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چکیده
مقالة حاضر درصدد اين است با بررسي اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص
شوراهاي اسالمي كشور و ديگر نهادهاي حاكم و همچنين قواعد حقوقي حاكم بر سازمانهاي اداري
كشور ،جايگاه شوراهاي اسالمي كشور را در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران بررسي نمايد .در
اين زمينه با بررسي معيارها و اصول كلي حاكم بر قوا و نهادهاي اساسي حاكم و تعامل شوراها در
اين خصوص مشخص خواهد شد كه نميتوان شوراها را بهصورت خاص و در قالب يکي از قواي
سهگانه قرار داد ،چراكه اين نهادها به موجب اصول قانون اساسي داراي شأن تصميمگيري و نظارت
هستند و اين شئون با اجرا و يا تقنين متفاوتند و از سوي ديگر در زمينة سازمانهاي اداري موجود نيز
با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقي سازمانهاي اداري و عدم توجه قانونگذار به
ماهيت سازمانهاي اداري ،نميتوان نظر متقن و جازمي در اين زمينه بيان كرد .در اين مورد هرچند
ميتوان شوراهاي اسالمي كشور را ماهيتاً مؤسسة عمومي غيردولتي دانست ،ليکن در نهايت با توجه
به حکم مذكور در ذيل مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينکه «كلية سازمانهايي كه
در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشود» ميتوان شوراهاي
اسالمي را در زمرۀ اينگونه مؤسسات قلمداد كرد.

كلیدواژهها :شوراهاي اسالمي ،قواي حاكمه ،سازمانهاي اداري ،مؤسسه دولتي ،مؤسسه
عمومي غيردولتي.

* E-mail: Vrostami@ut.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: Sm.hosseinipoor@gmail.com
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مقدمه
از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقي شوراهاي اسالمي كشور ،شناخت
جايگاه حقوقي آنهاست .اين شناخت مستلزم پرداختن به مسائل ديگري همچون تعريف قواي
حاكمه و سازمانهاي اداري ،ضوابط تشخيص و ويژگيهاي اين سازمانها ،وجوه تمايز آنها با
يکديگر و همچنين تطبيق وضعيت شوراهاي اسالمي كشور در اين ميان است.
سازمانهاي اداري و قواي حاكمه ،اركان اصلي نظام سياسي و اداري كشور را تشکيل
ميدهند كه با برخورداري از صالحيت عام بر كل قلمرو كشور اعمال قدرت ميكنند.
مسئلة مورد بحث ما ،جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در ميان قواي حاكمه و سازمانهاي
اداري است .اين مسئله از دو بُعد قابل بررسي است؛ در بُعد اول جايگاه شوراها در ميان قوا و
ديگر نهادهاي اساسي براساس مباني و اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي مورد بررسي
است و در بُعد ديگر جايگاه شوراها در ميان سازمانهاي اداري مطابق قوانين و مقررات
موجود و حاكم در جمهوري اسالمي ايران .بنابراين ابتدا بُعد نخست در قالب «جايگاه
شوراهاي اسالمي كشور در ميان قوا و ساير نهادهاي اساسي» و در ادامه «جايگاه اين نهادها در
ميان سازمانهاي اداري» بررسي ميشود.

 .1جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در میان قوا و ساير نهادهاي اساسي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل پنجاهوهفتم كلية قواي كشور را زير نظر
واليت امر ،بيان كرده است .مطابق اصل مزبور «قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند
از :قوۀ مقننه ،قوۀ مجريه و قوۀ قضائيه كه زير نظر واليت مطلقة امر و امامت امت بر طبق
اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يکديگرند» .اصوالً كلية امور كشور
بر حسب ماهيت در قالب يکي از قواي سهگانه (مقننه ،مجريه و قضائيه) اعمال ميشوند .ليکن
عالوهبر قواي مذكور ،ساختار و صالحيت برخي از نهادها بهترتيبي است كه هم از نظر طبيعت
كار و هم از نظر تشکيالت نميتوان آنها را در مجموعة نهاد رهبري يا يکي از قواي سهگانه
قرار داد ،ولي در عين حال نقش مؤثري در اعمال حاكميت دارند .اين نهادها را ميتوان
نهادهاي خاص دانست (هاشمي ،1832 ،ج.)338 :2
اما در مورد جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در اين ميان ،بايد گفت كه به موجب اصل
ششم قانون اساسي در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره
شود كه يکي از راههاي آن انتخاب اعضاي شوراها در كنار انتخاب رئيس جمهور ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي و نظاير اينها ،يا از راه همهپرسي است.
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همچنين به موجب اصل هفتم قانون اساسي «طبق دستور قرآن كريم" :و امرهم شوري
بينهم" و "شاورهم في االمر" شوراها ،مجلس شوراي اسالمي ،شوراي استان ،شهرستان ،شهر،
محل ،بخش ،روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و ادارۀ امور كشورند »...بنابراين با
توجه به اين اصول شوراها از اركان تصميمگيري و ادارۀ امور كشور محسوب ميشوند.
حال سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا شوراهاي اسالمي بهعنوان يکي از
اركان ادارۀ جامعه مانند مجلس شوراي اسالمي يا رئيس جمهور بخشي از قواي سهگانه
محسوب ميشوند يا اينکه شخصيت و ماهيت مستقلي دارند و نميتوان آنها را در چارچوب
يکي از قواي مزبور قرار داد .در اين زمينه بايد گفت كه جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در
بين نهادها و قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران چندان واضح نيست.
مطابق يك نظر با در نظر گرفتن فلسفة ايجاد شوراها مبني بر نقش مردم در تصميمگيري
و ادارۀ امور محل خود و ادارۀ امور هر محل توسط اهالي همان محل ،شوراهاي اسالمي نوعي
پارلمان محلي محسوب ميشوند (امامي و استوار سنگري .)103 :1831 ،همچنين با توجه به
اصول مذكور در قانون اساسي كه شوراها را در كنار مجلس شوراي اسالمي از اركان
تصميمگيري دانسته است ،اين نهادها نيز هرچند بهصراحت جزئي از قوۀ مقننه محسوب
نشدهاند ،با توجه به ماهيت كاركردشان كه تصميمگيري است ،جزئي از قوۀ قانونگذاري
كشورند .بهعبارت ديگر مطابق اين نظر همانگونهكه مجلس شوراي اسالمي در سطح كل
كشور به قانونگذاري و نظارت ميپردازد ،شوراها نيز در حوزۀ محلي به نوعي قانونگذاري و
نظارت مبادرت ميكنند .البته منظور از قانونگذاري تصويب قواعد عامالشمولي است كه نبايد
مخالف قوانين مجلس باشد و در مرتبهاي پايينتر از قوانين مصوب مجلس است (امامي و
استوار سنگري )103 :1831 ،در اين زمينه ميتوان به اصل دوازدهم قانون اساسي نيز استناد
كرد .به موجب بخشي از اين اصل « ...در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از مذاهب ديگر
اسالمي اكثريت داشته باشند ،مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب
خواهد بود  .»...لذا حق مقرراتگذاري محلي در اين اصل بهصورت تلويحي براي شوراها به
رسميت شناخته شده است .بنابراين با توجه به اين موارد ميتوان شوراهاي اسالمي كشور را با
توجه به ماهيتشان جزئي از قوۀ مقننة كشور هرچند در سطح محلي محسوب كرد.
نظر مذكور در مورد شوراي عالي استانها كه در رأس سلسله مراتب شوراهاي اسالمي
كشور قرار دارد ،پررنگتر است .در اين زمينه اصل ( )102قانون اساسي مقرر داشته «شوراي
عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به
مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند .اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد» .ابتکار
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قانون در قالب ارائة طرح بيترديد يکي از صالحيتهاي قانونگذاري است كه قانونگذار
اساسي آن را در كنار دولت و پانزده نفر از نمايندگان مجلس به شوراي عالي استانها اعطا
كرده است .ازاينرو يکي از مهمترين اختيارات و صالحيتهاي شوراي عالي استانها ذيل
امور قانونگذاري محسوب ميشود.
استدالل ديگري كه در اين زمينه مطرح است ،همشأني شوراي عالي استانها با مجلس شوراي
اسالمي از نظر بعضي از تدوينكنندگان قانون اساسي است ،چراكه از نگاه برخي از اعضاي مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي نه تنها شوراي عالي استانها در عرض مجلس شوراي اسالمي است
(مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،ج ،)1010 :2شوراي عالي استانها مانند
مجالس سنا در كشورهاي دومجلسي به نوعي يکي از اركان قوۀ مقننة كشور در مقابل مجلس
محسوب ميشود (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،ج.)338 :2
هرچند قانونگذار عادي در قانون مربوط به شوراهاي اسالمي ،مجلس شوراي اسالمي را
مافوق شوراي عالي استانها تلقي كرده است و شوراي عالي استانها را در مقابل مجلس
شوراي اسالمي مسئول دانسته است (مادۀ  12قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب
 1831و تبصرۀ آن) ولي همين امر نيز بيانگر اين است كه از نظر قانونگذار ،شوراي عالي
استانها كه در رأس سلسله مراتب شوراهاي اسالمي كشور است ،زيرمجموعة مجلس شوراي
اسالمي به عنوان نهاد اعمالكنندۀ قوۀ مقننه است ،همانگونهكه ديوان محاسبات كشور نيز
زيرمجموعة مجلس و جزئي از قوۀ مقننه محسوب ميشود .از همين رو قانونگذار ،شوراي
عالي استانها را مکلف به ارسال مصوبات خود به مجلس شوراي اسالمي بهعنوان شوراي
مافوق كرده است .مطابق مادۀ ( )38قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
كشور و انتخاب شهرداران «كليه شوراهاي موضوع اين قانون مکلفند حداكثر ظرف مدت ده
روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ،مسؤولين اجرائي ذيربط و
عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراياسالمي و
وزارت كشور ارسال نمايند».
مطابق نظر مزبور و با توجه به استدالالت مطروحه شوراهاي اسالمي كشور را ميتوان در
واقع زيرمجموعه و بخشي از قوۀ مقننة كشور بهصورت كلي محسوب كرد.
اما مطابق نظر ديگر كه بهنظر ميرسد بيشتر ناظر بر ابزارهاي نظارتي قوۀ مجريه نسبت به
شوراهاي اسالمي است ،شوراهاي اسالمي كشور زيرمجموعة قوۀ مجريه محسوب ميشوند.
مطابق اين نظر قوۀ مجرية در اصل مسئول اجراي قوانين و ادارۀ امور كشور است و شوراها نيز
به موجب اصل هفتم از اركان ادارۀ امور كشور محسوب شدهاند و در همين راستا با توجه به
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صالحيتي كه شوراهاي اسالمي به موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر
بعضي از امور اجرايي دارند ،اين نهادها در اصل در زمرۀ نهادهاي اجرايي و قوۀ مجريه هستند.
به موجب اصل مزبور «براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي،
فرهنگي ،آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي،
ادارۀ امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده،
بخش ،شهر ،شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب
ميكنند .»...بنابراين همانگونهكه مشاهده ميشود ،وظيفة شوراها مطابق اصل مذكور نظارت بر
ادارۀ امور محل براي پيشبرد برخي از امور اجرايي است.
وزارت كشور نيز بهعنوان زيرمجموعه و نمايندۀ قوۀ مجريه بيشترين ارتباط را با شوراها
دارد .اين ارتباط اين شائبه را بهوجود خواهد آورد كه شوراها به نوعي زيرمجموعة وزارت
كشور محسوب ميشوند .اين وجه را ميتوان بهصراحت و وضوح كامل در قوانين ناظر بر
شوراها مشاهده كرد .به موجب تبصرۀ « »2مادۀ ( )13قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران «شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور
موظف به تشکيل جلسة فوقالعاده ميباشد» .همچنين به موجب ذيل مادۀ ( )11مکرر همان
قانون « ...شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشکيل دوسوم شوراهاي استانها به
دعوت وزير كشور تشکيل ميشود» .مطابق ماده ( )31و تبصره « »1آن نيز هر گاه انتخابات
هريك از شوراهاي روستا و شهر بنا به داليل ذكرشده متوقف يا پس از تشکيل طبق مقررات
قانوني منحل شود ،تا برگزاري انتخابات مجدد و تشکيل شوراي جديد ،استاندار جانشين آن
شورا و جانشين شوراي شهر تهران ،وزير كشور خواهد بود.
همچنين در بسياري از موارد اعتبار تصميمات شوراها منوط به موافقت وزارت كشور يا
هيأت وزيران شده است .براي نمونه تصويب اساسنامة مؤسسات و شركتهاي وابسته به
شهرداري توسط شوراي شهر منوط به تأييد و موافقت وزارت كشور شده است (بند « »3مادۀ
( )11قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران).
همچنين آييننامة سازماني ،تشکيالتي و تعداد و نحوۀ تشکيل جلسات شوراها و امور مالي
دبيرخانة كلية شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينههاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي
شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد (بند « »3مادۀ ()13
مکرر  2قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران).
اما اينکه شوراهاي اسالمي كشور در واقع از چه جايگاهي در ميان قوا يا ساير نهادهاي
حاكم برخوردارند ،بايد گفت كه به نظر ميرسد استدالالت مطروحه در مورد هر دو نظر تا

14

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

حدود زيادي خدشهپذير است.
مطابق استدالل قائالن به نظر اول با توجه به فلسفة ايجاد شوراها مبني بر ادارۀ امور هر
محل توسط اهالي همان محل و اصول قانون اساسي مبني بر اينکه شوراها در كنار مجلس
شوراي اسالمي از اركان ادارۀ امور كشور و تصميمگيري هستند و همچنين شناسايي حق
مقرراتگذاري محلي در حدود اختيارات شوراها در قانون اساسي ،شوراهاي اسالمي محلي در
واقع بخشي از قوۀ مقننة كشور بهصورت كلي محسوب ميشوند .در پاسخ به اين استدالالت
بايد گفت كه هرچند مطابق اصول ناظر بر شوراها در قانون اساسي ميتوان هدف ايجاد
شوراها را ادارۀ امور هر محل از طريق شوراهاي منتخب همان محل دانست ،ليکن چنين امري
بهمنزلة شناسايي حق قانونگذاري براي شوراها و در نتيجه بخشي از قوۀ مقننه بودن شوراها
نيست ،چراكه به موجب قانون اساسي سازوكار و همچنين محدودۀ اعمال صالحيت شوراها
بيان شده است .بر اين اساس شوراها بهعنوان يکي از اركان ادارۀ امور كشور از طريق
تصميمگيري (اصل هفتم) به هدايت و نظارت بر ادارۀ امور محلي (اصل يکصدم) ميپردازند و
اين امر با صالحيت قانونگذاري (هرچند در سطح محلي) متفاوت است .در مورد تصريح به
مقرراتگذاري محلي در حدود اختيارات شوراها كه در اصل دوازدهم قانون اساسي پيشبيني
شده است نيز بايد گفت كه اوالً اصل دوازدهم قانون اساسي بايد هماهنگ با ساير اصول ناظر
بر شوراها تبيين شود .همانگونهكه در اين اصل مقرر شده است « ...در هر منطقهاي كه پيروان
هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ،مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق
آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» .مقررات محلي به اختيارات
شوراها محدود شده و اختيارات شوراها نيز به موجب قانون اساسي و قوانين عادي مشخص
شده است ،بر همين اساس صالحيت شوراها به تصميمگيري در راستاي نظارت بر ادارۀ امور
محل اختصاص يافته است و در واقع همانگونهكه در توضيحات در مورد اين اصل در مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي از سوي نايب رئيس اين مجلس مطرح ميشود،
منظور از مقررات محلي همان مواردي است كه به موجب قانون اساسي و قوانين بعدي به
انجمنهاي محلي اجازه داده شده دربارۀ آن تصميمگيري كنند (صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ج اول .)311 :عالوهبر اين
نهادهاي ديگري نظير هيأت وزيران يا وزرا نيز صالحيت وضع مقررات را دارند (اصل 183
قانون اساسي) ،درحاليكه نميتوان آنها را جزئي از قوۀ مقننه كشور محسوب كرد.
استدالل ديگري كه در مورد نظر اول مطرح شد ،استناد به مافوق بودن مجلس شوراي اسالمي
نسبت به شوراي عالي استانها و مسئوليت شوراي عالي استانها در مقابل مجلس شوراي اسالمي
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و ارسال مصوبات اين شورا به مجلس بود .در اين زمينه نيز بايد گفت كه چنين امري به منزلة اين
نيست كه شوراي عالي استانها (و شوراهاي فرودست) بخشي از قوۀ مقننه محسوب ميشوند،
چراكه از يك سو صالحيتهاي شوراها بهصورت مشخص در قانون اساسي و قوانين عادي تعيين
شده است و هيچكدام از اين صالحيتها صالحيتهاي تقنيني محسوب نميشوند و از سوي
ديگر به موجب قانون اساسي هيأت وزيران نيز موظف به ارائة مصوبات خود به رئيس مجلس
است ،وليکن با وجود چنين امري نميتوان دولت را جزئي از قوۀ مقننه محسوب كرد .همچنين
وجود نوعي سلسله مراتب و تعيين مرجعي بهمنظور نظارت بر تصميمات يك نهاد بهمنزلة اين
نيست كه نهاد مذكور جزئي از نهاد ناظر است .همچنان كه مصوبات مجلس نيز بهمنظور نظارت بر
انطباق با شرع و قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مورد نظارت قرار ميگيرد ،اما نميتوان
مجلس را بخشي از شوراي نگهبان محسوب بهشمار آورد.
در مورد نظر دوم نيز بايد گفت كه هرچند شوراها تحت نظارت قيموميتي قوۀ مجريه
(وزارت كشور) هستند ،با چنين استداللي نميتوان آنها را بخشي از قوۀ مجريه محسوب كرد.
نظارت دولت مركزي بر نهادهاي غيرمتمركز كه شوراهاي اسالمي را نيز ميتوان در زمرۀ اين
نهادها دانست ،يکي از ملزومات نظام مبتني بر عدم تمركز است .نظام عدم تمركز ،نظامي است
مبتني بر تعدد مراكز تصميمگيري و استقالل اين مراجع نسبت به قوۀ مركزي .اما بيشك
استقالل و آزادي مزبور نامحدود نيست و با وجود استقالل عمل ،تحت نظارتهاي اداري
مقامات عالي قوۀ مركزي و سازمانهاي نظارتي ديگر قرار دارند .نظارت سازمان و مقامات
دولت مركزي بر سازمانهاي غيرمتمركز در حقوق اداري در قالب «قيموميت اداري» مطرح
ميشود )1(.اين نظارت از اركان سيستم عدم تمركز محسوب ميشود ،به شکلي كه هيچگونه
عدم تمركزي بدون آن قابل تصور و اجرا نيست (طباطبائي مؤتمني )33 :1813 ،و «مجموعه
اختيارات قانوني استثنايي و محدودي است كه مقامات عالي قوۀ مركزي نسبت به اشخاص
حقوقي حقوق عمومي مبتني بر عدم تمركز در جهت عدم مغايرت احکام و اعمال آنها با
مصالح عمومي معمول ميدارند» (انصاري .)113 :1813 ،نظارت قوۀ مجريه نسبت به شوراهاي
اسالمي نيز از همين نوع است و اين به معناي اين نيست كه شوراها جزء قوۀ مجريه هستند.
 .1شايان يادآوري است كه نظارت قواي مركزي نسبت به واحدهاي غيرمتمركز تنها در قالب قيموميت
اداري مطرح نميشود ،بلکه نظارتهاي ديگري نيز از جانب قوۀ مركزي نسبت به اين واحدها اعمال
ميشود ،مانند نظارت قضايي و نظارت مالي كه سازوكارها و موضوعات خاص خود را دارند كه در مجالي
ديگر به آنها خواهيم پرداخت.
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بخش ديگري از استدالالت مطرح شده در مورد نظر دوم ،اين بود كه شوراها از اركان
ادارۀ امور كشور محسوب شدهاند و در همين راستا با توجه به صالحيت شوراهاي اسالمي به
موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر يك سري امور اجرايي ،اين نهادها در
اصل در زمرۀ نهادهاي اجرايي و قوۀ مجريهاند .در اين مورد بايد گفت كه ادارۀ امور كشور
(امور عمومي) امر عام و گستردهاي است كه دامنه و شمول آن به نهاد يا قوۀ خاصي محدود
نميشود .بهعبارت ديگر كلية نهادهاي اساسي را ميتوان متصدي بخشي از اين امور تلقي كرد.
شوراهاي اسالمي نيز متصدي بخشي از ادارۀ امور كشورند كه در قالب نظارت بر بخشي از
امور اجرايي تحقق مييابد و چنين امري مستلزم اين نيست كه شوراهاي اسالمي را بخشي از
قوۀ مجريه محسوب كنيم.
بنابراين با عنايت به استدالالت در مورد نظرهاي مذكور و توضيحات بيانشده و با توجه
به اصول قانون اساسي ناظر بر شوراهاي اسالمي اين نهادها در قالب يکي از قواي سهگانه قرار
نميگيرند .اما در مورد جايگاه اين نهادها در نظم حقوق اساسي ،بايد گفت كه اصول ( )3و()1
قانون اساسي شوراها را در كنار مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري قرار ميدهد .اصل
( )100نيز تشکيل شوراها را براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني،
بهداشتي ،فرهنگي ،آموزشي و ديگر امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات
محلي ،در قالب نظارت بر ادارۀ امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان يا استان مقرر كرده
است .اصل دوازدهم قانون اساسي به صالحيت مقرراتگذاري محلي در حدود اختيارات
شوراها اشاره دارد و اصل ( )108نيز به الزام مقامات كشوري به رعايت تصميمات شوراها
تصريح كرده است .مطابق هيچيك از اين اصول نميتوان شوراها را زيرمجموعة يکي از قوا
قرار داد .بلکه همانگونهكه در اصول قانون اساسي تصريح شده است ،شوراها يکي از اركان
تصميمگيري و ادارۀ امور كشورند (اصل  )1و از سوي ديگر ادارۀ امور هر محل با نظارت
شوراها صورت ميگيرد (اصل  .)100در همين زمينه تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين
اسالم و قوانين كشور باشد (اصل  )1و مقامات كشوري ملزم به رعايت تصميمات شوراها
هستند (اصل  .)108ازاينرو قانونگذار اساسي شوراها را با صالحيتها و سازوكارهايي خاص
بهصورت مجزا از قواي ديگر به رسميت شناخته است .چنين نظمي در مورد نهادهاي اساسي
ديگري مانند شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي نگهبان نيز مشاهده ميشود.
بنابراين در نظام حقوقي كشور ما ،همانگونهكه پيشتر اشاره شد ،با توجه به ساختارهاي
اساسي مقرر در قانون اساسي عالوهبر قواي سهگانة شوراها ،نهادها و سازمانهاي ويژهاي نيز در
كنار قواي مذكور بهمنظور ارائه يا ادارۀ برخي امور خاص ،ايجاد شدهاند .ساختار و ماهيت اين
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نهادها بهترتيبي است كه نميتوان آنها را جزئي از قواي سهگانه دانست ،بلکه ماهيت و عملکرد
اين نهادها بايد با توجه به جايگاه آنها در قانون اساسي بررسي شود .شوراهاي اسالمي كشور را
نيز ميتوان در زمرۀ اين دسته از سازمانها جاي داد كه بر پاية نظام عدم تمركز و بهمنظور
تصميمگيري و نظارت بر ادارۀ امور عمومي محلي پا به عرصة ادارۀ امور عمومي نهادهاند.

 .2جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در میان سازمانهاي اداري
در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در بعد قانونگذاري عادي همة سازمانهاي اداري
و دولتي يا بهعبارت ديگر كلية قوا و سازمانهاي وابسته مکلف شدهاند در قالب يکي از
صوري كه در اين قوانين تصريح شده است قرار گيرند .توضيح آنکه اصوالً مسئوليتها و
وظايف اداري و اجرايي بر حسب نوع فعاليت دستهبنديشده در وزارتخانة مربوط متمركز
ميشوند .اما گاه اتفاق ميافتد كه نوع و چگونگي امور در زمان و مکان معيني ايجاب ميكند
كه جدا از وزارتخانهها يا ساير مراجع قانوني نهادهايي سازمان داده شوند ،ازاينرو سازمانهاي
مستقل يا وابسته به يکي از وزارتخانهها يا ديگر مراجع قانوني براي اين هدف تأسيس شدهاند.
انواع مؤسسات عمومي ،از جملة اين مؤسسات مستقل هستند .در نتيجه وزارتخانهها و
سازمانهاي مستقل را ميتوان دو ركن اساسي سازمانهاي اداري و اجرايي كشور دانست.
به موجب مادۀ ( )180قانون محاسبات عمومي (مصوب « )1833/3/1از تاريخ تصويب اين
قانون ايجاد يا تشکيل سازمان دولتي با توجه به مواد ( )2و ( )8و ( )3اين قانون منحصراً
بهصورت وزارتخانه يا مؤسسة دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود .كلية مؤسسات انتفاعي
و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا
مؤسسة دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مکلفند حداكثر ظرف مدت يك
سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يکي از سه وضع
حقوقي فوق تطبيق دهند و اال با انقضاء اين فرصت مؤسسة دولتي محسوب و تابع مقررات
اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود».
البته براساس تبصرۀ اين ماده نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقالب اسالمي يا پس
از آن بنا به ضرورتهاي انقالب اسالمي بهوجود آمدهاند و تمام يا قسمتياز اعتبارات مورد
نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجة كل كشور بهطور مستقيم از خزانه
دريافت ميكنند ،درصورتيكه وضعيت حقوقي آنها به موجب قانون معين نشده باشد،
ميتوانند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را عالوهبر موارد مذكور در اين
ماده با مادۀ ( )1اين قانون يعني بهعنوان مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي تطبيق دهند.
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شايان ذكر است كه منظور از «سازمانهاي دولتي» در صدر اين ماده صرفاً سازمانهاي
مربوط به قوۀ مجريه نيست .بلکه منظور از «دولتي» در اينجا كلية قواي حاكمه است .مستند به
اينکه در تعريف مادۀ ( )8قانون محاسبات عمومي از مؤسسة دولتي ،مؤسسة دولتي واحد
سازماني است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سهگانه اداره ميشود و عنوان
وزارتخانه ندارد .مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف مؤسسة دولتي مقرر
داشته «مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود
و با داشتن استقالل حقوقي ،بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهدۀ يکي از قواي سهگانه و
ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد .» ...به همين دليل منظور از «دولت» در عبارت
«سازمانهاي دولتي» نيز به قرينة اين اصطالح در تعريف مؤسسات دولتي ،قواي سهگانه و
ديگر مراجع قانوني است و نه فقط قوۀ مجريه.
همچنين قانون مديريت خدمات كشوري با ارائة تعاريفي در مورد وزارتخانه ،مؤسسة
دولتي ،شركت دولتي و مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي و در نهايت قرار دادن همة آنها تحت
عنوان «دستگاه اجرايي» ارادۀ قانونگذار را مبني بر قرار دادن كلية نهادها و سازمانهاي اداري و
حکومتي موجود و از جمله شوراهاي اسالمي كشور در يکي از قالبهاي مذكور نشان ميدهد.
از مجموع اين قوانين ميتوان دريافت كه ارادۀ قانونگذار بر اين بوده است كه كلية
دستگاهها و نهادهاي حاكم در جمهوري اسالمي ايران در قالب يکي از عناوين وزارتخانه،
شركت دولتي ،مؤسسة دولتي يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي قرار داشته باشند .بهنظر
ميرسد اين امر با هدف اعمال حاكميت قانون و تحت شمول قوانين عام قرار دادن كلية قوا و
نهادهاي عمومي و ايجاد نوعي انتظام در ادارۀ امور عمومي است.
با توجه به مستندات قانوني مذكور ،شوراهاي اسالمي كشور نيز بايد به يکي از صورتهاي
مقرر در اين مواد (وزارتخانه ،شركت دولتي و مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي) به
رسميت شناخته شوند .اما در مورد اينکه شوراهاي اسالمي در قالب كداميك از اين اشکال قرار
ميگيرند ،بايد گفت كه بيترديد شوراها را نميتوان در زمرۀ وزارتخانهها يا شركتهاي دولتي
قلمداد كرد .چراكه شوراها نه تنها ماهيتاً با وزارتخانهها بهعنوان يکي از اركان اعمال قوۀ مجريه و
شركتهاي دولتي بهعنوان يك بنگاه اقتصادي متفاوتند ،بلکه هيچگونه تطابقي با ضوابط ارائهشده
در خصوص وزارتخانهها و شركتهاي دولتي در قوانين ،نيز ندارند.
اما در مورد اينکه شوراها را ميتوان مؤسسة دولتي يا مؤسسه و نهادهاي عمومي غيردولتي
قلمداد كرد ،جاي بحث وجود دارد.
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در اين زمينه شايان توضيح است كه مطابق مادۀ ( )8قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
 « 1833/3/1مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر
يکي از قواي سهگانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد» .مادۀ ( )2قانون مديريت خددمات
كشوري نيز مقرر ميدارد «مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بده موجدب قدانون
ايجاد شده يا ميشود و با داشتن استقالل حقوقي بخشي از وظايف و امدوري را كده بدر عهددۀ
يکي از قواي سهگانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهدد .كليدة سدازمانهدايي كده در
قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشود».
حال ميبايست با بررسي تعاريف مذكور چدارچوبي را كده مؤسسدات دولتدي در آن قدرار
ميگيرند ،مشخص كنيم؛ مطابق قسمت اول تعاريف مدذكور ،مؤسسدة دولتدي واحدد سدازماني
مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مديشدود .البتده در تعريدف قدانون مدديريت
خدمات كشوري عالوهبر شناسايي ويژگي «واحد سازماني مشخص» بدراي ايدن مؤسسدات بده
داشتن «استقالل حقوقي» اين مؤسسات نيز اشاره شدده اسدت .بندابراين ايدن مؤسسدات داراي
نوعي استقالل از ساير دستگاهها هستند و به همين دليل ،ايجاد آنها بايد به موجب قانون باشدد.
قيد ديگري كه براي اين مؤسسات مقرر شده و ميتواند تا حدودي محدوده و وجه تمايز ايدن
مؤسسات را مشخص كند ،انجام بخشي از وظايف و اموري است كه بر عهددۀ يکدي از قدواي
سهگانه و ديگر مراجع قانوني است .البته اين مفهوم در قدانون محاسدبات عمدومي بده گوندهاي
ديگر بيان شده است .به هر حال از جمع اين تعاريف چنين بر ميآيدد كده ايدن مؤسسدات بده
موجب قانون براي انجام بخشي از وظايف قواي سهگانه و ساير مراجدع قدانوني كده بده علدل
اداري ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،پژوهشي ،فني و عوامل ديگدر از سدازمان اصدلي
قواي سهگانه و ديگر مراجع قانوني منفك شدهاند و تحت عنوان مؤسسات دولتدي بدهصدورت
مستقل اداره ميشوند (ابوالحمد ،1818،ج 13 :1و  )33بهوجود آمدهاند .بيشتر مؤسسات دولتي
به لحاظ نوع اعمال قوۀ مجريه و گستردگي و تندوع آن و نيازهداي اجتمداعي ،بده قدوۀ مجريده
وابستهاند و به نوعي جزئي از وظايف ايدن قدوه را كده از آن منفدك شدده ،عهددهدار شددهاندد
(ميرحسيني)13 :1811 ،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز يکي ديگر از اقسام سازمانهاي اداري در كشور
ما بوده و ادارۀ بخشي از امور عمومي را بر عهده دارند .مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
نسبت به ديگر سازمانهاي اداري از تركيبي كامالً متفاوت پيروي ميكنند ،حتي خود اين
مؤسسات نيز تركيب يکساني ندارند .اما به هر حال همة آنها ويژگيهاي مشتركي دارند كه آنها
را از ساير مؤسسات عمومي و سازمانهاي اداري كشور متمايز ميكند .براي شناخت اين
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مشخصات و ويژگيها بايد از يك معيار و ضابطه استفاده كرد .اين معيار همان تعريفي است
كه در قوانين از اين مؤسسات بهعمل آمده است.
براي اولين بار قانون محاسبات عمومي مصوب  1833در مادۀ ( )1خود تعريفي از اين
مؤسسات ارائه داد .به موجب اين ماده «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين
قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازۀ قانون بهمنظور انجام وظايف و خدماتي
كه جنبة عمومي دارند تشکيل شده يا ميشود».
با اين توضيح كه در قانون محاسبات عالوهبر سه قيد مندرج در تعريف ،قيد ديگدري نيدز
براي اينگونه مؤسسات آورده شده و آن تبصرۀ اين ماده است كده عندوان مديدارد « :فهرسدت
اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشدنهاد و بده
تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد» .يعني عالوهبر ويژگيهاي سدهگانده و تصدويب
ايجاد اوليه از سوي قانونگدذار ،بدراي تلقدي كدردن يدك مؤسسده بدهعندوان مؤسسدة عمدومي
غيردولتي ،شناسايي و تصريح قانونگذار به چنين صفتي (مؤسسه يدا نهداد عمدومي غيردولتدي)
ضروري دانسته شده است.
بهنظر ميرسد كه علت احتياط مقدنن در ايدن زمينده و ذكدر قيدد مدذكور بيشدتر مالحظدة
بهرهمندي هاي مالي بوده كه در قانون محاسبات عمومي براي مؤسسات عمدومي غيردولتدي در
نظر گرفته شده است و با ارائة فهرست و شناسايي آنها به اين عنوان ،بيشتر قصد محدود كردن
مؤسسات عمومي غيردولتي از تمتع از ايدن حقدوق و خدرجتراشدي بدراي دولدت بدوده اسدت
(يازرلو.)33 :1813 ،
اما اين تعريف با تعريف ايدن مؤسسدات در قدانون مدديريت خددمات كشدوري (مصدوب
( )1833/11/13تغيير كرد .براساس تعريف مادۀ ( )8قانون مدذكور «مؤسسده يدا نهداد عمدومي
غيردولتي ،واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلدس
شوراي اسالمي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجة سداالنة آن از محدل مندابع
غيردولتي تأمين ميگردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبة عمومي دارد».
تعريف مذكور تفاوتهايي با تعريف قانون محاسدبات عمدومي دارد؛ از جملده اينکده بده
موجب قانون مديريت خدمات كشوري ،الزم است بيش از پنجداه درصدد بودجدة سداالنة ايدن
مؤسسات از طريق منابع غيردولتي تأمين شود .اين ويژگي ميتواند تا حدودي موجب نوسان و
چالش در احکام و ماهيت اين مؤسسات شود .چراكه امکان دارد مؤسسهاي در يك سال بديش
از پنجاه درصد بودجة ساالنه خود را از منابع غيردولتي تأمين كند و در سال ديگر ايدن امکدان
برايش وجود نداشته باشد .همچنين از تفاوتهاي ديگر اين دو تعريف ،تغيير عبارت «با اجازۀ
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قانون» به عبارتِ «تصويب مجلس شوراي اسالمي» در خصوص ايجداد ايدن مؤسسدات اسدت.
بهنظر ميرسد كه اين تغيير ناشي از برخي ابهاماتي بوده است كه در فاصلة بين تصويب اين دو
قانون در خصوص ايجاد تعدادي از مؤسسات توسط برخي نهادهايي كه صدالحيتهداي شدبه
قانونگذاري دارند ،مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي نمود پيدا كرده بود.
تفاوت ديگر ،بيان عبارت «استقالل حقوقي» در تعريف اخير اسدت ،درحداليكده تعريدف
مندرج در قانون محاسبات عمومي تنها به «دارا بودن واحدد سدازماني مشدخص» اشداره داشدته
است .هرچند دارا بودن واحد سازماني مشخص را مديتدوان از لدوازم اسدتقالل حقدوقي يدك
سازمان دانست ،بيشك دارا بودن واحد سازماني مشخص ،بهتنهايي به برخورداري از اسدتقالل
حقوقي منجر نخواهد شد.
نکتة ديگري كه در تعريف جديد وجود دارد اين است كه بر خدالف تعريدف سدابق الزم
نيست كه اين مؤسسات به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته شوند .بنابراين مؤسساتي كده
شرايط مذكور در مادۀ ( )8قانون مديريت خدمات كشدوري را دارندد ،هرچندد بده ايدن عندوان
شناخته نشده باشند ،ميتوان آنها را جزء مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي دانست .مانندد
سازمانهاي حرفهاي همچون نظام پزشکي ،كانون وكالي دادگستري و  ...و مؤسسات خدماتي
مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ،اتاق تعاون و  . ...البته به نظر ميرسد مؤسسات عمدومي
غيردولتي مورد نظر قانون محاسبات عمومي ميبايست تحت اين عندوان شدناخته شدوند ،زيدرا
همانطوركه ذكرشد ،از داليل ذكر اين قيد محدود كردن مؤسساتي اسدت كده از مزايداي مدالي
قانون محاسبات عمومي استفاده ميكنند.
حال با توجه به تعاريف و ضوابط ارائهشده در مورد هريك از مؤسسات دولتي و
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد ديد كه شوراهاي اسالمي كشور با كداميك از
نهادهاي مذكور مطابقت ميكند و جايگاه آن در بين سازمانهاي اداري در كجا قرار دارد .در
اين زمينه دو نظريه قابل طرح است.
مطابق نظر نخست شوراهاي اسالمي كشور را ميتوان در حکم مؤسسة دولتي قلمداد كرد.
توضيح آنکه مؤسسات دولتي همانگونهكه پيشتر گذشت ،هم در قانون محاسبات عمومي (مادۀ )8
و هم در قانون مديريت خدمات كشوري (مادۀ  )2تعريف شدهاند .اما آنچه در مورد تعاريف و
ضوابط شناسايي سازمانهاي اداري بهعنوان مؤسسة دولتي اهميت دارد ،اين است كه قوانين
مربوطه از يك سو با ارائة ضوابط و شاخصههايي برخي سازمانهاي دولتي را بهعنوان مؤسسة
دولتي شناخته است و از سوي ديگر برخي سازمانها را بدون اينکه لزومي براي دارا بودن اين
ضوابط داشته باشند ،بهصورت اعتباري مؤسسة دولتي بهشمار آورده است .از همين رو مسئلة
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مؤسسة دولتي بودن شوراهاي اسالمي كشور نيز از دو جنبه قابل طرح است.
براساس جنبة نخست اين مسئله آيا شوراهاي اسالمي كشور خصوصيات مؤسسة دولتي را
همان گونهكه در مواد مذكور قيد شده است ،دارند يا خير .در اين زمينه خصوصيات و ضوابط
مقرر براساس قوانين براي مؤسسات دولتي عبارتند از .1 :دارا بودن واحد سازماني مشخص و
استقالل حقوقي .2 ،ايجاد به موجب قانون و  .8انجام بخشي از وظايف و اموري كه بر عهدۀ
يکي از قواي سهگانه و ديگر مراجع قانوني است يا اداره شدن زير نظر يکي از قواي سه گانه
و نداشتن عنوان وزارتخانه.
شوراها را ميتوان واجد ضوابط اول و دوم دانست ،چراكه اوالً شوراها براساس قانون
ايجاد شدهاند و قوانين متعددي در زمينة تأسيس ،نحوۀ تشکيل و همچنين صالحيتها و
سازمان اين نهادها به تصويب رسيده است و هماكنون نيز «قانون تشکيالت ،وظايف و
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب ( )1811/8/1و اصالحات
بعدي آن در اين زمينه حاكم است (هرچند مبناي تشکيل شوراهاي اسالمي ،قانون اساسي
است) ،ثانياً اين شوراها به لحاظ ماهيت و صالحيتشان از استقالل حقوقي برخوردارند .اين امر
در قالب مادۀ ( )11قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشوري با شناسايي شخصيت حقوقي
براي شوراها بيان شده است.
اما در مورد ضابطة سوم نميتوان بهصراحت براي شوراها قائل به دارا بودن آن شد ،چراكه
در واقع شوراهاي اسالمي عهدهدار وظايف قواي سهگانه يا ساير مراجع قانوني نبوده و زير
نظر اين قوا نيز نيستند .بلکه خود آنها به موجب قانون اساسي واجد برخي صالحيتها بوده و
بهصورت ذاتي عهدهدار آنها هستند.
بنابراين با توجه به اينکه شوراها واجد تمام ضوابط مؤسسات دولتي نيستند ،نميتوان قائدل
به اين شد كه اين نهادها ماهيتاً مؤسسة دولتي محسوب ميشوند .امدا از جنبدة ديگدر موضدوع
شناسايي شوراها بهعنوان مؤسسة دولتي به لحاظ اعتباري اسدت و نده تطدابق آنهدا بدا ضدوابط
ارائهشده براي مؤسسات دولتي .بر اين اسداس مطدابق بخدش اخيدر مدادۀ ( )2قدانون مدديريت
خدمات كشوري «كلية سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده اسدت در حکدم مؤسسدة
دولتي شناخته ميشود» .ازاينرو با توجه به اينکه شوراهاي اسالمي كشور نيز در قانون اساسدي
ذكر شدهاند ،در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشوند .البته در مخالفت با اين نظدر و در تبيدين
نظر دوم ميتوان گفت در صورتي ميتوان شوراها را با اين استناد كه چون در قانون اساسدي از
آنها نام برده شده (مطابق مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري) ،در حکدم مؤسسدة دولتدي
محسوب كرد كه بهعنوان ديگري شناخته نشده و با وضعيت ديگري تطبيدق داده نشدده باشدند.

جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران

44

درحالي كه شوراها در حقيقت بدا توجده بده تعداريف مقدرر از مؤسسدات و نهادهداي عمدومي
غيردولتي ،واجد ضوابط و معيارهاي مقرر براي ايدن مؤسسدات هسدتند و ازايدنرو شدوراهاي
اسالمي كشور را ميتوان در زمرۀ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتدي تلقدي كدرد .در ايدن
زمينه مباحث ذيل قابل طرح است؛ اول اينکه قدانون محاسدبات عمدومي در مدادۀ ( )1خدود و
همچنين قانون مديريت خدمات كشوري در مادۀ ( )8با تعريف مؤسسات و نهادهداي عمدومي
غيردولتي يك سري ضوابط زير را شناسايي مؤسسات به اين عنوان ارائه دادهاندد .1 :دارا بدودن
واحد سازماني مشخص و استقالل حقوقي؛  .2ايجداد بده موجدب قدانون يدا تصدويب مجلدس
شوراي اسالمي؛  .8تأمين بيش از  10درصد بودجدة سداالنة آن از محدل مندابع غيردولتدي؛ -3
عهدهدار بدودن انجدام وظدايف و خددمات عمدومي .ايدن شدرايط هرچندد بدهوضدوح ماهيدت
سازمانهاي اداري و عمومي را مشخص نميكند ،با نگداهي بده وضدعيت و قدوانين حداكم بدر
شوراها ميتوان اين شرايط را در مورد شدوراهاي اسدالمي مشداهده كدرد .در مدورد دارا بدودن
ضوابط اول و دوم پيشتر صحبت شد .براسداس ضدابطة سدوم الزم اسدت بديش از  10درصدد
بودجة ساالنة اين مؤسسات از طريق منابع غيردولتي تأمين شدود .ايدن ويژگدي همدانگوندهكده
پيشتر گفته شد ،ممکن است تا حددودي موجدب نوسدان و چدالش در احکدام و ماهيدت ايدن
مؤسسات شود ،چراكه امکان دارد مؤسسهاي در يك سدال بديش از  10درصدد بودجدة سداالنة
خود را از منابع غيردولتي تأمين كند و در سال ديگر اين امکان برايش وجود نداشدته باشدد .در
مورد شوراها به موجب مادۀ ( )22قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور «بودجة شدوراها از
طريق زكوات (پس از تصويب) و درآمدهاي محلي و در صورت لزوم از طريق عوارض كه در
مقابل خدمات ارائه شده وضع ميگردد ،تأمين خواهد شد و كمبودهداي آن از راه كمدكهداي
دولت به درخواست شوراي عالي استانها از محل درآمدهاي عمومي جبران ميشود» .ازايدنرو
بهنظر ميرسد بيش از  10درصد بودجة شوراها نيز از محل منابع غيردولتي (زكوات و عوارض
محلي) تأمين ميشود ،هرچند مسئلة نوسدان در تدأمين بديش از  10درصدد بودجدة سداليانه در
خصوص شوراها نيز ميتواند صادق باشد.
اما در مورد ضابطة «عهدهدار بودن انجام وظايف و خددمات عمدومي» بايدد گفدت كده بده
موجب قوانين حاكم بر شوراهاي اسالمي كشور بهويژه «قانون تشکيالت ،وظدايف و انتخابدات
شوراهاي اسدالمي كشدور و انتخداب شدهرداران» مصدوب  1811/8/1و اصدالحات بعددي آن
وظايف و صالحيتهاي شوراهاي اسالمي كشور در حوزۀ امور عمومي است و نوعاً در زمدرۀ
خدمات عمومي محسوب ميشود .عالوهبر اين ميتوان گفت كده مطدابق قواعدد كلدي اصدوالً
فلسفه و وظيفة اصلي نهادهاي غيرمتمركز محلي كه شوراهاي اسدالمي كشدور را مديتدوان در
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زمرۀ آنها بهشمار آورد ،اداره و ارائة خدمات عمومي محلي است.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه با توجه به ضوابط ارائهشده در مورد مؤسسات و نهادهاي
عمومي غيردولتي و تطبيق ضوابط مقرر با اين شوراها ،در حقيقت شوراهاي اسالمي كشدور در
زمرۀ اين مؤسسات قلمداد ميشوند .اما نکتهاي كه پيشتر نيز مورد بحث قرار گرفت ،ايدن بدود
كه به موجب تبصرۀ مادۀ ( )1قانون محاسبات عمومي «فهرست اين قبيدل مؤسسدات و نهادهدا
با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولدت پيشدنهاد و بده تصدويب مجلدس شدوراي
اسالمي خواهد رسيد» ،يعني عالوهبر ويژگيهداي سدهگانده و تصدويب ايجداد اوليده از سدوي
قانونگذار ،براي تلقي كردن يك مؤسسه بهعنوان مؤسسة عمومي غيردولتي ،شناسايي و تصريح
قانونگذار به چنين صفتي (مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي) ضروري دانسته شده اسدت .حدال
ممکن است گفته شود با توجه به اينکه شوراها در قانون تحت اين عندوان شدناخته نشددهاندد،
نميتوان آنها را مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي تلقي كرد .در اين زمينده بايدد گفدت هرچندد
تبصرۀ مادۀ ( )1قانون محاسبات عمومي الزم دانسته كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
در قانون تحت اين عنوان شناخته شوند ،در مادۀ ( )8قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از
قيد مزبور نشده است و در نتيجه ميتوان گفت هرچند تعريف مؤسسدات و نهادهداي عمدومي
غيردولتي در قانون مديريت خدمات كشوري تعريف مقرر در قانون محاسبات را نسخ نکرده و
همچنان الزم است كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مدنظر و موضوع قانون مزبور در
قانون تحت عنوان مؤسسه و نهداد عمدومي غيردولتدي شدناخته شدوند ،لديکن براسداس قدانون
مديريت خدمات كشوري ضرورتاً نيازي به شناخته شدن مؤسسات تحت اين عنوان در قدانون
نيست و اين امکان وجود دارد كه نهادي به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته نشود ،ولدي
در صورت دارا بودن ضوابط مذكور ،يك مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي محسوب شود .البته
هرچند ديگر نميتوان قائل به جاري شدن احکام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مقدرر
در قانون محاسبات عمومي نسبت به اين گونه مؤسسات شد.
اما اينکه با عنايت به همة اين مباحث شوراهاي اسالمي كشور در قالب كداميك از صور
مذكور قرار ميگيرند ،نميتوان بهصورت قطع و يقين نظر مشخصي ارائه داد .بيترديد مسئلة مزبور
صرفاً ناظر بر مباحث نظري نيست و تعيين آن آثار عملي مهمي دارد كه اولين اثر آن را ميتوان در
حکومت احکام ناظر بر سازمانهاي مذكور نسبت به شوراهاي اسالمي كشور در موارد مسکوت يا
عام دانست ،بدين صورت كه اگر شوراهاي اسالمي كشور مؤسسة دولتي يا مؤسسة عمومي
غيردولتي باشند ،احکام ناظر بر اين مؤسسات شامل شوراهاي اسالمي كشور نيز ميشود.
در هر صورت بهنظر ميرسد با توجه به جميع استدالالت مطروحه هرچند ميتوان
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شوراهاي اسالمي را با توجه به ماهيت و ضوابط ارائهشده در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي
در زمرۀ اين مؤسسات محسوب كرد ،براساس ذيل مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري
كه مقرر داشته « ...كلية سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة
دولتي شناخته ميشود» ،ميتوان شوراهاي اسالمي را نوعي مؤسسة دولتي قلمداد كرد ،هرچند
ماهيت و كاركرد آنها همان ماهيت و كاكرد مؤسسات دولتي مقر در قوانين مربوط نباشد و
بيشتر با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي همخواني داشته باشند.

نتیجهگیري
مسئلة جايگاه شوراهاي اسالمي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در دو بعد مورد
توجه اين نوشتار قرار گرفت .در بعد نخست جايگاه شوراها در ميان قوا و ساير نهادهاي اساسي
بررسي شد و با بيان نظرهاي متفاوت و استدالالت در مورد هريك از اين نظريهها مشخص شد
كه هرچند برخي از صالحيتها و كاركردهاي شوراهاي اسالمي در قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران را ميتوان نوعي ضابطهگذاري و در قالب صالحيتهاي قوۀ مقننه دانست يا با
توجه به نظارت عالية قوۀ مجريه (وزارت كشور) بر شوراها و همچنين مسئوليت آنها در نظارت
بر ادارۀ امور اجرايي محل ،اين نهادها را به نوعي بخشي از قوۀ مجريه محسوب كرد ،هيچكدام از
اين موارد نميتواند شوراهاي اسالمي را جزئي از قوۀ مقننه يا مجريه محسوب كند .چراكه به
موجب قانون اساسي شوراها بهعنوان يکي از اركان ادارۀ امور كشور از طريق تصميمگيري (اصل
 )1به هدايت و نظارت بر ادارۀ امور محلي (اصل  )100ميپردازند و اين امر بهجز صالحيت
قانونگذاري (هرچند در سطح محلي) است .همچنين نظارت قوۀ مجريه بر شوراهاي اسالمي در
قالب نظارت دولت مركزي بر نهادهاي غيرمتمركز كه شوراهاي اسالمي را ميتوان در زمرۀ اين
نهادها دانست ،محسوب ميشود .اين نظارت از اركان سيستم عدم تمركز محسوب ميشود ،به
شکلي كه هيچگونه عدمتمركزي بدون آن قابل تصور و اجرا نيست و ازاينرو نظارت قوۀ مجريه
بر شوراهاي اسالمي بهمنزلة قوۀ مجريه بودن شوراها نيست.
از سوي ديگر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهجز قواي سهگانه نهادهاي ديگري
نيز وجود دارند كه الزاماً در قالب يکي از قوا قرار نميگيرند .بهنظر ميرسد با توجه به اصول
قانون اساسي ناظر بر شوراهاي اسالمي نميتوان اين نهادها را در قالب يکي از قواي سهگانه
قرار داد .ازاينرو قانونگذار اساسي شوراها را با يك سري صالحيتها و سازوكارهاي خاص
بهصورت مجزا از قواي ديگر يا ديگر نهادهاي اساسي به رسميت شناخته است.
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اما در بعد ديگر با توجه به تعاريف بيانشده از اقسام سازمانهاي اداري در قوانين مختلف
و ضوابط و معيارهاي هركدام و تطبيق شوراهاي اسالمي با اين ضوابط هرچند بهصراحت و
قطعيت نميتوان اين نهادها را منطبق با يکي از اقسام سازمانهاي اداري محسوب كرد ،در هر
صورت با توجه به ارادۀ قانونگذار عادي بهمنظور تحقق حاكميت قانون مبني بر اينکه كلية
سازمانها و نهادهاي عمومي و اداري در قالب يکي از صور ارائهشده از دستگاهها و
سازمانهاي عمومي (وزارتخانه ،شركت دولتي ،مؤسسة دولتي ،مؤسسه يا نهاد عمومي
غيردولتي) در قوانين قرار گيرند ،هرچند ميتوان با توجه به تعاريف قانوني از مؤسسات يا
نهادهاي عمومي غيردولتي و با در نظر گرفتن ضوابط و شاخصههاي اين مؤسسات شوراهاي
اسالمي را در قالب اينگونه مؤسسات قلمداد كرد .چراكه شوراهاي اسالمي با دارا بودن
شخصيت حقوقي مستقل و عهدهدار بودن خدمات عمومي و تأمين بخش عمدۀ بودجة ساليانة
خود از محلي بهجز منابع دولتي و همچنين با توجه به عدم لزوم شناخته شدن مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي به اين عنوان به موجب تعريف قانون مديريت خدمات كشوري از
اين مؤسسات ميتوان بهعنوان مؤسسة عمومي غيردولتي محسوب كرد .در هر صورت مطابق
ذيل مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر داشته « ...كلية سازمانهايي كه در قانون
اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشود» ،ميتوان شوراهاي اسالمي
را نوعي مؤسسة دولتي قلمداد كرد ،هرچند ماهيت و كاركرد آنها همان ماهيت و كاركرد
مؤسسات دولتي مقرر در قوانين مربوط نباشد و بيشتر با مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي همخواني داشته باشند.
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