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الف -حقوق قانوني نامزدها در زمان ثبت نام

 داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به
وزارت كشور ارجاع نمايند  .وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا
بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعالم نمايد.
 از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي
در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر
رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين الزم
ممكن نباشد.
 هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاَ و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به
فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعالم نمايند و مراتب انصراف
توسط وزارت كشور فوراَ به اطالع هيأت مركزي نظارت مي رسد  ،عدول از انصراف پذيرفته
نمي شود .
ب – تكاليف قانوني نامزدها در زمان ثبت نام

 انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
 -1اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران .
 -2تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران
 -3ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه .
 -4داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن
 -5نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
 -6سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي  ،شنوايي و گويايي .
 -7حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .
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داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسالم  ،مذكور در بند
( )1مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .

 اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند :
 -1كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند .
 -2مالكين بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت داده اند .
 -3وابستگان تشكيالتي و هواداران احزاب  ،سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات
صالحه اعالم شده است .
 -4كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران محكوم شده اند .
 -5محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي .
 -6مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق .
 -7محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد .
 -8قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد .
 -9محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم ( )49قانوني اساسي باشند.
 -11وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيالت فراماسونري و
هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نووين و اعضواي فعوال آنهوا  ،نماينودگان مجلسوين سونا ،
شوراي ملي سابق و مأموران ساواك .
 -11محكومين به خيانت و كالهبرداري  ،اختالس و ارتشواء و غصوب امووال ديگوران و محكوومين بوه سووء
استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي .

 هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند  ،در
غوير ايونصورت نامزدي آنها كالَ باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي
گردند.
 به هنگام ثبت نام  ،ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و
مشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) ماده  29قانون شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
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ج -حقوق و تكاليف نامزدها در زمان بررسي صالحيت ها

 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائوي انتخابوات را بوا
ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابالغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و
مدارك به اطالع هيأت نظارت استان برسانند .
 كساني كه صالحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظورف چهوار روز از تواريخ ابوالغ بوه
داوطلب  ،شكايت خود را مستدالً به هيأت نظارت استان اعالم نمايند .
 گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلوت دريافوت شوكايت در جلسوه
هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود  .چنانچه نظر هيأت اجرائي مبنوي بور
رد صالحيت داوطلب  ،مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد  ،هيوأت نظوارت موذكور موظوف
است در اين خصوص  ،نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسوب نمايود  .هيوأت نظوارت اسوتان در
مورد صالحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعالم مي نمايد .
 هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظوارت  ،موظوف اسوت مراتوب تأييود يوا رد
صالحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرمانودار يوا بخشودار مربوو
اعالم نمايد .
 فرماندار يا بخشدار موظف است نظور هيوأت مركوزي نظوارت  ،مبنوي بور تأييود يوا رد صوالحيت
داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است  ،به نامبردگان ابالغ نمايد تا در صورت
اعتراض به رد صالحيت خود  ،كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند .
 در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بور رد صوالحيت داوطلبواني باشود كوه صالحوويت
آنوان موورد توأيويد هيوأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته اسوت  ،داوطلبوان موي تواننود
اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند  .شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت
مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صوالحيت داوطلبوان بوه وزارت
كشور اعالم خواهد نمود .
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قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صالحيت شده در انتخابات مختلف
مصوب  4938/8/22مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده واحده -به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به
استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل  118قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً
براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و
نظارتي ارسال شده است  ،به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحيت داوطلبي را رد كردند
بايد علت رد صالحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و داليل مربو  ،به داوطلب ابالغ
نمايند .
 -1مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعالم گردد .
 -2در صوورت درخوواسوت داوطلوب بايد داليل و مدارك رد صالحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده
به ترتيب زير به اطالع وي رسانده شود .
الف و در كليه موارد به استثناي بندهاي " ب  ،ج و د " داليل و مدارك كتباً به اطالع وي ميرسد .
ب  -در موردي كه داليل و مدارك  ،با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود  ،چنانچوه شوخ
داوطلب در معرض هتك باشد داليل و مدارك حضور ًا بوه اطوالع وي موي رسود و در صوورتي كوه پوس از اطوالع
حضوري  ،في المجلس به طور كتبي تقاضا كند داليل و مدارك مربو  ،كتباً به وي ابالغ مي شود .
ج  -چنانچه ذكر داليل و مدارك عالوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشود  ،داليول و
مدارك فقط حضوري به اطالع داوطلب مي رسد .
د  -در مورد مربو به امنيت ملي اعالم داليل و مدارك و نحوه اعالم آنها به داوطلب بوه تشوخي

كميسويوني بوا

عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطالعات و وزير كشور خواهد بود .

توبصوره  1و ذكور منوابوع ارائه دهنده اطالعوات مذكور  ،به تشخي

مرجع رسيدگي كننده خواهد بود .

تبصره  2و مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد
صالحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعالم نمايند  .در صورت
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تقاضاي داوطلبان رد صالحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات  ،حسب مورد موظف است ،
توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند .
تبصره  3و چنانچه شوراي نگهبان صالحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد
نمايود  ،داوطلوب موي توواند حوداكثور ظورف سوه روز از تاريخ ابالغ شوراي نگهبان  ،در خواست
رسويدگي موجدد نومايد  ،شووراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعالم نتيجه نمايد .
تبصره  4و رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صالحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب
رسيده  ،در مورد عدم صالحيت خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و  4تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ  21مهر  1378مجلس
شوراي اسالمي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخي
تاريخ  1378/8/22با اصالحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخي

مصلحت نظام ارسال شد و در

مصلحت نظام رسيده است.

د-حقوق نامزدها در دوره تبليغات انتخابات:

 آغاز فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدها روز پنجشنبه مورخ  1921/11/92مي باشد.
 پايان زمان تبليغات انتخاباتي نامزدها ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1921/19/6مي باشد.
 ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها ( اعم از اينكه مركز بخش ،شهر يا روستتا باشتد ،
شهرها و شهرستانها  ،به تفكيك برادران وخواهران داير مي شود.
نكته  : 4در شهرهاي بزرگ ،مي توان در هر منطقته شتهرداري يتك مبت بته عنتوان ستتاد انتخابتاتي دايتر
نمود(.موضوع مشمول نواحي شهرداري نمي شود
نكته  :2در مواردي كه يك منطقه ،چندعنوان از عناوين فوق التككر را ( ملت مراكتز شهرستتانها كته هتم
مركز بخش و هم مركز شهرستان مي باشند داشته باشد ،در حكم يك عنوان مي باشد.
نكته  :9ستاد تبليغات انتخابات ،مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي قانوني نامزدها،درآن ساماندهي و انجام
مي شود.
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 الصاق و يا ارائه آثار تبليغاتي در مكانهايي كه توسط شهرداريها يا دهياريها تعيين شده است.
 چاپ و استفاده از عكس صرفاً مبدود به زندگي نامه ،جزوه  ،بروشور ،كارت و تراكتت بتوده و
قطع آن حداكلر  11 × 11سانتي متر مي باشد.
توجه :زندگي نامه و جزوه هر نوع مطلب مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يتا كتتام منتشتر شتده و
اندازه صفبات آن نبايد از  91 × 11سانتي متر تجاوز نمايد.
 اعالم نظر شخصيتها در تأييد نامزدها و يا استفاده از نظر ايشان در تبليغات داوطلب به شترطي كته
بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي
شده باشد.
 ايراد سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان.
 اعالم و مطرح نمودن شايستگي هاي داوطلبان توسط هواداران در چارچوم قانون.
 درج نظر اقشار ،مجامع وگروههاي هر حوزه انتخا بيه مبني بر حمايت ايشان از كانديداي معين؛ در
صورتي كه قبالً بصورت كتبي به نامزد مربوطه اعالم شده باشد.
 نصب تابلو در مب ستاد انتخاباتي نامزد به منظور مشخص كردن آن.
توجه :نصب بنر و پارچه در مب ستادهاي تبليغاتي نامزدها به تفكيك برادران وخواهران اشكال ندارد.
 انجام تبليغات به صورت مشترك توسط نامزدهاي انتخاباتي.
 نصب و استفاده از بلندگو ،ويدئو پروژكتور و تلويزيونهاي تبليغاتي و  ...صترفاً در داخت ستتاد
تبليغاتي نامزد ومب سخنراني وي.


ارسال پيامك (SMS

(با رعايت ساير ضوابط مربوطه

 مصونيت نامزد از هرگونه هتك حرمت و حيليت نامزدها ،انتخاباتي توسط عموم.
هـ– ممنوعيت هاي قانوني و تكاليف در زمان تبليغات:

 الصاق و نصب هرگونه اعالميه ،عكس  ،پوستر  ،بنر  ،پالكتارد و پارچته هتاي تبليغتاتي (بجتز در
مبلهايي كه توسط شهرداريها و دهياريها در نظر گرفته شده است.
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توجه :مقصود از پالكارد ،هرگونه تبليغات پارچه اي ،كاغكي ،مقوايي و فلزي است و سيلك نيتز از جملته
مصاديق آن است .
 انجام هرگونه ديوارنويسي.
 راه انداختن كاروانهاي تبليغاتي يا راهپيماييهاي خياباني.
 پاره يا معدوم يا مخدوش نمودن آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در زمان قانوني تبليغات در
مبلهاي مجاز الصاق شده است.
 استفاده از بلندگوهاي ثابت و سيار ،ويدئو پرژكتور و تلويزيونهتاي تبليغتاتي در ختارج از مبتيط
سخنراني ،ستاد و املال آن.
 انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي بتراي نامزدهتاي نماينتدگي مجلتس از تتاريخ اعتالم رستمي استامي
نامزدها ،از طريق صدا و سيما ،ميز خطابه نماز جمعه و يا هتر وستيله ديگتري كته جنبته رستمي و
دولتي دارد.
 فعاليت كارمندان دولت در ساعات اداري.
 استفاده از وساي و ساير امكانات وزارتخانه ها وادارات ،شركتهاي دولتي و مؤسسات وابستته بته
دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادهتا و مؤسستات استتفاده كننتده از
بودجه عمومي (به هرمقدار و مؤسسات ونهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است (همانند
بنياد مستضعفان وهمچنين در اختيار گكاشتن وساي وامكانات مزبتور بتراي نامزدهتاي نماينتدگي
مجلس شوراي اسالمي.
تذكر :نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ،وزارتخانه ها  ،ادارات  ،نهادهتا و مؤسستات فوق،حتق تبليت
براي نامزهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
 تبلي له يا عليه هريك از داوطلبان انتخاباتي توسط اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت.
 تشكي ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعالم نشاني ستاد ونام مسئول آن به فرمانداري ،يا بخشداري.
 درج آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي و يا درج خالف واقع مطلبي كه دال بر انصراف يا
حمايت گروه يا اشخاص از نامزد معيني باشد توسط مطبوعات ،نشريات و يا غير آنها.
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توجه  :نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشتريه مزبتور بدهنتد و آن نشتريه
مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات است درصورتي كه نشريه منتشر نشود مستئول آن بايتد بتا
هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ
خود خواهد بود .در غير مطبوعات و نشريات نيز نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
 تبلي عليه داوطلبان ديگر توسط داوطلبان نمايندگي يا طرفداران آنان.
 تهديد ياتطميع در امر انتخابات.
 اخالل در امر انتخابات.
و– حقوق قانوني نامزدها در شعب اخذ رأي:

 تعيين يك نفر نماينده براي شعب اخك رأي توستط هتر يتك از نامزدهتا بته تنهتايي ياچنتد نتامزد
مشتركاً و معرفي ايشان به هيأت نظارت حوزه انتخابيه به طريق زير:
الف -حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده.
م – حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده.
ج – حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده.

 هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شتعب ثبتت نتام و اختك رأي
نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذي خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
الف -خويشاوندي نسبي :پدر ،مادر ،فرزند ،برادر و خواهر
م -خويشاوندي سببي :همسر و پدر ،مادر ،برادر و خواهر او
ز– تكاليف قانوني نامزدها جهت معرفي نماينده براي شعب اخذ رأي:

 نامزدها حداق  1روز قب از شروع اخك رأي فهرست مشخصتات ستجلي و يتك قطعته عكتس 9 × 1
نمايندگان خود در شعب اخك رأي را به هيأت نظارت حوزه انتخابيه ارائه نمايند.
تذكر :تأمين نيازهاي نمايندگان نامزدها در روز اخك رأي بر عهده شخص نامزد مي باشد.
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ح -تكاليف هيأت نظارت حوزه انتخابيه در خصوص نمايندگان معرفي شده نامزدها براي شـعب اخـذ
رأي:

 صدور كارت نمايندگان نامزدها حداكلر  91ساعت قبت از شتروع اختك رأي و تبويت آن بته نتامزد
مربوطه.
 درج شماره شعبه يا شعب اخك رأي در كارت نماينده نامزد.
 الصاق عكس به كارت نماينده نامزد در شعب اخك رأي.
ط– حقوق نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي:

 حضور در شعبه اخك رأي تا پايان زمان رأي گيري  ،شمارش آراء وتنظيم صورت جلسه.
تذكر :4پس از پايان زمان اخك رأي دربهاي شعبه اخك رأي بطور كام بسته مي شود و هيچ كس حتق ورود
و خروج از شعبه اخك رأي را ندارد.
تذكر:2

چنانچه نماينده نامزد در شعبه اخك رأي له يا عليه نامزدي تبلي نمايد،برابر مقررات مربوط با وي

رفتار خواهدشد.
تذكر :9برابر قانون عدم حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخك رأي مانع از ادامه كار انتخابات نمي باشد.
تذكر :1

حضور ديگر افراد به جز مسئولين (مسئولين و اعضاي صندوقهاي اخك رأي ،ناظرين شوراي

نگهبان ،نمايندگان و بازرسان وزارت كشور ،نمايندگان نامزدها در شعب اخك رأي تبت هر عنوان كه
باشد ممنوع است و جرم مبسوم مي گردد .مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوقهاي اخك رأي موظفند
از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عم آورند .متخلفين به مجازات مقرر در ماده ( 51مبكوم
خواهند شد .
ي– تكاليف نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي:

 درصورت مشاهده تخلف در شعبه اخك رأي ،مراتب را بدون دخالت به هيأتهاي اجرايتي و نظتارت يتا
نماينده ايشان در شعبه اخك رأي كتباً اعالم نمايد.
 عدم تبلي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي در شعبه اخك رأي.
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 عدم حضور در مبت انتظتار افتراد حاضتر در صتف اختك رأي يتا مبوطته در نظرگرفتته شتده بتراي
رأي دهندگان جهت نوشتن آرا.
تذكر :نوشتن رأي براي رأي دهندگان توسط كليه افرادي كه به نبتوي از انبتا در شتعبه وظيفته اي بعهتده
دارند ،ممنوع است.
 الصاق كارت شناسايي.
تذكر :نماينده نامزد به شخصي اطالق مي شود كه كارت نمايندگي نتامزد ( صتادر شتده از هيتأت نظتارت
مربوطه را همراه داشته باشد.
ك– تكاليف مسئولين شعبه در برابر نمايندگان نامزدها:

 بررسي كارت نماينده نامزد (اصالت كارت و تطابق با شماره شعبه اخك رأي
 عدم اجازه حضور به افرادي كه خود را بعنوان نماينده نامزد معرفي مي نمايند ولتي كتارت شناستايي
معتبر را (صادر شده از هيأت نظارت مربوطه همراه ندارند.
تذكر :ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخك رأي ممنوع بوده و جرم مبسوم مي گردد.
 چنانچه نمايندگان نامزدها در شعب اخك رأي له يا عليه نامزدي تبلي كنند يا اينكه در كار اعضاي شعبه
اخك رأي و ناظران شوراي نگهبان دخالت كنند ،مراتب صورتجلسه گرديتده و برابتر قتانون بتا ايشتان
برخورد شود.
تذكر:

همراه داشتن هرگونه آثار يا نماد تبليغاتي اعم از عكس  ،پارچه و  ...كه نشانگر تبلي له يا عليه

نامزدها باشد ،در شعب اخك رأي ممنوع است و در صورت عدم رعايت اين موضوع از طرف نماينده
نامزد ،پس از تككر اوليه  ،مراتب صورتجلسه گرديده و برابر قانون با ايشان برخورد شود.
 تعيين مب استقرار نماينده نامزد ،به نبوي كه با مب استقرار اعضاي شعبه و صندوق اخك رأي فاصله
مناسب داشته باشد .البته در حدي كه بتواند بر روند اخك رأي احاطه كلي داشته و مراح اختك رأي را
ببيند.
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 جلوگيري از حضور نماينده نامزد در مب صف افراد منتظر جهت رأي دادن يا مبوطه در نظر گرفته
شده براي رأي دهندگان جهت نوشتن آراء.
 درپايان زمان اخك رأي وپس از بستن كام دربها ،از آنجا كه هيچ كس حق ورود و خروج از شعبه اخك
رأي را ندارند ،لكا تا پايان مرحله شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه (فرم /51الف و اتمام كتار شتعبه
اگر نماينده نامزد در شعبه حضور داشته باشد حق خروج و اگر خارج از شعبه باشد حق ورود ندارد.
تذكر :اگر در كارت نماينده نامزدي شماره چند شعبه اخك رأي درج شده باشد و نماينده نامزد از يك شعبه
اخك رأي خارج و به مب شعبه اخك رأي ديگري كه در كارت وي درج شده مراجعه نمايد و ايتن مراجعته
پس از پايان زمان اخك رأي و بستن كام درم شعبه اخك رأي به منظور شمارش آراء باشد ،نماينتده نتامزد
حق ورود به شعبه اخك رأي مككور را ندارد.
ل– آگاهي از نحوه اعالم شكايات و رسيدگي به آن:

 از زمان تشكي هيأت اجرايي تا دو روز پس از اعالم نتيجه اخك رأي انتخابات ،كساني كه در خصوص
انتخابات شكايت دارند ،مي توانند به هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه شكايت مستند خود را تستليم
نمايند.
توجه  :كساني كه از نبوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ،مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخك
رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
 برابر قانون ،صرفاً شكاياتي كه مشخصات شاكي يا شاكيان شام  :نام  ،نام خانوادگي ،نام پتدر ،شتغ ،
نشاني كام  ،شماره تلفن(درصورت داشتن تلفن و اص امضاي شاكي را داشته باشد ،قابت رستيدگي
خواهند بود.
تذكر :4طرح و بررسي شكايات در مورد افراد مبرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
تذكر :2درصورتي كه شاكي بدون دلي و مدرك كسي را متهم نمايتد و عمت شتاكي عنتوان افتترا داشتته
باشد ،قاب تعقيب و پيگيري است.
 هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه موظف استت حتداكلر ظترف متدت هفتت روز از تتاريخ دريافتت
شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرايي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايد.
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 هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امتور انتخابتات در يتك يتا
چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صبيح انجام نگرفته است  ،با تأييد هيأت نظارت ،انتخابات يك
يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ،باط اعالم مي نمايد.
تذكر :چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صتندوق اختك رأي در تغييتر سرنوشتت انتخابتات
مؤثر باشد ،تصميم با شوراي نگهبان است.
 توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه مستند بر قانون وهمراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي
اكلريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان است.
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