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 به نام خدا

 قانون 62ماده  1اظهار نظر شوراي نگهبان در رابطه با تبصره و تحليل حقوقي  صورت مسأله

 شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظایف تشکيالت،

 : مستندات قانوني نظر شوراي نگهبان

 ،اداري، اقتصادي، مالي، جزائي، مدني مقررات و قوانين كليه»به موجب اصل چهارم قانون اساسي:  -1

 عموم اي اطالق بر اصل اين. باشد اسالمي موازين اساس بر بايد اينها غير و سياسي، نظامي، فرهنگي

 يفقها عهده بر امر این تشخيص و است ديگرحاكم مقررات و قوانين و اساسي قانون اصول همه

 «.است نگهبان شوراي

 هاآن از موادي يا مقررات و قوانين مغايرت اعالم»نگهبان: نامه داخلي شوراي آيين 11به موجب ماده  -2

 قهايف اكثريت توسط باشد مقتضي كه زمان هر در اساسي، قانون چهارم اصل به توجه با شرع با

 «.باشدنمي اساسي قانون چهارم و نود اصل در مذكور هايتمدّ تابع و يابدمي انجام نگهبان شوراي

ط ، شراي«شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت،قانون » 22ماده  -3

 ديني هاياقليت»( اين ماده 1به موجب تبصره ) 1داوطلبان انتخابات شوراها را تعيين كرده است.

 «.اشندب داشته عملي التزام و اعتقاد خود دين اصول به بايد اسالم جايبه اساسيقانون در شدهشناخته

                                                           
 باشند: زير شرايط داراي بايد نامثبت هنگام شوندگانانتخاب -22 . ماده1 

 .ايران اسالمي جمهوري كشور تابعيت -الف

 .تمام سال 2۲ سن حداقل -ب

 .فقيه يواليت مطلقه و اسالم به عملي التزام و اعتقاد -ج

 .ايران اسالمي جمهوري اساسيقانون به وفاداري ابراز-د

 روستاهاي شوراي براي ديپلم مدرک داشتن و خانوار دويست تا روستاهاي شوراي براي و نوشتنخواندن  سواد دارابودن -(2۲/۸/13۸2)اصالحي  ه

 يا ليسانس مدرک حداقل داشتن هزار نفر جمعيت،بيست تا شهرهاي شوراي براي آن معادل يا فوق ديپلم مدرک حداقل داشتن خانوار، دويست باالي

 .هزار نفر جمعيتبيست باالي شهرهاي شوراي براي آن معادل

 نامزد يهانتخاب يحوزه همان در كهشرطيبه ،شورا را دارا باشند ياصل يتكامل عضو يدوره يک يسابقه كهكساني -(2۲/۴/1312 اصالحي) 1 تبصره

 .تحصيلي معاف هستند مدرک شرط از ،شوند

 .نمايندمي اخذ را كنندگاننامثبت تحصيلي مدارک يتأييديه ضرورت، در صورت نظارت و اجرايي هايهيئت -(2۲/1/1312 الحاقي) 2 تبصره

 .مردان براي خدمت از دائم معافيت كارت يا وظيفهنظام خدمتپايان كارت دارابودن -(2۲/۸/13۸2و )الحاقي 

 پزشکي گواهي با مورد حسب رواني، سالمت و گويايي و شنوايي نعمت از برخورداري حد در جسماني سالمت داشتن -(2۲/۴/1312 الحاقي) ز

 .قانوني

 «.باشند داشته عملي التزام و اعتقاد خود دين اصول به بايد اسالم جايبه اساسيقانون در شدهشناخته ديني هاياقليت» -1تبصره 
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 از واصله اطالعات به عنايت با»فقهاي شوراي نگهبان:  22/1/12مورخ  2۴۲/1۲۲/12نظر شماره  -۴

 رغي افراد و هستند كشور رسمي مذهب پيرو و مسلمان آنها مردم اكثريت كه كشور مناطق برخي

 با و اندنموده روستا و شهر اسالمي شوراهاي در عضويت داوطلب را خود مناطق اين در مسلمان

 شوراي در آن به رسيدگي لزوم بدون مسلمين خصوص در شوراها اين تصميمات اينکه به توجه

 شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت، قانون 22 ماده 1 تبصره بود، خواهد االتباع الزم نگهبان

 ذاربنيانگ فرمايشات نص با مناطقي چنين به نسبت 13۲۲ مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسالمي

 نور صحيفه در مذكور 12/۲/13۲۸ تاريخ در الرحمهعليه خميني امام حضرت ايران اسالمي جمهوري

 «.شد شناخته شرع موازين خالف لذا و است مغاير( 31 صفحه ،13۲1 چاپ ،2 جلد)

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي مقرر داشته است: قانون آيين 2۲1ماده  2قانونگذار در تبصره  -۲

 مغايرت مجدداً اول، نوبت در ايراد رفع و مقرر هايمهلت گذشت از پس تواندنمي نگهبان شوراي»

 ايدنم اعالم مجلس به قانوني مدت گذشت از بعد باشدنمي اصالحيه به مربوط كه را ديگري موراد

 «.شرعي موازين با انطباق با رابطه در مگر

 انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت،قانون » 32به موجب ماده  -2

 مسئوليت برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي شهر با هيأت اجرايي و فرماندار است.  1،«شهرداران

 انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت،قانون » ۴۸ هبه موجب ماد -۲

 هايمسئوليت اظهار نظر در رابطه با صالحيت داوطلبان شوراهاي محلي بر عهده هيأت 2،«شهرداران

 اجرايي است كه البته بايد مورد تأييد هيأت نظارت نيز قرار گيرد. 

 و انتخابات كشوري اسالمي شوراهاي تشکيالت قانون اصالح قانون (۲۴) و (۲3) موادبه موجب  -۸

مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي بر عهده هيأتي  21/۴/132۲3مصوب  مزبور شوراهاي

                                                           
 يسرئ عضويت و فرماندار رياست به اجرايي شهرستانهيئت شهر، اسالمي شوراهاي انتخابات برگزاري منظوربه -(2/۷/1۲۳6 يح)اصال ۲6 ماده. 1 

 .شودمي تشکيل شهرستان يدر محدوده معتمدان از نفر هشت وپرورش ورئيس آموزش احوال،ثبت ياداره

 و رستانشه نظارت هايهيئت تأييد با داوطلبان صالحيت تأييد برمبني شهرستان و بخش اجرايي هايهيئت نظر -(6۲/۸/1۲۳2 اصالحي) ۸۳ ماده. 2 

 داوطلبان اي داوطلب يدرباره مربوط نظارتهيئت داوطلبان، صالحيت رسيدگي ينتيجه دريافت تاريخ از روز چهارده ظرف چنانچه و است معتبر بخش

 .بود خواهد عمل مالک اجراييهيئت نظر نکند، اعالم را خود نظر

 اياعض از نفر سه از متشکل كشوري، اسالمي شوراهاي انتخابات امر بر نظارت مركزيهيئت شوراها، انتخابات امر بر نظارت منظوربه -۲3 ماده. 3 

 .گرددمي تشکيل اسالمي شوراي مجلس انتخاب به( 1۲) اصل كميسيون اعضاي از نفر دو و داخلي امور و شوراها كميسيون

 .نمايدمي انتخاب را نفر ۲ داوطلب نمايندگان ساير ميان از مجلس نباشد، داوطلب مذكور هايكميسيون الزمِ تعداد به كهصورتي در -تبصره

 مجلس نمايندگان از نفر سه از مركب استان نظارت عالي هيئت استان، هر در كشوري اسالمي شوراهاي انتخابات امر بر نظارت منظوربه -۲۴ ماده

 .گرددمي تشکيل نظارت مركزيهيئت تعيين به استان آن اسالمي شوراي

 نمايندگان بين از اعضا يبقيه تعيين نباشد، داوطلب استان آن از نصاب حد به يا و باشد كمتر نفر سه از آن نمايندگان تعداد كه استاني هر در -تبصره

 .باشدمي نظارت مركزيهيئت با مجاور هاياستان
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متشکل از نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسالمي و نظارت عاليه بر اين انتخابات بر عهده 

 نكميسيو اعضاي از نفر دو و داخلي امور و شوراها كميسيونهيأتي متشکل از سه نفر از اعضاي 

 .است ( 1۲) اصل

 

 صورت مسأله

 است.  بوده 1312ارديبهشت  21 ،انتخابات شوراهاي شهر و روستاتاريخ برگزاري  -

با استناد به اصل چهارم قانون اساسي ، 1312 فروردين 23در جلسه مورخ فقهاي شوراي نگهبان  -

 انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت،قانون » 22ماده  1اطالق تبصره 

ها به عنوان عضو شوراي شهر در مناطقي كه مسلمانان را به دليل اينکه اجازه انتخاب اقليت «شهرداران

ک ماه ي بيش ازاين نظر  دهند.دهند، داده است مغاير موازين شرع تشخيص مياكثريت را تشکيل مي

 31/1/12  تاريخ دره رئيس جمهور ابالغ شده و ب 1312فروردين  22در تاريخ قبل از انتخابات و 

 روزنامه رسمي نيز منتشر شده است. در 

توانند در مناطقي كه در آن مناطق مسلمانان هاي ديني نميبه موجب اين نظر هيچ يک از اقليت -

 دهند داوطلب عضويت در شوراهاي شهر شوند. اكثريت را تشکيل مي

يزد و هيأت  استان رد روستا و شهر اسالمي شوراي انتخابات بر هيأت نظارت ،متعاقب اين نظر -

 22ماده  1تبصره  در خصوص رغم اينکه بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبانمركزي نظارت علي

عالم موازين شرع ا مغاير ها در مناطقي كه مسلمانان اكثريت هستندقانون شوراها جواز داوطلبي اقليت

هاي انتخابات و پذيرش داوطلبي اقليتاقدام به ادامه جريان  ،م تمکين به حکم قانونشده بود، با عد

 دهد كردند. ديني در شهري كه اكثريت آن را مسلمانان تشکيل مي

ه شهر يزد، فردي كشوراي پس از برگزاري انتخابات و انتخاب يک فرد غير مسلمان در انتخابات  -

 بر رتهيأت نظابا شکايت از تصميم فرمانداري و داوطلب عضويت در شوراي شهر يزد بوده است 

در تأييد صالحيت فرد مذكور و عدم رعايت  يزد استان در روستا و شهر اسالمي شوراي انتخابات

تعليق عضويت فرد منتخب تا اتخاذ تصميم نهايي در خصوص قانون در اين خصوص، درخواست 

 موضوع را نموده است. 
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با احراز شرايط ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي كرده و  ۴۲شعبه  12شهريور  13در تاريخ  -

الزم قانوني اقدام به صدور دستور موقت، تعليق عضويت فرد مذكور تا اتخاذ تصميم نهايي نموده 

 است.

 موضوع:حقوقي تحليل 

 نظر فقهاي شوراي نگهبان مبناي حقوقي الف(

اصل چهارم قانون اساسي است. به موجب اين اصل هيچ يک مبناي اعالم نظر فقهاي شوراي نگهبان  -

و مقررات نبايد مغاير موازين شرع باشد. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي اين اصل بر  قوانيناز 

به موجب  حاكم است. مرجع تشخيص اين امر قوانيناصول قانون اساسي و ساير  اطالق یا عموم

فقهاي شوراي نگهبان هستند. به موجب حکم اين اصل هيچ قانوني از شمول  تصريح ذيل اصل

با  نقوانينظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان خارج نيست و فقهاي شورا مرجع تشخيص مغايرت 

 موازين شرع هستند. 

اعالم  را مغاير شرع قانونهاي يک يکي از تبصره« اطالق»در موضوع مورد بحث شوراي نگهبان  -

به عنوان وظيفه قانوني بر  اصل چهارم قانون اساسيبه صراحت به موجب نموده است. امري كه 

 فعهده فقهاي شوراي نگهبان نهاده شده است. در حقيقت شوراي نگهبان به موجب اين اصل مکلّ

 اند. اند و در اين موضوع نيز وظيفه خود را انجام دادهبه اعالم مغايرت قوانين مغاير شرع شده

بات مجلس شوراي اسالمي است و صالحيت ممکن است گفته شود كه اصل چهارم منصرف از مصوّ -

شود. در اين رابطه بايد گفت: اوالً اطالق قوانين مقرر در فقهاي شوراي نگهبان شامل اين موارد نمي

ت ثانياً در خصوص مصوبا ؛شوداصل چهارم شامل قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي نيز مي

نامه داخلي شوراي نگهبان قانون آيين 2۲1ماده  2مجلس شوراي اسالمي نيز قانونگذار در تبصره 

اعالم نظر در خصوص مغايرت مصوبات با موازين شرع را فاقد مهلت دانسته است. امري كه در ماده 

 نامه داخلي شوراي نگهبان نيز مورد تصريح قرار گرفته است.آيين 11

اطالق برخي از مواد و يا مورد  ۲ در از ابتداي تأسيس شوراي نگهبان تا كنون صرفاًبا توجه به اينکه  -

ل چهارم اد اصب مجلس شوراي اسالمي توسط فقهاي شوراي نگهبان به استنقوانين مصوّ هايتبصره

اند، بيان اينکه شناسايي اين صالحيت موجب اخالل در نظم مغاير موازين شرع تشخيص داده شده

البته بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد كه در بسياري از كشورها،  شود فاقد وجه است.عمومي مي

صالحيت مراجع مشابه شوراي نگهبان، پسيني است و مراجعي كه صالحيت نظارت بر قوانين را 
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دهند. دارند غالباً مدتها بعد از الزم االجرا شدن يک قانون آن را مغاير قانون اساسي تشخيص مي

مري كه در كشور ما در خصوص نظارت قضايي بر مصوبات توسط ديوان عدالت اداري و يا نظارت ا

رئيس مجلس بر مصوبات دولتي نيز به همين نحو پيش بيني شده است و اين مراجع مصوبات دولتي 

را پس از گذشت مدتي و در بسياري از موارد پس از گذشت سالها اقدام به اعالم مغايرت مصوبات 

 نمايند. ي و ابطال آنها ميدولت

د اصل بر اساس و به استنا اظهار نظر فقهاي شوراي نگهباننکته ديگر قابل توجه اينکه بايد بين  -

ابات بر انتخ نظارت شوراي نگهبانچهارم قانون اساسي )نظارت بر شرعي بودن قوانين و مقررات( و 

تفکيک قائل شد و اين نکته را مورد توجه قرار داد كه اعالم نظر  قانون اساسي 11موضوع اصل 

 اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت،قانون  22ماده  1شوراي نگهبان در رابطه با تبصره 

به استناد اصل چهارم قانون اساسي صورت گرفته است و ارتباطي به  شهرداران انتخاب و كشور

ابات توسط شوراي نگهبان ندارد. برخي بدون توجه به اين تفکيک با بحث صالحيت نظارت بر انتخ

استناد به اينکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراي اسالمي است به اعالم مغايرت 

     ايراد گرفته اند كه اين دو موضوع ارتباطي به هم ندارد.با موازين شرع  22ماده  1تبصره 

قانون اساسي براي اظهار نظر شوراي نگهبان در  1۲و  1۴به موجب اصول ممکن است بيان شود كه  -

خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمي مهلت زماني در نظر گرفته شده است و فقهاي شوراي 

نگهبان مجاز نيستند در خصوص مصوبات مجلس پس از گذشت حداكثر بيست روز اظهار نظر 

 نمايند. 

در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمي است.  1۲و  1۴در پاسخ بايد گفت كه اوالً اصول 

قانون اساسي به اتمام برسد و شوراي نگهبان مصوبه  1۲و  1۴هاي مذكور در اصول هنگامي كه مهلت

را مغاير موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص ندهد، مصوبه تبديل به قانون شده و الزم االجرا 

اساسي فقهاي شوراي نگهبان صالحيت اعالم مغايرت قوانين شود. بر اساس اصل چهارم قانون مي

توانند قوانين مصوب مجلس را كه پيش از قانون شدن با موازين شرع را دارند. به همين دليل نيز مي

قانون اساسي و به عنوان مصوبه مجلس مورد نظارت قرار داده بودند به  1۲و  1۴به استناد اصول 

ول هاي موضوع اصحتي اگر بپذيريم كه مهلت ثانياً ت شرعي قرار دهند.استناد اصل چهارم مورد نظار

قانون اساسي مهلت زماني بررسي را تعيين كرده است، فقهاي شوراي نگهبان به استناد اصل  1۲و  1۴

قانون اساسي را مقيد  1۲و  1۴چهارم قانون اساسي در خصوص اعالم مغايرت شرعي اطالق اصول 

ست ثر ظرف بيس شوراي نگهبان مکلف است در رابطه با مصوبات مجلس حداكاند. بر اين اساكرده
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روز اظهار نظر نمايد، ولي اطالق اين اصل شامل اعالم مغايرت شرعي مصوبه توسط فقهاي شوراي 

  شود.نگهبان به موجب اصل چهارم قانون اساسي نمي

زين شرع و عدم اعتبار آنها از استناد به اصل چهارم قانون اساسي و اعالم مغايرت قوانين با موا -

روزهاي ابتدايي فعاليت شوراي نگهبان انجام مي شده و شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شوراي عالي 

 چهارم اصل از مستفاد» بيان داشته است: ۸/2/132۲ مورخ 11۸3 در نظر تفسيري شماره 1قضايي

 وازينم مطابق بايد هازمينه تمام در مقررات و قوانين كليه اطالق طور به كه است اين اساسي قانون

 را راتيمقر و قوانين بنابراين. است نگهبان شوراي فقهاي عهده به امر اين تشخيص و باشد اسالمي

 داند،مي اسالمي موازين مخالف را آنها قضايي عالي شوراي و گرددمي اجرا قضايي مراجع در كه

 رسالا نگهبان شوراي فقهاء براي اسالمي موازين با مخالفت يا مطابقت تشخيص و بررسي جهت

در خصوص قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي نيز اين موضوع مسبوق به سابقه بوده و  «.داريد

 مورخ ۲۲/ 1۲2۸/21 امري جديد نيست از جمله فقهاي شوراي نگهبان به موجب نظر شماره

 اند. ن شرع تشخيص دادهقانون مجازات اسالمي را مغاير موازي 2۲2، ماده 1۴/12/۲۲

 

یزد و هيأت مرکزي  استان در روستا و شهر اسالمي شوراي انتخابات بر هيأت نظارتب( عملکرد 

 و رئيس مجلس شوراي اسالمي نظارت

زمان اعالم نظر فقهاي شوراي نگهبان و مهلتي كه تا زمان برگزاري انتخابات )بيش از با توجه به  -

ين اوظيفه اجراي نظر فقهاي شوراي نگهبان و ترتيب اثر دادن به وجود داشته است، يک ماه( 

يزد و هيأت  استان در روستا و شهر اسالمي شوراي انتخابات بر نظر بر عهده هيأت نظارت

ند و ايک از اين مراجع به تکليف قانوني خود عمل نکردهبوده كه متأسفانه هيچمركزي نظارت 

                                                           
 ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون نگهبان محترم شوراي. 1 

 اب خصوص به محاکم، در آنها طبق بر حکم صدور و است اسالم موازین برخالف که گذشته هاينامهآیين و هانامهتصویب و قوانين اجراي

 .نيست موجه عنوان هيچ به اساسي قانون هفتادم و یکصد اصل و چهارم اصل به توجه

 و وخمنس اسالم، خالف هاينامهآیين و هانامهتصویب و قوانين همه اصل، دو این به توجه با که شده پيشنهاد قضایي عالي شوراي به نظر این

 امام توايف طبق قضایي عالي شوراي وسيله به موازین این و دهند رأي اسالم موازین طبق بر هفتم و شصت و یکصد اصل طبق موظفند محاکم

 مجلس در قانوني لوایح تصویب تا ترتيب این به و گردد ابالغ دیگر هايدادگاه و دادسراها و انقالب هايدادگاه و دادسراها به و استخراج

 .شود گرفته اسالم خالف احکام اجراي جلوي اسالمي شوراي

 ..فرمائيد اعالم کتباً را شورا آن نظر است خواهشمند
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وسط بايد ت اين موضوع اند كهمنتخب و شهروندان يزد شدهعضو تضييع احتمالي حقوق  موجب

 مراجع نظارتي مربوطه مورد رسيدگي قرار گرفته و تصميم مقتضي در رابطه با آنها اتخاذ شود.

 

 ج( مبناي عملکرد دیوان عدالت اداري

هاي جرياني دستگاه قضا در حقوقي كه بحث در رابطه با پروندههاي برخالف غالب نظام -

و يا حتي دانشگاهي به دليل تحت فشار قرار دادن قاضي و تأثير بر اي محافل عمومي و رسانه

 ۴۲، پس از صدور دستور موقت شعبه ستامري متداول و مطلوب نيگيري و حکم وي تصميم

عدالت اداري در خصوص موضوع، مقامات رسمي و غير رسمي و همچنين حقوقدانان و ديوان 

ديوان عدالت اداري پرداختند كه موضوعي  طئه قاضي محترم پرونده و بعضاًغير حقوقدانان به تخ

اي به دور از فشار رسانهه به نحوي كه دستگاه قضا ب ؛جويي استقابل تأمل بوده و نيازمند چاره

بررسي موضوع پرداخته و نظر خود را در خصوص موضوع اعالم نمايد. الزم به ذكر است كه 

اعم از قضايي و غير  يمقامات ها،پروندهبسياري از ن پرونده ندارد و در اين روند اختصاص به اي

قضايي و ساير افراد به نقد و تخطئه و اعالم موضع در خصوص موضوعات در جريان رسيدگي 

گيري در خصوص موضوع تأثيرگذار است. البته اين به مپردازند كه بر روند رسيدگي و تصميمي

ولي بايد تصميمي گرفته شود تا بتوان پس از فراغت  ،ز نقد نيستمعناي مصونيت آراء قضايي ا

 رأي صادره را مورد بررسي و نقد قرار داد. ،موضوعبه دادرس از رسيدگي 

مات شهروندان تظلّديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به  ،قانون اساسي 1۲3به موجب اصل  -

ست. ا هاوق شهروندان در اين زمينهنسبت به تصميمات و اقدامات نهادهاي عمومي و احقاق حق

توانند از تصميمات اداري نهادهاي عمومي به ديوان عدالت به موجب اين اصل شهروندان مي

 اداري شکايت نمايند و ديوان نيز صالحيت رسيدگي و صدور حکم در اين رابطه را دارد.

 شوراي شهر يزد، فرديپس از برگزاري انتخابات و انتخاب يک فرد غير مسلمان در انتخابات  -

كه داوطلب عضويت در شوراي شهر يزد بوده است با شکايت از تصميم فرمانداري و هيأت 

يزد در تأييد صالحيت فرد مذكور و  استان در روستا و شهر اسالمي شوراي انتخابات بر نظارت

يت ودرخواست تعليق عضبا شکايت به ديوان عدالت اداري عدم رعايت قانون در اين خصوص، 

 فرد منتخب تا اتخاذ تصميم نهايي در خصوص موضوع را نمود. 
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 تواندوي مياقدامات و يا عدم انجام وظايف  ،فرماندار يک مقام اجرايي است كه تصميمات -

مورد شکايت شهروندان در ديوان عدالت اداري قرار بگيرد و ديوان نيز صالحيت رسيدگي به 

 شکايات عليه وي را دارد.

نظارت بر انتخابات شوراها  يتاني نظارت بر انتخابات شوراها و هيأت مركزهاي اسهيأت -

مراجعي عمومي هستند كه قانونگذار صالحيت نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده آنها قرار 

جع نيز بايد قابل دادخواهي در مراجع قضايي باشد و ديوان نيز به اداده است. تصميمات اين مر

ها عليه مقامات و مراجع كه صالحيت رسيدگي به شکايات و اعتراضعنوان مرجع قضايي 

هاي نظارت بر انتخابات سيدگي به شکايات از تصميمات هيأتعمومي را دارد، صالحيت ر

 هاي نظارتشوراها را نيز بر عهده دارد. در خصوص امکان دادخواهي نسبت به تصميمات هيأت

گهبان نيز الزم به ذكر است كه شوراي ن تخابات شوراهاو تأثير نتيجه رسيدگي قضايي در نتيجه ان

 انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکيالت،قانون  21ماده  3تبصره 

 ورايش انتخابات سير به مربوط داوطلبان شکوائيه به رسيدگي»داشت: ، را كه مقرر ميشهرداران

 انتخابات هونتيج هاصالحيت سيربر درنتيجه ثيريتأ قضائي مراجع توسط روستا و شهر اسالمي

در خصوص وظايف قوه قضاييه مبني بر  1۲2را مغاير اصل .« ندارد نظارت مركزي هيأت توسط

امري كه موجب شد مجلس شوراي اسالمي  ؛اجراي احکام صادره از مراجع قضايي تشخيص داد

 در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان اقدام به حذف اين تبصره نمايد. 

 شاكي كه درصورتي» اداري، عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون 3۴به موجب ماده  -

 قطعي آراء يا تصميمات يا اقدامات اجراي كه شود مدعي آن از پس يا خود شکايت طرح ضمن

 ورود سبب قانون، اين( 1۲) ماده در مذكور مراجع و اشخاص توسط وظيفه انجام از خودداري يا

 وقتم دستور صدور تقاضاي تواندمي است، متعسر يا غيرممکن آن جبران كه گرددمي خسارتي

تواند درخواست صدور دستور بر اساس اين ماده هر شهروند ضمن شکايت خود مي« .نمايد

 در كنندهرسيدگي شعبه»اين قانون،  3۲ خصوص موضوع را بنمايد. به موجب مادهموقت در 

 اجراي توقف بر مبني موقت دستور مورد، برحسب موضوع، فوريت و ضرورت احراز صورت

بر اساس اين ماده مرجع « .نمايدمي صادر وظيفه، انجام يا مزبور آراء و تصميمات اقدامات،

 .خود قاضي رسيدگي كننده است ،موقت ضروري است يا نهخيص اينکه آيا صدور دستور تش

در خصوص پرونده موضوع بحث نيز قاضي پرونده اين ضرورت را تشخيص داده و بر طبق 

البته دستور موقت تأثيري در اصل  اختيارات قانوني اقدام به صدور دستور موقت نموده است.
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حکم به رفع اثر از گيري ماهوي در خصوص موضوع تواند در تصميمدعوا نداشته و قاضي مي

 دستور موقت نمايد.

 


