بهمن ماه 7931

دفتر انتخابات وزارت کشور
از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
مصوب  2531/9/21با اصالحات 2561/3/6

اصل ششم -در جمهوری اسالمی ایران امور كشور باید به اتكا آرا عمومی اداره
شود؛ از راه انتخابات ،انتخاب رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
اعضای شوراها و نظایر

اینها یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول

دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم -طبق دستور قرآن كریم" :و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی االمر "
شوراها ،مجلس شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش ،روستا
و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند .موارد ،طرز
تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از

آن معین می كند.
اصل پنجاه و هشتم -اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است كه از
نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در

اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابالغ می گردد.
اصل شصت و دوم -مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با
رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد.
اصل شصت و سوم -دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی چهار سال است .انتخابات هر
دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ

زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم(اصالحي  - )2561/3/6عده نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و
هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری
شمسی پس از هر ده سال ،با در نظر گرفتن عوامل انسانی ،سیاسی ،جغرافیایی
و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
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زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی
مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده
انتخاب می كنند.

()1

محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند.
اصل شصت و هشتم -در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رییس جمهور و
تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط
اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم

تشكیل مجلس جدید ،مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل نودو نهم(اصالحي  -)2561/3/6شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آرا عمومی و همه
پرسی را بر عهده دارد.

()2( )1

 -1نظريه مورخ  2561/4/11شوراي نگهبان
وزارت كشور
در مورد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي چون در ضمن آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين
كيانوري كه مشهور به داشتن عقايد ماركسيستي و ضد اسالمي مي باشند اعالم كرده اند الزم به تذكر است كه اين موضوع در جلسه
رسمي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعالم نظر شد:
« آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل  66در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسالم و مفهوم اصل  64استفاده مي
شود ،فقط كساني صالحيت نمايندگي مجلس شوراي اسالمي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسالم و يا از اقليت هاي مذكور
در اصل  64باشند .بنابراين دستوردهيد اسامي اين گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطالع عموم برسانند».
 -2استعالم شماره  5/55مورخ  2561/1/11رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات:
شوراي محترم نگهبان
نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسالمي با رشد انقالبي در تمام دوره هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در
انتخابات شركت نموده اند و من بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم
نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه
تداخل مطرح مي گردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نودو نه قانون اساسي اعالم
فرمايند.
نظريه شماره  2154مورخ  2561/5/2شوراي نگهبان
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
عطف به نامه شماره  3/33مورخ :1331/2/22
موضوع در جلسه  1331/3/1مطرح و نظر شورا بدين شرح اعالم مي گردد:
« نظارت مذكور در اصل  99قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت
كانديداها مي شود».
 -1از نامه شماره  63/12/2439مورخ  2563/21/1شوراي نگهبان
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
...
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اصل يكصد و چهل و يكم (اصالحي  -)2561/3/6رییس جمهور ،معاونان رییس جمهور ،وزیران
و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن
هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به
دولت

یا

مؤسسات

عمومی است

و

نمایندگی

مجلس

شورای

اسالمی

و

وكالت

دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات
مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی ،جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات
برای آنان ممنوع است .سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی

از این ،حكم مستثنی است.

« نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسالم و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي ،به
نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ يك از اين وظايف را حتي پاره اي از موارد نمي توان به عهده مقام يا دستگاه
ديگري گذاشت ،چنانكه مسؤوليت هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري ،رياست جمهوري ،قوه قضاييه ،قوه مقننه،ديوان محاسبات،
ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز نمي توان از تشكيالت ديگري خواست وگرنه اصل  73نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت .به
همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي از موارد رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود شورا
بر خالف اصل  171قانون اساسي شناخته و رد كرد .اصل  11و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل  171است.
سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل  131براساس حق نظارت قوه قضاييه بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در خصوص
دستگاه هاي اداري به وجود آمده و مربوط به حوزه كار قوه قضائيه مي باشد و به هيچ وجه به امر انتخابات و مسؤوليت شوراي
نگهبان ارتباط ندارد ،ضمناً اصل  113نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف
شده باشد در اينجا وظيفه رياست جمهوراست كه از مقامات مسؤول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل
انتخابات مربوط نمي باشد».
*-1اين نامه در فصل پنجم مج موعه نظريات شوراي نگهبان ،چاپ دوم ،ويرايش اول ،تيرماه  ،1331با عنوان « تذكرات قانوني و
ارشادي» درج شده است.
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بسمه تعالي
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
مصوب  2561/9/6با اصالحات بعدي
فصل اول – كليات
ماده  2ـ انتخابات مجلس شوراي اسالمي بر طبق مقررات اینن قنانون انجنام مني
گ یرد و دو لت مو ظف ا ست در بر گزاري انتخا بات ترتی بي ات خاذ نما ید كه پیش
از پا یان دوره ق بل ،انتخا بات را بر گزار نما ید به طوري كه ك شور در هیچ
زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره  2ـ مقصود از كلمه " مجلس " در این قانون ،مجلس شوراي اسالمي میباشد.
تبصره ( – 1اصالحي  )93/5/5در دور ه هايي كه عالوه بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي،انتخابات مجلس خبرگان
نيز برگزار مي شود،وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخاباات مجلاس شاوراي اساالمي و انتخاباات
مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.
تبصره ( -5اصالحي  )93/5/5اخذ راي بايد با فاصله زماني حداقل هفتااد روز تاا ياياان هار دوره مجلاس شاوراي
اسالمي برگزار گردد.
ماده  1ـ عده نمایندگان مجلس شوراي اسنالمي دویسنت و ننود نفنر مني باشند و
افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم ( )46قانون اساسي خواهد بود.
تبصره ـ از تعداد كل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط بنه اقلیتهناي
دیني مي باشد :
زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده ،مسیحیان آشوري و كلداني مجموعا
ً
یك نماینده و مسیحیان ارمني جنوب و شمال هر كدام یك نماینده.
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ماده  5ـ نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي به عهده شنوراي نگهبنان مني
باشد .این نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به
انتخابات جاري است.
ماده  4ـ(اصالحي  )2516/2/16انتخابات میاندوره اي مجلس شوراي اسنالمي در حنوزه
هاي فا قد نمای نده همز مان با ی كي از انتخا بات مذكور در ا صل ش شم قانون
اساسي جمهوري اسالمي ایران انجام خواهد شد .چنانچه تعداد نمایندگان مجلس
كم تر از چ هارپنجم مج موع نمای ندگان گردد و بی شتر از یك سال به پا یان
دوره نمای ندگي باقي با شد و یا در مدت باقیما نده هیچ یك از انتخا بات
مذكور برگزار نگردد ،انتخابات میاندوره اي انجام خواهد شد.
ماده  3ـ سرپرستان وزارت كشور ،استانداري ،فرمانداري و بخشنداري در اجنراي
این قانون به جاي وزیر كشور ،استاندار ،فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده  6ـ سنوات نمایندگي مسنتخدمین رسنمي دولنت اعنم از لشنكري و كشنوري و
سازمانها و شركتها و مؤس سنات دول تني و وا بنسته بنه دو لنت ،نهاد هاي
عمومي و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبار نامه با اعطاي گروه
و ا فزایش سنواتي مربو طه جزو سنوات خدمتي آ نان مح سوب خوا هد شد و در
دوران نمایندگي فنقط حقنوق ننماینندگي را دریافت خواهند كرد.
تبصــره ـ سننالهاي دوره نمایننندگي مجلننس جننزخ سنننوات خنندمت آن تعننداد از
نمایندگاني هم كه در طنول دوره ننماینندگي و ینا پنس از آن به استخدام
دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي آیند محسوب مي گردد.
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فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

ماده  6ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده  1ـ (اصالحي )93/5/5

در انتخابات مجلس شوراي اسالمي فرد منتخب در مرحلة اول انتخابات بايد حد اقال

بيست ( )22درصد از كل آراء را كسب نمايد و انتخابات در مرحلاة دو و همننايا انتخاباات ميانادوره اي باا كساب
اكثريت نسبي به هر ميزان است.
تبصره  2ـ در صورتي كه آراي دو یا چند نفر از نامزدهنا مسناوي باشند ،منال
انتخاب یك یا چند نفر از آنان ،قرعه مي باشد كه در جلسه مشتر

هیأتهاي

اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت .نامزدهاي مذكور و
یا نمایندگان آنان مي توانند در مراسم قرعه كشي حضور داشته باشند.
تبصره  1ـ (اصالحي )2569/1/13چنانچه انتخابات یك یا چند حوزه انتخابیه متوقنف
یا با طل گردد و یا اعتبارنا مه منتخ بین مورد تأی ید مج لس وا قع ن شود،
وزارت ك شور مك لف ا ست با ه ماهنگي شوراي نگه بان حداكثر ظرف مدت ه فت ماه
انتخا بات م جدد را همز مان در حوزه هاي انتخاب یه مذكور بر گزار ننماید.
مه لت ه فت ماه ،از تاریخ تع یین و ضعیت آ خرین حوزه در بین حوزه هاي
انتخابیه مورد نظر محاسبه مي شود.
تبصره  5ـ(اصالحي  )2569/1/13چنانچه به علت فوت ،استعفا و ینا هنر علنت دیگنر
حوزه انتخاب یه اي یك یا چ ند نمای نده خود را از د ست بد هد ،وزارت ك شور
مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعالم آن توسنط منجلس شوراي اسالمي
با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.
تبصره ( – 4الحاقي  2515/21/16و اصالحي )2516/2/16پس از تأیید صحت انتخابنات توسنط
شوراي نگهبان ،وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صادر و
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به مجلس شوراي اسالمي ارسال نماید .پذیرش انصراف هر یك از منتخبین پس از
تأی ید صحت انتخا بات و ق بل از ت صویب اعتبارنا مه ن یز مي بای ست به ت صویب
مجلس شوراي اسالمي برسد.
تبصره  3ـ منتخبین حوزه هاي انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صالحیت
شخص در مج لس شوراي ا سالمي رد مي شود ن مي توان ند در انتخا بات ه مان دوره
مجلس شوراي اسالمي شركت نمایند.
تبصره ( -6الحاقي  )2569/1/13به موجب قانون اصالحي  1834/1/64حذف شده است.
ماده  9ـ (اصالحي )93/5/5

چنانچه در مرحلنه اول بنراي ینك ینا چنند نفنر از

داوطلبان حداقل یك پنجم آراخ حاصل نگردید ،انتخابات دو مرحله اي خواهد
شد ،بدین معني كه از بین نامزدهایي كه حداقل یك پنجم آراخ را در مرحله
اول به دست نیاورده اند ،فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از
بین ك ساني كه بی شترین آراخ را در مرح له اول دا شته ا ند ،در انتخا بات
مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده ،كمتر
از دو برابر باشد ،تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
تبصره  2ـ اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي یا كمتر از نمایندگان مورد
ن یاز با شد ،انتخا بات مرح له دوم ان جام نخوا هد شد و نامزد یا نامزد هاي
مذكور با همان تعداد آراخ مكتسبة مرحلة اول به مجلس راه مي یابند.
تبصره  1ـ هیچ یك از داوطلبان نمایندگي نمني تواننند در بنیش از ینك حنوزه
انتخابیه خود را نامزد

كنند ،در غنیر ایننصورت نامزدي آنها كالَ باطل و

از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.
تبصره  5ـ وزارت كنشور با هماهنگي شنوراي نگهبنان زمنان انجنام مرحلنه دوم
انتخا بات را ظرف مدت یك ماه پس از ا عالم نتی جه مرح له اول و تأی ید صحت
انتخابات توسط شوراي نگهبان ،تعیین و اعالم خواهد
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َ در حوزه انتخابینه اي كنه در
تبصره  4ـ كلیه رأي دهندگان مرحله دوم منحصرا
مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله
اول در هیچ یك از حوزه هاي انتخاب یه رأي نداده با شند در مرح له دوم
انتخابات مي توانند شركت كننند.
تبصره  3ـ در انتخابات میاندوره اي حوزه هاي انتخابیه هر دوره مجلس ،كساني
حق رأي دار ند

كه در انتخا بات قب لي آن دوره در ه مان

حوزه رأي داده

با شند و یا در هیچ یك از حوزه هاي انتخاب یه شركت ن كرده و رأي نداده
باشند.
تبصره  -6وزارت كنشور موظف است ظرف مدت شنش ماه از زمان تصویب اینن قنانون
نسبت به نوین سازي شیوه هاي اخذ رأي و شمارش آراخ به منظور دقت ،سالمت و
ن ظارت به تر در ا خذ،

شمارش و ا عالم ن تایج و همین طور ا ستاندارد

سازي

صندوقهاي ا خذ رأي در حدود اعت بارات م صوب و پس از تأی ید شوراي نگه بان
اقدام نماید.
تبصره (-6الحاقي )93/5/5

وزارت كشور موظف است با همناهنگي و موافقنت شنوراي

نگه بان ت مام مرا حل انتخا بات را در حدود اعت بارات م صوب با ا ستفاده از
روشها و فناوري هاي نوین برگزار كند.
تبصره (-1الحاقي )93/5/5

در انتخابات الكترونیكي با تأیید شوراي نگهبنان از

ام ضاهاي الكترونی كي مجر یان و ناظران ا ستفاده مي شود .همچ نین در صورت
برگزاري همزمان چند انتخابات ،در هر شعبة اخذ رأي از یك د ستگاه به طور
م شتر

براي ت مامي انتخا بات در ا خذ رأي و شمارش آراخ با تأی ید شوراي

نگهبان استفاده مي شود.
(الحاقي اصالحي ( 93/5/5ماده  26طرح اصالح) در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت نام راي دهنده و بعد از تائيـد
نماينده هيات نظارت،كارت الكترونيكي مورد تائيد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل راي دهنده مي شود.
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تبصره – با توجه به انجام كليه بازبيني ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت الكترونيكي ،نيازي بـه
اخذ اثر انگشت از راي دهنده نمي باشد.
(الحاقي اصالحي (-93/5/5ماده  26طرح اصالح) در انتخابات الكترونيكـي پـس از اعـالم رسـمي پايـان راي
گيري،شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيات نظارت ،با امضـاي الكترونيكـي آنهـا توسـط دسـتگاه
الكترونيكي انجام مي شود.
(الحاقي اصالحي (-93/5/5ماده  21طرح اصالح) پس از پايان انتخابات ،بالفاصله صورتجلسه الكترونيكـي نتيجـه
انتخابات با امضاي الكترونيكي هيات اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پـن
نسخه از آن چاپ مي شودكه يك نسخه نزد هيات اجرائي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي گردد و بقيـه بـراي هيـات
نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيات مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.
(الحاقي اصالحي (-93/5/5ماده  29طرح اصالح) پس از شمارش آراء ،صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت
ناظرين مهر موم (پلمب) مي شود و همراه نسخه چاپي ،صورتجلسه الكترونيكي نتيجـه انتخابـات بـراي بخشـداري و
فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي شود.
(الحاقي اصالحي (-)93/5/5ماده  11طرح اصالح) -در صورت بروز اختال ل در نرم افزارها و سـخت افـزار هـاي
سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد
رئيس شعبه،رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تائيد هيات نظارت مربوطه ،انتخابات به صورت غير
الكترونيكي و با ورقه راي انجام مي شود .در پايان مدت اخذ راي ،ابتدا شمارش مجـزاي هـر يـك از آراء مـاخو ه
الكترونيكي و غير الكترونيكي (با ورقه راي) صورت گرفته وسپس تجميع آراء انجام مي شود و نهايتاً صورتجلسه شـعبه
تنظيم مي گردد.
تبصره – در سامانه انتخابات الكترو نيكي بايد امكان انتخاب راي سفيد را پيش بيني كرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل
از حق قانوني خود استفاده كنند.
(الحاقي اصالحي (- )93/5/5ماده  12طرح اصالح) راي دهندگاني كه به هر دليل قادر به راي دادن از طريق سامانه
انتخابات الكترونيكي نباشند ،مي توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي راي دادن استفاده كنند.
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(الحاقي اصالحي (-)93/5/5ماده  11طرح اصالح) كارشناس فني الكترونيكي با تائيد رئيس شعبه و هيات نظـارت
مي تواند به منظور رفع اشكاالت احتمالي دستگاه الكترونيكي اخذ راي ،در شعبه حضور داشته باشد.
(الحاقي اصالحي (-)93/5/5ماده  15طرح اصالح) كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (كد) ها ،صورتجلسات و
اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات هاي موضوع مواد ( )5تا ( )29(،)22تا ( )16(،)12تا (،)19
( )53تا ( )41قانون جرائم رايانه اي مصوب  2511/5/11مي باشند .آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي
كشور و ارتباطات و فناوري اطالعات حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه و تنظيم مي شـود و بـه
تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده  21ـ (اصالحي  )93/5/5در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرایط فقنط مني
تواند یكبار با ارائه شناسنامه و شمارة ملي یا كارت ملي رأي دهد.
تبصره  2ـ اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائنه
شناسنامه و شماره ملي یا كارت ملي

مي باشد.

تبصره  1ـ(اصالحي  )2569/1/13شناسنامه رأي دهنده ممهور مي گردد.
تبصره  5ـ(اصالحي  )2569/1/13اخذ رأي در كلیه حوزه هاي انتخابیه كشنور در ینك
روز ان جام مي شود و مدت آن حداقل ده ساعت ا ست ،در صورت ضرورت قا بل
تمدید مي باشد.
تبصره  4ـ تشخیص ضنرورت و مدت تمدید اخذ رأي در یك حوزه یا سراسر كشور بنه
عهده وزیر كشور است.
تبصره  3ـ اخذ رأي باید در یكي از روزهاي تعطیل رسمي باشد.
تبصــره ( -6الحــاقي  )93/5/5در انتخابننات الكترونیكنني مننال

اخننذ رأي از رأي

ده ندگان ا حراز عدم ث بت شمارة م لي راي ده نده در سامانه انتخا باتي ا ست.
بعد از ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه ،شناسنامه وي ممهور مي گردد.
ماده  22ـ كلینه وزارتخاننه هنا ،سنازمانها و ادارات و نهادهناي قنانوني و
مؤس سات دول تي و واب سته به دو لت و شهرداریها و منؤسسات ع مومي مو ظف ا ند
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ح سب درخوا ست وزارت ك شور ،ا ستانداران ،فرما نداران ،بخ شداران ،كارك نان و
سایر امكا نات خود را تا خات مه انتخا بات در اخت یار آ نان قرار ده ند.
بدیهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزخ ایام مأموریت نامبردگان محسوب
خواهد شد.
تبصره  2ـ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات ،كلیه نهادهنا و ارگانهناي فنوق
ا لذكر مو ظف ا ند ح سب درخوا سنت شنوراي نگ هنبان و هیأت هاي من صوب از جا نب
آن ،كارك نان خود را در اخت یار آ نان قرار ده ند و همچ نین وزارت ك شور،
ا ستانداران ،فرما نداران و بخ شداران مو ظف ا ند امكا نات الزم را در اخت یار
آنان قرار دهند.
تبصره  1ـ حق مأموریت كاركننان منذكنور از مننحل اعتبنارات سنازمان متبنوع
آنان تأمین و پرداخت مي گردد.
ماده  21ـ انتخابات اقلیتهاي دیني زرتشتي ،كلیمي ،آشوري ،كلداني و ارامننه
شمال به مركزیت حوزه انتخابیه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزیت
حوزه انتخاب یه فرما نداري ا صفهان تو سط فرما نداران و بخ شداراني

كه

اقلیتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.
ماده  25ـ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس ،انتخابنات دیگنري
ن یز بر گزار گردد ،به د ستور وزارت ك شور ،یك شعبه ث بت نام و ا خذ رأي با
اعضاي واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد
شد.
ماده  24ـ سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران مكلف است عالوه بر تبینین
جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت
كشور یا هیأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخیص مني دهنند و
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همچ نین كل یه اعالم یه ها و اطالع یه هاي مر بوط به انتخا بات را از شبكه
سراسري یا محلي صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران پخش نماید.
ماده  23ـ انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابیه اي كه دچار حوادثي از قبینل
سیل ،زلزله ،جنگ و غیره

شوند ،با تشخیص و پیشنهاد وزارت كشور و موافقت

شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرین و در صنورت امكان در حوزه
هاي مذكور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطالع عموم خواهد رسید.
تبصره ـ شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه هاي انتخابیه مناطق منذكور ،در
شهرستانهایي دائر مي شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشي از وضعیت
مز بور از آن حوزه انتخاب یه ،در م حدوده شهر ستان م هاجر بوده و ا سكان
یافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
مـاده  26ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ایجاد ننظم و جنلوگینري
از هنرگو ننه بني ننظمي در جر یان انتخا بات و حفا ظت صندوقها بوده و حق
دخالت در امور اجرائي ونظارت را ندارند.
تبصره ـ در صورت نیاز نیروي انتظامي به نیروهاي كمكي با تصنویب مراجنع ذي
صالح قانوني ،نیروهاي نظامي با نیروي انتظامي همكاري مي نمایند.
ماده  26ـ محاكم صالحه قضایي موظف اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت
فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگي نمایند.
ماده  21و تبصره آن -به موجب قانون اصالحي  1834/1/64حذف شده است.
ماده  29ـ(اصالحي )2516/21/2

و (اصالحي  )93/5/5در منوارد ذینل بنا تأییند هینأت

نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ،برگهاي رأي باطل و مراتب در صورت جلسه قید
و آراخ مذكور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف -در موارد ذیل برگه هاي رأي باطل و جزخ آراخ مأخوذه محسوب مي گردد.
 -2آرا ناخوانا باشد.
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 -1آرایي كه كالً حاوي اسامي غیر از نامزدهاي تأیید شده باشد.
 -5آرایي كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب -در موارد ذیل برگه هاي رأي باطنل و جنزخ آراخ منأخوذه محسنوب

نمني

گردد.
-2صندوق فاقد ال

و مهر انتخاباتي باشد.

-1آراخ زاید بر تعداد تعرفه باشد.
 -5آراي كساني كه به سن قانوني رأي نرسیده باشند.
 -4آرایي كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایراني داده شده باشد.
 -3آرایني كه با تقلنب و تنزوینر (در تعننرفه هننا ،آرا ،صنورت جلسنات،
شمارش) به دست آمده باشد.
 -6آرایي كه با شناسنامه و شماره ملي یا كارت ملي غیر یا جعلي اخذ شنده
باشد.
 -6آراي تكراري.
 -1آرایي كه با شناسنامه و شماره ملي یا كارت ملي كساني كه حضور ندارند
اخذ شده باشد.
 -9آرایي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
 -21آرایي كه از طریق تهدید به دست آمده باشد.
 -22آرایي كه روي ورقه اي غیر از برگ رأي نوشته شده باشد.
 -21آرایي كه از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
تبصره  2ـ (اصالحي )2516/21/2

كل آراخ مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي

آن فاقد اوراق رأي یا برگهاي تعرفه باشد ،باطل و جزخ آراخ مأخوذه محسوب
نخواهد شد.
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تبصره  1ـ (اصالحي  )2516/21/2آراي زائد مذكور در جزخ ( )6بند «ب» به قید قرعه
از كل برگهاي رأي كسر مي شود.
تبصره 5ـ (الحاقي )2516/21/2

آراخ باطل مأخوذه در حند نصناب انتخناب نمایننده

موضوع ماده( )3این قانون محاسبه نمي گردد.
ماده  11ـ در صورتي كه در برگ رأي عالوه بنر اسنامي نامزدهناي تأییند شنده،
ا سامي دی گري نو شته شده با شد ،برگ رأي با طل ن بوده و ف قط ا سامي ا ضافي
خوانده نمي شود.
تبصره  2ـ در صورتي كه نام یك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط
یك رأي براي او محسوب مي شود.
تبصره  1ـ چنانچه آراي ریخته شده به صندوق به علنت تشنابه اسنمي نامزدهناي
انتخاباتي به هیچ وجه قابل تشخیص و تفكیك نباشد به نسبت آراي نامزدهاي
داراي تشابه اسمي در آن صندوق میان آنان تقسیم مي شود و در مورد رأي یا
آراي باقي مانده غیر قابل تقسیم ،به حكم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره  1مكرر ـ (الحاقي  )2561/21/25به منظور تسهیل امر نظارت و حفن

آراي واقعني

مردم و ج لوگیري از ت ضییع ح قوق داوطل بان نمای ندگي ،چنان چه نامزدي در
حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائي یا نظارت براي عامه مردم ناشناخته
و گم نام با شد و لي نام خانوادگي و یا نام و نام خانوادگي او م شابه نام
خانوادگي یا نام و نام خانوادگي ی كي ازداوط لنبان سنرشناس و م عروف آن
حوزه باشد ،باید مشخصه اي مانند شماره ( كد) ،شغل ،محل سكونت ،نام پدر و
غ یره براي او تع یین و در آگ هي انت شار ا سامي نامزد هاي انتخا باتي درج
گردد .آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد.
فرد مذكور مي تواند در تبلیغات انتخاباتي خود مشخصه تعیین شده را
ق ید نما ید و چنان چه در ا یام تبلی غات انتخا باتي ا عالم ان صراف نما ید،
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داوط لب هم نام او مي توا ند ق بل از روز انتخا بات از طر یق روزنا مه و یا
صدور اطالعیه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعالم نماید.
تبصره  5ـ در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گینرد آرایني كنه
ً به صندوق دی گر ریخ ته شود با ح ضور ناظرین شوراي نگه بان ق بل از
ا شتباها
هر ا قدامي به صندوق مربو طه انت قال داده شده و سپس وظی فه قانوني ان جام
مي گیرد.
ماده  12ـ در صورتي كه اسامي نوشته شنده بنیش از تعنداد الزم باشند ،اسنامي
اضافي از آخر ،خوانده نمي شود.
ماده  11ـ قبل از شروع رأي گیري باید در حضور نماینندگان هینأت نظنارت بنر
حوزه انتخاب یه مر بوط ،صندوقهاي خالي ،ب سته و مم هور به م هر ه یأت ن ظارت
حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در
م حل ا خذ رأي تن ظیم مي گردد ،نمای ندگان ه یأت ن ظارت بر حوزه انتخاب یه
مربوط ،تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمایند و در صورتي كه
در جریان رأي گیري ،نیاز باشد كه صندوقي را اضافه نمایند ،باید به همین
ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده  15ـ وزارت كشور موظف است در طنول برگنزاري انتخابنات بننا توجنه بنه
و ظایفي كه به ع هده دارد ،مطا لب مر بوط به انتخا بات را به ا طالع مردم
برساند.
ماده  14ـ فرمانداران و بخشنداران مراكنز حنوزه هناي انتخابینه موظنف انند
بالفا صله پس از خات مه رأي گ یري و شمارش آرا ن تایج حا صله را با هیأت هاي
نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طي صورت جلسه اي به وزارت كشور و
شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه هاي گروهي اعالم نمایند.
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ماده  13ـ وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس بوده و مسنوول حسنن
جریان انتخابات است .بدین منظور مي تواند مأموریني جهت بازرسي و كنترل
جر یان انتخا بات به حوزه هاي انتخاب یه و شعب ث بت نام و ا خذ رأي ا عزام
دارد.
تبصره ـ هیچ سازمان یا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحنت عننوان
اجراي قانون اننتخابنات ینا ننظارت ،منجاز نیست در امر انتخابات دخالت
كند و یا مأموران و بازرساني اعزام نماید.
ماده  16ـ پس از پایان انتنخابنات ،بنالفاصلنه صورت جلسنه نتینجه انتخابنات
با ام ضاي ه یأت اجرا ئي مر كز حوزه انتخاب یه و ه یأت ن ظارت بر انتخا بات
حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه مي شود كه یك نسخه نزد هیأت اجرائي مركز
حوزه انتخابیه مي مناند و بنقینه بنراي هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و
وزارت كشور (دو نسخه) و هیأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.

فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده  16ـ انتخاب كنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند :
 -2تابعیت كشور جمهوري اسالمي ایران.
(-1اصالحي  )2513/21/21هجده سال تمام.
 -5عاقل بودن.
ماده  11ـ (اصالحي  )93/5/5انتخاب شوندگان هنگام ثبت ننام بایند داراي شنرایط
زیر باشند :

()1

- 2اعتقاد و التزام عملي به اسالم
 -2ماده  21قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  :2565/6/19انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرك
دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد و فتوكپي مدرك ارايه شده از جمله منضمات ضروري پرونده
متشكله مي باشد.
الف ...-
ج – كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني.
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- 1التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران.
()6

- 5تابعیت كشور جمهوري اسالمي ایران.

- 4ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي والیت مطلقه فقیه.
اصالحي )2513/21/25داشتن مدر( 3

()1

تحصیلي كارشناسي ارشد یا معادل آن.

- 6نداشتن سوخ شهرت در حوزه انتخابیه.
- 6سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بینائي ،شنوایي و گویایي.
- 1حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره  2ـ داوطلبان نمایندگي اقلیتهاي دیني مصرح در قانون اساسي از التزام
عم لي به ا سالم ،مذكور در ب ند ( )1م ستثني بوده و با ید در د ین خود ثا بت
العقیده باشند.
تبصره -1به موجب قانون مصوب  1831/1/63حذف شد.
تبصره 5ـ (الحاقي  )2516/2/16هر دوره نمایندگي مجلس شوراي اسالمي معادل یك مقطع
تحصیلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود.

 -1از قانون اصالح موادي از قانون مدني مصوب :2561/1/24
ماده  -911اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شود ليكن
نمي توانند به مقامات ذيل نايل گردند:
.1

رياست جمهوري و معاونين او.

.2

عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه.

.3

وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.

.1

عضويت در مجلس شوراي اسالمي.

.7

عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.

.6

استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسي.

.3

قضاوت.

.3

عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.

.1

تصدي پست هاي مهم اطالعاتي و امنيتي.

 -1قانون تفسير ماده ( )11قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  2561و اصالحات بعدي مصوب :2591/3/9
موضوع استفساريه:
آيا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي و معادل آنها شامل آن دسته از مداركي مي باشد كه توسط وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و حوزه علميه قم و ديگر مراجع قانوني ذي صالح صادر شده است؟ (آنچه در ثبت
نام داوطلبين دوره هشتم اعمال شد).
نظر مجلس:
مدرك معادل در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.
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محاسبة سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابنات بنر

ا ساس تاریخ تو لد اول یة ث بت شده در شنا سنامة ر سمي ا ست و تغی یرات ب عدي
توسط دستگاه هاي ذیربط به استثناي محاكم قضائي مال

عمل نمي باشد.

ماده  19ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شنغل خنود از داوطلنب شندن محرومنند:
()1()6

الف ـ (اصالحي  2569/1/13و  )2516/2/16اشخاص زیر از داوطلنب شندن در حنوزه هناي
انتخابیه سراسر كشور محرومند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از
سمت خود استعفاخ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
 -2رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وي.
 -1دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وي.
 -5مشاورین معاونین رئیس جمهور.
 -4رؤساي دفاتر سران سه قوه.
 -3وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
 -6معاونین و مشاورین وزرا.
 -6مندیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه هنا و مندیران كنل حنوزه
وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
 -1اعضاي شوراي نگهبان و هیأت مركزي نظارت بر انتخابات.
 -9رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وي.

 -2از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب :2565/22/22
ماده واحده – با توجه به اصل  111قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
تبصره  -4تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است
و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،وكالت دادگستر ي ،مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع
شركت هاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
 - 1به موجب ماده واحده مصوب  11/2/21ماده  21به شرح زير اصالح شده است ،ليكن به موجب قوانين جاري اين اصالحيه در
انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي شرايط اجرايي ندارد.
ماده واحده -ماده ( )21قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  1333/1/3و اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح مي شود:
الف -درجزء ( )23بند(الف) ماده( )21قانون،كلمه «ايران» بعد از كلمه «تعاون» اضافه و يك جزء به عنوان جزء ( )21به شرح زير به
بند«الف» الحاق مي شود:
 .21اعضاي شوراهاي اسالمي شهرها
ب -در جزء ( )11بند(ب) ماده ( )21قانون ،عبارت«شهر و» حذف و يك جزء به عنوان جزء ( )12به شرح زير به آن الحاق مي شود:
-12رؤساي اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان
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 -21رئیس دیوان عالي كشور و معاونین و مشاورین وي.
 -22دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین وي.
 -21رئیس دیوان عدالت اداري و معاونین و مشاورین وي.

 -25رئیس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین و مشاورین وي.
 -24رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقیدتي سیاسي
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر
كشور.
 -23رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران و معاونین وي.
 -26رئیس جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران و معاونین وي.
 -26استانداران.
 -21معاونین و مشاورین استانداران.
 -29فرمانداران.
 -11بخشداران.
 -12شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.
 -11رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.
 -15رئیس دانشگاه آزاد اسالمي.
 -14اعضاي هیأت مدیره و مدیران عامل بانكها.
 -13اعضاي هیأت مدیره و مدیران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه
حیطه وظایف و اختیارات آنها به كل كشور تسري دارد.
 -16رئیس كل بانك مركزي ایران و معاونین و مشاورین وي.
 -16رؤسنا و سنرپرستنان بنیادهاي (مستضعفان ،شنهید 11 ،خنرداد ،مسنكن)،
كمیته امداد امام خمیني (ره) ،نهضت سواد آموزي ،سازمان تبلیغات اسالمي،
دف تر تبلی غات حوزه علم یه قم و ر ئیس سازمان تعز یرات ح كومتي و رؤ ساي
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اتاقهاي بازرگاني و صنایع و معادن و تعاون اینران ،معناونین و مشناورین
آنان.
 -11شاغلین در نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات.
 -63اصالحي

 36/8 /16اعضاي شوراي اسالمي

شهرها

ب ـ (اصالحي  2569/1/13و )2516/2/16اشنخاص زینر از داوطلنب شندن در حنوزه هناي
انتخاب یه قل مرو مأمور یت خود محروم ند م گر این كه شش ماه ق بل از ث بت نام
از سمت خود استنعفا ننموده و بنه هینچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
 -2ائمه جمعه دائمي.
(-1اصالحي  )2516/2/16قضات شاغل در امر قضاخ و رؤساي دادگستري شهرستانها و
استانها.
 -5مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونین آنان.
 -4مدیران كل و سرپرسنتان دفناتر و ادارات كنل اسنتانداریها و معناونین
آنان.
 -3رؤسا و سرپرسنتان ادارات و سنازمانهاي دولتني و وابسنته بنه دولنت و
معاونین آنان در استان و شهرستان.
 -6رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غینر
دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
 -6اعضاي هنیأت مندینره و مندینران عنامنل شنركتهناي دولنتي و وابننسته
به دولت در استان و شهرستان.
 -1سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان.
 -9سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمي در مركز استان و شهرستان.
 -21مدیران مراكز صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران.
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( -22الحاقي  )2516/2/16اعضاخ شوراهاي اسالمي روستا.

-16

اصننالحي

كشاورزي و

()1

 36/8 /16رؤسنناي اتاقهنناي بازرگنناني و صنننایع و معننادن و
اصناف و تعاون در استان

روساي اتاقهاي

ج ـ اعضاي هیأتهاي اجرائي و ناظرین شوراي نگهبان در حوزه انتخابیه تحنت
مسوولیت خود.
تبصره  2ـ كلیه مقامات داراي عناوین همطراز با عناوین منذكور در بنند هناي
(ا لف) و (ب) م شمول ا ین ماده مي با شند .ت شخیص هم طرازي با سازمان ا مور
اداري و استخدامي كشور

()6

مي باشد.

تبصره  1ـ در مورد كساني كه طبق قوانین استخدامي و یا تعهد خدمت ،اسنتعفاي
آ نان م نوط به پذیرش آن از سوي م سوولین مربو طه با شد ،ق بول ا ستعفا شرط
است .همچنین استعفاي پرسنل نیروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا
مي باشد.
تبصره  5ـ (اصالحي  2569/1/13و  )2516/2/16به هنگام ثبت نام ،ارائه گنواهي رسنمي
مب ني بر ق بول ا ستعفا و عدم ا شتغال در پ ست و م قام و م شاغل یاد شده در
بندهاي (الف) و (ب) این ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
تبصره  4ـ (الحاقي  )2516/2/16جایگزین فرد مستعفي بایند از سنوي مرجنع ذي صنالح
باالتر حداكثر به مدت یك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن
حوزه مسوولیتي نداشته باشد.

 -2بند ب ماده  11قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب
 1337با اصالحات بعدي آن مصوب :1336/3/23
تبصره  5ماده  24مكرر -نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسالمي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمي منوط به پذيرش
استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.
 -1به موجب مصوبه مورخ  1333/12/11شوراي اداري ،سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و
نام آن به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.
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تبصره  3ـ (الحاقي  )2516/2/16هر یك از مسوولین استاني و شهرستاني نظینر رئنیس
ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق
مي گردند.
تبصره  6ـ وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان،
مراتب را از طریق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
ماده  51ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگي مجلس محرومند :

()1

()6

 -2كساني كه در جهت تحكیم مباني رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
 -1مالكین بزرگ كه زمینهاي موات را به نام خود ثبت داده اند.
 -5وابستگان تشكیالتي و هواداران احزاب ،سنازمانها و گروههنائي كنه غینر
قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده است.
 -4كساني كه به جرم اقدام علیه جمهوري اسالمي ایران محكوم شده اند.
 -2از قانون اصالح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسالمي مصوب :2566/1/16
ماده  61مكرر – محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ،محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از
انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:
 .1محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ،پنج سال پس از اجراي حكم.
 .2محكومان به شالق در جرايم مشمول حد ،يك سال پس از اجراي حكم.
 .3محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ،دوسال پس از اجراي حكم.
تبصره  -1حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانون گذار بر اي اتباع كشور جمهوري اسالمي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو
حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف – حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسالمي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب ...-
 -1الف -استعالم شماره  61/5314مورخ  2561/6/16مركز اسناد انقالب اسالمي:
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
خواهشمند است نظر خود را در باب در خواست سوابق نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه از سوي مسؤوالن و ارگان هاي مختلف
دولتي انجام مي پذيرد با توجه به اعطاي مصونيت سياسي و اهميت رعايت مسائل حفاظتي به اين مركز اعالم فرماييد.
نظريه شوراي نگهبان:
« در صورتي كه از سوي مسؤولين قانوني تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده  11قانون انتخابات*
پرسشي شود مركز اسناد مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هريك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد».
*يادآور مي شود ماده  11فوق الذكر منسوخه و در حال حاضر ماده  31قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1333/1/3
جايگزين آن مي باشد.
ب -استعالم شماره  61/5313مورخ  2561/6/16مركز اسناد انقالب اسالمي:
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
خواهشمند است نظر خود را پيرامون در خواست سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي كه از سوي دست اندركاران وزارت
كشور صورت مي پذيرد ،با توجه به اهميت و مسؤوليت شرعي حفظ سوابق طبقه بندي شده ،اعالم فرمايند.
نظريه شوراي نگهبان:
« به ط ور كلي اطالع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل  22قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز
مي نمايد جايز نيست» .
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 -3محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.
 -6مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

 -6محكومین به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
 -1قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
 -9محجورین و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم ( )63قنانوني
اساسي

()1

باشند.

 -21وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضناي انجمنهناي شنهر و شهرسنتان و
واب ستگان به ت شكیالت فراما سونري و ه یأت رئی سه كانون هاي حزب ر ستاخیز و
حزب ا یران نوین و اع ضاي ف عال آن ها ،نمای ندگان مجل سین سنا ،شوراي م لي
سابق و مأموران ساوا .
 -22محكومین به خیانت و كالهبرداري ،اختالس و ارتشاخ و غصب اموال دیگنران
و محكومین به سوخ استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

فصل چهارم ـ هيأت اجرائي

ماده  52ـ(اصالحي )93/5/5

بالفاصله پس از صدور دستور شنروع انتخابنات از طنرف

وزارت ك شور ،فرما ندار

یا بخ شدار مر كز

حوزه انتخاب یه د ستور ت شكیل

هیأت هاي اجرا ئي حوزه هاي فر عي را به فرما ندار یا بنخ شندار حوزه هناي
فرعني ،صنادر ننموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیه،
ه یأت اجرا ئي انتخا بات را بنا ح ضور ه یأت ن ظارت شوراي نگه بان به ریا ست

 -2اصل ( )49ق .ا :دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوء استفاده از موقوفات ،سوء
استفاده از مق اطعه كاري ها و معامالت دولتي ،فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي ،داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير
مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت
شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
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خود و ع ضویت داد ستان و ر ئیس ث بت ا حوال مر كز حوزه انتخاب یه و ه شت ن فر
معتمدین موضوع ماده ()86

تشكیل دهد.

تبصره – در دوره هائي كه انتخابات مجلس شوراي اسالمي همزمنان بنا انتخابنات
مج لس خبر گان ره بري بر گزار مي شود ،ه یات اجرا ئي مر كز حوزه انتخاب یه و
حوزه فر عي در انتخا بات مج لس شوراي ا سالمي در صورت عدم مخال فت مج لس
خبرگان رهبري،حسب مورد همان هیاتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات
مجلس خبرگان رهبري مي باشد..
ماده  51ـ (اصالحي )93/5/5
جنهت ان تنخاب

فرماندار یا بخشدار مركز هنر حنوزه اننتخابیننه،

منعتمدین ا صلي و ع لي ال بدل ه یأت اجرا ئي مو ضوع

(،)81ت شكیل جل سه داده و

ماده

سي ن فر از رو حانیون و معت مدان اق شار مخت لف

مردم حوزه انتخاب یه را كه بومي بوده و یا حداقل داراي سه سال سابقه
سكونت در حوزه انتخاب یه با شند را از بین كل یه اق شار وا جند شنرا ینط در
ا ینن قانون انت خاب و به من ظور تأی ید صالحیت به ه یأت ن ظارت مر بوط معر في
مي نماید.
ه یأت ن ظارت مز بور حداكثر ظرف مدت دو روز اظ هار ن ظر كت بي خود
نسبت به تأیید صالحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال مي دارد.
فرما ندار

یا بخ شدار مر كز

حوزه انتخاب یه بالفا صله از

سي ن فر

َ د عوت به ع مل آورده و
معت مدین مح لي تأی ید شده از سوي ه یأت ن ظارت ،كت با
مدعوین حداكثر ظرف دو روز از تاریخ د عوت ت شكیل جل سه مي ده ند و پس از
ح ضور حداقل دو سوم مدعوین (بی ست ن فر) در ح ضور ه یأت ن ظارت از بین خود
هشت نفر را به عننوان منعتمدینن اصنلي و پننج نفر را به عنوان معتمدین
ع لي ال بدل ه یأت اجرا ئي با رأي مخ في و اكثر یت ن سبي آراخ انت خاب مي
نمایند.
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تبصره  2ـ چنانچه هیأت نظارت ،معتمدین پیشنهادي فرماندار یا بخشندار مركنز
حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ،فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به
ت عداد دو برا بر ،ا فراد وا جد شرایط دی گري را به ه یأت ن ظارت پی شنهاد
نما ید .ه یأت ن ظارت مو ظف ا ست حداكثر ظرف بی ست و چ هار ساعت ن ظر خود را
َ اعالم نمایند .اگر براي بار دوم معتمدین پیشنهادي ،مورد تأیید هیأت
كتبا
نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتي كه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند
اع ضاي ا صلي و ع لي ال بدل را از م یان خود انت خاب خواه ند كرد و در صنورت
عدم توافق فرماندار ،بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ،هیأت نظارت استان با
هماهنگي استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ،باقیمانده از سي نفر معتمد را
انتخاب خواهند كرد.
تبصره  1ـ معتمدین این ماده باید داراي ایمان و التزام عننملي بننه اسننالم
(به جز حوزه هاي اقلیت دیني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و
نو شتن بوده و از عوا مل مؤثر در تح كیم رژ یم سابق و واب سته به گروه هاي
غیر قانوني نباشند.
تبصره  5ـ تعداد اعضاي هیأت اجرائي مركز حوزه انتخابیه و حوزه هاي فرعني و
كیفیت و مهلت تشكیل آنها یكسان است.
تـبصره  4ـ فنرمانداران و بخشداران حوزه

انتخابیه موظفند از معرفي كسناني

كه در هیأت هاي اجرا ئي و شعب ا خذ رأي انتخا بات ق بل ،مرت كب تخ لف شده
باشند براي عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأي خودداري نمایند.
ماده  55ـ هیچ یك از اعضاي هیأت اجرائي و ناظرین شنوراي نگهبنان و اعضناي
شعب ثبت نام و اخذ رأي نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به
ترتیب ذیل خویشاوندي نسبي یا سببي داشته باشند.
الف ـ خویشاوندي نسبي  :پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
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ب ـ خویشاوندي سببي  :همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او.
ماده  54ـ (اصالحي )93/5/5

اعضاي هیأت اجرائي پس از پذیرفتن عضویت ،ملزم به

شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر
وظایف قانوني مي باشند.
تبصره  2ـ در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه ،یا دادستان
و یا ر ئیس ث بت ا حوال در جل سات ،ه یأت اجرا ئي مو ظف ا ست مرا تب را طي
صورتجل سه اي به مقا مات

اجرا ئي مافوق آن ها

ا عالم دا شته ك سب تكل یف

نماید.
تبصره  1ـ در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا دادستان و

یا رئنیس ثبنت

احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختالف در هیأت اجرائي كه منجر به
تو قف انتخا بات شود ،ه یأت ن ظارت مو ظف ا ست مرا تب را به فور یت به ه یأت
نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره  5ـ هیأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیبت
اعضاخ را با ذكر علت غیبت به وزارت كشور اعالم دارد.
ماده  53ـ هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائي
دو جل سه م توالي یا چ هار جل سه مت ناوب از ح ضور در جل سات ه یأت اجرا ئي
خودداري نمای ند یا از سمت خود ا ستعفا ده ند و یا ه یأت اجرا ئي را از
اكثر یت ساقط كن ند ،به جاي آ نان به ترت یب ت عداد رأي از معت مدین ع لي
البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد .در صورتي كه با
د عوت از اع ضاي ع لي ال بدل باز هم اكثر یت حا صل ن گردد ،از باقي ما نده از
معتمدین (تا سي نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده  56ـ هیأتهاي اجرائي فرعي بالفاصله پس از انتخاب معتمدین تشكیل جلسنه
داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعیین نموده و به
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وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه جهت طرح در
هیأت اجرائي مركز حوزه انتخابیه اعالم مي دارند.
ماده  56ـ جلسات هیأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كلینه اعضناخ
رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره ـ رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.
ماده  51ـ هیأت اجرائي مركز حوزه انتخابیه پس از تعینین محلهناي اسنتقرار
شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابیه و بررسي و تأیید و تصویب
مصوبات هیأتهاي اجرائي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي
نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاریخ
بر گزاري انتخا بات،

ساعات ا خذ رأي،

شرایط انت خاب كن ندگان،

جرائم و

تخل فات و منقررات جزا ئي و م حل شعب ث بت نام و ا خذ رأي در سرا سر حوزه
انتخابیه مي نمایند.
تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكالت با موافقت وزارت كشور ،مهلنت ننه روز
تا هفت روز تقلیل مي یابد.
ماده  59ـ فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظنف اسنت سنه نسنخه از
آگهي هاي منتنشره در سطح حوزه انتنخابیه را به وزارت كشنور ارسال دارد.
یك نسنخه از این آگهي ها به وسیلنه وزارت كشور به هیأت منركزي نظارت بر
انتخابات منتخب شوراي ننگهبان فرسنتاده مي شود.
ماده  41ـ هیأت اجرائي مركز حوزه انتخابیه و حوزه هاي فرعي پنس از انتشنار
آگ هي انتخا بات براي هر شعبه ث بت ننام و ا خنذ رأي پنج ن فر (و در شعب
پر تراكم به ت شخیص ه یأت اجرا ئي ه فت ن فر) از معت مدین م حل كه داراي سواد
خوا ندن و نو شتن با شند ،انت خاب و به فرما ندار یا بخ شدار ج هت صدور ح كم
معرفي مي نمایند.
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تبصره  2ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بین خود یك نفر رئنیس ،ینك نفنر
نا یب ر ئیس و بق یه اع ضاخ را به ع نوان من شي انت خاب مي نمای ند و بای ستي
ترتی بي ات خاذ نمای ند كه یك روز ق بل از روز ا خذ رأي ،م حل شعبه آ ماده
براي اخذ رأي باشد.
تبصره  1ـ محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهني انتخابنات غینر قابنل
تغی یر ا ست م گر این كه دا ئر ن منودن شعبه و یا ادا مه كار آن در م حل ا عالم
شده قب لي ،به ع لت حوادث غ یر مترق به یا هنر عنلت دی گري منقدور ننباشد،
كنه در اینن صنورت منراتب تنغینیر شنعبه ثنبت نام و اخذ رأي توسط هیأت
اجرائي و ناظران شوراي نگهنبان بنا ذكنر علت ،صورت جلسه شده و شعبه ثبت
نام و اخذ رأي جدید در كوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دایر
خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخیص محل شعبه اینجاد نشود
و تبدیل شعبه باید به اطالع مردم محل برسد.
تبصره  5ـ تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.
َ یا بنا
ماده  42ـ فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما
ت فویض اخت یار به فرما ندار یا بخ شدار حوزه هاي فر عي براي هر یك از شعب
ثبت نام و اخذ رأي یك نفر نماینده تعیین نماید.
ماده  41ـ هیأتهاي اجرائي انتخابات مسوول صنحت جنریان اننتخابنات در حنوزه
اننتخابیه خود مي باشند.
تبصره ـ در مواردي كه وزارت كشور براي حسنن انجنام انتخابنات در برگنزاري
مرح له دوم

ضروري

بنداند،

بنا ا طالع و تأی ید ه یأت مر كزي ن ظارت

بر

انتخا بات د ستور تجد ید انت خاب معت مدین ه یأت اجرا ئي حوزه انتخاب یه را
صادر خواهد نمود.
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ماده  45ـ كلیه امننور اننتخابننات بننخش مننركزي را هینأت اجرائني حنوزه
انتخابیه شهرستان انجام مي دهد.
ماده  44ـ هیأت اجرائي فرعي با تصویب هیأت اجرائي مركز حوزه انتخابیه مني
تواند براي منناطق صنعب العنبور و كنوهسنتانني و مسافتنهاي دور و نقاطي
كنه تأسیس شعب ثابت اخنذ رأي منقدور نیست ،شعب اخذ رأي سیار تشكیل دهد.
ه یأت اجرا ئي مر كز حوزه انتخاب یه ن یز مي توا نند در صنورتي كنه الزم
بنداند ،ن سبت به تأ سیس شعب ا خذ رأي سیار در مر كز حوزه انتخاب یه و ب خش
مر كزي ا قدام نما ید ودر هر دو مورد با ید به ا طالع ه یأت ن ظارت بر سد و
همچنین نماینده اي از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش
صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید.

فصل پنجم ـ اعالم داوطلبي و رسيدگي به صالحيت داوطلبان
ماده  43ـ داوطلبان نمایندگي مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور
شروع انتخابات به وسیله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري یا بخشداري
مر كز حوزه انتخاب یه پرس شنامه مخ صوص ا عالم داوطل بي را دریا فت و تكم یل و
تسلیم نمایند.
مراتب قبالً به وسیله وزارت كشور از طریق رسانه هاي گروهي به آگاهي
عموم خواهد رسنید و فرمانداران و بنخشداران مكلفند مراتنب را به وسایل
مقتضني به اطالع كلیه اهالي حوزه انتخابیه برسانند.
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تبصره  2ـ داوطلبان نمایندگي مجلس كه واجد شرایط بوده و در خنارج از كشنور
ب سر مي بر ند ،با ید ضمن مراج عه به سفارتخانه یا كن سولگري یا نمای ندگي
سیا سي مر بوط پرس شنامه داوطل بي خود را در ح ضور مقا مات ذي صالح سفارت یا
كنسولگري یا نمایندگي سیاسي تنظیم كرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در
پرس شنامه و مشخ صات كا مل داوط لب را به و سیله تل كس یا سریعترین و سیله
م خابراتي و از طر یق وزارت ا مور خار جه به وزارت ك شور ا عالم مي نما ید تا
در مه لت قانوني ن سبت به برر سي صالحیت وي در ه یأت اجرا ئي حوزه انتخاب یه
اقدام قانوني به عمل آید.
تبصره  1ـ داوطلبان نمایندگي مني تواننند فنرم داوطلبني را از وزارت كشنور
دریافت و پس از تكمیل به وزارت كشور ارجاع نمایند .وزارت كشور موظف است
در ا سرع و قت مرا تب را به فرما نداري یا بخ شداري حوزه انتخاب یه مربو طه
اعالم نماید.
تبصره  5ـ تصویري از فرم داوطلبي و تصویر شناسننامه و دو قطعنه عكنس كلینه
داوطل بان ظرف حندا كنثر سنه روز پنس از خناتمه ثنبت ننام تو سط وزارت
كشور به هیأت مركزي نظارت ارسال مي گردد.
َ و به صورت كتبي مي تواننند
ماده  46ـ هریك از داوطلبان نمایندگي مجلس شخصا
انصراف خود را به فرمانداري یا بخشداري مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت
َ به ا طالع ه یأت
ك شور ا عالم نمای ند و مرا تب ان صراف تو سط وزارت ك شور فورا
مركزي نظارت مي رسد ،عدول از انصراف پذیرفته نمي شود.
ماده  46ـ فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات
كامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با
سریعترین وسیله به وزارت كشور اعالم نماید.
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وزارت ك شور ن یز مو ظف ا ست ت صویري از منشخ صنات كا مل داوطل بان را
روزانه به هیأت مركزي نظارت اعالم نماید.
ماده  41ـ وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ،روزانه
لی ست كا مل آ نان را ته یه و به من ظور برر سي سوابق آ نان در راب طه با
صالحیتهاي مذكور در این قانون به وزارت اطالعات ،دادستاني كل ،سازمان ثبت
احوال كنشور و اداره تنشخینص هنویت و پلیس بین الملل در مركز ارسال مي
دارد .مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسي را با دلیل و سند به
وزارت كشور و شوراي نگهبان اعالم نمایند.
تبصره ـ وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگي مجلس انگشت
نگاري به عمل آورد.
ماده  49ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نتایج بررسي از مراجع منذكور در
ماده ( )63مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابیه
به ن حو مقت ضي ا عالم نما ید و فرما نداران و بخ شداران مرا كز حوزه هاي
ًَ مدار
انتخاب یه موظف ند عی نا

و ن تایج برر سي را در جل سه م شتر

ه یأت

اجرائي و هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده  31ـ هیأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابیه موظفند حنداكثر ظنرف ده
روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهاي
الزم در م حل و با ا ستفاده از ن تایج ا عالم شده تو سط وزارت ك شور صالحیت
داوطلبان در رابطه با صالحیتهاي مذكور در این قانون را مورد رسیدگي قرار
داده و نتیجه را كالً به هیأتهاي نظارت اعالم نمایند.
تبصره ـ رد صالحیت داوطلبان نمایندگي مجلس شنوراي اسنالمي بایند مسنتند بنه
قانون و براساس مدار

و اسناد معتبر باشد.
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ماده  32ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابیه مكلفند نظریه رد
هیأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف یك روز به داوطلبان
ا بالغ ن موده و با سریعترین و سیله به ضمیمه ا سناد و مدار

به ا طالع ه یأت

نظارت استان برسانند.
تبصره ـ كساني كه صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظنرف چهنار
روز از تاریخ ابالغ به داوطلب ،شكایت خود را مستدالً به هیأت نظارت استان
اعالم نمایند.
ماده  31ـ (اصالحي  )93/5/5گزارشها و شكایات واصله ظرف مدت بیسنت

روز پنس از

پایان مهلت دریافت شكایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگي و نتیجه صورت
جل سه مي شود .چنان چه ن ظر ه یأت اجرا ئي مب ني بر رد صالحیت داوط لب ،مورد
تأی ید ه یأت ن ظارت ا ستان ن یز با شد ،ه یأت ن ظارت مذكور مو ظف ا ست در ا ین
خ صوص ،ن ظر ه یأت مر كزي ن ظارت را ن یز ك سب نما ید .ه یأت ن ظارت ا ستان در
مورد صالحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مركزي نظارت اعالم مي
نماید.
تبصره (-2الحاقي )93/5/5

ً ینا از طرینق
هینات نظنارت اسنتان موظنف اسنت راسنا

نمای ندگان خود تو ضیحات و اظ هارات داوطل باني كه صالحیت شان رد شده یا رد
مي شود و یا ا حراز نگرد یده ا ست را تا پا یان مه لت م قرر در ا ین ماده،
استماع نماید
تبصره1ـ هیأت نظارت استان پس از كسب نظر هیأت مركنزي نظنارت ،موظنف اسنت
مرا تب تأی ید یا رد صالحیت كل یه داوطل بان را با ا ستناد قانوني طي صورت
جلسه اي به فرماندار یا بخشدار مربوط اعالم نماید.
تبصره  5ـ فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مركنزي نظنارت ،مبنني بنر
تأی ید یا رد صالحیت داوطل بان را كه از ه یأت ن ظارت ا ستان دریا فت ن موده
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است ،به نامبردگان ابالغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صالحیت خود ،كتبا
ً
به شوراي نگهبان شكایت نمایند.
تبصره  4ـ در صورتي كه نظر هیأت مركزي نظارت مبني بر رد صنالحیت داوطلبناني
با شد كه صال حنیت آ ننان منورد تنأ ینید ه ینأت اجرا ئي مر كز حوزه انتخاب یه
قرار گرف ته ا ست ،داوطل بان مي توان ند اع تراض خود را به شوراي نگه بان
تسلیم نمایند .شوراي نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مركزي نظارت
ن ظر قط عي و ن هایي خود را درخ صوص تأی ید یا رد صالحیت داوطل بان به وزارت
كشور اعالم خواهد نمود.
ماده  35ـ در صورتي كه معتمدین هیأت اجرائي در بررسني صنالحیت داوطلبنان و
سایر و ظایف

خنود

منقررات قنانو نني ان تنخابات را ر عنایت ن ننمایند،

فرما ندار یا بخ شدار مو ظف ا ست با ا طالع و تأی ید ه یأت ن ظارت مر كز حوزه
انتخاب یه و با ا طالع وزارت ك شور ن سبت به ت عویض هر یك از معت مدین ه یأت
اجرا ئي یا به طور ك لي ت شكیل م جدد ه یأت اجرا ئي ا قدام نما ید ،ت عویض ب عض
اع ضاخ و ینا تغ ینیر كنل ه ینأت اجرا ئي ح سب مورد ط بق مواد ( )86و ()81
این قانون انجام خواهد شد.
ماده  34ـ در مواردي كه طبق گزارشها و شكایات و اعتراضات واصله براي شوراي
نگه بان مع لوم گردد كه اع ضاي هیأت هاي ن ظارت از قوانین و م قررات تخ لف
ن موده ا ند ،شوراي نگه بان مو ظف ا ست ح سب مورد و متنا سب با تخل فات ان جام
شده برخورد قانوني نماید.
َ مي تواننند بنه
ماده  33ـ هر یك از نامزدها به تنهایي یا چند نامزد مشتركا
طریق زیر براي شعب اخذ رأي یك نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه
معرفي نمایند :
الف ـ حوزه هاي داراي یك نماینده به ازاي هر صندوق یك نماینده.

صفحه  33از 06

بهمن ماه 7931

دفتر انتخابات وزارت کشور

ب ـ حوزه هاي داراي دو نماینده به ازاي هر دو صندوق یك نماینده.
ج ـ حوزه هاي داراي سه نماینده به ازاي هر سه صندوق یك نماینده.
د ـ حوزه هاي داراي چهار نماینده به ازاي هر چهار صندوق یك نماینده.
ه ـ حوزه هاي داراي پنج نماینده به ازاي هر پنج صندوق یك نماینده.
و ـ حوزه هاي داراي شش نماینده به ازاي هر شش صندوق یك نماینده.
همچ نین متنا سب با ت عداد نمای ندگان هر حوزه انتخاب یه به ه مان
تعداد از صندوقها یك نماینده .این نمایندگان مي توانند در محل شعب اخذ
رأي ح ضور دا شته با شند .چنان چه تخل في در شعب ا خذ رأي صورت گ یرد بدون
دخالت ،مراتب را به هیأتهاي اجرائي و نظارت بخش یا مراكز شهرستان كتبا
َ
اعالم خواهند نمود.
حنضور نمای ندگان هر یك از كا نندیداها تا پا یان ا خذ رأي و ش منارش
آرا و تنظیم صورت جلسه بالمانع است .ممانعت از حضور نمایندگان كاندیداها
در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر
در ماده ( )38قانون محكوم خواهد شد.
تبصره ـ حضور دیگر افراد به جز مسوولین (مسوولین و اعضناي صنندوقهاي اخنذ
رأي ،ناظرین شوراي نگه بان ،نمای ندگان و بازر سان وزارت ك شور ،نمای ندگان
نامزد ها) در شعب ا خذ رأي ت حت هر ع نوان كه با شد مم نوع ا ست و جرم مح سوب
مي گردد .مأمورین انت ظامي و م سوولین در صندوقهاي ا خذ رأي موظف ند از
حضور افراد غیر مسوول جلوگیري به عمل آورند .متخلفین به مجازات مقرر در
ماده ( )51محكوم خواهند شد.
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فصل ششم ـ تبليغات

مـاده  36ـ(اصالحي )93/5/5تبلیغات و شیوه هاي تبلیغي مجاز منحصنر بنه منوارد
م جاز مذكور در ا ین قانون ا ست و مرا جع اداري ،انت ظامي و ق ضائي مو ظف به
بر خورد

با تبلی غات غ یر م جاز ه ستند ،فنعال ینت تبنلی غنات انتنخابا تني

نامزد هاي نماینند گني ه شنت روز ق ننبل از روز ا خذ رأي (مرح له اول و دوم)
آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه

خواهد داشت.

()1

ماده  36ـ استفاده از هر گونه پالكارد ،پوسنتر ،دینوار نویسني و كاروانهناي
تبلیغاتي و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنراني و امثال
آن با ستثناي ع كس براي ترا كت و ز ندگي نا مه و جزوه و همچ نین سخنراني و
پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد.
متخلفین از این ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.

()6

 -1نظر به تكرار موضوعات ماده ( )76قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي سابق در قانون اصالحي به شرح فوق « ،تفسير قانوني
در خصوص ماده ( )76اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي » مصوب  1331/11/21ذيالً درج مي شود:
موضوع استفسار :با توجه به اين كه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده ( )76اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مقيد به
هشت( )3روز مي باشد چنانچه داوطلب نمايندگي قبل از مدت تعيين شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد آيا مجازاتهاي مقرر در مورد
متخلف قابل اعمال مي باشد يا خير؟
نظر مجلس:
ماده واحده– ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت نام تا زمان اعالم اسامي كانديداهاي تأييد شده توسط هيأت اجرايي است و شامل قبل و
بعد از زمان مذكور نخواهد بود .مشروط به آن كه تحت عنوان كانديداتوري نباشد.
 -2الف – قانون تفسير بند( )1قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  2561/21/25مصوب
:2561/21/19
موضوع استفسار:
ماده واحده – منظور از تراكت و زندگينامه و جزوه در ماده ( )36قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
مصوب  2561/21/25چيست؟
نظر مجلس:
مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر  21×17سانت يمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي
گردد .زندگينامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن
نبايد از  21×17سانتيمتر تجاوز نمايد.
ب -نظر به اينكه« قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي» مصوب  1331/12/11در ارتباط با
ماده اي از قانون انتخابات سابق تصويب شده كه موضوعات آن ماده ضمن ماده ( )73به شرح فوق تكرار شده است ،ذيالً به درج
تفسير قانوني مزبور مبادرت مي شود:
قانون تفسير الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  -1331/7/6مصوب :1331/12/11
موضوع استفسار:
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تبصره 2ـ اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطي مجاز اسنت كنه بندون
ذ كر ع نوان و م سوولیت آن ها با شد و مدر

كت بي مر بوط بنه امن ضناي آ ننان

تسلیم هیأت اجرائي انتخابات شده باشد.
تبصره( -1اصالحي  )2516/21/2نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشدو چاپ عكنس
ً م حدود به زندگینا مه ،جزوه ،برو شور و كارت حداكثر در ق طع 11 ×11
صرفا
م جاز مي با شد .ن صب ب نر و پار چه در م حل ستادهاي ا صلي نامزد ها به تفك یك
برادران و خواهران مجاز مي باشد.
تخلف از

مفاداین تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده

مي باشد.
ماده  31ـ (اصـالحي  )2561/21/2هنیچ كنس حنق نندارد آگهني تبلیغناتي نامزدهناي
انتخا باتي را

كه در محل هاي م جاز ال صاق گرد ینده در ز منان قنا ننوني

تبنلی غنات پاره و یا م عدوم یا م خدوش نما ید و ع مل مرت كب جرم مح سوب مي
شود.

 .2اقداماتي كه گروه ها ،مجامع و تشكيالت جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجالت
هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس ،به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد
بود يا خير؟
 .1مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر درصدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نام ها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش
گردد خالف ماده واحده است يا خير؟
 .5تعريف دقيقي از پالكارد و تراكت ارايه نشده ،در اين خصوص مال ك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده
معناي پالكارد و تراكت است؟
 .4مسؤوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر مسؤوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي توان
نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي
شود يا خير؟
 .3آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟
نظر مجلس:
ماده واحده – قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  2561/3/6مجلس شوراي اسالمي به شرح يل تفسير مي گردد:
 .2مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعالم و نامزد مزبور
مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد.
 .1مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آن ها بالاشكال است و مشمول
ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.
 .5مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ،كاغذي ،مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق « و
امثال اينها» مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بالاشكال است.
 .4مسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها وتشكيالتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره
ذيل ماده ( )23قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.
 .3آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
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ماده  39ـ انجام هر گوننه فعالینت تبلیغناتي از تناریخ اعنالم رسنمي اسنامي
نامزد ها براي نامزد هاي نمای ندگي مج لس از صدا و سیما و م یز خطا به ن ماز
جم عه و یا هر و سیله دی گري كه جن به ر سمي و دو لنتي دارد و فنعا لنیت
كنارمن نندان در سنا عنات اداري و هنم چننین اس تنفاده از و سنایل و سایر
امكانات وزارتخانه ها و ادارات ،شركتهاي دول تي و مؤسسات وابسته به دولت
و شننهرداریها وشنننركتها و سنازماننننهاي وابسننته بننه آنهننا و نهادهننا و
منؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنین در
اخت یار گذا شتن و سایل و امكا نات مز بور مم نوع بوده و مرت كب م جرم شناخته
مي شود.

()1

تبصره  2ـ مؤسسات و نهادهایي كه دارایي آنان از اموال عمومي اسنت ،هماننند
بنیاد مستضعفان مشمول این ماده مي باشند.
تبصره  1ـ نشریات و مطبوعات متعلق بنه سنازمانها ،وزارتخاننه هنا ،ادارات،
نهاد ها و مؤس سات یاد شده در متن ا ین ماده ،حق تبل یغ براي ننا منزدهاي
انتخناباتني را ولنو بنه صورت درج آگهي ندارند.
ماده  61ـ (اصالحي )93/5/5

اعضاي شوراي نگهبان،اعضاي هیاتهناي نظنارت شنوراي

نگه بان ،ر ئیس جم هور،وزیر ك شور و معاو نان و م شاوران آن ها،رئیس و اع ضاي
سننتاد انتخابننات

كشننور رئننیس و اعضنناي سننتاد انتخابننات اسننتان،

ناي
ناي هیاتهن
نا و اعضن
ناوران آنهن
نان و مشن
نتانداران،فرمانداران و معاونن
اسن
اجرائي انتخابات و بازرسان و سایر دست اندر كاران امور اجرائي و نظارتي

 -1نظر به اين كه مفاد « قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي » مصوب  1331/12/21در قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي مصوب  1333/1/3پيش بيني نشده و به علت عدم مغايرت به قوت خود باقي به نظر مي رسد ذيالً درج مي شود:
قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي – مصوب :2561/21/12
ماده واحده – ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسالمي و درج آن در
جرايد نمي شود.
تبصره – اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا است.
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انتخا بات ن مي توان ند به ن فع یا

به ضرر نامزد ها و جریا نات سیا سي در

انتخابات اعالم نظر كنند.
تبصره – (الحاقي  )93/5/5در صورت تخلف از حكم این ماده مرتكبان به جزاي نقندي
در جه شش مو ضوع ماده ( )13قانون م جازات ا سالمي م صوب  1836/6/1مح كوم مي
شوند.
ماده  62ـ (اصالحي )93/5/5

الصاق اعالمیه ،پوستر و هرگونه آگهي تبلیغاتي روي

عال ئم راهن مائي ،تابلوي بیمار ستان ها و تابلوي مدارس و سایر موس سات
آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت
و خودرو هاي دولتي و اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني و تاسیسات عمومي و
دول تي و صندوقهاي پ ست ،با جه هاي تلفن،پ ستهاي برق و تلفن ،تابلو ها و
همچنین اماكن بخش خصوصي (مگر با رعا یت اشخاص ذي حق)در سراسر كشور ممنوع
مي باشد.
تبصره – (الحاقي  )93/5/5شهرداري ها ،فرمانداري ها و بخشداري ها مي توانند
با ا ستفاده از امكا نات مح لي ،مكان هاي منا سبي ا عم از ثا بت

یا سیار را

براي الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتي نامزدها تعیین كنند.
ماده  61ـ هرگونه آگهي و آثار تبلیغاتي باید قبل از شروع اخنذ رأي از محنل
شعبه ثنبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد.
مـاده  65ـ(اصالحي  )2561/21/25ستنادهناي تبنلیغات انتخاباتي تنهنا در مراكنز
بخ شها ،شهرها و شهرستا ننها دا یر مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منط قه
شهرداري یك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند دایر گردد .در مواردي
كه یك منط قه ،چ ند ع نوان از ع ناوین فوق ا لذكر را دا شته با شد در ح كم یك
عنوان مي باشد.
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تبصره  2ـ ستاد تبلیغنات انتخابنات ،مركنزي اسنت كنه فعالیتهناي تبلیغناتي
نامزد ها ،م ندرج در مواد ف صل ش شم ا ین قانون در آن ساماندهي و ان جام
پذیرد.
تبصره  1ـ تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتي بدون اعالم نشاني محل سنتاد و ننام
مسوول آن به فرمانداري یا بخشداري ممنوع است.
ماده  64ـ مطبوعات و نشریات حق ندارنند آگهني ینا مطنالبي علینه نامزدهناي
انتخا باتي درج كن ند و یا برخالف وا قع مطل بي بنوی سند كه دال بر ان صراف
گروه یا اشخا صي از نامزد هاي م عین با شد و در هر صورت نامزد ها حق دار ند
پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه
مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد .در صورتي كه آن نشریه
منت شر ن شود م سوول آن با ید با هزی نه خود پا سخ نامزد را به ن شریه م شابه
دی گري ار سال دارد و آن ن شریه مك لف به درج آن در او لین چاپ خود خوا هد
بود .انت شار ا ین گو نه مطا لب در غ یر مطبو عات ن یز مم نوع ا ست و نامزد
معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده  63ـ داوطلبان نمایندگي و طرفداران آنان به هیچ وجه مجناز بنه تبلینغ
علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها مي توانند شایستگي هاي خود یا داوطلب
مورد نظر شان را م طرح نمای ند و هرگو نه ه تك حر مت و حیث یت نامزد هاي
انتخا باتي براي ع موم مم نوع بوده و متخل فین ط بق م قررات م جازات خواه ند
شد.
ماده  63مكرر –(الحاقي  )93/5/5در فعالیتهاي تبلیغاتي انتخابات ،انجام امور زیر
ممنوع است و مرتكبان تحت پیگرد قانوني قرار مي گیرند:
- 1نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع
- 6دیوار نویسي
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- 8انتشار اعالم نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ( )01این قانون
- 4فریب و اغواي مردم از طریق سوخ استفاده از اعالم نظر یا عكس شخصیت
ها و

مقامات دولتي مذكور در ماده ( )63این قانون

- 5تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حیثیت آنان
- 0تخر یب یا پاره كردن ع كس و دی گر آ ثار تبلی غاتي نامزد ها در مه لت
قانوني تبلی غات كه در محل هاي م جاز ال صاق شده و یا قرار گرف ته
باشد.
- 5ان جام هر گو نه فعال یت تبلی غاتي نظ یر سخنراني و انت شار مح مو له
هاي تبلیغاتي به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبلیغات
- 3اخال ل و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستاد
هاي انتخاباتي نامزدها
- 3استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان
ا عم از آ ثار كاغذي،پار چه اي ،م قوائي ،ف لزي یا هر جنس دی گر با
ابعاد بیشتر از 51در  51سانتیمتر
- 11

ا ستفاده از كاروان هاي تبلی غاتي و ا ستفاده از بل ند گو در

خارج از محیط سخنراني
- 11

ان جام هر یك از موارد فوق از طر یق كل یه شبكه هاي اجت ماعي و

فضاهاي مجازي
تبصره -متخلفان از مفاد این ماده بنه یكني از مجازاتهناي درجنه شنش
محكوم مي شوند.

صفحه  46از 06

بهمن ماه 7931

دفتر انتخابات وزارت کشور
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
ماده  66ـ(اصالحي )93/5/5

عالوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتكاب امور ذیل

جرم محسوب مي شود :
 -2خرید و فروش رأي از قبیل هر گونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیر
مستقیم راي ،توزیع اقالم و لوازمي كه براي دریافت كننده جنبه انتفاعي
داشته باشد و همچنین كمكهاي نقدي و غیر نقدي به اشخاص،اماكن عمومي و
مذهبي و هیاتهاو امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات.
 -1رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
 -5تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
 -4رأي دادن با شناسنامه جعلي.
 -3رأي دادن با شناسنامه دیگري.
 -6رأي دادن بیش از یكبار.
 -6توصیه به نوشتن اسم كاندیداي معین در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در
محل اخذ رأي.
 -1اخالل در امر انتخابات.
 -9كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها.
 -21تقلب در رأي گیري و شمارش آرا.
 -22تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي یا صورت جلسات.
 -21توصیه به نوشتن اسم كاندیداي معین در ورقه رأي از طرف اعضناي شنعبه
اخذ رأي و ناظرین و بازرسان.
 -25تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمنودن اوراق و اسنناد
تبلیغاتي از قبیل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و
تلگرافها.
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 -24بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداري و ال

و مهر صندوقهاي رأي بندون

مجوز قانوني.
 -23جابجایي ،دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بندون مجنوز
قانوني.
 -26ایجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان یا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي
با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
 -26دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانوني.
 -21انجام یا عدم انجام هرگونه عملي كه باعن

مخندوش شندن رأي منردم از

ناح یه اع ضاي شعبه ا خذ رأي با شد از قب یل خودداري كردن از مم هور ن مودن
برگ تعر فه یا شنا سنامه یا انت قال صندوق ا خذ رأي به غ یر از م حل آگ هي
شده.
تبصره ـ چنانچه وقوع جنرائم منندرج در اینن مناده موجنب گنردد كنه جرینان
انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسیر قانوني خود خارج
شود و در نتیجه كلي انتخابات مؤثر باشد منراتب بنه وسینله وزارت كنشور
بنه منظور طرح در شوراي نگهبان به هیأت مركزي نظارت اعالم مي گردد.
ماده  66ـ تشكیالت قضائي هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیري از وقنوع جنرم،
ضمن هماهنگي با ناظرین شوراي نگهبان و هنیأت اجنرائي اقندامنات الزم را
در محدوده مقررات معمول میدارد.
تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پایان انتخابنات احضنار و بازداشنت نامزدهناي
نمای ندگي مج لس شوراي ا سالمي در راب طه با اتها مات ق بل از نامزدي و یا
تخل فات انتخا باتي مم نوع ا ست م گر در مواردي كه به ن ظر ر ئیس قوه ق ضائیه
عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین الزم ممكن
نباشد.

صفحه  42از 06

بهمن ماه 7931

دفتر انتخابات وزارت کشور

فصل هشتم ـ شكايات و نحوه رسيدگي

ماده  61ـ هیأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابیه موظفند از تاریخ تشنكیل
ه یأت اجرا ئي تا دو روز پس از ا عالم نتی جه ا خذ رأي انتخا بات ،شكایات
واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شكایات در جلسه
مشتر

هیأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگي نمایند.

تـبصره  2ـ كنساني كنه از ننحوه بنرگزاري انتخابات شكایت داشته باشند ،مني
توان ند ظرف ه فت روز از تاریخ ا خذ رأي شكایت م ستند خود را به دبیرخا نه
شوراي نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره  1ـ شكایاتي قابل رسیدگي خنواهنند بنود كنه منشخصات شاكي یا شناكیان
شامل نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،شغل ،ن شاني كا مل ،شماره تل فن (در
صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
تبصره  5ـ در صورتي كه شاكي بدون دلیل و مدر

كسني را منتهم نمایند و عمنل

شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیري است.
تبصره  4ـ طرح و بررسي شكایات در منورد افنراد محرماننه بنوده و افشناي آن
ممنوع است.
ماده  69ـ شكایاتي كه در جریان انتخابات به هیأت اجرائي تسلیم مي شود مانع
ادامه كار انتخابات نمي باشد.
ماده  61ـ هیأت اجرائي پس از بررسي شكایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد كنه
امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادي خارج شده و صحیح انجام
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نگرفته است ،با تأیید هیأت نظارت ،انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در
صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ،باطل اعالم مي نماید.
تبصره ـ چنانچه ابطال همه و یا قسمتي از آراي یك یا چند صندوق اخذ رأي در
تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد ،تصمیم با شوراي نگهبان است.
ماده  62ـ كلیه شكایات مربوط به انتخابات ،قبل از ارسال پرونده انتخابناتي
به مجلس توسط وزارت كشور به هیأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن ،پرونده
ً به مجلس فرستاده خواهد شد.
عینا
تبصره ـ شنوراي نگهنبان منوظف اسنت كلیه شكایات مربوط به انتخابات را پنس
از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده  61ـ در صورتي كه رسیدگي به شكایات هر یك از حوزه هاي انتخابیه منجنر
به تو قف

یا اب طال انتخا بات

گردد ،ا عالم آن از ر سانه

هاي گرو هي از

اختیارات شوراي نگهبان است.
تبصره ـ توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون
و ه مراه با ا سناد و مدار

معت بر و با رأي اكثر یت مط لق اع ضاي شوراي

نگهبان باشد.
ماده  65ـ صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابنات از طنرف
شوراي نگه بان

مي بناشد و شنوراي نگ هنبان در ا سنرع و قنت ننظر خنود را

در باره انتخا بات ا عالم مي نما ید و وزارت ك شور مو ظف ا ست بالفا صله د ستور
صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده  64ـ اعتبارنامه منتخبین به دسنتور وزارت كشنور و بنا مهنر و امضناي
اع ضاي ه یأت اجرا ئي و ه یأت ن ظارت در پنج ن سخه ( یك ن سخه براي شوراي
نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر مي گردد.
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تبصره ـ در صورتي كه هریك از اعضاي هیأتهناي اجنرائنني و نننظارت پننس از
ا عنالم ننظر شوراي نگه بان از ام ضاي اعتبارنا مه خودداري كن ند ،متخ لف از
قانون مح سوب و تا ده سال از ع ضویت در هیأت هاي اجرا ئي و ن ظارت م حروم
خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزیر كشور و رئیس هیأت مركزي نظارت بر
انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم ـ مجازات

ماده  63ـ مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقنرر در بنندهاي (،)8( ،)6( ،)1
( )5( ،)4( ،)1( ،)6و ()3

ماده ()44

تا

سه

ماه

حبس

یا

یك میل یون

( )1/111/111تا پنج میل یون ( )1/111/111لاير جنزاي نن قندي و هنشت سنال
منحروم ینت از عنضویت در هیأ تنهاي اجرا ئي و ن ظارت و شعب ا خذ رأي مي
باشد.
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مـاده  66ـ مجازات منرتكبین جنرائم و تخلفنات مقنرر در بنندهاي (،)11( ،)3
( )11( ،)16( ،)18( ،)16( ،)11و ()13

مناده ()44

از شش ماه تا دو سال

حبس یا سه میل یون ( )8/111/111تا پانزده میل یون ( )11/111/111لاير جزاي
ن قدي و ح سب مورد به انف صال از خدمات دول تي از شش ماه تا دو سال و
دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت هاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي
مي باشد.
ماده  66ـ مجازات مرتكبین جنرائم مقنرر در بنند ( )14مناده ()44

اعنم از

مبا شر و یا م عاون و یا تحر یك كن نده در صور تني كنه م حار به صدق نك ند
همان مجازات مقرر در ماده ( )415قانون مجازات اسالمي مي باشد.
ماده  61ـ مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بنند ( )15مناده ()44
مجازات مندرج در ماده ()111

عنالوه بنر

قانون م جازات اسالمي ،دوازده سنال محرومیت

از عضویت در هیأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.
ماده  69ـ مجنازات تخلنف از مقنررات منواد ( )18( ،)61( ،)86( ،)66( ،)11و
( )41و تب صره هاي مر بوط با رعا یت م قررات قانون ر سیدگي بنه تنخل فنات
اداري عنبارت ا سنت از كنسر ح قوق ،فوق ال عاده شغل و یا ع ناوین م شابه،
حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا
یك سال.
تبصره ـ چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهاي اجرائي،
ننظنارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.
مـاده  11ـ منجازات تخنلف از منقررات مواد ( )15و ()13
()111/111

پرداخت پانصد هزار

تا یك میلیون ( )1/111/111لاير جزاي نقدي مي باشد.

ماده  12ـ مجازات مرتكبین تخلف مندرج در صدر ماده ( )13و تبصره ( )6آن حبس
از سه تا شش ماه یا جزاي ن قدي از دومیل یون ( )6/111/111تا ده میل یون
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( )11/111/111لاير مي با شد و م جازات مرتكبین جرائم م ندرج در ق سمت اخ یر
ماده ( )13و تب صره ()1

آن ه مان م جازات م قرر در

ماده ()133

قانون

مجازات اسالمي خواهد بود.
ماده  11ـ مجازات تخلف از مقررات ماده ( )41از یكصد هزار ( )111/111تنا دو
میلیون ( )6/111/111لاير جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورین انتظامي و سایر
مقا مات و م سوولین مو ظف از ان جام وظی فه م قرر در ذ یل ماده ( )41ا ستنكاف
نمایند عالوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم
مي گردند.
ماده  15ـ مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده ( )46عالوه بر كیفنر مقنرر در
قانون مطبو عات ،جزاي ن قدي از یك میل یون ( )1/111/111تا پنج میل یون
( )1/111/111لاير مي باشد .در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت
باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد.
ماده  14ـ منجازات منرتكبنین تخلف مقرر در تبصره ماده ( )48از پانصد هزار
( )111/111تا دو میلیون ( )6/111/111لاير جزاي نقدي مي باشد.
ماده  13ـ مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده ( )41جزاي نقندي
از پنجاه هزار ( )11/111تا یك میلیون ( )1/111/111لاير مي باشد.
ماده  16ـ در كلیه مواردي كه مرتكب هر یك از تخلفات موضنوع اینن قنانون از
داوطلبان نمایندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده  16ـ در اجراي صحیح اصل نود و نهم ()33

قانون اساسي و حف

بي طرفني

كا مل ،ناظرین شوراي نگه بان مو ظف ا ند در طول مدت م سوولیت خود ،بي طر في
كامل را حف

نمایند و جانبداري ناظرین به هر طریقي از یكي از كاندیداها

جرم محسوب مي شود.
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تبصره ـ ناظرین شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر یك از جرائم مربوط بنه
هیأت هاي اجرا ئي و یا هیأت هاي ا خذ رأي شوند به م جازات جرائم م قرر در
ماده ()44

و تبصره ماده ( )18براي این هیأتها ،محكوم مي گردند.

ماده  11ـ مجازاتهاي این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبنوده و
قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا
مجازاتي كه براي این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي (تعزیرات
و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1851/8/6

مقرر گردیده محكوم نماید.

فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ،تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسالمي

ماده  19ـ فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابیه موظف اند پس از اعنالم
ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبین حداكثر ظرف چهل و
هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي حوزه
انتخاب یه ا قدام و یك ن سخه از آن را به منت خب یا نمای نده وي كه كت با
ً
معر في مي شود و براي دریا فت آن به فرما نداري یا بخ شداري مر كز حوزه
انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده  91ـ پنس از آنكنه اعتنبارنامه هناي دو سنوم مجمنوع نماینندگان مجلنس
شوراي ا سالمي وا صل شد اداره كل قوانین مج لس شوراي ا سالمي مرا تب را به
من ظور فراهم ن مودن م قدمات افت تاح مج لس شوراي ا سالمي به استح ضار وز یر
كشور میرساند.
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مـاده  92ـ وزیر كنشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان
منتخب دعوت مي نماید تا در تهران حضور یابند .نمایندگان منتخب موظف اند
ظرف پنج روز از تاریخ د عوت وز یر ك شور خود را به اداره كل قوانین مج لس
شوراي اسالمي معرفي نمایند.
ماده  91ـ وزیر كشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شنوراي اسنالمي گنزارش
انتخابات را به مجلس شوراي اسالمي تقدیم نماید.
ماده  95ـ آئین نامه اجنرائي اینن قانون را وزارت كشور تهینه و بنا تصنویب
هیأت وزیران به اجرا مي گذارد.
ماده  94ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغي االثر مي باشد.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در خصوص
" تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات "
مصوب  2561/22/5مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس
خبر گان و شوراهاي ك شوري) در سطوح مخت لف منط قه اي و م لي به شرطي قا بل
اجرا است كه تعداد كاندیداها ،حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز
باشد.
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تبصره  2ـ در آن عنده از حوزه هاي اننتخاباتي كه تعداد منتخبین مورد نیناز
بیش از سه نفر باشد ،تعداد كاندیداها باید حداقل یك و نیم برابر تعداد
منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره  1ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك ینا چنند نفنر از كاندینداهاي
نمای ندگي ا ستعفا ده ند و یا فوت نمای ند ،انتخا بات در بین ا فراد و یا
براي فرد باقي مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
موضوع ن " تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات " كه در تاریخ سه شننبه بیسنت و چهنارم
اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده و
مورد ا ختالف مج لس و شوراي نگه بان قرار گرف تنه ،در ا جنراي ا صل یك صد و
دوازد هم قانون اسا سي ،در جل سه روز پنج شنبه سوم به من ماه یك هزار و
سیصدو هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صالحيت شده در انتخابات مختلف
مصوب  2561/1/11مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده ـ به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگي كننده صالحیت داوطلبان در
انتخا بات مخت لف ( به ا ستثناي انتخا بات خبر گان ره بري كه م طابق ا صل 113
ً برا ساس مواد قانوني و برا ساس
قانون اسا سي خوا هد بود) مو ظف ا ند صرفا
دال یل و مدار

معت بر كه تو سط مرا كز م سوول قانوني به مرا جع اجرا ئي و

ن ظارتي ار سال شده ا ست ،به برر سي صالحیت داوطل بان بپرداز ند و چنان چه
صالحیت داوطل بي را رد كرد ند با ید ع لت رد صالحیت را به شرح ز یر با ذ كر
مواد قانوني مورد استناد و دالیل مربوط ،به داوطلب ابالغ نمایند.
 -2مستندات قانوني باید به صورت كتبي به داوطلب اعالم گردد.
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 -1در صنورت درخنواسنت داوطلنب باید دالیل و مدار

رد صنالحیت نینز توسنط

مرجع رسیدگي كننده به ترتیب زیر به اطالع وي رسانده شود.
الف ـ در كلیه موارد به استثناي بندهاي " ب ،ج و د " دالیل و مدار

كتبنا
ً

به اطالع وي میرسد.
ب ـ در موردي كه دالیل و مدار  ،با عفت عمنومي و ینا هتنك حیثینت اشنخاص
مرتبط مي شود ،چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دالیل و مدار

حضورا
ً

به ا طالع وي مي ر سد و در صورتي كه پس از ا طالع ح ضوري ،في المج لس به طور
كتبي تقاضا كند دالیل و مدار

ً به وي ابالغ مي شود.
مربوط ،كتبا

ج ـ چنانچه ذكر دالیل و مدار

عالوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتنك فنرد

یا افراد دیگر باشد ،دالیل و مدار

فقط حضوري به اطالع داوطلب مي رسد.

د ـ در مورد مربوط به امنیت ملي اعالم دالیل و مدار

و نحوه اعالم آنها بنه

داوط لب به ت شخیص كمی سیوني با ع ضویت ر ئیس ستاد فرما ندهي كل قوا و وز یر
اطالعات و وزیر كشور خواهد بود.
تـبصـره  2ـ ذكنر مننابنع ارائه دهننده اطالعننات منذكور ،بنه تشنخیص مرجنع
رسیدگي كننده خواهد بود.
تبصره  1ـ مراجع رسیدگي كننده به شكایات داوطلبان رد صالحیت شده مكلفند بنه
ً رسیدگي نموده و نتیجه را به داوطلب
شكایات داوطلبان رد صالحیت شده دقیقا
و مجریان انتخابات اعالم نمایند .در صورت تقاضاي داوطلبان رد صالحیت شده
او لین مر جع ر سیدگي كن نده به شكایات ،ح سب مورد مو ظف ا ست ،تو ضیحات و
دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره  5ـ چنانچه شوراي نگهبان صالحیت داوطلبي را كه در مراحنل قبلني منورد
تأیید قرار گرفته است رد نمایند ،داوطلنب مني تنواند حنداكثنر ظنرف سنه
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شوراي نگه بان ،در خوا ست ر سنیدگي

منجدد

ننماید،

شنوراي نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگي و اعالم نتیجه نماید.
تبصره  4ـ رأي گیري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صنالحیت آننان در
مراحل قبلي به تصویب رسیده ،در مورد عدم صالحیت خواهد بود.
قانون فوق م شتمل بر ماده وا حده و  6تب صره در جل سه عل ني روز سه شنبه
مورخ  61مهر  1853مجلس شوراي اسالمي تصویب و به دلیل ایراد شوراي نگهبان
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در تاریخ  1853/3/66با اصالحاتي به
تصویب نهایي مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي
مصوب 2563/3/25
ماده  2ـ پیش از شروع انتخابات از سوي شنوراي نگهبنان پننج نفنر از افنراد
م سلمان و مط لع و

مورد اعت ماد ( بنه ع نوان ه ینأت منر كنزي ن ظارت

بر

انتخابات) با اكثریت آراخ انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.
تبصره  2ـ از پنج نفر عضو هیأت مركزي نظارت حداقل یك نفر باید عضنو شنوراي
نگهبان باشد كه ریاست هیأت را یكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد
داشت.
تبصره  1ـ رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضا مي باشد.
ماده  1ـ هیأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسوولیت محوله
م حل كار خود را در وزارت ك شور قرار د هد و هیأت هاي ن ظارت ا ستان و حوزه
هنناي انتخابیننه نیننز منني توانننند محننل كننار خننود را در اسننتانداریها،
فرمانداریها ،بخشداریها قرار دهند.
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ماده  5ـ هیأت مركزي نظارت بر كلیه مراحل و جریانهاي انتخاباتي و اقدامات
وزارت ك شور در ا مر انتخا بات و هیأت هاي اجرا ئي و ت شخیص صالحیت نامزد هاي
نمایندگي و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد كرد.
ماده  4ـ كیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام مي شود.
الف ـ از طریق گزارشهاي وزارت كشور و بازرسیهاي آن.
ب ـ از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسیدگي بنه شنكایات
مر بوط به هیأت هاي اجرا ئي و مبا شرین وزارت ك شور( ،ر سیدگي به شكایات
انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي از وظایف هیأت
اجرائي مركز حوزه انتخابیه مي باشد).
ج ـ از طریق رسیدگي نهایي به شكایات و پرونده ها و مدار

انتخابات.

د ـ از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره ـ هیأتهاي نظارت شوراي نگهبان مني تواننند از كارمنندان دولنت جهنت
نظارت بر انتخابات كمك بگیرند.
ماده  3ـ هیأت مركزي نظارت بر انتخابات باید در هر اسنتان هینأتي مركنب از
پنج نفر با شرایط مذكور در مواد  1و  6جهت نظارت بر انتخابات آن استان
تعیین كند.
هیأت هاي اجرا ئي ا ستان موظف ند ه یأت

مذكور را در جر یان كل یه ا مور

انتخا بات آن ا ستان بگذار ند و ن ظرات ا ین ه یأت در ه مه موارد مر بوط به
انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر :
 -2ابطال یا توقف كل انتخابات یك حوزه انتخابیه.
 -1ابطال یا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشنت انتخابنات تنأثیر تعینین
كننده دارد.
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 -5رد صالحینت داوطنلبان ننماینندگي منجلنس كه باید به تأیید هیأت مركزي
نظارت برسد.
تبصره ـ رد صالحیت محرمانه به اطالع داوطلب مي رسند كنه در صنورت اعتنراض وي
(قبل از اعالم لیست داوطلبان واجد صالحیت) رد صالحیت باید به تأیید شوراي
نگهبان نیز برسد.
ماده  6ـ هیأت نظارت استان با موافقنت هینأت مركنزي بایند بنراي هنر حنوزه
انتخابیه هیأتي مركب از سه نفر با شرایط مذكور در مواد  1و  6جهت نظارت
بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین كند.
تبصره ـ در استانهایي كه انتخابات تننها در ینك حنوزه به تأخیر افتاده یا
فقط در یك حوزه امكان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت نندارد و
هنیأت سه ن فره ن ظارت بر آن حوزه انتخاب یه تو سط ه یأت مر كزي ن ظارت بر
انتخابات تعیین مي شوند.
ماده  6ـ هیأتهاي نظارت سه نفره موظف اند افرادي كه واجد شنرایط منذكور در
ماده  1مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند.
ماده  1ـ در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شنود هینأت مركنزي نظنارت در
ت مام ك شور و ه یأت

پنج ن فره ا ستانها و هیأت هاي

سه ن فره

حوزه

هاي

انتخاب یه بر كیف یت انتخا بات ن ظارت كا مل دار ند و در هر مورد كه سوخ
جریان یا تخلف مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعالم و آنان موظف
ا ند ب نا به ن ظر هیأت هاي مذكور ط بق قانون انتخا بات در ر فع نواقص ا قدام
كنند.
هیأت هاي ن ظارت در

صورتي

كه مقا مات وزارت ك شور ن ظرات آ نان را

ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
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ماده  9ـ هیأت مركزي نظارت ابتدا بدون اینكه شكایتي از سوخ جریان انتخابات
بر سد ،با ید با برر سي و د قت در گزار شهایي كه وزارت ك شور یا هیأت هاي
نظارت از تنفصیل جریان انتخابات مي دهند ،اعالم نظر نماید.
ماده  21ـ هیأت مركزي حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا نندارد .فقنط
با ید مدار

حاكي از عدم صحت یا لزوم متو قف ساختن آن را براي شوراي

نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف كردن آن نظر بدهد.
ماده  22ـ نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال یا توقنف انتخابنات قطعني و الزم
االجرا ست .ادا مه انتخا بات در حوزه هایي كه از طرف شوراي نگه بان متو قف
گردیده ،بدون اعالم نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي
نگه بان هیچ م قام و مر جع دی گري حق اب طال یا متو قف كردن انتخا بات را
ندارد.
ماده  21ـ در مواردي كه هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابنات
یك یا چ ند صندوق شعب ا خذ رأي را منط بق با قانون ت شخیص ند هد ،مو ضوع را
با ذ كر دل یل از طر یق فرما ندار یا بخ شدار مر كز حوزه انتخاب یه در ه یأت
اجرائي محل مطرح خواهد كرد .در صورتي كه هیأت اجرائي مذكور نظر هیأت سه
نفره را نپذیرفتند ،مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و
ن ظر ا ین ه یأت قط عي و الزم اال جرا ا ست و در مواردي كه ه یأت ن ظارت ا ستان
وجود ندارد به هیأت مركزي احاله خواهد شد.
ماده  25ـ در كلیه مواردي كه هر یك از هیأتهاي اجرائي موظف اند صورت جلسنه
یا نتی جه ا قدامات خود را به وزارت ك شور یا فرما ندار یا بخ شدار بده ند
با ید یك ن سخه هم به ه یأت ن ظارت سه ن فره بده ند و در مواردي كه ام ضاهاي
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هیأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پیش بیني شده است ،امضاي هیأت نظارت
شوراي نگهبان نیز الزم است.

()1

ماده  24ـ اعتبار الزم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات
انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده  23ـ وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دسنتور انتخابنات
در هر یك از حوزه هاي انتخابیه مراتب را به اطالع و تأیید شوراي نگهبان
برساند.
ماده  26ـ این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا مي باشد.

«قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
مجلس شوراي اسالمي مصوب  2563/3/9و الحاق يك تبصره به ماده ()11
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب »2561/9/6
مصوب 2561/21/25
ماده  2ـ شوراي نگهبان مي تواند در هریك از شعب اخذ رأي حسنب تشنخیص هینأت
نظارت مركز حوزه انتخابیه ،به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.

 -1از قانون استفساريه مواد ( )11و ( )13قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي و ماده
 11قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب :1331/3/1
موضوع استفساريه:
ماده واحده-
...-1
 ...-2با توجه به ماده ( )11قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده ( )13قانون نظارت شوراي
نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعالم حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا
امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر
ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟
نظر مجلس:
... - 1
 - 2امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي شود .اين
تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.
مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد.
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ماده  1ـ برگ رأي باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آراي بدون مهنر
مزبور جزخ آراي باطله محسوب خواهد شد و جزخ آراي مأخوذه نخواهد بود.
ماده  5ـ تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشكیل مي شود :
 -2قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.
 -1قسمت ویژه نظارت.
 -5قسمت رأي.
َ موظفند قسنمتهاي
ماده  4ـ اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرین شوراي نگهبان مشتركا
مخت لف تعر فه هاي انتخا بات را ح ف

ن موده و پس از شمارش آرا ،چنان چه

ت عداد آراي ریخ ته شده در صندوق رأي با ت عداد برگ و یژه ن ظارت تطب یق
دا شت،

صورت جل سه مربو طه را تن ظیم و كل یه آراي

مردم را تحو یل ه یأت

اجرائي مركز حوزه انتخابیه و برگه هاي ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت
مركز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.
تبصره ـ چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ویژه نظارت تطبیق نداشنت،
با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قید قرعه با حضور اعضاي شعب
ا خذ رأي و نمای نده ه یأت اجرا ئي و ن ظارت به ه مان ت عداد از آراي صندوق
كسر و جزخ آراي مأخوذه نخواهد بود.
ماده  3ـ بار منالي احتمنالي اجنراي اینن طنرح از محنل اعتبنارات برگنزاري
انتخا بات و در صورت كم بود از م حل رد یف 118111

بود جه سالیانه " هزی نه

هاي پیش بی ني ن شده جاري " و سایر امكا نات مو جود تأمین و پردا خت مي
گردد.

قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي
مجلس شوراي اسالمي
مصوب 2511/21/14
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ماده واحده – از تاريخ تصويب ايا قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسالمي كه در ماوعد مقرر قاانوني در
يكاي از حوزه هاي انتخابيه ثبات نا نموده اند و صالحيت آنها تأييد شده اسات فقاب باراي ياك باار در مرحلاه اول
انتخابات هر دوره اجازه داده مي شود تا يانزده روز قبال از روز اخاذر،ي ،حاوزه انتخابياه خاود را از طريات وزارت
كشور يا حوزه اي كه در آن ثبت نا نموده اند تغيير دهند.
تبصره  -2داوطلبان مشمول تبصره ( )3ماده ( )22قانون انتخابات مجلس شوراي اساالمي مصاو  1371/9/7ياس از
اعال نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد صالحيت آنان مي توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسابت باه تغييار
حوزه انتخابيه خود اقدا نمايند.
تبصره  -1داوطلبان موضوع ايا قانون نياز به ثبت نا مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارك جديادي در حاوزه
انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صالحيت آنها نمي باشد.
تبصره  -5مفاد ايا قانون نافي اجراي بند ( )2ماده ( )21و بند ( ) ماده ( )29قانون انتخابات مجلاس شاوراي اساالمي
مصو  1371/9/7نخواهد بود.
تبصره  -4هزينه احتمالي ناشي از اجراي ايا قانون از محل اعتبارات ييش بيني شده براي برگزاري انتخابات مجلاس
شوراي اسالمي تأميا خواهد شد.
تبصره  -3آئيا نامه اجرايي ايا قانون توسب وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ينج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهار دي ماه
يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تااريخ  1312/11/11باه تأيياد شاوراي نگهباان
رسيده است.

قانون ميزان تأثير تغييرات در تقسيمات كشوري در محدوده حوزه هاي انتخاباتي
مصوب 2561/21/26
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ماده واحده -وزارت كشور مكلف است بدون تغيير جغرافيايي در محدوده حوزه هاي انتخابيه جز در
چارچو مفاد تبصره ذيل قانون تعييا حوزه هاي انتخاباتي مصو  1311/1/32مجلس شوراي اسالمي
تغييرات ديگري كه بر اساس قانون تعاريف و ضوابب تقسيمات كشوري به وجود آمده يا مي آيد را در
محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي اعمال نمايد.

از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
مصوب  2561/4/23با اصالحات بعدي
ماده  -24رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجرايي و
قضايي) و نهادهاي انقال اسالمي كشور الز است.
تبصره  -1حوزه هاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي حتي االمكان منطبت بر محدوده شهرستان ها و هر
حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معيا مي
كند.
تبصره ( 5اصالحي  -)2564/2/21وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب ايا
قانون اليحه قانوني محدوده حوزه هاي انتخاباتي را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب
به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.

از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي
رياست جمهوري اسالمي ايران
صفحه  59از 06
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مصو 1312/1/22
بخش سو – انتخابات و همه يرسي
- 2انتخابات

ماده  – 1در زمان جنگ و اشغال نظامي ،چناننه برگزاري انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه امكان يذير
نباشد ،رئيس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده يا تمامي كشور را ،با ذكر مدت ،كتباً به مجلس
شوراي اسالمي جهت اخذ تصميم ييشنهاد مي نمايد.
تبصره – وزارت كشور موظف است قبل از برگزاري انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عد امكان
انتخابات را به رئيس جمهور تسليم نمايد.
ماده  – 9چناننه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز به لحاظ وقوع جنگ ،برگزاري
انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه متعسر گردد ،وزارت كشور بالفاصله گزارش توجيهي شروع توقف
انتخابات را به رئيس جمهور تسليم مي نمايد تا برابر ماده ( )1ايا قانون عمل نمايد.

صفحه  06از 06

