
 

46 

 

 فقه  و  حقوق  سیاسی،  علوم  مطالعات

 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

 46  - 54صفحات  

Online ISSN: 2476-4469 

Print ISSN: 2538-2039 

www.irijournals.com 

ر نظام حقوقی جمهوری اسالمی  شوراهای محلی و نظارت بر آن ها دنگاهی به 

 ایران 
 

 2ابراهیم مندنی زاده ، 1حجت اهلل ابراهیمیان

 ایران ،  واحد قم، عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسالمی و استادیار 1

 ایران ، واحد قم، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسالمی 2

 

 چکیده 

کی از مهم ترین نهادهای محلی در باب مدیریت شهرها و روستاها و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت محلی ی  شوراهای

مهمی در حوزة دموکراسی مشارکتی و نقش  می باشند. این نهادهای مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران از جایگاه  

برخوردار   گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  در  مردم  کنونی فزاینده  شرایط  با  شوراها  واقعی  جایگاه  چند  هر  باشند.  فاصله  ،  می 

این   بوده است.  بر شوراهای محلی  ان پژهش بررسی کارکرد و نظارت  انجام  از  با روش مطالعه ی    پژوهشزیادی دارد. هدف 

روش تحقیق  ،  از این روبا تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می پردازد.  ،  نه ای به گردآوری اطالعات پرداخته و سپسکتابخا

اجتماعی و سیاسی الزم دارای موانع  ،  توصیفی تحلیلی است. نتایج حاکی از آن بود که به دلیل عدم وجود ساختارهای فرهنگی

نظارت شدید حکومت مرکزی و  ،  به صورت عدم وجود شخصیت کامل حقوقی   ،حقوقی در نظام حقوقی شوراهای محلی ایران

به عنوان ،  بروز پیدا کرده اند. عدم درک جایگاه نهادهای محلی مزبور،  ات مشخص در ساختار قدرتعدم وجود جایگاه و اختیار

یافتگی و عدم دستیابی  بستر تحقق مشارکت های مردمی در ساختار قدرت و تصمیم گیری های حاکمیت باعث نوعی توسعه ن

 به مؤلفه های توسعه همه جانبه در ایران است 

 

 نظارت، کارکرد ، شوراهای محلی ،شوراهای كلیدی:  واژه
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 . مقدمه 1

شوراهای محلی از جمله قدیمی ترین نهادها در باب مدیریت محلی شهرها و روستاها می باشند. در عصر مدرن با ایجاد شرایط  

، قی الگوزبور صورتی نظام یافته تر به خود گرفته اند. در تمامی ممالک توسعه یافته و نظام های حقونهادهای محلی م،  جدید

قدرت ساختار  در  محلی  شوراهای  مرکزی،  جایگاه  حکومت  با  ها  آن  ارتباط  ی  به  ،  اختیارات،  نحوه  کارکردهایشان  و  وظایف 

قتدار و کارآمدی این نهادهای محلی ارتباط مستقیمی با  صورت تعریف شده ای در قوانین آنها مشخص گردیده است. میزان ا

 (.  1389، مع دارد )امین زادهوسعه یافتگی جوااجتماعی و سطح ت، ساختارهای فرهنگی

ناحیه دولت مرکزی است و  ،  در دوران معاصر از  اداره شهرها  تشکیل حکومت های محلی نشانگر سیاست دموکراتیک کردن 

 آنها حاکی از تغییر تثبیت

در دارد.  مردمی  گسترده  مدیریت  و  قدرت  توزیع  به  دولتی  متمرکز  مدیریت  از  محلی  مدیریت  تشکیل    الگوی  از  هدف  واقع 

شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین ترین سطح جامعه تا باالترین سطح آن است تا شهروندان به اداره امور  ،  حکومت محلی

از این طریق ،  عالوه بر این  عالقه مند شوند و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند.،  ن زندگی می کنندشهر و محلی که در آ

همه افراد و گروه ها فراهم می شود و مسائل و مشکالت اجتماعی به روشنی   تگو در سطح محلی و ملی برایزمینه بحث و گف

 (. 1381، باطبایی مؤتمنیمطرح و برای آنها راه حل های مناسب و سازنده پیدا می شود )ط

دم جهت مدیریت کشور در قالب  ارزش قائل شدن برای مشارکت مر،  یکی از تحوالت مهم بعد از انقالب اسالمی،  در این راستا

( به عنوان یکی  1358)  وراها بوده است. با این وجود هر چند که شوراهای اسالمی شهر و روستا در اصل هفتم قانون اساسیش

و تشکیل آنها در سال    1377اما برگزاری انتخابات آن در سال  ،  گیری و اداره امور کشور مورد توجه قرار گرفته  از ارکان تصمیم

 انجام شد.  1378

ما نظام حقوقی کشور  اختیارات،  در حال حاضر در  به حیطه  توجه  با  رده تشکیل می شوند.  نحوه ،  وظایف،  شوراها در شش 

شوراهای  ،  اها را به دو دسته شوراهای پایه و فرادست طبقه بندی کرد. بر این اساسساختار و شکل گیری آنها می توان شور

انتخاب می شود و تحت نظارت    آنها به صورت مستقیم و عمومی توسط مردم پایه شوراهایی هستند که اعضای   همان محل 

شوراهای   وستا و شورای اسالمی شهر. شورای اسالمی ر  شوراهای فرا دست انجام وظیفه می نمایند که این شوراها عبارتند از:

ن این  اساسی  و وظیفه  انتخاب می شوند  پایه  نمایندگان شوراهای  میان  از  و  فرادست  بر مصوبات  نظارت  و  وع شوراها کنترل 

 (. 1393، استان و عالی استان ها )موسی زاده، شهرستان، شورای بخش تند از:اعمال شوراهای پایه می باشند. این شوراها عبار

فی  شوراهای شهر دارای وظای،  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران،  قانون تشکیالت  71ابق ماده  مط

 ، اراز قبیل انتخاب شهرد

کمبودها شناخت  و  اصالحی،  بررسی  پیشنهادهای  و  ها  طرح  تهیه  و  انتخابیه  حوزه  های  نارسایی  و  بر حسن ،  نیازها  نظارت 

نظارت بر ،  برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات،  و طرح های مصوب در امور شهرداریاجرای مصوبات شورا  

 تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و ... می باشد. ، مربوط به شهرداریحسن جریان دعاوی 

انتخابات دوره اول شوراها در هفتم اسفند ماه سال  تا کنون پنج دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا برگزار شده است.  

از    سال)   20این وجود بعد از گذشت پنج دوره (حدودبرگزار شد. با    1396اردیبهشت  29انجام شد و دوره پنجم آن در    1377

ارزیابی،  و روستاها با توجه به نقدها و تمجیدهای صورت گرفته در این زمینه  فعالیت شوراهای اسالمی شهر از    هنوز  جامعی 

ضعف و  قوت  نقاط  دقیق  شناخت  عدم  موجب  ارزیابی  نبود  است.  نگرفته  صورت  کشور  مدیریت  در  مهم  نهاد  این    عملکرد 
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اقدام در این راستا می تواند باعث افزایش شناخت گردیده و به تقویت عملکرد مطلوب این ،  شوراهای اسالمی خواهد شد لذا 

با مرور مطالعات صورت گرفته درباره حکومت محلی و    جغرافیایی کشور کمک نماید  نهاد در راستای قوانین و توسعه متوازن

پژوهش  که  گفت  توان  می  ایران  در  به    شوراها  ها  آن  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  گرفته  صورت  زمینه  این  در  فراوانی  های 

در ارزیابی مطالعات انجام شده می توان ،  پرداخته اند،  و عواملی که موجب عدم موفقیت تجربه شوراها شده اند   شناسایی دالیل

خارجی تحقیقات  در  که  ت ،  گفت  و  محلی  های  مورد حکومت  در  مطالعات  بیشتر  کاراییاصوالً  مانند  متغیرهایی  بر  آنها  ،  أثیر 

،  با روش مطالعه ی کتابخانه ای به گردآوری اطالعات پرداخته و سپس، این پژوهش، شفافیت و پاسخگویی بوده است، اثربخشی

 روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.، با تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می پردازد. از این رو

 

 . مفهوم شورا 2

 شورا   فهوم فقهی. م   2ـ    1

مفهوم شورا با توجه به ریشهء »شور« بیان می شود. راغب اصفهانی معنای شور را در استخراج و خارج ساختن بیان می نماید.  

از معانی این واژه می داند. طریحی )( اعا1408ابن منظور ) ابن  1367نه و کمک را  ( معنی واژه شورا را نظرخواهی می داند. 

افراد  1405،  عربی )به نقل جصاص افراد به منظور مشورت و نظرخواهی درباره موضوعی و استخراج نظر  ( شورا را به اجتماع 

حق مشارکت و همکاری افراد در تصمیم گیری ها تعریف می  مورد مشورت در این باب تعریف می کند.برخی نیز شورا را به  

 (.  1995، کنند )الشاوی

 

 ـ مفهوم حقوقی شورا   2ـ    2

( شورا را به معنای مشورت در نظر گرفته و آن را به » مجلس شورای ملی و هیات صالحیت دار برای  1387)  ودیجعفری لنگر

شور و تصمیم گیری در زمینهء موضوعی« تعریف می کند. برخی حقوقدان نیز با طبقه بندی انواع شورا در قانون اساسی به  

این نهاد را در قالب این دو دسته تعریف می کنند: » شوراهای ،  (1388،  شوراهای تصمیم گیرنده و مشورتی یا نظارتی)گرجی

و وظایف مدیریت سازمان دار مسئولیت ها  عهده  و  فردی  و جایگزین مدیریت  تصمیم گیرنده  مقام  عنوان  به  و  ،  تصمیم گیر 

کنتر برای  اهرمی  و  کننده  ارشاد  و  متفکر  مغز  و  مدیریت  بازوی  عنوان  به  مشورتی  یا  نظارتی  م شوراهای  )عمید    دیریت«ل 

 (.  1387، زنجانی

،  با توجه به آنچه بیان شد تفاوتی که در مفهوم فقهی شورا و مفهوم آن در حقوق موضوعهء جمهوری اسالمی ایران وجود دارد

محدود و منحصر به اشکال نظارتی و مشورتی است و اصوالَ شورا در مرحله قبل از ،  آشکار می شود. در منابع فقهی مفهوم شورا

اذ تصمیم موضوعیت پیدا می کند. دلیل این امر را شاید بتوان مدخلیت عنصر مشورت در تمامی تعاریف شورا از دیدگاه  اتخ

فقها و نپرداختن فقها به مفهوم شورا از باب اجتماع افراد تصمیم گیر در یک زمینه )برای مثال شورای نگهبان( دانست. اما در  

مجلس  ،  اوت تر است. این نهاد در قانون اساس کشور در قالبی چون: مجلس خبرگانمتفنظام جمهوری اسالمی ایران مفهوم  

.....،  شورای تگهبان،  شورای عالی امنیت ملی الزام آور و الزم  ،  شوراهای محلی و  تبلور می یابد که آرا و مصوبات این شوراها 

میم گیرنده محسوب می شوند. با این حال می توان  تص  االجرا است. در حقیقت عمده این شوراها به عنوان نهادهای قانونگذار و

، گفت در منابع فقهی شورا منحصراَ در کارکردهای مشورت و نظارت مورد توجه قرار گرفته و شورا به عنوان نهادی تصمیم گیر

 مورد غفلت واقع شده است.  
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 . شوراهای محلی در ساختار كنونی دولت 3

 شوراهاـ ماهیت حقوقی نهاد    3ـ    1

 ین جا نکاتی پیرامون ماهیت حقوقی شوراها در قوانین ایران بیان می کنیم: ا در

ـ شوراها بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی از ارکان تصمیم گیری کشورند و می توانند در اعمال صالحیت های خود به  

 عنوان بازوان توانمند حاکمیت عمل کنند. 

قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل اند. این نهادها وابسته و تابع هیچ    به واسطه  یات خود وـ شوراها در عمل و در فرایند ح

 سنگ بنای موجودیت آن هاست.، نهاد دیگری نیستند و استقالل آن ها در اعمال وظایف

کنند منعقد  قراردادهایی  توانند  می  خود  حقوقی  واسطه شخصیت  به  شوراها  دهند  معامالتی ،  ـ  منقول  ،  انجام  اموال  و  مالک 

استخدام کنندغیرمنقول شوند.   را  یا  ،  کارمندانی  استخدام وکیل  با  علیه شوراها  و به شکایات مطرح شده  طرح شکایت کنند 

 استفاده از مشاوران حقوقی و کارشناسان خود پاسخ بدهند. 

تعریف شده ممکن نیست و    قانون و به وسیله مراجع قانونی ـ انحالل شوراها بجز در صورت انحراف از وظایف قانونی و به استناد

می توانند از چنین تصمیماتی به دادگاه های صالح شکایت کنند و دادگاه نیز باید خارج از نوبت به درخواست رسیدگی  شوراها  

 کند. 

اه های اجرایی نیستند بلکه  ـ شوراها در اعمال اختیارات و وظایف خود در طول تصمیمات دولت و زیر نظر قوه مجریه و دستگ

ظایف و اختیارات خود در عرض آنها قرار دارند و در بسیاری از موارد و بر اساس قانون نوان نهادهای مستقل در چارچوب وبه ع 

 ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی اند. 

وزه های  ز اراده مستقیم مردمی باید در حـ شوراها به عنوان نهادهای ملهم از دین اسالم و منبعث از قانون اساسی و برخاسته ا

ای قانونی بیش از پیش بهره مند شوند تا در جایگاه واقعی خود در ساختار حاکمیت اسالمی قرار علمی و نظری از حمایت ه 

 گیرند. 

نظریه  تحقق  و  های  مسئولیت  توزیع  به  کشور  های  سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم  فرایند  در  شوراها  مبانی حضور  تقویت    ـ 

انداز بیست ساتمرکز زدایی و رسیدن به آرمان   له کشور و اهداف برنامه های پنج ساله توسعه و تثبت  مندرج در سند چشم 

 ساختار حاکمیت کمک شایانی خواهد کرد. 

،  دشوراهای اسالمی به جای اینکه در جایگاه واقعی خود یعنی شورای اسالمی شهر قرار گیرن، ـ بر اساس قوانین و مقرارت حاضر

شهردار  شورای  عنوان  تحت  کمترتنها  این  و  اند  شده  شناخته  قانون ی  و  اساسی  قانون  اساس  بر  شوراها  اختیارات  حد  ین 

 است.، 1361تشکیالت شوراهای اسالمی سال  

 

 ـ ارتباط شوراها با قوه مجریه   2ـ    3

ی که باید  جه قرار گیرند. اولین اصل بنیاددر بررسی روابط و تعامل شوراها با قوه مجریه باید چند اصل مهم و اساسی مورد تو

نه در طول  ، راها نهادهای حقوقی مستقل و ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرض قوه مجریه اند مدنظر باشد این که شو

انج ارگانیک و سلسه مراتبی که بین دستگاه های اجرایی وجود دارد شامل شوراها نمی شود و شوراها در  ام  آن. یعنی رابطه 

دستگاه های اجرایی نیستند. استقالل شوراها در این مقوله حیت های خود تابع هیچ کدام از  وظایف و اعمال اختیارات و صال

نظارت پذیری و در عین حال اعمال نظارت شوراها بر دستگاه های اجرایی است. ،  مبنای اساسی موجودیت آن هاست. اصل دوم
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اصل این  اساس  می ،  بر  اسالمی  تصمیمات    شوراهای  اجرای  در خصوص  بخوتوانند  توضیح  اجرایی  مقامات  از  این  شان  اهند. 

درخواست می تواند با حضور مقامات اجرایی در جلسات شوراها و ارائه پاسخ الزم و قانع کننده و یا توضیحات کتبی و بدون  

 1375نتخابات شوراهای اسالمی )مصوب  قانون تشکیالت و وظایف و ا  93حضور باشد. بدین لحاظ است که قانونگذران در ماده  

الحاقات   فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات  ،  ( به صراحت مقرر داشته است که »استانداران1386و    1382با اصالحات و 

کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به 

اعالم می گردد و در مرامقاما این  ت مافوق  از  جع ذی صالح رسیدگی می شود«  اقتدار شوراها ناشی  اختیار و در عین حال 

 خصوصیت مردمی نهاد شورا و اعمال نظارت آن ها بر دستگاه های اجرایی کشور است. 

 

 نظارت شوراها بر دستگاه اجرایی

قانون اساسی هدف از   101اصل  اساسی جمهوری اسالمی ایران است.مبنای نظارت در اصول یکصد و یکم و یکصد وسوم قانون 

کیل شورای عالی استان ها را جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت  تش

داران و سایر مقامات کشوری قانون اساسی نیز استانداران و فرمانداران و بخش 103بر اجرای هماهنگ آنها بر شمرده است. اصل 

تعیین می شوندرا ک از طرف دولت  این  ،  ه  اجرای تصمیات آن ها دانسته است.  به رعایت و  اختیارات شوراها ملزم  در حدود 

به اشکال مختلفی به  ،  در سایر قوانین و از جمله قوانین مربوط به تبیین تشکیالت و وظایف شوراهای اسالمی،  مقرره اساسی

ت اجرایی کشور  د بر ماهیت مستقل شوراها و با بیان برخی اختیارات شوراها مقاماعبارت درآمده است. کلیه این قوانین با تأکی

اما هیچ کدام از این  ،  را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها شمرده اند. بعد از انقالب دو قانون راجب شوراهای محلی تصویب شد

به تصویب رسید. در   1361ر سال  نون جامع شوراها دتا اینکه اولین قا،  نجر به برگزاری انتخابات فراگیر شوراها نشدقوانین م

اختیارات وسیعی به شوراهای اسالمی تفویض گشته و مقامات اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها در حوزه ،  این قانون

اراتی صریح  آن اصل اعمال نظارت شوراهای اسالمی را با عب  18و به ویژه ماده  این قانون    15و    14های وسیعی شده اند. ماده  

ماده   است.  داده  قرار  تأکید  نظارت  18مورد  قانون  از   این  اطالعات  درخواست  و  اطالعات  کسب  به  و  داده  توسعه  را  شوراها 

ا در خصوص وظایف شوراها در صورت دستگاه های اجرایی نیز تعمیم داده و آن ها را مکلف ساخته است که اطالعات الزم ر

د قرار  آنها  اختیار  در  بدرخواست  است  کرده  مورد سعی  این  در  گذار  قانون  که  است  این  واقعیت  قانون هند.  اصول  از  الهام  ا 

جایگاه نظارتی آنها را با قید حدود اختیارات  ،  و اجرایی کشور  اساسی و توجه به جایگاه و نقش شوراها در نظام برنامه ریزی

مورد تأکید قرار دهد. ولی مسئله اصلی این است که در حدود قلمرو اختیارات شوراها به دسترسی تبیین نشده است و قانون در  

 با خال بسیار اساسی و عمده ای مواجه است.، د مهم که سنگ بنای موجودیت شوراهاستاین مور

و اختیارات شوراهای اسالمی به قانون گذاری عادی محول گرچه در فراز پایانی اصل هفتم قانون اساسی تعیین حدود و وظایف  

ولی شاید این وظیفه به خوبی انجام نشده است. تعیین درست و دقیق اختیارات شوراها بر تمامی شئون حیات آن ها  ،  گردیده

قانون اساسی و عادی مسئولیت نظارتی به شوراها اساسی سپرده شده،  تأثیر دارد صله اختیارات آن بالفا،  چرا که هر کجا در 

محدود کرده است. حتی در موضوع ارائه طرح ها و لوایح به مجلس شورای اسالمی به وسیله ی شورای عالی استان ها نیز قید  

نظارت و مستند آن قوانین به حد کافی   قانونی  نظر می رسد که در مورد مبنای  به  این حال  با  اختیارات وجود دارد.  حدود 

مصادیق اختیارات شوراهای اسالمی در سطوح ،  ه که باید ابهام زدایی گردد و محدوده آن روشن شودروشن و صریح است و آنچ
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و شهرستان و استان و شورای عالی استان ها    مختلف است. این که محدوده مصادیق اختیارات شورای اسالمی روستا و شهر

 انونی شود. موضوع مهمی است که باید در مورد آن پیشنهاد طرح یا الیحه ق، چیست

فقدان ضمانت اجرای کافی در مورد رعایت تصمیمات شوراهاست. معلوم نیست ،  مسئله مهم دیگر در مورد اعمال نظارت شوراها

شورا چه ،  چنانچه مسئوالن اجرایی از رعایت تصمیمات آن ها امتناع ورزیدند یا با دعوت شورا در جلسات شورا شرکت نکردند 

 ی و اعمال نظارت خود دارد.ابزار برای برخورد و پیگیر

 

 نظارت پذیری شوراهای اسالمی از دستگاه های اجرایی 

که در قسمت قبل به مبنای قانونی و حدود چالش ها و راهکارهای  ،  شوراهای اسالمی به رغم شأن نظارتی بسیار گسترده شان

اشاره شد اختیارات خو،  آن  اعمال  از جنبه های  با قوه مجریه در برخی  تعامل  نقطه عطف  در  اند.  د تحت نظارت قوه مجریه 

نظارت پذیری شوراهای اسالمی از قوه مجریه در بررسی مصوبات شوراهای اسالمی از نظر عدم مغایرت آن ها با قانون است. در  

ماده   اجرای  در  اسالمی  شوراهای  مورد  )مصوب    83این  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف  و  تشکیالت  با    1375قانون 

( و تبصره ذیل آن مکلف اند نسخه ای از مصوبات خود را برای مقامات اجرایی ارسال کنند  1386و    1382ات و الحاقات  اصالح

و این مقامات حق دارند در ظرف های زمانی تعیین شده به مصوبات شورا اعتراض کنند. این اعتراضات قابل رسیدگی در هئیت  

اساس   بر  همچنین  است.  ربط  اختالف ذی  حا  )مصوب   91ماده  های  اسالمی  شوراهای  انتخاب  و  وظایف  و  تشکیالت  قانون 

روز مصوبات خود را برای   10( تمامی سطوح شوراها مکلف اند حذاکثر ظرف مدت 1386و  1382با اصالحات و الحاقات  1375

در نماینده دولت  و  اجرایی  مقامات  از  یکی  عنوان  به  فرماندار  کنند. همچنین  ارسال  اجرایی  تواند    مقامات  هر شهرستان می 

به هئیت ،  پیشنهاد انحالل شورای مربوط را که اقداماتی خالف مصالح عمومی یا خارج از حدود اختیارات خود انجام داده است

در ماده   84حل اختالف ارائه کند. این شدیدترین نوع نظارت دستگاه اجرایی بر عملکرد شوراها محسوب می شود. موضوع ماده 

نحو گسترده تری تبیین شده است و فرمانداران و استانداران به عنوان عالی ترین مقامات اجرایی هر استان و   به  1مکرر    85

ماده  ،  شهرستان اساس  بر  نیز  اعضای شوراها هستند.  بر  نظارت  زیادی در  اختیارات  به    94دارای  وزرات کشور  قانون شوراها 

مسئولیت اجرایی قانون شوراها را به عهده دارد. البته آنچه که بیشتر در  ،  عنوان یکی از ارکان دولت به نمایندگی از حاکمیت

وزرات کشور تنها با توجه به اختیارات که قانون به نحو خاص به  ،  این ماده مدنظر بوده است بدیهی است پس از تشکیل شوراها

 (.1389، می تواند در امور شوراها مداخله کند) امین زاده، آن عطا کرده است

 

 صالحیت ها و وظایف   .  4

وجود قلمرو و حوزة صالحیت یکی از ارکان اساسی برای تشکیل حکومت محلی است و آن محدودة جغرافیایی و مکانی است  

تعیین قلمرو    اعمال حاکمیت می نماید. علت،  ک حکومت محلی مطابق قانون در آن به انجام تکالیف و اجرای وظایف پرداخته

تفکیک صالحیت حکومت های محلی از یکدیگر و نیز از صالحیت دولت مرکزی است )زارعی و  ، تو محدودة جغرافیایی صالحی

 (.  1390، رضایی زاده

از دولتی به دولت و از زمانی به زمان دیگر  ،  گرچه وظایف وخدماتی که بر عهدهء مقامات شوراهای محلی است،  از نظر موضوعی

،  تجارت محلی ،  جمع آوری زباله،  برنامه ریزی،  یت هایی چون آموزش و پرورشمعموالً شامل مسئول،  فرق می کند؛ با وجود این

تفریح و خدمات اجتماعی شخص می شود. واژهء حکومت محلی گاهی برای اشاره به  ،  اوقات فراغت،  و در مواردی حمل و نقل
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،  سرزمین یک کشور است )هیوودکلیهء نهادهای سیاسی به کار می رود که اقتدار یا صالحیت آن ها محدود به بخش معینی از  

1389.) 

 

 ـ وظایف و اختیارات شوراهای محلی به عنوان قوۀ مقننۀ محلی   1ـ    4

 وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی به لحاظ ماهیتی به تفکیک به این شکل قابل دسته بندی است: •

د( و  ،  ن،  ل،  ی،  ط،  ز،  و ،  ف،  ع ،  س،  م،  ج ،  ی ب)بندهااجرایی  ،  ص و ه(،  وظایف شوراهای اسالمی روستا: نظارت )بندهای الف  •

 . 68داوری )بند ح( ماده 

و    10،  4نظارت )بندهای  ،  (3هماهنگی )بند  ،  (9و    7،  6،  1وظایف و اختیارات شورای اسالمی بخش: تصمیم گیری )بندهای    •

 . 70( ماده 8( و اجرایی )بند 5داوری )بند ، (11

نظارت )بندهای  ،  (34،  29تا  ،  25،  24،  22،  20،  16  تا  11،  10،  9،  5،  2  )بندهای  م گیریوظایف شورای اسالمی شهر: تصمی  •

. این ماده  71( ماده  31،  7،  6( و اجرایی )بندهای  33و    4همکاری و تعامل )بندهای  ،  (32،  30،  23،  21،  19،  18،  17،  8،  3

 بعدی است. ش با اصالحات  1334قانون شهرداری ها مصوب  45مفصل تر از ماده 

 .1مکرر 78( ماده 10، 9، 7، 3، 1نظارت )بند ، (5، 4، 1وظایف و اختیارات شورای استان ها: تصیم گیری ) •

 . 1مکرر  78( ماده 10، 9، 7، 3، 1( و تصمیم گیری )2وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها: نظارت )بند  •

 (.  1396، ن اساسی را مدنظر قرار داد )همتیجامع مبتنی بر قانودر تبیین صالحیت این شورا باید یک رویکرد  •

 

 . انواع كاركرد شوراهای محلی  5

،  قانون اساسی برای شوراهای محلی هم کارکرد نظارتی و هم کارکرد ترنینی و هم مشورتی قائل شده است. در قانون تشکیالت

ن امر در مورد شوراهای اسالمی مشاهده  نیز ای1/3/1375صوب  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران م

ای نه چندان قابل قبول به گونه  قانون  این  برای شوراهی اسالمی ،  می شود.  اساسی شوراهای  قانون  تقنینی مقرر در  کارکرد 

اشاره   ی محلی اثبات میکندکارکرد قانونگذاری را برای شوراها، به مواردی که در قانون مذکور  مورد توجه قرارداده است. در ذیل

 می کنیم. 

اصالح و متم بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهرداری و  ،  تصویب بودجه،  (9تصویب بودجه آیین نامه پیشنهادی شهرداری )بند  

تصویب اساسنامه مؤسسات و  ،  (12بودجه شورای شهر )بند    مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری و همچنین تصویب

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان ،  (15تأیید وزرات کشور )بند    بسته به شهرداری باشرکت های وا

 ...  ، (16آن )بند 

نکاتی را برای ما آشکار می سازد. این قانون در موارد بسیاری به صراحت از وضع قوانین هر چند به  ،  دقت در موارد ذکر شده

 صورت جزئی و محدود نام می برد.  

عنصر و مؤلفه اساسی نهاد را  ،  ارکرد مشورتی شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران می توان گفت مشورتدر خصوص ک

نی شوراهای مشورتی در قانون اساسی به صراحت و در بسیاری از موارد صورت پذیرفته است. شورا را تشکیل می دهد پیش بی

اما این امر به ،  نظارت شناخته شده است،  اساسی برای این شوراها  در قانون اساسی باید معترف بود که نقش اصلی و کارکرد

شوراهای  ،  ده است. مقنن در اصل هفتم قانون اساسیمعنای غفلت مقنن اساسی از دیگر کارکردها از جمله کارکرد مشورتی نبو
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از مهم ترین مؤلفه ها و ارکان  محلی را در معیت دیگر شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارهء کشور می داند و بدیهی است که  

نون اساسی فرایند تصمیم گیری عامل مشورت و همچنین تصمیم گیری است. قرینه این نتیجه گیری را می توان اصل ششم قا

از   یکم  و  یکصد  اصل  اساسی در  قانون  اینکه در فصل هفتم  دانست. ضمن  عمومی  آرای  اتکای  به  امور کشور  ادارهء  بیان  در 

رای عالی استان ها را جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها می داند که بیانگر جایگاه  اهداف تشکیل شو

 ینه است.این وظایف در راستای کارکرد مشورتی این شوراها به آن ها واگذار شده است.مشورتی این شورا در این زم

ایگاه نظارتی برای مصادیق نهاد شورا در سطوح مختلف به رسمیت  کارکرد و ج،  در ادامه به کارکرد نظارتی شورا می پردازیم

شناسایی آن در حیطه صالحیت های شورا    شناخته شده است. نظارت موضوعی است که بیشتر اندیشمندان و حقوقدانان در

اید بتوان عمده  اتفاق نظر دارند و بسیاری نیز صالحیت شورا را منحصر به آن می دانند که نمی تواند نظر صحیحی باشد. ش

امر نظارت در ،  صالحیت شورا را نظارت دانست بود.  به معنی منتفی بودن دیگر صالحیت ها و کارکردها نخواهد  امر  این  اما 

شوراهای محلی به صراحت در قانوان اساسی مقرر و تأکید بسیاری بر آن شده است. به طوری که مقنن اساسی در فصل هفتم  

نقش نظارتی این شوراها را مورد توجه خاصی قرار داده است. اصل یکصدم قانون  ،  شوراهای محلیدر کنار دیگر صالحیت های  

برنا پیشبرد سریع  برای  بیان می کند:  اجتماعیاساسی  امور  ،  فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  مه های  و سایر  آموزشی 

امور   ادارهء  محلی  مقتضیات  به  توجه  با  مردم  همکاری  طریق  از  رستارفاهی  نظارت ،  شهر،  بخش،  هر  با  استان  یا  شهرستان 

 شهرستان یا استان صورت می پذیرد. ، شهر،  بخش ، شورایی به نام شورای ده

 

 ی . نتیجه گیر  6

نخستین یا مهمترین رکن تشکیل دهنده نظام  ،  نظارت است. شاید نظارت، ملت های مدرن –یکی از ارکان مهم و مترقی دولت  

با این وصف در صورت وجود پاره ای از شرایط پایه ای همچون حاکمیت قانون و دموکراسی می توان  حقوق اساسی نباشد اما  

و مهم نظام قدرت در عرصه عمومی و حقوقی کشور پی برد. اصوالً نظارت در نظام های سیاسی و حقوقی    به جایگاه حقیقی

برخوردار باشد. نظارت  ،  دولت و کشور دموکراتیک  متجلی می شود که آن نظام سیاسی و حقوقی از حداقل عناصر و اجزای یک

وع و تکثر از ویژگی ها و خصیصه های نظام نظارت می باشد.  تن،  در هر کشوری دارای انواع مختلف و خاص می باشد و در واقع

میشه و در پویایی و موقعیت هر نهادی در گرو تالش و آگاهی اداره کنندگان آن است. یکی از مواردی که ه،  به نظر می رسد

اکمیتی و با مردم بوده  نحوه تعامل اداره کنندگان شوراها با نهادهای عمومی و ح،  طول تاریخ تشکیل شوراها مد نظر بوده است

است. گاهی این تالش و آگاهی منجر به کسب موفقیت در بدست آوردن حقوق و جایگاه اصلی شوراها شده است و گاهی نیز  

است. آن گردیده  افول  به  و   منجر  نهاد شورا  فلسفه وجودی  از  آگاهی  است.  آگاهی  نیازمند  از همه  بیش  این شدت و ضعف 

 سالم و قانون اساسی به عنوان سند و میثاق ملی.  جایگاه واقعی آن از نظر ا

ریزی برنامه  بر  اکثرا  الگوهای حقوقی جهانی  در  تعیین مدیریت های  ،  مقررات گذاری،  کارکردهای شوراهای محلی  و  نظارت 

لیل  جرایی قلمرو تحت پوشش استوار است. اما شوراهای محلی در دوران موجودیت خود در تاریخ سیاسی معاصر ایران به دا

به صورت ،  اجتماعی و سیاسی الزم دارای موانع حقوقی در نظام حقوقی شوراهای محلی ایران،  عدم وجود ساختارهای فرهنگی 

، ت مرکزی و عدم وجود جایگاه و اختیارات مشخص در ساختار قدرتنظارت شدید حکوم،  عدم وجود شخصیت کامل حقوقی

اند. عدم درک جایگاه نهادهای م به عنوان بستر تحقق مشارکت های مردمی در ساختار قدرت و  ،  حلی مزبوربروز پیدا کرده 

 ر ایران است.تصمیم گیری های حاکمیت باعث نوعی توسعه نیافتگی و عدم دستیابی به مؤلفه های توسعه همه جانبه د



 فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات
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