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Abstract 

Nowadays It is common and obvious to consider responsibility against the public 

officials and prosecute them due to authorities and jurisdictions which they possess 

which is applicable according to its various aims and effects in different ways by the 

relevant institutions. Political prosecution and hearing is considered as a special and 

also effective mechanism and sanction to prosecute officials and exercise 

responsibility against them which is used along with the other mechanism such as 

warning, questioning, interpellation, government censuring and judicial and 

administrative proceeding. In this research, by a descriptive_ analytic approach, the 

nature. History and function of political judgment as a monitoring mechanism 

against some high officials in the presidential system and the president in the 

republic parliamentary system has been deliberated and compared with other 

supervisory mechanism has been described. Political judgment is a process of 

investigation and hearing about some crimes and infractions committed by some 

high officials which will be done by a political unit and results in a political verdict. 
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 چکیده
صبححیت و اختیباتا ی  به از آ     سبب   بهآنها  بازخواستطرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی و 

داف و نتایج مختلف برخاسته از آ ، دت برخوتداتند، امروزه امری مبرهن و معمول است  ه بنا به اه
یک سبازو ات و   عنوا به. قضاوت سیاسی شودیماعمال  تبطیذی متعددی  وسط نهادهای هاقال 

منصببا  و  عقیب  آنهبا    منظوت طرح مسئولیت صباح  قوی، به حالضمانت اجرای ویژه و دت عین 
ی هانظاتتیضاح، سانسوت دولت، ، استسؤالمطرح است  ه دت  نات نهادهای دیگری همچو   ذ ر، 

 اتیخچبه و   ،، ماهیبت  حلیلبی -دت این پژوهش با تویکرد  وصیفیشود. قضایی و اداتی استفاده می
ی اجرایی دت نظبا   باالتدهیک سازو ات نظات ی علیه اغل  مقامات  عنوا به ات رد قضاوت سیاسی 

با سبایر   سهیمقابرتسی شده و دت ی جمهوتی پاتلمانی هانظا تیاستی و همچنین تئیس  شوت دت 
به جرائم و  خلفبات   تسیدگیسیاسی یک فرایند  ی نظات ی  عریف و  شریح شد. قضاوتسازو اتها

 ردیگیمصوتت سیاسی  مرجع وسط یک  ه  استخاص ات کابی از سوی برخی مقامات حکومتی 
 .شودیمنجر م سیاسیبه صدوت احکا  و  صمیمات داتای ماهیت   ه
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 مقدمه
ی اسبت  ادهیب پدجوال  اس  عصیانگر قدتت سیاسی دت عرصة پهناوت جامعبة سیاسبی، اگر به    

اهبد  ی جب  نابسبامانی نخو  اجهینتخودآگاه و اتادی، اما اگر بر لگا  زتین مسئولیت، مقید نباشد، 
داشت.  قیید سلطة این پدیدۀ گری ناپذیر، امری است الز  امبا سبخت و پیچیبده. اندیشبمندا      

.  فکیک قدتت اندفرسوده هاقلممنظوت اتائة تاهکاتی برای  حت  نترل دتآوتد  آ ، سیاسی به
تاهکباتی   نی بر یقوقدتت تا  نترل  ند،   واندینمفرض  ه  ی ی ج  خود قدتت با این پیش

 ه اندیشمندا  متعدد از اتسطو گرفته  ا پژوهشگرا  عصر توشنگری همچو  جبا  ال،،   است
. نظریبة  فکیبک   انبد پرداختهمنتسکیو و ژا  ژا، توسو، بدا  اذعا   رده و به شرح و بسط آ  
بر اعمال قدتت خود، اعمال قدتت و واگذاتی هر قسمت آ  به نهادهایی مستقل از هم  ه عحوه

تاهکاتی جهبت  ضبمین حقبوق     عنوا بهدیگر تا نی  نظاتت و  نترل  نند،  قدتت  وسط قسم
شهروندا ، منافع ملی و مصالح عمومی، طرحی است بسیات پیچیده و فنی  ه با تفبع نقبایو و   

 نحو مطلوب دت حال پیمایش است.ی خود، مسیر  کامل و پختگی تا بههای است
ی مختلف هر ند امبروزه امبری مببرهن    هاال دت قامکا  طرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی 

، اما دت گذشته  نین نبوده است. مسئول دانستن  اتگ اتا  حکومتی دت برابر عمو  شبهروندا   است
صاحبا  اصبلی قبدتت، نتیجبة  رییبر و  حبوالت ناشبی از عصبر توشبنگری و تنسبانس دت           عنوا به
ی اندیشبمندا   هبا یتوشبنگر از  متأثرم و ی هفدهم و هجدههاسدهی هاانقحبدنبال  ه به استاتوپ

یک حرببة   عنوا بهب تگی همچو  توسو، گروسیوس، پوفندتف و ال، پدید آمد. قضاوت سیاسی، اما 
ی هفبدهم و  هبا سبده ی هبا انقبحب و  خواهانبه یآزادی هبا جنببش نظات ی علیه مقامات، نه محصبول  

 نهبا دسبتاوی     عنبوا  بهمیحدی بود  ه  هجدهم، بلکه ابتکاتی از پاتلما  انگلستا  دت سدۀ  هاتدهم
 پاتلما  علیه دتبات، به یک سنت و تویة غال   بدیل شد.

ی هبا یدگرگونو  هاانقحببا  وجه به  حوالت سیاسی اخیر دت اطراف جها  و همچنین بروز 
ی حقوقی دت برخی  شوتهای دت حال  وسعه،  وجه به نحوۀ  یدما  قدتت و نهادهبای  هانظا 

یک حربة نظات ی  عنوا بهامری شایا   وجه است  ه دت این میا  نهاد قضاوت سیاسی سیاسی 
عبباتت دیگبر   دتستی شناخته شبده و اسبتفاده شبود. ببه    مهم دت فرایند نظاتت و  عادل، باید به

پرسش این است  ه نهاد  اتیخی قضاوت سیاسی  ه  جربه طوالنی تا دت وتای خبود ببه همبراه    
ی برخوتدات است و با ظهوت الگوهای جدید طرح مسبئولیت سیاسبی همچبو     داتد، از  ه ماهیت

 ، استیضاح و سانسوت دولت  ه  وجیهی برای  اتبرد آ  وجود داتد.سؤال
 ا دت ابتدا با اتائه  صویر دقیقی از مفهو  قضاوت سیاسی به ماهیبت   میبر آندت این پژوهش 
گسترش ایبن نهباد تا دت  نبد  شبوت مهبم       و آنگاه  اتیخچة پیدایش و بردهاصلی این نهاد پی 

 .ی حقوقی مختلف شرح دهیمهانظا برتسی  رده و سپس مبنا و  ات رد آ  تا دت 
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 ماهیت قضاوت سیاسی
جبر ، از مسبائل پر بالش     خلبف و  ات کباب  سبب   آنهبا ببه   ة عقی  مقامات سیاسی و محا مب 

ایبن   جایگباه  ۀاهمیبت ویبژ   حساسیت و  را ه، حقوقی دت ن د اندیشمندا  بوده است یهانظا 
افراد از یک طرف و امکا  ات کاب برخی جرائم دت  ات وب پایگاه سیاسی و اجتماعی خباص از  

 .طوت ویژه صوتت پذیرد ند  ه  عقی  و محا مه مقامات سیاسی بهطرف دیگر ایجاب می
تیشبه دت بریتانیبای    ،مقامات  وسط یک مرجبع سیاسبی   خلفات طرح تسیدگی به جرائم و 

های خاص و پیچیبده ببود    هاتدهم میحدی داتد  ه متأثر از برخی اوضاع و احوال و سنت سدۀ
حقوقی  شوتهای مختلف نی  تسبو    یهادت نظا از سدۀ شان دهم به بعد  ژهیو ه پس از آ  به

 .(261: 1376)بوشهری،   رد
 حقب  آ  تا   الز  است ات ا  و شرایط نخست ، عریف جامع و مانع از قضاوت سیاسی برای
گونبه  به دت نظبا     قضباوت سیاسبی آ   . یب  دهبیم  یو مواتد مشبابه تا از آ   م   نیم شناسایی

فدتاسبیو   ،  شوتها همچبو  فرانسبه، آلمبا    دیگر دت و شد پیاده و  ی یتبریتانیای ساب  طرح
 :یر استزداتای ات ا  و شرایط  حق  ، آمریکا  وسعه یافت ۀتوسیه و ایاالت متحد

 

 یک فرایند دادرسی و محاکمه عنوانسیاسی به قضاوت .1
آ  است  ه یک فرایند دادتسبی و   ،طوت ه از نا  آ  پیداستقضاوت سیاسی هما  ةولیجنس ا

داتی و ، اقضبایی  ۀعمبد  ةبراساس مرجع تسبیدگی ببه سبه دسبت     دادتسی عموماً .محا مه است
یدگی به جر  و  خلفات یک نوع نظا  تس دت دتجة اولقضاوت سیاسی  .شودیسیاسی  قسیم م

اشبخاص مبوتد  عقیب  و    ،  ه به موج  آ   حت یبک آیبین دادتسبی ویبژه     شودیمحسوب م
دادگسبتری   یهبا دادگاه دادسرا و ، ه دت نظا  دادتسی قضاییگونههما  .گیرندمحا مه قرات می

تی دادتسبی ادا  نظبا    ننبد و دت  عقی  و محا مبه مبی   و آنها تابه جرائم شهروندا  تسیدگی 
  ابه ات کاب  خلف  وسط مجریا  اداتی پرداختبه و مر کبب   ییقضانهادهای شبهمراجع اداتی و 

 ،  خلبف و ات کباب جبر    ،صبحح یدت قضاوت سیاسی نی  نهادهای ذ،  نندیتا  عقی  و  نبیه م
 .دهندیمقرات تسیدگی  و انجا  وظایف  وسط مقامات حا میتی تا موتد پیگرد قصوت دت

 

 رسیدگی به اتهامات مقامات حکومتی منظورمثابة ابزاری بهبهاسی قضاوت سی. 2
، دت شخو موتد دادتسی )قضایی و اداتی(اولین وجه ممی  قضاوت سیاسی دت مقابل سایر انواع 

متصبدیا   اینکه شوند. میدت قضاوت سیاسی اشخاص و مقامات سیاسی محا مه  .ا ها  آ  است
وجود نداتد و ایبن   ثابتی ۀقاعد د قضاوت سیاسی قرات داد،موت  وا یمتا  کومتیمناص  ح  دا 
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بایبد  وجبه    البتهاساسی و عادی آ  جست.  وانینطوت اختصاصی دت قتا دت هر  شوت باید به امر
سیاسبی  از شبمول قضباوت    ،اداتی داتنبد  ة ه عمل آنها جنبب  یاداشت  ه اصوالً مدیرا  حرفه

حبا میتی   ةآیند اما جنبب حساب نمیسیاسی به برخی مناص   ه ل وماً. همچنین ندهست خاتج
عبالی  دیبوا   قضبات  چبو   هم ،گیرنبد داتند نی  دت برخی  شوتها موتد قضاوت سیاسی قرات می

 آمریکا. ۀدت ایاالت متحدی نظامی باالتدهیا فرماندها  فدتال 
قضبباوت سیاسببی فقببط دت مببوتد  قببانو  اساسببی ایبباالت متحببده، 4-1مببادۀ بببه موجبب  

به موج  قانو  اساسی  .شوداعمال می 1و مقامات  شوتی جمهوتسیجانشین تئ ،تجمهوسیتئ
وزیبرا  مشبمول    هیبأت اعضبای   ة لیب و  جمهبوت سی، تئب 1993فرانسه پیش از اصححات سال 

فقبط ببه    2007و  1993 ه این امر به موج  اصبححات سبال    گرفتندیقضاوت سیاسی قرات م
جمهبوت مبوتد   نی  فقط تئیسو توسیه ایتالیا  ،آلما  دت  شوتهایاختصاص یافت.  جمهوتسیتئ

 گیرد.قضاوت سیاسی قرات  می
 

عقیا  و  مبناای ت  قاانونی، تکالیف انجام قصور از  و یاارتکاب جرم یا تخلف . 3
 مقاماتمحاکمة 

فعل متخلفانه باشد و هبر عمبل    یاتسیدگی به یک ا ها   یفری  برای طرح قضاوت سیاسی باید
 فباوت   (.111: 1382)فروغی،   واند دستاوی ی جهت طرح قضاوت سیاسی شودنمیی اقاصرانه
ببا قضباوت    یاسبت یتمهین-یپاتلمانمهیهای پاتلمانی و ناستیضاح یا سانسوت دولت دت نظا  ۀعمد

عمبومی،   را ه استیضاح بنا به هبر دلیلبی اعبم از ناتضبایتی     ، همین مشخصه استدت سیاسی 
و مقامبات   وسبط   ی قبانونی هاتیمسئولدت انجا   تیریسوء مده هرگونیا نظر سیاسی و اختحف
  عقیب  و قضباوت    به یدتحبال  ،مطبرح شبود    وانبد یافراد  حت مدیریت و نظاتت آنها مب حتی 

. باشدجر  یا  خلف برجسته دت انجا  وظایف قانونی سیاسی باید مسبوق به یک ا ها  به ات کاب 
زمینة طبرح قضباوت سیاسبی تا فبراهم       واندینمی امجرمانهالبته باید  وجه داشت  ه هر فعل 

، زمینة طرح قضاوت اندشدهخاصی  ه دت قوانین  مربوط مشخو  جرائم ند، بلکه  نها ات کاب 
ی  به امکبا    اگونبه بهماهیت ج ایی داتند،  صرفاًیا  جرائم. این دست  نندیمسیاسی تا فراهم 

ببر ماهیبت ج ایبی، خصبلت     تد یبا آنکبه عبحوه   ات کاب آنها  وسط عمو  شهروندا  نی  وجود دا
 ریپذامکا ی خاصی هاقال نحو  ه ات کاب این افعال  نها دت مدیریتی یا اجرایی هم داتند، بدین

 نهبا دت صبوتت قصبوت و     جمهبوت سیتئب قانو  اساسی فرانسه،  68مثال بنابر مادۀ  طوتبه؛ است
یا آنکه بنابر قانو  اساسبی آلمبا     است ی مسئولجمهوتاستیت و اهی آشکات دت انجا  وظایف 

 .استنقض قانو  اساسی یا قانو  فدتال قابل  عقی  و محا مه  دت صوتت جمهوتسیتئ

___________________________________________________________________ 
1. Civil officer 
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سبب  ات کباب   آمریکبا مقامبات مبذ وت ببه     ۀقانو  اساسی ایاالت متحد 4-1مادۀ به موج  
قبانو    93 مبادۀ وند. شمقا  خود بر نات می از 4و جنحه 3سنگین یا سایر جرائم 2 ات شا ،1خیانت

جمهوت دت صوتت خیانت به  شوت یا ات کباب جبر    تئیس دیگویاساسی فدتاسیو  توسیه نی  م
قانو  اساسبی فرانسبه    پیشین 68 مادۀ است. همچنین به موج  بر ناتسنگین قابل محا مه و 

ت نی  ات کاب جر  خیانت ب تگ علیه  شوت و سایر اعضای هیأت دول سب جمهوت صرفاً بهتئیس
شا  قاببل پیگیبری و محا مبه دت دیبوا      فها دت حین انجا  وظایات کاب جرائم و جنحه علتبه

 د.هستنعالی عدالت 

 

 در قضاوت سیاسی کنندهرسیدگیو  کننده یمرجع تعق عنوانبهیک نهاد سیاسی  .4
 ا همین ویژگی است  ه آ  تا از سایر انواع محا مات مجب  ،اصلی قضاوت سیاسی ةوجه مشخص

برخحف تسیدگی قضایی و اداتی  ه  وسبط دادسبرا و دادگباه و مراجبع     دت این فرایند  . ندیم
دادگباه  ،  میته یا  میسبیونی مر ب  از اعضبای پاتلمبا     ، پاتلما ، ردیگیمیی صوتت قضاشبه

سرا و دادگاه قضایی یک داد ةمثاببهو یا یک نهاد ویژۀ برخوتدات از ماهیت سیاسی، قانو  اساسی 
)فروغبی،   پردازنبد مقامات  حت یک آیین دادتسی ویژه می ةمحا م و به  عقی  وشوند میاتد و

شوتای فدتاسیو  دت توسیه، دیوا  عالی عبدالت   آمریکا، ۀ نگره دت ایاالت متحد(. 102: 1382
دادگاه قانو  اساسی دت آلما  و و دت نظا  ساب  فرانسه و دیوا  عالی دت نظا   نونی این  شوت 

 .تالیا از جمله نهادهایی هستند  ه مسئولیت انجا  قضاوت سیاسی تا بر عهده داتندای
 ژهیب و ر یبی از اشخاص سیاسی و غیرسیاسبی ببه   ، نندهدت برخی مواتد  ه هیأت محا مه

دو یبا  نبد مرحلبه و     طبی  ه فرایند محا مه دت  گاهیا آن هستنددادگستری ی هاقضات دادگاه
 شخیو اینکبه آیبا مبوتد از مبواتد      ،ردیگیمحً مستقل از هم صوتت م وسط دو یا  ند نهاد  ا

ببا   باید ه دت این صوتت  شودییا نه اند ی سخت و پیچیده م شودیقضاوت سیاسی محسوب م
طبوت  ببه  .یب  داد ی طبی  سایر ات ا  و شرایط  حق  قضاوت سیاسی بر آ  فرایند موضبوع تا  م 

دادگستری جمهوتی دت فرانسه  به  ر یببی از قضبات    گرفته  وسط دیوا  مثال قضاوت صوتت
است  ا به یک تسیدگی قضایی ن دیک بیشتر به  ،محا م دادگستری و نمایندگا  پاتلمانی است

عناصر و  وسط این دیوا ،  را ه دت فرایند محا مه ( 154: 1387زاده، تسیدگی سیاسی )بیگ
دت نظبا     به یدتحبال  .سیاسبی  اوتقضب داتنبد  با    حقوقی بیشتر نمودیک تسیدگی  یهامؤلفه

دادگباه   ،مجلبس دومبا   دییب  أو  صوی پس از   جمهوتسیتئ ة قاضای محا م، فدتاسیو  توسیه
 به دت اینجبا    شبود می وسط شوتای فدتاسیو  برتسی  عالی فدتاسیو  و دادگاه قانو  اساسی،

___________________________________________________________________ 
1. treason 
2. bribery 
3  . other high crimes 
4. misdemeanors 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   6

 

 به تسبیدگی    داشبت  . البته باید به این نکته نی   وجبه ندابیشتر عناصر و عوامل سیاسی دخیل
تسبیدگی   .سیاسی به این دسته از اعمال ات کابی منافبا ی ببا تسبیدگی قضبایی و اداتی نبداتد     

 هبا و پاتلما  دت سبایر انبواع محا مبه    استاجراها و آثات سیاسی سیاسی  نها محدود به ضمانت
سیاسبی   ة وانند پس از محا مدت حدود قانونی می  نندهیدگی ند. سایر مراجع تسدخالت نمی

مقا  م بوت تا مطاب  ببا اصبول و فراینبد خبود  عقیب  و       ،هم ما  با آ یا حتی  پیش از آ  ویا 
)قضبایی،    ننبده یدگینهادهای تساین مهم دت اینجا این است  ه استقحل  ةنکت. محا مه  نند

  ه تسبیدگی هبر    ندیم ب ه خود نی  برخاسته از اصل  فکیک قواست، ایجا اداتی و سیاسی(
قضایی و اداتی  امحً مستقل از یکدیگر صوتت پبذیرد و هبر  بدا  از     ، دا  از نهادهای سیاسی

از  1بپردازنبد. صبدوت حکبم    وتسبیدگی  ببه   دیگبر، این نهادها بدو  دت نظر گرفتن  صمیم نهاد 
اما  ،یک مرجع  برئه شود ن دات کاب یک عمل  سب بهمتهم وجود داتد  ه این امکا  همین تو 
علت این امر نی  ماهیت و مبنای تسبیدگی دت هبر  بدا  از     .مرجع دیگری محکو  گردددت ن د 

معمول  عیین  کلیف دت باب صبححیت  طوت به را ه مبنای تسیدگی سیاسی  ،این نهادها است
دت تسبیدگی    به یدتحبال  ،انبد  صدی افراد است  ه دت انجا  وظایفشا   و اهی و قصوت داشبته 

همچنبین دت تسبیدگی    . ندو اهداف خاص خود تا دنبال می هادغدغه  دا  قضایی و اداتی هر
گیرند نه مبوازین حقبوقی   ند  ه دستاوی  صدوت حکم قرات میاسیاسی صالحاغل  این م ،سیاسی

آ  نقبش   رگبذات یسیاسبت و عناصبر  أث   ةشبود  با ببازیگرا  عرصب     ه این امر خود موج  مبی 
 داشته باشد. یابرجسته

 

 میم با ماهیت سیاسی و غیرحقوقیصدور حکم و تص .5
صححیت مراجع سیاسی هنگا  قضباوت سیاسبی دت صبدوت حکبم و اعمبال      براساس این قاعده، 

 یفبری همچبو     یهبا مجازات  وا یعباتت دیگر نمبه . نبیه محدود به  نبیهات سیاسی است
 ببات دت اینجا ، دادگستری است یها ه دت صححیت دادگاهتا ج ای نقدی و  بعید ، حبس، اعدا 

 سل  صححیت از  صدی و بر ناتی،همچو   ،بلکه  نها  نبیها ی  ه ماهیت سیاسی داتند رد، 
ات کاب  از همین تو باهستند. قابل اعمال دت قضاوت سیاسی یا ممنوعیت از شر ت دت انتخابات 

نی   قضایی و اداتی تسیدگیسیاسی،  ةضمن  عقی  و محا م، مقاماتاین  وسط  یادشدهجرائم 
 نهبا  شوتای فدتاسیو  دت توسیه و دادگاه قبانو  اساسبی دت آلمبا     . ممکن است صوتت بگیرد

همچنبین  حب  عب ل و    آمریکا نی   نها  ۀ نند و  نگر ل عتا از سمتش  جمهوتسیتئ  وانندیم
صبححیت احبراز مسبئولیت  عهبدآوت یبا      ل  هرگونه سمت افتخاتی یا سب  زصححیت احرا سل 

همة سیاسی دت  تالت متحده تا داتد. بر ناتی از سمت عموماً وجه مشتر، قضاوانتفاعی دت ایا

___________________________________________________________________ 
 26 :1376 ی،پناهعتیشرت.،:  قاضی  .1



 7نظارتی    سازوکاریک  عنوانبهی قضاوت سیاس

 

افراد ناصالح است  ه امکا  طبرح   د ی ش ری نین نهادی به ز ةاولی ة را ه فلسف ، شوتهاست
ببر بر نباتی ممکبن اسبت     افب و  دت برخی  شبوتها   .عادی وجود نداتد به طرقها آنمسئولیت 

و  یسبت یک امر  کمیلی بات  نند  ه معموالً مستقحً قابل اعمبال ن  عنوا ت دیگری نی  بهنبیها 
 . بعی نسبت به محکومیت اصلی داتدة جنب

قضباوت سیاسبی     ةخود محمل اولیب  ه باید  وجه داشت  ه دت نظا  بریتانیای ساب   نجادت ای
 وت شبده تا نیب  داشب   علیه مقامات محکو   یفریمجلس لردها صححیت صدوت احکا  ، بوده است

نیب   حببس و  بعیبد   ، ج ایی نی  همچبو  اعبدا    یهامجازات، ضمن ا خاذ  صمیم و حکم سیاسی
بر آنکبه یبک   ها عحوهدآ  است  ه دت نظا  بریتانیا مجلس لر دلیل این امر نی  .بات  ند  وانستیم

از نقبش و  بات رد قضبایی هبم برخبوتدات ببود و بباال رین مرجبع قضبایی دت           ببود، نهاد سیاسبی  
دیگبر براسباس    از طبرف  (.37: 1397)عباسبی،   شدیمحسوب م ا   محا م دادگستریمرلهسلس
فقط یک نهاد مر   از اشبراف   ،دت نظا  بریتانیای ساب   ه  ا همین اواخر نی  حکمفرما بود سنتی
ببر ایبن، تسبیدگی و     رده و محکو  به مجازات  ند. عحوهمحا مه   وانست اشراف و مقامات تامی

وزیرا  و اعضای  ابینه نی  دت صوتت وتود ا ها  از طرف مجلس عبوا  ببر    جرائمبرای  صدوت حکم
ببر همبین اسباس ببا صبدوت  یفرخواسبت  وسبط مجلبس عبوا  علیبه           عهدۀ مجلس اعیا  ببود.  

، مجلس لردها  به خبود هبم یبک نهباد      بود خلف شده جر  یا  ه متهم به ات کاب  یمنصبصاح 
 تا نیب  علیبه آنهبا    یج ایب  ةا مب حم ،سیاسیة بر محا معحوه، بودقضایی  یک مرجعسیاسی و هم 

البته با گذشت زما  و بسط و گسترش مفهبو  قضباوت سیاسبی دت دامبن پاتلمبا        .دادیانجا  م
و  نهبا محبدود ببه     یب  داده شبد  ی م ایی  بامحً قضب  ها مب حسیاسی از م ةا محانگلستا ، مفهو  م
و همچنین  نظات ی جدید عمحً منسو  شد یهات حربهظهو بانهایت نی  دت و  شد نبیهات سیاسی 

و انتقال اختیاتات قضایی مجلس اعیبا  ببه ایبن     2009با ایجاد دیوا  عالی  شوت بریتانیا دت سال 
 (.38و  37: 1397دیوا ، عمده  ات رد قضایی مجلس اعیا  نی  منسو  شد )عباسی، 

سیاسی فرایند  عقیب    قضاوت  ه رد عریف   گونهنی وا  ادت نهایت قضاوت سیاسی تا می
منصببا   و محا مه دت قال  یک نظا  دادتسی ویژه  وسط یک نهاد سیاسی علیه برخی صباح  

نهایبت ببه صبدوت احکبا  و  صبمیمات      دت ات کاب برخی جرائم ویژه است  ه  سب به حکومتی
 جبرائم ه بر همین اساس، قضاوت سیاسی نوعی تسیدگی ب .شودیمنجر م سیاسیداتای ماهیت 
ی  به دت  انکتهمرجع تسیدگی یک نهاد سیاسی است. اما  دت آ ی است  ه اژهیو حت نظامات 

ی و احرفبه و  1اینجا باید به آ  اشاته  رد آ  است  ه قضاوت سیاسی نوعی از مصبونیت شبرلی  

___________________________________________________________________ 
عد عامة  شوت دت اموت قضایی، انتظامی، ی و معاف بود  برخی افراد از قواریناپذ عرض. منظوت از مصونیت شرلی، 1

یی اجباتی محل خدمت و یا جاجابهمالیا ی و غیره است. این مصونیت بعضاً به مفهو  عد   رییر شرل یا عد  
دتموتد نمایندگا  مجلس، آزادی دت بیا  و تأی است. هدف از این نوع مصونیت حفظ استقحل شرلی فرد و 

 (.92-93: 1385ی، نیینا) وسلی  باشدیمجرای وظایف عد   عرض به وی و  أمین حسن ا
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. قضاوت سیاسی تسیدگی مضاعف به یک ا هبا   شودینمویژه محسوب  صوتتبه عقی  مقامات 
. شبود یمب  ه هم ما  با تسیدگی قضایی یا پیش از آ  اعمال  شودیم خلف محسوب   یفری و
طوت ه اگر یک  اتمند اداتی مر ک  یک  خلف اداتی شود از یک طرف، مراجبع اداتی و  هما 
دیگر، مراجبع قضبایی نیب      از طرفو   نندیمقضایی وتود  رده و  نبیهات اداتی بر وی بات شبه

، دت قضباوت سیاسبی نیب     دهنبد یمب تت جر  بود  عمل ات کابی، انجا  تسیدگی خود تا دت صو
ببر آنکبه  وسبط مراجبع قضبایی      ، عحوهشودیموقتی یک مقا  حکومتی مر ک  جر  یا  خلفی 

، مرجع سیاسی نی  وتود  رده و از منظبر سیاسبت و موقعیبت    ردیگیمموتد  عقی  قضایی قرات 
دهد و  نبیهبات سیاسبی تا ببر وی ببات     جا  می، تسیدگی سیاسی تا انمنص صاح سیاسی آ  

 ه بنبابر آ  مقامبات    شودیمتسیدگی و  عقی  قضایی مطرح  دت قال . مصونیت شرلی  ندیم
قضباوت سیاسبی     به یدتحالشوند، برحس  موقعیت شرلی خود  حت نظامات ویژه مجازات می

موج  سبل  مصونیتشبا     ی برخوتدات هستند،احرفهبرای آ  دسته از مقاما ی  ه از مصونیت 
فرانسبه   جمهبوت سیتئمثال، آنگاه  ه  طوتبه.  ندیمشده و زمینة محا مة قضایی آنها تا فراهم 

خبود بر نبات شبود،     از مقبا  سب  نقض یا  خلف از قانو ، موتد قضاوت سیاسی قرات گیبرد و  به
طرح دعبوا،  وسبط    و با نخواهد بودقانو  اساسی برخوتدات  67دیگر از مصونیت مندتج دت اصل 

 .ردیگیممراجع قضایی موتد پیگرد و محا مه قرات 
 

 تاریخچة پیدایش و گسترش قضاوت سیاسی  
یی هاتیصححسب  اختیاتات و طرح مسئولیت متصدیا  نهادهای حکومتی و صاحبا  قدتت به

هبا   دت ج هبا حکومبت و  هادولت، موضوعی متقات  با پدید آمد  نخستین برخوتداتند ه از آ  
ی اشهیاندمبنای طرح این مسئولیت سیاسی  ا اندازۀ زیادی بسته به اعتقاد و  دی ردیب ه  است

. دت ابتبدا ایبن امبر     نبد یماست  ه سر شمة قدتت و حا میت ناشی از آ  تا  بیین و  وجیه 
  برد  دایب پو پس از آ  نی  جنببه عینبی و زمینبی     بوده استبیشتر متأثر از اموت ماوتاءالطبیعه 

بر لب و  گبرفتن  أییبد نهادهبای مبذهبی نماینبدۀ قبدتت الهبی، تضبایت و          ی  ه عحوهاگونهبه
پشتیبانی اشراف و نهادهای مر   از آنها همچو  سنای تو ، قرولتای مروال ، شوتای  بیبر دت  
بریتانیا، مجلس طبقا ی دت فرانسه، مجلس شیو  و مجالس شوتایی سلطنتی دت ایرا  نیب  الز   

ا طرح مسئولیت سیاسی فرمانروایا  دت برابر عمو  شهروندا  با ظهوت اندیشبة حا میبت   بود. ام
ی هبا سبده ملی و پدید آمد  مفاهیم و نهادهایی همچو   فکیبک قبوا، پاتلمبا  و انتخاببات دت     

اندیشمندانی همچبو  هباب ، ال، و منتسبکیو  بأثیر مهمبی دت       دی ردیبآمد  ه  وجودبهجدید 
. طرح ل و   فکیک قدتت اجرایی،  قنینی و قضایی از یکدیگر و نظاتت اندتهداشی آنها ریگشکل

، استیضباح، سانسبوت   سبؤال واسطة اب اتهایی  ه دت اختیات داتنبد، همچبو    هریک بر دیگری به
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اعتماد و ح   حقی  و  فحو دت اموت اجرایی بنیبا  قبوانین اساسبی     عد ی اعتماد و تأدولت، 
 .دادیمهم تا  شکیل ی انقحبی سدۀ هجدهادولت

یک حربة نظات ی مجلبس علیبه دولبت  به ببه موجب  آ ، مسبئولیت         عنوا بهقضاوت سیاسی 
، تیشه دت سدۀ  هاتدهم میحدی داتد  ه ابتکات نهاد شبوتای  شودیمسیاسی مقامات  شوتی مطرح 

راف و ( ببا فشبات اشب   1215(. دت سدۀ سی دهم مبیحدی ) 261: 1376)بوشهری،  است بیر انگلستا  
مح ا  انگلستا  و صدوت منشوت  بیر، یک نهاد جمعی مر   از نمایندگا  اشراف  شبکیل شبد  به    

دت « شوتای  بیبر »(. این نهاد جمعی موسو  به 34: 1397قدتت مطلقة شاه تا محدود  رد )عباسی، 
ات، پیوسبته  دت  قابل با شاه و دتب اند،اند،به خود گرفت و « پاتلما »سدۀ  هاتدهم میحدی عنوا  

ی دت اناخواسبته (. ایبن امبر ببه  فکیبک قبوای      46: 1395نژاد، اختیاتات خود تا اف ایش داد )هریسی
 عنبوا  ببه بریتانیا منجر شد  ه بیشتر به  فکیک مطل  قوا و نظا  تیاستی  نونی شبیه ببود. پاتلمبا    

 آنگباه دائاً جایگباه  قنینبی و   ثمرۀ منشوت  بیر، با اف ایش پیوستة اختیاتات خود  وانست ابتب  نی رمهم
 با   شبد یمب دست آوتد. دت مقابل اما از اختیاتات شاه پیوسته دت  قابل با پاتلمبا   اسبته   نظات ی تا به

 (، انقبحب باشبکوه   1628های شان دهم  ا هجدهم و با صدوت دادخواست حقبوق ) اینکه دت طی سده
 ( پاتلما  عمحً از قدتت مطلقبة  1701ت ) ( و قانو  استقرا1688)1 (،  صوی  اعحمیة حقوق1688)

 (.47: 1395نژاد، شاه ج  مواتد محدودی باقی نگذاشت )هریسی

 ابع قانو  مصوب پاتلما   ستیبایمبا واگذاتی قدتت قانونگذاتی به پاتلما  قاعد اً شاه نی  
شاه دت جامعة  ، اما اصل عد  مسئولیت ردیم، اجرا بودیمبوده و آنها تا ولو آنکه مخالف میلش 

 عنبوا  به. شاه انگلستا   ه  ردیمانگلستا  امکا  نظاتت و بازخواست بر او تا از پاتلما  سل  
صبححیت داتد فاقبد هرگونبه     گانبه سبه ت ن اصیل و بنیادین حکومت انگلستا ، دت همة قبوای  

«  نبد ینمب شباه هرگب  خطبا    »عبباتت دیگبر   مسئولیت سیاسبی، مبدنی و ج ایبی اسبت و ببه     
(. همین مسئله موج  شد  ا مسبئولیت سیاسبی و اجرایبی ببر عهبدۀ      61: 1395نژاد، یسی)هر

 ابینة شاه  ه خود حاصل  حول  دتیجی بوده است، بیفتد. اولین  قاببل میبا  پاتلمبا  و ایبن     
ی  ه متضمن ضمانت اجرای اساسی دت قبال برخبوتداتی از  اگونهبه ابینه( -ت ن اجرایی )دتبات
. دت سدۀ  هاتدهم میحدی مقبات   گرددیبرمباشد، به سدۀ  هاتدهم میحدی صححیت اجرایی 

ی دت امبوت سیاسبی، مبالی،    اگسبترده با اواخر حکومت ادواتد سو ، انگلسبتا  شباهد نابسبامانی    
ی  مرشبکن دتببات ببه    هبا یببده ی صدسالة ویرانگر با فرانسبه،  هاجنگنظامی و اجتماعی بود. 

سبی دتببات، آشبفتگی وضبع معیشبتی مبرد ، شبیوع طباعو  و         خاتجیا ، فسادهای مالی و سیا
یی هاشوتشبود  ه دت نهایت با مرگ ادواتد سو ،  هایآشفتگاختحفات با اسکا لند از جملة این 

(. دت اواخر عمر ادواتد سو  دت نیمة دو  سبدۀ  هباتدهم   228: 1345تا موج  شد )مسعودی، 

___________________________________________________________________ 
1. bill of right  
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( پسر اول شاه، پیش از مبرگ  1ادواتد )شاه اده سیاهبه اوج خود تسید.  هاینابسامانمیحدی این 
همبراه اطرافیبانش ببا  سبلط ببر دتببات، فسباد        پدت دتگذشت و جا  گونبت، پسبر دو  شباه ببه    

ی اقتبدات یبزما  دت زوال و  دت آ وجود آوتد. اغل  نهادهای حکومتی انگلستا  ی تا بهاگسترده
و مبرد    هبا هیشبوال  ه مر   از نمایندگا   2بودند، ج  مجلس عوا  آ  مشهوت به پاتلما  خوب

مثاببة یبک دادگباه سیاسبی، دت سبال      عادی، با تیاست پیتر دالماتی  وانست با شهامت  ما  ببه 
میحدی، اشراف دتباتی اطراف دو، النکستر تا به پای محا مه بکشاند. دوست صبمیمی   1376

، جبا  نویبل   اشپسرخواندهتی و دو، النکستر، باتو  ویلیا  ال یمر، تئیس  شریفات  ا  سلطن
تیچباتد لیبون  دت    نبا   بهبه ا ها  ات شا،  بانی با دشمنا ، احتکات دت بازات، همدستی با یک  اجر 

ی جعلبی  هاوا ی از خ انه با عنوا  بازپرداخت بردات حهی و احتکات دت زما  قحطی و فروشگرا 
ه، به محا مة پاتلما  فراخوانده شبدند. لبرد   همراه تیچاتد لیون  و آلیس پرت، ندیمة فاسد ملکبه

ال یمر و همدستانش محکو  به بر ناتی از منصب ، حببس و پرداخبت جریمبه شبده و  بعیبد       
عمبل  برد و آنگباه      ننبده  یب  عقمثابة یک نهاد بازتسی و شدند. دت این فرایند مجلس عوا  به

طب  سبنت بریتانیبا  به  با       ه راپروندۀ متهما  تا برای صدوت حکم به مجلس لردها فرستاد، 
اشبراف و لردهبا تا     وانسبت یمب اوایل سدۀ بیستم نی  متداول بود،  نها مرجعی مر   از اشراف 

با پایا  دوتۀ مجلس عوا  و مبرگ ادواتد سبو ، دو، النکسبتر ببه یباتی       هر ندمحا مه  ند. 
و سلطنتی،  اتهبای  حربة عف تفقای خود شتافت و با زندانی  رد  تئیس مجلس و با استفاده از

(، اما این قضبیه، سبنگ بنبای    229: 1345تا خنثی  رد )مسعودی، « پاتلما  خوب»پسندیدۀ 
 ه به موج  آ  قدتت نظات ی پاتلما  انگلستا  ات قا یافت. پبس از ایبن    آوتدی تا فراهم اهیتو

وسط پاتلمبا   پرونده نی   ا اواخر سدۀ پان دهم  ند موتد دیگر از بازخواست متصدیا  دتباتی  
صوتت گرفت و از باب مجازات بعضاً جریمه،  بعید، حبس یا حتی اعدا  شدند. از اواسبط سبدۀ   

سب  اقتدات پادشباها ، ایبن سبنت  با حبدی      پان دهم و با آغاز سلطنت خاندا   ودوت، مد ی به
د مترو، شد، اما مجدداً از نیمة دو  سدۀ شان دهم به بعد این سنت از سبر گرفتبه شبد و مبوت    

یبک ابب ات ج ایبی و     عنوا به(، اما این بات نه صرفاً Caird, 2016: 6استفادۀ پاتلما  قرات گرفت )
(، 34: 1375مثابة یک حربة سیاسبی علیبه مقامبات اجرایبی )مشبیری،      وسیلة مجازات، بلکه به

دین ناتاضبی ببود، بب    ریب وزنخسبت و اقدامات  ابینه یا  هااستیسی  ه هرگاه پاتلما  از اگونهبه
(. دت 261: 1376)بوشبهری،    برد یمیا آنکه خود بر نات   ردیمطری  آنها تا مجبوت به استعفا 

و  را یب وزنخسبت ی همچو  قضات، وزیبرا ،  ادهیعد منصبا صاح ی هفدهم و هجدهم هاسده
مسئوال  دتباتی بدین طری  محا مه یا مجببوت ببه اسبتعفا شبدند  به از نمونبة برجسبتة آ         

___________________________________________________________________ 
1. Black prince 
2. good parliament 
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سبب  شکسبت سیاسبی دت    ببه  17421وقت انگلستا  دت سال  ریوزنخستاستعفای به   وا یم
مقابل پاتلما  اشاته  رد  ه این امر  حولی جدید دت طرح مسئولیت سیاسبی مقامبات اجرایبی    

سبب   (. اهمیت این امر بیشتر بدا 254: 1383)جعفری ندوشن،  شودیمن د مجلس محسوب 
  را به ، شبد یمب پاتلما  علیه مجریبا  حکبومتی محسبوب     بود  ه این اب ات  نها حربة نظات ی

ی نظات ی همچو  تأی اعتماد و استیضاح  ه امبروزه از آنهبا   اب اتهاپاتلما  دت آ  زما  از دیگر 
از سبدۀ نبوزدهم ببه بعبد      هر نبد (. 373و  372: 1345بود )مسبعودی،   بهرهیباست،  مندبهره

چبو  نا اتامبدی و عبد   ناسب  و همچنبین      قضاوت سیاسی برای همیشه و بنا به دالیلبی هم 
 نیالقبوان توح و اب اتهای جدید دت انگلستا  متبرو، شبد، امبا ببه مبدد  تباب       هاحربهپیدایش 
 دت سایر  شوتها گسترش یافت. ویمنتسک

نا  فرانسوی دت عصر توشنگری، طی  (، اندیشمند صاح 1689-1755) ویمنتسکشاتل دو 
( با مشاهده و  دقی  دت اوضباع و احبوال اجتمباعی مبرد      1731 ا  1729سفرش به انگلستا  )

انگلستا  و مقایسة آزادی آنا  با سایر ملل و همچنین برتسی شکل حکومت آنها و  قابل شاه و 
: 1383ی، پنباه عتیشبر ی  رد )قاضبی   یتیپخود تا  نیالقوانتوحپاتلما  شالودۀ  فکیک قوای 

دت مقابل قدتت  قنینی پاتلما  و اختیات استفاده از (.  فکیک قدتت اجرایی  ابینه 301و  300
ی حکومت انگلستا  بود  ه دت ایبن  تباب   هایژگیوحربة نظات ی قضاوت سیاسی علیه دتبات از 

 به ببه اسباس حکومبت انگلسبتا        نیالقبوان توحبرتسی شد. دت فصل ششم از  تباب یبازدهم   
د، اما مفهو  و  ات رد آ   شریح ذ ر نش 2اصطحح قضاوت سیاسی هر نداختصاص یافته است، 

مشاوتا  و تای نا  او ببد   آنکهمگر  اجرا  ندتا بد   ی چیه  واندینم و  اجرا ننده »داده شد؛ 
باشد، آ  وقت اگر عملیات اجرایی بد شد باید تای نا  تا  ه دت واقع وزیبرا  هسبتند و مسبئول    

فردی دت اموت عمومی ببه حقبوق مبرد     ممکن است یک »... ، «مؤاخذه و  نبیه  رد... باشندیم
یی شود  ه قضات دادگاه نخواهند یا نتوانند ببه او  یفبر بدهنبد    های بهکات جاوز  رده، مر ک  

دت این صوتت برای حفظ حیثیت ملت و امنیت افراد باید مجلس شوتای ملبی دت مجلبس سبنا    
 (.166: 1362)مهتدی، « طرح ادعا نماید...

ی هبا انقبحب دت نیمة دو  سبدۀ هجبدهم مبیحدی و ببروز      خواهانهیآزادی هاشیگراظهوت 
ی سیاسبی و حقبوقی جدیبدی تا ببا     هبا نظا گسترده و ظهوت نهضت دستوتگرایی دت این قر ، 

قوانین اساسی مکتوب و مدو  به اتمرا  آوتد. ایاالت متحدۀ آمریکا و فرانسبه از پیشبروا  ایبن    
و ببا   ال،جبا  و  ویمنتسبک ی اندیشبمندانی  بو    هبا شبه یاندنهضت بودند  ه متأثر از افکبات و  

ی نظا  جدید خود پرداختند. دت پی صدوت اعحمیة  یتطرحالگوبرداتی از نظا  وقت انگلستا  به 

___________________________________________________________________ 
 بریتانیای  بیر ریوزعضو ح ب ویگ و نخستین نخست بریتانیایی( سیاستمدات 1676 - 1745) رابرت والپول. 1

 .بودشاه جرج دو   دت زما  سلطنت شاه جرج اول و 1742 ا  1721و  1717 ا  1715از 
2. Impeachment  
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( و ببه تسبمیت شبناختن اسبتقحل آمریکبا،      1783پاتیس ) نامةما یپ(، انعقاد 1766استقحل )
یک قبانو  اساسبی  نفدتاسبیو   بدوین و     قانو  اساسی ایاالت متحده نی   ه نخست دت قال  

 جدیبدنظر شبد و قبانو  اساسبی      1787(، دت سبال  16و  17: 1369 صوی  شده بود )صفایی، 
ی بنیبادین  هبا یآزادی فدتالی،  فکیک مطل  قوا و احتبرا  ببه حقبوق و    هاهیپاجامع مبتنی بر 

یکبی از   عنبوا  ببه (. قضاوت سیاسی نی  از همبا  ابتبدا   304 -320: 1384 صوی  شد )زتنگ، 
ی فراوانی میبا  مبدونا  آ ، دت   هاجدلاب اتهای نظاتت قوۀ مقننه بر قوۀ مجریه البته با بحث و 
ی و الگوبرداتی از نظا  ریرپذی أث شکیب 1مواد اول و دو  قانو  اساسی این  شوت گنجانده شد.

و جبا    ویمنتسبک ی هبا شبه یاندانگلستا   وسط مدونا  قانو  اساسی آمریکا و همچنین تخنبه  
علت عمبدۀ گنجانبد  طبرح قضباوت سیاسبی دت قبانو  اساسبی          وا یمال، بر اذها  آنا  تا 
سبالة   200اساس، دت طول  اتیخ حبدوداً   نیبر هم(. 250 -258: 1340آمریکا دانست )مع ی، 

. نخستین موتد طبرح  اندگرفته قراتاین  شوت، مقامات متعدی موتد پیگیری و محا مة پاتلما  
ببود و پبس از آ     1797ضاوت سیاسی دت  نگرۀ آمریکا دت موتد سنا وت ویلیا  بلونت دت سال ق

آنهبا   نی بر مهبم مواتد متعددی از قضاوت سیاسی دت سطح فدتال مطرح شد  به از   هادهحدود 
(، 1868به محا مه سیاسی  هبات  بن از تاسبای جمهبوت آمریکبا ) آنبدتیو جانسبو  )         وا یم

( اشبباته 2021و  2020( و دونالببد  رامبب  )1998(، بیببل  لینتببو  )1974تیچبباتد نیکسببو  )
 (.131: 1397 رد)عباسی، 

. پبیش از  گبردد یبرم( 1789سابقة طرح قضاوت سیاسی دت فرانسه اما به انقحب  بیر فرانسه )
ت  ه بتواند دت برابر شباه اعمبال اقتبدا    وجود نداشتآ  دت فرانسه نهادی به مانند پاتلما  انگلستا  

( بنبا  1302فیلی  لوببل، دت سبدۀ  هباتدهم مبیحدی )     از زما  ند و آ  مجلس طبقا ی هم  ه 
(. با انقحب  بیبر فرانسبه دت سبال    125: 1388زاده، نهاده شد بیشتر جنبة مشوت ی داشت )نقی 

، مسئلة قضاوت سیاسی نیب  دت آ  مطبرح شبد.    1791و  دوین اولین قانو  اساسی دت سال 1789
وزیرا  مل   به اتائة گ اتش عملکرد سباالنة خبود ببه مجلبس      1791انو  اساسی سال به موج  ق

بودند، اما دت برابر مجلس مسئولیت سیاسی نداشتند و  نها به لحاظ ج ایی مسئول بودند  ه  نهبا  
 (.216: 1384قرات  عقی  آنها تا صادت  ند )زتنگ،   وانستیممجلس 

ی دت سنت فرانسوی نداشت، بلکبه  اشهیتبی فرانسه، طرح این موضوع دت قانو  اساسی انقح
پیش از آ  نه   را هبود،  ویمنتسک نیالقوانتوحمتأثر از نظا  حقوقی انگلستا  و  تسدیمنظر به

شکل وجود داشت و نه  نین مسئولیتی برای دتبات متصبوت ببود. قبانو  اساسبی     پاتلمانی بدین
و  اهش اقتداتات وی ببه سبود پاتلمبا ، نبوعی      با پذیرفتن سلطنت لویی شان دهم 1791سال 

ی  رد. پیرو  حوالت  یتیپنظا  مشروطه سلطنتی، اما دت قالبی همچو  نظا  تیاستی  نونی تا 

___________________________________________________________________ 
 . برای مطالعة بیشتر دت این موتد ت.،:1

The lessons of impeachment history by Michael j. Gerhardt. Faculty publications.1999 
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 ا امروز، مبا شباهد  نبدین نبوع نظبا  حکبومتی از        1789پیوستة سیاسی پس از انقحب  بیر 
جمهوتی هیأت مدیره )دیر توات( جمله سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه، جمهوتی پاتلمانی، 

 بع آ  قانو  اساسی این  شوت نی  پیوسته دسبتخوش  و نظا   نسولی دت فرانسه هستیم  ه به
، قانو  اساسی ایبن  شبوت  ببیش از    1791(. پس از سال 200: 1384 رییر بوده است )زتنگ، 

ه دسبتخوش   بع مسئلة قضاوت سیاسی هم پیوسبت بیست بات دستخوش  رییر شده است  ه به
مطبرح   اصبحً ی  ه دت برخی از این  حوالت، قضاوت سیاسبی  اگونهبه رییر و اصحح بوده است، 

نشد و دت برخی مواتد نی  موتد بازنگری قرات گرفت. دت قبانو  اساسبی  نبونی فرانسبه مصبوب      
ریه ی بعد اصححا ی نی  بر آ  واتد شد، دت تاستای  نظیم توابط دو قوۀ مجهاسال ه دت  1958

پاتلمبانی اتائبه شبد  به براسباس آ ، ببرخحف نظبا         نیمبه –ی اسبت یتمهینو مقننه، طرح نظا  
ای برخوتدات است، اما امکا  طرح مسئولیت سیاسی پاتلمانی، تئیس  شوت از اختیاتات گسترده

و  ابینبه دت براببر مجلبس، داتای     ریب وزنخستمستقیم وی دت پاتلما  وجود نداتد و دت عوض، 
نی  دت ذیل فصبل نهبم    1958اند. بحث قضاوت سیاسی دت قانو  اساسی سال ت سیاسیمسئولی

بازنگری شد. نکتبة شبایا     2007و  1993ی هاسالی هاهیاصححآ  عنوا  شد  ه متعاقباً طی 
دت  وجه دت موتد فرانسه آ  است  ه هر ند مفهو  قضاوت سیاسی بعد از انقبحب  بیبر باتهبا    

 ندا  استفاده نشبده اسبت و جب  دت     عمحًپس از انقحب مطرح شد، اما اساسی فرانسه  نیقوان
دالیبل    وانبد یمب ، سابقة  اتیخی مهمی از آ  مشاهده نشده است. این امر شماتانگشتمواتدی 

ی ثببا  یبب به وجود سبایر اب اتهبای نظبات ی،      وا یمآنها  نی رعمدهمتعددی داشته باشد  ه از 
نبود  امر قضاوت سیاسبی   داتشهیتب  بیر، قدتت و نفوذ اشراف و پیوستة سیاسی پس از انقح
 دت نظا  فرانسه اشاته  رد.

طرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی دت قال  قضاوت سیاسی دت نظا  حقوقی ایرا ، ببه بعبد   
ی مشبروطه صبریحاً عنبوا     قبانو  اساسب  . اگر ه قضاوت سیاسی دت گرددیبرماز انقحب مشروطه 

  وانبد یمب  1307متمم قانو  اساسی و همچنین قانو  محا مة وزتا مصبوب   69و  65نشد، اصول 
، امبا فراینبدی   اندبودهقضاوت سیاسی  طرحمؤید آ  باشد  ه قانونگذاتا  اساسی مشروطه دتصدد 

ی شد،  با حبدی ببا فراینبد     نیبشیپو وزتا دت این خصوص  ریوزنخست ه برای  عقی  و محا مة 
ی مشبروطه، یبک   قبانو  اساسب  ی ایبن نهباد دت   نیبشیپتفاوت بود. گویا عمومی قضاوت سیاسی م
: 1390و گرجبی،   زادهقاسبم قانو  اساسبی پادشباهی بلژیبک ببود )     103الگوبرداتی ناقو از مادۀ 

  را به این موتد تا از مصادی  قضاوت سیاسی به معنای دقیب  آ  دانسبت،     وا ینم(. البته 306
و صدوت حکم دت اینجا یک نهاد قضایی )دیوا  عالی  شوت( بود نبه   مرجع نهایی برای تسیدگی اوالً

حکم صادتشده  وسط این دیوا  نی  ماهیت قضایی و  یفبری داشبت    آنکهیک نهاد سیاسی. دیگر 
. پبس از انقبحب   شبد یمب و متهم دت نهایت به  یفرهای موضوع قبانو  مجبازات عمبومی محکبو      

ی،  نهبا تاه  جمهوتاستیتی مقا  نیبشیپ( و 1358)و  صوی  قانو  اساسی جدید  1357اسحمی 
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 10)بنبد   1358قانو  اساسی  110اصل  5از مجرای بند  جمهوتسیتئنظاتت و  نترل سیاسی بر 
از وظبایف   جمهبوت سیتئ نونی( بود  ه بنابر آ  دت صوتت صدوت حکم مبنی بر  خلف  110اصل 

ببا    وانسبت یمب  فایت سیاسبی وی، تهببر   قانونی  وسط دیوا  عالی  شوت یا تأی مجلس به عد  
گفت  ه منظوت از تأی عبد   فایبت سیاسبی دت ایبن       وا یمتعایت مصالح  شوت او تا ع ل  ند. 

. ببا  شبد یمب محسبوب   جمهبوت سیتئب اصل هما  قضاوت سیاسی بود  ه  نها تاه اعمال نظاتت بر 
ی اختیباتات آ  ببه   ی و واگبذات ریب وزنخسبت و حبذف نهباد    1368اصحح قانو  اساسی دت سبال  

افب ایش یافبت و امکبا  طبرح      جمهبوت سیتئ، ظرفیت نظاتت و طرح مسئولیت علیه جمهوتسیتئ
 89و  88و استیضاح  وسط مجلس فراهم شد )اصبول   سؤالمسئولیت سیاسی وی دت قال   ذ ر، 

با  وجبه ببه    جمهوتسیتئعلیه  110اصل  5 نونی(. از همین تو طرح قضاوت سیاسی موضوع بند 
. گویبا ببه همبین    دیتسب یمب نظر امکا  طرح  امل مسئولیت سیاسی وی  وسط مجلس، بیهوده به

اصبل   10، آ  تا مو بول ببه بنبد    جمهوتسیتئو طرح استیضاح علیه  89دلیل ضمن اصحح اصل 
اسباس   نیبر هماضافه شد.  110اصل  10به بند « 89براساس اصل » ردند و همچنین ذیل  110
رداشت ساب  از مفهو  عد   فایت سیاسی)قضاوت سیاسی( تا داشت و ا نبو   آ  ب  وا ینمدیگر 

 .تساندیمعد   فایت سیاسی یادشده دت این اصل مفهو  استیضاح تا 
 

 مبنا و کارکرد قضاوت سیاسی
ی بباال تدهیک اب ات نظات ی علیه مقامبات   عنوا بهطوت ه  وضیح داده شد، قضاوت سیاسی هما 

 دابیر و اب اتهای نظات ی پاتلما ، از پیشینة طبوالنی برخبوتدات اسبت. از     مملکتی برخحف سایر
اولین حربه نظات ی علیه مقامات حکومتی ولو دت آ  زمبا     وا یمهمین تو قضاوت سیاسی تا 

 ه پاتلما  به شکل امروزی وجود نداشت، دانست.  حوالت سیاسی اخیر دت  شبوتهای جهبا    
ت سیاسی و نحوۀ نهادبندی قبدتت سیاسبی دت ایبن  شبوتها تا     بحث  گونگی  قسیم  ا مجدداً

ی هاحربهیک اب ات مهم جهت  نترل قدتت دت  نات سایر  عنوا بهمطرح  رد و قضاوت سیاسی 
 اساسی اغل  این  شوتها مطرح شد. دت قانو نظات ی 

پس از  گونه  ه دت بریتانیا به منصة ظهوت تسید وپیگرد مقامات دت قال  قضاوت سیاسی آ 
آ  دت دیگر  شوتها گسترش یافت، دت ابتدا سبنتی ببود  به ببه موجب  آ  پاتلمبا ، مقامبات        

 رد. با گسترش این نهاد دت سایر  شبوتها  محا مه می جرائمدلیل ات کاب برخی حا میتی تا به
ی حقوقی مختلف بدا  ا خاذ شد. اما شالودۀ آ   ه همبا   هانظا متفاو ی دت  بعضاًتویکردهای 

و  خلف از وظایف  جرائمدلیل ات کاب عقی  و محا مة مقامات حا میتی ن د مراجع سیاسی به 
. نکتة شایا   وجبه دت  شدیموجه مشتر، و ت ن اصلی آ  دت همة  شوتها دیده  عنوا بهبود، 

. ببر همبین اسباس،    اسبت اینجا آ  است  ه قضاوت سیاسی داتای دو بعبد سیاسبی و حقبوقی    
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سبب    به بنبابر آ  اشبخاص ببه     استطرف یک نوع محا مه و دادتسی  قضاوت سیاسی از یک
و ببر همبین اسباس تعایبت اصبول       رنبد یگیمقرات  گردیپات کاب جر  یا  خلف از وظایف، موتد 

دادتسی منصفانه دت اینجا امری الز  و بدیهی است. از طرف دیگر، قضاوت سیاسبی یبک عمبل    
آ  مقامات سیاسی موتد محا مبة سیاسبی   سیاسی  وسط یک نهاد سیاسی است  ه به موج  

از عناصبر سیاسبی نخواهبد ببود،  را به       ری بأث یبب . از همین تو این فرایند خبود  رندیگیمقرات 
ی سیاسی بانفوذ تا دت این فرایند انکات  رد. اثرگذاتی این دسته هاگروهنقش اح اب و   وا ینم

گفبت  به بعبد      بوا  یمی است  ه از عناصر و عوامل سیاسی دت فرایند قضاوت سیاسی  ا حد
 سیاسی آ  برجستگی بیشتری داتد.
منظوت نظاتت بر قبوۀ  یک اب ات  نترلی و سازو اتی به عنوا بهامروزه قضاوت سیاسی بیشتر 

 ه با  مسک بدا ، پاتلما ، آنها تا موتد بازخواسبت   شودیممجریه و مقامات حکومتی نگریسته 
تغبم وجبود نهادهبای قضبایی     آ  است  ه ببه  شودیممطرح  نجایدت ا. پرسشی  ه دهدیمقرات 
و  خلفبات مقامبات و ببا وجبود سبایر اب اتهبای نظبات ی همچبو           جبرائم منظوت تسیدگی به به

عبباتت دیگبر،   و سانسوت دولت،  وجیه استفاده از قضاوت سیاسی  یسبت  ببه   سؤالاستیضاح، 
 مختلف  یست  ی سیاسیهانظا مبنا و  ات رد قضاوت سیاسی امروزه دت 

 

 . مبنا و کارکرد قضاوت سیاسی در نظام ریاستی1
صبوتت بنیبادین از هبم    قبوای مجریبه و مقننبه ببه     دت آ مبتنی بر  فکیک مطل  قوا  ه  دت نظا 
ی دیگری نقش نبداتد، یبک   ریگدت شکل  دا چیهو  است خصصی   امحًاند، وظایف هریک منفک

ابل آ  قوۀ مقننه یک یبا دومجلسبی قبرات داتد )قاضبی،     ت نی حا م است  ه دت مققوۀ مجریة یک
(. دت این نوع نظا  سیاسی به لحاظ نظری نه قبوۀ مجریبه حب  دخالبت دت  بات قبوۀ       235: 1383

اسباس  نگبره دت    نیببر همب  مقننه تا داتد و نه قوۀ مقننه ح  مداخله و نظاتت بر قوۀ مجریبه تا.  
 شبا  یهابرنامبه دلیبل عملکبرد و   دولبت تا ببه   و اعضبای  جمهبوت سیتئ  واندینم نین  شوتهایی 

بازخواست  رده یا حتی بر نات  ند.  نها تاه بر نباتی مقامبات دولتبی  وسبط  نگبره دت  نبین       
مبتکبر قضباوت    عنوا به. نظا  بریتانیای ساب  است شوتهایی  مسک به سازو ات قضاوت سیاسی 

شتر به یک نظا  تیاستی  نونی شبیه ببود.  سیاسی  ه مبدأ اولیة  فکیک قوا بوده است، دت ابتدا بی
ی خبود دت  هاتیصححقضاوت سیاسی دت این  شوت زمانی مطرح شد  ه پاتلما  دت حال اف ایش 

جهت  اهش اقتدات شاه و دتبات بود. قضاوت سیاسی نخستین حربة نظات ی ببود  به پاتلمبا  ایبن     
 ه به لحاظ  اتیخی، قضاوت سیاسبی   گفت  وا یم شوت علیه این مقامات ابداع  رد. از همین تو 

ی متمبادی، قضباوت سیاسبی ببه     هبا سبده . با  کامل این نهباد دت  است سؤالمقد  بر استیضاح و 
سازو اتی  بدیل شد  ه پاتلما   وانست اقتدات خود تا بر  ابینه ف ونی بخشد. نکتة جالب   وجبه   
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د  نظا  سیاسی آ  و ل و   س  دت این  شوت آ  است  ه از سدۀ هجدهم به بعد و با پاتلمانی ش
 ات رد خود تا دت  عمحًی اعتماد برای  ابینه از پاتلما  و ظهوت حربة استیضاح، قضاوت سیاسی تأ

ی تیاسبتی  هبا نظا گرفت  ه دت   جهینت  وا یماین  شوت از دست داد و منسو  شد. از همین تو 
تد، قضاوت سیاسبی ابب ات  اتامبدی    سیاسی مقامات ن د  نگره وجود ندا تیمسئول ه امکا  طرح 

 مقامات و دتنهایت بر ناتی آنهاست. تیمسئولمنظوت نظاتت و طرح به
از طرف دیگر قضاوت سیاسی از منظر بعد حقوقی آ  نی  سازو ات مکمبل دت تسبیدگی ببه    

طوت ه نهادهای قضایی با ا ها  ات کاب جر  وتود  برده و  . هما شودیممحسوب  جرائمات کاب 
و  خلفات مر کببا    جرائم، قضاوت سیاسی نی  تسیدگی سیاسی به  نندیمج ایی صادت  احکا 

 ه وقتی  اتمندا  اداتی مر ک   خلفبات  گونه. هما استاند، از آ  حیث  ه متصدی حکومتی
، یبک   ننبد یمب به افعال با وصف مجرمانة آنها تسبیدگی   هادادگاهبر آنکه ، اف و شوندیماداتی 

ی دت زمینة وضبعیت  صبدی اداتی آنهبا جهبت اعمبال      ریگمی صممنظوت ی نی  بهتسیدگی ادات
 دت مبوتد ی ریب گمی صبم ، دت قضباوت سیاسبی نیب  تسبیدگی و     ردیگیم نبیهات اداتی صوتت 

 ه ماهیبت سیاسبی داتد و متضبمن  نبیهبات      ردیگیموضعیت  صدی سیاسی آ  فرد صوتت 
ت شبرلی برخوتداتنبد، ببا اعمبال قضباوت      سیاسی است. همچنین برای مناصبی  به از مصبونی  

 .شودیمسیاسی و صدوت حکم ع ل، زمینة محا مة قضایی نی  فراهم 
 

 یاستیرمهین –ی پارلمانمهینی پارلمانی و هانظام. مبنا و کارکرد قضاوت سیاسی در 2
دیگر دت نظا  مبتنی بر  فکیک نسبی قوا  ه دت آ ، قوای مجریه و مقننه با  عامل بیشتری با یک

، از یک طرف یک قوۀ مجریه دوت نی  نندیمهمکاتی  رده و بر یکدیگر اعمال نظاتت و اقتدات 
حا م است  ه براساس آ  اختیاتات تیاست  شوت و تیاست دولت میبا  دو نهباد مجب ا از هبم     

(. تیاست  شوت دت  فکیک نسبی قوا به یکبی از دو صبوتت   39: 1383 وزیع شده است )قاضی، 
جمهوتی ممکن است اعمال شود. دت تیاست  شوت پادشاهی، تئیس  شوت برخاسته  پادشاهی و

مببرا از هرگونبه     بامحً از انتصاب موتوثی است  ه مرد  دت نص  آ  نقشی نداتند و پادشاه نی  
مسبتقیم یبا    طبوت ببه ، اما دت تیاست  شوت مبتنی ببر جمهبوتی، تئبیس  شبوت     استمسئولیت 

تئبیس  شبوت    معموالًی پاتلمانی جمهوتی هانظا . دت شودیم  وسط مرد  انتخاب میرمستقیغ
دت  شبوتهای آلمبا  و ایتالیبا و دت     جمهوتسیتئ، همانند شودیمغیرمستقیم انتخاب  صوتتبه

مسبتقیم  وسبط مبرد      صبوتت ببه  اصبوالً ی تئبیس  شبوت   استیتمهین –پاتلمانی ی نیمههانظا 
 جمهبوت سیتئوتهای فرانسه و توسیه. دتهرصوتت دت  ش جمهوتسیتئ، همانند شودیمبرگ یده 

و  اسبت دت  نین  شوتهایی فاقد هرگونبه مسبئولیت سیاسبی اولیبه و مسبتقیم نب د پاتلمبا         
است  ریوزنخستاعتباتش برخاسته از آتای مردمی است. تیاست دولت دت این نظا  نی  بر عهدۀ 
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دت  شوتهای جمهبوتی    هیتحالد، است از پاتلما منبعث  ماًیمستق ه دت  شوتهای پادشاهی 
 .شودیمبه پاتلما  معرفی  دیی أانتخاب و جهت  جمهوتسیتئاز طرف 

ی، تئبیس  شبوت فاقبد هرگونبه     استیتمهین-یپاتلمانمهینی پاتلمانی و هانظا از طرف دیگر دت 
ا ی مسئولیت سیاسی دت برابر نهادهای سیاسی بوده و پیرو آ  نی  اختیاتا ش اند، و اغل   شبریف 

و هیبأت دولبت اعمبال     ریوزنخستی قوۀ مجریه  وسط هاتیصحح. دت مقابل اما اختیاتات و است
بر ل و  اخبذ تأی اعتمباد دت ابتبدای امبر، دت طبول      . از همین تو اعضای هیأت دولت عحوهشودیم

ی  به  از طری  اب اتهبای   واندیماستقرات خود نی  زیر نظاتت پاتلما  است و مجلس هرگاه بخواهد 
، استیضاح یا سانسوت دولت، آنها تا بازخواست و بر نات  ند. از سؤالدت اختیات داتد، همچو   ذ ر، 

 نیدت  نب شبود  به  مسبک ببه حرببة قضباوت سیاسبی  وسبط پاتلمبا           همین تو مشاهده مبی 
دایبرۀ    را به ، تسبد یمب نظبر  ی نامأنوس و بیهوده ببه  ا حد شوتهایی علیه تئیس و هیأت دولت 

 .ردیگیبرماز قضاوت سیاسی بوده و مصادی  آ  تا هم دت   رعیوساستیضاح خیلی   ات رد
تئیس  شوت دت  نین  شوتهایی البته متفاوت است. دت  شوتهای  دت موتدطرح مسئولیت 

مشروطة پادشاهی طرح هرگونه مسئولیت علیه تئیس  شوت ولو مسئولیت  یفری منتفی است، 
ی  به  استیتمهین _یپاتلمانمهینی و جمهوتا  پاتلمانی با صبرة  شوتهای داتای نظ دت موتداما 

، قضباوت سیاسبی   اسبت پاتلمبا    دت براببر دت آنها تئیس  شوت فاقد هرگونه مسئولیت سیاسبی  
(. از همین تو قضباوت  40: 1395نژاد، )هریسی استمؤثر رین تاهکات برای اعمال نظاتت بر وی 
 ه امکا  طبرح مسبتقیم مسبئولیت سیاسبی آنهبا       سیاسی دت این  شوتها علیه مناصبی است

اساسبی فرانسبه و    دت قبانو   1993گفبت  به اصبححات سبال       بوا  یموجود نداتد. دت نتیجه 
اساسی ایتالیا  ه به موج  آ ، طرح قضاوت سیاسی  نها علیبه   دت قانو  1989اصححات سال 

جبود سبازو ات جبامعی    و شایسبته ببود،  را به ببا و     جابهمنص  تیاست جمهوتی محدود شد، 
 اتبرد قضاوت سیاسی فاقد وجاهت است. نسخ قضاوت  عمحًهمچو  استیضاح و سانسوت دولت، 

انگلستا  نی  گویا  ا حدی به همین دلیل بود،  را ه با ظهوت حربه استیضاح و  دت نظا سیاسی 
 استفاده نشد. گاهچیهی عد  اعتماد، قضاوت سیاسی از سدۀ نوزدهم به بعد، تأ

ی نی  همچو  نظا  تیاستی، قضباوت سیاسبی   استیتمهین –ی پاتلمانمهینت نظا  پاتلمانی و د
ی  به از مصبونیت شبرلی    منصببان صباح  ی است ببرای محا مبة قضبایی آ  دسبته از     امقدمه

 عقیب  و تسبیدگی  یفبری      واننبد یمبا ع ل این مقامات، دادسرا و دادگاه   را هبرخوتداتند، 
قانو  اساسی فرانسه، امکا   67مثال به موج  مادۀ  طوتبهخاص آغاز  نند. خود تا علیه این اش

ی است، جمهوتاستیتفرانسه، مادا   ه متصدی منص   جمهوتسیتئطرح دعوا و پیگرد قضایی 
وجود نداتد، مگر با گذشت زما  یک ماه پس از پایا  دوته تیاست جمهوتی وی. همچنبین ببه   

دت زمبا   صبدی خبود جب  ببه سبب         جمهوتسیتئۀ جنوبی، قانو  اساسی  ر 84موج  مادۀ 
 .ستینی دادگستری هادادگاهخیانت و شوتش، قابل  عقی  و محا مه  وسط 
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 عنبوا  ببه قضباوت سیاسبی    دت قالب  دت نهایت آنکه  عقی  و محا مة مقامبات حبا میتی   
ی اعتمباد،  أتنخستین حربه نظات ی پاتلما  علیه قوۀ مجریه پیش از آنکبه سبازو اتهایی  بو     

استیضاح یا سانسوت دولت مطرح شده باشد، دت  عدیل توابط میا  قوا بسیات مؤثر و  اتامد  لقی 
گفت  به فراینبد استیضباح خبود ناشبی از        وا یم(،  ا آنجا  ه حتی Caird, 2016: 4) شدیم

 حول (. این فرایند 62: 1397)عباسی،  است حول  دتیجی فرایند قضاوت سیاسی دت انگلستا  
ببه نقطبة عطبف خبود      1742انگلستا ، تابرت والپول، دت سال  ریوزنخستو  کامل با استعفای 
 (.261: 1376تسید )بوشهری، 

 

 یریگجهینت
، بعبد سیاسبی آ    اسبت  عبرض هبم اگر ه قضباوت سیاسبی داتای دو بعبد حقبوقی و سیاسبی      

تفتات  به یکتسیدگی  یعنوا  نوعقضاوت سیاسی بهعباتت دیگر دت برجستگی بیشتری داتد. به
 ،از آنکه بوی حقوق و قضاوت بدهبد و  جلبی حا میبت قبانو  باشبد      شی، اگر ه پخحف قانو 

ذا بی سیاسبت اسبت، بیشبتر      یشیاندبرجستگی لعاب سیاسی آ   ه خود برخاسته از مصلحت
 با   ه  هستندقانونی  نا  استوات و محکم  شدۀفی عر پیش از یهاقال  ا اما هم ،نمایا  است
 .شوندی جاوز مررضانه م عماناندازۀ زیادی 

نظاتت دت قال  قضاوت سیاسی یک دادتسی  خصصی از حیث وجه سیاسی برخی مناصب   
همچبو  شبهروندا     آنکبه ببر  عباتت دیگر، صاحبا  مناص  سیاسی و حا میتی افب و  است. به

،  صدی این مناص ، ی زندگی شهروندی و اجتماعی برخوتداتندهاتیصححعادی از امتیازات و 
منظوت اختصباص یافتبه اسبت. از     ه قضاوت سیاسی بدین بخشدیمبعد ویژۀ دیگری نی  به آنها 

،  را ه نخواهد داشتتسیدگی و قضاوت سیاسی منافا ی با تسیدگی قضایی یا اداتی  توهمین 
دت قضاوت سیاسی  نها آ  بعد ویژه یعنی متصدی یک منص  سیاسی ببود  مطبرح اسبت. ببر     

ی و صدوت حکم فقط محبدود ببه وضبعیت  صبدی     ریگمی صمهمین اساس دت قضاوت سیاسی، 
، به هما  صوتت  ه دت تسیدگی اداتی اعمال  نبیه و صدوت حکم فقبط محبدود ببه    استافراد 

 وضعیت شرلی و اداتی افراد است.
سباقط  استیضباح و   ژهیب وبهامروزه با  وجه به گسترش استفاده از سایر سازو اتهای سیاسی 

 رد   ابینه علیه دولت، طرح قضاوت سیاسبی دیگبر آ   باتبرد سباب  تا نبداتد. از همبین تو       
ی هانظا محدود به نهاد تیاست  شوت دت  عمد اً نین گفت  ه قضاوت سیاسی ا نو    وا یم

جمهوتی )اعم از پاتلمانی و تیاستی( است  ه دت آنها تئیس  شوت از مسئولیت سیاسی دت برابر 
 . استما  مبراست و این حربه  نها تاه بازخواست و طرح مسئولیت علیه وی پاتل
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