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راستای  در  پذیرفت  باید  آخــر  در  اســت.  دوم  نــوع 
تعیین معیار جهت احراز مندرجات اصل 115 -که 

کاری بسیار دشوار است. کیفی دارند-  جنبه 
افزون بر موارد پیش گفته شرط ارائه برنامه ها 
بین  از  قابلیت پیش بینی پذیری  موجب می شود، 
چه  با  احرازکننده  مرجع  نباشد  مشخص  و  بــرود 
باید  اساسًا  که  را  داوطلبان  برنامه های  سنجه ای 

توسط شهروندان ارزیابی شود، بررسی می کند.

تضییق حق انتخاب شدن
هر  شدن  انتخاب  حق  و  کــردن  انتخاب  حق 
در  که  می شود  محسوب  شهروندان  حقوق  از  دو 
حسب  شـــده،  شناخته  رسمیت  بــه  بــرتــر  قــوانــیــن 
آن ها  از  یک  هر  بــرای  محدودیت هایی  ضـــرورت، 
ایجاد  در  کــه  عــوامــلــی  جمله  از  مــی شــود.  اعــمــال 
ح  محدودیت بر حق انتخاب شدن مؤثر است، طر
شرایط مختلف و غیر الزم است. از طرفی در صورت 
بسیاری  افــراد  سیل  حداقلی،  شرایط  پیش بینی 
انتخاب،  مــورد  مقامات  تصدی  در  جهاتی  از  که 
به  هستند،  صــالــح  جــمــهــوری،  ریــاســت  همچون 
و  ثبت نام  جــریــان  در  شـــده،  گسیل  ثبت  مــراجــع 
در  ایــن رو  از  می شود.  ایجاد  اخــال  نامزدی  اعــام 
به گونه ای  تدابیر مربوط  تمامی نظام های حقوقی 
پیش بینی می گردد تا بین این دو ماحظه تعادلی 

ایجاد شود.
ــرای  ــنــابــرایــن یــکــی از مــشــکــات عــمــلــی اجـ ب
ــرادی غــیــرمــعــمــول بـــرای  ــ ــ انــتــخــابــات، هــجــوم اف
ح  طر تدوین کنندگان  پیشنهاد  اســت.  ثبت نام 
با  که  است  ح  شر این  به  چاره اندیشی  راستای  در 
 ۲ ماده  )موضوع  عمومی  شرایط  بین  تمایز  ایجاد 
 ،)7-4 مواد  )موضوع  اختصاصی  شرایط  و  ح(  طر
فاقد  که  ــرادی  اف نام نویسی  از  ثبت نام  مرحله  در 
کنند. در مقدمه  شرایط عمومی هستند جلوگیری 
شــرایــط  تفسیر  تــدویــن کــنــنــدگــان  ح  طـــر توجیهی 
و  اســاســی  قــانــون  را مطابق  اصــل 115  در  ج  مــنــدر
شورای  صاحیت  در  انتخابات  کلی  سیاست های 
صاحیت  در  را  عمومی  شرایط  تعیین  و  نگهبان 

گرفته اند. مجلس شورای اسامی در نظر 
تدوین کنندگان با استدالل فوق شرایطی را در 
که داوطلبان برای ثبت نام باید  کرده اند  ح مقرر  طر
حائز آن شرایط باشند. به موجب »ماده ۲« از جمله 
احراز  باید  ثبت نام  از  پیش  مرحله  در  که  مــواردی 
و   70 کثر  حدا و   45 سن  حداقل  بــودن  دارا  شــود، 

کارشناسی ارشد و معادل آن است.  داشتن مدرک 
در  ج  مندر شرایط  از  بعضی  اینکه  بر  عــاوه  البته 
انتخاب شوندگان  دایره  تضییق  موجب  ماده  این 

می شود، احراز آن ها نیز غیرممکن می نماید.
ــرادی  ــه اتــخــاذشــده ایـ هــر چــنــد بــه اصـــل رویـ
گرفت و این رویه در نظام های انتخاباتی  نمی توان 
ــه ســابــقــه اســـت، امـــا شــرایــط  دیــگــر نــیــز مــســبــوق ب
کــه بــه حق  ح بــه گــونــه ای اســـت  عــمــومــی ایـــن طـــر
موجب  آورده،  وارد  خدشه  افــراد  شــدن  انتخاب 
الزم  گــر  ا زیــرا  می شود؛  شهروندان  حقوق  تضییق 
یا اصول دیگر  اساسی در اصل 115  قانون گذار  بود 
این  بر  می کرد.  لحاظ  را  مقتضی  محدودیت های 
صورت  در  ح  طر این  می گردد،  پیش بینی  اساس، 
عمل  در  و  مواجه1  اساسی  قانون  ایــراد  با  تصویب 
ضــربــه جــبــران نــاپــذیــری بــه مــشــارکــت عــمــومــی در 

انتخابات وارد می شود.
اشاره شد پیش بینی شرایط عمومی  چنانکه 
مسبوق  امــری  فــوق  مشکات  از  جلوگیری  بــرای 
اســت.  انتخاباتی  نــظــام هــای  ســایــر  در  سابقه  بــه 
ــرای  ب ــه  ک مــشــابــهــی  تــدابــیــر  جمله  از  فــرانــســه  در 
قبول  قابل  و  جــدی  ــراد  اف نامزدی  اعــام  تضمین 
به  می توان  اســت  شــده  اتخاذ  سیاسی  فضای  در 
واجــد  نمایندگان  از  امــضــا   500 جــمــع آوری  لـــزوم 
وضعیت نمایندگی و همچنین واریز 10 هزار فرانک 
این  می شود  مشاهده  که  همان طور  کرد.۲  اشاره 
هزینه  و  داشته  شکلی  جنبه  تنها  عمومی  شرایط 
افــراد غیرجدی  بــرای  را  نامزدی  اعــام  تشریفات  و 
را غیرممکن  آن  اما  افزایش می دهد؛  و غیرمعمول 

نمی کند.

بی توجهی به ساماندهی جرائم انتخاباتی
یکی از ایرادات نظام انتخاباتی نداشتن سامان 

و   )35( مــواد  اصــاح  ح  طــر مشابه  تجربیات  از  یکی    -1
اسامی  جمهوری  ریــاســت  انتخابات  قــانــون   )55(
به موجب آن  و  ارائـــه شــد  کــه در ســال 1387  ایـــران 
تنها یکسری از مقامات امکان ثبت نام در انتخابات 
استناد  با  ح  طــر ایــن  داشتند.  را  جمهوری  ریاست 
نگهبان  شــورای  موقف  در   115 اصــل  با  مغایرت  به 

متوقف شد. ن.ک:
نظر شورای نگهبان به شماره 87/30/۲9441 در تاریخ 

1387/09/11
بر  تحلیلی   .)1387( مجلس  پــژوهــش هــای  مــرکــز    -۲
انتخاب شوندگان ریاست جمهوری. شماره  شرایط 
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ضرورت های  ظهور  با  اســت.  حــوزه  این  جرائم  در 
انتخاباتی،  تبلیغات  حیطه  در  به خصوص  جدید 
ح اخیر هیچ گونه ترتیبی برای سامان دهی این  طر
از  بخشی  در  تنها  اســت.  نکرده  پیش بینی  حــوزه 
ح برای سهولت در دسترسی شورای نگهبان به  طر
اطاعات مراجع دیگر جرم انگاری نموده است. در 
ح( آمده  تبصره 1 ماده 59 پیشنهادی )ماده 15 طر
پاسخ  ــه  ارائ از  مراجع  استنکاف  صــورت  در  اســت: 
درخواست شورای نگهبان، مرتکب مجرم شناخته 
جرم انگاری  این  است.  مجازات  مستوجب  شده، 
کلی امنیت  تدوین کنندگان با بند 14 سیاست های 
ایراد شورای نگهبان  اباغی 1381 مغایر و  قضایی 

در این باره محتمل است.
ح نیز به ضمانت اجرایی  در جای دیگری از طر
اشــاره شده است.  غیرمعتبر  یا  ارائــه سند مجعول 
ح پیشنهاد تغییر ماده 56 را می دهد؛  ماده 13 طر
که در صورت ارائه مدارک مجعول یا  به این ترتیب 
غیرمعتبر در بازه زمانی انتخابات، شورای نگهبان 
کردن ثبت نام یا بازنگری در  را حسب مورد در ملغی 
همچنین  می داند.  صالح  یادشده،  فرد  صاحیت 
مقرر می دارد در صورت مشخص شدن مراتب فوق 
برای  یــادشــده  مراتب  انتخابات،  بــرگــزاری  از  پس 
اتخاذ تصمیم به مقام رهبری اعام  شود. می توان 
شــورای  صاحیت  بر  تنها  مــاده  ایــن  احکام  گفت 
بر  مشتمل  و  است  کــرده  کید  تأ رهبری  و  نگهبان 

حکم جدیدی نیست.

شماره گذاری غیراصولی مواد قانونی
تدوین  جــریــان  در  شکلی  ماحظات  رعــایــت 
قانون گذاری  مهم  مسائل  از  قانون  یک  اصــاح  یا 
ایــن ماحظات  از  مــواد یکی  بـــوده، شــمــاره گــذاری 
لحاظ نشده است  مــورد  این  اخیر  اســت. در طرح 
و تدوین کنندگان به روشی بسیط و بسیار پیش پا 

 رعایت ماحظات شکلی در جریان 
تــدویــن یــا اصــاح یــک قــانــون از مسائل 
شماره گذاری  بــوده،  قــانــون گــذاری  مهم 
ایــن مــاحــظــات اســـت. در  از  مـــواد یکی 
طرح اخیر این مورد لحاظ نشده است و 
تدوین کنندگان به روشی بسیط و بسیار 
خود  نظر  مــورد  احکام  افــتــاده،  پا  پیش 
جایابی  مرتبط  مواد  در  آنکه  به جای  را 

کنند، به صورت مواد مکرر آورده اند. 


