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 1علم قانونگذاري درسايه حقوق اساسي
 

 2محسن قاسمی

 

 چکیده
 تأثير حاكميت اصل جزمي نظريه قرارداد اجتماعي مبني بر مصونيت قانونگذاري دانشي است كه علي رغم اهميت بسياري كه دارد تحت

در سالهاي اخير با آشكار  اگرفته بود اماعتنايي قرار ورزي و خودسري تا چندي پيش مورد غفلت و بياشتباه، غرض ارادة عمومي از

ها و اصول تقنين با دكترين حقوقي در كشورهاي مترقي به تدوين روش هاي نماينده ساالر،شدن موهوم بودن اين اصل در دموكراسي

 طوريكه تالشه باست  حقوقي، اصول مندرج در قوانين اساسي و رويه قضايي دادگاههاي قانون اساسي روي آورده هايالهام از نظريه

آوردهاي علوم اجتماعي گوناگون، نويد بخش تكوين تدريجي علمي دست ها وهاي قانونمند و توجه آنها به روشحقوقدانان و دولت

 ت.قانونگذاري اس به نام علم
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 مقدمه

به مهمترين منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگي را در فرآيند حقوقدانان از زماني كه قانون تبديل 

 الزم برخوردار نيستند.  1معلومات روشمند )متديك( ها وكنند، اما از آموزهقانونگذاري ايفا مي

اي قابل توجه از معلومات، اصول و روشهاي ناظر بر تفسير و اجراي قانون را فراهم گرچه دكترين حقوقي، مجموعه

فظ رغم حاست، اما تا همين اواخراز پرداختن به اصول و روشهاي قانونگذاري غفلت كرده و حقوقدانان علي كرده

هيچ كاري در خصوص تبيين، تدوين و ارتقا اصول و  و ارتقا نقش مهم و تاثيرگذار خود در فرآيند قانونگذاري،

 اند. روشهاي هادي اين نقش نكرده

. زيرا علت اين وضعيت متناقض را بايد در منزلت و جايگاه ويژة قانونگذاري در مقايسه با اجراي قانون جستجو كرد

شود. لقي مياي صرفاًحقوقي تمقولهآيد، حال آنكه تفسير و اجراي قانون، تقنين فرآيندي كامالً سياسي به شمار مي

اي كه حاوي اصول ارتقا كيفي قانونگذاري )محتواي قانون( به همين خاطر است كه تا چندي پيش، هيچ قاعده

باشد، وجود نداشت، اما آيين شكلي وضع و تصويب قانون و تشريفات مربوط  به آن به طور كامل و دقيق، تعيين، 

    .4بيني شده بودتنظيم و پيش

 حداقل دو عامل زير را بايد در بروز چنين وضعيتي مؤثر دانست: 

براساس نظريه قرارداد اجتماعي )كه مبناي تشكيل جوامع سياسي و حكومت در عصر جديد است( قانون  -1

يرد. به گشود كه مشروعيت خود را از فرآيندي مردم ساالرانه )دموكراتيك( مياي تلقي ميمظهر و تجليگاه اراده

آيد و و از سنخ جعل و آفرينش به شمار مي 5اي اراديرت ديگر قانون مظهر ارادة عمومي است و تقنين، مقولهعبا

خود را مديون محتوا و يا ثمرات و آثار مطلوب و  7)كشفي( كه مشروعيت و اعتبار 6اي معرفتي و شناختينه مقوله

 . 2به حق خود باشد

شود. اما يك سري قواعد شكلي و آيين خاص )تشريفات معين( تاكيد مي بدين خاطر بر لزوم تبعيت قانونگذاري از

    اي در خصوص ارتقا محتوا ونتايج و آثار قانون وجود ندارد. هيچ آموزه، تعليم و قاعده

                                                 
1- Préceptes méthodiques.  

4- Charles-Albert Morand, «Les exigences de la méthode législative et du droit constitutionnel portant sur la 

formation de la législation», in Revue Droit et Société, N.10-1988, p.408. 
5- Acte de volonté. 

6- Acte de connaissances. 

7- Légitimité-Validité. 

رتضي مدينا، ترجمه دكتر م  با تحرير و تحشيه ژرارشومين، آندره سينك، كلود مورالي، ژوزه قرارداداجتماعي، متن و در زمينه متن،،  (ژاك ژان)روسو  -2 

 به بعد.  182ص  تهران،  امبر كبير،، ترجمه علي رامين،8ج  به بعد و. ت جونز، خداوندان انديشه سياسي،  11ص 1171، آگاه،تهران،كالنتريان،
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عامل دوم، فقدان سيستم )رژيم( منظم نظري و ماهوي خاص قانونگذاري در حقوق است؛ به طوري كه  -8

آيند، هيچ كمكي به فرآيند خالق  تعيين مفهوم و مدلول هنجارهاي حقوقي موجود  مي روشهاي تفسيري كه به كار

 كنند. قانونگذاري نمي

 هايي از تحول و دگرگوني هويدا گشته است: با اين همه نشانه

و سيستم نظارت بر اجراي اصول مندرج در اين قانون، فعاليت قانونگذار  1در كشورهاي داراي قانون اساسي نوشته

 قيد و بند نيست و چهارچوب و حدود معيني دارد.)قوه مقننه( بي

، قانونگذار را ملزم به 18، و يا اصل تناسب11يا اصول اساسي همانند برابري در مقابل قانون 10برخي از حقوق )حقها(

همين  در كند. كنترل و نظارت قضايي بر اعمال مراجع قانونگذاري نيزحقوقي مي رعايت حداقلي از قواعد عقالنيت

 .11راستا است

تواند قانونگذار را مكلف مي 14اما اين نظارت، در عمل، مشكل و گاه ناممكن است. بدين جهت قاضي قانون اساسي

به رعايت يك سري اصول معين ناظر به روش تقنين نمايد و بدين طريق نظارت دقيقتر وآسانتر خود بر فعاليت 

فرآيند قانونگذاري، تضمين كند و اين هماني است كه دادگاه قانون  مراجع تقنيني را به واسطه افزايش شفافيت

اتخاذ چنين راهكاري از سوي اين دادگاه از اين رو بوده است كه، در كشور  .16انجام داده است 15اساسي آلمان

در  هآلمان روش قانونگذاري طي پانزده سال اخير به واسطه پيشرفت علوم اجتماعي، ارتقا يافته است، به طوري ك

جامعه علمي اين كشور رشته جديدي پديد آمده كه در حال رشد و توسعه روزافزون بوده و تا به حال معلومات 

اي را به ارمغان آورده است. اين نظام معرفتي تفاوت آشكاري با ديگر قلمروهاي فرهنگ حقوقي دارد و گسترده

 . 17اري در حقوق شده استاي از اصول و لوازم عقالنيت و روش قانونگذموجب نفوذ دسته

                                                 
1-Constitution écrite. 

10- Droits-Rights. 
11- Principe ďégalité. 

18-Principe de proportionnalité. 

11- Charles-Albert Morand, op.cit, p.408-409. 

14- Le juge constitutionnel. 

15- Cour constitutionnelle allemande. 

16- Mader (L.), L’évaluation legislative, Pour une étude empirique des effets de la legislation, Lausanne, Payot, 

1985, p. 162-165. 
17- Charles-Albert Morand, op.cit, p. 409. 
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هاي روش قانونگذاري در آلمان كه به در اينجا ابتدا به بررسي مراحل و اصول روش شناختي قانونگذاري و آموزه

پردازيم و سپس لوازم و اصول حقوقي تقنين را مورد مطالعه قرار اند، ميسطح اصول قانون اساسي ارتقا يافته

 دهيم. مي

 

  18شناختي  قانونگذاريروشالف( مراحل و اصول 

است كه تبيين و ارايه الگوي سلوك و رفتار روشمند و حساب شده  11بخشي از علم قانونگذاري روش قانونگذاري

فرآيند وضع اين هنجارها  در ايجاد و توليد هنجارهاي حقوقي را مد نظر دارد. اين روش مشتمل بر تجزيه و تحليل

 ها و تعاليم روش شناسانه قابل اعمال در هر يك از اين مراحل است. آوردن آموزهبه مراحل و مقاطع متعدد و فراهم 

 مراحل اصلي فرآيند تقنين از اين قرار است: 

 ظهور يك مسأله  -1

تار هاي يك جامعه و رفآرمانها و خواسته تعريف اين مسأله با توجه به تجزيه و تحليل تنش موجود بين -8

 اعضا آن 

 تعيين اهداف  -1

تجزيه و تحليل واقعيات موجود در اجتماع كه بايد در ارايه راه حل حقوقي براي مسأله پديدآمده، مورد  -4

 توجه واقع شوند 

ريزي راه حل جايگزين كه مستلزم مطالعه و بررسي ابزارهاي مناسب براي تامين اهداف تعيين شده طرح -5

 است. 

 ابزار براي وصول به اهداف مورد نظر. قابليت و توانايي اين  80نگرانهارزيابي وسنجش آينده -6

 81ارزيابي كارايي و اثرگذاري راه حلهاي اتخاذ شده در گذشته -7

 .88انتخاب ابزار مناسب )هنجار مطلوب( و قرار دادن آن در قالب قانون )وضع( -2

                                                 
12- Les exigences de la méthode legislative. 

11- Science de législation (Légistique). 

80- Evaluation prospective. 
81- Evaluation retrospective. 
88- Mader (L.), op.cit.  



 5 

ت عاياز سوي ديگر چهار اصل مهم حاكم بر روش قانونگذاري كه دادگاه قانون اساسي آلمان، مقنن را ملزم به ر

  81اند:آنها دانسته است، چنين

 بررسي، احراز و اثبات واقعياتي كه مبنا و اساس وضع قانون هستند.  -1

داند كه با قانون مورد نظر در دادگاه قانون اساسي آلمان مقنن را ملزم به جستجو و استخراج تمام واقعياتي مي

 اند.ارتباط

و اقتصادي  هاي اجتماعيمشاهدات عيني و تجزيه و تحليل پديدهاين امر مستلزم به كارگيري روش علمي مبتني بر 

شناسي تجربي و آماري آوردهاي حاصل از پژوهش جامعهاست. مقنن موظف است كه خود را در جريان دست

قرار دهد. تشكيل كميسيونهاي تخصصي براي بررسي و توصيف واقعيات جامعه از منظر سياسي، اقتصادي، فرهنگي، 

اي انجام ترين ابزارهحقوقي ونيز استماع نظر كارشناسان متخصص در چارچوب آيينهاي پارلماني از مهماجتماعي و 

 اند.اين وظيفه

 ها و معلومات به دست آمده و جايگزينها.سنجش و ارزيابي يافته -8

ي واقعيات عين هاي حاصل از مشاهدةناچار است كه معلومات و يافته به سبب پيچيدگي روابط اجتماعي، مقنن اوالً 

بندي كند و سپس مورد سنجش و ارزيابي  قرار دهد )مصالح و مفاسد مترتب بر آنها را احراز كند(، جامعه را دسته

هاي متنوع ثانياً بايد كه راه حلهاي جايگزين براي تنظيم روابط اجتماعي را با توجه به امكان بروز حوادث و پديده

 و محتمل، بررسي و انتخاب نمايد. 

 سنجش و ارزيابي معطوف به آينده. -1

بيني قانون مورد نظر را كه احتماالً در آينده بروز خواهند كرد، بررسي مقنن موظف است آثار و عواقب قابل پيش 

 و ارزيابي كند. 

  .بينيها تا حد امكان بايد مستند، مستدل، همراه با ذكر علل و عوامل و داراي احتمال وامكان معقول  باشنداين پيش

 بررسي و ارزيابي معطوف به گذشته -4
قانونگذار مكلف است با توسل به كنترل و مشاهده منظم كاركرد قانوني كه تصويب و اجرا  شده است، آثار عيني 

آن بر روابط  اجتماعي را بررسي و ارزيابي  كند و در صورت لزوم، )بروز آثار منفي( به تجديد نظر بپردازد و آن 

 را اصالح نمايد.

نان كه معلوم است، روش قانونگذاري صرفاً ناظر به بخش شكلي فرآيند تقنين است و به بررسي، تبيين و تعيين چ 

االتباع در آن اهداف و غايات مطلوب، قوانين مناسب و به طور كلي ايدئولوژي قانونگذاري و ارزشهاي الزم

                                                 
81- Ibid, p. 162-165, Morand (Ch.-A.), op.cit, p. 413- 414. 



 6 

با اهداف اعالم شده و نيز آزمايش انسجام و پردازد؛ تنها به بررسي و احراز تناسب ابزارهاي انتخاب شده نمي

 .84كندسازگاري ارزشهاي غايي و نهايي با ارزشهاي ابزاري اقدام مي
 

 ب( لوازم و اصول حقوقي قانونگذاري

گرچه قانونگذاري از همان ابتداي ظهور خود و برخالف عرف به عنوان فرآيند عقالني هدايت رفتار بشر تلقي شده 

اند و به جز لزوم رعايت يك سري از اصول اما قانونگذاران هيچ گاه تابع قواعد عقالنيت عمل خود نبوده 85است،

آمده است. ريشه اين واقعيت را بايد در قانون اساسي، اصوالً فعاليت مقنن آزاد و بدون قيد و شرط به شمار مي

ل بنيادين دموكراسي، اراده مردم در انديشه سياسي حاكم در قرن نوزده ميالدي جستجو كرد؛ بر اساس اص

ته و تجلي پيدا ياف تعيندموكراسي مستقيم و مجالس قانونگذاري در دموكراسي نماينده ساالر، بايد به صورتي آزاد 

گيري از سوي اكثريت، ديگر پرسش از عقالنيت اين تصميم، ارزيابي اهداف و كند، به طوريكه پس از تصميم

اسب ابزار )قواعد حقوقي( انتخاب شده با اهداف مورد نظر، موضوعيت ندارد. زيرا اراده غايات آن و نيز بررسي تن

 .86كندعمومي هميشه درست است و پيوسته به نفع عموم و منافع ملي عمل مي

اي است كه تا مدتهاي مديدي هيچ قاعدة صريح وروشني وجود نداشت كه مقنن  به واسطه حاكميت چنين انديشه

بعيت از قواعد عقالنيت قانونگذاري در تجزيه و تحليل واقعيات مبناي قانون و تعيين ابزار مناسب براي را ملزم به ت

تامين اهداف عقالني مورد نظر نمايد. اما ايدة مصونيت ارادة عمومي از خطا و نادرستي كه در واقع به سبب امكان 

 شود، عالوه بردموكراسيهاي نمايندگي منجر مي نداشتن دموكراسي مستقيم به استبداد و اقتدارگرايي دولتها در

اينكه از لحاظ نظري، موهوم و خيالي است، در عمل نيز مفاسد قابل توجهي را در پي دارد. بسياري از قوانين مصوب 

مجالس قانونگذاري منافع خصوصي يا تركيبي از منافع خصوصي و عمومي را در زير نقاب منافع و مصالح ملي 

 .87كنند و در موارد قابل توجهي بازتاب منافع اقليت كوچكي هستندند و ميتعقيب كرده ا

                                                 
84- Perrin, « L’élaboration des lois peut – elle faire la matière d΄une science», in Travaux CETEL, N.14 bis- 

Morand (Ch.- A.), op.cit, p. 410. 
 براي مطالعه تفصيلي در اين مورد ر ك به:  -85

Lenoble (J.), Ost (F.), Droit, mythe et raison, Bruxelles, PFUSL, 1980. 
 -151ص  ،1171، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 8چ  ،تاريخ فلسفه سياسي غرب، عصر جديد و سدة نوزدهمعالم)عبدالرحمن(،  -86

142 . 

 . 114 -111ص ، 1128،تهران،نشر مركز،1چ ، تاريخ انديشه سياسي در غرب، از ماكياولي تا ماركسپوالدي)دكتر كمال( ،  -   

 . 171 -175، ص همان، (عبدالرحمن)عالم -87 
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بدين خاطر در سالهاي اخير تحوالت قابل توجهي در كشورهاي داراي قانون اساسي نوشته رخ داده است؛ به طوري 

ه در ند. گرچااي حدود عمل حكومتها )و از جمله قوة مقننه( را ترسيم كردهكه قوانين اساسي به صورت فزاينده

بيني نشده است. اين حدود و قيود به پيش 82همه آنها، سيستم موثر نظارت بر انطباق اعمال حاكميتي با قانون اساسي

شريفات و اند و تنها ناظر به رعايت آيينها و تطور مستقيم قواعد عقالنيت حاكم بر فعاليت تقنيني را تعيين نكرده

اند. اما برخي از ارزشهاي تعيين شده در قوانين متجلي شده 81حقهاي بنيادينارزشهايي هستند كه اصوالً در قالب 

 اساسي مستلزم رعايت مقتضيات و لوازم عقالنيت تقنيني هستند: 

برابري در مقابل قانون، ممنوعيت خودسري و خودرايي )استبداد( و اصل تناسب وسازگاري، به عنوان يك حق 

نون اساسي(، از جمله قواعدي هستند كه مقنن را به رعايت حداقلي از عقالنيت بنيادين يا اصل اساسي )مندرج در قا

 . 10اندتقنيني ملزم و مكلف ساخته

واقع مباني عام پردازيم كه درمي 11در اينجا به بررسي اجمالي پنج اصل بنيادين ملهم از قانون اساسي فدرال سوئيس

از كشورهاي مترقي عصر حاضر نيز كم و بيش يافت  و در بسياري 11دهندتشكيل مي 18قواعد قانونگذاري را

 شوند: مي

  14اصل ممنوعيت خودسري و استبداد -1

هاي عيني و شود، قانون بايد از مباني و پايهاستنباط مي 15قانون اساسي فدرال سوئيس 1طبق اين اصل كه از ماده 

م دروني برخوردار باشد و عاري از واقعي مستحكم، مفهوم و معناي واضح و هدف و جهت معلوم و روشن و انسجا

 تناقض، خياالت و اوهام به دور باشد.

 در يك جامعه دانست.  16آوردهاي هنجاريتوان روش عقالني كردن دستبدين خاطر تقنين را مي

                                                 
82- Constitutionnalité. 
81- Droits fondamentaux. 
10- Morand )Ch. – A.), op.cit, p. 410 – 411. 
11- Constitution fédérale de la confédération Suisse (du 18 avril 1999). 
18- Régles générale de légistique. 
11- Mader (L.), op.cit, p. 156. 
14- Principe d’interdiction de l’arbitraire. 

15- Art. 9 - Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi  

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux régles de 

la bonne foi.  
16- Rationalisation des productions normatives. 
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البته در كشورهاي پيشرفته و مترقي، هنجارهاي حقوقي خودسرانه نادر هستند؛ چرا كه روند بحث و گفتگوي 

 شود.مي 17اند، مانع بروز خودسريدر فرآيند قانونگذاري اتخاذ كردهانتقادي كه 

 12اصل برابري در قانون -8

، اصل برابري حاكم بر قانونگذاري 40قانون اساسي فدرال 2بر اين باور است كه طبق ماده  11دادگاه فدرال سوئيس

و عدم تبعيض بايد در خود مفاد  41سازد، به طوري كه مفهوم برابرياست و دامنه عمل مقنن را مقيد و محدود مي

 قانون )و نه فقط از حيث اجراي آن( محقق شود.

ننده رعايت شود، تضمين كنبايد تصور كرد كه كلي، مجرد و نوعي بودن قاعده حقوقي حسب تعريفي كه از آن مي

 بي نمود:اصل برابري در آن است، بلكه براي اطمينان از آن، بايد از دو جهت قانون وضع شده را ارزيا

ابتدا بايد ديد كه آيا دامنة اعمال قانون به نحو صحيح بر اساس هدف مورد نظر و ويژگيهاي روابط اجتماعي  -8-1

پايه و مرتبط با آن، تحديد و ترسيم شده است يا خير. چرا كه قانون نبايد تشابهات يا تفاوتهايي را قايل شود كه بي

 اند. اساس

تبيين اين امر پرداخت كه آيا دو رژيم حقوقي متفاوت وضع شده، اهداف مورد نظر سپس بايد به تشخيص و  -8-8

  اند يا خير.را كه به خاطر تامين آنها، چنين تفاوتي مقرر شده است، به نحو درست و مطلوبي  لحاظ كرده

فراهم  زيرا به در اينجا نقش مطالعات تقنيني ماهوي )بر اساس مشاهدة عيني واقعيات اجتماعي( بسيار مهم است.

 .48كندآوردن مبنا و اساس علمي براي وضع قانون كمك شاياني مي

                                                 

17- Moor (P.), Droit administratif, T. 1, 2
e
éd., Berne, 1994, p. 483. 

12- Principe ďégalité dans la loi. 

11- Tribunal fédéral suisse. 

40- Art. 8 - Egalité 

1- Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 

2- Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de 

sa langue, de sa situation sociale, de sa mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques 

ni du fait ďune déficience corporelle, mentale ou psychique. 

3- Ľ homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à ľégalité de droit et de fait, en particulier dans les 

domaines de la famille, de la formation et du travail. Ľ homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un 

travail de valeur égale.  

4- La loi prévoit des mesures en vue ďéliminer les inégalités qui frappent les persones handicapées.  
41- J-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1982, Note. 1789. 

48- Moor (P.), op.cit, P. 456. 
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از سوي ديگر اصل برابري در قانون مستلزم بررسي و ارزيابي تمام منافع مطرح اعم از مسلم و قطعي، احتمالي و 

سه  و تبيين گردند و در فرآيند قانونگذاري مطرح، مقاي 41آينده است. بايد كه همه اين منافع به صورتي منصفانه

 . 44آنها برقرار شود نوعي تعادل معقول بين

 

  45اصل تناسب -3

، اعمال حاكميتي بايد در راستاي تامين منافع عمومي و متناسب 46طبق بند دو ماده پنج قانون اساسي فدرال سوئيس

نيز تحديد حقوق بنيادين را منوط به اين گونه تناسب كرده  47اين قانون 16ماده  1با هدف مورد نظر باشد و بند 

 41گردد:. اين اصل به سه قاعده زير منجر مي42است

 50قاعده قابليت و توانايي -1-1

 طبق اين قاعده قوانين وضع شده بايد قابليت و توانايي تامين اهداف مورد نظر را داشته باشند.

 اند و نيز آثار آنها در آينده براساس روشهاياز خود به جاي گذاشته سنجش و ارزيابي آثاري كه قوانين در گذشته

 تواند براي تشخيص اين قابليت بسيار مفيد و كارساز باشد. وانگهي تحليل علميتوصيه شده در فن قانونگذاري، مي

                                                 
41- Equitable  

44- Morand (Ch. – A.),«Vers une méthodologie de la pesée des valeurs constitutionnelles», in De la constitution: 

etudes en ľhonneur de Jean – Francois Aubert, P. 57 ets   
45- Principe de proportionnalité 
46- Art. 5 - Principes de ľactivité de ľEtat régi par le droit  

1- Le droit est la limite de ľactivité de ľEtat. 

2- Ľ activité de ľEtat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.  

3- Les organes de ľEtat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.  

4- La Confédération et les cantons respectent le droit international.  
47- Art. 36 - Restriction des droits fondamentaux 

1- Toute restriction ďun droit fondamental doit être fondée sur une base légale.Les restrictions graves doivent 

être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont reserves.  

2- Toute restriction ďun droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection ďun droit 

fondamental ďautrui.  

3- Toute restriction ďun droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 

4- Ľ essence des droits fondamentaux est inviolable. 
42- Mueller (P.),«le principe de proportionnalité», in Revue de droit suisse, 1978, N. II, P. 197 ets. 

41-Moor (P.), op.cit, P. 418 et s., Morand (Ch.-A.), «Les exigences de la méthode législative et du droit 

constitutionnel portant sur la formation de la législation», in Revue Droit et Société, N. 10-1988, p. 412.  
50- Règle de ďaptitude   
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اي كنترل ه بيني و نيز آثار پيش بيني نشده قوانين و مقررات وضع شده، كمك بزرگي به دادگاهآثار قابل پيش

 كننده )دادگاه هاي قانون اساسي( خواهد كرد.

 

 51قاعده ضرورت  -1-8
توانند اهداف مورد نظرمقنن را تامين كنند، آني بايد انتخاب شود به موجب اين قاعده از ميان تدابير متعددي كه مي

 آورد. كه كمترين لطمه را به منافع و آزاديهاي خصوصي وارد مي

نها بر واقعيات بيني آحلهاي جانشين گوناگون و آثار قابل پيشمستلزم تجزيه و تحليل راهتشخيص اين ويژگي 

آيد. اما براي تسهيل آن مطالعه سازمان زندگي اعضا جامعه است و در نوع خود كاري پيچيده و سخت به شمار مي

انش و فن قانونگذاري در چهارچوب د هاييحلهاي جانشين كه در برخي كشورها در قالب مجموعهيافته راه

(Lègistique)  فراهم و توصيه شده است، كارساز مي باشد و به مثابه استراتژي قانونگذاري به ياري مقنن و مراجع

 شتابد. نظارت كننده مي

 

 قاعده تناسب به مفهوم خاص  -1-1
ر مورد ر گيرند و اثر تدابيبر اساس اين قاعده، در هنگام وضع قانون، منافع عمومي وخصوصي بايد مورد مقايسه قرا

نظر نسبت به هر يك از آنها ارزيابي شود تا بتوان اهميت اين تدابير را در تامين منافع عمومي سنجيد. بنابراين اگر 

دت زند وسعت و شاي كه به منافع عمومي ميتدابير مورد نظر داراي هر دو شرط قابليت و ضرورت باشد اما لطمه

باشد، نامناسب تلقي مي شود و شايسته پوشيدن لباس قانون نخواهد بود. تشخيص اين تناسب غير قابل اغماضي داشته 

از يك سو منوط به مقايسه ارزشهاي حاكم در يك جامعه و از سوي ديگر تجزيه و تحليل واقعيات عيني زندگي 

 اجتماعي و فردي انسانها است. 

 

 52اصل قانوني بودن در مفهوم شكلي  -4

الً شود، بايد از محتوايي كامر حقوقي كه در قالب قانون يا مقررات وضع و به جامعه عرضه ميطبق اين اصل، هنجا

 بيني كنند. همچنين رعايت شدنجامعه بتوانند موارد اجراي آن را پيشروشن و واضح برخوردار باشد تا همه اعضا 

                                                 
51- Règle de nécessité  

58- Principe de légalité formelle 
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توان از لوازم منطقي يا ن اصل را مي. اي51اصل برابري اشخاص در مقابل  قانون بايد قابل  احراز و تشخيص باشد

 54قانون اساسي فدرال سوئيس 11و اصل قانوني بودن مندرج درماده  2مقدمات عقلي اصل برابري مندرج در ماده 

 دانست.

 
 

 55اصل تحكيم نهاد دموكراسي نيمه مستقيم  -5

ي باشد، است و حاكم مرژيم سياسي دموكراسي نيمه مستقيم كه در بسياري از كشورهاي مترقي پذيرفته شده 

مقتضي وضع قوانيني است كه از وضوح كاملي برخوردار باشند و از سوي تمام اعضا جامعه به كفايت، قابل فهم 

باشند تا ايشان بتوانند نظر و اراده حقيقي خود را نسبت به آن اظهار كنند. اين اصل در واقع از لوازم منطقي تصريح 

 56قانون اساسي فدرال سوئيس 54و  51رعايت و تضمين آن در مقدمه و مواد  به حاكميت نهاد دموكراسي و لزوم

 است.  

 

 وضعيت و جايگاه قانونگذاري به عنوان يك علم -ج

                                                 
51- Voir : Cathrine Bergeal, Savoir rédiger un texte normatif, 2e édition, Armand Colin Paris, 1997.  
54- Art. 31 - Privation de liberté 

1- Nul ne peut être  privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.  

2- Toute personne qui se voit  privée de sa liberté a le droit ďêtre aussitôt informée, dans une langue qu’elle 

comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir 

ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.  

3- Toute personne qui est mise en detention preventive a le droit ďêtre aussitôt traduite devant un ou une juge, 

qui prononce le maintien de la detention ou la libération. Elle a le droit ďêtre jugée dans un délai raisonnable.  

4- Toute personne qui se voit privée  de sa liberté sans qu’un tribunal ľait ordonné a le droit, en tout temps, de 

saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. 
55- Principe de ľinstitution de la démocratie semi-directe  

56- Art. 51 - Constitutions cantonales  

1-Chaque canton se dote ďune constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le people et doit 

pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.  

2- Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Catte garantie est accordée si elles 

ne sont pas contraires au droit fédéral. 

Art. 54 -  Affaires étrangères 

1-Les affaires étrangères relèvent de la competence de la Confédératon.   

2-La Confédératon s’attache à préserver ľ independence et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment 

à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits 

de ľhomme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des resources naturelles.  

3- Elle tient compte des competences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.  
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كشور(، نظامي بين –)مربوط به اداره يك دولت  57اصول و روشهاي قانونگذاري به عنوان علمي از علوم اداري

ها و معلومات هر يك از آنها است. در اين ميان علوم اي و محل تالقي دانشها و علوم و فنون گوناگون و يافتهرشته

 اي دارند. شناسي، اقتصاد و روانشناسي جايگاه ويژهانساني و از جمله جامعه

زارها اي از ابپردازد و مجموعهر به تقنين ميعلم قانونگذاري به بررسي و ارايه روشها و اصول شكلي و ماهوي ناظ

شناختي مقتبس از علوم و دانشهاي گوناگون اعم از عقلي )منطقي(، تجربي و تاريخي را شامل مي و اصول روش

                    52گيرد.هاي دانشهاي گوناگون اعم از توصيفي و هنجاري و دستوري )همانند اخالق( بهره ميشود. همچنين از يافته

اين مجموعه و تركيب التقاطي و پيچيده، حول محور ارتقا كيفي قانونگذاري قرار دارد و به واسطه موضوع واحد 

 اي از هنجارهاييابد. اصول و روشهاي قانونگذاري در واقع  مجموعهخود يعني تقنين،  وحدت و يكپارچگي مي

 . 60آيندبه شمار مي 51اي از فراهنجارهاند و دستهشكلي و ماهوي ناظر به توليد و وضع هنجارهاي حقوقي هست

در سالهاي اخير اين اصول و روشها در قالب آرا دادگاه هاي قانون اساسي و دستورالعملها وارد سيستم حقوقي  

تعداد قابل توجهي از كشورهاي اروپايي شده است، حتي در برخي از كشوها نظير لهستان، آوردن آنها در قالب 

 .61است خاص مورد توجه و بررسي قرار گرفتهقانون شكلي 

 

 نتيجه: تكوين علم قانونگذاري 

در  68درعصر حاضرمقنن به عنوان بخشي از قواي حاكم بر يك كشور، داراي قدرت و صالحيت مطلق و انحصاري

وضع قانون به شمار نمي آيد. دامنه عمل آن به واسطه اصول و روشهاي ناظر به قانونگذاري محدود و مقيد شده 

است و اين واقعيت در قوانين اساس معاصر و آرا دادگاه هاي قانون اساسي كشورهاي مترقي به وضوح مشاهده مي 

 شود.

ل و روشها و پديد آمدن برخي آثار مكتوب در اين زمينه، از سوي ديگر پرداختن نظريه پردازان حقوق به اين اصو

را مي دهد كه يك نظام و دانش بين رشته اي و تركيب يافته از  61«علم قانونگذاري»نويد ظهور علم جديدي به نام 

                                                 
57- Sciences administratives 

52- Mader (L.), op.cit. p.16 et s- M. Van De Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, 

Paris, Puf, 1988, p.175 ets.  
51- Mèta-normes. 

60- Morand (Ch.-A.) , op.cit, p.421 
61- Ibid. 
68- Omnipotence du législateur  
61- Science de la législation (Légistique) 
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دست آوردهاي روش شناختي، هستي شناختي و ارزش شناختي دانشها و علوم ديگر است. با اين همه عواملي چند 

ه عدم قطعيت دست آوردهاي علوم اجتماعي، مشكل و يا حتي غير ممكن بودن سنجش و ارزيابي آثار آيندة از جمل

قوانين، نقش اندك دانشكده هاي حقوق درفرآيند قانونگذاري و ضعفها و كاستيهاي موجود در جامعه شناسي 

كه  برخي را نسبت به تكوين به طوري  64حقوقي، مانع پيشرفت مطلوب در روند تكوين اين علم جديد شده اند؛

اما تالشهاي فيلسوفان علم، دادگاه هاي قانون اساسي و نظريه پردازان حقوق مي تواند ما را به  65آن بدبين كرده اند.

 تكوين كامل علم قانونگذاري اميدوار سازد و روند موجود نويد بخش آن است. 

 

                                                 
64- Ibid, p. 418 – 420  

 براي مطالعه تفصيلي درخصوص عدم قطعيت علوم اجتماعي ر ك به:  -

 به  بعد.  81، ص 1128طرح نو،  تهران،،1، چ فضيلت عدم قطعيت در علم شناخت اجتماعي، (مرتضي)دكتر مرديها
65- Ibid, p.422 


