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 آن میتصم ای اقدام که یسازمان تیماه براساس اعتراض مورد یانتخابات اعمال یبندطبقه الف(

 514.......................................................................................... است گرفته قرار اعتراض مورد

 512............................................... انتخابات یو اقدامات مقامات نهاد مجر ماتیـ تصم1

 512........................................................... یاسیحزب س یاعضا ماتیـ اقدامات و تصم5

 512................ نهادها گریاشخاص و د گرید یمورد اعتراض از سو یـ اقدامات انتخابات4

 ی چرخـه  از متفاوت یها دوره )در یدعو طرح زمان براساس یانتخابات یدعاو یبند طبقه ب(

 519......................................................................................................................... (یانتخابات

 519..................................................... از انتخابات: شیپ ی شده در دوره مطرح ی( دعاو1

 541.......................................................................... انتخابات ی مربوط به دوره ی( دعاو5

 541................................................................................................... یدعو ی اقامه تیـ صالح4

 549........................................ یانتخابات یبه دعو یدگیرس ای یطرح دعو یبرا یـ مهلت زمان3



 9  فهرست مطالب

 534.................................................................................................................................. لیـ دل2

 534.................................................................................................................. اثبات بار الف(

 533...................................................................................................... اثبات ی ادله نییتع ب(

 532................................................................................................... ادله یابیارز یها نظام ج(

 539....................................... انتخابات جیمربوط به نتا یجبران خسارت در دعاو یهاـ روش3

 522..................... برنده شخص در یاحتمال رییتغ با همراه انتخابات جینتا )اصالح( رییتغ الف(

 523............................................... یاخذ رأ یها از محل یمأخوذه در برخ ی ـ ابطال آرا5

 531........................................................................................................... انتخابات ابطال ب(

 534................ یاز شعب اخذ رأ یادیابطال آرا در تعداد ز ی جهیـ ابطال انتخابات در نت1

 534..................... فهرست نامزدها اینامزد  کی تیعدم صالح لیـ ابطال انتخابات به دل5

 534..... الزم یقانون ناتیانتخابات به همراه تضم یعدم برگزار لیـ ابطال انتخابات به دل4

 533.................................................................. تیصالح فقدان لحاظ به نامزد انتخاب لغو ج(

 532................................................... ماتیتصم ایآرا  تیو جامع یـ اصول انسجام و همبستگ1

 

 531............. یحل اختالف انتخابات  نیگزیجا یسازوکارها ـ 8فصل 

 532............................................................................................................................... ـ مقدمه1

 539......................................................... یحل اختالف انتخابات نیگزیمراجع جا ی خچهیـ تار5

 یرسـم  یموجود در کنـار سـازوکارها   یحل اختالف انتخابات نیگزیجا یدائم یـ سازوکارها4

 511........................................................................................................... یحل اختالف انتخابات

 511.......................... یانتخابات اختالف حل نیگزیجا یسازوکارها در هاگام نیتر یاصل الف(

 اخـتالف  حـل  نیگزیجا یدائم مراجع از یبرخوردار در فراوان ی تجربه حائز یکشورها ب(

 512........................................................................................................................... یانتخابات

حل  یالعاده براسازوکار فوق کیکه به عنوان  ژهیو یحل اختالف انتخابات نیگزیـ مراجع جا3

 519............................................................................. ندیآ یاز انتخابات به وجود م یبحران ناش

 519. یمل حل راه کی عنوان به جادشدهیا ی ژهیو یانتخابات اختالف حل نیگزیجا مراجع الف(

 525............................ یالملل نیب سطح در یانتخابات اختالف حل نیگزیجا ی ژهیو مراجع ب(

 525.......................................................................................................................... نوشتیپ



01  دادرسی انتخاباتی 

 

 

 

 

 ها فهرست جدو 

 54 . است. شده اتخاذ یانتخابات یدادرس یها نظام توسط که یمهم احکام از یبرخ ـ1ـ1 جدول
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 فهرست کادرها

 32 .......................................... یانتخابات یحل و فصل دعاو یبرا یالملل نیـ تعهدات ب5ـ1کادر 

 34 ..................................................یاز حقوق انتخابات تیمسئول حما یها ـ انواع نهاد5ـ5کادر 

 23 ................................................................. در بوتان یانتخابات یندهایبا فرآ ییـ آشنا4ـ1کادر 
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 31 ........................................... کیمکز ونیفدراس هییقضا ی قوه یـ دستورالعمل اخالق4ـ4کادر 

 اتیبـه شـکا   یدگیرسـ  ونیسـ یو پرسـنل کم  سـرها یکم یقواعـد رفتـار   ی ـ مجموعه4ـ3کادر 

 31 ....................................................................... (ECCافغانستان ) یاسالم یجمهور یانتخابات

 12 ............................................................................................ یانتخابات یـ انواع دعاو3ـ1کادر 

 12 ........................................................ یانتخابات میجرا یو مقررات برا نیـ وضع قوان3ـ5کادر 

 و اوضـاع و احـوال متفـاوت     طیبـا توجـه بـه شـرا     یمـال  یهـا مجازات ریتأث زانیـ م3ـ4کادر 

 24 ........................................................................................................................................ است

 22 ............ در بوتان یانتخابات یبه دعاو یدگیـ درس گرفتن از تجربه: تحول نظام رس3ـ3کادر 

ـ  یانتخابات آزاد و عادالنه که توسط شـورا  یهیـ اعالم2ـ1کادر   1993المجـالس در سـال   نیب

 92 .......................................................................................................................وضع شده است

 93 ........................................... یانتخابات یبه دعاو یدگیرس یها نظام یکل یبند ـ طبقه2ـ5کادر 

 در  1922از  شیپارلمـان پـ   یهـا  : سوءاسـتفاده یانتخابـات  یبـه دعـاو   یدگیـ نظام رس2ـ4کادر 

 122................................................................................................................................... فرانسه

 123.............................. نیدر آرژانت یاداریپارلمان یانتخابات یبه دعاو یدگیـ نظام رس2ـ3کادر 

 122.......................................................................... نیدر آرژانت یس پتیلوئ ی ـ پرونده2ـ2کادر 

در آلمـان:   یپارلمـان  ـ  ییاز نـوع قضـا   یانتخابـات  یبـه دعـاو   یدگیـ نظام مختلط رس2ـ3کادر 

 112.................................................................................... بر انتخابات یو پارلمان ینظارت ادار

 114................................................................................. ایشهروندان در کلمب یـ دعاو2ـ1کادر 

 یهـا  نیکـه تضـم   یانتخابـات  یبـه دعـاو   یدگینهاد رسـ  یطراح یـ اصول راهنما برا3ـ1کادر 

 143........................................................................................... .رندیگ یاز آن نشئت م یساختار

 143....................... یانتخابات یبه دعاو یدگیرس یاستقالل نهادها یبرا ییها نیـ تضم3ـ5کادر 
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 131................................................................................................................ ـ گواتماال3ـ4کادر 

 134یانتخابات یبه دعاو یدگینهاد رس یاعضا یطرف یاستقالل و ب یبرا ییها نیـ تضم3ـ3کادر 

 133... یانتخابات یبه دعاو یدگینهاد رس یاستقالل اعضا یبرا یـ مقررات قانون اساس3ـ2کادر 

 132.............................................................یدادگاه قانون اساس یقاض یـ سوگند شغل3ـ3کادر 

پس از منازعـه در   تیدر وضع یانتخابات یبه دعاو یدگیدر نهاد رس یقوم یندگیـ نما3ـ1کادر 

 133...................................................................................................................نیهرزگو و یبوسن

 132.... یانتخابات یبه دعاو یدگینهاد رس یانتخاب و انتصاب اعضا یبرا ییها ـ نظام3ـ  2کادر 

 و یانتخابـات  یبـه دعـاو   یدگینهـاد رسـ   یبـرا  تیو مسـئول  ییگـو  ـ چارچوب پاسخ3-9کادر 

 132................................................................................................................................ شیاعضا

 113................................. ؟یمنطق ی: مکملکیالکترون یو دادرس یانتخابات یـ دادرس3-12کادر 

 113.................................................................................................... یو اندونز لیبرز اتیتجرب

 یبـه دعـاو   یدگیرسـ  یهـا  و مؤثر بـودن نظـام   ییاصول کارآ ای ینییآ یها نیـ تضم3ـ11کادر 

 112................................................................................................................................ یانتخابات

 121............................................................... به مردم دینظام جد کی یـ بوتان؛ معرف3ـ15کادر 
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 گفتار پیش

هـم از قـانونی بـودن فرآینـد      اتی اساس و بنیاد دموکراسی اسـت کـه  دادرسی انتخاب
عـالوه دارای نقشـی    کنـد، بـه   سیاسی شهروندان حمایـت مـی   حقوقانتخاباتی و هم از 

سازی و سرعت بخشیدن به گـذار و عبـور    فرآیند پیوسته و دائمی دموکراسی بنیادین در
از استفاده از خشونت به عنوان ابزاری برای حل مشکالت سیاسی بـه اسـتفاده از ابـزار    

 است. منصفانه حل راهمنظور رسیدن به یک قانونی به 
مختلـف حقـوقی    دادرسی انتخاباتی که تعارضات سیاسی را از طریـق سـازوکارهای  

، باعـث پیشـرفت   کنـد  رسیدگی و انطباق کامـل بـا قـوانین و مقـررات را تضـمین مـی      
و بهبـود چـارچوب    خابـاتی ایـن امـر اهمیـت نهادهـای مقتـدر انت     شـود.   یدموکراسی م

. در نتیجه عناصـر  دهد نشان میهمزیستی ساختارهای قضایی، اداری و سیاسی را بیشتر 
 که ثبات اجتماعی را تضمین خواهد کرد.آورد  می را فراهم ای معرفتی
کنـد   مـی  ترکیـب  مفهومی از دادرسی انتخاباتی را با رویکرد عملی یکتاب تحلیلاین 

قضـایی   دانشگاهیان و هم مقامات انتخاباتی در نهادهـای اداری و  ی که هم مورد استفاده
 دعاویهای رسیدگی به  روش ی های ساختارمند از هم این، کتاب مطالعه بر  عالوهاست. 

اهمیـت  و  گیرد می بر ها را در تا رسیدگی و حل آن دعاویاز  پیشگیریشامل  ،انتخاباتی
و دهـد   مـی  انتخاباتی توضیح دعاویدر جلوگیری از  را فرهنگ سیاسی و آموزش مدنی

کـه در آن چنـین    هسـتند  ای عوامل دارای اهمیتی اساسی برای تعیـین شـیوه   تمامی این
 .دشون رسیدگی میی ادعاوی
 بـاتی را فـراهم  انتخا دعـاوی رسیدگی به  های نظام نظری بندی این کتاب طبقه ضمناً

 کند تنظیم می ای رویه یهای سری اصول ساختاری و تضمین یک ازای  مجموعه و آورد می
 .دارد دادرسی انتخاباتی به عنوان یک کلکه اهمیت حیاتی برای 

که نهادهـای رسـیدگی بـه     مرتبط است زمانی  کوتاه های به دوره خصوص بهاین امر 
هستند. بنابراین عملکـرد و   ی زمانی انتخاباتی مجبور به اتخاذ تصمیم در آن بازه دعاوی
رسـیدگی بـه    کلیدی برای یـک نظـام کـاربردی     یگرایی مقامات انتخاباتی عامل ای حرفه
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در نظام انتخاباتی شفاف  ینظام کارآمدچنین لحاظ منطقی  از و انتخاباتی هستند دعاوی
 .آید یک عنصر مهم و ضروری به شمار میو موفق 

نهادهـایی کـه مسـئولیت مـدیریت      کند کـه تأکید می ی حیاتیاین نکته این کتاب بر
و توجـه را بـه برخـی از     دارای مشروعیت مردمی باشنددادرسی انتخاباتی را دارند باید 

سـاختار و ترکیـب    خصوصسیاسی در های کلیدی مشروعیت مثل اهمیت اجماع ؤلفهم
نهاد انتخاباتی، ویژگی ضروری شفافیت و ضرورت استقالل نهاد مسـئول رسـیدگی بـه    

 کند. انتخاباتی جلب می دعاوی
 ـ  انتخابـاتی بایـد یـک نهـاد دائمـی باشـد       دعـاوی این واقعیت که نهاد رسیدگی به 

و اگرچـه   ؛بخش اسـت  یک عامل مشروعیت ـ  طور که در کتاب نیز ذکر شده است همان
 یـک نهـاد ضـعیف    ،در مقابـل  اش ممکن است بار مالی داشـته باشـد   داری هزینه و نگه

کـه اعتبـار مـالی     یباتی مقتـدر . نهادهای انتخابه بار آوردبسیار بیشتر  ای تواند هزینه می
و بایـد بـه عنـوان یـک      هسـتند ی دارند، مسـتقل  ای و کارکرد مناسب و استقالل بودجه

 ی در کیفیت دموکراسی در نظر گرفته شوند.گذار سرمایه
بـرای   انتخابـاتی  دعـاوی این امر به خاطر اهمیت تصمیماتی که نهـاد رسـیدگی بـه    

توانـد   مـی  آیـد. ایـن تصـمیمات    گیرد، درست به نظر مـی  سیاسی یک کشور می ی آینده
سیاسـی   وقمتضمن تصـویب، اصـالح و یـا نقـض نتـایج و همچنـین حمایـت از حقـ        

 شهروندان باشد.
را به منظور رسـیدگی بـه    قانونی و منصفانه های حل احزاب سیاسی و شهروندان راه

انتخاباتی نقـش بسـیار    دعاویهای رسیدگی به داند در نتیجه نها سیاسی برگزیده دعاوی
آزادی بیـان،   نقـض برابـری و   مقابله بـا  هایی را برای حل ها راه مهمی بر عهده دارند. آن

 مالی غیرقـانونی مبـارزات انتخابـاتی از میـان مسـائل      تأمینمحرومیت از حق انتخابات، 
 کند. می با دموکراسی است، فراهم تضادکه در  دیگری

 سـیر مطالعـه  م و در انـد  نگاشـته دقت  بهاز اندیشمندان ای  گروه برجسته را کتاباین 
 ی مؤسسـه نهایت مفید اسـت.   بی ثابت خواهد کرد که برای قضات انتخاباتی سراسر دنیا

مـان را   کند که در  دادرسی انتخابـاتی  مطرح میای  گامانه مسائل پیش IDEAی الملل بین
 ی مطالعات بیشتر دربـاره  ی به منظور ادامه کنجکاوی خواننده را همچنین کند و می غنی

 د.انانگیز این عنصر اساسی دموکراسی برمی



 

 مقدمه مترجمین

ترین قواعد یک دولـت قانونمنـد دموکراتیـک     قوانین و مقررات انتخاباتی از مهم اگر
)متضمن برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه( به شمار آید، وجود یـک نظـام   

تـداوم   بقا و های تضمین ترین مؤلفه مطلوب دادرسی انتخاباتی را نیز باید یکی از بنیادی
ترین شئون نظـام   گی به دعاوی انتخاباتی را باید یکی از مهمآن تلقی کرد. در واقع رسید

ای قابل ارائه است: از سویی  حقوقی دانست. دو دلیل بنیادین برای چنین داعیه ـ  سیاسی
ی قواعد و مقررات حقـوقی، فقـدان نظـارت و     عنوان یک دلیل عام در خصوص کلیه به

ی را در تحقـق اهـداف وضـع    همچنین نبود ضمانت اجرا ممکن است تأثیر الزم و کـاف 
قاعده )رعایت نظم حقوقی، حاکمیـت قـانون و قانونمنـدی حکومـت، و البتـه رعایـت       

های بنیادین شهروندان( با خود نداشته باشد و از سوی دیگر بـا عنایـت    حقوق و آزادی
ی نظـام حقـوقی،    به اهمیت نظام حقـوقی و قـوانین و مقـررات انتخابـاتی در مجموعـه     

نظـران، قـوانین    شـود. بسـیاری از صـاحب    تی حائز اهمیتی دوچندان مـی دادرسی انتخابا
داننـد. در واقـع در    ارز قـانون اساسـی کشـور مـی     انتخاباتی یـک نظـام سیاسـی را هـم    

هـا دانسـت؛    های اصـلی ایـن نظـام    دموکراسی نمایندگی، انتخابات را باید یکی از مؤلفه
جمهـور،   اکم )اعـم از ریـیس  تـر، گـروه حـ    چراکه انتخاب حاکم و یا بـه عبـارت دقیـق   
ی امور عمومی و سرنوشـت کشـور و مـردم     نمایندگان پارلمان و ...( می تواند در اداره

نقش اصلی را داشته باشد. بنابراین امروزه ضمانت اجرای رعایت قوانین و مقررات ایـن  
حوزه و به تبع آن رسیدگی به دعاوی ناشی از اختالفات و یا نقـض قـوانین و مقـررات    

 عم از تخلفات و یا جرایم انتخاباتی( اهمیت بسیار زیادی دارد.)ا
وجـو   ی این کتاب را باید در راستای دو هدف اساسی جسـت  ی اصلی ترجمه انگیزه

کرد. از یک سو، آشنایی با ادبیات تطبیقی این حوزه و استفاده یا اقتباس از آن به منظـور  
ره به عنـوان یـک راهبـرد و راهکـار     ارزیابی حقوق داخلی و عنداللزوم اصالح آن هموا

جدی محل توجه بوده است. از سوی دیگر، کتاب حاضر به عنوان یـک منبـع مرجـع و    
ها، ساختارها و سـازوکارهای   ی تصویری نسبتاً جامع و کامل از الگوها، شیوه دربردارنده

هـای   هـا، مصـادیق و نمونـه    ی دادرسی انتخاباتی به همـراه داده  متعدد و متنوع در حوزه
هـا بـا یکـدیگر    ی آن عملی در کشورهای مختلف و همچنین تحلیل و ارزیابی و مقایسه

 تواند به عنوان راهنمایی مناسب در اختیار مخاطبین ایرانی در این حوزه قرار گیرد.  می



08  دادرسی انتخاباتی 

که، تأکید بر  ی حاضر نکاتی شایان ذکر به نظر می رسد: اول این در خصوص ترجمه
کـه،   للفظی ضمن رعایت وفاداری به متن بوده اسـت. دوم آن ا ی تحت اجتناب از ترجمه

هـا بسـیار دشـوار بـود؛      های فارسی مناسب جامع و مانع بـرای برخـی واژه   یافتن معادل
ها و اصطالحات متعددی بـرای بیـان    که در بسیاری موارد در متن اصلی واژه ویژه این به

چنین تفکیکی در جزییـات بـا   جزییات یک مفهوم استفاده شده بود، و در فارسی بعضاً 
هـا ممکـن    های مستقل وجود ندارد. بنابراین در خصوص برخـی معـادل   استفاده از واژه

شـده نباشـد. در   است خواننده دچار ابهام، تردید شده و یا موافق معادل فارسی انتخـاب 
چنین مواردی، اصطالح اصلی در پاورقی درج شده است. سوم، در مواردی، با اسـتفاده  

ها، اصـطالحات و موضـوعات    تر نام تر و دقیق اورقی سعی در معرفی و تبیین روشناز پ
ها در ابتدای مـتن   خاص مستلزم توضیح بیشتر، شده است. چهارم، لیست معادل مخفف

و همچنـین، معرفـی    هـا در ترجمـه فارسـی(    )به دلیل عـدم اسـتفاده از مخفـف    اصلی،
( و نویسـندگان ایـن   IDEAانتخاباتی ) المللی برای دموکراسی و مساعدت ی بین مؤسسه

ی فارسـی   کتاب، فهرست اعالم و گالسوری )و یا ترمینولوژی( انتهای کتاب در ترجمـه 
 درج نشده است.  

هایی که گروه ترجمه با آن مواجه بوده است باید بـه دشـواری    ترین دشواری از مهم
مسـتلزم   هـای مختلـف اثـر اشـاره کـرد کـه خـود        در ایجاد وحدت و هماهنگی بخـش 

برگزاری جلسات مشتر  متعدد و همفکری میان اعضای گروه ترجمه بـوده اسـت. در   
هـا هانیـه اشـتغالی دانشـجوی      دانم از همکاران این اثر، خـانم  همین جا بر خود الزم می

دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر فاطمـه عزیزمحمـدی و مـریم کـریم     
واحد علوم و تحقیقات ـ   ی دانشگاه آزاد اسالمیجوزانی دانشجوی دکتری حقوق عموم

ی این اثر همت گماردند مراتب سپاس  که در طول انجام کار در کنار اینجانب به ترجمه
ی خـود از خـانم هانیـه     و قدردانی خود را اعالم کنم. همچنین مراتب تشکر بسیار ویژه

ی در جلسـات را بـه   ها و درج اصالحات پیشنهاد اشتغالی که بیشتر مسئولیت هماهنگی
 عهده داشتند؛ اعالم می نمایم. 

اثر حاضر کماکان با اشکاالت و ایراداتی همـراه اسـت کـه     چه آمد، قطعاً با وجود آن
 ی مترجمین در یادآوری آن از سوی خوانندگان ارجمند است. استدعای متواضعانه

 
 اسداهلل یاوری



 

 دیباچه

هـا   کـه انتخابـات   ای د. ماهیـت رقـابتی  یند دموکراتیک قرار دارآمرکز فر درانتخابات 

را در  آن شـود و  مـی  هـای فنـی   هـای سیاسـی و پیچیـدگی    مرزبندی باعث ایجاد دارند،

در  دهد. به طور همزمان، انتخابـات  و تفاسیر مختلف قرار می استفاده، تقلب  معرض سوء

شـود و افکـار عمـومی آن را عادالنـه و     اد واقـع  صورتی که به طور کامـل مـورد اعتمـ   

ـ  طرفانه بداند، می بی ن مشـروعیت بـرای   د بـه هـدف کلیـدی خـود در فـراهم آورد     توان

ی کـه  ادعاویبنابراین ضرورت سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از  د.حکومت دست یاب

 هاآن به یدگیرس ای هاآن شدت دادن کاهش، آید به وجودممکن است در هر انتخاباتی 

ــن و ــازوکار زی ــرا یس ــ  یب ــورت در و حف ــن ص ــاده ازی ــر ی اع ــ یبراب ــه و یواقع  ب

 .است روشن ها آن ندگانینما و شهروندان شدهشناخته رسمیت 

برای تضمین این اهداف نقشی اساسی دارد.  کارآیک نظام دادرسی انتخاباتی مؤثر و 

حتـی بهتـرین   و مدیریت نابرابری یـا تصـور نـابرابری،    کاهش  یبرانظامی چنین بدون 

ـ   تواند به تردید انتخابات می فرآینداجرای  ی شیوه  یدموکراسـ  کنسبت به مشـروعیت ی

 منجر شود.

دادرســی انتخابــاتی بــا  ی نخســتین کتــاب در حــوزه IDEAی المللــ بــین ی مؤسســه

هـای   نظـام  ه است تا در  عمـومی را نسـبت بـه اهمیـت    کردای جهانی را منتشر  گستره

شـده در قالـب ملـی     هـای موجـود و پذیرفتـه    با زمینه منطبق، توانمند یانتخاباتدادرسی 

بپردازد کـه چگونـه طیـف متنـوعی از سـازوکارها و       نکتهافزایش دهد و به بررسی این 

 شوند. برای دفاع از حقوق انتخاباتی استفاده می نهادهای دادرسی انتخاباتی

به دنبال آن اسـت کـه    IDEAالمللی  بین ی رشد در مؤسسه به که ابتکارات رو حالی در

 این کتـاب  و های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهدفرآینددالیل خشونت و تعارض در 
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 دعاویاز این  پیشگیریبرای  مورد نیازساختار و مالحظات ضروری فنی و حقوقی  نیز

از سازوکارهای رسیدگی  طیفیکند. کتاب پیش رو به بررسی  بررسی می راو تعارضات 

 دعـاوی های رسـیدگی بـه    این نظام بندی گی طبقهچگون روز جهان، انتخاباتی یدعاوبه 

همچنـین   و پـردازد  می ها بر این نظام یی حاکماجرا انتخاباتی و عناصر، اصول و ضمانت

نظـام   ی کـه در حـال حاضـر در حـوزه     دعـاوی سازوکارهای جایگزین در رسیدگی به 

 .گیرد مورد مطالعه قرار میدر این کتاب ، شوند میباتی استفاده انتخا دعاویرسیدگی به 

تـا   ذکـر شـده اسـت    انتخاباتی در کتـاب  دعاویهای رسیدگی به  نظام ی ازیها نمونه

ها برای کمک به فعالین این حـوزه در راسـتای ایجـاد     کاربردها و مزایای طیفی از روش

 د.شوها بررسی  نظامی مناسب برای جامعه و وضعیت موجود آن

 

 


