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 مجلس يندگينما يتقلمرو عدم مسئول
 

 ∗49F∗50F، محمدجواد ارسطا∗48Fورعيسادات رائي زهرا

 21/8/1395 تاريخ دريافت:
 23/6/1396 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

است.  ايشده يرفتهاكثر كشورها، امر پذ ينمجلس در قوان يندگاننما يپارلمان يتمصون
ينو به ا "مسئوليت عدم" صورت: شكل اول بهيابديم يبه دو شكل تجل يتمصون ينا

آزاد است و به در اظهار نظر، كامالً يندگينما يفوظا يفايدر مقام ا يندهكه نما معناست
 معنايناست؛ بد "ناپذيريتعرض" صورتشود. شكل دوم بهينم يفو توق تعقيب آن سبب

مجلس ممكن خواهد  يباو با اجازه و تصو يبشود، تعق يمرتكب جرم يندهكه اگر نما
مجلس خبرگان  ياكثر اعضا ي،قانون اساس يبتصو يانبعد از انقالب، در جر يرانِبود. در ا

افراد  يتساو"را مخالف اصل  نمخالف بودند و آ "ريناپذيتعرض"با اصل  يقانون اساس
قانون  86در اصل  يبترت-ين. بددانستنديم "احكام اسالم"و معارض با  "در برابر قانون

 يزن "يتعدم مسئول"حدود  يمنعكس شد. درباره يندگاننما "يتعدم مسئول"فقط  ي،اساس
را دربر  يمجرا يت،عدم مسئول معتقدند كه برخي. دارد وجود نظردانان اختالفحقوق ينب

 ياست. برخ يرفتهرا پذ يراخ ييهخود، نظر يريتفس ييهنگهبان در نظر ي. شوراگيردينم
 يندگينما يفوظا يفايا يكه در راستا يميشامل جرا "يتعدم مسئول"معتقدند كه  يگرد

م و موضوع تناسب حك يرا با توجه به قاعده يرنظر اخ ينمقاله ا ين. ما در اشودياست، م
 .ايميرفتهپذ

 
 كليدي: هايواژه

 .يپارلمان يتمصون يت،عدم مسئول ناپذيري،تعرض
 

                                                      
 ).z.s.varaei@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد پرديس فارابي دانشگاه تهران: ( ∗
 ).mjarasta@ut.ac.irپرديس فارابي دانشگاه تهران: ( ياراستاد ∗∗
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 مقدمه
مصونيت پارلماني،  :اند ازانواع مختلفي دارد كه عبارت ،از ديدگاه حقوقي ،مصونيت

توضيح مختصر انواع به ،اول اين تحقيق مبحثمصونيت ديپلماتيك و مصونيت قضايي. در 
 -يعني مصونيت پارلماني -ها  يكي از انواع مصونيت ،دوم مبحثا كرده و در مصونيت اكتف

 ،. محور اصلي تحقيقنماييمذكر ميرا اش فلسفه چنينآن، همو انواع  كنيم؛ مي را بررسي
بررسي مصونيت پارلماني در ايران است. ابتدا مصونيت پارلماني در قانون اساسي مشروطه 

مورد بررسي قرار اسالمي ايران، قانون اساسي بعد از انقالب و سپس مصونيت پارلماني در 
چگونگي  ،به تفصيل اين مبحث، باشد. در سوم تحقيق مي مبحثگيرد كه موضوع  مي

هاي موافقان و مخالفان مصونيت پارلماني توضيح قانون اساسي و ديدگاه 86تصويب اصل 
ر مورد مصونيت پارلماني در نظريه تفسيري شوراي نگهبان د ،شود و در نهايت داده مي

 گردد. ايران تبيين مي

 مصونيت و انواع آن

 تعريف مصونيت
معني حفظ گرفته شده و به» مصون«مصدري عربي است كه از اسم مفعول  "مصونيت"

. )4181: 3، ج1371(معين،  بودن و محفوظ ماندن استمعناي مصونبه ،كردن است و از نظر لغوي
 ،آن از تعرّض مخصوص ياي است كه دارندهمي وضعيت ويژهمصونيت از نظر حقوق عمو

يعني اصل مصونيت در مفهوم كلي . )657: 1373(جعفري لنگرودي،ت معاف و محفوظ اس
جز در به ؛اشخاصي كه طبق قانون مصونيت دارند، از تعقيب مأموران دولت در امان هستند

 .)22و  21: 1384االسالمي، (شيخ موارد خاصي كه قانون تجويز كرده است
 تعريف اول، تعريف كلي از اصطالح مصونيت است و تمام انواع مصونيت را دربر

بيان كرده  مأموران دولتگيرد، اما تعريف دوم، مصونيت را به در امان بودن از تعقيب مي
تري رسد تعريف اول بهتر است؛ زيرا نسبت به تعريف دوم، جامعيت بيش نظر مياست. به

 دارد.

 مصونيت از منظر حقوقي انواع
 كنيم: شود كه در ذيل به آن اشاره مي مصونيت از منظر حقوقي به اقسامي تقسيم مي

 مصونيت ديپلماتيك

مأموران ديپلماتيك كه از سوي كشور فرستنده مأمور به انجام خدمات عمومي در 
رخوردار شوند، بايد براي اجراي مأموريت از حداقل تسهيالتي ب قلمرو كشور پذيرنده مي
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مصونيت بدين . «)399: 1391(ضيايي بيگدلي،  مصونيت است ،باشند. يكي از اين تسهيالت
معناست كه دارنده آن از تعقيب قانون و مأموران كشور در امان است. يا به عبارت ديگر، 

 )94: 1355(صدر، .» توانند شخص دارنده آن را تعقيب كنندقانون و مأموران مجري قانون نمي
عنوان هاي ديپلماتيك بهز مصونيت ديپلماتيك تأمين اجراي مؤثر وظايف هيأتهدف ا

:  مصونيت ديپلماتيك به دو صورت است. )401: 1391(ضيايي بيگدلي،  نمايندگان كشورهاست
مصونيت از تعرض است كه شامل مصونيت اموال و اماكن مأموريت،  ،صورت اول

. شود مي و مصونيت مأموران ديپلماتيكمصونيت ارتباطات و مكاتبات رسمي مأموريت 
مصونيت قضايي است كه شامل مصونيت كيفري، مدني، اداري و مصونيت از  ،صورت دوم

 .)403و  402(همان:  باشد اداي شهادت مي

 مصونيت قضايي

 معافيت بعضي اشخاص از قواعد كلي و عمومي كشور در امور قضايي، انتظامي
مصونيت قضات . )55: 1384االسالمي،  (شيخ شود ه ميگفت "مصونيت قضايي" ،يا مالياتي

بيني شده است. قضات براي ايفاي دادگستري و وكال در حقوق اساسي كشورها پيش
مهم خويش، بايد امنيت شغلي داشته باشند و از جهت انفصال از شغل، تغيير محل  يوظيفه

 مهوري اسالمي ايران آمدهقانون اساسي ج 164نگراني نداشته باشند. در اصل  ،كار و تعقيب
 است:

  و ثبوت  محاكمه  بدون  ،است  آن  شاغل  كه  از مقامي  توان را نمي  قاضي«
كرد يا   منفصل  يا دايم  طور موقتبه  است  انفصال  موجب  كه  يا تخلفي  جرم
  مصلحت  اقتضاي  مگر به ؛را تغيير داد  يا سمتش  خدمت  او محل  رضاي  بدون
  عالي  ديوان  با رئيس  از مشورت  پس  ،قضائيه  يقوه  رئيس  ا تصميمب  جامعه

  كه  ضوابط كلي  بر طبق  قضات  اي دوره  و انتقال  . نقل كل  كشور و دادستان
 »گيرد.مي  كند، صورتمي  تعيين  قانون

در اين اصل، مصونيت قضات تنها از جهت انفصال از شغل و تغيير محل كار پذيرفته 
 است. شده

 مصونيت پارلماني

از نظر موقعيت شغلي همانند ساير افراد جامعه داراي حقوق و تكاليفي مجلس نمايندگان 
ها را در موقعيت خاص و متمايز از ديگر افراد جامعه قرار  آن ،اما شغل نمايندگي ،هستند

 ،سپرده شده كه بتوانند وظايفي را كه به آنانعبارت ديگر، نمايندگان براي اين دهد. به مي
مصونيت "نحو احسن انجام دهند و از حقوق مردم دفاع كنند، نيازمند برخورداري از به
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همين دليل، به ؛آيد شمار ميهستند. مصونيت پارلماني از موارد نظم عمومي به "پارلماني
 .)124: 2، ج1383(هاشمي،  تواند مصونيت را از خود سلب كندنماينده نمي

 اين مصونيت، .پارلماني استشود، مصونيت  ه مطرح ميچه در اين مقالآن
كه بتوانند ها و براي اين دليل موقعيت خاص آنمختص نمايندگان مجلس است كه به

 شوند. اين مصونيت درستي انجام دهند، از اين مصونيت برخوردار ميشان را بهوظايف
براي اداي وظايف نمايندگي اش را اي دفاعي است تا نماينده بتواند آزاديدر اصل، وسيله

 حفظ كند.

 مصونيت پارلماني، انواع و فلسفه آن
 يپوششي قانوني براي حفاظت نماينده در برابر تعقيب است. قاعده ،مصونيت پارلماني

 ،ولي در حقيقت ،تبعيضي يا امتيازي داشته باشد يظاهر جنبهمصونيت ممكن است به
نمايندگي در گفتار و  ياداي وظيفه بهده بتواند كه نمايناي دفاعي است براي اينوسيله

 .بپردازدنوشتار و كردار 

 انواع مصونيت پارلماني
 مصونيت پارلماني دو صورت دارد:

 عدم مسئوليت

نوعي مصونيت ماهوي است كه نماينده نسبت به گفتار و نوشتار و اعمال خود نبايد 
 يد در كمال آزادي بتواند در كليهعبارت ديگر، نماينده بايمورد تعقيب قرار گيرد. به

مورد تعقيب قرار نگيرد.  ،مسائل كشور اعالم نظر نموده و در قبال ايفاي وظايف نمايندگي
معناست مطلق به اين». مداوم«باشد و هم » مطلق«قاعدتا هم بايد  ،عدم مسئوليت نمايندگان

شود.  را شامل مي چه در قلمرو وظايف نمايندگي استكه مشمول استثنا نيست و هرآن
خاطر اظهار نظر در دوران معناست كه بعد از اتمام دوران نمايندگي بهمداوم به اين

بيم از آينده، آزادي عمل  ،صورتگيرد؛ زيرا در غير اينتحت تعقيب قرار نمي ،نمايندگي
 -از جمله آلمان، فنالند و سوئد  - كند. در بسياري از كشورها نماينده را از او سلب مي

، اصل عدم مسئوليت نبايد باعث اوالً ند از:ااصل عدم مسئوليت استثنائاتي دارد كه عبارت
راجع به امور عمومي و  ،، عدم مسئوليتثانياً استفاده از حق و لطمه به حقوق افراد شود.سوء

معني كه نماينده بايد مطالب خود را در قالب طرح مسائل واقعي جامعه بدين ؛اجتماعي است
، عدم مسئوليت يد. خطاهاي انضباطي نمايندگان مشمول اصل عدم مسئوليت نيست. ثالثاًبگو

مسئوليت سياسي او در قبال افكار عمومي نيست و داوري نهايي  يكنندهبرطرف ،نماينده
 .)200و  199: 1390(قاضي،  مردم است يرفتار نماينده برعهده يدرباره
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 ناپذيريتعرض

نماينده در صورت  ،گري از مصونيت است كه بر اساس آننوع دي "ناپذيريتعرض"
عبارت ديگر، مأموران باشد. به از هرگونه تعقيب يا توقيف مستثني مي ،اتهام يا ارتكاب جرم

 دهند و با فرد عادي انجام مي توانند با او همان رفتاري را كنند كه قاعدتاًانتظامي نمي
شود. اين اصل در ابتدا قابل  رسي نماينده اعمال مياي براي تعقيب و دادهاي ويژهنامهآيين

گونه اما ايفاي وظايف نمايندگي آن ،شود توجيه نيست و يك نوع امتياز طبقاتي تلقي مي
طور هاي مجرمانه قرار داده و بهسازيها و صحنه نماينده را در مقابل توطئه است كه احتماالً

 ارد.غيرمستقيم او را از حضور در پارلمان باز د
 يكه جرم ارتكابي نمايندهمشروط به دو شرط است: نخست آن "ناپذيريتعرض"اصل 

مأموران حق بازداشت  ،ولي در صورتي كه جرم مشهود باشد ؛مجلس، جرم مشهود نباشد
نمايندگي  يناپذيري محدود به دورهتعرض يكه دورهنماينده را خواهند داشت. دوم آن

 .)202و  201(همان:  باشدره، نماينده مصون از تعرض نمياست و بعد از اتمام اين دو

 مصونيت پارلماني يفلسفه
مصونيت نمايندگان موجبات امنيت خاطر نمايندگان را در ايفاي وظايف خطير 

نمايد.  پذير ميسازد و مشاركت آنان را بدون دغدغه خاطر امكان نمايندگي فراهم مي
استفاده از نماينده است؛ زيرا جلوگيري از سوء ،ديگر وضع مصونيت پارلماني يفلسفه

كردن اقدامات نماينده وجود چيني براي خنثيسازي، توطئه و اسبابهميشه احتمال صحنه
 .(همان) دارد

 ،برخي معتقدند كه علت اصلي برقراري قاعده مصونيت، منافع شخصي نمايندگان نبوده
مقننه و تأمين منافع عمومي جامعه و شدن مجالس جلوگيري از فلج ،بلكه منظور اصلي آن

باشد؛ زيرا اگر اظهارات نماينده براي او  صيانت آزادي از تعديات احتمالي قواي ديگر مي
تفاوت دهد كه حرف نزند و نسبت به مسائل كشور بي او ترجيح مي ،تبعاتي داشته باشد

 .)37-34: 1380نيا، (هدايت سمت نمايندگي را نپذيرد باشد يا اصالً
 :كندمياظهار  ،اين اصل يفلسفه ييكى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى درباره

مجلس با توجه به اهميتى كه دارد و  ياش در اين است كه نماينده فلسفه«
مجوزات و مدارك شرعى آن را هم فرمودند، اين نماينده بايد در دستبرد و 

است  فتارى براى او ممكنكه با هر گردليل اينبه ؛دسترس هر متعرض نباشد
 .)936: 2كنندگان، ج(جمعي از تدوين »اى به حقوق عمومى بخورد كه لطمه

 اصل مصونيت يدر تبيين فلسفه -نائب رئيس مجلس  -اهللا بهشتى  شهيد آيت
 :فرمايندمي
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تر بر دوش او چون يك مسئوليت بزرگ ،هركس كه مسئول است«
بنابراين در حقيقت اين مقابله با  ؛ايد دادهايد، او را در معرض خطر قرار  گذاشته
شود و يك نوع  ول مىئهاى احتمالى است كه عليه يك شخص مس توطئه

طور نيست كه بخواهند جا اينجلوگيرى از اعمال فشار بر نماينده است. در اين
خواهند او را براى ايفاى وظائف  بلكه مى ،به يك نماينده امتياز بدهند

 )911(همان:  ».آميز دور نگهدارند رضات توطئهاش از تع نمايندگى
شهيد بهشتي در مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، در پاسخ به افرادي كه 

را زير  -خصوصاً زماني كه نماينده مرتكب جنحه يا جنايتي شود  -مصونيت پارلماني 
 دارد. ي در امان نگاه ميهاي احتمالسوال بردند، فلسفه را تشريح كرد كه نماينده را از توطئه

ي مصونيت پارلماني را فردي و برخي آن را به تر يادآور شديم كه برخي، فلسفهپيش
ي فردي مصونيت پارلماني در راستاي توان گفت فلسفه اند. مينفع حقوق عمومي دانسته

 اي مصونيت داشته باشد،معنا كه اگر نمايندهمنافع جامعه و حقوق عمومي است؛ به اين
اش را انجام تواند وظايف نمايندگي گيرد و او آزادانه مياي از او صورت نمياستفادهسوء

نفع منافع عمومي جامعه و حقوق عمومي خواهد بود و هدف اصلي، همين نفع دهد و اين، به
 عمومي جامعه است.

 مصونيت پارلماني در قانون اساسي ايران
 مصونيت پارلماني در قانون اساسي مشروطه

شرح ذيل پذيرفته شده به "ناپذيريتعرض"اصل  ،قانون اساسي مشروطه 12در اصل 
 :بود

كسي بدون اطالع و تصويب مجلس  ،آويز هيچ دستهيچ عنوان و بهبه«
اگر احياناً يكي از اعضاء علناً  .شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود

بايد  دستگير گردد، بازمرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت 
 »او با استحضار مجلس باشد. يسياست درباره ياجرا

كند كه بدون تصويب  در قسمت اول اصل، جرايم غيرمشهود نمايندگان را بيان مي
توان متعرض آنان شد. در قسمت دوم اصل، به جرايم مشهود نمايندگان اشاره مجلس نمي

 تواند بدون اطالع مجلس باشد.نمي صورت هم برخورد با اوكرده كه حتي در اين
عدم "معناي داخلي مجلس شوراي ملي نيز مصونيت به ينامهآيين 189 يدر ماده

 مورد توجه قرار گرفته و آمده بود: "مسئوليت
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هيچ يك از نمايندگان براي اظهاراتي كه در جلسات مجلس شوراي ملي «
 »ابل تعقيب نخواهند بود.ق ،دهند نمايند و يا رأيي كه مي ها مي يا كميسيون

ي مشروطه، مصونيت پارلماني به هر دو صورت شود كه در قوانين دوره مالحظه مي
 پذيرفته شده بود.» عدم مسئوليت«و » ناپذيريتعرض«

 مصونيت پارلماني در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 سير تاريخي

اساسي را به دكتر حسن حبيبي قانون  ينويس اوليهپيش يامام خميني در پاريس تهيه
دانان مورد در جلساتي با حضور حقوق ،شده پس از بازگشت به ايراننويس تهيهسپرد. پيش

وزيري دولت نخست يدر دفتر طرح و برنامه ،بحث و بررسي قرار گرفت. در مراحل بعدي
راجع براي منظور اظهارنظر علما و مچنين بهموقت و شوراي انقالب اسالمي بررسي شد. هم

نويس نهايي در دستور كار مجلس خبرگان قانون پيش ،آنان ارسال گرديد. در نهايت
ي درباره اوليهنويس پيش 83ل در اص. )553: 3، ج1391(ورعي و همكاران، . اساسي قرار گرفت

 مصونيت پارلماني آمده بود:
مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار توان بهنمايندگان مجلس را نمي«

اند، تعقيب يا توقيف كرد. كرده يا رأيي كه در مقام اجراي نمايندگي خود داده
اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود، تعقيب بايد با آگاهي اگر نماينده
كه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيرمشهود گردد، در صورتي ؛مجلس باشد

(ورعي و  ».گيردنخست بايد از او سلب مصونيت كرد، سپس تحت تعقيب قرار 

 )574: 3، ج1391همكاران، 
هاي هاي مختلف طرحها، احزاب و سازمانمقطع توسط افراد و شخصيت در همين

ها به مصونيت  پيشنهادي متعدد قانون اساسي تهيه، تدوين و ارائه شد. در برخي از اين طرح
د ارزيابي قرار ها را نقل و مور پارلماني نماينده مجلس اشاره شده است كه برخي از آن

 دهيم. مي
 :103اصل 

مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار توان به نمايندگان مجلس را نمي«
تعقيب يا  ،اند نمايندگي خود داده يكرده يا به آرايي كه در مقام ايفاي وظيفه

ولي اگر نماينده برخالف احكام اسالم، و خالف جمهوري  ؛توقيف كرد
نگهبان يا رئيس  يعاليه يا قوه يبا اخطار قوهاسالمي اظهار نظري نمايد و 

در نظر خود اصرار ورزد كه احتمال اشتباه و عدم عمد منتفي  ،مجلس به او
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گردد، خود به خود از نمايندگي معزول خواهد بود و بايد از حضور در جلسات 
 ،اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود چه نمايندهمجلس ممنوع گردد و چنان

گيرد و جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس  له مورد تعقيب قرار ميبالفاص
شرط به ،كه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيرمشهود باشدبرسد. در صورتي

 پيشنهادي قانون اساسي(ورعي (طرح  .»گيرد تحت تعقيب قرار مي ،سلب مصونيت

 .)869و  868: 1390)، زمستان اهللا صافياهللا لطفآيت
 :97اصل 

سبب طرح عقيده تمام وكال مصونيت دارند و نيز به ،ر دوران نمايندگيد«
و رأي يا استيضاح زمان نمايندگي خود هرگز مورد تعقيب دعواي جزائي و 

طرح پيشنهادي قانون اساسي آقايان (ورعي و همكاران ( »حقوقي يا اداري نخواهند بود

 .)154: 1391)، اي، حسن آيت، فؤاد كريميحسينعلي منتظري، محمد خامنه
 :47اصل 

مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار توان به نمايندگان مجلس را نمي«
تعقيب و  ،اند كرده و يا آرائي كه در رابطه با ايفاي وظائف نمايندگي خود داده

شرط سلب اي مرتكب جنحه يا جنايتي شود، به ولي اگر نماينده ؛يا توقيف كرد
(ورعي (طرح  .»گيرد حت تعقيب قرار ميمصونيت با رأي اكثريت مجلس ت

 )928: 1390پيشنهادي قانون اساسي از طرف سازمان انقالبي)، زمستان 
 :96اصل 

مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار توان به نمايندگان مجلس را نمي«
تعقيب يا توقيف  ،اند كرده يا رأيي كه در مقام ايفاء وظايف نمايندگي خود داده

بالفاصله مورد  ،اي مرتكب جرم مهم مشهودي شود نماينده ولي هرگاه ؛كرد
گيرد. جريان تعقيب بايد فوراً به آگاهي مجلس برسد. در  تعقيب قرار مي

شرط به ،اي متهم به ارتكاب جرم مهم غيرمشهودي شود صورتي كه نماينده
طرح پيشنهادي قانون اساسي از (ورعي ( .»گيرد سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مي

 )913: 1390)، زمستانف شوراي حقوقي جنبش مسلمانان مبارزطر
مصونيت پارلماني  ،پيشنهادهاي فوق يدر همه تقريباً ،شود گونه كه مالحظه ميهمان

پذيرفته و پيشنهاد شده است. تنها در » عدم تعرض«و » عدم مسئوليت«به هر دو معنا يعني 
 »و جمهوري اسالمي و احراز آناظهار نظر برخالف اسالم «پيشنهاد نخست، در فرض 

با  گردد. مجلس از سمت نمايندگي معزول مي يتنها مصونيتي در كار نيست، بلكه نمايندهنه
توان ادعا عالمان ديني بودند، مي ،كه تعدادي از پيشنهاددهندگان متون فوقتوجه به اين



 

 

153 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هجدهمشماره 
  96پاييز 

 قلمرو عدم مسئوليت
 نمايندگي مجلس

 )160تا  145( 

معناي متعارف هب -مصونيت پارلماني  ،كم از ديدگاه برخي از عالمان دينكرد كه دست
 مخالفتي با موازين شرعي ندارد. - آن

با تغييراتي در مجلس خبرگان قانون  ،نويس اوليهپيش "سوم اصل هشتاد و"در نهايت، 
 :شرح ذيل طرح و بررسي شدبه اساسي،

 :71اصل 
مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار توان به نمايندگان مجلس را نمي«

تعقيب يا  ،اند م ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهكرده يا با رأيي كه در مقا
بالفاصله  ،اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود ولي اگر نماينده ؛توقيف كرد

گيرد. جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد. در  مورد تعقيب قرار مي
شرط سلب كه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيرمشهود باشد، بهصورتي

نويس كنندگان: مقدمه و متن پيش(جمعي از تدوين ».گيرد تعقيب قرار ميتحت  ،مصونيت

 )13قانون اساسي، ج
اول، مصونيت مطلق نمايندگان قسمت تشكيل شده است:  قسمتاين اصل از سه 

دوم، مصونيت نسبي قضايي در صورت  قسمتمجلس در اظهار عقيده و رأي دادن. 
 نيت قضايي در صورت ارتكاب جنحهسوم، عدم مصوقسمت ارتكاب جرم غيرمشهود. 

 ،نويس قانون اساسيشود كه در پيش مالحظه مي )458: 1386(ورعي، . يا جنايت مشهود
 پذيرفته شده » ناپذيريتعرض«و » عدم مسئوليت«مصونيت پارلماني به هر دو معنا يعني 

 است.

 داليل موافقان مصونيت پارلماني

تصويب اصل ناظر به مصونيت پارلماني موافق برخي با  ،در جريان تدوين قانون اساسي
، "هاهاي احتمالي دولتاستفادهجلوگيري از سوء" :عبارت بود ازبودند. داليل اين افراد 

دفاع از حق "و  "مجلس يدارشدن حيثيت و اعتبار اجتماعي نمايندهجلوگيري از لكه"
بودن از مصونيت برخوردار ،شرط الزم براي ايفاي وظائف نمايندگي مجلس. "وكالت

استفاده از امكانات خود اقدام به توانند در هرمورد با سوء ها مي پارلماني است وگرنه دولت
 336: 5، ج1391اي در روزنامه انقالب اسالمي)، (ورعي و همكاران (مقاله توقيف نمايندگان بنمايند و تهديد

 .)337و 
 يچه در معرض دسيسها چناننماينده مجلس بايد از مصونيت كامل برخوردار باشد ت

 ؛دار نشودمجريه و يا مخالفين عقيدتي قرار گرفت، حيثيت و اعتبار اجتماعي او لكه يقوه
مجلس در حين ارتكاب جرم مشهود هم با گزارش جريان  يرو تعقيب نمايندهاز اين

سلب  رئيس مجلس باشد و ترتيبي اتخاذ شود كه تا يبايد با اجازه ،مستدل امر مشروح و
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(ورعي و همكاران،  نيامده، قابل تعقيب و توقيف نباشدعملاي بهمصونيت پارلماني از نماينده

دفاع از حق وكالت است نه شخص؛ زيرا پست  ،هدف از تصويب اين طرح. )925: 6، ج1391
نماينده را از حيثيت ساقط كنند. براى  ،نمايندگى مورد طمع است و ممكن است با اتهامات

: 2كنندگان، ج(جمعي از تدوين مجلس در جرايم مشهود پذيرفته شده است ياجازه ،وراين منظ

يعني در  ؛برخي ديگر معتقد بودند كه نمايندگان در امور شرعي مصونيت ندارند. )933
مجلس در سياست و ساير  يولي نماينده .مسائل شرعي و مقدسات كسي حق اهانت ندارد

م خزعلي)، (ورعي و همكاران (گفتگو با ابوالقاس است كه اظهارنظر كندامور اجتماعي و اقتصادي آزاد 

 .)1066و  1065: 3، ج1391

 داليل مخالفان مصونيت پارلماني

 :چونتوان به مواردي همميكنند كه  مخالفان مصونيت پارلماني داليلي را ذكر مي
و  "ر اسالمتضاد با اصل مساوات د"، "تنافي با استقالل قاضي"، "نقض تفكيك قوا"
كه با اصل  بر ايناين اصل عالوهاشاره كرد.  "نمايندگان از مصونيت ياستفادهسوء"

 ياز طرف قوه مملكتي در تضاد مستقيم است و دخالتي مشهود يگانهتفكيك قواي سه
با روح اسالم و قوانين قضائي اين آئين مقدس و   باشد، قضائيه مي يمقننه نسبت به قوه

 زيرا ؛باشد بيني شده، ناسازگار مي براي قضات در سيستم قضايي اسالم پيش استقاللي كه
، با مساوات قضايي دليل و مستندي در اسالم ندارد. ثانياً  ، اصل مصونيت پارلماني هيچاوالً

خواهي و اجراي مساوي قانون و استقالل  طور كلي با روح عدالتاسالم ناسازگار و به
ر اساس چه اصل قانوني و اسالمي، قاضي اسالم تمام افراد قضات اسالمي منافي است. ب
ارتكاب جرم تعقيب كند، اما در مورد يك  يتواند در زمينه مملكت را بدون استثناء مي

مجرم، اين آزادي و استقالل از قاضي سلب شود و در صورتي بتواند حق تعقيب  ينماينده
مفهوم  ؟ب مصونيت از او صورت گيردمجلس باشد و يا سل يداشته باشد كه يا با اجازه

مخالف اين سخن آن است كه اگر مجلس اجازه ندهد يا سلب مصونيت صورت نگيرد، 
 ؛390و  389: 7(همان (سخني از علي حجتي كرماني)، ج قاضي حق تعقيب نماينده را نخواهد داشت

 .)461: 5ج
استفاده عليه سوء برخي بر اين باورند كه دادن هرگونه امتيازي به نمايندگان موجب

 بيش از بيست سال پس از انقالب مورد تأييد است يشود و اين مطلب با تجربه ملت مي
 .)1034: 3اي)، ج(همان (مصاحبه با سيد محمد خامنه

 "عدم مسئوليت"صورت سرانجام مصونيت پارلماني نمايندگان در قانون اساسي به
لفت اعضا كه آن را مخالف با اصل تساوي دليل مخابه "ناپذيريتعرض"اما  ؛پذيرفته شد

دانستند، مورد قبول واقع نشد و سرانجام  افراد در برابر قانون و معارض با احكام اسالم مي
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شرح ذيل قانون اساسي با رأي اكثريت قاطع نمايندگان در برابر سه رأي ممتنع به 86اصل 
 :به تصويب رسيد
  در اظهارنظر و راي  نمايندگي  فوظاي  ايفاي  در مقام  مجلس  نمايندگان«

اظهار   در مجلس  كه  نظراتي  سببرا بهها  آن  توانخود كامالً آزادند و نمي
يا   تعقيب ،اند خود داده  نمايندگي  وظايف  ايفاي  در مقام  كه  يا آرائي ،اندكرده

 »كرد.  توقيف

 بررسي مصونيت پارلماني در قانون اساسي فعلي
مجلس در دو مرحله پذيرفته شده  يآزادي بيان نماينده ،قانون اساسي 86بر اساس اصل 

دوم، در امان بودن از عواقب  يابراز نظر است. مرحله ياول، مرحله يمرحله است.
اظهار   در مجلس  كه  نظراتي  سببها را بهآن  توانو نمي«باشد كه با عبارت  اظهارنظر مي

» كرد  يا توقيف  تعقيب ،اند خود داده  نمايندگي  وظايف  ايفاي  امدر مق  كه  يا آرائي ،اند كرده
 ذكر شده است.

 "دائمي"است و البته  "عدم مسئوليت"قانون اساسي  86شده در اصل مصونيت پذيرفته
تحت  ،خاطر اظهارنظر در آن دورانمعنا كه بعد از اتمام دوران نمايندگي بهاست. بدين

يعني تمام اظهارنظرهاي  ؛است "مطلق"چنين، عدم مسئوليت گيرد. همتعقيب قرار نمي
هاي نماينده كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي باشد (از جمله نطق قبل از دستور، بحث

قانون اساسي  84اظهاراتي كه براي اعمال اصل ها، داخل دستور، مباحث جلسات كميسيون
 يالبته نماينده گيرد. ا دربر مير ،چه در مجلس و چه در خارج مجلس 51F1)شود انجام مي

 "ايفاي وظايف نمايندگي"نيست بلكه فقط بايد در مقام ؛ مجلس در هرگونه اظهارنظر آزاد
مسائل نمايندگي است از اين مصونيت خارج  يمسائلي كه خارج از حيطه ،باشد. با اين قيد

 د. نشو مي
دانان بين حقوق 86اصل  نماينده، طبق "عدم مسئوليت دامنه و حدود"در مورد 

ها  در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد كه در ذيل به بررسي آننظر است. اختالف
 پردازيم: مي

 ديدگاه اول
شود. مؤيد اين ديدگاه، نظر عدم مسئوليت نمايندگان شامل عناوين مجرمانه نمي

 مقاله نقل خواهد شد. يباشد كه در ادامه تفسيري شوراي نگهبان مي
                                                      

 .اي اسالمينامه داخلي مجلس شورآيين 77 يماده ي. تبصره1
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 ت به:با عناي«
 86اصل  يمشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي درباره .1

اسالمي ندارد و تمام مردم در  يكه مصونيت ريشهبر اينقانون اساسي، مبني
گناه يا جرم قرار  يبرابر حق و قانون الهي برابرند و هر فردي كه در مظنه

دستگاه قضايي بايد  ،گيردگيرد، قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام 
 ؛او را تعقيب كند

 داير بر برخورداري 20و 19اصول متعدد قانون اساسي مانند اصول  .2
 ؛ملت ايران از حقوق مساوي يهمه

به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و  86اختصاص موضوع اصل  .3
ل و آن با ارتكاب اعما يدر مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم مالزمه

 ؛عناوين مجرمانه
 ؛عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم .4
عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون نظر مبارك حضرت امام(ره) به .5

اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در 
 ؛قضائيه يمجلس و رسيدگي توسط قوه

دادن و زادي نماينده در رابطه با رأيقانون اساسي در مقام بيان آ 86اصل "
اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و 
عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسئوليت 

 52F1»"باشد.مرتكب جرم نمي
 86اصل صورت تدوين اگر نظر شوراي نگهبان را بپذيريم و صحيح بدانيم، در اين

ي اين تفسير اين است كه اگر نماينده در مقام قانون اساسي، لغو خواهد بود؛ زيرا نتيجه
ي ابراز آن نظر، قابل تعقيب و واسطهايفاي وظايف نمايندگي خود، نظري ابراز كند كه به

معناي اين است كه گاه تعقيب و توقيف نخواهد شد. اين نتيجه بهباشد، آنتوقيف نمي
ي مجلس وضعيت مشابهي دارد و اين، عدم يگري هم در اين امر با نمايندههرشخص د

 شود.مسئوليت تلقي نمي
 

                                                      
 ، سايت شوراي نگهبان.20/10/1380تاريخ تفسيري شوراي نگهبان در  ي. نظريه1
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 ديدگاه دوم
53Fحقوقدانان اكثر

 "اظهارنظر و آراي نمايندگان"ناظربر  ،معتقدند كه مصونيت نماينده 1
54Fنمايندگي وقوع جرمي متصور باشد. يبا ايفاي وظيفه در فرضي است كه اصوالً و است

2 
ديهي است اگر جرمي ارتكاب نيافته، عدم توقيف و تعقيب نيز موردي نداشته و سالبه به ب

موضوع است؛ در حالي كه اگر فرد فاقد منصب نمايندگي باشد و اظهارنظر و آراي  يانتفا
نحوي ابراز كند كه فرض وقوع جرم امكان دارد، بر اساس مباني قانوني بايد وي خود را به

 .)7: 1380هاي حقوقي، (دفتر بررسي ر دادرا تحت تعقيب قرا
اي بدون البته مصونيت نماينده در فرض ايفاي وظايف نمايندگي است و اگر نماينده

گو باشد. اي را انجام دهد، مسئول بوده و بايد پاسخاقدامات مجرمانه ،توجه به وظايف خود
در مقام تحقير طرف اسزا زيرا ن ؛دادن و ناسزاگويي نداردنماينده حق فحش ،اساسبر اين

 :1380هاي حقوقي، (دفتر بررسيباشد  ايفاي وظايف مي يخارج از حوزهمقابل است و بنابراين 

 مواردي چون منحصراً "عدم مسئوليت"برخي معتقدند كه مصونيت در مفهوم . )8و  7
د مانع از توان گونه موارد نيز مدير جلسه ميشود. البته در اين افترا و توهين را شامل مي

 (همان:. ها وارد است افترا يا توهين به اشخاص بر آن ينوعي شائبهاظهاراتي گردد كه به

 )37و  36
رسد. طبق اين  نظر ميديگر، ديدگاه دوم صحيح بهي اين دو ديدگاه با يكدر مقايسه

اي اي در راستشود و اگر نمايندهديدگاه، عدم مسئوليت بدون عناوين مجرمانه محقق نمي
گيرد و اين ايفاي وظايف نمايندگي اظهارنظري كند، مورد تعقيب و توقيف قرار نمي

 86كند. اين ديدگاه، تدوين اصل  تعقيب و توقيف در عناوين مجرمانه مصداق پيدا مي
صورت، تصويب اين اصل لغو و بيهوده خواهد كند. در غير اين قانون اساسي را معنادار مي

گذار حكيم است و كار لغو و بيهوده انجام بر اين است كه قانون كه قاعدهبود؛ در حالي
 دهد.نمي

 ناسبتوان اين ديدگاه را توجيه كرد. ت نيز مي "تناسب حكم و موضوع"ي طبق قاعده
هايى است كه در ديد عرف ميان يك معناى روابط و مناسبتحكم و موضوع، بهميان 

                                                      
. از جمله اين حقوقدانان مي توان به دكتر اردشير امير ارجمند، دكتر اميرحسين آبادي، دكتر محمدرضا 1

 شاره ضيايي بيگدلي، دكتر مهدي شهيدي، دكتر سيدمصطفي محقق داماد، دكتر سيدمحمود كاشاني ا
 كرد.

هاي حقوقي، نظرات حقوقدانان كشور در . براي ديدن نظرات اين حقوقدانان رجوع كنيد به: دفتر بررسي2
 .1380خصوص مصونيت پارلماني نمايندگان،
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اى خاص در در گذار زندگى، ميان جامعه ها حكم و موضوع آن وجود دارد. اين مناسبت
عنوان يك دليل شرعى لفظى گاهى اى كه بهگونهبه ؛ذهن اهل عرف رسوخ كرده است

. وقتي )801و  800: 1389(جمعي از محققان،  گرددحكم مى سبب تخصيص، و گاهى سبب تعميم
ي برعهده قانون اساسي آمده 86مسئوليت خطير نمايندگي با تمام وظايفي كه در اصل 

ي مجلس گذارده شده است، بايد حكمي نيز كه براي رسيدگي به اتهامات وي در نماينده
شود، مناسب با آن وظايف خطير و سنگين باشد. اگر نماينده بداند كه در  نظر گرفته مي

صورت گيرد، در اين كند، مورد تعقيب و توقيف قرار مي برابر هر اظهارنظري كه مي
شود. ي خطير نمايندگي مردم محقق نميكند و وظيفهر كامل بيان نميطونظراتش را به

ي تناسب حكم و كنندگان به قاعدههنگام تصويب قانون اساسي نيز برخي از تدوين
اين موارد، اند. يكي از هاي مختلف قانون اساسي اشاره كردهموضوع در تدوين قسمت

اهللا مكارم شيرازي ذيل ت شد. آيقانون اساسي بحث  110موردي است كه در ذيل اصل 
اگر  ،هاي اجرايي است جمهور در رأس تمام قدرتكه رئيس اين اصل بيان كردند كه اين

يعني وقتي  ؛بايد مأذون از طرف فقيه باشد ،فقيه و مجتهد در مسائل اسالمي نيست
 بايد كارهاي كشور ،كند جمهور را مردم انتخاب كردند و رهبر او را تنفيذ مي رئيس

 ،جمهور هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقيه باشدكه رئيس دست او سپرده شود؛ اما اينبه
. در اين بيان، )1115و  1114كنندگان: (جمعي از تدوين ندارد ادست او نباشد، معنولي اختيارات به

نام برده نشده، اما اين سخن و  "تناسب حكم و موضوع"ي طور صريح از قاعدههرچند به
 تدالل برگرفته از همين قاعده است.اس

 گيرينتيجه
است. در قانون  "ناپذيريتعرض"و  "عدم مسئوليت"مصونيت پارلماني به دو صورت 

عدم "پذيرفته نشده، اما  "ناپذيريتعرض"اساسي و قوانين عادي جمهوري اسالمي ايران 
 رسميت شناخته شده است.قانون اساسي به 86در اصل  "مسئوليت

در قانون اساسي  ي است كهعدم مسئوليت "حدود و قلمرو"دانان در نظر حقوقاختالف
باورند كه اصل تساوي افراد در مقابل قانون حاكم است و پذيرفته شده است. برخي بر اين

 گيرد. طبق قانون مورد تعقيب قرار مي ،هركس (نماينده يا فرد عادي) مرتكب جرمي شود
شوراي نگهبان  استفاده كند.او از سمت نمايندگي سوء شود كه مصونيت نماينده سبب مي

را  86اما اين تفسير، تدوين اصل  ديدگاه را پذيرفته است.اين تفسيري خود  يدر نظريه
 شود تدوين آن لغو باشد.  برد و سبب مي زير سوال مي
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عدم مسئوليت شامل جرايم ارتكابي در راستاي ايفاي وظايف طبق ديدگاه ديگري، 
و  "تعقيب"كلمات  قانون اساسي است. 86. اين ديدگاه مطابق با اصل شود گي مينمايند

معنا  86بر اساس اين تفسير، اصل  .كنند نيز بر همين معنا داللت مياصل اين در  "توقيف"
نيز جرايم ارتكابي نماينده در  "تناسب حكم و موضوع"چنين، طبق قاعده كند. هم پيدا مي

معنا كه وقتي مسئوليت نمايندگي شود. به اين مي 86مشمول اصل راستاي وظايف نمايندگي 
ي مجلس گذارده شده، بايد حكمي هم كه براي رسيدگي به اتهامات وي ي نمايندهبرعهده

صورت تصويب اين ي نمايندگي باشد، در غير اينشود، متناسب با وظيفه در نظر گرفته مي
 باشد. اصل بيهوده مي

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1391با اصالحات سال  نامه داخلي مجلس شوراي اسالميآيين .1
 . نامه داخلي مجلس شوراي مليآيين .2
 .گنج دانش :تهران .ترمينولوژي حقوق). 1373( جعفري لنگرودي، محمد جعفر .3
 . نابي :تهران .مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تا)(بي كنندگانجمعي از تدوين .4
 ي اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.نامه). فرهنگ1389جمعي از محققان ( .5
دانان كشور در خصوص مصونيت پارلماني نظرات حقوق ).1380( هاي حقوقيدفتر بررسي .6

 .ميهاي مجلس شوراي اسالمركز پژوهش :تهران. نمايندگان
 سايت شوراي نگهبان. .7
مركز اسناد انقالب  :تهران .مصونيت پارلماني در ايران). 1384( االسالمي، سيدمحسن شيخ .8

 .اسالمي
 انتشارات مركز مطالعات عالي :تهران .حقوق ديپلماتيك و كنسولي ).1355( صدر، جواد .9

 .المللي دانشگاه تهرانبين
 .گنج دانش :تهران .الملل عموميحقوق بين). 1391( ضيايي بيگدلي، محمدرضا .10
 ميزان.  :تهران .هاي حقوق اساسيبايسته ).1390( سيدابوالفضل(شريعت پناهي)،  قاضي .11
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. .12
 .قانون اساسي مشروطيت .13
 .امير كبير :تهران .فرهنگ فارسي). 1371( معين، محمد .14
اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي ). گزيده1390ورعي، سيدجواد (زمستان  .15

 . 928 -868: 14\1ش، فصلنامه پيام بهارستان، شماره 1358ايران از سال جمهوري اسالمي 
دبيرخانه مجلس خبرگان  :قم .مباني و مستندات قانون اساسي ).1386(ــــــــــــــ  .16

 . رهبري



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

160 

مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي جمهوري  ).1391ورعي، سيدجواد و همكاران ( .17
 .نابي :قم .اسالمي ايران

 .ميزان :تهران .حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ).1383( شمي، سيدمحمدها .18
 :6مجله رواق انديشه، ش .مصونيت يا مسئوليت پارلماني). 1380(اسفند اهللانيا، فرجهدايت .19

 . 37ـ 34
 
 
 


	مقدمه
	مصونیت و انواع آن
	تعریف مصونیت
	انواع مصونیت از منظر حقوقی
	مصونیت دیپلماتیک
	مصونیت قضایی
	مصونیت پارلمانی


	مصونیت پارلمانی، انواع و فلسفه آن
	انواع مصونیت پارلمانی
	عدم مسئولیت
	تعرضناپذیری

	فلسفهی مصونیت پارلمانی

	مصونیت پارلمانی در قانون اساسی ایران
	مصونیت پارلمانی در قانون اساسی مشروطه
	مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
	سیر تاریخی
	دلايل موافقان مصونیت پارلمانی
	دلايل مخالفان مصونيت پارلماني


	بررسی مصونیت پارلمانی در قانون اساسی فعلی
	دیدگاه اول
	دیدگاه دوم

	نتیجهگیری

