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  شورا در قانون اساسی

   جمهوري اسالمی ایران 
  

در جمهوري اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه  :اصل ششم

انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا : انتخابات
  .در اصول دیگر این قانون معین گردد پرسی در مواردي کهاز راه همه

  

» مری االَم فهو شَاوِر«و » اَمرُهم شُوري بینَهم و«طبق دستور قرآن کریم  :اصل هفتم

مجلس شوراي اسالمی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از : شوراها
  .ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند

طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین موارد، 
  .می کند

  

دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل  :اصل دوازدهم

زیدي  االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی والی
باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و ترام کامل میداراي اح

و دعاوي مربوط به آن در  )ازدواج، طالق، ارث و وصیت(در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه 
، اي که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشندها رسمیت دارند و در هر منطقهدادگاه

طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر  مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر
  .مذاهب

  

،  بهداشتی ، ، عمرانی ، اقتصادي اجتماعی  هاي پیشبرد سریع برنامه  براي: اصل یکصدم

امور   ، اداره محلی  مقتضیات  به  با توجه  مردم  همکاري  از طریق  و سایر امور رفاهی  ، آموزشی فرهنگی
، شهر،  ، بخش ده  شوراي  نام  به  شورایی  نظارت با  یا استان  ، شهر، شهرستان هر روستا، بخش
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شرایط . کنند می  انتخاب  محل  همان  را مردم  آن  اعضاي  که گیرد می  صورت  یا استان  شهرستان
  شوراهاي  و نظارت  انتخاب  و نحوه  و اختیارات  ایفو حدود وظ  شوندگان  انتخاب و  کنندگان  انتخاب

  جمهوري  و نظام  ارضی  و تمامیت  ملی  وحدت  اصول  باید با رعایت  آنها را که  مراتب  مذکور و سلسله
  .کند  می  معین  باشد قانون  مرکزي  حکومت  و تابعیت  اسالمی

  

  هايبرنامه  در تهیه  همکاري  جلبو   از تبعیض  منظور جلوگیري  به: اصل یکصد و یکم

 از  ها مرکباستان  عالی  آنها، شوراي  هماهنگ  بر اجراي  ها و نظارتاستان  رفاهی و  عمرانی

 می  معین  قانون شورا را  این  و وظایف  تشکیل  نحوه. شودمی  ها تشکیلاستان  شوراهاي  نمایندگان
  .کند

  

  تهیه  هاییخود طرح  دارد در حدود وظایف  ها حقاستان  عالی  شوراي: اصل یکصد و دوم

مورد   ها باید در مجلسطرح  این. پیشنهاد کند  اسالمی  شوراي  مجلس  به  دولت  یا از طریق و مستقیماً
  .قرار گیرد  بررسی

  

  از طرف  که  کشوري  و سایر مقامات  ، بخشداران ، فرمانداران استانداران: اصل یکصد و سوم

  .هستند آنها  تصمیمات  رعایت  به  شوراها ملزم  شوند در حدود اختیارات می  تعیین  دولت
  

  .کشور باشد  و قوانین  اسالم  موازین  شوراها نباید مخالف  تصمیمات: اصل یکصد و پنجم
  

  ممکن  قانونی  از وظایف  انحراف  شوراها جز در صورت  انحالل: اصل یکصد و ششم

 می  معین  قانون مجدد آنها را  شوراها و طرز تشکیل  انحالل  و ترتیب  انحراف  تشخیصمرجع .  نیست
  است  موظف  کند و دادگاه  شکایت  صالح  دادگاه  دارد به  حق  انحالل  به  اعتراض  شورا در صورت. کند

  .کند  رسیدگی  آن  به  از نوبت  خارج
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  اسالمی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي

  با اصالحات و الحاقات بعدي 1/3/1375مصوب  

  )فصول و مواد مربوط به برگزاري انتخابات(

  

 تشکیالت –فصل اول 

براي پیشبرد سریع برنامه هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي،     –)27/8/1386 و5/5/1382اصالحی ( - 1ماده     

سـایر امـور رفـاهی از طریـق همکـاري مـردم بـا توجـه بـه           و  عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی

مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي 
صورت می گیرد و به منظور جلـوگیري از تبعـیض و جلـب     شهر و شهرستان یا استان ، بخش،)روستا(

شوراي عالی  ،ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنهمکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استان

  .ها تشکیل می شودها مرکب از نمایندگان شوراهاي استاناستان

 ر قـوانین معتبـر در خصـوص   و سـای  مقصود از شـورا در ایـن قـانون    -)5/5/1382اصالحی ( - 2ماده  

  .ها می باشداستان و عالی استان ،شهرستان روستا، بخش، شهر، شوراهاي ،کشوري شوراهاي اسالمی

روستا چهار و شهر اسالمی دوره فعالیت شوراهاي  –)20/4/1396و اصالحی  1382/ 6/7اصالحی ( - 3ماده 

  .یابدسال بعد خاتمه می ماه چهارمرداد 13شود و در شروع میماه مرداد 14باشد که از سال می

 13در شهر و روسـتا   اسالمی شوراهايدوره چهارم  –)20/4/1396و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - تبصره

  .گرددآغاز می 1396مرداد ماه  14خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از  1396مرداد ماه 
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هاي بـیش از  نفـر و روسـتا   )سـه ( نفر جمعیـت  1500تا می روستاهاي تعداد اعضاي شوراي اسال  – 4ماده 

  .بود  نفر خواهد )پنج( نفر جمعیت و بخش 1500

  با اکثریتنفر می باشد  5که اعضاي آن  در هر بخش شوراي بخش – )27/8/1386اصالحی ( -5ماده 

شـود و در  مـی  ستاهاي واقع در محدوده بخـش تشـکیل  نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهاي رو

 البـدل شـوراي بخـش انتخـاب    شده از شوراي روستا به عضویت اصلی و علیصورتی که عضو معرفی

  .شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد

از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخـش حضـور داشـته     – )27/8/1386الحاقی ( - تبصره

روستا باشد اعضـاء شـوراي بخـش از میـان      در صورتی که تعداد روستاهاي بخش کمتر از پنج باشد و

نهایت حداقل باید از هر روسـتا یـک نفـر     در مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و

 . انتخاب گردد

البدل شوراي اسالمی شهر بـه شـرح زیـر    اصلی و علی تعداد اعضاي – )20/2/1395اصالحی ( -6ماده 

  :باشدمی

  .نفر عضو علی البدل 3نفر عضو اصلی و  5نفر، هزار  50شهرهاي تا   -الف
  .البدلنفر عضو علی 5نفر عضو اصلی و  7نفر،  هزار 200هزار نفر تا  50شهرهاي با جمعیت بیش از  -ب
  .البدلعضو علی نفر 6عضو اصلی و  نفر 9نفر،  هزار 500تا  نفر هزار 200شهرهاي با جمعیت بیش از  -ج
  .البدلنفرعضو علی 7نفر عضو اصلی و  11 میلیون نفر، 1هزار نفر تا  500شهرهاي با جمعیت بیش از  -د

  .البدلنفر عضو علی 8نفر عضو اصلی و  13میلیون نفر،  2میلیون نفر تا  1شهرهاي با جمعیت بیش از  -هـ
  .البدلنفر عضو علی 10نفر عضو اصلی و  15میلیون نفر،  2شهرهاي با جمعیت بیش از  -و
  .نفر عضو علی البدل 11نفر عضو اصلی و  21تهران  شهر -ز
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عمومی نفوس و مسکن با  آخرین سرشماري مالك تشخیص جمعیت هر شهر،  –)5/5/1382اصالحی ( -  تبصره

  .اعالم رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود

هر یک از اعضـاء   یا سلب عضویت تدر صورت استعفا، فو –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحی ( -7ماده 

  .شودالبدل به ترتیب آراء جایگزین میشهر، عضو علی وشوراي روستا 

ماه در جلسه شورا شرکت ننمایـد، تـا    هرگاه عضوي به هر دلیلی تا دو -)27/8/1386الحاقی( - تبصره

جانشـین  البدل به عنوان تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی

  .آیددر جلسات دعوت به عمل می

شوراي شهر همـان شـوراي روسـتا    در صورت تبدیل روستا به شهر،  –)27/8/1386اصالحی (-  8ماده 

چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شوراي شهر از میـان اعضـاي شـوراهاي آن     .خواهد بود

  .شودروستاها تشکیل می روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت

دو یا چند روسـتا ادغـام و بـه یـک روسـتا       چنانچه -)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - تبصره

تبدیل شوند، شوراي روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیـب آراء در انتخابـات و بـه    
  .شودنسبت جمعیت روستاها تشکیل می

ــداران،   –)27/8/1386اصــالحی ( - 9مــاده  نماینــدگان مجلــس شــوراي اســالمی، اســتانداران، فرمان

تواننـد در جلسـات شـوراي اسـالمی     کل و روساي ادارات میبخشداران، دهیاران و مدیرانشهرداران، 

  .حوزه مسؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند

 ،بخشدار و فرماندار ذیـربط  بنا به دعوت و شوراها در صورت ضرورت –)27/8/1386اصالحی ( - تبصره

با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور  این دعوت باید کتبی و. العاده می باشندفوق موظف به تشکیل جلسه

  .باشد جلسه
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هـاي واقـع در محـدوده آن    شوراي شهرستان از نماینـدگان شـوراهاي شـهرها و بخـش     –10ماده 

در مرحلـه دوم بـا رأي    ،صـورت عـدم احـراز   شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلـق و در  
  .تشکیل می گردد، انداکثریت نسبی هر یک از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده

یـک  در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخـش   –)20/4/1396و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - 1تبصره 

صـد هـزار نفـر    یکبـیش از   و یک نفـر هزار نفر جمعیت  یکصدي هر یک از شهرها تا هاو از شورا نفر

  .عضویت خواهند داشت سه نفرتهران شهر  و رفدو نجمعیت 

تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پـنج نفـر    -)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( -2تبصره

هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسـري تعـداد اعضـاي    چنانچه تعداد شهرها و بخش. باشدمی
شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شـوراي بخـش یـا شـهر مربـوط      شوراي 

در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بـیش از دو نفـر نماینـده در شـوراي شهرسـتان       .شودتأمین می

هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر شهرستان .داشته باشد

  .ا، مستثنی می باشندنماینده در شور

که  هاي تابعهشوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان –)6/7/1382اصالحی ( -11ماده 

اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بـین اعضـاي   در مرحله اول با رأي 

  .شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود

تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچـه یـک اسـتان     –)6/7/1382الحاقی ( - تبصره

جمعیـت از   اد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبتکسري تعد کمتر از پنج شهرستان داشته باشد

نماینـده  در هر صورت هر شهرستان نباید بـیش از دو   .شودمی ربط تأمینهاي ذیشوراهاي شهرستان
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اعضـاي شـوراي    شهرستان داشته باشددر شوراي استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک 

  .استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود

ایی از شهرسـتان و اسـتان در واحـده    ،شـهر  ،بخـش  ،شـوراي روسـتا   –)6/7/1382اصـالحی  ( - 12ماده 

 ،شـهر  ،بخـش  ،)روسـتا (بـه نـام ده    ،قـوانین و مقـررات مربـوط   شود که طبق می تشکیل تقسیمات کشوري

  . شهرستان و استان شناخته شده باشد

در محدوده شهري تهران، ري و تجریش فقط یـک شـوراي اسـالمی شـهر      -)27/1/1392الحاقی ( تبصره

  .تشکیل می شود

بخشـدار،   و شـهر از در صـورت دعـوت شـوراي بخـش      –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحی( - 13ماده 

شوراي شهر مرکز شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شوراي استان از اسـتاندار، یـا   

ایـن  . الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شـرکت خواهنـد نمـود   سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق

  .یین وقت و ذکر دستور جلسه باشدعدعوت باید کتبی و با ت

هـا کـه   ها، از نمایندگان منتخب شوراهاي استانشوراي عالی استان –)6/7/1382اصالحی ( - 14ماده 

در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخـاب و  

  )1نویسپی(.معرفی می شوند، تشکیل می گردد

                                                 
  : 29/4/1365مصوب ... از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري -  1 نویسپی
ها اسامی اعضاي نمایندگان منتخب شوراهاي اسالمی استان يکلیه ينامهوزیر کشور پس از وصول معرفی - 70 ماده

  .اعالم خواهد نمود) تلویزیون - رادیو(هاي گروهی ها را به منظور اطالع عموم از طریق رسانهشوراي عالی اسالمی استان
  .ها تعیین خواهد کردوزارت کشور محل مناسبی را براي شوراي عالی اسالمی استان - 71  ماده

ی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شوراي ها کارت عضویت به معرفبراي اعضاي شوراي عالی اسالمی استان -تبصره
  .اسالمی صادر خواهد شد
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و  دو نمایندههاي تا دو میلیون نفر جمعیت، از استان –)6/7/1382و اصالحی 6/7/1382الحاقی ( - 1تبصره

در  چهـار نماینـده  و از اسـتان تهـران    سه نماینـده هاي داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت، از استان
  .ها عضویت دارندشوراي عالی استان

یر کشور موظف به تشـکیل جلسـه   ها با درخواست وزشوراي عالی استان –)6/7/1382الحاقی ( - 2تبصره 

  .می باشد العادهفوق

هاي دولتـی و نهادهـاي عمـومی    رؤساي مؤسسات و سازمان وزیران، –)6/7/1382الحاقی (-3تبصره 

ها که باید به صورت کتبی و با تعیـین وقـت قبلـی و ذکـر     دولتی با درخواست شوراي عالی استانغیر
  .نماینددستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می

عضویت در کلیه شوراهاي موضوع این قانون افتخـاري اسـت و شـغل     -)6/7/1382الحاقی ( - 15ماده 

  .شودنمی محسوب

 روسـتا یـک  شوراي تواند فقط عضو هر فرد می  -)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - 1تبصره 

ا اشد شهرک ی ی   .ب

بـه تصـویب شـورا    پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط  – )6/7/1382الحاقی ( - 2تبصره 

  .است

نامزد شدن اعضاي شـوراهاي اسـالمی روسـتا و     –)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - 3تبصره 

 قبـل از پایـان  وي شورا سها از شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمی منوط به پذیرش استعفاي آن

  .می باشد مهلت قانونی
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حضور دوسوم اعضاي اصلی رسـمیت مـی    علنی و باجلسات شوراها  –)6/7/1382اصالحی ( - 16ماده 

رین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنـی منـوط   آراي حاض )2نویسپی(اکثریت مطلقتصمیمات با  یابد و

  .باشدبه تصویب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه می

اولین جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشـدار و شـوراي شـهر بـه      -)27/8/1386الحاقی ( - 17ماده 

همچنـین شـوراهاي فرادسـت بـه     . شـود قانون تشکیل می) 3(دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده 

چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخـش بـه   ماه پس از تشکیل سه ترتیب، شوراي بخش به فاصله یک

ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در  صله یکدعوت بخشدار، شوراي شهرستان به فا
سـوم  مـاه پـس از تشـکیل دو    محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله یـک 

هـا بـه فاصـله    آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالی استانهاي واقع در محدوده شوراهاي شهرستان

  .شودها به دعوت وزیر کشور تشکیل میاستان ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهاي یک

) 17(وفق ماده اولین جلسه شوراهاي موضوع این قانون  –)27/8/1386 و6/7/1382اصالحی ( - 18ماده 

شـود تـا   به دعوت مسوولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سـنی تشـکیل مـی   
 سـال  بـراي مـدت یـک    حداقل یک منشـی  هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و

  .انتخاب شوند

در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از  – )27/8/1386و اصـالحی   6/7/82الحاقی( - 19 ماده 

ها،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید شهرستان، استان و عالی استانبخش، اعضاء شوراهاي 

  .جایگزین شود

  

                                                 
  »بیش از نصف«اکثریت مطلق یعنی  -  2 نویسپی
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  انتخابات -  فصل دوم

  انتخابات  کیفیت – الف

 ي مخفی وأر با عمومی،، انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقیم  –)6/7/1382اصـالحی  ( -  20ماده 

  .اکثریت نسبی آرا خواهد بود

اوي باشد اولویت بـا  در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مس –)20/4/1396اصالحی ( -تبصره 

در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یـا افـرادي اسـت کـه داراي مـدرك      باشد و می ایثارگران

. مـالك انتخـاب قرعـه اسـت     ،در صورت یکسـان بـودن مـدرك تحصـیلی     تحصیلی باالتر هستند و

  .انتخابات هیأت رئیسه شوراهاي موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد

مرکـزي   تواند با هماهنگی هیأتوزارت کشور می –)20/4/1396اصالحی و  6/7/1382الحاقی ( - 21ماده 

تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاري انتخابات را در  ،شوراهاي اسالمی کشورنظارت بر انتخابات 

  .انجام دهد ايرایانه به صورتهاي انتخابیه یا تعدادي از حوزهتمام 

هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شـعبه اخـذ راي    ،انتخابات در هر نوبت – 22ماده 

  .با ارائه شناسنامه راي دهد

کسـانی حـق    ،اي، در هر حـوزه در انتخابات میان دوره - )27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( -  تبصره

اي رأي نـداده  حوزههیچ رأي دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند یا در 

  .باشند

 گرددمی محسـوب آراي مأخوذه شود ولی جزو می باطلهاي راي در موارد زیر برگ – 23ماده 

  :هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شدو مراتب در صورتجلسه قید و برگ

  .آرا ناخوانا باشد –الف 
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  .باشد  آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده –ب 

  .نام راي دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وي باشد دارايآرایی که  –ج 

  .آرایی که کالً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تایید شده باشد –د 

  .آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -هـ 

اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانـا باطـل خواهـد     چنانچه برگ راي مشتمل بر –تبصره 

  .بود

 گرددنمی محسـوب آراي مأخوذه می شود و جزو  باطلدر موارد زیر برگ هاي راي  – 24ماده 

  :صورتجلسه خواهد شدهاي راي مذکور ضمیمه و مراتب در صورتجلسه قید و برگ

دانتخاباتی  یا پلمپ کل آراي صندوقی که فاقد الك و مهر –)27/8/1386اصالحی ( الف ش ا   .ب

  .هاي تعرفه باشدخذ راي آن فاقد اوراق راي یا برگاي که صندوق اکل آراي مندرج در صورتجلسه –ب 

  .آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد –ج 

  .هر انتخاباتی باشدآرایی که فاقد م –د 

  .نوشته شده باشداي غیر از برگ راي انتخاباتی آرایی که روي ورقه -هـ 

دقانونی راي دادن نرسیده  آراي کسانی که به سن –و  ن ش ا   .ب

  .اخذ شده باشدایرانی  ا شناسنامه افراد فوت شده یا غیرآرایی که ب –ز 

  .آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد  –ح 

  .شده باشدد اخذ نآرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندار –ط 

  .آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد –ي 

  .دست آمده باشد  به» ها و شمارشصورتجلسه ها، آرا،در تعرفه«آرایی که با تقلب و تزویر   – ك

  .شودمی ي کسرأهاي ربرگبه قید قرعه از کل  »ج« بند در آراي زاید مذکور – 1تبصره 
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همـه   چنانچه احراز شود که راي دهنده بیش از یک برگ راي به صندوق ریخته باشـد،  – 2تبصره 

  . اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد

اسـامی دیگـر نوشـته     ،شـده ییداسامی نامزدهاي تا در صورتی که در برگ راي عالوه بر – 25ماده 

  .شودافه خوانده نمیضشده باشد، برگ راي باطل نیست و فقط اسامی ا

اسامی اضـافه از  ، از تعداد الزم باشد صورتی که اسامی نوشته شده در برگ راي بیش در – 26ماده 

  .شودآخر خوانده نمی

در صورتی که در برگ راي نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک راي بـراي او   – 27ماده 

  .محسوب می شود

نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد  )ده(اي که تا هاي انتخابیهدر حوزه - )27/1/1392اصالحی ( – 28ماده 

هـاي  هاي ثبت نام و اخذ راي و در حـوزه از شعبه یکتوانند به تنهایی یا اشتراك براي هر نامزدها می

شعبه ثبـت نـام و اخـذ راي یـک نفـر       پنجبراي هر  نفر نامزد داشته باشد، )ده(اي که بیش از انتخابیه

در تهـران و   .معرفـی نماینـد  یـات اجرایـی   نماینده جهـت حضـور در محـل شـعب اخـذ راي بـه ه      
توافـق   تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شـوراي اسـالمی شـهر بـا     ،سایرکالنشهرها

  .گرددهیأت اجرایی تعیین می

مراتـب   ،چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ راي مشاهده نمایند بدون دخالت –تبصره 

  .و نظارت کتباً اعالم خواهند نمودبه هیات اجرایی  را
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  شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان  –ب 

  :انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند – 29ماده 

  .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران -1

  .سال تمام در روز اخذ راي 18حداقل سن  -)27/8/1386اصالحی ( -2

اخذ راي به اسـتثناي شـهرهاي بـاالي یـک صـد هـزار نفـر        سکونت حداقل یک سال در محل  -3

  .جمعیت

کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنـان   –تبصره 

-مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشـند مـی  

  .دهندتوانند در همان حوزه راي 

باشندانتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي   -)27/8/1386اصالحی ( - 30ماده    :شرایط زیر 

  .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران  –الف 

  .سال تمام 25حداقل سن  –ب 

  .اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیه – ج

  .ی ایراناسالمابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري  -د 

 داشتن مدرك دیـپلم  و خانوار )200( هاي تا دویستدارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا – هـ

یا معادل آن براي شوراي  مدرك فوق دیپلمداشتن حداقل  ،خانوار )200( روستاهاي باالي دویستبراي شوراي 
حـداقل مـدرك لیسـانس یـا معـادل آن بـراي شـوراي        نفر جمعیت، داشتن ) هزار 20(تا بیست هزار شهرهاي 

  .نفر جمعیت )هزار 20( شهرهاي باالي بیست هزار
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کسانی که سـابقه یـک دوره کامـل عضـویت      )20/4/1396و اصالحی 27/1/1392الحاقی ( -1 تبصره

اصلی شورا را دارا باشند به شرطی کـه در همـان حـوزه انتخابیـه نـامزد شـوند از شـرط مـدرك         
  .هستند تحصیلی معاف

هاي اجرایی و نظارت در صورت ضـرورت، تأییدیـه مـدارك    هیأت )27/1/1392الحاقی ( -2 تبصره

  .تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند
  .بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان دارا -و

شنوایی و گویایی و سالمت روانـی،   برخورداري از نعمت داشتن سالمت جسمانی در حد -)20/4/1396الحاقی ( ز

  حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

هاي شناخته شده در قانون اساسـی بـه جـاي اسـالم بایـد بـه       اقلیت - )30/4/97اصالحی ( 1 تبصره

  .اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند

بایـد در محـدوده بخـش حـوزه انتخابیـه خـود       اعضاي شوراها  - )20/4/1396اصالحی ( - 2 تبصره

یک از اعضاي شورا از محدوده حـوزه انتخابیـه بـه     تغییر محل سکونت هر. سکونت اختیار نمایند

  .خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد

ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سـه   - )27/1/1392الحاقی ( -3تبصره 

  .باشد در هنگام ثبت نام الزامی استماه نگذشته 

هـاي  اعضـاي هیـات   معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار و بخشدار و - )20/4/1396اصالحی ( -   31ماده 

  .محرومند مربوطهحوزه انتخابیه  داوطلب شدن در از نظارت انتخابات شوراها اجرایی و

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شـدن بـراي شـوراهاي اسـالمی بـه       -32ماده 

  :محرومندترتیب ذیل 
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نمایندگان  ، رییس جمهور و مشاورین و معاونین وي )20/4/1396و  1386/ 27/8و  6/7/1382اصالحی( - 1

نـان و  ، معاو، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شـوراي اسـالمی  خبرگان رهبري
 معـاونین و  مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراي نگهبان، رییس قوه قضاییه ومشاوران رئیس 

مشاورین وي، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنـان، ریـیس   

 رئیس دیوان محاسبات کشور و معـاونین وي، دادسـتان دیـوان محاسـبات،     دیوان عدالت اداري،

هـا و  شاغلین نیروهاي مسـلح، روسـاي سـازمان    و معاونین وي،رییس سازمان بازرسی کل کشور 

سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و      و  رییس سازمان صدا نیروهاي مسلح،ادارات عقیدتی سیاسی 
 هـاي دولتـی،  روسا و سرپرستان سـازمان  دبیر هیأت دولت، روساي دفاتر سران سه قوه، معاونین وي،

روسـاي کـل و مـدیران عامـل      رییس دانشگاه آزاد اسـالمی، ، )دولتی و غیردولتی(ها نشگاهرؤساي دا

ها، رییس جمعیت هالل احمر و معاونین وي، ریـیس بنیـاد مستضـعفان و جانبـازان، سرپرسـت      بانک

مـدیران عامـل    بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسـاي سـازمان هـا،   

سرپرسـت نهضـت سـواد آمـوزي، ریـیس      ...)  مانند شـرکت مخـابرات، دخانیـات   (دولتی هاي شرکت
هـاي  ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضاي هیأت مدیره اتحادیـه سازمان نظام پزشکی ایران

صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادي مجلس شـوراي  

سایر رؤسـا، مـدیران    ها و ادارات دولتی وها وسازمانتشکیالت ستادي وزارتخانه، مدیران کل اسالمی

تسـري دارد از عضـویت در شـوراهاي اسـالمی      و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشـور 

بـه هـیچ وجـه در آن     سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و
  .باشندنپست شاغل 
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استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و  - )20/4/1396و  27/8/1386و  6/7/1382اصالحی( -2

کـل،  کـل ادارات اسـتانداري، مـدیران   بخشداران، مدیران شهرداران و معاونین آنان،معاونین آنان، 
قضـات، روسـاي   هـا،  هـا، دادیارهـا، بـازپرس   ادارات کل، دادستان سرپرستان ادارات کل، معاونین

رئـیس و اعضـاي هیـأت    هـا،  ، روساي بانـک و رؤساي شعب آنها) دولتی و غیردولتی( هادانشگاه

مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضاي هیـأت مـدیره سـازمان نظـام مهندسـی، رئـیس و       

اعضاي هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضاي هیأت مدیره نظام مهندسـی کشـاورزي،   

اعضاي هیأت مدیره سازمان نظام پرستاري، رئیس و اعضاي هیأت مدیره کانون وکـال،  رئیس و 
یـا   موسسـات دولتـی و   هـاي دولتـی و نهادهـا و   ها و شرکتمعاونین سازمان سرپرستان و روسا،

نماینـد و سـایر روسـا، مـدیران و     وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار اسـتفاده مـی  

سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسالمی واقع در محدوده 

استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و بـه  

دنهیچ وجه در آن پست شاغل  اشن   .ب

  

 مؤسسـات و  وشـهرداري  مدیران منـاطق   شهرداران، )20/2/1395و  27/8/1386و  6/7/1382اصالحی( -3

محـل خـدمت    و روسـتاي  از عضـویت در شـوراي اسـالمی شـهر    و دهیاران هاي وابسته شرکت

بـه هـیچ وجـه در آن پسـت      محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمـوده و 

  .شاغل نباشند

  

اعضاء شوراهاي اسالمی موضوع این قانون و شـاغلین در   )20/4/1396و اصالحی  27/8/1386الحاقی ( -4

در طول مدت و همچنین دهیاران و شاغلین دهیاري هاي وابسته شرکت مؤسسات و وشهرداري 

  .هاي مذکور در این ماده مشغول به کار شوندتوانند در مسئولیتعضویت در شوراي اسالمی نمی
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  : اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شوراها محرومند – 33ماده 

  .ص مراجع ذیصالحیاند به تشخکسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته –الف 

  .اندهکسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شد –ب 

قانونی بودن آنهـا از طـرف مراجـع صـالحه     که غیرهایی ها و گروهکوابستگان تشکیالتی به احزاب، سازمان –ج  

  .اعالم شده باشد

  .اندمحکوم شدهایران  ه جرم اقدام بر ضد جمهوري اسالمیکسانی که ب –د 

  .محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی -هـ 

  .محکومین به حدود شرعی –و 

  .کم محاکم صالح قضاییمحکومین به خیانت و کالهبرداري و غصب اموال دیگران به ح  -ز

  .مشهوران به فساد و متجاهران به فسق –ح 

   .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد –ط 

  )3نویسپی(.قانون اساسی باشند  49  کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل محجوران و –ي 

هاي انصـاف، روسـاي   شهرستان و استان و خانهشهر،  هاي ده،اعضاي انجمن(وابستگان به رژیم گذشته از قبیل  –ك 

دخـدایان و خـوانین   هاي سنا و شوراي ملـی سـابق، ک  هاي حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسکانون
  ).گذشته وابسته به رژیم

توانند همزمان در بـیش از  هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی –)27/8/1386حی اصال( - 34ماده 

صـورت اسـم آنـان از      در غیـر ایـن  . شورا ثبت نام نمایندانتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در  يیک حوزه

                                                 
  :12/9/1358قانون اساسی مصوب سال 49اصل -  3 نویسپی

- مقاطعهاستفاده از استفاده از موقوفات، سوءهاي ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءدولت موظف است ثروت

هاي موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب ها و معامالت دولتی، فروش زمینکاري
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت . حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد

  .اجرا شود
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- از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محـروم مـی  وره د تا پایان همان فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ

 .گردند

   

  هیات اجرایی و وظایف آنها –ج 

به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی شهر، هیـأت اجرایـی    –)6/7/1382صالحی ا( - 35ماده 

شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبـت احـوال، رئـیس اداره آمـوزش و پـرورش و      

  .شودتشکیل مینفر از معتمدان محدوده شهرستان ) 8(ت شه

معتمـدان هیـأت اجرائـی،     نفـر ) 8(براي تعیین هشـت   -)27/8/1386و  6/7/1382اصالحی( -1تبصره 

نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهاي محدوده شهرسـتان را انتخـاب    )30( فرماندار سی

  .آوردمی عملاز آنان دعوت به پس از تأیید هیأت نظارت  و

اعضاء هیأت اجرائی شهرسـتان و معتمـدان دعـوت شـده از سـوي       -)6/7/1382الحـاقی  ( - 2تبصره 

  )4نویسپی(.باید داوطلب عضویت در شوراي شهر باشندفرماندار ن

در صورت تشکیل هیأت اجرایی براي برگزاري همزمـان انتخابـات    - )27/1/1392الحاقی ( -3تبصره 

شوراهاي اسالمی و ریاست جمهوري، اجراي حکم انتخاب یک نفر از اعضاي شورا به عنوان یکـی از  

  .قانون انتخابات ریاست جمهوري منتفی است) 38(ماده ) 1(معتمدین موضوع تبصره 

                                                 
  :با اصالحات بعدي 29/4/1365مصوب ...  از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري -  4 نویسپی
هاي اجرایی و نظارت و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نباید هیچ یک از اعضاي هیأت –) 5/9/1369 اصالحی( -40 ماده

به استثناء روستاها که . سببی درجه یک داشته باشدیا ) پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر(با کاندیداها خویشاوندي نسبی 
  )نسخ شده است مادهاین  96در سال ( .وجود ارتباط خویشاوندي سببی درجه یک بالمانع خواهد بود
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هیـات اجرایـی    روسـتا، اسـالمی  براي برگزاري انتخابات شـوراهاي   –)6/7/1382اصالحی ( - 36ماده 

ل جهـاد  وئو مسـ ) 35(هـاي مـذکور در مـاده    بخشدار و عضویت نمایندگان دسـتگاه  بخش به ریاست
  .شودمینفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل ) 7( هفتو  ويبخش و یا معاون  کشاورزي

نفر از معتمـدان هیـأت اجرائـی،     )7( براي تعیین هفت -)27/8/1386 و6/7/1382اصالحی ( - 1 تبصره

پـس از  مردم از روسـتاهاي محـدوده بخـش را انتخـاب و        معتمدان اقشار مختلفنفر از ) 30(بخشدار سی 

  .آورداز آنان دعوت به عمل می ،تأیید هیأت نظارت

اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشـدار   – )6/7/1382الحاقی ( - 2تبصره 

 .داوطلب عضویت در شوراي روستا باشند نباید

بـه دعـوت فرمانـدار و      36و   35معتمدان منتخب موضـوع مـواد    –)6/7/1382اصالحی ( - 37ماده  

سـوم  پـس از حضـور دو   تشکیل جلسه داده، ،روز پس از انتخاب )2( ظرف دو) یا نماینده وي( بخشدار

 اصـلی و نفر را به عنوان معتمدان  )7(و هفت  )8( از بین خود به ترتیب هشت) نفر 20حداقل(مدعوین 

بـا راي مخفـی و اکثریـت     البدل هیأت اجرایـی شهرسـتان و بخـش   نفر را به عنوان معتمدان علی )5( پنج

 .دنمایننسبی آرا انتخاب می

 )8( هشتمکلف است به ترتیب ) یا نماینده وي(فرماندار و بخشدار  –)6/7/1382اصـالحی  ( - 38ماده 

 .از معتمدان اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نمایدنفر  )7(و هفت 

غیبـت   در صورت استعفا یایافته و  جرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیتجلسات هیأت ا – 39ماده 

گردد، فرماندار یا سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می اجرایی در موجه هر یک از معتمدین هیأتغیر

  .خواهد نمودالبدل به ترتیب آرا به جاي آنان دعوت علی از اعضاي )یا نماینده وي(بخشدار 

  .هیأت اجرایی خواهد بودغیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضاي  – 1تبصره 
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  .حاضر معتبر خواهد بود یات اجرایی با اکثریت آراي اعضايتصمیمات ه -2تبصره 

البـدل، اکثریـت   علـی اصـلی و  که با دعوت از اعضـاي   در صورتی –)6/7/1382اصـالحی  ( - 3تبصره 

کسري اعضا  را دعوت نموده تا )نفر سیتا (اعضاي اداري هیات اجرایی بقیه معتمدان  ،حاصل نگردید

 .خود انتخاب نمایندرا از میان 

 .در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است فرد عضویت هر – 40ماده 

   ت اجرایی تا زمانی که از سمت اداري خـود مسـتعفی یـا برکنـار نشـده انـد،      أاعضاي اداري هی – 41ماده 

 ،جلسات هیات اجرایـی موجه آنان در یرباشند و غیبت غت اجرایی میأشخصاً مکلف به شرکت در جلسات هی
موظف است بالفاصـله پـس از   ) یا نماینده وي( گردد و فرماندار یا بخشدارد از وظایف قانونی محسوب میتمرّ

  .مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وي اعالم دارد ،غیبت اعضاي اداري هیات اجرایی

در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه  –)6/7/1382اصالحی ( -تبصره 

 .اعضا هیات اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند

هاي اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شـعب  هیات – 42ماده 

د و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و یک هفتـه قبـل از   ثبت نام و اخذ رأي، تعدا

حاوي تـاریخ برگـزاري انتخابـات و اوقـات اخـذ رأي و      روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات 

-و محل شعب ثبت نام و اخـذ راي در حـوزه انتخابیـه مـی    جزایی مقررات  کنندگان وشرایط انتخاب 

  )5نویسپی(.نمایند

                                                 
   :29/4/1365مصوب ... قانون اصالح  قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري 41تبصره ماده  -  5 نویسپی

مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر این که دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي  
آن در محل اعالم شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگري به تشخیص هیأت اجرایی مقدور نباشد 



 1399 روشک ترازو تاباختنا رتفد                 قانون انتخابات شوراهاي اسالمی
 

 
22 

 

نفـر از معتمـدین محـل را کـه      5هاي اجرایی براي هر شعبه ثبت نام و اخـذ راي  هیات – 43ماده 

و بخشدار حـوزه انتخابیـه   داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار 

  )6نویسپی(.نمایندمعرفی می

که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد کـافی معتمـد باسـواد     در صورتی – 1تبصره 

بـراي آن  ) ه همـان بخـش  حتی االمکـان از محـدود  (نباشد هیات اجرایی می تواند افرادي را از خارج 

  .بخشدار اعزام نمایدبه حکم فرماندار یا  و شعبه انتخاب

یک رییس و یک نایب رییس و سـه نفـر    اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بین خود – 2تبصره 

 .نمایندمنشی انتخاب می

نظمـی  جلوگیري از هر گونه بـی  حدود قانون موظف به ایجاد نظم و ماموران انتظامی در – 44ماده 

 انتظامی حـق دخالـت در   نیروهاي نظامی و .باشندهاي راي میجریان انتخابات و حفاظت صندوق در

 .انتخابات را ندارند نظارت در اجرایی و امور

مسوول صحت برگزاري انتخابـات حـوزه    ،هاي اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمیهیات – 45ماده 

 .باشندانتخابیه خود می

توانند براي بعضی از مناطق که الزم باشد شعب سـیار ثبـت نـام و    هاي اجرایی میهیات – 46ماده 

 .مایندمسیر حرکت و محل توقف تعیین ن اخذ راي با ذکر

                                                                                                                                                    
ه شعبه قدیم به نحوي دایر خواهد شد که که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت ب

  .دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشودخللی در مراجعه رأي
   :29/4/1365مصوب ... قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري 41ماده  -  6 نویسپی

اعضاي یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ اي از توانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض تمام یا عدههاي اجرایی میهیأت
  .رأي اقدام نمایند
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که یک روز قبل از اخذ راي، محل ثبت نـام و   اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایندهاي هیات -47ماده 

 .ي آماده باشدأاخذ ر

دستور وزارت کشور مبنی  حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول هر بخشدار فرماندار و –48ماده 

مراجعـه داوطلبـان عضـویت در شـوراهاي     تاریخ ، ت اجراییأبا تشکیل هی بر شروع انتخابات و همزمان

  .اسالمی را ضمن انتشار آگهی به اطالع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند

روز از  )7( جهـت اعـالم داوطلبـی هفـت    بخشـداري   مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، – 1تبصره 

  .تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد

اعـالم داوطلبـی از طـرف     قبول بـرگ  خاتمه شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و – 2تبصره 

 .در آگهی اعالم داوطلبی قید خواهد شدبخشدار  فرماندار،

بـاره هـر    در 33و  30هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مـواد   – 49ماده 

مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطالعات، یک از داوطلبان عضویت در شوراي اسالمی شهر حسب 

  .ثبت احوال استعالم نماید نیروي انتظامی، دادگستري،

چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسالمی روستا مظنون به داشتن یکی از  – 1تبصره 

بط در مـاده  مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیر یباشند هیات اجرای 33موارد مذکور در ماده 

  .فوق استعالم نماید

روز از تـاریخ وصـول    10مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظـرف   - )27/8/1386اصالحی ( -  2 تبصره

  .استعالم کتباً پاسخ دهند نسبت به موارد استعالم،
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ظـرف مـدت   استعالمات موظفنـد  هاي اجرایی پس از دریافت نتیجه تأهی –)20/4/1396اصالحی ( - 50ماده 

به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونـده کامـل    روز به صالحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را )14( چهارده
 .نمایند هاي نظارت متناظر ارسالداوطلبان به هیأت

هاي اجرایی بخش و شهرسـتان مبنـی بـر تأییـد     نظر هیأت –)20/4/1396و  27/8/86اصالحی ( -  51ماده 

 معتبر است و چنانچه ظـرف چهـارده   هاي نظارت شهرستان و بخشهیأتبا تأیید صالحیت داوطلبان 

روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را  )14(

  .اعالم نکند، نظر هیأت اجرایی مالك عمل خواهد بود

بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوري که موجـب هتـک حیثیـت و     – 52ماده 

انون ایـن قـ    34و  33و  32و  31و  30ها از محدوده موارد مذکور در مواد آبروي افراد نشود و بررسی

یـا هـر    هـاي اجرایـی و  و افشاي هر گونه اطالعات دریافت شده توسـط اعضـاي هیـات    خارج نگردد

 .ممنوع استشخص دیگر 

اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایـت نماینـد و در   هاي اجرایی مکلفاتهی – 53ماده 

اجرایی نسبت به تعویض  ظف است با راي اکثریت اعضاي هیاتصورت تخلف، فرماندار یا بخشدار مو

اجرایـی ضـروري باشـد بـا تاییـد       ت اجرایی و در مواردي که انحـالل هیـات  أهر یک از معتمدین هی

 ت اجرایی با رعایـت مقـررات منـدرج در   أتشکیل مجدد هی. استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید

گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحلـه عنـداللزوم وسـیله هیـات اجرایـی      این قانون انجام می

ابان قابل تجدیدجدید قبل از انقضاي مهلت قانونی رسیدگی به صالحیت داوطل و خ ر ظ دن و ب د   .ه
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شوراهاي اسالمی روستا و شـهر کـه    اتداوطلبان شرکت در انتخاب  –)20/4/1396اصالحی ( -  1تبصره 

توانند ظرف مدت می د شده استر )7نویسپی( و نظارت بخش و روستاصالحیت آنان در هیات اجرایی 

روز از تاریخ اعالم اسامی نامزدهاي انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي اسـالمی   )4(

تسـلیم  روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسالمی شهر به هیـات نظـارت اسـتان    

  .نمایند

نیـز تسـلیم   مربوط  توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجراییشاکیان می – 2تبصره 

نظـارت ذیـربط ارسـال    را بـه هیـات    هیات اجرایی موظف است بالفاصله شکایات دریافتی. نمایند
  .نماید

به آنها رسیدگی  ،شکایات روز از تاریخ دریافت 10ظرف مدت  هیات نظارت موظف است –3تبصره 

نظر هیـات نظـارت در ایـن خصـوص قطعـی و الزم      . اجرایی مربوط اعالم نماید  و نتیجه را به هیات

   .االجرا است

اجرایی موظف اسـت پـس از    تأهی فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس  –)27/8/1386اصالحی ( - 4تبصره

وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صالحیت آنان مورد تاییـد هیـات نظـارت    

 .قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطالع اهالی برساند

تاییـد شـده   انـد فهرسـت اسـامی نامزدهـاي     فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف  –54ماده 

 .روز از طریق انتشار آگهی به اطالع اهالی حوزه انتخابیه برسانند )3(سه  مدت انتخابات را ظرف

                                                 
  .گردیدقید می» شهرستان«باید » روستا«رسد به جاي به نظر می -  7 نویسپی
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روز پـس از  ) 2(اعالم نهایی صالحیت داوطلبان تا دو  هاي اجرایی موظفند از تاریخهیات – 55ماده 

افت شکایات ظرف مـدت پـنج   شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دری ،اعالم نتیجه اخذ راي انتخابات
  .ت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایندأروز در جلسه مشترك هیات اجرایی و هی) 5(

  

  

  

  هیات هاي نظارت و وظایف آنها –د 

قـانون اصـالح قـانون      74 و  73کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور طبق مواد  – 56ماده 

خواهـد    )8نـویس پـی ( 29/4/1365شوراهاي مزبور مصـوب     تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات

  .بود

                                                 
از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب   -  8 نویسپی
29/4/1365 :  

بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور متشکل از   (*)به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزي نظارت - 73ماده 
سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود، به انتخاب مجلس شوراي اسالمی تشکیل 

  .می گردد
هاي مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب پنج نفر را الزم از کمیسیوندر صورتی که به تعداد  - تبصره

  .انتخاب می نماید
به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از  - 74ماده 

  .تعیین هیأت مرکزي نظارت تشکیل می گرددنمایندگان مجلس شوراي اسالمی آن استان به 
در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه  - تبصره

  .هاي مجاور با هیأت مرکزي نظارت می باشداعضاء از بین نمایندگان استان
  :3/2/1370نتخابات شوراهاي اسالمی کشوري مصوب از قانون الحاق موادي به قانون ا - *)(
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انتخابـات   و اعالم نتیجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسالمی روستا و بخش به عهـده بخشـدار   – 57ماده 

 .فرماندار خواهد بود   عهدهه شوراهاي اسالمی شهر ب

ت نظـارت  أتایید صحت انتخابات شـوراهاي روسـتا و بخـش بـا هیـ       –)20/4/1396اصالحی ( -  58ماده 

این خصوص چنانچه کسی شکایت داشـته باشـد    در. گیردبخش و اعالم آن توسط بخشدار انجام می

به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مـذکور  پس از اعالم نتیجه انتخابات روز  )2( ظرف مدت دو

 .نهایی خود را اعالم خواهد نمود روز نظر 15ظرف مدت 

تایید صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیات نظارت شهرستان است   –)20/4/1396اصالحی ( -  59ماده 

کسی شکایتی داشته باشـد ظـرف    در این خصوص چنانچه .گیردو اعالم آن توسط فرماندار انجام می

به هیات نظارت استان ارسـال و هیـات مـذکور ظـرف      پس از اعالم نتیجه انتخابات روز )2( مدت دو

 .روز نظر نهایی خود را اعالم خواهد نمود 15مدت 

توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پیشنهاد هیأت نظـارت   – 60ماده 

 .تأئید هیأت نظارت استان خواهد بود شهرستان و

توقـف یـا ابطـال    ، در انتخابات شوراهاي اسـالمی شـهر   -)20/4/1396و 6/7/1382اصالحی ( - 61ماده 

به پیشـنهاد هیـات نظـارت اسـتان و تاییـد       و یا حوزه انتخابیه یک یا چند شعبه اخذ رايدر انتخابات 

  .هیات مرکزي نظارت خواهد بود

                                                                                                                                                    
هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري می تواند براي انجام مسئولیت محوله، محل کار خود را در  - 2ماده 

- ها، فرمانداريمحل کار خود را در استانداري توانندشهرستان نیز می مجلس شوراي اسالمی تعیین نماید و هیأت نظارت استان و

  .هاي مذکور همکاري نمایدها قرار دهند و وزارت کشور مکلف است با هیأتها و بخشداري
    . هیأت مرکزي نظارت، بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري نظارت خواهد کرد - 3ماده 

ی کشوري از محل اعتبارات مجلس شوراي اسالمی پرداخت خواهد اعتبار الزم جهت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالم - 8ماده 
  .شد
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تبـر باشـد   ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك مع –)6/7/1382الحـاقی  ( -تبصره 

تلقی شده و مرتکب یـا مـرتکبین و نیـز کسـانی کـه گـزارش یـا         در غیر این صورت ابطال آراء جرم
  .شوندشهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می

نظـارت شهرسـتان بـا     هـاي جلسات هیات مرکزي نظارت و هیات  –)20/4/1396اصالحی ( - 62ماده  

هاي نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشـکیل و  یاتاعضا و جلسات هحداقل دوسوم  حضور

  .معتبر خواهد بود قمطلمصوبات آنان با راي اکثریت 

ها، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد گیريدر صورت تساوي آرا در تصمیم –1تبصره 

   .معتبر است

در شعب ثبت نام و اخـذ  هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین اعضاي هیات –2تبصره 

ف، فرد متخلـف توسـط   در صورت تخل. طرفی کامل را رعایت نمایندراي باید در انجام وظایف خود بی

طرفـی کامـل را رعایـت    چه اکثر اعضاي هیات نظارت بی شود و چنانمی فوق برکنارهیات نظارت ما

  .خواهد شد تخلف توسط هیات مرکزي نظارت منحلنکنند هیات م

در دو  هـاي نظـارت  هیاتدر صورت عدم حضور هر یک از اعضاي   –)20/4/1396الحـاقی  ( -  3تبصره 

جلسه غیرمتوالی و یا اسـتنکاف از امضـاي صورتجلسـات، اقـدام الزم جهـت       جلسه متوالی و یا چهار

  .مربوطه صورت خواهد گرفت نظارت هیاتمعرفی جایگزین توسط 

هیات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسـالمی، بـه طـرق زیـر      –)20/4/1396الحاقی ( - 63ماده 

  :نمایندنظارت خود را اعمال می

  .هاي آنهاي وزارت کشور و بازرسیگزارش –الف 

هاي اجرایی و مباشـرین  رسیدگی به شکایات مربوط به هیات اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي -ب

  .کشوروزارت 
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اتها و مدارك رسیدگی نهایی شکایات و پرونده –ج  ب تخا ن   .ا

  .هاي مربوط به انتخاباتتعیین ناظر در تمام هیات –د 

دبیرخانه دائمی هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي  - )24/10/1396الحاقی ( -  1تبصره 

. شـود اسـالمی مسـتقر مـی   این قانون با امکانات موجود مجلـس شـوراي    53اسالمی در اجراي ماده 

نامه داخلـی مجلـس شـوراي اسـالمی     داخلی کشور موظف است مطابق آئین کمیسیون شوراها و امور

ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و بـه منظـور تصـویب در اختیـار     

  .نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی قرار دهدکمیسیون آیین

تواننـد از کارمنـدان دولـت در جهـت     هاي نظارت بر انتخابات شـوراهاي اسـالمی مـی   هیات   –2تبصره 

  .نظارت بر انتخابات کمک بگیرند

اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیـأت نظـارت اسـتان جـز در مـورد       -)20/4/1396الحاقی ( -  3تبصره 

نافی اختیارات هیـأت مرکـزي نظـارت نبـوده و تصـمیم       تأیید صحت انتخاباتو  تأیید صالحیت کاندیداها

  .هیأت مرکزي نظارت قطعی والزم االجراء است

هاي انتخابیه شهرهاي با جمعیت صالحیت شده در حوزهداوطلبان رد -)20/4/1396الحـاقی  ( -  4تبصره 

عدم صـالحیت  روز از زمان ابالغ ) 4(توانند ظرف مدت چهار نفر می) هزار 200(بیش از دویست هزار 

هـا اعتـراض خـود را بـه هیـأت مرکـزي نظـارت        آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداري

روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعـی و  ) 10(تحویل نمایند و هیأت مرکزي نظارت ظرف مدت ده 

  .االجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعالم خواهد کردالزم
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هـاي نظـارت   در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأت -)20/4/1396الحاقی ( -  5تبصره 

) 5(استان، مراتب در هیأت مرکزي با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظـرف مـدت پـنج    
  .این رأي قطعی و الزم االجراء است. اعالم نظر می گردد ،روز از اعالم ردصالحیت

هیچ سازمان یا دستگاهی به استثناي وزارت کشور و هیـأت مرکـزي   -)20/4/1396الحاقی ( - 64ماده 

نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور تحت عنوان اجراي قانون یا نظـارت بـر انتخابـات مجـاز     

  .امر انتخابات دخالت کند نیست در

مراحـل و امـور   در جریـان کلیـه    هاي نظارت مربـوط را هاي اجرایی موظفند هیاتهیات – 65ماده 

 .انتخابات قرار دهند

شود هیات مرکزي نظـارت در  در تمام مدتی که انتخابات برگزار می -)27/8/1386اصالحی ( -66ماده 

هـاي انتخابیـه خـود بـر     حـوزه  هاي بخش درهیات شهرستان و سراسر کشور و هیات نظارت استان و

یا تخلفی مشاهده کنند آن  که سوء جریاندر هر مورد  کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و

هاي مذکور طبق قـانون انتخابـات   را به بخشداران و فرمانداران اعالم و آنان موظفند بنا به نظر هیات
اند مسـایل مـورد اخـتالف را در همـان     ها مکلفهاي نظارت استاندر رفع نواقص اقدام کنند و هیات

ننماینـد مراتـب را   نظرات آنـان را لحـاظ    ،هاي اجراییأتروساي هی استان حل نمایند و در صورتی که

  )9نویسپی(.جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزي نظارت گزارش خواهند کرد

                                                 
پس از صدور  :3/2/1370مصوب ...  قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري قانون الحاق 10ماده  -  9 نویسپی

دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه هیأت مرکزي نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین 
هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف 

  .داردالم میو مراتب را به وزارت کشور اع
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 وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شـروع انتخابـات در هـر    – 67ماده 

 .مرکزي نظارت برساندمراتب را به اطالع و تایید هیات   هاي انتخابیهیک از حوزه

هاي اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را بـه نـاظرین تسـلیم    هیات – 68ماده 

بینی شده است امضاي هاي اجرایی در قانون انتخابات پیشدر هر مورد که وجود امضاي هیات. نمایند

 .ناظرین نیز الزم است

تواند مامورینی جهت بازرسـی و کنتـرل   نتخابات میوزارت کشور به منظور حسن انجام ا – 69ماده 

  .هاي انتخابیه اعزام نمایدجریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه

  تخلفات -هـ 

نامه اجرایـی  ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خالف این قانون و آئین – 70ماده 

  )10نویسپی( :ذیل جرم محسوب می شودآن از قبیل امور 

  .خرید و فروش راي –الف 

  .صورتجلساتتقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ راي یا  –ب 

  .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات –ج 

  .شناسنامه جعلی راي دادن با -د

                                                 
قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور  قانون اصالح 45 ماده - 10 نویسپی

هاي مجازات تخلفات و جرایم مذکور در این قانون حسب مورد همان مجازات: با اصالحات بعدي 29/4/1365مصوب 

  .خواهد بود (*)9/12/1362مصوب مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی 

هاي اجرایی در صورت تخلف از وظایف مندرج در این قانون برابر اعضاي اداري هیأت -)5/9/1369اصالحی ( 1تبصره 
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت  75ماده 

  .باشدهاي اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأي میعضویت هیأت در دو نوبت انتخابات از
به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی  1362فصل نهم قانون انتخابت مجلس شوراي اسالمی مصوب  - (*) 

  .جایگزین آن شده است) 88الی  75مواد (، منسوخ و فصل نهم قانون اخیرالذکر 7/9/1378مصوب 
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  .راي دادن با شناسنامه دیگري -هـ 

  .راي دادن بیش از یک بار –و 

  .اخالل در امر انتخابات –ز 

  .هاکم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه –ح 

  .تقلب در راي گیري یا شمارش آرا –ط 

  .راي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد -ي

توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي یا هر فـرد دیگـري در محـل     –ك 

  .صندوق راي

معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفـه و بـرگ راي،    یا تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و –ل 

  .هاها و تلگرافها، تلفنگرامصورتجلسات، تلکس

هاي راي بدون صندوقیا پلمپ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر  –)27/8/86اصالحی ( م

  .مجوز

  .انتخاباتی بدون مجوز قانونیمعدوم نمودن اسناد  یا دخل وتصرف و جابجایی، –ن 

  .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول –س 

ایجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان یا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سالح یا بدون سـالح در   –ع 

  .ر انتخاباتام

  .و غیرقانونیمجعول یا به هر نح  دخالت در امر انتخابات با سمت -ف

ذممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام  –ص خ ا ي و  ا   .ر

هـاي نظـارت اسـتان،    انتخابات و اعضاي هیـات    و جانبداري از نامزد انتخاباتی توسط مجریان یعدم رعایت بیطرف - ق

  .بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي شهرستان و
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گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شـعبه ثبـت   چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب  -تبصره

نام و اخذ رأي از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتـب جهـت اخـذ تصـمیم بـه      
  .هیئت نظارت استان اعالم می گردد

  

  

  

  

  

  )27/8/1386الحاقی ( سایر مقررات انتخابات - و

ي نهادهـا  مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و     ادارات دولتـی و هـا،  سازمان ها،کلیه وزارتخانه –71ماده 

هاي نظـارت  هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هیأتها و سازمانانقالبی و شهرداري

سـایر امکانـات    بخشـداران، کارکنـان و   ران وا، فرمانـد بر انتخابات شوراها، وزارت کشـور، اسـتانداران  

هـاي مرکـزي نظـارت بـر انتخابـات      هـایی انتخابـات توسـط هیـأت    پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید ن
  .شوراهاي اسالمی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند

 .مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شدایام مدت همکاري کارکنان مذکور جزو بدیهی است 

 . هزینه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است -72ماده 

مکلـف اسـت    صدا وسـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران     سازمان -) 27/8/1386اصالحی ( - 73ماده 

-شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخیص مـی  هاي آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور وبرنامه
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مربوط بـه انتخابـات را از شـبکه سراسـري یـا محلـی        هاياطالعیه ها واعالمیههمچنین کلیه  دهد،

   .سیماي جمهوري اسالمی ایران پخش نماید صدا واستانی 

مؤسسات دولتی موظفند بـه منظـور    نهادها و ها وسازمان ها وکلیه وزارتخانه - )27/8/1386اصالحی ( -  تبصره

 .همکاري نمایند مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور سازيآگاه  توجیه و

انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بـر عهـده هیـأت     رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و - 74ماده 

 .رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود

 هـا و ممنوعیـت  هـا و محدودیت مدت زمان تبلیغات، انتخابات،هاي تبلیغاتی نحوة فعالیت - 75ماده 

  )11نویسپی( .نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمودمقررات مربوط را آئین سایر شرایط و

                                                 
مجلس شوراي اسالمی مصوب ) 6/5/1370مصوب (قانون اصالح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات  -  11 نویسپی
27/12/1370 :  

  (**)  :به شرح ذیل اصالح می گردد (*))6/5/1370مصوب (قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات  - ماده واحده

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

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

ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی اعالم نظر شخصیت - 1تبصره 

.این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا است - 2تبصره       .اشدمربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده ب

   .گرددکلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می - 3تبصره   

  :6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب (*) 

استفاده از هرگونه پالکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از  - ماده واحده
از طرف نامزدهاي انتخاباتی محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ 

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

اعالم نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان  ومسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به   –تبصره 
  .رایی انتخابات شده باشدامضاي آنان تسلیم هیأت اج
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  )تاباختنا اب غیرمرتبط( وظایف و اختیارات شوراها: فصل سوم

                                                                                                                                                    
در ارتباط  14/12/1370نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب  (**)

با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصالحی آن نیز پیش بینی شده ذیالً به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت می 
  : شود

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

اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیالت جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و  - 1
مجالت هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، بعنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده 

 واحده خواهد بود یا خیر؟ 

قصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات م - 2
 پخش گردد خالف ماده واحده است یا خیر؟

  :11ادامه پی نویس 
تعریف دقیقی از پالکارد ارائه نشده، در این خصوص مالك تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟ آیا سیلک در محدوده معناي  - 3

 پالکارد و تراکت است؟ 

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

 نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟ آیین - 5

  : لسنظر مج
مجلس شوراي اسالمی به شرح ذیل  6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  - ماده واحده

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

 . نامه منتشر نماید هاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی یت اقشار و گروهتواند حما مزبور می

مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذي می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بالاشکال است و مشمول  - 2
 . گردد ممنوعیت ماده واحده فوق نمی

مصادیق و اي، کاغذي، مقوایی و فلزي است و سیلک نیز ازجمله  اکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچهمقصود از پالکارد و تر - 3
 . باشد بالاشکال است کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص امثال اینها می

باشد و در هر صورت  اند، می به تبلیغات ممنوعه نمودهها و تشکیالتی که اقدام  مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه - 4
شود  در طول برگزاري انتخابات احضار یا بازداشت  قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را  نمی) 28(تبصره ذیل ماده 

 . نمود

  . آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید - 5
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  )تاباختنا اب غیرمرتبط( ترتیب رسیدگی به تخلفات: فصل چهارم

  سایر مقررات: فصل پنجم

، یـا سـلب   اسـتعفا   در صورتی که هر یک از شوراها به علت فـوت،  –)31/5/1389اصالحی ( - 97ماده 

شـکیل جلسـه گـردد و همچنـین در     البدل، فاقد حد نصـاب الزم بـراي ت  عضویت اعضاء اصلی و علی
این قانون باطل یا متوقـف و یـا طبـق    ) 98( ، و)61( ،)60( اساس مواد هایی که انتخابات آنها برحوزه

هایی که تعداد داوطلبان آنهـا در مهلـت   این قانون، شوراي آن منحل گردد و نیز در حوزه) 91( يماده

ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي یا کمتر از تعداد اعضاي اصلی باشد و انتخابات آنها به ایـن  

اشد، وزارت کشور موظف است دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا ب

اي شوراي اسالمی آنها را همزمـان بـا اولـین انتخابـات سراسـري سـایر انتخابـات،        انتخابات میاندوره
  .نماید ره شورا باقی مانده باشد، برگزارمشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دو

هاي اجرایـی  نیازي به تشکیل هیأتاي در برگزاري انتخابات میاندوره -)31/5/1389الحاقی ( -تبصره 

ـ اساس قوانین انتخا هایی که برهمان هیأت بخش و شهرستان نیست و ات سراسـري تشـکیل شـده    ب

  .  عهده خواهند داشت هاي مذکور را براست، وظایف و اختیارات هیأت

 ،امنیتـی  مسایل سیاسی و اي که به علت بروز حوادث غیرمترقبه وهاي انتخابیهدر حوزه – 98ماده 

تشـخیص ایـن   . شـود ها تا رفع موانع متوقف میپذیر نباشد انتخابات آن حوزهامکان برگزاري انتخابات
  . باشدموانع با وزیر کشور می

بنا بـه  شهر  روستا و هرگاه انتخابات هر یک از شوراهاي –)27/8/1386و  6/7/1382اصالحی ( -99ماده 

 طبق مقررات قانونی منحل شود تـا برگـزاري انتخابـات مجـدد و    یا پس از تشکیل  دالیل ذکر شده متوقف و

  .دبوتشکیل شوراي جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد 
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  .وزیر کشور خواهد بود جانشین شوراي شهر تهران، – 1تبصره 

  .شوراي روستا، شوراي بخش می باشد جانشین – 2تبصره 

از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسـر کشـور بایـد     پس حداکثر ظرف یک سال -100ماده 

  .تشکیل شده باشد

توانـد بـا   سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران مـی      سازمان صـدا و   -)27/8/1386الحاقی ( -101ماده 

ح فرهنـگ شـوراها و مشـارکت،    ها در راستاي ارتقاء سـط همکاري وزارت کشور و شوراي عالی استان

 .فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نمایدهاي مختلف برنامه

روز مصـوبات   )10( شوراهاي موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مـدت ده  يکلیه -102ماده 

ترین مقام اجرائـی  عالی و شوراي مافوق، مسؤولین اجرائی ذیربط و خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه

   .اسالمی و وزارت کشور ارسال نمایند  شوراي ها به مجلسمربوط و در مورد شوراي عالی استان

هـاي تخصصـی   شوراها و کمیتـه  ين و بخشداران موظفند در کلیهااستانداران، فرماندار -103 ماده

دهنـد از  که در سطح منطقه تشـکیل مـی  )ریزي شهرستانبجز کمیته برنامه(مرتبط با وظایف شوراها 
به عنـوان عضـو نـاظر جهـت شـرکت در جلسـات        نماینده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان

  .دعوت به عمل آورند

-استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین مـی  -104ماده

موارد تخلف به مقامات مـافوق  . شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند

  .شودرسیدگی میاعالم و در مراجع ذیصالح 

  .کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد - 105ماده



 1399 روشک ترازو تاباختنا رتفد                 قانون انتخابات شوراهاي اسالمی
 

 
38 

 

هـاي  نامـه موظف است ظـرف دو مـاه آئـین    وزارت کشور مسؤول اجراي این قانون است و -  106  ماده

هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قـانون خـارج از    مورد نیاز را تهیه و یاجرای

  .نوبت آئین نامه هاي مذکور را تصویب نماید

نامـه اجرائـی قـانون شـوراهاي     ح در آئـین هر گونه اصال –)27/8/1386و اصالحی6/7/1382الحاقی (  107ماده 

  . اسالمی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

مواد قانون تشکیالت شوراهاي اسـالمی مصـوب    اي ازقانون اصالح پاره  –)20/4/1396الحاقی (-108ماده 

و اصالحات آن مصـوب   29/4/1365و قانون اصالح قانون تشکیالت  شوراهاي اسالمی مصوب  1/9/1361

  :گردندو اصالحات و الحاقات بعدي آنها به استثناء موارد زیر نسخ می 1369
  1/9/1361مصوب  )20(و  )18(، )17(، )14( ،)11( مواد - 1

 .29/4/1365مصوب  )74(و  )73(، )55(، )45(، )41(مواد  - 2

 

 


