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ساالنهبودن و فراساالنهبودن قوانین بودجهای
سعید شجاعی ارانی

1

تاریخدریافت-6936/9/65:تاریخپذیرش6936/63/39:
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 .1مقدمه
بررسیموضوعماهیتحقوقیقوانینبودجهایونیزصالحیتپارلمانودولتدرهرمرحله
ازفرآیندبودجهریزیازموضوعهایمهمحقوقمالیهعمومیدرهرکشوریهستند.آنچهاین
دورابههمپیوندمیزند،قاعدههایااصولحاکمبرقوانینبودجهایوفرآیندبودجهریزیاست
کههدفازپایهگذاریشانتعیینقلمرواختیاراتبودجهایدودستگاهاجراییوقانونگذاری
است.اصولبودجهایرامیتوان«اصولحقوقیدانستکهازدیدگاهحقوقعمومیبربودجه
حاکمهستند»(.)Philip, 1991: 1225اهمیتاینبایستههایحقوقیازسوییبهمبارزاتتاریخی
که به پیدایششان انجامید ،بازمیگردد .این اصول ،نه «نتیجه پنجاه سال تجربه عملی اروپا»
(فرزیب)32:6935،کهبرآمدبیشازدوسدهقانونگذاریوبودجهریزیهستند.ازسویدیگر،
آنچهبراهمیتآنانمیافزایدکاراییونتیجهبخشیآنهاست.بههمیندلیلاستکهرعایتآنها
دستکمازسویقانون(اساسییاارگانیک)،رویهقضایی(دادگاهقانوناساسی)یارویهسیاسی
(عرفپارلمانی)الزامیمیشود.بدیهیاستکهپایبندیبهایناصولنیازمندمتنحقوقینیست
و گاهتنهارویهپارلمانیمیتواندمبنایحقوقیعملبهآنهاباشد؛چنانکهدرایتالیااصلجزیی-
بودن،واقعبینانهبودنیابهآگاهیرساندنقوانینبودجهای). (Severino, 2007 :248- 252ریشهدر
عرفپارلمانیدارند.دراینمیان،آموزهحقوقی(دکترین)جدایازبررسیونقدشان،میتواند
اصولنوینیراپیشنهادکندکهگاهتوسطیکیازمنابعالزامآورپذیرفتهمیشوند .
مطالعهاصولبودجهاییکیازمباحثبنیادیدرحقوقمالیومالیاتیفرانسهونیزکشورهایی
استکهتجربهتاریخیهمسانداشتهاند).)Albert, 2008: 221-233دراینپژوهشسعیمیشود
همساالنهبودنقوانینبودجهای 6کهمانند دیگراصول،کموبیشازآغازقانونگذاریدرایران با
گرتهبرداریدرستازدیگرکشورهاواردسیستمحقوقیماشدونیزدگرگونیاشبرپایهقوانین
محاسباتعمومیتابهامروزبررسیشود.آنچهبراهمیتموضوعمیافزایدنیازبهبهبودقوانین
حاکمبربودجهوبودجهریزیدرایرانووجودچندینپیشنویسقانونمحاسبات 3استکهدر
چندسالگذشتهباهدفتغییردرسیستمبودجهریزیدرایرانتهیهشدهانداماهنوزبهسرانجام
نرسیدهاند .
بایستهاستنکاتزیررایادآوریکنیم.نخستآنکه ،ایناصولعموماًبههرچهارمرحله
1. The Principle of Annual Nature of Budget / Le principe de l’annualité budgétaire.
. 3براینمونه،ن.ک.به:الیحهبرخیازمقرراتحاکمبرتهیهواجرایبودجه()6925/3/3ونیزپیشنویسقانونبودجهو
بودجهریزی(ویرایشاول)،دفترمطالعاتبرنامهوبودجه،مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،تیرماه .6931
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بودجهریزی (آمادهسازی ،بررسی و تصویب ،اجرا و نظارت بر اجرا) اعمال میشوند و باید
گونهایتعریفشوندکهچنیناعمالیممکنباشد6.دومآنکه،اینقواعدریشهدرتئوریسیاسی
به 
وقانون اساسیدارندونهآنچنان کهبرخیمعتقدند 3ریشه در تئوریبودجهدر بخش عمومی
).(Khan & Hildreth, 2002: prefaceسومآنکه،متنقانونیبایدگسترهواستثناهایهریکازاین
قواعدراتعیینکند.چهارمآنکه،ایناصولدارایبنیادیحقوقیوریشهتاریخیهستند،دگرگونی
اندومیپذیرند،اماازبیننرفتهاندوهمچنانکاراییخودرانشانمیدهند9.مهمتریناصول

پذیرفته
شود)رامیتوانچنینبرشمرد:

حاکمبرقوانینبودجهای(جدایازساالنهبودنکهبهآنپرداختهمی
یکیبودن 4،تصویب قانونی 6،فراگیربودن 5،شفافبودن 2،متعادلبودن 3،جزئیبودن 3و واقعبینانه

بودن 61.
درایننوشتار،پیشازآنکهبهاصلساالنهبودنواستثناهایآنپرداختهشود،ماهیتحقوقی
و ریشه تاریخی اصول بودجهای بررسی میشود .پرسش بنیادی این پژوهش آن است که آیا
ساالنهبودن و فراساالنهبودن قوانین بودجهای ،چنانکه بایسته و شایسته یک سیستم بودجهبندی
ایدهآلاست،درایرانپیشبینیوبکارگرفتهشدهاندیاخیر؟ 


 .2ماهیت حقوقی و ریشه تاریخی اصول بودجهای
 .2-1چیستی و ارزش حقوقی اصول بودجهای

چنانکهالندبک گفتهاست«حقوقدان،بایدبرایشناختمفهوموماهیتاصولبودجهایاز
. 6بایدیادآوریکنیمکهبسیاریازنویسندگانفرانسویهنگامبررسیایناصولتنهابهچگونگیاعمالآنهادردویاسه
مرحلهنخستبودجهپرداختهاند.برایآگاهیبیشتر،ن.ک.به:
Shojaei-Arani, Saïd, (2013), L’efficacité du contrôle parlementaire du budget exécuté en
France sous la Cinquième République, Thèse, Aix-Marseille Université, p. 69.
.3ن.ک.بهپیشنویسقانونبودجهوبودجه ریزی(ویرایشاول)،دفترمطالعاتبرنامهوبودجه،مرکزپژوهشهایمجلس
شورایاسالمی،تیرماه .6931
«.9البتهدرصحتاستفادهازعنوان"اصل" برایاینروشهاوهمچنینتعدادواهمیتآنهامیانصاحبنظراناختالف
است ،زیرا مراد از واژه اصل ،ثبات یا تغییرناپذیری و ضابطه تفکیک و تشخیص تعدد قابلیت تجزیه و برشماری است.
درحالیکهاصولتهیهوتنظیمبودجهتغییرپذیربودهوبرحسبتعریفمیتواننددریکدیگرادغامیاازهمتفکیکشوند».
شبیرینژاد،علیاکبر،)6926(،گسترهمالیوساختاربودجهایایران،الگویمنابعومصارف،تهران:نشرنی،ص.22.
4. Le principe d’unité budgétaire.
5. Le consentement parlementaire.
6. Le principe d’universalité budgétaire.
7. Le principe de transparence budgétaire.
8. Le principe de l’équilibre budgétaire.
9. Le principe de spécialité budgétaire.
10. Le principe de sincérité budgétaire.
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دوشیوهبررسیاستفادهکند:درشیوهنخست،ویبابررسیریشهشناختی()...تالشمیکندتا
معنای واقعی واژگان بهکاررفته را تعیین نماید .شیوه دیگر ،که حقوقیتر است ،وی به مطالعه
روشهایراهیابیقاعدهموردبررسیدرسلسلهمراتبحقوقیمیپردازدتاقدرتالزامآوریآن
قاعده را بسنجد» (2001: 15

 .)Landbeck,مفهوم اصل ،در فرهنگ عمومی چندان از مفهوم

تاریخیوکهنآندورنیست.اینواژه()Principeکهازواژهالتینی()Principumگرفتهشده
است،بهمعنیآنچیزیاستکهنخستیادرآغازمیآید(.)Cornu, 2007: 720درهمینمعنا،
اصل «آن چیزی است که در جایگاه و رده نخست قرار میگیرد ( )...اصل یک آغاز است»
(.)Alland et Rials, 2007: 1201ازدیدگاهتاریخی(ازسدهسیزدهمبهاینسو)«،مفهومیبنیادی
استکهشالوده/بنیانیکدانشقرارمیگیردواستداللمنطقیوریاضیبویژهبرآناستوار
است()...باگسترشکاربردواژهبهمعناییجدایازمعناینخستین،اصلبهقانونعامیکدانش
یایکرشتهگفتهمیشود»()Robert, 1995: 1633و«نخستیندستورهاوآموزههاییکهنریا
دانش»است( .)Littré, 2000: 1315
در زبان حقوقی« ،اصل ،در رایجترین مفهوم ،قاعدهای بسیار مهم است که از آن نمیتوان
کردمگربهطوراستثنایی()...هراصلیکقاعدهعامحقوقیاستکه،مگردرشرایط

سرپیچی
استثنایی[،درسلسلهمراتبنُرمهایحقوقی]ریشهدرقانون[عادییاارگانیک]وبیشتراوقاتقانون
اساسیدارد»(.)Maulin, 2008: 23دراینمیان،اصولبودجهایاصولحقوقیهستندکهازدیدگاه
حقوق عمومی بر بودجه حاکم هستند (1991: 1225

 .)Philip,این اصول ،در مفهوم محدود

«دربرگیرندهقواعدکالسیکحقوقبودجهاییعنییکیبودن،فراگیربودن،ساالنهبودنوتفصیلی
بودنالیحهقانونبودجهدرزمانپیشنهاد6هستند»(.)Philip, 1991: 1225درمفهومگسترده،این
اصطالح«دربرگیرندهاصولمربوطبهدرونمایه،تصویب،اجراوکنترلبودجهنیزهست.درکل،
همهاصولمهمیکهحاکمبربودجهنهادعمومیهستند»(.)Philip, 1991: 1225ازچنیندیدگاهی،
شفافبودن،متعادلبودن،جزئیبودنوواقعبینانهبودننیزبرشماراصولافزودهمیشوند .

 .2-2ریشه تاریخی اصل ساالنهبودن بودجه

ساالنهبودنبودجهبیشازدیگراصول،ریشهدرالزاماتسیاسی،اقتصادیوحسابداریدارد.
این قاعده بهواقع تقویتکننده و چهارچوببخش قاعده قانونیبودن مالیاتها است .قوانین
1. Le principe de spécialité des crédits.
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امااجرایآنانبایدهرسالوازراهقوانین،اگرچهماننددیگرقوانینهمیشگیهستند،مالیاتی
 بررسی پیشینه ساالنهبودن بودجه.بودجهای از سوی نمایندگان مردم بررسی و تصویب شود
مساله، درواقع.نیازمندبررسیپیدایشدولت درسدههایمیانهودورانمدرندراروپااست
زیرادولتبدون،درآمدهاوهزینههایدولتزمانیپدیدارشدکهدولتدرحالشکلگیریبود
 6.منابعمالینمیتواندوجودداشتهباشد
بهعنوانزمینداری،مالیاتجنبهایاستثناییداشتبدینمعنیکهشاه،درسدههایمیانه
 باید هزینههای عادی، برپایه قاعدهای قدیمی که ریشه در حقوق آن دوران داشت،بزرگ
9
بایدتنها4مالیات،ازاینرو.

تامینمیکرد3کشورداریراازدرآمدهایناشیازاموالعمومی

یاگروههاییاز6درموارداستثناییمانندجنگوآنهمپسازمشورتبانمایندگانصنفها
اجازهنمایندگان،دراینمورد.گرفتهمیشد، تبدیلشدند5مردمکهبعدهابهمجالسطبقاتی
 در سدههای سیزدهم در، این قاعده. تنها برای یکسال اعتبار داشت2برای دریافت مالیات
باگذشت. دراسنادمهمسیاسیبهرسمیتشناختهشدهبود3 وچهاردهمدرفرانسه3انگلستان
 و نیز) هزینههای روزافزون جنگ6469-6992  ساله در اروپا611  (شمار جنگهای،زمان
(استخدام بیشتر نیرویجنگیوپایهگذاریارتشمنظم)افزایش یافت ومالیات به درآمدی
رضایتپارلمانبهگرفتنمالیاتیا،بااینهمهبهدلیلپیچیدگیهایتاریخیسدههایمیانهنمیتوانگفتکدامیک.6
بهوجودآورندهدیگریبودهاست؟،سیستمنمایندگی
2.Domaine public.
3.Le roy doit vivre de son soen.
4. Aide ou Subside.
5. Ordres.
6. Les Etats généraux.
7. Le consentement à l’impôt.
8.The Magna Carta 1215: 12. No scutage or aid is to be levied in our kingdom, save by
the common counsel of our kingdom, save for the ransoming of our body, and the
making of our first-born son a knight, and for the marrying a single time of our first-born
daughter; and for these things there is only to be a reasonable aid. [AB, 32; 1225, 37]In a
similar way it is to be for aids from the city of London. [AB, 32]
14. And to have the common counsel of the kingdom for an aid to be assessed, other
than in the three cases aforesaid, or for a scutage to be assessed, we will cause to be
summoned archbishops, bishops, abbots, earls and greater barons, individually by our
letters; and in addition we will cause to be summoned in general, by our sheriffs and
bailiffs, all those who hold from us in chief, at a specified day, namely at a term of forty
days distant at least, and at a specified place; and in all the letters of that summons, we
will express the cause of the summons; and thus, the summons having been made, the
business is to proceed on the assigned day, according to the counsel of those who are
present, although not all those summoned come.
9. Les Etats généraux de 1315. L’ordonnance du 28 décembre 1355 du Roi Jean (II de
France, dit Jean le Bon), ayant établi une Gabelle sur le sel )article VII. (, See. Auger, (1788),
Traité sur les tailles et les tribunaux qui connoissent de cette imposition, Partie 1, Tome 1, Éd.
Barrois, Paris.
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عادیتبدیلشد 6.بااینحال،چونهنوزدستگاهقانونگذاریبهوجودنیامدهبود،شاه(بویژه
درفرانسه)هرسالوگاهچندینباردرسالمالیاتهایجدیدیرابدونفراخواندنپارلمانو
رایزنیباآنبرقرارمیکردیامبلغمالیاتهایپیشینراافزایشمیداد 3.بهموازاتاینامر،با
استنادبهاصلرضایتپارلمانبردریافتمالیاتونیزساالنهبودنمالیاتها،کهریشهدرنظریه
مقاومت برابر اراده حاکم داشتند ،اعضای این مجالس هم اصرار به حضور همیشگی در
تصمیمگیریداشتند 9تاهمبهوجودخوددوامببخشندوهمقدرتمالیاتیشاهراکنترلکنند.
چنینچرخشیدرروابطمالی-سیاسیدوگروه،خودبهتحولیبزرگدرجوامعغربی،یعنی
بنیانگذاری پارلمان و نیز جدایی ساختار ،کارکردها و اختیارات دو دستگاه پادشاهی و
قانونگذاریانجامید 4.
درانگلستان،جدالمیانشاهونمایندگانملتبهانقالب،6533صدوراعالمیهحقوق 6و
تشکیلپارلمان انجامید کهیکیاز اختیاراتاش برقراری ودریافتمالیات 5بود.درفرانسه،
آشفتگیسیاسی-اقتصادیشاهراواداشتتابافراخواندنمجالسطبقاتیدر6233اصالحات
راآغازکند.باالگر فتناختالفمیانشاهونمایندگانمردمبهصدوراعالمیهجهانیحقوقبشر
و شهروند ( 35اوت  )6233و اندکی بعد انقالب  ،6233براندازی نظام شاهنشاهی و تشکیل
دائمی پارلمان انجامید .برقراری و دریافت مالیات با رضایت نمایندگان مردم 2و ساالنهبودن
. 6درایندورهدردوکشورانگلستانوفرانسهبهترتیبنزدیکبه31و41مجلسطبقاتیتشکیلشدکهکارشانبررسی
وتصویبمنابعمالیالزمبرایجنگبود.دراینزمینه،ن.ک.به :
Stubbs, William, (1913), Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, son origine et son
développement, Paris, Giard et Brière, trad. G. Lefebvre; Maitland, F. William, (1963),
The Constitutional History of England, Cambridge University Press; Picot, Georges,
(1872), Histoire des Etats généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le
Gouvernement de la France de 1355 à 1614, Paris, Hachette, 4 tomes.
.3درفرانسه،ازسال6564تا6233شاهانفرانسویهیچمجلسطبقاتیراتشکیلندادند .
.9نمایندگانمجالسطبقاتیکهنیایپارلمانهایامروزیهستند،هرازگاهیبادستورشاهفراخواندهمیشدندتادرامور
مهممانندجانشینیشاه،آغازوپایانجنگونیزوضعمالیاتجدیدیاافزایشمالیاتهایموجودبهاومشورت دهند.
همچنین،ن.ک.به :
Verlaque, Raoul, (1943), Les Etats Généraux et le droit d'imposer, Thèse Droit, AixMarseille Université.
.4دراینزمینه،بویژهن.ک.بهپژوهشهمسنجانهزیر :
Guigue, Alexandre, (2005), Les origines et l’évolution du vote du budget de l’Etat en
France et en Angleterre, Thèse, Université de Savoie, p.583.
5. Bill of Rights 1689.
6. “4. That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative,
without grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall
be granted, is illegal.
7. Article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 17 juin
1789 : “Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée”.
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مالیاتها 6درقوانینپیشبینیشدند.باگذشتزمان،ایناصل،کهدرابتدابرای تضمینحق
پارلمانبرتصویبساالنهیادورهایمالیاتهابود،حقدیگریبرایقانونگذارایجادکردکه

تصویب ساالنه هزینهها بود .بدینسان ،نمایندگان هم بر وضع مالیاتها و هم بر هزینهکردن
نظارتمی کردند.محدودکردنقدرتشاهازراهکنترلپارلمانیبعدهابه

درآمدهایمالیاتی
درآمدهاوهزینههایغیرمالیاتینیزگسترشیافتوخود،درکنارحققانونگذاری،بهحقی
جداگانه و البته با همان اهمیت تبدیل شد .اینچنین بود که با پیشرفت دانش حسابداری و
حسابرسیونیزپیدایشزیرساختهایسیاسی(کمیسیونبودجه،دیوانمحاسبات،یکیشدن
خرانهدولتی)قدرتبودجهایپارلمانشکلواقعیبهخودگرفت .
درواقع،مالیاتهاوویژگیساالنهبودنشاننقشیمهمدرپیدایشدموکراسیپارلمانیبازی
کردندکهبعدهابهپیریزیحکومتاستواربرمالیات 3انجامید.هرچندامروزدربرخیکشورها
نخستینمادهقانونبودجهساالنهبهاجازهدریافتمالیاتیابهنوعیتداومسیستممالیاتیمربوط
هابهبخشیجداییناپذیراززندگیماتبدیلشدهاندونهمردمونهنمایندگان

میشودامامالیات
آناندرزمانتصویبمالیاتهاحساسیتزیادیازخودنشاننمیدهند .
اصلساالنهبودندرزندگیاقتصادیمردمهمریشهداشت.چهدرسدههایمیانهکهپایبندی
بهساالنهبودنمالیاتدراسنادحقوقیآوردهشدوچهدرسدههایهفدهموهجدهمکهشکلی
قانونیوخدشهناپذیربهخودگرفت،جامعهبرکشاورزیودامداریاستواربودوچرخهاقتصادی
همباسالمدنیهماهنگبود.درچنینبازهزمانیبودکهدرپایانآنمردممیتوانستنددسترنج
خودرابرداشتکرده،بدهیهایخودازجملهمالیاتهارابپردازند.چونسرچشمهدرآمدهای
پادشاهیبیشازهمهمالیاتهایجنسیوسپسنقدیبود،شاههمبهگونهایبهسیستمساالنه
عادتکردهبود.پیشبینیوبرنامهریزیاقتصادینیزدرهمینچهارچوبامکانداشت.اماتحول
نقشدولتدرسدهگذشتهویژگیساالنهبودجهراتغییرداد.نهتنهاپیشبینیدرآمدهاوهزینهها
کهاجازهپارلمانبردریافتوانجامآنهانیزچندسالهشدهاست.تئوریاقتصادیکینز درزمینه
بودجهونیزشیوههایبلندمدتبودجهریزیمانند9 PPBSدرآمریکاو4 RCBدرفرانسهکهدر
1.Article 195 de la Constitution du 3 septembre 1791, “Les contributions publiques
seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister
au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément
renouvelées”.
2.Fiscal State.
3.Planning, Programming, Budgeting System.
4. Rationalisation des Choix Budgétaires.
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سالهای6351و6321بهکارگرفتهشدند،نشانازتغییرچهارچوبزمانیبودجهداشتند.امروز،

دولتبایدبراینقشیکهدرپیشبردسیاسی -اقتصادیونیزدربرخوردبامشکالتگوناگون
(بیکاری،آلودگیهوا،بهبودمحیطزیست،آموزش)دارد،برنامههایبلندمدتراپیشبینیو
اجراکند.جدایازاینکهبحرانهایاقتصادیکهنمونهایازآنرادرابتدایسدهکنونیدیدیم،

نشانمیدهندکهچهارچوبسالیانهبرایپیشبینیهایاقتصادیبسیارکوچکوحتینامناسب
است.ازهمینروستکهبرخیکشورهامانندفرانسهباتغییردرقوانینمهم(بازبینیقانوناساسی
در39ژانویه3113وتصویبقانونارگانیک)3163بهبرنامهریزیچندسالهواجرایساالنهآن
ازطریققوانینبودجهاینقشمهمتریدادند .
ساالنهبودنریشهدرسیستمحسابداریدولتینیزدارد).)Bottin, 2002: 91-105ازدیدگاه
حسابداری،کنترلبودجهاجراشدهبهصورتسالیانهودرچهارچوبقانونتفریغبودجهانجام
میشود.بااینهمه،حتیدرکشورهایپیشرفتهمانندفرانسهکهچنینقانونیبادقتبررسیو
تصویبمیشود،چهارچوبسالیانهدرموردهمهعملیاتهایبودجهقابلاعمالنیست .
بهگمانبسیاریازحقوقدانان،اصلساالنهبودن،سهپیامدحقوقیدارد.نخستآنکه،قانون
بودجهساالنهبراییکدورهیکسالهتصویبمیشود.دومآنکه،اینقانوندریکدورهیکساله
اجرا میشودوآخراینکه،اینقانونبایدپیشازآغازسالاجرا،تصویبشدهباشد

(Bénéteau,

.)2008: 16اما،میتوانپیامدچهارموبسیارمهمینیزبرایاصلساالنهبودندرنظرگرفتوآن
کنترلساالنه(اداری،قضاییوپارلمانی)بودجهاجراشدهاست( .)Shojaei-Arani, 2013: 83


 .3مفهوم و گستره ساالنهبودن بودجه در ایران
 .3-1اصل ساالنهبودن تصویب بودجه
6

اینقاعده،نخستوبهگونهایغیرمستقیمدردومادهقانوناساسیمشروطه( )6336ومتمم
آن()6335پذیرفتهشد3.قانونمحاسباتعمومی،6333/63/3نخستینمتنحقوقیاستکههم
بودجهراتعریفکردهوهمبهساالنهبودنآناشارهکردهاست :

قانون
«بودجه دولت سندی است که معامالت دخل وخرج مملکتی برای مدت معینی در آن
پیشبینیوتصویبشده باشد.مدتمزبورراسنهمالیهمیگویندوعبارتاستازیکسال

.6اصلبیستم«:بودجههریکازوزارتخانههابایددرنیمهآخرهرسالازبرایسالدیگرتمامشدهپانزدهروزقبلازعید
نوروزحاضرباشد» .
.3اصلنودوششم«:میزانمالیاتراهمهسالهمجلسشورایملیبهاکثریتتصویبومعینخواهدنمود» .
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شمسی» 6.اگرچه ،قوانین محاسبات عمومی 6943 ،6963و 6955در ماده نخست خود تعاریف
بودنبودجهپرداختهاند 3.

دیگریازبودجهدادهاند،همگیبهساالنه
 .3-2اصل ساالنهبودن اجرای بودجه

همهقوانینمحاسباتیایران،سالخورشیدیراسالمالیمیدانند«کهازاولفروردینماه
میشود» .درواقع،دربیشترکشورهاسالرسمیوسالمالی9یکی
آغازوبهپایاناسفندماهختم 
هستند،امابرخیسالمالیمتفاوتازسالرسمیبرمیگزینند.براینمونه،ترکیهیکمماهمارس،
بریتانیا،ژاپنوکانادا،یکمآوریلواسترالیا،سوئد،مراکشونروژیکمژوییهوایاالتمتحده
آمریکاوتایلندیکماکتبرراآغازسالمالیقراردادهاند 4.
ساالنهبودن اجرای بودجه ،قاعدهای پذیرفته شده است و چنانکه قانون محاسبات عمومی
 6333بیانمیکرد« :اعتباراتیکهبرایمخارجیکسنهمالیهمعینشده استنبایدبهمصرف
مخارجسنهمالیهدیگربرسد»6.بااینهمه،نمیتوانهمهموادقانونبودجهرادرچهارچوبسال
مالیاجراکرد.درآمدهایعمومینهیکروزهکهدردورهیکسالهدریافتمیشوندوهزینهها
همبهمرورانجاممیگیرند.چوناجرایموادبودجهازنظرحسابداریزمانبراست(میانصدور
دستوردریافتدرآمدیاپرداختهزینهواجرایآنچندروزتاچندهفتهزمانمیگذرد)،سال
مالیفراترازسالرسمیخواهدبود.بهدیگرسخن،چونهمهمصوباتبودجهتاروزپایانیسال
مالیاجرا میشوند وبایدزمانیحسابهایدولتیرابستتابتواناجرایساالنهراکنترلکرد،
یکیازدوروشزیربهکارگرفتهمیشود:سیستمدورهاجرا5وسیستممدیریتساالنه 2.درروش
نخست،اجرایبودجهزمانیپایانمییابدکهآخریندریافتهاوپرداختهاانجامشوند،اگرچه
چندماهازپایانسالمالیگذشتهباشد.خوبیاینشیوهآنستکهنظارتبراجرایبودجهبهتر
انجام میشود،چونمیانپیشبینیبودجهایدولتوعملکردشبیشتریننزدیکیوجود دارد.
کاستیاینروشآنستکه رسیدگی وکنترل عملکردبودجهایدولت به همان اندازه دیرتر
انجاممیشود.بههمیندلیل،هموارهچهارچوبزمانی(دورهعمل)رادرنظرمیگیرندتابتوان
.6مادهیک .
.3ماده6قانونمحاسباتعمومی6943وماده5قانونمحاسباتعمومی:6955سالمالییکسالشمسیاست .
3.Fiscal year.
.4دراینزمینه،ن.ک.بهقانوناساسیهریکازکشورهاینامبرده .
.6ماده .5
6.Système de l’exercice.
7. Système de gestion.
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اجرایبودجه،یعنیدورهاجرایمحدود،رادرآنچارچوببهانجامرساند .
در روش دوم یا مدیریت ساالنه 1با پایانیافتن سال مالی ،حسابهای ساالنه دولتی بسته
اند،بهحسابنمیآیند.بهبیانبهتر،معیار

میشوندودریافتهاوپرداختهاییکهانجامنیافته

اجراوکنترلبودجه،سالمالیاستوهمهپرداختهاودریافتها،کهدراینچارچوبانجام
میشوند،بخشیازعملکردساالنهدولتبه حسابمیآیند،هرچنداجازهقانونگذازیادولت
برایچنیندریافتوپرداختهاییسالیاسالهایپیشازآندادهشدهباشد.نیکیوبدیچنین
شیوهای را به آسانی میتوان شناخت .اگر چه در زمانی نزدیک به پایان سال مالی میتوان
چگونگیاجرایبودجهراکنترلکرد،بههماناندازهبخشیازهربودجهساالنهدربودجهآینده
شدهوبودجهاجراشدهکاهشمییابد.

اجراومحاسبهمیشودوهماهنگیمیانبودجهپیشبینی
ازهمینرو،برخیکشورهامانندفرانسهباافزودنچندهفتهبهسالمالیروشمدیریتساالنه

منعطفراپدیدآوردهاند.یکدورهتکمیلی 2پیشبینیمیشودتاپرداختهاودریافتهاییکه
دستورانجامشانتاروزپایانیسالمالیدادهشده استدریکدورهکوتاهپسازپایانسال
انجامشوند.براینمونه،قانونارگانیکراجعبهقوانینمالیفرانسه(مصوباولاوت،)3116
سالمالیراتابیستمماهژانویهسالبعدمیداند 3.
در ایران پس از مشروطیت ،با الگوبرداری از کشورهایی مانند فرانسه ،4شیوه دوره اجرای
محدودبهکارگرفتهمیشد.قانونمحاسباتعمومی( 6333ماده ،)3دورهعملرامدتیدانسته
است که «قانون برای جریان معامالت بودجه یک سنه مالیه معین مینماید .مدت مزبوره برای
تشخیصوحوالهمطالباتدائنیندولتتاروزآخرماهسومسالبعداستوبرایختماعمالدائربه

دریافتعایداتوپرداختمخارجتاروزآخرسالبعداست».قانونمحاسباتعمومی66963
دورهتکمیلیرادرمورددرآمدهاوهزینههابهسهماهکاهشمیداد.قانونمحاسباتعمومی6943
ازشیوهاجرایبودجهومحاسبهآنسخننمیگویدوتنهاازماده 66ونیزماده 22آنمیتوان
حرکتبهسویشیوهمدیریتساالنهونیزکوتاهشدندورهاجرایبودجهرادریافت.مواد59و54
. 6برخینویسندگانروشنخسترادورهعملوروشدومراحسابصندوقنامیدهاند.ر.ک.بهمصدق،محمد،)6922(،
اصولوقواعدوقوانینمالیهدرممالکخارجوایران،تهران:فروزان،ص.63
2.Période complémentaire.
3. Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, Article 28.
4. Décret impérial pour règlement général sur la comptabilité publique, 31 mai 1862,
Article, 33.
مدتیاستکهقانونبرایجریانعملیاتبودجهیکسنهمالیمعینمینماید.مدتمزبور

.6ماده.3دورهعملعبارتاز
برایتشخیصمطالبات دائنیندولتوبستنحسابعایداتوپرداختمخارجتاروزآخرماهسومسالبعداست .
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قانونمحاسباتعمومی 6955شیوهمدیریتساالنهراپیشبینیمیکنند.بااینهمه،دومادهباال
درسال 6923بازبینیشدهاند 6.برپایهاینمادهواحده،سالمالیبرایتعهدوپرداخت هزینههای
جاریتاپایانفروردینماهوبرایهزینههایعمرانی تاپایانتیرماهسالبعدکشیدهمیشود3.دلیل
چنینبازبینیای،کندیوناکارآییسیستماداریوحسابداریایرانوپرداختهزینههااست 9.


 .3-3اصل تصویب بودجه پیش از آغاز سال مالی

ازآنجاکهقانونبودجهساالنههزینههاودرآمدهاییکسالمالیراپیشبینیمیکند،باید
همینروستکهبسیاریازکشورها(مانند
پیشازآغازسالمالیآمادهوتصویبشدهباشد4.از 
فرانسه)برایپاسداریازایناصلچهارچوبزمانیرانهتنهابرایآمادهسازیکهبرایبررسی،
اصالحوتصویبالیحهبودجهساالنهپیشبینیکردهاند.اگربههردلیلقانونبودجهساالنهدر
مهلتقانونیآمادهوتصویبنشود،دولتبایدبودجهیکیاچنددوازدهمرابهپارلمانبرد.
البته،دربرخیازکشورهامانندبریتانیانهاینقاعدهونهاستثنایآنپیشبینینشدهاند.دراین
کشور،باآنکهسالمالیازاولآوریلآغازمیشود،مهمترینقانونبودجهایدرزمینههزینهها6
بینماهژوییهتااوت 5وقانونبودجهایدرزمینهدرآمدها 2درپایانماهژوئنتصویبمیشود
( .)Guigue, 2005: 10
.6قانوناصالحمواد59و54قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب66اسفند .6923
 .3مهلتهای مذکور در مواد قانون اصالح مواد  59و  54قانون محاسبات عمومی کشورمصوب  55/5/6برای تعهد و
هایجاریوعمرانی(سرمایه گذاریثالث)اعمازاینکهازمحلاعتباراتعمومیویااختصاصیتامینشده

پرداختهزینه
وتاپایانسالمالیتوسطخزانهداریکلدراختیارذیحسابیدستگاههایذیربطقرارگرفتهباشندبهترتیببرایهزینههای
جاریپایانفروردینماهوهزینههایعمرانیپایانتیرماهسالبعد اصالحمیگردد.ماندهوجوهمصرفنشدهتاتاریخهای
مذکور،پسازانقضایمهلتظرفدهروز،بهخزانهواریز میگردند.کلیهقوانینومقرراتعاموخاصمغایرازتاریخ
الزماالجراشدناینقانونلغومیشوند .
.9ازسال6962تاکنونهیچسالیاعتباراتعمرانیبهموقعابالغوموافقتنامههابهموقعمبادلهنشدهاند.ابالغدیرهنگاماعتباراتو
واریزوجوهالزمبرایانجامتعهداتکهگاهدرروزهایپایانیسالانجاممیشوند،برنامهساالنه همهدستگاههارادچارتاخیر
میکند.پیشازتغییرقانون،بخشیازوجوهسالالفدراردیبهشتوخردادسالبعدبهحسابهایدستگاههایاجراییواریز

میشدودردفاترخزانهسالالفثبتمیشد.ازآنجاکهزمانالزمبرایپرداختوجوهطرحهایعمرانیوجودنداشت(برگشت

هایدیگریتبدیلمیشدند)،ناچارقانونبازبینیشد .

میشدندیابدوندقتورعایتضوابطبههزینه
4. La règle d’antériorité.
5. Appropriation Act.
.5درزمینههزینههادوقانوندیگرنیزوجوددارند.نخست،قانونیموقت()Consolidated Fund Act n°1کهماه
مارسوپیشازآغازسالمالیتصویبمیشود.سپس،قانونموقتدیگری()Consolidated Fund Act n°2که
پیش از  Appropriation Actتصویب میشود .به این قانون آخر Consolidated Fund Act n°3 ،نیز گفته
میشودزیرامقرراتموقتدوقانوننخسترانیزدربرمیگیرد.

7. Finance Act.
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جدایازمادهبیستمقانوناساسی6336کهاشارهایکوتاهبهاینقاعدهدارد،قانونمحاسبات
عمومی 66333وقانونمحاسباتعمومی،36963زیرعنوان«تهیهوتصویببودجه»،فرایندو
اختیاراتهریکازدودستگاهاجراییوقانونگذاریرادراینموردبهخوبیتعیینکردهاند.اما
قانونمحاسباتعمومی 96943وقانونمحاسباتعمومی 6955دراینبارهچیزینمیگویند4.
سکوتقانونمحاسباتعمومی 6955کهخودبازنویسیقانونمحاسباتعمومی 6943است،
بسیار شگفتانگیز است زیرا برپایه ماده  63قانون اساسی  ،6963قانونی مانند قانون محاسبات
عمومی باید چگونگی و فرایند آمادهسازی و تصویب قانون بودجه ساالنه ،اصالحی و تفریغ
بودجهرامشخصکند.حتیوجودمواد635تا 633آییننامهداخلیمجلس،کهبخشیازفرایند
تصویبالیحهونهچگونگیآمادهسازیآندردولترابیانکردهاند،نیزنمیتواندپیامدهای
اینسکوترا،کهبینظمیکنونیدرپیشنهادبودجهبهمجلسیکیازآنهاست،جبرانکند .
 .3-4اصل ساالنهبودن کنترل اجرای بودجه

امروزه،سهگونهکنترل

نظارتبربودجهاجرا شدههمزاد وپیامدقانونگذاریبودجهای است .
اداری،قضاییوپارلمانیبربودجهاعمالمیشوند.بایدگفتاززمانیکهبودجهدرشکلابتدایی
خود ،یعنیفهرستدرآمدهاوهزینههایحکومت،بهوجود آمدنظارتاداریوسپسقضاییبر
6
،گونهایازنظارت

آننیزپیشبینیشد.باپیدایشپارلمانهایامروزیودگرگونیمفهومبودجه

سیاسیپدیدارشدکهبیشازهمهبهبودجهاجراشدهنظرداردودرچهارچوبقانونتفریغبودجه
انجاممیشود .ازآنجاکههمهمراحلبودجه (آمادهسازی ،تصویبو اجرایآن) ساالنه هستند،
کنترلاداری،5قضایی2وپارلمانینیزساالنهانجاممیشوند .
.6مواد2تا .61
.3مواد63تا .63
.9ماده . 35الیحهبودجهکلکشورباید منتهاتاپنجمبهمنماههرسالهمراه بااطالعاتزیربهامضاینخست وزیربه
مجلسشورایملیتقدیمشود .
.4پراکندگیقوانینیکهچهارچوببودجهریزیایرانرامشخصکنند ،همیشهیکمشکلبودهاست.ن.ک.بهقانونطرز
تهیهوتنظیمبودجهکلکشورمصوب64تیر .6946
.آنچهامروزبهعنوانمفهومبودجهدرکتاب هایحوزهمالیهعمومیبهزبانفرانسه،انگلیسیوگاهبهپیرویازآنهادر

6
کتابهایفارسیدیدهمیشود،تنهابررسیدگردیسیمعنایوا ژهونهمفهومآناست.درتفاوتمفهومکالسیکونوین
شدهنقشداردکهدرجایدیگریبهآنپرداختهمیشود .

بودجهنظارتپارلمانبربودجهاجرا
.5ماده31قانونمحاسباتعمومی .6955
.2ماده614قانونمحاسباتعمومی6955وماده6قانوندیوانمحاسباتکشور .6956/66/66
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نخستینقوانینیکهحقنظارتپارلمانیرابهرسمیتشناختهاند،قانونیاساسی6336ومتمم
قانون اساسی 6335هستند که به ترتیب در ماده  63و  613از «تسویه امور مالی» 6و «تفریغ
بودجه»3سخنگفتهاند.برپایهمواد 46و 63تا 66قانونمحاسباتعمومی،6333مواد 45تا66
قانونمحاسباتعمومی،6963مواد22تا23قانونمحاسباتعمومی6943ونیزمادهیکمقانون
تفریغبودجهسالهایپساز انقالب ()6956/14/33وآییننامهآن،9همچنین مواد 619و614

قانونمحاسباتعمومی ،6955تفریغبودجهساالنهانجام میشود .بااینهمه،دراینزمینهدر
ایرانشکافبزرگیمیانقانونواجرایآنوجوددارد .
الزمبهیادآوریاستکههمقانونمحاسباتعمومی6333وهم6963دولتراملزمبهتهیه
گزارشوپیشنهادالیحهتفریغبودجهکردهبودند،امانخستینقانونتفریغبودجهدرایراندرسال
6995بهتصویبرسید4.دالیلچنینتاخیری(45ساله)،جدایازنبودارادهسیاسیوآگاهیبه
اهمیت کنترل بودجه اجرا شده ،ناتوانی و سستی دولتهای گوناگون در آمادهسازی و تنظیم
حسابهای ساالنه 6و نیز نبود متون قانونی تنظیمکننده بودهاند .برای نمونه ،هیچیک از
ییننامههایداخلیمجلس تاپیشازسال 6962از چگونگی فرایند تفریغ بودجه درمجلس
آ 
سخنیبهمیاننیاوردهاند،بلکهتنهااینوظیفهرابهکمیسیونمحاسباتوبودجه(مواد 49و)21
میسپردند 5.نگاهی به مقدمه قانون تفریغ  6995نشان میدهد که با گذشت نیمقرن از آغاز
قانونگذاریدرایران،هنوزامکانرسیدگیبهحسابهایدولتوبرآوردداراییهایشوجود
نداشته است .این وضعیت در سالهای بعد بدتر هم شد ،چراکه قواعد حسابداری دولتی و
سالهای6943و6955درمقایسهباقوانین6333و6963
حسابرسیدرقوانینمحاسباتعمومی 
بسیارسادهتروبادیدگاهیمحدودتربودند(باباخانی .)32:6926،
 .6ماده  . 63تسویة امور مالیه ،جرح و تعدیل بودجه ،تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات ،همچنان
ممیزیهایجدیدهکهازطرفدولتاقدامخواهدشدبهتصویبمجلسخواهندبود .

.3ماده .613دیوانمحاسباتمأموربهمعاینهوتفکیکمحاسباتادارةمالیهوتفریغحسابکلیة محاسبینخزانهاستو
()...صورتکلیةمحاسباتمملکتیرابایدبانضماممالحظاتخودتسلیممجلسشورایملینماید .
.9آییننامهاجراییقانونتفریغبودجهسالهایپسازانقالب،مصوب6955/13/69هیاتدولت .
.4البته،قانونیباعنوان «قانون تفریغبودجهسنهمالییک هزاروسیصد ودومملکتی»در 66دیماه 6919با 3ماده،
بینموداروپیوستوتنهاباذکردرآمدها،هزینههاوکسریبودجهبهتصویبرسیدهاست .

.6بدنیستیادآوریکنیمتفریغبودجهتنهابرایسالهای6995تا6943،6993تا6943و6963انجامشدهاستوپساز
آنهیچقانونیبااینعنوانبهتصویبمجلسنرسیدهاست .
.5ن.ک.بهماده 46آییننامهداخلیمجلس() 6956کهتنهاازتفریغبودجهمجلستوسطکمیسیوندیوانمحاسباتو
بودجهوامورمالیمجلسسخنگفتهاست .

88

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،65پاییز 65


دلیلسکوتایندوقانون(6943و،)6955جدایازکندیوبهروزنبودنسیستمحسابداری
عمومی،ناآگاهیازنیازبهکنترلبودجهاجراشدهاست.قانونتفریغدرهیچیک ازدورههای
سیاسیکشورمانجدیگرفتهنشدهوارزشآنشناختهنشدهاست 6.در دورانپسازانقالب،
نخستینگزارشبهسال6953وآخرینگزارشیکهبرایآگاهینمایندگانمردمتنظیموپخش
شدبهسال 6933بازمیگردد.درواقع،فروکاستنقانونتفریغبهیکگزارشدولتی،پاسخگو
نبودندولتدراموربودجهوبیتوجهینمایندگانمردمبهکنترلپارلمانیباعثشدتادولتاز
دادنهمانگزارشنیمبندهمخودداریکند .


 .4استثناهای اصل ساالنهبودن بودجه در ایران
هرچند ساالنهبودن کهنترین و پذیرفتهشدهترین اصل حقوقی بودجهای است ،کوتاهبودن
دورهیکسالهمالیوناهماهنگیاشبادورهاقتصادییاسیاسیسببشدهتااینقاعدهبیشاز
پیشدچارنقدودگرگونیشود.نهتنهانمیتوانبرنامهسیاسیواقتصادیهرحزبراکهبرای
یکدوره چهاریاپنجسالهنوشته شده است،دریکسالپیادهکرد،بلکه زماناقتصادی نیز
بلندترازیکسالاست.سالمالیحتیکوتاهترازآنستکهبتوانهمهبرنامههایپیشبینیشده
در بودجه ساالنه را در آن به انجام رساند .در عمل ،یک جایگزین (بودجه برپایه چرخه
اقتصادی)3برایساالنهبودنپیشنهادشدهاستوچنداستثنا(قانونبودجهاصالحی،قانونبودجه
یکدوازدهم،موادفراسالیانهبودجه)وجوددارد .
 .4-1بودجه هماهنگ با چرخه اقتصادی

برخیبابهرهگیریازتئوریاقتصادیجانمیناردکینز 9براینباوربودندکهمیتوانقانون
بودجه را بهگونهاینوشت که یکدورهاقتصادیرادربرگیرد.چنین بودجهایباید بهدولت
کمککندتاباکمکابزارهایاقتصادییعنیسیاستپولی(4اندازهبهرهونقدینگی)،سیاست
بودجهای(6کسریبودجهوبدهیعمومی)وسیاستمالیاتی(5تغییرپایهواندازهمالیاتها)بتواند
 .6ن.ک .به شبیری نژاد ،علیاکبر ،)6932( ،بودجهریزیدر ایران ،بودجهوپارلمان ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی،ص631.بهبعد .
2. Budget Cyclique.
3. John Maynard Keynes (1883-1946).
4. Monetary Policy.
5. Budgetary Policy.
6. Fiscal Policy.
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هم در بلندمدت به هدفهای خود برسد و هم با پسانداز درآمدهای اضافی در سالهای
شکوفاییوبهرهگیریازآنها،بهترازدورههایسختچرخهاقتصادی(رکود)عبورکند.اگرچه،
چنین بودجهای درسالهای 6391درکشور سوئد اجرامیشدامابهدالیلیکه گفتهمیشود،
بسیار زود کنار گذاشته شد .نخست آنکه ،بودجه برپایه پیشبینی نوشته میشود ،ولی ژرفا و
گسترهزمانییکچرخهاقتصادیچندانپیشبینیپذیرنیست.دیگرآنکه،اگربخواهیمهرچند
بینیناپذیریچرخهاقتصادیبودجهرااصالحکنیم،بهتراستهمانروندبودجه
ماهیکبارباپیش 

ساالنهرابرگزینیم.آخرآنکه،تناسبچندانیمیانافزایشوکاهشدرآمدهایعمومی(کسری
بودجهدورهرکود)دردرونچرخهاقتصادینیست( .)Orsoni, 2005: 276


 .4-2قانون بودجه اصالحی یا تکمیلی

هرچند قانون بودجه برای یک سال مالی تصویب میشود ،گذشت زمان ،تغییر اکثریت
پارلمانییابرنامهاقتصادیدولتمیتوانندبهبازبینیچشماندازوموادبودجهبینجامند.درچنین
مواردی،دولتالیحهقانونیرابهپارلمانپیشنهادمیکندتابتواندبودجهکموبیشجدیدیرا
برایمدتباقیماندهاجراکند.اگرچه،درهمهکشورهابهدولتاجازهمیدهندتابهدلیلافزایش
پیشبینینشدهدرآمدهاوهزینههاویابرایجابهجاییدراعتبارات،بدونتغییردر سرجمعآنها
بودجهساالنهراتغییردهد،امااندازهودفعاتیکهمیتواندستبهچنینتغییریزدرامشخص
میکنندتادولتنتواندبااینوسیلهازاجرایکلیاتبودجهساالنهسرپیچیکند .
درحقوقایرانوبراینخستینبارقانونمحاسباتعمومی 6943امکاناصالحبودجهرا
پذیرفت.البته،برپایهماده33اینقانونمیان«متممبودجه»و«اصالحبودجه»تفاوتیوجوددارد6.
دولتدرموردنخست،بهدلیلافزایشپیشبینینشدهدرآمدهایاهزینهها3ودرمورددوم،برای
جابهجاییدراعتباراتبدونتغییردرسرجمعاعتباراتقصددارددرقانونبودجه ساالنهپساز
 .6ماده. 33هرگاهدرجریانسالمالیتغییریدرارقامبودجهعادیضرورباشد،پسازبررسیدفتربودجهبهشرحزیر
عملخواهدشد :
الف  -درصورتیکهتغییردرارقاممتضمنافزایشاعتباریاتحصیلاعتبارجدیدباشد،الیحهمتممبودجهتقدیممجلس
شورایملیخواهدشد .
ب -درصورتیکهتغییردرارقاممحدودبهنقلوانتقالاعتباردرداخلجمعاعتباراتبودجهباشد،الیحهاصالحبودجه
ملیمیشودمگرآنکهضمنبودجهمصوبآنسالمرجعدیگریمقررشدهباشد .

تقدیممجلسشورای
.3البتهقانونازافزایشهزینههاسخنینگفته استحالآنکهدرعملدولتهابیشترباافزایشهزینههاروبرومیشوندتا
افزایشدرآمدها .
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تصویبمجلس،تغییرایجادکند.بهنظرمیرسداینمرزبندی کهقانونمحاسباتعمومی 6955
ازآنسخنینمیگویدوآییننامهداخلیمجلس 6تنهابهآناشارهایگذراکرده،گرهگشای
مشکلیویژهنیست.میتوانبایکیکردنآنمواداینتقسیمبندیراازمیانبرد،چنانکهدر
فرانسهدرهردومورددولتازقانون بودجهاصالحی3استفادهمیکند؛ امابایدقدرتدولتدر
مورددفعاتاصالحبودجهونیزمیزانجابجاییاعتباراترامعینکرد.بهسخندیگر،اگردولت
بتواندهرچندبارکهتمایلداشتوبههراندازهکهخواستدرارقامبودجهتغییرایجادکند،در
اینصورتتصویبپارلماناهمیتخودراازدستمیدهدوتنهابهبخشیبیارزشازفرایند

بودجهبندیتبدیلمیشود .


 .4-3قانون بودجه استثنایی یا اتفاقی

این قانون که به قانون بودجه یکدوازدهم یا چنددوازدهم نیز شناخته میشود ،یکی از
استثناهای مهم ساالنهبودن بودجه در ایران است زیرا چارچوب زمانی قانون بودجه را کاهش
میدهد.قانونبودجهبایدپیشازآغازسالمالیتصویبشدهباشد،امااگرچنیننشددولت

دستآوردن
ایرابهپارلمانپیشنهادکندکهاجازهبه 

میتواندبرپایهبودجهسالگذشتهالیحه
درآمدهاوانجامهزینههابراییکیادوماهرابدهد.اصوالً،چنینراهکاری،اجازهمیدهدتا
دولتدرهنگامهبحراناجتماعی،سیاسیویاجنگ،بدونبودجهنباشد؛ امااستفادهدولتاز
قانون بودجه چنددوازدهم در وضعیت عادی ریشه در بیبرنامگی یا آشفتگی در برنامهریزی
اقتصادیدارد.دربرخیکشورهامانندفرانسه،پافشاریپارلمانبرتغییربودجهونیازپیدرپیبه
بودجهچنددوازدهمدردورانجمهوریسوم()6321-6341وچهارم()6345-6363سببشد
تا نویسندگان قانون اساسی  6363قدرت پارلمان در تصویب بودجه را بسیار کاهش دهند تا
بودجهچنانکهبایدوپیشازآغازسالمالیبهتصویببرسد 9.
درحقوقایران،هیچیکازچهارقانونمحاسباتعمومیسخنیازبودجهاتفاقینمیگویند.
تنهاآییننامههایداخلیمجلسپیش4وپسازانقالب6بهآناشارهکردهاند.حالآنکه،کشمکش
.6تبصره3ماده .635

2.Loi de Finances Rectificative.
3. Voir les articles 45 et 47 de la Constitution et 45 de la loi organique relative aux lois
de finances du 1er août 2001.
.4ماده .693
.6مواد632و633کنونییا615و612آییننامهداخلیمجلس .6956
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میان دولت و مجلس یا آمادهنبودن دولت برای پیشنهاد الیحه بودجه سبب شده است تا شمار
بسیاریازسالهایمالیبابودجهچنددوازدهمیآغازشوند.ازآنجاکهدریافتدرآمدهایعمومی
وانجامهزینههانیازبهتصویبپارلماندارد6،یکیازاموریکهدرقانونجدیدمحاسباتعمومی
ایرانبایدپیشبینیشود،تعیینزمانبندیمناسبوالزامآوربرایدولتومجلساستتاهریک
دربازهزمانیالزمالیحهراپیشنهادوتصویبکنند.هرچند،الزامآوربودنچنینتقویمبودجهای3

نیازمندبهبودسیستمحسابرسیوبرنامهریزیدولتیوپاسخگونمودندولتازسویپارلماناست .


 .4-4هزینههای فراسالیانه

بایدپذیرفتکهبسیاریازبرنامههایدولتمانندپروژههایصنعتییازیرساختیرانمیتواندر
یک سال به پایان رساند .چنین پدیدهای ،هنگامی بیشتر دیده میشود که دولت بخواهد از راه
برنامههایمیانوبلندمدتاقتصادیساختاراقتصادیواجتماعیکشوررادچاردگرگونیوبهبود
کند.جنگجهانیدوم،شوکهاینفتی6329و6323ونیزبحراناقتصادی3112سببشدندتا
کشورهایاروپایی،ایاالتمتحدهآمریکاونیزکشورهایروبهتوسعهازچنینراهکاریبهرهببرند.
هرچند،اجرایاینگونهبرنامههادرچهارچوبقانونبودجهساالنهانجاممیگیرداماکشوررابرای
چندسالمتعهدبهانجامتعهدیمیکندوازاینرواستثناییبرساالنهبودنبودجهاست.بههمین
دلیل،بایدبرنامههایمیانمدتبهتصویبنمایندگانپارلمانرسیدهودرچهارچوببودجهساالنه
تصویب،اجراوکنترلشوند.بااینهمه،امروزسخنگفتنازاستثناکمیسختاستچراکههر
دولت روبه توسعهیا توسعهیافتهای تالش میکند تا بابرنامهریزیمیانوبلندمدت،باپرهیزاز
دستورگراییاقتصادیوبابهکارگیریشیوههایبودجهریزیبرنامههدفگرا(کهدرایرانبانام
عملیاتیشناختهمیشود)9،بهتوسعهپایداردستیابد.پیامدچنیندگرگونی،حتیدرایرانشناسایی
همزمانساالنهبودن4ودرکنارآنچندساالنهبودنبودجه(6دستکمبخشیازهزینهها)بودهاست .

 .6حتی اگر  دولت بخواهد در نبود قانون بودجه برخی درآمدهای عمومی را ،مانند مالیاتها و به استناد ماده  93قانون
محاسباتعمومی،6955وصول نماید،برایانجامهزینهها بایدازقانونگذارمجوزمصرفبرایهردورهرابگیرد .دراین
زمینه،ن.ک.بهمواد66تا69قانوناساسی .
2. Calendrier budgétaire.
3. Performance Budgeting.
.4ماده66قانونمحاسباتعمومی6943ونیزمواد59و54قانونمحاسباتعمومی6955واصالحآنهادرسال .6923
5. Pluriannualité budgétaire.
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بودنمیدانست6و

قانونمحاسباتعمومی6963اعتبارهایغیرمستمررادارایویژگیفراساالنه
دولترابهدرجهرسالهآنهادربودجهملزممیکرد3.ازسال6932کهبرنامههایعمرانیچندساله
پیشبینیشدندتابااجرایآنهاساختارفرسوده اقتصادیو اجتماعی کشور دگرگونونوبنیاد
شود9،بهکارگیریاعتبارهایغیرمستمر(چندساله)ازراهحسابمستقلوجوهعمرانیافزایشیافت.
برمیآید،مواد
چنانچهازموادقانونمحاسباتعمومی 46943ونیزقانونبرنامهعمرانیچهارم  6
قانونبرنامهعمرانیمیبایستازراهبخشعمرانیقانونبودجهساالنه،اجرامیشدند.حتیقوانین
غیربودجهایکههزینههایبلندمدتبردوشدولتمیگذاشتند،بایدازراهبودجهساالنهاجرامی-
شدند 5.
جالب است که دو قانون محاسبات عمومی  26943و  36955از هزینههای غیرمستمر سخنی
نگفتهاند،امافراساالنهبودندربخشیاز«هزینههایمستمر»راهمچنانپذیرفتهاند.دراینزمینه،بهنظر
میرسددوواژهمستمروغیرمستمرمتضادیکدیگرنباشند .
دومشکلهموارهدرسیستمبرنامهریزیایرانوجودداشتهاست.ازسویی،دولتتالشکرده
استتانقشاولوانحصاریرادرنوسازیاقتصادیواجتماعیبازیکند.چنیندیدگاهی که
بر دستورگرایی و تمرکزگرایی استوار است ،به کنارگذاشتن دیگر بازیگران اقتصادی ،بویژه
بخشخصوصی،انجامیدهاست.ازسویدیگر،نبودپیوندهایالزممیانقوانینبرنامهوقوانین
شدهدربرنامههمچناندستنیافتنیباشند 3.

بودجهایسببمیشودتاهدفهایپیشبینی
.6ماده .36
 .3ماده  . 39برخی از نویسندگان بر این باورند که چنین اعتباراتی نیاز به تصویب هرساله پارلمان نداشتهاند .ن.ک .به
باباخانی،جعفر «،)6926(،سیرتطورحسابداریدولتیدرایراندرچهارچوبقانونمحاسباتعمومی»،فصلنامهحسابدار،
شماره32و،33ص .39.
.9تاسال6962پنجبرنامهعمرانیتصویبواجراشدند.برنامهعمرانیاول(،)6994-6932دوم(،)6946-6994سوم(-6946
،)6942چهارم()6966-6942وپنجم(.)6965-6963ن.ک.بههادیزنوز،بهروز،)6933(،بررسینظامبرنامهریزیاقتصادی
درایران(دورهقبلازانقالباسالمی)،تهران:مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی .
.4ماده61و .32
.6ماده .31
.5آییننامهداخلیمجلسشورایملی،ماده.44کمیسیون بودجهبهالیحهیاطرحقانونیکهمستلزممخارجمستمردرچند
بینیمیشود .


کند.دراینصورتمبلغیکهمتعلقبههرسالاستدربودجههمانسالپیش

سالباشدرسیدگیمی
.2ماده .49
.3ماده.66همچنین،ن.ک.بهدستورالعملانواعهزینههایمستمروشرایطآنموضوعماده 66قانونمحاسباتعمومیکه
یکمتیر6953بهتصویبوزرایبرنامهوبودجهواموراقتصادیوداراییرسیدهاست .
.3دراینزمینه،ن.ک.به:شجاعیارانی،سعید«،)6936(،بررسیلزوموچگونگیارتباطمیانبرنامههایتوسعهوبودجه
ساالنه»،همایشنقدوتحلیلقوانینبرنامهپنجسالهازمنظرحقوقاقتصادی،تهران،دانشگاهشهیدبهشتی،اردیبهشت .6936
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 .4-5انصاف بین نسلها

ایناصل 6کهبهنوعیبهکیفیتوچگونگیبرنامهریزیبلندمدتبرمیگردد،استثناییبر
قاعده ساالنهبودن نیز بهشمار میرود زیرا چشمانداز دریافتها و پرداختهای بودجهای را از
یکسال به چندین سال تغییر میدهد .برپایه این قاعده که سال  3114در کشور پرتوگال 3به
تصویب رسید ،باید هزینهها و سودهای مالی بهگونهای عادالنه میان نسلها تقسیم شوند .برای
همین ،باید تاثیر تعهدات بلندمدت ،هزینههای سرمایهای ،9هزینههای بخش تامین اجتماعی با
هزینههایبازنشستگیو تامینمالی شرکتهایدولتیارزیابی شوند .هدف ازپیشبینیچنین
قاعدهای«تضمینتعادلمیانهزینههاوسودهاستبهگونهایکهسیاستبودجهایامروزبرای
نسلهایآیندههزینههاوسختیهاینامتناسببافوایدوآسایشفراهمکند؛ بنابراین،اینقاعده
ارتباط تنگاتنگی با ویژگی برنامهریزی بلندمدت بودجهای و با تعادل میان مدت نتایج
سرمایهگذاریعمومیدارد»( .)D'Oliveira Martins, et Tavares, 2007: 364



 .4-6هزینههای همیشگی حکومت

پدیده دیگری که میتوان آن را استثنایی غیرمستقیم بر اصل ساالنهبودن دانست ،تقسیم
هزینههاو درآمدها بههمیشگیوموقتاستبهگونهایکهپارلمان هنگامبررسی وتصویب
قانون بودجه تنها هزینهها و درآمدهای موقت یا جدید را با دقت بررسی و با تغییر آنها را به
تصویبمیرساند.براینمونه،دربریتانیا،برخیازهزینههاهنگامبهقدرترسیدنپادشاهجدید
وبرایتمامدورانپادشاهیویتصویبمیشوند.دراینکشور،بیشتردرآمدهایمالیاتی(مگر
مالیاتبردرآمد)4هرسالتمدیدمیشوندوبرخیهزینهها6نیزتنهاازسویوزیرداراییبرآورد
شدهوبهآگاهیپارلمانمیرسند،بیآنکهبهرایگذاشتهشوند( .)Guigue, 2007, 407
 .4-7تعویق یا انتقال اعتبار

6

چنانکهگفتهشداعتبارهایتصویبشدهبایددرچهارچوبسالمالیهزینهشوندونمیتوان
1. Le principe d'équité d'intergénérationnelle.
.3دراینمتنبراینامکشور Portugalبهجایپرتغال،از«پرتوگال»استفادهکردهایمزیراواژهپرتغالنهگویشدقیقنامآن
بهپارسینویسیاست.جدایازبرخیکشورهایهمسایهکهپرتوگالرابهکارمیبرند،درنوشتههایایرانیهم

سرزمینونهوفادار
چهبرایآنکشوروچهبراییکیازاقتصاددانبرزیلی()MarceloSavino Portugalکاربردپرتوگالامریجاافتادهاست .
3. Les dépenses d’investissements.
4. Income Tax & Surtax.
5.Charges upon the consolidated fund.
6. Le report de crédits.
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آنهاراازسالیبهسالدیگرمنتقلکرد.پس اعتبارهایبهمصرفنرسیدهبایدبهخزانهدولت
بازگردانده شوند .چنین برداشت سختگیرانهای میتواند در عمل پیامدهای بدی داشته باشد.
براینمونه،دستاندرکاراندستگاههایدولتیدرماههایپایانیسالهمهاعتبارهایباقیماندهرا
هزینهمیکنندتاهمبهمقامهایباالترازخودنشاندهندکهبودجهدرنظرگرفتهشدهبیشازنیاز
آندستگاه نبودهاستو هم بتوانندبرایسالهایآینده اعتباربیشتریدرخواستکنند.برای
پایاندادن به چنین رویهای که هم به دور ریختن منابع عمومی و هم به افزایش بیهوده بودجه
میانجامد،راهکارتعویقیاانتقالبخشیازاعتبارپیشبینیشده است.ایناستثنابراصلساالنه

بودنبودجهکهبرخیکشورهامانندفرانسهازآغازسدهبیستمتاکنونآنرابهکاربستهاند،درایران
نیزازسال 66333شناخته شدهاستوهنوزوجوددارد 3.بااینهمه چوندرکشورماقانون
بودجه به شیوه سنتی یا افزایشی آماده و اجرا میشود و هیچگونه بازبینی برای تخصیص بهتر
اعتبارهاوجودندارد،امکانبهکارگیرینابجایاعتبارهادرپایانسالهمچنانوجوددارد .


 .8نتیجهگیری
ژانکلودمارتینز و پییردیمالتا ،بههنگام دستهبندی اصول بودجهای برپایه ویژگی سیاسی یا
اقتصادیآنها،بهتحولتاریخیاینقواعداشارهکردهاند«:ازدیدگاهسیاسی،اصول بودجهای
دلیلوجودیمشخصیدارند:فراهمکردنزمینهکنترلپارلمانبردرآمدهاوهزینههایدولت.از
ایندید،آنهادرخدمتمبارزهمیانشاهوپارلمان،دستگاهاجراییوقانونگذاریهستند.اما،
زمانیکهپارلمانهااینپیکاررابردند،هدفتغییرکرد.چگونگیمدیریتاقتصادیبیشتراز
نظارت سیاسی مورد توجه قرار گرفت .از این زمان ،اصول بودجهای هدف دیگری را دنبال
کردند:سودمندیوکارآییهزینههایعمومی.پسازلیبرالیزمسیاسی،اینلیبرالیزماقتصادیبود
کهالهامبخشاصولدرحالشکلگیریبود»( .)Martinez et Di Malta, 1999: 239-240
بااینهمهایناصولهنوزکارآییخودرادارند«:اگرچهپیدایشآنهابهدورانمالیهعمومی
کالسیکبازمیگردد،دولتمدرنآنهارابهخاکنسپردهاست()...باپیدایش«حکومترفاه»9
وبیشدستنخوردهباقیماندهاندیادستکم،دگرگونیهاچندانگسترده

اصولبودجهایکم
.6ن.ک.بهماده5و6قانونمحاسباتعمومی6333ونیزمواد92و93قانونمحاسباتعمومی .6963
.3ن.ک.بهموادمواد59و54قانونمحاسباتعمومی6955واصالحآنهادرسال.6923بهسختیمیتوانگفتکهماده
66قانونمحاسباتعمومی6943چنینراهکاریراپیشبینیکردهباشد .
3.État-providence.
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نبودهاند( )...تعریفمادی وکارکردیشان هماناستکهبودهاست.از دیدمادی،تغییرات
تغییرآشکارینداشتهاند»(

ژرفینیافتهاندوکارویژه/کارکردهایشاننیز

Papadopoulos, 2009:

 .)27-28
اگرچهگذشتزماناصلساالنهبودنرادچاردگرگونیهاییکردهاستکهمدیریتسیاسی
واقتصادیکشورالزاممیکنداماهمهواحدهایسیاسیکوچکتر(ایالت،استان،شهر)وبزرگتر
ازکشور(اتحادیهاروپا،سازمانمللمتحد)ونیزنهادهایعمومییاشرکتهایخصوصیاز
ساالنهبودن بودجه پیروی میکنند .بااین همه ،پیدایش برخی دیگر از بایستههای حقوقی مانند
واقعبینانه بودن ،شفافیت بودجهای ،مدیریت مالی درست 6و نظم بودجهای 3از اهمیت پیشین
ساالنهبودنکاستهاند.ازدیدگاهسیاسی،اهمیتاصل که ریشه دررضایت بهپرداختمالیات
دارد،همچنانپابرجاستزیراچنینرضایتیکهخودریشهدربرپاییرژیمپارلمانیدارد،مانند
گذشتهنیازبهابرازدارد.چنانکهشورایقانوناساسیفرانسهدریکیازآرایمهمخود(قانون
ارگانیکمربوطبهقوانینمالی)یادآوریکرده است«،اصولساالنهبودن،فراگیربودنویکی
بودنبودجه،دونیازمهمرابرآوردهمیکنند:حسابهایدولتراروشنوقابلفهممیسازندو
به پارلمان اجازه میدهند تا [بر عملکرد بودجهای دولت] نظارت کند» 9.از دیدگاه اقتصادی،
ساالنهبودنجایخودرابهفراساالنهبودندادهاست .
باتوجهبهآنکهبودجهدرهمهکشورهانهیکرخدادکهیکفرآینداست(

Johnston,

،)2007: 9موفقیتچنینفرآیندینیازبهتوجهبهامورزیردارد.نخستآنکه،همهمراحلاین
بینیشوندکهکمترینبینظمیدرآنرخندهد.دیگرآنکهازدیدگاه

فرآیندبایدبهگونهایپیش
استراتژی سیاسی برای دستگاه اجرایی ،این فرآیند نه یکساله که چندساله (دوره کاری هیات
دولت)است.ازاینرو،بایددستبهانجامبرنامههایمیانمدتزد.چنانکهدیدیم،اینراهکاربه

فراساالنهبودن بودجه میانجامد .آنچه در اینجا بسیار مهم است هوشیاری نمایندگان مردم در
بررسی و تصویب برنامههای میان و بلندمدتی است که هدفشان دوباره انتخاب شدن دولت
هابردوششهروندانمیماند.ازیکسو،دیدگاهانحصارگراو

است،امازیاناقتصادیشانسال
تمرکزگرایدولتکهبهکنارگذاشتندیگربازیگراناقتصادی،بویژهبخشخصوصی،انجامیده
استوازسویدیگر،نبودپیوندهایالزممیانقوانینبرنامهوقوانینبودجهایسببشدهاندتا
1. La bonne gestion financière .
2. La discipline budgétaire .
3. Conseil constitutionnel, Décision n° 448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative
aux lois de finances, Journal officiel du 2 août 2001, p. 12490, Considérant 16.
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تالشهایدولتبراینوسازیاقتصادیواجتماعیچندانثمربخشنباشند.ازایندیدگاه،برای
اصالح سیستم بودجهبندی در ایران نمیتوان به تصویب قانون محاسبات عمومی جدید بسنده
کرد.بهبودشیوهبرنامهریزیبلندمدتومیانمدت،برقراریارتباطمیانچارچوبفراساالنهو
ساالنهبودجه،اصالحوبهروزرسانیسیستمحسابداریوحسابرسیدولتی،بازبینیمقرراتحاکم
براختیاراتدولتومجلسدراموربودجهایمیتوانندوضعیتکنونیرااصالحکنند.چنین
اصالحاتیامکانخواهنددادتابرایبکارگیریشیوهنوینبرنامهریزیوبودجهبندیچندسالهکه
دربسیاریازکشورهایپیشرفتهاجرامیشود،گامبرداریم .
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