
 1ای پارلمانی: منزلت نمایندگی و پارلمانمبنای اعمال نظارت حرفه

 
 ٭دکتر محمدرضا ویژه

 ٭٭آزاد رضایی
 

 چکیده
گذاری و نظارت را بر عهده دارند که طیف وسیعی ای از مراجع حقوق عمومی، کارکردهای مهم قانوننمایندگان پارلمان به عنوان دسته

تأثیر قرار داده و مسههتقیماب با منا ع عمومی در ارتطاا اسهه   به همیی دلیم، ممسی اسهه  در هن ام ان ام  از شهههروندان و دی ر مقامات را ت   

ی ایی امر منا ع عمومی به  راموشهی سررده شده و اعتماد عمومی  وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شهده یا ت   نوو  قرار گیرند و در نتی ه 

اند بینی کردهای را برای نمایندگان پیشاز بروز چنیی تهدیداتی، در بسیاری از کشورها، تسالیف حر هدار شود  برای جلوگیری ها خدشهه به آن

باشههد  حاس سههااس ایی اسهه  که آیا منظور از تاههمیی جای اه نمایندگان به عنوان اای  اعماس تسالیف    ها میکه به نوعی ضههامی جای اه آن

ان به رسد که منظور از تامیی جای اه نمایندگهای بنیادیی نمایندگان؟ به نظر میمان اس  یا حقای، شأن و منزل  سم  نمایندگی و پارلحر ه

 های نمایندگان ای بر ر تار نمایندگان، شأن و منزل  سم  نمایندگی و پارلمان اس  نه حقعنوان م ور نهاد نظارت حر ه
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 مقدمه

ها، عالوه بر تسالیف باشههند و همیی صههالحی  های خاصههی میهای حقوق عمومی هر یک دارای صههالحی مقام

ای ضهههامی جای اه مقام حقوق عمومی هسهههتند  به  ها در بر دارد  تسالیف حر های را نیز برای آنقهانونی، تسهالیف حر ه  

ه و در شههان شههدها و جای اهای توسههم مراجع حقوق عمومی، موجن ن رش متط  به آنن ام تسالیف حر هعطارت بهتر، ا

ی مراجع ها خواهد شهههد  نمایندگان پارلمان هم بدیی دلیم که در زمرهنههای  باع  جلن یا ترمیم اعتماد عمومی به آن 

شان ی و نظارتیگذاراا مسهتقیم کارکردهای قانون حقوق عمومی هسهتند از چنیی تسالیوی  ار  نطوده و حتی به عل  ارتط 

یع، تر در معرض خطر تطمبا منا ع عمومی و تأثیرگذاری آن بر سههرنوشهه  شهههروندان و بسههیاری دی ر از مقامات، بیش   

ها به جای توجه و تأمیی منا ع عمومی در هن ام اعماس ت ریهک، ت ری  و تههدیهد دی ران بهه جهه  توجهه به منا ع آن      

دانیم که در صههورت ان ران نمایندگان به سههوی جلن منا ع شههخگههی یا گروهی خود یا شهان هسههتند  می ایهصهالحی  

ها و نهاد پارلمان سهلن شده و همیی امر خطرات متعددی از قطیم حذن یا  دی ران و اول  از منا ع عمومی، اعتماد به آن

 های شهروندان را در پی دارد ی حقیدکنندهنادیده گر تی ایی نهاد و جای زینی آن با نهادهای انتگابیِ تهد

ی مل  از توجهی به منا ع عامهکه، خدشههه به اعتماد عمومی نسههط  به نمایندگان و پارلمان، حاصههم بیتوضههیا ایی

ها اسه   بنابرایی، در صورت لطمه به اعتماد عمومی، جای اه سم  نمایندگی و پارلمان نقن شده و بود یا نطود  سهوی آن 

ی اکند و لذا ممسی اسه  به جای زینی آن با نهادهای انتگابی که معموًب به گونه د  رقی به حاس اعاهای مل  نمی ایی نها

 گیرد، تراین شده و یا با ایی جای زینیِ نهادی کنار آیند نام سوس ان ام می

ا ای پارلمانی، تاههمیی جای اه نمایندگان و پارلمان اسهه  که از طریق جلن یبینی تسالیف حر هبنابرایی، اای  پیش

و یابیم که تاههمیی ایی جای اه به دشههود  لذا، با اندکی تأمم در میها م قق میترمیم اعتماد عمومی از دسهه  ر ته به آن

تعارض منا ع عمومی با منا ع شخگی یا گروهی نمایندگان اس   طریق ممسی اسه   طریق نخسه ، توسهم به قواعد حم   

بینی و اعماس ایی قواعد باشهههد  طریق دوم نیز، پیشای پارلمانی میکهه بها انهدکی تسهههاههم مرادن همهان تسالیف حر ه     

ر از تامیی وی حائز اهمی  ایی اس  که منظای( با توجه به جای اه نمایندگان و پارلمان اسه   حاس، نسته )تسالیف حر ه

بینی و اعماس ایی قواعد، تاههمیی شهههأن و منزل  سهههم  نمایندگی و پارلمان  جای اه نمایندگان و پارلمان در هن ام پیش

ی های بنیادیی نمایندگان؟ به عطارت بهتر، هدن بررسی ایی امر اس  که آیا کشورهای پیش ام عرصهاس  یا تامیی حق

 ای پارلمانی به شههأن و منزل  نمایندگی و پارلمان توجه دارنددر اتخا  تسالیف حر های بر ر تار نمایندگان، نظارت حر ه

ای بر رسههد که منظور از تاههمیی جای اه نمایندگان به عنوان م ور نهاد نظارت حر ه به نظر میهای نمایندگان؟ یا به حق

 یندگان های نمار تار نمایندگان، شأن و منزل  سم  نمایندگی و پارلمان اس  نه حق

ان گذار کشورمگذاران و به طور خاص قانونپرداختی به چنیی امری از ایی ل اظ واجد اهمی  اسه  که برای قانون 

روشهی خواهد شد که آیا تنها مسلف به در نظر داشتی شأن و منزل  سم    2ای پارلمانیبینی تسالیف حر هدر هن ام پیش

اشد  به های نمایندگان نیز توجه داشته بها و آزادی  تسالیف مذکور به حقنمایندگی و پارلمان اس  یا بایستی ضمی اتخا
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ی آاهاز توسیک میان مراجع حقوق عمومی و  ای، نقطهه عالوه ترسهههیم مرز میهان ایی دو در زمهان اعمهاس نظهارت حر هه     

 شههود  زیرا درهای شهههروندان نمایان میمتگههدیان ایی مراجع اسهه   اهمی  ایی توسیک در تاههمیی منا ع عمومی و حق

م به توان با توسهای دارندگان ایی سم ، به راحتی میصهورتی که تنها شهأن سهم  نمایندگی واجد اهمی  باشهد نه حق    

های نمایندگان ت میم نمود و در جه  هایی بر اعماس حقچون منا ع عمومی، م دودی ههای حقوق بشهههر هم هسهههتهه 

 حمای  از شهروندان گام برداش  

ی مذکور، سههعی داریم در سههطور  یم ابتدا به موهوم الذکر و بررسههی صهه   و ثقم  رضههیهاهدان  وقبرای نیم به 

ای بر ر تار نمایندگان، هدن ایی نوع نظارت و دًیم اعماس آن پرداخته و ای پهارلمهانی یها نظهارت حر ه    تسهالیف حر هه  

یی ی ارار دهیم تا روشهی شود که در رویه ی کشهورهای پیشه ام ایی عرصهه را مورد مطالعه ق   سهر  به طور خالصهه رویه  

 های نمایندگان کشورها به شأن سم  نمایندگی و پارلمان توجه شده اس  یا به حق

 

 ای بر رفتار نمایندگان پارلمانتبیین نظارت حرفه .1

 اصههوًب در هر پهوهشههی، پرداختی به مطانی نظری موضههوع مورد بررسههی از اهمی  زیادی برخوردار اسهه   لذا ایی  

ایم تا اثطات کنیم که از ل اظ نظری، م وری  با شأن و منزل  سم  نمایندگی قسم  را به مطانی موضوع اختگاص داده

 و پارلمان اس  

 

 ای بر رفتار نمایندگانالف. مفهوم نظارت حرفه

ها اسههه   ای آنای یا به تعطیر دی ر، ر تار حر های بر ر تار نمایندگان، تسالیف حر هموضهههوع اعماس نظارت حر ه

را رعای   پارلمانی ایرفتار حرفهبرای حوظ جای اه خود و پارلمان موازیی  اندمکلفبهدیی توضهههیا که نمایندگان  

رای ای اسه  که به موجن صالحی  قانونی ب از وضهعی  حقوقی  ای در کنار تسالیف قانونی، ناشهی نمایند  تسالیف حر ه

ه به ای یعنی توجی پارلمان، تسالیف حر ههای عمومی درنظر گر ته شهده اسه   در عرصه  نمایندگان، همچون سهایر مقام 

  ، ص ی اصهوس ر تاری اسه  که بر  پارلمانی، م موعه ایای پارلمانی توسهم نمایندگان  ر تار حر ه اصهوس ر تار حر ه 

ان کند  به بیان دی ر، عطارت اس  از بایدها و نطایدهای ر تاری که نمایندگشوا ی  و صداق  در ر تار پارلمانی تأکید می

ایی اصهههوس ر تاری، به  9رعای  کنند  شأأ ن و حرمت نمایندگیهای خود برای ارج نهادن به ی  عالی باید در حوزه

ی از گیرند و تخطاند، از الزامات قانونی نیز بهره میگر اصههوس اخالقید و نمایانکه از م توای اخالقی برخوردارنرام ایی

 شود ها با ضمان  اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده میآن

شده اس    بینیای پارلمانی برای ارج نهادن به شهأن و حرم  نمایندگی پیش که گوته شهد، اصهوس ر تار حر ه  چنان

ی ایی مهم، اعماس همیی اصوس مطابق با منزل  سم  نمایندگی اس  و تنها در ایی که ًزمهس  اییچه واجد اهمی  اآن

شهود  از سهوی دی ر، برای تاهمیی اجرای ایی اصوس یا به عطارتی    توان امیدوار بود که ره به خطا پیموده نمیصهورت می 

ان  اند که االن در قالن ضمیی را در نظر گر تههای اجراگونه که  کر شهد، ضهمان   ای نمایندگان، همانتسالیف حر ه

ع شهود و مراج اند، ت میم میگن د و توسهم مراجعی که به طور خاص برای ایی امر تأسهی  شهده   اجراهای اناهطاطی می 
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اس  تا  ایگر م وری  منزل  نمایندگان در امر نظارت حر هاند  همیی امر خود بیانقاهائی در ایی رابطه  اقد صالحی  

 شود اما به طور کلی استقالس نهاد نمایندگی و پارلمان نقض ن ردد ها تسالیوی بار میکه بر آنی اییضم

 «اینظارت حر ه»توان از آن ت   عنوان طلطد که میای، اعماس نظارت خاص خویش را میان هام تسهالیف حر ه  

ا به تعطیر ای یر تار نمایندگان، تسالیف حر های بر که گوته شههد، موضههوع اعماس نظارت حر ه سههخی به میان آورد  چنان

 4«م موعه قواعد ر تار پارلمانی»ای نمایندگان االن در چارچوب ها اس   نظارت بر ر تار حر های آندی ر، ر تار حر ه

و تاری های ر ای بر ر تار نمایندگان به صههورت ک دی نظارت حر هپذیرد که در کشههورهای پیشهه ام در عرصهههان ام می

اند  در ایی نوع نظارت، موضهههوعاتی از جمله تعارض منا ع نمایندگان یا به های پارلمانی اتخا  شهههدهنامهجهدای از آییی 

چه در ایی گونه از گیرد  بنابرایی، آنها و ایره قرار میی مسههها رتههای نمایندگان، هدایا، هزینه عطهارت دی ر، دارایی 

گیری منا ع شههخگههی یا گروهی به جای تعقین منا ع عمومی  تناب نمایندگان از پیگیرد، اجنظارت مورد تأکید قرار می

های نامهبینی م موعه قواعد ر تاری به عنوان چارچوب اعماس نظارت بر ر تار نمایندگان و اختگههاص آیییپیش 5اسهه  

نزل  سههم  نمایندگی و پارلمان گر ضههرورت عنای  ویهه به منیز، نشههان 6ایپارلمانی به اعماس نظارت انتظامی و نه حر ه

 در هن ام اعماس نظارت نوع اخیر اس  
 

 ای بر رفتار نمایندگانای یا نظارت حرفهب. هدف اعمال تکالیف حرفه

 برای نیم بدان تأسی  شده اس  چیزی نیس  جز حوظ یا ترمیم« ای بر ر تار نمایندگاننظارت حر ه»هد ی که نهاد 

یابد  اما ی توجه اعاای پارلمان به منا ع عمومی ت قق میدگان و نهاد پارلمان که به واسهطه اعتماد عمومی نسهط  به نماین 

به دًیلی که در ادامه خواهد آمد، نمایندگان همواره به ایی مهم توجه نداشهههته و ممسی اسههه  گاهی میم به تأمیی منا ع  

ای که متاههمی یک سههری سههازوکارها اسهه ، هشههخگههی و گروهی خود یا دی ران بیابند  به همیی دلیم نهاد نظارت حر 

گذاری و نظارت همواره به عنوان یک اصهم راهنما پیشِ چشم نمایندگان  بینی شهده تا منا ع عمومی در  رآیند قانون پیش

ی تغییر جه  نمایندگان به سههوی منا ع شههخگههی و  باشههد  برای ب   از هدن مذکور، ًزم اسهه  ابتدا گریزی به زمینه

   ای سخی خواهیم گومطادرت به تطییی موهوم منا ع عمومی نماییم  در نهای  نیز از هدن نظارت حر هگروهی زده و 

 ای بر رفتار نمایندگاناول. محوریت منافع عمومی در امر نظارت حرفه

نند تواها به مدد موهوم نمایندگی میها اسههه  و کترتاز ل اظ نظری، نمایندگی شهههرا امسان وحدت میان کترت

لذا،  7رسهههد که ا راد از طرن یک  رد یا یک هیأت نمایندگی شهههوند گهاه به وحدت می اجتمهاع کننهد  کترت ا راد آن  

شهههود، موجد خیر مشهههترکی خواهد شهههد که ت   عنوان منوع  وحدت میان ا راد که از م رای نمایندگی حاصهههم می

دی نمایندگی در پرهیز نمایندگان از پی یری منا ع ی وجونیز،  لسوه 1ی آید  از نظر سیعمومی از آن سهخی به میان می 

                                                           
2. Parliamentary Codes of Conduct. 

 .. هنی 1

سی ینرک ت رع س  تیسیج تسخری پیملنی  و  یظ  ر   تت و آتسب پیملنی ی ستااک تمحیلی رع، س ضاا ا  تیمج ح رع .  تیمج س  تیسی س ر ط 6

  نیاان ی  پیملنی  تم جهک حفظ سی نیت ین سی ستک.

توم، ، تومه 5923، ویرس ی  مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، «سش وطغک و جنسل رقغهی  تم سفه م  نیاان ی». تارای ی، تغن یص ،  7

 .579، ص 5شنیمه 
2. Sieyès. 



ی نمایندگی؛ از ل اظ رام جای اه اساسی منوع  عمومی در نظریهعلی 3خگهوصهی و توجه به منا ع عمومی نهوته اسه     

گذاری و نظارتی، مشهههاام  راپارلمانی، وجود عملی، گاهی ممسی اسههه  به دًیلی چون وجود کارکردهای مهم قانون

پارلمانی و    ، نمایندگان به جای توجه به منا ع عمومی، منا ع شههخگههی خود را مورد توجه قرار دهند، امری که  هایًبی

ای از آن سهخی گو   همیی امر، موجن شهسان میان مردم و نمایندگان شده و   توان ت   عنوان نقض تسالیف حر همی

اعتمادی شههههروندان نسهههط  به  ظی و بیموجن سهههو  اینهاقض دلیهم وجودی نهاد نمایندگی خواهد بود  چنیی پدیده  

نمایندگان شده و در نهای  شأن و منزل  ایی نهاد نقن خواهد شد  برای جلوگیری از چنیی معالی اس  که نهاد نظارت 

 ای نمایندگان اتخا  شده اس  بر ر تار حر ه

یر و آگاهی نمایندگان از ان ام ای و تنوگوتنی اسههه  کهه برای مو قی  و تسههههیم اعماس سهههازوکار نظارت حر ه  

کارکردهای خود، ضروری اس  موهومی از منا ع عمومی به دس  داده شود  برای تعریف ایی موهوم باید از روش برهان 

خلف اسههتواده نمود  بدیی توضههیا که دره موهوم منا ع عمومی وابسههته به دره موهوم منا ع خگههوصههی اسهه   به بیان 

اندیشهند و باع  جدایی شهههروندان از هم  ی اسه  که به موجن آن ا راد تنها به خود می ی ، منا ع خگهوصههی منا ع سهی 

 10که منا ع عمومی، منا عی اس  که ات اد میان شهروندان را در پی دارد و مربوا به امور عمومی اس  شهود در حالی می

باشد چه حائز اهمی  میشهود  آن میی اقشهار جامعه  اسهاسهاب امور عمومی، اموری اسه  که منا ع ناشهی از آن شهامم همه     

 نسطی بودن مگادیق منا ع عمومی اس  

های نمایندگان از مگادیق منا ع خگوصی اس   حاس اگر توان  همید که حقبا تأمم در موهوم منا ع خگهوصهی می  

ق عدم زاماب باید موا ها باشهههیم، پ  الای بر ر تار آنهای بنیادیی نمایندگان در امر نظارت حر هقائم به نقش م وری حق

ای طور که در بخش دوم خواهد آمد، ان ام تمام و کماس نظارت حر هی نظارت مذکور نیز بود  زیرا، هماناعمهاس بهینهه  

ندگان های نمایای با حقکند  بنابرایی، نهاد نظارت حر هههای بنیهادیی نمهایندگان برخورد می   پهارلمهانی بها برخی از حق   

 ال مع اس  مانعة

ای پارلمانی، تهدید منا ع عمومی که خود مطنای تأسهههی  نهاد که در صهههورت عقیم شهههدن نظارت حر ه ی ه آننت

ای موضوعی  نداشته یا حداقم به صورت جا که دی ر نظارت حر هنظارت اسه ، مسلم خواهد بود  در ایی  رض، از آن 

ها سهههخی نمایندگان در امر اعماس نظارت بر آنهای بنیادیی توان از نقش م وری حقشهههود، دی ر نمیناق  اعماس می

که  های نمایندگانگر اولوی  منا ع عمومی اسههه ، مالزمه با عدم توجه به حقگو   پ  ًجرم، وجود ایی نهاد که بیان

 گر منا ع خگوصی اس ، دارد بیان

 

 ای بر رفتار نمایندگان: جلب یا ترمیم اعتماد عمومیدوم. هدف نظارت حرفه

ی عمومی اسه  که ناشی از ساختار و  نیز معتقد اسه ، نمایندگی یک نوع نظم نهادینه شهده   11ر که پیتسییطوهمان
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پ  مطنای  12توان به ت قق آن از طریق اقدامات واحد توسهههم اشهههخاص واحد امیدوار بودعملسرد کلی نظام بوده و نمی

ز ل اظ توجه باشند، نه تنها ایندگان به ایی مسهأله بی نمایندگی در اقدام عمومی و توجه به منا ع عمومی اسه   لذا اگر نما 

گر تی ایی مهم، شههأن و منزل  نمایندگان را به متابه مقامات شههوند بلسه به دلیم نادیدهنظری دی ر نماینده م سههوب نمی

 د داش  ها وجود نخواهحقوق عمومی مورد خدشه قرار خواهند داد  زیرا دی ر اعتمادی میان شهروندان و منتخطان آن

ای بر ر تار نمایندگان برای اجتناب از سهلن اعتماد مزبور اس   زیرا با اعماس سازوکارهایی  اتخا  نهاد نظارت حر ه

عامم ی تها، اعالم مشاام  راپارلمانی، نظارت بر ن وهی مسا رتها، الزام به اعالم هدایا و هزینهچون الزام به اعالم دارایی

 توان اعتماد از دس  ر ته به نمایندگان و پارلمان را ترمیم نمود    ، می ها ونمایندگان با ًبی

 

 ارلمانیای پی توجه به ش ن و منزلت سمت نمایندگی و پارلمان در امر نظارت حرفهج. فلسفه

یی اای پارلمانی ناشههی از رسههد که اهمی  دادن به شههأن و منزل  نمایندگی و پارلمان در امر نظارت حر هبه نظر می

ی ایی امر دارای ی ملی تلقی شهههده و در نتی هواقعی  اسههه  که دارندگان سهههم  نمایندگی مگهههداق بارز اعماس اراده

ای بر ر تهار نمهاینهدگان، به وجود پای اه انتخابی برای    کهارکردههای مهمی هسهههتنهد  برخی برای رد نههاد نظهارت حر هه      

ذیری ناپدانند، لذا به نظارتی عمومی میرا نماد بارز اعماس ارادهها نمایندگان پارلمان توسههم جسههته و بدیی دلیم که آن

شود  کنند  ایی دسته معتقدند که اعماس ایی نوع نظارت باع  کأن لم یسی شدن اعماس حاکمی  ملی میایشهان استناد می 

ان نماید  زیرا نمایندگای، اعماس حاکمی  ملی توسههم نمایندگان را تسهههیم میاما واقعی  آن اسهه  که نهاد نظارت حر ه

ها به طور مستقم و به دور از شود تا آندارد و موجن مینوع مگهون می های  یرا از اعماس نوو  صهاحطان قدرت و گروه 

 م رسانند دهند، به ان اگونه که خود تشخی  میهرگونه  شاری وظایف نمایندگی را با درنظرگر تی منا ع عمومی، آن

یس  ناپذیری نمایندگان ن  که داشتی سم  نمایندگی پارلمان دلیم موجهی برای نظارتبه همیی دلیم، درسه  اس 

ای برای ر هبینی تسالیف حباشهههد  زیرا پیشامها ایی گوتهه بهه معنی نوی جای اه و منزل  نمایندگی و نمایندگان هم نمی   

 موازات همیی مهم، بایسته اس  اعماس ایینمایندگان با اای  ارج نهادن به شأن و حرم  نمایندگی ان ام گر ته اس   به 

اند، با توجه به شهأن و اسهتقالس سم  نمایندگی پارلمان ان ام گیرد    ای نیز معرونهای نظارت حر هتسالیف که به روش

، مطور که در باً نیز اشهاره شد، نهاد نمایندگی واجد جای اه مهم و تأثیرگذاری بوده و به تطع همیی موقعی  مه زیرا همان

 گذاری و نظارت را بر عهده دارند سازی چون قانونمتگدیان آن کارکردهای سرنوش 

ای، ضههرورت ان ام احسههی دلیم دی ر بر لزوم م وری  شههأن و اسههتقالس نمایندگان در ضههمی اعماس نظارت حر ه 

چند اعماس ایی نوع کارکردهای نمایندگی اسهه   زیرا، همیشههه خطر تهدید و سههلن اسههتقالس نمایندگان وجود دارد و هر

نظارت در جه  کاسهتی از خطرات مزبور اسه ، اما اگر به صهورت متناسهن و با توجه به شأن نمایندگان اعماس ن ردد،     

تواند به ابزاری برای تهدید و سهلن استقالس نمایندگان تطدیم شود و در نهای  سم  نمایندگی و وجود پارلمان  خود می

 را نقن و  اقد اثر نماید 

ی ن بر ایی، مگهههونیه  پارلمانی نیز که متطنی بر تاهههمیی اسهههتقالس و آزادی نمایندگان با هدن ان ام آزادانه  ا زو

ای بر ر تار نمایندگان وظهایف نمهایندگی و جلن منا ع عمومی اسههه ، خود دلیم مهم دی ری برای اعماس نظارت حر ه  
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در صههورت اعماس ایی نوع از نظارت بدون توجه به  باشهد  زیرا، حوس م ور شهأن و منزل  سهم  نمایندگی و پارلمان می  

 ها را به دنطاس دارد مگونی  پارلمانی نمایندگان، خطر نقض ایی نهاد و در نتی ه سلن استقالس آن

مالحظه کردیم که از ل اظ نظری، ایی شهأن و منزل  سم  نمایندگی و پارلمان اس  که نقش م وری یا ته اس    

ر ایی ها را دای پارلمانی، رویسرد عملی آنی کشورهای م ری نظارت حر هسی اختگاری رویهحاس قگد داریم تا با برر

 وادی مورد مطالعه قرار دهیم 

 

ای بر رفتار نمایندگان: توجه به ش ن نمایندگی و پارلمان ی کشأورها در اعمال نظارت حرفه رویه .2

 های بنیادین نمایندگان؟یا توجه به حق

  سهههم  ی شهههأن و منزلی آن بر مقولهگر تسیهای بر ر تار نمایندگان که بیانی نظارت حر هپ  از اشهههاره به مطان

ی کشورهای نمایندگی و پارلمان اسه ، حاس بایسهته اس  از رویسرد عملی نیز به ایی مهم توجه داشته و به بررسی ت ربه  

ای بر ها ایی کشورها نیز در اتخا  تسالیف حر ای پارلمانی برردازیم تا روشی شود که آیی نظارت حر هپیشه ام در عرصه 

ها نهای بنیادیی نمایندگان نیز برای آاند یا حقنمایندگان تنها به شههأن و منزل  سههم  نمایندگی و پارلمان توجه داشههته  

ی پاسهخ  اشهود؟ بر بینی و اعماس تسالیف مزبور قلمداد میها در هن ام پیشی خم قرمز ایی دول اهمی  داشهته و به منزله 

ایی را مورد مطهالعه قرار دهیم که در االن کشهههورها به متابه قدر  بهه ایی امر در ادامهه قگهههد داریم تنهها تسهالیف حر هه     

دریا تی و  ها، هدایایاند  بنابرایی، الزام به اعالم داراییای بر ر تار نمایندگان در نظر گر ته شهههدههای نظارت حر همتیقی

ها از تگدی مشاام  راپارلمانی و ممنوعی  دی  زمانی نمایندگان در مسها رت؛ ممنوعی  آن ها؛ م دوی مسها رت هزینه

ی آمریسا، ان لسههتان و برخی دی ر از کشههورها مطالعه های نوو  را در نظام حقوقی ایاًت مت دهاز انعقاد قرارداد با گروه

 کنیم می
 

 ی آمریکای ایاالت متحدهالف. تجربه

ی ای بر ر تار پارلمانی به رسهمی  شههناخته شهده و به تطع آن، تسالیوی را بر عهده  هاد نظارت حر هدر ایاًت مت ده ن

  ایشان شهان اس  هایها به اعالم داراییای اعاهای کن ره، الزام آن اند  از جمله تسالیف حر هنمایندگان کن ره گذاشهته 

های مخگههوص قید ی خود را در  رممعامالت سههاس گذشههتهها و پانزدهم ماه مه هر سههاس،  هرسهه  دارایی اند درماظف

ها  کر ها در  هرسههه  دارایینمهایند  الطته الزامی به اعالم اموالی که درآمدزا نیسههه ، ندارند  لذا معموًب م م اقام  آن 

ر نظام کنند  دمی ها، نمایندگان مسلف به اعالم تمامی انواع هدایایی هستند که دریا  ا زون بر اعالم دارایی 19شهود  نمی

دًر آمریسا باشهههد و ارزش  50تواند بیش از ی هدایا باید اعالم شهههود  هدایای دریا تی نمیکلیهه »حقوقی ایی کشهههور، 

 14« دًر بیشتر شود 100هدایای دریا تی از یک منطع نیز در طوس یک ساس نطاید از 

ی تسالیف در جاهایی با حق بر خلوت نمایندگان الذکر، مالحظه خواهیم کرد که ان ام ایبها تعمق در تسهالیف  وق  

نماید  ایی حق ت لی آزادی در زندگی خگهوصی اس   منظور از ایی آزادی، مگون بودن اطالعات شخگی  برخورد می
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ی تلوی، م م تولد، ملی  و روابم خگوصی و شهروندان از دخال  دی ران اس   ایی اطالعات شامم نام، نشانی، شماره

زندگی یا حریم  15شههود و وضههع جسههمانی و سههالمتی او می   اطالعات مربوط به دارایی شأأ  نیز خانوادگی و 

رود دی ران بدون رضههای  وی به خگههوصههی، قلمروی از زندگی  رد اسهه  که نوعاب یا عر اب یا با اعالن قطلی، انتظار می  

ورت ن قلمرو ن اه یا نظارت نسنند یا به هر صاطالعات راجع بدان دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آ

اطالعات مربوا به حریم خگههوصههی یا به صههورت نوعی هسههتند   16دی ری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند 

از  ها آن را جزئیگیرد یا شههخگههی هسههتند  بدیی توضههیا که نوعاب االن انسههان ها قرار مییعنی نوعاب مورد حمای  انسههان

کنند اما اشهخاص ممسی اس  آن را جز  مسائم شخگی و داخم در حریم خگوصی خود  قلمداد نمی حریم خگهوصهی  

 گیرند ی دوم جای میها و هدایا در دستهرسد، دارائیبدانند  به نظر می

ها و یابد، الزام به اعالم داراییای که با مگههادیق اطالعات شههخگههی مورد حمای  ارتطاا میچه از تسالیف حر هآن

 لزام به اعالم هدایای دریا تی اس  ا

به موازات عدم توجه به حق بر خلوت نمایندگان، به شهأن و منزل  سهم  نمایندگی توجه شده اس   زیرا، تسلیف   

پذیرد م ر با مشهههارک  خود نمایندگان  به تعطیر دی ر، ویهگی بارز نمی ها و اعالم هدایای دریا تی ان امبه اعالم دارایی

ها و هدایا، اتسای آن بر روش خوداظهاری اس   یعنی نمایندگان خود مسلف الم منا ع از جمله اعالم داراییسهازوکار اع 

شان هستند  مسلماب، ایی مهم به دلیم جای اه خطیری اس  که نمایندگان از آن برخوردارند  لذا، عامم اعتماد به اعالم منا ع

 گر م وری  شأن و حرم  سم  نمایندگی و پارلمان اس  ان بیانای بر ر تارشها برای اعماس نظارت حر هبه آن

ی ها به اعالم هزینهشههود، الزام آنای نمایندگان که در االن کشههورهای پیشهه ام اعماس می از دی ر تسالیف حر ه

رت با ا ی مسشود و اعاای کن ره اجازههای ان ام شده اس   با ایی وصف، در آمریسا از ایی روش پیروی نمیمسا رت

روز و سورهای  4ی همسهر یا یسی از  رزندان را دارند  منتها سورهای ملی نطاید بیش از  ی شهخگهی خود یا با هزینه  هزینه

 17روز به طوس ان امد  7المللی نیز نطاید بیش از بیی

حق عطور و کند  ای حق بر آزادی عطور و مرور نمایندگان را م دود میواضهها اسهه  که ایی سههازوکار هم به گونه

مسههتواد از  11ی ا راد اسهه  های ابتدایی شههناخته شههدهمرور آزاد در داخم کشههور، خروج از آن و بازگشهه  به آن از حق

های مدنی و سههیاسههی، آزادی ر   و آمد شهههروندان یک کشههور در داخم آن کشههور و  المللی حقمیتاق بیی 12ی ماده

ی اعماس ایی آزادی، آزادی اشخاص در ان ام ر   و   مسلماب ًزمهها برای تره یا ورود به کشهور خود اسه   آزادی آن

آمدهای موق  از قطیم مسهها رت اسهه  و تعییی مدت زمان خاص برای مسهها رت شهههروندان نوعی تاههییق اصههم مزبور    

 شود م سوب می

را حوظ امنی   های مدنی و سههیاسههی، م دودی  وارد بر آزادی عطور و مرور المللی حقمیتاق بیی 12ی ماده 9بند 

رسههد، امنی  ملی و نظم داند که به نظر میهای دی ران میها و آزادیملی، نظم عمومی، سههالم  یا اخالق عمومی و حق

چه در ای اد چنیی ی اعمهاس م دودی  بر آزادی عطور و مرور نمایندگان باشهههد  اما آن کننهده توانهد توجیهه  عمومی می

                                                           
 .19-12، صص 5922، وه س ، س  شیمسج تس شگیه وه س ، چیپ چهیمم، های عمومی و حقوق بشرآزادیسؤونای، سا چه ،  طبیطبیئی .51

 .537، ص 5927، وه س ، س  شیمسج تست س  ، آزادی اطالعاتس ییمی، ریو ،  .56

57. Stapenhurst and Pelizzo, op. cit., p. 11. 

 .527، ص 5921، وه س ، سغزس ، چیپ رغسک و چهیمم، اساسیهای حقوق بایستهویضی، سر سلفضل،  .52



 ع عمومی اسههه   شهههایان  کر اسههه  که تأمیی منا ع عمومی به عنوان م دودی   ی منام دودیتی م وری  دارد مقوله

حاکم بر آزادی عطور و مرور نمایندگان خود منوا به توجه به شأن و حرم  نمایندگی و پارلمان اس  والّا تأمیی نخواهد 

 شد 

از دریا   برخی منا ع هم در ایی کشهههور، ا زون بر سهههازوکار اعالم منا ع، در برخی موارد به سهههازوکار ممنوعی  

و برخی مگههوبات دی ر، دریا   عایدات خارج از  13«قانون اصههالا اخالق»توسههم شههده اسهه   به طور متاس، به موجن  

 به عالوه، پرداخ  پوسپارلمان توسهم اعاهای کن ره به جز از سهوی خویشهاوندان و دوستان نزدیک ممنوع شده اس       

وسم ای که تدهد؛ پرداخ  هرگونه وجه به ماسهسه که عاهو کن ره ان ام می  برای کنوران  یا کارهای همسهان دی ری 

م های مرتطم با ان ام وظایف پارلمانی، توسی مسا رتچنیی پرداخ  هزینهشود و همداری میعاو کن ره کنترس یا ن ه

ی خاصهههی از ن ره، در ططقهها و مأموران و عوامم خارج از کها و مأموران خارج از کن ره ممنوع اسههه   زیرا ًبیًبی

 20اند های اعاای کن ره قرار گر تهمنابع ممنوع، جه  اعطای هدایا و یا بازپرداخ  هزینه

ق مالسی  ای نقض حشههان از دریا   عایدات از منابع خارج از پارلمان به گونهتسلیف نمایندگان مطنی بر ممنوعی 

های بنیادیی اسه  که با ن رشی  تریی حقمالسی  یسی از مهم 21یا حداقم تخگهی  و ت دید حق تمتع نمایندگان اسه    

ویهه در  رانسهه واجد ارزش قانون اسهاسهی شناخته شده اس  و در جمهوری اسالمی ایران نیز ا زون بر جای اه خاص در    

قی ی حقوق بشههر و شهههروند نیز مالسی  را ح اعالمیه 17ی ماده 22قانون اسههاسههی، قواعد شههرعی نیز ضههامی آن هسههتند   

تواند از آن م روم شههود م ر هن امی که ضههرورت عمومی ای اب نماید  ک  نمیداند که هیچناپذیر و مقدس مینقض

شهود که اعالمیه نیز م وز ت دید یا حتی سهلن آن را صادر کرده اما منوا به رعای  ضرورت عمومی کرده   مالحظه می

ه منا ع عمومی، مگل   عمومی، نظم عمومی و آسایش و های حقوق بشر از جملرسهد شهامم هسهته   اسه  که به نظر می 

                                                           
53. Ethics Reform Act of 1989 
21. Amer, Mildred, «Congressional Gifts and Travel: Proposal in The 109th Congress», In: Thomason (ed), 

Congress of the U.S: Committees, Rules and Procedures, New York, Nova Science Publishers, Inc., 2009, p. 

628. 
ای دیگر به این قضتیه نگریستته و مدعی شوند که نمایندگان اساساچ نون از دریاف  هر نو    ممکن است  بریی از ننبه . 25

بر  ضی بین نظارتشود لذا از این ننبه هم تناقی مالکی  پیش کشیده نمیاند، پس مسئلهعایدی از یارج پارلمان منع شده

العنان گذار را مطلقگردد. در پاسخ باید گف  در صورت پذیرش این مدعی، باید قانونرفتار نمایندگان و مالکی  مشاهده نمی

که اوالچ، تواند هر زمان هر نو  محدودیتی را که یواستت  بر حق مالکی  شتتدروندان اعماد کند. در حالیتلقی کرد که می

ی اعماد کارکردهای یود از نمله وضع قانون، ی مقامات حقوق عمومی اس ، پس در حوزهز نون از نملهگذار عادی نیقانون

های مختلف سیاسی از قبیل موازین اسالمی در محدود به حدود مقرر در قوانین استاستی و سایر هنجارهای مرنع در نظا   

، تحدید حق مالکی  حتی به فرض ایتیار مطلق مقنن، کشورمان و یا اصود دارای ارزش قانون اساسی در فرانسه اس . دوماچ

توان ادعا نمود که ی انستانی  افراد انسانی اس  در پی دارد. به همین دلیل نمی تحدید و ستل  حق تمتع را که یود الزمه 

ی برای ی مالکی  مطرح نشتتده و نایگذار گروهی را از دریاف  اقالمی از امواد منع کرده پس النر  مستتئلهنون قتانون 

های شتتود. زیرا مالکی  از نمله مدتتادیق نخستتتین حقای قلمداد نمیپردایتن بدان به عنوان نقطه مقابل تکالیف حرفه

هایی نون آزادی و امنی  باعث ایجاد دول  در قال  قرارداد انتماعی شتتدند. به همین دلیل بنیادین استت  که در کنار حق

گذار نسان بودن دارای حق مالکی  اس  و نیازی به اعطای این حق توسط قانوناصتل بر این است  که هر انسانی به صرا ا  

 گذار ایجاد شده باشد.ی قانونهای طبیعی اس  نه وضعی که با انازهعادی نیس . به عبارت بدتر حق مالکی  از نمله حق
، «س سجع صاغی ک سز وی    ستایتای و حنیاک سز سیلکغک:  گ شای وابغقی ر  ینرک ت س سجع صغی ک سز وی    ستیتی سا س  و ر س سع    »واهه، سحننمضای،   .22

 .223، ص 23، تیل توسزتهت، شنیمه 5923، ویرس ی  پژوهش حقوق



 آرامش عمومی اس  

در هر دو سهههازوکهار مربوا بهه م دودی  زمانی حاکم بر مسههها رت نمایندگان و ممنوعی  نمایندگان از دریا      

زیرا عل   هایی از توجه به شههأن سههم  نمایندگی و پارلمان را مشهههاهده کرد   توان رگهعایدات خارج از پارلمان نیز می

تواند می جا که چنیی امریها اسهه  و از آنتعییی هر دو سههازوکار، بیم از ت   تأثیر قرار گر تی نمایندگان توسههم ًبی 

ان ام احسهی کارکردهای نمایندگی را ت   تأثیر قرار دهد، بنابرایی ممسی اس  من ر به تزلزس در شأن پارلمان شود  لذا  

ارهای مطتنی بر اعالم منا ع، در این ا اعتمادی به نمایندگان نشهده اس   چراکه مطنای  توان گو  که برخالن سهازوک نمی

ه عدم ها مطرا اس  نی عدم اعتماد بدانها اس  و مقولهکه گوته شهد، بیم از تأثیرگذاری ًبی اتخا  دو روش اخیر چنان

 اعتماد به نمایندگان 

 

 ی انگلستانب. تجربه

ها توسهههم نمایندگان پرکاربرد اسههه   در ایی کشهههور، تمام  آمریسا روش اعالم داراییدر ان لسهههتهان، نیز مهاننهد    

چنیی سهههام اند، منا ع حاصههله از زمیی و همهای خارجی کسههن کردهدرآمدهای نمایندگان که از ا راد، نهادها یا دول 

 25000می به مطلغ بیش از درصهد کم سههام شهرک  بوده و یا یک سهام اس    1ها، به شهرطی که بیش از  ها در شهرک  آن

ی خود، باید درآمد ساس آینده را اعاهای م ل  عوام عالوه بر اعالم درآمد سهاس گذشته   29رسهد  پوند باشهد، به ثط  می 

 ی آن اختالن  احشی داشته باشد، موردبینی شده، تا در صهورتی که درآمد ساس آینده با میزان پیش 24بینی نمایندنیز پیش

و از نماینده بازخواسههه  به عمم آید  در خگهههوص تسلیف به اعالم هدایای دریا تی در ان لسهههتان باید مداقه قرار گر ته 

گو  که هدایایی که ارتطاطی با عاهوی  شخ  در پارلمان ندارد و بدون توجه به سم  وی، به او پرداخ  شده اس ،  

ی در خگههوص روش اعالم هزینه 25د اعالم شههود پوند بای 125معان از اعالم هسههتند  اما تمامی هدایای با ارزش بالغ بر 

 یهای شههدیدی را بر نمایندگان ت میم نموده اسهه  و صههر اب به پرداخ  هزینهها، کشههور ان لسههتان م دودی مسهها رت

م ی آن شهخگههاب توسهه مسها رت از سههوی خود نماینده با دید متط  ن ریسهته شههده و هر سهور خارج از کشههوری که هزینه   

 ده باشد، باید اعالم گردد نماینده پرداخ  نش

سا، حق بر ی آمریچون ایاًت مت دهرسههیم که در ان لسههتان نیز همبا تأمم در هر سههه تسلیف  وق، به ایی نتی ه می

توان گو  در ان لسههتان نسههط  به آمریسا، نقض حق مزبور  شههود  حتی به جر ت میخلوت نمایندگان پارلمان نقض می

ً پررنگ ی ها و اعالم هدایای اعماس ایی حق صر اب ت   تأثیر سازوکار اعالم داراییت مت ده، حوزهتر اسه   زیرا در ایا

ا نیز بر حق هی مسا رتشود اما در ان لستان عالوه بر دو سازوکار  کر شده، روش الزام به اعالم هزینهدریا تی ت دید می

 بر خلوت نمایندگان تأثیرگذار اس  

، نمایندگان ماظف به اعالم منا ع به طور 26ر کنار تسلیف به اعالم منا ع به طور منظمدر نظهام حقوقی ان لسهههتهان، د  
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باشههند  منظور از اعالم اتواقی منا ع ایی اسهه  که اعاههای پارلمان، باید منا ع خود را پیش از آااز موردی و اتواقی هم می

شههخگههی نماینده با موضههوع مورد رسههیدگی وقتی منا ع » 27مذاکره در خگههوص موضههوع مرتطم با آن منا ع، اعالم کنند 

گیری که نماینده در آن مشههارک  دارد در تعارض ا تد، ایی تسلیف برای های پارلمانی یا موقع ر یپارلمان یا کمیسههیون

در راسههتای ایی تسلیف، اعاههای پارلمان هرگونه   21« ربم اعالم کندشههود که موضههوع را به مرجع  ی نماینده ای اد می

 ها و م ل  ممسی اس  داشته باشند، بایدد مالی مرتطم را که در هر یک از مذاکرات یا اقدامات کمیسهیون منوع  یا سهو 

ها زنیها و رایاند، حتی منا ع ایرمسهتقیم گذشته و آینده را در ارتطاا با ب   اعاهای م ل  عوام ماظف  23اعالم نمایند 

 90اعالم کنند 

ها ی مسهها رتها، هدایای دریا تی و هزینها ع تنها م دود به اعالم داراییشههود، اعالم اتواقی منکه مالحظه میچنان

ی هرگونه منوعتی اس  که نمایندگان پارلمان ان لی  دارا بوده و ممسی اس  در نیس  بلسه بنابر تعریف آن، دربردارنده

 ای از اطالعات مالی، طیف گستردهها ارتطاا یابد  لذا ان ام ایی روشهن ام مشهارک  در اقدامات پارلمان با موضوع آن 

گیرد و همیی امر به معنی ا شای اقالم بیشتری از اطالعات مورد حمای  نهاد حق بر خلوت اس   به نمایندگان را دربر می

دانند که نماینده ایر از اعالم عالوه، در برخی دی ر از کشهههورها، اعماس روش اعالم اتواقی منا ع را زمانی تمام شهههده می

اجراهای مقرر در قواعد  ع مرتطم، از شهههرک  در اقدامات مرتطم با منا ع وی خودداری کند و الّا مشهههموس ضهههمان  منا

کند، مغایر آزادی ر تاری خواهد شهد  لذا، روش مذکور از ایی جنطه که نماینده را از شهرک  در اقدامات پارلمان منع می  

 باشد عملسرد  ردی وی می

بلی  های مالی توسم خود نمایندگان قامطتنی بر اعالم منا ع تنها از م رای اعالم گزارش در ایی کشهور نیز، تسالیف 

گر اعماس ها نقش دسهه  اوس را دارد و همیی امر، نشههانیابد، به همیی دلیم در ایی کشههور هم عامم اعتماد به آناعماس می

 لمان اس  ای پارلمانی حوس م ور شأن و جای اه سم  نمایندگی و پارنظارت حر ه

ی آمریسا، ا زون بر اعالم منا ع مالی چه به طور منظم و چه به طور اتواقی، به در ان لسهههتهان مهاننهد ایهاًت مت هده     

توان به ممنوعی  نمایندگان در اعماس های ایرمالی نظارت بر ر تار نمایندگان هم پرداخته شههده اسهه   از جمله می روش

ها اشههاره کرد  به عنوان متاس، نمایندگان همانند سههایر شهههروندان از   طاا با ًبیهای مدنی، در ارتبرخی از مگههادیق حق

ای دانند، برخوردار نیسهتند  پارلمان ان لستان طی مگوبه آزادی اراده در انعقاد قرارداد با هر شهخگهی که خود صهالا می   

  که اسههتقالس و آزادی عمم نماینده در های نوواعالم کرده اسهه  که انعقاد هر نوع قراردادی میان عاههو پارلمان و گروه

 91ی نمایندگی وی منا ات دارد پارلمان را ت   کنترس درآورده یا م دود کند، با جای اه پارلمان و وظیوه
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ی کرام  انسان اس   آزادی قراردادی رسد  ایی اصم ًزمهایی سهازوکار مغایر با اصم آزادی قراردادی به نظر می 

خ  در انشهها  یا عدم انشهها  عمم حقوقی، آزادی در انتخاب نوع قرارداد، طرن قرارداد و تعییی ی آزادی شههدربرگیرنده

گونه پارلمان ان لی  الوصف، همانمع 92حدود آثار آن و شهروا مندرج ضهمی قرارداد و نیز من م کردن قرارداد اس    

سم  نمایندگی اس  و مانند مورد مربوا  هم اعالم نموده اسه ، هدن از اتخا  ایی تسلیف صیان  از جای اه پارلمان و 

های قاطعانه حا ظ منزل  بهه ممنوعیه  نمایندگان از دریا   عایدات خارج از پارلمان در ایاًت مت ده، ایی م دودی   

توان اطمینان داشهه  جای اه پارلمان به دلیم نوو  پارلمان و نهاد نمایندگی اسهه   زیرا تنها در ایی صههورت اسهه  که می 

 شود ا متزلزس نمیهًبی

 

 ی سایر کشورهاج. تجربه

کانادا،  ی جنوبی،چون استرالیا،  رانسه، کرهای پارلمانی، همی نظارت حر هدر دی ر کشهورهای پیشه ام در عرصهه   

ابه ای( اتخا  شههده که تقریطاب مشههای نمایندگان )تسالیف حر ههایی برای نظارت بر ر تار حر هجمهوری چک و    ، روش

ه های مذکور نطوده بلسجا که هدن ایی نوشههتار بررسههی روش ی کشههورهای آمریسا و ان لسههتان اسهه   لذا از آن ت ربه

ی کالم و های نمایندگان اسه  و ایی مهم اکنون حاصهم شده، از اطاله  ها با حقی برخورد ایی روشهدن، بررسهی ن وه 

ه در نظام ها یا تسالیف کی یسی دی ر از ایی روشررسهههی رابطهکنیم و تنها به بهها اجتناب می ی آنپرداختی بهه ت ربهه  

ی جنوبی و جمهوری چک بدان تگهریا شده  حقوقی آمریسا و ان لسهتان مورد اشهاره واقع نشهده اما در کشهورهای کره    

 زکنیم  در ایی دو کشههور به موجن قواعد ر تار پارلمانی، نمایندگان از تگههدی مشههاام دی ری ایر ا  اسهه ، بسههنده می 

اند و برخالن ان لسهتان و کانادا م از به تگهدی مشاام  راپارلمانی و اعالم اطالعات مربوا   نمایندگی پارلمان منع شهده 

 به آن نیستند 

ی جنوبی، همچون اصم یسگد و چهم و یسم قانون اساسی کشورمان الطته با وضوا بیشتری، در قانون اسهاسهی کره  

قااوت، »اام پرداخته شهده اسه   در ایی کشور، نمایندگان از تگدی مناصن   به منع جمع شهغم نمایندگی با برخی مشه  

در جمهوری  99اند منع شده« نمایندگی در م ال  م لی، عاوی  در نیروهای مسلا و تگدی مناصن مرتطم با انتخابات

رن آن های ریاسه  جمهوری، قاههاوت، وکال  و داوری در معامالتی که یک ط چک نیز، نمایندگان از تگهدی پسه   

 94اند دول  باشد، منع شده

ممنوعی  نمایندگان پارلمان از تگههدی مشههاام مذکور در حقیق  نقض آزادی در انتخاب شههغم اسهه   انتخاب    

قوق المللی حی جهانی حقوق بشر و میتاق بییآید که در اعالمیههای اساسی ا راد به شمار میی شهغم از جمله حق آزادانه

رای ت قق سازی ب ی نیز که دول  ایران بدان پیوسهته مورد اشهاره واقع شهده اس   حتی زمینه   اقتگهادی، اجتماعی و  رهن 

ها در موهوم عام و خاص آن اسههه  که االن در قالن تگهههوین قوانیی و مقررات دولتی ایی حق از جمله تسالیف دول 

 شود بدان مطادرت می
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 گیرینتیجه

ار ای بر ر تزل  سههم  نمایندگی و پارلمان در امر نظارت حر هی نظری مالحظه شههد که عنگههر شههأن و من از جنطه

هاد نظارت ی نتوان قائم اعماس شایستهنمایندگان از اهمی  بسهیاری برخوردار اسه  و حتی بدون توجه به ایی عنگهر نمی   

و ایی مهم  ان بودهی شهههأن و منزل  نمایندگی و پارلمگر ابتنای آن بر مقولهای بیانشهههد  زیرا ت لیم موهوم نظارت حر ه

دهد  ا زون بر ایی، دانسههتیم که هدن اولیه از اتخا  ایی نهاد، اولوی  منا ع عمومی بر ای را تشههسیم می ات نظارت حر ه

منا ع شهخگهی یا گروهی نماینده یا دی ران اسه  که اقتاها دارد ایی نظارت به صورت قاطعانه ان ام گیرد و همیی امر با     

های نمایندگان که مگههداق منا ع خگههوصههی هسههتند، منا ات دارد  لذا، از ایی جنطه نیز باید ا عان ت قق تمام و کماس حق

ی چنیی ضرورت ان ام بهینههای نمایندگان  همداشه  که ایی منزل  نمایندگی و پارلمان اس  که م وری  دارد نه حق 

 أن و منزل  مذکور اس   از دیدگاه عملی هموظایف نمایندگی و لزوم صهیان  از مگونی  پارلمانی مستلزم عنای  به ش 

ه های نمایندگان توجای(، نه تنها به حقای )تسالیف حر ههای نظارت حر همشههاهده گردید که کشههورها در اتخا  روش 

ر های خاص نظارتی از قطیم اعالم منا ع که متسی ببینی روشنداشههته بلسه در عوض، شههأن و حرم  نمایندگی را با پیش 

ای بر ر هشویم که اعماس نظارت حی نوشتار حاضر نائم میاند  لذا، به  رضیهبه نمایندگان اس ، به رسمی  شناخته اعتماد

 ی نمایندگان های بنیادیر تار نمایندگان مطتنی اس  بر توجه به شأن و منزل  سم  نمایندگی و پارلمان نه توجه به حق

 مان در اقدامی میمون:گذار کشورشود قانونبنابرایی، پیشنهاد می

 که علیرام سرری شدن حدود یک ساس و نیم از –بینی سهازوکارهای نظارت بر ر تار نمایندگان  اوًب، به موازات پیش -

ایندگی به شأن و منزل  سم  نم -تگهوین قانون نظارت م ل  بر ر تار نمایندگان هنوز ایی کار ان ام ن ر ته اسه   

 جه نماید نمایندگان م ل  شورای اسالمی تو

های نمایندگان به نقش م وری منا ع عمومی و لزوم ای بر حقهای ناشههی از تسالیف حر هدوماب، در توجیه م دودی  -

که  -های منا ع عمومی و اعتماد عمومیحوظ اعتماد عمومی در ایی م دودی  تگهریا نماید تا روشی شود که مقوله 

های بنیادیی نمایندگان های وارد بر حقمعیار تشهههخی  قانونی بودن م دودی  -95مگهههادیق خیر مشهههتره هسهههتند از 

ی جنطه ها دائمی نیسههه  بلسه م دود به دوران نمایندگی شهههخ  بوده و واجدا زون بر ایی، ت دید ایی حقباشهههد  می

 موقتی اس  
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Abstract 
Parliamentarians as a category of Public Law bodies have the important functions of 

Legislation and Monitoring that affects range of citizens and officials and directly is in 

relationship with public Interests. For this reason, it is possible to be taken bribe and influenced 

in performance their duties and as a result, the public interests would be forgotten and Public 

Trust in them would be damaged. To prevent such threats, many countries have predicted 

professional obligations for Representatives that is retentive of their position. The question is, 

whether the definition of ensuring Representatives’ position as the sublime goal of professional 

obligations, is the dignity of Representation and Parliament or Representatives fundamental 

Rights? It seems that ensuring of Representatives’ position as centre of professional monitoring 

on Representative Conduct, is the dignity of Representation and Parliament not Representatives 

fundamental Rights. 
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