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 یدهچک

یافتیم  ساالری مشارکتی یکی از انواع دموکراسیی اسیت کیم امیروز  در کشیوروای توسیعم      مردم
پرسی محلیی ییا شیهری    وا با عنوان وممخصوص در واحدوای اداری کوچک مانند شهرداریبم

تم است. در نظام حقوقی ایتالیا این فرایندوا و ابزاروا وجود دارند و مطالعی   مورد توجم قرار گرف
توانید الویوی مناسیبی بیرای     وای شهری میپرسیمبانی علمی، مقررات و روی  عملی انواع ومم

جامع  علمی و نظام حقوقی  درحال توسع  ایران باشد کم تا بم امیروز از چنیین ابیزاری محیروم     
پرسیی  سیاالری مشیارکتی و ومیم   ژووش این است کم ترسیم صحیح میردم بود  است. اومیت پ

سازی چنین مسائلی در کشورمان است، زیرا پاسخ بم شهری در ایتالیا الوویی مناسب برای بومی
را ارتقیا   ینسیبت بیم حکمرانی    یدرعمی  مشیارکت مردمی    شیهری  این پرسش کم آیا رفرانیدوم 

شیود تیا   ییا خییر، سیبب میی     کنید یمی  ییی زداو تمرکز یدموکراسی  تیو کمک بم تثب بخشدیم
ساالری در ایران وم مورد بحث قرار گیرد. در پایان ثابت خواود شید کیم   وای تقویت مردمروش
وای شهری بم نحوی ضامن توسع  حقیوقی، ارتقیای   پرسیویژ  وممساالری مشارکتی و بممردم

در کشیور ایتالییا اسیت و بیم      ساالری و تجلی تمرکززداییمشارکت مردمی، استحکام نظام مردم
تواننید بیرای   وای درحال توسعم ماننید اییران ویم میی    شرط شناسایی نکات قوت و ضعف، نظام

 مند شوند.وای حکمرانی خود از این الوو بهر ارتقای مؤلفم

 یدیواژگان کل
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 مقدمه
شوند، بیدون  وای حقوق اساسی مدیریت مییافتم کم بر اساس مؤلفموای حقوقی توسعمنظامدر 

شک در کنار مسائلی چون حاکمییت قیانون، اعیوم و تنیمین حقیوق بنییادین شیهروندان ییا         
تفکیک، تعادل و توازن قوا، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمد بودن  حکومت، بحیث مربیوط   

سخن دیور، ورچم مبانی علمی، فرایندوای عملی، مقیررات مربوهیم و    ساالری است. بمبم مردم
ویای حقیوقی بیا کیفیتیی     قنایی در این حوز  مقتدرتر باشند، نظام وای قنایی یا شبمتنمین
توانند حکمرانی خود را در چارچوب یک نظام حقوق اساسی  پیشیرفتم تنیمین کننید.    بهتر می

ساالری و اشکال و ابزاروای سی نسبت بم اومیت مردماگر از هرفی شکی بین علمای حقوق اسا
ویای حقیوقی معاصیر وجیود     ( در نظام42، ص 0310آبادی، مرتبط با آن )دبیرنیا و هالب نجف

ساالری کارآمیدتر اسیت امکیان دارد    نداشتم باشد، از هرف دیور در باب اینکم کدام نوع از مردم
وای حقوقی در ادوار مختلف از یک ت کم نظاموای متفاوتی مطرح شوند. برای ومین اسدیدگا 

اند. بیرای مثیال در قیرن نیوزدوم     وای دموکراسی استفاد  نکرد روی  واحد در مورد انواع سامانم
 Representativeسیاالری نماینیدگی )  وای لیبرال نوبنییاد اروپیایی از روش میردم   میودی رژیم

democracy سیاالر،  وای میردم ران گذشتم و در مهد نظاماند، درصورتی کم در دومند شد ( بهر
( اعمیال  Direct democracyخصوص شهر آتین، دموکراسیی مسیتقیم )   یعنی یونان باستان و بم

. در قرن بیسیتم ویم فراینیدوای مربیوط بیم دموکراسیی       (Carter, 2010,:p. 139-140)شد می
ویا قیرار گرفیت و    ومیت تر شد؛ ورچند اص  این نهاد سیاسی مورد توجیم حک نمایندگی پیچید 

دوندۀ سومت و عدالت یک وا بم این سامانم و روش حکمرانی نشانامروز  میزان وابستوی رژیم
سیاالری از هیرف   سیستم حکومتی است. غیر از دو نوع دموکراسی یادشد ، نوعی دیور از میردم 

 Partecipatoryسیاالری مشیارکتی )  یافتم با عنیوان میردم  وای حقوقی  توسعمبرخی علما و نظام

democracyتوانید داشیتم   ویای متفیاوتی میی   شد  درعم  شک ( معرفی شد  است. الووی بیان
ویای  خصیوص در آن نظیام  پرسی محلی اسیت، بیم  باشد کم یکی از این اشکال  نهاد حقوقی ومم

. از ایین  (Schiller, 2011, p. 9)سیاسی کم بم موضوع تمرکززدایی سیاسی و اداری توجم دارنید  
وییژ  معرفیی نهیاد حقیوقی     ساالری مشارکتی و بمیث، ودف این پژووش ترسیم مفهوم مردمح

ویای محلیی بیم    عنوان نوع شاخص رفرانیدوم بم (Niemivuo, 1995, p. 104)پرسی شهری ومم
جامع  علمی و حقوقی ایران است، با تمرکز بر نظام حقوقی کشور ایتالییا، یعنیی حکیومتی کیم     

پرسیی را در سیامان  حکیومتی    ساالری و وممو فرایندوای این نوع مردمسعی کرد  است مبانی 
خود تعریف کند؛ با ایین انوییز  کیم از هرییی چنیین فراینیدوایی نقیش میردم در حکمرانیی،          
مخصوصا  در مناهی مختلف کشور و با توجم بم واحدوای اداری و محلی کوچک، از نظر کیفی و 

ساالری تقویت شود و با مسائ  روز تطبییی داشیتم   ام مردموای نظکمی افزایش پیدا کند تا پایم
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پرسی شیهری درعمی  مشیارکت    باشد. پرسشی کم باید بم آن پاسخ دویم این است کم آیا ومم
بخشید و بیم تثبییت دموکراسیی و تمرکززداییی کمیک       مردمی نسبت بم حکمرانی را ارتقا میی 

ساالری مشارکتی مبانی علمی مردم کند؟ روش مورد استفاد  برای رسیدن بم پاسخ، توصیفمی
پرسی شهری در نظام حقوقی ایتالیا با تمرکز بیر  در مرحل  اول تحقیی، ترسیم نهاد حقوقی ومم

ویای عملیی ایین نیوع     مقررات حاکم بر موضوع در بخش دوم مطالعم و سرانجام، مروری بر رویم
 پرسی در بین شهروا و واحدوای محلی این کشور اروپایی است.ومم
 

 ساالری مشارکتی مبانی علمی و مفهوم مردم
سیاالری مشیارکتی نیدارد و مقیاالت     جامع  علمی ایران توجم زیادی بم مباحث مربوط بم میردم 

اند. زمانی وم کم بم این موضوع توجم شید ، ترسییم مبیانی    محدودی در این حوز  نوارش یافتم
و فقط بیم گیذر از دورۀ حاکمییت     علمی و مفهوم دموکراسی مشارکتی بم فراموشی سپرد  شد 

یافتیم اشیار  شید     ساالری مشارکتی در کشوروای توسیعم ساالری نمایندگی بم دورۀ مردممردم
(. ناگفتم نماند برخی از علمای حقوق اساسی داخلی بم این مسیئلم  0، ص 0388است )فکووی، 

ساالری جای آن لفظ مردممساالری مشارکتی استفاد  نکرد  و باند؛ ورچند از واژۀ مردمپرداختم
حیال بیین کارشناسیان حقیوق     ویر (. بیم 201، ص 0381اند )عباسی، کار برد مستقیم را بمنیمم

اساسی و علوم سیاسی و اجتماعی  دیور کشوروا، موضوع تحت مطالعم از ابعاد گونیاگون تحلیی    
 است. شد  و تألیفات زیادی انجام گرفتم

 

 وکراسی مستقیم ساالری مشارکتی و دممردم .1
ویای  سیاالری مشیارکتی را یکیی از انیواع سیامانم     از این حییث برخیی از علمیای حقیوق میردم     

سیاالری مسیتقیم و دموکراسیی شیورایی     دموکراسی معاصر معرفی کرد ، آن را در کنیار میردم  
(Democrazia deliberativa ترسیم نمود )سیاالری  . از منظر چنین دکترینی، ریشی  میردم  0اند

( و 221، ص 0381قیم یا خالص در یونان باسیتان قابی  مشیاود  اسیت )عمیید زنجیانی،       مست
شیوند: اعمیال مسیتقیم و بیدون واسیط  قیدرت و       خصوصیات اصلی آن بم شرح زیر عنوان میی 

گیری، انتقاد شدید حاکمیت شهروندان، ازبین بردن ور نوع میانجی یا نمایند  در فرایند تصمیم

                                                           
وای حقوق ساالری، قرار گرفتن در مقاب  نوع مرسوم آن در دورۀ فعلی بین نظاموجم مشترک این سم نوع مردم. 0

ساالری نمایندگی کم در آن شهروندان مستقیما  در ادارۀ کشور دموکرات است؛ یعنی مردم اساسی و لیبرال
کنند معم را بم نمایندگان منتخب خود واگذار میگیری و مدیریت حکومت و جاکنند، بلکم تصمیمدخالت نمی
 (.200، ص 0381)عباسی، 
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کنندۀ حاکمیت میردم کیم سیبب ایجیاد     عنوان روش محدودمایندگی بمساالری ننسبت بم مردم
. از ب عید  (Floridia, Vignati, 2014, p. 53)شیود  فاصلم بین نهادوای حکومتی و شهروندان میی 

ساالری مستقیم از سوی ژان ژاک روسو تئوری و نظریم در دوران مدرن، مباحث مربوط بم مردم
 Movimento antiفییدرال )( و جریییان ضیید 8ص  ،0311فرانسییوی )خسییروی و دیوییران،  

federalistaویا وجیود داشیتم اسیت،     وایی وم بین این دیدگا ( امریکا مطرح شد. ورچند تفاوت
سیاالری مسیتقیم   زیرا در تفکر فیلسوف قرن وجدوم میودی ارادۀ جمعیی خلیی کیم در میردم    

شید. از  میوم میردم شیمرد  میی    کنندۀ خواست  عکرد، الویت مطلی یافتم، تنمینتجلی پیدا می
ویا در امریکیا اعمیال ارادۀ مسیتقیم و بیدون مییانجی شیهروندان را        هرف دیور، ضد فدرالیست

. (Bognetti, 2000, p. 22)دانسیتند  کنندۀ حقوق فردی در مقاب  منفعیت عمیومی میی   تنمین
وسیتند:  وای مستقیم در چنید نهیاد حقیوقی قابی  ترسییم      وای عملی و انواع دموکراسینمونم
پرسیی در بحیث   ( و ابتکار مردمی. ومیم Recall(، بازخوانی )008، ص 0312پرسی )قاضی، ومم
ای صادر  از سیوی قیوۀ مقننیم از هیرف میردم      گذاری بم معنی تأیید یا رد  الیحم یا مقرر قانون

 ,Hsiao)شود گیری ا عمال نظر مردم از هرف حکومت الزامی محسوب میاست. در این نوع رأی

1992, p. 1267)ال اسیت کیم از هرییی آن    ویای کیامن  . بازخوانی نهاد حقوقی، ویژۀ برخی نظام
توانند در صورت عدم رضایت نسبت بم عملکرد نماینیدۀ سیاسیی خیود، وی را قبی  از     مردم می

انقنای دورۀ تصدی، از مسئولیت نمایندگی اسقاط کنند و وکالت او را استرداد نمایند. البتیم در  
؛ ورچنید  0وا و علمای اروپایی وم حسنات این نهاد حقیوقی مطیرح شید  بیود    ین نظامگذشتم ب

. ابزار حقوقی دیور مربیوط بیم   (Ronchi, 2009, p. 100)بعدوا این رویم بم فراموشی سپرد  شد 
ویایی  ( است؛ منظور از چنین نهاد حقوقی هرحInitiativeساالری مستقیم، ابتکار مردمی )مردم

ها از جانب شهروندان ارائم شد ، بلکم از سوی میردم ویم تصیویب شید  باشیند      تنوستند کم نم
(Hsiao, 1992, p. 1267). 
 

 ساالری مشارکتی و دموکراسی شورایی. مردم2
ساالری شورایی نامید  شد  کم تمرکیز آن  غیر از موارد یادشد ، نوعی دیور از دموکراسی، مردم

یت و دوم اولویت بحث نسیبت بیم تصیمیم. موضیوع     بر دو عنصر است: اول برتری کیفیت بر کم
شود کم تمرکیز حکومیت فقیط بیم مسیئل  تعیداد آرای میردم        نخست بم این صورت ترسیم می

وای شهروندان ورکدام وزن خاصی دارند و کیفیت مباحث با ویم  شود، بلکم دیدگا منحصر نمی

                                                           
بینی شد  بود و برخی متفکران جریان چپ م، نهاد بازخوانی پیش0810در حکومت انقوبی کمون پاریس سال . 0

  کردند.مانند مارکس وم از این روش حمایت می
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آرا را وم مید نظیر خیود     اند و حاکمیت در زمان اعمال تصمیمات خود کیفیت مجموعممتفاوت
سیاالری  گییری اسیت؛ درواقیز از منظیر میردم     دود. مسئل  دوم مربوط بم فرایند تصمیمقرار می

شورایی آن چیزی کم اومیت دارد، نفس تصمیم رجال سیاسی نیست، بلکم فراینید مربیوط بیم    
ان و میردم  شد  قب  از اعمال حکمرانی است. هبیعتا  در این فرایند، نظر شیهروند مباحث مطرح

ساالری مسیتقیم و  . در کنار مردم(Floridia, Vignati, 2014, p. 54)کند جایواوی ویژ  پیدا می
ویای  عنوان روشی جدید و کارآمد برای تثبییت نظیام  ساالری مشارکتی بمشورایی، علما از مردم

ود کنند. اومیت گرایش بم سمت این روش، بحران موجحقوق اساسی و دموکراتیک صحبت می
ویای مردمیی نسیبت بیم     تفاوتی تود ساالر است کم با چالش روزافزون بیوای مردمدر حکومت

حکمرانی و فاصلم گرفتن شهروندان نسبت بم موضوعات گوناگون حکیومتی و میدیریتی جامعیم    
 .ومرا  شد  و مشارکت مردمی را بم حداق  ممکن رساند  است

 

 آن از دیگر اشکال دموکراسی ساالری مشارکتی و استقالل. مفهوم مردم3
کنید: مخالفیت بیا دموکراسیی     میگونم ترسیم ساالری مشارکتی را ایندکترین مشخصات مردم

عنوان روشی برای ایجاد جدایی بین رابط  مستقیم و خالص شهروندان با حکمرانی، نمایندگی بم
تعلییم شیهروندان    گیری، آموزش ومشارکت بیشتر و مستقیم مردم در حوزۀ فرایندوای تصمیم

وای مرتبط با مباحیث میدیریتی جامعیم، تمرکیز بیر ومکیاری       نسبت بم علوم اجتماعی و دانش
خصوص در جوامز کوچک و واحدوای اداری و شیهری، مخالفیت بیا    مناعف مردم و حاکمان بم

ویا چیم   شد  از سوی مرکز حکومتقطبی بودن و تفکرات اقتدارگرایان  دیکتمتمرکزگرایی و تک
سیاالری مشیارکتی   . در دیویر منیابز، میردم   (.(Ibidالمللیی داخ  کشور و چم در سیطح بیین  در 
ساالری مسیتقیم ویم   وای اعمال دموکراسی کم مردمعنوان یک شاخ  بسیار گسترد  از روشبم

وای آن است، یاد شد ، زیرا شرایط روش اخیر بسیار محدودتر بیرآورد شید    یکی از زیرمجموعم
گیذاری میورد   ؛ برای مثال، دموکراسی مستقیم فقط در امر قانون(Allegretti, 2011, p. 8)است 

 Council)تواند در ابعاد گوناگون کارایی داشتم باشد ساالری مشارکتی میاستفاد  است و مردم

of Europe, 1997, p. 38)     ناگفتم نماند موضوع مورد پژووش از نظیر مبیانی علمیی و مفهیومی .
سیاالری مشیارکتی   ر گرفتم و برخی علمای علوم سیاسی مخالف ترسیم مردممورد انتقاد وم قرا

ساالری بیا  این نوع مردم ای مستق  از دموکراسی وستند، زیرا درمجموع شباوتعنوان شاخمبم
دانند. بنابراین نظر مخالفیان اسیتقول مبیانی    دیور انواع دموکراسی را بیشتر از نکات افتراق می

فاید  اسیت، زییرا   شود کم توصیف این روش بیگونم عنوان میشارکتی اینساالری معلمی مردم
رسیاند کیم دموکراسیی مشیارکتی بیم نحیوی، ویم بیا         ترسیم موضوع ما را بم ایین نتیجیم میی   

ساالری نمایندگی ارتباط دارد و این مسیئلم عیدم اسیتقول    ساالری مستقیم و وم با مردممردم
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خواود مردم و حکومت ساالری مشارکتی مییک هرف مردم کند. ازمبنای علمی آن را ثابت می
را نزدیک کند و اجاز  ندود بین این دو عنصر اصلی دموکراسی فاصیلم ایجیاد شیود کیم از ایین      

حیال نماینیدگان و رجیال سیاسیی     ورساالری مستقیم است؛ از هرف دیور، درحیث شبیم مردم
ز مشیارکت دوجانبیم و اشیتراک منتهیی     ویا بیم نیوعی ا   گییری شوند و فرایند تصمیمحذف نمی

 .Floridia, 2017, p)شوند کم این توصیف وم با مفهوم دموکراسی نمایندگی بیوانم نیسیت  می

. با وجود چنین نظری، بیشتر کارشناسان بدون کتمان مشکوت مربیوط بیم ترسییم دقییی     (80
ا نسبت بم انیواع دیویر   کنند استقول این مفهوم رساالری مشارکتی، سعی میمبانی علمی مردم

دموکراسی حفظ کنند. در این راستا برخی علما وست  مرکزی مفهیوم مشیارکت را سیم عنصیر     
دانند: نخست، تساوی اعنای جامعم در حیین اعیوم نظیر و رأی؛ دوم، گسیترش حیداکثری      می

گیرند ؛ سوم، رجوع بیم رأی مسیتقیم میردم. اگیر ایین سیم مؤلفیم در رأس        دامن  افراد تصمیم
سیاالری شیورایی،   ساالری مشارکتی قرار گیرد، عمو  در مقایسم با الوویی دیور، یعنی مردمردمم

شود کند؛ مانند اینکم در روش اخیر الزاما  بم رأی مستقیم مردم مراجعم نمیوایی بروز میتفاوت
ویایی از جامعیم بیا رجیال سیاسیی و نماینیدگان       و عنصر اصلی مشورت بین شهروندان یا بخش

شیود. تفیاوت   گییری و انتخابیات منتهیی نمیی    است. این مشورت الزاما  بیم شیمارش آرا ییا رأی   
گونیم  ساالری مشارکتی با دموکراسی مستقیم خالص ویم از منظیر چنیین دکترینیی ایین     مردم

کنید، امیا در   شود کم در روش اخیر نظر مردم معموال  بیر نظیر نماینیدگان غلبیم میی     ترسیم می
گرایی وجود ندارد و شهروندان با نمایندگان خود اعمیال تصیمیم   جانبمیکدموکراسی مشارکتی 

بعیدی ماننید   ویای تیک  کنند؛ بم سخن دیور، مشورت و مشیارکت دوجانبیم جیایوزین روش   می
. بنیابراین  (Conte, 2015, p. 24-25)شیود  ساالری مسیتقیم میی  ساالری نمایندگی و مردممردم

ویای موجیود خطیا    ای مستق  از انواع دموکراسیان شاخمعنوساالری مشارکتی بمتوصیف مردم
شد ، نکات تفاوت و افتراق وای بیانرغم ابعاد مشترک با دیور روششود، زیرا علیمحسوب نمی

ساالری نمایندگی وای جایوزین مردمساالری مشارکتی درمجموع از روشملموس وستند. مردم
ور خیالص ادعیای نفیی کامی  نماینیدگی را عنیوان       هساالری مستقیم بماست. البتم مانند مردم

گیری توجم ندارد )ماننید دموکراسیی شیورایی(،    کند و از هرفی دیور فقط بم فرایند تصمیمنمی
دوید، آن ویم بیا مراجعیم بیم      بلکم سرانجام، اعتقاد بر سنجش کم ی نظر مردم را وم بیروز میی  

، خصوصیا  در جوامیز   0ای عمیومی وای سنتی نظرسنجی بین شهروندان، یعنی رجوع بم آرروش
ویای اعمیال   کوچک و واحدوای اداری محلی مانند شهروا و روستاوا. از این حیث یکی از روش

پرسیی. البتیم   ساالری مستقیم است، یعنیی ومیم  این نظرسنجی ومان ابزار حقوقی سنتی مردم

                                                           
ساالری مشارکتی خارج شد ، وارد گونم باشد، از حوزۀ مردمینالبتم این مراجعم نباید الزامی باشد، زیرا اگر ا .0

 شویم.ساالری مستقیم میقلمرو مردم
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مسیتقیم را از   ای دارد کم مجددا رفرانیدوم میدنظر دموکراسیی   اعمال این ابزار خصوصیات ویژ 
کنید. در بخیش بعیدی    ساالری مشارکتی جدا میی پرسی مورد استفاد  از جانب نظری  مردمومم

عنیوان  ویای شیهری را بیم   پرسیی پژووش، با تمرکز بر نظام حقوقی و دکترین کشور ایتالیا، ومم
راق سیاالری مشیارکتی، ترسییم و نییز نکیات اشیتراک و افتی       ای مهم از اعمال نظری  مردمنمونم
 ساالری مستقیم را بیان خواویم کرد.پرسی مدنظر دکترین مردمومم
 

های شهری در نظاام  پرسیساالری مشارکتی از نظریه تا عمل؛ همهمردم
 حقوقی ایتالیا

، ص 0313از نظر رابط  میان حکومت مرکزی و واحدوای اداری محلیی )هباهبیائی میوتمنی،    
ویای فیدرال و   ا و غییر ، کشیور ایتالییا جیزا نظیام     ویا، شیهرو  ویا، شهرسیتان  (، یعنی استان00

و  (Truini, 2003, p. 344)شیود  غیرمتمرکز )مانند آلمان و ایاالت متحدۀ امریکا( محسوب نمیی 
وایی با نظام حقوقی اییران دارد؛ ورچنید بیرای اصیوح الویوی غیرکارآمید       از این حیث شباوت

ویای محلیی   م تیا مییزان اسیتقول حکومیت    تمرکزگرا ابزاروا و نهادوای حقوقی را درنظر گرفتی 
افزایش یابد و مردم ساکن در مناهی گوناگون کشور احسیاس تبعیین نکننید و در فراینیدوای     

. یکی از ایین ابزارویا نهیاد    0گیری مرتبط با آیندۀ خویش مشارکت بیشتری داشتم باشندتصمیم
چیارچوب دکتیرین    ( است؛ یعنی روشی درReferendum comunaleپرسی شهری )حقوقی  ومم

 ساالری مشارکتی.مردم
 

 های محلی در قانون اساسی ایتالیاپرسی. همه1
کنید. بیر   پرسی مسیائلی را عنیوان میی   قانون اساسی ایتالیا بم صورت کلی در باب ومم 12اص  

 قیانون  کیی از  یقسیمت  ایی  منظیور لویو کامی    بیم  یعموم یپرسومم اعوماساس مقررۀ یادشد  
 محلیی  یشیورا  پنج ای شهروندتعداد پانصد وزار  کم ردیپذیم انجام یزمان 2ی تقنینی(پرس)ومم

و  عفیو  نیو ومچنی  و بودجم یاتیمال نیقوان مورد در یعموم یآرا بم باشند. مراجعم خواستار آن

                                                           
 با . برای ومین است کم نظام ایتالیا عمو  وم با الووی غیرمتمرکز مطلی و فدرال آلمان و امریکا تفاوت دارد و وم0

ع حکومت تلفیقی را در برخی منابز رژونال علمای حقوق این نو .است متفاوت ایران تمرکزگرای نسبتا  نظام
 .(Di Giovine, Mastromarino, 2008, p. 40)اند نامید 

پرسی تطبیقی ومم  مطالع»نام  محسن جعفری با عنوان . برای مطالع  کام  و جامز این مفهوم، ر.ک. بم پایان2
اکبر مد راسخ و استاد مشاور: دکتر علی)استاد راونما: دکتر مح« کید بر نظام حقوق اساسی ایرانأتقنینی با ت

 گرجی ازندریانی(.
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 گذاشتم یپرسممو بم کم یموضوعات .یستمجاز ن یالمللنیب معاودات بیتصو و مجازات فیتخف
 کرد  شرکت در انتخابات أیر حی دارندگان بیشتر خواوند شد کم بیتصو یشوند، در صورتیم

 Onida, Pedrazza) باشید  آمید   دسیت بیم  کننیدگان شرکت مطلی تیمعتبر اکثر یباشند و آرا

Gorlero, 2011, p. 71.) و بم  0اسری صادق استوای کشوری و سرپرسیاین اص  در مورد ومم
شیود. اگیر بخیواویم در قیانون     وای محلی یا شهری نمیپرسیصورت اختصاصی مربوط بم ومم

مراجعیم   033و  032پرسی محلی پیدا کنیم، باید بم اصول اساسی این کشور اثری از نوعی ومم
راتیی در  شود. بر اساس این مقررات، اگر نهادوای حکومتی محلی یا دولت مرکزی بخواوند تویی

تقسیمات واحدوای اداری کشور اعمال کنند، باید الزاما  نظر مردم ساکن در آن مناهی را جوییا  
پرسیی  بم صورت غیرصریح از ومیم  033بم صورت صریح و اص   032شوند؛ از این حیث، اص  

. ورچند بیدون شیک ایین نیوع رفرانیدوم از نظیر       (Trabucco, 2011, p. 59-60)گوید سخن می
شود، زیرا فقط بخشی از شهروندان ایتالیایی حی رأی دارند و مربیوط بیم   محلی تلقی میقلمرو 

شود، اما چون هبی دستور قانون اساسی آیندۀ قسمتی خاص از قلمرو این حکومت محسوب می
وای میدنظر  پرسیدر این حوز  مراجعم بم رأی عمومی الزامی است، پس خارج از چارچوب ومم

وای این نوع هور کم گفتم شد، یکی از ویژگیشود؛ زیرا ومانی شمرد  میساالری مشارکتمردم
 ی، غیرالزامی بودن فرایندوا است.دموکراس

 

 هاهای شهرداریهای شهری در قوانین عادی و اساسنامهپرسی. همه2
ویای محلیی و   پرسیی درواقز قانون اساسی ایتالیا نسبت بم اعوم موجودیت و نحوۀ اجرای ومیم 

گذار در . قانون2ساالری مشارکتی ساکت استعنوان ابزاری برای تجلی مردموص شهری بمخصبم
ویای  قرن بیستم میودی بدون اصوح متن قانون اساسی سعی کیرد  اسیت از فرفییت    11دو  

گذاری عادی ایین خیر را پیر کنید. در راسیتای اجیرای ایین        و بم هریی قانون 3موجود استفاد 
و  0111وییای سییال م )اصییوحی0111سییال  042قییانون شییمارۀ  0دۀ مییا 4و  3موضییوع، بنیید 

                                                           
تراز و قاب  تطبیی باشد، ومآور و تقنینی میپرسی کم سراسری، الزاموا، از ب عد نوع وممرغم تفاوتاین اص  علی .0

 قانون اساسی جمهوری اسومی ایران است. 21با اص  
؛ کنندمیوای استانی را مطرح پرسیاین کشور بحث ومم قانون اساسی 033و  023ناگفتم نماند کم اصول . 2

 وای محلی شهری موردنظر این مقالم است.پرسیورچند این موضوع خارج از قلمرو ومم
وای کند تا بم مسائلی چون فعالیتقانون اساسی ایتالیا حکومت را موفف می 3و  2حال اصولی مانند اص  ور. بم3

داشتم باشد و میزان مشارکت شهروندان فراتر از زبان، نژاد و شرایط اجتماعی  اجتماعی و سیاسی مردم توجم
 پرسیساالری مشارکتی و چم ابزاری بهتر از وممبم صورت کام  تحقی پیدا کند. چم مفهومی بهتر از مردم

  توانند این امور را تنمین کنند؟محلی شهری می
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اند بیرای ارتقیای مشیارکت میردم و تنیمین      وا موففم( مقرر داشتم است کم شهرداری2111
ویای اختصاصیی خیویش    حقوق عام  شیهروندان  سیاکن در آن واحیدوای اداری در اساسینامم    

وا باید از جانب بخشی کنند. این رفراندوم بینیوا را پیشپرسیابزاروای حقوقی مانند انواع ومم
از مردم درخواست شوند کم تشخیص تعداد متقاضیان بم خیود نهادویای اداری محلیی بسیتوی     

پرسیی  گیرد: نخست اینکم موضوع و محتیوای ومیم  دو محدودیت را درنظر می 042دارد. قانون 
توانید در  اشیتم باشید و نمیی   گذاری واحدوای محلی تطبییی د وا و قلمرو قانونباید با صوحیت

زمان بیا  پرسی نباید وم. دوم، ومم0گذاری اختصاصی دولت مرکزی قرار بویردحوزۀ قدرت  قانون
شید  کلییات   . درواقیز قیانون عیادی بییان    (Conte, 2015, p. 68-69)انتخابات دیور برگزار شود 

ویا را بیم واحیدوای    سیی پرمسئلم را عنوان نمود ، بررسی مسائ  جزئی و نحوۀ اجرای این ومیم 
اداری محلی واگذار کرد  است. بم سخن دیور، حکومت مرکزی در راستای اجرای تمرکززداییی  

یافتیم کمتیرین دسیتورات    وای یک نظام حقوق اساسی توسعمتراز با مؤلفمو اعمال حکمرانی وم
وا ا، انواع آنوپرسیکند تا دست واحدوای محلی باز بماند و نحوۀ اجرای وممممکن را صادر می

وا و مقررات اداری و محلی مشخص شوند؛ بم ایین هرییی   و مشخصات جزئی از هریی اساسنامم
کند. از ایین حییث بیرای    ای خود قوانین تکمیلی را صادر میشهرداری بر اساس نیازوای منطقم

درک بهتر نظام حقوقی حاکم بر موضوع تحت بررسی، مطالع  مقررات صادر  از سوی حکومیت  
خصیوص  ای و بمکند و باید بم مقررات منطقمرکزی )قانون اساسی یا قوانین عادی( کفایت نمیم

ویا در  هبیعتا  بنابم استقول عم  این دستوا  وای نهادوای محلی ایتالیا مراجعم کنیم.اساسنامم
خواود از تمرکزگرایی فاصلم بویرد، دستورات مقررات محلیی یکسیان و یکپارچیم    نظامی کم می

ویای اجراییی متفیاوت    شیهری و روش  پرسیی یست، بلکم این امکان وجود دارد کم با انواع وممن
روبرو شویم. با این ومم، دکترین سعی کرد  با مطالعی  اساسینام  نهادویای اداری محلیی  چنید      

 بندی کند.شهر مهم ایتالیا، نکات مشترکی توصیف و مواردی را هبقم
 

 ترین نوع رفراندوم محلیعنوان مهمههای شهری مشورتی بپرسی. همه3
پرسی شهری موجود در نظام حقوقی ایتالییا رفرانیدوم مشیورتی    ترین نوع وممبدون شک اصلی

(Referendum consultivi است )(Uleri, 2003, p. 71)تواند قب  یا بعد پرسی می. این نوع ومم
 ,Conte)ای شیهر( برگیزار شیود    از صدور تصمیم و مقررۀ محلی از سوی نهاد صالح )مانند شور

                                                           
گذاری کند و تواند قانونرخی مسائ  فقط حکومت مرکزی میدر بقانون اساسی ایتالیا  001بر اساس اص   .0

اند؛ مانند بحث مهاجرت اتباع بیوانم، رابط  وا منز شد واحدوای اداری محلی از صدور مقررات در این حوز 
 وای مذوبی، امور مرتبط با نیرووای مسلح، تابعیت و غیر .حکومت با گرو 
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2015, p. 90)  پرسیی  محلیی آگیاوی در میورد نظیر شیهروندان       . انویزۀ برگزاری این نیوع ومیم
ای خاص )مث  یک شهر( در باب اعمال حقوقی و سیاسی حکومت محلی مربوهم اسیت.  منطقم

ر امیر اصیوح   تواند در مورد ارائ  نظیر میردم د  غیر از این، برگزاری رفراندوم شهری مشورتی می
. این منبز حقوقی  (Zucchetti, 2006, p. 264)وا وم درنظر گرفتم شود وای شهرداریاساسنامم

ای را دارد و ویر شیهرداری در ایتالییا از ییک     محلی حکم قانون اساسی واحدوای اداری منطقم
، یعنیی  اساسنام  مجزا، خاص و متفاوت نسبت بم دیور شهروا برخوردار است. البتم مورد اخییر 

ویا، در ومی    وای شیهرداری پرسی مشورتی در باب توییر مواد اساسناممصوحیت برگزاری ومم
منید  بینی نشد  و فقط برخیی شیهروا از ایین امتییاز و ابیزار حقیوقی بهیر        مقررات محلی پیش

اساسنام  شهر آسکولی  001( و مادۀ Napoliاساسنام  شهر ناپ  ) 10اند. برای نمونم، مادۀ شد 
پرسی مشورتی شهری در باب پیشنهاد اصوح مواد ( مجوز برگزاری وممAscoli Picenoیچنو )پ

. با اینکم منابز حقوقی  حکومت مرکزی بیرای  (Conte, 2015, p. 90)اند اساسنامم را صادر کرد 
انید، در  پرسی مشورتی الزامیی درنظیر نورفتیم   بینی وممای در باب پیشواحدوای اداری منطقم

وا چنین نهاد حقوقی وجود دارد. غیر از صیوحیت میردم نسیبت بیم     ام  بیشتر شهرداریاساسن
پرسی مشورتی کم معموال  بم صورت درنظر گیرفتن حیداق  تعیداد    ارائ  درخواست برگزاری ومم
، نهادویای حکیومتی محلیی ویم صیوحیت ارائی        0آیید عم  میی امناکنند  تقاضای مربوهم بم
را دارا وستند. برای مثال، تعدادی از اعنای شورای شهر ییا خیود    درخواست برگزاری رفراندوم

پرسیی  شیهری  مشیورتی شیرکت کننید      تواننید از میردم بخواونید تیا در ییک ومیم      شهردار می
(Zuccheti, 2006, p. 266)هور کم عنوان شد الزامی برای برگزاری رفراندوم وجود نیدارد  . ومان

گیرد؛ با وجیود  رای نهاد محلی وفیف  خاصی را دربر نمیپرسی وم بو از هرف دیور، نتیج  ومم
ویا تنهیا میورد الزامیی بیرای واحیدوای اداری  محلیی، بررسیی نتیجی           این در برخی اساسینامم 

پرسی مشورتی است؛ بم این معنی کم پس از برگزاری رفرانیدوم، نهادویایی ماننید شیورای     ومم
 00ای رسمی مطالعم کنند. برای مثال، بند سماند حداق  برآیند ارادۀ مردم را در جلشهر موفف

( مقرر داشتم است کم در صورت مشارکت بیاالی  Bolzanoاساسنام  شهرداری بولزانو ) 21مادۀ 
پرسییی مشییورتی و تأیییید آن از هییرف اکثریییت مطلییی     درصییدی شییهروندان در ومییم   22

رفرانیدوم در   روز پیس از برگیزاری   31کنندگان، شورای شیهر وفیفیم دارد حیداکثر تیا     شرکت
 .(Statuto Bolzano, 2015, p. 25)ای رسمی مسئلم را بررسی کند جلسم

 

                                                           
دارد کم حداق  تعداد متقاضیان برای اجرای   شهرداری میون مقرر میاساسنام 02مادۀ  0برای نمونم، بند  .0

اساسنام  شهرداری  13مادۀ  4از هرف دیور، بند  پرسی مشورتی محلی پانزد  وزار شهروند است.ومم
 فلورانس این تعداد را بم د  وزار نفر کاوش داد  است.
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 های شهری؛ الزامی، ملغاکننده، تأییدی، پیشنهادیپرسی. دیگر انواع همه4
وای واحدوای محلیی  پرسی شهری رفراندوم مشورتی است، اساسناممترین نوع وممبا اینکم مهم

پرسیی الزامیی   ویا ومیم  تیرین آن انید. مهیم  بینیی کیرد   یشویای دیویری را ویم پی    پرسیی ومم
(Referendum deliberativoاست کم معموال  در مقاب  ومم )گیرد، زییرا  پرسی مشورتی قرار می

ویژگی اصلی آن الزامی بودن اجرای تصمیم و رأی مردم اسیت. ورچنید بیشیتر علمیای حقیوق      
پرسیی الزامیی شیهری(    ن نهاد حقیوقی )ومیم  اساسی ایتالیا در مورد وجود و قابلیت اجرای چنی

وا و دیور واحدوای اداری در باب موضیوع صیریح نیسیتند    وای شهرداریشک ندارند، اساسنامم
(Martines, 2000, p. 371) ویای ملواکننید    پرسیکنند؛ مانند وممو از الفاظ دیور استفاد  می
(Referendum abrogativoکم از هریی آن )    تواننید پیس از تصیویب    میی  ویا میردم ییک شیهر

 .Barusso, 2008, p)شد  را اسقاط کننید  االجرا از سوی شورای شهر مقررۀ بیانای الزممصوبم

اساسینام  شیهرداری    10( و مادۀ Anconaاساسنام  شهرداری آنکونا ) 01. برای مثال، مادۀ (81
رای بسیار بیاالی ایین نیوع    اند. بنابم ضمانت اجبینی کرد ( چنین نهاد حقوقی را پیشEnnaانا )
پرسی شهری، شرط اعمال رأی مردم، مشارکت قاب  توجم شهروندان در رفراندوم است کیم  ومم

ویای الزامیی   ای دیویر از رفرانیدوم  معموال باید بیش از نیمی از افراد را دربر گییرد. زیرمجموعیم  
وع رفراندوم زمیان  ( است. ویژگی این نReferendum confermativoپرسی تأییدی )شهری، ومم

برگزاری آن است، زیرا مردم پس از تصویب الیحم از سوی نهادوای محلی مانند شورای شیهر و  
ویای رأی حنیور پییدا    توانند پیای صیندوق  االجرا شدن آن میقب  از تاریخ ابوغ مصوبم و الزم

ایین نیوع   تیرین نمونی    کنند و تصمیم نمایندگان محلی خود را تأیید ییا تکیذیب نماینید. مهیم    
( Siciliaوای محلی است کم قوانین استان سیسیی  ) پرسی در نظام حقوقی ایتالیا، رفراندومومم

م 2104در سیال   8گفتم در مقررۀ استانی شیمارۀ  ای پیشآن را درنظر گرفتم است. نهاد منطقم
عنای توانند با تصویب دو سوم اوا میبینی کرد  است کم بر اساس آن شهرداریروندی را پیش

شوراوای مربوهم چند شهر سیسی  را با وم ادغام و نهادی جدیید متشیک  از چنید شیهرداری     
پرسیی  االجرا شدن نیاز بم حمایت میردم از هرییی ومیم   تأسیس کنند. البتم مصوبم قب  از الزم

 Referendumپرسی پیشینهادی ) . رفراندوم دیور ومم(Maccarrone, 2016, p. 5)تأییدی دارد 

propositivoتوانند موضیوعی را بیم نماینیدگان خیود     ( است کم از هریی آن مردم یک شهر می
تر مسئلم از سوی شورای شهر ییا نهادویای صیالح دیویر بررسیی      معرفی کنند بدون اینکم پیش

( ایین  Bariاساسنام  شهرداری باری ) 42. برای مثال، مادۀ (Barusso, 2008, p. 82)شد  باشد 
وا این نوع رفراندوم قابی   قوقی را ذکر کرد ، ورچند مقرر داشتم کم فقط در برخی حوز نهاد ح

شد  در این مقرر ، مسائلی وستند کم برای شیهرداری بیار   وای عنوانبرگزاری است. محدودیت
تواننید موضیوعاتی را بیم شیهرداری     مالی نداشتم باشند؛ بم سخن دیور، مردم این شهر فقط می
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ویا  پرسیی، اجیرای آن  کم در صورت تصویب از هرف اکثریت مردم از هریی ومم پیشنهاد دوند
وا شورای شهر بم پیروی از خواست  میردم و  بدون وزینم باشد. افزون بر این، در برخی اساسنامم

پرسی پیشنهادی شهری ملزم نیست؛ با این شرط کم دو سوم اعنای شیورا بیا نظیر    نتیج  ومم
وا و مقیررات محلیی   پرسی در برخی از اساسناممورچند این نوع ومم. 0شهروندان مخالفت کنند

بینی شد ، اما بخشی از دکترین ماویت چنین نهاد حقوقی را زیر سؤال برد  و اعوم کیرد   پیش
شیود، زییرا   وای شهری محسوب نمیپرسی پیشنهادی عمو  یکی از انواع رفراندوماست کم ومم

ای از سوی نهادوای محلی اسیت و  س از تصمیم یا تصویب الیحمویژگی  رفراندوم برگزاری آن پ
اگر نظر مردم خودش حالت یک پیشنهاد اولیم را داشتم باشد، این عمو  در قلمرو الیح  قیانونی  

جیز میورد   . بیم (Volpi, 2016, p. 10)پرسیی اسیت   شود و موضوعی غیر از ومممردمی تلقی می
ز سوی مقررات محلی، فاورا  ماویتی خارج از قلمرو انیواع  رغم لفظ مورد استفاد  ااخیر کم علی

سیاالری مشیارکتی قیرار    شید  ومیم ذیی  میردم    وای شهری عنیوان وا دارد، رفراندومپرسیومم
سیاالری  وا چنین نهادویای حقیوقی را در حیوزۀ میردم    گیرند، زیرا الزامی بودن برخی از آننمی

ویای  مشیورتی بیم صیورت خیالص ویژگیی     کنید. درعمی  فقیط رفرانیدوم     مستقیم ترسییم میی  
وییای اصییلی تعامیی  غیراجبییاری شییهروندان و  سییاالری مشییارکتی را دارد، زیییرا مییوک مییردم

خصوص غیرالزامی بودن فرایندوا اسیت. از هیرف دیویر    نمایندگانشان، اجرا در حوزۀ محلی و بم
خیارج    و تأییدی( پرسی ملواکنندوای آن )وممی الزامی و زیرمجموعمپرسکم ومم مییبوو دیبا

 یتجل میمستق یدموکراس یسنت یواروش  یو ذ دنریگیقرار م یمشارکت یساالراز قلمرو مردم
در بخش بعدی بیم   .شودیم شمرد االجرا الزم در ک  مردم أیر در این حوز  رایز ند،نکیم دایپ

 اشار  خواویم کرد.وای شهری در نظام حقوقی ایتالیا پرسیضمانت اجرای ومم
 

 های شهری در نظام حقوقی ایتالیاپرسیتضمین اداری و قضایی همه
وای شهری در ک  بم درخواست بخشی از ساکنان واحدوای اداری پرسیاگر برگزاری انواع ومم

، 2انید بینیی کیرد   وا فرایندوای خاصی بیرای مسیئلم پییش   ای وابستم است و اساسناممو منطقم
عهدۀ مقامات قنایی و اداری سپرد  شد  است. معمیوال  در  بم وانظارت بر حسن اجرای رفراندوم

پرسیی، مقیررات محلیی    وای مردمی برگزارکننیدۀ ومیم  مرحل  اول، یعنی پس از تشکی  کمیتم
گیرنید. پیس از تکمیی  ایین     تعدادی امنا را برای رسمیت یافتن درخواست رفراندوم درنظر می

                                                           
 اساسنام  شهر آنکونا. 01برای مثال، ر.ک. مادۀ . 0
وای شهری فرایند عملی و اجرایی را بم پرسیبرای وم  انواع ومم (Ravenna)اساسنام  شهرداری راونا  20ادۀ م .2

شهروند ساکن  01پرسی با عنویت حداق  شرح زیر اعوم کرد  است: تشکی  کمیت  مردمی برگزارکنندۀ ومم
 ز تصویب شورای شهر.شهردار پس ا از سویپرسی ، اعون وممامنا 3211 آوریدر شهر، گردوم
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کنید تیا نظیارت نسیبت بیم تطبییی       مید صالح مراح ، کمیتم درخواست امناشد  را تقدیم نها
شد  صورت گیرد. هبیعتا  این امکان وجود دارد کم نهاد صالح درخواسیت  قوانین با تقاضای ارائم

ای مبنیی بیر الزامیی    کمیتم را قاب  قبول شناسایی نکند، زیرا مقررات برای چنین نهادی وفیفم
ست و امکان دارد مشکوت قانونی، شیکلی و  وای شهری را درنظر نورفتم اپرسیبودن تأیید ومم

 .(Carpino, 2012, p. 43)محتوایی برای تقاضای رفراندوم وجود داشتم باشد 
 

 های شهریپرسی. تضمین اداری اجرای همه1
باید بووییم کم هبی مقررات محلی ایتالیا، معموال  نهاد صالح برای چنین نظارت و ممیزی، ییک  

( مقیرر  Rietiاساسینام  شیهرداری ریتیی )    24است. برای نمونم، مادۀ شد  مقام اداری شناسایی
وای شیهری شیورایی اسیت    پرسیدارد کم نهاد صالح برای نظارت بر حسن اجرای تمام ومممی

وای سیاسی و احزاب حاضر در شورای شهر. این شورای وییژ  هبیی   متشک  از سرپرستان گرو 
کند: صحت و اصالت امنیاوا، تطبییی تقاضیای    میمقررۀ یادشد  در ک  بر چند موضوع نظارت 

گیذاری، تطبییی   ویای شیهرداری و شیورای شیهر در حیوزۀ قیانون      کمیت  مردمی بیا صیوحیت  
شد  با منابز حقوقی باالدستی، مفهوم واضح و صریح سیؤال اصیلی و درخواسیت    درخواست ارائم

شورای شهر صیوحیت  ( وم کمیسیون حقوقی Parmaپرسی. در اساسنام  شهرداری پارما )ومم
 41( و از هیرف دیویر، میادۀ    22وای محلیی را برعهید  دارد )میادۀ    پرسینظارت بر اجرای ومم
( یک نهاد ویژ  متشیک  از منتخبیان شیورای شیهر را بیرای چنیین       Riminiاساسنام  ریمینی )

 ای درنظر گرفتم است؛ ورچند در ور اساسنامم امکان دارد بر اساس جمعییت آن منطقیم  وفیفم
پرسی و تعداد امناوای الزم برای ارائ  رسمی حد نصاب اعنای کمیت  مردمی برگزارکنندۀ ومم

. وجم مشترک ایین نهادویای نیافر    (Vigneri, De Vincenti, 2011, p. 52)تقاضا متفاوت باشد 
وا است، زیرا معموال  ومم بم نحوی وابسیتم بیم واحیدوای اداری محلیی ماننید      ماویت اداری آن

 .وا و شوراوای شهر وستندیشهردار
 

 های شهریپرسی. تضمین قضایی اجرای همه2
توانید نیزد   پرسی مخالفت نمایند، کمیت  مردمی میی اگر نهادوای نظارتی اداری با برگزاری ومم

محاکم و مقامات قنایی صالح اعتراض خود را مطرح و ابطال تصمیم نافر اداری را تقاضیا کنید.   
سبت بم اعمیال حقیوقی نهادویای اداری در صیوحیت محیاکم اداری و      ورچند فاورا  اعتراض ن
دانان ایتالیا در این حوز  محیاکم عمیومی را صیالح    گیرد، اما بیشتر حقوقشورای دولتی قرار می

، زییرا تصیور ایین اسیت کیم کمیتی        (Conte, 2015, p. 117)دانند برای رسیدگی بم مسئلم می



 0331 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 04مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     002

 

وستند و وردو بم وفیف  قانونی خیود در چیارچوب موضیوعی    تراز مردمی و نهاد نافر اداری وم
وای دولتی متفاوت است، زیرا کنند. پس این دعوا با دعاوی مردم بم هرفیت ادار واحد عم  می

در این حوز  است کم اقتدار حاکمیت بر مردم برتری دارد و برای دفاع از حقوق شهروندان نییاز  
شود. بم سخن دیویر، کمیتی  مردمیی،    اداری مطرح میبم وجود و مراجعم بم محاکم اختصاصی 
شود کم نمایندۀ منفعت عمیومی اسیت و بییانور ییک     نوعی نهاد اجتماعی و حقوقی شمرد  می

ویای  پرسیی منافز شخصی نیست و از این حیث با رسالت نهاد اداری نافر بر حسن اجرای ومیم 
می دییوان عیالی کشیور ایتالییا     شهری تفاوت چندانی ندارد؛ و این تحلی  از سوی ویئیت عمیو  

(Cassazione, n. 1991-2004; n. 14803-2009  ( شیعب محلیی ،)TAR Emilia Romagna, n. 

95-2008; TAR Liguria, n. 664-2012( و ویئت عمومی شورای دولتی )Consiglio di Stato, 

n. 5559-2011 رنید کیم ماوییت    دانیان اعتقیاد دا  ومم، اقلیتی از حقوق( تأیید شد  است. با این
شود؛ بنابراین، مرجیز صیالح بیرای    حقوقی تصمیم نهادوای نافر ذی  اعمال اداری محسوب می

 .Conte, 2015, p)وا و دادرسان اداری وسیتند  وای مردمی، دادگا رسیدگی بم اعتراض کمیتم

محاکم  وای یادشد  نزد. ناگفتم نماند کم در ومین راستا، در برخی مواقز زمانی کم کمیتم(118
پرسیی شیهری   اداری شکایت خود را نسبت بم عدم تأیید نهادویای نیافر بیرای برگیزاری ومیم     

جای رد  دعیوا، بیم شیکایت رسییدگی و رأی صیادر      اند، قاضی اداری بممراجعم و هرح دعوا کرد 
وا وم قاضیی اداری  . در برخی پروند (TAR Friuli Venezia Giulia, 2004, p. 49)نمود  است 

ونم استدالل کرد  است کم در صورت اعتراض نسبت بم عیدم تأییید درخواسیت برگیزاری     گاین
ویای اداری  االجیرا(، کمیتی  مردمیی بایید بیم دادگیا       رفراندوم تأییدی یا ملواکنند  )یعنی الزم

پرسی مشورتی، بنابم غیرالزامی بودن مراجعم کند و در صورت بحث در باب تقاضای اجرای ومم
توانند بم مراجیز قنیایی اعتیراض کننید و درعمی  نظیر نهادویای اداری        م نمیبرآیند آن، مرد

گونم کیم توصییف   ؛ ورچند ومان(TAR Lombardia, 2002, p. 1024)غیرقاب  تجدیدنظر است 
کند در اقلیت مطلی قیرار دارنید. بیا    وا و دکترینی کم از چنین روندی حمایت میشد، این رویم

شویم کم بم صورت کلیی و غییر از   وضوع تحت بررسی متوجم میمطالع  روی  قنایی حاکم بر م
وای شهری دارای ضمانت اجرای بیاالیی وسیتند و   پرسیموارد استثنایی و نظریات اقلیتی، ومم

معموال  مرجز رسیدگی بم اعتراض مردم نسبت بم عدم موافقت نهادویای اداری بیرای برگیزاری    
پرسی شیهری  ا کمیت  مردمی کم مسئول برگزاری ومماند، زیرگونم رفراندوم، محاکم عمومیاین

است، نمایندۀ انتفاع شخصی خویش نیست، بلکم میروج مصیلحت و منیافز عمیومی شیهروندان      
ساکن در یک شهر است و از این حیث در ترازی برابیر نسیبت بیم نهادویای اداری محلیی قیرار       

ی برگزارشید  در کشیور   ویای شیهر  پرسیی گیرد. در فص  بعدی مقالم بم توصیف برخی ومممی
 ایتالیا اشار  خواویم کرد تا از این هریی با روی  عملی این نهاد حقوقی آشنا شویم.
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 های شهری برگزارشده در ایتالیاپرسیهایی از رویۀ عملی همهنمونه
 رفراندوم محلی در مورد قطار شهری. 1

ار شد کیم بیر اسیاس آن    پرسی مشورتی برگز( یک وممBresciaم در شهر برشا )2110 در سال
مردم فراخواند  شدند تا در مورد تأسیس قطار شهری نظر خویش را اعوم کنند. درواقز کمیتی   

کیرد  مردمی برگزارکنندۀ رفراندوم با اجرای هرح از هرف شیهرداری مخیالف بیود و سیعی میی     
ود از سیوی  پرسی و تأیید نظیر خی  شهروندان را با نظر خود ومرا  کند. با وجود پیروزی در ومم

کنندگان، کمیت  مردمی نتوانست از اجرا و تکمی  هرح جلوگیری کند، زیرا از اکثریت مشارکت
یک هرف ماویت رفراندوم غیرالزامی بود و از هیرف دیویر، هبیی اساسینام  شیهر برشیا انیواع        

وای شهری زمانی از هرف مقامات شیهری و شیورای شیهر قابی  بحیث وسیتند کیم        پرسیومم
ی شهروندان در رفراندوم شرکت کنند. فقط بم این شیرط و هبیعتیا  بیا غلبی  نظیر      اکثریت مطل
وا، موضوع در شورای شهر قاب  هرح است و اگر وم شورا نخواود نظر میردم  دوند اکثریت رأی

م از 2110پرسیی مشیورتی سیال    (. در ومم01مادۀ  2را اعمال کند، باید آن را توجیم کند )بند 
وزار نفر در رفراندوم شرکت کرد  بودند، بنیابراین   31ند با حی رأی فقط وزار شهرو 001حدود 

فقط یکی از دو شرط موجود در اساسنامم برای هرح موضوع در شورای شهر رعایت شد  بیود و  
کیم البتیم اکثرییت شیهروندان      -اعتنایی بیم نظیر بخشیی از میردم    بم این هریی شهرداری با بی

م این خدمت شیهری بیم   2103را تکمی  کرد و در سال  هرح قطار شهری -شدندمحسوب نمی
 .(Conte, 2015, p. 123)برداری رسید بهر 
 

 نیسنگ یۀنقل لیتردد وسا یبرا ژهیو ۀطرح جادپرسی شهری در باب . همه2
( اسیت کیم   Carraraم شهر کارارا )2111پرسی شهری رفراندوم سال ای دیور، اجرای وممنمونم

ی اصوح هرح جادۀ ویژ  برای تردد وسای  نقلی  سنوین در مناهقی از از هریی آن کمیت  مردم
شید، زییرا   ویای تأیییدی محسیوب میی    پرسی جیزا رفرانیدوم  شهر را خواستار شد. این نوع ومم

اجرا شدن آن بایید  برگزاری آن بعد از تصویب مصوب  مربوهم از سوی شورای شهر و قب  از الزم
پرسی مطرح شد، زیرا بیر اسیاس قیانون    نی برای اجرای وممگرفت. اما محدودیت قانوصورت می

وای شهری نبایید بیا انتخابیات دیویر تیداخ  پییدا کننید؛        پرسیم ومم0111سال  042عادی 
پرسی مخالفت خود را با تقاضیای کمیتی  مردمیی    رو نهاد اداری نافر بر حسن اجرای وممازاین

ت سراسری وم برگزار شود. بنابراین کمیت  مردمی عنوان کرد، زیرا در ومان ایام قرار بود انتخابا
پرسیی  مجبور شد منتظر بماند تا با گذر دورۀ انتخابات سراسیری، فرصیت بیرای برگیزاری ومیم     

االجرا گردد، در مرحلی   محقی شود. البتم چون گذشت زمان سبب شد  بود تا مقررۀ محلی الزم
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وای موجیود در اساسینام  شیهر    پرسیبعدی کمیت  مردمی تقاضای برگزاری نوعی دیور از ومم
اساسنامم(. بیرای ابطیال مصیوبات     04پرسی ملواکنند  بر اساس مادۀ کارارا را معرفی کرد )ومم

اساسینام  شیهر کیارارا بایید اکثرییت مطلیی سیاکنان در         02و  04شورای شهر بر اساس میواد  
أییید شیود. بیا وجیود     گیری شرکت کنند و درخواست کمیت  مردمی با اکثریت مطلیی آرا ت رأی

پرسی وم با تحقی شرط دوم، چون اکثریت شهروندان در رفراندوم شرکت نکرد  بودند، این ومم
 .(Ibid, p. 125)شکست مواجم شد و شورای شهر مجبور بم اصوح اقدام خود نشد 

 

 پرسی شهری در مورد اصالح اساسنامۀ شهرداری. همه3
م برگیزار شید. تقاضیای    2100پرسی مشورتی در سیال  وم یک ومم (Goriziaدر شهر گوریزیا )

کمیت  مردمی عمو  اصوح موادی از اساسنام  شیهری در حیوزۀ تنیمین مشیارکت مردمیی در      
مدیریت نهادوای اداری محلی بود. این درخواست از سوی نافر اداری غیرقاب  هیرح شناسیایی   

داری محلی عدم صیوحیت اصیوح   عم  آمد، زیرا تفسیر مقامات اشد و با اجرای آن مخالفت بم
پرسی شهری عنوان شد. بنابراین کمیتم بم محاکم عمومی مراجعم کیرد  اساسنامم از هریی ومم

پرسی شهری را برگزار کند. درواقز دادگا  مقرر داشت کم با و از هریی رأی دادگا  توانست ومم
توانند اسیناد  وای شهری میپرسیوا، وممبینی آن از سوی بسیاری از اساسنامموجود عدم پیش

حقوقی یادشد  را توییر دوند؛ ورچند قاضی در رأی خود عنوان کرد کم برخی مسائ  خیارج از  
گیرند؛ مانند ابطال انتصاب مقامیات اداری از هیرف شیهرداری،    پرسی شهری قرار میقلمرو ومم

شیهرداری،   ویای داخلیی  اسقاط تصمیمات شهرداری در حوزۀ استخدامی، ملویای دسیتورالعم   
وای مذوبی، قومی و زبانی. غییر  اصوح مقررات محلی مالیاتی و مقررات شهری مربوط بم اقلیت

ویای محلیی، حتیی بیم صیورت مشیورتی و       پرسیتوانند با مراجعم بم ومماز این موارد مردم می
. (Tribunale di Gorizia, 2010, p. 667)غیرالزامی، تقاضای اصوح اساسنام  شهر را ارائم دوند 

پرسی یادشد ، مردم شهر گوریزیا با درخواست کمیت  مردمی پس از تنمین قنایی اجرای ومم
موافقت و با رأی باالیی اصوح اساسنامم را تأیید کردند؛ ورچند در ایین دور  ویم مشیارکت بیم     

اساسینام  شیهری، شیورای شیهر نتیجی        84حد نصاب نرسید. با وجود ایین، بیر اسیاس میادۀ     
ای رسمی بررسی و تصمیم خود مبنی بر پیروی از خواست  شیهروندان را  ی را در جلسمپرسومم

 .(Conte, 2015, p. 133)ابوغ کرد 
 

 نتیجه

پرسی شهری یک ابزار و نهیاد حقیوقی کارآمید بیرای تحقیی تمرکززداییی، ارتقیای کیفیی         ومم
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توانید جیزا   محلیی میی   شود. این نوع رفراندومساالری شمرد  میحکمرانی و تنمین نظام مردم
وای اعمال دموکراسی مشارکتی وم درنظر گرفتم شود، بم شیرط اینکیم برگیزاری، اجیرا و     روش

سیاالری،  وای اصیلی ایین نیوع میردم    آور نداشتم باشد؛ زیرا مؤلفمفرایندوای مربوهم حالت الزام
داشیتم باشید،   گفتوو، تعام  و وماونوی اختیاری مسئوالن و شهروندان است و اگر اجبار وجود 

گراییی میردم( ییا دموکراسیی نماینیدگی      جانبیم ذی  مواردی چیون دموکراسیی مسیتقیم )ییک    
وای پرسیشد ، انواع وممگرایی مسئوالن( قرار خواود گرفت. بر اساس موضوعات بیانجانبم)یک

در نظام حقوقی ایتالیا نکات قیوت و ضیعف دارد. نکیات     پرسی مشورتیخصوص وممشهری و بم
دار کیردن تمرکیز اداری و جلیو  دادن واحیدوای محلیی ماننید       بم این شرح است: خدشیم قوت 

گیری، تشویی مردم مناهی گوناگون کشور ایتالیا برای حنور عنوان مراکز تصمیموا بمشهرداری
گذاری، ایجاد حس ومبستوی بیین حکومیت و شیهروندان    پررنگ در حوزۀ حکمرانی و سیاست

ای، ممانعت از بروز احساسات منفی وضوعات کشوری بلکم در مسائ  منطقمتنها در مایتالیایی نم
نسبت بم حاکمیت مانند تبعین حتی در مناهی محیروم و دورافتیاد  کشیور، تنیمین قنیایی      

وای شهری و رفرانیدوم مشیورتی. اگیر از ب عید نظرییم، تئیوری و       پرسیمناسب برای تحقی ومم
ثبتی قاب  مشاود  وستند، در فرایندوای عملی نکیات  وای قنایی مسائ  بسیار مومچنین رویم

دود مشک  اصلی اند. بم این معنی کم روی  عملی در شهروای ایتالیا نشان میضعف وم ملموس
وای محلی مشورتی غیرالزامی بودن فرایند و تصیمیم میردم اسیت؛ یعنیی     پرسیدر اجرای ومم

. ایراد اصلی وارد  بم ایین نهیاد حقیوقی    رسیدنظر میومان موضوعی کم در تئوری نکت  قوت بم
آسیانی مسیئوالن   شود کم عمو  بنابر غیرالزامیی بیودن نتیجی  رأی میردم، بیم     چنین ترسیم می

شود تا اعتنا باشند و از هرف دیور، ومین مسئلم سبب میتوانند نسبت بم نظر شهروندان بیمی
ویای رأی توجییم کننید،    پای صندوقوای مردمی نتوانند شهروندان را برای حنور گاوی کمیتم
اثر خواود بود. برای ومیین اسیت کیم در    وا بدون اقدامات مقتنی سیاستمداران بیزیرا رأی آن

وا، حد نصاب موردنیاز برای بررسی تصمیم مردم از وای مشورتی شهرداریپرسیبسیاری از ومم
احیث دکترینیی، صیدور    آید. پس برای جبران این خیر فقیط مب  دست نمیسوی شورای شهر بم

مقررات، اصوح ساختار اداری و اعمال فاوری تمرکززدایی کافی نیست، بلکم حکومیت و میردم   
باید نسبت بم وم فرونگ ومکاری و تعام  را ترویج کنند تا اختیار کارآمد و اخوق دموکراتیک 

واحیدوای اداری  خصوص در ساالری، بمجایوزین اجبار و الزام فرایندوا شود. بدون آموزش مردم
وای قنایی کارایی نخواود داشت. بینی شد  از هریی مقررات و ضمانتکوچک، دموکراسی پیش

وای حقوقی  درحال توسعم مانند ایران مناسب اسیت؛  شد ، این الوو برای نظامبا وجود ضعف یاد
ری باشید،  ساالسازی و تربیت در حوزۀ مردمی فرونگحکمران یارتقا البتم بم شرط اینکم موک

وییژ  در  شهروا، بلکیم بیم  یافتم و کونفقط در مناهی توسعمآن وم در نقاط گوناگون کشور و نم
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وا، شهروا و روستاوای دورافتاد  و محروم تا وم  شهروندان بم صورت یکپارچم بتوانند از استان
 مند شوند.وای شهری بهر پرسیساالری مشارکتی و وممامتیازات مردم
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