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 . بیان مسئله 1

ترینموضوعاتحائزهایعمومیومنابعطبیعییککشورازمهممدیریتاموالوثروت

برکسیاهمیتمحسوبمی پیشرفتیکجامعه و ازحیثتوسعه اهمیتمنابعمذکور شود.

همچنیندرنظربرخ یازاساتید،حقوقمالیوازجملهوصولمالیاتدرزمرهپوشیدهنیست.

قبلاز6951:16انواعحقوقفردیذکرشدهاست)بوشهری، (.درگذشتهنهچنداندوروتا

انقالب نهضتوقوع و یاهایرهاییها پادشاه اختیار عمومیدر مدیریتمنابع دنیا، بخشدر

اباالترینشخصتصمیم استحصالیاگیردرکشوربوده ازحیثنحوه اینموضوعمهم، ست.

هاوکردومدیریتمنابععمومیصادقاست.باوقوعانقالبوصولدرآمدهاونیزنحوههزینه

بخشدربرخینقاطدنیادرقرنهجدهمومبارزهباتضییعحقوقاشخاصوهایرهایینهضت

و گسترشآثار و شهروندان حقوق سطححمایتاز جهان،ارتقای نقاط سایر به تبعاتآن

گذاریمدیریتمنابعمالینیزدراغلبکشورهاازاختیارمطلقپادشاهخارجوبهمجالسقانون

منتقلشدتانمایندگانمنتخبملتدراینرابطهاقدامبهمداخلهواتخاذتصمیمنمایند.

جنبش در اهدافموردنظر یکیاز سویدیگر، انقالباز و تفکیکقواهایها شده، یاد

باشد.هدفنظریهتفکیکقواجلوگیریازخودسریقدرتعمومی،تقسیمداخلیقدرتومی

آزادی حقوقو استتا توسطیکدیگر کنترلآن قوایمنتسکیو،هایشهروندانحفظشود.

ابیانویژههریکازقوارحاکمدریککشوررابهسهقوهمقننه،مجریهوقضائیهتقسیموکار

کردهاست.

مشخصیبوده درکشورایرانمدیریتمنابعمالیازگذشتهتاکنوندارایسازوکارنسبتاً

مندمالیهعمومیوایجادتشکیالتماندهحکایتازوجودمدیریتنظاماستواسنادتاریخیباقی

جنبشمشروعیتعخواهی،وقوباشد.درایرانهمزمانباگسترشافکارآزادیالزمبرایآنمی

وتصویبقانوناساسی،موضوعتفکیکقواومدیریتمنابععمومیواردباالترینسندقانونی

هجریشمسی،قوای6387کشورشد.باوقوعجنبشمشروطیتوصدورفرمانمشروطهدرسال

گانهمشخصشدهوتصویببودجهکشوردرنظارتوکنترلمجلسشورایملیقرارگرفتسه

قانوناساسی36و61،71،68ایکهاختیاراتپادشاهدراینزمینهمحدودشد)اصولگونههب

پسازپیروزیانقالباسالمیایراننیزبحثتفکیکقواونحوهتصویببودجهدر6مشروطه(.
                                                                                                                                                                                                        

،مخارجومصارف71گذاریدراختیارمجلسشورایملیاستوبرابراصلقانوناساسیمشروطه،قانون61.برابراصل6
همانقانون،هرگونهجرحوتعدیلبودجهمنوطبه36و68سلطنتیبایدبرابرقانونباشد.همچنینمطابقبااصولدستگاه
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 )مصوب محاسباتعمومی قانون در همچنین گرفت. قرار اشاره مورد اساسی (،6911قانون

کردوتفریغآنموردتوجهقرارونیوسایرموضوعاتمربوطبهبودجهونحوههزینهتعاریفقان

گیرد.می

درحالحاضرباتوجهبهشیوهتفکیکقوادرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانووجود

گانهونهادهاوساختارهایصاحبصالحیتدیگردراینقانون،بررسیحدودوثغورقوایسه

آنهاباموضوعتصویببودجهکلکشورقابلتأملبودهودرایننوشتارموردبررسیقرارارتباط

گیرد.اینتحقیقبردوفرضیهزیراستواراست:می

مجلس-الف مرکباز که ایران اسالمی جمهوری مقننه قوه بودن رکنی دو به توجه با

ظیفهتطبیقمصوباتمجلسباقانونوباعنایتبهاینکهواستشورایاسالمیوشوراینگهبان

اساسیوموازیناسالمیدرنهایتباشوراینگهباناستوهمچنینباتوجهبهعملکردشورای

قانوناساسیواینکهقانون631و73،57مذکور،نظریاتوتفاسیراینشورادررابطهبااصول

قابلاعتراضیارسیدگیدرمرجعیابدومصوبمجلسپسازتأییدشوراینگهباناعتبارمی

در مقننه اختیاراتقوه میزان نیستلذا اجرایآن گریزیاز عبارتدیگر به و دیگرینبوده

به استو برخوردار باالیی نسبتاً سطح از تصویببودجه زمینه در مجریه قوه با رغممقایسه

هایاجراییدولت،توازنوتخصصیبودنمباحثمالیوبودجهوارتباطمستقیمآنبابرنامه

بهنفعقوهمقننهمی دربحثقوهقضائیهنیزمالحظهخواهدشدکهقوهمذکورتعادلقوا باشد.

گونهاختیاریدراینرابطهدرنزدفعالیتخاصیدرزمینهتصویببودجهنداردودرواقعهیچ

باشد.اینقوهموجودنمی

مطابقتتفکیکقو-ب عدم به توجه شیوهبا با جمهویاسالمیایران نظام ایحاکمدر

سایر ونظارتبودجهنیزمنطبقبا اجرا تفکیکقوایمرسومدرسایرکشورها،نحوهتصویب،

نمینظام وبودجههایتفکیکقوا بودجه نظام درحیطهباشدبهنحویکه تنها نه ریزیکشور

ارهایدیگرینیزبهموجبقانوناساسیدرصِرفقوایمجریهومقننهنیستبلکهنهادهاوساخت

اینفرایندمداخلهداشتهویااثرگذارند،بهنحویکهاحتمالتقویت،تضعیفیاتعطیلکارویژه

باشد.گانهدراینرابطهمحتملمیهریکازقوایسه

انواعشیوه بهبررسیتعریفبودجه، رریزی،اصولحاکمبهایبودجهدراینپژوهشابتدا

نظام در تصویببودجه و تهیه نحوه و تفکیکقوا سپسموضوع و شده پرداخته و... بودجه
                                                                                                                                                                                                        

 روزقبلازاتمامهرسالبرایسالآیندهحاضرباشد.67هابایدوبودجههریکازوزارتخانهتصویبمجلسبوده



69زمستان،75،شمارهنوزدهمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 121
 

 

هر تاثیرگذاریبرکارویژه در فقیه وظایفواختیاراتوالیتمطلقه جمهوریاسالمیایران،

گانهونیزحدودوظایفواختیاراتهریکازقوایمذکوردراینزمینهونحوهیکازقوایسه

گذاریآنهابریکدیگرموردبررسیقرارگرفتهاست.وتأثیرارتباط
 

 . شیوه متفاوت تفکیک قوا در نظام جمهوری اسالمی ایران2
جمهوریاسالمیایرانبحثتفکیکقوایسه نظام هفتممورددر و اصلپنجاه در گانه،

انج به فقیه والیتمطلقه تحتنظر قوایمذکور استلیکن گرفته وظایفوپذیرشقرار ام

خودمی سایرکشورهاکارویژه تفکیکقوایمرسومدر با اینسیستمتفکیکقوا لذا پردازد،

قوای یکاز هر کارویژه اساسی، قانون اصول سایر و اصلمذکور برابر البته متفاوتاست.

استلیکنسایهسه دیگریمشخصشده یکنسبتبه نظارتهر اختیاراتو حدود و گانه

گونهوالیتم به فقیه جایگاه،طلقه این سوی از صادره احکام یا اقدام هرگونه استکه ای

دهد.بدیهیاستحدودوظایفواختیاراتونقشوتأثیرعملکردسهقوهراتحتتاثیرقرارمی

باشد.اینمقامدرفرایندتصویبقوانینبودجهکلکشورنیزحائزاهمیتمی


ی  مللهه قهیه در تاییرگااری بر کارویهه رر یک ا  . وظایف و اختیارات وال3

 گانه  قوای سه

 قهیه مللهه والی  حکومتی احکام ارمی . 1-3

قانوناساسی،والیتفقیهبرسهقوهوسایرارکانکشوراشرافوتسلطداردو75برابراصل

دی،اجتماعی،سیاسی،هایاقتصاامکانصدوراحکامسیاسیوحقوقیازاینطریقدرتمامزمینه

گانهوسایرارکانونهادهایکشورمکلفبهرعایتاینباشدوقوایسهفرهنگیو..میسورمی

آنمی عملمطابقبا انجام و حکومتیقابلاحکام تاکنوناحکام موجود، رویه نظر از باشند.

گونهکهمالحظههایمختلفازسویمقاموالیتفقیهصادرشدهاست.همانتوجهیدرزمینه

ونیزسایروظایفواختیاراتقابلتوجهاینمقامدراصولدیگرقانون75شود،وجوداصلمی

گذاریوو...حکایتازنقشوجایگاهاینمقامدرسیاست666،651،655اساسینظیراصول

راهبریکالنکشوردارد.


 مجمع تشخیص مصلح  نظاممشورت با  رای کلی نظام پس ا  . تعیین سیاس 2-3

هایکلینظامپسازمشورتبامجمعقانوناساسی،تعیینسیاست666اصل6براساسبند



 121جایگاهتصویببودجهدرنظامجمهوریاسالمیایرانباتأکیدبرتفکیکقوا
 

مقرراتنظارتبر6تشخیصمصلحتنظامازوظایفواختیاراترهبریاست.برابرتبصرهماده

ایکلیهمقاممعظمرهبری(،سیاست67/1/6981هایکلینظام)ابالغیحسناجرایسیاست

سیاست ازسویرهبریبهموجببندهایینظام؛ قانوناساسیتعیین666ازاصل6استکه

شود.می

نییتعبریمبن،یاساسقانون666اصل3و6یدربندهایرهبراراتیواختفیتوجهبهوظابا

ومصلحتنظامصیمجمعتشخبامشورتازپسرانیایاسالمیجمهورنظامیکلیهااستیس

 گانههایکلینظامبرقوایسهتاثیرسیاستمزبور،یهااستیسینظارتبرحسناجرانیهمچن

گذاری،اجرایقانونونظارتبرآن،هابرفرآیندقانونواینسیاست استیقانونپشتوانهیدارا

ازسویهریکازقوایسه ورعایتآنها افکنده الزامسایه اینحیتوضدر باشد.آورمیگانه

حسندراستذکربهالزممطلب کلییهااستیساجرایمقرراتنظارتبر مصوب)نظام

رعا،(مجمع31/63/33 لزوم تصومزبوریهااستیستیبه سنواتنیقوانبیدر دیتأکیبودجه

 است. مطابقشده یهابودجهبرنامهوقانونخصوصبهمقرراتونیقوان"اینمصوبه؛3ماده

قوانمیتنظیکلیهااستیدرچارچوبسدیبایسنوات دینبایموردچیومقرراتدرهنیشود.

یقوادرمسئولمقاماتهیکلمقرره،همان66و9درموادنیهمچن.باشدیکلیهااستیسریمغا

درنظامیکلیهااستیسیاجراولمسئیعمومیونهادهامایصداوسمسلح،یروهاینگانه،سه

مربوطیهامجموعهریزبهاجرایبرارایابالغیهااستیساندموظفوباشدیمهمربوطدستگاه

ارسالمجمعبهبیتصوازپسبالفاصلهراخودمصوباتهیکلازنسخهکیودهبهخودابالغکر

".ندینما


 رای کلی نظام . نظارت بر حسن اجرای سیاس 3-3

.استحقوقیوشرعیماهیتدارایحکومتلاعمابررهبرینظارتاساسی،قانونمنظراز

استمطلقایننظارت(57)اصلفقیهمطلقهوالیتبهگذارقانونیحازنظرقلمروباتوجهبهتصر

بندموجببه،موضوعینتوجهبهابا(.6936:38یمی،)سلتابدنمیبررامحدودیتیهیچگونهو

یاراتواختیفازوظانظام،کلیهایسیاستاجرایحسنبرنظارتاساسی،قانون666اصل3

تفویضدررهبری)امکانمزبور666اصلانتهاییقسمتباتوجهبهرهبریمقام.استرهبری

هایتسیاساجراینظارتبرحسن6955درسال،(دیگریبهخوداختیاراتووظایفبرخی
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مصوبهبرابرراستانیادرزینمجمعوکردهتفویضنظاممصلحتتشخیصجمعمبهرانظامکلی

قراریبازنگرمورد6939سالدرمصوبهنیا.کندیمنیمقرراتمربوطهراتدو67/1/81مورخ

شودیمیقبلمصوبهنیگزیجاسالنیادریدیجدمصوبهوگرفته ر؛یاخمصوبه5مادهبرابر.

اعالموصولطرحیاسالمیمجلسشوراسیرئ» موظفاستپساز و مجلس،حیلواها در

..خصوصبهحیلواوهاطرحیبررسبا.همزماندیاطالعمجمعارسالنمایازآنهارابرایانسخه

یمحتوازینظارتمجمعنونیسیکم،یاسالمیآنهادرمجلسشورایبعدراتییبودجهوتغقانون

نظارتونیسیکم.ندکیمیبررسمصوبیکلیهااستیسبارتیآنهاراازنظرانطباقوعدممغا

مورد)حسبرمنطبقیغایریمغاکهرایموارد مجمعیشورابهندیبیمیکلیهااستیسبا(

مجمعندگانینمارفت،یعدمانطباقراپذایرتیمغا؛هممجمعکهیصورتدر.دینمایمگزارش

وکنندیممطرحمجلسربطیذیهاونیسیکمدررا(مورد)حسبانطباقعدمورتیموردمغا

مطابقنگهبانیشوراماند،یباقانطباقعدمورتیمغامجلسیینهامصوبهدراگرتاًینها

«.کندیمنظراعمالمصلحتصیتشخمجمعنظراساسبرشیخوفیوظاواراتیاخت

ایرتیمغااعالموصیتشخحالهردرمقررات،نیاموجببهشود،یممالحظهکههمانگونه

باشد.هایکلیابالغی،برعهدهمجمعمیسیاستبامقرراتونقوانیرتیمغاعدم
 

 . حل معضالت نظام ا  طریق مجمع تشخیص نظام4-3

ازنیستحلقابلعادیازطرقکهنظاممعضالتقانوناساسی،حل666اصل8برابربند

نظاماقدامبهرفعمصلحتمجمعتشخیصرهبریاستورهبریازطریقواختیاراتوظایف

نماید.باتوجهبهبندمزبور،چنانچهدرفرایندتصویبواجرایبودجهدرروابطقوایمعضلمی

مانندمواردیکهسه طریقعادیقابلحلنباشد ایناختالفاز و اختالفیحاصلشود گانه

سالآیندهبرایتصویببهدولتمطابقباقانون،اقدامبهارائهالیحهمتممبودجهیاالیحهبودجه

ضرورت اقتصادیو شرایط به توجه با مواقعیکه در یا و نکند هایمجلسشورایاسالمی

تغییرکلیاتبودجهملحوظبودهلیکنقوهمجریهاقدامیدراینرابطه حادث،امکاناصالحیا

معمولننماید،مراتبازاینطریققابلبررسیواتخاذتصمیمخواهدبود.


  گانه  سه  روابط قوای  و تنظیم  اختالف  . حل5-3

قوایسه بین ارتباط در موثر موارد از دستگاهیکی سایر و اختالفاتگانه حاکمیتی، های
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دراینرابطهباتوجهبهذیلاصل وچگونگیرفعآنهاست. مبنیبرقابل666حادثمیانقوا

م مقام اختیاراترهبری، سالتفویضبودنبرخیاز ماه مرداد حکمبه6936عظمرهبریدر

برابراینحکم،تشکیلهیأتعالیحلاختالفوتنظیمروابطقوایسه گانهراصادرکردند.

بهنحومطلوبتنظیمو را الزماستمسئوالنعالینظام،خوددرتعاملبایکدیگر،روابطقوا

هیأتمذکوربهعملآورند.اختالفاتاحتمالیرارفعکنندوکمالهمکاریرابا


 . سایر وظایف و اختیارات6-3

اصل اختیاراتمصرحدر وظایفو سایر مذکور، موارد بر اساسینظیر666عالوه قانون

پرسیو...برنحوهفرماندهیکلنیروهایمسلح،اعالنجنگوصلح،بسیجنیروها،فرمانهمه

منعیاگانهموثراستوهرگونهابعملکردقوایسه تکارعملمخالفازسویقوایمذکوررا

کند.محدودمی



 بودجه کل کشور تصویب عالی انهالب قررنگی در  . تأییر شورای4
بینینشدهبلکهتاسیسباعنایتبهاینکهتشکیلشورایمذکورصراحتاًدرقانوناساسیپیش

راترهبریبودهوبرابرنظرصریح،ازاختیا6656)والیتمطلقهفقیه(و75آنباتوجهبهاصول

ازسویرهبریتعیین نیز واعضایشورا شود بایداجرا مصوباتاینشورا )ره( حضرتامام

شوندلذادرحالحاضرشوراییادشدهدارایوظایفواختیاراتقابلتوجهیدررابطهبامی

میسیاست کشور فرهنگی مسائل هدایت و گذاری شورای اهمیت زمینهباشد. در شده یاد

7/3/86مورخ6319/96/86ایاستکهشوراینگهباننیزدرنظریهشمارهگذاریبهگونهقانون

تواندبرخالفمصوبهشورایعالیقانوناساسی،عنوانکرده؛مجلسنمی75وبهاستناداصل

بدیهیاستمسائلفرهنگیبیانقالبفرهنگیطرحیاالیحه باطبامسائلارتایتصویبکند.

باشد.دراینرابطهسابقاًتصمیماتیازسویاینشورااتخاذشدهکهمالیوبودجهکلکشورنمی

هایِفرهنگیِعنواننمونه،تصویبسیاستباشد.بهدرصورتاجرادارایبارمالیقابلتوجهمی

اعطایمرخصیو قابلذکرافزایشجمعیتکشورومقرراتآنمبنیبرپرداختپاداش، ...

هرچند مقاموایراناسالمیجمهوریبنیانگذارتاکیدموردشورااینمصوباتاجرایاست.

ومصوباتاینازبرخیاجرایکشور،درآمدیمنابعکمبودبهتوجهبالیکنداردقراررهبری
                                                                                                                                                                                                        

.هایناشیازآنرابرعهدهخواهدداشت:...رهبرمنتخبخبرگان،والیتامروهمهمسئولیت665.اصل6
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ازموردحسب)زموردنیاالیحهیاطرحارائهوالزممالیمنابعتأمینمستلزمکهقانونبهآنتبدیل

با.استنپذیرفتهانجامتاکنونباشد،می(دولتهیأتیااسالمیشورایمجلسنمایندگانسوی

اتخاذدرگانهسهقوایوموصوفعالیشورایبینالزمهماهنگیموضوع،اینبهتوجه

مکنممزبورشوراینظارتی،مرجعنبوددلیلبهآنکهخاصهنماید،میضروریمشابهتصمیمات

6933میبدی،میرمحمدیوالهام)شودخارجخودصالحیتحدودازاست :657 عبارتبه(.

بودجهبارابطهدرآنتصمیماتاجرایچگونگینیزوشوراایناختیاراتووظایفحدودبهتر،

دادهاثرترتیببایدرابطهایندرشورامصوباتبهسویکاز.باشدمیمواجهابهامباکشورکل

اینباشد،داشتهفرهنگیمسائلازبخشیبودجهکاهشیاافزایشبرنظرشورااینچنانچهوشود

بهتوجهبااعتباراتمصرفدیگر،طرفازلیکنشودرعایتدیگرقوایتوسطبایدموضوع

حوزهایندرصالحیتاختالفلذااستقانوندرآنبینیپیشبهمنوطاساسیقانون79اصل

.نیستپذیرامکانمربوطهضوابطبهتوجهبدونبودجهکاهشیاافزایشودهبومشهود

 

 . نهش مویر تصمیمات شورای عالی امنی  ملی بر بودجه کل کشور5
وتمامیتاسالمیازانقالب،پاسداریمنافعملیمنظورتأمینقانوناساسی،به651برابراصل

زیرتشکیلجمهورباوظایفرئیسریاستبه"ملیامنیتعالیشورای"،ملیوحاکمیتارضی

شود:می

ازطرفشدهتعیینکلیهایسیاستکشوردرمحدودهامنیتی-دفاعیهایسیاستتعیین*

رهبری؛مقام

اطالعاتیسیاسیهایفعالیتنمودنهماهنگ* درارتباطواقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،

؛امنیتی-باتدابیرکلیدفاعی

.وخارجیداخلیباتهدیدهایمقابلهکشوربرایومعنویمادیازامکاناتگیریبهره*

گانهوسایرمقاماتکشوری،دهندهاینشوراکهازروسایقوایسهترکیباعضایتشکیل

شد،حکایتازعدمتعلقاینشورابهقوهخاصیبالشکریواشخاصمنتخبازسویرهبریمی

جمهورباعضویتسایرافرادقوهمجریه)مسئولاموربرنامهوبودجهودارد.بهنحویکهرئیس

رایبوده69رایازمجموع1مربوط(درمجموعدارایوزرایخارجه،کشور،اطالعاتووزیر

باشندودرنهایتبارأیمی1مجموعدارایوافرادمنصوبیامنتخبازسویرهبرینیزدر
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 مقننه، الزمرایمزبورکاملمی69رأیرئیسقوه کهصورتیدرهرچنداست،ذکربهشود.

لیکنبودخواهدمتغییردولتهیأتاعضاتعدادباشند،وزراازنفرچندمربوطوزیرمورد،حسب

شورااینمصوباتچونمزبور،669اصلذیلدرمقررصراحتبهاینکهبهتوجهباحالهردر

تأثیرتواندنمیکابینهاعضایازبیشتریتعدادحضورلذااجراستقابلرهبریمقامتائیدازپس

شورااینتعلقعدمترتیب،هربهوباشدداشتهشورااینتصمیماتاجرایقابلیتبرایتوجهقابل

.باشدمیمحرزخاصیقوهبه

 حدودمیهرچنداینشورا باشدو امنیتداشته تواندشوراهایفرعینظیرشورایدفاعو

قانونمصوبمجلستعیینمی را هاینمایدلیکنسایهسیاستوظایفواختیاراتاینشوراها

کند.گیریشورایعالیامنیتملیومصوباتمجلسسنگینیمیکلینظامبرهرگونهجهت

هایدفاعیوامنیتیکشوروتشکیلرابطهباتعیینسیاستوظایفواختیاراتشورایمذکوردر

تائیدازاالجرابودنمصوباتاینشورا)پسگانهازیکسووالزمآنباحضورروسایقوایسه

قوایسه هریکاز کارویژه شورایعالیامنیتملیدر امکانورود منزله به ورهبری( گانه

باشد.نظارتمیاالجراباامکانتصویبضوابطالزم

بهره شورا، این وظایف از بایکی مقابله برای کشور معنوی و مادی امکانات از گیری

-هایاقتصادیو...درارتباطباتدابیرکلیدفاعیتهدیدهایداخلیوخارجی،هماهنگیفعالیت

یمشخصامنیتیاست.باتوجهبهاینکهترکیبشورایمزبوردرقانوناساسیبهصورتفرابخش

می اجرا قابل رهبری معظم مقام تائید پساز مصوباتآن و دارایشده شورا این لذا باشد

تواندآنرابودجهکلکشوربودهیامیاجرایوتصویبتدوین،مراحلایدرهایبالقوهظرفیت

در شورا این چنانچه است بدیهی دهد. قرار خود شعاع گانهسهمراحلبارابطهتحت

االجراییداشتهباشدنحوهحلمصوباتالزم(بودجهدرموردنظراحکامتصویبباالخص)مزبور

بهنظر فرایندتصویببودجهازسویمجلسشورایاسالمیقابلبررسیاست. اینتعارضبا

بهرهمی امکان بودجه، تصویب فرایند در مذکور شورای مجلسشورایرسد توان از گیری

هموضوعاتموردنظرخودراباتوجهبهوظایفواختیاراتاینشورااسالمیوهدایتبودجهب

داراباشد.دراینصورتمجلسشورایاسالمیدربرابرمصوباتشورایمذکورمنفعلخواهد

پسازتائیدمقامرهبری بودخاصهآنکهبهصراحتمقرردرانتهایایناصل،مصوباتشورا

آننیزجزبامصوبهشورایعالیامنیتملیوسیرمراحلقابلاجراستوامکانتوقفاجرای
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قانونیمربوطهوجودندارد.



 . قرایند تصویب بودجه ا  منظر قوه مجریه6
بهدستیابیدرراجامعهتمشیتامورنیزومقرراتقوانین،اجرایوظیفهمجریهقوهچندهر

قانونمقدمهدروداردبرعهدهورکشپیشرفتوتوسعهجملهازاساسیقانوندرمقرراهداف

وروابطبهوصولجهتاسالمیمقرارتوقوانیناجرایبارابطهدرآنویژهاهمیتبهاساسی

واساسیقانوناصولبهتوجهباالوصفمعاست،شدهاشارهجامعهبرحاکمعادالنهمناسبات

چندانیعملاختیارازسمجلدربودجهتصویبوبررسیزماندرقوهاینعادی،قوانین

باشدنمیبرخوردار الیحهبررسیزماندربودجهوبرنامهباالخصسازمانومجریهقوهالبته.

توضیحاتارائهبهوداشتهحضوراسالمیشورایمجلسوتلفیقکمیسیونجلساتدربودجه

بودجهقانونتصویبروندبرموضوعاینتأثیروکندمیاقدامدولتمواضعازدفاعومربوطه

تصویببرنمایندگاناکثریتارادهچنانچهاستدادهنشانتجربهلیکننیستانکارقابل

اگرحتیبودنخواهدمصوباتتصویبازمانعدولتحضوروتوضیحاتاینباشد،موضوعی

بهوجهتبا.کنداثباترامصوبهموضوعبودنغیرکارشناسیبتواندکارشناسیتوضیحاتبادولت

مرجعیدولت،آنکهخاصهداردقرارمجریهقوهبهنسبتبرتروضعیتیدرمقننهقوهموضوع،این

قانوناجرایبرنظارتدادگاهفقدانباونداردمجلسغیرکارشناسیتصمیماتبهاعتراضبرای

باشده،یادمطالبرغمبه.داردادامههمچنانفرآینداینایراناسالمیجمهورینظامدراساسی

تدوینوشودمیانجاممجریهقوهدراساسیقانون73اصلبرابربودجهتدویناینکهبهتوجه

حاضربحثباارتباطبیرابطهایندرتوضیحاتیارائهلذااست،مقننهقوهدرآنتصویبمقدمه

.باشدنمی

یمانندامریکاکهدرآنهایریاستقوهمجریهدرایران،یکرکنیاستامانهبهشیوهنظام

شودبلکهدرایراناعمالقوهمجریهجزدرجمهور،رئیسحکومتوکشورمحسوبمیرئیس

جمهورووزرااموریکهقانوناساسیآنهارامستقیماًدراختیاررهبریقراردادهازطریقرئیس

قوهرابرعهدهداشته(.رهبر،قسمتمهموعمدهقدرتواختیارحکومتدرسه16است)اصل

باشد)اسدیان،گانهقراردارد،لذارهبریبخشیازقوهمجریهیاسایرقوانمیودررأسقوایسه

قانوناساسی،بودجهکلکشورپس73(.درزمینهتدوینبودجهکلکشور،برابراصل53:6939
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.الزمبهتوضیحاستشودازتصویبدولتبهصورتالیحهبهمجلسشورایاسالمیتقدیممی

جمع هایاجراییهمهسالهازکوچکترینواحدبندیبودجهدردستگاهازنظرفرآینداجرایی،

شود.تنظیموتدوینالیحهبودجهخودمستلزمفرآیندتخصصیوهایاجراییشروعمیدستگاه

بهاینمنظوردرقانونبرنامهوبودجه)مصوبپیچیدهمی مانبرنامهوبودجه(ساز6976باشد.

بهره با اینسازمان شد. پیشایجاد جهتتهیه را اقداماتالزم تخصصی، توان نویسمندیاز

دهد.برابرقانونبرنامهوبودجه،نهاددیگریتحتعنوانشورایاقتصادالیحهبودجهانجاممی

دهد.ازجملهجاممیبینیشدهکهوظایفمختلفیرادرراستایتدوینالیحهبودجهاننیزپیش

هایهایاقتصادیواجتماعی،اظهارنظرنسبتبهبرنامهوسیاستهامشیاینوظایف،بررسیخط

مشیتنظیمبودجهکلکشوروبررسیبودجهکلکشوربرایطرحدرهیاتعمرانی،تعیینخط

وزیرانقابلذکراست.

وهمجریهدرفرآیندتصویببودجهدرادامهحدودوظایفواختیاراتهریکازارکانق

شود:ارائهمی


 جمهور  رئیس ویهه اختیارات -الف

631برابراصل اموراداریورئیس»قانوناساسی؛ جمهورمسئولیتاموربرنامهوبودجهو

اصل«.تواندادارهآنهارابهعهدهدیگریبگذارداستخدامیکشوررامستقیماًبرعهدهداردومی

تنظیممذکور کهدر یعنیبرنامهوبودجهواموراداریواستخدامیرا دوموضوعمهم، اداره

برعهدهرئیسخط الزمبهذکرمشیوبرنامهدولتتاثیربسزاییدارند، جمهورقراردادهاست.

باشد.ازاستازنظرمطالعهتطبیقی،اصلمذکوردرقوانیناساسیسایرکشورهادارایمشابهنمی

631بهعنواناصل6918قانوناساسیدرسالظرپیشنیهتاریخینیزاصلیادشدهدراصالحیهن

بهقانوناساسیاضافهشدهاست.نحوهتدوینایناصلبهنحویاستکهاختیاراتوسیعیدر

تدوین رئیساجرایوحوزه به میبودجه اعطاء باجمهور بودجه،تدویناینکهبهتوجهکند.

کهدولتهیأتدربودجهالیحهتنظیمبرایجمهوررئیسلذااست،بودجهتصویبهمقدم

دفاعجهتدولتنمایندهمعرفیهمچنینومجلسبهآنتقدیمداردونیزعهدهبرراآنریاست

است،ذکربهالزم.داردتوجهقابلاثرالیحهاینتصویبفرآیندبرمجلس،دربودجهالیحهاز

در(بعدیاصالحاتباوزیران،هیأت6918مصوب)دولتهیأتداخلینامهآیین95مادهبرابر
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ریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیسبودجه،متممواصالحیهوسالیانهبودجۀلوایحازدفاع

 کشوربودجهوبرنامهسازمانرئیسوجمهوررئیسمعاونحاضرحالدر)کشور عنوانبه(

نیابتبهرااموراینانجاموکندمیصحبتدولتاعضاینظراتکنندهاهنگهمودولتنماینده

درتواندمیجمهوررئیسموضوع،اینبرعالوه.داردبرعهدهوزیرانهیأتوجمهوررئیساز

قرارنگهبانشورایایرادموردکهنظاممصلحتتشخیصمجمعبهمجلسمصوببودجهارجاع

فرآینددرباشد،نشدهتأمینشوراآننظرمجلس،درمجددبررسیازپسنهایتدروگرفته

مصلحتتشخیصمجمعداخلینامهآیین37مادهبرابر.باشدموثرایبودجهچنیننهاییِتصویب

(6951مصوب)نظام درطرحقابلزیر،مراحلطیازپسمصلحتتشخیصبهموضوعات»،

اندمجمع شود،میفرستادهنگهبانشورایبهاظهارنظریبرااسالمیشورایمجلسمصوبه:

بهراخودنظردهد،تشخیصاساسیقانونیاشرعموازینخالفراآنچنانچهنگهبانشورای

کندمیاعالماسالمیشورایمجلس باوبودباقیخودنظربراسالمیشورایمجلسچنانچه.

نتیجهدرونکردتامینرانگهبانشوراینظرنظام،مصلحتگرفتننظردرضمنرای،اعالم

فرستادهمصلحتتشخیصمجمعبرایاسالمیشورایمجلسطرفازمصوبهآمد،پیشتعارض

«.بخواهدمجمعازرامصوبهرسیدگیتواندمینیزجمهوررئیسشود،می

جمهورواگذارکردهصالحیتواختیاروسیعیدراموربودجهرابهرئیس631هرچنداصل

 شود:ستلیکنایناصلحداقلازچندجهتوبهشرحذیلمحدودمیا

هایظرافتوابهاماتنیزدارای631واصلنیستمطلقزمینهایندرجمهوررئیساختیار  -

اجرایمربوطهجهتقانونتدوینلذا(6983:368همکاران،وطوقآقایی)استخودخاص

.باشدموردنیازمی631اصل

جدیداجراییدستگاههرگونهایجادکشوری،خدماتمدیریتقانون667مادهبههتوجبا -

.استاسالمیشورایمجلستصویببهمنوطمجریهقوهسویازرابطهایندر

هایویژهکارازآنتفریغنهایتدروبودجهاجرایبرنظارتکشور،کلبودجهتصویب -

.شودمیمحسوبمقننهقوهخاص

مورخ7611/36/58شمارهو65/9/6951مورخ385شمارهتفسیریظراتنازمستفاد -

مصوببودجهقانوندرجزئیاصالحاتوبودجهارقامدرتغییرنگهبان،شورای31/7/6958

طرحموجببهواسالمیشورایمجلسسویازنشود،کالنارقامدرتغییرموجبچنانچه
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.استامکانپذیرنمایندگان

اجازهوجاییجابههرگونهمصوب،اعتباراترعایتبرمبنی6اساسیقانون79صلابهتوجهبا -

الحاققانون5مادهدرنمونه،عنوانبه.استگذارقانونمجوزیاتصویببهمنوطاعتباراتمصرف

برنامهوبودجهسازمانبه6939مصوبدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخی

ریالیپرداختپیشتأمینجهتذیربط،اجراییدستگاهپیشنهادبهتاشدهدادههکشوراجاز

جاییجابهبهنسبتکنندمیاستفاده(فاینانس)خارجیمالیتأمینتسهیالتمنابعازکههاییطرح

هردرطرحهراعتبار٪96سقفتاکاهشوایسرمایههایداراییتملکهایطرحاعتبارات

قانون331ماده(ل)بندمفادرابطههمیندرهمچنین.کنداقدامذیربطفصلقالبدرودستگاه

 .استتوجهقابلاعتباراتازبخشیجاییجابهجهتدولتبهاجازهبرمبنیتوسعه،پنجمبرنامه


 . ریأت و یران، محل تصویب الیحه بودجه و انجام تغییرات در قانون بودجه7
کلیهلوایحدولتبایدبهتصویبهیأتوزیرانبرسدوالیحهقانوناساس51برابراصل ی،

باشد.عالوهبرالیحهبودجه،هرگونهاصالحقانونبودجهبودجهنیزازاینموضوعمستثنینمی

تصویبهیأت نیازمند باشد، همراه بودجه قانون کالن ارقام تغییراتدر با چنانچه مصوبنیز

دولتاستوانجامچنینمواردیبهصورتارائهطرحازسویوزیرانوارائهالیحهازسوی

باشد.پذیرنمینمایندگانمجلسامکان

توجهبهآیین جمهوریانامهداخلیمجلسشورایاسالمی،الیحهبودجهازطریقرئیسبا

ویتقدیممجلسمی ازسویدولتنماینده بودجه تغییردرالیحه بدیهیاستهرگونه شود.

آیینمنوط همچنینبرابر هیأتوزیراناست. تصویبدر طرحو داخلیهیأتدولت،به نامه

هیچیکازنمایندگاندولتدرموضعدفاعیا هنگامطرحلوایحدرمجلسشورایاسالمی،

اظهارنظرحقاظهارمطلبیبرخالفالیحهدولتراندارند.

ذاربهموجبقوانینمختلف،امکانگعالوهبرنقشهیأتوزیراندرتصویببودجه،قانون

قانونتنظیمبخشیازمقررات86و53تغییراتمحدوددرارقامیادستگاهاجراییذیربط)مواد

قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالی66مالیدولت(ویامدیریتبودجهحوادثغیرمترقبه)ماده

(رابرایهریکازوزیرانقائلشدهقانونتشکیلسازمانمدیریتبحرانکشور63دولتوماده
                                                                                                                                                                                                        

هادرحدوداعتباراتهمهپرداختشودوداریکلمتمرکزمیهایخزانههایدولتدرحساب:کلیهدریافت79.اصل6
.گیردمصوببهموجبقانونانجاممی
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است.

دروزرانقشمهمترینبتوانشایدمزبور،مواردبرعالوه نوعیبهکهبودجهقانونتغییررا

دراختیاراین.کردمالحظهجاریقوانینباشد،درمیمصوببودجهاصالحدرقانونیمداخله

یامجلسبهبودجهمکملیامتممارائهامکانهمنزلبهکهبودجهپذیریانعطافاصلمبنایبرواقع

.باشدمیاستوار،(99-6936:93باقری،وپورالفت)استمجریهقوهسویازاعتباراتجاییجابه

.استذکرقابل(6986مصوب)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون53مادهرابطهایندر

وهاوزارتخانههزینهفصولوهابرنامهازیکهرهزینهاعتبارافزایش"ماده؛اینموجببه

هزینهفصولوهابرنامهدیگرکاهشمحلازساالنه،بودجهقوانیندرمنظوردولتیمؤسسات

نشود،حاصلتغییریدستگاهآنایهزینهاعتباراتجمعدرآنکهبهمشروطذیربط،دستگاه

ریزیبرنامهومدیریتسازمانتأییدواجراییاهدستگمقامباالترینپیشنهادبه%96تاحداکثر

اجازهمرکزیاجراییهایدستگاهبه»قانون؛همان86مادهبرابرهمچنین"باشد.میمجازکشور

تابعهاداراتبهراخودمصوبایهزینهاعتباراتاز%66تاحداکثرلزوم،موارددرشودمیداده

اعتباراتصورتایندرودهنداختصاصهستند،استانیبودجهنظاممشمولکههااستاندر

یاپیشنهادبهبناموردهردرمربوط توسطذیربطمرکزیاجراییدستگاهمقامباالترینوزیر

وبرنامهحسببروکسرمذکوراجراییدستگاهبودجهازکشورریزیبرنامهومدیریتسازمان

«.شدخواهداضافهمربوطهمحلیاجراییدستگاهایهزینهاعتباراتبههزینهفصول



 مصوب بودجه تغییر . سا مان برنامه و بودجه، ا  تنظیم الیحه بودجه تا8
وبرنامهسازمانبه(6976مصوب)کشوربودجهوبرنامهقانوندربودجهتدویناولیهوظیفه

ازدفاعگفته،پیشمواردواستبودجهتصویبمقدمهنیزبودجهتدوینوشدهواگذاربودجه

سازمانایناختیاردرمجلسنیزمصوببودجهدرتغییراتبرخیانجامومجلسدربودجهالیحه

کمیسیونجلساتدربودجهالیحهبررسیزماندرسازماناین.استآنتأییدبهمنوطیابوده

مواضعازدفاعومربوطهتوضیحاتارائهبهوداشتهحضوراسالمیشورایمجلسصحنوتلفیق

همچنین.نیستانکارقابلبودجه،قانونتصویبروندبرموضوعاینتأثیروکندمیاقدامدولت

توضیحاتارائهبودجه،تصویبوبررسیدرسازماناینحضوراهمیتحائزتأثیراتدیگراز

اقناعدرتالشوبودجهالیحهدرنمایندگاناصالحییاجدیدپیشنهاداتطرحزماندرالزم
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اینحضورتأثیراتدیگرازهمچنین.استغیرمنطقیمواردتصویبازجلوگیریدرنمایندگان

ذیلشرحبهمجلسداخلیآیینقانون369ماده3تبصرهمفادبودجه،تصویبزماندرسازمان

یجاداجهتتلفیقکمیسیوناعضایانتخابیههایحوزهبهمربوطپیشنهادات»باشد؛میتوجهقابل

در.استممنوعبودجهتلفیقکمیسیوندرهاطرحعنوانتغییریااعتباراتافزایشیاجدیدردیف

وکتبیصورتبهبودجهالیحهبهرسیدگیحیندرکشوربودجهوبرنامهسازمانکهصورتی

سومدوباموضوعکند،تأییدراانتخابیههایحوزهبهمربوطمواردافتادگیقلمازیااشتباهرسمی

«.استتصویبقابلتلفیقکمیسیونرأی

وبودجهتصویببارابطهدرسازماناینغیرمستقیمتأثیرونقششده،یادمواردبهتوجهبا

رئیسمذکور،631اصلبهتوجهباالبته.شودمیمشاهدهمصوببودجهتغییربرآنمستقیمتأثیر

بهراآنتواندمیونداردسازماناینبهبودجهوبرنامهامورواگذاریادارهبرضرورتیجمهور

کند.واگذاردیگری
 

 را . قرایند تصویب بودجه ا  منظر قوه مهننه، اختیارات و محدودی 9
 اسالمی شورای مجلس نامحدود و محدود . اختیارات1-9

تأثیربهنیزتاسمیآدامحتیوداردطوالنیقدمتاقتصادی،عملکردبرنهادهااثربهتوجه

کشورهایباراکشورهاازبرخیتوسعهعلتکهزمانیوبودواقفکشورهاتوسعهدرنهادها

دانستمیآننهادهایوقوانینماهیتراتوسعهاینعلتکرد،میبررسیدیگر وی،تعبیربه.

:6936ی،نسبتنیکو)استشدهترعنوانمهمچوبوسنگزغالازقوانینصنعت،پیشرفتبرای

616 مشهودبودجهقانونتصویبدرگذاریقانوننهادتأثیرونقشموضوع،اینبهتوجهبا(.

شورایواسالمیشورایمجلسازمتشکلگذاریقانوننهاداینداخلی،حقوقدر.باشدمی

باشدمینگهبان اسالمیشورایمجلسطریقازمقننهقوهاعمالاساسی،قانون78اصلبرابر.

ابالغقواسایربهاجراجهتقانونیمراحلطیوتصویبازپسآنمصوباتگیردوصورتمی

نگهبانشورایوجودبدوناسالمیشورایمجلساساسی،قانون39اصلبرابرهمچنین.شودمی

.نداردقانونیاعتبار

استبهنحویکهریزیدارایروابطاساسیباپارلمانازدیدگاهتاریخینیزبودجهوبودجه

هایمالیاتیوتنظیمروابطمالیدولتومردمبودهانگیزهاولیهتشکیلپارلمانجلوگیریازتعدی

کنندگانمالیات،است.باتوجهبهنقشوجایگاهپارلماندربرقراریارتباطبیندولتوپرداخت
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هایدولت،تقویتنظامنظارتوهایدولتوانطباقآنبامنافعملی،نقدانتخابارزیابیانتخاب

،حضورپارلماندرفرایندتصویبواجرایبودجهقابلدرک…پاسخگوییدراجرایبودجهو

باشدکهاست.دراینرابطهدومقولهحقوقوحدودمجلسدرتصویببودجهقابلبررسیمی

)شبیری ندارد وجود مفصلآنها اینمجالفرصتیبرایارائه در 6981نژاد، به13-53: الزم .)

توضیحاست،حدوداختیاراتقانونیقوهمقننهدرتغییرواصالحبودجهپیشنهادیدولتکهدر

(:96-6987:33باشد،بهشرحذیلاست)کردبچه،کشورهایمختلفمتفاوتمی

دجههادرالیحهبواختیاراتنامحدود؛کهبهمنزلهامکانتغییرکاملدرآمدهاوهزینه-الف

بدونمشورتباقوهمجریهاست.

اختیاراتمحدود؛اختیارتغییرارقامبودجهدرقوهمقننهدرمحدودهمشخصیقراردارد.-ب

مجلسهیچ در بودجه الیحه تغییرات انجام معتقدند برخی نداردهرچند مرزی و حد گونه

سنواتیدرایرانباتوجهبهرسدنحوهتصویبقانونبودجه(،لیکنبهنظرمی6987:13)کردبچه،

شود.اصولقانوناساسیوتفاسیرشوراینگهباندراینمحدودهقرارداردکهدرذیلبیانمی

بودجهالیحهتغییردرآننامحدوداختیاراتیاومجلساختیارعدمایران،اساسیحقوقدر

برابرطرفیکاززیرا(6939:93خسروی،برزگروخواهنجفی)شودواقعقبولموردتواندنمی

درنیزمجلسوشدهواگذارمجلسبهبودجهالیحهبررسیصالحیتاساسی،قانون73اصل

نمایندگانکهایبودجهبرایمعتقدندبرخی.دهدمیانجامآندرزیادیتصرفاتودخلعمل،

پسشناخت،مسئولوانتنمیراجمهوررئیساند،کردهاعمالگستردهتغییراتآندرمجلس

تاباشدمجریهقوهاقتصادیهایبرنامهوهاسیاستکنندهبیانکهباشدایگونهبهبایدتغییرات

6933نژاد،فاضلی)باشدفراهمزمینهایندرجمهوررئیسپاسخگوییامکان طرفاز(.571:

بهمنوطکشورکلبودجهتصویبوگذاریقانوندرمجلسصالحیتاینکهبهتوجهبادیگر

شرعیموازینرعایتحدود،اینجملهازو(56اصل)استاساسیقانوندرمقررحدودرعایت

ایران،اساسیحقوقدرلذاباشدمی...و(75اصل)قوااستقالل،(53اصل)اساسیقانوناصولو

واصولیترعابامجلسکهنحویبهرسدمینظربهپذیرشقابلمحدوداختیاراتالگوی

.داردرابودجهالیحهتغییرامکاناساسی،قانوندرمقررضوابط

هابهشرحذیلقابلذکراست:برخیازاینمحدودیت

 زمینهدرنمونهعنوانبه.اساسیقانوندرمقررنهادهایوقواسایرصالحیترعایتبهالزام
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شرحبهمجریهقوههایالحیتصسایرواساسیقانون631و73اصولرعایتبودجهمسائل

است؛الزمگفتهپیش

 اساسی؛قانوناصولوکشوررسمیمذهببامغایرقوانینتصویبامکانعدم

 هایکمیسیونبهآزمایشیگذاریقانونتفویضاستثنایبهگذاریقانونتفویضامکانعدم

قوهبهدولت،بهوابستهودولتیموسساتها،سازماناساسنامهدائمیتصویبواگذاریوداخلی

؛(11-6939:13اسدیان،)مجریه

 مجلسسویازکشورکلبودجهبارابطهدرطرحارائهامکاناساسی،قانون73اصلبرابر

7611/36/58شمارهو65/9/6951مورخ385شمارهتفسیرینظراتبرابرهمچنین.نداردوجود

کلبودجهدرکهنحویبهبودجه،درمندرجامارقدرتغییرنگهبان،شورای31/7/6958مورخ

وآنمتمموکشورکلبودجهلذا.باشدنمیمیسرنمایندگانطرحطریقازبگذاردتاثیرکشور

دولتسویازوالیحهصورتبهبایستمیبودجهارقامدرتغییرمواردغیردرمربوطهاصالحات

شود؛تقدیم

 سویازابالغیکلیهایسیاستبهتوجهرابطه،ایندرمجلسهایمحدودیتدیگراز

دراستشدهابالغوتهیهموضوعیمختلفهایبخشدرکههاسیاستاین.استرهبریمقام

است؛موثرنیزبودجهتصویبفرایند

 مجلسمحدودیتبهتوجهعمومی،مالیهمقرراتتصویبزمینهدرمذکور،مواردبرعالوه

اصالحاتیوپیشنهادهاوقانونیهایطرح»اصل؛اینبرابر.استالزماساسیقانون57اصلدر

هزینهافزایشیاعمومیدرآمدتقلیلبهوکنندمیعنوانقانونیلوایحخصوصدرنمایندگانکه

درآمدکاهشجبرانطریقآندرکهاستمجلسدرطرحقابلصورتیدرانجامد،میعمومی

افزایشدرمجلسمحدودیتموضوع،اینبهتوجهبا.«باشدشدهمعلومنیزجدیدهزینهتأمینیا

عامصالحیتاستثنامواردازاصلاین.استشدهتصریحاساسیقانون57اصلدرکلهایهزینه

بهتصریحواقعدرمذکوراصل(.6936:616همکاران،وحسینی)استگذاریقانوندرمجلس

بینیپیشدرآمدهاباهاهزینهبودنمساویمعنیبهبودجهتوازنواستبودجهتوازنحفظلزوم

)استشده همکاران، 6936حسینیو :611 نظریهبرابراصل،اینمفادرغمبهالوصف،مع(.

پیشنهادهایبهناظراساسیقانون57اصلنگهبانشورای5/63/11مورخ7733شمارهمشورتی

ارائهامکانبودجهالیحهبررسیزماندردیگر،عبارتبه.شودنمیبودجهالیحهدردگاننماین
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نحوهوشودعمومیدرآمدهایکاهشیاودولتهایهزینهافزایشبهمنجرکهپیشنهاداتی

داردوجودباشد،نشدهمعلومنیزکاهشیاافزایشاینجبران اینحجماینکهبرمشروط.

درتغییرموجبنیزونشودنمایندگانطرحبهبودجهالیحهتبدیلبهمنتهیمل،عدرپیشنهادات

ایندرنگهبانشوراینظریههرچند.بگذارد،نگرددتأثیربودجهکلبرکهنحویبهبودجهارقام

اساسیقانون57اصلازنگهبانشورایبرداشتازحکایتلیکناستمشورتیصورتبهزمینه

بهرسیدگیمرحلهدررااصالحییاپیشنهادهرگونهتوانندمینمایندگانآنموجببهکهداردرا

.شودمنجرعمومیهایهزینهافزایشیاعمومیدرآمدتقلیلبهاگرحتیدهند،ارائهبودجهالیحه

بهرسیدگیمرحلهدرنمایندگانپیشنهاداتکردنخارجبانگهبانشورایدیگر،عبارتبه

قواتوازنوتعادلخوردنبرهمحتیوبودجهتوازنعدمبرایرازمینه،57اصلولشمازبودجه

(.6936:613حسینیوهمکاران،)استکردهفراهم(مقننهقوهسودبه)

سایردراساسیقانون57اصلمفادرعایتبهمجلسالزامبارابطهدرنگهبانشوراینظرالبته

تعمیممزبور،57اصلاطالقبهعنایتباضمن،در.استتوجهابلقذیلشرحبهلوایحوهاطرح

.استانتظارموردورسیدهنظربهحقوقیموازینبرمبتنینیزبودجهبررسیبهتفسیرینظریهاین

از»درجعبارت-6»شوراینگهبان؛39/63/36مورخ13513/96/36برابرنظریهتفسیریشماره

لق،برایمدتنامحدودوبدونتعیینمحلوهمچنیندرجعبارتبهنحومط«جوییمحلصرفه

ازمحلاعتباراتمصوب»هایبدونتأمینمنابعونیزدرجعبارت«بینیدربودجهسنواتیپیش»

مربوط » اعتباراتمصوبدستگاه»و محل از جبران« طریق بوده، مالیجدید بار مستلزم اگر

تأمینهزینهجدیدم قانوناساسیمحسوبنمی57ذکوردراصلکاهشدرآمدیا ...-3شود.

باتوجهبهاینکهاصلطرحیاپیشنهادبه«معلومنشدنطریقکاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدید»

قانوناساسیقابلطرحدرمجلسنبودهبنابراینقابلارجاعبهمجمعتشخیص57صراحتاصل

«.باشدمصلحتنظامنیزنمی



 لیدی شورای نگهبان. نهش ک11
قانوناساسی،کلیهقوانینومقرراتوازجملهمقرراتمالیواقتصادی36و1برابراصول

فقهای نیزبرعهده وتشخیصاینموضوع، قانوناساسیباشد موازینشرعیو با نبایدمغایر

می قوهشوراینگهبان شد، عنوان که همانگونه باشد. متشکلاز ایران مجلسمقننه رکن؛ دو
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اینقانون،مجلسشورای39شورایاسالمیوشوراینگهباناست.بهنحویکهبراساساصل

اعتبارنامه تصویب مورد در )مگر ندارد قانونی اعتبار نگهبان شورای وجود بدون اسالمی

انتخاب و اختیاراتشورای1نمایندگان مطالعه از اعضایشوراینگهبان(. حقوقدانان از نفر

مقننهدارایشودکهقوهنگهبانومجلسشورایاسالمیدرفرآیندتدوینبودجهمالحظهمی

قابلتوجهدراینزمینهمی بهنحویکهنهتنهاسرنوشتلوایحبودجهدراختیاراتنسبتاً باشد،

ایجبودجه،نحومستقیمیاغیرمستقیمامکاناثرگذاریبرلواختیاراینقوهاستبلکهاینقوهنیزبه

قابلتغییرآندرمجلسونیزاصالحقوانینبودجهازطریقارائهطرح داردکه هایقانونیرا

مجریهدرقانوناساسیبهنحووسیعوشاملارائهپوشینیست.ازسویدیگروظایفقوهچشم

اعتبارکافیبسیاریازکاالهاوخدماتعمومیدیدهشدهاستکهانجامهمهآنهامستلزموجود

اهمیتاینموضوعزمانیآشکارترمی جمهوردرانجاموظایفخوددرشودکهرئیساست.

باشدلذااینمسئولیتمستلزموجوداختیاراتبرابررهبری،مجلسومردم،مسئولوپاسخگومی

امکاندست قانوناساسیو در موجود سازوکار با استو لمالیالزم در تغییر وایحاندازیو

بودجهویااصالحوتغییرقوانینبودجهتوسطمجلس،اینتعادلوتوازنبینقوایمجریهومقننه

نمی دیده وظایفآنها به توجه تفسیربا نقششوراینگهباندر به نظر با ازسویدیگر شود.

ا حقوقاساسیایران، قانوناساسیدر دادگاه فقدانمرجعینظیر قانوناساسیو مکاناصول

مجریهوجودنداردوایننقاطضعف،موجببروزمقننهتوسطقوهکنترلوبازبینیاقداماتقوه

قوه مقننهمجریهدراعتراضبهمصوباتواقداماتقوهاختالفاتمتعددبیندوقوهومخصوصاً

ایراداتمنتهی اساسیاغلبایناعتراضاتو قانون دادگاه فقدان استلیکنبا نتیجهشده به

مطلوبنشدهاست.

بهعبارتدیگر،وظایفواختیاراتشوراینگهباندراعالممطابقتیاعدممطابقتبودجه

مصوبباموازینشرعیوقانوناساسیازیکسوونظراتتفسیریاینشوراازاصولقانون

کشوردارد.بهو...نقشمهموموثریبرنحوهتصویببودجهکل73،57اساسینظیراصول

کندورسدنظراتنهاییاینشوراتکلیفبودجهکلکشوررامشخصمیایکهبهنظرمیگونه

امکانهرگونهایرادیااعتراضبرنظراتاینشورانیزبهموجباصولقانوناساسیودرشرایط

 باشد.معمولیمیسورنمی

 . تأییر محدود قوه قضائیه در قرایند تصویب بودجه11
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قانوناساسیمشخصشدهاست.دررابطه671حدودوظایفواختیاراتقوهقضائیهدراصل

بهنظراینقوهنقشچندانیبهغیرازارائهبودجهواحکامپیشنهادی فرایندتصویببودجه، با

خودبهقوهمجریهجهتدرجدرالیحهبودجهکلکشورندارد.البتهاینقوهازطریقرسیدگی

یاکیفریدرمحاکمذیربطودیوانعدالتاداری،درفراینداجرایبودجهونظارتبرحقوقی

هایاجرایی،صدورآنموثراست.یکیازمواردحائزاهمیتوتأثیرگذاربرمنابعمالیدستگاه

آرایمتعددازمحاکموشعبدیوانعدالتاداریوباالخصصدورآرایوحدترویههیأت

 رأیعمومیدیوان نمونه عنوان به 31/63/81مورخ6776-6765شمارهعدالتاداریاست.

بابازنشستهوشاغلکارکنانحقوقافزایشبینتناسبرعایتلزومبرمبنیدیوانعمومیهیأت

استتوجهقابلمزبورتناسبرعایتبهالزامودولتهیأتمصوبهابطالوتورمنرخ چنین.

دولتازاشخاصمطالباتچنانچهوباشدمیدولتبرایتوجهقابلالیمباردارایقطعاًآرایی

ایندر.شودعمومیخواستهبهتبدیلوشدهفراگیرشود،میحاصلمزبورآرایصدوراثردرکه

درالزماعتبارتصویبجزایچارهمردمی،نیازاینبهپاسخگوییجهتدرمقننهقوهصورت

.نداردرابودجهقانون

پیشنهادبهنگهبانشورایحقوقداناعضاازنفر1اینکهبهتوجهباموضوع،اینبروهعال

لذااستمصوببودجهتائیدمرجعشورااینو(36اصل)شوندمیانتخابقضائیهقوهرئیس

مواردجملهازهستند،قضائیهقوهبامرتبطواقعدرکهنگهبانشورایدرافرادعدهاینحضور

.شودمیمحسوببودجهتصویبفرآینددرقوهایناریاثرگذ

بودجهتصویبورسیدگیدرقضاییهقوهغیرمستقیمومستقیماثراتفوق،مواردبهتوجهبا

:باشدمیعنوانقابلذیلشرحبهاسالمی،شورایمجلستوسط

مجلسدررحضوامکانلذاباشدمیقوهاینبهمربوطقضائیهقوهبودجهپیشنهاد-الف

دارد؛وجودالزمدفاعیاتوتوضیحاتارائهوموضوعاینپیگیریجهتاسالمیشورای

عالیدیوانعمومیهیأتاداری،عدالتدیوانعمومیهیأتازصادرهآرایاجرا-ب

درالزماعتبارتأمینمستلزمواستاجراییهایدستگاهبارابطهدرکهمحاکمسایرآرایوکشور

کند؛میموردنظربودجهتصویبازناگزیررامجلسعملدراست،کشورکلبودجهقانون

بهتوجهبا.شودارسالنگهبانشورایبهتائیدجهتبایدمجلسسویازمصوببودجه-ج

افراداینحضورلذاشوندمیانتخابقضائیهقوهپیشنهادبهشورااینحقوقداناعضاازنفر1اینکه
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تصویبفرآینددرهستندقضائیهقوهریاستبامرتبطنحویبهواقعدرکهنگهبانشورایدر

.داردبسزاییتأثیربودجه



 گیری   . نتیجه12

قانوناساسیواشرافوالیتمطلقهفقیهبر75همانگونهکهمالحظهشد،باتوجهبهاصل-6

جمهوریاسالمیایرانباتفکیکگانه،تفکیکقوایمندرجدرقانوناساسیعملکردقوایسه

ونحوهمنتسکیوقوایموردنظر متفاوتاستواینتفاوتدرحدوداختیاراتهریکازقوا

باشد.ازجملهتاثیراینشیوهتفکیکقوا،درموضوعتصویببودجهانجامکارویژهآنهاموثرمی

زاختیاراتوالیتمطلقهفقیهدرنظراباشد.دراثباتفرضیهاولایننوشتار،صرفکلکشورمی

بهنفعقوهمقننهوبهصورتخاصبهنفعشورای تعادلوتوازنموجودبینقوا اینخصوص،

نگهبانبرقرارشدهاست.

رسدکهکفهترازویقانوناساسیبهنظرمی631و73هرچندشایددرنگاهاولیهبهاصول

جمهوردرزمینهتهیه،تصویبواجرابودجه)باالخصتصویببودجهبااختیاراتگستردهرئیس

باتوجهبهفنیوتخصصیبودنمباحثبودجهوعدموجودتوانکافیکارشناسیدرمجلس(به

کند،لیکنباعنایتبهدورکنیبودنمجلسشورایاسالمیونقشونفعقوهمجریهسنگینیمی

همغایرتیاعدممغایرتمصوباتمجلسباقانونتأثیرشوراینگهبانبرتصویببودجهواینک

نیز ازسویاینشورا تصمیماتاتخاذشده ایننهاداستو اساسیوموازینشرعیبرعهده

قطعیبودهوامکاناعتراضبهآنوجودندارد.لذادرواقعکفهاختیاراتبهنفعقوهمقننه غالباً

فاتیکهازطریقعادیقابلحلنباشد،موضوعکند.هرچنددرصورتوقوعاختالمیسنگینی

قانوناساسیوازطریقرهبریقابلفیصلهاستامااین666ازطریقسازوکارمندرجدراصل

عنوانبخشیازکاهدوهمچنانشورایمذکوربهموضوعازحدوداختیاراتشوراینگهباننمی

کهتغییراتگستردهمجلسدرالیحهبودجهکلنظراست.خاصهآنقوهمقننهدراینزمینهصائب

ازطریقشوراینگهبانموردبررسیقرارگرفتهومغایرتیاعدممغایرتآنبا کشورنیزنهایتاً

می موازینشرعیاعالم اساسیو نظریاتتفسیریشورایقانون دیگر، توجه قابل نکته شود.

استکهمویدنفوذِهرچهبیشتراینشورا57و73جملهاصولنگهبانازاصولقانوناساسیاز

درتصویبقانونبودجهسنواتیوسایرقوانینمرتبطاست.همچنینبرابرقانونتشکیالتوآیین
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هایدولتبانامهدادرسیدیوانعدالتاداریدرصورتطرحشکایت،مبنیبرمغایرتتصویب

صا مزبور برایدیوان شورا این نظر شرعی ئبمیموازین تبصره برابر 3باشد. قانون81ماده

هرگاهمصوبهموردشکایتبه»(:6933تشکیالتوآییندادرسیدیوانعدالتاداری)مصوب

بهشورای موازینشرعیبرایرسیدگیمطرحباشدموضوعجهتاظهارنظر لحاظمغایرتبا

می ارسال هیأتعمومینگهبان برای نگهبان شورای فقهای نظر هیأتشود. تخصصیو های

«.االتباعاستالزم

اظهارنظر و بررسیدقیق لزوم و مباحثبودجه بودن تخصصی به توجه با دیگر سوی از

نگریبهکارشناسیازیکسووعدمتخصصغالبنمایندگانمجلسدرمسائلبودجهوبخشی

کشور،وهمچنینباتوجههایانتخاباتیآنهااستونهکلمسائلمالیکهبیشترمحدودبهحوزه

عنوانیکمرجعفنیوتخصصیمالیدرمراحلتصویببودجهکلبهاینکهشوراینگهبان،به

کشورنیست،لذاالزماستتعادلالزمدرنحوهاختیاراتقوهمجریهدرتصویببودجهبارعایت

هایدولتدرادارهکلکشورایجادشود.مالحظاتوسیاست

قضائیهنیزمالحظهشدکهقوهمذکورفعالیتخاصیدرزمینهتصویببودجهدربحثقوه

گونهاختیاریدراینرابطهدرنزداینقوهموجودنیست.نداردودرواقعهیچ

هاونهادهایمندرجدررابطهبااثباتفرضیهدومنیزهمانگونهکهبررسیشد،سایرارگان-3

نظیرشورایعا قانوناساسی؛ مجمعتشخیصمصلحتنظاموشورایعالیدر لیامنیتملی،

انقالبفرهنگینیزداراینقشقابلتوجهیاامکانتأثیرگذاریدرزمینهتصویببودجهیااتخاذ

تصمیماتموثربربودجهکلکشورهستندکهدراینخصوصتعیینقلمرواختیاراتبرخیاز

رسد.ایننهادهاالزموضروریبهنظرمی

هایکلینظامدرفرایندتصویبدرخاتمه،باتوجهبهمواردیادشده،بهنظرتصویبسیاست

گانه،واجرایبودجهکلکشورومشخصنمودنحدودوظایفواختیاراتهریکازقوایسه

از سایرارکانونهادهایمقرردرقانوناساسیبارویکردبرقراریتوازنوتعادلالزمبینقوا

امکانبرونی فرایندمذکورازسویدیگر، رفتازوضعکسوونیزتصویبقانونمربوطبه

سازد.موجودرامیسرمی
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.مجدانتشارات:تهراندوم،چاپ،قواتفکیکتحوالت،(6939)احمد،اسدیان، -
وتقنینمرزهای،(6983)عرفان،شمس،علی،مشهدی،مسعود،فریادی،مسلم،طوق،آقایی -
وتنقیحتدوین،معاونتانتشاراتتهران:اول،چاپ،ایراناسالمیجمهوریاساسیقانوندراجرا
.جمهوررئیسحقوقیمعاونتمقرراتوقوانینانتشار
قانونبرنامهوبودجهدرنظمنوین(،6936پور،نادعلیوباقریزرینقبائی،حسین،)الفت -

جمهور.ریزیونظارتراهبردیرئیسهران:انتشاراتمعاونتبرنامه،چاپاول،تحقوقی
،چاپاولجدید،تهران:انتشاراتگنجدانش.حقوقاساسی(،6951بوشهری،جعفر،) -
- ( علی، 6981پناهی، عملبودجه(، و نظریه در عملیاتی مرکزریزی تهران: اول، چاپ ،

هایمجلسشورایاسالمی.پژوهش
محمد، - 6936)توکلی، بیستودوفرمانحکومتیدرکارآمدینظامجمهوریاسالمی(،
هایمجلسشورایاسالمی.،چاپاول،تهران:مرکزپژوهشایران
ریزیدرایران،حقوققوهمقننهدربررسیورأیبهبودجه(،6981نژاد،علیاکبر،)شبیری -

الگویپیشنهادی( )مبانینظریو بودجه تهران: چاپاول، پژوهش، هایمجلسشورایمرکز
اسالمی.
مجموعه(،فرآیندتصویببودجهدرمجلسشورایاسالمیدر؛)6933نژاد،جواد،)فاضلی -

ن(،چاپاول،تهران:مقاالتاولینهمایشملیقوهمجریهدرحقوقاساسیجمهوریاسالمیایرا
ررات.ادارهچاپوانتشارمعاونتتدوین،تنقیحوانتشارقوانینومق

ریزی،چاپاول،تهران:سازمانمدیریتوبرنامهریزینظامبودجه(،6987کردبچه،محمد،) -
کشور.
،چاپهشتم،تهران:انتشاراتبنیادحقوقیمیزان.مالیهعمومی(.،6983زاده،رضا،)موسی -
 
 رامهاله -ب
صوباتمتداخلبررسی»،(6933)سیدمصطفی،میبدی،میرمحمدیغالمحسین،الهام، -
مصلحتتشخیصمجمعودولتاسالمی،شورایمجلسمصوباتبافرهنگیانقالبعالیشورای
.6شمارهتابستان،وبهار،اسالمیحقوقنامهپژوهش،«نظام
،مجلسیاسیسعلوممجله،«(ریزیعملیاتی)مفاهیموالزاماتبودجه»(،6981پناهی،علی،) -

.15وراهبرد،تابستان،شماره
قانوناساسی57اصل»،(6936زاده،محسن،تهرانی،ایمان،)نی،سیدمحمدرضا،فاتحیحسی -

.56،تابستان،شمارهفصلنامهمجلسوراهبرد،«ریزیواختیاراتقوهمقننهدربودجه



69زمستان،75،شمارهنوزدهمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 111
 

 

فصلنامهمعرفت،«ماهیتنظارترهبریازمنظرقانوناساسی»،(6936سلیمی،عبدالحکیم،) -
.6شماره،پاییز،حقوقی
)نجفی - محمد، خسروی، برزگر محسن، 6939خواه، مجلسشورای»(، صالحیت حدود

.3،تابستان،شمارهریزیوبودجهفصلنامهبرنامه،«اسالمیدراصالحالیحهبودجه
ریزیوفصلنامهبرنامه،«حکمرانیوتوسعه:گذشته،حال،آینده»(،6936نیکونسبتی،علی،) -
.1شماره،زمستان،بودجه
 


