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 مقدمه

 انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون( ۶۳) ماده به تبصره یک الحاق»فوریتی طرح دو

به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.  2۳/8/1400در تاریخ « شهرداران

مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل  2۶/8/1400مورخ  28۳88/102شورای نگهبان طی نامه شماره 

 پردازیم.سی تشخیص داد که در ادامه به بررسی آن مییکصدوهفتادوسوم قانون اسا

 

 اظهارنظر کارشناسی 

 دارد:، مقرر میاست نموده( الحاق ۶۳به ماده )را « ۶»عنوان تبصره این مصوبه که یک تبصره به

 رأی قانون، این ارچوبچ در انتخابات ابطال یا تأیید و نامزدها صالحیت رد یا تأیید درخصوص نظارت مرکزی هیئت»

 «.باشدنمی اداری عدالت دیوان در رسیدگی و شکایت قابل رأی این و نمایدمی صادر را قطعی و نهایی

شورای نگهبان در نظر خود اعالم داشته است که این تبصره مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی بوده و 

 همچنین از این جهت که آیا امکان شکایت در سایر مراجع قضایی نیز وجود دارد یا خیر، مصوبه دارای ابهام است. 

ردم نسبت به مأموران، مات و اعتراضات مظلنون اساسی رسیدگی به شکایات، تمطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قا

های دولتی در صالحیت دیوان عدالت اداری است که حدود اختیارات و نحوه عمل آن را قانون نامهینواحدها و آی

مشخص نموده است. شورای نگهبان ماهیت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را اداری دانسته و سلب حق شکایت از 

د دیوان، مغایر اصل مذکور قلمداد کرده است. همچنین با توجه به اینکه مطابق این مصوبه تصمیمات هیئت را نز

صرفًا مراجعه و شکایت نزد دیوان عدالت اداری منع شده است و نسبت به امکان مراجعه و اقامه دعوی نزد دیگر 

 آن را واجد ابهام دانسته است.های عمومی حکمی بیان نشده است، شورای محترم نگهبان مراجع قضایی مانند دادگاه

با توجه به برداشت شورای محترم نگهبان از ماهیت هیئت مرکزی نظارت در جهت رفع ایراد و ابهام شورای نگهبان، 

البته  ن شکایت از تصمیمات آن فراهم شود،عنوان یک مرجع اداری دولتی، باید امکابر انتخابات شوراها و تلقی آن به

سوی رئیس قوه قضائیه و منوط نمودن مصوبات هیئت به تأیید قاضی نمودن یک قاضی منصوب ازبا اضافه توان می

نیز نمود لکن از آنجا که در این حالت به ماهیت قضایی مبدل مزبور، ماهیت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را 

 .ن محترم تأمین نخواهد شدنظرخواهی از رأی صادره باید وجود داشته باشد، کماکان مالحظه طراحاامکان تجدید
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با توجه به محدود بودن زمان برگزاری انتخابات مدت زمان خاصی برای امکان اعتراض به تصمیمات مربوط به ، شودپیشنهاد می لذا

 شرح زیر اصالح گردد:و متن مصوبه به دهیئت مرکزی نظارت نزد دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شو

ابطال انتخابات  ای دأیينامزدها و ت تيرد صالح ای دأیيخصوص تنظارت در یمرکز تيئهو تصميمات  آرا -« 6»تبصره »

قابل شکایت در دیوان عدالت اداری بوده و دیوان عدالت اداری نيز  هفته کیظرف مدت حداکثر  قانون نیارچوب ادر چ

  «.، موضوع را بدون نوبت رسيدگی نمایدهفته کاری ظرف مدت دو حداکثرموظف است، 

 

 گيریبندی و نتيجهجمع

شکایت به دیوان عدالت شود با تعیین محدودیت زمانی برای ارائه پیشنهاد میبا توجه به نکات فوق در جهت رفع ایراد شورای نگهبان 

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات  نگهبان، به روند بررسی شکایات از تصمیماتنیز رسیدگی دیوان، ضمن رفع ایراد شورای اداری و 

 سرعت بخشید.

 
  


