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چکیده
نظــارت بــر َاعمــال کارگــزاران حکومــت به ویــژه نماینــدگان پارلمــان در کنــاِر نظــارت بــر مصوبــات 
ــت. در  ــی  اس ــات عموم ــخگویی مقام ــوب و پاس ــی مطل ــق حکمران ــی تحق ــای  اساس ــا  از مؤلفه ه آنه
ــار  ــر رفت ــس ب ــارت مجل ــون نظ ــب قان ــا تصوی ــه ب ــن زمین ــتین گام در ای ــران نخس ــوق اداری ای حق
ــی  ــازوکار کنون ــده اســت س ــه کوشــش ش ــن مقال ــت. در ای ــود گرف ــه خ ــی ب ــدگان شــکل عمل نماین
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان پارلمــان مــورد واکاوی قــرار گیــرد تــا برخــی از چالش هــای پیــش روی 
آن شناســایی گــردد. نتیجــه حاصــل از تحقیــق گویــای آن اســت کــه کاســتی های عدیــده ای در زمینــه 
ــکالت،  ــن مش ــداری ای ــه پای ــت ک ــی اس ــل ردیاب ــر قاب ــاد ناظ ــای نه ــاختار و صالحیت ه ــب، س ترکی
ــه رو  ــا دشــواری هایی روب پاســخگویی نماینــدگان ملــت و تحقــق حقــوق و آزادی هــای شــهروندان را ب
ــون نظــارت مجلــس  ــه قان ــا نگرشــی جامــع نســبت ب ــد ب خواهــد ســاخت. بدین خاطــر، قانونگــذار بای
بــر رفتــار نماینــدگان در صــدد بــر طــرف نمــودن موانــع و کاســتی های یادشــده برآیــد. از جملــه ایــن 
اقدامــات می تــوان بــه ضــرورت تغییــر الگــوی کنونــی نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان پارلمــان 
ــار  ــر رفت ــی ب ــای مردم ــن نظارت ه ــعه و تضمی ــزوم توس ــی(، ل ــوی بینابین ــه الگ ــی ب ــوی درون )از الگ
ــام  ــه ای در مق ــار حرف ــای رفت ــا و ممنوعیت ه ــا، محدودیت ه ــیم آزادی ه ــدگان، ترس ــه ای نماین حرف
ــر  ــای مؤث ــی ضمانت اجراه ــر و پیش بین ــاد ناظ ــای نه ــش صالحیت ه ــی، افزای ــف نمایندگ ــای وظای ایف

ــدگان پارلمــان اشــاره نمــود. ــی نماین ــات مال ــه تخلف ــژه در زمین به وی
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مقدمه
»پارلمــان«1 به مثابــه محوری تریــن نهــاد حکمرانــی در میــان قــوای ســه گانه، وظیفــه »تقنیــن«2 
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 می گــذارد و قــوه قضاییــه بــر 
اســاس قانــون مصــوب پارلمــان بــه قضــاوت می نشــیند. از ایــن منظــر، نظــارت بــر مصوبــات پارلمــان 
و پایــش رفتــار حرفــه ای نماینــدگان، اهمیتــی دوچنــدان یافتــه و موجــب تقویــت اندیشــه حکمرانــی 

مطلــوب یــا »به زمامــداری«3 خواهــد شــد.

از آغــاز نهضــت »مردم ســاالری«4 یکــی از پرســش های مهمــی کــه بیــن اندیشــمندان حقوقــی وجــود 
ــدگان  ــال نماین ــا اعم ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای ــایی ها می ش ــوص آن قلم فرس ــان در خص ــته و همچن داش
پارلمــان نیــز هماننــد مصوبــات پارلمــان بایــد مــورد »نظــارت«5 و کنتــرل قــرار گیرنــد؟ یــا اساســًا ضرورت 
نظــارت بــر اعمــال و رفتــار حرفــه ای نماینــدگان چیســت؟ نتیجــه ایــن کشــاکش تاریخــی، ســرانجام در 
اجتناب ناپذیــر 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 72، 94، 95 و 96 انجــام می پذیــرد؛6 اما نخســتین 
گام در زمینــه »نظــارت بــر اعضــای پارلمــان« در ایــران بــا تصویــب قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
)1391/1/15( شــکل عملــی بــه خــود گرفت. فلســفه اصلــی نظارت بــر رفتار حرفــه ای نماینــدگان پارلمان، 
ارج نهــادن بــه شــأن و منزلــت نمایندگــی اســت؛ امــا هــدف غایــی از ایــن نــوع نظــارت را می تــوان در ســه 
اصــل مهــم خالصــه نمــود. نخســت، جلوگیــری از بــروز »تعــارض منافــع«7 )شــخصی و گروهــی( نماینــده 
بــا منافــع عمومــی. دوم، تقویــت »نظارت پذیــری« مقامــات عمومی و ســوم، »پاســخگویی«8 نماینــدگان در 

برابــر ملــت کــه روی دیگــر ســکه نظــارت اســت.9

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ موردپژوهی 
نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

1-Parliament

2-Legislation

3-Good governance

4-Democracy  

5-supevision...,stewardship, control, overseeing, in spection, monitoring

6. برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک به: اصالنی، فیروز و دیگران، ضابطه مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با 

تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، پاییز 1395، شماره 39 ، صفحات 72 تا 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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1. اخــوان کاظمــی، بهــرام، چالش هــا و موانــع نظــارت در جمهــوری اســامی ایــران، مجلــه رهیافــت انقــالب اســالمی، 

زمســتان 1390، شــماره 17، ص 43.

کارکــرد اساســی نظــارت، فسادســتیزی اســت و ایــن مهــم بــا نظــارت مســتمر و کارآمــد ســهل تر 
ــدگان  ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــر ب ــاد ناظ ــای نه ــن، واکاوی صالحیت ه ــد؛1 بنابرای ــد ش ــام خواه انج
ــده  ــارت پیش بینی ش ــرو نظ ــت و قلم ــوع، ماهی ــناخت ن ــدگان( و ش ــار نماین ــر رفت ــارت ب ــت نظ )هیئ
در ایــن خصــوص، اهمیتــی روزافــزون مــی یابــد. از ایــن رو، پژوهــش دربــاره آن، بــه عنــوان یکــی از 
ــز،  ــران مطــرح اســت. ضــرورت انجــام پژوهــش حاضــر نی ــی ای ــای اساســی در نظــام حقوق اولویت ه
فقــدان ادبیــات حقوقــی کافــی در ایــن زمینــه نظــارِت مطلــوب و کارآمــد بــر رفتــار حرفــه ای نمایندگان 
پارلمــان اســت کــه اســتمرار ایــن رونــد می توانــد هزینه هــای اســتقرار یــک نظــام کارآمــد و مؤثــر را 
افزایــش و زمینــه از دســت رفتــن فرصت هــای پیــش رو را فراهــم ســازد. بــر ایــن اســاس، هــدف اصلــی 
ــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان  پژوهــش حاضــر را می تــوان آسیب شناســی ســازوکار کنونــی نظــارت ب
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؟ ســوال های 
فرعــی پژوهــش عبارتنــد از: 1- اثرگــذاری نظــارت کنونــی هیئت نظــارت بر فسادســتیزی و پاســخگویی 
نماینــدگان پارلمــان بــه چــه میزانــی اســت؟ 2- نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان چــه مــرزی 
بــا مصونیــت پارلمانــی نماینــدگان دارد؟ 3- چــه راهکارهایــی بــرای تحقــق اهــداف نظــارت بــر رفتــار 
ــه زمامــداری وجــود دارد؟ فــرض  ــا ب ــوب ی ــی مطل ــه ای نماینــدگان در راســتای اندیشــه حکمران حرف
ــد مؤلفه هــای  ــه ای نماینــدگان پارلمــان فاق ــار حرف ــر رفت ــی نظــارت ب ــن اســت کــه ســازوکار کنون ای
یــک نظــارت کارآمــد و مؤثــر بــوده و تأمین کننــده اهــداف مــدل حکمرانــی مطلــوب نمی باشــد. بدیــن 
ــه مفهوم شناســی نظــارت و  ــدا ب ــار، ابت ــی در ســه گفت ــا روش توصیفــی و تحلیل ــا ب ــم ت منظــور برآنی
تبییــن ماهیــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان بپردازیــم )گفتــار نخســت(. آن گاه، مؤلفه هــای نظــارت را 
از نظــر می گذرانیــم )گفتــار دوم(. ســپس نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان در حقــوق ایــران را 
مــورد مداقــه قــرار داده و تــالش مــی کنیــم، کاســتی ها و خألهــای موجــود در ســامانه نظــارت فعلــی 
را معرفــی نماییم)گفتــار ســوم(. ســرانجام در قســمت نتیجــه گیــری بــه ارائــه راهکارهایــی کاربــردی 

بــرای رفــع ایــن کاســتی ها و خألهــا نائــل شــویم. 

گفتار اول. مفهوم و ماهیت نظارت بر رفتار نمایندگان

ــت  ــر اعمــال حکومــت، شناســایی مفهــوم و ماهی ــن موضــوع نظــارت ب ــرای تبیی نخســتین گام ب
نظــارت اســت؛ بنابرایــن ابتــدا مفهــوم را تبییــن و در بنــد دوم بــه ماهیــت نظــارت خواهیــم پرداخــت.
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بند اول. مفهوم شناسی نظارت 

ــوان در مســئله نظــارت  بی گمــان یکــی از وجــوه مشــترک تمــام نظام هــای حقــوق اداری را می ت
ــارت و  ــوم نظ ــت. مفه ــراد یاف ــای اف ــوق و آزادی ه ــداری از حق ــی و پاس ــزاران عموم ــار کارگ ــر رفت ب
ــل خــود را پیمــوده اســت.1 نظــارت در  ــون آن همــواره وجــود داشــته و ســیر تکام شــیوه های گوناگ
لغــت بــه معنــای نگریســتن بــا تأمــل، مراقبــت و تحــت نظــر قــرار دادن آمــده اســت.2 ایــن مفهــوم در 
ــا هــدف آگاهــی از رونــد جــاری انجــام  اصطــالح نوعــی کنتــرل را بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه ب
ــد باشــد.3 از ایــن منظــر برخــی،  امــور و نیــز نوعــی مقایســه ضمنــی بیــن آنچــه هســت و آنچــه بای
نظــارت را بــه معنــای عمــل ناظــر و »ناظــر« را بــه معنــاى نگاه کننــده و شــاهد کــه بــر کار دیگــری 
نظــارت مــی کنــد تــا عمــل او بــه صــورت صحیــح صــورت گیــرد معنــا کرده انــد.4 همچنیــن نظــارت 
ــا  ــردار اوســت.5 ام ــار و ک ــب رفت ــادی مراق ــا نه ــرد ی ــد، ف ــل( بدان ــه مجــری )عام ــن معناســت ک بدی
نظــارت در مفهــوم حقوقــی عبــارت اســت از بازرســی، ســنجش و ارزیابــی اقدامــات مجریــان و ناظــر 
ــود.6  ــن می ش ــی و سنجشــی تعیی ــن بازرســی، ارزیاب ــه منظــور چنی ــه ب ــن معناکســی اســت ک در ای
ــزی و ارزشــیابی  ــوم بررســی، ممی ــی، نظــارت را در مفه ــن راســتا برخــی از اندیشــمندان حقوق در ای
کارهــای انجــام شــده یــا در حیــن انجــام و انطبــاق آنهــا بــا تصمیمــات اتخاذشــده و نیــز قانونگــذاری 
بــا هــدف جلوگیــری از انحراف هــای اجرایــی در نظــر گرفته انــد.7 البتــه بایــد گفــت، نظــارت همــواره 
پــس از وقــوع یــک عمــل رخ می دهــد؛ بدین معنــا 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 

ــد.8 ــی نمی کن ــن اجــرا را نف ــدام« نظــارت در حی اق
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ــارت  ــادی؟ نظ ــا نه ــردی ی ــت ف ــی »عدال ــون اساس ــرای قان ــر اج ــارت ب ــر، نظ ــی اکب ــی، عل ــی ازندریان 1. گرج
ــوری  ــی جمه ــوق اساس ــه در حق ــوه  مجری ــش ق ــن همای ــاالت اولی ــه ی مق ــبکه ای« مجموع ــا ش ــاری ی انحص

ــررات، 1392، ص 455. ــن و مق ــار قوانی ــح و انتش ــن ، تنقی ــت تدوی ــارات معاون ــران: انتش ــران، ته ــامی ای اس
ــران، فصلنامــه حقــوق اداری، پاییــز  ــی ای ــی مفهومــی نظــارت در نظــام حقوق 2. شــفیعی سردشــت و دیگــران، کژتاب

ــماره 16، ص 44. 1397، ش
3. هاشــمی، ســیدمحمد، عدالت جــو، اعظــم، مطالعــه تطبیقــی نظــارت بــر انتخابــات پارلمــان در ایــران و انگلســتان، 

فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی آزاد، تهــران، شــماره 24، ص 203.
4. منصور نژاد، محمد، فلسفه نظارت، فصلنامه حکومت اسالمی، سال نهم، شماره سوم، 1385، ص 27.

از آنجــا کــه ممکــن اســت نظــارت بــر تــرک فعــل نیــز ضــرورت پیــدا کنــد؛ برخــی نظــارت را بــه 
ــا اســتانداردهای از پیــش  ــا ی ــا هنجاره ــال ب ــرك افع ــال )رفتارهــا و گفتارهــا( و ت ــای تطبیــق افع معن
ــر  ــی دیگ ــل، برخ ــرک فع ــل و ت ــر فع ــارت ب ــمول نظ ــر ش ــزون ب ــد.1 اف ــف کرده ان ــده تعری تعیین ش
نیــز معتقدنــد؛ نظــارت در مرحلــه پیــش از حصــول نتیجــه )فعــل و تــرک فعــل( نیــز امــکان تحقــق 
ــن  ــازد.2 در ای ــادر می س ــن متب ــه ذه ــگیری را ب ــوم پیش ــی مفه ــن نظارت ــه چنی ــه البت ــد ک می یاب
ــه و نقــش  ــز مرتب ــل و نی ــرک فع ــی و ت ــل ارتکاب ــت فع ــره نظــارت را در اهمی ــت، چنانچــه جوه حال
عامــل بدانیــم، هرچــه مرتبــه عامــل و اهمیــت فعــل و تــرک فعــل برجســته تر و بیشــتر باشــد، نظــارت 
بایــد دقیق تــر و موشــکافانه تر صــورت پذیــرد. صــرف نظــر از تعاریــف فــوق نظــارت در حقــوق اداری، 
ــی  ــه نهادهای ــزای آن به مثاب ــت و اج ــر حکوم ــت ب ــه می بایس ــت ک ــت اس ــل مل ــن و اصی ــق بنیادی ح
ــر اعمــال و رفتــار مقامــات و نهادهــای عمومــی،  اعتبــاری اعمــال می شــود.3 از ایــن منظــر نظــارت ب
حــق یکایــک شــهروندان و تکلیفــی اســت. هریــک از ارکان حکومــت از جملــه پارلمــان موظف انــد 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 گونه هــای این 
نــوع نظــارت اســت. نظام هــای حقوقــی مختلــف بــدون در نظــر گرفتــن مرجــع نظــارت، مجموعــه ای از 
ــارت  ــیم نظ ــته بندی ها تقس ــن دس ــام ای ــن اقس ــی از مهم تری ــد. یک ــی نموده ان ــا را پیش بین نظارت ه
بــر دو نــوع کلــی »نظــارت حکومتــی« یــا نظــارت دولــت بــر مــردم و »نظــارت مردمــی« یــا مــردم بــر 
دولــت  اســت. در میــان نظارت هــای دوگانــه فــوق، ســنتی ترین و کهن تریــن آنهــا، نظــارت حکومتــی 
اســت، امــا نظــارت مردمــی کــه بــه صــورت نهادینــه و مســتمر از طــرق مختلــف ماننــد نظــارت بــه 
واســطه افــکار عمومــی، آزادی احــزاب و اجتماعــات، آزادی مطبوعــات و رســانه ها و... اعمــال می شــود، 
محــدود بــه قــرون اخیــر اســت.4 البتــه ایــن دســته بندی ها از نظــر نــوع نگــرش، صورت هــای مختلفــی 
ــی، اداری،  ــه سیاس ــوان ب ــی« می ت ــر »موضوع ــی را از منظ ــارت حکومت ــه نظ ــرای نمون ــد. ب می پذیرن
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 1. برای 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.

 2.  برای 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 84. ص 245

 3. نظارت دارای چهار رکن مهم است که عبارتند از: نهاد ناظر )نظارت کننده(، عامل )نظارت شونده(، شیوه های 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.

ــتصوابی  ــی( و اس ــتطالعی )اطالع ــی، اس ــه انضباط ــوی« ب ــر »ماه ــی، از منظ ــی و مال ــی، پارلمان قضای
ــه  ــکلی« ب ــر »ش ــی، از نظ ــله مراتبی و قیمومت ــه سلس ــازمانی« ب ــر »س ــار(، از منظ ــام عی ــال و تم )فع
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 نظارت هــای پیش بینــی 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 
ــظ  ــون اساســی، حف ــاع از قان ــه اســتقالل کشــور، دف ــواره ب ــد و هم ــا ســپرده اند را پاســداری کنن آنه

حقــوق و آزادی هــای ملــت و تأمیــن مصالــح آنــان وفــادار باشــند.

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــی ب ــای حقوق ــی نظام ه ــت کل ــود، در حال ــته بندی های موج ــر از دس ــرف نظ ص
رفتــار حرفــه ای نماینــدگان، ســه الگــو یــا مــدل )بیرونــی، درونــی و بینابینــی( را در نظــر گرفته انــد.2 
ــاد  ــک نه ــق ی ــدگان از طری ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــی(، نظــارت ب در الگــوی نخســت )نظــارت بیرون
مســتقل خــارج از پارلمــان صــورت می پذیــرد. 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 
ــارت و  ــای نظ ــان معن ــود، هم ــوا نگریســته ش ــکاری ق ــوازن و هم ــه ت ــه نظری ــو از دریچ ــن الگ ــه ای ب
تعــادل را تداعــی خواهــد نمــود. در الگــوی دوم )نظــارت درونــی(، وظیفــه نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای 
ــودن  ــی ب ــر یک ــالوه ب ــو ع ــن الگ ــود. در ای ــپرده می ش ــان س ــل پارلم ــادی در داخ ــه نه ــدگان ب نماین
عامــل و ناظــر،3 ضمانت اجراهــای پیش بینــی شــده نیــز غالبــًا »انضباطــی« اســت و نهــاد ناظــر خــود 
دادرس و قاضــی نیــز خواهــد بــود؛ بنابرایــن احتمــال داوری جانبدارانــه و فســاد در آن بســیار خواهــد 
ــدار شــد کــه  ــوع دیگــری از نظــارت پدی ــوق، ن ــع کاســتی های دو الگــوی ف ــه منظــور رف ــا ب ــود؛ ام ب
ترکیبــی از نظــارت درونــی و بیرونــی اســت. در الگــوی ســوم )نظــارت بینابینــی( وظیفــه نظــارت بــر 
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 1. بر اساس ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هفت نفر است که از میان
.نمایندگان پارلمان انتخاب می شوند

رفتــار حرفــه ای نماینــدگان بــه عهــده نهــادی مرکــب از اعضــای خــود پارلمــان، نماینــده )هــای( قــوه 
ــا از ایــن رهگــذر ضمــن حفــظ اســتقالل و بی طرفــی نهــاد  قضاییــه و شــهروندان گــذارده می شــود ت

ناظــر، کارآمــدی و اقنــاع افــکار عمومــی نیــز تأمیــن گــردد. 

در نظــام حقوقــی ایــران، صــرف نظــر از چالش هــای نظــری مربــوط بــه ماهیــت نظــارت شــورای 
ــدم تســری آن  ــا ع ــس )انضباطــی، اســتطالعی و اســتصوابی( و تســری ی ــات مجل ــر انتخاب ــان ب نگهب
ــن خصــوص  ــی اندیشــمندان در ای ــت آنچــه مســلم اســت تمام ــد گف ــی، بای ــر طــول دوره نمایندگ ب
ــد وجــود  ــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان در طــول دوره نمایندگــی بای ــد کــه نظــارت ب اتفاق نظــر دارن
داشــته باشــد. البتــه اینکــه ایــن نظــارت چگونــه و بــا چــه مکانیســیمی بایــد تحقــق یابــد، محــل بحــث 
ــه ای  ــار حرف ــر رفت ــرای نظــارت ب ــه نظــر می رســد کاربســت الگــوی نظــارت بینابینــی ب ــا ب اســت. ام
ــکا و  ــادا، آمری ــد کان ــه، برخــی کشــورها مانن ــز بســیار راهگشــا اســت؛ چراک ــران نی ــدگان در ای نماین
اســترالیا بــا کاربســت الگــوی بینابینــی در طــول دوران نمایندگــی، افــزون بــر فراهــم ســاختن نظــارت 
ــهمگین  ــای س ــال مجازات ه ــکان اعم ــی، ام ــول دوره نمایندگ ــدگان در ط ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ب
نظیــر محرویــت از ادامــه نمایندگــی و حتــی اخــراج نماینــده از پارلمــان را در صــورت احــراز و اثبــات 

ــد. ــق بوده ان ــود موف ــداف خ ــه اه ــت یابی ب ــوده و در دس ــی نم ــف پیش بین ــرم و تخل ج

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت و بــا عنایــت بــه رویــه کنونــی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
ــی از  ــی ترکیب ــر موضوع ــدگان از نظ ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــر ب ــاد ناظ ــارت نه ــت نظ ــوان گف می ت
ــه  ــت ن ــی« اس ــت »انضباط ــوی دارای ماهی ــر ماه ــت، از نظ ــی اس ــی و اخالق ــات، اداری، مال موضوع
اســتصوابی و نــه اســتطالعی، از نظــر نقــش مقــام ناظــر، نظــارت هیئــت یــک نظــارت درونــی اســت 
کــه بــه صــورت مــوردی انجــام می پذیــرد1 و از نظــر فراینــدی بــه صــورت روندگــرا و پســینی امــکان 
اعمــال دارد؛ بنابرایــن در یــک جمع بنــدی کلــی می تــوان گفــت ماهیــت نظــارت نهــاد ناظــر بــر رفتــار 

ــران در حــال حاضــر »اداری ـ انضباطــی« اســت. نماینــدگان پارلمــان ای

گفتار دوم. مؤلفه های نظارت بر رفتار نمایندگان

نظــارت مطلــوب بــر اعمــال حکومــت در هــر نظــام حقوقــی در گــرو شــناخت مؤلفه هــای آن اســت. 
بــا ایــن مقدمــه دســِت کــم می تــوان بــه چهــار مؤلفــه بنیادیــِن نظــارت اشــاره نمــود کــه بــه تبییــن 

ــم. مختصــر هریــک می پردازی
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1-Democracy.

2. هاشمی، سید محمد،حقوق بشر و آزادی های 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 per-

sonality. 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. Interna-

tional journal of constitutional law, 15)2(,2017. p: 387..

بند اول. مردم ساالرانه بودن

ــه یکــی  ــی، به مثاب ــات عموم ــر مقام ــا مشــارکت دهی شــهروندان در نظــارت ب »مردم ســاالری«1 ی
ــر  ــازد. از نظ ــادر می س ــن متب ــه ذه ــی را ب ــت های گوناگون ــای آزاد، برداش ــن نظام ه ــول بنیادی از اص
ــی  ــه و همگان ــر، مشــارکت متفکران ــوان در مفاهیمــی نظی ــاالر را می ت ــه مردم س برخــی، اصــول جامع
ــوق  ــت، حق ــار اکثری ــی، اعتب ــراد، تکثرگرای ــای اف ــا و آزادی ه ــه حق ه ــاد ب ــی، اعتق ــردم در حکمران م
اقلیــت، برابــری، امــکان جابجـــایی قـــدرت، پاســخگویی و تــوازن قــدرت یافــت؛2 امــا از میــان مفاهیــم 
ــد  ــهروندان در فرآین ــارکت ش ــب مش ــوان جل ــودن را می ت ــاالرانه ب ــدف مردم س ــن ه ــوق، مهم تری ف
ــژه  ــی به وی ــات عموم ــری مقام ــم آن نظارت پذی ــج مه ــی از نتای ــه یک ــت ک ــر گرف ــی در نظ حکمران
ــه  ــت ک ــی اس ــیار بدیه ــاالر، بس ــه مردم س ــك جامع ــه در ی ــه آنک ــد.3 چ ــان می باش ــدگان پارلم نماین
زمامــداران و کســانی کــه در اعمــال حکمرانــی نقــش ایفــا می کننــد بایــد همــواره در معــرض نظــارت 
و کنتــرل باشــند.4 تحقــق مردم ســاالری حقیقــی در گــرو ایجــاد پیونــد مناســب میــان ملــت و نهادهــای 
ــدگان  ــری نماین ــر نظارت پذی ــوق بش ــی حق ــوان آمریکای ــر دی ــتا از نظ ــن راس ــت. در ای ــت اس حاکمی
ــه شــمار مــی رود.5 از ایــن رو  ــی جامعــه مردم ســاالر و تضـــمین کننده حقــوق ملــت ب پارلمــان از مبان
تفکیــک مقولــه نظــارت بــر مقامــات عمومــی ـ به ویــژه نماینــدگان پارلمــان ـ از مقولــه مردم ســاالری، 
امــری ناممکــن اســت. بــا ایــن رویکــرد می تــوان گفــت نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان، دارای 
ــه مردم ســاالری و  ــوا و درون مای ــه جوهــری آن بیانگــر محت ــزاری اســت. جنب ــه جوهــری و اب دو جنب
ــر ایــن  ــزاری آن حکایــت از کارآمــدی، عقالنیــت و توفیــق در پیشــگیری از فســاد اســت.  ب جنبــه اب
مبنــا چنانچــه مردم ســاالرانه بــودن نظــارت به درســتی تحقــق پذیــرد، گام مهمــی در توســعه اندیشــه 

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــد حکمران ــدگان در فرآین ــری نماین نظارت پذی

ــوان  ــن پرســش می ت ــا ای ــار نماینــدگان پارلمــان را ب ــر رفت ــودن نظــارت ب مؤلفــه مردم ســاالرانه ب
تبییــن نمــود کــه آیــا در شــرایط کنونــی اساســًا شــهروندان امــکان مشــارکت در شــکل گیری نهــاد

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ موردپژوهی 
نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان
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1-Rule of Law
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3-Wadron, J. The rule of international law. Harv. JL & Pub. Pol'y.2006.  p: 30.
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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.

ناظــر و انعــکاس رفتــار ســوء نماینــدگان از طریــق مراجــع قضایــی، شــبه قضایی و کمیســیون اصــل 
نــود قانــون اساســی را دارا هســتند یــا ایــن کــه هیئــت تــا چــه میــزان بــه شــکایات واصلــه از مراجــع 
ــت، نقــش و  ــب اعضــای هیئ ــه ترکی ــت باتوجه ب ــد گف ــد. در پاســخ بای ــر می ده ــب اث ــاد شــده ترتی ی
جایگاهــی بــرای شــهروندان به منظــور مشــارکت در شــکل گیری نهــاد ناظــر پیــش  بینــی نشــده اســت. 
ــودن دامنــه صالحیت هــا و فقــدان  ــه محدودب ــه نظــر می رســد هیئــت نیــز باتوجه ب ــن ب ــر ای افــزون ب
ضمانت اجراهــای کافــی و مؤثــر، توفیــق چندانــی در بهره بــرداری از شــکایات و گزارش هــای واصلــه از 
طریــق کمیســیون اصــل نــود )شــکایت از طــرز کار قــوای ســه گانه( و مراجــع قضایــی و شــبه قضایــی 

نداشــته اســت.

بند دوم. رعایت حاکمیت قانون 

ــور  ــه منظ ــه ب ــن مؤلف ــخاص«2 و بنیادی تری ــت اش ــل »حاکمی ــه مقاب ــون«1 نقط ــت قان  »حاکمی
تضمیــن حقــوق و آزادی هــای شــهروندان می باشــد.3 حاکمیــت قانــون همچنیــن قاعــده ای اســت کــه 
بــه موجــب آن تصمیمــات و اقدامــات حکومتــی می بایســت بــر اســاس اصــول شناخته شــده حقوقــی 
ــی  ــدی حقوق ــون، چهارچوب بن ــت قان ــزی حاکمی ــی و مرک ــته اصل ــوند. هس ــام می ش ــه و انج گرفت
ــوزه  ــت.4 آم ــت( اس ــی آزادی )مل ــان واقع ــداران و صاحب ــدرت )زمام ــان ق ــف صاحب ــف و تکالی وظای
ــارات و صالحیت هــای زمامــداران و  ــا هــدف مقیــد کــردن قلمــرو اختی ــون همچنیــن ب حاکمیــت قان
مقامــات عمومــی بــه قواعــد و حــدود از پیــش تعییــن  شــده اســت.5 مفهــوم حاکمیــت قانــون درزمینــه 
ــش  ــه گزین ــه ک ــه همان گون ــت ک ــا اس ــن معن ــان بدی ــدگان پارلم ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــارت ب نظ
ــات و  ــر مصوب ــرد، نحــوه نظــارت ب ــون صــورت می پذی ــر اســاس قان ــدگان پارلمــان ب و انتخــاب نماین
رفتــار حرفــه ای آنــان نیــز می بایســت 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 حاکمیــت 
ــژه ای اســت  ــی وی ــون، ســاخت حقوق ــت قان ــوزه حاکمی ــر، هــدف از آم ــان دیگ ــه بی ــون اســت.7 ب قان
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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.

ــرار داد. در  ــارت ق ــی و نظ ــورد بازرس ــدگان را م ــه ای نماین ــار حرف ــوان رفت ــطه آن می ت ــه واس ــه ب ک
ــون، قلمــرو حق هــا و آزادی هــای عامــل )نظــارت شــونده( و دامنــه  ــر حاکمیــت قان جوامــع مبتنــی ب
ــار ترســیم قلمــرو صالحیت هــای  ــون در کن ــد. قان ــون تعییــن می کن صالحیت هــای نهــاد ناظــر را قان
نظارتــی نهــاد ناظــر، مبنــا و منشــأ برخــی حمایت هــا و ضمانت اجراهــا بــه نفــع عامــل نیــز می باشــد. 
بــرای نمونــه همان گونه کــه گذشــت، اگرچــه تمــام کشــورها، نظــارت بــر مصوبــات و رفتــار نماینــدگان 
ــازات خــاص  ــا و امتی ــا برخــی حمایت ه ــی می شــود ام ــر تلق ــری ضــروری و اجتناب ناپذی ــان ام پارلم
ــی شــده اســت.  ــدگان پیش بین ــرای نماین ــز ب ــری« نی ــی« و »تعرض ناپذی ــت پارلمان ــد »مصونی همانن

رعایــت حاکمیــت قانــون در مقولــه نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان پارلمــان را می تــوان از دو دیــدگاه 
مــورد تحلیــل قــرار داد. نخســت اینکــه آیــا قانــون کنونــی نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان از نظــر تقنینی 
ــت. دوم  ــی اس ــن ویژگی های ــد چنی ــا فاق ــد ی ــت می باش ــت و مانعی ــر جامعی ــی نظی دارای ویژگی های
ــداف  ــه اه ــل ب ــزان در نی ــه می ــه چ ــون ب ــن قان ــای همی ــتفاده از ظرفیت ه ــر در اس ــاد ناظ ــه نه اینک
ــت. در  ــرده اس ــره ب ــان( به ــدگان پارلم ــودن نماین ــخ نم ــاد و پاس ــگیری از فس ــده )پیش پیش بینی ش
ایــن صــورت می تــوان گفــت حاکمیــت قانــون بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای مهــم در نظــارت مؤثــر 

افتــاده اســت.

بند سوم. فراگیری و استمرار 

ــال و  ــه »فع ــارت ب ــیم نظ ــه تقس ــوان ب ــی می ت ــات عموم ــر مقام ــارت ب ــته بندی های نظ از دس
فراگیــر«1 و »منفعــل و مــوردی«2 اشــاره نمــود. نظــارت »فعــال و فراگیــر« به مثابــه یکــی از ویژگی هــای 
الزم بــرای نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان، نظارتــی را شــامل می شــود کــه در ســطح گســترده 
ــر  ــه دیگ ــال می شــود.3 ب ــای تحــت پوشــش اعم ــات و نهاده ــی مقام ــر تمام ــه صــورت مســتمر ب و ب
ــه صــورت  ــا، در هــر ســطح و جایگاهــی ب ــات و نهاده ــن قســم از نظــارت، تمامــی مقام ســخن در ای
ــق در  ــرِی نظــارت و تدقی ــی فراگی ــد. ویژگ ــرار می گیرن ــاد نظــر ق ــی نه ــل تحــت پوشــش کنترل کام
ــی  ــازد. بی طرف ــادر می س ــن متب ــه ذه ــی«5 را ب ــی طرف ــری«4 و »ب ــل »براب ــه اص ــه ب ــزوم توج آن،  ل
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 1. انصاف آیینی که به آن »عدالت شکلی« و »انصاف رویه ای« هم گفته می شود، به این معنی است که مقامات عمومی به هنگام

 تصمیم گیری مکلف به رعایت آیین ها و قواعد شکلی مشخصی باشند از جمله این قواعد شکلی می توان به حق معرفی وکیل، حق

 برخوداری از تصمیم بدون جانبداری )تصمیم بی طرفانه( و... می باشد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک به: هداوند، مهدی و

.دیگران، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، تهران، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ اول، 1389، ص 33

 2. هیوود،  اندرو، کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم موالی زاده، 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.

در ایــن معنــا را ایــن گونــه مــی تــوان تبییــن نمــود کــه نماینــدگان پارلمــان بایــد در معـــرض داوری 
ــداف  ــده اه ــد تأمین کنن ــاد ناظــر بای ــد و نظــارِت نه ــرار گیرن ــِر بی طــرف و منصــف ق ــاِد ناظ ــک نه ی
ــار  ــد اختی ــن معناســت کــه نهــاد ناظــر بای ــز بدی ــری نی و فلســفه وجــودی نظــارت باشــد. اصــل براب
ــا »آیینــی«1 اعمــال  ــه ای ی ــت انصــاف روی ــا رعای ــی و ب ــا اهــداف قانون و صالحیــت خــود را هم ســو ب
ــی  ــون و ناســازگاری پیش بین ــل قان ــه موضــوع تســاوی همــگان در مقاب ــن ب ــری همچنی ــد.2 براب نمای
اســتثنائات، معافیت هــا و امتیــازات مــوردی یــا اعطــای مخفیانــه مصونیت هایــی خــاص بــه برخــی از 
ــه برخــورد  ــد از هرگون ــار نماینــدگان بای ــر رفت ــن رو، نهــاد ناظــر ب ــد دارد.3 از ای ــراد و گروه هــا تأکی اف
ــای  ــا و گرایش ه ــان، باوره ــیت، زب ــگ، جنس ــژاد، رن ــای ن ــر مبن ــژه ب ــدگان، به وی ــا نماین ــاوت ب متف
سیاســی و غیرسیاســی و دیگــر اوضــاع و احــوال خــودداری کــرده و قانــون را بــدون هیــچ جانبــداری و 
غــرض ورزی نســبت بــه همــگان اِعمــال نمایــد؛ چراکــه هرگونــه تخطــی از ایــن اصــل بــه نقــض عدالــت 

می انجامــد.

ــش و  ــای نظــارت، نوعــی پای ــوان یکــی دیگــر از گونه ه ــه عن ــوردی« ب ــا نظــارت »منفعــل و م ام
بازبینــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه در ســطح محــدود و مــوردی اعمــال می گــردد و مبتنــی 
ــر  ــد در ســطح گســترده ب ــه نظــارت بای ــر اینک ــزون ب ــن اف ــر درخواســت و شــکایت اســت؛4 بنابرای ب
ــار  ــرد و رفت ــش عملک ــود؛ پای ــال ش ــتثناء پذیری اعم ــض و اس ــدون تبعی ــان ب ــای پارلم ــی اعض تمام
نماینــدگان می بایســت بــه شــکل مســتمر و دائمــی صــورت بگیــرد. شــوربختانه بــه نظــر می رســد در 
حــال حاضــر نظارتــی کــه نهــاد ناظــر )هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان( اِعمــال می نمایــد 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 90، مرجــع قضایــی، ســازمان بازرســی کل کشــور 
و...( بــه هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان ارائــه شــود، ایــن هیئــت، امــکان آغــار فراینــد رســیدگی 
و نظــارت را می یابــد. بــه عبارتــی دیگــر نظــارت نهــاد ناظــر بــر رفتــار نماینــدگان فراگیــر و مســتمر 

نیســت.
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بند چهارم. کارآمدی و اثربخشی

 از جملــه بایســته های هــر حکومــت مردم ســاالر و مبتنــی بــر حاکمیــت قانــون، نظــارت کارآمــد 
ــوان  ــوب را نمی ت ــذاری مطل ــدی«2 و اثرگ ــت.1 »کارآم ــداران اس ــرد زمام ــار و عملک ــر رفت ــر ب و مؤث
منحصــر بــه نظریه هــا و دکتریــن حقوقــی دانســت، بلکــه آن را بایــد در ســامانه های نظارتــی منســجم 
ــر  ــرای نظــارت ب ــی منطقــی ب ــوان مبنای ــه عن و کارآمــد نیــز جســتجو نمــود. مؤلفــه »کارآمــدی«3 ب
ــدگان و  ــی نماین ــار ارتکاب ــان رفت ــی می ــه منطق ــاد رابط ــال ایج ــه دنب ــدگان ب ــه ای نماین ــار حرف رفت
اهــداف مــورد نظــر قانــون برمی آیــد.4 فراینــد یــا مراحــل نظــارت کارآمــد و کنتــرل مطلــوب عبارتنــد 
از:1- تعییــن معیــار یــا مبنــای نظــارت؛ 2- پایــش عمــل و تــرک عمــل بــر اســاس معیــار قانــون؛ 3- 
ــات  ــری مقام ــت نظارت پذی ــوب.5 خصل ــازات مطل ــورد و مج ــات؛ 4- برخ ــات و تخلف ــخیص انحراف تش
ــی  ــا زمینــه نظارت ــی مشــخص و ضوابطــی مــدون تعییــن شــوند ت عمومــی ایجــاب می کنــد، نهادهای
ــوان گفــت؛ نظــارت و  ــن اســاس مــی ت ــر ای ــد.6 ب ــه ای نماینــدگان تحقــق یاب ــار حرف ــر رفت کارآمــد ب
کنتــرل، دارای مبنــا، هــدف، فعالیت هــای منظــم و بازخــورد اســت. از اینــرو اگــر، فرآیندهــا و مراحــل 

ــود. ــدوار ب ــارت امی ــدی نظ ــه کارآم ــوان ب ــرد، می ت ــارت به درســتی انجــام پذی نظ

ــار  ــر رفت ــارت ب ــودن نظ ــر ب ــد و مؤث ــوان کارآم ــن می ت ــارت، همچنی ــدی نظ ــث کارآم در بح
نماینــدگان را بــه ایــن صــورت تفســیر نمــود کــه ســامانه نظــارت و کنتــرل بایــد بتوانــد بــه گونــه ای 
بــا متخلــف و خطــاکار برخــورد نمایــد کــه اهــداف مدنظــر قانونگــذار از نظــارت )پیشــگیری از تخلــف 
و پاســخگویی( محقــق گــردد، آن گاه می تــوان گفــت نظــارت دارای کارآمــدی و اثرگــذاری اســت؛7 بــه 
دیگــر ســخن، نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد حرفــه ای نماینــدگان پارلمــان زمانــی معنــای واقعــی پیــدا 
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ــه  ــوع جــرم و تخلــف و از ســوی دیگــر منجــر ب می کنــد کــه از یــك جهــت موجــب پیشــگیری از وق
پیگیــری و برخــورد بــا متخلــف و خطــاکار گــردد. 

گفتار سوم. نظارت بر رفتار نمایندگان در حقوق اداری ایران

ــان  ــدگان پارلم ــال نماین ــر اعم ــارت اداری ب ــرد نظ ــی ترین کارک ــت، اساس ــه گذش ــه ک همان گون
ــر  ــدرت )فسادســتیزی( و پاســخگو نمــودن مقامــات عمومــی در براب ــوان در مهــار و کنتــرل ق را می ت
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 دقیق تــر نســبت 
ــون  ــران در مقدمــه قان ــن راســتا قانونگــذار اساســی ای ــه دیگــر نظام هــا را مطــرح مــی ســازد. در ای ب
ــه  ــر »حکومــت صالحــان«1 تأکیــد و بدین وســیله زمین ــاء ب ــه 105 ســوره انبی ــه اســتناد آی اساســی ب
تحقــق آن را پیش بینــی 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 پیش بینــی شــده بــرای پایــش رفتــار حرفــه ای نماینــدگان در نظــام حقوقــی ایــران مســتلزم 
طــرح پرســش هایی بــا ایــن مضمــون اســت کــه آیــا حقــوق اداری ایــران ســازوکارهای الزم در راســتای 
ــا  ــت؟ آی ــوده اس ــی نم ــدگان را پیش بین ــودن نماین ــخگو نم ــری و پاس ــن نظارت پذی ــعه و تضمی توس
ــی  ــاالری منته ــی و مردم س ــی اداره مل ــه تجل ــم ب ــن مه ــرای ای ــده ب ــای تعیین ش ــا و فراینده ابزاره
ــون اساســی  ــه رویکــرد قان ــه بررســی جداگان ــر ب ــوق ناگزی ــه پرســش های ف ــرای پاســخ ب می شــود؟ ب
ایــران بــه عنــوان هنجــار عالــی و قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان به مثابــه هنجــار تالــی هســتیم.

بند اول. رویکرد قانون اساسی

باتوجه بــه اینکــه اصــول بنیادیــن حاکــم بــر اداره ریشــه در حقــوق اساســی دارد و همــواره از ایــن 
ــن  ــوان عالی تری ــه عن ــی ب ــون اساس ــود، قان ــاد می ش ــوق اداری ی ــل حق ــه مکم ــوق به مثاب ــته حق رش
ــوق و  ــا، حق ــن ارزش ه ــده مهم تری ــی ـ سیاســی در هــر کشــور، در بردارن ــن ســند حقوق و الزام آورتری
ــی و  ــات عال ــای مقام ــارات و صالحیت ه ــدود اختی ــی، ح ــاخصه های حکمران ــن، ش ــای بنیادی آزادی ه
نهادهــای حاکمیــت و تبیین کننــده حقــوق ملــت اســت. از جملــه حقــوق اساســی ملت هــا ایــن اســت 
ــتگی های  ــل شایس ــد از حداق ــد بای ــده می گیرن ــی را برعه ــداری و حکمران ــه زمام ــی ک ــه نمایندگان ک
فــردی و اخالقــی برخــوردار باشــند.2 در ایــن راســتا قانونگــذار اساســی ج.ا.ا نیــز از ایــن موضــوع غافــل 

1-»ان االرض یرثها عبادی الصالحون...«

2-Hyland, J. T. )1985(. Teaching about the Constitution: Relationships between Teachers' Subject Matter Knowledge, Ped-

agogic Beliefs and Instructional Decision Making regarding Selection of Content, Materials, and Activities. Summary of 

Research Findings.p;76.
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ــه  ــت ک ــوان گف ــی، می ت ــون اساس ــدد قان ــول متع ــاد اص ــه و مف ــق در مقدم ــا تدقی ــت. ب ــوده اس نب
ــه  ــت. چنان ک ــراوان اس ــت ف ــد اهمی ــام ج.ا.ا واج ــداران در نظ ــی زمام ــردی و اخالق ــتگی های ف شایس
یکــی از اهــداف انقــالب اســالمی فراهــم ســاختن شــرایط مســاعد بــرای تصــدی امــور مملکــت توســط 
صالحــان اســت. قرینــه ایــن موضــوع را می تــوان در مقدمــه قانــون اساســی یافــت کــه مقــرر مــی دارد: 
»... در ایجــاد نهادهــا و بنیادهــای سیاســی کــه خــود پایــه تشــکیل جامعــه اســت بــر اســاس برداشــت 
ــر ایــن، مــدل حکمرانــی  ــد«. افــزون ب مکتبــی، صالحــان عهــده دار حکومــت و اداره مملکــت می گردن
منــدرج در قانــون اساســی ایــران و ابتنــای آن بــر حاکمیــت توأمــان الهــی و مردمــی کــه بــه تعبیــر 
ــه  ــم ب ــی را قائ ــت ربان ــه ای از اداره عمومــی و هدای ــن مــدل، آمیخت ــی »ای برخــی اندیشــمندان حقوق
ــه  ــبت ب ــر نس ــر و مطلوب ت ــارت دقیق ت ــزوم نظ ــت«1، ل ــوده اس ــی نم ــدرات اجتماع ــداری و مق زمام
ــًا  ــا، صراحت ــران نه تنه ــی ای ــذار اساس ــاره، قانونگ ــازد. در این ب ــادر می س ــن متب ــه ذه ــا ب ــایر نظام ه س
ــای  ــایر نظام ه ــا س ــگام ب ــه هم ــه، بلک ــدگان نپرداخت ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــارت ب ــزوم نظ ــه ل ب
حقوقــی، حتــی برخــی امتیــازات تحــت عنــوان »مصونیــت پارلمانــی«2 و »تعرض ناپذیــری«3 را بــرای 
ــار  ــر رفت ــارت ب ــان نظ ــدی می ــدن مرزبن ــن ش ــرای روش ــه ب ــوده اســت ک ــی نم ــدگان پیش بین نماین

ــم. ــا می پردازی ــن آنه ــه تبیی ــی ب ــدگان و مصونیــت پارلمان ــه ای نماین حرف

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 اعــالم جــرم علیــه آنهــا، یــا 
ــان  ــدگان در جری ــی از ســوی نماین ــان مطلب ــد.4 چــه آنکــه ممکــن اســت بی اعمــال پلیســی معاف ان
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 
ــامانی ها را  ــا نابه س ــاگری ها ی ــی افش ــا برخ ــد ی ــاد می کن ــت انتق ــال دول ــخنرانی از اعم ــن س و در حی
بــر مــال می کنــد، از وزیــران پرســش می کنــد یــا آنهــا را مــورد اســتیضاح قــرار می دهــد، همــه ایــن 
ــت  ــوق مل ــت از حق ــن صیان ــد؛ بنابرای ــاد کن ــه وی ایج ــی را علی ــن اســت خصومت های ــات ممک اقدام
ــود  ــغل خ ــه ش ــده باتوجه ب ــطه آن نماین ــه به واس ــت ک ــی اس ــت پارلمان ــی مصونی ــای پیش بین مبن

 1. هاشمی، سید محمد، )1382(، »نظارت شورای نگهبان انضباطی نه استصوابی و نه استطاعی«، 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 

Discourse.2019. p. 44.
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ــه معنــای عــدم مســئولیت  ــی ب بایــد در مقــام اظهــار و گفتــار آزاد باشــد؛ بنابرایــن مصونیــت پارلمان
نماینــدگان در ایفــای وظایــف نمایندگــی اســت کــه ایــن عــدم مســئولیت، مطلــق و مــداوم اســت.1 
»مطلــق«2 بــه ایــن معنــا کــه آنچــه در قلمــرو وظایــف نمایندگــی اســت مشــمول ایــن مصونیــت اســت 
ــه دوره نمایندگــی نیســت و پــس از  ــن مصونیــت محــدود ب ــن جهــت اســت کــه ای و »مــداوم«3 بدی
پایــان دوره نیــز نســبت بــه اعمالــی کــه در دوران نمایندگــی انجــام شــده، پابرجــا می مانــد؛ بنابرایــن 
اصــل عــدم مســئولیت تنهــا عمــل پارلمانــی همــراه بــا هــدف پارلمانــی را شــامل می شــود؛ بــر ایــن 
ــر  ــی اگ ــد حت ــدا کن ــی پی ــی و غیرپارلمان ــه خصوص ــده جنب ــردار نماین ــار و ک ــه گفت ــاس چنانچ اس
ــد ســایر شــهروندان  ــده همانن ــردد و نماین ــاد شــده جــاری نمی گ ــس باشــد، اصــل ی در صحــن مجل
ــزاری  ــی اب ــود.4 در حقیقــت، مصونیــت پارلمان ــررات عمومــی کشــور خواهــد ب مشــمول قوانیــن و مق
بــرای تضمیــن آزادی نماینــدگان مجلــس در اظهارنظــر و رأی خویــش و نیــز نوعــی پوششــی قانونــی 
ــن صــورت  ــتا اصــل 86 ق.ا. بدی ــن راس ــده اســت.5 در ای ــر نماین ــال فشــار ب ــری از اعم ــرای جلوگی ب
ــف  ــای وظای ــام ایف ــس در مق ــدگان مجل ــرار داده اســت: »نماین ــورد اشــاره ق ــی را م مصونیــت پارلمان
ــه در  ــی ک ــبب نظرات ــه س ــا را ب ــوان آنه ــد و نمی ت ــاًل آزادن ــود کام ــر و رأی خ ــی در اظهارنظ نمایندگ
مجلــس اظهــار کرده انــد یــا آرایــی کــه در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی خــود داده انــد تعقیــب یــا 
توقیــف کــرد«.6 البتــه بایــد یــادآور شــد شــورای نگهبــان بــه اســتناد مفــاد اصــل 86 قانــون اساســی 

بــر ایــن مصونیــت قیــودی را وارد دانســته کــه در جــای خــود قابــل تأمــل و تعمــق اســت.7

ب. تعرض ناپذیری

اصــل تعرض ناپذیــری 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 

1. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی 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.

 5.  نیکونهاد، 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

 6. گفتنی است متن اصل 86 قانون اساسی عینًا در ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بدین شرح آمده است:  »نمایندگان  

 مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاماًل 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

 7. برای 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 58، 1381، ص 247
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ــل  ــه دلی ــده ب ــب نماین ــه تعقی ــد ک ــر می ده ــس اطمینان خاط ــه مجل ــل ب ــن اص ــت ای ــت.1 رعای اس
اخــالل در کار مجلــس نیســت.2 در نظــام حقوقــی ایــران تعــرض ناپذیــری نماینــدگان ابتــدا در اصــل 
12 قانــون اساســی مشــروطه بــه ایــن صــورت پیش بینــی شــده بــود کــه »تعقیــب و ســلب مصونیــت 
نماینــده )گان( در پارلمــان در مــورد فعالیت هــای خــارج از حــوزه وظایــف نمایندگــی مــی بایســت بــه 
اطــالع و تصویــب می رســید«؛ امــا در قانــون اساســی ج.ا.ا چنیــن حقــی بــرای نماینــدگان بــه رســمیت 
شــناخته نشده اســت و اصــل مربــوط بــه آن بــه دلیــل اختــالف نظــر زیــاد خبــرگان قانــون اساســی و 
به ویــژه، نظــر مخالــف برخــی خبــرگان فقیــه کــه آن را امتیــازی زائــد و متعــارض بــا برخــی موازیــن 

اســالم مــی دانســتند تصویــب نشــد.3

ــدگان چیســت و چــرا  ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــی و نظــارت ب ــت پارلمان ــن مصونی ــرز بی اینکــه م
ــه صــورت هم زمــان  ــی، هــر دو مفهــوم را در نظــام حقوقــی خــود ب تمامــی جوامــع مردم ســاالر کنون
ــد؟ از مباحــث مهمــی اســت کــه تبییــن و تحلیــل آن خالــی  ــر تضمیــن آن تأکیــد دارن پذیرفتــه  و ب
از فایــد نخواهــد بــود. بــدون تردیــد در پــس ایــن پذیــرش و تــالش بــرای تحقــق و تضمیــن توأمــان 
ــم و  ــداران را تنظی ــدرت زمام ــد ق ــح آن می توان ــه درک صحی ــت ک ــه اس ــی نهفت ــدف مهم ــا ه آنه
ــر  ــع تصوی ــان در واق ــه پارلم ــت اگرچ ــوان گف ــتا می ت ــن راس ــد. در ای ــن نمای ــت را تضمی ــوق مل حق
کوچک شــده ای از ملــت، در ســاختار حکمرانــی و نمایندگــی نیــز منصبــی »ملــی«4 و »کلــی«5 اســت 
کــه از طریــق مراجعــه بــه آراء عمومــی تحقــق مــی یابــد امــا بایــد در نظــر داشــت، ِصــرف برگــزاری 
انتخابــات نمی توانـــد تجلــی بخــش خواســت واقعــی مــردم در اعمــال حاکمیــت تلقــی گــردد. بــه ایــن 
معنــا کــه هــر چنــد گزینش نمایندگان، شـــرط الزم برای اســـتقرار مـردم ســـاالری اســـت امـــا شـــرط 

1. هاشمی، همان، ص 126  

 2. این اصل در  اغلب کشورهای پیرو نظام حقوقی رومی ژرمنی وجود دارد. برای نمونه در ماده 26 قانون 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 دادگاه های 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.

 3. اداره کل امور  فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،

.تهران، جلد چهارم، 1364، صفحات 912-909 و 940 – 930

 4. اصل 84 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: »هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل . 

.»داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید

 5. هرچند 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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ــرار  ــدرت و ق ــه عرصــه ق ــس از ورود ب ــت، پ ــدگان منتخــب مل ــافی نیســت و ممکــن اســت نماین کـ
گرفتــن در چرخــه حکمرانــی، از مســیر اصلــی خــود کــه حرکــت در مســیر قانــون و صیانــت از حقــوق 

ملــت اســت منحــرف گردنــد.1

افــزون بــر آن، نماینــدگان پارلمــان از آن جهــت کــه امانــت دار ملــت در اِعمــال قــدرت بــه شــمار 
ــراد، انتظــارات  ــای اف ــوق و آزادی ه ــه، حق ــد. چــه آنک ــده دارن ــر عه ــی را ب ــد، مســئولیت گران می رون
ــار  مــردم، اســتقالل و امنیــت کشــور و نیــز مفاهیــم اعتقــادی و ایدئولوژیــک جامعــه در معــرض رفت
ــتن  ــده انگاش ــت و نادی ــدم دق ــامحه، ع ــن مس ــر کمتری ــن منظ ــت.2 از ای ــدگان اس ــه ای نماین حرف
ــذا  ــازد؛ ل ــه س ــراد جامع ــه اف ــری را متوج ــارت های جبران ناپذی ــد خس ــده می توان ــای یادش ارزش ه
ــزوم  ــن ل ــد زد؛ بنابرای ــر تأیی ــان مه ــردار آن ــال و ک ــام اعم ــر تم ــته ب ــم و گوش بس ــوان، چش نمی ت
پاســخگو نمــودن نماینــدگان در برابــر ملــت و اهمیــت وافــری کــه مقولــه نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای 
ــوان  ــد را می ت ــال می کن ــی دنب ــع مردم ســاالر کنون ــی جوام ــات سیاســی و اجتماع ــدگان در حی نماین
از دالیــل لــزوم نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان در نظــر گرفــت. در مقابــل نبایــد از ایــن نکتــه 
غافــل مانــد کــه وظیفــه خطیــر و سرنوشت ســاز نمایندگــی ایــن منصــب را همــواره بــا بغــض و کینــه 
ــد، برخــی  ــی اقتضــاء می کن ــی و نظــم عموم ــع عموم ــذا مناف ــازد، ل ــران مواجــه می س ــگ دیگ و نیرن
ــی  ــدگان پیش بین ــرای نماین ــری« ب ــی« و »تعرض ناپذی ــت پارلمان ــوان »مصونی ــت عن ــازات تح امتی
ــم  ــدگان را فراه ــات نماین ــا و تخلف ــد موجــب چشم پوشــی از خطاه ــازات نبای ــن امتی ــه ای ــود. البت ش

ــدارد. ــر اقدامــات و رفتــار آنهــا را از نظــر دور ب ســاخته و نظــارت ب

در همیــن راســتا و بــا هــدف روشــن ســاختن مــرز بیــن مصونیــت پارلمانــی و نظــارت بــر رفتــار 
نماینــدگان، قانونگــذار در مفــاد تبصــره 2 مــاده 6 قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان نیــز 
ــه آن  ــون اساســی ب ــه حقــوق نمایندگــی ملــت کــه در قان ــوط ب مقــرر نمــوده اســت:»کلیه امــور مرب
تصریــح شــده اســت اعــم از اظهارنظــر و اعــالم 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 رئیس جمهــور و رأی 
اعتمــاد و عــدم اعتمــاد و مأموریت هــای محولــه کــه همــه آنهــا در راســتای ایفــای وظایــف نمایندگــی 
ــا  ــه عمــل می آیــد از شــمول مجــازات موضــوع ایــن مــاده مســتثنی اســت«. همچنیــن قانونگــذار ب ب

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.

 2. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، مبانی و کلیات، تهران، انتشارات دانشگاه

.تهران، 1383، ص 181
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ــدگان  ــته: »نماین ــعار داش ــون اش ــن قان ــاده 9 همی ــاد م ــی در مف ــون اساس ــل 86 قان ــی اص درج عین
مجلــس در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی در اظهارنظــر و رأی خــود کامــاًل آزادنــد و نمی تــوان آنهــا 
را بــه ســبب نظراتــی کــه در مجلــس اظهــار کرده انــد یــا آرائــی کــه در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی 
ــت توجــه اینجاســت کــه قانونگــذار در تبصــره  ــه جال ــا توقیــف کــرد«. نکت ــد تعقیــب ی خــود داده ان
یــک ایــن مــاده، تشــخیص مصادیــق موضــوع اصــل 86 قانــون اساســی و مــاده 75 آیین نامــه داخلــی 
ــرار داده  ــت نظــارت ق ــده هیئ ــف از آن( را برعه ــی و تخل ــف نمایندگ ــای وظای ــق ایف ــس )مصادی مجل
اســت کــه ایــن امــر بــا هــدف اصلــی از تصویــب قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان کــه مقابلــه بــا 
تعــارض منافــع و پاســخگو نمــودن نماینــدگان می باشــد، در تضــاد اســت. ضمــن اینکــه تخلــف از ایــن 
حمایــت قانونــی از نماینــدگان را حتــی اگــر از ســوی مراجــع قضایــی ارتــکاب یافتــه باشــد را مطابــق 
ــا  ــون یادشــده، حســب مــورد مســتوجب مجــازات انتظامــی از درجــه پنــج ت ــه قان تبصــره دو مــاده ن
هفــت در نظــر گرفتــه اســت. از ایــن منظــر حتــی صالحیــت تعقیــب و مجــازاِت نماینــدگاِن متخلــف از 

ســوی قــوه قضاییــه نیــز تحدیــد گردیــده اســت. 

بند دوم. رویکرد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

ــدف از آن  ــرد، ه ــورت پذی ــه ص ــادی ک ــر نه ــط ه ــدگان توس ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــارت ب نظ
قانون مــداری، تأمیــن آزادی واقعــی شــهروندان، پیشــگیری از فســاد و برخــورد بــا آن اســت.1 حــال ایــن 
پرســش مطــرح اســت کــه آیــا فراینــد و چگونگــی نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان و نیــز صالحیت هــای 
کنونــی نهــاد ناظــر می توانــد راه گشــای مشــکالت و چالش هــای موجــود باشــد؟ اگــر چنیــن نیســت، 
چــه کاســتی ها و مشــکالتی در ایــن خصــوص وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه پرســش های فــوق، ضمــن 
معرفــی نهــاد ناظــر )هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان(، ســاختار و ترکیــب اعضــاء و نیــز قلمــرو 

ــم.  ــر می گذرانی ــارات آن را از نظ ــا و اختی صالحیت ه

الف. ساختار و ترکیب اعضاء نهاد ناظر

ــت.  ــی اس ــاختار و صالحیت های ــازمان، س ــود س ــتلزم وج ــادی مس ــر نه ــر ه ــوب ب ــارت مطل نظ
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 کمیســیون های دائمــی مجلــی 
ــودن محــض آن را تداعــی می کنــد.  ــی ب ــه در ترکیــب اعضــاء نهــاد ناظــر، پارلمان می باشــد کــه مداق
ــر  ــدی آن ب ــل ناکارآم ــوان از دالی ــر را می ت ــاد ناظ ــای نه ــاب اعض ــد انتخ ــی و فرآین ــب پارلمان ترکی
شــمرد. چــه آن کــه بــه اســتناد بنــد الــف و تبصــره دو مــاده یــک قانــون مزبــور، افــزون بــر انتخــاب 
ــایر  ــت از س ــان عضوی ــی داوطلب ــر، معرف ــاد ناظ ــت در نه ــرای عضوی ــه ب ــای هیئت رئیس ــی از اعض یک
کمیســیون ها بــرای رأی گیــری در صحــن نیــز بــر عهــده هیئت رئیســه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن 
داوطلبــان عضویــت بایــد رأی اکثریــت مطلــق نماینــدگان را کســب نماینــد کــه ایــن فراینــد عضویــت 
ــدوی و تجدیدنظــر( و عــدم عضویــت نماینــده  ــی اعضــای هیئــت نظــارت )ب ــاًل پارلمان و ترکیــِب کام
نهادهــای مردمــی )مدنــی( و قــوه قضاییــه، امــکان اِعمــال نفــوذ هیئت رئیســه مجلــس را افزایــش داده 
ــای سیاســی را  ــدگان اقلیت ه ــژه نماین ــان به وی ــع ســایر اعضــای پارلم و موجــب نادیده انگاشــتن مناف
ــر،  ــاد ناظ ــرای نه ــدل ب ــای علی الب ــی اعض ــدم پیش بین ــوق ع ــوارد ف ــر م ــزون ب ــازد. اف ــم می س فراه
به ویــژه در مواقعــی کــه بــه اســتناد مــاده هفــت قانــون، موضــوع رســیدگی نهــاد ناظــر، گزارش هــای 
ــا تجدیدنظــر( باشــد و وی حــق شــرکت در جلســه  ــدوی ی ــت )ب ــه یکــی از اعضــای هیئ ــه علی واصل
ــی  ــی نرســیده و تصمیــم گرفتــه شــده، بنیان ــه حــد نصــاب قانون ــوط را نداشــته باشــد، جلســه ب مرب
ــد رســیدگی  ــدت و رون ــت، م ــدی تشــکیل جلســات هیئ ــن زمان بن ــح نخواهــد داشــت. همچنی صحی
ــیدگی  ــه رس ــب اطال ــد موج ــر می توان ــن ام ــت و همی ــخص نیس ــده مش ــکیل ش ــای تش ــه پرونده ه ب
ــازد. در  ــم س ــی را فراه ــی و سیاس ــای حزب ــدارک و زدوبنده ــواهد و م ــن ش ــن رفت ــال از بی و احتم
ــداده، بلکــه حتــی اســتمرار ایــن ترکیــب و فراینــد رســیدگی  ایــن حالــت نه تنهــا فسادســتیزی رخ ن
ــرای  ــه ای ب ــی( هیئت رئیســه و زمین ــال ســالیق سیاســی )حزب ــزار اِعم ــه اب ــاد ناظــر را ب ــد نه می توان

افزایــش فســاد مبــدل کنــد. 

ب. صاحیت ها و اختیارات نهاد ناظر

ــورد  ــدگان پارلمــان م ــر اعمــال نماین ــه نظــارت اداری ب ــه در زمین ــات مهمــی ک یکــی از موضوع
توجــه اســت، قلمــرو صالحیت هــای نظارتــی نهــاد ناظــر می باشــد کــه در دو حالــت کلــی صالحیــت 

»مالــی« و »غیرمالــی« قابــل تبییــن اســت.

1. صالحیت های مالی 
ــه ای  ــار حرف ــر رفت ــی کــه نهــاد ناظــر ب ــی یکــی از مهم تریــن صالحیت های صالحیــِت نظــارِت مال
ــدگان،  ــار نماین ــر رفت ــی ب ــارت مال ــوع نظ ــن ن ــد. متداول تری ــوردار باش ــد از آن برخ ــدگان بای نماین
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ــای  ــل فرم ه ــا تکمی ــورت ارادی و ب ــه ص ــدگان ب ــه نماین ــن معناک ــه ای ــت.2 ب ــاری«1 اس »خوداظه
ــه مســافرت ها و درآمدهــای ناشــی از مشــاغل خــارج  ــای دریافتــی، هزین مخصوصــی دارایی هــا، هدای
ــه  ــرای نمون ــد.3 ب ــالم می کنن ــی شــده اع ــن موضــوع پیش بین ــرای ای ــه ب ــادی ک ــه نه از پارلمــان را ب
در حقــوق برخــی کشــورها ماننــد فرانســه، اســترالیا و آمریــکا نماینــدگان پارلمــان افــزون بــر اینکــه 
می بایســت 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 
شفاف ســازی مالــی( ارائــه کننــد، مکلفنــد بــر اســاس قاعــده »اعــالم منظــم«4 در زمــان هــای از پیــش 
ــه دســت  ــود ب ــع خ ــی در مناف ــرات خــاص و اتفاق ــرگاه تغیی ــز ه ــاالنه( و نی ــواًل س ــده )معم تعیین ش

آورنــد بــر اســاس قاعــده »اعــالم اتفاقــی«5 ، آن را اعــالم نماینــد.6

ــد  ــران، بای ــوق ای ــان در حق ــدگان پارلم ــی نماین ــات مال ــخیِص تخلف ــت تش ــوص صالحی در خص
ــرای نماینــدگان پیش بینــی ننمــوده اســت،  ــی را ب گفــت؛ اواًل قانونگــذار قاعــده اعــالم منظــم و اتفاق
ثانیــًا نظــارت پیش بینی شــده در قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان یــک نظــارت پســینی اســت کــه 
پــس از وصــول گــزارش و شــکایت امــکان تحقــق می یابــد. ایــن بدیــن معناســت کــه نهــاد ناظــر راســًا 
و مســتقاًل امــکان مداخلــه و کشــف تخلــف و فســاد را نــدارد. همچنیــن بــا وجــود ایــن کــه قانونگــذار 
ایــران بــا تصویــب مــاده 2 قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان، در مقــام بیــان صالحیت هــای 
ــتفاده،  ــاره سوء اس ــه درب ــای واصل ــه گزارش ه ــوده: »ب ــح نم ــده و تصری ــر آم ــارت ب ــت نظ ــی هیئ مال
ــا  ــود«، ام ــیدگی می ش ــارف رس ــای غیرمتع ــا و هزینه ه ــده و درآمده ــی نماین ــی و اخالق ــف مال تخل
ــد.  ــس کن ــا را منعک ــن گزارش ه ــت ای ــرار اس ــادی ق ــا نه ــام ی ــس، مق ــه ک ــه چ ــت ک ــخص نیس مش
ــه(  ــوه قضایی ــور، ق ــی کل کش ــازمان بازرس ــد س ــاص )مانن ــای خ ــه و نهاده ــراد جامع ــک اف ــا یکای آی
امــکان ارســال گــزارش و شــکایت دارنــد؟ بنابرایــن چگونگــی ایــن رســیدگی مشــخص نشــده اســت. 

ــد. ــم باش ــی فراه ــن امکان ــت چنی ــاالرانه می بایس ــارت مردم س ــک نظ ــه در ی درحالی ک

1-Self-declared.

 2. ویژه، محمدرضا، رضایی، آزاد، روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان با تأکید بر حقوق ایران، فصلنامه . 

.مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 74، 1392، ص 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.

 6. کوهکن، علیرضا، موحدی، سمانه، نحوه نظارت بر درآمدهای مالی نمایندگان و مقامات دولتی فرانسه، مرکز . 

.پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات سیاسی، شماره مسلسل 11939، 1390، ص 80
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 1. ماده شش قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص چنین مقرر می دارد: »هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و

 شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده )6( قانون آیین نامه داخلی مجلس

 شورای اسالمی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد. 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 یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم. ث

 ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص. ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در

 هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها. 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

 2. برای 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

 3. تبصره یک ماده شش قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص چنین مقرر می دارد: »درصورتی که هیئت

 تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطالع شورای نگهبان

».می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می نماید

ــدود،  ــی مح ــورت نامعقول ــه ص ــت ب ــی هیئ ــارات تنبیه ــا و اختی ــه ضمانت اجراه ــن دامن همچنی
ــودن  ــر ب ــا کم اث ــر ی ــوان در بی اث ــج آن را می ت ــی از نتای ــه یک ــت ک ــی اس ــًا انضباط ــق و غالب مضی
کارکــرد نهــاد ناظــر مشــاهده نمــود.1 در تأییــد ایــن ادعــا مــی تــوان بــه اظهــار نظــر رســمی ســخنگوی 
ــان بیــش از دویســت  ــه اعــالم نمــود؛ »از می ــدگان اشــاره داشــت ک ــار نماین ــر رفت هیئــت نظــارت ب
پرونــده )اعــم از شــکایت و گــزارش( کــه در طــول مجلــس دهــم در هیئــت نظارت بــر رفتــار نمایندگان 
ــا پــس احــراز تخلــف تنهــا  ــا مختومــه شــده ی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ اغلــب پرونده هــا ی
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 
ــذا حتــی  ــا تنبیهــی بیــش از تنبیــه کســر از حقــوق اســت؛ ل ــرای اعمــال مجــازات ی و اختیــار الزم ب
در جریــان رســیدگی بــه برخــی از پرونده هــا بــرای نمونــه مســائل و تخلفــات مالــی چنانچــه تخلــف 
و سوءاســتفاده محــرز گــردد بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده شــش قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار 
ــه اطــالع شــورای نگهبــان و رســیدگی مراجــع قضایــی ارســال مــی  ــده را ب نماینــدگان، هیئــت پرون
نمایــد.3 البتــه بایــد یــادآور شــد کــه گرچــه امــکان ارســال پرونــده بــرای رســیدگی بــه مراجــع قضایــی 
ــورداری  ــه برخ ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر جاس ــا ب ــام پ ــن ابه ــان ای ــا همچن ــت ام ــده اس ــی ش پیش بین
نماینــدگان از مصونیــت پارلمانــی، در صــورت بــروز اختــالف بیــن هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
و قــوه قضاییــه )در مقــام اعــالم جــرم، محکومیــت و مجــازات( مرجــع حــل اختــالف کــدام نهــاد اســت. 
بنابرایــن ضــرورت دارد قانونگــذار در فرآینــد بازنگــری و بازآرایــی ترکیــب و ســاختار خــود بــرای ایــن 

ــد.  ــز چاره اندیشــی کن مســئله نی
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در نظــام حقوقــی ایــران به ویــژه 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 اعــالم 
دارایی هــای نماینــدگان مشــخص نیســت، امــکان تحقــق آن دشــوار اســت. ضمــن اینکــه در اجــرای 
اصــل 142 قانــون اساســی و بــا تصویــب قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات، مســئوالن و کارگــزاران 
ج.ا.ا )1391/02/17( »ســامانه ثبــت دارایی هــای مقامــات عمومــی« راه انــدازی شــد و ســازوکار نظــارت 
ــدرج  ــی من ــات عموم ــتا، مقام ــن راس ــت. در ای ــود گرف ــه خ ــی ب ــدگان، شــکل عمل ــی نماین ــر دارای ب
ــازه زمانــی آغــاز و پایــان  در مفــاد مــاده ســه قانــون فــوق )از جملــه نماینــدگان پارلمــان( بایــد در ب
مســئولیت خویــش، دارایــی خــود، همســر و فرزنــدان تحــت تکفــل خــود را بــه صــورت خوداظهــاری 
ــاییم  ــخن بگش ــاب س ــه، ب ــد منصفان ــک نق ــام ی ــر در مق ــد. اگ ــالم نماین ــه اع ــس قوه قضایی ــه رئی ب
ــون در  ــن قان ــرای ای ــات اج ــه زیرســاخت ها و مقدم ــه نظــر نمی رســد ک ــه ب ــم ک ــد بگویی ــر بای ناگزی
کشــور فراهــم باشــد به خصــوص اینکــه اعــالم میــزان امــوال و دارایی هــا توســط مســئولین، صرفــًا در 
قالــب خوداظهــاری بــوده و در قانــون هیچ گونــه ضمانــت اجــرا و نیــز مرجعــی مشــخص بــرای کشــف 
واقعیــت در صــورت عــدم اعــالم دارایــی، پیش بینــی نگردیــده و قــوه قضاییــه تنهــا در صورتــی مجــاز 
ــای خــود،  ــوال و دارایی ه ــزان ام ــالم می ــه اع ــدام ب ــات و مســئولین اق ــه مقام ــه رســیدگی اســت ک ب

همســر و افــراد تحــت تکفــل خــود نمــوده باشــند.

ــه  ــه هدی ــدگان، دریافــت هرگون ــار نماین ــر رفت ــون نظــارت ب ــاده ســه قان ــر اســاس م ــن ب همچنی
نقــدی یــا غیرنقــدی غیرمتعــارف تحــت هــر عنــوان توســط نماینــدگان ممنــوع و مرتکــب، مســتوجب 
ــه  ــوان برداشــت نمــود ک ــن می ت ــاده چنی ــی از منطــوق م ــه شــده ول اعمــال مجــازات در نظــر گرفت
ــای  ــت هدای ــط دریاف ــه فق ــوع نشــده بلک ــی ممن ــه کل ــس ب ــدگان مجل ــه توســط نماین ــت هدی دریاف
ــت  ــارف قابلی ــوم غیرمتع ــه مفه ــت.1 درحالی ک ــده اس ــوع ش ــارف« ممن ــدی »غیرمتع ــدی و غیرنق نق
تفســیر گســترده و موســعی را دارد و به ســهولت نمی تــوان حــدود و ثغــور آن را تعییــن نمــود. 
همچنیــن در نظــام حقوقــی ایــران نه تنهــا بــه اعــالم هزینــه مســافرت ها توجــه نشــده، بلکــه اشــاره ای 
هــم بــه ممنوعیــت نماینــدگان از دریافــت هزینــه مســافرت ها از منبعــی غیــر از پارلمــان اشــاره نشــده 
اســت. لیکــن بــه صــورت کلــی سوء اســتفاده از اختیــارات نمایندگــی ماننــد أخــذ هــر نــوع امکانــات 
و امتیــازات از بخــش  هــای دولتــی، عمومــی و خصوصــی بــه هــر عنــوان و شــکل، توســط نماینــده بــه 

 1. قانونگذار در ماده3 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر می دارد: »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 )6( این قانون  است

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ موردپژوهی 
نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان
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ــه صــورت من غیرحــق ممنــوع نمــوده اســت.1  ــای وی را از طریــق اعمــال نفــوذ و ب نفــع خــود و اقرب
در خصــوص ممنوعیــت تصــدی مشــاغل خــارج از پارلمــان بــرای نماینــدگان، بایــد گفــت بــه موجــب 
مــاده )11( قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان، اعضــای پارلمــان مشــمول قانــون ممنوعیــت تصــدی 
بیــش از یــک شــغل مصــوب 1373/10/11 می باشــند. بــر ایــن اســاس نمایندگــی یــک شــغل مســتمر و 
تمام وقــت تلقــی شــده و از ایــن رو نماینــدگان پارلمــان بــه اســتثناء برخــی مشــاغل خــاص و مشــخص 

حــق تصــدی شــغل دولتــی دیگــر را نــدارد.2

2. صالحیت های غیرمالی 
ــه شــمار مــی رود، اکتفــاء صــرف  ازآنجاکــه نمایندگــی ملــت در پارلمــان از امــور بســیار خطیــر ب
ــی  ــای مال ــل صالحیت ه ــس از تحلی ــذا پ ــد؛ ل ــده باش ــد فای ــد مفی ــی نمی توان ــای مال ــه نظارت ه ب
ــد.  ــت می یاب ــی( آن موضوعی ــی و اخالق ــی )اداری، انضباط ــای غیرمال ــر، واکاوی صالحیت ه ــاد ناظ نه
ــان نماینــدگان و  ــد در کنتــرل ارتبــاط می ــی را بای ــًا هــدف از پیش بینــی صالحیت هــای غیرمال عموم
گروه هــای ذی نفــوذ، حفــظ اعتمــاد عمومــی بــه نماینــدگان و پاســداری از شــأن و منزلــت نماینــدگان 

در نظــر گرفــت. 

ــای  ــدگان، صالحیت ه ــار نماین ــر رفت ــون نظــارت ب ــاده دو قان ــاد م ــر اســاس مف ــن راســتا، ب در ای
ــه در  ــرای نمون ــده اســت. ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــر ب ــاد ناظ ــرای نه ــی ب ــی و اخالق اداری، انضباط
بخشــی از بنــد )الــف( مــاده یــک قانــون یادشــده، چنیــن آمــده اســت کــه هیئــت، صالحیــت رســیدگی 
ــاره سوءاســتفاده اخالقــی نماینــده )گان( را دارد. همچنیــن در بنــد )پ(  ــه درب ــه گزارش هــای واصل ب
ــار خــالف  ــه رفت ــوط ب ــای مرب ــه گزارش ه ــت در رســیدگی ب ــت هیئ ــه صالحی ــی، ب ــاده قانون ــن م ای
شــئون نمایندگــی اشــاره شــده و در بنــد )ت( مــاده قانونــی مزبــور بــه صالحیــت هیئــت در رســیدگی 
بــه گزارش هــای هیئت رئیســه دربــاره غیبــت، تأخیــر و بی نظمــی نماینــده )گان( توجــه شــده اســت. 
ــه و  ــرای ارائ ــت ب ــد صالحی ــاد واج ــام و نه ــرد، مق ــه ف ــدون اینک ــذار ب ــز قانونگ ــوص نی ــن خص در ای
ارســال گــزارش را روشــن ســازد، غیبــت و تأخیــر و بی نظمــی نماینــدگان را در شــمار صالحیت هــای 
ــه  ــه ب ــت؛ درحالی ک ــرار داده اس ــان ق ــی پارلم ــه ای نمایندگ ــار حرف ــتانداردهای رفت ــی و اس غیرمال

 1. ماده4 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص مقرر می دارد: »سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع
 امکانات و امتیازات از بخش های 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
 2. بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مقامات عمومی از جمله نمایندگان پارلمان حق تصدی شغل . 
 دولتی دیگری به استثنای 1-عضویت در هئیت مدیره شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات. 2- سمت های آموزشی در

 دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی. 3- مشاغلی که از سوی مقام رهبری برای نمایندگان در نظر گرفته شده و بدان منصوب
.شده اند را ندارد
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اســتناد مــواد )78( تــا )81( و )88( و )91( آیین نامــه داخلــی مجلــس، غیبــت و بــی نظمــی مشــمول 
ــوص آن  ــم درخص ــاذ تصمی ــیدگی و اتخ ــًا رس ــود و اساس ــدگان نمی ش ــه ای نماین ــار حرف ــد  رفت قواع
ــل  ــرار دارد. درمقاب ــان ق ــه پارلم ــت رئیس ــت هیئ ــس در صالحی ــی مجل ــه داخل ــب آیین نام ــه موج ب
کشــورهای پیشــگام در ایــن زمینــه بــا تصویــب قوانیــن و مقــررات کارآمــد و بهره گیــری از روش هــای 
مختلــف نظــارت غیرمالــی )ماننــد شــکایت مــردم از نقــض قواعــد رفتــاری نماینــدگان و کنتــرل نحــوه 
ــه  ــیر ب ــن مس ــدگان( در ای ــت نماین ــأن و منزل ــه ش ــراه باتوجه ب ــا هم ــا البی ه ــدگان ب ــل نماین تعام

ــد. ــت یافته ان ــم گیری دس ــات چش توفیق

نتیجه 

ــج اعمــال حاکمیــت ملــت و تضمین کننــده  ــر اعمــال و کــردار مقامــات عمومــی از نتای نظــارت ب
اســتمرار اعتمــاد عمومــی بــه طبقــه حاکــم بــه شــمار مــی رود؛ لــذا در تمامــی نظام هــای مردم ســاالر 
کنونــی، نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان پارلمــان، یــك ضــرورت و اصـــل پذیرفتــه شــده اســت. 

همچنیــن می تــوان فوایــد حاصــل از پژوهــش را بــه اختصــار بــه شــرح زیــر برشــمرد:

ــرل  ــار و کنت ــوان در مه ــان را می ت ــدگان پارلم ــار نماین ــر رفت ــرد نظــارت ب 1- اساســی ترین کارک
ــزون  ــود. اف ــه نم ــت خالص ــر مل ــی در براب ــات عموم ــودن مقام ــخگو نم ــتیزی( و پاس ــدرت )فسادس ق
ــر  ــران و ابتنــای آن ب ــر نظــام حقوقــی ای ــی حاکــم ب ــد در نظــر داشــت کــه مــدل حکمران ــر آن بای ب
ــه دیگــر نظام هــا  ــر نســبت ب ــر و مطلوب ت ــزوم نظــارت کارآمدت ــان الهــی و مردمــی، ل حاکمیــت توأم
را طــرح می ســازد. در ایــن راســتا قانونگــذار اساســی بــا تأکیــد بــر حکومــت صالحــان، زمینــه تحقــق 
ــار  ــر رفت ــون نظــارت ب ــب قان ــا تصوی ــر( ب ــا تأخی ــز )اگرچــه ب ــادی نی ــی و قانونگــذار ع آن را پیش بین
نماینــدگان امــکان تحقــق چنیــن نظارتــی را فراهــم نمــوده اســت؛ امــا بــه رغــم کوشــش هایی کــه در 
جهــت تحکیــم و تحقــق ایــن مهــم بــه عمــل آمــده، واقعیت هــای موجــود از ناکافــی و ناکارآمــد بــودن 
ــو،  ــک س ــتی ها را از ی ــن کاس ــوان ریشــه ای ــاید بت ــه ش ــت دارد. البت ــه حکای ــام گرفت ــای انج تالش ه
بــه توســعه نیافتگی نظــام حقوقــی و سیاســی ایــران یــا بــه تعبیــر بهتــر فقــدان تجربــه مردم ســاالری 
در طــول قــرون گذشــته و از ســوی دیگــر بــه عــدم تقویــت اندیشــه نظارت پذیــری مقامــات عمومــی 

گــره زد.

2- همچنیــن، نظــارت و کنتــرل مطلــوب بــر رفتــار نماینــدگان ماننــد هــر نظارتــی دارای مؤلفه هــا 
ــر  ــدگان بیان گ ــار نماین ــر رفت ــر نحــوه نظــارت ب ــم ب ــای حاک ــی اســت. بررســی فرآینده و فرآیندهای
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آن اســت کــه از میــان مؤلفه هــای چهارگانــه نظــارت، نظــام حقوقــی ایــران تنهــا اصــل »فراگیــری و 
اســتمرار« را مرکــز توجــه خــود قــرار داده و بــه ســه مؤلفــه دیگــر یعنــی »مردم ســاالری« )مشــارکت 
ــع و  ــررات جام ــن و مق ــب قوانی ــون« )تصوی ــت قان ــدگان(، »حاکمی ــر نماین ــارت ب ــهروندان در نظ ش

ــه اســت.  ــر پرداخت ــدی و اثربخشــی نظــارت« کم ت ــن اجــرای آن( و »کارآم تضمی

ــفه  ــا فلس ــدگان ب ــه ای نماین ــار حرف ــر رفت ــارت ب ــرای نظ ــده ب ــی پیش بینی ش ــامانه کنون 3- س
ــوب  ــات مطل ــه خدم ــی و ارائ ــراری نظــم عموم ــه هــدف آن برق ــوق اداری ک ــن حق نظــارت در دکتری
عمومــی اســت، مطابقــت نــدارد. بــرای نمونــه، هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان در حــال حاضــر 
ــه چنانچــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــری مســتقل می باش ــرای تصمیم گی ــدار( الزم ب ــت )اقت ــد صالحی فاق
نماینــده ای مرتکــب رفتــار یــا عملــی شــود کــه مغایــر بــا شــئون نمایندگــی اســت تازمانی کــه شــکایت 
ــه و آغــاز  ــرای مداخل ــی الزم ب ــا گزارشــی علیــه وی مطــرح نشــود، هیئــت نظــارت صالحیــت قانون ی
ــی(  ــی و غیرمال ــات )مال ــات و تخلف ــخیص انحراف ــورت تش ــن، در ص ــر ای ــزون ب ــدارد. اف ــیدگی ن رس
نیــز امــکان مجــازات و تنبیــه متناســب بــا آن فراهــم نمی باشــد کــه همیــن موضــوع متزلــزل بــودن 

ــادر می ســازد. ــن متب ــه ذه ــی را ب ــی کنون ســازوکار نظارت

4-  درپایــان نتیجــه حاصــل از تحقیــق گویــای آن اســت کــه در نظــام حقــوق اداری ایــران، به رغــم 
کوشــش های صورت گرفتــه بــرای تحکیــم و تحقــق نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان، کمــاکان 
کاســتی های عدیــده ای قابــل ردیابــی اســت کــه پایــداری ایــن مشــکالت، پاســخگویی نماینــدگان ملــت 
ــه رو خواهــد ســاخت. بدین خاطــر،  ــا دشــواری هایی روب و تحقــق حقــوق و آزادی هــای شــهروندان را ب
ضــروری اســت تــا قانونگــذار داخلــی بــا نگرشــی جامــع نســبت بــه قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
ــت  ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــده برآی ــتی های یادش ــع و کاس ــردن موان ــرف ک ــر ط ــدد ب درص
تغییــر الگــوی کنونــی نظــارت بــر رفتــار حرفــه ای نماینــدگان پارلمــان از الگــوی درونــی بــه الگــوی 
ــودن  ــخص نم ــا مش ــد ب ــذار بای ــر آن، قانونگ ــزون ب ــد. اف ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــری ض ــی، ام بینابین
اســتانداردهای رفتــار حرفــه ای نمایندگــی و ترســیم دقیــق محدودیت هــا و ممنوعیت هــای نماینــدگان 
در ایفــاء وظایــف نمایندگــی، بازنگــری در نحــوه تعییــن و ترکیــب اعضــای نهــاد ناظــر، توســعه نظــارت 
ــار  ــری در کن ــای کیف ــی ضمانت اجراه ــی، پیش بین ــاع عموم ــاد و اقن ــب اعتم ــه منظــور جل ــی ب مردم
ــدگان  ــات نماین ــه تخلف ــن دادرســی )رســیدگی( ب ــب آیی ــه و تصوی ــای انضباطــی و تهی ضمانت اجراه

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 parlia-
ment 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 inde-
pendence in adoption. The decision can be traced that the persistence of these prob-
lems, 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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