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 مقدمه
یاحدهای ارزمینی )برای  عدم تمرکز محلی عبارت اات از اعطای شخصیت حقونی ب 

گیری مثال ریاتا، شهر، بخش، شهراتان ی ااتان( تا بتوانند آزادان  اداره شوند ی اختیار تصمیم
(. از نظر اندیشمندان عدم تمرکز 76: 1931در امور اداری ی اجرایی داشت  باشند )عباای، 

« حقوق عمومی اات یهای چندگان یکی از تکنیک»های تقسیم نوا ی محلی از انواع ریش
( ی 131: 1983( ک  با هدف ارشکن کردن ندرت )رحیمی، 119: 1988)گرجی ازندریانی، 

های محلی مورد سذیرش کشورهای مختل ی ک  ب  شکل نیز سااخگویی ب  نیازها ی دغدغ 
ااالری عناصر مردم ینترمهماز »یانع، تمرکززدایی  شوند، نرار گرفت  اات. دربسیط اداره می

همراه آزادی اطالعات، انتخابات آزاد ی منص ان  ی احزاب ی نهادهای غیردیلتی، ت ک  ب اا
(. نظر ب  اهمیت عدم 112: 1988نژاد، )حبیب« دهدمرکزی دموکراای را تشکیل می یهست 

اند. ب  رامیت شناخت  آن راامور کشور، نوانین اااای کشورهای مختلف  یادارهتمرکز در 
نانون اااای کامرین  1 یماده 2، بند 1328نانون اااای فرانس  مصوب  1 یدهبرای مثال، ما

نانون اااای سرتغال  6 یماده، 1378نانون اااای ااپانیا مصوب  119 یماده، 1372مصوب 
نانون اااای کلمبیا  1 یمادهی  1347نانون اااای ایتالیا مصوب  2 یماده، 1376مصوب 
اند. اهمیت عدم  فتکشور را براااس اصول عدم تمرکز سذیر عمومی یاداره ،1331مصوب 
حدی اات ک  از چارچوب محدید نوانین اااای کشورها فراتر رفت  ی در ااناد تمرکز ب 

 یهای مصوب هزارهالمللی نیز مورد تأکید نرار گرفت  اات. برای مثال، یکی از برنام بین
دیلت محلی غیرمتمرکز  یاوب بوده اات ک  ها این مجمع عمومی اازمان ملل برای حکومت

 (.  112: 1988نژاد، حرکت کنند )حبیب
، ن  نانون اااای مشریط  ی ن  نانون اااای جمهوری ااالمی مسئل با یجود اهمیت این 

 39تا  31ی اصول  23اند. اصل ای از حکمرانی اشاره نکردهشیوه عنوانب ایران ب  عدم تمرکز 
های ایالتی ی یالیتی اشاره صرفاً ب  یجود انجمن 1922مشریط  مصوب  متمم نانون اااای

ک  در این مقال   طورآن -آن اصول حدانلی بر بدین آنک  از عدم تمرکز نام ببرد یا  ،کندمی
توج  ب  عدم  یجاب . نانون اااای جمهوری ااالمی ایران نیز یرزدتأکید  -بحث شده اات

ی فصل  7تقسیم یفایف ی اختیارات بین مرکز ی محل، در اصل  ابزاری برای عنوانب تمرکز 
ه تم صرفاً ب  شوراهای ااالمی اعم از شوراهای ریاتا، بخش، محل، شهر، شهراتان، ااتان ی 

های ااالمی راد بیشتر تحت تأثیر اندیش نظر میها اشاره کرده ک  آن هم ب شورای عالی ااتان
مجلس بررای نهایی نانون اااای همین  97 یات جلس بوده اات. نگاهی ب  مشریح مذاکر

، 111مزبور مواوی اردبیلی در دفاع از اصل  یکند. برای مثال، در جلس برداشت را تقویت می
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ای اات ااالمی ی بنای این ل ئشوراها مس یل ئمس»دهد: همین مبنا را مورد تأکید نرار می
)مشریح مذاکرات مجلس بررای « برنرار شود انقالب باید ریی این اصل ااالمی ی سرمحتوا

های حقوق اااای ی حقوق این، نگاهی ب  کتاب با یجود (.331: 1968نهایی نانون اااای، 
گر این اات ک  گویا نویسندگان یجود عدم تمرکز محلی را در ایران فرض بیاناداری ایران 

عبارت دیگر، اند. ب آن سرداخت  اند ی براااس همین فرض ب  بررای زیایا ی ابعاد مختلفگرفت 
های حکمرانی در نوانین اااای مختلف یکی از شیوه عنوانب جا ک  عدم تمرکز محلی از آن

ها برای ارتقای مشارکت شهریندان یک محل ترین شیوهایجهان ذکر شده اات ی یکی از سای 
سنداری شوراهای با یکسانشود، نویسندگان حقوق اداری ایران در امور عمومی مربوط تلقی می

ااالمی با عدم تمرکز محلی، ب  بررای ابعاد حقونی عدم تمرکز محلی در آثار خود سرداخت  ی 
این رییکرد  (1)اند.ها را ذیل این عنوان بررای کردهها ی دهیاریشوراهای اداری ی شهرداری

ی برای تحلیل شده اات ک  غالب حقوندانان از ادبیات مربوط ب  عدم تمرکز محل ابب
توان ب  هاشمی اشاره کرد ک  در بارز می ییک نمون  عنوانب شوراهای ااالمی بهره گیرند. 

را معادل اصطالح « شوراهای محلی»، اصطالح حقوق اااای جمهوری ااالمی ایرانکتاب 
نیا (، ااپا72 یمادهدر نوانین اااای فرانس  )»نویسد: دانست  ی می (2)«های ارزمینیمجتمع»

 شمارب ب  بعد( از جمل  مواردی  114( ی ایتالیا )مواد 118 یمادهب  بعد(، بلژیک ) 197)مواد 
برای شوراهای محلی شخصیت حقونی جداگان  نائل شده ی اختیارات  هاآنریند ک  در می

ک  بحث طورهمان(. حال آنک  483: 1981)هاشمی، « اندای برای مردم محل مقرر داشت ییژه
ند ی اهد شد، در حقوق اداری فرانس  ی کشورهای مزبور شوراها فاند شخصیت حقونیخوا

 های ارزمینی اات. شخصیت حقونی از آن مجتمع
ها ایجاد شده در ایران تحت عنوان شوراهای ااالمی ی شهرداریرا ک  راد آنچ  نظر میب 
  اصل بنیادین عدم تمرکز از ا چراک توان ب  نظام عدم تمرکز محلی منسوب کرد، نمی ،اات

کامل رعایت نشده  طورب دی مورد  ،شودمحلی ک  در ادبیات حقوق اداری از آن اخن گ ت  می
تر، در عبارت صریحمورد توج  نرار نگرفت  اات. ب  ،ک  شایست  اات گون آنی مورد اوم نیز 

های طبق با آموزهایران عدم تمرکز محلی شنااایی نشده ی آنچ  مورد عمل اات، بیشتر من
ااالمی شور ی مشورت اات ی حداکثر در حد عدم تمرکز فنی بانی مانده اات. گویا ب  

مجلس بررای نهایی نانون اااای مبنی بر گنجاندن  یسرئنیز سیشنهاد منتظری،  اببهمین 
نشد )مشریح  سذیرفت نانون اااای  111در اصل « برای جلوگیری از تمرکز امور»عبارت 
 (.387: 1968مجلس بررای نهایی نانون اااای،  مذاکرات

ای ب  نام عدم تمرکز محلی در اصلی این مقال  تبیین ااطوره یمسئل بنابر آنچ  گ ت  شد، 
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آن صورت نگرفت  اات ی حتی نویسندگان  یایران اات ک  فاهراً تاکنون سژیهشی درباره
در این سژیهش،  شدهکارگرفت ب اند. ریش ای را یانعی فرض کردهمختلف چنین ااطوره
های تطبیقی اات. در تطبیق، حقوق اداری فرانس  از دی جهت عمده تحلیل مبتنی بر داده

جهت ایل اینک  حقوق اداری ایران نسبت زیادی با  ؛معیار درنظر گرفت  شده اات عنوانب 
امری متعارف  مطالعات تطبیقی بین این دی کشور ریینازانظام حقوق اداری فرانس  دارد ی 

جهت دیم اینک  نظام ایاای فرانس  همانند ایران نظام بسیط مبتنی بر عدم تراکم  ؛شودتلقی می
 1381 یهای ده های یافری ک  از آغازین االتالش ییااط ب  یژهیب ی عدم تمرکز اات. 

های امیکی از نظ عنوانب در این کشور صورت گرفت  اات، نظام عدم تمرکز در این کشور 
میان اصول حاکم بر نظام شورایی  ینیز مقایس  ریینازاشود ی درنظر گرفت  می بخشالهام

 افزا باشد. تواند بصیرتایران با نظام عدم تمرکز محلی در فرانس  می
ی شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات اغلب نظام عدم تمرکز محلی را بر ا  سای 

برای یاحدهای ارزمینی ی نیز برخورداری از نهادهای  گیریکشوری، صالحیت عام تصمیم
 کنند. بر همین اااس، مطالب سژیهش حاضر نیز در ا  بند اامان یافت  اات.منتخب تحلیل می

 شخصیت حقوقی در عدم تمرکز محلی. 1
یاایل ی ابزارهای تحقق »ک  طباطبایی مؤتمنی نوشت  اات، شخصیت حقونی از طورهمان

(. اعطای شخصیت حقونی دارای نتایج 81: 1931اات )طباطبایی مؤتمنی، « عدم تمرکز اداری
 زیر اات: 

مستقل تصمیم بگیرد ی اعمال  طورب تواند گیری: شخص حقونی میااتقالل تصمیم .1
 حقونی انجام دهد؛ 

 ی عمومی کشور اات؛ی مجزا از بودج ااتقالل مالی: شخص حقونی دارای بودج  .2

 ستقل؛برخورداری از دارایی م .9

ی دعوا کند یا تواند علی  اشخاص دیگر انام ی دعوا: شخص حقونی میامکان انام  .4
 ی دعوا کنند؛دیگران علی  یی انام 

 مرکزی دیلت تابعمراتب السل  نظر از حقونی شخص کارکنان: ااتقالل اازمانی .2
 (.  Thoumelou, 2016: 23؛ 81-81: 1931نیستند )طباطبایی مؤتمنی، 

نظام عدم تمرکز ایران با فرانس  در همان نگاه نخست  یائلی ک  در مقایس یکی از مس
شخصیت حقونی اات. در حقوق اداری فرانس  شخصیت  یمسئل کند، جلب توج  می

های ارزمینی از جمل  ااتان، شهراتان ی کمون )شهر ی ریاتا( اات، حقونی از آن مجتمع
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هاات. در ها ی دهیاریاهای ااالمی، شهرداریحال آنک  در ایران شخصیت حقونی از آن شور
 بررای شده اات.  مسئل زیر ب  ت کیک این 

 های سرزمینی در فرانسه. شخصیت حقوقی مجتمع1-1
دارد ک  فرانس  براااس اصول عدم اشعار می 2119نانون اااای فرانس  اصالحی  1اصل 

توان ب  در همین زمین  می(. Lombard et Dumont, 2007: 230تمرکز اداره خواهد شد )
های ارزمینی از دیلت، مجتمع اندعبارتاشخاص حقونی حقوق عمومی فرانس  توج  کرد ک  

یش مستقل از هم یبکماند ی هر ا  این عنایین دارای شخصیت حقونی (9)ی مؤاسات عمومی.
های ی تمرکزگرایی اات ک  فعالیتکنند. دیلت شخصیت اصلی فعال در عرص فعالیت می

های ارزمینی ی مؤاسات دهد. اما مجتمعخود را از طریق تراکم ی عدم تراکم انجام می
های های خاص خود را دارند. مجتمععمومی هر دی از مصادیق عدم تمرکزند ک  البت  ییژگی

ارزمینی عدم تمرکز در معنای محلی ی مؤاسات عمومی عدم تمرکز در معنای فنی تلقی 
شود، دی مورد از این ا  عنوان، مربوط ب  عدم تمرکزند.   مشاهده میکطورهمانشوند. می

از کمون،  اندعبارت 1328نانون اااای مصوب  72اصل  1های ارزمینی طبق بند مجتمع
 74های مایرای بحار ک  در اصل ی مجتمع (4)های دارای یضعیت خاصشهراتان، مجتمع

ی عادل شهر ی ریاتا در ایران اات، یاحد سای اند. کمون ک  تقریباً ممورد توج  یانع شده
تقسیمات کشوری در فرانس  اات ک  ب  لحاظ جمعیت ی یاعت انواع زیادی دارد 

(Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 20 در حال حاضر فرانس  دارای بیش از .)96111 
گویان، مارتینیک، ااتان دارای یضعیت خاص ) 4ااتان یا منطق ،  14شهراتان،  38کمون، 

یاحد ارزمینی مایرای بحار اات. تمام عنایین ذکرشده در ذیل  2مایوت ی کورس( ی 
یاحدهای ارزمینی اعم از کمون، شهراتان ی غیره در آنِ یاحد دی کارکرد دارند؛ کارکرد عدم 

دارای شخصیت حقونی  هاآنی از منظر عدم تمرکز، هم  (6)ی کارکرد عدم تراکم. (2)تمرکز
ی خاص خود هستند ی در عملکرد مجزا از دیلت ی نیز دارای اموال، نیریی انسانی ی بودج 

اند. اما از منظر عدم تراکم، یاحدهای مذکور جزی تقسیمات کشوری فرانس  ی خود مستقل
شوند ک  چارچوب محسوب می (8)شدهزداییهای تراکمیا حوزه (7)های اداریحوزه عنوانب 

 ,Denoix de Saint Marc, 2005: 91کند )نمایندگان دیلت را تعیین می ارزمینی فعالیت

Delvolvé, 2006: 24; Lombard et Dumont, 2007: 234; Thoumelou, 2016: 25  از این .)
منظر، شخصیت حقونی از آن دیلت مرکزی اات ن  یاحدهای ارزمینی یا حتی ادارات مستقر 

 در محل.  



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

51 

گیر شورایی ی یک نهاد اجرایی ارزمینی دارای یک نهاد تصمیمهر کدام از این یاحدهای 
گیر یاحد کمون ی شهردار ک  ریاات شورای شهر اات. برای مثال، شورای شهر نهاد تصمیم

گیر در شهراتان را برعهده دارد، نهاد اجرایی آن اات. همچنین شورای شهراتان نهاد تصمیم
گیر رای شهراتان برعهده دارد. نهادهای تصمیمرئیس شو آن راهای اجرایی اات ی مسئولیت

شوند ی فاند شخصیت های ارزمینی محسوب میی نهادهای اجرایی، نهادهای داخلی مجتمع
ب  نام یاحد ارزمینی صورت  هاآنعبارت دیگر، اعمال ی اندامات اند. ب حقونی مستقل

 ی مربوط اات. گیرد ی اموالی ک  در اختیار دارند، متعلق ب  یاحد ارزمینمی

 ها و شوراهای اسالمی  ایران. شخصیت حقوقی شهرداری1-2
شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات  در خصوصدر متون نانونی کشور، تصریحی 

ک  ب   1962کشوری صورت نگرفت  اات. نانون تعاریف ی ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 
، (9ی )ماده ، دهستان(2ی )ماده ریاتاتعریف یاحدهای تقسیمات کشوری در ایران اعم از 

( سرداخت ، شخصیت 3ی )ماده ی ااتان (7ی )ماده ، شهراتان(6ی )ماده ، بخش(4ی )ماده شهر
در عوض، شورای شهر، شهرداری ی دهیاری اات ک  شنااایی نکرده اات.  هاآنحقونی برای 

تلویحی  طورب نانون بلدی  شود. البت  ناگ ت  نماند ک  نخستین دارای شخصیت حقونی تلقی می
مصوب  نانون بلدی رییکرد شهر را دارای شخصیت حقونی دانست  بود. توضیح اینک  

ی شخصیت حقونی مشاب  مسئل نخستین نانون بلدی  در کشور نسبت ب   عنوانب  11/9/1286
 صریح ب  شهر شخصیت حقونی اعطا طورب با رییکرد فرانس  اات. در این نانون هرچند 

توان یجود چنین شخصیتی را فرض نحوی تدیین شده اات ک  مینشده، مواد مختلف آن ب 
این نانون ک  با هدف افزایش مشارکت اهالی در امور شهر تصویب شده بود،  1ی گرفت. ماده

ی دیم از ح ظ منافع شهر را یکی از دی مقصود اصلی تأایس بلدی  بیان کرده اات. در فقره
ی بلدی  نهاده های متعلق ب  شهر را بر عهدهی اموال منقول ی غیرمنقول ی ارمای ه، ادار2ی ماده

ذکر شده  4ی اات. یکی دیگر از سیامدهای مهم برخورداری از شخصیت حقونی در ماده
گون  معامالت نماید ی ب   تواند ب  اام شهر بیع ی شراء ی هری بلدی  میانجمن ی اداره»اات: 

علی  یانع نماید ی مدعی ی مدعی دعوا یت کند ی در محاکمات عدلی  انام جاهای الزم شکای
ی اند؛ همچون مادهنحوی از انحا در همین زمین  تدیین شدهدیگر مواد این نانون نیز ب «. شود

ها ی ها ی اواحل ریدخان ریها ی معابر ی ریدخان ها ی سیادهها ی میداناراضی کوچ )تعلق  2
 )برخورداری شهر از مهر مخصوص ب  خود(.  8ی ( ی مادهب  شهر هغیری  هایرآبز

ک  در ایان مشریطیت ی در رااتای منطق عدم تمرکز تصویب  1286نانون بلدی  مصوب 
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های تمرکزگرایی یی نرار گرفت الشعاع ایااتشده بود، در ایااط دیران رضاشاهی تحت
( ی تواط نانون بلدی  191: 1982 نیا،؛ مواوی ی حکمت142: 1971)اعیدی رضوانی، 

نسخ شد. از همین تاریخ بدین او، شخصیت حقونی شهر برای همیش  از  91/2/1913مصوب 
ی بلدی  دارای شخصیت حقونی ی شهر، ادارهجاب شود ی اپهر حقوق اداری کشور محو می

نقول ی غیرمنقول نانون اابق ک  از تعلق اموال م 2ی ی مادهجاب شود. برای مثال، نلمداد می
مواجهیم ک  یکی از اختیارات  1913در نانون  23ی ماده 9ب  شهر اخن گ ت  بود، با بند 

خرید اموال منقول ی  اموال منقول ی غیرمنقول متعلق ب  بلدی  ی ی بلدی  را فریشاداره
  ی اداره کردن اموال منقول»همین ماده مجدداً  8دانست  اات. بند غیرمنقول برای بلدی  
 کند.ی بلدی  نلمداد میرا از دیگر یفایف اداره« غیرمنقول  متعلق ب  بلدی 

ها ها ی انجمن شهرها ی نصبات، مواوم ب  نانون ااتقالل شهردارینانون تشکیل شهرداری
شهرداری  صراحتب نخستین نانونی اات ک   1928( مصوب 142: 1932)راتمی ی عامری، 

ملی بنگاهی را شهرداری  این نانون، 9ی کند. مادهاد میرا دارای شخصیت حقونی نلمد
اات. البت  در این نانون، یک رییکرد دیگان  در سیش  دارای شخصیت حقونیداند ک  می

ها اعطا شده، در برخی شخصیت حقونی ب  شهرداری 9ی گرفت  شده اات. با آنک  در ماده
ک   92ی ماده 9ی بند  1اات؛ مانند بند مواد این نانون شهر نیز دارای ایصاف شخص حقونی 

ترتیب از  اموال متعلق ب  شهر ی معامالت ب  نام شهر اخن گ ت  اات. نانون شهرداری ب 
خود، همان مسیر  9ی با شنااایی شخصیت حقونی برای شهرداری در ماده 1994مصوب 

 گیرد. را در سیش می 1928نانون مصوب 
نخستین  1992ها مصوب بانک ی ایناف ی هاشهرداری ی دیلت اراضی در خصوص نانون

ها را مورد تأکید نرار بر متن در عنوان خود نیز تعلق اموال ب  شهردارینانونی اات ک  عالیه
ی اموال شهر بیشتر از اموال شهرداری جاب دهد ی متعانب آن نانونگذار در نوانین دیگر نیز می

ک  در مواد  12/4/1946ها مصوب ی مالی شهردارینام یینآکند؛ مانند نانون بسیار مهم یاد می
کند تا اموال متعلق ب  شهر. بدین ترتیب در حال ها یاد میبیشتر از اموال شهرداری 48تا  42

ای عمومی، غیردیلتی ی مستقل ی دارای شخصیت حقونی اات )مدنی، حاضر شهرداری مؤاس 
یک اازمان عمومی  عنوانب دهیاری اتاها نیز (. شایان ذکر اات ک  در اطح ری248: 1983

شوند، شخصیت ی امور ریاتاها ایجاد میاداره منظورب غیردیلتی ک  تواط یزارت کشور ی 
 نانون تأایس دهیارهای خودک ا در ریاتاهای کشور(. 1ی حقونی مستقل دارد )ماده

اند، متون لمداد کردهدر کنار نوانینی ک  شهرداری یا دهیاری را دارای شخصیت حقونی ن
ی نوانین سیش از انقالب همچون نانون تشکیل نانونی دیگری نیز یجود دارد ک  در ادام 
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های مزبور شخصیت ک  برای انجمن 91/9/1943های شهراتان ی ااتان مصوب انجمن
اند. شخصیت شده نائلحقونی شنااایی کرده بود، برای شوراهای ااالمی نیز چنین شخصیتی 

نانون تشکیالت شوراهای ااالمی کشور  17ی ی مستقل برای شوراهای ااالمی در مادهحقون
شوراها دارای شخصیت حقونی بوده، »شنااایی شده اات. براااس این ماده  1961مصوب 
ی دعوا علی  اشخاص حقیقی ی حقونی ی دفاع در مقابل دعایی آنان علی  شورا را حق انام 

در  23/4/1982مورخ  719127ی ی شمارهدادگستری در نظری ی کل حقونی اداره«. دارند
شورای ااالمی شهر دارای شخصیت حقونی جدا از »همین زمین  اعالم کرده اات ک  

(. ناامی حامد در این زمین  121: 1988نژاد، )ب  نقل از حبیب« شخصیت دیلت اات
شخصیت حقونی مستقل، شورای ااالمی شهر اازمانی محلی اات ک  با داشتن »نویسد: می

 عنوانب های عمومی مربوط ب  شهر را ی بخشی از امور ی نیازمندیاختیار ی صالحیت اداره
؛ همچنین ن.ک: مدنی، 161: 1981)ناامی حامد، « عهده داردگیرنده ب یمتصمنهادی نافر ی 

ین ترمهمکی از ی عنوانب (. البت  ناگ ت  نماند ک  شورای شهر 432: 1981؛ هاشمی، 221: 1983
شوراهای ااالمی با یجود برخورداری از شخصیت حقونی مستقل، اموال مستقل نداشت  ی 

ی بند (. براااس تبصره113: 1988نژاد، امانت در اختیار دارد )حبیب طورب اموال شهرداری را 
 المیاا شوراهای امور مالی ی داخلی انتخابات تشکیالت، ی اجرایینام آیین 6ی ماده 11

 طریق از شورا مصوب یبودج  براااس شورا تدارکاتی ی مالی نیازهای» 1978مصوب  شهرها
از همین  21ی همچنین براااس ماده«. شد خواهد تأمین شهرداری یبودج  درآمدهای

 متعلق گیردمی نرار شورا در اختیار ک  غیرمنقول ی منقول از اعم شورا اموال یکلی »نام ، آیین
 تحویل شهرداری حسابانذی تواط مجلسیصورت طی باید ی اات مربوط اریشهرد ب 

بدین ترتیب در حقوق کنونی ایران، شهرداری، شوراهای «. گردد شورا دارخزان  ی رئیس
اند ی ااالمی ی دهیاری شخصیت حقونی دارند ی دارای اموال، نیریی انسانی ی درآمدهای ییژه

کنند. عدم شنااایی شخصیت حقونی برای خود سیگیری می دعایی را نیز برای خود ی ب  نام
شهر )ی اایر عنایین تقسیمات کشوری( حتی ابب شده اات ک  برای ا  شهر مجزا یک 

 تهران، شهری یمحدیده در» 12ی ی مادهشورای شهر ایجاد شود. در یانع، براااس تبصره
برداشت از م هوم شخصیت  این«. شودمی تشکیل شهر ااالمی شورای یک فقط تجریش ی ری

اندرکاران نظام نانونی کشور را ب  خود حقونی در نظام عدم تمرکز محلی همچنان ذهن دات
اعالم  26/11/1932مشغول کرده ی ب  همین ابب، طرح جامع مدیریت شهری ک  در تاریخ 

( ی نیز شهرداری 2ی یصول شده اات، همچنان ب  شخصیت مستقل شورای شهر )ماده
 کند. ( سافشاری می14ی )ماده
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برخورداری شورای شهر ی شهرداری از شخصیت حقونی مستقل موجب شده اات ک  
 1را مشخص کند؛ با این توضیح ک  بند  هاآننانونگذار مجبور شود ماهیت اازمانی 

ها را شهرداری 1979مصوب  غیردیلتی عمومی مؤاسات ی نهادها فهرات ی نانونیاحدهماده
 تأایس ی نانونیاحدهمادهمؤاسات عمومی غیردیلتی نلمداد کرده اات. از مصادیق 

ی عمومی ها را مؤاس نیز دهیاری 1977کشور مصوب  ریاتاهای در خودک ا هایدهیاری
غیردیلتی دانست  اات. البت  نانونگذار ماهیت حقونی شوراهای ااالمی را تعیین نکرده اات ی 

اند. برخی شوراهای ختل ی در این زمین  ارائ  کردهب  همین ابب، حقوندانان نظرهای م
ی مجلس شورای ااالمی ی را زیرمجموع  هاآنای اند، عدهی چهارم دانست ااالمی را نوه

(. راتمی ی 243-248: 1988اند )دشتی، ی یزارت کشور برشمردهبرخی دیگر نیز زیرمجموع 
  در این زمین  مطرح شده اات، در حسینی سوراردکانی سس از بررای مستوفای نظرهایی ک

نانون مدیریت خدمات  2ی در هر صورت، مطابق ذیل ماده»اند ک  نهایت ب  این نتیج  رایده
هایی ک  در نانون اااای نام برده شده اات در حکم ی اازمانکشوری ک  مقرر داشت  کلی 

ی دیلتی نلمداد مؤاس توان شوراهای ااالمی را نوعی شود، میی دیلتی شناخت  میمؤاس 
(. ریشن اات ک  اازمان عمومی غیردیلتی، 28: 1932)راتمی ی حسینی سوراردکانی، « کرد...

 هاآناند ک  ییژگی اصلی ی دیلتی ی نیز شرکت دیلتی از ابزارهای عدم تمرکز فنیمؤاس 
ی خاص اات ک  در برخورداری از شخصیت حقونی ی نیز فعالیت تخصصی در یک حوزه

د بعدی بررای شده اات. در یانع، این نهادها متنافر با مؤاسات عمومی در فرانس  هستند بن
 ریند ن  عدم تمرکز محلی. می شمارب ک  از ابزارهای عدم تمرکز فنی 

های با آنک  در فرانس  ی برخی دیگر از کشورهای همسو با حقوق اداری فرانس  مجتمع
اند، در شهراتان ی ااتان دارای شخصیت حقونی ارزمینی همچون کمون )شهر ی ریاتا(،

ایران تقسیمات کشوری اعم از ریاتا، شهر، بخش، شهراتان ی ااتان فاند شخصیت 
اند. ریشن اات ک  فقدان شخصیت حقونی برای تقسیمات کشوری بدین معناات ک  حقونی

اشخاص مستقل از  عنوانب  هاآنن  از نظر جدااازی  هاآنمرزبندی این تقسیمات ی ت کیک 
خواهد در آن اجرا شود. در ای اات ک  نظام عدم تراکم میهم بلک  برای تعیین محدیده

ی آنک  در خدمت عدم تمرکز محلی نرار گیرد، در جاب حقیقت، تقسیمات کشوری در ایران 
ااتان، ای ب  نام زدایی اات؛ بدین معنا ک  ااتانداران در محدیدهی تراکمرااتای اجرای برنام 

ای ب  نام بخش فعالیت ای ب  نام شهراتان ی بخشداران در محدیدهفرمانداران در محدیده
های اداری ی نهادهای انقالب های مذکور برای تمامی اازمانرعایت محدیده عالیهب کنند. می

 (. 69: 1983نیریهای نظامی ی امور انتخابات مجلس، الزم اات )مدنی،  جزب ااالمی نیز 
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 . صالحیت عام در امور محلی2
تواند عدم تمرکز محلی را با تمایز میان امور ملی ی محلی از موارد مهمی اات ک  نبود آن می

ری اازد. اگر دیلت مرکزی بتواند نیازهای محلی را در اطوح مختلف تردیدهای جدی ریب 
ن اتخاذ تصمیم در گیری کند ی در عوض، نهادهای محلی امکاتصمیم هاآنتشخیص دهد ی برای 

ها را نداشت  باشند، بعید اات ک  بتوان از عدم تمرکز محلی اخن گ ت. نگاهی ب  این زمین 
بیانگر ت ایت بنیادین بین این دی نظام  مسئل ی این رییکرد نظام حقونی ایران ی فرانس  در زمین 

، شاید نتوان رییکرد ایران اات. اگر بتوان رییکرد فرانس  را ذیل نظام عدم تمرکز محلی نرار داد
 شود. یل این موضوع بررای میت صب بندی کرد. در این بند را نیز ذیل همان عنوان دات 

 های سرزمینی فرانسه در امور محلی. صالحیت عام مجتمع2-1
در تقسیم صالحیت بین اشخاص حقوق عمومی در فرانس  اصل بر این اات ک  دیلت ی 

ی صالحیت عام ی مؤاسات عمومی دارای صالحیت خاص یا های ارزمینی دارامجتمع
(. ت ایت صالحیت عام Thoumelou, 2016: 31؛ 76: 1976یر، اند )دیمیشل ی ال لومیتخصصی

های جغرافیایی صالحیت هر یک های ارزمینی بیشتر ب  محدیدهدیلت با صالحیت عام مجتمع
گیری در ارای صالحیت عام تصمیمشود؛ بدین معنا ک  دیلت در اراار کشور دمربوط می

ی جغرافیایی مربوط ب  خود های ارزمینی تنها در محدیدهاات، اما مجتمع (3)خصوص امور ملی
 (11)گراییتوانند ب  اتخاذ تصمیم بپردازند. در مقابل، اصل تخصصمی (11)ی امور محلیی درباره

 هاآننوانین موجد برای بدین معناات ک  مؤاسات عمومی باید در چارچوب اهدافی ک  
 (. Waline, 2008: 50; Frier et Petit, 2014: 125مشخص کرده اات، فعالیت کنند )

های ارزمینی بدین معناات ک  این یاحدها در مجتمع (12)ب  هر حال، اصل صالحیت عام
ت شوند، بدین اینک  نیازی ب  احصای اختیاراتمام امور محلی خود دارای صالحیت شناخت  می

در نانون باشد. ب  بیان دیگر، این یاحدها در تمام امور محلی یا اموری ک  ب  منافع ی مصالح 
ی صریح نانونی گیری کنند، بدین آنک  نیازی ب  اجازهتوانند تصمیممرتبط اات، می (19)محل

  (.Thoumelou, 2016: 31 et 85; Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 18یجود داشت  باشد )
 61ی گیری ی افهارنظر در امور محلی ریش  در مادهها در تصمیمصالحیت عام کمون

ب  شهراتان ی ااتان نیز تسری یافت.  1382دارد ی تواط نانون  1884نانون بلدی  مصوب 
در خصوص ااختار ارزمینی جدید جمهوری، صالحیت عام شهراتان ی  2112ایت  7نانون 

 Verpeaux, Rimbault etها همچنان چنین صالحیتی دارند )کمونااتان را حذف کرد، یلی 

Waserman, 2016: 87ی (. در حال حاضر، براااس مادهL2121-29 های کد عمومی مجتمع
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کند. بر این اااس هر امر محلی امور کمون را تمشیت می (12)شورای شهر/ریاتا (14)،ارزمینی
گیرد ی در این امور، ن  دیلت مرکزی ی ن  نرار می شود، در اختیار شوراک  ب  کمون مربوط می

ی مذکور، توانند دخالت کنند. همچنین، براااس ذیل مادهاایر اشخاص حقوق عمومی نمی
ی امور مربوط ب  منافع محلی افهارنظر کند. در ی هم تواند دربارهشورای شهر/ریاتا می

خدمات عمومی ی انجام اموری را ک  ی هر گون  ی خود ارائ این شوراها در حوزه»نتیج  
(. البت  شوراها در 234: 1987)عباای، « ی غیرایاای ی حاکمیتی دارد، بر عهده دارندجنب 

مطلق آزاد نیستند ی با ا  محدیدیت  طورب ی آزاد امور محلی ی منافع محلی فرانس  در اداره
عملکرد بخش خصوصی ی آزادی  اند؛ ایل اینک  تصمیمات شوراها نباید مغایر باعمده مواج 

توانند در خصوص امری ک  تجاری ی صنعتی باشد؛ دیم اینک  یاحدهای ارزمینی نمی
یاگذار شده اات، دخالت کنند؛ اوم  -مانند دیلت -براااس نانون ب  دیگر اطوح اداری

 Verpeaux, Rimbault etاینک  شوراها حق دخالت در اموری ک  محلی نیست، ندارند )

Waserman, 2016: 90 های نانون اااای فرانس ، مجتمع 72اصل  9(. همچنین براااس بند
کنند. ارزمینی در چارچوب نانون ی از طریق شوراهای منتخب آزادان  امور محل را اداره می

اصلی بنیادین اات ک  هم بر نانونگذار عادی تحمیل  (16)ی آزاد یاحدهای ارزمینیاصل اداره
های محلی در برابر دیلت محافظت راجع یضع مقررات. این اصل از مجتمعشود ی هم بر ممی
ابب کند ی شورای نانون اااای این کشور در موارد مختلف نوانین مصوب سارلمان را ب می

ی امور در مخاطره انداختن این اصل مغایر با نانون اااای اعالم کرده اات. در نتیج  اداره
ی تواط نانون اااای صیانت شده اات ی حتی سارلمان های ارزمینمحلی تواط مجتمع

نادیده بگیرد. شورای دیلتی فرانس  نیز این اصل را یکی از اصول مربوط ب   آن راتواند نمی
 (. Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 52های بنیادین درنظر گرفت  اات )آزادی

 های احصایی شوراهای محلی در ایران. صالحیت2-2

در کنار عدم شنااایی شخصیت حقونی برای یاحدهای ارزمینی همچون ااتان، شهراتان 
گیر گیری در امور محلی نیز ب  شوراهای تصمیمیژه شهر ی ریاتا، صالحیت عام تصمیمیب ی 

... شوراها، »نانون اااای ذکر شده اات  7این یاحدها اعطا نشده اات. با آنک  در اصل 
ها از ، ریاتا ی نظایر این، بخش، شهر، محل، شهراتانااتان ، شورایااالمی شورای مجلس
راد شوراهای ااالمی در حال حاضر نظر میب ، «ی امور کشورندی اداره گیریتصمیم ارکان

ی امور کشور گیری ی ادارهنانون اااای آمده اات، از ارکان تصمیم 7برخالف آنچ  در اصل »
اصول فصل ه تم ک  ب  شوراها سرداخت  اات، برخالف انتظار در هیچ نیستند... در تمامی 
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ای نشده اازی ک  ذاتی شوراها باشد، اشارهمقررات ب  صالحیت -حتی امور محلی -ایزمین 
عنوان نهادهای حاکمیت محلی تر، شوراها ب عبارت ریشن(. ب 123: 1986)آنایی طوق، « اات
ی امور محلی ی هم گیری ی نیز یضع مقررات دربارهتصمیماالصول باید دارای صالحیت علی

ها باشند. حال آنک  امور ملی ی محلی در ایران ت کیک نشده اات ی همین آایب ک  مدت
اکنون مورد (، هم144-194: 1986سیش مورد توج  حقوندانان نرار گرفت  بود )آنایی طوق، 

اعالم یصول شده،  26/11/1932ر تاریخ کنندگان طرح جامع مدیریت شهری ک  دتوج  تدیین
ت کیک امور محلی از ملی با یاگذاری امور »این طرح  2ی ماده 9نرار گرفت  اات. در بند 
 از اصول حاکم بر نظام مدیریت شهری ایران نلمداد شده اات. « محلی ب  مدیریت شهری

بنای نانونی نظام ترین معنوان مهمنانون اااای جمهوری ااالمی ایران ب  111در اصل 
های اجتماعی، انتصادی، عمرانی، سیشبرد اریع  برنام »شوراهای ااالمی در کشور، در رااتای 

تنها نظارت بر «  بهداشتی، فرهنگی، آموزشی ی اایر امور رفاهی با توج  ب  مقتضیات محلی
گیری در تصمیم ی امور محل ب  شوراها یاگذار  شده اات؛ یعنی از نظر نانونگذار اااای،اداره

ی ی دیلت یا مؤاسات دیلتی اات ی تنها نظارت بر ادارهها بر عهدهامور مزبور ی اجرای آن
بدین او همین برداشت را از  1981ی شوراهاات. شورای نگهبان نیز از اال ها بر عهدهآن

ای نگهبان در داند. برای نمون ، شورها را محدید ب  نظارت مینقش شوراها ارائ  کرده اات ی آن
خود در خصوص طرح اصالح نانون تشکیالت، یفایف ی  12/8/1981افهارنظر مورخ  11بند 

صراحت، صالحیت شوراها را تنها انتخابات شوراهای ااالمی کشور ی انتخاب شهرداران ب 
زائد »ی اختیارات تصویبی شوراها را ی کلی « انتخاب شهردار»نظارتی دانست  ی مواردی همچون 

ی مجلس را نلمداد کرده ی در نتیج  مصوب « نانون اااای 111یفایف نظارتی موضوع اصل  بر
(. این رییکرد نانونگذار اااای 199-192: 1986مغایر نانون اااای دانست  اات )آنایی طوق، 

ی نیز شورای نگهبان ب  اختیارات شوراها یادگار متمم نانون اااای مشریط  اات ک  در اصل 
ها در اصالحات راجع ب  آنچ  ن ع عموم در آن اات اختیار انجمن»داشت: عار میخود اش 32

ها نظارت تام در ترین اختیار انجمنمهم»در نظام حقوق اااای مشریط  نیز «. نظارت تام دارد
(، 132: 1983را نداشتند )رحیمی، « ی اجرایی بود اما خود حق اندام ب  عمل اجراییکار نوه

تر بوده ی نظارت بر داتان ها گشادهمتمم نانون اااای مشریط  نسبت ب  انجمنهرچند رییکرد 
 ها یاگذار شده بود. تمام آنچ  ب  ن ع عموم محل بود، ب  آن

در مقایس  با شورای نگهبان، نانونگذار عادی رییکرد نسبتاً بهتری در خصوص شوراها داشت   
ودج  ی عوارض را برای شورای شهر شنااایی ی اختیاراتی همچون انتخاب شهردار یا تصویب ب

، 73، 76ی نظام عدم تمرکز محلی دانست. مواد توان شایست کرده اات، اما این اختیارات را نیز نمی
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نانون تشکیالت، یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی کشور ی انتخاب  88ی  87، 86، 81
ترتیب ب  بیان انون شوراها( ک  ب با اصالحات بعدی )بعد از این ن 1972مصوب  شهرداران

اند، ها سرداخت اختیارات ی صالحیت شوراهای ریاتا، بخش، شهر، شهراتان، ااتان ی عالی ااتان
هایی همچون در کنار اختیاراتی همچون انتخاب دهیار ی شهردار، اایر اختیارات شوراها را در نالب

اند ی بدین ترتیب، اختیارات خاصی ذکر کرده« ی سیشنهادارائ »ی « همکاری»، «مشارکت»، «نظارت»
این یاژگان بیش از (. »194: 1983بینی نشده اات )آنایی طوق، در امور محلی برای شوراها سیش

کایی ی سهنانگری در نلمری موضوعی آنک  از آبشخور ااتقالل، ابتکار عمل ی ریش، ژرف
اشد، بیانگر یابستگی این نهادها ب  های شورای ااالمی ارچشم  گرفت  باختیارات ی صالحیت

های غیرمستقل توان با ریشها ی مراجع اداری ی دیلتی اات. با این یصف چگون  میاازمان
های دیلت ی غیره ب  حجمی از اانی چون همکاری، سیگیری، تبیین ی توجی  ایااتط یلی

مرکزگرایی اات ب  ایستم عدم گری ک  از مبانی ی اصول تااتقالل، آزادی اراده، ابتکار ی آفرینش
  (. 113: 1988)گرجی ازندریانی، « تمرکز دات یافت

گیری ی افهارنظر در امور محلی در نظام حقونی ایران برخالف فرانس  صالحیت عام تصمیم
در کشور »نویسد: ی میدراتب برای یاحدهای محلی شنااایی نشده اات. عباای در همین زمین  

 عنوانب ین ی مقررات، در امور محلی، ن  شوراهای ااالمی شهر یا ریاتا ما با توج  ب  نوان
: 1931)عباای، « شوراهای سای  بلک  مقامات مرکزی ی نهادهای اجرایی دارای صالحیت عام هستند

ی اختیارات نهاد مهمی همچون شورای شهر آنچنان محدید ب  امور ، گسترهعالیهب (. 114
(، 82: 1939برند )کامیار، از آن تحت عنوان شورای شهرداری نام می شهرداری اات ک  حتی برخی

یچهار یادهد ک  از نگاهی ب  مقررات در خصوص یفایف شورای ااالمی شهر نشان می چراک 
ی گیری دربارهی مقرر برای این شورا، غالب موارد آن مرتبط با شهرداری اات ی تصمیمبند یفی  

(. این امر بیش از سیش بیانگر ضعف جایگاه 212: 1988شتی، اات )د تررنگکمخود شهر 
 (17)اند.های ارزمینی )همچون شهر ی ااتان( در ایران اات ک  فاند شخصیتی مستقلمجتمع

 . وجود نهادهای منتخب3
ی حقوق ی عدم تمرکز در نظری ی امور محلی تواط نهادهای منتخب اومین سای اداره

های ایجاد نظام عدم تمرکز محلی ارتقای مشارکت مردم ز فلس  اداری فرانس  اات. یکی ا
مربوط اات. از این منظر، یضعیت  هاآنی نخست ب  خود محل در اموری اات ک  در یهل 

شوراهای ااالمی ایران تا حدیدی مشاب  شوراهای محلی اات ک  در فرانس  در اطوح 
تعداد اعضای عضو شوراهای های ارزمینی یجود دارد. اما در خصوص مختلف مجتمع
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ی انتخاب های محلی در فرانس  ی نیز نحوهااالمی با تعداد اعضای عضو شوراهای مجتمع
های مستقیم یا غیرمستقیم اعضای شوراهای محلی ایران ی فرانس  در اطوح مختلف، ت ایت

 داشت  باشد.   هاآنتواند تأثیرات زیادی در عملکرد مت ایت زیادی دارد ک  می

 های سرزمینی فرانسه. شوراهای منتخب در مجتمع3-1
 عنوانب های فرانس  یک شورای منتخب دارند ک  ها ی ااتانها، شهراتانهر یک از کمون

کنند. گیر، تصمیمات مربوط ب  امور محلی کمون، شهراتان ی ااتان را اتخاذ مینهاد تصمیم
 (21)ی شورای ااتان (13)ای شهراتانگیر کمون ی شورنهاد تصمیم (18)شورای شهر/ریاتا

شوند. اعضای این شوراها در اطوح گیر شهراتان ی ااتان تلقی میترتیب نهاد تصمیمب 
 شوند. مستقیم تواط مردم انتخاب می طورب مختلف 

شود، ها تشکیل میتعداد اعضای شوراهای شهر/ریاتا در فرانس  ک  در هر یک از کمون
ن ر  111های کمتر از هاات. تعداد اعضای شورا در کمونکمون تابعی از تعداد جمعیت

 63ن ر جمعیت،  911111های دارای بیش از ن ر ی تعداد اعضای شورا در کمون 7جمعیت، 
ن ر اات. البت  شوراهای مربوط ب  ا  شهر مهم فرانس  اعضای بیشتری دارند: شورای شهر 

 (.  1عضو )جدیل  169رای شهر ساریس عضو ی شو 111عضو، شورای شهر مارای  79لیون 

تعداد اعضای شورای شهر/ روستا براساس جمعیت کمون در فرانسه  -3جدول 

(Thoumelou, 2016: 80) 

 تعداد اعضای شورا تعداد جمعیت تعداد اعضای شورا تعداد جمعیت

 42 23333تا  21111بین  7 111کمتر از 
 43 73333تا  61111بین  11 433تا  111بین 
 29 33333تا  81111بین  12 1433تا  211بین 
 22 143333تا  111111بین  13 2433تا  1211بین 
 23 133333تا  121111بین  29 9433تا  2211بین 
 61  243333تا  211111بین  27 4333تا  9211بین 
 62 233333تا  221111بین  23 3333تا  2111بین 
 63 911111بیش از  99 13333تا  11111بین 
 79 (431268لیون ) 92 23333تا  21111بین 
 111 (821696مارای ) 93 93333تا  91111بین 
 169 (2243372ساریس ) 49 43333تا  41111بین 
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برعکس، تعداد اعضای شورای شهراتان تابعی از جمعیت نبوده ی بلک  تابعی از تعداد 
در خصوص انتخابات  2119می  17های هر شهراتان اات. سس از تصویب نانون کانتون

ها یک مرد ی یک زن برای عضویت در شورای اعضای شوراهای شهراتان، از هر یک از کانتون
ها از یک شهراتان ب  شهراتان دیگر مت ایت اات. اما شوند. تعداد کانتونشهراتان انتخاب می

ن ر جمعیت نباید  211111 های با بیش ازها در هر یک از شهراتانبراااس نانون، تعداد کانتون
ن ر، تعداد  211111تا  121111هایی با جمعیت بین کانتون باشد. در شهراتان 17کمتر از 

 4122حدید  2119(. در اال Thoumelou, 2016: 110عدد باشد ) 19ها نباید کمتر از کانتون
 ان. کانتون برای هر شهرات 41متواط  طورب کانتون در فرانس  یجود داشت؛ یعنی 

تعداد اعضای شوراهای ااتان نیز همانند شوراهای شهر/ریاتا تابعی از جمعیت هر ااتان 
های اات، ب  همین ابب از ااتانی ب  ااتان دیگر مت ایت اات. کمترین اعضا از آن ااتان

عضو اات. بیشترین اعضا نیز از آن ااتان ایل دیفرانس  42عضو ی رئونیون با  41گوادلوپ با 
 .اتعضو ا 213زیت ساریس( با )با مرک

 در ایران هاآنی انتخاب . تعداد اعضای شوراهای اسالمی و نحوه3-2
 یا شهراتان شهر، ،بخش ریاتا، هر امور یاداره»نانون اااای  111با آنک  طبق اصل 

 ک  یردگمی صورت ااتان یا شهراتان شهر، ،بخش ،ده شورای نام ب  شورایی با نظارت ااتان
، اما در نوانینی ک  در اجرای این اصل ی اایر «کنندمی انتخاب محل همان مردم را آن اعضای

ی انتخاب تواط اصول مربوط ب  شوراها ب  تصویب مجلس شورای ااالمی رایده، ناعده
مردم همان محل ب  دالیل نامعلوم تنها برای شوراهای ریاتا ی شهر مورد سذیرش یانع شده 

شوند. حال مستقیم انتخاب می طورب ات. براااس نانون شوراها، تنها شورای ریاتا ی شهر ا
بخش  یمحدیده در یانع ریاتاهای شوراهای منتخب نمایندگان بین بخش از آنک  شورای

 یمحدیده در یانع هایبخش ی شهرها شوراهای نمایندگان از شهراتان (، شورای2ی )ماده
تابع   هایشهراتان شوراهای منتخب نمایندگان از ااتان (، شورای11 یشهراتان )ماده آن

 (14ی ها )مادهااتان شوراهای منتخب نمایندگان از هاااتان عالی ( ی شورای11ی )ماده
ی رییکرد نانون شوراهای محلی مصوب شورای توان ادام شود. این رییکرد را میانتخاب می

ر آن نیز از میان شوراهای ده، بخش، شهر، شهراتان ی دانست ک  د 1928انقالب در اال 
شدند. ب  هر حال در مستقیم تواط مردم انتخاب می طورب ااتان، تنها شورای ده ی شهر 

مقایس  با رییکرد نظام عدم تمرکز محلی فرانس  ک  در آن شوراهای محلی در تمام اطوح 
شوند، در ایران تنها حل انتخاب میمستقیم تواط مردم همان م طورب های ارزمینی مجتمع



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

61 

غیرمستقیم ی تواط خود  طورب شوراهای ریاتا ی شهر این یضعیت را دارند ی بانی شوراها 
 شوند. شوراها انتخاب می

ت ایت بارز دیگر نظام عدم تمرکز محلی فرانس  با نظام شوراهای ااالمی ایران، تعداد 
ران در مقایس  با تعداد اعضای شوراها در فرانس  ات. تعداد اعضای شوراها در ایهاآناعضای 

 ی ن ر ا  جمعیت ن ر 1211 تا ریاتاهای ااالمی شورای اعضای بسیار کمتر اات. تعداد
ن ر، تعداد اعضای شوراهای  سنج نیز شورای بخش ی جمعیت ن ر 1211 از بیش ریاتاهای

ن ر  21جمعیت( تا ن ر  21111ن ر )برای شهرهای کمتر از  2شهر براااس جمعیت از 
 (. 2)شورای شهر تهران( متغیر اات )جدیل 

 تعداد اعضای شوراهای اسالمی شهر براساس جمعیت -2جدول 

 البدلیعلاعضای  اعضای اصلی جمعیت

 9 2 هزار 21زیر 
 2 7 هزار 211هزار تا  21بین 
 6 3 هزار 211هزار تا  211بین 
 7 11 میلیون 1هزار تا  211بین 
 8 19 میلیون 2یلیون تا م 1بین 

 11 12 میلیون 2بیش از 
 11 21 تهران

 

ی  (شوراها نانون 11 یماده 2ی )تبصرهن ر  2حدانل تعداد اعضای شوراهای شهراتان 
 یها ی شهرهای آن شهراتان اات. براااس تبصرهحداکثر آن تابعی از تعداد ی جمعیت بخش

 هر شوراهای از ی ن ر یک بخش هر شورای تان ازنانون شوراها در شورای شهرا 11 یماده 1
 ی ن ر دی جمعیت ن ر هزار یکصد از بیش ی ن ر یک جمعیت ن ر هزار یکصد تا شهرها از یک
داشت. حدانل تعداد شورای ااتان نیز سنج ن ر ی حداکثر  خواهند عضویت ن ر ا  تهران شهر

د ک  از هر شهراتان حداکثر دی ن ر های آن ااتان با این نیآن تابعی اات از تعداد شهراتان
 منتخب نمایندگان از ها نیز ک توانند عضو شورای ااتان باشند. در شورای عالی ااتانمی

 از ی نماینده دی جمعیت، ن ر میلیون دی تا هایااتان شود، ازتشکیل می هاااتان شوراهای
 نماینده چهار تهران ااتان از ی نماینده ا  جمعیت، ن ر میلیون دی از بیش دارای هایااتان

عضو دارد ک  از  74شوراها(. در حال حاضر، این شورا  نانون 14 یدارند )ماده عضویت
 اند.های مختلف کشور انتخاب شدهااتان
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 گیرینتیجه
های مهم حقوق عمومی برای ارشکن کردن با آنک  عدم تمرکز محلی از ابزارها ی تکنیک

ااالری اات ی با آنک  ی امور جامع  ی تثبیت مردمدر اداره ندرت ی ارتقای مشارکت مردم
اند، نگاهی دنیق ب  در نوانین اااای خود مورد سذیرش نرار داده آن راکشورهای متعددی 

دهد ک  عدم تمرکز محلی در های شوراهای ااالمی نشان مییضعیت ایران ی تحلیل ییژگی
ی بنیادین گان ر یانع تنها یک مورد از عناصر ا ایران بیشتر شبی  افسان  اات تا یانعیت. د

عدم تمرکز محلی، یعنی برخورداری از نهادهای منتخب تا حدیدی در ایران مورد توج  یانع 
دیگر )شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات کشوری ی صالحیت  ترمهمشده ی دی مورد 

ار نرار نگرفت  اات. انتخابی گیری برای یاحدهای ارزمینی( مورد سذیرش نانونگذعام تصمیم
بودن شوراهای ااالمی نیز در مقایس  با نهادهای مشاب  در فرانس  هم از نظر تعداد اعضا ی هم 

 های جدی اات.از نظر مستقیم بودن انتخاب تواط مردم محل، دچار آایب
آن  شخص شنااایی کند ی برای عنوانب ی اینک  محل جغرافیایی را جاب نانونگذار ایران 

شخص حقوق عمومی حق ی تکلیف نائل شود، اشخاص حقونی دیگری همچون  عنوانب 
اشخاص حقونی ایجاد کرده اات تا فاهراً امور  عنوانب ها را شوراهای ااالمی ی شهرداری

ی ت کیک میان امور ملی ی امور جاب ، عالیهب مدیریت کنند. « امر فنی»یک  عنوانب محلی را 
تمامی امور محلی ب  یاحدهای ارزمینی، تنها بخشی از امور محلی ب   محلی ی یاگذاری

 هاآنهای دیگری ک  در امور ملی ب  شوراهای ااالمی یاگذار شده اات تا در کنار مسئولیت
، آن های دیلت مرکزی(همکاری، سیگیری، تبیین ی توجی  ایااتیاگذار شده اات )مانند 

شمارند ک  مورد نقد حجم ی کمها نیز آنچنان کمن مأموریتموارد اندک را نیز انجام دهند. ای
غالب حقوندانان حقوق عمومی یانع شده اات. غور در مشریح مذاکرات مجلس بررای 

دهد ک  بیش از آنک  م اهیمی همچون عدم تمرکز محلی نهایی نانون اااای نیز نشان می
رت مورد توج  بوده اات. ب  ی فصل ه تم باشد، اصل ااالمی مشو 7راهنمای تصویب اصل 

نانونگذار اااای ی نانونگذار عادی ح ظ اصول بنیادین ی  ینیز گویا دغدغ  اببهمین 
های حقوق اااای ی رعایت الزامات عدم تمرکز محلی نبوده اات. با یجود این، بررای نوشت 

محلی را در دهد ک  غالب نویسندگان یجود نظام عدم تمرکز حقوق اداری در ایران نشان می
راد این یک نظر میدانند. اما ب اند ی تنها نقدهایی را بر آن یارد میایران م ریض دانست 

خطاسوشی ی غمض عین بزرگ بر یک آایب جدی در نظام اداری کشور اات. عدم تمرکز 
گیری از مزایای یک تکنیک فراگیر در حقوق اداری محلی در ایران ب  معنای عدم امکان بهره

 شده ی ب  نوانین اااای کشورها راه یافت  اات. در فت ک  در کشورهای مختلف سذیر اات



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

62 

یانع، اگر ب  این آگاهی نرایم ک  یکی از ابزارهای مهم مشارکت مردم در امور محلی در ایران 
ب  فراموشی اپرده شده اات، تمرکز امور در ایران ی ااتیالی دیلت مرکزی بر مقدرات محلی 

سیامدهای نامطلوب آن ادام   یب  نهادهای موجود )شوراهای ااالمی( با هم  ی بسنده کردن
بدین منظور ضریری اات فقدان نظام عدم تمرکز محلی بیش از سیش مورد  یافت.خواهد 

مندان حقوق عمومی کشور نرار گیرد ی آثار راهبردی ی انتصادی این فقدان توج  دغدغ 
نانونگذار در بررای ی تصویب طرح جامع مدیریت . همچنین، شایست  اات ک  شودتحلیل 

شخصیت حقونی تقسیمات  ید ی دربارهکنتوج  بیشتری معطوف  مسئل شهری ب  این 
 کشوری ی نیز صالحیت عام یاحدهای محلی در امور محلی تأمل بیشتری انجام دهد. 
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 هایادداشت
 توان ب  موارد زیر اشاره کرد: برای مثال می .3

عدم تمرکز محلی در نظام حقونی ایران، شوراهای ااالمی شهر هستند ک  با ی بارز نمون » -
 (.22: 1931)امامی ی ااتوارانگری، « شوندرأی مستقیم مردم انتخاب می

های اداری غیرمتمرکز محلی ایجاد شده ک  ب  موجب نانون اااای ی نوانین عادی اازمان» -
مانند شوراهای محلی... شهرداری ی باشد یااط  یا با یااط  منتخب مردم محل میبی

 (.32: 1931)عباای، « دهیاری

هایی از عدم تمرکز محلی عبارت از دادن شخصیت حقونی حقوق عمومی ب  نهادهای بخش» -
 (.298: 1939)عباای، « باشدارزمین )شوراهای ریاتا، شهر، بخش، شهراتان ی ااتان( می

2. Collectivité territoriale. 

3. Établissements publics. 

4. les Collectivités à statut particulier 

5. décentralisation. 

6. Déconcentration. 

7. circonscription administrative. 

8. circonscription déconcentrée. 

9. affaires nationales. 

10. affaires locales. 

11. principe de spécialité. 

12. compétence générale. 

13. intérêt local. 

14. Code général des collectivités territoriales. 

15. conseil municipal. 

16. le principe de libre administration des collectivités territoriales. 

اعالم یصول شده، اختیارات  26/11/1932در تاریخ طرح جامع مدیریت شهری ک   6ی در ماده .31
 بیشتری در امور شهری ب  شورای شهر یاگذار شده اات.

18. conseil municipal. 

19. conseil départemental. 

20. conseil régional. 
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Abstract 

Territorial decentralization as one of the most important techniques 
for the administration of unitary states and people's participation in local 
affairs consists of recognizing for local and geographical authorities with 
legal personality and general competence of decision-making for their 
elected councils in local affairs. The importance of this principle is to the 
extent that some Constitutions as the France emphasize on it. This isn’t 
referred in the Constitution of Iran. Examining the Constitution of Iran 
with comparison with that of France indicate that although the city and 
village councils are directly elected by the people, territorial units such as 
city, departments and province lack legal personality and general 
competence of decision-making in local affairs. Thus, two components of 
territorial decentralization are not accepted in the legal system of Iran. 
Therefore, it seems that the Islamic councils are the manifestation of the 
principle of Islamic consultation and not of the territorial decentralization 
as it exists in the administrative law of France. The research method is 
analytic-comparative. 
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