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 1قانون اساسی از منظر شوراي نگهبان99ملی بر اصلأت

 *زييهج يي تقي

 ** س  رانشي

 چكی ه

برراي نظريات شورا  نگهبان در مقام مفسر و ناظر ااااي نشان مي 

، «ااتصوابي»، «عام»رانون ااااي22دهد ك  نظارت مذكور در اصل

ها  غيرضرور ناطي محدوديت»، «رطعي و نهايي»، «انحصار »، «اممامي»

اات. ب  رغم برتي « گير مالك اكثريت مطلق در را »و با« يرانون

ها  حقوردانان مبتني بر اصول رانون ااااي در تصوص عدم تسر  ااتدالل

  راد طلسفنظارت عام ب  مرحل  تاييد و رد صالحيت داويلبان ب  نظر مي

نظارت بر انتخابات ارتضا دارد ك  نظارت شورا  نگهبان بر رايدگي ب  

صالحيت داويلبان نيم اعمال گردد. شورا  نگهبان اگرچ  ب  ااتصوابي بودن 

نظارت تصريح داشت  اات اما مشي ايح نهاد در برراي مصوبات مجلس در 

ظارت رانوني دارد. بسيار  از موارد نشان از عدول از نظارت ااتصوابي ب  ن

اهت ها  حقوردانان در تصوص رانوني بودن نظارت دارا  وجااتدالل

ها  مواطقان نظارت ااتصوابي يا نظارت بيشتر  در مقايس  با ااتدالل

داند و در ااتطالعي اات. شورا  نگهبان نظارت بر انتخابات را اممامي مي

د  در كنار شورا  حوزه نظارت بر انتخابات، تعييح شخص، مقام يا نها

نگهبان، پذيرش نظر مرجعي ماطوق نظرات شورا  نگهبان، اعمال محدوديت 

بر صالحيت شورا  نگهبان و تعييح مالكي غير از اكثريت مطلق برا  اعالم 

 رانون ااااي اعالم نموده اات. 22نظر را مغاير با اصل
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 ااتصوابي، مفسرنظارت، انتخابات، شورا  نگهبان، نظارت ويژگان يلی و  

 ااااي، ناظر ااااي
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 مق م 

ها  مختلفي برا  مقامات و نهادها  عمومي پي  در رانون ااااي صالحيت

باشند ها  مقرر در رانون ااااي كلي و مبهم ميبيني شده اات. بسيار  از صالحيت

ظر توانند در مقام اجرا اتتالف نظر ب  وجود مورند. در ايح موارد الزم اات نك  مي

ها  مفسر رانون ااااي برا  رطع ابهام ب  دات ميد. همچنيح كلي بودن صالحيت

ها گذار عاد  با وضع رواعد  ب  تبييح و تشريح مننمايد رانونمذكور ايجاب مي

زگار گذار ااااي ااگذار عاد  بايد با نظر رانونبپردازد. رواعد وضع شده تواط رانون

ر ناظر ااااي ب  برراي اازگار  مصوبات مجلس باشند ك  برا  تاميح ايح منظو

گذار عاد  بايد با تاميح نظر متصد  پردازد. مذا رانونگذار  با رانون ااااي ميرانون

صيانت از رانون ااااي ب  تشريح و تبييح رواعد مقرر در رانون ااااي بپردازد. ب  

ن اعد مقرر در رانوايح ترتيب نظريات مفسر ااااي و ناظر ااااي زوايا  تاريک رو

نمايند. شورا  نگهبان نهاد صيانت از رانون ااااي جمهور  ااااي را روشح مي

ت دار اات. طعاميااالمي ايران اات ك  وظيف  تفسير و نظارت رانون ااااي را عهده

جا  داد و  2شورا  نگهبان در مقام نظارت ااااي را بايد در منطق رضاوت ااااي

 تحليل كرد.

ها  مقرر برا  شورا  نگهبان در رانون ااااي جمهور  صالحيتيکي از 

ا وميتي ب  طرد يوورتي مس ااالمي ايران صالحيت نظارت بر انتخابات ملي اات.

 ينظارت، اجرا  كار طرميند بربرا  حسح انجام من الزم اات  گردد،مي جمعي محول

جريانات ايااي و  ،بحث انتخابات ك  موضوعي مهم برا  اطراد .وجود داشت  باشد

د ب  يريق اومي بايمذا ا  برتوردار اات و از حساايت ويژه باشد،كشور مي ارنوشت

دارد: رانون ااااي مقرر مي22اصل. 8بر حسح اجرا  انتخابات نظارت كند نهاد 

 ،جمهور  رياات ،رهبر  تبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان شورا »

                                                                                                     
ها  حقوري مختلف مطرح رضاوت يا دادراي ااااي ك  يي چند ده  اتير در حقوق ااااي نظام ٢

اات و ب  معنا   Justice constitutionnelleشده اات، برگردان طاراي عبارت طرانسو  

هايي اات ك  برا  تضميح صيانت از رانون ااااي در برابر هنجارها  مجموع  راهکارها و روش

تريح وج  دادراي مصوبات مقنح عاد  با رانون ااااي مهم مطابقترود. برراي طروديح ب  كار مي

 (.6٨٠:  18٠٠گرجي، و 15 -11:  18٠٠ااااي اات. )نک: طاورو، 
 .٢2، ص18٠8، تابستان٢ااااي، شماره قحقو ،«نگهبان شورا  نظارت و انتخابات» جواد اياعت، 8
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ايح « .دارد عهده بر را پراي هم  و عمومي مراء ب  مراجع  و المياا شورا  مجلس

ها  ايااي ملي را بر عهده شورا  اصل ب  صورت كلي نظارت بر تمامي را  گير 

نگهبان گذاشت  اات اما كيفيت، حدود و موازم چنيح نظارتي را تعييح ننموده اات. 

عهده شورا  نگهبان ب  عنوان  روشح ااز  زوايا  تاريک اصول رانون ااااي بر

اات. مذا  رانون ااااي(21)اصل و ناظر ااااي رانون ااااي(2٠)اصل مفسر ااااي

برا  درك حدود و كيفيت نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات بايد نظريات ايح نهاد 

در مقام تفسير ااااي و نيم در مقام نظارت ااااي برراي گردند. نظارت بر انتخابات 

ها و ابعاد مختلفي اات. برتي از ابعاد نظارت بر ر شورا  نگهبان دارا  ويژگياز منظ

و برتي ديگر  (.1هبان در مقام مفسر ااااي )انتخابات مستند ب  نظري  شورا  نگ

 باشند.مي (.٢) مستند ب  نظريات شورا  نگهبان در مقام ناظر ااااي

 

 مقام مفسس يساسيير  نظارت رس ينتخارات ير نظسی  ش ريو نگهبان .1

دار برا  تفسير رانون ااااي اات. مفسر ااااي مفسر ااااي مقام صالحيت

با درتواات برتي مقامات عمومي و گاهي نيم راااً ب  تفسير مفاد رانون ااااي مي 

مييح نام  داتلي شورا  نگهبان، مقام رهبر ، رواا  روا  1٠. مطابق ماده5پردازد

توانند از شورا  نگهبان صدور نظري  تفسير  نگهبان ميا  گان  و اعضا  شورا  

از اصول رانون ااااي را تقاضا كنند. مذا در ماتان  برگمار  انتخابات دوره چهارم 

مجلس شورا  ااالمي ميت اهلل رضواني عضو طقي  شورا  نگهبان و رئيس ورت هيات 

در رانون ااااي در مركم  نظارت بر انتخابات برا  رطع اتتالف و ابهامات موجود 

رانون ااااي را 22ا  از شورا  نگهبان تفسير اصليي نام  ٢٢/٢/18٧٨تاريخ

در پااخ ب  ايح ااتفساري   1/8/18٧٨شورا  نگهبان در تاريخ .6درتواات نمود

                                                                                                     
نهم،  چاپ ميمان، تهران، ،٢ج ،يیسين يسالمي جمه رو يسااساي    ق ق محمد هاشدمي،  اديد  5

 .٢52، ص18٠8زمستان
شورا  »مشروح نام  رئيس هيات مركم  نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات ب  ايح شرح اات:  6

امر انتخابات از امور مهم  كشور اات و امت ااالمي با محترم نگهبان با االم و تحيت؛ نظر ب  اينک  

اند و مح بعد گير  در انتخابات شركت نمودهرشد انقالبي در تمام دوره ها  اتذ را  ب  نحو چشم

چنان محفوظ بماند و ايح امر مستلمم نظارت نيم بايد ب  نحو  عمل شود ك  حضور مزادان  مردم هم

يرطي كامل معمول گردد و در ايح تصوص در كيفيت جهات رعايت بي شورا  نگهبان اات تا در تمام

گردد بنا ب  مراتب ااتدعا دارد نظر تفسير  من شورا  اجرا و نظارت گاهي شائب  تداتل مطرح مي

رانون ااااي اعالم طرمايند. غالمرضا رضواني، رئيس هيات مركم  نظارت 22محترم را در مورد اصل

 «انتخابات.شورا  نگهبان بر 
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 رانون ااااي را ب  شرح ذيل اعالم كرد:22نظري  تفسير  تود از اصل

صوابي اات و شامل تمام مراحل رانون ااااي اات 22 نظارت مذكور در اصل»

 .5«شوداجرايي انتخابات از جمل  تاييد و رد صالحيت كانديداها مي

رانون ااااي تنها يک نظري  تفسير   22 شورا  نگهبان در تصوص اصل

داشت  اات اما در مقام نظارت ااااي بر مصوبات انتخاباتي مجلس با ااتناد ب  

را  تشريح بهتر ويژگي ائ  داده اات. مذا برانون ااااي نظريات متعدد  ار22اصل

نظارت مذكور در نظري  تفسير  شورا  نگهبان  (.٢.1) و ويژگي ااتصوابي (.1.1عام)

 گردد.ب  برتي از نظريات ايح نهاد در مقام نظارت ااااي نيم اشاره مي

 عام بودن نظارت .1.1

توان با توج  ب  تريح ويژگي نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات را ميمهم

ارت شورا  نگهبان ابتدا دانست. عام بودن نظ«عام بودن»نظريات ايح نهاد ويژگي

 گردد.مي (٢.1.1.(و اپس تحليل)1.1.1تبييح)

 تبييح عام بودن نظارت .1.1.1

عام بودن نظارت يعني نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات شامل تمام مراحل 

انتها  برگمار  انتخابات اعم از تاييد و رد صالحيت اجرايي انتخابات از ابتدا تا 

گردد. چنيح تعبير  از ويژگي عام بودن نظارت در نظري  تفسير  داويلبان مي

شورا  نگهبان تصريح شده اات. نظريات شورا  نگهبان در تصوص مصوبات 

انتخاباتي مجلس چ  پي  و چ  پس از ايح نظري  تفسير  دالمت بر عام بودن نظارت 

شورا  نگهبان با تاييد مصوب  مجلس شورا  ااالمي 185٢دارند. اوميح بار در اال

اليح  انتخابات مجلس شورا  8ب  صورت ضمني ويژگي عام نظارت را پذيرطت. ماده

 دارد:ك  مورد تاييد شورا  نگهبان ررار گرطت مقرر مي 1٠/11/185٢ ااالمي مصوب

ر و دعام باشد. ايح نظارت، نگهبان مينظارت بر انتخابات مجلس ب  عهده شورا  »

شورا  نگهبان هر .« 7تمام مراحل و در كلي  امور مربوط ب  انتخابات جار  اات

                                                                                                     
  ،5ج ااااي، رانون اصول تصوص در مشورتي و تفسير  ،نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  5

 .٢٢٧، ص18٠1نگهبان،  شورا  تحقيقات مركم تهران،
، 18٠٧ دادگستر، تهران، ،1ج ،1856تا1862 ،نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  مهرپور، حسديح  ٧

 .5٧2ص
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مصوب  مجلس ك  مفاد من موجب نفي نظارت بر بخشي از امور مربوط ب  انتخابات 

عدم تحديد نظارت شورا  »كند. رانون ااااي اعالم مي22گردد را مغاير با اصلمي

، «نظارت بر تاييد صالحيت معتمدان هيات اجرايي»، «نگهبان ب  مفاد يک رانون

 ،«نظارت بر انحالل هيات اجرايي»، «نظارت بر رايدگي ب  صالحيت داويلبان»

م مصاديق ويژگي عا«نظارت بر اعالم نتايج انتخابات»و«نظارت بر جريان را  گير »

باشند ك  از نظريات شورا  يمنظارت و شمول نظارت بر تمام مراحل انتخابات 

 اند.نگهبان ااتخراج شده

 عدم تحديد نظارت شورا  نگهبان ب  مفاد يک رانون .1

در مقام رد اليح  اصالح رانون انتخابات 11/1/18٠٢شورا  نگهبان در تاريخ

 1 موضوع ماده 8 مجلس شورا  ااالمي، با اشاره ب  نظري  تفسير  توي ، ماده

اليح  طوق مقرر 1موضوع ماده8انون ااااي اعالم كرده اات. مادهايح اليح  را مغاير ر

  ب رانون ايح مفاد براااس ااالمى شوراى مجلس انتخابات بر نظارت» داشت:مي

 مذكور شورا  نگهبان در مقام ايراد ب  متح طوق نظارت .8«اات نگهبان شوراى عهده

 انتخابات ب  مربوط امور كلي  در و مراحل و برا  تمام را عام ااااى رانون22اصل در

 اردمو ايح از يک طوق هيچ اصالحي  در شورا  نگهبان با اشاره ب  ايح ك  .اعالم كرد

 ايح مفاد تابع و محدود و منحصر را مذكور اصل موضوع نظارت و نشده مراعات

شورا  نگهبان  9.رانون ااااي را اعالم كرد22با اصل مغايرت من ااتنموده  اصالحي 

در ايح نظر تود ب  صراحت ب  صفت عام بودن نظارت بر انتخابات اشاره كرد و عام 

داند ك  شامل تمام مراحل و كلي  امور مربوط ب  انتخابات بودن را ب  ايح معنا مي

 باشد.مي

 ااالمي شورا  مجلس انتخابات رانون اصالح يرح 1 شورا  نگهبان ماده

يم ب  دميل اينک  نظارت شورا  نگهبان را محدود ب  مفاد را ن ٢/1٢/18٠6 مصوب

رانون  22 گرديد مغاير با اصلنمود و مانع از عام بودن من مييرح اصالحي طوق مي

                                                                                                     
 تهران، ،5ج ،يسالمي شا ريو  مجلس مصا رات  م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  ٠

 .٢1٨، ص18٠٢اول، بهار چاپ دادگستر،
 .٢٢5همان، ص 2
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رانون انتخابات  8 در ماده»داشت: طوق امذكر مقرر مي 1 ماده.10ااااي دانست  اات

ير بارت و اصالحات بعد  من، ع ٧/2/18٧٠ مجلس شورا  ااالمي مصوب

ب   11.«گردداضاط  مي مسر ط ر  ينتخاراتبعد از عبارت  چهارچ ب يی  قان ن

نظارت بر » ٧/2/18٧٠ انتخابات مجلس شورا  ااالمي مصوب رانون 8 مادهموجب 

باشد. ايح نظارت عهده شورا  نگهبان مي انتخابات مجلس شورا  ااالمي ب 

 در« مربوط ب  انتخابات جار  اات. امورااتصوابي و عام و در تمام مراحل در كلي  

رانون انتخابات مجلس، نظارت  8 يرح طوق در ماده 1 صورت محاظ اصالحي  ماده

رانون طوق پي  بيني شده اات، محدود  8عام شورا  نگهبان بر انتخابات ك  در ماده 

 گرديد. ب  چارچوب مفاد رانون طوق مي

  ت اجرايينظات بر تاييد صالحيت معتمدان هيا  2.

رانون انتخابات مجلس  52و 85، 88، 8٢، 81، 16يرح رانوني اصالح مواد

ك  چند ماه پس از اراي  1٧/1٨/18٧٨شورا  ااالمي و امحاق يک ماده ب  من مصوب

نظري  تفسير  نظارت ااتصوابي و عام شورا  نگهبان بر انتخابات ب  تصويب مجلس 

جاد محدوديت بر ويژگي عام نظارت بر شورا  ااالمي رايده اات نيم ب  دميل اي

ايح  5ماده ٢انتخابات مورد ايراد شورا  نگهبان ررار گرطت. ب  موجب تبصره

رانون و نيم دعوت از 85انتخاب و تاييد صالحيت اي نفر معتمد موضوع ماده»يرح

منها جهت انتخاب اعضاء هيات اجرايي حوزه انتخابي  مربوي  بر عهده طرماندار يا 

مركم حوزه انتخابي  مربوي  تواهد بود. من رسمت از روانيح و مقررات مغاير بخشدار 

 12.«گرددبا ايح تبصره مغو و بالاثر مي

ا  ك  تنظيم شده اصالحي ب  گون  5 ماده ٢ تبصره»ب  نظر شورا  نگهبان 

از من جهت ك  ظهور در الب حق نظارت شورا  نگهبان در برتي مراحل انتخابات 

                                                                                                     
 تهران، ،15ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  1٨

 .82٢، ص182٨اول،  چاپ دادگستر،
 .82٨همان، ص 11
 تهران، ،11ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  1٢

 .56٨، ص18٠6اول، پاييم  چاپ دادگستر،
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شورا  نگهبان با ايح بيان، اشاره ب   13.«رانون ااااي مغاير اات 22 دارد با اصل

گرديد ك  انتخاب طوق امذكر مي بايست ريد مي5ماده٢ايح مطلب دارد ك  در تبصره

و تاييد صالحيت معتمدان هيات اجرايي همراه با نظارت شورا  نگهبان انجام تواهد 

 بر يکي ديگر از مراحل انتخاباتگرطت. ب  ايح ترتيب شورا  نگهبان حق نظارت تود 

يعني نظارت بر انتخاب و تاييد صالحيت معتمدان هيات اجرايي انتخابات را مورد 

تاكيد ررار داده اات. هميح دغدغ  در تصوص نظارت شورا  نگهبان برا  مرحل  

 رايدگي ب  صالحيت داويلبان نيم ابراز شده اات.

 نظارت بر رايدگي ب  صالحيت داويلبان. 8

شورا  نگهبان معتقد اات ك  نظارت عام و  بر انتخابات ارتضا دارد تا بتواند 

در تصوص رايدگي ب  صالحيت داويلبان و نيم رايدگي مجدد ب  صالحيت 

داويلباني ك  حوزه انتخابي  تود را تغيير داده اند نفياً يا اثباتاً اظهار نظر نمايد. مذا 

 انتخابات رانون ٢٠ ماده ب  تبصره دو امحاق طوريتى ا    يرحماده واحده 1 تبصره

داويلب  ب  علت كاطي دانستح اظهارات 6/11/18٠٢ مصوب ااالمى شوراى مجلس

يج  و در نت «نظارت هيأت يا اجرائى هيأت»ب  منظور تاييد صالحيت و  با تشخيص

رانون ااااي اعالم شده  22 نگهبان مغاير با اصل شوراى منتفي شدن امکان نظارت

 مجلس نمايندگى داويلبان انتخابي  حوزه تغيير يرح اده واحدهم ٢ . تبصره14اتا

 رانون ايح موضوع داويلبان براى»داشت: مقرر مي1/1٨/18٠٢ مصوبااالمى  شوراى

 جديد انتخابي  حوزه در صالحيت مجدّد برراى يا و مجدّد نامثبت ب  نياز

حوزه انتخابي  داويلب، ثبت نام ، يعني مطابق ايح يرح در صورت تغيير 15«باشدنمى

مجدد برا  حوزه انتخابي  جديد يا برراي مجدد صالحيت و  الزم نبوده اات. 

 رد مذكور مجدد برراى ب  نياز ايالق عدم»شورا  نگهبان با بيان ايح مطلب ك 

 در جديدى مدارك ك  اات داويلبانى صالحيت تأييد مستلمم واحده ماده ٢ تبصره

كور تبصره مذ ،«ممده اات دات ب  منان صالحيت عدم ب  نسبت جديد انتخابي  حوزه

                                                                                                     
 .56٢همان، ص 18
 تهران، ،٧ج  ،يسالمي ش ريو مجلس مصا رات  م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  15

 .٢5٢، ص18٠6اول،  چاپ دادگستر،
 .11٢همان، ص 16
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 اعالم مغايرت تبصره مذكور با اصل 16.اات دانست  ااااى رانون 22 اصل مغاير را

از من جهت اات ك  ايح تبصره امکان برراي مجدد صالحيت داويلبان تغيير  22

برراي مجدد، نظارت  دانست ك  با انتفاء امکانحوزه انتخابي  داده را منتفي مي

شورا  نگهبان نيم بر يکي از مراحل انتخابات يعني تغيير حوزه انتخابي  داويلبان 

 گرديد.منتفي مي

 نظارت بر انحالل هيات اجرايي  .5

 و85، 88، 8٢، 81، 16 يرح رانوني اصالح مواد 6 ماده 6 ب  موجب تبصره

 ماده ب  من مصوبرانون انتخابات مجلس شورا  ااالمي و امحاق يک  52

در صورتيک  طرماندار يا بخشدار مركم حوزه انتخابي  در انتخاب اي » 18٧٨/1٨/1٧

رعايت بي يرطي كامل را ننموده باشد ب  تشخيص و  85 نفر معتمد موضوع ماده

داتور وزير كشور ب  طوريت هيات اجرايي انتخابات منحل و طرماندار يا بخشدار مركم 

 ماده 6 ايالق تبصره» از نظر شورا  نگهبان« گردند.عمل مي حوزه انتخابي  مربوي 

اصالحي در تصوص انحالل هيات اجرايي ب  تشخيص وزارت كشور، بدون در نظر  6

ب   .17«رانون ااااي شناتت  شد 22 گرطتح حق نظارت شورا  نگهبان مغاير اصل

  وزه انتخابي  بعبارت ديگر، از منظر شورا  نگهبان عمل طرماندار يا بخشدار مركم ح

ا با هتشخيص و داتور وزير كشور ب  دميل نظارت السل  مراتبي مقام وزارت بر من

رانون ااااي مغايرت ندارد اما انحالل هيات اجرايي انتخابات ب  تشخيص و داتور 

وزير كشور بدون محاظ حق نظارت شورا  نگهبان بر انحالل من مغاير با ويژگي عام 

 رانون ااااي اات. 22 و اصلنظارت بر انتخابات 

 گير نظارت بر جريان را . 6

 شوراى مجلس انتخابات رانون اصالح اليح  2 ماده موضوع ٢٢ تبصره ماده

برگمار  انتخابات بدون نظارت شورا  نگهبان را 15/1٢/18٠1 مصوب ااالمى

 صورت در مقرر زمان در شعب  ناظر حضور عدم» پذيرطت. ب  موجب ايح تبصرهمي

                                                                                                     
 .116همان، ص 15
پيشديح،   ،11ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  1٧

 .566و 568صص
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بر اااس  .18«شد نخواهد انتخابات اجرائى روند ادام  و شروع از مانع نام دعوت ابالغ

 اجرائى روند ادام  و شروع ك  نظر ايح از امذكرطوق ٢٢ظر شورا  نگهبان تبصره ماده ن

 ااااى رانون 22 اصل اات مغاير دانست  صحيح ناظر حضور بدون را انتخابات

نظارت عام شورا  نگهبان بر انتخابات ارتضا دارد ك  نظارت بر تمام  19.شد شناتت 

مراحل اجرايي انتخابات در رانون مقرر گردد و تبصره طوق ك  شروع يا ادام  روند 

اجرايي انتخابات بدون حضور ناظران شورا  نگهبان را مي پذيرطت مغاير با ويژگي 

 عام نظارت بوده اات.

 انتخابات نظارت بر اعالم نتايج. 5

 رانون اليح  اصالح 5 ماده موضوع 2 ماده 8 ايراد شورا  نگهبان ب  تبصره

نيم دالمت بر عام بودن نظارت 15/1٢/18٠1 مصوب ااالمى شوراى مجلس انتخابات

وز ر بيست حداكثر اات موظف نگهبان شوراى»داشت: مذكور مقرر مي تبصره دارد.

 اعالم انتخابات ب  نسبت را تود نظر كشور، وزارت تواط انتخابات نتايج اعالم از پس

 أييدت انتخابات صحت روز بيست ظرف نگهبان شوراى نظر اعالم عدم صورت در. نمايد

 بدون ك  نظر ايح از 2 ماده 8 تبصره» از نظر شورا  نگهبان 20.«گرددمى تلقى شده

 اىمعن ب  اات، نموده انتخابات صحت حکم مذكور، مدت در نگهبان شوراى نظر اعالم

رسمت  .21«اات ااااى رانون 22 اصل مغاير تبصره ايح مذا اات نظارت عم م نفى

پذيرطت زيرا يک امذكر نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات را ميطوق 8 اول تبصره

داد تا نظارت تود را اعمال نمايد اما رسمت طرصت بيست روزه ب  شورا  نگهبان مي

 ظرف نگهبان شوراى نظر اعالم عدم صورت در» عبارت ك با بيان ايح  8 دوم تبصره

را  توانست عمالً نظارت شومي «گرددمى تلقى شده تأييد انتخابات صحت روز بيست

مغاير با ويژگي عام نظارت 8نگهبان را نقض كند. مذا ب  نظر شورا ايح رسمت از تبصره

 بوده اات. 

                                                                                                     
پيشيح،  ،5ج  ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  1٠

 .٢11ص
 .٢٢5همان، ص 12
 .٢1٨همان، ص ٢٨
 .٢٢5همان، ص ٢1
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 تحليل عام بودن نظارت .1.1.٢

ها و انتقادات شورا  نگهبان بر انتخابات مورد تحليلويژگي عام نظارت 

 گوناگون ررار گرطت  اات. انتقادها عمدتاً ب  ويژگي عام نظارت ب  دميل تفکيک مقوم 

باشد. برتي مي «تشخيص صالحيت داويلبان» از مقوم  «نظارت بر انتخابات»

يرند اما مسام  پذويژگي عام نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات را مي 22حقوردانان

. ب  دانندرايدگي ب  صالحيت داويلبان را از مسام  نظارت بر انتخابات متمايم مي

زعم ايح گروه مسام  رايدگي ب  صالحيت داويلبان در نظري  تفسير  شورا  

نگهبان ب  اشتباه ب  عنوان بخشي از مراحل اجرايي انتخابات شناتت  شده و در ذيل 

بر انتخابات ررار گرطت  اات زيرا داليل حاكي از من اات  نظارت عام شورا  نگهبان

ك  نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات شامل نظارت بر تاييد و رد صالحيت داويلبان 

ب  حسب مفهوم عرطي و متبادر ب  ذهح  -1شود. برتي از ايح داليل عبارتند از: نمي

 انچ  صالحيت هيچ يکانتخابات غير از مقوم  تشخيص صالحيت داويلبان اات. چن

شود ك  انتخابات متورف شده اات بلک  گفت  از داويلبان تاييد نگردد گفت  نمي

گردد و ايح ب  معنا  من اات ك  تا صالحيت عده ا  شود انتخابات برگمار نميمي

رواعد ااااي مربوط ب  انتخابات  -٢تاييد نگردد برگمار  اصل انتخابات ممکح نيست. 

عالوه بر شنااايي صالحيت نظارت بر انتخابات برا  شورا  نگهبان، رياات جمهور  

 دانند. صالحيترايدگي ب  صالحيت داويلبان را نيم از وظايف شورا  نگهبان مي

رانون ااااي ب  شورا   22 نظارت بر انتخابات رياات جمهور  ب  موجب اصل

يت ايدگي ب  صالحنگهبان اعطا شده اات اما مبنا  صالحيت شورا  نگهبان برا  ر

مطابق  -8رانون ااااي اات.  11٨ اصل 2 داويلبان انتخابات رياات جمهور  بند

دارا  از جهت جمهور  رياات داويلبان صالحيت» رانون ااااي 11٨ اصل 2 بند

 نگهبان تأييد شورا  ب  يز ينتخارات قبلميد، بايد مي رانون در ايح ك  شرايطي بودن

رانون  22 و اصل 11٨ اصل 2مقايس  بند  .«براد تأييد رهبر  ب  اول رهوو در د
                                                                                                     

ايالعات،  تهران، ،يیسين يسالمي جمه رو  ك مت ساختار و يساسي  ق ق ،شعباني، راام ٢٢

 ،انييوطلب صال یت تشخیص و ينتخارات رس نظارت ،علينقي،اميرحسيح ، و نيم 1٠1، ص18٠5

 ،عم مي  ق ق تح الت يرس تقسیسيت جواد ، زاده،تقي؛ و 56و55، صص18٧٠ني،  تهران،

 .182٨-21تحصيلي اول مازندران، نيمسال دانشگاه ايااي علوم و حقوق دانشکده
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گذار ااااي بر تاييد صالحيت داويلبان تصد  رياات ااااي ب  ويژه تصريح رانون

و «نظارت بر انتخابات» ، تمايم ميان مرحل «ربل از انتخابات» جمهور  در مرحل 

 -5كند. مقنح ااااي را نمايان مياز منظر « تشخيص صالحيت داويلبان» مرحل 

رانون ااااي بر عهده شورا  نگهبان گذاشت   22 در اصل« نظارت بر انتخابات»

رانون ااااي برا  اوميح دوره انتخابات رياات  11٠ اات. ايح نظارت در اصلشده

جمهور  بر عهده انجمح نظارت گذاشت  شده اات. اگر نظارت شامل تشخيص 

بايست تشخيص صالحيت داويلبان اوميح دوره گرديد مييم ميصالحيت داويلبان ن

 گرطت اما تاييد صالحيتانتخابات رياات جمهور  نيم بر عهده انجمح نظارت ررار مي

بر عهده مقام  11٨ اصل 2 داويلبان رياات جمهور  برا  اوميح دوره بر اااس بند

ر تصوص اينک  در مجلس برراي نهايي رانون ااااي د -6 23.رهبر  بوده اات

شورا  نگهبان مسوول نظارت بر انتخابات رياات جمهور  باشد اتتالف نظر  وجود 

نداشت  اات اما در تصوص اينک  تاييد صالحيت داويلبان رياات جمهور  بر عهده 

شورا  نگهبان باشد مباحث بسيار  مطرح شده اات. اگر تاييد صالحيت داويلبان 

بايست در تصوص من بحثي مجما شد يبعاً نمي يک مرحل  از انتخابات تلقي مي

بر اااس رانون انتخابات و مييح نام  داتلي مجلس تبرگان  -5گرطت. صورت مي

ز ا تشخيص صالحيت داويلبان اوميح دوره مجلس تبرگان رهبر  بر عهده ا  تح

ها  بعد بر عهده طقها  ها  علمي  و برا  دورهاااتيد معروف دروس تارج حوزه

 نگهبان ررار گرطت  اات و حال منک  نظارت بر انتخابات تبرگان مطابق اصل شورا 

اظهار نظرها  برتي از اعضا   -٧ 24.رانون ااااي بر عهده شورا  نگهبان اات 22

شورا  بازنگر  رانون ااااي نيم بر عدم تسر  نظارت عام شورا  نگهبان بر انتخابات 

 25.مت داردب  مرحل  تاييد و رد صالحيت داويلبان دال

                                                                                                     
 .1٠٨-1٠٢صص ، پيشيح،شعباني، راام ٢8
 ، پيشيح.تقي زاده، جواد ٢5

كروبي: ناظر بايد »در اينجا ب  بخشي از مذاكرات شورا  بازنگر  رانون ااااي اشاره مي گردد:  ٢6

بايد شركت بکند يا نکند؟ منشي)يمد (: نظارت بر انتخابات اات،  )داويلب( امضا هم بکند ك  ايشان

 ص رت)نک: « نظارت بر انتخابات تصريح شده ااتانتخابات مجلس، رياات جمهور ، انتخابات! 

 عمومي روابط و طرهنگي امور تهران، اداره ،8، جمشسوح مذييسيت ش ريو رازنگسو قان ن يساسي
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در مقابل نظر منتقديح شمول نظارت عام شورا  نگهبان ب  مرحل  تاييد يا 

رويکرد  تاييد  نسبت ب  تفسير  26رد صالحيت داويلبان، برتي از حقوردانان

نظارت بر امر انتخابات، دارند ك  شورا  نگهبان از عام بودن نظارت داشت  و بيان مي

گير  و جنب  پيبايد  او  وروع تخلف و از ديگربايد جنب  پيشگير  از  او از يک 

تمام موارد و مراتب  ايح نظارت .تعقيب در رطع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد

ود. مذا شميشامل را مربوط ب  مموم صحت انتخابات و دراتي نمايندگي و نمايندگان 

از ابتدا  داويلبي تا انتها  اعالم نتيج  انتخابات موضوعيت  بر انتخابات ظارتن

ا توج  ب  اينک  صحت انتخابات ب  يور كامل مورد انتظار اات، شورا  د و بيابمي

ق ح نگهبان در هر مرحل  ك  در تکويح نمايندگي و ارنوشت انتخابات موثر باشد

برراي صالحيت : »تمعتقد اانيم ر دكتر حسيح مهرپومرا   .نظارت تواهد داشت

و بر عهده شورا  نگهبان  كانديداها در مورد رياات جمهور  و تبرگان مستقيماً

هيأت  چون ب  عهده هيأت اجرايي اات. اات و در مورد مجلس،طقها  ايح نهاد 

اجرايي ممکح اات در اجرا برا  اعالم صامح بودن يا صامح نبودن كانديدايي موازيح 

 .27«در ايح زمين  هم نظارت دارد مذا مقام ناظر يبيعتاً نکند،رانوني را درات رعايت 

منتقديح شمول نظارت شورا  نگهبان ب  مرحل  تشخيص صالحيت داويلبان 

معتقدند ك  رانون ااااي صالحيت نظارت بر تشخيص صالحيت داويلبان را ب  

ظارت نشورا  نگهبان واگذار نکرده اات و مذا تفسير شورا  نگهبان مبني بر تسر  

بر انتخابات ب  مرحل  تشخيص صالحيت داويلبان نادرات اات. ب  رغم وجاهت 

راد ك  واگذار  نظارت بر تشخيص از ااتدالل ها  مذكور ب  نظر مي بسيار 

صالحيت داويلبان ب  شورا  نگهبان ضرور  اات. تشخيص صالحيت داويلبان 

الحيت روه مجري  اات انتخابات مجلس شورا  ااالمي وظيف  ا  اجرايي و در ص

دهد. ذينفع بودن روه مجري  در انتخابات ب  ها  اجرايي انجام ميك  از يريق هيات

                                                                                                     
 (.155٨ ، ص18٠٨ مجلس،

 درسم ،«ااتطالعي ن  و ااتصوابي ن  اات، انضبايي نگهبان شورا  نظارت» ،هاشمي، ايد محمد ٢5

 .1٠1-1٠٢، صص18٠٢، 81شماره انساني، علوم
 همشددهر ، روزنام  ،«ااددتصددوابي نظارت اددام  ده پرونده ااددتصددواب، عصددر» ،جواد محمد روح، ٢٧

 .٢1، ص٧/٧/18٠1مورخ
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احتمال رو  جريان صحيح رايدگي ب  صالحيت داويلبان را تحت امشعاع ررار 

؛ مذا اگر با ااتناد ب  برتي از اصول رانون ااااي و بدون محاظ موضوعاتي 28تواهد داد

ها انت از حقوق داويلبان در مرحل  رايدگي ب  صالحيتموضوعاتي مانند مموم صي

و مموم اجرا  صحيح رانون در ايح مرحل ، ب  تحليل و ااتدالل در تصوص عدم 

تسر  صالحيت عام نظارتي شورا  نگهبان بر انتخابات ب  مرحل  رايدگي ب  

ر ها  اجرايي ب  عنوان زيها  هياتها پرداتت  شود راه برا  تود ار صالحيت

شود. مذا الزم اات نهاد يا مجموع  روه مجري  برا  نقض حقوق انتخاباتي باز مي

راد مقامي برا  نظارت بر تشخيص صالحيت داويلبان نيم تعييح گردد. ب  نظر مي

ك  هيچ مرجعي در ايح حوزه كارممدتر از تود شورا  نگهبان نيست. شورا  نگهبان 

 انتخابات را ااتصوابي اعالم نموده اات.در نظري  تفسير  تود كيفيت نظارت بر 

 ااتصوابي بودن نظارت .1.٢

 30و ااتصوابي (طالعياتا)29ايالعينظارت را ب  دو دات   در منابع ااالمي،

. در نظارت ااتطالعي صرف ايالع ناظر در محدوده مورد نظر 31اندتقسيم نموده

اردامات تود را يبق  نسبت ب  اعمال عامل، كاطي اات. در ايح نوع نظارت عامل بايد

. ب  عبارت ديگر، در نظارت ايالعي، ناظر از يريق 32مقررات ب  ايالع ناظر برااند

گير  و عمل( كيفيت عمل نماينده يا متومي را )و ن  دتامت در تصميم مگاه شدن

تحت نظر مي گيرد. در ايح نوع از نظارت، ناظر مکلف اات ادم  تود را ضميم  

ب  مرجع حکميت تسليم نمايد. اما در  طسخ يک ررارداد( )مثالً درتواات مشخص

نظارت ااتصوابي اتتيارات ناظر تا حد  اات ك  در صورت عدم رضايت و تاييد ناظر 

منظور از نظارت  33.اعتبار تواهد بودكلي  اردامات انجام شده تواط عامل بي

د ناظر الحديصو ااتصوابي ايح اات ك  اعمال حقوري زير نظر مستقيم و با تصويب 

                                                                                                     
 .58٧، ص18٠5ميمان،  تهران، ،يساسي آزييو هاو و رشس  ق ق ،هاشمي، ايد محمد ٢٠

٢2 Informative 
8٨ Approbative 

 .٢2پيشيح، ص ،اياعت، جواد 81
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در نظارت ااتصوابي،  34.ايح اعمال، امبت  بدون مواطقت ناظر اعتبار ندارد شود.انجام 

اذن ناظر)و در حقيقت مواطقت او(شرط صحت عمل نماينده يا متومي اات. ااتصوابي 

نظران ررار گرطت  و ب  ان بر انتخابات مورد برراي صاحببودن نظارت شورا  نگهب

ويژگي نظارت بر انتخابات مطرح شده اات. ااتصوابي بودن  عنوان برجست  تريح

 گردد.( مي٢.٢.1( و اپس تحليل)1.٢.1نظارت شورا  نگهبان ابتدا تبييح)

 تبييح ااتصوابي بودن نظارت .1.٢.1

شورا  نگهبان در مقام برراي مصوبات انتخاباتي مجلس و در ااتنادات ب  

نظارت ااتصوابي توي  بر انتخابات رانون ااااي تنها در يک مورد ب   22 اصل

تصريح نموده اات. امبت  نظريات ديگر  وجود دارند ك  ب  صورت ضمني ب  

ااتصوابي بودن نظارت شورا  نگهبان دالمت دارند. بر اااس ويژگي ااتصوابي 

نظارت، عمل مجر  بدون اعمال نظارت ناظر اعتبار ندارد؛ بنابرايح مصوبات انتخاباتي 

ژگي عام نظارت ب  ايح دميل ك  ناطي نظارت شورا  نگهبان بر برتي اعمال مغاير با وي

رتي ب باشند با ويژگي ااتصوابي نظارت نيم مغايرت دارند. امبت مجريان انتخابات مي

اير با غاز مصوبات انتخاباتي مجلس ب  رغم اينک  نارض ويژگي عام نظارت نيستند م

رانون  22 ط شورا  نگهبان مغاير با اصلباشند ك  تواويژگي ااتصوابي نظارت مي

 اند.ااااي شناتت  شده

ابطال، تصحيح يا تاييد نتايج انتخابات تواط شورا  نگهبان ناشي از ويژگي 

 باشند. در نظارت ايالعي ناظر چنيحااتصوابي نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات مي

 نتيج  انتخابات ك  ناشي هايي را ندارد. اعالم نظر شورا  نگهبان در تصوصصالحيت

مام يا ت يرطا  ياتایی  از نظارت ااتصوابي و  بر انتخابات اات مي تواند با اعالم 

 اليح  ٢2 ماده موضوع ٧٢ رسمتي از انتخابات همراه گردد. مذا شورا  نگهبان ماده

را ب  ايح دميل ك  15/1٢/18٠1 ااالمي مصوب شوراى مجلس انتخابات رانون اصالح

 22 اصل مغاير«اات شده نگهبان شوراى يستص يرى و كامل نظارت اعمال زا مانع»

 نگهبان شوراى هرگاه»داشت: ايح ماده مقرر مي 35.اعالم كرده اات ااااى رانون

                                                                                                     
 .1٠5پيشيح، ص ،هاشمي، ايد محمد 85
 ،5ج ،يسااالمي شاا ريو مجلس مصاا رات م ري ير نگهبان شاا ريو نظسیات مجم ع نک:  86
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 ج نتي در ك  نحوى ب  حوزه يک مراء از تعدادى يا و حوزه يک انتخابات ابطال بر نظر

 تود ىرانون مستندات و مدارك و دالئل اات مکلف باشد، داشت  باشد مؤثر انتخابات

گرديد ك  از ظاهر ايح ماده چنيح ااتنباط مي .36«نمايد اعالم كشور وزارت ب  را

ابطال انتخابات يک حوزه يا تعداد  از مراء يک حوزه ك  در نتيج  انتخابات موثر 

 ،شود ك  ايح نهاد برا  ابطال داليلاات در صورتي از شورا  نگهبان پذيرطت  مي

مدرك و مستندات رانوني توي  را ب  وزارت كشور ارائ  دهد. تکليف ناظر ب  ارائ  

دالئل، مدارك و مستندات رانوني برا  اثبات مدعا  تود از موازم نظارت ايالعي 

باشد زيرا در نظارت ايالعي اات ك  بار اثبات مدعا و ارائ  مدرك بر عهده ناظر مي

ب  ارائ  دالئل، مدارك و مستندات رانوني مغاير با مذا تکليف شورا  نگهبان  37.اات

ويژگي ااتصوابي نظارت اات. ارائ  دالئل، مدارك و مستندات رانوني زماني معنا دارد 

ك  نظارت طقط بر اااس رانون و ب  عبارتي نظارت رانوني باشد، در حامي ك  شورا  

ي نظارت ااتصوابنگهبان معتقد اات ك  نظارت و  بر انتخابات ااتصوابي اات. 

اعمال حقوري زير نظر مستقيم و با طراتر از نظارت رانوني اات و ب  ايح معناات ك  

. مذا ورتي ك  در انجام نظارت، صالحديد و تصويب و صالحديد ناظر انجام شود

مصلحت انديشي ناظر مالك باشد نمي توان ارائ  دالئل، مدارك و مستندات رانوني 

 ر داد.را از تکاميف ناظر ررا

شورا  نگهبان بر انتخابات اعالم نظر ايح نهاد در  عاممرحل  نهايي نظارت 

تصوص نتيج  انتخابات اات ك  ب  صورت تاييد يا ابطال كلي يا جمئي انتخابات 

گيرد. چنيح اعالم نظر  از منجا ك  در تصوص كيفيت نظارت بر انتخابات انجام مي

بنابرايح نفي  38.بر انتخابات دالمت دارد اات، بر نظارت ااتصوابي شورا  نگهبان

اعالم نظر شورا  نگهبان در تصوص نتيج  انتخابات، عالوه بر مغايرت با ويژگي عام 

 انتخابات رانون اليح  اصالح8٢نظارت، نارض ويژگي ااتصوابي نظارت نيم اات. ماده

رانون  ٧5 ب  منظور اصالح تبصره ماده15/1٢/18٠1 مصوب ااالمى شوراى مجلس

                                                                                                     
 .٢8٢پيشيح، ص

 .٢٢٢همان، ص 85
 .56پيشيح، ص ،علينقي، اميرحسيح 8٧
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رانون عبارت  ٧5 در تبصره ماده»داشت: مقرر مي ٧/2/18٧٠ انتخابات مجلس مصوب

رانون  ٧5 مطابق تبصره ماده .«شودحذف ميپس يز يعالم نظس ش ريو نگهبان 

 اعالم از پس نظارت و اجرائي ها هيأت اعضا  از هريک ك  صورتي در» امذكرطوق

 تا و محسوب رانون از متخلف كنند، توددار  اعتبارنام  امضاء از نگهبان شورا  نظر

از نظر  .39«شد تواهد محروم نظارت و اجرائي ها هيأت در عضويت از اال ده

 ٧5 ماده تبصره از نگهبان ش ريى نظس يعالم يز پس عبارت حذف» شورا  نگهبان

  ك نمايدمى تجويم نگهبان شوراى نظارت بدون را انتخابات صحت ،81 ماده موضوع

 ماده ايح مذا اات مورد ايح در ااااى رانون 22 اصل موضوع نظارت حذف منمم  ب 

پس از اعالم نظر شورا  » حذف عبارت .40«شد شناتت  اصل ايح مغاير جهت ايح از

زمين  را برا  تجويم صحت انتخابات بدون نظارت شورا  نگهبان طراهم « نگهبان

را  نگهبان بر اعالم نتيج  كرد. مطابق متح مصوب مجلس حتي اگر نظارت شومي

ها  اجرايي و نظارت موظف ب  امضا  گرديد، اعضا  هياتانتخابات انجام نمي

ها  اجرايي و نظارت ب  اند و حال منک  امضا  اعتبارنام  تواط هياتاعتبارنام  بوده

پس از اعالم نظر شورا  » معنا  تاييد صحت انتخابات اات. مذا حذف عبارت

توانست زمين  منتفي شدن نظارت شورا  نگهبان بر مي ٧5 صره مادهاز تب «نگهبان

 نتايج انتخابات و نقض ويژگي ااتصوابي بودن نظارت را طراهم كند.

 تحليل ااتصوابي بودن نظارت .1.٢.٢

در تصوص دراتي يا نادراتي ااتصوابي بودن نظارت شورا  نگهبان بر 

رانون ااااي بدون  22 نظارت در اصلها  زياد  وجود دارد. واژه انتخابات نوشت 

دارد. در ميان  «ايالق» اات و در اصطالح ريد ااتصوابي يا ايالعي ب  كار رطت 

توان از ااتاد دكتر ناصر رائليح ب  نظارت ايالعي در صورت مطلق بودن نظارت مي

 اركاتوزيان نام برد. ايشان با اشاره ب  اصل عدم واليت، ردر متيقح از مفهوم نظارت 
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در تاييد ايالعي بودن نظارت  42برتي از حقوردان 41.دانندمي «نظارت ايالعي»

شورا  نگهبان بر انتخابات، عالوه بر ااتناد ب  اصل عدم واليت، معتقدند ك  حتي 

در حوزه حقوق  اگر بتوان ب  ااتصوابي بودن نظارت)در شرايط ايالق ايح مفهوم(

امف( نظر داد، بايد توج  داشت ك  ها  رو  مخ)ب  رغم وجود ديدگاه تصوصي

اصل عدم »هايي ماهو  با حقوق تصوصي دارد. يبيعت حقوق عمومي تفاوت

)تعبير ديگر  از اصل عدم واليت( از اصول حاكم بر حقوق عمومي مويد « صالحيت

كرد  ا  تفسيرتوان من را ب  گون ايح نکت  اات ك  در شرايط ايالق يک مفهوم نمي

ها  عمومي و يا صالحيت اركان دومت در مقابل حقوق و مزاد ها  ك  صالحيت

 برتي از اركان دومت در برابر برتي ديگر تواع  يابد. ايالق مفهوم نظارت در اصل

رانون ااااي نيم مشمول هميح حکم اات و تسر  من ب  مموم درياطت تاييد  22

 شود.ااتنباط نمي)ااتصواب(، واليتي اضاطي اات ك  از رانون ااااي  مقام ناظر

برتي ديگر از حقوردانان از انتخاب بيح ااتصوابي يا ايالعي بودن نظارت  

شورا  نگهبان اجتناب نموده و مفهومي متفاوت از ايح دو مفهوم را ك  منطبق با 

اند. از نظر ااتاد ايد محمد هاشمي باشد ب  كار بردهمفاهيم حقوق عمومي نيم مي

ر دنتخابات ن  ااتصوابي و ن  ايالعي، بلک  انضبايي اات. نظارت شورا  نگهبان بر ا

شدن داويلب نمايندگي طراهم نباشد، نظارت، چنانچ  شرايط انتخابنوع از ايح 

حق رد صالحيت من داويلب و در صورت اثبات نادراتي انتخابات و    نگهبانشورا

م مذكور ب  منمم  در ايح صورت، اردا اعالم نتيج  من، حق ابطال من را تواهد داشت.

يک عمل رضايي تواهد بود ك  شورا  نگهبان، همانند يک دادگاه، اردام ب  رايدگي، 

كند، بدون منک  مبادرت ب  صدور حکم مي قان نو مستدل و مستند ب  مواد 

انجام وظيف  نظارتي من بر انتخابات شي اعضا  شورا در يصالحديد و مصلحت اند

رتي شبي  نظارت شورا  رانون ااااي طرانس  بر صحت دتامت داشت  باشد. چنيح نظا

 .43انتخابات اات
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برتي ديگر از حقوردانان معتقدند ك  با توج  ب  اصول و ارتضائات انتخابات 

عمومي و نيم جايگاه شورا  نگهبان، امکان كنار گذاشتح تفسير منطقي ب  اود يک 

هايي ابي دارا  نارااييراد. نظارت ااتصوتفسير مفظي مبهم طارد درت ب  نظر مي

ليح كند. رائاات و حدود اتتيارات شورا  نگهبان را در نظارت ب  توبي تبييح نمي

ب  نظارت ايالعي نيم بايد ب  ايح پرا  پااخ دهند ك  شورا  نگهبان در صورت 

مشاهده تخلف و عدم رطع من از ناحي  مجر  انتخابات بايد تخلف را ب  چ  مقامي 

صالح گمارش نمايد؟ نظارت ايالعي نظارت نارصي اات ك  ضرورت جهت برتورد و ا

ك  هيچ مرجعي در ايح حوزه كارممدتر كند حال مندتامت مرجعي ديگر را ايجاب مي

از تود شورا  نگهبان نيست مضاف بر من ك  مفاد اصول مرتبط رانون ااااي 

 در امر نظارت بر تواند دالمت بر ررار دادن مرجعي ديگر طرادات شورا  نگهباننمي

در وارع مرجع تجديد نظر و يا مقام ذ  صالح و نهاد رايدگي 55.انتخابات داشت  باشد

ه اات و بيني نشدكننده ب  نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات در رانون ااااي پي 

 56.گذار ااااي مغايرت داردايجاد چنيح مرجع و نهاد  با رانون ااااي و اهداف رانون

راد ب  جا  وام گرطتح نظر ميو پايان دادن ب  مشکالت مذكور ب در مقام رطع ابهام 

نابجا از اصطالحات حوزه حقوق تصوصي بايد ب  مفاهيم حقوق عمومي مراجع  نمود. 

نمايند. نظارت را در حوزه حقوق عمومي ب  نظارت حقوري و ايااي تقسيم مي

ت شود. نظاررضايي و رانوني تقسيم مينظارت حقوري ب  ا  دات  نظارت ادار ، 

شورا  نگهبان بر انتخابات نظارت رانوني اات. در ايح نوع نظارت از يک او  كاركرد 

اات و از ديگر او  اعتبار نتايج انتخابات نيازمند  مح وي ر  معیارهاو قان نيشورا 

توم  تاييد شورا  نگهبان اات ك  نظر شورا در ايح تصوص دارا  اعتبار امر مخ

در نظارت رانوني ناظر طقط وظيف  دارد ك  ميمان انطباق و عدم انطباق عمل  55.اات

انجام شده و مورد نظارت را با مقررات رانوني داور  كند و نظر و رضاوت تود را ك  

  5٧.مموماً مبتني بر رانون و ب  گون  ا  مستند و مستدل اات ارائ  دهد

 48نگهبان بر انتخابات برتي از حقورداناندر تاييد رانوني بودن نظارت شورا  
                                                                                                     

 .11٠-112، صص182٨جاودان ،  -جنگل تهران، ،يساسي يييگستسو مجتبي، ايدواعظي،  55
، 18٠٧دوم،  شددماره ادديمدهم، اددال ااددالمي، حکومت ،«انتخاباتي نظارت»ابراهيم، زاده، مواددي 56

 .٠1ص
 .1٢٨-1٢8پيشيح، صص ،واعظي، ايد مجتبي 55
 انتخابات رانون اصددالح اليح  ب  نگهبان شددورا  ايرادات تحليلي برراددي»تاتمي، ادديد محمد  5٧

 .88٢، ص18٠٢، 1شماره ،يساسي  ق ق ،«ااالمي شورا  مجلس
 پيشيح. ،، جوادزادهتقي 5٠
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ت ا  ااتفاده نموده اادارند ك  شورا  نگهبان در بيان كيفيت نظارت از واژهبيان مي

ك  چندان ب  بار معنايي من درت نشده اات حال منک  اگر از شورا  نگهبان پرايده 

و مصلحت  دشود ك  ميا منظور از نظارت ااتصوابي نظارتي اات ك  مبتني بر صالحدي

انديشي ناظر اات و يا نظارتي ك  بر اااس رانون انجام گيرد، پااخ شورا نظارت بر 

اااس رانون تواهد بود. اگر نظارت را ااتصوابي بدانيم از منجا ك  در نظارت ااتصوابي 

 شود، ايحاعمال حقوري زير نظر مستقيم ناظر و با تصويب و صالحديد او انجام مي

تواند ابتکار عمل شورا  نگهبان را منچنان باال ببرد انديشي مي صالحديد يا مصلحت

ك  منچ  را ك  صالح بداند تاييد كند و منچ  را صالح نداند مورد تاييد ررار ندهد ك  

 مصلحت چنيح شود. ايحايح امر ب  دتل و تصرف در مراحل انتخاباتي منجر مي

 موميع مرا  بر تحميل نوعي كند عمومي مرا  بر مسلط را نگهبان شورا  ك  انديشي

 49.نيست ااااي رانونگذار انتظار مورد شک بدون و رودمي شمار ب 

برگمار  انتخاباتي مزاد و  واگذار  امر نظارت ب  شورا  نگهبان، طلسف  اصوالً

كننده حقوق شهروندان و تحقق حاكميت ملي و تعييح ارنوشت عادالن  و تضميح

 كننده ايح حق باشد،گون  تفسير  ك  تضييعاات و هردات مردم بوده  مردم ب 

دكتر حسيح مهرپور از حقوردانان مرا   50.غرض و ناطي طلسف  نظارت اات نقض

 با من برداشت تاص از تركيب شورا  نگهبان،: »معتقد ااتاابق شورا  نگهبان 

با رانون تر و عادالن  ك  ايح انتخابات هرچ  بهتر، گون  مطمح نظر بوده ااتايح

يور وارعي تضميح گردد و هم   در محل تود ب  تر باشد و اتذ مرا  مردممنطبق

ها  صورت مشروح مذاكرات دالمت .51«جهت باشد تعبيرها و تفسيرها بايد در ايح

شورا  بازنگر  رانون ااااي نيم بيشتر بر ويژگي رانوني نظارت اات؛ ب  عنوان مثال 

شورا  بازنگر  رانون ااااي مبني بر اينک   ئب رئيسدر ايح گفتار نا صحیحواژه 

، نشان از نظارت بر مبنا  52«انجام شود صحیحبايد نظارت كنند ك  انتخابات »

                                                                                                     
 .1٠5هاشمي، ايد محمد پيشيح، ص 52
 .8٠پيشيح، ص ،اياعت، جواد 6٨
 .82همان، ص 61
، 8ج ،يیسين يسالمي جمه رو يساسي قان ن رازنگسو شا ريو  مذييسيت صا رت مشاسوح   6٢

 .155٨پيشيح، ص
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ظور ب  من و از تضييع حقوق داويلبان راد برا  جلوگير ب  نظر ميمذا  رانون دارد.

بسيار   53.عمل ررار دادرا مالك  «نظارت رانوني» بايد انتخابات مزاد، برگمار  تاميح

از موارد نظارت رانوني را در مفاد مصوبات انتخاباتي مجلس ك  مورد تاييد شورا  

و مشي شورا  نگهبان در مقام ناظر 54توان مشاهده كرداند نيم مينگهبان ررار گرطت 

ااااي بر مصوبات انتخاباتي مجلس حاكي از من اات ك  ايح نهاد اصوالً ب  نظارت 

 باشد. لتمم ميرانوني م

 

 نظارت رس ينتخارات ير نظسیات ش ريو نگهبان ير مقام ناظس يساسي .1

صوبات با برراي نظريات شورا  نگهبان در مقام برراي ااااي بودن م

توان برا  نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات ها را ميانتخاباتي مجلس برتي ويژگي

رانون ااااي تصريح  22 نگهبان از اصلااتنتاج نمود ك  در نظري  تفسير  شورا  

ها را ابعاد ديگر  از نظارت بر انتخابات دانست. اند. در وارع مي توان ايح ويژگينشده

مطابق نظريات شورا  نگهبان در مقام نظارت ااااي، نظارت و  بر انتخابات، 

دات ناطي تحدي»( و .8.٢« )رطعي و نهايي»(، .٢.٢« )انحصار »(، .1.٢) «اممامي»

( انجام .6.٢« )مالك اكثريت مطلق در را  گير »( اات و با .5.٢« )غيرضرور رانوني

 شود.مي

 اممامي بودن نظارت .٢.1

ااتصوابي بودن نظارت ب  ايح معناات ك  اعمال مجر  بدون اعمال نظارت 

ناظر اعتبار نخواهد داشت. بنابرايح از موازم نظارت ااتصوابي، اممامي بودن نظارت 

. هم ويژگي ااتصوابي و هم ويژگي عام نظارت ب  مموم نظارت شورا  نگهبان بر اات

                                                                                                     
 .81پيشيح، ص ،اياعت، جواد 68
رت ادر اينجا ب  برتي از مفاد رانون انتخابات مجلس شورا  ااالمي ك  دالمت بر رانوني بودن نظ 65

 رانون انتخابات مجلس شورا  ااالمي مصوب 6٢ ماده 1گردد. تبصره شورا  نگهبان دارند اشاره مي

هيأت نظارت ااتان پس از كسب نظر هيأت مركم  نظارت، موظف اات مراتب »دارد: مقرر مي 18٧٠

دار ا  ب  طرماندار يا بخشيي صورتجلس  قان نيتأييد يا رد صالحيت كلي  داويلبان را با ااتناد 

تورف يا ابطال انتخابات در هر »رانون مذكور ٧٢ همچنيح ب  موجب تبصره ماده«. مربوط اعالم نمايد

و همراه با ااناد و مدارك معتبر و با رأ  اكثريت مطلق اعضا   قان نانتخابي  بايد مستند ب   حوزه

 «.نگهبان باشدشورا 
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تمامي مراحل انتخابات نظر دارند. با توج  ب  ويژگي عام نظارت، مجلس شورا  

ا  را وضع كند ك  نظارت شورا  نگهبان بر يکي از مراحل تواند مصوب ااالمي نمي

هر مصوب  انتخاباتي مجلس ك  با اعمال من انتخابات را ناديده بگيرد. شورا  نگهبان 

رانون  22 ب  نوعي احتمال عدم تحقق نظارت وجود داشت  باشد را مغاير با اصل

تواند ايح مطلب را داند. بيان چند مورد از نظريات شورا  نگهبان ميااااي مي

 تر نمايد. روشح

 مجلس انتخابات رانون اصالح اليح  8 مکرّر موضوع ماده 5 ب  موجب ماده

 دوم و اول مرحل  برگمارى تاريخ كشور وزارت: »15/1٢/18٠1 ااالمي مصوب شوراى

 دو حبي طاصل . )نمايدمى پيشنهاد نگهبان شوراى ب  بندىزمان ا  در را انتخابات

 از يکى روز پانمده ظرف نگهبان شوراى( باشد ماه دو از بي  نبايد انتخابات مرحل 

 دتم در نگهبان شوراى چنانچ . كندمى اعالم كشور وزارت ب  و تأييد را هابندىزمان

 کىي كشور وزارت ننمايد، اعالم پيشنهادى هاىتاريخ ب  نسبت را تود مواطقت مذكور

 اعالم و مشخص انتخابات برگمارى تاريخ عنوان ب  را پيشنهادى هاىتاريخ از

 برگمارى با نگهبان شوراى ك  صورتى در» از نظر شورا  نگهبان 55«.نمايدمى

 موضوع 5 ماده مطابق كشور وزارت ك  زمانى ا  هر در دوم يا اول مرحل  انتخابات

 داردن امکان وى براى انتخابات بر نظارت اينک  دميل ب  اات كرده پيشنهاد 8 ماده

 ،ندارد وجود نظارت زمين  ك  موارد ايح در انتخابات برگمارى تجويم نکند مواطقت

مصوب  مجلس نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات  .56«اات ااااى رانون22اصل مغاير

پذيرطت اما مي توانست زمين  برگمار  انتخابات را در وضعيتي طراهم نمايد ك  را مي

 نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات امکان پذير نباشد.

مدت تعييح شده برا  شورا  نگهبان در اليح  انتخابات رياات جمهور  

جهت اعالم نظر در تصوص نتيج  انتخابات نيم  18/8/1855 ااالمي ايران مصوب

داشت: اليح  طوق مقرر مي ٧2 اات. مادهرانون ااااي شناتت  شده 22 مغاير با اصل

                                                                                                     
، پيشيح، 5ج  ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  66

 .٢1٨ص
 .٢٢5همان، ص 65
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روز پس از درياطت 1٨شورا  نگهبان ظرف يک هفت  و در صورت ضرورت حداكثر»

نسبت ب  انتخابات انجام شده ب  نتيج  انتخابات رياات جمهور  نظر رطعي تود را 

روز برا  اعالم 1٨ تعييح طرصت محدود يک هفت  يا .57«نمايدوزارت كشور اعالم مي

 «شوداعث عدم امکان اعالم نظر رطعي ميگاهي ب» نتيج  انتخابات از جهت اينک 

ب  رغم  ٧2 ب  نظر شورا  نگهبان ماده 58.مورد ايراد شورا  نگهبان ررار گرطت  اات

عييح ا  تح ب  اعالم نظر شورا  نگهبان در تصوص نتيج  انتخابات، ب  گون تصري

مهلت نموده ك  ممکح اات گاهي در عمل اعالم نظر شورا  نگهبان منتفي گردد؛ 

مذا ماده مذكور مغاير با رانون ااااي اات. وظيف  نظارت بر انتخابات در صالحيت 

يا نهاد ديگر  برا  مشاركت در امر شورا  نگهبان اات و در رانون ااااي هيچ طرد 

نظارت بر انتخابات در كنار شورا  نگهبان پي  بيني نشده اات. مذا صالحيت نظارتي 

شورا  نگهبان بر انتخابات انحصار  اات ك  ب  ايح انحصار در نظرات شورا  نگهبان 

 نيم تصريح شده اات.

 انحصار  بودن نظارت .٢.٢

 شوراى مجلس انتخابات رانون اصالح اليح  1٨ موضوع ماده ٢6 ماده 1 تبصره

 كشور وزارت و جمهور، رئيس بجم»داشت: مقرر مي 15/1٢/18٠1 ااالمى مصوب

 مموم صورت در ك  انتخابات بر ناظر مقام ب  عنوان نگهبان شوراى و مجرى، مقام در

 نامبتث شعب و انتخابي  هاىحوزه ب  رايدگى براى را مأمورانى يا و بازراان توانندمى

 و بازرس يا مأمور اعمام ب  مجاز داتگاهى يا اازمان هيچ نمايند اعمام رأى اتذ و

 در ٢6 ماده 1 تبصره شورا  نگهبان ايالق 59«باشدنمى انتخابات امر در دتامت

 شامل چون كشور را وزارت و جمهور رئيس تواط مأموران يا بازراان اعمام تصوص

اعالم  ااااى رانون 22 اصل مغاير گرديدمى نگهبان شوراى نظارت ينحصارى وظيف 

                                                                                                     
 دادگسددتر، تهران، ،1ج ،1856تا1862 ،نگهبان شاا ريو نظسیات مجم ع  ،مهرپور، حسدديح 6٧

 .5٠1، ص18٠٧
 .5٧٧همان، ص 6٠
پيشديح،   ،5ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  62

 .٢11ص
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توانست زمين  دتامت بازراان يا ماموران . ب  نظر شورا، ايالق تبصره مي60كرد

اعمامي در حوزه وظيف  اتتصاصي و انحصار  نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات را 

 طراهم نمايد ك  دتامت منها در ايح حوزه مغاير با رانون ااااي اات.

 52 و 85، 88، 8٢، 81، 16 يرح رانوني اصالح مواد 5 ماده ٢مطابق تبصره

 ،1٠/1٨/18٧٨ رانون انتخابات مجلس شورا  ااالمي و امحاق يک ماده ب  من مصوب

 ها ها  انتخاباتي، وزير كشور و رواا  هياتها  حوزههنگام رايدگي ب  پرونده»

توانند با حق اظهار نظر و بدون مياجرايي و نظارت بر انتخابات حوزه ها  مربوي  

نظر » از نظر شورا  نگهبان 61«.حق را  در جلسات شورا  نگهبان شركت نمايند

ب  اينک  دادن حق شركت و اظهار نظر در جلسات شورا  نگهبان هنگام برراي 

اصالحي، نوعي  5 ماده ٢ ها  انتخاباتي ب  اشخاص و مقامات مذكور در تبصرهپرونده

شورا   .62«شود تبصره ممبور مغاير رانون ااااي ااتمر نظارت تلقي ميدتامت در ا

ها  اجرايي و نظارت در نگهبان با بيان اينک  شركت وزير كشور و رواا  هيات

جلسات شورا  نگهبان و اظهار نظر در ايح جلسات، دتامت در امر نظارت شورا  

 ار  بودن وظيف  نظارتنگهبان و مغاير رانون ااااي اات ب  صورت ضمني ب  انحص

شورا  نگهبان اشاره كرده اات. همچنيح ماده واحده يرح حضور نمايندگان 

ب  محاظ » 8٨/1/18٧5 ناممدها  رياات جمهور  ااالمي در شعب اتذ را  مصوب

 1 مادهامف و بند  63«اينک  نمايندگان ناممدها را ب  عنوان ناظر معرطي نموده اات

محل شعب  ها  انتخاباتي ربل از شمارش درندوقيرح ممنوعيت انتقال مراء ص

واگذار  اتتيار نظارت بر حسح انجام امور ب  » ب  دميل18/11/18٠5 مصوب

                                                                                                     
 .٢٢6همان، ص 5٨
، پيشديح،  11ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  51

 .561ص
 .568همان، ص 5٢
 تهران، ،1٨ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  58

 .٧٠1، ص18٠6اول، پاييم  چاپ دادگستر،
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 65.رانون ااااي شناتت  شدند 22مغاير اصل  64«نمايندگان ناممدها

با توج  ب  نظريات شورا  نگهبان در ارتباط با انحصار  بودن نظارت بر 

گرطت ك  هيچ شخص، مقام يا نهاد  جم ناظران شورا   توان نتيج انتخابات مي

نگهبان حق مشاركت يا دتامت در صالحيت نظارتي شورا  نگهبان بر انتخابات را 

توانند ب  عنوان شاهدان عيني در جريان ندارد و مذا نمايندگان ناممدها تنها مي

فات در ب  ايح تخلبرگمار  انتخابات تخلفات انتخاباتي را گمارش نمايند و با ااتناد 

جريان شکايت از نتايج انتخابات در دطاع از حقوق انتخاباتي ناممدها موثر وارع شوند. 

شورا  نگهبان معتقد اات شکايت از نتايج انتخابات بايد نمد ايح نهاد ارائ  شود و 

رابل يرح در نهاد يا محکم  ا  ديگر نيست و اعالم نظر رطعي و نهايي در تصوص 

 ا شورا  نگهبان اات.انتخابات ب

 رطعي و نهايي بودن نظارت .٢.8

در  15/1٢/18٠1 ااالمى مصوب شوراى مجلس انتخابات رانون اصالح اليح 

چند مورد ب  دميل تعييح مرجعي صاحب نظر طوق نظارت شورا  نگهبان در تصوص 

                                                                                                     
، پيشديح،  15ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  55

 .561ص
 ٢٨/8/185٠تود در تصوص اليح  هم  پراي مصوب  ٢٠/8/185٠ شورا  نگهبان در نظري  مورخ 56

مجلس شورا  ااالمي نيم ب  انحصار  و اتتصاصي بودن نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات اشاره 

داشت: وزارت كشور مامور اجرا  رانون هم  پراي اليح  طوق امذكر مقرر مي 11 نموده اات. ماده

ازراي و بوده و مسوول صحت جريان برگمار  من اات و بديح منظور مي تواند ماموراني جهت ب

كنترل جريان هم  پراي ب  يور ثابت و يا ايار ب  شهراتانها و بخشها و شعب ثبت نام و اتذ را  

رانون ااااي ك  نظارت بر انتخابات و  22 با اصل 11 ايالق ماده»از نظر شورا  نگهبان « اعمام دارد.

دتيل در ايح امر هم  پراي را از وظايف اتتصاصي شورا  نگهبان دانست  و اازمان ديگر  را 

داند مغايرت دارد. الزم ب  توضيح اات ك  در رانون انتخابات رياات جمهور  و مجلس شورا  نمي

ااالمي نيم مفاد ايح ماده وجود داشت و شورا  نگهبان با ايح برداشت ك  وزارت كشور در رابط  با 

را مغاير با رانون ااااي وظيف  اجرايي تود و ماموريح توي  بازرايح و ناظريني مي گمارد، من 

اعالم نکرد ومي در انتخابات دوره اوم مجلس شورا  ااالمي مشخص شد ك  برداشت مسووميح 

ها  نظارت و اجرايي انتخابات در وزارت كشور از مواد ممبور ايح اات ك  مي تواند با تشکيل هيات

امر تالف رانون ااااي اات.  بازراي حتي بر ناظريح شورا  نگهبان نيم اعمال نظارت نمايد ك  ايح

بنابرايح در ماده ممبور بايد مقيد شود ك  بازرايح وزارت كشور هيچ گون  دتامتي در امر نظارت 

 ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع )نک: «. شورا  نگهبان ندارند

 (.٠٨-٠1صص پيشيح، ،11ج ،يسالمي
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 هر موضوع مادمکر 6٢انتخابات مغاير با رانون ااااي اعالم شده اات. ب  موجب ماده

 معد ب  نظر اجرائى هيأت ك  داويلبانى يا داويلب مورد در چنانچ » :ايح اليح  ٢٢

 رت،نظا مركمى هيأت نظر كسب از پس ااتان نظارت هيأت اات، نداده منها صالحيت

 مستندات و مدارك و دالئل ذكر با را تود نظر نمايد، احراز را منها صالحيت عدم

 ماعال اجرائى هيأت ب  مجدد برراى براى وصول تاريخ از روز پنج مدت ظرف حداكثر

 را نظارت هيأت مستندات و دالئل روز ا  ظرف اات موظف اجرائى هيأت. نمايدمى

 اناات نظارت هيأت يريق از مراتب تود اومي  نظر بر بقا صورت در و نمايد برراى

 بر نظر برراى، از پس نگهبان شوراى چنانچ . شد تواهد اعالم نگهبان شوراى ب 

 مدارك و دالئل با موضوع، روز پنج ظرف حداكثر باشد داشت  داويلب صالحيت عدم

 رد داويلبان .شودمى ابالغ داويلب ب  كشور وزارت يريق از رانونى مستندات و

 انادا صحت يا بودن رانونى ب  نسبت ك  صورتى در ماده ايح موضوع شده صالحيت

 ندباش داشت  اعتراض منها كفايت يا دالمت يا و تود صالحيت عدم مستند مدارك و

 وركش عامى ديوان ب  ابالغي  تحويل تاريخ از روز ا  يى را تود اعتراض توانندمى

 .66«نمايند تسليم

 اجرائى هيأت ب  را تود ردّ مستندات اينک  ب  ااتان، نظارت هيأت اممام»

 صالحيت عدم و صالحيت ب  نسبت دوم مرتب  براى اجرائى هيأت تا دارد اعالم

 نحوى ب  و اات نظارت انجام از بعد اجراء مرجع ورود تجويم چون دهد نظر داويلب

 مغاير نگهبان شوراى تواط«اات نظارت اعمال در اتالل موجب و ناظر بر

 تصوص در»اعالم نمود:  ب  عالوه شورا  نگهبان. شد شناتت  ااااى رانون22اصل

 اات داده نظارتى رأى و نموده نظارت اعمال من ب  نسبت نگهبان شوراى ك  مواردى

 وركش عامى ديوان مانند ديگرى مرجع ب  من ارجاع مذا باشدمى نهايى شورا ايح نظر

ب  »اليح  طوق نيم ٢268ماده موضوع٧٢. مفاد ماده67«اات ااااى رانون22اصل مغاير
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 .٢1٧ص
 .٢81همان، ص 5٧
 15/1٢/18٠1 اليح  اصالح رانون انتخابات مجلس شوراى ااالمى مصوب ٢2 موضوع ماده ٧٢ ماده 5٠

هرگاه شوراى نگهبان نظر بر ابطال انتخابات يک حوزه و يا تعدادى از مراء يک حوزه »داشت: مقرر مي
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 ب  مرا نگهبان و پي  بيني امکان ارجاع شوراى نظر ندانستح نها،ىب  علت »نيم

نگهبان و  شوراى نظارتى وظائف رانون ااااي و22كشور مغاير با اصل عامى ديوان

 .69«مناطي ااتقالل شورا  نگهبان شناتت  شد

شايان ذكر اات ك  رطعي و نهايي بودن نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات 

ب  ايح معنا نيست ك  در تصوص اعالم نتايج انتخابات يا رد صالحيت داويلبان ك  

شود هيچ گون  تجديد نظر  انجام ااتصوابي شورا  نگهبان اعمال مي ظارتبا ن

نخواهد گرطت بلک  ب  ايح معناات ك  مرجعي ماطوق شورا  نگهبان برا  بازبيني و 

مذا  70.تجديد نظر در تصوص نظر شورا  نگهبان در حوزه انتخابات وجود ندارد

نظرات شورا  نگهبان در تصوص پذيرد ك  بتوان از گذار انتخاباتي گاهي ميرانون

انتخابات نمد و  تقاضا  رايدگي مجدد كرد. برتي از مصوبات انتخاباتي مجلس ب  

ايح دميل ك  شورا  نگهبان را در اازماندهي ناظريح انتخابات در محدوديت ررار 

 اند. رانون ااااي شناتت  شده22اير اصلدادند مغمي

 رانونيها  غير ضرور نفي محدوديت .٢.5

 نگهبان شورا  نظارت رانون ب  ماده چند امحاق يرح 1 شورا  نگهبان ماده

را ب  ايح دميل ك  نظارت ٧/1٨/18٧٠ شورا  ااالمي مصوب مجلس انتخابات بر

رانون ااااي اعالم كرده  22 نمود مغاير با اصلشورا  نگهبان را با مشکل مواج  مي

شورا  نگهبان در هر يک از شعب اتذ را  حدارل »داشت: اات. ايح ماده مقرر مي

                                                                                                     
نتيج  انتخابات مؤثر باشد داشت  باشد، مکلف اات دالئل و مدارك و مستندات رانونى ب  نحوى ك  در 

تود را ب  وزارت كشور اعالم نمايد. وزارت كشور موظف اات ظرف بيست و چهار ااعت موضوع را ب  

ايالع طرماندار و منتخب يا منتخبيح برااند. در صورتى ك  طرد يا اطراد منتخب و يا وزارت كشور ب  

توانند ظرف پنج روز پس از درياطت نظر شوراى نگهبان ابطال انتخابات اعتراض داشت  باشند مى

ر از شود و شامل پنج نفاى ك  ب  ايح منظور در ديوان عامى كشور تشکيل مىشکايت تود را ب  شعب 

يس و چهار رئرضات من ديوان ك  داراى باالتريح رتب  و گروه و اابق  رضائى هستند)يک نفر ب  عنوان 

 .«نفر ب  عنوان مستشار(تسليم نمايند... 
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 .٢8٢ص
 تهران، ،يیسين يسالمي جمه رو سیاسي نهايهاو و يساسي  ق ق امديح، جالل اديد  مدني، ٧٨

 .٢85، ص18٠5بهمح هشتم، چاپ پايدار،



 1825تابستانو  بهار/ دوازدهمدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 
 

 

               5٠ 

 

شايد ايح مطلب ب  ذهح متبادر گردد ك  ايح ماده از  .71«نمايددو نماينده تعييح مي

نمود و دات شورا  نگهبان را برا  اطماي  ايح جهت ك  حدارل ناظريح را تعييح مي

اات. اما تعييح حدارل رانون ااااي نبوده  22 گذاشت مغاير اصلناظريح باز مي

ناظريح نيم صحيح نيست زيرا نظارت بر انتخابات وظيف  شورا  نگهبان اات و شايد 

ب  نظر شورا  نگهبان برا  انجام نظارت وجود يک ناظر كفايت كند. در هر حال 

كفايت يا عدم كفايت يک نفر برا  نظارت در هر يک از شعب اتذ را  را تود مرجع 

دهد. ب  عالوه ممکح اات ك  زمين  تاميح دو ناظر برا  هر مينظارت بهتر تشخيص 

شعب  اتذ را  در برتي موارد طراهم نباشد. بنابرايح تعييح تکليفي ك  برا  اعمال 

 نظارت شورا  نگهبان محدوديت ايجاد نمايد صحيح نيست. 

 اليح  نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات مجلس شورا  ااالمي مصوب

م ب  علت محدود نمودن شورا  نگهبان در انتخاب اعضا  هيات ني ٢6/5/1856

اعضا  هيات مركم  »ايح اليح :  ٢ نظارت مورد ايراد ررار گرطت  اات. ب  موجب ماده

نظارت بر انتخابات و اعضا  هيات نظارت ااتان نبايد عضو رامي هيچ حمب و گروه 

هيات مركم  نظارت  مطابق ايح متح شورا  نگهبان برا  تشکيل .72«تاصي باشند

ها نمي گرطت زيرا اعضا  ايح هياتو هيات نظارت ااتان در محدوديت ررار مي

بايست عضو رامي هيچ حمب و گروه تاصي باشند. شورا  نگهبان ايح محدوديت 

 73.رانون ااااي دانست22را نپذيرطت و من را مغاير با اصل

تخابات مجلس شورا  يرح اصالح رانون ان 65 ايراد شورا  نگهبان ب  ماده

 65 ها  غيرضرور دارد. مادهنيم اشاره ب  نفي محدوديت1٢/٧/18٧٠ ااالمي مصوب

ها و شکايات و اعتراضات در موارد  ك  يبق گمارش»داشت: مصوب مجلس مقرر مي

ها  نظارت از روانيح و واصل  برا  شورا  نگهبان معلوم گردد ك  اعضا  هيات

ورا  نگهبان موظف اات منها را بالطاصل  عمل و اطراد اند، شمقررات تخلف نموده

                                                                                                     
 تهران، ،2ج ،يسالمي ش ريو مجلس مصا رات  م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  ٧1

 .512-5٢٨، صص18٠6اول، پاييم  چاپ دادگستر،
 .٠58، پيشيح، ص٧18٠ ،نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  مهسپ ر،  سی ، ٧٢
 نک: همان. ٧8
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ب  نظر شورا  نگهبان ايالق تکليف شورا ب  عمل اطراد  .74«ديگر  را جايگميح نمايد

با توج  ب  مراتبي ك  برا  تخلف وجود دارد و احياناً بدون عمل  65 متخلف در ماده

ديگر، شورا   ب  عبارت 75.رانون ااااي اات 22 تالف اصل شودميمشکل حل 

ها  نظارت، نظارت نگهبان معتقد اات ك  ايالق مموم عمل اعضا  متخلف هيات

نمايد در حامي ك  نهاد ناظر شورا  نگهبان در امر انتخابات را بدون دميل محدود مي

بايد موازم نظارت بر صحت انجام انتخابات را در اتتيار داشت  باشد و تود ايح نهاد 

ها  نظارت صوص مموم عمل يا عدم مموم عمل اعضا  متخلف هياتتواند در تبهتر مي

 گير  كند.تصميم

 شوراى مجلس انتخابات رانون اصالح اليح  1٨ماده موضوع ٢6 ماده ٢ تبصره

 ااتفاده مانع ضرورت نيم ب  ايح دميل ك  بدون 15/1٢/18٠176 مصوب ااالمى

« ااىاي عقيدتى اازمان انتظامى و نظامى غير شاغليح»از  نگهبان شوراى نظارتى

همچنيح شورا  نگهبان  .اعالم شده اات ااااى رانون 22 اصل مغاير با شدمى

محدود نمودن يرق كسب ايالعات جهت رايدگي ب  صالحيت داويلبان در 

اات.  ااااى شناتت  رانون 22 اصل انتخابات ب  موارد مذكور در رانون را نيم مغاير با

ناظر مي تواند از تمامي يرق معتبر اعم از يرق معتبر  از نظر شورا  نگهبان نهاد

رانوني، شرعي و عرطي ب  كسب ايالعات در تصوص صالحيت داويلبان مبادرت 

 77.كند

شود ك  هيچ ب  يور كلي از نظريات شورا  نگهبان اينگون  ااتنباط مي

                                                                                                     
پيشديح،   ،2ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان شا ريو  نظسیات مجم ع  ٧5

 .52٨ص
 .521همان، ص ٧6
( 18٧٠اليح  اصالح رانون انتخابات مجلس شوراى ااالمى )1٨موضوع ماده ٢6ماده٢تبصره ٧5

نيروهاى نظامى، انتظامى و همچنيح شاغليح در اازمان »داشت: مقرر مي15/1٢/18٠1مصوب

. «ندارندعقيدتى ايااى نيروهاى مذكور حق دتامت در امور اجرائى، نظارت و بازراى انتخابات را 

 (.٢٢6پيشيح،  ،5ج ااالمي، شورا  مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورا  نظريات مجموع ک: )ن

 درحوزه ااااي راضي نگهبان، شورا  ،حسحبانشي، بيشتر در ايح تصوص نک: جهت ايالعات  ٧٧

زندران، ما دانشگاه ايااي علوم و حقوق دانشکده عمومي، حقوق ارشد كارشنااي نام  پايان انتخابات،

 .1٨8-1٨5و  55، صص1821 ارديبهشت
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. ود كندا  نبايد اتتيارات شورا  نگهبان را در مقام نظارت بر انتخابات محدمقرره

وظيف  شورا  نگهبان برا  نظارت بر االمت و صحت انتخابات ارتضا دارد ك  ايح 

نهاد بتواند از تمامي امکانات و منابع انساني ك  ب  حسح نظارت بر اجرا  انتخابات 

كنند ااتفاده نمايد. ب  نظر شورا  نگهبان ايجاد محدوديت برا  انجام كمک مي

بر انتخابات حتي در رامب تعييح نصاب اكثريت تاص وظايف نظارتي شورا  نگهبان 

 رانون ااااي اات.22گير  و اتذ را  در شورا نيم مغاير با اصلجهت تصميم

 مالك اكثريت مطلق در را  گير  .٢.6

ها  مختلفي گير  درون يک گروه يا مجموع  ممکح اات كسب نصابدر را 

 اب ها شامل اكثريت نسبي، اكثريتبرا  رايدن ب  نظر نهايي شرط باشد. معموالً نص

باشند. برتي از ايح مطلق، اكثريت دو اوم، اكثريت ا  چهارم يا چهار پنجم مي

توان در رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران نيم مشاهده نمود. ب  ها را مينصاب

 56 )اصل مجلس داتلي نام مييح تصويببرا   حاضران دو اوم مواطقتعنوان مثال 

مجلس برا  اعتبار مصوبات  نمايندگان مجموع چهارم ا  تصويب، رانون ااااي(

 نمايندگان مجموع چهار پنجم تصويبرانون ااااي(،  52 )اصل علنيجلسات غير

و تصويب ا  چهارم  رانون ااااي( ٧٠ )اصل تغيير در تطوط مرز جهت  مجلس

رانون ااااي( الزم اات.  2٠ صلاعضا  شورا  نگهبان برا  تفسير رانون ااااي)ا

گير  اعضا  يک نهاد اما در بسيار  از موارد رانون ااااي نصابي را برا  تصميم

تعييح نکرده اات ك  يکي از ايح موارد عدم تعييح نصاب تصميم گير  اعضا  

 شورا  نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات اات. 

رانون  52 و85، 88، 8٢، 81 ،16 يرح رانوني اصالح مواد 5 ماده 1 تبصره

را  اكثريت ا  چهارم اعضا  شورا  نگهبان 1٧/1٨/18٧٨ انتخابات مجلس مصوب

ابطال »دانست. ب  موجب ايح تبصره: تخابات هر حوزه انتخابي  الزم ميرا برا  ابطال ان

انتخابات در هر حوزه انتخابي  بايد مستند ب  رانون و همراه با ااناد و مدارك معتبر 

بر اااس نظر شورا  نگهبان  .78«با را  ا  چهارم كل اعضا  شورا  نگهبان باشد و

                                                                                                     
پيشديح،   ،11ج ،يسالمي ش ريو مجلس مص رات م ري ير نگهبان ش ريو نظسیات مجم ع  ٧٠

 .561ص



 رانون ااااي از منظر شورا  نگهبان22تاملي بر اصل 

 

 

61 

 

رانون ااااي ب   22 نظارت بر انتخابات و در نتيج  اظهار نظر در مورد من يبق اصل

 عهده شورا  نگهبان اات و نظر ب  اينک  اظهار نظر شورا مخصوصاً با توج  ب  اصول

اكثريت مطلق اعضا دارد و نظر ب  اينک  جم در مورد ظهور در اعتبار را   25 و 25

 1 تفسير رانون ااااي نصابي بي  از نصاب اكثريت مطلق تعييح نشده اات، تبصره

شورا  نگهبان در ايح نظري  تصريح  79.اصالحي مغاير با رانون ااااي اات 5 ماده

مربوط  اير مواردنمايد ك  ن  تنها در تصوص ابطال انتخابات بلک  ب  يور كلي در امي

 ها  شورا  نگهبان اكثريت مطلق اات.گير ب  نظارت بر انتخابات نصاب را 

  

                                                                                                     
 .568همان، ص ٧2
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 گیسونتیج 

 بر انتخابات نظارت نگهبان شورا »دارد: رانون ااااي مقرر مي 22 اصل

مراء  ب  و مراجع  ااالمي شورا  ، مجلسجمهور  ، ريااترهبر  تبرگان مجلس

ايح اصل ب  صورت مطلق نظارت بر انتخابات «. دارد را بر عهده پراي  و هم عمومي

ملي را بر عهده شورا  نگهبان گذاشت  اات. بر اااس نظري  تفسير  شورا  نگهبان 

نظارت بر انتخابات ااتصوابي و عام اات و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از 

 توان در ااتناداتام بودن نظارت را ميشود. عجمل  تاييد و رد صالحيت داويلبان مي

رانون ااااي در طرايند برراي مصوبات انتخاباتي مجلس  22 شورا  نگهبان ب  اصل

نيم مشاهده كرد. برتي از حقوردانان با ااتناد ب  اصول رانون ااااي رائل ب  عدم 

لبان يتسر  نظارت عام شورا  نگهبان بر انتخابات ب  مرحل  تاييد و رد صالحيت داو

باشند. اما طقدان نظارت بر تشخيص صالحيت داويلبان با طلسف  نظارت بر مي

باشد. مذا حقوق انتخاباتي اات نااازگار مي انتخابات ك  صيانت از االمت انتخابات و

الزم اات ك  مرحل  تاييد يا رد صالحيت داويلبان نيم رابل نظارت باشد تا از نقض 

ها  اجرايي انتخابات مجلس ب  عنوان زير ط هياتحقوق انتخاباتي ب  ويژه توا

ح تريراد ك  شورا  نگهبان مناابمجموع  روه مجري  جلوگير  شود. ب  نظر مي

نهاد برا  نظارت بر تشخيص صالحيت داويلبان انتخابات مجلس شورا  ااالمي 

 اات.

شورا  نگهبان ن  تنها در نظري  تفسير  بلک  در مقام نظارت ااااي بر 

مصوبات انتخاباتي مجلس نيم ب  ااتصوابي بودن نظارت تصريح داشت  اات. ب  رغم 

توان عدول از تصريح شورا  نگهبان ب  نظارت ااتصوابي، در بسيار  از موارد مي

چنيح نظر  و اكتفا ب  نظارت رانوني را در نظريات شورا  نگهبان در تصوص 

د يار  از مصوبات انتخاباتي مورد تاييمصوبات انتخاباتي مجلس مشاهده نمود. مفاد بس

شورا  نگهبان دالمت بر نظارت رانوني دارند. نظريات متفاوت در تصوص ااتصوابي 

توان مشاهده كرد. برتي يا غير ااتصوابي بودن نظارت را در ميان حقوردانان نيم مي

رت ااز حقوردانان ب  نظارت ايالعي، برتي ب  نظارت ااتصوابي و برتي ديگر ب  نظ

ها  گروه اتير دارا  دهند ك  ااتداللرانوني شورا  نگهبان بر انتخابات نظر مي
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 باشند.وجاهت بيشتر  مي

رانون ااااي 22ها  عام و ااتصوابي، نظارت مذكور در اصلعالوه بر ويژگي

با  و« ناطي محدوديتها  غيرضرور رانوني»، «رطعي و نهايي»، «انحصار »، «اممامي»

ها از نظريات شورا  نگهبان اات. ايح ويژگي« گير مطلق در را  مالك اكثريت»

 اند. امماميدر مقام نظارت ااااي بر مصوبات مجلس در حوزه انتخابات ااتخراج شده

بودن نظارت يکي از ارتضائات نظارت ااتصوابي اات زيرا بر اااس نظارت ااتصوابي 

طابق نظر شورا  نگهبان عمل مجر  بدون اعمال نظارت ناظر اعتبار ندارد. م

صالحيت نظارت بر انتخابات در انحصار شورا  نگهبان اات و هيچ شخص، مقام و 

نهاد ديگر  حق مشاركت و دتامت در امر نظارت بر انتخابات را ندارد. همچنيح 

تعييح مرجعي ماطوق شورا  نگهبان برا  بازبيني نظرات شورا  نگهبان در تصوص 

رانون ااااي اات زيرا نظرات شورا  نگهبان در تصوص  22 انتخابات مغاير با اصل

باشند. از نظر شورا  نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات بايد انتخابات رطعي و نهايي مي

بتواند از هم  امکانات و موازم ممکح برا  نظارت بر انتخابات بهره ببرد. ايح نهاد 

ت  بر انتخابات را نپذيرط ها  غيرضرور  بر صالحيت نظارتي توي تعييح محدوديت

اات و مالك تصميم گير  شورا در تصوص انتخابات را را  اكثريت مطلق اعضا 

 اعالم كرده اات.
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