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 مقدمه

طور یکسان در حمایت قانون قرار  همه افراد ملت اعم از زن و مرد به
دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 

. بر این اساس، در تعقیب کیفری افراد و 1رعایت موازین اسالم برخوردارند
کس بر دیگری برتری ندارد. اما برخالف  یا احضار آنها به دادگاه نیز، هیچ

تر و حفظ منافع ملی، برخی از افراد  این اصل و برای رعایت اصول مهم
کنند.  همچون نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مصونیت استفاده می

م و وظایف نمایندگی خود باید از آزادی و نمایندگان مجلس برای انجا
استقالل و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظیفه خود را که همانا 
دفاع از حقوق آحاد جامعه و تالش برای رسیدن به منافع ملی و توسعه 

هراس از تعقیب کیفری،  کشور است، به نحو مطلوب اعمال نمایند؛ و بی
دانند پیشنهاد کنند و عقاید  یند، آنچه را صالح میاندیشند بگو آنچه را می

ها و یا اظهارنظر  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را در ضمن طرح
 نسبت به لوایح منظور دارند.

با این حال در روزهای گذشته، احضار و جلب یکی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به سبب اتهامات مطروحه علیه وی که برخی 

است،  نبه خصوصی و برخی نیز واجد وصف عمومی بودهدارای ج
است. برخی  هایی را در محافل حقوقی و سیاسی کشور به دنبال داشته بحث

نظران اعتقاد دارند، نمایندگان مجلس شورای اسالمی دارای  صاحب

                                           
 اسالمی ایران ـ اصل بیستم قانون اساسی جمهوری1
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مصونیت پارلمانی بوده و مطابق قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و 
و اطالع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان  احضار آنها منوط به تشخیص

است و برخی نیز معتقدند، تعقیب و تحقیق از نمایندگان نیازمند تأیید و 
تشخیص هیج نهادی نیست و دستگاه قضایی مستقل از نظر هیأت نظارت 

 تواند اقدام به تعقیب و تحقیق از نمایندگان نماید. بر رفتار نمایندگان، می

نونی جمهوری اسالمی ایران نیز مانند سایر در نظام حقوقی و قا
ناپذیری نمایندگان مجلس شورای  کشورها، اصل مصونیت و تعرض

است، اما اینکه مصونیت مذکور در قوانین کشور به  بینی شده اسالمی پیش
شود و چه اعمالی را در  چه معناست و حدود آن به کجا محدود می

بررسی ابعاد مختلف آن خواهیم گیرد، موضوعی است که در ادامه به  برمی
 پرداخت.

 ـ مفهوم مصونیت 2

در اصطالح حقوقی، مصونیت عبارت است از معاف بودن از برخی 
های حقوقی در برابر برخی قوانین  التزامات قانونی و برخورداری از حمایت

شود و گاه نیز اجرای مطلق مقررات و  که گاه موجب عدم اجرای آنها می
سازد. طبق یک نظر،  ای روبرو می های ویژه ودیتقوانین را با محد

شود و غالباً  مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را موجب می
از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی 
موارد به صورت استثنائی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق 
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این مصونیت ممکن است تمام جرائم را در شود...  است ناشی می جرم شده
 .2برگیرد و یا اینکه مصادیق خاصی از جرائم را شامل شود

امروزه در قوانین و مقررات داخلی حاکم بر نظام حقوقی کشورها، 
های متعددی از مصونیت  های حقوقی، گونه مقررات فراملی و نیز آموزه

دفاع طرفین  همچون مصونیت قضایی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت
 گردد. دعوا و به ویژه مصونیت پارلمانی مطرح می

مصونیت اخیر، در قوانین اساسی و عادی غالب کشورها در قالب یک 
است و اصطالح  امتیاز قانونی برای نمایندگان منتخب پذیرفته شده

 مؤید این امر است. 3امتیازهای پارلمانی

کشورهای به هر حال، ضرورت مصون بودن اعضای مجالس در 
مختلف به عنوان تضمینی اساسی در راستای انجام وظایف نمایندگی 

است و همواره بر ضرورت پاسداشت این حریم قانونی تأکید  شناخته شده
 شود. می

در بحث راجع به تعقیب کیفری از مصونیت پارلمانی به عنوان 
ز ها و آثار خاص خود ا شود که به واسطه ویژگی مصونیتی قانونی یاد می

ها متمایز است. در واقع در نتیجه این نوع مصونیت، عملی  سایر مصونیت
است به واسطه وضعیت و جایگاه  که اصوالً طبق قانون جرم شناخته شده

                                           
، مصونیت پارلمـانی در حقـوق   1382زاده، محمد جعفر، موسوی مجاب، سید درید،  ـ حبیب2

 49، ص 4، شماره 7کیفری، دوره 
3
- Parliamentary Privileges 
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هایی روبرو  ویژه نمایندگان از حیث تعقیب و کیفر با موانع و محدودیت
ص گردد. لذا تعقیب، توقیف و اعمال قواعد و مقررات جزایی در خصو می

اعضای مجلس با سایر افراد متفاوت خواهد بود. اما به رغم این تمایز، یک 
نکته را نباید از نظر دور داشت و آنکه اینکه شناسایی این امتیاز و مصونیت 

گاه به منزله معافیت کلی نماینده از تعقیب و کیفر نیست، بلکه در این  هیچ
شریفات دادرسی ویژه مندی فرآیند قضایی و رعایت ت زمینه، موضوع نظام

در خصوص نماینده مطرح است که اغلب کشورهای جهان نیز پذیرفته 
 است. شده

 ـ پیشینه تاریخی اصل مصونیت نمایندگان در قانون اساسی مشروطیت 3

در قانون اساسی مشروطه مصونیت به معنای اخص یا مصونیت از 
ور و ماده بینی شده بود که با توجه به اصل مذک پیش 12تعرض در اصل 

نامه داخلی مجلس شورای ملی، نمایندگان از هرگونه تعرض و  آیین 167
ای به ارتکاب جنحه و جنایتی  تعقیب مصون بودند، مگر اینکه نماینده

شد که در این صورت وزیر دادگستری باید گزارشی راجع به  متهم می
کرد.  موضوع اتهام و دالیل و مدارک قانونی آن به مجلس تقدیم می

گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مذاکره به 
ای در حین ارتکاب  . اگر نماینده4شد کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع می

شد، باید فوراً به مجلس  جنایت در خارج از محوطه مجلس دستگیر می

                                           
، مطالعه تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی ایران 1385االسالمی، محسن،  ـ شیخ4

 153حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ششم و هفتم، ص  و برخی از کشورهای جهان، نشریه
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گشت. در این مورد و همچنین در موردی که یکی از  شورای ملی اعزام می
دگان در محوطه مجلس شورای ملی در حین ارتکاب جنحه و جنایت نماین

گردید، گزارش امر در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون  دستگیر می
 شد. بحث به کمیسیون قوانین دادگستری مجلس ارجاع می

در کلیه موارد مذکور توقیف موقت متهم با اجازه رئیس مجلس به 
خالص او منوط به نظر کمیسیون قوانین عمل آمده و ادامه توقیف یا است

قانون اساسی مشروطه  12. مصونیت پارلمانی در اصل 5دادگستری بود
چنین مقرر شده بود: به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطالع 
و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن شود و اگر 

یا جنایتی شود و در حین ارتکاب احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و 
جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره تو به استحضار مجلس 

 «باشد.

گردد که حدود مصونیت پارلمانی در ایران  از این اصل مستفاد می
اوالً به طور مطلق نمایندگان را  12دارای وسعت زیادی بود، چرا که اصل 

دانست، لذا نماینده  کس باشد، مصون میاز هرگونه تعرضی از ناحیه هر
شد توقیف کرد. ثانیاً در جرائم مشهود نیز اجرای سیاست  مجلس را نمی

 منوط به استحضار مجلس بود.

البته مراد از کلمه استحضار صرفاً کسب اجازه قبلی نیست بلکه به نظر 
نامه  آیین 167رسد فقط اعالم اجرای سیاست به مجلس باد. در ماده  می

                                           
 82نا، ص  های قانونی، تهران، بی تا، مصونیت ـ انصاری، مسعود، بی5
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ای به ارتکاب  است که هرگاه نماینده اخلی مجلس شورای ملی سابق آمدهد
جنحه یا جنایتی متهم شود، اعم از اینکه تاریخ منشاء اتهام زمان نمایندگی 
یا قبل از آن باشد، وزیر دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و 

گزارش دالیل و مدارک قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. 
مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون 

 شد. قوانین ارجاع می

ـ تعقیب کیفری نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نظام قانونی  4

 کشور

مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب کیفری دارای دو جنبه یا معنا 
 که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت. باشد می

وظایف »در مقام ایفای « اظهارات»ـ عدم مسئولیت مطلق به سبب  1ـ  4

 «نمایندگی

مطابق این معنا، نمایندگان به جهت اظهارت و آرایشان در انجام 
وظایف نمایندگی در برابر هرگونه تعقیب، توقیف یا اقدام قضایی دیگر 

تر با آزادی بیان اعضای  اصل که به تعبیری عمومیشوند. این  حمایت می
مجلس در کشورهای مختلف سروکار دارد، در حقیقت نوعی مصونیت 
ماهوی است؛ بدین معنا که نماینده به سبب گفتار، نوشتار، تصمیمات و 

های خود در مقام ایفای وظیفه نمایندگی چنانچه متضمن  گیری موضع
عقیب و مؤاخذه واقع شود و کسی اعمال کیفری باشد، نباید مورد ت

 تواند نماینده را بابت انجام وظایف نمایندگی تحت پیگرد قرار دهد. نمی
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عدم مسئولیت نمایندگان به این معنا است که مشمول استثناء نیست و 
گیرد. این اثر در واقع برای حمایت از  تمام اظهارات و آرای آنان را در بر می

و احتمالی است. ایفای مطلوب وظایف  آنها در قبال اتهامات واهی
نمایندگی مقتضی اطالق عدم مسئولیت و عدم ایراد هرگونه محدودیتی بر 

 .6نماینده است« اظهارات و سخنان»

اطالق عدم مسئولیت، با نگرش به اصول ناظر بر مصونیت پارلمانی 
نمایندگان در قوانین اساسی اغلب کشورها قابل استنباط است. برای مثال، 

نمایندگان مجلس در مقام »قانون اساسی  86در ایران به موجب اصل 
توان  ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کامالً آزادند و نمی

اند یا آرایی که در مقام  آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده
 «.اند تعقیب و توقیف کرد ایفای وظایف نمایندگی خود داده

توان نمایندگان مجلس را به سبب  ای این اصل در صورتی میبر مبن
ها در جهت  اظهارنظرهایشان مصون از مسئولیت دانست که طرح گفته

صورت گرفته باشد. بر این مبنا، قانون اساسی « وظایف نمایندگی»ایفای 
در شناسایی حق نمایندگان در آزادی نطق و ترتب آثار عدم مسئولیت، بر 

تأکید دارند و لذا اظهاراتی « وظایف نمایندگی»خنان با ضرورت ارتباط س
باشند، مشمول این  را که از ماهیتی صرفاً شخصی و خصوصی برخوردار می

 است، اگرچه در صحن مجلس مطرح شوند. جنبه از مصونیت ندانسته

                                           
6
- Mcgee, S., 2001, Rules on Parliamentary Immunity In The 

European Parliament and The Member States of The European 

Union (Final Draft), Belgium, Toornstra 
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به موجب « وظایف نمایندگی»در نظام قانونی کشور ما، دامنه شمول 
داخلی مجلس شورای اسالمی، عبارت است از:  نامه آیین 75تبصره ماده 

های جلسات کمیسیونها،  های داخل دستور، بحث نطق قبل از دستور، بحث
اظهار نظراتی که برای اعمال اصل هشتادوچهار قانون اساسی انجام 

شود و سایر موارد نظارتی و قانونی. در گذشته هم اگرچه طبق ماده  می
به اظهارات نمایندگان در مجلس و در نامه داخلی مجلس فقط  آیین 189

ها اشاره شده بود، لکن این احصا، مانع از تسری عدم مسئولیت  کمیسیون
طور  به اقوال نماینده در زمان تقدیم طرح و پیشنهاد، خواندن گزارش و به

 است. کلی سایر موارد مشابه و مرتبط با وظیفه نمایندگی نبوده

ارت بر رفتار نمایندگان مصوب قانون نظ 9ماده  1به موجب تبصره 
قانون  75قانون اساسی و ماده  86، تشخیص مصادیق موضوع اصل 1391
« هیأت رسیدگی به تخلفات نمایندگان»نامه داخلی مجلس بر عهده  آیین

است. به عبارت دیگر در صورتی که به تشخیص هیأت مذکور، اظهارات و 
اساسی و  86اصل  سخنان نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مصادیق

نامه داخلی مجلس قرار گیرد، قابل تعقیب و کیفر نیست و در  آیین 75ماده 
و  86صورتی که علیرغم تشخیص رفتار مذکور به عنوان مصداق اصل 

نامه داخلی مجلس، توسط هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان،  آیین 75ماده 
 9ماده  2موجب تبصره  ای نمایند، به مراجع قضایی اقدام به تعقیب نماینده

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، این امر مستوجب مجازات انتظامی از 
 درجه پنج تا هفت برای مراجع قضایی خواهد شد.

ای را  اما در صورتی که هیأت نظارت، اظهارات و سخنان نماینده
نامه داخلی مجلس  آیین 75قانون اساسی و ماده  86مصداق اصل 
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من رسیدگی به تخلفات نماینده، مراتب کیفری آن را به تشخیص ندهد، ض
 نماید. مرجع قضائی ذیصالح اعالم می

از همین رو در موضوع اتهامات نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، اگر موضوع اتهامات مطروحه مربوط به اظهاراتی باشد که ایشان 

چنینی  ، تعقیب اتهامات ایناند در رابطه با وظایف نمایندگی خود ابراز داشته
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان منوط به  9ماده  1به موجب تبصره 

 تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.

البته شورای نگهبان در پاسخ به سوأل رئیس محترم قوه قضائیه در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی  86خود راجع به اصل  نظریه استفساریه

 است: گفته را نپذیرفته و بیان داشته ایران رویکرد پیش

ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری 
حاکی از این است که مصونیت ریشه  86اسالمی ایران در خصوص اصل 

هی یکسان و برابرند و اسالمی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون ال
هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر 

 شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.

ـ اصول متعدد قانون اساسی )از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم( دایر 
ای  ید امتیاز ویژهبر برخورداری همه ملت از حقوق مساوی است ]لذا نبا

 بینی شود[ برای نمایندگان مجلس پیش

مربوط به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و  86ـ موضوع اصل 
در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و با ارتکاب اعمال و عناوین 

 مجرمانه عدم مالزمه ندارد.
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ـ نظر مبارک حضرت امام خمینی به عنوان ناظر و راهنمای تدوین 
انون اساسی، دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم ق

در  ,جبران خسارت آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه قرار دارد
قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی  86نهایت، اصل 

دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و 
باشد و این  مال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میارتکاب اع

. لذا قوه قضائیه براساس این 7باشد آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی
تفسیر و همچنین با عنایت به پاسخ شورای نگهبان به سؤال رئیس قوه 

، نظر هیأت نظارت را مانع رسیدگی مستقل 9/11/1392قضائیه در مورخ 
ی نسبت به مواردی که رفتار نماینده واجد وصف مجرمانه مرجع قضائ

است، ندانسته و بر این اساس دادسرای تهران اقدام به تعقیب نماینده 
آبادی دادستان تهران  است. در همین خصوص جعفری دولت مزبور نموده

 است: در سخنانی در این رابطه بیان نموده

شت فقره شکایت در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی ه»
خصوصی و سه فقره اعالم جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس 
شورای اسالمی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده 

موضوع تلفنی به آقای  6/9/95است و برای اطمینان خاطر روز شنبه مورخ 

                                           
 65، ص 1389ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 7

قابل دسترسی در  20/10/1380تاریخ  3026/31/80استفساریه شورای نگهبان، نامه شماره 
 سایت

http//www.shora-gc.ir 
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دکتر علی الریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسالمی لزوم حضور 
مود صادقی در دادسرا اعالم شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات مح

رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده 
ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ  برخی افراد و جریان

امتناع نامبرده علیرغم اطالع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام 
های متعدد که حکایت از اطالع وی از احضار به دادسرا داشت،  حبهمصا

 8«.بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است

قانون  86، اگر اصل رسد با وجود تفسیر شورای نگهبان، به نظر می
اساسی در مقام اعالن همان آزادی بیان و شرایطی برابر با مردم عادی 

در  86قانون اساسی دیگر نیازی به قرار دادن اصل  20بود، با وجود اصل 
قانون اساسی برای تجویز حق  20قانون اساسی وجود نداشت و اصل 

در صورتی که بیان رسید. همچنین  آزادی بیان نمایندگان کافی به نظر می
ناظر بر اعمال و رفتارهای مجرمانه در حین اظهارات  86گردد، اصل 

نیست، باز هم نیازی به وجود چنین اصلی در قانون اساسی وجود نداشت و 
السویه خواهد بود. لذا هرچند با عنایت به  وجود یا عدم وجود این اصل علی

دامات قوه قضائیه وارد اظهارات دادستان تهران، نقدی از این حیث به اق
)که  86نیست، اما تفسیر ارائه شده از شورای نگهبان در رابطه با اصل 

است(، براساس مبانی  مبنای عمل قوه قضائیه در پرونده مطروحه بوده
 قبول نیست. نویسی و اصول حقوقی قابل قانون

                                           
8
- http://www.tabnak.ir/fa/news/644376 
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غیر مرتبط »ـ مسئولیت کیفری نمایندگان به سبب ارتکاب جرائم  2ـ  4

 «وظایف نمایندگیبا 

تعقیب و به کیفر رساندن نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با جرائمی که خارج از حیطه وظایف نمایندگی و به صورت مشهود یا 

گیرد، به استناد تساوی اشخاص در مقابل قانون  غیرمشهود صورت می
النفسی خواهد پذیرفت که  بالاشکال است؛ چرا که هر انسان سلیم

ونیت یک مقام مسئول )اعم از نماینده مجلس و غیر آن( در مقابل مص
ارتکاب جرم، امری غیرعادالنه است و عالوه بر این، با اصول متعدد قانون 

 اساسی کشور نیز تعارض دارد.

اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و اصل بیست و یکم، بر  9بند 
عادالنه و نفی امتیاز ویژه های ناروا و توزیع امکانات حقوقی و  رفع تبعیض

برای طبقات مختلف قومی، اجتماعی اصل تساوی آحاد ملت و نهایتاً نفی 
ای خارج  است؛ و چنانچه نماینده تعرض غیرقانونی به اشخاص تأکید نموده

از مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مرتکب فعلی شود که به نوعی تخطی 
طلق قضایی برای او وجاهتی از موازین قانونی کشور باشد، مصونیت م

 ندارد.

دادخواهی »دارد:  وچهار قانون اساسی اشعار می به طور مثال، اصل سی
ای در ارتباطات  و باید پرسید چنانچه نماینده« حق مسلم هر فرد است.

توان با استناد به مصونیت مطلق  خصوصی خود دچار خطا گردید، آیا می
 نهاد؟نمایندگان، اصل یاد شده را بر زمین 

تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا  هیچ کسی نمی»
 «تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
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از سوی دیگر، در اصل نود قانون اساسی که شأن نزول کمیسیونی به 
همین نام است، مقرر شده تا هرکس از آحاد مردم که از قوه مقننه، مجریه 

ا مطرح تا مورد رسیدگی قرار گیرد. یا قضائیه شکایت داشت، شکایت خود ر
مطابق این اصل نیز امکان ارتکاب جرم و خطا توسط نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و قابلیت رسیدگی به آن نفی نشده است و به همین دلیل 
نمایندگان مجلس در قبال جرائم ارتکابی در غیر از موارد مرتبط با وظایف 

 د.تعقیب و کیفر هستن نمایندگی قابل

در همین ارتباط، اداره حقوقی وزارت دادگستری در یکی از نظریاتی 
قانون اساسی  86باتوجه به اصل »است:  خود اظهار کرده 9مشورتی

جمهوری اسالمی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مقام ایفای 
توان آنها را  وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامالً آزادند و نمی

اند تعقیب  اند یا آرایی که داده به سبب نظریاتی که در مجلس ابراز نموده
نمود، و مصونیت پارلمانی آنان در این حدود است و مصونیت دیگری برای 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قانون اساسی و قوانین دیگر 

است. بنابراین چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی چه  بینی نشده پیش
عد از آن مانند عموم مردم تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و ب

توان نتیجه گرفت در صورتی  بنابراین می«. قانون مجازات عمومی هستند
ای از مجلس مرتکب جرمی خارج از حیطه وظایف نمایندگی  که نماینده

                                           
 10/10/1364مورخ  5613/7شماره اداره حقوقی وزارت دادگستری به ـ نظریه مشورتی 9
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شد باید به جرم او در دادگاه صالح رسیدگی شود و نباید او را مصون از 
 قیب تصور کرد.تع

ـ تشریفات ناظر بر تعقیب نمایندگان در رابطه با جرائم غیرمرتبط  3ـ  4

 با وظایف نمایندگی

گفته و تدقیق در قوانین و مقررات موجود،  براساس مطالب پیش
برخالف اغلب کشورها، در ایران به رعایت تشریفات خاصی در تعقیب و 

جلس شورای اسالمی در توقیف نمایندگان نیاز نیست و نمایندگان م
خود از « غیر مرتبط با وظایف نمایندگی»صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه 

های عمومی و رعایت تشریفات معمول در خصوص  طریق رسیدگی
. تنها به اعتبار 10باشند شهروندان مانند اشخاص عادی قابل پیگرد می

سمت اداری ـ اجتماعی و وضعیت خاص نمایندگان، صالحیت مراجع 
کننده به اتهامات آنان، نسبت به سایر افراد، به شکل  یفری رسیدگیک

قانون آیین  307است. در این زمینه به موجب ماده  متمایزی تعیین گردیده
دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه اتهامات نمایندگان مجلس شورای 

گیرد. بنابراین  های کیفری تهران صورت می اسالمی در صالحیت دادگاه
های  م نمایندگان مجلس شورای اسالمی، حسب مورد در دادگاهبه جرائ

شود نه لزوماً در دادگاه  کیفری یک یا دو و یا انقالب تهران رسیدگی می
 محل وقوع جرم.

                                           
، قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی 1393ـ ضیایی، سید یاسر، جلیلی مراد، آیت اهلل،10

 76، ص 41در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق اسالمی، سال یازدهم، شماره 
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طور کلی، قانونگذار ایران، پس از انقالب، بر تحدید هرچه بیشتر  به
نوین در  است و این رویکرد دامنه مصونیت پارلمانی نمایندگان نظر داشته

مقایسه با رویکرد پیشین، صیانت از کلیت نهاد قانونگذاری را با 
 است. های بیشتری پذیرفته محدودیت

با این وجود، شورای نگهبان حتی در رابطه با تخلفاتی که نمایندگان 
شوند همانند آنچه که پیشتر نیز  مرتکب می« ایفای وظایف نمایندگی»در 

آور  را از سوی قوه قضائیه الزام بیان شد، رعایت هیچ تشریفاتی
است و رسیدگی مستقل مرجع صالح قضائی نسبت به مواردی که  ندانسته

اظهارات و سخنان نمایندگان ممکن است دارای عناوین مجرمانه باشد را 
است. به  بر تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ندانسته« متوقف»

ن نظارت بر رفتار نمایندگان در دیگر سخن رعایت تشریفات مذکور در قانو
رابطه با اظهاراتی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ایفای وظایف 

باشد، « واجد وصف مجرمانه»نمایند و ممکن است  نمایندگی بیان می
مانعی برای شروع به تعقیب و تحقیق مراجع کیفری نیست و مراجع 

ت بر رفتار نمایندگان، توانند حتی بدون اعالم نظر هیأت نظار قضایی می
 .11شروع به تعقیب نمایندگان مجلس شورای اسالمی نمایند

                                           
اساسـی  قانون  86قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که از نشآت اصل  9ـ در رابطه با ماده 11

ای میان رئیس قوه قضائیه با شورای نگهبان صورت گرفـت. رئـیس    گردد، مکاتبه محسوب می

قانون  9، در مورد مفاد ماده 1392/10/17مورخ  9000/57176/100قوه قضائیه در نامه شماره 

سواالتی را از شـورای نگهبـان مطـرح     1391/1/15نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 

در  1390/7/30مـورخ   90/30/44259از اظهـارنظر شـماره    7نگهبان نیز در بند نمود. شورای 
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اطالق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان » مصوب مجلس چنین اعالم نمود: 9مورد ماده 

مـورخ   80/21/3036قـانون اساسـی و نظریـه تفسـیری شـماره       86(، مغایر اصـل  9در ماده )

باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسـط   مرقوم میاین شورا در خصوص اصل  1380/10/20

تأیید مراتب توسـط هیئـت چنانچـه رسـیدگی     »و همچنین « از طریق هیئت»مقامات قضایی 

( آن چـون شـامل   1در این ماده و نیز اطالق تبصـره ) « قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد

شود، مغایر  ت از نظریه هیئت نیز میهای قضایی و الزام قاضی به تبعی امور مطروحه در دستگاه

( این ماده نیز مبنیاً بر 2قانون اساسی شناخته شد. عالوه بر آن تبصره ) 159و  156، 57اصول 

 «( آن اشکال دارد.1ایرادات وارده بر ماده و تبصره )

اند که آیا شورای نگهبان از این دیدگاه  ها را مطرح کرده رئیس قوه قضائیه آنگاه این پرسش

تواند وظیفه تعیین مجرم را  خود عدول کرده و آیا هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، می

االتباع باشد؟ و آیـا توقـف رسـیدگی     ای که نظر هیأت برای قاضی الزم دار شده، به گونه عهده

 قضایی به اتهام ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس، بر اظهارنظر هیأت شرعاً جایز است؟

خطاب به رئیس قـوه   1392/11/9مورخ  92/30/52946رای نگهبان در نامه شماره دبیر شو

شورای نگهبان بحث و بررسی شده  1392/10/25قضاییه اعالم کرد که موضوع نامه در جلسه 

 است و نظر شورا را به این شرح اعالم نمود:

و قـانون   اگرچه الزام قاضی به تبعیت از نظر شخص یا مقام دیگر خالف مـوازین شـرعی  »

و بـا عنایـت بـه     1380/10/20مـورخ   80/21/3036اساسی است، با توجه به نظریه تفسـیری  

طرح قانونی نظارت بر رفتار نماینـدگان   9شورای نگهبان در ماده  1390/7/30اظهارنظر مورخ 

قـانون   86قانون همان است که در اصـل   9های آن و با عنایت به اینکه عبارت ماده  و تبصره

آمده است و مفاد تبصره یک مـاده مـذکور صـرفًا تشـخیص مصـادیق ایفـاء وظـایف        اساسی 

نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان را به هیأت نظارت محول نموده است نه تشخیص جرم 

را، و لذا نظر این هیات مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی نسبت به مواردی کـه دارای  

 .«گردد عناوین مجرمانه است نمی
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در موضوع حاضر نیز، براساس اظهارات دادستان تهران و نماینده 
مزبور، عالوه بر اتهامات عمومی که برخی از آنها در ارتباط با وظایف 

که  است باشد، وی دارای چند شاکی خصوصی بوده نمایندگی وی می
است، لذا در  ادعاهای آنها ارتباطی با وظایف نمایندگی نماینده مزبور نداشته

خصوص اتهامات دارای شاکی خصوصیِ این نماینده، احضار و جلب او 
توسط مقامات دادسرا نیازمند اعالم و اطالع به هیأت نظارت بر رفتار 

ین عدم نمایندگان و دیگر نهادها وجود ندارد. با این وجود، علیرغم ا
ها از این  ضرورت، دادسرای تهران به منظور جلوگیری از سوء برداشت

قضیه، موضوع احضار نماینده مزبور را پیش از احضار و جلب وی به اطالع 
رئیس مجلس شورای اسالمی و یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس 

 اند. رسانده

ت عام ـ شروع به تعقیب و تحقیق از نمایندگان براساس مقررا 4ـ  4

 دادرسی کیفری

ارتکاب جرم از سوی افراد جامعه ممکن است موجب طرح دو دعوی 
گردد؛ دعوای عمومی برای حفظ مقررات الهی و حقوق و نظم جامعه و 

                                                                                  
 86این اظهارنظر حاکی از آن است که دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مفهوم و مفاد اصل 

قانون اساسی تغییری نکرده و تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، برای رسیدگی 

نمایندگان بوده است و نافی صالحیت عام و اسـتقالل قـوه قضـائیه در پیگیـرد     « تخلفات»به 

 دارد نیست.« عناوین مجرمانه»ان مجلس و رسیدگی به اتهاماتی که قضایی نمایندگ
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دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه 
 .12دیده از جرم است کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه

متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان  تعقیب
است که در صورت کشف و اطالع از وقوع جرائم دارای جنبه عمومی و 
وجود شرایط قانونی مکلف به شروع تعقیب متهم خواهد بود و تا زمانی که 
موانع قانونی برای تعقیب متهم وجود نداشته باشد، تعقیب امر کیفری 

قانون  167شد. قضات دادگاهها و دادسراها وفق اصل متوقف نخواهد 
اساسی مکلفند به دعاوی و اعالمات رسیدگی و تصمیم قضایی را اتخاذ 
نمایند. در جرائمی که واجد وصف خصوصی هستند، صرف اطالع مقامات 
دادسرا برای شروع به تعقیب کافی نبوده و عالوه بر آن نیازمند شکایت 

و تا زمانی که شاکی خصوصی از شکایت  شاکی خصوصی از متهم است
خود صرف نظر ننموده باشد، تعقیب ادامه خواهد داشت. در این خصوص 
تفاوتی میان نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهروندان عادی وجود 
ندارد. لذا در صورت ارتکاب جرمی توسط نمایندگان مجلس شورای 

اه پیش و پس از آن، اسالمی خواه در زمان تصدی سمت نمایندگی و خو
دادستان و یا مقام قضایی صالح مأذون از سوی وی، مکلف به تعقیب 
نماینده مزبور خواهند بود و این امر نیازمند کسب اجازه از سوی هیچ 
مرجعی نخواهد بود. البته همانطور که قبالً عنوان شد، در مواردی که جرم 

قیب نماینده مجلس دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت باشد، شروع به تع
شورای اسالمی نیازمند شکایت شاکی خصوصی خواهد بود. در ما نحن 

                                           
 قانون آیین دادرسی کیفری 9ـ ماده 12
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گونه که در نامه نماینده مزبور به رئیس مجلس شورای  فیه نیز همان
، یکی از اتهامات خود را در 13است آمده 13/9/1395اسالمی در تاریخ 

به پیش از  است که مربوط رابطه با موضوع دانشجویان بورسیه اعالم نموده
افتتاح مجلس دهم و ایفای وظایف نمایندگی ایشان است. لذا احضار وی 
به این دلیل )دادستان تهران یکی از علل احضار را این اتهام اعالم 

است(، نیازمند رعایت تشریفات خاصی نیست و دادسرا مستقل از  نموده
در به تعقیب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و بدون اعالم به این نهاد قا

 نماینده مزبور خواهد بود.

در راستای انجام تعقیب و تحقیقات مقدماتی، در صورت مشخص بودن 
متهم یا تعیین متهم توسط شاکی خصوصی و نیز وجود دالیل کافی، مقام 

ای  نماید. احضار متهم به وسیله احضاریه تحقیق اقدام به احضار متهم می
گردد. در صورت  متهم ابالغ می آید که یک نسخه آن به به عمل می

احضار متهم مکلف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حاضر شود و اگر 
بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نماید، به دستور 
بازپرس جلب خواهد شد. جلب متهم نیز به موجب برگه جلب به عمل 

ر روز به عمل آید و در همان آید و جز در موارد استثنائی جلب باید د می
روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. به موجب 

تشخیص موارد ضرورت با توجه به »قانون آیین دادرسی کیفری  183ماده 
اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با 

 «.ندک نظر بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می

                                           
13

- http://www.isna.ir/news/95091307214/ 
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در موضوع حاضر نیز مطابق اظهارات دادستان تهران، دادسرای 
فرهنگ و رسانه، با رعایت موازین قانونی اقدام به احضار نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی نمود و با امتناع نامبرده از حضور در شعبه 

 است. بازپرسی، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده

یرغم اینکه احضار و جلب نماینده مزبور مطابق موازین و با این حال عل
با رعایت مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان در قانون آیین دادرسی 

است، موضوع قابل نقد در اقدام دادسرا، جلب نماینده  کیفری به عمل آمده
مزبور در هنگام شب و پیش از روز تعطیل است. به عبارت دیگر، اگرچه از 

انونی امکان جلب متهمان در هنگام شب وجود دارد، اما قانونگذار منظر ق
جلب متهمان در هنگام شب را صرفاً در مواردی ضروری تجویز 

قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص  183است. مطابق تبصره ماده  نموده
موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم 

رسد اتهام  هم با بازپرس است که در این مورد به نظر نمیو احتمال فرار مت
از مواردی باشد که واجد اوصاف فوق بوده و ضرورت جلب نماینده مجلس 

 شورای اسالمی در هنگام شب را توجیه نماید.

 بندی ـ جمع 5

علیرغم اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در 
حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند و بر این اساس، در 

کس بر دیگری  تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز، هیچ
تر و حفظ  ری ندارد. اما برخالف این اصل و برای رعایت اصول مهمبرت
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منافع ملی، برخی از افراد همچون نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 
کنند. نمایندگان مجلس برای انجام و وظایف  مصونیت استفاده می

نمایندگی خود باید از آزادی و استقالل و آرامش خاطر برخوردار باشند تا 
وظیفه خود را که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه و تالش برای بتوانند 

رسیدن به منافع ملی و توسعه کشور است، به نحو مطلوب اعمال نمایند؛ و 
اندیشند بگویند، آنچه را صالح  هراس از تعقیب کیفری، آنچه را می بی
دانند پیشنهاد کنند و عقاید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را در  می
 ها و یا اظهارنظر نسبت به لوایح منظور دارند. ن طرحضم

با این حال در روزهای اخیر، احضار و جلب یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به سبب اتهامات مطروحه علیه وی که برخی دارای جنبه 

هایی را در  است، بحث خصوصی و برخی نیز واجد وصف عمومی بوده
 است. ه دنبال داشتهمحافل حقوقی و سیاسی کشور ب

علیرغم نظرات موافق و مخالفی که در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در 
است، بررسی حاضر نشان داد، ماهیتاً و قانوناً اقدامات  این موضوع ارائه شده

صورت گرفته توسط مقامات دادسرا در رابطه با موضوع دارای جنبه قانونی 
توان به  ل قانونی و حقوقی، میاست. در واقع هرچند براساس اصو بوده

قانون اساسی ایراد  86تفسیر ارائه شده از سوی نگهبان در رابطه با اصل 
وارد نمود و بیان نمود،  از منظر اصول حقوقی و مبانی استداللی براساس 

 75قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده  9قانون اساسی، ماده  86اصل 
توان نمایندگان مجلس را به سبب  ، نمیآیین نامه داخلی مجلس 77و 

اند  سخنان و اظهاراتی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی ارائه نموده
تعقیب نمود )هرچند واجد وصف مجرمانه باشند(، اما شورای نگهبان این 
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قانون اساسی ناظر بر  86است، اصل  است و بیان نموده تفسیر را نپذیرفته
ارات نمایندگان است که واجد وصف مجرمانه آن قسمت از سخنان و اظه

نباشند. لذا در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهاراتی 
توان اقدام به تعقیب و مجازات  نمایند که واجد وصف مجرمانه باشد می

وی نمود. قوه قضائیه نیز با پذیرش این تفسیر و همچنین با مبنا قرار دادن 
مبنی بر عدم توقف رسیدگی مراجع قضایی به نظر دیگر شورای نگهبان 

اتهامات نمایندگان ـ در رابطه با وظایف نمایندگی ـ به اعالم نظر هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان، اقدام به انجام وظایف قانونی خود نمود و در 
این راستا دادسرای تهران با رعایت مقررات احضار و جلب متهمین، مراتب 

لس شورای اسالمی را به سبب اتهامات مطروحه علیه احضار نماینده مج
ایشان به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی و یکی از اعضای هیأت 

 رئیسه مجلس شورای اسالمی رسانده بود.

به دیگر سخن با توجه به تفسیر و نظر شورای نگهبان در خصوص 
دادسرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان،  9قانون اساسی و ماده  86اصل 

تهران، اختیار قانونی برای احضار و جلب نمایندگان را به سبب اتهامات 
مرتبط با وظایف نمایندگی به طور مستقل از نظر هیأت نظارت بر رفتار 

است و از این رو اقدام به شروع تعقیب محمود صادقی نمایندگان داشته
صورتی که است. شایان ذکر است در نماینده مجلس شورای اسالمی نموده

در  انجام وظایف « تخلفاتش»احضار و جلب نماینده مذکور به سبب 
باید فرآیند تشخیص «( عناوین مجرمانه»نمایندگی باشد) و نه به سبب 

گرفت، نه دادسرای تخلف از سوی هیأت نظارت بر تخلفات صورت می
 تهران.
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به عالوه بر این در کنار اتهاماتی که در رابطه با وظایف نمایندگی 
نماینده مزبور وارد شده بود، بنا بر اظهارات معاون اول رئیس قوه قضائیه، 

است  دادستان تهران و خود متهم، اتهامات دیگری نیز علیه وی مطرح شده
است و جنبه خصوصی دارد. از  که ارتباطی با وظایف نمایندگی او نداشته

با اظهارات و  همین رو، علیرغم اختالفاتی که در تفسیر قوانین در رابطه
سخنان مرتبط با وظایف نمایندگی وجود دارد، در رابطه با اتهاماتی که 

است  جنبه خصوصی دارد، قانونگذار رعایت تشریفات خاصی را الزم ندانسته
و نمایندگان مجلس همانند مردم عادی قابل احضار و جلب هستند، 

احضار و دادسرای تهران نیز در این خصوص با رعایت تشریفات معمول 
است و از این حیث هیچ  جلب متهمین اقدام به جلب نماینده مزبور نموده

ای ای بر اقدامات دادسرای تهران وارد نیست. اما تنها مسأله نقد و خدشه
که وجود دارد این است، که تطبیق ضرورت جلب نماینده مزبور در هنگام 

به  183اده شب، با علل ایجادکننده ضرورت جلب در شب که در تبصره م
است، چندان قابل توجیه نیست و این امر ضرورت تعامل  آنها اشاره شده

است در موارد طلبید و شایستهمیان مسئولین قوای مقننه و مجریه را می
چنینی شاهد هماهنگی و تعامل بیشتر میان مقامات برای جلوگیری از این

 مشکالت و مسائل احتمالی باشیم. 

 فهرست منابع

 1368ساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون ا .1

 با اصالحات بعدی 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  .2

 1391قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب  .3
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 1387آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصالحی سال  .4

تاریخ  3026/31/80استفساریه شورای نگهبان، نامه شماره  .5
 قانون اساسی 86در رابطه با اصل  20/10/1380

 8نا، ص  های قانونی، تهران، بی تا، مصونیت انصاری، مسعود، بی .6

، 1382زاده، محمدجعفر، موسوی مجاب، سید درید،  حبیب .7
 49، ص 4، شماره 7مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری، دوره 

، مطالعه تطبیقی مصونیت پارلمانی 1385االسالمی، محسن،  شیخ .8
برخی از کشورهای جهان، نشریه حقوق در حقوق اساسی ایران و 

 153اساسی، سال چهارم، شماره ششم و هفتم، ص 

، قلمرو شکلی و 1393اهلل، ضیایی، سید یاسر، جلیلی مراد، آیت .9
ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق 

 76، ص 41اسالمی، سال یازدهم، شماره 

به شورای  1392/10/17مورخ  9000/57176/100نامه شماره   .10
 نگهبان

دبیر شورای  1392/11/9مورخ  92/30/52946نامه شماره  .11
 نگهبان خطاب به رئیس قوه

 5613/7اداره حقوقی وزارت دادگستری به شماره نظریه مشورتی  .12
 10/10/1364مورخ 
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