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  اتكي مان هب

  )1( حقوق اداريجزوه 

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر

  نامشخص:نويسنده

  درآمد

و ) هاي اداري سازمان(هاي حقوق عمومي است كه قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص حقوقي حقوق عمومي  حقوق اداري يكي از شاخه
 هاي علم حقوق بوده و مرهون تغيير نگرشي است كـه از  ترين شاخه اين رشته از جوان. كند مأمورين آنها و روابط اينان با مردم را بررسي مي

  .زمان انقالب كبير فرانسه نسبت به دولت ايجاد شد
ژاندارم از جمله حراست از مرزها تا آن زمان وظايف دولت بيشتر به حفظ مالكيت هاي فردي، تنظيم روابط اشخاص خصوصي و اعمال 

ولت در امور عمومي احساس ليكن با گسترش و پيچيده شدن روابط اجتماعي انسانها و توسعه ماشينيسم، ضرورت دخالت د. شد محدود مي
  .ها مسؤول انجام خدمات عمومي و پليس اداري شدند رفاه، به تدريج دولت-شده و با پذيرش نظريه دولت

. طلبيد اي را مي دار امور عمومي و مأمورين آنها قواعد و مقررات ويژه هاي عهده در اين ميان، تنظيم روابط بين مردم با نهادها و سازمان
به هرحال امروزه حقوق اداري مجموعه نامدون از قوانين و مقـررات اسـت كـه    . نامند قواعد و مقررات را امروزه حقوق اداري مياين دسته از 

  .   دهد مسايل و موضوعات مختلفي را مطمح نظر قرار مي
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  كليات
  .حقوق اداري، منابع حقوق اداري و مباني آن اوصافبررسي تعريف حقوق اداري،  مباحث اين بخش متشكل است از

    تعريف حقوق اداري -1
بنـدي كلـي،    در يك تقسـيم . براي آنكه بتوان تعريفي جامع و مانع از حقوق اداري ارائه نمود، الزم است ابتدا با مفهوم اداره آشنا شويم

   .اند تعريف نموده» سازماني«و » مادي«حقوقدانان اداره را در دو مفهوم 
ها و كارهايي است كه به منظور حفظ نظم عمومي و يا خدمات عمومي توسط اشخاص  در مفهوم مادي، اداره به معني مجموعه فعاليت
بـراي   .امور عمـومي اسـت  اداره كردن  فعل ،به بيان خالصه اداره در مفهوم مادي. شود حقوقي حقوق عمومي و يا به راهنمايي آنها انجام مي

  .كند، مفهوم مادي اداره استعمال شده است مدير شركت الف آن شركت را خوب اداره مي گوييم مثال وقتي مي
و يا تأمين خدمات همگـاني  ) پليس اداري(شود با هدف حفظ نظم عمومي  الزم به توضيح است اعمالي كه براي امور عمومي انجام مي

مفهوم مادي آن با اعمال قانونگـذاري، قضـايي و حـاكميتي قـوه      ضمن اينكه بايد توجه داشت، اداره در 1.گيرد صورت مي) خدمات عمومي(
، اعمال قضايي قوه قضاييه و اعمال حاكميتي قوه مجريـه  )عمل قانونگذاري(تر، وضع و تدوين قواعد كلي  به عبارت دقيق. مجريه تفاوت دارد

  . باشد باشند، داخل در مفهوم مادي اداره نمي كه واجد وصف سياسي مي
اينكه بگـوييم آقـاي   . هايي است كه وظايف خاصي را به عهده دارند م سازماني، منظور از اداره مجموعه تشكيالت و سازماناما در مفهو

  .ايم الف به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمده است، از مفهوم سازماني اداره استفاده كرده
مأمورين ها و نهادهايي است كه  اداره عبارت از مجموعه فعاليت«: گفت توان به هرحال با امعان نظر به مفهوم مادي و سازماني اداره مي

  ».نمايند و در صورت لزوم از اختيارات و امتيازات قدرت عمومي نيز برخوردارند امور متضمن نفع عمومي را مهيا مياز طريق آنها عمومي 
حقوق اداري مجموعه مقررات حقـوقي مجـزا از قواعـد    «. توانيم به تعريف حقوق اداري بپردازيم حال كه با مفهوم اداره آشنا شديم، مي

حقوق خصوصي است كه حاكم بر فعاليت اشخاص حقوقي حقوق عمومي بوده و روابط آنها با مردم را با تكيه بر امتيـازات و قـدرت عمـومي    
  .»كند تعيين مي

  
    

  هاي حقوق اداري   ويژگي -2
  :حقوق اداري عبارتند ازسي اسامشخصات 

  اي جديد و نوين است حقوق اداري رشته -2-1

                                                            
  .در مطالب آتي به طور مفصل راجع به مفهوم پليس اداري و خدمات عمومي بحث خواهيم نمود - ١
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با دخالت روزافـزون دولـت در امـور جامعـه،     . گفتيم حقوق اداري زاييده گسترش روابط اجتماعي و رشد و توسعه جوامع انساني است
به طور خالصه پيدايش حقوق اداري در اروپـا  . جويا بوداي را  هاي عمومي متعددي به وجود آمدند كه قواعد و مقررات ويژه نهادها و سازمان

  .گردد مي به قرن نوزدهم و در ساير كشورها به قرن بيستم باز
 اداريحقـوق  مفهـوم  در حقوق كشـور مـا   «به قول يكي از اساتيد حقوق اداري، . اين خصيصه در نظام حقوقي كشور ما بارزتر استاما 

   1.»به تازگي در سنن اداري ما راه يافته است... وم اين مفه. اي است يك امر كامالً تازه

  قواعد و مقررات حقوق اداري مدون نيست -2-2
بينـي شـده    اداري پـيش  اصول و قواعد مربوط به موضوعات حقوق كليهمنظور آن است كه حقوق اداري قانون واحدي ندارد كه در آن 

تـوان   است؛ زيرا وظايف و كارهاي اداري به قدري وسيع و متنوع اسـت كـه نمـي    هاي اداري البته اين مشخصه ناشي از ماهيت فعاليت. باشد
  . شود اي براي آنها وضع مي از اين رو قوانين مختلف و پراكنده. اصول و مقررات مربوط به آنها را در يكجا تدوين و وضع نمود

ها و رويه اداري متعدد و بسياري استخراج نمـود؛   ، بخشنامهها نامه امروزه مقررات حاكم بر حقوق اداري را بايستي از ميان قوانين، آيين
آورد، بـه نوبـه خـود مطالعـه آنهـا را بـا        البته اين پراكندگي و تشتت كه گاهي موجبات تناقض و تعارض احكام و قواعـد را نيـز فـراهم مـي    

  .سازد هاي بسياري مواجه مي دشواري

  اي از حقوق عمومي داخلي است   حقوق اداري رشته -2-3
را از لحاظ ماهوي به حقوق عمومي و حقوق خصوصي پذيرفته شده، علم حقوق  حقوقدانانبندي كلي كه توسط اكثريت  در يك تقسيم

ق در اين ميان ترديـدي نيسـت كـه حقـو    . كنند تقسيم مي) خارجي(المللي  و بين) دومستيك(به حقوق داخلي  قلمرو جغرافيايي از جهت و
  . شود اي از حقوق عمومي داخلي محسوب مي اداري رشته

حقوق اداري به اين دليل جزو حقوق عمومي است كه قواعد و مقررات آن، از يك طرف بر روابط بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي با 
زيـرا ايـن روابـط را داخـل در      رود، يكديگر و از طرف ديگر بر روابط آنها با اشخاص خصوصي حاكم است؛ و جزو حقوق داخلي به شمار مـي 

  .بخشد قلمرو جغرافيايي يك كشور تنظيم مي
  
  

  اي مستقل است حقوق اداري رشته -2-4
در واقـع حقـوق اداري از   . باشـند  هـاي حقـوقي مـي    موضوعات حقوق اداري تابع قواعد و مقررات خاص و مستقل از قواعد ساير رشـته 

حقوقـدانان اينهـا را تحـت عنـوان حقـوق      . هاي حقوقي گنجاند توان آنها را در ساير رشته شود كه نمي مجموعه قواعد و مقرراتي تشكيل مي
كننـد كـه    براي مثال مسؤوليت مدني و يا قراردادهاي اداري از برخي مقـررات خـاص پيـروي مـي    . دهند اداري مورد بحث و مطالعه قرار مي

  .توان آنها را در قواعد و اصول حقوق خصوصي يافت نمي
  . باشد هاي حقوقي دارد، نمي تقالل حقوق اداري نافي پيوندهايي كه اين رشته با ساير رشتهالبته اس

                                                            
  .11، حقوق اداري، سمت، تهران، ص 1387مؤتمني طباطبائي، منوچهر؛  - ١
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  حقوق اداري از امتياز قدرت عمومي برخوردار است -2-5
پيشتر اشاره شد هدف اصول و قواعد حقوق اداري، تأمين منفعت عمومي از رهگذر پليس اداري و خدمات عمومي بوده و براي نيل بـه  

الزم است اشخاص حقوقي حقوق عمومي از ابزارهاي قانوني الزم برخوردار باشند و بتوانند تصميمات خود را اگرچه با قهر و غلبـه   اين هدف
  .اجرايي كنند

مكلـف بـه رعايـت تصـميمات     نيـز  به همين منظور قواعد حقوق اداري از امتياز قدرت عمومي برخـوردار بـوده و اشـخاص خصوصـي     
االجـرا، وضـع    هـاي الزم  نامه توان در تملك اراضي اشخاص، صدور آيين براي مثال ظواهر عملي اين اقتدار را مي. باشند هاي اداري مي سازمان

           .مشاهده نمود... عوارض و 

  منابع حقوق اداري -3
ع حقوق اداري ممكن اسـت  بر اين اساس قواعد و مناب. هاي ايجاد قواعد حقوق اداري است منابع حقوق اداري، كيفيت و روش منظور از

عـالوه  . تصميمات قضايي به وجود آيدمستقيماً به وسيله نهادهاي واجد صالحيت وضع شده باشد يا ناشي از عرف جامعه بوده و يا از طريق 
منابع حقـوق اداري را  با اين اوصاف . تواند به تأسيس قواعد حقوق اداري مساعدت نمايد بر اينها نظريات و عقايد علماي حقوق اداري نيز مي

  .توان به شرح ذيل بررسي نمود مي

  قانون -3-1
ترين منبع حقوق اداري در كشور ما، قانون است كه از نظر سلسـله مراتـب قواعـد حقـوقي بـه سـه دسـته تقسـيم          ترين و اساسي مهم

  .شود مي

    قانون اساسي -3-1-1
منبع مستقيم و يـا غيرمسـتقيم كليـه    زيرا قانون اساسي از يك طرف . يابد حقوق اداري در اصول قانون اساسي شكل مي و اساس مبنا
را تعيـين  ... جمهـور و   ليه نظام اداري ماننـد رهبـر و ريـيس   احدود وظايف و اختيارات مقامات ع هاي اداري است؛ مانند اصولي كه صالحيت

  .كند مي
هاي اداري مكلف به رعايـت آنهـا    عمال اداري را برشمرده كه سازمانو از طرف ديگر، قانون اساسي برخي از اصول بنيادين در رابطه با ا

   .اي كه عدم رعايت اين اصول ممكن است موجب ابطال اعمال اداري آنها شود هستند، به گونه
اتكـاء بـه   حاكميت مـردم و  ( 6عبارتند از  اصل  توان در قلمرو حقوق اداري از آنها نام برد به هر حال برخي اصول قانون اساسي كه مي

اركان و اختيارات ( 142الي  113 اصل ،)حاكميت قانون و مطابقت تصميمات اداري با قانون( 70 اصل ،)تفكيك قوا( 57 اصل ،)آراي عمومي
  ).قوه مجريه

  قوانين عادي  -3-1-2
وضع قانون در قانون اساسي جمهوري  .شود االجرا هستند كه توسط قوه مققنه وضع مي الزمالشمول و  عامقوانين عادي مجموعه قواعد 

هـاي   كميسـيون تواند وضع برخي قـوانين را بـه    البته مجلس مي. هاي مجلس شوراي اسالمي برشمرده شده است اسالمي ايران، از صالحيت
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انقـالب  مصلحت نظام و شوراي عـالي  مجمع تشخيص ضمن اينكه در عمل برخي نهادهاي ديگر مانند . و تخصصي خود تفويض نمايد فرعي
  .نمايند االجرا مي فرهنگي مبادرت به وضع قواعد حقوقي الزم

همانگونه كه گفتيم، حقوق اداري داراي قانون عـادي   ، ليكنروند قوانين عادي از منابع مهم حقوق اداري به شمار مي به هرحال اگرچه
تنوع قوانين عادي مربـوط بـه   بنابراين . قرار دهيمداري قواعد و مقررات حقوق او مبناي كشف آن را محور  يمكه بتوان ي نيستواحد و مدون

موضوعات حقوق اداري و تغييرات مداوم آنها، از خصوصيات اساسي اين دسته از منابع حقوق اداري است كه همواره مشكالتي را براي علمـا  
  . سازد مي فراهماداري و پژوهشگران حقوق 

  :بريم ها بهره خواهيم جست، نام مي موضوعات حقوق اداري را كه بعداً به مناسبت از آندر پايان اين بند برخي قوانين عادي حاكم بر 
 قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري -

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري  -

 قانون ديوان عدالت اداري -

 قانون تشكيالت، وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران -

  مصوبات دولتي -3-1-3
ماننـد هيـأت وزيـران، وزيـران، اسـتانداران،      منظور از مقررات دولتي آن دسته از قواعد و مقررات است كه توسط مقامات قـوه مجريـه   

عـام و عينـي    االجرايي است كه براي افراد به طـور  نامه، قواعد كلي الزم آيين. نامند مي›› نامه آيين‹‹ شود  فرمانداران و ساير مقامات وضع مي
  .كند ايجاد حق و تكليف مي

شـود   شـوند، گفتـه مـي    نامه، جنبه آمريت و كليت دارد و تمامي افرادي كه در شرايط و وضع مشابه باشند، مشمول آن مـي  چون آيين
 .نامه در حكم قانون است آيين

نامـه اجرايـي،    آيـين  .كننـد  بندي مي دسته مستقلنامه  آييناجرايي و  نامه آييندو قسم  هب ها را نامه آيين بندي كالسيك، در يك تقسيم
گـذار بـراي تكميـل و يـا تشـريح       دار اداري با اجازه و بنا به دعوت صريح و يا ضمني قـانون  نظامات و مقرراتي را گويند كه مقامات صالحيت

   :ازتند ازدارند عي نامه اجرايي وضع آيين  صالحيت ي كهمقامات .كند جزئيات قانون مصوب، وضع مي

هاي هيـأت وزيـران را    نامه نامه وزارتي و آيين نامه صادره از طرف وزير را آيين آيين.(وزيران از يك هر و وزيران هيأت جمهور، رئيس -1
 .)اولي يك عمل حقوقي عام و عيني است، در حالي كه دومي ممكن است عام يا خاص باشد. نامند نامه مي تصويب

 .استانداران و فرمانداران  -2
اند، ممكن است طبق اساسنامه قانوني خود، در حـدود وظايفشـان    مؤسسات عمومي كه داراي شخصيت حقوقي(.مؤسسات عمومي -3

 )...نامه اجرايي داشته باشند مانند دانشگاه تهران، بانك مركزي،  حق وضع آيين
 .شوراهاي شهر، بخش، شهرستان و استان -4
 .شوراهاي اداري -5
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ضمني به قوه مجريه داده شده باشد،  قانون به طور صريح يا بنامه اجرايي به موج ه مأموريت وضع آييندر مواردي كالزم به ذكر است 
  :آثار حقوقي زير را داراست

 .است مسؤليت موجب ان ندادن انجام كه داشت خواهند اي ويژه قضايي تكليف و تعهد مأموريت، تفويض صورت در اداري، مقامات -
نامه موكول كـرده باشـند    قابل اجراست، مگر  آنكه در خود قانون، اجراي آن را به وضع آيين تصويبچنين قانوني، بالفاصله پس از  -

 .نامه اجرايي ممكن نباشد يا آنكه اجراي قانون عمالً بدون آيين
وظايف خود بـدون اينكـه مأموريـت خاصـي از      دار اداري در اجراي اي است كه از طرف مقامات صالحيت نامه نامه مستقل آيين آييناما 

نامند اين اسـت كـه مقامـات اداري بـا توجـه بـه        ها را مستقل مي نامه آيين ناينكه اي دليل 1.گردند گذار داده شده باشد وضع مي طرف قانون
هـده دارنـد، در مـواردي كـه     وليتي كه به موجب قانون اساسي در اجراي قوانين و مقررات و حفظ نظـم و اداره عمـومي بـه ع   ؤوظايف و مس

  .كنند گذار به وضع آن مبادرت مي قانون  مقررات قانوني وجود ندارد و يا ناقص است راساً و مستقالً بدون اجازه
ناشي از ماهيت وظايف اجرايي قوه مجريه است، اما اين اختيار مطلـق و نامحـدود نيسـت و در مـواردي      ،نامه مستقل اختيار وضع آيين

هاي اختصاصي قـوه مقننـه تعيـين     صالحيتاز جمله  .نامه مستقل وضع كرد كه آن موارد، داخل در صالحيت قوه مقننه نباشد توان آيين مي
هـا،   ها، تعيين جـرايم و مجـازات   ت شخصي، تصويب بودجه كل كشور، تصويب مالياتهاي عمومي، تعيين ضوابط مالكي حدود حقوق و آزادي

قانون اساسي تنها در صالحيت  138هاي مستقل به موجب اصل  نامه آيينتصويب  .باشد مي ها، تأسيس دادگاه، اعالن جنگ خانه ايجاد وزارت
  .وزيران و هيأت وزيران است و نه مقامات ديگر

از نظر مـاهوي شـرايط زيـر الزم    . منوط به رعايت برخي شرايط ماهوي و شكلي است نامه اداري آيينو اعتبار صحت بايد توجه داشت 
  : است

  .گذار باشد نامه نبايد داخل در صالحيت ويژه قانون آيين -
 .نامه نبايد ناقض قانون اساسي و يا قوانين عادي باشد آيين -
  .صادر شود دار اداري نامه بايد از طرف مقامات صالحيت آيين -

نامه در حكم  چون آييناداري صادر گردد و ثانياً  ممضي به امضاي مقام صالح نامه بايد كتبي و مورخ و آيينهمچنين از نظر شكلي اوالً 
اطـالع   كند، بايد از راه درج در روزنامه رسمي كشور و يا به وسيله مناسب ديگري بـه  قانون است و معموالً براي افراد ايجاد حق و تكليف مي

  .عموم برسد
بينـي   پـيش  هـاي اداري  نامه آيينتصويب و اجراي  نظارت بر هاي مختلفي براي در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه قانونگذار روش

   .  نامه اداري به دو شكل متصور است به طور كلي نظارت بر آيين. كرده است
ها نبايد بـا اصـول و احكـام مـذهب      هاي مشترك وزارتخانه دولت و مصوبات كميسيونهاي  نامه ها و آيين نامه تصويب: نظارت پارلماني )الف

قانون اساسي بـا شـوراي نگهبـان آمـده      96رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر به شرح مندرج در اصل 
عادي، بايد آنها را ضمن ابالغ بـراي اجـرا بـه اطـالع رئـيس مجلـس        ها با قوانين نامه ضمناً به منظور بررسي و اعالم عدم مغايرت آيين. است

                                                            
  .قانون اساسي 138اصل  - ١
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و  85هـاي مقامـات مـذكور در اصـول      نامه ها وتصويب نامه در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسالمي مصوبات، آئين. شوراي اسالمي رساند
االتباع بوده و ديوان عدالت اداري نسبت به  و الزم قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد، نظر وي براي دولت معتبر 138

نسبت به اصـالح    در صورتي كه هيأت وزيران پس از اعالم ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر 1.اين گونه موارد صالحيت رسيدگي ندارد
  .االثر خواهد بود اد ملغييا لغو آن اقدام نكند، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد اير

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، براي رسيدگي به دعاوي و شكايات اداري، ديـواني بـه نـام ديـوان عـدالت اداري       :نظارت قضايي )ب
عـدالت اداري   ديـوان  .ها و تصميمات و اقدامات اداري قوه مجريه با قوانين كشور اسـت  نامه دار نظارت بر مطابقت آيين تشكيل داده كه عهده

مطـابق مقـررات قـانوني قضـات دادگسـتري       عالوه بر ايـن  .مكلف است چنانچه شكايت را وارد تشخيص داد، نسبت به ابطال آن اقدام نمايد
   .خالف قانون و شرع خودداري ورزند ها نامه ها و آيين نامه اند از اجراي تصويب مكلف

  ساير منابع  -3-2
  المللي بين معاهدات -3-2-1

المللي كه طبق تشريفات مقرر در قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده باشد، در  كليه قواعد و مقرراتي معاهدات بين
با اين اوصاف، . باشند المللي مي هاي بين نهاي اداري و مأمورين آنها ملزم به رعايت معاهدات و موافقتنامه از اين رو سازما. باشد حكم قانون مي

  .باشد المللي نيز از ساير منابع حقوق اداري مي ات عهود بينمقرر

  رويه قضايي -3-2-2
هـاي   زيـرا دادگـاه  . در حقوق كشور، ما رويه قضايي تا زمان ايجاد ديوان عدالت اداري نقش چنداني در ميان منابع حقوق اداري نداشت

ليكن با تشكيل ديوان عدالت اداري، آراي صـادره توسـط شـعب ديـوان و خصوصـاً      . عمومي صالحيت رسيدگي به دعاوي اداري را نداشتند
دليل ايـن امـر آن اسـت كـه آراي ديـوان      . تر نمود اداري، رفته رفته نقش رويه قضايي را در حقوق اداري پررنگ هيأت عمومي ديوان عدالت
  . كند هاي اداري و مأمورين دولتي به طور خاص و يا عام ايجاد حق و تكليف مي عدالت اداري براي سازمان

  . باشد ز قانون ميترين منبع حقوق اداري پس ا بنابراين در حال حاضر رويه قضايي مهم

  عرف -3-2-3
شود، امـا جايگـاه آن در حقـوق     هاي حقوقي خصوصاً حقوق خصوصي، از منابع مستقيم حقوق محسوب مي اگرچه عرف در ساير رشته

ذيرش علت اساسي اين امر پ. هاي اداري جهت تشخيص نحوه اجراي قوانين قابل اعتنا است رنگ و صرفاً در حد رويه سازمان اداري بسيار كم
  .گردد عرف جزو منابع غيرمستقيم حقوق اداري تلقي گردد اصل حاكميت قانون بر اعمال اداري است كه سبب مي

  اصول كلي حقوق -3-2-4
شود، در حقوق اداري نيـز برخـي اصـول     هاي علم حقوق، اصول كلي حقوقي جزو منابع حقوق محسوب مي همانگونه كه در ديگر رشته

توان به اصل  از جمله اين اصول مي. روند االتباع بوده و جزو منابع حقوق اداري به شمار مي كم قواعد و مقررات الزمكلي وجود دارند كه در ح
                                                            

  .قانون اساسي 138و  85قانون نحوه اجراي اصول  8تبصره  - ١
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در سطور ذيل اصـل حاكميـت   . حاكميت قانون، اصل سلسله مراتب اداري و قاعده عطف بماسبق نشدن تصميمات مقامات اداري اشاره نمود
  .نماييم بررسي مي قانون و اصل سلسله مراتب اداري را

  اصل حاكميت قانون -الف
منظور از اصل حاكميت قانون ايـن اسـت كـه    . مفهوم دمكراسي دارد يكي از اصول بالمنازع حقوق عمومي است دراين اصل كه ريشه 

به . معيار اداره امور نباشد اعمال و رفتار زمامداران و مأمورين دولتي بايد مبتني بر سلسله اصول و موازين قانوني بوده و ساليق شخصي افراد
كننده  و قانون تنظيم 1»)بوده(مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومي و كلي غيرفردي و مستمر «بيان ديگر، هدف غايي اين اصل آن است كه 

     .و دولت باشدروابط افراد با يكديگر 
  :توان به موارد زير اشاره كرد جمله آنها ميگذارد كه از  مياجراي اصل حاكميت قانون در حقوق اداري، آثاري را برجاي 

باشـد، مرتكـب شـوند؛ در غيـر ايـن       مـي ) به معناي عام آن(توانند اعمالي را كه مغاير قانون  هاي اداري و مأمورين آنها نمي سازمان -
 .باشد صورت اعمال و اقدامات انجام شده باطل و بالثر مي

بنـابراين در  . گذار تصريح نمـوده اسـت   و مأمورين دولتي تا جايي است كه قانون هاي اداري صالحيت و اختيارات هر يك از سازمان -
 .باشند موارد ابهام و اجمال قوانين اصل بر اين است كه سازمان اداري و مأمور دولتي فاقد صالحيت مي

   2.حقوقي خواهد بود شود، داراي ضمانت اجرايي هاي اداري ايجاد مي حقوق و تكاليفي كه براي افراد در رابطه با سازمان -

وجـود دارد، بـه صـورت نظـارت قضـايي و اداري      كشور مـا   ضمانت اجراي حقوقي كه براي رعايت اصل حاكميت قانون در نظام اداري
از  تواننـد  هاي اداري و يا مأمورين آنها بر خالف اصل مذكور عمل نمايند، افراد مي منظور از نظارت قضايي اين است كه اگر سازمان. باشد مي

طريق دادخواهي در محاكم عمومي و ديوان عدالت اداري، موجبات الزام سـازمان اداري بـه رعايـت قـانون و انجـام وظـايف قـانوني، ابطـال         
  .تصميمات و اقدامات مغاير قانون آنها و همچنين تعقيب مأمورين متخلف را فراهم نمايند

. ، به معناي نظارت مقامـات اداري مـافوق بـر مـأمورين مـادون اسـت      باشد مياما نظارت اداري كه مبتني بر اصل سلسله مراتب اداري 
هاي اداري بتوانند بر اعمـال و رفتـار كاركنـان     سازمانآورد كه مقامات  توضيح اينكه اجراي اصل سلسله مراتب اداري اين امكان را فراهم مي

تـوان   اي اين نوع نظارت بـه قـدري تأثيرگـذار اسـت كـه حتـي مـي       ابزاره. مادون نظارت نموده و رعايت قوانين توسط آنها را كنترل نمايند
  .مأمورين مادون را به ابطال يا اصالح تصميمات اداري مغاير قانون مجبور نمود

هاي  توان از روش هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان خدمات دولتي را نيز مي عالوه بر اين، وجود نهادهاي بازرسي داخلي و هيأت
  .ري تلقي نمودنظارت ادا

  
  

                                                            
 .45ص  تهران، ، حقوق اداري، نشر ميزان،1388سنگري، كورش؛  امامي، محمد و استوار - ١
 .46همان، ص  - ٢
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  اصل سلسله مراتب اداري -ب
به طور خالصه اين اصـل بيـان   . مقامات مافوق و مأمورين مادون در نظام اداري وجود دارداي است كه بين  شكل رابطه بيانگراين اصل 

  . دستورات وي تبعيت نمايد ، ملزم است ازنمايد كند، هر مأموري كه از نظر سازماني زيرنظر مأمور ديگري فعاليت مي مي
هاي اداري نيز  الزم به ذكر است نمودهاي عملي اصل سلسله مراتب اداري محدود به رابطه مأمورين دولتي نبوده و در رابطه با سازمان

نيـز از اوامـر    اي و ادارات محلـي و منطقـه   كند، واحدها أمور مادون از مقام مافوق پيروي ميقابل مشاهده است؛ توضيح اينكه همانگونه كه م
  . كنند هاي مركزي تبعيت مي سازمان

  .روند به شمار مياداري جمهور، هيأت وزيران و وزراء باالترين مقامات  در نظام اداري ما، از نظر سلسله مراتب اداري رهبر، رييس
شود، ولـي   سازي در اتخاذ تصميمات اداري و اجراي آنها مي در نهايت بايد اذعان داشت، اگرچه اصل سلسله مراتب اداري سبب يكسان

  . نهادها و مقامات مافوق گردد   تواند موجب عدم استقالل واحدهاي اداري و مأمورين دولتي و اطاعت كوركورانه آنها از    در عين حال مي

  ق اداريمباني حقو -4
هـاي اداري تـابع    شود اين است كه كدام دسته از اعمال سـازمان  يكي از سؤاالت اساسي كه در مباحث حقوق اداري به آن پرداخته مي

  حقوق اداري بوده و در مقابل كدام يك از اعمال آنها تابع قواعد حقوق خصوص است؟
اين نظريـات عبارتنـد   . دهند اند كه مباني حقوق اداري را تشكيل مي نمودهدر پاسخ به اين پرسش، حقوقدانان چهار نظريه متمايز ارائه 

  :از
 نظريه خدمات عمومي -

 نظريه منافع عمومي -

 نظريه قدرت عمومي -

 .االشاره است هاي فوق نظريه تعدد مباني كه تلفيقي از ديدگاه -

  نظريه خدمات عمومي -4-1
  .باشد گيرد، تابع حقوق اداري مي دف انجام خدمات عمومي صورت ميمطابق اين ديدگاه فقط آن دسته از اعمال اداري كه با ه

يكـي از طرفـداران ايـن ديـدگاه،     . اسـت » خـدمات عمـومي  «بنابراين تحليل نظريه خدمات عمومي، مستلزم آشنايي با مفهوم حقوقي 
گيرند تا آن نيازها  اي از زمان تصميم مي برههداند كه دولتمردان يك كشور در  اي مي المنفعه هاي عام خدمات عمومي را منحصر به نيازمندي

اوالً خدمات عمومي صرفاً به منظور تأمين توان اذعان داشت،  با تأمل در اين تعريف مي. هاي اداري و دولتي برآورده كنند را از طريق سازمان
  .گردد ه و توسط دولت ارائه ميگذار ايجاد شد شود و ثانياً خدمات عمومي با تصويب قانون هاي همگاني انجام مي نيازمندي

اصـوالً  شـود، لـيكن    هاي دولت به منظور ارائه خدمات عمومي انجام مـي  البته بايد توجه داشت، اگرچه مطابق اين ديدگاه كليه فعاليت
اسـت بـه    توضيح اينكه طرفداران اين نظريه معتقدند خدمات عمومي ممكـن . باشند تابع حقوق اداري مي هستند كه خدمات عمومي اداري

  . اي و اجتماعي تحقق يابد يكي از سه شكل خدمات عمومي اداري، خدمات عمومي صنعتي و تجاري و خدمات عمومي حرفه
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هاي  كه بدون قصد انتفاع و به منظور رفع نيازهاي همگاني توسط سازمان شود اطالق ميآن دسته از خدمات به خدمات عمومي اداري 
  . همانگونه كه اشاره شد، اين خدمات تابع حقوق اداري هستند ... .ت بهداشتي و آموزشي و شود مانند خدما اداري انجام مي

دانند كه فعاليت دولت با هدف توليد كاال و يا خـدمت و يـا مبادلـه     را خدماتي ميخدمات عمومي صنعتي و تجاري اينان  در حالي كه
. اسـت » نوع فعاليت«و » موضوع فعاليت«هاي دولت ارائه شده،  دسته از فعاليتمعياري كه براي تشخيص اين . شود كاال يا خدمات انجام مي

باشـد؛ مـراد از معيـار دوم     منظور از معيار نخست اين است كه موضوع خدمات عمومي صنعتي و تجاري، توليد و يا مبادله كاال و خدمات مي
  . باشد ص حقوقي حقوق خصوصي ميهاي صنعتي و تجاري دولت، همانند فعاليت اشخا اين است كه نوع فعاليت

  . به هر حال آنچه مسلم است، خدمات عمومي صنعتي و تجاري دولت تابع حقوق خصوصي است
مانند نظام پزشكي، نظام مهندسي و كـانون  (هاي صنفي  اتحاديه  اي و اجتماعي خدماتي هستند كه به فعاليت اما خدمات عمومي حرفه

ها تابع حقوق مختلط هستند؛ به اين معنـا كـه    اين دسته از فعاليت. شوند مربوط مي) هاي خيريه د انجمنمانن(و يا نهادهاي اجتماعي ) وكال
اگرچه مانند خدمات عمومي اداري تابع حقوق اداري نيستند، ولي نقش مهم آنها در تأمين نيازهاي همگاني جامعـه باعـث شـده تـا دولـت      

  .تسري دهدبرخي امتيازات و احكام حقوق اداري را به آنها 
هـاي مربـوط بـه خـدمات عمـومي       به هرحال اين ديدگاه مباني حقوق اداري را بر مفهوم خدمات عمومي استوار نموده و صرفاً فعاليت

 وارد اسـت؛ از جملـه  اين ديدگاه  اند، انتقاداتي بر البته همانگونه كه برخي اساتيد حقوق اداري بيان نموده. داند اداري را تابع حقوق اداري مي
  :اينكه

گذاري و قضايي را كـه برخـي نيازهـا و مصـالح جمعـي و همگـاني را بـرآورده         پذيرش اين ديدگاه، بايستي اعمال قانون صورت در -1
حال آنكه در بررسي مفهوم مادي اداره ديـديم كـه ايـن اعمـال     . كند، جزو خدمات عمومي تلقي نموده و آنها را تابع حقوق اداري بدانيم مي

 .باشند هاي اداري نمي سازمان  داخل در فعاليت
اداري كه جزو خـدمات     هاي سازمان آيد فعاليت گاه پيش ميزيرا . رود با عمل به اين ديدگاه، مفهوم سازماني اداره نيز زير سؤال مي -2

مات نهـاد  در اين صورت اگر معيار ما نظريه خدمات عمومي باشد، فقط خدشود؛  عمومي است، توسط اشخاص حقوق خصوصي هم انجام مي
براي مثـال خـدمات آموزشـي ممكـن اسـت هـم از طـرف دولـت         . خواهد بودجزو خدمات عمومي به شمار رفته و تابع حقوق اداري دولتي 

فقـط  از ديدگاه طرفـداران نظريـه خـدمات عمـومي،     ارائه شود، ولي ) مدارس غيرانتفاعي(و هم از طرف اشخاص خصوصي ) مدارس دولتي(
گوييم مفهوم سازماني اداره با پذيرش اين ديدگاه  بنا به همين دليل است كه مي .باشند حقوق اداري مي تابعجزو  هاي مدارس دولتي فعاليت

 .شود مورد سؤال واقع مي
توان امري را كـه خـود تـابع عنصـر زمـان و       شود، لذا نمي با توجه به اينكه گذر زمان سبب تغيير مفهوم مادي خدمات عمومي مي -3

بـراي مثـال روزگـاري امـور مربـوط بـه ورزش       . قرار دهيمهاي تابع حقوق اداري  ه عنوان مبنا و معيار تشخيص فعاليتمقتضيات آن است، ب
هـاي عمـومي مسـايل و موضـوعات      شدند، اما امروزه اهميت آن باعث شده كه موضوع فعاليت برخـي سـازمان   خدمت عمومي محسوب نمي

ذيرفت فعاليتي كه تا ديروز جزو خدمات عمومي نبوده، تغيير ماهيت داده و امروزه داخل در توان پ بنابراين چگونه مي. مربوط به ورزش باشد
 .قلمرو خدمات عمومي و تابع حقوق اداري باشد
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  1.به هر صورت جميع اين ايرادات سبب گرديد تا نظريات ديگري در باب مباني حقوق اداري ارائه گردد

  نظريه منافع عمومي -4-2
تابع حقـوق اداري   هستند، مانند خدمات عمومي نهادهاي دولتيهايي كه متضمن منافع عمومي  ديدگاه، اعمال و فعاليتبر اساس اين 

و يـا  » خـدمات عمـومي  «ممكن است با هدف ارائه هاي اداري  توضيح بيشتر اينكه طرفداران نظريه منافع عمومي معتقدند فعاليت. باشند مي
   .انجام شوند» منافع عمومي«تأمين 

هاي مربوط به خدمات عمومي و منافع عمومي را از يكديگر تشخيص داد، چنين بيان شده كه  اما در خصوص اينكه چگونه بايد فعاليت
هاي موضوع منافع عمومي ممكن  اعمال مربوط به خدمات عمومي بايد تابع اصل استمرار بوده و هيچگاه متوقف نگردند، در حالي كه فعاليت

  2.ز زمان متوقف شده و با تأخير انجام شونداي ا است در برهه
پذيرفتن نظريه منافع عمومي بـه   نخست اينكه. برخوردار است نيز از اشكاالت متعددي به هرحال به نظر نگارنده، نظريه منافع عمومي

ن منـافع عمـومي جامعـه صـورت     زيرا اين اعمال با هـدف تـأمي  ، اعمال قضايي و قانونگذاري را نيز تابع حقوق اداري بدانيم اين معناست كه
  .  باشند هاي اداري نمي گونه ترديد نيست اعمال قضايي و قانونگذاري، جزو فعاليت در صورتي كه جاي هيچ .گيرد مي

خصوصي متضمن منافع عمومي است، آنها را نيـز بايـد تـابع حقـوق اداري تلقـي       هاي خيريه المنفعه انجمن دوم اينكه چون اعمال عام
   .  آنكه قبالً گفتيم اين اعمال اصوالً تابع حقوق خصوصي بوده و فقط از برخي امتيازات حقوق عمومي برخوردارند حال. نماييم

  نظريه قدرت عمومي -4-3
قـدرت عمـومي    دارد كه عنصر رفت، چنين بيان مي اين ديدگاه كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مبناي حقوق اداري به شمار مي

اين ديدگاه امروزه از اعتبار چنداني برخوردار نيست، زيـرا  . هستندحقوق اداري  هاي دولت تابع دسته از فعاليت كند كدام مي تعييناست كه 
قي و سياسي امروزه جايگاهي ندارد؛ ثانياً مفهوم قدرت هاي حقو در سيستمو  بودهمطلقه مبتني بر مفهوم استبداد و حاكميت اين نظريه اوالً 

شـود؛ و ثالثـاً تفكيـك بـين اعمـال       هاي كليه نهادهـاي حكـومتي را شـامل مـي     وسيع و گسترده است كه اعمال و فعاليت عمومي به قدري
   .ها پذيرفته شده، به خودي خود نافي نظريه قدرت عمومي است گري دولت كه امروزه در اكثريت نظام حاكميتي و تصدي

  د مباني حقوق اداريتعدنظريه  -4-4
توان مباني حقـوق اداري را   اند كه نمي اند، برخي به اين نتيجه رسيده ات پيشين وارد دانستهبر نظريحقوقدانان كه  انتقاداتيبا توجه به 

بـراي   گويـد  ايـن نظريـه مـي   . اند ارائه كرده »نظريه تعدد مباني حقوق اداري«تحت عنوان نويني  بر يك اساس و پايه برافراشت و لذا ديدگاه
، گـاه بـه نظريـه منـافع     خدمات عمومي هاي نهادهاي دولتي تابع حقوق اداري است، گاه بايد به نظريه م دسته از فعاليتتشخيص اينكه كدا

  .توسل جوييمقدرت عمومي  به نظريهموارد  برخيدر عمومي و 
  .ارائه داد مبناي واحديك حقوق اداري توان براي  ما نيز معتقديم نمي

                                                            
  .56- 51، حقوق اداري، نشر ميزان، تهران، صص 1386زاده، رضا؛   موسي - ١
  .58همان، ص  -  ٢
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  ساختار اداري كشور
بررسي را در مركز و نقاط دور از مركز  وضعيت سازمان اداري كشور سپسو  شدهصحبت هاي اداري  سبكدر اين بخش ابتدا راجع به 

  . نماييم مي

  هاي اداري سبك -1
امور ملي اموري است كه منـافع   .شوند امور و خدمات عمومي از لحاظ شيوه اتخاذ تصميم و اجراي آنها به امور ملي و محلي تقسيم مي

  .شود، حال آنكه امور محلي ناظر بر محل يا منطقه معيني از كشور است آن عايد همه افراد كشور مي
ها و اختيارات اداره امور محلي را به اهالي محل سپرده باشند، به سه دسـته   چه ميزان از صالحيت هاي اداري بر اساس اينكه سيستم  

  :شوند تقسيم مي
 يستم متمركز اداريس -

 العاده واگذاري اختيارات فوقسيستم  -

  عدم تمركز اداريسيستم  -

  سيستم متمركز اداري -1-1
مركـزي   هـاي  عدم تمركز اداري عبارت از آن است كه كليه امور كشور اعم ازاينكه مربوط به امور محلي يا ملي باشد، از طريق سازمان

هـا در نهادهـاي    شوند و همچنين صالحيت در باالترين سطوح و در مركز اداره مي اتقدرت تصميم به بيان ديگر، در اين نظام. شود مياداره 
تفوبض اختيار در اين سيستم بسيار محدود بوده و مكانيسـم اداره امـور مبتنـي بـر      .هاي محلي وجود ندارند مركز متمركز هستند و سازمان

  .مديريت متمركز است
داري اوالً اختيار اتخاذ تصميم براي اداره امور در كانون مركـز قـرار دارد و ثانيـاً اداره مسـتقل امـور      با اين اوصاف در سيستم متمركز ا

   .نمايد مأمورين اجرايي كامالً تابع واحد مركزي بوده و توسط مركز نصب و عزل شوند اجرايي ايجاب مي

  نتايج عملي نظام متمركز اداري -1-1-1
  .شود شور، برخي نتايج عملي به همراه دارد كه در ذيل به آنها اشاره ميتحقق نظام متمركز اداري در يك ك



رتسگ قح،يقوقح تالاقم رشن هاگياپ رد هدش رشتنم   13 

 

دهند و آنها نيز اسباب تشكيل بدنه  ها را تشكيل مي ها و ادارات، وزارتخانه در اين سيستم مجموع سازمان :وحدت شخصيت حقوقي -الف
شود و كليه اعمال و دارايي آنها متعلق به اين شخصيت  در اين حالت دولت يك شخصيت حقوقي واحد محسوب مي. كنند دولت را فراهم مي

  .باشد حقوقي مي
مأمورين دولتي به شكل بارزي . شود رعايت ميدر اين سيستم اصل سلسله مراتب اداري به شديدترين وجه آن  :سلسله مراتب اداري -ب

خود دارد؛ از جمله اينكه تمـامي تصـميمات و دسـتورات    در طول يكديگر قرار داشته و هر مافوق اختيارات وسيعي نسبت به افراد زيردست 
  .مقام مافوق بايد از طرف مأمورين پايين دستي اجرا شود

به منظور تضمين اجراي اصل سلسله مراتب اداري، قانونگذار اختياراتي را به مقامات مافوق اعطا نمـوده اسـت    :كنترل سلسله مراتبي -ج
  :از جمله اين اختيارات عبارتند از. متبوع خود برقرار كندتا بتواند نظم اداري الزم را دستگاه 

 .هاي الزم به صورت احكام خاص و يا بخشنامه جمعي اختيار صدور دستورات و آموزش -
 .اختيار ابطال، اصالح و يا تعليق اقدامات و تصميمات غيرقانوني مأمورين مادون -
  .اختيار انضباطي مقام مافوق نسبت به مأمورين مادون -

  اصول اساسي سيستم متمركز اداري -1-1-2
  :توان نام برد اين اصول را به شرح ذيل مي

 .ها در مركز متمركز است ها و اختيارات اداري در همه زمينه تمام صالحيت -
 .شود، زيرا اداره تمام آنها با مركز است امور كشور به طور دقيق به ملي و محلي تقسيم نمي -
 .بودجه عمومي كشور متمركز استها در  تمام درآمدها و هزينه -
 .شوند هاي اداري محلي وجود نداشته و كليه كارمندان واحدها نيز توسط مركز انتصاب مي سازمان -
 .گيرد كارمندان از حقوق و مزاياي يكسان برخوردارند و اعمال آنها به نام دولت صورت مي -
 .مسؤول هستند) نپارلما(در صورت پذيرش تفكيك قوا، مقامات در مقابل قوه مقننه  -
مورين دولتـي سراسـر كشـور ملـزم بـه      و مأ گيرد هاي اداري توسط مقامات اداري مركز انجام مي و برنامه ها تنظيم و تهيه سياست -

 . باشند اجراي آنها مي

  نظام متمركز اداري اتها و ايراد مزيت -1-1-3
گردد، سبب گرديده حقوقدانان مزايا و معـايبي را بـراي    ل ميآثار و نتايج عملي كه از تحقق سيستم متمركز اداري در يك كشور حاص

  .آن برشمارند
ايـن خصيصـه در   . شـود  مـي  كشور اين سيستم موجب تحكيم وحدت و يگانگي ملي در امور عمومي: هاي سيستم متمركز اداري مزيت -الف

همچنين تمركزگرايي بهترين وسيله براي اداره . كند ياند، بيشتر جلب توجه م كشورهايي كه هنوز به بلوغ و استحكام سياسي و ملي نرسيده
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امور عمومي مهم است؛ براي مثال خدمات مربوط به بهداشت و درمان بايد براي همه افراد جامعه به طور يكسان فراهم شود كه اين امر جـز  
  .شود كل نمودن اداره امور عمومي ميسازي و متحدالش و مزيت آخر اينكه تمركز اداري سبب يكسان. از طريق تمركز اداري ممكن نيست

اي كـه حتـي    برقراري سيستم متمركز اداري در يك كشور، معايب و ايراداتي نيز به همراه دارد؛ به گونه: ايرادات سيستم متمركز اداري -ب
  .توان موارد زير را نام برد ادات مياز جمله اين اير. باشند ناپذير بوده و ذاتي اين سيستم مي توان ادعا كرد برخي از اين ايرادات اجتناب مي

 همين امر آنها را به تـدريج  كنند و اطاعت واحد مركزي دستورات از  كوركورانه مجبورند كاركنان دولتدر سيستم متمركز اداري  -
 .نمايد خالقيت و ابتكار را از آنان سلب ميو نموده مطيع محض 

اين امر ناشي از آن است كه مأموران دولتي مسـتقر در سـاير    .شود اداري ميسيستم متمركز موجب رواج كاغذبازي و بوروكراسي  -
 .ناچارند در هر مورد موافقت واحد مكزي را اخذ نمايند, مناطق كشور

توسـعه يافتـه و برخـي    به تـدريج  شود؛ يعني برخي از مناطق كشور  ميمختلف كشور  موجب توسعه نامتعادل مناطقاين سيستم  -
 .يابند ميكمتري  توسعه ديگر 

ها، خصوصيات و احتياجات محلي شناخت كـافي ندارنـد و از    ويژگييك طرف از هاي مركزي از  سازماندر سيستم متمركز اداري  -
توانند از منابع و امكانات طبيعي و همچنين نيروهـاي انسـاني    نمي در خصوص امور محلي، كافي بصيرتطرف ديگر به دليل عدم 

 .نداستفاده مطلوب را ببر منطقه
 ميلـي سياسـي  در مـردم اسـباب     با ايجاد بي ورا افزايش داده فاصله بين نظام حكومتي و مردم سيستم متمركز اداري ناخودآگاه  -

 .كند و اجتماعي فراهم مي سياسي كمتر آنها را در امور دخالت
 .شود مات مركزي مياسيستم متمركز موجب افزايش خودمحوري در مق -

هاي اداري شـيوه ديگـري از اداره امـور عمـومي را كـه در آن بخشـي از اختيـارات بـه          باعث گرديد نظام به هرحال تمامي اين معايب
    .شود، اتخاذ نمايند واحدهاي محلي واگذار مي

  )عدم تراكم(العاده  سيستم واگذاري اختيارات فوق -1-2
هـا و   رود، نظـام اداري اسـت كـه در آن برخـي از صـالحيت      العاده كه در واقع نوعي تمركز اداري به شـمار مـي   واگذاري اختيارات فوق

گيري نه به نمايندگان مردم محل،  در اين سيستم اختيار تصميم. شود اختيارات به مقامات مركزي مستقر در مناطق مختلف كشور نهاده مي
در اين سيستم نيز انتصاب و عـزل مـأمورين از اختيـارات مركـز     . شود مستقر هستند واگذار مي بلكه به نمايندگان واحد مركزي كه در محل

  .   بوده و اعمال آنها به طور مستمر و مداوم تحت نظارت واحد مركزي است
آنها را كـاهش  برخالف نظام متمركز اداري، تبعيت از اين سيستم از يك طرف تراكم امور و مسايل عمومي در مركز و كندي انجام     

كند، زيرا كساني كه در محل هستند از نزديك مشـكالت را لمـس كـرده و بـه امـور       دهد و از طرف ديگر به حسن اداره كشور كمك مي مي
  .محلي آشناتر هستند
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اري ضعيف عمل از جمله اينكه اگر دولت مركزي در نظارت بر نحوه اجراي اختيارات واگذ. البته اين سيستم نيز با ايراداتي مواجه است
ضـمن اينكـه   . گردد هاي محلي و همچنين اعمال ساليق شخصي مقامات و مأمورين دولتي مي نظمي در سازمان كند، اين امر سبب ايجاد بي

  .طلبد العاده، ايجاد وحدت نظر در اداره امور عمومي امري بس دشوار بوده و واحد مركزي توانايي را مي در نظام واگذاري اختيارات فوق

 عدم تمركز اداري -1-3

و  وظـايف دولـت  گسترش دايره با  وليممكن بود، تمركز نظام م اداره امور عمومي باكه اي بود  به گونه گذشتهماهيت وظايف دولت در 
گيـري   لذا سيستم عدم تمركز مورد توجه قرار گرفت كه در آن، صـالحيت تصـميم   .نمود اين امر مشكل مي هاي متعدد، بالتبع ايجاد سازمان

  .سپرده شده است ،به مقاماتي كه كم و بيش مستقل از قوه مركزي هستندمحلي درباره امور 
عـدم   منظـور از . كننـد  بندي كلي كه از نظام عدم تمركز ارائه شده، آن را به عدم تمركز سياسي، سازماني و اداري تقسيم مي در دسته

ياد  »متي مركبهاي حكو سيستم«اي است كه از آن تحت عنوان  نظام سياسي ويژه شود، ميتمركز سياسي كه در حقوق اساسي از آن بحث 
  .گيرد ستم متمركز قرار مييس كه در مقابل است الرفدنمونه بارز عدم تمركز سياسي، نظام حكومتي . شود مي

بـه بيـان ديگـر عـدم تمركـز       .يابند مي شكلتفويض اختيار روش  هاي اداري با سازمانكه  شود الق ميبه حالتي اطنيز  سازماني تمركز
زمان به صورت اگيري در سطوح مختلف سازمان بطور منظم پراكنده شده و س قدرت تصميم اي ؛ به گونهيض اختيار استونتيجه تف سازماني

   .شود متمركز اداره ميغير
  .كرد يمدرباره آن صحبت خواه هاي اداري است كه موضوع بحث حاضر بوده و از سبك يكي عدم تمركز اداري، اما

  انواع عدم تمركز اداري -1-3-1
گيري درباره امور به مقاماتي كه تقريباً مستقل از واحد مركزي هستند،  عدم تمركز اداري روش مديريتي است در آن، صالحيت تصميم

   1.بروز يابد» عدم تمركز محلي«و يا » عدم تمركز فني«، »عدم تراكم«عدم تمركز اداري در عمل ممكن است به صورت . شود واگذار مي

  عدم تراكم -الف
هاي وابسته به حكومت مركزي در نقاط غير از مركز وجود دارند و ارتباط آنها با قـوه مركـزي بـه     كه در آن، برخي سازماناست  روشي

نظـام متمركـز در اداره   ها اگرچه از لحاظ جغرافيايي غيرمتمركز هستند، ولي از لحاظ اداري معـرف   اين سازمان. صورت سلسله مراتبي است
  .نامند و يا عدم تراكم مي» سيستم عدم تمركز جغرافيايي«به همين دليل است كه اين نظام را  .باشند عمومي كشور مي

  .رود هاي وابسته خود در ساير نقاط كشور دارند، از مصاديق نظام عدم تراكم به شمار مي ها با سازمان اي كه وزارتخانه رابطه

  عدم تمركز فني -ب
اين مؤسسات كه در لسان . شود گيري براي اداره امور عمومي معين به يك مؤسسه واگذار مي تصميمنظامي است كه استقالل و اختيار 

  .باشند شوند، داراي شخصيت حقوقي و استقالل نسبي از قوه مركزي مي ناميده مي» مؤسسه عمومي«حقوق اداري تحت عنوان 

                                                            
اصـوالً بـراي مـديريت     ، روشي اسـت گرايي اداري منطقهمنظور از . اند معرفي نموده» گرايي اداري منطقه«البته برخي حقوقدانان نوع ديگري از عدم تمركز اداري را تحت عنوان  - ١

   .شود مناطق ناهمگون در يك كشور استفاده مي
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بـه عبـارت ديگـر اعطـاي     . ست كه انجام آن را بـه عهـده دارنـد   هايي ا الزم به ذكر است استقالل اين مؤسسات ناشي از ماهيت فعاليت
هـاي   شخصيت حقوقي و استقالل اداري به اين دليل است كه مؤسسات موصوف بتواننـد آزادانـه وظـايف محولـه را انجـام داده و از دخالـت      

  .غيرضروري واحد مركزي مصون باشند
  . ت مالي، فني و يا اجتماعي باشدعالوه بر اين، ايجاد اين مؤسسات ممكن است ناشي از مالحظا

هاي طوالني است، حال آنكه اساس اينگونـه   هاي تجارتي و توليدي توسط دولت مستلزم تشريفات و كاغذبازي فعاليت انجام گاهي -
حظات مال(.آهن مانند شركت بيمه و راه شود ها به مؤسسه عمومي واگذار مي ها بر سرعت استوار است، لذا انجام اين فعاليت فعاليت
 )مالي

دار  همچنين براي جلوگيري از آميزش علم و سياست و تأثيرات نارواي سياست بر علم، مؤسسـات عمـومي نسـبتاً مسـتقل عهـده      -
 )مالحظات فني(.ها شوند مانند دانشگاه انجام آنها مي

  )  مالحظات اجتماعي.(شود مانند مؤسسات خيريه در بسياري موارد انجام امور اجتماعي به مؤسسات عمومي سپرده مي و -

  عدم تمركز محلي -ج
خودسازماني و صالحيت اتخاذ تصـميمات   و استقالل، )كه بيانگر عدم تمركز اداري به معناي اخص آن است(در اين نوع از عدم تمركز 

ايـن  . شـوند  هاي محلـي اداره مـي   اعطا شده و در عمل نيز، امور عمومي توسط سازمان... براي اداره امور به اهالي يك ده، ناحيه و  االجرا مزال
  .ها داراي شخصيت حقوقي، بودجه، دارايي، سازمان و مأمورين خاص خود هستند سازمان

شـكل  سـبب تغييـر   ه ضروري است كه عـدم تمركـز محلـي    ذكر اين نكت ،عدم تمركز محلي با عدم تمركز سياسي  در خصوص تفاوت
گردد، در حالي كه در عدم تمركز سياسي شكل حكومـت   محول ميامور اجرايي و اداري به واحدهاي محلي انجام و صرفاً  شود حكومت نمي

  .شود از بسيط به مركب تغيير يافته و امور حاكميتي نيز به واحدهاي سياسي محلي واگذار مي
گيـرد، حـال    تمركز محلي با عدم تمركز فني نيز تفاوت دارد؛ در عدم تمركز فني خودمختاري به يك مؤسسه تعلق مـي  همچنين عدم

  .گيرد آنكه در عدم تمركز محلي استقالل و خودساماني اداري به افراد محل تعلق مي

  )محلي(عدم تمركز ادارينظام تحقق و شرايط الزم براي ابزار  -1-3-2
  براي تحقق عدم تمركز اداري ابزار الزم -الف

استقالل و آزادي عمل يك مؤسسه يا ناحيه مستلزم آن است كه مؤسسه يا ناحيه مزبور داراي شخصيت حقوقي بـوده  : شخصيت حقوقي -1
اشخاص حقوقي بنابراين در نظام اداري غيرمتمركز، تعداد . و حقوق و تكاليف، دارايي و اموال و سازمان و مأمورين خاص خود را داشته باشد

  .بيشتر از نظام متمركز اداري است
  .گردد به هر صورت اعطاي شخصيت حقوقي به مؤسسه عمومي يا ناحيه نتايجي به همراه دارد كه در ذيل بيان مي

 .دهد گيرد و اعمال حقوقي انجام مي شخصيت حقوقي به طور مستقل تصميم مي -
 .از دولت است) جداگانهدرآمد و هزينه (شخصيت حقوقي داراي بودجه مستقل  -
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 .شخصيت حقوقي دارايي و اموال ويژه خود را داشته و ممكن است تابع قانون محاسبات عمومي نباشد -
 .تواند دعوي اقامه نموده و يا طرف دعوي واقع شود شخص حقوقي به طور مستقل مي -
 .دهد اي تشكيل مي شخص حقوقي واحد سازماني مستقل و جداگانه -

هاي غيرمتمركز انتخابي يا انتصابي باشند، درجه عدم تمركز اداري تشديد و يا تخفيـف   بر اساس اينكه مأمورين سازمان :سيستم انتخاب -2
هاي اداري كه واحدهاي غيرمتمركز صالحيت انتخـاب آزادانـه مـديران و مـأمورين سـازماني خـود را        آشكار است در آن دسته نظام. يابد مي

زيرا واحدهايي كه از اين حق برخوردار باشند، استقالل و قدرت عمل بيشتري در مقابل قوه مركـزي  . استدارند، درجه عدم تمركز شديدتر 
  . دارند

  .  بنابراين اعطاي حق انتخاب مديران به مؤسسات و نواحي وسيله ديگري براي تشديد و يا تقويت نظام اداري غيرمتمركز است

  براي تحقق عدم تمركز اداريشرايط الزم  -ب
منظـور از امـور   . هاي مربوط به سيستم عـدم تمركـز اداري باشـند    دار انجام امور محلي هستند، بايستي از سازمان هايي كه عهده سازمان -1

  .باشد گذار مي محلي امور عمومي است كه به افراد ساكن در محل مربوط بوده و مرجع تشخيص آنها از امور ملي، قانون
منظور از مقامات محلي افرادي هستند كه اوالً ساكن آن ناحيه و محل باشـند، ثانيـاً از   . محلي اداره شوندمقامات  طامور محلي بايد توس -2

  . طريق انتخابات آزاد و عمومي توسط مردم محل انتخاب شوند و ثالثاً تابع سلسله مراتب اداري نبوده و استقالل رأي داشته باشند

  )قيموميت اداري(ز هاي غيرمتمرك نظارت مركز بر سازمان -1-3-3
. هاي محلي و مقامات آنها مطلق نيست و دولت مركزي نسبت به عملكرد و فعاليت آنها نظارت دارد استقالل مؤسسات عمومي، سازمان

واحدهاي غيرمتمركز در دسـت دارد و هـدف از ايـن نظـارت،     است كه قوه مركزي در مقابل استقالل و آزادي  اي اين نظارت به منزله وثيقه
  .مين اجراي قوانين و مقررات استتض

بـا  . گردد بنابراين قيموميت اداري نظارتي است كه از طرف قوه مركزي نسبت به واحدهاي غيرمتمركز اداري در حدود قانون اعمال مي
ت كه نظارت در اين اس» نظارت سلسله مراتبي در سيستم متمركز اداري«با » قيموميت اداري در نظام اداري غيرمتمركز«اين وصف، تفاوت 

  .باشد قيموميت اداري مشروط و محدود به قوانين و مقررات بوده، ولي نظارت سلسله مراتبي مطلق و بالشرط مي
نظارت بر اعمال «اداري به دو صورت هاي غيرمتمركز  سازماننظارت قوه مركزي بر به هرحال با امعان نظر به قوانين و مقررات مرتبط، 

  .گيرد صورت مي» هاي غيرمتمركز نظارت بر اعضاء و مأمورين سازمان«و » يرمتمركزهاي غ و اقدامات سازمان

  هاي غيرمتمركز نظارت بر اعمال و اقدامات سازمان -الف
فقط اعمال حقوقي مؤسسات و مقامات غيرمتمركز تحت نظارت قوه مركزي قرار دارد؛ يعني صـرفاً اعمـالي كـه آثـار حقـوقي بـر آنهـا        

  .اين نظارت ممكن است به صورت مستقيم يا غيرمستقم باشد. نه اعمال مادي آنهاشود  نظارت واقع ميمترتب است مورد 
  .عبارت است از لزوم موافقت قبلي، ابطال تصميمات و اتخاذ تصميم به جاي واحدهاي غيرمتمركز اداري: مستقيم نظارت -1
دولـت مركـزي   احدهاي غيرمتمركز را منوط به موافقت و تصـويب قبلـي   در برخي موارد، مقنن اجراي تصميمات و اعمال و: موافقت قبلي -

  .اي كه عدم تصويب قوه مركزي به معناي عدم تنفيذ تصميمات مزبور خواهد بود دانسته است، به گونه
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لـت مركـزي   در صورتي كه اعمال حقوقي واحدهاي غيرمتمركز خارج از حوزه صالحيت آنهـا و يـا غيرقـانوني باشـد، دو    : ابطال تصميمات -
  .تواند آنها را ابطال نمايد مي

هـا و مقامـات    دهـد چنانچـه سـازمان    در برخي موارد معين، قانون به دولت مركزي اجازه مـي : گيري به جاي واحدهاي غيرمتمركز تصميم -
والً قانون اين موارد را به طـور  البته ا. گيري كند ورزند، رأساً تصميم غيرمتمركز از انجام اعمالي كه متضمن منافع عمومي است، خودداري مي

گيري مراتب را به صورت كتبي به واحـدهاي غيرمتمركـز اعـالم     دقيق تعيين نموده و ثانياً قوه مركزي را مكلف كرده قبل از اقدام به تصميم
   1.كند

ي تصـميمات اداري آنهـا مسـتلزم    هاي غيرمتمركز اداري و همچنين امكان اجـرا  با توجه به اينكه اصوالً تشكيل سازمان: نظارت مستقيم -2
    .آورد هاي مالي قوه مركزي است، لذا اين امر به طور غيرمستقيم موجبات نظارت واحد مركزي بر واحدهاي غيرمتمركز را فراهم مي كمك

  هاي غيرمتمركز نظارت بر اعضاء و مأمورين سازمان -ب
از اعضاء و مقامات واحدهاي غيرمتمركز شـرايط قـانوني الزم را از دسـت    چنانچه هر يك : نظارت بر يكايك اعضاي واحدهاي غيرمتمركز -1

  .تواند براي عزل آنها اقدامات الزم را انجام دهد بدهند و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند، دولت مركزي مي
دهاي غيرمتمركز محلي مخالف مصالح عمـومي  چنانچه قوه مركزي تشخيص دهد بقاي و تداوم واح: نظارت بر كل واحدهاي غيرمتمركز -2

  .تواند نسبت به انحالل آنها اقدام نمايد است، مي
نمايد، نظارت دولت مركزي بر اعضـاء و مـأمورين واحـدهاي غيرمتمركـز صـرفاً در حـدود قـوانين و مقـررات          البته مجدداً يادآوري مي

  . پردازيم امه به بررسي نظام اداري ايران ميهاي اداري آشنا شديم، در اد حال كه با انواع نظام. باشد مي

    ساختار نظام اداري ايران  -2
به بيان ديگر، بخشي از سيسـتم اداري مبتنـي بـر    . ساختار اداري كشورمان تلفيقي از سيستم غيرمتمركز اداري و متمركز اداري است

از اين رو ما نيز ساختار اداري ايران را در دو مبحث . باشد اداري غيرمتمركز و قسمتي نيز مبتني بر واحدهاي اداري متمركز مي هاي سازمان
 .نماييم مطرح مي

  نظام اداري متمركز -2-1
هـاي اداري در   سـازمان  توضيح اينكه برخي مقامات و. خورد هاي اداري به چشم مي ، دو نوع از مقامات و سازمانمتمركزدر نظام اداري 

  .كنند ها و تقسيمات جزء كشوري فعاليت مي ها، شهرستان واحد مركزي مستقر بوده و برخي ديگر زير نظر واحد مركزي در استان

  هاي اداري مستقر در مركز مقامات و سازمان -2-1-1
 ينجمهـوري، هيـأت دولـت، معـاون     رياسـت  هـاي مركـزي عبارتنـد از مقـام رهبـري، مقـام       در سيستم اداري ايران، مقامات و سازمان

  ).ها وزارتخانه(جمهور و وزيران  رييس
باشـند، زيـرا مقامـات عـالي      پيش از ورود به بحث ذكر اين نكته ضروري است كه مقامات فوق موضوع مطالعات حقوق اساسي نيز مـي 

  . در نظام اداري بحث خواهيم نمودبه هر حال ما در اينجا راجع به نقش آنها . اداري، در واقع مقامات سياسي هستند
                                                            

  .ها را عنوان و بررسي خواهيم نمود در بحث نظام اداري غيرمتمركز ايران، برخي از اقسام اينگونه نظارت - ١
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  مقام رهبري -الف
هـاي اداري از اصـول و قواعـد شـرع اسـالم       شود، ضامن عدم انحراف سـازمان  رهبر كه توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعيين مي

  .دتحت نظارت مستقيم رهبري قرار دارن) مقننه، مجريه و قضاييه(گانه  باشد و به همين دليل است كه قواي سه مي
هاي اداري ديگـري نيـز بـراي     قانون اساسي و برخي قوانين و مقررات، وظايف و صالحيت 110عالوه بر صالحيت اداري فوق، در اصل 

  :اين وظايف عبارتند از. مقام رهبري برشمرده شده است
  اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها؛ -
 فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛ -

زميني، دريايي و (نده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي ، فرما1نصب و عزل رييس ستاد مشترك -
 و انتظامي؛) هوايي

نظارت بر مؤسسات و نهادهايي كه زير نظر مستقيم مقام رهبري قرار دارند مانند صدا و سيما، بنياد شهيد انقالب اسالمي، سازمان  -
جانبازان انقالب اسالمي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، بنياد پانزده خرداد، جهاد دانشـگاهي و  تبليغات اسالمي، بنياد مستضعفان و 

 ؛...جمعيت هالل احمر و 
 جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور؛ عزل رييس -

     2جمهوري پس از انتخاب مردم؛ امضاي حكم رياست -

ترين مقـام اداري در ايـران    توان گفت مقام رهبري عالي اري دارند، ميهاي فوق ماهيت اجرايي و اد با توجه به اينكه وظايف و صالحيت
البته مقام رهبري فقط در اموري كه قانون به طور مصرح تعيين نموده، داراي اختيارات اداري است، در حـالي كـه اختيـارات اجرايـي     . است

  .باشد جمهور و وزيران عام مي رييس

  جمهوري مقام رياست -ب
شود و انتخـاب مجـدد    احراز شرايط مقرر در قانون اساسي، با رأي مستقيم مردم براي مدت چهار سال انتخاب مي جمهور پس از رييس

جمهور ممكن است به حكم ديوان عالي كشور مبني بر تخلف از انجام وظـايف قـانوني و يـا رأي مجلـس      رييس. براي يك دوره بالمانع است
  . سط رهبر عزل شودشوراي اسالمي مبني بر عدم كفايت سياسي تو

ترين مقام رسمي كشور بوده و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به مقام رهبـري   جمهور پس از مقام رهبري عالي رييس
توضـيح اينكـه وي هـم ريـيس كشـور      . جمهور داراي دو جايگـاه اسـت   بنابراين در نظام سياسي ايران، رييس. شود، به عهده دارد مربوط مي

                                                            
    .گذاري و هماهنگي ميان كليه قواي نظامي را در ايران به عهده دارد مي در جمهوري اسالمي ايران است كه وظيفه سياستنيروهاي مسلح، باالترين نهاد نظا) كل(ستاد مشترك  - ١
جمهـوري را   رياسـت تواند حكـم   تر آيا رهبر مي جمهور توسط مقام رهبري جنبه تشريفاتي دارد يا جنبه تنفيذي؟ به عبارت ديقيق ممكن است سؤال شود آيا امضاي حكم رياست - ٢

 امضاء نكند؟
جمهـور از طريـق آراي عمـومي و همچنـين تأييـد صـالحيت داوطلبـان         در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه ارائه شده است؛ برخي با استناد به حق حاكميت مـردم و انتخـاب ريـيس   

امـا برخـي نيـز بـا اسـتناد بـه       . جمهوري را امضاء نكنـد  تواند حكم رياست رهبر نمي جمهور جنبه تشريفاتي دارد و جمهوري توسط شوراي نگهبان معتقدند امضاي حكم رييس رياست
توانـد   جمهور جنبه تنفيـذي دارد و رهبـر مـي    اند كه امضاي حكم رييس جمهوري اسالمي ايران نظر داده قانون انتخابات رياست 1مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و ماده 

  .نكند جمهوري را امضاء حكم رياست
       .جمهور امري بعيد و شايد بتوان گفت محال است رسد امتناع رهبر از امضاي حكم رييس به هر حال با توجه به نظام حقوقي كنوني، به نظر مي
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هاي قـانوني خـود،    جمهور به تبعيت از  جايگاه اين تمايز داراي آثار حقوقي بوده و رييس. شود و هم رييس قوه مجريه محسوب مي) هورجم(
  .اي دارند وظايف و اختيارات جداگانه

  جمهور در جايگاه رييس كشور وظايف و اختيارات رييس -1
جمهـور مسـؤول    ريـيس . جمهور اسـت  پاسداري و صيانت اجرايي از قانون اساسي بر عهده رييس: اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن) الف

تواند در موارد نقض، تخلـف و عـدم    جمهور مي در اين راستا رييس .است كردهاجراي اصول قانون اساسي بوده و در اين خصوص سوگند ياد 
اساسي، به طرق مختلف از قبيل اخطار و يا تعقيب و ارجاع متخلف به محاكم قضايي از اجراي قـانون اساسـي پاسـداري    اجراي اصول قانون 

  .كند
  .شوراي اسالمي المللي پس از تصويب مجلس هاي بين نامه ها و پيمان نامه ها، موافقت  نامه ها، مقاوله امضاي عهدنامه) ب
  .هاي سفيران ساير كشورها در ايران در ساير كشورها و همچنين پذيرش استوارنامه هاي سفيران ايران امضاي استوارنامه) ج
جهمور  پرسي توسط رييس مصوبات مجلس شوراي اسالمي و نتيجه همه: پرسي توشيح قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي و نتيجه همه) د

رسد امضـاي قـوانين و نتيجـه     ون اساسي و قوانين مربوطه، به نظر ميالبته با توجه به اصول قان. گردد امضاء و به نهادهاي حكومتي ابالغ مي
  .جمهور بوده و بيشتر جنبه تشريفاتي دارد پرسي جزو تكاليف قانوني رييس همه

هـاي   هـا و نشسـت   هاي دولتي و انجام امور تشـريفاتي ماننـد اسـتقبال از رؤسـاي كشـور و شـركت در كنفـرانس        ها و مدال اعطاي نشان) ه
  .ليالمل بين

اين شـورا وظيفـه   . باشد جمهور رييس شوراي عالي امنيت ملي مي قانون اساسي، رييس 176طبق اصل : رياست شوراي عالي امنيت ملي) و
 در راستاي تدابيررا اجتماعي هاي سياسي، اطالعاتي، نظامي و  امنيتي كشور و همچنين هماهنگ نمودن فعاليت-هاي دفاعي تعيين سياست

با توجه به اينكه شوراي عالي امنيت ملي با حضور رؤساي قواي مقننه و قضاييه و ريـيس سـتاد مشـترك     .ي به عهده داردامنيت-كلي دفاعي
جمهور بر اين شورا برگرفته از جايگـاه وي بـه عنـوان ريـيس كشـور       شود، بنابراين ترديدي نيست رياست رييس نيروهاي مسلح تشكيل مي

  . باشد مي
  .... و  2، شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور1انرژي كشورو شوراي عالي  1، شوراي عالي اداريانقالب فرهنگيي عالي رياست شورا) ز

                                                            
به منظور تصـحيح،  و  17/01/1379مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  1شوراي عالي اداري نهادي است كه به موجب ماده  - ١

هـا و   نامـه  آئـين  (ها، مديريت منابع انساني، مقررات  ها و روش سيستم  هاي دولت، بهسازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي
  :ه استديگرد ها، وظايف و اختيارات زير تشكيل  صالحيت با وري دستگاههاي اجرائي زايش بهرهو اف) ها دستورالعمل

  .مركز  ها از طريق ادغام، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از اصالح ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه -1
انسجام تشكيالتي و حذف وظايف موازي،   هاي اقماري آنها به منظور ايجاد زمانها، شركتهاي دولتي و شركتها و وظايف و ساختار داخلي سا تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه -2

  .مشابه و تكراري
و ) زي و نظـارت ريـ  گـذاري، برنامـه   سياسـت  ( هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي وزارتخانه تفكيك وظايف اجرائي از حوزه -3

  .انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني
  .يها در يك واحد سازمان وزارتخانه گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از تصميم -4
تصديهاي غيرضرور و همچنين تعيـين   ا و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت ازشناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريه -5

  .نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا، بخش و شهر
خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط   نجام كار،سازي مراحل ا هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده اصالح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه -6

  .هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه كارمندان با مراجعه
  .ييانساني و مديريت دستگاههاي اجراوري و كارآيي نيروي  تصويب طرحهاي الزم براي ارتقاي بهره -7
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  جمهور در جايگاه رييس قوه مجريه وظايف و اختيارات رييس -2
ين رياست مبتني بر اصـل سلسـله   ا. جمهور رياست قوه مجريه و هيأت وزيران را برعهده دارد رييس: رياست قوه مجريه و هيأت وزيران) الف

  . جمهور از حق نظارت اداري بر مقامات مادون خود برخوردار است هاي اداري متمركز بوده و به همين دليل، رييس مراتب اداري در نظام
مشـي   خطـي  ها و سازي در تصميمات هيأت وزيران، برنامه هماهنگ باجمهور بر عملكرد و مصوبات هيأت وزيران نظارت داشته و  رييس

اي است كه وي مكلف به تبعيـت   جمهور با هيأت وزيران به گونه الزم به توجه است، رابطه سازماني رييس. كند ن مييكلي قوه مجريه را تعي
  .باشد از تصميمات هيأت وزيران نمي

رأي اعتمـاد، يكـي ديگـر از    تعيين وزيران و معرفي آنها به مجلس شـوراي اسـالمي جهـت كسـب     : نصب، عزل و قبول استعفاي وزيران) ب
جمهور بايد وزير خود را از ميان كساني كه ريـيس قـوه قضـاييه     البته استثنائاً در مورد وزير دادگستري، رييس. جمهور است اختيارات رييس

  .نمايد، انتخاب كند معرفي مي
ضـمناً  . گيـرد  س شوراي اسالمي انجام ميجمهور و بدون دخالت مجل اما برخالف نصب وزيران، عزل و قبول استعفاي آنها توسط رييس

  .هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست وزارتخانه تعيين نمايد تواند براي وزارتخانه جمهور مي رييس
ام وظايف قانوني جمهور يكي از مقامات صالح قوه مجريه است كه حق دارد با رعايت شرايط قانوني، براي انج رييس: نامه اختيار وضع آيين) ج

  .  نامه اداري وضع نمايد خود آيين
بـه موجـب   : »جمهـور  ريـيس   انسـاني   سـرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت«و  »ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت برنامه«اداره ) د

ريـزي كشـور بـا ادغـام در نهـاد       سـازمان مـديريت و برنامـه    ،18/04/1386شوراي عالي اداري مـورخ   يكصد و سي و سومين جلسهمصوبه 

                                                                                                                                                                                                                             
  .يب و توزيع نيروي انساني بخش دولتسازي ساختار، تركي يارهاي الزم در جهت بهينهتصويب ضوابط و مع -8
هـا بـه ديگـر    واگـذار و يـا وظـايف آن    تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه براساس مصوبات شوراي عـالي اداري ادغـام، منحـل،    -9

  .دشو دستگاهها منتقل مي
  .يجابجائي و تأمين ساختمانهاي اداربرداري مطلوب از فضاهاي اداري و  تصويب ضوابط ناظر بر بهره -10
  .هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه -11
  .هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي نامهتشخيص و اعالم دستگاههاي اقدام كننده بر -12

  ..    دهد ، شوراي عالي اداري هنوز به فعاليت خود ادامه مي11/06/1383مصوب  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبا توجه به قانون برنامه چهارم 
مصـوب   تشـكيل شـوراي عـالي انـرژي كشـور      اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و      قانون برنامه سوم توسعه) 4(و ) 2(قانون اصالح مواد  3به موجب ماده  - ١
هـاي   كامل از ظرفيتگيري  و ايجاد هماهنگي الزم در جهت بهره) نو هاي از جمله انرژي (به منظور تمركز سياستگذاري در بخش انرژي كشور شوراي عالي انرژي كشور ، 30/04/1381

هاي زيست محيطـي ناشـي از    ها و ضوابط تقليل آلودگي تدوين سياست  هاي انرژي و تعيين ضوابط و الگوهاي آن و نيز سازي توليد و مصرف انواع حامل بهينه  كشور در بخش انرژي و
  .كيل گرديدتش) رئيس جمهور و در غياب وي معاون اول (انرژي، به رياست رئيس جمهور  توليد و مصرف

مصـوبه شـماره   و  قـانون برنامـه چهـارم توسـعه كشـور      127منظـور اجـراي بنـد الـف مـاده      كه بـه  عالي امور ايرانيان خارج از كشور  نامه اجرايي شوراي ينآي 2و  1مطابق ماده  - ٢
  .باشد دار وظايف ذيل مي عهده ،جمهور رياست رييس هبشوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور هيات وزيران تهيه گرديده،  4/9/1382مورخ  22355/28789

  ؛هاي كالن در ارتباط با ايرانيان خارج از كشور ها و برنامه بررسي و تصويب سياست -1
  نده تر با ايرانيان خارج از كشور؛اتخاذ تدابير الزم براي تعامل ساز -2
  حفظ هويت ايرانيان خارج از كشور؛ حمايت از -3
  ؛...هاي مختلف اعم از امور اجتماعي، اقتصادي و  حقه ايرانيان در عرصه حمايت از حقوق -4
  هاي مختلف سازندگي؛ ل كشور و عرصههاي اجتماعي و اقتصادي داخ ثرتر ايرانيان خارج از كشور در صحنهؤتسهيل و تقويت حضور م -5
  نحوه ارائه خدمات؛ف درون كشور در هاي مختل هاي اجرايي دستگاه سازي سياست هماهنگي و بهينه -6
  .وانين ضروري و تصويب مقرراتتسهيل و تحكيم پيوند ايرانيان خار از كشور با داخل، از طريق پيشنهاد ق -7
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 انسـاني   سـرمايه  و  مـديريت   توسـعه   معاونـت « و» جمهـور  ريـزي و نظـارت راهبـردي ريـيس     معاونت برنامه«جمهوري، به دو معاونت  رياست
  .دنشبا جمهور مي رييس انمعاون هاآن جمهور اداره شده و رؤساي معاونت زير نظر رييسدو اين . يافت  نام تغيير »جمهور رييس 

 -حمهـوري  به عنوان نهاد وابسته به مقام رياست– و وظايف و اختيارات آن» جمهوري نهاد رياست« ضروري است بادر پايان اين بحث، 
نگري است و از  هاي تابعه آنها بخشي ها و سازمان در رابطه با علت وجودي اين نهاد بايد گفت، يكي از مشكالت اساسي وزارتخانه. آشنا شويم

ها كوتاهي كنند و مسـايل و   ها در اداره امور خود استقالل دارند، ممكن است از تشريك مساعي و همكاري با ساير دستگاه آنجا كه وزارتخانه
براي نيل وظايف دولت ها، تقسيم  ا توجه به منافع وزارتخانه متبوع خود حل و رفع نمايند، حال آنكه هدف از تشكيل وزارتخانهموضوعات را ب

  .ها ايجاد نمايد، اموري ضروري است بين وزارتخانه »هماهنگي اداري«به اهداف كلي كشور است؛ از اين رو وجود نهادي كه بتواند 
بـه عبـارت   . جمهوري قرار گرفتـه اسـت   اين وظيفه بر عهده نهاد رياست وزيري هستند، كه فاقد مقام نخستمانند ايران در كشورهايي 
  1.باشد جمهور مي جمهوري مشاور مخصوص و بازوي اجرايي و اداري رييس ديگر، نهاد رياست

  :وارد ذيل از جمله آنهاستكه  دباش دار برخي ظايف خاص مي جمهوري به عنوان يك نهاد مشورتي عهده به اين ترتيب نهاد رياست
 هاي دولتي با واحدهاي خصوصي و عمومي غيردولتي؛ ايجاد هماهنگي بين دستگاه -

 ها و تأمين حسن انجام تصميمات دولت؛ سرپرستي و نظارت كلي بر اجراي قوانين در ادارات و سازمان -

 هاي اصالحي اداري و عمراني و نظارت بر اجراي آنها؛ تهيه برنامه -

 هاي دولتي؛ هاي مربوط به امور استخدامي در دستگاه در جهت يكسان بودن طرحدقت  -

 هاي تبليغاتي و اطالعاتي مربوط به دولت؛ تعيين روش و تنظيم و اجراي برنامه -

  .شود جمهور وصول مي هايي كه به رييس رسيدگي به شكايات و درخواست -

  جمهور رييس معاونين  -ج
با توجـه بـه نظـام    . هايي تعيين نمايد تواند به منظور انجام وظايف قانوني خود، معاون مي جمهور رييسقانون اساسي،  124مطابق اصل 

  .باشد جمهور داراي يك معاون اول و چند معاون ديگر مي اداري كنوني، رييس
  جمهور معاون اول رييس -1

شـده اسـت، ولـي ايـن بـه معنـاي الـزام قـانوني          بينـي  جمهـور پـيش   اگرچه در قانون اساسي اختيار انتصاب معاون اول براي ريـيس  
بـه همـين   . باشد جمهور مي بنابراين بايد توجه داشت، انتخاب معاون اول تابع اراده و نظر رييس. جمهور براي تعيين معاون اول نيست رييس

  .جمهور است رييسدار اداره برخي از وظايف اجرايي  دليل معاون اول داراي شخصيت متمايز سياسي نبوده و فقط عهده
  :جمهور عبارتند از وظايف معاون اول رييس

 جمهور؛ هاي رييس معاونت بينايجاد هماهنگي  -

 جمهور و با موافقت وي؛ در غياب رييس وزيرانرياست و اداره هيأت  -

                                                            
 .باشد ها مي الزم به يادآوري است، هيأت وزيران مسؤول ايجاد هماهنگي سياسي بين وزارتخانه - ١
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... جمهـور و   جمهوري به داليل مختلف از قبيل بيماري، عزل، فوت و يـا اسـتعفاي ريـيس    در مدتي كه وظايف و اختيارات رياست -
 .شود دار مي هاي وي را عهده جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسؤوليت ماند، معاون اول رييس معطل مي

 

  ساير معاونين  -2
باشـند   متصدي تشكيالت اجرايي مشخصي نمـي ها  برخي از اين معاون. هاي ديگري نيز دارد جمهور عالوه بر معاون اول، معاونت رييس

جمهور هستند، رياست يكي از واحدهاي  جمهور عالوه بر اين كه معاون رييس هاي رييس حقوقي و امور مجلس؛ اما بيشتر معاونمانند معاون 
  .توان به موارد زير اشاره كرد ها مي از جمله اين معاونت .باشند دار مي جمهور است، عهده اجرايي كه اداره آن بر عهده رييس

 ن انرژي اتمي ايران؛جمهور و رييس ساما رييس  معاون -

 جمهور و رييس سازمان تربيت بدني؛ معاون رييس -

 زيست؛ جمهور و رييس سازمان حفظ محيط معاون رييس -

 جمهور و رييس سازمان ايرانگردي و گردشگري؛ معاون رييس -

       وزيران -د 

است كه تحقق يك يا چنـد هـدف از اهـداف دولـت را برعهـده دارد و بـه        متشكل از ادارات و دواير واحد سازماني مشخصي وزارتخانه
ها توسط يـك وزيـر اداره    با توجه به اين تعريف قانوني، هر يك از وزارتخانه 1.گردد شود و توسط وزير اداره مي موجب قانون ايجاد شده يا مي

ليت اجرايي و سياسي دارد كـه ايـن مسـؤوليت از طريـق     شود و وي در حسن اجراي وظايف خود در مقابل مجلس شوراي اسالمي مسؤو مي
  .كند ابزارهاي رأي اعتماد و استيضاح ظهور پيدا مي

ها از قبيل  يابد، ولي از لحاظ عملي ابتكار هر نوع تغيير در تعداد وزارتخانه ضمن اينكه اگرچه ايجاد وزارتخانه به موجب قانون تحقق مي
اند كه كمتـرين تغييـر را در وضـعيت و تعـداد      ها همواره بر اين سعي بوده البته دولت. حذف، ادغام، انفصال و يا ايجاد در اختيار دولت است

ان بـه ايجـاد   تـو  شود؛ از جمله اينها مي علت اين امر مشكالتي است كه در اثر تغييرات گريبانگير دولت و مردم مي. ها ايجاد نمايند وزارتخانه
  .رجوعان اشاره كرد مخارج اضافي و غيرضروري، مشكالت انتقال ادارات از يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر و همچنين سرگرداني ارباب

هاي انتقال اختيارات و مطالـب مربـوط بـه     ها، اختيارات وزيران و سيستم به هر حال با بيان اين مقدمه در ادامه ساختار كلي وزارتخانه
  .نماييم آنها را بررسي مي

       ها ساختار كلي وزارتخانه -1
ولي بـه دليـل تنـوع و    . باشد همانگونه كه اشاره شد، در رأس هر وزارتخانه يك وزير قرار دارد كه باالترين مقام اداري آن وزارتخانه مي

تعيـين شـده    وي بـه انجـام وظـايف ويـژه و از پـيش      گستردگي وظايف و با توجه به حجم كار، هر وزير يك يا چند معاون دارد كه زير نظـر 
  2.پردازد مي

                                                            
  .قانون مديريت خدمات كشوري 1ماده  - ١
باشند، هر يك از وزيران يك معاون پارلماني دارند كه وظيفه وي حضور در پارلمان و استماع سخنان نمايندگان و پاسخگويي به  اي نظام سياسي پارلماني ميركشورهايي كه دادر  - ٢

    .باشد سؤاالت و ايرادات آنها مي
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اداره كل مركب از چند اداره و هر اداره مركب از نظر هر معاون چند اداره كل قرار دارد كه در رأس آن يك مديركل قرار دارد و هر  زير
البته . باشد ترين شعبه مي در وزارتخانه اداره كل و پايينبنابراين باالترين تقسيمات سازماني . چند دايره و هر دايره مركب از چند شعبه است

 .در عمل ممكن است عناوين ديگري براي واحدهايي كه در نمودار سازماني وزارتخانه قرار دارند، استفاده شود
  

  
منظور  .شوند ي ميبند هاي صفي و ستادي تقسيم ضمناً الزم به ذكر است خدمات و مشاغل هر وزارتخانه، بر حسب نوع آن به فعاليت

هاي صفي، آن دسته از خدمات و عمليات اجرايي است كه در واقع وزارتخانه براي تأمين و انجام دادن آنها ايجاد شده  از مشاغل و فعاليت
فردي كه به عنوان پزشك براي مثال  ؛ها به طور مستقيم با اهداف وزارتخانه در ارتباط هستند به بيان ديگر، اينگونه مشاغل و فعاليت. است

  .دباش دار خدمات صفي در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي ، عهدهاستخدام شده استبيمارستان دولتي در يك 
. اند هاي ستادي فقط به منظور مهيا نمودن شرايط الزم براي نيل به اهداف اصلي وزارتخانه ايجاد شده مشاغل و فعاليت در مقابل

باشند؛  هاي صفي به وجود آمده و مستقيماً در ارتباط با اهداف وزارتخانه نمي از فعاليتمانها و مشاغل ستادي جهت پشتيباني بنابراين ساز
  .دار يك شغل ستادي است چنانكه فرد شاغل در اداره كارگزيني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، عهده

ها به صورت مشابه و مشترك وجود دارد،  هاي ستادي در تمامي وزارتخانه عاليتتوان گفت، ف پس با توجه به ماهيت اين مشاغل مي
  .ها با يكديگر تفاوت دارد با وزارتخانه ديگر است؛ زيرا وظيفه و اهداف وزارتخانه  هاي صفي در هر وزارتخانه متفاوت ولي فعاليت

  اختيارات وزيران -2
است و از آنجا كه مطالبه مسؤوليت بدون اعطاي اختيارات امري غيرمنطقي و گفتيم هر وزيري مسؤول حسن اداره وزارتخانه خود 

  .نماييم ترين اين اختيارات را بررسي مي در سطور ذيل مهم. باشند عبث است، لذا وزيران داراي اختيارات اداري و اجرايي بسياري مي
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اختياراتي است كه وزير به منظور سازمان دادن، تقسيم كار و توزيع صالحيت بين واحدهاي مختلف  :اختيارات سازماني) الف

هاي هر يك از آنان در قالب  سازمان دادن در اينجا به معناي به كار گمادن افراد و تعيين وظايف و صالحيت. وزارتخانه از آن برخوردار است
  .باشد نمودار سازماني وزارتخانه مي

هاي قانوني در اين خصوص به  ه ذكر است، اگرچه اختيارات سازماني وزير از لحاظ اداري بسيار وسيع است، ولي برخي محدوديتالزم ب
  :اين موارد عبارتند از اينكه. خورد چشم مي

 .تواند وزارتخانه را منحل و يا تعطيل كند وزير نمي -
هاي  بوع او نيست در آن وارد كند و يا اموري را كه جزو صالحيتتواند اموري را كه داخل در صالحيت وزارتخانه مت وزير نمي -

 .وزارتخانه متبوع اوست، از ان خارج كند
اگر سازماني از وزارتخانه متبوع توسط قانون مصوب مجلس و يا مصوبه هيأت وزيران تصويب شده باشد، بايد براي تغيير در  -

در صورت حدوث اختالف بين وزير و . جمهور جلب گردد ت راهبردي رييسريزي و نظار ساختار وزارتخانه موافقت معاونت برنامه
 .معاونت مذكور، نظر هيأت وزيران حاكم خواهد بود

  .تجاوز كرده و ادارات جديد تأسيس كندتواند از حدود اعتبارات مصوب در بودجه ساالنه  وزير نمي -

بنابراين وزير اختيار دارد . الزمه استفاده مطلوب از اختيارات سازماني، برخورداري از اختيار استخدامي است :استخدامي اتاختيار )ب

البته اختيار  .داند به كار گمارد هاي سازماني كه مناسب مي براي حسن اداره و تقسيم كار، كارمندان جديد استخدام كرده و آنان را در پست
  .باشد فقط در حدود مقررات مربوطه از جمله قوانين بودجه و قوانين اداري و استخدامي قابل استفاده مي استخدامي وزير مطلق نبوده و

گيري  تواند بخشي از اختيارات تصميم تصميم درباره امور وزارتخانه از اختيارات بديهي وزير است و وي مي :گيري تصميم اتاختيار) ج

) مقنن(گيري در اختيار هيأت وزيران و يا قوه مقننه  خي موارد به دليل اهميت موضوع، تصميمالبته در بر. خود را به ديگران تفويض كند
براي مثال استقراض توسط يك وزارتخانه و يا استخدام كارشناس خارجي در امور عمومي غيرنظامي، پس از تصويب مجلس . باشد مي

  .شوراي اسالمي ممكن خواهد بود
باشد و فقط در مواردي  گيري درباره وازرتخانه متبوع خود برخوردار مي هر وزيري از اختيارات تصميمبه هر حال، اصل بر اين است كه 

  .گيري ندارد كه به موجب صريح قانون از حوزه اختيارات او خارج است، اختيار تصميم

اختيارات و اقداماتي است كه به منظور شود، مجموع  اين اختيار كه از آن به عنوان كنترل سلسله مراتبي نيز ياد مي :اختيار نظارت) د

ترين اختيارات وزير است، زيرا  رسد نظارت يكي از مهم به نظر مي. شود جلوگيري از انحراف وزارتخانه از اهداف و وظايف قانوني انجام مي
اشد تا از حدود مقررات و ها و مأمورين مادون وزارتخانه ب وزير مسؤول حسن اداره وزارتخانه است و وي همواره بايد ناظر سازمان

  .هاي اداري تخطي نكنند دستورالعمل
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از جمله اينكه اوالً نظارت بايد به موقع و پيش از اينكه آثار تخطي . براي اينكه نظارت مؤثر باشد برخي اصول اساسي بايد رعايت شود
طرفانه و بدون غرض انجام گيرد؛ و رابعاً  ثاً نظارت بياز بين رود، اعمال شود؛ ثانياً ناظر داراي دقت نظر و صالحيت فني الزم باشد؛ ثال

  .ضمانت اجرايي داشته باشد
  .هاي نظارت مبين آن است كه نظارت بر چند قسم است دقت در شيوه

و  ها و مأموران وزارتخانه را در انجام وظايف خود ارشاد در اين نوع از نظارت وزير مكلف است سازمان): پيشگيرانه(نظارت ارشادي ) 1
در نظارت ارشادي از آنها برخوردار است، دستورالعمل و ابزارهايي كه وزير . اهنمايي كند تا مرتكب اشتباه و يا اعمال مغاير قانون نشوند

  .باشد گزارش اداري مي
ر به مورد خاص و اين دستورات اگر ناظ. كند ها و مأمورين مادون ابالغ مي دستورالعمل تعليمات و دستورهايي است كه وزير به سازمان

شود؛ ولي چنانچه به صورت عيني و خطاب به كليه ادارات و  خطاب به اداره يا مأمور معيني باشد، دستور و يا حكم وزارتي ناميده مي
  :باشد هاي حقوقي بخشنامه وزارتي موارد زير مي ويژگي. شود مأمورين باشد، بخشنامه ناميده مي

ها براي افراد حق و تكليف  بنابراين بخشنامه. االجراست بوده و فقط براي مأموران معتبر و الزمها دستورات درون ساماني  بخشنامه -
 .باشد كند و به همين دليل در محاكم قابل استناد نمي ايجاد نمي

 .كند، انتشار آنها در روزنامه رسمي الزامي نيست ها براي افراد حق و تكليف ايجاد نمي چون بخشنامه -
 .شود امه از سوي مأموران موجب مسؤوليت جزايي و مدني نبوده، صرفاً تخلف اداري محسوب ميعدم رعايت بخشن -

و آگاه ساختن وي از وضعيت امور و مشكالت موجود ) وزير(و گزارش اداري سندي است كه به منظور در جريان قرار دادن مقام مافوق 
  .گردد تهيه و تنظيم مي

به زيردستان ) وزير(لعمل با گزارش اداري اين است كه دستورالعمل از طرف سرپرست اداري تفاوت دستورا گردد مالحظه ميچنانكه 
در مقابل وجه تشابه آنها اين است كه چون . گردد ارجاع مي) وزير(شود، ولي گزارش اداري از سوي زيردستان اداري به مديريت  صادر مي

  .ان براي نقض و يا ابطال آنها به ديوان عدالت اداري شكايت كردتو دستورالعمل و گزارش اداري امر درون سازماني است، نمي
اين نظارت جنبه كشف و تعقيب دارد، يعني وزير در صورتي كه اعمال مأموران را مغاير مقررات و مصالح اداري وزارتخانه : نظارت تعقيبي) 2

صالح تصميمات خود اقدام كنند و يا خود رأساً تصميمات را اصالح تواند يا به آنها دستور دهد به نحو مقتضي نسبت به ابطال و يا ا بداند، مي
  .گيرد بنابراين نظارت تعقيبي بعد از انجام عمل اداري توسط مأموران مادون صورت مي. و يا باطل كند

بيان ديگر، وزير به . ضمناً وزير به عنوان مسؤول وزارتخانه بر تمامي اعمال حقوقي وزارتخانه به استثناي قراردادها نظارت دارد
  .هاي تابعه آن با ساير اشخاص منعقد شده، فسخ نمايد ها و سازمان تواند قراردادهايي را كه بين وزارتخانه نمي
هاي وزارتخانه  مطابق قانون محاسبات عمومي، اختيار امور مالي وزارتخانه با وزير مربوطه است و وزيران مكلفند هزينه: ات مالياختيار)ه

ها، حواله پرداخت آن در وزارتخانه و قبول هر نوع تعهد مالي از  پس تشخيص هزينه. ا طبق بودجه كشور تشخيص دهندمتبوع خود ر
  .اختيارات وزير است
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ها نظارت  ها در وزارتخانه و پرداخت هزينهالبته مطابق همان قانون، ذيحسابان وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نحوه تخصيص 
ها نظارت  اين ديوان محاسبات عمومي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري نيز بر عملكرد مالي وزارتخانهعالوه بر . كنند مي
  .كنند مي
تواند در دادگستري اقامه  وزير نماينده قضايي و حقوقي وزارتخانه است و براي حفظ منافع دولت و وزارتخانه مي: اختيارات قضايي) د

  .دعاوي مطروحه پاسخ گويدبه يا و دعوي كند 
  انتقال اختيارات -3

باشد و وي در مقابل  بيني شده، وزير مي چنانكه مشاهده كرديم، متصدي اصلي اختيارات وسيعي كه براي اداره يك وزارتخانه پيش
گيري  رتخانه تصميمشود اشخاص ديگري غير از وزير مربوطه در امور وزا با اين حال گاه ديده مي. جمهور و مجلس مسؤول است رييس

  .گيري اين افراد صالحيت ذاتي آنها نبوده و ناشي از كفالت و يا تفويض اختيارات اداري است كنند؛ بايد توجه داشت تصميم مي
بسپارند و به همين دليل، انتقال اختيارات توانند اختيارات و وظايف خود را به ديگران  البته اصل بر اين است كه مأموران دولت نمي

پس در مواردي كه مستخدم دولت به داليل قانوني قادر به انجام وظايف و تكاليف اداري خود . شود داري امري استثنايي محسوب ميا
انتقال اختيارات اداري ممكن است از طريق كفالت . داند نباشد، مقنن به منظور تداوم و استمرار امور عمومي انتقال اختيارات را مجاز مي

  .يض اختيارات اداري محقق شوداداري و يا تفو
ابزاري است كه به موجب آن در زمان غيبت مقام اداري، شخص ديگري به طور موقت انجام امور مربوط به آن مقام را  :كفالت اداري) الف

بنابراين . شود ناميده ميشود، كفيل اداري  دار تكاليف و اختيارات اداري مقام باالتر مي مأموري كه به طور موقت عهده. گيرد به عهده مي
  .كفيل اداري اساساً از تمام اختيارات مقامي كه كفالت آن را به عهده دارد، برخوردار است مگر مواردي كه مستثني شده باشد

 قانوندر مواردي كه در اين رابطه بايد گفت، . تواند كفيل اداري مقام باالتر باشد نكته جالب توجه در اين بحث، فردي است كه مي
، رييس جمهور مانند مقام رهبري كه كفيل آن شورايي مركب از رييس ، بايد مطابق قانون عمل كردتكليف كفيل اداري را تعيين كرده است

ولي در . باشد جمهور مي جمهوري كه كفيل آن معاون اول رييس باشد و يا مقام رياست قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان مي
  .بيني نكرده باشد، حق تعيين كفيل با مقام باالتر است ترتيب خاصي پيشمواردي كه قانون 

وضعيتي است كه يكي از مقامات مافوق اداري، اجراي برخي از اختيارات غيراساسي خود را به مأموران زيردست  :تفويض اختيار اداري) ب
پس تفويض اختيار به طور خالصه به معناي . شود ت محسوب مياي كه گيرنده اختيارات مكمل واگذاركننده اختيارا كند، به گونه واگذار مي

  .انتقال قسمتي از اختيارات رييس به مرئوس است
، مديريت كليه ...الزم به ذكر است به توجه به گسترش واحدهاي اداري، تنوع وظايف و تكاليف اداري، افزايش تعداد مأموران دولتي و 

. و به همين دليل، مكانيزم تفويض اختيار براي كمك به مقامات مافوق به وجود آمده است امور اداري توسط يك فرد بسيار مشكل است
  .هاي اداري، هرچه تفويض اختيارات بيشتر باشد، عدم تمركز سازماني نيز افزايش خواهد يافت ضمن اينكه از منظر سيستم

  :ارتند از اينكهاين اصول عب. البته تفويض اختيارات با رعايت برخي اصول اداري ممكن است
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به بيان ديگر، مقامات دولتي حق . توانند بخشي از اختيارات خود را به مأموران زيردست خود تفويض كنند مقامات اداري فقط مي -
 .ندارند تمام اختيارات خود را به ديگري تفويض كنند، زيرا در اين صورت وجود خود آن مقام عبث خواهد بود

توانند اختيار  اختيارات اساسي و قائم به شخص خود را به ديگري تفويض كنند؛ مانند اينكه وزيران نمي مقامات دولتي حق ندارند -
در واقع مالك تشخيص اختيارات اساسي . حضور در مجلس جهت پاسخگويي به سؤاالت نمايندگان را به ديگري تفويض كنند

اين توضيح كه اختيارات اساسي داراي رنگ و بوي سياسي با  .، ماهيت آنها است)قابل تفويض(و غيراساسي ) قائم به شخص(
 .هستند، در حالي كه اختيارات قابل تفويض فقط جنبه اجرايي دارند

گردد، به طور مصرح  تفويض اختيار بايد كتبي و صريح بوده و ضمناً مبدأ زماني كه اختيارات به مأمور زيردست تفويض مي -
 .مشخص شود

ايت اصول مذكور، اختيارات خود را به ديگري واگذار نمايد، تفويض اختيارات برخي آثار اداري و حقوقي را به زماني كه مقام باالتر با رع
   . توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين آثار مي. همراه خواهد داشت

تواند اختيارات  هر موقع مقتضي بداند، مي رابطه حقوقي بين گيرنده و واگذاركننده اختيارات يك امر درون سازماني بوده و اختياردهنده) 1
  .واگذار شده را فسخ نمايد

تفويض اختيارات به معناي انتقال مسؤوليت اداري نبوده و چون تفويض اختيار يك امر سازماني است، واگذاركننده اختيارات همواره ) 2
  .باشد مسؤول اختيارات تفويض شده مي

  .باشد عمل تفويض و لغو اختيارات واگذارشده نميكننده، موجب ابطال  فوت مقام تفويض) 3
باشد، بنابراين رضايت و اراده گيرنده اختيارات الزم نبوده و بالفاصله پس از  با توجه به اينكه تفويض اختيار عمل حقوقي دوجانبه نمي) 4

  .شود تفويض اختيارات جزء تكاليف و وظايف اداري وي محسوب مي
  . تفويض اختيار بايد توأم با حق نظارت باشد؛ يعني مقام واگذاركننده اختيارات، حق نظارت بر مأمور گيرنده اختيارات را داشته باشد) 5

ضمن . به هرحال آشكار است تفويض اختيارات يك امر معمول اداري بوده و تابع برخي اصول اداري بوده و آثاري را به همراه دارد
  .كه ذكر آنها خالي از لطف نيست دارد )موانع(ها و ايرادهايي  تيارات مانند هر نهاد حقوقي مزيتاينكه تفويض اخ

هاي تفويض اختيارات اين است كه با به كار گرفتن مأموران زيردست موجب تكامل و آگاهي مستخدمين دولتي،  ترين مزيت مهم
گردد؛ از تراكم كارها در  باعث سرعت انجام امور در ارتباط با مراجعين اداري ميشود؛  اشان به كار مي باالرفتن كارايي آنها و افزايش عالقه

كند تا آنها وظايف اساسي خود را بهتر  كند؛ و با جلوگيري از اتالف وقت مديران و مقامات اداري، كمك مي واحدهاي اداري جلوگيري مي
  .انجام دهند

اين موانع گاه به مقام واگذاركننده اختيارات  .موانع و ايرادهايي نيز مواجه استهايي كه برشمرديم، تفويض اختيار با  اما عليرغم مزيت
، مالحظات سياسي ...)مانند تكبر، ترس از تزلزل مقام، نداشتن اعتماد به توانايي زيردستان  و (چنانكه عوامل ذهني و رواني  ؛شود مربوط مي

  .از جمله آنها هستند) نند مهم و يا محرمانه بودن امورما(و مالحظات فني 
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شود مانند فرار از مسؤوليت، فقدان اعتماد به نفس براي عمل به اختيارات  و گاهي نيز به مأمور گيرنده اختيارات مربوط مي
همچنين عدم وجود ضوابط و ه و شد شده، كمبود امكانات سازماني و منابع مالي و انساني جهت تحقق بخشيدن به اختيارات تفويض تفويض

  .ابزارهاي كافي براي ارزشيابي و تشويق افراد موفق
  .پردازيم اينك با خاتمه بحث حاضر، در ادامه به بررسي مقامات و واحدهاي سازماني متمركز كه در نقاط ديگر كشور قرار دارند، مي

  )از مركزخاج (تقسيمات كشوري هاي اداري مستقر در  مقامات و سازمان -2-1-2
هاي اداري خارج از مركز، افراد و واحدهاي اداري هستند كه از طرف قوه مركزي براي اداره نقـاط مختلـف    منظور از مقامات و سازمان

  .لذا مطالعه دقيق اين مقامات و واحدها منوط به اين است كه تقسيمات كشوري را بشناسيم. كشور منصوب شده و در محل حضور دارند
عناصر تقسيمات كشوري كه بر مبناي معيارهايي نظيـر   15/04/1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب  1مطابق ماده 

هسـتان، شـهر، بخـش، شهرسـتان و     روستا، داند،  تعيين شده... هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و  نصاب جمعيتي، عوامل طبيعي، مشابهت
  .باشد ن مياستا

بندي ارائـه شـده توسـط قـانون بررسـي       را طبق تقسيم) خارج از مركز(ات و واحدهاي اداري مستقر در محل بر اين اساس ما نيز مقام
هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيـت  كه  البته قبل از شروع بحث ذكر اين نكته ضروري است . نماييم مي

كـه   مگر ايجاد استان جديد .وزيران خواهد بود پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت باو تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، 
  1.برسد به تصويب مجلس شوراي اسالميبايد 

  استان و استاندار  -الف
جـوار بـا توجـه بـه      هم شهرستان محدوده جغرافيايي معين است كه از به هم پيوستن چند ستان بزرگترين واحد تقسيمات كشوري باا

. براي وجود هر استان حداقل يـك ميليـون نفـر الزم اسـت    . هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل شده است موقعيت
  2.ترين كانون طبيعي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن استان است همان استان است كه مناسبيكي از شهرهاي  نيز مركز استان

 وزيـران، بـا   شود و پـس از تصـويب انتصـاب او در هيـأت     استاندار از طرف وزارت كشور معرفي مي. استان تحت اداره استاندار است هر
جمهور و حكـم وزيـر    اندار نيز با پيشنهاد وزير كشور، تأييد رييسعزل است .شود امضاي حكم استانداري توسط رياست جمهوري منصوب مي

از آنجا كه استانداري، مقامي سياسي است لذا قانونگذار به وزارت كشور اجازه داده است در صورت لزوم اشخاصـي را   .گيرد كشور صورت مي
وظـايف و  توان  ا توجه به قوانين و مقررات كنوني ميهمچنين ب .كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند نيز به سمت استانداري منصوب كند

  .بندي كرد دسته» امنيتي«و » اداري«، »سياسي«هاي وي را در سه دسته وظايف و اختيارات  توان صالحيت اختيارات استاندار مي
  
    

  سياسي وظايف و اختيارات -1
                                                            

  .ريف و ضوابط تقسيمات كشورياقانون تع 9ماده  1و تبصره  13ماده  - ١
  .همان 9ماده  - ٢
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سياسـت عمـومي    انجامول نماينده عالي دولت و مسؤ يت خودورماستاندار در حوزه مأ ؛نمايندگي سياست عمومي دولت در استان -
يـك از وزيـران نيـز محسـوب      نيست، بلكه وي نماينده دولت و هـر  كشور استاندار تنها نماينده وزير بايد دقت داشت .دولت است

 .شود مي
استاندار نسبت به مستخدمين و مأمورين حوزه مأموريت خود، نظارت تام دارد و چنانچه  ؛مراقبت بر اعمال و رفتار مأموران دولتي -

در اين صورت براي رسيدگي به تقصير . ول را مطلع گرداندأموران مشاهده كند، بايد وزير مسؤخالفي از از رؤساي ادارات يا ساير م
بيني شده است، به  ي تسهيل امر نظارت توسط مقنن نيز پيشضمن آنكه تمهيدات الزم برا .به مركز احضار خواهد شد وي، مأمور
ها موظفند تغيير و تبديل رؤساي مركزي استان و مأموران را به اطالع استاندار برسـانند و ثانيـاً چنانچـه     وزارتخانهاي كه اوالً  گونه

ذكر دليل به وزير مربوط ارجاع دهـد و در صـوت    تواند مراتب را با استاندار تغيير يكي از رؤسا يا مأموران دولتي را الزم ببيند، مي
و دانشگاهيان  ، نهادهاي زيرنظر رهبرينظاميان، قضاتالبته الزم به ذكر است  .موافقت نسبت به تعيين جانشين اقدام خواهد شد

 .مستثني هستند استاندار از نظارت
نظـارت سـازماني دارد و چنانچـه بخواهـد      اسـتان  اداريدار نسـبت بـه واحـدهاي    ناستا ؛ها و ادرات دولتي نظارت عاليه بر سازمان -

استاندار بر كليه امور اداري و اجرايي به جـز دادگسـتري، ارتـش،    . همكاري نمايد واحدهاي ادارييس در موضوعات با ري تواند مي
 . سپاه و دانشگاه نظارت تام و عاليه دارد

انـد و   ها پراكنـده شـده   ها در استان ها بر خالف سفارتخانه نسولگريك ؛ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان سياسي و كنسولي محل -
 .ارتباط رسمي و اداري با آنها از طريق استاندار است

منظور از انتخابات، انتخابات رياست جمهوري، مجلس شـورا،   حدود قوانين و مقررات وزارت كشور؛نظارت بر برگزاري انتخابات در  -
  .است كه بايد از طريق استاندار بر اين انتخابات نظارت شود پرسي مههمجلس خبرگان، شوراهاي محلي و 

  اداريوظايف و اختيارات  -2
 عملكـرد تابعه خود رياست عاليه دارد و فرمانداران مكلفند گزارش  استاندار بر فرمانداران ؛رياست و نظارت بر فرمانداران تابع خود -

موظف است دولت را مرتباً از گزارش اوضاع و احوال محـل مأموريـت خـود     استاندارهمانگونه كه  .خود را مرتباً به استاندار بدهند
 .آگاه سازد

ر مكلف است حوزه مأموريت خود را حداقل سـالي دو بـار بازديـد نمايـد و نقـايص و      ااستاند ؛محل مأموريت خود ازمرتب  بازرسي -
 .مشكالت كارها را در محل حل نمايد

هاي عمراني و عمومي در حـوزه مـأموريتي خـود     استاندار در اجراي برنامه عمراني و عمومي استان؛هاي  نظارت و مراقبت بر برنامه -
 .خواهد بودنظارت كامل دارد و در صورت اختالف بين استاندار و وزارتخانه، نظر رئيس جمهور قاطع 

  .قوانين و مقرراتاجراي تصميمات شوراي استان در حدود  -
  امنيتي وظايف و اختيارات -3
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وظـايف  . بار تشكيل دهـد  روز يك 15موظف است شوراي تأمين استان را هر  منيت در استان است و در همين راستاول ااستاندار مسؤ
  :شورا به قرار زير استاين 

 .امنيتي و سياسي و اجتماعي استان هاي مربوط به امور بندي و بررسي اخبار و گزارش عجم -
 .ملي امنيتعالي ان به شوراي است...  گزارش وضعيت امنيتي، سياسي و -
 .مليامنيت  عالي ايجاد هماهنگي با شوراي -
 .ها در زمينه امنيت استان تعيين حدود وظايف هر يك از ارگان -
 .هاي تابع ها و بخش برقراري ارتباط با شوراي تأمين شهرستان -

 سياسـي وزيران مسـؤوليت   جمهور و هيأت برابر رييسدر پايان الزم به يادآوري است، استاندار به عنوان نماينده عالي سياسي دولت در 
  .داشته و به همين دليل بايد پاسخگوي ايرادات وزير كشور باشد

 و فرماندار شهرستان -ب

اي  جـوار كـه بـه گونـه     شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين است كه از به هم پيوستن چند بخـش هـم  
نظر عنصر جمعيت  ها از  شهرستان .تشكيل شده است ،باشند طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي همگن ميهمگي از نظر عوامل 

 80000شهرستان با تراكم متوسـط بـا جمعيـت بيشـتر از     ؛ نفر 120000شهرستان با تراكم زياد با جمعيت بيشتر از : باشند ميبه سه قسم 
 1.شـود  مـي تشـكيل  نفر  80000كمتر از جمعيت مرزي و كويري با جزايري، م جمعيت، دور افتاده، در موارد استثنايي كه در نقاط ك؛ و نفر

  2.آن شهرستان است... ترين كانون طبيعي، اقتصادي، فرهنگي و مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب
تواند  طرف وزارت كشور با جلب نظر استاندار منصوب مي شود و ميبه موجب قانون فرماندار از . هر شهرستان تحت اداره فرماندار است

  .دهد فرماندار وظايف خود را زير نظر استاندار انجام مي. باشند انتخاب شود از ميان افرادي كه داراي سابقه رسمي خدمت به دولت نمي
 محـل مأموريـت خـود؛ برخـي از ايـن      حدوده شهرسـتان مانند اختيارات استاندار است البته در متقريباً ه ،وظايف و اختيارات فرماندار

  .توان به شرح زير نام برد وظايف را مي
واحـدهاي سـازماني زيرنظـر    رات كشوري شهرستان نظارت دارد به جز افرماندار بر تمام اد نمايندگي سياسي دولت در شهرستان؛ -

   .مؤسسات عمومي غيردولتيها و  دادگاهمقام رهبري، 
ها و ل دولتي مكلفند يك نسـخه از دسـتور  ها و ادارات مستق وزارتخانه ؛مقررات و نظارت بر اجراي آنها در شهرستانابالغ قوانين و  -

دولت در شهرستان اسـت، بايـد    عاليها را به استاندار بفرستند تا توسط او به فرماندار ابالغ شود و چون فرماندار نماينده  بخشنامه
 .وليت اجراي آنها را در بين مؤسسات و ادارات به عهده گيردؤو خود مسمقررات را به اطالع اهالي برساند 

 .اين رسيدگي جنبه تحقيقي و تفتيشي دارد و نه جنبه قضايي ؛سيدگي به شكايات مردمر -

                                                            
  ..شود ي اسالمي تشكيل ميبا تصويب مجلس شورا 50000وزيران و شهرستان با جمعيت كمتر از  با تصويب هيأت 80000نفر و كمتر از  50000تر از با جمعيت بيش شهرستان - ١
  .قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 7ماده  - ٢
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ول حفظ نظم عمومي و برقراري امنيت در شهرستان است و نيروهاي انتظامي مكلفنـد  فرماندار مسؤ حفظ نظم عمومي شهرستان؛ -
  .حوادث محلي را به اطالع فرماندار برسانند هرگونه

 .و شوراهاي محلي ها دهستان ،ها بخشها،  شهرداري رنظارت ب -
رياسـت   .به منظور ايجاد هماهنگي بين ادارات شهرستان، شورايي به نام شوراي اداري شهرسـتان وجـود دارد  ذكر است،  بهضمناً الزم 
به منظور مساعدت فرمانـدار در انجـام دادن    فقط نبوده و ءاالجرا الزماساساً ، شود اتخاذ مي شورا ي كه توسطتصميماتبوده و شورا با فرماندار 

  .باشد مي شوظايف

  و بخشدار بخش -ج
چنـدين مزرعـه،     جـوار مشـتمل بـر    چند دهستان هم نبخش واحدي است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست

، آورد مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصـادي و سياسـي واحـد همگنـي را بـه وجـود مـي       
ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده  مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسب  1.شود تشكيل مي

  2.شود مي  شناخته
البتـه  . نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار و حكم وزير كشور خواهد بـود  .دارددر رأس هر بخش، بخشدار قرار 

   .تفويض كندبه استانداران اختيار خود را  تواند مي وزير كشور
  :ترين اين وظايف عباتند از مهم. همان وظايف فرماندار است البته در محدوده بخش وظايف و اختيارات بخشدار

  .اعمال دهداران و نظارت بر رسيدگي -
 .دولت در بخش هاي سياست اجراي -
 .واقع در حوزه مأمويت نظارت بر شوراهاي محلي -
 .انجام امور انتخابات در بخش -
  .گردد بخش تشكيل ميبه منظور هماهنگي بين ادارات رياست شوراي بخش؛ اين شورا  -

  و دهدار دهستان -د
جـوار كـه از لحـاظ طبيعـي، سياسـي،       است كه از به هم پيوستن چند روستا، مكان و مزرعـه هـم   يمحدوده جغرافيايي معيندهستان 

مركـز   3.شـود  ، تشـكيل مـي  گيرند دي جاي ميريزي، در شبكه واح رساني و برنامه اجتماعي و فرهنگي همگن بوده و از حيث امكانات خدمت
  1.شود ترين مركز خدمات روستايي آن دهستان محسوب مي دهستان روستايي از همان دهستان است كه مناسب

                                                            
  :تراكمي به شرح زير تقسيم شده است  شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه جمعيتحداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط  - ١

  .رنف 30000مناطق با تراكم زياد  -الف  
  .نفر 20000مناطق با تراكم متوسط  -ب 

دوازده هـزار نفـر جمعيـت بـا تصـويب       جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حـداقل  در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي البته 
  .الذكر باشد فوقتواند كمتر از ميزان  و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي وزيران هيأت

  .كشوريابط تقسيمات وض وقانون تعاريف  6ماده  - ٢
  :شود حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي ٣

  .نفر 8000تراكم زياد  -الف 
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   .گردد شود، اداره مي كه از طريق مقامات استاني منصوب ميدهستان توسط دهدار 
ذكـر  مبدأ تقسيمات كشوري به عنوان  روستادر پايان اين بحث الزم به ذكر است، اگرچه در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 

است كه توسـط   دهيار و همانگونه كه بعداً خواهيم ديد اداره آن نيز بر عهده واحدي از تقسيمات كشوري نيستدر واقع روستا  وليگرديده، 
  .شود تا انتخاب ميشوراي اسالمي روس

  متمركزغيرنظام اداري  -2-2
 »عدم تمركز فني«و يا  »عدم تمركز محلي«آن ممكن است به صورت  نظام اداري غيرمتمركز به معناي واقعي گفتيمپيش از اين 

در سيستم عدم  و واحدهايي كه» محلي) شوراهاي(هاي  سازمان«يابد،  واحدهايي كه در سيستم عدم تمركز محلي شكل مي .ظهور يابد
  .شوند ناميده مي» اي غيردولتي و نظام حرفه مؤسسات عمومي«تمركز فني وجود دارند، 

  .پردازيم هاي محلي و مؤسسات عمومي در نظام حقوق اداري ايران مي بنابراين در اين بخش به بررسي جايگاه سازمان
  

  محلي) شوراهاي(هاي  سازمان -2-2-1
شود كه داراي شخصيت حقوقي  اداري متشكل از ساكنين يك منطقه جغرافيايي معين اطالق ميهاي محلي به واحدهاي  سازمان

ها تحت عنوان  در نظام حقوق اداري ايران، اين سازمان. مستقل از واحد مركزي بوده و اداره امور و خدمات محلي را به عهده دارند
و  01/03/1375مصوب » ات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهردارانقانون تشكيالت، وظايف و انتخاب«و بر اساس » شوراهاي اسالمي«

  .كنند هاي بعدي آن فعاليت مي اصالحيه
هاي آن، به بررسي نظام انتخاباتي، اقسام شوراها و وظايف  لذا در سطرهاي آتي سعي خواهيم نمود با توجه به قانون مذكور و اصالحيه

  .مي و اعضاي آنها بپردازيمآنها و همچنين نحوه نظارت بر شوراهاي اسال

  نظام انتخاباتي -الف
پس بايد دقت  2.شوند انتخاب مي ي مردماعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا

اسالمي به طور غيرمستقيم  شوند و اعضاي ديگر شوراهاي داشت، فقط اعضاي شوراي روستا و شهر به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي
  .شوند انتخاب مي

   كنندگان شرايط انتخاب -1
  .كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند انتخاب

 .است؛ شرط تابعيت اعم از تابعيت اصلي و اكتسابي تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران -
 .سال تمام در روز اخذ رأي 18حداقل سن داشتن  -

                                                                                                                                                                                                                             
  .نفر 6000تراكم متوسط  -ب
  .نفر 4000تراكم كم  -ج
  .ابط تقسيمات كشوريوض وقانون تعاريف  3ماده  - ١
  .تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهردارانقانون   17ماده  - ٢
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كساني كه محل البته در مورد  .اخذ رأي، به استثناي شهرهاي باالي يكصد هزار نفر جمعيتسكونت حداقل يك سال در محل  -
 افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از است، چنانچهكار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه 

 1.دوزه رأي دهنتوانند در همان ح انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي 

اي مواجه است، در عمل اين شرط  البته با توجه به اينكه احراز شرط سكونت در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر با مشكالت عديده
  .گيرد چندان مورد توجه و كنترل برگزاركنندگان انتخابات قرار نمي

  شوندگان شرايط انتخاب -2
شوندگان مطابق  شرايط انتخاب. بيني كرده است  تري را پيش  تر بوده و شرايط مشكل  حتاطشوندگان با م  مقنن در تعيين شرايط انتخاب

  .باشد موارد زير مي... قانون تشكيالت، وظايف و  26ماده 
اشخاصي كه  2قانون مدني 982در خصوص اين شرط برخي معتقدند با توجه به ماده ؛ تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  -

توانند عضو شوراهاي  توانند به عضويت شوراهاي استان، شهرستان و شهر درآيند و فقط مي تابعيت آنها اكتسابي است، نمي
، به ...مؤخر بودن قانون تشكيالت، وظايف و خاص و و  تابعيتاطالق شرط  رسد ميليكن به نظر  3.اسالمي روستا و بخش شوند

. الزم شمرده است شوراهاي اسالمي كشوركليه تابعيت ايراني را براي انتخاب شدن در قط دارا بودن فاين معناست كه قانونگذار 
تواند به عضويت هر يك از شوراهاي   بنابراين از ديدگاه ما هر فردي كه داراي تابعيت ايراني اعم از اصلي و يا اكتسابي باشد، مي

الرعايه باشد، ضروري  قانون مدني همچنان الزم 982بر اين است كه ماده اسالمي كشور انتخاب شود و در صورتي كه نظر مقنن 
    .  است اين امر را به طور مصرح بيان نمايد

 .نام در زمان ثبت سال تمام 25حداقل سن داشتن  -
ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري «رسد با وجود شرط   به نظر مي 4؛اعتقاد و التزام عملي به اسالم و واليت مطلقه فقيه -

ديگر نيازي به بيان اين شرط نبود، زيرا ابراز وفاداري به قانون اساسي خود به معناي اعتقاد به اسالم و واليت فقيه » اسالمي ايران

                                                            
 .27/08/1386اصالحي همان، مصوب  25ماده  - ١
منـد   بهـره  اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقـرر اسـت  «: دارد مقرر مي 14/08/1370مصوب  قانون مدنياصالحي  982ماده  - ٢
  :زير نائل گردند توانند به مقامات شوند ليكن نمي مي

  .رياست جمهوري و معاونين او  -
  .هشوراي نگهبان و رياست قوه قضائي عضويت در -
  .وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري -
  .عضويت در مجلس شوراي اسالمي -
  .عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر -
  .قضاوت -
  .عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي -
  ».تصدي پستهاي مهم اطالعاتي و امنيتي -
  .111ص  پيشين،امامي، محمد و استوار سنگري، كورش؛  - ٣
  .»الم بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشندهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اس اقليت« ،...قانون تشكيالت، وظايف  26ماده  1مطابق تبصره  - ٤
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وجبات اعمال ساليق شخصي را فراهم به خصوص اينكه احراز اعتقاد كه يك امر رواني و دروني است، مشكل بوده و م. باشد مي
 .    آورد مي

 .ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -
بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي باالي  دارا -

جمعيت، داشتن حداقل  نفر هزار  آن براي شوراي شهرهاي تا بيستديپلم يا معادل  دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق
 1.جمعيت نفر مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي باالي بيست هزار

 2.دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان -

  ها ها و ممنوعيت محروميت -3
محروميت اين افراد  در واقع. افراد به دليل مقام و شغل خود از عضويت در شوراهاي اسالمي كشور محروم هستند برخيمطابق قانون 

توانند براي   ، ميپست شاغل نباشند  دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آنبه طور نسبي بوده و اگر 
ذكر شده ... وظايف و  ،قانون تشكيالت 28ماده  2و  1مصاديق اين مقامات به طور حصري در بند . ندانتخابات شوراهاي اسالمي داوطلب شو

رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي از جمله اين مقامات و مشاغل عبارتند از . است
رين وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رييس قوه قضاييه و معاونين و مشاو شوراي نگهبان، رييس

سازمان بازرسي كل كشور، رييس دانشگاه آزاد اسالمي، استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و   ديوان عدالت اداري، رييس
  3.، قضاتها ها، داديارها، بازپرس نمعاونين آنان، بخشداران، دادستا

برخي ديگر از افراد به دليل سوابق سياسي و كيفري خود، به طور مطلق از داوطلب شدن براي انتخابات شوراهاي  عالوه بر اين،
  .بيان شده استبه شرح زير ... قانون تشكيالت، وظايف و  29موارد ممنوعيت در ماده . اسالمي كشور ممنوع هستند

  .اند به تشخيص مراجع ذيصالح رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشتهكساني كه در جهت تحكيم مباني  -
 .اند كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده -
 .ها از طرف مراجع صالحه اعالم شده باشد هايي كه غير قانوني بودن آن ها و گروهك وابستگان تشكيالتي به احزاب، سازمان -
 .اند مي ايران محكوم شدهكساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسال -
 .محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي -
 .محكومين به حدود شرعي -
 .محكومين به خيانت و كالهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي -
 .مشهوران به فساد و متجاهران به فسق -

                                                            
  .27/08/1386اصالحي همان، مصوب  26ماده  - ١
  .همان - ٢
قـانون   14مـاده   خابات شوراهاي اسالمي داوطلـب شـون، زيـرا مطـابق    توانند براي انت هاي مذكور در قانون نباشند، مي بنابراين كارمندان دولت در صورتي كه جزو مقامات و پست - ٣

   .    شود ، عضويت در شوراهاي اسالمي شغل محسوب نمي...تشكيالت، وظايف و 
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 .قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد -
 .قانون اساسي باشند) 49(كه به حكم دادگاه مشمول اصل  محجوران و كساني -
هاي حزب  هاي انصاف، رؤساي كانون هاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه اعضاي انجمن (وابستگان به رژيم گذشته از قبيل  -

 ).به رژيم گذشته هاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس رستاخيز و

نخست اينكه افراد مذكور در اين بندها بايد به موجب . ضروري استذكر دو نكته  91و عبارت نخست بند  7، 6، 2در رابطه با بندهاي 
مكرر قانون مجازات اسالمي  62ماده  1تبصره محكوم و به طور تبعي از حقوق اجتماعي مذكور در » حكم قطعي محاكم صالح قضايي«

   2.شده باشندمحروم 
مبين آن است كه محكومين موضوع بندهاي فوق به طور ... قانون تشكيالت، وظايف و  29نكته ديگر آنكه اگرچه ظاهر الفاظ ماده 

زماني است كه محكوميت كيفري آنها تا شوند، ولي به نظر ما ممنوعيت اين افراد فقط  دايم از حق عضويت در شوراهاي اسالمي محروم مي
مند  مكرر قانون مجازات اسالمي، افراد پس انقضاي مدت تعيين شده در اين ماده از حقوق اجتماعي بهره 62زيرا مطابق ماده . باشد مؤثر مي

تواند براي  براي مثال فردي كه به دليل ارتكاب جرايم مشمول حد به شالق محكوم شده است، يك سال پس از اجراي حكم مي 3.شوند مي
  .  مي داوطلب شودانتخابات شوراهاي اسال

هاي انتخابيه تحت  شدن در حوزههاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب  اعضاي هيأتدر پايان اين بحث الزم به ذكر است، 
  4.اند وليت خود محرومؤمس
  كيفيت برگزاري انتخابات -4

و به همين دليل نهادهاي متفاوتي را براي تحقق بخشيدن گذار اجراي انتخابات و نظارت بر آن، دو موضوع عليحده بوده  از نظر قانون
بر عهده مجلس شوراي اسالمي عهده وزارت كشور و نظارت بر انتخابات را  اجراي انتخابات را برمقنن . بيني كرده است به اين امور پيش

   .نماييم از اين رو ما هم اين دو بحث را به طور جداگانه مطرح مي .نهاده است
اين تكليف  نيز وزارت كشوراگرچه  .انتخابات شوراهاي اسالمي كشور به عهده وزارت كشور است گفتيم اجراي :انتخابات اجراي) الف

به منظور برگزاري  ، ...قانون تشكيالت، وظايف و  33و  32مطابق ماده توضيح اينكه . دهد انجام مي» هاي اجرايي هيأت«قانوني را از طريق 
و   يس آموزش و پرورشياره ثبت احوال، ريس اديفرماندار و عضويت ربه رياست  »شهرستان  ييهيأت اجرا«ت شوراهاي اسالمي شهر، انتخابا

به رياست بخشدار و »  ي بخشيهيأت اجرا«براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي روستا، و  هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان

                                                            
  .است» قاچاقچيان مواد مخدر«منظور عبارت  - ١
هايي است كه اعضاي آن بـه موجـب    ها و شوراها و جمعيت مكرر قانون مجازات اسالمي، يكي از مصاديق حقوق اجتماعي عضويت در كليه انجمن 62ماده  1مطابق بند ب تبصره  - ٢

   .شوند قانون انتخاب مي
  :شود، به شرح ذيل است ، مدتي كه محكوميت كيفري افراد مؤثر بوده و موجب محروميت آنها از حقوق اجتماعي ميآن 2و تبصره  مكرر قانون مجازات اسالمي 62مطابق ماده  - ٣
  .پس از اجراي حكممحكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال   -
  .محكومان به شالق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم - 
  .محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم - 
   .شود حكم رفع مي ف اجرايچنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توق - 

  ... .قانون تشكيالت، وظايف و  27ماده  - ٤
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كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش   و مسؤول جهاد ثبت احوال و آموزش و پرورش ادارهعضويت نمايندگان 
   1.شود تشكيل مي

باشند؛ تأييد صالحيت داوطلبان و  هاي اجرايي به طور كلي داراي دو وظيفه مي هيأت بيانگر آن است كهدر مواد قانون  يقدقجستاري 
  .انتخابات برگزاري

هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسالمي صالحيت موظف است به منظور احراز  شهرستان هيأت اجرايي: تأييد صالحيت داوطلبان )1
داوطلبان  ولي در مورد .از قبيل اداره اطالعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعالم نمايد ربط   ذيحسب مورد از مراجع   شهر،

هيأت  ،دباش 29در ماده مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور  ، فقط در صورتي كه داوطلبات شوراهاي اسالمي روستاشركت در انتخاب
  2.نمايد مياستعالم  ربط   ذيحسب مورد از مراجع بخش  اجرايي
از تاريخ دريافت  ظرف هفت روز است موظفرا دريافت كرد،  نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان اينكه هيأت اجرايي مربوطه، پس از 
هاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صالحيت  هيأتنظر  اگر  3.نتيجه را اعالم نمايند  به صالحيت داوطلبان رسيدگي و پاسخ

روز از  7ظرف هيأت نظارت مربوطه چنانچه  ضمناً. استو قطعي  شهرستان معتبربخش و هاي نظارت  تأييد هيأت پس از باشد، داوطلبان
مالك عمل معتبر تلقي شده و درباره داوطلب يا داوطلبان اعالم نكند، نظر هيأت اجرائي نظر خود را ، نظر هيأت اجراييتاريخ دريافت 

  4.خواهد بود
از روز   4ظرف مدت  حق دارندكه صالحيت آنها رد شده  افرادي باشد، هاي اجرايي مبني بر رد صالحيت داوطلبان نظر هيأت اگرولي 

 5.صالح تسليم كنندبه هيأت نظارت از طريق هيأت اجرايي مربوطه و يا مستقيماً شكايت خود را  ،تاريخ اعالم اسامي نامزدهاي انتخاباتي
نظر . نمايد  و نتيجه را به هيأت اجرايي اعالم كرده رسيدگي ،روز از تاريخ دريافت شكايات 10ظرف مدت  مربوطه بايستيهيأت نظارت 

  . خواهد بوداالجرا  هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و الزم
اي كه وظايف و تكاليف  باشند؛ به گونه  اجرايي نهاد اصلي برگزاركننده انتخابات شوراهاي اسالمي كشور مي هاي هيأت: برگزاري انتخابات) 2

هاي  توان امور زير را از وظايف هيأت  اما به طور خالصه مي. ع استقانوني هيأت اجرايي در رابطه با برگزاري انتخابات بسيار عام و وسي
  .اجرايي در برگزاري انتخابات برشمرد

  .ثابت و سيار نام و اخذ رأي شعب ثبت استقرارمحل تعداد و تعيين  -
، يك هفته ...نام و  بتمحل شعب ث، كنندگان شرايط انتخاب  ،اوقات اخذ رأي ،برگزاري انتخابات تاريخانتشار آگهي انتخابات حاوي  -

 6.قبل از روز اخذ رأي

 1.نام و اخذ رأي و معرفي آنها به فرماندار و يا بخشدار جهت صدور حكم انتخاب اعضاي شعب ثبت -

                                                            
  .همان 33و  32يك مواد   ك؛ به تبصره.براي مالحظه نحوه انتخاب معتمدين محل ر - ١
  .و تبصره يك همان 46ماده  - ٢
  .همان 47ماده  - ٣
  .27/08/1386همان، مصوب  اصالحي 48ماده  - ٤
  . همان 50ماده  1؛ تبصره .اسالمي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند  به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورايبايد شكايت خود را اوطلبان شوراي اسالمي روستا د - ٥
  .همان 39ماده  - ٦
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  2.مسؤوليت صحت برگزاري انتخابات -
 3.نام و اخذ رأي، يك روز قبل از اخذ رأي مهيا نمودن محل ثبت -

  4.صالحيت داوطلبان و يا نتايج انتخاباتدريافت شكايت افراد در رابطه با رد  -
  5.گردد در نهايت الزم به ذكر است، تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت مطلق آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي

يأت ه«به اين منظور مجلس شوراي اسالمي . نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي با مجلس شوراي اسالمي است: نظارت بر انتخابات) ب
كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از  ي متشكل از سه نفر از اعضارا كه بر امر انتخابات شوراهاي اسالمي كشوري  »نظارتمركزي 

  6.دهد تشكيل مي باشد، مي 90كميسيون اصل  ياعضا
سه نفر از نمايندگان مركب از كه  »هيأت عالي نظارت استان«، به منظور نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي در هر استانسپس 

در هر شهرستان نيز هيأت عالي نظارت استان و  7دگرد ميهيأت مركزي نظارت تشكيل  با نظر است، شوراي اسالمي آن استان  مجلس
هيأت نظارت شهرستان براي هر بخش،  همچنين 8.دده آن شهرستان تشكيل مي نفر از معتمدين  5 با حضوررا  »هيأت نظارت شهرستان«
  9.دهد تشكيل مي روستابراي نظارت بر انتخابات  است، مركب از سه نفر معتمد محلي را كه» نظارت بخشهيأت «

هيأت عالي نظارت «، »هيأت مركزي نظارت«هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي عبارتند از  بنابراين در حل حاضر، هيأت
  .»هيأت نظارت بخش«و » هيأت نظارت شهرستان«، »استان

نظارت كامل داشته و تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا با اين هيأت  كيفيت انتخابات روستاهاي حوزه خودنظارت بخش بر  هيأت
  .  كند است؛ در صورت تأييد انتخابات توسط هيأت نظارت بخش، بخشدار نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسالمي روستا را اعالم مي

كيفيت انتخابات شهرهاي حوزه خود نظارت كامل داشته و در خصوص صحت انتخابات شوراهاي شهر هيأت نظارت شهرستان نيز بر 
هيأت نظارت شهرستان به شكاياتي كه افراد در ضمناً . كند در صورت تأييد انتخابات، فرماندار نتيجه اخذ رأي را اعالم مي. كند اعالم نظر مي

  .كند روز رسيدگي و نظر نهايي خود را اعالم مي 15ف مدت ظر، دارندنتيجه انتخابات شوراهاي روستا خصوص 
در خصوص  كسي  نانچههمچنين هيأت نظارت عالي استان بر كيفيت انتخابات در تمام حوزه انتخابيه خود نظارت كامل دارد و چ

روز نظر نهايي خود را  15نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت عالي به هيأت  ،شكايت داشته باشد نتيجه انتخابات شوراهاي شهر

                                                                                                                                                                                                                             
  .همان 40ماده  - ١
  .همان 42ماده  - ٢
  .همان 44ماده  - ٣
  .همان 52و ماده  50ماده  2تبصره  - ٤
  .رجوع كنيد... قانون تشكيالت، وظايف و  38تا  36هاي اجرايي به مواد  براي مشاهده تركيب و نحوه تشكيل جلسات هيأت - ٥
از در صورتي كه به تعداد الزم ، مذكور ضمناً مطابق تبصره ماده؛ 29/04/1365مصوب  مزبور شوراهايقانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري و انتخابات   73ماده  - ٦

  .كند نفر را انتخاب مي 5مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب  ،باشدوجود نداشته هاي مذكور داوطلب  كميسيوناعضاي 
  .همان 74ماده  - ٧
  .همان 75ماده  - ٨
  .هيأت وزيران 16/04/1381مصوب  روستا و بخش اسالمينامه اجرايي انتخابات شوراهاي  آيين 42ماده  - ٩



رتسگ قح،يقوقح تالاقم رشن هاگياپ رد هدش رشتنم   39 

 

پس از تأييد هيأت عالي نظارت استان  روستا،شوراهاي عالوه بر اين، توقف و يا ابطال انتخابات شعب اخذ رأي در انتخابات . كند مياعالم 
  .ممكن است

ارت بر انتخابات سراسر كشور؛ توقف و يا ابطال انتخابات شعب اخذ نظ: اما وظايف و اختيارات هيأت مركزي انتخابات عبارت است از
هاي اجرايي و مباشرين  اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأترأي در انتخابات شوراهاي شهر؛ 

  .هاي مربوط به انتخابات م هيأتظر در تمااتعيين ناعالم نظر قطعي؛ ها و  شكايات و پرونده بهرسيدگي ؛ وزارت كشور
هاي نظارت، بازوهاي اجرايي  نهاد اصلي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي بوده و ساير هيأت» هيأت مركزي نظارت«با اين اوصاف، 

  .باشند هاي انتخابيه كشور مي اين نهاد در حوزه
جهت بازرسي و كنترل جريان  را مأموريني تواند نيز مي رت كشوروزاهاي نظارت،  در پايان اين بحث الزم به ذكر است، عالوه بر هيأت

           1.دهاي انتخابيه اعزام نماي حوزه  انتخابات به طور ثابت يا سيار به

  اقسام شوراها و وظايف آنها - ب
روستا، شوراي اسالمي  شوراي اسالمي: ، در حال حاضر شوراهاي اسالمي كشور عبارتند از...با توجه به قانون تشكيالت، وظايف و 

  .ها بخش، شوراي اسالمي شهر، شوراي اسالمي شهرستان، شوراي اسالمي استان و شوراي عالي استان
  .نماييم بنابراين در اين مبحث تشكيالت و وظايف و اختيارات هر يك از شوراهاي مذكور را بررسي مي

  شوراي اسالمي روستا  -1
 ي كهروستاهايدر و  البدل عضو اصلي و دو نفر علي سه نفردارند، نفر جمعيت  1500تا  ي كهروستاهايدر تعداد اعضاي شوراي اسالمي 

  .دخواهد بو البدل عضو اصلي و سه نفر علي پنج نفر ،دارند نفر جمعيت 1500بيش از 
از . رابطه با امور محلي روستا دارد، شوراي اسالمي روستا وظايف و اختيارات متعددي در ...قانون تشكيالت، وظايف و  68طبق ماده 

  .توان به موارد زير اشاره كرد  جمله اين وظايف و اختيارات مي
 .هاي شوراي اسالمي روستا نظارت بر حسن اجراي تصميم -
د برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مور براي احداث، اداره، نگهداري و بهره ربط   ذيوالن سؤهمكاري با م -

 .حدود امكانات  نياز روستا در
به سؤاالت و جلب مشاركت و خودياري مردم براي   تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ  -

 .سال و با پانزده روز اعالم قبلي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در
 .مقررات ساخت و ساز  اي فرسوده و ضوابط ومشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافته -
 .هاي روستا دارايي  نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و -
م؛ ظاهر الفاظ قانون مبين اين و معرفي به بخشدار جهت صدور حكانتخاب فردي ذيصالح به سمت دهيار براي مدت چهار سال  -

 .ر تشريفاتي بوده و پس از معرفي دهيار، حكم وي بايد صادر گردداست كه صدور حكم توسط بخشدار يك ام
                                                            

  ... .قانون تشكيالت، وظايف و  66ماده  - ١
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 .به بخشدار جهت صدور حكم عزلاعالم و  ي شورااكثريت اعضا عزل دهيار با رأي -
  :باشد به شرح زير مي به عنوان يكي از مقامات معرف سيستم اداري غيرمتمركز، ظايف دهياروبرخي الزم به ذكر است 

 .روستااجراي مصوبات شوراي  -
 .و مقررات عمومي اعالم فرامين و قوانين -
 .سجلي و اسناد و امالك  جهت ثبت وقايع چهارگانه هاي ثبت احوال و اسناد در همكاري با سازمان -
 .طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا برداري منابع در جهت حفظ، نگهداري و بهره ربط   ذيهمكاري با مسؤولين  -
 1.قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز  ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدودهتشكيل پرونده براي  -

   بخششوراي اسالمي  -2
از بين نمايندگان منتخب شوراهاي  باشد مي البدل عضو اصلي و سه نفر عضو علي آن پنج نفر يكه اعضا شوراي بخش ،در هر بخش 

باشد و در صورتي   از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشتهالبته  . شود روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي
در . شد شوراهاي روستاها انتخاب خواهند يشوراي بخش از ميان مجموع اعضا ياعضا ،كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد

   2.يك نفر انتخاب گرددحداقل بايد از هر روستا  هر حال
ترين وظايف و  در زير برخي از مهم .شوند انتخاب مياعضاي شوراي اسالمي بخش به طور غيرمستقيم  بايد توجه داشت، بنابراين

  .شود اختيارات شوراي بخش نام برده مي
 .م بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخشايجاد هماهنگي الز -
 .نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني -
واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل   حل و فصل مشكالت و اختالفات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي -

 .پيگيري قضايي نيست
 .باشند كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي ها و روستاهايي ها و آبادي مستقل، مكانايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع  -

  شهرشوراي اسالمي  -3
  .باشد البدل شوراي شهر به شرح زير مي تعداد اعضاي اصلي و علي

  .لالبد علي  پنج عضو اصلي و دو عضو :شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت -
 .البدل سه عضو علي  هفت عضو اصلي و :پنجاه هزار نفر جمعيتزار نفر تا شهرهاي از بيست ه -

  .البدل عضو علي  نه عضو اصلي و چهار :هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيتشهرهاي از پنجاه  -
  .البدل پنج عضو علي  يازده عضو اصلي و :زار نفر تا دويست هزار نفر جمعيتشهرهاي از يكصد ه - 
 .البدل و شش عضو علي  سيزده عضو اصلي :فر تا پانصد هزار نفر جمعيتشهرهاي از دويست هزار ن - 

                                                            
  .همان 66ماده  - ١
  .همان 5ماده  - ٢
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  .البدل هفت عضو علي  پانزده عضو اصلي و :هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيتشهرهاي از پانصد  - 
  .البدل بيست و يك عضو اصلي و هشت عضو علي :شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت - 

  .البدل بيست و پنج عضو اصلي و ده عضو علي :شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت -
  1.البدل سي و يك عضو اصلي و دوازده عضو علي :شهر تهران -

 .رسد، وظايف و اختيارات تمامي شوراهاي شهر يكسان است  عليرغم تفاوت تعداد اعضاي شوراهاي شهر كه امري منطقي به نظر مي
  2.باشد و اختيارات شوراهاي شهر موارد زير مي برخي از وظايف

پيشنهاد  با ها جمعيت بيش از دويست هزار نفر و مراكز استان داراي يشهرداران شهرها؛ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال -
 كه هايي بست بنالبته . شوند مي انتخابشهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار   شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير

ايجاد شد، سبب گرديد مقنن ) وزير كشور و استاندار(براي انتخاب شهردار به دليل تفاوت نظر شوراها و مقامات مركزي  بعدها
استانداران موظفند   وزير كشور و. كند شهردار موردنظر خود را انتخاب مي ...شوراي شهر «: متن قانون را اصالح كرده و مقرر نمايد

در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد  . دار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايندحكم شهر
اصرار شوراي شهر بر نظر   نمايد، در صورت شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي شرايط تعيين

هيأت مذكور   .ارجاع خواهد شد ربط   ذيشهر به هيأت حل اختالف   وع توسط شورايقبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موض
االجراء  الزم) وزارت كشور و شوراي اسالمي شهر (طرفين   گيري بوده و تصميم آن هيأت براي ظرف پانزده روز مكلف به تصميم

تواند  مي  نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار هيأت حل اختالف نظر خود را اعالم ننمايد،  چنانچه در مدت مقرر،. باشد مي
   3».اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد

. گيرد صورت مي... قانون تشكيالتف وظايف و  73عزل شهردار با رعايت ماده  ؛شهردار با رعايت مقررات قانوني) عزل(بركناري  -
يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته  مطابق اين ماده هرگاه

كتبي از ال ؤ، موضوع به صورت ستذكراتدر صورت عدم رعايت . شورا به شهردار تذكر خواهند داد  رييس از طريقباشند ابتدا 
 العاده ، در جلسه عادي يا فوقسؤال ابالغ تاريخ ظرف ده روز ازايد شهردار بو  شود ه ميبه شهردار اطالع دادرييس شورا  طريق

، كننده تشخيص داده نشود يا پاسخ وي قانع نيابد وحضور در جلسه چنانچه شهردار  . پاسخ دهدال ؤو به س حاضر شده شورا 
در اين جلسه . شود ، ارائه مياستحداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده   جلسه ديگري به صورت استيضاح كهموضوع در 

اعضا رأي   در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل. شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد پاسخال و ؤشورا پس از طرح س
 در فاصله بين بركناري شهردار تا انتخابضمناً . مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد

ول اداره امور شهرداري ؤدار و مس يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده باشد،فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه 
 .خواهد بود

                                                            
  .05/05/1382مصوب  ،اصالحي همان 7ماده  - ١
  .برشمرده شده است... قانون تشكيالت، وظايف و  71بند در ماده  34وظايف و اختيارات شوراهاي شهر در  - ٢
 .04/08/1382الحاقي مصوب  ،همان 71ماده  3تبصره  - ٣
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هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر  نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي -
 .اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد ها به گونه آن هزينه  حساب درآمد و

 .هاي وزارت كشور ها با رعايت دستورالعمل هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن نامه تصويب آيين -
عموم و شود و انتشار آن براي اطالع  تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي -

 .اي از آن به وزارت كشور نسخه  ارسال
هاي وابسته به شهرداري با رعايت  تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفريغ بودجه ساالنه شهرداري و مؤسسات و شركت -

 .ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر مالي شهرداري  نامه آيين
پذيرد با در  وش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت ميها اعم از خريد، فر تصويب معامالت و نظارت بر آن -

 .نامه مالي و معامالت شهرداري گرفتن صرفه و صالح و با رعايت مقررات آيين نظر
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي  -

 .شود اعالم مي  زارت كشورو
 .نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري -
  .نقليه درون شهري ئطتصويب نرخ كرايه وسا -
شود، يكي از مقامات  در پايان الزم به اذعان است، شهردار كه با احراز شرايط قانوني توسط شوراي اسالمي شهر انتخاب مي -

ضمن اينكه مسايل مربوط به شهردار و نهاد . باشد نظارت سلسله مراتبي واحد مركزي نميسيستم اداري غيرمتمركز بوده و تابع 
ذكر گرديده  هاي بعدي آن و اصالحيه 11/04/1334، در قانون شهرداري مصوب -از جمله وظايف و اختيارات آن-شهرداري 

   1.است

  شهرستانشوراي اسالمي  -4
نمايندگان شوراها توسط . گردد تشكيل ميمحدوده آن شهرستان   و بخشهاي واقع در نمايندگان شوراهاي شهرها شوراي شهرستان از

مرحله دوم با   در ،اكثريت مطلق و در صورت عدم احرازرأي در مرحله اول با  گيري است كه انتخاب از طريق رأي. شوند خود آنها انتخاب مي
   . شوند ان به طور غيرمستقيم انتخاب ميبنابراين اعضاي شوراي شهرست .گيرد صورت مي رأي اكثريت نسبي

بر اساس  شهر شوراي هر شوراي بخش يك نفر و از هر از  شود كه به اين ترتيب تعيين مي نيز شهرستان تعداد اعضاي شوراهاي
شوراي شهرستان، تعداد اعضاي هر با اين وصف . عضويت خواهند داشتدر شورا تهران سه نفر  از شوراي شهر  نفر ويا دو يك جمعيت آن 

  .باشد تابع تعداد شوراهاي بخش و شهر و همچنين جمعيت شهرهاي واقع در حوزه آن شهرستان مي
هاي يك شهرستان  شهرها و بخش  چنانچه تعدادپس  .نخواهد بودپنج نفر در هر حال كمتر از تعداد اعضاي شوراي شهرستان البته 

 به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط ،هرستان تا پنج نفرش  كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي

                                                            
طلبد، از ذكـر آن در اينجـا اجتنـاب نمـوده و عالقمنـدان را بـه مطالعـه قـانون          با توجه به اينكه بررسي نهاد شهرداري خارج از حوصله بحث حاضر بوده و صفحات بسياري را مي - ١

  .دهيم شهرداري ارجاع مي
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تنها استثناي اين محدوديت، . نخواهد داشتشهرستان   هر بخش يا شهر بيش از دو نفر نماينده در شوراي حالدر هر  ضمناً .شود تأمين مي 
   .شهرستان فقط يك بخش و يك شهر داشته باشدموردي است كه 

  :وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از 
و كميته  ربط   ذيشهرستان به دستگاههاي اجرائي   ارائه پيشنهادات الزم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني -

 .ريزي شهرستان و شوراي استان برنامه
 .نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان -
 .ميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستانتصويب، اصالح ، تت -
شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي   مابين شوراهاي هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكالت في -

 .نيست
  1.نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر -

  استانشوراي اسالمي  - 5
نمايندگان مذكور توسط خود . شود تشكيل ميهاي تابعه  نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانبا حضور استان اسالمي شوراي 

مرحله   در ،اكثريت مطلق و در صورت عدم احرازرأي در مرحله اول با گيري  رأي. شوند گيري انتخاب مي شوراهاي شهرستان و از طريق رأي
   . شوند به طور غيرمستقيم انتخاب مي -مانند شوراي شهرستان-استان پس اعضاي شوراي . گيرد صورت مي دوم با رأي اكثريت نسبي

كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي  چنانچه يك استان. تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است 
بيش از دو نماينده در شوراي استان  در هر صورت هر شهرستان. شود تأمين مي ربط   ذيهاي  جمعيت از شوراهاي شهرستان  به نسبت ،استان

 نيزاعضاي شوراي استان  زمان هم شهرستان آن شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي  صورتي كه استان فقط يك و درنخواهد داشت 
  .بود  خواهند

  .نام برد به شرح زيرتوان  ميترين وظايف شوراي استان را  مهم

 .نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان  -
جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختالفات   ايجاد ارتباط و هماهنگي الزم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان -

 .قابل پيگيري قضايي نيست  شوراهاي سطح استان، در مواردي كه
 .ودجه دبيرخانه شوراي استانتصويب، اصالح ، تتميم و تفريغ ب -
  2.اجراي مصوبات شوراي استان  ها در محدوده استان و نظارت بر حسن نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان -

  ها عالي استانشوراي  -6 

                                                            
  .06/07/1382مصوب  ،اصالحي همان 78ماده  - ١
  .06/07/1382الحاقي مصوب  ،همان 1مكرر  78ماده  - ٢
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احراز، در مرحله مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم  ها كه در ها از نمايندگان منتخب شوراهاي استان شوراي عالي استان 
هاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي  از استانالبته . گردد شوند، تشكيل مي انتخاب و معرفي مي  دوم با اكثريت نسبي

   1.استانها عضويت دارند  بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي  داراي
تصويب، ؛ بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمي يا دولتاز جمله وظايف اين شورا عبارت است از 

نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابالغ آن پس از تصويب  تهيه آيينا؛ ودجه دبيرخانه شوراي عالي استانهاصالح ، تتميم و تفريغ ب
هاي كوتاه مدت  طريق برگزاري دوره  ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از برنامه ؛ به شوراها  وزيران هيأت

  .كاربردي در قالب امكانات موجود كشور

  نظارت بر شوراهاي اسالمي و اعضاي آنها -ج
كند؛ مانند شوراي بخش  زيرنظر خود نظارت ميهاي شوراي  بر عملكرد و فعاليت چنانچه از مطالب فوق فهميديم، هر شوراي باالدستي

  .هاي شوراهاي روستا نظارت دارد كه بر فعاليت
بيني شده است كه بر  پيش... اما بايد توجه داشت عالوه بر نظارت شوراهاي باالتر، نهاد خاص ديگري هم در قانون تشكيالت، وظايف و 

ناميده » هيأت حل اختالف«اين نهاد اصالحي قانون مزبور،  79وفق ماده . كند تصميمات، عملكرد و اعضاي شوراهاي اسالمي نظارت مي
  .باشد كه به ترتيب زير مي  گرديده  شده و از لحاظ سلسله مراتبي به سه درجه تقسيم

معاون  جمهور، يسيو معرفي رجمهور به انتخاب  رئيس  با عضويت يكي از معاونين :»هيأت مركزي حل اختالف و رسيدگي به شكايات« - 
كل كشور به   ، يكي از معاونين دادستانويبه انتخاب  يا يكي از معاونين رييس ديوان يس ديوان عدالت ادارييربط وزارت كشور، ريذ

پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب   نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب دادستان كل كشور، دو
ي هاشوراشوراي شهر تهران،   به شكايات ازاين هيأت  ؛نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا  ي، سهمجلس شوراي اسالم

  .كنند ميز بين خود انتخاب ا رارييس  اعضاي هيأت در اولين جلسه رييس و نايب ضمناً. كند رسيدگي ميشوراي عالي استانها  استان،
نفر از نمايندگان استان مربوطه  دويس كل دادگستري استان، ير ،عضويت استاندار اب :»كايات استانهيأت حل اختالف و رسيدگي به ش« -

شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان    ؛ اين هيأت بهآن شورا  نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب يكو  در مجلس شوراي اسالمي
  .كند و رييس آن استاندار است يرسيدگي م

يس دادگستري ير و همچنين عضويت فرماندار  و رياست عضويت اباين هيأت  :»حل اختالف و رسيدگي به شكايات شهرستان هيأت« -
 به انتخاب هيأت حل اختالف استاناز اعضاي شوراي استان انتخاب آن شورا و يك نفر   دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به، شهرستان
  .كند رسيدگي ميا و بخش شكايات از شوراي روست  بهتشكيل و 

حال كه با . استوزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر   هاي حل اختالف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در دبيرخانه هيأت 
شكايات ها را بررسي كرده و مشخص نماييم منظور از  هاي حل اختالف آشنا شديم، شايسته است حدود صالحيت اين هيأت تركيب هيأت

  چيست؟... اصالحي قانون تشكيالت، وظايف و  79در ماده 
                                                            

  .06/07/1382اصالحي مصوب  ،همان 14ماده  - ١
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ابطال  « دعاوي بهصالحيت رسيدگي هاي حل اختالف  توان گفت، هيأت با بررسي مواد پاياني قانون در پاسخ به اين سؤال مي
هاي مذكور را به طور  ك از صالحيتبنابراين در سطور ذيل هر ي. را دارد» سلب عضويت اعضاي شورا«و » انحالل شورا« ،»تصميمات شورا

  .نماييم جداگانه مطالعه مي
     ابطال تصميمات شورا  -1

در صورتي كه  ؛ اماباشد االجراء مي الزم ،از تاريخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگيرد  هفته دو ظرفدر صورتي كه  صوبات كليه شوراهام
توانند با ذكر  مي ،شوراها تشخيص دهند  را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات مصوبات ربط   ذي  مسؤولين

در   .اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند ،تاريخ ابالغ مصوبه  مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از
  .نمايد خود را اعالم رسيدگي و نظر  ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض به موضوعاست  مكلفشورا اين فرض 

بررسي مجدد از  پس ازدر صورتي كه شورا  كند، ولي در صورتي كه شورا اعتراض را وارد بداند، مصوبه را اصالح و جهت اجرا ابالغ مي
هيأت مزبور مكلف است  و شود مي  ارجاع هطوربمه هيأت حل اختالف گيري نهايي ب موضوع براي تصميم ،عدول ننمايد  مصوبه مورد اختالف

  1.روز به موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد بيستظرف 
  توانند به مصوبات شوراها اعتراض نمايند؟  شود اين است كه كدام مقامات مي سؤالي كه اينجا مطرح مي

  :باشد ذكر شده كه به شرح زير مي... تشكيالت، وظايف و اصالحي قانون  80پاسخ اين پرسش در تبصره يك ماده 
  ؛شهرستان  يا شوراي و بخشدار :اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش -
  ؛يا شوراي استان و فرماندار :مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان اعتراض به -
  ؛شوراي عالي استانها  ياو  ربط   ذي هاي اجرائي استاندار، مسؤولين دستگاه ؛مصوبات شوراي استان اعتراض به -
   .ربط   ذيهاي  ترين مقامات دستگاه عالي و يا  وزير كشور :مصوبات شوراي عالي استانها اعتراض بهو  -

هاي ذيل ماده  مطابق تبصره. نظر داشته است البته الزم به يادآوري است، مقنن حق اعتراض اشخاص به مصوبات شوراها را نيز مطمح
مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و  شورا توانند با ادعاي اينكه مصوبات قانون اخيرالذكر، اشخاص عادي مي 80

  :دو طريق شكايت كنندبه آنهاست،  اختيارات
دگي به شكايات ساير مانع از رسي 80ماده  رسيدگي به اعتراض موضوع ارائه شكايت به ديوان عدالت اداري؛ مطابق تصريح قانون، -1

 .نخواهد بود) ديوان عدالت اداري(اشخاص در محاكم صالحيتدار 
توانند  االجراء شدن مصوبات هر يك از شوراها، اشخاص مي ارائه شكايت به هيأت مركزي حل اختالف؛ عليرغم قطعي و الزم -2

  . شكايات خود را نزد هيأت مركزي حل اختالف طرح نمايند
  انحالل شورا -2                     

در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به و يا انجام دهد هرگاه شورا اقداماتي بر خالف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور  
  . شود نمايد، منحل ميتصرف غيرمجاز يا حيف و ميل و عهده دارد 

                                                            
  .06/07/1382اصالحي همان، مصوب  80ماده  - ١
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و تأييد به پيشنهاد كتبي فرماندار  اين توضيح كه شوراهاي روستابا . البته نحوه انحالل شوراهاي روستا با ساير شوراها تفاوت دارد
استان حل اختالف ف قانوني، به پيشنهاد هيأت يصورت انحراف از وظا  ساير شوراها درشوند، ولي انحالل  منحل ميهيأت حل اختالف استان 

  .گيرد صورت ميو تصويب هيأت حل اختالف مركزي 
به دادگاه صالح شكايت  توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي مي ،در صورت اعتراض به انحالل هاو يا اعضاي آن شده شوراهاي منحل

 مادهاين هايي كه بر اساس  در حوزهدر هر حال،  1.نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد  نمايند و دادگاه مكلف است خارج از
تا برگزاري انتخابات مجدد و ضمناً  2.انتخابات براي تشكيل شورا ظرف دو ماه برگزار شودبايستي شده است،   قانون، شوراي آن منحل

جانشين شوراي البته اين قاعده كلي با دو استثناء مواجه است؛ نخست اينكه  . تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود
  3.باشد روستا، شوراي بخش مي جانشين شورايبوده و ديگر اينكه شهر تهران، وزير كشور 

  سلب عضويت اعضاي شورا -3
عضويت اعضاي شوراها ممكن است به دليل از دست دادن شرايط عضويت، قصور و يا تقصير در انجام وظايف قانوني، انجام دادن                     

البته نحوه سلب عضويت به دليل غيبت غيرموجه با ساير  .اقدامات منجر به توقف يا اخالل در وظايف شوراها و يا غيبت غيرموجه سلب شود
  .نماييم موارد متفاوت است و به همين دليل اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي

شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير  اسالمي شوراهاي ييك از اعضا چنانچه هر) الف
موارد زير يكي از به  ،قدامي كه موجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خالف شؤون اعضاء شورا انجام دهدشود يا ا
        :خواهد شدمحكوم 

  .يبدون اعالن عموم ور پرونده اخطار كتبي با درج د  -
  .يج در پرونده و اعالن عموماخطار كتبي با در -
  .حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال) الجلسه و عناوين مشابه حقوق، حق (بابت عضويت در شورا كسر از مبالغ دريافتي  -
  .عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال يسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وير روميت از عضويت در هيأتمح -
  .سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال -
  .ره شوراسلب عضويت براي باقيمانده دو -
  .ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره -
  4.انوعيت ثبت نام در انتخابات شوراهسلب عضويت دائم از عضويت در شورا و مم -

  :خواهد بودزير  صورتشوراهاي اسالمي به  اعضايرسيدگي به اتهامات وارده به هر يك از ترتيب 
  ؛هيأت حل اختالف استانو تصويب به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار  :شوراهاي روستا و بخش يدر مورد اعضا) 1

                                                            
  .همان 81ماده  - ١
  .همان 83ماده  - ٢
  .همان 85ماده  - ٣
  .27/08/1386مصوب  همان اصالحي 82ماده  - ٤
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  ؛به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختالف استان :شوراي شهر و شهرستاناعضاي در مورد ) 2
  تصويب هيأت حل اختالف مركزي؛ استاندار ويا به پيشنهاد شوراي عالي استانها و  :شوراي استان يدر مورد اعضا) 3
  1.به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختالف مركزي :شوراي عالي استانهااعضاي مورد  در )4

مورد هر در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در  رسيدگي كرده و اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورابه  مربوط يأت حل اختالفه                    
تواند  مي ،محكوم شود 8تا  4بندهاي مذكور در هاي  به يكي از مجازاتچنانچه فردي . خواهد نمود تعيينرا  فوقهاي  مجازات يكي از فقط

هاي حل اختالف در مواردي كه  آراي هيأت ضمن اينكه. ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ رأي به هيأت حل اختالف مركزي شكايت نمايد
بوده و رأي صادره خارج از نوبت شكايت اين رسيدگي به . باشد ميديوان عدالت اداري قابل شكايت در گردد،  افراد ميمنجر به سلب عضويت 

  .واهد بودخاالجراء  الزم قطعي ونيز 
شوند، قطعي و  ه منجر به سلب عضويت اعضاء نميك 3و  2، 1هاي مذكور در بند  كه مجازاتمفهوم مخالف پاراگراف فوق اين است 

عدم سلب عضويت (هاي مذكور  آشكار است كه علت اين حكم خفيف بودن مجازات. توان نسبت به آنها اعتراض نمود االجرا بوده و نمي الزم
  .ي داشتندبه نظر ما مطلوب بود افراد حق اعتراض به اين آراء را در ديوان عدالت ادار اگرچهباشد؛  مي) اعضاء

  :شود به شرح زير منجر به سلب عضويت مي ،در طول يك سال هاي اسالميشورا يغيبت غيرموجه اعضا) ب 
  .دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي  :ي روستا و شهرهاشورا) 1
  .هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي شوراي بخش ) 2
  .غيرمتوالي و يا سه جلسه متواليشش جلسه  شوراي شهرستان ) 3
  .چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي شوراي استان ) 4
  2.سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي ها  شوراي عالي استان) 5

رأي رسد  ضمن اينكه به نظر مي. آن است عضومرجع تشخيص غيبت غيرموجه و تصويب سلب عضويت، همان شورايي است كه فرد 
   .شورا در خصوص سلب عضويت هر يك از اعضاء، قطعي و غيرقابل اعتراض است

  اي مؤسسات عمومي غيردولتي و نظام حرفه -2-2-2
در اين نظام، واحدهاي اداري بر اساس . باشد مي» تمركز فني عدم«همانگونه كه قبالً ذكر شد، نوع ديگر نظام اداري غيرمتمركز، 

  .شوند بندي مي نهادهاي اداري در سيستم عدم تمركز فني، در دو دسته كلي تقسيم. اند ه وجود آمدهتوجيهات فني و كارويژگي ب

  مؤسسات عمومي غيردولتي -الف
واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل «مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي قانون مديريت خدمات كشوري،  3مطابق ماده 

شود و بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از منابع غيردولتي تأمين  و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي بوده حقوقي
  .»دارد و خدماتي است كه جنبه عمومي  دار وظايف  عهده گردد و

                                                            
   .27/08/1386مصوب  همان اصالحي 1مكرر  82ماده  ١
    .همان 2مكرر  82ماده  - ٢
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  :توان خصوصيات مؤسسات عمومي غيردولتي را به نحو زير برشمرد با تأمل در تعريف فوق مي
گيرند و اموال و دارايي مستقل از قوه مركزي  ت حقوقي برخوردار هستند؛ يعني شخصاً طرف حق و تكليف قرار مياز شخصي -

 .دارند
 .شوند به موجب قانون ايجاد مي -
 .باشند جزو نهادهاي مربوط به سيستم اداري غيرمتمركز مي -
اين وظايف و خدمات ممكن است در . ارندانجام وظايف و خدمات عمومي خاصي را كه توسط مقنن تعيين شده، به عهده د -

 .ها ها و يا اينكه جنبه غيرانتفاعي داشته باشد مانند دانشگاه راستاي انتفاع و كسب سود باشد مانند بانك
به بيان بهتر، آيا اين مؤسسات تابع  .شود، نظام حقوقي حاكم بر مؤسسات عمومي غيردولتي است مي اما سؤالي كه در اينجا مطرح

  قواعد و مقررات حقوق خصوصي هستند يا قواعد و مقررات حقوق عمومي؟
توان گفت، اگرچه مؤسسات عمومي غيردولتي براي انجام وظايف و خدمات خود از امتيازات عمومي  در پاسخ به اين پرسش مي

براي مثال قراردادي كه . باشند اشند، اما در برخي موارد تابع حقوق خصوصي ميب برخوردار بوده و تابع قواعد و مقررات حقوق عمومي مي
بنابراين به . كند، بايد تابع حقوق خصوصي دانست مي منعقدهاي اداره  ديگري براي تهيه ميز و صندليص شخبا دولتي مؤسسه عمومي غير

  .باشند عمومي و خصوصي ميطور خالصه مؤسسات عمومي غيردولتي توأمان تابع قواعد و مقررات حقوق 
زيرا هرچه اين مؤسسات . باشد البته تعيين حد و مرز حاكميت قواعد حقوق عمومي و خصوصي امري پيچيده و از طرفي بسيار مهم مي

  .شود تر مي هاي اشخاص حقوق خصوصي مضيق بيشتر از قواعد حقوق عمومي و امتيازات عمومي استفاده كنند، دايره حقوق و آزادي
باشند، ولي واحد مركزي بر  جزو نهادهاي غيرمتمركز ميمؤسسات عمومي غيردولتي  هرچند ايان ذكر اين نكته ضروري است كهدر پ

شوند مانند انتخاب  كننده آنها توسط واحد مركزي انتخاب مي مقامات ادارهاين نظارت در برخي موارد به حدي است كه . آنها نظارت دارد
  .ها رؤساي دانشگاه

  اي نظام حرفه - ب
شود كه توسط صاحبان يك حرفه معين ايجاد شده و هدف  ي غيرمتمركز اطالق ميها اي به آن دسته از تشكيالت و سازمان نظام حرفه

توان به  از مصاديق اين تشكيالت مي 1.دهنده صنف و همچنين برقراري انتظام صنفي بين آنهاست آنها دفاع از حقوق صنفي اعضاي تشكيل
  .الي دادگستري، نظام پزشكي و نظام مهندسي اشاره كردكانون وك

  .شوند گانه زير تشكيل مي اي براي نيل به اهداف سه توان گفت تشكيالت حرفه با اين اوصاف مي
 . ؛ مانند نقشي كه كانون وكالي دادگستري در تأمين استقالل وكال نزد مراجع قضايي دارداي در جامعه دفاع از منافع حرفه -

؛ مانند رسيدگي هاي صنفي در حدود قانون ها و مجازات اي اعضاء از طريق اعمال نظارت هاي حرفه بخشيدن به فعاليتانتظام  -
 . ءكالهاي انتظامي كانون وكالي دادگستري به تخلفات و دادسراها و دادگاه

 .كنند كساني كه خدمات و يا كاالهاي ارائه شده توسط اعضاي حرف را مصرف ميحمايت از حقوق  -
                                                            

  .136امامي، محمد و استوار سنگري، كورش؛ پيشين، ص  - ١
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گيرند، اما  اي از استقالل حقوقي برخوردار بوده و در سيستم اداري غيرمتمركز جاي مي هاي حرفه الزم به يادآوري است، اگرچه سازمان
  .توان آن را ناديده گرفت ها امري است كه نمي نظارت واحد مركزي بر اين سازمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ادارينظارت قضايي بر اعمال و تصميمات واحدهاي 
ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا قانون اساسي،  173مطابق اصل 

مجلس شوراي  9/3/1385آخرين قانون ديوان مصوب . ايجاد شده است 1360ها در سال  هاي دولتي و احقاق حقوق آن نامه واحدها يا آيين
مجمع تشخيص توسط  25/9/1385 كه پس از بروز اختالف نظر بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، در تاريخباشد  مي اسالمي

 .تصويب گرديد مصلحت نظام

  تشكيالت ديوان عدالت اداري  - 1
  . اركان اصلي ديوان عدالت اداري عبارتند از رئيس ديوان، شعب و هيأت عمومي ديوان
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از اختيارات  .باشد رئيس شعبه اول ديوان نيز ميزمان  همشود و  حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميرئيس ديوان عدالت اداري با 
پيشنهاد رئيس ديوان و حكم رئيس قوه قضائيه  قضات ديوان باتوان به آنها اشاره كرد عبارت است از اينكه  اساسي رئيس ديوان كه مي

  . رسد ان، توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميتشكيالت قضايي و اداري ديو شوند و همچنين منصوب مي
هاي مورد نياز ديوان كه داراي حداقل ده  تعدادي كارشناس از رشتهالبته . داراي يك رئيس و دو مستشار است يكهر شعب ديوان كه 

  . شوند حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي با شعب و سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا باالتر باشند به عنوان مشاور
ديوان به رياست رئيس ديوان  و يا معاون قضايي وي  رؤسا و مستشاران شعببا شركت حداقل دو سوم كه هيأت عمومي ديوان 

  .شود تشكيل مي
  صالحيت ديوان عدالت اداري -2

  . عدالت اداري ذكر شده استقانون ديوان  19و  13صالحيت و اختيارات شعب و هيأت عمومي ديوان در ماده 

  صالحيت شعب ديوان -1-٢
  .ديوان به دو بخش تقسيم شده است، صالحيت و اختيارات شعب قانون 13ماده  با توجه به 

كه شعب ديوان به عنوان مرجع قضايي بدوي به شكايات و اعتراضات اشخاص رسيدگي  اختياراتي و ها صالحيت -الف
  .دنكن مي

  :عبارتند ازموضوع اين بند هاي  صالحيت
  :رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي از -1

تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها وسازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و  -
 .تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها

  .اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آن ها تصميمات و -
و مستخدمان  يككشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند  رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام -2

  .و كشوري از حيث تضييع حقوق استخداميشكري لها محتاج ذكر نام است اعم از  مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن

قضايي به شكايات و اعتراضات اشخاص رسيدگي عالي ها و اختياراتي كه شعب ديوان در مسند مرجع  صالحيت - ب
  . كند مي

هـاي اداري،   رسـيدگي بـه اعتراضـات و شـكايات از آراء و تصـميمات قطعـي دادگـاه       عبـارت اسـت از   اين بند هاي مربوط به  صالحيت
هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف كـارگر و كارفرمـا، كميسـيون موضـوع      هايي مانند كميسيون هاي بازرسي و كميسيون هيأت
هـا و منـابع طبيعـي و اصـالحات بعـدي آن       برداري از جنگـل  قانون حفاظت و بهره 56ها، كميسيون موضوع ماده  قانون شهرداري 100ماده 

  .ها و مقررات يا مخالفت با آن منحصراً از حيث نقض قوانين
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كننـد،   رسـيدگي مـي  ) هاي موضوع بند الـف  صالحيت(الزم به يادآوري است در مواردي كه شعب ديوان به عنوان مرجع قضايي بدوي 
عـالي   اما در مواردي كه شعب ديوان به عنوان مرجـع . كنند موضوع شكايت و يا تظلم را هم از لحاظ ماهوي و هم از لحاظ شكلي بررسي مي

  . كنند بررسي مي) نقض قوانين و مقررات(كند، موضوع دعوا را منحصراً از لحاظ شكلي  قضايي به پرونده رسيدگي مي

  ديوان هيأت عموميصالحيت  -2-٢
  :قانون ديوان عدالت اداري، حدود صالحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است 19مطابق ماده 

ها از  ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري نامه آئين تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي ازرسيدگي به شكايات و  -١
حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف قانون 

قوانين و مقررات يا خودداري از انجام  ياده از اختيارات يا تخلف در اجرااستف تجاوز يا سوءبودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا 
 .شود وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي

 .انمتناقض صادره از شعب ديو يصدور رأي وحدت رويه در مورد آرا -2
  .باشد  دد صادر شدهصدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متع -3

شـعب و  رسيدگي به تصميمات و مصوبات برخي نهادهـا را از حـدود صـالحيت     در پايان اين بحث الزم به ذكر است، قانونگذار صراحتاً
   :  باشد اين موارد كه از اهميت بسياري نيز برخوردارند، عبارت از موارد ذيل مي. ديوان خارج نموده استهيأت عمومي 

  .هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاه آراء دادگاه صميمات وت  -1

مصوبات و تصميمات شوراي نگهبـان، مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام، مجلـس خبرگـان،         و رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه -2
   .يشوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقالب فرهنگ

  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري - 3
  رسيدگي در شعب ديوان -1- 3

هاي چاپي مخصوص دادخواست به تعـداد   رسيدگي در شعب ديوان محتاج تقديم دادخواست است كه بايد به زبان فارسي بر روي برگ
در دادخواسـت بايـد ايـن نكـات قيـد      . او برسدطرف دعوي به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاء و اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني 

  :گردد
 ؛نام و نام خانوادگي، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاكي -
 ؛نام مؤسسه يا وزارتخانه يا واحد طرف شكايت و يا نام و نام خانوادگي، شغل، اقامتگاه مأمور مربوطه  -
 ؛موضوع شكايت و خواسته -
 .ذكر مدارك و داليل مورد استناد -
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گردد و سپس از طرف رئيس ديوان يا معاون وي به يكي از شعب ديـوان   در دفتر ثبت دادخواست كل ديوان ثبت مي دادخواست وارده
هـاي عمـومي و    دادرسـي دادگـاه   چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قـانون آئـين  . شود ارجاع مي

  .يدنما ر شعبه مطابق قانون مزبور عمل ميدفت باشد، مدير) در امور مدني(انقالب 
دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضـمائم آن را بـه طـرف     شد،دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع پس از آنكه 
پاسـخ، مـانع    عـدم وصـول  . طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كنـد . نمايد شكايت ابالغ مي

  . نمايد توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي رسيدگي نبوده و شعبه با
تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات الزم را از ضابطين قـوه   كننده مي شعبه رسيدگي

كنـد،   ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه تعيين مي. هد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهدقضائيه و مراجع اداري بخوا
  . تحسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي اس امرتخلف از اين . شده را انجام دهند تحقيقات و اقدامات خواسته

يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضـيح دعـوت    تواند هر شعبه ديوان مياما  ؛رسيدگي در ديوان اصوالً غيرحضوري استبا اين وصف 
هـا و سـاير مؤسسـات     كليه واحـدهاي دولتـي، شـهرداري    ي كه نزدهاي اسناد و پروندهتواند  مي يك از شعب ديوان، رئيس ديوان يا هر. نمايد

هاي مورد مطالبـه اقـدام    خ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروندهمكلفند ظرف يك ماه از تاريواحدهاي مذكور  است مطالبه نمايند و عمومي 
  .دنمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، داليل آن را به ديوان اعالم كنن

ختم دادرسي را اعالم و ظـرف يـك    ،تكميل تحقيقات و انجام مشاوره و مالحظه نظر مشاور قضات شعبه ديوان بايد پس از رسيدگي و
  .االجرا است و الزم قطعي ديوان رأي شعب. به صدور حكم مبادرت ورزندهفته 

قـانون ديـوان عـدالت     13 مـاده ) 2(و ) 1( مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهايديوان، مطابق رأي هرگاه  در پايان الزم به ذكر است
  .تعيين خواهد شدتصديق ديوان و با توسط دادگاه عمومي ميزان خسارات وارده د، شونبه جبران خسارات شاكي محكوم  اداري

  رسيدگي در هيأت  عمومي ديوان -3-2
صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه بـا شـرع يـا قـانون يـا خـروج آن از اختيـارات مقـام          در
در مورد درخواست ابطال . وبه را درخواست نمايدمطرح و ابطال مصديوان كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي  تصويب

نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يـا حكـم     مصوبات، مشخص
با موازين شـرعي بـراي رسـيدگي    در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت . اشدب است، ضروري مي  شرعي كه اعالم مغايرت مصوبه با آن شده

. اسـت  االتبـاع  نظر فقهاي شوراي نگهبان بـراي هيـأت عمـومي، الزم    .شود مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي
  .هيأت عمومي پس از رسيدگي، چنانچه شكايت را وارد تشخص دهد، با اكثريت آراء حكم به ابطال مصوبه صادر خواهد كرد

هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض  43همچنين طبق ماده 
اقـدام   وحـدت رويـه   اطالع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احـراز تعـارض، نسـبت بـه صـدور رأي     

  . نمايد مي
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با نظر رئيس ديوان، موضـوع در   ،باشد  ه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شدههرگاعالوه بر اين 
 االتبـاع  ربـط الزم  اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقـوقي ذي . شود هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي

  .است

  اجراي احكام ديوان عدالت اداري  -4
شـود و   به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراي احكام زير نظر رئيس ديـوان يـا يكـي از معاونـان وي تشـكيل مـي      

كليه اشخاص و مراجع طرف شكايت مكلفند آراء ديـوان را پـس از ابـالغ    . نمايند البدل اقدام به اجراي احكام صادره مي تعدادي دادرس علي
لـه، موضـوع را    صادركننده رأي، به درخواست محكومعليه از اجراي رأي، شعبه  صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم در. فوراً اجرا نمايند

  .نمايد رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي و كند به رئيس ديوان منعكس مي
  : نمايد مبادرت به اجراي حكم ميدادرس اجراي احكام از طرق زير 

 .در مدت معين له ي حكم يا جلب رضايت محكوماجرا جهتول مربوطه و اخذ تعهد احضار مسؤ -1
به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابالغ اجـرا نشـده    رداشت از آن به ميزان مبلغ محكومعليه و ب دستور توقيف حساب بانكي محكوم -2

 .باشد
در (انقـالب   هاي عمـومي و  نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذيدستور توقيف و  -3

 ).امور مدني

  .دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان -3
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