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 اجراي احكام مدني عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي،
و راهكارها  موانع

∗ولي رستمي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق

 كيومرث سپهري
و علوم سياسي دانشگاه تهران و جرم شناسي دانشكده حقوق  كارشناس ارشد حقوق جزا

)3/3/1389: تاريخ تصويب-17/3/1388:تاريخ دريافت(

: چكيده
و تشريفات مندرج در  با صدور حكم در دعاوي مدني، اصوالً اجراي آن بايد با رعايت شرايط

و داشتن مهلت هاي طوالني براي عدم اجراي آن امري قانون اجراي احكام مدني باشد

و الزم االجرا بودن احكام  و فلسفه دادرسي و خالف هدف گذار بعد اما قانون. استغيرمنطقي

از انقالب اسالمي مقرراتي وضع كرده است كه به برخي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي 

و. مهلت اضافي براي اجراي احكامي كه عليه آنها صادر شده داده است با توجه به عناوين

ومفاد اين قوانين، اينكه كدام يك از دستگاه  اصوالً با هاي اجرايي مشمول اين قوانين هستند

به) قانون محاسبات عمومي(تصويب قوانين بعدي آيا اين مقررات كه در شرايط خاص
و با فرض اعتبار، مراجع ذيربط با چه شرايطي  تصويب رسيده اند داراي اعتبار هستند

و سوءاس و در صورت تخلف تفاده از مي توانند به استناد آنها اجراي حكم را به تأخير اندازند

و مسائلي در اين ارتباط، مورد بحث اين نوشتار است .ظاهر قانون چه آثاري براي آنها دارد

:واژگان كليدي
 فوريت اجراي حكم، مهلت اجراي حكم، اشخاص حقوقي حقوق عمومي، اموال دولتي،

و مؤسسات دولتي، شهرداريدولت، وزارتخانه شرها هايكتها، مؤسسات عمومي غيردولتي،

.دولتي، قانون محاسبات عمومي

               Email: arman13782000@yahoo.com 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر 
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و طرح بحث  مقدمه
و هر كس و چهارم قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است سي براساس اصل

به منظور دادخواهي به دادگاهمي و هدف اصلي دادخواهي تواند هاي صالح رجوع نمايد

و اجراي آن است و هدف«،به عبارت ديگر. تحصيل حكم قطعي  دادرسي اجراي حكم غايت

و جهت احقاق حق به دادگاه مراجعه كرده است كه حق او تضييع شده  است، شخصي

و حكمي كه خواهد حق خود را بستاند، صرف اخذ برگه حكم مقصود او را تأمين نميمي كند

 تر از صدور توان گفت كه اجراي حكم مهممي،اجرا نگردد ارزشي نخواهد داشت، بنابراين

مي و در نتيجه اجراي حكم است كه حق دادخواه از غاصب ستانده و صاحب حكم است شود

كه اجراي حكم اهيمت ويژه. رسدحق به حق خود مي مهاجري،(» اي داردبراين اساس است

ص 1386 به انحاء مختلف سعي در بسياري از موارد محكوم عليه علي.)9، رغم قطعيت حكم،

ب به،الاثر كردن عمليات اجرايي دارد، بنابرايندر عدم اجراي حكم يا  مرحله اجراي حكم نياز

و مستند صريح و نبايد بدون دليل و سرعت در اقدامات اجرايي دارد و استمرار عمليات تداوم

و و«گرنهو يقيني اقدامات اجرايي را معوق گذاشت و يا در پيچ اگر حكم دادگاه اجرا نشود

و به طول خم كاغذبازي قرار گيرد به حيله هايي متوسل شود تا امر اجرا  يا محكوم عليه

و آثار حكم را از بين ببرد دستگاه قضايي نمي و به انجامد تواند اعتبار الزم را داشته باشد

و تقاضاهاي وظايف خود قيام نمايد، مرحله اجرا مرحله و شك و ترديد كه با درنگ اي نيست

و آن از حركت باز ماند؟ ص1375دني،م(» اين آنچه از مفاد مقررات قانون اجراي احكام.)12،

به دست مي .آيد همين استمدني نيز

و زمان اجراي حكم هيچ تفاوتي ميان قانون اجراي احكام مدني از حيث چگونگي

و يا حقوقي حقوق خصوصي با شخص حقوقي  اشخاص محكوم عليه اعم از شخص حقيقي

ولي بعد از انقالب اسالمي در مورد محكوم) قانون34ه ماد(حقوق عمومي قائل نشده است 

كه دولت  و مؤسسات دولتي(عليهي ها باشد، مقرراتي وضع شده كه يا شهرداري) وزارتخانه ها

 خاص را بوجود آورده است كه از يك طرف خالف اصول قانون اجراي احكام مدنييوضعيت

و خود به نوعي و اقتضاي احكام قطعي است وو فلسفه موجب طوالني شدن جريان دادرسي

و از طرف ديگر در برخي  و از جهتي باعث كاهش اعتبار احكام تأخير اجراي حكم گرديده

له را فراهم آورده است و عمدي اداي حق محكوم و تأخير نابجا . موارد زمينه سوءبرداشت ها

و«يكي از اين قوانين و عدم تأمين » توقيف اموال دولتيقانون نحوه پرداخت محكوم به دولت

كه مقرر كرده استمي15/8/1365مصوب :باشد

و مخارج آنها در بودجه وزارتخانه: ماده واحده« كه درآمد و مؤسسات دولتي ها

به دولت در موردكل كشور منظور مي به محكوم  گردد، مكلفند وجوه مربوط
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اساحكام قطعي دادگاه و دفاتر و اوراق الزم االجراء ثبتي و يا اجرايها  ناد رسمي

به دادگاه و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط ها

و پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور

و عدم امكان تأمين از محل هاي قانوني ديگر در بودجه سال در صورت عدم وجود

و پرداخت نم و امالك بعد خود منظور و ادارات ثبت اسناد ايند، اجراي دادگستري

و غير منقول وزارتخانه ها  به توقيف اموال منقول و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز

به ندارند تا و بودجه الزم را جهت پرداخت محكوم كه اعتبار و مؤسسات دولتي

و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند و ابالغ بودجه يك سال ضمناً. بودتصويب

چنانچه ثابت شود. باشددولت از دادن هر گونه تأمين در زمان مذكور معاف مي

به  و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم وزارتخانه

به استنكاف نموده و متخلف توسط محاكم صالحه اند، مسئول يا مسئولين مستنكف

خ و چنانچه متخلف به وسيله يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم واهند شد

له شده باشد، ضامن خسارت وارده  استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم

.باشدمي

به-1تبصره  دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي الزم را

به دادگاه بسپارد كه دعوي يا مقداري از خواسته. عنوان تأمين مدعي به در صورتي

شدرد  .شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد

 قانون بودجه سال18و تبصره1357 قانون بودجه سال53 تبصره-2تبصره

مي1334 1.»شود لغو

كه در اين زمينه تصويب شده است و«: قانون ديگر قانون راجع به منع توقيف اموال منقول

به  كه در اين قانون مقرر شده استمي14/2/1361مصوب»هاشهرداريغيرمنقول متعلق :باشد

و غير منقول متعلق به شهرداري-ماده واحده« و اموال منقول از وجوه ها اعم

به صورت اين كه در بانك و و يا نزد اشخاص ثالث و يا در تصرف شهرداري ها

به نام شهرداري باشد قبل از صدور حكم قطعي و ضمانتنامه و توقف  قابل تأمين

به احكام قطعي شهرداري. باشدبرداشت نمي به محكوم ها مكلفند وجوه مربوط

و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاهصادره از دادگاه و مراجع قانوني ديگر ها ها

 
و مؤسسات دولتي مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت دولت در وزارتخانه«: قانون بودجه مقرر كرده بود53 تبصره.1 ها

 كل كشور را با رعايت حق تقدم از حيث تاريخ ابـالغ 1334 قانون بودجه سال18ها موضوع تبصره مورد احكام قطعي دادگاه 

هاي قبل منظور در قانون بودجه كـل دادنامه قطعي حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال

و پرداخت نمايند و يا از محل اعتبارات مصوب ديون بالمحل بودجه مربوط تأمين .»كشور
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و يا در را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل

ا ز بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به صورت عدم امكان

تواند برابر مقررات نسبت محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع مي

.به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد

پ- تبصره كه شهرداري با داشتن امكانات الزم از رداخت چنانچه ثابت شود

به مدت يك سال از خدمت منفصل  دين خود استنكاف نموده است شهردار

.»خواهد شد

م كه بـا زبوربا عنايت به مفاد قوانين و پاسخ به اين سئواالت اساسي هستيم ، در پي بررسي

و وضـع قـوانين مـؤخر مـرتبط از جملـه قـانون توجه به شرايط خاص تـصويب ايـن قـوانين

و در 1366محاسبات عمومي مصوب  و الزم االجـراء هـستند  آيا قوانين ياد شده كماكان معتبر

و همه اموال دولتي مي  باشند؟صورت اعتبار آيا شامل كليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي

و عملكرد،در اين راستا به رويه كه قوانين موصوف با توجه  فرضيه اصلي تحقيق اين است

و الزم و اداري كماكان معتبر و مطلـق مراجع قضايي  االجرا هستند ليكن دامنه شمول آنها عـام

و اموال آنها نمي و شامل برخي اشخاص حقوقي حقوق عمومي .گردندنبوده

و كليات-1  اصول
بر اجراي احكام مدني-1-1 از اصول حاكم  بعضي
حكم-1-1-1 : قانون اجراي احكام مدني تصريح كرده است34ماده: اصل فوريت اجراي

ا همين« راكه جرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن

و يـا مـالي معرفـي كنـد كـه  به بدهـد به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به موقع

و  و اسـتيفاء محكـوم بـه از آن ميـسر باشـد شـود كـه بنـابراين مالحظـه مـي»...اجراي حكـم

به فوريـت حكـم را اجـرا نمايـد گذار تأكيد مي قانون و كه محكوم عليه بايد بدون تعلل .نمايد

 21/5/1385 مـورخ3758/7اداره كل حقوقي قوه قضائيه در اين مورد به شـرح نظريـه شـماره

در«: چنين اعالم نظر كرده است و تـأخير اصل بر اجراي فـوري احكـام قطعـي دادگاههاسـت

كه محتاج مجوز قانوني اسـت اجراء يا عدم اجراء حك  روزنامـه رسـمي(»...م، امري استثنايي است

.)15/10/1387 مورخ 18600شماره 

و عدم تأخير اجراي حكـم-1-1-2  قـانون اجـراي24مـاده: اصل تداوم عمليات اجرايي

توانـد اجـراي بعد از شروع بـه اجـرا نمـي) مأمور اجرا(دادورز«: احكام مدني مقرر كرده است

ر  به تأخير اندازد مگـر بـه موجـب قـرار دادگـاهي كـه حكم ا تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا

كه صالحيت صدور دستور تأخير اجراي حكـم را دارد دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي
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له داير بر وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيـل يـا توقيـف يـا يا ابراز رسيد محكوم

.»اءقطع يا تأخير اجر

يكي از مواد مهم قانون اجراي احكام مدني است كـه بـر اصـل ضـرورت اجـراي اين ماده

و در قالـب حكـم بـه نفـع. حكم الزم االجرا تأكيد دارد  وقتي اراده دادگاه بر امري قرار گرفت

و عليه خوانده ظاهر شد، اين حكم بايد اجرا شود  ص1386مهاجري،(خواهان ،91(.

ن تصريح كرده است كـه درخواسـت رفـع اخـتالف موجـب تـأخير قانو30همچنين ماده

.اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد

به تأخير انداختن يا عدم اجراي حكم بـه علـت امـور و اصل الزم االجرا بودن حكم است

ص1383حسيني،. گاه انتظامي قضات شعبه اول داد30/9/1371 مورخ 198رأي شماره(حادث تخلف است  ،72(.

. قانون موصوف نيز در اين زمينه قابل توجه است50ماده

و عمـومي در جلـوگيري از اجـراي-1-1-3 و مقامـات دولتـي  اصل ممنوعيت اشـخاص

و انقالب در امور مدني مقرر قانون آئين دادرسي داگاه8ماده: حكم : ده اسـت كـر هاي عمومي

و يـا از اجـراي سازمان يا اداره دولتي نمي هيچ مقام رسمي يا تواند حكم دادگاه را تغيير بدهد

و يـا مرجـع بـاالتر، آن هـم در كـر آن جلوگيري كند، مگـر دادگـاهي كـه حكـم را صـادر   ده

.كه قانون معين نموده است مواردي

م هر چند موضوع بحث ممانعت از اجراي حكم نمي وضوع از ايـن باشد، ولي اشاره به اين

و حتي اهميـت آن  و لوازم اجراي حكم قطعي دادگاه بيشتر نمايان شود كه اهميت جهت است

و اي است كه در كليات قانون آئين دادرسي مدني قانونبه درجه  گذار به آن تأكيد نموده اسـت

كه ماده  ي قانون مجازات اسالمي نيز براي ممانعت كننـدگاني كـه دارا 576بر اين اساس است

.مقام رسمي باشند، مجازات سختي در نظر گرفته است

از،بنابراين و توانـايي جلـوگيري و عمومي صـالحيت، قـدرت  هيچ يك از مقامات دولتي

.اجراي حكم را ندارند

و اموال دولتي-1-2  مفهوم دولت
به كاربرد اصطالحات و مـتن» امـوال دولتـي«و» دولت«با توجه قـانون نحـوه«در عنـوان

و توقيف اموال دولتيمح و عدم تأمين به دولت .الزم است با مفاهيم آنها آشنا شويم» كوم
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آن-1-1-2 و ثغور و حدود  مفهوم دولت
و ادبيات حقوقي ما در مفاهيم مختلف به كـار رفتـه» دولت«اصطالح و مقررات در قوانين

كه مي  و بدين لحاظ تا است به نحوي كنون تعريف قـانوني از آن توان گفت اشتراك لفظي دارد

:به طور كلي اين اصطالح در سه مفهوم رواج پيدا كرده است. نيامده استبه عمل

و به معناي مجموعه قواي حاكم بر كشور يعني قواي سه گانه مجريه، قضائيه دولت، گاهي

و  و در واقع معادل ابـل ايـن اصـطالح دولـت را در مق. به كار رفته است» حكومت«مترادف مقننه

كه مركب از اشخاص است قرار مي مردم يا .دهدملت

به معني يدر نظر گرفته شـده اسـت كـه عبـارت از گروهـ»كشور«دولت در برخي موارد

كه در سرزمين معيني تحت حكومت در ايـن مفهـوم موسـع،. معين قـرار دارنـديمعين از مردم

.دهدحكومت يكي از اركان دولت را تشكيل مي

و مضيق آن به معني قوه مجريه بـه كـار دولت، عمدتاً و مقررات در مفهوم دقيق در قوانين

ص1369ابوالحمد،(رفته است  مي دهد)15، يكي از اركان حكومت را تشكيل .كه

م» دولت«اينك آيا منظور از واژه و فقط نـاظر بـر زبودر قانون ر نيز همين مفهوم اخيرالذكر

و بويژه مصاديق ذكر شده آن در متن قانون يـاد شـده، قوه مجريه است؟ از ظاهر عبارت دولت

به ذهن متبادر مي و مؤسسات دولتي ابتدائاً همين مفهوم ليكن با توجه. گردديعني وزارتخانه ها

آنبه هدف قانون  گذار از تصويب قانون موصوف بايد مفهوم دولت را بـه مفهـوم گـسترده تـر

و محدود به قلمرو قوه مجريه نكين  و آن را شامل ساير قواي حاكم بپذيريم بـدانيم) حكومت(م

و امـوال سـاير قـوا كـه وظـايف آنهـا زيرا در غير اين صورت نقض غرض حاصـل مـي  شـود

و تأمين قرار مي .گيرندحاكميتي است در معرض توقيف

 مفهوم اموال دولتي-2-1-2
و مفهوم و بررسي اسـت» اموال دولتي«تعريف آئـين نامـه)2(طبـق مـاده. نيز محل بحث

و«: هيأت وزيران 1372اموال دوتي مصوب  كه توسط وزارتخانه هـا اموال دولت، اموالي است

مي  به تملك دولت درآمده يـا در مؤسسات دولتي خريداري به هر طريق قانوني ديگر و يا شود

 اسـت قانون مدني كه در آن از اموال دولتي كه معـد)26(مع الوصف با توجه به ماده.»آيندمي

و منـافع ملـي در كه دولت به عنوان مصالح عمـومي و اموالي براي مصالح يا انتفاعات عمومي

مي  مي تصرف دارد، نام به عنوان برد كه از آن توان گفت كه اموال دولتي مفهوم موسع تري دارد

مي» اموال عمومي« به كار ص1381مؤتمني طباطبايي،(برند نيز  مفهوم عالوه اموال دولتي در اين.)272،

و مـشتركات و ساير اشخاص حقـوقي حقـوق عمـومي شـامل امـوال بر اموال متعلق به دولت



و راهكارها اجراي  165 احكام مدني عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي، موانع

و منافع عمومي قانوناً در اختيار آنها قرار دارد كه در جهت مصالح مي باشد در. عمومي نيز كـه

به اقسام آن مي .پردازيمبند بعدي

آن-1-3 و اصول حاكم بر  اقسام اموال دولتي
و شهرداري-1-1-3 ها اقسام اموال دولتي

و79،107،108 در مـواد مختلـف از جملـه مـواد 1366قانون محاسبات عمومي مصوب

مي 115 به عنوان اقسام اموال دولتي نام و غيرمنقول و تبصره ماده از اموال منقول آئـين)2(برد

مي  م)4( ماده.دهدنامه اموال دولتي نيز تعريف آنها را به قانون مدني احاله ر اموال زبوآئين نامه

و در حكم مصرفي تقـسيم به سه دسته شامل اموال منقول مصرفي، غيرمصرفي منقول دولتي را

و مـواد)3(ضمن اينكه ماده. ده استكرو تعريف  و غيرمنقول امـاني و)5(آن از اموال منقول

مي» اموال فرستاده«و» اموال رسيده«از)6( و تعريف مـ نام برخـي بـا وجـود ايـن،.كنـديبرد

و ساير قوانين مرتبط از جمله قانون شـهرداري  به مواد مربوط قانوني مدني حقوقدانان با توجه

 تقسيم بندي ديگري از اموال دولتي ارائه نموده اند كه شامل اموال دولتـي 11/9/1334مصوب 

به معني اخص يـا» اموال عمومي«به معني اعم يا اشـخاص» ال خـصوصي امـو«و اموال دولتي

).271-274، صص 1381مؤتمني طباطبايي،(حقوقي حقوق عمومي است 

به معني اموال عمومي شامل اقسام زير است،براين اساس : اموال دولتي

به حكم قانون براي اداره خدمات عمومي اختصاص يافته اند ماننـد راه-1 هـاي اموالي كه

و اسكله ها، استحكامات نظامي ) قانون مدني26ماده(، كارخانجات نظامي آهن، بنادر

و-2  موالي كـه مـستقيماً مـورد اسـتفاده عمـوم هـستند ماننـد راههـا، خيابانهـا، بوسـتانها

و آثار تـاريخي گردشگاه قـانون)96( قـانون مـدني، تبـصره مـاده26و24،25مـواد(ها، ابنيه

.)شهرداري

و طبيعي مانند جنگل-3 مر منابع ملي و و مـستحدثه، اتع، رودخانه ها هـا، اراضـي سـاحلي

و مانند اينها كه در اصطالح فقهي انفال ناميده مي  و قانون ملـي شـدن جنگـل(شوند معادن هـا

و غيره .)مراتع، قانون توزيع عادالنه آب، قانون معادن

و غيرمنقـول اختـصاصي در اموال خصوصي اشخاص حقوقي حقوق عمومي، اموال منقول

مي تملك آنها  كه صرفاً توسط آنها مورد استفاده قرار هاي اداري، اموال گيرد مثل ساختمان است

.و تجهيزات اداري

و آئين نامه مالي شهرداري با توجه به قانون شهرداري ها، اين تقسيم بنـدي نيـز در مـورد ها

مي اموال شهرداري   عمـومي قانون شـهرداري از امـوال)96(اينكه تبصره ماده كما. كندها صدق

 نيـز1346هـا مـصوب آئين نامـه مـالي شـهرداري)45( مادهوبرددر مالكيت شهرداري نام مي
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و بـراي دارد، اموال عمومي شهرداري صراحتاً اعالم مي به شـهر بـوده ها، اموالي ست كه متعلق

ها ماننـد سـاير اشـخاص حقـوقي از سوي ديگر شهرداري. استفاده عموم اختصاص يافته باشند 

ميحقوق  .باشندعمومي از اموال خصوصي برخوردار

و شهرداري ها موضوع قوانين مـورد بحـث شـامل هـر دو شايان ذكر است كه اموال دولتي

كه البته شمول آن بـه امـوال شـركت قسم اموال ياد شده مي  و شـركت باشد و هـاي دولتـي هـا

آن مؤسسات وابسته به شهرداري كه بعداً به و ترديد است .پردازيمميها محل بحث

 اصول حاكم بر اموال دولتي-2-1-3
به اينكه اموال دولتي در واقع متعلق به عموم است لذا از نظام حقـوقي متفـاوتي بـا با توجه

مي  و اصولاموال خصوصي اشخاص تبعيت  خـاص بـر آنهـا حكمفرمـا اسـت كـه مبـينيكنند

و قواعد مي ويژهيامتيازات طب(:باشد به شرح زير )173-74، صص 1381اطبايي، مؤتمني

به تعلق اموال دولتـي بـه عمـوم: منع استفاده انحصاري از اموال دولتي-2-1-3-1 با توجه

و بـه خـود  مردم اصل بر آن است كه هيچكس نمـي توانـد از آنهـا اسـتفاده انحـصاري بكنـد

و مانع استفاده ديگران شود .اختصاص دهد

و فروش اموال دول-2-1-3-2 كه اموال دولتي را نمـي:تي منع انتقال تـوان منظور آن است

به فروش رسـاند   قـانون محاسـبات عمـومي115و112مـواد. بدون اجازه قانون منتقل كرد يا

و مـواد و منقول دولتـي و118و 109،117، 108نحوه فروش اموال غيرمنقول  قـانون مـذكور

و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نحوه)69(ماده و انتقـال آنهـا را بيـان كـرده نقـل

و آئين نامه مالي شهرداري  ها را مقرر نمـوده ها نيز نحوه فروش اموال شهرداري قانون شهرداري

كه از نفـايس ملـي باشـد قابـل«: قانون اساسي)83(به موجب اصل. است و اموال دولتي بناها

هـم در صـورتي كـه از نفـايس انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسالمي، آن 

به فرد، نباشد .»منحصر

اين اموال به استناد اماره تـصرف: عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتي-2-1-3-3

.قابل تملك خصوصي نيستند

اين قاعده، نتيجه منطقي غيرقابـل: عدم جريان مرور زمان در مورد اموال دولتي-2-1-3-4

و فروش بودن امو  ال عمومي است اگرچه اساساً مرور زمان در دعـاوي مـدني طبـق نظـر انتقال

و در حقوق ايران كاربرد ندارد .شوراي نگهبان خالف موازين شرع اعالم

و-2-1-3-5 به اموال دولتي يا تصرف و تملك تجاوز غيرقانوني آنها بـه موجـب قـوانين

و مجازات كيفري داردجمقررات  .زايي جرم محسوب
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و توقيف نيست امو-2-1-3-6 اين موضـوع: ال دولتي در برابر عمليات اجرايي قابل تأمين

و بررسي قرار مي .گيرددر اين نوشتار مورد بحث

 اعتبار يا عدم اعتبار قوانين مورد بحث-1-4
و احوال زمان تصويب-1-4-1 و اوضاع چنانكـه واضـح اسـت قـوانين موضـوع: شرايط

ز  و در و ماني تصويب شده بحث بعد از انقالب اسالمي كه كشور درگيـر جنـگ ناخواسـته اند

و كـشور در خـدمت دفـاع از  و اموال دولت و در آن زمان بسياري از امكانات دفاع بوده است

و از طرف ديگـر بـه خـاطر مـشكالت ناشـي از  و تماميت ارضي كشور بوده است حفظ كيان

و عادي نبوده است  و درآمد دولت مطلوب به شرايط.جنگ، وضعيت بودجه به عالوه با توجه

و مستقل از دولـت بودنـد(ها نيز خاص آن زمان بسياري از شهرداري از نظـر)كه خودگردان

و تعهدات خود  و از انجام كامل وظايف به هيچ وجه در حد مطلوب نبوده و امور مالي، درآمد

مد صرف، بنابراين.اندناتوان بوده  و مباحث، بايد كه قـوانين نظر از ساير مسائل نظر داشته باشيم

و احوال خاصي بودهزبم و زاييده اوضاع و بر اين اساس ور در شرايط عادي وضع نگرديده اند

به خرج داد .در اجراي آنها نبايد گشاده دستي

و به فعاليـت،از طرف ديگر و مؤسسات گوناگوني بوجود آمده هـاي بعد از انقالب نهادها

ب  به تـصويب مختلفي مشغول شده بودند، و مقررات خاص آنها دون اينكه در همه ابعاد قوانين

و محاسباتي خود در عمل با مشكالتي مواجـه  كه در امور مالي و كامالً طبيعي بود رسيده باشد

و از جمله قانون محاسبات عمـومي مـصوب سـال  و از سويي قوانين پيشين  نيـز 1349شوند،

.نمي توانست جوابگوي وضعيت موجود باشد

:1366 بررسي موضوع از طريق قانون محاسبات عمومي مصوب سال-1-4-2

و ضوابط فعاليت و نحـوه اداره قانون محاسبات، اصول و چگـونگي معـامالت هـاي مـالي

و سازمان  و مؤسسات و وضعيت مالكيت دولت مي اموال همچنـين. نمايـد هاي دولتي را تعيين

و از هر طريق(اين قانون چگونگي ايجاد تعهد  و غيرقـراردادي و كيفيـت ...) اعم از قراردادي

كه از نظر اين قانون. را مشخص كرده است هاي ناشي از آن پرداخت و ديوني يكي از تعهدات

هـا، مثل دادگاه(ناميده شده است، احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه» ديون بالمحل«

و ديوان عدالت، هيأت  در8ماده. باشدمي ...)هاي موضوع قانون كار  قانون محاسـبات عمـومي

مي كند :اين زمينه اينگونه بيان

هاي قابل پرداخت سنوات گذشـته كـه ديون بالمحل عبارت است از بدهي«

و يا زايد بر اعتبار مصوب باشد  در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده

ا يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه به :يجاد شده باشدو درهر دو صورت
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»...احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه) الف

را19ماده و ايجاد دين بر ذمه دولت يكي از راههاي ايجاد تعهد احكام صادر همين قانون

و ذيصالح دانسته است شده   اين قـانون از تعيـين55همچنين در ماده. از طرف مراجع قانوني

.، بحث شده است»هزينه هاي پيش بيني نشده«بودجه تحت عنوان اعتبار در قانون

اوالً بـراي تـأمين: آيـد اينكـه آنچه از بررسي مواد قانون محاسبات عمومي بـه دسـت مـي

و دستگاه  و ديگر مراجع ذيصالح عليه دولت هاي اجرايي راهكارهـاي محكوم به احكام محاكم

گس،ثانياً. قانوني پيش بيني نموده است  و دستگاه اين راهكارها نسبتاً هـاي اجرايـي در ترده بوده

مي  به راحتي از،ثالثاً. توانند از آنها استفاده نمايد صورت تمايل  با وجود اينكه ايـن قـانون بعـد

و توقيف اموال دولتي بـه تـصويب رسـيده و عدم تأمين به دولت قانون نحوه پرداخت محكوم

و درآمـد  كه متخصص در امور بودجه و تهيه كنندگان آن  هـاي دولتـيو هزينـه دسـتگاه است

م اند، نه تنها هيچ اشاره بوده به قانون انـد كـه اند، بلكه هيچ ضرورتي هـم نديـده ور ننمودهزباي

و سازمان  به احكام محكوميت دولت هاي دولتي مهلت تعيين نمايند، بلكـه براي اجراي محكوم

و بر عكس روش  و راهكارهايي براي پرداخت در نظر گرفته اند به اجراي ها  درچند ماده اشاره

و توقيـف. اندحكم نموده و عـدم تـأمين بنابراين چون قانون نحوه پرداخت محكوم به دولـت

حداقل در قسمت مربوط به داشتن مهلت اجـراي حكـم بـه(15/8/1365اموال دولتي مصوب 

و نيم بعد از سال صدور حكم  ا)ميزان يك سال سـت، بـا، مفاداً مغايرقانون محاسبات عمـومي

به ماده  بـه عـالوه سـكوت در مقـام بيـان خـود. اين قانون، نسخ ضمني شده است140توجه

كه قانون .گذار نظري بر دادن مهلت خاص نداشته استبهترين دليل بر اين است

 رسـد در پيـشنهاد قـانون نحـوه پرداخـت محكـوم بـه دولـت بـه نظـر مـي،عالوه بـر آن

و ناشي از موارد خاصي بوده است وگرنه اگر قرار باشد مهلـت هايي صورت گرفت ناهماهنگي ه

و تخصصي مربوطه كـه(خاصي براي دولت براي اجراي حكم تعيين شود بايد در قانون اصلي

مي) قانون محاسبات عمومي است .شدتعيين

به ماده همچنين در اين زمينه مي هـاي مـالي مـصوب قانون نحوه اجراي محكوميت2توان

به گونه 1377سال  اي اسـت كـه ظـاهراً در مـورد اشـخاص نيز اشاره كرد، هر چند اين قانون

به اينكه هيچ اشاره  به اسثنائات نكـرده اسـت، قرينـه حقيقي است، ولي باتوجه اي قـوي بـر اي

و عدم وجود امتياز براي اشـخاص حقـوقي حقـوق تأكيد قانون  گذار براي اجراي فوري احكام

.عمومي است

قانون نحوه پرداخت محكوم،(يد تاكنون كسي شك در اعتبار قانون مورد بحث هر چند شا

و توقيف اموال دولتي  و عدم تأمين و غريب) به دولت و اعالم نسخ آن به نوعي عجيب نكرده

مي  به نظر و تفسير فوق الذكر به واقعيت نزديكتر باشـد، بـا ايـن تصور شود، ولي رسد استنباط



و راهكارها اجراي  169 احكام مدني عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي، موانع

به گسترد م وجود با توجه و با فرض اينكه قانون منسوخ نمي باشـد، بـه زبوگي عمل به قانون ر

.پردازيمادامه بحث با بيان جزئيات بيشتري مي

 اشخاص حقوقي حقوق عمومي مشمول قوانين مورد بحث-2
ها شهرداري-2-1

و غيرمنقـول متعلـق بـه شـهرداري به منع توقيف اموال منقـول هـابه صراحت قانون راجع

و براي پرداخـت وجـوه، فقط اموال شهرداري 1361مصوب سال  و توقيف نبوده ها قابل تأمين

ها يا اوراق اجرايي ثبتي يا مراجع قانوني ديگر تحت شرايطي تـا محكوم به احكام قطعي دادگاه 

يك سال فرصت دارند، بنابراين اشخاص حقـوقي ديگـري كـه ممكـن اسـت وظـايف مـشابه 

و استثناء قانوني بهره منـد نخواهنـد بـود شهرداري داشته باش   در ايـن مـورد. ند، از اين فرصت

و وظايف آنها چيزي شبيه شهرداري توان دهياري مي كه كار هـا ولـي در محـدوده ها را مثال زد

به اين قـانون چنانچه دهياري در حق شخصي محكوم گردد نمي، بنابراين.كوچكتر است  تواند

.استناد نمايد

به شهرداري همچ كه وابسته ها هستند ولـي داراي شخـصيت حقـوقي نين اشخاص حقوقي

و بطور مستقل اداره مي مستقل مي  توانند مشمول عنوان شهرداري باشند، مـثالً شوند، نمي باشند

و  و پخـش آسـفالت باشـد اگر شهرداري فالن شهر، شركتي تأسيس نمايـد كـه كـار آن توليـد

اما در شـهرهاي. هاي قانوني مذكور استفاده نمايدتواند از فرصتمحكوميتي حاصل نمايد، نمي 

به گستردگي كار در داخل خـود بزرگ شهرداي  و با توجه به نحو احسن ها براي انجام وظايف

و تشكيالت مختلفي را با تعيين اساسـنامه داخلـي سـازماندهي مـي  نماينـد، شهرداري، سازمان

سـازمان خـدمات موتـوري،:ي داشـته باشـند مثـل بدون اينكه شخصيت حقوقي مستقل واقعـ 

و فضاي سبز، سازمان آرامـستان  و سازمان پاركها رسـد ايـن در ايـن مـوارد بـه نظـر مـي ... هـا

مي  به شكل تخصصي تر فعاليت اداره حقـوقي قـوه. نمايندتشكيالت همان شهرداري است اما

:ده استكرقضائيه در يك نظريه اين چنين اعالم نظر 

م«  يك استثناء بر قاعده عمومي است، لـذا 1361ها مصوب نع توقيف اموال شهرداري قانون

هـاي هاي تابعه شـهرداري صـد درصـد هـم متعلـق بـه شـهرداري با فرض اينكه اموال سازمان

ص 1383حسيني،(» گرددصاحب سهم باشد، مشمول اين قانون نمي  به نظر مي)91، رسد منظـور كه

و مستقل واقعي نظير شركت هاي داراي شخصيت حق سازمان  هـاي تابعـه شـهرداري وقي كامل

به پيشنهاد وزارت كشور، اليحـه اصـالح. باشدمي به ذكر است كه اخيراً هيأت وزيران بنا الزم

به مجلس شوراي اسـالمي تقـديم قانون منع توقيف اموال شهرداري  و به تصويب رسانده ها را
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به موجب آن، دهياري كر كه و سازمان ده است م هاي تابعه شهرداري ها ر زبـو ها مـشمول قـانون

.خواهند شد

و مؤسسات دولتي-2-2  دولت
و توقيف امـوال دولتـي و عدم تأمين به دولت با فرض اينكه قانون نحوه پرداخت محكوم

به 1365مصوب سال  و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقي دولتي  داراي اعتبار باشد

و فقـط دو دسـته از ايـن اشـخاص را شـامل مـييمعني اعم نمـ : گـردد كـه عبارتنـد از گـردد

و مؤسسات دولتيوزارتخانه .ها

و هاي دولتـي، بانـك شركت،بنابراين هـا، مؤسـسات انتفـاعي دولتـي مثـل سـازمان بنـادر

دريانوردي، مؤسسات غيردولتي از قبيل سازمان جمعيت هالل احمر، سازمان تأمين اجتمـاعي، 

هـاي ماننـد شـركت) كه ممكن است قبالً هم دولتي بوده باشند(هاي عمومي غيردولتي شركت

و شركت  و فاضالب شهري به هيچ وجه نمي آب توانند مشمول قـانون هاي توزيع نيروي برق،

و ارگان. مذكور باشند  توانند تحت شمول اين قانون هاي انقالبي هم قاعدتاً نمي همچنين نهادها

.قرار گيرند

و وقانون مديريت خدمات كـشوري ضيح مطلب اينكه بر اساس قانون محاسبات عمومي تو

م و وضعيت اشخاص مـاده دو قـانون. مـشخص شـده اسـت زبوربرخي قوانين ديگر، تعريف

و  و ماده يك قانون مديريت خدمات كشوري محاسبات عمومي  مـاده سـه قـانون وزارتخانـه را

. موسسه دولتي راتعريف كرده اند خدمات كشوريماده دو قانون مديريتومحاسبات عمومي

مـاده چهـار قـانون مـديريتو شركت دولتي نيز در ماده چهار قـانون محاسـبات عمـومي

. تعريف شده استخدمات كشوري 

 مـاده سـه قـانون مـديريت خـدمات كـشوريوهمچنين ماده پنج قانون محاسبات عمومي

ا و مؤسـسات عمـومي.ندموسسه ونهادعمومي غيردولتي راتعريف نموده قانون فهرست نهادها

و مؤسسات عمومي غيردولتي موضـوع 19/4/1373غيردولتي مصوب   با الحاقات بعدي، نهادها

.رااحصاءنموده استتبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومي

و به دولت گـذار قـرار گرفتـه موضوع حكم قـانون... آنچه در قانون نحوه پرداخت محكوم

و مؤسسات دولتي است مثلنهاست وزارتخا  در: ها و ترابري يـا ادارات وابـسته آن وزارت راه

و سازمان  و پرورش هاي كشور، سازمان تربيت هاي وابسته آن در استان استانها، وزارت آموزش

و  و شهرسـتانها و ادارات آن در اسـتانها و ادارت وابسته به آن، سازمان محيط زيـست ... بدني

 17/11/1380 مـورخ10655/7قوه قضائيه در اين زمينـه طـي نظريـه شـماره اداره كل حقوقي

و شركت دولتي بـه ترتيـب در مـادتين«: اظهارنظر كرده است كه 4و3تعريف مؤسسه دولتي



و راهكارها اجراي  171 احكام مدني عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي، موانع

 ذكر شده است، قانون نحوه پرداخت محكـوم بـه1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب

و توقيف امـوال دولتـي مـص و عدم تأمين و1365وب دولت  منحـصراً شـامل وزارتخانـه هـا

و مخارج آنها در بودجـه كـل كـشور منظـور مـي كه درآمد و بـه مؤسسات دولتي است گـردد

و مخارج آنها در بودجه كـل شركت و بنيادها تسري ندارد، هر چند درآمد و نهادها هاي دولتي

و توسعه قضايي قوه قضائيه،(» كشور منظور شده باشد ص1386معاونت حقوقي ،431(.

 ايـن 23/4/1371 مـورخ 72466اداره كل حقوقي قوه قـضائيه در نظريـه مـشورتي شـماره

و توليـدي وابـسته بـه نهادهـاي دولتـي، شـركت«: چنين نظـر داده اسـت  تمـامي هـاي دولتـي

آب تهـران، هـالل احمـر، سازمان و حقوقي هستند نظير سـازمان هايي كه داراي استقالل مالي

هاي ملي شده، شركت مخابرات، اداره كل خدمات درمـاني، نهادهـا ومؤسـسات عمـومي بانك

 نظير كميته امداد امـام 1366غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

و امثـال آنهـا،)ره(خميني بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، بنياد امور مهـاجرين جنـگ تحميلـي

و مشمول قانون نحوه  و عدم تـأمين به دولت توقيـف امـوال دولتـي مـصوب پرداخت محكوم

ص 1383حـسيني،(» نيستند 1365 و البته اين نظر با اين تلقي كه منظور آن، شركت)92، هاي دولتـي

و مطابق قانون است .مؤسسات عمومي غيردولتي است صحيح

و حقـ وقي هـستند بنـا بـه زيرا مؤسسات دولتي نظير دانشگاهها كـه داراي اسـتقالل مـالي

.باشندتصريح قانون مورد بحث مشمول حكم آن مي

و آنهـا را هـم بعضي از حقوقدانان شركت هاي دولتي را هم جزء مؤسسات دولتي دانـسته

و روديجـاني،(اند تحت شرايطي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت دانسته  ، 1385مردانـي

كه با توجه به تعا.)211ص م در حالي ـ ريف قانوني هر يك از اصـطالحات و بـا توجـه بـه زب ور

به هيچ وجه اين  و محاسـباتي مقررات جاريه و نيز ضـوابط مـالي و از نظر قانوني طور نيست

 متعدد از قانون محاسبات عمـومييگردد، مواد گاه شركت دولتي مؤسسه دولتي تلقي نمي هيچ

.120تا79،86،95،98،99،100،106اين موضوع را روشن كرده است از جمله مواد

كه مصوب سال روزنامـه( هيأت وزيران اسـت1372عالوه بر آن مفاد آئين نامه اموال دولتي

مي نمايد)18/7/1372 مورخ 141525رسمي شماره  به عنـوان نمونـه مـاده. خالف استنباط فوق را ثابت

كه به استناد ماده  محاسبات عمومي وضع شده است، قانون)122(هشت آئين نامه اموال دولتي

و شركت وزارتخانه«: مقرر كرده  قـانون110هـاي دولتـي در اجـراي مـاده ها، مؤسسات دولتي

به منظور انجام تعميرات ضرورييتوانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط مي  خاص را

به صورت اماني منتقل مي كه و پرداخت هزينه اموالي و همچنين اسـتفاده مطلـوب از شوند آن

مي.»آن تعيين نمايند  هـاي دولتـي شود اگر منظور مؤسسات دولتي، شـركت همچنانكه مالحظه

 هاي دولتي بـود؟ همچنـين در ايـن مـورد مـاده دو همـين هم بود چه نيازي به تصريح شركت 
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د«: آئين نامه در مقام تعريف اموال دولت مقرر كرده است كـه امـوالي اسـت كـه» ولـت امـوال

مي توسط وزارتخانه  و مؤسسات دولتي خريداري به تملـك ها به هر طريق قانوني ديگر شود يا

مي  به ذكر است در اين ماده قبالً شركت. آيددولت درآمده يا در هاي دولتي نيز ذكـر شـده الزم

كه با ديگر مواد آئين  و مواد قانون محاسبات عمومي نيز همخـواني بود و بـر ايـن نامه  نداشـت

 اصـالح5/9/1374 مـورخ 15081-10836به موجب تـصويبنامه شـماره1374اساس در سال

آن26ماده. گرديد كه در مورد اخذ سند مالكيت امـوال غيرمنقـول كـه تـا  همين آئين نامه نيز

و مؤسسات دولتي را مكلف كرده است كه ظرف زمان سند آن صادر نشده است، وزارتخانه ها

كه امالك شركت دو  به اخذ سند به نام دولت اقدام نمايند، در حالي هاي دولتي بـه سال نسبت

به نام دولت  نه مي شود همچنين مقـررات ديگـري در ايـن زمينـه قابـل. نام خود شركت ثبت

)1380 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سـال69از جمله ماده(استناد است 

به نظر مي . الزم به تشريح آنها نباشدرسدكه

الزم به ذكر است كه در زمان حكومت قانون آئين دادرسـي مـدني سـابق كـه دولـت را از

ده كـه كـر اي اعـالم هزينه دادرسي معاف كرده بود ديوان عالي كشور طـي رأي وحـدت رويـه 

و شخصيت حقوقي جداگانه، مـشمول عنـوان شركت هاي دولتي به علت داشتن بودجه مستقل

و بايد هزينه دادرسي بپردازند لت نميدو .)31-1، صص 1369ابوالمحمد،:ك.ر(باشند

 هاي قوانين مورد بحث شرايط استفاده از فرصت-3
هادر مورد شهرداري-3-1

و نيز آئين نامه مالي شهرداري در قانون شهرداري ها هيچ تـصريحي در مـورد چگـونگي ها

و  و احكام مراجع قضايي و. قانوني وجود ندارد اجراي آراء البته ايـن مقـررات نـسبتاً قـديمي

و اغلـب امـور در حيطـه وظـايف   مربوط به زمـاني اسـت كـه شـهرها آنچنـان توسـعه نيافتـه

و كارگران شهرداري شهرداري و منازعـه ها بوسيله كاركنان و در نتيجه اختالف مي شد ها انجام

ميبا شهرداري .آمدها كمتر بوجود

هـا شـهرداري...«متن ماده واحـده» مقررات«ي از نويسندگان عنوان نموده اند كه واژه بعض

و يا اوراق اجرايي ثبتـي يـا  به احكام قطعي صادره از دادگاهها به محكوم مكلفند وجوه مربوط

و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محـل اعتبـار بودجـه  اجرايي دادگاهها

و سال مورد  به شـهرداري» مقدورات«.»پرداخت نمايند... عمل كه و آن را از اين جهت  است

به بهانه عدم اجازه مقدورات مـالي اجـراء ننمايـد، مـورد انتقـاد قـرار اختيار مي  دهد احكام را

ص 1375مدني،(اند داده ص 102، .)215 به نقل از مرداني،



و راهكارها اجراي  173 احكام مدني عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي، موانع

به منع و غيرمنقـول متعلـق بـه شـهرداري ماده واحده قانون راجع هـا، توقيف اموال منقول

كه شهرداري  كه حكم قطعـي تكليف كرده ها احكام قطعي را در سال مورد عمل يعني در سالي

و در صورت عدم امكان بايد در سال بعد حكم را اجرا نمايند .صادر شده است، اجرا نمايند

به متن تبصره ماده واحده كه مقرر كرده كه شهرداري بـا«: است با توجه چنانچه ثابت شود

به مدت يك سال از خدمتكرداشتن امكانات الزم از پرداخت دين استنكاف  ده است، شهردار

مي» منفصل خواهد شد  رسد شهرداري اگر به هر طريقي بتواند حكم را اجرا نمايد، بايدبه نظر

و مسايلي از قبيل اينكه مثالً حكم  و اين كار را انجام دهد مربوط به فالن طرح بوده كـه اعتبـار

و مانند اين، قابل پذيرش نخواهد بود، چون اجراي حكم به هر  به اتمام رسيده است بودجه آن

و تخلف محسوب نمي  و از هر محلي صورت گيرد مطابق قانون بوده گردد، ولـي عـدم روشي

.اجرا در واقع تخلف است مگر اينكه داليل عدم اجرا قوي باشد

و سـال بعـد نكته به سال مـورد عمـل كه اشاره به متن ماده  قابل توجه ديگر اينكه با توجه

مي كر يعني سالي كـه قبـل از آن حكـم قطعـي صـادر(رسد با حلول سال بعد ده است، به نظر

و نمي) گرديده است  كه در طول تمام سال شهرداري بايد حكم را اجرا نمايد تواند عنوان نمايد

توان اين استنباط را نيز مطابق قانون دانست ولي بايد بـه گرچه مي باشد، مي داراي فرصت اجرا 

و) ماده واحده( اين مقررات، اصل بر فوريت اجراي حكم است، ثانياً،داشت اوالً خاطر  استثناء

بنابراين بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، يعني بـا حلـول سـال جديـد بايـد بـه. خالف اصل است 

و بـراين اسـاس، محكوم له اجازه  و حكـم اجـرا گـردد  داد كـه اقـدامات اجرايـي را پيگيـري

و كمترين مدت اجرا براي شهرداري مثالً صدور حكـم له خوشبينانه ترين حالت براي محكوم

را اجرا نمايـد، در ايـن حالـت قطعي در اواخر سال است كه شهرداري بايد اوايل سال بعد آن 

. براي شهرداري نخواهد داشتتوان گفت كه قانون آنچنان نفعيمي

و مؤسسات دولتي-3-2 در مورد وزارتخانه ها
و توقيـف و عدم تأمين به دولت در خصوص شرايط مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم

:باشداموال دولتي نكاتي چند قابل توجه مي

و مخـارج-3-2-1  شرط استفاده مؤسسات دولتي از فرصت قانوني اين اسـت كـه درآمـد

به نظر مي به اين دليل بوده است كه آنها در بودجه كل كشور درج شده باشد، رسد اين موضوع

به ناحق استفاده كند، بلكه فقط مؤسـساتي بتواننـد  و نهاد دولتي نتواند از اين قانون هر مؤسسه

كه اوالً  و مخارج آنها در بودجه كل كشور آمده است، محـدوديت،استفاده كنند  هـا چون درآمد

و نهـاد دولتـي يـا عمـومي خـود را واجـد،و تنگناهاي قانوني بيشتري دارند، ثانياً  هر مؤسسه

و ساير مراجع مانع تراشي كند و براي اجراي حكم دادگاهها اما بايد دانست. شرايط تلقي نكند



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 174

به ماده يك قانون محاسبات و باتوجه در حال حاضر بودجه نويسي تغييرات زيادي كرده است

و شركتمي عمومي كه بـه نـوعي دولتـي محـسوب توان گفت تمامي مؤسسات و نهادهايي ها

و نهادهاي عمومي غيردولتي كمك بگير از دولت در قانون بودجـه مي و حتي مؤسسات گردند

م اي خاص مي داراي رديف بودجه  و شرط و قيد ر به نوعي خاصيت خود را از دست زبوباشند

به صرف اينكـه نـام.)117-118صص،1384امامي،:رك(داده است همچنين داوير اجراي احكام نبايد

و هزينه آن در قانون بودجه ذكر شده باشد، آن  و درآمد را دستگاه اجرايي در قانون بودجه ذكر

و برنامـه ريـزي كه از سازمان مديريت سـازمان(مشمول قانون بدانند، ظاهراً رويه بر اين است

و بودجه  مي يا نهاد) برنامه گردد، بدون اينكه ابتدا اصـوالً بررسـي گـردد آيـا جايگزين استعالم

محكوم عليه مدعي شمول قانون، جزء وزارتخانه يا مؤسـسات دولتـي هـست يـا خيـر، آنگـاه 

و هزينه محكوم عليه در بودجه كـل كـشور  استعالم گردد، يعني صرف اينكه تأييد شود درآمد

.باشدآن نميدرج گرديده است، دليل شمول قانون بر 

 وزارتخانه يا مؤسسات دولتي محكوم عليه بايد محكوم بـه را از محـل اعتبـارات-3-2-2

و در صورت عـدم امكـان بايـد از محـل اعتبـارات و سال قبل تأمين نمايد بودجه سال جاري

و تعهدات بالمحل  به ديون و) ماده هشت قانون محاسبات عمومي(مربوط و يـا از هـر طريـق

به كار گرفتـه نه ديگر آن وسيله ممك كه تمام اين امكانات قانوني را پرداخت نمايد، در صورتي

تـوان از فرصـت قـانوني شوند ولي نهايتاً امكان تهيه محكوم به وجود نداشته باشد، آنگـاه مـي 

طي نامـه اينكه به صرف ابالغ اجرائيه دفاتر حقوقي دستگاه. استفاده نمود  اي مراتـب هاي دولتي

به هيچ وجـه قـانوني شمول قان  و عدم امكان اجراي حكم را اعالم نمايند ون بر دستگاه اجرايي

و مسئوليت آور است .نبوده

و اعتبـار بسياري از فعاليت-3-2-3 و مؤسسات دولتي داراي بودجـه يهاي وزارتخانه ها

 شـود، بايـد بـه علي االصول حكمي هم كه در مورد آن صـادر مـي،باشد، بنابراين مشخص مي

و و تعهـدات قـراردادي كه كليه ديون و اصل بر اين است راحتي از آن محل قابل تأمين باشد،

و بودجه غيرارادي مربوط به  و بودجه پرداخت گردد، مگر اينكه اعتبار  آن، از محل همان اعتبار

و چيزي باقي نمانده باشد و(مربوطه بابت همان موضوع مصرف البته در يك شـرايط صـحيح

 چنانچـه بودجـه،، بنـابراين) بايد بودجه طـرح جوابگـوي تمـام جوانـب طـرح باشـد ايده آل 

اختصاص داده شده به مصرف ديگري رسيده باشد يا عمـداً يـا از روي غفلـت يـا بـه جهـات

به حكم صادره غيرقابل تأمين اعالم شود، مسئول مربـوط قابـل تعقيـب خواهـد ديگر، محكوم 

ج. بود يكي از داليل قيد اين و مخارج آنها در بودجه كل كشور (... گذار مله قانون شايد درآمد

كه محكوميت مربـوط. واحده همين امر باشد در ماده ...) گرددمي منظور ممكن است ايراد شود

و بودجه آن تمام شده باشد، در پاسخ بايد گفـت كـه يـك  كه اصوالً مدت طرح به زماني باشد
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به طرح در نظر بگيـرد، چـون ايـن مدير كاردان، اصوالً بايد بودجه اي هم  براي دعاوي مربوط

.امور هم در واقع از تبعات طرح است

مربـوط بـه(همچنين بايد اضافه كرد احكامي مثـل اسـترداد وجـه ضـمانتنامه ضـبط شـده

و همچنين استرداد وجود كسر شـده اي كـه غيرقـانوني) قراردادهاي پيمانكاري  و وثيقه سپرده

اي  و از تواند مشمول قانون باشد، چون وجوه موضوع اين احكام بـان قبيل نمي تلقي شده است

به مواد  گـذار قانون محاسبات عمومي قاعدتاً بايد موجود باشد بويژه آنكه قانون41و30توجه

م41در تبصره ماده  م زبور قانون و مـوارد و تسريع در رد كليه سپرده ها ر تأكيـد زبـو بر تسهيل

ميمي و مقرر :ارددنمايد

از« و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سـپرده وزارت امور اقتصادي

و تـسهيل در رد كليـه  به طريق مقتضي ديگر موجبات تـسريع و يا حساب تمركز وجوه سپرده

.»سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد

و پيشنهاد-4  نتيجه گيري
به اينكه قانون محاس و مشروح چارچوب عمليـات با توجه بات عمومي نسبتاً به طور جامع

و دريافت  و پرداخت مالي هاي دولتي را مشخص كرده است، هيچ مهلتي از نظـر هاي دستگاه ها

و ساير مراجع قانوني براي بعضي از دستگاه اجراي احكام دادگاه  هاي دولتي قائل نشده است ها

و بلكه بر عكس راهكارهاي مختلفي براي اجر  اي احكام مراجع ذيصالح در نظر گرفتـه اسـت

و بودجه هايي هر ساله براي تمام دستگاه  هاي اجرايي در اين راستا در قوانين بودجـه اعتبارات

مي  به نظر مي شود، و در نظر گرفته و عـدم تـأمين به دولـت رسد قانون نحوه اجراي محكوم

منسوخ باشد، مخصوصاً اينكه موضـوع توقيف اموال دولتي با تصويب قانون محاسبات عمومي 

م  و دادرسي است، از طـرف زبورقانون و مخالف قواعد بديهي قضاوت  يك امر استثنايي است

و مؤسسات دولتي ديگر چنانچه آن قانون را معتبر بدانيم، فقط وزارتخانه در(ها با تعريفـي كـه

م) قانون آمده است  و ايـن دو عنـوان تنهـا گردنـدمي زبورتحت شرايطي خاص مشمول قانون

نه همه آنها، بنابراين در زمان اجرا نبايـد از ايـن بخشي از دستگاه و عمومي هستند هاي اجرايي

و ذكر عنوان در رديف بودجـه در قـانون امر و هر دستگاه اجرايي را با صرف تقاضا  غافل شد

.بودجه ساالنه كل كشور مشمول اين قانون تلقي كرد

عد،از طرف ديگر و چون م اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله فرآيند دادخـواهي اسـت

م و بـه نـوعي بـي اعتبـاري زبوراعمال گسترده قانون به دستگاه قـضايي  موجب كاهش اعتماد

كه متصديان امر نسبت به دستگاه مي گردد، ضروري است هاي مشمول قانون بدون ارائه احكام

مربوطه دسـتور توقـف عمليـات اجرايـي صـادر) يا عامل ذيحساب(گواهي معتبر از ذيحساب 
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به ديون كه حكم از محل اعتبارات مربوط و حتي شايسته است كه از آنها خواسته شود ننمايند

و يـا از محـل اعتبـارات  و خـارج از شـمول  بالمحل يا اعتبارات هزينه هاي پيش بينـي نـشده

و سال و... هاي قبل به پرداخت گردد و محكوم  جزاي تخلف از قانون را يادآوري نمايند، اجرا

و محكـوم لـه در اين صورت مطمئناً بيش از نود درصد احكام اين چنيني اجـرا خواهـد شـد،

و دستگاه  و طـرف سرگردان نخواهد شد را هاي اجرايي بالدليل مـراجعين  هـاي قـرارداد خـود

به اقدام از طريق دادگستري راهنمايي نخواهند و آنگاه او را چندين سال معطلبي جهت نمود

.نخواهند كرد

به اينكه دستگاه هـاي اجرايـي دولتـي راهكارهـاي گونـاگون بـراي از طرف ديگر با توجه

و اجرائيـه مراتـب داشـتن  اجراي احكام دادگستري در اختيار دارند، نبايد به صرف ابالغ حكم

و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي  به اجراي احكام اعالم نمايند، فرصت خود

و اثبات خالف آن  كه قطعاً در اكثـر مـوارد قابـل اثبـات(چون در اين صورت با پيگيري ذينفع

و بررسي موضوع بوسيله مراجع دولتي ناظر بر كار دستگاه) است هـاي از طريق تشكيل پرونده

و كارشناسان رسمي ذيصالح، ممكن است قضيه منجـر بـه اعمـا  و عواقـب آن اجرايي ل كيفـر

كه احساس مسئوليت مـي، بنابراين.گردد گـاه دنبـال نمايـد هـيچ يك مدير يا ذيحساب زيرك

و وكالي دستگاه  و مسئولين يا كارشناسان هاي اجرايي نيز نبايـد اعمال اين قانون نخواهد رفت

و ذي  به مديران و آنان استفاده از اين قانون را ق به عـدم اجـراي را تشوي حسابها توصيه نمايند

به استنباط آنها حكم خـالف حـق تلقـي شـود(حكم نماينـد زيـرا امكانـات كلـي) ولو اينكه

و مؤسـسات دولتـي وجـود دارد حكـم را قابـل اجـرا گوناگون كـه در اختيـار وزارتخانـه   هـا

را همچنين شايسته است قوه قضائيه در ابتدا طـي بخـشنامه. نمايدمي  بـه اي مفـاد فـوق الـذكر

ذي مراجع ذي و سپس در جهت نسخ صريح قانون از طريق مبادي ربط اقدام ربط اعالم نمايد

كه كمك شاياني به . ختم سريع پرونده ها خواهد بودنمايد

و مأخذ  منابع
و مـسئله شخـصيت«)1369( ابوالحمد، عبدالحميد،.1 پيرامون يك رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عـالي كـشور

د و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره»ولتحقوقي .25، نشريه دانشكده حقوق

.، چاپ اول، تهران، نشر ميزانكليات حقوق مالي،)1384( امامي، محمد،.2

و محاسباتي،)1382( حجتي اشرفي، غالم رضا،.3 و مقررات مالي ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گـنج مجموعه كامل قوانين

.دانش

سي.4 .، چاپ دوم، تهران، انشارات نگاه بينهقانون اجراي احكام مدني در رويه قضايي،)1383(دمحمدرضا، حسيني،

مجموعـه» تكامل معكوس در خصوص تعيين تكليف وضعيت حقوقي احكـام قطعـي«،)1385( سهرابي اسمرد، يعقوب،.5

.مقاالت حقوقي كانون وكالي تبريز، مجموعه پنجم، تبريز، كانون وكالء

.، جلد اول، چاپ نهم، تهران، انتشارات دراكآئين دادرسي مدني،)1384(س، عبداهللا،شم.6
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.، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانشاجراي احكام مدني،)1375( مدني، سيدجالل الدين،.7

.، چاپ هفتم تهران، انتشارات سمتحقوق اداري،)1381(، مؤتمني طباطبايي، منوچهر.8

.، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات فكرسازانشرح جامع قانون اجراي احكام مدني،)1386( مهاجري، علي،.9

و انقالب شرح قانون آئين دادرسي مدني دادگاه،)1381( مهاجري، علي،.10 ، جلـد اول، چـاپ سـوم، تهـران، هاي عمومي

.انتشارات گنج دانش

و رودي جاني، محمد مجتبي،.11 » استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجـراي احكـام مـدني«،)1385( مرداني، نادر

ص) 193و 192شماره پياپي( دوره جديد24و23مجله شماره .221 تا 209كانون وكالي دادگستري مركز،

و توسعه قضايي قوه قضائيه،.12 و مقررات،)1386( معاونت حقوقي تهران،، جلد اول، چاپ دوم، مجموعه تنقيح شده قوانين

.انتشارات روزنامه رسمي

.، چاپ سوم، تهران، انتشارات مؤسسه كيهانانديشه هاي قضايي،)1370( نوبخت، يوسف،.13

: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

.2شماره، 1386سال»)بررسي سياست جنايي كشورهاي غربي(مشاركت مردم در فرآيند كيفري«

و اختيـارات«.1، شماره 1387، سال»گذاري جمهوري اسالمي ايران مشاركت مردم در قانون« اقتدارات

، 1388، سـال»حقـوق مؤديـان ماليـاتي«.3، شماره 1387 سال،»دستگاه مالياتي در حقوق مالياتي ايران 

و نهادهاي عمومي غير دولتي«.1شماره .4، شماره 1388سال» نظارت مالي بر مؤسسات


