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 ی، الزم اما ناکافیجمهور استیاز قانون انتخابات ر یاصالح مواد

 صالح اسکندری

 پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی

 

 بخش دوم

 

 وراهاش کمیسیون اگر رسدمی نظر به جمهوری ریاست انتخابات قانون از موادی اصالح بحث ادامه در

 حوزه در رهبری معظم مقام ابالغی انتخابات، یکل هایسیاست راستای در اسالمی شورای مجلس داخلی امور و

 را ترییقدق و جامع قانون توانمی بکند پیدا ورود نیز انتخاباتی جرائم پیرامون قانونی بندهای از ابهام رفع

 سالمیا جمهوری در انتخابات جامع قانون تدوین نهایت در و آتی جمهوری ریاست انتخابات حقوقی کاربست

 .نمود ایران

 یازدهم مجلس که دارد آن از حکایت است شده ایرسانه تاکنون که قانون این از مواردی اصالحات البته 

 کالتمش رفع و جمهوری ریاست انتخابات قانون جامسان و استحکام جهت در را مثبتی و جلو به رو حرکت

 کلی هایتسیاس" نهم ماده راهنمای اصول مسیر در وجیزه این در مزبور پیشنهاد لکن. است گرفته پیش کنونی

 شده تصریح انقالب معظم رهبر جانب از ابالغی ها،سیاست این ۹ ماده در. شودمی ارائه "گذاریقانون نظام

 با نونیقا هایطرح و لوایح انطباق برای کار و ساز تعیین و نویسی قانون و گذاریقانون اصول رعایت: )است

 :بر تأکید

 آن اجرای بودن سنجش قابل و قانون بودن اجرا قابل -

 واقعی نیازهای به بودن معطوف -

 ابهام عدم و شفافیت -

 حقوقی اصالحات و ادبیات در استحکام -

 آن پیشنهاد علت و قانونی هایطرح و لوایح از هریک تخصصی شناسه بیان -

 ملی و بلندمدت نگاه ثبات، -

 تخصصی شناسه ذکر بدون هاآن ضمنی اصالح یا تغییر عدم و قوانین جامسان -



 ندفرای در صنفی و تخصصی نهاد مردم قانونی نهادهای و ذینفعان مردم، حداکثری مشارکت جلب -

 گذاریقانون

 و آن جامعیت و شمول و قانون بودن عمومی ناروا، تبعیض از اجتناب و قوانین در محوریعدالت -

 قانونی های استثناء از پرهیز المکانحتی

 به مربوط بندهای حوزه در جمهوریریاست انتخابات قانون دموا در اشکاالت برخی به نوشتار این در رو این از

 .پردازیممی انتخابات برگزاری از پس و حین قبل، انتخاباتی جرائم

 

 جرم انتخاباتی در قوانین جمهوری اسالمی ایران

اسالالت قانون انتخابات ری»انتخابات در جمهوری اسالالالالمی ایران با اسالالالتناد به مفاد سهار بسالالالته قانونی جداگانه متشالالالکل از 

بات مجلس خبرگان رهبری»، «جمهوری اسالالالالمی بات مجلس شالالالورای اسالالالالمی»، «قانون انتخا قانون »و « قانون انتخا

ها همچنین، در درون خود، واحدهای شود. این قانونیهدایت م« تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور

 قانون بسط داده است.  14قانونی متکثری دارند که در مجموع تعداد قوانین انتخاباتی کشور را به 

ضمن ارائه بندهای قانونی مرتبط با جرائم در  ست جمهوریدر ادامه،  شکاالقانون انتخابات ریا ت ، این بندها ابتدا از نظر ا

تی شود و در نهایت، فهرسگیرد و سپس تحلیلی کلی از مشکالت هر قانون ارائه میبر هر ماده مورد بررسی قرار میوارد 

 از مجموعه اشکاالت و نقایص قوانین مربوط به جرائم انتخابات کشور با رویکرد کالن ارائه خواهد شد. 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران

توان در حوزه تمهیداتی برای پیشالالگیری از جرائم اگرسه مفادی از قانون انتخابات ریاسالالت جمهوری اسالالالمی ایران را می

م و تالشالالی برای بینی جرائها حاوی داللت ضالالمنی بر پیشبندی کرد یا به عبارت دیگر متن این گونه گزارهانتخاباتی طبقه

برند. نخسالالت اینکه، در متن قانون مشالالخص نشالالده اسالالت که دو فقدان رنج میها از پیشالالگیری دانسالالت، اما این قبیل گزاره

ست جرم محسوب می شگیری ا شود و ثانیاً در زمینه عواقب یا مجازات منتج از اتفاق جرم نیز ارتکاب به آنچه موضوع پی

ست. آنچه به سکوت کرده ا شاهده میقانون  صراحتاً در این قانون م شدشود عنوان جرائم انتخاباتی  ه در جدول زیر ارائه 

 است. 

 اشکاالت بینی جرائم در قانونپیش اجزاء

قانون انتخابات ریاست 

 جمهوری اسالمی ایران

: ارتکاب امور ذیل جرم محسوب 33ماده 

 :شودمی

 .خرید و فروش رأی .1

تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی  .2

 .یا صورت جلسات

 .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .3

مجازات تنها در مورد  .1

 بینی شده است.برخی از بندها پیش

موارد صرفاً در رابطه با  .2

گیری است )جرائم قبل و زمان رای

بینی نشده بعد از رای گیری پیش

 است(.



 اشکاالت بینی جرائم در قانونپیش اجزاء

 رأی دادن با شناسنامه جعلی. .4

 .رأی دادن با شناسنامه دیگری .5

 .رأی دادن بیش از یک بار .6

 .اخالل در امر انتخابات .7

 .هاکم و زیاد کردن آراء یا تعرفه .8

 .گیری و شمارش آراءتقلب در رأی .9

رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور  .10

 .ندارد

توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف  .11

اخذ رأی اعم از مجریان یا اعضاء شعبه 

ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی 

 به رأی دهنده.

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا  .12

معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از 

ت جلساقبیل تعرفه و برگ رأی و صورت

 .هاها و تلگرافتلفنگرامو تلکس و

و محل  قفلباز کردن و یا شکستن  .13

رأی  هایو مهر صندوقری و الك نگهدا

 .بدون مجوز قانونی

جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن  .14

 اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی

 .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .15

ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان  .16

یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با 

 .اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات

دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و  .17

 .یا به هر نحو غیر قانونی

دهنده، جرائم رای .3

داوطلب، مجری و ناظر بدون 

بدون نظم ارائه شده است  تفکیک و

که در مورد مدلولِ قانون شائبه ایجاد 

 شود. می

فهرست جرائم ناقص  .4

 است. 

 

تخلفات و جرائمی که  : به34ماده  1تبصره 

گیرد پس از وسیله نامزدها صورت میبه

برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به 

تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران 

 شود.رسیدگی می

 گزاره بسیار کلی است.  .1

تخلفات مورد نظر مشخص  .2

 نشده است.

مجازات به تبعیت از نا  .3

بینی نشده مشخص بودن جرم پیش

 است. 

: تشکیالت قضائی هر 34ماده  2تبصره 

منظور پیشگیری از شهرستان یا بخش به

وقوع جرم، اقدامات الزم را در محدوده 

 .داردقوانین و مقررات مربوطه، معمول می

داوری و نحوه داوری در زمینه جرم  .1

در گزاره مشخص نشده یا به 

قانون دیگر ارجاع داده نشده 

 است. 



 اشکاالت بینی جرائم در قانونپیش اجزاء

گزاره کلی است و مشخص نیست  .2

تمهیدات الزم »و عبارت 

سیط بسیار ب« منظور پیشگیریبه

 است.

ابهام دیگر در زمینه نامشخص بودن  .3

 است.« قوانین و مقررات مربوطه»

اعالمیه، عکس، پوستر، هر الصاق  :69ماده 

گونه آگهی تبلیغاتی بر روی عالئم 

ها، راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان

تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی 

دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و 

مأمورین انتظامی در صورت مشاهده سنین 

مواردی متخلفین را جلب و به منظور 

ات قضایی تحویل تعقیب قانونی به مقام

ها نیز ها و بخشدارینمایند. شهرداریمی

باید نسبت به امحاء سنین اوراق اقدام 

 .نمایند

فقدان تدقیق و تعیین مصادیق  .1

 تبلیغات )هر گونه آگهی تبلیغاتی(

سایر ها )فقدان تدقیق و تعیین مکان .2

موسسات آموزشی دولتی و وابسته به 

 دولت(

 89مجازات تعیین شده در ماده  .3

برای این جرم اساساً موضوعیت 

 ندارد. 

: هیچ کس حق ندارد آگهی یا 70ماده 

پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را 

های مجاز الصاق گردیده در که در محل

مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو 

نماید و عمل مرتکب جرم محسوب 

 .شودمی

تدقیق غیرضرور موضوع جرم  .1

 «پوسترآگهی یا »

تدقیق غیرضرور صورت جرم  .2

 «پاره و یا محو»

 عدم تعیین مجازات .3

داوطلبان ریاست جمهوری و  : 71ماده 

طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ 

وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت 

 باشند و متخلفیننامزدهای انتخاباتی نمی

 .طبق مقررات مجازات خواهند شد

 اوطلب از طرفدار. عدم تمایز جرم د1

 . عدم تعیین مصادیق جرم2

 . عدم اقامه جرم در گزاره قانون3

و نظارت  اجرائی مقامات : 73ماده 

از  کیانتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ

داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. 

 .شودتخلف از این قانون جرم محسوب می

 لیهع. فقدان تعیین مصداق تبلیغ له یا 1

. محدودیت غیر ضرور قانون به 2

 مقامات )و نه مجریان(

 . عدم تدقیق مرتکبین بالقوه3

 . عدم تعیین مجازات4

های دیداری و کلیه رسانه :74اده م

شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر 

های مجازی، حق ندارند آگهی یا شبکه

مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و 

 . تحدید غیر ضرور مصادیق رسانه1

« آگهی یا مطلب». عدم تدقیق 2

 مندرج در قانون



 اشکاالت بینی جرائم در قانونپیش اجزاء

مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا 

 .یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد

. تحدید غیر ضرور در زمینه موضوع 3

دال بر انصراف گروه یا »جرم، 

 «اشخاصی

 

 ها در زمینه قوانین مرتبط با جرائمها و فقداناسالالالمی ایران، مجموعه کاسالالتیدر بسالالته قانون انتخابات ریاسالالت جمهوری 

 شود:انتخاباتی استنباط می

 شود.صورت گسترده در متن قانون مشاهده میسکوت در زمینه بسیاری از جرائم بالقوه، اشکالی است که به .1

ذار، ابهام گره به مدلولِ مورد نظرِ قانون)گان(، در زمینه ارجاع گزاشوندهفقدان تفکیک جرائم بر اساس مرتکب .2

 کند.و شائبه ایجاد می

 بینی نشده است.شونده)گان( پیشمجازاتی در این قانون برای مرتکب .3

 قانون پتانسیل ابتکار عمل یا اعمال سلیقه در پیشگیری و مواجهه با جرم را برای مجری بازگذاشته است. .4

 شود. در قانون تزاحم مشاهده می .5

زاری و ...( ها، مکان برگنسالالالبت به اقدامات یا فرایندهای انتخاباتی )مانند نوع تبلیغات، اسالالالتفاده از رسالالالانه قانون .6

 گشوده و فاقد حدود است. 

 گذاری جرائم انتخاباتیدو مثال از اشتباه در قانون

ها دانسته بخشداری ها و، امحاء تبلیغات ممنوع را وظیفه شهرداری69شود ماده همانطور که در زیر مشاهده می .1

داند و اسالالتنکاف آنها از امحاء را مسالالتوجب ، مامورین انتظامی را مسالاللول امحاء می89اسالالت، در حالی که ماده 

 مجازات دانسته است.

 

ستان69ماده  ستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی عالئم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمار صاق اعالمیه، عکس، پو ها، تابلوی : ال

شاهده سنین مواردی  صورت م سته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در  شی دولتی و واب سات آموز س سایر مؤ مدارس و 

ضایی تحویل می شهرداریمتخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات ق سبت به امحاء ها نیز باید نها و بخشدارینمایند. 

 .سنین اوراق اقدام نمایند

شدار از امحاء اعالنات، عکس89ماده  ستور کتبی فرماندار یا بخ صوب: سنانچه مأموران انتظامی با د سترهای من ه در ها، پو

( اسالتنکاف نمایند به مجازات کسالر حقوق تا یک سالوم از یک ماه تا ساله ماه 69تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده )



شالق محکوم گردند و سنانچه افرادی عالماً در حین امحکوم می ضربه  ستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده  صاق د ل

 .گردندمی
 

ها، ممنوع شالالده اسالالت. با توجه به احتمال بیشالالمار بینیم که ممنوعیت تشالالکیل شالالعبه رای در موزهمی 47در ماده  .2

رائم بالقوه ج عنوان شعبه رای وجود دارد، این تبصره سه کمکی به پیشگیری ازهای نامناسب بهاستفاده از مکان

 کند؟های نامناسب میاحداث شعبه رای در سایر مکان

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران 47ماده  3تبصره  

 «.باشدها ممنوع میتشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه»

 اشکاالت شایع در قوانین مربوط به جرائم در مجموعه قوانین انتخابات کشور

شن از جرم و زیرمجموعه .1 ته کار رفهای آن )از جمله تقلب، تخلف، تدلیس( که در متن قانون بهعدم تعریف رو

 است. 

شکالی است  .2 سیاری از جرائم بالقوه )خصوصاً در خصوص جرائم مربوط به مجری یا ناظر( ا سکوت در زمینه ب

 شود.صورت گسترده در متن قانون مشاهده میکه به

که مثالً  شود. همچنان)گان(، که منجر به ابهام قانون و پرسش میشوندهائم بر اساس مرتکبفقدان تفکیک جر .3

خش اجزاء ها در بهای بسیار و پاسخ تفسیرگونه به این پرسشدر قانون انتخابات ریاست جمهوری شاهد پرسش

 قانون هستیم.

 بینی نکرده است.( مجازات پیششونده)گاندر بسیاری از موارد، قوانین انتخابات کشور، برای مرتکب .4

سلیقه مجری  .5 متن قانون در موارد متعدد به شکلی نگاشته شده است که در پیشگیری و مواجهه با جرائم، اعمال 

 مجاز شناخته شده است.

شاهده می .6 صره شود، بهدر قوانین مربوط به جرائم، تداخل م ست  33ماده  1عنوان مثال در تب قانون انتخابات ریا

اعالم تقلب گسالالترده به اختیار همان نهادی گذاشالالته شالالده اسالالت که برگزار کننده انتخابات اسالالت.  جمهوری،

 شود.مشاهده می 67همچنین این مشکل در قانون انتخابات شورای اسالمی در ماده 

سانه .7 ستفاده از ر سبت به اقدامات یا فرایندهای انتخاباتی )مانند نوع تبلیغات، ا انتخابات  زاریها، مکان برگقانون ن

 توان وضعیت مجرمانه را از وضعیت مجاز تشخیص داد.و ...( گشوده و فاقد حدود است؛ بنابراین نمی

قالالانون انتخابالالات  89و  69عنوان مثالالال مالالاده شالالود. بالالهعالالدم انطبالالاق جالالرم و مجالالازات در قالالانون مشالالاهده می .8

  ریاست جمهوری، مسلولیت و مجازات جرم عدم انجام مسلولیت منطبق نیستند.

و ماننالالد آن و « سالالایر جالالرائم»، «و سالالایر مالالوارد»، «هرگونالاله تخلالالف و تزویالالر»اسالالتفاده از مفالالاهیم عمالالومی ماننالالد  .9

کنالالد، بالاله همچنالالین مفالالاهیمی کالاله ماهیتالالاً بالالدون مصالالداق عینالالی، کمکالالی بالاله بهبالالودی و سالالالمت انتخابالالات نمی



 34مالالاده  2ه شالالود. بالاله عنالالوان مثالالال در تبصالالرصالالورت گسالالترده در قالالوانین انتخابالالات کشالالور مشالالاهده می

هالالای بینالالی شالالده اسالالت، امالالا در زمینالاله روشپیش« پیشالالگیری از جالالرائم»قالالانون انتخابالالات ریاسالالت جمهالالوری، 

 پیشگیری تبیینی صورت نگرفته است.

 ای جرائم انتخاباتیبندی حوزهتقسیم

ه همه این اقدامات، د کشوبندی جرائم انتخاباتی، منجر به شفافیت بیشتر و سرعت عمل باالتر در پیگیری قضایی میطبقه

و به  به پیشگیری بهتر جرائم منتهی خواهد شد. بنابراین، ضروری است نگاهی به عناوین جرائم انتخاباتی به تفکیک حوزه

های جرائم بر اساس حوزه و زمان بندی تالش شده است صورتهمراه شرح خالصه نوع جرم داشته باشیم. در این تقسیم

 شود.  بندیامکان وقوع جرم طبقه

 جرائم مربوط به رای دهندگان

 توانند مرتکب آن شوند. این جرائم عبارتند از:دسته اول جرائم انتخاباتی، جرائمی هستند که رای دهندگان می

 خرید و فروش رای

گیری، رای دادن به شالالکل خاص یا به شالالخص های مختلفی از جمله پرداخت پول برای عدم حضالالور در رایخرید رای صالالورت

 خاص باشد، یا اینکه بصورت غیرمستقیم و با کمک غیر مالی صورت بگیرد. 

 رای اضافی

 بیاندازند.  دهد که شخص یا اشخاص به هر ترتیب بیش از میران تعیین شده رای در صندوقزمانی رخ می

 رای غیر شهروند

 د.شومواردی که فرد صالحیت رای دادن ندارد، مانند اینکه فرد تازه مهاجر است و جزو شهروندان کشور محسوب نمی

 دیگران سوء نظر در ثبت آراء

خود  یسوادی، ناتوانی جسمی یا دیگر علل، قادر به ثبت رادر بسیاری از موارد مشاهده شده است که شخص به علت بی

ستیار )که فردی حقیقی  سوی د ساس اغراض فردی از  سیل نوعی از جرائم در ثبت رای بر ا صورت، پتان ست. در این  نی

 است( وجود دارد. 

 سوء استفاده از رای وکالتی

وع آراء نعموماً آراء وکالتی از پشالالتیبانی قانونی کامل برای اطمینان از انتقال نظر موکل برخوردار نیسالالتند و بنابراین، این 

 پتانسیل باالیی در بروز جرائم دارند. 

 جرائم مربوط به کاندیدا

جرائم مربوط به کاندیدا ممکن است توسط شخص وی یا هواداران یا حزب مطبوع وی به منظور تامین منافع وی صورت 

 گیرد. 



 جرائم مربوط به تبلیغات

شده سناد حقوقی، این نوع جرائم، به کلی از جرائم مربوط به تقلب مجزا  سیاری از ا صورت، این در ب اند. در هر 

ای را از جمله تبلیغات منفی علیه دیگران، شالالالکسالالالتن خطوط قرمز در تبلیغات، دسالالالته جرائم، مجموعه گسالالالترده

و  ، تبلیغات در محل شالالعبه انتخاباتیین شالالدههای ممنوع، تبلیغات زودهنگام یا پس از مهلت تعاسالالتفاده از رسالالانه

 گیرد. بسیاری موارد دیگر را دربر می

 دستکاری ترکیب جمعیت

ان در آن دهندگعموماً اقدامی اسالالالت که با انتقال جمعیت به یک حوزه انتخاباتی مشالالالخص و تاثیرگذاری بر نسالالالبت رای

شناخحوزه رخ می سالمی، به ته نمیدهد. این مورد در قوانین انتخابات کشور جرم  شورای ا شود اما در انتخابات مجلس 

 خورد. سشم می

 دهیمحرومیت از امتیاز رای

دهد و از آنجا که خود را در گذاری رخ میاین نوعی از تخلف انتخاباتی اسالالت که عموماً با نفوذ در سالالازوکارهای قانون

 ساالری لطمهشود اما در هر حال، به مردمن جرم یاد نمیسازد، عموماً از آن به عنواگر میقالب یک فعالیت قانونی جلوه

 زند. می

 ارعاب

دهنده)گان( برای رای دادن خالف نظر شالالخصالالی یا پرهیز از رای دادن، ارعاب اسالالت. ارعاب تحت فشالالار گذاشالالتن رای

صالالادی اقت گیری، تهدیدات حقوقی یا تهدیداتممکن اسالالت با عوامل خشالالونت یا تهدید به خشالالونت، حمله به مکان رای

 رخ بدهد. 

 ادعای غیرقابل اثبات یا فاقد موضوعیت در خصوص نتایج انتخابات

ر نظر حاوی کنند. سنانچه اظهاعموماً بعد از انتخابات، کاندیدا یا نمایندگان ایشالالان نسالالبت به نتایج انتخابات اظهار نظر می

شد، ضوعیت یا اقامه اتهام با ضمنی بر ادعایی فاقد مو صریح یا  شارات  ونی شود و پیگرد قاناین اقدام جرم محسوب می ا

 دارد.

 جرائم مربوط به مجریان و ناظران انتخابات

منظور از مجریان و ناظران همه افراد حقیقی و حقوقی برگزار کننده و ناظر بر انتخابات اسالت. ممکن اسالت جرم صالورت 

رخ بدهد.  مندمجرمانه و به صورت گسترده یا نظامگرفته در این حوزه از سوی فرد حقیقی یا بر اساس طراحی سازوکار 

 عناوین جرائم این حوزه در ادامه فهرست شده است:

 نویسی کاندیدا در موعد مقررعدم ثبتِ نام

نویسالالی کاندیدا در حوزه انتخابی، عموماً هر گونه کوتاهی با توجه به بدون بازگشالالت بودن خطاهای رخ داده در زمینه نام

 شود. ر زمینه ثبت نام به موقع و صحیح داوطلب، جرم تلقی میدستگاه اجرایی د



 رد صالحیت بدون استناد به قانون

ها وجالالود دارد. فقالالدان قالالوانین مشالالخص در زمینالاله قبالالول یالالا رد عمومالالاً شالالکایات گسالالترده در زمینالاله رد صالالالحیت

 زند. ن میای و اجتماعی گسترده دامصالحیت، یکی از نقاطی است که عموماً به انتقادات رسانه

 رسانی به موقععدم اطالع

رسالالانی، رسالالانی به کاندیداها و عموم مردم، در قانون جزو وظایف بدنه اجرایی گذاشالالته شالالده اسالالت. عدم اطالعاطالع

 تواند به عنوان جرم در قوانین انتخابات مطرح شود. می

 عدم نظارت صحیح بر تبلیغات

سازوکارهای مردماز آنجا که تبلیغات بدون نظارت منجر به بی  ست رفتن  ت یا شود، عدم نظارساالری میعدالتی و از د

 تواند جرم تلقی شود. کاستی در نظارت بر تبلیغات می

 دهی گمراه کننده یا گیج کنندهاوراق رای

ستفاده از روش صور جهتسوء ا صدمندانههای طراحی یا دیگر  ز ا دهنده به ذهن رای دهنده یا ایجاد ابهام و پیچیدگی ق

 اشکال این نوع جرائم هستند. 

 تخریب یا عدم اعتبار رای

آوری یا شالالمارش آراء به صالالورت موردی یا ای اسالالت که ممکن اسالالت در فرایند جمعهای معمول و سالالادهیکی از روش

 ای رخ بدهد. مجموعه

 گیری الکترونیکی )که در انتخابات شورای اسالمی موضوعیت دارد(های رایدستکاری با ماشین

افزار از سوی شرکت سازنده، سوء استفاده در دهی به کدهای مشخص رای، تاثیر بر نرمممکن است با روش های ضریب

ای و یا از طریق نفوذ هکر در مسیر انتقال آراء و هر روش دیگری برای خدشه دار کردن ارقام دسترسی به اطالعات رایانه

 ماشینی باشد.

ا بینی نشده است یا در مورد آنهکه در قوانین انتخابات جمهوری اسالمی ایران پیشانداز، فهرست جرائمی در یک سشم

سی وجود دارد، به تفکیک حوزه سا شکاالت ا شان داده نقایص و ا ها و همچنین به تفکیک زمان وقوع، در ماتریس زیر ن

 شده است:

 حوزه
 محدوده زمانی

 پس از برگزاری حین برگزاری قبل از برگزاری

 تعریف جرائم انتخاباتی و مجرم انتخاباتی )و مفاهیم زیر مجموعه از جمله تقلب، تخلف، تدلیس( فراعامل

 تبلیغات

 تبلیغات زودهنگام

 تبلیغات پس از زمان مجاز )در زمان سکوت(

 جرائم ستاد تبلیغات

 تعیین حدود تبلیغ

 های مجازتعیین و تحدید رسانه

 کاندیدای دیگر و ...(خطوط قرمز تبلیغات )نظام، 

 قانون سکوت کاندیدا قانون سکوت کاندیدا



 حوزه
 محدوده زمانی

 پس از برگزاری حین برگزاری قبل از برگزاری

 رعایت محدودیت کمک مالی به کاندیدا یا احزاب رای دهنده
جرائم شرکت در 

 اغتشاشات 

جرائم شرکت در 

 اغتشاشات 

 داوطلب

 قوانین مربوط به صالحیت

 شکایت در صورت رد صالحیت

 جرائم مالی

جرائم مربوط به نمایندگان 

 داوطلب

 دستکاری ترکیب جمعیت

الزام اثبات ادعا )جرم 

تلقی شدن ادعای غیر 

 قابل اثبات(

 مجری

 رسانیجرائم اطالع

 بندی(جرائم در ثبت نام کاندیدا )عدم رعایت زمان

 جرائم نظارت بر تبلیغات

جرائم نمایندگان مجری 

 در رای گیری

جرائم مربوط به 

 شمارش  آراء

 - جرائم نمایندگان ناظر بررسی صالحیت داوطلبانجرائم مربوط به  نظارت

 امنیت

 انتظامی()نیروی
 - جرائم دخالت در انتخابات جرائم مربوط به پیشگیری از تبلیغات ممنوع

 قانون سکوت احزاب قانون سکوت احزاب جرائم مالی احزاب

 های پیشگیریروش

مانت شود. دسته اول مربوط به توسعه ضدسته روش پیشنهاد می های پیشگیری از جرائم انتخاباتی عموماً دودر زمینه روش

توان قانونی و اجرایی پیگیری از تخلفات و دسته دوم مربوط به توسعه فرهنگ عمومی است. در زمینه ضمانت قانونی، می

رین تها یاد کرد. در ادامه شالالایععنوان مهمترین سالالیاسالالتهای شالالفافیت سالالیاسالالی و حف  حریم خصالالوصالالی بهاز سالالیاسالالت

شده  بینیتوانند صورت قانونی به خود بگیرند و در قانون پیشهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی که میروش شوند، ارائه 

 است:

 1شفافیت

شنی فرایند رای ضوح و رو سانهو صاً ر صو شمارش ای( بر فرایند اجرای رایگیری و امکان نظارت عمومی )و خ گیری، 

ان انتخابات تواند با ناظرهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی است. شفافیت همچنین مین روشآراء و اعالم نتایج از مهمتری

 تا حدود زیادی تامین شود. 

 2تعقیب قضایی

ست. این قوانین در  شگیری از جرائم انتخاباتی ا ضایی مشخص عامل قوی در پی اطمینان از نحوه احصاء جرائم و تعقیب ق

ی که در هایا بازبینی شالالدید اسالالت. به عنوان مثال، این قانون در آلمان به دلیل کاسالالتیکشالالورهای مختلف در حال ایجاد ی

. در ایالت پنسالالیلوانیا نیز در مجلس ایالتی این قانون به 3انتخابات اخیر دیده شالالده اسالالت، مورد اصالالالح قرار گرفته اسالالت

 .4مشورت مجدد گذاشته شده است

                                                
1 Transparency 
2 Prosecution 
3 http://www.wahlrecht.de/wahlpruefung/wahlgericht.html 
4 http://www.nytimes.com/1994/02/19/us/vote-fraud-ruling-shifts-pennsylvania-senate.html 



 رویکرد تطبیقی به تجربه سایر کشورها

اساس  شود این اقدامات برشود و تالش میدر ادامه به مفاد برخی از نمونه اسناد قانونی در زمینه جرائم انتخاباتی اشاره می

 شرایط کشور ایران مورد بازبینی قرار گیرد. 

 قانون پیگرد قانونی دولت فدرال در زمینه پشتیبانی از انتخابات ایاالت متحده امریکا

 5یکالالا یالالک سالالند تحالالت عنالالوان پیگالالرد قالالانونی دولالالت فالالدرال در زمینالاله پشالالتیبانی از انتخابالالاتدر ایالالالت متحالالده امر

شالالود کالاله وجالالود دارد کالاله در آن شالالرح مبسالالوطی از جالالرائم انتخابالالات و نحالالوه پیگالالرد قالالانونی و قضالالایی مشالالاهده می

ود دارد کالاله بنالالدی جالالالب توجالاله از جالالرائم انتخابالالاتی وجالالگیالالرد. در ایالالن قالالانون، یالالک طبقههالالا را دربرمیهمالاله ایالت

و جالالرائم  8، جالالرائم مالالالی7، جالالرائم امتیالالاز ویالالاه )حمایالالت ویالالاه(6جالالرائم را متشالالکل از سهالالار نالالوع تقلالالب انتخابالالات

بنالالدی، عالالالوه بالالر پوشالالش گسالالترده جالالرائم، از ایالالن مزیالالت تمالالایز در شالالدت عمالالل در دانالالد. ایالالن طبقهمالالی 9حقالوق مالالدنی

 کند. نهاد مربوطه نیز تناسب ایجاد می پیشگیری و پیگیری و واگذاری مسلولیت هر نوع از جرائم به

م شود و مواد قانونی مرتبط با جرائبندی مشخصی از جرائم مشاهده نمیدر قوانین انتخابات جمهوری اسالمی ایران، دسته

 شود. انتخابات به صورت پراکنده در متن قانون مشاهده می

 قانون جرائم انتخابات میشیگان

مالالاده اسالالت. در ایالالن مصالالوبه،  15مالالیالدی تصالالویب شالالده اسالالت، مشالالتمل بالالر  2014کالاله در سالالال  10ایالالن قالالانون

ابتالالدا اعضالالای نالالاظر بالالر انتخابالالات تعریالالف شالالده اسالالت، سالالپس، در بنالالد دیگالالر وظالالایف ایشالالان ارائالاله شالالده اسالالت، 

یالالک بنالالد در زمینالاله مکالالان برگالالزاری انتخابالالات و مکالالان شالالمارش آراء و مسالالائل حالالول فضالالا و مکالالان وجالالود دارد، 

واد بعالدی نیالز مجالازات مربالوط باله هالر جالرم انتخابالاتی تعیالین شالده اسالت و بنالدهای انتهالایی ایالن مصالوبه بالاله در مال

نحالالوه پیگیالالری قضالالایی و وظیفالاله افسالالران صالاللح )کالاله مسالاللول پیشالالگیری جالالرائم هسالالتند( و فراینالالد نهالالادی پیگیالالری 

 جرائم پرداخته شده است.

بالالات )بالاله جالالز یالالک اشالالاره در قالالانون انتخابالالات ریاسالالت در قالالوانین انتخابالالات ایالالران، در زمینالاله مکالالان برگالالزاری انتخا

جمهالالوری( سالالکوت شالالده اسالالت. همچنالالین، در بسالالیاری از مالالوارد، در قالالوانین کشالالور، مجالالازات جالالرائم منالالدرج در 

قالالانون مشالالخص نیسالالت. در زمینالاله نحالالوه پیگیالالری قضالالایی و فراینالالدهای پیگیالالری )کالاله بالاله ضالالمانت اجالالرا و شالالفافیت بالاله 

 ای نشده است.کند( نیز در قوانین کشور، اشارهمک میعنوان دو اصل پیشگیری از جرائم ک

 11پیسیسیقوانین جرائم ایالت می 13فصل 

                                                
5 Federal Prosecution of Election Offenses 
6 Election Fraud 
7 Patronage Crimes 
8 Financing Crimes 
9 Civil Rights Crimes 
10 www.michigan.gov/sos/Election_Law_Crimes_472372_7.pdf 
11 http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-97/chapter-13 



کالالد )جالالرم مجالالزا( ارائالاله  22جالالرائم انتخابالالات در ایالالن ایالالالت ذیالالل قالالوانین مربالالوط بالاله جالالرائم، طالالی یالالک فصالالل و در 

شالالده اسالالت. نکتالاله قابالالل توجالاله در ایالالن قالالانون، تعریالالف هالالر جالالرم، تعیالالین نحالالوه احالالراز جالالرم و مجالالازات آن ارائالاله شالالده 

 کامل نیست. شود است. با این حال، لیست جرائم، سندان که در قوانین ایران مشاهده می

ست که  ست که تعریف هر جرم، تعیین نحوه احراز جرم و مجازات متناظر با آن، موضوعاتی ا سند این ا شت از این  نکته قابل بردا

 در قوانین انتخابات ایران به روشنی، کمال و وضوح الزم مورد اشاره قرار نگرفته است. 

 اعالمیه جرائم انتخاباتی انگلستان

فصالالالل اسالالالت کالالاله همالالاله  8سالالالندی در  12( در مالالالورد ایرلنالالالد شالالالمالی2002انتخابالالالاتی انگلسالالالتان )بیانیالالاله جالالالرائم 

نالالام، روز تولالالد های الزم بالالرای برگالالزاری انتخابالالات سالالالم در آن لحالالا  شالالده اسالالت. در ایالالن سالالند فصالالول ثبتپیشالالبینی

ره بیمالاله رای دهنالالده، رای هالالای غیالالابی، کالالارت هویالالت رای دهنالالده، رای دهنالالدگان نالالاتوان، قواعالالد مربالالوط بالاله شالالما

 ملی و جرائم به صورت تفکیکی به عنوان محورهای قانونی ارائه شده است.

الذکر، با محورهای قوانین مربوط به جرائم در قوانین کشالالور، مشالالابهت دارد. با این حال، محورهای موجود در قانون فوق

 خورد. ه سشم میهایی است که در قوانین کشور بتفکیک جرائم بر اساس موضوع و مرتکبین، از کاستی

 فصل جرائم انتخاباتی دروب سایت رسمی کمیسیون انتخابات استرالیا

به روز رسالانی شالده اسالت، تعریف جرم انتخاباتی و مواجهه کمیته با جرائم  2014که اگوسالت  13در این صالفحه رسالمی

شوه ضافی، ر ست. در این قانون، رای ا شده ا سه مارائه  شتباه به عنوان  شده خواری و ثبت نام ا حور جرائم انتخابات ارائه 

ست خطاهایی که در رای شده ا سته  شهروندان خوا سایت از  ست. همچنین در این وب  خواری و گیری، ثبت نام، رشوها

شاهده می شهروندان نیز در وب تبلیغات در زمان رای گیری م سازوکار گزارش گیری و تعامل با  کنند را گزارش دهند. 

 سایت پیش بینی شده است. 

های بسالالالیاری دارد. با این حال، ابتکار عمل این کشالالالور در زمینه ایجاد قانون فوق از نظر پرداختن به جرائم محدودیت

 سازوکار نظارت عمومی، به عنوان یک راهکار تطبیقی قابل توجه است. 

 اعالمیه انتخابات کانادا 19بخش 

انتخابالالاتی ارائالاله شالالده اسالالت و سالالپس جالالرائم در زمینالاله در اعالمیالاله انتخابالالات کانالالادا، تعریالالف جالالرم انتخابالالاتی و مجالالرم 

گیالالالری، کاندیالالالداها، بالالالازبینی لیسالالالت رای دهنالالالدگان، حقالالالوق رای دهنالالالده، مسالالاللوالن رای گیالالالری، ثبالالالت نالالالام رای

آمالالادگی بالالرای رای دهالالی، زمالالان رای دهالالی، رای گیالالری پیشالالرفته، قواعالالد ویالالاه رای گیالالری، شالالمارش آراء، اعتبالالار 

رائم تبلیغالالات انتخابالالات از جملالاله الالالزام سالالکوت کاندیالالدا در زمالالان مشالالخص، نتالالایج، تعیالالین حکالالم، ارتباطالالات، جالال

 اجرائیات، جرائم عمومی و مجازات هر جرم تعیین شده است.

                                                
12 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/13/pdfs/ukpga_20020013_en.pdf 
13 http://www.aec.gov.au/footer/fraud.htm 



شالالود کاله از ایالالن نظالالر قالالوانین انتخابالالات کشالالور ایالالران کاسالالتی بنالالدی جالالرائم مشالالاهده میمجالدداً در ایالالن قالالانون نیالالز، طبقه

العمالالل را ایجالالاد زات در قالالانون نیالالز نالالوعی مواجهالاله مسالالتقیم عمالالل و عکسدارد. بالاله عالالالوه، ارائالاله متنالالاظر جالالرم و مجالالا

شالالود. از ایالالن نظالالر نیالالز قالالوانین کشالالور، کاسالالتی دارنالالد. همچنالالین در کنالالد کالاله منجالالر بالاله پیشالالگیری بیشالالتر از جالالرائم میمی

 بینالالی نشالالده اسالالت کالالهزمینالاله تعریالالف جالالرم و مجالالرم انتخابالالاتی، مشخصالالاً ایالالن اقالالدام در قالالانون انتخابالالات ایالالران پیش

کاسالتی نسالبتاً عمالده و مهمالی اسالت. همچنالالین، در ایالن قالانون یالک ابتکالار عمالل ویالالاه مبنالی بالر الالزام سالکوت کاندیالالدا 

 در زمان مشخص را مطرح کرده است که در قانون ایران، وجود ندارد. 

 پیشنهادات

ی موردی هاآسالالیب تدقیق و شالالفافیت قانون از مهمترین ابزارهای پیشالالگیری از جرائم در انتخابات اسالالت. بخش مهمی از

به یک آسالالیب و  88سالالاله پس از انقالب اسالالالمی، که در مواردی سون فتنه  40ل از جرائم انتخابات طی تجربه حاصالال

رده و روشن بندی گستنگری و طبقهتهدید ملی منجر شد، حاصل فقدان قانون، فقدان شفافیت الزم و همچنین فقدان جامع

ض شفافیت مجازات، کندی در فرایندهای ق ست که در ادامه خود، عدم  ارد. ایی را به دنبال داز مجموعه جرائم انتخاباتی ا

سله نقایص در نهایت به سل شوق جرم در زمینههمه این  سدی در برابر های جرمها و موقعیتعنوان عوامل م خیز، به عنوان 

های خارج از تقنین کند. مجموعه اقداماتی که الزم اسالالت در این زمینه معمول شالالود، حوزهسالالاالری دینی عمل میمردم

 گیرد. پذیری سیاسی را نیز در بر میوغ سیاسی شهروندان و جامعهمانند آموزش عمومی، بل

توان با دو سالالالناریو حداکثری )یا کالن( و گذاری اسالالالت، را میآن بخش از اقدامات که مسالالالتقیماً مربوط به حوزه قانون

وجه به ه فقدان تحداقلی )یا موردی( مورد مالحظه قرار داد. دلیل این تفکیک، تاکید بر ضرورت اقدامات عاجلی است ک

 هایی را در انتخابات آینده موجب شود.آنها ممکن است بحران

 شود:بر این اساس دو مجموعه پیشنهادات زیر ارائه می

  تعریف بسیط جرم انتخاباتی و مجرم انتخاباتی )و مفاهیم زیرمجموعه از جمله تقلب، تخلف و تدلیس( به شکلی

های فعالیت قبل، حین و بعد از انتخابات و همچنین همه عوامل درگیر در فرایند که همه صور جرائم، همه حوزه

 وهای امنیت انتخابات( را شامل شود. )از جمله احزاب، رای دهندگان، کاندیدا، مجریان، ناظران و نیر

 سنادی و ترکیبجامع سطه مطالعات تطبیقی و ا صور جرائم به وا سب بانگری از طریق احصاء همه  شرایط  بندی متنا

 بینی کاهش جرائم.ملی به منظور پوشش کامل قانونی و امکان پیش

 گیری قضایی.تعیین مجازات برای همه صور جرائم و تعیین سازوکار احراز جرم و پی 

 یکپارسه کردن قوانین پراکنده مربوط به جرائم در قوانین انتخابات کشور و در فصول مختلف یک قانون 

 پاسالالالخگو و پیش مل،  عا های مت کار بات و تعریف سالالالالازو خا ظارت عمومی بر انت عه ن قانونی برای توسالالال بینی 

 الوصولسریع



ل ماهیت بلندمدت و نیاز به مطالعات حقوقی گسترده، امکان تحقق در صورتی که محورهای پیشنهادی اشاره شده در فوق، به دلی

 شود. نداشته باشد، محورهای پیشنهادی زیر، به عنوان اقدامات ضروری عاجل، توصیه می

 های آن از جمله تخلف، تقلب و تدلیس در قانونتعریف جرم انتخاباتی و زیرمجموعه 

 گیری( سالاعت قبل از آغاز رای 24کاندیداها پس از پایان تبلیغات )الزام سالکوت کامل »گذاری در زمینه قانون

سکوت به« تا بعد از زمان اعالم نتایج شمردن شکست  صورت مصاحبه، اعالم نظر رسمی یا غیررسمی، و جرم 

 بینی نتایج یا توصیه به دیگرانپیش

  بات کشورشمردن ادعای کاذب کاندیدا در زمینه نتایج انتخابات در قوانین انتخاجرم 

 شمردن شکستن خطوط قرمزتعیین خطوط قرمز در تبلیغات و جرم 

 زام گذاری در خصالالالوص الگذاری در زمینه جرائم مربوط به تبلیغات منفی علیه سالالالایر کاندیداها یا قانونقانون

 در مورد سایر کاندیداها« سکوت مطلق»

 مشالالالاهده جرم یا تقلب انتخاباتی در هر سالالاله رسالالالانی در زمینه بینی نظارت عمومی در قانون و امکان اطالعپیش

 گیریمرحله قبل، حین و بعد از رای

  ،و تعقیب قضایی مشخص و سریع نحوه احراز جرائمتعیین تعیین مجازات همه جرائم در قانون 

 

 

 


