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Abstract 
The right to recall of the elected officials by people means the right of 

people to remove the elected officials from office before the end of their 
term that has gained the attention of some legal-political systems as a 
procedure based on direct democracy. The difficulty of harmonization of the 
recall mechanism with effective institutions of indirect democracy is one of 
the reasons because of which this mechanism is not as widely used as other 
direct democracy’s tools. But this difficulty should not prevent it from being 
logically and reasonably used for the realization of increasing participation 
of the citizens. It would be determined in this comparative study that 
different countries have incorporated this process, either in a mixed way or 
fully, in their laws. But, in Iran, among the direct democracy practices, there 
is no explicit sign of it. Nevertheless, it seems possible to deduce the 
principle of acceptance of the mechanism's legitimacy from the accepted 
principles of Islam and the legal system regarding the nature of 
representation, as well as democratic interpretations of some constitutional 
principles. In order to expand the direct participation of people in 
governance, we can apply the mechanism in the legal system by using its 
successful experience of usage in other countries; provided that this 
application entails sufficient procedural guarantees to ensure the 
transparency, legitimacy, and legality of the recall process. 
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 حقوقی اهیام نظردم ربرسی حق ربکناری مقامات منتخب توسط مرد
 1زهرا عامری

 2سیداحمد حبیب نژاد
 چکيده 

( به معنای حق Recallیا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم ) حق برکناری
-مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به

 -های حقوقیعنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام
با نهادهای زخوانی سازی میان روش باهماهنگ است. دشورای سیاسی قرار گرفته

است که باعث شده این سازکار به اندازه  مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دالیلی
ید اما این دشواری نبا .سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد

منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به
کشورهای مختلف حق گردد لعه تطبیقی مشخص میشهروندان باشد. در این مطا

در اند. صورت کامل در قوانین خود جای دادهصورت ترکیبی یا بهبازخوانی را یا به
ای از آن وجود های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانهایران اما در میان رویه

عیت این رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروندارد. با وجود این، به نظر می
سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسالم و نظام حقوقی در خصوص ماهیت 

ساالرانه از برخی از اصول قانون کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم
منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، باشد. بهداشته اساسی وجود 

گذاری آن در دیگر کشورها به قاعده گیری از تجربه موفق کاربستتوان با بهرهمی
گذاری متضمن که این قاعدهاین سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط

 را ازخوانیشفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند ب باشد کهای کافی های رویهتضمین
 .کند تضمین

 
 .حق برکناری، مقامات انتخابی، مردم، دموکراسی، مشارکت واژگان کلیدی:

                                 
 z.ameri@ub.ac.irانسانی، دانشگاه بجنورد )نویسنده مسئول(  . استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم1

 . دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.2

  27/07/99پذیرش تاریخ  -   05/05/99  دریافتتاریخ
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 مقدمه

رساندن زمامداران است و آیا آیا رسالت و وظیفه شهروندان تنها ناظر بر به قدرت

یعنی انتخابی بودن ، تنها به این مفهوم، ساالریبه معنای مرسوم مردم –دموکراسی 

 مقام بازخوانیکند یا نقش مردم در برکناری زمامداران منتخب)بسنده می ،حکمرانان

توان در دکترین حقوقی و بررسی شود؟ پاسخ به این پرسش را میمی را هم شامل 1(منتخب

 شدن به حق برکناریصراحت مشاهده نمود.آنجا که با قائلنظام حقوقی برخی کشورها به

اند. حق برکناری مقامات سازی این مفهوم پرداختهدر چارچوب نظام حقوقی به نهادینه

مستقیم است که به مقامات صالح یا تعداد معینی فرایندی پایین به باال در شیوه دموکراسی 

دهد تا اقدام به برکناری یک فرد صاحب پست یا هیأت از شهروندان این اختیار را می

اینکه .(Gherghina,2017:620)دارای قدرت قبل از اتمام دوره رسمی خدمتشان نمایند 

دموکراسی نمایندگی چرا از برکناری تعبیر به حق می شود بدلیل ابتنای آن بر مفهوم 

را به  -یعنی حق حکمرانیشان–است.در نظام مبتنی بر اصل نمایندگی، شهروندان حاکمیت 

صورت منظم دهند .در این سیستم که انتخابات بهگیری انتقال مینمایندگانشان برای تصمیم

انتخاب مجدد نمایندگان منتخب توسط مردم، سازوکار شود، انتخاب یا عدمبرگزار می

است که دراین چارچوب، برکناری این سوال صلی ایجاد پاسخگویی سیاسی است.بدیهیا

دهندگان، ضمن انتقال حق آورد که آیا و تحت چه شرایطی رأیوجود میرا به

بازپس گیری این  "حق"گیری به نمایندگان منتخب، ممکن است بخواهند تصمیم

، و بدون نیاز به انتظار برای حاکمیت را در صورت عدم رضایت از کار منتخبانشان 

 انتخابات بعدی حفظ کنند.

باید  سازوکار این آنچه در این فرایند واجد اهمیت است اینست که طراحیاما 

ای صورت گیرد تا بتواند حق برکناری را از دیگر روندهایی که هدفشان خاتمه گونهبه

                                 
1. Recall 
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 بر بایدمنظور بدین سازد.است مانند استیضاح و انفصال متمایز  فرد دادن به مدت خدمت

که ابتکارعمل و تصمیم به هنگامی چرا که.در این سازوکار تأکید کردنقش شهروندان 

و نیازی  شودایجادیه یا مقننه ئاز سوی مقامات قانونی مانند قوه قضا انجام این کار منحصراً

استیضاح بر آن  دهندگان در هر مرحله از روند نباشد، عنوانی چون انفصال یابه دخالت رأی

تنیده با سایر مفاهیم چون (. همچنین این مفهوم درهمLawal,2015:994صادق خواهد بود)

که ابتکار است.با این تفاوت که در حالی 2و ابتکارات شهروندی 1های تقنینیپرسیهمه

دهد که درمورد موضوعات اصلی سیاست پرسی به شهروندان این امکان را میعمل و همه

گذار متمرکز است ، زیرا به برکناری نه بر سیاست ها بلکه بر سیاست یری کنندگتصمیم

 دهد تا عملکرد سیاستمداران منتخب یا کل نهادهای انتخابیدهندگان این امکان را مییأر

 (Smith ,2013:199را ارزیابی کنند)

 بلد( )نفی3به عقیده برخی محققان، حق برکناری ریشه در عمل باستانی اُْستراسیزم

گرفت که قدرت را در انحصار علیه افرادی صورت می نفی بلد عموماً در دوره باستاندارد.

بودند.در قرن خود درآورده و اعتبار سیاسی را با وسایل غیردموکراتیک در اختیار گرفته

گرفت، به که یکی از افراد مقتدر مورد سوءظن عامه قرار میدر صورتی ،پنجم قبل از میالد

بود که حداقل شش  آن منوط به این حکمشد و اجرای ه سال از شهر نفی بلد میمدت د

قبل از پذیرش این قانون، باشند.از افراد شهر،در هنگام اخذ رأی شرکت داشته نفرهزار

انتقال آن به مردم تأثیر مثبتی در تعدیل استفاده  .قدرت تبعید سیاسی در دست نخبگان بود

حتی منتقدان  .تحکیم یک سیستم دموکراتیک داشتاز تبعید سیاسی و کمک به 

قانونی خوب کنند که نفی بلد یک نهاد دموکراتیک دموکراسی مانند ارسطو اذعان می

 (Malkopoulou,2015:1-2است)

توانست این قیاس یک قیاس ضعیف است، زیرا استرازیسم می اینکه بیانای اما با عده

نه  ،مقام منتخب و همچنین اخراج از شهر باشدبرای دورکردن هر شهروند و نه فقط یک 

                                 
1.  Legislative referendum 

2.  Citizenship initiative 

3.  Ostracism 
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 ،حق دادن  "یافتهرا شکل توسعه رکناریب اینکه فقط کسی را از پست منتخب خود دورکند

 Twomey) داننددر انگلیس می "1عریضه مستقیم به رئیس کشور و یارئیس پارلمان

خواهی، حق دادن مپارلمان انگلستان طی قانونی با عنوان حق تظل 1۶۸9(. در سال 2011:7,

سایر  هاعریضه مستقیم به پادشاه انگلستان را برای اتباع این کشور تضمین کرد که بعد

بود  مقامات حکومتیمتضمن شکایت از  کشورها آن را اقتباس کردند. عریضه که غالباً

ها چاپ شود و رونوشت آن روزنامه صورت آگهی درتوانست سرگشاده باشد؛ یعنی بهمی

دادن به و آن ارسال شود .رسیدگی به این عرایض نوعی تکلیف حکومت و پاسخ برای این

( 54-55: 13۸9)شوهانی،  قرارگیرد توانست مورداستنادها میپاسخ ها الزامی بود و بعداًآن

که جایی گردانند.اما برکناری را به تجربه قرون وسطایی شهرهای سوئیس برمی دیگرانی

گیری مستقیم را در عنوان شکلی از جلسات شهری اجازه تصمیمبه  2در آن مجمع کانتونی

بصورت رسمی در متن قانون این نهاد  1۸03داد.بعد از سال های مختلف به عموم میزمینه

اولین ظهور آن  در ایاالت متحده (.serdult,2015:165درج گردید)هفت کانتون اساسی 

که از  دانندمی 1۶31اچوست در سال ماس دوران استعمار و قوانین دادگاه عمومی دررا 

. ماده پنجم اساسنامه کنفدراسیون (Spivak,2004:22)آنجا به سایر ایاالت گسترش یافت 

بود که نمایندگان خود را هر ساله در کنگره ایاالت متحده برای مجالس ایاالت مقرر نموده

دیگرانی را جایگزین  ها را کنار بگذارند وایاالت متحده تعیین کنند و اگر بخواهند آن

ایشان کنند.این شکل از برکناری تا قرن بیستم در آمریکا رایج بود و تفاوت اساسی آن با 

های شکل امروزی برکناری این بود که رویه پیشین معموالً مستلزم اقدام توسط سایر ارگان

طرح اما در اوایل قرن بیستم شکل امروزی آن با .منتخب، مانند یک مجلس ایالتی بود

به عنوان بخشی از اصالحات با هدف افزایش سطح  و موضوع مشارکت مستقیم مردم

پس از (Renwick ,2011:151مشارکت مدنی در بسیاری از ایاالت آمریکا گسترش یافت)

                                 
1  The Right To Petition 

بار صبح یکشنبه در ماه آوریل یا مه در یک دشت یا مکان عمومی که سالی یک .مجمع کانتونی مجلسی است 2

نزدیک پایتخت کانتون تشکیل می شود و مردم مستقیما با با باالآوردن دست، نظر خود را ابراز می کنند.این مجمع 

 (112: 1390در حال حاضر در دو کانتون گالریس و آپنزل وجود دارد.)حسینی حجازی ،
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کشور  30حدود آن و غالباً به تأسی از عملکرد ایاالت متحده در سطح محلی موردپذیرش 

برکناری اگرچه غالب شکل ( Johnston & Kelly ,2019:4قرارگرفت.)در سراسر جهان 

در مورد همه اعضای یک مجمع، نهاد یا قوه ناظر به یک فرد است اما در مواردی استثنایی 

که نمایندگان از بین جاییمدل پارلمانی حکومت و در در ؛ بویژه رودمنتخب بکار می

شوند. مینتخاب سیستم نمایندگی تناسبی ا چارچوب حوزه انتخابیه چندعضوی در

(Linder & Steffen , 2006 :305.) 

م در ستقیپژوهش حاضر با بررسی تطبیقی نظام برکناری به عنوان ابزار دموکراسی م

اسخ پن پرسش ه ایبتالش است تا به تحلیل جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران بپردازد و 

که یا چنان وکراسی منتهی گردددم تواند به تقویتدهد که آیا استفاده از این سازوکار می

 عده ای معتقدند تضعیف کننده آن باشد؟

 

 حق برکناری چارچوب حقوقی .1

در چارچوب  (پرو و لهستان،ژاپن مانندحق برکناری در بسیاری از کشورهای بسیط )

غالبا در  (آرژانتین و سوئیس،آمریکا،آلمان چونو در کشورهای مرکب ) قانون اساسی ملی

(در Welp, 2018:32پذیرفته شده است) محلیمقررات ایالتی یا  انین اساسیچارچوب قو

رسمیت شناختن این حق آن را در برخی کشورها نیز قوانین عادی و قوانین انتخاباتی با به

قانون اساسی کشورهایی چون اکوادور، اتیوپی، پرو و تایوان،  اند.نظام حقوقی نهادینه کرده

در پرو حق برکناری  اند.کرده ذکرمردم در متن قانون اساسی برکناری را به عنوان حق 

به موجب قانون  ذیل حقوق مشارکتی شهروندان به موجب قانون اساسی محافظت می شود.

حق لغو مجوز اعطاشده به مقامات منتخب ،جمله حقوق سیاسی مردم اساسی اکوادور نیز از

حق برکناری ویژگی مهمی از  در برخی کشورها .(venice commission ,2019:13)است

های حکومت با شاخصه ،ونزوئال که در قانون اساسیشکل حکومت است.چنان

تکثرگرا و با امکان لغو ، پذیرغیرمتمرکز، مسئولیت مشارکتی، انتخابی، دموکراتیک،

عنوان یک حق اساسی  هتعریف شده است. کشورهایی نیز وجود دارند که بازخوانی را نه ب

طور خاص یا شکل حکومت، بلکه به عنوان نوعی همشارکت شهروندان بیا حق کلی 
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 اند. در این کشورها مجازات ارتکاب جرم یا رسمیت شناختهمجازات برای صاحب پست به

-Beramendi et.al,2008:111اجرای برنامه، برکناری فرد است. )تخلف یا عدم

در قانون اساسی ملی نام برده  ذکر است که در اغلب مواردی که از بازخوانی(.قابل118

ای آن های رویهگذاری گردیده و قوانین انتخاباتی جنبهشده است، تنها بصورت کلی قاعده

کنند و در معدود کشورهایی چون ونزوئال حق لغو با جزئیات در قانون را مشخص می

 .استاساسی مطرح شده

 

 حق برکناری ادله موافقان و مخالفان. 2

 بواسطه انتخاباتی هایدوره فواصل در سیاست در مردم نقش بر تأکید کنونی عصر در

 و سندیکاها و سیاسی احزاب تعداد کاهش جمله از نمایندگی دموکراسی در بحران

. شودمی شاهدهم دموکراتیک عملکردهای از نارضایتی و هاآن به اعتماد رفتنازدست

 رانبح این بر غلبه برای یتالش ازقبیل بازخوانی مشارکتی سازوکارهای گنجاندن

 داندنبازگر برای ابزاری برکناری موافقان، عقیده به (Dalton et al, 2001:143)است

 اصوالً هادموکراسی در گرچه.است منتخب مقامات و دهندگانرأی بین پیوندها

 پاسخگو کنندمی انتخاب را آنها که شهروندانی به نسبت اول درجه در باید سیاستمداران

 گسسته گاهی نمایندگانشان و شهروندان میان معاصر پیوند جوامع در عمل، در اما دباشن

 زیرا.شوندمی تلقی خود دهندگانرأی از مجزا ایفزاینده طرز به سیاستمداران و شودمی

 سیاسی گیرندگانتصمیم و خود حزب رهبری قبال در همه از اول که دارند تمایل آنها

 زوکارهاییسا ایجاد ضرورت امر این. شهروندان برابر در ومد درجه در و باشند پاسخگو

 ناپذیراجتناب را منتخب مقامات و کنندگانانتخاب بین ارتباط تقویت برای

 (venice commission, 2019: 18)سازدمی

 سیاستمداران که دانندمی استوار تئوری این بر را آن برکناری موافقان از بسیاری

 خواسته با مطابق روشی به را خود رأی باید و هستند کنندگانتخابان وکالی صرفاً منتخب

 را خود رأی نباید منتخب مقام یک نظر، این مطابق. کنند اعمال خود کنندگانانتخاب

 اساس این بر.کند اعمال است بهترین جامعه کل برای است معتقد او که آنچه براساس
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 برابر در وکیل که دارند قرار  عموم برابر در موقعیتی همان در هاپست صاحبان

 نظر این رد ضمن بازخوانی موافقان از دیگری بخش(. Beramendi et al , 2008:7)اصیل

 نظریه با تعارض در تئوری این پذیرش و است مبتنی وکالت نظریه بر بازخوانی تئوری که

ذکر است  شایان.دهندمی ارائه آن توجیه برای را تریعملی است، دلیل نمایندگی حکومت

های در خصوص ماهیت نمایندگی و نوع رابطه حقوقی میان نماینده با شهروندان دیدگاه

شد به این گوناگونی به میان آمده است. در اروپا ماهیت نمایندگی همان وکالت تلقی می

دهندگان( موکل و نماینده، وکیل و رابطه بین این دو وکالت است و ترتیب که مردم )رأی

 13۸۸گونه ای انفرادی وکیل انتخاب کنندگان خود است )دوگی ،ر نماینده بهلذا اوال ه

( و ثانیا  نماینده باید بر اساس وکالت رأی دهندگانشان عمل کنند و نباید در هیچ  1۶1:

( ولی پس از انقالب فرانسه و با 349: 1374حالی بر خالف وکالتشان رأی بدهند )رنی، 

( . در قانون ۶۸2: 1372تلقی باطل اعالم شد )قاضی، رواج اندیشة حاکمیت ملی این 

وکیل گردید که -فرانسه نظام مبتنی بر نماینده محوری جایگزین نظام نماینده 1791اساسی 

دیگری تفویض شده است.از منظر این  "شخص حقوقی"به  "ملت"در آن وکالت توسط 

باشد. تخابیه خویش داشتهتواند وکالت اجباری از سوی حوزه اندیدگاه اخیر نماینده نمی

گیرد و البته با توسل به اساس وجدان خویش و منافع کشور تصمیم میبایست بربلکه می

شوندگان و لزوم کنندگان و انتخابتوان رابطه حقوقی دائمی انتخاباین نظام است که می

ر اعمال این (. د1۶3، 13۸۸کنندگان بر  اعمال نماینده را تبیین نمود)دوگی، نظارت انتخاب

 ویژهبه باشد داشته وجود کفایتبی و فاسد مقامات بردن بین از برای مکانیسمی باید نظارت

 طوالنی توجهی قابل مدت برای دوره تصدی آنها در یک پست معین که مواردی در

 و هاآن" شرّ" از شدنخالص برای کافی وسایل باید قانون در این شرایط.است

 از بیشتر دلیل این ایشان نظر به کند فراهم را هاآن های پست در دیگران کردنجایگزین

 مقامات بر دقیق نظارت دارد،سبب مطابقت نمایندگی سیستم حکومت با وکالت نظریه

 ایجاد را عمودی پاسخگویی مؤثر مکانیسم و شودمی شهروندان سوی از منتخب

از تحقق الزامات قانونی دانند که پس سو مقامات میاز یک. (Twomey,2011:7)کندمی

توانند سازوکارهای موقت را برای جلوگیری از اجرای این روند قانونی فعال کنند آن، نمی
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 از . شودپذیری میو این خود نشانگر قدرت این نهاد است که باعث افزایش مسئولیت

شه نمودن مناقتواند راه حل ساختاری برای مرتفعطرف دیگر،در متن بحران، برکناری می

 Welp&Rey, 2015 )مشروعیت، تضمین بقای حاکمیت قانون و دمکراسی را فراهم کند.

گیرد و های سیاسی بیش از حد باال میکه درگیریعالوه بر این، برکناری وقتی (72:

ترین روش برای شورش محتمل باشد نقش سوپاپ اطمینان را دارد و دموکراتیک

 (Bowler, 2004 : 203) شود.ت ایجاد میمدفصل اختالفاتیست که در میانوحل

نیاز به  رگیرد،معتقدند اگر این مکانیسم در جای خود مورد استفاده قراهمچنین حامیان 

نتخب ات ماست که نمایندگان و دیگر مقاماین بدان معنی.یابدانتخابات رایج کاهش می

هتر و بریزی صت برنامهها فرتری انتخاب شوند که به آنهای طوالنیتوانند برای دورهمی

ی یک رکناربتر و مؤثرتر برای ساده یروشو نیز  دهدحکمرانی کارآمدتر و پایدار را می

ده از ستفامقام منتخب نسبت به استیضاح است.در اغلب موارد هیچ مدرکی برای توجیه ا

 دفراین این آن الزم نیست و کمتر احتمال دارد که کاربست آن با مانع روبرو شود.شروع

ول ش اصهمچنین باعث برانگیختن بحث و عالقه عموم به امورعمومی و در نتیجه آموز

 .(Twomey,2011:31) شوددموکراسی به مردم می

دانند که باعث آن را یک مکانیسم به شدت قطبی می ، منتقداننقطه مقابلدر 

 شان مختلشود و کار عادی مقامات منتخب را در طول دورههای جدی میدرگیری

تواند به عنوان ابزاری می ،اگر این ابزار دقیقاً تعریف و تبیین نشودمعتقدند  اینانسازد. می

تبدیل به .استفاده قرار گیردتوسط احزاب سیاسی در نبرد علیه رقبای سیاسی خود مورد سوء

کردن حکومت مورد ثباتهای فشار برای بیسالحی سیاسی شود و توسط گروه

کردن سیاستمداران منتخب از برخی اقدامات یا تصمیمات رد و با ممنوعگیسوءاستفاده قرار

 venice)د شدن توسط شهروندان،ابزاری ناکارآمد گرددلیل خطر حذفخاص به

commission,2019:20). 

منتقدین بدلیل اینکه بکارگیری این روش باعث تضعیف عنصر دموکراسی نمایندگی و 

شود که امکان پاسخگویی سیاسی را در ای میی شدهریزطور منظم برنامهانتخابات به

آنها  (.Garrett, 2004:273) دانندآورد آن را غیردموکراتیک میهای منظم فراهم میدوره



حق سی  ربر
حق سی  ربر

  
سط  و

ت ب 
منتخ ت 

مقاما ری 
کنا رب

سط  و
ت ب 

منتخ ت 
مقاما ری 

کنا رب
م  م 

ردردردم ردم 
ظام

ن  
ظام

ن  
قی حقو اهی 
قی حقو اهی 

 

 

 

99 

 
های پیچیده اجرایی و تقنینی غالباً نیاز به همچنین استدالل می کنند که برنامه ها و سیاست

ممکن است  ،اما با تهدید به برکناری شوند.دارند و با گذشت زمان ارزیابی می مستمر کار

 هایی که ممکنبرنامه اعضا در حمایت از برنامه های بلندمدت برای کشور مردد شوند.

کنندگان به ارمغان نیاورد مدت و فوری را برای انتخاباست فواید کوتاه

(redacted,2012:9) اقداماتی به وادار را منتخب مقامات برکناری از ترس بنابراین اگر 

 آزادانه مشورت از هاآن مانع است ممکن ، اند داده وعده خود های برنامه در فقط که کند

 وجود خطر این بنابراین. شود خاص شرایط هرگونه از صرفنظر مستقل قضاوت اجرای و

 و بگیرند پوپولیستی مدت کوتاه تصمیمات مسئوالن فرایند، این طرح انداز چشم با که دارد

 الزم بلندمدت در خوب حکمرانی برای اغلب که را انکاری غیرقابل و ختس تصمیمات

 نکنند. اتخاذ است

بیه را د بلکه کل حوزه انتخامقامات منتخب نه تنها هواداران خوعقیده مخالفان، به

ها رابطه مستمر با اکثریت کنند. حتی اگر وظیفه سیاسی آننمایندگی می

ک مشتر ها به نمایندگی از کل جامعهمیتی به آنقدرت حاک کنندگانشان باشد،انتخاب

 ر ارادهمنظ مقامات منتخب از ،روشود. از اینالمنافع )مردم ، دولت ، ملت( واگذار می

اند. واست شخصی افرادی که به آنها رأی دادهنه به نفع خ -کنند عمومی استدالل می

قل مست آن را که قضاوت های چندجانبه نمایندگی و فرضیه همراهها این طرحبرکناری

 وری استل ضربرای نمایندگان برای دفاع از منافع جامعه مشترک المنافع به عنوان یک ک

 (Malkopoulou,2015:3 )کشد.به چالش می

. های اجتماعی و مالی نیز در این فرایند محتمل استهای دیگری چون هزینهآسیب

ویژه در کشورهایی که اسی بهدرگیری سیو تشدید های اجتماعی چون تفرقه هزینه

های هزینهو هاستکننده خصوصیات قومی، زبانی یا سایر ویژگیتقسیمات سیاسی منعکس

کاماًل جدید است. در صورت  یانتخاباتنیاز به برگزاری  برکناری پس ازچرا که ؛مالی

آمیز بودن نتیجه، شخصی که به عنوان جایگزین برای پست انتخاب شده است موفقیت

پس از برگزاری  .این درحالیست کهکنداً برای بقیه مدت مقام برکنارشده خدمت میصرف



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و 

ب
غر

ه       الس –
فتم  ش  –        ماره

ارم
چه

    –  
تان

مس ز
          

139
9

 

 

 

100 

  انتخابات برکناری، ممکن است برگزاری یک انتخابات دیگر چندان دور نباشد که مستلزم

 (Garrett, 2004:279-280) ایجاد هزینه های جدید است.

برانگیز بسیار بحثاستفاده از این ابزار  بررسی مجموع دالیل نشانگر آنست که

گیری در هبر دشواری نتیج نیزالمللی کاربرد آن تجربه بین .کمااینکه محدودبودناست

بر  ست تأثیر قویاارزیابی قدرت یا ضعف این ساختار نهادی ممکن افزاید.خصوص آن می

موکراسی دبر  این ابزاراز آنجا که بکارگیری یعنی پذیرش یا رد این فرایند داشته باشد.

ن در یجاد آادر صورت تصمیم به ،گذارددیگر نهادها و قواعد نمایندگی اثر میو  تقیممس

ین و وانق باید به ثیر احتمالی آن در محیط بررسی شود. همچنینأیک محیط خاص باید ت

ه مثال ب عنوان .بهد دقت شوداثر بگذار بازخوانیتواند بر میکه  و ساختاری تنظیمات نهادی

تر است ها طوالنیها مدت تصدی پسته در آنکی در کشورهایی رسد برکنارنظر می

ن، به ر ایتر است.عالوه بها دوره خدمت کوتاههایی است که در آنتر از آن نظامضروری

به جیح تر شایدسازی و اختالل در عملکرد منظم حکومت،دلیل پتانسیل آن در ایجاد قطبی

ت مکن استأثیر آن نسبت به سطح ملی م جایی که .استفاده از آن در سطح محلی باشد 

 منجر به نتایج منفی کمتری شود.

 

 برکناری انواع. 3

در نظام حقوقی کشورها  2و ترکیبی 1توان به دو شکل کاملبرکناری را می

ست که هم ابتکار آغاز آن و هم تصویب آن با مشارکت ا یافت.برکناری کامل زمانی

چنانچه این حق مشارکت مردمی تنها در یکی از مستقیم شهروندان میسر شود.در مقابل 

مراحل ابتکار یا تصویب آن باشد حق برکناری، ترکیبی است. به این معنا که یا شهروندان 

شود و یا مقامات کنند و تصویب آن به مقامات صالح واگذار میدرخواست را مطرح می

 گیردسی مردمی صورتپردر همهباید اند.لیکن تصویب این تقاضا خود مبتکر برکناری

                                 
1.  Full Recall 

2.  Mixed Recall 
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(Smith ,2013 :199کشورها .) بینی هردو شیوه را در نظام خود پیش چون آلمان،یی

 (Geissel & Jung , 2018:1360اند )کرده

 

 مقامات موضوع برکناری. 4

درسطح محلی، منطقه  )اعم از اجرایی و تقنینی(موضوع این حق معموال مقامات انتخابی

جود در برخی کشورها در مورد برخی مقامات منصوب نیز ای و ملی هستند.با این و

های از جمله در پرو و در برخی از ایالت.استبینی استفاده از این ابزار صورت گرفتهپیش

ای، ایالتی، آمریکا. در پرو، مقامات منصوب از سوی دولت مرکزی در سطوح منطقه

 ط اضطراری قرار دارند،استانی و شهری، به جز سران ارتش در مناطقی که در شرای

. (Welp, 2016:1163توانند به تقاضای شهروندان حوزه انتخاباتی مربوطه برکنار شوند.)می

های عمومی از جمله مقامات انتصابی مانند کمیساری، آنجلس آمریکا همه مقامدر لس

 ,Sonenshein) باشند تقاضاکل و مدیران اجرایی ادارات مختلف میتوانند موضوع این مدیر

تر بودن مقام فرد، تأثیرات برکناری ای در صورت بلندمرتبهبه اعتقاد عده (2006:163

سیاسی و اختالل در امور عمومی بزرگتر باشد. این نگرش سازی تواند از لحاظ قطبیمی

های باالتر ویژه در مورد پستتر از برکناری، بهنقش مهمی در جلوگیری از استفاده گسترده

ای یا محلی در سطح مقامات منطقه اغلب است و سبب شده استفاده از این ابزارایفا کرده

 .باشد

 زوئال و، ونبولیوی، مولداوی، اتریش، پاالئو، صبریا، تایوان، ترکمنستان، اکوادور

ر ور درومانی از جمله کشورهایی هستند که امکان برکناری مقاماتی چون رئیس جمه

دا، وگاند.برکناری نمایندگان مجلس در سطح ملی در اانرسمیت شناختهسطح ملی را به

طح سدر  .ردود داقرقیزستان، نیجریه، ونزوئال، لتونی و لیختن اشتاین وج بالروس، اتیوپی،

لس گان مجاایندمحلی و ایالتی نیز مقامات مختلف محلی اعم از شهرداران، فرمانداران، نم

انی ت می توانند موضوع بازخومحلی، اعضای شورای شهر و بسیاری دیگر از مقاما

 (Beramendi et.al,2008:118-120 قرارگیرند.)



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و 

ب
غر

ه       الس –
فتم  ش  –        ماره

ارم
چه

    –  
تان

مس ز
          

139
9

 

 

 

102 

  همچنین چنانکه در مقدمه نیز اشاره شد در برخی کشورها برکناری مجامع و شوراهای

تقنینی و محلی بصورت کلی وجود دارد. تعدادی از کانتون های سوئیس در قانون 

مجلسی برکناری شورای عالی )که مقننه تک اند که اجازهشان مقرراتی را گنجاندهاساسی

دهد.در شورای ایالتی )که قوه مجریه کانتون است( را به شهروندان میو کانتون است(

سی هزار شهروند می توانند در هر زمان خواستار تجدید کلی شورای عالی یا شورای 1برن

ند از دولت انحالل توانمقرر شده است که پنج هزار شهروند می 2اجرایی شوند. در لوسرن

ژاپن برکناری  3(. در ناگویا , 2004:33Twomey-34شورای ایالتی را درخواست کنند )

کنندگان میسر است.بر کل مجلس محلی در صورت درخواست یک سوم یا بیشتر انتخاب

تواند توسط بیست برکناری کل مجلس ایالتی می ،تقاضای4اساس قانون اساسی شهر برلین

در تمام این موارد هیأت تازه منتخب .شده آغاز شود نامهندگان ثبتددرصد از رأی

 , Serdult& Welp) شود.جایگزین هیأت قبلی برای باقیمانده مدت خدمت ایشان می

2017:145-147 ) 

 

 اجرایی حق برکناری فرایند. 5

د به ایبتدا بااز یند تقاضای برکناری فراکارگیری این ابزار،به منظور اطمینان از صحت به

و تا  گیرد پیگیری الزم صورت آنکردن و بایستی به منظور فعال صورت دقیق تبیین گردد

ن یگزیدادن برسد و در مواردی حتی شامل تمهید مقدمات انتخاب مقام جامرحله رأی

ه نمود را مشاهدلی اص همرحل توان سهمی شده گردد. در اجرای این فرایندبجای فرد عزل

قام ینی مبررسی و تأیید آن، به رأی گذاشتن درخواست و جایگز، ست: آغاز درخواشامل

 برکنارشده.

                                 
1.  Bern 

2.  Lucerne 

3.  Nagoya 

4.  Berlin 
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 آغاز درخواست .1-5

 توانند آغازگر درخواست باشند.ست که میدر این مرحله نخستین گام تعیین کسانی

پذیرش و نیز بر تعیین مبتکر از کشوری به کشور دیگر، بر اساس سیستم برکناری مورد

در نظام برکناری کامل مبتکر فرد برکناری ممکن است متفاوت باشد.اساس مقام موضوع 

نمایند و در سیستم آوری امضا اقدام به ارائه درخواست مییا افرادی هستند که با جمع

توانند در جایگاه آغازگر برکناری ترکیبی عالوه بر افراد، مقامات، نهادها و مجامع معین می

رخی کشورها نمایندگان مجالس ملی یا ایالتی یا محلی مبتکر گیرند. به عنوان مثال در بقرار

جمهور، بازخوانی مقامات در سطوح مختلفند. چنانکه در رومانی،آغازگر برکناری رئیس

نمایندگان مجلس و سنا در جلسه ای مشترک هستند و در اتریش،ایسلند، تایوان و 

 Beramendiآغازگر ابتکارند)ترکمنستان نیز این اعضای مجالس فدرال یا ملی هستند که 

et.al,2008:121 یا در آلمان این شورای محلی است که ابتکار عمل برای برکناری )

 (.Geissel,2008:9شهرداران را در اختیار دارد)

 حدنصاب امضا .1-1-5

با  عیین آنت و تحدنصاب معینی از تقاضا الزم اس ابتکاربرای تحقق  از آنجا که معموالً 

ین اغاز آله مهم دیگری در أگیرد تعداد امضاهای موردنیاز مسصورت می گردآوری امضا

ی ز به رأاقبل  . نصاب امضا به عنوان سیگنال پشتیبانی چشمگیر مردم از موضوعاستفرایند 

تعداد  در برخی کشورها معیار تعیین حدنصاب، .(Garrett,2004:243باشد)گذاشتن آن می

ز ا نیبلی مربوط به همان پست است. برخی کشورهکنندگان در انتخابات قآرای شرکت

قام اتی مدر حوزه انتخاب "شدهنامدهندگان ثبترأی"نصاب خود را با استناد به درصد 

تعداد  یش ازکنند که این تعداد ممکن است بزمان آخرین انتخابات تعیین می موردنظر در

معیت جداد ر مواردی نیز تعاند.ددر انتخابات شرکت کرده دهندگانی باشد که عمالًرأی

 (Beramendi et.al,2008:121دهی مبنای تعیین حدنصاب است)مستقر واجد شرایط رأی

 & Welpآمده توسط مقام منتخب)در کلمبیا سی درصد کل آرای بدست

Milanese,2018:1385 دهندگان یأدرصد رسوئیس ده هایبرخی کانتون(،در

شده در نامدهندگان ثبتدرصد رأیبیست ونزوئال (،در(Serdult ,2015:165شدهنامثبت
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  دهندگان قانون اساسی(،در اوگاندا حداقل دو سوم از رأی 72حوزه انتخاباتی)ماده

افراد واجد شرایط در پرو و تایوان بیست و پنج درصد  شده در حوزه انتخابیه،نامثبت

موضوع  فرد منتخب دهندگان قبلی در انتخاباتو در اسلواکی سی درصد رأیهی دیأر

 (Welp, 2018:303-305) الزم استبازخوانی 

 شد،هایی متفاوت بارسد رویکردها درتعیین دقیق چنین حدنصابکه بنظر میدر حالی

ی کراسای تعیین شود که بتواند میان الزامات دموگونهالزم است حدنصاب مناسب به

گر این ا ند.کشود ایجاد هماهنگی نمایندگی و هدفی که از طریق سیستم برکناری دنبال می

 والکه معم های کمتریگیری کمپینگرفته شود احتمال شکلنظرحدنصاب خیلی باال در

هایی هم که نوجود دارد و کمپیگیرند در این شرایط شکل میبرای جمع آوری امضا 

شند تا ه بااشتدم دتوانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند باید محبوبیت زیادی در بین مرمی

صاب حدن اگر آوری امضا استفاده کنند.بتوانند از مقبولیت خویش بین عموم برای جمع

ست و تر اآوری امضا بیشهای جمعگیری کمپینخیلی پایین در نظر گرفته شود امکان شکل

مچنین هد.هکار خود قراردتواند استفاده از این ابزار را در دستورهر گروه کوچکی می

ما اهای برکناری کمتری دارد تحقق درخواستامکان  گرچه حکایت از حدنصاب باال

ه ست کاآمیز بودن به معنای دریافت حمایت بیشتر افراد حال در صورت موفقیتدرعین

ه با الزممتواند نقطه قوت این فرایند تلقی گردد.در مقابل حدنصاب پایین که خود می

 شدن خواستیز بودن به معنای برآوردهآمهای بیشتر دارد در صورت موفقیتدرخواست

چنان  ل شوددو حدنصاب حاصرسد باید تعادلی بین اینبنظر می عده کمتری از افراد است.

اید که شوار نمدنان تعادلی که نه به استفاده نابجا از این حق منتهی گردد و نه فرایند را چ

 (GeiBel: 2013:206 عمالً قدرت اجرایی خود را از دست دهد)

ترکیبی که  هاییبازخواندر آن دسته از دهد های تطبیقی همچنین نشان میبررسی

ابتکار عمل با مقامات معین است به منظور جلوگیری از فرآیندهای برکناری غیرمسئوالنه، 

تصویب شود و  گذاریمجلس قانونبه آغاز فرایند باید توسط اکثریت قاطع در  تصمیم

دهندگان برسد. در اتریش آغاز فرایند تصویب رأی پرسی برکناری بهسپس در همه

برکناری رئیس جمهور فدرال نیازمند رأی مجلس نمایندگان، با حضور حداقل نیمی از 
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جمهور در ایسلند درخواست برکناری رئیس اعضا و تصویب اکثریت دوسوم کل آراست.

کناری پاالئو آغاز درخواست بر چهارم اعضای مجلس است.درمستلزم تصویب سه

جمهور مستلزم تصویب ابتکار توسط دوسوم اعضای مجالس جمهور یا معاون رئیسرئیس

جمهور با گیری رئیسدر رومانی درخواست کناره هاست.چهارم ایالتبیش از سه ایالتی در

تصویب مجلس نمایندگان و سنا در جلسه ای مشترک با اکثریت آرای نمایندگان و 

جمهور یا شود. در تایوان رئیسبا دادگاه قانون اساسی مطرح میسناتورها و بعد از مشورت 

تقنینی و همچنین تصویب  چهارم همه اعضای مجلسجمهور با ابتکار یکمعاون رئیس

 (Beramendi et.al, 2008 : 120-121 گیرند.)دوسوم همه اعضا موضوع برکناری قرار می

که امضاها به ر مواردی همیند دهدنشان میگردآوری امضا قوانین کشورها پس از 

شود و انتخابات جدیدی حدنصاب معینی رسید فرد یا نهاد موضوع درخواست برکنار می

 House ofشود.چنانکه در بریتیش کلمبیا اینچنین است )برای جایگزین برگزار می

Commons,2012:7ًآماده شدن  مقدمه (.اما در مواردی رسیدن امضاها به حدنصاب صرفا

دهندگان است که آیا باید پرسی برکناری و این پرسش از رأیبرای برگزاری همهشرایط 

 عضو موردنظر برکنار شود یا خیر

 چارچوب زمانی. 2-1-5

ای وجود برکناری وجود دارد، قوانین سختگیرانه حقتقریباً در همه کشورهایی که 

گیری فرایند لکنند که در چارچوب آن شکهای زمانی را مشخص میدارد که محدودیت

یان ل از پااین محدودیت ها معموالً از شش ماه تا یک سال پس از شروع و قب.میسر است

 .شودبندی میدوره خدمت فرد طبقه

ی خود و تا قبل از سال پایانی حکمشان دورهدر ونزوئال همه مقامات منتخب، از میان

هستان برکناری در شش (در لMcCoy ,2006:67توانند موضوع برکناری قرارگیرند )می

در .(Piasecki 2011: 129 ماه پایانی پست و یک سال آغازین خدمت میسر نیست

ژاپن،خاتمه مدت مقامات عمومی یک سال پس از حکم آنها و یک بار در هر دوره 

( در بولیوی،کلیه مقامات منتخب ممکن Okamoto and Serdult, 2016:9امکانپذیر است)

دو سال از آغاز دوره خدمت خود و تا یک سال قبل از پایان است یکبار پس از گذشت 
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  آن برکنار شوند. در کلمبیا فقط شهرداران و فرمانداران پس از اتمام سال اول دوره خود و

(.شماری از :Welp & Milanese, 2018 1390امکان برکناری دارند.) ،قبل از آخرین سال

روز پایانی دوره  1۸0انزاس و واشنگتن طی های آمریکا مانند آالسکا ، جورجیا ، کایالت

 (.Book of the States, 2010دهند )پست مقام منتخب اجازه برکناری نمی

ردن مدت کفراهم  شایدکه هدف  کردگیری های زمانی نتیجهاز چنین بازه توانمی

دهندگان تا ثابت کند که وی مطابق انتظارات رأی باشد زمان معقول برای شخص منتخب

 ویکردهای مربوطه رکه در سیستم اعالم این نکته. همچنین یا خیر کندد عمل میخو

قط به فد و اساسی برای برکناری این است که این ابزار باید دارای کاربرد محدود باش

 .استفاده شودحل استثنایی عنوان یک راه

 ارائه دليل برای برکناری .3-1-5

متن درخواست بستگی به منطق آن دارد.بر مبنای نیاز به ارائه دالیل برای برکناری در 

اینکه به این درخواست به عنوان یک حق سیاسی نگریسته شود یا مجازاتی برای عدم 

اغلب اجرای برنامه یا بروز تخلف و فساد نیاز به ارائه دالیل متفاوت خواهد بود. در 

ی آغاز آن نیازی به اند براکشورهایی که از برکناری به عنوان یک حق سیاسی نام برده

استدالل آن تواند آغاز شود.در این نظام ها بی ارائه هیچ دلیلی می ندیفراارائه دلیل نیست و 

دهندگان بر نمایندگان خود کنترل کنند و به آنها اجازه داده اگر قرار باشد رأیاست که 

کنار کنند دیگر کنندگان همنوا نیستند برشود آن مقاماتی را که با خواست اکثریت انتخاب

 نیازی به دالیل وجود ندارد و اگر دالیلی ارائه شود، به طور کلی قابل توجیه نیستند

(Zimmerman ,2013:134-136.) که اگر هیچ برداشتی  حامیان ارائه دلیل اما معتقدند

ساده از آنچه منتخبین مردم باید انجام دهند و یا توافق در مورد آنچه در واقع باید انجام 

هند وجود نداشته باشد، تعیین اینکه مسئولیت آنها بر عهده فرد است و مقصر د

ها در این نظر بدلیل همین ابهام(.Bowler, 2004:211قلمدادنمودن وی بسیار دشوار است)

کنندگانشان و به در تعریف دقیق نقش منتخبین و وظایف آنها و ماهیت رابطه آنها با انتخاب

جدی برکناری یک مقام و ممانعت از کاربرد آن به عنوان یک عواقب  منظور اجتناب از

دهد در آنجایی که ارائه ها نشان میبررسی ارائه دالیل خاص الزم است.،ابزار قلع و قمع
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دادخواست برکناری باید به  ،دلیل الزم است دالیل معموالً گسترده هستند و در بیشتر موارد

رویه های مختلفی در مورد اینکه آیا این دالیل باید ها اشاره کند. در عین حال نظرات و آن

یا اینکه دالیل نیازمند اثبات نیستند وجود  ارزیابی شودی اثبات شود، آیا باید توسط مرجع

دانند گاه صرف اظهار دلیل در دارد. در کشورهایی که بیان دالیل را یک ضرورت می

 ستنیاز نظر قضایی تقاضا کافیست و نیازی به اثبات آن 

است. درقانون های آمریکا به این موضوع تصریح گردیدهدر قوانین اساسی برخی ایالت

کفایت هرگونه دلیل باید یک مسئله سیاسی باشد نه یک "اساسی میشیگان آمده است 

کند که کفایت دالیل در قانون اساسی کالیفرنیا هم تصریح می "موضوع قضایی

قابل بررسی نیست و قانون اساسی کلرادو تصریح های برکناری از نظر قضایی دادخواست

معقولیت و کفایت دالیل ارائه ، بودنکنندگان باید تنها قاضیان قانونیکند که انتخابمی

صرف (.در این ایاالت Twomey,2011:16-17 )شده برای برکناری باشند.

 (Zimmerman ,2013:138)کنندگان به مقام موردنظر کافیست. اعتماد انتخابعدماعالم

 Welp , 2018 کافیست.) نارضایتی کلی برای آغاز فرایند بدون نیاز به اثبات و اعالمدرپر

شده در جریان مبارزات انتخاباتی و های اعالماجرای برنامهعدم، ذکردر ونزوئال (1383:

تواند مورد استناد باشد.در لهستان  وقتی ابتکار عمل در سطح همچنین نارضایتی مردمی می

دولت اعضای شود مبتکران آن باید ساکنان را از قصد خود برای برکناری محلی آغاز می

محلی آگاه کنند و دالیل آن را توضیح دهند. با این حال کمیسیون انتخابات مجاز به 

های قانونی و رسمی درخواست نبهارزیابی توجیه ابتکار نیست و محدود به بررسی ج

 (.Serdult& Welp ,2017:167-168است)

نظر  این ودر این کشورها بویژه دخالت قضایی برای تأیید دالیل امری ناپسند است 

که  های سیاسی غیرمعمولقضات در مورد دموکراسی مستقیم و آرایشوجود دارد که 

ایی یید قضأپذیرش ت. محتاط هستندمرج طلبانه یا خطرناک است ورسد هرجنظر میبه

ذ ها تصمیمات دشوار سیاسی اتخادالیل ممکن است مستلزم این باشد که دادگاه

امر  یرا اینود زکنند.بنابراین بهتر است از درخواست دلیل برای چنین تقاضاهایی اجتناب ش

 (Garrett,2004:259 دادگاه ها را گرفتار یک جدال سیاسی خواهد کرد.)
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 عالوه بر اظهار دالیل در دادخواست،تأیید  هاهایی هم وجود دارند که در آناما کشور

وجود آن توسط مراجع ذیصالح نیز ضروری است.در آمریکا در ایاالتی که ارائه دلیل 

گیرد. این دالیل الزم است تأیید وجود این دالیل توسط دادگاه های ایالتی صورت می

از اختیار قانونی و اهمال)قصور در انجام وظایف(  معموالً شامل سوء رفتار، سوءاستفاده

 ،کفایتی)آالسکا(، نقض سوگندنامهشود. همچنین ممکن است موارد دیگری از قبیل بیمی

توانایی عدم ،سوء استفاده از اموال عمومی یا وجوه عمومی)جورجیا( ،سوءاستفاده عمدی

( و محکومیت به یک جرم مرتبط نقض قوانین اخالقی )رود آیلند ی)مونتانا (،ذهنجسمی یا 

با مواد مخدر یا جرم نفرت )ویرجینیا( را شامل شود. در مینه سوتای آمریکا دادخواست 

قبل از به گردش درآمدن باید به دیوان عالی ارسال شود که ابتدا تصمیم بگیرد که آیا رفتار 

باشد، دادگاه سپس  ادعایی برای برکناری از نظر قانون اساسی کافی است یا خیر. اگر چنین

تنها در صورتی که حکم  به  کند که آیا اظهارات ادعاشده صحت دارند یا خیر.تعیین می

 ,Twomey ها داده شود دادخواست به جریان خواهد افتاد.)صحت و کفایت آن

توسط نهادهای  ( در کلمبیا واکوادور نیز دلیل رسمی که بتواند از نظر فنی2011:16-17

 .(Welp & Milanese, 2018 :1383یابی شود، الزم است )انتخاباتی ارز

باید توسط منشور شهرداری  شهری شروع برکناری مقامات محلی دالیلدر روسیه،

اعمال غیرقانونی خاص باشد که با حکم دادگاه تعیین  مشخص شود اما باید محدود به

ای را برای ویژههای دادرسی خود ضمانتینیدادگاه قانون اساسی روسیه در آاند.شده

اجرای فرایند مطابق با قانون اساسی و اصول حکومت خودگردان محلی ایجاد 

برای جلوگیری از ارزیابی ذهنی فعالیت مقامات محلی، دالیل برکناری  ،ویژهبه.استکرده

مورد حمایت قرار  ،تأیید قابلنباید اجازه تفسیر گسترده را بیابد و باید توسط واقعیات 

دادن به مقام معترض آوردن دالیل کاماًل مشخص و اجازهر دیوان فقط با فراهمبه نظ.گیرد

توان احترام به حقوق مقام منتخب را برای ارائه توضیحات در همه مراحل است که می

 Venice) تضمین کرد و اصول خودگردان محلی را بطور مؤثر اجرا نمود.

commission,2019:10) 
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 ری اثباتکند که یکی از الزامات مربوط به برکناتأکید میدر پرو هیأت انتخابات ملی 

 .این بهشود به این معنی که دالیل معقولی برای آن ارائه.درخواست با سند و مدرک است

ر مورد د،استال قرارگرفتهؤمعنای ارائه جزئیات در مورد اینکه چرا مقام ذیربط موردس

ها را نناخوشایند عملکرد مناسب آهای موجود در عملکرد وی که باید به طور کاستی

باشد و اثر بروز چنین مشکالتی در مدیریت محلی است. دادهتحت تأثیر قرار

(Welp&Rey,2015:76) 

رکناری بظام نبه عقیده نویسندگان اینکه کدامیک از این هر دو روش بیشتر با ساختار 

لوگیری از ج هدف که اگررسد بنظر میگردد. سازگار است به فلسفه تأسیس آن برمی

های ارسازوک بینیپیش از طریق باشد تحقق این هدف استفاده نابجا از فرایند برکناری

 ه ماهیتجه بکنند دالیل را دقیق معین سازند میسر نیست.با توماهوی اضافی که تالش می

فتن نظرگرهای برکناری در کشورهای مختلف و درداشتن این فرایند و تنوع رویهسیاسی

از یست دالیل مجلبهترین راه تهیه ،و حقوقی مدیرتی-اختالط بین مسئولیت سیاسیخطر 

سیاری بدر  این روندبرای برکناری نیست. ارائه دالیل حقوقی از یکسو با ماهیت سیاسی 

دادن اعتماد و درک آن به عنوان یک عمل سیاسی که همان از دست کشورها

نابجای  ها در خصوص کاربسترای رفع نگرانیندارد.اما ب همخوانی ،کنندگان باشدانتخاب

ات خود ه اثبنای را شرط بداند و قانونگذار اثبات الزامات رویهاین روش،مناسب است که 

 دم باشب جرایمربوط به ارتکامذکور در قانون برای برکناری  مگر آنکه دالیلدالیل را. 

 شد.ها مستلزم رسیدگی قضایی بوده باکه از نظر قانون اثبات آن

 یيد درخواستأبررسی و ت .2-5

تعداد مشخصی از امضاها وجود الزام به  ،های ابتکار شهروندیهمچون دیگر مکانیسم

مرجع این .کندآوری و تأیید امضاها را ایجاب میگیری،نیاز به جمعبه منظور برگزاری رأی

حل برکناری از در ونزوئال شورای ملی انتخابات همه مرا گردد.ن معین مییانویید در قأت

(. در The Carter Center,2005:26 )یید می کند.أآغاز درخواست تا پایان را مدیریت و ت

 ((Lawal,2015:998یید کمیسیون مستقل ملی انتخابات برسدأتنیجریه امضاها باید به 

یید صحت امضاها و تحقق شرایط را أدرلهستان و اسلواکی شوراهای محلی مسئولیت ت
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 (برعهده دارندSmith,2013:201در برکناری.) اغلبهای محلی در آمریکا منشی محلی که 

.در بریتیش کلمبیا افسر داردیید شرایط درخواست را أفردی غیرحزبی است مسئولیت ت

بینی وجود پیش (Griffith& Roth,2010:7)دار استعهدهوظیفه را این ارشد انتخابات 

ایی درخواست نقش عمده داشته باشد و در تواند در تضمین صحت نتایج نهاین مراجع می

صورت محقق شدن برکناری زمینه تمکین مقامات برکنارشده را به نتیجه اعالمی از سوی 

 مردم بدلیل اعتماد به صحیح بودن فرایند آن فراهم سازد.

 برگزاری انتخابات برکناری و جایگزینی فرد برکنار شده .3-5

نتخابات و انتخاب جایگزین برای مقامیست که پس از تأیید شرایط، نوبت برگزاری ا

ها برگزاری انتخابات ویژه برای تعیین جایگزین مورد توجه شود.در برخی نظامبرکنار می

شود و سپس طی یک انتخابات پرسی برکناری برگزار میاست.یعنی ابتدا همهگرفتهقرار

دارند که هر دو فرایند وجوداما کشورهایی نیز  گیرد.مجزا انتخاب فرد جانشین صورت می

 بخشند.پرسی برکناری و انتخابات جایگزین را در طی یک انتخابات واحد تحقق میهمه

دهندگان مدنظر است.اولین یأال از رؤدر این کشورها در یک انتخابات پرسیدن دو س

سؤال در مورد اینست که آیا صاحب پست باید برکنار شود؟پرسش دوم اینست که اگر 

 .ال تصویب شود چه کسی باید جایگزین صاحب پست شودؤاری در اولین سبرکن

ها با مالحظاتی همراه است.برگزاری انتخابات جایگزین کاربست هر دوی این روش

های انتخاباتی ترکیب همزمان با برکناری ممکن است فرایند برکناری را با موضوع سیاست

اما در روشی که نخست را داشته باشد. تیرقاب یکند و اثر تبدیل بازخوانی به انتخابات

شود شود و سپس بعد از مدتی انتخابات جایگزین برگزار میپرسی برکناری برگزار میهمه

شود تا بر برکناری بدون اینکه حواسشان توسط دیگر دهندگان اجازه داده میبه رأی

زمان کافی برای  نامزدها پرت شود تمرکز کنند.این شیوه همچنین به کاندیداهای مربوطه

دهد. مشکل در این روش هزینه و معرفی کردن و رقابت کردن برای یک پست خالی را می

این است که آیا در  دهندگانتأخیر ایجاد شده در برگزاری دو انتخابات و عدم قطعیت رأی

باشند که  بر این فرضباشد یا  کسی چهها احتماال ندانند جایگزین ممکن است اگر آن



حق سی  ربر
حق سی  ربر

  
سط  و

ت ب 
منتخ ت 

مقاما ری 
کنا رب

سط  و
ت ب 

منتخ ت 
مقاما ری 

کنا رب
م  م 

ردردردم ردم 
ظام

ن  
ظام

ن  
قی حقو اهی 
قی حقو اهی 

 

 

 

111 

 
خواهند تا یک مقام تواند حتی بدتر از صاحب پست قبلی باشد، باز هم مین میجایگزی

 (.Garrett, 2004:261-262منتخب را برکنار کنند یا خیر؟ )

 حدنصاب ه دوله مهم دیگر در این مرحله توجه بأشیوه برگزاری انتخابات، مس فارغ از

پرسی ده در همهمهم است: حدنصاب مشارکت یعنی حداقل تعداد افراد شرکت کنن

 برکناری و حدنصاب تصویب یعنی اکثریت موردنیاز برای تصویب برکناری.

 نی که به نفعکنندگان،صرف اینکه تعداد کساتعداد شرکت توجه بهبیدر مواردی 

فایت دهند کدهند بیش از کسانی باشد که علیه آن رأی میپرسی رأی میبرکناری در همه

انستن تبردا.کشورهایی نیز وجود دارند که شرط قانونی معکند.یعنی اکثریت ساده آرمی

عداد تاز  دهندگان به نفع برکناری بیشدانند که تعداد رأیپرسی را این مینتایج همه

انون ادگاه قاند. دکسانی باشد که پیش از این در انتخاب فرد موردنظر به نفع وی رأی داده

اد ا تعدببرکناری مقام منتخب محلی را اساسی روسیه یک مقرره قانونی را که پذیرش 

دانست، است مجاز میها انتخاب شدهکمتری آرا نسبت به افرادی که این شخص توسط آن

ی برکنار داند کهغیرقابل قبول می"است.این دادگاه غیرمنطبق با قانون اساسی اعالم کرده

در  ردهمان ف بلیق نتخاباتتوان عمدتاً با آراء شهروندانی عملیاتی نمود که در طول ارا می

کسب  م رااند که اکثریت الزکه به نامزدهایی رأی دادهاند. .یعنی کسانیاقلیت بوده

ن ی که ایشخاصاند. دادگاه تأکید کرد: نباید تعداد کمتری از شهروندان نسبت به انکرده

هش کا که چنین رأیی باعثگونه ایبه مقام را انتخاب کردند، به برکناری رأی دهند،

ه نظر .بودشدهندگان در انتخابات شود و نتایج انتخابات باید محافظت ارزش اراده رأی

بر  نه ،در غیر این صورت، درخواست خاتمه زودهنگام اختیارات مقامات محلیدادگاه،

د ایجا بلکه برای محدود کردن دامنه دموکراسی نمایندگی،خواست واقعی جمعیت اساس

 (venice commission, 2019:25 )"شودمی

برای رفراندوم  ،درکلمبیا مطابق قانونحدنصاب مشارکت هم گاهی موردتوجه است.

برکناری نیاز به حمایت چهل درصد آراء معتبر در انتخابات است. رأی برکناری فقط در 

درصد آراء واجدین  پنجاه و پنجصورتی معتبر خواهد بود که سطح مشارکت حداقل 

درصد مشارکت الزم  پنجاه. در اسلواکی (Welp & Milanese, 2018:1378)شرایط باشد
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 درصد تعداد کسانی که  شصتلهستان رأی  آور است و دراست و رأی اکثریت ساده الزام

 (Smith , 2013 :203) ستا اند ضروریدر انتخاب فرد موضوع برکناری شرکت کرده

 

 یراناحق برکناری درنظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی جایگاه . 6

 وطیت اگر حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم مرتبط با مفاهیمی مانند مشرو

د و یدا نموپلمی مردم ساالری باشد بعید است بتوان قبل از عصر مشروطه آن را در ادبیات ع

باشد  رانیشاید مشروطیت بتواند آغازگاه جستجوی ما در خصوص این مفهوم در جامعه ای

قانون  وه طور صریح در قانون اساسی مشروطه ب -مفهوم این مقاله در-حق برکناری.هرچند 

ر به نظولی است بینی نشدهپیشهای آن نویسجمهوری اسالمی ایران و حتی پیش اساسی

وجه حل تمسیاسی ایران -باید در چند ساحت موضوع بازخوانی را در نظام حقوقی رسدمی

ناصب ایر مسعزل نمایندگان مجلس را با باید حق برکناری یا  قرار داد بدین ترتیب که

ای دار از ابتدا هم مجلس حق برکناری نمایندگان .انتخابی یا انتصابی جدا دانست 

 مردم شاید اولین بار درخواست جمعی ازدر خصوص حق برکناری است.نی بودهاطرفدار

دعا که ا این ابریز قابل توجه بوده باشد.جمعی از مردم تب تبریز برای برکناری نماینده خود،

است خواستار عزل کنندگانش در مجلس شورای ملی خیانت کردهمستشارالدوله به انتخاب

 (137-175 :1390او شدند )سلطانی ،

رتباط تی ادر برکناری نماینده ، مهمترین عنصر تاثیرگذار، ماهیت نمایندگی و چیس

 ،نندبدات از باب وکالماهیت نمایندگی مجلس را نماینده با شهروندان است. اگر برخی 

ت یا حکوم"اه .در این دیدگباشدآنان علی القاعده باید مورد قبول نماینده حق برکناری 

باید  ت کهحاکمیت سیاسی به معنی کشورداری و تدبیر امور مملکت است و این مقامی اس

 شخاصاز سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا ا

ش یک مأموریت وکالت از سوی شهروندان بی حکومت حیت واگذار شود وصالذی

 وسویه حلّ یک توانند قرارداد مزبور راو موکل یا موکلین هر زمان که بخواهند می نیست.

ت از وکال و نمایندگی مجلس وکالت از طرف مردم است و به نظر اکثر فقها فسخ نمایند

 (12۸-145: 13۸5)حبیب نژاد، «عقود جایزه است
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ابطه ر ران،د که در قانون اساسی جمهوری اسالمی اینمعتقد باش حقوقدانانیاگر لذا 

 ین گروها. دنمیان نماینده و مردم همان وکالت است باید به همین قاعده هم پایبند باش

ه ب. ایندد نمدر قانون اساسی استنا ممکن است به مشروح مذاکرات و نیز مفاد برخی اصول

ان به عنو وقتی مردم کسی را»: آمده استمشروح مذاکرات قانون اساسی عنوان مثال در 

ساسی، ا)مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون « کنند وکیل مردم استنماینده انتخاب می

 شده چنین ذکر قانون اساسی (5۸)نویس اصل (.حتی در نخستین پیش۸43ـ  ۸45: 13۶4

شوند، ستقیم و مخفی انتخاب میمبه طور  از نمایندگان ملت کهمجلس شورای ملی  "بود:

 :137۸ ،)کاتوزیان"یندگان از طرف تمام ملت وکالت دارندگردد.این نماتشکیل می

در »مده است: آقانون اساسی نیز  (۶7)(.در متن سوگند نامه نمایندگان مذکور در اصل 207

 هممینی خمام انات برخی از بیا.«.انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم... 

 ل کنند؛م عمملت اگر وکالیشان خواستند برخالف اسال ":تواند مؤید این دیدگاه باشدمی

از یز نگروهی  .(البته34: 1370خمینی،امام )"مردم مختارند وکالیشان را عزل کنند

رأی مجدد دمطرفداران نظریه وکالت، حق عزل نماینده توسط مردم را نپذیرفته و تنها ع

 واند)نجفی اسفاد ها را ضمانت اجرای این نوع وکالت معرفی کردهبه آن مردم

 (1۶2: 1379محسنی،

،به مفهوم مندرج در این مقاله،در بر کناریحق در هیچ متن و سند قانونی بحث از  اما

. در چند سال نیامده استیا دیگر مقامات منتخب چون رئیس جمهور نمایندگان  خصوص

یون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش کمیساخیر و در 

یکی از ضمانت اجراهای نظارت بر رفتار مورد نمایندگان مجلس (در 19/2/1390)

ت و تصویب ألغو اعتبارنامه نماینده}متخلف{به پیشنهاد هی"(، 4نمایندگان )بند ر ماده 

در این گزارش  2صره شد که البته مطابق تبقرار داده "مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی

اعمال این بند منوط به تصویب شورای نگهبان بود.همین بند در مصوبه جلسه علنی  مورخه 

به  30/7/90مورد تأیید نمایندگان قرارگرفت ولی شورای نگهبان در نظر خود ) ۶/7/90

چون " 4ماده  "ر"( در بررسی مصوبه مجلس اعالم نمود که از جمله بند 44259شماره 

باشد،خالف احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می مغایر
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 ( بعد از نظریه 21/10/90.در گزارش کمیسون مشترک)"اصول متعدد قانون اساسی است

ون اقدام به حذف بند مربوط به لغو اعتبار نامه نمود و در مصوبه یشورای نگهبان ،کمیس

 (79: 139۶یب نژاد و عامری ،گونه شد.)حبنهایی قانون نیز همین

هایی از های کلی انتخابات رگه( سیاست13توان در بند )تنها می در اسناد جدیدتر

گی، رعایت تعیین سازوکار الزم برای حسن اجرای وظایف نمایند "موضوع را پیدا نمود:

ر زم دات القسم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی اقتصادی و اخالقی و انجام اقدام

ینکه این ااما در مورد  "نیا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبا صورت زوال

اری تواند باشد تصریحی صورت نگرفته است .بدین منظور تقاضای برکنسازوکار چه می

 کرد. توان به عنوان سازوکار پیش بینیاز سوی مردم یا مجمعی به تأیید مردم را می

 ه مفهومب داراعضای شوراها یا شهر ی شهر نیز حق برکناریدر قوانین و مقررات شوراها

یا  عضاو عزل ا مذکوردر مقاله یعنی از سوی شهروندان مورد تصریح قرارنگرفته است

قیم مست انحالل شورا دارای مکانیسمی از طریق نهادهای عمومی و نه اراده و خواست

که به نظر ست. در حالیاهای حل اختالف شهروندان،و به حکم نهادهایی مانند هیات

تواند درگاه مناسبی برای ورود رسد در نظام حقوقی ایران شوراهای شهر و روستا میمی

 مفهوم بازخوانی مقامات منتخب باشد.

استفاده  "سوگند"شاید طرفداران نظریه حق بازخوانی مقامات بخواهند از ظرفیت 

هایی است که در مبقیه پست نمایند به گونه ای که چون سوگند هم علت محدثه و علت

است،عدم ادای سوگند یا شکستن سوگند)حنث( می تواند نشان آن سوگند الزامی شده

آیت اهلل دهنده خیانت در امانت و  آغاز شروع فرآیند حق برکناری باشد.در همین جهت 

 نائینی معتقد بود هر کس از مسئولین از جمله نمایندگان مجلس در انجام وظایف محول در

مانند خیانت در سایر امانات رسماً موجب انعزال ابدی و سایر »کند  قانون اساسی کوتاهی

( و در مشروح مذاکرات هم این نکته 7۸: 135۸نائینی ،«.)اشدبعقوبات مترتبه بر خیانت می

این موضوع را هم تذکر بدهید که هر نماینده ای که این "است کهمورد اشاره قرارگرفته

و شهید بهشتی در تأیید این مطلب می گوید "نکرد از نمایندگی ساقط استسوگند را یاد 

: 1،ج 13۶4.)مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی"این دیگر معلوم است"



حق سی  ربر
حق سی  ربر

  
سط  و

ت ب 
منتخ ت 

مقاما ری 
کنا رب

سط  و
ت ب 

منتخ ت 
مقاما ری 

کنا رب
م  م 

ردردردم ردم 
ظام

ن  
ظام

ن  
قی حقو اهی 
قی حقو اهی 

 

 

 

115 

 
باید توجه داشت که هرچند اصل انعزال شرعی در مقامات  در مورد سوگنداما  (۸13ص

 قابلیت پذیرش داردر یا نمایندگان جمهوصورت حنث سوگند توسط مقاماتی مانند رییس

ولی ضمانت اجرای بیرونی آن مانند درخواست برکناری مسئول شکننده سوگند مشخص 

و نظام حقوقی منطقی،معقول وغیر قابل سواستفاده ای  برای سازوکارهای آن وجود  نیست

جود نداردو تا زمانی که چنین نظامی قانونی، شفاف،متقن وغیرقابل تفاسیر ناشایست و

ندارد،عدم بحث از عزل نمایندگان بهتر از اجرای ناقص،شتاب زده و خسارت آفرین آن 

 (۸5: 139۶)حبیب نژاد و عامری ، می باشد .

ق حباط اما آیا غیر از مواردی که در فوق بیان گردید نمی توان به امکان استن

ا وانیم بی تمآیا برکناری)بازخوانی(در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران اندیشید؟

لی داخ تفاسیری مردم ساالرانه و مردم محور به سمت و سوی ایجاد این حق در نظام

صل را ید ااندیشید؟مخصوصا که بر اساس قاعده ای مهم ،در تفسیر متون حقوق عمومی با

 1395اد،ب نژبر تفسیر به نفع حقوق و آزادی شهروندان و مقید کردن قدرت قرار داد)حبی

به  داوندخاز سوی  قانون اساسی حق تعیین سرنوشت پنجاه و ششم ر مطابق اصلاگ( . ۸5:

، باشدمی آرای عمومی به اتکایامور کشور  ه،ادارششماست و هم طبق اصل شدهمردم داده

جود مبانی اساسی حق برکناری در نظام حقوق اساسی ما وحداقل باید پذیرفت که 

ایده نها فکه ادامه تصدی منصبش نه ت -مقامیدارد.بدون شک حق شهروندان در برکناری 

عیین تحق  هم مصداق اعمال -ای برجامعه ندارد و بلکه زیان و ضرر را به همراه دارد

 سرنوشت و هم مصداق ابتنای اداره امور کشور بر آرای شهروندان است.

فقط نباشیم به این معنا است که حق مردم در تعیین سرنوشت را تفسیراگر معتقد به این 

و صرفا انتخاب  )مرحله تاسیس حکومت(در ساحتی از آن یعنی برپایی نظامی سیاسی

ایم و ابتنای اداره امور کشور را هم به تفسیری مضیق از صرف زمامداران محدود کرده

توان چنین در اصل ششم نمی "اتکا"از واژه که ایم درحالیکاستهفروشرکت در انتخابات 

هم اصل ( و 21: 139۸نژاد و عامری،ده ای را دریافت)حبیببرداشت مضیق و محدودکنن

تر را به تر و موسعظرفیت آن را دارد که تفسیری شایسته ششمو هم اصل پنجاه وششم 

تر داده شود و فقط به مثابه ابزاری برای و به مردم نقشی بیشتر و عینی همراه داشته باشد
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 دم بعد از آن تبدیل نشود.مؤید این تفسیر رساندن زمامداران به زمامداری و خلع سالح مر

و در "کنار رفتن مردم"آن است که در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی نگرانی از

نتیجه فساد صاحبان قدرت وجود داشته و لذا بر اینکه مردم در جریان امور باشند تأکید 

( هرچند در  3۶1-3۶2 :13۶4مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، گردیده است)

 شود.مقام نگارش اصول،اصلی ناظر بر حق برکناری دیده نمی

در نصوصی صریح به هرحال نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی نمی توان به 

توان در مبانی ولی می دست یافت کارگزاران منتخب توسط مردم خصوص حق برکناری

مانند –زاری در حکومت اسالمی برخی از نظریات در خصوص ماهیت نمایندگی و کارگ

قانون اساسی به اصل  برخی از اصولو یا در میان  -1نظریه امانی دانستن حکمرانی

هرچند نیاز است تا نظام حقوقی هم در این خصوص اقدام به .مشروعیت این حق پی برد 

لفه های بومی نماید و هم چگونگی اجرا و اعمال این حق به ؤپردازی بر مبنای منظریه

های سیاسی و جناحی و در یک بستر حقوقی متین صورت شفاف و به دور از هرگونه نگاه

 در قالب قانونی متقن و منسجم مشخص گردد.

 

 نتيجه گيری

در  ای دیگرشورهدر این مقاله سعی شد تا با مطالعه ای تطبیقی و استفاده از تجربیات ک

است و  نظری حق هم  دارای مبانیحوزه حق بازخوانی نشان داده شود که استفاده از این 

هایی برای اعمال این پذیرد و مکانیسمهم به صورت عملی در کشورهای متعددی انجام می

ده نی شحق در چارچوب فرآیندی که بر مبنای نظام حقوق اساسی بومی کشورها پیش بی

 شود.است ،به کار گرفته می

                                 
 حقوق نظام در یعموم  مناصب بودن یامان(، 139۶احمد ،عامری، زهرا ) نژاد ، سید : حبیبمطالعه بیشتر ر.ک برای 1

 ی،فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره دومعلو شهیاند بر دیتاک با ایران یاساس
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 ضعیفیا ت برای تقویتاری ابز به عنوان ازخوانیببررسی این موضوع که آیا حق 

 راینداست مستلزم فحص و بحث پیرامون ابعاد مثبت و منفی این فقدرت دموکراتیک 

ر یط زیدر صورت تحقق شرا ه مکانیسم برکناری،دهد کنشان می نویسندگان بررسی.است

 :خواهد داد، عملکرد نهادی خوبی را نشان 

یل ا به دالتش ره با مقامی که مشروعینخست اینکه شهروندان این سازوکار را برای مقابل

. اسییل سیو نه به دال استفاده کنند مربوط به وظایف مدیریتی خود از دست داده است

 به مربوط که سیاسی هایحساب فصلوحل برای مکانیسم این از استفاده استبدیهی.

 خواهد دموکراسی تحکیم و عملکرد در مشکالت بروز باعث نباشد مربوطه مقام مدیریت

قق أیید تحرای تبسازوکار استفاده از این ابزار دقیقا تبیین گردد و مرجعی .دوم اینکه شد

آن  تیجهنمقدمات اجرایی آن وجود داشته باشد.درصورت تحقق شرایط قانونی الزام به 

کناری بر قانونیمهم است که چارچوب  نماید. براین اساس بسیارناپذیر میامری اجتناب

مالً انیسم کاآن یک مک روندایجاد شود و یا محلی در سطح ملی یا منطقه ای  ،توسط قانون

 های سیاسی واختالط میان مسئولیتشده باشد.باید از هرگونه شده و نهادینهگذاریمقررات

تقیم دهد گرچه درمیان ابزارهای دموکراسی مس. مطالعات نشان می جلوگیری شود قانونی

ه ت استفادکاربردترین ابزار است لیکن در صوری که دارد کمبازخوانی مقامات بدلیل آثار

 قی شود.تواند مقوّم دموکراسی تلصحیح از آن می

بینی استفاده از این مکانیسم صورت همچنین اگرچه در نظام حقوقی ایران پیش

مبانی برخی از نظریات در خصوص ماهیت نمایندگی توان با مراجعه به است اما مینگرفته

قانون  تر از برخی از اصولبا تفسیر موسعزاری در حکومت اسالمی و یا و کارگ

این مکانیسم را در نظام حقوقی کشورمان ثابت دانست. هرچند هم اصل مشروعیت ،اساسی

پردازی در این حوزه توسط حقوقدانان خالی است و هم باید پس از ارایه جای نظریه

ضیات جامعه شناختی کشورمان و البته با ای بومی و مبتنی بر چارچوب ها و مقتنظریه
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 و فارغ از  -کمک از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حق برکناری ،به مدلی اجرایی

 های سیاسی و جناحی در اعمال این حق برای شهروندان اندیشید.نگاه
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