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بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در
1
حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی



2

سید احمد حبیب نژاد  -محمد منصوری بروجنی

3

تاریخدریافت-6935/66/82:تاریخپذیرش 6934/1/85:

چکیده

ههموارهدغدغهنمایندگانمجلسدرابتکاروپیشنهادطرحهای

یکیازمشکالتیک
بینیمنبعتامینمالیطرحها


قانونیبوده،رعایتاصلهفتادوپنجمقانوناساسیوپیش
است .توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان میدهد منظور
اطمالیدرسالبودجهایونهمحدود

قانونگذاراساسیازطرحایناصولحفظانضب

ساختناختیارقانونگذاریمجلسشورایاسالمیبودهاست.اینپژوهشدرصدداست

قانونگذاراساسیباتفکیکبین«بودجهسالیانه»و«قانونبودجه»،تهیه«بودجه
نشاندهد  
میرسددر تهیه
راموکولبههمکاریقوهمجریهومجلسمیکند،امابهنظر  

سالیانه»
«قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود نداردو این قانون همچون عموم دیگر
قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است .بنابراین نمایندگان مجلس
توانندطرح هاییراپیشنهادوتصویبکنندکهبارمالیداشتهباشد،به


شورایاسالمیمی
شرط آن که اوالً این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده،
الزماالجرانشوندودرثانیدر«قانونبودجه»دولتمکلفبهلحاظکردنبارمالیاجرای

اینقانوندرتنظیمبودجهسالهایمالیآتیشود .



واژگان کلیدی :مجلس شورای اسالمی ،بودجه سالیانه ،قانون بودجه ،ابتکار تقنین،
بودجهسالیانه 
حاصلیکطرحپژوهشیاستکهبافرصتفراهمآمدهدرمرکزتحقیقاتاسالمیمجلسشورایاسالمیبه

 .6ایننوشتار 
نگارشدرآمدهاست.
.8استادیارگروهحقوقعمومیدانشکدهپردیسفارابیدانشگاهتهران(نویسندهمسئول)  a.habibnezhad@ut.ac.ir
 m_mansouri@ut.ac.ir
.9دانشجویدکتریحقوقعمومیدانشکدهپردیسفارابیدانشگاهتهران
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 .1مقدمه
هایگذشتهمجموعهایازمصوباتمجلسشورایاسالمیباایرادمغایرتبااصل


طیسال
هفتاد و پنجم از سوی شورای نگهبان مواجه شده است 6.اصل هفتاد و پنجم اشعار میدارد:
عنوانمیکنند
قانونی 

لوایح
صوص 

نمایندگاندرخ

که
وپیشنهادهاواصالحاتی 

قانونی

های
طرح 
« 
درمجلس

میانجامد،درصورتی قابل طرح 
عمومی  

هزینه 
درآمدعمومی یاافزایش  

وبه تقلیل 
شده باشد».اینایراد
هزینه جدیدنیزمعلوم  
درآمدیاتأمین  

کاهش 

طریق جبران 
است که درآن  
مبتنی بر هزینهزابودن طرح قانونی نمایندگان است :چنین طرحهایی منجر به کاهش درآمد یا
افزایشهزینهعمومیمیشوندواصلهفتادوپنجماینمسئلهراتنهادرصورتیمجازدانستهکه
ایکهبرلوایحدولتپیشنهادمیشود،مشخصگردد 8.


منبعتأمینبارمالیطرحیااصالحیه
ایراداتمبتنیبراصلهفتادوپنجمقانوناساسی،منجربهنوعیتوقفدرطرحهایقانونی
مجلسشورایاسالمیشده است9.عمالًنمایندگانمجلسشورایاسالمیقادربهابتکارطیف
قابلتوجهیازقوانیننیستندوبرایتصویبنهاییایدههایدارایبارمالینیازمندجلبموافقت
قوهمجریههستندتادولتاینایدههارادرقالبالیحهقانونیبهمجلستقدیمکند.اثرنیکوی

چنینمقررهایشکلدادننوعیدادوستدبینقوهمجریهوقوهمقننهوایجادزمینهتعادل 5در

روابط این دو قوه بوده است ،اما در عین حال منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از
صالحیتهایمجلسشورایاسالمیمیشود.اینتعادلناشیازاصلهفتادوپنجم،اگرچه

دارایمحاسنیاست،اماقصداصلیقانونگذاراساسیازنگارشآننبودهاست.قصداصلی

مقنن اساسی  -چنان که خواهیم گفت -ایجاد انضباط در سال مالی جاری بوده است .تعادل
بهعنوان اثرجانبیزمانیپذیرفتنیاستکهمنجربهسلبصالحیتهایاساسیمجلسشورای
اسالمینشود 4.
برایرسیدنبههرگونهبینشیراجعبهایراداتناشیازاصلهفتادوپنجمبهمصوباتمجلس
.6سخنگویشوراینگهبانایرادات ناشی ازاصل هفتادوپنجمرا ازرایجترینایرادات واردبهمصوباتمجلسشورای
اسالمیمیداند.بنگریدبه(:ابراهیمیان.)6939،

.بااینحالشوراینگهبانبراساسیکنظریهتفسیری،پیشنهادهاینمایندگانراکهمنجربهتغییرارقامالیحهبودجهمیشود

8
ازعمومایناصلمستثنیساختهاست.
رایاسالمینمیشود،قبالً

.9اینپرسشکهآیاتفسیرکنونیازاصلهفتادوپنجممنجربهسلبصالحیتتقنینیمجلسشو
نیزموردتوجهقرارگرفتهاست.بنگریدبه(:برزگرخسروی.)43:6939
4.Checks and Balances.
.4عطفتوجهویژهبهالزاماتواقتضائاتاصلهفتادوپنجم،پیشازاینودریکاثرمنتشرهازسوینهادریاستجمهوری
(آقاییطوقوغیره

سابقهدارد.امااینتحقیق،ازحدودبیانرویهموجود،کهچنداننیزدرستبهنظرنمیرسد،فراترنرفتهاست
.)13-16:6923
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شورایاسالمیبایدتدقیقهایبنیادیندربارهماهیتبودجهدرقانوناساسیصورتگیردواین

مهم جزبا دقت درالزاماتناشیاز اصلمادربودجهدر قانوناساسیممکن نیست.یکیاز
مهمترین احکام قانون اساسی راجع به بودجه در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی آمده است:
«بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای
رسیدگیوتصویببهمجلسشورایاسالمیتسلیممیگردد.هرگونهتغییردرارقامبودجهنیز

اصلپنجاهودومرابهجرأتمیتوانیکیازظریفترین

تابعمراتبمقرردرقانونخواهدبود».
اصولقانوناساسیدانستکهبیشازاصولدیگرمحتاجتفصیلاست.ظاهراًایناصلماهیت
بودجهسالیانهراقانوننمیداند .

درصورتاثباتاینم سئلهکهماهیتبودجهسالیانهقانوننیست،الجرموطبقاصلپنجاه
ودومنحوهتنظیماینسندسالیانه،بایدمبتنیبریکقانونقبلیباشد.دراینصورتدومین
نمایدکهآیامجلسباابتکارخودوازطریقطرحقانونیمیتواندچنینقانونی


پرسشرخمی
بگذراند؟ یا این که طراحی چارچوب میان یا بلندمدت برای بودجه نیز لزوماً باید حاصل
همکاریمجلسوقوهمجریهباشد؟ 


 .2ماهیتشناسی بودجه
دراصلپنجاهودومقانوناساسیچندنکتهقابلتأملوجوددارد:نخستآنکهبودجه،
.قانونگذاراساسی نهدر ایناصل ونه در هیچ یکاز

بهخودی خودقانونتلقینمیشود
بررسیهای

دیگراصولقانوناساسی،برایاینسندمالیعنوانقانونرابهکارنبردهاست 6.
تطبیقیدیگرنویسندگان،اینتردیددرموردماهیتقانونیسندهایسالیانهبودجهراوجیهترو

ترمیکند(گروهکارشناسان.)81:6931دقتدرچنینتمایزیچنداثروفایدهدارد


قابلتامل
 .6اولینتعریفقانونیازبودجهدرنظام حقوقیمالیایران ،نیز همین تلقی ازبودجهرانشانمیدهد.درمادهیک قانون
محاسباتعمومیمصوب 6823خورشیدی،بودجه چنینتعریفشدهاست«:بودجهدولتسندیاستکهمعامالتدخلو
گردد.مدتمزبورراسنهمالیمیگویندکهعبارتازیکسال


بینیوتصویبمی

خرجمملکتیبرایمدتمعینیدرآنپیش
شمسیاست».درماده 6قانونمحاسباتعمومیکنونی(مصوب 6911بااصالحاتبعدی)نیزبودجه«،برنامهمالیدولت»
عنوانشدهوازآنتلقیقانونیوجودندارد.دراینمادهآمدهاست«:بودجهکلکشوربرنامهمالیدولتاستکهبراییک
سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل
حتیدرطرحقانونیتقدیمیازسوینمایندگان()6938ازبودجهبهقانونتعبیر

هایقانونیمیشود،بوده.»...

سیاستهاوهدف
نشدهاست.دربند6ماده8اینطرحراجعبهتعریفبودجهکلکشورآمدهاست«:بودجهکلکشور:سندیاستمشتملبر
برآوردهای «مالی -عملیاتی» منابع و مصارف با رعایت سیاستهای اجرایی مربوط که بر اساس اصول وحدت ،جامعیت،
گراییبرایتحققاهدافبرنامهمیانمدتواهدافمندرجدربودجهکلکشوروبرای


شفافیت،تعادلمنابعومصارفونتیجه
هادردورهیکسالهطیمراحلقانونیتهیه،تصویبواجرامیشود».برایمطالعهاینطرحبنگریدبه :

انجاممأموریتهاوفعالیت

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/859951.
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چهدربحثماحائزاهمیتاست:چنانچهبودجه

کههمهآنهاموضوعبحثمانیستند.اماآن

سالیانه را قانون بدانیم ،این بدان معناست که قانون اساسی  -صرفاً برای بودجه -یک شیوه
خاصقانونگذاریواستثناییایجادکردهاست.برخالفشیوهعمومیابتکارقانونیکهفرقی

نمیکند دولت یا مجلس طرح را ابتکار کند؛ در این شیوه دولت باید مبتکر و مجلس باید

کنندهباشد.اینهمانرویهایاستکهاکنونراجعبهبودجهحاکماست.امابه نظر

تصویب
میرسدمفادقانوناساسیدالبرآناستکهبودجه«سندی»استکهباابتکاردولتوتایید

میشود .الجرم ،در این سند نمیتوان احکام قانونی
مجلس شورای اسالمی دارای اعتبار  
پیشبینیکردوصرفاًبایددربردارندهصورتدرآمدهاوهزینهها(دستورکارمالی)باشد.این

مطرحمیشود  کهمعنایهمکاریقوهمقننهوقوهمجریهدرتهیهبودجهچیست،آیااین

سوال
لزوماًبدانمعناستکهحاصلکار؛یکقانوناست؟ 
درقانون

اصلپنجاهودومقانوناساسیعنوانمیدارد«:بودجهساالنهکلکشوربهترتیبیکه
تسلیم
اسالمی  

شورای 

وتصویب به مجلس 

رسیدگی 

تهیه و برای 
مقررمیشوداز طرف دولت  

مقرردرقانون خواهدبود».شیوهمعمولدر

نیزتابعمراتب 

بودجه 

میگردد.هرگونه تغییردرارقام 

وقوهمقننهاست.اینهمکاریفیمابین،مانندتمامیتوازنهای

تهیهبودجه،همکاریبینقوهمجریه
سیاسی،مجموعهایازکنشهابرایبرتریوتفوقیکیبردیگریرابهدنبالدارد6.یکبررسی
اتحادیه بینالمجالس از نظامهای بودجهریزی دنیا یادآور میشود عموماً بودجه توسط دستگاه
اجراییتهیهوتوسطدستگاهتقنینیبررسییاتصویبمیشود).(Krafchik and Wehner 1999: 2
درعینحالبایدتوجهداشتتأثیرگذاریدستگاههایاجراییوتقنینیدرتهیهبودجهازکشوریبه
کشوری متفاوت است .در حقیقت چنانچه یک سر طیف نحوه مداخله دستگاه اجرایی در
بودجهریزیایاالتمتحدهآمریکابهعنوانیکنظامریاستیباشد،سردیگرطیف،بریتانیابهعنوان
است.درایاالتمتحدهآمریکاپسازتهیهپیشنویسبودجه،

وست مینستری8
یکنظامپارلمانی 
کنگرهدستیکامالًبازدراصالحبودجهدارد.درنقطهمقابلنظامپارلمانیبریتانیاقرارداردکه
نخستوزیر،رهبرحزباکثریتپارلماناست.اینساختارسببمیشودپارلمانعمالًدربودجه

هایتهیهپیشنویسبودجهدرادوارمختلفایاالتمتحدهامریکایکیازایننمونههاست.تاپیشازسال6386

.6تغییرشیوه
فرآیندبودجهنویسیدراختیارقوهمقننهبودوقوهمجریههیچسازمانیبرایاینکارنداشت،درفاصلهسالهای6386تا6319این

قوهمجریهبودکهدستباالرادربودجهنویسییافتوبهنوعیبراینفرآیندمسلطشدوازسال6319کنگرهشروعبهپسگرفتن

اقتدارازدسترفتهخودبامجموعهایازاقداماتتقنینیوسازمانیکرد).(Lienert 2005: 12

سازیشدهازنظامپارلمانیانگلستانگفتهمیشود.


مینستریبهنظامپارلمانیمدل

نظاموست
.8
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تقدیمیازسویقوهمجریهدستنبرد .(Lienert 2005: 3(6
وجودهمکاری بین قوا ،در تصویب بودجه،یکرویه شناخته شده جهانیاست،8امّا این
االجرامیشود،ماهیتقانونیداشته


بودجهتهیهوالزم
لزوماًبهآنمعنانیستکهآنچهبهعنوان 
باشد.یکیازایننمونهها،ایاالتمتحدهآمریکاستکهسندبودجهپسازدرخواسترئیس
جمهوریبهموجبقطعنامهمشترک 9سناومجلسنمایندگانتصویبمیشود.تهیهبودجهدر
این کشور دو مبنای دائمی و ساالنه دارد .هر قانون مصوب کنگره که دارای بار مالی است،
تکلیفیدائمیبرایتخصیصهرسالهبودجهبهوجودمیآورد.ایناحکامبودجهایتازمانیکه

هایمتغیروزمانمند،

قوانینشاندارایاعتباراست،تکرارمیشود.درعینحالبنابهسیاست

گانهتخصیصصالحدیدیبودجهای5بهصورتساالنهتصویبمیشود 4.


قوانیندوازده
هایتطبیقینمیتواندیکالزامقانونیایجادکردهوصرفاًبیانکنندهایدههایی

مسلماًپژوهش
مامیباشد.برایبررسیعمیقمسئلهچیستیماهیتبودجهسالیانه(اینکهقانوناستیایک
برای 
سندمالی)بایدرویههایاساسینظامایرانموردبررسیقرارگیرد،لذانظریههایتفسیریشورای
نگهبانراجعبهاصلپنجاهودومقابلتاملاست.قدرمسلمآنچهازنظریاتشوراینگهبان

حاصلمیشودایناستکههیچیکازقوا(خواهدولتیامجلس)بهتنهاییقادربهتصویب
بودجهنیستند،نهدولتمیتواندبدونتصویبمجلساقدامبهاجرایبودجهکندونهنمایندگان
قادرندمستقلازدولتودرقالبطرحقانونیاقدامبهتقدیمبودجهکنند،هرچندشوراینگهبان
دراینخصوصکهآیاپسازتصویببودجه،نمایندگانازطریقیکطرحقانونیقادربهتغییر
ارقامهستندیانه،بهنتیجهمشخصیدستنیافته 1،امااینمشخصاستکهتغییراتکالندر

.البتهنویسندهنتوانستهبهایننتیجهبرسدکهدرسایراشکالحکومتینظیرنیمهریاستی،جمهوریپارلمانیوسلطنتهای

6
نهدربودجهریزیوابستهبهقوتیاضعفارتباطسیاسیمیانقوایمقننهو

پارلمانیغیروستمینستریحددخالتقوهمقن

هایزمینهایهرکشوربیشتروابسته


مجریهاست.ویمعتقداستدرالگوهایحکومتیمیانه،حداینتأثیرگذاریبهواقعیت
استتانوعارتباطپارلمانوقوهمجریه) .(Lienert, 2005: 19-20
میدانند.به
.8دوتنازنویسندگانکشاکشبینقوهمجریهوقوهمقننهدروضعبودجهراجدالبین«فنیبودن»و«دموکراسی» 
عبارتیازیکسوتنهاقوهمجریهاستکهتواناییتهیهبودجهراداردوازسویدیگراقتضایدموکراتیکبودنبودجه،
تصویبآنتوسطنمایندگانمردماست) .(Krafchik and Wehner 1999: 24
3. Concurrent Resolution.
4. Appropriations Bill.
5. A Brief Guide to the Federal Budget and Appropriations Process n.d https://
en.wikipedia.org/wiki/ Appropriations_bill_(United_States)#Appropriations_Subcommittees.
.1نظریهتفسیریشوراینگهبان،شماره61،821خرداد :6915
دبیرمحترمشوراینگهبان ،

سالمعلیکم 
آن و
کل کشور ومتمّم  
ساالنه  
نظرفرماییدآیابودجه  

اعالم 
اساسی  

قانون 
اصول  49،48و  32
باتوجه به  

خواهشمنداست 

هم
شورای اسالمی گرددیابه صورت طرح  

ازسوی دولت تقدیم مجلس 

الیحه 
قانون بایدبه صورت  
اصالحات مربوط به  
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بودجه کل کشور یا اصالحاتی نظیر تقدیم متمّم بودجه به تنهایی از سوی نمایندگان مجلس

آنچهمنشأنظریاتتفسیریشوراینگهبانراجعبهاصلپنجاهودوموبعضی
ممکننیست  6.
جوابدرایننظریاتشده؛مشکلمبناییپژوهشحاضراست.حل اینمشکل

پرسشهایبی
کهماهیتبودجهسالیانهکلکشورچیست،آیاماهیتیقانونیداردیااینکهدارایماهیتیمستقل
است؛میتواندبهحلمعماهایپیشآمدهدراینمسئلهیاریبرساند .
8

گفتهشدکهدرقانوناساسی،ازعبارتقانونبرایبودجهاستفادهنشدهاست .آنچهتصور
ممکناست .
علیاکبرناطقنوری،رئیسمجلسشورایاسالمی 
شماره821تاریخ 6915/9/61
شورایاسالمی 

مجلس

محترم

ریاست

نامهشماره9282ـقمورخ :6915/8/62
عطفبه 

شرح زیراعالم
جلسه دادونتیجه به  
تشکیل  

سئوال مذکوردر نامه 

الزم به 
پاسخ  
شورای نگهبان بهمنظوررسیدگی و تهیه  

میشود :

ایناستکه :
اصلپنجاهودوم()48قانوناساسی 
الف-نظرتفسیریشوراینگهباننسبتبه 
الیحهواز
صورت 

بایستبه

آنواصالحاتبعدیمربوطـدرغیرموردتغییردرارقامبودجهـمی
ساالنهکلکشورومتمّم 
بودجه 
مجلسگردد .

تقدیم
دولت 
سوی 

کنندشورای نگهبان به رأی

مجلس  
می

تقدیم 
محترم  

نمایندگان 

ازطریق طرحی که 

بودجه 

تغییردرارقام 

درموردامکان 

ب-
نرسید .
دبیرشوراینگهبان،احمدجنتی

شماره9155ـقتاریخ 6912/8/84

.6نظریهتفسیریشوراینگهبان،شماره85،4651/86/12مرداد:6912
محترمنگهبان 

شورای

به
آن  
کل کشوروتسلیم  
بودجه ساالنه  

تهیه 
رامکلف به  

دولت 
که  
اطالقاصلپنجاهودوم ()48قانون اساسی  

باعنایت به 

،جابجائی


،الحاق،حذف

تغییردرارقام
ازقبیل

بودجه

درقانون

اصالحات

هرگونه

آیاانجام

است
مینموده 
مجلسشورایاسال 

باشدیامستلزم

امکانپذیرمی
اصل ()15قانون اساسی  
موضوع  

تقدیم طرحهای قانونی 
ازطریق  

بودجه 

ومتمّم یاچنددوازدهم 
ازسویدولتمحترماست؟ 

الیحه
تقدیم 

شورایاسالمی 

مجلس

نوری،رئیس

علیاکبرناطق

شماره12/86/4651تاریخ 6912/4/85
شورایاسالمی 

مجلس

محترم

ریاست

میشود :
اعالم 
شرح 
ونظرشورابدین 

شوراینگهبانمطرح

درجلسات

موضوع

قمورخ6912/8/84

شمارة-9155

عطفبه

روشندادهشود .

مشخصگرددتاپاسخ

آن
استبایدمصادیق 
بودجه»کلی 

درقانون

اصالحات

اینکهعبارت»هرگونه
«نظربه 
قانونی باتوجه به اصلپنجاهودوم ()48

طرح 
بودجه تأثیربگذاردبه وسیله  

درکل 

که 
نحوی  

تغییردرارقام بودجه به 

الف  -
امکانپذیرنیست .
قانوناساسی 
جایزنمیباشد .

اساسی

ازطریقطرحقانونیباتوجهبهاصلپنجاهودوم()48قانون

بودجه

وچنددوازدهم

ب-تصویبمتمّم
دربودجة کل کشورتأثیرنگذاردرأی تفسیری

درصورتی که 

قانونی 

وسیله طرح 
درخصوص تغییردرارقام بودجه به  

پ -
نیاوردهاست .
بودجهاست» .

ت -الحاقوحذفنیزهمانندتغییردرارقام

دبیرشوراینگهبان،احمدجنتی

.8دراصولپنجاهودوم،پنجاهوپنجم،یکصدوبیستوششمویکصدوهفتادوششمازکلمهبودجهاستفادهشدهاستودر
هیچکجایایناصولاشارهایبهقانونبودنبودجهنشدهاست.
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قانونبودنبودجهراایجادمیکندسنتتقدیمبودجهبهصورت«الیحه»یعنیابتکارقانونازسوی
قوهمجریهاست.افزونبراین،باوریهمگانیراجعبهماهیتمصوباتمجلسشورایاسالمیدر
سنتحقوقاساسیایرانوجودداردکههرچهازتصویبمجلسشورایاسالمیمیگذرد،قانون
است.بااینحالدربرخیآثاراینمسئلهمورداشارهقرارگرفتهواینکمحتاجتفصیلاستکه
تمامیمصوباتمجلسشورایاسالمیقانوننیستوبرخیازاختیاراتمجلسغیرتقنینیاست
قانوننبودنهمهمصوباتمجلس،بهویژهراجعبهسنخخاصیازمصوبات

(راسخ .)51:6931،
مجلسشورایاسالمینیازمندتوجهاست.ازنظرقانوناساسیتصمیمگیریراجعبهبرخیامور

نیازمند همکاری قوه مجریه و مجلس شورای اسالمی است .تصمیمگیری راجع به اموری نظیر
تغییرات جزئیدر خطوطمرزییاتوقفانتخاباتمجلس شورای اسالمی در شرایط جنگ و
نمیشود،یعنی
اشغالنظامیکشوریااستخدامکارشناسخارجیجزباهمکاریهردوقوهمحقق 
ابتکارامرازسویدولتصورتگرفتهوتصویبآنازسویمجلسشورایاسالمیانجامشود.
آثاروپیامدهایشناساییاینتفکیکدرنظامحقوقاساسیایرانفراواناست 6ومبانیآننیز
مطالعهوتفصیلجداگانهایمیطلبد،امّااجماالًاثرشناساییچنینسنخمصوباتیدرمجلسشورای
اسالمی آن است که بدانیم با یک فرآیند معمول قانونگذاری روبرو نیستیم که همچون دیگر
مصوبات،ابتکارآنهمازطریقطرحقانونیوهمازطریقالیحهقانونیممکنباشد.اینسنخاز
مصوباتدارایماهیتیویژهاند.چونعالوهبراینکهقانوننیستند،شیوهخاصیبرایابتکاررانیز
میطلبند :مثالً صرفاً از طریق دولت؛ و گاه حتی شیوه خاصی برای تصویب ،مثالً صرفاً با یک

اکثریتخاص ازنمایندگانمجلس شورای اسالمی .سندبودجه،نیز حاصلیک همکاری این
چنینیاست .
در قانون اساسی ایران ،مجموعهای از امور وجود دارد که ماهیتاً و اصالتاً اجرایی به نظر
رسد،امااطالقاختیاراتقوهمجریهدرآنروادانستهنشدهاست.نمونهایازاینمسئله،


می
ستکهدادنوستاندنوامهایبالعوضداخلییاخارجیرامنوط

اصلهشتادمقانوناساسیا
به موافقت مجلس شورای اسالمی کرده است .اینگونه تحدید اختیارات احتماالً ناظر به
بیاعتمادیتاریخینسبتبهقوهمجریهوناشیازتجربیاتتلخیاستکهصاحباختیاریقوه

مجریهبرایکشورایرانرقمزدهاست 8.
 .6یکیازآثارچنینتفکیکیدرحدودنظارتشوراینگهبانبرمصوباتمجلسشورایاسالمیاست.برایتوضیحبیشتر
بنگریدبه(راسخ.)618-31:6931
.8برایاینمسئلهنمونههایفراوانیدرمشروحمذاکراتمجلسبررسینهاییقانوناساسیوجوددارد،بویژهدربررسیاصول
مربوطبهاختیاراتویژهمجلسشورایاسالمی،ارجاعمکرریازسوینمایندگانبهسابقهنهچندانمناسبقوهمجریهدر
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فارغازبیاعتمادی ایجاد شدهدر تجربه هفت دههای سلطنتمشروطه کهمنشأ شکلگیری

برخیازترتیباتاینگونهقانوناساسیاست،لزومتصویببودجهتوسطمجلسدراصلهیجدهم
قانوناساسیمشروطیتنیزموردتصریحقرارگرفتهاست«:تسویهامورمالیه،جرحوتعدیلبودجه،
تغییردروضعمالیاتهاوردوقبولعوارضوفروعات،همچنانممیزیهایجدیدکهازطرف
دولتاقدامخواهدشدبهتصویبمجلسخواهندبود».اینامرتغییریدراصلمسئلهکهبودجه
آورد،بلکهمیتوانادعاکردبیاعتمادیدرزمینهبودجهو

خصلتیماهیتاًاجراییدارد،بهوجودنمی
مالیات،یعنیامورمالیدولت،اصیلتریننوعاینبیاعتمادیاستکهدرکشورهایمختلفجهان
بودجهنویسیامریاجراییاستونهتقنینی»،

ودرادوارمختلفوجودداشتهاست.ایندیدگاهکه«
پیشتر نیز مورد اشاره برخی نویسندگان قرار گرفته است .اما این دیدگاه فراتر از آن نرفته که
مجلسبایدسندبودجهرابهمثابهیککلواحدتصویبیاردکندوحقانجاماصالحاتدرآنرا
ندارد (فالحزاده و غیره .)615 :6936 ،مفهوم اجرایی بودن تدوین بودجه این است که دولت
اطالعاتودادههایکافیراجعبهنیازهایکشورودرعینحالمنابعوظرفیتهایموجودآنرا
دارد.بهعالوهبدنهکارمنداندولت،میتواندبهنوعیقویترینبدنهکارشناسیممکنبرایتنظیمو

تدوینبودجهباشد .
اصلپنجاهودومبیانگرلزومهمکاریمجلسوقوهمجریه درتهیهبودجهاستواصل

طرحهایقانونیوپیشنهادهاو
هفتادوپنجمدرحقیقتبیاناستلزاممنطقیچنینحکمیاست «:
اصالحاتیکهنمایندگاندرخصوصلوایحقانونیعنوانمیکنندوبهتقلیلدرآمدعمومییا
افزایشهزینهعمومیمیانجامد،درصورتیقابلطرحدرمجلساستکهدرآنطریقجبران

کاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدیدنیزمعلومشدهباشد».اصلهفتادوپنجمدرحقیقتابزاری
برایپیشگیریازناکارآمدکردنروندتصویبسندبودجهاست.روندیکهدراصلپنجاهو
دومقانوناساسیموردتصریحقرارگرفتهاست .
میتوانگفتهدفقانوناساسیازانشایاصولپنجاهودوموهفتادوپنجمقانوناساسی

ایجادتعادلبینقوایمقننهومجریهدرتصویببودجهسالیانهکلکشوراست.یعنیازیک
طرفدراصلپنجاهودوم،مجلس،دارایصالحیتتصویبسندبودجهتقدیمیازسویدولت
استوقانوناساسینخواستهتاهیچیکازایندونهادبهتنهاییقادربهخلقدرآمدیاهزینهکرد
ودیملیباشند؛ازسویدیگر،اصلهفتادوپنجم،محدودیتهاییبرایمجلسدرتغییر

ازموج
عصرسلطنتولزومتصویبمجلسبرایبهحداقلرساندنسواستفادهقوهمجریهازاختیاراتخودصورتگرفتهاست.برای
نمونهبنگریدبه(مجلس251:6915،یا.)225
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بودجهجاریایجادکردهتامسئلهبودجهدرنظامحقوقاساسیمنضبطوساختارمندشود 6.


 .3حدود صالحیت مجلس در تغییر بودجه پیشنهادی
در رویه کنونی چهار فرآیند اصلی در هر بودجهای وجود دارد6 :ـ فرآیند تهیه و تدوین
بودجه8ـفرآیندتصویببودجه9ـفرآینداجرایبودجه5ـفرآیندنظارتبراجرایبودجه.یکی
ازمسائلایناستکهحدودصالحیتمجلسدرفرآیندتدوینبودجهچهقدراست؟اینمسئله
درسالهاینخستدولتنهمایجادمشکلکردهاست.گروهیکهبیشترطرفداراندولترا
شکلمیدادندطرفدارنظرتحدیداختیارمجلسوگروهیدیگرکهعمدتاًازنمایندگانمجلس

بهشمار میرفتند ،طرفدار گسترش اختیار مجلس در اصالح بودجه تقدیمی بودهاند .طرفداران
دولتبااستنادبهالفاظقانوناساسیمعتقدبودندکلمه«رسیدگی»دراصلپنجاهودومداللتی
شکلیونهماهویدارد.آنهارسیدگیرانظیراقدامدیوانعالیکشوریادیوانعدالتاداریدر
رسیدگیفرجامیبهآرامیدانستند.حامیانایننظریه،بهتدوینبودجهبرپایهقانوننیزاشاره
میکردند.قانوناساسیارادهکردهبودکهمجلساختیاراتخودرادرخاللتدوینقانونبودجه

اعمالکند،نهدربودجهساالنه.مجلسدررسیدگیبهبودجهساالنهازرعایتمفادقانوندر
تنظیمسندمطلعمیشود.بههمینخاطرمجلسحقتغییرارقاممقدردربودجهتقدیمیازسوی

هایمبناییمارابهایننتیجهمیرساندکهایننظربرتلقیقانوننبودن

دولتراندارد.کاوش
بودجهاستواراست .
طرفداران اختیار مجلس به عموم اختیارات قانونگذارانه مجلس شورای اسالمی در اصل
هفتادویکماستنادمیکنند.درعینحالاستداللمخالفانبه لفظ«رسیدگی»رااینگونهپاسخ

میگویندکهقانوناساسیازصرفرسیدگیسخننگفته،بلکهگفتهاست»رسیدگیوتصویب»

و لفظ تصویب داللت بر حق دخالت مجلس در بودجه تنظیمی دارد .البته چنین استداللی
کنندهبهنظرنمیرسد.آیاتصویبتغییرخطوطمرزیازسویمجلسبهاینمعناستکه


قانع
مجلسمیتواندضمنجابجاییحدودموردنظردولت،اجازهاینجابجاییرابدهد؟حامیاناین
نظربهرویهکنونیتصویببودجهوهمینطورنظریهتفسیریشوراینگهباننیزمستظهرهستند .
بههرحالقائلشدنبهاختیارگستردهمجلسدرتغییربودجهپیشنهادینمیتوانددرستبه
نظربرسد.چنانچهبنابرایناستکهمجلسبتواندیکموجودیتجدیدبرایبودجهساالنه

.6اینسوالکامالًمحتملاستکهآیاتنهابامحدودکردنمجلسدراصلهفتادوپنجم،انضباطدربودجهجاریبهوجود
میآید؟مسلماًپاسخمنفیاست،دولتنیزبایددرتغییربودجهجاریمحدودباشد.امااینمحدودیتبهصورتخودکاردر

ساختارکنونیاصلهفتادوپنجموجوددارد:هیچالیحهقانونیبدونتصویبمجلس،تبدیلبهقانوننخواهدشد.

252

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


کردندولت،آنهمبااینتأکیدکهمجلسنمیتواندبدونپیشنهاد

تعریفکند،صاحباختیار
معنامیشود.دروجهکارکردینیزچگونهمیتوان

دولت،بودجهایراتصویبکند،عمالًبی

ایراداشتکهآنراغیرواقعیوغیرعملیمیپندارد؟ 


ازدولتتوقعاجرایبودجه
روحقانوناساسینمیتواندمارابهایننتیجهبرساندکهمجلساختیاریگستردهدرایجاد
چهایجادمحدودیتمیکند،واقعیتوسنتجاریدر

تغییردربودجهپیشنهادیدارد.اماآن
زمینهتصویببودجهاست.سالهاستکهنمایندگانسهماههپایانیسالرابهپایینوباالکردن
گذرانندوسلبکردنایناختیارتغییریعمدهدردستورکارمجلسشورای


ایمی
ارقامبودجه
کند.تنهازمانیمیتوانعرفاساسیرا

اسالمیوعرفاساسیاختیاراتنمایندگیایجادمی
کنارنهادکهنصحاویدلیلقدرتمندتریعلیهآنباشد.دراینجادستکمنصبهمامیفهماند

توانبرایمجلساختیارگستردهایدرتغییرارقامبودجهپیشنهادیتصورکرد.امامسئله


هنمی
ک
ایناستکهاختیارجزئیدرتغییربودجهبهچهمعناست؟حدیقفوتعیینکنندهکهیکاختیار
جزئیراازاختیارکلیمتمایزمیکندچیست؟آیامیتوانمالکیحقوقیبرایاینمسئلهپیش

چشمانتظار
گیرانهتر ودقیقترازآن هستندکهبخواهیمبا توصیه  

نهاد؟مرزهای حقوقیسخت
پاسداشتشانباشیم .

ساسیبرایتغییرنظمکنونی،لحاظکردنوزنمجلسدرتصویببودجهاست.بایددر

مانعا
ایننکتهدقیقشدکهقدرتسنتکنونیدرایجادتعادلبینقوهمجریهومقننهدرکجاستو
اینقدرتصرفاًدرروندجارینهفتهنیست.روندجاریتوانستهتعادلینسبیبینمجریهومقننه
ایجادکند،امااینبهترینتعادلممکننیست.ازسویدیگر،هرتغییرروندیبایدباحفظقدرت
وتأثیرگذاریمقننهدرتدوینبودجهتوأمباشد.بههمینخاطربهنظرمیرسدبهترینراه،تأکید
برتمایزقانونبودجهازسندبودجهاست،کهدریکیقدرتاصلیدراختیارمقننهاستودر
تیارمجریه.ایندوقدرتنیزهیچگاهبدونیکدیگرتماموکمالنمی

دیگریقدرتاصلیدراخ
شوند .


 .4بازخوانی اصل هفتاد و پنجم در پرتو اصل پنجاه و دوم
یازمفاهیمموردغفلتنهادقانونگذاریکشوردردهههایگذشته«،قانونبودجه»است.

یک
ایندیدگاهکهاصلپنجاهودومقانوناساسیدرحالینوشتهشدهکهنویسندگانبهقانونبرنامه
اند،خالیازوجهنیست.برایتنظیمبودجههایسالیانهبه


نظرداشته
وبودجهکشور،مصوب6946

نامیدهمیشود،چارچوب

قانونیدائمیوبلندمدتنیازاست.اینقانوندائمیکه«قانونبودجه»
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تنظیمبودجهراروشنمیکند.نحوهتنظیمبودجه،همدربردارندهروندشکلیتصویبمقررات
بودجهوهمشاملتوصیههایمحتواییپیراموناینمسئلهاست .
یکپژوهشدرزمینهقوانینبودجهدرکشورهایی نظیرعراق،فرانسه،ترکیهوآفریقای
جنوبی نشان میدهد که قوانینی نظیر قانون مالیه عمومی ،قانون مدیریت مالی ،قانون بودجه
مبناییبرایبودجهریزیبهکارمیرود.بهگفتهاینپژوهشگراندرایراننحوهتنظیم

بهعنوان 

بودجهدرچندقانونپراکندها ستکهازآنجملهبایدبهقانونبرنامهوبودجهکشور(،)6946
قانون محاسبات عمومی کشور ( ،6911با اصالحات بعدی) ،آییننامه داخلی مجلس شورای
اسالمیوقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(،6921بااصالحاتبعدی)اشارهکرد
(فیاضیویادگاری .)14-15:6923،
قانونیکهترتیبتهیهبودجهراتعیینمیکندتاچهحدی

نکتهمهم دراینمیانآناست؛ 
مجازبهدخالتدرروندبودجهاست؟آیامنظورازترتیباتتهیهبودجه«،تشریفاتوروندتهیه
بودجه»استیا«چگونگیتعیینارقام»بودجهیاترکیبیازاینهردو؟ 
مسئلهقانونبودجه،بهطورخاص ،چنداندرمباحثاتراجعبهتصویباصلپنجاهودومدر
مجلسبررسینهاییقانوناساسیمطرحنشد.اینمذاکراتچناناندکبودکهفرصتیبرایاین
هاباقینمیماند.نمایندهمردمکردستاندرمجلسبررسینهاییقانوناساسیمعتقدبودقید

تدقیق
«تهیهبودجهبرطبققانون»کهدراصلپنجاهودومآمده،زائداست،بهایندلیلتازمانیکهدولت
اقدامبهتهیهبودجهمیکنداینعمل رامبتنیبرمقرراتمعینیصورتمیدهد.بااینحالچنین
ایرادیواینسوالکهاساساًتهیهبودجهبرطبققانونواجدچهمعناییاست،طنینچندانیدر
مجلس خبرگان قانون اساسی نیافت (اداره کل روابط عمومی مجلس شورای اسالمی:6915 ،
 .)6563
6

8

اصلپنجاهودوم واصلهفتادوپنجم قانوناساسیتقریباًبههمیننحودرپیشنویسقانون
اساسی طرح شده بود 9.با توجه به تأثیری که تهیهکنندگان پیشنویس قانون اساسی از قانون
بودجهکلکشوربهترتیبیکهدرقانونمقررمیشودازطرفدولت

پیشنویسقانوناساسیعنوانمیداشت«:
.6اصل 661
تهیهوبرایتصویببهمجلسشورایملیتسلیمخواهدشد.هرگونهتغییردرارقامبودجهنیزتابعمراتبمقرردرقانونخواهد
بود».
نویسقانوناساسیعنوانمیداشت«:طرحهایقانونیوپیشنهادهاواصالحاتیکهنمایندگاندرخصوص

.8اصل 14پیش
کنندوبهتقلیلدرآمدعمومیباافزایشهزینههایعمومیمیانجامد،درصورتیقابلطرحدرمجلس


لوایحقانونیعنوانمی
خواهدبودکهدرآنطریقجبرانکاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدیدنیزمعلومشدهباشد».
برایمالحظهمتنمورداستفادهازپیشنویسقانوناساسیدراینپژوهشبنگریدبه(:ادارهکلفرهنگیوروابطعمومی

 .9
مجلسشورایاسالمی)4-86:6913،
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اساسیفرانسهگرفتهبودند،شایدبامقایسهایناصولبااصولمربوطهدرقانوناساسیفرانسه
بتوانبهمعناییدستیافت6.درقانوناساسیفرانسه،ازاصطالحبودجه8استفادهنشدهاست،اما
ازاصطالح«قوانینمالی»9برایاشارهبهمفهوم«سندبودجه»اشارهشدهاست.مضمونیمشابه
نجاهودومقانوناساسیایرانبیانشده،بهنحوواضحتریدربخشیازاصل95

آنچهدراصلپ

قانوناساسیفرانسهکهمتعلقبهفصلروابطقوهمقننهوقوهمجریهودرمقامبیانمحدودهمجاز
قوانینمالیبایدهزینهودرآمددولتدرشرایطموجودراتعیینکرده

قانونگذاریاست،آمده«:

وبراساسشرایطمقرردریکقانونارگانیکباشد»5.دربندپسازآننیز،چنینمضمونیبه
صورتکلیبیانشدهاستکهقانونبودجهبایدطبقشرایطومقرراتیکقانونارگانیک
باشدودراصل51پارلمانمکلفبهتصویبلوایحمالیسالیانهطبقضوابطیکقانونارگانیک
شدهاست4.اگرچهدرنظامحقوقیفرانسه،بودجهسالیانهیکقانونتلقیمیشودومسائلمالی
جزباتصویبپارلمانرسمیتنمییابند(اصل)49امامشخصاًتهیهبودجهبراساسیکقانون

ارگانیکصورتمیگیرد .

می تواناینایدهاحتمالیرامطرحکردکهمجلسشورایاسالمینیزدرقالبیکقانون

دائمی،چارچوبتوزیعاعتباراترادربودجههایسالیانهمشخصکند.آیامجلسمیتواندبر

کممیانمدتتهیهکند؟اصلتهیه


یکچارچوبدائمییادست
مبنایاحکامتکرارشونده،
چنینچارچوبیشایدبهنوعیبرهمزدنتوازنموجوددرتهیهبودجهباشد.توازنیکهپیشتر

سخنآنرفتومقصودقانوناساسیازایجادچارچوبهمکاریبینمجلسوقوهمجریهدر
تهیهبودجهاست .


 .5بررسی محدودیتها و امکانات قانون بودجه در نظم کنونی
قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولترامیتواننوعیقانونبودجه 1دانست.دراین

قانوناحکامیوجودداردکهدرحقیقتچارچوبیمیانمدتبرایطراحیبودجههایسالیانه

وناساسیفرانسهازنسخهانگلیسیاینقانوندروبگاهمجلسشورایملیفرانسهاستفادهشدهاست :

.6برایبررسیقان
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-thefrench-national-assembly#Title5; Accessed: 12 August 2015.
2.Budget.
3.Règles Financières.
4. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de
programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques.
5.Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi
organique.
.1بهآنمعناکهدراینمقالهموردنظراست .

بررسیابتکارتقنینازسوینمایندگانمجلسدرحدوداصلهفتادوپنجمقانوناساسی  252

اینقانوندرصدتنخواهگردانخزانهنسبتبه

رود.بهعنوانمثالدرتبصرهماده 6


شمارمی

به
ییرمیکند،امانسبت

بودجهعمومیکشورتعیینشدهاست.اگرچهرقمکلبودجههرسالتغ
تنخواه گردانخزانهتازمانیکهاینقانونتغییرینکند،ثابتخواهدبودودولتارقامبودجه

را بر اساس چنین حکمی تعیین میکند .قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را
می توانمصداقیازقانونبودجهمطروحدراصلپنجاهودومدانست.همانگونهکهدرمقدمه

کهآیامجلسباابتکارخودوازطریقطرحقانونیمیتواندچنین

گفتهشدپرسشایناست 
قانونی بگذراند؟ یا طراحی چارچوب میان یا بلندمدت برای بودجه نیز لزوماً باید حاصل
همکاریمجلسوقوهمجریهباشد؟ 
براساسروشمرسومتفسیرقانوناساسییعنیاستفادهازاصولتفسیرلفظی،اصلپنجاهو
دومبهروشنیمیانبودجهوقانونبودجهقائلبهتفکیکشدهاست.اولیسندیسالیانهاستو
دومیماهیتقانونیدارد.آن چهکهلزوماًبایدازهمکاریقوهمجریهومجلسحاصلشود،

موردنخستاستوقانونبودجهطبقمراتبمقرربراییکقانونقابلتصویباست،یعنی
همباابتکارازسوینمایندگانمجلسوهمابتکارازسویقوهمجریه.تکلیفدولتبهتنظیم
شودامربیسابقهایاست .

بودجهسالیانهبراساساحکامیکهدرقانونبودجهوضعمی
تواندایدهفوقراتحتالشعاعقراردهد،مداخلهآندراموراجراییاست.چنانچه

آنچهمی

قانونبودجهمتضمنمسائلمالینظیررقمدقیقاعتباراتیکردیفخاصباشد،مداخلهدرامور
اجراییمحسوبمیشود.براساساصلاستقاللقوادرقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،قوه
مقننه اجازه دخالت در صالحیتهای خاص قوه مجریه را ندارد .اینکه رقم دقیق بودجه هر
دستگاهچهقدرباشد،مسئلهایاستوابستهبهاقتضائاتاجرایینظیرحجمهزینههایعمرانیو

جاری آن دستگاه ،میزان درآمدهای عمومی کشور ،اولویتهای ملی و سیاستهای برنامهای
دولت،پسچنینقانونینهفقطباطرحازسوینمایندگانمجلس،امکانتصویبندارد،بلکه
حتیدرصورتتقدیمالیحهبهدلیلنقضاستقاللقوا،قادربهیافتنوجهقانونینیست.دولت
مکلفنیستبراینحوهاعمالصالحیتهایخودازمجلسکسباجازهکند.ازجاییکهارقام

دقیق،تنهاوفقطتنهادربودجهسالیانهوبراساسیکمصلحتسنجیاجراییقابلتعییناند،

آنچهقانونبودجهمیتواندتعیینکند،بازهایرقمیازاعتباراتیانسبتمشخصیازیکرقم

متغیرازارقامبنیادینبودجهسالیانهاست .
جاکهفلسفهوجودیاصلهفتادوپنجم،ایجادتوازن(تعادل)بودجهای

برخیمعتقدندازآن
ازنیکسالهبودجهکافینیست.بهعبارتیاینکهنمایندگان،تنهامحلتأمین

است،پسحفظتو
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اعتبار یک سال از اجرای یک قانون را مشخص کنند؛ ناقض «پایداری» توازن بودجه است
(حسینی،فاتحیزادهوتهرانی.)651:6936،اگرچهمیتوانبابخشنخستایناستدالل(ابتنای
اصلهفتادوپنجمبراصلتوازنبودجه)موافق بود،امّابخشدومسؤالبرانگیزاست.جدایاز
آنکهاوّالًدرادبیاتبودجه،پایداری 6دریکدورهاقتصادیدرتقابلباتعادلساالنهبودجه
طرحمیشود؛وثانیاًتعادلفیحدذاته،امریساالنهاست؛تنظیمبودجهدرسالهایآتیهمواره
هاوسیاستها

یکامراجراییاست.اینکهچگونهباید ازخاللتکالیفمتعددقانونیوبرنامه
آمدهایساالنهبهبودجهایمتعادلرسید،یکدغدغهقوهمجریهاست .


درتوازنبادر
بااینهمهنمیتوانازایننکتهچشمپوشیدکهرویهشوراینگهبان،همدلیچندانیبااین
نظرنشاننمیدهد.بهعنوان مثالطرحاصالحقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتازاین

شیوهبرایتبییننحوهبودجهریزیدولتاستفادهکردهبود،8شوراینگهبانهمهاینموادرامغایر
بااصلپنجاهودومقانوناساسیدانست 9ودربازبینیمجلسشورایاسالمیهمهموادیکه
مورد چنین ایرادی قرار گرفته بودند از سوی مجلس شورای اسالمی حذف شدند 5.یکی از
هایشوراینگهبانباپیشبینیهزینههایطرحقانونیدر

پژوهشگراننمونههاییدیگرازمخالفت

هایسنواتیآتیرانشانمیدهد(برزگرخسروی .)16-13:6939،

بودجه
تدقیقدرپژوهشهایمعطوفبهنظریهشوراینگهباننشانمیدهد،یکیانگاشتنبودجه
سالیانهوقانونبودجه،منشأاصلینظرمخالفشوراینگهبانباطرحاصالحقانونتنظیمبخشی
ازمقرراتمالیدولتبودهاست«:بهدلیلاینکهمطابقایناصل[هفتادوپنجم]صالحیتتنظیم
وتهیهالیحهبودجهبرعهدهدولتمیباشد،اینقبیلاحکاممحدودکنندهصالحیتدولتدر

تهیهوتنظیمبودجهسالیانهکلکشوربهنظرمیرسد» (بررسیطرحالحاقبرخیموادبهقانون
تنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت )8:6939،پژوهشکدهشوراینگهباندرنظریهکارشناسی
خودهیچالتفاتیبهالزاماتناشیازعبارت«تهیهبودجهبرطبققانون»کهدراصل پنجاهودوم
آمده،نکردهاستوتنهاعطفتوجهخودرابررویتهیهبودجهازسویدولتقراردادهاست .


 .6نتیجهگیری
درپرتودستاوردهایاینپژوهشمیتوانبهخوانشوفهممتفاوتیازاصولپنجاهودومو
1.Sustainability.
.8مصوبهمجلسشورایاسالمی(،طرحالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)63،آذر.6939
.9نظرشوراینگهبان86،دی.6939
5مصوبهمجلسشورایاسالمی64،بهمن.6939
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طرحهای قانونی یا
هفتاد و پنجم قانون اساسی دست یافت .به نظر میرسد ممنوعیت تقدیم  
اصالحات لوایح قانونی که منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینههای عمومی باشد ،قابل
هایمالیآتینیست.هدفقانونگذاراساسیازاصلهفتادوپنجمجلوگیریاز


تعمیمبهسال
تشتتدربودجههمانسالوانضباطبخشیبهبودجهسالمالیجاریاست .

مفهومدر آمدعمومییاهزینهعمومیتنهاباوجودسندبودجهقابلتعریفاستوبودجه
درنظامکنونیحقوقاساسی،سندیسالیانهاست.درحالیکهقانونگذاردراصلهفتادو

یکمبهمجلسصالحیتوضعقانوندرهمهمسائلکشوررادادهاست،دراصلهفتادوپنجم
نخواستهتااینصالحیتعامرامحدودبهتصویبقوانینفاقدبارمالیکند.باچنینمحدودیت
بزرگیاصلصالحیتعاممجلسدرقانونگذاری لغو وفاقدحکمتمیشود.آیا میتوان

مصوبه ایقانونیراشناساییکردکهفاقدهرگونهبارمالیبرایدولتباشد؟تأسیسحقبرای

شهروندانیاگسترشصالحیتنهادهایدولتییااموریازایندستنیزالجرمسازوکاری
بهعنوان مثال
برای اجرای قانون میطلبد که خود منجر به افزایش هزینههای دولت میشود  .
«طرحاصالحموادیازقانونمبارزهباقاچاقکاالوارز»کهدرمرداد6935بهتصویبمجلس
شورای اسالمی رسیده است ،مورد ایراد ناشی از مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قرار نگرفته

است 6،درحالیکهدرمادهالحاقی 62مکررآمدهاست«:نگهداری،عرضهیافروشکاالو
ارز قاچاق موضوع ماده  62این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی تخلف محسوب
میشود»آیاشناساییاینتخلفجدید،مستلزمانجاماقداماتاجراییبیشتر،والجرمافزایش

گونهقوانینموردایرادقرارنمیگیرند.چنانکهبرخینویسندگان

هزینههایدولتنیست؟امااین
به درستی اشاره میکنند بررسیهای شورای نگهبان به احراز «عدم مغایرت ظاهری» محدود
شود.چراکهاینشوراابزاریبرایمحاسبههزینههایناشیازتصویبیکطرحقانونییا


می
درآمدهایی که برای اجرای یک طرح قانونی پیشبینی میشود ،در اختیار ندارد (حسینی،
فاتحیزادهوتهرانی .)616-611:6936،
گذاراساسیازبیانضباطیدرتنظیمامورمالیدولتهراسناکبودهاست.اصلپنجاه


قانون
ودومقانوناساسینیزبههمینمنظورتهیهبودجهراموکولبهانطباقباقانونیپیشینی8وحتی
تغییرارقامبودجهراموکولبهشرایطمقرردرقانونمیکند .

ماندهراروشنمیکند:حدوداختیارقانون


النهایهدقتبهاینگزارهپاسختنهاپرسشباقی

.6نظریهشوراینگهبان65،مرداد،6935شماره.35/618/8841
رغمتصویبتوسطپارلمان،مرتبهایباالتراز

قانونارگانیکتعبیرمیشودوبه

.8چیزیکهدرحقوقاساسیفرانسهازآنبه
کهدرفرانسهوجوددارد،درنظامقانونیماچندانموجهبهنظرنمیرسد.

قوانینعادیدارد.البتهقانونارگانیکبهکیفیتی
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بودجهچهقدراست؟بهنظرچنینقانونیمیتواندعالوهبرتشریفاتتهیهبودجه،تاحدودی

در محتوای آن نیز دخالت کند .این که نمایندگان مجلس شورای اسالمی اجرای طرحهای
قانونیدارایبارمالیراازسالمالیجاریبهتعویقانداختهودولترامکلفکنندکهبار
هایبعدپیشبینیکنندیااینکهمجلسدرخاللمصوبهجدیدخود


مالیاجرایآنرادرسال
حکمی راجع به نحوه تدوین بودجه در سالهای آتی قرار دهد ،هیچگونه مغایرتی با قانون
اساسیندارد .
جمعمیاناصولقانوناساسینشانمیدهدازیکسوصالحیتعامتقنینیبهمجلسداده

ارائهطرحهاویادر

شدهاستوازسویدیگراصلهفتادوپنجمبرآناستکهنمایندگاندر
زمانبررسی لوایحتقنینی تا جاییامکان ایجاد باراضافی هزینهای یاکاهشدرآمدی برای
دولتدارندکهآنپیشنهادهایااصالحاتمربوطبهسالهایبودجهایآتیبودهودربودجه

بعدیموردلحاظقرارگیرد،نهاینکهموجبتغییردربودجهسالجاریشوند.
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