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 50 از 1 صفحه

 

 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 6/5/1368با اصالحات  12/9/1358مصوب 

 ، انتخابانتخابات شود؛ از راه اداره اتكا آرا عمومی امور كشور باید به ایران اسالمی در جمهوری -اصل ششم

در  پرسی همه ا از راهها یشوراها و نظایر  این ، اعضایاسالمی شورای مجلس جمهور، نمایندگان رییس

 .گردد می معین قانون دیگر این اصول در كه مواردی

 شورای شوراها، مجلس "االمر فی شاورهم"و  "بینهم شوری و امرهم": كریم دستور قرآن طبق -اصل هفتم

امور  و اداره گیری تصمیم اننظایر اینها از ارك ، روستا و، بخش، شهر، محل، شهرستاناستان ، شورایاسالمی

 می معین از آن ناشی و قوانین قانون شوراها را این و وظایف حدود اختیارات و كشورند. موارد، طرز تشكیل

 .كند

 مردم منتخب نمایندگان از كه است اسالمی شورای مجلس از طریق مقننه قوه اعمال -اصل پنجاه و هشتم

 و قضاییه مجریه قوه اجرا به آید برای بعد می اصول در كه مراحلی از طی پس آن شود و مصوبات می تشكیل

 .گردد می ابالغ

 می انتخاب مخفی و با رای طور مستقیم به كه ملت از نمایندگان اسالمی شورای مجلس -اصل شصت و دوم

 گردد.  می شوند تشكیل

از  پیش باید هر دوره . انتخاباتاست چهار سال اسالمی شورای مجلس نمایندگی دوره -اصل شصت و سوم

 .نباشد مجلس بدون زمان كشور در هیچ كه طوری برگزار شود به قبل دوره پایان

و  تفر اسن و هفتاد دویست اسالمی شورای مجلس نمایندگان عده - (6/5/1368اصل شصت و چهارم)اصالحي 

، با در نظر سال از هر ده پس شمسی هجری و هشت یكهزار و سیصد و شصت سال پرسی همه از تاریخ

 شود.  تواند اضافه می نفر نماینده حداكثر بیست و نظایر آنها ، جغرافیایی، سیاسیانسانی عوامل گرفتن

 و مسیحیان نماینده مجموعا یك و كلدانی آشوری سیحیانو م نماینده یك هر كدام و كلیمیان زرتشتیان

 (1)كنند.  می انتخاب نماینده یك هر كدام و شمال جنوب ارمنی

                                                           

 شوراي نگهبان  28/4/1360نظريه مورخ  -1

 وزارت كشور

ه مشهور كدر مورد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي چون در ضمن آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين كيانوري 

ين طرح و بدرده اند الزم به تذكر است كه اين موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مبه داشتن عقايد ماركسيستي و ضد اسالمي مي باشند اعالم ك

 شرح اعالم نظر شد:
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 50 از 2 صفحه

 

 كند. می معین را قانون و تعداد نمایندگان انتخابیه های حوزه محدوده

 چهارم سه تصویب جمهور و رییس پیشنهاد كشور به نظامی و اشغال جنگ در زمان -اصل شصت و هشتم

 معینی مدت برای مملكت یا تمامی شده اشغال نقاط انتخابات نگهبان و تایید شورای نمایندگان مجموع

 .خواهد داد كار خود ادامه به همچنان سابق جدید، مجلس مجلس تشكیل عدم شود و در صورت می متوقف

 ، ریاسترهبری خبرگان مجلس بر انتخابات نظارت نگهبان شورای -(6/5/1368اصل نودو نهم)اصالحی 

 (2)  (1)دارد.   را بر عهده پرسی و همه آرا عمومی به و مراجعه اسالمی شورای ، مجلسجمهوری

 كارمندانو  جمهور، وزیران رییس جمهور، معاونان رییس -(6/5/1368اصل یكصد و چهل و یكم )اصالحی 

یا  تمام كه مؤسساتی دیگر در شغل هر نوع باشند و داشتن داشته دولتی شغل از یك توانند بیش نمی دولت

                                                                                                                                                                                                         

ود، فقط استفاده مي ش 64در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسالم و مفهوم اصل  67آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل » 

باشند.  64مي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسالم و يا از اقليت هاي مذكور در اصل كساني صالحيت نمايندگي مجلس شوراي اسال

 «بنابراين دستوردهيد اسامي اين گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطالع عموم برسانند.
 

 نتخابات:رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر ا 22/2/1370مورخ  33/3ستعالم شماره ا -1

 شوراي محترم نگهبان
ركت نتخابات شاكشور است و امت اسالمي با رشد انقالبي در تمام دوره هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در  مهمهنظر به اينكه امر انتخابات از امور 

ا در ان است تستلزم نظارت شوراي نگهبنموده اند و من بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و اين امر م
رد ستدعا دااتمام جهات رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي گردد بنا به مراتب 

 نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نودو نه قانون اساسي اعالم فرمايند.
 شوراي نگهبان  1/3/1370مورخ  1234ره نظريه شما

 هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
 : 22/2/1370مورخ  33/3عطف به نامه شماره 

 مطرح و نظر شورا بدين شرح اعالم مي گردد:  1/3/1370موضوع در جلسه 
 «مي شود. مله تأييد و رد صالحيت كانديداهاقانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از ج 99نظارت مذكور در اصل » 

 شوراي نگهبان  2/12/1375مورخ  1459/21/75ه شماره از نام -2

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
... 
ساسي نون اص قانظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسالم و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به ن» 

وليت انكه مسؤبه 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، چن
ز نمي توان ا را نيآنه هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست جمهوري، قوه قضاييه، قوه مقننه،ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال

ز موارد انقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي  57از تشكيالت ديگري خواست وگرنه اصل 
ادي از و تعد 99اصل قانون اساسي شناخته و رد كرد.  159رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود شورا بر خالف اصل 

 است. 159اصول ديگر هم مانند اصل 
براساس حق نظارت قوه قضاييه بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در خصوص دستگاه هاي  174سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 

اً اصل دارد، ضمنو مسؤوليت شوراي نگهبان ارتباط ناداري به وجود آمده و مربوط به حوزه كار قوه قضائيه مي باشد و به هيچ وجه به امر انتخابات 
ت كه جمهوراس نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا وظيفه رياست 113

 «.مربوط نمي باشد از مقامات مسؤول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات
ده درج ش« تذكرات قانوني و ارشادي» ، با عنوان 1389صل پنجم مجموعه نظريات شوراي نگهبان، چاپ دوم، ويرايش اول، تيرماه فاين نامه در -1*

 است.
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 و وكالت اسالمی شورای مجلس و نمایندگی است عمومی یا مؤسسات دولت به متعلق آن از سرمایه قسمتی

 مختلف انواع مدیره در هیات یا عضویت عامل و مدیریت استری و نیز حقوقی و مشاوره دادگستری

در  آموزشی . سمتهایاست ممنوع آنان برای و موسسات ادارات تعاونی جز شركتهای ،خصوصی شركتهای

 .است مستثنی ، حكماز این تحقیقاتی ها و مؤسسات دانشگاه
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 ي اسالميقانون انتخابات مجلس شورا

 با اصالحات بعدي 7/9/1378مصوب 

 

 كليات –فصل اول 

 

 انتخابات مجلس شورای اسالمی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظفف اسفت در ـ 1ماده 

 ری كه كشورانتخابات را برگزار نماید به طو ،برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید كه پیش از پایان دوره قبل

 .یچ زمان بدون مجلس نباشددر ه

 .مجلس شورای اسالمی میباشد ،در این قانون "مجلس  "مقصود از كلمه  ـ 1 تبصره

انتخابات مجلفس ،ی كه عالوه بر انتخابات مجلس شورای اسفالمییهادر دوره( 3/3/95اصالحی ) – 2تبصره 

می ا انتخابات مجلس شورای اسالوزارت كشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید ت ،خبرگان نیز برگزار می شود

 و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یك روز برگزار شود.

ه مجلس شورای اخذ رای باید با فاصله زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دور( 3/3/95اصالحی ) -3تبصره 

 اسالمی برگزار گردد.

ل ود نفر می باشد و افزایش تعداد آن براساس اصفعده نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و ن ـ 2ماده 

 .( قانون اساسی خواهد بود64شصت و چهارم )

 از تعداد كل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد : تبصره ـ

ان مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یفك نماینفده و مسفیحی ،زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده

 .ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده

ی و این نظارت استصواب .نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی به عهده شورای نگهبان می باشد ـ 3ماده 

 .عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است
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مزمان اسالمی در حوزه های فاقد نماینده ه ای مجلس شورایانتخابات میاندوره (26/1/1386ـ)اصالحي  4ماده 

چنانچفه  .با یكی از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انجام خواهفد شفد

تعداد نمایندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یفك سفال بفه پایفان دوره 

دوره ای انتخابات میانف ،یمانده هیچیك از انتخابات مذكور برگزار نگرددنمایندگی باقی باشد و یا در مدت باق

  .انجام خواهد شد

 ،شوركفرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر  ،استانداری ،سرپرستان وزارت كشور ـ 5ماده 

 .فرماندار و بخشدار خواهند بود ،استاندار

می دولفت اعفم از لشفكری و كشفوری و سفازمانها و شفركتها و سنوات نمایندگی مستخدمین رس ـ 6ماده 

 نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبار ،مؤسسفات دولتفی و وابفسته بفه دولفت

نامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنفان محسفوب خواهفد شفد و در دوران 

 .اینفدگی را دریافت خواهند كردنمایندگی ففقط حقفوق نفم

سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هفم كفه در طففول دوره  تبصره ـ

نفماینفدگی و یفا پفس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می آیند محسفوب مفی 

 .گردد
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 فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

 

 .انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود ـ 7اده م

د حدر انتخابات مجلس شورای اسالمی فرد منتخب در مرحلة اول انتخابات باید  (3/3/95اصالحی ) ـ 8ماده 

ی با ره ا( درصد از كل آراء را  كسب نماید و انتخابات در مرحلة دوم و همچنین انتخابات میاندو20اقل بیست )

 كسب اكثریت نسبی به هر میزان است.

 ،آنفان مالك انتخاب یك یا چند نففر از ،در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد ـ 1تبصره 

 .قرعه می باشد كه در جلسه مشترك هیأتهای اجرائی و نظارت مركز حوزه انتخابیفه انجفام خواهفد گرففت

 .توانند در مراسم قرعه كشی حضور داشته باشندآنان می نامزدهای مذكور و یا نمایندگان

 چنانچه انتخابات یك یا چند حوزه انتخابیفه متوقفف یفا باطفل گفردد و یفا (25/8/1379)اصالحي  ـ 2تبصره 

وزارت كشور مكلف است با همفاهنگی شفورای نگهبفان  ،اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود

 مهلفت .ه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذكور برگزار نففمایدحداكثر ظرف مدت هفت ما

 .از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه مورد نظر محاسبه می شود ،هفت ماه

چند  ااستعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یك ی ،چنانچه به علت فوت (25/8/1379ـ)اصالحي  3تبصره 

وزارت كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعالم آن توسففط  ،نماینده خود را از دست بدهد

 .مفجلس شورای اسالمی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید

 ،سط شورای نگهبفانپس از تأیید صحت انتخابات تو (26/1/1386و اصـالحي  26/12/1383الحاقي ) – 4تبصره 

 پذیرش .وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید

انصراف هر یك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامفه نیفز مفی بایسفت بفه 

 .تصویب مجلس شورای اسالمی برسد

ای انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صالحیت شخص در مجلفس شفورای منتخبین حوزه ه ـ 5تبصره 

 .اسالمی رد می شود نمی توانند در انتخابات همان دوره مجلس شورای اسالمی شركت نمایند

 حذف شده است. 26/1/1386انون اصالحی به موجب ق( 25/8/1379)الحاقي  -6تبصره 
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 ءرام آحداقل یك پفنج یك یا چند نفر از داوطلبانمرحله اول برای  چنانچه در(  3/3/95اصالحی )  ـ 9ماده 

 ءام آرحداقل یك پنجنی كه از بین نامزدهایی كه بدین مع ،انتخابات دو مرحله ای خواهد شد ،حاصل نگردید

ین ه بیشفترفقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین كسانی ك ،را در مرحله اول به دست نیاورده اند

هفای در انتخابات مرحله دوم شركت می كنند و در صورتی كه تعفداد نامزد ،را در مرحله اول داشته اند ءآرا

 .تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود ،كمتر از دو برابر باشد ،باقی مانده

رحلفه دوم انتخابات م ،نیاز باشداگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا كمتر از نمایندگان مورد  ـ 1تبصره 

 .یابند مكتسبة مرحلة اول به مجلس راه می یا نامزدهای مذكور با همان تعداد آراء و نامزدانجام نخواهد شد 

در  ،دنفحوزه انتخابیه خود را نفامزد  كنهیچ یك از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یك  ـ 2تبصره 

 .نددوره مجلس محروم می شوكالَ باطل و از شركت در انتخابات آن غفیر ایفنصورت نامزدی آنها 

 یك مفاه مدت وزارت كفشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف ـ 3تبصره 

 .دتعیین و اعالم خواهد  كر ،نگهبانپس از اعالم نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای 

ی داده كلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراَ در حوزه انتخابیه ای كه در مرحله اول انتخابفات رأ ـ 4تبصره 

ر درأی نفداده باشفند  در هیچ یك از حوزه های انتخابیه اند شركت خواهند نمود و كسانی كه در مرحله اول

 .نددوم انتخابات می توانند شركت كننمرحله 

كفه در  كسفانی حفق رأی دارنفد  ،ه ای حوزه های انتخابیه هفر دوره مجلفسدر انتخابات میاندور ـ 5تبصره 

كرده و انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یك از حوزه های انتخابیه شركت ن

 .رأی نداده باشند

نوین سفازی  به شفش ماه از زمان تصویب این قانون نسبتمدت  وزارت كفشور موظف است ظرف -6تبصـره 

 شفمارش و اعفالم نتفایج و ،سالمت و نظارت بهتر در اخذ ،رأی و شمارش آراء به منظور دقت شیوه های اخذ

رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأییفد شفورای نگهبفان  همینطور استاندارد سازی صندوقهای اخذ

  .اقدام نماید

احفل اهنگی و موافقت شورای نگهبفان تمفام مروزارت كشور موظف است با هم( 3/3/95الحاقی )-7تبصره 

 های نوین برگزار كند.ها و فناوریانتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش
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ترونیكفی در انتخابات الكترونیكی با تأییفد شفورای نگهبفان از امضفاهای الك( 3/3/95الحاقی ) -8تبصره 

أی ابات، در هر شعبة اخذ رر صورت برگزاری همزمان چند انتخشود. همچنین دمجریان و ناظران استفاده می

ستگاه به طور مشترك برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء بفا تأییفد شفورای نگهبفان از یك د

 استفاده می شود.

د از عدر انتخابات الكترونیكی پس از ثبت نام رای دهنده و ب طرح اصالح( 16)ماده  3/3/95)الحاقی اصالحی 

دهنفده  كارت الكترونیكی مورد تائید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای،تائید نماینده هیات نظارت

 می شود.

با توجه به انجام كلیه بازبینی ها توسفط سفامانه و عفدم وجفود تعرففه كاغفذی و صفدور كفارت  –تبصره 

 .نیازی به اخذ اثر انگشت از رای دهنده نمی باشد ،الكترونیكی

عفالم رسفمی پایفان رای اونیكی پس از ردر انتخابات الكتطرح اصالح(  17)ماده -3/3/95)الحاقی اصالحی 

سفط با امضفای الكترونیكفی آنهفا تو ،شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت ،گیری

 دستگاه الكترونیكی انجام می شود.

ونیكفی ربالفاصله صورتجلسفه الكت ،پس از پایان انتخابات صالح(اطرح  18)ماده -3/3/95)الحاقی اصالحی 

وزه هیات اجرائی مركز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بفر انتخابفات حف جه انتخابات با امضای الكترونیكینتی

ی كه یك نسخه نزد هیات اجرائی مركز حوزه انتخابیه نگهدار مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می شود

 نظفارت بفر و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور )دو نسخه( و هیات مركفزیمی گردد 

 شود.انتخابات ارسال می

ونیكی و صندوق ثبت بفا صندوق الكتر ،پس از شمارش آراءطرح اصالح(  19)ماده -3/3/95)الحاقی اصالحی 

ی ورتجلسه الكترونیكی نتیجه انتخابات براص ،می شود و همراه نسخه چاپی (نظارت ناظرین مهر موم )پلمب

 بخشداری و فرمانداری مركز حوزه انتخابیه ارسال می شود.

ل در نرم افزارها و سخت افزار های در صورت بروز اختال -طرح اصالح(  20)ماده -(3/3/95)الحاقی اصالحی 

یه در استان یا كل كشور حسفب سامانه انتخابات الكترونیكی در یك یا  چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخاب

رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات كشور و تائید هیات نظارت  ،مورد به پیشنهاد رئیس شعبه
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ابتفدا  ،شفود. در پایفان مفدت اخفذ رایانتخابات به صورت غیرالكترونیكی و با ورقه رای انجام می ،مربوطه

سفسس  صفورت گرفتفه و (با ورقه رای)رونیكی و غیرالكترونیكی شمارش مجزای هر یك از آراء ماخوذه الكت

 گردد.شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم میتجمیع آراء انجام می

تواننفد در در سامانه انتخابات الكترو نیكی باید امكان انتخاب رای سفید را پیش بینی كرد تا افراد ب –تبصره 

 نند.صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده ك

ز طریق ارای دهندگانی كه به هر دلیل قادر به رای دادن  طرح اصالح(  21)ماده  - (3/3/95)الحاقی اصالحی 

 نند.كتوانند از كمك همراه مورد اعتماد برای رای دادن استفاده می ،سامانه انتخابات الكترونیكی نباشند

ت ی الكترونیكی با تائید رئیس شعبه و هیفاكارشناس فن طرح اصالح(  22ماده ) -(3/3/95)الحاقی اصالحی 

 شد.در شعبه حضور داشته با ،تواند به منظور رفع اشكاالت احتمالی دستگاه الكترونیكی اخذ راینظارت می

 ،وص شناسفه )كفد( هفاكلیه جرائم و تخلففات در خصفطرح اصالح(  23ماده ) -(3/3/95)الحاقی اصالحی 

( تفا 3تخابات الكترونیكی مشفمول مجفازات هفای موضفوع مفواد )صورتجلسات و اسناد الكترونیكی در ان

 ئین نامهآمی باشند.  20/3/1388( قانون جرائم رایانه ای مصوب 48( تا )35) ،(29( تا )26)،(21( تا )19)،(11)

 های كشور و ارتباطات و فناوری اطالعات حداكثر ظرف مدت شفش مفاه ازاجرائی این ماده توسط وزارتخانه

 شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.الغ این قانون تهیه و تنظیم میتاریخ اب

ه توانفد یكبفار بفا ارائفخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میدر هر مرحله انت( 3/3/95اصالحی ) ـ 10ماده 

 .رأی دهد و شمارة ملی یا كارت ملی شناسنامه

  ا كارت ملفییو شماره ملی  نیز فقط با ارائه شناسنامهها اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستان ـ 1تبصره 

 .می باشد

 .گرددشناسنامه رأی دهنده ممهور می (25/8/1379)اصالحي  ـ 2تبصره 

دت شود و مفهای انتخابیه كشور در یك روز انجام میاخذ رأی در كلیه حوزه (25/8/1379ـ)اصالحي  3تبصره 

 .باشدابل تمدید میدر صورت ضرورت ق ،آن حداقل ده ساعت است

 .تشخیص ضفرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یك حوزه یا سراسر كشور به عهده وزیر كشور است ـ 4تبصره 

 .اخذ رأی باید در یكی از روزهای تعطیل رسمی باشد ـ 5تبصره 
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شمارة  ن احراز عدم ثبتدر انتخابات الكترونیكی مالك اخذ رأی از رأی دهندگا( 3/3/95الحاقی ) -6تبصره 

 شناسفنامه وی ،ی دهنده در سامانه انتخاباتی است.  بعد از ثبت شماره ملفی رأی دهنفده در سفامانهاملی ر

 ممهور می گردد.

ولفت و سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتفی و وابسفته بفه د ،كلیه وزارتخانه ها ـ 11ماده 

 ،فرمانفداران ،اسفتانداران ،واسفت وزارت كشفورانفد حسفب درخشهرداریها و مفؤسسات عمومی موظفف

مفدت  بدیهی اسفت .كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند ،بخشداران

 .همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد

سفت اند حسب درخواو ارگانهای فوق الذكر موظفكلیه نهادها  ،در جهت اعمال نظارت بر انتخابات ــ1تبصره 

كاركنان خود را در اختیار آنفان قفرار دهنفد و همچنفین  ،شفورای نگهفبان و هیأتهای منصوب از جانب آن

 .هندفرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات الزم را در اختیار آنان قرار د ،استانداران ،وزارت كشور

كفنان مفذكفور از مفحل اعتبارات سازمان متبوع آنفان تفأمین و پرداخفت مفی حق مأموریت كار ـ 2تبصره 

 .گردد

نتخابیه كلدانی و ارامنه شمال به مركزیت حوزه ا ،آشوری ،كلیمی ،انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ـ 12ماده 

ران و فرمانداری تهران و ارامنه جنوب بفه مركزیفت حفوزه انتخابیفه فرمانفداری اصففهان توسفط فرمانفدا

 .بخشدارانی كه اقلیتهای مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد

ور بفه دسفت ،انتخابات دیگری نیز برگزار گفردد ،در صورتی كه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ـ 13ماده 

نظر  ت دریك شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابا ،وزارت كشور

 .گرفته خواهد شد

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مكلف است عالوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظفایف ـ 14ماده 

 نمایندگان برنامه های آموزش انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شفورای نگهبفان

ا و اطالعیه هفای مربفوط بفه انتخابفات را از شفبكه دهفند و همچنین كلیه اعالمیه هضروری تشخیص مفی

 .سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش نماید
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 جنفگ و غیفره ،زلزلفه ،های انتخابیه ای كه دچار حوادثی از قبیل سفیلانتخابات مجلس در حوزه ـ 15ماده 

هاجرین و در ر شهرهای محل استقرار مبا تشخیص و پیشنهاد وزارت كشور و موافقت شورای نگهبان د ،شوند

 .های مذكور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطالع عموم خواهد رسیدصفورت امكان در حوزه

د شوهایی دائر میدر شهرستان ،های انتخابیه مناطق مذكورعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزهش تبصره ـ

اجر در محدوده شهرستان مهف ،ضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیهكه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از و

 .بوده و اسكان یافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند

ی در مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نفظم و جفلوگیفری از هفرگونفه بفی نفظم ـ 16مـاده 

 .نظارت را ندارند دوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائی وجریان انتخابات و حفاظت صن

می نیروهای نظفا ،در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای كمكی با تصویب مراجع ذی صالح قانونی تبصره ـ

 .با نیروی انتظامی همكاری می نمایند

نوبفت  العاده و خفار  ازرت فوقاند به تخلفات و جرائم انتخابات به صومحاكم صالحه قضایی موظف ـ 17ماده 

 .رسیدگی نمایند

 ذف شده است.ح 26/1/1386به موجب قانون اصالحی  -و تبصره آن 18ماده 

بیفه در موارد ذیل با تأیید هیأت نظفارت حفوزه انتخا(  3/3/95اصالحی )و   (1/12/1386)اصـالحي  ـ 19ماده 

 آراء مذكور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:های رأی باطل و مراتب در صورت جلسه قید و برگ ،مربوطه

 ر موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد.د -الف

 .آرا ناخوانا باشد -1

 .آرایی كه كالً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد -2

 .آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد -3

 زء آراء مأخوذه محسوب  نمی گردد.باطل و ج در موارد ذیل برگه های رأی -ب

 صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتی باشد. -1

 آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.-2

 .آرای كسانی كه به سن قانونی رأی نرسیده باشند -3
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 .آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد -4

 .به دست آمده باشد (شمارش ،صورت جلسات ،آرا ،در تعفرفه هفا)ویفر آرایفی كه با تقلفب و تفز -5

 .غیر یا جعلی اخذ شده باشد و شماره ملی یا كارت ملیآرایی كه با شناسنامه  -6

 .آرای تكراری -7

 .كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد و شماره ملی یا كارت ملیآرایی كه با شناسنامه  -8

 .انتخاباتی باشد آرایی كه فاقد مهر -9

 .آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد -10

 .ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشدآرایی كه روی ورقه -11

 آرایی كه از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. -12

ی راق رأای كه صندوق اخذ رأی آن فاقفد اوكل آراء مندر  در صورت جلسه  (1/12/1386ـ )اصالحي  1تبصره 

 .باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد ،های تعرفه باشدیا برگ

كسفر  به قید قرعه از كل برگهفای رأی« ب»( بند 2آرای زائد مذكور در جزء ) (1/12/1386)اصالحي  ـ 2تبصره 

 می شود.

نون ( ایفن قفا8ده)آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع مفا  (1/12/1386ـ )الحاقي  3تبصره

 محاسبه نمی گردد.

 ،شفداسامی دیگری نوشته شده با ،در صورتی كه در برگ رأی عالوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ـ 20ماده 

 .برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود

 رأی برای او محسوب در صورتی كه نام یك داوطلب در برگه رأی مكرر نوشته شده باشد فقط یك ـ 1تبصره 

 می شود.

ل چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هفیچ وجفه قابف ـ 2تبصره 

تشخیص و تفكیك نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم مفی 

 .به حكم قرعه عمل خواهد شد ،تقسیم شود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل
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 50 از 13 صفحه

 

ز ابه منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعفی مفردم و جلفوگیری  (13/10/1378مكرر ـ )الحاقي  2تبصره 

رای چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت ب ،تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی

 وگی یا نفام ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانواد عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد

 ،ای ماننفد شفماره )كفد(باید مشخصه ،نام خانوادگی یكی ازداوطلفبان سفرشناس و معروف آن حوزه باشد

 .رددنام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی در  گف ،محل سكونت ،شغل

 .آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد

ام تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچفه در ایففرد مذكور می

 وزنامه و یفاتواند قبل از روز انتخابات از طریق رداوطلب همنام او می ،تبلیغات انتخاباتی اعالم انصراف نماید

 ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعالم نماید.صدور اطالعیه 

یختفه ردر مواردی كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی كه اشتباهاً به صندوق دیگفر  ـ 3تبصره 

 شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سفسس وظیففه

 .گیردقانونی انجام می 

 .ودشخوانده نمی  ،اسامی اضافی از آخر ،در صورتی كه اسامی نوشته شده بیش از تعداد الزم باشد ـ 21ماده 

قهای صندو ،قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ـ 22ماده 

ن د و در صورت جلسه ای كه قبفل از آغفاز زمفابسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گرد ،خالی

وقها تعداد صند ،نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ،انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد

فه نیاز باشفد كفه صفندوقی را اضفا ،و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی كه در جریان رأی گیری

 .تیب عمل نموده و صورت جلسه گرددباید به همین تر ،نمایند

لفب مطا ،وزارت كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات بفا توجه به وظایفی كه به عهده دارد ـ 23ماده 

 .مربوط به انتخابات را به اطالع مردم برساند

ی و گیفررأی فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظف اند بالفاصله پفس از خاتمفه ـ 24ماده 

ای بفه های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صفورت جلسفهشمارش آرا نتایج حاصله را با هیأت

 .های گروهی اعالم نمایندوزارت كشور و شورای نگهبان ارسال و سسس از رسانه
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 50 از 14 صفحه

 

ن بدی .ابات استوزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخ ـ 25ماده 

و  منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبفت نفام

 .اخذ رأی اعزام دارد

هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت كشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قفانون انفتخابففات  تبصره ـ

 .ابات دخالت كند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نمایدمفجاز نیست در امر انتخ ،یفا نفظارت

مركز  بفالفاصلفه صورت جلسفه نتیفجه انتخابات با امضای هیأت اجرائی ،پس از پایان انتفخابفات ـ 26ماده 

أت حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود كه یك نسخه نزد هی

دو )حوزه انتخابیه می مفاند و بفقیفه بفرای هیأت نظارت بر انتخابفات مزبفور و وزارت كشفور  اجرائی مركز

 .و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود (نسخه
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 50 از 15 صفحه

 

 فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

 

 انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند : ـ 27ماده 

 .كشور جمهوری اسالمی ایران تابعیت -1

 .سال تمام هجده (12/10/1385)اصالحي -2

 .عاقل بودن -3

 (1)نتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند : (  ا3/3/95اصالحی ) ـ 28ماده 

 اعتقاد و التزام عملی به اسالم -1

 .نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرانالتزام عملی به  -2

 (2)مهوری اسالمی ایران.تابعیت كشور ج -3

 .ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه -4

 (1)( داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.13/10/1385)اصالحی -5

                                                           

يه مدرك دال بر رسيدگي : انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارا29/6/1363فه عمومي مصوب قانون خدمت وظي 10ماده  -1

 به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد و فتوكپي مدرك ارايه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله مي باشد.

 ...-الف 

 كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني. –ج 

  :14/8/1370قانون مدني مصوب از قانون اصالح موادي از  -2

ند به شخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شود ليكن  نمي توانا -982ماده 

 مقامات ذيل نايل گردند:

 رياست جمهوري و معاونين او.  .1

 عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه.  .2

 زارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.و .3

 عضويت در مجلس شوراي اسالمي.  .4

 عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر. .5

 استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسي.  .6

 قضاوت. .7

 عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي. .8

 مهم اطالعاتي و امنيتي. تصدي پست هاي .9

 

 

 : 9/5/1390و اصالحات بعدي مصوب  1378( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 28قانون تفسير ماده ) -1

 موضوع استفساريه: 
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 50 از 16 صفحه

 

 .نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه -6

 .شنوایی و گویایی ،سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی -7

 .ال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمامحداقل سن سی س -8

ر بند دمذكور  ،داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسالم ـ 1تبصره 

 .( مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند1)

 حذف شد. 28/1/1390وجب قانون مصوب به م -2تبصره

( هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی معادل یك مقطع تحصیلی فقفط 26/1/1386ف )الحاقی 3تبصره 

  .برای شركت در انتخابات محسوب می شود

ولد اولیة تمالك محاسبة سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ  (3/3/95 الحاقی)-4تبصره 

ه های ذیربط به استثنای محفاكم قضفائی ثبت شده در شناسنامة رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگا

 مالك عمل نمی باشد.

 (1()2) :و شغل خود از داوطلب شدن محرومنداشخاص زیر به واسطه مقام  ـ 29ماده 

اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه هفای انتخابیفه سراسفر ( 26/1/1386و  25/8/1379ف )اصالحی الـ  

ن آاز ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در  قبلماه  ششكشور محرومند مگر اینكه حداقل 

 پست شاغل نباشند :

 .رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی -1

 .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی -2

                                                                                                                                                                                                         
ري و و فناوآيا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي و معادل آنها شامل آن دسته از مداركي مي باشد كه توسط وزارت علوم، تحقيقات 
 وره هشتمدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه علميه قم و ديگر مراجع قانوني ذي صالح صادر شده است؟ )آنچه در ثبت نام داوطلبين 

 اعمال شد.(
 نظر مجلس: 

 مدرك معادل در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

 :11/11/1373ش از يك شغل مصوب از قانون ممنوعيت تصدي بي  -2

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود. 141با توجه به اصل  – ماده واحده
و نمايندگي  ستتصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي ا -4تبصره 

مجلس شوراي اسالمي، وكالت دادگستري، 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.

ست، ليكن به موجب قوانين جاري اين اصالحيه در انتخابات دهمين دوره به شرح زير اصالح شده ا 29ماده  29/2/94به موجب ماده واحده مصوب  - 1
 مجلس شوراي اسالمي شرايط اجرايي ندارد.

 و اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح مي شود: 7/9/1378( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 29اده )م -ماده واحده
حاق مي ال« الف»( به شرح زير به بند29اضافه و يك جزء به عنوان جزء )« تعاون»بعد از كلمه « ايران»لمه كن،( قانو29( بند)الف( ماده)27درجزء ) -الف

 شود:
 . اعضاي شوراهاي اسالمي شهرها29
 ( به شرح زير به آن الحاق مي شود:12حذف و يك جزء به عنوان جزء )« شهر و»( قانون، عبارت29( بند)ب( ماده )11ر جزء )د -ب

 اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استانرؤساي -12
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 50 از 17 صفحه

 

 .مشاورین معاونین رئیس جمهور -3

 .رؤسای دفاتر سران سه قوه -4

 .وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها -5

 .ین و مشاورین وزرامعاون -6

 .مفدیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مدیران كل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا -7

 .اعضای شورای نگهبان و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات -8

 .رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی -9

 .رئیس دیوان عالی كشور و معاونین و مشاورین وی -10

 .دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین وی -11

 .رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی -12

 .رئیس سازمان بازرسی كل كشور و معاونین و مشاورین وی -13

المی رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اس -14

 .ن و معاونین آنان در سراسر كشورایران و جانشینا

 .رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی -15

 .رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی -16

 .استانداران -17

 .معاونین و مشاورین استانداران -18

 .فرمانداران -19

 .بخشداران -20

 .اطق شهرداریشهرداران و رؤسای من -21

 .رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی -22

 .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی -23

 .اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانكها -24
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 50 از 18 صفحه

 

ت آنها اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شركتهای دولتی و وابسته به دولت كه حیطه وظایف و اختیارا -25

 به كل كشور تسری دارد.

 .ك مركزی ایران و معاونین و مشاورین ویرئیس كل بان -26

 ،ه()ركمیته امداد امام خمینی (،مسكن ،خرداد 15 ،شهید ،مستضعفان)رؤسفا و سفرپرستفان بنیادهای  -27

دفتر تبلیغات حوزه علمیفه قفم و رئفیس سفازمان تعزیفرات  ،سازمان تبلیغات اسالمی ،آموزینهضت سواد

 .معاونین و مشاورین آنان ،ایران صنایع و معادن و تعاونحكومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و 

 .شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطالعات -28

 المی  شهرهاسورای اشاعضای  3/94 /12اصالحی   -29

اشفخاص زیفر از داوطلفب شفدن در حفوزه هفای انتخابیفه قلمفرو  (26/1/1386و  25/8/1379ب ـ )اصالحي 

 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استفعفا نفموده و بفه هیفچ وجفه ششگر اینكه مأموریت خود محرومند م

 در آن پست شاغل نباشند :

 .ائمه جمعه دائمی -1

 .ادگستری شهرستانها و استانهاقضات شاغل در امر قضاء و رؤسای د (26/1/1386)اصالحي -2

 .آنان مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونین -3

 .مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداریها و معاونین آنان -4

 .ستانرؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهر -5

ن سرپرسفتا ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسفا ورؤسا و سرپرستان دانشگاه -6

 .واحدها و شعب آنها

اعضای هفیأت مفدیفره و مفدیفران عفامفل شفركتهفای دولففتی و وابففسته بفه دولفت در اسفتان و  -7

 .شهرستان

 .سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانكها در استان و شهرستان -8

 .سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی در مركز استان و شهرستان -9

 .ن مراكز صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانمدیرا -10
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 50 از 19 صفحه

 

 (1) .اسالمی روستا( اعضاء شوراهای 26/1/1386)الحاقی  -11

ف و های  اصفنارؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی و  روسای اتاق 3/94 /12اصالحی   -12

 تعاون در استان

 .در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خودهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان اعضای هیأت ج ـ

های )الف( و )ب( مشمول این ماده مفی ن همطراز با عناوین مذكور در بندكلیه مقامات دارای عناوی ـ 1تبصره 

 .باشدمی(2)تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی كشور  .باشند

از  استعفای آنان منوط به پذیرش آن ،هد خدمتدر مورد كسانی كه طبق قوانین استخدامی و یا تع ـ 2تبصره 

همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منفوط بفه  .قبول استعفا شرط است ،سوی مسئولین مربوطه باشد

 .قبول فرماندهی كل قوا می باشد

و عفا ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبفول اسفت ،به هنگام ثبت نام( 26/1/1386و  25/8/1379)اصالحي  ـ 3تبصره 

م ماه قبل از ثبفت نفا ششعدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای )الف( و )ب( این ماده 

 الزامی است.

ت جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صالح باالتر حداكثر بفه مفد( 26/1/1386)الحـاقي  ـ 4تبصره 

  .سئولیتی نداشته باشدیك ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه م

رئیس  هر یك از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و( 26/1/1386)الحاقي   ـ 5تبصره 

  .ستاد امر به معروف و نهی از منكر مشمول حكم فوق می گردند

نه ا از طریق رسفامراتب ر ،وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ــ 6تبصره 

 .های گروهی به آگاهی عموم برساند

 (2)  (1)اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند :  ـ 30ماده 

                                                           

با  1375 قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 11بند ب ماده  -1

 :27/8/1386اصالحات بعدي آن مصوب 

ي آنها از امزد شدن اعضاي شوراهاي اسالمي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمي منوط به پذيرش استعفان -مكرر 14ماده  3تبصره 

 سوي شورا قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

ن به آو نام شوراي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام  11/12/1378به موجب مصوبه مورخ  -2

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

 : 27/2/1377از قانون اصالح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسالمي مصوب  -1
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 .كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند -1

 .مالكین بزرگ كه زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند -2

قامفات مسازمانها و گروههائی كه غیر قانونی بودن آنها از طفرف  ،و هواداران احزابوابستگان تشكیالتی  -3

 .صالحه اعالم شده است

 .كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران محكوم شده اند -4

 .محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی -5

 .مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق -6

 .ن به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشدمحكومی -7

 .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد -8

                                                                                                                                                                                                         

ي مدت د و پس از انقضامحكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نماي – مكرر 62ماده 
 تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:

 محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم. .1
 محكومان به شالق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.  .2

 محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دوسال پس از اجراي حكم. .3

ن آساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت  اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانون گذار براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ايران و حقوق -1تبصره 
 منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:

 در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسالمي و خبرگان و عضويت –الف             
 ...-ب  

  مركز اسناد انقالب اسالمي: 26/6/1360مورخ  3524/60ستعالم شماره ا -لفا -2

 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي   
جام مي رگان هاي مختلف دولتي انخواهشمند است نظر خود را در باب در خواست سوابق نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه از سوي مسؤوالن و ا

 پذيرد با توجه به اعطاي مصونيت سياسي و اهميت رعايت مسائل حفاظتي به اين مركز اعالم فرماييد.
 نظريه شوراي نگهبان: 

شود  رسشيقانون انتخابات* پ 10در صورتي كه از سوي مسؤولين قانوني تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده » 
 «مركز اسناد مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هريك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.

ن مي جايگزين آ 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  30فوق الذكر منسوخه و در حال حاضر ماده  10*يادآور مي شود ماده 
 باشد.

 المي:مركز اسناد انقالب اس 26/6/1360 مورخ 3525/60استعالم شماره  -ب
 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي 

ورت صخواهشمند است نظر خود را پيرامون در خواست سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي كه از سوي دست اندركاران وزارت كشور 
 ه، اعالم فرمايند.مي پذيرد، با توجه به اهميت و مسؤوليت شرعي حفظ سوابق طبقه بندي شد

 نظريه شوراي نگهبان:
مايد جايز قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي ن 22به طور كلي اطالع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل » 

 «نيست. 
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 (1)( قانونی اساسی باشند.49محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم ) -9

تشفكیالت وابستگان به رژیم سابق از قبیفل اعضفای انجمنهفای شفهر و شهرسفتان و وابسفتگان بفه  -10

نماینفدگان  ،فراماسونری و هیأت رئیسه كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نفوین و اعضفای فعفال آنهفا

 .شورای ملی سابق و مأموران ساواك ،مجلسین سنا

تفاده اختالس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محكومین به سوء اس ،محكومین به خیانت و كالهبرداری -11

 .صالحه قضائیمالی به حكم محاكم 

 

 فصل چهارم ـ هيأت اجرائي

 

یا  فرماندار ،بالفاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ( 3/3/95اصالحی )ـ 31ماده 

ر بخشدار مركز حوزه انتخابیه دستور تشكیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یفا بفخشففدا

هیأت اجرائی  ،وده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیهصفادر نفم ،حوزه هفای فرعفی

رئیس ثبفت احفوال  و دادستان انتخابات را بفا حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت

 .(  تشكیل دهد32معتمدین موضوع ماده ) نفر هشتمركز حوزه انتخابیه و 

ار لس شورای اسالمی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزدر دوره هائی كه انتخابات مج –تبصره 

 هیات اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسالمی در صورت عدم می شود،

حسب مورد همان هیاتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابفات مجلفس ،مخالفت مجلس خبرگان رهبری

 .شد.خبرگان رهبری می با

جففهت انتففخاب مففعتمدین  ،فرماندار یا بخشدار مركز هر حوزه انفتخابیفه(  3/3/95اصالحی ) ـ 32ماده 

روحفانیون و معتمفدان  سی نفر از تشكیل جلسه داده و ،(31اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده )

سفكونت در حفوزه  ه سفال سفابقه اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را كه بومی بوده و یا حداقل دارای س

                                                           

فاده از ر، سوء استفاده از موقوفات، سوء است: دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قما( ق. ا49اصل ) -1
حب و به صا مقاطعه كاري ها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته

 .ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و
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را از بین كلیه اقشار واجفد شفرایفط در ایفن قانون انتخاب و به منظور تأییفد صفالحیت بفه  باشندانتخابیه 

 .هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید

را نسبت به تأیید صالحیت آنان  اظهار نظر كتبی خود  روز دو مدتهیأت نظارت مزبور حداكثر ظرف 

 .ر یا بخشدار ارسال می داردبه فرماندا

یأت هفرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه بالفاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی 

 كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداكثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشكیل جلسه می دهند و ،نظارت

را بفه  نففر هشفتحضور هیأت نظارت از بفین خفود  در (بیست نفر)پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین 

عفنوان مفعتمدیفن اصفلی و پفنج نفر را به عنوان معتمدین علی البفدل هیفأت اجرائفی بفا رأی مخففی و 

  .اكثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند

 ،نمودنأیید معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه را ت ،چنانچه هیأت نظارت ـ 1تبصره 

ت افراد واجد شرایط دیگفری را بفه هیفأت نظفار ،فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر

 .هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را كتباَ اعالم نماینفد .پیشنهاد نماید

ل مربوطه قرار نگیرند در صفورتی كفه حفداق مورد تأیید هیأت نظارت ،اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی

 بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهنفد كفرد و در صففورت

هیأت نظارت استان بفا همفاهنگی اسفتاندار ظفرف  ،بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ،عدم توافق فرماندار

 .فر معتمد را انتخاب خواهند كردباقیمانده از سی ن ،بیست و چهار ساعت

و  (ینفیدبه جز حوزه های اقلیت )معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عفملی بفه اسفالم  ـ 2تبصره 

ه قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابست

 .به گروههای غیر قانونی نباشند

هفا تعداد اعضای هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و كیفیت و مهلت تشكیل آن ـ 3بصره ت

 .یكسان است
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شفعب  وففرمانداران و بخشداران حوزه  انتخابیه موظفند از معرفی كسانی كه در هیأتهای اجرائی  ـ 4تـبصره 

در لیست معتمدین و عضویت شفعب اخفذ  مرتكب تخلف شده باشند برای عضویت ،اخذ رأی انتخابات قبل

 .رأی خودداری نمایند

اید هیچ یك از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نب ـ 33ماده 

 .در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند

 .برادر و خواهر –فرزند  –مادر  –: پدر  خویشاوندی نسبی ال  ـ

 .برادر و خواهر او –مادر  –خویشاوندی سببی : همسر و پدر  ب ـ

ملزم به شفركت در جلسفات و  ،اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت(  3/3/95اصالحی ) ـ 34ماده 

 .باشندامضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می 

در  و یا رئیس ثبفت احفوال  یا دادستان ،در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه ـ 1تبصره 

 اعالم داشته  آنها اجرائی مافوق ات مقام ای بههیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه  ،جلسات

 كسب تكلیف نماید.

ا بفروز ییا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و  و  یا دادستان و در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار ـ 2تبصره 

هیأت نظارت موظفف اسفت مراتفب را بفه  ،هر نوع اختالف در هیأت اجرائی كه منجر به توقف انتخابات شود

 .فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد

ت اعضاء را با ذكر علفت هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیب ـ 3تبصره 

 .غیبت به وزارت كشور اعالم دارد

ار هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسفه متفوالی یفا چهف ـ 35ماده  

جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یفا هیفأت 

اندار یا به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرم ،ریت ساقط كننداجرائی را از اكث

در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البفدل بفاز هفم اكثریفت حاصفل  .بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد

 .تأمین خواهند نمود (تا سی نفر)از باقی مانده از معتمدین  ،نگردد
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رائی فرعی بالفاصله پس از انتخاب معتمفدین تشفكیل جلسفه داده و تعفداد و محفل هیأتهای اج ـ 36ماده 

حفوزه  استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مركز

 .انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه اعالم می دارند

با  ای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیمجلسات هیأته ـ 37ماده 

 .اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود

 .رأی ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود تبصره ـ

مركز  هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در ـ 38ماده 

 تخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبفتحوزه ان

 ،تخابفاتنام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگفزاری ان

محل شعب ثبت نفام و اخفذ جرائم و تخلفات و مفقررات جزائی و  ،شرایط انتخاب كنندگان ،ساعات اخذ رأی

 .رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند

 .بدمهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می یا ،در صورت بروز بعضی از مشكالت با موافقت وزارت كشور تبصره ـ

شره در سفطح ففرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتف ـ 39ماده 

 ه وزارت كشفور بفهفخه از این آگهی ها بفه وسیلففیك نس .ور ارسال داردفخابیه را به وزارت كشفحوزه انت

 .تاده می شودفگهبان فرسفركزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نفهیأت م

عبه شفهیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر  ـ 40ماده 

ه از معتمدین محل ك (و در شعب پرتراكم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر)م و اخفذ رأی پنج نفر ثبت نفا

 .انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نمایند ،دارای سواد خواندن و نوشتن باشند

ا به رئیس و بقیه اعضاء یك نفر نایب ر ،اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس ـ 1تبصره 

به محل شفع ،عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از روز اخذ رأی

 .آماده برای اخذ رأی باشد

محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندر  در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر اسفت مگفر اینكفه دائفر  ـ 2تبصره 

به علت حوادث غیر مترقبه یا هفر عفلت دیگفری  ،امه كار آن در محل اعالم شده قبلینمفودن شعبه و یا اد
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كفه در ایفن صفورت مفراتب تفغیفیر شفعبه ثفبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائفی و  ،مفقدور نفباشد

رین صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در كوتفاهت ،ناظران شورای نگهفبان بفا ذكفر علت

فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشفخیص محفل 

 .شعبه ایفجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطالع مردم محل برسد

 .تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد ـ 3تبصره 

نفدار یفا تخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار بفه فرمافرماندار یا بخشدار مركز حوزه ان ـ 41ماده 

 .بخشدار حوزه های فرعی برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده تعیین نماید

 .ندهیأتهای اجرائی انتخابات مسئول صفحت جفریان انفتخابفات در حفوزه انفتخابیه خود می باش ـ 42ماده 

ا بفف ،ی كه وزارت كشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بففدانددر موارد تبصره ـ

بیفه اطالع و تأیید هیأت مركزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخا

 .را صادر خواهد نمود

 .دزه انتخابیه شهرستان انجام می دهكلیه امفور انفتخابفات بفخش مفركزی را هیأت اجرائی حو ـ 43ماده 

 هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می تواند بفرای مففناطق صففعب ـ 44ماده 

شعب  ،العفبور و كفوهسفتانفی و مسافتفهای دور و نقاطی كفه تأسیس شعب ثابت اخفذ رأی مفقدور نیست

 ،ندكز حوزه انتخابیه نیز می توانفد در صفورتی كففه الزم بففداهیأت اجرائی مر .اخذ رأی سیار تشكیل دهد

نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مركز حوزه انتخابیه و بخش مركزی اقدام نماید ودر هفر دو مفورد 

یر باید به اطالع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسف

 .را در صورت جلسه قید و تأیید نمایدگردش صندوق 
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 فصل پنجم ـ اعالم داوطلبي و رسيدگي به صالحيت داوطلبان

له داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بفه وسفی ـ 45ماده 

را  بیه پرسشنامه مخصوص اعالم داوطلبیوزارت كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخا

اهی مراتب قبالً به وسیله وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی بفه آگف .دریافت و تكمیل و تسلیم نمایند

لی ی به اطالع كلیه اهفافب را به وسایل مقتضفخشداران مكلفند مراتفید و فرمانداران و بفعموم خواهد رس

 .حوزه انتخابیه برسانند

بایفد ضفمن  ،داوطلبان نمایندگی مجلس كه واجد شرایط بوده و در خار  از كشور بسر مفی برنفد ـ 1تبصره 

ات مراجعه به سفارتخانه یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقام

ه مندر  در پرسشنام ذی صالح سفارت یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم كرده و سفارتخانه نیز مفاد

ه بو مشخصات كامل داوطلب را به وسیله تلكس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه 

وزارت كشور اعالم می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسفی صفالحیت وی در هیفأت اجرائفی حفوزه 

 .انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید

زارت مایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت كشور دریافت و پس از تكمیفل بفه وداوطلبان ن ـ 2تبصره 

وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانفداری یفا بخشفداری حفوزه  .كشور ارجاع نمایند

  .انتخابیه مربوطه اعالم نماید

ه كس كلیه داوطلبان ظرف حفداكفثر سفتصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه ع ـ 3تبصره 

 .روز پفس از خفاتمه ثفبت نفام توسط وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال می گردد

هریك از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاَ و به صورت كتبفی مفی تواننفد انصفراف خفود را بفه  ـ 46ماده 

رت ر اعالم نمایند و مراتفب انصفراف توسفط وزافرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت كشو

 .عدول از انصراف پذیرفته نمی شود ،كشور فوراَ به اطالع هیأت مركزی نظارت می رسد

فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است روزانفه مشخصفات كامفل داوطلبفان حفوزه  ـ 47ماده 

 .سریعترین وسیله به وزارت كشور اعالم نماید انتخابیه خود را براساس مفاد مندر  در پرسشنامه با
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وزارت كشور نیز موظف است تصویری از مفشخصفات كامل داوطلبان را روزانفه بفه هیفأت مركفزی 

 .نظارت اعالم نماید

ه و روزانه لیست كامل آنان را تهی ،وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ـ 48ماده 

 ،كفل دادستانی ،ابق آنان در رابطه با صالحیتهای مذكور در این قانون به وزارت اطالعاتبه منظور بررسی سو

مراكفز  .سازمان ثبت احوال كفشور و اداره تفشخیفص هفویت و پلیس بین الملل در مركز ارسفال مفی دارد

 .ندعالم نمایمزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان ا

 .وزارت كشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد تبصره ـ

 ( مراتفب را بفه48وزارت كشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذكور در ماده ) ـ 49ماده 

ان مراكز عالم نماید و فرمانداران و بخشدارفرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی ا

ت حوزه های انتخابیه موظفند عیناًََ مدارك و نتایج بررسی را در جلسه مشترك هیأت اجرائی و هیأت نظفار

 .مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند

ت نام یان مهلت ثبهیأتهای اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پا ـ 50ماده 

ت كشور با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای الزم در محل و با استفاده از نتایج اعالم شده توسط وزار

كالً به  صالحیت داوطلبان در رابطه با صالحیتهای مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را

 .هیأتهای نظارت اعالم نمایند

صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی باید مستند به قفانون و براسفاس مفدارك و رد  تبصره ـ

  .اسناد معتبر باشد

را با ذكر  فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه مكلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات ـ 51ماده 

ه بفسریعترین وسیله به ضمیمه اسفناد و مفدارك استناد قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابالغ نموده و با 

 .اطالع هیأت نظارت استان برسانند

 ،اوطلبدكسانی كه صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابالغ به  تبصره ـ

 .شكایت خود را مستدالً به هیأت نظارت استان اعالم نمایند
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پس از پایان مهلفت دریاففت  روز بیست  ظرف مدتارشها و شكایات واصله گز( 3/3/95اصالحی ) ـ 52ماده 

چنانچه نظر هیفأت اجرائفی  .شكایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود

 هیأت نظارت مذكور موظف است در ،مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد ،مبنی بر رد صالحیت داوطلب

هیأت نظفارت اسفتان در مفورد صفالحیت سفایر  .هیأت مركزی نظارت را نیز كسب نماید نظر ،این خصوص

 .داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مركزی نظارت اعالم می نماید

هیات نظارت استان موظف است راساً یا از طریق نمایندگان خفود توضفیحات و  ( 3/3/95الحاقی )-1تبصره 

قرر در رد شده یا رد می شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت ماظهارات داوطلبانی كه صالحیتشان 

 استماع نماید ،این ماده

موظف است مراتب تأیید یا رد صالحیت  ،هیأت نظارت استان پس از كسب نظر هیأت مركزی نظارت ــ2تبصره

  .بوط اعالم نمایدكلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مر

بفان مبنی بر تأیید یا رد صالحیت داوطل ،فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مركزی نظارت ـ 3تبصره 

 به نامبردگان ابفالغ نمایفد تفا در صفورت اعتفرار بفه رد ،را كه از هیأت نظارت استان دریافت نموده است

 .كتباً به شورای نگهبان شكایت نمایند ،صالحیت خود

 در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت مبنی بر رد صالحیت داوطلبانی باشد كه صالحفیت آنففان ـ 4بصره ت

ا بفه رداوطلبان می توانند اعترار خود  ،مفورد تفأیفید هیفأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه قرار گرفته است

 یأت مركزی نظارت نظر قطعفی وشورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر ه .شورای نگهبان تسلیم نمایند

 .نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به وزارت كشور اعالم خواهد نمود

 در صورتی كه معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صالحیت داوطلبان و سایر وظایف خفود مفقررات ـ 53ماده 

رت مركز ر موظف است با اطالع و تأیید هیأت نظافرماندار یا بخشدا ،قفانونفی انتفخابات را رعفایت ننفمایند

 حوزه انتخابیه و با اطالع وزارت كشور نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرائی یفا بفه طفور كلفی

تعویض بعض اعضاء و یفا تغیفیر كفل هیفأت اجرائی حسفب مفورد  ،تشكیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید

 .نون انجام خواهد شد(  این قا35( و )32طبق مواد )
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 در مواردی كه طبق گزارشها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلفوم گفردد كفه ـ 54ماده 

شورای نگهبان موظفف اسفت حسفب مفورد و  ،اعضای هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند

 .متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید

رأی یك  هر یك از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشتركاَ می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ ـ 55ماده 

 نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند :

 .حوزه های دارای یك نماینده به ازای هر صندوق یك نماینده ال  ـ

 .وق یك نمایندهحوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صند ب ـ

 .حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یك نماینده ج ـ

 .حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یك نماینده د ـ

 .حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یك نماینده ه ـ

 .یك نماینده حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق و ـ

یفن ا .همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یك نماینده

چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صفورت  .نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند

 .مودنكز شهرستان كتباَ اعالم خواهند مراتب را به هیأتهای اجرائی و نظارت بخش یا مرا ،گیرد بدون دخالت

ارش آرا و تنظفیم صفورت جلسفه فدیداها تا پایان اخذ رأی و شمفضور نمایندگان هر یك از كانفح

د ممانعت از حضور نمایندگان كاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می گرد .بالمانع است

 .محكوم خواهد شد( قانون 83و متخلف به مجازات مقرر در ماده )

 ،ناظرین شورای نگهبفان ،مسئولین و اعضای صندوقهای اخذ رأی)حضور دیگر افراد به جز مسئولین  تبصره ـ

 در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان كه باشفد ممنفوع (نمایندگان نامزدها ،نمایندگان و بازرسان وزارت كشور

صندوقهای اخذ رأی موظفند از حضور افراد  مأمورین انتظامی و مسئولین در .است و جرم محسوب می گردد

 .( محكوم خواهند شد75متخلفین به مجازات مقرر در ماده ) .غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند
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 فصل ششم ـ تبليغات

 

تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذكور در این قفانون   (3/3/95اصالحی)ـ 56مـاده 

ففعالیفت تبفلیغفات  ،انتظامی و قضائی موظف به برخورد  با تبلیغات غیر مجاز هستند ،اریاست و مراجع اد

آغاز و تا بیست و  (مرحله اول و دوم)بل از روز اخذ رأی ففت روز قفی هشفدگفانتفخاباتفی نامزدهای نماین

 (1) .چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه  خواهد داشت

لنفدگوهای دیوار نویسی و كاروانهای تبلیغفاتی و اسفتفاده از ب ،پوستر ،پالكارد استفاده از هر گونه ـ 57ماده 

 سیار در خار  از محیط سخنرانی و امثال آن باستثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنفین

 .سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد

 (2)متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می گردند. 
                                                           

تفسير قانوني در خصوص » ( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي سابق در قانون اصالحي به شرح فوق، 56ر موضوعات ماده )نظر به تكرا -1
 ذيالً درج مي شود: 29/11/1370مصوب « ( اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 56ماده )

( روز مي باشد 8( اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مقيد به هشت)56با توجه به اين كه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده ) ر:موضوع استفسا
 د يا خير؟مي باش چنانچه داوطلب نمايندگي قبل از مدت تعيين شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد آيا مجازاتهاي مقرر در مورد متخلف قابل اعمال

 ظر مجلس:ن
مان زبعد از  ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت نام تا زمان اعالم اسامي كانديداهاي تأييد شده توسط هيأت اجرايي است و شامل قبل و –ماده واحده

 مذكور نخواهد بود. مشروط به آن كه تحت عنوان كانديداتوري نباشد.
 :29/10/1378مصوب  13/10/1378انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  ( قانون اصالح موادي از قانون2قانون تفسير بند) –الف  -2

 موضوع استفسار:
 ( قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب57منظور از تراكت و زندگينامه و جزوه در ماده ) –ماده واحده 

 چيست؟ 13/10/1378
 نظر مجلس:

. زندگينامه و سانتيمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي گردد 20×15جاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس م
 تر تجاوز نمايد.سانتيم 20×15جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 

 
ا ماده اي از در ارتباط ب 14/12/1370مصوب « تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالميقانون » نظر به اينكه -ب

 به درج تفسير قانوني مزبور مبادرت  ً( به شرح فوق تكرار شده است، ذيال57قانون انتخابات سابق تصويب شده كه موضوعات آن ماده ضمن ماده )
 مي شود:

 :14/12/1370صوب م -6/5/1370لحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب قانون تفسير ا
 موضوع استفسار:

يژه وفتگي و هاقداماتي كه گروه ها، مجامع و تشكيالت جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجالت  .1
 عكس، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟نامه ها با چاپ عكس يا بدون 

 ردد خالفگمقصود 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  .2
 ماده واحده است يا خير؟

كارد و پالكارد و تراكت ارايه نشده، در اين خصوص مالك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پال تعريف دقيقي از .3
 تراكت است؟

ه ن نسبت بمسؤوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر مسؤوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي توا .4
 ر؟د يا خيمزد مزبور اقدام كرد؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شوبازداشت نا

 آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟ .5
 نظر مجلس: 
 مجلس شوراي اسالمي به شرح ذيل تفسير مي گردد: 6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  –ماده واحده 
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ا اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسفئولیت آنهف ـ 1تبصره

 .باشد و مدرك كتبی مربوط بفه امفضفای آنفان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد

تر ممنوع می باشدو چاپ عكس صرفاً محفدود بفه نصب و الصاق عكس و پوس( 1/12/1386)اصالحي  -2تبصره

مجفاز مفی باشفد. نصفب بنفر و پارچفه در محفل  15× 10زندگینامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 

 ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز می باشد.

 توجب مجازات مندر  در این ماده می باشد.تخلف از  مفاداین تبصره توسط چاپخانه مس

ی هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخابفاتی را كفه در محلهفا (1/10/1378ـ )اصالحي  58ماده 

م مجاز الصاق گردیفده در زمفان قفانفونی تبفلیغفات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكفب جفر

 .محسوب می شود

م هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی نامزدهفا بفرای نامزدهفای نماینفدگی انجا ـ 59ماده 

مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگفری كفه جنبفه رسفمی و دولففتی دارد و 

وزارتخانه ها ففعالفیت كفارمفنفدان در سفاعفات اداری و هفمچفنین استففاده از وسفایل و سایر امكانات 

شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وشفركتها و سفازمانفهای وابسفته بفه  ،و ادارات

اسفتفاده مفی كننفد و همچنفین در اختیفار  (به هر مقفدار)آنها و نهادها و مفؤسساتی كه از بودجه عمومی 

 (1) .ه می شودگذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخت

                                                                                                                                                                                                         
واند حمايت تزبور مي ممجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعالم و نامزد  .1

 شر نمايد.اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منت
 عيت مادهمقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آن ها بالاشكال است و مشمول ممنو .2

 واحده فوق نمي گردد.
مي باشد  «ثال اينهاو ام» ه مصاديق مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمل .3

 و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بالاشكال است.
( 28)يل ماده ذمسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها وتشكيالتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره  .4

 ت به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.قانون انتخابا
 آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد..5
 
راي در قانون انتخابات مجلس شو 21/12/1370مصوب « قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي » ظر به اين كه مفاد ن -1

 پيش بيني نشده و به علت عدم مغايرت به قوت خود باقي به نظر مي رسد ذيالً درج مي شود: 7/9/1378اسالمي مصوب 
 : 21/12/1370مصوب  –قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

 ي شود.صدا و سيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسالمي و درج آن در جرايد نمممنوع بودن تبليغات توسط  –ماده واحده 
 اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا است. –تبصره 
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همانند بنیاد مستضعفان مشمول ایفن  ،مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ـ 1تبصره 

 .ماده می باشند

ر مفتن دنهادها و مؤسسات یاد شده  ،ادارات ،وزارتخانه ها ،نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ـ 2تبصره 

 .ی انتخفاباتفی را ولفو بفه صورت در  آگهی ندارندحق تبلیغ برای نفامفزدها ،این ماده

 رئیس جمهور، ،اعضای هیاتهای نظارت شورای نگهبان،اعضای شورای نگهبان(  3/3/95اصالحی ) ـ 60ه ماد

بفات رئیس و اعضای ستاد انتخابات  كشور رئیس و اعضای سفتاد انتخا ،وزیر كشور و معاونان و مشاوران آنها

 سان و سایرخابات و بازررمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیاتهای اجرائی انتف ،استانداران ،استان

یاسفی در كاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا  به ضرر نامزدها و جریانات سدست اندر

 انتخابات اعالم نظر كنند. 

ن ماده مرتكبان به جزای نقدی درجه شفش موضفوع در صورت تخلف از حكم ای( 3/3/95الحاقی ) –تبصره 

 محكوم می شوند.   1/2/1392( قانون مجازات اسالمی مصوب 19ماده )

ابلوی تف ،پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی عالئم راهنمائی ،الصاق اعالمیه  (3/3/95اصالحی ) ـ  61ماده 

مان های عمومی و ادارات دولتفی و سفازمان بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و ساز

های وابسته به دولت  و خودرو های دولتی و اتوبوسهای شركت واحفد اتوبوسفرانی و تاسیسفات عمفومی و 

تابلو ها و همچنین امفاكن بخفش خصوصفی ،پستهای برق و تلفن،باجه های تلفن ،دولتی و صندوقهای پست

 منوع می باشد.در سراسر كشور م(یت اشخاص ذی حقامگر با رع)

ت فرمانداری ها و بخشداری ها می تواننفد بفا اسفتفاده از امكانفا ،شهرداری ها( 3/3/95الحاقی ) –تبصره 

 كنند. مكانهای مناسبی اعم از ثابت  یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین ،محلی

ی توسط شروع اخذ رأی از محل شعبه ثفبت نام و اخذ رأ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از ـ 62ماده 

 .اعضای شعب امحا گردد

شففهرها و  ،ستفادهفففای تبفففلیغات انتخابففاتی تنهففا در مراكففز بخشففها (13/10/1378ـ)اصالحي  63مـــاده 

شهرستانفها دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یك محل به عنوان ستاد انتخاباتی می 
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چند عنوان از عناوین فوق الذكر را داشته باشفد در حكفم یفك  ،در مواردی كه یك منطقه .د دایر گرددتوان

 .عنوان می باشد

شفم شمندر  در مواد فصل  ،مركزی است كه فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها ،ستاد تبلیغات انتخابات ـ 1تبصره 

 .این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد

یفا  ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعالم نشانی محل ستاد و نام مسئول آن بفه فرمانفداری تشكیل ـ 2تبصره 

 .بخشداری ممنوع است

و یفا  مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهفی یفا مطفالبی علیفه نامزدهفای انتخابفاتی در  كننفد ـ 64ماده 

هفر  هفای معفین باشفد و دربرخالف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصفراف گفروه یفا اشخاصفی از نامزد

صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظفرف هجفده سفاعت پفس از انتشفار نشفریه مزبفور بدهنفد و آن 

در صفورتی كفه آن نشفریه منتشفر  .نشریه مكلف به چاپ ففوری آن طبفق قفانون مطبوعفات مفی باشفد

شفریه ال دارد و آن ننشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نفامزد را بفه نشفریه مشفابه دیگفری ارسف

انتشفار ایفن گونفه مطالفب در غیفر مطبوعفات نیفز  .مكلف به در  آن در اولین چفاپ خفود خواهفد بفود

 .ممنوع است و نامزد معترر حق دارد نظر خود را منتشر نماید

یگفر داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنفان بفه هفیچ وجفه مجفاز بفه تبلیفغ علیفه داوطلبفان د ـ 65ماده 

 هفای خفود یفا داوطلفب مفورد نظرشفان را مطفرح نماینفد و هرگونفهتواننفد شایسفتگینها مینبوده و ت

هتففك حرمففت و حیثیففت نامزدهففای انتخابففاتی بففرای عمففوم ممنففوع بففوده و متخلفففین طبففق مقففررات 

 .مجازات خواهند شد

اسفت  انجفام امفور زیفر ممنفوع ،هفای تبلیغفاتی انتخابفاتدر فعالیت (3/3/95 الحاقی) –مكرر  65ماده 

 گیرند:و مرتكبان تحت پیگرد قانونی قرار می

 نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع  -1

 دیوار نویسی -2

 ( این قانون60انتشار اعالم نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ) -3
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مقامفات  و  فریب و اغوای مردم از طریفق سفوء اسفتفاده از اعفالم نظفر یفا عكفس شخصفیت هفا -4

 انون( این ق29دولتی مذكور در ماده )

 تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حیثیت آنان -5

 تخریب یا پاره كردن عكفس و دیگفر آثفار تبلیغفاتی نامزدهفا در مهلفت قفانونی تبلیغفات كفه در -6

 محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

امزد نففع نفانجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمفو لفه هفای تبلیغفاتی بفه  -7

 خاص خار  از مهلت قانونی تبلیغات

 هاهای انتخاباتی نامزدو تعرر به ستادهای قانونی هم زدن اجتماعات و سخنرانیل و براخال -8

 ،اسففتفاده از هرگونففه آثففار تبلیغففاتی از سففوی نامزدهففا و طرفففداران آنففان اعففم از آثففار كاغففذی -9

 سانتیمتر 70در  50شتر از فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بی ،مقوائی ،پارچه ای

 گو در خار  از محیط سخنرانی های تبلیغاتی و استفاده از بلنداستفاده از كاروان -10

 انجام هریك از موارد فوق از طریق كلیه شبكه های اجتماعی و فضاهای مجازی -11

 تخلفان از مفاد این ماده به یكی از مجازاتهای درجه شش محكوم می شوند.م -تبصره
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 ل هفتم ـ جرائم و تخلفاتفص

 

 ود :عالوه بر جرائم مندر  در این قانون ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می ش (   3/3/95اصالحی )ـ 66ماده 

 الم وتوزیع اق ،از قبیل هر گونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای خرید و فروش رأی -1

نقدی و غیر نقدی به  یی داشته باشد و همچنین كمكهالوازمی كه برای دریافت كننده جنبه انتفاع

 .كن عمومی و مذهبی و هیاتهاو امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخاباتاام،اشخاص

 .رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد -2

 .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات -3

 .رأی دادن با شناسنامه جعلی -4

 .دیگریرأی دادن با شناسنامه  -5

 .رأی دادن بیش از یكبار -6

 .توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی -7

 .اخالل در امر انتخابات -8

 .كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها -9

 .تقلب در رأی گیری و شمارش آرا -10

 .صورت جلساتتقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا  -11

 .رسانتوصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظرین و باز -12

 و بفرگ رأی و تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه -13

 .صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها

 .بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و الك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی -14

 .دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی ،جابجایی -15

حه در ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسل -16

 .اباتامر انتخ
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 .دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی -17

 انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضفای شفعبه اخفذ رأی -18

از ر باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیف

 .محل آگهی شده

ت چنانچه وقوع جرائم مندر  در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبف تبصره ـ

ه نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خار  شود و در نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشفد مففراتب بففه وسیففل

 .ركزی نظارت اعالم می گرددوزارت كفشور بفه منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت م

 ضمن هماهنگی بفا نفاظرین ،تشكیالت قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ـ 67ماده 

 .شورای نگهبان و هفیأت اجفرائی اقفدامفات الزم را در محدوده مقررات معمول میدارد

ی در امزدهای نمایندگی مجلس شفورای اسفالماز موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت ن تبصره ـ

وه قفرابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی كه بفه نظفر رئفیس 

 .قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین الزم ممكن نباشد

 

 

 فصل هشتم ـ شكايات و نحوه رسيدگي

 

پفس از  هیأتهای اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشكیل هیأت اجرائی تا دو روز ـ 68 ماده

كایات شكایات واصله را بسذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت ش ،اعالم نتیجه اخذ رأی انتخابات

 .گی نماینددر جلسه مشترك هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسید

 می تواننفد ظفرف هففت روز از ،كفسانی كفه از نفحوه بفرگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ـ 1تـبصره 

 .تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند

 ،ینام خانوادگ ،امشكایاتی قابل رسیدگی خفواهفند بفود كفه مفشخصات شاكی یا شاكیان شامل ن ـ 2تبصره 

 .و اصل امضای شاكی را داشته باشد (در صورت داشتن تلفن)شماره تلفن  ،نشانی كامل ،شغل ،نام پدر
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اشد در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته ب ـ 3تبصره 

 .قابل تعقیب و پیگیری است

 .ت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع استطرح و بررسی شكایا ـ 4تبصره 

 .می باشدشكایاتی كه در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه كار انتخابات ن ـ 69ماده 

ا هیأت اجرائی پس از بررسی شكایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یف ـ 70ماده 

 انتخابات یفك یفا ،با تأیید هیأت نظارت ،ز جریان عادی خار  شده و صحیح انجام نگرفته استچند شعبه ا

 .باطل اعالم می نماید ،چند شعبه مزبور را در صورتی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد

ت چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یك یا چند صندوق اخذ رأی در تغییفر سرنوشفت انتخابفا تبصره ـ

 .تصمیم با شورای نگهبان است ،مؤثر باشد

ور بفه قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت كش ،كلیه شكایات مربوط به انتخابات ـ 71ماده 

 .پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد ،هیأت مركزی نظارت ارسال و پس از آن

بفه  ت مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه هاشفورای نگهفبان مفوظف اسفت كلیه شكایا تبصره ـ

 .مجلس ارسال دارد

ابفات در صورتی كه رسیدگی به شكایات هر یك از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخ ـ 72ماده 

 .اعالم آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است ،گردد

 وارك معتبفر ابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدتوقف یا ابطال انتخ تبصره ـ

 .با رأی اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد

 وصدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبفان  مفی بففاشد  ـ 73ماده 

ست ا درباره انتخابات اعالم می نماید و وزارت كشور موظف اشفورای نگهفبان در اسفرع وقفت نفظر خفود ر

 .بالفاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد

ظفارت اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت ن ـ 74ماده 

 .نظیم و صادر می گرددظرف مدت چهل و هشت ساعت ت (یك نسخه برای شورای نگهبان)در پنج نسخه 
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ز ادر صورتی كه هریك از اعضای هیأتهای اجفرائفی و نفظارت پفس از اعفالم نفظر شورای نگهبفان  تبصره ـ

 متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضفویت در هیأتهفای اجرائفی و ،امضای اعتبارنامه خودداری كنند

ور ر كشور و رئیس هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشفنظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزی

 .معتبر خواهد بود
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 فصل نهم ـ مجازات

 

( مفاده 8( و )7) ،(6) ،(5) ،(4) ،(3) ،(2) ،(1مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقفرر در بنفدهای ) ـ 75ماده 

فشت ریال جفزای نفقفدی و ه (000/000/5لیون )( تا پنج می000/000/1)(  تا سه ماه حبس یا یك میلیون 66)

 .سفال مفحرومیفت از عفضویت در هیأتفهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد

(  18( و )15) ،(14) ،(13) ،(12) ،(11) ،(10) ،(9مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بنفدهای ) ـ 76مـاده 

ال ریف (000/000/15)تفا پفانزده میلیفون  (000/000/3)یا سه میلیون  (  از شش ماه تا دو سال حبس66مفاده )

جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سفال و دوازده سفال محرومیفت از 

 .عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد

ك كننده در (  اعم از مباشر و یا معاون و یا تحری66ده )( ما16مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ) ـ 77ماده 

 .( قانون مجازات اسالمی می باشد617صورتفی كفه محار به صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده )

(  555(  عالوه بفر مجفازات منفدر  در مفاده )66( ماده )17مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ) ـ 78ماده 

 دوازده سفال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می ،قانون مجازات اسالمی

 .باشد

ا رعایفت ( و تبصره های مربوط ب60( و )53) ،(40) ،(34) ،(24) ،(11مجازات تخلف از مقررات مواد ) ـ 79ماده 

شغل و یفا عنفاوین فوق العاده  ،مقررات قانون رسیدگی بفه تفخلففات اداری عفبارت اسفت از كفسر حقوق

 .حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال ،مشابه

 نفظفارت و شفعب اخفذ رأی ،چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی تبصره ـ

 .برای مدت هشت سال محروم خواهد شد

یفون (  تا یفك میل000/500)(  پرداخت پانصد هزار 58( و )57رات مواد )مفجازات تخفلف از مفقر ـ 80مـاده 

 .ریال جزای نقدی می باشد (000/000/1)

( آن حبس از سه تفا شفش مفاه یفا 2( و تبصره )59مجازات مرتكبین تخلف مندر  در صدر ماده ) ـ 81ماده 

می باشد و مجفازات مفرتكبین جفرائم ریال  (000/000/10)تا ده میلیون  (000/000/2جزای نقدی از دومیلیون )
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( قانون مجازات اسالمی 598(  آن همان مجازات مقرر در ماده )1( و تبصره )59مندر  در قسمت اخیر ماده )

 .خواهد بود

ل جفزای ریا (000/000/2تا دو میلیون ) (000/100)( از یكصد هزار 61مجازات تخلف از مقررات ماده ) ـ 82ماده 

اده مه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل نقدی می باشد چنانچ

 .( استنكاف نمایند عالوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم می گردند61)

ی از جزای نقد ،( عالوه بر كیفر مقرر در قانون مطبوعات64مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده ) ـ 83ماده 

 در صورتی كه تخلفف ارتكفابی متضفمن .ریال می باشد (000/000/5)تا پنج میلیون  (000/000/1یك میلیون )

 .افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محكوم خواهد شد

ن تفا دو میلیفو (000/500)( از پانصفد هفزار 63مفجازات مفرتكبفین تخلف مقرر در تبصره ماده ) ـ 84ماده 

 .ریال جزای نقدی می باشد (000/000/2)

تفا  (000/50)( جزای نقدی از پنجاه هزار 65مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده ) ـ 85ماده 

 .ریال می باشد (000/000/1)یك میلیون 

بفه  ن از داوطلبان نمایندگی باشفنددر كلیه مواردی كه مرتكب هر یك از تخلفات موضوع این قانو ـ 86ماده 

 .حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد

بان ناظرین شورای نگه ،(  قانون اساسی و حفظ بی طرفی كامل99در اجرای صحیح اصل نود و نهم ) ـ 87ماده 

 بی طرفی كامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقفی از ،موظف اند در طول مدت مسئولیت خود

 .یكی از كاندیداها جرم محسوب می شود

أتهای ناظرین شورای نگهبان در صورتی كه مرتكب هر یك از جرائم مربوط به هیأتهای اجرائی و یا هی تبصره ـ

 .ردندمحكوم می گ ،( برای این هیأتها53(  و تبصره ماده )66اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده )

نفد فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هفر مفورد مفی توامجازاتهای این  ـ 88ماده 

زات متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قفانون مجفا

 .مقرر گردیده محكوم نماید  2/3/1375مصوب  (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)اسالمی 

 



 1397 مجلس شورای اسالمی ـ دفتر انتخابات وزارت کشور                                                                         بهمن ماهقانون انخابات 

 

 50 از 41 صفحه

 

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

 

بنی بفر فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابیه موظف اند پس از اعالم ستاد انتخابات كشور م ـ 89ماده 

صدور اعتبار نامه منتخبین حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامفه هفای نماینفدگان 

فی می وزه انتخابیه اقدام و یك نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی كه كتباً معرمجلس شورای اسالمی ح

 .شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند

 د ادارهپفس از آنكفه اعتفبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی واصل شف ـ 90ماده 

 كل قوانین مجلس شورای اسالمی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسالمی به

 .استحضار وزیر كشور میرساند

ا تفوزیر كفشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید  ـ 91مـاده 

داره اتخب موظف اند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر كشور خود را به نمایندگان من .در تهران حضور یابند

 .كل قوانین مجلس شورای اسالمی معرفی نمایند

وزیر كشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسالمی گزارش انتخابات را بفه مجلفس  ـ 92ماده 

 .شورای اسالمی تقدیم نماید

 .ذاردگقانون را وزارت كشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می آئین نامه اجفرائی ایفن  ـ 93ماده 

 كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی االثر می باشد. ـ  94ماده 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 مجلس شورای اسالمی ـ دفتر انتخابات وزارت کشور                                                                         بهمن ماهقانون انخابات 

 

 50 از 42 صفحه

 

 در خصوص ،مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

 "تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات  "

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 3/11/1370مصوب 

 (وریبه جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای كشف)از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات  ماده واحده ـ

حفداقل دو برابفر تعفداد  ،در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است كه تعداد كاندیفداها

 .منتخبین مورد نیاز باشد

داد تعف ،كه تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نففر باشفد تخاباتیفده از حوزه های انفدر آن ع ـ 1تبصره 

 .كاندیداها باید حداقل یك و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد

ا ففوت پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك یا چند نفر از كاندیداهای نمایندگی استعفا دهنفد و یف ـ 2تبصره 

 .خواهد شدر بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نانتخابات د ،نمایند

كه در تاریخ سه شنبه بیست و چهفارم اردیبهشفت مفاه  "تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات  "موضوع ف 

ی نگهبفان یكهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و مورد اختالف مجلس و شورا

زار در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یكه ،در اجفرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی ،قرار گرفتفه

  .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

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 22/8/1378مصوب 

بفه )به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صالحیت داوطلبان در انتخابفات مختلفف  ماده واحده ـ

 موظف اند صفرفاً براسفاس (قانون اساسی خواهد بود  108استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق اصل 

 كه توسط مراكز مسئول قانونی بفه مراجفع اجرائفی و نظفارتیمواد قانونی و براساس دالیل و مدارك معتبر 

ت به بررسی صالحیت داوطلبان بسردازند و چنانچه صالحیت داوطلبی را رد كردند باید عل ،ارسال شده است

 .به داوطلب ابالغ نمایند ،رد صالحیت را به شرح زیر با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دالیل مربوط

 .ی باید به صورت كتبی به داوطلب اعالم گرددمستندات قانون -1
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در صفورت درخفواسفت داوطلفب باید دالیل و مدارك رد صالحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به  -2

 .ترتیب زیر به اطالع وی رسانده شود

 .دالیل و مدارك كتباً به اطالع وی میرسد "  و د  ،ب "در كلیه موارد به استثنای بندهای  ال  ـ

چنانچه شخص  ،با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتبط می شود ،در موردی كه دالیل و مدارك ـ ب

داوطلب در معرر هتك باشد دالیل و مدارك حضوراً به اطالع وی می رسد و در صورتی كه پفس از اطفالع 

 .می شود كتباً به وی ابالغ ،فی المجلس به طور كتبی تقاضا كند دالیل و مدارك مربوط ،حضوری

ل دالی ،چنانچه ذكر دالیل و مدارك عالوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد ج ـ

 .و مدارك فقط حضوری به اطالع داوطلب می رسد

یونی در مورد مربوط به امنیت ملی اعالم دالیل و مدارك و نحوه اعالم آنها به داوطلب به تشخیص كمیسف د ـ

 .ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطالعات و وزیر كشور خواهد بود با عضویت رئیس

 .به تشخیص مرجع رسیدگی كننده خواهد بود ،ذكفر منفابفع ارائه دهنده اطالعفات مذكور ـ 1تـبصـره 

مراجع رسیدگی كننده به شكایات داوطلبان رد صالحیت شده مكلفند به شفكایات داوطلبفان رد  ـ 2تبصره 

در صفورت  .قاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریفان انتخابفات اعفالم نماینفدصالحیت شده دقی

 ،حسفب مفورد موظفف اسفت ،تقاضای داوطلبان رد صالحیت شده اولین مرجع رسیدگی كننده به شكایات

 .توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند

د مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفتفه اسفت ر چنانچه شورای نگهبان صالحیت داوطلبی را كه در ـ 3تبصره 

در خواسفت  ،داوطلفب مفی تفواند حفداكثفر ظففرف سففه روز از تفاریخ ابفالغ شفورای نگهبفان ،نمایفد

 .شفورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعالم نتیجه نماید ،رسفیدگی مفجدد نفماید

لبانی كه صالحیت آنان در مراحل قبلفی بفه تصفویب رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوط ـ 4تبصره 

 .در مورد عدم صالحیت خواهد بود ،رسیده

مجلفس  1378مهفر  20تبصره در جلسه علنی روز سه شفنبه مفور   4قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 

شورای اسالمی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصفلحت نظفام ارسفال شفد و در 

 با اصالحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 22/8/1378اریخ ت
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 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي

 13/5/1365مصوب 

بفه )اد پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتم ـ 1ماده 

 .با اكثریت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند (مفركفزی نظارت بر انتخابات عنوان هیفأت

از پنج نفر عضو هیأت مركزی نظارت حداقل یك نفر باید عضو شورای نگهبان باشفد كفه ریاسفت  ـ 1تبصره 

 .هیأت را یكی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت

 .رت با حضور دو سوم اعضا می باشدرسمیت جلسات هیأت نظا ـ 2تبصره 

ارت هیأت مركزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل كفار خفود را در وز ـ 2ماده 

 ،نداریهاكشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل كار خود را در استا

 .دهند بخشداریها قرار ،فرمانداریها

خابفات و هیأت مركزی نظارت بر كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور در امر انت ـ 3ماده 

  .هیأتهای اجرائی و تشخیص صالحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد كرد

 .كیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود ـ 4ماده 

 .از طریق گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن ـال  

 از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهفای اجرائفی و ب ـ

ی رسیدگی به شكایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسفالم) ،مباشرین وزارت كشور

 .(كز حوزه انتخابیه می باشداز وظایف هیأت اجرائی مر

 .از طریق رسیدگی نهایی به شكایات و پرونده ها و مدارك انتخابات ج ـ

 .از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات د ـ

 .ندهیأتهای نظارت شورای نگهبان می توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیر تبصره ـ

 1ر مواد دیأت مركزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مركب از پنج نفر با شرایط مذكور ه ـ 5ماده 

 .جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین كند 2و 
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ات این هیأتهای اجرائی استان موظفند هیأت مذكور را در جریان كلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظر

 ربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر :هیأت در همه موارد م

 .ابطال یا توقف كل انتخابات یك حوزه انتخابیه -1

 .ابطال یا توقف انتخابات شعبی كه در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین كننده دارد -2

  .رد صالحیفت داوطفلبان نفمایفندگی مفجلفس كه باید به تأیید هیأت مركزی نظارت برسد -3

قبفل از اعفالم لیسفت )رد صالحیت محرمانه به اطالع داوطلب می رسد كه در صورت اعتفرار وی ره ـ تبص

   .رد صالحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد (داوطلبان واجد صالحیت

ففر بفا هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مركزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مركب از سه ن ـ 6ماده 

 .جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین كند 2و  1رایط مذكور در مواد ش

ذیر پفدر استانهایی كه انتخابات تنفها در یفك حفوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یك حفوزه امكفان  تبصره ـ

أت است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت نفدارد و هفیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیف

 .مركزی نظارت بر انتخابات تعیین می شوند

ارت می باشند جهت نظ 1هیأتهای نظارت سه نفره موظف اند افرادی كه واجد شرایط مذكور در ماده  ـ 7ماده 

 .بر حوزه های فرعی انتخاب كنند

 نففره در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می شود هیأت مركزی نظارت در تمام كشور و هیفأت پفنج ـ 8ماده 

ه سفوء كاستانها و هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد 

ذكور مفجریان یا تخلف مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعالم و آنان موظف اند بنا به نظر هیأتهفای 

 .طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند

ی ظارت در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراهیأتهای ن

 .نگهبان گزارش خواهند كرد

دقفت  وباید با بررسی  ،هیأت مركزی نظارت ابتدا بدون اینكه شكایتی از سوء جریان انتخابات برسد ـ 9ماده 

 .داعالم نظر نمای ،جریان انتخابات می دهند در گزارشهایی كه وزارت كشور یا هیأتهای نظارت از تففصیل
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 فقط بایفد مفدارك حفاكی از عفدم .هیأت مركزی حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد ـ 10ماده 

ن صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف كفردن آ

 .نظر بدهد

ات در ادامفه انتخابف .ای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و الزم االجراسفتنظر شور ـ 11ماده 

بدون اعالم نظر ثانوی شورای نگهبفان وجفه قفانونی  ،حوزه هایی كه از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده

 .اردندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ند

خفذ در مواردی كه هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یك یا چند صندوق شعب ا ـ 12ماده 

موضوع را با ذكر دلیل از طریق فرمانفدار یفا بخشفدار مركفز حفوزه  ،رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد

ا ائی مذكور نظر هیأت سفه نففره ردر صورتی كه هیأت اجر .انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد كرد

سفت و امراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و الزم االجرا  ،نسذیرفتند

  .در مواردی كه هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مركزی احاله خواهد شد

اند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به  در كلیه مواردی كه هر یك از هیأتهای اجرائی موظف ـ 13ماده 

وزارت كشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یك نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهنفد و در مفواردی 

امضای هیأت نظارت شفورای نگهبفان  ،كه امضاهای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است

 (1) .نیز الزم است

                                                           

قانون  19( قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي و ماده 13( و )11ز قانون استفساريه مواد )ا -1
 :9/3/1380انتخابات رياست جمهوري مصوب 

 موضوع استفساريه:
 -ماده واحده

 1-... 
ر انتخابات ( قانون نظارت شوراي نگهبان ب13( قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده )11ه ماده )ب... با توجه -2

ند أييد روتاظران صرفاً اعالم حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاء ناظران به معني مجلس شوراي اسالمي آيا منظور از امضاي ن
ال را د و اشكاخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايرا

 قيد مي نمايد؟
 نظر مجلس:

1- ... 
ظارت نيد نافي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي شود. اين تأيامضاي  -2

 شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.

 مفاد اين قانون )استفساريه( از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد.
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اعتبار الزم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تفأمین و پرداخفت  ـ 14ماده 

 خواهد شد.

وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یك از حفوزه هفای  ـ 15ماده 

 .انتخابیه مراتب را به اطالع و تأیید شورای نگهبان برساند

 .ین قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشدا ـ 16ماده 

 

 قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات»

 (20و الحاق يك تبصره به ماده )  9/5/1365مجلس شوراي اسالمي مصوب 

 «7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 

 13/10/1378مصوب 

می تواند در هریك از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیفأت نظفارت مركفز حفوزه  شورای نگهبان ـ 1ماده 

 .به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید ،انتخابیه

حسوب مبرگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آرای بدون مهر مزبور جزء آرای باطله  ـ 2ماده 

 .خواهد شد و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود

 تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می شود : ـ 3ماده 

 .قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده -1

 .قسمت ویژه نظارت -2

 .قسمت رأی -3

اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشتركاَ موظفند قسفمتهای مختلفف تعرففه هفای  ـ 4ماده 

رگ چه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعفداد بفچنان ،انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا

صورت جلسه مربوطه را تنظیم و كلیه آرای مردم را تحویل هیأت اجرائفی مركفز  ،ویژه نظارت تطبیق داشت

 .حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند
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د برگفه با مبنا قرار دادن تعفدا ،های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت چنانچه تعداد برگه تبصره ـ

ز اهای نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همفان تعفداد 

 .آرای صندوق كسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود

حفل ممحل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صفورت كمبفود از  بار مالی احتمالی اجرای این طرح از ـ 5ماده 

و سفایر امكانفات موجفود تفأمین و  "هزینه های پیش بینی نشده جفاری  "بودجه سالیانه   503001ردیف 

  .پرداخت می گردد

 

 قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي

 مجلس شوراي اسالمي

 24/10/1382مصوب 

ر اریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی كه در مففوعد مقفراز ت –ماده واحده 

ك بار یقانونی در یكفی از حوزه های انتخابیه ثبفت نام نموده اند و صالحیت آنها تأیید شده است فقط برای 

یه خفود را حوزه انتخاب ،در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده می شود تا پانزده روز قبل از روز اخذرأی

  .از طریق وزارت كشور یا حوزه ای كه در آن ثبت نام نموده اند تغییر دهند

  7/9/1378( قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 52( ماده )3مول تبصره )داوطلبان مش -1تبصره 

رف بیست و چهفار سفاعت پس از اعالم نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید صالحیت آنان می توانند ظ

  .نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام نمایند

ضوع این قانون نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی كه مدارك جدیفدی داوطلبان مو -2تبصره 

  .در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صالحیت آنها نمی باشد

( قانون انتخابات مجلس شورای 29اده )( و بند )ب( م28( ماده )5این قانون نافی اجرای بند )مفاد  -3تبصره 

  .نخواهد بود  7/9/1378اسالمی مصوب 

لی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات هزینه احتما -4تبصره 

  .مجلس شورای اسالمی تأمین خواهد شد
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  .ئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدآ -5ره تبص

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مور  بیست و چهفارم  

بفه تأییفد   14/11/1382دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصفویب و در تفاریخ 

  .شورای نگهبان رسیده است

 

 

 قانون ميزان تأثير تغييرات در تقسيمات كشوري در محدوده حوزه هاي انتخاباتي

 17/10/1370مصوب 

كلف است بدون تغییر جغرافیایی در محدوده حوزه های انتخابیه جز در موزارت كشور  -ماده واحده

مجلس شورای اسالمی  30/1/1366انتخاباتی مصوب چارچوب مفاد تبصره ذیل قانون تعیین حوزه های 

 تغییرات دیگری كه بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری به وجود آمده یا می آید را در

 محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی اعمال نماید. 

 

 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

 عديبا اصالحات ب 15/4/1362مصوب 

ه كلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری )اجرایی و رعایت محدود -14ماده 

 قضایی( و نهادهای انقالب اسالمی كشور الزم است. 

تخابات مجلس شورای اسالمی حتی االمكان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه های ان -2تبصره 

 ین میك یا چند شهرستان خواهد بود محدوده حوزه های انتخابات را قانون معحوزه انتخاباتی متشكل از ی

 كند. 

وظف است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ تصویب این موزارت كشور  -(18/1/1364)اصالحی  3تبصره 

 هبصویب تقانون الیحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت 

  مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید. 
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 از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي

 رياست جمهوري اسالمي ايران

 22/8/1365مصوب 

 انتخابات و همه پرسي –بخش سوم 

 انتخابات -1

 پذیر مكاندر زمان جنگ و اشغال نظامی، چنانچه برگزاری انتخابات در یك یا چند حوزه انتخابیه ا – 8ماده 

جلس مكتباً به  ،نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی كشور را، با ذكر مدت

 شورای اسالمی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می نماید.

ان وزارت كشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امك –تبصره 

 جمهور تسلیم نماید.انتخابات را به رئیس 

ی چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزار – 9ماده 

قف وزارت كشور بالفاصله گزارش توجیهی شروع تو ،انتخابات در یك یا چند حوزه انتخابیه متعسر گردد

 ( این قانون عمل نماید.8)انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم  می نماید تا برابر ماده 

 

 


