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 مقدمه
حکمرانی در جهان معاصر تثبیت شده اات ی  مألوفعنوان مسیر مراوم ی دموکراای ب 

کند دیگر آزاد ب  محض اینک  ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می هرچند از منظر ریاو
ای جز دموکراای (، یلی اکنون چاره982-973: 1973)ریاو،  نیست ی دیگر یجود ندارد
 .ااالر نیستغیرمستقیم یا همان نماینده

ای مهم ی دارای آثار ی میان نمایندگان سارلمان ی شهریندان مسئل در این میان رابط 
هایی در زمینۀ چیستی ی ( ی هر نظام ایاای باید سااخ1982نژاد، متنوعی اات )ر.ک: حبیب

یندگی ارائ  کند. یکی از این مسائل مطرح ک  البت  کمتر در نظام حقوق موضوعات مرتبط نما
تواند عمومی ایران بررای شده، موضوع امکان برکناری ی عزل نمایندگان مجلس اات ک  می

 نانون 69 اصل بحث شود. در نظام حقوق اااای ایران طبق« سایان نمایندگی»در ذیل موضوع 
 در ی نیست گزاره این بودن مطلق معنای ب  این اات، یلی اال چهار نمایندگی دیرة اااای،

 .اات تخصیص خورده ناعده این سارلمانی نواعد ی حقونی نظام خود
 ی دارد: ااتع ا حالت دی(نماینده فوت از غیر) نمایندگی یدیره یافتن سایان رادمی نظرب 
 امت از نمایندگان عزل ی برکناری انجیامکان اات، توج  مورد مقال  این در آنچ  .عزل
 ایران حقونی نظام در آیا اات ک  این اصلی سراش .اات( ااتع ا=خویش یارادهبی) خود
 چ  ی باشد تواندمی چ  عزل کرد؟ مبنای برکنار خود امت از را سارلمان نمایندگان توانمی

 اات؟ شده بینیسیش منظور بدین حقونی هاینظام اایر در اازیکارهایی
سناهی در کتاب حقوق اااای ی ندانان همچون مرحوم دکتر ناضی شریعتبرخی حقو

ی دکتر اید محمد هاشمی در کتاب  (474: 1972سناهی، شریعت ناضی)نهادهای ایاای 
اند ی معتقدند حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران ب  غیرنابل عزل بودن نماینده اشاره کرده

شوند، بدین هیچ دیره نمایندگی ک  انتخاب می نمایندگان برای تمامی یا بانیماندة یک
سردازند )هاشمی، سااخگویی ی مسئولیت ب  موکالن خود مستقالً ب  ای ای یفایف نمایندگی می

)بخش اوم  نژادحبیب احمد اید دکتر (. در کتاب حقوق ی یفایف نمایندگی اثر147: 1973
 سرداخت  شده اات. ی نمایندگی(، ب  عزل نمایندگانذیل عنوان سایان دیره

سذیرش عمومی رییکردهای حقوندانان عمومی در این حوزه متضمن این معنای ضمنی 
ی نمایندگی تنها فرصت موکالن اات تا در اات ک  برگزاری انتخابات سس از سایان دیره

ها را ارزیابی کرده ی در صورت فواصل زمانی معین با بررای عملکرد کلی نمایندگان خود آن
ها را در این امت ابقا کنند یا برعکس در صورت نارضایتی ایشان را عزل آن دیباره رضایت

فرض ی معنای ضمنی آن را ب  (. این مقال  درصدد اات تا این سیش71: 1931کنند )یکیلیان، 
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سردازی کنند ک  م اد این مقال  صرفاً از باب نظری چالش بکشد. البت  نویسندگان تصریح می
معنای موافقت کامل با اات اده از این امکان بدین یجود بسترهای فرهنگی، ایاای ی بوده ی ب  

نانونی نیست، چراک  تجرب  نشان داده اات ک  حتی م اهیم ی نظریات منطقی ی دموکراتیک 
 تواند در مقام اجرا مورد اوء اات اده نرار گیرد.نیز می

 گی . عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریات نمایند1
مجلس یجود دارد؟ این سراشی اات ک  معموالً حقوندانان در  یآیا امکان عزل نماینده

 (.147: 1972اند ک  یکی از ایصاف نمایندگی، غیرنابل عزل بودن اات )هاشمی، سااخ آن گ ت 
تر برگردیم ی چیستی ی ماهیت ب  نظر برای سااخ ب  این سراش، باید یک گام ب  عقب

را در نظام حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران مورد توج  نرار دهیم تا نمایندگی مجلس 
شده در خصوص ماهیت نمایندگی، امکان عزل نماینده بتوانیم با توج  ب  نظریات مختلف بیان
 را در ذیل هر کدام از نظرها بحث کنیم. 

کارگزاری والیت )عزل از سوی  یپرتو نظریه در نماینده برکناری و . عزل1-1
 رهبری(

ی ی یالیت مطلق  فقی ، آن اات ک  مشریعیت ی حق تصرف هم از نتایج سذیرش نظری 
ری طرفداران این دیدگاه بر این کارگزاران حکومتی صرفاً در اختیار حاکم ااالمی اات ی ازاین
 فقی  در تنظیم ی تدیین ـ ی ن اعتقادند ک  نمایندگان تنها کارگزاران، مشایران ی مجریان یلی

یک فقی  محصور در هیچاند. در این دیدگاه یلینوانین مورد نیاز ی دیگر یفایف محول  ـیضع 
تواند خود نانونگذاری کند یا ب  هر عنوان نمون  میاز نهادهای حکومتی جدید نیست ی ب 

 (.212ق: 1492)مؤمن،  (1)داند ت ویض کندجمعی ک  صالح می
صرف اینک  »دارند ک : یندگی مجلس نیز بیان میمعتقدان ب  این دیدگاه در مورد نما

اشخاص بر اثر رأی برخی افراد ب  مجلس راه یابند، مجوز شرعی یضع نانون ی اعمال 
ی کسی کنند. مگر آنک  نانونگذاری ی امر ی نهی از ناحی محدیدیت ی امر ی نهی را سیدا نمی

 (.138: 1981)یاعظی، « ک  صاحب یالیت شرعی اات ب  آنان ت ویض شود
ی فقی  سس از رعایت احکام شرعی تمام اختیارات مربوط ب  ادارهبراااس این دیدگاه، یلی
مجلس  نحو خاصی }برای نانونگذاری{فقی  مقید نیست تا ب سس یلی»حکومت را در اختیار دارد، 

ها آن تواند یا خودش نانونگذاری کند یا ب  جمعی ک  خودشورای ااالمی تأایس نماید...ی می
ی کسانی ک  در یک هم »ی  (212ی  :ق1492مؤمن، )« نماید ت ویض نمایدرا انتخاب می
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« ی ااالمی با یضع ی تصویب نوانین اریکار دارند در حکم مشایران رهبر خواهند بودجامع 
 (.164ـ  169: 1977)مصباح یزدی، 

فقی  ک  حق  ییت مطلق ی یالشده از اوی نائالن ب  نظری بر مبنای فقهی سذیرفت عالیه
دهد، آنان در تأیید دیدگاه خود ب  نانون اااای نیز فقی  میعزل ی برکناری نماینده را ب  یلی

ی الشرایط ک  رهبری جامع فقی  جامعدهند. ایل آنک  براااس این نظری ، اگر یلیارجاع می
  زیر نظر ای ب  فعالیت ی مقنن ، مجری  ی نضاییگان (ی نوای ا 2ااالمی با ایات )اصل 

های ای را عزل کند؛ دیم آنک  اگر فعالیتتواند نماینده(، مصلحت ببیند می27اند )اصل مشغول
نانون اااای، اختیار حل این  111اصل  8آن نماینده ب  معضلی برای نظام تبدیل شود، بند 

نک  در جایی معضل را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ب  رهبری اپرده اات؛ اوم آ
( دارد، سس 119جمهور را ک  دیمین مقام رامی کشور اات )اصل ک  رهبر حق عزل رئیس

 حق عزل نماینده را هم ب  طریق ایلی دارد. 

 وکالت ینظریه پرتو در نماینده برکناری و . عزل1-2
دیدگاه دیگری ک  در خصوص ماهیت نمایندگی ی ارتباط میان نمایندگان ی شهریندان 

(. ب  نظر جان لیل بورن 194-128: 1982نژاد، یکالت اات )ر.ک: حبیب یمطرح شده، نظری 
(. از نظر یکی 943: 1974دهندگانشان عمل کنند )رنی، افراد نماینده باید براااس یکالت رأی

« حکومت... یک مأموریت یکالت از اوی شهریندان بیش نیست»نظری  از طرفداران این 
اهلل نایینی معتقد بودند ک  نمایندگی مجلس از باب یکالت آیت (.192: تایزدی، بی )حائری

شرعی اات یا حدانل از باب مطلق یکالت یعنی یاگذاری امور ب  فرد دیگر اات )نائینی، 
عنوان ینتی مردم کسی را ب »خوانیم: اااای هم می(. در مشریح مذاکرات نانون 73: 1928

)مشریح مذاکرات بررای نهایی نانون اااای، « کنند یکیل مردم ااتنماینده انتخاب می
 (2)(.842ـ  849: 1964

القاعده باید براااس نواعد ی احکام باب یکالت معتقد باشند ک  طرفداران این نظری  علی
زیرا ایالً  (9)توانند یکیل )نماینده( را عزل ی برکنار کنند؛می موکالن )مردم( هر ینت بخواهند

« نمایندگی مجلس یکالت از طرف مردم اات ی ب  نظر اکثر فقها یکالت از عقود جایزه اات»
توانند نرارداد مزبور را موکل یا موکالن هر زمان ک  بخواهند می»(؛ ثانیاً 919: 1978)ریحانی، 

(. البت  گریهی از طرفداران 121-121تا: )حائری یزدی، بی« یکسوی  حلّ ی فسخ نمایند
ها ی یکالت، حق عزل نماینده تواط مردم را نپذیرفت  ی تنها عدم رأی مجدد مردم ب  آننظری 

 (.162، 1973اند )نج ی اا اد ی محسنی، را ضمانت اجرای این نوع یکالت معرفی کرده
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 ی پیمان قانونی نمایندگی ریهنظ پرتو در نماینده برکناری و . عزل1-3
ی حقوق ای اات ک  در حوزهدر این نظری ، نمایندگی مجلس سیمانی م ریض ی سدیده

هرچند  ها، ضوابط ی شرایط خاص خویش اات،شود ی دارای ییژگیعمومی ایجاد می
(. در 149-196: 1982نژاد، تواند خااتگاهی از حقوق خصوصی داشت  باشد )ر.ک:حبیبمی
بـرای  ـییژه نـانون ااااـی ب  ـسیمان مردم یفایف، تکالیف ی اختیاراتی را ک  در نوانین این 

گذارند. از همان آغاز اعضای سارلمان معین شده اات، بر دیش نمایندگان منتخب خویش می
کنندگان ی هم بر ایجاد فرایند انعقاد این سیمان م ریض، نانون اات ک  هم بر انتخاب

 ان حاکم اات. شوندگانتخاب
برکناری نماینده هم ما تابع شرایط سیمان نمایندگی هستیم  یبراااس این دیدگاه، در مسئل 

دنبال آن شرایط باشیم ی در این مورد نیز دی منبع فقهی ی نانونی ک  در منابع حقونی باید ب 
 شوند.توانند منبع ااتنباطات تلقی شوند ک  بررای میمی

  عزل نماینده در سایر کشورهامبنا و سازوکار  .2
کند ک  ی ایاای غرب از مبانی ی ااختارهای خاصی تبعیت مینظام نمایندگی در اندیش 

گرداند. در آغاز الگوهای متعددی در مورد های نمایندگی متمایز میآن را از اایر اشکال نظام
یت، یکالت، ماهیت نمایندگی در نظام ایاای غرب مطرح شدند؛ از جمل  الگوی نیموم

هایی از یاکایی م هومی نمایندگی ارسراتی ی همانندی. هرچند در نظریات مذکور رگ 
توان این نظریات ملحوظ اات ی اعی بر تحلیل ماهیت نمایندگی شده اات، با یجود این نمی

: 1932را یافی در رایدن ب  مقصود دانست )برای توضیح بیشتر ر.ک: آهنگران ی دیگران، 
916-913.)  

های کارگزاران در های دموکراتیک جدید اصل بر آن بود ک  مجموع  صالحیتدر نظام
ی نظام نمایندگی اات ی بر همین اااس های ایاای ی اجتماعی منحصراً در محدیدهحوزه

اختیارات مردم در چارچوب یک نرارداد اجتماعی معین نانون اااای ب  حکومت ت ویض 
 یحاکم  در آن اات ک  از محدیدهنهاد مشریعیت عقلی (. 129: 1932شود )دبیرنیا، می

 ،تجایز نکند انددر نالب نراردادی اجتماعی برگزیدهرا  هاآنک   ایجامع خواات ی اختیار 
  دهند.میزیرا با تجایز از اختیارات ت ویضی امت نمایندگی جامع  را از دات 

ن در صورت تجایز از حدید نمایندگی با سذیرش این مبنا امکان عزل یا برکناری نمایندگا
گاه بر  مختلف کشورهای در امری معقول ی ممکن اات. لیکن ابتکار کاربست این اازیکار

عنوان عنوان اصیل ی ب ب  نیابت از ملت ب  - مبنای همین نظری  ی ب  ابتکار نمایندگان
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شهریندان ی مجدداً با  ودابتکار خ ب  ی گاه نیز اصالتاً -ی ایاای مردمی ارادهکنندهمنعکس
ک  ب  نمایندگان حق اندام صرفاً در -تأکید بر همان نرارداد منعقده میان ایشان ی نمایندگان

 .گیردمی صورت-دهدهای ت ویضی از اوی مردم را میچارچوب صالحیت
 دادن دات از ییااط ب  یا سارلمان تواط مجلس ینماینده عزل کشورها برخی در 

 صورت هابدان محکومیت ی جرم یا تخلف ارتکاب ااتناد ب  یا اات دگینماین شرایط
 تواندمی زالندنو، سارلمان ی انگلیس، ااترالیا، هند، کانادا، ایرلند کشورهای در .سذیردمی

 از اات اده با ژاسن در .(479: 1972ناضی، )کند  اخراج مونت صورتب  را خاطی ینماینده
شود می برکنار نامطلوب یحاضر، نماینده دیاوم نمایندگان صویبت مجلس، با کنترل مکانیسم

 نانون 91 یماده در مندرج دالیل ب  اناتور عزل امکان نیز کانادا در .(924: 1972، ارفعی)
 ابب نمایندگی تکالیف گرفتن نادیده ی نمایندگی اوگند نقض آلبانی در .دارد یجود اااای
  گان اات.تواط خود نمایند نماینده برکناری
 صالحیت تواندمی ملی مجلس ک  داردیم اعالم 64 اصل در جنوبی یکره اااای نانون
 ملی مجلس اعضای کل بیشتر دیاوم یا موافق رأی ...دهد نرار بازنگری مورد را خود اعضای
 نیز الجزایر اااای نانون 116 اصل در امکان همین. اات ضریری عضو هر اخراج برای
 دیگر یا نباشد شدن انتخاب شرایط حائز ک  ملت شورای عضو یا یکیل. اتا شده بینیسیش
 اعضای آرای اکثریت با اعتبار فقدان این. دهدیم دات از را خود نمایندگی اعتبار نباشد

 دادن دات مصر، از اااای نانون 36اصل  .اات ملت شورای یا خلق ملی مجلس
 تعهدات انجام عدم یا نمایندگی شرایط از یکی ،نمایندگی شأن ی جایگاه ن ساعتمادب 

  .اات کرده بیان مجلس نمایندگی عضویت الب موجب را نمایندگی
 نماینده برکناری برای نو یاوهیش شهریندان ابتکار ، ب «جمعی ی فردی یتوی» از اات اده

 نتایج ب  رایدن برای، سیاوئ ی انگلستان، آلمان، ژاسن چون مختل ی کشورهای در ک  اات
 ، برکناریاندبوده دخیل رفتار اوء یا فساد در ک  سارلمان اعضای برکناری جمل  از ت ایتیم

اات  شده طراحی زیدهنگام انتخابات برگزاری هدف با یا ایاای ب  دالیل سارلمان اعضای
(Altman,2011:187.) مقام یک توانندمی کنندگانانتخاب آن یل ییاب  ک  اات یابزار یتو 

 امضای از الزم حد نصاب اگر. کنند برکنار ندرتش یدیره رامی سایان از سیش ار انتخابی
 از آن در ک  شودیم آغاز شود، نظرانجی تأیید ی یآیرجمع انتخابی  یحوزه کنندگانانتخاب

 اگر .خیر یا شود یتو مقام آن آیا ک  دهند سااخ سراش این ب  شودیم خواات  دهندگانیرأ
 ممکن جایگزین مقام یک کنند، انتخاب انتخاب یتو ن ع ب  را خود یرأ اندهندگیرأ اکثریت
چنانک  در  (.Wright,2015:289گیرد ) انجام یتو یبرگ  در دیم اؤال یک یل ییاب  اات
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موردنظر در  یشش ایالت در آمریکا در رفراندیمی یاحد، هم یتو ی هم جایگزینی نماینده
ی ااادهی ریگیرأدر چهار ایالت دیگر در آمریکا ابتدا  .افتدیمصورت تصویب یتو ات اق 

گیرد ک  در جریان آن متصدی فعلی سست با دیگر برای تصدی سست موردنظر انجام می
(. در ااتان NCSL,2011) دشوینماشخاص یارد رنابت شده ی در صورت برنده شدن یتو 

جای آنک  از ابتدا رفراندیمی برای  ی ب دشویمبریتیش کلمبیا در کانادا نیز ب  همین شکل عمل 
ک  عضو اابق  شودیمیتو برگزار شود، جایگاه فرد موردنظر خالی شده ی انتخاباتی برگزار 

تواند در آن شرکت کند. بنابراین نضایت مردم در مورد یتو در جریان انتخابات ی با می
   (.Conacher,1991:208) شودیمسست خالی مشخص  کردن سرتصمیمشان در مورد 

 تواندمی تنها ی شودیم اعمال خاصی افراد مورد در فقط یتو، معمول شکل در اگرچ 
 از دیگری شکل نیز یجمعدات  یتوی شود، اعمال کنندمی انتخاب را فرد ک  اعضایی تواط
 .شودیم اعمال دارد، یجود تناابی انتخابات نظام ک  ییهاستمیا در اغلب ک  اات یبرکنار

 انحالل حق یاگون ) مجلس زدن کنار برای شهریندان از شماری سیشنهاد شکل، ب  این در
 .(213: 1987عباای، ) شودیم برگزار یسراهم مجلس(،  مردمی
. دارد یجود یتو اعمال برای منطق دی .اات مستقیم دموکراای عنصر یتو حال هر در
 کنندگانانتخاب نمایندگان صرفاً منتخب ایااتمداران ک  اات نظری  این مبنای بر منطق ایلین
 خود کنندگانانتخاب یاراده با اازگار نحویب  نانونگذار مجلس در را خود یرأ باید ی هستند
 عمل ابتکار نباید منتخب مقام نظری ، یک این براااس. (Zimmerman, 1997:41)کنند  انتخاب

 جامع  کل برای اات معتقد آنچ  براااس نانونگذاری مجلس در را خود رأی یا رهبری یا
 :داردیم افهار مونری منطق این توضیح در. کند اعمال اات، بهترین

 .اصیل مقابل در نماینده ک  اندستادهیا عموم برابر در جایگاهی همان در منصبانصاحب
 نکنند، نانون عمل درات یفای شان انجام در اگر ی اندمردم کار انجام برای ابزارهایی هاآن
کند  فراهم را هاآن جایگاه در دیگران دادن نرار ی هاآن برداشتن میان از برای کافی ابزار باید

(Munro,1916:314). 

 خود کنندگانانتخاب تنهان  سارلمان اعضای آن موجب ب  ک  نمایندگی ستمیا با نظری  این 
 یک از بیش د، یدارن نیز را ملی یا دیلتی یهاتیمسئول کنند، بلک می محلی نمایندگی را

 برخی (.Scruton, 1982: 401)اات  نااازگار هستند، صرف محلی ایاای مأمور یا نماینده
 این ک  اات اند، اینکرده رد را یتو یاازادهیس یایده نظرانصاحب برخی اینک  دلیل اندگ ت 
 ایاای اباحز ی افراطی فشار، نیریهای یهاگریه مخرب اذیت ی آزار برابر در را اعضا امر

 .(Hazell,2010: 38) اازدیم ریسذبیآا مخالف
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 تیک ایبفااد،  مقامات حذف برای مکانیسمی باید اات، تریعمل ک  دیم براااس منطق
 باشند، سست صاحب مدیدی زمان مدت اات ممکن هاآن ک  مواردی در خصوصب ناتوان،  یا

 رفتار عنوانب  اغلب نیز آن دالیل شود، ت شناخ یتو مبنای منطق این ک یینت .باشد داشت  یجود
 مثال، نصور برای) اهمال ی( یتیک ایب مثالً) رفتار ، اوء(فااد رفتار مثال برای) نانون خالف

 نمایندگی ینظری  با بیشتر منطق این (.Maskell ,2012) دشویم توصیف( یفایف انجام در
 .منطبق اات
 الزامی هیچ، ایل مبنای در صورت سذیرش ک  اات آن مبنا دی این سذیرش میان ت ایت

 داشت  یجود منتخب مقام اوی از نقض یا غ لت نوعی یا نانون خالف کار ک  ندارد یجود
 محسوب ایاای تاًیماه ریی  این کل زیرا نیستند، نضایت نابل شود ارائ  هم دالیلی اگر. باشد
 ک ایت» :دیگویم میشیگان اایاا مثال، نانون برای (.Zimmerman, opcit, 34–6)شود می

 نانون. «باشد نضایی ن  ی ایاای موضوع یک بیشتر اات، باید الزم ک  دالیلی یا افهارات
« نیست بررای نابل یتو طرح دالیل بودن کافی: »کندیم مقرر نیز کالی رنیا اااای

(Garrett,2004: 240). توانندمی ندهندگایرأ تنها» ک  کندیم تصریح کلرادی اااای نانون 
 یتو برای شدهارائ  دالیل« بودن کافی ی بودن بودن، معقول نانونی انحصاری کنندگاننضایت
 فاند یا غلط، غیرمنص ان  اتهامات براااس اات ممکن منتخب مقام یک ک  معنا بدین باشند؛
 نیز اداکان در کلمبیا بریتیش ااتان در(.Cronin,1999:151)شود  یتو رد، غیرنابل دنیق جزیات

 هر ب  ممکن اات نیست، عضو رفتار اوء یا جرم ارتکاب چون خاصی دالیل ب  یتو، محدید
 منطقی اگر دلیل دیم، مبنای نبول صورت در . اما(Elections BC, 2003 :16)شود  یتو دلیلی
 صالحیت عدم یا رفتار، فساد اوء برای را نماینده مردم دهیم اجازه ک  اات این یتو برای

 یجود احتمال این بیشتر ی اات نیاز مورد خاص دالیل معموالً صورت نیا نند، درک حذف
 گیرد. نرار نضایت مورد شدهارائ  دالیل ک ایت ک  دارد

 از بسیاری در جمعی ی فردی شکل دی هر در فرایند یتو، این دالیل از نظرصرف
 نانون انگلستان .تسذیرفت  شده اا شانیعاد نوانین یا اااای نانون موجب ب  کشورها
 مشخص را فرایندی نانون این یک بخش. کرد تصویب 2112 اال در را نمایندگان یتوی

 ب  محکومیت شامل اغلب را، ک  یتو دالیل عوام مجلس آن، اخنگوی جریان در ک  کندیم
 دریغی یهان یهز ادعاهای یارائ  ااتانداردها، یا یکمیت  داتور ب  مجلس از زندان، تعلیق

 اخنگوی امضای کافی، آیریدر صورت جمع کانادا در. کندیم تعیین ،شودیم کنندهگمراه یا
 از نیز سری (McCormick, 1994 :12)کرد  خواهد اعالم را موردنظر ینماینده یتوی مجلس
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 داشت  تاکنون را نمایندگان فردی یتوی از اات اده میزان بیشترین ک  اات ییکشورها جمل 
 (.Welp,2016:1163)اات 

 ک  -از طریق انحالل سارلمانجمعی تمامی اعضای سارلمان  برکناری دات هانظامدر برخی 
. حتی ردیگیمصورت  -ااتآن  یخاتم ب  معنای سایان حیات سارلمان، سیش از ریال عادی 

چنانچ  یضعیت حقونی انحالل سارلمان را مت ایت با عزل نماینده بدانیم، یلی امکان انحالل 
شهریندان ی نمایانگر  یی بر امکان عزل نماینده باشد، زیرا اگر نماینده نماد ارادهدیمؤتواند می

تواند چنین نمادی باشد. فرایند انحالل با تکی  بر سارلمان هم می یدموکراای اات، مجموع 
 در ، آلمان(کانتون اطح در) اشتاین، اوئیس لیختن چون کشورهایی ی درجمعدات یتوی 

 از تعدادی. شودیم دیده لتونی ی محلی دیلت اطح در ، ژاسن(گذشت  در) محلی ی ایالتی حاط
 یتوی کاربرد امکان ایری، تورگای، تیچینو، اولوتورن، ش وزان، برن شامل سیاوئ های کانتون
 .(Uwe Serd ult,2015:164)دارند  را یجمعدات 

 را اکثریت یتوی با فدرال سارلمان انحالل ابتکار مردم ایل جهانی جنگ از سس آلمان در
 شهریندان ابتکار ب  رفراندیم از اات اده با محلی مجلس انحالل امکان کشور این در .داشتند

 از سس .کنند انحالل تقاضای باید انتخابی  یحوزه اومکی ژاسن در .داشت یجود نیز
 اگر .شود تصویب عمومی یرأ با باید انحالل الزم، تقاضای امضاهای تعداد تأیید ی یآیرجمع

 دشویم منحل محلی مجلس صورت نیا در کردند، تصویب را انحالل دهندگانیرأ اکثریت
(Twomey,2011:53-55.) 

 را خاص نمایندگان تنهان  ی مجلس کل یتوی یسراهم  لتونی اااای نانون 14 یماده
 برای ملی رفراندیم بتکارا حق دهندگانیرأ دهمکی حدانل ماده این براااس .اازدیم میسر
 .دارند را مجلس یتوی

 یوهیش مردمی یتوی از اات اده با مجلس انحالل یا نمایندگان برکناری امکان اگرچ 
 دلیل چنانچ  بدیهی اات .داد نرار موردنظر را نکاتی شیوه این اعمال در باید ،اات یمطلوب
 مشکالت اند،نکرده عمل خواهندیم شاندهندگانرأی ک  یاوهیش ب  نمایندگان ک  باشد این یتو
 ی اات نمایندگی جایگاه گرفتن نادیده معنای ب  رییکرد این اتخاذ .شودیم ایجاد یادهیعد

 تحت ب  اات ممکن ایستمی چنین .ندیبیم کنندگانانتخاب «زبان» صرفاً را نمایندگان اینک 
 ک  شود منتهی انداماتی رد ی سوسولیستی اندامات از حمایت برای اعضا گرفتن نرار فشار

 .نیست کنندگانانتخاب مطلوب اات، اما ضریری کشور رفاه اگرچ  برای
 نتواند حکومت شود، اگر منجر حکومت در یثباتیب ب  بالقوه طورب  مسئل  ممکن اات این

 در ی کند تکی  -باشد داشت  یجود ناخوشایند اما مهم یامسئل  ک  جا هر -هوادارانش بر
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 سیامدها این از جلوگیری برای .شد خواهد جمعی منافع جایگزین بخشی منافع احتماالً یتنها
 نوانین در شیوه این کاربست امکان برای نضایت نابل دنیق شرایط بینیسیش مطلوب یشیوه

 توانمی آن موجب ب  ک  را موضوعاتی کشورها حقونی هاینظام کشورهاات، یعنی داخلی
 یتو ک  کشورها برخی در اینک  ضمن .کنند تبیین ااخت، میسر را مایندهن یک برکناری امکان
 فرد برداشتن راه ار از برای ایاای تکنیک یک ب  اینک  از ممانعت برای دارد، ایاای ماهیت

 تصدی از معینی زمان مدت گذشت با تا کرد مقرر توانمی تبدیل شود، سارلمان مجموع یا
 باید سست تصدی یدیره از نیمی ینزیئال در چنانک  .دباش طرح نابل یتو درخواات سست
 خدمت اال چهار از اال دی حدانل جنوبی یلز ایالت در ااترالیا در یا .شود یتو فرد تا بگذرد
 & Griffith)باشد  طرح نابل جمعی یتوی در رفراندیم برگزاری تقاضای تا بگذرد باید

Roth,2010:9). گرفت نظر در سست تصدی مدت انتهای در یزمان یبازه یک توانمی همچنین 
 انتخابات یآاتان  در فرعی انتخابات برگزاری نباشد، زیرا میسر یتو دیگر مدت آن در ک 

 نرار طریق از-یتو ایلین شکست از سس هم هاحوزه برخی در اات. یادهیفایب کار عمومی
 یا شود تقاضا سست یک تصدی مدت طول در تواندمی ک  یتوهایی تعداد بر محدیدیت دادن

 دیگر یتوی دادخواات طرح -(اال یک مثالً) معین یدیره در یتو یک طرح ممنوعیت با
 .(Twomey,2011:68) نیست ریسذامکان

 . برکناری نماینده در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پذیرش یا رد؟ 3
ان ی با تکی  بر ماهیت در این نسمت با توج  ب  منابع حقوق اااای جمهوری ااالمی ایر

کنیم ک  آیا امکان برکناری ی نمایندگی ک  بیان شد، بر این سراش مهم تمرکز میییژه
نمایندگان در نظام حقونی ایران سذیرفت  شده اات یا خیر؟سااخ بدین سراش مستلزم مریر 

 نواعد مندرج در منابع حقوق اااای اات.

 . قانون اساسی3-1
تبریز  انجمن تواط نانون اااای مشریط  مطرح نشد، این موضوع در نماینده هرچند عزل

 تاا انعزال موجب موکالین بر خیانت ی نسم با خالف»  ک  شد در مورد مستشارالدیل  مطرح
. «شود عزل باید اتا دیلت طرفدار رانته در مستشارالدیل » ک  داشتندمی بیان ی« یکالت از

 داشتند: اعالم ی برآش تند اخن این از انجمن ب  ای نام در آذربایجان در مقابل نمایندگان
 زبان با ... مستبدین با کاریمبارزه ی دیلت حرکات ی اعمال ب  نظارت یعنی ملت یکالت»

)ر.ک: اید ناصر  «اتا اریکت ی باریک راهی ی مشکل کاری، تلخ ی تند بیانات ی آتشین
 (.172-197 :1931الطانی، 
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مجلس نیامده ی حتی برخالف بعضی کشورها ک   یزل نمایندهدر نانون اااای بحثی از ع
 اخنی از مجوز انحالل مجلس نیز نیامده اات، هرچند در (4)بینی شده،انحالل مجلس سیش

 شود، اعطا رهبری ب  مجلس انحالل ندرت شد سیشنهاد 1968اااای در اال  نانون بازنگری
 با مخال ت رهبری موضوع منت ی شد.  یلی

توان اکوت نانون اااای را در این خصوص حمل بر عدم سذیرش امکان ا میاینک  آی
عزل یا مغایرت آن با نانون اااای در صورت سذیرش آن دانست یا خیر، محل بحث اات. 

نهاد  یا موضوع یا بر فرض اکوت نانون اااای در خصوص یک م هومباید توج  داشت 
 یا مغایرت آن با نانون در صورت طرح نیست،آن بودن  غیرحقونیاین امر ب  معنای  ،حکومتی
نانون اااای، منبع بر این، گاه همین اکوت نانونگذار خود در مقام بیان اات. عالیهچراک  

مسائل حقوق اااای ترین اااایبلک  نانون اااای ب   ،«یستحقوق اااای ن»فرد منحصرب 
ان عنایین، م اهیم، نهادها ی ی تبیین، توضیح ی تولید صدها یا شاید هزار کندمیاشاره 

تعیین اازیکار الزم برای . چنانک  اپاردموضوعات حقونی دیگر را ب  اایر منابع خویش می
نظارت »جلوگیری از اوء اات اده از امت ی جایگاه نمایندگی منتخبان ک  در افواه عمومی ب  

های کلی یااتا 19صورت صریح ی ریشن در بند مصطلح شده، ب « مستمر بر نمایندگان
تعیین اازیکار الزم برای حسن اجرای »صحبت از  این بندانتخابات بیان شده اات. در 

مالی انتصادی ی اخالنی ی  ی، جلوگیری از اوءاات ادهنام نسمیفایف نمایندگی، رعایت 
« یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان انجام اندامات الزم در صورت زیال

اندامات »توان اازیکاری برای تضمین این نظارت ی مصدانی از عبارت را می. عزل اات
 دانست ی آن را تأایس کرد.« الزم

بررای سیشین  ی منطق تصویب برخی از اصول مندرج در نانون اااای ک  ب  موضوع 
 عزل امکان بررای توان دربگشاید. چنانک  میسردازد نیز راهی ب  ااتدالل مینمایندگان می

 بینیسیش ب  توج  با ک  اااای، این اؤال را نابل طرح دانست نانون موجب ب  نمایندگان
 مانعی تواندمی مصونیت این نمایندگان، آیا مصونیت شنااایی بر مبنی اااای نانون 86 اصل
 باشد؟ عزل برای

یرا ز دریافت، را شکلی مصونیت با مخال ت توانمی اااای نانون خبرگان مجلس مذاکرات در
 .(311 :2 ج، 1964مذاکرات،  مشریح) «ندارد ااالمی یریش  ک  اات چیزی یک مصونیت»
 ب  مردم عموم نسبت ب  بیشتری امتیاز خواهدنمی ک  داد نشان مؤاس ینوه اااس این بر

 ک  شد تصویب 86 اصل نهایت در(. 177: 1984ابوالحمد،  عبدالحمید)بدهد  نمایندگان
 ی آزادند کامالً خود رأی ی افهارنظر در نمایندگی یفایف ای ای مقام در مجلس نمایندگان»
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 یفایف ای ای مقام در ک  آرایی یا اندکرده افهار مجلس در ک  نظراتی اببب  را هاآن تواننمی
 فقط اااای نانون 86 اصل یحیط  بنابراین «.کرد تونیف یا تعقیب اندداده خود نمایندگی
، مجلس داخلی ینام آیین 77 یماده یتبصره در البت  ک  اات دگینماین یفایف ب  محدید
داتور،  داخل هاىنطق، بحث شامل نمایندگى یفایف» اات: شده مشخص آن مصادیق

 نانون( 84) هشتادیچهارم اصل اعمال براى ک  ها، افهارنظراتىکمیسیون جلسات هاىبحث
 .«. ..اات نىنانو ی نظارتى موارد اایر ی شودمی انجام ااااى

 ارائ  زیر شرح ب  ت سیری ینظری  اصل این مورد در 1981 اال در نیز نگهبان شورای
 جمهوری اااای نانون نهایی بررای مجلس مذاکرات مشریح ـ 1: ب  عنایت با: »اات کرده

 ی ندارد ااالمی یریش  مصونیت اینک  از هشتادیششم، حاکی اصل خصوص در ایران ااالمی
 جرم یا گناه یمظن  در ک  فردی هر ی برابرند ی یکسان الهی نانون ی حق برابر در دممر تمام
 تعقیب را ای باید نضایی داتگاه گیرد انجام ای علی  شکایتی اگر ی اات تعقیب نابل گیرد نرار
 برخورداری بر دائر بیستم ی نوزدهم اصول جمل  آن از ی اااای نانون متعدد اصول ـ2 کند؛
 افهارنظر ب  مربوط هشتادیشش اصل موضوع اختصاص ـ9 مسایی؛ حقوق از ایران ملت هم 

 ارتکاب با آن یمالزم  عدم ی نمایندگی یفایف ای ای مقام در ی مجلس در نمایندگان رأی ی
 مبارک نظر ـ2 مجرم؛ تونیف یا تعقیب منع شرعی توجی  عدم ـ4 مجرمان ؛ عنایین ی اعمال

 سرهیز ضریرت بر دائر اااای نانون تدیین راهنمای ی نافر نوانعب ( ره) خمینی امام حضرت
 اصل نضایی ؛ ینوه تواط رایدگی ی مجلس در آن جبران لزیم ی اشخاص حرمت هتک از

 در افهارنظر ی دادن رأی با رابط  در نماینده آزادی بیان مقام در اااای نانون هشتادیششم
 شمول از مجرمان  عنایین ی اعمال ارتکاب ی اات مجلس نمایندگی، در یفایف ای ای جهت
 .«باشدنمی جرم مرتکب مسئولیت منافی آزادی این ی اات خارج اصل این

 اعمال برای نمایندگان ب  خاطر آرامش دادن، اااای نانون 86 اصل یضع یفلس   بنابراین
 امتیاز یک انعنوب  ن  ی اات شده داده نرار هاآن دیش بر ک  اات هاییمسئولیت ی اختیارات
 اات این شود،می برداشت نگهبان شورای ت سیر ی اصل این از آنچ  ری همین از آمیز،تبعیض

 از جرم ارتکاب صورت در اجرا ضمانت اعمال امکان با منافاتی مصونیت م هوم سذیرش ک 
 بتوان چنانچ  ی اات -مطلق ن  ی- مقید امری مصونیت ک  معنا بدین .ندارد نماینده اوی

 ییفی   یادام  برای شایستگی فاند ی تعقیب نابل جرم ارتکاب ییااط ب  را ایندهنم
 را ای نیز نمایندگی حدید از خارج اعمال اایر ارتکاب ییااط ب  توانمی دانست، نمایندگی
، مشخص ضوابط ی شرایط یجود صورت در – را اعمالش اجرای ضمانت ی دانست مسئول
 .بینی کردسیش عزل نالب در جمل  از- منطقی ی ش اف
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ی تأیید نانون اااای ک  ب  یفی   39نگاهی ب  دیگر اصول نانون اااای همچون اصل 
تواند متضمن این برداشت باشد ک  در اعتبارنام  نیز ی نمایندگان اشاره دارد نیز میاعتبارنام 

ده باید از اوی شود ی نماینصرف انتخاب تواط شهریندان مجوز احراز امت نمایندگی نمی
گون  اات، شاید بتوان ب  نمایندگان این حق را نیز داد تا اعضای سارلمان نیز تأیید شود. اگر این

عبارت گیری کنند. ب ای تصمیمدر شرایط خاص، منطقی ی ش اف در خصوص برکناری نماینده
 آن را سس بگیرند.توانند اند، میی نمایندگی را دادههایی ک  ریزی اعتبارنام دیگر، همان

 . دیدگاه قوانین عادی3-2
اات. در نانون نظارت بر رفتار  بینی نشدهصراحت سیشعزل نماینده ب  در نوانین عادی نیز
( نیز ضمانت اجرایی مبنی بر برکناری یجود ندارد. البت  در 12/11/31نمایندگان )مصوب 

( رد اعتبار نماینده در شرایطی 28/11/1983نظارت بر رفتار نمایندگان ) یطرح ایلی  21ی ماده
نظارتی ی  یدر مواردی ک  جرایم ارتکابی ب  موجب گزارش کمیت »بینی شده بود: سیش

تصویب کمیسیون ی یا اصدار احکام نطعی منجر ب  فقدان احراز شرایط اااای نمایندگی شود 
خواهد شد تا با ایلویت در سیشنهاد ابطال اعتبار نماینده تواط کمیسیون ب  هیأت رئیس  ارائ  

البت  «. ی داخلی مطابق رأی مجلس اندام گرددنام داتور کار مجلس نرار گرفت  ی طبق آیین
این طرح ابهاماتی داشت؛ از جمل  اینک  مشخص نشد ک  مراد از شرایط اااای نمایندگی 

 ی نماینده اات؟ند ک  فقدان آن موجب ابطال اعتبارنام اکدام
( یکی از ضمانت 13/2/1931یسیون مشترک رایدگی ب  طرح مزبور )در گزارش کم

نماینده }متخلف{ ب   یلغو اعتبارنام »(، 4 یماده« ر»اجراهای نظارت بر رفتار نمایندگان )بند 
نرار داده شد ک  البت  مطابق « ی رامی غیرعلنیسیشنهاد هیأت ی تصویب مجلس در جلس 

 ن بند منوط ب  تصویب شورای نگهبان بود.در این گزارش اعمال ای 2ی تبصره
مورد تأیید نمایندگان نرار گرفت،  6/7/31 یی علنی مورخ ی جلس همین بند در مصوب 

ی مجلس ( در بررای مصوب 44223ی ب  شماره 91/7/31یلی شورای نگهبان در نظر خود )
ر نانون اااای برای مغایر احکام ی تکالیف مقرر د» 4 یماده «ر» اعالم کرد ک  چون بند
در گزارش کمیسیون «. باشد، خالف اصول متعدد نانون اااای ااتمجلس ی نمایندگان می

ی شورای نگهبان، کمیسیون بند مربوط ب  لغو اعتبارنام  را ( بعد از نظری 21/11/31مشترک )
 حذف کرد.
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تکلیف یا شاید از مخال ت شورای نگهبان چنین برداشت شود ک  چون در نانون اااای 
صورت صریح ذکر نشده ی اصل اختیاری برای نمایندگان برای بحث عزل نمایندگان دیگر ب 

 نیز عدم صالحیت اات، ب  تأیید نراید.
ی نمایندگان شود، ااتدالل شورای نگهبان در مخال ت با لغو اعتبارنام چنانک  مشاهده می

احکام ی تکالیف مقرر در نانون اااای  عنوان ضمانت اجرای نظارت بر ایشان، مغایرت آن باب 
 اندیش  این از برآمده تواندی شورا میبرای مجلس ی نمایندگان ذکر شده اات. این نظری 

 امکان عدم ب  ایشان خاطر نمایندگان، اطمینان ب  شدهمحول یفایف ای ای یالزم  ک  باشد
 ادای شد، گ ت  نیز مصونیت عموضو در ک اما باید توج  داشت آنچنان. اات عزل ی برکناری
 اختیارات حدید در خویش مسئولیت ادای ب  نمایندگان تکلیف .ندارد عزل با منافاتی مسئولیت
 در عمل ی ایشان تواط محول  اختیارات حدید از تجایز صورت در بنابراین .اات نمایندگی

 اجرای نتضما تعیین ی ایشان مسئولیت طرح امکان شده،تعیین هایچارچوب از خارج
 .اات محتمل باشد، عزل تواندمی خود حالت شدیدترین در ک  تجایز حدید با متنااب

تواند ناشی از اصل عدم صالحیت احتمال دیگر در مورد این دیدگاه شورای نگهبان می
تأایس مجلس  یباشد ک  براااس آن صالحیت نمایندگان در بحث اعتبارنام  فقط در مرحل 

 توان از اعتبارنام  ااتنباط کرد. دگی دخالت دارد ی بیشتر از آن را نمیی اعطای یصف نماین
گون  بررای کرد ک  هرچند اصل بر عدم صالحیت اات، مقنن توان این احتمال را اینمی

ی داخلی مجلس شورای ااالمی کارکردی شبی  ب  نام آیین 31ی در مواردی مانند ذیل ماده
اط نمایندگان دیگر را تأیید کرده اات ی شورای نگهبان نیز اشکال ی نماینده تولغو اعتبارنام 

 ی ایرادی مانند اصل عدم صالحیت را مطرح نکرد.
« از دات دادن امت نمایندگی»ی داخلی مجلس شورای ااالمی نام آیین 31ی در ماده

صورت لک  ب ی نماینده، بها ن  از باب ااتع ای اختیاری ی ناشی از ارادهتصریح شده اات؛ آن
ای ک  ب  محض تحقق شرایط مذکور در این ماده، نمایندگی هم زایل گون خودکار ی اجباری ب 

ای ک  بیش از یکصد نماینده»برکناری نماینده تلقی شود:  یمثاب تواند ب شود ی این میمی
یون یسنجاه ااعت غیرمتوالى از اینات رامى جلسات مجلس ی کمیسااعت متوالى یا دییست

ای را بدین عذر موج  در یک اال غیبت نماید، مستع ى شناخت  خواهد شد. همچنین نماینده
علت ناتوانى جسمى ی یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک اال غیبت موج  داشت  باشد ک  ب 

بنا ب  درخواات اى ن ر از نمایندگان ی تصویب دیاوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز یى از 
 «. دهدفایف نمایندگى، امت نمایندگى خود را از دات میای اى ی

ای ک  انگیزه، توانایی ی ی فعالیت نمایندهمراد نانونگذار در این ماده آن بوده تا از ادام 
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ها ی اختیارات نمایندگی را ندارد، جلوگیری کند ی از دات دادن شایستگی الزم برای مسئولیت
ی نطعی برای نمایندگانی نرار داده شده اات ی امت ی یصف نمایندگی، ضمانت اجرای

تواند در مقابل این تکلیف شود ی مجلس نمینوعی این برکناری، تکلیف نیز محسوب میب 
 شان  خالی کند یا ب  توافقی با نماینده سس از تحقق این شریط دات یازد.

را  31ی ط مادهنظر براد، یلی مالک ی مناحصری ب  31ی شاید موارد ی مصادیق در ماده
ای ب  هر علت توانیم چنین فرضی را در نظر بگیریم ک  اگر نمایندهمورد توج  نرار دهیم، می

دیگری غیر از ناتوانی جسمی یا بیماری یا غیبت، شایستگی ی صالحیت دارا بودن امت 
 ها صحبتالبت  در چارچوب ضوابطی ک  بعداً از آن -نمایندگی را یانعاً از دات بدهد، 

باید مکانیسم برکناری ای نیز یجود داشت  باشد، در غیر این صورت شایست  –خواهد شد 
ای بدین شرایط مقرره برای تصدی این امت، در مجلس فعالیت کند ی نیست بپذیریم نماینده
دلیل ناتوانی جسمی، از امت عدم حضور در مجلس ی ب  اببای ب منطقی نیست نماینده
ای ک  حدانل شریط مذکور در نانون انتخابات مجلس را از دات مایندهخود کنار رید، یلی ن

 عنوان نماینده فعال باشد ی ضمانت اجرایی برای آن یجود نداشت  باشد.دهد، همچنان ب می
مغایر نانون  31ی عدم اشکال شورای نگهبان بر این ماده ی اینک  این برکناری را در ماده

تواند این فرضی  را تقویت کند ک  چنانچ  مشخص شود ت، میاااای یا شرع اعالم نکرده اا
( را 1931نژاد، ای از ابتدا ایصاف ی شرایط مذکور برای امت نمایندگی )ر.ک:حبیبنماینده

توان از نداشت  یا در ابتدا این ایصاف ی شرایط را داشت  یلی بعداً از دات داده اات، می
داخلی مجلس اات اده کرد، زیرا فرض بر آن اات ک   ینام نانون آیین 31ی مکانیسم ماده

 شریط برای امت نمایندگی هم علت محدث  اات ی هم علت مبقی .
، ماده را شامل 31ی دلیل یفاداری ب  نص مادهحتی اگر براااس اصل حاکمیت نانون ی ب 

حقونی در این این موارد ندانیم ی فقط در موارد مذکور در ماده صادق بدانیم، الزم اات نظام 
 ای بیندیشد.مورد چاره

نژاد ی عامری، ند )حبیباها در حکومت ااالمی مصداق امانتبراااس نواعد فقهی، امت
ک  در عصر مشریط  برخی از اندیشمندان فق  ایاای مانند عالم  (. همچنان112-191: 1936

  (.191-112: 1936امری، نژاد ی عبودن مناصب حکومتی اذعان کردند )حبیب بر امانت« نائینی»
ی نانون اااای ک  نمایندگان مجلس در نخستین جلس  67ی اصل در متن اوگندنام 

کنند ی ـ تنها اوگند صرف نیست بلک  ایجاد نوعی تعهد اات ـ از مجلس ایراد ی امضا می
ای یدیع »عنوان امانت نام برده شده ی هر نماینده اوگند خورده اات ک  نمایندگی مجلس ب 

 «. عنوان امینی عادل سااداری کنمرا ک  ملت ب  ما اپرده ب 
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توان کوتاهی کند ی دچار تعدی ی ت ریط شود، می« یدیع »ای در ح ظ این آیا اگر نماینده
« امین ضامن نیست مگر آنک  تعدی کند یا ت ریط نماید»ای را عزل کرد؟ براااس نواعد فقهی 

(. عزل ی برکناری امین در موارد تعدی ی ت ریط از 281-241تا:)ر.ک: مکارم شیرازی، بی
اهلل نائینی معتقد بود هر کس از ضمانت اجراهای مطریح  بوده ی از همین ریات ک  آیت

کند، مسئوالن از جمل  نمایندگان مجلس در انجام یفایف محول در نانون اااای کوتاهی 
دی ی اایر عقوبات مترتب  بر خیانت مانند خیانت در اایر امانات راماً موجب انعزال اب»

 (.78: 1928)نائینی، « باشدمی
نام ی شریع کار منظور ثبتطورک  یجود شرایط الزم، ب توان گ ت هماندر مجموع می

نمایندگی الزم اات، ااتمرار ی بقای آن نیز الزم ی ضریری اات ی منطقی ی عانالن  نیست ک  
نام ی احراز صالحیت اشخاص برای انتخابات نمایندگی، بتبپذیریم در ابتدای کار ی در مقام ث

عنوان نماینده، دیگر یجود شرایط ی ایصاف خاص ضریری اات، یلی سس از انتخاب شدن ب 
نام نیازی ب  آن شرایط ی اصاف نیست. برای نمون  مسلمان ی عانل بودن از جمل  شرایط ثبت

ای سس از انتخاب ب  امت نمایندگی مرتد  یا ری اگر نمایندهدایطلبان نمایندگی اات. ازاین
اات، یا در صورت  مجنون شود یا معلوم گردد ک  از همان ابتدا نیز مرتد یا مجنون بوده

اات ک  مردم ای را با  المدت چ  باید بکنیم؟ این در حالیهای طویلمحکوم شدن ب  حبس
دانستند دهندگان می  اگر رأیاند ی مسلم اات کها برگزیدهیصف داشتن آن شرایط ی ییژگی
  دادند.گاه ب  ای رأی نمیک  ای فاند این شرایط اات، هیچ

های اااای مانند رهبری، نمایندگی باید سذیرفت ک  شرایط ی ایصاف برای سذیرش امت
ک  اگر باشد ی همچنانتنها علت محدث  اات، بلک  علت مبقی  هم مییا ریاات جمهوری ن 

ها دار این امتتواند عهدهها را نداشت  باشد، نمیی الزم برای این امتهاشخصی صالحیت
شود. ب  همان ترتیب اگر این ایصاف ی شرایط را از دات بدهند، آن امت را هم از دات 

(، ب  111ک  چنین امری برای رهبر در نانون اااای تثبیت شده اات )اصل دهند ی زمانیمی
های اااای نیز باید جاری ی ااری باشد ی از نظر ن امتطریق ایلی برای دیگر دارندگا

ای سس از دات دادن شرایط ی ایصاف نمایندگی نیز تصرف چنین نمایندهشرعی تصرفات این
 (2)غاصبان  اات.

 . سازوکارهای پیشنهادی برکناری نماینده 4
 ی  مرحل سس از سذیرش اصل امکان برکناری نماینده در نظام حقوق اااای ایران، نوبت ب

خصوص ک  اشکال در تنظیم ی اجرا ی ت سیر این راد، ب معرفی اازیکارهای این برکناری می
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تواند آثار من ی زیادی در کشور بانی بگذارد. شاید یکی از دالیل مهم عدم اازیکارها می
ها ی ها ب  مکانیسمبین نبودن آنرغبت حقوندانان اااای ب  موضوع عزل نمایندگان، خوش

 ازیکارهای برکناری باشد.ا
اند ک  مراحل عزل ی برکناری نماینده در دی مرحل  اجرا در ایران برخی حقوندانان بیان کرده 

ی انتخابی  طی ی تقاضای عزل ک  طی آن بیش از نصف دارندگان حق رأی در حوزهشود: مرحل 
دهندگان دیاوم رأی ی اجرای عزل: ک شان شوند. مرحل تقاضای کتبی خوااتار عزل نماینده
 (.122: 1963ی خود رأی مثبت بدهند )مدنی، باید در آن حوزه ب  برکناری نماینده

های حقونی شده در اایر نظامبینیکاربست این شیوه مشاب  با فرایند یتوی فردی سیش
 منظور ممانعت از اوء اات اده از این ریش شایست  اات تدابیراات. اما چنانک  مطرح شد، ب 

شده در دالیل یتو ک  بر معین بودن ی نابل نضایت بودن نانونی اتخاذ شود تا منطق دیم مطرح
توان اازیکاری را طراحی کرد ک  ب  موجب آن های یتو تأکید دارد، تأمین شود. میشاخص

نضایت یک مرجع مستقل گذاشت  شود ی در  یشده برای یتوی فرد ب  منص دالیل انام 
منظور ممانعت از کاربست مرجع، یتو میسر شود. در همین زمین  ی ب صورت تأیید آن 

کارگیری این شیوه توان در نالب مقررات نانونی امکان ب نامتوازن ی افراطی این اختیار نیز می
های معینی ممنوع کرد. مثالً برکناری نماینده در اال ایل ی اال آخر نمایندگی را در زمان

یل بالفاصل  سس از انتخاب ایات ی اگر مردم نظر بر عزل داشتند، ممنوع شود، زیرا اال ا
طور اال آخر ک  اال سایان نمایندگی اات... ی دیگر کردند ی... همیننباید ای را انتخاب می

 (.122: 1963ماند )مدنی، جایی برای عزل بانی نمی
، یعنی اگر شودد، کنترل نماینده تواط خود مجلس ااتدیگری ک  مطرح می مکانیسم

ای را منااب ی متنااب با مسئولیت ی شأن نمایندگی تشخیص نداد، بتواند با مجلس نماینده
های خاصی در مجلس ک  بدین منظور حد نصابی از آرای کل نمایندگان یا با تأیید کمیسیون

بر بینی شده باشند، ای را برکنار کند ک  البت  چنانک  گ ت  شد، در خصوص نانون نظارت سیش
رفتار نمایندگان، شورای نگهبان آن را نپذیرفت. مزیت کلی چنین نظارتی ک  از درین خود 

گیرد، نابلیت باالی سذیرش آن از اوی نمایندگان اات، زیرا سارلمان بر اعضا صورت می
 (.292: 1936زاده ی مصباحی مقدم، دنت کنترل دارند )مواینمایندگان بر چنین نظامی ب 

ی جمعی یا انحالل سارلمان از طریق رفراندیم ی ب  سیشنهاد خود مردم نیز بینی یتوسیش
کارگیری آن ب  موجب نوانین ریشن تبیین اات ک  چنانچ  کمیت ی کی یت ب  اازیکار دیگری

ییژه آنگاه ک  از حدید اختیارات نانونی تواند در جهت کنترل ندرت سارلمان ب شود، می
 شود. کند، اات ادهخویش تجایز می
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گرایی ی ی اازیکارها، تأکید بر نانون ی نانونبینی هم ی مهم در سیشب  هر حال مسئل 
ک  بازی ی جلب منافع گریهی ی حزبی اات، همچنانزدگی، جناحسرهیز از هر گون  شتاب

نوانین ی مقررات مصوب در این زمین  نیز باید بسیار بااحتیاط، دنیق، ش اف، محکم ی ااتوار 
ک  در غیر این صورت نبود نانونی در این زمین  ی عدم امکان عزل نمایندگان، بهتر از  باشد،

 یجود نانونی شکننده ی نابل تأییل ی ت سیر اات.

 گیرینتیجه
ی مجلس را مورد توج  نرار در این مقال  بر آن بودیم تا امکان برکناری ی عزل نماینده

رض، غیرنابل عزل بودن نماینده در نظام حقوق فعنوان یک سیشدهیم ک  البت  معموالً ب 
 اااای کشور ما سذیرفت  شده اات.

ابتدا نظریات گوناگون موجود در خصوص ماهیت نمایندگی مجلس ی چیستی ماهیت آن، 
ها ی کارگزاری یالیت، یکالت ی سیمان حقوق عمومی، دیدگاهبررای شد ی براااس ا  نظری 
 جلس یاکایی شد.ی مدر خصوص امکان عزل نماینده

دلیل از دات دادن شرایط ی در نوانین ایران در خصوص برکناری نماینده در زمان تصدی ب 
ی صریحی یجود ندارد، هرچند در زمان تهی  ی بررای نانون  ی ییژهایصاف نمایندگی، مقرره

صاص داشت، نظارت بر رفتار نمایندگان، یک بند از طرح نانونی مربوط ، ب  برکناری نماینده اخت
 شورای نگهبان آن را خالف نانون اااای دانست ی در نهایت از نانون مربوط حذف شد.

صریحی  یترین منبع نظام حقوق اااای اشارهعنوان اصلیاگرچ  در متن نانون اااای ب 
توان در اایر منابع نظام حقوق اااای در این خصوص مشاهداتی ب  عزل نشده اات، می

تواند امکان عزل نماینده را در ی داخلی مجلس مینام نانون آیین 31ی ادهداشت، از جمل  م
ی نمایندگان در موارد خاص توجی  کند. همچنین تأکید نانونگذار اااای بر تصویب اعتبارنام 

بدی یرید ب  مجلس نشان از آن دارد ک  چنانک  در ابتدا نمایندگان این اختیار را دارند تا در 
توانند این حق را داشت  باشند تا در ای عنوان نمایندگی ب  فرد خودداری کنند میمورد عدم اعط

 19اند، آن را سس بگیرند. بند ی نمایندگی را تأیید کردهک  اعتبارنام ادام  نیز آنچنان
عنوان یکی از منابع نظام حقوق اااای، توان ب های کلی انتخابات را نیز میایاات
 س نهاد عزل دانست.ی تأایکنندهتوجی 

نویسندگان معتقدند ب  لحاظ نظری ی با توج  ب  برخی تجربیات کشورهای دیگر، اصل 
سذیرش اات ی نظام حقونی باید برای این مسئل  راهکارهای نانونی امکان عزل نماینده نابل 

ونی را تنظیم کند ی حتی اگر نائل ب  عدم امکان عزل نماینده براااس نصوص نانون اااای کن



 
 
 

 سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایرانامکان
 

 

85 

ک  باشیم، باید در اصالحات آتی نانون اااای آن را ن یاً یا اثباتاً مورد توج  نرار دهیم، همچنان
طور صریح ب  آن اشاره شده اات. از اوی دیگر هرچند در نوانین اااای برخی کشورها ب 

ی مجلس در صورت از در این مقال  در سی یک تئوری برای امکان عزل ی برکناری نماینده
« ینماینده»ات دادن شرایط خاص نمایندگی ی مشخص شدن عدم شایستگی ای برای عنوان د

ترین حساایت در این مردم هستیم، یلی بر این مطلب هم انرار ی اصرار داریم ک  مهم
ی اجراات تا راه را بر ترفندهای موضوع، یجود نانونی ش اف، صریح ی کارامد در مرحل 

 های ناریا ببندد.اوء اات اده های جناحی یایاای، رنابت
در این نظام نانونیِ سیشنهادی، از اویی نباید ااتقالل رأی ی ت کر نماینده مورد خدش  نرار  

های هدفمند، ااتقالل ی حریت خویش را در ابب ترس از برکناری ی عزلگیرد ی نماینده ب 
ز اوی دیگر، آنقدر نانون ن وذ ی صاحبان ندرت از دات بدهد ی اهای ذیبرابر دیلت، گریه

باشد ک  از ت سیر ب  رأی در جهت اغراض ناشایست ایاای در  ناسذیرمزبور محکم ی خدش 
شک عدم صورت بی امان باشد ی راه را بر هر ت سیر ی برداشت نادراتی از آن ببندد. در غیر این

 اات. آفرین آنزده ی خسارتبحث از عزل نمایندگان بهتر از اجرای نانص، شتاب



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

86 

 هایادداشت
 فاذا فوضت الی  اداره االمور االم  فهو لیس محصورا...ی ال یجعل مجلس نواب االم  بنحو المخصوص.. .3

 (.212 :1986، ی ل  ان یّقنن القوانین بن س  ای بجمع خاصّ من یجعل  لهذا الهدف )مؤمن

از نمایندگان ی نانون اااای آمده بود: مجلس شورای مل 28نویس اصل حتی در نخستین سیش .2
گردد. این نمایندگان از طرف تمام شوند، تشکیل میطور مستقیم ی مخ ی انتخاب میملت ک  ب 

 67ی نمایندگان مذکور در اصل (. در متن اوگندنام 217: 1978ملت یکالت دارند )کاتوزیان، 
 «نمایم....در انجام یفایف یکالت، امانت ی تقوی را رعایت »نانون اااای نیز آمده اات: 

ملت اگر یکالیشان خوااتند برخالف ااالم عمل کنند؛ مردم مختارند یکالیشان را عزل کنند  .1
 .(94: 6)خمینی، ج 

یزیر ی رؤاای جمهور سس از مشورت با نخسترئیس»نانون اااای فرانس :  11مانند اصل  .4
دارد ایتالیا نیز مقرر مینانون اااای  88اصل «. تواند انحالل مجلس ملی را اعالم کندها میمجلس

تواند سس از مشایره با رؤاای دی مجلس اندام ب  انحالل یک یا هر دی جمهور میک  رئیس
 مجلس کند.

اید از طرف ملت، همان معانی باشد. جا همان معنایی ک  مأمور آن شدهشما نمایندگان باید در آن .1
ک  خودتان دارید با هم صاف کنید. اگر هایی جا بنشینید ی حسابشما یکیل نیستید ک  بریید آن

یک همچون کاری بشود این انحراف اات ی غصب اات آن محل برای شما ) خمینی مواوی، 
 .(116: 12، ج1971
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Abstract 
Is it possible to dismiss a Member of Parliament? This question should 

be answered cautiously, especially as representation and representative are 
the main concepts and elements of democracy and at the forefront of power 
constraint by the rulers. Nevertheless, this importance cannot hinder the 
theories regarding the dismissal of the parliamentary deputies. This article 
seeks to examine the feasibility of such issue in the framework of the legal 
system of the Islamic Republic of Iran and besides, to consider the 
experiences of other countries in this respect. It seems that although 
dismissal of a representative is theoretically possible, its implementation 
needs a legal, transparent and rational process far from any political 
interference. Perhaps, the absence or lack of confidence regarding the 
executive mechanism has led the prudent mind of the legal scholars to 
recognize parliamentary deputies irremovable. 
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