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The manner oversees of the president to ministers performance 
 

 

Abstract 
 

According to the constitution, the president is accountable to the people and the 

parliament. Therefore, in order to perform its duty, it must have the authority to 

supervise its subset (the Council of Ministers). The president oversees the cabinet in 

two direct and indirect ways. In direct supervision the President, as head of his 

subdivision, he has hierarchical and custodial supervision and may thus supervise 

their work by making decisions such as warning, dismissing, or reprimanding the 

Minister, it can also directly review the approvals and regulations of the Cabinet and 

amend or repeal them. Indirect supervision of the President by the Cabinet is carried 

out through the offices and inspection bodies, the Administrative Violations Board, 

and his deputies, in addition, performance guarantees are provided by law for the 

responsibility of ministers. Supervision through offices and inspection bodies, the 

Board for Investigation of Administrative Violations, its deputies were indirect, in 

addition, performance guarantees are provided by law for the responsibility of 

ministers. What is examined in this study is the study of the President's oversight of 

the performance of ministers. 
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 وزرا عملکرد بر جمهور سییر نظارت وهیش
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 3محمد حسن حبیبی

 چکیده

 انجاام بارا  بایاد بناابرای . پاسخگواست مسئول و مجلس و مردم مقابل در جمهور رییس اسیاس قانون موجب به

 هیاات بار جمهاور ریایس نظاارت. باشد داشته را وزیران( )هیات خود مجموعه زیر بر نظارت اختیار خود وظیفه

 بار عنوان ریایس به جمهور رییس مستقیم نظارت در. گیرد می صورت مستقیم غیر و مستقیم صورت دو به وزیران

 تذکر، قبیل از تصمیماتی اعمال با طریق ای  از تواند می و دارد قیمومتی و مراتبی سلسله نظارت خود مجموعه زیر

 ناماه وآیای  مصاوبات مساتقیم صورت به تواند می همچنی  باشد، داشته نظارت ها آن کار بر وزیر توبیخ یا عزل،

 ریایس مساتقیم غیار نظارت. ورزد مبادرت ها آن لغو یا و اصالح به و دهد قرار بررسی مورد را دولت هیات ها 

 خاود هاا  معاونات ادار ، تخلفاات به رسیدگی هیات بازرسی، نهادها  و دفاتر طریق از دولت هیات بر جمهور

 .است شده گرفته نظر در وزیران مسیولیت برا  قانون توسط نیز اجراهایی ضمانت آن بر عالوه و گیرد می صورت

 و باوده غیرمستقیم خود ها  معاونت ادار ، تخلفات به رسیدگی هیات بازرسی، نهادها  و دفاتر طریق از ارتنظ

آنچه در ای  تحقیق  .است شده گرفته نظر در وزیران مسئولیت برا  قانون توسط نیز اجراهایی ضمانت آن بر عالوه

 وزرا است. مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه نظارت رییس جمهور بر عملکرد
 

 واژگان کلید : نظارت، نظارت مستقیم، نظارت غیر مستقیم، رییس جمهور، وزرا.
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 مقدمه -1

بار  آنهاای ساازمانده فهیکشور بر کارکنان سازمانها  ادار  نظارت دارد و وظ ییاجرا ریبه عنوان مد جمهور سیرئ

اماور  یبر تمام دیبا فیوظا  یام هر چه بهتر اخاطر، برا  انج  یامور آنها را هماهنگ کند. به هم دیعهده دارد و با

اسات بلکاه از نظار  رانیانه تنها در سلسه مراتب ادار  برتر از وز جمهور سیها نظارت داشته باشد. رئ وزارتخانه

جمهور اسات و مقاام صاال   سیبا رئ رانیاست چرا که انتخاب و عزل وز رانیوز از هم در مرتبه ا  باالتر یاسیس

 مطاابق اصال نکاهیجمهور است. مهم تر از همه ا سیهم شخص رئ رانیوز اتیو ه رانیستعفا  وزا افتیبرا  در

  یهما بارا  و باشاندی جمهور م سیبرابر رئ خاص خود در فیمسئول وظا رانیاز وز کیهر  ،یقانون اساس 137

ی ر فاراهم ماجمهو سیرئ برکنار  و  توسط یو حت تیجمهور عمل کنند موجبات مسئول سیاگر برخالف نظر رئ

خاود  ماتیجمهور باشند و تصام سیرئ ها تابع نظر در اداره امور وزارتخانه دیبا رانیمنظر وز  یاز ا  ی. بنابراگردد

جمهاور در  سینظارت و برتر  سلسله مراتاب رئا منظر  یدر واقع از ا ندیجمهور اتخاذ نما سیرا موافق با نظر رئ

روش   یااسات در ا یماومتینظاارت ق رانیاوز اتیجمهور بر ه سینظارت رئ گریرد محرز است. روش داهمه مو

بر آنها خواهد داشات. ضامانت  زین یفیو نظارت خف دهدیرا به وزارتخانه م ر یگ میتصم تیصالح جمهور سیرئ

جمهاور مقارر داشاته اسات.  سیبه عنوان حق رئ یقانون اساس که باشدی عزل آنان م رانیاجرا  نظارت بر کار وز

قاعدتاً  ری. از آنجا که انتخاب وزدینمای م یرأ  اعتماد به مجلس معرف گرفت  و برا   ییراء را تعجمهور وز سیرئ

از وزراء را دارد. لاذا  کیاجمهور حق عزل هر  سیرئ یو از طرف ردیگیجمهور صورت م سیرئ ها  با قبول برنامه

جمهاور از  سییار میرمساتقیرت غنظاا وجاود دارد. یحق  یجمهور عمالً چن سیبا رئ ریوز یهماهنگ تحقق برا 

  یااز ا یکایکشاور  ز یاو برناماه ر تیریماد . ساازمانردیگی نظر خود صورت م رینهادها و سازمانها  ز قیطر

ها بار آنهاا  و وزارتخانه ییو عملکرد دستگاهها  اجرا ییکارا و نظارت مستمر بر ز یسازمانها است که با برنامه ر

مهور بر اعمال هیات وزیران و مسئولیت آن در نظام حقوقی ایران به شایوه موضوع نظارت ریس ج. کندی نظارت م

ا  که نگارنده در نظر دارد به آن بپردازد مورد پژوهش واقع نشده است، لذا مطالب مشابه و مرتبط توسط اساتید و 

 د:مثل ای  موار حقوق دانان عالی مقام به شرح مختصر آتی مورد واکاو  و تدقیق قرار گرفته است

قانون اساسی به ریس مجلس شورا  اسالمی واگذار شده است. مصوبه هیات  138و  85نظارت تقنینی ذیل اصول 

وزیران، همزمان با ابالغ به دستگاه ها باید به اطالع ریس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار ریاس 

اصلی در ای  زمینه ایا  اسات کاه در صاورت مجلس و سازوکار ای  نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سوال 

ایراد اشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصالح آن توسط هیات وزیران، پس از گذشت مهلت قانونی، 

  رد ایراد ملغی االاثر خواهد شد؟ آیا مصوبه مو

قاانون  138و  85، 71نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردها  قانونگذار  و نظاارتی اصاول 

اساسی موضوعیست که توسط دکتری  حقوقی داخلی مطرح و تحات بررسای قارار گرفتاه اسات. اماروزه حقاوق 

اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی بر مبنا  اصول قانون اساسی، تفوقی برا  هیچیک از قوا نسبت به دیگر  

تاکید دارد. بنابرای  نحوه ارتباط ای  سه قوه با یکدیگر، میزان قائل نمی باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقالل قوا 

اختیارات و صالحیت ها  هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود 

ساام در قانون اساسی از مباحث قابل تامل در حوزه حقوق عمومی می باشد و نظارت حقوقی یکای از مهمتاری  اق

 (. 1393نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قملرو قوا است )حسینی، 
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ریایس جمهاور مساتقیما بار -1 فرضیه هایی که در ای  تحقیق درصدد بررسی آنها هستیم شامل ای  موارد هساتند:

در حقاوق  -2یاران اسات و اعمال و رفتار هیات وزیران نظارت دارد و در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیات وز

الزم  میبرسا جاهیپژوهش باه نت  یآن که در موضوع ا  براموضوعه ایران نحوه نظارت و انواع آن دیده شده است. 

 ینرم افزار خاص ای، ابزار است از روش یفیتوص -یلیپژوهش تحل  یبه کارگرفته شده در ا ۀویاز آنجا که ش واست 

 -کااربرد   یحاضار پژوهشا اسات. پاژوهش  شاود. روش کتابخاناه ا یده نمها استفاتجزیه و تحلیل داده  برا

  هایمشاخط  بارا ییشانهادهایمانناد ارائاه پ یاهداف عملا  معموالً برا یپژوهش عمل  هاافتهیاست.  یفیتوص

  یا. هادف اروندیخاص بکار م تیموقع کیگسترش شناخت از  ایها و ها و راه روشبهتر کردن کاربست د،یجد

اسات روش گاردآور  داده هاا در تحقیاق  یرفاه اجتماع شیو افزا هااز مشکالت انسان یع پژوهش حل مشکلنو

ها و مطالب جمع آوره شده در اینترنت اقدام به جمع مقاالت، پایان نامه  ،یها قوانحاضر در ابتدا با استفاده از کتاب

  .بند  اطالعات در ای  زمینه انجام شده است

 

 ظر ن مفاهیم -2

داشات  کااار ،  یباان دهیمراقبت و در تحت نظر و د ز ،یچ باه است یبه معناا  نظرکاردن و نگرنظارت در لغت 

حاق یاا  ،نظاارت. (602، ص 1346)دهخادا،  مباشرت معنا کرده اسات و از یباه ساو  چ یباان ادهید ،ینگرانا

مشروع خاویش  اراتید و در محدوده اختامور آگاهى یاب از جریان تواندی حکمى است که به موجب آن، شخص م

آن مجموعااه  یشده است کاه طا ز یبرنامه ر ند آینظارت فر. (198، ص 1386)پیشه فرد،  به اعمال نظر بپردازد

 ازانیاتاا م ردیگ یقرار م لیو تحل هینظام جمع آور  و مورد تجز ایمجموعه  اکیاطالعاات مرباوط باه عملکارد 

 باهدف ها، برنامه ها، قاانون هاا و نارم هاا و ضاابطه هاا  حااکم بار آن مجموعااهلکرد عم رتیمغاا اایانطبااق 

 ارائاه گاردد برنامااه اایاو اصالح عملکارد  رتهایها  الزم برا  حذف مغا شنهادیپ تیداده شود و در نها صیتشخ

نقطاه  کیاآنهاا از نظارت در علوم مختلف شده که در همه  یها  گوناگون فیتعر. (15، ص 1387)رمضان پور، 

، ص 1381)دالور ،  باشاد دیاآنچه هست وآنچه با  یب سهینظارت عبارتست از مقا نکهیا وآن اشتراك وجود دارد

نظاارت و کنتارل   بارا قیاسالم و کارآمد وجود نظام کامل و دق تیریمد کیدر  یاتیاز ارکان مهم و ح یک. ی(12

در نظام کنترلی موجاود نباشاد، سیساتم دوام  ی  ویژگایاست. هدف نظارت و کنترل اصالح و بهبود است و اگر ا

نظاارت قضاایی، نظاارت پارلماانی، نظاارت ادار ، . اقسام نظارت بدی  ترتیب می باشاند: چندانی نخواهد داشت

نظارت ی، نظارت استطالعی(، افکار عموم قینظارت از طرو ب:  افتهیسازمان  یاسینظارت سی )الف: اسینظارت س

نظاارت فارد  و ی و رسام ریو غ ینظارت رسم، نظارت پنهان)مستقیم و غیر مستقیم(،  ت آشکارنظاری، استصواب

 ی.جمع
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مقدس   یشود. و از آنجا که در د یهر رشته بر آنها بنا نهاده م مسائل هستند کاه یاصول کل نظارت در اسالم یمبان

اساتخرا   ینایرا از منابع د یکامل جامع و یتوان نظام نظارت یقو  است و م اریبس اساالم نظاارت دارا  پاشتوانه

نظاارت همااان اصااول و  یمباان ،ینیپشتوانه دار بودن نظارت از آموزه ها  د و یمبان مفهوم کرد؛ لذا با توجه باه

اگرچاه در کتااب  .شاوند یما میتقس یو نقل یو به دو دسته عقل دهیکه نظارت بر آنها استوار گرد هستندیی مبناهاا

ساه . مشااهده کارد اتیااز آ  اریبس  توان آن را در البه ال یاز مقوله نظارت نشده است اما م یتقلبحث مس یاله

 :دیگونه د  یتوان ا یرا م اتیدسته آ

 داندینم یقاعده مستثن  یاز ا زیهمگان در برابر قانون پرداخته و حاکمان را ن  نظارت، مثل برابر یکه به مبان یاتیآ-

 «لتعارفو ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم لیجعلناکم شعوبا و قبا و یالناس انا خلقناکم م  ذکر و انث هایا ای» فهیشر هیآ مثل

  افاراد  یواگذار کرده و چن یکه خدا به افراد خاص داندیم یکه قدرت را امانت اله یاتیآ زیو ن (13)حجرات، آیه 

و  نادیرفتاار نما یشخصا لیاو م  باه دور از هاو و یبر اساس قانون اله امانت با آن رفتار کنند و  به مقتضا دیبا

 «. الناس بالحق و ال تتبع الهو  یفاحکم ب االرض، یف فهیداوود انا جعلناکم خل ای»آیه  همچون

 اریکاه تعدادشاان بسا دادن حاکمان به سوء استفاده از قدرت پرداخته اند زی، پره لیکه به فراهم آوردن وسا یاتیآ-

 است و شامل سه دسته اند:

 (.8)مائده، آیه کنندی امر را از حاکمان مطالبه م  یتوجه دارد و ا  که به عدالت ورز یاتیآ-1

 (.35)هود، آیه کند یم هیو عدم اطاعت از ظالمان توص  زیکه به نکوهش ظلم، ظلم ست یاتیآ-2

 (20حدید، آیه )داند یم دارتریر و پاتو آخرت را به کرده  ادآوریو لذتش را  ایدن  داریکه ناپا یاتیآ-3

  راس نظاام مناد خواهند توانست بستر ارتکاب جرم و سوء استفاده حاکم را کااهش داده و در اتیسه قسم آ  یا

 .گردد یحاکمان تلق

منکر )آل عمران، آیه  از یهمچون: امر به معروف و نه ییپرداخته ؛ راهکارها ینظارت  به راهکارها یکه حت یاتیآ-

)بقاره، آیاه  حااکم مناساب اتیمولفه ها و خصوصا زیو ن( 111)توبه، آیه  (، بیعت159ه (، شورا)آل عمران، آی104

124.) 

سانت »را  است که آن یاسالم میارزنده برا  شناخت احکام و تعال یمنبعهم و امامان  غمبریمجموع گفتار و رفتار پ

روش و  (.322، ص 1369جعفار ، ) است ینیمورد استناد احکام د (قرآن  )نامند و پس از کتاب خدا  یم «رهیو س

در مسائله اطهاار )ع(  و گفتاار و کلمااات ائمااه یدر دوران حکومت اسالمی )ع( و حضرت عل)ص(  امبریپ رهیس

اعماال و  یمراقاب بار چگاونگ انتصاب و انتخاب گاارگزاران و گماشاات  طینظارت بر امور مختلف، اعم از: شرا

 ا یاجامعه از طارق مختلاف، گو یاجتماع و یاسایضااع اقتاصاد ، سو کسب اطالعات از او ر یرفتارشان، خبرگ

آنهاا  یو کالما یعملا رهیس اد یز اتیکه در روااست  زماماداران اتیبر امور مملکت و فعال قینظارت و کنترل دق

 یگراما امبریاپ ینظارت رهیدر مورد س)ع(  . چنانکه حضرت اماام رضاا(163، ص 1385)معصومی،  شده است انیب

)العااملی،  «له خباره تجسسیبعث معه م  ثقاته م   ریفامهم ام شایاذا وجه ج)ص( ان رسول ااهلل»: دیفرما یالم ماس

  (.44، ص 1952

باشاد و  یما و تفکاار و تعقاال او شاهیاند رو ین ایاست که حاصل عقل انسان و  ییهانامب ،یعقل یمنظور از مبان

قاعااده  ا یااز ا ازیانظااارت و راهکارهااا  آن ن (.16، ص 1389)جمشاید ،  بر استدالل و برهان اسات یمتک

مار  و فتناه و  هر  و زشتی به هموارهخرد انسان  تواند حاصل عقل انسان باشد چون که یباشد و م ینمی ماستثن

 چگوناهیگسترش معاروف و رفاع ظلام و فسااد، بادون ه جامعه وی وجوب و اقامه نظام و حفاظ ماصال  عماوم
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هرناوع هار  و مار  در جامعاه، و فسااد  وجاود عقال  یبناابرا (.283، ص 1376)منتظر ،  دکن یدرنگ حکم م

و چاه  یچه خصوصا)است در همه کارها و شغلها  ممک  و از آنجاا کاه داند یو زشت م  یصاحبان قدرت را قب

 بیدهاا، بارا  آساهم نظارت بار تالشاها و عملکر یاز نظر عقل باشند، افراد خطاکار و متقلب وجود داشته ی(دولت

 .(59، ص 1390)ایزدهی،  است دیو مف خوب خطاهاا، الزم، و مواجِهِ با یشناس

 

 هیأت وزیران تشکیل بر نظارت -3

مای  اعماال را قادرت زمامادار  اعظم قسمت امکانات، بیشتری  داشت  نظر در با مجریه قوۀ قوا، تفکیک نظام در

. مای باشاد فاراوان ماردم، آزادیهاا  و علیه حقاوق بر قدرت ای  زا ناشی خطر بروز امکان خاطر، همی  به. نماید

 باروز طریاق از ایا  از تاا اسات متعدد عوامل بی  آن توزیع و عمومی قدرت شکست  بر مبتنی قوا، تفکیک فلسفة

 داشات  اختیاار در باا مقنّناه قاوۀ پارلماانی، نظاام در (.188، ص 1379)هاشامی،  آورد عمل به جلوگیر  استبداد

 نقاش. است مجریه قوۀ با ارتباط در مقنّنه قوۀ ابزار قدرتمندتری  و نظارت، می کند نظارت مجریه قوۀ بر رهاییابزا

 اسات اجرایای کاارگزاران و حکومات فعالیتهاا  چگاونگی بر نظارت عمل حکومت، با در ارتباط پارلمان اساسی

 نظاارت و دخالات مجریه قوۀ مقامات تعیی  در دنیا کشورها  اکثر در پارلمان، (.520، ص 1380)شریعت پناهی، 

دو  رئایس کشاور، باا پارلماان ارتبااط ماورد در. مای باشاد متفاوت سیاسی مختلف رژیم ها  امر در ای  که دارد

 مساتقیم طاور رئیس کشور به چون ریاستی، رژیم در. دارد وجود ریاستی و پارلمانی رژیمها  در متفاوت وضعیت

 مقاام ای  انتصاب در چندانی پارلمان اختیارات است، جار  قوا کامل تفکیک قاعدۀ و می شود انتخاب مردم توسط

 مجریه قوۀ پارلمانی، رژیم ها  در ندارد اما سیاسی پارلمان، مسؤولیت برابر در رئیس جمهور خاطر، ای  به و ندارد

 نقاش و وزیاران نتصابا مورد در. است شده تشکیل رئیس دولت و کشور رئیس رک  دو از شد، گفته که همانطور

 برگزیادۀ وزیران ریاستی، رژیم در. دارد وجود ریاستی تفاوت و پارلمانی رژیم دو بی  هم خصوص ای  در پارلمان

 بار. نادارد زیااد  نقاش آناان انتصاب در پارلمان، نتیجه در و مسؤول هستند و  برابر در و هستند رئیس جمهور

 در هیأت وزیاران اعضا  و است پارلمان موافقت به منوط وزیران، و رنخست وزی پارلمانی استقرار نظام در عکس،

 از اساالمی شاورا  مجلاس هم ایران در (.228، ص 1380)شریعت پناهی،  دارند سیاسی مسؤولیت برابر پارلمان،

 جمهور  اساسی قانون متعدد اصول. دارد نظارت هیأت وزیران، و رئیس جمهور یعنی مجریه، قوۀ بر مختلف طرق

 را قاوا همکاار  زمیناه هاا  اینکه ضم  و میباشد پارلمانی نظام به متمایل قوا، بیشتر روابط بیان در ایران سالمیا

، ص 1379)هاشامی،  مای ساازد نمایان چشمگیر  نحو به را مجریه قوۀ بر مقنّنه قوۀ نفوذ و می کند، اقتدار فراهم

 رئایس باه عناوان رئیس جمهاور یعنی مجریه قوۀ ضا اع بر را گوناگونی نظارتها  اسالمی، شورا  مجلس (.188

 نظارت -1از:  عبارتند آنها می کند که اعمال هیأت وزیران، دهندۀ تشکیل اعضا  عنوان به وزیران، و هیأت وزیران

المللای،  بای  دادهاا  قارار و معاهادات بار استصوابی )نظاارت نظارت -3اطّالعی،  نظارت -2دولت،  تشکیل بر

 امتیاز دادن بر ضرور ، نظارت محدودیتها  و فوق العاده حالت برقرار  بر مرز ، نظارت خطوط رتغیی بر نظارت

نظاارت -4داور (،  به آن ارجاع یا و دولت مالی دعاو  صل  بر خارجیان و نظارت به مؤسسات و شرکتها تشکیل

 نظارت سیاسی.-5مالی و 
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 رانیو اقدامات ادار  وز ماتینظارت بر تصم -4

. قاوا  شاودیم لیتشاک هیو قضاائ هیمقننه، مجر قوه اصوالً از سه یو نهادها در نظامها  مدرن حقوق اساس مقامات

و  بیاتعق ایاوضع قانون، اجراء و رفاع اخاتالف  یعنی دهندیم انجام حکومت را یو اصل هیمذکور، کارکردها  اول

و سپس نوبات نظاارت و  دهدیانجام م یعمل ،ینهاد حکومت ایمقام  کیحال  هر مجازات مجرم بر اساس قانون. به

مساتمر باه منظاور  تیو فعال ندیفرآ کی رندهیبرگ جمهور در سینظارت رئ ریس  یدر ا رسدی م کنترل آن عمل فرا

 چیها تاا در جهت قانون باشد دیوزارتخانه ها با یاقدام اعمال حقوق  یادار  کارآمد بوده و به موجب ا نظام تحقق

 .خار  نشود یاعطائ اراتیو اخت تهایز حدود صالحسازمان و مامور ادار  ا
 

 رانیادار  وز و اقدامات ماتیصمت 1-4

 یو نفساان یدرونا حد ذاته، امار  یدر لغت به معنا  اراده کردن و قصد کار  داشت  آمده است که ف ماتیتصم 

در اصطالح حقوق  ماتیصمت میمفاه و یو با معان ستیواجد اثر  ن جهیمرحله عموما ملموس، در نت  یبوده و در ا

رابطاه حاق و  جاادیحقاوق، بادون اساتثناء ا علام مورد نظر ماتیتصم رایدارد. ز اریو آثار مترتب بر آن تفاوت بس

 ،یدر حقاوق عماوم (.143، ص 1372)صادرالحفاظی،  باشادی گونااگون ما یو دارا  اثرات حقوق کندیم فیتکل

از ماوارد،  ار یدارد و در بسا تیاحاکم دولت رایز دهدی م لیدولت را تشک یوزرا اساس روابط حقوق ماتیتصم

 یقارارداد اصال کلا ،یکاه در حقاوق خصوصا یصورت است؛ در یکاف یوضع حقوق جادیبرا  ا ییاراده او به تنها

 ،یادار  مانند هر عمال حقاوق ماتیتصم«  یبنابرا (.277، ص 1382)طباطبائی،  شودی محسوب م یروابط حقوق

وضاع  کیلغو  ایاصالح  ایاشخاص   یب یحقوق وضع کی جادیبا قصد و انشاء و به منظور ااعمال اراد  است که 

، ص 1384)محماد ،  «.شاودی آنها ما هیعل ایله  فیحق و تکل منشاء و ردیگی آنها صورت م انیموجود م یحقوق

  یاعام به ا .است یشخص ریاز آنها به صورت عام و غ یمعموال بر دو قسمند: برخ رانیادار  وز ماتیتصم (.126

 یرشخصایاز افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرناد و غ یگروه ایحکم آنها شامل همه افراد و  که است یمعن

حکام مزباور  گار،ید . به عباارت یاست نه شخص مع ینیمع یاست که آن حکم، ناظر بر وضع حقوق یمعن  یبه ا

که هرکس در آن قالب قارار  ا  گونه از افراد است، به یهگرو  یب یرابطه حقوق کی یعنی یوضع حقوق کیشامل 

اسات کاه نااظر بار ی به صورت اعماال ادار  انفاراد  و شخصا گر،ید یو برخ شودی مشمول آن شناخته م ردیگ

 .(40، ص 1389)مدنی،  است ینیاشخاص مع ایشخص 

آنهاا  اجارا  ایاادار   ماتیات تصممقدم هیشود که برا  ته یگفته م یاتیمنظور از اقدامات ادار  به مجموعه عمل

گفات  یستیکه ابتدائا با کنند عمل ادار  کیراستا اقدام به انجام   یممک  است که در ا رانیشود. حال وز یالزم م

مستقل الزم  ماتیو تصم ستند،ین یکه منشاء آثار حقوق یمقدمات ایاعمال ماد  -1: بر دو قسم است رانیاقدامات وز

 آورند. مانند طارح هاا و یاداره را فراهم م یحقوق ر یگ میدهند، بلکه مقدمات آغاز تصم ینم لیتشک را ییاالجرا

که به منظاور اجارا و  رانیوز یاعمال اجرائ-2. یها  مقدمات یو بررس یآرا و نظرها  مشورت شنهادها،یها، پ برنامه

مجله، بست  محال کساب، قطاع  ای روزنامه فی. مانند توقشودی اداره انجام م یحقوق ماتیبه تصم دنیتحقق بخش

)اماامی و دیگاران،  از فارار بزهکااران ر یو موم کردن آنها و جلوگ مهر ضبط اموال و ،یآب و برق مشترکان خاط

ی و از لحاظ حفظ حقوق افاراد، نما ستندیخار  از حقوق ن ییدر هر حال اعمال ماد  و اجرا-3 (.277، ص 1391

تاابع  آنهاا، مااموران و نحاوه عمال تیدسته از اعماال ادار  از لحااظ صاالح  یاعتنا بود. ا ینسبت به آنها ب توان
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 تیادار  شاکا عادالت وانیآنها به د تیتوانند در صورت عدم رعا یاست و اشخاص ذ  نفع م یخاص فاتیتشر

 (.324، ص 1382)طباطبائی،  کنند

 

 ندگانینما  مرجع نظارت بر رفتار حرفه ا -5

فتار نمایندگان، نهاد  است که بر نحوهی اجرا  قواعد رفتار پارلمانی نظارت داشاته و منظور از مرجع نظارت بر ر

. در صورت عدم اجرا  صحی  آنها، به ای  مسأله رسیدگی کرده و ضمانت اجارا  مناساب را اعماال مای نمایناد

ی ضمانت اجرا صدق عنوان مرجع نظارت صرفا بر نهاد رسیدگی کند، به نقض قواعد رفتار  و با نهاد اعمال کننده

نمی کند، بلکه نهاد حافظ اطالعات مالی نمایندگان و مشاور نمایندگان در خصوص اجرا  صحی  قواعد رفتار  و 

تفسیر ای  قواعد  را هم در بر می گیرد. باید گفت، تفکیک میاان صاالحیت نظاارت بار نحاوه   اجارا  قواعاد 

وقاوع نقاض قواعاد اسات از یاک ساو و صاالحیت  رفتار  که اعم از مشاوره و تحقیق و تفحص در خصاوص

رسیدگی و اعمال ضمانت اجرا  تخلف از ای  قواعد از سو  دیگر، از آن جهت حائز اهمیت است که در گذشاته 

منافع مرتبط با موضوعات مورد بررسی با تعارض مناافع و  اغلب میان نهادها  مشاوره دهنده به نمایندگان در مورد

به نقض قواعد رفتار  ای  همانی قائل می شدند. چنی  رویکرد ، در ایاالت متحده سابقه  نهادها  رسیدگی کننده

داشته و صالحیت مشاوره و رسیدگی به یک مرجع واگذار شده بود. به عبارت دیگر، مرجع مشااور در عای  حاال 

 .(122، ص 2003)بورگم ،  قاضی نیز بود
 

  (و درونی پارلمانی )نظارت بیرونیو درون مرجع برون  1-5

در ای  الگو، نهاد  مستقل و خار  از پارلمان ایجاد می شود. ای  نهاد صالحیت بررسی گزارش ها  اعاالم مناافع 

و هرگونه اعالم دیگر و هم چنی ، صالحیت رسیدگی به شکایات مربوط به نقض قواعده رفتار پارلمانی را بر عهده 

همکاار   ه و یاا باایا قضاائیه ی  پارلمان با یکی از قوا  مجرعضو یا اعضا  ای  مرجم، ممک  است از سو دارد.

آنها، منصوب شوند. اما در هر صورت مقام مستقلی بوده و جزء اعضا  پارلمان نمی باشد. الزم به ذکار اسات کاه 

بارا  تصاور مرجاع  .(25، ص 2008)راساماریت،  ای  مرجع عمدتا تحت عنوان کمیسر اخالقی شناسانده می شود

رلمانی ناظر بر رفتار نمایندگان، گربه ها  پیش رو است. از جمله مرجعی مستقل از قوا  سه گانه، مراجاع برون پا

یکی از مزایا  ای  الگو آن است که مرجع خار  از پارلمان عموما از استقالل بیشتر  نسبت  .ه قضاییبقضایی و ش

لذا به غایت نظارت بر رفتار نمایندگان کاه جلاب  به مداخله ها  نمایندگان با گروه ها  پارلمانی برخوردار است،

  از پارلمان خالی از ایاراد البته، اعمال نظارت توسط مرجع خار اعتماد عمومی به آن ها می باشد، نزدیک تر است.

گی ها و مساائل غاامض ایا  الگاو، اعماال شایان ذکر است که یکی از پیچید .(26، ص 2008)راساماریت،  نیست

ضمانت اجرا بر نمایندگان خاطی است. مسأله ای  است که آیا یک مرجاع مساتقل از پارلماان، صاالحیت تحمیال 

ضمانت اجرا بر اعضا  پارلمان که قواعد رفتار  را نقض کرده اند، دارد یا خیر؟ در ای  ارتباط، نظر بر ایا  اسات 

 چنی  صالحیتی نداشته و برا  اعمال ضمانت اجرا باید بر خاود نماینادگان تکیاه کارد که مرجع خار  از پارلمان

، زیارا ایا  (20)ایبیاد، ص  که معموال برا  چنی  امر  کمیسیون ها  اخالقی پیش بینی می کناد( 25)ایبید، ص 

اعضا  خود را بر  پارلمان است که مسئول کنترل اعضا  خود بوده و اصوال مسئولیت تضمی  اجرا  قواعد رفتار 

در نظام حقوقی کشورمان از لحاظ نظار ، باا تفاویض نظاارت بار  .(28، ص 2011)کمسیون صداقت،  عهده دارد

که در اصل پنجاه و هفاتم قاانون « استقالل قوا»رفتار نمایندگان به مرجعی خار  از مجلس مخالفت شده و آن را با 

، اثر پاذیر  «استقالل قوا»اید نتوان ای  گفته را پذیرفت، زیرا در اساسی به رسمیت شناخته شده، مغایر می دانند. ش
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 قارار مای گیارد، پذیرفتاه شاده اسات «خالاتد»است و در مقابال  «نظارت»و اثرگذار  قوا بر هم دیگر که همان 

ا . لذا، اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان از سو  نهاد  خار  از مجلس، نه تنهاا با(78-77، صص 1389)زنجانی، 

تفکیاک »استقالل قوا مغایرت نداشته، بلکه با ماهیت آن سازگار است. اما مدام اعمال ای  الگو از نظاارت باا اصال 

)راسااماریت،  «پارلمان اختیار قابل تاوجهی بارا  اداره اماور داخلای خاود» ت دارد، زیرا مطابق ای  اصلنمبای «قوا

آن توسط مرجعی غیر از پارلمان با تفکیک قوا مغایر می  از جمله نظارت بر اعضایش دارد و اعمال (20، ص 2008

 .باشد

  نظارت بر رفتار نمایندگان به نهادها  داخل پارلمان به ویژه کمیسایون هاا  ه ویژ در الگو  درون پارلمانی، کار

سایون آن سپرده می شود که معموال به طور خاص برا  انجام چنی  امر  ایجاد می شوند. ای  کمیسیون ها باه کمی

ها  اخالقی با رفتار  موسوم هستند. البته گاهی ممک  است اعمال ای  نظارت به نهادها  سابق التأسیس از جمله 

در ای  الگو،  (.24)ایبید ص  «عمال چنی  چیز  رخ نمی دهد»رئیس پارلمان سپرده شود. هر چند که به نظر برخی 

ر عضاو خااطی به آن رسیدگی کرده و در صورت لزوم، در صورت ادعا  نقض قواعد رفتار ، کمیسیون اخالقی ب

. گرچه در برخی موارد، ممک  است کمیسیون مذکور گازارش (20ص ، 2008)پاور،  ضمانت اجرا تحمیل می کند

)هارسات و پلیازو،  نقض قواعد را به یکی دیگر از کمیسیون ها  پارلمان و یا مستقیما به خود پارلماان ارائاه داده

مزیت کلی نظارت درون پارلمانی ایا   راجع اخیر الذکر، تصمیم به اعمال ضمانت اجرا بگیرند.و م (15، ص 2004

است که احتمال پذیرش ای  نظام نظارتی از سو  نمایندگان زیاد می باشد. زیرا نمایندگان بر چنی  نظامی به دقات 

د آنهاا باا همکااران شاان باشاد، و نسبت به کمیسیونی که متشکل از خو (24، ص 2008)راساماریت،  کنترل دارند

احساس تعلق داشته و فرآیند اجرا  قواعد رفتاار ، از جملاه رویاا  خاود اظهاار  کاه بیاانگر مشاارکت خاود 

نظاام نظاارت درون پارلماانی  نمایندگان در اجرا  قواعد، رفتار پارلمانی است، با کارآیی بهتر  طی خواهاد شاد.

لی اعضا  پارلمان شانه خالی کردن از اجرا  قواعد رفتار  باشد، آنها به معایبی نیز دارد. در صورتی که خواست ک

ه هماا  یاراحتی قادر به چنی  کار  خواهند بود و لذا ممک  است ای  روش نظارتی منحال شاود. باه عاالوه، رو

  اس و سرنوشت ساز  در طای ایاس  رسیدگی ای  مراجع می تواند تأثیر گذار باشند و مسائل ح حزبی بر نحوه

. از لحاظ ضمانت اجرایی نیز، انتقادهاایی بار (25-24)ایبید، صص  گرفته شوندا جدال ها  حزبی نادیده یموارد و 

سیاسای دارد، از  به  الگو  نظارت درون پارلمانی وارد است. زیرا، ضمانت اجراها  واقعی در ای  الگو بیشتر جن

ت حزب اش را از دسات دهاد. بناابر ایا ، در صاورت حمای ای  قبیل که در نظام ها  حزبی نماینده ممک  است

 .(167، ص 2009)عامر،  اجرا  ای  الگو، کارآیی چندانی را نمی توان از آن انتظار داشت

 

 رانیجمهور بر وز سینحوه اعمال نظارت رئ -6

باا  رانیاوز اتیه اساتیر»: ارانیا یجمهاور  اساالم یو چهارم قانون اساسا یو س کصدیاز اصل  یقسمتمطابق 

و  رانیوز ها  میتصم ساخت  الزم به هماهناگ رینظارت دارد و با اتخاذ تداب رانیجمهور است که بر کار وز سیرئ

 سیرئ« .کندی را اجراء م  یو قوان  ییتع را دولات یبرنامه و خط مش ران،یو با همکار  وز پردازدی دولت م اتیه

مسئول و  (مجلس و جمهور سیرئ)در مقابل آنها  د،ییانتصاب و تأ  یمجلس بوده و به اعتبار ا دییجمهور و مورد تأ

 تیجمهور عضاو سیرئ استها یس باا قباول رناد،یمجلاس قارار گ ادییقبل از آنکاه ماورد تأ ران،یوز  یموظفند. ا

به  رانیکسب رأ  اعتماد وز انیرا در جر خودی اسیجمهور، برنامه س سیرئ .اند رفتهیدولت و همکار  با و  را پذ

در طااول خاادمت  رانیاز وز کیهر   ،ی. بنابرادهدی م قرار ارانیوز اریو برا  اجراء در اخت دهیمجلس رسان دییتأ
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 سیموظف به همکاار  باا رئا کند،ی مصوب مجلس عمل م ها  برنامه و  یخاود، ضام  آنکاه بار اسااس قاوان

کاه باه  دهدی جمهور حق م سیعمل به رئ  یو ا ستها  دولت او برنامه اجرا  در اار یجمهور و متعهد باه هم

 . دینظارت نما رانیکار وز اتیمراحل و جزئ یتمام بری موجب قانون اساسا

 

 رانیبر وز مینظارت مستق 1-6

بار  نظاارت بارا  ییساز و کارهاا زیقوه ن  یخود ا ه؛یبر قوه مجر هیعالوه بر نظارت رهبر ، قوه مقننه و قوه قضائ

جمهاور،  سیرئا بارا یی هااا تیمسئول  ،یقوان گریو د یندان تحت امر خود دارد. در قانون اساسسازمانها و کارم

 تیحاوزه و مسائول  یا یگستردگ مقام سازمان ها در نظار گرفتاه شاده اسات، کاه  یو باالتر ریوز ران،یوز أتیه

 سیرئا یعنایوجود دارد  یله مراتبسلس نظارت ارانیطلباد. در نظاام ادار  ا یما یها، نظارت هاا  درون ساازمان

و رؤسا  سازمانها بار کاار افاراد تحات امار خاود  رانیوز از اکیوزراء و هار  اأتیو ه ارانیجمهور بر کاار وز

  یابر کار افراد تحت نظر خود نظارت دارد و در تمام ا زیکوچک ن ادارۀ اکی سیرئا اتینظاارت دارناد و در نها

 فیکارهاا و وظاا تیپاسخگو  مقامات باالتر باشند و مقامات باالتر مسئول دیبا خاود فیموارد افراد در انجام وظا

 پاسخگو  رفتارها و اعماال آنهاا در برابار مقاماات ذ  صاالح باشاند دیدارند و با برعهده افراد تحت امر خود را

 134 باق اصالجهات ط  یرا برعهده دارد باه هما رانیوز أتیه استیجمهور ر سیرئ (.18، ص 1383)علیخانی، 

 در مقابال دیادولات با سیباشد و به عنوان رئا یم رانیوز یبرابر مجلس مسئول اقدامات جمع در او یقانون اساس

 (.19، ص 1383)علیخانی،  ملت پاسخگو باشد ندگانینما

 

 وزراضمانت اجرا  نظارت بر رفتار  -7

احس  است. اما همیشه احتمال عدم توجه به هدف از پیش بینی ضمانت اجرا، رعایت قواعد رفتار پارلمانی به نحو 

قواعاد رفتاار پارلماانی،  ای  قواعد و ضمانت اجرا  در نظر گرفته شده برا  آن وجود دارد. لذا، در صورت نقض

  تحمیل ضمانت اجرا مطرح می شود. الزم به ذکر است که اکثر نظریه پردازان معتقدند، قواعد رفتاار  باه  مسأله

ده ا  در تعریف استانداردها  رفتار  قابل قبول، راهنمایی مقامات عمومی و تشویق آنها به خود  خود نقش ارزن

نشان دادن رفتار مناسب دارند. با ای  وجود، اعمال نظارت کار آمد بر نماینادگان و رعایات قواعاد رفتاار  بارا  

ه ضمانت اجرا است و به نظر مای حفظ با اعادهی اعتماد عمومی به آنها، مستلزم وجود سازوکارها  پسینی از جمل

س بارسد بدون ضمانت اجرا، اتخاذ روش ها  نظارت مالی و غیر مالی و تأسیس مراجاع اعماال نظاارت، کاار  

 (.26-25)ایبید، صص  عبث خواهد بود

 

 انواع ضمانت اجرا  نظارت بر رفتار حرفه ا  نمایندگان 1-7

د، دو پرسش مطرح می گردد. نخست، در صورت نقض ای  متهم به نقض قواعد رفتار  می شو وزیر هنگامی که 

در » قواعد چه ضمانت اجرایی باید اعمال شود؟ دوم، چه کسی تصمیم به تحمیل ضمانت اجرا  مربوط می گیارد؟

برخی از کشورها مانند آرژانتی ، قواعد رفتار  که مستقیما ناظر بر رفتار نمایندگان باشد، وجود ندارد و در عاوض 

زایی عمومی برا  جلوگیر  از رشوه خوار  و سایر سوء استفاده ها از سمت ها  عمومی وجود دارد که قوانی  ج

، ص 1999)والای،  «در صورت ارتکاب آن ها از سو  نمایندگان، مرتی  به مجازات ای  جرایم محکوم مای شاوند

رفتار پارلمانی و نااظر بار رفتاار  . لذا باید گفت که ای  نوع ضمانت اجراها، ضمانت اجراها  مندر  در قواعد(98
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حرفه ا  نمایندگان نیستند. بلکه در ای  گونه موارد، نمایندگان نیز همچون ساایر شاهروندان در صاورت ارتکااب 

 اعمال مجرمانه مشمول مجازات خواهند بود. بنابر ای  موضوع بحث ما نخواهند بود.

 

 عدم انتخاب مجدد نماینده   خاطی 2-7

یه   نمایندگی سیاسی که در بخش نخست ذکر آن به میان آمده نمایندگان مصون از عزل به ویژه به با توجه به نظر

. اصوال یکی از ویژگی ها  نمایندگی سیاسی، عزل (20، ص 2008)راساماریت،  واسطه اقدامات قوه قضائیه هستند

قضائیه، بلکه هایچ نهااد دیگار  حتای ناپذیر  نماینده در خالل دورهی نمایندگی است؛ به همی  دلیل نه تنها قوه 

اکثریت اعضا  خود پارلمان حق عزل نماینده را ندارند، زیرا ای  ملت است که به نماینده مشروعیت مای دهاد باه 

سایر نمایندگان. لذا عزل نمایندهی متخلف از قواعده رفتار حرفه ا ، باید توسط رأ  دهنادگان باه عمال آیاد کاه 

نتخابات و عام انتخاب و  در دوره   بعد، انجام می پذیرد. ای  ناوع ضامانت اجارا در عمال از طریق ساز و کار ا

نظام حقوقی آلمان به رسمیت شناخته شده و آینده   سیاسی نمایندهی متخلف در گرو نظر رأ  دهنادگان اسات. 

 «دناد امتنااع مای کند از دادن رأ  به چنی  فارد  در دور  بعانبه ای  شکل که در صورتی که او را گناهکار بدان»

جناوبی  زلادر سند و کد رفتار  برا  اعضا  پارلمان و ثبات مناافع ماالی، ایالات و (.22-21، صص 1999)والی، 

هار چناد،  جدید نیز، به عدم انتخاب مجدد نمایندگان متخلف از قواعد رفتار حرفه ا  پارلمانی تأکید شاده اسات.

مجادد نمایناده    است اماا از لحااظ عملای، عادم انتخاابتصدیق چنی  ضمانت اجرایی از لحاظ نظر  صحی  

و چه بساا نماینادگانی کاه علای  (20، ص 2008)راساماریت،  مواره قابل تصور نیستهمتخلف از قواعده رفتار  

  رغم نقض ای  قواعده، به دالیل مختلف در دورها  بعد  هم انتخاب می شوند.

 

 ضمانت اجراها  کیفر  3-7

قواعد رفتار  اغلب دارا  ماهیت انضباطی است. حتی در صورتی کاه نقاض قواعاده رفتاار مجازات عدم رعایت 

  جرم به خود بگیرد، باز هم بیشتر ضمانت اجراهاا  انضاباطی را اعماال مای نمایناد و کمتار باه  هبپارلمانی جن

رخای از پارلماان با ای  وجود در ب .(21، ص 2008)راساماریت،  مجازات ها  نقد ، حبس و ... متوسل می شوند

کاه ماهیات  (128-127صاص ، 2000)هالسات،  در نظر گرفته اند «جرایم اخالقی»ا، مجازات ها  خاصی برا  ه

کیفر  دارد. در ای  موارد، کمیسیون ها  پارلمانی که برا  رسیدگی و نظاارت بار نحاوه اجارا  قواعاد رفتاار  

ده و در عی  حال، نماینده را از حمایت ها  پارلماان مشخص شده اند، می تواند موضوع را به دادگستر  ارجاع دا

محروم نماید. در ای  صورت ممک  است نمایندگان مورد تعقیب، توقیف و بازپرسی قرار گرفته و محکوم شوند. با 

ای  وجود، نتیجه بستگی به نظام دادگستر  دارد و همان طور که گفته شد، غالبا منتج به پاوزش عماومی، احتمااال 

  .(21، ص 2008)راساماریت،  نقد  و حتی زندان می شود مجازات
 

 ضمانت اجراها  انضباطی 4-7

  اعالمیه ها  منافع به طاور عماد  باا در  اطالعاات  اغلب نقض ها  قواعد رفتار پارلمانی از جمله عدم ارائه

اخطارها  متصاد  ثبات  نادرست در آن، تحویل فرم ها  اعالم منافع به طور ناقص یا گمراه کننده، بی توجهی به

در خصوص اعالم تغییرات در منافع و شرکت در مذاکره و تصمیم گیر  در مورد موضوع هایی که نماینده تعارض 

ضامانت  (.21ص ، 2003)لاوچر ،  منافع در آن خصوص را اعالم نمود ها می تواند منجر به اقدام انضباطی شاود

انتقاد شفاهی، نام بردن از فرد متخلف در صح  علنی به وسیلهی »: اجراها  انضباطی ا  که وجود دارند عبارتند از
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رئیس مجلس، توبیخ کتبی با در  در پرونده، ..، قطع جزئی یا کلی برخی مزایا و کمک هزینه هایی که بارا  انجاام 

از وظایف نمایندگی در اختیار نماینده قرار می گیرد، از دسات دادن ار شادیت باا ریاسات کمیسایون، محرومیات 

شرکت در رسیدگی ها و امور مجلس در موضوعی خاص یا به طور کلی تعلیاق موقات از سامت نماینادگی و در 

 .و غیره «(34ص ، 1390)وکیلیان،  نهایت اخرا  از پارلمان با سلب سمت نمایندگی
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 نتیجه گیر  -8

 مهمای و مسؤولیت هاا  وظایف دارا  که می باشد مجریه وۀق ارکان از رکنی و دسته جمعی نهاد  هیأت وزیران

 بلندپایاه مقاماات عناوان باه و وزیاران، نخست وزیار یا رئیس جمهور از مجموعه ا  از نهاد، ای . است کشور در

 رکا  هیاأت وزیاران،. دارناد عهاده بار یا نخسات وزیار و رئیس جمهور را آن ریاست و می گردد تشکیل دولتی

 مجلاس، برابار در کشاور اماور اداره در خاود عملکارد مقابال آن در اعضا  و می باشد پارلمان برابر در مسؤول،

 زیااد  سیاسای و حقاوقی اهمیت دارا  مجریه قوه ارکان از رکنی عنوان به وزیران هیات دارند. سیاسی مسؤولیت

 ریایس جمهاور. تاس خارجی و داخلی سیاست مشی خط و کلی ها  سیاست تنظیم آن عمده وظیفه که باشد می

 و ابازار دارا  منظاور بادی  دارد عهاده بار را اساسی قانون اجرا  وظیفه رهبر  بعد مقام تری  عالی عنوان به نیز

 و دولات هیاات انتخااب ابزارهاا ای  جمله از دارد دست در قوانی  بهتر چه هر اجرا  برا  ا  گسترده اختیارات

 و مسایول مجلاس و ماردم مقابال در جمهاور ریایس ساسایا قاانون موجاب باه طرفای از. اسات آن بر ریاست

 کار بر نظارت .باشد داشته را خود مجموعه زیر بر نظارت اختیار خود وظیفه انجام برا  باید بنابرای . پاسخگواست

 باه وزیاران هیاأت ریاسات عناوان باه جمهور  ریاست برا  اساسی قانون در خاص وظیفه یک عنوان به وزیران

 جمهاور رئایس باا وزیران هیأت ریاست»: دارد می مقرر اساسی قانون 134 اصل صدر. است دهش شناخته رسمیت

 هیاات اقادامات مسائول مجلاس، برابار در جمهور رئیس» نیز آن ذیل برابر و «دارد نظارت وزیران کار بر که است

 اناواع بند  تقسیم باشیم؛ داشته آن نوع و جمهور رئیس نظارت از برداشتی نوع چه اینکه به توجه با «.است وزیران

 وزرا اعماال و اقادامات از اسات الزم جمهاور رئیس اطالعی نظارت در نمونه طور به. بود خواهد متفاوت نظارت

 سلساله نظاارت. دارد جمهاور رئایس تصاویب به نیاز وزرا اعمال یا اقدام استطالعی نظارت در اما کند پیدا اطالع

 مای نیز نظارت صالحیت جمهور دارا  رئیس راستا ای  در و بوده دولت یسرئ برتر جایگاه راستا  در هم مراتبی

 جمهاور رییس نظارت .دارد نظارت وزیران بر اعمال خفیف صورت به جمهور رئیس قیمومتی نظارت در اما. باشد

 عناوان باه جمهور رییس مستقیم نظارت در. گیرد می صورت مستقیم غیر و مستقیم صورت دو به وزیران هیات بر

 از تصامیماتی اعماال با طریق ای  از تواند می و دارد قیمومتی و مراتبی سلسله نظارت خود مجموعه زیر بر رییس

 مصاوبات مساتقیم صاورت باه تواند می همچنی  باشد، داشته نظارت ها آن کار بر وزیر توبیخ یا عزل، تذکر، قبیل

 غیار نظاارت. ورزد مباادرت هاا آن لغاو یاا و الحاصا به و دهد قرار بررسی مورد را دولت هیات ها  نامه وآیی 

 معاونت ادار ، تخلفات به رسیدگی هیات بازرسی، نهادها  و دفاتر طریق از دولت هیات بر جمهور رییس مستقیم

 گرفتاه نظر در وزیران مسئولیت برا  قانون توسط نیز اجراهایی ضمانت آن بر عالوه و گیرد می صورت خود ها 

 جمهاور رئایس روش ای  در است قیمومتی نظارت وزیران هیات بر جمهور رئیس نظارت دیگر روش .است شده

 نظاارت، اصل لوازم از. داشت خواهد آنها بر نیز خفیفی نظارت و می دهد وزارتخانه به را گیر  تصمیم صالحیت

 قبلای شاده  تعیای مشی ها  خط سیاستها و و دولت بودجه و برنامه صحی  اجرا  در وزارتخانه ها وضع بررسی

. مای دهاد قارار ارزیابی مورد را وزیران کار قانونی خود، امکانات از استفاده با جمهور رئیس صورت ای  در. است

 اجرا  در سستی مشاهده صورت هستند. در همکار  به آنها موظف تصد  تحت اجرایی دستگاهها  و وزرا طبعاً

 و مواخاذه حاق جمهور رئیس برا  نماید، مختل و یا ضعیفت را دولت هماهنگ نظارت که امر  هر یا و برنامه ها

 اجارا  ضامانت. داشات خواهاد وجود انحرافات از و جلوگیر  مواضع اصالح برا  وزیر، به الزم تعلیمات ارائه

 رئایس. اسات داشاته مقارر جمهاور رئایس حق عنوان به اساسی قانون میباشد که آنان عزل وزیران کار بر نظارت

 قباول با قاعدتاً وزیر انتخاب که آنجا از. مینماید معرفی مجلس به اعتماد رأ  برا  گرفت  و تعیی  را وزراء جمهور
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بارا   لاذا. دارد را وزراء از یاک هار عزل حق جمهور رئیس طرفی از و میگیرد صورت جمهور برنامه ها  رئیس

 در تحقیاق، ایا  در که مطالبی همه به توجه دارد. با وجود حقی چنی  عمالً جمهور رئیس با وزیر هماهنگی تحقق

 و ایاران جایگااه در هناوز کاه گفات گردید میتاوان بیان آن، حقوقی مصوبات ارزش و هیأت وزیران نظارت مورد

 مقامااتی اقتادار میزان و است نشده دقیق معی  طور به آن مصوبات حقوقی ارزش و هیأت وزیران حقوقی موقعیت

خصاوص  ای  در. است نامعلوم هیأت وزیران، بر پارلمان، نهاد  مانند  همچنی و دولت رئیس کشور، رئیس چون،

 عمال در اماا اسات شاده معای  مقاماات ایا  اختیار حدود عاد ، قوانی  و قانون اساسی در چه اگر که گفت باید

  .دمی باش است شده مقرر مختلف قوانی  در که آنچه از متفاوت بسیار هیأت وزیران، با در رابطه آنان عملکرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1729 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

 منابع

 .11  ،یالتراث العرب اءیدار اح :روتیب ،عهیوسائل الش(. 1952)محمد ب  الحس  الحر  ،یالعامل

 .زانینشر م :، تهرانعدالت ادار  وانیضوابط دعاو  قابل طرح در د(. 1391) گرانید محمد و یامام

چااپ ، چاپ و نشر عرو  :تهران ،ینیامام خم دگاهیبر قدرت از دنظارت  یفقه یمبان(. 1390)سجاد  دیس ،یزدهیا

 .اول

 .نهج البالغه ادیبنقم: ، اسالم یاسیحکمت اصول س(. 1369) یجعفر ، محمد تق

 .198، ص45 ، شماره"مقتضا  اصل نظارت" (.1386) یفرد، مصطف شهیجعفرپ

 .، جزوه کالسیر اسالمد یاسیس شهیاند یعقل یبر مبان ینگرش (.1389)  یمحمد حس د ،یجمش

درجاه  افتینامه جهت در انیپا ،"هیمطلقه فق تیوال هینظارت بر قدرت و مهار آن در نظر" (.1393) فرزاد ،ینیحس

 .ارشد یکارشناس

 .12، ص19شماره  ،یاسیمجله علوم س، "قرآن دگاهینظارت بر قدرت از د" (.1381) دالور ، رضا

 .48جلد  چاپ دانشگاه تهران، هران:ت ،لغت نامه (.1346) اکبر یدهخدا، عل

 .چاپ اولنشر پلک، تهران: ، ینظارت و بازرس یمبان (.1387) ، محمودیرمضانپور نرگس

 .ارینشر شهر :، تهرانعدالت ادار  وانیبر اعمال دولت در د ینظارت قضائ(. 1372)نصرااهلل  دیس ،یصدرالحفاظ

دانشکده حقوق، شاماره  هینشرتهران:  ، کنترل در دستگاه ادارمساله نظارت و (. 1382)منوچهر  ،یموتمن ییطباطبا

17. 

 زیار نظار عباساعلیو کارکرد، و نظریه پرتو در  در حقوق، الل قوایا استقتفکیک (. 1389)عمید زنجانی، عباسعلی 

 .جنگل، جاودانه :کدخدایی، تهران

 ، شامارهدانشگاه اماام صاادق یه پژوهشفصلنام ،"رانیا ینظارت در جمهور  اسالم" (.1383) اکبر یعل ،یخانیعل

 .18، ص 23

 .زانیم :تهران ،اسییس  حقوق اساسی و نهادها(. 1380)ابوالفضل  قاضی شریعت پناهی،

 .انتشارات جنگل :، جلد دوم، تهرانحقوق ادار (. 1389)  یجالل الد دیس ،یمدن

 .3، شمارهفصلنامه حکمت رضو  ،"ینظارت در قانون اساس یو فقه یفلسف یمبان"(. 1384)  یمحمد ، حس

 .چاپ اول ت،ینشر سروش هدا تهران: ،اسالم دگاهینظارت و کنترل از د(. 1385)  یحس دیس ،یمعصوم

 .2 و نشر تفکر،  هانیانتشارات کتهران:  ،یحکو مت اسالم یفقه یمبان(. 1376) ینعلیمنتظر ، حس

 شاهید دانشاگاه انتشاارات تهاران: حقوقی، تحقیقات مجله ،اساسی قانون در بازنگر (. 1379) محمد سید هاشمی،

 .8 شماره بهشتی،

 ،یاساالم  مجلس شورا  مرکز پژوهش ها یگزارش کارشناس ندگان،ینظارت بر رفتار نما (.1390) حس  ان،یلیوک

 ی.دفتر مطالعات حقوق
 

Amer, Mildred (2009). Enforcement of Congressional Rules of Conduct: An 

Historical Overview Congress of the U.S: Committees, Rules and Procedures, Edited 

by: Sela G. Thomason, New York: Nova Science Publishers, Inc. 

Burgmann, Meredith (2003). Constructing Codes: Pitfalls and Challenges», In: 

Ethics and political practice: perspectives on legislative ethics, Edited by: Noel 

Preston and Charles Sampford, London: The Federation Press, Routledge. 



 

1730 

 

 

یش
 وه

ت
ظار

ن
ییر 

 س
ور

مه
ج

 بر 
رد

لک
عم

 
زرا

و
 

 
Hulst, Marc Van Der (2000). The Parliamentary Mandate: A Global Comparative 

Study, Geneva: InterParliamentary Union. 

Integrity Commission (2011). Codes of Conduct for Members of Parliament, 

Ministers and Ministerial Sajf in Tasmania, Tasmania, Report of Integrity 

Commission for Parliament. 

Lochrie, James (2003). Meeting Procedures: Parliamentary Law and Rules of Order 

for the 21st Century, Lanham: Maryland and Oxford, The Scarecrow Press. 

Power, Greg (2008). Establishing standards of parliamentary conduct: an overview 

of issues relating to codes of conduct for parliamentarians. 

Rathamarit, Niyom, and Colleagues (2008). Codes of Conduct for Parliamentarians 

(A Comparative Study), Bangkok: King Prajadhipok’s Institute. 

Stapenhurst, Rick, and Pelizzo, Riccardo (2004). Legislative Ethics and Codes of 

Conduct, Washington, D.C: World Bank Institute. 

Whaley, J (1999). Legislative ethics, legislative research series, Washington D, C: 

National Democratic Institution for International Affairs, p98. 

 


