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در نظام های سیاسی رایج مصونیت نماینده 
که شامل عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری است تا 
و صیانت  نماینده  استقال  به حفظ  که  حدودی 
مرتبط  صحنه سازی ها  مقابل  در  وی  از  حقوقی 
کم وبیش مورد پذیرش واقع شده است. در  است، 
همین راستا رسیدگی به اتهامات نمایندگان تحت 
قالب آیین دادرسی ویژه ای ممکن است. چنان که 
بازداشت  هرگونه  کشور ها  از  دیگر  برخی  و  نروژ  در 
ــورت  ــا مــجــوز رئــیــس مجلس ص ب نــمــایــنــده فــقــط 
حقوقی  حمایت  نیز  کــشــور هــا  بــرخــی  مــی پــذیــرد. 
نظیر  جرائمی  مرتکب  کــه  جایی  تــا  را  نماینده  از 
نشود،  عمومی  نظم  به  لطمه  یا  جنایت  خیانت، 
می پذیرند و تضمین می نمایند. مرسوم ترین شیوه 
گاهی مجلس  که موضوع مورد اتهام به آ این است 
مجلس  داخـــل  در  مقدماتی  رســیــدگــی  و  رســیــده 
در  می گیرد.  انجام  ویـــژه ای  کمیسیون  به وسیله 
که معلوم شود نماینده واقعًا مرتکب جرم  صورتی 
سوی  از  او  پیگرد  و  ــازداشــت  ب اجـــازه  اســت  شــده 
پارلمان صادر می گردد. سلب مصونیت پارلمانی با 
کثریت نمایندگان، دست مقامات قضایی  تصویب ا
را برای اعمال قانون باز می گذارد.1 در این خصوص 
به  توجه  با  نمایندگان  عزل  امکان  عدم  یا  امکان 

است.  تأمل  محل  مجلس  تعطیل ناپذیری  اصل 
نمایندگان  انضباطی  خطا های  کشور ها  برخی  در 
و تخلفات آن ها از نظام نامه داخلی مشمول اصل 
عدم مسئولیت نیست تا نماینده نتواند با استفاده 
را  آن  امور  از مصونیت خود نظم مجلس و جریان 
مختل نماید.۲ چنانکه جزء دوم بخش 5 اصل اول 
قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا بیان می دارد: 
داخلی  آیین نامه  می توانند  مجلسین  از  یک  »هر 
خود را تهیه و اعضای خود را به دلیل بی انضباطی 
مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی 

را اخراج نمایند.« 
ــران رســیــدگــی به  ــ ایـ در جــمــهــوری اســـامـــی 
هیئتی  در  ابــتــدا  نمایندگان  اتهامات  و  تخلفات 
متشکل از تعدادی از نمایندگان صورت می پذیرد 
ــه مــوجــب قـــانـــون نـــظـــارت مــجــلــس بـــر رفــتــار  کـــه ب
نمایندگان مصوب 1391/1/15 تشکیل می شود.3 
مطابق تبصره 5 ماده ۲ این قانون »هیئت ضمن 
مراتب  قانون،  این  موضوع  تخلفات  به  رسیدگی 
اعــام  ــاح  ذی صـ قضایی  مــرجــع  بــه  را  آن  کیفری 
»قوه  نیز  قانون  این   10 ماده  اساس  بر  می نماید«. 
شعبه  قانون  این  اجــرای  در  است  موظف  قضائیه 
ارسالی  موضوعات  بــه  رسیدگی  جهت  را  خاصی 

ج از نوبت رسیدگی و درنهایت  تشکیل دهد و خار
رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیئت اعام نماید.« 
در خصوص امکان عزل نماینده یا محروم نمودن 
موقت  به طور  مجلس  جلسات  در  شرکت  از  وی 
مـــاده 6  )ر(  و  )ذ(  بند  در  آنــکــه  وجـــود  بــا  دائـــم  یــا 
مصوب  نمایندگان  رفتار  بر  مجلس  نظارت  ح  طر
پیش بینی  اســامــی  شـــورای  مجلس   1390/7/6
شده بود،4 شورای نگهبان پیش بینی این موارد را 
مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای 
مجلس و نمایندگان عنوان می کند و خاف اصول 
حال  ایــن  با  برمی  شمرد.5  اساسی  قانون  متعدد 
گر نماینده ای به موجب  که ا این ابهام وجود دارد 
به صورت  دولتی  خدمات  انجام  از  ارتکابی  جــرم 
ادامه  امکان  چگونه  شود  محروم  دائمی  یا  موقت 
نمایندگی وی وجود دارد و این موضوع چگونه با 
مغایر  را  نماینده  عزل  که  نگهبان  شــورای  دیدگاه 
قانون اساسی می شمرد قابل جمع است.6 جالب 
امکان  فرد محکوم  تبعی7  به موجب مجازات  آنکه 
داوطـــلـــب شـــدن در انــتــخــابــات مــجــلــس شـــورای 
اسامی را نمیابد اما قانون در خصوص امکان عزل 
که محکومیت در دوران  وی از نمایندگی در صورتی 
گر چه ممکن  کت است.8 ا نمایندگی وی باشد، سا
که در ماده ۲6 قانون مجازات  است از ممنوعیتی 
کلیه  اسامی در رابطه با استخدام و یا اشتغال در 
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