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Background and purpose: In the past decades, people based on their 

struggles forced the governments to collect taxes and other sources 

of their income and how to spend it according to the standards of the 

law. 

Materials and methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: In all political systems that are based on democracy; 

People, through their representatives in the parliament, approve the 

government's budget and supervise the way and how it is spent and 

the strict implementation of the budget law. In this regard, 

governments are responsible and answerable to people's 

representatives in parliament. 

Conclusion: In all political systems that are based on democracy, the 

people through their representatives in the parliament approve the 

government's budget and spend it on how and monitor the strict 

implementation of the budget law, and the governments are 

responsible and answerable to the people's representatives in the 

parliament. 
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ها را مبارزات خویش، دولتهای گذشته مردم بر اساس در دهه زمینه و هدف:

مجبور کردند تا اخذ مالیات و سایر منابع درآمدی خود و چگونگی هزینه کرد آن را 

 بر اساس موازین قانون کسب نمایند.

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده و  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه کتابخانهصورت آوری اطالعات نیز بهباشد. روش جمعتحلیلی می

 به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

اند؛ مردم های سیاسی که بر مبنای دموکراسی بنا نهاده شدهدر تمام نظام ها:افتهی 

از طریق نمایندگان خود در پارلمان، بودجه دولت را تصویب و بر نحوه و چگونگی 

ها در این زمینه نمایند. دولتنظارت میهزینه کرد و اجرای دقیق قانون بودجه 

 مسئول و پاسخگوی نمایندگان مردم در پارلمان هستند.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  :یاخالق مالحظات

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

کشورها از ترین سس دیوان محاسبات و از پیشرفتهفرانسه اولین مؤ :یریگجهینت

لحاظ حقوق اساسی است. مقایسه تطبیقی نحوه نظارت پارلمان آن بر اجرای بودجه 

اجرای تواند در ارتقاء نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی بر با نظام حقوقی ایران می

 ثر باشد.بودجه مؤ
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 مقدمه. 1

وسیله نمایندگان ساالر، مردم بههای مردمدر نظام

بر منابع درآمدی دولت و چگونگی خود در پارلمان 

 76نمایند. بر اساس اصل هزینه کرد آن نظارت می

قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی عالوه بر وضع 

عهده  قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای آن را بر

دارد. بودجه ساالنه کل کشور از طرف دولت تهیه 

شود. شده و به مجلس شورای اسالمی تسلیم می

س از بررسی و تصویب، جهت اجرا آن را مجلس پ

کند. در حین اجرا و بعد جمهور ابالغ میبه رئیس

از آن مجلس از طریق دیوان محاسبات بر نحوه 

دیوان محاسبات  .نمایداجرای بودجه نظارت می

قانون اساسی زیر نظر مجلس شورای  54طبق اصل 

قانون اساسی  55اساس اصل  اسالمی قرار دارد و بر

ها، مؤسسات، های وزارتخانهکلیه حساببه 

نحوی  هایی که بههای دولتی و سایر دستگاهشرکت

کنند؛ به از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می

دارد، رسیدگی یا ترتیبی که قانون مقرر می

نماید. دیوان محاسبات مراقبت حسابرسی می

ای از اعتبارات مصوب نماید که هیچ هزینهمی

کرده و هر وجهی در محل خود به مصرف تجاوز ن

مطابق قانون مصوب همچنین رسیده باشد. 

دیوان مأمور تهیه و تنظیم گزارش  19/4/1361

تفریغ بودجه و تسلیم آن به مجلس شورای اسالمی 

باشد. حسابرسی دیوان، به همراه اظهارنظر خود می

حسابرسی رعایت است که حسابرس فرایند یا نقل 

کند تا مشخص شود را بررسی میو انتقال پول 

مطابق قانون بودجه انجام شده یا خیر. این نوع 

بخشی الزم را و اثر حسابرسی از یک طرف کارایی

ها و اهداف اقتصادی ندارد و از طرف برای برنامه

ها، نهادها، موسسات، دیگر دیوان فقط بر دستگاه

ها متعلق به هایی که مالکیت آنها و سازمانشرکت

ای که ق عمومی است و در همان مقدار بودجهحقو

ها اختصاص داده شده در قانون بودجه به آن

های نماید و سایر درآمدها و هزینهرسیدگی می

کشور  باشد. چونها شامل رسیدگی دیوان نمیآن

فرانسه محل اصلی پیدایش نهاد دیوان محاسبات 

ترین و از نظر منابع حقوق اساسی از متمدنبوده و 

ترین کشورهاست، همچنین با توجه به اینکه نیغ

ترین ابزار پارلمان بر اجرای بودجه در هر دو مهم

باشد. لذا کشور فرانسه و ایران دیوان محاسبات می

در این پژوهش با بررسی نحوه تهیه الیحه بودجه، 

تصویب آن و چگونگی نظارت بر اجرای آن که در 

انجام  وسیله دیوان محاسباتهر دو کشور به

شود؛ جایگاه قانونی، ماهیت حقوقی، مقامات و می

تشکیالت، حدود صالحیت، مراحل و چگونگی 

اعمال نظارت دیوان بر اجرای بودجه در هر دو 

کشور مورد ارزیابی و تحلیل حقوقی قرار گرفته و 

منظور نظارت شناسی آن راهکارهایی بهبا آسیب

جه ارائه تر قوه مقننه بر اجرای بودبهتر و کامل

 شود. می

پرسشی که در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن 

هستیم این است که نظارت پارلمان بر اجرای 

بودجه در نظام حقوقی ایران و فرانسه چگونه است؟ 

ای که در پاسخ به این پرسش مورد ارزیابی فرضیه

گیرد این است که در نظام حقوقی ایران، قرار می

وع نظارت درونی و بیرونی به بر اجرای بودجه دو ن

که الف. نظارت درونی  شود:شرح ذیل انجام می
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توسط قوه مجریه به دو صورت نظارت مالی و 

شود. ب. دومین نظارتی نظارت عملیاتی انجام می

گردد، نظارت بیرونی که بر اجرای بودجه انجام می

قانون اساسی و  55و  54است که در اجرای اصل 

شود. پارلمان اسبات انجام میاز طریق دیوان مح

وسیله دیوان محاسبات، به دو شیوه این نظارت را به

نظارت در جریان سال مالی یا مستقیم و نظارت 

بعد از سال مالی یا غیرمستقیم )تفریغ بودجه( 

نماید. عالوه بر این در فرانسه الیحه اعمال می

وزیر بودجه توسط دولت تنظیم و از سوی نخست

شود. پارلمان س ملی و سپس سنا میتسلیم مجل

وسیله دیوان محاسبات بر اجرای بودجه نظارت به

کند و این نظارت عملکردی است. دیوان می

رود محاسبات فرانسه یک دادگاه اداری به شمار می

ولی از نظر ساختار تشکیالتی و وظایف و ساختار 

 های قضایی شباهت دارد.گیری به دادگاهتصمیم

هدف از پژوهش حاضر این است که  الوصف،مع

طور جامع و کامل نحوه تصویب بودجه و به

چگونگی نظارت پارلمان بر اجرای آن را در دو 

کشور ایران و فرانسه با هم مقایسه کرده و 

تر و بهتر مجلس راهکارهایی برای نظارت کامل

شورای اسالمی بر اجرای بودجه در ایران، ارائه 

 نماییم.

 

 هاوش. مواد و ر2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده و 

آوری باشد. روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به صورت کتابخانهاطالعات به

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 اخالقی. مالحظات 3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده امانتاصالت متون، صداقت و 

 است.

 

 ها. یافته4

در تمام دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته

های سیاسی که بر مبنای دموکراسی بنا نهاده نظام

شده، مردم از طریق نمایندگان خود در پارلمان، 

بودجه دولت را تصویب و بر نحوه و چگونگی هزینه 

نمایند. کرد و اجرای دقیق قانون بودجه نظارت می

ها نیز در این زمینه مسئول و پاسخگوی دولت

فرانسه اولین  نمایندگان مردم در پارلمان هستند.

ترین کشورها موسس دیوان محاسبات و از پیشرفته

از لحاظ حقوق اساسی است و مقایسه تطبیقی 

نحوه نظارت پارلمان آن بر اجرای بودجه با نظام 

ش نظارتی تواند در ارتقاء نقحقوقی ایران می

 مجلس شورای اسالمی بر اجرای بودجه موثر باشد.
 

 . بحث5

 . تعریف نظارت1-5

است و « نظر»ی عربی از ماده انظارت در اصل واژه

به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است. 

فعالیتی است که  نظارت( 37، 1389زاده، )موسی

بینی شده با عملیات انجام ضمن آن، عملیات پیش

شده، مقایسه گردیده و در صورت وجود اختالف و 

نچه باید باشد و آنچه هست، به رفع و آانحراف بین 

شود و در پی آن، مقام ناظر ها اقدام میاصالح آن
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هایی را برای فرد موازین قانونی مجازاتبر اساس 

 (.465، 1389نماید )پیرنیا، متخلف وضع و اجرا می

 

 . تعریف بودجه 1-1-5

بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال 

بینی درآمدها و گردد. حاوی پیشمالی تهیه می

ها برای مین اعتبار و برآورد هزینهابع تأسایر من

ها انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست

شود. بودجه از سه های قانونی کشور میو هدف

 قسمت به شرح زیر تشکیل شده است: 

الف. بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:  

مین اعتبار که ها و منابع تأبینی دریافتپیش -1

طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون به

داری کل ها از طریق خزانهوسیله دستگاهبودجه، به

هایی که از محل پرداختپیش -2گردد. خذ میا

درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات 

های اجرائی جاری، عمرانی و اختصاصی دستگاه

 تواند در سال مالی مربوط انجام دهند.می

ها، شامل های دولتی و بانکب. بودجه شرکت

 مین اعتبار.رآمدها و سایر منابع تأبینی دپیش

موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین ج. بودجه 

 1شود )ماده فوق در بودجه کل کشور منظور می

 .قانون محاسبات عمومی کشور(
 

 ریزی در ایران و فرانسه. فرایند بودجه2-5

 ریزی در ایران. فرایند بودجه1-2-5

ریزی، بخشنامه بودجه اولین مرحله فرایند بودجه

ای بودجه که ابالغیهاست. در ایران ابتدا بخشنامه 

های دولت در تهیه و مشیها و خطشامل سیاست

های تنظیم بودجه است و راهنمای اصلی دستگاه

در تدوین بودجه سال آتی محسوب اجرایی 

گردد های اجرایی ابالغ میشود، به کلیه دستگاهمی

(. بخشنامه بودجه معمواًل در 24، 1389)ویژه، 

جمهور ابالغ مضاء رئیسبا ا ابتدای مهرماه هر سال

های اجرایی باید در مهلت دستگاه. شودمی

شده در بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را تعیین

تسلیم  ریزیبرنامه سازمان مدیریت وتنظیم و به 

نمایند. سازمان مذکور بر اساس مصوبات شورای 

کند و اقتصاد، الیحه بودجه کل کشور را تدوین می

دهد. هیئت دولت ارائه می آن را جهت تصویب به

دولت نیز در مفاد الیحه بودجه، اصالحاتی را به 

آورد. پس از تصویب الیحه بودجه در عمل می

وزیران، الیحه بودجه همراه با گزارش هیئت

جمهور به مجلس شورای رئیساقتصادی توسط 

 (.1389جهرمی، شود )بهادریاسالمی تقدیم می

 52ت. طبق اصل دومین مرحله تصویب بودجه اس

اساسی جمهوری اسالمی، تصویب بودجه از قانون 

اختیارات انحصاری مجلس است. در واقع با تصویب 

وسیله نمایندگان مردم بودجه اعمال دولت به

(. 116، 1392شود )فیاضی، تنظیم و کنترل می

باشد که مرحله می سومین مرحله اجرای بودجه

رین نقش را تاساسی در فرآیند بودجه است و مهم

های اجرایی در توفیق یا عدم توفیق دولت و دستگاه

های اقتصادی، اجتماعی و ها و آرمانو تحقق هدف

فرهنگی جامعه دارد. منظور از اجرای بودجه، 

مراحل مربوط به وصول درآمدها و سایر منابع 

طرف و مصرف اعتبارات  تأمین اعتبار از یک

، جهت نیل شده و مصوب از طرف دیگربینیپیش
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، 1392و مقاصد عمومی است )ناظریه، به اهداف 

از مراحل بودجه،  (. چهارمین و آخرین مرحله32

 گونه نظارت بر اجرای بودجه است. امروزه سه

 بودجه بر اجرای پارلمانی و قضایی اداری، کنترل

(. 111، 1396شود )شجاعی ارانی، می اعمال

و دارایی، با  وسیله وزارت اقتصادنظارت اداری به

های اداری صورت حساب در دستگاهنصب ذی

وسیله سازمان بازرسی گیرد. نظارت قضایی بهمی

وسیله مجلس انجام شده و نظارت پارلمانی به

دهد. صحت عملیات اجرایی شورای اسالمی رخ می

ترین نقش ها، مهمها و برنامهو انطباق آن با هدف

أ اثر است که این مرحله است. بودجه زمانی منش

ا شود. از سوی دیگر چون سند طور صحیح اجربه

ها و اقدامات اجرایی بودجه متضمن کلیه فعالیت

است، پارلمان با نظارت در حین اجرا و پس از 

خواهد اوالً برای خاتمه دوره یک سال بودجه، می

گام داشته بهاجرای بودجه بازبینی مستمر و گام

ملکرد مالی کابینه و وزیران، باشد، ثانیاً با ارزیابی ع

 موضع خود را برای سال مالی آینده روشن کند.
 

 ریزی در فرانسهفرایند بودجه. 2-2-5

 ریزی در فرانسه به شرح ذیل است:فرایند بودجه

بخشنامه بودجه: از سوی وزارت دارایی شروع الف. 

های اجرایی موظفند بر اساس مفاد شود. دستگاهمی

دستگاه خود را برحسب برنامه و عملیات آن، بودجه 

های تحلیل آن، تهیه کرده و از طریق کمیسیون

ای بررسی ریزی بین وزارتخانهبودجهمشترک 

نموده و سند نهایی آن را به وزارت دارایی فرانسه 

ها، بفرستند. در وزارت دارایی، بودجه از لحاظ هدف

 ها وگذاریو توزیع سرمایه ها، اولویتسیاست

توجیه اقتصادی و مالی، با رعایت ضوابط و 

ای، مورد استانداردهای مخصوص کنترل بودجه

های فنی، گیرد. بعد از بررسیرسیدگی قرار می

ها برای اقتصادی و مالی گزارش نهایی بودجه بخش

طرح در کمیسیون مشترک بودجه آماده شده و 

صورت پس از هماهنگ شدن در این کمیسیون، به

نهایی بودجه در اختیار شورای اقتصادی و سند 

گیرد. سپس سند بودجه به اجتماعی قرار می

انضمام گزارش تحلیلی شورای اقتصاد از 

المللی، اقتصادی و سیاسی، بینهای دیدگاه

اجتماعی، برای رسیدگی و تصویب از سوی 

شود وزیر فرانسه به پارلمان تقدیم مینخست

 (.16، 1388)دانش جعفری، 

قانون اساسی  39تصویب بودجه: مطابق اصل  ب.

فرانسه، الیحه بودجه ابتدا به مجلس ملی داده 

قانون اساسی فرانسه،  47شود و بر مبنای اصل می

بینی پارلمان الیحه بودجه را مطابق مقررات پیش

نماید. وسیله یک قانون خاص تصویب میشده، به

چنانچه مجلس ملی پس از دریافت الیحه سند 

روز نظر خود را اعالم  40دجه، ظرف مدت بو

کند و مجلس ننماید؛ دولت مجلس سنا را مطلع می

روز تشکیل جلسه دهد.  15مزبور باید ظرف مدت 

بینی شده در مراحل بعد به موجب مقررات پیش

خواهد بود. مطابق این اصل، زمانی که یک  45اصل 

علت الیحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی، به

عدم توافق میان دو مجلس به تصویب نرسد یا 

وزیر چنانچه دولت اعالم فوریت کند، نخست

تواند پس از یک بار بررسی، از پارلمان بخواهد می
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تا کمیسیون مشترکی تشکیل دهند و در مورد 

موضوع مورد اختالف، پیشنهاد خود را اعالم کنند. 

تواند متن تهیه شده در کمیسیون مشترک می

ولت جهت تصویب به مجلسین ارائه شود؛ توسط د

ای جز با موافقت دولت در این صورت هیچ اصالحیه

فق به اشود. چنانچه این کمیسیون موپذیرفته نمی

تهیه متن واحدی نشود یا این متن طبق شرایط 

بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد، پیش

تواند از مجلس ملی بخواهد که در دولت می

طور قاطع تصمیم خود را مذکور به خصوص متن

تواند متنی که توسط اتخاذ کند. در این صورت می

تنی که کمیسیون مشترک تهیه شده یا آخرین م

ی گذاشته شده و مجلس سنا نیز در مجلس به رأ

تغییراتی در آن اتخاذ کرده را انتخاب کند. بعد از 

ارائه الیحه بودجه در صورتی که پارلمان به مدت 

تواند متن ز نظر خود را اعالم نکند، دولت میرو 70

االجرا به اجرا گذارد. الیحه را از طریق دستور الزم

گیری روزه برای تصمیم 50همچنین در مهلت 

نویس قانون تأمین منابع مالی پارلمانی درباره پیش

( در مجالس 124، 1394تأمین اجتماعی )پوژاد، 

 بودجه در نمایندگان و سنا، نخست سند

شود و با گزارش های ویژه بررسی میکمیسیون

آن در جلسه عمومی نمایندگان انتقادی بر روی 

(. 16، 1388جعفری،  گردد )دانشارائه می

بودجه در هر دو  های ویژه رسیدگیکمیسیون

مجلس، از مؤسسات پژوهشی و تخصصی مستقل و 

عنوان مشاور فنی کمک غیر وابسته به دولت به

های اعضای کمیسیون عالوه اینکهگیرند. بهمی

از نمایندگان متخصص در امور مالیه یادشده اکثراً 

 های اجتماعی هستند.عمومی، اقتصاد و سیاست

الیحه بودجه، سند  ج. اجرای بودجه: بعد از تصویب

شود. دولت نیز این قانونی آن به دولت ابالغ می

سند را از طریق وزارت دارایی و امور اقتصادی به 

های های فنی بودجه به دستگاهانضمام دستورالعمل

کند. اجرایی و نهادهای اقتصادی ابالغ می

روز از پارلمان  15تواند ظرف جمهور میسرئی

شده دنظر کند. قوانین ابالغبخواهد در بودجه تجدی

، 1385)مدکس، شوند در روزنامه رسمی منتشر می

99-98.) 

وسیله د. نظارت بر اجرای بودجه: این نظارت به

ها، شود و کلیه وزارتخانهدیوان محاسبات انجام می

ها که ها و توابع آنها، شرکتها، سازماندستگاه

ل مالکیتشان مربوط به حقوق عمومی است؛ مشمو

باشند که در مبحث بعدی به آن این نظارت می

 پرداخته خواهد شد. 
 

نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در نظام . 3-5

 حقوقی ایران و فرانسه

. نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در 5-3-1

 نظام حقوقی ایران

بعد از ابالغ قانون بودجه، مجلس شورای اسالمی از 

اجرای بودجه طریق دیوان محاسبات کشور بر 

قانون اساسی و  54کند. مطابق اصل نظارت می

زیر  قانون دیوان محاسبات، دیوان مستقیماً 9ماده 

نظر مجلس شورای اسالمی قرار دارد و در امور مالی 

و اداری استقالل کامل داشته و اعتبار مورد نیاز آن 

پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه 
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طور جداگانه در الیحه به مجلس شورای اسالمی،

اساس اصل  برگردد. بودجه کل کشور منظور می

قانون اساسی نظارت بر اجرای بودجه بر عهده  55

دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات، 

ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون حساب

آوری نموده و گزارش تفریغ بودجه هر سال را جمع

خود به مجلس شورای اسالمی به انضمام نظرات 

نماید. این گزارش باید در دسترس عموم تسلیم می

گذاشته شود. دیوان محاسبات کشور عالوه بر ستاد 

ها مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استان

نیز به موجب قانون، تشکیالت استانی دارد. مقر 

دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز 

 7تا  3نیز ادارات کل مستقر هستند.  هااستان

هیئت مستشاری و یک محکمه تجدیدنظر و 

تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای 

دیوان محاسبات کشور هستند. رئیس دیوان 

محاسبات کشور برای تعیین اعضای هیئت 

نفر  پنجمستشاری، به ازای هر هیئت مورد نیاز، 

کمیسیون برنامه، بودجه و افراد واجد شرایط را به 

کند. محاسبات مجلس شورای اسالمی معرفی می

نفر را  سهآن کمیسیون نیز به ازای هر هیئت 

عنوان عضو اصلی و یک نفر را بهعنوان اعضای به

نماید البدل انتخاب کرده و به دیوان اعالم میعلی

( رؤسای شعب از 250-259، 1389)هاشمی، 

کشور تعیین و  سوی رئیس دیوان محاسبات

شوند. محکمه تجدیدنظر دارای یک منصوب می

شعبه است که ریاست آن را حاکم شرع منتخب 

دار است. دو نفر کارشناس قوه قضائیه عهده رئیس

انی محکمه از سوی رئیس دیوان و از بین مستشار

ی مورد تجدیدنظر شوند که در صدور رأانتخاب می

 اند. شرکت نداشته

 

 انتخاب رئیس دیوان محاسبات . نحوه1-1-3-5

قانون دیوان محاسبات، رئیس  11بر اساس ماده 

گذاری، به پیشنهاد دیوان پس از هر دوره قانون

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

شورای اسالمی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب 

شود و براساس تبصره ذیل ماده، برکناری او نیز می

کمیسیون مذکور و تصویب اکثریت به پیشنهاد 

گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی صورت می

در  ایرادی که به این ماده وارد است این است که

قانون دیوان، جهت تصدی  16حالی که در ماده 

های مستشاری قید تدین و امین بودن پست هیئت

فرد آورده شده است اما برای رئیس دیوان که به 

های گاه مهمتری از هیئتطریق اولی جای

باشد، هیچ شرایط تخصصی، تجربی مستشاری می

و اخالقی ذکر نشده است. لذا باید شرایط و 

های تخصصی و عمومی الزم از قبیل صالحیت

تجربه کافی در امور مالی و نظارتی، مدرک و رشته 

، تدین، مرتبط با مسائل مالی و حسابداریتحصیلی 

م سوءسابقه در دستی و عد، پاکامانتداری

گیری نیز و شجاعت در تصمیمهای قبلی مسئولیت

)حبشی، گردید ای ذکر میصورت تبصره جداگانهبه

هایی باید محدودیت همچنین. (153-152، 1394

برای رئیس دیوان لحاظ شود تا نتواند بعد از 

 مسئولیت دیوان، در قوه مجریه مناصب دولتی بر

دولت با دادن وعده عهده گیرد. زیرا ممکن است 

پوشی مسئولیت باالتر به رئیس دیوان، باعث چشم
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دیوان از تخلف صورت گرفته توسط اعضای هیئت 

 دولت یا مدیران زیر مجموعه آن شود.

 

 . نوع حسابرسی دیوان محاسبات2-1-3-5

طور خالصه حسابرسی فرایندی است جهت تایید به

های مالی یک و یا رد صحت اطالعات و گزارش

از نظر اهداف و  دستگاه یا سازمان و شرکت.

 موضوعات رسیدگی، سه نوع حسابرسی وجود دارد: 

های مالی: هدف این نوع الف. حسابرسی صورت

حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره 

های با اهمیت های مزبور از تمام جنبهاینکه صورت

طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است یا 

 اطالع حاصل نماید. خیر،

ب. حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان 

های مالی با قوانین وضع شده، انطباق صورت

 پردازد. ها میها و بخشنامهضوابط، دستورالعمل

ج. حسابرسی عملیاتی: عبارت است از بررسی 

های خاصی از سازمان به منظور سنجش قسمت

به  معموالً  ها. این نوع حسابرسینحوه عمل آن

های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخش

قانون  2پردازد. مطابق ماده مختلف سازمان می

تواند در اجرای وظایف دیوان محاسبات، دیوان می

و اختیارات خود حسب مورد، انواع رسیدگی، 

بررسی و حسابرسی از جمله حسابرسی مالی، 

اکنون رعایت و عملکرد را انجام دهد. اما دیوان ت

فقط حسابرسی رعایت را انجام داده است. در این 

های ها و سایر پرداختنوع از حسابرسی هزینه

با نظارت مالی  های دولتی که قبالً دستگاه

از  مین اعتبار و پرداخت شده، مجدداًحساب تأذی

ها با قوانین و مقررات مربوطه مورد نظر انطباق آن

عدم رعایت آن در رسیدگی قرار گرفته و رعایت یا 

شود. گزارش تفریغ گزارش حسابرسی منعکس می

شود. هر چند بودجه نیز بر همین اساس نوشته می

قانون  55که این نوع حسابرسی مطابق با اصل 

کند هر شود و دیوان مراقبت میاساسی انجام می

وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد اما 

اقتصادی بخشی و صرفه ، اثرنتوانسته کارایی

های اجرایی را بررسی و نقاط قوت و ضعف عملیات

ها را مشخص کند تا بدین ترتیب در بودجه سال آن

های در ریزی شود تا بودجهای برنامهبعد به گونه

گیرد، هایی که صورت مینظر گرفته شده و هزینه

ها و اهداف توسعه، رشد و کشور را به سوی برنامه

عی و فرهنگی در شکوفایی اقتصادی، اجتما

های مختلف پیش ببرد. در مسیر استقرار زمینه

حسابرسی عملکرد در ایران موانعی وجود دارد که 

توان به عدم وجود پشتوانه قانونی و از جمله می

اجرایی، عدم وجود استانداردهای حسابرسی 

عملیاتی، عدم شناخت کافی مدیران از اهمیت 

م وجود فواید انجام حسابرسی عملیاتی و عد

ش الزم و کافی از حسابرسی مهارت، تخصص و دان

)حبشی،  ی برای حسابرسان و... اشاره نمودعملیات

شورای اسالمی باید  لذا مجلس .(161-160، 1394

با وضع قوانین، انواع حسابرسی مالی از جمله 

حسابرسی عملکردی را توسط دیوان محاسبات 

وضع  اجباری نماید. یکی از معایب قانون بودجه،

اعتبارات خارج از شمول است که از رعایت قوانین 

محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت 

مستثنی هستند. قانون مربوطه این اعتبارات را در 
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و احتماال به علت شرایط جنگی حاکم  1360سال 

 بر کشور وضع نموده است.
 

. ایرادات وارده بر حسابرسی دیوان 3-1-3-5

 محاسبات ایران

قانون محاسبات عمومی، کلیه  95مطابق ماده 

ها و موسسات دولتی مکلفند حسابان وزارتخانهذی

نسخه اول صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه 

را همراه اصل اسناد و مدارک مربوط تا پایان خرداد 

قانون دیوان  39ماه سال بعد به ترتیبی که در ماده 

مکلفند حساب ها دارد، )دستگاهمحاسبات مقرر می

های مالی و مدارک مربوطه درآمد و هزینه صورت

کند به دیوان تحویل نحوی که دیوان مقرر میرا به

دهد( به دیوان تحویل دهند و نسخه دوم صورت 

کردن اسناد و مدارک ها را بدون ضمیمه حساب

نحوی که وزارت اقتصاد و دارایی مشخص به

زاده و )فالح کند، به وزارت مذکور تحویل دهندمی

قانون  96 مطابق ماده .(269-270، 1398کامرانی، 

های اجرایی مکلفند محاسبات عمومی، دستگاه

حداکثر ظرف مدت شش ماه از پایان سال مالی، 

گزارش عملیات انجام شده را بر اساس اهداف 

بینی شده در بودجه مصوب، به دیوان پیش

برنامه و محاسبات، وزارت امور اقتصادی و سازمان 

 بودجه گزارش نمایند.

سفانه اجرای این دو ماده در متأ رسدبه نظر می

کشور محقق نشده است. نخست آنکه تمام 

های دولتی توسط ها و اسناد مالی دستگاهپرداخت

گیرند تا متوجه دیوان مورد رسیدگی قرار نمی

ها و یا اقدامات خالف قانون، سوءاستفاده

ود. دوم آنکه در قانونی شهای غیرپرداخت

خاطر تصمیمات حسابرسی مالی، مدیر دولتی را به

مالی اشتباهی که اتخاذ کرده مورد نظارت و 

دهند اما در صورتی که مدیر مواخذه قرار می

موقع اتخاذ نکرده و به خاطر تصمیماتی که بهبه

خاطر اقداماتی که انجام نداده سبب عبارت دیگر به

شده باشد، مورد مواخذه  المالضرر و زیان به بیت

 گیرد. قرار نمی
 

بر امور  . نظارت دیوان محاسبات4-1-3-5

 دولتیمالی نهادهای عمومی غیر

دولتی نهادهای غیرها، موسسات و بعضی از سازمان

ها و... در کشور وجود دارند که خدمات و شهرداری

دهند و سرمایه آنان متعلق به عموم عمومی ارائه می

گاه از بودجه عمومی کشور هم مردم است و 

کنند اما نظارت دیوان محاسبات بر استفاده می

ها فقط در همان مقداری است که مسائل مالی آن

ها در نظر گرفته شده در قانون بودجه برای آن

های آنان که از سایر منابع است. سایر هزینه

شود، مشمول مین اعتبار میتأها درآمدی آن

شد بلکه تابع قوانین و مقررات بانظارت دیوان نمی

ماده  .(208، 1388)رستمی، است خاص خودشان 

متعلق به  قانون محاسبات عمومی وجوه 13

نهادهای عمومی غیردولتی را وجوه عمومی قلمداد 

قانون دیوان محاسبات و تبصره  2کرده است. ماده 

آن نیز حسابرسی و رسیدگی به عملکرد مالی کلیه 

وظیفه دیوان محاسبات به شمار آورده ها را دستگاه

ها، ها را کلیه وزارتخانهو منظور از دستگاه

های دولتی و سایر ها، موسسات و شرکتسازمان



 233 / انو همکار سینیح                                                                   نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ...

 
 

نحوی از انحاء از بودجه کل کشور واحدهایی که به

طور کلی هر واحد اجرایی نمایند و بهاستفاده می

قانون اساسی مالکیت  45و  44که بر طبق اصول 

می بر آنها مترتب شود، دانسته است. این امر با عمو

المال در قانون دیوان وجود برخی مفاهیم نظیر بیت

محاسبات و تعیین صالحیت گسترده در تبصره 

دیوان محاسبات کشور که تمام  قانون 2ماده 

 قانون 45و  44واحدهای اجرایی که مطابق اصول 

ود را ها مترتب بشمالکیت عمومی بر آن اساسی

مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان دانسته از 

و تحدید نظارت دیوان بر نحوه مصرف بودجه  یکسو

از سوی دیگر،  در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی

عملی موجب ابهام در زمینه تعیین حدود  لحاظ به

واقعی صالحیت دیوان در ابعاد مختلف نظارت، 

از طرف  .(65، 1386)امامی و نادری،  گردیده است

غیر مستقل و  دیگر نظارت مالی توسط ارکان

کننده یک مینتواند تأسات نمیوابسته به این مؤس

باشد. بلکه ضرورت دارد این  و مؤثر نظارت کارآمد

های مستقل حسابرسی ها توسط سازماننظارت

ن مؤسسات از بین تقالل ایصورت پذیرد تا هم اس

گونه ی در اینانضباطی مالنرود و هم باعث بی

 مؤسسات نشود.
 

. گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان 5-1-3-5

 محاسبات و ایرادات وارده بر آن

 تفریغ به معنی واریز کردن حساب و فراغت از آن

بستن بودجه سالی معین به دلیل مشخص است. 

ها، تفریغ شدن تکلیف ارقام و قطعی شدن حساب

بودجه نام دارد. به مفهوم واریز بودجه و مفاصای 

حساب و بیالن عملکرد دولت نسبت به قانون 

تیجه نهایی دیگر نعبارت بهباشد. ای میبودجه

. (235، 1384)سعیدی،  نظارت بعد از خرج است

محاسبات باید  قانون اساسی دیوان 55 مطابق اصل

گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات 

خود در اختیار مجلس شورای اسالمی بگذارد. 

ایرادات وارده بر گزارش تفرغ بودجه به شرح ذیل 

 است:

نخست آن که گزارش تفریغ بودجه یک سال از 

 تر است و عمالً تصویب بودجه سال جاری عقب

مجلس در جریان دقیق اجرای بودجه سال جاری 

قرار ندارد تا با علم به معایب و محاسن بودجه سال 

جاری بودجه سال آینده کشور را تنظیم و تصویب 

کند. دوم اینکه گزارش تفریغ بودجه جهت اطالع 

شود. در صورتی که در انتهای به مجلس تسلیم می

غ قانون اساسی آمده که گزارش تفری 55اصل 

بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد و فقط قانون 

است که پس از تصویب باید در روزنامه رسمی 

منتشر و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. لذا آنچه 

شود این است که گزارش استنباط می 55از اصل 

تفریغ باید در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود 

سوم . و منتشر شودتا بتواند در روزنامه رسمی درج 

های بعضی حسابآن که گاهی اوقات ارسال صورت

بندی مندرج جرائی در خارج از زمانهای ااز دستگاه

صالح های ذیطور کل به دستگاهبوده یا به

شود )حسینی کننده بودجه ارسال نمیکنترل

شورای نگهبان در نظریه  هرچند .(1390عراقی، 

 14/9/1375 مورخ 1116/21/75تفسیری شماره 

را مشمول اعتباراتی  55صالحیت دیوان در اصل 
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در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده دانسته که 

 .(1396)طباطبایی حصاری،  است

 

. نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در 5-3-2

 نظام حقوقی فرانسه

های اجرایی طبق قانون موظفند در فرانسه دستگاه

اطالعات مربوط به  ماه، از هنگام ابالغ بودجه هر

چگونگی اجرای بودجه و هر سه ماه نیز گزارش 

تحلیلی سیستماتیک را تنظیم و به وزارت دارایی 

تحویل دهند. وزارت دارایی فرانسه نیز با استفاده 

ها، اطالعات آوری دادههای جمعاز آخرین تکنیک

و تحلیل کرده و به  بندی و تجزیهرا طبقه

-198، 2017)لیو،  تدفرسی مختلف میهاقسمت

هایی ماه گزارش همچنین وظیفه دارد هر .(199

کند را به شورای می که از دستگاه اجرایی دریافت

اقتصاد ارسال کند و هر شش ماه یک بار نیز 

گزارشی تحلیلی و جامع از عملکرد بودجه را برای 

های پولی مالی، هیئت دولت، مجلسین، دستگاه

ربط ریاست جمهوری و سایر نهادهای قانونی ذی

ها و اجرای بفرستد. مختصر اینکه نظارت بر برنامه

ای به لیات بودجهبودجه از طریق نظارت بر عم

گیری مالی از های گوناگون از قبیل گزارششیوه

شود. های اجرایی، در فرانسه اعمال میدستگاه

گیری مالی عبارت است از کسب منظور از گزارش

آگاهی از چگونگی انجام عملیات در مقایسه با 

بینی شده، های پیشها و سیاستها، هدفبرنامه

صرف اعتبارات و همچنین آگاهی از چگونگی م

های تخصیص داده شده در مقایسه گذاریسرمایه

با برنامه کالن مدیریتی و آگاهی از چگونگی 

وری امکانات و منابع در ارتباط با بهرهکارگیری به

 .(190-191، 2020)کاپوکو،  باشدنیروی کار می

 

 . تاریخچه دیوان محاسبات فرانسه 5-3-2-1

محل اصلی پیدایش نهاد دیوان  کشور فرانسه

ترین اطالعاتی که از وجود محاسبات است. قدیمی

چنین نهادی در فرانسه به دست آمده مربوط به 

باشد که وسطی میمیالدی و در قرون  1256سال 

در آن سال، یک کمیسیون که منشعب از دیوان 

شاهی بوده بر اساس یکی از احکام، سنت لویی، 

مالی را موظف کرده بود تا شهرداری نرماندی ش

ساالنه محاسباتی را برای او انجام و گزارش نماید. 

تاق محاسبات پاریس در قصر میالدی، ا 1303سال 

 فرانسه در محاسبات دیوان سیس شد.سیته تأ

 و مصارف حسابرسی آن وظیفه که است نهادی

از مجلس و دولت  است. مستقل کشور مالی منابع

یی حسابرسی است. بوده و دارای سیسم قضا

مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین مالی در دولت و 

 دارد و در عهده بر را های دولتیحسابتایید 

است  سهیم کشور عمومی هایسیاست ارزیابی

 .(43-45، 2012)مندیلو، 
 

 انسهساختار دیوان محاسبات فر .5-3-2-2

دیوان محاسبات فرانسه یک دادگاه اداری به شمار 

ولی از نظر تشکیالتی و وظایف و ساختار رود می

 گیری به دادگاه قضایی شباهت دارد و تقریباًتصمیم

شبیه به دیوان عالی کشور است. در نظام حقوقی 

های عمومی و فرانسه دو دادگاه وجود دارد: دادگاه

های عمومی، دیوان عالی س دادگاهدر رأ اداری.
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های اداری، شورای دولتی س دادگاهرأکشور و در 

مطابق ماده  .(47-49، 2009)سانتیسو، قرار دارد 

فرانسه، رئیس دیوان  قانون دیوان محاسبات 2

ترین مقام دیوان است که محاسبات فرانسه، عالی

وزیران به کاخ کامبون راه نامه هیئتطی تصویب

کند. وی دارای منصب قضا بوده و غیرقابل پیدا می

باشد. سایر قضات دیوان با نتقال میانفصال و یا ا

شوند اما رئیس جمهوری منصوب میحکم رئیس

زمان رئیس شعبه اول دیوان تواند همدیوان که می

شعب دیگر و مستشاران  یرؤسانیز باشد به همراه 

رتبه دیوان هستند، صرفاً با ارشد که قضات عالی

کلیه کادر  شوند.وزیران منصوب میمصوبه هیئت

از رئیس کل،  یوان محاسبات فرانسه اعمفنی د

نین دبیرکل ها، دبیرکل، معاودادستان کل دادستان

ترین تا باالترین سطوح حسابرسان از پایینو 

)میتو و همکاران،  شونداصطالحا قاضی نامیده می

2018 ،91-92). 
 

 . شعب دیوان5-3-2-2-1

 11مورخ  199نامه شماره تصویب 9 مطابق ماده

مربوط به دیوان محاسبات فرانسه، این  1985فوریه 

شعبه و هر شعبه متشکل از یک  7دیوان مرکب از 

رئیس، مستشاران ارشد، مستشاران ممیز و اعضای 

باشد. رؤسای شعب، مستشاران ارشد، ممیز می

مستشاران ممیز و اعضای ممیز همگی دارای 

منصب قضا بوده و غیرقابل انفصال و یا انتقال 

رؤسای شعب و مستشاران ارشد طی  باشند.می

نکته . شوندنامه هیئت وزیران منصوب میتصویب

خصوص دیوان محاسبات فرانسه وجود جالبی که در

دارد این است که هر شعبه، کنترل محاسبات و 

نظارت بر وزارتخانه خاصی را به انضمام مؤسسات 

های گوناگون تحت قیمومیت آن عمومی و سازمان

های زیرمجموعه آن، چنین شرکتخانه و هموزارت

-181، 2013)مونتسینوس و وال، بر عهده دارد 

182). 
 

 ای دیوان محاسباتهای منطقه. اتاق5-3-2-2-2

 18خرین تقسیمات کشوری، فرانسه از بر اساس آ

شهرستان تشکیل شده که زیر نظر  96ناحیه و 

شود و تحت نظر شورای دولت مرکزی اداره می

نمایند. البته باید به این فعالیت میانتخابی محلی 

فهرست چهار منظقه خارجی گویان، گوادلوپ، 

مارتینیک و رئونیون را افزود. در هر منطقه از 

ای محاسبات وجود دارد که فرانسه یک اتاق منطقه

دهد. کارکنان وظایف دیوان محاسبات را انجام می

التحصیل فارغ دیوان محاسبات فرانسه عمدتاً 

های باشند. از ویژگیملی مدیریت میمدرسه 

منحصر به فرد قضات دیوان محاسبات فرانسه تنوع 

باشد که زمینه های قضات میها و تخصصمهارت

های آنان گسترده بوده و محدود به صرف تخصص

رعایت یا عملکرد نیست، بلکه قضات حسابرسی 

ای حقوقی، حسابداری و های زمینهمهارت

دارند )لوانت و ویالرمویس، حسابرسی را همزمان 

ای اتاق منطقه صالحیت .(101-102، 2014

محاسبات فرانسه تام است جز در برخی موارد که 

قانون دیوان محاسبات فرانسه و قانون مربوط به 

ای محاسبات استثناء نموده است. های منطقهاتاق

ای محاسبات فرانسه دارای قضات های منطقهاتاق
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ها به شند و دادسرای آنباغیرقابل عزل می

ها رسیدگی و شعب مختلف اتاق نیز رأی پرونده

 -483قانون شماره  1نمایند. مطابق ماده صادر می

ای های منطقهدیوان محاسبات فرانسه، اتاق 67

رجع صالح بدوی عنوان یک ممحاسبات فرانسه به

های مناطق خصوص حسابرسیدگی و قضاوت در

اسبات فرانسه، بر کلیه باشند. رئیس دیوان محمی

ای محاسبات نظارت و ریاست دارد، های منطقهاتاق

ها وارد شود. ای به استقالل آنبدون اینکه خدشه

دادستان دیوان محاسبات نیز عالوه بر اینکه نقش 

خواهی از آرای صادره توسط واسطه در پژوهش

، نظارت و ریاستش بر دادسرا و ها را دارداتاق

ای محاسبات محفوظ های منطقهتاقهای ادادستان

 .(99-101، 2010یکر، بدارد و هاورت، است )ب

ها و مدیریت مالی موسسات دیوان به حساب

و تجارتی،  عمومی دولت با خصوصیت صنعتی

های های ملی و شرکتهای ملی، شرکتبنگاه

ها متعلق به اقتصادی مختلط یا سهامی که اکثر آن

مین رسیدگی کرده و بر نهاد تأ دولت است،

تواند تحت شرایط کند و میاجتماعی نظارت می

هایی که از کمک نامه بر دستگاهمقرر با تصویب

مالی دولت یا یک شخص حقوقی دیگر تحت 

کنند با اختیار کامل نظارت دولت استفاده می

قانون دیوان  6)مفاد ماده  اعمال نظارت نماید

 .محاسبات فرانسه(
 

 

 

 

 

 . وظایف دیوان محاسبات فرانسه3-2-3-5

. كمك به پارلمان و دولت در 1-3-2-3-5

 جهت كنترل اجرای بودجه 

قانون اساسی وظیفه کمک  47اصل  2مطابق بند 

به پارلمان و دولت در جهت نظارت بر قوانین بودجه 

، 24به دیوان محاسبات محول شده و مطابق اصل 

های عمومی است. مور ارزیابی سیاستپارلمان مأ

موریت، ألذا جهت همکاری با پارلمان و اجرای م

دهد. این دیوان هر سال گزارشی به پارلمان ارائه می

گزارش مانند گزارشات مقدماتی برای اعضای 

ای مورد های مالی و بودجهپارلمان در هنگام بحث

گیرد. دیوان محاسبات فرانسه استفاده قرار می

ای خطاب به هموظف است گزارش سالیان

جمهور تهیه و آن را به پارلمان نیز ارائه کند. رئیس

این گزارش باید متضمن پاسخ وزیران، نمایندگان 

ها و ها، گروههای محلی، موسسات، شرکتحکومت

ذار با این کار به گنفع باشد. قانونهای ذیدستگاه

ربط حسابان و اشخاص ذیدهندگان، ذیدستور

ها توسط مردم عملکرد آندهد که هشدار می

گیرد )مارکوس، فرانسه مورد قضاوت قرار می

2010 ،84-85). 

 

 . كنترل اجرای قانون بودجه5-3-2-3-2

دیوان هر سال یک گزارش مربوط به اجرای بودجه 

سال قبل را به همراه الیحه قانون تفریغ بودجه به 

کند. در این گزارش، دیوان پارلمان ارسال می

قصور دولت در اجرای بودجه یا عدم  ممکن است از

ای و یا غیر صداقت دولت در اجرای قوانین بودجه

قابل اعتماد بودن اجرای بودجه با ارائه مستندات 
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الزم صحبت کند. همچنین در مواردی که دولت 

دهد موظف است که تغییراتی در اعتبارات انجام می

آن تغییرات را به اطالع مجلس برساند. دیوان نیز 

موظف است این تغییر در اعتبارات را به پارلمان 

گزارش نماید. دیوان همچنین باید هر سال یک 

مورد وضعیت مالی عمومی به پارلمان  گزارش در

گیری کمک زیادی به جهتبدهد، این گزارش 

سال قبل از  کند که هرهای بودجه میبحث

)شوتزه و شود می تابستان در پارلمان برگزار

 .(664-666، 2018تریدیماس، 
 

 عنوان دادگاه مالی. به5-3-2-3-3

های حسابداران عمومی را دیوان محاسبات حساب

دهد که چگونگی این قضاوت، مورد قضاوت قرار می

ی جلسات و سایر آیین رسیدگی، نحوه اداره

جزئیات آن توسط قانون مشخص شده است. دیوان 

های اتاقهمچنین مرجع تجدیدنظر آرای صادره از 

باشد. دیوان در ای میمحاسبات محلی و منطقه

های داده شده از طرف کسانی که مورد حساب

اند که عنوان اشخاصی اعالم گردیدهتوسط دیوان به

فاقد سمت حسابدار دولتی بوده و در وجوه عمومی 

 نمایداند نیز قضاوت میدخل و تصرف نموده

 .(50-47، 2012)مندیلو، 
 

 های عمومیارزیابی سیاست. 5-3-2-3-4

ارزیابی »موریت جدید مأ 2008قانون اساسی  در

برای دیوان به رسمیت « های عمومیسیاست

شناخته شد. در واقع دیوان مانند چشم پارلمان، 

ای در مورد چگونگی اجرای جانبهنظارت همه

های عمومی مورد تصویب قوه مقننه در قوه سیاست

های ساالنه در گزارش نهایتاًدهد و مجریه انجام می

های عمومی را مورد ارزیابی قرار یا مقطعی سیاست

 .(199-198، 2017)لیو، دهد می

 

های دولت توسط . تأیید حساب5-3-2-3-5

 دیوان 

های دولتی را تصدیق نماید و این دیوان باید حساب

کار با ضمیمه به قانون تفریغ بودجه هر سال صورت 

ژوئیه  22صالح قانون اساسی در گیرد. پس از امی

، سه معیار برای تصدیق 47اصل  2، بند 2008

کند. اولین معیار های دولتی بیان میحساب

های دولتی با مقررات جاری است. مطابقت حساب

هاست؛ یعنی دومین معیار صادقانه بودن حساب

اجرای با حسن نیت قوانین و باالخره سومین معیار 

های یعنی حساب هاست،ابسقابل اعتماد بودن ح

)میتو و  کننده واقعیت باشنددولتی باید منعکس

 .(91-92، 2018همکاران، 

 

 . آگاهی دادن به شهروندان5-3-2-3-6

ای که دیوان به مجلس یا دولت های ساالنهگزارش

دهد در نشریات دیوان منتشر و در دسترس ارائه می

گیرند و این خود عامل مهمی در عموم قرار می

جهت آگاهی بخشی به شهروندان در نحوه کنترل 

ها، های عمومی است. احزاب، تشکلحساب

تک افراد در جریان شفاف  تکو نهایتاًها سندیکا

گیرند و در صورت انحراف دولت مالی دولت قرار می

لوانت و ) توانند به موقع دست به اقدام بزنندمی

 .(101-102، 2014ویالرمویس، 
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 . سایر وظایف5-3-2-3-7

عالوه بر وظایفی که در باال اشاره شد، دیوان نظارت 

مین دیگر نظیر نهادهای تأای از نهادهای بر پاره

های دولتی که از کمکهایی اجتماعی، سازمان

شوند و بنیاد مطالعات تطبیقی را نیز مند میبهره

 .(47-49، 2009)سانتیسو،  بر عهده دارد
 

 . نتیجه6

عنوان حق مجلس، در چارچوب نظارت و کنترل به

تئوری تفکیک قوا، برای ایجاد تعادل و توازن در 

اصل قطعی برای عنوان یک گانه و بهقوای سه

های مردم پذیرفته شده تضمین حقوق و آزادی

قانون اساسی تصویب بودجه  52مطابق اصل  است.

از اختیارات انحصاری مجلس شورای اسالمی است. 

منظور از اجرای بودجه، مراحل مربوط به وصول 

مین اعتبار از یک طرف و آمدها و سایر منابع تأدر

مصوب از طرف بینی شده و مصرف اعتبارات پیش

دیگر، جهت نیل به اهداف و مقاصد عمومی است. 

آخرین مرحله از مراحل بودجه، نظارت بر اجرای 

بودجه است. بر اجرای بودجه دو نوع نظارت درونی 

 شود:و بیرونی به شرح ذیل انجام می

که توسط قوه مجریه به دو الف. نظارت درونی 

صورت نظارت مالی و نظارت عملیاتی انجام 

 شود:یم

نظارت مالی قبل از خرج که توسط وزارت  -1

 21شود که مطابق ماده اقتصاد و دارایی اعمال می

حساب قانون محاسبات عمومی با به کارگیری ذی

های اجرایی و همچنین از طریق در دستگاه

های داری کل کشور، مسائل مالی دستگاهخزانه

کند. کننده از بودجه را کنترل و نظارت میاستفاده

های هدف اصلی این نوع نظارت، عدم تجاوز هزینه

 دولت از اعتبارات مصوب است. 

نظارت عملیاتی که توسط سازمان برنامه و  -2

قانون محاسبات  90بودجه و در اجرای ماده 

ها و گیری از فعالیتعمومی، از طریق گزارش

های های عمرانی انجام شده توسط دستگاهعملیات

 شود.تخصیص اعتبار انجام می دولتی و کمیته

ب. دومین نظارتی که بر اجرای بودجه انجام 

گردد، نظارت بیرونی است که در اجرای اصل می

قانون اساسی و از طریق دیوان محاسبات  55و  54

وسیله دیوان شود. پارلمان این نظارت را بهانجام می

جریان سال مالی  نظارت در محاسبات و به دو شیوه

 قیم و دیگری نظارت بعد از سال مالی یایا مست

 نماید.غیرمستقیم )تفریغ بودجه( اعمال می

در فرانسه الیحه بودجه توسط دولت تنظیم و از 

وزیر تسلیم مجلس ملی و سپس سنا سوی نخست

وسیله دیوان محاسبات بر شود. پارلمان بهمی

کند و این نظارت اجرای بودجه نظارت می

محاسبات فرانسه یک دادگاه  عملکردی است. دیوان

رود اما از نظر ساختار تشکیالتی اداری به شمار می

های گیری به دادگاهو وظایف و ساختار تصمیم

قضایی شباهت دارد. رئیس و دادستان دیوان 

شعب، مستشاران ارشد و قضات  یرؤسامحاسبات، 

عالی رتبه آن توسط هیئت وزیران انتخاب و دارای 

باشند؛ قابل انتقال یا انفصال میمنصب قضا و غیر 

مگر بر اساس قانون خاص. سایر قضات دیوان و 

جمهور مستشاران و اعضای ممیز با حکم رئیس

های شوند. قضات دیوان تخصصمنصوب می
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مختلف حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی 

گیری و دارند. دیوان محاسبات مناطق در تصمیم

رخواست باشند و دی مستقل میصدور رأ

ها به دیوان مرکزی کشور تجدیدنظر از آرای آن

شود. هر شعبه کنترل و نظارت بر فرستاده می

ای خاص و همه توابع آن را بر عهده دارد. وزارتخانه

خصوصی به مجلس ملی و الیحه بودجه در زمان به

شود و وقت رسیدگی توسط سپس سنا فرستاده می

مجلس ملی باشد )ها نیز محدود و مشخص میآن

روز(، در صورت عدم تصویب در  15روز و سنا  40

پارلمان و عدم رفع اختالف بین دو مجلس بعد از 

تواند با دستور جمهور میروز، رئیس 75مدت 

االجرا بودجه را به اجرا گذارد. دیوان محاسبات الزم

ها و های دولتی، همه شرکتبر تمام حساب

عی و حتی مین اجتماتأالمنفعه، موسسات عام

چیزی که مالکیت آن  های خیریه و هرسازمان

نماید. باشد، رسیدگی می مربوط به حقوق عمومی

گزارش تفریغ بودجه فرانسه یک گزارش استطالعی 

و تشریفاتی نیست، بلکه اهمیت بسیاری دارد. 

مجالس ملی و سنا آن را دریافت کرده و در  یرؤسا

وزنامه رسمی گردد و در رواقع تبدیل به قانون می

شود. کارمندان دیوان اغلب نیز منتشر می

 التحصیل مدرسه عالی مدیریت هستند. فارغ

 در صدور های ایران اوالًاما دیوان محاسبات استان

ها برای باشند و تمام پروندهی مستقل نمیرأ

رسیدگی به دیوان محاسبات مرکز کشور فرستاده 

زیادی از شوند که باعث انباشته شدن حجم می

ها و اطاله دادرسی و مشکالتی که به همین پرونده

شود نظیر امکان فوت فرد متخلف خاطر ایجاد می

انتخاب رئیس  گردد. ثانیاًیا بازنشستگی او، می

دیوان با پیشنهاد کمیسیون محاسبات و توسط 

گیرد و تابع مجلس شورای اسالمی صورت می

ریت جریانات سیاسی است. هر جریانی که اکث

کند مجلس را در اختیار دارد، رئیس را انتخاب می

های بزرگ ی در پروندهو صدور رأو حتی رسیدگی 

و ملی ممکن است تحت فشارهای سیاسی به نتیجه 

قضات دیوان، متخصص در همه  مطلوب نرسد. ثالثاً

امورات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی 

یوان باعث کمبود نیروی انسانی در د نیستند. رابعاً

شده تا گاه یک فرد مسئولیت نظارت بر چند 

عهده بگیرد و نتواند نظارت  دستگاه دولتی را بر

دیوان فقط بر مقدار  خوبی را اعمال نماید. خامساً

های ای که در قانون بودجه به سازمانبودجه

ها اختصاص ها و شهرداریغیردولتی و شرکت

جه این کند و با مابقی بودیافته، رسیدگی می

رسیدگی در دیوان،  ها کاری ندارد. سادساًسازمان

کند باشد و دیوان مراقبت میرسیدگی رعایت می

که هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. 

تواند اهداف مورد نظری که این نوع نظارت نمی

خاطر آن اختصاص یافته را دنبال کند. بودجه به

دولتی های غیرنها و سازماخیلی از نهادها، شرکت

زیر مجموعه رهبری نظام نیز از دامنه نظارتی دیوان 

گزارش تفریغ بودجه در ایران  خارج است. سابعاً

شود جهت اطالع به مجلس شورای اسالمی داده می

 گردد. و در مجلس تصویب نمی

با توجه به توضیحات مذکور موارد ذیل جهت 

ر تر مجلس شورای اسالمی بنظارت بهتر و کامل

 گردد: اجرای بودجه پیشنهاد می
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ریزی کشور صورت . تغییرات الزم در نظام بودجه1

ای صورت برنامهگیرد و قانون بودجه کشور به

 ای. تنظیم شود نه هزینه

. دیوان محاسبات هر سه نوع حسابرسی یعنی 2

های مالی، رعایت و عملیاتی را حسابرسی صورت

یوان هم به آن نامه اجرایی دآیین 2که در ماده 

صورت کامل و دقیق اعمال اشاره شده است، به

 نماید.

. رئیس دیوان و مستشاران دیوان از میان کسانی 3

های مختلف انتخاب شوند که تخصص و مهارت

مدیریتی، حسابداری، حسابرسی و حقوقی را دارا 

 باشند.

ها، استقالل کامل در . به دیوان محاسبات استان4

ی داده و حق صدور رأ تخلفات مالیرسیدگی به 

شود و تنها مرحله تجدیدنظرخواهی از آرای صادره 

 در دیوان محاسبات مرکزی در تهران صورت پذیرد.

. کمیسیون ویژه رسیدگی الیحه بودجه در 5

مجلس شورای اسالمی، هنگام رسیدگی و بررسی 

الیحه بودجه از مراکز و موسسات پژوهشی و 

وابسته به ری مستقل و غیرصصی مالی و حسابداتخ

 عنوان مشاور کمک بگیرد. دولت به

قانون محاسبات  96و  95. اجرای دقیق ماده 6

 . 1366عمومی مصوب 

افزایش دامنه شمول نظارت . وضع قانون جهت 7

های دیوان محاسبات بر کلیه درآمدها و دارایی

سات و نهادهای عمومی دولتی و ها، موسدستگاه

ها، نهادها، ها، سازمانز وزارتخانهدولتی، اعم اغیر

ها و تمام توابع و ها، شهرداریها، هلدینگشرکت

طور کلی در هر دستگاهی که ها و بهمجموعه آنزیر

 مالکیت عمومی بر آن مترتب باشد. 

. حذف اعتبارات خارج از شمول که به موجب 8

قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر 

نامه معامالت دولتی، یا آیین لتمقررات عمومی دو

ها تواند بر کار آنمستثنی هستند و دیوان نمی

های بسیاری توسط نظارت کند، که سوءاستفاده

 شود.مقامات مسئول در این زمینه انجام می

. دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه هر سال 9

را در همان سال اجرای بودجه و قبل از شروع 

رسیدگی الیحه بودجه به مجلس ارائه نماید تا 

نمایندگان بتوانند بودجه سال آینده را بر اساس آن 

 بررسی، تنظیم و تصویب نمایند. 

. گزارش تفریغ بودجه در مجلس بررسی و 10

هایی که از سند مات دستگاهتصویب شود و مقا

اند، عالوه بر مجازاتی که در بودجه تخلف کرده

ها صورت گرفته، از سوی دیوان در مورد آن

نمایندگان مردم مورد سوال، تذکر و استیضاح قرار 

 گیرند.

. مشخص نمودن روز و ماه مشخص و دقیقی 11

برای ارائه الیحه بودجه توسط دولت به مجلس و 

ام رسیدگی به آن در مجلس شورای زمان دقیق اتم

اسالمی، برای جلوگیری از طوالنی شدن روند 

رسیدگی به الیحه بودجه یا رسیدگی در مدت 

محدود و فشرده که باعث عدم دقت کافی 

های بودجه ها و تبصرهنمایندگان در کنترل ماده

 شود.

. وضع قانونی به این شرح که رئیس دیوان و 12

ا پایان خدمت خود، در غیر شعب، نتوانند ت یرؤسا
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از دیوان محاسبات مسئولیتی را در قوه مجریه 

ها پوشی آنبپذیرند. برای جلوگیری از تبانی و چشم

از تخلفات صورت گرفته با وعده و وعیدی که 

ممکن است مدیران قوه مجریه به رئیس دیوان و 

شعب آن بدهند تا از وظایف نظارتی خود و  یرؤسا

 پوشی کنند. ت چشمبرخورد با تخلفا
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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 .1394، بودجه

ی عمومی و بودجه، تهران، پیرنیا، حسین، مالیه -

 .1365میرداماد، 

مطالعه نحوه ارزیابی عملکرد »حبشی، نعمت،  -

توسط دیوان محاسبات )موسسات عالی حسابرسی( 

در  یافته و در حال توسعهدوازده کشور توسعه

، دانش «مقایسه با کشور جمهوری اسالمی ایران

 .1394حسابرسی، شماره پنجاه و نهم، 

نقش قوانین و »حسینی عراقی، سید حسین،  -

مقررات مالی و محاسباتی کشور در شفافیت صورت 

، فصلنامه دانش حسابرسی «حساب عملکرد بودجه

 .1390یک، شماره اول، دوره 

فرانسه،  ریزی درجعفری، داود، برنامه دانش -

های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهشتهران، 

1388. 

ی بر مؤسسات و نظارت مال»رستمی، ولی،  -

مجله مطالعات حقوق ، «دولتینهادهای عمومی غیر

 .1388دوره سی و نه، شماره چهارم، خصوصی، 

ریزی، تهران، انتشارات سعیدی، پرویز، بودجه -

 .1384نگاه دانش، 

فراساالنه  و ساالنه بودن»شجاعی ارانی، سعید،  -

 حقوق پژوهش ، فصلنامه«ایبودجه قوانین بودن

 .1396شماره شصت و پنجم،  ،دوره نوزده عمومی،

نظارت مالی بر »طباطبایی حصاری، نسرین،  -

، فصلنامه پژوهش حقوق «مین اجتماعیسازمان تأ

  .1396شماره پنجاه و هفتم، عمومی، 

 یابیارز»، ایمح ی،کامران، محمد یعل ،زادهفالح -

محاسبات کشور از منظر  وانید یدگیرس نییآ

ه ، مجله حقوقی دادگستری، دور«منصفانه یدادرس

 .1398هشتاد و سه، شماره صد و هشتم، 

بررسی تطبیقی نظام »فیاضی، محمدتقی،  -

ی مجلس و پژوهش، ، فصلنامه«ریزی ایرانبودجه

 .1392دوم، دوره هفده، شماره شصت و 

مدکس، رابرت آل، قوانین اساسی کشورهای  -

مؤسسه ، ترجمه سید مقداد ترابی، تهران، جهان

 .1385های حقوقی، مطالعات و پژوهش

ت بر اعمال حکومت و زاده، ابراهیم، نظارموسی -

 .1389عدالت اداری، تهران، چاپ اول، 

های قوه مقننه بررسی صالحیت ناظریه، نسرین، -

)پایان نامه کارشناسی ارشد در تصویب بودجه، 

گاه آزاد اسالمی واحد دانشتهران، حقوق عمومی(، 

 .1392تهران مرکز، 
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وقی ویژه، محمدرضا، امنیت حقوقی در نظام حق -

 .1389جمهوری اسالمی ایران، تهران، مجد، 

سی جمهوری حقوق اساهاشمی، سید محمد،  -

 جلد اول، ی ایران )اصول و مبانی کلی نظام(،اسالم

 .1389تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 
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