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چکیده

یکــی از مراحــل بودجهریــزی شــهرداریها 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 بهدلیــل تخلفــات و انحرافاتی کــه در مرحلــه اجرا
پیــش میآیــد ضــرورت تــام دارد .در ایــن پژوهــش بــه بررســی قوانیــن و مقــررات موضوعــه در ایــران و
فرانســه درخصــوص نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها و چگونگــی نحــوه ایــن نظــارت پرداختــه
شــده اســت .بخشــی از شــیوههای نظــارت در ایــن دو نظــام حقوقــی همســان اســت ،امــا وجــود برخــی
تفاوتهــا در آنهــا موجــب بهرهمنــدی از روشهــای متفــاوت شــده اســت .بررس ـیها نشــان میدهــد
در نظــام حقوقــی فرانســه فرایندهایــی تعریــف شــده اســت کــه بــه نظــارت مطلــوب بــر اجــرای بودجــه
شــهرداریها منتهــی میشــود ،امــا در نظــام حقوقــی ایــران از ایــن حیــث کاســتیهایی وجــود دارد .بــا
اقتبــاس از برخــی ســازوکارهای نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها در فرانســه میتــوان بــه میــزان
قابلتوجهــی نواقــص حاکــم بــر فراینــد نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها در ایــران را رفــع کــرد.

کلیدواژهها :تفریغ بودجه ،دادگاه اداری ،دیوان محاسبات ،شورای شهر.
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مقدمه
واژه نظــارت در یــک رشــته علم ـیو در یــک حیطــه و موضــوع خــاص کاربــرد نــدارد ،بلکــه در
حوزههــای مختلــف و گســتردهای ب ـهکار گرفتــه میشــود .ازای ـنرو نمیتــوان تعریــف واحــدی از آن
1
ارائــه داد و در هــر علــم و دانشــی معنــا و کارکــرد خــاص خــود را دارد.
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
اقدامــات یادشــده در حــدود و ثغــور قانونــی اســت ، 2بیآنکــه مقــام یــا نهــاد ناظــر ،خــود ،در اداره
امــور مداخلــه مســتقیم داشــته باشــد.
نظــارت از جنبههــای گوناگــون دســتهبندی میشــود؛ یکــی از گونههــای مهــم تقســیمبندینظارت
ازحیــث ماهیــت اســت کــه ،خــود ،شــقوق متعــددی را دربــر میگیــرد و نظــارت مالــی یکــی از اقســام
تطبیــق همــه اقدامــات بــا
آن اســت کــه اینگونــه تعریــف شــده اســت« :نظــارت بــر امــور مالــی
ِ
برنامههــای پیشــینی ،بهویــژه قانــون بودجــه اســت و در ایــن تعریــف نظــارت و کنتــرل بودجــه بــه
معنــای نظــارت بــر بودجــه ازحیــث صحــت عملیــات اجرایــی و انطبــاق آن بــا هدفهــا و برنامههــای
تصویــب شــده اســت 3».ایــن نــوع از نظــارت بهطورکلــی بــه فراینــد اجــرای بودجــه و تطابــق عملکــرد
مالــی شــهرداری بــا بودجــه مصــوب مربــوط میشــود .اگرچــه امــروزه براســاس دکتریــن «اداره خــوب»
کــه بهعنــوان یــک رویکــرد جدیــد بســیاری از مفاهیــم و نهادهــای حقــوق اداری معاصــر را تحــت
تأثیــر قــرار دادهاســت ،نظــارت مالــی بــه اطمینــان خاطــر از اینکــه مبالــغ منــدرج در بودجــه هزینــه
شــدهاند محــدود نمیشــود ـ هرچنــد ایــن معیــار همچنــان دارای اهمیــت اساســی اســت ـ بلکــه
ســنجش عملکــرد برنام ـهای ،کارآمــدی ،اثربخشــی ،مصــرف بهینــه وجــوه عمومــی ،و حفــظ تعــادل
مالــی جامعــه بخــش تفکیکناپذیــری از نظــارت مالــی را تشــکیل میدهــد 4.در نظــام حقــوق اداری،
بودجــه و گــزارش عملکــرد مالــی مهمتریــن ابزارهــای نظــارت مالیانــد کــه در ایــن پژوهــش صرف ـاً
بــه نظــارت مالــی ازحیــث بودج ـهای پرداختــه میشــود.
.1عامــری ،زهــرا« ،نظــارت سیاســی در نظــام حقــوق اساســی ایــران در تطبیــق بــا اندیشــه علــوی (بــا تأکید بر

نهجالبالغــه)» .رســاله دکتــری ،حقــوق عمومــی ،قــم :دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران (پردیــس فارابــی) ،1393 ،ص .16
 .2راسخ محمد ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی .تهران :دراک ،1388 ،ص .21

 .3الماسی ،حسن و ابوالفضل اشرفپور ،شناسایی منابع قانونی و حقوقی تفریغ بودجه و جایگاه دیوان محاسبات کشور
در تهیه آن .نشریه بررسیهای حقوقی ،شماره  ،5بهار و تابستان  ،1392ص .106

 .4زمانیان جهرمی ،علی ،حقوق نظارت قدرت عمومیبر شهرداریها .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،1390 ،
ص  201و .202
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نظــارت اداری ،نظــارت پارلمانــی ،و نظــارت قضایــی ابزارهــای ضــروری درجهــت دســتیابی بــه
نظــارت مالــی شایســته بــر عملکــرد شــهرداری در اجــرای بودجهانــد .نظــارت مالــی پی ـشاز طــرح و
بررســی بودجــه شــروع میشــود و تــا مرحلــه تدویــن و تنظیــم آن ادامــه دارد .ایــن نظــارت بــر نحــوه
اجــرای بودجــه نیــز اســتمرار مییابــد .موضــوع پژوهــش حاضــر بــه همیــن مرحلــه از نظــارت ناظــر
اســت .بهدلیــل اهمیــت مبحــث نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری و تأثیــر انکارنشــدنیای کــه بــر
عملکــرد شــهرداری و جلــب رضایــت شــهروندان دارد و نیــز بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون قوانیــن و
مقــررات حاکــم بــر بودجهریــزی شــهرداریها بهنحــو منــدرج در ایــن پژوهــش بررســی نشــدهاند
و منابــع علمیمعــدودی در موضــوع پژوهــش ،بهویــژه در نظــام حقوقــی ایــران ،وجــود دارد ،ضــرورت
بررســی همهجانبــه مبحــث نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری احســاس میشــود .هــدف اصلــی
ایــن نوشــتار تبییــن راهکارهایــی قانونــی و شایســته بــرای دســتیابی بــه فلســفه نظــارت بــر اجــرای
ی فرانســه
بودجــه شهرداریهاســت و در ایــن مســیر ،بهرهمنــدی از نظــام حقوقــی حاکــم بــر شــهردار 
ی در ایــران راهگشاســت .پرســش اصلــی نیــز آن اســت کــه نظــارت
بــا لحــاظ خاســتگاه شــهردار 
بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها در ایــران و فرانســه ازســوی چــه دســتگاههایی و بهموجــب چــه
قوانینــی صــورت میگیــرد و چگونــه میتــوان نظــارت بهینــه بــر اجــرای بودجــه را تحقــق بخشــید.

گفتار نخست :نظارت اداری بر اجرای بودجه
نظــارت اداری ازنظــر موضوعــی کنتــرل قانونــی بــودن اعمــال اداری ،کنتــرل مصلحتاندیشــی،
وکنتــرل کارآمــدی و بهــرهوری اســت .ایــن کنتــرل یــا بهوســیله مقامــات عالــی اداری ،کــه از اقتــدار
1
اداری برخوردارنــد ،یــا ازســوی ســازمانهای تخصصــی ،ماننــد ادارات بازرســی اداری ،اعمــال میشــود.
در نظــارت اداری خــو ِد اداره بهنوعــی خودکنترلــی میپــردازد و هــدف از آن اطمینــان از عملکــرد و
رونــد صحیــح اداری ازحیــث مطابقــت اعمــال اداری بــا قواعــد و مقــررات و ازجهــت کارآیــی آن اســت.
درنهایــت ایــن کنتــرل بایــد احــراز ایــن امــر را ممکــن ســازد کــه آیــا اداره ،بــا توجــه بــه امکاناتــی
کــه دراختیــار دارد ،توانستهاســت وظایــف خــود را بهخوبــی انجــام دهــد .2ازحیــث نظــارت اداری بــر
بودجــه ،بــا علــم بــه اینکــه شــهرداریها موظــف بــه ارائــه خدمــات بــه مــردم هســتند ،بنابرایــن
بــرای تحقــق اهــداف خــود بــه برنامهریــزی و کنتــرل دریافــت درآمدهــا و پرداخــت هزینههــا در
 .1ملکوتــی هشــجین ،ســید حســین« ،نظــارت قضایــی بــر قانونمنــدی اعمــال اداری مطالعــه تطبیقــی در نظــام

حقــوق انگلیــس و ایــران» ،پایاننامــه کارشناسیارشــد حقــوق عمومــی ،قــم :دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران
(پردیــس قــم) ،1389 ،ص .21
 .2امامی ،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
بودجــه اعمــالکنــد .کنتــرل ازســوی دولــت نیــز در دســتهبندی نظــارت اداری قــرار میگیــرد.

بند نخست :نظارت اداری بر بودجه شهرداریها در ایران
 .1نظارت ازسوی شهرداری
مــاده  44آییننامــه مالــی شــهرداری نظــارت و کنتــرل بودجــه شــهرداریها را در ســه مرحلــه
تبییــن کــرده اســت .براســاس بنــد الــف مــاده مزبــور ،نخســتین مرحلــه «حسابرســی قبــل و بعــد از
خــرج بهوســیله کارکنــان ثابــت شــهرداری اســت کــه اطالعــات کافــی در امــور مالــی و حســابداری
داشــته باشــند» .در اجــرای مفــاد ایــن بنــد و بــه دســتور تبصــره مــاده  44کــه شــیوه انجــام حسابرســی
شــهرداری را براســاس دســتورالعمل ابالغــی ازســوی وزارت کشــور تجویــز میکنــد و بهموجــب
دســتورالعمل نحــوه رســیدگی و ممیــزی اســناد ،هزینــه موضــوع بخــش دوم از فصــل چهــارم
دســتورالعمل نظــام جامــع مالــی شــهرداریها ،ممیــزی اســناد هزینــه قبـلاز پرداخــت ازســوی واحــد
ممیــزی اســناد (رســیدگی قبـلاز هزینــه) ،واحــدی کــه تحــت نظــر حســابداری یــا امــور مالــی انجــام
وظیفــه میکنــد ،بهشــرح وظایــف ذیــل صــورت میپذیــرد ،بــا ایــن توضیــح کــه حسابرســی قب ـلاز
پرداخــت یــک عمــل حسابرســی اســت کــه درحیــن عملیــات مالــی و قبـلاز انجــام فعالیتهــای مالــی
(پرداختهــا و هزینههــا) و ثبــت آنهــا در دفاتــر انجــام میگیــرد تــا چنانچــه محتویــات و ضمائــم
ســند و مــدارک یــا انجــام معامــات مطابــق مقــررات نباشــد ،قب ـلاز وقــوع اشــتباه ،از آن جلوگیــری
بهعمــل آیــد.
وظایــف واحــد مزبــور منــدرج در مــاده  28از فصــل اول و دســتورالعمل فــوق بدیــن شــرح اســت:
«در اجــرای مفــاد مــاده  33و  34آییننامــه مالــی ،رســیدگی و بررســی مــدارک و اســناد مثبتــه
جهــت حصــول اطمینــان مبلــغ تســجیل و اصالــت و کفالــت درخواســت وجههــای مالــی ،ممیــزی و
تأییــد کلیــه درخواســت وجــوه قبـلاز صــدور چــک و اســناد هزینــه قبـلاز منظــور نمــودن بــه حســاب
هزینــه ،بررســی و اظهارنظــر بــدوی مفــاد قــرارداد قبـلاز انعقــاد و ابــاغ قــرارداد ».در ایــن خصــوص
مأمــور رســیدگی موظــف اســت قبـلاز 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 دادهاســت یــا نقصــی در مــدارک پیوســت آن مشــاهده میشــود مکلــف
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اســت مراتــب را بهصــورت 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
ْ
دســتورالعمل موضوعــات رســیدگی را بهتفکیــک برشمردهاســت.
نمایــد .ایــن
از دیگــر مصادیــق نظــارت درحیــن اجــرا مــاده  33آییننامــه مالــی شــهرداری و تبصــره آن اســت.
ایــن مــاده بــه ایجــاد تعهــد و تشــخیص و صــدور حوالــه بهعنــوان مراحــل اجــرای هزینــه اشــاره کــرده
اســت و تبصــره آن انجــام ایــن مراحــل را در صالحیــت شــهردار یــا کســانی کــه ازطــرف وی کتب ـاً و
بهطــور منجــز اختیــارات الزم بــه آنهــا تفویــض شــده دانستهاســت .اگرچــه در قانــون شــهرداری و
آییننامــه مالــی مشــخص نشــده اســت کــه مســئولیت تأمیــن اعتبــار و تطبیــق پرداخــت بــا قوانیــن
ْ
ـتورالعمل ایــن خــأ را رفــع کــرده اســت .مطابــق بنــد
و مقــررات برعهــده چــه کســی اســت ،امــا دسـ
«ص» مــاده  26از 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 قب ـلاز هزینــه محســوب میشــود .برخــاف آنکــه بنــد
«ز» مــاده  28واحــد 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 سلســلهمراتب اداری
و مطابــق بــا عــرف حاکــم بــر دســتگاههای اجرایــی و بــا اســتناد بــه صراحـ ِ
ـت دســتورالعمل دربــاره
تعییــن واحــد ممیــزی بهعنــوان یکــی از زیرمجموعههــای امــور مالــی در شــهرداریها بهنظــر
میرســد گــزارش رعایــت نشــدن قوانیــن و مقــررات بایــد بــه مســئول امــور مالــی تقدیــم شــود .وی
نیــز در اجــرای مــاده  25همیــن فصــل عهــدهدار ارائــه گــزارش رعایــت نشــدن قوانیــن بــه باالتریــن
مقــام اجرایــی خواهــد بــود.
ازســوی دیگــر ،برپایــه بنــد «ص» مــاده  26از 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 گذاردهاســت.
 .2نظارت وزارت کشور
بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری بــه گواهــی مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در زمــره
دســتگاههای اجرایــی بهشــمار مــیرود و دولــت (وزارت کشــور) نظــارت قیمومتــی بــر عملکــرد
شــهرداری دارد ،نظــارت وزارت کشــور بــر اجــرای بودجــه در شــهرداری بــا توجــه بــه ماهیــت و شــیوه
نظــارت در ایــن بخــش قــرار میگیــرد.
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بهموجــب بنــد «ب» مــاده  44آییننامــه مالــی شــهرداری ،دومیــن مرحلــه رســیدگی و ممیــزی
حســاب شــهرداریها ازطریــق «حسابرســی بهوســیله حسابرســان وزارت کشــور انجــام میگیــرد
و درصــورت نداشــتن حســابرس ،شــورای شــهر میتوانــد از وجــود حسابرســان قســمخورده یــا
کارشناســان رسمیدادگســتری اســتفاده نمایــد کــه در ایــن صــورت ،شــورای شــهر و شــهرداری
مکلفانــد نتیجــه گــزارش حسابرســان مذکــور را بــه وزارت کشــور ارســال دارنــد» .معاونــت عمــران
و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزارت کشــور «بررســی گزارشــات حسابرســی شــهرداریها و
ســازمانهای وابســته بــه آنهــا و تهیــه دســتورالعملهای مرتبــط» را برعهــده دارد .ایــن معاونــت
موظــف اســت بــه شــکایات و اعتراضهــای واصلــه از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ســازمانها
درخصــوص عملکــرد شــهرداری نیــز رســیدگی کنــد .بهدلیــل تعــدد شــهرداریها و گســتردگی وظایــف
وزارت کشــور و بهموجــب مصوبــه مــورخ  1377/7/30شــورایعالی اداری بــا عنــوان «طــرح تعییــن
وظایــف و اختیــارات اســتانداران و فرمانــداران و نحــوه عــزل و نصــب آنــان» ،مســئولیتهای وزارت
کشــور بــه اســتانداریها تفویــض شــده اســت .بهموجــب مــاده  1ایــن مصوبــه ،اســتاندار بهعنــوان
نماینــده وزارت کشــور مســئولیت اجــرای وظایــف و اختیــارات آن وزارت را در اســتان عهــدهدار اســت
و درمقابــل وزیــر کشــور پاســخگو خواهــد بــود .بهموجــب مــاده  106قانــون اصــاح مــوادی از قانــون
تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اسالمیکشــور ،و انتخــاب شــهرداران مصــوب 1375/03/01
و اصالحــات بعــدی مصــوب  ،1396/05/14وزارت کشــور مســئول اجــرای ایــن قوانیــن اســت کــه
در همیــن راســتا نظــارت و بررســی و اظهارنظــر درخصــوص برنامههــا ،اعتبــارات ،و مســائل مالــی
ســاالنه شــهرداریها ،کــه بهتصویــب شــورای اســامی شــهر میرســد ،جــزو وظایــف معاونــت امــور
هماهنگــی و عمرانــی اســتانداری قلمــداد شــده اســت و بررســی و انجــام امــور مربــوط بــه حسابرســی
شــهرداریها بــه دفتــر امــور شــهری و شــوراها ـ زیرمجموعــه معاونــت امــور هماهنگــی و عمرانــی
ـ واگــذار شــده اســت .دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری نظــارت مســتمری را در ایــن
بــاره انجــام میدهــد و بازرســان خــود را بهصــورت دورهای بــه شــهرداریها اعــزام مینمایــد و در
گزارشــی کــه تدویــن میکنــد ایرادهــای واردشــده بــر اجــرای بودجــه شــهرداری را متذکــر میشــود.
 .3هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری
بــه اســتناد مــاده  83آییننامــه اســتخدامیکارکنان شــهرداریها ،انــواع مجازاتهــا و ترتیــب
رســیدگی بــه تخلفــات و تقصیــرات اداری مســتخدمان شــهرداری همــان اســت کــه دربــاره مســتخدمان
رســمیقانون اســتخدام کشــوری و قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت (قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری جایگزیــن دو قانــون مزبــور شــده اســت) اعمــال میشــود .بنابرایــن تخلفــات
کارکنــان شــهرداری در اجــرای بودجــه در هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان
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ِ
اداری
تخلفــات
رســیدگی خواهــد شــد .در مــاده  8قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،برخــی از
ِ
مرتبــط بــا اجــرای بودجــه ذکــر شــده اســت .بــرای نمونــه بنــد  10مــاده مذکــور «گرفتــن وجوهــی
غیــراز آنچــه در قوانیــن و مقــررات تعییــن شــده» را در زمــره تخلفــات اداری دانستهاســت.
بند دوم :نظارت اداری بر بودجه شهرداریها در فرانسه
نظــارت اداری در فرانســه چندوجهــی اســت و بهنظــر نمیرســد دلیــل محکمهپســندی بــرای
ایــن چندگانگــی وجــود داشــته باشــد .برخــی از نظارتهــا دورهای و پراکندهانــد ،ماننــد نظارتهایــی
کــه ازســوی هیئتهــای بازرســی وزرا و بازرســی کل امــور مالــی انجــام میشــوند ،امــا نظارتهــای
دیگــر نظاممندنــد .در بحــث مالــی ،مهمتریــن آنهــا نظارتــی اســت کــه ازســوی حســابدار محلــی
انجــام میشــود کــه او نیــز بهنوبــه خــود تحــت نظــارت یــک حســابدار ارشــد قــرار دارد .بهعــاوه،
1
مقامــات اســتانی (فرمانــدار) نیــز اعمــال نظــارت میکننــد.
 .1حسابدار عمومی
بهموجــب قانــون مصــوب ششــم فوریــه  ،1992نظــارت حســابداران واحدهــای محلــی ،کــه ازطریــق
دولــت پ ـساز اطــاع بــه واحــد محلــی منصــوب میشــوند ،بــر مرجــع دســتوردهنده بــه حســابدار
عمومــی در ام ـ ِر دریافــت و پرداخــت از خزانــه نیــز وجــود دارد .درواقــع پی ـشاز اقــدام بــه پرداخــت،
ـع مرتبــط را بررســی کنــد و درصــورت
حســابدار بایــد قانونــی بــودن دســتور صادرشــده ازســوی مرجـ ِ
لــزوم ،پرداخــت را بــا تصمیــم مدللــی معلــق نمایــد .باوجودایــن ،مرجــع محلــی دســتوردهنده ایــن
حــق را دارد کــه بــه حســابداری کــه از پرداخــت هزین ـهای بهدلیــل مغایــرت بــا بودجــه خــودداری
دادن دســتو ِر کتبــی و اجبــار وی بــه پرداخــت را دارد
کــرده اســت مراجعــه کنــد و همچنیــن حـ ِ
ـق ِ
کــه در ایــن صــورت ،حســابدار مکلــف اســت از ایــن دســتور پیــروی کنــد ،مگــر اینکــه وجــوه خزانــه
بهانــدازه کافــی نباشــد یــا هزینــه بــه موضــوع دیگــری مربــوط باشــد یــا خدمــت بهطــور کامــل
انجــام نشــده باشــد یــا اینکــه پرداخــت ســبب ســقوط تعهــد نشــود .بهرغــم ایــن احتیاطهــا کــه
دادن دســتو ِر پرداخـ ِ
ـت مجــدد ازســوی
بــه حســابدار امــکان خــودداری از پرداخــت را میدهــد ،اختیــا ِر ِ
مقامــات اجرایــی محلــی نــوآوری مهــم قانــون مصــوب ســال  1982اســت .بــا ایــن حــال بــرای اســتفاده
از ایــن اختیــار ،مراجــع دســتوردهنده بــه رعایــت اعتــدال و میانـهروی ترغیــب شــدهاند ،زیــرا ایــن امــر
ســبب میشــود مســئولیت آنــان جایگزیــن مســئولیت حســابدار ،بهویــژه دربرابــر دیــوان محاســبات
2

1-Albert, J-L et Saïdj Luc. Finances Publiques, Paris: Dalloz, 2013: 480
2-Comptable
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اســتان ،شــود ،زیــرا بهموجــب مــاده  78قانــون مصــوب نهــم ژانویــه  ،1993مقامــات اجرایــی محلــی
ممکــن اســت بهســبب دســتور پرداخــت مجــدد بــه حســابداری کــه اعتــراض بــه پرداخــت دارد بــه
1
دادگاه انضبــاط بودج ـهای و مالــی معرفــی شــوند و بایــد دربرابــر آن پاســخگو باشــند.
 .2فرماندار
نظــارت بــر بودجــه واحدهــای محلــی و ازجملــه کمــون ،کــه پیــش از ســال  1982نیــز وجــود
داشــت ،در چندیــن وضعیــت صــورت میگیــرد :یکــی از ایــن وضعیتهــا مربــوط بــه مــوردی اســت
کــه دســتور پرداخــت یــک هزینــه اجبــاری ذکرشــده در بودجــه صــادر نشــود .در ایــن صــورت،
فرمانــدار بهتنهایــی ابتــدا بــا دادن یــک اخطــار مداخلــه میکنــد و ســپس بــه جانشــینی از مقــام
اجرایــی محلــی دســتور پرداخــت یــک هزینــه عمومیاجبــاری را صــادر میکنــد.
وضعیــت دیگــر حالتــی اســت کــه در حســاب اداری یــا مفاصاحســاب اجــرای بودجــه کســری
وجــود داشــته باشــد .در ایــن صــورت ،دیــوان محاســبات پـساز مراجعــه فرمانــدار و دریافــت اطالعــات
الزم بایــد موازیــن الزم و مرتبــط بــا اصــاح وضعیــت را پـساز شــنیدن اظهــارات واحــد محلــی ظــرف
یــک مــاه پیشــنهاد بدهــد و ســپس فرمانــدار دربــاره ایــن موازیــن تصمیمگیــری میکنــد ،بــدون
اینکــه در ایــن زمینــه موظــف باشــد از پیشــنهادهای دیــوان پیــروی کنــد .درصــورت اقــدام نکــردن
شــورا در زمینــه رفــع کســری در مفاصاحســاب اجــرای بودجــه بهوســیله واحــد محلــی فرمانــدار
2
اختیــار جانشــینی دارد.

گفتار دوم :نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه
نظــارت شــورای شــهر و دیــوان محاســبات نظــارت پارلمانــی تلقــی میشــود .در نظــام حقــوق اداری
ایــران ،اختیــارات شــورا عمدت ـاً دربــاره شــهرداری اعمــال میشــود .بــا توجــه بــه اعتمــاد مــردم بــه
شــورای شــهر و نمایندگــی شــورا از جامعــه الزم اســت بــر شــهرداری ،بهعنــوان اصلیتریــن عامــل
اجرایــی خدمــات عمومیشــهری ،نظــارت شــود .بــر ایــن مبنــا ،شــورای شــهر نظــارت مالــی نســبتاً
وســیعی را بــر نظــام درآمــد و هزینــه شــهرداری دارد .در فرانســه نیــز بــا درنظــر گرفتــن فلســفه
وجــودی شــورا و بــا توجــه بــه موازیــن قانونــی منــدرج در قوانیــن و مقــررات موضوعــه ،شــورا نقــش
برجســتهای در نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها دارد.
 .1عباســی ،بیــژن ،گفتــار دوم :نظــارت دولــت مرکــزی بــر واحدهــای محلــی در حقــوق اداری فرانســه ،در

گرجــی ازندریانــی ،علیاکبــر ،در تکاپــوی حقــوق عمومــی ،تهــران :جاودانــه ،جنــگل ،1393 ،ص .381
 .2عباسی ،همان منبع ،ص  378و .379
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بند نخست :نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه شهرداریها در ایران
 .1شورای شهر
نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها از وظایــف اصلــی شــورای شــهر اســت کــه در بندهــای
مختلــف مــاده  80قانــون اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیالت ذکــر شــده اســت .برپایــه بنــد  3مــاده
« 80نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــات شــورا و طرحهــای مصــوب در امــور شــهرداری و ســایر
ســازمانهای خدماتــی درصورتیکــه ایــن نظــارت مخــل جریــان عــادی ایــن امــور نگــردد» از وظایــف
مصــرح شــورای شــهر اســت .مهمتریــن مصوبــه شــورا بودجــه شــهرداری اســت .بــر ایــن اســاس و
ّ
بــا اطــاق منــدرج در ایــن بنــد ،نظــارت بــر حســن اجــرای بودجــه مصــوب نیــز برعهــده شــورا و از
اختیــارات آن اســت .ازســوی دیگــر بنــد  8همیــن 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 همهجانبــه لحــاظ شــده اســت کــه بهشــرح ذیــل
بررســی میشــوند:
الف) تأیید مسئول امور مالی شهرداری
بهموجــب مــاده  95قانــون اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیالت« ،شــوراهای موضــوع ایــن قانــون
یــا هریــک از اعضــا حــق ندارنــد در نصــب و عــزل کارکنــان دهیاریهــا ،شــهرداریها و یــا شــرکتها
و مؤسســات وابســته بــه آنهــا دخالــت نماینــد یــا بــه آنهــا دســتور دهنــد» .در ایــن مــاده بهصراحــت
مداخلــه اعضــای شــورا در نصــب و عــزل کارکنــان شــهرداری منــع شــده اســت .ایــن ممنوعیــت یــک
اســتثنا دارد کــه بــر آن دلیلــی مترتــب اســت؛ بهحکــم تبصــره  1بنــد  30مــاده  80قانــون مذکــور
«کلیــه پرداختهــای شــهرداری در حــدود بودجــه مصــوب بــا اســناد مثبتــه و بــا رعایــت مقــررات
مالــی و معامالتــی بهعمــل میآیــد کــه ایــن اســناد بایــد بــه امضــای شــهردار و ذیحســاب یــا
قائممقــام آنــان کــه موردتأییــد شــورای شــهر باشــند برســد» .مــاده  79قانــون شــهرداری نیــز دقیقـاً
بــه منطــوق ایــن تبصــره نگاشــته شــده اســت .تبصــره  4مــاده  34آییننامــه اســتخدامیکارکنان
شــهرداریها در اجــرای مفــاد مــاده  79قانــون شــهرداری تکلیــف میکنــد کــه ذیحســاب دوم
شــهرداری یــا قائممقــام او از میــان مســتخدمان ثابــت و رســمی واج ـد شــرایط شــهرداری انتخــاب
و بنابــه پیشــنهاد شــهردار و تأییــد شــورا منصــوب میشــود .در اجــرای احــکام مزبــور ،مــاده 25
دســتورالعمل نظــام جامــع مالــی نیــز «تعییــن یــا تغییــر مدیــر امــور مالــی توســط شــهردار بــدون
موافقــت شــورای شــهر را مجــاز نمیدانــد» .اســتثنای مذکــور بهلحــاظ اهمیــت وظایــف مدیــر امــور
مالــی ،کــه ریاســت و نظــارت وی بــر کلیــه واحدهــا و قســمتهای مالــی را درپــی دارد و مســئولیت
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حســن اجــرای بودجــه را بــه وی واگــذار میکنــد ،وارد شــده اســت .شــورا بــا تأییــد یــا رد انتصــاب
و تغییــر مدیــر امــور مالــی بهنوعــی خواســت و نظــارت خــود را بــر شــهرداری در اجــرای بودجــه
تحمیــل میکنــد.
ب) تصویب معامالت
برپایــه بنــد  14مــاده  80قانــون اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیالت« ،تصویــب معامــات و نظــارت
بــر آنهــا اعــم از خریــد ،فــروش ،مقاطعــه ،اجــاره ،و اســتیجاره کــه بــه نــام شــهر و شــهرداری صــورت
میپذیــرد بــا درنظــر گرفتــن صرفــه و صــاح و بــا رعایــت مقــررات آییننامــه مالــی و معامالتــی
شــهرداری» از وظایــف شــورای شــهر اســت .در مراحــل هفتگانــه پرداخــت هزینــه در شــهرداری،
مرحلــه پنجــم بــه تصویــب معامــات شــهرداری ازســوی شــورا اختصــاص داده شــده اســت .بدینترتیب
شــورای شــهر ازطریــق تصویــب و یــا تصویــب نکــردن معامــات ،کــه در مســیر اجــرای بودجــه ضــروری
اســت ،نقــش بســزایی را در نظــارت بــر اجــرای بودجــه شــهرداری ایفــا میکنــد.
پ) گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان
مطابــق بنــد  10مــاده  80قانــون پیشگفتــه« ،تأییــد صــورت جامــع درآمــد و هزینــه شــهرداری
کــه هــر شــش مــاه یــک بــار توســط شــهرداری تهیــه میشــود» از وظایــف شــورای شــهر اســت.
ازســویی شــهرداری بهموجــب مــاده  79قانــون شــهرداری «موظــف اســت منتهــی تــا پانزدهــم هــر
مــاه حســاب درآمــد و هزینــه مــاه قبــل شــهرداری را بــه شــورای شــهر تســلیم کنــد» .برپایــه بنــد «ج»
مــاده  44آییننامــه مالــی شــهرداری ،رســیدگی نهایــی و ممیــزی حســاب شــهرداریها بهوســیله
شــورای شــهر ازطریــق بررســی گزارشهــای مالــی و گــزارش حسابرســان مذکــور در بنــد ب همیــن
مــاده ـ کــه قبـ ً
ا شــرح آن گذشــت ـ انجــام میشــود .قوانیــن و مقــررات مالــی شــهرداری ،هیچیــک،
متعــرض ویژگیهــای الزم و اهــداف گزارشهــای مالــی نشــدهاند و دســتوراتی را دربــاره چگونگــی
تنظیــم ،اســتانداردها ،و مفــاد آن عنــوان نکردهانــد .بدیهــی اســت ایــن گزارشهــا بهلحــاظ اهمیــت
بایســتی واجــد معیارهــای خــاص و مقاصــد روشــن باشــد .بــر ایــن اســاس و بهجهــت یکپارچهســازی
در ارائــه صورتهــای مالــی بخــش عمومی«اســتاندارهای حســابداری بخــش عمومــی» تدویــن شــده
اســت .اســتاندارد شــماره  1از مجموعــه اســتانداردهای مزبــور بــه «نحــوه ارائــه صورتهــای مالــی»
اختصــاص یافتهاســت .در بنــد  ،1هــدف ایــن اســتاندارد تعییــن مبنــای ارائــه صورتهــای مالــی بــا
مقاصــد عمومــی یــک واحــد گزارشــگر بهمنظــور حصــول اطمینــان از قابلیــت مقایســه بــا صورتهــای
مالــی دورههــای قبــل آن واحــد و صورتهــای مالــی ســایر واحدهــای گزارشــگر ذکــر شــده اســت
کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف در اســتاندارد موردبحــث مالحظــات کلــی مرتبــط بــا نحــوه
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ارائــه صورتهــای مالــی ،رهنمودهایــی دربــاره ســاختار آنهــا ،و حداقــل الزامــات درخصــوص محتــوای
صورتهــای مالــی تهیهشــده بــر مبنــای تعهــدی ارائــه شــده اســت .بنــد  2اســتاندارد دامنــه کاربــرد آن را
تعییــن میکنــد« :الزامــات ایــن اســتاندارد بایــد درمــورد کلیــه صورتهــای مالــی بــا مقاصــد عمومیکــه
براســاس اســتاندارهای حســابداری بخــش عمومیبــر مبنــای تعهــدی تهیــه و ارائــه میشــود ،بـهکار گرفتــه
شــود» .درســت اســت کــه برپایــه دســتورالعمل پیشگفتــه ،شــهرداریها ملزمانــد بهشــیوه عملیاتــی
بودجــه را تهیــه کننــد ،امــا تاکنــون اهتمــام شــهرداریها بــه تنظیــم گــزارش و صــورت مالــی بهشــیوه
اســتاندارد حاصــل نشــده اســت .مطابــق بنــد  9شــماره  34اســتاندارد بیــن المللــی حســابداری بخــش
عمومــی ،صورتهــای مالــی بایــد اطالعاتــی را ارائــه کنــد کــه دارای خصوصیــات کیفــی زیــر باشــد:
الــف) بــه نیازهــای تصمیمگیــری اســتفادهکنندگان مربــوط باشــد؛ ب) قابلاتــکا باشــد .بــه ایــن معنــا
کــه صورتهــای مالــی ،وضعیــت مالــی ،عملکــرد مالــی و جریانــات نقــدی دســتگاه را بهطــور منصفانــه
نشــان دهــد؛ محتــوای اقتصــادی معامــات ،ســایر رویدادهــا و شــرایط ،و نهفقــط شــکل قانونــی آنهــا را
منعکــس کنــد؛ بیطرفانــه یعنــی بــدون تعصــب باشــد؛ محتاطانــه باشــد؛ از تمامیجنبههــای بااهمیــت
کامــل باشــد.
بــر ایــن مبنــا و بــا توجــه بــه اهمیــت اســتانداردهای حســابداری عمومــی ،در گزارشهــای مالــی
همــواره ســه ویژگــی اصلــی را بایــد درنظــر داشــت .ایــن ویژگیهــا کــه مبنــای مناســبی بــرای ارزیابــی
گزارشهــای مالــی شــهرداریها فراهــم میســازند بهشــرح ذیلانــد:
گــزارش مالــی بایــد بــه مقبولیــت عــام وظیفــه شــهرداری کمــک کنــد و بــه عبــارت دیگــر،
اســتفادهکنندگان از گزارشهــا بایــد احســاس کننــد بــه پاســخ پرســشهای خــود دسترســی پیــدا
کردهانــد .ازایـنرو گزارشهــای مالــی شــهرداری بایــد اطالعاتــی را ارائــه دهــد کــه اثبــات کنــد درآمدهــای
بودجــه بــرای پرداخــت هزینههــای آن دوره کفایــت میکنــد .گــزارش مالــی شــهرداری بایــد روشــن کنــد
کــه آیــا منابــع پیشبینیشــده 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
بهاجــرا درآمدهاســت ،و ســرانجام بایــد اطالعــات الزم را بــرای کمــک بــه اســتفادهکنندگان فراهــم کنــد تــا
1
بتواننــد خدمــات بخــش عمومــی و هزینههــای فعالیتهــای انجامیافتــه را ارزیابــی کننــد.

 .1اصالنــی ،رشــید ،مالیــه شــهرداریها :بودجــه شــهرداری «دولتهــای محلــی و شــهرها» ،تهــران :مرکــز
مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران ،1387 ،ص .7
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بررســی مقایسه ای نظارت بر اجرای
بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه

بهموجــب بنــد  10اســتاندارد حســابداری شــماره  ،1مســئولیت تهیــه و ارائــه صورتهــای مالــی
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
یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــای نظارتــی شــورا بهرهمنــدی از اختیــار شــورا منــدرج در مــاده 81
قانــون اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیالت مبنــی بــر تحقیــق و تفحــص و مــاده  83قانــون مزبــور
مبنــی بــر تذکــر ،ســؤال و درصــورت اثربخــش نبــودن ،اســتیضاح شــهردار اســت .برپایــه مــاده ،81
چنانچــه دســتکم یکســوم اعضــای شــورای اســامی شــهر تحقیــق و تفحــص در هریــک از امــور
مربــوط بــه وظایــف شــهرداریها و ســازمانها و شــرکتهای وابســته را الزم بداننــد تقاضــای خــود را
ـی
بهصــورت کتبــی بــه رئیــس شــورای اســامی شــهر تســلیم میکننــد .در مــاده  83نیــز نظـ ْ
ـارت درپـ ِ
اعتــراض یــک یــا چنــد نفــر از اعضــای شــورای شــهر بــه عملکــرد شــهردار یــا عملیــات شــهرداری
رخ میدهــد .ازجملــه ایــن عملیاتهــا میتــوان بــه اجــرای بودجــه شــهرداری بهعنــوان مهمتریــن
عملیــات مالــی شــهرداری اشــاره کــرد .ایــن ابــزار نظارتــی را میتــوان ابــزار سیاســی نظــارت دانســت.
عملکــرد ضعیــف شــهرداری و نارضایتــی شــهروندان میتوانــد نقشــی بســزا در بهــرهوری شــورا از ایــن
اختیــار قانونــی داشــته باشــد.
نظارتهای چهارگانه فوق را میتوان نظارت شورا در مرحله اجرای بودجه قلمداد کرد.
ث) تفریغ بودجه
ایــن نظــارت پــساز اجــرای کامــل بودجــه شــهرداری انجــام میشــود و ابتنــای آن گزارشــی
اســت کــه بــا عنــوان گــزارش «تفریــغ بودجــه» ازســوی شــهرداری بــه شــورا تقدیــم میشــود.
گــزارش تفریــغ بودجــه جــزو مهمتریــن مباحــث حقــوق مالــی اســت و بحــث نظــارت مالــی را پیــش
میکشــد .بهموجــب بنــد  12مــاده  80قانــون اصــاح مــوادی از تشــکیالت ،تصویــب تفریــغ بودجــه
ســاالنه شــهرداری و مؤسســات و شــرکتهای وابســته بــه شــهرداری بــا رعایــت آییننامــه مالــی
شــهرداری از وظایــف شــورای شــهر اســت .شــهرداری در اجــرای دســتور قانونگــذار منــدرج در بنــد 8
مــاده  55قانــون شــهرداری و بهحکــم مــاده  26آییننامــه مالــی شــهرداری ،الیحــه تفریــغ بودجــه
شــهرداری را تنظیــم و بــه اســتناد مــاده  67قانــون شــهرداری تــا آخــر اردیبهشــت مــاه ســال بعــد بــه
شــورای شــهر تســلیم میکنــد و شــورا نیــز تــا آخــر خــرداد مــاه آن را رســیدگی و تصویــب مینمایــد.
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تفریــغ بودجــه گزارشــی اســت کــه در پایــان هــر ســال پـساز فراغــت از اجــرای بودجــه تنظیــم
میشــود و در آن بایــد نتیجــه اجــرای بودجــه منعکــس شــود .ایــن گــزارش درواقــع مفاصاحســاب
1
عملکــرد بودجــه اســت و بایــد بــه تصویــب شــورای شــهر برســد.
باوجــود جایــگاه تأثیرگــذار تفریــغ بودجــه در نمایــش عملکــرد ســاالنه شــهرداری در اجــرای
بودجــه ،تعریــف قانونــی از آن بهعمــل نیامدهاســت ،ولــی بــا توجــه بــه آنچــه در قوانیــن و مقــررات و
فرهنــگ لغــات آمدهاســت میتــوان تعاریــف ذیــل را دربــاره آن عنــوان کــرد:
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 انجامشــده توســط شــهرداری
بــر مبنــای محاســبات پیشبینــی شــده اســت؛
ـ تفریغ بودجه نظارت شورای شهر نسبتبه دخلوخرج شهرداری است؛
ـ تفریغ بودجه آیینه تمامنمای تحقق بودجه است.
بهطــور خالصــه هــدف از تفریــغ بودجــه تأکیــد بــر ایفــای وظایــف منــدرج در قانــون شــهرداری
و ســایر قوانینــی کــه بهنحــوی بــرای شــهرداری تعییــن وظیفــه نمودهانــد ،تأکیــد بــر ارائــه گــزارش
کلیــه قســمتهای بودجــه مصــوب ،تأکیــد بــر گزارشــگری تفصیلــی ،تأکیــد بــر ارائــه نتایــج ناشــی از
2
حسابرســی و رســیدگی ،تأکیــد بــر ارائــه عملکــرد شــهرداری و مؤسســات وابســته میباشــد.
در آییننامــه مالــی شــهرداری ،کلیــه وظایــف و تکالیفــی کــه درمــورد تهیــه و تنظیــم و پیگیــری
معیــن شــده درمــورد تفریــغ بودجه
تصویــب بودجــه شــهرداری بــرای شــهردار و ذیحســاب شــهرداری ّ
نیــز نافــذ میباشــد .گــزارش تفریــغ بودجــه بــا تنظیــم صــورت جامعــی از درآمــد و هزینــه شــهرداری
و گزارشهــای مالــی موردنیــاز شــورای شــهر بــرای اجــرای وظایــف پیشبینیشــده در بنــد  30مــاده
3
 80قانــون اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیالت ارتبــاط مســتقیم دارد.
 .1رحمتــی ،محمدحســین ،اداره امــور ســازمانهای محلــی در ایــران (شــوراهای اســامی ،شــهرداریها و
دهیاریهــا) ،تهــران :مؤسســه کتــاب مهربــان نشــر ،1391 ،ص .152

 .2وبگاه رسمیدیوان محاسبات کشور ،به نشانی
)www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&sub=0&PageId=1233(1394/06/21
 .3ســعادت آملــی ،شــهرام ،اصــول بودجهنویســی و اجــرای بودجــه در شــهرداریها ،تهــران :ســازمان شــهرداریها
و دهیاریهــای کشــور ،1390 ،ص  68و .100
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 .2دیوان محاسبات
یکــی از مباحــث مناقشــهبرانگیز و مورداختــاف صالحیــت دیــوان محاســبات در نظــارت بــر
بودجــه شــهرداری اســت .درخصــوص اعتباراتــی کــه از محــل بودجــه کل کشــور بــه شــهرداری تعلــق
میگیــرد نظــارت دیــوان محاســبات امــری واضــح و بــدون اختــاف اســت ،امــا دربــاره بودجــه داخلــی
شــهرداری کــه از منابــع محلــی تأمیــن میشــود تهافــت آرا وجــود دارد .اصــل  55قانــون اساســی بیــان
مــیدارد« :دیــوان محاســبات بــه کلیــه حســابهای وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی و
ســایر دســتگاههایی کــه بهنحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده میکننــد بهترتیبــی کــه
قانــون مقــرر م ـیدارد رســیدگی یــا حسابرســی مینمایــد کــه هیــچ هزین ـهای از اعتبــارات مصــوب
تجــاوز نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود بــه مصــرف رســیده باشــد .دیــوان محاســبات حســابها و
اســناد و مــدارک مربوطــه را برابــر قانــون جمـعآوری و گــزارش تفریــغ بودجــه هــر ســال را بهانضمــام
نظــرات خــود بــه مجلــس شــورای اسالمیتســلیم مینمایــد .ایــن گــزارش بایــد در دســترس عمــوم
گذاشــته شــود».
در تاریــخ  1375/9/6رئیسجمهــور وقــت طــی نامــه شــماره  ،104151بهشــرح ذیــل ،تفســیر
اصــل  55قانــون اساســی را درخواســت کــرد« :شــورای محتــرم نگهبــان :خواهشــمند اســت بــا توجــه
بــه اصــل  98قانــون اساســی تفســیر فرماینــد آیــا اصــل  55قانــون اساســی ناظــر بــه کلیــه حســابها
و هزینههــای مؤسســات عمومیغیردولتــی و مؤسســات خصوصــی و تعاونــی اســت کــه جزئــی از
اعتباراتشــان از محــل بودجــه کل کشــور تأمیــن میشــود یــا اینکــه بــا توجــه بــه داللــت عبــارت
«اعتبــارات مصــوب» در اصــول  53و  55قانــون اساســی ،حســابهای ایــن مؤسســات صرفـاً در حــدود
اعتباراتــی کــه در بودجــه کل کشــور بــرای آنــان منظــور شــده و تخصیــص یافتهاســت مشــمول
رســیدگی دیــوان محاســبات میباشــد؟»
شــورای نگهبــان در تفســیر شــماره  1116/21/75مــورخ  1375/9/14اینگونــه اعــام م ـیدارد:
«اصــل  55قانــون 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 ».بدینترتیــب شــورای
نگهبــان نظــارت دیــوان محاســبات بــر بودجههــای محلــی کــه ناشــی از منابــع داخلــی شــهرداری
اســت را رد میکنــد .باوجودایــن ،هیئــت تخصصــی اقتصــادی ،مالــی و اصنــاف دیــوان عدالــت
اداری دربــاره مجــوز اســتقرار هیئتهــای حسابرســی دیــوان محاســبات در شــهرداریها بهشــرح
ذیــل اقــدام بــه صــدور دادنامــه شــماره  1395/09/02-148کــرده اســت« :نظــر بــه اینکــه طبــق
تبصــره مــاده ( )2قانــون دیــوان محاســبات کشــور واحدهایــی کــه مالکیــت عمومیبــر آن مترتــب
52

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400

اســت را مشــمول نظــارت دیــوان محاســبات اعــام نمــوده و شــهرداری تهــران نیــز از واحدهایــی
اســت کــه مالکیــت عمومیبــر آن مترتــب اســت و ازطرفــی نظــارت شــوراهای اســامیمانع نظــارت
دیــوان محاســبات نبــوده و ناســخ مقــررات قبلــی نیــز نمیباشــد و ازســویی مــاده ( )1قانــون دیــوان
محاســبات کشــور کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای
دولتــی ،و ســایر دســتگاههایی کــه بهنحــوی از بودجــه عمومــی اســتفاده میکننــد برعهــده دیــوان
محاســبات قــرار داده و شــهرداری نیــز در مــواردی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده میکنــد ،بنابرایــن
بخشــنامه موردشــکایت خــاف قانــون و خــارج از اختیــار نبــوده و ». ...و بــه ایــن ترتیــب نظــارت
دیــوان محاســبات بــر بودجــه شــهرداری از محــل منابــع داخلــی را میپذیــرد .ایرادهایــی بــر ایــن
دادنامــه وارد اســت :دادنامــه بــا اســتناد ناقــص بــه مــواد قانونــی بهنحــوی کــه نتیجــه موردنظــر
هیئــت حاصــل شــود صــادر شــده اســت ،درحالیکــه تبصــره مــاده  2قانــون محاســبات عمومــی بــه
«هــر واحــد اجرایــی کــه برطبــق اصــول  44و  45قانــون اساســی مالکیــت عمومیبــر آنهــا مترتــب
بشــود» اشــاره داشتهاســت ،دادنامــه بــا حــذف اصــل  44و  45قانــون اساســی از متــن مــاده بــه
شــمول مالکیــت عمومــی اســتناد کــرده اســت ،امــری کــه مغایــر بــا تفســیر شــورای نگهبــان اســت.
همچنانکــه مــاده  1قانــون محاســبات عمومیکشــور «کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه
وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی ،و ســایر دســتگاههایی کــه بهنحــوی از بودجــه کل
کشــور اســتفاده میکننــد» را برعهــده دیــوان محاســبات گذاشــته ،لکــن هیئــت بــا تصــرف در متــن
مــاده «بودجــه کل کشــور» را بــه «بودجــه عمومــی» تغییــر دادهاســت .درنتیجــه بــا لحــاظ ایــن مــوارد
دادنامــه مغایــر بــا موازیــن قانونــی صــادر شــده اســت .در دادنامــه شــماره  1395/02/27- 13در 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،
برخــاف ایــن اســتدالل کــه «بهجهــت اینکــه شــهرداری از بودجــه عمومــی اســتفاده نمینمایــد و
مالکیــت عمومیمنــدرج در اصــول اخیرالذکــر نیــز بــر شــهرداریها اطــاق نمیگــردد و مــاده 13
قانــون محاســبات عمومینیــز ناظــر بــر شــمول صالحیــت دیــوان محاســبات نســبتبه شــهرداریها
نمیباشــد» ،بندهــای مــور دشــکایت را خــاف قانــون و خــارج از اختیــار ندانســته ،و رأی بــه رد
شــکایت شــاکی صــادر کــرده اســت .اســتدالل و مســتندات منــدرج در رأی بــا نتیجــه اســتدالل کامـ ً
ا
مغایــر اســت .بــا درنظــر گرفتــن مــواد قانونــی پیشگفتــه و نظریــه شــورای نگهبــان بهنظــر میرســد
صالحیــت دیــوان محاســبات در نظــارت بــر بودجــه شــهرداری صرفـاً درمــورد اعتباراتــی اســت کــه از
بودجــه کل کشــور تأمیــن میشــود.
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بند دوم :نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه شهرداریها در فرانسه
شورای شهر و دیوان محاسبات استان به شیوههای ذیل نظارت میکنند:
 .1شورای شهر
شورا در تصویب اسناد بودجه اصالحی اینگونه میتواند نظارت کند:
1

الف) تصویب حساب اداری
بودجــه اولیــه 2و بودجــه تکمیلــی بــه پیشبینــی درآمدهــا و هزینههــا میپردازنــد و پ ـساز آن
الزم اســت بررســی شــود کــه چگونــه و تــا چــه حــد ایــن پیشبینیهــا بــرآورده شــده اســت .دســتیابی
بــه ایــن نتیجــه ازطریــق حســاب اداری انجــام میشــود .حســاب اداری درواقــع بیانیــهای جامــع از
عملیــات مالــی ،درآمــد ،و هزینههایــی اســت کــه درطــی ســال بهوســیله حســابداری انجــام میشــود.
ازطریــق حســاب اداری میتــوان عملکــرد بودجـهای را ارزیابــی کــرد ،زیــرا حســاب اداری ،در مقایســه
بــا بودجــه اولیــه و تکمیلــی ،دقــت و واقعیــت ارزیابــی ایــن بودجههــا را بهطــور برجســته نشــان
میدهــد ،خصوص ـاً اگــر در دو بودجــه اولیــه و تکمیلــی هزینههــا بســیار پاییــن لحــاظ شــده باشــند
و یــا اگــر درآمدهــا بهطــور صــوری بیشــتر نشــان داده شــوند 4.حســاب اداری ازســوی شــهردار تهیــه
میگــردد و در شــورای شــهر بــدون حضــور شــهردار تصویــب میشــود و همزمــان کــه بــه فرمانــدار
یــا معــاون وی ارســال میشــود بــه اطــاع عمــوم نیــز میرســد.
3

ب) تصویب حساب مدیریت
حســاب مدیریــت ســندی اســت کــه ازســوی حســابداری تهیــه و تنظیــم میشــود کــه درطــول
ســال مســئول وصــول درآمدهــا و پرداخــت هزینههایــی بودهاســت کــه شــهردار امضــا کــرده
و دســتور وصــول و پرداخــت آن را صــادر نمودهاســت .حســاب مدیریــت دربرگیرنــده مــوارد ذیــل
اســت :عملیــات مالــی ،میــزان درآمــد و هزینههــای انجامشــده درطــول ســال ،عملیــات خزان ـهداری،
بدهیهــا ،ترازنامــه ورودی بــا وضعیــت مالــی در ابتــدای ســال ،ترازنامــه خروجــی بــا وضعیــت مالــی در
5

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
بــه حســابداری خصوصــی نزدیکتــر اســت 1.بهمحــض پایــان گرفتــن ســال مالــی حســابدار مکلــف
اســت حســاب مدیریــت یــا وضعیــت ســال مالــی مختومــه (عملیــات انجامشــده یــا درحــال انجــام
شــدن) را کــه بــه تأییــد حســابدار ارشــد عمومیرسیدهاســت بــه شــهردار ارائــه کنــد 2.ایــن حســاب
3
بایــد بــا حســاب اداری مطابقــت داشــته باشــد و بهتصویــب شــورای شــهر برســد.
 .2دیوان محاسبات استان
شــعبههای اســتانی دیــوان محاســبات ،کــه بــرای نخســتین بــار بهموجــب قانــون مصــوب دوم
مــارس  1982در هــر اســتان ایجــاد شــدهاند ،دادگاههــای مالــی هســتند کــه هماننــد دیــوان محاســبات
کشــور ســازماندهی شــدهاند .ایــن شــعب مأمــور نظــارت بــر قانونــی بــودن حســابهای واحدهــای
محلــی و مراقبــت بــر اســتفاده درســت از وجــوه عمومــیتوســط آنهاســت .بدیــن منظــور ایــن نهادهــا
حســابهای حســابداران شــهرها و روســتاهای کشــور را مــورد رســیدگی قــرار میدهنــد و تصمیمــات
آنهــا قابــلپژوهــش در دیــوان محاســبات کشــور میباشــد 5.دیــوان محاســبات اســتان متشــکل از
قضاتــیانفصالناپذیــر اســت.
4

دیــوان محاســبات اســتان ســه مأموریــت اصلــی را برعهــده دارد کــه بهطــور عمــده بــه بودجههــای
محلــی بازمیگــردد:
الــف) بررســی قضایــی حســابهای ارائهشــده ازســوی حســابداران عمومــی :دیــوان محاســبات در
ایــن بررســی درخصــوص تمامــینظارتهایــی کــه برعهــده حســابدار بــودهاســت ،بــه قضــاوت خواهــد
نشســت تــا از رعایــت مجوزهــای بودجـهای اطمینــان حاصــل کنــد و مطمئــن شــود کــه قبــلاز هــر
پرداخــت ،در فصــل یــا مــاده ،اعتبــارات کافــی وجــود داشــتهاســت .دیــوان بــر تخصیــص صحیــح
6
هزینههــا و وصــول درآمدهــا مراقبــت خواهــد داشــت.
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

 .5عباسی ،پیشین ،ص  377و .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
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دیــوان محاســبات اســتان حســابهای مدیریــت حســابداران را از جنبــه قضایــی و ازطریــق قضاتــی
کــه براســاس اســناد و مقــررات موردنیــاز حکــم میدهنــد بررســی و ارزیابــی میکنــد ،درمــورد
مجموعــهای از حســابهای حســابداران عمومیقضــاوت میکننــد ،ازجملــه حســابهای شــخصی
حســابداران کــه ممکــن اســت دیــوان برخــاف حــق بودنــش را اعــام کنــد .تســلیم حســابها
یــک الــزام مبتنــی بــر نظــم عمومــی اســت .آییــن رســیدگی ایــن نظــارت کتبــی ،تفتیشــی (مرجــع
قضایــی بازجویــی را انجــام میدهــد) ،حضــوری ،و جمعــی (نظــارت بهوســیله بخــش یــا دیــوان انجــام
میشــود) اســت .قاضــی یــک دســتور موقــت بــرای حســابدار صــادر میکنــد تــا وی درجهــت رفــع
1
مســئولیت خــود توضیحــات یــا اســناد مرتبــط را ارائــه دهــد.
دیــوان محاســبات اســتان در حــوزه صالحیــت خــود مجمــوع حســابهای حســابداران عمومــی
واحدهــای محلــی را مــورد رســیدگی قــرار میدهــد .باوجودایــن ،بهموجــب قانــون مصــوب پنجــم
ژانویــه  ،1988بــه رؤســای امــور حســابداری دولــت در شهرســتان 2وظیفــه تأییــد صحــت حســابهای
مالــی شــهرها و روســتاهای کوچــک (بــا جمعیــت کمتــر از  2000نفــر) را محــول کــرده اســت 3.دیــوان
محاســبات اســتان میتوانــد حســابدارانی را کــه برخــاف حــق اقــدام کردهانــد و شــهردارانی را کــه
4
بــدون ســبب در مدیریــت درآمدهــای عمومیمداخلــه کردهانــد بــه مراجــع صالحــه معرفــی کنــد.
ب) بررســی مدیریــت واحــد محلــی (کنتــرل مدیریــت) :بهطــور ســنتی کنتــرل حســابهای
مدیریــت واحدهــای محلــی ،کــه در گذشــته بهوســیله دادگاه حسابرســی انجــام میشــد و از ســال
 ۱۹۸۲ازطریــق دیــوان محاســبات اســتان انجــام میگیــرد ،ایــن هــدف را دنبــال میکنــد کــه
5
وضعیتهــای مالــی دارای کســری را شناســایی کنــد.
مــاده  9قانــون دوم مــارس  ۱۹۸۲بــه دیوان محاســبات اجازه دادهاســت تــا حســابهای اداری دارای
کســری را کنتــرل کنــد .دیــوان محاســبات اســتان در بازرس ـیهای دورهای خــود بــه تجزیهوتحلیــل
مالــی در حســاب مدیریــت تأکیــد خاصــی دارد .بررســیهای دیــوان محاســبات اســتان بــر آخریــن
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

 .3عباسی ،پیشین ،ص .380
4-Labief. Op. Cit: 149
5-Bertucci. Op.cit: 138
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دادههــا تکیــه دارد و بارهــا اتفــاق افتادهاســت کــه مشــکالت مالــی وخیــم کمونهــا ازطریــق کنتــرل
1
مدیریــت شناســایی شــدهاند.
دیــوان عملکــرد مدیریــت واحدهــای محلــی را بررســی میکنــد ،بــدون اینکــه در کار اجــرای
ْ
آنهــا دخالــت کنــد .نظــارت دیــوان محاســبات اســتان بــر داراییهــای عمومــی از نــوع نظــارت
غیرقضایــی اســت .تــا ســال  1988دیــوان محاســبات هزینهکــرد مناســب اعتبــارات ،داراییهــا ،و
2
امــوال را بررســی میکــرد ،امــا از آن بــه بعــد تنهــا هزینهکــرد قانونمنــد آنهــا را بررســی میکنــد.
پ) کنترل بودجهای :وجود کسری بودجه در حساب اداری موجب ورود دیوان میشود.
بــرای ورود دیــوان محاســبات اســتان بــه موضــوع کســری بودجــه واحــد محلــی فقــط کافــی
نیســت کــه حســاب اداری کســری مزبــور را نشــان دهــد ،بلکــه الزم اســت تــا ایــن کســری بنابــه مــورد
بیـشاز پنــج درصــد یــا ده درصــد درآمدهــای واقعــی عملکــردی کمــون باشــد .در ایــن حالــت ،دیــوان
محاســبات اســتان پــساز مراجعــه فرمانــدار و دریافــت اطالعــات الزم بایــد مــوارد ضــروری بــرای
3
اصــاح وضعیــت را پ ـساز شــنیدن اظهــارات واحــد محلــی ،ظــرف یــک مــاه ،پیشــنهاد دهــد.
بدینگونــه مــا شــاهد بودجههایــی خواهیــم بــود کــه ازســوی فرمانــدار بهطــور متعــادل و
متوالــی تنظیــم شــده اســت ،درحالیکــه حســابهای اداری کســری و حتــی کســریهایی درحــال
رشــد ارائــه میکردهانــد .ایــن وضعیــت متناقــض را تــا حــدی میتــوان اینگونــه توضیــح داد کــه
از یکســو بودجــهای کــه ازطریــق حکــم اداری فرمانــدار تصویــب میشــود ازســوی شــهردار اجــرا
میگــردد و از ســوی دیگــر کنتــرل واقعــی بــر اجــرای تعهــدات وجــود نــدارد .در ایــن حالــت ،شــهردار
بــه اجــرای دســتور و یــا امــر بــه انجــام خدمــات واداشــته میشــود ،بــدون آنکــه اعتبــاری بــرای
4
اجــرای آنهــا در بودجــه تنظیمیوجــود داشــته باشــد.
بهدنبــال کاســتیهای حاکــم بــر نظــارت دیــوان کــه در ســال  1991ازســوی دیــوان محاســبات
اســتان اعــام شــده اســت ،قانــون ششــم فوریــه  1992اقداماتــی بهمنظــور 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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بودجــه اصلــی و بودجههــای تکمیلــی ،ارائــه اســنادی دربــاب وضعیــت مالــی دولــت محلــی 1در ایــن
زمرهانــد.

گفتار سوم :نظارت قضایی بر اجرای بودجه
نظــارت قضایــی نظارتــی اســت کــه ازســوی مراجــع قضایــی بــر اعمــال ،فرامیــن ،و تصمیمــات
کارگــزاران حکومــت صــورت میگیــرد 2.در ایــن نــوع نظــارت اقدامــات یــا تصمیمــات قــوه یــا قــوای
حکومتــی کنتــرل و بازبینــی میشــود .نتیجــه ایــن بازبینــی میتوانــد در قالــب کیفرخواســت علیــه
متخلفیــن حکومتــی ظاهــر شــود یــا بــه لغــو یــا ابطــال تصمیمــات یــک یــا دو قــوه حکومتــی (مجریــه و
مقننــه) منتهــی شــود 3.نظــارت قضایــی میتوانــد بــر نهادهــای قضایــی نیــز اعمــال گــردد.

بند نخست :نظارت قضایی بر اجرای بودجه شهرداریها در ایران
 .1سازمان بازرسی کل کشور
بهموجــب اصــل  174قانــون اساســی «براســاس حــق نظــارت قــوه قضاییــه نســبتبه حســن جریــان
امــور و اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگاههای اداری ســازمانی بــه نــام ســازمان بازرســی کل کشــور
زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه تشــکیل میگــردد .حــدود اختیــارات و وظایــف ایــن ســازمان را قانــون
تعییــن میکنــد» .در اجــرای ایــن اصــل قانونــی ،تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور تصویــب گردیــده
و براســاس آن ،ســازمان بازرســی کل کشــور بهمنظــور نظــارت بــر حســن جریــان امــور اداری و اجــرای
صحیــح قوانیــن در دســتگاههای اداری زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه و بــا اختیــارات و وظایــف منــدرج
در ایــن قانــون تشــکیل شــده اســت .تبصــره مــاده  1بــه تعریــف نظــارت و بازرســی پرداختــه و نظــارت
و بازرســی را «مجموعــه فعالیتهــای مســتمر و منظــم و هــدفدار بهمنظــور جم ـعآوری اطالعــات الزم
دربــاره مراحــل حیــن و بعــد از اقدامــات دســتگاههای مشــمول مــاده  2ایــن قانــون ،تجزیهوتحلیــل
آنهــا ،و تطبیــق عملکــرد دســتگاه بــا اهــداف و تکالیــف قانونــی و ارائــه پیشــنهادهای مناســب درجهــت
حســن اجــرای امــور دانستهاســت .ســازمان بازرســی همچنیــن میتوانــد قب ـلاز اقدامــات دســتگاههای
مذکــور اطالعــات الزم را جم ـعآوری کنــد» .مطابــق تعریــف ارائهشــده ،ســازمان بازرســی درخصــوص
تمامیاقدامــات دســتگاههای مشــمول میتوانــد اطالعــات الزم را جم ـعآوری کنــد و عملکــرد آنهــا را
بــا اهــداف و تکالیــف قانونــی تطبیــق دهــد.
1-Bertucci. Op. Cit: 143-147

 .2عمید زنجانی ،عباسعلی و ابراهیم موسیزاده ،نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری .تهران :دانشگاه تهران ،1389 ،ص
.55
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ـون وظایــف و اختیــارات ســازمان را برشمردهاســت .بهحکــم ایــن مــاده ،شــهرداریها
مــاده  2قانـ ْ
و مؤسســات وابســته بــه آن از دســتگاههای مشــمول بازرســی و نظــارت مســتمر براســاس برنامــه
منظــم هســتند کــه کلیــه اقدامــات و عملکردهــای آنــان بازرســی میشــود .از مهمتریــن اقدامــات و
عملکردهــای شــهرداری اجــرای بودجــه اســت .بــه ایــن ترتیــب ســازمان بازرســی کل کشــور ،براســاس
اختیــارات قانونــی ،حــق بازرســی و نظــارت بــر اجــرای بودجــه ازســوی شــهرداری را دارد و مکلــف
اســت بــه تکالیــف قانونــی خــود در برخــورد بــه مــوارد تخلــف و نارســاییها و ســوءجریانات اداری و
مالــی ،کــه میتــوان بودجــه شــهرداری را مهمتریــن جریــان مالــی شــهرداری قلمــداد کــرد ،عمــل
کنــد.
 .2دادگاههای عمومی
دادگاههــای عمومــی ازطریــق صــدور آرای قضایــی نظــارت پســینی بــر اجــرای بودجــه شــهرداریها
لحــاظ میکننــد .در جریــان اجــرای بودجــه ،بهویــژه وصــول درآمدهــای شــهرداری ،احتمــال اخــذ
مبالغــی بیـشاز مبالــغ منــدرج در بودجــه وجــود دارد .بهلحــاظ اهمیــت پاسداشــت حقــوق شــهروندان،
بهویــژه حقــوق آنــان بــر امــوال و داراییهــا از اقــدام خــاف قانــون مأمــوران شــهرداری ،میتــوان بــه
دادگاههــا بهعنــوان مرجــع رسمیرســیدگی بــه تظلمــات و دادرســی شــکایت کــرد .بهموجــب مــاده
 600قانــون مجــازات اســامی«هریک از مســئولین دولتــی و مســتخدمین و مأمورینــی کــه مأمــور
تشــخیص یــا تعییــن یــا محاســبه یــا وصــول وجــه یــا مالــی بــه نفــع دولــت اســت برخــاف 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 برخــاف قانــون و مقــررات اخــذ نمودهاســت بــه
ذیحــق مســترد میگــردد» .در مــاده  598قانــون پیشگفتــه بــرای موضوعاتــی نیــز جرمانــگاری
شــده اســت کــه بــه اجــرای بودجــه بازمیگــردد .در ایــن مــورد بــه مصــرف امــوال و وجــوه دولتــی
موردمعیــن یــا زائــد بــر
در محلــی کــه اعتبــاری بــرای آن در قانــون منظــور نشــده اســت یــا در غیــر
ّ
اعتبــار میتــوان اشــاره کــرد.
 .3دیوان عدالت اداری
دیــوان عدالــت اداری نیــز بــا ابطــال برخــی از موضوعــات منــدرج در بودجــه شــهرداری کــه
بهتصویــب شــورای شــهر رســید ه بهنحــو غیرمســتقیم بــر اجــرای قانونــی بودجــه در شــهرداریها
نظــارت مینمایــد .ایــن نظــارت ازطریــق ابطــال مصوبــات بودجــهای شــورای شــهر و مصوبههــای
مربــوط بــه تعرفــه عــوارض و بهــای خدمــات انجــام میشــود .بــرای نمونــه میتــوان بــه دادنامــه
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شــماره  1398/11/29 3335مبنــی بــر ابطــال تبصــره  38مادهواحــده بودجــه جــاری و عمرانــی
ســال  1394شــهرداری کاشــان ،کــه بهتصویــب شــورای اســامی شــهر کاشــان رسیدهاســت ،اشــاره
کــرد .دادنامــه شــماره  1397/02/ 55مبنــی بــر ابطــال تبصــره  11مادهواحــده بودجــه ســال 1392
شــهرداری میانــه (اخــذ کارمــزد از تقســیط عــوارض) ،کــه بهتصویــب شــورای شــهر رسیدهاســت ،نیــز
همینگونــه اســت .مصوبــات متعــددی از شــورای شــهرها در موضوعــات مشــابه ابطــال شــده اســت.

بند دوم :نظارت قضایی بر اجرای بودجه شهرداریها در فرانسه
 .1دادگاه عمومی
در ســالهای اخیــر اســتفاده از مجازاتهــای تنبیهــی معنــا و تنــوع بیشــتری یافتهاســت.
مجازاتهــای تنبیهــی بهویــژه در مــوارد نداشــتن پاکدســتی و درســتکاری (اختــاس ،فســاد،
مداخلــه ،و  )...اعمــال میشــوند.
1

 .2دادگاه اداری
ایــن دادگاه بــر قانونــی بــودن عملکــرد و مســئولیت شــهردار در انجــام دادن تعهداتــش نظــارت
3
میکنــد ،درصورتیکــه در قانــون مســئولیت شــهردار در فــرض تقصیــر شــخصی لحــاظ شــده باشــد .
2

1-Le Tribunal Général
2-Le Tribunal Administratif
3-Picard et Sottou. Op. Cit: 107
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نتیجهگیری
در نظامهــای توســعهیافته ،شــهرداری بهعنــوان قــوه اجرایــی محلــی و شــورا بهمثابــه پارلمــان
محلــی از ارکان اساســی مدیریــت شــهری بهشــمار میرونــد .ایــن مدیریــت قــادر اســت بهشــکلی
کارآمــد رهبــری برنامهریزیهــای کلــی در یــک شــهر و نیــز پاســخگویی بــه مشــکالت اقتصــادی،
اجتماعــی ،و زیسـتمحیطی را ،البتــه درصــورت دارا بــودن عوامــل ضــروری ،برعهــده گیــرد و بدیهــی
اســت کــه جهــت دســتیابی بــه ایــن ضرورتهــا بایــد بــر مبنــای برنامـهای مــدون و مناســب حرکــت
کنــد کــه اســباب تأمیــن ملزومــات را فراهــم کــرده باشــد .ایــن برنامــه در نظامهــای مالــی کنونــی
بودجــه نامیــده میشــود.
جهــت دســتیابی بــه اجــرای قانونــی و شایســته بودجــه و بــا آگاهــی از عناصــری کــه میتوانــد
بودجــه را بهانحــراف بکشــاند ترتیباتــی الزم میآیــد تــا اجــرای صحیــح بودجــه را بــه شــهرداری
یــادآور شــود و ایــن ارگان را بــه ُحســن اجــرای بودجــه ملــزم کنــد .نظــارت بــر اجــرای بودجــه بــه
ن ســبب ضــرورت تــام دارد.
همی ـ 
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 ،بهعنــوان رکــن اساســی دیگــر در
اجــرای بودجــه ،پاکدســتی را لحــاظ نکنــد و یــا در حفــظ امــوال عمومــی و هزینهکــرد منابــع اهمــال
و مســامحه داشــته باشــد و یــا برخــاف موازیــن قانونــی عمــل کنــد ،حســابدار عمومیمیتوانــد از
دســتور پرداخــت اســتنکاف ورزد ،بیآنکــه هراســی از بهمخاطــره افتــادن امنیــت شــغلی خویــش
داشــته باشــد.
در نظــام حقوقــی ایــران درســت اســت کــه انتصــاب یــا تغییــر مســئول مالــی بــا تأییــد شــورا
انجــام میشــود ،امــا پیشــنهاد نخســتین بــا شــهردار اســت و درصــورت ایفــای وظایــف قانونــی ازجانــب
مســئول امــور مالــی در پرداخــت نکــردن هزین ـهای کــه دســتور پرداخــت آن بــدون مراعــات موازیــن
قانونــی صــادر شــده اســت ،شــهردار میتوانــد بالفاصلــه فــردی همســو بــا خــود را جهــت تصــدی
ایــن مســئولیت بــه شــورا پیشــنهاد کنــد .عــدم امنیــت شــغلی در ایــن خصــوص میتوانــد بــه کاهــش
حساســیت مســئول امــور مالــی در ایفــای وظایــف قانونــی و نظــارت درونســازمانی منجــر شــود.
پیشــنهاد میشــود وضعیــت اســتخدامیمدیر امــور مالــی در شــهرداریهای ایــران همچــون فرانســه
مســتقل از شــهرداری باشــد و یــا همچنانکــه انتصــاب مدیــر امــور مالــی شــهرداری بــا تأییــد شــورای
شــهر اســت ،عــزل وی ازســوی شــهردار نیــز بــه تأییــد شــورای شــهر برســد.
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نظارتهــای دیگــری نیــز در اجــرای بودجــه بــر شــهرداری صــورت میگیــرد .یکــی از مؤثرتریــن
ایــن نظارتهــا نظــارت ازســوی شوراســت کــه ایــن نظــارت میتوانــد جنبــه بازدارنــده داشــته باشــد
و پ ـساز اجــرای بودجــه نیــز کمــاکان امــکان اســتفاده از نظــارت شــورا وجــود دارد .امــا ایــرادی کــه
احتمــال دارد بــر ایــن نظــارت وارد شــود امــکان مداخلــه اعضــای شــورا در امــور شــهرداری بهبهانــه
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 نمیتوانــد
واقعیــت کتمانشــده را بهســهولت نشــان دهــد .در فرانســه روش بهتــری در ایــن مــورد اتخــاذ
شــده اســت و آن تصویــب دو حســاب اداری و مدیریــت اســت کــه بهوســیله دو فــرد متفــاوت تنظیــم
میشــود .در ایــن دو حســاب امــکان تبانــی در آمارســازی و دادهپــروری بــه حداقــل میرســد ،بدیــن
ســبب کــه حســاب مدیریــت ،کــه ازســوی حســابدار تنظیــم میشــود ،براســاس اســناد مدلــل بایــد بــه
تأییــد حســابدار ارشــد برســد و دو حســابدار مذکــور کارمنــد شــهرداری نیســتند .پیشــنهاد میشــود
در بررســی عملکــرد شــهرداری در اجــرای بودجــه ازطریــق گــزارش تفریــغ بودجــه بهشــیوه نظارتــی
فرانســه عمــل شــود ،گــزارش صرفـاً ازجانــب شــهردار ارائــه نشــود ،و مدیــر امــور مالــی نیــز گزارشــی
مجــزا بهشــورا تقدیــم کنــد .الزمــه ایــن امــر اعطــای اختیــارات بهماننــد اختیــارات ذیحســاب در
هزینهکــرد اعتبــارات دولتــی اســت کــه انطبــاق دقیــق عملیــات بودجــه را بــر مقــررات عهــدهدار باشــد.
از مهمتریــن تفاوتهایــی کــه در دو نظــام حقوقــی مــورد مطالعــه در نظــارت بــر بودجــه وجــود
دارد تفــاوت در مرحلــه نظــارت اســت .در ایــران نظــارت عمدتـاً بــر مرحلــه اجــرای بودجــه ،بهویــژه در
فراینــد پرداخــت هزینههــا و نــه در مرحلــه وصــول درآمدهــا صــورت میگیــرد ،امــا در نظــام حقوقــی
حاکــم بــر شــهرداریهای فرانســه ،نظــارت قابلتوجهــی در مرحلــه تصویــب بودجــه و قبــلاز اجــرای
بودجــه لحــاظ میشــود کــه بــه برخــورداری شــهرداری از یــک بودجــه مناســب میانجامــد .ایــن
نظــارت در مرحلــه اجــرای بودجــه نیــز بهدقــت انجــام میشــود.
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Comparative study of oversight on the implementation of municipal budgets in Iran and France
َVali Rostami*
Masoumeh Ameri**
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 inadequacies in this regard. By adapting some mechanisms to monitor the implementation 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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