
تیر و مرداد 1399      شماره اول          105 پارلمان

مجلس یازدهم نیست، بلکه دل مشغول آن است 
نمایندگی  اعتبارنامه ی  نهاد  مبنای  بررسی  با  که 
از اساس  را  نهادی  مجلس، ضرورت وجود چنین 

به چالش بکشد.
سنت رسیدگی به اعتبارنامه ی نمایندگان به 
مثابه ی یکی از روش های نظارت بر انتخابات های 
کمیت  پارلمانی، ریشه در نظریات تفکیک قوا و حا
نهاد،  این  پیش بینی  دارد.  قانون گذاری  مجالس 
کمیت مطلق پارلمان  در منطق نظام پارلمانی و حا
قابل درک است. چنان که اقتضای پذیرش جایگاه 
پیش بینی  امکان  عدم  نظام ها،  این  در  پارلمان 
نظارتی بیرونی بر پارلمان است. لذا نمایندگان باید 
اعتبارنامه ای از سوی خود پارلمان داشته باشند. 
در این نظام ها از نهاد اعتبارنامه ی نمایندگی برای 

قانونی در  انتخابات و وجود شرایط  احراز سالمت 
فرد منتخب استفاده می شود. این روش از نظارت 
که در  بر انتخابات، به روش سیاسی معروف شده 

مقابل روش قضایی قرار می گیرد.
با  دنیا  حقوقی  نظام های  از  بسیاری  امــروزه 
بر معایب و مشکالت روش سیاسی، به  دقت نظر 
مثال  بــرای  ــــد.  آورده ان روی  جایگزین  شیوه های 
کشور فرانسه در اصالحات قانون اساسی سال  در 
جانبدارانه ی  اقــدامــات  از  برخی  پــی  در  و   1958
اعتبارنامه ی  بررسی  مجلس شورای ملی در مقام 
نظارتی   1956 و   1951 ســال هــای  در  نمایندگان 
بیرونی برای مجلس شورای ملی پیش بینی شد و 
کشور  روش رسیدگی سیاسی از قانون اساسی این 
حذف شد. البته الگوهای تعدیل شده ای از روش 

سیاسی در برخی از نظام های حقوقی مانند آلمان 
و ایاالت متحده همچنان مجری است.

سازوکار  بــرای  مزایایی  حقوق دانان  از  برخی 
که  بررسی اعتبارنامه توسط پارلمان ذکر نموده اند 
تالش می شود در یک دسته بندی به آن ها اشاره 

شود:
ــامــه ی نــمــایــنــدگــان تــوســط  بـــررســـی اعــتــبــارن  -1

پارلمان  به  منتخبین مردم، جلوه ای مردمی 
ملت  نمایندگان  صالحیت  بررسی  می دهد. 
و  است  ملت  خود  صالحیت های  زمــره ی  در 
برگزارشده  انتخابات  صحت  تأیید  ایــن رو  از 
اوصاف  به  منتخب  فرد  اتصاف  احــراز  البته  و 
نمایندگی  سمت  تصدی  ــرای  ب الزم  قانونی 

باید توسط نمایندگان مردم صورت بپذیرد.
حــوزه ی  آرای  کسب  از  پس  منتخب  فــرد  هر   -2

بــرای  محلی«  »حقانیت  خــود،  انتخابیه ی 
حــضــور در پــارلــمــان مــی یــابــد. حــال آن کـــه هر 
و  اســت  ملت  تمام  نماینده ی  منتخب  فــرد 
برابر  اســاســی در  قــانــون  ــل 84  اســـاس اص بــر 
حیطه ی  نوعی  به  است.  مسئول  آن ها  تمام 
ــنــدگــان در خــصــوص  ــمــای ن ــمــامــی  ت وظـــایـــف 
لذا  اســت.  شده  تعریف  کشور  مسایل  عموم 
نمایندگان  بـــرای  کــه  ــت  اس الزم  ســـازوکـــاری 
تأیید  سازوکار  نماید.  ایجاد  ملی«  »حقانیت 
را  مهم  وظیفه ی  ایــن  نمایندگی  اعتبارنامه 

پی جویی می نماید.
پیش بینی نهادی ناظر بر پارلمان به مثابه ی   -3

که  گرفتن دستی برتر بر پارلمان است  در نظر 

ــه اعــتــبــارنــامــه ی     ســنــت رســیــدگــی ب
از روش های  نمایندگان به مثابه ی یکی 
ــتــخــابــات هــای پــارلــمــانــی،  نـــظـــارت بـــر ان
ریشه در نظریات تفکیک قوا و حاکمیت 
مجالس قانون گذاری دارد. پیش بینی این 
نهاد، در منطق نظام پارلمانی و حاکمیت 
مطلق پارلمان قابل درک است. چنان که 
این  در  پارلمان  جایگاه  پذیرش  اقتضای 
نظارتی  پیش بینی  امکان  عدم  نظام ها، 
نمایندگان  لــذا  اســت.  پارلمان  بر  بیرونی 
باید اعتبارنامه ای از سوی خود پارلمان 
نهاد  از  نظام ها  ایــن  در  باشند.   داشته 
ــرای احـــراز  ــ اعــتــبــارنــامــه ی نــمــایــنــدگــی ب
سامت انتخابات و وجود شرایط قانونی 

در فرد منتخب استفاده می شود. 


