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 دهیچک

امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و  گذاری،مقررات     
های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صالحیت خود در امور محلی صالحیت
منظور گذار در وضع مقرره بهکه هر نهاد مقرراتگونهگیرند. اما همانین نهادها قرار میادر زمره 

پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای نظارتتحقق کارامدی، شفافیت، 
گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو  در نظرمحلی نیز با 

یی بر این مقررات سامان یافته و از معضالت قضاها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت آن
رو ینازایابد. شود و اهداف چنین نظامی تحقق میممکن جلوگیری می نظام غیرمتمرکز تا حد

تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه  –نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی 
صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه هایی بهبایسته

گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و ، نظرات قانونوجو در قانون اساسیتحقیق حاضر با جست
ی، اصل مقتضیات محل یتصالح دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل

محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در 
تواند تحقق اهداف ررات محلی میدر وضع مق هاآنی محلی پرداخته است که رعایت گذارمقررات
 طور چشمگیری برآورده سازد.گذاری محلی خوب را بهمقررات
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Abstract 
 

Regulatory regulation is now a tool in the hands of public institutions to 
achieve their goals and competencies. Local councils also among these 
institutions within the scope of their competence in local affairs. But just as 
any regulator is required to adhere to some principles in enacting regulations 
to achieve efficiency, transparency, supervisability and promotion of 
accountability; local councils, considering their nature and scope of action, 
are required to observe some criteria in which ameliorate the regulation by 
these institutions and judicial review of their regulations. Therefore, the 
problems of the decentralized system are also avoided as much as possible 
and the goals of such a system are realized. The present article seeks to 
examine the specific requirements for the regulation of local councils by a 
descriptive-analytical approach. In this regard, the present article, by 
exploring the Constitution and the views of the Constitutional legislator and 
other laws and regulations and legal doctrine, has presented principles that 
can significantly meet the goals of good local regulation. 
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 مقدمه
که صالحیت  انددر نظام حقوقی ما شوراهای محلی از ارکان اداره امور کشور محسوب شده

های دیگر، مکلف یا مجاز به وضع صالحیت برعالوه یه را دارند والرعاالزماتخاذ تصمیمات 
مدار میان  مقررات و نظاماتی در امور محلی و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف

ارد، نظر وجود دهرچند در حدود صالحیت و شیوه اعمال این امر اختالفخود و مردم هستند، 
ها بدون هیچ تردیدی در زندگی و حقوق شهروندان تأثیر داشته و با این تصمیمات آن لکن

رو مقید کردن قلمرو از آن همواره وجود دارد. ازاین سوءاستفادهاقتدار، زمینه انحراف و 
هایی از پیش یستهباگذاری به قواعد و های این نهاد در حوزه مقرراتاختیارات و صالحیت

یری کرده و حقوق مردم را تضمین امر جلوگتواند از این شده نخستین گامی است که مییینتع
های غیرمتمرکز جلوگیری و به تحقق اهداف آن کمک کند. اما کند، همچنین از معایب نظام

اگر  چراکهسؤال این است که این اصول چیست و به چه نحو بر مقررات محلی حاکم است؟ 
اینکه کارامدی نهاد شوراها را با مشکل جدی مواجه  برنشود، عالوه خوبی وضعاین مقررات به

سازد، موجبات تضییع منافع عمومی و حقوق خصوصی شهروندان و بستری برای فساد و می
آورد، چراکه شوراها ناگزیر از گذاری محلی را فراهم میدر نهایت عدم تحقق اهداف مقررات

د و بدون رعایت این اصول زمینه عدم حسن وضع مقررات در حیطه صالحیت خود هستن
تضییع حقوق شهروندان فراهم خواهد شد. بر این اساس  تبعبهاجرای اداره امور محلی و 

موجب افزایش کیفیت نظارت بر  تنهانهرعایت اصول مزبور در وضع مقررات توسط شوراها 
رتقای کارامدی این نهاد و شود، بلکه در انتها به اپذیری شوراها مییتمسئولمقررات محلی و 

تاکنون  خصوص ینارغم این اهمیت، در مقررات برآمده از آن منجر خواهد شد. لکن علی
نداده است، هرچند اساتید و  قرارنحو خاص این موضوع را مورد توجه پژوهشی به

حقوق اداری و سیاسی ناظر بر مسائلی همچون ماهیت، محدوده صالحیت و  نظرانصاحب
، لکن از این منظر پژوهشی که به این اندهدوراها تحقیقات ارزشمندی ارائه کرجایگاه ش

موضوع پرداخته باشد، محقق نشده است که امید است این پژوهش تا حد امکان خأل موجود 
 در این حوزه را جبران کند. 

گذاری محلی با بر این اساس تحقیق حاضر بر مبنای صالحیت شوراهای محلی در مقررات
ای به توصیف و ها به روش کتابخانهتحلیلی، پس از گردآوری داده –فاده از روش توصیفیاست

گذاری شوراها و چارچوب ابتدا صالحیت مقررات ها پرداخته است. در این زمینهتحلیل یافته
به عنوان مقدمه الزم مورد توجه گرفته و در ادامه در وضع مقررات محلی به هاآنصالحیت 
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گذاری مطلوب از سوی شوراهای محلی مستلزم آن هایی که مقرراتات و ویژگیی الزامبررس
 است، پرداخته شده است.

 گذاری شوراهای محلی . صالحیت و چارچوب مقررات1
گذاری نتیجه تحول در نظریه تفکیک قوا و سیر دگرگونی این اصل است )زارعی و مقررات

های اصل تفکیک قوا دگرگونیلکن  (.212: 1999؛ اسدیان، 212: 1991عزیز محمدی، 
نحوی که در ، بهگذاشت یرتأثنیز  نهادها یگذارصورت غیرمستقیم بر گستره صالحیت قاعدهبه

ها، ابزار و نهادهای کالسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور ، شیوهسازوکارهاکنار 
اشخاص حقوقی حقوق بینی شد و در این زمینه، عمومی، اشکال و ابزار دیگری نیز پیش

گر( وارد عمل شدند. بر این اساس اوالً یمتنظعمومی خاص و مستقل از دولت )نهادهای 
دولت دیگر تنها فعال مایشاء در عرصه اداره امور عمومی نبوده و ثانیاً نهادهای عمومی 
کالسیک و حقوق سخت نیز تنها چارچوب سازمانی، شیوه و ابزار در تنظیم و ساماندهی 

ی متعاقب صالحیت هادگرگونی ،ترعبارت سادهبهط در حیات جمعی نیستند. رواب
صالحیت  سپس اعطایصورت ایجاد مراجع خاص و در ابتدا به گذاری دولت،مقررات

های قوه با انتزاع بخشی از صالحیتین اساس نیز بر هم .ها نمود یافتگذاری به آنقاعده
پذیرش صالحیت  ،ندشدیوی مردم محل انتخاب ممجریه و واگذاری آن به مراجعی که از س

کننده واقع همان منطقی که توجیه در. ناپذیر بودع اجتنابجاین مرا ایگذاری محلی برقاعده
محلی در وضع  نهادهایکننده صالحیت توجیه ،دشگذاری در قاعده همجریقوه صالحیت 

 یالحیت نهادهاان گفت امروزه صتوی که میاگونهبه (،H.Schack, 1983: 211) قواعد عام شد
های حقوقی گذاری در نظامبه بخشی از نظام قانون محلی نظاماتمنتخب محلی در وضع 

عنوان نهادهای حاکمیت محلی تبدیل شده است و شوراهای محلی در نظام حقوقی ما به
، االصول باید صالحیت وضع مقررات درباره امور محلی را داشته باشند )آقایی طوقعلی

 یبر اداره امور هر محل توسط اهال یشوراها مبن یجادبا توجه به فلسفه ا(، چراکه 129: 1921
 از اسالمی شورای مجلس کنار در شوراها اینکه بر مبنی اساسی قانونهمان محل و اصول 

 محلی گذاریمقررات حق شناسایی همچنین و هستند گیرییمتصم و کشور امور اداره ارکان
 برای تلویحی صورتبه محلی گذاریمقررات حق توان گفتیم شوراها اراتاختی حدود در

 طوربهالبته  1.(41 و 49: 1992پور،  ینیحس ی و)رستم است شده شناخته رسمیت به شوراها
توان وضع مقررات ینم هاآنقطع این صالحیت مقید به الزاماتی است که بدون در نظر گرفتن 

داشت. اما پیش از پرداخت به این الزامات شناخت چارچوب  نحو مطلوب را انتظارمحلی به
ترین اصل حاکم بر صالحیت شوراها در اییهپاعنوان صالحیت شوراها در وضع مقررات به
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 ینانماید. در این خصوص ناچار به ارائه معیارهایی هستیم که در یموضع مقررات ضروری 
صورت سلبی تواند بهو بعضی دیگر می نحو اثباتیزمینه برخی از اصول قانون اساسی به

 چنین معیارهای باشد.   دربردارنده
کننده چارچوب صالحیت شوراهای محلی باشد، اصل یینتعتواند یمین اصولی که ترمهماز 

، گرفته قرار. مطابق این اصل آنچه موضوع صالحیت شوراها استقانون اساسی  111
« یامور رفاه یرو سا ی، آموزشی، فرهنگیبهداشت ،ی، عمرانی، اقتصادیاجتماع یهابرنامه»

رو موضوع صالحیت شوراها برخی امور اداری و اجرایی است که اصوالً در است. ازاین
 یتقدرت و حاکم یکپارچگی،به گیرند و یی قرار میتمرکززداهای غیرمتمرکز موضوع نظام
توان امور سیاسی، امنیتی و ین اساس میبر همو  (29: 1991آورند )قاضی، یوارد نم یالطمه
یی را از شمول این موارد خارج دانست. البته قانون اساسی درباره اینکه چه مواردی قضا

عادی در طول  گذارقانونگیرند، ساکت است و های موضوع این اصل قرار میمشمول برنامه
تخاب و برکناری ها بوده، همچون انادوار گذشته مواردی را که بیشتر ناظر بر امور شهرداری

های شهرداری، تأیید صورت جامع درآمد و هزینه نامهشهردار و دهیار، تصویب آیین
شهرداری، تصویب بودجه، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و برخی وظایف 

هرچند در  2نظارتی و همکاری را در صالحیت برخی از اقسام شوراهای محلی قرار داده است.
هایی نیز از سوی شورای نگهبان در مقام بررسی عدم مغایرت الحیتمواقعی چنین ص

های نظارتی قانون اساسی و صالحیت 111مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایر اصل 
  9شوراهای محلی دانسته شده است.

بر معیارهای اثباتی، قانون اساسی واجد معیارهای سلبی نیز در که گفتیم، عالوهگونههماناما 
و بر این اساس آن دسته از موضوعاتی که در صالحیت  ستن چارچوب صالحیت شوراهاییتع

شود و در است، از شمول صالحیت شوراها خارج می گرفته قرارنهادهای اساسی دیگر 
توان به اصول مربوط به صالحیت سایر نهادهای گذاری شوراها میخصوص صالحیت مقرره

ین این اصول، اصول مربوط به موضوعاتی است ترمهماز  گذار به معنای عام اشاره کرد.مقرره
و در نتیجه از شمول صالحیت شوراها خارج است. در این خصوص  4که ماهیت تقنینی دارد

نامه مستقل و اجرایی قوانین یینآیت مقامات قوه مجریه در وضع صالحتوان به همچنین می
 یبرانامه یینآساسی، صالحیت وضع قانون ا 192اشاره کرد. با این توضیح که مطابق اصل 

ی و همچنین وضع ادار یهاسازمان یمو تنظ ینقوان یاجرا ینو تأم یادار یفانجام وظا
های متشکل از چند ، هیأت وزیران و کمیسیونوزراهریک از  بر عهدهنامه اجرایی قوانین یینآ

رو شوراها حق تفویض از سوی هیأت وزیران( قرار گرفته است. ازاین در صورتوزیر )
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ندارند در این موارد  مقرره وضع کنند. البته این امر نافی این نیست که شوراها در راستای 
گذاری باشند، صالحیت خود ناظر بر امور محلی واجد صالحیت مقرره در حوزهاجرای قوانین 

ظایف و که مراجع دیگر مانند قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز در حوزه وگونههمان
و حتی عدم رعایت  2نامه اجرایی قوانین هستنداختیارات خود واجد صالحیت تصویب آیین
   1شود.این صالحیت مغایر قانون اساسی محسوب می

 و اصول حاکم بر مقررات محلی  الزامات. 2
گذاری محلی از سوی شوراها مشخص شد، نوبت به حال که تا حدودی چارچوب مقررات

رسد که نسبت به وضع چنین مقرراتی از سوی شوراها و اصولی میبررسی الزامات 
سو تنظیم مقررات توسط ، تا بتوان با الزام شوراها به رعایت این موارد، از یکاستالرعایه الزم

این نهادها و نظارت قضایی بر مقررات محلی را سامان بخشید و از سوی دیگر تا حد امکان از 
متمرکز، دوری کرد و اهداف چنین نظامی را محقق ساخت. البته معایب متصور برای نظام غیر

توان منحصر به نوع خاصی از مقرره، از جمله مقررات طور قطع بخشی از این اصول را نمیبه
گذاری در مفهوم عام آن حاکم است. اصولی همچون شفافیت، محلی دانست، بلکه بر مقررات

بودن،  روزبهو انسجام، دسترسی، عدم تبعیض،  یری، انتظار مشروع، ثباتپذنظارتتناسب، 
 و واقعی، شفافیت نیازهای به بودن بودن، معطوف سنجش قابل اجرا بودن و قابل

از این قبیل اصول هستند که در دکترین حقوقی و همچنین اسناد مختلف  محوری،عدالت
ست و نسبت به هر ی و اداری قابل مشاهده اگذارقانونهای کلی نظام حقوقی از جمله سیاست

آن دسته از اصولی مورد  نوشتار ینایرمحلی حاکم است. لکن در و غای اعم از محلی مقرره
نحو خاص ناظر بر چارچوب صالحیت خاص شوراها در وضع مقررات توجه است که به

گذاری نیز تواند با اصول عام حاکم بر مقرراتیم، هرچند در مواردی این اصول استمحلی 
ها نسبت به اک داشته باشد. اما مسئله موردتوجه در این زمینه، وضعیت خاص آنوجه اشتر

. بر این اساس مبتنی بر اصول قانون اساسی و ستگذاری محلی از سوی شوراهامقررات
 گذاری محلی به بررسی این اصول و الزامات خواهیم پرداخت.اهداف و فلسفه مقررات

 . اصل حاکمیت قانون2-1
گرایی، قانونیت، بخش مفاهیم و اصول دیگری مانند قانون اساسیالهامانون اصل حاکمیت ق

صالحیت، مسئولیت، پاسخگویی، کنترل قضایی و تفکیک قوا و دیگر اصول و مفاهیم مرتبط 
(. مطابق این اصل مقامات باید قدرت و اختیارات خود را در 2: 1922است )مرکز مالمیری، 

وسط مقنن قرار دهند و در هر جایی که مقرره قانونی یا اذنی ای تشدهچارچوب از پیش تعیین
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نژاد، وجود نداشت، حقی برای آن نشناسند و از ورود به آن موضوع خودداری ورزند )قشقایی
رو اقتضای حاکمیت قانون آن است که عملکرد و تصمیمات مقامات و (. ازاین124: 1992

مراتب هنجارهای حقوقی صورت رعایت سلسلهمراجع حکومتی در قالب قانون در کلیت آن با 
تنها بر مقررات رو، این اصل نه(. ازاین44و  49: 1، ج 1929گیرد )امامی و استوار سنگری، 

شود. اما در ای هر نظام حقوقی محسوب میمحلی حاکم است، بلکه اصل بنیادین و پایه
قانون اساسی جمهوری  112بر اینکه اصل خصوص مقررات محلی در نظام حقوقی ما عالوه

، فهم باشد کشور قوانینمخالف  نبایدشوراها  صراحت مقرر داشته تصمیماتاسالمی ایران به
عنوان اساس اصل حاکمیت قانون مراتب هنجارهای حقوقی بهجایگاه مقررات محلی در سلسله

یت توان چارچوب تبعاز اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه با درک چنین جایگاهی می
مقررات محلی از اصل حاکمیت قانون را فهمید. همچنین اصل حاکمیت قانون واجد ابعاد 
خاصی است که در ارتباط با محدوده صالحیت شوراها در وضع مقررات محلی جایگاه 

 کند. ای پیدا میویژه
طور قطع مراتب هنجارهای حقوقی باید گفت بهدر خصوص جایگاه مقررات محلی در سلسله

قانون اساسی، اعم از قانون اساسی و قوانین عادی است و در  112در اصل « قوانین»از  مقصود
تبع مراتب هنجارهای حقوقی ذیل قوانین اساسی و عادی و بهنتیجه مقررات محلی در سلسله

تری از هنجارهایی که نسبت به این قواعد در مرتبه باالتری قرار دارند، واقع در مرتبه پایین
ای که در خصوص این مفهوم وجود دارد این است که آیا شوراها در اما مسئلهشوند. می

گذاری محلی ملزم به رعایت مقررات مادون قانون نیز هستند یا خیر، چراکه در اصل مقررات
ای نداشته است. های دولتی اشارهنامهصرفاً به قوانین اشاره شده و  به مقرراتی مانند آیین 112

قانون اساسی، نوعی استقالل شوراها در حیطه وظایف خود  119گرچه از اصل ادر این زمینه 
که اشاره شد، صرفاً گونههماننیز  112گردد و اصل یماز قوه مجریه و مقامات آن مستنبط 

الرعایه توسط شوراها در هنجارهای الزم عنوانبهنحو مطلق موازین شرع و قوانین را به
ست، اما از ظاهر مفاد قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات تصمیمات خود قلمداد کرده ا

با اصالحات و الحاقات  1/9/1912شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب 
مقررات »گذار عادی، مصوبات شوراها را ذیل شود که قانونیمگونه استنباط ینا 1بعدی(
قرار داده است. حتی اطالق عبارت های دولتی است، نامهیینآکه مصداق اجالی آن « کشور

ها را در ها و دستورالعملآور کشوری از جمله بخشنامههمه مصوبات الزام« مقررات کشور»
ترین مرتبه یینپاگیرد و چنین امری باعث نوعی تقلیل جایگاه شوراها در وضع مقررات به یبرم

وارد بر نحوه تقریر چنین  (. لکن فارغ از ایراد12: 1992شود )فقیه الریجانی، محسوب می
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منزله برتری مقررات تواند بهینمحکمی، باید گفت با وجود چنین ظاهری نیز حکم مزبور 
مرجع توسط مرجع  یک نظامات امکان نقض دولتی نسبت به مقررات محلی باشد، چراکه عدم

نحو اند بهتویمیست و این زمینه ن نخست نظامات مرجع برتر یگاهجا به معنای الزاماً یگر،د
داشته تبه قرار مر یکدر  اعتبار قواعد به لحاظ این استممکن  عکس نیز صادق باشد، چراکه

 نقض ، امکانیا بنا به دالیلی خاص هاآن یتخصص یهامتفاوت بودن حوزه یلدلاما به باشند،
در خصوص رابطه مقررات محلی  عرض وجود نداشته باشد.آن قاعده توسط مرجع هم

 عرضهمرسد چنین ارتباطی وجود دارد و یمنظر ها با سایر مقررات دولتی نیز بهمصوب شورا
کدام حق ندارند در حیطه صالحیت دیگر ورود یچهشوند و یمبا مقررات دولتی محسوب 

که شوراها در مقام وضع مقرره مکلف به رعایت صالحیت گونههمانکنند. بر همین اساس 
ی هستند، مراجع مزبور نیز مکلف به رعایت گذاررراتمقدر  گذارمقرراتسایر مراجع 

بین  مراتبسلسلهجای اصل عبارت دیگر بهاند. بهصالحیت شوراها در وضع مقررات محلی
 مقررات ملی و محلی باید قائل به اصل صالحیت مرجع وضع مقررات باشیم.

ر بر جایگاه اصل اصل حاکمیت قانون در ارتباط با مقررات محلی، ناظ در خصوصنکته دیگر 
به یرمتمرکز غدر نظام  یادار مومتیتحول قدلیل حاکمیت قانون نسبت به مقررات محلی به

 نیبلکه ا ،وجود ندارد یمومتیقدر حقیقت  یرمتمرکزمعنا که در نظام غنیبد ؛است یمدارقانون
 دینبا یمحل یهامینظام مقررات و تصم نیدر ا .شودیآن م نیگزیاست که جا یمدارقانون

مقررات  انیمطمئن، م یبسان ضامن یمدارصورت اصل قانوننیباشند و بد نیقوان مخالف
در  یمل یموجود در نظام حقوق گرید موضوعه یو هنجارها یشده توسط مراجع محلوضع

(. 24: 1929)ویژه،  کندمی استوار برقرار یارتباط رمتمرکزینظام غ یمراتب هنجارهاسلسله
سبب بر آثاری که بر تمامی هنجارهای حقوقی دارد، بهکمیت قانون عالوهرو اصل حاازاین

 ی خاص رابطه قوه مرکزی با نهادهای محلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.سازوکارها

 یت محلیاصل صالح. 2-2
در سطح موضوعات کالن و مربوط به حوزه  اغلباست که  یقوا در زمره اصول یکتفک اصل

 یمرزها ییناصل در تع ینا لکن. شودمطرح می یاسیقدرت س یعه توزو نحو یحقوق اساس
به  یدر حقوق ادار مزبور اصل صورت که، بدیناست یتحائز اهم یزن یحوزه حقوق ادار

صالحیت به معنای قدرت بر (. 122: 1991زاده، )موسی شودیفروکاست م «یتاصل صالح»
ل و اقداماتی است که به لحاظ قانونی انجام عمل اداری یا قدرت بر تعیین مجموعه اعما

(، البته در حقوق عمومی برخالف 91: 1994زاده، ها بر عهده اداره است )فالحاجرای آن
ینکه صالحیتی به احقوق خصوصی اصل بر عدم صالحیت مقام عمومی و اداری است، مگر 
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ومی یا موجب قانون به وی داده شده باشد، لکن چنین اصلی در مورد اشخاص حقوق عم
همان حاکمیت با مردم برقرار است و نه بین اشخاص حقوق عمومی یا قوا و نهادهای 

ی اثربخشحاکمیتی، چراکه اصل حاکم بر روابط بین قوا و نهادهای حاکمیتی، اصل کارامدی و 
باشد، مطلوب  اثربخشاست. با این توضیح که اگر نوع روابط قوا در نظام حقوقی کارامد و 

اختصاص یک  در خصوصباید در این زمینه تفسیر شود. به تعبیری اگر است و قانون 
صالحیت به یک مقام یا مرجع حاکمیتی با مرجعی دیگر در حاکمیت تردیدی حاصل شد، باید 

اصل کارامدی به این مسئله پرداخت، چراکه بنابر اصلی دیگر، قانون اساسی بناست از  بر یمبتن
 (.21: 1991زاده و همکاران، ی را تعریف کند )فالحنظر ساختاری نظام کامل و هماهنگ

 یهایتمحدود به صالح یو ادار یشود مقامات عمومیفرض مچنین اصلی اوالً براساس 
و نتیجه آن  (111: 1999هداوند و مشهدی، ) ها هستند( به آنی یا ذاتیاهسته یف)وظا ییاعطا

 مراجع یرسا یاهسته یهایتحو صال یفدر وظاو مراجع اداری  دخالت مقامات یتممنوع
و ثانیاً در صورت تردید در صالحیت بین نهادهای عمومی، صالحیت به نهادی  است

  .اختصاص دارد که نتیجه آن کارامدی نظام اداره امور عمومی است
شود که یمگذاری محلی اصل مزبور به اصل صالحیت محلی تعبیر اما در خصوص مقررات

توان آن را اصل بنیادین حاکم بر اری محلی ضروری است و میگذرعایت آن در مقررات
تواند گذاری محلی از سوی نهادهای محلی دانست، چراکه اگرچه اصل مزبور خود میمقررات

یت به اینکه اساساً هدف از اعطای با عنااز شقوق اصل کلی حاکمیت قانون قلمداد شود، 
ور محلی از سوی نهادهای برآمده از همان گذاری به نهاد محلی، تنظیم امصالحیت مقررات
در رو چنین اصلی در ارتباط با این دسته از مقررات اهمیت بسزایی دارد. محل است، ازاین

 ینبه اصول مربوط به ا یبا نگاه در قانون اساسی ما نیز شوراها یتچارچوب صالح یینتع
 یآن دسته از امور عموم رشوراها ناظر ب یتکه صالح شودیمشخص م 111اصل  یژهونهاد به

است که موضوع  یامور عموم یجنبه محل یگرعبارت دبه یادارد  یاست که جنبه محل
عنوان اصل، شوراها به ینچراکه مطابق ا، گرفته است راراصل ق ینشوراها در ا یتصالح

را فراهم  یامور مختلف محل یشرفتمردم در پ یمشارکت و همکار ینهکه زم یسازوکار
رو، شوراهای محلی نیز ینازا (92: 1999 یرزاده کوهشاهی،در نظر گرفته شده است )م کند،یم

گذار در وضع مقررات ملزم به رعایت چنین اصلی هستند. گیر و مقرراتعنوان نهاد تصمیمبه
گیری عنوان نهاد غیرمتمرکز، تصمیمبا این توضیح که هسته مرکزی و ذاتی صالحیت شوراها به

گذاری در گفته، نهاد مزبور حق مقررهمحلی است و مطابق اصل پیشدر خصوص امور 
عنوان هسته مرکزی صالحیت قوه مرکزی را ندارد و در صورت تجاوز خصوص امور ملی به
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، تعیین دامنه رو ینهماز حدود این صالحیت، مقرره مزبور قابلیت ابطال را خواهد داشت و از 
یابد. در این یمیت اهملی صالحیت نهاد محلی عنوان چارچوب اصو حدود امور محلی به

، به آن دسته از «امور عمومی»عنوان یکی از اقسام به« امور محلی»کلی  طوربهزمینه باید گفت 
گیرد و یبرم در را ینیمع محل و یهمردم ناح آن ثمرات و شود که منافعامور عمومی اطالق می

نحوه اداره این امور به رسمیت  کز برایبراساس همین شاخص اصلی است که شیوه عدم تمر
عبارتی این دسته از امور عمومی هم از (. به11: 1929شناخته شده یا توجیه شده است )ویژه، 

ی دارند که فردمنحصربههای حیث کمی و هم از حیث ماهوی و نظام حقوقی حاکم ویژگی
یرمتمرکز در غهای اصلی نظام سازد و از اولین شروطها را از سایر امور عمومی متمایز میآن

اینکه  در خصوص(. اما 111: 1922زاده، شوند )رضاییکشورهای بسیط محسوب می
مختصات و ماهیت این امور چیست، باید گفت اگرچه مباحث زیادی تاکنون در خصوص 

عنوان مبنای چنین نظامی به« امر محلی»عناصر و تعریف نظام غیرمتمرکز صورت گرفته، مفهوم 
شده و نیز تعاریف ارائه شدهبه تعاریف بیان با توجهتر مورد توجه قرار گرفته است. هرچند کم

توان نتیجه گرفت که امر محلی اوالً امری ، می2از نظام عدم تمرکز و نهادهای غیرمتمرکز
 بر عهدهو در محدوده جغرافیایی معین  استمربوط به نیازهای محلی  اصوالًعمومی است که 

خاصی گذاشته شده که اصوالً منتخب همان محل هستند؛ ثانیاً ماهیت اداری و اجرایی نهادهای 
دارد؛ ثالثاً صالحیت اداره چنین اموری از سوی حکومت مرکزی و به موجب قانون به این 
نهادها اعطا شده است؛ رابعاً نفع و لزوم رعایت مقتضیات محلی در شناسایی این امور نقش 

منابع تأمین مالی و شخصیت حقوقی نهادهای متولی این امور مستقل از اساسی دارد؛ خامساً 
عبارت است از آن دسته از امور عمومی که « امور محلی»توان گفت دولت است. بنابراین می

ای از تقسیمات کشوری ماهیت اداری و اجرایی داشته و مربوط به منافع و مصالح خاص منطقه
ی داوطلبانه مردمی و کاستن از بار هامشارکتی جلب است و به موجب قانون و در راستا

صالح و نمایندگان منتخب مردم یذدولت مرکزی، اداره این امور از سوی دولت به نهادهای 
 محلی با داشتن استقالل نسبی از دولت واگذار شده است. 

امور  اما مسئله حائز اهمیت در خصوص این دسته از امور عمومی، مالک و معیار تشخیص این
به عنوان شاخص اصلی صالحیت نهادهای محلی « امور ملی»عبارت دیگر تفکیک آن با یا به

حد  یمحل و یامور مل یانم توانینم یقدق و یطور کلبه هرچنداست. در این زمینه باید گفت 
و نامشخص بودن این مرز بین امور ملی و محلی ریشه بسیاری  کرد یجادمطلق ا نحوفاصلی به

 یک به جوامع همه درامور  ینا یکتفک( و در واقع 112: 1929کالت است )نوذرپور، از مش
 کشورها همه یبرا یعموم و یکل یاتابع قاعدهاست و  انعطاف قابل و گیردینم صورت نحو
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کشوری و جغرافیایی، نژادی، عوامل اقتصادی، سیاسی،  یماتبلکه با توجه به تقس یست،ن
های گوناگونی وجود خواهد داشت )نوین، خی و عرف مرزبندیاجتماعی و نیز سوابق تاری

 جزء یامر دارد امکان خاص یطشرا و یزمان مقطع یک در که صورت ینا(. به 129: 1991
شود و در مکان و زمان دیگری همان امر، جزئی از امور محلی قلمداد شود  یتلق یمل امور

ایت به تعریف این امور، معیارهایی از جمله توان با عنطور کلی میلکن به. (41: 1921)مقیمی، 
تأمین منافع محلی و جلب رضایت مردم محل، انتساب به نهادهای محلی و دایره تأثیر آن را 

توان معیارهایی ثابت و مسلم یت به نکته مذکور چنین ضوابطی را نمیبا عنادر نظر گرفت، اما 
گذار در شناسایی شود، نظر قانونواقع میمالک قطعی  آنچه هزمین ینارو در تلقی کرد، ازاین

این امور است، چراکه یکی از ارکان نظام عدم تمرکز، تعیین دامنه صالحیت نهادهای 
( و صالحیت این نهادها ناظر بر امور 11: 1991گذار است )عباسی، غیرمتمرکز از سوی قانون

نوع این امور را مشخص  گذار است که در نهایت دامنه ومحلی است و در نتیجه این قانون
 یاراخت در ی رامحل یعموم امور قانون، وضع یقطر ازگذار قانونکند. با این توضیح که می

های مختلفی برای تعیین این شیوه است ذکر شایان البته .دهدیم قرار یمحل ینهادها و مقامات
ظام حقوقی کشور ما توان گفت در نکلی می طوربهگذار وجود دارد، ولی امور از سوی قانون

ترتیب که اصل بر آن آن تصریح شود، بدین برخالفاصل بر ملی بودن امور است، مگر اینکه 
های ملی و در بینی شوند و مابقی امور جزء صالحیتصراحت پیشاست که امور محلی باید به
بایست رو در صورت تردید در تشخیص این امور میگیرد. ازاینیماختیار دولت مرکزی قرار 

 (.112: 1922نژاد، اصل را بر ملی بودن امر مزبور دانست )حبیب

 . اصل رعایت مقتضیات محلی2-3
 ترآسان اجرای بهکمک  حقیقت کلی در طوربه« ی محلیگذارمقررات»فلسفه تأسیس نهاد 

 میان و تناسب امور محلی مقتضیات و هابه ضرورت از حیث توجه مناطق در مقررات
(. 14: 1929است )نوروزی،  بوده مناطق این در موجود شرایط و با مقتضیات محلی تصمیمات

 با مقررات واضع مقام یکاف آشنایی گذاری،مقررات امر در مسائل مهم از یکیکه  شرح این با
 دالیل از یکی رسدمی نظربهکه  موضوعی گذاری است،مربوط به موضوع مقررات مقتضیات

 جمهوری حقوقی نظام درکننده اداره و گیرتصمیمارکان  از وان یکیعنبه شوراها دادن قرار
و در بیان اهداف تشکیل شوراهای محلی نیز  111ایران بوده است. این امر در اصل  اسالمی

غایت تشکیل شوراها از یک نظر تأمین همکاری مردم  صورت که اگرچهبیان شده است؛ بدین
مقتضیات محلی در اداره امور مناطق است و این دو مؤلفه است، اما از بعد دیگر در نظر گرفتن 

 روند.شمار میاز ارکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی به
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عنوان فلسفه اصلی تأسیس نهادهای محلی، اعطای یی بهتمرکززداهمچنین مبنای اصلی 
 در نظرا نحوی که قادر باشند بحجمی از استقالل و صالحیت به واحدهای محلی است، به

گیری و مدیریت در این امور سازی، تصمیمیمتصمگرفتن اقتضائات امور محلی، به 
چراکه عدم تمرکز عبارت است از دادن  (،119: 1922بپردازند )گرجی ازندریانی، 

آزادانه اداره شوند و  طوربههایی از سرزمین تا شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش
ختیارات اداری که به این واحدهای سرزمینی اعطا شده به موجب قانون، در چارچوب ا

یی تمرکززدارو ازاین(. 222: 1921گیری در امور محلی بپردازند )عباسی، یمتصماست، به 
ضامنی برای بهترین سنجش نیازهای عمومی در سطح محلی و یافتن پاسخ مناسب نسبت 

ویژه در ارائه فرایند اداری بهشود که در نهایت باید به بهبود به این نیازها محسوب می
 (.12: 1929خدمات عمومی منجر شود )ویژه، 

بینی صالحیت وضع مقررات توسط نهاد یشپبنابراین یکی از مبانی اساسی تشکیل شوراها و 
صراحت در اصل توان رعایت مقتضیات محلی در اداره امور محلی دانست که بهمحلی را می

نحو خاص در تردید این مهم باید بهشده است. بیقانون اساسی بر آن تأکید  111
عنوان یکی از گذاری محلی مورد توجه باشد و عدم رعایت این مقتضیات باید بهمقررات

یب شوراها در وضع مقررات ترت یناشود، لحاظ شود. به مواردی که موجب ابطال مقررات می
مقتضیات در مقررات مصوب خود  باید با ارائه توضیحات و مستندات الزم نحوه توجه به این

را در  یمحل یسازوکارهاچنین اقتضائاتی  بر یبا وضع مقررات مبتنرا روشن سازند و 
مهم در این زمینه، مرجع و ضابطه احراز رعایت  اما نکته. بخشندها بهبود با چالش یاروییرو

قطع مرجع  طوربه، چراکه استگذاری محلی از سوی نهاد محلی چنین اقتضائاتی در مقررات
اولیه رعایت مقتضیات محلی در مقررات محلی، خود نهاد محلی است. اما اگر بخواهیم چنین 

گذاری محلی تلقی کنیم، ناچار به تشخیص انحراف از این الرعایه در مقرراتامری را اصل الزم
سایی یت به فلسفه شنابا عناگذاری محلی هستیم. در این زمینه باید گفت اصل در مقررات

گرفتن اقتضائات مزبور در مقررات  در نظرگذاری محلی برای شوراها، صالحیت مقررات
شود و در نتیجه عدم رعایت اقتضائات محلی مصوب شوراها ضرورتاً یک اصل محسوب می

توجهی به این اقتضائات در مقررات محلی باید از سوی مرجع ناظر با ارائه مدارک و دالیل بی
 اثبات شود.

مبتنی بر  منطقه به هر مربوط امورکه  است بوده هدف این پی در مقنن اساسی رسدمی ظرنبه
انتخاب که  افرادی توسط و منطقه آن مردم یتاکثر رأی و نظربراساس مقتضیات محلی و 

 . شود گذاریچارچوب کنند،یم
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 . اصل حاکمیت محلی 2-4
شود، از جمله انین نیز تعبیر میاصل محلی بودن قوانین که از آن به صالحیت سرزمینی قو

ویژه اصولی است که کم و بیش و با مالحظاتی نسبت به تمامی قوانین در معنای عام آن و به
نسبت . مطابق چنین اصلی، شمول قوانین یک کشور استیی مجری جزاقوانین  در خصوص

آن کشور  ایییاسی و جغرافیخواهد بود که در قلمرو س یامور یزاموال و ن ،اشخاص یهبه کل
ین بر همافراد و امور خارج از قلمرو کشور نیست.  در خصوصو اساساً قابل اجرا  قرار دارد

کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع »قانون مدنی مقرر داشته  2اساس ماده 
د توجه داشت که البته بای«. قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد

این قاعده در ارتباط با قوانین و مقررات ملی استثنائات متعددی دارد. اما چنین اصلی در 
سبب مرزهای حساسی که نسبت به مقررات محلی نیز حاکم است و به ترکوچکای محدوده

ده محدو نکهی. چه ایابدامور محلی با امور ملی در منطقه جغرافیایی دارد، اهمیت مضاعفی می
نظامات  و دنشویاز قلمرو کشور محسوب م ینیمحدوده مع تحت صالحیت نهادهای محلی

الریجانی،  هیند )فقهستقابل اعمال  محدوده جغرافیایی مزبور میصرفاً در محدوده و حر محلی
مطابق این اصل نهاد محلی در وضع مقررات محلی حق ندارد قواعدی وضع کند  .(11 :1992

 رویی خارج از محدوده جغرافیایی صالحیت نهاد مزبور باشد. ازاینکه از حیث جغرافیا
مقررات است،  یو کل یرگهمه ینوعو به گذاردیم یرکه در کل کشور تأث قوانین ملیبرعکس 

شود ین اساس نیز گفته میبر هم. شونداجرا می همان محل میدر محدوده و حر محلی صرفاً
به شرط  یحقوق ای یقیاست که اشخاص اعم از حق یحونبه مقررات محلیالزام  جادیقدرت ا

تواند می محل حسب مورداستقرار در  . البتهخواهند بودقرره مشمول ممحل  طهیاستقرار در ح
. بنابراین اینکه برای مثال نهاد محلی شد باشد و آمد و حتی سکونت ،اشتغال ،تیشامل فعال

در محدوده محل اقدام به  ت بر بهداشتجهت نظارمنظور ورود و خروج اهالی محل دیگر به
 شود.برقراری ضوابطی کند، برخالف چنین اصلی تلقی نمی

صورت ممکن است به تیدر نها و ماهیت مقررات محلی یگستردگ شایان ذکر است اگرچه
، در هر داشته باشد یآثار مل ینوعبگذارد و به یرکل کشور تأث یایدر قلمرو جغراف یرمستقیمغ

از محدوده  رونینسبت به ب تواندیم مقرره محلیکه  ستیمفهوم ن نیبه ا آثاریچنین  صورت
از  یبرخ . برای نمونهداشته باشد یو قانون یاثر الزام جغرافیایی تحت صالحیت نهاد محلی

 نیباشد که ا منطقه یو اقتصاد یممکن است در خصوص مسائل مالنهاد محلی مصوبات 
نحو جزئی، اما مقرره مزبور هرچند به نیبنابرا .کرد اهدثر خوا یبر اقتصاد مل تیمسئله در نها
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تواند نافی صالحیت نهاد محلی در ینمداشت، اما چنین تأثیری  خواهد یرکل کشور تأث بر
 وضع مقرره واجد آثار اقتصادی باشد.

 . اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی2-5
مشخص  یزرا ن یمحلنهاد و  یمرکز دولت یتصالح خود، در مفهوم عام حاکمیت قانوناصل 

 یریتمد گذاری،یاستبه مسائل س یدولت مرکز صالحیت یتی،صالح یکتفک ینو در ا کندیم
امور محلی  یید و اجرارخ یریتبه مد یمراجع محل یتو صالح کشور و حفظ منافع ملی کالن

 یمحل یمعمو یهاو حوزه یمل یحوزه عموم یحقوق نظاممنظر  یناز ا یابد.یاختصاص م
است  ینقش نظارت ،چارچوب یننقش دولت در ا ینتراما مهم شود،یم یزمتمااز یکدیگر کامالً 

 یوندبه هم پ نظام رادو  ینآنچه اکند و یم یفاا یرمتمرکزو غ یمحل یدهانهاکه در رابطه با 
 یدبا متفاوت یاگونهبه هرچند نظام در هر دو که است یاز منافع عموم یانتلزوم ص دهد،یم

ین اساس از جمله اصولی که بر نظام بر هم (.22و  24: 1929)ویژه،  وجود داشته باشد
گذاری نهادهای محلی حاکم است، لزوم رعایت نحو خاص بر صالحیت مقررهغیرمتمرکز و به

مصلحت و منافع ملی و تقدم آن بر منافع محل در وضع مقررات محلی است. با این توضیح 
یرمتمرکز بر رعایت مقتضیات و منافع محلی در غهای شالوده نظام که اگرچه فلسفه و

که در گیری و اداره امور محلی استوار است، لکن چنین امری مطلق نیست و درصورتییمتصم
گیری نهاد محلی، امر میان حفظ منافع ملی یا در نظر گرفتن منافع محلی متعین گردد، یمتصم

که نظام لزوم رعایت منافع و اقتضائات ملی است. درحالیآنچه باید مورد توجه قرار گیرد، 
گذاری محلی، اغلب موجب عدم شناسایی منافع عمومی عنوان سرچشمه مقرراتعدم تمرکز به

 111ذیل اصل  رو ینهم(. از 111: 1922زاده، شود )رضاییو ترجیح منافع محلی فعلی می
در قوانین را منوط به رعایت اصول  قانون اساسی تعیین حدود وظایف و اختیارات شوراها

وحدت ملی، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی کرده است و 
الرعایه در وضع عنوان چارچوب الزمهای مزبور بهگذار اساسی با ذکر مؤلفهدر واقع قانون

لی در اعمال صالحیت کننده صالحیت شوراها در مقام بیان لزوم رعایت منافع میینتعقوانین 
 یازاتیو امت لیبا توجه به فضاشوراها اعم از تصمیمات موردی یا عام بوده است. لذا هرچند 

شمار به یمحل قیبه حقوق و عال اعتنایییانحراف از آن ب، عدم تمرکز وجود دارد یکه برا
ت و و وحد یمل تیاصل بدون در نظر گرفتن اصل حاکم نیاما توجه مطلق به ا ،رودمی

الزم  یجامع یقاعده حقوق سببنیبد و کشور است یو تالش هیمنزله تجزبه یارض تیتمام
 نیکمال مطلوب در ا و دکر جادیا یاصول مذکور سازگار نیتا براساس آن بتوان ب دیآمی

ی، بر اصل عدم تمرکز است )هاشم ارضی تیو تمام یمل تیقاعده مقدم شمردن اصل حاکم
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مسئلۀ مهم در این میان، اوالً تعریف و چارچوب منافع ملی و ثانیاً (. اما 491: 1، ج1921
ضمانت اجرای عدم تعارض میان منافع ملی و محلی و مرجع تشخیص در این زمینه است. در 

بایست در قوانین مقرر داشته، رئوس مربوط به منافع ملی می 111این زمینه چنانکه ذیل اصل 
رو تعریف و تعیین مورد توجه قرار گیرد و ازاینکننده حدود صالحیت شوراها تعیین

 بر عهدهگذاری و غیره چارچوب منافع ملی در ارتباط با صالحیت شوراها اعم از مقررات
بینی شده است، یشپمنظور تحقق و تضمین چنین اصلی ی که بهسازوکارگذار است و قانون

ی اصل تقدم اجرای برایگر، دعبارت همان ابزار نظارت بر نهادهای غیرمتمرکز است. به
های نهاد محلی و جلوگیری از روییادهزی بر منافع محلی و مقابله با ملیت و منافع حاکم

ی بر مرکزی، نظارت دولت مرکزیت قدرت صالحیرمتمرکز به قلمرو غی واحدهاتجاوزات 
 یابد که این نظارت متناسب با نوع ضمانت اجرا توسطیمی محلی ضرورت نهادهاارگان 
 شود. های مختلف دولت مرکزی اعمال میارگان

 ی محلیگذارمقررات. اصل مشارکت مردم در 2-6
باشد،  صالحیت شوراها در محلی مقررات وضع دادن قرار تواند مبنایاز جمله مواردی که می

اگرچه (. 1: 1992پور اردکانی، است )حسینی منطقه هر مردم یتاکثر آرای به توجه ضرورت
ی آرای اتکاون اساسی صرف انتخاب اعضای شوراها را یکی از طرق اداره کشور به قان 1اصل 

ایجاد نهاد شوراها را طریقی برای تحقق همکاری مردم  111عمومی قلمداد کرده است، اصل 
صراحت لزوم توان بهدر پیشبرد امور محلی محسوب کرده است. از اصول مزبور هرچند نمی

ری محلی از سوی شوراهای محلی را مستفاد دانست، لکن گذامشارکت مردم در مقررات
اساسی در ایجاد نهاد شوراها  گذارقانونتواند در راستای تحقق هدف قطع این امر می طوربه

شهروندان  یشترمشارکت ب یهبر پا ییاصوالً فلسفه تمرکززدادانسته شود. همچنین در مقابل 
مشارکت فقط به و  شکل گرفته است یشسرنوشت خو یینو تع هاگذارییاستدر س یمحل
 شود،یحضور در انتخابات محدود نم یاآنان  هاییاستس ییدو تأ گیرانیممردم از تصم یتحما

شوند یم یمسه یشهر گیرییماست که در آن شهروندان و مسئوالن در تصم یندیبلکه فرا
مدار به شهری دولتخصوص با تحول رویکرد مدیریت (. این مسئله به211: 1922پور، )برک

حکمروایی شهری اهمیت بسزایی یافته است. بر این اساس حکمروایی فرایندی است که هم 
شود و مشارکت شهروندان در چنین فرایندی از گیری و هم اجرای تصمیمات میشامل تصمیم

و  41:  1929شود )رهنمایی و کشاورز، های حکمروایی محلی خوب محسوب میشاخصه
که نفع  ی)کسان «نفعانیذ»بهبود مشارکت شهروندان و  یبرا یتوسعه طرح زمینه نیدر ا(. 21

و  یمشارکت گیرییمتصمو است  یراهبرد یناز عناصر چن یکیمسئله دارند(،  یکدر  یخاص
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 یلمختلف تکم یدر کشورها (.Sisk,2008: 4) هستند یکردرو ینا ی از راهکارهایاجماع
مورد توجه قرار گرفته  یمحل یریتتباط بهتر شهروندان با مدار یبرا یینظام شورا یهاحلقه

در  یتنها خواسته و مشکالت شهروندان انعکاس بهترنهاست که بر این اساس 
و مردم  افتدیاتفاق م یزن یواقع یبه معنا ییبلکه تمرکززدا کنند،یم یداپ هاگذارییاستس

 زیمردم ن یشترمشارکت ب منظوربهبزرگ  یشهرها دارند. یراناز مد یشتریب یتاحساس رضا
 یها به واحدهاآن لیتر در درون شهرها و تبدافزون ییو تمرکززدا شتریب ماتیمستعد تقس

 دهیا هیچندال یحکمران دهیا ند؛هست هاتیهو گریمناطق، محالت و د ،یتر مانند نواحکوچک
در سطوح  یحکمراناز  یمختلف یهاهیال ،یگرعبارت دهاست. بهآن فیتوص یبرا یسودمند
از  ی؛ نظام«اندالنه کرده» گریبزرگ وجود دارد و سطوح وابسته در درون سطوح د یشهرها
را پوشش  شتریب یتیاز حکومت با جمع یترمتحدالمرکز که هر کدام سطح بزرگ یهاحلقه

در  دیبا ماتیامکان تصم حداست: تا  دهیا نیا سازییادهپ یاقدام در راستا نی. ادهندیم
 (.Sisk, 2008: 42)است  ترکیاتخاذ شوند که به مردم نزد یطحس
 

 گیرینتیجه
های غیرمتمرکز و نیز کارکرد اصلی مقررات شده برای نظامبا عنایت به اهداف در نظر گرفته

اثربخشی و کارایی الزم، ضرورتاً باید متضمن الزامات  منظوربهمحلی، تمامی مقررات محلی 
گرفته از فلسفه و هدف چنین مقرراتی است، البته باید زامات خود نشأتخاصی باشند که این ال

بایست از وصف هنجاری و بایدانگارانه به این نکته توجه داشت که این الزامات لزوماً می
ین ترمهمبر اینکه متضمن رعایت رو مقررات محلی خوب باید عالوهبرخوردار باشند. ازاین

یری، انتظار مشروع، ثبات، انسجام، پذنظارتی، تناسب، ابربراصول حقوق عمومی نظیر اصل 
خاص دربردارنده الزاماتی مانند رعایت اصل  طوربهدسترسی و شفافیت باشد، الزم است 

تقدم  اصل محلی، اصل حاکمیت محلی، ی، اصل مقتضیاتمحل یتصالح قانون، اصل حاکمیت
محلی باشد که در این  یگذاراتمقرر در مردم ی و اصل مشارکتبر منافع محل یمنافع مل

ای است که یا اساساً به این دسته از مقررات گونهنوشتار مورد توجه قرار گرفت. این اصول به
گیرد ها بر این مقررات از بعد خاصی مورد توجه قرار میاختصاص دارد یا اینکه حاکمیت آن

گذاری محلی داشت که این رراتتوان انتظار رعایت این اصول را در مققطع زمانی می طوربهو 
بینی شوند و قوه مرکزی در گذاری محلی پیشنحو مناسبی در قوانین حاکم بر مقرراتاصول به

 اعمال نظارت بر این مقررات و عملکرد نهاد محلی این اصول را مدنظر قرار دهد.
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 هایادداشت
سالمی ایران اگرچه نظرهای مختلفی گذاری شورا در نظام حقوقی جمهوری ادر خصوص صالحیت مقررات .1

 یمحل یشوراها یتصالح ی،قانون اساس 111مستند به اصطالح نظارت در اصل  یممکن است برخوجود دارد و 
 یتنهادر و  ینداست منحصر نما یدر امور محل یگذاراز نظارت که فاقد هرگونه قاعده یرا به نوع خاص

 یت،و جنبه هدا یلتشک گیریمتصم یکه در کنار نهادها کنند یبا دولت تلق یشوراها را همکار ینا یتصالح
اصل با  ینمسئله توجه داشت که هرچند ا ینبه ا یدلکن با ،(199: 1921 یدزنجانی،دارند )عم یارشاد و فکرده

ده، بخش، شهر،  یبه نام شورا ییاستان با نظارت شورا یاامور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان »عبارت 
بر امور محل مربوطه منحصر « نظارت»شوراها را در  ینا یتصالح ظاهراً، «گیردیاستان صورت م یاشهرستان 

گذار شورا دانست و در واقع قانون یتبخش از صالح یک رتنها ناظر ب توانیرا م 111ه است، اما اوالً اصل کرد
: 1929 ی،بوده است )دشت یزن شوراها یگذارو مقررات گیرییمقائل به شأن تصم یبر شأن نظارتعالوه یاساس
گفت  توانیم یتنهادر نهاد باشد و  ینا یگرد هاییتصالح یناف تواندینم ینظارت یت( و اثبات صالح129
و سهرابلو،  یداشته باشد )اصالن یژهو یدشوراها تأک یتبخش از صالح ینداشته بر ا یسع یگذار اساسقانون

 یدچراکه بدون ترد، کرد یساده بر امور تلق ارتنظ ینوع توانیرا نماصل  یندر ا« نظارت» یاًثان ؛(412: 1994
نظارت مذکور در  ین. بنابراکردو معنا  یرقانون تفس ینا یدر چارچوب اصول کل بایستیرا م یاصول قانون اساس

 از یاسالم یکه شوراها را در کنار مجلس شورا یقانون اساس یاز اصول کل 1در چارچوب اصل  یزاصل ن ینا
 یقانون اساس 112و  119، 12اصول  یرنظ یگراصول د ینو همچن داندیو اداره امور کشور م یریگیمارکان تصم

از  یکدر هر  ینکهبه ا یحو تصر شودیشوراها اشاره دارد، معنا م گیرییمو تصم یگذارمقررات یتکه به صالح
 یمشوراها براساس آن مذهب تنظ یاراتتاخ دوددر ح یدارند، مقررات محل یتاز مذاهب اکثر یکیمناطق که 

 یفراتر از صرف نظارت بر امور محل یتیصالح یمحل یشوراها یبرا یگذار اساسکه قانون دهدیشود، نشان م
 یوضع مقررات محل ینبر ادانسته است و عالوه یوضع مقررات محل یتها را واجد صالحقائل بوده است و آن

 ینحق وضع ا یمقامات محل ینهادها و مقامات حت یرکه سا یاگونهاست، به اردادهشورها قر ینرا در انحصار ا
 (.941: 1، ج1992 همکاران،و  یمیگونه مقررات را ندارد )ابراه

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  21و  19، 11مواد  .2
 با اصالحات و الحاقات بعدی. 1/9/1912
 .2ر.ک: یادداشت شماره  .3
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و »(، 91)اصل « جرم و مجازات»توان به مواردی همچون در این زمینه می .4

 ( اشاره کرد.21)اصل « وضع، معافیت و یا هرگونه تخفیف مالیات»(، 21)اصل « شغل اشخاص
 توان به موارد ذیل اشاره کرد: برای نمونه می .5
 ی:با اصالحات و الحاقات بعد 9914/93/39مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 44ده ماتبصره  -
 یناالجرا شدن االزم یخشود و حداکثر ظرف سه ماه از تار یم یهته ییهماده توسط قوه قضا ینا یینامه اجرایینآ

 رسد.یم ییهقوه قضا یسرئ ییدبه تأ یقانون
 با اصالحات و الحاقات بعدی: 9/7/9917مصوب ییقانون مبارزه با پولشو 94ماده  -
شود و  یم یهقانون توسط شورا ته یناالجرا شدن االزم یخقانون ظرف مدت سه ماه از تار ینا یینامه اجرایینآ

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو ییهقوه قضا یستوسط رئ ییدپس از تأ
 ن به شرح ذیل اشاره کرد: توان برای مثال به نظر شورای نگهبادر این زمینه می .6

 : 94/5/9914مورخ  4452/934/14 شماره:نظر 
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است به  ییکه مربوط به امور اجرا یدر موارد نامهیینآ یب، منوط نمودن تصو11موضوع اصالح ماده  19در ماده 
ه است ب ییاست و آنچه مربوط به امور قضا یقانون اساس 192و  21اصول  یر، مغاییهقوه قضا یسرئ ییدتأ

 شد. هشناخت یقانون اساس 121و  21اصول  یر، مغایرانوز یأته یبتصو
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران: 91ماده  .7

 یأته»ابالغ مورد اعتراض  یخهفته از تار که پس از دویقانون درصورت ینموضوع ا یشوراها یهمصوبات کل
 یم یدهنام« مصوبات یقتطب یأته»اختصار قانون به ینـ که در ا« ینکشور با قوان یاسالم یاهامصوبات شور یقتطب

 یاو  مقررات کشورو  ینبا قوان یرمذکور آن را مغا یأتکه هیباشد و درصورتیاالجراء مالزم یردشود ـ قرار نگ
طور مستدل حداکثر ظرف و به تواند با ذکر موردیدهد م یصشوراها تشخ یاراتو اخت یفخارج از حدود وظا
 ... . کند یدنظرابالغ مصوبه، اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجد یخمدت دو هفته از تار

گیری و یا مدیریت بخشی از ریزی، تصمیمتوان به انتقال یا تفویض اختیار در زمینه برنامهتمرکززدایی را می .8
که ماهیت محلی دارد از طرف مقامات دولت مرکزی به مقامات محلی براساس امور اداری و اجرایی در محل 
 تر شدن به شهروندان توصیف کردهای حکمرانی جهت نزدیکها و شیوهتعریف مجدد ساختارها، رویه

(Miller,2002:3  ،11: 1991؛ عباسی.) 
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 منابع
 الف( فارسی

، «ایران در شوراها به انتقادی نگاهی :ایران در اداری تمرکز عدم»(، 1921آقایی طوق، مسلم ) .1

 .144 -122، صص 21، سال چهاردهم، ش پژوهش و مجلس

 یببر مشروح مذاکرات تصو یمبتن یقانون اساس یلیتحل بازخوانی، (1992) یرینو سا یمیابراه .2
، چ نگهبان یانتشارات پژوهشکده شوراتهران:  (،43تا  9اول )اصول  د( جل9951) یقانون اساس

 1ج  اول،

 ، تهران: انتشارات مجد، چ دوم.تحوالت تفکیک قوا(، 1999اسدیان، احمد ) .9

 اسالمی جمهوری حقوقی نظام در شورا نهاد کارکردهای»(، 1994اصالنی، فیروز و علی سهرابلو ) .4
 .421-412، صص 9، ش 42، دوره یفصلنامه مطالعات حقوق عموم ،«ایران

 .1ج ، سیزدهمچ  زان،یتهران: م ،یحقوق ادار، (1929) یاستوار سنگر محمد و کورش ،یامام .2

 ملی کنفرانس ،«ایرانشهر و نظام اداره شهرها در  حکمروایی» ،(1922پور، ناصر )برک .1

 ، مشهد.شهری مدیریتو  ریزیبرنامه

شهر در پرتو اصول  یاسالم یشوراها یحقوق یبررس» (،1922) احمد یدنژاد، سیبحب .1
 .191 - 111 صص، 21، ش جمپنسال  فقه و حقوق، ،«تمرکززدایی

 نظام در کشور اسالمی شوراهای جایگاه»(، 1992پور اردکانی )رستمی، ولی و سید مجتبی حسینی .2
 .11 - 41، صص 2، سال دوم، ش عمومی حقوق دانش ،«ایران اسالمی جمهوری حقوقی

حلی از فلسفه، جایگاه و صالحیت شوراهای اسالمی م (،1992پور اردکانی، سید مجتبی )حسینی .9
شماره مسلسل  پژوهشکده شورای نگهبان،تهران: ، پژوهشی گزارش گذاری اساسی،منظر قانون
19921121. 

شوراهای محلی در ایران: مشارکت و همکاری یا مشارکت و »( 1929دشتی، علی ) .11
 شوراهای اسالمی؛ نگاهی به یک دهه تجربه، تهران: دادگستر، چ اول. ،«گیریتصمیم

 ، تهران: میزان، چ اول.(9حقوق اداری )(، 1922دجواد )زاده، محمرضایی .11

 در دولت نقش و خوب حکمرانی الگوی بررسی»(، 1929رهنمایی، محمدتقی و مهناز کشاورز ) .12
سال اول، ش  ،(دوفصلنامه) ایمنطقه ریزیبرنامه و جغرافیا، «ایران در شهرها امور اداره و مدیریت

   . 22 - 29اول، صص 

 حکمرانی پرتو در قوا تفکیک تحوالت» (،1991ی)محمد یزو فاطمه عز ینمحمدحس ی،زارع .19
 .291 - 219صص  ،(19) 9، ش 21دوره  حقوقی، تحقیقات فصلنامه ،«تنظیمی

 فصلنامه ،«فرانسه در روستا و شهر شوراهای اختیارات و وظایف بررسی»(، 1921عباسی، بیژن ) .14
 .292-221، صص 4، ش 92، دوره سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله حقوق
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 ، تهران: دادگستر، چ دوم.حقوق اداری(، 1991عباسی، بیژن ) .12

، تهران: مجد، چ کلیات حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1921عمید زنجانی، عباسعلی ) .11
 سوم. 

 دوم. مجد، چ تهران: ،شهرداری و شورا روابط حقوق(، 1992فقیه الریجانی، فرهنگ ) .11

، تهران: مؤسسه مطالعات و ایحقوق اداری تطبیقی؛ عدالت رویه(، 1994)محمد زاده، علیفالح .12
 های حقوقی شهر دانش، چ اول. پژوهش

تفکیک تقنین و اجرا؛ تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی (، 1991محمد و همکاران )زاده، علیفالح .19
و مقررات معاونت ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین در روابط قوای مقننه و مجریه

 حقوقی ریاست جمهوری، چ اول.

، تهران: میزان، چ های حقوق اساسیبایسته(، 1991پناهی، سید ابوالفضل )قاضی شریعت .21

 ودوم.چهل

 مجله، «شهری حقوق رچوبچا در شهر اسالمی شورای پذیرینظارت»(، 1921قاسمی، حامد ) .21
 .124 -149، صص 94-99، ش حقوقی تحقیقات

، اصول حکمرانی خوب در پرتو آراء دیوان عدالت اداری ایران(، 1992نژاد، مرجان )قشقایی .22
 تهران: جنگل، چ اول.

 ، تهران: جنگل، چ دوم.در تکاپوی حقوق اساسی(، 1922اکبر )گرجی ازندریانی، علی .29

تهران: مرکز  ها(،حاکمیت قانون )مفاهیم، مبانی و برداشت(، 1922)مرکز مالمیری، احمد  .24
 های مجلس شورای اسالمی، چ اول. پژوهش

، هاهای محلی؛ مدیریت شوراها و شهرداریاداره امور حکومت(، 1921مقیمی، سید محمد ) .22

 تهران: سمت و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چ دوم. 

 ، تهران: دادگستر، چ اول.حقوق اداری(، 1991زاده، ابراهیم )موسی .21

 فصلنامه، «ایران در محلی شوراهای و مرکزی دولت رابطه»(، 1999میرزاده کوهشاهی، نادر ) .21
 .21-91، صص 1، سال دوم، ش اداری حقوق

 شوراهای ،«ها در تمرکززدایینگاهی گذرا به شوراها و نقش آن»(، 1929نوروزی، نادر ) .22
 ، تهران: دادگستر، چ اول.تجربه دهه یک به نگاهی اسالمی؛

 نگاهی اسالمی؛ شوراهای ،«مناسبات دوگانه در مدیریت امور محلی»(، 1929نوذرپور، علی ) .29
 ، تهران: دادگستر، چ اول.تجربه دهه یک به

 -اصول حقوق عمومی؛ حقوق اداری و دادرسی اداری تطبیقی ایران(، 1991نوین، پرویز ) .91
 ل و تدریس، چ اول.، تهران: جنگانگلستان -فرانسه

 دهه یک به نگاهی اسالمی؛ شوراهای ،«مبانی نظری تمرکززدایی»(، 1929ویژه، محمدرضا ) .91
 ، تهران: دادگستر، چ اول.تجربه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/71921/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c
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