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جواد تقی زاده ؛ مرتضی نجابت خواه1؛ کوثر آملی جلودار

0

مقدمه

در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،شورای محلی به عنوان «نهاد اساسی خاص»
مستقل از قوای ديگر مطرح شده است (هاشمی .)680 :6083 ،با توجه به اصول قانون اساسی،
شوراهای محلی به عنوان نماينده و عصاره مردم محل و ارزشهای آنها در ارتباط با منافع و امور
داشتن شخصیت حقوقی مستقل ،برای ادارۀ امور خود دارايی؛ اموال و امکانات مادی دارند ،از نیروی
انسانی و نیز مديريت خاص برای خود در قالب بودجه محلی برخوردار هستند ،موضوع حقوق و
تکالیف قرار میگیرند و میتوانند به عنوان خواهان به دادگاه شکايت کنند و به عنوان طرف شکايت
به آنجا فراخوانده شوند .با استفاده از تمام اين عناصر میتوان اين واحدها و نهادهای محلی را در
اموال ،نیروی انسانی ،بودجه ،حقوق و تکالیف مستقل از دولت مرکزی دانست» (جاللی)81 :6096 ،؛
از اينرو به اقتضای اختیاراتی که به آنها واگذار میشود؛ الزم است بر آنها مراقبت شود تا از حدود
اختیارات محوله خارج نشوند .بدين منظور برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف
احتمالی شوراها از حدود صالحیتهای پیشبینی شده؛ وجود نهاد يا نهادهايی به منظور نظارت
همهجانبه بر آنها ضروری است .اعمال نظارت به منظور حمايت از منافع عمومی ،جلوگیری از تعدی
واحدهای غیرمتمرکز در اعمال صالحیتهای خود و ناهماهنگی اين نهادها با آهنگ کلی اداره کشور
(امامی و استور سنگری ،)665 :6088 ،ايجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی (طباطبايی موتمنی،
 )80 :6083و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحدهای غیرمتمرکز (رضايیزاده)630 :6085 ،
صورت میپذيرد .در قانون اساسی و قانون عادی ،تمهیدات الزم برای اعمال اين نظارت در نظر
گرفته شده و ضمانت اجراهای موثری هم برای آن مقرر شده است که میتوان در سه عنوان نظارت
بر مصوبات شورا با ضمانت اجرای ابطال مصوبات ،نظارت بر اعضا با ضمانت اجراهای مختلف از
جمله سلب عضويت و نظارت بر عملکرد شورا با ضمانت اجرای انحالل تقسیمبندی نمود (میرزاده
کوهشاهی .)56 :6090 ،عملکرد به معنای اعم خود شامل مصوبات الزماالجرا نیز میشود؛ اما در
اينجا منظور از عملکرد ،اقداماتی است که ضمانت اجرای آنها انحالل است .شديدترين نوع نظارتی
که ممکن است در مورد اشخاص حقوقی در نظر گرفته شود؛ انحالل آنهاست .مسأله زوال و خاتمه
حیات شوراهای محلی يکی از مباحث مرتب با شخصیت حقوقی مستقل شوراهای محلی است .اين
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امر در مورد شوراهای محلی ايران در اصل يکصد و ششم قانون اساسی به شرح زير پیشبینی شده
است« :انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممکن نیست .مرجع تشخیص
انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند .شورا در صورت
اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن
در حدود صالحیت و وظايف قانونی خود حرکت میکنند؛ آنها را غیرقابل انحالل اعالم نموده است»
(میرزاده کوهشاهی .)03 :6090 ،به عبارت ديگر ،قانونگذار اساسی به منظور حفظ و صیانت از
شوراهای محلی ،انحالل آنها را امری استثنايی قلمداد کرده است .اصل بر تداوم فعالیت قانونی و
عدم انحالل شوراهای محلی میباشد و صرفاً در مواردی که انحراف آنها از وظايف قانونی در مراجع
ذیرب تشخیص داده شود؛ منحل میشوند .اصل مذکور شامل موضوعات مختلفی از جمله :موجبات
انحالل ،مرجع انحالل و آيین و آثار انحالل میشود که تشريح و تبیین آنها به قانونگذار عادی
واگذار شده است .از جمله مسائل مهم و مورد اختالف در اين حوزه آن است که چه مراجعی صالح و
مناسب برای تشخیص انحراف و اعالم انحالل شوراهای محلی هستند .در اين راستا ،مراجع صالح
به منظور تشخیص انحراف و اعالم انحالل شوراهای محلی را میتوان تحت عناوين «مرجع
تشخیص انحراف منجر به انحالل» ( )6و «مرجع رسیدگی به اعتراض به انحالل» ( )1بررسی کرد.
 .4مرجع تشخیص انحراف منجر به انحالل

انحالل شوراهای محلی در قوانین کشورها مورد توجه قرار میگیرد و معموالً تالش میشود که
مرجع انحالل در نتیجه انحالل يا عدم انحالل شوراهای محلی ذینفع نباشد .در خصوص مرجع
انحالل شوراهای محلی ،کشورها راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند؛ در بعضی از کشورها از
جمله استرالیا رسیدگی به تخلفات شوراها بر عهدۀ دادگاه قانون اساسی است (کريمی.)91 :6086 ،
در فرانسه نهادهای شورايی میتوانند به موجب تصويبنامۀ مستدل و قانونی هیأت وزيران منحل
شوند .در خصوص انحالل شورای شهرستان بايد در کوتاهترين مدت توس دولت به اطالع مجلس
برسد (عباسی .)106 :6095 ،در لهستان ،مرجع انحالل شوراهای محلی ،مجلس ملی است .در برخی
کشورها برای جلوگیری از اعمال خودسرانۀ اين اختیار ،انحالل شوراهای محلی با همکاری دو نهاد
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میباشد؛ برای مثال مطابق ماده  611قانون اساسی ايتالیا ،انحالل شوراهای منطقه به موجب حکم
مستدل رئیس جمهور پس از اعالم نظر کمیسیونی مرکب از نمايندگان مجلسهای ملی و سنا انجام
میگیرد (سانتاماريا پاستور و نمری .)136 :6086،در حقوق ايران از ابتدای تأسیس شوراهای محلی
تاکنون ،رويکردهای متفاوتی در مورد مرجع تشخیص انحراف شوراهای محلی اتخاذ شده است.
مرجع قضايی يا مرجع شبه قضايی باشد.
 .4-4مرجع دولتی

در زمان بررسی پیشنويس اصل يکصد و ششم بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
در مجلس ،پیشنهادهای مختلفی دربارۀ مرجع مناسب به منظور تشخیص انحراف و اعالم انحالل
شوراهای محلی ارائه شده است .اعضای مجلس بررسی نهايی قانون اساسی در يک مسأله اتفاق نظر
داشتند و آن اجتناب از سپردن صالحیت انحالل شوراهای محلی به وزارت کشور بود (نک :صورت
مشروح مذاکرات مجلس ،بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.)933 -6361 :6016 ،
قوۀ مجريه به دلیل داشتن فعالیتهای اجرايی گسترده و دستگاههای متعددی که در زيرمجموعۀ آن
جای گرفتهاند؛ دارای ارتباط وسیعتری با شوراهای محلی است؛ همچنین با بررسی قوانین مربوط به
تعامل دولت و شوراها نقش برجسته و پررنگ وزارت کشور آشکار میگردد که بیشتر در قالب
نظارت بروز پیدا میکند .اين نظارت عالوه بر مصوبات ،شامل اعضا و خود شورا میشود؛ از اينرو
پیشبینی انحالل شوراها توس نهادهای دولتی عاملی است که میتواند بهراحتی شوراها را از صحنۀ
کشور محو کند؛ زيرا «اگر مقام ناظر همان مقام رسیدگیکننده يا قاضی باشد؛ احتمال فساد و
قضاوتهای جانبدارانه باال میرود و به همین دلیل است که يکی کردن اين دو مقام مخالف اصول
عدالت رويهای است» (راسخ)68 :6088 ،؛ بنابراين مرجع مذکور را نمیتوان با توجه به اصل عدم
انحالل ،مرجعی مناسب در خصوص انحالل قلمداد نمود؛ ولی با توجه به نظارت دولت مرکزی بر
نهادهای محلی که يکی از ارکان سیستم عدم تمرکز محسوب میشود؛ میتوان نهادهای دولتی را
مرجعی مناسب برای پیشنهاد انحالل شوراهای محلی به مراجع ذیرب محسوب کرد .اين امر در
قانون شوراها هر چند به طور ناقص ،مورد توجه قرار گرفته است .ماده  86قانون تشکیالت ،وظايف و
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انتخابات شوراهای اسالمی کشور مقرر میدارد« :هرگاه شورا اقداماتی برخالف وظايف مقرر يا
مخالف مصالح عمومی کشور و يا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن
را به نحوی به عهده دارد؛ انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار ،موضوع برای انحالل شورا به هیأت
حل اختالف استان ارجاع میشود و هیأت مذکور به شکايات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز
انحراف از وظايف قانونی ،بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصويب هیأت حل اختالف مرکزی منحل
میگردند» .با توجه به ماده مذکور ،مرجع تشخیص انحراف از وظايف قانونی شوراهای محلی را
میتوان به مرجع ابتدايی تشخیص انحراف و مرجع ثانوی تشخیص انحراف تقسیم نمود .مرجع
ابتدايی تشخیص انحراف شوراهای محلی ،فرماندار است که به منظور پیشنهاد انحالل شوراهای
محلی غیر از شورای روستا بايد با نظر مساعد و تأيید هیأت حل اختالف استان مواجه شود .برخالف
فرا يند سلب عضويت اعضای شوراهای محلی که با توجه به سطح شورا ،پیشنهاد آن بر عهده مقامات
دولتی مختلف (فرماندار ،استاندار و وزير کشور) میباشد 6.انحالل شوراهای محلی با پیشنهاد کتبی
فرماندار مطرح میشود و ساير مقامات دولتی در ارائه پیشنهاد انحالل نقش رسمی ندارند؛ بنابراين
چنانچه استاندار پیشنهاد انحالل شوراها را ارائه دهد ،شوراهای محلی میتوانند ايراد عدم صالحیت
مقام پیشنهاد دهنده را مطرح کنند .شايسته بود قانونگذار با توجه به سطح شوراهای محلی ،مقام
پیشنهاد دهنده انحالل آنها را تعیین مینمود .به عنوان مثال ،قانونگذار میتوانست اختیار پیشنهاد
انحالل شورای عالی استانها و شورای شهر تهران را به وزير کشور و اختیار پیشنهاد انحالل
شوراهای استان و شهرستان را به استاندار واگذار نمايد.
 .4-8شوراهای محلی

متن اولیه پیشنهادی اصل يکصد و ششم در مجلس ،بررسی نهايی قانون اساسی به اين شرح بود:
«انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف اصلی ممکن نیست .انحالل شوراهای پايینتر از
استان توس شورای استان و انحالل شورای استان توس مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت.
ترتیب تشکیل مجدد شورای منحل شده طبق قانون خواهد بود» .بخش میانی اصل پیشنهادی به
 .6ماده  81مکرر  6قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراها مصوب ( 6035اصالحی .)13/8/6081
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دلیل مخالفتهايی که در همان جلسه شد؛ حذف گرديد .دلیل مخالفت اين بود که شوراها نمیتوانند
در مقام قضاوت قرار گیرند؛ زيرا شوراها يک مقام تصمیمگیر هستند (نک :صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران .)6339 :6016 ،قانونگذار عادی در ماده
 16اولین مصوبه مجلس شورای ملی در مورد شوراهای محلی به تاريخ  6016/1/63انحالل شوراها
 6016/3/6از سوی شورای نگهبان با اين استدالل که صالحیتی فراتر از آنچه قانون اساسی برای
شوراها شناخته است به آنها اعطا میکند با اصل يکصدم قانون اساسی مغاير شناخته شد (مهرپور،
 .)656 :6036شورا در اظهار نظر مورخ  6081/66/66خود دربارۀ اليحه اصالح مواد  3 ،1 ،6قانون
تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور به صراحت اعالم کرد که شوراهای اصل
يکصدم قانون اساسی وظیفه نظارتی دارند (مجموعه نظريات شورای نگهبان.)031-039 :6080 ،
هرچند استدالل شورای نگهبان در خصوص صالحیت شوراهای محلی قابل تأمل به نظر میرسد؛
ولی با توجه به اين که نظارت شديدی از سوی شوراهای فرادست بر شوراهای فرودست وجود دارد؛
نظیر نظارت شورای بخش بر شورای روستا به منظور رعايت وظايف قانونی ،6نظارت شورای
شهرستان بر عملکرد و فعالیتهای شورای بخش و شهر ،1نظارت شورای استان بر عملکرد شوراهای
شهرستانها در محدودۀ استان 0و نظارت شورای عالی استانها در قالب تهیه آيیننامههای سازمانی،
تشکیالتی و مالی شوراها ،...6شوراهای فرادست مرجع مناسبی برای رسیدگی و صدور حکم انحالل
نمیباشند؛ زيرا احتمال سوءاستفاده يا سهلانگاری از سوی آنان وجود دارد .الزم به ذکر است مطابق
تبصره  6ماده ( 83الحاقی  6081و اصالحی  )6091و ماده  81مکرر ( 6اصالحی  )6081قانون
 .6بند  6ماده  33قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ( 6035اصالحی
)1/3/6081
 .1بند  5ماده  38قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ( 6035اصالحی
)1/3/6081
 .0بند  1ماده  38مکرر  6قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 6035
(اصالحی )1/3/6081
 .6بند  9ماده  38مکرر  1قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 6035
(الحاقی .)1/3/6081
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تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب  ،6035برخالف فرايند ابطال مصوبات
و سلب عضويت اعضای شوراهای محلی که با توجه به سطح شوراها ،پیشنهاد ابطال مصوبات و
سلب عضويت ،عالوه بر مقامات دولتی در صالحیت شوراهای فرادست میباشد؛ در خصوص انحالل
شوراهای محلی چنین صالحیتی پیشبینی نشده است.

در وضعیت کنونی ،مرجع ثانوی تشخیص انحراف شورای محلی از وظايف قانونی بسته به نظر
قانونگذار عادی میتواند مرجع قضايی يا مرجع شبهقضايی باشد؛ اما ترجیح هیأتهای حل اختالف
به عنوان نهادهای شبه قضايی و عدم اعطای صالحیت رسیدگی ابتدايی به محاکم عمومی به اين
دلیل است که اوالً انحراف شوراهای محلی از وظايف قانونی ماهیت اداری دارد .به عبارت ديگر،
شوراهای محلی ممکن است به دلیل تخلفات متعدد از جمله عدم انتخاب شهردار در موعد مقرر ،عدم
تصويب بودجه شهرداری ،عدم تشکیل منظم جلسات ،عدم ارسال مصوبات شورا به مراجع ذیرب
و ...منحل شوند .ماهیت و طبیعت امور اداری اقتضا میکند که محاکم قضايی به اين امور نپردازند.
ثانیاً با توجه به اينکه قانونگذار اساسی در اصل يکصد و ششم ،اصل را بر عدم انحالل شوراهای
محلی و توقفناپذيری و استمرار فعالیت قانونی آنها اعالم نموده است؛ قطعاً اهمیت نهاد مذکور،
اقتضای تسريع در رسیدگی را دارد« .سرعت از مهمترين ويژگی مراجع اختصاصی اداری است»
(هداوند و آقايی طوق.)113 :6089 ،
در مورد انحالل شوراهای محلی ،ماده  86قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور مقرر میدارد « :هرگاه شورا اقداماتی برخالف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومی
کشور و يا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده
دارد؛ انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار ،موضوع برای انحالل شورا به هیأت حل اختالف استان
ارجاع میشود و هیأت مذکور به شکايات و گزارشها رسیدگی میکند و در صورت احراز انحراف هر
يک از شوراهای روستاها ،آن را منحل مینمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف
قانونی ،بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصويب هیأت حل اختالف مرکزی منحل میگردند».
تصمیمگیری دربارۀ انحالل شوراها در تمام سطوح جز در مورد شورای روستا با نظر هیأت مرکزی
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حل اختالف است .ماده  39قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور اصالحی
 6081و  6081دربارۀ ترکیب هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکايات (هیأت حل اختالف
استان و هیأت مرکزی حل اختالف) مقرر میدارد :الف .هیأت مرکزی حل اختالف با عضويت يکی
از معاونان رئیسجمهور به انتخاب و معرفی رئیسجمهور ،معاون ذیرب وزارت کشور ،رئیس يا يکی
انتخاب دادستان کل کشور ،دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی و تصويب مجلس شورای اسالمی و سه نفر از اعضای شورای عالی استانها
تشکیل میشود .ب .هیأت حل اختالف استان با عضويت استاندار ،رئیس کل دادگستری استان ،يک
نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس
شورای اسالمی تشکیل میشود .برخی از حقوقدانان (حبیبنژاد 611 :6088 ،و میرزاده کوهشاهی،
 )66 :6090معتقدند که ترکیب هیأتهای حل اختالف نسبتاً حکومتی است و مقامات دولت مرکزی
از نمايندگان شوراها بیشتر هستند و امکان تحتتأثیر قرار گرفتن انصاف از سوی اعضاء و نیز امکان
جانبداری اين هیأت از حکومت مرکزی وجود دارد؛ بنابراين هیأتهای حل اختالف ،سازوکار
قدرتمندی برای تأثیرگذاری دولت بر شوراهای محلی محسوب میشوند؛ البته میتوان برداشت
ديگری نیز داشت و آن هم نقش پر رنگ سیمای انتخابی ترکیب هیأتهای حل اختالف بر سیمای
انتصابی آن است .از بین  9نفر عضو هیأت مرکزی حل اختالف 5 ،نفر آن (شامل  1نماينده مجلس و
 0نماينده از اعضای شورای عالی استانها) و از بین  5نفر عضو هیأت حل اختالف استان 0 ،نفر آن
( 1نماينده مجلس و  6نماينده از اعضای شورای استان) از منتخبان مستقیم مردم میباشند؛ از اينرو
نقش و جايگاه مردم در ترکیب هیأتها برجسته است و اين هیأتها از پشتوانه مردمی برخوردار
هستند؛ همچنین ورود رئیس يا معاون ديوان عدالت اداری در هیأت حل اختالف مرکزی و رئیس
کل دادگستری استان در هیأت حل اختالف استان از اين منظر قابل توجه است که صدور حکم
انحالل در جهت رعايت موازين قانونی از قطعیت بیشتری برخوردار است؛ البته برای تخصصی کردن
ترکیب هیأتهای مذکور قانونگذار میتواند مقرر نمايد که يک نفر کارشناس در حوزۀ مديريت
شهری يا روستايی نیز در اين هیأتها حضور داشته باشد؛ بنابراين نمايندگانی از تمام قوا و همچنین
شوراهای محلی در هیأتها حضور دارند که انحراف شوراها از وظايف قانونیشان را تشخیص
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میدهند؛ لذا هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکايات ،مراجع مناسبی برای تشخیص انحراف
شوراها از وظايف قانونیشان محسوب میشوند .با وجود اين ،آنچه قابل انتقاد بهنظر میرسد؛ اين
است که هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکايات برای تشخیص انحراف و اعالم انحالل
شوراهای محلی ،آيین رسیدگی مشخص و روشنی ندارند.

قانونگذار اساسی به منظور صیانت از شوراهای محلی در برابر انحالل خودسرانه و غیرقانونی ،مرجع
اعتراض به انحالل را مرجع قضايی پیشبینی کرده است .قابل اعتراض بودن تصمیمات مربوط به
انحالل شوراها در دادگاهها نقش مهمی در کاهش انحالل خودسرانه و غیرقانونی خواهد داشت.
تعیین حق اعتراض به انحالل برای شوراهای محلی نزد دادگاه صالح ناشی از شأن و جايگاهی است
که اين نهادهای مردمی در ادارۀ امور کشور دارند؛ زيرا در اصل هفتم قانون اساسی ،شوراها به عنوان
ارکان تصمیمگیری و ادارۀ امور کشور معرفی شدهاند؛ همچنین از آنجا که اعضای شوراهای محلی با
آرای مردم انتخاب میشوند و اعتبار جايگاه و تصمیمات آنها ناشی از اراده عمومی و مردم است؛ اين
امتیاز ويژۀ قانونی داير بر اعتراض به تصمیمات مربوط به انحالل شوراهای محلی تضمینی است که
قانونگذار برای حفاظت و صیانت از آرای مردم و خواست جمعی آنها در نظر گرفته است (رضايی،
.)66 :6081
نکته جالب توجه اين است که شورای محلی منحل شده يعنی شورايی که قاعدتاً فاقد شخصیت
حقوقی است ( صفار )610 :6030 ،حق دارد در مقام اعتراض به انحالل به دادگاه صالح شکايت کند.
اصل يکصد و ششم قانون اساسی مقرر میدارد ...« :شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به
دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند» .در تبصره ماده
 86قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب ( 6035اصالحی
 )6081/8/13نیز مقرر شده است« :هر يک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحالل
می توانند ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ رأی به دادگاه صالح شکايت نمايند و دادگاه مکلف است خارج
از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نمايد»؛ بنابراين در صورت صدور حکم انحالل،
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شورای روستا حق دارد ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ رأی هیأت حل اختالف استان و ساير شوراها نیز
حق دارند ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ رأی هیأت مرکزی حل اختالف به دادگاه صالح شکايت کنند.
حال پرسش اين است که دادگاه صالح برای رسیدگی به شکايات شوراهای منحل شده چه
دادگاهی است؟ دادگاه صالح طبق رويۀ فعلی ،محکمه عمومی دادگستری است که اين رويه قابل نقد
اعتراض به انحالل وجود ندارد ،نوعی ابهام در درک مراد قانونگذار اساسی ايجاد شده است که چهبسا
منظور از دادگاه صالح میتواند ديوان عدالت اداری باشد؛ در ادامه استداللهای موافقان ،صالحیت
دادگاههای عمومی و موافقان صالحیت ديوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به اعتراض
به انحالل شوراهای محلی به ترتیب ارائه میشوند.
 .8-4موافقان صالحیت دادگاههای عمومی

استداللهای موافقان صالحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به اعتراض شورای منحل شده به
شرح زير است :
 .8-4-4نظر به اين که در مقام اعتراض به انحالل شورای محلی ،شاکی شورايی است که از
اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب میشود؛ امکان طرح اعتراض به انحالل نزد ديوان عدالت
اداری منتفی است .به عبارت ديگر ،با توجه به اين که فق اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
حقوق خصوصی میتوانند در جايگاه شاکی در شعب ديوان عدالت اداری قرار گیرند 6،شورای منحل
شده نمیتواند از ديوان عدالت اداری تظلمخواهی کند و نزد وی به تصمیمات هیأتهای حل اختالف
اعتراض نمايد؛ بنابراين شورای منحل شده بايد به مرجع عام رسیدگی به تظلمات مراجعه کند و
مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دادخواهی شوراهای محلی با توجه به اصل  ،06بند اول اصل 651
و اصل  659قانون اساسی ،دادگاه عمومی است (حبیبنژاد.)611 :6088 ،
 .8-4-8دادگاههای عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی را دارند؛ مگر آن که به موجب قانون،
رسیدگی به دعوايی از صالحیت آنها خارج شده يا از رسیدگی به آن منع شده باشند .ديوان عدالت

 .6رأی وحدت رويه هیأت عمومی ديوان عدالت اداری به شمارههای  09 ،08 ،03مورخ ( 63/3/6018مجموعه کامل آرای
هیأت عمومی ديوان عدالت اداری دهه  )016 :6088 ،6013و رأی هیأت عمومی ديوان عالی کشور به شماره  131مورخ
( 11/63/6036امامی ،محمد و کوروش استوار سنگری.)610 :6088 ،
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اداری مرجع يا دادگاه اختصاصی است که مطابق قانون دارای صالحیت رسیدگی به دعاوی خاص
است .با توجه به اين که در قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری و قانون تشکیالت،
وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور صالحیت رسیدگی به اعتراض شوراهای منحل شده
برای ديوان تعريف نشده است؛ رسیدگی به اعتراض در صالحیت دادگاه عمومی است (چوپانی
 .8-4-8اگر در حوزه انحالل شوراهای محلی ،لزوم صالحیت ديوان عدالت اداری برای رسیدگی
به اعتراض احساس میشد ،قانونگذار به آن تصريح مینمود .در قوانین مرتب با شوراها جز تبصرۀ
 0ماده  81قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور مبنی بر صالحیت ديوان
عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض اعضای سلب عضويت شده ،حکمی درباره صالحیت ديوان
تعريف نشده است .به عالوه ،آنچه از واژه دادگاه به ذهن نزديکتر است ،دادگاه عمومی دادگستری
است که عرفاً دادگاه نامیده میشود (موالی زاهدی .)95 :6083 ،پیش از تصويب قانون اصالح
موادی از قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور در تاريخ  ،6081/8/13آرائی
توس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری صادر شدهاند که در آنها هیأت عمومی ديوان نظر بر اين
داشته است که در خصوص اينکه مطابق تبصره  1ماده  81قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور مصوب ( 6035اصالحی  )6081عضو سلب عضويت شده از شورای محلی
میتواند در دادگاه صالح شکايت نمايد؛ اصطالح «دادگاه صالح» در لفظ و اصطالح حقوقی محمول
بر دادگاه عمومی ذیصالح دادگستری است و حکم مقنن در اين زمینه نیز ظهور در اطالق عبارت
مذکور به دادگاه عمومی دادگستری دارد (دادنامه شماره  19/66/85 ،396با کالسه  85/893در
مجموعه کامل آرای هیأت عمومی ديوان عدالت اداری  )866 :6083 ،6085و اطالق الفاظ مذکور در
اصطالح حقوقی و اداری به ديوان عدالت اداری ،موافق مراد و مقصود و حکم صريح مقنن نیست .در
نتیجه قرار عدم صالحیت ديوان به اعتبار صالحیت دادگاه ذیصالح دادگستری در مورد رسیدگی به
شکايات و اعتراض عضو شورای اسالمی به خواستۀ سلب عضويت وی صحیح و موافق قانون
تشخیص داده شده است (رأی وحدت رويه شماره  65/66/85 ،359با کالسه  85/866در مجموعه
کامل آرا هیأت عمومی ديوان عدالت اداری .)333 :6083 ،6085
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 .8-4-1دقت در نظريات ادارۀ کل حقوقی و تدوين قوانین قوه قضائیه و تعدادی از آرای هیأت
عمومی ديوان عدالت اداری و ديوان عالی کشور نشان میدهد که اين مراجع منظور از عنوان دادگاه
صالح را دادگاه عمومی میدانند (نجابتخواه .)89-96 :6093 ،اين ديدگاه که برگرفته از رويکرد
محدودنگر به حوزۀ صالحیت ديوان عدالت اداری است و آن را صالحیت خاص و استثنايی میداند؛
اداری ( 6091بند  1ماده  60قانون ديوان عدالت اداری مصوب  )6085است و ديوان عدالت اداری
نسبت به ساير مراجع شبهقضايی صالحیتی ندارد .اين رويکرد محدودنگر به دلیل صالحیت عامی که
برای دادگاههای عمومی و صالحیت استثنايی که برای ديوان عدالت اداری قائل است؛ در موارد
شک ،به صالحیت دادگاههای عمومی رأی میدهد (امامی و همکاران .)103 :6096 ،در اين باره به
موارد ذيل میتوان اشاره کرد:
 در مواد  13 ،11 ،5و  18و تبصرۀ  6ماده  ،3تبصرۀ ماده  16و تبصرههای  6و  1ماده 18قانون شوراهای اسالمی کار به دادگاه صالح اشاره شده است که نظريۀ شماره  5509/3مورخ
 63/9/6011اداره کل حقوقی و تدوين قوانین قوه قضائیه در اين باره اشعار دارد« :منظور از دادگاه
صالح دادگاههای عمومی دادگستری است؛ زيرا اوالً صالحیت و حدود اختیارات ديوان عدالت اداری
در ماده  66قانون ديوان مذکور مصوب  6013مشخص شده و چنانچه در قوانین ديگر منظور
صالحیت ديوان عدالت اداری باشد؛ بايد موضوع تصريح شود .در صورت عدم تصريح ،اصل
صالحیت محاکم عمومی دادگستری است .ثانیاً در مورد ديوان عدالت اداری قانوناً بايد واژه ديوان به
کار برده شود نه دادگاه صالح» (نجابتخواه.)89 :6093 ،
 رأی وحدت رويه شمارۀ  )68/9/81( 993با کالسه  85/391هیأت عمومی ديوان عدالت اداریاشعار میدارد که منظور از دادگاه صالح در ارتباط با اعتراض مؤسس يا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی
مشمول ماده  63قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب « 6013نسبت به رأی صادره شورای
نظارت» ،دادگاههای عمومی دادگستری است و در اين مورد ،شعب ديوان بايد «قرار عدم صالحیت
ديوان» را «به اعتبار شايستگی دادگاه عمومی دادگستری» صادر نمايند (مجموعه کامل آرای هیأت
عمومی ديوان عدالت اداری .)6386 :6083 ،6081
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 .8-4-3دلیل ديگر موافقان صالحیت دادگاه عمومی ،دسترسی آسانتر شوراهای محلی به
دادگاههای عمومی دادگستری در مقايسه با دسترسی به ديوان عدالت اداری است .به عبارت ديگر،
شوراهای محلی از آن جهت که در تمام مناطق و سراسر کشور تشکیل شدهاند؛ به آسانی نمیتوانند
اعتراض خود را در ديوان عدالت اداری که تمام شعب آن در تهران متمرکز است مطرح کنند؛ لذا
در حوزۀ آن دادگاه تشکیل شده است (چوپانی يزدلی.)635 :6081 ،
 .8-4-0مرجع تشخیص صالحیت نسبت به شکاياتی که در ديوان عدالت اداری مطرح میشود؛
خود ديوان است و در صورت اختالف در صالحیت بین محاکم دادگستری و ديوان عدالت اداری،
مرجع حل اختالف مطابق ماده  66قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب
 ،6091شعب ديوان عالی کشور میباشد .در مورد رسیدگی به اعتراض به انحالل شوراهای محلی،
ديوان عدالت اداری خود را به عنوان مرجع صالح تشخیص نداده است .بهعالوه ،در خصوص
صالحیت رسیدگی به اعتراض به انحالل بین محاکم دادگستری و ديوان عدالت اداری ،اختالفی به
وجود نیامده است تا موضوع در ديوان عالی کشور مطرح شود و به صدور رأی منجر گردد (رضايی،
 .)60-66 :6081در تأيید اين نظر بايست به موضوع انحالل شورای شهر کرمانشاه اشاره کرد .در پی
پیشنهاد فرماندار کرمانشاه به هیأت حل اختالف استان مبنی بر انحالل شورای شهر کرمانشاه –
دوره سوم به دلیل عدم توانايی در انتخاب شهردار و تأيید اين موضوع توس هیأت حل اختالف
استان -پیشنهاد انحالل شورای شهر به هیأت مرکزی حل اختالف ارجاع گرديد که در تاريخ 19
آبان  6081به تصويب رسید .شورای منحل شده شهر کرمانشاه به طرح شکايت از رأی صادره در
ديوان عدالت اداری اقدام نمود؛ اما ديوان با رد صالحیت خود پرونده را به دادگستری تهران ارجاع
داد .موضوع در شعبه دوم دادگستری تهران رسیدگی شد و در نهايت رأی قطعی مبنی بر انحالل
شورای شهر کرمانشاه از سوی شعبه مذکور در تاريخ  6081/63/15صادر گرديد.
 .8-8موافقان صالحیت دیوان عدالت اداری

استدالل های موافقان صالحیت ديوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض شورای منحل شده به
شرح زير است:
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« .8-8-4رسیدگی به شکايات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی (که طبق رأی وحدت رويه
ديوان بايد شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی باشد) ،علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای
دولتی به اين خاطر است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت هستند و برای جلوگیری از
اين که با اعمال حاکمیت دولتی ستمی بر آنها وارد شود؛ قانونگذار شکايت آنها را علیه دولت
موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند ،چون خود جزئی از حاکمیت هستند و
تصمیمات هر جزء از دولت نیز در محدودۀ صالحیت اعمال حاکمیت دولت تلقی میشود» (امامی و
استوار سنگری)611 :6088 ،؛ اگرچه شوراهای محلی از جمله اشخاص حقوقی حقوق عمومی
محسوب میشوند؛ اما شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارند و ممکن است با اعمال حاکمیت
دولتی متضرر گردند؛ بنابراين «شايسته است همانند حقوق اداری فرانسه در حقوق اداری ايران نیز
تمهیداتی انديشه شود تا حداقل برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی بهويژه نهادهای عدم تمرکز
مانند شوراهای محلی بتوانند بهراحتی در ديوان عدالت اداری به طرح دعوا بپردازند» (گرجی:6083 ،
 .)635-631در اين رابطه الزم به ذکر است که ادارۀ کل حقوقی و تدوين قوانین قوه قضائیه در
نظريه  0613/3مورخ  6081/6/19بیان داشته است« :نظر به اينکه شورای اسالمی شهر با توجه به
محدوده اختیارات خود يک تأسیس قانونی است و دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی
دولت میباشد؛ لذا جزء موارد مندرج در ماده  66قانون ديوان عدالت اداری مصوب ( 6013ماده 63
قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  )6091محسوب نمیشود ،بنابراين در
امور مربوط به خود میتواند نسبت به نقض و ابطال آراء کمیسیونها و توافقنامههای دولتی از قبیل
استانداری و فرمانداری و غیره به ديوان عدالت اداری شکايت نمايند» .شايان ذکر است که شوراهای
محلی نسبت به آرای هیأتهای حل اختالف حق اعتراض دارند و قانونگذار هیچ خصوصیتی را در
ارتباط با شاکی در شعب ديوان در موضوعات مربوط به بند  1ماده  63قانون تشکیالت و آيین
دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  6091ذکر ننموده است (نجابتخواه .)635 :6093 ،بهعالوه ،اگر
قانونگذار عادی رسیدگی به اعتراض شورای منحل شده را در صالحیت هیأت عمومی ديوان  -که
صالح برای رسیدگی به شکايات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز هست -قرار دهد ،هیچ مغايرتی
با قانون اساسی نخواهد داشت.
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اصل بر قابل اعتراض بودن آراء مراجع شبهقضايی در ديوان عدالت اداری است؛ مگر

اين که در قانون بهطور صريح مرجع ديگری اعالم شده باشد؛ بنابراين ديدگاه ،مراجع شبهقضايی
ذکر شده در بند  1ماده  63قانون ديوان عدالت اداری ،جنبۀ تمثیلی دارند و صالحیت ديوان محدود
به موارد مذکور نیست .ديوان عدالت اداری عالیترين مرجع قضايی ناظر بر مراجع شبهقضايی است.
دعاوی به عنوان مرجع اولیه و نهايی ،صالحیت رسیدگی دارد و در مورد برخی ديگر به عنوان مرجع
نهايی ،صالحیت رسیدگی دارد که رسیدگی به شکايات علیه آراء مراجع شبهقضايی از جمله اين
موارد است و صالحیت ديوان در اينجا ذاتی است؛ بنابراين اگر قانونگذار رسیدگی به اعتراضات
اشخاص نسبت به آراء و تصمیمات يک مرجع شبهقضايی را در صالحیت مرجع يا دادگاه صالح اعالم
کرد؛ در اينجا بايد مرجع يا دادگاه صالح را ديوان عدالت اداری دانست (امامی و استوار سنگری،
 .)659 :6088به عبارت ديگر ،صالحیت ديوان نسبت به مراجع شبه قضايی ،عام و کلی است و بنا به
اين صالحیت عام ،در موارد شک بايد ديوان عدالت اداری را صالح دانست (امامی و همکاران:6096 ،
 .)103هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکايات نیز از مراجع شبهقضايی هستند که آرای آنها را
میتوان نزد ديوان عدالت اداری قابل اعتراض دانست.
 .8-8-8هیأت عمومی ديوان عدالت اداری برای شناخت دادگاه صالح با اين استدالل که دادگاه
صالح ظهور در محاکم عمومی دادگستری دارد ،رأی به صالحیت آن محاکم داده است؛ اما اين
رويکرد مخالفانی دارد .عالوه بر بعضی از شعب ديوان که آراء صادره از آنها حکايت دارند که محکمه
صالح صرفاً در دادگاه های عمومی دادگستری ظهور ندارد ،رأيی در ديوان عدالت اداری وجود دارد که
حاکی از اعتراض عدهای از قضات ديوان عدالت به رأی هیأت عمومی در تفسیر محکمه صالح به
دادگاه عمومی دادگستری است .تعدادی از قضات ديوان تقاضای اعمال ماده  50الحاقی آيین
دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  6039را در مورد رأی وحدت رويه شماره  359مورخ
 6085/66/65نمودهاند که مطابق آن ،محکمه صالح در ارتباط با سلب عضويت توس هیأت حل
اختالف ،دادگاههای عمومی دادگستری معرفی شده است .متن اين درخواست در واقع دفاع از
صالحیت ديوان در اين زمینه است .اين درخواست که تقاضای دست کم بیست نفر از قضات ديوان
عدالت اداری است؛ نشان میدهد صالحیت عام ديوان در ارتباط با آراء مراجع شبهقضايی ،طرفداران
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زيادی در میان قضات دارد ،هرچند هیأت عمومی ديوان در دادنامه شماره  396مورخ 6085/66/19
بر نظر قبلی خود پافشاری کرد (امامی و همکاران .)166 - 161 :6096 ،البته در مواردی چند،
اشکاالتی که در زمینه مفهوم دادگاه صالح وجود داشته است ،توس قانونگذار عادی مرتفع شدهاند.
به عنوان نمونه ،بر اساس تبصرۀ  5ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه
آبهای زير زمینی» قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداری است (نجابتخواه.)93 :6093 ،
 .8-8-1اگرچه لفظ «دادگاه صالح» در قوانین موجب القای اين برداشت شده است که منظور از
دادگاه صالح ،ديوان عدالت اداری نیست؛ بلکه اين لفظ ظهور در دادگاههای عمومی و جزايی دارد؛ اما
لفظ دادگاه صالح میتواند به ديوان عدالت اداری نیز نسبت داده شود (امامی و همکاران:6096 ،
 .)683به عبارت ديگر ،ديوان عدالت اداری به معنی دادگاه عالی نیز هست؛ چنان که اين اصطالح
برای ديوان عالی کشور نیز به کار میرود؛ لذا ديوان عدالت اداری صرفنظر از عنوان آن ،در واقع امر
يک دادگاه است (امامی و استوار سنگری .)613 :6088 ،مؤيد اين نکته تبصره  0ماده  81قانون
تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور (الحاقی  )13/8/6081است که برای ديوان
عدالت اداری ،لفظ دادگاه را به کار برده است .تبصرۀ مذکور مقرر میدارد« :فرد يا افرادی که سلب
عضويت میگردند؛ میتوانند به ديوان عدالت اداری شکايت نمايند .دادگاه مذکور خارج از نوبت به
موضوع رسیدگی میکند و رأی آن قطعی و الزماالجرا خواهد بود».
.8-8-3

دلیل ديگری که در خصوص صالحیت ديوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به

اعتراض شورای منحل شده میتوان ارائه نمود ،مقايسه ترکیب هیأت مرکزی حل اختالف و رسیدگی
به شکايات در متن مصوب  6035/0/6قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور
با ترکیب فعلی هیأت است که در تاريخ  6081/3/1تصويب شده است .قانونگذار عادی در اصالحات
سال  ،6081يکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس اين قوه را از ترکیب هیأت حذف
کرد و به جای آن رئیس يا يکی از معاونان ديوان عدالت اداری به انتخاب رئیس اين ديوان را به
ترکیب هیأت افزود .ورود رئیس يا معاون ديوان عدالت اداری از اين منظر قابل توجه است که نوع
شکايت و اختالفی که بايد رسیدگی شود؛ تناسب بیشتری با صالحیتهای ديوان عدالت اداری دارد؛
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بهرهبرداری مصوب  ،89/6/60در حال حاضر احکام صادره توس «کمیسیون رسیدگی به امور
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زيرا قضات ديوان در رسیدگی به پروندههای اداری و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری تخصص
دارند.
.8-8-0

درباره مشکل عدم وجود شعب ديوان در شهرهايی غیر از تهران ،ماده  1قانون

تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  6091مقرر میدارد« :به منظور تسهیل در
در هر يک از مراکز استانها تأسیس میگردد»...؛ بنابراين شوراهای محلی میتوانند بهآسانی
اعتراض خود را در دفاتر استانی ديوان عدالت اداری مطرح کنند؛ ضمن اين که دسترسی آسان به
دادگاههای عمومی نمیتواند توجیه مناسبی برای عدم صالحیت ديوان عدالت اداری برای رسیدگی
به شکايات و اعتراضات اداری تلقی گردد .در زمینه اعتراض به سلب عضويت اعضای شوراهای
محلی ،قانونگذار چنین مالحظهای را نداشته که ديوان را صالح به رسیدگی دانسته است؛ به عالوه،
رويه عملی مؤيد اين نکته است که به دلیل اين که مرجع ثانوی تشخیص انحراف و انحالل شورای
شهر ،هیأت مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شکايات است ،اعتراض به انحالل شوراهای اسالمی
شهر نزد دادگاه عمومی تهران مطرح و به صدور حکم قطعی منتهی میشود.
نتیجهگیری

شوراهای محلی در ايران يکی از مهمترين انواع نهادهای محلی هستند که دارای شخصیت حقوقی
مستقل از سازمان مرکزی دولت میباشند؛ اما استقالل اين نهاد موجب نمیشود نظارت بر آنها نفی
شود .يکی از مصاديق نظارت بر شوراهای محلی ،نظارت بر عملکرد شوراهای محلی است که
ضمانت اجرای آن در اصل يکصد و ششم قانون اساسی پیشبینی شده است .اصل مذکور ،انحالل
شوراهای محلی در صورت انحراف از وظايف قانونی را مقرر کرده است .از مسائل و موضوعات مهم
در حوزه انحالل شوراهای محلی ،مرجع تشخیص انحراف و اعالم انحالل شوراهای محلی میباشد
که میتوان در قالب دو موضوع مرجع تشخیص انحراف و مرجع اعتراض به انحالل مورد بررسی
قرار گیرد .با نظر به سکوت مقنن اساسی درباره مرجع تشخیص انحراف منجر به انحالل ،تشخیص
انحراف و به تبع آن اعالم انحالل به قانون عادی واگذار شده است .مرجع مذکور میتواند مرجع
قضايی ،مرجع شبهقضايی ،مرجع دولتی يا يک شورای محلی مثالً شورای فرا دست باشد؛ با اين
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توضیح که مرجع دولتی و شوراهای محلی به عنوان مرجع ابتدايی تشخیص انحراف و مرجع قضايی
يا شبهقضايی به عنوان مرجع ثانوی تشخیص انحراف و صدور حکم انحالل قرار گیرند .مرجع دولتی
و شوراهای محلی نمیتوانند در مقام صدور حکم انحالل قرار گیرند؛ زيرا احتمال سوء استفاده و
سهلانگاری از سوی آنها وجود دارد؛ بنابراين صرفاً میتوان آنها را به عنوان مقام پیشنهاد انحالل به
شوراها مصوب  ،6035انحالل شوراهای محلی در تمام سطوح با پیشنهاد کتبی فرماندار مطرح
میشود و ديگر مقامات دولتی و شوراهای محلی در ارائه پیشنهاد انحالل نقش رسمی ندارند.
شايسته بود قانونگذار با لحاظ سطح هر يک از شوراهای محلی ،مقام پیشنهاد دهنده انحالل را
پیشبینی مینمود .در خصوص مرجع ثانوی تشخیص انحراف در حال حاضر هیأتهای حل اختالف
و رسیدگی به شکايات در استان و مرکز وظیفه رسیدگی به پیشنهاد فرماندار مبنی بر انحراف شورای
محلی از وظايف قانونیشان و به تبع آن ،اعالم انحالل آن را بر عهده دارند .هیأتهای حل اختالف
و رسیدگی به شکايات را نمیتوان جزو هیچيک از قوای سهگانه قلمداد کرد؛ بلکه اين هیأتها به
عنوان تأسیس جديد قانونگذار برای حل اختالف و نظارت و رسیدگی به تخلفات شوراها تلقی
میگردند .به نظر میرسد که هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکايات به عنوان مراجع
اختصاصی اداری (شبهقضايی) ،گزينه مناسبتری نسبت به دادگاه دادگستری برای تشخیص انحراف
شوراهای محلی باشند؛ چون شکايات در خصوص انحراف شوراهای محلی از وظايف قانونی ،ماهیت
اداری دارد و اصل تداوم و استمرار فعالیت قانونی شوراهای محلی نیز اقتضای تسريع در روند
رسیدگی را دارد .با وجود اين ،هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکايات در خصوص انحالل
شوراهای محلی ،آيین رسیدگی مشخص و روشنی ندارند .شايسته است قانونگذار عادی در
اصالحات آتی قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور ،آيین انحالل شوراهای
محلی را به تفصیل بیان نمايد .قانونگذار اساسی به منظور صیانت از شوراهای محلی در برابر
انحالل خودسرانه و غیر قانونی ،مرجع اعتراض به انحالل را دادگاه صالح تعیین کرده است .دادگاه
صالح در حال حاضر طبق رويۀ قضايی و عملی ،دادگاه عمومی دادگستری است .نظر به اين که در
قوانین اشارۀ صريحی به صالحیت محاکم عمومی در خصوص رسیدگی به اعتراض به انحالل
شوراهای محلی وجود ندارد؛ نوعی ابهام در درک مراد قانونگذار ايجاد شده است که چهبسا منظور از
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دادگاههای صالح میتواند ديوان عدالت اداری باشد .اين عدم شفافیت به ايجاد تفاسیر مختلف در
تعیین مصداق مرجع قضايی منجر شده است .بهنظر میرسد با توجه به تخصص قضات ديوان عدالت
اداری در رسیدگی به پروندههای اداری و تصمیمات مراجع شبهقضايی ،ديوان عدالت اداری برای
رسیدگی به اعتراض شوراهای محلی به انحالل ،مرجع مناسبتری است .تغییر رويه حاکم که منظور
تصريح به صالحیت ديوان عدالت اداری است.
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