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شوراهاي شهر يكي از مهم ترين انواع نهادهاي مذكور هستند. اندتمركز اداري بنيان نهاده شده
اين.عهده دار مديريت امور شهر مي باشند)هاشهرداري( خوداجرائيكه به همراه ارگان 

گونه شوراها در حيطه عملكرد خود تصميمات مهمي را اتخاذ مي كنند، كه نظارت بر اين
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ه مقامات صالح در تا اين امر تبيين گردد كه آيا شهردار نيز در زمراصالحات بعدي آن است
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 مقدمه
هدف از اعمال عدم تمركز اداري. شوراهاي شهر از مظاهر عدم تمركز اداري هستند

در مديريت.)59،381 تمني،مو( مشاركت دادن شهروندان در اداره امور محل زندگي خود است

به درستي شناسايي مي كه.شودامور به صورت عدم تمركز اداري نيازهاي مردم محل  چرا

ميشوراهاي محلي آشناترين نهاد به موقعيت« و مقتضيات محلي محسوب » شوندها

و انگ)49،1383هاشمي،( را اعطاي اختيار به نمايندگان محلي موجب تشويق آنها گرديده يزه آنان

و برنامهدر اجراي هر چه بهتر طرح ميها .)27،1381شيخ،( دهدها افزايش

به شكل عدم تمركز اداري صحه قانون اساسي نيز در اصول متعدد خود بر اعمال مديريت

به رسميت شناخته است به اين مقصود، نهادهايي مانند شوراهاي محلي را و جهت نيل  نهاده

كه شوراهاي شهر نقش بسيار مهمي در مديريت امور شهر).سيقانون اسا100اصل( از آنجا

و اجرا برعهده دارند، و مقررات وضع بنابراين مصوبات نهادهاي مذكور بايستي مطابق قوانين

و نهايتاً.گردند به موجب بعالوه، مقامات صالح در نظارت  در اعتراض به اين مصوبات نيز بايد

و با صراحت معين آزادي فلسفه وجودي چنين نظارتي آن است كه امكان دارد. گردندقوانين

به منافع ملي آسيب وارد آيد و و مرج گرديده و هرج  واحدهاي غيرمتمركز موجب تشتت

اين نوع نظارت كه در اصطالح حقوق اداري از آن با عنوان قيمومت.)240:1381هريسي نژاد،(

ميشود، از طرف قوه مركزي نسبتاداري ياد مي يكيبه واحدهاي غيرمتمركز اعمال و گردد

مياز اركان سيستم عدم تمركز به به.)83:1348موتمني،( آيدشمار كه براي اينكه اختياراتي

به حاكميت ملي نشود،  و نهايتا لطمه واحدهاي غيرمتمركز داده شده منجر به تخطي از وظايف

و تفريط در اعطاي اختيار به واح جهت وصول.دهاي مذكور جلوگيري شودبايستي از افراط

كه مكانيسمي چون قيمومت اداري شناسايي شده است .به اين مقصود است

 مقامات محلي تحت نظارت يا قيمومت مركز انجام وظيفه نموده در واقع با اين مكانيسم،

كه مطلقاً) 82:1382قاضي،( از خارجو در يك حالت تعادل نه از آن حد از اختيار برخوردارند

كه تحت سلطه مركز واقع شوند به قدري وابسته هستند و نه .نظارت قدرت مركزي باشند

 شوراهاي شهر را شامل نظارت مركز نسبت به نهادهاي محلي كه در بحث حاضر،

مي گردد،مي به. يابدبه طرق مختلفي قابليت اجرا بحث در خصوص نحوه اعمال اين نظارت

پ و توضيح و موضوعات مطرح در مورد آن، از حوصله اين نوشتار طور كلي يرامون مسائل

كه در اصطالح. خارج است بنابراين بدون ذكر جزئيات، به شرح يكي از انواع نظارت مذكور

به عنوان مي« از آن ) 65:1381موتمني،("گرددنظارت قوه مركزي بر اعمال شوراهاي محلي ياد

بهمي و ميطور مشخپردازيم از. كنيمص چگونگي آن را در خصوص شوراهاي شهر مطرح

به بحث مفصلي دارد، بنابراين در اين نوشتار و تبيين نحوه نظارت مذكور نياز كه تشريح آنجا
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كه تالش گرديده صرفاً كه آيا شهردار نيز در زمره مقاماتي است به اين پرسش پاسخ داده شود

امي  قانون83 با بررسي ماده سؤالپاسخ اين عتراض نمايد؟تواند بر مصوبات شوراهاي شهر

و انتخاب شهرداران مصوب و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و وظايف تشكيالت

.و اصالحات بعدي قانون مذكور روشن خواهد گرديد1/3/1375

در ساختارهاي مختلف.1 صالحيت شهردار در اعتراض به مصوبات شوراي شهر
 مديريت شهري

و چگونگي رابطه او با شوراي شهر، ساختار مديريت بر اساس نحوه انتخاب شهردار

و اين تفاوت، صالحيت شهردارشهري نمود متفاوتي مي را در اعتراض به مصوبات يابد

.گرداندشوراي شهر متاثر مي

به:شهردار- ساختار شورا-الف و شهردار و در اين ساختار اعضاي شورا طور مستقل

ميمستقيم  و.)54:1378شكيبا مقدم،( شوندبا راي مردم محل انتخاب در سيستم مذكور چون شورا

و اختيارات وجود  به نوعي تفكيك وظايف و شهردار در كار يكديگر مداخله چنداني ندارند

مي دارد، . رسد نظارت بر مصوبات شوراي شهر از سوي شهردار محملي نداشته باشدبه نظر

كه در اين ساخت به نوعي تفكيك قواچرا و( ار، اگر. وجود دارد) شهراجرائيارگان تقنيني

و شهرداري را مجري تصميمات آن بدانيم، مي توان با شوراي شهر را مرجع تصميم گيرنده

و دومي را نهاد  . دانستاجرائياندك تسامحي در مقام مقايسه اولي را بسان مرجع تقنين

ميدر اين خصوص آنچه قابل توجه است شهردار- توان از مشابهت سيستم شورااينكه،

به ميان آورد و رئيس جمهور.با نظام رياستي سخن در نظام رياستي پارلمان عهده دار تقنين

و كارويژه.)119:1379مدني،(مجري امور است  و مجريه از حيث سازماني اي از دو قوه مقننه

و نظريه تفكيك مطلق قوا را نم مييكديگر منفك بوده نمونه اين.)30:1387هريسي نژاد،( سازندايان

در بحث نوشتار حاضر نيز در اين كشور سيستم. سيستم كشور اياالت متحده آمريكاست

و شهردار)402:1388 مقيمي،( شهردار است- غالب، سيستم شورا و عمدتا اعضاي شوراي شهر

.)93:1379علوي تبار،( منتخب مستقيم شهروندان هستند

ميتوجه كه از نظام رياستي پيروي و الگوي موردبه تجربه موجود در كشورهايي كنند

و شهردار، سيستم شورا و در رابطه شوراي شهر -عمل آنها در خصوص نهادهاي محلي

شهردار است، استدالل طرح شده در سطور پيشين مبني بر عدم امكان نظارت بر مصوبات

.كندميتأييدشوراي شهر از سوي شهردار را 

 افرادي را به عنوان شوراي در اين سيستم مردم محل مستقيماً: ساختار كميسيوني-ب

و هم كنند كه هم وظيفه قانونمحل انتخاب مي و تعيين خط مشي كلي را بر عهده دارند گذاري
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وهيئتبه عبارت ديگر. مجري قوانين هستند را واحدي امور مربوط به شوراي شهر شهرداري

به عنوان رئيس انتخاب)139:1380نوروزي فر،(. دهدانجام مي  در اين ساختار، يكي از كميسيونرها

 شوند كه سمت شهردار نيز از آن اوست، ولي اختيارات او بيشتر از ساير كميسيونرها نيستمي

كه شهردار اختيارات عليحده.)57، همان( و از آنجا ميبا اين ترتيب به نظر  رسداي ندارد،

و صاحب صالحيت در اعتراض نمي به عنوان مقام ناظر توان براي شهردار نقش قابل توجهي

.به مصوبات شوراي شهر قائل شد

در اين ساختار مردم محل افرادي را براي تدوين مقررات: مدير شهر- ساختار شورا-ج

و نظارت بر امور انتخاب مي ه انتخاب كنند كه اين افراد به عنوان اعضاي شورا، وظيف محلي

مدير شهر زير نظر شوراي. بر عهده دارنداجرائيشخص واجد شرايطي را براي انجام امور

مي شهر انجام وظيفه مي به عملكردش از كار بر كنار و در صورت نارضايتي نسبت . شود كند

به تصويب رسانده است كه شوراي شهر و مقرراتي است به. مدير شهر مسئول اجراي قوانين

و نظر مي و شهردار سخن گفت رسد در سيستم مذكور بتوان از همكاري دو نهاد شوراي شهر

به ميان آورد .از مقايسه اين ساختار با نظام پارلماني بحث

و و مقننه با يكديگر همكاري دارند كه در نظام پارلماني دو قوه مجريه با اين توضيح

در سيستم.)32:هريسي نژاد،همان(ستچنين ساختاري نتيجه تفكيك نسبي يا انعطاف پذير قوا

و مقننه از حيث ارگانيك از هم منفك هستند ولي در حيطه  مذكور هرچند دو قوه مجريه

ميوظايف، تخصصي عمل نمي و دواير عملكرد آنها در مواردي همديگر را قطع  كنندكنند

و در هنگام بحث از روابط بين.)474:1383قاضي،( و مقايسه و شهردار در مقام تطبيق  شوراي شهر

كه شوراها به عنوان ارگان برنامه به اين مطلب اذعان داشت و ريزي، تصميم نيز بايستي گيري

مي نظارت بر امور شهرداري .)75: 1385حسيني،( دهند ها، كليت نظام مديريت شهري را تشكيل

يابح. نهاد مذكور استاجرائيو شهردار باالترين مقام اجرائيشهرداري ركن ث صالحيت

به مصوبات شوراي شهر در ساختار اخير مدير-شورا( عدم صالحيت شهردار در اعتراض

به.قابل طرح است) شهر الزم به ذكر است در ساختار مذكور نيز، بر حسب حضور شهردار

و عدم حضور وي در اين سمت، به عنوان رياست شوراي شهر به مصوبات اي گونهاعتراض

بر. يافتديگر نمود خواهد كه شهردار همزمان رياست شوراي شهر را نيز در واقع زماني

و خالف منطق مي كه نمايدعهده دارد، بحث اعتراض او به مصوبات شورا دور از ذهن چرا

به هنگام حضور او در جلساتي با رياست وي، و تصويب شده اين مصوبات و اگر مطرح اند

ميبود، علي االصول، بايستي اعتراضي مي طي به نحو ديگري و ديگر پروسه تصويب شد

و  و مقررات يا تخطي از وظايف به مغايرت مصوبات با قوانين و يا اعتراض به نظارت نيازي

 است كه رئيس اداره 1286قانون بلديه69 ماده نظرمثال مورد.شوداختيارات احساس نمي
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و اعضاي انج. بلديه سمت رياست انجمن بلديه را نيز داراست 4من بلديه منتخب مردم بوده

و برقراري رابطه با شهردار هستند سال عهده و ادارة انجمن به گزينش. دار مديريت همين افراد

مي)شهردار(كالنتر  از كالنتر در اداره. نمايند اقدام كه متشكل  نفر منتخب4اي به نام بلديه،

مي انجمن بلديه و بايستي مطابق كالنتر در واق. كند اند، انجام وظيفه ع رئيس اداره بلديه بوده

.)55:1390ابطحي،( هاي انجمن بلديه امور شهر را اداره نمايد دستورالعمل

و شهردار در مقام رياست شورا كه رياست شوراي شهر با شخص ديگري است اما زماني

)گونه استكشور ما در خصوص شوراهاي شهر اينگونه كه در قوانين فعلي همان( نيست

و ظهور ديگري دارد  مادهنچه در اين خصوص گفتني است اينكهآ. اعتراض به مصوبات بروز

كهقانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري 80 در«: سابق اين چنين عنوان كرده بود

و مغاير قوانين عمومي و اختيارات قانوني آنها صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف

مياجرائيكشور باشد، مسئوالن  به مربوط و 10 طور مستدل حداكثر ظرف توانند با ذكر مورد

و درخواست تجديدنظر به اطالع شورا رسانده روز از تاريخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را

به موضوع.نمايند و شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد

و اعالم نظر نمايد كه شورا در بررسي مجدد از راي قبلي خود نسبت به در صورتي. رسيدگي

به  ميهيئتمصوبه مورد اختالف عدول ننمايد موضوع .»....شود حل اختالف استان ارجاع

 موضع قانونگذار در خصوص 1382 در حاليكه با اصالحات به عمل آمده در سال

به مصوبات شوراي شهر به ناشخاص صاحب صالحيت در اعتراض ميطور ديگري .يابدمود

و انتخاب شهرداران83ماده و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و وظايف  قانون تشكيالت

ابتدا از نحوه الزم االجرا شدن مصوبات شوراها سخن به ميان) سابق80ماده( 1375مصوب

و پس از آن، تبصره اصالحيمي به) 6/7/1382( آورد اشخاص صاحب صالحيت در اعتراض

مياين مصوبا و به صراحت از فرماندار يا شوراي استان نام و صالحيتت را مطرح نموده برد

به مصوبات شوراي شهر به ميمقامات مذكور را در اعتراض .شناسدرسميت

بهبا دقت در احكام قانوني فوق كه بحث صالحيت الذكر اين امر وضوح قابل مشاهده است

به مصوب ات شوراي شهر در دوران حكومت هر كدام از يا عدم صالحيت شهردار در اعتراض

و از سياق واحدي تبعيت نكرده استآنها حكم جداگانه .اي داشته
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در اعتراض به مصوبات شوراي شهر.2 در زمره مقامات صالحيتدار  شهردار
و انتخاب80ماده و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و وظايف  قانون تشكيالت

به مصوبات شوراهاي13751 شهرداران مصوب  شهر را به صراحت مقامات صالح در اعتراض

و از عبارت و اين»مسئوالن اجرائي«بيان ننموده به ميان آورده گونه عنوان داشته است سخن

و مغاير قوانين«كه  و اختيارات قانوني آنها كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف در صورتي

ميئياجراعمومي كشور باشد، مسئوالن  به مربوط و طور مستدل حداكثر توانند با ذكر مورد

و درخواست روز از تاريخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده10 ظرف

.»...تجديدنظر نمايند

آنچه در حكم قانوني اشاره شده در ارتباط با موضوع نوشتار حاضر قابل بيان است،

د»اجرائيمسئوالن«عبارت  اين اصطالح عبارتي قابل تفسير. باشدمي80ر منطوق ماده مقرر

و مديريتي حضور دارند، قابل اجرائيبسياري از افرادي كه در امور است، از اين جهت كه بر

و مصوبات نهادهاي مذكور،،به عبارت ديگر. باشدتسري مي مسئوالن« در بحث شوراها

به عنوا»اجرائي كه در امور شهري  وجود دارند، قابليت اطالق اجرائين بازويبه مديراني

رپيش. دارد  شهر قرار اجرائيس امورأتر نيز اشاره گرديد كه در مديريت شهري، شهردار در

مي.دارد به گزاف نگفتيم اگر باالترين مقام با اين تعبير به نظر  در اين حيطه اجرائيرسد سخن

ب و شخص وي را نيز در اعتراض ه مصوبات شوراها صاحب اختيار تلقي را شهردار بدانيم

مي. نماييم و انتخابات80تواند بر محور ماده با اين تفسير وي و وظايف  قانون تشكيالت

و انتخاب شهرداران مصوب و از اين اختيار1375 شوراهاي اسالمي كشور طي طريق نموده ،

و نهايتاً ات مجموعه شهرداري اعمال منويدر جهت تاثيرگذاري هرچه بيشتر بر شوراي شهر

از 1381 در چهاردهم آبان ماه سال5968/7به شمارهاياستدالل فوق نظريه تأييددر.گام بردارد

وقضائيهسوي اداره حقوقي قوه و بودجه1 ماده11با استناد به بند صادر گرديده  قانون برنامه

: تشكيالت شوراها دانسته است قانون80 مقرر در ماده اجرائي شهردار را از جمله مسئوالن 1351

و از قبيل وزارتخانهاجرائيهاي مسئوالن دستگاهاجرائيمنظور از مسئوالن«  ها، موسسات

و شهرداري است كه به نحوي مصوبات شوراي شهر با شركت و عمومي غيردولتي هاي دولتي

و بود1 ماده11در بند. وظايف آنها ارتباط داشته باشد  10/12/1351جه كشور مصوب قانون برنامه

80 مذكور در ماده اجرائيبنابراين شهردار نيز از جمله مسئوالن. تعريف شده استاجرائيدستگاه

و انتخاب شهرداران مصوب و انتخابات شوراي اسالمي كشور و وظايف قانون تشكيالت

.»باشدمي1/13/1375

. تغيير يافته است83 شماره اين ماده به 1382 در اصالحات به عمل آمده در سال.1
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و اجرائيتگاهدس«:متن ماده قانوني فوق االشاره به اين شرح است ، منظور وزارتخانه، نيروها

و مؤسسه وابسته به شهرداري، سازمانهاي تابع ارتش، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري

و مؤسسه  مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه

.»نه بشوداعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه ساال

ميبه،وقفتاه سخن اينكه با توجه به مراتب كو و يقين توان اظهارنظر كرد كه در دوره طور قطع

به مصوبات بعدي،مكررو قبل از اصالحات 1375حاكميت قانون تشكيالت   شهردار در اعتراض

و از اين طريق قادر به اعمال نظارت بر مصوبات شوراي شه ر شوراها صاحب صالحيت بوده

.بوده است

در اعتراض به مصوبات شوراي شهر.3  عدم صالحيت شهردار
 تا پيش1375 قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب80تفسير ارائه شده از ماده

به صراحت تبصره الحاقي از تغييرات اعمال شده در ماده مذكور قابل دفاع بود ليكن با توجه

چنين تفسيري در تضاد آشكار با حكم صريح قانونگذار قرار)6/7/1382مورخ(به ماده مذكور 

وهب.گيردمي عالوه پس از اين تاريخ چنين تفسيري با بسياري از اصول حاكم بر تفسير قوانين

و فقهي نيز در تعارض قرار خواهد گرفت  اگر،به عبارت ديگر. همچنين اصول كلي حقوقي

ب ، در)397:1386منتظري،(ه مصوبات شوراها تلقي گردد شهردار به عنوان مقام صالح در اعتراض

. واقع اجتهاد در مقابل نص محقق شده است

از،1382توضيح اينكه بعد از اصالحات انجام گرفته در مهرماه قانونگذار ابتدا سخن

ذي" مي"ربطمسئولين وبه ميان آورده است كه توانند مغايرت مصوبات شوراها با وظايف

و اعتراض خود را بيان اختيارات قا و مقررات كشور را تشخيص داده نوني خود يا قوانين

به صراحت، مقامات صالح در اعتراض به مصوبات  و سپس در تبصره ذيل همان ماده نمايند

به اين صورت معرفي مي به مصوبات شوراهاي:1تبصره«. نمايدنهادهاي مذكور را اعتراض

ي و شهرستان، توسط فرماندار ميشهر بنابراين در بحث نوشتار».گيردا شوراي استان صورت

به تصريح قانونگذار، فرماندار يا شوراي استان در اعتراض به مصوبات شوراي  و بنا حاضر

گونه صراحت قانونگذار در مقام عمل، راه را بر هرگونه تفسيري موسع اين. باشدشهر صالح مي

ذي«از عبارت مو»ربطمسئولين بنابراين نظريه مشورتي اداره كل دفتر. سازدمي اجه با بن بست

به اين پرسش  و تبصره ذيل آن، در پاسخ كه با استناد به ماده مذكور امور حقوقي وزارت كشور

ميكه آيا شهرداري به مصوبات شوراهاي شهرها به ماده توانند 80اعتراض نمايند، با عنايت

آنشوراهاي اسال... اصالحي قانون تشكيالت و تبصره الحاقي ذيل ،) فعلي83ماده(مي كشور

و دستگاه شهرداري آنذياجرائيها را نيز جزو مسئولين و تبصره ذيل ربط موضوع اين ماده
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به مصوبات شوراي شهر صالح دانسته است و اين نهادها را نيز در اعتراض  تلقي نموده

به نظر)397:منتظري،همان( و .رسد قابل دفاع نمي، فاقد وجاهت قانوني بوده

به ماده توضيح اينكه همان كه در سطور پيشين نيز مذكور افتاد، استدالل فوق با استناد گونه

و پيش از تغييرات اعمال شده در سال 80 ، موافق با موازين1382 قانون تشكيالت شوراها

و در تطابق با نص قانون مذكور بود اصالحي ماده اما تصريح قانونگذار در تبصره. حقوقي

و ديگر نميمذكور جايي براي اين استدالل باقي نمي به تبع آن توان شهرداريگذارد و ها

كه.شهردار را در اعتراض به مصوبات شوراها داراي اختيار دانست ممكن است اين امر را

به مصوبات شوراي شهر باشد، از ماده 5 شهردار نيز در زمره مقامات صالحيتدار در اعتراض

 زيرا در اين ماده شهرداري نيز در زمره. قانون مديريت خدمات كشوري استنباط نمود

اما اين استدالل زماني بجا بود كه اصالحات به عمل. تلقي گرديده استاجرائيهاي دستگاه

قانون مديريت خدمات كشوري قانوني است توضيح اينكه،.داشت وجود نمي82آمده در سال 

و در بحث حا ميعام، كه هر عامي تخصيص ضر قانون شوراها قانوني خاص و از آنجا باشد

و تبصره ذيل آن در بحث83صراحت مقرر در ماده بنابراين در خصوص مورد، بردار است،

و با صاحب صالحيت بودن فرماندار در اعتراض به مصوبات شوراهاي شهر مطرح مي گردد

. عمل باشداين قيد قانون تشكيالت شوراها بايستي مالك

و تبصره ذيل آن عالوه بر آنكه در تعارض83به عالوه، هرگونه تفسير موسعي از ماده

توضيح اينكه،. آشكار با نص ماده مذكور است، با اصول حاكم بر تفسير نيز مغايرت دارد

به ظاهر عبارت مورد استفاده در قانون معموالً  تفسير موسع كه در اصطالح به وسعت بخشيدن

كه متون قانوني مربوط به نظم عمومي، زماني استفاده مي)1372:1381لنگرودي،( گرددتعبير مي شود

گونه امور بايستي از تفسير مضيق مدد چرا كه در اين.)68:1388نوبخت،(و مصالح اجتماعي نباشند

زدج و پيرامون قانون دور و به تبع آن موضوع. ست بسياري از قواعد موجود در حقوق اداري

ذي«چرا كه اگر از عبارت. پژوهش حاضر نيز از اين قاعده كلي مستثني نيستند »ربطمسئولين

در83مقرر در ماده و هر شخصي بتواند  قانون تشكيالت شوراها تفسير موسعي ارائه شود

به مص وبات شوراها صاحب صالحيت تلقي گردد، در عمل بسياري از اختيارات اعتراض

و اين امر در تعارض  كه در شوراهاي شهر حضور دارند، محدود گرديده نمايندگان مردم

و حقوق بنيادين مردم خواهد بود يكي از اصول خاص،عالوه بر اين.آشكار با حقوق عمومي

و آزاديتفسير در حقوق عمومي اصل حفاظت از حقو )187:1388بابايي مهر،(. هاي عمومي استق

كه زماني كه تبصره ماده از83ذكر اين نكته نيز نبايستي از نظر مغفول بماند  به صراحت

اشخاص صاحب صالحيت در اعتراض به مصوبات شوراها ياد كرده است، هر گونه تفسيري

و اصول كلي حقوقي سازگاري گذشته از اينكه با معيكه غير از اين مقصود را برساند، ارها
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و شناخته شده فقهي نيز در تعارض است ندارد، در.با برخي از اصول مسلم توضيح اينكه

به تفسير احساس نمي كه قانون صراحت كامل دارد، ديگر نيازي و بايستي نص مواردي شود

كه معنا كلمه"نص"به تعبير علماي اصول فقه.قانون را اجرا نمود و اي است ي آن معلوم بوده

مي.)141:1382محمدي،( احتمال معناي ديگر ندارد به نظر رسد لفظ فرماندار يا بنابراين با اين تعبير

و) قانون تشكيالت شوراها83مقرر در تبصره ماده( شوراي استان از آن حد از وضوح

كه نمي  تا بتوان الفاظ مشابهتي داشته باشد»شهردار«تواند با عبارتصراحت برخوردار است

و در نهايت اختيار اعتراض به مصوبات شوراي شهر از سوي شهردار را مذكور را عموميت داد

.نتيجه گرفت

ذي«عالوه بر آن اگر عبارت وبه»ربطمسئولين و توضيح طور موسع تفسيرگرديده

ميصراحت مقرر در تبصره اصالحي ناديده گرفته شود، به رض تفسير رسد بتوان از تعانظر

يكي از اصول مسلم فقهي با عنوان  به ميان آورد"اصاله الظهور"فوق با طبق اصل. سخن

و نويسنده نشان گر اين است كه منظورش معناي حقيقي است، نه مذكور، ظاهر حال گوينده

بر.)48:همان( معناي مجازي وو در ما نحن فيه عالوه  اينكه نص تبصره صراحت داشته

ند شهردار را در اعتراض به مصوبات شوراها شامل گردد، هرگونه تفسير ديگري از اين توانمي

و عقلي است و تبصره آن فاقد وجاهت قانوني  از اين جهت كه دليل حجيت.ماده

مي"اصاله الظهور" و وقتي ظاهر حال گوينده معناي حقيقي را چه بناي عقالست رساند، ديگر

آ و به تفسير .ن هم تفسيري در تقابل با منظور گوينده وجود داردلزومي

كه از ارگان و آن جا كه در مقام مقايسه تطبيقي ذكر اين نكته نيز خالي از فايده نيست

ميتقن و اجرائي شهر سخن به ميان مييني و آيد، و شهرداري را با قوه مقننه توان شوراي شهر

و به نظام هاي مورد عمل در بسياري از كشورها، در بحث مجريه در حالت كلي تطبيق نمود

به نتيجه مشخصي رسيد و در بحث نوشتار حاضر و مجلس اشاره كرده با اين. رئيس دولت

كه. پادشاه در توشيح قوانين الزام عرفي دارد،توضيح كه در كشوري مانند انگلستان به اين معنا

.)62:1387نژاد،هريسي( راهي جز امضاي قوانين مصوب پارلمان ندارد

و تكليف اين همان امري است كه در بحث امضاي مصوبات مجلس توسط رئيس جمهور

به وضوح قابل  وي در خصوص امضاي اين مصوبات در قوانين جمهوري اسالمي ايران نيز

كه باالترين). قانون مدني ايران1ماده( مشاهده است و در مقام مقايسه، زماني با اين تفسير

به مصوبات كشور، در دنياي عمل نميائياجرمقام  تواند از اجراي مصوبات خودداري نموده يا

به طريق اولي شهردار در مقام رئيس ارگان  در شهر نمياجرائياعتراض نمايد، تواند صالح

به مصوبات شوراي شهر باشد .اعتراض
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ص كه استدالل مطروحه در سطور پيشين را در خصوص عدم امكان الحيت مطلب ديگري

وميتأييدشهردار در اعتراض به مصوبات شوراي شهر  كند، مباحث طرح شده در هفتاد

و روستايي هيئتپنجمين نشست شهرداران كالن شهرها با   رئيسه فراكسيون مديريت شهري

 تشكيل شده بود،24/4/1390در نشست مذكور كه در تاريخ.مجلس شوراي اسالمي است

جيكي از قانون تشكيالت،80لسه عبارت بود از بررسي طرح اصالح ماده موضوعات دستور

و انتخابات شو و انتخاب شهردارانوظايف .راهاي اسالمي

و انتخابات شوراهاي اسالمي80طرح پيشنهادي اصالح ماده  قانون تشكيالت، وظايف

به مصوبات شو و تبصره يك آن در ارتباط با نحوه اعتراض و انتخاب شهرداران راهاي كشور

به  و زمان ارسال آن و ابتداهيئتاسالمي به حل اختالف مطرح گرديده يكي از حاضرين

كه در نحوه اعتراض شهرداري86اصالح قانون شوراها در سال به مصوباتو تغييراتي ها

و اظهار داشتند  قانون شوراها،86قبل از اصالحيه سال: شورا ايجاد شده است، اشاره كرده

به مصوبات شوراها بودند اما در اجرائي به عنوان دستگاههاشهرداري به اعتراض نسبت ، مجاز

ها، مشكالتي براي اين به دليل سلب اين اختيار از شهرداري86اصالحيه قانون شوراها در سال

سپس شهردار تهران در خصوص مشكالت ناشي از حذف اختيار موسسات ايجاد شده است

ب به اجراي برخي شهرداريها براي اعتراض كه نسبت به الزامي ه مصوبات شورا با توجه

ميمصوبات مغاير قانون، براي شهرداري  (.www". نمودندارائهشود، توضيحاتي را ها ايجاد
(metropolises.ir 

و و در جريان اجرا نيز آنچه ساري كه در عالم واقع مقصود از طرح موارد فوق اين است

به ماده جاري است عدم امكان اعت .و تبصره آن است83راض از سوي شهردار با استناد

.نمايدميتأييدنشست مورد اشاره نيز دليلي است كه استدالل راقمين اين سطور را

از مصوبات غير قانوني شوراهاي شهر.4  شهردار واجد صالحيت شكايت
كه فراز پاياني تبصره ا مطلب ديگري را بيان قانون تشكيالت شوراه83 ماده1ناگفته نماند

به شكايات«داشته است، با اين قيد كه به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي رسيدگي

.»ساير اشخاص در محاكم صالحيتدار نخواهد بود

كه هركدام از به اين قسمت از تبصره مذكور، اين امر قابل استنباط است با امعان نظر

تصمسئولين ذي كه خارج از مي83 ريح تبصره مادهربط به هستند نيز يكي از توانند عنوان

به مصوبات  اشخاص صالحيتدار در فراز پاياني تبصره مذكور در محاكم صالحيتدار نسبت

آنچه در اين خصوص شايان توجه است، اينكه فراز پاياني تبصره. شوراها شكايت نمايند
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ه كه به عنوان شرايطي را مقرر داشته ذير شخص بتواند به مصوبات شوراي شهر يك فرد نفع

. شكايت نمايد

توضيح اينكه در بحث نوشتار حاضر، اگر شهردار از زمره مقامات مصرح در تبصره

و در اصالحي مانند فرماندار يا شوراي استان بود، مي توانست به عنوان يك شخص حقوقي

در حاليكه وقتي چنين.ايدمقام باالترين مسئول شهرداري بر مصوبات شوراي شهر اعتراض نم

به استدالالت مطروحه در سطور فوق  و با توجه تصريحي در تبصره اصالحي وجود ندارد

به نظر مي رسد وي به عنوان يك شهروند چنين صالحيتي براي شهردار شناخته نشده است،

و يك شخص حقيقي، اين حق را داشته باشد كه نسبت به مصوبات شوراي شهر  عادي

ن بر.مايدشكايت 83 مقرر در تبصره ماده»ساير اشخاص«اينكه عبارت اين استدالل را عالوه

مي»محاكم صالحيتدار«كند، لفظميتأييد مي. گذارد نيز بر اين امر صحه ازبه نظر رسد منظور

كه به تصريح قانون، ديوان  محاكم صالحيتدار در تبصره مذكور، ديوان عدالت اداري باشد

و مذكور در رس و ادارات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين به تظلمات هاي نامهآئينيدگي

 ). 1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1ماده( دولتي صاحب صالحيت است

و از سوي شهرداري نمي به عنوان شخص حقوقي بهبه اين ترتيب اگرچه شهردار تواند

به عن توان برايمي) حقيقي(وان يك شخص عادي مصوبات شوراي شهر اعتراض نمايد، ليكن

.وي حق شكايت از آنها را قائل شد

ذيآنچ به هنگام طرح دعوي استه در اين خصوص قابل توجه است، . نفع بودن شخص

يكي از اصول مسلمي است كه هنگام طرح هر گونه دعوا بايستي احراز گردد 10بند. اين امر

ذي دادرسي مدني نيزآئين قانون84ماده و موانع رسيدگي را نفع نبودنيكي از ايرادات

يكي از و اين امر بهخواهان دانسته است مي شرايط اساسي براي اقامه دعوا  رودشمار

ميو)101:1384واحدي،( كه خوانده را مختار به يكي از شقوق از مواردي است كه با توسل نمايد

يكي از آنهاست10كه بند(84ماده  پ) نيز و نهايتا به ضمن به ماهيت دعوا ايراد نمايد اسخ

اهميت مسئله مذكور تا آنجاست.)258:1384شمس،( صدور قرار رد دعوي از سوي دادگاه بينجامد

و دادرسي مدني آغازين مواد خود آئينگذار قانونكه قانون  را به اين امر اختصاص داده

كهاين اند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكهتوهيچ دادگاهي نمي«گونه مقرر داشته است

به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند... شخص يا اشخاص ذينفع يا 2ماده(» رسيدگي

و انقالب در امور مدني مصوب آئينقانون .)1379 دادرسي دادگاهاي عمومي

به موارد پيش  قانون83 ماده1گفته در خصوص قسمت اخير تبصره با عطف توجه

به نظر مي به تبصره مذكور تشكيالت شوراهاي اسالمي، رسد اگر شهردار بخواهد با تمسك

: بايستي موارد زير را مدنظر داشته باشد،اقامه دعوا نمايد
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و مقررات كشور يا خروج از وظايف) الف و مغايرت مصوبه شوراي شهر را با قوانين

؛اختيارات شورا را اثبات نمايد

ش)ب به نوعي موجبات تضييع حق شهردار را فراهم آورده باشدمصوبه شوراي به. هر

ان يك شخص ذي نفع نحوي كه در اصطالح حقي از وي سلب شده باشد تا بتواند به عنو

؛وارد عرصه گردد

را83 ماده2تبصره كه نيز مطلب ديگري قطعي شدن«: به اين شرح بيان داشته است

به   مركزي هيئتآن دسته از مصوبات مغاير قانون در مصوبات شورا مانع از طرح رسيدگي

.»باشدحل اختالف توسط اشخاص نمي

نكته پاياني در خصوص موضوع نوشتار حاضر اينكه، قانونگذار به عنوان آخرين اقدام در

كه با وجود  خصوص طرح شكايت نسبت به مصوبات شورا اين مرحله را نيز مدنظر قرار داده

تواندمي،اي را با قانون تشخيص داداگر شخصي مغايرت مصوبهقطعي شدن مصوبات شورا، 

به اين حكم قانونگذار زماني. مركزي حل اختالف طرح دعوا نمايدهيئتدر   ناگفته نماند

كه اوالمي و مصوبه83 پروسه مذكور در ماده؛توان تمسك جست طي شده و تبصره آن

مغثانيا؛. قطعي گرديده باشد مي. اير قانون تشخيص داده شودمصوبه رسد شخصبه نظر

و اقدام وي از اين شهردار نيز بتواند همانند هر شخص ديگري از اين تبصره استفاده نمايد

.طريق، نبايستي با منع قانوني مواجه باشد

 نتيجه
كه شوراهاي،از آنچه در سطور پيشين ذكر گرديد به وضوح قابل استنباط است  اين امر

د و شهر و به همين دليل ترسيم وظايف ر مديريت امور شهر نقش مهمي را دارا هستند

و نحوه نظارت بر عملكرد آنها بسيار تعيين كننده است در اين حيطه آنچه. اختيارات شوراها

به موجب قانون از آن حد از اختيار  كه به صراحت معين گردد، مقاماتي است بايستي

و حق اعتراض برخوردارند كه بر مصوبات نه ادهاي مهمي چون شوراهاي شهر نظارت داشته

كه در بحث شوراها. بر مصوبات نهادهاي مذكور را دارا هستند توضيح اينكه در قوانين موجود

و در برخي از قوانينبه تصويب رسيده و( اند، نحوه نظارت شيوه ثابتي نداشته قانون تشكيالت

و انتخابات شوراهاي اسالمي كشو و انتخاب شهرداران مصوبوظايف در)1/31/1375ر

به مصوبات شوراها به مسئوالن"طور كلي از اصطالح خصوص مقامات صالح در اعتراض

كه چنين عبارتي بر بسياري از مقامات"اجرائي  قابل اطالق اجرائي سخن به ميان آمده است،

مي. است به هنگام وضع قوانين از در حاليكه از مقنن انتظار و كليرود گويي هر گونه ابهام

و تفسيري بسته شود در. خودداري نمايد تا راه بر هرگونه تعبير اين همان امري است كه
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به1382 قانون تشكيالت شوراها در سال83اصالحات به عمل آمده در ماده و  اتفاق افتاده

ا .ستصراحت تكليف مقامات صالح در اعتراض به مصوبات شوراهاي شهر معين گرديده

ب وجود 1382وجود آمده در سالهناگفته پيداست كه اين ابهام در ماده مذكور قبل از اصالحات

و ممكن بود از اصطالح  در"اجرائيمسئوالن"داشت و  هرگونه تفسير موسعي به عمل آيد

و اراده قانونگذار در دايره به زعم خودشان صالح ولي علي رغم خواست نهايت مقاماتي كه

ص و معترض به مصوبات شوراها باشندالح نميمقامات در. گنجند، داراي اختيار تلقي شده

مي1382اصالحات انجام شده در سال به نظر و يج مفيد رسد اين اقدام نتا اين ابهام رفع شد

و مرتبط اوالً؛زير را در بر داشته باشد و تامل در حيطه تخصصي  اعضاي شوراها با دقت نظر

و باالدست خود مراجعي را خواهند ديد كه بر با امور شهري وض ع قانون خواهند نمود

و هيچ) شوراها( مصوبات آنها كه ثانيا،. گونه تخطي را بر نخواهند تافتنظارت داشته  مقاماتي

به مصوبات شوراها هستند از،به موجب قانون صالح در اعتراض و در عمل  شناسايي شده

خدخالت و نابجا پرهيز شدهاي موردي بر. واهد بعالوه هرگونه تفسيري مبني بر شمول آن

كه داخل در تصريح قانون نيستند، .فاقد وجاهت قانوني خواهد بود اشخاص ديگري

و در عين حال مغاير با عبارات همان كه در اين نوشتار نيز بررسي گرديد، تفسير موسع گونه

و بعالوه از حيث و قانوني و قواعد حاكم بر تفسير نيز بالوجه صريح مقنن از نظر عقلي  اصول

مي. است ميبه نظر و تشريح قوانين مبادرت كه به تفسير ورزند بايستي عالوه بر رسد مراجعي

و اصول فقهي نيز  و قواعد به اصول كلي حاكم بر تفسير و تامل در متون قانوني، دقت نظر

و مغاير با قوا بهتوجه نمايند تا از هرگونه تفسير نابجا و و حقوقي طور خاص عد مسلم فقهي

و اداري اجتناب گردد به تبع آن حقوق. حقوق عمومي و به حقوق عمومي زيرا قواعد مربوط

كه مباحث مطروحه در نوشتار حاضر نيز از آن دسته و آزادياداري و اند، با حقوق هاي بنيادين

و از آن حد از اهميت برخوردارن د كه نمي توان موارد مندرج در نظم عمومي در ارتباط بوده

و بدون هيچآنها را به اين امر عالوه بر تعارض. گونه دقت نظري مورد تفسير قرار دادسادگي

و عمومات مورد اشاره، در عمل مشكالت عديده ميبا بسياري از اصول گردد كه اي را موجب

و مداقهبا اندك ژرف .اي قابل حل استنگري

و مĤخذمنابع
 فارسي-الف
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