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مجری طرح :دفتز داًطکذُ ػلَم اداری
عنوان طرح:

ًظبرت استصَاثی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی داًطجَیبى ثب ًظبرت استصَاثی ٍ ثزرسی چزایی ٍجَد دستگبُ ًبظز در اًتخبثبت ّب ٍ ًمذ ٍ ثزرسی حمَلی ًظبرت استصَاثی
خالصه طرح :
ًظبرت ثز اًتخبثبت ثب ّذف تضویي سالهت آى اًجبم هیگیزد تب فزآیٌذ ثزگشاری اًتخبثبت هطبثك ثب هَاسیي لبًًَی ثبضذ ٍ اس حك هزدم در
تؼییي سزًَضت خَد در ثزاثز اًحزافّب ،تخلفّب ٍ احیبًبً تملتّبی اًتخبثبتی ،صیبًت ٍ پبسذاری ضَد .اس ایٌزٍست کِ «ًظبرت ثز اجزای
اًتخبثبت» اصل پذیزفتِ ضذُای در توبهی جَاهغ ـ ثب ّز درجِ اس هزدمسبالری ـ است ٍ ّیچ ًظبم اًتخبثبتی در دًیب ٍجَد ًذارد کِ فبلذ
هکبًیسن ًظبرتی ٍ یب ثِ ػجبرت دیگز «هذیزیت تضویي سالهت اًتخبثبت» در کٌبر هکبًیسن اجزایی یؼٌی «هذیزیت اجزایی اًتخبثبت»
ًجبضذ .اس آًجب کِ در اغلت کطَرّب ،سز رضتِ اجزای اًتخبثبت در دست لَُ هجزیِ ٍ دٍلت است ٍ دٍلتّب ّوَارُ خَد ،یک طزف اصلی
در رلبثتّبی اًتخبثبتی هحسَة هیضًَذ ،السم است ًْبدی ثیطزف ٍ هستمل اس جزیبىّب ٍ جٌبحّبی رلیت ثز فزآیٌذ ثزگشاری اًتخبثبت
ًظبرت کٌذ ٍ ّز چِ ایي ًظبرت گستزدُتز ثبضذ ،طجیؼی است کِ ثز کبّص تخلفّب ٍ اػوبل ًظزّبی غیزلبًًَی ٍ در ًتیجِ ،حزاست اس
سالهت اًتخبثبت ٍ پبسذاری اس حك حبکویت هزدم ،تأثیز افشٍىتزی خَاّذ داضت.
داهٌِ ًظبرت ٍ هیشاى هذاخلِ ٍ تأثیز ًْبد ًبظز در فزآیٌذ اًتخبثبت ،حست ًظبمّبی گًَبگَى سیبسی ،هتفبٍت است ٍ اس «ًظبرت
حذاللی» در چبرچَة حل ٍ فصل اختالفّب ٍ رسیذگی ثِ ضکبیتّبی اًتخبثبتی تب «ًظبرت حذاکثزی» هجتٌی ثز کٌتزل ّوِ هزاحل
اجزایی اًتخبثبت را در ثزهیگیزد کِ ًظبم اًتخبثبتی جوَْری اسالهی ایزاى اس ایي حیث ،در سهزُ ًظبمّبی ًظبرت حذاکثزی لزار
هیگیزد ،سیزا ثِ تصزیح لبًَىً ،ظبرت ضَرای ًگْجبى ثز اًتخبثبتً ،ظبرتی ػبم ،استصَاثی ٍ در ّوِ هزاحل است .هَضَع ًظبرت ثز اجزای
اًتخبثبت اس دٍ جْت لبثل ثزرسی استً :خست اس حیث گستزُ حیطِّبی ًظبرتی ٍ دیگز اس جْت حذٍد صالحیت ًبظز؛ اس جْت اٍل،
حیطِّبی تحت ًظبرت را هیتَاى در دٍ گستزُ ًظبرت ثز تؼییي صالحیت ًبهشدّبی اًتخبثبتی ٍ سپس ًظبرت ثز چگًَگی ثزگشاری
اًتخبثبت تؼزیف کزد ٍ اس جْت دٍم ،تمسینثٌذی هؼزٍف ٍ هَسَم ثِ ًظبرت «اطالػی» ٍ «استصَاثی» هَرد تَجِ لزار هیگیزد .پذیزش
اصل ًظبرت ثز اًتخبثبت ،هَرد اتفبق ػوَم ًظبمّبی اًتخبثبتی دًیبست ٍ آى چِ ًظبمّبی یبد ضذُ را اس ایي حیث هتفبٍت هیسبسد،
چگًَگی اػوبل صالحیتّبی ًظبرتی است.
ثب تَجِ ثِ اّویت ایي هسئلِ ٍ حبضیِ ّبیی کِ ّوَارُ پیزاهَى آى ٍجَد دارد ،ثز آى ضذین تب در هیشگزدی ثب حضَر دٍ تي اس اسبتیذ
حمَق ٍ فؼبلیي سیبسی ،هسئلِ ًظبرت استصَاثی ثپزداسین .آلبیبى دکتز غالمرضب خواجی (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگبه
فردوسی و فعبل سیبسی اصولگرا) ٍ نبصر آملی (فعبل سیبسی اصالح طلب) هْوبًبى ایي ًطست خَاٌّذ ثَد.
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