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Not Specifying the Enacted Legal Budget of NonGovernmental Public Organizations (Case Study; the Budget of Urban Trains)
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Budget was one of the most challengeable issues among triple powers and
all organizations somehow utilizing it. In all likelihood, not specifying the
enacted budget of non-governmental public organizations sounds as the most
challengeable subject. The problem is usually made by the government.
Under this circumstance, the question is how can the organization whose
budget has not been paid by the government get its legal right? In this article,
we are going to particularly survey the answer of this question in regard to
the case of urban trains by returning to the Ninetieth Principle Commission,
the Court of Audit, the Administrative Justice Court, and the other general
judicial courts in order for obtaining the political, financial, and judicial
liability of government.
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چکیده
بودجه ،همواره از مهمترین چالشهای قوای سهگانه و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از
بودجه بهرهمند میگردند ،بوده است .از مهمترینِ این چالشها ،عدم اختصاص بودجههای
مصوّب نهادهای عمومی بیر دولتی می باشد .مشکلی که بعضاً دولت خود عامل آن است .در
چنین وضعیتی ساال این است که سازمانی که بودجهی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده
است ،چگونه میتواند حق قانونی خود را استیفا نماید .در این مقاله پاسخ به این ساال را بطور
خاص نسبت به پروندهی بودجهی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل
 15مجلس شورای اسالمی ،دیوان محاسبات ،دیوان عدالت اداری و مراجا عام قضایی جهت
احراز مسئولیت سیاسی ،مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.
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مقدمه

بودجه در قالب «قانون بودجه» و سدایر قدوانینی کده حکدم بودجدهای دارندد اقددام بده
«پیشبینی درآمدها و سایر منابا تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی کده
منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی» (ماده یک قانون محاسدبات عمدومی کشدور
مصوب  )1311/1/1میکند .علیهذا «بودجه یک سدند قدانونی اسدت( ».رسدتمی،1315 ،
ص  )220که واضحترین دلیل بر قانون بودن آن همان است که اصل ( )02الزام آندرا بده
تصویب مجلس منوس کرده است و از آنجا که مهمترین اصل یک نظام حقدوقی« ،اصدل
حاکمیت قانون» است؛ به این ترتیب هیچ شخصی حق تخطدی از احکدام و حتدی رو
کلی قانون بودجه را ندارد .در این راستا ،قانونگذار قدانون اساسدی در اصدل ( )00نهداد
دیوان محاسبات را پیشبینی کرده تا «هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکدرده و
هر وجهی در محل خود به مصدرف رسدیده باشدد ».بده ایدن ترتیدب دو بحدث اصدلی
وجوددارد؛ اول اینکه باید اجرا شود «نیل سیاستهدا و هددفهدای قدانونی» جدز بددان
وسیله ممکن نیست و ثانیاً اینکه درست و مطابق قانون انجام گردد .به این ترتیب کسی
نمیتواند قانون بودجه یا سایر قوانین دارای ماهیت بودجهای را اجرا نکند .بطور خاص
دولت نمیتواند بودجهای را که مجلس جهت نیل به هددفی تعیدین کدرده اسدت ،اجدرا
نکند .با این وجود دولت با تمسک به استدالالتی خود را از حاکمیدت قدانون منصدرف
کرده و تحقق هدفی از اهداف قانونگذار را با مخاطراتی مواجده سداخته اسدت .در ایدن
مقاله این مسئله را با مطالعهی موردی «عدم پرداخت یارانهی قطارهای شدهری و حمدل
و نقل عمومی» تحلیل خواهیم کرد.
 .1تشریح موضوع

در پانزدهم اسفند  1311قانونی با ماهیدت بودجدهای تحدت عندوان «قدانون اسدتفاده از
تسهیالت حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شدهرها» بده تصدویب
رسید که در مقام تکلیف بیر قابل تراضی دولت تصریح میکدرد« :در جهدت عمدل بده
قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومده مصدوب  1310و قدانون
توسعه حمل و نقل عمومی و مددیریت مصدرف سدوخت مصدوب  1311و بده منظدور
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تحقق هدفمند کردن یارانهها ،دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد ()1 .555 .555 .555
دالر جهت تأمین تجهیزات و احداث خطدوس راه آهدن شدهری تهدران و حومده ،مبلدغ
هفتصد میلیون (  ) 355 . 555 . 555دالر جهدت تدأمین تجهیدزات و احدداث خطدوس
قطارهددای شددهری سددایر کددالن شددهرهای دارای طددر مصددوب قطددار شددهری و مبلددغ
سیصدمیلیون (  ) 355 . 555 . 555دالر جهت اجرائی کردن طر هدای جداما حمدل و
نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال  1311از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان
دیگر به صورت تسهیالت و با رعایت قانون حداکثر اسدتفاده از تدوان فندی و مهندسدی
تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صددور
خدمات مصوب  1330/12/12اختصاص و در اختیار شهرداریهای مربوطه قدرار دهدد.
تسهیالت منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (  ) %05دولت تلقی شدده
و تضمین بازپرداخت صددرصد (  ) %155آن به عهده دولت خواهد بود ».با این وجود
دولت به دالیلی از اجرای این قانون و اختصاص اعتبار قانونی طفره رفدت تدا اینکده بدا
اعتراضات نمایندگان ،1کمیسیون اصل ندود در گزارشدی دوبداره بددان اشداره و اشدعار
داشت« :در مورد امتناع از پرداخت وجوه مربوس به قانون استفاده از تسهیالت ذخیدرهی
ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها ،با احراز تخلّف از سوی کمیسیون اصل
نود ،مراتب طی نامهای در تاریخ بیست و پنجم اسدفند سدال  1311بدرای رسدیدگی بده
ریاست قوه قضاییه اعالم شده است .بودجهی 2میلیارد دالری مترو که در سال  1311از
سوی مجلس شورای اسالمی تصویب شد ،سال گذشته تدا حددودی از دلنگراندیهدای
مدیران شهری کاست تا شاید گوشهای از مشکالت مترو بدهخصدوص در کدالنشدهری
مانند تهران حل شود اما این امر بعد از گذشت یک سال باز هم محقق نشد؛ چه ،وزیدر
اقتصاد و دارایی با حضور در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به نمایندگان ،خالی بودن
صندوق ذخیرهی ارزی را دلیل پرداخت نشدن این بودجه دانست اما عدم تمکین دولت
به مصوبهی مجلس موجب شد تا نمایندگان قدانون پرداخدت  2میلیدارد دالر بودجدهی
مورد نیاز متروی تهران را در بودجهی سال  15اضافه کنند 2».اهمیت ایدن مسدئله بدرای
مجلس آن قدر زیاد بود که دولت همدین حکدم را بدا تغییدر منبدا تدأمین آن در قدانون
بودجددهی  1315آورد و در بنددد « »22آن تصددریح داشددت« :حددداقل مبلددغ دو میلیددارد
( )2555555555دالر تسهیالت از محل صندوق توسعهی ملی برای قطارهای شدهری و
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حمل و نقل عمومی شهری اختصاص مییابد تا طبق اساسنامه و ضدوابط ایدن صدندوق
پرداخت گردد .شهرداریها میتوانند برای توسعهی مترو ،قطارهدای شدهری و حمدل و
نقل عمومی و سایر طر هدا و پدروژههدا ،از تسدهیالت صدندوق توسدعهی ملدی طبدق
اساسنامهی صندوق استفاده نمایند».
با این وجود ،مجدداً دولت از اجرای آن استننکاف کرد و دالیلی را بیان نمود.
 .2ادلّهی دولت مبنی بر استنکاف از تخصیص بودجه

نباید به این مسأله یک طرفه نگداه کدرد و بسدیار مفیدد اسدت کده دالیدل دولدت ،بدرای
استنکاف از پرداخت سهم شرکت مترو از بودجهی مصوّب را نیز مطر سدازیم .دالیدل
دولت را در سه حوزه میتوان عنوان نمود:
 نبود موجودی در صندوق توسعهی ملّی. بدهکار بودن شهرداری به دولت. -مغایر دانستن مصوّبهی مجلس شورای اسالمی با اصل ( )30قانون اساسی.

3

 تأمین اعتبار در مادهی ( )11قانون محاسبات عمومی. .2-1عدم وجود صندوق توسعهی ملّی

ابتداً بیان داشت که تا قبل از قانون بودجه سال  ،15امکان برداشدت از صدندوق توسدعه
ملی وجود نداشت و این امکان در قانون بودجهی سال  15تجویز شد .البته ایدن امکدان
به سبب ذکر ماهیت صندوق توسعه ملّی در قانون برنامه پنجم توسعه پدید آمد چرا کده
پیش از آن بر اساس برنامهی چهدارم توسدعه ایدن پرداخدتهدا مدیبایسدت از حسداب
ذخیرهی ارزی 4صورت میپدذیرفت .صدندوق توسدعه ملدی طبدق مدادهی ( )14قدانون
برنامهی پنجم توسعه .... « :با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفدت و گداز
و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههدای زایندده
اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از مندابا نفدت و گداز و فدرآوردههدای نفتدی
تشکیل  »...و بر اساس جزء « »1بند «ب» همان ماده« :تصویب شرایط اعطداء تهسدیالت
برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمدومی بیدر دولتدی» از
وظایف و اختیارات هیات امناء 0این صندوق گذاشته شده است .فار از شدرایط اعطداء
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تسهیالت ،جزء « »1بند «س» همان ماده مصارف صندوق را بیان داشته اسدت « :اعطدای
تسهیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههدای اقتصدادی متعلدق بده موسسدات
عمومی بیر دولتی بدرای تولیدد و توسدعه سدرمایهگدذاری دارای توجیده فندی ،مدالی و
اقتصادی» و به این ترتیب این صندوق منبا جبران کسری بودجه عمومی نیست .عدالوه
بر موارد مذکور ،در بودجهی سالهای  11و ،15امکان برداشت از صندوق توسدعه ملّدی
در بودجه سال  1311نیز پیشبیندی و مطدابق جدزء « »3بندد « »0قدانون بودجده :1311
«حداقل مبلغ دو میلیارد ( )2555555555دالر بدرای قطارهدای شدهری کدالنشدهرها و
حمل و نقل عمومی شهری تخصیص مییابد».
با وجود چنین صدراحتی ،دولدت از تخصدیص اعتبدارات متعدین بده دلیدل فقددان
موجودی مکفی در صندوق ،طفره رفت .با این وجدود در مصدوبه هفدتم خدرداد 1311
هیئت دولت ،مصوبهای در  11بند همه حصارهای قانون را میشکند و همه چیدز را بده
یک عبارت ساده از اختیار مرجا قانونی – تبصره « »2بند «ب» -به دولت منتقل میکند:

«وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هیئت امنا ،به هیئت عامل واگذار می شدود ».ایدن
تصمیم همه تالش  12صفحهای قانونگذار را در مداده ( )14بدرای جلدوگیری از تبددیل
شدن صندوق توسعه به صندوق ذخیره لغو و بیهوده میکند .بعد از ایدن نیدز دولدت در
موارد متعددی اقدام به اختصاص اعتبار از محل صندوق کرد.
از طرف دیگر یکی از قواعد عمومی تخصیص بودجده ،عبدارت اسدت از تقسدیط
اعتبار در دورههای زمانی معیّن بر اسداس پیشدرفت عملیدات .پدس از ابدال اعتبدارات،
اعتبار هر دستگاه باید در اختیار آن دستگاه قدرار گیدرد ولدی چدون وصدول درآمددها و
پرداخت هزینههای پیشبینی شده در طی یک سدال انجدام مدیشدود ،لذاسدت کده ایدن
پرداختها به شکل یکنواخت نمیباشند و بستگی به نوع و میزان درآمدهدا و هزیندههدا
دارند .مثالً ممکن است بخش عمدهای از هزینهها در شش ماهه نخست سدال پرداخدت
شود و بخش دیگری در شش ماهه دوم؛ بنابراین بایدد بدین تحصدیل درآمددها و انجدام
هزینهها توازنی برقرار شود .این توازن تنها از طریق تقسیط اعتبارات به دست مدیآیدد.
بدین صورت که بدواً دریافتهای دولت را در ماههای مختلف سال پیشبینی مینمایندد
و به تناسب آن میزان پرداختها را مشخص میکنند و سپس بدا تقسدیم یدک سدال بده
دورههای سه ماهه یا چهار ماهه ،اعتبار الزم برای همان دوره را در اختیار دسدتگاه قدرار
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میدهند .بنابراین با تقسیط اعتبار ،انجام عملیات مالی هیچگداه بده خداطر عددم وجدود
نقدینه در خزانه متوقف نخواهد شد .با توجه به این مطلب نخستین ادعای دولت مبندی
بر عدم موجودی در صندوق توسعه ملّی مردود تلقی خواهدد شدد( .امدامی ،1331 ،ص
)11
 .2-2بدهکار بودن شهرداری به دولت

این موضوع را در سه زمینه میتوان بررسی کرد .نخست اینکه بودجهی مصدوّب بدرای
یک سازمان ،در حقیقت به عنوان یک طلب برای آن سازمان مطدر خواهدد شدد ،لدذا
دولت موظف به پرداخت بودجه به سازمان مربوطه است؛ از طرفی هم ممکن است کده
آن سازمان بدهکار به دولت هم باشد و آن سازمان نیز موظف به پرداخت بددهی خدود
به دولت میباشد .ولی این موضوع نمیتواند دلیلی برای دولت به حساب آید که مقدار
طلب خود را از بودجهی مصوب کسر کند و باقی مانده را بده سدازمان مربوطده تسدلیم
نماید .آنچه در این حالت صحیح است این است که دولت به وظیفهی محدول شددهاش
عمل نماید و بودجه را به شرکت مترو اختصداص دهدد و از طدرف دیگدر در صدورت
وجود بدهی نسبت به دولت ،این سازمان موظف است بدهی مذکور را از طرق قدانونی
تصفیه نماید .حالت دوم را میتوان به شکل تهاتر در نظر گرفت .بدین معندا کده میدزان
دیون دو نفر در مقابل هم برابر بوده که بدهی و طلب هریک بدا دیگدری معادلده شدود.
طبق مادهی ( )214قانون مدنی« :وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیدون
آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل 1مقرر است تهاتر حاصدل مدیشدود ».البتده
جای این نکته نیز باقی است که معنای حاصله از واژهی نفر در صدر ماده انصدراف بده
شخص حقیقی دارد ولی این انصراف خدشهای به اطالق آن ،هم در شدخص حقیقدی و
هم در شخص حقوقی وارد نمیکند؛ پس تهاتر را در اشدخاص حقدوقی نیدز مدیتدوان
یافت .نکتهی دیگر در این باب آن است که شخصیت حقوقی شهرداری را بایدد جددای
از شخصیت شرکت مترو به حساب آورد هرچند که شرکت مترو از توابا شهرداری بده
حساب میآید .لذا بر فرض وجود بدهی شهرداری نسبت به دولدت ،شدرکت متدرو در
این باب مدخلیّتی ندارد که دولت به سبب وجود بدهی ،سهم مصوّب شدرکت متدرو از
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بودجه را به آن شرکت اختصاص ندهد چرا که ایدن رابطده مانندد حدالتی مدیماندد کده
شخص الف با شخص ب رابطهی نزدیکی دارد و شخص الف بده شدخص
است و در این بین شخص

بددهکار

برای دریافت طلب خود به شخص ب رجوع کند و تمام

طلب خود را از وی بخواهد و دلیل اینکار خود را رابطهی صدمیمی و نزدیدک الدف و
ب بیان بدارد .بنابراین در مثال مذکور دولدت نمدیتواندد چندین دلیلدی را مبندای عددم
اختصاص بودجهی مصوب قرار دهد چدرا کده در چندین رابطدهای مدابین شدهرداری و
دولت ،شرکت مترو تخصصاً از موضوع خار است.
در نهایت توجه به بایت اعتبارات نشان میدهد که این اعتبارات توسدعه حمدل و

نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا – که سالیانه هزینههای قابل توجهی را بده کشدور
تحمیل می کند -و تأمین رفاه عمومی است .در نتیجه امر ،حتی اگر شرکت متدرو چندد
برابر این ارقام به خزانه بدهی داشته باشد چون اعتبارات بودجدهای مدورد نظدر ماهیدت
حاکمیتی دارند ،دولت موظف به پرداخت ارقام مورد نظر است.
 .2-3مغایر دانستن مصوّبهی مجلس شورای اسالمی با اصل ( )75قانون اساسی

در واقا بر اساس اصل( )30مجلس نمیتواند طرحی بدهد که دارای بار مالی باشد مگر
محل تأمین اعتبار آنرا معین نماید« :طدر هدای قدانونی و پیشدنهادها و اصدالحاتی کده
نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افدزایش
هزینه عمومی میانجامد ،در صورتی قابل طر در مجلس است که در آن ،طریق جبران
کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشدد ».شدورای نگهبدان در نظدرات
تفسیری متعدّدی به تصریح ،هر قانونی را که با منشأ طر بار مالی بدون تعیین محدل را
مغایر قانون میداند .برای مثال در ماده (« )11طر بیمه بیکداری و حمایدت از بیکداران
متقاضی کار» آمده بود« :سهم کارفرمایی دستگاههای اجرایدی از محدل صدرفهجدویی در
هزینه های جاری ،از جمله محل حقوق و مزایای کارکنان خود کده بده مرخصدی بددون
حقوق میروند ،پرداخت میشود و دولت نیز مجاز است با پیشبینی در بودجه سنواتی
به تکلیف قانونی موضدوع مداده ( )05قدانون مددیریت خددمات کشدوری عمدل کندد».
شورای نگهبان در بررسی آن به شر زیر مغدایرت اصدل هفتدادو پدنجم را بیدان کدرد:
«مصوب جلسهی مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسدالمی
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در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت کده نظدر شدورا بده
شر زیر اعالم میگردد -1 :در مورد ماده ( ،)11نظر به اینکه مکلف کدردن دولدت بده
پیشبینی بودجه در سالهای بعد ،که به افزایش هزینههای عمومی مدیانجامدد و طریدق
جبران آن معلوم نگردیده ،مغایر اصل ( )30قانون اساسی شناخته شد -2 .تبصره  2مداده
( )32از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوس به تصدویب در مجلدس شدورای
اسالمی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفا ابهام اظهار نظر خواهد شد».
 .2-4تأمین اعتبار در مادهی ( )18قانون محاسبات عمومی

موضوع تأمین اعتبار ،از مراحل اجرای بودجده از نظدر اداری اسدت .طبدق مدادهی ()11
قانون محاسبات عمومی کشور« :تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یدا قسدمتی
از اعتبار برای هزینهی معین ».مدتن قدانونی در رابطده بدا تخصدیص تمدام اعتبدار بدرای
هزینهی معین کامالً روشن است و تأمین اعتبار به طور بدوی این معنا را در خود جدای
میدهد امّا آنچه در مورد بحث قرار دارد ،عبارت «قسمتی از اعتبار» است .ممکن است
دولت نسبت به تعلّق بودجه به سازمانها این ادعا را بکند کده مسدتنداً بده مدادهی ()11
قانون محاسبات عمومی کشور اگر قسمتی از بودجهی مصدوّب را بده سدازمان مربوطده
اختصاص دهد گویای این است که اعتبار الزمه را به سدازمان مربوطده اختصداص داده
است .امّا باید این مساله را به نحوی دیگر مدورد بررسدی قدرار داد .مسدالهی پرداخدت
قسمتی از اعتبار را از دو جهت میتوان مورد بررسی قرار داد .نخست از ایدن بداب کده
دولت بودجهای را برای سازمانی مصوب کرده است ولی قسمتی از آن بودجه را بده آن
سازمان اختصاص میدهد .با توجه به توضیحات مذکور ،سازمان تنها بخشدی از اعتبدار
قانونی خود را دریافت کرده است و این قسم دریافت به طور ضمنی گویای این اسدت
که بخش اختصاص داده نشده ،به سازمانی دیگر تعلّق پیدا کرده است که ایدن عملکدرد
خود تخلّفی برای دولت به حساب میآید که در مقالهی پدیشرو قصدد شدر نحدوهی
رسیدگی به این قسم تخلّفات را داریم .قسم دوم بدین نحو است که ایدن فدرض را در
نظر بیاوریم که دولت با کسری بودجه مواجه شده باشدد .طبیعتداً زمدانی کده دولدت بدا
کسری بودجه مواجه شود ممکن است در اختصاص اعتبارات خللی وارد شود هرچندد
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که سازمانها و برنامههایی که در اولویت قرار دارند تمام اعتبارات مصدوّب را دریافدت
کرده باشند .در این فرض هیچ بخشدی از بودجدهی مصدوب بده نحدو بیدر قدانونی بده
سازمانی دیگر تعلّق پیدا نکرده است که دولت در مظان اتهام قرار گیرد ،البته ایدن عددم
اتهام هم در شرایطی مورد نظر قرار میگیرد که آن سازمان در اولویتهای بودجده قدرار
نداشته باشد .پس معنای مادهی( )11قانون محاسبات عمومی چنین خواهد بود که تأمین
اعتبار به معنای تخصیص تمدام یدا قسدمتی از اعتبدار در مواقدا کسدری بودجده بدرای
هزینههای معین است.
 .3پرسشها


با وجود استنکاف دولت از پرداخت بودجه ،آیا این امکان برای شدرکت متدرو
فراهم است که نسبت به عدم اختصداص بودجدهی مصدوّب از سدوی دولدت،




شکایت تنظیم کند؟
آیا مجلس توانایی شکایت از قوهی مجریه ،در مقولهی عدم اجرا و اختصداص
بودجهی مصوّب را که به شکل قانون درآمده است ،دارد؟
آیا قوهی قضائیه صالحیّت رسیدگی به این شکایت را دارد یا رسیدگی به ایدن
قبیل شکایات (عدم پرداخت بودجهی مصدوّب) را بایدد از مجموعدهای دیگدر
انتظار داشت؟

 .4راهکارها

برای انجام شکایت مفروض از دولت در باب عدم اجرای بند « »22بودجه ،سه راهکدار
میتوان ارائه نمود:




شکایت شرکت مترو از دولت به کمیسیون اصل .15
شکایت مجلس شورای اسالمی از دولت به قوهی قضائیه.
شکایت شرکت مترو از دولت به دیوان عدالت اداری.

وظیفهی اختصاص دادن بودجه به سازمانها و بخشهایی که به نحوی از بودجهی کدل
کشور بهرهمند هستند بر عهدهی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور زیر نظدر
وزار ت امور اقتصادی و دارایی است .از جمله وظایفی که برای این معاونت مطر شده
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است ،میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
تخصیص اعتبارات الزم برای هزینههدای جداری و عمراندی بدا همکداری سدازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و ابال آن به دستگاههای اجرایی مربوطه.
پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور د اعم از اعتبارات جاری و عمراندی و
اختصاصی د طبق ماده ( )11قانون محاسبات عمومی کشور.
بنابراین آنچه که در ادامه به عنوان شکایت از دولت مطدر مدیشدود مسدتقیماً بده
شخص رییس جمهور و دولت مربوس نمیشدود ،بلکده در نگداه اوّل ،معاوندت مدالی و
خزانه داری کل کشور مدّنظر بوده و پس از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگدر
مسئولین مربوطه مورد نظر است.
 .4-1بررسی فرض شکایت شرکت مترو از دولت به کمیسیون اصل 91

در صورت شکایت شرکت مترو از دولت دربارهی عدم پرداخت بودجهی مصوّب ایدن
شرکت ،راهکاری که برای استیفا حدق شدرکت متدرو وجدود دارد کده از جملده آنهدا،
بهرهگیری از اصل ( )15قانون اساسی است.
اصل ( )15قانون اساسی بیان میدارد« :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوهی
مجریه یا قوهی قضاییه داشته باشد ،میتواند شکایت خدود را کتبداً بده مجلدس شدورای
اسالمی عرضه کند .مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کندد و پاسدخ کدافی
دهد و در مواردی که شکایت به قوهی مجریه و یا قوهی قضاییه مربوس است رسدیدگی
و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید و در مدوردی کده
مربوس به عموم باشد به اطالع عامه برساند».
بر اساس این اصلف هر کدام از اشخاص حقیقی یا حقوقی 3این امکان را دارند که
در صورت برخورد با تخلّفات در امور جاری کشور و موارد نقق قانون ،شکایت خود
را به مجلس شورای اسالمی ارجاع دهند .البته این موضوع بدین معناست کده اشدخاص
شاکی پیش از شکایت بردن به مجلس شورای اسالمی ،موضوع مورد نظدر خدود را بده
مراجا ذی صال ارجاع دادهاند ولی به نتیجهی دلخواه خود نرسیدهاندد و نتوانسدتهاندد
حق خود را برگردانند و تنهدا راه بداقی ماندده را توسدل بده مجلدس شدورای اسدالمی
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میدانند .بر طبق اصل فوق ،این شکایت شامل طرز کار قوای سه گانه میشود .نکتدهای
در رابطه با این موضوع باید ذکر کرد؛ این شکایت برای مجلدس تنهدا جنبدهی سیاسدی
دارد و دارای ماهیت حقوقی رسیدگی به شکایات نیست .منظور از ماهیت حقوقی ایدن
است که به شکایت رسیدگی شود و در صدورت برخدورد بدا تخلّفدات ،حکدم قضدایی
خاص آن بیا ن شود و آن حکم به اجرا درآید .این امکان (بررسدی حقدوقی و رسدیدگی
قضائی) برای مجلس شورای اسالمی در قانون ذکر نگردیده است و رسیدگی بدین نحو
در صالحیت مجموعهای دیگر است .به همین دلیل ،ماهیت این شدکایت تنهدا سیاسدی
است .منظور از این رسیدگی نیز این است که اگدر کمیسدیون اصدل  15بدا تخلفداتی از
سوی قوهی مجریه روبهرو شود تنها امکان تذکّر ،سداال یدا استیضدا بدرای مجلدس از
مقام مربوطه فراهم میآید .استناد ما ،مبنی بر عددم ماهیدت حقدوقی داشدتن ایدن قبیدل
شکایات اصل ( )31قانون اساسی است.
اصل ( )31قانون اساسی بیان میدارد« :حکم به مجازات و اجرای آن بایدد تنهدا از
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
این نکته نیز باید ذکر شود که عدالوه بدر امکدان اسدتفاده از ابدزار تدذکّر ،سداال و
استیضا  ،زمینهی به کار گیری اصل ( )31قانون اساسی نیز فراهم خواهد شد.
اصل ( )31قانون اساسی نیز در ایدن راسدتا مقدرر کدرده اسدت« :مجلدس شدورای
اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
البته حق تحقیق و تفحّص تنها برای مجلس شورای اسالمی فرض شدده اسدت نده
برای یک یا چند نماینده ،مویّد این سخن نظر تفسیری شورای نگهبان شدمارهی2/2113
مورّخ  1315/4/3به مجلس شورای اسالمی است که اعالم کرد« :نظر اکثریت اعضدا بدر
این است که حق مدذکور در اصدل ( )31از حقدوق مجلدس شدورای اسدالمی اسدت و
نمایندگان این حق را ندارند( ».مهرپور ،1313 ،ص  )111بیان این مورد کده تنهدا ابدزار
مقابلهی مجلس با این تخلفات استفاده از تذکّر ،ساال و استیضا و یا اسدتفاده از اصدل
( )31است ،امر رسیدگی قضائی را متوقف نخواهد کرد؛ چون در صورتی که نمایندگان
با تخلّفاتی از سوی مجریان روبهرو شوند موظّف هستند که مراتب عمدل را بده مراجدا
قضایی اطالع رسانی کنند .مجلس شورای اسالمی برای اینکده بتواندد از ایدن تخلّفدات
جلوگیری نماید ،قوانینی تکمیلی 1را بدرای رسدیدگی بده ایدن قبیدل تخلّفدات تصدویب
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مینماید که پس از تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون به اجدرا در خواهندد آمدد .ایدن
پیشبینی در آیین نامهی داخلی کمیسیون اصل  15صورت گرفته است ،ولدی بدا وجدود
این دست قوانین تکمیلی ،گسترهی این نظارت از محدودهی استطالعی خار نمیشود.
در بند « »1مادهی ( )1آیین نامهی داخلی کمیسیون اصل  15آمده است« :بدا توجده
به اصل نودم قانون اساسی و نیز مصوّبات و آیین نامهی داخلی مجلس شورای اسالمی،
وظایف و اختیارات قدانونی ایدن کمیسدیون بده شدر ذیدل مدیباشدد .... :اعدالم عددم
پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون ،یا عدم پاسخ صحیح آنها ،یا عدم اجابت دعوتهدای
کمیسیون ،به مراجا صالحهی قضائی جهت اعمال مجازاتهای قانونی».
با توجه به وجود این بند در آیین نامهی داخلی کمیسیون اصل  ،15مجلس موظّف
میشود تا قوانینی تکمیلی را برای به اجرا درآوردن ایدن بندد بده تصدویب برسداند 1.از
نمونههای این قوانین میتوان به الحاق یک تبصره به ماده واحدهی مصوب 1301/11/1
مجلس شورای اسالمی راجا به اجازهی مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصدل 15
با دستگاههای دولتی اشاره داشت.
«مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحدهی مصوب  1301/11/1مجلس شدورای
اسالمی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حدداکثر ظدرف مددت یدک مداه از تداریخ
وصول ،کتباً به کمیسیون اصل نود اعالم دارند ،تخلف از ایدن قدانون جدرم محسدوب و
متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه
تا یک سال محکدوم خواهدد شدد و موضدوع تخلدف در مراجدا صدالحهی قضدایی بدا
درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجا مذکور موظفند به آنگونه جدرائم بده
صورت فوقالعاده و خار از نوبت رسیدگی و بالفاصله پس از ثبدوت جدرم و صددور
حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعالم دارند».

15

به بحث بودجهی مترو باز میگردیم .شرکت مترو بر اساس اصل ( )15مدیتواندد
شکایت خود را به مجلس شورای اسالمی ارجاع دهد و چدون بودجدهی مصدوّب ایدن
شرکت به شکل قانون درآمده و هنوز از سوی دولت پرداخت نگردیده است؛ این عددم
پرداخت ،تخلّفی از قانون بودجهی  1315برای دولت محسوب خواهدد شدد و مجلدس
مراتب عمل را به قوهی قضاییه ارجاع خواهد داد و این تخلف از سوی قدوهی قضدائیه
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قابل پیگیری خواهد بود و مجازاتهای پیشبینی شده اگر شامل این موضوع هم بشوند
به اجرا در خواهند آمد و در صورتی که مجازاتی برای این قبیل اقدامات موجود نباشد،
پیگیری قضایی قوهی قضائیه و مورد اطالع قرار گدرفتن قدوهی مقننده و بهدرهگیدری از
ابزارهای فوق الذّکر ،قوهی مجریه را تحت فشار قدرار خواهدد داد 11.البتده بایدد اشداره
داشت که تمام موارد تخلّف قابل رسیدگی قضدائی نیسدت .مدثالً عملکردهدای سیاسدی
وزراء و تصویب یک قانون را که میتواند مورد شکایت باشد نمیتوان بده عندوان یدک
تخلّف قابل رسیدگی در دادگاه قلمداد کرد( .هاشمی ،1311 ،ص )131
 .4-2بررسی فرض شکایت مجلس شورای اسالمی از دولت به قوهی قضائیه

در صورت شکایت مجلس شورای اسالمی از دولت در رابطه با عدم پرداخت بودجهی
مصوّب این شرکت ،راهکاری که برای استیفا حق شرکت مترو وجدود دارد ،اسدتفاده از
پیگیریهای دیوان محاسبات است.
دیوان محاسبات ،از مهمترین بخشهای وابسته به مجلس شدورای اسدالمی اسدت.
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسدبات ادارهی مالیده
و تفریغ کلیهی حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت میکند کده هزیندههدای معیّنده در
بودجه ،از میزان معیّن شده تجاوز نکند و تغییر و تبددیل نیابدد و هدر وجهدی در محدل
خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتدی
و جما آوری سند خر محاسبات و صورت کلیهی محاسبات مملکتدی اقددام نمایدد و
تحت نظر مجلس 12به امور بودجه رسیدگی مینماید 13.نحوهی عملکرد کلی این دیوان
نیز در اصدل ( ) 00قدانون اساسدی ذکدر گردیدده اسدت .بدر اسداس نظریدهی شدمارهی
 30/21/1111مورّخ  1330/1/14شدورای نگهبدان« :اصدل  00قدانون اساسدی نداظر بده
اعتباراتی است که در بودجهی کل کشور منظور شده و صالحیّت دیدوان محاسدبات در
رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است( ».محسنی ،1311 ،ص  )45از سوی
دیگر برای روشن شدن قلمرو صالحیت دیوان محاسبات کشور نسبت به دسدتگاههدای
اجرایی باید به تبصره مادهی ( )2قانون دیوان محاسبات کشدور اشداره داشدت کده بیدان
نموده اسدت« :منظدور از دسدتگاههدا در ایدن قدانون کلیدهی وزارتخاندههدا ،موسسدات،
شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بدهنحدوی از انحداء از بودجدهی کدل کشدور
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استفاده مینمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ( )44و ( )40قدانون
اساسی ،مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود ،میباشدد( »...رسدتمی ،1315 ،ص )213
دیوان ،دارای  4هیأت مستشاری و یک دادسرا در تهران میباشد و جهدت پاسدداری از
بیتالمال ،از طریق تماس با مقامات و قوای سهگانه و با تحقیق و بررسی ،وظایف خود
را انجام میدهد( .محسنی ،1311 ،ص  )232در قدوانین موجدود بدرای دیدوان ،نحدوهی
رسیدگی و نظارت بر بودجهی مصوّب ،ذکر گردیده است و عدالوه بدر ایدن مدوارد در
صورت مواجهه با تخلّفات اجرایی در این امر ،نحوهی عمل دیوان را بیان داشته اسدت،
تا مراتب عمل چگونه به مراجا قضایی اعالم بشود و پیگیریهای الزم صدورت گیدرد.
البته نظارت دیوان محاسبات بدر عملیدات و فعالیدتهدای مدالی کلیده وزارتخاندههدا،
ماسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجهی کدل
کشور بهرهمند میشوند ،دارای دو بخش است؛ نظارت قبل از خدر و نظدارت بعدد از
خر  .عمدهی نظارتی که مجلس شورای اسالمی بر بودجه دارد ،نظارت بعدد از خدر
است .هرچند که نظارت قبل از خر هم ممنوع نشده و حق تحقیدق و تفحّدص شدامل
این موارد هم میشود .لذاست که اقدامات دیوان محاسبات که وابسته به مجلس اسدت،
اطالق به نظارت بعد از خر دارد( .مدنی ،1311 5ص  )213مجدداً به موضدوع اصدلی
خود یعنی عدم پرداخت بودجهی مصوّب شرکت مترو از سوی دولت میپدردازیم .امّدا
امکان شکایت و پیگیری را این بار از سوی مجلس شورای اسالمی دنبال مدیکندیم .بده
دلیل اینکه امر نظارت بر بودجه بر عهدهی دیوان محاسبات کشور است ،در قانون بدرای
دیوان این امکان فراهم آمده است که در صورت مشاهدهی هرگونه تخلّف در اعتبدارات
پیشبینی شده و عددم اختصداص بودجدهی مربوطده و یدا عددم همداهنگی درآمددها و
هزینههای پیش بینی شده در بودجه ،در صورت احراز تخلّف یدا سدر بداز زدن از مفداد
بودجه ،موضوع را به قوهی قضائیه اعالم نماید .البته این امدر تنهدا در حیطدهی نظدارت
اطالعی مجلس صورت میپذیرد و نه بیشتر؛ زیرا همانگونه که در پیش ذکدر شدد ،بدر
اساس اصل ( )31قانون اساسی 14امر اجدرا و صددور احکدام قضدائی تنهدا در حیطدهی
فعالیّت دادگاه صالح است ،بنابراین تنها وظیفدهای کده در امدر بودجده بدر دوش دیدوان
محاسبات قرار داده شده ،رسیدگی و حسابرسی است نه بیشدتر .امدا در قدانون دیدوان
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محاسبات تمهیدات الزم برای پیگیریهای قضائی اندیشیده شده است.
بند «د» مادهی ( )23قانون دیدوان محاسدبات کشدور مقدرر مدی دارد« :هیدأتهدای
مستشاری عالوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسدیدگی و انشداء ر ی
مینمایند ... .عدم پرداخت به موقا تعهدات دولت که موجدب ضدرر و زیدان بده بیدت
المال میگردد».
طبق مادهی مذکور ،رسیدگی به عدم پرداخدت بودجده از سدوی دولدت کده زیدان
بیتالمال را به همراه خود داشته باشد بر عهدهی دیوان محاسبات است ،امدا آنچده کده
بسیار اهمیت دارد این است که قانونگذار ،ضمانت اجرای الزم برای این امر را نیدز در
قالب مجازاتهای اداری تبصدرهی « »1مدادهی ( )23قدانون از تدوبیخ تدا انفصدال دائدم
ازخدمات دولتی ذکر نموده است .به عالوه در تبصره « ،»2عالوه بر وقدوع جدرم ،لدزوم
جبران ضرر و زیان را نیز طر کرده است.
همان گونه که در قانون دیوان محاسبات کشور ذکر شده است در صورتی که دیوان
محاسبات با موارد تخلف از بودجه مواجه شود امکان پیگیری قضائی تخلّف انجام شده
را دارد ولی این پیشبینیها همانند قبل ،عملکرد دیوان محاسبات را از نظارت اطالعدی
خار نمیکند .از طرف دیگر ،بر اساس ماده  24قانون دیوان محاسبات عمومی کشدور،
هرگاه ثابت شود که از ناحیهی مسئولین بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده
است از طریق هیأتهای مستشاری ر ی به جبدران آن صدادر خواهدد شدد و در مدورد
تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشدد عدالوه
بر جبران ضرر ،گزارش الزم حسب مورد جهت استحضار و اخدذ تصدمیم بده مجلدس
داده خواهد شد( .رستمی ،1315 ،ص )210
قضاوت دیوان محاسبات نسبت به امور مالی ،گاهی منجر بده احضدار محاسدبین و
ذیحسابها می گردد و ایدن احضدار ناشدی از صدالحیت دیدوان محاسدبات در مدورد
رسیدگی و قضاوت نسبت به حسابها است و اال ذیحسدابهدا و صداحبان امدوال و
عایدات مستقیماً مورد قضاوت یا محاکمه قرار نمیگیرند( .پیرنیا ،1302 ،ص )311
با وجود این گونه قوانین در دیوان محاسبات و نظارت روزانهای که این دیوان بدر
ریز بودجهی (درآمدها و هزیندههدای پدیشبیندی شدده) کشدور دارد ،در مقولدهی عددم
پرداخت بودجهی مترو از سوی دولت ،دیوان محاسدبات ایدن صدالحیت را دارد کده از
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دولت به سبب این تخلف شکایت نماید ،زیرا این تخلّدف از سدوی مسدئوولین دولتدی
ضرر و زیان به بیتالمال را نیز در پی دارد.
 .4-3بررسی فرض شکایت شرکت مترو به دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری ،به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیهی جمهوری
اسالمی ایران ،وظیفهی رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را مطدابق اصدل
( )133قانون اساسی بر عهده دارد  .در حقیقت ،دیدوان عددالت اداری در نقدش حدامی
مردم و مدافا حقوق آنان ،اقدامها ،تصمیمها و مصوبههای مأمورین و واحدهای دولتدی
را زیر نظر میگیرد( .هدایتنیا ،1312 ،ص  )33دیوان عدالت اداری مرجدا دادخدواهی
مردم علیه دستگاههای دولتی ،مأموران دولتی ،شهرداری ،نهادهای انقالبی ،آییننامههدا و
تصویبنامههای دولتی است و مقامات و مأموران دولتدی نمدیتوانندد از مدردم بده ایدن
مرجا شکایت کنندد( .مددنی ،1311 ،ص  )245اهدداف دیدوان عددالت اداری را در دو
بخش میتوان خالصه کرد؛ احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری.
هر دعوا و شکایتی لزوماً دارای دو طرف است که در دعاوی مطدرو ندزد دیدوان
عدالت اداری طبق اصدل ( ،) 133مدردم علیده نهادهدای دولتدی بده عندوان شداکی قدرار
میگیرند .برای اینکه مفهوم مردم کامالً روشدن گدردد بده قدانون دیدوان عددالت اداری
مراجعه مینماییم.
بند « »1مادهی( )12قانون دیوان عددالت اداری مقدرر کدرده اسدت« :رسدیدگی بده
شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی»...
از این ماده فهمیده میشود که «مردم» شامل سازمانها ،شرکتها و دیگر اشدخاص
حقوقی میشود و تنها به افراد حقیقدی محددود نمدیشدود .مطدابق اصدل ( )133قدانون
اساسی باید معنای بسیار عامی از واژهی مردم ارائه داد تا هدم اشدخاص حقیقدی و هدم
اشخاص حقوقی خصوصی که خصوصیت آنها «بیر دولتدی بدودن» اسدت ،حدق طدر
شکایت در دیوان عددالت اداری را داشدته باشدند؛ نظیدر موسسدات عمدومی ،احدزاب،
انجمنها ،گروههای صنفی ،و ...و هم اشخاص حقوقی عمومی بیدر دولتدی کده واحدد
سازمانی مشخصی هسدتند( .دالوری ،1315 ،ص  )03در موضدوع مدورد نظدر ،شدرکت
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مترو 10نیز در زمرهی اشخاص حقوقی بیر دولتی مشمول ماده قانون مددیریت خددمات
کشوری به حساب میآید.
با توجه به مطالب مذکور هر سه راه رسیدگی به عدم پرداخدت بودجدهی شدرکت
مترو فراهم است؛ چه از راه اعمال شکایت از طریق کمیسیون اصل  15و نقش مسدتقیم
شرکت مترو در این اقدام و هم از طریق دیوان محاسبات که خود ناظر بر تمدامی امدور
بودجهی کشور است و هم از طریق اعالم شکایت به دیوان عدالت اداری .البته آنچه که
از بین این سه راه میتواند کارشناسیتر باشد ،رسدیدگی دیدوان محاسدبات اسدت ولدی
امکان استفاده از اصل  15قانون اساسی نیز در شرایطی که دیدوان محاسدبات بده موقدا
اقدام نمینماید ،چارهای مناسب محسوب میشود زیرا همانگونه که در موضدوع اصدل
 15اشاره شد ،انجام شکایت از این طریق ،این پدیش زمینده را دارد کده شداکی پدیش از
بردن شکایت به مجلس از طریق مراجا ذیصال اقدام کرده ،لکن به نتیجهی مطلدوب
دست پیدا نکرده است .البته با وجود امکان شکایت به دیوان عدالت اداری گزیندههدای
پیش روی این شرکت بیشتر خواهد بود.
 .5مسؤلیّت قضایی و سیاسی

از نکات دیگری که باید به آن اشاره داشت موضوع مسولیت قضایی یا سیاسدی دولدت
در زمینهی احراز تخلّف در بودجه است .همانطور که در مواد مربوطه برای هر کددام از
نهادهای ذکر شده مالحظه میکنید مقنن در تمام موارد ارسال تخلّفات به قوهی قضداییه
را بیان کرده است و پیش از آن هم مجازاتهایی را نیز تعیین نموده است.
 .5-1کمیسیون اصل 91

مطابق تبصرهی الحاقی به ماده واحدهی مصوب  1301/11/1مجلدس شدورای اسدالمی
راجا به اجازهی مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل  15مجازاتهای الزمه ذکدر
شده است و در ذیل آن نیز به ارسال موارد تخلّف به قوهی قضاییه اشداره شدده اسدت.
البته ارسال موارد تخلّف به قوهی قضاییه امری اختیاری است؛ لذا مسئولیت قضدایی در
این مورد برای دولت در پیش میآید که کمیسیون ،موارد تخلّدف را بده قدوهی قضداییه
ارجاع دهد و در صورتی که تمایل به ارسال نداشته 11باشد مسئولیت قضدایی از دولدت
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برداشته میشود و تنها مسئولیت سیاسی یعنی اقدام به تذکّر ،ساال یا استیضا و اعدالم
موارد در نطق پیش از دستور برای کمیسیون باقی خواهد ماند.
 .5-2دیوان محاسبات

در رابطه با دیوان محاسبات کشور شرایط کمی متفاوت است .در تبصدرهی « »2مدادهی
( )23قانون دیوان محاسبات ،ذکر شده است که هیأتها در صورت احراز جرم ،پروندده
را از طریق دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب بده مراجدا قضدایی ارسدال خواهندد
داشت .این تبصره بیانگر این است که اگر دیوان با تخلّفی در بودجه مواجده شدد ملدزم
است که موارد را برای پیگیری قضایی بده مراجدا صدالحه ارسدال نمایدد .هیدأتهدای
مستشاری چنانچه تخلفاتی بدون سوء نیّت مشداهده نمایندد ،مبدادرت بده صددور ر ی
مینمایند 13و در صورت مشاهدهی سوء نیّدت و برخدورد بدا یکدی از جدرایم عمدومی،
عالوه بر رسیدگی مالی ،موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات بدرای تعقیدب بده
مراجا قضایی اعالم میدارند( 11.هاشمی ،1311 ،ص  )215از طرف دیگدر در تبصدرهی
« »1ماده ( ،)23مجازاتهای الزم برای برخورد با متخلّفین نیز ذکدر شدده اسدت .تعیدین
این مجازاتها نسبت به جرم و تخلّف صورت گرفته نیز طبق اصل ( )31قانون اساسدی
بر عهدهی قوهی قضاییه است.
 .5-3دیوان عدالت اداری

دربارهی ارجاع شکایات به دیوان عدالت اداری نیز باید به این نکتده اشداره داشدت کده
هرحکمی که دیوان عدالت اداری برای جرمی صادر نماید باید به اجرا برسد .مستند بده
مددادهی ( )153قددانون آیددین دادرسددی دیددوان عدددالت اداری و در صددورت اسددتنکاف
محکومعلیه از اجرای حکم ،وی مشمول مدادهی ( )112آیدین دادرسدی دیدوان عددالت
اداری میشود.
نتیجه

بررسی مفروضات موضوع نشان میدهد که امکان شدکایت مسدتقیم شدرکت متدرو بده
قوهی قضائیه وجود ندارد بلکه رسیدگی قوهی قضائیه به این موضوع ،منوس به آن است

عدم اختصاص بودجـه مصوب قانونی نهــادهــای عمومــی غيردولتی 553

که یا شرکت مترو از طریق کمیسیون اصل  15قانون اساسی از دولت و عدم اختصداص
بودجه شکایت کند و یا اینکه مجلس ر ساً بده وسدیلهی دیدوان محاسدبات ایدن امدر را
پیگیری نماید یا آنکه شرکت مترو شکایت خود را به دیوان عددالت اداری ارائده دهدد.
البته نقش قوهی قضائیه در راه سوم یعنی شکایت به دیوان عدالت اداری کمرنگ اسدت
چون ر ی هیأت عمومی ،در حکم ر ی قوهی قضائیه و محاکم صالحه است .امدا در دو
صورت اوّل ،صالحیت رسیدگی به این پرونده و صدور و اجرای احکام الزمده بایدد از
طریق قوهی قضائیه انجام پذیرد چرا که در موارد قضائی ،صالحیت رسیدگی برای هیچ
مجموعهای مگر قوهی قضائیه وجود ندارد .از طرف دیگر در صورت اعمال شدکایت از
طریق دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ،مسئولیت قضایی به هر نحو برای دولدت
برقرار است و اگر شاکی از طریق کمیسیون اصل  15قانون اساسی اقدام به استیفای حق
نماید دولت مسئولیت سیاسی خواهد داشت و اگر پرونده را بده قدوهی قضداییه ارجداع
دهند مسولیت قضایی هم به وجود خواهد آمد .شایان ذکر است که این پیگیریها برای
تمام سازمانها و شرکتهایی که بخشی از بودجهی مصوّب کشور بده آندان اختصداص
یافته است ،قابل انجام و رسیدگی است و در صورتی که سازمانها به پیگیری این قبیدل
تخلفات بپردازند ،قطعاً از رفتار هدای بیدر قدانونی دولدت جلدوگیری خواهندد نمدود و
زمینهی حسن اجرای قانون در امور مالی کشور فراهم میشود.
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یادداشتها
 -1وبگاه خبری تحلیلی تابنا  ،1315/1/14 ،کد خبر.21313 :
 -2وبگاه خبری همشهری آنالین ،1315/3/1،کدخبر .141111
 -3وبگاه خبری تحلیلی تابنا  ،1315/11/3کد خبر225415
 -4مادهی  1قانون برنامه چهارم توسعه« :به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزى
حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران و
تبدیل داراییهاى حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخابر و سدرمایهگدذارى و فدراهم کدردن
امکان تحقق فعالیتهاى پیش بینى شده در برنامه ،دولت مکلف است با ایجاد «حسداب ذخیدره
ارزى حاصل از عواید نفت» اقدامهاى زیر را معمول دارد»... :
 -0اعضای هیات امنا صندوق توسعه ملّی طبق بندد

مداده  14قدانون برنامده پدنجم توسدعه

عیارتند از -1« :رییس جمهور  -2معاون برنامهریزی و نظدارت راهبدردی ریدیس جمهدور -3
وزیر امور اقتصادی و دارایی  -4وزیر کار و امور اجتماعی  -0وزیر نفت  -1رییس کدل باندک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران -3رییس اتاق بازرگانی و صنایا و معادن ایران به عنوان عضدو
ناظر و بدون حق رای  -1رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حدق رای  -1دو
نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شدورای
اسالمی  -15دادستان کل کشور»
 -1ماده  210قانون مدنی« :تهاتر قهری است و بدون اینکده طدرفین در ایدن موضدوع تراضدی
نمایند حاصل میگردد؛ بنابراین به محق اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحدد ،مددیون
شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به
مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند ».و همچنین ماده  211قانون مددنی «:تهداتر فقدط در
مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکدان و لدو
به اختالف سبب».
 -3از آنجایی که در صدر اصل  15قانون عبارت «هرکس» آمده است ،ایدن عبدارت عدالوه بدر
اشخاص ،شرکتها اعم از خصوصی و دولتی ،سازمانها و دیگر ارگانهای موجود در کشدور
را نیز شامل میشود.
 -1در تبیین اصل نود ،قوانین دیگری به تصویب رسیده که بر اساس آنها مجازات کیفری نیدز
پیشبینی شده است.
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 -1لزوم به تصویب رساندن قوانین تکمیلی نیز از اینجا به دست میآید که در بند  1مدادهی 1
آیین نامهی داخلی کمیسیون اصل  ،15مقدنن اشداره کدرده اسدت کده مدوارد تخلّدف یدا عددم
پاسخگویی مسولین مربوطه باید به مراجا صالح قضایی جهدت اعمدال مجدازاتهدای قدانونی
اعالم شود .با وجود صراحت این عبارت در متن قانون نیاز به تصویب قوانین تکمیلی احساس
میشود چون در متون قانونی موجود مجازاتهایی که مقنن در این بند بیان داشته اسدت مدورد
توجه قرار نگرفته است ،لذاست که نیاز به این دست قوانین تکمیلی بسیار محسوس است.
 -15قانون فوق مشتمل برماده واحدده درجلسدهی روز پنجشدنبه1314/52/0مجلدس شدورای
اسالمی تصویب شده و در تاریخ  1314/2/15به تایید شورای نگهبان رسیده است .
 -11تحت فشار قرار گرفتن دولت در صورتی که عمل او عنوان مجررمانه نداشته باشد بددین
معناست که چون حوزهی عمل مجلس در نظارت بر اعمال دولت فقط شامل نظدارت اطالعدی
است ،اقدامات دیگر که اعمال مجازات را به همراه داشته باشد از مجلس انتظار نمیرود امّا در
بحث نظارت مجلس بر دولت همانطور که در پیش ذکر گردید راه استفاده از سه ابدزار تدذکّر،
سوال و استیضا بسته نخواهد شد .بهرهگیری از هرکدام از این موارد در حد توان خود دولت
را تحت فشار قرار خواهد داد.
 -12صدر اصل  04قانون اساسی «:دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیدر نظدر مجلدس شدورای
اسالمی میباشد».
 -13وبگاه دیوان محاسبات کشور

http://www.dmk.ir

« -14حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
 -10در رابطه با فرض سوم باید نکتهای در بداب ماهیدت شدرکت متدرو بیدان شدود .پدیش از
تصویب قانون محاسبات عمومی کشورف نهادها و ماسسات بیر دولتی در حقوق اداری ایران
شناخته شده نبودند .بر اساس مادهی  0قانون محاسبات عمومی کشور ،ماسسات عمدومی بیدر
دولتی دارای دو ویژگی هستند -1 :تشکیل شدن با اجازهی قانون  -2به منظور انجدام وظدایف
دارای جنبهی عمومی .در هر حال برای شناسایی دقیق اینگونده ماسسدات تبصدرهی  0قدانون
دیوان محاسبات عمومی کشور ،تنظیم فهرست اینقبیل ماسسات را موکول به پیشنهاد دولت و
نصویب مجلس کرد .در سال  1333این امر تحقق یافدت و قدانون فهرسدت نهادهدای عمدومی
بیردولتی در تاریخ  1333/4/11به تصویب رسدید .در ایدن فهرسدت شدهرداریهدا در زمدرهی
نهادهای عمومی بیردولتی شناخته شدهاند .عالوه بر این ،به موجب قانون ،ماسسات دیگری را
نیز باید به این فهرست افزود .به عنوان مثال به موجدب بندد 1مداده واحددهی قدانون فهرسدت
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نهادها و ماسّسات عمومی بیردولتی ،شرکتهای تابعهی شدهرداری مدادامی کده بدیش از 05
درصد سهام و سرمایهی آنها متعلّق به شهرداری هدا باشدد مشدمول ایدن قدانون هسدتند .البتده
ماسسات تابعهی تمامی نهادهای نامبرده شده در فهرست نیز موسسهی عمومی بیر دولتدی بده
حساب میآیند.
 -11ماید این موضوع را میتوان در الحاق یک تبصره به ماده واحددهی مصدوب 1301/11/1
مجلس شورای اسالمی راجا به اجازهی مکاتبه و تحقیدق مسدتقیم بده کمیسدیون اصدل  15بدا
دستگاههای دولتی جستجو کرد ...« :موضوع تخلف در مراجا صالحهی قضایی بدا درخواسدت
کمیسیون قابل رسیدگی است»...
 -13مادهی  42قانون دیوان محاسبات کشور ،مصوّب 1311/11/11
 -11مادهی 24قانون دیوان محاسبات کشور ،مصوّب 1311/11/11
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منابع
الف .کتب و مقاالت
پیرنیا ،حسین ( ،)1302مالیه عمومی مالیاتها و بودجه ،تهران :موسسه انتشارات امیرکبیر
دالوری ،محمدرضا ( ،)1315شر و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری ،تهران :انتشارات جنگل
رستمی ،ولی ( ،)1315مالیه عمومی ،تهران :نشر بنیاد حقوقی میزان
بمامی ،سید محمد مهدی ( ،)1315حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :مرکدز اسدناد
انقالب اسالمی
مدنی ،سیّد جالل الدین ( ،)1311حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهدران :انتشدارات
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
محسنی ،فرید( ،)1311حقوق اساسی جمهوری اسدالمی ایدران ،تهدران :انتشدارات بدینالمللدی
الهدی
محسنی ،فرید( ،)1311قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :انتشارات فردافر
معاونت پژوهشی ریاست جمهوری ( ،)1311مجموعه قانون آیین نامهی داخلی مجلس شورای
اسالمی ،تهران :نشر ریاست جمهوری
منصور ،جهانگیر ( ،)1315قوانین و مقررات حقوقی کاربردی ،تهران :نشر دوران
مهرپور ،حسین ( ،)1313مختصر حقوق اساسدی جمهدوری اسدالمی ایدران ،تهدران :انتشدارات
دادگستر
مهرپور ،حسین ( ،)1313مجموعه نظریات شورای نگهبان ،تهران :انتشارات دادگستر،

3

هاشمی ،سیّد محمّد ( ،)1311حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :نشر میزان

امامی ،محمد (« ،)1331تصویب و اجرای بودجه در قانون دیوان محاسبات عمدومی» ،مجلدهی
حقوقی دادگستری ،ش0
عمران ،نعیمی ( ،)1311صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادها و ماسسات عمومی بیر
دولتی ،مجموعه مقاالت همایش دیوان عددالت اداری :صدالحیت قضدایی و دادرسدی ،تهدران:
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران مرکزی
هدایت نیا ،فر اهلل (« ،)1312جایگاه دیوان عددالت اداری در رسدیدگی بده شدکایات مدردم از
دستگاههای دولتی» ،ماهنامهی رواق اندیشه ،ش11
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