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 اظهارنظر کارشناسی درباره: 

( قانون تشکیالت، ۶۳طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده )» 

 «وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

 نام خدابه 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

 انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون( ۶۳) ماده به تبصره یک الحاق»فوریتی طرح دو

اعالم وصول شد. این طرح پس از بررسی در کمیسیون امور  ۶90به شماره ثبت  9/8/1400که در تاریخ « شهرداران

بررسی این مصوبه خواهیم داخلی و شوراها با اعمال تغییراتی به تصویب آن کمیسیون رسیده است که در ادامه به 

 پرداخت.

 

 اظهارنظر کارشناسی 

 تبر انتخابا ظرانعنوان بهشورای نگهبان  2های کلی انتخاباتسیاست «11»و بند  1قانون اساسینهم وطبق اصل نود

دار امر های اجرایی نیز عهدهاسالمی تعیین شده است. هیئت شورای ، مجلسجمهوری، ریاسترهبری خبرگان مجلس

های نظارت گذاشته شده عهده هیئتکشور نیز بر ابات شوراهای اسالمیامر نظارت بر انتخ ۳باشند.اجرای انتخابات می

و هیئت نظارت  هیئت نظارت شهرستان 4است که در چهار سطح هیئت مرکزی انتخابات، هیئت عالی نظارت استان،

شود که هیئت مرکزی نظارت و هیئت عالی نظارت استان متشکل از نمایندگان مجلس شورای بخش تشکیل می

 اسالمی است.  

                                                                                       

 «.دارد عهدهرا بر پرسیو همه آراء عمومی به و مراجعه اسالمی شورای ، مجلسجمهوری ، ریاسترهبری خبرگان مجلس بر انتخابات نظارت نگهبان شورای»نهم: ونود اصل. 1

جمله تأیید نهایی صالحیت داوطلبان، شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری ازجمهوری، مجلس نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست» -«11»بند . 2

 ...« دهندگانمنظور تأمین سالمت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأیبه رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات

جمهوری، مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسالمی شهر و روستا توسط وزارت ریاستاجرای انتخابات »های کلی انتخابات سیاست «17»بند . ۳

های اجرایی استانی و شهرستانی تئت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هییئکشور و زیرنظر ه

 «.ندکرا قانون مشخص می

 طبق کشور اسالمی شوراهای انتخابات بر نظارت کیفیت: »1۳75مصوب  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران (5۶) ماده. 4

 «.بود خواهد 29/4/1۳۶5 مصوب مزبور شوراهای انتخابات و کشوری اسالمی شوراهای تشکیالت قانون اصالح قانون( 74) و( 7۳) مواد

کمیسیون شوراها و امور   ات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشوری متشکل از سه نفر از اعضئمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیهب -(7۳)ماده *

 گردد.، به انتخاب مجلس شورای اسالمی تشکیل می(90)داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل 

 نماید.نفر را انتخاب می 5های مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب که به تعداد الزم کمیسیون در صورتی -تبصره

سالمی آن جلس شورای ات عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مئمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشوری در هر استان هیهب -(74)ماده 

 گردد.ت مرکزی نظارت تشکیل میئاستان به تعیین هی

های مجاور با حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانه در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا ب -تبصره

  باشد.ت مرکزی نظارت میئهی
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ی هاهیئت برعهده« توقف و یا ابطال انتخابات»و « تأیید صحت انتخابات»، «تأیید و رد صالحیت نامزدهای انتخابات»سه امر مهم 

 شود:های مختلف به شکل زیر انجام میمراتب در هیئتهلصورت سلسنظارت قرار داده شده است که به

 یند بررسی صالحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسالمی روستا:افر

 

 بررسی صالحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسالمی شهر:یند افر

 
 

 تأیيد صحت انتخاباتیند افر

 مرجع بررسی شکایت گیرتصمیممرجع  انتخابات 

 ت نظارت شهرستانئهی ت نظارت بخشئهی بخششورای روستا و 

 استان عالی نظارت هیئت ت نظارت شهرستانئهی شهر یشورا
 

 ابطال یا توقف انتخابات 

 کننده پیشنهادتأییدمرجع  دهندهپیشنهادمرجع  انتخابات 

 نظارت استانعالی ت ئهی ت نظارت شهرستان ئهی شورای روستا 

 ت مرکزی نظارتئهی نظارت استان عالی ت ئهی شورا شهر

 

عنوان بهشهرداران نیز هیئت مرکزی نظارت  انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 1(۶۳در ماده )

و ها شکایات و پرونده ییرسیدگی نها»جمله وظایف آن ازنظر گرفته شده است که ر انتخابات شورای اسالمی کشور درمرجع عالی نظارت ب

عنوان مرجع نهایی قلمداد کند. در بهواقع قانونگذار قصد داشته است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را دراست. « مدارك انتخابات

های نظارت هیئتاز پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا دو پرونده و در ششمین دوره، بالغ بر یکصد پرونده شکایت 

                                                                                       

 نمایند:ت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال میئهی -(۶۳)ماده .  1

 های آن.های وزارت کشور و بازرسیـ گزارش الف

 ی و مباشرین وزارت کشور.یهای اجراتئب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هی

 ها و مدارك انتخابات.ت و پروندهی شکایایج ـ رسیدگی نها

 های مربوط به انتخابات.تئد ـ تعیین ناظر در تمام هی

بررسي اوليه در هيئت اجرايي بخش

تصميم گيري رد يا تأييد توسط هيئت نظارت بخش

در صورت رد صالحيت و شكايت نامزد، بررسي صالحيت در هيئت نظارت شهرستان

بررسي اوليه در هيئت اجرايي شهرستان

تصميم گيري رد يا تأييد توسط هيئت نظارت شهرستان

در صورت رد صالحيت و شكايت نامزد، بررسي صالحيت در هيئت عالي نظارت استان

هزار نفر، در صورت رد صالحيت و شكايت نامزد، بررسي صالحيت در هيئت مركزي نظارت200در شهرهاي باالي 
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خصوص صالحیت نامزدها و تأیید و ابطال انتخابات( در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. شعب دیوان عدالت اداری نیز در برخی ر)د

سته و قرار عدم صالحیت صادر کرده و در برخی موارد با صالح دانستن خود به استناد اصل نها خود را صالح به رسیدگی نداپرونده

که در پنج کرده ین دادرسی دیوان عدالت اداری، به پرونده رسیدگی قانون تشکیالت و آی 2(10و ماده ) 1هفتادوسوم قانون اساسییکصدو

 شده است. منجر مورد منجر به صدور رأی بدوی و در برخی موارد به صدور دستور موقت 

ایی، صالحیت رسیدگی و ورود به امر نظارت را ندارند و این به عقیده نمایندگان محترم طراح، دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قض

شود. االجرا برداشت میالزم و هیئت مرکزی نظارت قطعی تحت عنوان تصمیم و رأی ۳(۶۳ماده )« 5»و « 4»، «۳»های موضوع در تبصره

ارت بر انتخابات، طرح حاضر را با قید های نظارت و جلوگیری از ورود دیگر نهادها به موضوع نظبه جهت حفظ جایگاه هیئتبنابراین 

 شود: ( الحاق می۶۳به ماده )« ۶»عنوان تبصره بهاند. در این طرح یک تبصره فوریت تقدیم مجلس کردهدو

 قطعی و نهایی یرأ قانون، این ارچوبچ در انتخابات ابطال یا تأیید و نامزدها صالحیت رد یا تأیید درخصوص نظارت مرکزی هیئت»

 «.باشدنمی اداری عدالت دیوان در رسیدگی و شکایت قابل رأی این و نموده صادر را

های اسالمی طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورا»خصوص امکان شکایت در مراجع قضایی سابقاً در در

 به مربوط داوطلبان شکوائیه به رسیدگی»که  مقرر کرده بودمجلس  1۳/11/1۳95جلسه علنی مورخ  مصوب« کشور و انتخاب شهرداران

 مرکزی هیئت وسطت انتخابات نتیجه و هاصالحیت بررسی نتیجه در تأثیری قضایی مراجع توسط روستا و شهر اسالمی شورای انتخابات سیر

 رسیدگی تأثیر دمع به نسبت «۳» تبصره اطالق»اعالم کرد:  ۳/12/1۳95مورخ  5492/100/95شورای نگهبان در نظر شماره «. ندارد نظارت

 .«شد شناخته اساسی قانون وششمیکصدوپنجاه اصل مغایر انتخابات، در قضایی مراجع

 اجرای در ییقضا صالح مراجع از صادره آرای -«۳» تبصره»و بیان کرد:  مصوبه را به این صورت اصالح اسالمی این شورای مجلس

 منطبق نتیجه اعالم و انتخابات صحت تأیید از بعد داوطلبان شکوائیه به رسیدگی درخصوص اساسی قانون( 15۶) ششموپنجاهویکصد اصل

ین اصالحیه را رافع ایراد ابا توجه به اینکه شورای نگهبان  .«ندارد انتخابات نتیجه و فرایند در تأثیری قانون، این( 5۶) و( 55) مواد بر

رسد محروم نظر میبه. لذا با توجه به این سابقه کردتشخیص نداد، مجلس شورای اسالمی در مصوبه مرحله سوم خود این تبصره را حذف 

 نون اساسی خواهد بود. قا ششموپنجاهوو یکصدوچهارم سیخواهی مغایر اصل کردن افراد از حق شکایت و تظلم

                                                                                       

اداری  عدالت دیوان نام به آنها، دیوانی حقوق و احقاق دولتی هاینامهیا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات ، تظلماتشکایات به منظور رسیدگیسوم: بهوهفتادویکصد . اصل1

  .کندمی تعیین را قانون دیوان این عمل و نحوه گردد. حدود اختیاراتمی تأسیس قضائیه قوه زیر نظر رئیس

 :است زیر قرار به دیوان اختیارات حدود و صالحیت ـ(10) ماده. 2

 :از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلّمات و شکایات به رسیدگی .1

 و انقالبی نهادهای و شکیالتت و اجتماعی تأمین سازمان و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و مؤسسات و هاسازمان و هاوزارتخانه از اعم دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات ـ الف

 .آنها به وابسته مؤسسات

 .آنها وظایف به راجع امور در «الف» بند در مذکور واحدهای مأموران اقدامات و تصمیمات ـ ب

 کارفرما، و کارگر اختالف حل هیأت مالیاتی، های کمیسیون مانند هایی کمیسیون و اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای قطعی تصمیمات و آراء از شکایات و اعتراضات به رسیدگی. 2

 .آنها با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً ها شهرداری قانون( 100) ماده موضوع کمیسیون

 به نسبت قانون این مولش که مؤسساتی مستخدمان و «1» بند در مذکور مؤسسات و واحدها مستخدمان سایر و کشوری خدمات مدیریت قانون مشموالن و قضات شکایات به رسیدگی .۳

 .استخدامی حقوق تضییع حیث از کشوری و لشکری از اعم است نام ذکر محتاج آنها

مرکزی ت ئهینظارت استان جز در مورد تأیید صالحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات ت ئهینظارت شهرستان و ت ئهیاقدامات  -(24/10/1۳9۶)اصالحی  «۳»تبصره . ۳

 االجرا است.الزممرکزی نظارت قطعی و ت ئهینظارت نبوده و تصمیم 

روز از زمان ابالغ عدم  رتوانند ظرف مدت چهاهای انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر مین رد صالحیت شده در حوزهداوطلبا -(24/10/1۳9۶)اصالحی  «4»تبصره 

وز پس از دریافت اعتراض، نظر مرکزی نظارت ظرف مدت ده رت ئهیمرکزی نظارت تحویل نمایند و ت ئهیها اعتراض خود را به فرماندارینظارت استان توسط ت ئهیصالحیت آنها وفق نظر 

 االجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعالم خواهد کرد.الزمقطعی و 

ظارت استان رسیدگی و ظرف نت ئهیمرکزی با حضور رئیس ت ئهینظارت استان، مراتب در های تئهیدر صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء  -(24/10/1۳9۶)الحاقی  «5»تبصره 

 االجراست.الزمگردد. این رأی قطعی و میمدت پنج روز از اعالم رد صالحیت اعالم نظر 
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های نظارت در زمینه تأیید و رد صالحیت نامزدهای انتخاباتی توجه به این امر حائز اهمیت است که خصوص ماهیت فعالیت هیئتدر

 ،ویکمشصت ،وچهارمسی اصول براساس لذا است، قضایی دارای جنبه و موضوع بر حکم نظارت تطبیق مرکزی هیئت کار ماهیت

 حاضر طرح اساس این نمایند، بر حق اقامه قضایی مراجع نزد در بتوانند باید اشخاص اساسی قانون ونهمیکصدوپنجاه و وششمیکصدوپنجاه

 است. الذکرفوق اصول مغایر بوده و قضایی مراجع صالحیت نافی

 

 گيرينتيجه

ایر حق دادخواهی ، پیشنهاد عدم امکان شکایت از تصمیم هیئت مرکزی انتخابات در دیوان عدالت اداری، مغگفتهپیشبا عنایت به نکات 

سی ارزیابی اسا قانون ونهمیکصدوپنجاه و وششمیکصدوپنجاه ،ویکمشصت ،وچهارمسینتیجه مغایر با اصول درو قضایی مردم در مراجع 

فرایند س از اتمام مانند صدور رأی دیوان عدالت اداری پآید می. با این وجود، جهت جلوگیری از مشکالتی که در مقام اجرا پیش شودمی

باشد و دیوان  شود تا شکایات موضوع طرح، در بازه زمانی مشخصی قابل شکایتبینی پیشسازوکاری  شودمیاجرایی انتخابات، پیشنهاد 

نامه آییندرج در متن تبصره با رعایت تشریفات منشود می. با این بیان پیشنهاد کندنتیجه رسیدگی را اعالم  هم در مدت زمان مشخصی

 داخلی به شرح زیر اصالح شود:

 نیارچوب اابطال انتخابات در چ ای دأیينامزدها و ت تيرد صالح ای دأیينظارت درخصوص ت يمرکز تيئهآراء  -«6»تبصره  »

قابل شکایت در دیوان عدالت اداري بوده و دیوان عدالت اداري نيز موظف است حداکثر  یک هفتهحداکثر ظرف مدت  قانون

 «کاري، موضوع را بدون نوبت رسيدگی نماید. دوهفتهظرف مدت 

 

 ارجاع به کميسيون
موافق به شرط 

 اصالح
 شماره ماده موافق مخالف

     واحدهماده 

 

 نظر کارشناسیاظهار اصالحیمتن 
ارجاع به 

 کميسيون

موافق به 

 شرط اصالح

 مخالف
 موافق

شماره 

 ماده

شود متن زیر، با رعایت پیشنهاد می

نامه داخلی تشریفات مندرج در آیین

 جایگزین شود:

نظارت  يمرکز تئيهآراء  -«6»تبصره »

نامزدها  تيرد صالح ای دأیيخصوص تدر

ابطال انتخابات در چارچوب  ای دأیيو ت

 یک هفتهحداکثر ظرف مدت  قانون نیا

قابل شکایت در دیوان عدالت اداري 

بوده و دیوان عدالت اداري نيز موظف 

کاري،  دوهفتهاست حداکثر ظرف مدت 

  «موضوع را بدون نوبت رسيدگی نماید.

 وانیانتخابات در د یمرکز ئتیه میاز تصم تیعدم امکان شکا شنهادیپ

 ریمغا جهینتو در ییمردم در مراجع قضا یحق دادخواه ریمغا ،یعدالت ادار

 ونهمکصدوپنجاهیو  وششمکصدوپنجاهی کم،ویشصت وچهارم،یبا اصول س

 یاز مشکالت یریوجود، جهت جلوگ نی. با اگرددیم یابیارز یقانون اساس

پس از  یعدالت ادار وانید یمانند صدور رأ دآییم شیکه در مقام اجرا پ

شود  ینبیشیپ یسازوکار شود،یم شنهادیانتخابات، پ ییاجرا ندیااتمام فر

 وانیباشد و د تیقابل شکا یمشخص یموضوع طرح، در بازه زمان اتیتا شکا

 .دیرا اعالم نما یدگیرس جهینت یهم در مدت زمان مشخص

 

  

 

 واحدهماده 

 


