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بررســی مقایســه ای نظارت بر اجرای بودجه شــهرداری ها در ایران 
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چکیده
   یکــی از مراحــل بودجه ریــزی شــهرداری ها مرحلــه نظــارت بــر اجــرای بودجــه اســت. بــرای اجــرای 
قانونــی و شایســته بودجــه الزم اســت ســازوکارهایی تعریــف شــود تــا شــهرداری را بــه اجــرای صحیــح 
بودجــه ملــزم ســازد. نظــارت بر حســن اجــرای بودجــه به دلیــل تخلفــات و انحرافاتی کــه در مرحلــه اجرا 
پیــش می آیــد ضــرورت تــام دارد. در ایــن پژوهــش بــه بررســی قوانیــن و مقــررات موضوعــه در ایــران و 
فرانســه درخصــوص نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری ها و چگونگــی نحــوه ایــن نظــارت پرداختــه 
شــده اســت. بخشــی از شــیوه های نظــارت در ایــن دو نظــام حقوقــی همســان اســت، امــا وجــود برخــی 
تفاوت هــا در آن هــا موجــب بهره منــدی از روش هــای متفــاوت شــده اســت. بررســی ها نشــان می دهــد 
در نظــام حقوقــی فرانســه فرایندهایــی تعریــف شــده اســت کــه بــه نظــارت مطلــوب بــر اجــرای بودجــه 
شــهرداری ها منتهــی می شــود، امــا در نظــام حقوقــی ایــران از ایــن حیــث کاســتی هایی وجــود دارد. بــا 
اقتبــاس از برخــی ســازوکارهای نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری ها در فرانســه می تــوان بــه میــزان 
قابل توجهــی نواقــص حاکــم بــر فراینــد نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری ها در ایــران را رفــع کــرد.
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مقدمه
ــدارد، بلکــه در  ــرد ن  واژه نظــارت در یــک رشــته علمــی و در یــک حیطــه و موضــوع خــاص کارب
ــف واحــدی از آن  ــوان تعری ــن رو نمی ت ــه می شــود. ازای ــه کار گرفت ــف و گســترده ای ب حوزه هــای مختل

ارائــه داد و در هــر علــم و دانشــی معنــا و کارکــرد خــاص خــود را دارد.1

در علــم حقــوق بــرای نظــارت چنیــن تعریفــی لحــاظ شــده اســت: کنتــرل و بررســی اقدامــات یــک 
مقــام و نهــاد حکومتــی ازســوی مقــام و نهــادی دیگــر کــه غایــت آن حصــول اطمینــان از باقــی مانــدن 
ــا نهــاد ناظــر، خــود، در اداره  ــام ی ــی اســت2 ، بی آن کــه مق ــات یادشــده در حــدود و ثغــور قانون اقدام

امــور مداخلــه مســتقیم داشــته باشــد.

نظــارت از جنبه هــای گوناگــون دســته بندی می شــود؛ یکــی از گونه هــای مهــم تقســیم بندینظارت 
ازحیــث ماهیــت اســت کــه، خــود، شــقوق متعــددی را دربــر می گیــرد و نظــارت مالــی یکــی از اقســام 
ــا  ــات ب ــه اقدام ــِق هم ــی تطبی ــور مال ــر ام ــارت ب ــت: »نظ ــده اس ــف ش ــه تعری ــه این گون ــت ک آن اس
ــه  ــرل بودجــه ب ــف نظــارت و کنت ــن تعری ــون بودجــه اســت و در ای ــژه قان برنامه هــای پیشــینی، به وی
معنــای نظــارت بــر بودجــه ازحیــث صحــت عملیــات اجرایــی و انطبــاق آن بــا هدف هــا و برنامه هــای 
تصویــب شــده اســت.«3 ایــن نــوع از نظــارت به طورکلــی بــه فراینــد اجــرای بودجــه و تطابــق عملکــرد 
مالــی شــهرداری بــا بودجــه مصــوب مربــوط می شــود. اگرچــه امــروزه براســاس دکتریــن »اداره خــوب« 
ــوق اداری معاصــر را تحــت  ــای حق ــم و نهاده ــد بســیاری از مفاهی ــرد جدی ــک رویک ــوان ی ــه به عن ک
تأثیــر قــرار داده اســت، نظــارت مالــی بــه اطمینــان خاطــر از این کــه مبالــغ منــدرج در بودجــه هزینــه 
ــه  ــت ـ بلک ــی اس ــت اساس ــان دارای اهمی ــار همچن ــن معی ــد ای ــود ـ هرچن ــدود نمی ش ــده اند مح ش
ســنجش عملکــرد برنامــه ای، کارآمــدی، اثربخشــی، مصــرف بهینــه وجــوه عمومــی، و حفــظ تعــادل 
مالــی جامعــه بخــش تفکیک ناپذیــری از نظــارت مالــی را تشــکیل می دهــد.4 در نظــام حقــوق اداری، 
ــًا  ــد کــه در ایــن پژوهــش صرف ــی مهم تریــن ابزارهــای نظــارت مالی ان بودجــه و گــزارش عملکــرد مال

بــه نظــارت مالــی ازحیــث بودجــه ای پرداختــه می شــود.

بررســی مقایسه ای نظارت بر اجرای
بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه
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ــه  ــای ضــروری درجهــت دســتیابی ب ــی ابزاره ــی، و نظــارت قضای  نظــارت اداری، نظــارت پارلمان
نظــارت مالــی شایســته بــر عملکــرد شــهرداری در اجــرای بودجه انــد. نظــارت مالــی پیــش از طــرح و 
بررســی بودجــه شــروع می شــود و تــا مرحلــه تدویــن و تنظیــم آن ادامــه دارد. ایــن نظــارت بــر نحــوه 
اجــرای بودجــه نیــز اســتمرار می یابــد. موضــوع پژوهــش حاضــر بــه همیــن مرحلــه از نظــارت ناظــر 
اســت. به دلیــل اهمیــت مبحــث نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری و تأثیــر انکارنشــدنی ای کــه بــر 
ــه این کــه تاکنــون قوانیــن و  ــا توجــه ب عملکــرد شــهرداری و جلــب رضایــت شــهروندان دارد و نیــز ب
ــده اند  ــی نش ــش بررس ــن پژوه ــدرج در ای ــو من ــهرداری ها به نح ــزی ش ــر بودجه ری ــم ب ــررات حاک مق
و منابــع علمی معــدودی در موضــوع پژوهــش، به ویــژه در نظــام حقوقــی ایــران، وجــود دارد، ضــرورت 
ــر اجــرای بودجــه شــهرداری احســاس می شــود. هــدف اصلــی  بررســی همه جانبــه مبحــث نظــارت ب
ایــن نوشــتار تبییــن راهکارهایــی قانونــی و شایســته بــرای دســتیابی بــه فلســفه نظــارت بــر اجــرای 
بودجــه شهرداری هاســت و در ایــن مســیر، بهره منــدی از نظــام حقوقــی حاکــم بــر شــهرداری  فرانســه 
ــارت  ــه نظ ــت ک ــز آن اس ــی نی ــش اصل ــت. پرس ــران راهگشاس ــهرداری  در ای ــتگاه ش ــاظ خاس ــا لح ب
ــه  ــب چ ــتگاه هایی و به موج ــه دس ــوی چ ــه ازس ــران و فرانس ــهرداری ها  در ای ــه ش ــرای بودج ــر اج ب
ــر اجــرای بودجــه را تحقــق بخشــید. ــوان نظــارت بهینــه ب ــه می ت قوانینــی صــورت می گیــرد و چگون

گفتار نخست: نظارت اداری بر اجرای بودجه

ــی،  ــرل مصلحت اندیش ــال اداری، کنت ــودن اعم ــی ب ــرل قانون ــی کنت ــر موضوع ــارت اداری ازنظ نظ
وکنتــرل کارآمــدی و بهــره وری اســت. ایــن کنتــرل یــا به وســیله مقامــات عالــی اداری، کــه از اقتــدار 
اداری برخوردارنــد، یــا ازســوی ســازمان های تخصصــی، ماننــد ادارات بازرســی اداری، اعمــال می شــود.1 
ــرد و  ــان از عملک ــدف از آن اطمین ــردازد و ه ــی می پ ــی خودکنترل ــوِد اداره به نوع ــارت اداری خ در نظ
رونــد صحیــح اداری ازحیــث مطابقــت اعمــال اداری بــا قواعــد و مقــررات و ازجهــت کارآیــی آن اســت. 
ــه امکاناتــی  ــا توجــه ب ــا اداره، ب درنهایــت ایــن کنتــرل بایــد احــراز ایــن امــر را ممکــن ســازد کــه آی
کــه دراختیــار دارد، توانسته اســت وظایــف خــود را به خوبــی انجــام دهــد2. ازحیــث نظــارت اداری بــر 
ــن  ــردم هســتند، بنابرای ــه م ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــه شــهرداری ها موظــف ب ــه این ک ــم ب ــا عل ــه، ب بودج
ــا در  ــت هزینه ه ــا و پرداخ ــت درآمده ــرل دریاف ــزی و کنت ــه برنامه ری ــود ب ــداف خ ــق اه ــرای تحق ب

1. ملکوتــی هشــجین، ســید حســین، »نظــارت قضایــی بــر قانونمنــدی اعمــال اداری مطالعــه تطبیقــی در نظــام 

ــران  ــگاه ته ــوق دانش ــکده حق ــم: دانش ــی، ق ــوق عموم ــد حق ــه کارشناسی ارش ــران«، پایان نام ــس و ای ــوق انگلی حق

ــم(، 1389، ص 21. ــس ق )پردی

2. امامی، محمد و کوروش استوارسنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، 1389، ص 142.
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قالــب بودجــه مصــوب نیــاز دارنــد. بــر ایــن اســاس، خودکنترلــی شــهرداری در تطابــق عملکــرد خــود 
بــا بودجــه مصــوب و رعایــت قوانیــن و مقــررات ضــروری اســت و بایــد ایــن کنتــرل را درحیــن اجــرای 

ــرد. ــرار می گی ــز در دســته بندی نظــارت اداری ق ــت نی ــرل ازســوی دول ــد. کنت بودجــه اعمــال  کن

بند نخست: نظارت اداری بر بودجه شهرداری ها در ایران

1. نظارت ازسوی شهرداری
ــه  ــه مرحل ــهرداری ها را در س ــه ش ــرل بودج ــارت و کنت ــهرداری نظ ــی ش ــه مال ــاده 44 آیین نام م
تبییــن کــرده اســت. براســاس بنــد الــف مــاده مزبــور، نخســتین مرحلــه »حسابرســی قبــل و بعــد از 
ــی و حســابداری  ــت شــهرداری اســت کــه اطالعــات کافــی در امــور مال خــرج به وســیله کارکنــان ثاب
داشــته باشــند«. در اجــرای مفــاد ایــن بنــد و بــه دســتور تبصــره مــاده 44 کــه شــیوه انجــام حسابرســی 
ــب  ــد و به موج ــز می کن ــور تجوی ــوی وزارت کش ــی ازس ــتورالعمل ابالغ ــاس دس ــهرداری را براس ش
دســتورالعمل نحــوه رســیدگی و ممیــزی اســناد، هزینــه موضــوع بخــش دوم از فصــل چهــارم 
دســتورالعمل نظــام جامــع مالــی شــهرداری ها، ممیــزی اســناد هزینــه قبــل از پرداخــت ازســوی واحــد 
ممیــزی اســناد )رســیدگی قبــل از هزینــه(، واحــدی کــه تحــت نظــر حســابداری یــا امــور مالــی انجــام 
ــا ایــن توضیــح کــه حسابرســی قبــل از  ــرد، ب وظیفــه می کنــد، به شــرح وظایــف ذیــل صــورت می پذی
پرداخــت یــک عمــل حسابرســی اســت کــه درحیــن عملیــات مالــی و قبــل از انجــام فعالیت هــای مالــی 
ــم  ــات و ضمائ ــا چنانچــه محتوی ــرد ت ــر انجــام می گی ــا در دفات ــت آن ه ــا( و ثب ــا و هزینه ه )پرداخت ه
ســند و مــدارک یــا انجــام معامــالت مطابــق مقــررات نباشــد، قبــل از وقــوع اشــتباه، از آن جلوگیــری 

ــد. ــل آی به عم

 وظایــف واحــد مزبــور منــدرج در مــاده 28 از فصــل اول و دســتورالعمل فــوق بدیــن شــرح اســت: 
ــه  ــناد مثبت ــدارک و اس ــی م ــیدگی و بررس ــی، رس ــه مال ــاده 33 و 34 آیین نام ــاد م ــرای مف »در اج
جهــت حصــول اطمینــان مبلــغ تســجیل و اصالــت و کفالــت درخواســت وجه هــای مالــی، ممیــزی و 
تأییــد کلیــه درخواســت وجــوه قبــل از صــدور چــک و اســناد هزینــه قبــل از منظــور نمــودن بــه حســاب 
هزینــه، بررســی و اظهارنظــر بــدوی مفــاد قــرارداد قبــل از انعقــاد و ابــالغ قــرارداد.« در ایــن خصــوص 
مأمــور رســیدگی موظــف اســت قبــل از صــدور حوالــه، اســناد هزینــه را ازنظــر وجــود اعتبــار و رعایــت 
مقــررات شــهرداری حداکثــر ظــرف مهلــت بیســت و چهــار ســاعت گواهــی و امضــا کنــد و چنانچــه در 
تنظیــم ســند اشــتباهی روی داده اســت یــا نقصــی در مــدارک پیوســت آن مشــاهده می شــود مکلــف 
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اســت مراتــب را به صــورت کتبــی بــا ذکــر نقایــص بــرای رفــع نقــص همــراه بــا عیــن اســناد بــه واحــد 
ســازمانی مســئول صــدور اســناد اعــاده کنــد و مــوارد رعایــت نشــدن قوانیــن و مقــررات را گــزارش 

ــک برشمرده اســت. ــیدگی را به تفکی ــات رس ــتورالعمْل موضوع ــن دس ــد. ای نمای

 از دیگــر مصادیــق نظــارت درحیــن اجــرا مــاده 33 آیین نامــه مالــی شــهرداری و تبصــره آن اســت. 
ایــن مــاده بــه ایجــاد تعهــد و تشــخیص و صــدور حوالــه به عنــوان مراحــل اجــرای هزینــه اشــاره کــرده 
اســت و تبصــره آن انجــام ایــن مراحــل را در صالحیــت شــهردار یــا کســانی کــه ازطــرف وی کتبــًا و 
ــون شــهرداری و  ــه آن هــا تفویــض شــده دانسته اســت. اگرچــه در قان ــارات الزم ب به طــور منجــز اختی
آیین نامــه مالــی مشــخص نشــده اســت کــه مســئولیت تأمیــن اعتبــار و تطبیــق پرداخــت بــا قوانیــن 
و مقــررات برعهــده چــه کســی اســت، امــا دســتورالعمْل ایــن خــأ را رفــع کــرده اســت. مطابــق بنــد 
»ص« مــاده 26 از فصــل نخســت دســتورالعمل، تأمیــن اعتبــار براســاس بودجــه مصــوب و نظــارت بــر 
حســن اجــرای بودجــه از وظایــف مدیــر امــور مالــی اســت و تطبیــق پرداخــت بــا قوانیــن و مقــررات 
از وظایــف واحــد ممیــزی و واحــد رســیدگی قبــل از هزینــه محســوب می شــود. برخــالف آن کــه بنــد 
»ز« مــاده 28 واحــد ممیــزی را مکلــف کــرده اســت گــزارش مــوارد رعایــت نشــدن قوانیــن و مقــررات 
را ارائــه دهــد، امــا مرجــع دریافــت گــزارش را تعییــن نکــرده اســت. بنابــه اصــل سلســله مراتب اداری 
ــاره  ــه صراحــِت دســتورالعمل درب ــا اســتناد ب ــر دســتگاه های اجرایــی و ب ــا عــرف حاکــم ب ــق ب و مطاب
تعییــن واحــد ممیــزی به عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای امــور مالــی در شــهرداری ها به نظــر 
می رســد گــزارش رعایــت نشــدن قوانیــن و مقــررات بایــد بــه مســئول امــور مالــی تقدیــم شــود. وی 
نیــز در اجــرای مــاده 25 همیــن فصــل عهــده دار ارائــه گــزارش رعایــت نشــدن قوانیــن بــه باالتریــن 

مقــام اجرایــی خواهــد بــود.

 ازســوی دیگــر، برپایــه بنــد »ص« مــاده 26 از فصــل اول دســتورالعمل، نظــارت بــر حســن اجــرای 
بودجــه از وظایــف مدیــر امــور مالــی اســت. بنــد »ق« همیــن مــاده نیــز رســیدگی و ممیــزی اســناد 

هزینــه قبــل و بعــد از خــرج را برعهــده وی گذارده اســت.

2. نظارت وزارت کشور
بــا توجــه بــه این کــه شــهرداری بــه گواهــی مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در زمــره 
ــرد  ــر عملک ــی ب ــارت قیمومت ــور( نظ ــت )وزارت کش ــی رود و دول ــمار م ــی به ش ــتگاه های اجرای دس
شــهرداری دارد، نظــارت وزارت کشــور بــر اجــرای بودجــه در شــهرداری بــا توجــه بــه ماهیــت و شــیوه 

ــرد. ــرار می گی ــن بخــش ق نظــارت در ای
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 به موجــب بنــد »ب« مــاده 44 آیین نامــه مالــی شــهرداری، دومیــن مرحلــه رســیدگی و ممیــزی 
ــرد  ــام می گی ــور انج ــان وزارت کش ــیله حسابرس ــی به وس ــق »حسابرس ــهرداری ها ازطری ــاب ش حس
ــا  ــم خورده ی ــان قس ــود حسابرس ــد از وج ــهر می توان ــورای ش ــابرس، ش ــتن حس ــورت نداش و درص
ــهرداری  ــهر و ش ــورای ش ــورت، ش ــن ص ــه در ای ــد ک ــتفاده نمای ــتری اس ــان رسمی دادگس کارشناس
ــت عمــران  ــد«. معاون ــه وزارت کشــور ارســال دارن ــد نتیجــه گــزارش حسابرســان مذکــور را ب مکلف ان
ــهرداری ها و  ــی ش ــات حسابرس ــی گزارش ــور »بررس ــتایی وزارت کش ــهری و روس ــور ش ــعه ام و توس
ــت  ــن معاون ــده دارد. ای ــط« را بر عه ــتورالعمل های مرتب ــه دس ــا و تهی ــه آن ه ــته ب ــازمان های وابس س
ــازمان ها  ــی و س ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه از اش ــای واصل ــکایات و اعتراض ه ــه ش ــت ب ــف اس موظ
درخصــوص عملکــرد شــهرداری نیــز رســیدگی کنــد. به دلیــل تعــدد شــهرداری ها و گســتردگی وظایــف 
ــن  ــوان »طــرح تعیی ــا عن ــورخ 1377/7/30 شــورای عالی اداری ب ــه م وزارت کشــور و به موجــب مصوب
ــئولیت های وزارت  ــان«، مس ــب آن ــزل و نص ــوه ع ــداران و نح ــتانداران و فرمان ــارات اس ــف و اختی وظای
ــوان  ــتاندار به عن ــه، اس ــن مصوب ــاده 1 ای ــب م ــت. به موج ــده اس ــض ش ــتانداری ها تفوی ــه اس ــور ب کش
نماینــده وزارت کشــور مســئولیت اجــرای وظایــف و اختیــارات آن وزارت را در اســتان عهــده دار اســت 
و درمقابــل وزیــر کشــور پاســخگو خواهــد بــود. به موجــب مــاده 106 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون 
تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اسالمی کشــور، و انتخــاب شــهرداران مصــوب 1375/03/01 
ــه  ــت ک ــن اس ــن قوانی ــرای ای ــئول اج ــور مس ــوب 1396/05/14، وزارت کش ــدی مص ــات بع و اصالح
ــی  ــائل مال ــارات، و مس ــا، اعتب ــوص برنامه ه ــر درخص ــی و اظهارنظ ــارت و بررس ــتا نظ ــن راس در همی
ــور  ــت ام ــف معاون ــب شــورای اســالمی شــهر می رســد، جــزو وظای ــه به تصوی ســاالنه شــهرداری ها، ک
هماهنگــی و عمرانــی اســتانداری قلمــداد شــده اســت و بررســی و انجــام امــور مربــوط بــه حسابرســی 
ــی  ــی و عمران ــور هماهنگ ــت ام ــه معاون ــوراها ـ زیرمجموع ــهری و ش ــور ش ــر ام ــه دفت ــهرداری ها ب ش
ــن  ــتمری را در ای ــارت مس ــتانداری نظ ــوراهای اس ــهری و ش ــور ش ــر ام ــت. دفت ــده اس ــذار ش ـ واگ
ــد و در  ــزام می نمای ــهرداری ها اع ــه ش ــورت دوره ای ب ــود را به ص ــان خ ــد و بازرس ــام می ده ــاره انج ب
گزارشــی کــه تدویــن می کنــد ایرادهــای واردشــده بــر اجــرای بودجــه شــهرداری را متذکــر می شــود.

3. هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
ــب  ــا و ترتی ــواع مجازات ه ــهرداری ها، ان ــتخدامی کارکنان ش ــه اس ــاده 83 آیین نام ــتناد م ــه اس ب
رســیدگی بــه تخلفــات و تقصیــرات اداری مســتخدمان شــهرداری همــان اســت کــه دربــاره مســتخدمان 
رســمی قانون اســتخدام کشــوری و قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت )قانــون مدیریــت 
ــات  ــن تخلف ــود. بنابرای ــال می ش ــت( اعم ــده اس ــور ش ــون مزب ــن دو قان ــوری جایگزی ــات کش خدم
ــدان  ــات اداری کارمن ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــه در هیئت ه ــرای بودج ــهرداری در اج ــان ش کارکن
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ــاِت ادارِی  ــی از تخلف ــات اداری، برخ ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده 8 قان ــد. در م ــد ش ــیدگی خواه رس
مرتبــط بــا اجــرای بودجــه ذکــر شــده اســت. بــرای نمونــه بنــد 10 مــاده مذکــور »گرفتــن وجوهــی 

ــات اداری دانسته اســت. ــره تخلف ــده« را در زم ــن ش ــررات تعیی ــن و مق ــه در قوانی ــراز آنچ غی
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ــرای  ــندی ب ــل محکمه پس ــد دلی ــر نمی رس ــت و به نظ ــی اس ــه چندوجه ــارت اداری در فرانس نظ
ایــن چندگانگــی وجــود داشــته باشــد. برخــی از نظارت هــا دوره ای و پراکنده انــد، ماننــد نظارت هایــی 
ــای  ــا نظارت ه ــی انجــام می شــوند، ام ــور مال ــای بازرســی وزرا و بازرســی کل ام ــه ازســوی هیئت ه ک
ــی  ــه ازســوی حســابدار محل ــی اســت ک ــا نظارت ــن آن ه ــی، مهم تری ــد. در بحــث مال ــر نظام مندن دیگ
ــالوه،  ــرار دارد. به ع ــک حســابدار ارشــد ق ــه خــود تحــت نظــارت ی ــز به نوب ــه او نی انجــام می شــود ک

ــد.1 ــز اعمــال نظــارت می کنن ــدار( نی ــات اســتانی )فرمان مقام

1. حسابدار عمومی2
به موجــب قانــون مصــوب ششــم فوریــه 1992، نظــارت حســابداران واحدهــای محلــی، کــه ازطریــق 
ــه حســابدار  ــر مرجــع دســتوردهنده ب ــی منصــوب می شــوند، ب ــه واحــد محل ــس از اطــالع ب ــت پ دول
عمومــی در امــِر دریافــت و پرداخــت از خزانــه نیــز وجــود دارد. درواقــع پیــش از اقــدام بــه پرداخــت، 
حســابدار بایــد قانونــی بــودن دســتور صادرشــده ازســوی مرجــِع مرتبــط را بررســی کنــد و درصــورت 
ــن  ــی دســتوردهنده ای ــن، مرجــع محل ــد. باوجودای ــق نمای ــی معل ــا تصمیــم مدلل ــزوم، پرداخــت را ب ل
ــا بودجــه خــودداری  ــرت ب ــل مغای ــه ای به دلی ــه حســابداری کــه از پرداخــت هزین حــق را دارد کــه ب
ــه پرداخــت را دارد  ــار وی ب کــرده اســت مراجعــه کنــد و همچنیــن حــِق دادِن دســتوِر کتبــی و اجب
کــه در ایــن صــورت، حســابدار مکلــف اســت از ایــن دســتور پیــروی کنــد، مگــر این کــه وجــوه خزانــه 
ــل  ــور کام ــت به ط ــا خدم ــد ی ــوط باش ــری مرب ــوع دیگ ــه موض ــه ب ــا هزین ــد ی ــی نباش ــدازه کاف به ان
ــه  ــا ک ــن احتیاط ه ــم ای ــد نشــود. به رغ ــه پرداخــت ســبب ســقوط تعه ــا این ک انجــام نشــده باشــد ی
بــه حســابدار امــکان خــودداری از پرداخــت را می دهــد، اختیــاِر دادِن دســتوِر پرداخــِت مجــدد ازســوی 
مقامــات اجرایــی محلــی نــوآوری مهــم قانــون مصــوب ســال 1982 اســت. بــا ایــن حــال بــرای اســتفاده 
از ایــن اختیــار، مراجــع دســتوردهنده بــه رعایــت اعتــدال و میانــه روی ترغیــب شــده اند، زیــرا ایــن امــر 
ــوان محاســبات  ــر دی ــژه دربراب ــن مســئولیت حســابدار، به وی ــان جایگزی ســبب می شــود مســئولیت آن

1-Albert, J-L et Saïdj Luc. Finances Publiques, Paris: Dalloz, 2013: 480

2-Comptable
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اســتان، شــود، زیــرا به موجــب مــاده 78 قانــون مصــوب نهــم ژانویــه 1993، مقامــات اجرایــی محلــی 
ــه  ــه پرداخــت دارد ب ــه حســابداری کــه اعتــراض ب ممکــن اســت به ســبب دســتور پرداخــت مجــدد ب

دادگاه انضبــاط بودجــه ای و مالــی معرفــی شــوند و بایــد دربرابــر آن پاســخگو باشــند.1

2. فرماندار
ــز وجــود  ــه کمــون، کــه پیــش از ســال 1982 نی ــی و ازجمل ــر بودجــه واحدهــای محل نظــارت ب
ــه مــوردی اســت  ــوط ب داشــت، در چندیــن وضعیــت صــورت می گیــرد: یکــی از ایــن وضعیت هــا مرب
ــورت،  ــن ص ــود. در ای ــادر نش ــه ص ــده در بودج ــاری ذکرش ــه اجب ــک هزین ــت ی ــتور پرداخ ــه دس ک
ــام  ــینی از مق ــه جانش ــپس ب ــد و س ــه می کن ــار مداخل ــک اخط ــا دادن ی ــدا ب ــی ابت ــدار به تنهای فرمان

ــد. ــادر می کن ــاری را ص ــه عمومی اجب ــک هزین ــت ی ــتور پرداخ ــی دس ــی محل اجرای

ــری  ــه کس ــرای بودج ــاب اج ــا مفاصاحس ــاب اداری ی ــه در حس ــت ک ــی اس ــر حالت ــت دیگ وضعی
وجــود داشــته باشــد. در ایــن صــورت، دیــوان محاســبات پــس از مراجعــه فرمانــدار و دریافــت اطالعــات 
الزم بایــد موازیــن الزم و مرتبــط بــا اصــالح وضعیــت را پــس از شــنیدن اظهــارات واحــد محلــی ظــرف 
ــدون  ــد، ب ــری می کن ــن تصمیم گی ــن موازی ــاره ای ــدار درب ــپس فرمان ــد و س ــنهاد بده ــاه پیش ــک م ی
این کــه در ایــن زمینــه موظــف باشــد از پیشــنهادهای دیــوان پیــروی کنــد. درصــورت اقــدام نکــردن 
ــدار  ــی فرمان ــد محل ــیله واح ــه به وس ــرای بودج ــاب اج ــری در مفاصاحس ــع کس ــه رف ــورا در زمین ش

ــار جانشــینی دارد.2 اختی

گفتار دوم: نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه

نظــارت شــورای شــهر و دیــوان محاســبات نظــارت پارلمانــی تلقــی می شــود. در نظــام حقــوق اداری 
ــه  ــه اعتمــاد مــردم ب ــا توجــه ب ــاره شــهرداری اعمــال می شــود. ب ــًا درب ــران، اختیــارات شــورا عمدت ای
ــل  ــن عام ــوان اصلی تری ــر شــهرداری، به عن ــه الزم اســت ب ــورا از جامع ــی ش ــورای شــهر و نمایندگ ش
ــی نســبتًا  ــا، شــورای شــهر نظــارت مال ــر ایــن مبن اجرایــی خدمــات عمومی شــهری، نظــارت شــود. ب
ــفه  ــن فلس ــر گرفت ــا درنظ ــز ب ــه نی ــهرداری دارد. در فرانس ــه ش ــد و هزین ــام درآم ــر نظ ــیعی را ب وس
وجــودی شــورا و بــا توجــه بــه موازیــن قانونــی منــدرج در قوانیــن و مقــررات موضوعــه، شــورا نقــش 

ــهرداری ها دارد. ــه ش ــرای بودج ــر اج ــارت ب برجســته ای در نظ

ــه، در  ــوق اداری فرانس ــی در حق ــای محل ــر واحده ــزی ب ــت مرک ــارت دول ــار دوم: نظ ــژن، گفت 1. عباســی، بی

ــگل، 1393، ص 381. ــه، جن ــران: جاودان ــی، ته ــوق عموم ــوی حق ــر، در تکاپ ــی، علی اکب ــی ازندریان گرج

2. عباسی، همان منبع، ص 378 و 379.

بررســی مقایسه ای نظارت بر اجرای
بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه
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بند نخست: نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران

1. شورای شهر
ــر اجــرای بودجــه شــهرداری ها از وظایــف اصلــی شــورای شــهر اســت کــه در بندهــای  نظــارت ب
مختلــف مــاده 80 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون تشــکیالت ذکــر شــده اســت. برپایــه بنــد 3 مــاده 
ــایر  ــهرداری و س ــور ش ــوب در ام ــای مص ــورا و طرح ه ــات ش ــرای مصوب ــن اج ــر حس ــارت ب 80 »نظ
ســازمان های خدماتــی درصورتی کــه ایــن نظــارت مخــل جریــان عــادی ایــن امــور نگــردد« از وظایــف 
ــن اســاس و  ــر ای ــه شــورا بودجــه شــهرداری اســت. ب ــن مصوب مصــّرح شــورای شــهر اســت. مهم تری
ــا اطــالق منــدرج در ایــن بنــد، نظــارت بــر حســن اجــرای بودجــه مصــوب نیــز برعهــده شــورا و از  ب
اختیــارات آن اســت. ازســوی دیگــر بنــد 8 همیــن مــاده نظــارت بــر حســاب درآمــد و هزینــه شــهرداری 
بــا همــان قیــد پیشــین ـ مخــل جریــان عــادی امــور نباشــد ـ را بــه شــورا واگــذار کــرده اســت. بــرای 
شــورا ابزارهــای متعــددی جهــت داشــتن نظــارت همه جانبــه لحــاظ شــده اســت کــه به شــرح ذیــل 

ــوند: ــی می ش بررس

الف( تأیید مسئول امور مالی شهرداری
 به موجــب مــاده 95 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون تشــکیالت، »شــوراهای موضــوع ایــن قانــون 
یــا هریــک از اعضــا حــق ندارنــد در نصــب و عــزل کارکنــان دهیاری هــا، شــهرداری ها و یــا شــرکت ها 
و مؤسســات وابســته بــه آن هــا دخالــت نماینــد یــا بــه آن هــا دســتور دهنــد«. در ایــن مــاده به صراحــت 
مداخلــه اعضــای شــورا در نصــب و عــزل کارکنــان شــهرداری منــع شــده اســت. ایــن ممنوعیــت یــک 
ــون مذکــور  ــب اســت؛ به حکــم تبصــره 1 بنــد 30 مــاده 80 قان ــی مترت ــر آن دلیل اســتثنا دارد کــه ب
ــررات  ــت مق ــا رعای ــه و ب ــا اســناد مثبت ــای شــهرداری در حــدود بودجــه مصــوب ب ــه پرداخت ه »کلی
ــا  ــاب ی ــهردار و ذی حس ــای ش ــه امض ــد ب ــناد بای ــن اس ــه ای ــد ک ــل می آی ــی به عم ــی و معامالت مال
قائم مقــام آنــان کــه موردتأییــد شــورای شــهر باشــند برســد«. مــاده 79 قانــون شــهرداری نیــز دقیقــًا 
ــتخدامی کارکنان  ــه اس ــاده 34 آیین نام ــره 4 م ــت. تبص ــده اس ــته ش ــره نگاش ــن تبص ــوق ای ــه منط ب
ــاب دوم  ــه ذی حس ــد ک ــف می کن ــهرداری تکلی ــون ش ــاده 79 قان ــاد م ــرای مف ــهرداری ها در اج ش
ــت و رســمی واجــد  شــرایط شــهرداری انتخــاب  ــان مســتخدمان ثاب ــام او از می ــا قائم مق شــهرداری ی
ــاده 25  ــور، م ــکام مزب ــرای اح ــود. در اج ــوب می ش ــورا منص ــد ش ــهردار و تأیی ــنهاد ش ــه پیش و بناب
ــدون  ــی توســط شــهردار ب ــر امــور مال ــا تغییــر مدی ــی نیــز »تعییــن ی دســتورالعمل نظــام جامــع مال
ــد«. اســتثنای مذکــور به لحــاظ اهمیــت وظایــف مدیــر امــور  موافقــت شــورای شــهر را مجــاز نمی دان
ــر کلیــه واحدهــا و قســمت های مالــی را درپــی دارد و مســئولیت  مالــی، کــه ریاســت و نظــارت وی ب
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ــا رد انتصــاب  ــا تأییــد ی ــه وی واگــذار می کنــد، وارد شــده اســت. شــورا ب حســن اجــرای بودجــه را ب
ــه  ــرای بودج ــهرداری در اج ــر ش ــود را ب ــارت خ ــت و نظ ــی خواس ــی به نوع ــور مال ــر ام ــر مدی و تغیی

ــد. ــل می کن تحمی

ب( تصویب معامالت
برپایــه بنــد 14 مــاده 80 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون تشــکیالت، »تصویــب معامــالت و نظــارت 
بــر آن هــا اعــم از خریــد، فــروش، مقاطعــه، اجــاره، و اســتیجاره کــه بــه نــام شــهر و شــهرداری صــورت 
ــی  ــی و معامالت ــه مال ــررات آیین نام ــت مق ــا رعای ــالح و ب ــه و ص ــن صرف ــر گرفت ــا درنظ ــرد ب می پذی
ــهرداری،  ــه در ش ــت هزین ــه پرداخ ــل هفت گان ــت. در مراح ــهر اس ــورای ش ــف ش ــهرداری« از وظای ش
مرحلــه پنجــم بــه تصویــب معامــالت شــهرداری ازســوی شــورا اختصــاص داده شــده اســت. بدین ترتیب 
شــورای شــهر ازطریــق تصویــب و یــا تصویــب نکــردن معامــالت، کــه در مســیر اجــرای بودجــه ضــروری 

اســت، نقــش بســزایی را در نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری ایفــا می کنــد.

پ( گزارش های مالی و گزارش حسابرسان
 مطابــق بنــد 10 مــاده 80 قانــون پیش گفتــه، »تأییــد صــورت جامــع درآمــد و هزینــه شــهرداری 
ــهر اســت.  ــورای ش ــف ش ــود« از وظای ــه می ش ــهرداری تهی ــار توســط ش ــک ب ــاه ی ــر شــش م ــه ه ک
ــا پانزدهــم هــر  ــون شــهرداری »موظــف اســت منتهــی ت ــاده 79 قان ازســویی شــهرداری به موجــب م
مــاه حســاب درآمــد و هزینــه مــاه قبــل شــهرداری را بــه شــورای شــهر تســلیم کنــد«. برپایــه بنــد »ج« 
ــیله  ــهرداری ها به وس ــاب ش ــزی حس ــی و ممی ــیدگی نهای ــهرداری، رس ــی ش ــه مال ــاده 44 آیین نام م
شــورای شــهر ازطریــق بررســی گزارش هــای مالــی و گــزارش حسابرســان مذکــور در بنــد ب همیــن 
مــاده ـ کــه قبــاًل شــرح آن گذشــت ـ انجــام می شــود. قوانیــن و مقــررات مالــی شــهرداری، هیچ یــک، 
ــی  ــاره چگونگ ــتوراتی را درب ــده اند و دس ــی نش ــای مال ــداف گزارش ه ــای الزم و اه ــرض ویژگی ه متع
ــا به لحــاظ اهمیــت  ــن گزارش ه ــد. بدیهــی اســت ای ــوان نکرده ان ــاد آن عن ــم، اســتانداردها، و مف تنظی
بایســتی واجــد معیارهــای خــاص و مقاصــد روشــن باشــد. بــر ایــن اســاس و به جهــت یکپارچه ســازی 
ــه صورت هــای مالــی بخــش عمومی »اســتاندارهای حســابداری بخــش عمومــی« تدویــن شــده  در ارائ
ــی«  ــه صورت هــای مال ــه »نحــوه ارائ ــور ب ــه اســتانداردهای مزب اســت. اســتاندارد شــماره 1 از مجموع
ــا  ــی ب ــه صورت هــای مال ــن اســتاندارد تعییــن مبنــای ارائ اختصــاص یافته اســت. در بنــد 1، هــدف ای
مقاصــد عمومــی یــک واحــد گزارشــگر به منظــور حصــول اطمینــان از قابلیــت مقایســه بــا صورت هــای 
ــر شــده اســت  ــای گزارشــگر ذک ــایر واحده ــی س ــای مال ــل آن واحــد و صورت ه ــای قب ــی دوره ه مال
ــوه  ــا نح ــط ب ــی مرتب ــات کل ــث مالحظ ــتاندارد موردبح ــدف در اس ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ک

بررســی مقایسه ای نظارت بر اجرای
بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه
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ــل الزامــات درخصــوص محتــوای  ــاره ســاختار آن هــا، و حداق ــی درب ــی، رهنمودهای ــه صورت هــای مال ارائ
صورت هــای مالــی تهیه شــده بــر مبنــای تعهــدی ارائــه شــده اســت. بنــد 2 اســتاندارد دامنــه کاربــرد آن را 
تعییــن می کنــد: »الزامــات ایــن اســتاندارد بایــد درمــورد کلیــه صورت هــای مالــی بــا مقاصــد عمومی کــه 
براســاس اســتاندارهای حســابداری بخــش عمومی بــر مبنــای تعهــدی تهیــه و ارائــه می شــود، بــه کار گرفتــه 
ــی  ــیوه عملیات ــد به ش ــهرداری ها ملزم ان ــه، ش ــتورالعمل پیش گفت ــه دس ــه برپای ــت ک ــت اس ــود«. درس ش
ــه تنظیــم گــزارش و صــورت مالــی به شــیوه  بودجــه را تهیــه کننــد، امــا تاکنــون اهتمــام شــهرداری ها ب
ــق بنــد 9 شــماره 34 اســتاندارد بیــن المللــی حســابداری بخــش  اســتاندارد حاصــل نشــده اســت. مطاب

عمومــی، صورت هــای مالــی بایــد اطالعاتــی را ارائــه کنــد کــه دارای خصوصیــات کیفــی زیــر باشــد: 

الــف( بــه نیازهــای تصمیم گیــری اســتفاده کنندگان مربــوط باشــد؛ ب( قابل اتــکا باشــد. بــه ایــن معنــا 
ــه  ــات نقــدی دســتگاه را به طــور منصفان کــه صورت هــای مالــی، وضعیــت مالــی، عملکــرد مالــی و جریان
نشــان دهــد؛ محتــوای اقتصــادی معامــالت، ســایر رویدادهــا و شــرایط، و نه فقــط شــکل قانونــی آن هــا را 
ــه باشــد؛ از تمامی جنبه هــای بااهمیــت  ــدون تعصــب باشــد؛ محتاطان ــه یعنــی ب منعکــس کنــد؛ بی طرفان

کامــل باشــد.

ــی  ــای مال ــی، در گزارش ه ــت اســتانداردهای حســابداری عموم ــه اهمی ــا توجــه ب ــا و ب ــن مبن ــر ای  ب
همــواره ســه ویژگــی اصلــی را بایــد درنظــر داشــت. ایــن ویژگی هــا کــه مبنــای مناســبی بــرای ارزیابــی 

گزارش هــای مالــی شــهرداری ها فراهــم می ســازند به شــرح ذیل انــد:

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد و ب ــک کن ــهرداری کم ــه ش ــام وظیف ــت ع ــه مقبولی ــد ب ــی بای ــزارش مال  گ
ــدا  ــی پی ــود دسترس ــش های خ ــخ پرس ــه پاس ــد ب ــاس کنن ــد احس ــا بای ــتفاده کنندگان از گزارش ه اس
کرده انــد. ازایــن رو گزارش هــای مالــی شــهرداری بایــد اطالعاتــی را ارائــه دهــد کــه اثبــات کنــد درآمدهــای 
بودجــه بــرای پرداخــت هزینه هــای آن دوره کفایــت می کنــد. گــزارش مالــی شــهرداری بایــد روشــن کنــد 
کــه آیــا منابــع پیش بینی شــده وصــول شــده اســت، و آیــا مطابــق بــا بودجــه مصــوب قانونــی هزینــه شــده 
اســت، و بایــد گویــای آن باشــد کــه آیــا الزامــات و تعهــدات برطبــق قوانیــن و مقــررات مرتبــط با امــور مالی 
به اجــرا درآمده اســت، و ســرانجام بایــد اطالعــات الزم را بــرای کمــک بــه اســتفاده کنندگان فراهــم کنــد تــا 

ــد.1 ــی کنن ــه را ارزیاب ــای انجام یافت ــای فعالیت ه ــی و هزینه ه ــات بخــش عموم ــد خدم بتوانن

ــز  ــران: مرک ــهرها«، ته ــی و ش ــای محل ــهرداری »دولت ه ــه ش ــهرداری ها: بودج ــه ش ــید، مالی ــی، رش 1. اصالن

ــران، 1387، ص 7. ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری مطالع
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ــی  ــه صورت هــای مال به موجــب بنــد 10 اســتاندارد حســابداری شــماره 1، مســئولیت تهیــه و ارائ
بــا باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی مرتبــط و یــا مقــام مجــاز ازطــرف او و مقــام مالــی قانونــی مرتبــط 

اســت.

ت( تحقیق و تفحص، تذکر، سؤال و استیضاح
ــاده 81  ــدرج در م ــورا من ــار ش ــدی از اختی ــورا بهره من ــی ش ــای نظارت ــن ابزاره ــی از مؤثرتری یک
ــور  ــون مزب ــاده 83 قان ــق و تفحــص و م ــر تحقی ــی ب ــون تشــکیالت مبن ــوادی از قان ــون اصــالح م قان
ــه مــاده 81،  ــر تذکــر، ســؤال و درصــورت اثربخــش نبــودن، اســتیضاح شــهردار اســت. برپای مبنــی ب
ــور  ــک از ام ــق و تفحــص در هری چنانچــه دســت کم یک ســوم اعضــای شــورای اســالمی شــهر تحقی
مربــوط بــه وظایــف شــهرداری ها و ســازمان ها و شــرکت های وابســته را الزم بداننــد تقاضــای خــود را 
به صــورت کتبــی بــه رئیــس شــورای اســالمی شــهر تســلیم می کننــد. در مــاده 83 نیــز نظــارْت درپــِی 
ــا عملیــات شــهرداری  ــه عملکــرد شــهردار ی ــا چنــد نفــر از اعضــای شــورای شــهر ب اعتــراض یــک ی
ــن  ــوان مهم تری ــهرداری به عن ــه ش ــرای بودج ــه اج ــوان ب ــا می ت ــن عملیات ه ــه ای ــد. ازجمل رخ می ده
عملیــات مالــی شــهرداری اشــاره کــرد. ایــن ابــزار نظارتــی را می تــوان ابــزار سیاســی نظــارت دانســت. 
عملکــرد ضعیــف شــهرداری و نارضایتــی شــهروندان می توانــد نقشــی بســزا در بهــره وری شــورا از ایــن 

اختیــار قانونــی داشــته باشــد.
 نظارت های چهارگانه فوق را می توان نظارت شورا در مرحله اجرای بودجه قلمداد کرد.

ث( تفریغ بودجه
ــی  ــای آن گزارش ــود و ابتن ــام می ش ــهرداری انج ــه ش ــل بودج ــرای کام ــس از اج ــارت پ ــن نظ ای
ــود.  ــم می ش ــورا تقدی ــه ش ــهرداری ب ــوی ش ــه« ازس ــغ بودج ــزارش »تفری ــوان گ ــا عن ــه ب ــت ک اس
گــزارش تفریــغ بودجــه جــزو مهم تریــن مباحــث حقــوق مالــی اســت و بحــث نظــارت مالــی را پیــش 
ــون اصــالح مــوادی از تشــکیالت، تصویــب تفریــغ بودجــه  می کشــد. به موجــب بنــد 12 مــاده 80 قان
ــی  ــه مال ــت آیین نام ــا رعای ــهرداری ب ــه ش ــته ب ــرکت های وابس ــات و ش ــهرداری و مؤسس ــاالنه ش س
شــهرداری از وظایــف شــورای شــهر اســت. شــهرداری در اجــرای دســتور قانونگــذار منــدرج در بنــد 8 
ــغ بودجــه  ــی شــهرداری، الیحــه تفری ــه مال ــاده 26 آیین نام ــم م ــون شــهرداری و به حک ــاده 55 قان م
شــهرداری را تنظیــم و بــه اســتناد مــاده 67 قانــون شــهرداری تــا آخــر اردیبهشــت مــاه ســال بعــد بــه 
شــورای شــهر تســلیم می کنــد و شــورا نیــز تــا آخــر خــرداد مــاه آن را رســیدگی و تصویــب می نمایــد.
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 تفریــغ بودجــه گزارشــی اســت کــه در پایــان هــر ســال پــس از فراغــت از اجــرای بودجــه تنظیــم 
ــع مفاصاحســاب  ــزارش درواق ــن گ ــد نتیجــه اجــرای بودجــه منعکــس شــود. ای می شــود و در آن بای

عملکــرد بودجــه اســت و بایــد بــه تصویــب شــورای شــهر برســد.1

ــرای  ــهرداری در اج ــاالنه ش ــرد س ــش عملک ــه در نمای ــغ بودج ــذار تفری ــگاه تأثیرگ ــود جای  باوج
بودجــه، تعریــف قانونــی از آن به عمــل نیامده اســت، ولــی بــا توجــه بــه آنچــه در قوانیــن و مقــررات و 

ــرد: ــوان ک ــاره آن عن ــل را درب ــف ذی ــوان تعاری ــت می ت ــات آمده اس ــگ لغ فرهن
ـ تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است؛ 

ـ تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت و شهرداری است؛ 
ـ تفریــغ بودجــه نشــانگر درجــه تطبیــق یــا عــدم تطبیــق عملیــات انجام شــده توســط شــهرداری 

بــر مبنــای محاســبات پیش بینــی شــده اســت؛ 
ـ تفریغ بودجه نظارت شورای شهر نسبت به دخل وخرج شهرداری است؛ 

ـ تفریغ بودجه آیینه تمام نمای تحقق بودجه است. 

به طــور خالصــه هــدف از تفریــغ بودجــه تأکیــد بــر ایفــای وظایــف منــدرج در قانــون شــهرداری 
ــر ارائــه گــزارش  ــرای شــهرداری تعییــن وظیفــه نموده انــد، تأکیــد ب و ســایر قوانینــی کــه به نحــوی ب
کلیــه قســمت های بودجــه مصــوب، تأکیــد بــر گزارشــگری تفصیلــی، تأکیــد بــر ارائــه نتایــج ناشــی از 

ــه عملکــرد شــهرداری و مؤسســات وابســته می باشــد.2 ــر ارائ حسابرســی و رســیدگی، تأکیــد ب

 در آیین نامــه مالــی شــهرداری، کلیــه وظایــف و تکالیفــی کــه درمــورد تهیــه و تنظیــم و پیگیــری 
تصویــب بودجــه شــهرداری بــرای شــهردار و ذی حســاب شــهرداری معّیــن شــده درمــورد تفریــغ بودجه 
نیــز نافــذ می باشــد. گــزارش تفریــغ بودجــه بــا تنظیــم صــورت جامعــی از درآمــد و هزینــه شــهرداری 
و گزارش هــای مالــی موردنیــاز شــورای شــهر بــرای اجــرای وظایــف پیش بینی شــده در بنــد 30 مــاده 

80 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون تشــکیالت ارتبــاط مســتقیم دارد.3

ــهرداری ها و  ــالمی، ش ــوراهای اس ــران )ش ــی در ای ــازمان های محل ــور س ــین، اداره ام ــی، محمدحس 1. رحمت

ــر، 1391، ص 152. ــان نش ــاب مهرب ــه کت ــران: مؤسس ــا(، ته دهیاری ه

2. وبگاه رسمی دیوان محاسبات کشور، به نشانی

)www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&sub=0&PageId=1233)1394/06/21 

3. ســعادت آملــی، شــهرام، اصــول بودجه نویســی و اجــرای بودجــه در شــهرداری ها، تهــران: ســازمان شــهرداری ها 

و دهیاری هــای کشــور، 1390، ص 68 و 100.
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2. دیوان محاسبات
ــر  ــارت ب ــبات در نظ ــوان محاس ــت دی ــالف صالحی ــه برانگیز و مورداخت ــث مناقش ــی از مباح یک
بودجــه شــهرداری اســت. درخصــوص اعتباراتــی کــه از محــل بودجــه کل کشــور بــه شــهرداری تعلــق 
می گیــرد نظــارت دیــوان محاســبات امــری واضــح و بــدون اختــالف اســت، امــا دربــاره بودجــه داخلــی 
شــهرداری کــه از منابــع محلــی تأمیــن می شــود تهافــت آرا وجــود دارد. اصــل 55 قانــون اساســی بیــان 
ــی و  ــا، مؤسســات، شــرکت های دولت ــه حســاب های وزارتخانه ه ــه کلی ــوان محاســبات ب ــی دارد: »دی م
ــه  ــی ک ــد به ترتیب ــتفاده می کنن ــور اس ــه کل کش ــا از بودج ــوی از انح ــه به نح ــتگاه هایی ک ــایر دس س
ــارات مصــوب  ــه ای از اعتب ــد کــه هیــچ هزین ــا حسابرســی می نمای ــرر مــی دارد رســیدگی ی ــون مق قان
تجــاوز نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود بــه مصــرف رســیده باشــد. دیــوان محاســبات حســاب ها و 
اســناد و مــدارک مربوطــه را برابــر قانــون جمــع آوری و گــزارش تفریــغ بودجــه هــر ســال را به انضمــام 
ــد. ایــن گــزارش بایــد در دســترس عمــوم  ــه مجلــس شــورای اسالمی تســلیم می نمای نظــرات خــود ب

گذاشــته شــود.« 

ــیر  ــل، تفس ــرح ذی ــماره 104151، به ش ــه ش ــی نام ــت ط ــور وق ــخ 1375/9/6 رئیس جمه در تاری
اصــل 55 قانــون اساســی را درخواســت کــرد: »شــورای محتــرم نگهبــان: خواهشــمند اســت بــا توجــه 
بــه اصــل 98 قانــون اساســی تفســیر فرماینــد آیــا اصــل 55 قانــون اساســی ناظــر بــه کلیــه حســاب ها 
ــی از  ــه جزئ ــت ک ــی اس ــی و تعاون ــات خصوص ــی و مؤسس ــات عمومی غیردولت ــای مؤسس و هزینه ه
ــارت  ــت عب ــه دالل ــا توجــه ب ــه ب ــا این ک ــن می شــود ی اعتباراتشــان از محــل بودجــه کل کشــور تأمی
»اعتبــارات مصــوب« در اصــول 53 و 55 قانــون اساســی، حســاب های ایــن مؤسســات صرفــًا در حــدود 
ــمول  ــت مش ــص یافته اس ــده و تخصی ــور ش ــان منظ ــرای آن ــور ب ــه کل کش ــه در بودج ــی ک اعتبارات

ــد؟«  ــبات می باش ــوان محاس ــیدگی دی رس

ــی دارد:  ــالم م ــه اع ــورخ 1375/9/14 این گون ــان در تفســیر شــماره 1116/21/75 م شــورای نگهب
»اصــل 55 قانــون اساســی ناظــر بــه اعتباراتــی اســت کــه در بودجــه کل کشــور منظور شــده و صالحیت 
دیــوان محاســبات در رســیدگی و حسابرســی محــدود بــه همــان مــوارد اســت.« بدین ترتیــب شــورای 
ــی شــهرداری  ــع داخل ــه ناشــی از مناب ــی ک ــای محل ــر بودجه ه ــوان محاســبات ب ــان نظــارت دی نگهب
ــت  ــوان عدال ــاف دی ــی و اصن ــادی، مال ــی اقتص ــت تخصص ــن، هیئ ــد. باوجودای ــت را رد می کن اس
ــرح  ــهرداری ها به ش ــبات در ش ــوان محاس ــی دی ــای حسابرس ــتقرار هیئت ه ــوز اس ــاره مج اداری درب
ــق  ــه طب ــه این ک ــرده اســت: »نظــر ب ــه شــماره 148-1395/09/02 ک ــه صــدور دادنام ــدام ب ــل اق ذی
ــب  ــر آن مترت ــت عمومی ب ــه مالکی ــی ک ــبات کشــور واحدهای ــوان محاس ــون دی ــاده )2( قان ــره م تبص
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ــی  ــز از واحدهای ــران نی ــهرداری ته ــوده و ش ــالم نم ــبات اع ــوان محاس ــارت دی ــمول نظ ــت را مش اس
ــب اســت و ازطرفــی نظــارت شــوراهای اســالمی مانع نظــارت  ــر آن مترت اســت کــه مالکیــت عمومی ب
دیــوان محاســبات نبــوده و ناســخ مقــررات قبلــی نیــز نمی باشــد و ازســویی مــاده )1( قانــون دیــوان 
محاســبات کشــور کنتــرل عملیــات و فعالیت هــای مالــی کلیــه وزارتخانه هــا، مؤسســات، شــرکت های 
ــوان  ــده دی ــد برعه ــتفاده می کنن ــی اس ــه عموم ــه به نحــوی از بودج ــتگاه هایی ک ــایر دس ــی، و س دولت
محاســبات قــرار داده و شــهرداری نیــز در مــواردی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده می کنــد، بنابرایــن 
ــارت  ــب نظ ــن ترتی ــه ای ــوده و... .« و ب ــار نب ــارج از اختی ــون و خ ــالف قان ــکایت خ ــنامه موردش بخش
ــن  ــر ای ــی ب ــرد. ایرادهای ــی را می پذی ــع داخل ــهرداری از محــل مناب ــر بودجــه ش ــبات ب ــوان محاس دی
ــر  ــه موردنظ ــه نتیج ــوی ک ــی به نح ــواد قانون ــه م ــص ب ــتناد ناق ــا اس ــه ب ــت: دادنام ــه وارد اس دادنام
هیئــت حاصــل شــود صــادر شــده اســت، درحالی کــه تبصــره مــاده 2 قانــون محاســبات عمومــی بــه 
»هــر واحــد اجرایــی کــه برطبــق اصــول 44 و 45 قانــون اساســی مالکیــت عمومی بــر آن هــا مترتــب 
ــه  ــاده ب ــن م ــی از مت ــون اساس ــل 44 و 45 قان ــذف اص ــا ح ــه ب ــت، دادنام ــاره داشته اس ــود« اش بش
شــمول مالکیــت عمومــی اســتناد کــرده اســت، امــری کــه مغایــر بــا تفســیر شــورای نگهبــان اســت. 
ــه  ــی کلی ــای مال ــات و فعالیت ه ــرل عملی ــون محاســبات عمومی کشــور »کنت ــاده 1 قان ــه م همچنان ک
ــه کل  ــوی از بودج ــه به نح ــتگاه هایی ک ــایر دس ــی، و س ــرکت های دولت ــات، ش ــا، مؤسس وزارتخانه ه
کشــور اســتفاده می کننــد« را برعهــده دیــوان محاســبات گذاشــته ، لکــن هیئــت بــا تصــرف در متــن 
مــاده »بودجــه کل کشــور« را بــه »بودجــه عمومــی« تغییــر داده اســت. درنتیجــه بــا لحــاظ ایــن مــوارد 
دادنامــه مغایــر بــا موازیــن قانونــی صــادر شــده اســت. در دادنامــه شــماره 13 -1395/02/27 در پرونــده 
بــه کالســه ه-ع/94/546 صــادره از هیئــت تخصصــی اقتصــادی، مالــی و اصنــاف دیــوان عدالــت اداری 
بــا موضــوع ابطــال بندهایــی از دســتورالعمل معــاون فنــی و حسابرســی دیــوان محاســبات خطــاب بــه 
شــهردار اصفهــان و لغــو نامــه مدیــرکل دیــوان محاســبات اســتان قــم خطــاب بــه شــهردار قــم هیئــت، 
ــد و  ــی اســتفاده نمی نمای ــه »به جهــت این کــه شــهرداری از بودجــه عموم ــن اســتدالل ک برخــالف ای
ــاده 13  ــردد و م ــالق نمی گ ــهرداری ها اط ــر ش ــز ب ــر نی ــول اخیرالذک ــدرج در اص ــت عمومی من مالکی
ــوان محاســبات نســبت به شــهرداری ها  ــر شــمول صالحیــت دی ــز ناظــر ب ــون محاســبات عمومی نی قان
ــه رد  ــته، و رأی ب ــار ندانس ــارج از اختی ــون و خ ــالف قان ــکایت را خ ــور دش ــای م ــد«، بنده نمی باش
شــکایت شــاکی صــادر کــرده اســت. اســتدالل و مســتندات منــدرج در رأی بــا نتیجــه اســتدالل کامــاًل 
مغایــر اســت. بــا درنظــر گرفتــن مــواد قانونــی پیش گفتــه و نظریــه شــورای نگهبــان به نظــر می رســد 
صالحیــت دیــوان محاســبات در نظــارت بــر بودجــه شــهرداری صرفــًا درمــورد اعتباراتــی اســت کــه از 

ــود. ــن می ش ــور تأمی ــه کل کش بودج
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بند دوم: نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه

شورای شهر و دیوان محاسبات استان به شیوه های ذیل نظارت می کنند:

1. شورای شهر1
شورا در تصویب اسناد بودجه اصالحی این گونه می تواند نظارت کند:

الف( تصویب حساب اداری 
ــس از آن  ــد و پ ــا می پردازن ــا و هزینه ه ــه پیش بینــی درآمده ــی3 ب ــه2 و بودجــه تکمیل بودجــه اولی
الزم اســت بررســی شــود کــه چگونــه و تــا چــه حــد ایــن پیش بینی هــا بــرآورده شــده اســت. دســتیابی 
ــع از  ــه ای جام ــع بیانی ــق حســاب اداری انجــام می شــود. حســاب اداری درواق ــن نتیجــه ازطری ــه ای ب
عملیــات مالــی، درآمــد، و هزینه هایــی اســت کــه درطــی ســال به وســیله حســابداری انجــام می شــود. 
ازطریــق حســاب اداری می تــوان عملکــرد بودجــه ای را ارزیابــی کــرد، زیــرا حســاب اداری، در مقایســه 
ــان  ــته نش ــور برجس ــا را به ط ــن بودجه ه ــی ای ــت ارزیاب ــت و واقعی ــی، دق ــه و تکمیل ــه اولی ــا بودج ب
می دهــد، خصوصــًا اگــر در دو بودجــه اولیــه و تکمیلــی هزینه هــا بســیار پاییــن لحــاظ شــده باشــند 
و یــا اگــر درآمدهــا به طــور صــوری بیشــتر نشــان داده شــوند.4 حســاب اداری ازســوی شــهردار تهیــه 
ــدار  ــه فرمان ــدون حضــور شــهردار تصویــب می شــود و هم زمــان کــه ب می گــردد و در شــورای شــهر ب

ــز می رســد. ــه اطــالع عمــوم نی ــا معــاون وی ارســال می شــود ب ی

ب( تصویب حساب مدیریت5
حســاب مدیریــت ســندی اســت کــه ازســوی حســابداری تهیــه و تنظیــم می شــود کــه درطــول 
ســال مســئول وصــول درآمدهــا و پرداخــت هزینه هایــی بوده اســت کــه شــهردار امضــا کــرده 
ــل  ــوارد ذی ــده م ــت دربرگیرن ــاب مدیری ــت. حس ــادر نموده اس ــت آن را ص ــول و پرداخ ــتور وص و دس
ــه داری،  اســت: عملیــات مالــی، میــزان درآمــد و هزینه هــای انجام شــده درطــول ســال، عملیــات خزان
بدهی هــا، ترازنامــه ورودی بــا وضعیــت مالــی در ابتــدای ســال، ترازنامــه خروجــی بــا وضعیــت مالــی در 

1-Le Compte Administratif

2-Budget Primitif

3-Budget Supplémentaire

4-Labie, F. LA COMMUNE: SA GESTION BUDGETAIRE. Paris: Broché, 1992: 20

5-Le compte de gestion
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پایــان ســال. حســاب مدیریــت یــک تفــاوت منطقــی حســابداری بــا حســاب اداری دارد؛ ایــن حســاب 
ــف  ــی حســابدار مکل ــن ســال مال ــان گرفت ــر اســت.1 به محــض پای ــه حســابداری خصوصــی نزدیک ت ب
ــا درحــال انجــام  ــات انجام شــده ی ــه )عملی ــی مختوم ــا وضعیــت ســال مال ــت ی اســت حســاب مدیری
شــدن( را کــه بــه تأییــد حســابدار ارشــد عمومی رسیده اســت بــه شــهردار ارائــه کنــد.2 ایــن حســاب 

ــا حســاب اداری مطابقــت داشــته باشــد و به تصویــب شــورای شــهر برســد.3 ــد ب بای

2. دیوان محاسبات استان4
ــوب دوم  ــون مص ــب قان ــار به موج ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــبات، ک ــوان محاس ــتانی دی ــعبه های اس ش
مــارس 1982 در هــر اســتان ایجــاد شــده اند، دادگاه هــای مالــی هســتند کــه هماننــد دیــوان محاســبات 
ــای  ــودن حســاب های واحده ــی ب ــر قانون ــور نظــارت ب ــن شــعب مأم ــازماندهی شــده اند. ای کشــور س
محلــی و مراقبــت بــر اســتفاده درســت از وجــوه عمومــی  توســط آن هاســت. بدیــن منظــور ایــن نهادهــا 
حســاب های حســابداران شــهرها و روســتاهای کشــور را مــورد رســیدگی قــرار می دهنــد و تصمیمــات 
ــوان محاســبات اســتان متشــکل از  ــوان محاســبات کشــور می باشــد.5 دی ــل  پژوهــش در دی ــا قاب آن ه

ــت. ــر اس ــی  انفصال ناپذی قضات

دیــوان محاســبات اســتان ســه مأموریــت اصلــی را برعهــده دارد کــه به طــور عمــده بــه بودجه هــای 
محلــی بازمی گــردد:

الــف( بررســی قضایــی حســاب های ارائه شــده ازســوی حســابداران عمومــی: دیــوان محاســبات در 
ایــن بررســی درخصــوص تمامــی  نظارت هایــی کــه برعهــده حســابدار بــوده  اســت، بــه قضــاوت خواهــد 
نشســت تــا از رعایــت مجوزهــای بودجــه ای اطمینــان حاصــل کنــد و مطمئــن شــود کــه قبــل  از هــر 
ــح  ــر تخصیــص صحی ــوان ب ــی وجــود داشــته  اســت. دی ــارات کاف ــاده، اعتب ــا م پرداخــت، در فصــل ی

هزینه هــا و وصــول درآمدهــا مراقبــت خواهــد داشــت.6

1-Valembois, F. Réussir son budget communal. Paris: Berger-Levrault, 2015: 960 961

2-Albert et Saïdj. Op. Cit: 589

3-Bourdin, J. Les finances communales. Paris: Economica, 2008: 218

4-Les Chambres Régionales des Comptes

5. عباسی، پیشین، ص 377 و 378.

 6-Bertucci, J. le contrôle des budgets des collectivités locales par les chambres régionales des comptes, dans: Center

 universitaire de recherches administratives et politiques de Picarde le financement du développement local, PUF,

1995: 135



56

 دیــوان محاســبات اســتان حســاب های مدیریــت حســابداران را از جنبــه قضایــی و ازطریــق قضاتــی 
ــورد  ــد، درم ــی می کن ــی و ارزیاب ــد بررس ــم می دهن ــاز حک ــررات موردنی ــناد و مق ــاس اس ــه براس ک
ــخصی  ــاب های ش ــه حس ــد، ازجمل ــاوت می کنن ــابداران عمومی قض ــاب های حس ــه ای از حس مجموع
ــاب ها  ــلیم حس ــد. تس ــالم کن ــش را اع ــق بودن ــالف ح ــوان برخ ــت دی ــن اس ــه ممک ــابداران ک حس
یــک الــزام مبتنــی بــر نظــم عمومــی اســت. آییــن رســیدگی ایــن نظــارت کتبــی، تفتیشــی )مرجــع 
قضایــی بازجویــی را انجــام می دهــد(، حضــوری، و جمعــی )نظــارت به وســیله بخــش یــا دیــوان انجــام 
ــع  ــا وی درجهــت رف ــرای حســابدار صــادر می کنــد ت می شــود( اســت. قاضــی یــک دســتور موقــت ب

مســئولیت خــود توضیحــات یــا اســناد مرتبــط را ارائــه دهــد.1

ــوان محاســبات اســتان در حــوزه صالحیــت خــود مجمــوع حســاب های حســابداران عمومــی   دی
ــم  ــوب پنج ــون مص ــب قان ــن، به موج ــد. باوجودای ــرار می ده ــیدگی ق ــورد رس ــی را م ــای محل واحده
ژانویــه 1988، بــه رؤســای امــور حســابداری دولــت در شهرســتان2 وظیفــه تأییــد صحــت حســاب های 
مالــی شــهرها و روســتاهای کوچــک )بــا جمعیــت کمتــر از 2000 نفــر( را محــول کــرده اســت.3 دیــوان 
ــه  ــد و شــهردارانی را ک ــدام کرده ان ــه برخــالف حــق اق ــد حســابدارانی را ک محاســبات اســتان می توان

ــه مراجــع صالحــه معرفــی کنــد.4 ــد ب ــه کرده ان ــدون ســبب در مدیریــت درآمدهــای عمومی مداخل ب

ــاب های  ــرل حس ــنتی کنت ــور س ــت(: به ط ــرل مدیری ــی )کنت ــد محل ــت واح ــی مدیری ب( بررس
ــال  ــد و از س ــام می ش ــی انج ــیله دادگاه حسابرس ــته به وس ــه در گذش ــی، ک ــای محل ــت واحده مدیری
ــه  ــد ک ــال می کن ــدف را دنب ــن ه ــرد، ای ــام می گی ــتان انج ــبات اس ــوان محاس ــق دی 1982 ازطری

ــد.5 ــایی کن ــری را شناس ــی دارای کس ــای مال وضعیت ه

مــاده 9 قانــون دوم مــارس 1982 بــه دیوان محاســبات اجازه داده اســت تــا حســاب های اداری دارای 
ــه تجزیه وتحلیــل  ــوان محاســبات اســتان در بازرســی های دوره ای خــود ب کســری را کنتــرل کنــد. دی
ــن  ــر آخری ــوان محاســبات اســتان ب ــد خاصــی دارد. بررســی های دی ــت تأکی ــی در حســاب مدیری مال

 1-Picard, C et Franck Sottou. Le budget local en pratique; savoir lire, préparer, voter et analyser un budget communal, Paris:

.Le Moniteur, 2004: 107

2-trésorier-payeur général

 3. عباسی، پیشین، ص 380.

4-Labief. Op. Cit: 149

5-Bertucci. Op.cit: 138
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داده هــا تکیــه دارد و بارهــا اتفــاق افتاده اســت کــه مشــکالت مالــی وخیــم کمون هــا ازطریــق کنتــرل 
ــت شناســایی شــده اند.1 مدیری

ــرای  ــه در کار اج ــدون این ک ــد، ب ــی را بررســی می کن ــای محل ــت واحده ــرد مدیری ــواْن عملک  دی
ــارت  ــوع نظ ــی از ن ــای عموم ــر دارایی ه ــتان ب ــبات اس ــوان محاس ــارت دی ــد. نظ ــت کن ــا دخال آن ه
ــا، و  ــارات، دارایی ه ــب اعتب ــرد مناس ــبات هزینه ک ــوان محاس ــال 1988 دی ــا س ــت. ت ــی اس غیرقضای
ــه بعــد تنهــا هزینه کــرد قانونمنــد آن هــا را بررســی می کنــد.2 امــوال را بررســی می کــرد، امــا از آن ب

پ( کنترل بودجه ای: وجود کسری بودجه در حساب اداری موجب ورود دیوان می شود.
ــی  ــط کاف ــی فق ــد محل ــه واح ــری بودج ــوع کس ــه موض ــتان ب ــبات اس ــوان محاس ــرای ورود دی ب
نیســت کــه حســاب اداری کســری مزبــور را نشــان دهــد، بلکــه الزم اســت تــا ایــن کســری بنابــه مــورد 
بیــش از پنــج درصــد یــا ده درصــد درآمدهــای واقعــی عملکــردی کمــون باشــد. در ایــن حالــت، دیــوان 
ــرای  ــروری ب ــوارد ض ــد م ــات الزم بای ــت اطالع ــدار و دریاف ــه فرمان ــس از مراجع ــتان پ ــبات اس محاس

اصــالح وضعیــت را پــس از شــنیدن اظهــارات واحــد محلــی، ظــرف یــک مــاه، پیشــنهاد دهــد.3

ــادل و  ــور متع ــدار به ط ــوی فرمان ــه ازس ــود ک ــم ب ــی خواهی ــاهد بودجه های ــا ش ــه م  بدین گون
ــال  ــری هایی درح ــی کس ــری و حت ــاب های اداری کس ــه حس ــت، درحالی ک ــده اس ــم ش ــی تنظی متوال
ــه  ــح داد ک ــه توضی ــوان این گون ــدی می ت ــا ح ــض را ت ــت متناق ــن وضعی ــد. ای ــه می کرده ان ــد ارائ رش
ــرا  ــهردار اج ــوی ش ــود ازس ــب می ش ــدار تصوی ــم اداری فرمان ــق حک ــه ازطری ــه ای ک ــو بودج از یک س
می گــردد و از ســوی دیگــر کنتــرل واقعــی بــر اجــرای تعهــدات وجــود نــدارد. در ایــن حالــت، شــهردار 
ــرای  ــاری ب ــه اعتب ــدون آن ک ــات واداشــته می شــود، ب ــه انجــام خدم ــر ب ــا ام ــه اجــرای دســتور و ی ب

ــد.4 ــته باش ــود داش ــه تنظیمی وج ــا در بودج ــرای آن ه اج

 به دنبــال کاســتی های حاکــم بــر نظــارت دیــوان کــه در ســال 1991 ازســوی دیــوان محاســبات 
اســتان اعــالم شــده اســت، قانــون ششــم فوریــه 1992 اقداماتــی به منظــور تســهیل در اعمــال کنتــرل 
بودجــه ســنتی را ارائــه کــرده اســت کــه ایجــاد حســابداری تعهــدات مالــی، تطبیــق نتایــج حاصــل از 

1-Albert et Saïdj. Op. Cit: 589

2-Coblentz et Le Calvez. Op. Cit: 39.

3-Bertucci. Op. Cit:142

4-Valembois. Op. Cit: 657
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ــن  ــی1 در ای ــت محل ــی دول ــاب وضعیــت مال ــه اســنادی درب ــی، ارائ ــی و بودجه هــای تکمیل بودجــه اصل
زمره انــد.

گفتار سوم: نظارت قضایی بر اجرای بودجه

ــات  ــن، و تصمیم ــال، فرامی ــر اعم ــی ب ــع قضای ــوی مراج ــه ازس ــت ک ــی اس ــی نظارت ــارت قضای نظ
ــوای  ــا ق ــوه ی ــا تصمیمــات ق ــات ی ــوع نظــارت اقدام ــن ن ــرد.2 در ای کارگــزاران حکومــت صــورت می گی
ــه  ــت علی ــب کیفرخواس ــد در قال ــی می توان ــن بازبین ــه ای ــود. نتیج ــی می ش ــرل و بازبین ــی کنت حکومت
متخلفیــن حکومتــی ظاهــر شــود یــا بــه لغــو یــا ابطــال تصمیمــات یــک یــا دو قــوه حکومتــی )مجریــه و 

ــی نیــز اعمــال گــردد. ــر نهادهــای قضای ــد ب مقننــه( منتهــی شــود.3 نظــارت قضایــی می توان

بند نخست: نظارت قضایی بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران

1. سازمان بازرسی کل کشور
به موجــب اصــل 174 قانــون اساســی »براســاس حــق نظــارت قــوه قضاییــه نســبت به حســن جریــان 
ــام ســازمان بازرســی کل کشــور  ــه ن امــور و اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگاه های اداری ســازمانی ب
زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه تشــکیل می گــردد. حــدود اختیــارات و وظایــف ایــن ســازمان را قانــون 
تعییــن می کنــد«. در اجــرای ایــن اصــل قانونــی، تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور تصویــب گردیــده 
و براســاس آن، ســازمان بازرســی کل کشــور به منظــور نظــارت بــر حســن جریــان امــور اداری و اجــرای 
صحیــح قوانیــن در دســتگاه های اداری زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه و بــا اختیــارات و وظایــف منــدرج 
در ایــن قانــون تشــکیل شــده اســت. تبصــره مــاده 1 بــه تعریــف نظــارت و بازرســی پرداختــه و نظــارت 
و بازرســی را »مجموعــه فعالیت هــای مســتمر و منظــم و هــدف دار به منظــور جمــع آوری اطالعــات الزم 
ــل  ــون، تجزیه وتحلی ــن قان ــاده 2 ای ــمول م ــتگاه های مش ــات دس ــد از اقدام ــن و بع ــل حی ــاره مراح درب
آن هــا، و تطبیــق عملکــرد دســتگاه بــا اهــداف و تکالیــف قانونــی و ارائــه پیشــنهادهای مناســب درجهــت 
حســن اجــرای امــور دانسته اســت. ســازمان بازرســی همچنیــن می توانــد قبــل از اقدامــات دســتگاه های 
ــف ارائه شــده، ســازمان بازرســی درخصــوص  ــق تعری ــد«. مطاب ــات الزم را جمــع آوری کن ــور اطالع مذک
ــد اطالعــات الزم را جمــع آوری کنــد و عملکــرد آن هــا را  تمامی اقدامــات دســتگاه های مشــمول می توان

بــا اهــداف و تکالیــف قانونــی تطبیــق دهــد.

1-Bertucci. Op. Cit: 143-147

2. عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری. تهران: دانشگاه تهران، 1389، ص 
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 مــاده 2 قانــوْن وظایــف و اختیــارات ســازمان را برشمرده اســت. به حکــم ایــن مــاده، شــهرداری ها 
ــه  ــاس برنام ــتمر براس ــارت مس ــی و نظ ــمول بازرس ــتگاه های مش ــه آن از دس ــته ب ــات وابس و مؤسس
ــن اقدامــات و  ــان بازرســی می شــود. از مهم تری ــه اقدامــات و عملکردهــای آن منظــم هســتند کــه کلی
عملکردهــای شــهرداری اجــرای بودجــه اســت. بــه ایــن ترتیــب ســازمان بازرســی کل کشــور، براســاس 
ــف  ــر اجــرای بودجــه ازســوی شــهرداری را دارد و مکل ــی، حــق بازرســی و نظــارت ب ــارات قانون اختی
ــه مــوارد تخلــف و نارســایی ها و ســوء جریانات اداری و  ــی خــود در برخــورد ب ــه تکالیــف قانون اســت ب
ــرد، عمــل  ــی شــهرداری قلمــداد ک ــان مال ــن جری ــوان بودجــه شــهرداری را مهم تری ــه می ت ــی، ک مال

کنــد.

2. دادگاه های عمومی
دادگاه هــای عمومــی ازطریــق صــدور آرای قضایــی نظــارت پســینی بــر اجــرای بودجــه شــهرداری ها 
ــال اخــذ  ــای شــهرداری، احتم ــژه وصــول درآمده ــان اجــرای بودجــه، به وی ــد. در جری لحــاظ می کنن
مبالغــی بیــش از مبالــغ منــدرج در بودجــه وجــود دارد. به لحــاظ اهمیــت پاسداشــت حقــوق شــهروندان، 
به ویــژه حقــوق آنــان بــر امــوال و دارایی هــا از اقــدام خــالف قانــون مأمــوران شــهرداری، می تــوان بــه 
ــاده  ــه تظلمــات و دادرســی شــکایت کــرد. به موجــب م ــوان مرجــع رسمی رســیدگی ب دادگاه هــا به عن
ــور  ــه مأم ــی ک ــتخدمین و مأمورین ــی و مس ــئولین دولت ــالمی »هریک از مس ــازات اس ــون مج 600 قان
تشــخیص یــا تعییــن یــا محاســبه یــا وصــول وجــه یــا مالــی بــه نفــع دولــت اســت برخــالف قانونــی یــا 
زیــاده بــر مقــررات قانونــی اقــدام و وجــه یــا مالــی اخــذ یــا امــر بــه اخــذ آن نمایــد بــه حبــس از دو 
مــاه تــا یــک ســال محکــوم خواهــد شــد. مجــازات مذکــور در ایــن مــاده درمــورد مســئولین و مأموریــن 
شــهرداری نیــز مجــری اســت و در هــر حــال آنچــه برخــالف قانــون و مقــررات اخــذ نموده اســت بــه 
ــگاری  ــز جرم ان ــی نی ــرای موضوعات ــه ب ــون پیش گفت ــاده 598 قان ــردد«. در م ــترد می گ ــق مس ذی ح
ــه مصــرف امــوال و وجــوه دولتــی  ــه اجــرای بودجــه بازمی گــردد. در ایــن مــورد ب شــده اســت کــه ب
در محلــی کــه اعتبــاری بــرای آن در قانــون منظــور نشــده اســت یــا در غیــر موردمعّیــن یــا زائــد بــر 

ــوان اشــاره کــرد. ــار می ت اعتب

3. دیوان عدالت اداری
ــه  ــهرداری ک ــه ش ــدرج در بودج ــات من ــی از موضوع ــال برخ ــا ابط ــز ب ــت اداری نی ــوان عدال دی
ــهرداری ها  ــه در ش ــی بودج ــرای قانون ــر اج ــتقیم ب ــو غیرمس ــیده  به نح ــهر رس ــورای ش ــب ش به تصوی
ــای  ــهر و مصوبه ه ــورای ش ــه ای ش ــات بودج ــال مصوب ــق ابط ــارت ازطری ــن نظ ــد. ای ــارت می نمای نظ
ــه  ــه دادنام ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــود. ب ــام می ش ــات انج ــای خدم ــوارض و به ــه ع ــه تعرف ــوط ب مرب
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ــی  ــاری و عمران ــه ج ــده بودج ــره 38 ماده واح ــال تبص ــر ابط ــی ب ــماره 3335 1398/11/29 مبن ش
ســال 1394 شــهرداری کاشــان، کــه به تصویــب شــورای اســالمی شــهر کاشــان رسیده اســت، اشــاره 
ــر ابطــال تبصــره 11 ماده واحــده بودجــه ســال 1392  کــرد. دادنامــه شــماره 55 /1397/02 مبنــی ب
شــهرداری میانــه )اخــذ کارمــزد از تقســیط عــوارض(، کــه به تصویــب شــورای شــهر رسیده اســت، نیــز 
ــات متعــددی از شــورای شــهرها در موضوعــات مشــابه ابطــال شــده اســت. ــه اســت. مصوب همین گون

بند دوم: نظارت قضایی بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه

1. دادگاه عمومی1
در ســال های اخیــر اســتفاده از مجازات هــای تنبیهــی معنــا و تنــوع بیشــتری یافته اســت. 
مجازات هــای تنبیهــی به ویــژه در مــوارد نداشــتن پاک دســتی و درســتکاری )اختــالس، فســاد، 

مداخلــه، و ...( اعمــال می شــوند.

2. دادگاه اداری2
ــش نظــارت  ــودن عملکــرد و مســئولیت شــهردار در انجــام دادن تعهدات ــی ب ــر قانون ــن دادگاه ب ای
می کنــد، درصورتی کــه در قانــون مســئولیت شــهردار در فــرض تقصیــر شــخصی لحــاظ شــده باشــد .3

1-Le Tribunal Général

2-Le Tribunal Administratif

3-Picard et Sottou. Op. Cit: 107
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نتیجه گیری
ــان  ــه پارلم ــورا به مثاب ــی و ش ــی محل ــوه اجرای ــوان ق ــهرداری به عن ــعه یافته، ش ــای توس در نظام ه
ــکلی  ــت به ش ــادر اس ــت ق ــن مدیری ــد. ای ــمار می رون ــهری به ش ــت ش ــی مدیری ــی از ارکان اساس محل
ــادی،  ــکالت اقتص ــه مش ــخگویی ب ــز پاس ــهر و نی ــک ش ــی در ی ــای کل ــری برنامه ریزی ه ــد رهب کارآم
اجتماعــی، و زیســت محیطی را، البتــه درصــورت دارا بــودن عوامــل ضــروری، برعهــده گیــرد و بدیهــی 
اســت کــه جهــت دســتیابی بــه ایــن ضرورت هــا بایــد بــر مبنــای برنامــه ای مــدون و مناســب حرکــت 
ــی  ــی کنون ــن برنامــه در نظام هــای مال کنــد کــه اســباب تأمیــن ملزومــات را فراهــم کــرده باشــد. ای

ــود. ــده می ش ــه نامی بودج

ــد  ــا آگاهــی از عناصــری کــه می توان ــه اجــرای قانونــی و شایســته بودجــه و ب  جهــت دســتیابی ب
ــهرداری  ــه ش ــه را ب ــح بودج ــرای صحی ــا اج ــد ت ــی الزم می آی ــاند ترتیبات ــراف بکش ــه را به انح بودج
ــه  ــر اجــرای بودجــه ب ــه ُحســن اجــرای بودجــه ملــزم کنــد. نظــارت ب یــادآور شــود و ایــن ارگان را ب

ــام دارد. همیــن  ســبب ضــرورت ت

 در فرانســه حســابدار عمومــی، کــه یکــی از دو رکــن اساســی اجــرای بودجــه اســت، کارمنــد دولــت 
اســت و منتخــب شــهرداری نیســت. بــر ایــن مبنــا چنانچــه شــهردار، به عنــوان رکــن اساســی دیگــر در 
اجــرای بودجــه، پاک دســتی را لحــاظ نکنــد و یــا در حفــظ امــوال عمومــی و هزینه کــرد منابــع اهمــال 
ــد از  ــابدار عمومی می توان ــد، حس ــل کن ــی عم ــن قانون ــالف موازی ــا برخ ــد و ی ــته باش ــامحه داش و مس
ــش  ــغلی خوی ــت ش ــادن امنی ــره افت ــی از به مخاط ــه هراس ــتنکاف ورزد، بی آن ک ــت اس ــتور پرداخ دس

داشــته باشــد.

ــا تأییــد شــورا  ــی ب ــا تغییــر مســئول مال ــران درســت اســت کــه انتصــاب ی  در نظــام حقوقــی ای
انجــام می شــود، امــا پیشــنهاد نخســتین بــا شــهردار اســت و درصــورت ایفــای وظایــف قانونــی ازجانــب 
مســئول امــور مالــی در پرداخــت نکــردن هزینــه ای کــه دســتور پرداخــت آن بــدون مراعــات موازیــن 
ــت تصــدی  ــا خــود را جه ــردی همســو ب ــه ف ــد بالفاصل ــی صــادر شــده اســت، شــهردار می توان قانون
ایــن مســئولیت بــه شــورا پیشــنهاد کنــد. عــدم امنیــت شــغلی در ایــن خصــوص می توانــد بــه کاهــش 
ــود.  ــر ش ــازمانی منج ــارت درون س ــی و نظ ــف قانون ــای وظای ــی در ایف ــور مال ــئول ام ــیت مس حساس
ــران همچــون فرانســه  ــی در شــهرداری های ای ــور مال ــت اســتخدامی مدیر ام پیشــنهاد می شــود وضعی
مســتقل از شــهرداری باشــد و یــا همچنان کــه انتصــاب مدیــر امــور مالــی شــهرداری بــا تأییــد شــورای 

شــهر اســت، عــزل وی ازســوی شــهردار نیــز بــه تأییــد شــورای شــهر برســد.
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 نظارت هــای دیگــری نیــز در اجــرای بودجــه بــر شــهرداری صــورت می گیــرد. یکــی از مؤثرتریــن 
ایــن نظارت هــا نظــارت ازســوی شوراســت کــه ایــن نظــارت می توانــد جنبــه بازدارنــده داشــته باشــد 
و پــس از اجــرای بودجــه نیــز کمــاکان امــکان اســتفاده از نظــارت شــورا وجــود دارد. امــا ایــرادی کــه 
ــر ایــن نظــارت وارد شــود امــکان مداخلــه اعضــای شــورا در امــور شــهرداری به بهانــه  احتمــال دارد ب
نظــارت بــر اجــرای بودجــه اســت. ازســویی نظــارت بــر اجــرا ممکــن اســت بــه ابــزاری جهــت برخــورد با 
شــهردار مبــدل شــود. گــزارش تفریــغ بودجــه، کــه از ابزارهــای نظارتــی شوراســت، درعمــل نمی توانــد 
ــاذ  ــورد اتخ ــن م ــری در ای ــه روش بهت ــد. در فرانس ــان ده ــهولت نش ــده را به س ــت کتمان ش واقعی
شــده اســت و آن تصویــب دو حســاب اداری و مدیریــت اســت کــه به وســیله دو فــرد متفــاوت تنظیــم 
می شــود. در ایــن دو حســاب امــکان تبانــی در آمارســازی و داده پــروری بــه حداقــل می رســد، بدیــن 
ســبب کــه حســاب مدیریــت، کــه ازســوی حســابدار تنظیــم می شــود، براســاس اســناد مدلــل بایــد بــه 
تأییــد حســابدار ارشــد برســد و دو حســابدار مذکــور کارمنــد شــهرداری نیســتند. پیشــنهاد می شــود 
در بررســی عملکــرد شــهرداری در اجــرای بودجــه ازطریــق گــزارش تفریــغ بودجــه به شــیوه نظارتــی 
فرانســه عمــل شــود، گــزارش صرفــًا ازجانــب شــهردار ارائــه نشــود، و مدیــر امــور مالــی نیــز گزارشــی 
ــارات ذی حســاب در  ــد اختی ــارات به مانن ــای اختی ــر اعط ــن ام ــه ای ــد. الزم ــم کن ــورا تقدی ــزا به ش مج
هزینه کــرد اعتبــارات دولتــی اســت کــه انطبــاق دقیــق عملیــات بودجــه را بــر مقــررات عهــده دار باشــد.

ــر بودجــه وجــود  از مهم تریــن تفاوت هایــی کــه در دو نظــام حقوقــی مــورد مطالعــه در نظــارت ب
دارد تفــاوت در مرحلــه نظــارت اســت. در ایــران نظــارت عمدتــًا بــر مرحلــه اجــرای بودجــه، به ویــژه در 
فراینــد پرداخــت هزینه هــا و نــه در مرحلــه وصــول درآمدهــا صــورت می گیــرد، امــا در نظــام حقوقــی 
حاکــم بــر شــهرداری های فرانســه، نظــارت قابل توجهــی در مرحلــه تصویــب بودجــه و قبــل  از اجــرای 
ــن  ــد. ای ــب می انجام ــه مناس ــک بودج ــهرداری از ی ــورداری ش ــه برخ ــه ب ــود ک ــاظ می ش ــه لح بودج

ــه اجــرای بودجــه نیــز به دقــت انجــام می شــود. نظــارت در مرحل
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Comparative study of oversight on the implementa-
tion of municipal budgets in Iran and France
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Abstract:
One of the steps of municipal budgeting is monitoring the budget enactment. For 
the appropriate and proper budget enactment, it is essential to define mechanisms to 
oblige the municipality to implement the budget properly. Due to the deviations that 
occur in the implementation phase, monitoring the correct execution of the budget is 
necessary. In the current study, the pertinent laws and regulations in Iran and France 
regarding the supervision of the implementation of municipal budgets and the way 
this supervision have been investigated. Some of the supervision methods the two 
legal systems are equivalent, but the existence of some differences in the two legal 
systems understudy has led to the use of different methods. Studies reveal that in the 
French legal system, processes are defined that lead to good supervision over the 
implementation of municipal budgets, but in the Iranian legal system, there are inad-
equacies in this regard. By adapting some mechanisms to monitor the implementa-
tion of municipal budgets in France, it is possible to address the shortcomings of the 
process of monitoring the implementation of municipal budgets in Iran significantly
.
Keywords: Budget Liquidation, Administrative Court, City Council, Supreme Audit 
Court.
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