
 

 

 

 

 1مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی
 

 
 2دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی

 

 

 چکیده
 یدر این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورها

صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ) دکترین ( مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه دموکراتیک و برخی کشورهای اسالمی، و نیز نزد 

گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق 

و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی  تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها،

صرفا برای حفظ استقالل قوه مقننه یک امر ضروری و یک  ،است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده

 .رخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده استدر پایان مقاله، متون ب مصلحت اندیشیده شده می باشد.

 

 مصونیت پارلمانی، تعقیب قضائی، عدم مسئولیت، عدم تعرض نمایندگان کلیدواژه ها:
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 مقدمه

 

در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته، تعدادی امتیازات به نام مصونیت پارلمانی به نفع نمایندگان مجالس مقننه در 

برابر تعقیب قضایی که ممکن است از طرف حکومت یا اشخاص مطرح شود پیش بینی و مقرر شده است . هدف از این 

زادی عقیده و بیان، و آزادی عمل نمایندگان در مقابل مصونیت ها یا به عبارت دیگر، محدودیت های قضایی، تضمین آ

حکومت، یا اشخاص است و فلسفه این کار آن است که نماینده بدون ترس و واهمه از مزاحمت ها، دشمنی ها و انتقامجویی 

مصونیت  و اینها وظایف نمایندگی را به جا آورد. از دستگاه حکومت انتقاد کند، و مشکالت و نارسایی ها را بر مال سازد، 

الزمه وظیفه نمایندگی است، بدون آن، نماینده پارلمان قادر به انجام وظایف نخواهد بود و نمایندگی پارلمان، معنی و 

 مفهوم خود را از دست خواهد داد . 

ومی د عدم تعرض که اولی ناظر بر آزادی عقیده و بیان و و مصونیت پارلمانی شامل دو چیز است : عدم مسئولیت        

اولی در چهارچوب وظایف نمایندگی و در مقام ایفای آن وظایف در پارلمان است و . ناظر بر اعمال و رفتار نماینده است

 دومی مربوط به اعمال و رفتار نماینده در بیرون از پارلمان یا بیرون از وظایف نمایندگی او می باشد . 

 

 

 8اصل عدم مسئولیت

 

نماینده ) یا مصونیت پارلمانی به معنی اعم کلمه ( شامل اعمالی است از قبیل اظهار نظرها و نطق ها عدم مسئولیت        

و آراء و عقاید که نماینده، در مقام ایفای وظایف نمایندگی ) حین انجام وظیفه نمایندگی ( انجام می دهد این اعمال و 

معمولی یا مقام های دولتی، عملی، غیر قانونی و جرم باشد  اقوال که در حالت عادی ممکن است طبق قوانین، برای افراد

اساساً جرم تلقی نمی شود و لذا توسط مراجع قضائی قابل تعقیب و رسیدگی نیستند و این امتیاز یا به اصطالح مصونیت 

داده  ل قوای دیگر قرارپارلمانی، الزمه آزادی عمل نماینده در اظهار نظر و عقیده و بیان؛ و شرط استقالل قوه مقننه در مقاب

شده است و فلسفه آن این است که نمایندگان ملت بتوانند بدون واهمه و هراس از تعقیب قضایی و وحشت از پی آمدهای 

درباره مسائل و عملکرد  نطق ها و اظهار نظرهای خود در پایان دوره نمایندگی، به نقد و  نظارت و تحقیق و تفحص

ابر تمام هر نماینده در بر» قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در این باره چنین می گوید :  دستگاههای حکومتی بپردازند.

نمایندگان مجلس در ( »  34)اصل « ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند . 

می توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامال آزادند و ن

 (. 36اصل « ) اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داه اند تعقیب یا توقیف کرد . 

فرانسه ملهم و متأثر است با این تفاوت که اصول مزبوراطالق بیشتری  1993از قانون اساسی  این اصول، در واقع،

 علیه نمایندگان مجلس است . فی هر گونه تعرض و تعقیب قضائیدارد و منا
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نماینده پارلمان را نمی توان به سبب اظهار عقیده یا دادن رأی » قانون اساسی فرانسه در این باره چنین می گوید : 

 1بند « ) ....اد که به مناسبت وظایف نمایندگی انجام می دهد، مورد تعقیب، جلب ) بازداشت (، توقیف یا محاکمه قرار د

 (.  1993قانون اساسی  16از اصل 

 

 

 دم مسئولیت ع شمولدایره 

 

عدم مسئولیت نماینده شامل هر گونه اعمالی است از قبیل نطق ها  ) اعم از نطق قبل از دستور یا در داخل دستور 

انجام می  مایندگی و به مناسبت آنمجلس ( تقدیم طرح و پیشنهاد و سئوال و استیضاح که نماینده، در مقام ایفای وظایف ن

دهد یا اظهاراتی که در جلسات کمیسیونها می کند، به طور خالصه هر عملی که نماینده انجام می دهد و انجام آن برای 

اشخاص دیگر ) غیر نماینده ( قانوناً مقدور نبوده و مجاز نیست طبق دکترین هر رویه قضایی کشور فرانسه و سایر کشورها، 

تکثیر نطق نمایندگان و گزارشها و صورتجلسات پارلمان و کمیسیونهای آن، توسط جراید و مطبوعات موجب چاپ و 

مسئولیت ارباب جراید و مطبوعات نمی شود به شرط آنکه درج متن مذاکرات و گزارشها در جراید با حسن نیت، بدون 

انی، باید در معرض انتشار و قضاوت عموم قرار تحریف و دخل و تصرف باشد و دلیل آن هم این است که مذاکرات پارلم

گیرد ولی اگر مدیر روزنامه یا مجله ای، در نقل صورت مذاکرات و گزارشات، اغراضی را دخالت دهد مرتکب جرم 

 مطبوعاتی می شود و مشمول مسئولیت خواهد بود.

 

در مجامع و اجتماعات انجام می اما مصونیت نماینده شامل نطق ها و سخنرانی هایی که وی، در خارج از مجلس، 

دهد یا مقاالتی که وی، به درج آن در جراید می پردازد نمی شود، عدم مسئولیت نماینده مدیر یا صاحب امتیاز روزنامه یا 

مجله، شامل مسئولیت مدیر روزنامه یا مجله نمی باشد. در چنین مواردی، صاحب روزنامه یا مجله مکلف است مدیر مسئولی، 

ن کمک مدیر تعیین کند تا جوابگوی مسئولیت نشریه باشد . همچنین عدم مسئولیت، شامل اعمالی که نماینده، در به عنوا

مقام انجام مأموریتهایی که از طرف حکومت به وی محول می شود نمی گردد . استدالل شورای قانون اساسی فرانسه این 

نمایندگی ندارد هر شخص غیر نماینده نیز می تواند چنین است که این قبیل مأموریتها، ارتباط مستقیمی با وظایف 

 4مأموریتهایی داشته باشد.

 

 عدم مسئولیت نمایندهبودن مطلق و دائمی 

 

مطلق یعنی اینکه عدم مسئولیت نماینده مانع از تعقیب او در امور مدنی و کیفری است دائمی، یعنی اینکه نماینده 

نه تنها در زمان نمایندگی بلکه پس از به پایان رسیدن دوره نمایندگی نیز از آن برخوردار است، زیرا اگر نماینده از لحاظ 

                                                 
4 S.M. Prelot:Droit constitutionnel, pp. 799- 803  
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است مسئول باشد آن فلسفه ای که قاعده عدم مسئولیت نماینده دارد برآورده اعمالی که در مقام نمایندگی انجام داده 

 نخواهد شد . 

هر چند که قاعده عدم مسئولیت نماینده پارلمان ناقض یکی از مهم ترین اصول حقوقی یعنی تساوی افراد، در 

ن د، ولی در معنی، هدف از آن تضمیمقابل قانون و قضاست و در ظاهر، نوعی امتیاز به نفع نماینده پارلمان محسوب می شو

آزادی عمل نماینده در اظهار عقیده و بیان، و در نهایت تضمین استقالل قوه مقننه در مقابل قوای دیگر، و تامین منافع 

عمومی و حفظ رژیم دموکراسی است به همین جهت اکثر کشورها آن را پذیرفته و در قوانین اساسی خود در این باره 

 ینی کرده اند .  مقررات پیش ب

 

 

 9اصل عدم تعرض ) مصونیت به معنی اخص کلمه ( -2   

 
 

این مصونیت شامل هر گونه عمل مادی یا فیزیکی یعنی رفتارهای غیر قانونی نماینده از قبیل امور خالفی یا جنائی 

است که ممکن است از ناحیه نماینده در بیرون از چهارچوب وظایف نمایندگی یا بیرون از محوطه پارلمان صورت گیرد 

شور مسئول اعمال خود خواهد بود. به عبارت دیگر همان گونه که که از این حیث، نماینده پارلمان، مانند همه آحاد ک

انعقاد مجلس، در غیر محل، و غیر موعد و زمان اجالسیه مجلس، فاقد رسمیت و اعتبار قانونی است، گفتار و رفتار نماینده 

از این حیث نماینده،  نیز در خارج از وظایف نمایندگی یا در خارج از محوطه پارلمان فاقد اعتبار و رسمیت است و لذا

مبری از مسئولیت نیست، منتها برای اینکه حکومت نتواند احیانا این اعمال را دستاویزی قرار دهد و او را از انجام وظایف 

نمایندگی باز دارد، تعقیب اعمال و جرایم انتسابی نماینده تابع تشریفات ویژه است یعنی تشریفات عادی آیین دادرسی در 

ی نیست نماینده در این مورد از نوعی مصونیت برخوردار است و فلسفه آن نیز، همان فلسفه عدم مسئولیت این مورد جار

نماینده است که به منظور تأمین استقالل قوه مقننه در مقابل تجاوزات احتمالی حکومت می باشد و به همین جهت تعقیب 

تی ست بدین ترتیب که هر گاه نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایجرایم انتسابی نماینده تابع تشریفات ویژه قرار داده شده ا

که  -شود توقیف یا تعقیب متهم باید فورا به اطالع مجلسی که متهم عضو آن است برسد، و معموالً کمیسیونی از پارلمان

میم صبه موضوع رسیدگی می کند و گزارش امر را تقدیم رئیس مجلس می کند، ت -ممکن است دائمی یا موقت باشد

 نهایی دائر بر تعقیب یا عدم تعقیب متهم ) توسط مراجع قضایی ( با مجلس خواهد بود . 

عدم تعرض به نماینده پارلمان، در حقیقت نتیجه منطقی اصل عدم مسئولیت نماینده از باب آزادی عقیده و بیان است .      

ه تعقیب قضایی است که ممکن است از طرف حکومت هدف از عدم تعرض به نماینده پارلمان، حمایت او در برابر هر گون

 یا اشخاص علیه نماینده صورت گیرد و او را از ایفای وظایف نمایندگی، ابراز عقیده واقعی خود مرعوب سازد . 
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ا اصل که این خود مغایر ب  -استخالص و رهانیدن نماینده پارلمان از کیفر نیستباید دانست هدف از این مصونیت،       

ینی و مزاحمتها بلکه اجتناب از توطئه چ  -تساوی افراد در برابر قانون و مآالً نوعی تبعیض بین افراد به نفع نماینده خواهد بود

نظائر آن است که ممکن است از طرف حکومت  از قبیل ممانعت از خروج از منزل، و رفتن به مجلس؛ توقیف احتیاطی و

یا اشخاص علیه نماینده صورت گیرد و اورا تحت فشار قرار دهد . به همین جهت مطابق قوانین اساسی بسیاری از کشورها 

که به صورت دموکراتیک اداره می شوند تعقیب قضایی نماینده مستلزم کسب اجازه قبلی از مجلس که متهم عضو آن 

شد.  صدور این اجازه، اصوالً مستلزم تقدیم درخواست مستدل همراه با دالئل و مستندات جرم از طرف دادستانی است، می با

به رئیس مجلس مقننه و رسیدگی آن توسط کمیسیون ویژه در مجلس است . در صورتی که معلوم شود نماینده واقعا 

ه نده متهم سلب و اجازه تعقیب و بازداشت او بمرتکب جرمی شده است با تصویب اکثریت نمایندگان، مصونیت نمای

مقامات قضایی صادر و ابالغ می شود، واال به درخواست مجلس، تعقیب و پیکرد نماینده به حال تعلیق در می آید . در 

واقع، می توان گفت در این مورد، مرجع تشخیص اتهام نماینده ) وارد بودن اتهام ( خود مجلس و در زمان تعطیلی آن 

أت رئیسه آن است، و این یک استثناء بر اصل تساوی افراد به نفع قوه مقننه محسوب می شود زیرا چنانچه قوه قضائیه در هی

تعقیب اعضای مجلس مقننه آزاد باشد، استقالل قوا در برابر یکدیگر به مخاطره می افتد و دیگر قوه مقننه قادر به ایفای 

 های حکومتی و عملکرد آن است نخواهد بود . وظایف خود که نظارت و نقادی از دستگاه

باید در نظر داشت این قبیل مصونیتها مختص نمایندگان مجالس مقننه نیست بلکه قضات دادگستری، در مقام قضاوت         

قانون اساس ( هیأت منصفه، وکالء دادگستری ) در مقام دفاع از موکل خود (، و نمایندگان سیاسی خارجی  131) اصل 

تامین و مصونیت قضایی برخوردار هستند و این به سبب طبیعت  در کشور محل خدمت و برخی مقامات بلند پایه، از نوعی

  6مشاغلی است که این افراد به عهده دارند.

 

 

 دستگیری نماینده در جرم مشهود 

 

اصل مصونیت جاری نیست و لذا دستگیری و بازداشت فوری نماینده ای که مرتکب چنین جرمی  3در جرایم مشهود      

ن دادگستری بالمانع است و دلیل آن این است که وقوع جرم در منظر و مالء عام، جای هیچ شود توسط مأمورین و ضابطی

گونه شک و تردیدی را باقی نمی گذارد تنها شرط این است که در تشخیص و احراز هویت نماینده که در اتهام چنان 

ا که نماینده متهم، عضو آن است برسد تجرمی قرار می گیرد، محرز باشد، و دیگر اینکه جریان امر فورا به اطالع مجلسی 

اجازه الزم برای ادامه توقیف یا استخالص او صادر شود: در کشور فرانسه، در مورد جرایم مشهود تعقیب یا توقیف نماینده 

                                                 
ونگذاری می نطبق قانون اساسی، هر دوره نمایندگان مجلس مقننه معموالّ چهار یا پنج سال است که در آن مدت، مجلس بعد از تشکیل و رسمیت یافتن به قا 6

یخ آغاز در سال است که تار پردازد و در انقضاء مدت باید به مأموریت خود پایان دهد. هر دوره نمایندگی)دوره تقنییه( مشتمل بر دو یا چند اجالس یا اجالسیه

 و پایان آن را قانون اساسی معین می کند. هیچ مجلسی نمی تواند قانوناّ خارج از مدت مقرر، اجالس دیگری منعقد می کند. 

 عالوه بر اجالسیه های رسمی و قانونی، در صورت ضرورت، حکومت می تواند برای یک موضوع خاص با ذکر دلیل، مجلس مقننه را برای یک

 نشست فوق العاده دعوت کند که بعد از انجام کار خود طبق فرمان رئیس کشور به نشست خود خاتمه می دهد.
وقوع جرم  لجرم مشهود به جرمی گفته می شود که در مرئی و منظر مأموران انتظامی )پلیس( یا ضابطین دادگستری صورت گیرد یا بالفاصله مأمورین در مح  3

 نزدیک به وقوع جرم، اسباب و ادوات جرم را در نزد مجرم بیابند. حاضر شوند یا در زمانی



( در  1993قانون اساسی  16پارلمان تا اتمام دوره نمایندگی در صورت درخواست مجلس به حال تعلیق در می آید ) اصل 

اسیون روسیه، سلب مصونیت از نماینده، بنا به در خواست دادستان کل فدراسیون، توسط مجلس فدرال انجام پذیر فدر

 (  1998قانون اساسی  93است ) اصل 

 

 

 مدت مصونیت 

 

در خارج از این  3تعرض ناپذیری نماینده فقط محدود به دوره اجالسیه مجلس است ) از آغاز تا پایان اجالسیه(       

دت، نماینده مانند افراد دیگر تابع مقررات آیین دادرسی است تنها محدودیتی که وجود دارد این است که تعقیب یا م

توقیف نماینده، توسط مراجع قضایی مستلزم کسب اجازه از مجلس است.  مجلس پس از آغاز اجالسیه بعد، می تواند در 

حالت تعلیق در آید یا اگر در توقیف باشد، آزاد شده به مجلس باز  صورت اقتضاء، اجازه دهد که تعقیب نمایندۀ، متهم به

 گردد . 

در مورد دستگیری و تعقیب نماینده در فاصله میان دو اجالسیه، قوانین اساسی متفاوت است : در فرانسه هیچ نماینده       

کسب اجازه از هیأت رئیسه مجلس توقیف ای را نمی توان در میان دو اجالسیه که معموالً دو اجالس در سال است ( قبل از 

کرد مگر در جرایم مشهود، در کشورهایی که دوره قانونگذاری به اجالسیه، تقسیم نشده باشد درسرتاسر دوره تقنینیه 

 نماینده مصون از توقیف می باشد . 

 

 حدود مصونیت پارلمانی ) به معنی اخص کلمه ( 

 

مصونیت پارلمانی شامل جرائمی است که مربوط به حین وظایف نمایندگی نباشد: جرایم حین انجام وظیفه   -1   

 نمایندگی مشمول عدم مسئولیت پارلمانی است نه مصونیت پارلمانی. 

 یدر امور خالفی مصونیت پارلمان« مصونیت پارلمانی فقط شامل جرایم جزایی از درجه جنحه و جنایت است.»  -1      

جاری نمی شود، زیرا در این امور بیم آنکه نماینده، در معرض تهدید و فشار قرار گیرد وجود ندارد و لذا تسری دادن 

 مصونیت پارلمانی به جرایم خالفی مغایر با فلسفه وضع آن می باشد. 

مصونیت پارلمانی شامل جرایم جزایی است نه محکومیت های حقوقی. نماینده از لحاظ محکومیت های حقوقی  -8    

مصونیت ندارد و لذا می توان علیه او طرح دعوی کرد و در صورت محکومیت و صدور اجرائیه به توقیف اموال 

انکاران قابل توقیف و تامین نیست. زیرا حقوق نماینده مبادرت کرد، اما حقوق و مقرری نماینده در قبال طلب بست

نماینده به منظور تامین هزینه زندگانی و حفظ شئون و استقالل عمل نماینده است توقیف آن ، به استقالل عمل او 

   9صدمه می زند.

                                                 
 .113و  116برای آگاهی بیشتر رجوع شود به پارلمان ، تألیف دکتر حبیب دادفر، چاپ اطالعات، صص  3 
 « اید.هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشوراظهارنظر نم: » 34اصل  9



ر داشت که د در نظمصونیت پارلمانی فقط شامل نماینده است نه کسان و بستگان او و یا مسکن و محل کار او . بای -4      

درباره مصونیت اتفاق نظر وجود ندارد نظر اقوی این است که مصونیت مسکن جزء مصونیت شخص نماینده است زیرا 

سلب مصونیت مسکن نماینده یا تفتیش و بازجویی آن قبل از کسب اجازه از مجلس که نماینده عضو آن می باشد، به 

 ز مقاومت او در برابر تجاوزات احتمالی می کاهد.         فعالیت پارلمانی نماینده لطمه می زند و ا

 

 

 آثار مصونیت پارلمانی 

 

چنانچه مجلس با درخواست سلب مصونیت نماینده متهم که عضو آن است موافق نباشد ، امکان تعقیب نماینده، تا پایان       

 یافته و حق برخورداری از کلیه حقوق نمایندگیدوره تقنینیه از مراجع قضایی ساقط می شود . نماینده از تعقیب رهایی 

برای انجام وظیفه نمایندگی را خواهد داشت. در هر حال مخالفت با سلب مصونیت از نماینده متهم از طرف مجلس به 

 معنی برائت متهم نیست ، بعد از انقضاء دوره نمایندگی دادسرا می تواند نماینده رامورد تعقیب قرار دهد . 

گر مجلس مقننه با درخواست سلب مصونیت نماینده متهم موافقت نموده اجازه تعقیب او را صادر کند ، در این ولی ا     

صورت، نماینده مانند هر فرد عادی توسط مرجع صالحیتدار قضایی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرد، و اگر تحت 

لس مقننه حق قضاوت درباره اتهام اعضای خود که مورد تعقیب بوده تعقیب قضایی او ادامه پیدا می کند. در هر حال مج

اتهام قرار می گیرند را ندارد. به عبارت دیگر چنانچه درباره نماینده ای درخواست سلب مصونیت از طرف مراجع قضایی 

ت انتسابی اشود، مجلس مقننه حق ندارد وارد ماهیت اتهام شود ، و به قضاوت درباره متهم بنشیند. مجلس باید ببیند اتهام

نماینده ناشی از اغراض خصوصی یا سیاسی و به قصد دور کردن نماینده از صحنه سیاست و انجام وظایف نمایندگی اوست 

یا نه؟ و اگر تقاضای سلب مصونیت را خالی از اغراض و شائبه ها یافت با آن موافقت کند و اال اجازه دهد که مرجع قضایی 

 د.  به تعقیب و محاکمه متهم بپرداز

در هر حال اجازه مجلس دائر بر سلب مصونیت نماینده متهم، فقط ناظر به اتهاماتی است که موضوع درخواست سلب      

مصونیت است نه دیگر، ولی اگر در ضمن رسیدگی مرجع قضایی، معلوم شود که اتهامات دیگری نیز متوجه نماینده متهم 

ری به اتهامات جدید نبوده تعقیب قضایی آنها مستلزم کسب اجازه مجدد است ، در این صورت اجازه قبلی مجلس، قابل تس

 از مجلس خواهد بود.

چنانچه نماینده ای، قبل از آنکه به نمایندگی مجلس مقننه انتخاب شود، تحت تعقیب یا توقیف بوده باشد، بعد از افتتاح      

 ایی بخواهد که تعقیب یا توقیف نماینده متهم که عضواجالسیه، مجلس مقننه می تواند بعد از رسیدگی الزم از مرجع قض

 آن است، به حالت تعلیق درآید. 

 

 

                                                 
ار هنمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کامالّ آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات که در مجلس اظ: » 36اصل 

 اخلی مجلس. آئین نامه د 164و نیز اصل « کرده اند، یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

 



 نمصونیت نمایندگان در حقوق ایرا

 

به هیچ :» در این باره چنین مقرر می داشت که  11در قانون اساسی مشروطه، مصونیت پارلمانی شناخته شده بود اصل      

صویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن شود . اگر احیاناّ یکی از عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون ت

اعضاء علناّ مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار 

 شده بود . پس از انقالب اسالمیدر آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی نیز در این باره مقررات جامعی مقرر « مجلس باشد.

  10قانون اساسی جمهوری اسالمی داد. 34و  36این مقررات ، جای خود را به اصول

 

در مورد مفهوم اصل مذکور بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد: برخی از جناح های سیاسی با تفسیر تحت 
افراد در برابر قانون، بر این عقیده اند که مصونیت مندرج در قانون اساسی و با استناد به اصل تساوی  36اللفظی از اصل 

اصل مذکور شامل جرائم انتسابی نمایندگان از قبیل افتراء و توهین و تهمت و عناوین مجرمانه نمی شود و در این باره 
مقررات عادی  طبق هماننمایندگان هیچ امتیازی نسبت به سایر افراد کشور ندارند، و اذا تعفیب و محاکمه نمایندگان باید 

 93آیین دادرسی صورت گیرد. ولی این استدالل با اصول و روح قانون اساسی مطابقت ندارد زیرا اوالّ با توجه به اصل 
قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه... و این » که می گوید  قانون اساسی،

تنزل دادن شغل نمایندگی در حد یک شغل عادی، و شمول مقررات آیین دادرسی در مورد « کدیگرندقوا مستقل از ی

نمایندگان متنلسب با وظایف نمایندگی که مقتضی آزادی عمل الزم برای اظهار نظر و رأی است، نمی باشد. همان طور 

عقیب قضائی یت و مجازات نیست بلکه تعلیق تکه گفته شد، مصونیت قضایی نمایندگان به مفهوم معاف کردن آنها از مسئول

نماینده به پایان دوره نمایندگی ، یا به اجازه مجلس مقننه برای یک مصلحتی بزرگ یعنی حفظ استقالل قوا در مقابل 

یکدیگر است و تشخیص این امر ) تعلیق تعقیب قضایی ( با خود مجلس است و این یک استثناء بر اصل تفکیک قوا است 

سیاری از کشورهای دموکراتیک ) حتی کشورهای اسالمی ( شناخته شده است، و نمی توان پذیرفت نظام جمهوری که در ب

 اسالمی که بر پایه حاکمیت مردم استوار است، از آن مستثنی باشد . 

و قضاوت « ) ل.هر نماینده در برابر تمام ملت مسئو»است: طیق این اصل،  34قانون اساسی ، مکمل اصل  36ثانیا اصل       

درباره عملکرد نماینده با ملت و ضمانت اجرای آن عدم انتخاب مجدد او می باشد( و حق دارد درباره همه مسائل داخلی 

و خارجی اظهار نظر نماید. و الزمه چنین مسئولیت عظیم آزادی عمل در اظهار و رأی است که قانوناّ نماینده از آن برخورد 

اینده، وقتی تحقق می یابد که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مصون از تعرض و می باشد، و آزادی عمل نم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای »آمده است که می گوید:  36تعقیب و توقیف باشد، و این همان حکمی است که در اصل 

را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامالّ آزادند و نمی توان آنها 

 « یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

اما در موارد جرایمی که ممکن است در خارج از وظایف نمایندگی یا خارج از جلسه مجلس از ناحیه نماینده ارتکاب       
مسئول و جوابگوی اعمال خود باشد لکن اصل استقالل قوا ایجاب می کند که تعقیب و  شود، بدون تردید نماینده باید

 محاکمه نماینده متهم با اطالع و اجازه مجلس که وی عضو آن است صورت گیرد. 
                                                 

 . 1830دی 16سخنان آقای کروبی ریاست مجلس شورای اسالمی و اکثر نمایندگان، روزنامه همشهری مورخ  10 



 

قانون اساسی بروز کرد و منجر به  36این روزها اختالفی که بین قوه مقننه و قوه قضائیه در مورد تفسیر و اجرای اصل       

توقیف و زندانی شدن آقای لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسالمی و بعداّ منتهی به عفو ایشان از سوی مقام 

ی اسالمی و مطبوعات اصالح طلب با قوه قضائیه بوجود آمده است. شورای رهبری گردید، بحث داغی بین مجلس شورا

مشروح » قانون اساسی، به درخواست رئیس قوه چنین اعالم می کند که:  36در نظر تفسیری خود در خصوص اصلنگهبان 

ی ه اسالممذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حاکی از این است که مصونیت پارلمانی ریش
زیرا تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند. هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب  -ندارد

 « است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند...

قانون اساسی در مقام بیان آزادی در رابطه با رأی دادن و  شورای نگهبان بر این عقیده است که : ) اصل هشتادوششم      

اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج 

 شد، و لزومیبنا به دالئلی که پیش تر از آن ، سخن گفته  11است . و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد ....(

به تکرار آن نیست، به عقیده بسیاری از صاحب نظران این رأی شورای نگهبان عالوه بر آنکه قوه مقننه را مستقیما تحت 

( در مقابل یکدیگر است که حکم صریح قانون  93نظارت مستقیم قوه قضائیه قرار می دهد نافی اصل استقالل قوا ) اصل 

 اساسی می باشد. 

 

 موادی از قوانین اساسی کشورها در ارتباط با این موضوع نقل می شود : اینک در زیر، 

 

 :  فرانسه 1591قانون اساسی  -

 

نماینده پارلمان را نمی توان به سبب اظهار عقیده یا دادن رأی که به مناسبت وظایف » قانون اساسی :  16ماده    

 وقیف یا محاکمه کرد . نمایندگی انجام می دهد . مورد تعقیب ، جلب ) بازداشت ( ، ت

نماینده پارلمان را نمی توان ، در مدت اجالسیه مجلس به جرم خالف یا جنایت جز در مورد جرایم مشهود تحت    

 «تعقیب یا بازداشت قرار داد مگر با اجازه مجلس که متهم عضو آن است . 

مشهود بازداشت کرد مگر با اجازه مجلس که  نماینده را نمی توان در بیرون از اجالسیه مجلس جز در مورد جرایم     

 متهم عضو آن است یا بر اساس محکومیت قطعی او . 

تعقیب یا توقیف نماینده پارلمان ، در صورت درخواست مجلس که متهم عضو آن است به حال تعلیق در می آید     

 . 

 

  ( 1595قانون اساسی آلمان فدرال ) -

                                                 
قانون اساسی آلمان ناظر بر آزادیهایی است که شخص ممکن است به جهت سوء استفاده از آن برای مختل کردن نظام آزاد و دموکراتیک کشور  13ماده  11

 این آزادی ها با حکم صادره از دیوان قانون اساسی محروم می شود. اقدام کند که از 

 



 

 ]عدم مسئولیت و مصونیت [ 46ماده 

نماینده را به سبب اظهاراتی که در مجلس بوندشتاک یا کمیسیونهای آن می کند یا آرایی که می دهد ،به هیچ  -1    

عنوان و هیچ زمان ،مورد تعقیب های قضایی یا انتظامی قرارداد یا مسئول شناخت . این مقررات شامل فحش و هتاکی 

 .«نمی شود 

تکاب عملی که مستوجب مجازات است تحت بازخواست و مسئولیت قرارداد یا او نماینده را نمی توان به سبب ار -1     

را دستگیر و توقیف کرد مگر با موافقت مجلس بوندشتاک به شرط آنکه عمل ارتکابی جرم مشهود نبوده یا او فردای آن 

 «روزی که آن را مرتکب شده است توقیف نشده باشد.

قانون اساسی  13آزادی شخص نماینده و همچنین اجرای مقررات موضوع ماده  ایجاد هر گونه محدودیتها علیه -8      

 11.«علیه او مستلزم موافقت بوندشتاک است 

قانون اساسی علیه نماینده و نیز بازداشت  13اعمال هر گونه محدودیتهای جزایی ، یا محدودیتهای موضوع اصل  -4     

 «  رخواست بوندشتاک به حال تعلیق در می آید . و حبس و محدود ساختن آزادی شخصی او در صورت د

قانون اساسی ، عدم مسئولیت نماینده شامل جرائمی از قبیل فحش و هتاکی نمی  46ماده  1با وجود آنکه طبق بند       

شود لکن در صورت درخواست مجلس ملی ) بوندشتاک ( هر گونه تعقیب قضایی علیه نماینده متهم باید فورا به حال 

 همان ماده (  4یق در آید ) بندتعل

 

   امریکا -

 

هیچ یک از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان در دوره نمایندگی خویش... در کلیه موارد به » طبق قانون اساسی : 

هنگامی که در جلسات مجلس و  -ارتکاب جنایت و بر هم زدن نظم و آرامش عمومی -جز در مورد خیانت به کشور

مراجعت از آن هستند از بازداشت مصون خواهند بود و به مناسبت مذاکرات و یا نطق هایی که در یکی از یا در حال 

 1333از اصل قانون اساسی  6)بند« مجلسین ایراد می کنند در هیچ مرجعی دیگر مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت. 

.) 

 

 فدراسیون روسیه -

 

ومای دولتی در طول مدت نمایندگی خود از مصونیت نمایندگی نمایندگان شورای فدراسیون و نمایندگان د» 

برخوردارند. نماینده نمی تواند توقیف و بازداشت شود و مورد تفتیش و بازجویی قرار گیرد ، مگر اینکه در محل وقوع 

ان الزم باشد می رجرم دستگیر شده باشد. نماینده تنها در صورتی که این امر مطابق با قانون فدرال برای تأمین امنیت دیگ

تواند مورد بازجویی شخصی قرار گیرد. سلب مصونیت نمایندگی از نماینده بنا به درخواست دادستان کل فدراسیون روسیه 

 (.  1998قانون اساسی  93)اصل« توسط مجلس مربوطه مجلس فدرال صورت می گیرد.

                                                 
 .1830دی  19/8برای آگاهی درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان درکشور های مختلف رجوع شود به مقاله دکتر حسین زارعی، روزنامه همشهری  11



 

 انگلستان -

 

ه اند و همان تنسآن را الزمه آزادی بیان نماینده دا لماصل مصونیت نماینده به صراحت پیش بینی نشده لکن در ع

استنتاج می کنند و معتقدند که دعوت اهانت و همچنین هر گونه ، آثار که در سایر کشورها بر مصونیت مترتب هست

هر گاه نماینده  18ادعایی علیه عضو پالمان به خاطر آنکه در مجلس یا کمیته ها گفته و یا کتباّ اعالم داشته مسموع نیز

ای مرتکب جرمی ، شود تعقیب قضایی متهم موکول به اجازه رئیس مجلس عوام است بی طرفی رئیس مجلس تنها 

 ضامن استقالل قوه مقننه در برابر تجاوزات احتمالی می باشد. 

 

 ژاپن -

 
توان  جلسین را نمیبه جز مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمایندگان م» در ژاپن طبق قانون اساسی: 

هنگامی که پارلمان در حال اجالس است دستگیر نمود. چنانچه عضوی قبل از گشایش دوره اجالسیه دستگیر شود به 

 « درخواست مجلس مربوطه در طول دوره اجالسیه آزاد خواهد شد. 

مجلس داده اند نخواهند  نمایندگان هر دو مجلس در خارج از مجلس مسئول سخنرانی ها و مباحثات یا آرایی که در» 

 (.  1964قانون اساسی سوم نوامبر  90و 91اصل « ) بود.

 

 سوریه -

 

سبب انتقاد از امور و نظراتی که اظهار می نمایند و یا آرائی 1طبق قانون اساسی سوریه : اعضای مجلس خلق را به 

بازخواست جزایی یا مدنی قرار  که در جلسات علنی یا محرمانه مجلس و کمیسیونهای آن می دهند نمی توان مورد

اعضای مجلس خلق در طول مدت نمایندگی از مصونیت برخوردارند و به جز در موارد ارتکاب جرم » و نیز « داد.

مشهود ، هیچگونه اقدام کیفری علیه آنان، بدون موافقت قبلی مجلس مجاز نیست، در صورت عدم انعقاد جلسات 

و این امر نیز در نخستین جلسه مجلس به اطالع نمایندگان خواهد رسید. مجلس، موافقت رئیس مجلس الزم است 

 14«قانون اساسی. (  61و  63)اصول 
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