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هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا صــدور دادنامههــای بســیار مهــم پیرامــون اســتقالل
واحدهــای محلــی ضمــن اینکــه میتوانــد مــاک و الگــوی مناســبی بــرای جهتگیریهــای قانونــی
و اجرایــی آینــده باشــد ،قــادر اســت بــا محتــوای علمــی رونــد قانونگــذاری و اجــرا در ایــن حــوزه
را کامــ ً
ا هدایــت نمایــد و از طرفــی هیئــت مزبــور در جایــگاه نهــاد قضایــی رویهســاز بــا مطمــح
نظــر قــرار دادن منافــع و مصالــح عمومــی و دفــاع از حقــوق شــهروندان در عیــن قانونمــداری در
آرا و احــکام صــادره ،در راســتای حــل چالشهــا و آســیبهای مرتبــط بــا اســتقالل واحدهــای
محلــی تصمیمــات مؤثــری اتخــاذ کنــد تــا بدیــن ترتیــب ،نهادهــای محلــی بــا اســتفاده از صالحیــت
و اختیــارات قانونــی بــه وظیفـهی تحقــق و صیانــت از حقــوق شــهروندی در جامعــه بپردازنــد .لــذا در
نوشــتار حاضــر بــا روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی ،مفهومــی کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
از امــور محلــی در راســتای اســتقالل واحدهــای محلــی دارد ،مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت و مــا را بــه
ایــن نتیجــه میرســاند کــه معیــاری کــه روی ـهی هیئــت مزبــور بــه دســت میدهــد آنقــدر جامــع
و کامــل و منطبــق بــا اصــول حقــوق عمومــی نیســت تــا تمــام خألهــای موجــود را مرتفــع نمایــد.
کلیدواژهها :استقالل ،امور ملی و محلی ،تمرکززدایی اداری ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،واحدهای
محلی .

* .دانشجو دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایرانmeisam.nasehi@gmail.com .
** .دانشــیار عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب ،ایــران (نویســنده مســئول).
faghih.habibi@gmail.com
*** .اســتادیار و عضــو هیــأت علمــی گــروه حقــوق عمومــی دانشــگاه آزاد تهــران جنــوب ،ایــران.

keyvan.sedaghati@gmail.com
39

تأملی بر استقالل واحدهای محلی از منظر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــا تفکــری کــه انقالبیــون نســبت بــه حــق مــردم در
تعییــن سرنوشــت خویــش و اداره كــردن امــور از طریــق مــردم داشــتهاند ،بــا اســتقرار نــوع جدیــدی از
حکومــت بــا عنــوان جمهــوری اســامی ایــن مقولــه بــه یکــی از مباحــث مهــم دربــارهی نظــام اداری و
سیاســی کشــور تبدیــل شــد .قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در اصــول مختلفــی ،بــه موضــوع
و اهمیــت شــوراهای اســامی پرداختــه اســت .طبــق اصــل هفتــم قانــون اساســی ،شــوراهای اســتان،
شهرســتان ،شــهر ،محــل ،بخــش ،روســتا و نظایــر آنهــا از اركان تصمیمگیــری و اداره امــور كشــور
میباشــند و اصــل یکصــدم قانــون اساســی بــرای پیشــبرد ســریع برنامههــای اجتماعــی ،اقتصــادی،
عمرانــی ،بهداشــتی و فرهنگــی ،آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی بــا توجــه بــه مقتضیــات محلــی اعضــای
شــوراها از طریــق مشــارکت مــردم بــا رأی مســتقیم انتخــاب میگردنــد .همچنیــن مطابــق اصــل
هفتــم قانــون اساســی و بنــد  8از اصــل ســوم قانــون اساســی ،میــان مشــاركت عامــه مــردم در تعییــن
سرنوشــت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خویــش بــا اصــل عــدم تمركــز اداری پیونــد
برقرارشــده اســت؛ بنابرایــن مشــارکت مــردم در امــور محلــی و اعطــای شــخصیت حقوقــی واحدهــای
محلــی و شناســایی صالحیــت عــام تصمیمگیــری در امــور محلــی توســط شــوراهای اســامی ،شــاکلهی
اصلــی نظــام تمرکززدایــی اداری را تشــکیل میدهــد و بــه همیــن جهــت الزمــهی بــه رســمیت
شــناختن واحدهــای محلــی ،شــخصیت حقوقــی مســتقل از دولــت مرکــزی هســت کــه ضــرورت حفــظ
ایــن ویژگــی ،داشــتن اســتقالل در تصمیمــات و تعییــن حدودوثغــور صالحیتهــای شــوراهای محلــی
اســت و از طرفــی چینــش اصــول قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در خصــوص شــوراهای
اســامی و متعاقــب آن تصویــب قانــون عــادی شــوراها پــس از انقــاب اســامی بــه نحــوی اســت کــه
یــک نظــر واحــد در خصــوص حیطـهی عمــل شــوراهای محلــی وجــود نــدارد و ایــن وضــع بــه وضــوح
خــود را در قوانیــن مجلــس پــس از انقــاب اســامی نمایانــده اســت 1و جــای بســی تأمــل اســت کــه
قوانیــن اخیــر از مفهــوم تمرکززدایــی اداری مــد نظــر قانونگــذار اساســی فاصلــه گرفتــه و حتــی
حــدود اختیــارات و گســترهی عملیاتــی شــوراها در ســالهای بعــد بــه نحــوی دســتخوش تغییــر
گردیــد 2کــه از ایــن حیــث چالــش اصلــی پیرامــون شــخصیت حقوقــی واحدهــای محلــی بــه شــمار
مــیرود؛ زیــرا شناســایی شــخصیت حقوقــی ،منجــر بــه اعطــای اســتقالل اداری و مالــی واحدهــای
 .1دشتی ،علی ،جایگاه حقوقی و تعامالت قانونی شوراهای اسالمی در نظام حقوقی و سیاسی ایران ،مجله تحقیقات
حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی) ،بهار و تابستان  ،1388شماره  ،49ص .146
 .2جاللی ،محمد و حامد نیکو نهاد ،مفهوم و جایگاه عدم تمرکز در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشهی قانونگذار

اساسی ،در :ویژه ،محمدرضا و محمد جاللی ،اندیشههای حقوق اداری :مجموعه مقاالت اهدایی به استاد منوچهر طباطبایی

مؤتمنی ،تهران :انتشارات مجد ،1392 ،ص .103
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محلــی خواهــد شــد .بــه لحــاظ اعطــای ایــن اســتقالل بــه واحدهــای محلــی و خألهــای قانونــی
موجــود ،نقــش دیــوان عدالــت اداری از حیــث کنتــرل قضایــی بــر مصوبــات شــوراهای محلــی یــا وضــع
آییننامــه توســط مراجــع ناظــر حائــز اهمیــت اســت کــه دادنامههــای صــادره پیرامــون اســتقالل
واحدهــای محلــی ضمانــت اجــرای مناســبی بــرای تضمیــن اســتقالل ایــن نهادهــا اســت .در ایــن مقالــه
بــه بررســی دادنامههــای صــادره از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص موضوعــات
مرتبــط بــا اســتقالل واحدهــای محلــی پرداختــه شــد .از ایــن حیــث بررســی و تحلیــل آرای صــادره
پیرامــون اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی و اســتقالل واحدهــای مزبــور بــا توجــه بــه آثــار و تبعــات
حقوقــی آن ،میتوانــد حائــز اهمیــت باشــد و بحــث چالشبرانگیــزی را دنبــال کنــد ،امــا صــدور آرای
متعــارض توســط آن هیئــت موجــب گردیــد تــا در تشــخیص رویکــرد هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری بــا موضــوع مطروحــه مشــکالتی بــه وجــود آیــد کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.
بنابرایــن هــدف مــا در ایــن مقالــه ایــن اســت کــه شــخصیت حقوقــی و اســتقالل واحدهــای محلــی
در نظــام تمرکززدایــی اداری را مــورد واکاوی قــرار دهیــم و ســپس بــه بررســی رویکــرد هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری از منظــر آرای صــادره بپردازیــم.
بــا بررســی آرای صــادره از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در راســتای اســتقالل واحدهــای
محلــی ،ضمــن مواجــه گشــتن بــا مفاهیــم اولی ـهی حقــوق اداری بــه اهمیــت نقــش و جایــگاه امــور
محلــی و مفهــوم آن در نظــام حقوقــی رهنمــون میگردیــم و بــه نظــر میرســد رویــهی قضایــی
ضمــن عقیــده بــر تفکیــک امــور محلــی از ملــی ،معیــار خاصــی جهــت ارائـهی مفهومــی از امــور محلــی
را تبییــن و تشــریح نکــرده اســت.
اثــر بررســی موضــوع از آن حیــث حائــز اهمیــت اســت که هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اوالً
از حیــث کنتــرل قضایــی بــر مصوبــات و آییننامههــای دولتــی بــه پاســداری از فلســفهی تمرکززدایــی
در نظــام حقــوق اداری بپــردازد و ثانیـاً در بازنگــری مصوبــات شــوراهای اســامی میتوانــد توجــه ویــژه
بــه مفهــوم و ماهیــت اســتقالل واحدهــای محلی داشــته باشــد.
در ادامــه پــس از معرفــی مختصــر مفهــوم تمرکززدایــی اداری ضمــن تبییــن شــخصیت حقوقــی و
اســتقالل واحدهــای محلــی بــا مراجعــه بــه آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و واکاوی آن،
نگــرش و رویکــرد دیــوان در خصــوص اصــل آزادی اداری در واحدهــای محلــی بــا تبیین آسیبشناســی،
تصمیمــات متخــذه را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار میدهیــم.
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گفتار یکم .تمرکززدایی اداری :استقالل واحدهای محلی
شــالودهی اصلــی تمرکززدایــی اعطــای حجمــی از «اســتقالل» و «صالحیــت» بــه واحدهــای محلــی
اســت؛ بهگونــهای کــه آنهــا بتواننــد در امــور محلــی خــود بــا عنایــت بــه اقتضائــات ویــژه آن بــه
«رایزنــی»« ،گفتگــو»« ،تصمیمســازی»« ،تصمیمگیــری»« ،مدیریــت» و «راهبــری» بپــردازد 1.لــذا
در ایــن گفتــار بــه مفهــوم نظــام تمرکززدایــی اداری و اســتقالل واحدهــای محلــی خواهیــم پرداخــت.

بند یکم .مفهوم نظام تمرکززدایی اداری
پــس از ظاهــر شــدن کاســتیهای نظــام تمرکزگــرا و عــدم پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای
محلــی و مردمــی ،حکومتهــای مرکــزی دچــار بحــران مشــروعیت شــدند .از ایــن رو حکومتهــا
تــاش کردنــد تــا از رهگــذر تمرکززدایــی و محلــی شــدن مجــدد حکومــت ،مشــروعیت را بــه دســت
آورنــد.
«کارلســن» 2تمرکززدایــی را فرآینــدی میدانــد کــه معمــوالً حرکتــی از مرکــز بــه ســمت پیرامــون
اســت و باعــث کاســتن تدریجــی درجــهی تمرکــز و افــزودن درجــهی عــدم تمرکــز میشــود 3و
تمرکززدایــی یکــی از فنــون چندگانـهی حقــوق عمومــی اســت کــه بــه ســاماندهی امــور ملــی و محلــی
میپــردازد 4.بــه تعبیــری دیگــر تمرکززدایــی را میتــوان نوعــی آرایــش و تنظیــم نهــادی دانســت
کــه بــه مشــارکت و تصمیمســازی محلــی منجــر میشــود 5.بــا عنایــت بــه اینکــه نــوع حکومــت
کشــورها تأثیــر بهســزایی در شــیوهی کشــورداری و ادارهی امــور دارد ،عــدم تمرکــز اداری ،شــیوی
ادارهی امــور کشــور بــه نحــو خاصــی اســت کــه در آن مقامــات مرکــزی صالحیــت تصمیمگیــری
ـی نســبتاً مســتقل از مرکــز واگــذار میکننــد تــا آنهــا بــه
وســیعی را بــه واحدهــای محلــی و اجرایـ ِ
امــور خــاص محلــی و اجرایــی بپردازنــد و دولــت مرکــزی ضمــن عهــدهدار بــودن امــور ملــی ،بــر
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جنگل ،1388 ،ص .104
2-Karlsen.
3-Karlsen, G. E. “decentralized, centralism, governance in education evidence from Norway and British Colombia,
Canada,” Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Vol. 13, 1999: 18

 .4قاضی شریعتپناهی ،سید ابوالفضل ،گفتارهایی در حقوق عمومی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دادگستر ،1375 ،ص .57
 .5واندیک ،ماین پیتر ،مدیریت شهری از نظریه تا عمل ،ترجمه غالمرضا کاظمیان و حامد رستگار ،چاپ دوم ،تهران :نشر
تیسا ،1394 ،ص .44
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اینگونــه واحدهــا نظــارت خفیفــی اعمــال میکنــد .در ایــن سیســتم هــر یــک از ســازمانها یــا
تأسیســات محلــی دارای شــخصیت حقوقــی مجــزا از شــخصیت قــدرت مرکــزی بــوده یــا بودجــه و
وســایل و ابــزار کار مســتقل و افــراد خــاص بــه اجــرای وظایــف مخصــوص محلــی و تحقــق هدفهــا
مبــادرت میورزنــد 1.البتــه بــه تمرکززدایــی نبایــد ب ـ ه نــوان یــک هــدف نگریســته شــود؛ بلکــه بایــد
بــه عنــوان راهــی بــرای پاســخگو نمــودن مقامــات عمومــی ،کارآمــدی و ارائـهی بهتــر خدمــات عمومــی
تلقــی شــود؛ 2زیــرا بــا نزدیــک شــدن دولــت بــه مــردم ،امــکان مشــارکت عمومــی بیشــتر مــردم در
تصمیمگیــری فراهــم میشــود و دولــت پاســخگوتر شــده و عملکــرد آن شــفافتر میگــردد و از
طرفــی بــا کوچــک شــدن اختیــارات دولــت متمرکــز و سیاسـتهای ملــی از طریــق انتقــال اختیــارات
و مســئولیتها بــه واحدهــای محلــی ،حاکمیــت پاســخگوتر و فراگیرتــر ایجــاد میشــود و همچنیــن
3
تمرکززدایــی اثربخشــی را در بخــش خدمــات عمومــی و توزیــع خدمــات افزایــش میدهــد.

بند دوم .استقالل واحدهای محلی در نظام حقوقی ایران
از آنجاییکــه عناصــر ســهگانهی تمرکززدایــی در ایــران عبــارت از مشــارکت مــردم در امــور
محلــی و اعطــای شــخصیت حقوقــی بــه واحدهــای محلــی و شناســایی صالحیــت عــام تصمیمگیــری
در امــور محلــی توســط شــوراهای اســامی اســت و بــا توجــه بــه موضــوع حاضــر ،در ادامــه بــه مبحــث
شــخصیت حقوقــی واحدهــای محلــی خواهیــم پرداخــت.
 .1شخصیت حقوقی مستقل
شــخصیت حقوقــی شــوراهای محلــی از طریــق انتخابــات محلــی و اســتقالل شــوراها تجلــی پیــدا
میکنــد .همچنیــن در اجــرای اصــل عــدم تمرکــز اداری ،امــور محلــی بــا توجــه بــه مقتضیــات محــل
بــا نظــارت شــوراهای اســامی محــل صــورت میگیــرد .اعطــای شــخصیت حقوقــی بــه ایــن شــوراها
بــه ایــن منظــور اســت کــه بتواننــد بــا ابتــکار عمــل بــه ادارهی امــور محلــی بپردازنــد 4.بحــث در
 .1موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ،چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات میزان ،1388 ،ص .84

 .2زرشــگی ،محمد ،چالشها و راهکارهای حقوقی -اداری تراکمزدایی از تهران ،رســاله دکتری ،رشــته حقوق عمومی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،1396 ،ص .146
 .3بیرد ،ویکتوریا ،فرانک میرآفتاب و کریســتوفر ســیلور ،برنامهریزی و تمرکززدایی :فضاهای رقابتی برای فعالیتهای

عمومی در کشورهای جنوب ،ترجمهی لطفعلی کوزهگر کالجی و سیدموسی پورموسوی ،چاپ اول ،تهران :مرکز مطالعات و

برنامهریزی شهر تهران؛ معاونت علم و فناوری ،1395 ،ص .16
 .4هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ نهم ،جلد دوم ،تهران :انتشارات میزان ،1383 ،ص .494
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تأملی بر استقالل واحدهای محلی از منظر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خصــوص شــخصیت حقوقــی واحدهــای محلــی بــه ســه دلیــل حائــز اهمیــت اســت؛ نخســت آنکــه
ایــن بحــث بــه تبییــن جایــگاه و ماهیــت حقوقــی واحدهــای محلــی در چارچــوب ســازمانهای
اداری یــک دولت-کشــور بســیط کمــک مینمایــد و دوم آنکــه بــه مســئلهی حســاس و بااهمیــت
خودآیینــی (اســتقالل) واحدهــای محلــی کــه یکــی از شــرایط ضــروری هرگونــه تمرکززدایــی اســت،
میانجامــد .واحدهــای محلــی بــا اســتقالل وجــودی از قــدرت مرکــزی میبایســت در اِعمــال وظایــف
و اختیــارات خــود دارای اســتقالل واقعــی باشــند .ایــن واحدهــا بــا برخــورداری از شــخصیت حقوقــی
در حقیقــت دارای حیــات حقوقــی میگردنــد .ســوم آنکــه از مهمتریــن اشــخاص حقوقــی حقــوق
عمومــی محســوب میشــوند و در نتیجــه تنهــا قــدرت عمومــی اســت کــه میتوانــد آنهــا را ایجــاد
نمایــد و بنابرایــن بــا داشــتن شــخصیت حقوقــی حتــی ایــن واحدهــا را نیــز میتــوان بهرهمنــد از
امتیــازات قــدرت حقوقــی دانســت؛ امتیازاتــی نظیــر اعطــای قــدرت ســلب مالکیــت بــه جهــت منافــع
عمومــی (محلــی) ،وضــع برخــی عــوارض و انجــام برخــی از امــور حکومتــی بــه شــرط رعایــت اصــل
برابــری 1.اگرچــه مطابــق قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب
شــهرداران مصــوب  1375در خصــوص شــخصیت حقوقــی مســتقل شــوراهای محلــی ســخنی بــه میــان
نیامــده اســت امــا از محتــوای کالم قانونگــذار و همچنیــن وظایفــی کــه بــر عهــدهی آن قــرار داده
شــده ،شــخصیت حقوقــی آن بیتردیــد مــورد قبــول اســت .مطابــق قانــون فــوق شــوراهای اســامی
موضــوع ایــن قانــون دارای ســاختار اداری و مالــی مســتقل از دولــت مرکــزی میباشــند و بودج ـهی
عمومــی شــهر و شــهرداریها و حتــی امــور مالــی خــود را رأســاً اداره مینماینــد کــه ایــن دلیلــی
واضــح و مبرهــن بــر شــخصیتهای حقوقــی مســتقل آنهــا میباشــد 2.بــه عــاوه قانونگــذار در
تاریــخ  1396/04/20در آخریــن اصالحــات قانــون شــوراها بــه موجــب مــاده  108آن قانــون ،صراحتـاً
مــاده  17قانــون تشــکیالت شــوراهای اســامی مصــوب  1361را معتبــر و غیرقابلنســخ دانســته و در
مــاده مزبــور چنیــن مقــرر شــده« :شــوراها دارای شــخصیت حقوقــی بــوده و حــق اقامــه دعــوی علیــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و دفــاع در مقابــل دعــاوی آنــان علیــه شــورا را دارنــد» و همچنیــن دادرس
قانــون اساســی در اصــل یکصدوششــم بــرای شــوراهای اســامی ایجــاد حــق و تکلیــف نمــوده اســت و
حــق اقامــه دعــوی در صــورت اعتــراض بــه انحــال آنــان را مدنظــر قــرار داده اســت و بــا عنایــت بــه
اصــل مزبــور قانــون اساســی ،شــخصیت حقوقــی شــوراهای اســامی محــرز و مســلم اســت.

 .1جاللی ،محمد ،اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه با مقایسه آن با حقوق ایران ،فصلنامه پژوهش
حقوق عمومی ،پاییز  ،1394دوره  ،16شماره  ،1394 ،47صص .81-82
 .2بهاروند ،محمدرضا ،جایگاه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سیستم عدم تمرکز و روابط آن با نهادهای
محلی در ایران ،فصلنامه حقوقی مجد ،بهار و تابستان  ،1389دوره  ،4شمارههای  12و  ،13ص .24
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بــا بررســی مجمــوع قوانیــن و مقــررات مرتبــط ،بــه خصــوص مــاده  3قانــون شــهرداریها و
ش اساســی پیرامــون شــخصیت حقوقــی واحدهــای محلــی مواجه
مســتندات اخیرالذکــر ،بــا نوعــی چالـ 
هســتیم و آن اینکــه بــرای شــوراها و شــهرداریها دو شــخصیت حقوقــی مجــزا پیشبینیشــده
اســت .حــال ســؤالی کــه مطــرح میگــردد ایــن اســت کــه بــا وجــود دو شــخصیت حقوقــی در یــک
نظــام حقوقــی و بــا توجــه بــه ســازوکار شــهرداری و شــوراها در صــورت بــروز اختــاف فیمابیــن آنــان
آیــا میتواننــد علیــه یکدیگــر در محاکــم صالحــه اقامــه دعــوا نماینــد؟ و همچنیــن آیــا قانونگــذار
بــدون توجــه بــه اصــول آزادی اداری واحدهــای محلــی و توزیــع صالحیتهــا بــا مســامحه دو شــخصیت
حقوقــی را در یــک نظــام عــدم تمرکــز ســرزمینی مــورد توجــه قــرار داده اســت؟
از آنجایــی کــه قانونگــذار در اصــل هفتــم قانــون اساســی ،شــوراها را از ارکان تصمیمگیــری
و ادارهی امــور کشــور دانســته و بــه شــوراها بــه عنــوان یــک پارلمــان محلــی نگریســته اســت و نیــز
بــا توجــه بــه اصــول حقــوق عمومــی کــه موجودیــت حکومــت محلــی را مســتقل از قــوه مرکــزی
میبینــد 1و از ســوی دیگــر شــهرداری نیــز جــزء الینفــک یــک واحــد محلــی محســوب میگــردد و
قــوه اجرایــی تصمیمــات شــوراها اســت کــه مصوبــات شــورا را عینـاً اجــرا مینمایــد ،لــذا قائــل شــدن
شــخصیت حقوقــی بــرای شــهرداری کــه نهــادی مســتقل از شــورای شــهر نیســت ،دارای اشــکال
میباشــد .همچنیــن باوجــود شــخصیت حقوقــی بــرای واحدهــای محلــی ،پذیــرش دو شــخصیت
حقوقــی در یــک نهــاد قابــل توجیــه نیســت؛ زیــرا دولــت و بــه معنــای اخــص ،قــوه مجریــه ،دارای
یــک شــخصیت حقوقــی مســتقل اســت کــه تمامــی وزارتخانههــا و مؤسســات مســتقل وابســته بــه
قــوه مجریــه را در برمیگیــرد و ایــن وزارتخانههــا و مؤسســات ،امــوال و دارایــی مســتقل از یکدیگــر
نداشــته و نمیتواننــد علیــه یکدیگــر طــرح دعــوی کننــد و بــه همیــن لحــاظ اصــوالً رفــع اختــاف
بیــن دســتگاههای اجرایــی در صالحیــت هیئــت وزیــران اســت 2.دوم آنکــه شــورا و شــهرداری امــور
اجرایــی یــک منطقــه را بــر عهــده داشــته و ایــن دو نهــاد از درون یــک نظــام عــدم تمرکــز ســرزمینی
خــارج شــده و زائیــدهی قــوه مجریــه میباشــند نــه قــوای حاکمــه .البتــه ایــن مطلــب بــه معنــای ایــن
نیســت کــه شــورا و شــهرداری جزئــی از قــوه مجریــه هســتند؛ بلکــه جــزء نهادهــای اساســی خــاص
محســوب میگــردد 3.ســوم آنکــه در صــورت پذیــرش شــخصیت حقوقــی مســتقل بــرای شــورا و
شــهرداری در نظــام عــدم تمرکــز ســرزمینی آثــار و تبعــات حقوقــی آن را هــم بایــد پذیرفــت کــه در
 .1دشتی ،علی ،جایگاه حقوقی و تعامالت قانونی شوراهای اسالمی در نظام حقوقی و سیاسی ایران ،مجله تحقیقات
حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی) ،بهار و تابستان  ،1388شماره  ،49ص .551
 .2امامی ،محمد و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،چاپ دوم ،جلد اول ،تهران :انتشارات میزان ،1387 ،ص .53

 .3هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ نهم ،جلد دوم ،تهران :انتشارات میزان ،1383 ،ص .483
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صــورت حصــول اختــاف ،دادگاه مســتقل بــه اختالفــات آنــان پایــان دهــد یــا ســازوکار خاصــی بــرای
آن تعییــن گــردد ،در صورتــی کــه بــا بررســی آرای دیــوان عدالــت اداری در خصــوص اصــل وحــدت
شــخصیت حقوقــی دولــت از حیــث اداری مرتبــط بــا عــدم برخــورداری وزارتخانههــا از شــخصیت
حقوقــی مســتقل دادنامـهای بــه دســت نیامــده اســت؛ لیکــن رأی وحــدت رویــه شــماره  602مورخــه
 1374/10/26هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور تصریــح میکنــد کــه دســتگاههای دولتــی
نمیتواننــد علیــه دســتگاه دیگــر در دیــوان عدالــت اداری اقامــه دعــوا نماینــد و قــوه مجریــه در ســطح
عالــی بــا اختیــارات مرتبــط بــا امــور ملــی بــا آن همــه ســازوکار اجرایــی ،اختــاف حاصلــه فیمابیــن
1
دســتگاهها را از طریــق هیئــت وزیــران مرتفــع مینماینــد!
در نهایــت بــرای تحقــق اصــول تمرکززدایــی ضمــن ادغــام شــخصیت حقوقــی شــوراهای اســامی
و شــهرداریها ،قانونگــذار بایــد شــخصیت حقوقــی واحــد بــرای محــل جغرافیایــی شناســایی کنــد
و بــرای آن بــه عنــوان شــخص حقــوق عمومــی حــق و تکلیــف قائــل شــود .پذیــرش دو شــخصیت
حقوقــی بــرای شــوراها و شــهرداریها موجــب میگــردد تــا تمامــی آثــار حقوقــی مترتــب از جملــه
اقامــه دعــوا ،دارایــی مســتقل و  ...را در موضوعــات حقوقــی اعمــال نماییــم کــه در نتیجــه بــا توجــه بــه
رســالت واحدهــای محلــی مبنــی بــر اعطــای کلیـهی اختیــارات در امــور محلــی بــه آنــان کاری عبــث
و بیهــوده خواهــد بــود؛ بنابرایــن قانونگــذار بــدون توجــه بــه اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی
مســامحتاً دو شــخصیت حقوقــی را مدنظــر قــرار داده اســت کــه نیازمنــد اصــاح پــارهای از قوانیــن
مرتبــط بــه واحدهــای محلــی اســت.
 .2واحدهای محلی مستقل
بــه رســمیت شــناختن شــخصیت حقوقــی بــرای واحدهــای محلــی بــه تنهایــی بــه اســتقالل عمــل
و آزادی مــورد نظــر در چارچــوب تمرکززدایــی نمیانجامــد؛ بلکــه بــرای تحقــق آن بایــد بــا اســتقالل
مالــی ،اســتقالل در نیــروی انســانی و اســتقالل در برخــورداری از امکانــات و تجهیــزات همــراه گــردد.
بدیهــی اســت هنگامــی کــه در ادبیــات حقــوق عمومــی از مفاهیمــی چــون اســتقالل مالــی ،اداری و
هنجارگــذاری نهادهــای عــدم تمرکــز ســخن میگوییــم ،مرادمــان ساختارشــکنی از یگانگــی قــدرت
سیاســی نیســت .در دولت-کشــورهای بســیط برخــاف دولت-کشــورهای مرکــب اصــوالً نمیتــوان از
2
تکثــر قــدرت سیاســی ســخن گفــت.
 .1آقایی طوق ،مسلم ،نگرش تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،پاییز و زمستان
 ،1396دوره  ،6شماره  ،18ص .61
 .2گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جنگل ،1388 ،ص .371
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الف .استقالل اداری واحدهای محلی
الزمـهی هــر نهــادی کــه دارای شــخصیت حقوقــی میباشــد ،اســتقالل اســت وگرنــه عــدم وجــود
اســتقالل کافــی موجــب نفــوذ و ســلطهی دولــت مرکــزی بــر ایــن نهادهــا میگــردد ،البتــه بایــد قائــل
بــه ایــن بــود كــه ایــن اســتقالل از بــاب مدیریــت بــر امــور محلــی اســت نــه از بــاب حکومــت کــردن؛
زیــرا اگــر بــه معنــای حکومــت کــردن باشــد ،بــا عنایــت بــه ســاختار حاکــم بــر کشــور از نــوع بســیط
میباشــد ،حکومــت کــردن واحدهــای محلــی در نظــام حقوقــی ایــران منتفــی میباشــد و همچنیــن
مغایــر اصــول قانــون اساســی کشــور از جملــه اصــل نوزدهــم 1اســت و از ســوی دیگــر بــه موجــب
قســمت اخیــر اصــل یکصــدم قانــون مذکــور واحدهــای محلــی (شــوراهای اســامی) ملــزم بــه رعایــت
اصــول وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی و نظــام جمهــوری اســامی و تابعیــت حکومــت مرکــزی اســت
و ضمانــت اجــرای ایــن اصــل نظارتــی کــه دولــت مرکــزی آن هــم در حــدود قانــون انجــام میدهــد،
میباشــد؛ بنابرایــن اســتقالل اداری واحدهــای محلــی نســبی اســت و مطلــق نیســت و نظــارت دولــت
مرکــزی بــر ایــن شــوراها در حــدود مقــررات معینشــده از ســوی قانونگــذار میباشــد.
بــا ایــن اوصــاف اســتقالل واحدهــای محلــی در امــور اداری بیشــتر در صالحیــت نصــب و برکنــاری
افــراد و مقامــات اســت .شــهردار یــا دهیــار بــه منزل ـهی قــوه مجری ـهی شــهر یــا روستاســت و تحــت
نظــارت ایــن شــورا موظــف بــه اجــرای تصمیمــات آنــان بــه ویــژه در امــور مربــوط بــه بودجــه اســت.
شــورا میتوانــد بــه شــهردار مقــررات اجرایــی را تجویــز کنــد یــا مقــررات متخــذه توســط وی را مــورد
ارزیابــی و اعتــراض قــرار دهــد .در ضمــن اعمــال شــهردار یــا دهیــار تحــت نظــارت اداره نماینــدهی
دولــت در شهرســتان نیــز میباشــد 2.برابــر مــادهی  80قانــون شــوراها ،یکــی از وظایــف و اختیــارات
شــورای شــهر انتخــاب شــهردار بــرای مــدت  4ســال یــا سرپرســت شــهرداری اســت و تنهــا انتخــاب
شــهردار از طــرف انجمــن شــهر (شــورای شــهر) بــه حکومــت یــک شــهر ،رنــگ و بــوی شــهری و
محلــی نمیدهــد و هنگامــی کــه قوانیــن اســتخدام و طــرح حکومتهــای محلــی (واحدهــای محلــی)
از طــرف دولــت مرکــزی تهیــه و تصویــب میشــود امــا حکومتهــای محلــی (واحدهــای محلــی)
نتواننــد بــا همــان قانــون ،اختیــارات الزم را جهــت جــذب متخصصــان واجــد شــرایط داشــته باشــند و
از طرفــی هنگامــی کــه واحدهــای محلــی نتواننــد از قبــل امکانــات مالــی خــود را پیشبینــی نماینــد
و بــر اســاس نیــاز برنامههــای موردنظــر خــود ،کارمنــدان و متخصصــان مــورد نیــاز را بــا حقــوق کافــی
اســتخدام کــرده و بــه آمــوزش ضمــن خدمــت آنــان همــت گمــارد ،دیگــر چگونــه میتــوان انتظــار
داشــت کــه حکومتهــای محلــی (واحدهــای محلــی) ســازمانهای الزم و متناســب بــا شــرایط محلــی
 .1مردم ایران از هر قوم و قبیلهای باشند از حقوق مساوی برخوردارند.
 .2عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دادگستر ،1389 ،ص .117
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خــود را بــه وجــود آورنــد و آن ســازمانها را بــا نیــروی انســانی مــورد احتیــاج هــم از لحــاظ کمیــت
1
مجهــز ســازند.
ب .استقالل مالی واحدهای محلی
تمرکززدایــی محلــی وقتــی بــه کمــال میرســد کــه واحــد غیرمتمرکــز از درآمــد و منابــع مالــی
کافــی برخــوردار باشــد و بتواننــد بــه عملیــات مــورد نظــر بپردازنــد .واحدهــای غیرمتمرکــز کــه درآمــد
و عوایــد کافــی ندارنــد و یــا تنهــا از کمــک مالــی دولــت اســتفاده میکننــد از اســتقالل و آزادی
عمــل الزم برخــوردار نیســتند 2.لــذا میــزان اســتقالل حکومتهــای محلــی تــا حــد زیــادی بســتگی
بــه کمکهــای مالــی حکومــت مرکــزی دارد .بــه طــوری کــه ســازمانهایی کــه قــدرت مالــی کافــی
ندارنــد و متکــی بــه کمکهــای مالــی حکومــت مرکــزی میباشــند ،بــه تدریــج اســتقالل خــود را
از دســت داده و بــه صــورت یکــی از نمایندگیهــای حکومــت مرکــزی درخواهنــد آمــد؛ بنابرایــن
وجــود شــخصیت حقوقــی و بــه تبــع آن اســتقالل مالــی موجــب میشــود کــه واحدهــای محلــی
بتواننــد مدیریــت بــر درآمدهــا ،حفــظ و ادارهی امــوال منقــول و غیرمنقــول متعلــق بــه شــهر یــا
روســتا ماننــد ســاختمانها ،اماکــن همگانــی ،خریــد ســاختمانهای مــورد نیــاز ،مدیریــت ،حفــظ
و واگــذاری زمینهــای متعلــق بــه شــهر و روســتا را انجــام دهنــد .همچنیــن مدیریــت طرحهــای
عمومــی ،تصمیمگیــری دربــارهی خریدوفــروش بــه نــام شــهر یــا روســتا ،تصمیمگیــری دربــارهی
پرداخــت وام بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی ،بســتن قــرارداد ،پذیرفتــن هدایــا ،مدیریــت حملونقــل
شــهری و تصمیمگیــری در مــورد تعرفـهی آن بــا شوراســت؛ 3بنابرایــن بــا وجــود اســتقالل مالــی بــرای
واحدهــای محلــی ،ایــن واحدهــا دارای دارایــی کام ـ ً
ا مجــزا و مســتقل از دولــت یــا دارای بودجــه و
امــور مالــی خاصــی میباشــند و تمــام امــوال و دارایــی ایــن واحدهــای محلــی بــه نــام شــوراهای
اســامی اســت.
از آنجایــی کــه مصوبــات شــورای اســامی در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قابلیــت
شــکایت و رســیدگی دارد و عمــدهی شــکایتها از مصوبــات شــوراها در حــوزهی درآمــد و عــوارض و
گهــگاه امــور اداری و اســتخدامی اســت ،الزم اســت بــه رویکــرد هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
پیرامــون اســتقالل واحدهــای محلــی پرداختــه شــود تــا بــا بررســی رویـهی قضایــی ،عملکــرد هیئــت
مزبــور مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
 .1طاهری ،ابوالقاسم ،حکومتهای محلی و عدم تمركز ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات قومس ،1378 ،ص .226
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،ص .63
 .3عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دادگستر ،1389 ،ص .113
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گفتــار دوم .رویـهی قضایــی هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
پیرامــون اســتقالل مالــی -اداری شــوراهای محلــی
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در ســالهای اخیــر پیرامــون اســتقالل واحدهــای محلــی در
حــدود و قلمــرو صالحیــت و اختیــارات شــوراهای اســامی شــهر دادنامههــای بســیار مهمــی صــادر
نمــوده کــه بــا بررســی میــزان انطبــاق آنهــا بــا مبانــی ،مفاهیــم و اصــول حقــوق اداری اهمیــت
روزافــزون ایــن نهــاد قضایــی نمایــان میگــردد .هیئــت مزبــور در جایــگاه نهــاد قضایــی رویهســاز
میبایســت درصــدد حــل چالشهــا و آســیبهای مرتبــط بــا اســتقالل واحدهــای محلــی اقدامــات
الزم را بــه عمــل آورد تــا بدیــن ترتیــب ،نهادهــای مذکــور بــا اســتفاده از صالحیــت و اختیــارات قانونــی
بــه وظیفـهی تحقــق و صیانــت از حقــوق شــهروندی در جامعــه بپردازنــد .بــا عنایــت بــه ارزش رویـهی
قضایــی ،نقــش دیــوان عدالــت اداری در توســعهی حقــوق اداری و بهبــود عملکــرد شــوراهای محلــی
و جایــگاه هیئــت عمومــی بــه عنــوان نهــاد قضایــی رویهســاز ،شایســته اســت ،مبانــی اســتداللی و
مســتندات قانونــی هیئــت عمومــی در تصمیمــات اتخــاذی از زوایــای گوناگــون مــورد نقــد و بررســی
قــرار گیــرد؛ بنابرایــن در ایــن قســمت بــه بررســی آرای صــادره در خصــوص اســتقالل مالــی-اداری
شــوراهای محلــی بــا تبییــن اســتدالل هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و تحلیــل و نقــد دادنامـهی
مرتبــط میپردازیــم.

بنــد یکــم .اســتقالل مالــی شــورای محلــی در آرای هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری
در خصــوص اســتقالل مالــی شــوراهای محلــی کــه عمــدهی آن مرتبــط بــا اخــذ عــوارض میباشــد،
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پیرامــون موضوعــات مختلــف آرای متعــددی صــادر نمــوده اســت
کــه غالــب اســتدالل هیئــت مزبــور واحــد بــوده و گاهــی پیرامــون موضوعــات مشــابه آرای متعــارض
صادرشــده اســت کــه در ایــن قســمت ضمــن تبییــن آرای مزبــور بــه صــورت مــوردی ،بــه نقــد و
بررســی آنهــا نیــز میپردازیــم.
 .1رویکرد دوگانهی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور آرا
مصوبــات متعــدد شــوراهای اســامی شــهرهای کشــور مبنــی بــر تعییــن عــوارض فعــاالن اقتصــادی
و کســب و پیشــه بــرای بانکهــا ،مؤسســات مالــی و اعتبــاری و صندوقهــای قرضالحســنه و
تعاونیهــای اعتبــاری و مراکــزی کــه حــوزهی فعالیــت کشــوری و غیرمحلــی دارنــد و نقــض دادنامــه
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تأملی بر استقالل واحدهای محلی از منظر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شــماره  113مــورخ  1387/02/29هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،از ایــن حیــث کــه بــا موضــوع
اســتقالل مالــی واحدهــای محلــی و مفاهیــم و اصــول حقــوق اداری مرتبــط اســت ،مــورد توجــه قــرار
گرفتــه و شــایان ذکــر اســت کــه آرای بســیار متعــددی از ســوی هیئــت عمومــی صــادر شــده اســت
کــه عمــدهی آن بــا مالحظــهی اســتداللهای بهعملآمــده در دادنامههــا تحــت ایــن عنــوان کــه
«حــوزه فعالیــت بانکهــا محلــی نبــوده و کشــوری (ملــی) میباشــد» منجــر بــه ابطــال مصوبــات
شــوراهای اســامی شــهرها شــده اســت 1.البتــه هیئــت عمومــی در دادنامههــای دیگــر بــا موضــوع
مشــابه رویکــرد مخالفــی را پیــش گرفتــه و بــا ایــن اســتدالل کــه «محــل فعالیــت بانکهــا از مصادیــق
واحدهــای تجــاری اســت» نســبت بــه ابطــال مصوبــه پیرامــون موضــوع کســب و پیشــه بانکهــا اقــدام
ننمــود.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رویکــرد اولیــه و عمــدهی دادنامههــای صــادره پیرامــون
عــوارض بــر بانکهــا ،بــا ایــن اســتدالل کــه شــعب بانکهــا کـــه در سراســر کشــور مستقرنـــد ،دارای
شــخصیت حقوقـــی واحــدی بــوده و ملــی تلقــی میگــردد و اختیــارات شــوراهای اســامی شــهر در
وضــع عــوارض مقیــد بــه وضــع عــوارض محلــی جدیــد بــا رعایــت ممنوعیتهــای مذکــور در مــواد 50
و  52قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده میباشــد کــه در ایــن آرا بــه غیرمحلــی بــودن فعالیــت بانکهــا
تأکیــد شــده اســت و در دادنامههــای شــماره  219مــورخ  1052 ،1391/04/26مــورخ ،1396/10/19
 355مــورخ  1240 ،1397/03/01مــورخ  1396/12/18و  933الــی  935مــورخ  1397/04/12هیئــت
عمومــی رویکــرد جدیــدی را دنبــال کــرده اســت کــه بــه عبارتــی آرای ســابقالصدور در خصــوص
اخــذ عــوارض از بانکهــا را تــا حــدودی نقــض کــرده اســت و در رویکــرد جدیــد آن هیئــت بــا ایــن
اســتدالل کــه طبــق بنــد  1مــاده  35قـــانون تشــکیالت شـــوراهای اســامی مصــوب  ،1361عــوارض
محلــی شــهرداری از کلیـــه مشــمولین قانــون نظــام صنفــی (صاحبــان حرفــه و پیشــه و مشــاغل) و
مشــمولین قوانیــن خــاص مثــل بانکهــا ،مطــب پـــزشکان ،وکال و غیـــره صــورت میگیــرد و طبــق بند
 16مــاده  80قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران
مصــوب  1375بــا اصالحــات بعــدی ،تصویــب لوایــح برقــراری یــا لغــو عــوارض شــهر و همچنیــن
تغییــر نــوع و میــزان آن بــا در نظــر گرفتــن سیاســت عمومــی دولــت کــه از ســوی وزارت کشــور اعــام
 .1دادنامههــای شــماره  220مــورخ  362 ،1391/04/26مــورخ  724 ،1392/05/21الــی  759مــورخ  551 ،1391/10/11مــورخ
 1681 ،1392/08/20الــی  1735مــورخ  275 ،1393/10/08الی  293مــورخ  1043 ،1394/03/18الی  1057مورخ ،1394/09/03
 1681الــی  1735مــورخ  190 ،1393/10/08مــورخ  1681 ،1396/03/02الــی  1735مــورخ  724 ،1393/10/08الــی  759مــورخ
 111 ،1391/10/11مورخ  29-28 ،1392/02/23مورخ  816 ،1396/01/15الی  836مورخ  414 ،1394/06/31مورخ ،1396/05/21
 1845مــورخ  151-150 ،1397/09/20مــورخ  491 ،1398/02/10الــی  493مــورخ  1398/05/24و  1846مــورخ .1397/09/20
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میشــود و نیــز بــه موجــب بنــد  26مــاده مذکــور تصویــب نــرخ خدمــات ارائهشــده توســط شــهرداری
و ســازمانهای وابســته بــه آن بــا رعایــت آییننامههــای مالــی و معامالتــی شــهرداریها بــا رعایــت
مقــررات مربــوط از جملــه وظایــف و مســئولیتهای شــورای اســامی شــهرها اســت و بــا توجــه بــه
تبصــره  1مــاده  5قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی
جمهــوری اســامی ایــران و چگونگــی برقــراری و وصــول عــوارض و ســایر وجــوه از تولیدکننــدگان کاال،
ارائهدهنــدگان خدمــات و کاالهــای وارداتــی مصــوب ســال  ،1381وضــع عــوارض محلــی جدیــد و یــا
افزایــش هــر یــک از عــوارض محلــی کــه در ایــن قانــون مشــخص نشــده ،تجویــز شــده اســت و هرچنــد
قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم بــر بانکهــا سراســری و ملــی بــوده ،لیکــن حســب تبصــره  1مــاده
 3قانــون تجــارت ،محــل فعالیــت بانکهــا از مصادیــق واحدهــای تجــاری اســت و بــه همیــن جهــات
وضــع عــوارض کســب و پیشــه (عــوارض محلــی) از بانکهــای دولتــی ،خصوصــی و صندوقهــای
قرضالحســنه و مؤسســات مالــی و اعتبــاری را مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات تشــخیص
نــداده اســت.
عــاوه بــر موضــوع فوقالذکــر رویکــرد هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پیرامــون فعــاالن
اقتصــادی بــا صــدور دادنامههــا بــه شــماره  1845مــورخ  150 ،1397/09/20الــی  151مــورخ
 491 ،1398/02/10الــی  493مــورخ  798 ،1396/05/24مــورخ  1846 ،1398/04/25مــورخ
 1397/09/20و همچنیــن بــا صــدور دادنامههــای متعارضــی بــه شــماره  1052مــورخ 1396/10/19
و  933الــی  935مــورخ  1397/04/12در خصــوص اخــذ عــوارض از فعــاالن اقتصــادی در راســتای
اســتقالل واحدهــای محلــی مبهــم میباشــد و بــه عبارتــی تعــارض در آرا آشــکار اســت ،الزم اســت
دیــوان رویکــرد شــفافی را دنبــال نمایــد.
در رویکــرد اول ،هیئــت مزبــور در دادنامههــای شــماره  1845مــورخ  150 ،1397/09/20الــی
 151مــورخ  491 ،1398/02/10الــی  493مــورخ  798 ،1396/05/24مــورخ  1398/04/25و 1846
مــورخ  1397/09/20تحــت عنــوان ابطــال مصوبــات شــورای شــهر پیرامــون وضــع عــوارض بــرای
محــل فعــاالن اقتصــادی (عرضهکننــدگان کاال و خدمــات) تولیــدی یــا صنعتــی واقــع در محــدوده و
حریــم شــهر ،چنیــن بیــان داشــته اســت کــه بــا عنایــت بــه اینکــه طبــق مــاده  50قانــون مالیــات بــر
ارزش افــزوده مصــوب  ،1387برقــراری هرگونــه عــوارض و ســایر وجــوه بــرای انــواع کاالهــای وارداتــی
و تولیــد و همچنیــن ارائــه خدمــات کــه در ایــن قانــون ،تعییــن تکلیــف مالیــات و عــوارض آنهــا معیــن
شــده ،ممنــوع اعــام و در بنــد (الــف) مــاده  38همیــن قانــون نــوع عــوارض معیــن شــده اســت ...
عــوارض محــل فعالیــت فعــاالن اقتصــادی ،عــوارض حــق بهرهبــرداری و افتتاحیــه محــل فعالیــت
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فعــاالن اقتصــادی و غیرمشــمول نظــام صنفــی تولیــدی و صنعتــی واقــع در محــدوده و حریــم مصــوب،
مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات قانونــی اســت.
همچنیــن در رویکــرد بعــدی هیئــت عمومــی بــه موجــب دادنامههــای شــماره  1052مــورخ
 1396/10/19و  933الــی  935مــورخ  1397/04/12در خصــوص اخــذ عــوارض از فعــاالن اقتصــادی
بــا تغییــر نگــرش چنیــن بیــان داشــته اســت« :در خصــوص عــوارض ســالیانه فعالیــت فعــاالن اقتصــادی
مشــمول و غیرمشــمول نظــام صنفــی ،خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات مرجــع تصویــب
تشــخیص داده نشــد و قابلابطــال نیســت ».و همچنیــن اســتدالل دیگــر اینکــه «طبــق بنــد 16
مــاده  80قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران
مصــوب ســال  1375بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،تصویــب لوایــح برقــراری یــا لغــو عــوارض شــهر
و همچنیــن تغییــر نــوع و میــزان آن بــا در نظــر گرفتــن سیاســت عمومــی دولــت کــه از ســوی وزارت
کشــور اعــام میشــود ،از جملــه وظایــف و مســئولیتهای شــورای اســامی شــهر محســوب شــده و
در تبصــره  1مــاده  50قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصــوب  1387وضــع عــوارض محلــی جدیــد
کــه تکلیــف آنهــا در ایــن قانــون مشــخص نشــده باشــد ،بــا رعایــت مقــررات مربوطــه تجویــز شــده
اســت  ...مغایــر و خــاف قانــون مذکــور و خــارج از حــدود اختیــارات شــورای اســامی شــهر نبــوده و
قابلابطــال تشــخیص نشــد».
از ایــن حیــث بررســی و تحلیــل آرای متعــارض فوقالذکــر در موضوعــات مشــابه پیرامــون اصــل
آزادی واحدهــای محلــی و اســتقالل واحدهــای مزبــور بــا توجــه بــه آثــار و تبعــات حقوقــی آن،
میتوانــد حائــز اهمیــت باشــد و بحــث چالشبرانگیــزی را فراهــم آورد کــه در ادامــه بــه قبــول یــا رد
هــر یــک از رویکردهــای مزبــور در قالــب نقــد و بررســی آرا خواهیــم پرداخــت.
 .2تحلیل آرا
بــا مالحظــ هی دادنامههــای صــادره پیرامــون اســتقالل مالــی واحدهــای محلــی آنچــه نمایــان
اســت مــاک و معیــار دیــوان در آرای صــادره تمایــز میــان امــور ملــی و محلــی اســت کــه ایــن عــدم
تفکیــک ،میتوانــد تمرکززدایــی محلــی را بــا تردیدهــای جــدی روبــرو ســازد .اگــر دولــت مرکــزی
بتوانــد نیازهــای محلــی را در ســطوح مختلــف تشــخیص دهــد و بــرای آن تصمیمگیــری کنــد و در
عــوض نهادهــای محلــی امــکان اتخــاذ تصمیــم در ایــن زمینــه را نداشــته باشــند ،بعیــد اســت کــه
بتــوان از عــدم تمرکــز محلــی ســخن گفــت 1.بــه طــور کلــی و دقیــق نمیتــوان میــان امــور ملــی و
 .1آقایی طوق ،مسلم ،نگرش تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،پاییز و زمستان ،1396
دوره  ،6شماره  ،18ص .54
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محلــی حــد فاصلــی مطلــق ایجــاد نمــود و تفکیــک ایــن امــور تابــع قاعــدهی کلــی و عمومــی نیســت
و مقنــن مــرز مشــخصی میــان امــور ملــی و محلــی تبییــن نکــرده اســت؛ 1امــا بــه هــر حــال الزم
اســت مــرز بیــن ایــن امــور تــا جایــی کــه ممکــن اســت ،روشــن باشــد و نبایــد هیــچ یــک ،از حــدود
خــود تجــاوز نماینــد .در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران تفکیــک خاصــی بیــن آنهــا صــورت
نگرفتــه اســت امــا بــا مراجعــه بــه برخــی از اصــول قانــون اساســی ،از جملــه اصــول هفتــم و یکصــدم
قانــون اساســی کــه حــوزهی فعالیــت و اختیــارات شــورای اســامی را تبییــن میکنــد و از طرفــی بــا
مراجعــه بــه قانــون تشــکیالت و وظایــف و اختیــارات شــوراهای اســامی مصــوب  1375بــا آخریــن
اصالحــات ســال  1396کــه صالحیــت اختیــارات شــوراها در مــاده  80آن قانــون بیــان شــده اســت
کــه عم ـ ً
ا تمیــزی میــان امــور محلــی و ملــی نمیتــوان قائــل بــود و جــای بســی تأســف اســت کــه
در حقــوق ایــران ،بــه دلیــل فقــدان روی ـهی قضایــی و دکتریــن در خصــوص ایــن موضــوع ،نمیتــوان
رد پایــی از مفهــوم «امــور محلــی» یافــت .البتــه جســتجو در میــان قوانیــن عــادی نیــز الزم اســت.
بــرای یافتــن مرزهــای ایــن امــور بــا امــور ملــی و بــه خصــوص تعییــن صالحیتهــای واحدهــای
محلــی ،میتــوان دو رویــه را متصــور شــد؛ نخســت میتــوان محــدودهی صالحیتهــای شــوراها
را اینگونــه معیــن نمــود کــه شــوراها از تمامــی صالحیتهــای نامبردهشــده در متــن قوانیــن
برخــوردار بــوده و در مقابــل از کلیـهی صالحیتهایــی کــه بــه صراحــت در قانــون نیامــده ،محرومانــد.
همچنیــن ،حــوزهی عمــل واحدهــای محلــی میتوانــد بــا اســتناد بــه شــرط عمومــی صالحیتهــا
مشــخص گــردد .طبــق ایــن دو رویــه ،شــوراها از نوعــی صالحیــت حقــوق عمومــی بــرای رســیدگی
بــه تمامــی امــور محلــی کــه صریح ـاً بــه مقــام دیگــری واگــذار نگردیــده ،برخوردارنــد .البتــه واضــح
اســت کــه شــرط عمومــی صالحیتهــا بــدان معنــا نیســت کــه شــوراها صالحیــت هرگونــه اقدامــی را
دارنــد؛ بلکــه در ایــن دو مرحلــه از اعطــای صالحیــت ،لزوم ـاً یکــی جایگزیــن دیگــری نیســت؛ یعنــی
قانونگــذار میتوانــد شــرط عمومــی صالحیتهــا را در قانــون پیشبینــی نمــوده و در عیــن حــال
2
صراحت ـاً صالحیتهــای ویــژهای را نیــز بــرای واحدهــای محلــی در نظــر بگیــرد.
بــا توجــه بــه دو رویــهی فوقالذکــر پیرامــون تعییــن صالحیتهــای واحدهــای محلــی دقیقــاً
رویکردهــای هیئــت عمومــی دیــوان در دادنامههــای صــادره قابــلدرک و اســتنتاج اســت .هیئــت
بــا عنایــت بــه دو مؤلفــهی امــور ملــی و محلــی در خصــوص وضــع عــوارض بــر بانکهــا و فعــاالن
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،صص .234-235

 .2جاللی ،محمد ،اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه با مقایسه آن با حقوق ایران ،فصلنامه پژوهش حقوق
عمومی ،پاییز  ،1394دوره  ،16شماره  ،1394 ،47صص .94-95

53

تأملی بر استقالل واحدهای محلی از منظر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقتصــادی هــر دو رویکــرد را در آرای صــادره اعمــال نمــوده اســت کــه همیــن امــر منجــر بــه صــدور
آرای متعارضــی گردیــد؛ بــرای نمونــه در خصــوص اخــذ عــوارض از فعــاالن اقتصــادی شــوراهای محلــی
بــا توجــه بــه تبصــره  1مــاده  50قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصــوب  ،1387حــق وضــع عــوارض
محلــی جدیــد را کــه تکلیــف آنهــا در قانــون مزبــور مشــخص نشــده باشــد ،دارد و از ایــن حیــث
بــا توجــه بــه اســتنباط دیــوان از بابــت صالحیــت شــوراهای محلــی در وضــع عــوارض محلــی در
موضوعــات مشــابه ،موجبــات صــدور آرای متعــارض شــده اســت و همانطــور کــه بیــان شــد درک
صحیــح از مفهــوم امــور محلــی و تفکیــک آن از امــور ملــی بــا عنایــت بــه اســتقالل واحدهــای محلــی
در راســتای پیشــبرد اهــداف خــود ،در صــورت تردیــد بــر صالحیــت واحدهــای محلــی بــا توجــه بــه
شــرط عمومــی بــودن صالحیتهــا ،شــوراها از نوعــی صالحیــت حقــوق عمومــی بــرای رســیدگی
بــه تمامــی امــور محلــی کــه صریحــاً بــه مقــام دیگــری واگــذار نگردیــده ،برخوردارنــد تــا از ایــن
طریــق آزادی اداری واحدهــای محلــی در اخــذ عــوارض تأمیــن گــردد کــه هیئــت عمومــی دیــوان
در دادنامههــای شــماره  1052مــورخ  1396/10/19و  933الــی  935مــورخ  1397/04/12چنیــن
رویکــردی را دنبــال نمــوده اســت.
عــاوه بــر بررســی تعییــن صالحیتهــای واحدهــای محلــی ،بــا بررســی آرای هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری پیرامــون مبحــث امــور عمومــی (ملــی و محلــی) و واکاوی در آرای صــادره بایــد
درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال بــود کــه آیــا هیئــت عمومــی معیــاری بــرای تفکیــک امــور مزبــور
ارائــه نمــوده اســت؟ عــاوه بــر خــأ قانونــی در ایــن حــوزه ،روی ـهی قضایــی در تفکیــک امــر ملــی از
محلــی و ارائ ـهی مفهومــی از امــور محلــی معیــار خاصــی را تبییــن و تشــریح نکــرده اســت و صرف ـاً
رویـهی قضایــی در برخــی آرای قضایــی ،آن هــم مرتبــط بــا موضوعــات تعییــن جریمــه عــدم رعایــت
پارکینــگ و یــا کســری آن ،عــوارض مربــوط بــه اســتفاده از انشــعاب آب ،بــرق ،گاز و انشــعاب فاضــاب
و امتیــاز تلفــن و همچنیــن فعالیــت بانکهــا و مؤسســات قرضالحســنه و فعــاالن اقتصــادی و ...
از حیــث اخــذ عــوارض کــه جنبــه محلــی ندارنــد ،اشــاره نمــود و عقیــده بــر تفکیــک بــر ایــن امــور
دارد امــا نمیتــوان بــا مالحظـهی آرای مزبــور معیــار مشــخصی را بــرای تفکیــک امــر ملــی از محلــی
اســتنباط نمــود .صرف ـاً در برخــی از آرا ،آن هــم در رســیدگی بــه شــکایت در مقــام ابطــال یــا عــدم
ابطــال مصوبــات پیرامــون وضــع عــوارض ،قضــات اداری از واژههــای امــور غیرمحلی و کشــوری اســتفاده
نمودنــد کــه شــرح آن گذشــت و یــا اینکــه بــا اســتنباط از عبــارات و الفــاظ قانونــی ،مصوبــات
شــوراهای اســامی را بــه لحــاظ اینکــه عــوارض محلــی تشــخیص ننمودنــد ،ابطــال آن را اعــام
داشــته؛ امــا نکتــه مهــم اینکــه در ایــن اســتداللها معیــار مــد نظــر هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری بــه طــور دقیــق قابــل اســتنباط نیســت و همیــن امــر در تشــخیص رویکــرد هیئــت عمومــی
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دیــوان عدالــت اداری بــا موضوعــات مطروحــه مشــکالتی را بــه وجــود آورده اســت .از طرفــی حســب
مندرجــات بنــد  16مــاده  80قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــورای اســامی کشــور و انتخــاب
شــهرداران مصــوب  1375و اصالحــات بعــدی آن« ،تصویــب لوایــح برقــراری یــا لغــو عــوارض شــهر و
همچنیــن تغییــر نــوع و میــزان آن» در صالحیــت شــورای اســامی شــهر اســت و همچنیــن مطابــق
بنــد  11مــاده  12قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،خدمــات بانکــی و اعتبــاری بانکهــا ،مؤسســات
و تعاونیهــای اعتبــاری و صندوقهــای قرضالحســنه مجــاز و صنــدوق تعــاون از پرداخــت مالیــات
معــاف شــدهاند؛ لیکــن طبــق تبصــره  1مــاده  50قانــون مـــذکور ،شــوراهای اســامی شــهر و بخــش،
جهــت وضـــع هــر یــک از عـــوارض محلــی جدیــد کـــه تکلیــف آنهــا در ایــن قانــون مشــخص نشــده
باشــد … ،تصویــب و اعــام عمومــی نماینــد .همچنیــن بــا بررســی آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری بایــد خاطرنشــان کــرد کــه عــاوه بــر عــدم ارائ ـهی معیــار مناســب بــر تفکیــک امــور ملــی بــا
محلــی ،در خصــوص اخــذ عــوارض محلــی هــم قانونگــذار تعریــف دقیقــی از عــوارض محلــی بیــان
ننمــوده و از طرفــی رویــهی قضایــی هــم مــرز مشــخصی میــان عــوارض ملــی و عــوارض محلــی
ترســیم ننمــوده اســت تــا بتــوان از ایــن طریــق معیــار مناســبی بــرای صالحیتهــای واحدهــای محلــی
در اخــذ عــوارض در نظــر گرفــت؛ امــا بــا بررســی عبــارات قانونــی بــه نظــر نگارنــدگان دو نکتــه حائــز
اهمیــت اســت؛ نخســت اینکــه قانونگــذار عــوارض ملــی را تمثی ـ ً
ا بیــان نمــوده و دوم اینکــه اصــل
بــر صالحیــت واحدهــای محلــی مبنــی بــر وضــع عــوارض محلــی جدیــد را مدنظــر قــرار داده اســت 1و
اگــر وضــع عــوارض ملــی در محــل بانضمــام مــواردی را کــه قانونگــذار صراحت ـاً دریافــت عــوارض را
منــع نمــوده اســت 2،اســتثنا در نظــر بگیریــم ،اصــل بــر صالحیــت واحدهــای محلــی میباشــد و ایــن
امــر بــا اصــول و قواعــد حقــوق اداری از جملــه اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی و شــرط عمومــی
صالحیتهــا در راســتای تأمیــن منابــع درآمــدی پایــدار و ارائــهی خدمــات شــهری کــه اســتقالل
مالــی واحدهــای محلــی را میتوانــد بــه همــراه داشــته باشــد ،ســازگارتر اســت و از طرفــی بایــد میــان
امــور ملــی و محلــی بــا عــوارض ملــی و محلــی رابطـهی مســتقیمی برقــرار کــرد؛ چراکــه هــدف اصلــی
مجریــان امــر محلــی تأمیــن منافــع محلــی و جلــب رضایــت مــردم محــل اســت و نماینــدهی ویــژهی
محــل در درجـهی اول تابــع مــردم محــل خــود اســت و از طرفــی هــدف از وضــع عــوارض محلــی اداره
و مدیریــت مطلــوب امــور محلــی میباشــد.
بــه نظــر نگارنــدگان ســازوکار الزم بــرای ایــن تفکیــک و بــه عبارتــی ســاختار اجــرای امــور ملــی
و محلــی ایــن اســت کــه ســازوکار اجــرا (تنظیــم حقوقــی امــور ملــی) یــک مفهومــی اســت بــه نــام
 .1تبصره یک ماده  50قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب .1386
 .2ماده  50قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب .1386
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تراکمزدایــی و ســازوکار امــر اداری بــه نــام تمرکززدایــی اســت و هــر یــک دارای اصــول گوناگــون اســت
کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و قضــات اداری جهــت ارائـهی مفهــوم و معیــار دقیــق از ایــن
امــور بــا تمســک بــه اصــول مربوطــه از جملــه اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی و شــرط عمومــی
صالحیــت واحدهــای محلــی بــه عنــوان اصــول راهبــر تمرکززدایــی و همچنیــن اصــول تحدیدکننــدهی
تمرکززدایــی ،ضمــن مــاک قــرار دادن آن اصــول بــه عنــوان راهــکار عملــی ،میتواننــد خألهــای
موجــود قانونــی را رفــع نماینــد.
عــاوه بــر ایرادهــای مزبــور ،نقــد دیگــری کــه بــر آرای صــادره وارد اســت ،آن اســت کــه هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری در مــوارد خــاص کــه شــرح آن بــا ذکــر دادنامههــای اعالمــی در بــاال
گذشــت ،بــا توجــه بــه غنــای مباحــث حقــوق اداری در موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا ســازمانهای
اداری بــا مراجعــه بــه مباحــث حقــوق تجــارت تحــت ایــن عنــوان «بــه موجــب تبصــره  1مــاده  3قانــون
تجــارت فعالیــت بانکهــا از مصادیــق واحدهــای تجــاری اســت» رویکــرد جدیــدی را اتخــاذ نمــود؛
در صورتــی کــه در اســتدالل مزبــور اص ـ ً
ا توجهــی بــه قواعــد و اصــول حقــوق اداری خصوص ـاً اصــل
صالحیــت عــام تصمیمگیــری در امــور محلــی نشــده اســت ،در صورتــی کــه بــا نــگاه ماهیتــی بــه
موضــوع مبنــی بــر صالحیــت شــوراهای اســامی در وضــع عــوارض ،اســتدالل مناس ـبتری توســط
هیئــت عمومــی مزبــور در راســتای قواعــد و اصــول حقــوق اداری صــورت گیــرد؛ بــه عبارتــی آرایــی
کــه در راســتای اســتقالل واحدهــای محلــی صــادر شــده اســت ،ضمــن فاصلــه داشــتن از قواعــد و
اصــول حقــوق اداری گرچــه در نظــام حقوقــی کشــور از غنــای کافــی برخــوردار اســت ،از قواعــد حقــوق
خصوصــی الهــام میگیــرد.

بنــد دوم .اســتقالل اداری شــورای محلــی در آرای هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری
در جسـتوجوی آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پیرامــون امــور اداری و اســتخدامی بــا
آرای اندکــی مواجــه گشــتیم و عمــدهی آرای هیئــت عمومــی در ایــن خصــوص در مقــام اعــام تعــارض
آرا و صالحیــت دیــوان عدالــت اداری 1اســت .از آنجایــی کــه در پژوهــش حاضــر صرف ـاً بــه بررســی
آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری میپردازیــم و پروندههــای مرتبــط بــا امــور اســتخدامی در
صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت و بــا توجــه بــه موضــوع بحــث ،بــه بررســی و مداقــه در
دادنامــه شــماره  375مــورخ  1381/10/22هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری خواهیــم پرداخــت.
 .1دادنامههای شماره  375مورخ  ،1381/10/22شماره  16مورخ  1397/01/21و شماره  40مورخ .1391/02/04
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 .1استدالل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  375مــورخ  1381/10/22در راســتای
ابطــال تصویبنامــه شــماره /39956ت  18369ه مــورخ  1377/06/18هیئــت وزیــران پیرامــون
تشــخیص شــورای شــهر در صــورت فقــدان شــرایط احــراز ســمت شــهردار ،بیــان داشــته اســت :در
صــورت فقــدان هــر یــک از شــرایط احــراز ســمت شــهردار منحصــراً بــه تشــخیص شــورای شــهر خاتمه
میپذیــرد ،نظــر بــه اینکــه وظیفــهی قانونــی وزیــر کشــور یــا اســتاندار در صــدور حکــم انتصــاب
شــهردار بــر اســاس پیشــنهاد شــورای شــهر موضــوع تبصــره  3مــاده  71قانــون تشــکیالت و وظایــف
شــورای کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب  1375مالزمـهای بــا احــراز صحــت یــا ســقم تشــخیص
شــورای شــهر در زمین ـهی پایــان دورهی خدمــت شــهردار توســط وزیــر کشــور یــا اســتاندار نــدارد؛
بنابرایــن آنچــه در رأی مزبــور مــورد توجــه قــرار میگیــرد آن اســت کــه هیئــت وزیــران در مــورد
چگونگــی نصــب شــهرداران بــا توجــه بــه تبصــره  3مــاده  71قانــون تشــکیالت و وظایــف شــوراهای
کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب  1375مقــرر داشــتهاســت :نصــب شــهرداران در شــهرها بــا
جمعیــت بیشــتر از دویســت هــزار نفــر و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــورای شــهر و حکــم وزیــر
کشــور و در ســایر شــهرها بــه پیشــنهاد شــورای شــهر و حکــم اســتاندار صــورت میگیــرد ،در مــورد
شــرایط تصــدی ســمت شــهردار موضــوع مــاده  72قانــون مذکــور شــرایط احــراز تصــدی ســمت
شــهردار طبــق آییننامــهای خواهــد بــود کــه بنــا بــه پیشــنهاد وزارت کشــور بــه تصویــب هیئــت
دولــت خواهــد رســید و بــا توجــه بــه مــاده  4آییننامــه اجرایــی شــرایط احــراز تصــدی ســمت شــهردار،
شــورای اســامی شــهر بــه محــض آنکــه از فقــدان یکــی از شــرایط منــدرج در بندهــا و تبصرههــای
ذیــل مــاده  1و مــواد  2و  3ایــن آییننامــه در شــهردار منتخــب خــود مطلــع شــود ،بایــد در اولیــن
جلســهی عــادی یــا فوقالعــاده کــه بــا حضــور شــهردار تشــکیل میشــود ،بــه موضــوع رســیدگی و
تشــخیص خــود را اعــم از صحتوســقم مطلــب بــه مرجــع صــدور حکــم انتصــاب اعــام نمایــد.
 .2تحلیل دادنامه شماره  375مورخ  1381/10/22هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
از آنجایــی کــه مصوبــه شــماره /39956ت  18369ه مــورخ  1377/06/18هیئــت وزیــران در
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورد شــکایت واقــع شــد ،دیــوان در یــک رأی اصولــی و منطقــی
در راســتای تمرکززدایــی اصولــی اقــدام بــه ابطــال مصوبــه هیئــت مزبــور نمــود؛ زیــرا در نظــام عــدم
تمرکــز اداری بــه دلیــل اســتقالل اداری واحدهــای محلــی بایــد رابط ـهی سلســلهمراتب اداری حــذف
گــردد و دولــت مرکــزی در حــدود مقــررات قانونــی بــر ایــن واحدهــا نظــارت کنــد .گرچــه قانونگــذار
در خصــوص انتخــاب شــهرداران پــس از انتخــاب آنــان ،حســب مــورد منــوط بــه صــدور حکــم توســط
اســتاندار و وزیــر کشــور دانســته اســت امــا در صورتــی کــه فقــدان هــر یــک از شــرایط ،احــراز
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تأملی بر استقالل واحدهای محلی از منظر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شــهرداران صرفـاً در تشــخیص شــورای شــهر میباشــد و هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مصوبــه
هیئــت وزیــران را فراتــر از قانــون و مغایــر آن تشــخیص داد و بــه ایــن ترتیــب اصــل عــدم رعایــت
سلســلهمراتب اداری در واحدهــای محلــی در فحــوای دادنامــه صــادره مالحظــه گردیــد و در خصــوص
عــدم وجــود سلســلهمراتب اداری واحدهــای محلــی بایــد میــان دو نظــام تمرکززدایــی دموکراتیــک
بــا تمرکززدایــی اقتــداری قائــل بــه تفکیــک بــود؛ چراکــه در تمرکززدایــی دموکراتیــک تصمیمــات از
پاییــن بــه بــاال میباشــد و بــا توجــه بــه اصــل آزادی اداری ،آنچــه عناصــر اصلــی بــرای تحقــق یــک
تمرکززدایــی حقیقــی اســت را فراهــم م ـیآورد امــا در تمرکززدایــی اقتــداری برعکــس تصمیمــات از
بــاال بــه پاییــن میباشــد 1و در تمرکززدایــی اقتــداری دولــت مرکــزی بعــد از مراحــل و تشــریفات
قانونــی حکــم بــر تأییــد آن تصمیــم میدهــد و تــا حــدودی میتوانــد اعمــال نفــوذ کنــد امــا در
تمرکززدایــی دموکراتیــک خبــری از اعمــال نفــوذ دولــت مرکــزی نخواهــد بــود ،اگرچــه تبصــره  3مــاده
 80قانــون شــوراها خــود مؤیــد تمرکززدایــی اقتــداری میباشــد و در صــورت عــدم ابطــال مصوب ـهی
مذکــور توســط هیئــت مزبــور خدشــهای بــر اســتقالل اداری واحدهــای محلــی وارد میگردیــد .از
آنجایــی کــه در تمرکززدایــی اصولــی ،اصــل بــر آزادی اداری میباشــد و واحدهــای محلــی میتواننــد
در چارچــوب اختیــارات خــود تصمیمــات الزم اتخــاذ کننــد ،در اینجــا بایــد یــادآور شــد كــه ایــن آزادی
در تمرکززدایــی دموکراتیــک بیشــتر از تمرکززدایــی اقتــداری میباشــد؛ زیــرا در تمرکززدایــی اقتــداری
گرچــه واحــد محلــی وجــود دارد امــا اقتــدار دولــت مرکــزی ســلب نشــده اســت و از طرفــی دادنامــه
مزبــور بــا اســتدالل پیشگفتــه میتوانــد همــگام بــا اصــل توزیــع صالحیتهــا باشــد و ایــن امــر بــه
منزلهی استقالل امور محلی و تفکیک آن از امور ملی میباشد.

 .1جاللی ،محمد ،اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه با مقایسه آن با حقوق ایران ،فصلنامه پژوهش
حقوق عمومی ،پاییز  ،1394دوره  ،16شماره  ،1394 ،47ص .74
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نتیجهگیری
بــه رســمیت شــناختن شــخصیت حقوقــی بــرای واحدهــای محلــی منجــر بــه اعطــای اســتقالل
اداری و مالــی بــرای آنــان خواهد شــد و برخــورداری از اســتقالل و هنجارگــذاری از شــرایط تمرکززدایی
بــه معنــای عمیــق کلمــه اســت .البتــه مرادمــان ساختارشــکنی از یگانگــی قــدرت سیاســی نیســت؛
بلکــه ایــن اســتقالل از بــاب مدیریــت بــر امــور محلــی اســت و الزمــهی تحقــق ایــن اســتقالل در
ابتــدا شناســایی شــخصیت حقوقــی بــرای واحدهــای محلــی بــه معنــای واقعــی کلمــه و تفکیــک امــور
محلــی از ملــی و واگــذاری امــور محلــی بــه واحدهــای محلــی اســت و عــدم تفکیــک و واگــذاری
آن بــه واحدهــای مزبــور ،خدشــهای جبرانناپذیــر بــه اســتقالل واحدهــای محلــی وارد میکنــد؛
بنابرایــن از ســویی درک صحیــح از مفهــوم امــور محلــی و تفکیــک آن از امــور ملــی و از ســوی دیگــر
بــا عنایــت بــه اســتقالل واحدهــای محلــی در راســتای پیشــبرد اهــداف خــود ،در صــورت تردیــد در
صالحیــت داشــتن واحدهــای محلــی ،بــا توجــه بــه شــرط عمومــی بــودن صالحیتهــا ،شــوراها از
نوعــی صالحیــت حقــوق عمومــی بــرای رســیدگی بــه تمامــی امــور محلــی کــه صریح ـاً بــه مقــام
دیگــری واگــذار نگردیــده ،برخــوردار میباشــند تــا از ایــن طریــق موجبــات آزادی اداری واحدهــای
محلــی تأمیــن گــردد.
بــا بررســی و مطالع ـهی آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پیرامــون اســتقالل واحدهــای
محلــی ضمــن فاصلــه داشــتن از مفاهیــم ،قواعــد و اصــول حقــوق اداری ،رنــگ و بــوی قواعــد
حقــوق خصوصــی گرفتــه اســت و از طرفــی روی ـهی قضایــی دیــوان عدالــت اداری نیازمنــد بازنگــری
جــدی اســت .گرچــه دیــوان عدالــت اداری در ســالهای اخیــر در خصــوص عــوارض بــر بانکهــا
(دادنامههــای شــماره  1052مــورخ  1396/10/19و  355مــورخ  )1397/03/01و فعــاالن اقتصــادی
(دادنامــه شــماره  933الــی  935مــورخ  )1397/04/12رویکــرد جدیــدی را دنبــال کــرده اســت کــه
ایــن امــر نویــد بازنگــری در آرای دیــوان عدالــت اداری را میتوانــد داشــته باشــد؛ امــا رویـهی قضایــی
در تفکیــک امــر ملــی از محلــی و ارائـهی مفهومــی از امــور محلــی ،معیــار خاصــی را تبییــن و تشــریح
نکــرده اســت و صرف ـاً در برخــی آرای قضایــی ،آن هــم موضوعــات مرتبــط بــا تعییــن جریمــه عــدم
رعایــت پارکینــگ و یــا کســری آن ،عــوارض مربــوط بــه اســتفاده از انشــعاب آب ،بــرق ،گاز و انشــعاب
فاضــاب و امتیــاز تلفــن و همچنیــن فعالیــت بانکهــا و مؤسســات قرضالحســنه و فعــاالن اقتصــادی و
 ...از حیــث اخــذ عــوارض کــه جنبــه محلــی ندارنــد ،اشــاره نمــود و عقیــده بــر تفکیــک ایــن امــور دارد
کــه بــرای تحقــق اســتقالل واحدهــای محلــی ،صــرف تفکیــک مزبــور نمیتوانــد تضمیــن مناســبی
بــرای اســتقالل واحدهــای ملــی و محلــی باشــد؛ زیــرا بــا مالحظ ـهی آرای صــادره ،معیــار و الگــوی
معینــی بــرای تفکیــک امــر ملــی از امــر محلــی اســتنباط نمیگــردد کــه همیــن امــر موجــب گردیــد
59

تأملی بر استقالل واحدهای محلی از منظر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در مــوارد مشــابه آرای متعــارض صــادر نمایــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد
میگــردد هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ضمــن بازنگــری جــدی در آرای صــادره ،در گام اول
میبایســت از طریــق کنتــرل قضایــی نســبت بــه رفــع خألهــای قانونــی موجــود و برخــورداری از
رویـهی قضایــی یکســان اقــدام نمایــد تــا ســپس بــا تمســک بــه همـهی جوانــب تمرکززدایــی اصولــی
از جملــه اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی ،اصــل توزیــع صالحیتهــا ،اصــل برابــری و  ...بــه عنــوان
مناس ـبترین راهــکار علمــی و عملــی جهــت تفکیــک امــور ملــی و محلــی ،الگــوی فاخــری را بــرای
تحقق استقالل واحدهای محلی مورد توجه قرار دهد.
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Abstract:
The General Assembly of the Court of Administrative Justice is able to fully guide the
legislative and implementation process in this area with scientific content by issuing
very important judgments regarding to the independence of local units in addition of
being a suitable criterion and sample for future legal and executive orientations. On
the other hand, the mentioned General Assembly, in the position of a procedural judicial body, can make effective decisions by taking into account the public interests
and defending the rights of citizens by law-abiding in the votes and issuing judgement
in order to resolve the challenges and damages related to the independence of local
units. Thus, local institutions by using their legal capacity and power fulfill their job of
protection and realization the rights of citizens in the society. Therefore, in the present
research, with the method of descriptive-analytical, the concept that the General Assembly of the Court of Administrative Justice has from local affairs in the direction of
the independence of local units criticized and leaded us to this conclusion that the criterion provided by the procedure of the said General Assembly is not so comprehensive
and in accordance with the principles of public law to fill all the existing gaps.
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