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تاریخدریافت-6937/6/39:تاریخپذیرش 6931/8/67 :


چکیده

یکیازراهکارهای حفاظتازمنافععمومیجامعه،موضوعچگونگیتهیه،تصویبو
اجرایبودجهکلکشوربهعنوانمهمترینسندمالیکشوراست.درموردبودجهاینسوال
مطرحاستکهآیاباتوجهبهشیوهمتفاوتتفکیکقوادراصل 75قانوناساسیووجود
سایرمراجعونهادهایموثریامقرراتگذاردیگردرقانوناساسی،تعادلوتوازنالزممیان

قوایسهگانهدرتصویب قانونبودجهوجودداردیاخیر؟دراینتحقیقباروشتوصیفی-

تحلیلی؛اینموضوعموردبررسیقرارگرفتهوبهنظرمیرسدصرفنظرازاختیاراتوالیت

مطلقهفقیهدراینرابطه،تعادلوتوازنموجودبهنفع قوهمقننهوبهصورتخاصبهنفع
شورای نگهبان برقرار شده است .در خصوص سایر ارگانها و نهادهای مندرج در قانون
اساسینیزتعیینقلمرواختیاراتآنهادرزمینهتصویببودجهیاتصمیماتموثربربودجه
کلکشورالزموضروریبهنظرمیرسد .

سهگانه،قانوناساسی،والیتمطلقه
واژگان کلیدی:بودجهکلکشور،تفکیکقوا،قوای 
فقیه 
.6دانشجویدکتریحقوقعمومی،دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان).اصفهان،ایران
zarrin1386@yahoo.com
.3دانشیارحقوقعمومیدانشگاهاصفهان(نویسندهمسئول)  tavassoli@ase.ui.ac.ir

121

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،75زمستان 69


 .1بیان مسئله
مدیریتاموالوثروتهایعمومیومنابعطبیعییککشورازمهمترینموضوعاتحائز
اهمیتمحسوبمیشود.اهمیتمنابعمذکورازحیثتوسعهوپیشرفتیک جامعهبرکسی

پوشیدهنیست.همچنیندرنظربرخیازاساتید،حقوقمالیوازجملهوصولمالیاتدرزمره
انواعحقوقفردیذکرشدهاست(بوشهری.)16:6951،درگذشتهنهچنداندوروتاقبلاز
وقوع انقالبها و نهضتهای رهاییبخش در دنیا ،مدیریت منابع عمومی در اختیار پادشاه یا
باالترینشخصتصمیمگیردرکشوربودهاست.اینموضوعمهم،ازحیثنحوهاستحصالیا

وصولدرآمدهاونیزنحوههزینهکردومدیریتمنابععمومیصادقاست.باوقوعانقالبهاو

هایرهاییبخشدربرخینقاطدنیادرقرنهجدهمومبارزهباتضییعحقوقاشخاصو

نهضت
ارتقای سطح حمایت از حقوق شهروندان و گسترش آثار و تبعات آن به سایر نقاط جهان،
مدیریتمنابعمالینیزدراغلبکشورهاازاختیارمطلقپادشاهخارجوبهمجالسقانونگذاری

منتقلشدتانمایندگانمنتخبملتدراینرابطهاقدامبهمداخلهواتخاذتصمیمنمایند .
از سوی دیگر ،یکی از اهداف موردنظر در جنبشها و انقالبهای یاد شده ،تفکیک قوا
میباشد.هدفنظریهتفکیکقواجلوگیریازخودسریقدرتعمومی،تقسیمداخلیقدرتو

کنترل آن توسط یکدیگر است تا حقوق و آزادیهای شهروندان حفظ شود .منتسکیو ،قوای
حاکمدریککشوررابهسهقوهمقننه،مجریهوقضائیهتقسیموکارویژههریکازقوارابیان

کردهاست .
درکشورایرانمدیریتمنابعمالیازگذشتهتاکنوندارایسازوکارنسبتاًمشخصیبوده
ماندهحکایتازوجودمدیریتنظاممندمالیهعمومیوایجادتشکیالت


استواسنادتاریخیباقی
الزمبرایآنمیباشد.درایرانهمزمانباگسترشافکارآزادیخواهی،وقوعجنبشمشروعیت

وتصویبقانوناساسی،موضوعتفکیکقواومدیریتمنابععمومیواردباالترینسندقانونی
کشورشد.باوقوعجنبشمشروطیتوصدورفرمانمشروطهدرسال6387هجریشمسی،قوای
سهگانهمشخصشدهوتصویببودجهکشوردرنظارتوکنترلمجلسشورایملیقرارگرفت

گونهایکهاختیاراتپادشاهدراینزمینهمحدودشد(اصول 68،71،61و 36قانوناساسی
به 
مشروطه)6.پسازپیروزیانقالباسالمیایراننیزبحثتفکیکقواونحوهتصویببودجهدر
قانوناساسیمشروطه،قانونگذاریدراختیارمجلسشورایملیاستوبرابراصل،71مخارجومصارف

.6برابراصل61
دستگاه  سلطنتیبایدبرابرقانونباشد.همچنینمطابقبااصول 68و 36همانقانون،هرگونهجرحوتعدیلبودجهمنوطبه
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قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفت .همچنین در قانون محاسبات عمومی (مصوب ،)6911
تعاریفقانونیوسایرموضوعاتمربوطبهبودجهونحوههزینهکردوتفریغآنموردتوجهقرار
میگیرد .

درحالحاضرباتوجهبهشیوهتفکیکقوادرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانووجود
نهادهاوساختارهایصاحبصالحیتدیگردراینقانون،بررسیحدودوثغورقوایسهگانهو

ارتباطآنهاباموضوعتصویببودجهکلکشورقابلتأملبودهودرایننوشتارموردبررسیقرار
میگیرد.اینتحقیقبردوفرضیهزیراستواراست :

الف -با توجه به دو رکنی بودن قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران که مرکب از مجلس
شورایاسالمیوشوراینگهباناستوباعنایتبهاینکهوظیفهتطبیقمصوباتمجلسباقانون
اساسیوموازیناسالمیدرنهایتباشوراینگهباناستوهمچنینباتوجهبهعملکردشورای
مذکور،نظریاتوتفاسیراینشورادررابطهبااصول 57،73و 631قانوناساسیواینکهقانون
مصوبمجلسپسازتأییدشوراینگهباناعتبارمییابدو قابلاعتراضیارسیدگیدرمرجع

دیگری نبوده و به عبارت دیگر گریزی از اجرای آن نیست لذا میزان اختیارات قوه مقننه در
مقایسه با قوه مجریه در زمینه تصویب بودجه از سطح نسبتاً باالیی برخوردار است و بهرغم
تخصصیبودنمباحثمالیوبودجهوارتباطمستقیمآنبابرنامههایاجراییدولت،توازنو
تعادلقوابهنفعقوهمقننهمیباشد.دربحثقوهقضائیهنیزمالحظهخواهدشدکهقوهمذکور

فعالیتخاصیدرزمینهتصویببودجهنداردودرواقعهیچگونهاختیاریدراینرابطهدرنزد

اینقوهموجودنمیباشد .

ب -با توجه به عدم مطابقت تفکیک قوای حاکم در نظام جمهوی اسالمی ایران با شیوه
تفکیکقوایمرسومدرسایرکشورها،نحوهتصویب،اجراونظارتبودجهنیزمنطبقباسایر
باشدبهنحویکهنظامبودجهوبودجهریزیکشورنهتنهادرحیطه


هایتفکیکقوانمی

نظام
صِرفقوایمجریهومقننهنیستبلکهنهادهاوساختارهایدیگرینیزبهموجبقانوناساسیدر
اینفرایندمداخلهداشتهویااثرگذارند،بهنحویکهاحتمالتقویت،تضعیفیاتعطیلکارویژه
گانهدراینرابطهمحتملمیباشد .


هریکازقوایسه
هایبودجهریزی،اصولحاکمبر

دراینپژوهشابتدابهبررسیتعریفبودجه،انواعشیوه
بودجه و ...پرداخته شده و سپس موضوع تفکیک قوا و نحوه تهیه و تصویب بودجه در نظام
وبودجههریکازوزارتخانههاباید67روزقبلازاتمامهرسالبرایسالآیندهحاضرباشد.

تصویبمجلسبوده
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جمهوریاسالمیایران،وظایفواختیاراتوالیتمطلقهفقیهدرتاثیرگذاریبرکارویژههر
یکازقوایسهگانهونیزحدودوظایفواختیاراتهریکازقوایمذکوردراینزمینهونحوه

وتأثیرگذاریآنهابریکدیگرموردبررسیقرارگرفتهاست .

ارتباط

 .2شیوه متفاوت تفکیک قوا در نظام جمهوری اسالمی ایران
درنظام جمهوری اسالمیایرانبحث تفکیکقوایسهگانه ،دراصلپنجاه و هفتممورد
پذیرش قرار گرفته است لیکن قوای مذکور تحت نظر والیت مطلقه فقیه به انجام وظایف و
کارویژهخودمیپردازد،لذااینسیستمتفکیکقواباتفکیکقوایمرسومدرسایرکشورها

متفاوت است .البته برابر اصل مذکور و سایر اصول قانون اساسی ،کارویژه هر یک از قوای
سهگانه و حدود اختیارات و نظارت هر یک نسبت به دیگری مشخص شده است لیکن سایه

والیت مطلقه فقیه به گونهای است که هرگونه اقدام یا احکام صادره از سوی این جایگاه،
عملکردسهقوهراتحتتاثیرقرارمیدهد.بدیهیاستحدودوظایفواختیاراتونقشوتأثیر

اینمقامدرفرایندتصویبقوانینبودجهکلکشورنیزحائزاهمیتمیباشد .



 .3وظایف و اختیارات والی

مللهه قهیه در تاییرگااری بر کارویهه رر یک ا

قوای سهگانه
 .3-1ارمی

احکام حکومتی والی

مللهه قهیه

برابراصل75قانوناساسی،والیتفقیهبرسهقوهوسایرارکانکشوراشرافوتسلطداردو
امکانصدوراحکامسیاسیوحقوقیازاینطریقدرتمامزمینههایاقتصادی،اجتماعی،سیاسی،

باشدوقوایسهگانهوسایرارکانونهادهایکشورمکلفبهرعایتاین


فرهنگیو..میسورمی
احکام و انجام عمل مطابق با آن میباشند .از نظر رویه موجود ،تاکنون احکام حکومتی قابل
هایمختلفازسویمقاموالیتفقیهصادرشدهاست.همانگونهکهمالحظه

توجهیدرزمینه
میشود،وجوداصل75ونیزسایروظایفواختیاراتقابلتوجهاینمقامدراصولدیگرقانون

و...حکایتازنقشوجایگاهاینمقامدرسیاستگذاریو

اساسینظیراصول655،651،666
راهبریکالنکشوردارد .


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

نظام

قانوناساسی،تعیینسیاستهایکلینظامپسازمشورتبامجمع

براساسبند 6اصل 666
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تشخیصمصلحتنظامازوظایفواختیاراترهبریاست.برابرتبصرهماده6مقرراتنظارتبر
حسناجرایسیاستهایکلینظام(ابالغی 6981/1/67مقاممعظمرهبری)،سیاستهایکلی
نظام؛سیاستهایی استکهازسویرهبریبهموجببند 6ازاصل 666قانوناساسیتعیین

میشود .

باتوجهبهوظایفواختیاراترهبریدربندهای6و3اصل666قانوناساسی،مبنیبرتعیین
سیاستهایکلینظامجمهوریاسالمیایرانپسازمشورتبامجمعتشخیصمصلحتنظامو
هایکلینظامبرقوایسهگانه

همچنیننظارتبرحسناجرای سیاستهایمزبور،تاثیرسیاست
هابرفرآیندقانونگذاری،اجرایقانونونظارتبرآن،

دارایپشتوانهقانونیاست واینسیاست
آورمیباشد .در توضیح این


گانهالزام

سایهافکندهورعایتآنهاازسویهریکازقوایسه
مطلب الزم به ذکر است در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (مصوب
استهای مزبور در تصویب قوانین بودجه سنواتی تأکید
 33/63/31مجمع) ،بهلزومرعایت سی 
شدهاست.مطابق ماده 3اینمصوبه؛ "قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامهو بودجههای
استهای کلی تنظیم شود.قوانین ومقرراتدرهیچ موردی نباید
سنواتی باید درچارچوبسی 
مغایرسیاستهایکلیباشد.همچنیندرمواد9و66همانمقرره،کلیهمقاماتمسئولدرقوای
سهگانه،نیروهایمسلح،صداوسیماونهادهای عمومیمسئولاجرایسیاستهایکلینظام در

استهایابالغی رابرایاجرابه زیرمجموعههایمربوط
موظفاندسی 

یباشدو
دستگاهمربوطهم 

بهخودابالغکردهویکنسخهازکلیهمصوباتخودرابالفاصلهپسازتصویببهمجمعارسال
نمایند ".

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

ازمنظرقانوناساسی،نظارترهبریبراعمالحکومتدارایماهیتشرعیوحقوقیاست.
ازنظرقلمروباتوجهبهتصریحقانونگذاربهوالیتمطلقهفقیه(اصل)57ایننظارتمطلقاست
وهیچگونهمحدودیتیرابرنمیتابد(سلیمی.)38:6936،باتوجهبهاینموضوع،بهموجببند
3اصل666قانوناساسی،نظارتبر حسناجرای سیاستهای کلینظام ،ازوظایفواختیارات
رهبری است.مقام رهبری باتوجهبهقسمت انتهایی اصل  666مزبور(امکانرهبری در تفویض
برخی وظایف و اختیارات خود به دیگری) ،درسال 6955نظارتبرحسناجرای سیاستهای
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کلینظامرابهمجمعتشخیصمصلحتنظامتفویضکردهومجمعنیزدراینراستابرابرمصوبه
مورخ81/1/67مقرراتمربوطهراتدوینمیکند.اینمصوبهدرسال6939موردبازنگریقرار
گرفته و مصوبه جدیدی در این سال جایگزین مصوبه قبلی میشود.برابر ماده  5مصوبه اخیر؛
«رئیس مجلس شورای اسالمی موظف استپس ازاعالموصولطرحهاولوایح درمجلس،
طرحهاولوایحبهخصوص..
نسخهایازآنهارابرایاطالعمجمعارسالنماید.همزمانبابررسی 

قانونبودجهوتغییراتبعدیآنهادرمجلسشورایاسالمی،کمیسیوننظارتمجمعنیزمحتوای
یکند.کمیسیوننظارت
آنهاراازنظرانطباقوعدممغایرتباسیاستهایکلیمصوببررسیم 
یبیند به شورای مجمع
مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی م 
ینماید.درصورتی کهمجمعهم؛مغایرتیاعدمانطباقراپذیرفت،نمایندگانمجمع
گزارشم 
موردمغایرت و عدم انطباق (حسبمورد)را در کمیسیونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و
نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند ،شورای نگهبان مطابق
اختیاراتووظایفخویشبراساسنظرمجمعتشخیصمصلحتاعمالنظرمیکند» .
همانگونهکهمالحظهمیشود،بهموجباینمقررات،درهرحالتشخیصواعالممغایرتیا
هایکلیابالغی،برعهدهمجمعمیباشد .

عدممغایرتقوانینومقرراتباسیاست
 .3-4حل معضالت نظام ا طریق مجمع تشخیص نظام

عادی قابل حل نیست  از
ازطرق  

نظام که 
معضالت  

برابربند 8اصل 666قانوناساسی،حل 
رهبریاستورهبریازطریق مجمعتشخیص مصلحت نظاماقدامبهرفع

وظایف واختیارات 

معضلمینماید.باتوجهبهبندمزبور،چنانچهدرفرایندتصویبواجرایبودجهدرروابطقوای

سهگانه اختالفی حاصل شود و این اختالف از طریق عادی قابل حل نباشد مانند مواردی که

دولتمطابقباقانون،اقدامبهارائهالیحهمتممبودجهیاالیحهبودجهسالآیندهبرایتصویببه
مجلس شورای اسالمی نکند و یا در مواقعی که با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورتهای
حادث،امکاناصالحیاتغییرکلیاتبودجهملحوظبودهلیکنقوهمجریهاقدامیدراینرابطه
معمولننماید،مراتبازاینطریققابلبررسیواتخاذتصمیمخواهدبود .

 .3-5حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه

یکی از موارد موثر در ارتباط بین قوای سهگانه و سایر دستگاههای حاکمیتی ،اختالفات
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حادثمیانقواوچگونگیرفعآنهاست.دراینرابطهباتوجهبهذیلاصل 666مبنیبرقابل
تفویضبودنبرخیازاختیاراترهبری،مقاممعظمرهبری درمردادماه سال 6936حکم به
تشکیلهیأتعالیحلاختالفوتنظیمروابطقوایسهگانهراصادرکردند.برابراینحکم،

الزماستمسئوالنعالینظام،خوددرتعاملبایکدیگر،روابطقوارابهنحومطلوبتنظیمو
اختالفاتاحتمالیرارفعکنندوکمالهمکاریراباهیأتمذکوربهعملآورند .


 .3-6سایر وظایف و اختیارات

عالوه بر موارد مذکور ،سایر وظایف و اختیارات مصرح در اصل  666قانون اساسی نظیر
فرماندهیکلنیروهایمسلح،اعالنجنگوصلح،بسیجنیروها،فرمانهمهپرسیو...برنحوه

عملکردقوایسهگانهموثراستوهرگونهابتکارعملمخالفازسویقوایمذکوررامنعیا

محدودمیکند .



 .4تأییر شورای عالی انهالب قررنگی در تصویب بودجه کل کشور
باعنایتبهاینکهتشکیلشورایمذکورصراحتاًدرقانوناساسیپیشبینینشدهبلکهتاسیس
آنباتوجهبهاصول( 75والیتمطلقهفقیه)و،6665ازاختیاراترهبریبودهوبرابرنظرصریح
حضرتامام(ره)مصوباتاینشورابایداجراشودواعضایشورانیزازسویرهبریتعیین
میشوندلذادرحالحاضرشوراییادشدهدارایوظایفواختیاراتقابلتوجهیدررابطهبا

سیاستگذاری و هدایت مسائل فرهنگی کشور میباشد .اهمیت شورای یاد شده در زمینه

گذاریبهگونهایاستکهشوراینگهباننیزدرنظریهشماره86/96/6319مورخ86/3/7


قانون
وبهاستناداصل 75قانوناساسی،عنوانکرده؛مجلسنمیتواندبرخالفمصوبهشورایعالی
ایتصویبکند.بدیهیاستمسائلفرهنگیبیارتباطبامسائل


انقالبفرهنگیطرحیاالیحه
مالیوبودجهکلکشورنمیباشد.دراینرابطهسابقاًتصمیماتیازسویاینشورااتخاذشدهکه

درصورتاجرادارایبارمالیقابلتوجهمیباشد.بهعنواننمونه،تصویبسیاستهایِفرهنگیِ

افزایشجمعیتکشورومقرراتآنمبنیبرپرداختپاداش،اعطایمرخصیو...قابلذکر
است .هرچند اجرای مصوبات این شورا مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام
رهبری قرار دارد لیکن با توجه به کمبود منابع درآمدی کشور ،اجرای برخی از این مصوبات و
...:رهبرمنتخبخبرگان،والیتامروهمهمسئولیتهایناشیازآنرابرعهدهخواهدداشت .

.6اصل665
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تبدیلآنبهقانونکهمستلزمتأمینمنابعمالیالزموارائهطرحیاالیحهموردنیاز(حسبمورداز
میباشد ،تاکنون انجام نپذیرفته است.با
سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا هیأت دولت) 
توجه به این موضوع ،هماهنگی الزم بین شورای عالی موصوف و قوای سهگانه در اتخاذ
مینماید ،خاصهآنکهبهدلیلنبودمرجعنظارتی،شورایمزبورممکن
تصمیماتمشابهضروری 
است از حدود صالحیت خود خارج شود (الهام و میرمحمدی میبدی.)657:6933 ،به عبارت
بهتر،حدودوظایفواختیاراتاینشوراونیزچگونگیاجرایتصمیماتآندررابطهبابودجه
میباشد.از یک سو به مصوبات شورا در این رابطه باید ترتیب اثر داده
کل کشور با ابهام مواجه  
شودوچنانچهاینشورانظربرافزایشیاکاهشبودجهبخشیازمسائلفرهنگیداشتهباشد،این
موضوع باید توسط قوای دیگر رعایت شود لیکن از طرف دیگر ،مصرف اعتبارات با توجه به
پیشبینی آن در قانون است لذا اختالف صالحیت در این حوزه
اصل  79قانون اساسی منوط به  
مشهودبودهوافزایشیاکاهشبودجهبدونتوجهبهضوابطمربوطهامکانپذیرنیست .

 .5نهش مویر تصمیمات شورای عالی امنی

ملی بر بودجه کل کشور

وتمامیت

ازانقالباسالمی

منافعملی،پاسداری

قانوناساسی،بهمنظورتأمین

برابراصل651
زیرتشکیل

ریاسترئیسجمهورباوظایف

ملی"،شورایعالیامنیتملی"به
ارضیوحاکمیت 
میشود :

ازطرف

شده
تعیین 
کلی 
های 
کشوردرمحدودهسیاست 

امنیتی
دفاعی -

های
تعیینسیاست 
* 
مقامرهبری؛ 

واقتصادی درارتباط

،فرهنگی 


،اجتماعی

،اطالعاتی
های سیاسی
فعالیت 

نمودن 

* هماهنگ 
باتدابیرکلیدفاعی-امنیتی؛ 
وخارجی .

مقابلهباتهدیدهایداخلی
کشوربرای 

ومعنوی

مادی
ازامکانات 

بهرهگیری
* 
دهندهاینشوراکهازروسایقوایسهگانهوسایرمقاماتکشوری،


ترکیباعضایتشکیل
لشکریواشخاصمنتخبازسویرهبریمیباشد،حکایتازعدمتعلقاینشورابهقوهخاصی

دارد.بهنحویکهرئیسجمهورباعضویتسایرافرادقوهمجریه(مسئولاموربرنامهوبودجهو

وزرایخارجه،کشور،اطالعاتووزیرمربوط)درمجموعدارای1رایازمجموع69رایبوده
رأیمیباشندودرنهایتبا

وافرادمنصوبیامنتخبازسویرهبرینیزدرمجموعدارای 1
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رایمزبورکاملمیشود.الزم به ذکر است ،هرچند در صورتیکه

رأیرئیس قوهمقننه 69،
حسبمورد،وزیرمربوطچندنفرازوزراباشند،تعداداعضاهیأتدولتمتغییرخواهدبودلیکن
در هر حال با توجه به اینکه به صراحت مقرر در ذیل اصل  669مزبور ،چون مصوبات این شورا
نمیتواند تأثیر
پس از تائید مقام رهبری قابل اجراست لذا حضور تعداد بیشتری از اعضای کابینه  
توجهایبرقابلیتاجرایتصمیماتاینشوراداشتهباشدوبههرترتیب،عدمتعلقاینشورا
قابل 
میباشد .
بهقوهخاصیمحرز 
میتواندشوراهایفرعینظیرشورایدفاع وامنیتداشتهباشد و حدود
هرچنداینشورا 
وظایفواختیاراتاینشوراهاراقانونمصوبمجلستعیینمینمایدلیکنسایهسیاستهای

کلینظامبرهرگونهجهتگیریشورایعالیامنیتملیومصوباتمجلسسنگینیمیکند.

رابطهباتعیینسیاستهایدفاعیوامنیتیکشوروتشکیل

وظایفواختیاراتشورایمذکوردر
گانهازیکسووالزماالجرابودنمصوباتاینشورا(پسازتائید


آنباحضورروسایقوایسه
رهبری)بهمنزلهامکان ورود شورایعالیامنیتملی درکارویژههریک ازقوای سهگانه و
نظارتمیباشد .

تصویبضوابطالزماالجراباامکان

یکی از وظایف این شورا ،بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با
تهدیدهایداخلیوخارجی،هماهنگیفعالیتهایاقتصادیو...درارتباطباتدابیرکلیدفاعی-
امنیتیاست.باتوجهبهاینکهترکیبشورایمزبوردرقانوناساسیبهصورتفرابخشیمشخص
شده و مصوبات آن پس از تائید مقام معظم رهبری قابل اجرا میباشد لذا این شورا دارای
بودجهکلکشوربودهیامیتواندآنرا

هایبالقوهایدرمراحلتدوین،تصویبواجرای


ظرفیت
تحت شعاع خود قرار دهد .بدیهی است چنانچه این شورا در رابطه با مراحل سهگانه
مصوباتالزماالجراییداشتهباشدنحوهحل

مزبور(باالخصتصویباحکامموردنظردربودجه)
اینتعارضبافرایندتصویببودجهازسویمجلسشورایاسالمیقابلبررسیاست.بهنظر
میرسد شورای مذکور در فرایند تصویب بودجه ،امکان بهرهگیری از توان مجلس شورای

اسالمیوهدایتبودجهبهموضوعاتموردنظرخودراباتوجهبهوظایفواختیاراتاینشورا
داراباشد.دراینصورتمجلسشورایاسالمیدربرابرمصوباتشورایمذکورمنفعلخواهد
بودخاصهآنکهبهصراحتمقرردرانتهایایناصل،مصوباتشوراپسازتائیدمقامرهبری
قابلاجراستوامکانتوقفاجرایآننیزجزبامصوبهشورایعالیامنیتملیوسیرمراحل
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قانونیمربوطهوجودندارد .


 .6قرایند تصویب بودجه ا منظر قوه مجریه
هر چند قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین ،مقررات و نیز  تمشیتامور جامعه را در دستیابی به
اهداف مقرر در قانون اساسی از جمله توسعه و پیشرفت کشور برعهده دارد و در مقدمه قانون
اساسیبهاهمیتویژهآندر رابطهبااجرایقوانینومقرارتاسالمی جهتوصولبه روابطو
معالوصف با توجه به اصول قانون اساسی و
مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه اشاره شده است  ،
قوانین عادی ،این قوه در زمان بررسی و تصویب بودجه در مجلس از اختیار عمل چندانی
نمیباشد.البته قوه مجریه و  باالخصسازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی الیحه
برخوردار  
بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسالمی حضور داشته و به ارائه توضیحات
مربوطه و دفاع از مواضع دولت اقدام میکند و تأثیر این موضوع بر روند تصویب قانون بودجه
قابل انکار نیست لیکن تجربه نشان داده است چنانچه اراده اکثریت نمایندگان بر تصویب
موضوعی باشد ،این توضیحات و حضور دولت مانع از تصویب مصوبات نخواهد بود حتی اگر
دولتباتوضیحاتکارشناسیبتواندغیرکارشناسیبودنموضوعمصوبهرااثباتکند.باتوجهبه
قوهمجریهقرارداردخاصهآنکهدولت،مرجعی
قوهمقننهدروضعیتیبرترنسبتبه 
اینموضوع ،
برایاعتراضبهتصمیماتغیرکارشناسیمجلسنداردوبافقداندادگاهنظارتبراجرایقانون
اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران این فرآیند همچنان ادامه دارد.بهرغم مطالب یاد شده ،با
توجه به اینکه تدوین بودجه برابر اصل  73قانون اساسی در قوه مجریه انجام میشود و تدوین
مقدمه تصویب آن در قوه مقننه است ،لذا ارائه توضیحاتی در این رابطه بیارتباط با بحث حاضر
نمیباشد .

قوهمجریهدرایران،یکرکنیاستامانهبهشیوهنظامهایریاستیمانندامریکاکهدرآن

رئیسجمهور،رئیسحکومتوکشورمحسوبمیشودبلکهدرایراناعمالقوهمجریهجزدر
اموریکهقانوناساسیآنهارامستقیماًدراختیاررهبریقراردادهازطریقرئیسجمهورووزرا
است(اصل.)16رهبر،قسمتمهموعمدهقدرتواختیارحکومتدرسهقوهرابرعهدهداشته
گانهقراردارد،لذارهبریبخشیازقوهمجریهیاسایرقوانمیباشد(اسدیان،


ودررأسقوایسه
.)53:6939درزمینهتدوینبودجهکلکشور،برابراصل73قانوناساسی،بودجهکلکشورپس
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ازتصویبدولتبهصورتالیحهبهمجلسشورایاسالمیتقدیممیشود.الزمبهتوضیحاست

ازنظرفرآینداجرایی،جمعبندیبودجهدردستگاههایاجراییهمهسالهازکوچکترینواحد

دستگاههایاجراییشروعمیشود.تنظیموتدوینالیحهبودجهخودمستلزمفرآیندتخصصیو
پیچیدهمیباشد.بهاینمنظوردرقانونبرنامهوبودجه(مصوب)6976سازمانبرنامهوبودجه

ایجاد شد .این سازمان با بهرهمندی از توان تخصصی ،اقدامات الزم را جهت تهیه پیشنویس
الیحهبودجهانجاممیدهد.برابرقانونبرنامهوبودجه،نهاددیگریتحتعنوانشورایاقتصاد

جاممیدهد.ازجمله

نیزپیشبینیشدهکهوظایفمختلفیرادرراستایتدوینالیحهبودجهان

هاوسیاستهایاقتصادیواجتماعی،اظهارنظرنسبتبهبرنامههای
اینوظایف،بررسیخطمشی 

عمرانی،تعیینخطمشیتنظیمبودجهکلکشوروبررسیبودجهکلکشوربرایطرحدرهیات

وزیرانقابلذکراست .
درادامهحدودوظایفواختیاراتهریکازارکانقوهمجریهدرفرآیندتصویببودجه
ارائهمیشود :


الف -اختیارات ویهه رئیس جمهور

رئیسجمهورمسئولیتاموربرنامهوبودجهواموراداریو
برابراصل 631قانوناساسی؛« 
استخدامیکشوررامستقیماًبرعهدهداردومیتواندادارهآنهارابهعهدهدیگریبگذارد».اصل
مذکور ادارهدوموضوعمهم،یعنیبرنامهوبودجهواموراداریواستخدامیراکهدرتنظیم
مشیوبرنامهدولتتاثیربسزاییدارند،برعهدهرئیسجمهورقراردادهاست.الزمبهذکر


خط
استازنظرمطالعهتطبیقی،اصلمذکوردرقوانیناساسیسایرکشورهادارایمشابهنمیباشد.از

نظرپیشنیهتاریخینیزاصلیادشدهدراصالحیهقانوناساسیدرسال6918بهعنواناصل631
بهقانوناساسیاضافهشدهاست.نحوهتدوینایناصلبهنحویاستکهاختیاراتوسیعیدر
حوزه تدوین و اجرای بودجه بهرئیس جمهوراعطاءمیکند.با توجه به اینکه تدوین بودجه،
مقدمه تصویب بودجه است ،لذا رئیس جمهور برای تنظیم الیحه بودجه در هیأت دولت که
ریاستآنرابرعهدهداردونیزتقدیمآنبهمجلسوهمچنینمعرفینمایندهدولتجهتدفاع
از الیحه بودجه در مجلس ،بر فرآیند تصویب این الیحه اثر قابل توجه دارد.الزم به ذکر است،
برابر ماده  95آییننامه داخلی هیأت دولت(مصوب  6918هیأت وزیران ،با اصالحات بعدی)در
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دفاع از لوایح بودجۀ سالیانه و اصالحیه و متمم بودجه ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) به عنوان
کشور(در حال حاضر معاون  
نمایندهدولتوهماهنگکنندهنظراتاعضایدولتصحبتمیکندوانجامایناموررابهنیابت
میتواند در
از رئیسجمهور و هیأت وزیران برعهده دارد .عالوه بر این موضوع ،رئیسجمهور  
ارجاعبودجهمصوبمجلسبهمجمعتشخیصمصلحتنظامکهموردایرادشوراینگهبانقرار
گرفته و در نهایت پس از بررسی مجدد در مجلس ،نظر آن شورا تأمین نشده باشد ،در فرآیند
آییننامهداخلیمجمعتشخیصمصلحت
بودجهایموثرباشد.برابرماده 37

تصویبنهاییِچنین
نظام (مصوب «،)6951موضوعات به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر ،قابل طرح در
مجمعاند :مصوبه مجلس شورای اسالمی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده میشود،

شورای نگهبان چنانچه آن را خالف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد ،نظر خود را به
میکند.چنانچه مجلس شورای اسالمی بر نظر خود باقی بود و با
مجلس شورای اسالمی اعالم  
اعالم رای ،ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه
تعارضپیشآمد،مصوبهازطرفمجلسشورایاسالمیبرایمجمعتشخیصمصلحتفرستاده
میشود،رئیسجمهورنیزمیتواندرسیدگیمصوبهراازمجمعبخواهد» .

هرچنداصل631صالحیتواختیاروسیعیدراموربودجهرابهرئیسجمهورواگذارکرده
ستلیکنایناصلحداقلازچندجهتوبهشرحذیلمحدودمیشود:

ا
 اختیاررئیسجمهوردراینزمینهمطلقنیستواصل631نیزدارایابهاماتوظرافتهایخاص خود است(آقایی طوق و همکاران)368:6983 ،لذا تدوین قانون  مربوطهجهت اجرای
موردنیازمیباشد .

اصل631
 با توجه به ماده  667قانون مدیریت خدمات کشوری ،ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدیددراینرابطهازسویقوهمجریهمنوطبهتصویبمجلسشورایاسالمیاست .
 تصویببودجه کلکشور،نظارتبراجرایبودجهودرنهایت تفریغآن ازکارویژههایخاصقوهمقننهمحسوبمیشود .
 مستفاد از نظرات تفسیری شماره  385مورخ  6951/9/65و شماره  58/36/7611مورخ 6958/7/31شورای نگهبان ،تغییر در ارقام بودجه و اصالحات جزئی در قانون بودجه مصوب
چنانچه موجب تغییر در ارقام کالن نشود ،از سوی مجلس شورای اسالمی و به موجب طرح
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نمایندگانامکانپذیراست .
 باتوجهبهاصل79قانوناساسی6مبنیبررعایتاعتباراتمصوب،هرگونهجابهجاییواجازهمصرفاعتباراتمنوطبهتصویبیامجوزقانونگذاراست.بهعنواننمونه،درماده5قانونالحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  6939به سازمان برنامهوبودجه
کشوراجازه داده شده تا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ،جهت تأمین پیش پرداخت ریالی
میکنند نسبت به جابهجایی
طرحهایی که از منابع تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس)استفاده  
اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و کاهش تا سقف  ٪ 96اعتبار هر طرح در هر
دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند .همچنین در همین رابطه مفاد بند (ل)ماده  331قانون
جابهجاییبخشیازاعتباراتقابلتوجهاست.
برنامهپنجمتوسعه،مبنیبراجازهبهدولتجهت 


 .7ریأت و یران ،محل تصویب الیحه بودجه و انجام تغییرات در قانون بودجه
برابراصل 51قانوناساسی،کلیهلوایحدولتبایدبهتصویبهیأتوزیرانبرسدوالیحه
بودجهنیزازاینموضوعمستثنینمیباشد.عالوهبرالیحهبودجه،هرگونهاصالحقانونبودجه

مصوب نیز چنانچه با تغییرات در ارقام کالن قانون بودجه همراه باشد ،نیازمند تصویب هیأت
وزیرانوارائهالیحهازسوی دولتاستوانجامچنینمواردیبهصورتارائهطرحازسوی
نمایندگانمجلسامکانپذیرنمیباشد .

نامهداخلیمجلسشورایاسالمی،الیحهبودجهازطریقرئیسجمهوریا


باتوجهبهآیین
نمایندهویتقدیممجلسمیشود.بدیهیاستهرگونهتغییردرالیحهبودجهازسویدولت
منوط به طرح و تصویب در هیأت وزیران است .همچنین برابر آییننامه داخلی هیأت دولت،
هنگامطرحلوایحدرمجلسشورایاسالمی،هیچیکازنمایندگاندولتدرموضعدفاعیا
اظهارنظرحقاظهارمطلبیبرخالفالیحهدولتراندارند .
عالوهبرنقشهیأتوزیراندرتصویببودجه،قانونگذاربهموجبقوانینمختلف،امکان

تغییراتمحدوددرارقامیادستگاهاجراییذیربط(مواد 53و 86قانونتنظیمبخشیازمقررات
مالیدولت)ویامدیریتبودجهحوادثغیرمترقبه(ماده66قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالی
دولتوماده63قانونتشکیلسازمانمدیریتبحرانکشور)رابرایهریکازوزیرانقائلشده
همهپرداختهادرحدوداعتبارات

داریکلمتمرکزمیشودو 


هایخزانه

هایدولتدرحساب
.6اصل:79کلیهدریافت
مصوببهموجبقانونانجاممیگیرد .
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است .
عالوه بر موارد مزبور ،شاید بتوان مهمترین نقش وزرا رادر تغییر قانون بودجه که به نوعی
میباشد،در قوانین جاری مالحظه کرد.این اختیار در
مداخله قانونی در اصالح بودجه مصوب  
انعطافپذیریبودجهکهبهمنزلهامکانارائهمتممیامکملبودجهبهمجلسیا

واقعبرمبنایاصل
میباشد.
الفتپوروباقری،)99-93:6936،استوار 
جابهجاییاعتباراتازسویقوهمجریهاست( 

دراینرابطهماده53قانون تنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(مصوب)6986قابلذکراست.
وزارتخانهها و

برنامهها و فصول هزینه 
به موجب این ماده؛ "افزایش اعتبار هزینه هر یک از  
برنامهها و فصول هزینه
مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه ساالنه ،از محل کاهش دیگر  
هزینهای آن دستگاه تغییری حاصل نشود،
دستگاه ذیربط ،مشروط به آنکه در جمع اعتبارات  
برنامهریزی
حداکثر تا % 96به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و  
دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه

میباشد ".همچنین برابر ماده  86همان قانون؛ «به 
کشور مجاز  
میشوددرمواردلزوم،حداکثرتا%66ازاعتباراتهزینهایمصوبخودرابهاداراتتابعه
داده 
در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند ،اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات
مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و
فصولهزینهبهاعتباراتهزینهایدستگاهاجراییمحلیمربوطهاضافهخواهدشد» .


 .8سا مان برنامه و بودجه ،ا تنظیم الیحه بودجه تا تغییر بودجه مصوب
وظیفهاولیه تدوینبودجهدرقانونبرنامهوبودجه کشور(مصوب)6976به سازمانبرنامهو
بودجه واگذار شده و تدوین بودجه نیز مقدمه تصویب بودجه است و  موارد پیشگفته ،دفاع از
الیحهبودجهدرمجلسوانجامبرخیتغییراتدربودجهمصوبمجلسنیزدراختیاراینسازمان
بوده یا منوط به تأیید آن است.این سازمان در زمان بررسی الیحه بودجه در جلسات کمیسیون
تلفیقوصحنمجلسشورایاسالمیحضورداشتهوبهارائهتوضیحاتمربوطهودفاعازمواضع
دولتاقداممیکندو تأثیر اینموضوعبرروند تصویب قانونبودجه،قابلانکارنیست.همچنین
از دیگر تأثیرات حائز اهمیت حضور این سازمان در بررسی و تصویب بودجه ،ارائه توضیحات
الزم در زمان طرح پیشنهادات جدید یا اصالحی نمایندگان در الیحه بودجه و تالش در اقناع
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نمایندگان در جلوگیری از تصویب موارد غیرمنطقی است.همچنین از دیگر تأثیرات حضور این
سازمان در زمان تصویب بودجه ،مفاد تبصره  3ماده  369قانون آیین داخلی مجلس به شرح ذیل
میباشد؛ «پیشنهادات مربوط به حوزههای انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق جهت ایجاد
قابل توجه  
ردیفجدیدیاافزایشاعتباراتیاتغییرعنوانطرحهادرکمیسیونتلفیقبودجهممنوعاست.در
صورتی که سازمان برنامه و بودجه کشور در حین رسیدگی به الیحه بودجه به صورت کتبی و
رسمیاشتباهیاازقلمافتادگیمواردمربوطبهحوزههایانتخابیهراتأییدکند،موضوعبادوسوم
رأیکمیسیونتلفیققابلتصویباست» .
با توجه به موارد یاد شده ،نقش و تأثیر غیرمستقیم این سازمان در رابطه با تصویب بودجه و
تأثیرمستقیمآنبرتغییربودجهمصوبمشاهدهمیشود.البتهباتوجهبهاصل631مذکور،رئیس
میتواند آن را به
جمهور ضرورتی بر واگذاریاداره امور برنامه و بودجه به این سازمان ندارد و  
دیگریواگذارکند .

 .9قرایند تصویب بودجه ا منظر قوه مهننه ،اختیارات و محدودی را
 .9-1اختیارات محدود و نامحدود مجلس شورای اسالمی

توجه به اثر نهادها بر عملکرد اقتصادی ،قدمت طوالنی دارد و حتی آدام اسمیت نیز به تأثیر
نهادها در توسعه کشورها واقف بود و زمانی که علت توسعه برخی از کشورها را با کشورهای
میدانست.به تعبیر وی،
دیگر بررسی میکرد ،علت این توسعه را ماهیت قوانین و نهادهای آن  
مهمترعنوانشدهاست(نیکونسبتی:6936،
برایپیشرفتصنعت،قوانین از زغالسنگوچوب 
.)616با توجه به این موضوع ،نقش و تأثیر نهاد قانونگذاری در تصویب قانون بودجه مشهود
میباشد .در حقوق داخلی ،این نهاد قانونگذاری متشکل از مجلس شورای اسالمی و شورای

میباشد .برابر اصل  78قانون اساسی ،اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی
نگهبان  
صورتمیگیردومصوباتآنپسازتصویبوطیمراحلقانونیجهتاجرابهسایرقواابالغ

میشود.همچنینبرابراصل39قانوناساسی،مجلسشورایاسالمیبدونوجودشوراینگهبان

اعتبارقانونیندارد .
ازدیدگاهتاریخینیزبودجهوبودجهریزیدارایروابطاساسیباپارلماناستبهنحویکه
انگیزهاولیهتشکیلپارلمانجلوگیریازتعدیهایمالیاتیوتنظیمروابطمالیدولتومردمبوده
است.باتوجهبهنقشوجایگاهپارلماندربرقراریارتباطبیندولتوپرداختکنندگانمالیات،
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ارزیابیانتخابهایدولتوانطباقآنبامنافعملی،نقدانتخابهایدولت،تقویتنظامنظارتو
پاسخگوییدراجرایبودجهو…،حضورپارلماندرفرایندتصویبواجرایبودجهقابلدرک
است.دراینرابطهدومقولهحقوقوحدودمجلسدرتصویببودجهقابلبررسیمیباشدکه
در اینمجالفرصتیبرایارائهمفصلآنها وجودندارد (شبیرینژاد.)53-13 :6981،الزم به
توضیحاست،حدوداختیاراتقانونیقوهمقننهدرتغییرواصالحبودجهپیشنهادیدولتکهدر
کشورهایمختلفمتفاوتمیباشد،بهشرحذیلاست(کردبچه :)96-33:6987،

الف-اختیاراتنامحدود؛کهبهمنزلهامکانتغییرکاملدرآمدهاوهزینههادرالیحهبودجه
بدونمشورتباقوهمجریهاست .
ب-اختیاراتمحدود؛اختیارتغییرارقامبودجهدرقوهمقننهدرمحدودهمشخصیقراردارد.
هرچند برخی معتقدند انجام تغییرات الیحه بودجه در مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد
(کردبچه،)13:6987،لیکنبهنظرمیرسدنحوهتصویبقانونبودجهسنواتیدرایرانباتوجهبه
اصولقانوناساسیوتفاسیرشوراینگهباندراینمحدودهقرارداردکهدرذیلبیانمیشود .

در حقوق اساسیایران ،عدم اختیارمجلسویااختیاراتنامحدودآندر تغییرالیحهبودجه
نمیتواندموردقبولواقعشود(نجفیخواهوبرزگرخسروی)93:6939،زیراازیکطرفبرابر

اصل  73قانون اساسی ،صالحیت بررسی الیحه بودجه به مجلس واگذار شده و مجلس نیز در
بودجهایکهنمایندگان

عمل ،دخلو تصرفاتزیادیدرآنانجاممیدهد.برخیمعتقدندبرای
کردهاند ،رئیسجمهور را نمیتوان مسئول شناخت ،پس
مجلس در آن تغییرات گسترده اعمال  
بیانکننده سیاستها و برنامههای اقتصادی قوه مجریه باشد تا
گونهای باشد که  
تغییرات باید به  
فاضلینژاد .)571 :6933 ،از طرف

امکان پاسخگویی رئیس جمهور در این زمینه فراهم باشد(
دیگر با توجه به اینکه صالحیت مجلس در قانونگذاری و تصویب بودجه کل کشور منوط به
رعایتحدودمقرردرقانوناساسیاست(اصل)56وازجملهاینحدود،رعایتموازینشرعی
میباشدلذادرحقوقاساسیایران،
واصولقانوناساسی(اصل،)53استقاللقوا(اصل)75و ...
الگوی اختیارات محدود قابل پذیرش به نظر میرسد به نحوی که مجلس با رعایت اصول و
ضوابطمقرردرقانوناساسی،امکانتغییرالیحهبودجهرادارد .
برخیازاینمحدودیتهابهشرحذیلقابلذکراست :
 الزامبهرعایتصالحیتسایرقواونهادهایمقرردرقانوناساسی.بهعنواننمونهدرزمینه
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الحیتهای قوه مجریه به شرح

مسائل بودجه رعایت اصول  73و  631قانون اساسی و سایر ص
پیشگفتهالزماست؛ 
 عدمامکانتصویبقوانینمغایربامذهبرسمیکشورواصولقانوناساسی؛ 
قانونگذاریآزمایشیبهکمیسیونهای
 عدمامکانتفویضقانونگذاریبهاستثنایتفویض 
داخلیوواگذاری تصویبدائمی اساسنامهسازمانها،موسسات دولتیووابستهبهدولت،بهقوه
مجریه(اسدیان)11-13:6939،؛ 
 برابراصل73قانوناساسی،امکانارائهطرحدررابطهبابودجهکلکشورازسویمجلس
وجودندارد.همچنینبرابرنظرات تفسیریشماره385مورخ6951/9/65وشماره58/36/7611
مورخ  6958/7/31شورای نگهبان ،تغییر در ارقام مندرج در بودجه ،به نحوی که در بودجه کل
نمیباشد.لذا بودجه کل کشور و متمم آن و
کشور تاثیر بگذارد از طریق طرح نمایندگان میسر  
میبایستبهصورتالیحهوازسویدولت
اصالحاتمربوطهدرغیرمواردتغییردرارقامبودجه 
تقدیمشود؛ 
 از دیگر محدودیتهای مجلس در این رابطه ،توجه به سیاستهای کلی ابالغی از سوی
بخشهای مختلف موضوعی تهیه و ابالغ شده است در
مقام رهبری است.این سیاستها که در  
فرایندتصویببودجهنیزموثراست؛ 
 عالوهبرمواردمذکور،درزمینهتصویبمقرراتمالیهعمومی،توجهبهمحدودیتمجلس
اصالحاتی

قانونی و پیشنهادها و 

های 
در اصل  57قانون اساسی الزم است.برابر این اصل؛ «طرح 
هزینه
تقلیلدرآمدعمومییاافزایش 
میکنندوبه 
عنوان 
خصوصلوایحقانونی 

نمایندگاندر

که
آنطریقجبرانکاهشدرآمد
کهدر  
است  
قابلطرحدرمجلس 
عمومیمیانجامد،درصورتی 
شدهباشد».باتوجهبه اینموضوع،محدودیتمجلسدرافزایش
معلوم  
تأمین هزینهجدیدنیز 
یا 
هزینههایکلدراصل57قانوناساسیتصریحشدهاست.ایناصلازموارداستثناصالحیتعام
مجلسدرقانونگذاریاست(حسینیو همکاران.)616:6936،اصلمذکوردرواقع تصریحبه
پیشبینی
لزوم حفظ توازن بودجه است و توازن بودجه به معنی مساوی بودن هزینهها با درآمدها  
معالوصف ،به رغم مفاد این اصل ،برابر نظریه
شده است (حسینی و همکاران  .)611 :6936 ،
مشورتی شماره  7733مورخ  11/63/5شورای نگهبان اصل  57قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای
نمایندگان در الیحه بودجه نمیشود.به عبارت دیگر ،در زمان بررسی الیحه بودجه امکان ارائه
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پیشنهاداتی که منجر به افزایش هزینههای دولت و یا کاهش درآمدهای عمومی شود و نحوه
جبران این افزایش یا کاهش نیز معلوم نشده باشد ،وجود دارد .مشروط بر اینکه حجم این
پیشنهادات در عمل ،منتهی به تبدیل الیحه بودجه به طرح نمایندگان نشود و نیز موجب تغییر در
ارقامبودجهبهنحویکهبرکلبودجهتأثیربگذارد،نگردد.هرچندنظریهشوراینگهباندراین
زمینهبهصورتمشورتیاستلیکنحکایتازبرداشتشوراینگهبانازاصل57قانوناساسی
راداردکهبهموجبآننمایندگانمیتوانندهرگونهپیشنهادیااصالحیرادرمرحلهرسیدگیبه
هزینههایعمومیمنجرشود.
الیحهبودجهارائهدهند،حتیاگربهتقلیلدرآمدعمومییاافزایش 
به عبارت دیگر ،شورای نگهبان با خارج کردن پیشنهادات نمایندگان در مرحله رسیدگی به
بودجهازشمولاصل،57زمینهرابرایعدمتوازنبودجهوحتیبرهمخوردنتعادلوتوازنقوا
(بهسودقوهمقننه)فراهمکردهاست(حسینیوهمکاران .)613:6936،
البتهنظرشوراینگهباندررابطهباالزاممجلسبهرعایتمفاداصل57قانوناساسیدرسایر
طرحهاولوایحبهشرحذیلقابلتوجهاست.درضمن،باعنایتبهاطالقاصل57مزبور،تعمیم

ایننظریهتفسیریبهبررسیبودجهنیزمبتنیبرموازینحقوقیبهنظررسیدهوموردانتظاراست.
برابرنظریهتفسیریشماره 36/96/13513مورخ 36/63/39شوراینگهبان؛«-6درجعبارت«از
محلصرفهجویی»بهنحومطلق،برایمدتنامحدودوبدونتعیینمحلوهمچنیندرجعبارت

بدونتأمینمنابعونیزدرجعبارتهای«ازمحلاعتباراتمصوب

پیشبینیدربودجهسنواتی»
« 
مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» اگر مستلزم بار مالی جدید بوده ،طریق جبران
کاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدیدمذکوردراصل 57قانوناساسیمحسوبنمیشود... -3.
«معلومنشدنطریقکاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدید»باتوجهبهاینکهاصلطرحیاپیشنهادبه
صراحتاصل57قانوناساسیقابلطرحدرمجلسنبودهبنابراینقابلارجاعبهمجمعتشخیص
مصلحتنظامنیزنمیباشد» .



 .11نهش کلیدی شورای نگهبان
برابراصول 1و 36قانوناساسی،کلیهقوانینومقرراتوازجملهمقرراتمالیواقتصادی
نبایدمغایرباموازینشرعیوقانوناساسیباشدوتشخیصاینموضوع،نیزبرعهدهفقهای
شورای نگهبان میباشد .همانگونه که عنوان شد ،قوه مقننه ایران متشکل از دو رکن؛ مجلس
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شورایاسالمیوشوراینگهباناست.بهنحویکهبراساساصل 39اینقانون،مجلسشورای
اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصویب اعتبارنامه
نمایندگان و انتخاب  1نفر از حقوقدانان اعضای شورای نگهبان) .از مطالعه اختیارات شورای
نگهبانومجلسشورایاسالمیدرفرآیندتدوینبودجهمالحظهمیشودکهقوه مقننهدارای
اختیاراتنسبتاًقابلتوجهدراینزمینهمیباشد،بهنحویکهنهتنهاسرنوشتلوایحبودجهدر
اختیاراینقوهاستبلکهاینقوهنیزبهنحومستقیمیاغیرمستقیمامکاناثرگذاریبرلوایجبودجه،
تغییرآندرمجلسونیزاصالحقوانینبودجهازطریقارائهطرحهایقانونیراداردکهقابل

پوشینیست.ازسویدیگروظایفقوهمجریهدرقانوناساسیبهنحووسیعوشاملارائه


چشم
بسیاریازکاالهاوخدماتعمومیدیدهشدهاستکهانجامهمهآنهامستلزموجوداعتبارکافی
شودکهرئیسجمهوردرانجاموظایفخوددر

است.اهمیتاینموضوعزمانیآشکارترمی
برابررهبری،مجلسومردم،مسئولوپاسخگومیباشدلذااینمسئولیتمستلزموجوداختیارات

مالیالزماستوباسازوکارموجود درقانوناساسیوامکاندستاندازی وتغییر درلوایح
بودجهویااصالحوتغییرقوانینبودجهتوسطمجلس،اینتعادلوتوازنبینقوایمجریهومقننه
باتوجه بهوظایفآنهادیدهنمیشود.ازسویدیگربانظر به نقششورای نگهبان در تفسیر
اصول قانوناساسی وفقدانمرجعینظیر دادگاه قانوناساسی در حقوقاساسیایران،امکان
کنترلوبازبینیاقداماتقوهمقننهتوسطقوهمجریهوجودنداردوایننقاطضعف،موجببروز
مجریهدراعتراضبهمصوباتواقداماتقوهمقننه

اختالفاتمتعددبیندوقوهومخصوصاًقوه 
شده است لیکن با فقدان دادگاه قانون اساسی اغلب این اعتراضات و ایرادات منتهی به نتیجه
مطلوبنشدهاست .
بهعبارتدیگر،وظایفواختیاراتشوراینگهباندراعالممطابقتیاعدممطابقتبودجه
مصوبباموازینشرعیوقانوناساسیازیکسوونظراتتفسیریاینشوراازاصولقانون
اساسینظیراصول 57، 73و...نقشمهموموثریبرنحوهتصویببودجهکلکشوردارد.به
رسدنظراتنهاییاینشوراتکلیفبودجهکلکشوررامشخصمیکندو

گونهایکهبهنظرمی
امکانهرگونهایرادیااعتراضبرنظراتاینشورانیزبهموجباصولقانوناساسیودرشرایط
معمولیمیسورنمیباشد.


 .11تأییر محدود قوه قضائیه در قرایند تصویب بودجه
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حدودوظایفواختیاراتقوهقضائیهدراصل671قانوناساسیمشخصشدهاست.دررابطه
بافرایندتصویببودجه،بهنظراینقوهنقشچندانیبهغیرازارائهبودجهواحکامپیشنهادی
خودبهقوهمجریهجهتدرجدرالیحهبودجهکلکشورندارد.البتهاینقوهازطریقرسیدگی
حقوقی  یاکیفریدرمحاکمذیربطودیوانعدالتاداری،درفراینداجرایبودجهونظارتبر
آنموثراست.یکیازمواردحائزاهمیتوتأثیرگذاربرمنابعمالیدستگاههایاجرایی،صدور
آرایمتعددازمحاکموشعبدیوانعدالتاداریوباالخصصدورآرایوحدترویههیأت
عمومی دیوان عدالت اداری است .به عنوان نمونه رأی شماره  6776-6765مورخ 81/63/31
هیأت عمومیدیوانمبنیبرلزومرعایت تناسببینافزایش حقوقکارکنانشاغلوبازنشستهبا
نرخ تورم و ابطال مصوبه هیأت دولت و الزام به رعایت تناسب مزبور قابل توجه است .چنین
میباشد و چنانچه مطالبات اشخاص از دولت
آرایی قطعاً دارای بار مالی قابل توجه برای دولت  
کهدراثرصدورآرایمزبورحاصلمیشود،فراگیرشدهوتبدیلبهخواستهعمومیشود.دراین
چارهای جز تصویب اعتبار الزم در
صورت قوه مقننه در جهت پاسخگویی به این نیاز مردمی  ،
قانونبودجهراندارد .
عالوه بر این موضوع ،با توجه به اینکه  1نفر از اعضا حقوقدان شورای نگهبان به پیشنهاد
رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند(اصل )36و این شورا مرجع تائید بودجه مصوب است لذا
حضور این عده افراد در شورای نگهبان که در واقع مرتبط با قوه قضائیه هستند ،از جمله موارد
اثرگذاریاینقوهدرفرآیندتصویببودجهمحسوبمیشود .
قوه قضاییه در رسیدگی و تصویب بودجه
با توجه به موارد فوق ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم  
میباشد :
توسطمجلسشورایاسالمی،بهشرحذیلقابلعنوان 
میباشد لذا امکان حضور در مجلس
الف -پیشنهاد بودجه قوه قضائیه مربوط به این قوه  
شورایاسالمیجهتپیگیریاینموضوعوارائهتوضیحاتودفاعیاتالزموجوددارد؛ 
ب -اجرا آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،هیأت عمومی دیوان عالی
کشوروآرایسایرمحاکمکهدررابطهبادستگاههایاجراییاستومستلزمتأمیناعتبارالزمدر
قانونبودجهکلکشوراست،درعملمجلسراناگزیرازتصویببودجهموردنظرمیکند؛ 
ج-بودجهمصوباز سویمجلسباید جهتتائیدبهشوراینگهبانارسال شود.باتوجهبه
اینکه1نفرازاعضاحقوقداناینشورابهپیشنهادقوهقضائیهانتخابمیشوندلذاحضوراینافراد
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در شورای نگهبان که در واقع به نحوی مرتبط با ریاست قوه قضائیه هستند در فرآیند تصویب
بودجهتأثیربسزاییدارد .


 .12نتیجهگیری
-6همانگونهکهمالحظهشد،باتوجهبهاصل75قانوناساسیواشرافوالیتمطلقهفقیهبر
عملکردقوایسهگانه،تفکیکقوایمندرجدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانباتفکیک

قوایموردنظرمنتسکیو متفاوتاستواینتفاوتدرحدوداختیاراتهریکازقواونحوه
انجامکارویژهآنهاموثرمیباشد.ازجملهتاثیراینشیوهتفکیکقوا،درموضوعتصویببودجه

باشد.دراثباتفرضیهاولایننوشتار،صرفنظرازاختیاراتوالیتمطلقهفقیهدر


کلکشورمی
اینخصوص،تعادلوتوازنموجودبینقوابهنفعقوهمقننهوبهصورتخاصبهنفعشورای
نگهبانبرقرارشدهاست .
قانوناساسیبهنظرمیرسدکهکفهترازوی

هرچندشایددرنگاهاولیهبهاصول 73و 631
تصویببودجهبااختیاراتگستردهرئیسجمهوردرزمینهتهیه،تصویبواجرابودجه(باالخص

باتوجهبهفنیوتخصصیبودنمباحثبودجهوعدموجودتوانکافیکارشناسیدرمجلس)به
نفعقوهمجریهسنگینیمیکند،لیکنباعنایتبهدورکنیبودنمجلسشورایاسالمیونقشو
تأثیرشوراینگهبانبرتصویببودجهواینکهمغایرتیاعدممغایرتمصوباتمجلسباقانون
اساسیوموازینشرعیبرعهدهایننهاداستوتصمیماتاتخاذشدهازسویاینشورانیز
غالباًقطعیبودهوامکاناعتراضبهآنوجودندارد.لذادرواقعکفهاختیاراتبهنفعقوهمقننه
سنگینیمیکند.هرچنددرصورتوقوعاختالفاتیکهازطریقعادیقابلحلنباشد،موضوع
ازطریقسازوکارمندرجدراصل666قانوناساسیوازطریقرهبریقابلفیصلهاستامااین
کاهدوهمچنانشورایمذکوربهعنوانبخشیاز


موضوعازحدوداختیاراتشوراینگهباننمی
قوهمقننهدراینزمینهصائبنظراست.خاصهآنکهتغییراتگستردهمجلسدرالیحهبودجهکل
کشورنیزنهایتاًازطریقشوراینگهبانموردبررسیقرارگرفتهومغایرتیاعدممغایرتآنبا
قانون اساسی و موازین شرعی اعالم میشود .نکته قابل توجه دیگر ،نظریات تفسیری شورای
نگهبانازاصولقانوناساسیازجملهاصول73و57استکهمویدنفوذِهرچهبیشتراینشورا
درتصویبقانونبودجهسنواتیوسایرقوانینمرتبطاست.همچنینبرابرقانونتشکیالتوآیین
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دادرسیدیوانعدالتاداریدرصورتطرحشکایت،مبنیبرمغایرتتصویبنامههایدولتبا

موازین شرعی نظر این شورا برای دیوان مزبور صائب میباشد .برابر تبصره  3ماده  81قانون
تشکیالتوآییندادرسیدیوانعدالتاداری(مصوب«:)6933هرگاهمصوبهموردشکایتبه
لحاظمغایرتباموازینشرعیبرایرسیدگیمطرحباشدموضوعجهتاظهارنظربهشورای
نگهبان ارسال میشود .نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
الزماالتباعاست» .

از سوی دیگر با توجه به تخصصی بودن مباحث بودجه و لزوم بررسی دقیق و اظهارنظر
کارشناسیازیکسووعدمتخصصغالبنمایندگانمجلسدرمسائلبودجهوبخشینگریبه

مسائلمالیکهبیشترمحدودبهحوزههایانتخاباتیآنهااستونهکلکشور،وهمچنینباتوجه

بهاینکهشوراینگهبان،بهعنوانیکمرجعفنیوتخصصیمالیدرمراحلتصویببودجهکل
کشورنیست،لذاالزماستتعادلالزمدرنحوهاختیاراتقوهمجریهدرتصویببودجهبارعایت
مالحظاتوسیاستهایدولتدرادارهکلکشورایجادشود .
دربحثقوهقضائیهنیزمالحظهشدکهقوهمذکورفعالیتخاصیدرزمینهتصویببودجه
نداردودرواقعهیچگونهاختیاریدراینرابطهدرنزداینقوهموجودنیست .

-3دررابطهبااثباتفرضیهدومنیزهمانگونهکهبررسیشد،سایرارگانهاونهادهایمندرج
درقانوناساسی؛نظیرشورایعالیامنیتملی،مجمعتشخیصمصلحتنظاموشورایعالی
انقالبفرهنگینیزداراینقشقابلتوجهیاامکانتأثیرگذاریدرزمینهتصویببودجهیااتخاذ
تصمیماتموثربربودجهکلکشورهستندکهدراینخصوصتعیینقلمرواختیاراتبرخیاز
ایننهادهاالزموضروریبهنظرمیرسد .

درخاتمه،باتوجهبهمواردیادشده،بهنظرتصویبسیاستهایکلینظامدرفرایندتصویب

واجرایبودجهکلکشورومشخصنمودنحدودوظایفواختیاراتهریکازقوایسهگانه،

سایرارکانونهادهایمقرردرقانوناساسیبارویکردبرقراریتوازنوتعادلالزمبینقوااز
کسوونیزتصویبقانونمربوطبهفرایندمذکورازسویدیگر،امکانبرونرفتازوضع

ی
موجودرامیسرمیسازد .

منابع
الف -کتابرا
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 -اسدیان،احمد،)6939(،تحوالتتفکیکقوا،چاپدوم،تهران:انتشاراتمجد .

 آقاییطوق،مسلم،فریادی،مسعود،مشهدی،علی،شمس،عرفان،)6983(،مرزهایتقنینواجرادر قانون اساسی جمهوریاسالمی ایران ،چاپاول،تهران:انتشاراتمعاونتتدوین ،تنقیحو
انتشارقوانینومقرراتمعاونتحقوقیرئیسجمهور .

الفتپور،نادعلیوباقریزرینقبائی،حسین،)6936(،قانونبرنامهوبودجهدرنظمنوین
 حقوقی،چاپاول،تهران:انتشاراتمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهور .
 بوشهری،جعفر،)6951(،حقوقاساسی،چاپاولجدید،تهران:انتشاراتگنجدانش . پناهی ،علی ،)6981( ،بودجهریزی عملیاتی در نظریه و عمل ،چاپ اول ،تهران :مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی .

 توکلی،محمد،)6936( ،بیستودوفرمانحکومتیدرکارآمدینظامجمهوریاسالمیایران،چاپاول،تهران:مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی .
بودجهریزیدرایران،حقوققوهمقننهدربررسیورأیبه
شبیرینژاد،علیاکبر ،)6981(،

بودجه (مبانی نظری و الگوی پیشنهادی) ،چاپ اول ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی .

فاضلینژاد،جواد،)6933(،فرآیندتصویببودجهدرمجلسشورایاسالمیدر؛(مجموعه

مقاالتاولینهمایشملیقوهمجریهدرحقوقاساسیجمهوریاسالمیایران)،چاپاول،تهران:
ادارهچاپوانتشارمعاونتتدوین،تنقیحوانتشارقوانینومقررات .
،چاپاول،تهران:سازمانمدیریتوبرنامهریزی

 کردبچه،محمد،)6987(،نظامبودجهریزیکشور .
 موسیزاده،رضا،.)6983(،مالیهعمومی،چاپهشتم،تهران:انتشاراتبنیادحقوقیمیزان .ب -مهالهرا
 الهام ،غالمحسین ،میرمحمدی میبدی ،سیدمصطفی« ،)6933( ،بررسی تداخل مصوباتشورایعالیانقالبفرهنگیبامصوباتمجلسشورایاسالمی،دولتومجمعتشخیصمصلحت
نظام»،پژوهشنامهحقوقاسالمی،بهاروتابستان،شماره .6
 پناهی،علی«،)6981(،بودجهریزیعملیاتی(مفاهیموالزامات)» ،مجلهعلومسیاسی،مجلسوراهبرد،تابستان،شماره .15
 حسینی،سیدمحمدرضا،فاتحیزاده،محسن،تهرانی،ایمان«،)6936(،اصل57قانوناساسیواختیاراتقوهمقننهدربودجهریزی»،فصلنامهمجلسوراهبرد،تابستان،شماره .56
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 سلیمی،عبدالحکیم«،)6936(،ماهیتنظارترهبریازمنظرقانوناساسی» ،فصلنامهمعرفتحقوقی،پاییز،شماره .6
 نجفیخواه ،محسن ،برزگر خسروی ،محمد« ،)6939( ،حدود صالحیت مجلس شورایفصلنامهبرنامهریزیوبودجه،تابستان،شماره .3

اسالمیدراصالحالیحهبودجه»،

 نیکونسبتی،علی«،)6936(،حکمرانیوتوسعه:گذشته،حال،آینده»،فصلنامهبرنامهریزیوبودجه،زمستان،شماره .1

