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 مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس ایران و تاجیکستان 1

م

م٭ يصطفيمجعفمو

 چكزره

امنيت و آاايش از جمله لوازم هر شغلي اات و هر چه ميزان ايح امنيت 

د. از شوبيشتر بناشد، انسان بننا توان و حوصله بيشتر  به كننار خود مشغول مي

جمله مشاغلي كه به خاير حساايت كار ، احتياج زياد  به امنيت دارد، نمايندگي 

چرا كه يک نماينده مجلس هر چند از يک حوزه انتخابيه و منتخب مجلس اات، 

گروهي از مردم اات اما حق اظهار نظر در تمام امور كشور را دارد و تصميمات او بر 

گذارد. پس يبيعي اات كه به خاير وظيفه انگيني ارنوشت كل كشور تأثير مي

 كه بر دوش دارد نياز به مصونيت هم دارد.

ها  ايااي، مصونيت نمايندگان موضوعات مهم در نظامامروزه يکي از 

گذاران از اهميت ا  و آاودگي رانونمجلس اات، با توجه به حريم و امنيت حرطه

ها  احتمالي اات ويژه ا  برخوردار اات، مصونيت حمايت رانوني در برابر تويئه

يقي تطبكه ممکح اات عليه نمايندگان صورت بگيرد. در ايح مقاله رصد برراي 

مصونيت نمايندگان مجالس ايران و تاجيکستان به عنوان دو كشور مسلمان با نظام 

ها  حقوري متفاوت با توجه رانون ااااي، روانيح عاد ، آئيح نامه داخلي مجلس و 

 يم.انظر حقوردانان دو كشور پرداخته

مهب:يلزرممتژه

-نونمجلس رانمايندگان، عدم تعرض، مصونيت پارلماني، مصونيت رضايي، 

 گذار 
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 يقريه

يکي از مسننائل مهم مورد بحث در حقوق عمومي موضننوع مصننونيت 

ات، زيرا در دوراني حاكميت نظام ااالر، امنيت و عدالت ها  مردمشغلي ا

ها اات، ولي امروزه اطراد  برا  رايدن به ردرت ها و ملتمورد توجه دولت

مهر  و كم توجهي بيو اهداف خود حاضننرند كه نسننبت به اجرا  عدالت 

ضي موارد عدالت را كنار بگذارند و برا  ايح كم توجهي دليل  كنند، و در بع

ل شوند يا بنا به داليشوند تعقيب نميبياورند. و اطراد  كه مرتکب جرم مي

يب  ررار نمي به خاص مورد تعق ظايف خود  جام دادن و ند و برا  ان گير

شاغل ك صونيت نيازمندند. يکي از ايح م ات نمايندگي م صونيت ا ه دارا  م

مجلس اانننت تا نمايندگان بتواند برا  انجام وظايف نمايندگي كه نياز به 

ها آزاد  و ااننتقالل و آرامش خاير دارند بتوانند در حريمي ايمح از ردرت

اخح و عقيده  ستند  سوت نمايندگي مردم ه انتقاد كنند و از آنجا كه در ك

ايدن خود را كه همان دطاع از حقوق م ردم جامعه و همچنيح تالش برا  ر

 به مناطع ملي و تواعه كشور اات به نحو مطلوب انجام دهند.

صل  االمي ايران  ٢٠يبق ا اي جمهور   اا همه اطراد ملت »رانون ا

اعم از زن و مرد يکسان در حمايت رانون ررار دارند و از همه حقوق انساني، 

. «يت موازيح ااالم برخوردارندايااي، ارتصاد ، اجتماعي و طرهنگي با رعا

صل  شده  1٧و در ا ستان نيز ريد  اي تاجيک اا همه اطراد در برابر »رانون ا

لت، نژاد،  مه اطراد رطع نظر از م به ه لت  ند. دو با هم برابر گاه  رانون و داد

ضعيت اجتماعي، دانش و  اي، و ايا جنس، زبان، اعتقادات ديني، مورعيت 

ضميح ميآن ها علوم، اموال، حقوق و آزاد  صول، «. كندها را ت بنابر ايح ا

برابر  حقوري اطراد در مقابل رانون بديح صنننورت اانننت كه كليه اطراد در 

صنورت ارتکاب جرم بطور يکسنان و بدون هيچگونه تبعيض، تعقيب كيفر  

اطراد و يا احضنار آنها به دادگاه بدون ايح كه طرد  به ديگر  برتر  داشنته 
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اما بر خالف ايح اصننل مصننونيت امر  ااننت خالف  گيرد.باشنند انجام مي

ها  حسننناس عدالت و تسننناو  اطراد جامعه زيرا رانون با توجه به مورعيت

شننغلي و نظارت بر حسننح انجام وظايف و همچنيح حق اظهار نظر در تمام 

صب از جمله نمايندگان مجلس كه  صاحب من ضي اطراد  شور به بع سائل ك م

 ارد و از تعرض مصون دانسته اات. به امنيت بسيار زياد  نياز د

ميفه مميص نزتمممتن تعمآنم.1

«  مصون»ا  عربي اات كه از كلمه از لحاظ لغو  كلمه مصونيت واژه

يا چيز  كه مورد محاطظت ررار گيرد ريشننه گرطته « حفظ كردن»به معني 

از لحاظ حقوق عمومي وضع مخصوصي اات كه دارنده آن از تعرض  ٢.اات

مصونيت عبارت اات از تدابير رانوني كه  3مخصوصي معاف و محفوظ اات.

ها  خاصنني تحت پوشننش حمايت ررار گرطته و از به موجب آن شننخصننيت

 باشند. تعقيب رضايي و پليسي در امان مي

ها همراه در داننتيابي ارزشنني كه انسننانها  مهم و با يکي از نعمت

كنند و آن را برا  زندگي شخصي و اجتماعي خود ضرور  و بدان تالش مي

اي مي اا اودگي خاير برا  ا صونيت از تعرض و آ شتح امنيت و م دانند دا

باشنند. آدمي مايل ااننت عالوه بر جان و مال، از حيث، خود و خويشننان مي

صيت اجتماعي و از هر گونه تجاوز شخ شغل و  سکح،   صون  م ضي م و تعر

يت  كه امن جا  ند. از آن باشننن مت برخوردار  کان او نيز از ايح نع بوده و نزدي

احسنناس آاننودگي خاير، اهميت طراواني در زندگي بشننر دارد، ايح اننخح 

ات كه گفته مي شهرت طراواني ياطته ا سنديده  ز بعد از نان و ربل ا»شود: پ

شر امنيت ميآزاد  مهم اته ب شدتريح خوا اتا ماده. در ه4«با  1  ميح را
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سانها ذكر مي شر در ارتباط با آزاد  و كرامت ان  كنداعالميه جهاني حقوق ب

)ابنا  بشنننر همه آزاد به دنيا مي آيند و در كرامت و حقوق با هم برابرند، 

«.  همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و بايد با هم برادر وار رطتار كنند

دارد( هر كس حق دارد كه از زندگي، آزاد    ايح اعالميه مقرر مي 3 ماده

 و امنيت شخصي برخوردار باشد. 

يت طرد يدايش حقوق، آزاد  و امن ها معلول پ ناانننايي آن   و شننن

ها  زياد  بود كه در گذشنننته ميان يبقات مختلف جامعه وجود نابرابر 

داشت. بردگان از كليه حقوق محروم بودند. مرد بر زن برتر  داشت. اعضا  

ستند يبقهيبقه خاص به آااني نمييک    يا شغل خود را رها كرده و توان

ها كرامت وارد يبقه يا شنننغل ديگر  شنننوند. در يول تاريخ غالباً حکومت

سانها را ناديده گرطته كردند. در ها  آنان را پايمال مياند و حقوق و آزاد ان

توان را نمي خواهي انسننان و ايسننتادگي و  در برابر طشننارايح راه، عدالت

ا  هاند كه بنا به ويژگيناديده گرطت. البته در يول تاريخ شنناهاني نيز بوده

-559شننخصنني خود آزاد منشنني را پيشننه خود نموده بودند مانند كورش )

شر يا آزاد  ملل و   5٢9 شور حقوق ب شاه ايران كه من پيش از ميالد( پاد

ه حقوق بشر در تاريخ بپس از طتح بابل صادر شد به عنوان نخستيح اعالميه 

 5رود.شمار مي

البته اديان الهي نقش مهمي در كاهش طشنننار ردرت دولت و رهايي  

ها، برابر  ميان اند. اديان الهي همگي به آزاد ، كرامت انسانها داشتهانسان

ستگي توجه كرده صلح، عدالت، برادر  و همب  )ع(اند. اميرالمومنيح عليآنها، 

ها  ريام صنننالحان و اهداف عاليه امامت جامعه از انگيزهتاميح امنيت را در 

اللهم انک تعلم انه لم يکح الذ  كان منا منارسنننه انننلطان و ال » داند:مي

التماس شي مح طضول الحطام ولکح لنرد المعالم مح دينک و تظهر االصالح 
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)كه پذيرطتح  . پرودگارا توميداني6«طي بالدك طيامح المظلمون مح عبادك

جامعه( نه برا  ايح بود كه الطنتي بدات آوريم و يا از مطاع پست  رهبر 

دنيا چيز  برا  خود گيريم بلکه تنها هدف ما بازگرداندن ديح به جامعه و 

اوده زندگي كنند  اتمديدگان آ شهرها بود تا  اايش در  صلح و آ برررار  

 واحکام شريعت حياتي دوباره يابد.

در برابر تعرضننات خوداننرانه و شننهروند بايد يک طرد آزاد باشنند و 

رانوني نسبت به جسم، روان و زندگي خصوصي مورد حمايت و حفاظت غير

شي  ٧ررار گيرد. شر  نا ضرورت امنيت در جامعه از يبيعت حقوق ب لزوم و 

  حقوق و آزاد  ها  مشننروع، مصننونيت از تعرض و دور شننود و الزمهمي

  ٨.ماندن از مخايرات و تعهدات اات

شته ضر نبود نمايندگي در روه مقننه در گذ سي حا ، بدان جهت كه ك

  .9را بپذيرد برا  نمايندگان مجلس مصنننونيت پارلماني پيش بيني شننند

صونيت  اي )الف( م ايا صونيت  ات. م سم ا اه ر صونيت در علم حقوق  م

رضنننايي )ب( مصنننونيت پارلماني )پ( كه در ايح مقاله به تحليل حقوري 

 پردازيم.جالس ايران و تاجيکستان ميمصونيت پارلماني نمايندگان م

 مصونيت ايااي يا ديپلماتيک -الف

صونيت رانونيا  از گونه  شور در برابر يکديگر متعهد  م ات كه دو ك ا

و مقامات ارشننند دولتي يکديگر را تحت تعقيب  هاديپلماتشنننوند كه مي

 رانوني ررار ندهند. 

شته   ات از يک ر اي عبارت ا ايا صونيت  ات كه به م امتيازاتي ا

امي  ضا  ر شورها  خارجي و زن و طرزند آنها و اع اي ك ايا نمايندگان 

                                                                                                     
  53نهج البالغه، نامه  6
 ٧3پيشيح، ص  بيژن، عبااي، ٧
 4٠9، ص 136٨، نشر دانشگاه تهران،  ق قمتسبسيمت متنعميد زنجاني عبااعلي،  ٨
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 33، ص 6، ش13٨٠
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در حقيقت، ايح مصونيت  1٠ها تواط كشور ميزبان اعطا مي گردد.افارتخانه

يک تضميح برا  ماموران ديپلمات و كنسولي عليه هر گونه طشار مستقيم و 

للي ويح المها  بيحنسيونمستقيم كشور پذيرنده اات كه بر اااس كنواغير

اال صوب ) سولي و 1969و  1963، 1961ها  م اي و كن ايا ( ماموران 

نمايندگان كشننورها  خارجي در ماموريت از مصننونيت برخوردار هسننتند. 

كنفرانس ويح، بسننتگان مامور اننياانني كه اهل  31  همچنيح يبق ماده

نباشننند از  شننوند به شننرط اينکه تبعه كشننور پذيرندهخانه او محسننوب مي

ت بايسشوند ميمصونيت برخوردارند، در صورتي كه ايح اطراد مرتکب جرمي

ااس، نمي شوند. بر ايح ا شان محاكمه  شور متبوع خود توان آنان را به در ك

هيچ عنوان احضننار، بازداشننت يا محاكمه كرد. محل ارامت و ماموريت آنان 

  11.نيز مصون از تعرض اات

شدند دادگاهبه عبارت ديگر اگر مامور اي مرتکب خطايي  ايا  ها ان 

شت كه معنا  محلي نمي توانند آن را تحت تعقيب ررار دهند، بايد توجه دا

شننود و ديپلمات در ها نميرانون شننامل ديپلمات  مصننونيت ايح نيسننت كه

مسنننئوليتش آزاد اانننت كه دانننت به هر اردامي بزند و يا دادگاه  هحوز

ايدگي به آن را ندارد  ات كه رانون در مورد صالحيت ر بلکه منظور ايح ا

شنننود رانون موكداً تاكيد كرده كه ديپلمات هم همانند ديپلمات اجرا نمي

ديگر اطراد بايد كامال روانيح و مقررات را رعايت و از دخالت در امور داخلي 

ضمانت اجرايي و مجازات رانوني  شور پذيرنده پرهيز كنند اما ديپلماتها از  ك

 .معاف هستند

 مصونيت رضايي -ب

                                                                                                     
مطالعه تطبيقي مصونيت پارلماني در حقوق ااااي ايران و »ح، شيخ ااالمي، ايد محس 1٠

  135، ص 13٨5،  ٧و 6،  چهارم،  ش نشم هم ق قمتسبسي، «برخي كشورها  جهان
ايدمحمدهاد ،  11 صونيت پارلماني»راجي،  شي، «م شم هميجلسمممپژمه ، ش 13٨6، ن

 ٢35، ص 5٧
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ات و عبارت از   صونيت ربلي ا صونيت در حقيقت مکمل م ايح نوع م

  دادگاه توان بدون اجازهرضنننايي را نمي ها ايح اانننت كه دارندگان پايه

ضايي، تحت تعقيب كيفر   الب مصونيت ر ضات و پيش از  عالي انتظامي ر

 ررار داد. 

ح حفظ و احيا  هايي كه ضنننامتريح نهادها و دانننتگاهيکي از مهم 

شتيبان آزاد  ضائيه ميحقوق ملت و پ ات، روه ر شد وها و امنيت مردم ا  با

شکيل مي ضايي ت اي آن را ر اا شرايط و ركح ا ضمح دارا بودن  دهند كه 

 باشند. راضيصفات خاص از اعتبار و جايگاه رانوني خاصي نيز برخوردار مي

اانننتقالل و از امنيت  كند به تمام معنابايد در حکم و رايي كه صنننادر مي

شغلي كامل برخوردار باشد تا بتواند بدون دغدغه به آنچه رايده اات حکم 

 1٢نموده و مالحظه هيچ شخص و مقامي را ننمايد.

توان از راضنني را نمي»كند. رانون اانناانني ايران ذكر مي 164اصننل  

مقامي كه شنناغل آن ااننت بدون محاكمه وثبوت جرم يا تخلفي كه موجب 

ااننت به يور مورت يا دائم منفصننل كرد يا بدون رضننا  او محل  انفصننال

خدمت يا اننمتش را تغيير داد مگر به ارتضننا  مصننلحت جامعه با تصننميم 

رئيس روه رضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و داداتان كل 

كند ا  رضننات بر يبق ضننوابط كلي كه رانون تعييح مينقل و انتقال دوره

 «.ردگيصورت مي

شنهمآنمدرمم.2 ص نزتمنمب نرگبنميجلسمممپز دال لمپزرت شمي

مت متنمممربجزكوابن

اتقالل   صول حاكم به ا اااي مصونيت پارلماني رسمتي ا در حقوق ا

 روه مقننه يکي از امتيازات مجلس

نمايندگان آن ااننت كه به موجب آن بدون ايالع و تصننويب مجلس 

ندارد، و اگر يکي از نمايندگان  رانونگذار  كسي حق تعرض به اعضا  آن را
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متهم به ارتکاب جرم شود رايدگي به ايح اتهام پس از اجازه مجلس صورت 

 گيرد. 

شي رانوني برا  حفاظت از نماينده در  ش ااً پو اا صونيت پارلماني ا م

ات به ظاهر  صونيت ممکح ا ات. م ضايي ا سي يا پيگرد ر برابر اعمال پلي

شد، ولي در حقيقت، وايله ا  دطاعي اات جنبه تبعيضي يا امتياز داشته با

فه  ند آزاد  و آزادگي خود را برا  ادا  وظي نده بتوا ماي كه ن برا  ايح 

  13.نمايندگي در گفتار، نوشتار و كردار حفظ كند

رانون نظارت بر رطتار نمايندگان جمهور  ااننالمي ايران مقرر  9ماده  

نمايندگي در اظهار نظر  دارد كه نمايندگان مجلس در مقام ايفا  وظايفمي

توان آنها را به انننبب نظراتي كه در مجلس و را  خود كامالً آزادند و نمي

ندگي خود دادهاظهار كرده ماي ظايف ن فا  و قام اي كه در م يا آرائي  ند  ند ا ا

 تعقيب يا توريف كرد.

نمايندگان مجلس به عنوان منتخب مردم از عدم مسنننئوليت مطلق 

به مناابت وظيفه   نمايندگي خود انجام مي دهد  ودايمي برا  اعمالي كه

ات صي، همانند ديگر اطراد جامعه دارا   14.برخوردار ا شخ از نظر مورعيت 

سان مي شغل نمايندگي، آنها را در مورعيت حقوق و تکاليف يک شند. ولي  با

. 15خاص اجتماعي و انننيااننني و متمايز از ديگر اطراد جامعه ررار مي دهد

عمال طشنننار غير رانوني به نماينده مجلس اطزون بر عدم برا  جلوگير  از ا

ناپذير  بدون ايح كه از مسننئوليت و  از تعرض مصننون ااننت. ايح تعرض

، وارعاندازد. در اعمال رضايي دادگستر  جلوگير  نمايد آن را به تاخير مي

ناپذير  مصننونيتي ااننت كه از نماينده مجلس در برابر داننتگير  يا تعرض
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 ٧1، ص٢ش  ،1391 ،هبوم ق قمعم يينشم همبمرسي، «رانونگذار ااااي
 345ص  ،13٨٨ ، نشر جنگل،يببنيم ق قمتسبسيبيژن،  ،عبااي 14
شاورز 15 سئوليت نمايندگان مجلس»بهمح،  ،ك صونيت پارلماني يا محدوديت م م همنش، «م

 ٢6، ص٧، ش13٨٠مرداد و شهريور ، ميبلت



 
 مصونيت پارلماني نمايندگان مجالس ايران و تاجيکستان                                

 

 

٨1 

 

حدو با وظمقررات م بايي  كه ارت کاب جرايمي  نده آزاد  برا  ارت فه يد كن

ظت مي فا نداره ح ندگي  ماي يا ن نده  ماي که مجلس متبوع ن ند مگر اين ك

تصننميمي مبني بر لغو مصننونيت پارلماني اجازه دهد اعمال رضننايي عليه 

صورت گيرد ابت  16.نماينده  ات كه نماينده پارلمان به منا صل بر ايح ا ا

گفتار، نوشنننتار، اعمال و تصنننميمات خود، يعني اجرا  وظايف و تکاليف 

رانوني، نبايد مورد پيگرد و مواخذه ررار گيرد، هيچ كس حق ندارد نماينده 

را بخاير انجام وظايفش، تحت پيگرد ررار دهد. چرا كه نماينده بر حسنننب 

علني يا خصننوصنني پارلمان، اننخنراني، از اعمال دولت  وظيفه، در جلسننات

يد و از وزيران پرانننش مي ما قاد مي ن ند، در صنننورت لزوم، را مورد انت ك

ضاح ررار مي اتي سيونا شنهاد  دهد، در كمي صحح مجلس با لوايح پي ها و 

فت برمي خال به م لت،  با نظرات روه خيزد و يرحدو عارض  رانوني مت ها  

شنهاد مي الب ايح حقوق، نقض غرض و مناطي كنمجريه پي د. محدويت يا 

  ايح اعمال، جز وظايفي ااننت كه با علت وجود  نهاد تقنيني ااننت. همه

ات  ساني ا اطراد غير نماينده، حق انجام آن را ندارند و ايح حق مخصوص ك

 1٧.اندكه از يرف مردم به هميح منظور انتخاب شده

شده در همه روانيح صول پذيرطته  صل  يکي از ا شورها، ا اي ك اا ا

تفکيک رواات كه ردرت و وظايف حکومت را ميان اه روه )مقننه، رضائيه 

كند. روه مقننه عهده دار رانونگذار  و نظارت بر امور و مجريه( تقسنننيم مي

ها  ادار  اات، ها و ديگر اازماناجرايي و چگونگي انجام وظايف وزراتخانه

د كه نمايندگان بتوانند به نحو اصننوالً مجلس بايد يور  اننازماندهي شننو

احسح، ظايف انگيح خود را انجام دهند و از گزند خطرها مصون و محفوظ 

بمانند. نماينده بايد برا  دطاع از حقوق شنننهروندان آزاد باشننند تا آنجا كه 
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بدون ترس و نگراني از حکومت يا مخالفان خود، نظرش را ابراز كند. يکي از 

نمايندگان مجلس از مصونيت و عدم تعرض به آنها لوازم ايح امر برخوردار  

در برابر ابراز عقايد و عدم تعقيب آنها تواط روه رضائيه در صورت اتهام آنها 

 به ارتکاب جرم اات.  

مصونيت پارلماني بايد گذشته    گذشتهراد برا  مطالعهبه نظر مي

كه  و تاريخ خود پارلمان را دانسنننت. مصنننونيت پارلماني عنواني اانننت

سه مطرح كرده سو  در اوايل انقالب طران ااند. به نظر ميحقوردانان طران د ر

نه مجلس تاريخ طرانسنننه و انگليس ها  امروز  را ميكه پيشننني توان در 

گردد. مياال پيش بر ٧٠٠مشاهده كرد. پيشينه تاايس مجلس به حدود 

اه  ايح مجلس در نخسنت مجلس يبقاتي نام داشنت و نمايندگان يبقات 

گانه روحانيان، نجبا و يبقه انننوم در آن شنننركت داشنننتند و با اختياراتي 

تاثير در حکومت شنننركت مي كردند. در آن دوره آزاد  محدود و تقريباً بي

انتخاب مجلس  1٧٨9شد. در اال اعضا  مجلس به راميت شناخته نمي

 بيبقاتي آغاز شد و نمايندگان اه يبقه روحانيان، نجبا و يبقه اوم انتخا

گرديدند و با تحوالتي كه رخ داد نخستيح مجلس ملي طرانسه شکل گرطت. 

لويي شانزدهم يي نطقي در حضور نمايندگان اعالم كرد كه در صورت لزوم 

كشور را بدون مجلس يبقاتي اداره خواهد كرد و داتور داد كه يبقات اه 

سه دهند. ولي نمايندگان يبقه شکيل جل اوم و چندگانه جداگانه ت ح ت   

از روحانيان در جلسه ماندند و يکي از نجبا گفت ما بر حسب امر ملت اينجا 

ارنيزه نمي شده ايم و جز با  شنهاد جمع  توان ما را از اينجا خارج كرد و پي

نمود كه اعضنناء مجلس ملي از هر تعرضنني مصننون باشننند و هيچ كس حق 

صننويب شنند، ندارد ردمي عليه وكال  ملت بردارد. ايح پيشنننهاد در آنجا ت

  1٨.دانندبار در هميح جا ميحقوردانان تصويب مصونيت پارلماني را اوليح
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  راجار بر مصننونيت نمايندگان مجلس در ايران به اواخر دوره اننابقه

مجلس شورا   گردد. با شکستح ااتبداد كبير و آغاز كار نخستيح دورهمي

تاريخ  ماه  13ملي، در  يه عمالً 1٢٨5مهر  مت مشنننرو غاز و وارد ، حکو آ

ستيح مرحله اي در نخ اا صويب رانون ا شد و با ت مهر ماه  15  كار خود 

شنننکل گرطت. انننپس مجلس شنننورا  ملي، مركب از  1٢٨6مهر  1٢٨6

اي دوره اا شد و به تدويح رانون ا شکيل  شروييت نمايندگان ملت ت   م

  19.مبادرت كرد

اي كه مهم اا ات و چارچوبرانون ا شور ا اند حقوري يک ك  تريح 

ند كت را مشخص ميااختار ايااي، طرهنگي، اجتماعي و ارتصاد  يک مل

ضميح ات را درو همچنيح ت شده ا شهروندان مهيا  اي كه برا   اا  ها  ا

كند باالتريح رانون و دهد و مشننخص ميمورد حمايت ررار مي هاهمه زمان

 رها و انقالبات ااننت كه بر اثک ملت ااننت. ايح رانون نتيجه جنبشارتدار ي

راننند، همانند تصنننويب رانون ها به مرحله ظهور ميپايمرد  ملتمبارزه و 

اال  سه در  اي طران اا شد. يا  1٧91ا صويب  سه ت در پي انقالب كبير طران

 ٢٠.پس از  انقالب ااالمي 135٨رانون ااااي ج.ا.ا در اال 

اننابقه مصننونيت نمايندگان مجلس تاجيکسننتان به اوايل تااننيس 

تصميم  19٢6اكتبر اال  1٨گردد، در كشور برميجمهور  خودمختار ايح 

  رانون اانناانني ايح جمهور  با توجه به نکات گرطته شنند كه جهت تهيه

شرايط محلي به كميته انقالبي ستان و  اي ازبک اا صلي رانون ا شنهاد پي ا

اااي آماده شد و  19٢٧مي اال  تشکيل جلسه دهد. در ماه يرح رانون ا

ته رانون   اجرايي مركز  ادر كمي ته يرح  ئه شننند. كمي يح جمهور  ارا

اااي را تائيد و آن را جهت برراي كنگره   دوم شوراها   ايح جمهور  ا

آوريل برگزار و  ٢٨تا  ٢1ها  تاجيکسننتان در ارائه كرد. كنگره دوم شننورا 
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يرح رانون اانناانني را تصننويب و جهت تائيد به كنگره اننوم شننوراها  

  ششم شوراها  تاجيکستان نهايت، كنگرهجمهور  ازبکستان ارئه كرد. در 

، رانون اانناانني جديد تايح كشننور را مانند ديگر روانيح 193٧مارس  1در 

شور اخير  اي ك اا شورو  بر پايه و مطابق رانون ا اي جمهور  اتحاد  اا ا

تهيه كرد. ايح رانون اانننااننني، نظام انننوانننياليسنننتي را در جمهور  

 .٢1اواياليستي تاجيکستان مشروعيت بخشيد

اال  شورو  در  شتابناك اتحاد  شي    ميالد  و تجزيه 1991طروپا

يکسننره  ها  پيشننيح ايح طدرااننيون راجمهور  اصننول و ارزش 15آن به 

اعتبار انناخت. رهبران كهنه كار تاجيکسننتان در برابر ااننتقالل نامنتظر بي

ار  ارا ضايي و اعتراض  شده بودند و در برابر موجي از نار جمهور  غاطلگير 

شور ارانجام در ماه مه  ك شتي  199٢را طرا گرطته بود،  منجر به حکومت آ

شد. در ماه نوامبر  شهر خجند 199٢ملي برررار  شورا  عالي جمهور  در   ،

  ٢٢.تشکيل جلسه داد و آرا  امامعلي رحمانف را به رياات جمهور  برگزيد

به  199٢  تاجيکسننتان، در اننال اننرانجام رانون اانناانني جمهور

اشننته شنند و به تصننويب مردم راننيد. بنابر رانون اانناانني پرانني گذهمه

حزبي ااننت. انتخابات انناالر و چندتاجيکسننتان كشننور  جمهور ، مردم

ستقيم و  ات جمهور ، مجلس رانونگذار  با را  عموم مردم، به يور م ريا

 ٢3.گيردبا را  مخفي صورت مي

عرمميواال لزتمنمب نرگبنمدرمت فبوممیب فمنمب نرگبنمدرممم-3

متنمممربجزكوابنت م
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بخش رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران با الهام از داتورات حيات

رانون نظارت مجلس بر رطتار نمايندگان انال  9و ماده  ٨6اانالم در اصنل 

ات  139٠ نمايندگان مجلس در ايفا  وظايف نمايندگي در اظهار »آورده ا

ند و نمي كامالً آزاد به نظر و را  خود  ها را  كه در توان آن بب نظراتي  اننن

ندگي خود مجلس اظهار كرده ماي ظايف ن فا  و قام اي كه در م يا آرايي  ند  ا

رانون نظارت مجلس بر  ٢ماده  4تبصنننره «. اند تعقيب يا توريف كردداده

رطتار نمايندگان مقرر نموده تعقيب كيفر  نماينده مانع راننيدگي هيات به 

 تخلفات و شان نمايندگي نيست.

صونيت پارلمان ايه الهام گرطته م ستان از روانيح رو شور تاجيک ي در ك

ااننت كه هدف اصننلي آن، دطاع از پارلمان و اعضننا  آن در برابر مداخالت 

صل ستان در ا اي تاجيک اا ات. رانون ا ارانه ا چنيح مقرر كرده  59خود

ناپذير ااننت. بدون مواطقت مجلس عالي نماينده مجلس عالي تعرض»ااننت 

ارات و دادن جريمه ممنوع ااننت. نماينده مجلس حبس، اجبار در بيان اظه

توان دانننتگير كرد مگر در عالي را بدون اجازه و مواطقت مجلس ملي نمي

ااس حکم دادگاه  اتعفا و يا هنگامي كه برا صورت ا هنگام بروز جنايت، در 

نماينده مجلس از امت نمايندگي عزل گردد ارتباط او با مجلس عالي رطع 

آئيح نامه داخلي مجلس تاجيکسنننتان  مقرر   3٧ده همچنيح ما«. گرددمي

مي دارد نمايندگان مجلس و اعضننناء خانواده آنان تحت حفاظت دولت ررار 

 دارند.

مصنننونيت در بيان، گفتار و تصنننميماتي كه نماينده در انجام وظايف 

ات و به هميح جهت تقريباً همه كشورها اتخاذ مي كند موجه و رابل دطاع ا

ند. چنانچه در رانون اانناانني به مصننونيت نمايندگان اشنناره اآن را پذيرطته

ها  رضايي و ديگر منابع حقوق ااااي نشده باشد در روانيح عاد  يا رويه

توان آن را درياطت نمود و آن مصنننونيت بيان و انجام تکاليف نمايندگي مي

ات نماينده مجلس را نمي ضاح، ا اتي اوال، ا اخنراني،  ابت  توان به منا
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بازخواانننت و تعقيب ررار داد، اينها يرح، ال فت مورد  يحه، مواطقت، مخال

وظايف خاص نماينده ااننت كه بنابر تشننخيص خود به نحو  كه مصننلحت 

 ٢4.دهدداند انجام ميمي

ستان موجبات  اي ايران و تاجيک اا شده در روانيح ا صول ياد  ظاهراً ا

ندگي ماي فه خطير ن فا  وظي لت را در اي يدگان م خاير برگز يت  طراهم  امن

نموده ااننت و مشنناركت آنان را در امور عمومي بدون دغدغه خاير امکان 

 پذير ااخته اات.

ميص نزتمتومرعمضمبهمنمب نرگبنمدرمت متنمممربجزكوابنمم-4

ايح مصننونيت شننامل هر گونه عمل ماد  يا طيزيکي يعني رطتارها   

 ااننت ازغير رانوني نماينده از ربيل امور خالطي يا جنائي ااننت كه ممکح 

ناحيه نماينده در بيرون از چهارچوب وظايف نمايندگي يا بيرون از محويه 

پارلمان صورت گيرد كه از ايح حيث، نماينده پارلمان مانند همه آحاد كشور 

سئول اعمال خود خواهد بود اازو ٢5.م شورها،  كارهايي را روانيح برخي از ك

جرمي شننند، خللي در ا  مرتکب اند تا در صنننورتي كه نمايندهتدارك ديده

انجام وظيفه نمايندگي او ايجاد نشنننود. ربول ايح اصنننل به منزله اغماض و 

چشننم پوشنني نسننبت به ارتکاب جرائمي ااننت كه جامعه مصننرانه خواهان 

در ابتدا رابل توجيه به نظر  باشننند. اصنننل مذكورمجازات مرتکب آن مي

يک نرنمي به عنوان  کار عمومي  قاتاننند و در اط ياز يب نه وع امت عادال نا ي 

 شود.گر ميجلوه

اما ايفا  وظايف خطير نمايندگي چنان اانننت كه احتماالً نماينده را 

ئه بل توي قا نهها و صننندر م به يور اننناز ح نه ررار داده و  ما ها  مجر

                                                                                                     
سيمرطبزقياننيد جالل الديح،  ،مدني ٢4 سب  ،13٨٨، تهران، انتشننارات جنگل،   ق قمت

 ٢1٧ص
صونيت پارلماني نمايندگان در حقوق تطبيقي»منوچهر،  ،يبايبائي موتمني ٢5 شم همن، «م

 1٠1، ص 13٨٢ ،، تهران، شماره اول ق قمتسبسي
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ستقيم و  را از حضور در پارلمان و طعاليت پارلماغير ااسني بازم  دارد. بر ا

صلحت ات كه موچنيح م اي ا ايا شي  صونيت اندي ضوع منع تعرض و م

به خود مي رانوني  هه منطقي و  گان وج ند ماي يد   ٢6.گيردكيفر  ن با حال 

ن به ناپذير  نمايندگاتاجيکسنننتان نيز تعرضببينيم كه در روانيح ايران و 

 راميت شناخته شده اات يا خير؟

صل  االمي ايران و ماده  ٨6همانطور كه در ا اي جمهور ا اا رانون ا

ات رانون آئيح نا ٧5 مه داخلي مجلس شنورا  اانالمي ايران مقرر شنده ا

ندگي در اظهار نظر و را  خود » ماي فا  وظايف ن ندگان مجلس در اي ماي ن

ابب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهكامالً آزادند و نمي د انتوان آنها را به 

اند تعقيب يا توريف يا آرايي كه در مقام ايفا  وظايف نمايندگي خود داده

مورخ  3٠36/٢1/٨شنننورا  نگهبان يبق نظريه تفسنننير  شنننماره  «.كرد

 در خصوص اصل ياد شده اعالم نموده اات كه با عنايت به: 13٨٠/1٠/٢٠

االمي ندارد و تمام مردم در برابر حق و رانون الهي  شه ا صونيت ري م

يکسان و برابرند و هر طرد  كه در مظنه گناه يا جرم ررار گيرد رابل تعقيب 

 شکايتي عليه او انجام گيرد داتگاه رضايي بايد او را تعقيب كند. اات و اگر

داير بر برخوردار  همه ملت ايران از حقوق مسنناو   ٢٠و  19اصننول 

 اات. 

و اظهار نظر و را  نمايندگان در مجلس و   ٨6اختصاص موضوع اصل 

ناويح  مال و ع کاب اع با ارت مه آن  عدم مالز ندگي و  ماي فا  ن قام اي در م

 ه.مجرمان

 عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توريف مجرم.

نظر حضنننرت امام خميني)ره( به عنوان ناظر و راهنما  تدويح رانون 

شخاص و لزوم جبران آن در  اااي داير بر ضرورت پرهيز از هتک حرمت ا ا

                                                                                                     
 ص، ص13٨٧، نشرميزان،  ق قمتسبسيمجمه رومتسالييمت متنهاشمي ايد محمد،  ٢6

1٢6-1٢5 
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 مجلس و رايدگي تواط روه رضائيه.

 رانون ااااي كشور تاجيکستان نمايندگان و يا اعضا  59يبق  اصل 

اوال يا ايراد  را در كه از رانون تخطي كنند نمي شورا  رانونگذار  تواند 

باره مسننايل حسنناس، مطرح كنند، مزايا و حقوق ويژه پارلماني را به عنوان 

كه  ا ابزار دطاعي در برابر هر گونه تحقيق و تفحص ااننتفاده كنند. نماينده

رانون اانناانني   ورزد يبق اصننل ياد شنندهبه تخطي از رانوني مبادرت مي

تواند مانع اجرا  عدالت جزايي شنننود و نماينده نيز مانند انننايريح در نمي

 گيرد. صورت ارتکاب جرم به وايله روه رضائيه مورد تعقيب و كيفر ررار مي

نت، جزء  ها مان در برابر ا پارل تان حفظ حقوق  تاجيکسننن در كشنننور 

نظر گرطته امتيازاتي ااننت كه در خصننوص اعضننا  مجالس رانونگذار  در 

ات. ظاهراً  ايح ح ايله پارلمان به عمل ميشده ا آيد و نماينده مايت به و

در صننورت ارتکاب جرم به واننيله روه رضننائيه مورد تعقيب و  مثل اننايريح

 گيرد.كيفر ررار مي

ا  بيرون از محويه مجلس، دانننت به ارتکاب عملي بزند اگر نماينده

شنننمار آيد، باز هم به گونه ا  مورد كه عرطاً يا يبق روانيح جار ، جرم به 

ست، توجيه پذير جلوه مي ات. ايح امتياز، در نگاه نخ و  كندحمايت رانون ا

توان به مردم ربوالند، چرا كه نماينده نيز مانند شنننهروندان آن را كمتر مي

ايطره رانون ررار گيرد.  ات و هم بايد زير  عاد ، هم رادر به ارتکاب جرم ا

ضع ايح نو سفه و صي طل شخا ات كه برا  روه مجريه و يا ا صونيت ايح ا ع م

اتفاده  صت ا ات كه با ايراد اتهام ها  واهي يا حقيقي از طر اان ا سيار آ ب

اازد شركت در پارلمان محروم  ساله  ٢٧كرده و نماينده مزاحم را از  از ايح م

در عمل ممکح اات اوء ااتفاده زياد  شود. امکان صحنه ااز ، تويئه و 

توان در برا  خنثي كردن اردامات نماينده در پارلمان را مي اانننباب چيني

يد يور  تنظيم  با رانون  يل  به هميح دل مان نيز طراهم آورد.  پارل خارج از 

                                                                                                     
 ٢، ص 13٧4تا، ، نشر بيهبومقبن نييص نزتانصار  مسعود،  ٢٧
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شننود كه مصننونيت نماينده در خارج از مجلس نيز مانند داخل آن تضننميح 

 گردد و هم جلو  اجرا  روانيح مجازات عمومي و شمول آن گرطته شود.

ك گامي  ندههن ماي ندگي و ه ن ماي ظايف ن هارچوب و ا  در بيرون از چ

جام مي بل تعقيب و خارج از محويه مجلس اعمالي را ان را ناً  رانو كه  دهد 

تواند مانع تعقيب و مجازات او مجازات اانننت، مصنننونيت پارلماني اش نمي

شننود. بهتر ااننت گفته شننود كه اصننوالً تعرض ناپذير  محدود به اعمال 

اي نماينده متهم يا مجرم ها و آييح شيوه ها  ويژه ا  برا  تعقيب و دادر

 .٢٨اات

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

م  

                                                                                                     
 4٠٧ پيشيح، ص ،ابوالفضلراضي،  ٢٨
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منازجهم

صونيت پارلماني نمايندگان ايران و  اي نظام حقوري حاكم بر م در برر

تاجيکسننتان، همانطور كه در بعضنني از مشنناغل حسنناس عمومي مصننونيت 

اي ايران و  اا ات در روانيح ا شده ا ستان نيشغلي در نظر گرطته  ز تاجيک

همانند انناير كشننورها  جهان نمايندگان مجلس از مصننونيت نمايندگي 

 تبعاتي داشته برخوردارند. بديهي اات كه اگر آرا و اظهارات نماينده برا  او

د، تفاوت باشرف نزند و نسبت به مسايل كشور بيدهد حباشد، او ترجيح مي

 ح شد.برا  پيشگير  از ايح امور مصونيت پارلماني مطر

صونيت  صورت م اننننالمي ايران، هننننر دو  در دوره پيش از انقالب ا

پارلماني در رانون ااااي مشرويه و آييح نامنننه داخلننني مجلنننس شورا  

نالب ااالمي ايران، مصونيت  نس از انق نا پ نود، ام نده ب ملي پيش بيني ش

 نامه داخلي مجلس دارا  دو ريد ااتپذيرطته شده در رانون ااااي و آييح

اول ايح كه عمل ارتکابي بايد در رااننتا  وظيفه نمايندگي باشنند، دوم تنها 

سئوليت مي صل عدم م شمول ا شد كه در رالب اظهار اعمال مجرمانه ا  م با

نظر و را  باشنند. تنها اصننل عدم مسننئوليت پذيرطته شننده و مصننونيت 

ات. بينني ننشده اتشريفاتي برا  نمايندگان مجلس شورا  اانالمي پنيش

در صننورتي كه مصننونيت تشننريفاتي مکمل مصننونيت ماهو  ااننت و چون 

ها  طشننار نتوانند بخاير اظهارات نماينده به او آاننيب ممکح ااننت گروه

بزنند از ايح رو در صنندد جسننتجو  راهي برا  تحت طشننار ررار دادن  او از 

ستان،  اي تاجيک اا اتفاده نمايند. در حالي كه در رانون ا اوء ا ايح يريق 

ض صورت اعننننن صونيت در مقام اظهار نظر و رأ ، در  ا  مجلس عالوه بر م

ارتکاب جرم، از هرگونه تعقيب و توريف كيفر  بدون مواطقت مجلس عالي 

حبس، اجبار در بيان اظهارات و دادن جريمه ممنوع اانننت. در مورد دامنه 

مصننونيت نمايندگان، اصننل بر آن اانننننننت كه در رااننتا  انجام وظايف 

ش ستان داللت بر عدم نمايندگي با صل در جمهننننور  تاجيک د. ظاهر ايح ا
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مسئوليت مطلق و منداوم نماينندگان دارد و هنيچ محندوديتي در محتوا  

اظهار نظر وجود ندارد ولو نظرات نمايندگان توهيح و اطترا باشنند يننننننا در 

در مورد محدوده زماني اصل عدم  حالنت عناد  و غير نمايندگي جرم باشد.

در رانون ايران و تاجيکستان، حکم صنننريحي وجنننود ندارد. ولي  مسئوليت،

رانند كه نمايندگان مجلس شننورا  ااننالمي ايران از همان زمان به نظر مي

صل  ادار  از  6٧كه مطابق ا اوگند وطادار  به نظام و پا اي  اا رانون ا

ند، از مصونيت برخوردارند. در رانون ارزش ها و اركنان نظنام را ادا مني كنن

ااااي ايران و آييح نامه داخلي مجلنننس شنننورا  اانننالمي در منننورد 

هايي در نظنننر گرطتنننه خطاها  انضبايي و تخلفات نمايندگان مجنننازات

اانت. رنانون ااااني جمهور  تاجيکستان به يور كلي تعقيب كيفنر  و 

توريننننف اعننننضا  مجلس را رد نکرده اات. بنابرايح اگر تعقيب رضايي و 

دن پروننده، تورينف را ايجناب كنند، موضنوع بالطاصنله بايند بنه دنبال كر

ااتحضار مجلس مربويه راانده شود و تصويب آن از مجلس كسب گردد. 

در مجموع، به نظر ميراد بننننا ايح وجود هر دو نظام حقوري دارا  كااتي 

  .هايي هستند كه باعث ايجاد اوءتعبير، اردرگمي و ابهام مي شود

 ها  خويشمي شود كه رانونگذار در متح رانون يا آييح نامهپيشنهاد 

محدوده ايح اصل را بنننه ويژه محدوده زماني و مکاني مصونيت پارلماني كه 

 نص صريح رانوني  هنر دو كنشور موجنود نيست را مشخص نمايند.

 

 

 

 

 

 

م  
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م ينببع

مياببهبم

 نهج البالغه -

 13٧4 تا،نشر بي ،هبومقبن نييص نزتانصار  مسعود،  -

 1346، نشر ابح اينا، رميزن ل ژوم ق قجعفر  لنگرود  محمد جعفر،  -

ام،  - سالييمشعباني را سبخابرم ك يتمجمه رومت سيممم سب  ق قمت

 13٧9، نشر ايالعات، ت متن

بااننني بيژن،  - زبد ن،مرهمتنع هبومبن ، نشنننر  ق قمبشااممممآوتدوم

 139٠دادگستر،

 13٨٨جنگل، ، تهران، نشر يببنيم ق قمتسبسيعبااي بيژن،  -

، نشر دانشگاه تهران، تهران،  ق قمتسبسيمت متنعميد زنجاني عبااعلي،  -

136٨ 

ضل،  - ايد ابوالف ضي  سيرا سزب سيمممنهبدهبوم سب شر ميزان،  ق قمت ، ن

 13٨3، 1٢چاپ 

وابنرويا ،  ،منتظمي - سب مربجزك ، نشننر چاپ و انتشننارات وزارت ياببم

 13٨٧امور خارجه، 

 13٨٧ان، نشر ارايش، ، تهررمهنگمربرسيمعيح محمد،  -

، تهران، انتشارات جنگل،  ق قمتسبسيمرطبزقيمدني ايد جالل الديح،  -

13٨٨ 

، نشنننر مركز دتئمهمتلمعبرفمب رگمتسااالييموانننو  بجنورد  كاظم،  -

 13٨5پژوهش ها  ايراني ااالمي، 

سا،  - سي،متجامبعيمدرم كصرمنيکواليوا الري سزب ربجزكوابن)مرح التم

 13٨٠تاريخ ديپلمااي،  خوان، مركز ااناد وويرااته صفا ا ،سب متخزم(

ايد محمد،  - شمي  سالييمت متنها سيمجمه رومت سب ، تهران،  ق قمت
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 13٨٧نشرميزان، 

ميقبالت:

، نشم هميجلسمممپژمهش، «مصونيت پارلماني»راجي ايد محمد هاد ،  -

 ٢٧٠-٢33 ،13٨6، پاييز 5٧ش

ايد محسح،  - االمي  صونيت پارلماني در»شيخ ا وق حق مطالعه تطبيقي م

شورها  جهان اي ايران و برخي ك اا سي، «ا سب شم هم ق قمت اال ن  ،

 16٠-133، 13٨5، ٧و 6چهارم، ش 

بائي موتمني منوچهر،  - باي ندگان در حقوق »ي ماي ماني ن پارل يت  مصنننون

 .1٠1، ص 13٨٢، تهران، اال نشم هم ق قمتسبسي، «تطبيقي

ان كشننناورز بهمح، مصنننونيت پارلماني يا محدوديت مسنننئوليت نمايندگ -

 ٢6، ص 13٨٠، اال ٧مجلس، نشريه وكالت، مرداد و شهريور ش 

شه  - اي ايران در پرتو اندي اا صونيت پارلماني در نظام حقوق ا نيکو نهاد، م

اال  اي ها  حقوق عمومي،  شريه برر اي، ن اا ، ٢، ش 1391رانونگذار ا

 ٧1ص  اال اول،

شه، ش اندي هدايت نيا طرج اهلل، مصونيت يا مسئوليت پارلماني، نشريه رواق -

 33، ص 13٨٠، اافند 6

 سب تمهبومت نامناي:

- www.parliran.ir 

- ww.Parlament.tj 

- www.international-law.blog.ir 

- www.mmk.tj/legislation/base/constitutional-laws 

 

 

 

 


