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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

ي اجرایی انتخابات ریاست جمهوري اسالمی نامهقانون و آیین

  ا اصالحات بعديب 5/4/1364مصوب  ایران
  

  فصل اول ـ کلیات
  

 يریاست جمهوري اسالمی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسـیله  يدوره ـ1 ماده

   .گرددمقام رهبري آغاز می

     رئیس جمهور توسط شوراي نگهبان تهیـه و بـه حضـور مقـام رهبـري تقـدیم        ياعتبارنامه ـ2 ماده

   .گرددمی

قـانون   )131(یکصـد و سـی و یکـم     وزارت کشور در غیر موارد اصـل ـ  )26/10/91صالحی ا( -3 ماده

ریاست جمهوري مقدمات اجـراي   يقبل از پایان دوره چهارساله پنج ماهحداقل  موظف است اساسی

جمهـوري اسـالمی    قـانون اساسـی   )119(یکصد و نـوزدهم   انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل 

نـام داوطلبـان ریاسـت جمهـوري را بـا        مراتب برگزاري انتخابات و تاریخ شروع ثبـت  )1پی نویس(ایران

  .استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند

کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوري انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوري در  -4 ماده

   .استخدامی ایشان منظور خواهد شد يسابقه

                                                 
ي ریاست انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره :قانون اساسی 119اصل  – 1پی نویس 
ي ریاست جمهوري سابق، رییس ي انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دورهقبلی انجام شده باشد و در فاصلهجمهوري 

  .دهدجمهور پیشین وظایف رییس جمهوري را انجام می
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چنانچه شوراي نگهبان به دالیلی انتخابات ریاست جمهوري را در سراسر کشور متوقـف یـا    ـ5 ماده

نسبت به تجدیـد  باطل اعالم نماید وزارت کشور با کسب نظر شوراي نگهبان در اولین فرصت مناسب 

   .نمایدانتخابات اقدام می

  :نامهآیین
شـوراي نگهبـان مبنـی بـر صـحت       يظریـه ـ وزارت کشور پس از دریافت ن  )1/2/1372اصالحی ( 39 ماده

برگزاري انتخابات یا توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات ریاست جمهوري مراتب را به مسئولین 
  )33فرم شماره . (نمایداجرایی انتخابات ابالغ می

فاصله شوراي نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور بال يـ فرمانداران پس از دریافت نظریه  40 ماده
 ينتیجـه  ينهایی انتخابات ریاست جمهـوري اقـدام و ضـمن مخـابره     ينسبت به تنظیم صورتجلسه

  ) 35و  34هاي  شماره فرم. (نمایندنهایی دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می
  

بخشـداري  فرمانداري و  ،سرپرست وزارت کشور به جاي وزیر کشور و سرپرستان استانداري ـ6 ماده

   .فرماندار و بخشدار خواهند بود ،با تأیید وزیر کشور به جاي استاندار

بـا تصـویب هیـأت    اجرایی انتخابات ریاست جمهـوري را وزارت کشـور تهیـه و     ينامهآیین ـ7 ماده

   .گذاردوزیران به اجرا می

  :نامهآیین
-نامه و یـا الحـاق فـرم   بوط به این آیینهاي مرـ حذف، تغییر و یا اصالح فرم)1/2/1372الحاقی (- 43 ماده

  . هاي جدید مورد نیاز به آن، پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است
  

این نظارت عام و  .باشدشوراي نگهبان می ينظارت بر انتخابات ریاست جمهوري به عهده ـ 8 ماده

  .امور مربوط به انتخابات جاري است يدر تمام مراحل و در کلیه
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طرفـی کامـل، نـاظرین    قانون اساسی و حفظ بی)  99(ـ در اجراي صحیح اصل   93 ماده :مجازات

 طرفـی کامـل را حفـظ نماینـد و ابـراز      اند در طول مـدت مسـئولیت خـود، بـی    شوراي نگهبان موظف

  . شودجانبداري ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می

نفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شـش مـاه تـا    ـ مجازات تخلف از ماده فوق ا  تبصره

  . یک سال زندان خواهد بود

  :نامهآیین
قانون انتخابات ریاست جمهـوري از  )  8( ياند در اجراي مادهـ فرمانداران و بخشداران موظف  1 ماده

آنـان را در  هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت کامـل  آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هیأت
  . مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند يکلیه
باید رونوشت احکام ناظر یا ناظرین خود را ـ هیأت مرکزي نظارت منتخب شوراي نگهبان می  2 ماده

  . هاي مربوطه ارسال نمایدها و بخشداريبه ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استانداري، فرمانداري
هاي نظـارت از نامبردگـان   ان و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیأتـ فرماندار  3 ماده

  . براي تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند
ـ شرکت ناظر یا ناظرین شوراي نگهبان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صـحت    4 ماده

ت و یـا خـودداري آنـان از    اجراي قانون انتخابات ریاست جمهوري بوده و عدم حضـور آنـان در جلسـا   
  . امضاي صورتجلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود

هاي نظارت در صورتی که نتواننـد شخصـاً در جلسـه شـرکت نماینـد ضـمن تنظـیم        ـ هیأت  5 ماده
منتخـب بـا در دسـت داشـتن یـک نسـخه از        ياي از بین خود انتخاب و نمایندهصورتجلسه، نماینده

تنظیمی را به منظـور ضـبط    يمتشکله شرکت نموده و صورتجلسه يظیمی در جلسهتن يصورتجلسه
  . در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم نماید

اند یک نسخه از صورتجلسات اقـدامات خـود را کـه بـه     هاي اجرایی شهرستان موظفـ هیأت  7 ماده
  . به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارندنمایند ناظر یا ناظرین شوراي نگهبان تسلیم می
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هـاي یـک   چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانـ  )28/02/1372اصالحی  ،17/01/1372الحاقی ( -9 ماده

استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کـامپیوتري انتخابـات بایـد بـه نحـوي      

مراحل انتخابـات بـدون    يافزارهاي آن در کلیهو سخت افزارهاطراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم

افزارهـا  و سـخت  افزارهـا تصمیمات الزم جهت حفظ نرم .حضور نمایندگان شوراي نگهبان میسر نباشد

افـزاري قبـل از   هـاي نـرم  نسخه يشود و کلیهمشترکاً توسط شوراي نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می

شود تا در زمان مورد توافـق  می )افزارينرم قفل(هر و موم سیده و منگهبان ر انتخابات به تأیید شوراي

انتخابـاتی   يهاي کامپیوتري هر حوزهبا حضور نمایندگان شوراي نگهبان و وزارت کشور روي سیستم

   .افزارها باید با اطالع و تأیید شوراي نگهبان انجام گیردیر در نرمیهرگونه تغ .اندازي گرددنصب و راه

  :نامهآیین
هـاي یـک   ـ چنانچه در خارج از کشور و یا در همه یـا تعـدادي از شهرسـتان   )1/2/1372الحاقی ( -42 ماده

استان که با توجه به امکانات و یا هر دلیل دیگر قرائت و شمارش آرا بـا دسـتگاه شمارشـگر مقـدور و     
  . شودیمیسر نباشد، کار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعایت موارد زیر انجام م

  . و مالك عمل است معتبرنامه آیین)  27(الی ) 1(اصالحات به عمل آمده در مواد  يکلیه )1
و مالك عمل اسـت   معتبرکالً  مراحل اول الی چهارماصالحات به عمل آمده در ) 28( يدر ماده )2

و مـالك عمـل خواهـد بـود      مراحل پنجم و ششم این ماده به وضعیت قبل از اصالح معتبرولی 
قـانون انتخابـات ریاسـت    ) 28و  27، 26، 25(وط بر آن که اصالحات به عمل آمده در مـواد  مشر

  . جمهوري اسالمی ایران رعایت شود
نامه بدون اصالحات و به وضعیت قبل معتبر و مـالك  آیین  35و  34، 33، 32، 31، 30، 29مواد  )3

  . باشدعمل می
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  فصل دوم ـ کیفیت انتخابات
  

  .ت به صورت مستقیم و عمومی و با رأي مخفی خواهد بودانتخابا - 10 ماده

ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأي گیري یکی از نامزدهایی که صالحیت او طبق ایـن    11 ماده

   .افتدبه تأخیر می دو هفتهقانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت 

   .باشدرا میآ اکثریت مطلقـ انتخابات ریاست جمهوري با کسب  12 ماده

ـ     اول براي هـیچ  يـ چنانچه در مرحله  13 ماده ق حاصـل نگردیـد   یـک از داوطلبـان اکثریـت مطل

اول  يرا در مرحلـه  ءاي خواهد شد بدین معنـی کـه دو نـامزدي کـه بیشـترین آرا     مرحله انتخابات دو

   .کننددوم شرکت می ياند در انتخابات مرحلهداشته

   .بعد انجام خواهد گرفت جمعه هفتهم در دو يـ انتخابات مرحله 14 ماده

نامزد در جـدول   ـ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوري به هر دلیل، فقط یک  15 ماده

  )2پی نویس(.شودانتخابات باقی بماند بالفاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می

دو ت فوت نماید مهلت انتخابات بـراي  یکی از دو نفر حائز اکثری مرحله دومـ چنانچه در   16 ماده

   .شودتمدید می هفته

انتخابات و امضـاي   يشوراي نگهبان مبنی بر خاتمه يـ وزارت کشور پس از وصول نظریه  17 ماده

محاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمودحکم ریاست جمهوري توسط مقام رهبري دستور ا.  

  :نامهآیین
محـاي آرا و اوراق  سراسر کشور پس از وصول دستور وزارت کشـور مبنـی بـر ا   ـ فرمانداران   41 ماده

                                                 
در خصوص ) 03/11/1370مصوب (ي مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده مصوبه 2ي به تبصره - 2پی نویس 

  .مراجعه شود )مندرج در همین مجموعه(تثبیت تعداد کاندیداها 
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االمکان هیأت نظـارت بـر انتخابـات    انتخابات ریاست جمهوري با حضور اعضاي هیأت اجرایی و حتی
انتخابـات شهرسـتان بـه نحـو مقتضـی اقـدام و        يشدهشهرستان نسبت به امحاي آرا و اوراق مصرف

 37و 36فرم شـماره  . (داردآن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می ينسخه مراتب را صورتجلسه و دو
  )38و 
  

  )دش فذح 26/10/1391 رد (.حذف شد -18 ماده

تواند فقط  شرایط می انتخاباتی هر شخص واجد يدر هر مرحله -)26/10/1391اصالحی ( -19 ماده

  .و کارت ملی خود رأي دهد )3پی نویس(یکبار با ارائه شناسنامه

دهندگان در خـارج از کشـور در صـورت همـراه      رأي -)26/10/1391و اصالحی  28/2/72لحاقی ا( -تبصره

  .معتبر ایرانی، رأي دهند يگذرنامه يتوانند با ارائه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می

ساعت اسـت و   10شود و مدت آن ـ اخذ رأي در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می  20 ماده

   .باشدت قابل تمدید میر صورت ضرورد

   .وزیر کشور است يـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأي در سراسر کشور به عهده 1 تبصره

   .ـ اخذ رأي باید در روز جمعه انجام گیرد 2 تبصره

  :نامهآیین
  :ـ برنامه روز اخذ رأي )1/2/1372اصالحی ( 28ماده 

-قبل از وقت مقرر در محل شـعبه حاضـر مـی    ثبت نام و اخذ رأي حداقل یک ساعت ياعضاي شعبه

پـی  (ابتدا از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایـب رئـیس و سـه نفـر منشـی     . شوند

 يهیأت نظارت بر انتخابـات و نماینـده   ياقدام و سپس صندوق اخذ رأي را در حضور نماینده )4نویس
ثبـت نـام و اخـذ رأي     ين آن، لفاف و با مهر شـعبه فرماندار باز و پس از حصول اطمینان از خالی بود

                                                 
  .دار بودن شناسنامه نیست، الزامی به عکسمجلس شوراي اسالمی 9/3/1380استفساریه مورخ به موجب  – 3نویس پی 

  .نفر باشد 5تواند تا ها می، تعداد منشی)26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات 47ي وجب مادهمبه  – 4پی نویس 
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ثبت نام و اخذ رأي در پنج نسخه منعکس و کـار ثبـت نـام و     يالك و مهر و مراتب را در صورتجلسه
اي هاي اخذ رأي بـه گونـه  چنانچه صندوق .نمایندزیر آغاز می يگانهاخذ رأي را به شرح مراحل شش

هاي تعیـین شـده بـر    به لفاف نداشته باشند، فقط محل یا محلطراحی و ساخته شده باشند که نیازي 
روز اخذ رأي و محل شکاف صندوق بـراي   يروي صندوق پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامه

  .انداختن رأي در پایان برنامه، با مهر انتخابات، الك و مهر خواهد شد
  

  رأي دهندگان  يمراجعه ياول ـ مرحله
االمکان داراي درب ورودي و خروجـی مجـزا   اید کوشش کنند محل اخذ رأي حتیاعضاي شعبه ب -1

فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نـام و اخـذ رأي    ياند طبق دستور نمایندهباشد و مأمورین انتظامی موظف
  . از ازدحام در محل اخذ رأي ممانعت نموده تا اخذ رأي در کمال آرامش انجام پذیرد

ثبـت نـام و اخـذ رأي     يدر محل شعبه )5پی نـویس (دست داشتن عین شناسنامه دهندگان با دررأي -2
  . شونداخذ رأي می يحضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه

  

  کنترل يدوم ـ مرحله
  :شودکنترل در دو مرحله انجام می

 يشعبه )6پی نویس (ا هر یک از سه منشیرئیس شعبه ی 4فرماندار یا ينماینده :الف ـ کنترل شناسنامه 
  :دهنددهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار میرأي يشناسنامه يثبت نام و اخذ رأي با مالحظه

  . شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوري همان مرحله ممهور نشده باشد - 1
اخـذ رأي وارد سـن شـانزده    آن در روز  يشناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و دارنـده  -2
   )7پی نویس (.سالگی شده باشد) 16(

، انگشـت  )8پـی نـویس   (فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی ينماینده :ب ـ کنترل انگشت 
دادن  ينماید که آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتماالً نشـانه دهنده را کنترل میدست رأي يسبابه

  . رأي است نباشد

                                                 
کنندگان باید عالوه بر همراه داشتن مراجعه )26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات 19ي به موجب ماده - 5پی نویس 
  .خود را نیز ارائه دهند کارت ملیشناسنامه، 

  .نفر باشد 5تواند تا ها می، تعداد منشی)26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات 47ي ب مادهموج به - 9و   6پی نویس 

  .سال تغییر کرده است 18، سن انتخاب کنندگان به )12/10/1385اصالحی (قانون انتخابات  36ي به موجب ماده - 7پی نویس 
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مراجعه کننده ممهور به مهر انتخابات جاري باشد و یا بر انگشت  يـ در صورتی که شناسنامه  صرهتب
فرمانـدار از رأي دادن وي   ياو اثر جوهر استامپ مشـخص شـده باشـد، بـه دسـتور نماینـده       يسبابه

  . آیدجلوگیري به عمل می
  

  ثبت نام يسوم ـ مرحله
کننده بـوده و  اطمینان از این که شناسنامه متعلق به مراجعهکنترل و حصول  يپس از انجام مرحله -1

دهنـده بـر   ها نسبت به ثبت مشخصات سجلی رأيباشد یک نفر از منشیدادن میاو واجد شرایط رأي
-اساس شناسنامه و سایر اطالعات مورد نیاز بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخـذ اثـر انگشـت رأي   

  . نمایدامضا می دهنده روي برگ تعرفه، آن را
  . نمایدهر انتخابات ممهور و به وي تحویل میرأي دهنده را به م يمتصدي ثبت نام، شناسنامه  - 2
تواند بـه منظـور   دستی برگزار شود، وزارت کشور می يچنانچه انتخابات به شیوه -)19/2/1380الحاقی ( - 3

اي هـاي جداگانـه  ، سن یا تأهـل فـرم  دهندگان از قبیل جنسگردآوري آمار و اطالعات مربوط به رأي
هـاي اطالعـاتی را هنگـام    بخشدار یا یکی از اعضاي شعبه موظفند فـرم /فرماندار ينماینده. تهیه کند

ها در پایـان بـدون آن کـه داخـل صـندوق اخـذ رأي       این فرم. دهندگان تکمیل نمایندثبت نام از رأي
  .ي ذیربط خواهد شدانداخته شوند حسب مورد تحویل بخشداري یا فرماندار

  

  اخذ رأي يچهارم ـ مرحله
انتخابـاتی   ياز تعرفه) نقطه چین(متصدي ثبت نام برگ رأي را از محل پرفراژ  -)19/2/1380اصـالحی  ( - 1

گذاري در مقابـل اسـم یکـی از    دهنده با عالمتنماید و رأيدهنده تسلیم میجدا نموده و به رأي
شته و یا عالمت دیگري و بدون ایـن کـه آن را تـا نمایـد     نامزدها، برگ رأي را بدون هر گونه نو

دهنده نـام  دستی برگزار شود، الزم است رأي يچنانچه انتخابات به شیوه. اندازدداخل صندوق می
نامزد مورد نظر خود را در محل تعیین شده در برگ رأي بنویسد، سپس برگ رأي را تـا نمـوده و   

 .  داخل صندوق بیندازند

نویسـی  ثبت نام و اخذ رأي باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي يرماندار و اعضاي شعبهف ينماینده - 2
مخفی و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شـخص دیگـري انجـام گیـرد و هـیچ یـک از       

هیأت نظـارت بـر انتخابـات و     يفرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده ياعضاي شعبه و نماینده
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-اي به عهده دارند حق توصیه به رأيافرادي که به نحوي از انحاء در شعبه وظیفه ياصوالً کلیه
دهنـده بـراي رأي   بدیهی است در صورتی کـه رأي . دهنده براي انتخاب فرد بخصوصی را ندارند

دادن نیاز به فرد دیگري داشته باشد باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتمـاد وي باشـند   
 . ماید و اعضاي شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خالف قانون انجام نگیرداستفاده ن

تخلـف یـا    يهیأت نظارت بر انتخابات یا بازرسـان وزارت کشـور در صـورت مشـاهده     ينماینده - 3
فرماندار تـذکر دهنـد و آنـان ضـمن      ياند مراتب را به اعضاي شعبه و نمایندهاعمال نفوذ موظف

یا افراد خاطی را توسط مـأمورین انتظـامی حاضـر در شـعبه تحویـل      تنظیم صورتجلسه باید فرد 
 .مقامات قضائی دهند

ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود تا هیچ فرد مسـلحی   يفرماندار یا رئیس شعبه ينماینده - 4
کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی و در جلو درب ورودي خواهد . اخذ رأي نشود يوارد شعبه

  . بود

  

  مرحله قرائت و شمارش آراء -)9پی نویس(پنجم 
 ياعضاي شعبه پس از انقضاي ساعات اخذ رأي در صورت حصول اطمینان از این که کلیه - 1

هاي رأي انداخته و فرد دیگري براي رأي دادن در محل شعبه کنندگان رأي خود را در صندوقمراجعه
درج آن در صورتجلسه با حضور محافظان هاي تعرفه و حضور ندارد بالفاصله پس از شمارش برگ

-فرماندار شمارش و قرائت آراء را آغاز می يهیأت نظارت بر انتخابات و نماینده يصندوق و نماینده
 .نمایند

اخذ رأي با  يترتیب شمارش و قرائت آراء به این صورت است که ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه - 2
هر درب صندوق اخذ رأي را باز ها را ها، تعرفهیهمکاري یکی از منش شمارش نموده، سپس الك و م

ها شماري و با تعداد برگ تعرفهکرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون این که قرائت شود برگ
 :نمایندتطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می

د اوراق اضافی از مجموع برگ ها باشچناچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه -الف
را بر روي آن قید و باطل ) باطل شد( يکه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله آراء بدون آن

  .نمایندصورتجلسه می ياخذ رأي نیز درج و در پایان ضمیمه ينموده و در صورتجلسه
                                                 

 .لذا متن آن ماده درج شده است سابق معتبر است، 28ي پنجم ماده ي، مرحلهنامهآیین 42ي ماده به موجب – 9پی نویس
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ها باشد مراتب در عداد تعرفههاي رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تدر صورتی که تعداد برگ - ب
  .شودصورتجلسه درج می

) 26و  25(پس از این که شمارش آراء به ترتیب مذکور در فوق انجام شد قرائت آراء شروع و مواد  - 3
 .آنان اجرا خواهد شد يها با تأیید هیأت نظارت بر انتخابات یا نمایندههاي ذیل آنقانون و تبصره

  

  یم صورتجلسهمرحله تنظ –)10پی نویس(ششم 
 يثبت نام و اخذ رأي شعبه که به ضمیمه يشمارش و قرائت آراء، صورتجلسه يپس از خاتمه

نسخه تنظیم و سپس تعداد رأي  پنجدستورالعمل اجرایی از طرف وزارت کشور ارسال شده است در 
. شودقید می) فرم نتایج آراء(هر یک از دارندگان رأي در پشت برگ صورتجلسه در فرم مخصوص 
ثبت نام و اخذ رأي و  يصورتجلسه پس از تنظیم به امضاي نماینده فرماندار و اعضاي شعبه

رسد و بالفاصله کلیه اوراق می  –)11پی نویس(هیأت نظارت بر انتخابات يمحافظان صندوق و نماینده
انجام  و مدارك انتخاباتی و یک نسخه صورتجلسه مذکور را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از

 يثبت نام و اخذ رأي به اتفاق نماینده ي، اعضاي شعبه)هاصندوق(الك و مهر مجدد صندوق 
رأي را به همراه دو نسخه از صورتجلسه ) هايصندوق(فرماندار در معیت مأمورین انتظامی، صندوق 

ثبت  يشعبه ضمناً ناظر و رئیس. دهنداخذ رأي و سایر مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی می يشعبه
  )22فرم شماره . (نمایندمذکور را دریافت می ينام و اخذ رأي هر کدام یک نسخه از صورتجلسه

اگر در روز اخذ رأي در مورد انتخابات اشکاالت پدید آید مراتب در قسمت انتهاي صورتجلسه ذکر و 
هیأت نظارت بر  يفرماندار و محافظان صندوق و نماینده يبه امضاي اعضاي شعبه و نماینده

  .رسدانتخابات می
دارندگان رأي فقط در فرم نتایج آراي انتخابات ریاست جمهوري که در پشت برگ تعداد رأي : توجه

                                                 
  .سابق معتبر است، لذا متن آن ماده درج شده است 28ماده  ششم ينامه، مرحلهآیین 42ي به موجب ماده – 10پی نویس

ند ي تأیید روامضاي ناظران به منزله، 9/3/1380ي مورخ بر اساس نظر مجلس شوراي اسالمی در استفساریه – 11نویسپی 
این تأیید نافی نظارت شوراي نگهبان در . شوداخذ رأي است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می

  .باشدهاي نهایی نمیبررسی



 1399 روشک ترازو تاباختنا رتفد                     انتخابات ریاست جمهوريقانون و آیین نامه 
 

 
١٣ 

 

 )22فرم شماره. (شودصورتجلسه مندرج است قید می

قرائت  يهرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهده - )12پی نویس( -29 ماده
هاي اجرایی مستقیماً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل نیایند هیأت تکمیل صورتجلسه بر آراء و

  .مذکور اقدام خواهند نمود يشعبه يصورتجلسه
  

  :دوم يروز اخذ رأي مرحله يبرنامه
  :شوددوم تکرار می ياول اخذ رأي با رعایت نکات زیر در مرحله يمرحله يبرنامه

 .کنندگان به دو مهر انتخاباتی که در جریان است ممهور نشده باشدهمراجع يشناسنامه - 1

دوم نیز  ياول انتخابات باشد به مهر مرحله يرأي دهنده داراي مهر مرحله يچنانچه شناسنامه - 2
 .شودممهور می

 اول انتخابات ریاست جمهوري باشد هنگام رأي يدهنده فاقد مهر مرحلهرأي يچنانچه شناسنامه - 3
دهنده نتواند براي بار دوم رأي شود تا رأيدوم ممهور می يدوم دو بار به مهر مرحله يرحلهگیري م
  .دهد

  

ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسـته بـه دولـت و نهادهـاي     سازمان ،هاوزارتخانه يـ کلیه  21 ماده

کارکنـان و   ،دارانفرمانـداران و بخشـ   ،استانداران ،اند که حسب درخواست وزارت کشورانقالبی موظف

بـدیهی اسـت مـدت همکـاري      ،انتخابات در اختیار آنـان قـرار دهنـد    يسایر امکانات خود را تا خاتمه

   .کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد

-اند حسب درخواست شوراي نگهبـان و هیـأت  الذکر موظفهاي فوقنهادها و ارگان يـ کلیه  تبصره

و همچنـین وزارت کشـور،    کارکنـان خـود را در اختیـار آنـان قـرار دهنـد       ،از جانـب آن  هاي منصوب

   .الزم را در اختیار آنان قرار دهند امکاناتاند فرمانداران و بخشداران موظف ،استانداران

مـاه انفصـال از خـدمت     6الـی   2آن  يو تبصره 21 يـ مجازات تخلف از ماده  86 ماده: مجازات

  . وددولتی خواهد ب
                                                 

 .لذا متن آن ماده درج شده است سابق معتبر است، 29ي ، مادهآیین نامه 42 يماده 3بر اساس بند  - 12پی نویس 
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انتخابات ریاست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و ـ  )26/10/1391 اصالحی( -  22 ماده

گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم براي انتخابات شوراها را نیز  روستا همزمان برگزار می

نام و اخذ رأي با  بتث يفراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگري نیز برگزار گردد، در هر شعبه

  .گیردبهاي مجزا براي هر انتخابات در نظر  اعضاي واحد، صندوق

سی و یکم  و در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد -)26/10/1391الحاقی ( -تبصره

سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان  ریاست جمهوري قبل از چهار يقانون اساسی دوره) 131(

ات شوراهاي اسالمی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوري از طریق توقف یا تمدید شدن انتخاب

  .گیري خواهد کرد شوراهاي اسالمی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم يدوره

هاي آمـوزش انتخابـاتی را کـه    ـ صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلف است برنامه  23 ماده

دهنـد و همچنـین   رت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخیص میوزارت کشور یا هیأت مرکزي نظا

سراسري یا محلـی صـدا و سـیماي     يهاي مربوط به انتخابات را از شبکهها و اطالعیهاعالمیه يکلیه

   .جمهوري اسالمی ایران پخش نماید

مـی در  نظیجاد نظم و جلوگیري از هرگونه بیـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ا  24 ماده

نیروهاي نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایـی   .باشندها میجریان انتخابات و حفاظت صندوق

   .و نظارت در انتخابات را ندارند

  :نامهآیین
ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شـعب ثبـت نـام و اخـذ     )18/3/1384و  1/2/1372اصالحی ( 27 ماده

تظامی حداقل دو نفر از مأمورین انتظامی را ضـمن صـدور ابـالغ در معیـت     رأي با هماهنگی نیروي ان
  )21فرم شماره . (نماینداعضاي شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اعزام می
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١٥ 

 

ولی جـزء آراي   باطلهاي رأي وي برگ يـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده  25 ماده

  :جلسه قید و آراي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شدو مراتب در صورت محسوب مأخوذه

   .قابل خواندنآراي غیر -1

   .آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد -2

  )دش فذح 17/1/1372 رد( .شد حذف -3

  )دش فذح 17/1/1372 رد( .شدحذف  -4

   .آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -5

و جـزء آراي   باطـل رأي هـاي  وي برگ يمایندهـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا ن  26 ماده

  :صورتجلسه خواهد شد جلسه قید و آراي مذکور ضمیمهو مراتب در صورت نشدهمحسوب  مأخوذه

   .صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتی باشد -1

   .زائد بر تعداد تعرفه باشد ء،آرا -2

   .آراي کسانی که به سن قانونی رأي دادن نرسیده باشند -3

   .افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد يرایی که با شناسنامهآ -4

   .به دست آمده باشد )شمارش ،صورتجلسات ،آرا ،هادر تعرفه(آرایی که با تقلب و تزویر  -5

   .غیر یا جعلی اخذ شده باشد يآرایی که با شناسنامه -6

   .آراي تکراري -7

   .ور ندارند اخذ شده باشدکسانی که حض يآرایی که با شناسنامه -8

  )دش فذح 17/1/1372 رد(.حذف شد -9

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

   .غیر از برگ رأي نوشته شده باشد يآرایی که روي ورقه -11
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١٦ 

 

هـاي  اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي یا بـرگ کل آراي مندرج در صورتجلسه ـ1 تبصره

   .نخواهد شدمحسوب  مأخوذهراي و جزء آ باطل ،تعرفه باشد

هاي رأي ید قرعه از کل برگبه ق 2ـ به تعداد آراي زائد مذکور در بند )17/1/1372اصالحی ( -2 تبصره

  .شودکسر می

  )دش فذح 17/1/1372 رد(.شدـ حذف  27 ماده

ـ در صورتی که در برگ رأي نام بیش از یک نفر نـامزد نوشـته و یـا     )17/1/1372اصالحی ( -28 ماده

   .خواهد شدمحسوب  مأخوذهاست ولی جزء آراي  باطلبرگ رأي  ،گذاري شده باشدعالمت

هـاي  صـندوق  ،یري باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظـارت گـ قبل از شروع رأي  29 ماده

اي کـه قبـل از شـروع    ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورتجلسه يبسته و ممهور به مهر شعبه ،خالی

نماینـده یـا نماینـدگان     ،گـردد نتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظیم میگیري ارأي

ها را گواهی نمایند و در صورتی که در ها و خالی بودن آنتعداد صندوق ،همربوط يهیأت نظارت شعبه

 بایـد بـه همـین ترتیـب عمـل نمـوده و       گیري نیاز باشـد کـه صـندوقی را اضـافه نماینـد     جریان رأي

  .سه گرددجلصورت

 ،ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظایفی کـه بعهـده دارد    30 ماده

   .مطالب مربوط به انتخابات را به اطالع عموم برساند

وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات ریاست جمهوري است و  -)26/10/1391اصالحی ( - 31 ماده

  :نماید تخابات با ترکیب اعضاي ذیل اقدام میزیر نظر هیأت اجرائی مرکزي ان

  )به عنوان رئیس هیأت(وزیر کشور  - 1

  )بدون حق رأي(مجلس شوراي اسالمی با انتخاب مجلس  يیکی از اعضاي هیأت رئیسه - 2
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١٧ 

 

  دادستان کل کشور - 3

  وزیر اطالعات - 4

معتمدان مردمی فرهنگی و اجتماعی به عنوان  سیاسی، هاي دینی، یتصتعداد هفت نفر از شخ - 5

  .مادهاین ) 2( و )1(هاي  تبصرهبه ترتیب مقرر در 

 يچهارساله يقبل از پایان دورهپنج ماه وزیر کشور حداقل  -)26/10/1391الحاقی ( -1 تبصره

اجتماعی کشور را که سیاسی، فرهنگی و  هاي مذهبی، نفر از شخصیت ) 30( سی ،ریاست جمهوري

این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت ) 39( يماده) 3( يصرهتبهاي مندرج در داراي صالحیت

پس از تأیید هیأت  مادهاین ) 2( يتبصرهنماید و با رعایت  مرکزي نظارت بر انتخابات معرفی می

اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل  جلسه یک هفتهمرکزي نظارت حداکثر ظرف 

با رأي مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو ) 5(مدان موضوع بند دهد که ضمن آن هفت نفر معت می

  .البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند نفر عضو علی اصلی و چهار

چنانچه هیأت مرکزي نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادي از  -)26/10/1391الحاقی ( -2 تبصره

 نیاز، افراد واجد دمور دو برابر دود، وزیر کشور موظف است به تعدامعتمدان پیشنهادي را تأیید ننم

شرایط دیگري را به هیأت مرکزي نظارت پیشنهاد نماید، هیأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف بیست و 

در هر صورت نظر هیأت مرکزي نظارت براي وزیر  .نماید ساعت نظر  خود را کتباً اعالم می) 24(چهار 

  .االتباع استکشور الزم

هیچ یک از اعضاي هیأت اجرائی مرکزي انتخابات نباید نامزد  -)26/10/1391الحاقی ( - 3 تبصره

  .انتخابات ریاست جمهوري باشند
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١٨ 

 

ستاد  دبیرشود و  اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می -)26/10/1391الحاقی ( -4 تبصره

 يیت دبیرمسئول. گردد انتخاب می پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزيانتخابات کشور به 

  .دبیر ستاد انتخابات است يهیأت اجرائی مرکزي نیز بر عهده

اکثریت و از بین  ينائب رئیس هیأت اجرائی مرکزي انتخابات با رأ - )26/10/1391الحاقی ( - 5 تبصره

  .شود اعضاي هیأت انتخاب می

ب تداخل در تصمیمات هیأت اجرایی مرکزي انتخابات نباید موج -)26/10/1391الحاقی ( - 6 تبصره

در غیر این  وري گردد؛وظایف و اختیارات نظارتی شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمه

مرجع تشخیص موضوع  .گونه اقدامی در این جهت ممنوع است صورت تصمیمات مذکور، باطل و هر

  .ت، شوراي نگهبان استبصرهاین 

نفر رسمیت  9ئی مرکزي انتخابات با حضور هیأت اجرا يجلسه -)26/10/1391الحاقی ( - 7 تبصره

  .نفر از اعضاء قابل اجرا است 7با رأي حداقل  مادهاین  )6( يتبصرهیابد و مصوبات آن با رعایت  می

شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوري پس از وصول  ينتیجه -)26/10/1391الحاقی ( - 8 تبصره

شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر  ر اعالم میوزیر کشو يگزارش هیأت اجرائی مرکزي به وسیله

  .شوراي نگهبان است يعهده

  :نامهآیین
شـوراي نگهبـان مبنـی بـر صـحت       يـ وزارت کشور پس از دریافـت نظریـه  )1/2/1372اصالحی ( 39 ماده

ن برگزاري انتخابات یا توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات ریاست جمهوري مراتب را به مسئولی
  )33فرم شماره . (نمایداجرایی انتخابات ابالغ می

شوراي نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور بالفاصله  يـ فرمانداران پس از دریافت نظریه  40 ماده
 ينتیجـه  ينهایی انتخابات ریاست جمهـوري اقـدام و ضـمن مخـابره     ينسبت به تنظیم صورتجلسه

  ) 35و  34هاي  شماره فرم. (نمایندخابات کشور ارسال مینهایی دو نسخه از آن را به ستاد انت
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١٩ 

 

تواند  وزارت کشور با اطالع هیأت اجرائی مرکزي انتخابات می -)26/10/1391الحاقی ( -9 تبصره

ها و شعب ها، بخش ار به شهرستانمأمورانی براي بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سی

  .ام کندثبت نام و أخذ رأي اعز

انتخابات با امضاي هیأت اجرایی شهرسـتان   ينتیجه يـ پس از پایان انتخابات صورتجلسه  32 ماده

شود که یـک نسـخه نـزد هیـأت اجرایـی      نسخه تهیه می 4و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در 

رکزي نظـارت  ماند و بقیه براي هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مشهرستان می

   .شودانتخابات ارسال می بر

  :نامهآیین
ها به استثناي بخش مرکزي و مرکز شهرستان هاي اجرایی بخشهیأت -)13پی نویس(-  30 ماده

ثبت نام و اخذ رأي  يشعبه يهاي آراء و مدارك و صورتجلسهبالفاصله پس از دریافت صندوق
شعب مربوطه در حضور ناظر یا ناظرین شوراي جمع آراي  يانتخابات، نسبت به تنظیم صورتجلسه

ها را به همراه دو نسخه از صورتجلسه نسخه اقدام نموده و مدارك و لوازم و صندوق پنجنگهبان در 
  )24و  23فرم شماره . (دهندتنظیمی براي اعالم و ارسال به مرکز شهرستان تحویل بخشدار می

استثناي بخش مرکزي و مرکز شهرستان موظفند  بخشداران سراسر کشور به –)14پی نویس( 31 ماده
اخذ رأي هیأت  يهاي اخذ رأي به انضمام صورتجلسهمدارك و لوازم و صندوق يدر اسرع وقت کلیه

اجرایی بخش را جهت تحویل به هیأت اجرایی مرکز شهرستان به فرمانداري مرکز شهرستان ارسال 
  )25فرم شماره . (نمایند
هاي تابعه مکلفند در اسرع فرمانداران پس از وصول نتایج اخذ رأي بخش -)15 پی نویس( 32 ماده

ر وسیله یکلی انتخابات شهرستان را به ترتیب تعداد آراء تنظیم و به ستاد انتخابات کشو يوقت نتیجه
 .ایندتلفنگرام و تلگراف گزارش نم

                                                 
 .ماده درج شده استآن سابق معتبر است، لذا عین متن  30ي ، مادهنامهآیین 42ي ماده 3بر اساس بند  - 13پی نویس 

  .ماده درج شده استآن لذا عین متن  سابق معتبر است، 31ي ، مادهنامهآیین 42ي ماده 3بر اساس بند  - 14پی نویس 
  .ماده درج شده استآن لذا عین متن سابق معتبر است،  32ي نامه ، مادهآیین 42ي ماده 3بر اساس بند  - 15پی نویس 



 1399 روشک ترازو تاباختنا رتفد                     انتخابات ریاست جمهوريقانون و آیین نامه 
 

 
٢٠ 

 

هاي اخذ رأي تا ندوقـ مسئولیت نگهداري و حفاظت مدارك انتخابات و ص )16 پی نویس(  33 ماده
  .بخشدار است يتحویل به هیأت اجرایی شهرستان به عهده

 يهاي تابعه، کلیهفرمانداران پس از دریافت صورتجلسات قرائت آراي بخشـ )17 پی نویس( 34 ماده
هاي اجرایی مرکز شهرستان تحویل هاي مربوطه را در اسرع وقت به هیأتمدارك و لوازم و صندوق

 ينتیجه يت اجرایی مرکز شهرستان با حضور هیأت نظارت نسبت به تنظیم صورتجلسهنموده و هیأ
  )26فرم شماره . (نمایندانتخابات شهرستان سریعاً اقدام می

انتخابات از هیأت اجرایی شهرستان  يـ فرمانداران پس از دریافت صورتجلسه)18 پی نویس( 35 ماده
مذکور  يیاست جمهوري و ارسال دو نسخه از صورتجلسهقانون انتخابات ر) 80( يضمن رعایت ماده

مجدد ستاد انتخابات کشور نسبت به تنظیم آگهی  يبه ستاد انتخابات کشور و همچنین وصول نظریه
  )28و  27شماره  هايفرم. (نمایندانتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام می ينتیجه
 يحداکثر دو روز پس از تاریخ انتشار آگهی نتیجه(ن مهلت قانونی ـ در پایا)1/2/1372اصالحی ( 36 ماده

هیأت اجرایی شهرستان با حضور ناظر یا ناظرین شوراي نگهبان تشکیل جلسه ) اخذ رأي در شهرستان
نسخه صورتجلسه نموده و به ) 5(نمایند و مراتب را در پنج داده و به شکایات واصله رسیدگی می

  )29فرم شماره . (ددارفرماندار تسلیم می
ـ در صورتی که تا پایان مهلت قانونی هیچ گونه شکایت به هیأت اجرایی )1/2/1372الحاقی ( - تبصره

-نسخه صورتجلسه و به فرماندار تسلیم می) 5(نرسیده باشد مراتب عدم وصول شکایت نیز در پنج 
  )30فرم شماره . (شود
رسیدگی به شکایات دریافتی از هیأت اجرایی  ينسخه صورتجلسه 3ـ فرماندار بالفاصله  37 ماده

  )31فرم شماره . (داردشهرستان را به ستاد انتخابات کشور ارسال می
فوق را به هیأت  يـ ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورتجلسات واصله موضوع ماده 38 ماده

فرم . (داردان ارسال مینهایی شوراي نگهب يمرکزي نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعالم نظریه
  )32شماره 

  

                                                 
  .ماده درج شده استآن لذا عین متن سابق معتبر است،  33ي امه ، مادهنآیین 42ي ماده 3بر اساس بند  - 16پی نویس 
  .ماده درج شده استآن لذا عین متن سابق معتبر است،  34ي نامه ، مادهآیین 42ي ماده 3بر اساس بند  - 17پی نویس 
  .ماده درج شده استآن  لذا عین متنسابق معتبر است،  35ي ، مادهنامهآیین 42ي ماده 3بر اساس بند  - 18پی نویس 
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  :شود ذیل جرم محسوب می امورارتکاب  ـ 33 ماده

  خرید و فروش رأي  - 1

  تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي در صورتجلسات  - 2

  تهدید یا تطمیع در امر انتخابات - 3

  جعلی يرأي دادن با شناسنامه - 4

  دیگري يرأي دادن با شناسنامه - 5

  أي دادن بیش از یک بارر - 6

  اخالل در امر انتخابات - 7

  ها کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه - 8

  رأي گیري و شمارش آراء تقلب در - 9

  کسی که حضور ندارد يرأي گرفتن با شناسنامه -10

اخذ رأي  ين از طرف اعضاي شعبهتوصیه به انتخاب کاندیداي معی -)26/10/1391اصالحی ( -11

  ان یا ناظران  یا هر فرد دیگر محل صندوق رأي به رأي دهندهاعم از مجری

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و  -12

  هاها و تلگرافبرگ رأي و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام

هاي رأي بدون مجوز وقردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر صندبازک -13

  قانونی

  جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی -14

  دخالت در امر انتخابات با سند مجعول  -15
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نام و اخذ رأي با اسلحه یا  دهندگان یا اعضاي شعب ثبتایجاد رعب و وحشت براي رأي -16

  بدون اسلحه در امر انتخابات 

  :گرددبه ترتیب ذیل تعیین می 33ماده  16ـ مجازات تخلف از بند  84 ماده: تمجازا

-ضـربه شـالق محکـوم مـی     74الف ـچنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا  

  . گردد

ب ـچنانچه ایجاد رعب و وحشت، خواه به تحریک یا بالمباشره همراه بـا اسـلحه باشـد و محاربـه      

  . سال حبس محکوم خواهد شد 2به شالق و یا حداکثر تا ضر 74صدق نکند تا 

  دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی -17

موضوع بند (ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند  85 ماده: مجازات

هم در این باره جعل نموده  ضربه شالق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندي 50تا ) 33 يماده 17

و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت  )19پی نویس (باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت

انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب 

  .از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد

فوق موجب گردد که جریان  يمادهچنانچه وقوع جرایم مندرج در  -  )26/10/1391اصالحی( - 1 تبصره

کلی  يثبت نام و اخذ رأي از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه يانتخابات در یک یا چند شعبه

وزارت کشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هیأت مرکزي  يانتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله

  .گردد ینظارت اعالم م

                                                 
 .قانون مجازات اسالمی مراجعه شود 542الی  523به مواد  - 19پی نویس 
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 هاي اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطالع از ارتکاب هرهیأت -)26/10/1391الحاقی ( - 2 تبصره

موضوع باید . اعالم نمایند را براي رسیدگی به مرجع قضائی ذیصالح یک از جرائم فوق، موضوع

  .مربوطه رسیدگی شود يبالفاصله توسط دادستان حوزه

قضائی را به  يقضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه يقوهـ )26/10/1391اصالحی ( -  34 ماده

   .دهد منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می

گیرد پس  نامزدها صورت می يبه تخلفات و جرائمی که به وسیله -)26/10/1391الحاقی ( -1 تبصره

  .شود تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی میرسیدگی به  ياز برگزاري انتخابات، در شعبه

تشکیالت قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیري از  -)26/10/1391الحاقی ( -  2 تبصره

  .داردمعمول می ،قوانین و مقررات مربوطه ياقدامات الزم را در محدوده وقوع جرم،
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  نفصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگا
  

  :ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط زیر باشند 35 ماده

  . سیاسی ،از رجال مذهبی -1

  . االصلایرانی -2

   .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران -3

   .مدیر و مدبر -4

   .داراي حسن سابقه و امانت و تقوي -5

   .سمی کشورمؤمن و معتقد به مبانی جمهوري اسالمی ایران و مذهب ر -6

  :ـ انتخاب کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند )12/10/1385اصالحی ( - 36 ماده

   .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران -1

  . تمام سال هجده )12/10/1385اصالحی ( -2

   .عدم جنون -3

اسـت  افـرادي کـه مسـئولیت مسـتقیم در امـر انتخابـات ری       يـ کلیه )25/8/1365اصالحی ( -37 ماده

توانند داوطلب شوند که قبـل از ثبـت نـام از    جمهوري به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می

  . سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند
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  فصل چهارم ـ هیأت اجرایی
  

بالفاصله پس از صـدور دسـتور شـروع انتخابـات از طـرف وزیـر        - )26/10/1391اصالحی ( - 38 ماده

 3هاي اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظـرف  رماندار دستور تشکیل هیأتف ،کشور

رئـیس  روز هیأت اجرایی انتخابات شهرسـتان را بـه ریاسـت خـود و عضـویت رئـیس ثبـت احـوال و         

و  باشـند مـی قضایی  ينمایندگان رئیس دادگستري و دادستان که داراي پایهدادستان یا و دادگستري 

   .معتمدین تشکیل دهدنفر از  9

هایی که شوراي اسالمی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک ـ در شهرستان و بخش1 تبصره

  )20پی نویس(.خواهد بود معتمدین مذکورنفر  8یکی از  ،نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا

نـامبرده   در صورت حضور رئیس دادگستري و دادستان در محـل،  -)26/10/1391اصالحی ( - 2 تبصره

  .مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید

  :نامهآیین
ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر انجـام انتخابـات ریاسـت جمهـوري،       9 ماده

انتخابات را به وزارت کشـور تلگـراف و تلفنگـرام و بالفاصـله دسـتور تشـکیل هیـأت         يشروع برنامه
  )3و  2 و 1هاي شماره فرم. (نمایندبعه را به بخشداران مربوطه ابالغ میهاي تااجرایی بخش

هـا، قـانون تقسـیمات کشـوري     هـا از فرمانـداري  ـ در این انتخابات مالك تبعیت بخشـداري   8 ماده
  . بندي انتخابات مجلس شوراي اسالمی مالك عمل نخواهد بودجمهوري اسالمی ایران بوده و حوزه

  

                                                 
در صورت تشکیل هیأت اجرایی  :قانون انتخابات شوراها 35ي ماده )27/1/1392الحـاقی  ( -3ي بر اساس تبصره - 20پی نویس 

جراي حکم انتخاب یک نفر از اعضاي شورا بـه عنـوان یکـی از    براي برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسالمی و ریاست جمهوري، ا
 .قانون انتخابات ریاست جمهوري منتفی است) 38(ي ماده) 1(ي معتمدین موضوع تبصره
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ن را با تأیید هیأت نظارت بـه صـورت   انفر از معتمد سیفرماندار  –)26/10/1391حی اصال( - 39 ماده

روز از تاریخ دعوت با حضور اعضاي هیـأت نظـارت و    دواي که ظرف  جلسه در. نماید کتبی دعوت می

نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمـدان   9شود،  حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می

البدل هیأت اجرایی با رأي مخفی و اکثریت نسـبی آراء انتخـاب    نفر به عنوان معتمدان علی 5و  اصلی

  .شوندمی

هـا  هاي اجرایی شهرسـتان و بخـش و کیفیـت و مهلـت تشـکیل آن     ـ تعداد اعضاي هیأت  1 تبصره

   .یکسان است

قبل مرتکـب تخلفـی   ـ معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شوراي نگهبان نباید در انتخابات   2 تبصره

   .شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد

سـن  باید داراي ایمان و التزام عملی بـه اسـالم و قـانون اساسـی و ح     مادهـ معتمدین این   3 تبصره

هـاي  شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته بـه گـروه  

   .اشندغیرقانونی نب

  :نامهآیین
نفر از معتمدین ) 30(هاي الزم سی ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسی) 1/2/1372اصـالحی  (- 12 ماده

بخش را تعیین و پس از تأیید هیـأت نظـارت مربـوط از اعضـاي اداري     /اقشار مختلف مردم شهرستان
پـی  ()دادگسـتري و یـا نماینـده وي   دادستان یا نماینده وي و رئیس ثبت احوال و رییس (هیأت اجرایی 

البـدل  نفر معتمدین منتخب براي تشکیل جلسه انتخاب معتمدین اصـلی و علـی  ) 30(و سی  )21نویس
  ) 6و 5و  4هاي شماره فرم. (آورندهیأت اجرایی دعوت به عمل می

                                                 
اداري عضو ي وي رئیس دادگستري یا نماینده )26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات 38ي به موجب ماده -  21پی نویس 

  .هیأت اجرایی است
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یـا   ها تشکیل شده باشد فرمانـدار هایی که شوراهاي اسالمی در آنها و بخشـ در شهرستان13 ماده
فرم ( )22پی نویس( .نمایدقانون ریاست جمهوري اقدام می) 38( يذیل ماده يبخشدار در اجراي تبصره

  )7شماره 
شده آنـان از بـین   نفر از معتمدین دعوت) 20(ـ پس از حضور حداقل بیست )1/2/1372اصـالحی  ( -14 ماده

نفـر را بـه عنـوان    ) 5(ی و پـنج  را به عنوان معتمدین اصـل  )23پی نویس مهم(نفر) 8(خود یا خارج هشت 
نماینـد و مراتـب   البدل هیأت اجرایی بـا رأي مخفـی و اکثریـت نسـبی آرا انتخـاب مـی      معتمدین علی
  ) 8فرم شماره . (رسدشود و به امضاي حاضران در جلسه میصورتجلسه می

صـله بـه   انتخاب معتمدین هیأت اجرایی بخش را بالفا يـ بخشداران دو نسخه از صورتجلسه  تبصره
انتخاب معتمدین هیأت اجرایی مرکز شهرسـتان   يفرمانداري و فرمانداران نیز دو نسخه از صورتجلسه

  ) 10و  9هاي شماره فرم. (دارندرا بالفاصله به ستاد انتخابات کشور ارسال می
د هیأت اجرایی مرکز شهرستان مراتب را بـه سـتا   يـ فرمانداران پس از تشکیل اولین جلسه  15 ماده

  . دارندانتخابات کشور اعالم می

  

 ناظرین شوراي نگهبان و اعضاي شـعب ثبـت نـام و    اعضاي هیأت اجرایی و یک از ـ هیچ  40 ماده

  :اخذ رأي نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندي نسبی و یا سببی داشته باشند

   .برادر و خواهر ،فرزند ،مادر ،پدر :الف ـ خویشاوندي نسبی

   .برادر و خواهر او ،مادر ،همسر و پدر :ب ـ خویشاوندي سببی

ملـزم بـه شـرکت در جلسـات و انجـام       ،ـ اعضاي هیأت اجرایی پس از پـذیرفتن عضـویت   41 ماده

   .وظایف قانونی می باشند

                                                 
  .قانون انتخابات شوراها، منتفی شده است 35ي ماده 3ي بر اساس تبصره – 22یس پی نو

تعداد معتمدین اصلی از ) 26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات ریاست جمهوري  39ي به موجب ماده -  23پی نویس 
 .اضافه شده است) نفر 9(به ) نفر 8(
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فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احـوال، دادسـتان   (ـ اعضاي اداري هیأت اجرایی   87 ماده: مجازات

ایـن قـانون بـه      47 يمـاده  2 يو تبصره  41 يدر صورت تخلف از ماده) )24پی نویس(ینده ويیا نما

مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهنـد شـد و   

هاي اجرایی و نظـارت و شـعب   اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت يدر مورد بقیه

  . باشدرأي میاخذ 

در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احـوال   -)26/10/1391اصالحی ( - 1 تبصره

دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگسـتري و دادسـتان در جلسـات، هیـأت      یا و یا رئیس دادگستري و

شـته کسـب تکلیـف    اي به مقام اجرایی مافوق اعـالم دا  اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه

  .نمایند

هیأت اجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر  -2 تبصره

  . علت غیبت به وزارت کشور اعالم دارد

دو جلسه متـوالی یـا   یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی  ،ـ هرگاه در جریان انتخابات  42 ماده

جلسات هیأت اجرایی خودداري نمایند یـا وظـایف قـانونی خـود را      حضور درمتوالی از چهار جلسه غیر

به جاي آنان به ترتیب تعداد رأي از معتمـدین   ،انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند

در صورتی که با دعـوت از اعضـاي    ،فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد يالبدل وسیلهعلی

   .تأمین خواهند نمود )تا سی نفر(مانده را از معتمدین باقی ،ل باز هم اکثریت حاصل نگرددالبدعلی

                                                 
اداري هیأت  عضوي وي رئیس دادگستري یا نماینده )26/10/1391حی اصال(قانون انتخابات 38ي به موجب ماده – 24پی نویس 

  .اجرایی است
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ـ هیأت اجرایی بخش بالفاصله پس از انتخـاب معتمـدین، تشـکیل جلسـه داده و تعـداد و        43 ماده

محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهـت طـرح   

  . دارددر هیأت اجرایی شهرستان اعالم می

اعضا رسمیت یافته  يسوم کلیهاجرایی شهرستان و بخش با حضور دوهاي ـ جلسات هیأت  44 ماده

   .و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود

هاي اسـتقرار شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأي و      ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل  45 ماده

ها در مورد تعداد و محل شعب ثبـت نـام و   هاي اجرایی بخشو تأیید و تصویب مصوبات هیأت بررسی

 ،روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوي تاریخ برگزاري انتخابـات  9 ،اخذ رأي

م و نـا جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت  ،شرایط انتخاب کنندگان ،ساعات اخذ رأي

   .نمایداخذ رأي در سراسر شهرستان می

روز تقلیـل   7روز تـا   9در صورت بروز بعضی از مشکالت با موافقت وزارت کشـور مهلـت    ـ  تبصره

  .یابدمی

  :نامهآیین
قانون انتخابات ریاست جمهـوري پـس از   )  45( يـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده  19 ماده

ثبت نام و اخذ رأي در مرکز شهرستان و بخش مرکزي و بررسی و تصـویب   تعیین محل استقرار شعب
ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشـار  هاي اجرایی بخشمصوبات هیأت

آگهی انتخابات حاوي تاریخ، ساعت برگزاري انتخابـات، محـل شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأي، شـرایط        
  ) 13فرم شماره . (نمایندت جزایی در سراسر شهرستان میکنندگان و مقرراانتخاب

ـ فرمانداران با همکاري نیروي انتظامی نسبت به انتشـار آگهـی انتخابـات در    )1/2/1372اصالحی ( 20 ماده
  ) 14فرم شماره . (نمایندسطح شهرستان اقدام می
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هاي منتشـره در سـطح شهرسـتان را بـه وزارت     ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی  46 ماده

وزارت کشـور بـه هیـأت مرکـزي نظـارت بـر        يها بوسیلهیک نسخه از این آگهی .کشور ارسال دارد

   .شودانتخابات فرستاده می

  :نامهآیین
اند سه نسخه از قانون انتخابات ریاست جمهوري فرمانداران موظف)  46( يـ در اجراي ماده  21 ماده
ي منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات کشـور و یـک نسـخه بـه سـتاد انتخابـات       هاآگهی

  ) 15فرم شماره . (استانداري ارسال دارند
  

هـاي اجرایـی شهرسـتان و بخـش پـس از انتشـار آگهـی        هیـأت  ـ)26/10/1391اصالحی ( -  47 ماده

تمدین محل را که داراي سواد خواندن از معنفر  7یا  5ثبت نام و اخذ رأي  يبراي هر شعبه ،انتخابات

  . نمایندو نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می

  :نامهآیین
قـانون نسـبت بـه تنظـیم     )  47( يهاي اجرایی شهرستان و بخش در اجـراي مـاده  ـ هیأت  22 ماده

  ) 16فرم شماره . (نمایندتعیین اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام می يصورتجلسه
انتخاب اعضاي شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأي را بـه       يـ بخشداران یک نسخه از صورتجلسه  23 ماده

  )17فرم شماره . (دارندفرمانداري مرکز شهرستان ارسال می
-ـ بخشداران در اجراي تصمیمات هیأت اجرایی نسبت به صدور حکم عضو رابط اقـدام مـی    18 ماده
  . نمایند
هیأت اجرایی مبنـی بـر تعیـین     ياند با توجه به صورتجلسهـ فرمانداران و بخشداران موظف  24 هماد

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صدور ابالغ آنان اقدام و جهت تحویل صـندوق و لـوازم و   
  ) 18فرم شماره . (مدارك ثبت نام و اخذ رأي از آنان دعوت به عمل آورند

ران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي مـدارك و  ـ فرماندا  25 ماده
اخذ رأي نموده و پـس از توجیـه    يهاي انتخاباتی را تحویل اعضاي شعبهلوازم شعبه و همچنین برگ
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برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخـذ  
  ) 19فرم شماره . (اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوندرأي، 

  

یک نفـر نایـب رئـیس و     ،ثبت نام و اخذ رأي از بین خود یک نفر رئیس يـ اعضاي شعبه  1 تبصره

نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند کـه یـک روز قبـل از اخـذ     منشی انتخاب می )25پی نویس(نفر  سه

   .براي اخذ رأي باشد مادهآ محل شعبه ،رأي

  :نامهآیین
  :ـ برنامه روز اخذ رأي )1/2/1372اصالحی ( 28ماده 

-ثبت نام و اخذ رأي حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شـعبه حاضـر مـی    ياعضاي شعبه

 پی نـویس (ابتدا از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی. شوند

 يهیـأت نظـارت بـر انتخابـات و نماینـده      ياقدام و سپس صندوق اخذ رأي را در حضور نماینـده  )25
ثبـت نـام و اخـذ رأي     يفرماندار باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن آن، لفاف و با مهر شـعبه 

بـت نـام و   ثبت نام و اخذ رأي در پنج نسخه منعکس و کـار ث  يالك و مهر و مراتب را در صورتجلسه
اي هاي اخذ رأي بـه گونـه  چنانچه صندوق .نمایندزیر آغاز می يگانهاخذ رأي را به شرح مراحل شش

هاي تعیـین شـده بـر    طراحی و ساخته شده باشند که نیازي به لفاف نداشته باشند، فقط محل یا محل
صـندوق بـراي   روي صندوق پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رأي و محل شـکاف  

  .انداختن رأي در پایان برنامه، با مهر انتخابات، الك و مهر خواهد شد
  

 ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر ایـن  يـ محل شعبه  2 تبصره

یـا   به علت حوادث غیرمترقبـه و  ،قبلی يکار آن در محل اعالم شده يکه دایر نمودن شعبه و یا اداره

ثبت نام و اخذ رأي توسط هیـأت   يهر علت دیگري مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه

رأي جدیـد در   ثبت نام و اخذ يجلسه شده و شعبهصورت اجرایی و ناظران شوراي نگهبان با ذکر علت،

                                                 
  .نفر باشد 5تواند تا ها می، تعداد منشی)26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات 47ي موجب مادهبه  –   25پی نویس
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رأي  يخواهـد شـد کـه خللـی در مراجعـه      سابق بـه نحـوي دایـر    يترین فاصله نسبت به شعبهکوتاه

   .دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطالع مردم محل برسد

فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احـوال، دادسـتان   (ـ اعضاي اداري هیأت اجرایی   87 ماده: مجازات

ن بـه  ایـن قـانو    47 يمـاده  2 يو تبصره  41 يدر صورت تخلف از ماده) )26پی نویس(یا نماینده وي

مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهنـد شـد و   

هاي اجرایی و نظـارت و شـعب   اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت يدر مورد بقیه

  . باشداخذ رأي می

   .باشدها ممنوع میـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه 3 تبصره

ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار براي هر یک از شـعب ثبـت     48 ماده

   .نماینده تعیین نماید یکنام و اخذ رأي 

  :نامهآیین
  )20فرم شماره . (فرماندار اقدام نمایند يباید نسبت به صدور حکم نمایندهـ فرمانداران می 26 ماده

  

   .دهدانتخابات بخش مرکزي را هیأت اجرایی شهرستان انجام می امور يـ کلیه 49 ماده

توانـد  هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرسـتان مـی  ـ )26/10/1391اصالحی ( - 50 ماده

هاي دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابـت ثبـت نـام و    العبور و کوهستانی و مسافتبراي مناطق صعب

توانـد در  دهد هیـأت اجرایـی شهرسـتان نیـز مـی      أي سیار تشکیلاخذ رأي مقدور نیست شعب اخذ ر

صورتی که الزم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأي سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام 

نمایندگان  اي از طرف رئیس دادگستري ونماینده نماید و در هر دو مورد باید به اطالع هیأت نظارت و
                                                 

اداري هیأت  عضوي وي ري یا نمایندهرئیس دادگست )26/10/1391اصالحی (قانون انتخابات 38ي به موجب ماده – 26پی نویس 
  .اجرایی است
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ده و مسـیر گـردش   اي از هیأت نظارت در معیـت صـندوق سـیار بـو    ایندهنامزدها برسد و همچنین نم

  .اي قید و تأیید نمایدجلسهصندوق را در صورت

  )دش فذح 17/1/1372 رد (.حذف شدـ  51 ماده

  )دش فذح 17/1/1372 رد (.حذف شدـ  52 ماده

هاي سیاسی ایران در خارج از کشور هیـأت  ها و نمایندگیها و یا کنسولگريـ در سفارتخانه  53 ماده

تـرین مقـام نماینـدگی    انتخابات ریاست جمهوري به ریاست سفیر و یا سرکنسـول و یـا عـالی   اجرایی 

نفر از  5 سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگري و یا نمایندگی سیاسی و

ایرانیان مؤمن به انقالب اسالمی مقیم آن کشور به انتخـاب و دعـوت سـفیر یـا سرکنسـول یـا مقـام        

  . گرددایندگی سیاسی تشکیل مینم

اخـذ رأي و قرائـت آرا نتیجـه را     يفـوق پـس از خاتمـه    يمـاده ـ هیأت اجرایـی موضـوع     54 ماده

تـرین مقـام نماینـدگی سیاسـی موظـف اسـت       سفیر و یا سرکنسول و یـا عـالی   .نمایدجلسه میصورت

ت امور خارجه به وزارت کشـور  مخابراتی ممکن از طریق وزار يبالفاصله نتیجه را با سریعترین وسیله

  . اعالم دارد
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  فصل پنجم ـ اعالم داوطلبی و رسیدگی به صالحیت داوطلبان
  

هـا کـه کتبـاً    االختیار آنـ داوطلبان ریاست جمهوري یا نمایندگان تام)17/1/1372اصالحی ( - 55 ماده

به وزارت کشـور مراجعـه   روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات  پنجمعرفی شده باشند باید ظرف 

 يبـرگ تصـویر کلیـه    4اعالم داوطلبی را پس از دریافـت و تکمیـل همـراه بـا      ينموده و پرسشنامه

از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به   6×4قطعه عکس  12صفحات شناسنامه و 

   .وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند

هر یک از داوطلبان ریاست جمهوري در صورت تمایـل بـه انصـراف از      ـ)17/1/1372الحاقی ( -تبصره

االختیار خود و به صـورت کتبـی انصـراف خـود را بـه      تام يداوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده

   .وزارت کشور اعالم نمایند

ـ     ،ـ وزارت کشور پـس از پایـان مهلـت قبـول داوطلبـی       56 ماده ه بالفاصـله مـدارك داوطلبـان را ب

   .داردشوراي نگهبان تسلیم می يدبیرخانه

ت آنـان  روز از تـاریخ وصـول مـدارك داوطلبـان بـه صـالحی       پنجـ شوراي نگهبان ظرف   57 ماده

   .داردجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میرسیدگی و نظر خود را صورت

 پـنج حداکثر تـا   مادهت مذکور در این ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شوراي نگهبان مد  تبصره

   .گرددروز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعالم می
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ـ پس از سپري شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صالحیت کاندیداهاي   58 ماده

مراتـب   ،پس از بررسی و اعالم عدم صالحیت وي توسط شوراي نگهبان ،ریاست جمهوري بدست آید

  )27پی نویس(.رسدوزارت کشور به اطالع عموم می يبوسیله

اعـالم داوطلبـی    يتوانند اسناد و مدارك مثبت صـالحیت خـود را ضـمیمه   ـ کاندیداها می  59 ماده

   .نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صالحیت داوطلبان به شوراي نگهبان تقدیم نمایند

 شـوراي نگهبـان اسـامی نامزدهـاي     يـ وزارت کشور موظف است پس از وصـول نظریـه    60 ماده

روز به اطالع مردم سراسر کشـور   2ریاست جمهوري را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت 

   .برساند

در مواردي که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم  ـ 61 ماده

شوراي نگهبان موظف است  ،اندات تخلف نمودههاي نظارت از قوانین و مقررگردد که اعضاي هیأت

  .ها را بالفاصله عزل و افراد دیگري را جایگزین نمایدآن

  

                                                 
به قانون لزوم رسیدگی دقیق شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات مختلف مصوب  -  27پی نویس 

  .مراجعه شود) موعهمندرج در همین مج(مجمع تشخیص مصلحت نظام  22/8/1378
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  )28پی نویس(فصل ششم ـ تبلیغات
                                                 

ي واحده الحاقی به قانون انتخابات مجلس شوراي اصالح ماده) 27/12/1370مصوب (قانون  -  28پی نویس 
  )6/5/1370مصوب (اسالمی 

   (*): گرددبه شرح زیر اصالح می) 6/5/1370مصوب (ي واحده به قانون انتخابات ـ قانون الحاق ماده ماده واحده

هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از ، دیوارنویسی و کاروان)جز در محل ستاد انتخاباتی(کارد استفاده از هرگونه پال
محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناي عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف 

متخلفین از این . ریاست جمهوري و شوراهاي اسالمی و طرفداران آنان ممنوع می باشدو  نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی
  . قانون از سه تا سی روز زندان  محکوم می گردند

ـ اعالم نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك  1تبصره 
    . تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشدکتبی مربوط به امضاي آنان 

  .     ـ این قانون از تاریخ تصویب الزم االجراست 2تبصره 
  . گرددـ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می 3تبصره 

ي واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی تفسیر قانون الحاق ماده) 14/12/1370مصوب (قانون  - (*)
        :6/5/1370 مصوب

  :موضوع استفسار
اقداماتی که گروهها، مجامع و تشکیالت جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه و  -1

مجالت هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول 
  خواهد بود یا خیر؟  ممنوعیت ماده واحده

ها و عناوین متنوع در ایام مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نام -2
   ي واحده است یا خیر؟تبلیغات پخش گردد خالف ماده

است آیا سیلک در  تعریف دقیقی از پالکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص مالك تشخیص و تعریف کدام مرجع -3
 محدوده معناي پالکارد و تراکت است؟

مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادي از  -4
 کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟ 

  .و به تصویب باید برسدآیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه  -5

  :نظر مجلس
مجلس شوراي اسالمی به شرح ذیل  6/5/1370ي واحده به قانون انتخابات مصوب قانون الحاقی ماده -ماده واحده

  :تفسیر می گردد
نامزد توانند حمایت خود را از کاندیداي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعالم و هاي هر حوزه انتخابیه میمجامع و گروه -1

   .هاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نمایدتواند حمایت اقشار و گروهمزبور می

 :ي بعددر صفحه 28 ي پی نویسادامه
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به منظور تضمین برخورداري یکسان نامزدهاي ریاست جمهـوري   ـ )26/10/1391اصالحی ( - 62 ماده

زیـر نظـر هیـأت اجرایـی      درتبلیغـات انتخابـات    از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی

  .گرددمرکزي انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می

  :اعضاي کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوري عبارتند از ـ  63 ماده

   .تام االختیار او يدادستان کل کشور یا نماینده -1

   .تام االختیار او يوزیر کشور یا نماینده  -2

  .دبیر هیأت اجرایی مرکزي انتخابات -)26/10/1391الحاقی ( -3

سـیماي   و رئیس شورا یا یکی از اعضاي شوراي نظارت بر سـازمان صـدا    )26/10/1391 الحاقی( -4

  .جمهوري اسالمی ایران به انتخاب شورا

 تـام  يوري اسالمی ایران یا نماینـده رئیس سازمان صدا و سیماي جمه -)26/10/1391اصالحی ( -5

   .االختیار او

تواند یک نفر از میان اعضاي خود یا از خارج را به منظور نظارت بـر کـار   شوراي نگهبان می ـ  تبصره

  .کمیسیون مزبور تعیین نماید

                                                                                                                                                    
 :28ي پی نویس ادامه 

اشکال است و باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بالمقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذي می -2
         .گرددي واحده فوق نمیمشمول ممنوعیت ماده

مقصود از پالکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه اي، کاغذي، مقوایی و فلزي است و سیلک نیز از جمله  -3
 .اشکال استباشد بالمصادیق و امثال اینها می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می

باشد و در هر مسؤولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیالتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می -4
شود در طول برگزاري قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی) 28(ي ي ذیل مادهصورت تبصره

 .انتخابات احضار یا بازداشت نمود

  .ي اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدامهنآیین -5
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 هاي تبلیغاتیبرنامه چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغاتـ  )26/10/1391اصالحی ( - 64 ماده

مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدهـا یـا    يدر برگیرندهسیما  و ضبط شده نامزدها در صدا

سیماي جمهوري اسالمی ایران موظف بـه حـذف    و دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا

اي مـوارد مـذکور از سـوي هـر یـک از      زنـده  يآن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامـه 

با تشـخیص کمیسـیون بررسـی     ها واقع شود، سازمان موظف استآن ينامزدهاي انتخابات یا نماینده

  .شده فرصت احقاق حق بدهدبه میزان مناسب و به صورت ضبط تبلیغات

هـا  ـ نامزدهاي ریاست جمهوري که صالحیت آنان توسط شوراي نگهبان تأیید و اسامی آن  65 ماده

ر مسـاوي از صـدا و سـیماي جمهـوري     گردد هر یک حق دارند به طواز طرف وزارت کشور اعالم می

تبلیغـات   يترتیب و تنظیم برنامـه  .هاي خود استفاده نمایندبرنامه ياسالمی ایران براي معرفی و ارائه

  . باشدکمیسیون بررسی تبلیغات می ينامزدهاي انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده

ري رسـماً از تـاریخ اعـالم اسـامی آنـان      هاي انتخاباتی نامزدهاي ریاسـت جمهـو  ـ فعالیت  66 ماده

   .پذیردساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه می  24وزارت کشور آغاز و تا  يبوسیله

اول  يدوم از تاریخ اعالم رسمی نتایج قطعـی آراي مرحلـه   يـ فعالیت انتخاباتی در مرحله  67 ماده

   .د یافتدوم ادامه خواه يساعت قبل از اخذ رأي مرحله 24شروع و تا 

گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهـاي   ـ انجام هر  68 ماده

رسمی و دولتـی دارد   يدیگري که جنبه ينماز جمعه و یا هر وسیله يریاست جمهوري از میز خطابه

هـا و  امکانـات وزارتخانـه   و فعالیت کارمندان در ساعات اداري و همچنین اسـتفاده از وسـایل و سـایر   

عمـومی   يهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی کـه از بودجـه  شرکت ،ادارات

کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانـات مزبـور ممنـوع بـوده و     استفاده می )به هر مقدار(

   .شودمجرم شناخته می ،مرتکب
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 ،هماننـد بنیـاد مستضـعفان    ،که دارایی آنان از اموال عمومی اسـت  ـ مؤسسات و نهادهایی  1 تبصره

   .باشندفوق می يمادهمشمول 

هاي دولتی و نهادها و اعضاي آنها با ذکـر سـمت خـود حـق     ها و ارگانـ ادارات و سازمان  2 تبصره

  . پالکارد بدهند ،اطالعیه ،یک از نامزدهاي انتخاباتی اعالمیه علیه هیچ یاندارند له 

هاي آن و تبصره 68ي ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده)26/10/1391اصالحی ( -88 ماده: جازاتم

و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهاي انتخاباتی نمایند و 

  .شوندمحکوم میهاي مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه همچنین مسئوالن مستقیم برنامه

هـر گونـه آگهـی تبلیغـاتی بـر روي عالئـم راهنمـایی و         ،پوسـتر  ،عکس ،ـ الصاق اعالمیه  69 ماده

تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشـی دولتـی و وابسـته بـه دولـت       ،هاتابلوي بیمارستان ،رانندگی

ـ    يممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده ب و بـه منظـور   چنین مـواردي متخلفـین را جل

هـا نیـز بایـد نسـبت بـه      ها و بخشـداري شهرداري .نمایندتعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می

محاي چنین اوراق اقدام نمایندا.   

محـاي  ـ چنانچه مأموران انتظـامی بـا دسـتور کتبـی فرمانـدار یـا بخشـدار از ا         89 ماده: مجازات

اسـتنکاف    69 يلوها و امـاکن ممنوعـه منـدرج در مـاده    ها، پوسترهاي منصوبه در تاباعالنات، عکس

گردنـد و چنانچـه افـرادي    نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می

گردندلصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شالق محکوم میعالماً در حین ا.  

هاي که در محل را  سترهاي تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتیـ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پو  70 ماده

تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب  قانونی مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان

   .شودمی
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ـ داوطلبان ریاست جمهوري و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجـه مجـاز بـه      71 ماده

   .باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شدنامزدهاي انتخاباتی نمیهتک حرمت و حیثیت 

در مواردي که افترا یا نشـر اکاذیـب باشـد همـان      71 يـ مجازات تخلف از ماده92 ماده: مجازات

و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهـد   )29پی نویس(مجازات افترا یا نشر اکاذیب است

  . بود

اخـذ   ثبت نـام و  يـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه  72 ماده

   .رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد

ثبت نـام بـراي    يمحرومیت از عضویت در شعبه 72 يمجازات تخلف از ماده ـ90 ماده: مجازات

  . باشددو دوره می

یک از داوطلبان انتخابـاتی را   حق تبلیغ له یا علیه هیچ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات  73 ماده

   .شودتخلف از این قانون جرم محسوب می .نخواهند داشت

هاي دیداري و شنیداري و مکتوب و الکترونیک و رسانه يکلیه -)26/10/1391اصالحی ( - 74 ماده

باتی درج کنند و یا مطالبی هاي مجازي، حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاسایر شبکه

 ،که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد در صورت وقوع این تخلف بنویسند

وزارت  يبه وسیله ،ساعت پس از انتشار) 18( هجده حق دارند پاسخ خود را ظرف نامزدهاي مزبور

  .ي آن در اولین زمان ممکن استمزبور مکلف به نشر فور يمزبور بدهند و رسانه يکشور به رسانه

 ،رسانی نکند یا منتشر نشودمزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطالع يدر صورتی که رسانه

یا مجله همطرازي که قبل از ممنوعیت را به روزنامه خود پاسخ نامزد  يمسؤول آن باید با هزینهمدیر

  .به درج آن در اولین چاپ نشریه است ارسال نماید و آن نشریه مکلف ،شودتبلیغات چاپ می
                                                 

  .مراجعه شود 2/3/1357قانون مجازات اسالمی مصوب  698و  697به مواد  - 29پی نویس 
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، تعطیل نشریه یا سایت 74 يـ مجازات تخلف از ماده)26/10/1391اصالحی ( -  91 ماده: مجازات

هاي مجازي از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبري یا مرکز ارسال پیامک و شبکه

در صورت . گرددضربه محکوم می 74هاي مجازي به شالق تا خبري یا مرکز ارسال پیامک و شبکه

  .شودمقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می يمشخص بودن نویسنده

چاپخانـه آگهـی تبلیغـاتی     ،ـ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی  75 ماده

   .انتخاباتی را چاپ خواهد نمود

نی دقیق چاپخانـه و تـاریخ چـاپ درج شـده     هاي تبلیغاتی چاپی باید نام و نشاـ ذیل آگهی  76 ماده

   .باشد

انـد چهـار نسـخه از هـر یـک از اوراق تبلیغـات انتخابـاتی را        ها موظفـ مسئوالن چاپخانه  77 ماده

جهت ضبط در پرونـده   ،همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان ،بالفاصله پس از چاپ

   .دارند سریعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال

هـاي کشـور   را بـه چاپخانـه   76و  75 ،74موظـف اسـت مفـاد مـواد      ـ وزارت ارشاد اسـالمی   تبصره

نامـه تأسـیس چاپخانـه و گراورسـازي     آیـین  26 يمادهبخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به 

  .تصمیم مقتضی اتخاذ نماید )30پی نویس( شوراي انقالب 27/12/1358مصوب 

  

  

                                                 
تخلف از مقررات این : 27/12/1358ي تأسیس چاپخانه و گراورسازي مصوب نامهآیین 26ي ماده – 30پی نویس 

  .رد موجب تعطیل موقت و یا لغو دائم پروانه تأسیس و کارت مدیریت خواهد بودنامه حسب موآیین
هیأت وزیران، مستند به  1/9/1371ها و واحدهاي وابسته مصوب ي تأسیس و نظارت بر چاپخانهنامهاکنون، آیین شودیادآور می

آیین نامه مزبور در خصوص این  23ماده شد که بامالك عمل می 1365قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب 
  :مورد، به شرح زیر است

 .شودنامه حسب مورد جلوگیري از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن میتخلف از مقررات این آیین - 23ماده 
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  شکایت و نحوه رسیدگی :فصل هفتم
  

هـاي گروهـی   ت انتخابات ریاست جمهوري از طریق رسانهاـ اعالم نتایج رسیدگی به شکای  78 ماده

   .از اختیارات شوراي نگهبان است

پـس از دریافـت    ده روزو در صورت ضرورت حـداکثر   یک هفتهـ شوراي نگهبان ظرف   79 ماده

را نسبت به انتخابات انجام شده بـه وزارت کشـور    انتخابات ریاست جمهوري نظر قطعی خود ينتیجه

   .نهایی را به اطالع مردم خواهد رساند يهاي گروهی نتیجهاعالم و وزارت کشور از طریق رسانه

روز پـس از   2اند از تاریخ اعالم نهایی صـالحیت داوطلبـان تـا    موظفهاي اجرایی ـ هیأت  80 ماده

مشـترك   يسـاعت در جلسـه   24ات واصله را بپذیرند و ظرف شکای ،اخذ رأي انتخابات ياعالم نتیجه

ا رسـیدگی نماینـد و نتیجـه را    هـ بـه آن  ههیأت اجرایی و ناظرین شوراي نگهبان در شهرستان مربوط

   .جلسه نموده و به وزارت کشور اعالم دارندصورت

روز از  3ظـرف  تواننـد  مـی  ،برگزاري انتخابات شکایت داشته باشند يـ کسانی که از نحوه  1 تبصره

   .تاریخ اخذ رأي شکایت مستند خود را به ناظرین شوراي نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند

نـام   ،ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود کـه مشخصـات شـاکی یـا شـاکیان شـامل نـام       2 تبصره

ي شـاکی را داشـته   و اصل امضـا  )در صورت داشتن تلفن(تلفن  شماره ،نشانی کامل ،شغل ،خانوادگی

   .باشد

ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و   3 تبصره

   .عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیري است

   .ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است 4 تبصره

   .دارندصالح قانونی ارسال میراً به مراجع ذيـ بازرسان گزارشات خود را منحص 5 تبصره
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  :نامهآیین
 80ذیـل مـاده    5موضـوع تبصـره   (ـ مراجع ذیصالح قانونی در مورد ارسال گزارشات بازرسان   6 ماده

ابـات  شوراي نگهبان، هیأت مرکزي نظارت و سـتاد انتخ :  عبارتند از) قانون انتخابات ریاست جمهوري
  . کشور

  

کـار   يشـود مـانع از ادامـه   ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسـلیم مـی    81 ماده

   .انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 ـ هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات  82 ماده

 ،در یک یا چند شعبه از جریان عادي خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شـوراي نگهبـان  

   .نمایدمزبور را باطل اعالم می يانتخابات یک یا چند شعبه

رئیس جمهور منتخب را به حضـور   ،ـ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان  83 ماده

  . نمایدفی میرهبر یا شوراي رهبري معر

   

  :مجازات: فصل هشتم
  

تخلـف  متواند هاي این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میـ مجازات  94 ماده

   .محکوم نماید ،را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگري که در قانون تعزیرات آمده است
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  :يروهمج تسایر تاباختنا اب طبترم ياههمان نییآ و نیناوق
  

  است جمهوري اسالمی ایرانقانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ری
  4/4/1364مصوب 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران شوراي نگهبان، نظارت بـر انتخابـات   ) 99(ـ طبق اصل   1 ماده

  . عهده دارد ریاست جمهوري را بر

ـ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفـر از افـراد مسـلمان و      2 ماده

سن سابقه را با اکثریت مطلق آراي اعضاي شـوراي نگهبـان بـه عنـوان     د اعتماد داراي حمطلع و مور

البـدل انتخـاب و بـه    هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علی

  . نمایدوزارت کشور معرفی می

ات را در وزارت کشور قـرار  تواند محل کار هیأت مرکزي نظارت بر انتخابـ شوراي نگهبان می 3 ماده

  . دهد

هاي انتخابـاتی و اقـدامات وزارت   مراحل انتخابات و جریان يکلیه ـ هیأت مرکزي نظارت، بر  4 ماده

شـود  هاي اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربـوط بـه صـحت انتخابـات مـی     کشور و هیأت

  . نظارت خواهد کرد

بات باید براي هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شـرایط مـذکور   ـ هیأت مرکزي نظارت بر انتخا  5 ماده

  . جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند) 2( يدر ماده

توانـد تمـام یـا برخـی از نـاظرین را مسـتقیماً       ـ شوراي نگهبان در هر مورد که الزم بداند می  تبصره

  . انتخاب نماید

ت کامل دارنـد،  کشور بر کیفیت انتخابات نظارـ هیأت مرکزي نظارت یا ناظرین که در سراسر   6 ماده

فرمانـداران و بخشـداران   . جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهنـد داد در هر مورد که سوء
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اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشـکاالت مطروحـه اقـدام نماینـد و چنانچـه       موظفند بالفاصله بر

وظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزي نظارت شـوراي  مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملح

  . نگهبان گزارش خواهند کرد

مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسـبت بـه ابطـال یـا      يـ شوراي نگهبان در کلیه  7 ماده

خـود را از طریـق    توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخـاذ تصـمیم نمـوده و نظـر    

االجرا است و هیچ نماید و نظر شوراي نگهبان در این مورد قطعی و الزمهاي همگانی اعالم میرسانه

  . مرجع دیگري حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد

ـ هیأت مرکزي نظارت باید مدارك حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف سـاختن انتخابـات را     تبصره

  . ي نگهبان بفرستدبراي بررسی و اتخاذ تصمیم به شورا

ـ پس از صدور دستور شـروع انتخابـات از طـرف وزارت کشـور چنانچـه شـوراي نگهبـان در          8 ماده

تبلیغـات و ماننـد آن تخلفـاتی     يکیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایـی، نحـوه  

تب را بـه وزارت کشـور   مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مرا

  . دارداعالم می

ـ در مواردي که توقف یا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعیین رئیس جمهور مـؤثر باشـد     9 ماده

قبل از اعالم نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رأي در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهـد  

  . شد

هاي تابعه نتایج انتخابات یک یـا  بخش اظرین در مرکز شهرستان وکه ناظر یا ن ـ در مواردي10 ماده

چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخیص ندهنـد موضـوع را بـا ذکـر دلیـل در هیـأت       

اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنـان را نپـذیرد، مراتـب بـه     
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ریاست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شـوراي  هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات 

  . االجراستنگهبان قطعی و الزم

اند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر یـا نـاظرین   هاي اجرایی موظفـ هیأت   11 ماده

اسـت  هاي اجرائـی در قـانون انتخابـات پـیش بینـی شـده       در مواردي که امضاي هیأت. تسلیم نمایند

  . امضاي ناظر یا ناظرین نیز الزم است

ـ وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأییـد  12 ماده

  . شوراي نگهبان برساند
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تثبیت تعداد کاندیداها در  خصوص در ،مجمع تشخیص مصلحت نظام هبوصم
  انتخابات

  3/11/1370مصوب 

  

خبرگـان و  مجلـس  بـه جـز انتخابـات    (انتخابـات   يتاریخ تصویب این قـانون کلیـه  واحده ـ از   ماده

 ،اي و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعـداد کاندیـداها  در سطوح مختلف منطقه )شوراهاي کشوري

   .حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد

تعداد  ،ین مورد نیاز بیش از سه نفر باشدهاي انتخاباتی که تعداد منتخبـ در آن عده از حوزه  1 تبصره

   .انتخابیه باشد يکاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه

ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهاي نمایندگی استعفا دهند و یـا    2 تبصره

انتخابـات   انده برگزار و این امر موجـب توقـف  و یا براي فرد باقی مانتخابات در بین افراد  ،فوت نمایند

  )31پی نویس(.نخواهد شد

  

                                                 
  .مرتبط است ،تاباختنا قانون 15ي با ماده – 31پی نویس 
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در انتخابات  قانون لزوم  رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده
   مختلف

  مجمع تشخیص مصلحت نظام 22/8/1378مصوب 
  

انتخابـات   حیت داوطلبـان در مراجع رسیدگی کننـده صـال   يبه موجب این قانون کلیه -واحده ماده

 قـانون اساسـی  ) 108(هشتم  به استثناي انتخابات خبرگان رهبري که مطابق  اصل یکصد و(مختلف 

اساس دالیل و مدارك معتبـر کـه توسـط مراکـز      اساس مواد قانونی و بر فند صرفاً برموظ) خواهد بود

رسی صالحیت داوطلبـان بپردازنـد و   ارسال شده است، به بر قانونی به مراجع اجرایی و نظارتیمسئول 

چنانچه صالحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صالحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مـورد  

  :داوطلب ابالغ نمایند استناد و دالیل مربوط به

 .مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعالم گردد - 1

و مدارك رد صالحیت نیـز توسـط مرجـع رسـیدگی     در صورت درخواست داوطلب باید دالیل  - 2

 :کننده به ترتیب زیر به اطالع وي رسانده شود

  .رسددالیل و مدارك کتباً به اطالع وي می» د ،ب، ج«استثناي بندهاي  موارد به يدر کلیه) الف

شـود،  اشـخاص مـرتبط مـی    در موردي که دالیل و مدارك با عفت عمومی و یا هتک حیثیـت ) ب

رسـد و در  مدارك حضوراً به اطالع وي می خص داوطلب در معرض هتک باشد دالیل وچنانچه ش

المجلس به طور کتبی تقاضا کند دالیـل و مـدارك مربـوط،    صورتی که پس از اطالع حضوري، فی

  .شودکتباً به وي ابالغ می

دیگـر  چنانچه ذکر دالیل و مدارك عالوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یـا افـراد   ) ج

  .رسدباشد، دالیل و مدارك فقط حضوري به اطالع داوطلب می
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هـا بـه داوطلـب بـه     اعـالم آن  يمدارك و نحـوه  رد مربوط به امنیت ملی اعالم دالیل وادر مو) د

تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کـل قـوا و وزیـر اطالعـات و وزیـر کشـور       

  .خواهد بود

  .دهنده اطالعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود ذکر منابع ارائه -1 تبصره

مراجع رسیدگی کننده بـه شـکایات داوطلبـان رد صـالحیت شـده مکلفنـد بـه شـکایات          -2 تبصره

در صـورت   ،دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلبان و مجریان انتخابـات اعـالم نماینـد   داوطلبان 

اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف اسـت   دهرد صالحیت شتقاضاي داوطلبان 

  .ستماع نمایددفاعیات آنان را ا توضیحات و

چنانچه شوراي نگهبان صالحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأییـد قـرار گرفتـه     -3 تبصره

ن درخواسـت  تـاریخ ابـالغ شـوراي نگهبـا     تواند حداکثر ظـرف سـه روز از  است رد نماید، داوطلب می

  .شوراي نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعالم نتیجه نماید. رسیدگی مجدد نماید

مراحـل قبلـی بـه     گیري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلبانی که صالحیت آنان دررأي -4تبصره 

  .تصویب رسیده، در مورد عدم صالحیت خواهد بود
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  در شعب اخذ رأي ريقانون حضور نمایندگان نامزدهاي ریاست جمهو
  مجلس شوراي اسالمی 30/5/1379مصوب 

  
هر یک از نامزدهاي ریاست جمهوري به تنهایی و یا چند نـامزد   ،ـ به موجب این قانون  واحده ماده

-آراء و هیأت اين استقرار دستگاه شمارشگر رایانهاماک ،توانند در هر یک از شعب اخذ رأيمشترکاً می

تواننـد در  نماینـدگان نامزدهـا مـی    .ها یک نفر نماینده داشته باشـند ا و بخشههاي اجرایی شهرستان

و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بـدون دخالـت در انجـام وظـایف      )ثابت و سیار(شعب اخذ رأي 

مراتب را کتباً به نـاظرین شـوراي نگهبـان و     ،تخلف يها حضور داشته باشند و در صورت مشاهدهآن

حضور نمایندگان  .شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعالم نمایند هیأت نظارت

هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأي و شمارش و تنظیم صورتجلسات بالمانع است و ممانعت از حضور 

اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بـوده و جـرم محسـوب     ،نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأي

قانون انتخابـات ریاسـت جمهـوري    ) 93( يماده يتبصرهگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در یم

   .محکوم خواهد شد

افـرادي کـه در ایـن    (مسـئول در شـعب اخـذ رأي    خذ رأي موظفند از حضور افراد غیرمسئولین شعب ا

 )نگردیـده اسـت  ها در شعب اخذ رأي پـیش بینـی   قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوري حضور آن

گردد و متخلف به مجازات مقرر شـده  تخلف از این موضوع جرم محسوب می ،جلوگیري به عمل آورند

   .قانون انتخابات ریاست جمهوري محکوم خواهد شد)  88( يمادهدر 

هر یک از نامزدهـا   ،نفر باشد) 6(ـ در صورتی که تعداد نامزدهاي ریاست جمهوري بیش از   1 تبصره

   .فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي یک نفر نماینده معرفی کنند توانندمی

ـ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول سـتاد تبلیغـات     2 تبصره

روز قبـل از   5االختیـار نـامزد حـداقل    تام يهر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده
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نامـه  فرمانداران موظفنـد کـارت یـا معرفـی     .رأي به فرماندار همان شهرستان معرفی گردندشروع اخذ 

ساعت قبل از روز اخذ رأي تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطـه   48نمایندگان مذکور را حداقل 

گـردد و متخلـف بـه    توسط فرمانداران جرم محسوب مـی  تبصرهتخلف از این  ،در آن شهرستان دهند

 يکلیـه  .قانون انتخابات ریاسـت جمهـوري محکـوم خواهـد شـد     )  88( يمادهات مقرر شده در مجاز

توسط وزارت کشور محاسـبه و نامزدهـا قبـل از معرفـی نماینـدگان بـه        تبصرههاي اجراي این هزینه

   .تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد

ر شهرستان فردي است که یـک هفتـه قبـل از    ـ مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها د  3 تبصره

   .شودگیري کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفی میشروع رأي

نماینـدگی   ،توانند از طرف هیچ نامزديانتظامی و اطالعاتی نمی ،ـ پرسنل نیروهاي نظامی  4 تبصره

   .یا نظارت داشته باشند

هـاي  نامزدها و یا دخالت در کار هیأت یک از حق تبلیغ له یا علیه هیچ ـ نمایندگان نامزدها  5 تبصره

رأي اخـراج و   اخـذ  يبازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه ،اخذ رأي

   .قانون انتخابات ریاست جمهوري با آنان عمل خواهد شد) 88( يمادهبرابر 

االجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر بـا ایـن   ویب الزمـ این قانون از تاریخ تص  6 تبصره

   .گرددقانون لغو و بالاثر می

  .رسدمی اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران ينامهآیین
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  نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهاي ریاست جمهوريآیین
  هیأت وزیران 16/2/1380مصوب در شعب اخذ رأي 

  

هر یک از نامزدها به تنهایی  پنج روز قبل از شروع اخذ رأي، ـ از زمان انتشار اسامی نامزدها تا  1ماده

بخش محـل  /هاي اجرایی شهرستانتوانند نمایندگان خود را به هیأتیا چند نامزد بصورت مشترك می

همان شهرستان به فرمانداري ) و سیار ثابت(هاي شمارشگر، شعب ثبت نام و اخذ رأي استقرار دستگاه

  )44و 43، 42، 41  ،40هاي شماره فرم. (معرفی نمایند

ـ از زمان انتشار اسامی نامزدها تا یک هفته قبـل از شـروع اخـذ رأي هـر یـک از نامزدهـاي         2 ماده

ریاست جمهوري در صورت تمایل بـه داشـتن سـتاد تبلیغـاتی موظـف اسـت مسـئول سـتاد تبلیغـات          

  . اتی خود را در شهرستان به صورت کتبی به فرمانداري همان شهرستان معرفی نمایدانتخاب

ـ در صورتی که نامزدهاي ریاست جمهوري مسئوالن ستادهاي انتخابات خود را در شهرستان   3 ماده

تواننـد  امضا و تفویض اختیار به فرمانداري معرفی کرده باشند، مسئوالن سـتادها مـی   يهمراه با نمونه

نامه اقـدام  این آیین) 1( يهاي قید شده در مادهبت به معرفی نمایندگان نامزدهاي مربوط در محلنس

  )46و  45هاي شماره فرم. (نمایند

بخـش  /شکیل جلسات هیأت اجرایی شهرستانبخشدارموظف است ساعت و تاریخ ت/ ـ فرماندار  4ماده

   .را به اطالع نمایندگان نامزدها در هیأت اجرایی برساند

نامه مانع ادامـه  این آیین) 1( يهاي قید شده در مادهم حضور نمایندگان نامزدها در محلـ عد  5 ماده

  . روند اجرایی انتخابات نیست

تخلف، گزارش  يها در صورت مشاهدهـ نمایندگان نامزدها و مسئوالن ستادهاي انتخابات آن  6 ماده

و هیأت نظارت شهرستان، استان و سـتاد انتخابـات   خود را به صورت کتبی به ناظران شوراي نگهبان 
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هـاي  هاي یاد شـده و سـتاد انتخابـات کشـور موظفنـد گـزارش      کنند؛ ناظران و هیأتکشور اعالم می

در ) حداکثر سه روز پس از اعالم نتـایج انتخابـات  (دریافتی را قبل از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات 

شوراي  مشترك هیأت اجرایی و ناظران يجلسهر دهند تا در اختیار هیأت اجرایی شهرستان مربوط قرا

ریافتی بـه شـوراي نگهبـان ارسـال     هاي دپس از اتمام مهلت یاد شده، گزارش. نگهبان رسیدگی شود

  .شودمی

نمایندگان نامزدها باید شـامل مشخصـات کامـل نماینـده و امضـاي       ينامهـ کارت یا معرفی  7 ماده

ي باشدهر فرماندارفرماندار و م .  

هـا  نمایندگان نامزدها توسط وزارت کشور تهیه و در اختیار فرمانـداري  ينامهـ کارت یا معرفی  8 ماده

یاد شده  يصدور به نمایندگان نامزدها تحویل داده شود؛ هزینه يگیرد تا پس از وصول هزینهقرار می

اد انتخابـات وي موظـف اسـت    شود و نامزد یا مسئول ستتوسط وزارت کشور به شرح زیر محاسبه می

مبلغ آن را به عنوان درآمدهاي عمومی دولت به حساب خزانه واریز و رسید آن را به فرمانـداري ارایـه   

  . نماید

هزینه خدمات صدور [× د نماینده معرفی شده تعدا= کل مبلغ هزینه شده براي واریز به حساب خزانه 

هزینه + با مبلغ تمام شده تهیه یک کارت یا معرفی نامه و ارائه یک کارت یا معرفی نامه حداکثر برابر 

  ]چاپ یک کارت یا معرفی نامه

ـ تأمین نیازهاي مورد تقاضاي هر یک از نمایندگان نامزدها و مسئوالن سـتادهاي انتخابـات     تبصره

  . باشد و وزارت کشور از این بابت هیچ گونه تکلیفی بر عهده نداردوي به عهده نامزد مربوط می

توانند براي حضور در بیش از یک شعبه اخذ رأي یک نماینده معرفی کننـد ولـی   ـ نامزدها می  9 ادهم

  .عدم حضور وي مانع از شمارش آرا و سایر اقدامات قانونی نیست

   


