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 ییجستارگشا

بلکه مجموعه دساتگاه   ،ویس  یگاار قاوونتصور شایع، صدفاً مجل   بدخالفمداد از قوه مقننه 

. به  مین خاطد اس  که در ادبیا  حقوقی اوگلستان عباار   اس و وماد ای تابیه  یگاار قاوون

Parliament      باا کااربدی یادا از مفاا یمHouse of Lord  ایاHouse of Common   رود.  مای  کاار  باه

Parliament یا Legislature  دو مفماوم بیادی    کاه  یدرحال ستند  یگاار قاوونواظد به مفموم قوه

قااوون اساسای ااعاان     57طور که اصال   قوه مقننه  مان باشند. صدفاً بخشی از بدوه آن قوه می

اس  که زیاد وظاد وتیا  مهلقاه اماد و       دارد یکی از قوای حاکم در یمموری اسالمی ایدان می

د. این قوه در کناار قاوه مجدیاه و قاوه     شوو امام  ام  بد طبق اصول آینده این قاوون اعمال می

 قضاییه در راستای طدح استقالل قوا قدار دارد.

اود تا یاایی کاه    ای کلی و مبنایی اصل تفکیک قوا را وایدفته گووه قواوین اساسی کشور ا به

اعالمیه حقوق بشد و شمدوود در قدن  جد م آن را در زمده حقوق بنیادین ماددم و   وویسندگان

، در عمال   ماه  نیا ااماا باا   (، 175 :1381قاضای،  ) اود کننده ویود قاوون اساسی داوسته تضمین

 :1381، عالیخااوی ) دشاو  ای وسبی اعماال مای   گووه ابد، بلکه بهی وظدیه تفکیک کامالً تحقق ومی

گاواه   ایاات  سایزده   1787کنندگان قااوون اساسای    تدوین ازیمله -قوقداوانبدخی از ح(، 138

تاوان باین ساه قاوه دیوار اای وفواواواایدی تدسایم کادد           بد این وندار بودود که مای  -آمدیکا

ک از قوا وتواوند در وظایف یکدیگد مداخله کنند تا بدین تدتیب از آزادی باه  ی ای که  یچ گووه به

گاااران آمدیکاا دربااره تفکیاک قاوا       بنیاان  (.353 :1381قاضای،  ) دشاو بمتدین شکل صایاو   

داشاته باشاد.    یگااار  قااوون ای در امد  یممور وباید  یچ وقا مثب  و مبتکداوه گویند رئی  می

به کنگده گزار  داده و  مچنین باید قواوینی  متحده ات یاوی تنما وظیفه دارد درباره وضیی  

: 1390وایال،  )داود، به کنگده ویشنماد د اد   او آوما را ضدوری می را که مورد وظد کنگده بوده و

که در قاوون اساسی  -وظدیه تفکیک قوا با قدائ  کالسیک آن، حتی در آمدیکا ، مه نیابا  (.326

ده اسا . در  شا زمینه تحقق آن فدا م و -شود و استقالل قوا دیده می کیتفکآن باتتدین سهح 

 ای کنگده به حدی  گیدی ا  به کنگده، در یم   ای سالیاوه ویام یممور از طدیق  یئآمدیکا، ر

تناک،  ) وامناد  مای  یگااار  قااوون تدین عامال   اثدگاار اس  که او را موتور محدک کنگده و بزرگ

رودی و ) تواواد قاواوین مصاون کنگاده را وتاو ومایاد       وی حتی تح  شدایهی مای ( 53 :1369

 (.68: 1351دیگدان، 

 گاواه  ساه ن اساسی یمموری اسالمی ایدان، قوه مقننه یکای از قاوای   قاوو 57اصل  مویب به

یمماور منتخاب ماددم و      یئا حاکم در یمموری اسالمی ایدان اسا . قاوه مقنناه در کناار ر    

فدمایاد در   قااوون اساسای اسا  کاه مای      6شورا ای محلی، یکی از مظا د اصالی تبلاور اصال    
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 اای   . رساال  «اسا  عمومی  یتکیه به آرا یمموری اسالمی ایدان اداره امور عمومی یامیه با»

 ای وظاارتی مویاب شاده     قواوین عادی و صالحی  دیتفس، یگاار قاوون ازیملهممم قوه مقننه 

و ارتقاای وقااط    یگاار قاوون ای مویود در دستگاه  اس  تا در این مقاله با اوگیزه کا ا ضیف

 قو  آن، تحقیقی عملی و کاربددی صور  وایدد.

 رانیای اسالمی جمهور در قوا کیتفک بحث در مقننه هقو گاهیجا. 1

تویه به آوچه گفته شد، قاوون اساسی یمموری اسالمی تفکیک وسبی قاوا را وایدفتاه اسا .     با

حال آوکه  ،گیدود ده و تح  وظار  قدار میشبدین بیان،  د یک از قوا توسط قوای دیگد محدود 

یساتند و مجلا  یاا قاوه مقنناه ویاز از حاق        در تفکیک مهلق، وزرا در بدابد مجل  مساوول و 

رو باا   از ایان (. 188و  187: 1392مادوی،  )اوحصاری ابتکار عمل در تمیه قواوین بدخوردار اس  

ند، میاان آوماا ویوواد و     سات  قاوون اساسی تصدیح دارد که سه قوه مستقل از  م 57آوکه اصل 

توان مواردی چند را  بد مجدیه میه ییتداخل، بسیار اس . بدای مثال، درخصوص وظار  قوه قضا

یممور از وظایف دیوان عالی کشاور اسا  کاه ممکان اسا        بدشمدد: رسیدگی به تخلف رئی 

یممور در ابتدا و اوتمای دوره ویز از سوی قاوه   د. رسیدگی به دارایی رئی شومنجد به عزل وی 

 اا و   واماه  ه آیاین ییبخشای از قاوه قضاا    عناوان  باه گیدد. دیوان عدال  اداری  ه صور  مییئقضا

کند.  مچنین اوتخان وزیاد دادگساتدی از     ای خالف قاوون قوه مجدیه را ابهال می وامه تصویب

ه آوما را ویشانماد کادده اسا .    یییممور باید از بین کساوی باشد که رئی  قوه قضا یاوب رئی 

 (.164: 1389 مجیدی،)ای در قوه مجدیه دارد  ه وقا گستددهییبدین تدتیب، قوه قضا

تواوناد در یلساا     اوفادادی مای   صور  بهیممور و میاووان او و وزیدان، به ایتماع یا  رئی 

علنی مجل  شدک  کنند و حتی مشاوران خود را  مداه داشته باشند. آوما  دگاه تقاضا کنناد،  

تواوناد تشاکیل یلساه عیدعلنای مجلا  را       شاود و مای    ایشان در مجل  استماع مای  دیدگاه

یممور مصوبا  مجل  را و  از تأیید شورای وگمبان امضا و بدای ایادا   د. رئی درخواس  کنن

واماه تادوین و    واماه و آیاین   کند. قوه مجدیه بخشی از مقدرا  کشور را با عنوان تصویب ابالغ می

 ای دولتی را ویاز تصاویب    تواود اساسنامه سازمان کند و با ایازه مجل  می تنظیم و تصویب می

آیاد   دخال  قوه مجدیه در حوزه صالحی  قوه مقننه به شمار مای  یووع بهن موارد، وماید.  مه ای

 شک با استقالل مهلق قوا در تباین اس . و بی

قوه مقننه ویز بد قوه مجدیه وظار  و در امور آن دخالتی گساتدده دارد: وزرا تنماا  نگاامی    

ند.  مچنین ومایندگان مجل  تواوند شدوع به کار کنند که از مجل  رأی اعتماد گدفته باش می

ال و استیضاح فداخواوند.  مه وزرا در مقابال  ؤحق دارود به ومایندگان تاکد د ند و آوما را به س

یمماور را   ، رئی سیاسی یکفایت تواوند به دلیل بی مجل  مسوولند. ومایندگان مجل  حتی می
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 159 :1385شیباوی، )ی اس  گیدی ومایی با مقام ر بد کنند که البته در این مورد تصمیم عزل

مجل   مچنین از طدیق دیوان محاسابا  باد وحاوه  زیناه بودیاه عماومی توساط        (. 157 -

 وماد ای قوه مجدیه وظار  دارد.

 ای متقابل که از ساوی قاوای مجدیاه و مقنناه      در واقع تداخل کارکددی و روابط و کنتدل

شاود، فصال    دو قوه دیگد اعمال مای ه وسب  به ییوسب  به یکدیگد و  مچنین از سوی قوه قضا

 اای   توان وظایف و کاارویشه  مشتدک قواوین اساسی تمام کشور اس   چدا که به  یچ روی ومی

تنیدگی کارکددی آوما را اوکاار   دول  و مجل  را از یکدیگد تفکیک ومود و ارتباط وسیع و در م

 ای تفکیاک قاوا بایا از     زهکدد. این مسوله تا بدان وایه اساسی اس  که مهالیا  اخید در حو

آوکه این وظدیه را در چارچون فلسفه حقوق به کار گیدود، ساودای آن دارواد کاه در چاارچون     

ای در افزایا یا کاا ا    ا، به تأثید ووع خاص روابط بین قوه  ایی از قبیل وظدیه سیستم دیدگاه

 کارآیی وظام سیستم سیاسی، اقتصادی و امثال آن ب ددازود.

یمموری اسالمی ایدان مبتنی بد وظام یک مجلسی اس  اما از دو رکان تشاکیل    قوه مقننه

شود یکی مجل  شورای اسالمی و دیگدی شورای وگمبان. اصل واود و ساوم قااوون اساسای      می

دارد: مجل  شورای اسالمی بدون ویود شورای وگمبان اعتباار قااوووی وادارد مگاد در      مقدر می

 ان و اوتخان شا وفد حقوقدان اعضای شورای وگمبان.مورد تصویب اعتباروامه ومایندگ

 یگذار قانون ندیافری کارآمدی راهکارها و ها چالش. 2

 :1370منتساکیو،  )« منشی یاز  ناد وادارد    یگاار قاوون»اس  و  گاار قاوونوویسی،  ند  قاوون

اسا  کاه    ییدوبند ایقآزاد و ر ا ویس ، بلکه در ونجه  گاار قاووناما در این  ندومایی، (  339

. او باه  نگاام   اود وودداخته ساختهو اصهالحا  قاوووی بدایا  تاریخ، فد نگ، عدف، زبان، قواوین

اعتناا باه    اعتنا به تاریخ قومی خود دس  به وگار  قاوون بزود یاا بای   تواود بی وگار  قاوون ومی

 ناگ و  خاود متباوع فد   وکسا ی ای حقاوقی فادا م آورد، زیادا از     فد نگ یامیه خویا قاعده

گیادد و   واخودآگااه از آوماا مایاه مای     رو نیا ای حاکم و یاری در یامیه اس  و از  فد نگ خدده

وگارد که وماود  ماان تااریخ و     گاارد و از سوی دیگد بدای مددماوی قاوون می  ا احتدام می بدان

وگاارد،   می وویسد، بلکه قواوینا را بدای ایتماع خویا در خأل قاوون ومی گاار قاوونود. ا فد نگ

 ا علم دارد. دق  در این وکتاه،   شناسد و بدان  ایا را می و ویشگی  ا دوبمیزایتماعی که   م آن

کند.  ملی را روشن می گاار قاوونوادرستی اقتباس صدف و تیدیل وشده از قواوین دیگدان توسط 

ما نگ ویسا   که با فد نگ و آدان مددمان کشور   آید یدرمچه در این صور  قاوووی به ایدا 

اود و ودواضاح اسا  کاه باد ویکاده یامیاه        قام  دیگدان دوخته ای اس  که بد و  مچون یامه

 آید، خواه از تنگی و خواه از گشادی. خودی راس  ومی



 275      1396 بمار/  وششم س یب سال/   شتادودوم شماره

یکسده منکون به آوچه گفتیم ویس ، بلکه به فداخور اقتدار خود دایده  گاار قاوون ،حال با این

تنماا مشخصاه حاکمیا     »تاوان گفا  کاه     شود. مای  سیع میاو محدود و و یگاار قاوونامکان 

،  ماوا وضیی  وضع قاواوین اسا  و کلیاه حقاوق دیگاد یاک شامدیار حااکم، تنماا          گاار قاوون

 (.67 :1362 ،و. )یووز  « ای مختلف و اشکال مشتق  مین حق وضع قاوون اس  ینبه

 ایی باا خاود    فدض ویاالا ن ویس ، بلکه  مواره  خالی یگاار قاووندر وگار  قاوون  یچ 

ویس  که در قااوون وظاد    یگاار قاوون یچ »گوید:  دارد. این  مان سخن منتسکیو اس  که می

دارای عواطاف و افکاار مخصوصای     گااار  قاوون. علتا این اس  که  د «خصوصی وداشته باشد

ه از )وظد وویسانده بدگدفتا   خوا د وظدا  خود را در آن بگنجاود اس  و در حین وضع قاوون می

 صول حقاوقی ادر یمموری اسالمی ایدان  تجدبه دوران ومایندگی مجل  شورای اسالمی اس (.

 اس : زیدتدوین قاوون به شدح 

  قاوون باید روشن و صدیح باشد

  قاوون باید یامع و کامل باشد

  قاوون باید با وضع و فد نگ مددمان متبوع خود  ما نگ باشد

  تماعی باشدوضع قاوون باید واشی از ویاز ای

  قاوون باید وارد در حوزه اخالق و مینویا  وشود

  قاوون باید بدای تأمین منافع  مگان باشد

  قاوون باید با موازین اسالمی موافق باشد

  قاوون عادی وباید مغاید با قاوون اساسی باشد

  در وگار  قاوون، اصل بد مویزوویسی اس 

  قاوون باید دارای ضماو  ایدایی باشد

  قاوون باید با وظام حقوقی  ما نگ باشد

 قاوون باید اصول حقوقی را مداعا  کند.

ک یا  وماید و  اد  می «حقوقی قواعد»در لحظه وگار  مواد قاوووی، اقدام به وضع  گاار قاوون

 اای   گددد کاه در اساتدتل   شود، یک قاعده حقوقی محسون می از موادی که توسط او اوشا می

 به این مینا که بدای مثاال وقتای قاضای در    ،کند قیاس منهقی عمل میحقوقی  ماوند کبدای 

کبادای قیااس    نییاوشا توساط مقانن را    شاده  وضاع ، قاعده حقوقی آید یبدمصدد اصدار حکم 

گیادی   و از یمع بین این دو به اساتنتا  و وتیجاه   ی قیاساکند و موضع متنازع فیه را صغد می

وویساد بایاد    اید  مواره در وظد داشته باشد که آوچاه مای  ب گاار قاوون رو، نیارسد. از  قضایی می

 شدن را دارا باشد. شایستگی کبدی
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 اس : زیدبه شدح  مالحظا  اوشایی وگار  ماده قاوووی نیتد ممم

 سازی ود یز از اصهالح

 مورد  ای بی ود یز از مثل آوردن

 حال ییا بهود یز از به کاربددن زمان آینده 

 ود یز از ویچیده وویسی

 سازی وادرس ود یز از فیل

 ود یز از آوردن حشو

 ود یز از حاف ارکان اصلی یمله

 ود یز از حاف بدون قدینه

 گویی  ود یز از زیاده

 رعای  اصهالحا 

 ود یز از حصد و احصای وادرس 

 لزوم تفکیک قاوون شکلی و ما وی

  ای قواوین امدی و تکمیلی تویه به تفاو 

 

 دو وملو ود یز از اکد کلما  مبمم و

 ود یز از اکد تیاریف عید تزم

 واحد الخط رسمرعای  

 التفا  به اصول استنباطی و تفسیدی

 موردبی یودداز دادهود یز از 

 ضدور ود یز از وضع ماده تکداری و عید

 استفاده وکددن از وداوتز در متن قاوون

 وویسی ود یز از عدبی

 اوهیعامود یز از 

 ود یز از اکد متدادفا 

 ز از تخصیص اکثدود ی

 رعای  حدیم مینایی مواد قاوون

 

 (354 :1378، روه)

 آن اصول و مقررات مورد دری نظرخواه وی عموم مشورت نقش. 2-1

 اای وادشاا ی    در اا  خود، مبتنی بد اصل مشور  در امور اس .  دچند وظام ساتر مددموظام 

، مبتنای باد وظاد    اواد  هباود  فدماا  حکممهلقه که دوران بسیار زیادی بد کشور ای مختلف یمان 

، وظد مددم مبنای تشکیل حکوما  و  ساتر مددمشخص وادشاه و وزدیکان وی بود، ولی در وظام 

ساای  ؤ. تشاکیل وارلماان از وماینادگان ماددم و اوتخاان ر     اسا  فیالی  وماد اای مختلاف آن   

یشه در اصل عیدمستقیم توسط مددم،  مگی ر طور بهیمموری و بدخی دیگد از مقاما  سیاسی 

 لزوم ابتنای امور عمومی بد وظد مددم دارد.

وظد از این بدداش  سنتی که البته  نوز  م ارز  و ا می  خود را حفظ کدده اسا ،   صدف

گااری مادوظد ماا اسا ، فداتاد از ایان بدداشا  سانتی و         آوچه در اینجا از مشور  در مقدرا 

وظادا  شامدوودان یاا اشاخاص و      گاااری باه میناای یلاب     حداقلی اس . مشور  در مقدرا 

گااار باه وحاوی از      دچند وماد ای مقادرا  درا  ویشنمادی اس .  ای مشخص درباره مق گدوه

ویز در مقابل آوما واساخگو  ساتند، ولای      یوما درشوود و  وماینده شمدوودان محسون می ،اوحا

رک  آوماا و وظاد   گااری ویز ملزم به کسب وظدا  ماددم  ساتند و بایاد مشاا     ند مقدرا یادر فد
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گااری ویازمناد ایجااد یاک     فنون مشور  در فدایند مقدرا  دییکارگ به مثبتشان را یلب کنند.

دی ابزار اای  یکسا وظام مشخص در این خصوص اس . بدای مدیدی  صحیح این وظاام بایاد از   

مقدماتی و بستدسازی استفاده کدد. از طدف دیگد، کلی  این وظاام ویاز بایاد در ودتاو یکسادی      

منادی از   مییار ا و اصول بنیادین اعمال شود. بدون ایجاد بستد ای مناساب و ویاز بادون بماده    

 ای صاور  گدفتاه باا شکسا  موایاه       خوا ی، تال  اصول و ضوابط مشخص در مورد مشور 

 خوا د شد و وتایجی در بد وخوا د داش .

خاوا ی   وظام مشاور  یکی از موارد تزم بدای تممید بستد ای تزم بدای بدخورداری از یک 

یکای از   عناوان  بهآوری اس  که وظدخوا ی و مشور  را  مناسب، تصویب قواوین یا مقدرا  الزام

گاااری،   گاار قلمداد کند. در واقاع در ساهح مقادرا     بدای وماد ای مقدرا  ای وامه نییآالزاما  

از وخساتین   دانوزیا  وا  ی داخلی  وامه نییآوامه داخلی مجل  و در سهح مقدرا  دولتی،  آیین

گاااری و   گااردن ویشنماد ای مقادرا   قواوین و مقدراتی  ستند که باید در آن به لزوم مشور 

گاار اعم از شورا ای محلی و  اشاره شود. درخصوص مصوبا  ساید وماد ای مقدرا  یگاار قاوون

 آور توساط   اای تخصصای، تصاویب یاک قااوون عاام یاا مقادره الازام          ویز شورا ا و کمیسایون 

توان به ایجاد وظام  تواود را گشا باشد. بدون ویود چنین قواوین و مقدراتی ومی می وزیدان و ی 

 مشور  عمومی امیدوار بود.

بد تصویب قواوین و مقدرا  تزم، واید  یاک سادی اصاول را نماا دربااره مشاور         عالوه

صاور  گدفتاه    عمومی یکی از را کار ای فداگید در میان کشور ای مختلف اس . طبق بدرسی

کشور عضو ایان ساازمان    12حدود  2005تا وایان سال و توسیه  در سازمان  مکاری اقتصادی

بدای  مؤثدچنین اصولی را تصویب کدده و منتشد ساخته بودود. بدای مثال، کاوادا اصول مشور  

گااری را منتشد کدده اس . در ایدلند ویاز کتابچاه را نماای وماد اای بخاا عماومی        مقدرا 

به میدفی اصول مناسب یلب مشور  اشاره شاده اسا .    لیتفص بهاس  که در آن،  نتشد شدهم

گاواه مشااور  عماومی را در بااان    مجموعااه اصاول  فاا   2006دولا  اساتدالیا  اام در ساال    

کدد. البته ویازی ویس  که این اصول الزام حقوقی داشاته باشاند، ماوناد     منتشدگااری  مقدرا 

ا می  دارد این اسا  کاه دولا  خواسا  و اراده سیاسای خاود را در       مورد ایدلند، بلکه آوچه 

 ارتباط با مشور  عمومی از این طدیق بیان کند.

د اد   اس  وشان می منتشد شدهوگا ی به اصول را نمای مشور  که در کشور ای مختلف 

اصول مشتدکی میان این کشور ا ویاود دارد. در ایان میاان، اصاولی کاه توساط        ایوب کمکه 

شاده و   ییاصاول مناساب شناساا    عنوان بهیون ارووا و دول  اوگلستان منتشد شده اس ، کمیس
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بلغارستان اصول مصاون   وزیدان و ی اود. بدای مثال،  بدداری شده وهوتوسط کشور ای مختلف گ

 دول  اوگلستان را مورد تویه قدار داده و آن را ضمیمه کار خویا کدده اس .

 یعموم مشورت نهیزم در انریای حقوق نظامی شناس بیآس. 3

و شااور م  »مشور  یکی از وظایف حاکم اسالمی و کارگزاران حکومتی در وظام اسالمی اسا .  

به مینای الزام ویامبد )حاکم اسالمی( به مشور  با مددم در امور مدبوط به ام  )اماور  « اتمد فی

ر شده اسا  تاا در اماور    حاکم یامیه، مأمو عنوان بهص( امبد )یوعمومی( اس  و طبق این آیه، 

 عناوان  باه مدبوط به مددم از آوما وظدخوا ی کند. حضد  در این آیه وه به عناوان ویاامبد و واه    

شخص بلکه به عنوان حاکم و زعیم یامیه اسالمی ملزم به رعای  مشور  در امور عمومی شده 

 (.84 و 86: 1380)ورعی، بود 

  بوده و از طادف دیگاد، علام لادوی داشا       با تویه به اینکه ویامبد اکدم )ص( دارای عصم

اسا . تقدیبااً    شاده  مهادح اس ، ویدامون چدایی این الزاما  مباحث متیددی در متون اسالمی 

اود، بدین میناا   تمامی اودیشمندان اسالمی بد این اعتقاد  ستند که ویامبد ملزم به مشور  بوده

در ایان بااره یمااتی را اکاد کادده       ویس  که ایشان ویازمند عقول ویدوان خود بود. شیخ مفید

اسا : ایجااد    شاده  واقاع اس  که و  از وی توسط اودیشمندان مسلمان مورد تویه و وااید   

الف  در مسلماوان، تیلیم به آوان که در امور خاویا از دیگادان وظدخاوا ی کنناد و شناساایی      

 (.90: 1380)ورعی، افداد خیدخواه از بدخواه و منافق 

. اواد  کدده اشارهص( به وکته دیگد امبد )یو ای  فسدان در فلسفه مشور  مچنین بدخی از م

اواد. در زمااوی کاه حکوما       آوما مشور  ویامبد را ووعی استظمار بدای آن حضد  قلمداد کدده

 اای   وووای اسالمی به یاری مسلماوان ویازمند بود و ینگ با دشمنان آعاز شده بود، اثد مشور 

 ا و امور ممم دیگد، احساس مساوولی  بیشاتدی    د که آوما در ینگحضد  با مسلماوان این بو

 داوستند. کددود و خود را سمیم در امور می می

ص(  دچند ویازی به وظدخوا ی از دیگدان وداش ، اما از این رو  ا اداف  امبد )یوبنابداین، 

د و در کدد. چدا که مشور  مویب الف  بیشتد میاان وی و ماددم شا    ممم دیگدی را تیقیب می

، وسایله  نیباد آورد. حضاد ،   ومای  مددم را ویز در قبال مسائل عمومی حکوم ، مسوول بار می

کدد که از وظد فکدی و ایتماعی رشد یابناد و اما  اساالمی، امتای      تدبی  می یا گووه بهآوان را 

بدود و سد ب خبدی به گاه روشی در ویا وگدف  تا مددم در واآگا ی و بی رشید باشد. ویامبد،  یچ

ای رشد یافته و مددمای    یچ وقشی در سدووش  ایتماعی خود ایفا وکنند، بلکه خواستار یامیه

 (.92: 1380)ورعی، ساز بود  مسوول و سدووش 
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قاوون اساسی یمموری ایدان ویز با تبیی  از این مینا، مشاارک  فیاال ماددم در     گاار قاوون

اده اس . در بخشی از مقدمه قااوون اساسای آماده    کید قدار دأاداره امور کشور را مورد تویه و ت

 اهلل یلا ا واسا  )  یوظام الما  یسو بهدادن اوسان در حدک    چون  دف از حکوم ، رشد»اس : 

)تویاه باه خاود     تجلای ابیااد خودگاووگی    منظور بهالمصید( تا زمینه بدوز شکوفایی استیداد ا 

ز در گدو مشارک  فیال و گساتدده تماامی   اوسان فدا م آید )تخلقوا باخالق اهلل( و این ی اصیل(

تواود باشد. با تویه به این یم ، قاوون اساسای زمیناه    عناصد ایتماع در روود تحول یامیه ومی

سااز بادای  ماه افاداد       ای سیاسی و سدووش  گیدی چنین مشارکتی را در تمام مداحل تصمیم

اوادرکار و مساوول رشاد و     دس  سازد تا در مسید تکامل اوسان  د فددی خود ایتماع فدا م می

 «.ارتقا ر بدی گددد که این  مان تحقق حکوم  مستضیفین در زمین خوا د بود

اصل  شتم که در آن اصل اسالمی دعو  به خید اکد شده اس  و ویز اصول ششم و  فاتم  

آرا مددم، اشاره شده اس ،  مگی در  مین زمیناه فکادی تادوین و     بد هیتککه در آوما به لزوم 

 باه  اماد در یمموری اسالمی دعو  باه خیاد،   ». طبق اصل  شتم قاوون اساسی اود شده ب یصوت

ای اس   مگاوی و متقابل بد عمده مددم وسب  به یکدیگد، دولا    و ومی از منکد وظیفه میدوف

دعو  به خید عنوان عامی اس  که به  د ووع ارشاد به «. وسب  به مددم و مددم وسب  به دول 

شاود ولای    الازام محساون مای    یووع به میدوف به امدشود.  دچند  ای را شامل می کار وسندیده

 دعو  به خید صدفاً میدفی خوبی و ویشنماد اوجام آن اس .

در یمموری اساالمی ایادان اماور کشاور بایاد باه اتکاا آرا        »طبق اصل ششم قاوون اساسی 

گان مجلا  شاورای اساالمی،    یمماور، ومایناد   عمومی اداره شود از راه اوتخابا ، اوتخان رئی 

ودسی در مواردی که در اصول دیگد ایان قااوون میاین     یا از راه  مه نمایااعضای شورا ا و وظاید 

شااور م  »و  «و امد م شاوری بیانمم  »طبق دستور قدآن کدیم »طبق اصل  فتم ویز «. دشو می

، بخا، روساتا  ، شورا ا، مجل  شورای اسالمی، شورای استان، شمدستان، شمد، محل«اتمد فی

کاددن   در  د دو اصل  ادف از اضاافه  «. گیدی و اداره امور کشورود و وظاید اینما از ارکان تصمیم

 این اس  که دس  دول  در ایجاد ساید فدایند ای مشورتی بسته وباشد.« و وظاید اینما»عبار  

باان و در  عبارتی اشاره شده اس  که تاکنون در آرای شاورای وگم به ویز  43اصل  3در بند 

اسا  کاه    اکاد شاده  قواوین و مقدرا  کشور ومود و یلوه خاصی ویدا وکدده اس . در این بناد  

تنظیم بدوامه اقتصادی کشور باید به وحوی باشد که  د فدد باد تاال  شاغلی، فدصا  و تاوان      

داشاته  « شدک  فیاال در ر بادی کشاور   »کافی بدای خودسازی مینوی، سیاسی و ایتماعی و 

رسد تااکنون فقاط در    یال در ر بدی کشور عبار  ودمینایی اس  که به وظد میباشد. شدک  ف

شاده   تدیماه   -گاد  عناوان اوتخاان   و چه به هعنوان اوتخان شوود چه به -اوتخابا حد شدک  در 
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عبار  را باید در ودتو اصول حقوق عماومی واوین تدیماه کادد. مشاارک        اس . حال آوکه این

 روزه  ماه ، به مینای مشارک  آوماا در تصامیماتی اسا  کاه     فیال شمدوودان در ر بدی کشور

گااارد. وگدواه    ثید مای أشود و بد زودگی شمدوودان تا  توسط وماد ای مختلف در کشور اتخاا می

به  اد  توان قلمداد کدد وه فیال.  صدف شدک  در اوتخابا  را تح  عنوان مشارک  منفیالوه می

مشور  و وظدخوا ی  خصوص دردر قاوون اساسی مباوی شدعی و ویز ویود ظدفی   باویود حال

تواود واسخگوی اوتظاارا  ماا از اصال     افتد، ومی رسد آوچه در عمل اتفاق می از مددم، به وظد می

داخلای   واماه  نیای آداخلای مجلا ، واه در     واماه  نیای آمشور  عمومی باشاد. چادا کاه واه در     

(، واه در  25/1/1388د نگی مصون )وامه داخلی شورای عالی اوقالن ف ، وه در آیینوزیدان و ی 

شدن مشور  عمومی و یلب وظادا    ای به لزوم ایدایی گیدی در کشور، اشاره وامه تصمیم آیین

وظدیاه حکمداوای در ایادان     آوکاه مددم وشده اس . بدین تدتیاب در وضایی  کناووی بایا از     

یادا حضاور   شاود، ز  باشد، وظدیه سنتی حکوم  شایع اسا  و فیاالً باه آن عمال مای      فدما حکم

گااری کشور چندان محسوس ویسا  و عمال     ای خصوصی و وماد ای مددمی در مقدرا  گدوه

 اس . طدفه کیگااری  نوز یک عمل ایقاعی و  مقدرا 

له مشاور  و  وبسیار محدود و کمدوگی مس اودازه بهدر بدخی از قواوین و مقدرا  کشور تنما 

 اای    اا و دساتگاه    بان مشاور  وزارتخاواه  در اعلب موارد مخاط ووظدخوا ی رعای  شده اس  

کددن مشور  باا   دولتی یا وماد ای خاص خصوصی  ستند و در  د صور ، مجالی بدای ایدایی

از قواوین و مقدرا  دیاده وشاده اسا . باا وگاا ی باه اواواع قاواوین و          کدام چی مددم تقدیباً در 

بنادی   توان دسته ویه شده اس ، میگااری ت مقدرا  مسولهبه  یووع بهمقدرا  کشور که در آوما 

 مشور  ارائه کدد: مسولهایدان درخصوص  گاار قاوونزید را درباره رویکدد 

 نظران صاحب وی دولت رانیمد از دعوت. 3-1

از مادیدان    گااری ایادان، دعاو   گااری در وظام مقدرا   ای مشور  بدای مقدرا  کی از مدلی

 ماوناد  اس .   گید یلسا  بدخی از شورا ای تصمیموظدان یم  شدک  در  ارشد دولتی و صاحب

د رکاه تصادیح دا   27/11/1382مصاون   ووادور   آماوز  داخلی شورای عالی  وامه نییآ 6ماده 

را  وظد  تواوند متناسب با موضوع، افداد ایدبط و صاحب می وودور  آموز یممور یا وزید  رئی »

مااده   نی مچنا  .«خوا د بود یأن حق رند ... حضور آوما بدوکنبدای شدک  در یلسا  تییین 

کناد کاه    اعاالم مای   25/1/1388وامه داخلی شورا ای عالی اوقالن فد نگای مصاون    آیین 12

وظدان با تشاخیص دبیاد شاورای عاالی و       ا، کارشناسان و صاحب حضور مدیدان ارشد دستگاه»

 .«در یلسا  شورای عالی بالماوع خوا د بود یرأبدون حق 
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 یریگ میتصمی شوراها در نظران صاحب تیعضو. 3-2

کی دیگد از را کار ای میمول که در قواوین و مقادرا  ایادان در ارتبااط باا اساتفاده از تاوان       ی

در شاورا ایی اسا  کاه باه      وظادان  صااحب تخصصی و علمی مدوظد قدار گدفته اس ، عضوی  

شورا ا و وماد ا ویاود   گووه نیا ای متیددی از  وددازود. ومووه آور می تصویب بدخی مقدرا  الزام

قاوون اصالح موادی از قااوون   53توان به تدکیب شورای رقاب ، موضوع ماده  دارد. بدای مثال می

بدوامااه چمااارم توساایه اقتصااادی، ایتماااعی و فد نگاای یممااوری اسااالمی ایاادان و ایاادای   

کمیته تخصصی را باددی وظاام     25/3/1387قاوون اساسی مصون  44 ای کلی اصل  سیاس 

 اای   کتابخاوه امنای و ی   3/5/1380مدیدی  کیفی  موضوع مصوبه شورای عالی اداری مورخ 

 ااای عمااومی کشااور مصااون  عماومی کشااور، موضااوع قاااوون تأساای  و وحاوه اداره کتابخاوااه  

قاوون مدیدی  خادما  کشاوری مصاون     114شورای عالی اداری موضوع ماده   17/12/1382

عالی علوم، تحقیقا  و فناوری، شورای عالی حفاظ  فنی،  کمیسیون دائمی شورای  8/7/1386

و   قااوون بدواماه وانجم توسایه     75شورای گفتگاوی دولا  و بخاا خصوصای موضاوع مااده       

 ای کشور اشاره کادد کاه    صندوق توسیه ملی و بدخی دیگد از شورا ا و کمیسیون امنای و ی 

 شاره شده اس .ا وظد صاحبدر  د کدام از آوما به عضوی  یک یا چند وفد 

قاوون اصاالح ماوادی از قااوون بدواماه چماارم توسایه اقتصاادی،         91 مچنین، طبق ماده 

 اای کلای اصال چمال و چماارم       یمموری اسالمی ایدان و ایدای سیاس  یو فد نگایتماعی 

 اای اینفاع    که در آن به وحوی به امکان مشاور  باا گادوه    25/3/1387قاوون اساسی مصون 

اتاق بازرگاوی و صنایع و میاادن   گانیا ومایند ؤسادول  موظف اس  عضوی  راشاره شده اس ، 

 اای   وامه گیدی اقتصادی را از طدیق اصالح قاوون یا آیین ایدان و اتاق تیاون در شورا ای تصمیم

این قاوون، رئی  اتاق بازرگاوی و صنایع و میادن  بد اساسمدبوطه رسمی  بخشد. بدین تدتیب، 

 امناای  وا  ی عضو رسمی به تدکیب اعضای شاورای اقتصااد،    عنوان بهتاق تیاون ارئی  ایدان و 

گاااری خااریی )موضاوع قااوون      سادمایه   یو اخیده ارزی،  امنای و ی حسان اخیده ارزی، 

عالی واگااری )موضوع قاوون بدوامه سوم توسیه   یو گااری خاریی( و  یلب و حمای  سدمایه

د. با تویه به تیلال دولا    وشو وری اسالمی ایدان( اضافه میاقتصادی، ایتماعی و فد نگی یمم

مملا   » وکاار  کساب قاوون بمباود مساتمد فضاای     2در ایدای این ماده، متیاقباً در تبصده ماده 

 اا در شاورا ای    دادن اتااق  در ماورد شادک    44قااوون اصال    91ایدای حکم بناد )ن( مااده   

 تییین شد. وکار کسبقاوون محیط « دا شدناتی گیدی بدای دول ، شا ماه و  از تزم تصمیم
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 گریدی نهادها با مشورت امکان یا لزوم. 3-3

ملزم )یا مختاار( باه    ،در تیداد بسیار محدودی از قواوین و مقدرا ، وماد مسوول تصویب مقدرا 

قاوون تشویق صادرا  و تولیاد   6ماده  3مشور  با وماد ای دیگد شده اس . بدای مثال، تبصده 

 ا و وام بازرگاواان از   وامه تنظیم دفاتد ثب  شدک  اعالم کدده بود که آیین 23/11/1333مصون 

 موقاع  باه طدف وزار  دادگستدی و وزار  اقتصاد ملی با مشور  اتاق بازرگاوی تمدان تادوین و  

 مان قاوون ویز وزار  اقتصاد ملای مکلاف اسا  باا      10ماده  بد اساسایدا گاارده خوا د شد. 

بنادی   واماه طبقاه   وامه ایادای ایان قااوون و  مچناین آیاین      بازرگاوی تمدان، آیینمشور  اتاق 

 وزیادان  وا  ی کات ای صادراتی و محصوت  صنیتی داخلی کشور را تدوین و وا  از تصاویب   

دولا    7/3/1339قاوون باوکی و وولی کشور مصون  2ایدا بگاارد.  مچنین، طبق ماده  موقع به

ول و اعتبار را در موضوعا  و تصمیما  مدبوطه به اقتصاد وولی و موظف شده بود وظد شورای و

 ملی کشور درخواس  کند.

وامه داخلی شورای  آیین 32ماده  3توان به بند   ای اخید، می در میان قواوین و مقدرا  سال

 اای   چناوچاه طادح  »اشاره کدد که طباق آن،   وزیدان و ی  24/1/1384 ا مصون  عالی استان

 ای ایدایی باشد، یک وسخه از   ا یا دستگاه  ا مدبوط به  د یک از وزارتخاوه استانشورای عالی 

تدین مقام مسوول ارسال و از آوما بادای اعاالم وظاد یاا شادک  در یلساه        آن بدای وزید یا عالی

قاوون اصاالح ماوادی از قااوون     91 مچنین بند )الف( ماده «. شود کمیسیون مدبوط دعو  می

وساایه اقتصااادی، ایتماااعی و فد نگاای یممااوری اسااالمی ایاادان و ایاادای   بدوامااه چمااارم ت

یکی از میدود  عنوان به 25/3/1387 ای کلی اصل چمل و چمارم قاوون اساسی مصون  سیاس 

وفاع اشااره شاده اسا ، اشایار        اای ای  قواوینی که در آوما به وحوی به امکان مشور  با گادوه 

واایدی بخاا    مسااعدتد بادای مشاارک  و مساوولی     تأمین شدایط  دچاه   منظور به»دارد،  می

تواوناد    ای مجل  شورای اسالمی می کلیه کمیسیون - ای اقتصادی، الف عیددولتی در فیالی 

 ای اقتصادی وظد مشورتی فیاتن اقتصاادی را کساب و ماورد اساتفاده      در بدرسی لوایح و طدح

 .«قدار د ند

گاااری ایادان وشاان     ا ی در وظام مقادرا   ای مدسوم مشور  و وظدخو وگا ی به این شیوه

 ای اصلی و متیارف مشور  عمومی به دور اس . با  تا چه اودازه از ومووه د د که وظام مزبور می

توان ادعا کدد که در وظام حقوقی ایدان، در بیشاتد   تد به قواوین و مقدرا  ایدان می وگدشی دقیق

شاود کاه    وه )دولتای و خصوصای( اساتفاده مای    موارد، از اوواع خاصی از وماد ای مشورتی دوگا

د ناد.   مورد اعتماد دول  تشاکیل مای   وظدان صاحبمتخصصان و  ،اعضای آوما را مقاما  دولتی

ای از  شاده  که در آن، دول  به وحو کنتادل  خصوصی مشورتی( -)دولتی این مدل کورووراتیستی
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  بنیاه علمای بخشای از    امد بادای تقویا    یدروماکند،  دچند  ن استفاده میامشور  متخصص

تواواد   باه ایان مادل، ومای     ازحاد  ایبا تصمیما  دولتی تزم اس ، ولی روشن اس  کاه تکیاه   

 واسخگوی ویاز ای ما درخصوص اصل مشور  عمومی باشد.

 ا ویود دارد، عادم شافافی     مشور  گووه نیا ایی که در   ا و آسیب خلل نیتد مممکی از ی

 اای    طور که در ومووه موم مددم یا شمدوودان اس . چدا که  مانآوما و گاه عدم ارتباط آوما با ع

وظادان عضاو    اکد شده مشمود اس ، در اعلب موارد، در اوتخان و اوتصان متخصصان و صااحب 

، ایان   اد حاال  شود و باه    ای خاص دول  ویز لحاظ می گیدی  ا و یم  وماد مشورتی، سیاس 

تواود واسخگوی توقیا  عمومی شامدوودان   دفی، ومیط عدم بدخورداری از بی واسهه به ا  اوتصان

 باشد.

 اایچ سااابقه روشاانی در وظااام   ،در مااورد را کار ااای ممماای چااون اعااالم و وظدخااوا ی 

 وزیادان  و ی گاار اعم از مجل ،  از وماد ای مقدرا  یک چی گااری کشور ویود ودارد.  مقدرا 

زم باه مشاور  باا ماددم ویساتند و       ای خود ملا  گیدی از تصمیم کدام چی و شورا ای عالی در 

الزامی ودارود که از مددم در زمینه موضوعی خاص، وظدخوا ی کنند و آوما را مورد استفاده قدار 

نفاع  ی ا و اشاخاص ا  گدوه، وظدان ووی  مقدرا  به صاحب د ند.  مچنین در مورد ارسال ویا

 اای   ووی  طادح  سال ویاویز سابقه روشنی در قواوین و مقدرا  یز مواردی میدود  مچون ار

  ای مدبوطه ویود ودارد.  ا و دستگاه ک از وزارتخاوهی  ا به  د شورای عالی استان

گااری کشور در ارتباط با یلب مشارک  عماومی   با تویه به وضیی  وامهلون وظام مقدرا 

 نیتاد  ممام  ای یدی در این زمینه باید صور  گیدد. در زید بدخی از  و مشور  عمومی، تال 

 را کار ای بمبود وضیی  اشاره شده اس :

گاااری در ساهوح عاالی وظاام. در ایان       مشور  عمومی در مقادرا   مسولهتویه یدی به 

توان استفاده کدد. اشاره و   ای کلی وظام به بمتدین ویه می خصوص از قدر  و یایگاه سیاس 

تواود ایان   کلی وظام می  ای گااری در سیاس  تأکید بد اوجام مشور  عمومی در فدایند مقدرا 

اداری در کشور تبدیل کناد و تنماا از  ماین طدیاق اسا  کاه        -امد را به یک وارادایم سیاسی

 گااری کشور تزریق شود. توان امیدوار بود که این اصل در وظام مقدرا  می

واماه   و آیاین  وزیادان  و ی داخلی  وامه نییآوامه داخلی مجل  شورای اسالمی،  اصالح آیین

گید و الزام به اوجام وظدخوا ی و مشور  عمومی حداقل در بدخی  ی شورا ای عالی تصمیمداخل

مناع قااوووی بادای کساب وظاد و مشاور         گوواه  چی ا اگدچاه  » ا. البته در حال حاضاد،   حوزه

 اا و لاوایح     ای داخلی مجل  با اشخاص حقیقی و حقوقی در مدحله بدرسای طادح   کمیسیون

، اماا عمادتاً بساتگی باه     اسا  ارد و عمالً این رویه مورد عمل آوما قاوووی در کمیسیون ویود ود
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: 1376)رساتمی،  «  ا یا درخواس  و ویشنماد اعضای آوما دارد سای کمیسیونؤاختیار و ابتکار ر

امد مشور  عمومی باید به یک الازام قااوووی تبادیل شاود کاه تنماا در ماوارد         آوکه ( حال202

 کدد. وظد صدفم آن استثنایی و ضدوری بتوان از اوجا

تواود واسخگوی بخا بزرگای از ویاز اای ماا در اماد      تصویب قاوون عام اداری در کشور می

توان فدایند کامال مشاور  عماومی را     در ووع قواوین اس  که می چداکهمشور  عمومی باشد. 

ور  گاار را در امور مدبوط باه مشا   تیمدا   د یک از وماد ای مقدرا  حدودوثغورتوضیح داد و 

 عمومی تبیین کدد.

تواواد را گشاا باشاد. چادا کاه بخاا        گااری ویز اسا  مای   ایجاد وظام ارزیابی آثار مقدرا 

گااری ثبا  شاود، تنماا از     ای از اطالعاتی که باید در اسناد مدبوط به ارزیابی آثار مقدرا  عمده

 . در وضایی   واید اس  ای متیدد امکان طدیق مشور  عمومی و وظدخوا ی از اشخاص و بنگاه

گاااری ایادان ویاود دارد ماورد      گاااری در وظاام مقادرا     کنووی که اوجام ارزیابی آثار مقدرا 

 اا   شناسایی واقع وشده اس ، وماد ای مسوول در خود ویازی به مداییه به وظدا  مددم و بنگاه

شده کنند و به  مین خاطد، مشور  عمومی به یک ویاز تبدیل و وفع احساس ومی و اشخاص ای

 وارد قواوین و مقدرا  کشور وشده اس . جهیدروتاس  و 

 مجلسی برون وی درونی کارآمد یراهکارها و ها چالش. 4

خصیصاه تفویضای سام  او     تبع بهویود وصف اماو  در وماینده که  1به اعتقاد کارلین موری 

زیدا اگد ومایناده از    سازد شود، ویاز به ویود مقدرا  واظد بد رفتار وماینده را روشن می ایجاد می

بنابداین تزم اس  بایا    خوا د شد لوثمشدوعی  وارلمان  ،کند سوءاستفادهاین وصف اماو  

. (Morris, 2011: 246-247) عاالی رفتااری را رعایا  ومایاد    از یک شخص عاادی، اساتاودارد ای   

  باد  وظاار  کنناده  هیا تویشود که ویود ریشه مددمی در وظدیاه وماینادگی، خاود     مالحظه می

باد   ومایندگان آوما، در یم  حفظ یا تدمیم اعتماد و اطمینان مل  به ومایندگاوشان اس . عالوه

باشاند، لااا در    ای مای   ای گساتدده  این، ومایندگان به دلیل ویشگی کلی بودن، دارای صالحی 

تواوند خهدا  عیدقابل یبداوی بدای تمامیا    صور  تویه به منافع شخصی و گدو ی خود، می

بنابداین، از ایان ینباه ویاز ا میا  ویاود ساازوکار ای         جل  و منافع عمومی داشته باشندم

 ومایان اس . وضوح بهوظارتی بد رفتار ومایندگان 

                                                                                                                                        
1. Caroline Morris  
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 ندگانینمای ا حرفه رفتار بر نظارت. 4-1

در وضع قاوون اساسی یمموری ایدان ویز با تبیی  از این مینا، مشارک  فیال ماددم   گاار قاوون

 قدار داده اس . دیتأکه امور کشور را مورد تویه و در ادار

اصل  شتم که در آن دعو  به خید اکد شده اس  و ویز اصول ششم و  فتم که در آوما به 

اواد.   آراء مددم اشاره شده اس ،  مگی در  مین زمینه فکدی تدوین و تصویب شده بد هیتکلزوم 

و ومی از منکد  میدوف امدبهو  به خید، در یمموری اسالمی دع»طبق اصل  شتم قاوون اساسی 

ای اس   مگاوی و متقابل بد عمده مددم وسب  به یکدیگد، دول  وسب  به مددم و ماددم  وظیفه

ای را دعو  به خید عنوان عامی اس  که به  د ووع ارشااد باه کاار وساندیده    «. وسب  به دول 

شود ولای دعاو  باه خیاد     سون میالزام مح یووع به درواقع میدوف امدبهشود.  دچند شامل می

بد وارلمان یا ومایندگان وارلماوی ضادورتی   فی خوبی و ویشنماد اوجام آن اس . وظار صدفاً مید

 :شود یماس  که میموتً به یکی از طدق زید اعمال 

 یپارلمان برون نظارتی الگو. 4-2

د صاالحی  بدرسای   شاود، ایان وماا   در این الگو، ومادی مستقل و خاار  از وارلماان ایجااد مای    

 ای دریافتی و  مچنین، صالحی  رسیدگی به شکایا  مدباوط باه وقاو قواعاد رفتاار       گزار 

دارد. عضو یا اعضای این مدیع )وماد(، ممکن اس  از سوی وارلمان یا یکای   بد عمدهوارلماوی را 

ی باوده و  اما در  د صور  مقام مستقل، قضاییه یا با  مکاری آوما منصون شوود ،از قوای مجدیه

کمیساد  »باشند. تزم به اکد اس  که این مدیع عمادتاً تحا  عناوان     اعضای وارلمان ومی ءیز

. بدای تصور مدیع (Rathamarit (Niyom) and Colleafues, op. cit.:25) شود شناساوده می «اخالقی

تقل از مدییای مسا   ازیملاه رو اسا .    ایی وایا  بدون وارلماوی واظد بد رفتار ومایندگان، گزینه

کی از مزایای این الگو ی. (Power (Greg), op. cit.: 29) گاوه، مدایع قضایی و شبه قضایی قوای سه

 ای وماینادگان   آن اس  که مدیع خار  از وارلمان عموماً از استقالل بیشتدی وسب  به مداخله

ه یلاب اعتمااد   وظار  بد رفتاار وماینادگان کا     یعا به ای وارلماوی بدخوردار اس ، لاا  یا گدوه

اس . البته اعمال وظار  توسط مدیع خار  از وارلمان خاالی از   تد کیوزد، اس به آوما  یعموم

ای ومایندگان ینبه یدم وداشته و رفتار ای خاالف   ایداد ویس . بسیاری از مصادیق رفتار حدفه

وماد ای قاوه   ءزبنابداین، اگد مدیع وظار  رفتار ومایندگان یگیدد   یبد مشوون ومایندگی را در

سنگینی بدای اعمال خالف شوون وماینادگی در وظاد بگیادد     مجازا ه باشد، ممکن اس  یئقضا

(Rathamarit (Niyom) et al, op. cit.: 26)    که با آن تناسب وداشته و اصل تناسب ضماو  ایادا باا

، وقاو  شده هشناختاستدالیا به رسمی   ازیملهوقو قواعد رفتاری را که در بسیاری از کشور ا 

 وماید.
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 ا و مسائل عامو این الگاو، اعماال ضاماو  ایادا باد       اس  که یکی از ویچیدگی اکد انیشا

این اس  که آیا یک مدیع مستقل از وارلمان، صالحی  تحمیل  مسولهومایندگان خاطی اس . 

ارتبااط،  اود دارد یا خیاد  در ایان    ضماو  ایدا بد اعضای وارلمان که قواعد رفتاری را وقو کدده

وظد بد این اس  که مدیع خار  از وارلمان چنین صالحیتی وداشته و بدای اعمال ضماو  ایادا  

 « اای اخالقای   کمیسایون »که میموتً بادای چناین امادی     (1)ومایندگان تکیه کدد بد خودباید 

ساوول  کاه م ، زیدا این وارلمان اس  (Rathamarit (Niyom) et al, op. cit.: 25) کنند بینی می ویا

و اصاوتً مساوولی  تضامین     (Rathamarit (Niyom) et al, op. cit.: 20)کنتدل اعضای خاود باوده   

 Report of Integrity Commission for)دارد باد عماده  ایادای قواعاد رفتااری اعضاای خاود را      

Parliament, 2011: 28) ز  ای مدبوط به وقو قواعد رفتاری به دادگا ی مدکب ا . در زامبیا شکای

شود که اعضای آن توسط رئی  دیوان عالی از میان قضا  سابق ایان   سه قاضی اریاع داده می

 اای    اای ایالا    . بیضی از وارلماان (Hulst (Marc Van Der), 2000: 129) شوود می دیوان اوتخان

 اای   استدالیا مخصوصاً ولز ینوبی یدید، کوینزلند و استدالیای عدبی به دوبال ایجاد کمیسایون 

 ,kernot (Cheryl)) ماداران وظاار  کناد    اود که بد سیاس  ند تقنینی بودهیاد فساد خار  از فدض

2003: 138). 

در وظام حقوقی ایدان از لحاظ وظدی با تفویو وظار  بد رفتار ومایندگان به مدییی خاار   

باه   (2)از مجل  مخالف  شده و آن را با استقالل قوا که در اصل ونجااه و  فاتم قااوون اساسای    

شاید وتاوان ایان گفتاه را    (. 4 :1389، رایی و درویشوود)داوند  رسمی  شناخته شده، مغاید می

گد که  ماان وظاار  اسا  و در    ییکدوایدف ، زیدا در استقالل قوا، اثدوایدی و اثدگااری قوا بد 

ماال  اع (  بنابداین77- 78 :1389میدزوجاوی، )عاس   شده دفتهیواگیدد،  مقابل دخال  قدار می

باا اساتقالل قاوا مغااید       تنماا  واه وظار  بد رفتار ومایندگان از سوی ومادی خاار  از مجلا ،   

اما مسلماً اعمال این الگو از وظار  با اصل تفکیاک قاوا     وداشته، بلکه با ما ی  آن سازگار اس 

 خاود بادای اداره اماور داخلای     یتاویم  قابال وارلمان اختیار  ،مباین  دارد، زیدا مهابق این اصل

وظار  بد اعضایا دارد و اعمال آن توسط مدییی عید از وارلمان با تفکیاک قاوا مغااید     ازیمله

 .(Rathamarit (Niyom) et al, op. cit.: 20)اس  

ایان   (3)«قاوون وظار  مجل  باد رفتاار وماینادگان   » 1ماده  مویب بهعملی ویز،  وظد ازوقهه

 یا گوواه  باه  6مااده   1، تبصاده  ویاود  نیا با ااس .  وشده دفته یواالگو در وظام حقوقی کشورمان 

تصادیح دارد:   -الگاویی از مدیاع بادون وارلمااوی     -هیئموردی به وظاار  و رسایدگی قاوه قضاا    

تاا قبال از    اسا   یافتاه  ایافازا  وااحق  باه  ای تشخیص د د دارایی وماینده  یو  که یدرصورت»

اود و یما  رسایدگی باه دساتگاه     رس اوتخابا  دوره بید موضوع را به اطالع شورای وگمبان می
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 وسایله  نیباد زیادا  س   یومصون از ایداد  گاار قاوونباید گف  این رویه «. وماید قضایی ارسال می

ه را به مدییی بدای وظار  بد ومایندگان تبدیل کدده و در عاین وقاو اساتقالل قاوه     یئقوه قضا

خیص واوع مدیاع   در تشا  وظمای  یبا مقننه مقدر در اصال ونجااه و  فاتم، مویاب تشاویا و      

و  مچنین سبب وقو اصل تناسب ضماو  ایادا باا وقاو قواعاد رفتااری شاده و        شده وظار 

ه مبادر  باه اعماال ضاماو  ایادا     یئو  م قوه قضا  یو ممکن اس  در موارد وقوع وقو،  م 

که تا حد امکان بدای وقاو   قدارگدفتهبد این  گاار قاوونقصد  باترسد در قاوون  ند. به وظد میکن

بینای وکناد، مگاد در     قواعدی که متأسفاوه چندان مشخص ویس ، ضماو  ایدای کیفدی وایا 

زعم مقنن از قلمدو قواعاد رفتااری    موارد به گووه نیامواردی که ینبه یدم به خود بگیدد که در 

ایان وظاد از صاح  بدخاوردار      کاه  یدرحاال گیادد.   ه قدار مییئصالحی  قوه قضا و در شده خار 

 ازیملاه حفظ استقالل مدیع واظد، باا ایداد اای مممای     باویوددیدیم این الگو . چناوکه س یو

وقو صالحی  وارلمان در تضمین ایدای قواعد رفتار وارلماوی، وقو اصل تفکیاک قاوا و عادم    

ه، یئتناسب ضماو  ایدا ای کیفدی بدای وقو قواعد رفتاری در فدض وظار  از طدیق قوه قضاا 

آن اس  که در وی تبیین الگوی دیگادی باشایم تاا در عاین اوجاام      بنابداین، بمتد   موایه اس 

 مستقل، از ایداد ای ماکور  م به دور باشد. صور  بهوظار  

 یپارلمان درون نظارتی الگو. 4-3

، (Power (Greg), op. cit.:30) شاود  ویاز گفتاه مای    2تنظیمای  در این الگو که به آن الگاوی خاود  

 اای آن سا دده    کمیسایون  شهیو بهگان به وماد ای داخل وارلمان ویشه وظار  بد رفتار ومایند کار

 اا باه    شوود. ایان کمیسایون   خاص بدای اوجام چنین امدی ایجاد می طور بهشود که میموتً  می

 ای رفتاری موسوم  ستند. البته گا ی ممکن اس  اعماال    ای اخالقی یا کمیسیون کمیسیون

رئی  وارلمان س دده شود.  دچناد کاه باه وظاد      یملهازالتأسی   این وظار  به وماد ای سابق

 .(Rathamarit (Niyom) et al, op. cit.: 24) د د بدخی عمالً چنین چیزی رخ ومی

در این رو ، در صور  ادعای وقو قواعد رفتاری، کمیسیون اخالقی به آن رسیدگی کدده 

 .(Power (Greg), op. cit.: 30) کناد  و درصور  لزوم، بد عضو خااطی ضاماو  ایادا تحمیال مای     

گدچه در بدخی موارد، ممکن اس  کمیسیون ماکور گزار  وقاو قواعاد را باه یکای دیگاد از      

و مدایاع اخیدالااکد تصامیم باه       ای وارلمان یا مستقیماً به خود وارلمان ارائاه داده  کمیسیون

 .(Stapenhurst (Rick)nand Pelizz (Riccardo), op. cit.: 15) اعمال ضماو  ایدا گیدود

                                                                                                                                        
2. Self-Regulative Model  
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مزی  کلی وظار  درون وارلماوی این اس  که احتمال واید  این وظاام وظاارتی از ساوی    

 Rathamarit (Niyom))کنتدل دارود  دق  بهزیدا ومایندگان بد چنین وظامی اس   ومایندگان زیاد 

et al, op. cit.: 24)  اس و وسب  به کمیسیووی که متشکل از خود آوما یا  مکاراوشان باشد، احسا

رویه خوداظماری که بیااوگد مشاارک  خاود     ازیملهند ایدای قواعد رفتاری، یاتیلق داشته و فد

 ومایندگان در ایدای قواعد وارلماوی اس ، با کارایی بمتدی طی خوا د شد.

خواسا  کلای اعضاای وارلماان      کاه  یدرصورتمیایبی ویز دارد.  ،وظام وظار  درون وارلماوی

 ای حزبی بد وحوه رسیدگی ایان   ، رویهعالوه بهارتی منحل شود. باشد ممکن اس  این رو  وظ

ساازی در طای ایان ماوارد یاا       تواوند تأثیدگاار باشند و مساائل حسااس و سدووشا     مدایع می

 ای حزبی وادیده گدفته شوود. بدای ومووه، حزن حاکم در وارلمان که سازوکار وظاار  را   یدال

زدن به حزن اقلی   استفاده از آن یم  تیدی و لهمه ویز در اختیار دارد، ممکن اس  سیی در

لاا این الگو لزوماً اعتماد عمومی باه اعضاای وارلماان را مویاب      .دکنیا حمای  از اعضای خود 

اگد خود آوما ویز با طفده رفتن از ایدای قواعد رفتاری، در یم  ایجااد اعتمااد    ویشه بهشود،  ومی

 گااار  قااوون افزون بد اینما، در این الگو . (Rathamarit (Niyom) et al, 24-25) عمومی گام بدودارود

و  (Power (Greg), op.cit.: 30)شاده   لیتباد  5منصافه   یوا  و  4یاقاضا  3دساواظد، خود به بازو

احتماال فسااد و     یاا قاضای باشاد    کنناده  دگییرسا داویم که اگد مقاام وااظد  ماان مقاام      می

ل اسا  کاه یکای کاددن ایان دو مقاام،       ان دلیا ابه  می رود و بات می داراوه یاوب ای  او اقض

. حتای بدخای میتقدواد در ایان الگاو      (18 :1388)راسخ،  «ای اس  الف اصول عدال  رویهامخ

 ,Burgmann (Meredith)) شاوود  دیل مای االقی عمالً باه ولای  وارلماان تبا    ا ای اخ وناکمیسی

op.cit.: 123). 

 دایا   زالگاوی وظاار  درون وارلمااوی وارد اسا      ضماو  ایدایی ویز، اوتقاد ایی باد  ازلحاظ

 اای   ضماو  ایدا ای واقیی در این الگو بیشتد ینبه سیاسی دارد، از ایان قبیال کاه در وظاام    

بنابداین، در صور  ایدای این الگو،   حزبی وماینده ممکن اس  حمای  حزبا را از دس  بد د

 توان اوتظار داش . کارایی چنداوی را ومی

، مدایع وظار  بد رفتار اعضای کنگده در مجل  وماینادگان و  متحده ات یاوقی در وظام حق

ماورد، متشاکل از اعضاای مجلا       بدحساب مدایاع درون وارلمااوی باوده و     ومجل  سنا، یز

مجل  سنا  6کمیسیون اوتخابی استاودارد ا و رفتار 1964ومایندگان و مجل  سنا بود. در سال 

                                                                                                                                        
3. Investigator 
4. Judge 
5. Jury  
6. Select Committee on Standards and Conduct  
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تغییاد واام یافا . در مجلا       7باه کمیسایون اوتخاابی اخالقای     1977کاه در ساال   ایجاد شد 

تشاکیل شاد    8 اای رسامی   کمیسیون استاودارد ای رفتار مقاام  1967ومایندگان  م در سال 

(Amer (Mildred), op. cit.: 167). 

بود که اعضای آن توسط  9کی از ایزای مجل  ومایندگان این کشور، اداره بازرسی عمومیی

 اای ایان اداره،    شادود. از صاالحی     یسیون اداری مجل  با تأیید رئی  مجل  اوتخان میکم

گزار  وقو قواعد و مقدرا  داخلی مجل  توسط ومایندگان به کمیسیون استاودارد ای رفتار 

 (.454-455: 1392، زارعی)  ای رسمی بود مقام

در کمیسایون   10وده گینگادیچ حاکم بد بدرسی ودو داراوه یاوبدر این کشور، به دلیل فضای 

 .Hulst (Marc Van Der), op) مورد اوتقااد قادار گدفا     شد  بهاستاودارد ا، رویه این کمیسیون 

cit.: 128).  ،ای اخالقی کنگده ماورد بحاث     ای اخید کارایی کمیسیون در سال»به  مین دلیل 

دیگادی بادای ایادای    از داخل و خار  کنگاده، ساازوکار ای    شماری یب ای  قدار گدف  و طدح

قواعد رفتار وارلماوی، از قبیل یک وماد مستقل بیدووی که متشکل از عید اعضای کنگده باشد را، 

این کشور ویاز باه الگاوی     2008، لاا در سال (Amer (Mildred), op. cit.: 168) «ویشنماد کددود

 تدکیبی بدون و درون وارلماوی روی آورد.

 یگااار  قااوون مجماع   11ن قواعد رفتاری و استاودار ای اخالقیقاوو مویب به در استدالیا  م

 ای ادعای قواعد رفتااری بادای بدرسای و ارائاه گازار  باه        خهه شمالی استدالیا، تمامی وقو

شود. اگد کمیسیون میتقد باه وقاو قواعاد باشاد، مجماع       کمیسیون امتیازا  مجمع ریاع می

 .(Integrity Commission, op. cit.: 27-28)د کنتواود مجازا  ا او  را اعمال  می

کاه قابالً اکاد شاد،      طاور   ماان در وظام حقوقی کشورمان، از این الگو استفاده شده اس . 

با تدکیبی کاامالً  « قاوون وظار  مجل  بد رفتار ومایندگان» 1در ماده « وظار   یو »تأسی  

اعضاای کمیسایون اصال     ، یک وفاد از رئیسه و ی وارلماوی یینی یکی از ووان رئی  به اوتخان 

 از سااید وماینادگان   چماار وفاد  ، یک وفد از اعضاای کمیسایون قضاایی و حقاوق مجلا  و      90

 .اس  شده بینی ایو

و اصاالحا  بیادی    1379وامه داخلی مجل  شورای اسالمی مصون  با ریوع به قاوون آیین

یاد اکثدیا    مجلا ، با  رئیساه  و ی آن، مالحظه خوا یم کدد که ووان رئی  بدای عضوی  در 
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قاوون وظاار    1ماده  2این، تبصده  بد را به دس  بیاورود. عالوه یرأ صاحبوسبی آرا ومایندگان 

و کمیسایون قضاایی و حقاوقی     90مجل  بد رفتار ومایندگان، میدفی دو عضو کمیسیون اصل 

 ینای، ی  گااشاته اسا    رئیساه  وا  ی  بد عماده از ساید ومایندگان،  چمار وفدمجل  را  مداه با 

وفد را با تویاه باه    6 ای یادشده و ومایندگان مجل ،  از میان داوطلبان کمیسیون رئیسه و ی 

کند. مالک ویز بدای کلیه  به مجل  میدفی می گیدی یرأوظار ، اوتخان و یم    یو تدکیب 

قااوون   1، کسب اکثدی  مهلق آرا ومایندگان حاضد در مجل  اس . مهابق مااده   یو اعضای 

 رئیساه  وا  ی وظار ، باد عماده     یو خان یکی از ووان رئی  ویز بدای عضوی  در وظار ، اوت

 اس . شده گااشته مجل  

با کمی تأمال در   دایس ، زیوند اوتخان آوما مصون از ایداد یاو  م فد  یو حال  م تدکیب 

توان مالحظه کادد کاه بادای عضاوی  در       ای سیاسی مختلفی را می وظام سیاسی ایدان، یبمه

ای خاص یاک یاا چناد یبماه کاه       بنابداین، میموتً در بد ه  وددازود   با  م به رقاب  میمجل

آورود. از آوجا که مالک   ای مجل  را به دس  می مشی وزدیک به  م دارود، اکثدی  کدسی خط

 ادیز احتمال به، اس داخلی، کسب اکثدی  وسبی  وامه نییآاوتخان ووان رئی ، با تویه به قاوون 

قااوون   1، چاون مااده   عاالوه  به. آیند یدرممجل   رئیسی بیوایبمه یا حزن اکثدی  به  اعضای

وظار  را، باه اوتخاان     یو وظار  مجل  بد رفتار ومایندگان، عضوی  یکی از ووان رئی  در 

به اکثدی  وسبی و حتی رئی  مجلا  در   رئیسه و ی مجل  واگاار کدده و خود  رئیسه و ی 

شود، لاا مسلماً اکثدی  حزبی بد اوتخان یکای از واوان      مهلق اوتخان میمدحله اول به اکثدی

 2تبصده  مویب به از آوجاکهبد این،  ثد خوا د بود. عالوهؤوظار  م  یو رئی  بدای عضوی  در 

مجلا  باه    رئیساه  وا  ی وظار ، باید توساط    یو قاوون وظار ، شا وفد دیگد عضو  1ماده 

یگد، باید اکثدی  مهلق ومایندگان حاضد را ویاز کساب کنناد،    مجل  میدفی شوود و از سوی د

 ای اقلیا  کماکاان ویاود دارد.     بنابداین، تمدید یبمه یا حزن اکثدی  بدای اعضای فداکسیون

وظار ، عضاو اقلیا  کمتاد باشاد کمتاد احتماال         یو و  اگد یکی از داوطلبان عضوی  در 

اکثدی  اس ، ویود خوا د داشا . حتای    که اعلب منتخب ای رئیسه و ی میدفی وی از سوی 

درخصوص او، باز احتمال کسب اکثدی  مهلاق   گیدی یرأدر صور  میدفی وی به مجل  بدای 

 آرای حاضدان توسط وی کم خوا د بود.

عضاو، باه    عناوان  باه تواوناد   ومی  ای اقلی  میموتً ند، اعضای فداکسیونیابنابداین با این فد

ومایناده ماتمم باه وقاو قواعاد       عناوان  بهگان راه ویدا کنند، مگد وظار  بد رفتار ومایند  یو 

از طدف دیگد، بنا بد موارد ماکور، اعضای حزن اکثدی   م خود را مصون از وظاار    (4)رفتاری.

تاا  رو،  نیا از ایافته و این وماد یدید، کامالً به ابزاری بدای زد و بند ای حزبی بدل خوا د شاد.  
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ون وارلماوی در کشورمان حاکم باشد، تزم اس  بدای عملکدد  د چه زماوی که الگوی وظار  در

 اای اقلیا  ویاز،     کادده و از احازان و فداکسایون    دوظدیتجدبمتد آن، در تدکیب مدیع وظار  

در کشور ای دموکداتیکی چون اوگلای  و فداوساه،    .اعضایی یم  عضوی  در آن تییین شوود

تمامی ارکان وظارتی وارلمان دارای مسوولی  و وقاا   ای اقلی  میموتً در  اعضای فداکسیون»

ناد اوتخاان سااید    یا مچنین لازوم تغییاد در فد  (. 85 :1390 ،گدیی ازودریاوی)« یدی  ستند

قااوون وظاار    »مااکور در    یو اس  که بدای  اکد انیشاومایان اس .  وضوح به،  یو اعضای 

 ای واصله در مورد رفتار خاالف   ار  ای رسیدگی به گز ، صالحی «مجل  بد رفتار ومایندگان

 اای عیدمتیاارف وماینادگان و ...  مچناین،     شوون ومایندگی، تخلفا  مالی یا اخالقی و  زینه

اماا بادخالف رویاه اعلاب       اسا   شاده  گدفتاه صالحی  اعمال ضماو  ایدا ای مقادر در وظاد   

به ومایندگان در رابهاه باا    ا، مدیع وظار  بد وحوه ایدای قواعد رفتاری و ارائه مشاوره  وارلمان

ای باه مدایاع ارائاه گازار  وقاو قواعاد        منافع مدتبط و متیارض مشخص وشده و حتی اشاره

 رفتاری وشده اس .

وظاار  در ماورد رسایدگی باه       یوا  وکته قابل اوتقااد دیگاد، صاالحی  اعهاا شاده باه       

 91تاا   88و  81 تاا  78موضاوع ماواد    وظمی یبدرباره عیب ، تأخید و  رئیسه و ی  ای  گزار 

وماینادگی باوده و    فهیوظ اوجامای واظد بد  وامه داخلی مجل  اس . قواعد رفتار حدفه قاوون آیین

 ایی  مچون خودداری از بدوز تیارض منافع، اعالم تیارض، منافع و مواردی کاه مویاب    عدصه

عیبا ،   کاه  یدرحاال ، گیادد  یباد ما  شود را در تقدم منافع شخصی و گدو ی بد منافع عمومی می

ای  شوود که از دایده قواعد رفتاار حدفاه   تخلفا  اوضباطی محسون می ازیمله وظمی یبتأخید و 

الااکد،   قاوون فاوق  2ماده  مویب بهوظار    یو بد این، صالحی  دیگد  د. افزونینوارلماوی خار

د بنا ) ای واصله در مورد اعمال خالف امنی  ملی کشور ومایندگان اس   مدبوط بدرسی گزار 

 (.قاوون وظار  مجل  بد رفتار ومایندگان 2)پ( ماده 

دار و مابمم در   مفموم امنی  ملی در عین حساسی ، خود از مفا یم کاا  که نیاوکته ممم 

وظام حقوق کیفدی ماس ، حال ارتباط این مفموم با ومایندگان مجل  شورای اسالمی باد ایان   

اصاول   مویب بهشان  ای اوجام کارکدد وظارتیداویم ومایندگان بد افزاید. چدا که می حساسی  می

ال و استیضاااح وزرا و ؤ شااتاد و  شااتم و  شااتاد و وماام قاااوون اساساای، صااالح بااه طاادح ساا 

و  شتاد و چمارم، باه تدتیاب    (5)اصول  فتاد و ششم مویب بهباشند.  مچنین  یممور می رئی 

ل داخلی و خاریی کشاور  در  مه مسائ اظماروظداختیار تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و 

ومااد عادم مساوولی  وماینادگان در کشاورمان       حدودوثغورداویم که را دارود. از سوی دیگد می

 3036/21/80وظدیه تفسیدی شاماره   مویب بهچندان مشخص ویس  و مصووی  از تیدض ویز 
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  اسا   وشاده  شاناخته شورای وگمبان از اصل  شتاد و ششم، در وظام حقاوقی ماا باه رسامی      

 اا   الاکد،  د آن امکان دارد که اوجام اختیارا  ومایندگان به مااق بدخای  ابداین به دتیل فوقبن

لاا با تدابیدی زمینه اتمام وقو امنی  ملی و اعمال خالف امنی  ملی به ایشاان را   ،خو  ویاید

باه فادض اگاد     کاه  نیا افدا م آورود.  مین امد از ینبه دیگدی ویز قابل اوتقااد اسا . توضایح    

الی داشته باشد، ممکان اسا  باه    ؤای در اعمال وظار  بد قوه مجدیه از سدان آن قوه س وماینده

 اای   در سال که چنانخود منصدف شود.  فهیوظ اوجامدلیل بیم از تمدید به وقو امنی  ملی از 

یمماور منصادف شاده و امضاای      ال از رئی ؤاخید ویز ومایندگان مجل  در مواردی از طدح س

اماا   ، دچند ممکن اس  عوامل دیگدی در این رابهاه تأثیدگااار باشاد    (6)اود. گدفتهخود را و  

 دور از ا ن ویس . شان فهیوظ اوجامطلبی ومایندگان در  اودیشی و منفی  وف  مصلح 

ای وماینادگان   در حالی اس  که باید خاطدوشان سازیم، اصوتً رفتار حدفه باتصح  مهالب 

 گااار  قااوون بنابداین، رویه   شود صادیق امنیتی و اوتظامی را شامل میحوزه مجزایی از موارد و م

 رسد. در این خصوص قابل اوتقاد به وظد می

 ایی اس  که با آن  مخالف  باویودخاص بدای وظار  بد رفتار ومایندگان،   یو ایجاد این 

بد مجلا  و  تولی وظار   منظور بهشده اس . به وظد بدخی ممکن اس  ایجاد کمیسیووی یدید 

اتمکان باید از امکاوا  و وماد ای مویود بماده   ومایندگان، مقدون به صوان وباشد. چدا که حتی

به وظد این گادوه، وظاار     (.5 :1389، رایی و درویشوود) یس  و از تکثید وماد ا ایتنان کدد

، ویشاوود رایای و در )تواود به وماد ای مویود در مجل  س دده شود  بد مجل  و ومایندگان می

مجلا    رئیساه  وا  ی این گدوه میتقد به س ددن امد وظار  بد رفتار ومایندگان باه  (. 5 :1389

داخلای   واماه  نیای آقااوون   23کنند که با تویه به ماده  شورای اسالمی  ستند. آوما استدتل می

مجل  وظم و اوتظام اماور مختلاف مجلا  را باد عماده دارد و بدخای از        رئیسه و ی مجل ، 

توان با وظاایف   آوچه با اوتظام مجل  مدتبط اس ، می خصوص بهیق وظار  بد ومایندگان، مصاد

در ایان ماورد ویاز،  ماان     (. 6 :1389، رایای و درویشاوود  ) مخواوی داشته باشد  رئیسه و ی 

ایتنان از تکثد ومادی،  صدف بهایداد ای وارد بد الگوی درون وارلماوی به قو  خود باقی اس  و 

بد این، اگد به فدض بتوان بخشای از مصاادیق    را تجویز کدد. افزون رئیسه و ی وظار  توان  ومی

 اای دیگاد    واگاار کادد، بخاا   رئیسه و ی وظار  بد ومایندگان را که ینبه اوتظامی دارود، به 

قواعد رفتاری را باید به چه ومادی واگاار ومود  شایان اکد اس ، در وظد این گدوه آوچاه وایاد   

وظاار  باد رفتاار وماینادگان اسا  و کمتادین تویاه باه قواعاد رفتااری            مسولهده، ا می  بو

 عناوان  باه . توضیح اینکه طدفداران این گدوه، باه وظاار  باد رفتاار وماینادگان      اس ومایندگان 

وندارواد   وگدود بلکه چناین مای   ای آوما باشد، ومی ای که واظد بد اصول رفتار حدفه ای حدفه مقوله
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داویم، وظار   مان وظار  بد رعای  وظم و اوتظام مجل  اس . در حالی که میکه این وظار ،  

ای واظد بد حفظ شأن و منزل  ومایندگان و وارلمان بوده و مستلزم تییین اصاول و قواعاد   حدفه

رفتار صحیح وارلماوی اس .  مین وقیصه در قااوون وظاار  مجلا  باد رفتاار وماینادگان  ام        

 ویاز ایوه فلسفه وظار  بد رفتار ومایندگان و قواعد رفتار وارلماوی که اویکاس یافته اس ، زیدا ب

اعمال وظار  بد حسن ایدای آن اس ، ودداخته وشده و ضامن اشااره یزئای باه ممنوعیا  از      

دریاف   دایا، بیشتد به تدکیب و آیین رسیدگی مدیع وظار  و  مچنین ضماو  ایدا اای آن  

 ودداخ  شده اس .

 90د، اعتقاد به اعمال وظار  بد رفتار ومایندگان از ساوی کمیسایون اصال    در کنار این مور

اصل وودم قاوون اساسی که مبنای ایجاد کمیسایون اصال   (. 90 :1390، کشاورز) ویز ویود دارد

 دارد: اس ، مقدر می 90

تواواد    دک  شکای  از طدز کار مجل  یا قوه مجدیه یاا قاوه قضااییه داشاته باشاد، مای      »

را کتباً به مجل  شورای اسالمی عدضه کند. مجل  موظف اس  به ایان شاکایا    شکای  خود 

رسیدگی کند و واسخ کافی د د و در مواردی که شکای  به قوه مجدیه و یا قوه قضاییه مدباوط  

اس  رسیدگی و واسخ کافی از آوماا بخوا اد و در ماد  متناساب وتیجاه را اعاالم ومایاد و در        

کنایم کاه صاالحی      مالحظاه مای  «. شد به اطاالع عاماه بدسااود   موردی که مدبوط به عموم با

داخلی  وامه نییآگاوه شده اس . قاوون  کمیسیون ماکور محدود به شکایا  از طدز کار قوای سه

را  90 ادف از تشاکیل کمیسایون اصال      (7)32مجل  در راستای ایدای اصل وودم، در مااده  

« گاواه  صوصاً وسب  به طدز کاار قاوای ساه   مجل  و ومایندگان خ یکارآمد سازسامان دادن و »

 کند. اعالم می

، یکی از مسائلی که به ساامان دادن  90از دیدگاه میتقدان به وظار  توسط کمیسیون اصل 

کند  مان وظار  بد وماینادگان اسا . طادز کاار      و کارآمدسازی مجل  و ومایندگان کمک می

فتاه اسا ، باا وظاار  باد مجلا  و       مجل  ویز که در اصل وودم قاوون اساسی مادوظد قادار گد  

الاکد،  به وظد ایشان به دتیل فوق(. 10-11 :1390، کشاورز) ومایندگان قداب  اوکارواشدوی دارد

 تواود مدیع مناسبی بدای اعمال وظار  بد مجل  و ومایندگان باشد. می 90کمیسیون اصل 

شاود و   ماان تلقای مای   آمبودز یا گوواه  باه سد کمیسیون اصل واودم  ر ویود به وظد می با این

تیامل باا وارلماان،    از لحاظ دای  زای بد ومایندگان را بدان س دد توان صالحی  وظار  حدفه ومی

 ای زیادی میان کمیسایون   ضماو  ایدای ودم رسیدگی، شبا   از لحاظرسیدگی فداقضایی و 

( 167-177 :1391، زاده موسای )اصل واودم و ومااد آمبودزماان در سااید کشاور ا ویاود دارد       

واماه و    اایی  مچاون صادور توصایه     داویم که آمبودزمان وتایج رسایدگی خاود را در قالاب    می
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، لااا  (178 :1391، زاده موسای ) «د اد   ا به وماد ایی که قاوون مشخص کدده ارائه مای  گزار 

باد ایان،    . افزونس یو مچون مدایع واظد بد رفتار ومایندگان، خود صالح به اعمال ضماو  ایدا 

ای که از حوزه وظاار    ویشه ف کالسیک آمبودزمان وظار  بد عملکدد مدایع دولتی اس . کار د

ای و آمبودزماان   بد رفتار ومایندگان خار  اس . به  مین دلیل، اصوتً میان مدایع وظار  حدفه

بد رفتار وماینادگان   وظار  ویشه کارتوان  ومیدرخصوص کشور ما ویز  بالهبعتفاو  ویود دارد و 

، در صاور  سا ددن   عالوه بهشود، س دد.  ا به کمیسیون اصل وود که ووعی آمبودزمان تلقی میر

کمیسیون اصل وود، به دلیل وابستگی آن به وارلمان و عدم استقالل ومادی، فارغ  به ویشه کاراین 

باد ایان، در حقاوق عماومی اصال باد        . عاالوه سا  یواز ایداد ای وارده بد الگوی درون وارلماوی 

 قن اکتفا کدد.یمت قدر بهحی  اس  و باید صال

 یپارلمان برون و درون نظارتی بیترکی الگو. 4-4

بدخی کشور ا بدای وظار  بد وحوه ایدای قواعد رفتار وارلماوی به یما  ایتناان از ایداد اای    

، سازوکاری مدکب از وظار  بدون وارلماوی و درون وارلمااوی را  باتمدبوط به  دیک از دو الگوی 

گیدود که اعلب متشکل از کمیسیون اخالقی وارلمان و کمیسد اخالقای اسا . مدیاع     کار می به

،  دچند گا ی ممکن اس  این مدیع خاود  اس  ای اخالقی  درون وارلماوی این الگو کمیسیون

اما مدیع خار  از وارلمان اعلب شخصی مستقل اس  کاه از عیاد اعضاای      وارلمان در کل باشد

یاک شاخص حقیقای،     ییاا  باه شود. گدچه امکان دارد کمیسیوود وارلماوی  می وارلمان اوتخان

 متشکل از چند عضو باشد. ی یوت

 صاور   باه که آوماا   یا گووه بهدر این الگو، سیی بد تقسیم وظایف میان دو وماد ماکور اس  

د کنند، این وظایف با تویه به تفکیک دو مدحله تحقیق و رسیدگی که بیشت فهیوظ اوجاممکمل 

 اای   در حقوق کیفدی ومود دارد، به تدتیاب میاان کمیساد ای مساتقل اخالقای و کمیسایون      

که کمیسد اخالقی به دلیل استقالل وسبی آن از  صور  نیبداس .  شده میتقساخالقی وارلماوی 

خصوص این شاکایا  و   وماد وارلمان، مسوول دریاف  شکایا  از وقو قواعد رفتاری، تحقیق در

تواواد   وقوع آن اس . در صور  وقو قواعد توسط اعضاای وارلماان، وی مای    بودووقوع وقو یا 

مدحلاه، ووبا  باه اعماال      نیا از ا وا   گزار  آن را به کمیسیون اخالقی وارلماوی ارائه د اد.  

 مساوله  ای کمیسد اخالقی، باه   رسد که با تویه به گزار   ای اخالقی می صالحی  کمیسیون

  یا دروماخصاوص تییاین و    گیادی در  صور  لزوم باه تصامیم  وقو قواعد رسیدگی کدده و در 

 وددازد. تحمیل ضماو  ایدای متناسب می

اس  که باه اعضاای    ازحدی ایبایدادی که به الگوی سوم وارد اس ، واظد به اعهای اختیار 

تواواد   شود. این اختیار تا یایی اس  که کمیسیون می وارلمان بدای اعمال ضماو  ایدا داده می
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 نیا بااویود ا  ای حزبی قدار گیادد.    ا و وتایج کمیسد را وادیده گدفته و تح  تأثید دخال  یافته

میان قضاو  مستقل و مالکیا  وارلماان    که نیادر میان سه الگوی مویود، الگوی سوم به دلیل 

اصاوتً ایان    .(Power (Greg), op. cit.: 30) کناد، اریحیا  دارد   بد قواعد رفتاری تیادل ایجاد می

 ,Integrity Commission) رلمان اس  که مسوول تضمین ایدای قواعاد رفتاار وارلمااوی اسا     وا

op.cit.: 28)   و تحمیل ضماو  ایدا از سوی مدییی بدون وارلماوی،  م واقو مالکی  وارلمان باد

ا  اسا  و  ام وااقو مساوولی  وارلماان در تضامین ایادای قواعاد رفتااری،           قواعد رفتااری 

اماا از ساوی دیگاد، بایاد     اسا    چنین وظدی موافق اصل تفکیاک قاوا ویاز     اس  که اکد انیشا

 کاار  راهرساد بمتادین    استقالل مدیع وظار  بد رفتار ومایندگان  م حفظ شود، لاا به وظاد مای  

. وظاار   اسا  بدای یمع میان اصل ماکور و حفظ استقالل مدیع وظار ، الگوی سوم وظارتی 

اسا . در وظاام حقاوقی ایان کشاور، کمیساد        شاده  دفتهیواتدکیبی در وظام حقوقی اوگلستان 

 اای خاود را باه     و گزار  شده منصونتوسط مجل  عوام  12وارلماوی مستقل بدای استاودارد ا

رتبه وارلماوی اسا  کاه باه اعضاای وارلماان       مور عالیأد د. کمیسد یک م مجل  عوام ارائه می

کناد.   ی احتمالی قواعاد را بدرسای مای    ا ، وقوعالوه بهدرخصوص قواعد رفتاری مشاوره داده و 

 .(Morris (Caroline), op. cit.: 248) «کمیسد  مچنین وظایفی در ارتباط با ثب  منافع اعضا دارد

کناد، وی تحقیقاا  تزم را    گفتیم کمیسد به ادعا ای وقو قواعد رفتاری رسیدگی می که چنان

گی باه کمیسایون اساتاودارد ا و    آن اوجام داده و وتایج بدرسی خود را یم  رساید  خصوص در

در مواردی که کمیساد میتقاد   . (Power (Greg), op. cit.: 30)کند  تسلیم می 13امتیازا  وارلماوی

 به وقو قواعد رفتاری اس ، کمیسیون مسوول تییین و اعمال مجازا  مناسب اس .

ناد  یادر فد طدفای  یبا  دف از تأسی  کمیساد مساتقل، رعایا  اساتقالل و      که نیا باویود

رسیدگی به وقو قواعد رفتار وارلماوی اس ، در اوگلستان این  دف دچار اوحداف شاده اسا  و   

زیادا وی از   ،باز تمایل به الگوی درون وارلماوی و عدم ویود رسیدگی مستقل ویادا کادده اسا    

و بدای منابع و مدارک رسیدگی کامالً وابساته باه ایان مجلا       شده منصونسوی مجل  عوام 

 .Alder (John), et al, op)شاود  ، منصون مای دیتجد قابل، بدای یک دوره میین حال نیعدربوده و 

cit.: 82). 

کاه   تدتیاب  نیا بهآمدیکا اخیداً به این الگو روی آورده اس .  متحده ات یاکه گفته شد  چنان

 دهجادشا یا 14 ای اخالقی وارلماوی )وماد درون وارلماوی( اداره اخاالق کنگاده   در کنار کمیسیون

                                                                                                                                        
12. Independent Parliamentary Commission for Standards  
13. Parliamentary Committee on Standards and Privileges  
14. Office of Congressional Ethics  
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سای احزان مجل  ومایندگان اوتخان ؤو توسط ر دی آمدیکاکه اعضای آن از میان شمدوودان عا

تواوند به ومایندگی کنگده یا عضاوی  دولا     شوود و تا زماوی که عضو این اداره  ستند، ومی می

فدرال درآیند )وماد بدون وارلماوی(. وظیفاه ایان اداره، تحقیاق و تفحاص در خصاوص شاکای        

به وقو قواعد رفتاری ومایندگان اسا  کاه در صاور  وقاو قواعاد، اساناد و مادارک        مدبوط 

 اای اخالقای    مدبوطه را یم  رسیدگی و اخا تصمیم در مورد اعماال مجاازا  باه کمیسایون    

 (.68 :1390)وکیلیان، دارد  مجل  ومایندگان و سنا ارسال می

وساب  باه الگاوی درون وارلمااوی      این تغیید رویکدد واسخ به ایداداتی اس  که قبالًدرواقع، 

زیادا    بود  لاا بمتد آن اسا  کاه در کشاورمان  ام الگاوی تدکیبای وایدفتاه شاود         شده مهدح

که گفتیم، مزایای این الگو بسیار بیشتد از دو الگوی ویشین بوده و مصون از ایادادا    طور  مان

بیادون از مجلا  شاورای     باید تویه داش  که اعمال وظار  از سوی مدیع البته. اس آوما ویز 

بینی شود که وافی استقالل مجل  مقدر در اصل ونجااه و  فاتم قااوون     ویا یا گووه به یاسالم

در رابهه با تحمیل ضماو  ایدا ویز، در وظام حقوقی آمدیکا میان مدایاع اعماال    اساسی وباشد.

ماو  ایادای  اود. به این صور  که دو مدیاع وظیفاه اعماال ضا     ضماو  ایدا تفکیک قائل شده

الاکد و خود مجلا .    ای اخالقی فوق دارود، کمیسیون بد عمدهتخلف از قواعد رفتار وارلماوی را 

تد  مچون عزل،  شود اما در موارد یدی  ای خفیف کمیسیون وارد عمل می بدای اعمال مجازا 

 .Hulst (Marc Van Der), op)مجل  موظف اس  در قالب قهینامه مبادر  به اخا تصمیم وماید

cit.: 128). 

 یاساس قانون با مجلسی داخل نامه نییآ موادی برخ رتیمغا. 4-5

 اای شابه    صاالحی   ازیملاه  یگااار  قااوون ماوازی کااری در اماد     اا   بد اساس بدخی دیادگاه 

مجمع تشخیص مصلح  وظام و شورای عالی اوقاالن فد نگای و بدخای وماد اای      یگاار قاوون

  مجلا  باد مصاوبا  دولا ، عادم امکاان       یئوظار  قاوووی ر دیگد، ابمام در ما ی  و کیفی 

 ای مدبوط به قوه مقنناه   ضیف دولتی و ... ازیمله ی مه اوواع قدارداد ا مجل  بدای وظار  بد

اساسانامه و   مثاباه  باه کاه   -داخلی مجل  وامه نییآایم تا مغاید   اس . در این میان بد آن شده

طادح اصاالح   م. به این منظاور،  یوون اساسی وشان د را با بدخی اصول قا -منشور مجل  اس 

اعالم وصول  1387خددادماه  26وامه داخلی مجل  شورای اسالمی که در تاریخ  موادی از آیین

وامه  با اصالحاتی تصویب کمیسیون تدوین آیین 1387شمدیور  11 در یلسه درومای شده بود، 

مااده دارد، در ماواردی آشاکارا     37کاه  دیم. این طدح کدداخلی رسید را یم  بدرسی اوتخان 

 د:شو این موارد اشاره می هب رسد. ایالً مغاید با اصولی از قاوون اساسی به وظد می
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 یاساس قانون 135 و 133 ،88 اصول با طرح 27 و 25 ادوم رتیمغا. 4-6

شاود: چناوچاه در  اد دوره     وامه باه شادح ایال اصاالح مای      آیین 195ماده » -25ماده  (1بند 

وماینادگان ساه باار باه تشاخیص اکثدیا  مجلا           اای  ودسا ای  د وزید به   ل ، واسخمج

 منزلاه  باه و سی و ونجم قاوون اساسی،  کصدیاصل  بد اساسوباشد، رأی سوم مجل   کننده قاوع

یممور موظف اس  در موعد مقدر وسب  باه میدفای وزیاد     عدم اعتماد خوا د بود و رئی  یأر

 «.یدید اقدام وماید

خصاوص   هو با  133، 89، 88اصول ماوند ماده بدخالف اصول متیددی از قاوون اساسی )این 

کال   چماارم  کیا در  د ماورد کاه حاداقل    »قاوون اساسی  88( اس . بد اساس اصل 135اصل 

یممور، یا  دیک از ومایندگان از وزید مسوول، درباره  ومایندگان مجل  شورای اسالمی از رئی 

یممور یا وزید موظف اس  در مجل  حاضاد شاود و باه     کنند، رئی ال ؤیکی از وظایف آوان س

بیا از یک ماه و در مورد وزید بایا   یممور  یرئواسخ د د و این یوان وباید در مورد  سؤال

مقانن   نی  بناابدا «از ده روز به تأخید افتد، مگد با عار مویه به تشخیص مجل  شورای اسالمی

خصاوص ضاماو  ایادا یاا وتیجاه عملای        در ،ن بوده اسا  در مقام بیا که یدرحالقاوون اساسی 

آید که ضماو  ایدای عملای   خصوص مقنن بدمی سکو  کدده اس  و از این سکو  در« الؤس»

اساس، تمامی حقوقاداوان حقاوق اساسای ایادان      نیبد  مال تممید وشده اس . ؤدرخصوص س

بد مبنای اصول مدبوطه باشد وه   م آنای بدای استیضاح،  تواود مقدمه ال تنما میؤمیتقدود که س

در مجل  اسا  کاه باا امضاای      طدح قابلاستیضاح وقتی » 89اصل  بد اساسبیشتد.  مچنین 

در حقاوق اساسای   « رأی عادم اعتمااد  » «.حداقل ده وفد از ومایندگان به مجلا  تقادیم شاود   

رأی  ،تاد  یمموری اسالمی ایادان یاک اصاهالح اسا  و میناایی خااص دارد. باه بیاان روشان         

  آن را تییین کادده اسا    حدودوثغوراعتماد یک وماد حقوق اساسی اس  که قاوون اساسی  عدم

یا وزید مورد استیضاح باید ظدف مد  ده روز و   وزیدان و ی »بنابداین تیدیف مشخصی دارد: 

از طدح استیضاح در مجل  حاضد شود و به آن واسخ گوید و از مجل  رأی اعتماد بخوا اد. در  

یا وزید بدای واسخ، ومایندگان مجل  دربااره استیضااح خاود     وزیدان و ی وشدن  صور  حاضد

مجل  مقتضی بداود رأی عدم اعتماد را اعالم خوا د  که یدرصورتد ند و  توضیحا  تزم را می

بادین  «. شاود  یا وزید ماورد استیضااح عازل مای     وزیدان و ی کدد. اگد مجل  رأی اعتماد وداد 

 را ممکن داوسته اس :« رأی عدم اعتماد»نما در دو مورد صدور تدتیب، قاوون اساسی ت

قاوون  133به مجل  و درخواس  رأی اعتماد )اصل  یممور  یرئ نگام میدفی وزید توسط 

 اساسی(
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قااوون اساسای    135قاوون اساسی(. صادر اصال    89 نگام استیضاح وزید در مجل  )اصل 

اود یا بد اثد استیضاح یاا   زرا تا زماوی که عزل وشدهو»الخهان اس :  بسیار گویا و فصل باره نیدرا

اعتمااد واداده اسا  در سام  خاود بااقی       عادم  درخواس  رأی اعتماد، مجلا  باه آوماا رأی    

وتیجه با تویه به مهالب اکد شده، این ماده ویشانمادی کاه طدیقاه یدیاد را باه       در«. ماوند می

اصاول متیاددی از قااوون اساسای و     طدق دوگاوه صدور رأی عدم اعتماد افازوده اسا ، خاالف    

 اس . 135اصل  خصوص به

شود: مملا  اوجاام تحقیاق و تفحاص      به شدح زید اصالح می 199ماده » -27ماده  (2بند 

. در صاور  ضادور  باا    اسا  توسط رئای  مجلا      یو شا ماه از تاریخ صدور ابالغ اعضا 

 .اس تمدید مجل  تا شا ماه دیگد قابل  رئیسه و ی و تصویب   یو درخواس  

تحقیاق و تفحاص و کمیسایون تخصصای       یوا  یلساه مشاتدک    که یدرصورت -1تبصده 

ع تحقیق را ممم و مسوول دستگاه یا سازمان را مقصاد تشاخیص د اد، گازار      وتخلفا  موض

 منزلاه  باه د اد. ایان گازار      ومایی خود را  مداه با امضای حداقل ده وفد از ومایندگان ارائه می

 .«زید یا وزیدان متخلف اس درخواس  استیضاح و

وامه داخلی مجل  مغاید باا   آیین 199ویشنمادی بدای الحاق به ماده  1قسم  اخید تبصده 

در مجل  داوسته  طدح قابلضاح را  نگامی یزیدا قاوون اساسی است  قاوون اساسی اس  89اصل 

تزم »عباار   کاه   89اس  که به امضای ده وفد از ومایندگان بدسد.  مچنین طبق ماتن اصال   

طادح  »آمده اس ، استیضاح امدی اس  وابسته باه اراده و خواسا  وماینادگاوی کاه     « داوند می

واماه   آیاین  199ویشنمادی بدای الحاق باه مااده    1تبصده  آوکه حالد ند.  را ارائه می« ضاحیاست

در داخلی مجل ، مقنن عادی قصد داشته لفظ استیضاح را که در قاوون اساسی بدای اساتیمال  

کنناد(  « استیضااح »یاا وزیاد را    وزیادان  وا  ی مورد خاصی )حداقل ده وماینده تزم بداوند تاا  

اس ، بدای استیمال در مینایی دیگد به کار بدد. حاال آوکاه تغییاد موضاع اساتیمال       شده وضع

شود و واضع باید صاالحی  آن را داشاته باشاد، ولای در اینجاا       الفاظ، وضع یدید محسون می

 ر مقابل تغیید الفاظ قاوون اساسی صالحی  تزم را وداشته اس .مقنن عادی د

 یاساس قانون 67 اصل با طرح 29 ماده  ه بند رتیمغا. 4-7

 شود: وامه اوجام می آیین 224اصالحا  ایل در ماده » -29ماده 

قاوون اساسی ... )به تشاخیص  »حاف و عبار  « قاوون بدوامه»ماده عبار   1در تبصده  -   

 «.شود شود ... تبصده اضافه می یایگزین می« یلسه( رئیسه و ی 

طدح( وظیفه تهبیق ویشنماد ای ومایندگان را با قاوون اساسای باد    29ماده   این بند )بند  

در یلساه  »عباار    244تبصده مااده   در صدر که یدرحالمجل  وماده اس   رئیسه و ی عمده 



 299      1396 بمار/  وششم س یب سال/   شتادودوم شماره

ی بدرسی ویشانماد ا دربااره قااوون بودیاه و     اس . طبق این بند ویشنماد شده گنجاوده« علنی

رساد   وماده شده اس  و این اماد باه وظاد مای     رئیسه و ی تهبیق آوما با قاوون اساسی بد عمده 

درومایا    چداکاه مغاید با اصل بدابدی ومایندگی )بدابدی در حقوق و تکالیف وماینادگی( باشاد،   

اصله مغااید باا قااوون اساسای یاا      اکثدی  ومایندگان مجل  باید تشخیص د ند ویشنماد ای و

 عناوان  باه قاوون بدوامه اس  یا خید و در صور  مغاید وبودن تصویب کنند و به شورای وگمباان  

تهبیاق   کاه  نیا ابناابداین    مدیع اصلی تهبیق مصوبه مجل  با قااوون اساسای ارساال ومایناد    

د، مشاارک   ماه   باشا  رئیساه  وا  ی ویشنماد ای ومایندگان با قاوون اساسی، فقاط در اختیاار   

باودن )عادم مغااید  باا قااوون       دربااره قااوووی   اظماروظدخصوص  ومایندگان و حق بدابد آوما در

گیدد. ضمن آوکه این بند ویشنمادی با ساوگند وماینادگان     ا و لوایح را وادیده می اساسی( طدح

وماینادگان  تماامی   67اصال   باد اسااس  زیدا   ویز مغاید  دارد« دفاع از قاوون اساسی»مبنی بد 

تکلیف ومایندگان در  توان حق/ که از قاوون اساسی دفاع کنند و بنابداین ومی اود ادکددهیسوگند 

 دفاع از قاوون اساسی را با تصویب این بند از بین بدد.

 یاساس قانون 89 و 70 ،57 اصول با طرح 30 ماده رتیمغا. 4-8

 د:شو وامه داخلی الحاق می ماده ایل به آیین» -30ماده 

 شوون ا، عدم رعای   کدام از کمیسیون  دگاه حداقل ده وفد از ومایندگان یا  د -233ماده 

یاا وزیاد یاا     یمماور   یرئا و وقو یا استنکاف از ایدای قاوون یا ایادای وااقص قااوون توساط     

 رئیساه  وا  ی ، موضوع بالفاصله از طدیق ومایندآوان را اعالم  دمجموعهیز ای  مسوولین دستگاه

 د.شو ربط اریاع می سیدگی به کمیسیون ایر بدای

اتختیار ایشاان   یممور یا ومایند تام روز با دعو  از رئی  10کمیسیون حداکثد ظدف مد  

از ومایندگان متقاضای، موضاوع را رسایدگی و باا اظمااروظد       یتیدادیا وزید و  مچنین  مه یا 

 د.کن میال ارس رئیسه و ی صدیح، گزار  خود را بدای قدائ  در مجل  به 

ک از وزیادان ساه باار رأی باه     ی یممور یا  د مجل  در مورد رئی  که یدرصورت -2تبصده 

باد  درخواس  استیضاح مسوول مدبوطاه اسا  کاه     منزله بهاحداز تخلف د د، رأی سوم مجل  

کننادگان استیضااح خوا ناد     د ندگان درخواس  وامه داخلی ایدا خوا د شد و رأی آیین اساس

 «. بود

باا   مساوله یممور به مجل  شورای اسالمی اسا . ایان    وخس  مغاید ، احضار رئی  مورد

( مغاید  دارد. اصل تفکیاک قاوا )منادر  در    70و  57 ازیملهاصول متیددی از قاوون اساسی )

احضاار کناد.    یراحتا  باه د د که رئی  قوه مجدیه  قاوون اساسی( به مجل  ایازه ومی 57اصل 

یمموری را باه حضاور در مجلا      تواود رئی  ون اساسی، مجل  میتنما در موارد میین در قاو
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یاا   اتفاق بهیممور و میاووان او و وزیدان  ال(. رئی ؤفداخواود )بدای ومووه در مورد استیضاح یا س

تواوند مشاوران خود را  ماداه داشاته    منفدد حق شدک  در یلسا  علنی مجل  را دارود و می

تزم بداوناد، وزرا مکلاف باه حضاورود و  دگااه تقاضاا کنناد         وماینادگان  که یدرصورتباشند و 

شاود، در ایان اصال تنماا وزرا مکلاف باه         مچنان که مشا ده می«. شود مهالبشان استماع می

 57ویشنمادی را در ایل اصاول   30یممور. بدین تدتیب، اگد صدر ماده  اود وه رئی  حضور شده

با قاوون اساسای وای    یممور  یرئحضور الزامی  قاوون اساسی مالحظه وماییم، به مغاید  70و 

 خوا یم بدد.

قاوون اساسی صدیحاً فدایند قاوووی درخواس  و اوجام استیضاح را میین کدده اس   89اصل 

یمماور   و در ماورد رئای   « حاداقل ده وفاد از وماینادگان   »که بد طبق آن  دگاه در مورد وزرا 

یممور موظف به حضاور در   کنند، وزید یا رئی تقاضای استیضاح « ومایندگان سوم کیحداقل »

یمماور و   ای یدید بدای استیضاح رئی  س . بنابداین، ایجاد طدیقه  ا ودسامجل  و واسخ به 

اس . باه   مقدرشده 89بدای استیضاح در اصل  راه کیزیدا تنما   وزرا مغاید با قاوون اساسی اس 

قاوه   ازیملاه اود که مجل  قیم قوای دیگاد   بوده این ماده بد این باور د ندگان ارائهرسد  وظد می

یمماور و وزرا را باه    رئای    یا م کمتواود در  د زمان و رایع به  د موضوع  مجدیه اس  و می

ای مساتقل   این اس  که قوه مجدیه، قاوه   ،یبا ا مبسیار  مسولهمجل  فداخواود. در این میان 

تواواد رئای  قاوه و وزرا را باه مجلا        می اس  و مجل  تنما در موارد مقدر در قاوون اساسی،

 احضار کند.

 اساسی قانون 102 و 74 اصول با طرح 6 ماده رتیمغا. 4-9

 شود: ( به شدح زید اصالح می6( الی )1بند ای )» -6ماده 

 اا و وحاوه ایادای قاواوین      تمیه گزار  موردی و ساتوه دربااره اماور ایدایای دساتگاه     -6

ه و بودیه ساتوه و ارائه وکا  مثب ، منفی و ویشنماد وحوه اصالح قاوون بدوامه توسی خصوص به

 آن و تقدیم گزار  به مجل  یم  رسیدگی و قدائ .

 دگاه کمیسیون  مداه با گزار  ویشنماد ایی بدای تصویب به مجل  ارائه ومایاد،   -تبصده

واماه داخلای    ماواد آیاین   بد اسااس بید مجل  قدار خوا د گدف  و  دو  فتهدر دستور حداکثد 

سااع  وا  از وایاان قدائا       48تواوند ویشنماد ای خود را تا  شود. ومایندگان می رسیدگی می

گزار  به کمیسیون تحویل ومایند. کمیسیون تا یک  فته گزار  وماایی خاود را باه مجلا      

 .«د د ارائه می

طباق ایان    زیادا   قاوون اساسی مغاید  دارد 102و اصل  74مفاد این تبصده الحاقی با اصل 

 شاده  ارائاه ، طدح وزیدان و ی یک قاوون عبارتند از: تیحه مصون « عل  مادی»اصول، مصادیق 
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از شاورای عاالی    شاده  ارائهتوسط حداقل واوزده تن از ومایندگان مجل  شورای اسالمی و طدح 

اضاافه   گاوه ویشنماد قاوون دیگد را به روود ای سه روود کیتبصده ویشنمادی  آوکه حال ا.  استان

 کنند. می

 یاساس قانون 70 اصل با طرح 11 ماده رتیمغا. 4-10

 شود:به شدح ایل اصالح می 64ماده » -11ماده 

تواواد تماام یاا بخشای از یاک یلساه مجلا  را بادای         مجل  مای  رئیسه و ی  -64ماده 

مکلف باه   وزرا، رئیسه و ی رسیدگی به امور ممم و اساسی کشور اختصاص د د و به تشخیص 

 «حضور  ستند.

اسا  کاه    اعهاشاده « وماینادگان »قاوون اساسی ایازه احضار وزیدان تنماا باه    70در اصل 

مجل  مغااید باا ایان     رئیسه و ی بنابداین اعهای این اختیار به   مفموم مشخص و میینی دارد

 اصل اس . 

 یاساس قانون 69 اصل با طرح 11 ماده 2 تبصره رتیمغا. 4-11

 شود: ه شدح ایل اصالح میب 64ماده » -11ماده 

تواواد تماام یاا بخشای از یاک یلساه مجلا  را بادای          مجل  مای  رئیسه و ی  -64ماده 

مکلف باه   وزرا، رئیسه و ی رسیدگی به امور ممم و اساسی کشور اختصاص د د و به تشخیص 

 حضور  ستند.

باه   تییاین خوا اد کادد و    رئیساه  وا  ی دستور یلسا  و چگاووگی اداره آن را   -2تبصده 

 .«تواود علنی رسمی یا عیدعلنی رسمی باشد ، یلسه میرئیسه و ی تشخیص 

قاوون اساسی اس . طبق اصل  69مغاید با اصل  64ویشنمادی بدای الحاق به ماده  2تبصده 

رعایا    کاه  یدرصورتبودن یلسا  مجل  اس  و تنما در شدایط اضهداری،  مزبور اصل بد علنی

یممور یا یکی از وزرا یا ده وفاد از وماینادگان یلساه     اضای رئی امنی  کشور ایجان کند، با تق

ویشنمادی اساتثنا از   64ماده  2شود. بدین تدتیب، حکم مندر  در تبصده  عیدعلنی تشکیل می

 قاوون اساسی اس . 69یک قاعده عام را توسیه داده و بدین تدتیب، مغاید اصل 

 فرجام

رود کاه در   قواوین کشور به شامار مای   نیتد ممماز وامه داخلی مجل  شورای اسالمی یکی  آیین

لاا در تدوین، تصویب و اصالح آن باید کمال دقا  را   ،مجل  بسیار مؤثد اس  ییا کارکیف  و کم

باه اصاالح    یزدگا  شاتان  ای اخید مجل  شورای اسالمی در بدخی موارد با  به کار بدد. در سال

واماه داخلای مجلا  شاورای      ح موادی از آیینوامه ودداخته اس . طدح اصال موادی از این آیین
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 11در یلساه ماورخ    درومایا  و  شاده  وصاول اعاالم   1387خددادمااه   26اسالمی که در تاریخ 

ای  وامه داخلی رسیده اس ، وموواه  با اصالحاتی به تصویب کمیسیون تدوین آیین 1387شمدیور 

آشاکار   طاور  باه داقل در مواردی ح گاار قاوونای،  ماده 37اس . در این طدح  یزدگ شتاناز این 

 ییاکاار  یارتقاا  با ادف ضدور  مغااید    ،اصول مختلفی از قاوون اساسی را وادیده گدفته اس 

 مجل  عیدقابل اوکار اس .

 ای  قوه مقننه یکی از سه قوه حاکم در وظام یمموری اسالمی ایدان اس  که دارای رسال 

 ای گوواگون باد اعماال حکوما  و وحاوه اداره       ، تفسید قواوین عادی و وظار یگاار قاوونممم 

شناساوه در سااختار قاوه مقنناه، رواباط آن باا       دوبال کاو  آسیبه . باس امور عمومی یامیه 

 اا در سااختار و     اا و محادودی     ای آن، بدخای ضایف   قوای دیگد و چگووگی ایفای صالحی 

بحث قدار گدف ، تویاه باه آوماا    اس  که یزییا  آن مورد  شده ارائهکارکدد قوه مقننه احصا و 

 شود. مجل  شورای اسالمی محسون می ییارا کار مفیدی بدای افزایا کار

ایام، فقادان تیدیاف     از آن گااشته  یا م کمایداد وارده که  مواره بسیار  تدین ادییبنشاید 

روشن و یامع از قوه مقننه و عدم تییین دقیاق سااختار و ایازای ایان ومااد باشاد.  مچناین        

، تییاین یایگااه و وقاا قاوه مقنناه      جاه یدروتداح  کافی در تییین الگاوی تفکیاک قاوا و    ص

با  وماوع تیدیف یامعرسد در کنار ارائه  می به وظد .خصوص در ارتباط با قوای دیگد ویود ودارد هب

تواواد   از رفتار ومایندگان و تأمین ساختار مناسب با این تیدیاف مای   از قوه مقننه و وگاه حقوقی

 د.کنیاری از خها ای مجل  و ومایندگان را کنتدل بس

درووای مجلا     یسازوکار اداخلی مجل  و  وامه نییآ ا و ابماما  در  ویود بدخی وارسایی

 ای قوه مقننه اس . قبل از  اد   ای ومایندگان، یکی دیگد از چالا وظار  بد رفتار حدفه ازیمله

د و شاو وماینادگان احصااء و ارائاه     یا حدفاه تار از رف وامه نییآچیز باید تیدیف حقوقی در قالب 

 تدکیبی وظار  درون و بدون وارلماوی بدای کنتدل استفاده کدد. یالگوس   از 

 ای مویود، عدم رعای  اصاول حقاوقی و اوشاایی در تادوین و وگاار        کی دیگد از ضیفی

اماا   اسا  مجل  شورای اساالمی قابال یبادان     ی ا وشو ا. این خأل توسط مدکز اس قواوین 

 .وشده اس  متأسفاوه تاکنون از این ظدفی  چناوکه باید استفاده 

ماوناد مجماع تشاخیص مصالح  وظاام، شاورای عاالی         یگاار قاوونویود یدیاوا  موازی 

اوقالن فد نگی، مصوبا  قوه مجدیه و بدخی مجامع و وماد ای دیگد، موقیی  مجلا  شاورای   

 را تا حدود زیادی مخدو  ساخته اس . یگاار قاوونعنوان یگاوه مجمع  اسالمی به

استقبال مناسبی از دستاورد ای حقاوقی و ایتمااعی یواماع ویشادفته در راساتای اوجاام       

ومووه، یاای خاالی فد ناگ و ساازوکار مشاور  و       عنوان بهآید.  وظایف قوه مقننه به عمل ومی
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خاالل  در ور کاه  طا  شاود.  ماان   ً احسااس مای   کامال یگاار قاوونند یاوظدخوا ی عمومی در فد

ای خاار  و ایبااری    عمومی باید از حالا  توصایه   یوظدخوا کددن  مباحث آمده اس  عملیاتی

 د.شو

سازی  د چه بیشاتد ایان ومااد، ویازمناد یاک       رفع وقاط ضیف قوه مقننه و کارآمد منظور به

ارای رگدوه ویاشه و د شود ایان بدواماه توساط کاا     . ویشنماد میمی ستبدوامه یامع و کارشناساوه 

درس  ماوند کشور ای اوگلستان و امدیکا که اشخاص خبده و  ،دشو، تمیه و تدوین اختیارا  تام

 اای خاود در یاک زمیناه      سازی یافتاه  میتمد در قالب یک کارگدوه، اقدام به تحقیق و عملیاتی

 کنند. خاص می

 :ها نوشت یپ

 ندهیوما بودن متخلف بهی رأ وی اخالق سدیکمی سو ازی رفتار قواعد وقوی بدرس از و  که اس  نیا منظور( 1)

 قالب در ندگانیوما خود دیبا لاا کند،ی دیگ میتصم ایدا ضماو  لیتحم خصوص در تواود یومی و وظد، مورد

 .ندیوما مبادر  ممم نیا به وارلمانی اخالقی  ا ونیسیکم

 کهیی قضا قوه و هیمجد قوه مقننه، وهق: از عبارتند دانیای اسالمی یممور در حاکمی قوا: » فتم و ونجاه اصل( 2)

 از مستقل قوا نیا. گددود یم اعمال قاوون نیا ندهیآ اصول طبق بد ام  امام  و امد مهلقه  یوت وظد دیز

 .«گدودییکد

  دی ابتدا دری ندگیوما دوران به مدبوط امور درباره وظار  و ندگانیوما منزل  و شأن حفظ منظور به: »1 ماده( 3)

 و  نیازا که وظار  و ی  ،یدائم سهیرئ و ی  اوتخان از و  ماه سه حداکثد وی اسالمی شورا  مجل دوره

 :شود یم لیتشک دوره  مانی بدا دیز افداد از مدکب شود یم دهیوام و ی 

  دسالی بدا سهیرئ و ی  اوتخان به  یرئ ووان ازی یک -الف

 مجل  اوتخان به( 90) وودم اصل ونیسیکمی اعضا از وفد یک -ن
 مجل  اوتخان بهی حقوق وی قضائ ونیسیکمی اعضا از وفد یک -پ

 ...« مجل  اوتخان به ندگانیوما دیسا از وفد چمار - 

ی  نجار خأل با لحاظ نیا از و وشده نییتی مای حقوق وظام در دیبا که گووه آنی وارلماو رفتار قواعد  دچند( 4)

 .می ست موایه

 میداو یم اما ندگان،یوما فدد وه و اس ی اسالمی شورا مجل  به مختص وی کل  یصالح نیا اعمال  دچند( 5)

 .شود یمیی ایدا ندگانیوما قیطد از درعمل که

 ندگانیوما از چندی تنی امضا گدفتن و  با که( وشاد یاحمدی آقا) وق  یممور  یرئ از سؤال طدح هیقض( 6)

 وق  سهیرئ و ی ی سو از امضا 79 با 1390 ماه بممن 17 خیتار در  یدروما  دچند شد، موایه سؤال طداح

 .شد بدگزار 1390 اسفند 24 در زیو سؤال یلسه و شد وصول اعالم

 هیمجدی قوا کار طدز به وسب  خصوص به ندگان،یوما و مجل ی ساز کارآمد و دادن سامان منظور به: »32 ماده( 7)

 وودم اصل وام بهی وویسیکم ،(90) وودم اصل باتخصی اساس قاوون متیدد اصول بدی مبتن مجل  و هیقضائ و

 نیا اعضا. دیوما فهیوظ اوجام و اداره خود به مدبوط مصون نیقواو طبق تا شود یم لیتشکی اساس قاوون( 90)

 :اس  لیا شدح به ونیسیکم
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 .مدبوطه ونیسیکمی میدف با وفد کی یتخصص ونیسیکم  د از -

 .شوود یم اوتخان ثاب ی اعضا عنوان به سهیرئ و ی  و شیب یرؤسا توسط که ندگانیوما از وفد( 8)  ش  -

 مجل ی رأ با و ونیسیکم ثاب ی اعضا نیب از مجل  سهیرئ و ی  شنمادیو با ونیسیکم  یرئ -1 تبصده

 .گددد یم اوتخان

  «.باشند مجل ی تخصصی  ا ونیسیکم عضو دیوبا ونیسیکم ثاب ی اعضا -2 تبصده

 یفارس منابع

 قدآن کدیم.

   و       چااپ          موسساه  تمادان: ، تدیمه سیدحسین صفایی، آمریکا متحده االتیاحقوق (، 1369آودره ) تنک،

  .     تمدان         داوشگاه          اوتشارا 

م  قس، 2امیدکبید، یلد  :، تدیمه علی رامین، تمدانخداوندان اندیشه سیاسی، (1362)یووز، و.  . 

 .و دوم اول

 میزان. :، تدیمه حسین صفایی و دیگدان، تمدانهای بزرگ حقوقی معاصر نظام(، 1378داوید، روه )

مرجع صاال  نظاارت بار مجلاس و     ، (16/6/1389) درویشاوود ابوالفضل و  ید محمد ادیسرایی، 
ی،  ای مجل  شورای اسالمی، دفتد مهالیاا  حقاوق   ، گزار  کارشناسی مدکز وشو انمایندگان

 .10400ه مسلسل رشما

 دراک.: ، تمداننظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی(، 1388راسخ، محمد )

، دوره فصلنامه حقوق ،«یمموری اسالمی ایدان یگاار مشارک  مددم در قاوون»(، 1376رستمی، ولی )

 .1، شماره38

مدکاز   ٬یاساالم  یمجل  شورا، یگذار قانونمطالعه تطبیقی مجالس (، 1392زارعی، محمدحسین )

 . ا وشو ا

چااپ   ،حقوق اساسای و سااختار حکومات جمهاوری اساالمی ایاران      (، 1385شیباوی، قاسم )

 ، تمدان: اطالعا .سوم و بیس 

 دستان. :، تمدانحقوق اساسی(، 1381عالیخاوی، محمد )

، زیاد وظاد   تفکیک یا استقالل قاوا، در پرتاو نظریاه و کاارکرد    ، (1389) عمید زوجاوی، عباسیلی

 .ینگل :باسیلی کدخدایی، تمدانع

 .تمدان: میزان ،چاپ  شتم ،های حقوق اساسی بایسته(، 1381قاضی، ابوالفضل )

 .12، شماره مهرنامهگیدی یا مصووی ،  (، سخ 1390کشاورز، بممن )خدداد 

آشانایی باا علام    (، 1351کارل کویمبی کدیساتول )  و ، توتون ییمز آودرسنکالیمد رودی، کارلتون
 .امیدکبید تمدان:بمدام ملکوتی، تدیمه: ، سیاست

محدودیت های حق دادخاواهی در دیاوان عادالت اداری و    ، (1388) اکبد گدیی ازودریاوی، علی
 .ینگل :، تمداناندیشه حاکمیت قانون، در تکاپوی قانون اساسی

ی باد  آزادی وماینادگی و ممنوعیا  وظاار  سلساله مداتبا      ،(1390)خادداد   اکبد گدیی ازودریاوی، علی

 .12، شماره مهرنامه)ویدامون طدح وظار  بد رفتار ومایندگان(  مجل 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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قام: دفتاد وشاد    ، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران  ، (1389) مجیدی، محمدرضاا 

 میارف.

 تمدان: سدو .، 1، یلد حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران (،1392الدین ) مدوی، یالل

 امیدکبید. :ومم، تمدان چاپ ،2اکبد ممتدی، یلد  ، تدیمه علیقوانینال روح، (1370) منتسکیو

، بررسی تطبیق کمیسیون اصل نود و نهااد نظاارت و بازرسای   ، (1391)بمار  زاده، ابدا یم موسی

 .57شماره ویاوی ،  ای حقوق قضایی، سال  فد م دیدگاه

، تدیماه: قدبااویلی گنجای،    آمریکا متحده االتیاسیاست حکومت در (، 1390وایل، ام. یی. سی. )

 تمدان: قوم .

، ساال  مجله حکومات اساالمی  ، «حکوم مشور   حق مددم و وظیفه »، (1380) ورعی، سید یواد

 .4ششم، شماره 

 ی اا  واشو ا ، گزار  کارشناسای مدکاز   نظارت بر رفتار نمایندگان، (16/11/1390) وکیلیان حسن

 .1221مسلسل مجل  شورای اسالمی، دفتد مهالیا  حقوقی، شماره 
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