت، با ذکر دلیل در اوقات تعطیل، مجلس
العاده با العاده تشکیل دهد. با این توضیح که در این تبصره تشکیل جلسات فوقطور فوق

پذیرد و رئیس مجلس صالحیت تشکیل جلسات فوقتقاضای نمایندگان و دولت صورت می
های حقوقی دارای العاده را به صورت شخصی ندارد. درحالی که رئیس مجلس در برخی نظام

العاده است. برای نمونه در نظام حقوقی بریتانیا، سخنگوی مجلس عوام قحق تشکیل جلسۀ فو
ها را به در نظام حقوقی بریتانیا تنها مقامی است که در مجلس این صالحیت را دارد که نشست

نامۀ داخلی مجلس عوام، هر زمان آیین 49العاده برگزار نماید. برابر مادۀ صورت زودهنگام و فوق
های مجلس عوام به زمان دیگری موکول شود، از سخنگوی مجلس تقاضا ستکه نیاز باشد نش

( نشست مجلس زودتر از موعد مقرر Public Interestشود که به اقتضای منفعت عمومی )می
برگزار گردد. چنانچه رئیس مجلس این موضوع را ضروری تشخیص دهد، زمان تشکیل جلسۀ 

ین خصوص باید به این نکته توجه داشت که رئیس کند. در االعاده مجلس را اعالم میفوق

                                                           
های عمومی در مجلس بیان شده است و در بند هفتم این ماده به اعالم گیریاحکام رأی 66. بر اساس مادۀ 4

گیری در مجلس بایستی تا ظرف یک ساعت رأی»دارد: سوی رئیس اشاره دارد. این بند مقرر می نتایج از
 «.های مجلس ثبت و توسط رئیس اعالم گرددیج آرا، بایستی توسط منشیانجام گردد. نتا
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العاده را ندارد، بلکه چنانچه تعداد معینی مجلس شورای اسالمی درواقع حق تشکیل جلسۀ فوق
 دهد.از نمایندگان و دولت از او بخواهند رئیس مجلس این جلسه را تشکیل می

مۀ داخلی این مجلس، ناآیین 43موجب بند نخست مادۀ در مجلس اعیان بریتانیا نیز به
های مجلس اعیان به زمان دیگری موکول شود و سخنگوی مجلس چنانچه الزم باشد نشست

اعیان پس از مشورت با ملکه، قانع شود که منفعت عمومی اقتضا دارد که مجلس به صورت فوق
جه العاده تشکیل گردد، مجلس را در زمان مقرر تشکیل خواهد داد. الزم است به این نکته تو

شود که سخنگوی مجلس اعیان باید پس از مشورت با ملکه چنین کاری را انجام دهد و لذا 
صالحیت سخنگوی مجلس اعیان در این خصوص نسبت به صالحیت سخنگوی مجلس عوام 

 محدودتر است.

نامۀ داخلی مجلس ملی فرانسه، آیین 13-4مادۀ  9موجب بند در نظام حقوقی فرانسه نیز به
( باید با Additional Sittingالعاده یا اضافی )واستی مبنی بر تشکیل جلسات فوقهرگونه درخ

عالوه یک نمایندگان به رئیس تقدیم شود تقاضای مکتوب نمایندگان و همراه با امضای نصف به
و چنانچه رئیس تشخیص دهد که شرایط برای تشکیل جلسه فراهم است، باید مجلس را فرا 

ی در این خصوص صالحیتی اختیاری دارد؛ از این جهت که چنانچه بخواند. رئیس مجلس مل
 العاده را تشکیل دهد.شرایط را مساعد ببیند باید جلسۀ فوق

تری نسبت به تشخیص رئیس مجلس در زمینۀ تشکیل جلسات غیرعلنی صالحیت افزون
تشکیل  العاده دارد. در زمینۀ جلسات غیرعلنی، چنانچهشرایط مساعد در خصوص جلسات فوق

جلسات مجلس ملی به صورت غیرعلنی ضرورت داشته باشد، رئیس مجلس ملی با مشورت 
در این خصوص اشاره دارد  14مادۀ  2کند. بند مجلس، جلسه را به صورت غیرعلنی برگزار می

که رئیس پس از مشورت با مجلس، جلسۀ غیرعلنی را تشکیل خواهد داد؛ بنابراین در تشکیل 
رئیس مجلس نسبت به صالحیتی که در خصوص تشکیل جلسات  الحیتجلسات غیرعلنی ص

 تر است.تر و مناسبالعاده دارد، گستردهفوق
 

های حقوقی های خاص رؤسای مجلس در نظامتحلیل و مقایسۀ صالحیت
 ایران، بریتانیا و فرانسه

های بر صالحیتهای حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، رؤسای مجلس افزوندر هریک از نظام
مشترک برای ادارۀ جلسات مجلس، صالحیت خاص و متمایزی نسبت به دیگر همتایان خویش 
دارند. تحلیل و مقایسۀ صالحیت متمایز و خاص هریک از رؤسای مجلس به تحلیل جایگاه این 

های های رؤسای مجلس در نظامکند. تحلیل کامل صالحیتکدیگر کمک میمقامات نسبت به ی
های نامهها و نظامنامهحقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه به صورت جامع به آن شکل که در آیین
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ها آمده است، در این نوشتار ممکن نیست؛ بنابراین در این قسمت به داخلی مجالس این نظام
تر رؤسای مجلس نسبت به سایر رؤسای مجلس پرداخته خواهد خاصهای برجسته و صالحیت

های خاص رؤسای مجلس در سه نظام حقوقی یادشده، قابل شد. لذا تبیین و تحلیل صالحیت
های حقوقی های دیگری نیز برای رئیس مجلس در نظامشمارش و جامع نیست، بلکه صالحیت

 کنیم.ها خودداری میتر از بیان آنبینی شده است که به دلیل اهمیت کمگوناگون پیش
 

 ايران .1
 در این بخش به صالحیت خاص و متمایز رئیس مجلس شورای اسالمی اشاره خواهیم کرد:

 
 حق ارائۀ نطق پيش از دستور. 1. 1

های اختیاری رئیس مجلس، ارائۀ نطق پیش از دستور است که از نظر یکی از صالحیت
تواند در هر جلسه، قبل از ورود در دستور، . رئیس مجلس میاجتماعی آثار مهمی دارد -سیاسی

در خصوص حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد، 
به اطالع نمایندگان برساند. حداکثر مدت برای این مطالب پانزده دقیقه خواهد بود. رئیس 

ئل سیاسی و اجتماعی جلب کند و از این مجلس این حق را دارد که توجه مجلس را به مسا
نوعی تأثیرگذارترین طریق بر روند تصویب مصوبات اثر بگذارد. ارائۀ نطق پیش از دستور به

تواند از نظر سیاسی دارای آثار مهمی بر ادارۀ جلسات است که میصالحیت رئیس مجلس افزون
پیش از دستور ارائه دهند، ولی  هایتوانند نطقباشد. درواقع دیگر نمایندگان مجلس نیز می

رئیس مجلس در هر جلسه از این حق برخوردار است و این موضوع نیازی به درخواست ندارد. 
ای نشده است و چنانچه رئیس یا سخنگو در نظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به این موضوع اشاره

حساب های اساسی بهفاز چنین حقی برخوردار باشد، این حق به جهت عرفی و از مصادیق عر
 آید.می
 

 هاتعيين دبيران برای کميسيون. 2. 1
کم یک نفر از نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی، رئیس مجلس دستآیین 63بر اساس مادۀ 

دهد تا در اختیار هر کمیسیون قرار می دبیرعنوان کارشناسان باتجربه و مناسب مجلس را به
رئیسه و ادارات مجلس و مربوطه از قبیل ارتباط با هیئت نسبت به امور کارشناسی و اداری 

ها، تسریع جریان ها و تنظیم و توزیع مراسالت، ضبط مذاکرات، بایگانی اوراق و پروندهکمیسیون
 جلسات و سایر امور اداری اقدام نماید. امور دفتری و تهیۀ صورت
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 تحويل گرفتن بيانيۀ نمايندگان. 3. 1
المللی یا مناسبتتوانند دربارۀ مسائل مهم مملکتی یا بیننمایندگان می، 443بر اساس مادۀ 

های خاص بیانیه صادر نموده، به رئیس جلسه تحویل دهند. درواقع رئیس مجلس در چنین 
هایی به صورت تکلیفی موظف به انجام امور است؛ مانند دریافت تقاضای استعفای صالحیت

 المللی.در مسائل مهم و بین های نمایندگاننمایندگان و بیانیه
 

 مديريت نهاد پارلمان .4. 1
جایگاه ویژۀ رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به دیگر همتایان خویش، صالحیت مدیریتی 
این مقام در نهاد مجلس شورای اسالمی است که وی را در جایگاهی فراتر از یک رئیس مجلس 

رئیسۀ کند. در نظام حقوقی بریتانیا، هیئتمیمطرح « ۀ مقننهرئیس قو»عنوان قرار داده، به
مجلس یا کمیسیون مدیریت مجلس در مجلس عوام وظیفه و صالحیت مدیریتی در نهاد 
پارلمان دارد و مسئولیت امور اداری، استخدامی، تشکیالتی و سایر مسائل مربوط به ادارۀ امور 

وقی ایران نیز پیش از اصالح آیینپارلمان برعهدۀ هیئت یا کمیسیون یادشده است. در نظام حق
ش، هیئت رئیسۀ مجلس شورای اسالمی این 4933نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی در سال 

صالحیت را داشت، ولی از این پس رئیس مجلس شورای اسالمی دارای چنین صالحیتی است. 
س مجلس نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی، وظایف و اختیارات رئیآیین 22موجب مادۀ به

امضای کلیۀ  -9ادارۀ کلیۀ امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس  -2اند از: ... عبارت
 -1نامۀ استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات احکام استخدامی بر اساس آیین

 گذاری و پارلمانی مجلس.های مربوط به امور قانونامضای کلیۀ نامه
ن است، جایگاه رئیس مجلس در این موضوعات از ادارۀ جلسات مجلس گونه که روشهمان 

ش به صالحیت مدیریتی رئیس 4933اصالحی سال  39این، در مادۀ براست. افزونفراتر رفته 
مسئولیت »دارد: تر اشاره شده است. این ماده مقرر میمجلس شورای اسالمی به صورت گسترده

م از تشکیالتی، مالی، معامالتی، اداری، استخدامی، حقوقی، و اختیار کلیۀ امور اجرایی مجلس اع
عهدۀ رئیس المللی، حفاظت، حراست و مانند آن بهفنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین

 مجلس شورای اسالمی است.
تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان قوانین، رئیس مجلس می -4تبصرۀ 

 ربط تفویض نماید.مسئوالن ذینظارت و اجرایی یا 
ش اصالح شده بود و بر دایرۀ اقتدارات رئیس مجلس در 4933این ماده در سال  -2تبصرۀ 

های تام و کاملی در رئیس مجلس شورای اسالمی صالحیت مدیریت مجلس افزود. بنابراین
 . های حقوقی وجود نداردخصوص مدیریت نهاد پارلمان برعهده دارد که در دیگر نظام
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 . بريتانيا2
نامۀ داخلی این مجلس در این بخش به جایگاه خاص سخنگوی مجلس عوام بر اساس آیین

خواهیم پرداخت. سخنگوی مجلس در صحن مجلس اختیارات تام و کاملی دارد و به تعبیر 
رساتر در مقایسه با رئیس مجلس ایران، برای سخنگوی مجلس در بریتانیا رقیبی به نام هیئت 

دار ادارۀ جلسات در صحن مجلس است و در این تنهایی عهدهجود ندارد و سخنگو بهرئیسه و
رئیسان مجلس عوام رئیسه و نائبای دارد. البته هیئتبینی شدههای پیشراستا، صالحیت

 4هایی نیز هستند.عنوان بازوهای کمکی سخنگو دارای صالحیتبه
 
 تشخيص مالي بودن لوايح. 1. 2
موجب ات میان مجلس عوام و مجلس اعیان در خصوص لوایح مالی، سرانجام بهموجب اختالفبه

به  (Money Bill)تشخیص مالی بودن الیحه (، Parliament Act 1911)م 4344قانون پارلمان 
نامۀ داخلی مجلس اعیان نیز در در آیینمجلس عوام و سخنگوی این مجلس سپرده شده است. 

ام مجلس اعیان برای رسیدگی به لوایح به این امر اشاره در خصوص الز 13بند نخست مادۀ 
شده که ممکن است مجلس اعیان به برخی لوایح رسیدگی نکند، اما در خصوص لوایح مالی که 

قانون  9دهد، چنین اختیاری ندارد. در مادۀ ها را مالی تشخیص میسخنگوی مجلس عوام آن
این موضوع قید شده ( Certificate of Speaker)م ذیل عنوان گواهی سخنگو 4344پارلمان 

کند که است که سخنگو در این خصوص صالحیت تمام و کمال دارد. این ماده اشاره می
است و در  (Conclusive)تشخیص سخنگوی مجلس عوام مبنی بر مالی بودن لوایح نهایی 

ار درحقیقت ها قابل رسیدگی نیست و لذا غیرقابل پژوهش است. این اختییک از دادگاههیچ
بر مقتدر نمودن این مقام در مجلس ترین صالحیت سخنگوی مجلس عوام است و افزونویژه

 بخشد.عوام، به سخنگوی مجلس عوام در مقابل مجلس اعیان برتری خاصی می
 
 های مجلس عوامتعيين اعضا يا رؤسای کميته. 2. 2

های عمومی هریک از کمیتهنامۀ داخلی، رئیس یا رؤسای آیین 31برابر بند نخست مادۀ 
(General Committee)  باید از سوی سخنگوی مجلس عوام منصوب شوند که البته باید از

رئیسۀ مجلس انتخاب گردند. بند دوم این ماده اشاره دارد که رئیس ممکن است  میان هیئت

                                                           
نامۀ داخلی مجلس عوام، هر تصمیمی که از سوی مجلس اتخاذ آیین 44مادۀ  42برای نمونه، بر اساس بند  4.

رئیس شود و نیز تصمیم سخنگوی مجلس برای موکول کردن مجلس به زمان دیگر، باید از سوی نائبمی
 طالع مجلس عوام برسد.مجلس به ا



 049  ...ای رئیس مجلسقوههای درونیقی صالحیتتحلیل تطب

ز سخنگوی نی 32شده را در هر زمان که صالح بداند، تغییر دهد. بر اساس مادۀ رؤسای منصوب
مجلس را که نباید کمتر از هشت  ( Business Committee)مجلس باید اعضای کمیتۀ تجارت 

 Programming)ریزی ، اعضای کمیتۀ برنامه39نفر باشند مشخص کند. همچنین برابر مادۀ 

Committee) شوند. های زیرمجموعۀ آن از سوی سخنگوی مجلس عوام منصوب میو کمیته 
 

 (Sub Judice) کردن نمايندگان بدون رسيدگي قضاييمحروم . 3. 2
تواند در نظام حقوقی بریتانیا، سخنگوی مجلس یا هیئت رئیسه می (A) 12بر اساس مادۀ 

اشخاصی را که ناقض تعهدات الزامی در مجلس هستند، بدون رسیدگی قضایی از ادامۀ ایفای 
ای نامه، چنانچه نمایندهآیین 11 شان بازدارد. دیگر اینکه بر اساس مادۀوظایف نمایندگی

مرتکب جرمی شود، از خدمات مجلس عوام محروم خواهد شد و این کار از سوی سخنگو انجام 
 شود.می
 

 . فرانسه3
رئیس مجلس در نظام حقوقی فرانسه از جایگاهی مناسب برخوردار است. در این گفتار باتوجه 

های رئیس ه، در دو قسمت به صالحیتبه دومجلسی بودن پارلمان در نظام حقوقی فرانس
 مجلس ملی و رئیس مجلس سنای فرانسه خواهیم پرداخت:

 

 های مجلس مليها و کميسيونها، کميتههای رئيس مجلس در خصوص گروهصالحيت. 1. 3
ها ها، کمیتهنامۀ داخلی این مجلس، در خصوص گروهموجب آیینرئیس مجلس ملی فرانسه به

های متنوعی است. در آغاز تشکیل مجلس در هر س ملی، دارای صالحیتهای مجلو کمیسیون
های مجلس ملی مرکب از حداقل پانزده نفر نامۀ داخلی باید گروهآیین 43موجب مادۀ دوره، به

ها باید به صورت رسمی از نمایندگان تشکیل شوند. درخواست نمایندگان مبنی بر تشکیل گروه
، 24موجب مادۀ یندگان مجلس ملی به رئیس تقدیم شود. بهو مکتوب همراه با امضای نما

های مجلس ملی ها باید به اطالع رئیس مجلس برسد. پس از آنکه گروهتغییرات در اعضای گروه
، رئیس مجلس ملی باید مجلس را برای شروع اجالسیه فرا 22تشکیل شدند، بر اساس مادۀ 

 خواند.

ها از سوی رئیس خلی، کلیۀ ارجاعات به کمیتهنامۀ داآیین 23موجب مادۀ همچنین به
مجلس ملی خواهد بود و چنانچه رئیس جمهور نیز موضوعی را برای بررسی ارجاع دهد، رئیس 

به این موضوع اشاره دارد  23-4مادۀ  6کند. بند ربط ارجاع میمجلس ملی آن را به کمیتۀ ذی
ها ارجاع گردد که موضوعی به کمیتهمقرر  عادیموجب قانون اساسی و قانون که هر زمان به
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آیین 31پذیرد و بر اساس بند نخست مادۀ شود، این کار از طرف رئیس مجلس ملی صورت می
های مربوطه ارجاع های نمایندگان و لوایح دولت باید از سوی رئیس مجلس به کمیتهنامه، طرح

 شود.
 

 س( خطاب به رئيس مجلPetitionsها )تقديم دادخواست. 2. 3
نامۀ داخلی مجلس ملی، در نظام حقوقی فرانسه سیستم دادخواهی از مجلس و موجب آیینبه

های نمایندگان ها و عریضههای عمومی و حتی دادخواستروش کار مجلس در خصوص خواسته
باید از سوی رئیس مجلس پیگیری شود و این عرایض باید خطاب به رئیس مجلس ملی نوشته 

دارد که هر گفته اشاره دارد و بند سوم نیز مقرر میبه موضوع پیش 413ۀ شوند. بند نخست ماد
کننده همراه باشد. همچنین رئیس عریضه یا دادخواست باید با امضا و محل اقامت درخواست

های دائمی مجلس ملی تحویل هایی( را که به کمیسیونتواند تقاضاهایی )شکایتمجلس می
 (.243، ص4931)زارعی،  4ارائه کندداده شده است، به رئیس جمهور 

 

 نتيجه
های رئیس مجلس در سه نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه بررسی در این پژوهش، صالحیت

دست آمده است که در اینجا به صورت خالصه های کلیدی و مهمی بهو رهیافت و تحلیل شده
 بررسی خواهد شد:

 رئیس مجلس در هر سه نظام حقوقی ایران، ترین کارویژۀ حفظ نظم و انتظام اصلی
بریتانیا و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران رئیس مجلس در این کارویژه و در برخی 

دارد که در برخی موضوعات برای رئیس « هیئت رئیسه»های دیگر رقیبی به نام کارویژه
انیا و مجلس و هیئت رئیسه صالحیت متداخل لحاظ شده است. در نظام حقوقی بریت

 لس در خصوص حفظ نظم و امنیت مجلسفرانسه، سخنگو و رئیس مج
 توان به دراختیارهای متناسب و کاملی برخوردارند که ازجمله میاز صالحیت

 یت نظم و امنیت در پارلمان اشارهداشتن نیروهای نظامی و انتظامی برای رعا
 کرد.

 ری در ادارۀ پارلمان نسبت تهای محدوددر نظام حقوقی ایران، رئیس مجلس صالحیت
توان به حق تعلیق یا به همتایان خود در نظام حقوقی بریتانیا و فرانسه دارد؛ ازجمله می

های حقوقی بریتانیا و فرانسه سخن گفت که های مجالس در نظامکردن نشستموکول

                                                           
نامۀ داخلی مجلس سنای فرانسه رئیس مجلس سنا نیز صالحیتی مشابه آیین 33و مادۀ  33موجب مادۀ . به4

 رئیس مجلس ملی برعهده دارد.
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نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی برای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران و در آیین
 بینی نشده است.شورای اسالمی پیش

  باید گفت که این نوعی صالحیت « اعالم نتایج آرای مجلس»در خصوص موضوع
تکلیفی ساده است که در هر سه نظام حقوقی به صورت کامالً مشابه و یکسان اِعمال 

 شود.می

 نامۀ داخلی آیین 36موجب مادۀ العاده در مجلس، بهدر زمینۀ تشکیل جلسات فوق
جلس، درواقع صالحیت رئیس مجلس پس از درخواست دولت )در معنای قوۀ مجریه( م

نفر از نمایندگان، صالحیتی تکلیفی است؛ درحالی که در نظام حقوقی فرانسه  یا پنجاه
العاده با رئیس مجلس است و درخواست و بریتانیا تشخیص تشکیل جلسۀ فوق

ابراین در نظام حقوقی بریتانیا و فرانسه نمایندگان یا دیگران جنبۀ پیشنهادی دارد. بن
منظور تشخیص ضرورت یا منفعت عمومی برای برای رئیس مجلس نوعی اختیار به

العاده درنظر گرفته شده است؛ درحالی که در نظام حقوقی ایران تشکیل جلسۀ فوق
نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی، پس از درخواست دولت و تعداد بنابر ظاهر آیین

العاده قطعی است. البته در نظام بریتانیا و قصی از نمایندگان، تشکیل جلسات فومشخ
العاده پس از مشورت رئیس مجلس در مجلس اعیان این کشور، تشکیل جلسۀ فوق

نوعی نقش رئیس کشور را در پارلمان این کشور شود که بهاعیان با ملکه محقق می
 دهد.نشان می

 ها در مجلس ش از دستور و تعیین دبیران برای کمیسیونبر حق ارائۀ نطق پیافزون
شورای اسالمی و تحویل گرفتن بیانیۀ نمایندگان، مدیریت نهاد مجلس شورای اسالمی، 

دهد. در نظام حقوقی ارتقا می« ریاست بر قوۀ مقننه»جایگاه رئیس مجلس را به 
رئیسۀ مجلس بریتانیا و فرانسه مدیریت مجلس برعهدۀ کمیسیون مجلس یا هیئت 

های های حقوقی گوناگون و عرف اساسی در این زمینه، ازجمله نظاماست. رویۀ نظام
حقوقی مورد مطالعه در این پژوهش، بر ادارۀ پارلمان از سوی هیئت رئیسه یا کمیسیون 

نامۀ داخلی مجلس مدیریتی داللت دارد. در نظام حقوقی ایران نیز پیش از اصالح آیین
ش، چنین رویکردی اتخاذ شده بود، ولی از این پس این 4933ر شورای اسالمی د

کردن جلسات رسد جایگاه حقیقی رئیس مجلس، ادارهنظر میرویکرد تغییر کرد. به
توان جایگاه این مقام را به ریاست بر پارلمان و ریاست بر قوۀ مقننه مجلس است و نمی

مقننه در پارلمان، نبود رئیس قوۀ  عنوان ریاست قوۀارتقا داد. مؤید آن نبود مقامی به
عنوان های حقوقی دومجلسی، و تعیین نشدن یکی از رؤسای مجلسین بهمقننه در نظام

 رئیس قوۀ مقننه است.
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  در نظام حقوقی بریتانیا، سخنگوی مجلس عوام در موضوع تشخیص مالی بودن لوایح
ان این نظام دارد، از های موجود میان مجلس عوام و اعیای تاریخی در چالشکه ریشه

این، نسبت به رؤسای برگردد و افزونرقیب خود یعنی رئیس مجلس اعیان متمایز می
شود. غیرقابل پژوهش مجلس در نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مشخص و متمایز می

بودن یا قطعی تلقی نمودن تشخیص سخنگوی مجلس عوام اقتدار وی را در این موضوع 
های مجلس عوام از میان اعضای هیئت رئیسه، . تعیین رؤسای کمیتهدهدارتقا می

بخشد. دیگر اینکه محروم کردن نمایندگان از اقتدار سخنگو را در مجلس عوام قوام می
وظایف نمایندگی خودشان در صورت تخلف بدون رسیدگی قضایی، این مقام را از 

کند. سخنگوی مجلس اعیان میهای حقوقی مورد مطالعه متمایز همتایان خود در نظام
تری نسبت به سخنگوی مجلس عوام دارد و عمدۀ های محدودصورت کلی، صالحیتبه

 شود.های وی به ادارۀ جلسات پارلمان محدود میصالحیت

  در نظام حقوقی فرانسه نیز رئیس مجلس ملی و در مواردی رئیس مجلس سنا جایگاه
ها رئیس مجلس ملی در خصوص گروه حیتخاصی در ادارۀ جلسات مجلس دارند. صال

های مجلس ملی و صالحیت انحصاری رئیس مجلس ملی در ارجاع موضوعات و کمیته
عالوه تقدیم کند. بهها، اهمیت و حساسیت این مقام را مشخص میها و گروهبه کمیته

ها به رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس سنا در خصوص شکایات و دادخواست
رسیدگی شخصی به رؤسای مجلس در این نظام حقوقی  وعی صالحیتاعتراضات، ن

کند که جایگاه این مقام را از همتایان خود در نظام حقوقی ایران و بریتانیا اعطا می
 سازد.متمایز می

  درمجموع باید گفت که رؤسای مجلس در نظام حقوقی بریتانیا و فرانسه و بسیاری
م و کمالی در ادارۀ جلسات مجلس برعهده دارند؛ های حقوقی دیگر، صالحیت تمانظام

صالحیتی که فلسفۀ ایجاد مقام ریاست مجلس بوده است. درحالی که در نظام حقوقی 
« هیئت رئیسه»ایران رئیس مجلس در خصوص صالحیت اصلی خویش با رقیبی به نام 

های متداخل و موازی دارد و این از میزان اقتدار شخصی رئیس مجلس صالحیت
نماید؛ درصورتی که ریزی میپی« جمعی»کاهد و ادارۀ جلسات مجلس را به صورت یم

و با معاونت هیئت « شخصی»تر آن است که ادارۀ جلسات مجلس به صورت شایسته
کنندگان جلسات مجلس، برعکس عنوان ادارهرئیسه انجام پذیرد، نه مشارکت ایشان به

 مدیریت نهاد پارلمان. 

های ها در بسیاری از نظامی بریتانیا و فرانسه و با تأسی از این نظامهای حقوقدر نظام
دیگر، مدیریت این نهاد برعهدۀ نهادی جمعی مانند هیئت رئیسه است که رئیس 
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باشد؛ ولی در نظام حقوقی ایران و پس مجلس نیز عضوی از این هیئت یا کمیسیون می
مجلس جایگزین هیئت رئیسه در ش، رئیس 4933نامۀ داخلی مجلس در از اصالح آیین

مدیریت نهاد پارلمان شده است که به دالیل متعدد با فلسفۀ ریاست بر مجلس منافات 
 بخشد.می دارد و جایگاه این مقام را ارتقا

 های حقوقی بریتانیا و فرانسه، پیشنهاد منتقدانه در با توجه به بررسی تطبیقی نظام
نظام حقوقی ایران به شکل تغییر ساختار  نامۀ داخلی مجلس درخصوص اصالح آیین

نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی در براین، آیینیابد و افزونمدیریتی مجلس نمود می
ادارۀ جلسات پارلمان به  موارد متعددی باید به نفع رئیس مجلس تغییر کند و صالحیت

نامۀ آیینصورت انحصاری برعهدۀ رئیس مجلس شورای اسالمی باشد. تغییر نیافتن 
داخلی مجلس و نیز ساختار مدیریتی مجلس شورای اسالمی به ادارۀ امور جلسات 
مجلس به صورت جمعی منجر خواهد شد که چنین امری اصالً ضرورت ندارد و 
مشکالت اجرایی متعددی را ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر به مدیریت شخصی و 

س قوۀ مقننه خواهد انجامید که با عنوان رئیفردی رئیس مجلس شورای اسالمی به
توجه به فلسفۀ ریاست بر مجلس، مدیریت شخصی و فردی نهاد پارلمان ضرورتی ندارد، 

تر آن است که مدیریت نهاد پارلمان اعم از امور اداری، استخدامی، بلکه شایسته
 ها به صورت جمعی و در اختیار هیئت رئیسۀ مجلس باشد.تشکیالتی و دیگر کارویژه
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