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نظــارت بــر اَعمــال کارگــزاران حکومــت بهویــژه نماینــدگان پارلمــان در کنــا ِر نظــارت بــر مصوبــات
آنهــااز مؤلفههــایاساســی تحقــق حکمرانــی مطلــوب و پاســخگویی مقامــات عمومــیاســت .در
حقــوق اداری ایــران نخســتین گام در ایــن زمینــه بــا تصویــب قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار
نماینــدگان شــکل عملــی بــه خــود گرفــت .در ایــن مقالــه کوشــش شــده اســت ســازوکار کنونــی
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان پارلمــان مــورد واکاوی قــرار گیــرد تــا برخــی از چالشهــای پیــش روی
آن شناســایی گــردد .نتیجــه حاصــل از تحقیــق گویــای آن اســت کــه کاســتیهای عدیــدهای در زمینــه
ترکیــب ،ســاختار و صالحیتهــای نهــاد ناظــر قابــل ردیابــی اســت کــه پایــداری ایــن مشــکالت،
پاســخگویی نماینــدگان ملــت و تحقــق حقــوق و آزادیهــای شــهروندان را بــا دشــواریهایی روب ـهرو
خواهــد ســاخت .بدینخاطــر ،قانونگــذار بایــد بــا نگرشــی جامــع نســبت بــه قانــون نظــارت مجلــس
بــر رفتــار نماینــدگان در صــدد بــر طــرف نمــودن موانــع و کاســتیهای یادشــده برآیــد .از جملــه ایــن
اقدامــات میتــوان بــه ضــرورت تغییــر الگــوی کنونــی نظــارت بــر رفتــار حرفـهای نماینــدگان پارلمــان
(از الگــوی درونــی بــه الگــوی بینابینــی) ،لــزوم توســعه و تضمیــن نظارتهــای مردمــی بــر رفتــار
حرفــهای نماینــدگان ،ترســیم آزادیهــا ،محدودیتهــا و ممنوعیتهــای رفتــار حرفــهای در مقــام
ایفــای وظایــف نمایندگــی ،افزایــش صالحیتهــای نهــاد ناظــر و پیشبینــی ضمانتاجراهــای مؤثــر
بهویــژه در زمینــه تخلفــات مالــی نماینــدگان پارلمــان اشــاره نمــود.
کلیدواژهها :اعمال حکومت ،پارلمان ،پاسخگویی ،حکمرانی مطلوب ،کارآمدی ،نظارت اداری.
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مقدمه
«پارلمــان» بهمثابــه محوریتریــن نهــاد حکمرانــی در میــان قــوای س ـهگانه ،وظیفــه «تقنیــن»
را برعهــده دارد .همیــن امــر ایــن نهــاد را نســبت بــه دو قــوه مجریــه و قضاییــه در موقعیتــی ممتــاز،
قــرار داده اســت؛ زیــرا قــوه مجریــه ،قانــون مصــوب پارلمــان را بــه اجــرا میگــذارد و قــوه قضاییــه بــر
اســاس قانــون مصــوب پارلمــان بــه قضــاوت مینشــیند .از ایــن منظــر ،نظــارت بــر مصوبــات پارلمــان
و پایــش رفتــار حرفـهای نماینــدگان ،اهمیتــی دوچنــدان یافتــه و موجــب تقویــت اندیشــه حکمرانــی
مطلــوب یــا «بهزمامــداری» 3خواهــد شــد.
2

1

از آغــاز نهضــت «مردمســاالری» 4یکــی از پرسـشهای مهمــی کــه بیــن اندیشــمندان حقوقــی وجــود
داشــته و همچنــان در خصــوص آن قلمفرســاییها میشــود ،ایــن اســت کــه آیــا اعمــال نماینــدگان
پارلمــان نیــز هماننــد مصوبــات پارلمــان بایــد مــورد «نظــارت» 5و کنتــرل قــرار گیرنــد؟ یــا اساسـاً ضرورت
نظــارت بــر اعمــال و رفتــار حرفـهای نماینــدگان چیســت؟ نتیجــه ایــن کشــاکش تاریخــی ،ســرانجام در
اجتنابناپذیــر بــودن نظــارت بــر هــر دو مقولــه نمایــان شــد .در نظــام حقوقــی ایــران «نظــارت بــر مصوبات
پارلمــان» از حیــث تطبیــق آن بــا شــرع و قانــون اساســی در صالحیــت شــورای نگهبــان قــرار دارد کــه بــه
موجــب اصــول مختلــف قانــون اساســی از جملــه اصــول  95 ،94 ،72و  96انجــام میپذیــرد؛ 6اما نخســتین
گام در زمینــه «نظــارت بــر اعضــای پارلمــان» در ایــران بــا تصویــب قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان
( )1391/1/15شــکل عملــی بــه خــود گرفت .فلســفه اصلــی نظارت بــر رفتار حرفـهای نماینــدگان پارلمان،
ارج نهــادن بــه شــأن و منزلــت نمایندگــی اســت؛ امــا هــدف غایــی از ایــن نــوع نظــارت را میتــوان در ســه
اصــل مهــم خالصــه نمــود .نخســت ،جلوگیــری از بــروز «تعــارض منافــع»( 7شــخصی و گروهــی) نماینــده
بــا منافــع عمومــی .دوم ،تقویــت «نظارتپذیــری» مقامــات عمومی و ســوم« ،پاســخگویی» 8نماینــدگان در
9
برابــر ملــت کــه روی دیگــر ســکه نظــارت اســت.
1-Parliament
2-Legislation
3-Good governance
4-Democracy
5-supevision...,stewardship, control, overseeing, in spection, monitoring

 .6برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک به :اصالنی ،فیروز و دیگران ،ضابطهمندی فهم ،تطبیق و تفسیر قانون اساسی با
تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،سال پنجم ،پاییز  ،1395شماره  ، 39صفحات  72تا .90

7-Interests contradiction
8-Responsiveness
9-Däubler, T., Bräuninger, T., & Brunner, M. Is Personal Vote‐Seeking Behavior Effective?. , 41(2) .Legislative Studies
.Quarterly. 2016.. p: 429
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كاركــرد اساســی نظــارت ،فسادســتیزی اســت و ایــن مهــم بــا نظــارت مســتمر و کارآمــد ســهلتر
انجــام خواهــد شــد؛ 1بنابرایــن ،واکاوی صالحیتهــای نهــاد ناظــر بــر رفتــار حرفــهای نماینــدگان
(هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان) و شــناخت نــوع ،ماهیــت و قلمــرو نظــارت پیشبینیشــده
در ایــن خصــوص ،اهمیتــی روزافــزون مــی یابــد .از ایــن رو ،پژوهــش دربــاره آن ،بــه عنــوان یکــی از
اولویتهــای اساســی در نظــام حقوقــی ایــران مطــرح اســت .ضــرورت انجــام پژوهــش حاضــر نیــز،
فقــدان ادبیــات حقوقــی کافــی در ایــن زمینــه نظـ ِ
ـارت مطلــوب و کارآمــد بــر رفتــار حرفـهای نمایندگان
پارلمــان اســت کــه اســتمرار ایــن رونــد میتوانــد هزینههــای اســتقرار یــک نظــام کارآمــد و مؤثــر را
افزایــش و زمینــه از دســت رفتــن فرصتهــای پیــش رو را فراهــم ســازد .بــر ایــن اســاس ،هــدف اصلــی
پژوهــش حاضــر را میتــوان آسیبشناســی ســازوکار کنونــی نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان
پارلمــان در نظــام حقوقــی ایــران در نظــر گرفــت .همچنیــن نویســندگان در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال
اصلــی هســتند کــه ماهیــت و نــوع نظــارت هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان چیســت؟ ســوالهای
فرعــی پژوهــش عبارتنــد از -1 :اثرگــذاری نظــارت کنونــی هیئت نظــارت بر فسادســتیزی و پاســخگویی
نماینــدگان پارلمــان بــه چــه میزانــی اســت؟  -2نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان چــه مــرزی
بــا مصونیــت پارلمانــی نماینــدگان دارد؟  -3چــه راهکارهایــی بــرای تحقــق اهــداف نظــارت بــر رفتــار
حرف ـهای نماینــدگان در راســتای اندیشــه حکمرانــی مطلــوب یــا بــه زمامــداری وجــود دارد؟ فــرض
ایــن اســت کــه ســازوکار کنونــی نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان پارلمــان فاقــد مؤلفههــای
یــک نظــارت کارآمــد و مؤثــر بــوده و تأمینکننــده اهــداف مــدل حکمرانــی مطلــوب نمیباشــد .بدیــن
منظــور برآنیــم تــا بــا روش توصیفــی و تحلیلــی در ســه گفتــار ،ابتــدا بــه مفهومشناســی نظــارت و
تبییــن ماهیــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان بپردازیــم (گفتــار نخســت) .آنگاه ،مؤلفههــای نظــارت را
از نظــر میگذرانیــم (گفتــار دوم) .ســپس نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان در حقــوق ایــران را
مــورد مداقــه قــرار داده و تــاش مــی کنیــم ،کاســتیها و خألهــای موجــود در ســامانه نظــارت فعلــی
را معرفــی نماییم(گفتــار ســوم) .ســرانجام در قســمت نتیجــه گیــری بــه ارائــه راهکارهایــی کاربــردی
بــرای رفــع ایــن کاســتیها و خألهــا نائــل شــویم.

گفتار اول .مفهوم و ماهیت نظارت بر رفتار نمایندگان
نخســتین گام بــرای تبییــن موضــوع نظــارت بــر اعمــال حکومــت ،شناســایی مفهــوم و ماهیــت
نظــارت اســت؛ بنابرایــن ابتــدا مفهــوم را تبییــن و در بنــد دوم بــه ماهیــت نظــارت خواهیــم پرداخــت.
 .1اخــوان کاظمــی ،بهــرام ،چالشهــا و موانــع نظــارت در جمهــوری اســامی ایــران ،مجلــه رهیافــت انقــاب اســامی،
زمســتان  ،1390شــماره  ،17ص .43
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بند اول .مفهومشناسی نظارت
بیگمــان یکــی از وجــوه مشــترک تمــام نظامهــای حقــوق اداری را میتــوان در مســئله نظــارت
بــر رفتــار کارگــزاران عمومــی و پاســداری از حقــوق و آزادیهــای افــراد یافــت .مفهــوم نظــارت و
شــیوههای گوناگــون آن همــواره وجــود داشــته و ســیر تکامــل خــود را پیمــوده اســت 1.نظــارت در
لغــت بــه معنــای نگریســتن بــا تأمــل ،مراقبــت و تحــت نظــر قــرار دادن آمــده اســت 2.ایــن مفهــوم در
اصطــاح نوعــی کنتــرل را بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه بــا هــدف آگاهــی از رونــد جــاری انجــام
امــور و نیــز نوعــی مقایســه ضمنــی بیــن آنچــه هســت و آنچــه بایــد باشــد 3.از ایــن منظــر برخــی،
نظــارت را بــه معنــای عمــل ناظــر و «ناظــر» را بــه معنــاى نگاهكننــده و شــاهد كــه بــر كار دیگــری
نظــارت مــی كنــد تــا عمــل او بــه صــورت صحیــح صــورت گیــرد معنــا کردهانــد 4.همچنیــن نظــارت
بدیــن معناســت کــه مجــری (عامــل) بدانــد ،فــرد یــا نهــادی مراقــب رفتــار و کــردار اوســت 5.امــا
نظــارت در مفهــوم حقوقــی عبــارت اســت از بازرســی ،ســنجش و ارزیابــی اقدامــات مجریــان و ناظــر
6
در ایــن معناكســی اســت كــه بــه منظــور چنیــن بازرســی ،ارزیابــی و سنجشــی تعییــن میشــود.
در ایــن راســتا برخــی از اندیشــمندان حقوقــی ،نظــارت را در مفهــوم بررســی ،ممیــزی و ارزشــیابی
كارهــای انجــام شــده یــا در حیــن انجــام و انطبــاق آنهــا بــا تصمیمــات اتخاذشــده و نیــز قانونگــذاری
بــا هــدف جلوگیــری از انحرافهــای اجرایــی در نظــر گرفتهانــد 7.البتــه بایــد گفــت ،نظــارت همــواره
پــس از وقــوع یــک عمــل رخ میدهــد؛ بدینمعنــا کــه ابتــدا بایــد یــک اقــدام یــا عملــی انجــام شــود
تــا نوبــت کنتــرل و نظــارت آن فــرا برســد .ضمــن اینکــه قاعــده «نظــارت پــس از عملــی شــدن یــک
8
اقــدام» نظــارت در حیــن اجــرا را نفــی نمیکنــد.
1-Benton, M., & Russell, M. Assessing the impact of parliamentary oversight committees: The select commit.tees in the British House of Commons. Parliamentary Affairs, 66(4). 2013. p: 822
 .2دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1385 ،ص .233
3-Bennett, W. & Hess, K. M. Management and supervision in law enforcement. Belmont, CA: Wadsworth/.
.Thomson Learning. 2004. P: 128
.4جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش ،تهران ،1385 ،جلد پنجم.306 ،

 .5مهرپور ،حسین ،انتخابات و نظارت شورای نگهبان ،مجموعه مقاالت مشارکت سیاسی ،احزاب و انتخابات ،تهران ،نشر
سفیر ،1387 ،ص .217
 .6عمیدزنجانی ،عباسعلی ،موسی زاده ،ابراهیم ،نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،
 ،1389ص .15
 .7قاضی شریعتپناهی ،ابوالفضل ،همان ،1383 ،ص .352
 .8راسخ ،محمد ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تهران ،انتشارات دِراک ،چاپ دوم ،1390 ،ص .16
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از آنجــا کــه ممکــن اســت نظــارت بــر تــرک فعــل نیــز ضــرورت پیــدا کنــد؛ برخــی نظــارت را بــه
معنــای تطبیــق افعــال (رفتارهــا و گفتارهــا) و تــرك افعــال بــا هنجارهــا یــا اســتانداردهای از پیــش
تعیینشــده تعریــف کردهانــد 1.افــزون بــر شــمول نظــارت بــر فعــل و تــرک فعــل ،برخــی دیگــر
نیــز معتقدنــد؛ نظــارت در مرحلــه پیــش از حصــول نتیجــه (فعــل و تــرک فعــل) نیــز امــکان تحقــق
مییابــد کــه البتــه چنیــن نظارتــی مفهــوم پیشــگیری را بــه ذهــن متبــادر میســازد 2.در ایــن
حالــت ،چنانچــه جوهــره نظــارت را در اهمیــت فعــل ارتکابــی و تــرک فعــل و نیــز مرتبــه و نقــش
عامــل بدانیــم ،هرچــه مرتبــه عامــل و اهمیــت فعــل و تــرک فعــل برجســتهتر و بیشــتر باشــد ،نظــارت
بایــد دقیقتــر و موشــکافانهتر صــورت پذیــرد .صــرف نظــر از تعاریــف فــوق نظــارت در حقــوق اداری،
حــق بنیادیــن و اصیــل ملــت اســت کــه میبایســت بــر حکومــت و اجــزای آن بهمثابــه نهادهایــی
اعتبــاری اعمــال میشــود 3.از ایــن منظــر نظــارت بــر اعمــال و رفتــار مقامــات و نهادهــای عمومــی،
حــق یکایــک شــهروندان و تکلیفــی اســت .هریــک از ارکان حکومــت از جملــه پارلمــان موظفانــد بــر
عملکــرد و اقدامــات مقامــات و نهادهــای تحــت اداره خــود نظــارت کننــد.

بند دوم .ماهیت نظارت
شــناخت ماهیــت و قلمــرو نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان ،مســتلزم معرفــی گونههــای این
نــوع نظــارت اســت .نظامهــای حقوقــی مختلــف بــدون در نظــر گرفتــن مرجــع نظــارت ،مجموعـهای از
نظارتهــا را پیشبینــی نمودهانــد .یكــی از مهمتریــن اقســام ایــن دســتهبندیها تقســیم نظــارت
بــر دو نــوع كلــی «نظــارت حكومتــی» یــا نظــارت دولــت بــر مــردم و «نظــارت مردمــی» یــا مــردم بــر
دولــت اســت .در میــان نظارتهــای دوگانــه فــوق ،ســنتیترین و کهنتریــن آنهــا ،نظــارت حکومتــی
اســت ،امــا نظــارت مردمــی کــه بــه صــورت نهادینــه و مســتمر از طــرق مختلــف ماننــد نظــارت بــه
واســطه افــكار عمومــی ،آزادی احــزاب و اجتماعــات ،آزادی مطبوعــات و رســانهها و ...اعمــال میشــود،
محــدود بــه قــرون اخیــر اســت 4.البتــه ایــن دســتهبندیها از نظــر نــوع نگــرش ،صورتهــای مختلفــی
میپذیرنــد .بــرای نمونــه نظــارت حکومتــی را از منظــر «موضوعــی» میتــوان بــه سیاســی ،اداری،
 .1گرجــی ازندریانــی ،علــی اکبــر ،نظــارت بــر اجــرای قانــون اساســی «عدالــت فــردی یــا نهــادی؟ نظــارت
انحصــاری یــا شــبکهای» مجموعــهی مقــاالت اولیــن همایــش قــو ه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری
اســامی ایــران ،تهــران :انتشــارات معاونــت تدویــن  ،تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات ،1392 ،ص .455
 .2شــفیعی سردشــت و دیگــران ،کژتابــی مفهومــی نظــارت در نظــام حقوقــی ایــران ،فصلنامــه حقــوق اداری ،پاییــز
 ،1397شــماره  ،16ص .44
 .3هاشــمی ،ســیدمحمد ،عدالتجــو ،اعظــم ،مطالعــه تطبیقــی نظــارت بــر انتخابــات پارلمــان در ایــران و انگلســتان،
فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی آزاد ،تهــران ،شــماره  ،24ص .203
 .4منصور نژاد ،محمد ،فلسفه نظارت ،فصلنامه حکومت اسالمی ،سال نهم ،شماره سوم ،1385 ،ص .27
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نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ موردپژوهی
نظارت بر رفتار حرفهای نمایندگان پارلمان

قضایــی ،پارلمانــی و مالــی ،از منظــر «ماهــوی» بــه انضباطــی ،اســتطالعی (اطالعــی) و اســتصوابی
(فعــال و تمــام عیــار) ،از منظــر «ســازمانی» بــه سلســلهمراتبی و قیمومتــی ،از نظــر «شــکلی» بــه
مــوردی و مســتمر ،از نظــر «نقــش مقــام ناظــر» بــه درونــی و بیرونــی و از نظــر «فراینــدی» به پســینی،
پیشــینی و روندگــرا تقســیم نمــود 1.همچنیــن یکــی دیگــر از انــواع نظارتهــای پیشبینــی شــده در
ایــن خصــوص ،نظــارت اخالقــی وجدانــی اســت .بــرای نمونــه بــر اســاس اصــل شــصت و هفتــم قانــون
اساســی نماینــدگان بایــد در نخســتین جلســه مجلــس ســوگند یــاد کننــد تــا امانتــی را کــه ملــت بــه
آنهــا ســپردهاند را پاســداری کننــد و همــواره بــه اســتقالل کشــور ،دفــاع از قانــون اساســی ،حفــظ
حقــوق و آزادیهــای ملــت و تأمیــن مصالــح آنــان وفــادار باشــند.
صــرف نظــر از دســتهبندیهای موجــود ،در حالــت کلــی نظامهــای حقوقــی بــرای نظــارت بــر
2
رفتــار حرف ـهای نماینــدگان ،ســه الگــو یــا مــدل (بیرونــی ،درونــی و بینابینــی) را در نظــر گرفتهانــد.
در الگــوی نخســت (نظــارت بیرونــی) ،نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان از طریــق یــک نهــاد
مســتقل خــارج از پارلمــان صــورت میپذیــرد .در ایــن الگــو تمرکــز بــر ضمانــت اجراهــای «کیفــری»
اســت .از اینــرو اگــر چــه ممکــن اســت از نظــر برخــی ،الگــوی نظــارت بیرونــی بــه علــت عــدم رعایــت
تناســب مجــازات بــا تخلــف و امــکان اعمــال مجــازات هــای ســهمگین ،قابــل نقــد باشــد امــا چنانچــه
بــه ایــن الگــو از دریچــه نظریــه تــوازن و همــکاری قــوا نگریســته شــود ،همــان معنــای نظــارت و
تعــادل را تداعــی خواهــد نمــود .در الگــوی دوم (نظــارت درونــی) ،وظیفــه نظــارت بــر رفتــار حرفـهای
نماینــدگان بــه نهــادی در داخــل پارلمــان ســپرده میشــود .در ایــن الگــو عــاوه بــر یکــی بــودن
عامــل و ناظــر 3،ضمانتاجراهــای پیشبینــی شــده نیــز غالب ـاً «انضباطــی» اســت و نهــاد ناظــر خــود
دادرس و قاضــی نیــز خواهــد بــود؛ بنابرایــن احتمــال داوری جانبدارانــه و فســاد در آن بســیار خواهــد
بــود؛ امــا بــه منظــور رفــع کاســتیهای دو الگــوی فــوق ،نــوع دیگــری از نظــارت پدیــدار شــد کــه
ترکیبــی از نظــارت درونــی و بیرونــی اســت .در الگــوی ســوم (نظــارت بینابینــی) وظیفــه نظــارت بــر
 .1برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر .ک به
Pastores, G. M., Arn, P., Beck, M., Clarke, J. T., Guffon, N., Kaplan, P., ... & Viskochil, D. The MPS I registry: design,
methodology, and early findings of a global disease registry for monitoring patients with Mucopolysaccharidosis Type
I. Molecular genetics and metabolism, 91(1) .2007.,p: 42.

 .2برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر .ک به :رضایی ،آزاد ،نظارت پارلمانی؛ مرجع و ضمانت اجرا ،فصلنامه مجلس و
.راهبرد ،سال بیست و دوم ،1394 ،شماره  .84ص 245
 .3نظارت دارای چهار ركن مهم است که عبارتند از :نهاد ناظر (نظارتکننده) ،عامل (نظارتشونده) ،شیوههای اعمال
:نظارت و فرایندهای نظارت .برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک به
Overholser, J. C. The four pillars of psychotherapy supervision. The Clinical Supervisor, 23(1), 2004. p: 1-13.
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رفتــار حرفـهای نماینــدگان بــه عهــده نهــادی مرکــب از اعضــای خــود پارلمــان ،نماینــده (هــای) قــوه
قضاییــه و شــهروندان گــذارده میشــود تــا از ایــن رهگــذر ضمــن حفــظ اســتقالل و بیطرفــی نهــاد
ناظــر ،کارآمــدی و اقنــاع افــکار عمومــی نیــز تأمیــن گــردد.
در نظــام حقوقــی ایــران ،صــرف نظــر از چالشهــای نظــری مربــوط بــه ماهیــت نظــارت شــورای
نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس (انضباطــی ،اســتطالعی و اســتصوابی) و تســری یــا عــدم تســری آن
بــر طــول دوره نمایندگــی ،بایــد گفــت آنچــه مســلم اســت تمامــی اندیشــمندان در ایــن خصــوص
اتفاقنظــر دارنــد کــه نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان در طــول دوره نمایندگــی بایــد وجــود
داشــته باشــد .البتــه اینکــه ایــن نظــارت چگونــه و بــا چــه مکانیســیمی بایــد تحقــق یابــد ،محــل بحــث
اســت .امــا بــه نظــر میرســد کاربســت الگــوی نظــارت بینابینــی بــرای نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای
نماینــدگان در ایــران نیــز بســیار راهگشــا اســت؛ چراکــه ،برخــی کشــورها ماننــد کانــادا ،آمریــکا و
اســترالیا بــا کاربســت الگــوی بینابینــی در طــول دوران نمایندگــی ،افــزون بــر فراهــم ســاختن نظــارت
بــر رفتــار حرفــهای نماینــدگان در طــول دوره نمایندگــی ،امــکان اعمــال مجازاتهــای ســهمگین
نظیــر محرویــت از ادامــه نمایندگــی و حتــی اخــراج نماینــده از پارلمــان را در صــورت احــراز و اثبــات
جــرم و تخلــف پیشبینــی نمــوده و در دســتیابی بــه اهــداف خــود موفــق بودهانــد.
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت و بــا عنایــت بــه رویــه کنونــی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان
میتــوان گفــت نظــارت نهــاد ناظــر بــر رفتــار حرفــهای نماینــدگان از نظــر موضوعــی ترکیبــی از
موضوعــات ،اداری ،مالــی و اخالقــی اســت ،از نظــر ماهــوی دارای ماهیــت «انضباطــی» اســت نــه
اســتصوابی و نــه اســتطالعی ،از نظــر نقــش مقــام ناظــر ،نظــارت هیئــت یــک نظــارت درونــی اســت
کــه بــه صــورت مــوردی انجــام میپذیــرد 1و از نظــر فراینــدی بــه صــورت روندگــرا و پســینی امــکان
اعمــال دارد؛ بنابرایــن در یــک جمعبنــدی کلــی میتــوان گفــت ماهیــت نظــارت نهــاد ناظــر بــر رفتــار
نماینــدگان پارلمــان ایــران در حــال حاضــر «اداری ـ انضباطــی» اســت.

گفتار دوم .مؤلفههای نظارت بر رفتار نمایندگان
نظــارت مطلــوب بــر اعمــال حکومــت در هــر نظــام حقوقــی در گــرو شــناخت مؤلفههــای آن اســت.
بــا ایــن مقدمــه دسـ ِ
ـن نظــارت اشــاره نمــود کــه بــه تبییــن
ـت کــم میتــوان بــه چهــار مؤلفــه بنیادیـ ِ
مختصــر هریــک میپردازیــم.
 .1بر اساس ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ،اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هفت نفر است که از میان
.نمایندگان پارلمان انتخاب میشوند
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بند اول .مردمساالرانه بودن
«مردمســاالری» 1یــا مشــارکتدهی شــهروندان در نظــارت بــر مقامــات عمومــی ،بهمثابــه یکــی
از اصــول بنیادیــن نظامهــای آزاد ،برداشــتهای گوناگونــی را بــه ذهــن متبــادر میســازد .از نظــر
برخــی ،اصــول جامعــه مردمســاالر را میتــوان در مفاهیمــی نظیــر ،مشــاركت متفكرانــه و همگانــی
مــردم در حکمرانــی ،اعتقــاد بــه حقهــا و آزادیهــای افــراد ،تکثرگرایــی ،اعتبــار اکثریــت ،حقــوق
اقلیــت ،برابــری ،امــکان جابجـــایی قـــدرت ،پاســخگویی و تــوازن قــدرت یافــت؛ 2امــا از میــان مفاهیــم
فــوق ،مهمتریــن هــدف مردمســاالرانه بــودن را میتــوان جلــب مشــارکت شــهروندان در فرآینــد
حکمرانــی در نظــر گرفــت کــه یکــی از نتایــج مهــم آن نظارتپذیــری مقامــات عمومــی بهویــژه
نماینــدگان پارلمــان میباشــد 3.چــه آنکــه در یــك جامعــه مردمســاالر ،بســیار بدیهــی اســت كــه
زمامــداران و کســانی کــه در اعمــال حکمرانــی نقــش ایفــا میکننــد بایــد همــواره در معــرض نظــارت
و کنتــرل باشــند 4.تحقــق مردمســاالری حقیقــی در گــرو ایجــاد پیونــد مناســب میــان ملــت و نهادهــای
حاکمیــت اســت .در ایــن راســتا از نظــر دیــوان آمریکایــی حقــوق بشــر نظارتپذیــری نماینــدگان
پارلمــان از مبانــی جامعــه مردمســاالر و تضـــمینکننده حقــوق ملــت بــه شــمار م ـیرود 5.از ای ـنرو
تفکیــک مقولــه نظــارت بــر مقامــات عمومــی ـ بهویــژه نماینــدگان پارلمــان ـ از مقولــه مردمســاالری،
امــری ناممکــن اســت .بــا ایــن رویکــرد میتــوان گفــت نظــارت بــر رفتــار حرفـهای نماینــدگان ،دارای
دو جنبــه جوهــری و ابــزاری اســت .جنبــه جوهــری آن بیانگــر محتــوا و درونمایــه مردمســاالری و
جنبــه ابــزاری آن حکایــت از کارآمــدی ،عقالنیــت و توفیــق در پیشــگیری از فســاد اســت .بــر ایــن
مبنــا چنانچــه مردمســاالرانه بــودن نظــارت بهدرســتی تحقــق پذیــرد ،گام مهمــی در توســعه اندیشــه
نظارتپذیــری نماینــدگان در فرآینــد حکمرانــی محســوب میشــود.
مؤلفــه مردمســاالرانه بــودن نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان پارلمــان را بــا ایــن پرســش میتــوان
تبییــن نمــود کــه آیــا در شــرایط کنونــی اساس ـاً شــهروندان امــکان مشــارکت در شــکلگیری نهــاد
1-Democracy.

 .2هاشمی ،سید محمد،حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،تهران ،نشر میزان ،چاپ اول ،1384 ،ص . 431
3-Berg, B. L., & Budnick, K. J. Defeminization of women in law enforcement: A new twist in the traditional police personality. Journal of Police Science & Administration. 1986. P: 21.
4-Chohan, U. W. Legislative Oversight of the Bureaucracy. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy,
and Governance.. 2017. P: 122.
5-.Follesdal, A. Exporting the margin of appreciation: Lessons for the Inter-American Court of Human Rights. International journal of constitutional law, 15(2),2017. p: 387..
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ناظــر و انعــکاس رفتــار ســوء نماینــدگان از طریــق مراجــع قضایــی ،شــبهقضایی و کمیســیون اصــل
نــود قانــون اساســی را دارا هســتند یــا ایــن کــه هیئــت تــا چــه میــزان بــه شــکایات واصلــه از مراجــع
یــاد شــده ترتیــب اثــر میدهــد .در پاســخ بایــد گفــت باتوجهبــه ترکیــب اعضــای هیئــت ،نقــش و
جایگاهــی بــرای شــهروندان بهمنظــور مشــارکت در شــکلگیری نهــاد ناظــر پیـش بینــی نشــده اســت.
افــزون بــر ایــن بــه نظــر میرســد هیئــت نیــز باتوجهبــه محدودبــودن دامنــه صالحیتهــا و فقــدان
ضمانتاجراهــای کافــی و مؤثــر ،توفیــق چندانــی در بهرهبــرداری از شــکایات و گزارشهــای واصلــه از
طریــق کمیســیون اصــل نــود (شــکایت از طــرز کار قــوای سـهگانه) و مراجــع قضایــی و شــبه قضایــی
نداشــته اســت.

بند دوم .رعایت حاکمیت قانون
«حاكمیــت قانــون» 1نقطــه مقابــل «حاكمیــت اشــخاص» 2و بنیادیتریــن مؤلفــه بــه منظــور
تضمیــن حقــوق و آزادیهــای شــهروندان میباشــد 3.حاکمیــت قانــون همچنیــن قاعــدهای اســت کــه
بــه موجــب آن تصمیمــات و اقدامــات حکومتــی میبایســت بــر اســاس اصــول شناختهشــده حقوقــی
گرفتــه و انجــام میشــوند .هســته اصلــی و مرکــزی حاکمیــت قانــون ،چهارچوببنــدی حقوقــی
وظایــف و تکالیــف صاحبــان قــدرت (زمامــداران و صاحبــان واقعــی آزادی (ملــت) اســت 4.آمــوزه
حاکمیــت قانــون همچنیــن بــا هــدف مقیــد کــردن قلمــرو اختیــارات و صالحیتهــای زمامــداران و
مقامــات عمومــی بــه قواعــد و حــدود از پیــش تعییـن شــده اســت 5.مفهــوم حاکمیــت قانــون درزمینــه
نظــارت بــر رفتــار حرفــهای نماینــدگان پارلمــان بدیــن معنــا اســت کــه همانگونــه کــه گزینــش
و انتخــاب نماینــدگان پارلمــان بــر اســاس قانــون صــورت میپذیــرد ،نحــوه نظــارت بــر مصوبــات و
رفتــار حرف ـهای آنــان نیــز میبایســت بــه موجــب قانــون باشــد 6.مطابــق ایــن مؤلفــه ،نهــاد ناظــر بــر
رفتــار نماینــدگان در اتخــاد تصمیمــات خــود آزاد نیســت و نبایســتی دلبخواهانــه و خودســرانه اقــدام
نمایــد .چــه آنکــه شناســایی هــر نــوع تخطــی و انحــراف فــرا (غیــر) قانونــی بــه مفهــوم زوال حاكمیــت
قانــون اســت 7.بــه بیــان دیگــر ،هــدف از آمــوزه حاکمیــت قانــون ،ســاخت حقوقــی ویــژهای اســت
1-Rule of Law
2-Rule of individuals.
3-Wadron, J. The rule of international law. Harv. JL & Pub. Pol'y.2006. p: 30.

 .4هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ اول ،جلد اول .1389 ،ص . 164
 .5گرجی ازندریانی ،علی اکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران ،انتشارات جنگل ،چاپ دوم ،1388 ،ص . 258

6-Obaidullah, A. T. M. Parliamentary Oversight: A Conceptual Framework. In Institutionalization of the Parliament in
Bangladesh. .2019. p. 138.
7-Tamanaha, B. Z. On the rule of law: History, politics, theory. Cambridge University Press.2004. P: 321.
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کــه بــه واســطه آن میتــوان رفتــار حرفــهای نماینــدگان را مــورد بازرســی و نظــارت قــرار داد .در
جوامــع مبتنــی بــر حاکمیــت قانــون ،قلمــرو حقهــا و آزادیهــای عامــل (نظــارت شــونده) و دامنــه
صالحیتهــای نهــاد ناظــر را قانــون تعییــن میكنــد .قانــون در كنــار ترســیم قلمــرو صالحیتهــای
نظارتــی نهــاد ناظــر ،مبنــا و منشــأ برخــی حمایتهــا و ضمانتاجراهــا بــه نفــع عامــل نیــز میباشــد.
بــرای نمونــه همانگونهکــه گذشــت ،اگرچــه تمــام کشــورها ،نظــارت بــر مصوبــات و رفتــار نماینــدگان
پارلمــان امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر تلقــی میشــود امــا برخــی حمایتهــا و امتیــازات خــاص
هماننــد «مصونیــت پارلمانــی» و «تعرضناپذیــری» نیــز بــرای نماینــدگان پیشبینــی شــده اســت.
رعایــت حاکمیــت قانــون در مقولــه نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان پارلمــان را میتــوان از دو دیــدگاه
مــورد تحلیــل قــرار داد .نخســت اینکــه آیــا قانــون کنونــی نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان از نظــر تقنینی
دارای ویژگیهایــی نظیــر جامعیــت و مانعیــت میباشــد یــا فاقــد چنیــن ویژگیهایــی اســت .دوم
اینکــه نهــاد ناظــر در اســتفاده از ظرفیتهــای همیــن قانــون بــه چــه میــزان در نیــل بــه اهــداف
پیشبینیشــده (پیشــگیری از فســاد و پاســخ نمــودن نماینــدگان پارلمــان) بهــره بــرده اســت .در
ایــن صــورت میتــوان گفــت حاکمیــت قانــون بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای مهــم در نظــارت مؤثــر
افتــاده اســت.

بند سوم .فراگیری و استمرار
از دســتهبندیهای نظــارت بــر مقامــات عمومــی میتــوان بــه تقســیم نظــارت بــه «فعــال و
فراگیــر» 1و «منفعــل و مــوردی» 2اشــاره نمــود .نظــارت «فعــال و فراگیــر» بهمثابــه یکــی از ویژگیهــای
الزم بــرای نظــارت بــر رفتــار حرفـهای نماینــدگان ،نظارتــی را شــامل میشــود کــه در ســطح گســترده
و بــه صــورت مســتمر بــر تمامــی مقامــات و نهادهــای تحــت پوشــش اعمــال میشــود 3.بــه دیگــر
ســخن در ایــن قســم از نظــارت ،تمامــی مقامــات و نهادهــا ،در هــر ســطح و جایگاهــی بــه صــورت
فراگیــری نظــارت و تدقیــق در
كامــل تحــت پوشــش كنترلــی نهــاد نظــر قــرار میگیرنــد .ویژگــی
ِ
آن ،لــزوم توجــه بــه اصــل «برابــری» 4و «بــی طرفــی» 5را بــه ذهــن متبــادر میســازد .بیطرفــی
1-Active and continuous supervision.
2-Passive and Non-continuous supervision.
3-Steindl, N., & Hanitzsch, T. Monitoring media pluralism in Europe: application of the Media Pluralism Monitor 2017
in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey: country report: Germany. 2017. P:93.
4-Equality.
5-Impartiality.
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در ایــن معنــا را ایــن گونــه مــی تــوان تبییــن نمــود کــه نماینــدگان پارلمــان بایــد در معـــرض داوری
ِ
نظــارت نهــاد ناظــر بایــد تأمینكننــده اهــداف
یــک نهــا ِد ناظــ ِر بیطــرف و منصــف قــرار گیرنــد و
و فلســفه وجــودی نظــارت باشــد .اصــل برابــری نیــز بدیــن معناســت کــه نهــاد ناظــر بایــد اختیــار
و صالحیــت خــود را همســو بــا اهــداف قانونــی و بــا رعایــت انصــاف روی ـهای یــا «آیینــی» 1اعمــال
نمایــد 2.برابــری همچنیــن بــه موضــوع تســاوی همــگان در مقابــل قانــون و ناســازگاری پیشبینــی
اســتثنائات ،معافیتهــا و امتیــازات مــوردی یــا اعطــای مخفیانــه مصونیتهایــی خــاص بــه برخــی از
افــراد و گروههــا تأكیــد دارد 3.از ای ـنرو ،نهــاد ناظــر بــر رفتــار نماینــدگان بایــد از هرگونــه برخــورد
متفــاوت بــا نماینــدگان ،بهویــژه بــر مبنــای نــژاد ،رنــگ ،جنســیت ،زبــان ،باورهــا و گرایشهــای
سیاســی و غیرسیاســی و دیگــر اوضــاع و احــوال خــودداری کــرده و قانــون را بــدون هیــچ جانبــداری و
غــرضورزی نســبت بــه همــگان اِعمــال نمایــد؛ چراکــه هرگونــه تخطــی از ایــن اصــل بــه نقــض عدالــت
میانجامــد.
امــا نظــارت «منفعــل و مــوردی» بــه عنــوان یکــی دیگــر از گونههــای نظــارت ،نوعــی پایــش و
بازبینــی را بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه در ســطح محــدود و مــوردی اعمــال میگــردد و مبتنــی
بــر درخواســت و شــکایت اســت؛ 4بنابرایــن افــزون بــر اینکــه نظــارت بایــد در ســطح گســترده بــر
تمامــی اعضــای پارلمــان بــدون تبعیــض و اســتثناءپذیری اعمــال شــود؛ پایــش عملکــرد و رفتــار
نماینــدگان میبایســت بــه شــکل مســتمر و دائمــی صــورت بگیــرد .شــوربختانه بــه نظــر میرســد در
حــال حاضــر نظارتــی کــه نهــاد ناظــر (هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان) اِعمــال مینمایــد از نــوع
دوم (منفعــل و مــوردی) اســت .بــه ایــن معنــا کــه در ســازوکار کنونــی ،هــرگاه گــزارش یــا شــکایتی
از ســوی افــراد یــا نهادهــا (ماننــد کمیســیون اصــل  ،90مرجــع قضایــی ،ســازمان بازرســی کل کشــور
و )...بــه هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان ارائــه شــود ،ایــن هیئــت ،امــکان آغــار فراینــد رســیدگی
و نظــارت را مییابــد .بــه عبارتــی دیگــر نظــارت نهــاد ناظــر بــر رفتــار نماینــدگان فراگیــر و مســتمر
نیســت.
 .1انصاف آیینی که به آن «عدالت شکلی» و «انصاف رویهای» هم گفته میشود ،به این معنی است که مقامات عمومی به هنگام
تصمیمگیری مکلف به رعایت آیینها و قواعد شکلی مشخصی باشند از جمله این قواعد شکلی میتوان به حق معرفی وکیل ،حق
برخوداری از تصمیم بدون جانبداری (تصمیم بیطرفانه) و ...میباشد .برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک به :هداوند ،مهدی و
.دیگران ،آیینهای تصمیمگیری در حقوق اداری ،تهران ،معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ،چاپ اول ،1389 ،ص 33
 .2هیوود،اندرو ،کلیدواژهها در سیاست و حقوق عمومی ،ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم موالیزاده ،تهران ،نشر
.امیرکبیر ،چاپ اول ،1378 ،ص 168
3-.illan: London. Constitution the of Law the of Study the to Introduction, Dicey. V. A., edn 8th, . 1927. P: 24.
4-Steindl, N., & Hanitzsch, T. Ibid. 2018.p 97.
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بند چهارم .کارآمدی و اثربخشی
از جملــه بایســتههای هــر حکومــت مردمســاالر و مبتنــی بــر حاکمیــت قانــون ،نظــارت کارآمــد
و مؤثــر بــر رفتــار و عملکــرد زمامــداران اســت« 1.کارآمــدی» 2و اثرگــذاری مطلــوب را نمیتــوان
منحصــر بــه نظریههــا و دکتریــن حقوقــی دانســت ،بلکــه آن را بایــد در ســامانههای نظارتــی منســجم
و کارآمــد نیــز جســتجو نمــود .مؤلفــه «کارآمــدی» 3بــه عنــوان مبنایــی منطقــی بــرای نظــارت بــر
رفتــار حرفــهای نماینــدگان بــه دنبــال ایجــاد رابطــه منطقــی میــان رفتــار ارتکابــی نماینــدگان و
اهــداف مــورد نظــر قانــون برمیآیــد 4.فراینــد یــا مراحــل نظــارت کارآمــد و کنتــرل مطلــوب عبارتنــد
از -۱:تعییــن معیــار یــا مبنــای نظــارت؛  -۲پایــش عمــل و تــرک عمــل بــر اســاس معیــار قانــون؛ -۳
تشــخیص انحرافــات و تخلفــات؛  -۴برخــورد و مجــازات مطلــوب 5.خصلــت نظارتپذیــری مقامــات
عمومــی ایجــاب میکنــد ،نهادهایــی مشــخص و ضوابطــی مــدون تعییــن شــوند تــا زمینــه نظارتــی
کارآمــد بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان تحقــق یابــد 6.بــر ایــن اســاس مــی تــوان گفــت؛ نظــارت و
کنتــرل ،دارای مبنــا ،هــدف ،فعالیتهــای منظــم و بازخــورد اســت .از اینــرو اگــر ،فرآیندهــا و مراحــل
نظــارت بهدرســتی انجــام پذیــرد ،میتــوان بــه کارآمــدی نظــارت امیــدوار بــود.
در بحــث کارآمــدی نظــارت ،همچنیــن میتــوان کارآمــد و مؤثــر بــودن نظــارت بــر رفتــار
نماینــدگان را بــه ایــن صــورت تفســیر نمــود کــه ســامانه نظــارت و کنتــرل بایــد بتوانــد بــه گون ـهای
بــا متخلــف و خطــاکار برخــورد نمایــد کــه اهــداف مدنظــر قانونگــذار از نظــارت (پیشــگیری از تخلــف
و پاســخگویی) محقــق گــردد ،آنگاه میتــوان گفــت نظــارت دارای کارآمــدی و اثرگــذاری اســت؛ 7بــه
دیگــر ســخن ،نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد حرفـهای نماینــدگان پارلمــان زمانــی معنــای واقعــی پیــدا
1-Basic principles on the use of force and firearms by law Enforcement officials. (1999). (Eight united Nation congress
on the prevention of crime and the treatment of offenders, welcomed by general Assembly Resolution 45 / 121 of 18
pecember).
2- Efficiency.
3- Efficiency.
4-Fagbadebo, O. An Overview of Legislative Oversight and Accountability Mechanisms in Nigeria and South Africa. In
Perspectives on the Legislature and the Prospects of Accountability in Nigeria and South Africa. 2019. p. 36.

 .5دانشور ،غالمرضا ،اصول نظارت و کنترل ،تبریز ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز( ،بی تا) ،ص 17
6-Malamud, A., & Stavridis, S. Parliaments and parliamentarians as international actors. In The Ashgate research companion
to non-state actors. 2016. p; 116.
7-Fagbadebo, O. (2019) Ibid.p 22.
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میكنــد كــه از یــك جهــت موجــب پیشــگیری از وقــوع جــرم و تخلــف و از ســوی دیگــر منجــر بــه
پیگیــری و برخــورد بــا متخلــف و خطــاکار گــردد.

گفتار سوم .نظارت بر رفتار نمایندگان در حقوق اداری ایران
همانگونــه کــه گذشــت ،اساســیترین كاركــرد نظــارت اداری بــر اعمــال نماینــدگان پارلمــان
را میتــوان در مهــار و كنتــرل قــدرت (فسادســتیزی) و پاســخگو نمــودن مقامــات عمومــی در برابــر
ملــت خالصــه نمــود .افــزون بــر آن بایــد در نظــر داشــت کــه مــدل حکمرانــی حاکــم بــر نظــام حقوقــی
ایــران و ابتنــای آن بــر حاکمیــت توأمــان الهــی و مردمــی ،لــزوم نظــارت کارآمدتــر و دقیقتــر نســبت
بــه دیگــر نظامهــا را مطــرح مــی ســازد .در ایــن راســتا قانونگــذار اساســی ایــران در مقدمــه قانــون
اساســی بــه اســتناد آیــه  105ســوره انبیــاء بــر «حکومــت صالحــان» 1تأکیــد و بدینوســیله زمینــه
تحقــق آن را پیشبینــی نمــوده اســت .قانونگــذار عــادی نیــز (اگــر چــه بــا تأخیــر) بــا تصویــب قانــون
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان امــکان تحقــق چنیــن نظارتــی را فراهــم نمــوده اســت .شــناخت ســازوکار
نظارتــی پیشبینــی شــده بــرای پایــش رفتــار حرف ـهای نماینــدگان در نظــام حقوقــی ایــران مســتلزم
طــرح پرسـشهایی بــا ایــن مضمــون اســت کــه آیــا حقــوق اداری ایــران ســازوکارهای الزم در راســتای
توســعه و تضمیــن نظارتپذیــری و پاســخگو نمــودن نماینــدگان را پیشبینــی نمــوده اســت؟ آیــا
ابزارهــا و فرایندهــای تعیینشــده بــرای ایــن مهــم بــه تجلــی اداره ملــی و مردمســاالری منتهــی
میشــود؟ بــرای پاســخ بــه پرس ـشهای فــوق ناگزیــر بــه بررســی جداگانــه رویکــرد قانــون اساســی
ایــران بــه عنــوان هنجــار عالــی و قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان بهمثابــه هنجــار تالــی هســتیم.

بند اول .رویکرد قانون اساسی
باتوجهبــه اینکــه اصــول بنیادیــن حاکــم بــر اداره ریشــه در حقــوق اساســی دارد و همــواره از ایــن
رشــته حقــوق بهمثابــه مکمــل حقــوق اداری یــاد میشــود ،قانــون اساســی بــه عنــوان عالیتریــن
و الزامآورتریــن ســند حقوقــی ـ سیاســی در هــر کشــور ،در بردارنــده مهمتریــن ارزشهــا ،حقــوق و
آزادیهــای بنیادیــن ،شــاخصههای حکمرانــی ،حــدود اختیــارات و صالحیتهــای مقامــات عالــی و
نهادهــای حاکمیــت و تبیینکننــده حقــوق ملــت اســت .از جملــه حقــوق اساســی ملتهــا ایــن اســت
کــه نمایندگانــی کــه زمامــداری و حکمرانــی را برعهــده میگیرنــد بایــد از حداقــل شایســتگیهای
فــردی و اخالقــی برخــوردار باشــند 2.در ایــن راســتا قانونگــذار اساســی ج.ا.ا نیــز از ایــن موضــوع غافــل
«-1ان االرض یرثها عبادی الصالحون«...
2-Hyland, J. T. (1985). Teaching about the Constitution: Relationships between Teachers' Subject Matter Knowledge, Pedagogic Beliefs and Instructional Decision Making regarding Selection of Content, Materials, and Activities. Summary of
Research Findings.p;76.
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نبــوده اســت .بــا تدقیــق در مقدمــه و مفــاد اصــول متعــدد قانــون اساســی ،میتــوان گفــت کــه
شایســتگیهای فــردی و اخالقــی زمامــداران در نظــام ج.ا.ا واجــد اهمیــت فــراوان اســت .چنانکــه
یکــی از اهــداف انقــاب اســامی فراهــم ســاختن شــرایط مســاعد بــرای تصــدی امــور مملکــت توســط
صالحــان اســت .قرینــه ایــن موضــوع را میتــوان در مقدمــه قانــون اساســی یافــت کــه مقــرر مـیدارد:
« ...در ایجــاد نهادهــا و بنیادهــای سیاســی کــه خــود پایــه تشــکیل جامعــه اســت بــر اســاس برداشــت
مکتبــی ،صالحــان عهــدهدار حکومــت و اداره مملکــت میگردنــد» .افــزون بــر ایــن ،مــدل حکمرانــی
منــدرج در قانــون اساســی ایــران و ابتنــای آن بــر حاکمیــت توأمــان الهــی و مردمــی کــه بــه تعبیــر
برخــی اندیشــمندان حقوقــی «ایــن مــدل ،آمیخت ـهای از اداره عمومــی و هدایــت ربانــی را قائــم بــه
زمامــداری و مقــدرات اجتماعــی نمــوده اســت» ،1لــزوم نظــارت دقیقتــر و مطلوبتــر نســبت بــه
ســایر نظامهــا بــه ذهــن متبــادر میســازد .در اینبــاره ،قانونگــذار اساســی ایــران نهتنهــا ،صراحتــاً
بــه لــزوم نظــارت بــر رفتــار حرفــهای نماینــدگان نپرداختــه ،بلکــه همــگام بــا ســایر نظامهــای
حقوقــی ،حتــی برخــی امتیــازات تحــت عنــوان «مصونیــت پارلمانــی» 2و «تعرضناپذیــری» 3را بــرای
نماینــدگان پیشبینــی نمــوده اســت کــه بــرای روشــن شــدن مرزبنــدی میــان نظــارت بــر رفتــار
حرف ـهای نماینــدگان و مصونیــت پارلمانــی بــه تبییــن آنهــا میپردازیــم.
الف .مصونیت پارلمانی
مصونیــت پارلمانــی از انــواع مصونیــت قانونــی اســت کــه بر اســاس آن نماینــدگان پارلمــان از تبعات
قانونــی انجــام وظایــف خــود ماننــد تحــت تعقیــب دادگاه قــرار گرفتــن یــا اعــام جــرم علیــه آنهــا ،یــا
اعمــال پلیســی معافانــد 4.چــه آنکــه ممکــن اســت بیــان مطلبــی از ســوی نماینــدگان در جریــان
اعمــال نمایندگــی در تعــارض منافــع بــا برخــی مقامــات و نهادهــای دیگــر قــرار گیــرد و بــه همیــن
جهــت تحــت فشــار قــرار گیرنــد .بــرای نمونــه هنگامــی کــه نماینــده در جلســات علنــی یــا غیرعلنــی
و در حیــن ســخنرانی از اعمــال دولــت انتقــاد میکنــد یــا برخــی افشــاگریها یــا نابهســامانیها را
بــر مــا میکنــد ،از وزیــران پرســش میکنــد یــا آنهــا را مــورد اســتیضاح قــرار میدهــد ،همــه ایــن
اقدامــات ممکــن اســت خصومتهایــی را علیــه وی ایجــاد کنــد؛ بنابرایــن صیانــت از حقــوق ملــت
مبنــای پیشبینــی مصونیــت پارلمانــی اســت کــه بهواســطه آن نماینــده باتوجهبــه شــغل خــود
 .1هاشمی ،سید محمد« ،)1382( ،نظارت شورای نگهبان انضباطی نه استصوابی و نه استطالعی» ،مجله مجلس ،دوره
.هفتم ،شماره چهارم ،ص 181
2-Immunity Parliamentary.
3-Invincibility Parliamentary.
4-Aydin, O. Parliamentary Immunity and the Issues Encountered in Turkey. In Argumentation and Appraisal in Parliamentary
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال ســوم  /شمـــــاره ششم  /بهار 1400

بایــد در مقــام اظهــار و گفتــار آزاد باشــد؛ بنابرایــن مصونیــت پارلمانــی بــه معنــای عــدم مســئولیت
1
نماینــدگان در ایفــای وظایــف نمایندگــی اســت کــه ایــن عــدم مســئولیت ،مطلــق و مــداوم اســت.
«مطلــق» 2بــه ایــن معنــا کــه آنچــه در قلمــرو وظایــف نمایندگــی اســت مشــمول ایــن مصونیــت اســت
و «مــداوم» 3بدیــن جهــت اســت کــه ایــن مصونیــت محــدود بــه دوره نمایندگــی نیســت و پــس از
پایــان دوره نیــز نســبت بــه اعمالــی کــه در دوران نمایندگــی انجــام شــده ،پابرجــا میمانــد؛ بنابرایــن
اصــل عــدم مســئولیت تنهــا عمــل پارلمانــی همــراه بــا هــدف پارلمانــی را شــامل میشــود؛ بــر ایــن
اســاس چنانچــه گفتــار و کــردار نماینــده جنبــه خصوصــی و غیرپارلمانــی پیــدا کنــد حتــی اگــر
در صحــن مجلــس باشــد ،اصــل یــاد شــده جــاری نمیگــردد و نماینــده هماننــد ســایر شــهروندان
مشــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی کشــور خواهــد بــود 4.در حقیقــت ،مصونیــت پارلمانــی ابــزاری
بــرای تضمیــن آزادی نماینــدگان مجلــس در اظهارنظــر و رأی خویــش و نیــز نوعــی پوششــی قانونــی
بــرای جلوگیــری از اعمــال فشــار بــر نماینــده اســت 5.در ایــن راســتا اصــل  86ق.ا .بدیــن صــورت
مصونیــت پارلمانــی را مــورد اشــاره قــرار داده اســت« :نماینــدگان مجلــس در مقــام ایفــای وظایــف
نمایندگــی در اظهارنظــر و رأی خــود کامــ ً
ا آزادنــد و نمیتــوان آنهــا را بــه ســبب نظراتــی کــه در
مجلــس اظهــار کردهانــد یــا آرایــی کــه در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی خــود دادهانــد تعقیــب یــا
توقیــف کــرد» 6.البتــه بایــد یــادآور شــد شــورای نگهبــان بــه اســتناد مفــاد اصــل  86قانــون اساســی
7
بــر ایــن مصونیــت قیــودی را وارد دانســته کــه در جــای خــود قابــل تأمــل و تعمــق اســت.
ب .تعرضناپذیری
اصــل تعرضناپذیــری یــا مصونیــت از تعــرض ،نقــش مکمــل مصونیــت پارلمانــی را دارد .بــر اســاس
آن تعقیــب نماینــدگان در برابــر ارتــکاب اعمــال خــارج از حــوزه نمایندگــی نیازمنــد اجــازه پارلمــان
 .1هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نشر میزان ،جلد دوم ،چاپ هشتم ،1383 ،ص 124
2-Absolute.
3-Continuous.
4-Maecel Prelot & Jean Boulouis : Institutions Politiques et droit constitutionnel Precis Dalloz, onzieme edition.
1990. P:512.
 .5نیکونهاد ،حامد ،مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشه قانونگذار اساسی ،فصلنامه بررسی
.های حقوق عمومی ،سال اول ،شماره دوم ،1391 ،ص 76
 .6گفتنی است متن اصل  86قانون اساسی عیناً در ماده  9قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بدین شرح آمده است« :نمایندگان
مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کام ً
ال آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس
».اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد
 .7برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر .ک به :کریمی ،عباس ،نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره مصونیت پارلمانی در
.قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،1381 ،58ص 247

123

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ موردپژوهی
نظارت بر رفتار حرفهای نمایندگان پارلمان

اســت 1.رعایــت ایــن اصــل بــه مجلــس اطمینانخاطــر میدهــد کــه تعقیــب نماینــده بــه دلیــل
اخــال در کار مجلــس نیســت 2.در نظــام حقوقــی ایــران تعــرض ناپذیــری نماینــدگان ابتــدا در اصــل
 ۱۲قانــون اساســی مشــروطه بــه ایــن صــورت پیشبینــی شــده بــود کــه «تعقیــب و ســلب مصونیــت
نماینــده (گان) در پارلمــان در مــورد فعالیتهــای خــارج از حــوزه وظایــف نمایندگــی مــی بایســت بــه
اطــاع و تصویــب میرســید»؛ امــا در قانــون اساســی ج.ا.ا چنیــن حقــی بــرای نماینــدگان بــه رســمیت
شــناخته نشدهاســت و اصــل مربــوط بــه آن بــه دلیــل اختــاف نظــر زیــاد خبــرگان قانــون اساســی و
بهویــژه ،نظــر مخالــف برخــی خبــرگان فقیــه کــه آن را امتیــازی زائــد و متعــارض بــا برخــی موازیــن
3
اســام مــی دانســتند تصویــب نشــد.
اینکــه مــرز بیــن مصونیــت پارلمانــی و نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان چیســت و چــرا
تمامــی جوامــع مردمســاالر کنونــی ،هــر دو مفهــوم را در نظــام حقوقــی خــود بــه صــورت همزمــان
پذیرفت ـ ه و بــر تضمیــن آن تأکیــد دارنــد؟ از مباحــث مهمــی اســت کــه تبییــن و تحلیــل آن خالــی
از فایــد نخواهــد بــود .بــدون تردیــد در پــس ایــن پذیــرش و تــاش بــرای تحقــق و تضمیــن توأمــان
آنهــا هــدف مهمــی نهفتــه اســت کــه درک صحیــح آن میتوانــد قــدرت زمامــداران را تنظیــم و
حقــوق ملــت را تضمیــن نمایــد .در ایــن راســتا میتــوان گفــت اگرچــه پارلمــان درواقــع تصویــر
کوچکشــدهای از ملــت ،در ســاختار حکمرانــی و نمایندگــی نیــز منصبــی «ملــی» 4و «کلــی» 5اســت
کــه از طریــق مراجعــه بــه آراء عمومــی تحقــق مــی یابــد امــا بایــد در نظــر داشــتِ ،صــرف برگــزاری
انتخابــات نمیتوانـــد تجلــی بخــش خواســت واقعــی مــردم در اعمــال حاکمیــت تلقــی گــردد .بــه ایــن
معنــا کــه هــر چنــد گزینش نمایندگان ،شـــرط الزم برای اســـتقرار مـردمســـاالری اســـت امـــا شـــرط
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 .2این اصل در اغلب کشورهای پیرو نظام حقوقی رومی ژرمنی وجود دارد .برای نمونه در ماده  26قانون اساسی فرانسه هر نوع
تعقیب نمایندگان موکول به اجازه دفتر پارلمان است .اما در بیشتر کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلوساکسون به چشم نمی خورد
:که دلیل آن را می توان در استقالل بسیار زیاد دادگاههای آن کشورها جستجو نمود .برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر .ک به
Wigley, S. Parliamentary Immunity: Protecting democracy or protecting corruption?. Journal of Political Philosophy,
11(1),2003. p:23-40.

 .3اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،
.تهران ،جلد چهارم ،1364 ،صفحات  909-912و 930 – 940
 .4اصل  84قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد« :هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل .
».داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید
 .5هرچند که نمایندگان در برابر تمام ملت مسئولند ،اما در این خصوص رابطه حقوقی که قابل پیگیری بوده و بتواند منجر .
به مسئولیت آنان گردد ،وجود ندارد .برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر .ک به :هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری
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كـــافی نیســت و ممکــن اســت نماینــدگان منتخــب ملــت ،پــس از ورود بــه عرصــه قــدرت و قــرار
گرفتــن در چرخــه حکمرانــی ،از مســیر اصلــی خــود کــه حرکــت در مســیر قانــون و صیانــت از حقــوق
1
ملــت اســت منحــرف گردنــد.
افــزون بــر آن ،نماینــدگان پارلمــان از آن جهــت کــه امانـتدار ملــت در اِعمــال قــدرت بــه شــمار
میرونــد ،مســئولیت گرانــی را بــر عهــده دارنــد .چــه آنکــه ،حقــوق و آزادیهــای افــراد ،انتظــارات
مــردم ،اســتقالل و امنیــت کشــور و نیــز مفاهیــم اعتقــادی و ایدئولوژیــک جامعــه در معــرض رفتــار
حرفــهای نماینــدگان اســت 2.از ایــن منظــر کمتریــن مســامحه ،عــدم دقــت و نادیــده انگاشــتن
ارزشهــای یادشــده میتوانــد خســارتهای جبرانناپذیــری را متوجــه افــراد جامعــه ســازد؛ لــذا
نمیتــوان ،چشــم و گوشبســته بــر تمــام اعمــال و کــردار آنــان مهــر تأییــد زد؛ بنابرایــن لــزوم
پاســخگو نمــودن نماینــدگان در برابــر ملــت و اهمیــت وافــری کــه مقولــه نظــارت بــر رفتــار حرفـهای
نماینــدگان در حیــات سیاســی و اجتماعــی جوامــع مردمســاالر کنونــی دنبــال میکنــد را میتــوان
از دالیــل لــزوم نظــارت بــر رفتــار حرفـهای نماینــدگان در نظــر گرفــت .در مقابــل نبایــد از ایــن نکتــه
غافــل مانــد کــه وظیفــه خطیــر و سرنوشتســاز نمایندگــی ایــن منصــب را همــواره بــا بغــض و کینــه
و نیرنــگ دیگــران مواجــه میســازد ،لــذا منافــع عمومــی و نظــم عمومــی اقتضــاء میکنــد ،برخــی
امتیــازات تحــت عنــوان «مصونیــت پارلمانــی» و «تعرضناپذیــری» بــرای نماینــدگان پیشبینــی
شــود .البتــه ایــن امتیــازات نبایــد موجــب چشمپوشــی از خطاهــا و تخلفــات نماینــدگان را فراهــم
ســاخته و نظــارت بــر اقدامــات و رفتــار آنهــا را از نظــر دور بــدارد.
در همیــن راســتا و بــا هــدف روشــن ســاختن مــرز بیــن مصونیــت پارلمانــی و نظــارت بــر رفتــار
نماینــدگان ،قانونگــذار در مفــاد تبصــره  2مــاده  6قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان نیــز
مقــرر نمــوده اســت«:کلیه امــور مربــوط بــه حقــوق نمایندگــی ملــت کــه در قانــون اساســی بــه آن
تصریــح شــده اســت اعــم از اظهارنظــر و اعــام مواضــع در مســائل داخلــی و خارجــی کشــور و آزادی در
انجــام وظایــف قانونــی و اعمــال رأی خــود و کســب اخبــار و اطالعــات مــورد نیــاز وظایــف نمایندگــی و
قانونگــذاری و تحقیــق و تفحــص در تمــام امــور کشــور و ســؤال و اســتیضاح وزرا و رئیسجمهــور و رأی
اعتمــاد و عــدم اعتمــاد و مأموریتهــای محولــه کــه همــه آنهــا در راســتای ایفــای وظایــف نمایندگــی
بــه عمــل میآیــد از شــمول مجــازات موضــوع ایــن مــاده مســتثنی اســت» .همچنیــن قانونگــذار بــا
1-Born, H., Fluri, P., & Lunn, S. Oversight and guidance: The relevance of parliamentary oversight for the security sector
and its reform. Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversight for the Security Sector and its Reform.
2003. p: 89.
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نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ موردپژوهی
نظارت بر رفتار حرفهای نمایندگان پارلمان

درج عینــی اصــل  86قانــون اساســی در مفــاد مــاده  9همیــن قانــون اشــعار داشــته« :نماینــدگان
مجلــس در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی در اظهارنظــر و رأی خــود کامـ ً
ا آزادنــد و نمیتــوان آنهــا
را بــه ســبب نظراتــی کــه در مجلــس اظهــار کردهانــد یــا آرائــی کــه در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی
خــود داده انــد تعقیــب یــا توقیــف کــرد» .نکتــه جالــت توجــه اینجاســت کــه قانونگــذار در تبصــره
یــک ایــن مــاده ،تشــخیص مصادیــق موضــوع اصــل  86قانــون اساســی و مــاده  75آییننامــه داخلــی
مجلــس (مصادیــق ایفــای وظایــف نمایندگــی و تخلــف از آن) را برعهــده هیئــت نظــارت قــرار داده
اســت کــه ایــن امــر بــا هــدف اصلــی از تصویــب قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان کــه مقابلــه بــا
تعــارض منافــع و پاســخگو نمــودن نماینــدگان میباشــد ،در تضــاد اســت .ضمــن اینکــه تخلــف از ایــن
حمایــت قانونــی از نماینــدگان را حتــی اگــر از ســوی مراجــع قضایــی ارتــکاب یافتــه باشــد را مطابــق
تبصــره دو مــاده نــه قانــون یادشــده ،حســب مــورد مســتوجب مجــازات انتظامــی از درجــه پنــج تــا
هفــت در نظــر گرفتــه اســت .از ایــن منظــر حتــی صالحیــت تعقیــب و مجـ ِ
ـدگان متخلــف از
ـازات نماینـ ِ
ســوی قــوه قضاییــه نیــز تحدیــد گردیــده اســت.

بند دوم .رویکرد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
نظــارت بــر رفتــار حرفــهای نماینــدگان توســط هــر نهــادی كــه صــورت پذیــرد ،هــدف از آن
قانونمــداری ،تأمیــن آزادی واقعــی شــهروندان ،پیشــگیری از فســاد و برخــورد بــا آن اســت 1.حــال ایــن
پرســش مطــرح اســت كــه آیــا فراینــد و چگونگــی نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان و نیــز صالحیتهــای
کنونــی نهــاد ناظــر میتوانــد راهگشــای مشــكالت و چالشهــای موجــود باشــد؟ اگــر چنیــن نیســت،
چــه کاســتیها و مشــکالتی در ایــن خصــوص وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه پرسـشهای فــوق ،ضمــن
معرفــی نهــاد ناظــر (هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان) ،ســاختار و ترکیــب اعضــاء و نیــز قلمــرو
صالحیتهــا و اختیــارات آن را از نظــر میگذرانیــم.
الف .ساختار و ترکیب اعضاء نهاد ناظر
نظــارت مطلــوب بــر هــر نهــادی مســتلزم وجــود ســازمان ،ســاختار و صالحیتهایــی اســت.
مطابــق مــاده یــک و هشــت قانــون قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان ،نهــاد ناظــر مرکــب از
هفــت عضــو ،شــامل یکــی از نــواب رئیــس مجلــس ،یــک نفــر از اعضــای کمیســیون اصــل نــود مجلــس،
یــک نفــر از اعضــای کمیســیون قضایــی و حقوقــی و چهــار نفــر از ســایر نماینــدگان (اعضــای هیئــت
1- Mancuso, M. (1995). Ethical World of British MPs. McGill-Queen's Press-MQUP. P:43.
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بــدوی) و هیئــت تجدیدنظــر ،شــامل اعضــای هیئــت رئیســه و رؤســای کمیســیونهای دائمــی مجلــی
میباشــد کــه مداقــه در ترکیــب اعضــاء نهــاد ناظــر ،پارلمانــی بــودن محــض آن را تداعــی میکنــد.
ترکیــب پارلمانــی و فرآینــد انتخــاب اعضــای نهــاد ناظــر را میتــوان از دالیــل ناکارآمــدی آن بــر
شــمرد .چــه آن کــه بــه اســتناد بنــد الــف و تبصــره دو مــاده یــک قانــون مزبــور ،افــزون بــر انتخــاب
یکــی از اعضــای هیئترئیســه بــرای عضویــت در نهــاد ناظــر ،معرفــی داوطلبــان عضویــت از ســایر
کمیســیونها بــرای رأیگیــری در صحــن نیــز بــر عهــده هیئترئیســه قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن
داوطلبــان عضویــت بایــد رأی اکثریــت مطلــق نماینــدگان را کســب نماینــد کــه ایــن فراینــد عضویــت
ـب کام ـ ً
ا پارلمانــی اعضــای هیئــت نظــارت (بــدوی و تجدیدنظــر) و عــدم عضویــت نماینــده
و ترکیـ ِ
نهادهــای مردمــی (مدنــی) و قــوه قضاییــه ،امــکان اِعمــال نفــوذ هیئترئیســه مجلــس را افزایــش داده
و موجــب نادیدهانگاشــتن منافــع ســایر اعضــای پارلمــان بهویــژه نماینــدگان اقلیتهــای سیاســی را
فراهــم میســازد .افــزون بــر مــوارد فــوق عــدم پیشبینــی اعضــای علیالبــدل بــرای نهــاد ناظــر،
بهویــژه در مواقعــی کــه بــه اســتناد مــاده هفــت قانــون ،موضــوع رســیدگی نهــاد ناظــر ،گزارشهــای
واصلــه علیــه یکــی از اعضــای هیئــت (بــدوی یــا تجدیدنظــر) باشــد و وی حــق شــرکت در جلســه
مربــوط را نداشــته باشــد ،جلســه بــه حــد نصــاب قانونــی نرســیده و تصمیــم گرفتــه شــده ،بنیانــی
صحیــح نخواهــد داشــت .همچنیــن زمانبنــدی تشــکیل جلســات هیئــت ،مــدت و رونــد رســیدگی
بــه پروندههــای تشــکیل شــده مشــخص نیســت و همیــن امــر میتوانــد موجــب اطالــه رســیدگی
و احتمــال از بیــن رفتــن شــواهد و مــدارک و زدوبندهــای حزبــی و سیاســی را فراهــم ســازد .در
ایــن حالــت نهتنهــا فسادســتیزی رخ نــداده ،بلکــه حتــی اســتمرار ایــن ترکیــب و فراینــد رســیدگی
میتوانــد نهــاد ناظــر را بــه ابــزار اِعمــال ســایق سیاســی (حزبــی) هیئترئیســه و زمینــهای بــرای
افزایــش فســاد مبــدل کنــد.
ب .صالحیتها و اختیارات نهاد ناظر
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در زمینــه نظــارت اداری بــر اعمــال نماینــدگان پارلمــان مــورد
توجــه اســت ،قلمــرو صالحیتهــای نظارتــی نهــاد ناظــر میباشــد کــه در دو حالــت کلــی صالحیــت
«مالــی» و «غیرمالــی» قابــل تبییــن اســت.
 .1صالحیتهای مالی
ـت نظـ ِ
صالحیـ ِ
ـارت مالــی یکــی از مهمتریــن صالحیتهایــی کــه نهــاد ناظــر بــر رفتــار حرف ـهای
نماینــدگان بایــد از آن برخــوردار باشــد .متداولتریــن نــوع نظــارت مالــی بــر رفتــار نماینــدگان،
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«خوداظهــاری» 1اســت 2.بــه ایــن معناکــه نماینــدگان بــه صــورت ارادی و بــا تکمیــل فرمهــای
مخصوصــی داراییهــا ،هدایــای دریافتــی ،هزینــه مســافرتها و درآمدهــای ناشــی از مشــاغل خــارج
از پارلمــان را بــه نهــادی کــه بــرای ایــن موضــوع پیشبینــی شــده اعــام میکننــد 3.بــرای نمونــه
در حقــوق برخــی کشــورها ماننــد فرانســه ،اســترالیا و آمریــکا نماینــدگان پارلمــان افــزون بــر اینکــه
میبایســت ظــرف مدتــی کوتــاه (حداکثــر دو مــاه) پــس از آغــاز دوره نمایندگــی و نیــز پــس از همیــن
مــدت بعــد از پایــان دوره نمایندگــی وضعیــت مالــی خــود را بــه نهادهــای مشــخصی (نظیــر کمیســیون
شفافســازی مالــی) ارائــه کننــد ،مکلفنــد بــر اســاس قاعــده «اعــام منظــم» 4در زمــان هــای از پیــش
تعیینشــده (معمــوالً ســاالنه) و نیــز هــرگاه تغییــرات خــاص و اتفاقــی در منافــع خــود بــه دســت
6
آورنــد بــر اســاس قاعــده «اعــام اتفاقــی» ، 5آن را اعــام نماینــد.
تشــخیص تخلفــات مالــی نماینــدگان پارلمــان در حقــوق ایــران ،بایــد
در خصــوص صالحیــت
ِ
گفــت؛ اوالً قانونگــذار قاعــده اعــام منظــم و اتفاقــی را بــرای نماینــدگان پیشبینــی ننمــوده اســت،
ثانیـاً نظــارت پیشبینیشــده در قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان یــک نظــارت پســینی اســت کــه
پــس از وصــول گــزارش و شــکایت امــکان تحقــق مییابــد .ایــن بدیــن معناســت کــه نهــاد ناظــر راسـاً
و مســتق ً
ال امــکان مداخلــه و کشــف تخلــف و فســاد را نــدارد .همچنیــن بــا وجــود ایــن کــه قانونگــذار
ایــران بــا تصویــب مــاده  2قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان ،در مقــام بیــان صالحیتهــای
مالــی هیئــت نظــارت بــر آمــده و تصریــح نمــوده« :بــه گزارشهــای واصلــه دربــاره سوءاســتفاده،
تخلــف مالــی و اخالقــی نماینــده و درآمدهــا و هزینههــای غیرمتعــارف رســیدگی میشــود» ،امــا
مشــخص نیســت کــه چــه کــس ،مقــام یــا نهــادی قــرار اســت ایــن گزارشهــا را منعکــس کنــد.
آیــا یکایــک افــراد جامعــه و نهادهــای خــاص (ماننــد ســازمان بازرســی کل کشــور ،قــوه قضاییــه)
امــکان ارســال گــزارش و شــکایت دارنــد؟ بنابرایــن چگونگــی ایــن رســیدگی مشــخص نشــده اســت.
درحالیکــه در یــک نظــارت مردمســاالرانه میبایســت چنیــن امکانــی فراهــم باشــد.
1-Self-declared.
 .2ویژه ،محمدرضا ،رضایی ،آزاد ،روشهای نظارت بر رفتار حرفهای نمایندگان پارلمان با تأکید بر حقوق ایران ،فصلنامه .
.مجلس و راهبرد ،سال بیستم ،شماره  ،1392 ،74ص 54
3-Rathamarit, Niyom and et a. Codes of Conduct for Parliamentarians (A Comparative Study), Bangkok, King
Prajadhipok’s Institute.2008. P:18.
4-Regular announcement.
5-Accidental announcement.
 .6کوهکن ،علیرضا ،موحدی ،سمانه ،نحوه نظارت بر درآمدهای مالی نمایندگان و مقامات دولتی فرانسه ،مرکز .
.پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،دفتر مطالعات سیاسی ،شماره مسلسل  ،1390 ،11939ص 80
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همچنیــن دامنــه ضمانتاجراهــا و اختیــارات تنبیهــی هیئــت بــه صــورت نامعقولــی محــدود،
مضیــق و غالبــاً انضباطــی اســت کــه یکــی از نتایــج آن را میتــوان در بیاثــر یــا کماثــر بــودن
کارکــرد نهــاد ناظــر مشــاهده نمــود 1.در تأییــد ایــن ادعــا مــی تــوان بــه اظهــار نظــر رســمی ســخنگوی
هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان اشــاره داشــت کــه اعــام نمــود؛ «از میــان بیــش از دویســت
پرونــده (اعــم از شــکایت و گــزارش) کــه در طــول مجلــس دهــم در هیئــت نظارت بــر رفتــار نمایندگان
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ اغلــب پروندههــا یــا مختومــه شــده یــا پــس احــراز تخلــف تنهــا
بــه یــک تذکــر کتبــی یــا شــفاهی اکتفــاء شــده اســت و نیــز در برخــی مــوارد کــه موضــوع مربــوط
بــه تخلفــات انضباطــی نماینــدگان ماننــد حضــور و غیــاب مــی باشــد ،کســر از حقــوق اعمــال شــده
اســت» 2.ایــن اظهارنظــر حکایــت از آن دارد کــه هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان فاقــد صالحیــت
و اختیــار الزم بــرای اعمــال مجــازات یــا تنبیهــی بیــش از تنبیــه کســر از حقــوق اســت؛ لــذا حتــی
در جریــان رســیدگی بــه برخــی از پروندههــا بــرای نمونــه مســائل و تخلفــات مالــی چنانچــه تخلــف
و سوءاســتفاده محــرز گــردد بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده شــش قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار
نماینــدگان ،هیئــت پرونــده را بــه اطــاع شــورای نگهبــان و رســیدگی مراجــع قضایــی ارســال مــی
نمایــد 3.البتــه بایــد یــادآور شــد کــه گرچــه امــکان ارســال پرونــده بــرای رســیدگی بــه مراجــع قضایــی
پیشبینــی شــده اســت امــا همچنــان ایــن ابهــام پــا بــر جاســت کــه بــا توجــه بــه برخــورداری
نماینــدگان از مصونیــت پارلمانــی ،در صــورت بــروز اختــاف بیــن هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان
و قــوه قضاییــه (در مقــام اعــام جــرم ،محکومیــت و مجــازات) مرجــع حــل اختــاف کــدام نهــاد اســت.
بنابرایــن ضــرورت دارد قانونگــذار در فرآینــد بازنگــری و بازآرایــی ترکیــب و ســاختار خــود بــرای ایــن
مســئله نیــز چارهاندیشــی کنــد.
 .1ماده شش قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص چنین مقرر میدارد« :هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و
شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده ( )6قانون آییننامه داخلی مجلس
شورای اسالمی قابل اجراء است ،تصمیم میگیرد .الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده .ب ـ تذکر کتبی با درج
در پرونده .پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف .ت ـ کسر حقوق از یکماه تا یکسال به میزان یکدوم .ث
ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص .ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در
هیئترئیسه مجلس و هیئترئیسه کمیسیونها .چ ـ اعالم یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس
».مجلس .ح ـ اعالم یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
 .2برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک به :گفتگوی خبرگزاری فارس با سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان .
(.محمدجواد نوبندگانی) به تاریخ 1398/08/18
 .3تبصره یک ماده شش قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص چنین مقرر میدارد« :درصورتیکه هیئت
تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است ،تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطالع شورای نگهبان
».میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال مینماید
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در نظــام حقوقــی ایــران بهویــژه در قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان ،نظــارت مالــی
بــر دارایــی هــای نماینــدگان پیــش بینــی شــده اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه روش و ســازوکار اعــام
داراییهــای نماینــدگان مشــخص نیســت ،امــکان تحقــق آن دشــوار اســت .ضمــن اینکــه در اجــرای
اصــل  142قانــون اساســی و بــا تصویــب قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات ،مســئوالن و کارگــزاران
ج.ا.ا (« )1391/02/17ســامانه ثبــت داراییهــای مقامــات عمومــی» راهانــدازی شــد و ســازوکار نظــارت
بــر دارایــی نماینــدگان ،شــکل عملــی بــه خــود گرفــت .در ایــن راســتا ،مقامــات عمومــی منــدرج
در مفــاد مــاده ســه قانــون فــوق (از جملــه نماینــدگان پارلمــان) بایــد در بــازه زمانــی آغــاز و پایــان
مســئولیت خویــش ،دارایــی خــود ،همســر و فرزنــدان تحــت تکفــل خــود را بــه صــورت خوداظهــاری
بــه رئیــس قوهقضاییــه اعــام نماینــد .اگــر در مقــام یــک نقــد منصفانــه ،بــاب ســخن بگشــاییم
ناگزیــر بایــد بگوییــم کــه بــه نظــر نمیرســد کــه زیرســاختها و مقدمــات اجــرای ایــن قانــون در
کشــور فراهــم باشــد بهخصــوص اینکــه اعــام میــزان امــوال و داراییهــا توســط مســئولین ،صرف ـاً در
قالــب خوداظهــاری بــوده و در قانــون هیچگونــه ضمانــت اجــرا و نیــز مرجعــی مشــخص بــرای کشــف
واقعیــت در صــورت عــدم اعــام دارایــی ،پیشبینــی نگردیــده و قــوه قضاییــه تنهــا در صورتــی مجــاز
بــه رســیدگی اســت کــه مقامــات و مســئولین اقــدام بــه اعــام میــزان امــوال و داراییهــای خــود،
همســر و افــراد تحــت تکفــل خــود نمــوده باشــند.
همچنیــن بــر اســاس مــاده ســه قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان ،دریافــت هرگونــه هدیــه
نقــدی یــا غیرنقــدی غیرمتعــارف تحــت هــر عنــوان توســط نماینــدگان ممنــوع و مرتکــب ،مســتوجب
اعمــال مجــازات در نظــر گرفتــه شــده ولــی از منطــوق مــاده چنیــن میتــوان برداشــت نمــود کــه
دریافــت هدیــه توســط نماینــدگان مجلــس بــه کلــی ممنــوع نشــده بلکــه فقــط دریافــت هدایــای
نقــدی و غیرنقــدی «غیرمتعــارف» ممنــوع شــده اســت 1.درحالیکــه مفهــوم غیرمتعــارف قابلیــت
تفســیر گســترده و موســعی را دارد و بهســهولت نمیتــوان حــدود و ثغــور آن را تعییــن نمــود.
همچنیــن در نظــام حقوقــی ایــران نهتنهــا بــه اعــام هزینــه مســافرتها توجــه نشــده ،بلکــه اشــارهای
هــم بــه ممنوعیــت نماینــدگان از دریافــت هزینــه مســافرتها از منبعــی غیــر از پارلمــان اشــاره نشــده
اســت .لیکــن بــه صــورت کلــی سوءاســتفاده از اختیــارات نمایندگــی ماننــد أخــذ هــر نــوع امکانــات
ش هــای دولتــی ،عمومــی و خصوصــی بــه هــر عنــوان و شــکل ،توســط نماینــده بــه
و امتیــازات از بخـ 

 .1قانونگذار در ماده 3قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر میدارد« :دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از
اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب
».مستوجب اعمال مجازات ماده ( )6این قانون است

130

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال ســوم  /شمـــــاره ششم  /بهار 1400

نفــع خــود و اقربــای وی را از طریــق اعمــال نفــوذ و بــه صــورت منغیرحــق ممنــوع نمــوده اســت.
در خصــوص ممنوعیــت تصــدی مشــاغل خــارج از پارلمــان بــرای نماینــدگان ،بایــد گفــت بــه موجــب
مــاده ( )11قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان ،اعضــای پارلمــان مشــمول قانــون ممنوعیــت تصــدی
بیــش از یــک شــغل مصــوب  1373/10/11میباشــند .بــر ایــن اســاس نمایندگــی یــک شــغل مســتمر و
تماموقــت تلقــی شــده و از ایـنرو نماینــدگان پارلمــان بــه اســتثناء برخــی مشــاغل خــاص و مشــخص
2
حــق تصــدی شــغل دولتــی دیگــر را نــدارد.
1

 .2صالحیتهای غیرمالی
ازآنجاكــه نمایندگــی ملــت در پارلمــان از امــور بســیار خطیــر بــه شــمار م ـیرود ،اكتفــاء صــرف
بــه نظارتهــای مالــی نمیتوانــد مفیــد فایــده باشــد؛ لــذا پــس از تحلیــل صالحیتهــای مالــی
نهــاد ناظــر ،واکاوی صالحیتهــای غیرمالــی (اداری ،انضباطــی و اخالقــی) آن موضوعیــت مییابــد.
عموم ـاً هــدف از پیشبینــی صالحیتهــای غیرمالــی را بایــد در کنتــرل ارتبــاط میــان نماینــدگان و
گروههــای ذینفــوذ ،حفــظ اعتمــاد عمومــی بــه نماینــدگان و پاســداری از شــأن و منزلــت نماینــدگان
در نظــر گرفــت.
در ایــن راســتا ،بــر اســاس مفــاد مــاده دو قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان ،صالحیتهــای
اداری ،انضباطــی و اخالقــی بــرای نهــاد ناظــر بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .بــرای نمونــه در
بخشــی از بنــد (الــف) مــاده یــک قانــون یادشــده ،چنیــن آمــده اســت کــه هیئــت ،صالحیــت رســیدگی
بــه گزارشهــای واصلــه دربــاره سوءاســتفاده اخالقــی نماینــده (گان) را دارد .همچنیــن در بنــد (پ)
ایــن مــاده قانونــی ،بــه صالحیــت هیئــت در رســیدگی بــه گزارشهــای مربــوط بــه رفتــار خــاف
شــئون نمایندگــی اشــاره شــده و در بنــد (ت) مــاده قانونــی مزبــور بــه صالحیــت هیئــت در رســیدگی
بــه گزارشهــای هیئترئیســه دربــاره غیبــت ،تأخیــر و بینظمــی نماینــده (گان) توجــه شــده اســت.
در ایــن خصــوص نیــز قانونگــذار بــدون اینکــه فــرد ،مقــام و نهــاد واجــد صالحیــت بــرای ارائــه و
ارســال گــزارش را روشــن ســازد ،غیبــت و تأخیــر و بینظمــی نماینــدگان را در شــمار صالحیتهــای
غیرمالــی و اســتانداردهای رفتــار حرفــهای نمایندگــی پارلمــان قــرار داده اســت؛ درحالیکــه بــه
 .1ماده 4قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص مقرر میدارد« :سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع
امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی ،عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل ،توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی
».به ناحق و اعمال نفوذ  ...ممنوع است
 .2بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،مقامات عمومی از جمله نمایندگان پارلمان حق تصدی شغل .
دولتی دیگری به استثنای -1عضویت در هئیتمدیره شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات -2 .سمتهای آموزشی در
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی -3 .مشاغلی که از سوی مقام رهبری برای نمایندگان در نظر گرفته شده و بدان منصوب
.شدهاند را ندارد
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اســتناد مــواد ( )78تــا ( )81و ( )88و ( )91آییننامــه داخلــی مجلــس ،غیبــت و بــی نظمــی مشــمول
قواعــد رفتــار حرفــهای نماینــدگان نمیشــود و اساســاً رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم درخصــوص آن
بــه موجــب آییننامــه داخلــی مجلــس در صالحیــت هیئــت رئیســه پارلمــان قــرار دارد .درمقابــل
کشــورهای پیشــگام در ایــن زمینــه بــا تصویــب قوانیــن و مقــررات کارآمــد و بهرهگیــری از روشهــای
مختلــف نظــارت غیرمالــی (ماننــد شــکایت مــردم از نقــض قواعــد رفتــاری نماینــدگان و کنتــرل نحــوه
تعامــل نماینــدگان بــا البیهــا همــراه باتوجهبــه شــأن و منزلــت نماینــدگان) در ایــن مســیر بــه
توفیقــات چشــمگیری دســت یافتهانــد.
نتیجه
نظــارت بــر اعمــال و کــردار مقامــات عمومــی از نتایــج اعمــال حاکمیــت ملــت و تضمینکننــده
اســتمرار اعتمــاد عمومــی بــه طبقــه حاکــم بــه شــمار م ـیرود؛ لــذا در تمامــی نظامهــای مردمســاالر
کنونــی ،نظــارت بــر رفتــار حرفـهای نماینــدگان پارلمــان ،یــك ضــرورت و اصـــل پذیرفتــه شــده اســت.
همچنیــن میتــوان فوایــد حاصــل از پژوهــش را بــه اختصــار بــه شــرح زیــر برشــمرد:
 -1اساســیترین كاركــرد نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان پارلمــان را میتــوان در مهــار و كنتــرل
قــدرت (فسادســتیزی) و پاســخگو نمــودن مقامــات عمومــی در برابــر ملــت خالصــه نمــود .افــزون
بــر آن بایــد در نظــر داشــت کــه مــدل حکمرانــی حاکــم بــر نظــام حقوقــی ایــران و ابتنــای آن بــر
حاکمیــت توأمــان الهــی و مردمــی ،لــزوم نظــارت کارآمدتــر و مطلوبتــر نســبت بــه دیگــر نظامهــا
را طــرح میســازد .در ایــن راســتا قانونگــذار اساســی بــا تأکیــد بــر حکومــت صالحــان ،زمینــه تحقــق
آن را پیشبینــی و قانونگــذار عــادی نیــز (اگرچــه بــا تأخیــر) بــا تصویــب قانــون نظــارت بــر رفتــار
نماینــدگان امــکان تحقــق چنیــن نظارتــی را فراهــم نمــوده اســت؛ امــا بــه رغــم کوشـشهایی کــه در
جهــت تحکیــم و تحقــق ایــن مهــم بــه عمــل آمــده ،واقعیتهــای موجــود از ناکافــی و ناکارآمــد بــودن
تالشهــای انجــام گرفتــه حکایــت دارد .البتــه شــاید بتــوان ریشــه ایــن کاســتیها را از یــک ســو،
بــه توســعهنیافتگی نظــام حقوقــی و سیاســی ایــران یــا بــه تعبیــر بهتــر فقــدان تجربــه مردمســاالری
در طــول قــرون گذشــته و از ســوی دیگــر بــه عــدم تقویــت اندیشــه نظارتپذیــری مقامــات عمومــی
گــره زد.
 -2همچنیــن ،نظــارت و کنتــرل مطلــوب بــر رفتــار نماینــدگان ماننــد هــر نظارتــی دارای مؤلفههــا
و فرآیندهایــی اســت .بررســی فرآیندهــای حاکــم بــر نحــوه نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان بیانگــر
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آن اســت کــه از میــان مؤلفههــای چهارگانــه نظــارت ،نظــام حقوقــی ایــران تنهــا اصــل «فراگیــری و
اســتمرار» را مرکــز توجــه خــود قــرار داده و بــه ســه مؤلفــه دیگــر یعنــی «مردمســاالری» (مشــارکت
شــهروندان در نظــارت بــر نماینــدگان)« ،حاکمیــت قانــون» (تصویــب قوانیــن و مقــررات جامــع و
تضمیــن اجــرای آن) و «کارآمــدی و اثربخشــی نظــارت» کمتــر پرداختــه اســت.
 -3ســامانه کنونــی پیشبینیشــده بــرای نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان بــا فلســفه
نظــارت در دكتریــن حقــوق اداری کــه هــدف آن برقــراری نظــم عمومــی و ارائــه خدمــات مطلــوب
عمومــی اســت ،مطابقــت نــدارد .بــرای نمونــه ،هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان در حــال حاضــر
فاقــد صالحیــت (اقتــدار) الزم بــرای تصمیمگیــری مســتقل میباشــد .بــه ایــن معنــا کــه چنانچــه
نماینــدهای مرتکــب رفتــار یــا عملــی شــود کــه مغایــر بــا شــئون نمایندگــی اســت تازمانیکــه شــکایت
یــا گزارشــی علیــه وی مطــرح نشــود ،هیئــت نظــارت صالحیــت قانونــی الزم بــرای مداخلــه و آغــاز
رســیدگی نــدارد .افــزون بــر ایــن ،در صــورت تشــخیص انحرافــات و تخلفــات (مالــی و غیرمالــی)
نیــز امــکان مجــازات و تنبیــه متناســب بــا آن فراهــم نمیباشــد کــه همیــن موضــوع متزلــزل بــودن
ســازوکار نظارتــی کنونــی را بــه ذهــن متبــادر میســازد.
 -4درپایــان نتیجــه حاصــل از تحقیــق گویــای آن اســت کــه در نظــام حقــوق اداری ایــران ،بهرغــم
کوش ـشهای صورتگرفتــه بــرای تحکیــم و تحقــق نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان ،کمــاکان
کاســتیهای عدیــدهای قابــل ردیابــی اســت کــه پایــداری ایــن مشــکالت ،پاســخگویی نماینــدگان ملــت
و تحقــق حقــوق و آزادیهــای شــهروندان را بــا دشــواریهایی روب ـهرو خواهــد ســاخت .بدینخاطــر،
ضــروری اســت تــا قانونگــذار داخلــی بــا نگرشــی جامــع نســبت بــه قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان
درصــدد بــر طــرف کــردن موانــع و کاســتیهای یادشــده برآیــد .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت
تغییــر الگــوی کنونــی نظــارت بــر رفتــار حرف ـهای نماینــدگان پارلمــان از الگــوی درونــی بــه الگــوی
بینابینــی ،امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .افــزون بــر آن ،قانونگــذار بایــد بــا مشــخص نمــودن
اســتانداردهای رفتــار حرفـهای نمایندگــی و ترســیم دقیــق محدودیتهــا و ممنوعیتهــای نماینــدگان
در ایفــاء وظایــف نمایندگــی ،بازنگــری در نحــوه تعییــن و ترکیــب اعضــای نهــاد ناظــر ،توســعه نظــارت
مردمــی بــه منظــور جلــب اعتمــاد و اقنــاع عمومــی ،پیشبینــی ضمانتاجراهــای کیفــری در کنــار
ضمانتاجراهــای انضباطــی و تهیــه و تصویــب آییــن دادرســی (رســیدگی) بــه تخلفــات نماینــدگان
پارلمــان،گام مؤثــری در راســتای نظــارت مطلــوب و کارآمــد در زمینــه نماینــدگان پارلمــان بــردارد.
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Administrative oversight of government actions;
Case study of monitoring the behavior of members
of parliament
Ali Bayati*
Mahmoud Arvantan**
Abstract:
Supervising the actions of government agents, especially members of parliament,
in addition to monitoring its approvals, is one of the basic components of achieving
good governance and holding public officials accountable. In Iranian administrative
law, the first step in this field took practical form with the passage of the Law on
Supervision of the Conduct of Representatives. In this article, an attempt has been
made to analyze the current system of monitoring the behavior of members of parliament and identify the challenges facing it in order to improve some of the problems
related to the control of government agents. The results of the study show that in the
Iranian administrative law system, despite the efforts made to strengthen and monitor
the professional conduct of representatives, there are still many shortcomings such
as insufficient powers and competencies of the supervisory body and lack of independence in adoption. The decision can be traced that the persistence of these problems, the accountability of the representatives of the nation and the realization of the
rights and freedoms of the citizens will face difficulties. Therefore, it is necessary for
the domestic legislator to take a comprehensive approach to the law on monitoring
the conduct of deputies to address these barriers and shortcomings. These measures
include increasing the competencies of the Board for Supervising the Conduct of
Deputies, especially in the field of financial violations,
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