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 رانیا یاساسدر نظام حقوق  یپارلمان تیمصون
 یاساسقانونگذار  شةیانددر پرتو 

 

 *1کونهادینحامد 

 

 رانیا، تهران، )ره(یبهشت دیشهدانشگاه  یعمومحقوق  یدکتر یدانشجوـ 1
 

 11/11/1961: رشیپذ  11/7/1961: افتیدر

 دهیچک
پاسداشت حقوق  تواند یمآن  نیتضم کهاست  یضرورت، یرأمجلس در اظهارنظر و  ندهینما یآزاد

 تیمصون) شیخونسبت به نظرات  ندهینما تیمسئولعدم  ینیب شیپداشته باشد.  یپمردم را در 
 نیقواندر  (یشکل تیمصون) ندگانینمابه اتهامات  یدگیرس یبرا ژهیو یدادرس نییآو  (یماهو
، قتیحقدر ، یپارلمان تیمصوندغدغه محسوب شده است.  نیاجهت تحقق  یابزار، یاساس

 مسئولشخص  کی هیعلاست  ممکن که یاحتمال یها توطئهمقابله با  یبرااست  یقانون یپوشش
مقوله در نظام حقوق  نیااست. اما  ندهینمااز اعمال فشار بر  یریجلوگ ینوعو  ردیگصورت 

 با رتیمغادر مقابل قانون و قضا،  یبرابرهمچون تضاد با اصل  یجد یها چالشبا  رانیا یاساس
 به تظلمات روبرو شده است. یدگیرسدر  هیقضائعام قوه  تیصالحشرع و  ییقضا نیمواز

چه  یاساسقانونگذار  که مییگوپاسخ  نیادیبنپرسش  نیابه  که میا بودهنوشتار بر آن  نیادر 
قانونگذار  کردیرو، زانیمتا چه  یکنون یاساسمقوله داشته و نظام حقوق  نیانسبت به  یدگاهید

در  کاوشو  یاساسدانشواژه  نیابا  یاجمال ییآشنامنظور پس از  نیبدگرفته است.  یپ را یاساس
قانونگذار  دگاهید، یاساسقانون  یینها یبررسدر مجلس  یاساسقانون  69اصل  بیتصو ندیفرا

در  یپارلمان تیمصوننگرش،  نیانموده و در پرتو  یواکاورا  یپارلمان تیمصوندر مورد  یاساس
 .میا کرده یابیارزرا  رانیا یساسانظام حقوق 

 ،یاساس، قانونگذار یریناپذ تعرض، تیمسئول، عدم یپارلمان تیمصون :ها دواژهیکل
  .یندگینما فیوظا

                                                                                                                                        
* E-mail: hamednikoonahad@gmail.com 
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 مقدمه
 کهاست  یحقوقاز جمله اسناد مهم  نیقوان نیتدوو  یبررس مذاکراتصورت مشروح 

قرار گرفته  یمهر یبمورد غفلت و  یدانشگاهو مجامع  یحقوق یها پژوهشاغلب در 

دست منابع، فاقد ارزش به عنوان منابع  نیا کنندگمان  یبرخ بسا چه کهاست؛ تا آنجا 

، مشروح انیم نیاحقوق قرار دارند. در  خیتاربوده و تنها در شمار اسناد  یحقوقمعتبر 

 رایزدوچندان برخوردار است.  یتیاهمّاز  یاساسقانون  بیتصوو  یبررسمجلس  مذاکرات

 یحقوق آور الزامسند معتبر و  نیتر یعال، یامروز یاسیس یها نظامدر  یاساسن قانو

 نیتر مهم ةسو، دربردارند گریدو از  دهیرسملت  بیتصوبه  سو کیاز  کهمحسوب شده 

جامعه،  کالن تیریمدضوابط  نیتر یادیبنو  یحکمران یها شاخصه، یمردم یها ارزش

حقوق ملت  نییتبو  تیحاکممختلف  یهانهادو  یعالمقامات  تیصالححدود  نییتع

واضعان آن،  مذاکراتبدون مراجعه به  یاساسقانون  ریتفسفهم و  رسد یماست. به نظر 

به فهم متن دارد و  ازین، مفسّر ریناگز. ستین دیمفنباشد چندان مطلوب و  رممکنیغاگر 

 دارد. یانیشا ریأثت ریتفسفهم روشنِ متنِ مورد  ریمساز نظرات واضع، در  یآگاه دیترد یب

 ندگانینما یبرا ازیامت ینوع یحتو  ژهیو تیوضع کیبه عنوان  (1)یپارلمان تیمصون

 نیاهمه،  نیاگفته شده است. با  اریبسو اثبات آن  ینفپارلمان مطرح شده و سخن در 

و در  یکلبه طور  یاساسدر حوزه حقوق  ینظر یجد یها چالشهمچنان با  یحقوقنهاد 

 تیماهاز مفهوم و  سؤالبه طور خاص مواجه است.  یاسالم یجمهور یاساسنظام حقوق 

از  یمندو حدود و ثغور بهره  تیمصون، گستره آن، افعال تحت شمول تیمصوننوع  نیا

 همچنان مطرح است. یاسیسو  یدانشگاهدر محافل  یحقوق تیوضع نیا

 ندیفرا یبررسبا ، یاساسدانشواژه در حقوق  نیامختصر  یمعرفنوشتار پس از  نیادر 

 رامونیپ مذاکراتو  یاساسقانون  بررسی نهاییدر مجلس  یاساسقانون  69اصل  بیتصو

پرداخته و در پرتو  یپارلمان تیمصوندر مورد  یاساسقانونگذار  دگاهید یواکاوآن به 

و  یاسالم یجمهور یاساسدر حقوق  یپارلمان تیمصون، نظام یاساسنگرش قانوگذار 

 .میدهقرار  یابیارزرا مورد  یاساسدادرس  دگاهید
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 یاساسدر حقوق  یپارلمان تیمصون ـ1
به  در دو بند و ،یاساسدر حقوق  یپارلمان تیمصونبا نهاد  ییآشنا یبراگفتار  نیادر 

 .میگذران یمرا از نظر  تیمصوننوع  نیا یها گونهو  یمبانمفهوم،  کوتاهصورت 

 یپارلمان تیمصون یمبناو  تیماهمفهوم، . 1ـ1
 یعموممصون و محفوظ ماندن آمده و در اصطالح حقوق  یمعنادر لغت به  تیمصون

، معاف و محفوظ یمخصوصدارنده آن از تعرض  کهاست  یمخصوصوضع  یمعنابه 
مشروطه هم آمده بود، در حقوق  یاساسدر اصل دوازدهم قانون  کهاست. همانطور 

به موجب آن، بدون اطالع و  کهاست  یاسیس تیمصوناز اقسام  یپارلمان تیمصون یاساس
از اعضا علناً  یکی اناًیاحآن را ندارد و اگر  یاعضاحق تعرض به  یکسمجلس،  بیتصو

 (مجازات) استیس یاجراگردد،  ریدستگ ارتکاب نیحشود و در  یتیجناجرم و  مرتکب
 یپارلمان تیمصون (.956 :1961،یلنگرود یجعفر) با استحضار مجلس باشد دیبادرباره او 

است.  یسیپلاعمال  ای ییقضا بیتعقدر برابر  ندهینماحفاظت از  یبرا یقانون یپوششاساساً 
 قتیحقدر  یولداشته باشد،  یازیامت ای یضیتبعاست به ظاهر جنبه  ممکن تیمصونقاعده 

 فهیوظ یادا یبراخود را  یآزادگو  یآزادبتواند  ندهینما نکهیا یبرااست  یدفاع یا لهیوس
 .(133 :1965 ،یپناه عتیشر یقاض) کندحفظ  کردارگفتار، نوشتار و  در یندگینما

 فیتکالحقوق و  یداراافراد جامعه  ریساهمانند  یشخص تیموقعاز نظر  ندگانینما
 ریسااز  زیمتماو  یاجتماعخاص  تیموقعرا در  ها آن ،یندگینما. اما شغل باشند یم کسانی

 ایو  نییتعدر  ندگانینما یاسیسو نقش  یندگینما ریخط فهیوظ. دهد یمافراد جامعه قرار 
بر  یحتشهروندان و اقتدار مؤثر آنان بر منافع اقشار مختلف و  فیتکالحقوق و  رییتغ

. دهد یمقرار  گرانید رنگینگروه را در معرض بغض و  نیا، هیمجرقوه  یعالمقامات 
تحت  یحقوقموعه است اقتضا دارد تا مج ندگانینما فهیوظ کهاز منافع مردم  یپاسدار
و به دور از هرگونه پروا  یآزادبرقرار شود تا با  ندگانینما یبرا یپارلمان تیمصونعنوان 

 نیهمچن .(155 :2ج ،یهاشم) بپردازند شیخو فیوظا یفایابتوانند به  یکارمالحظهو 
است.  یمبتنحسن خدمت  هینظربر  تیمصون، وجود کیتئور یمباناز منظر  کهگفته شده 

 یقوارا انجام داده،  یندگینما فیوظا دغدغهبتواند فارغ از هرگونه  ندهینما کهمعنا  نیابه 
مجلس  یها پژوهش مرکز) مربوط بازدارند فیتکالرا از انجام  اونتوانند  هییقضاو  هیمجر

 .(13 :1961، یاسالم یشورا
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د افرا ریسابا  ندهینماتفاوت نقش  یدرستبه  کهآن است  یبرا تیمسئولاصل عدم 
 یقاض) محفوظ دارد یدشمنحال او را از گزند انتقام و  نیعنشان داده شود و در 

از  کهمجلس است  ندهینماشخص  نیاالبته اگرچه ظاهراً  .(211 :1965، یپناه عتیشر
 ندگانینما یشخصقاعده حفظ منافع  نیا یبرقرار، علت کند یماستفاده  یپارلمان تیمصون

از  انتیصجامعه و  یعموممنافع  نیتأملج شدن مجلس، از ف یریجلوگغرض،  بلکه ستین
 .(262 :1969، یراج) است گرید یقوا یاحتمال اتیتعددر مقابل  یپارلمان میرژ

 کهاست  از آن رو یقانونگذارمجلس  یاعضابه  یپارلمان تیمصون یاعطا نیبنابرا
انجام  طلبد یمل را برخورد نقادانه با مسائ نوعاً کهرا  اش فهیوظ کامل یآزادبا  ندهینما

 مراکز یاسیس یفشارها، تحت یندگینمانقش  یفایا نیحمجلس  ندهینما آنکه گرید .دهد
و مواضع او در  اتنظربر  ریتأثاست به منظور  ممکن که هاییدست؛ ردینگقدرت قرار 

 .(112 :1961 ،یمیابراه) کننداو جعل  هیعلرا  یاتهاماتقبال مسائل مطرح شده در مجلس، 

 یپارلمان تیمصون یها گونه .2ـ1

هر دو را  که میشو یمروبرو  یپارلمان تیمصونبا دو نوع  یکلبه طور  یقیتطببا مطالعه 
 :میینما یم یمعرفبه اجمال 

 (2)تیمسئولعدم . 1ـ2ـ1

به مناسبت گفتار،  ندهینما کهمعنا  نیبداست؛  یماهو تیمصون ینوع، تیمسئولعدم 
. ردیگو مؤاخذه قرار  بیتعقمورد  دینباخود  یها یریگ موضعو  ماتیتصمنوشتار، اعمال و 

، کند یم یسخنران یخصوص ای یعلندر جلسات  یندگینما فیوظا یفایادر مقام  ندهینما
در  است ممکن، دهد یمقرار  ضاحیاستپرسش و ، وزرا را مورد کند یماز اعمال دولت انتقاد 

 یاریبس ایو  کند یافشاگر، کندانتقاد  یاجتماعو  یاسیسخود از اشخاص گوناگون  یها نطق
نموده و  کیتحر یو هیعلرا  ییها خصومتاقدامات،  لیقب نیا. کندرا برمال  ها ینابسامان زا
 ،یپناه عتیشر یقاض) قرار دهد ها مجرو اعالم  ها مزاحمت، اتیشکااو را در معرض  تواند یم

انجام  یراستادر  ندگانینمااز  تیحمااز شأن مجلس و  یپاسداربه منظور  (.211 :1965
برخوردار باشد تا در پرتو آن  یتیمصوناز  ندهینماالزم است  یندگینما فیتکالمطلوب 
، توجه به یماهو تیمصون مورد در خود را انجام دهد. فیوظاخاطر  نانیاطمبتواند با 

 :(159 :1969، یهاشم؛ 211ـ211 :1965، یپناه عتیشر یقاض) است یضرور ینکات
، عالوه بر صحن مجلس، شامل یرأدر قبال اظهارنظر و  ندگانینما تیمسئولعدم ـ 1

http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=16139
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 زیندر خارج از محل  یپارلمان یها تیمأمور یحتو  ها ونیسیکم، ها گروهدر  مشارکت
مسائل  ةحق دارد در هم یندگینما فیوظا یفایادر مقام  ندهینما. به عالوه، هر شود یم

 .کنداظهارنظر  یخارجو  یداخل

به  ندگانینما بلکهاست،  یندگینمانه تنها مربوط به دوره  ندگانینما تیمسئولعدم  ـ2
دارند و  تیمصون زیندوره  یانقضا، پس از یندگینماخود در دوره  یابراز آرایخاطر 

 انیبنمود. به  فیتوق ای بیتعق، یندگینمادوران  یاظهارنظرها سطهوا بهآنان را  توان ینم
 واجد وصف دوام است. تیمصون، گرید

باشد و آنچه  ریاستثناناپذ یعنیمطلق  دیباقاعدتاً  تیمسئولعدم  یمعنابه  تیمصونـ 9
 است. تیمسئول، مشمول اصل عدم ردیگ یمقرار  یندگینما فیوظادر قلمرو 

؛ عدم است یپارلمانهمراه با هدف  یپارلمانعمل  ناظر به تنها ،تیمسئول اصل عدمـ 2
 یصورتدر  نیبنابراباشد.  یاجتماعو  یعمومراجع به امور  که دارد معنا آنگاه تیمسئول

اگر در صحن مجلس  یحت، ابدیب یرپارلمانیغو  یخصوص، جنبه ندهینما کردارگفتار و  که
 فیوظا یفایاخواهد بود.  کشور یعموم نینقواافراد مشمول  ریساهمچون  ندهینماباشد، 

 یمادلطمه به شئون  رادیامستلزم حقوق مردم و  عییتض یبرا یزیآو دست دینبا، یندگینما
 باشد. ینظم یببه آشوب و  یعموم بیترغ ایحرمت و  هتک رینظافراد  یمعنوو 

اصل عدم مشمول  ،یداخل نامه نییآاز  ها آنو تخلفات  ندگانینما یانضباط یخطاهاـ 5
 .کندمجلس را مختل  نظم، تیمصونبا سوءاستفاده از  تواند ینم ندهینما. ستین تیمسئول

 (3)یریناپذ تعرض. 2ـ2ـ1

 ندگانینمااست،  یشکل تیمصون ینوع کهتعرض منع ای یریناپذ تعرضبر اساس اصل 

 یفایا مانع که فیتوق ای بیتعق، ابتدائاً از هرگونه یجرم ارتکابدر صورت متهم شدن به 

 ییجزا یدادرس نییآدر برابر  و(156 :1969 ،یهاشم) بودهباشد مصون  یندگینما فهیوظ

 تیمسئولهمان عدم  یمنطق، دنباله قتیحقدر  یریناپذ تعرضبرخوردار است.  تیمصوناز 

 کهشود  یعمل مرتکب یا ندهینما که یصورتاست. در  یپارلمان فیوظادر قبال انجام 

 یانتظامقانون است و مأموران  تیحما، باز هم مورد شود یموب جرم محس نیقوانمطابق 

بازداشت قرار دهند.  ،بیتعقبرخورد نموده و او را تحت  یعادبا او مشابه افراد  توانند ینم

، دینما یمافراد در برابر قانون و قضا  یتساوو خالف اصل  زیآم ضیتبعاصل،  نیااگرچه 
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احتمال توطئه و  شهیهم رایز. رسد یمجه به نظر مو یندگینماخاص  تیموقع لیدلاما به 

 در خارج از محوطه پارلمان وجود دارد. ندهینمااقدامات  کردن یخنث یبرا ینیچاسباب

 کاربه  و ،یدادرسو  گردیپ یمعمول یها وهیش یاجراعدم  یعنی یریناپذ تعرض نیبنابرا

است  آن وهیش نیتر جیرا متهم است. ندهینما یدادرسو  بیتعق یبرا ژهیو یها نییآبستن 

 ونیسیکم لهیوسبه  ودر مجلس  یمقدمات یدگیرسو  رسد یممجلس  یآگاهموضوع به  که

جرم شده، اجازه  مرتکبواقعاً  ندهینمامعلوم شود  که یصورت. در ردیگ یمانجام  ژهیو

 تیاکثر بیتصوبا  یپارلمان تیمصون. سلب گردد یمپارلمان صادر  یسواو از  گردیپ

خصوص  نیا. البته در گذارد یماعمال قانون باز  یبرارا  ییقضا، دست مقامات انندگینما

 .(211 :1965، یپناه عتیشر یقاض) دو شرط وجود دارد

حق بازداشت  یانتظامباشد، مأموران  (2)، مشهودیارتکابجرم  که یصورتدر ـ 1

 است. هینیتقنه دور ایمحدود به دوره اجالس  یریناپذ تعرضدوره ـ 2 را دارند. ندهینما

 یاساسقانونگذار  شهیانددر  یپارلمان تیمصون ـ2

 ییاستثنادر حاالت خاص و  کهاست  یا قوهآن  یاساس، قانونگذار یاساسدر حقوق 
و به  شدهظاهر  کشور کیدر  (دیجددولت  لیتشک ای، انقالب و ییاستعمارزدامانند )

 یاسیسمناسبات  که زند یم یقواعد نیتر یاساس بیتصواز مردم، دست به  یندگینما
قوه در  نیا .(26 :1969، یپناه عتیشر یقاض) دهد یم شکلو شهروندان را  حاکمان
قانون  یینها یبررساز مجلس  مرکببوده و  رکناز سه  متشکل یاسالم یجمهور

 یپرس همهو  هیفق یول دییتأ، یاساساصول قانون  یینها کننده نیتدوبه عنوان نهاد  (5)یاساس
 .(199 :1965، یورع) بود ادشدهیمصوبات مجلس  به یاعتباربخشبه منظور  یعموم

 دو بار ندگانینما یپارلمان تیمصون، موضوع یینها یبررسمجلس  هیاجالسدر دوره 
مجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) در جلسات هفتم و هشتم کباریمطرح شد؛ 

 یبررسمجلس  یداخل نامه نییآ بیتصو به هنگام (165ـ192 :1ج، 1992، یاسالم یشورا
مجلس مطرح شد و در مرحله دوم در این  ندگانینما یپارلمان تیمصونبحث از  یینها

 یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) پنجمویسچهارم و ویسجلسات 
 ، دریاساسقانون  69اصل  بیتصوهنگام  به (393ـ391و  312ـ313 :2ج، 1992 ،یاسالم
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قسمت به صورت مستند مباحث مطرح شده در  نیامورد بحث و تبادل نظر شد. در  نیا
 .میکن یم یبررسمربوط را به صورت جداگانه  مذاکراتمشروح 

 تیمصون بیتصو یبرا دار تیصالحمرجع  .1ـ2
مجلس  نیا تیصالح، یینها یبررسمجلس  مذاکراتقسمت نخست با توجه به  نیادر 

 یاسالم یشورامجلس  تیصالح سپس. دشو یم یبررس ندگانیمان تیمصون بیتصو یبرا
 .میکن یم منعکس یاساسقانونگذار  یآرارا در  یپارلمان تیمصون بیتصوجهت 

 مجلس نیا ندگانینما تیمصون بیتصو یبرا یینها یبررسمجلس  تیصالح. 1ـ1ـ2
 نامه نییآدر  یپارلمان تیمصون ینیب شیپ مورددر  مذاکرهبه هنگام  که یمطلب نینخست

بود. موضوع  نیاورود به  یبرا یینها یبررسمجلس  تیصالح، اصل دیگردمطرح  یداخل
خصوص را  نیادر  یریگ میتصممجلس بوده و  تیصالحقائل به عدم  ندگانینمااز  یبرخ
قانونگذار دائم؛ مجلس  ایانقالب و  یشوراقانونگذار موقت؛ ) قانونگذار تیصالحدر 

 بیتصومحدود به منحصراً مجلس خبرگان را  تیصالحو  تنددانس یم (یاسالم یشورا
 .دانستند یم یحقوقرا فاقد اثر  توسط مجلس تیمصون بیتصوو  پنداشتند یم یاساسقانون 
 اظهار داشت: نیچن دگاهید نیامجلس در دفاع از  یفقهااز  یکی

هیچ  یبه فرض اگر ما هم مصونیت را تصویب کردیم این تصویب از نظر قانون»
حدود  انقالب پیشنهاد کنیم که آنها تصویب کنند... یکه به شورا ندارد، مگر این یرزشا

بکنیم،  یهرگونه تصویب یاست و در مسائل حقوق یاختیارات ما تصویب قانون اساس
اگر ما بنشینیم و مصونیت را هم تصویب بکنیم و فردا که دادستان  ...ندارد.  یارزش قانون

اند  ا توقیف کند، بگوییم چون مجلس خبرگان تصویب کردهخواست یک نفر نماینده ر
 یتواند در مسائل حقوق یمصونیت دارد، دادستان خواهد گفت، مجلس خبرگان که نم

مربوط نیست.  یمملکت دخالت بکند و تعقیب یا عدم تعقیب فالن شخص به قانون اساس
 یحیت مجلس شوراچه در صال را تصویب کنید، نه آن یتوانید قانون اساس یشما فقط م

 :1ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط  و یفرهنگامور  کلاداره )« ..است. یمل
 (.161ـ161
 بیتصودر  بررسی نهاییمجلس  تیصالحجد مدافع به ندگانینمااز  یبرخر مقابل، د
« ز هستیء اذن در لوازم آن نیاذن در ش» بودند و از جمله به قاعده یپارلمان تیمصون

 بیتصو یبرا یمجوزرا  یاساسقانون  بیتصومجلس در  تیصالحو  کردند یمستناد ا
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به  زین از فقها یبرخ. دانستند یماست،  یاساسقانون  بیتصوالزمه  که ،یپارلمان تیمصون
 یبررسمجلس  تیصالح یبرترو  یجزائو  یمدن نیقوان ریسابر  یاساسقانون  تیاولو
 یفرهنگامور  کلاداره ) کردند یموضع قانون استناد نسبت به مجلس قانونگذار در  یینها
 .(169ـ161 :1ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط  و

اما . دیرس تیاکثر دییتأبه  یپارلمان تیمصون بیتصو یبرامجلس این  تیصالح تینهادر 
 دگاننینمااز  یکی تذکر، با دیآ یمدر ادامه  که، یداخل نامه نییآ 91ماده  بیتصوپس از 

 ماده اقدام گردد نیاشدن  یینها یبراانقالب  یشورااز  یقانونقرار شد نسبت به اخذ مجوز 
 .(165 :1ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )

 ندگانینما تیمصون بیتصودر  یاسالم یشورامجلس  تیصالح. 2ـ1ـ2
از نظر قانونگذار  کهاست  نیا، دیآ یمرب مذاکراتمشروح  از که یمهم نکات گرید از
به و مجلس،  ندگانینما تیمصوندارد در خصوص  تیصالح، مجلس منتخب مردم یاساس

 سیرئ نائب حیصر انیب. کندوضع  یقواعد، یداخل نامه نییآ بیتصوعنوان نمونه به هنگام 
 تیصونمگذاردن موضوع  مسکوت بر یمبن ندگانینمااز  یکی یتقاضادر پاسخ به  مجلس

با  کهآن،  یداخل نامه نییآو  یاسالم یشوراو احاله آن به مجلس  یاساسدر قانون 
 برداشت است. نیاصحت  کننده اثباتروبرو نشد،  زین ندگانینمااز  کی چیهمخالفت 

ای را برای خودشان تصویب  نامه البته نمایندگان بعدها حق دارند که یک چنین آیین»
امور  کلاداره )« نون اساسی باشد و ضرورتی نداردتماً در قاکنند و الزم هم نیست که ح

 (.395 :2ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط  و یفرهنگ
 یبرا یشکل تیمصون بیتصوو عدم  یماهو تیمصون بیتصوپس از  ،به عالوه

آن  که دیگرد حیتصر ندگانینمااز  یبرخ، در گفتار یاسالم یشورا مجلس ندگانینما
نه تنها با مخالفت  که یانیبد داشت؛ خواه را یشکل تیمصون بیتصو تیصالحمجلس، 

و  یفرهنگامور  کلاداره ) هم قرار گرفت سیرئ نائب دیتائمورد  بلکهمواجه نشد  یا ندهینما
 (393 :2ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط 

 یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  ندگانینما تیمصون .2ـ2
و  یاساسقانون  سینو شیپدر  شهیر یکی، یاساسبه قانون  یپارلمان تینمصو ورود

 است. یینها یبررسمجلس  یداخل نامه نییآ نیتدو رامونیپمرهون مباحث  یگرید
 یینها یبررسمجلس  یداخلاداره امور جلسات و نظامنامه  یقانون حهیالدر  کهاز آنجا 
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 ادشدهیمجلس  یداخل نامه نییآ کمحدر  که انقالب یشورا 6/9/56مصوب  یاساسقانون 
نشده بود، به هنگام  ینیب شیپمجلس  نیا ندگانینما تیمصون رامونیپ یا مقررهبود، 
 نامه نییآدر  یا ماده کردند شنهادیپ ندگانینمااز  یبرخ، مجلس یداخل نامه نییآ بیتصو

 گردد. نیتام یرأنظر و در اظهار ندگانینما یآزادشود تا گنجانده 

 شنهادهایپ. 1ـ2ـ2
مجلس مطرح  یداخل نامه نییآدر  یپارلمان تیمصون درج یبرا یمتعدد یشنهادهایپ
 :1ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره) شد

 :شود یماشاره  شنهادیپنمونه به چند  یبرا (.162و  195ـ192
در مقام  ـکنند  یمجلس اظهار م که در یتوان به مناسبت عقاید ینمایندگان مجلس را نم»
 «.تا پایان دوره این مصونیت را در خارج داشته باشند یتعقیب کرد. حت ـ ینمایندگ ایفای

بدون اطالع و تصویب مجلس خبرگان در مدت  یآویز کس به هیچ عنوان و به هیچ دست»
را که طبق  یآن را ندارد. نمایندگان مجلس و یا کارشناسان یحق تعرض به اعضا ینمایندگ

شود به سبب اظهارات و نظرات  یتبادل نظر دعوت م ینامه از آنان برا در آیین یبین پیش
 یمجلس خبرگان علناً مرتکب جنحه و جنایات یاز اعضا یتوان تعقیب نمود. اگر احیاناً یک ینم

 «.شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، تعقیب او باید به اطالع مجلس خبرگان برسد
آنها  ینمایندگ یکه مانع انجام کارها یو جزای ینمایندگان از هرگونه تعقیب حقوق»

 «.مجلس یباشد، مصون باشند، مگر با سلب مصونیت از طرف مجلس و با رأ

در اظهارنظر و  ندگانینما یآزادهم ناظر به  شنهادهایپ شودمیمالحظه  کههمانطور 
 .جرم ارتکابدر صورت  ییقضا گردیپاز  ندهینما تیمصونو هم ناظر به  بوده دهیعق انیب

 ها آن لیدالمجلس و  ندگانینمابه  یپارلمان تیمصون یاعطامخالفان . 2ـ2ـ2
 ندگانینمابه  تیمصون یاعطا با، از اساس یینها یبررسمجلس  یاعضااز  یا عده

 .شود یمه اشار ها آنبه اهم  که جستند یم تمسک تیمصوندر رد  یمتنوع لیدالمخالف بودند و به 
 یتلقبا آحاد مردم  ندگانینما یبرابرناقض اصل  و ازیامت ینوعرا  تیمصون یبعضـ 1
 جرم اصرار داشتند: ارتکابدر صورت  ندگانینما شتریب یریپذ تیمسئولو بر لزوم  نموده

شوند که اینها  یقائل م ینمایندگان مجلس یک امتیاز یبرا ی... یعن مصونیت اصوالً»
نسبت به  یتوانند بکنند و یک امتیاز یم یبکنند و یا هر کار یتند، هر صحبتچون نماینده هس

داشته باشد مگر اول باید از  ینباید با اینها کار یدیگران دارند که قابل تعقیب نیستند و کس
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که در  یاست. افراد ینماینده سلب مصونیت بشود. این تشریفات از مراسم دوره طاغوت
اند و اگر یک  یت را به عهده نگرفتهمسئولباشند که  یتر از آنهای زهمن یاینجا هستند باید حت

یت مسئولرا گفتند که خالف بود، نه تنها مصونیت نداشته باشند، بلکه  ییا مطلب یحرف یوقت
« آورد ینم یگونه امتیاز هیچ یرا احساس کنند، و مؤاخذه آنها بیشتر باشد. ... نمایندگ یبیشتر

 (.193 :1ج ،1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)

ع، به مشرِ امبریپ کهاز آنجا  کهبر آن بودند  تیاولو اسیقبا استناد به  گرید یبرخـ 2
 متکفل کهمجلس  ندگانینما یاول قیطر، به ندارند تیمصون (9)قرآن اتیآ یبرخ حکم

خود قائل  یبرا یتیمصون نیچن نندتوا ینم ،اند یقانونالفاظ  در قالب احکام یساز ادهیپ
 .(161 :1ج ،1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) گردند
بر  یمبناسالم  ییقضا احکام یمنافرا  تیمصون یاعطامجلس،  ایهفقاز  برخیـ 9
مام و ت یلیدل زینرا  هیثانو نیعناواستناد به  دانسته و یقاض حکم یاجرا یلیتعط تیممنوع

، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) .افتی ینم کننده قانع
 .(161 :1ج ،1992
سابقه ندارد و  ینیددر اسالم و منابع  تیمصون کهبود  نیچناستدالل مخالفان  گریدـ 2

محدود به  یندگینما رایزاست.  یندگینماد خروج از حدو یاساسدرج آن در قانون 
 یشورامجلس  یعمومروابط  و یفرهنگامور  کلاداره ) موافق اسالم است نیوانق بیتصو
 .(162 :1ج ،1992، یاسالم

 آنان لیدالو  ندگانینما یپارلمان تیمصونموافقان . 3ـ2ـ2
 تیمصونمخالفان به  راداتیامجلس،  یاعضااز  یتوجهمقابل، تعداد قابل  یسودر 
 اقامه نمودند. یلیدال یتیمصون نیچن یطااعرا وارد ندانسته و بر لزوم  یپارلمان
 رایز؛ اند کردهرا انتخاب  ندهینما کهبود  یمردملزوم حفظ حقوق  ها استداللاز  یکیـ 1
محتمل بوده و سابقه  کامالًدور نگهداشتن او از مجلس،  یبرامجلس  ندهینما هیعل ینیچ توطئه

 :دیگو یمه بار نیامجلس در  یفقهااز  یکیآن است.  دیمؤ زین یخیتار
اش این  ینمایندگان نیست بلکه حفظ حقوق ملت است. معن یبرا یمصونیت امتیاز»

از من  یخواهد از محیط این مجلس دور کند، بنابراین شکایت یم یاست که بنده را کس
تواند از حقوقشان دفاع کند  یکنند و نتیجتاً نماینده مردم نم یکند و من را توقیف م یم

هم نیست، زیرا بسیار  یفظ حقوق مردم است و مربوط به نظام طاغوتبنابراین مسأله ح
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اند  ساز بوده، یک یا چند نفر مخالف بوده که سرنوشت یدیده شده است که در یک مجلس
که آنها  این یبرا یاثر بگذارد و اشخاص یگیر یو مخالفت آنها ممکن بوده است که در رأ

هم نکرده  یکه هیچ گناه یدند و در حالچی یم یهای از محیط مجلس دور کنند، توطئه
کردند و  یکردند و از محیط مجلس دور م یبودند، فقط به صرف اتهام اینها را توقیف م

شده است... ماهیت مصونیت، ماهیت حفظ حقوق مردم است،  یسرنوشت مجلس عوض م
« است...معقول و مشروع  ی... مصونیت هم یک آزاد شخص نماینده ینه یک امتیاز برا

 (.195و  161 :1ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)

در مقابل  یبرابربا اصل  تیمصون یتنافمجلس ضمن استدالل بر عدم  سیرئنائب ـ 2
 .کردآن اشاره  یرو شیپو خطرات  یندگینما تیمسئول انیمتناسب  یبرقرارقضا، به ضرورت 

چون نماینده در  ...که نماینده تافته جدا بافته است،  نیست یمصونیت به این معن»
ممکن  یگیرد، و چون با هر اعالم جرم یها بیش از دیگران قرار م معرض اعمال غرض

خواهند که اعالم توقیف آسان نباشد، وگرنه اگر  یاست دادستان او را توقیف کند، م
 یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)« شود یحکم صادر کرد، که البته اجرا م یدادگاه

 (.195 :1ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس 

مشابهت  زینو  ییقضا گردیپاز  تیمصونبودن مقوله  یموقتموافقان،  گریداستدالل ـ 9
و روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) بازداشت بود. ای بیتعقمتهمان تحت  تیوضعآن با 
 (.162 :1ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعموم

به  عبارت بود، مشتمل بر سه که یشنهادیپ سرانجام، بحث و تبادل نظر مفصلاز  پس
به عنوان  (کی عالوه بهنصف ) مجلس ندگانینما تیاکثر بیتصوگذاشته شد و با  یرأ

 .دیگردمجلس منظور  یداخلنامه  نییآ 91ماده 
و س، به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز، بدون اطالع کدر مدت نمایندگی هیچ»

، مگر با را ندارد تصویب مجلس بررسی نهائی قانون اساسی حق تعرض به اعضای آن
ه طبق آئین کارشناسانی را کنمایندگان مجلس همچنین  سلب مصونیت از طرف مجلس.

توان تعقیب شود، به سبب اظهارات و نظرات نمینامه از آنان برای تبادل نظر دعوت می
حین  ب جنحه و جنایتی شود و درکاین مجلس علناً مرتی از اعضای کی نمود، اگر احیاناً

و  یفرهنگامور  کل)اداره«.اب دستگیرگردد تعقیب او باید به اطالع مجلس برسدکارت
 (.165 :1ج، 1992 ی،اسالم یشورامجلس  یعمومروابط 
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 یاسالم یشورامجلس  ندگانینما تیمصون. 3ـ2

 یبررسپرداخته شد، به هنگام  یمانپارل تیمصونبه  یینها یبررسدر مجلس  که یدگربار
مجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) بود یاساسقانون  سینو شیپ 61اصل 
مربوطه در  اصولِ یبررساصل پس از طرح در گروه  نیا .(19 :2ج، 1992، یاسالم یشورا

روابط و  یفرهنگامور  کلاداره ) ارائه شد یعلنبه صحن  یراتییتغبا  یینها یبررسمجلس 
 ةدربردارند اصل هم نیا کهاز آنجا  .(313ـ311 :2ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعموم
 در مجلس داشت، یادیزمخالفان  یشکل تیمصونبود و  یشکلو هم  یماهو تیمصون

 .میینما یم یبررسبه صورت جداگانه  اصل را نیادو بخش مختلف 

 (یماهو تیمصون) در اظهارنظر ندهینما تیمسئولعدم . 1ـ3ـ2
موافق و  یها استداللدرآمد، با  یکنون 69به صورت اصل  بیتصوپس از  که 61اصل 
اظهارنظر در خصوص مطالب  کیتفکاز مخالفان بر لزوم  یبرخروبرو شد.  یگوناگونمخالف 

 یفرهنگامور  کلاداره ) به مقدسات مُصر بودند. نیتوهو  یانحراف دیعقا جیترواز  یاسیس
 (.312و 311 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورالس مج یعمومو روابط 
ال که در پاسخ به اشک. نخست آنقابل توجه است یت ماهویموافقان مصون اتیدفاع

اظهار عقیدة برخالف اسالم، برخالف »ه کده برخالف اسالم، گفته شد یآزاد بودن اظهار عق
 (.311 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )« اسالم نیست

 آن با خالف یانگار کسانیو  تیمصوننداشتن  یاسالم یمبنادر پاسخ به  آنکه مدو
 استدالل شد: نیچن، شرع بودن

که برای این در شرع نصی نداریم؟ مطلب دو چیز است  خالف شرع است یا این»
رد ولی ما به نامة ترافیک نص شرعی ندا ها مثل آیین نامهنییو آ خیلی از مسائل و قوانین 

« فرمایید این کار خالف نصوص شرع است؟ کنیم، می مقتضای مصلحت، قانون وضع می
 .(311 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )

 کلدوسوم  تیاکثر) توانست نصاب الزممجلس  ندگانینما یماهو تیمصونسرانجام، 
امور  کلاداره ) مجلس برسد بیتصو ربهیزصورت نموده و به  کسبرا  (ندگانینما

 .(391 :2ج ،1992 ،یاسالم یشوراس مجل یعمومو روابط  یفرهنگ
 نظر و رأی خود کامالًاظهارنمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در »

توان آنها را به مناسبت نظرات یا آرایی که به این مناسبت در مجلس اظهار  آزادند و نمی
 (6)«.اند تعقیب یا توقیف کرد کرده
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 (یشکل تیمصون) یریناپذ تعرض. 2ـ3ـ2
به  1/61، در قالب اصل61از اصل  کیتفکپس از  ییقضا گردیپاز تعرض و  تیمصون

 صحن مجلس آمد:
گیرد ولی  جنحه یا جنایتی مشهود شود مورد تعقیب قرار می ای مرتکب اگر نماینده»

جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده 
ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم  مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده

مشروط به اجازه مجلس است ولی  شود توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه
 یاو در اثنا یندگیف نمایوظا یفایه مزاحم اک یمه او در دادگاه صالح به صورتکمحا

 «.نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد یدادرس
 یبرابربا اصل  یشکل تیمصونبخش عمدتاً ناظر به تضاد  نیامخالفان در  یها استدالل

 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) افراد در مقابل قانون و قضا
 (6)«مام الحق سواءأالناس » همچون یثیاحادو با استناد به اصول و  (311ـ311 :2ج ،1992

و افزون بر  یفقه، ورود استحسان به استنباط ندگانینماعده از  نیامخالفت  لیدل گریدبود. 
بود.  تیمصوناز  یبرخوردار یبرا یحکومت یها سمت گریدبا  یندگینمافاوت سمت آن عدم ت
 یخوببه  توان یمحاضر در مجلس  یفقهااز  یکی انیبدغدغه را در  نیا یلیتفصاستدالل 

 مشاهده نمود:
 کهتمام مردم در برابر حق  که اکرم غمبریپاست از  یثیحد« الناس امام الحق سواء»

است و  ثیحد نیهممورد  نیادر  هیاولو برابرند، اصل  کسانیت اس یالههمان قانون 
هست و  بیتعققابل  ردیبگجرم قرار  ایدر مظنه گناه  یفردهر  کهاصول مسلم اسالم  گرید

... به طور مسلم در کند بیتعقاو را  دیبا ییقضادستگاه  ردیبگاو انجام  هیعل یتیشکااگر 
استحسان  میکن هیتک میتوان ینمم بر استحسان ما اسال گرید نیقوانو  ییقضاقانون  صیتخص

شما  ایآ؟ یجمهور استیرو مقام  وکالتمقام  کند یمچه فرق  ما ندارد... یبرا یفقه یمبنا
 ایآ؟ دیمعتقد گریداجازه مقام  ایبا اجازه مجلس  تیمصونهم بر  یجمهور استیردر 

 گرانید؟ ... چون درباره دیکن یم هیتک صیتخص نیهمهم بر  رانیوزو  ریوزدرباره نخست 
 نیب میتوان ینمباشد  یکیقانون  دیباهم  لیوکقائل شد درباره  یصیتخص نیچن شود ینم
 ندهینماحتما با حضور  کهآمده  نجایا یدیق کی. و اما در جرم مشهود میاندازیبتفرقه  ها نیا

الناس » خالف آن یعنیاست زائد  یفاتیتشر کیهم  نیاخود  ردیبگمبعوث مجلس انجام 
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 اند گذاشتهرا « اجازه مجلس» ...ستین یدیق نیچن گرانیداست چون درباره « امام الحق سواء
و  یفرهنگامور  کلاداره ) ... لفظش عوض شده نکردهفرق  نیا... اند برداشتهرا « مصونیت» و

 .(396ـ399 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط 
 .کردنداستناد  یلیدالبه  یشکل تیمصون یاعطان فوق، موافقا اشکاالتدر پاسخ به 

 یبرقرار، با اشاره به لزوم یشکل تیمصونمفهوم و فلسفه  نییتبدر  یکی از موافقانـ 1
 اظهار داشت: فهیوظانجام  یبراالزم  یها ضمانتو  ییاعطا تیمسئول انیمتناسب 

او  یت بزرگتر به دوشمسئولهست چون یک  مسئولکس که هرشما االن برای »
های  اید بنابراین در حقیقت این مقابله با توطئه اید او را در معرض توطئه قرار داده گذاشته

شود و یک نوع جلوگیری از اعمال فشارها  می مسئولاحتمالی است که علیه یک شخص 
 ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)« ..بر نماینده است.

 (.311: 2ج
را قانون  تیمصون یفقه یمباناستناد موافقان به استحسان،  ینفضمن  گرید یهیفق ـ2

، ندهینماو نه شخص  یندگینمابه سمت  تیمصونو با اِسناد  کرداعالم  «اهم و مهم»
 یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) موجه دانست یشرعرا به لحاظ  یشکل تیمصون

 .(396 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس 
بودن  ازیامتبر  یمبناستدالل مخالفان  رشیپذمجلس ضمن  یفقهااز  دیگر یکیـ 9
خاص سمت  تیوضعدر برابر قانون و قضا، با اشاره به  یبرابرو خدشه به  تیمصون

 نیا یبرا یودیق آن، لیتعد یبرا را شرعاً موجه دانست و یازیامت نیچن، یندگینما
 نمود میترس ندهینمان توطئه بودن موارد در مظا در اینسبت به جرائم مشهود و  تیمصون

 .(392ـ399 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )
. اما افتیندست  یاساسدرج در قانون  یبرابه نصاب الزم  یشکل تیمصون تینهادر 

 ندگانِینما کهبود  نیچنبر مجلس  حاکم یتلقاشاره شد،  زین نیااز  شیپ کههمانطور 
 آن خواهند بود. بیتصو، خود صالح به یاسالم یشورامجلس 
محتوا در  نیهمبا  یا مقررهچگونه  کهاست مطرح شود آن است  ممکن که یسؤال

 .دینرس بیتصوبه  یاساسدرج در قانون  یبرا، اما دیرس بیتصومجلس به  یداخل نامه نییآ
 یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) مجلس سیرئنائب  حاتیتوضبا توجه به 

مجلس  ندگانینما تیمصون بیتصو لیدل (393ـ396 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس 
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 یاسالم یشورامجلس  ندگانینما تیمصون بیتصوو عدم  یداخل نامه نییآدر  یینها یبررس
 که بیترت نیبدبوده است.  کیهر  بیتصو یبرا، تفاوت در نصاب الزم یاساسدر قانون 

 (ندگانینمامطلق  تیاکثر) یرأو هشت  یسبا  یینها یبررسمجلس  یداخل نامه نییآ 91ده ما
از اصول قانون  کیهر  بیتصو یبرا، یداخل نامه نییآمطابق  کهاز آنجا  یولشده  بیتصو
 .نکرد کسباصل نصاب الزم را  نیا (3)الزم بوده، ندگانینما کلدوسوم  تیاکثر یاساس

 رانیا یاساسنظام حقوق  در یپارلمان تیمصون ـ3
 یاساسقانون  69در اصل  یپارلمان تیمصونموضوع  کهآن است  جیرااگرچه برداشت 

امر داللت دارد. از  نیابر  زین یاساسقانون  62اصل  که رسد یمشده، اما به نظر  منعکس
 زینبند دوم  .میکن یم یبررسمان توأ گفتار هر دو اصل را نیابند نخست از رو در  نیا
 .دهد یمرا بازتاب  یاساسنگهبان به مثابه دادرس  یشورا کردیور

 یاساسدر قانون  یپارلمان تیمصون .1ـ3
 رسد یم، اما به نظر نکردهاستفاده  تیمصون، از واژه 69در اصل  یاساسقانون اگرچه 

 است. رفتهیپذرا  (یماهو تیمصون) ندهینما تیمسئولعدم  یمعنابه  تیمصون، کمدست 
 قابل توجه است: تیمصوننوع  نیارباره د نکتهچند 
 تیمصونو در خصوص  کرده نیتضمرا  یماهو تیمصون، حداکثراصل،  نیاـ 1
 ندارد. یحکم یشکل

بر  عموم در برابر قانون و قضا است. بنا یتساوبر قاعده  ییاستثنا، یپارلمان تیمصونـ 2
به  دیبا و موسع نمود ریتفسو خالف اصل را  ییاستثناامر  دینبا، یحقوقاصول و قواعد 

 نیااست. لذا  یندگینمااعطا شده ناظر به وصف و عنوان  تیمصون نمود. اکتفا قنیمتقدر 
 .شود یم لیزااستعفا، اخراج و مانند آن  لیقباز  شکلبه هر  یندگینمابا سلب وصف  تیوضع

 یِفایادر مقام  ینوعبه  کهبرخوردار است  یقانون ازیامت نیااز  یشرطبه  ندهینماـ 9
 یشورامجلس  یداخل نامه نییآقانون  66مطابق تبصره ماده باشد.  یندگینما فیوظا

جلسات  یها بحثداخل دستور،  یها بحثشامل نطق،  یندگینما فیوظا، یاسالم
 است. یقانونو  ینظارتموارد  ریساو  62اعمال اصل  یراستادر  ها، اظهارنظرها ونیسیکم

است و نه  یندگینما فیوظا یفایا یها گونهو  ها وهیشبصره، ت نیاشده در  ذکرالبته موارد 
و نظارت بر حسن  یقانونگذار یکلدر دو عنوان  یندگینما فیوظا؛ یندگینما فیوظا
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 یفایا یها روشو  اند یلیتمث اشدهی، موارد نیاافزون بر  .شوند یمانجام امور خالصه 
 .ستین ها آنمنحصر در  یندگینما فهیوظ

، 62و مفاد اصل « امالً آزادندکخود  یدر اظهارنظر و رأ» عبارت با توجه بهـ 2
 کشور یخارجو  یداخلندارند و در همه مسائل  یتیمحدود یموضوعبه لحاظ  ندگانینما

 یشفاهو  یکتبمورد نظر شامل اظهارنظر  تیمصون، نیادارند. افزون بر  دهیعقحق ابراز 
 .(262 :1931 ،زاده یموس) دریگ یدربرنمرا  ندهینمااست و اعمال و رفتار 

مورد  گرانیددر برابر اعمال  حقیذ یعنی (11)است تیمصونحق،  یمعاناز  یکیـ 5
و الزمه آن  حقیذ تیمسئول، تیمصون یمعناحق به  ضینققرار گرفته است.  تیحما
 62بر اساس اصل  .(91 :1966، یدفاطمیس یقار) در برابر اِعمال حق است یگرید یناتوان
حق  نیا. دینمااظهارنظر  کشور یخارجو  یداخلحق دارد در همه مسائل  دهنینماهر 
در قبال تمام  ندهینماسخن، چون  گریددر برابر تمام ملت است. به  یو تیمسئولاز  یناش

 یها عرصهو در  کشوربر تمام امور  ها آناز  یندگینمابه  دیبادارد و  تیمسئولملت 
رو  نیاو از  کنددارد در همه مسائل اظهارنظر  ، حقکنداطالع  کسبگوناگون نظارت و 

امر، منجر به عبث  نیا رشیپذ. عدم ستین فیتوقو  بیتعقدر قبال اظهارات خود قابل 
 ندهینمانه تنها  کهاست  روشن آنکهخواهد شد. چه  یاساساصل در قانون  نیابودن درج 

ندارد  یضرورتو  کنندظر همه افراد ملت حق دارند در مورد همه مسائل اظهارن بلکهمجلس، 
منظور از  نیبنابراگردد.  حیتصراصل جداگانه  کیو ضمن  یاساسامر در قانون  نیابه  که

 (11)است. شیخو یاظهارنظرهادر قبال  ندهینما تیمصون ،ندهینماحق اظهارنظر 

 تواند یمندارد و او  یتیمحدود زین ییایجغراف اظبه لح ندهینماحق اظهارنظر آزادانه ـ 9
 برخوردار باشد. تیمصون نیااز  زیناز محل مجلس  ریغ یمحلر د

 یاتهامرخ داده باشد و  یجرماساساً  کهمعنا دارد  یزمانفرد،  فیتوقو  بیتعقـ 6
است  یهیبد .(21 :1961 ،یاسالم یشورامجلس  یها پژوهش مرکز) باشد یشخصمتوجه 

و  بیتعق، ندهینماجمله از  یفردجرم و عدم انتساب اتهام به  ارتکابدر صورت عدم 
است  ممکن کهآن است  انگریب 69موضوع است. ظاهر اصل  یانتفاسالبه به  فیتوق
 دینما یاظهارنظر ای کندرا مطرح  یمطلب« یندگیف نمایوظا یفایا یدر راستا» یا ندهینما
بود  فیتوقو  بیتعق، قابل شد یممطرح  ندهیرنمایغ یسوسخن از  نیا که یصورتدر  که

، مرتکبمطلب فوق واجد وصف مجرمانه بود؛ اما چون فرد  انیب، گریدبارت و به ع
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بازداشت  ایو  گردیپاست، قابل  یندگینما فیتکالمجلس بوده و در مقام انجام  ندهینما
است و اصل بر عدم  یمنتف ندهینمابنا بر اصل، قصد مجرمانه در خصوص  که. چرا ستین

 (.26 :1961، یاسالم یشورامجلس  یاه پژوهش مرکز) قصد اهانت و افترا است
، یکنون یاساسدر نظام حقوق  یپارلمان تیمصونوجود، مفهوم، دامنه و محدوده  نیابا 

 :روبرو است ییها چالشبا 
به  تعارضدر  یاساسبا اصل چهارم قانون  فوق، بیترتبه  تیمصوناصل  رفتنیپذـ 1
دارد،  حکومت یاساساصول قانون  همه بر اصل نیا، 2 اصل بر اساس بند دوم. رسد یمنظر 
 دیمق 2اصل به واسطه  اصول وجود دارد ریسادر  که یعمومهر اطالق و  که یطوربه 

استفاده  ینحوبه  توان ینم یاساساز اصول قانون  کی چیهاز عموم و اطالقات  و شود یم
 نینچ زیتجو لذاداشته باشد و  رتیمغاشرع مقدس  احکامو  یاسالم نیموازبا  کهنمود 
، یاساسقانون  69ر فرض اطالق اصل د رو نیاخالف شرع است. از  ندهینما یبرا یتیمصون

 زین، دروغ نیتوهتهمت، افترا،  همچون یمواردشامل  ندهینما یرأاظهارنظر و  اگرچه
 .شود یم دیمق یاساساصل چهارم قانون  حکومتاطالق با  نیااما  ،شود یم

 یریگیپ، بیتعقبر  هیقضائقوه  تیمسئولبه  که یاساسقانون  159اصل مزبور با اصل ـ 2
 ، در تعارض است.کند یم حیتصر یدعاوات، رفع خصومات و حل و فصل ظلمو ت اتیشکا

 یریگیپو  بیتعققضات مانع از  تیمصون که. چون همانطور رسد ینموارد به نظر  رادیا نیا
 .ستین ندگانینما میجرابه  یدگیرسهم مانع از  یپارلمان تیمصون، ستین ها آن هیعل تیشکا

عموم  یتساوبه  ها آندر  که ،یاساسقانون  9اصل  12بند  و 21 اصلبا  69اصل ـ 9
 ندگانینما یاستثنا کهاست  یهیبد ، در تعارض است.شده حیتصرقانون  برابرمردم در 
 افراد ملت است. ریساو  ها آن انیم ضیتبع ینوع، ییقضا بیتعقو  محاکمهمجلس از 

 یبرابرو اصل  مذکوربا اصول  یرتیمغا یپارلمان تیمصون یاعطابل گفته شده در مقا
بر  یوبه  تیمصون یاعطاو  ندهینما تیمسئولعدم  رایزافراد ملت در برابر قانون ندارد. 

 (:6و  9 :1961، یاسالم یشورامجلس  یها پژوهش مرکز) است یمبتن ریزفروض 
 ندهینمااز  توان ینماست؛  تیمسئولعدم  یندگینما فیوظا یفایانخست، اصوالً الزمه 

مسائل اظهارنظر  هیکلو آزادانه در  کندخود عمل  یندگینما فیوظابه  کهانتظار داشت 
 فیوظاانجام  امکانو  ندهینما یآزادحفظ  یبراحال پاسخگو باشد. لذا  نیعو در  کند
در مقابل  دیبات و مردم اس یآرا ندهینماسلب نمود. او  یورا از  تیمسئول دیبا یقانون



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس لناهم فص   

 

 

79 

 کردندربند  یعنی یندگینما فیوظا یفایادر خصوص  تیمسئولآنان پاسخگو باشد و 
عدم  ، فرض69، مستفاد از از اصل یتضمنو  یالتزامبه داللت  نیبنابرااراده مردم. 

 است. تیمسئول
به عنوان  یو یحقوق تیشخص، با در نظر گرفتن ندهینمابه  تیمصون یاعطادوم، 

، یحقوق تیشخصو نه  کند یمصدق  یقیحقدر مورد شخص  یبرابرمردم است و  ندهینما
 تیمصون توان ینمتعلق گرفته و لذا  یقیحقو نه شخص  یعموممنصب  کیبه  تیمصونو 

 در برابر قانون قرار داد. یتساورا در مقابل 
اع و دف یندگینما فیوظا یفایادر اظهارنظر، الزمه  یآزادگفت اگرچه  دیبادر پاسخ 

نسبت به  ندهینما یریپذ تیمسئولبا  یمنافات یآزاد نیااز حقوق مردم است، اما 
 داند ینمعمل مجرمانه را مجاز  ارتکاب، قانونگذار گرید انیبخود ندارد. به  یاظهارنظرها

 یفایا نفکیالادعا شود الزمه  آنکهمگر  ؛مردم در مجلس باشد ندهینما، مرتکباگر  یحت
به  یموجهمعقول و  یادعاالبته  کهاعمال مجرمانه است  ارتکاب، یگندینما فهیوظمطلوب 

 یحقوق تیشخص واسطه به ندهینمابه  ازیامت نیااگرچه اختصاص  آنکه گرید .رسد ینمنظر 
و به  ابدی یم یتجل ندهینمادر شخص  یحقوق تیشخص که ستین یدیترداوست، اما 

 .شود یم ندهیرنمایغو  ندهینما انیم (وجهم ینابرابرالبته ) ینابرابر ینوعهرحال، منجر به 

 یپارلمان تیمصونبه  نگهبان یشورا کردیرو. 2ـ3
در  یساز سرنوشت ریتأث، یاساسنگهبان به عنوان مفسر قانون  یشورا یآرا کهاز آنجا 

شورا  نیانظرات  لیتحلو  یبررسدارد،  یاساسشناخت درست نهادها در نظم حقوق 
 است. یپارلمان تیمصوناز جمله  یاساسقانون  ینهادها حیصحالزمه شناخت 

 است. افتهینگهبان بازتاب  یشورا یآرادر  یمختلفدر مقاطع  یپارلمان تیمصونمسئله 
طرح نحوه  در خصوص ماده واحده 19/6/96 مورخ 1151 هینظرنگهبان در  یشوراـ 1

به  یدگیسر که (12)،5/6/96مصوب  مجلس ندگانینمامربوط به  ییقضابه مسائل  یدگیرس
قرار داده مستقر در تهران  یها دادگاهدادسراها و  قیطرتنها از  را مجلس ندگانینمااتهامات 

بود،  کرده ینیب شیپمجلس  قیطرتنها از  زینرا جلب آنان  ایهرگونه اخطار، احضار و بود و 
چون  که بیترت نیبد. کرداعالم  یاساساصول متعدد قانون  ریمغارا  فاتیتشرو  ندیفرا نیا
با  ،قائل شده یخاص ازیامتو  بیترت ،مجلس ندهینمابه اتهامات  یدگیرس یبرا مصوبه نیا

 کسانیقرار گرفتن همه مردم به طور  تیحماو مورد  ییقضاعموم در برابر دستگاه  یتساو
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و  یمناف یاساسقانون  121ناروا و مفاد و مفهوم اصل  ضاتیتبعدر برابر قانون و لزوم رفع 
 شکاتاز  یبعضحق  عییتضموارد موجب  یبعضاطالق آن در  کهاز آنجا  زین و است ریمغا
 یاساسقانون  121و  21 (،12و  3 یبندها) 9با اصول  ،شود یمخسارت به آنان  رادیاو 
همه افراد  یتساوو  یاسالم ییقضا نیموازبا  ریمغا طرح را نیادارد. به عالوه، مفاد  رتیمغا
 (.993ـ999 :1965 ،مرکز تحقیقات شورای نگهبان) عالم نمودا یاسالم یدادرس بیترتدر 

در مجلس  ادشدهیپس از اصالح طرح  کهاظهارنظر خود  نیدومدر  نگهبان یشورا
 اساساًموضوع ماده واحده  کهخود اعالم نمود  نیشیپ هینظرضمن اصرار بر  ابراز شد،

 .(993 :1965، نگهبانمرکز تحقیقات شورای ) ددارن یاساسقانون  69با اصل  یارتباط
 ندگانینمابه اتهامات  یدگیرس یبرا ژهیو یدادرس نییآ نییتعشورا،  دگاهیداز  نیبنابرا

 است. 69مجلس، خارج از حدود مندرج در اصل 
 69ماده  2تبصره درباره  6/2/1966مورخ  2551/21/66 هینظرنگهبان در  یشوراـ 2
 که کرداظهارنظر  نیچن، 16/1/1966 مصوب یاسالم یشورامجلس  یداخل نامه نییآطرح 
شائبه  نیا ،آن تبصره قرار دادنِچون  ، امااست یحیصح مطلب یحاو، مفاد تبصره اگرچه

حرمت  هتکنسبت ناروا دادن و  زیتجو ،یندگینما فیوظا یفایا که کند یم جادیارا 
 دیبا است و و خالف شرع 69، خالف اصل استاعمال مجرمانه  ارتکاباشخاص و 

 (.262 :1931 ،زاده یموس) آورده شود یمستقلرفع توهم به صورت ماده  جهت

 ،62طبق اصل  ، اعالم نمود6/11/1991مورخ  2296 یریتفس هینظرشورا در  نیاـ 9
 کشور یخارجو  یداخلد در همه مسائل نو حق دار ندمسئولدر برابر تمام ملت  ندگانینما

 یرأدر اظهارنظر و  یندگینما فیوظا یفایادر مقام  69و مطابق اصل  ندینمااظهارنظر 
 .(262 :1931 ،زاده یموس) باشند یمآزاد  کامالً
 9199/21/61 هینظردر  یپارلمان تیمصون رامونیپشورا  دگاهید نیآشکارتر دیترد یبـ 2
مجلس و  نمایندگان میان نظر اختالف رویپ که یا هینظرشد.  منعکس 21/11/1961 مورخ

قوه  و جمهوروقت  رؤسای های نگاری نامه پیدر و  نمایندگان صونیتم پیراموندستگاه قضا 
 .(916ـ911 :1961 ،نگهبان یشورا قاتیتحق مرکز) ، اعالم شدقضائیه

  :به تیعنابا »

در  رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یینها یبررس مجلس مذاکرات مشروح. 1
 حقدر برابر  مردم تمامرد و ندا یاسالم شةیر تیمصون نکهیااز  یحاک،  69 اصلخصوص 
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 بیتعق قابل ردیگقرار  جرم ای گناه مظنّةدر  که یفردبرابرند، و هر  و کسانی یاله قانونو 
 ،کند بیتعقاو را  دیبا یقضائ دستگاه ردیگ انجاماو  هیعل یتیشکااگر  و است

 همه یبرخورداربر  ریدا  21و   13 اصول جمله آناز  یاساس قانونمتعدد  اصول. 2
 ،یمساواز حقوق  رانیا ملت

و در  مجلسدر  ندگانینما یرأاظهارنظر و  به مربوط 69 اصل موضوع اختصاص. 9
 ،مجرمانه نیعناوو  اعمال ارتکاببا  آن مالزمه عدمو  یندگینما فیوظا یفایا مقام

 ،مجرم فیتوق ای بیتعق منع یشرع هیتوج عدم. 2

 یاساس قانون نیتدو یراهنماناظر و  نعنوا به (ره) ینیخم امام حضرت مبارکنظر . 5
 یدگیرسو  مجلسدر  آن جبران لزومو  اشخاص حرمت هتکاز  زیپره ضرورتبر  ریدا

 ؛هیقضائ قوه توسط

و اظهارنظر   دادن  با رأی  در رابطه نماینده  آزادی  بیان  در مقام  اساسی  قانون 69  اصل
از   مجرمانه  و عناوین  اعمال  و ارتکاب  است ، در مجلس نمایندگی  وظایف  ایفای  جهت در

« باشد نمی  جرم  مرتکب  مسئولیت  منافی  آزادی باشد و این می  خارج  اصل  این  شمول
 (.252ـ259 :1961 ،نگهبان یشورا قاتیتحق مرکز)

 یاریبسنگهبان، به لحاظ مبنا و ادله، مشابهت  یشورانظر  شود یممالحظه  کههمانطور 
 یاعطادر مخالفت با  که یینها یبررسمجلس  ندگانینماآن دسته از  یها دگاهیدبا 

 دارد. کردند یماستدالل  ندگانینمابه  یپارلمان تیمصون

عمل را به  ابتکارو  یآزاد ینوع 69، اگرچه مفاد اصل هینظر نیامطابق مدلول 
مجلس  ندگانینما یسوجرم از  ارتکابمجوز  وجه چیهامر به  نیا، اما دهیبخش ندگانینما
در مقام  ندگانینمااظهارنظر  یآزادو صرفاً بر  ستینجرم  مرتکب یفریک تیمسئول ینافو 
 ندگانینما یسواعمال مجرمانه از  ارتکاب نیبنابراداللت دارد و  یندگینما فیوظا یفایا

دستگاه  گردیپو  یقانونمشمول مجازات  یندگینما فیوظا یفایادر مقام  یحتمجلس 
مندرج در اصول  هیقضائعام قوه  تیصالحص مخصِ یندگینماو شأن خواهد بود  ییقضا
 دیبادر مجموع،  .اقتضا ندارد زینرا  ژهیو یدادرس نییآ ینیب شیپنبوده و  153و  159

مقاله  نیارسالت  که. از آنجا دینام« یحداقل» مقوله را نیابه  یاساسمفسر قانون  کردیرو
 نیا لیتحل، به نقد و باشد یم یاساسونگذار در پرتو نگرش قان یاساسنظام حقوق  محک

 .میپرداز ینم، طلبد یم یا جداگانهبه حق مجال  که، یریتفس هینظر
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 گیرينتیجه
از  ندهینما یقیحقشخص  کیتفک، یپارلمان تیمصون یمحتوادر شناخت مفهوم و ـ 1
 دهنینمابوده و به  یندگینماوصف  رمداریدا، تیمصوناو ضرورت دارد.  یحقوق تیشخص

او. هرچند  یقیحقو نه به خاطر شخص  شود یماعطا  تشیموقعو  تیمسئول واسطه بهمجلس 
 نیمتع ندهینمادر شخص  ندهینما یحقوق تیشخص؛ چه، کردبحث  یانتزاعچندان  دینبا
؛ ردیگ ینمقرار در مقابل قانون در تضاد  یتساوبا اصل  تیمصونرو اصل  نیا. از شود یم

آحاد  هیکل کهمعنا است  نیبداست و  یقیحقنون ناظر به اشخاص در برابر قا یبرابرچه، 
 یهیبدندارد. اما  یبرتر یکسبر  کس چیهبرابرند و  گریکدیملت در برابر قانون و قضا با 

و  شان یحقوق تیشخصو  تیمسئولبر  حاکماقتضائات  واسطه بهمقامات  یاریبس کهاست 
به  توان ینم صورت نیا ریغبرخوردارند. در  ژهیو، از حقوق یقانون فیتکالحسن انجام  یبرا

 اراتیاخت یدولتبه همه مقامات  یکلو به طور  ییقضاو  یانتظامعنوان مثال به مقامات 
مهم آن  .شوند یممحسوب « تیمز» ینوعخاص،  اراتیاخت نیاداد؛ چه، در هر حال  ژهیو

 شد.، موجه و روا باژهیو طیشرا ینیب شیپو  ازیامت نیا یاعطا کهاست 

 تیمصونو  دینرس بیتصوبه  کاملبه صورت  69اصل  یشنهادیپاگرچه متن ـ 2
از نظر  رسد یمبه نظر  اوالً مجلس قرار نگرفت، اما ندگانینما حقوقدر زمره  یشکل

 ندگانینما تیمصوندر خصوص  کهدارد  تیصالح، مجلس منتخب مردم یاساسقانونگذار 
؛ کندوضع  یقواعدخود،  یداخل نامه نییآ بیتصومجلس، و به عنوان نمونه به هنگام 

متن  ،آنکهقرار نگرفته است و دو  ییشناسامورد  یاساسمفسر قانون  یسواز  که یتیصالح
 ، مدنظرتیمسئولعدم  یمعنابه  تیمصون کهآن است  یایگو یخوب به یفعلمصوب 

نشان  یوبخبه  یینها یبررسمجلس  ندگانینمابوده است. دقت در گفتار  یاساس گذارقانون
 یها استدالل عالوه به. اند بودهامر واقف  نیاو ضرورت  ژهیو تیماهآنان به  که دهد یم

خالف  تیمصون نیا یاعطا کند یماثبات  یخوبحاضر در آن مجلس به  یفقها یبرخ
 .ستیندر مقابل قانون و قضا  یبرابرو اصل  یشرع نیمواز

 کشور یخارجو  یداخلمسائل حق دارد در همه  ندهینماهر  62بر اساس اصل ـ 9
در قبال  و لذا در برابر تمام ملت است یو تیمسئولاز  یناشحق  نیا. دینمااظهارنظر 

امر، منجر به عبث بودن درج  نیا رشیپذ. عدم ستین فیتوقو  بیتعقاظهارات خود قابل 
ئل همه افراد ملت حق دارند در مورد همه مسا رایزخواهد شد.  یاساساصل در قانون  نیا
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 .ستین یاساسآن در قانون  ذکربه  یضرورتو  !کننداظهارنظر 

در  که، آنگونه یماهو تیمصون رشیپذاز عدم  یحاکنگهبان  یشورا دگاهیدـ 2
تنها  69است و اصل  رانیا یاساسمدنظر است، در منظومه حقوق  یقیتطب یاساسحقوق 

 ارتکابمستلزم  که یصورت به یندگینما فیوظا یفایا یراستادر  ندهینمااظهارنظر  یآزاد
شامل اظهارات مشتمل بر  69اگر اطالق اصل  یحتاست و  کرده نیتضمجرم نباشد را 

، مانع از 2مندرج در اصل  یاساسبر قانون  یشرع نیمواز تیحاکممجرمانه گردد،  نیعناو
به اتهامات  یدگیرس یبرا ژهیو یدادرس نییآ، کردیرو نیااست. در  یاطالق نیچنانعقاد 

 شمرده شده است. 69موضوعاً خارج از اصل  زین ندگانیمان

 ریتفس یبرا یینها یبررسمجلس  مذاکراتنگهبان به  یشورااگرچه نفس استناد ـ 5
برداشت شورا از آن  تیفیکاست، اما نحوه استناد و  دهیپسندو  جا به کامالً، 69اصل 

جد مخالف بهمجلس،  آن یفقهااز  یبرخاگرچه  رایزمحل نقد است.  قاًیعم مذاکرات
 رگذاریتأث یفقهامقابل  یسوبودند، اما در  ندگانینمابه  یازیامتو  تیمصونهرگونه  یاعطا

موافق بودند و  تیمصون یاعطابا  اًیقو کهدر آن مجلس حضور داشتند  زین یسرآمدو 
 یشرع نیموازو  یندگینما یکارکردهاموجه با  ازیامت نیا انیم یمنافات چیه کم دست

 (یشکلو  یماهو) یینها یبررسمجلس  ندگانینما کامل تیمصون، نیا. افزون بر افتندی ینم
 .دیرسآن مجلس  بیتصومطلق آرا به  تیاکثربا  کباری
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 ها ادداشتی
1- Parliamentary immunity 
2- Irresponsibility 
3- Inviolability 

و  یعموم یها دادگاه یدادرس نییآقانون   21 ماده برای مشاهده موارد جرم مشهود نک:ـ 4
 26/9/66 مصوب یفریکدر امور  انقالب
 .میکن یم ادی« یینها یمجلس بررس» مجلس با عنوان نیااختصار، از  تیرعا یبراپس  نیااز ـ 5

 26ـ22 اتیآحاقه ـ 6

 قرائت شد یینها یبررسمجلس  یانیپادر جلسه  که 69اصل  یینهامتن  کهاست  یگفتنـ 7
و همان اصل  (1691: 9ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )

بدان اشاره شد دارد. البته  که وپنجم یسبا متن مصوب در جلسه  یاندکاست، تفاوت  یکنون 69
در اصول مصوب در مرحله  رییتغ امکان، یینها یبررسمجلس  یداخلنامه  نییآ 26مطابق ماده 

 وجود داشته است. یاساسقانون  یبررس یینها
 نشد. افتی عهیش ییروا کتبعبارت در  نیا، سند نگارندهتالش و تتبع  رغمیعلـ 8
با حضور دو  یاساسقانون  ینهائ یبررسمجلس  یعموم: جلسات یداخلنامه  نییآ 6ماده ـ 9
 هیکل کیعالوه هحضور نصف ب تیرسمپس از  .ابدی یم تیرسم (نفر 23) ندگانینما هیکلسوم 

از اصول قانون  کیهر بیتصو یبرا یولاست،  یکاف مذاکراتادامه  یبرا (نفر 96) گانندینما
و  یفرهنگامور  کلاداره ) الزم است (نفر 23) ندگانینماموافق دو سوم  یرأحضور  یاساس

 .(922ـ929 :2ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعموم روابط
10- Immunity-right 

است حق دارد اظهار  مسئولگوییم در برابر همة ملت  تی می... زیرا وق :مکارم شیرازی»ـ 11
نماینده است نه غیردانیم حق بیان و نظر مربوط به تمام مردم اعم از نماینده و  نظر بکند اما می

اند... نایب  نظر دارد چنین حقی به او دادهاظهارکه چون نماینده است و در مقابل همة مردم حق  این
نظر یک مقام اظهاردهم که در اینجا اظهارنظر یک نماینده مانند  ضیح میبنده تو (:بهشتی) رئیس

 کلاداره :نک)«  ای است العادهکند دارای تأثیر فوق اظهارنظری که در مجلس می است مثالً مسئول
 (.393: 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور 

 ندگانینمامربوط به  ییقضابه مسائل  یدگیرسطرح نحوه  ماده واحده اهدهبرای مشـ 11
شورای مجلس  مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوباتنک : 5/7/86مصوب مجلس
 846-838صص .سومدوره  اسالمی
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 و مآخذ منابع

، 83، شماره فقه اهل بیت )فارسی(، مصونيت پارلماني از نگاه فقه (،1831ابراهيمي، قاسم )
 .148ـ133صص 

مشروح مذاکرات مجلس (، 1834فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي) اداره كل امور
 .4تا  1، تهران: چاپ اول، جلدهاي بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ، تهران: گنج دانش.(، ترمینولوژی حقوق1833جعفري لنگرودي، محمدجعفر )

، 75، شماره14، سالو پژوهشمجلس (، مصونيت پارلماني، 1833راجي، سيدمحمدهادي )
 .353ـ388صص

، تهران: مؤسسه مطالعات و هان معاصرجحقوق بشر در (، 1833قاري سيدفاطمي، سيدمحمد )
 هاي حقوقي شهردانش، چاپ دوم، دفتر يكم.پژوهش

 ، تهران: ميزان، چاپ پانزدهم.های حقوق اساسی بایسته(، 1837پناهي ) قاضي شريعت

 می ایران.قانون اساسی جمهوری اسال

 .1853مصوب  های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه

نظرات »(، 1833هاي مجلس شوراي اسالمي )مركز پژوهش 3838گزارش كارشناسي شماره 
، قابل دسترسي در: «حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730908. 

 مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات دوره سوم مجلس شورای اسالمی
 ، تهران: نشر دادگستر، مركز تحقيقات شوراي نگهبان.1837(، 1851تا خرداد  1835)خرداد 

دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران، اصول »(، 1833زاده، ابراهيم و همكاران، )موسي
، تهران: معاونت تدوين و تنقيح و انتشار «و نظرات شورای نگهبانقانون اساسی در پرت

 جمهوري، چاپ نخست.قوانين و مقررات نهاد رياست

مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی 
 (، تهران: مركز تحقيقات شوراي نگهبان، چاپ اول.1831)

، قم: دبيرخانه تندات قانون اساسی به روایت قانونگذار(، مبانی و مس1837ورعي، سيدجواد )
 مجلس خبرگان رهبري، چاپ اول.

حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، حاکمیت و نهادهای (، 1838هاشمي، سيدمحمد )
 .3، تهران: نشر ميزان، چاپ هشتم، جسیاسی


