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 مقدمه

 د. کگیری مردم را در هاکوی  محقب میای اسع  ریرا سه  های دموکراتیک دارای هایگاه ویژهانتخابات در نظام

شععود تا  ن ها ک  در فره س سععیاسععی امرور، دموکراسععی محسععو  میدر والع در دوره ک ونی انتخابات مه  ترین ابزار 

اتیک، های دموکرانتخابات با دموکراسععی عجین شععده و ار ه  دیگر ت کیک ناپریر اسعع . اهوی  امر انتخابات در نظام  

مقایس  با  لبخشد ک  لابیک وه  دیگر ه  دارد و  ن این ک  چ ان مشروعیتی ب  سارمان، محتوا و رفتار سیاسی هامع  می

  1سایر میادر مشروعی  سیاسی نیس .

های مشععارک  روح لانون اسععاسععی هوهوری اسععحمی ایران و م طب هاک  بر  ن، هکای  ار فراه  سععا تن رمی    

های سععیاسععی و ایجاد رمی   مدا    مسععتقی  و ریرمسععتقی   نان در اداره امور کشععور  گیریعوومی شععهروندان در تیععوی 

شععود دردر  تیععوین سععحم  انتخابات و هایی ک  هویشعع  ه  رمان با برگزاری انتخابات مطرح میردر یکی ار د 9دارد.

اشد تا سع گین نظارت بر انتخابات ب  دار وظی  بی ی یک مقام نظارتی برای این امر ک  عهدهاهرای صعحی   ن اسع . پیش  

نظر  انتخاباتی پیشععگیری ک د، امری ضععروری ب  هایی ک  بتواند صععح  و سععحم  انتخابات را تأمین و ار ولول تخ  ات

 رسد.می

نظارت، ک  ب  وحاظ سابق  فقهی در با  وصی  و ولف  مده و ار  ن التباس شده اس  و معووالً در مورد وصی یا  

 4 دکرود، عبارت ار کاری اس  ک  فرد یا هیأتی، ب  م ظور ک ترل و صح  عول، اظهارنظر میمتووی یا مجری ب  کار می

دهد و صح  و سق   ن شعخ  یا اشعخاصعی را مورد توه  لرار می    و ناظر ب  شعخیعی گوی د ک  عول یا اعوال نوای ده  

سعع جد تا عول صععحیحاً صععورت گیرد و برای این کار ا تیار لانونی عول یا اعوال را ب  مقیاس معی ی ک  معهود اسعع  می

 با هب ب یادین و انسعانی تعیین سعرنوشعع  سععیاسی و اهتواعی افراد   نظارت بر انتخابات در پیوند ت گات س 6و5داشعت  باشعد.  

لوانین اسععاسععی کشععورها معووالً نهادی را برای نظارت بر انتخابات و رسععیدگی ب  تخ  ات انتخاباتی و در نهای    7اسعع .

یات  اص لنوای د. نظارت توسعا لیعات عوومی دادگستری، لیات اساسی، لیات اداری،   ابطال یا تأیید  ن تعیین می

در هو   8باشعع د.های رایج نظارت بر صععح  انتخابات سععیاسععی میهای نظارت مردمی شععیوهانتخاباتی، پارووان و یا انجون
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برای مثال در ترکی ، دادگاه  9گردد.های دموکراتیک دارند اصععل نظارت بر انتخابات اعوال میکشععورهایی ک  هکوم 

ا در هیوان لانون اسعععاسعععی فدرال ب  شعععکایات ار نتایج بررسعععی اعتبارنام ا تیعععاصعععی انتخابات وهود دارد، در  ووان د

انسعع  دار اسعع  و در فرنظارت بر انتخابات را عهده ک د، در اتریش دیوان لانون اسععاسععی وظی  بوندسععتار رسععیدگی می

رگزاری باتی یا بشععورای لانون اسععاسععی در انتخابات نوای دگان مج س م ی و سعع ا ب  شععکایات مربوا ب  مباررات انتخا    

سععاری انتخابات، برگزاری و ک د و در انتخابات ریاسعع  هوهوری نیز شععورا در سعع  مره    ماده انتخابات رسععیدگی می

 11اعحم نتایج  ن هیور دارد.

لانون اساسی هوهوری اسحمی ایران نظارت بر انتخابات مج س شورای اسحمی، مج س  برگان رهبری  99اصعل   

ا بر عهده شعورای نگهبان لرار داده اس . پرسش این اس  ک  ساروکار نظارت بر انتخابات ریاس   و ریاسع  هوهوری ر 

هوهوری توسعا شعورای نگهبان چگون  اسع ر برای پاسعخ ب  این پرسش، ابتدا مقام ناظر بر انتخابات ریاس  هوهوری،     

گیری و در نهای  ه  رمان با ر،یگیری، در ادام ، نظارت شعععورای نگهبان سعععنس نظارت شعععورای نگهبان پیش ار ر،ی 

 شوند.گیری بررسی مینظارت شورای نگهبان پس ار ر،ی

 

 مقام ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری -1

مسئول نظارت بر انتخابات ریاس   118و  99لانون اسعاسعی هوهوری اسعحمی ایران شعورای نگهبان را لبب اصول      

لانون انتخابات ریاسعع  هوهوری نیز شععورای نگهبان مسععئول نظارت بر انتخابات   8هوهوری دانسععت  اسعع . مطابب ماده  

  اسحمی وظی   نظارت بر انتخابات بر عهده انجون ریاسع  هوهوری اسع . این در هاوی اس  ک  در ایران لبل ار انقح  

نظارت لرار داشع . پس ار پیروری انقح  اسعحمی، سعیر تکام ی نظارت بر انتخابات ریاس  هوهوری دارای س  مره      

های مردمی بر اسعاس میعوبات شعورای انقح ، مره   دوم نظارت شورای    بوده اسع . مره   اول نظارت توسعا انجون  

لانون اسععاسععی؛ و سععومین مره   نظارت شععورای نگهبان بعد ار  99هیأت مرکزی نظارت تا لبل ار ت سععیر اصععل نگهبان و 

لانون اساسی استیوابی  99نظارت مرکور در اصل "ب  موها نظری  ت سعیری شورای نگهبان   11اسع .  9911ت سعیر اصعل   

 19"شود.اندیداها میاس  و شامل توام مراهل اهرایی انتخابات ار هو   تأیید و رد صحهی  ک

شعورای نگهبان متشعکل ار دوارده ن ر اسع . شعش ن ر فقی  عادل و  گاه ب  مقتییات رمان ب  انتخا  رهبر و شش      

های مخت ف هقوق ک  توسعا رییس لوه لیعایی  ب  مج س پیش هاد و با ر،ی نوای دگان   ن ر هقولدان متخیع  در رشعت   

شعورای نگهبان شعش سال اس  ب  این صورت ک  در نخستین دوره   مدت عیعوی  اعیعای    14شعوند. مج س انتخا  می

 15ند.شععویاب د و اعیععای تاره ب  های  ن ها انتخا  میپس ار سعع  سععال، نیوی ار اعیععای هر گروه ب  لید لرع  تیییر می 
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و و هال  ن ک  انتخا  مجدد  16متأسعع ان  لانون اسععاسععی در مورد تواوی انتخا  اعیععای شععورای نگهبان مسععکوت اسعع 

مکرر یک فرد رمی   سعار تداوم و تورکز لدرت شورده شده و موکن اس  صاها مقام ب   الر انتیا  متواوی ب  سوی  

وار ای ار رشعد و توسع  دموکراسی ب  ش کاری کشعیده شعود. ت او  لدرت نشعان    تورکز ل بی، اسعتبداد یا هدالل محافظ  

بی ی عدم امکان تواوی پیش 17سعععارد.توارن سعععیاسعععی فراه  می رود و رمی   را برای پریرش توام اررش های فکری ومی

این امر یقی اً  ک د ک دیگر با افکاری مت اوت را در سعا تار شورای نگهبان فراه  می  هیعور افراد شعایسعت     انتخا ، رمی  

متیعععدیان با لرر پریری و ادواری بودن دوره تر وظایف نظارتی شعععورا کوک نواید. چر شتوانعد ب  انجام مط و  می

این موضعول در ترکیا شعورای لانون اسعاسی فرانس  وحاظ شده اس .     18ت کر دموکراتیک نیز سعارگاری بیشعتری دارد.  

ن رند. س  ن ر توسا رییس هوهور، س   9اند: دست  اول، اعیای انتیابی ک  اعیعای شورای لانون اساسی فرانس  دو دست  

سعال ریر لابل تودید با تیییر یک سوم در هر س  سال   9ا رییس سع ا، برای  ن ر توسعا رییس مج س م ی و سع  ن ر توسع   

ای هباش د ب ک  کویسیوناین مقامات در انتخا  اعیای شورای لانون اساسی ب  لور مط ب  راد نوی 19شوند.م یعو  می 

اره ماهی  هقولی درب 1999توان عد انتخعا   نان را وتو ک  د. شعععورای دووتی در ر،ی  وریل   دار مج س میصعععحهیع  

انتیعا  اعیعای شعورای لانون اسعاسعی اظهار داشعت  اسع  ک  ار نظر این شعورا عول رییس هوهور در انتیا  اعیای         

ب ابراین، اعوال انتیعا  لابل شععکای  در شعورای دووتی این کشععور    11شعورای لانون اسععاسعی یک عول هاکویتی اسعع .  

بر ی  11و 11باش د ک  تا پایان عور در این شورا عیوی  دارند.س  میدوم شامل روسای هوهور سابب فران باشعد. دست  نوی

ی ی بک  د و معتقدند پیشوارد می هقولدانان ب  وهود این گروه عیعوی در شعورای لانون اسعاسعی فرانس  نقدهای هدی    

د ور س اتورهای مع ول مقتییات سیاسی رمان  بوده و یا 1958هیور روسای هوهور سابب ب  ع وان اعیای دائ  در سال 

ها را ب  توان  ناوعور اوایل هوهوری سعوم اسع . هرا این گروه عیعوی بسعیار مط و   واهد بود. در عو  می    مادام

لانون اسعاسعی فرانس  مو وعی  هوع عیوی  در شورای لانون    57لبب ماده  19ع وان اعیعای مادام اوعور سع ا تعیین کرد.  

 بی ی شده اس .پیش -نظیر تیدی ورارت یا عیوی  در پارووان -اساسی با بر ی مشارل و مقامات عاوی
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وسععا پرسععی تنظارت بر انتخابات م ی یع ی انتخابات ریاسعع  هوهوری و پارووانی )مج س م ی و سعع ا( و نیز هو   

لانون اسعاسعی فرانسع ، این شعورا بر هسن اهرای انتخابات      58 بر اسعاس ماده  14گیرد.شعورای لانون اسعاسعی صعورت می    

ون ک د. دام   نظارتی شععورای لانریاسعع  هوهوری مرالب  و ب  اعتراضععات رسععیدگی و نتایج نهایی انتخابات را اعحم می

  اسععاسععی در ل ورو انتخابات ریاسعع  هوهوری ه  شععامل وظی   مرالب  و پیشععگیری ار ولول تخ ف و ه  شععامل وظی   

ب  عبارت دیگر نقش نظارتی شععورا عبارت اسعع  ار تیععوین و تأمین نظ  و  15دادرسععی و پیگیری دعاوی انتخاباتی اسعع .

   16های ک ی و عوومی و اعحم نتایج انتخابات.ترتیا در روی 

لانون اساسی  17بر  حا لانون اسعاسعی فرانسع  ک  نظارت شعورای لانون اسعاسعی را محدود و تعریف کرده اس ،       

یران نظارت بر انتخابات ریاسع  هوهوری را بر عهده شورای نگهبان گراشت  اس  ووی تعیین نکرده اس  ک  هدود این  ا

ر تواند دنظارت چیسع  و شعورای نگهبان در اهرای  ن چ  ا تیاراتی دارد. واضع  اس  ک  یک هیأت دوارده ن ره نوی   

ریب گواردن ناظرین م تخا در توام مراهل انتخابات، هزئیات تواند ار لتوام شععا ا ر ر،ی هاضر و ناظر باشد ووی می 

ب  هوین م ظور شعععورای نگهبان دارای هیأت نظارت مرکزی، هیأت نظارت اسعععتان، هیأت نظارت  18امر را ریر نظر بگیرد.

 لب شععهرسععتان، هیأت نظارت بخش و ناظران در شعععا ا ر ر،ی اسعع  و ار لریب ناظران امور مربوا ب  انتخابات را مرا 

وند و تا پایان شباشع د و پیش ار شعرول انتخابات تشعکیل می   های نظارتی دائوی نیسعت د، ب ک  مولتی می ک د. این هیأتمی

های نظارت، تشعععکیحت دیگری ب  نام دفاتر نظارتی در ک ار این هیأت 19پردارند.انتخعابعات بع  انجعام وظعایف محوو  می     

 های نظارت، ش اسایی، هر  و  مورش نیروتأمین نیارهای الحعاتی هیأت اند ک  ب توسعا شعورای نگهبان تشعکیل شده   

 گیری با تشعععکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات وظی  شعععورای نگهبان لبل ار رای 91پردارند.برای نظارت و ریره می

 ک د.نظارتی  ود را  رار می
 

 گیرینظارت شورای نگهبان پیش از رأی -2

شعععورای نگهبان پیش ار شعععرول انتخابات، دو ن ر ار اعیعععای  ود و پ ج ن ر ار افراد مومن و مط ع و مورد اعتواد   

دارای هسعن سعابق  را با اکثری  مط ب  را ب  ع وان اعیعای اص ی و س  ن ر را ب  ع وان اعیای ع ی اوبدل هیأت مرکزی    

هیأت مرکزی نظارت بر ک ی  مراهل  91ک د.کشععور معرفی می نظارت بر انتخابات ریاسعع  هوهوری، انتخا  و ب  ورارت

های اهرایی ک  در انتخابات موثر هست د و  نچ  مربوا ب  های انتخابات، الدامات ورارت کشور و هیأتانتخابات، هریان

                                                           
، 1985، بهار و تابستان 11، شواره 4، اندیش  های هقولی، سال اسیاسیی فرانسیه و نظارت بر انتخابات پارلمانی    شیورای قانون راده، هواد؛ . تقی14

 .116ص

، تابستان 8ه شوار، ، نشری  هقوق اساسیشیورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی راده، هواد؛ . تقی15
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 لانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاس  هوهوری. 1. ماده 91



ی ناظران هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا 91شعود نظارت  واهد کرد. صعح  انتخابات می 

نظارت بر انتخابات تعیین ک د. اوبت  شعععورای نگهبان نیز ب  لور مسعععتقی  هب دارد در هر مورد ک    ب  م ظور اهرای وظی  

لانون انتخابات ریاسعع   99ماده  1لبب تبیععره  99صععحح بداند، توام و یا بر ی ار ناظران را ب  لور مسععتقی  انتخا  ک د. 

اید در انتخابات لبل مرتکا تخ  ی شععده باشعع د ک  در یکی ار محاک  صععاوح  اثبات هوهوری ناظرین شععورای نگهبان نب

شعده باشعد. ه  چ ین هیی یک ار ناظرین شعورای نگهبان نباید با داول بان انتخابات ب  ترتیا ذیل،  ویشعاوندی نسععبی یا     

ر، اوند سعببی: هوسر و پدر، ماد  ویشع  - ویشعاوند نسعبی: پدر، مادر، فررند، برادر،  واهر     -سعببی داشعت  باشع د: اوف   

 94برادر و  واهر او.

اند ار  رار نام  اهرایی لانون انتخابات ریاسععع  هوهوری فرمانداران و بخشعععداران موظف  یین 1 بر اسعععاس ماده 

مراهل اهرایی  انتخعابعات، بعا دعوت ار اعیعععای هیعأت نظعارت شعععورای نگهبان موهبات نظارت کامل  نان را در ک ی       

ت فراه  ک  د. شعرک  ناظر یا ناظران شعورای نگهبان در ه سات هیأت اهرایی ب  م ظور نظارت بر صح  اهرای   انتخابا

لانون انتخابات ریاس  هوهوری اس  و عدم هیور  نان در ه سات و یا  ودداری  نان ار امیای صورتج سات مانع ار 

یک نسخ  ار صورتج س  الدامات  ود را ب  ناظر یا ناظران اند های اهرایی موظفهیأت 95کار انتخابات نخواهد بود. ادام 

   96شورای نگهبان تس ی  ک  د.

هیأت مرکزی نظارت یا ناظرانی ک  در سعراسعر کشور بر کی ی  انتخابات نظارت کامل دارند در هر مورد ک  سو     

   بر اساس اند بحفاصداران موظفهریان یا تخ  ی را مشاهده ک  د، ب  صورت کتبی ترکر  واه د داد. فرمانداران و بخش

لوانین، ب  رفع اشععکاالت مطرح شععده الدام ک  د. چ انچ  مسععئوالن ورارت کشععور نظارت  نان را م حوظ ندارند، ناظران  

انتخابی  باید شععخیععاً یا  ناظر یا ناظران هر هوره 97مراتا را ب  هیأت نظارت مرکزی شععورای نگهبان گزارش  واه د داد.

ناظر یا  99شععرک  ک  د. 98های هیأت اهرایی ب  م ظور انتخا  معتودان هیأت اهراییه  ود در ک ی  ه سعع توسععا نوای د

ظر های فرعی الدام نوای د. ناناظران هوره انتخابی  باید در اووین فرصعع  نسععب  ب  انتخا  و صععدور اهکام ناظران هوره  

رای نظارت در شعا ثب  نام و ا ر ر،ی تهی  و کتباً ب  ناظر هوره فرعی، فهرسعتی ار افراد مومن، مط ع و مورد اعتواد را ب 

ابی ، انتخا  انتخ ک د. ناظرین شععا ثب  نام و ا ر ر،ی توسا ناظر یا ناظرین هوره انتخابی  پیشع هاد می  و یا ناظران هوره

 41شوند.و م یو  می

بات ریاسعع  هوهوری و مج س شععورای نام  اهرایی لانون نظارت شععورای نگهبان بر انتخا یین 97بر اسععاس ماده  

                                                           
 لانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاس  هوهوری. 4. ماده 91

 تخابات ریاس  هوهوری.لانون نظارت شورای نگهبان بر ان 5. ماده 99

 لانون انتخابات ریاس  هوهوری. 41. ماده 94

  یین نام  اهرایی لانون انتخابات ریاس  هوهوری. 41. ماده 95
 لانون انتخابات ریاس  هوهوری. 11. ماده 96
 لانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاس  هوهوری. 6. ماده 97
 های اهرایی.ثاب  هیأت ریر . اعیای98

شعوند، توسعا هیأت نظارت شورای نگهبان صورت می گیرد   . تأیید صعحهی  معتودانی ک  ار سعوی فرمانداری ها برای انتخا  هیأت اهرایی پیشع هاد می   99

 (.99ماده  9)مست اد ار تبیره 

 .  یین نام  اهرایی لانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاس  هوهوری و مج س شورای اسحمی 95ماده  .41



 نام و ا ر ر،ی و ثب  اسععحمی، ناظرین شعععا ثب  نام و ا ر ر،ی پس ار دریاف  ابحا نظارت در معی  اعیععای شعععب   

ک  د و در رور ا ر ر،ی، یک سعععاع  لبل ار ثب  نام و ا ر ر،ی عزیو  می فرماندار یا بخشعععدار ب  محل شععععب  نوای ده

ثب  نام و ا ر ر،ی هیعور یاب د و تا پایان شعوارش  را و ت ظی  صورتج س  محل شعب  را    محل شععب  شعرول کار باید در  

ا ر ر،ی و انطباق  ن را با  گهی  گیری، محل اسععتقرار شعععب  اند پیش ار شععرول ر،یترم نک  د. ناظرین شعععب  موظف

ی الرم را در  یعععوص انجام وظایف لانونی هاا ر ر،ی بررسعععی ک  د و دل  انجون نظعارت در ارتباا با اعحم شععععب  

ارم و ا ر ر،ی، م اسععا و کافی بودن وو های انتخاباتی موهود در شعععب فرماندار و یا بخشععدار، ک ای  تعداد برگ  نوای ده

را و  گیری، شوارشا ر ر،ی، شرایا ام یتی شعب  و ص دوق، الم و مهر شدن ص دوق لبل ار شرول ر،ی وسعایل شععب   

 41 رای ریخت  شده و ت ظی  صورتج س  شعب  ب  عول  ورند. لرائ 

دارد در مواردی ک  لبب گزارشععات و شععکایات واصعع   برای  لانون انتخابات ریاسعع  هوهوری اعحم می 61ماده  

اند، شععورای نگهبان موظف های نظارت ار لوانین و مقررات تخ ف نوودهشععورای نگهبان مع وم گردد ک  اعیععای هیأت 

ها را بحفاصعع   عزل و افراد دیگری را هایگزین نواید. رسععیدگی ب  صععحهی  داول بان و نظارت بر تب ییات    اسعع   ن

نظارتی شععورای نگهبان لرار  گیری در هورهداول بان تیعدی کرسععی ریاسع  هوهوری ار مواردی اسعع  ک  لبل ار ر،ی  

 دارند.

 

 رسیدگی به صالحیت داوطیبان ریاست جمهوری -2-1

ایی هنیارم د صععافی -چ  رسععد ب  عاوی ترین مقام اهرایی - ویش هر نظامی برای اسععتخدام کارم دان سععاده مطوئ اً 

 ها در هامع  مدنی بایسععتی توسععاباشععد ووی این محمهه  تأیید صععحهی  فرد مربوا برای اهرار پسعع  مورد نظر می

 بی بتوان د بر ورداری  ویش ار هدالل صحهی  تعریف شعده باشع د تا شعهروندان لبل ار ارائ  در واس  داول    41لانون

پریری در لانون وضعع شده در سیست  لانونگراری مردم  های انتخا بی ی محدودی پیش 49های داول بی را ارریابی ک  د.

 در لوانین انتخاباتی 44های ه اهی سععد ک د.سععاالر و دموکراتیک، بی تردید می تواند راه را بر بسععیاری ار سععو  اسععت اده 

اند تا فردی ک  مدعی صععحهی  امیععای تأیید کاندیداتوری، صععافی ای لرار داده 511 وری فرانسعع  با وحاظ شععرا هوع

شخیی  کشور را هوراه  ویش داشت  باشد. ب  هوین  511تیعدی سعو  ریاسع  هوهوری اسع  بتواند هدالل امیای     

رساند و ار لریب مجاری رسوی ب   ی را ب  چاپ میهای مشخ  و معیم ظور پیش ار انتخابات، شعورای لانون اساسی فرم 

فرد معرفی ک  ده، فرم  45گرارد.تعداد کافی در ا تیار افراد واهد صععحهی  برای معرفی نامزدهای ریاسعع  هوهوری می

چاپی ک  م اد  ن هکای  ار اعحم رضعععای  م دی کامل و معرفی یک نامزد را دارد، تکویل و شعععخیعععاً  ن را امیعععا   

                                                           
 دستور اوعول وظایف ناظران شعا ثب  نام و ا ر ر،ی،  یین نام  اهرایی لانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاس  هوهوری. .41
 (.194سیدفالوی، سیدمحود؛ پیشین، ص(ساالر وضع شده اس  ه  لانونی ک  در یک نظام دموکراتیک و مردم ن .41

 .115. فرشتیان، هسن؛ پیشین، ص94
فت  روبت  باید توه  داشع  این دو لید در صعورتی کارا هسعت د ک  ک ی  نظام هقولی و سیست  هکومتی در یک شاک   دموکراتیک و مردم ساالر شکل گ   ا .44

 (.194پیشین، ص باشد )سیدفالوی، سیدمحود؛

یعای شعورای شهرستان، اعیای شورای شهر پاریس،   این اشعخاص عبارت د ار: اعیعای پارووان )مجاوس م ی و سع ا(، اعیعای شعورای م الب )اسعتان(، اع       .45

 (.61، ص پیشینراده، هواد؛ های  نسوی دریاها، شهرداران )دهیاران( یا اعیای مجوع فرانسویان مقی   ارج )تقیاعیای مجاوس سررمی ی سررمین



 وری کرده باشد و امیا را هوع 511ک د ک  هر داول ا انتخا  ریاسع  هوهوری هدالل  شعورا بررسعی می   46ک د.می

سعوی دریاها موهود باش د بدون این ک  بیش ار یک  شعهرسعتان یا سعررمین  ن    91در بین امیعاک  دگان هدالل م تخبان  

باش د. داول ا باید دارای رضای  کامل هه  سوی دریاها ن ر( امیعاک  دگان ار یک شهرستان یا سررمین  ن  51ده  )

ها و اعحم نام م د بودن معرفیشععورای لانون اسععاسععی پس ار هیععول الوی ان ار ضععابط     47پریر باشععد.نامزدی و انتخا 

یری گرساند. این فهرس  باید هداکثر در شانزدهوین رور پیش ار دور اول ر،ینامزدی، فهرس  نامزدها را ب  تیویا می

ار تیوی  شورای لانون اساسی مب ی بر  196449مارس  14دستور مورخ  7بر اساس ماده  48رسعوی م تشعر شود.   ورنام در ر

  51توان نزد  ود او تجدیدنظر  واهی کرد.ت ظی  فهرس  داول بان ریاس  هوهوری می

ار باشد تا ای بر وردرهست ک د ک  این مقام ار شرایا ویژه و ب طیر ریاس  هوهوری التیا می در ایران نیز وظی   

لانون  57لانون اسععاسی و ماده  111اصعل   9لبب ب د  51بتواند ب  لور شعایسعت  ب  ای ای وظایف ریاسع  هوهوری بنردارد.   

انتخابات ریاس  هوهوری تأیید صحهی  داول بان انتخا  ریاس  هوهوری بر عهده شورای نگهبان اس . این مسأو  ب  

های نظارتی شعععورای نگهبان بر انتخابات ریاسععع  هوهوری تبدیل شعععده اسععع . ار محتوای   میکی ار لدرتو دترین اهر

و « اتنظارت بر انتخاب»گرار اسعاسی، توایز روش ی میان مره    شعود ک  ار نظر لانون نیعوص لانون اسعاسعی اسعت باا می    

ن برای تأیید صحهی  داول بان تیعری  ب  صحهی  شورای نگهبا  51وهود دارد.« تأیید یا رد صعحهی  داول بان »مره   

لانون اسعاسعی شامل    99اصعل   لانون اسعاسعی، م ید این مع اسع  ک  گسعتره     99رر  وهود اصعل  ، ب 59ریاسع  هوهوری 

رسد ک  تأیید صحهی  داول بان انتخا  ریاس  ب  نظر می 54گردد.تشعخی  صعحهی  داول بان ریاسع  هوهوری نوی   

هده شعورای نگهبان گراشعت  شعده یک عول اهرایی اس  این در هاوی اس  ک     بر ع 111اصعل   9هوهوری ک  لبب ب د 

بر سحم  انتخابات نظارت ک د. موید این برداش   99ک د تا در چارچو  اصعل  شعأن نظارتی شعورای نگهبان التیعا می   

ر بان برر  پریرش نظارت شععورای نگهمراکرات مج س بررسععی نهایی لانون اسععاسععی اسعع  ک  بر ی ار اعیععای  ن ب  

در  56و 55ند.اانتخابات، مطاوبی را در موافق  با واگراری تأیید صحهی  داول بان ب  رهبری یا شورای رهبری مطرح کرده
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لانون انتخابات  95 و ماده 57لانون اساسی 115اسع  بر اساس شرایا مرکور در اصل   هر صعورت شعورای نگهبان موظف  

پریری شععرایا انتخا  59و  58ریاسعع  هوهوری افراد واهد شععرایا صععحهی  را معرفی ک د. ب  نظر بر ی ار هقولدانان 

لانون اساسی اس  و افزودن ب   ن نقض لانون اساسی اس . اصل اساسی هیری بودن شرایا  115محیور در ن  اصل 

س  ک  ار نظریات شورای نگهبان در مقام نظارت بر اساسی بودن میوبات پریری ب  ریاس  هوهوری ار اصووی اانتخا 

 مج س استخراج شده اس .

اال تیار  ن ها باید ظرا پ ج رور ار تاریخ انتشار دستور شرول داول بان انتخا  ریاس  هوهوری یا نوای دگان تام 

شورای نگهبان  61ریاف ، تکویل و تسع ی  نوای د. انتخابات ب  ورارت کشعور مراهع  ک  د و پرسعشع ام  اعحم داول بی را د   

رسعاند و نظر  ود را صعورتج س  و یک   ظرا پ ج رور ار تاریخ وصعول مدارم داول بان، کار رسعیدگی را ب  انجام می  

 61ک د. شورای نگهبان هب دارد رمان رسیدگی را تا پ ج رور دیگر تودید ک د.نسعخ  ار  ن را ب  ورارت کشور ارسال می 

رور مرکور، شورای نگهبان هب  11لانون انتخابات ریاسع  هوهوری، پس ار سعنری شعدن مدت     58 بر اسعاس ماده اوبت  

دارد در صعورتی ک  مدرکی دال بر صعحهی  نداشتن نامزدی ب  دس   ید عدم صحهی  وی را ب  ورارت کشور اعحم   

اما  61ش ا  شده را ب  رسوی  نوید صحهی  رسیدگی مجدد ب  شکایات داول بان ر 1978ک د. شعورای نگهبان تا سال  

 11/8/1978مخت ف میععو   انتخابات در شععده صععحهی  رد داول بان شععکایات ب  دلیب رسععیدگی وزوم بر اسععاس لانون

مجوع تشعخی  میع ح  نظام، شورای نگهبان موظف اس  ب  شکایات داول بان رد صحهی  شده در انتخابات ریاس    

 رد داول بان شععکایات ب  ک  ده رسععیدگی مراهع»واهده لانون مرکور  ماده 1موها تبیععره هوهوری رسعیدگی ک د. ب   

 مجریان و داول ا ب  را نتیج  و نووده رسیدگی دلیقاً شده صعحهی   رد داول بان شعکایات  ب  اندمک ف شعده  صعحهی  

اتی صععیان  ار هقوق انتخاب گرچ  تبیععره ا یر مجوع تشععخی  میعع ح  گامی مثب  در هه   .«نوای د اعحم انتخابات

داول بان رد صعحهی  شعده در انتخابات ریاس  هوهوری اس  اما نباید ار این نکت  ر    نوود ک  ساروکار تجدیدنظر   

 واهی داول بان رد صععحهی  شععده نزد مرهع اووی  رسععیدگی ک  ده ب  صععحهی  داول بان، چ دان با م طب دموکراتیک 

 سارگار نیس .

أیید یا رد صعحهی  داول بان  واهد بود، م حیراً شرایا و معیارهای ذکر شده در لانون اساسی اس    نچ  معیار ت 

شععورای نگهبان صععرفاً تشععخی   وظی   69باشععد.و شععورای نگهبان مجار ب  اعوال سعع یق  و نظر شععخیععی در این مورد نوی
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این موضول در  64متقاضعیان ورود در انتخابات اس . انطباق یا عدم انطباق شعرایا و اوصعاا م درج در لانون اسعاسعی بر     

لانون وزوم رسعیدگی دلیب ب  شکایات داول بین رد صحهی  شده در انتخابات مخت ف میو  مجوع تشخی  می ح   

ک ی  مراهع رسععیدگی ک  ده صععحهی  داول بین »نظام نیز مورد توه  لرار گرفت  اسعع . ب  موها ماده واهده این لانون 

اند صعرفاً بر اسعاس مواد لانونی و بر اسعاس دالیل و مدارم معتبر ک  توسعا مراکز مسئول     موظف 65ت مخت فدر انتخابا

 بان ریاس  اوبت  بسیاری ار شرایا داول«. لانونی ب  مراهع نظارتی ارسال شده اس  ب  بررسی صحهی  داول بین بنردارند

را  -انیع ی شورای نگهب-د ک  این مسأو  توان مانور نهاد ناظرباش هوهوری مرکور در لانون اسعاسعی ریر لابل ارریابی می  

د تا پریری باید عی ی و لابل ارریابی باشعع دهد و هال  ن ک  شععرایا انتخا در تأیید یا رد صععحهی  داول بان افزایش می

ن ریاس  هوهوری، عحوه بر تأیید صحهی  داول با 67و  66دار نشوند. رادی انتخابات و ام ی  هقولی شعهروندان  دشع   

 نظارت بر تب ییات داول بین تأیید صحهی  شده لبل ار برگزاری انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان اس .

 

 نظارت بر تبییاات داوطیبان -2-2

ارد. های انتخاباتی وهود دیکی ار امور مرسععوم در هریان انتخابات بحت تب ییات کاندیداها اسعع  ک  در توام نظام  

 دگان با دهشععود ک  ر،یاگر تح  معیار و ضععابط  درسععتی باشععد و هقایب را ب   گاهی مردم برسععاند باعت می   تب ییات

بیعععیرت و  گاهی انتخا   ود را انجام ده د ووی اگر هدا ار تب ییات ل ا هقایب باشعععد م اسعععد بسعععیاری را ب  دنبال  

رای لانون ای شولاب  انتخاباتی ار دام   صحهی  مشاورهی تب ییات و مرالب  بر ردر فرانس  ظاهراً هوره 68 واهد داش .

شورای عاوی سوعی و  های دیداری و ش یداری بر عهدهنظارت بر اسعت اده برابر داول بان ار رسان   69اسعاسعی  ارج اسع .   

عحوه بر  ن کویسیون م ی نظارت لسو  اعظ  مرالب  بر رلاب  انتخاباتی را بر عهده دارد. این کویسیون  71بیری اس .

ر ار م دی برابار اعیععای شععورای دووتی، دیوان تویز و دیوان محاسععبات تشععکیل شععده اسعع  و مأموری  مرالب  بر بهره  

ون م ی شدن شورا ار لریب تأسیس کویسیا ک ار گراشت دار اس . بامکانات رسعوی تب ییات توسا توام داول بان را عهده 

  71نظارت لسو  اعظ  مرالب  بر رلاب  انتخاباتی ار هوره ا تیارات شورای لانون اساسی  ارج شد.

لعانون انتخعابعات ریاسععع  هوهوری فعاوی  تب ییی نامزدهای ریاسععع       66در هوهوری اسعععحمی ایران لبب معاده   

ساع  لبل ار شرول ا ر ر،ی  اتو   14اسعامی  نان ب  وسعی   ورارت کشور شرول و تا    هوهوری ار تاریخ اعحم رسعوی 

 دوم، فعاوی  تب ییاتی ار تاریخ اعحم رسوی نتایج لطعی  رای مره   پریرد. در صورت کشیده شدن انتخابات ب  مره  می
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 اس . اساسی لانون هشت  و یکید اصل مطابب ک  رهبری  برگان استث ای ب  .65

 .49. تقی راده، هواد؛ پیشین، ص66
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رر  تعیین محدوده رمانی ب  71یابد.ی دوم پایان میسعععاع  پیش ار  رار ا ر ر،ی مره   14شعععود و تعا  اول شعععرول می

 ی نشعععده بیمشعععخ  برای تب ییعات داول بعان، ضعععوان  اهرای موثری برای رعای  این لاعده در لوانین انتخاباتی پیش   

ود شها شامل چ  نول فعاوی  یا الحم و کاالهای انتخاباتی میهای تب ییاتی و این ک  این فعاوی گرار فعاوی لانون 79اسع . 

ن نکرده اسععع ، ب کع  بعا نگعاه سععع بی، نبایدهای تب ییات انتخابات را برشعععورده اسععع . در والع لانونگرار با ذکر      را تعیی

ب  م ظور تیعوین بر ورداری یکسان نامزدهای ریاس    74ها را مجار شعورده اسع .  های تب ییات، سعایر فعاوی  محدودی 

  ب ییات انتخابات در ورارت کشععور با ترکیا مشععخهوهوری ار امکانات دووتی کویسععیونی ب  نام کویسععیون بررسععی ت

تواند یک ن ر ار اعیای  ود یا ار  ارج را هه  نظارت بر کار کویسیون مزبور شعود ک  شعورای نگهبان می  تشعکیل می 

نامزدهای ریاسع  هوهوری ک  صعحهی   نان توسعا شعورای نگهبان تأیید و اسامی  نان ار لرا ورارت      75تعیین ک د.

 شععود، هر یک هب دارند ب  لور مسععاوی ار صععدا و سععیوای هوهوری اسععحمی ایران برای معرفی و ارائ می کشععور اعحم

و هال  ن ک  نامزدهای مج س شعورای اسعحمی و شوراهای مح ی هب است اده ار صدا و    76های  ود اسعت اده ک  د برنام 

 77سیوا را ندارند.

 در هریان-ها، زدهای انتخاباتی یا هواداران هزبی یا ریر هزبی  ن ور توسععا بر ی ار نامانجام هزی   های سععرسععام 

ب  هوین دویل، در فرانسععع ،  78دهد.نتیجع  انتخعابعات را ب  لور شعععگ   انگیزی تح  تأثیر لرار می    -تب ییعات انتخعابعاتی   

وعی  هر هوره اساس میزان ههای تب ییات انتخاباتی داول بان یا اهزا  بر لانونگراران ب  اسعت اد اصل برابری، برای هزی   

اپریری نهای مقرر، ب  ابطال نتیج  انتخابات و انتخا ک  د و تجاور ار سعععقفبی ی میانتخابی ، سعععقف های معی ی را پیش

ریافتی و ها، ک ترل م ابع دبی ی سقف هزی  در لوانین انتخاباتی ایران، هیی ساروکاری برای پیش 79شعود. داول ا م جر می

 81های تب ییاتی نامزدها وهود ندارد.رسی فعاوی ضوابا هساب

های الرم را ب  مردم بدهد و تواند  گاهیهای گروهی میشعععورای نگهبان ار لریب هیأت مرکزی نظارت و رسعععان  

مطبوععات و رادیو و ت ویزیون را ار این وحاظ ک  تب ییات  ارج ار ضعععوابا لانونی صعععورت نگیرد تح  ک ترل داشعععت    

چ  شعععورای نگهبان در کی ی  انجام مقدمات انتخابات ار هو   نحوه تب ییات تخ  اتی مشعععاهده ک د ک  ب  چ ان 81باشعععد.

اعیععای  81دارد.ک د و مراتا را ب  ورارت کشععور اعحم میصععح  انتخابات  دشعع  وارد سععارد، انتخابات را متولف می

ام نهی و  ثار تب ییاتی نامزدها را ار محل شعب  ثب اند لبل ار شرول ا ر ر،ی، هرگون   گنام و ا ر ر،ی موظفشعب  ثب 
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تا هو  نامزدها در شعرایا مساوی لرار داشت  باش د. الرم ب  ذکر اس  ک   ود مقامات اهرایی و نظارت بر   89امحا  نوای د

  هوهوری ناظران لانون انتخابات ریاسععع 99ماده  84انتخابات هب تب یغ و  یا ع ی  هیچیک ار داول بان انتخاباتی را ندارند.

داند و ابرار هانبداری ب  هر لریقی ار لرفی کامل در لول مدت مسععئووی   ود میشععورای نگهبان را م زم ب  رعای  بی

یکی ار کاندیداها را هرم دانسعت  اس  ک  مجارات  ن برای متخ  ین شش ماه تا یکسال ان یال ار  دمات دووتی یا شش  

 گیری نیز ارشعععورای نگهبان، برای نظارت بر انتخابات ریاسععع  هوهوری در رور رای  ماه تا یکسعععال رندان  واهد بود.

 برد.های نظارتی و ناظران  ود بهره میهیأت

 

 گیریزمان با رأی نظارت شورای نگهبان هم -1

گیری را در هیععور نوای ده های ر،یگیری اعیععای شعععا ثب  نام و ا ر ر،ی، صعع دوق یا صعع دوق در رور ر،ی 

نظارت بار و پس ار هیععول الوی ان ار  اوی بودن  ن، و اا و با مهر شعععب  ثب  نام و ا ر ر،ی، الم و مهر کرده هیأت 

های ر،ی باید پیش در فرانسع  برای محافظ  هرچ  بیشتر ار ص دوق  85گیری را در سعاع  مقرر  رار  واه د کرد. و رای

اب  بست  شوند و ک ید یک ل ل در دس  رییس شعب  و ک ید های ا ر ر،ی با دو ل ل ریرمشگیری، صع دوق ار شعرول ر،ی 

 های ا ر ر،ی در فرانسع  ش اا شعود. ب  عحوه صع دوق  ک  ب  لید لرع  انتخا  میدیگر در دسع  یکی ار لیعاتی باشعد    

ی های ا ر ر،ی ب  نحو مط وبورا بدین صورت سحم  ص دوق 86باش د.های ر،ی ار درون  ن لابل روی  میاس  و برگ 

 شود.تأمین می

 در ایران نعاظرین شعععععا ثب  نام و ا ر ر،ی ب  محض مشعععاهده عول  حا لانون انتخابات، مراتا را ب  نوای ده    

 ده د و در صعورت هاصععل نشدن ثب  نام و ا ر ر،ی یا رییس شععب  ترکر می  فرماندار یا بخشعدار مسعتقر در محل شععب    

ده د و در هر هال، مراتا را ب  لور فرعی ب  فرماندار یا بخشععدار الحل می مط و  موضععول را ار لریب ناظر هوره نتیج 

وان  ک  د. مراکرات لانونی ناظرین شعورای نگهبان ب  دویل پشت فرعی لید می دلیب در گزارش کتبی کار  ود ب  ناظر هوره

متوه  اهرای درسعع  لانون انتخابات  اندرکاران انتخابات را بیشععتر شععود و دسعع  ای ک  دارد معووالً موثر والع میلوی

نام  اهرایی لانون نظارت شعورای نگهبان بر انتخابات، ناظرین شعا ثب  نام   یین 99در هر هال بر اسعاس ماده   87ک د.می

 نظر در هریان انتخابات را ندارند. نظارت دارند و ب  هیی وه  هب مدا    یا اعوال و ا ر ر،ی صرفاً وظی  

ای هن اسع  در این لسعو  مطرح شعود در مورد سعیسعت  نظارتی شورای نگهبان نسب  ب  ص دوق     ای ک  موکنکت 

د: دارلانون انتخابات ریاسعع  هوهوری در این مورد تعیین تک یف کرده اسعع . این ماده مقرر می 51سععیار اسعع  ک  ماده 

الحل هیأت  ار الدام ک د ک  باید ب تواند در صورتی ک  الرم بداند نسب  ب  تشکیل شعا سیهیأت اهرایی شعهرسعتان می  

ای ار هیأت نظارت در معی  ص دوق سیار بوده و مسیر گردش ص دوق را در صورتج س  نظارت برسد و هوچ ین نوای ده

ک  با تشعععخی  هیأت اهرایی -ک  معتقدند تشعععکیل شععععا سعععیار  88لید و تایید نواید. بر حا نظر بر ی ار هقولدانان
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تواند بر ی ار امور را ب  مجری انتخابات ت ویض ده ده این اسعع  ک  نهاد ناظر بر انتخابات مینشععان  -گیردصععورت می

رسععد ک  در این ها، ن  ت ها ت ویض ب  نظر می 89ک د و صععرفاً در لاوا نظارت اسععتطحعی بر عو کرد مجری نظارت ک د؛

تیوابی در مقام لیاوت اساسی، نظارت اس صحهی  ب  مجری انتخابات مطرح نیس ، ب ک  ب  دویل ر    شورای نگهبان

 وی نادیده گرفت  شده اس .

گیری اگر ناظرین وظایف  ود را ب   وبی انجام ده د و لانون را دلیقاً رعای  ک  د و ب  مولع تخ  ات در هین ر،ی 

 برای نظارت لرا بوان د، عوامل  وبیرا تشعععخی  ده عد و بع  مسعععئووین اهرایی یعاد وری ک  عد و در توام مراهل بی     

 دی لرار بهای نظارت ب  های مرالب  بر هسن هریان انتخابات در هریان دست شورای نگهبان  واه د بود. اما اگر واسط 

گیرنعد و العدامعات ریر لعانونی را نعادیعده بگیرند و گزارش  حا والع م عکس ک  د، انتخابات وضعععع مط وبی نخواهد       

ار  -صععرف ظر ار نول  ن -بدیهی اسعع  ک  هر انداره نهاد ناظر 91دل  انتخا  شععوند. داشعع . ب ابراین ناظران باید با کوال

تر لرااعت اتر و در یک ک و  بیتر و نسعععب  ب  نتیج  انتخابات بیهای گروهی و ه اهی فاراگیریها و موضععععگرایش

 91باشد، سحم  انتخابات بیشتر تیوین  واهد شد.

تیععویب ام   48تواند مطابب ماده انتخاباتی در محل، شععورای لانون اسععاسععی می  در فرانسعع  ب  م ظور تعقیا عو یات 

، نوای ده یا نوای دگانی را ار بین لیعععات عوومی یا اداری انتخا  ک د. این مسعععأو  ب  شعععورا امکان  1958نوامبر  7مورخ 

ن نوای دگان شععورای لانون اسععاسععی ار بی رسععد ک  انتخا  دهد تا مسععتقیواً ار تخ  ات اهتواوی  گاهی یابد. ب  نظر میمی

لیععات ب  دویل  شعع ایی م اسععا این افراد با لانون بسععیار م یدتر و ار ضععریا الوی ان باالتری بر وردار اسعع  تا انتخا   

شععوند و معووالً با مسععائل هقولی  شعع ایی ندارند. ب  ناظرین شععورای نگهبان ک  عودتاً ار بین کارم دان دوو  انتخا  می

ها یک هاو  تواند ب  این هیأتهای نظارتی شععورای نگهبان می هیععور لیععات در بین هیأت   91ر ی ار هقولداناننظر ب

ها ب  دور ار معیارهای لیایی نباشد. در فرانس  نوای دگان شورای لانون گیریشعود تا تیوی  دهد و باعت مینیو  لیعایی  

 د توان د هایگزین مقامات صععحهیتدار ماننوای دگان شععورا نویگیری را در محل تعقیا ک  د. اسععاسععی باید عو یات ر،ی

توان د توه   ن ها را ب  سعو  مسائل عو ی یا هقولی مه  ه ا  فرمانداران، کویسعیون شعوارش  را و ریره شعوند اما می   

، وزوم وهود ا ر ر،ی های هاضععر در شعععب  ده دگان، تعداد صعع دوقنوای د. مثحً در مورد اسعع اد هویتی الرم برای ر،ی

های انتخاباتی، سحم   را و شوارش  ن ها ترکر ده د. این نوای دگان باید گزارش مأموری  مرالبتی  ود را کتباً اتالک

ب  شعورا ارائ  ک  د و در صعورت تقاضعای شعورا شع اهاً توضعی  ده د. هیعور نوای دگان شعورای لانون اسععاسی در رور         

اهوی  اسع  و ار ضوان  اهرایی باالیی بر وردار اس  ب  لوری ک  موانع    گیری در شععا ا ر ر،ی بسعیار هائز  ر،ی

ب  ابطال عویات انتخاباتی  ن  1974گیری در سال بر ی ار روسعای شعا ا ر ر،ی ار ورود نوای دگان شورا ب  محل ر،ی 

ریاس  هوهوری   رین وظی   نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات  99شععا توسعا شعورای لانون اسعاسعی م جر گردید.     
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 گیری اس .مربوا ب  پس ار ر،ی

 

 گیرینظارت شورای نگهبان پس از رأی -2

ک  دگان ر،ی  ود را در پس ار انقیعععای سعععاع  ا ر ر،ی در صعععورت هیعععول الوی ان ار این ک  ک ی  مراهع   

عرف  های تبرگ  صع دوق ر،ی اندا ت  و فرد دیگری برای ر،ی دادن در محل شععب  هیور ندارد بحفاص   پس ار شوارش  

و درج  ن در صورتج س  با هیور محافظان ص دوق و نوای ده هیأت نظارت بر انتخابات و نوای ده فرماندار، کار شوارش 

 نام و ا ر ر،ی شعب  ب  امیای نوای دهپس ار  اتو  شعوارش و لرائ   را، صعورتج س  ثب    94شعود. و لرائ   را  رار می

رسد و تحویل هیأت اهرایی هیأت نظارت می م و ا ر ر،ی و محافظان ص دوق و نوای دهفرماندار و اعیعای شعا ثب  نا 

شود. صورتج س  نتیج  انتخابات با امیای هیأت اهرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در شعهرسعتان می  

و  ی هیأت نظارت بر انتخابات مزبورماند و بقی  براشعود و یک نسعخ  نزد هیأت اهرایی شهرستان می  چهار نسعخ  تهی  می 

شعععورای نگهبان ظرا یک ه ت  و در صعععورت  95شعععود.ورارت کشعععور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسعععال می

ضرورت هداکثر ده رور پس ار دریاف  نتیج  انتخابات ریاس  هوهوری نظر لطعی  ود را نسب  ب  انتخابات انجام شده 

 96های گروهی نتیج  نهایی را ب  الحل مردم  واهد رساند.و ورارت کشور ار لریب رسان ک د ب  ورارت کشعور اعحم می 

و در صورتی ک  در دور نخس   97ک  دگان برای انتخا  ریاس  هوهوری الرم اس کسعا اکثری  مط ب  رای شرک  

ی چ ین هاوتی برای برگزارهیی یک ار داول بین موفب ب  ا ر  رای الرم نشعععود انتخابات ب  دور دوم  واهد کشعععید. در 

 98گیری ار سوی شورای نگهبان ضروری اس .اول ر،ی دوم انتخابات، تأیید نتیج  مره   مره  

 شعود. اهرار سو  ها و ایرادهایی متوه  انتخابات میار  ن ها ک  در انتخابات رلاب  فشعرده اسع  مسع واً اعترا     

 99  هوین  الر رلاب  ناسعاو  در بین داول بان هوواره محتول اس . نوای دگی، کسعا لدرت سعیاسعی را ب  دنبال دارد؛ ب   

لات، ای اومورد و ننریرفتن والعی  اسعع . اما پارهموه  و ناشععی ار انتظارت بیگاهی اولات عدم رضععای  و اعترا  ریر

در فرانسع  شوارش  را تح    111نارضعایتی و اعترا  ب  مورد و ب  هب اسع  و سعو  هریانی در انتخابات راه یافت  اسع .    

یا  تواند در صورت اثبات تخ  ات، نتایج را ب  لور ک یگیرد و این نهاد میمرالب  مستقی  شورای لانون اساسی انجام می

گیری، اعحم نتایج اول ر،ی هزئی ابطعال ک عد و یعا پیش ار اعحم،  ن هعا را اصعععحح ک عد. بر  حا اعحم نتعایج مره        

دوم دارای ویژگی لطعی اسعع  و برای هو  الرم االتبال اسعع . در لوانین انتخاباتی   هوهوری در مره  انتخا  ریاسعع  

ای ده ده دگان یا نوفرانسع  هب لرح شعکای  نزد شعورای لانون اساسی ب  صورت دلیب ت ظی  شده اس . هر یک ار ر،ی   

درباره سععحم  عو یات انتخاباتی را ب   توان د اعتراضععات  ودهر یک ار داول بان تیععدی کرسععی ریاسعع  هوهوری می

شعورای لانون اسعاسعی ارائ  ک  د. برای بررسی سحم  انتخابات ریاس  هوهوری نیاری نیس  ک  شورا وزوماً با دریاف     
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د ر،سععاً توانگیری ک د ب ک  در هر انتخا  ریاسعع  هوهوری، شعورای لانون اسععاسعی می  شعکایاتی مواه  شععود تا تیعوی   

گان ده دن فقدان گشعععایش بر ی شععععا ا ر ر،ی ب  دویل مشعععکحت هاد، امت ال ار ک ترل هوی  ر،ی تخ  اتی ه  چو

رر  ترکرات نوای ده مح ی شعورا، موانع  ار نوای ده داول ا برای ثب  اعتراضعش در صورتج س ، گ  شدن فهرس    ب 

  امیاک  دگان را اعحم نواید. اگر نامی روی فهرسده دگان و اشخاص ثب ده دگان، فاصع   ریاد بین ر،ی امیعای ر،ی 

دار ک د شورای لانون اساسی هسا مورد نتایج شعب  مورد نظر گیری را  دشع  تخ  ات ارتکابی،  رادی یا صعدال  ر،ی 

 111نواید.ک د اما  ن ها را مجارات نویرا ابطال و یا این ک  تخ  ات را بیان می

ارد. در د انتخابات رسعععیدگی ب  شعععکایات انتخاباتی را نیز بر عهده  در ایران شعععورای نگهبان ب  ع وان نهاد ناظر بر 

های دموکراتیک نهاد ناظر بر انتخابات ریاسع  هوهوری، رسیدگی ب  شکایات انتخاباتی را نیز عهده دار  بسعیاری ار نظام 

سععد.  یین نام  راسعع . ب  این ترتیا صععحهی  شععورای نگهبان برای رسععیدگی ب  شععکایات انتخاباتی م طقی ب  نظر می   

اهرایی لانون انتخابات ریاسعع  هوهوری در  یععوص سععاروکار رسععیدگی شععورای نگهبان ب  شععکایات انتخاباتی ب  این  

صععورت تعیین تک یف کرده اسعع  ک  هداکثر دو رور پس ار انتشععار  گهی نتیج  ا ر ر،ی در شععهرسععتان، هیأت اهرایی 

د و مراتا را نوایتشکیل ه س  داده و ب  شکایات واص   رسیدگی میشعهرسعتان با هیعور ناظر یا ناظران شعورای نگهبان     

نسخ  صورتج س  رسیدگی ب  شکایات  9فرماندار بحفاص    111نواید.نسخ  صورتج س  نووده و ب  فرماندار تس ی  می 5در 

ور دو نسععخ  ار سععتاد انتخابات کشعع 119دارد.دریافتی ار هیأت اهرایی شععهرسععتان را ب  سععتاد انتخابات کشععور ارسععال می  

صعورتج سعات واصع   موضعول ماده فوق را ب  هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات هه  بررسی و اعحم نظر نهایی شورای     

ب دی نسب  ب  هریان انتخابات ار هانا هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان انجام کار هوع 114ک د.نگهبان ارسعال می 

هرا اس  االشعود. نظر شورای نگهبان در این مورد لطعی و الرم ابطال انتخابات میگیرد و م جر ب  صعدور اعتبارنام  یا  می

در این صعععورت الدام شعععورا ب  م زو  یک عول   115و هیی مرهع دیگری هب ابطعال یعا متولف کردن انتخعابات را ندارد.   

هک   نون مبادرت ب  صدورلیعایی اسع  ک  شعورای نگهبان هوان د یک دادگاه، الدام ب  رسعیدگی و با است اد ب  مواد لا    

ک د. نظارت شورای نگهبان در مورد شکایات انتخاباتی مربوا ب  لبل ار صدور اعتبارنام  اس . پس ار این ک  شورای می

 نگهبان صح  انتخابات را اعحم کرد دیگر هب ندارد ب  شکایاتی در  ن مورد رسیدگی ک د و نظر  ود را تیییر دهد.
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 گیرینتیجه

شود بحت سحم  انتخابات و نظارت بر اهرای باهثی ک  هویشع  ه  رمان با برگزاری انتخابات مطرح می یکی ار م 

بر وردار اسعع . لانون اسععاسععی   -مخیععوصععاً در انتخابات ریاسعع  هوهوری  –ای صععحی   ن اسعع  ک  ار اهوی  ویژه

تخابات ریاس  هوهوری دانست  اس . مسئول نظارت بر ان 118و  99هوهوری اسحمی ایران شورای نگهبان را لبب اصول 

بدین ترتیا لانون اساسی اصل نظارت لاضی اساسی بر انتخابات ریاس  هوهوری را پریرفت  اس . این نظارت ه  شامل 

وظی   مرالب  و پیشعععگیری ار ولول تخ  ات و تق بات انتخاباتی و ه  شعععامل وظی   پیگیری و رسعععیدگی ب  شعععکایات و 

نتیج  اعحم نتایج نهایی انتخابات اس . شورای نگهبان نظارت  ود را توسا هیأت مرکزی نظارت  دعاوی انتخاباتی و در

بر انتخابات، هیأت نظارت اسعتان، هیأت نظارت شعهرسعتان، هیأت نظارت بخش و ناظران در شعا ا ر ر،ی ب  لور موثر    

 ک د.اعوال می

لانون اسععاسععی بر عهده شععورای نگهبان  111اصععل  9تأیید صععحهی  داول بان انتخا  ریاسعع  هوهوری لبب ب د  

لانون اساسی، افراد واهد شرایا صحهی  را  115اند بر اساس شرایا مقرر در اصل اس . اعیای شورای نگهبان موظف

ل ارریابی هوهوری را عی ی و لابپریری ب  ریاسعع معرفی ک  د. اما بر  حا لوانین انتخاباتی فرانسعع  ک  شععرایا انتخا  

مسععئ   توان  باشعع د ک  ایناند، بسععیاری ار شععرایا انتخا  پریری مرکور در لوانین ایران ریر لابل ارریابی میین کردهتعی

را در تأیید یا رد صعععحهی  داول بان افزایش داده اسععع . ب  م ظور تیعععوین   -یع ی شعععورای نگهبان-معانور نهعاد نعاظر   

 ت دووتی کویسیونی ب  نام کویسیون بررسی تب ییات انتخابات دربر ورداری یکسان نامزدهای ریاس  هوهوری ار امکانا

تواند یک ن ر ار اعیععای  ود یا ار  ارج را شععود ک  شععورای نگهبان میورارت کشععور با ترکیا مشععخ  تشععکیل می 

 هه  نظارت بر کار کویسیون مزبور تعیین ک د.

های انتخابات، الدامات ورارت کشعععور، هیعأت مرکزی نظعارت شعععورای نگهبعان بر ک ی  مراهل انتخابات، هریان    

کزی ک د. هیأت مرشود نظارت میهای اهرایی ک  در انتخابات موثر هسعت د و  نچ  مربوا ب  صعح  انتخابات می  هیأت

ات تعیین ی نظارت بر انتخابظرانی ب  م ظور اهرای وظی  نظارت بر انتخابات باید برای هر اسععتان و شععهرسععتان، ناظر یا نا  

یاب د و نباید تا پایان شوارش  را و ثب  نام و ا ر ر،ی هیور می نواید. ناظرین شععا ثب  نام و ا ر ر،ی در محل شععب   

خابات تت ظی  صععورتج سعع  محل شعععب  را ترم ک  د. هیأت مرکزی نظارت یا ناظرانی ک  در سععراسععر کشععور بر کی ی  ان

ع ی ی-نظعارت کعامعل دارند در هر مورد ک  سعععو  هریان یا تخ  ی را مشعععاهده ک  د، ب  مقامات برگزار ک  ده انتخابات     

ده د. در فرانسعع  ب  م ظور تعقیا عو یات انتخاباتی در محل، شععورای لانون اسععاسععی   ترکر می -فرمانداران و بخشععدارن

لیععات عوومی یا اداری انتخا  ک د. نوای دگان شععورای لانون اسععاسععی عو یات  تواند نوای ده یا نوای دگانی را ار بین می

یعاب د. این نوای دگان باید گزارش  ک  عد و مسعععتقیوعاً ار تخ  عات اهتوعاوی  گعاهی می     گیری را در محعل تعقیعا می  ر،ی

یاس  هوهوری و ابات رمأموری  مرالبتی  ویش را کتباً ب  شعورا ارائ  ک  د. رسیدگی ب  شکایات مربوا ب  سحم  انتخ 

اعحم نتایج نهایی انتخابات ریاسع  هوهوری فرانسع  با شعورای لانون اساسی اس . این وظی   در هوهوری اسحمی ایران    

رسعد ک  سعاروکارهای عدم امکان تجدید و تواوی دوره و م ع هوع مشعارل    نیز بر عهده شعورای نگهبان اسع . ب  نظر می  

ان لرفی وی در هریرای اعیععای شععورای لانون اسععاسععی، اسععتقحل این نهاد و در نتیج  بی مقرر در نظام هقولی فرانسعع  ب

نوای د. اما نظام هقولی هوهوری اسععحمی ایران اعیععای تری تأمین میرسععیدگی ب  شععکایات انتخاباتی را ب  نحو مط و 

ی  هوع مشععارل نیز در عول برای شععورای نگهبان را ار عیععوی  متواوی و مجدد در این نهاد م ع ن ووده اسعع  و مو وع 



تواند استقحل اعیای شورای نگهبان و بی لرفی  نها را گردد. این وضعی  میبسیاری اعیای شورای نگهبان اعوال نوی

دار نواید. بدیهی اسعع  ک  هوای  ع  ی اعیععای شععورای نگهبان ار کاندیداهای هاضععر در هریان انتخابات نیز    دشعع 

انبداری این ه رفتار می تواند اعتواد عوومی ب  لیعاوت نهایی شورای نگهبان را تیعیف و شائب  شعایسعت  نیسع  ریرا این    

 نهاد در هریان رسیدگی ب  شکایات انتخاباتی را تقوی  ک د.
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The Control of Guardian Council on the Presidential Election in Iran with a look to 

France Law 
 

Abstract  
The Guardian Council does it`s election`s control duty with formation of the Central 

control Board, Control Board of the Province, City Control Board, and appointment of 
Supervisors in branches of voting in three steps ; the days before the vote, on polling day, and 

the days after the vote. The Guardian Council is responsible to approve Qualifications of 

Presidential Candidates in according to paragraph 9 of Article 110 of the Constitution. Many 

of the requirements listed for Presidential candidate are inappreciable, so that it has increased 

maneuver of the Guardian Council to approve or disqualify candidates. Guardian Council acts 

by reason toward the cancellation or suspension of a nationwide election or some area at all 

stages of polling, in case of proven violation. Handling of Electoral Complaints and Final 

election results, are announced by the Guardian Council. The Constitutional Council supervises 

presidential election in France. The Council controls the good performance of presidential 

election, Handles the objections and announces the final results. 
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