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، برای رسیدن به اهداف مورد نظر)که همان برآوردن نیازهای دموکراتیکدر نظام  ه:چکید

مردم و احترام به خواسته های آنان است(، روش های مختلفی از جمله ایجاد نهادی به نام 

مصونیت پارلمانی به کار گرفته می شود. در ین مقاله، نگارنده بر آن است که این نهاد را 

ی، دالیل موافقان و مخالفان آن، تاریخچه، و انواع آن بپردازد و شناسایی کند و به بررسیِ مبان

وضعیت آن را در حقوق ایرانِ پیش و پس از انقالب اسالمی، بررسی کند.در این مقاله، سعی 

 ، زوایی مختلف بحث روشن شود.ه با نگاهی علمی، مستدل، منصفانهشد

  نمایندگی، مجلس.مصونیت پارلمانی، نماینده، وظایف  :کلیدی کلمات

   

 مقدمه

، مجموعه ای از مصوبات، آیین نامه ها و در رأس توجه دولت ها و ملت هاست در روزگاری که عدالت و عدالت پروری

کنوانسیون های مختلف به عدالت و مساوات اختصاص یافته است. عدالت و مساوات از آمال بشری است و بشر منتظر عدالت 

لت را معموالً با مساوات یکی می پندارند و لذا درصدد ایجاد مساوات در بین افراد مختلف اند . ولی بشر عدا گستری در عالم است.

امروزی برای رسیدن به برخی اهداف باالتر حاضر است در برخی موارد مساوات را به کناری نهد و حتی برای این کنار نهادن هم 

اصوالً در  موارد، در نظر گرفتن مصونیت برای برخی افراد  و صاحبان مشاغل است. دلیل بیاورد و نظریه پردازی هم کند. یکی از این

، زیرا برخی افرادی که مرتکب جرم می شوند تعقیب نمی شوند یا برای این یت امری خالف عدالت و مساوات استنظرگرفتن مصون

ئل می شوند و دلیل آن را موقعیت خاص این افراد کار تشریفات خاصی در نظر گرفته می شود و بدین ترتیب برای آنان امتیازی قا
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می دانند و معتقدند آنان برای انجام دادن بهتر وظایف خود به این مصونیت نیازمندند. یکی از مناصب دارای مصونیت نمایندگی 

در واقع از آنِ مردم  مجلس است، تا بدین ترتیب نماینده بتواند بدون واهمه از قدرت ها انتقاد کند و سخن و عقیدة خود را، که

دادگاه احضار  س ششم که چند تن از نمایندگان بهاست، به راحتی بیان کند. در کشور ما نیز، مخصوصاً در زمان تشکیل مجل

شدند، این بحث قوت گرفت و مقاالت، گزارش ها، و مصاحبه های فراوانی در روزنامه ها به چاپ رسید و در دفاع از مصونیت یا 

سیار قلم فرسایی شد. حال پس از گذشت چندین سال از آن زمان، وقت آن رسیده تا به صورتی علمی و اصولی، به حمله به آن ب

باپرداختن به این سواالت از جمله اینکه آیا  دور از التهابات سیاسی و حزبی، و فقط با نگاهی منصفانه و حقوقی به آن پرداخته شود.

اظهارنظر است؟ آیا این مصونیت موجبات سوء استفاده از حقوق را بوجود نمی آورد؟  مصونیت پارلمانی نوعی امتیاز و آزادی

در این مقاله، ابتدا به صورت موجز و کلی به معنا و اقسام مصونیت می پردازیم. مصونیت پارلمانی از چه راههایی حاصل می شود؟ 

می اندازیم. بعد از آن، به جایگاه این موضوع در  -ختصرهرچند م-سپس به تاریخچة مصونیت پارلمانی و مبانی و اقسام آن نگاهی

حقوق ایران توجه می کنیم و در دو بخش وضعیت مصونیت در قوانین قبل و بعد از انقالب اسالمی را بررسی می کنیم. امیدواریم 

 این تالش به بررسی علمی و حقوقی مسائل، به دور از تفکرات حزبی کمک کند.

 معنای مصونیت

)به معنی حفظ( است و از نظر ساختاری و صرفی مصدری جعلی یا صناعی « صون»اژه ای عربی و از ریشة مصونیت و

 .[6]است و معنای آن نیز محفوظ ماندن ، حفظ شدن و مأمون بودن است

 .[1]دمصونیت در معنای حقوقی نیز به معنی مخصوصی برای دارندة آن است و او را ازتعرض خاصی معاف و محفوظ نگاه می دار

 اقسام مصونیت.1

مصونیت در علم حقوق اقسامی دارد که البته چند قسم را همة نویسندگان ذکر کرده اند و اسامی را نیز فقط برخی 

که چندان شناخته نیست. به هر حال، از آنجا که این مقاله صرفاً در پی تبیین یک قسم از مصونیت است [2]مؤلفان متذکر شده ند

 مهم آن می پردازیم.، فقط به سه قسمِ 

 مصونیت قضایی.1.1

هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه »مصونیت قضایی مصونیتی است که به موجب آن، 

یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دالیلی و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق 

د مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی کارمن

به دالیل ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به 

صالح قسمتی از قانون تشکیالت دادگستری و استخدام قضات(. بدین ترتیب، تعقیب الیحة ا 12مادة «)کارمند داده خواهد شد
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در قانون ایران، قضات مصونیت دیگری نیز برخوردارند  کنونی قضات در قانون ایران به این نحو مشروط به شرایط خاصی شده است.

 .[1]است« مصونیت شغلی»آن و

 مصونیت سیاسی .1.1

( مأموران سیاسی و کنسولی و نمایندگان کشورهای 1363، و 1369، 1361المللی وین) بر اساس کنوانسیون های بین

خارجی در مأموریت مخصوص از مصونیت برخوردارند. بر این اساس، نمی توان آنان را به هیچ عنوان احضار، بازداشت، یا محاکمه 

دای شهادت نیستند  و از پرداخت مالیات و عوارض کرد. محل مأموریت و اقامت آنان نیز مصون از تعرض است. ایشان مجور به ا

 معاف اند.

 مصونیت پارلمانی .1.1

امتیازی برای نمایندگان مجلس قانونگذاری است، به خاطر اینکه ایشان برای انجام دادن  وظایف محوله از »این مصونیت

احتیاج به پیگرد قانونی داشته باشد تا قبل از سلب طرف ملت، به آزادی های بیشتری احتیاج  دارند. لذا، اقامة هر گونه دعوایی که 

. این مورد مربوط به دعاوی معمول میان مردم است. ولی بر اساس همین مصونیت، [7]«مصونیت پارلمانی نمایندگان ممکن نیست

اند، تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس را نمی توان به سبب اظهارنظرشان و آرایی که هنگام اجرای وظایف نمایندگی بیان کرده 

وجود دارد، یعنی جرم محقق نمی شود تا بر اساس آن بتوان اقامة دعوی و « عدم  مسئولیت»و اصالً در چنین مواردی  [10]کرد

 تعقیب و... کرد.

 کلیاتی دربارة مصونیت پارلمانی.1

پس اقسام آن را بیان کنیم. آنچه در در اینجا برآنیم تا مصونیت پارلمانی را به تاریخچه، اصول و مبانی آن بشناسیم و س

اینجا می آید بیشتر حالت گزارشِ تحلیل استادان و نویسندگان درمورد اصل مصونیت پارلمانی است و سپس نظر مختار در این باره 

آن را  بیان خواهد شد. ترتیب انتخابی برای طرح مباحث در اینجا بدین گونه است که برای شناخت هر چیز باید ابتدا تاریخچة

دانست )تاریخ بحث( و یا خاستگاه و چراییِ طرحِ آن و مبانی ای  آشنا شد که برای آن موضوع مطرح شده اند)فلسفة بحث( و بدین 

ترتیب، ابتدا تاریخچة مصونیت پارلمانی را پیش می کشیم، سپس به ذکر مبانی و اصول آن می پردازیم، وسپس به اقسام آن 

 خواهیم پرداخت.
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 خچهتاری .1.1

به نظر می رسد برای مطالعة گذشتة مصونیت پارلمانی باید گذشته و تاریخ خودِ پارلمان را دانست. پیشینة پارلمان های 

سال پیش بر می گردد . این  700امروزی را می توان در تاریخ فرانسه و انگلیس مشاهده کرد. سابقة تأسیس مجلس به حدود 

ت و نمایندگان طبقات سه گانة روحانیان، نجبا، و طبقة سوم)که متعلق به این دو گروه نام داش« مجلس طبقاتی»مجلس در ابتدا

این مجلس نخستین بار در . نبودند(در آن شرکت داشتند و با اختیاراتی محدود و تقریباً بی تأثیر در حکومت شرکت می کردند

ود. چون پادشاه مرتباً آنان را احضار می کرد و تشکیل شد و به صورت مجلس ب 1902آوریل  10حضور فیلیپ چهارم در تاریخ 

تشکیل جلسه می دادند و عضای آن هم از افراد سرشناس و متنفذ کشور بودند.البته، قبل از تشکیل این مجلس، در انگلیس 

 .[5]ندمیالدی تشکیل داده بود. این دو مجلس سیر تحوّل و تطوّر متفاوتی داشت 1232را ادوارد اول در سال  1مجلس نمونه

مجالس طبقاتی جلسات خود را با فواصل زیاد برگزار می کردند و نمی توانستند برای پیشرفت کار خود آیین نامة داخلی تنظیم 

کنند. نمایندگان هر طبقه توسط همان طبقه و مجزا انتخاب می شدند و هر نماینده معموالً نامه ای حاوی خواسته های موکالن 

می کرد کلیة نامه های نمایندگان را در کتابچة واحدی بگنجاند و تقدیم شاه کند تا پس از پایان  خویش داشت و هر طبقه سعی

 جلسه با عنوان قانون منتشر شود وچاپ کردن یا نکردنِ آنها به دستور شاه بود.

کند و از  مجلس برای ادارة امور مالی مملکت حقی نداشت؛ حتی شاه می توانست بدون نظر خواهی از مجلس قانون وضع

. نشست های مجلس به خواست شاه تشکیل می شد. سازمان دهی بحث و انتقاد و تصمیم گیری بر حسب [2]مردم مالیات بگیرد

مقرراتی بود که اغلب خارج از مجلس تهیه و تنظیم می شد. دستور جلسات، چگونگی ، و موضوعات گفت و گوی پارلمانی راه شاه 

باید آن را مراعات می کردند. نمایندگان مانند هر فرد دیگری، در معرض تعقیب و بازداشت بودند و تعیین می کرد و مجالس لزوماً 

به پاریس برگرداند و   1727. پس از مدتی، دولت اعضای پارلمان را در سال [3]همین امر موجب سلب آزادی نمایندگان می شد

مجلس توقیف شدند و در نتیجه مخالفت های پارلمان و اعتراضات پس از آن هم طی جریانانی، دو تن از اعضای پارلمان در خود 

 .[3]فزونی یافت 1722اعضای آن در سال 

 

 

 

                                                 
1 -Model parliament 
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 مبانی فلسفة مصونیت .1.1

است و بر اساس آن قدرت و وظایف حکومت بین چند قوه « تفکیک قوا»یکی از اصول پذیرفته در حقوق اساسی اصل  

و تقریباً پذیرفته است، تفکیک قوا به سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه است. قوة مقننه)  تقسیم می شود. آنچه در تقکیک قوا مرسوم

پارلمان( وظیفة قانونگذاری را بر عهده دارد، قوة مجریه قوانین را اجرا می کند و قوة قضائیه نیز نظارت برحسن اجرای قوانین را 

است و این وظایف نیز جامع و قاطع بر عهدة قوا نیست؛ به این معنی که عهده دار است. البته، این اهّم وظایف هر یک از این سه قو

نمی توان گفت که تمام وظیفة تقنین را پارلمان بر عهده دارد و حال آنکه قوای مجریه و قضائیه نیز در محدوده ای تعیین شده به 

نظارتی را انجام می دهد و قوة قضائیه گاهی وضع مقررات می پردازد و همچنین قوة مقننه در کنار قوة قضائیه بخشی از اعمال 

مجری قوانین است. عالوه بر این، علی رغم تفکیک قوا، قدرت به تساوی بین این سه قوه تقسیم نمی شود و معموالً قدرت و 

روهای مجری اختیارات قوة مجریه بیشتر از دیگر قواست و پس از آن قوة قضائیه در رتبه دوم قدرت است، زیرا قدرتِ اجرایی و نی

در اختیار و تحت سلطه و سیطرة این دو قواست. قوة مقننه قدرت اجرایی چندانی ندارد. در عوض، قوة مقننه نیز قدرتی دیگر دارد: 

نمایندگان را مردم مستقیماً انتخاب می کنند و به این دلیل این قوه از پشتوانة قدرت مردمی بهره می برد. این قدرت بسیار مهم 

 انجام گرفتن وظایف پارلمانی نقشی حیاتی ایفا می کند.است و در 

در کل، وظایف پارلمانی را به دو بخش می توان تقسیم کرد: قانون گذاری و نظارت. وظیفة قانونگذاری پارلمان با ارائة 

مجلس صورت طرحِ نمایندگانِ مجلس، شورای عالی استان ها، و الیحة دولت و بررسی آنها در کمیسیون های تخصصی و صحن 

می گیرد که ممکن است تصویب یا رد شود . ولی پارلمان وظیفة مهم دیگری نیز دارد که نظارت نام دارد. این وظیفة پارلمان 

شامل نظارت بر چگونگی اجرای الیحة بودجة عمومی و چگونگی انجام گرفتنِ وظیفة وزارتخانه ها و سازمان های مختلف 

وزیران و رئیس جمهور را احضار و استیضاح کندو دربارة سازمان ها و وزارتخانه ها و حتی قوة است.مجلس این قدرت را دارد که 

 .[11]تحقیق و تفحص کندقضائیه 

 مصونیت پارلمانی در حقوق ایران .1

بسیاری از کشورها مصونیت پارلمانی را با توجه به فلسفة آن پذیرفته اند، هر چند هر یک برای آن حدود و ثغوری 

کرده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مسئله مطرح شده است که در این بخش آن را تبیین کنیم. بنابراین، نخست مشخص 

 مصونیت در قوانین قبل از انقالب اسالمی را و بعد قوانین پس از پیروزی انقالب اسالمی را مطرح می کنیم.
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 قبل از انقالب اسالمی .1.1

سال نظام پادشاهی حاکم بوده که نظامی استبدادی و غیر مردمی بوده و پارلمان جایگاهی  2200در تاریخ ایران حداقل 

هـ . ق.( انقالب مشروطه به ثمر  1921هـ . ش. ) 1222در آن نداشته است، ولی سرانجام با تالش های بسیار علما و مردم در سال 

زمان عبارت بود از تنظیم قانون اساسی ، تشکیل عدلیه و گشایش مجلس شوراکه با  نشست. برخی از خواست های مردم در آن

 نخستین جلسة رسمی مجلس شورای ملی با سخنرانی شاه تشکیل شد و  1222مهر  11پیروزی مشروطه خواهان محقق شد و در 

سبب کاستی های آن کمیسیونی برای تهیة مجلس کار خود را آغاز کرد . در دی ماه همان سال قانون اساسی نیز تصویب شد و به 

متمم آن شکل گرفت، و پس از هشت ماه کار، ثمرة آن به امضای محمد علی شاه قاجار رسید. این قانون اساسی با اصالحاتی در 

ک. تا پیروزی انقالب اسالمی پا برجا بود.)ن 1916، 1996، 1901و متمم آن با اصالحاتی در سال های  1996و  1922سال های 

(. مجلس شورا نیز که بنابر همین قانون اساسی) اصل 1921قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همراه با قانون اساسی مشروطه، 

اول( تشکیل شده بود تا پیروزی انقالب اسالمی وجود داشت. در این بخش برآنیم تا جایگاه و حدود و ثغور هر یک از انواع مصونیت 

 ساسی و بقیة قوانین آن زمان تعیین کنیم.پارلمانی را در قانون ا

 عدم مسئولیت .1.1.1

این قسم از مصونیت در قانون اساسی مشروطه نیامده است ولی در نظام نامة ]آیین نامه[ داخلی مجلس شورای ملی، 

ی ملی یا هیچ یک از نمایندگان برای اظهاراتی که در جلسات مجلس شورا»دربارة این مسئله چنین آمده است: 123مادة 

مطابق این ماده، فقط نمایندگان از این «. کمیسیون یا کمیسیون ها می نمایند و یا رأیی که می دهند قابل تعقیب نخواهند بود

مصونیت برخوردارند و نه افراد دیگر همچون وزرا و نمایندگان دولت که در مجلس صحبت می کنند. علی رغم مصرح نبودن این 

، مصونیت نمایندگان نیز فقط در مورد فعالیت هایی است که آنان به سبب ادای وظیفة نمایندگان انجام می ماده، به نظر حقوقدانان

دهند که همان اظهار نظر در مجلس و کمیسیون ها و رأی  دادن است . ضمناً مشخص می شود که عمل به وظیفة نمایندگی فقط 

تن در روزنامه یا سخنرانی در مجامع و جلسات دیگر از وظایف به جلسات شورای ملی یا کمیسیون ها محدود می شود و نوش

از قبیل مدت مصونیت و  -. در این جا نیز موارد مذکور در بخش قبل[9[]2]نمایندگی نیست و در شمول این ماده نمی گنجد

ت که در گفتار و کردار خود بر اعضای پارلمان هم واجب اس» دیده می شود. البته به نظر یکی از حقودانان آن روزگار،  -اطالق آن

در مورد این قسم از «. از مقبولیت و حدودی که برای عموم مردم هست تجاوز نکنند و احترام مجلس را مرعی بدارند و حفظ کنند
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مصونیت، فقط همین یک ماده از آیین نامة داخلی مجلس شورای ملی وجود داشت و نص قانونی دیگری در این مورد به چشم نمی 

 خورد.

 مصونیت از تعرض .1.1.1

به هیچ عنوان وبه هیچ دستاویز، کسی بدون اطالع و »در این مورد، اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه مقرر می دارد:

تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود ودر ضمن 

 تفسیر این اصل و شیوة اجرای آن را می توان در «. دد، باز باید اجرای سیاست دربارة او با استحضار مجلس باشدارتکاب دستگیر گر

هرگاه نماینده ای به ارتکاب »آیین نامه مقرر می دارد: 171چند ماده از آیین نامة داخلی مجلس شورای ملی دید. در این باره مادة 

ینکه منشأ تاریخ ارتکاب عمل، زمان نمایندگی و یا قبل از آن باشد، وزیر دادگستری باید جنجه یا جنایتی متهم شود، اعم از ا

گزارش مشتمل بر موضوع اتهام و دالیل و مدارک قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم کند. گزارش مزبور در اولین جلسة علنی 

 .[2]«هد شدوانین دادگستری ارجاع خوامجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون ق

 در مورد این قسم مصونیت ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد: 

( مشخص می 171و  171قانون اساسی مشروطه و موادآیین نامة داخلی مجلس شورای ملی)مواد 12همان طور که از اصل -1

و دلیل آن هم این  [2]ردشود، مصونیت پارلمانی)مصونیت از تعرض( فقط شامل جنحه و جنایت است و خالف را در برنمی گی

است که در امور خالف، این بیم وجود ندارد که نماینده در معرض تهدید و توقیف قرارگرفته باشد و حداکثر محکومیت در مورد آن 

 پرداخت جریمة نقدی است.

را شامل نمی شود. « حقوقی»این قسم از مصونیت پارلمانی فقط امور کیفری را در برمی گیرد و امور مدنی یا به  اصطالح  -2 

بنابراین، می توان نمایندگان را طرف دعوی حقوقی قرارداد و در صورت محکومیت علیه آنان حکم اجرایی صادر و اموال آنان را 

آیین نامة داخلی مجلس شورای ملی  130توقیف کرد. البته توقیف خود آنان به خواستِ بستانکار ممکن نبود. در این خصوص مادة 

موارد فوق ناظر به دعاوی حقوقی بر نمایندگان نیست و امور حقوقی مستقیماً و طبق مقررات عمومی، مربوط به » اشت:مقرر می د

 «.مراجع صالحة قضایی است. جز بازداشت نماینده در قبال وجه محکومٌ به که با اجازة مجلس شورای ملی خواهد بود

نماینده بود و نزدیکان و مسکن او را شامل نمی شد، ولی در مورد  هر چند طبق مقررات، مصونیت از تعرض فقط شامل خود-9

 .[9[]2]مصونیت مسکن نماینده، بین علمای حقوق اختالف وجود داشت
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همان طورکه در بخش قبل گفته شد، مصونیت از تعرض فقط در اوقاتی مُجراست که مجلس منعقد است نه اوقات تعطیل و پس -1

 از دوران نمایندگی.

 از انقالب اسالمیپس  .1.1

، بالتّبع تغییراتی در سیستم حقوقی ایران پدید آمد: قانون اساسی جدیدی 1927با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

تنظیم شد و بر اساس آن مجلس شورای اسالمی شکل گرفت، شورای نگهبان قانون اساسی برای تشخیص مغایر نبودن مصوبات 

ن اساسی تشکیل شدو.... البته برای تدوین قانون اساسی ابتدا پیش نویسی تهیه شد و در مجلس شورای اسالمی با شرع و قانو

معرض نقدها و پیشنهادهای صاحبنظران و عامة مردم قرار گرفت. سپس در مجلسِ بررسی ِ نهاییِ قانون اساسی پس از چندین 

ایی که شده بود باالخره متنی تهیه شد و با رأی گیری جلسه بحث و بررسی و با نگاهی اسالمی و با توجه به انتقادها و پیشنهاده

مردم ایران رسیدو موضوع مصونیت پارلمانی نیز یکی از مطالب مورد بحث در  %2/33به تصویب  1922آذرماه  12و  11در روزهای 

 .[1]تصاص داده استقانون اساسی را به خود اخ 26قانون اساسی است و اصل 

 نتیجه گیری

در مقام تأکید بر حق اظهار نظر و نقد برای نمایندگان در تمام مسائل است و از این لحاظ  26به نظر می رسد اصل 

، و دیگر اصول قانون اساسی را رعایت 10، اصل 3، اصل 67محدودیتی ندارند ولی باید قواعد نقد و اظهار نظر، مفاد سوگند اصل 

که  -انی نیز همین است و اگر خالف این باشد مخالفِ غایت اصلی مصونیت پارلمانیکند . شاید بتوان گفت اصل مصونیت پارلم

خواهد بود و پارلمان به محل نزاع های بی فایده برای مردم تبدیل خواهد شد. لذا به نظر می رسد  -همانا پیشرفت کشور است

« اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی» مهمقانون اساسی نیست و همه قید  26دعواها و نزاع های موجود بر سر تفسیر اصل 

را می پذیرند، بلکه نزاع بر سر مصادیق است که عده ای برخی از مصادیق را مشمول این اصل می دانند و عده ای نمی دانند. از این 

مادة آیین نامة داخلی  آن گونه که در– 26رو، پیشنهاد می شود در این مورد قانونی به تصویب برسد و فقط به ذکر الفاظ اصل 

 بسنده نکند و به ذکر مصادیق و جزئیات بپردازد.-است 26مجلس شورای اسالمی آمده است و تکرار اصل 
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