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 1حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
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85/1/6934تاریخپذیرش:-82/66/6935تاریخدریافت:

 
 چکیده

هایههموارهدغدغهنمایندگانمجلسدرابتکاروپیشنهادطرحیکیازمشکالتیک
هابینیمنبعتامینمالیطرحقانونیبوده،رعایتاصلهفتادوپنجمقانوناساسیوپیش

می نشان اساسی قانون پنجم و هفتاد و دوم و پنجاه اصول به توجه منظوراست. دهد
اساسیازطرحایناصولحفظانضبقانون نهمحدوداطمالیدرسالبودجهگذار ایو

درصدداستپژوهشاینگذاریمجلسشورایاسالمیبودهاست.ساختناختیارقانون
بودجه»،تهیه«قانونبودجه»و«بودجهسالیانه»گذاراساسیباتفکیکبینقانوننشاندهد

سالیانه مجلسمی« و مجریه موکولبههمکاریقوه نظررا به اما تهیهمیکند، رسددر
بودجه» قانون دیگر« اینقانونهمچونعموم و ندارد لزومیبرایاینهمکاریوجود

مجلس نمایندگان بنابراین مجلساست. نمایندگان سوی از صرف ابتکار قابل قوانین
هاییراپیشنهادوتصویبکنندکهبارمالیداشتهباشد،بهتوانندطرحشورایاسالمیمی

ک آن شرط که مالی سال در قوانین قسم این اوالً بودجه»ه سند شده،« تصویب آن
دولتمکلفبهلحاظکردنبارمالیاجرای«قانونبودجه»االجرانشوندودرثانیدرالزم

هایمالیآتیشود.اینقانوندرتنظیمبودجهسال


سالیانهواژگان کلیدی:  بودجه اسالمی، شورای بودجه،مجلس قانون تقنین،، ابتکار
بودجهسالیانه

                                                                                                                                                                                                        

آمدهدرمرکزتحقیقاتاسالمیمجلسشورایاسالمیبهحاصلیکطرحپژوهشیاستکهبافرصتفراهمنوشتاراین.6
 نگارشدرآمدهاست.
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 مقدمه .1
ایازمصوباتمجلسشورایاسالمیباایرادمغایرتبااصلهایگذشتهمجموعهطیسال

است. شده مواجه نگهبان شورای سوی از پنجم و هف6هفتاد میاصل اشعار پنجم و دارد:تاد
کنندمیعنوانقانونیلوایحصوصدرخنمایندگانکهوپیشنهادهاواصالحاتیقانونیهایطرح»

افزایشدرآمدعمومیتقلیلوبه درمجلسطرحقابلانجامد،درصورتیمیعمومیهزینهیا
اینایراد«.دباششدهجدیدنیزمعلومهزینهدرآمدیاتأمینکاهشجبرانطریقدرآنکهاست

هزینه طرحقانونزامبتنیبر چنینطرحبودن است: یاینمایندگان کاهشدرآمد به هاییمنجر
شوندواصلهفتادوپنجماینمسئلهراتنهادرصورتیمجازدانستهکهافزایشهزینهعمومیمی

8شود،مشخصگردد.ایکهبرلوایحدولتپیشنهادمیمنبعتأمینبارمالیطرحیااصالحیه
هایقانونیجمقانوناساسی،منجربهنوعیتوقفدرطرحایراداتمبتنیبراصلهفتادوپن

نمایندگانمجلسشورایاسالمیقادربهابتکارطیف9است.مجلسشورایاسالمیشده عمالً
هایدارایبارمالینیازمندجلبموافقتقابلتوجهیازقوانیننیستندوبرایتصویبنهاییایده

هارادرقالبالیحهقانونیبهمجلستقدیمکند.اثرنیکویقوهمجریههستندتادولتاینایده
در5ایشکلدادننوعیدادوستدبینقوهمجریهوقوهمقننهوایجادزمینهتعادلچنینمقرره

توجهیاز دسترفتنبخشقابل از به منجر عینحال در اما است، بوده قوه روابطایندو
اگرچههایمجلسشورایاسالمیمیصالحیت اینتعادلناشیازاصلهفتادوپنجم، شود.

اماقصداصلیقانون قصداصلیدارایمحاسنیاست، آننبودهاست. گذاراساسیازنگارش
خواهیمگفت-مقنناساسی که تعادل-چنان است. مالیجاریبوده سال انضباطدر ایجاد

هایاساسیمجلسشورایهسلبصالحیتاثرجانبیزمانیپذیرفتنیاستکهمنجربعنوانبه
4اسالمینشود.

گونهبینشیراجعبهایراداتناشیازاصلهفتادوپنجمبهمصوباتمجلسبرایرسیدنبههر
                                                                                                                                                                                                        

ازرایج6 پنجمرا سخنگویشوراینگهبانایراداتناشیازاصلهفتادو بهمصوباتمجلسشورای. ترینایراداتوارد
 (.6939،)ابراهیمیانداند.بنگریدبه:اسالمیمی

شود.بااینحالشوراینگهبانبراساسیکنظریهتفسیری،پیشنهادهاینمایندگانراکهمنجربهتغییرارقامالیحهبودجهمی8
 ازعمومایناصلمستثنیساختهاست.

شود،قبالًرایاسالمینمیاینپرسشکهآیاتفسیرکنونیازاصلهفتادوپنجممنجربهسلبصالحیتتقنینیمجلسشو.9
 (.6939:43)برزگرخسروینیزموردتوجهقرارگرفتهاست.بنگریدبه:

4.Checks and Balances. 
عطفتوجهویژهبهالزاماتواقتضائاتاصلهفتادوپنجم،پیشازاینودریکاثرمنتشرهازسوینهادریاستجمهوری.4

طوقوغیره)آقاییرسد،فراترنرفتهاستحدودبیانرویهموجود،کهچنداننیزدرستبهنظرنمیسابقهدارد.امااینتحقیق،از
6923:16-13.) 
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هایبنیادیندربارهماهیتبودجهدرقانوناساسیصورتگیردواینشورایاسالمیبایدتدقیق
اصلما الزاماتناشیاز دقتدر با یکیازمهمجز قانوناساسیممکننیست. در بودجه در

است:مهم اساسیآمده قانون دوم و اصلپنجاه در بودجه به اساسیراجع قانون تریناحکام
می» مقرر قانون در که ترتیبی به کشور کل سالیانه برایبودجه و طرفدولتتهیه از شود

هرگونهتغییردرارقامبودجهنیزگردد.رسیدگیوتصویببهمجلسشورایاسالمیتسلیممی
ترینتوانیکیازظریفاصلپنجاهودومرابهجرأتمی«.تابعمراتبمقرردرقانونخواهدبود

ایناصلماهیت اصولقانوناساسیدانستکهبیشازاصولدیگرمحتاجتفصیلاست.ظاهراً
داند.بودجهسالیانهراقانوننمی
سئلهکهماهیتبودجهسالیانهقانوننیست،الجرموطبقاصلپنجاهدرصورتاثباتاینم

ودومنحوهتنظیماینسندسالیانه،بایدمبتنیبریکقانونقبلیباشد.دراینصورتدومین
تواندچنینقانونینمایدکهآیامجلسباابتکارخودوازطریقطرحقانونیمیپرسشرخمی

طراح که این یا میانبگذراند؟ چارچوب حاصلی باید لزوماً نیز بودجه برای بلندمدت یا
همکاریمجلسوقوهمجریهباشد؟



 شناسی بودجه ماهیت .2
دراصلپنجاهودومقانوناساسیچندنکتهقابلتأملوجوددارد:نخستآنکهبودجه،

قانونتلقی قانونشودنمیبهخودیخود در. نه ایناصلو در اساسینه هیچیکازگذار
بهکارنبردهاست. برایاینسندمالیعنوانقانونرا هایبررسی6دیگراصولقانوناساسی،

تروتطبیقیدیگرنویسندگان،اینتردیددرموردماهیتقانونیسندهایسالیانهبودجهراوجیه
روفایدهدارددقتدرچنینتمایزیچنداث(.6931:81)گروهکارشناسانکندترمیقابلتامل

                                                                                                                                                                                                        

نشانمی.6 را بودجه همینتلقیاز نیز حقوقیمالیایران، نظام بودجهدر یکقانوناولینتعریفقانونیاز ماده در دهد.
بودجهدولتسندیاستکهمعامالتدخلو»چنینتعریفشدهاست:خورشیدی،بودجه6823محاسباتعمومیمصوب

گویندکهعبارتازیکسالگردد.مدتمزبورراسنهمالیمیبینیوتصویبمیخرجمملکتیبرایمدتمعینیدرآنپیش
شمسیاست .» 6911قانونمحاسباتعمومیکنونی)مصوب6درماده نیزبودجه، اصالحاتبعدی( «نامهمالیدولتبر»با

بودجهکلکشوربرنامهمالیدولتاستکهبراییک»عنوانشدهوازآنتلقیقانونیوجودندارد.دراینمادهآمدهاست:
حاویپیش و هزینهسالمالیتهیه برآورد و تأمیناعتبار منابع سایر و بینیدرآمدها نیلها به منجر عملیاتیکه برایانجام

(ازبودجهبهقانونتعبیر6938)حتیدرطرحقانونیتقدیمیازسوینمایندگان«.شود،بوده...هایقانونیمیدفهاوهسیاست
بودجهکلکشور:سندیاستمشتملبر»اینطرحراجعبهتعریفبودجهکلکشورآمدهاست:8ماده6نشدهاست.دربند

عملیاتی-مالی»برآوردهای ر« مصارفبا و جامعیت،عایتسیاستمنابع اساساصولوحدت، بر هایاجراییمربوطکه
مدتواهدافمندرجدربودجهکلکشوروبرایگراییبرایتحققاهدافبرنامهمیانشفافیت،تعادلمنابعومصارفونتیجه

.برایمطالعهاینطرحبنگریدبه:«شودهادردورهیکسالهطیمراحلقانونیتهیه،تصویبواجرامیهاوفعالیتانجاممأموریت
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/859951. 
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چهبودجهچهدربحثماحائزاهمیتاست:چنانهاموضوعبحثمانیستند.اماآنکههمهآن
اساسی قانون معناستکه اینبدان بدانیم، قانون را برایبودجه-سالیانه یکشیوه-صرفاً

نیکهفرقیگذاریواستثناییایجادکردهاست.برخالفشیوهعمومیابتکارقانوخاصقانون
اینشیوهنمی در کند؛ ابتکار مجلسطرحرا مجلسبایدکنددولتیا و مبتکر دولتباید

اینهمانرویهتصویب بهکنندهباشد. اما نظرایاستکهاکنونراجعبهبودجهحاکماست.
ییداستکهباابتکاردولتوتا«سندی»رسدمفادقانوناساسیدالبرآناستکهبودجهمی

 اعتبار دارای اسالمی شورای نمیشودمیمجلس سند این در الجرم، قانونی. احکام توان
بایددربردارندهصورتدرآمدهاوهزینهپیش ها)دستورکارمالی(باشد.اینبینیکردوصرفاً
کهمعنایهمکاریقوهمقننهوقوهمجریهدرتهیهبودجهچیست،آیااینشودمطرحمیسوال

؟استوماًبدانمعناستکهحاصلکار؛یکقانونلز
درقانونکهترتیبیکشوربهکلساالنهبودجه»دارد:اصلپنجاهودومقانوناساسیعنوانمی

می طرفمقرر از برایتهیهدولتشود تسلیماسالمیشورایمجلسبهوتصویبرسیدگیو
شیوهمعمولدر«.خواهدبودمقرردرقانوننیزتابعمراتببودجهارقامتغییردرگردد.هرگونهمی

هایمابین،مانندتمامیتوازنوقوهمقننهاست.اینهمکاریفیتهیهبودجه،همکاریبینقوهمجریه
یکبررسی6هابرایبرتریوتفوقیکیبردیگریرابهدنبالدارد.ایازکنشسیاسی،مجموعه

بیناتحادی نظامه بودجهالمجالساز میهای یادآور دنیا دستگاهریزی توسط بودجه عموماً شود
.(Krafchik and Wehner 1999: 2)شوداجراییتهیهوتوسطدستگاهتقنینیبررسییاتصویبمی

هایاجراییوتقنینیدرتهیهبودجهازکشوریبهدرعینحالبایدتوجهداشتتأثیرگذاریدستگاه
چنان حقیقت در است. متفاوت درکشوری اجرایی دستگاه مداخله نحوه طیف یکسر چه

عنوانبهعنوانیکنظامریاستیباشد،سردیگرطیف،بریتانیاریزیایاالتمتحدهآمریکابهدجهبو
نویسبودجه،است.درایاالتمتحدهآمریکاپسازتهیهپیش8مینستریوستیکنظامپارلمانی

قرارداردکهکنگ نقطهمقابلنظامپارلمانیبریتانیا در بازدراصالحبودجهدارد. رهدستیکامالً
دربودجهنخستوزیر،رهبرحزباکثریتپارلماناست.اینساختارسببمی شودپارلمانعمالً

                                                                                                                                                                                                        

تاپیشازسالنویسبودجهدرادوارمختلفایاالتمتحدهامریکایکیازایننمونههایتهیهپیشتغییرشیوه.6 6386هاست.
این6319تا6386هایازمانیبرایاینکارنداشت،درفاصلهسالنویسیدراختیارقوهمقننهبودوقوهمجریههیچسفرآیندبودجه

کنگرهشروعبهپسگرفتن6319نویسییافتوبهنوعیبراینفرآیندمسلطشدوازسالقوهمجریهبودکهدستباالرادربودجه
 .(Lienert 2005: 12)ایازاقداماتتقنینیوسازمانیکرداقتدارازدسترفتهخودبامجموعه

 شود.سازیشدهازنظامپارلمانیانگلستانگفتهمیمینستریبهنظامپارلمانیمدلنظاموست.8
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.Lienert 2005: 3))6تقدیمیازسویقوهمجریهدستنبرد
تصو در همکاریبینقوا، شناختهوجود یکرویه جهانیاستیببودجه، این8شده امّا ،

بهآنمعنانیستکهآن شود،ماهیتقانونیداشتهاالجرامیبودجهتهیهوالزمعنوانبهچهلزوماً
ایننمونه یکیاز ایاالتمتحدهآمریکاستکهسندبودجهپسازدرخواسترئیسباشد. ها،

تهیهبودجهدرسناومجلسنمایندگانتصویبمی9جمهوریبهموجبقطعنامهمشترک شود.
مالیاست، دارایبار که مصوبکنگره قانون هر دارد. ساالنه مبنایدائمیو دو اینکشور

ایتازمانیکهآورد.ایناحکامبودجهتکلیفیدائمیبرایتخصیصهرسالهبودجهبهوجودمی
قوانین تکرار بهسیاستودشمیشاندارایاعتباراست، درعینحالبنا زمان. مند،هایمتغیرو

4شود.بهصورتساالنهتصویبمی5ایگانهتخصیصصالحدیدیبودجهقوانیندوازده
هاییکنندهایدهتواندیکالزامقانونیایجادکردهوصرفاًبیانهایتطبیقینمیمسلماًپژوهش

ستیماهیتبودجهسالیانه)اینکهقانوناستیایک.برایبررسیعمیقمسئلهچیباشدمامیبرای
هایتفسیریشورایهایاساسینظامایرانموردبررسیقرارگیرد،لذانظریهسندمالی(بایدرویه

قدرمسلمآن چهازنظریاتشوراینگهباننگهبانراجعبهاصلپنجاهودومقابلتاملاست.
وا)خواهدولتیامجلس(بهتنهاییقادربهتصویبشودایناستکههیچیکازقحاصلمی

تواندبدونتصویبمجلساقدامبهاجرایبودجهکندونهنمایندگانبودجهنیستند،نهدولتمی
قادرندمستقلازدولتودرقالبطرحقانونیاقدامبهتقدیمبودجهکنند،هرچندشوراینگهبان

دجه،نمایندگانازطریقیکطرحقانونیقادربهتغییردراینخصوصکهآیاپسازتصویببو
نتیجهمشخصیدستنیافته، به نه، تغییراتکالندر1ارقامهستندیا اینمشخصاستکه اما

                                                                                                                                                                                                        

نیمه6 برسدکهدرسایراشکالحکومتینظیر بهایننتیجه نتوانسته البتهنویسنده هایریاستی،جمهوریپارلمانیوسلطنت.
مقنپارلمانیغیروست ضعفارتباطسیاسیمیانقوایمقننهونهدربودجهمینستریحددخالتقوه بهقوتیا ریزیوابسته

ایهرکشوربیشتروابستههایزمینهمجریهاست.ویمعتقداستدرالگوهایحکومتیمیانه،حداینتأثیرگذاریبهواقعیت
.(Lienert, 2005: 19-20)استتانوعارتباطپارلمانوقوهمجریه

دانند.بهمی«دموکراسی»و«فنیبودن»یسندگانکشاکشبینقوهمجریهوقوهمقننهدروضعبودجهراجدالبین.دوتنازنو8
داردوازسویدیگراقتضایدموکراتیکبودنبودجه، قوهمجریهاستکهتواناییتهیهبودجهرا عبارتیازیکسوتنها

.Krafchik and Wehner 1999)(24 :تصویبآنتوسطنمایندگانمردماست
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. 

:6915خرداد821،61راینگهبان،شمارهنظریهتفسیریشو.1
نگهبان،شورایدبیرمحترم

علیکمسالم
توجهخواهشمنداست 48اصولبهبا ،49 بودجهاعالماساسیقانون32و ومتمّمکلساالنهنظرفرماییدآیا وآنکشور

بهاسالمیشورایمجلستقدیمدولتازسویالیحهصورتبایدبهقانونبهمربوطاصالحات همطرحصورتگرددیا
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مجلس سوینمایندگان تنهاییاز به بودجه متمّم تقدیم اصالحاتینظیر یا کلکشور بودجه
ینگهبانراجعبهاصلپنجاهودوموبعضیچهمنشأنظریاتتفسیریشوراآن6ممکننیست.

اینمشکلجوابدرایننظریاتشده؛مشکلمبناییپژوهشحاضراست.حلهایبیپرسش
کهماهیتبودجهسالیانهکلکشورچیست،آیاماهیتیقانونیداردیااینکهدارایماهیتیمستقل

یاریبرساند.تواندبهحلمعماهایپیشآمدهدراینمسئلهاست؛می
چهتصورآن8گفتهشدکهدرقانوناساسی،ازعبارتقانونبرایبودجهاستفادهنشدهاست.

                                                                                                                                                                                                        

است.ممکن
علیاکبرناطقنوری،رئیسمجلسشورایاسالمی

61/9/6915تاریخ821شماره
اسالمیشورایمجلسمحترمریاست
:62/8/6915ـقمورخ9282شمارهنامهبهعطف
منظوررسیدگینگهبانشورای نامهسئوالبهالزمپاسختهیهوبه نتیجهجلسهتشکیلمذکوردر و زیراعالمشرحبهداد

شود:می
استکه:ایناساسی(قانون48پنجاهودوم)اصلبهنسبتنگهبانشوراینظرتفسیری-الف

وازالیحهصورتبهبایستبودجهـمیغیرموردتغییردرارقامـدرمربوطبعدیواصالحاتآنکشورومتمّمکلساالنهبودجه
گردد.مجلستقدیمدولتسوی
رأیبهنگهبانکنندشورایمیمجلستقدیممحترمنمایندگانکهطرحیازطریقبودجهتغییردرارقامدرموردامکان -ب

نرسید.
 نگهبان،احمدجنتیدبیرشورای

84/8/6912ـقتاریخ9155شماره:6912مرداد12/86/4651،85ظریهتفسیریشوراینگهبان،شمارهن.6
نگهبانمحترمشورای
مکلفدولتکهاساسی(قانون48)اطالقاصلپنجاهودومبهباعنایت بهآنکشوروتسلیمکلساالنهبودجهتهیهبهرا
،جابجائی،الحاق،حذفتغییردرارقامازقبیلبودجهدرقانوناصالحاتهرگونهآیاانجاماستنمودهمیاسالشورایمجلس
باشدیامستلزمپذیرمیامکاناساسی(قانون15)اصلموضوعقانونیهایطرحتقدیمازطریقبودجهیاچنددوازدهمومتمّم
؟استمحترمدولتازسویالیحهتقدیم
اسالمیشورایمجلسنوری،رئیساکبرناطقعلی

85/4/6912تاریخ4651/86/12شماره
اسالمیشورایمجلسمحترمریاست
د:شومیاعالمشرحونظرشورابدینمطرحنگهبانشورایدرجلساتموضوع84/8/6912قمورخ-9155شمارةبهعطف

شود.دادهروشنگرددتاپاسخمشخصآنبایدمصادیقاستکلی«بودجهدرقانوناصالحاتهرگونه«عبارتاینکههنظرب»
(48)اصلپنجاهودومبهباتوجهقانونیطرحوسیلهتأثیربگذاردبهبودجهدرکلکهنحویبهبودجهتغییردرارقام-الف
پذیرنیست.امکانسیاساقانون
باشد.جایزنمیاساسی(قانون48)اصلپنجاهودومبهباتوجهقانونیطرحازطریقبودجهوچنددوازدهممتمّمتصویب-ب
تفسیریکشورتأثیرنگذاردرأیکلدربودجةکهدرصورتیقانونیطرحوسیلهبهبودجهتغییردرارقامدرخصوص-پ

است.نیاورده
«.استبودجهنیزهمانندتغییردرارقامالحاقوحذف -ت

 نگهبان،احمدجنتیدبیرشورای

دراصولپنجاهودوم،پنجاهوپنجم،یکصدوبیستوششمویکصدوهفتادوششمازکلمهبودجهاستفادهشدهاستودر.8
 نبودجهنشدهاست.ایبهقانونبودهیچکجایایناصولاشاره
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یعنیابتکارقانونازسوی«الیحه»کندسنتتقدیمبودجهبهصورتقانونبودنبودجهراایجادمی
رایاسالمیدرقوهمجریهاست.افزونبراین،باوریهمگانیراجعبهماهیتمصوباتمجلسشو

گذرد،قانونسنتحقوقاساسیایرانوجودداردکههرچهازتصویبمجلسشورایاسالمیمی
است.بااینحالدربرخیآثاراینمسئلهمورداشارهقرارگرفتهواینکمحتاجتفصیلاستکه

ینیاستتمامیمصوباتمجلسشورایاسالمیقانوننیستوبرخیازاختیاراتمجلسغیرتقن
 6931)راسخ، به(.51: راجعبهسنخخاصیازمصوباتقانوننبودنهمهمصوباتمجلس، ویژه

ازنظرقانوناساسیتصمیم گیریراجعبهبرخیامورمجلسشورایاسالمینیازمندتوجهاست.
تصمیم مجلسشورایاسالمیاست. و مجریه همکاریقوه امورینظیرنیازمند به گیریراجع

شرایطجنگوتغ توقفانتخاباتمجلسشورایاسالمیدر خطوطمرزییا ییراتجزئیدر
،یعنیشودنمیاشغالنظامیکشوریااستخدامکارشناسخارجیجزباهمکاریهردوقوهمحقق

ابتکارامرازسویدولتصورتگرفتهوتصویبآنازسویمجلسشورایاسالمیانجامشود.
ومبانیآننیز6ناساییاینتفکیکدرنظامحقوقاساسیایرانفراواناستآثاروپیامدهایش

طلبد،امّااجماالًاثرشناساییچنینسنخمصوباتیدرمجلسشورایایمیمطالعهوتفصیلجداگانه
قانون معمول یکفرآیند با بدانیم استکه هماسالمیآن که نیستیم دیگرگذاریروبرو چون

رآنهمازطریقطرحقانونیوهمازطریقالیحهقانونیممکنباشد.اینسنخازمصوبات،ابتکا
اند.چونعالوهبراینکهقانوننیستند،شیوهخاصیبرایابتکاررانیزمصوباتدارایماهیتیویژه

یکمی با صرفاً مثالً خاصیبرایتصویب، حتیشیوه گاه و طریقدولت؛ از صرفاً مثالً طلبند:
حاصلیکهمکاریایناک نیز سندبودجه، نمایندگانمجلسشورایاسالمی. ثریتخاصاز

چنینیاست.
مجموعه اساسیایران، قانون نظردر اجراییبه اصالتاً و ماهیتاً که دارد وجود امور ایاز

نمونهمی دانستهنشدهاست. اطالقاختیاراتقوهمجریهدرآنروا اما ،ایازاینمسئلهرسد،
عوضداخلییاخارجیرامنوطهایبالستکهدادنوستاندنواماصلهشتادمقانوناساسیا

 موافقت اینبه است. کرده اسالمی شورای بهمجلس ناظر احتماالً اختیارات تحدید گونه
اعتمادیتاریخینسبتبهقوهمجریهوناشیازتجربیاتتلخیاستکهصاحباختیاریقوهبی

8کشورایرانرقمزدهاست.مجریهبرای
                                                                                                                                                                                                        

یکیازآثارچنینتفکیکیدرحدودنظارتشوراینگهبانبرمصوباتمجلسشورایاسالمیاست.برایتوضیحبیشتر.6
 (.618-6931:31)راسخبنگریدبه

ررسیاصولویژهدربنهاییقانوناساسیوجوددارد،بهایفراوانیدرمشروحمذاکراتمجلسبررسیبرایاینمسئلهنمونه.8
مربوطبهاختیاراتویژهمجلسشورایاسالمی،ارجاعمکرریازسوینمایندگانبهسابقهنهچندانمناسبقوهمجریهدر
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بی هفتدههفارغاز تجربه در شده مناعتمادیایجاد که شکلایسلطنتمشروطه گیریشأ
گونهقانوناساسیاست،لزومتصویببودجهتوسطمجلسدراصلهیجدهمبرخیازترتیباتاین

جرحوتعدیلبودجه،تسویهامورمالیه،»قانوناساسیمشروطیتنیزموردتصریحقرارگرفتهاست:
هایجدیدکهازطرفچنانممیزیهاوردوقبولعوارضوفروعات،همتغییردروضعمالیات

اینامرتغییریدراصلمسئلهکهبودجه«دولتاقدامخواهدشدبهتصویبمجلسخواهندبود.
اعتمادیدرزمینهبودجهوتوانادعاکردبیآورد،بلکهمیخصلتیماهیتاًاجراییدارد،بهوجودنمی

اعتمادیاستکهدرکشورهایمختلفجهانتریننوعاینبیمالیات،یعنیامورمالیدولت،اصیل
،«نویسیامریاجراییاستونهتقنینیبودجه»ودرادوارمختلفوجودداشتهاست.ایندیدگاهکه

پیش است. گرفته قرار برخینویسندگان اشاره مورد نیز کهتر نرفته آن از فراتر ایندیدگاه اما
مجلسبایدسندبودجهرابهمثابهیککلواحدتصویبیاردکندوحقانجاماصالحاتدرآنرا

 )فالحندارد غیره، و 6936زاده دولت(.615: استکه این بودجه تدوین بودن اجرایی مفهوم
هایموجودآنراعینحالمنابعوظرفیتهایکافیراجعبهنیازهایکشورودراطالعاتوداده

ترینبدنهکارشناسیممکنبرایتنظیموتواندبهنوعیقویدارد.بهعالوهبدنهکارمنداندولت،می
تدوینبودجهباشد.

بیان ودوم استواصلاصلپنجاه بودجه تهیه در مجریه همکاریمجلسوقوه گرلزوم
هایقانونیوپیشنهادهاوطرح»تلزاممنطقیچنینحکمیاست:هفتادوپنجمدرحقیقتبیاناس

کنندوبهتقلیلدرآمدعمومییااصالحاتیکهنمایندگاندرخصوصلوایحقانونیعنوانمی
انجامد،درصورتیقابلطرحدرمجلساستکهدرآنطریقجبرانافزایشهزینهعمومیمی

اصلهفتادوپنجمدرحقیقتابزاری«.علومشدهباشدکاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدیدنیزم
روندیکهدراصلپنجاهو برایپیشگیریازناکارآمدکردنروندتصویبسندبودجهاست.

دومقانوناساسیموردتصریحقرارگرفتهاست.
توانگفتهدفقانوناساسیازانشایاصولپنجاهودوموهفتادوپنجمقانوناساسیمی

یعنیازیکای است. تصویببودجهسالیانهکلکشور در تعادلبینقوایمقننهومجریه جاد
طرفدراصلپنجاهودوم،مجلس،دارایصالحیتتصویبسندبودجهتقدیمیازسویدولت

کرداستوقانوناساسینخواستهتاهیچیکازایندونهادبهتنهاییقادربهخلقدرآمدیاهزینه
هاییبرایمجلسدرتغییرودیملیباشند؛ازسویدیگر،اصلهفتادوپنجم،محدودیتازموج

                                                                                                                                                                                                        

عصرسلطنتولزومتصویبمجلسبرایبهحداقلرساندنسواستفادهقوهمجریهازاختیاراتخودصورتگرفتهاست.برای
 (.225یا6915:251)مجلس،نمونهبنگریدبه



 255حدوداصلهفتادوپنجمقانوناساسیبررسیابتکارتقنینازسوینمایندگانمجلسدر
 

6بودجهجاریایجادکردهتامسئلهبودجهدرنظامحقوقاساسیمنضبطوساختارمندشود.


 دجه پیشنهادیحدود صالحیت مجلس در تغییر بو .3
بودجه هر اصلیدر فرآیند کنونیچهار رویه دارددر ایوجود تدوین6: و تهیه فرآیند ـ

ـفرآیندنظارتبراجرایبودجه.یکی5ـفرآینداجرایبودجه9ـفرآیندتصویببودجه8بودجه
ازمسائلایناستکهحدودصالحیتمجلسدرفرآیندتدوینبودجهچهقدراست؟اینمسئله

درسال بیشترطرفاستهاینخستدولتنهمایجادمشکلکرده گروهیکه داراندولترا.
کهعمدتاًازنمایندگانمجلسدادندطرفدارنظرتحدیداختیارمجلسوگروهیدیگرشکلمی

میبه تقدیمیبودهشمار اصالحبودجه مجلسدر گسترشاختیار طرفدار طرفدارانرفتند، اند.
ودومداللتیدراصلپنجاه«رسیدگی»دولتبااستنادبهالفاظقانوناساسیمعتقدبودندکلمه

هارسیدگیرانظیراقدامدیوانعالیکشوریادیوانعدالتاداریدرشکلیونهماهویدارد.آن
می قانوننیزاشارهرسیدگیفرجامیبهآرا پایه بر بهتدوینبودجه حامیانایننظریه، دانستند.

خاللتدوینقانونبودجهکردند.قانوناساسیارادهکردهبودکهمجلساختیاراتخودرادرمی
مجلسدررسیدگیبهبودجهساالنهازرعایتمفادقانوندر نهدربودجهساالنه. اعمالکند،

شود.بههمینخاطرمجلسحقتغییرارقاممقدردربودجهتقدیمیازسویتنظیمسندمطلعمی
ندارد.کاوش بهایننتیجهمیدولترا ننظربرتلقیقانوننبودنرساندکهایهایمبناییمارا
بودجهاستواراست.

اختیاراتقانون عموم مجلسبه اختیار اصلطرفداران در اسالمی مجلسشورای گذارانه
درعینحالاستداللمخالفانبههفتادویکماستنادمی این«رسیدگی»لفظکنند. گونهپاسخرا

«رسیدگیوتصویب«،بلکهگفتهاستسیدگیسخننگفتهگویندکهقانوناساسیازصرفرمی
استداللی چنین البته دارد. تنظیمی بودجه در مجلس دخالت حق بر داللت تصویب لفظ و

بهنظرنمیقانع اینمعناستکهکننده تصویبتغییرخطوطمرزیازسویمجلسبه آیا رسد.
رابدهد؟حامیاناینتواندضمنجابجاییحدودموردنظردولت،اجازهاینجابجاییمجلسمی

نظربهرویهکنونیتصویببودجهوهمینطورنظریهتفسیریشوراینگهباننیزمستظهرهستند.
ددرستبهتوانبههرحالقائلشدنبهاختیارگستردهمجلسدرتغییربودجهپیشنهادینمی

چنان بنابرنظربرسد. بودجهساالنهایناستکهمجلسبتواندیکموجودیتجدیدبرایچه
                                                                                                                                                                                                        

اینسوالکامالًمحتملاستکهآیاتنهابامحدودکردنمجلسدراصلهفتادوپنجم،انضباطدربودجهجاریبهوجود.6
آید؟مسلماًپاسخمنفیاست،دولتنیزبایددرتغییربودجهجاریمحدودباشد.امااینمحدودیتبهصورتخودکاردرمی

 وپنجموجوددارد:هیچالیحهقانونیبدونتصویبمجلس،تبدیلبهقانوننخواهدشد.ساختارکنونیاصلهفتاد
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تواندبدونپیشنهادهمبااینتأکیدکهمجلسنمیکردندولت،آنتعریفکند،صاحباختیار
بیدولت،بودجه توانشود.دروجهکارکردینیزچگونهمیمعنامیایراتصویبکند،عمالً

؟پنداردایراداشتکهآنراغیرواقعیوغیرعملیمیازدولتتوقعاجرایبودجه
بهایننتیجهبرساندکهمجلساختیاریگستردهدرایجادروحقانوناساسینمی تواندمارا

آن اما پیشنهادیدارد. دربودجه ایجادمحدودیتمیتغییر واقعیتوسنتجاریدرچه کند،
نکردهپایانیسالرابهپایینوباالهاستکهنمایندگانسهماهزمینهتصویببودجهاست.سال

کردنایناختیارتغییریعمدهدردستورکارمجلسشورایگذرانندوسلبایمیارقامبودجه
زمانیمیاسالمیوعرفاساسیاختیاراتنمایندگیایجادمی تنها توانعرفاساسیراکند.

فهماندکنارنهادکهنصحاویدلیلقدرتمندتریعلیهآنباشد.دراینجادستکمنصبهمامی
ایدرتغییرارقامبودجهپیشنهادیتصورکرد.امامسئلهتوانبرایمجلساختیارگستردههنمیک

کنندهکهیکاختیارایناستکهاختیارجزئیدرتغییربودجهبهچهمعناست؟حدیقفوتعیین
یشتوانمالکیحقوقیبرایاینمسئلهپکندچیست؟آیامیجزئیراازاختیارکلیمتمایزمی

مرزهایحقوقیسخت دقیقگیرانهنهاد؟ و توصیهتر بخواهیمبا آنهستندکه از انتظارچشمتر
شانباشیم.پاسداشت
کردنوزنمجلسدرتصویببودجهاست.بایددرساسیبرایتغییرنظمکنونی،لحاظمانعا

مقننهدرکجاستوایننکتهدقیقشدکهقدرتسنتکنونیدرایجادتعادلبینقوهمجریهو
اینقدرتصرفاًدرروندجارینهفتهنیست.روندجاریتوانستهتعادلینسبیبینمجریهومقننه
ایجادکند،امااینبهترینتعادلممکننیست.ازسویدیگر،هرتغییرروندیبایدباحفظقدرت

رسدبهترینراه،تأکیدرمیوتأثیرگذاریمقننهدرتدوینبودجهتوأمباشد.بههمینخاطربهنظ
برتمایزقانونبودجهازسندبودجهاست،کهدریکیقدرتاصلیدراختیارمقننهاستودر

نمیگاهبدونیکدیگرتماموکمالتیارمجریه.ایندوقدرتنیزهیچدیگریقدرتاصلیدراخ
.شوند


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

ایندیدگاهکهاصلپنجاهودومقانوناساسیدرحالینوشتهشدهکهنویسندگانبهقانونبرنامه
بههایسالیانهاند،خالیازوجهنیست.برایتنظیمبودجهنظرداشته6946مصوبوبودجهکشور،

چارچوبشود،نامیدهمی«قانونبودجه».اینقانوندائمیکهاستنیازقانونیدائمیوبلندمدت
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کند.نحوهتنظیمبودجه،همدربردارندهروندشکلیتصویبمقرراتتنظیمبودجهراروشنمی
هایمحتواییپیراموناینمسئلهاست.بودجهوهمشاملتوصیه

قوانی زمینه وآفریقایینبودجهدرکشورهاییکپژوهشدر ترکیه فرانسه، نظیرعراق،
میجنوبی نشان که بودجهدهد قانون مدیریتمالی، قانون عمومی، مالیه قانون قوانینینظیر

رود.بهگفتهاینپژوهشگراندرایراننحوهتنظیمریزیبهکارمیمبناییبرایبودجهعنوانبه
(،6946ستکهازآنجملهبایدبهقانونبرنامهوبودجهکشور)بودجهدرچندقانونپراکندها

( آیین6911قانونمحاسباتعمومیکشور اصالحاتبعدی(، با داخلیمجلسشورای، نامه
قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت) کرد6921اسالمیو اشاره اصالحاتبعدی( با ،

(.14-6923:15)فیاضیویادگاری،
چهحدیکندتاقانونیکهترتیبتهیهبودجهراتعیینمی؛دراینمیانآناستنکتهمهم

تشریفاتوروندتهیه»مجازبهدخالتدرروندبودجهاست؟آیامنظورازترتیباتتهیهبودجه،
بودجهیاترکیبیازاینهردو؟«چگونگیتعیینارقام»استیا«بودجه

چنداندرمباحثاتراجعبهتصویباصلپنجاهودومدرمسئلهقانونبودجه،بهطورخاص،
مجلسبررسینهاییقانوناساسیمطرحنشد.اینمذاکراتچناناندکبودکهفرصتیبرایاین

ماند.نمایندهمردمکردستاندرمجلسبررسینهاییقانوناساسیمعتقدبودقیدهاباقینمیتدقیق
کهدولتبهایندلیلتازمانیاصلپنجاهودومآمده،زائداست،کهدر«تهیهبودجهبرطبققانون»

دهد.بااینحالچنینرامبتنیبرمقرراتمعینیصورتمیعملکندایناقدامبهتهیهبودجهمی
طنینچندانیدر تهیهبودجهبرطبققانونواجدچهمعناییاست، اساساً اینسوالکه ایرادیو

 قانون نیافتمجلسخبرگان اساسی اسالمی، مجلسشورای عمومی روابط کل :6915)اداره
6563.)

نویسقانونقانوناساسیتقریباًبههمیننحودرپیش8واصلهفتادوپنجم6اصلپنجاهودوم
بود. شده تهیه9اساسیطرح تأثیریکه به توجه پیشبا قانونکنندگان از اساسی نویسقانون

                                                                                                                                                                                                        

شودازطرفدولتبودجهکلکشوربهترتیبیکهدرقانونمقررمی»داشت:نویسقانوناساسیعنوانمیپیش661اصل.6
رقامبودجهنیزتابعمراتبمقرردرقانونخواهدتهیهوبرایتصویببهمجلسشورایملیتسلیمخواهدشد.هرگونهتغییردرا

 «.بود

نویسقانوناساسیعنوانمیپیش14اصل.8 هایقانونیوپیشنهادهاواصالحاتیکهنمایندگاندرخصوصطرح»داشت:
بلطرحدرمجلسانجامد،درصورتیقاهایعمومیمیکنندوبهتقلیلدرآمدعمومیباافزایشهزینهلوایحقانونیعنوانمی

 «.خواهدبودکهدرآنطریقجبرانکاهشدرآمدیاتأمینهزینهجدیدنیزمعلومشدهباشد

)ادارهکلفرهنگیوروابطعمومینویسقانوناساسیدراینپژوهشبنگریدبه:برایمالحظهمتنمورداستفادهازپیش.9
 (4-6913:86مجلسشورایاسالمی،
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 قانوناساسیفرانسهاساسیفرانسهگرفته اصولمربوطهدر ایناصولبا مقایسه شایدبا بودند،
استفادهنشدهاست،اما8درقانوناساسیفرانسه،ازاصطالحبودجه6بتوانبهمعناییدستیافت.

9قوانینمالی»ازاصطالح » بهمفهوم سندبودجه»برایاشاره مضمونیمشابه« است. شده اشاره
95تریدربخشیازاصلنجاهودومقانوناساسیایرانبیانشده،بهنحوواضحچهدراصلپآن

قانوناساسیفرانسهکهمتعلقبهفصلروابطقوهمقننهوقوهمجریهودرمقامبیانمحدودهمجاز
ودرآمددولتدرشرایطموجودراتعیینکردهقوانینمالیبایدهزینه»گذاریاست،آمده:قانون
دربندپسازآننیز،چنینمضمونیبه5«.راساسشرایطمقرردریکقانونارگانیکباشدوب

بایدطبقشرایطومقرراتیکقانونارگانیک قانونبودجه استکه صورتکلیبیانشده
پارلمانمکلفبهتصویبلوایحمالیسالیانهطبقضوابطیکقانونارگانیک51باشدودراصل

شودومسائلمالیگرچهدرنظامحقوقیفرانسه،بودجهسالیانهیکقانونتلقیمیا4شدهاست.
تهیهبودجهبراساسیکقانون49یابند)اصلجزباتصویبپارلمانرسمیتنمی (امامشخصاً

گیرد.ارگانیکصورتمی
انونتواناینایدهاحتمالیرامطرحکردکهمجلسشورایاسالمینیزدرقالبیکقمی

تواندبرهایسالیانهمشخصکند.آیامجلسمیدائمی،چارچوبتوزیعاعتباراترادربودجه
 مدتتهیهکند؟اصلتهیهکممیانیکچارچوبدائمییادستمبنایاحکامتکرارشونده،

ترزدنتوازنموجوددرتهیهبودجهباشد.توازنیکهپیشچنینچارچوبیشایدبهنوعیبرهم
همکاریبینمجلسوقوهمجریهدرسخنآنرفتومقصودقانوناساسیازایجادچارچوب

تهیهبودجهاست.


 ها و امکانات قانون بودجه در نظم کنونی بررسی محدودیت  .5
می دراین1قانونبودجهتواننوعیقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولترا دانست.

هایسالیانهمدتبرایطراحیبودجهقانوناحکامیوجودداردکهدرحقیقتچارچوبیمیان
                                                                                                                                                                                                        

گاهمجلسشورایملیفرانسهاستفادهشدهاست:وناساسیفرانسهازنسخهانگلیسیاینقانوندروببرایبررسیقان.6
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-
french-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. 

بهآنمعناکهدراینمقالهموردنظراست..1
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بهشمارمیبه رود. ماده گردانخزانهنسبتبهاینقانوندرصدتنخواه6عنوانمثالدرتبصره
کند،امانسبتییرمیبودجهعمومیکشورتعیینشدهاست.اگرچهرقمکلبودجههرسالتغ

گردانخزانهتازمانیکهاینقانونتغییرینکند،ثابتخواهدبودودولتارقامبودجهتنخواه
اساسچنینحکمیتعیینمی بر مقرراتمالیدولترارا تنظیمبخشیاز نحوه قانون کند.

گونهکهدرمقدمهتوانمصداقیازقانونبودجهمطروحدراصلپنجاهودومدانست.همانمی
تواندچنینکهآیامجلسباابتکارخودوازطریقطرحقانونیمیایناستگفتهشدپرسش

میان چارچوب طراحی یا بگذراند؟ حاصلقانونی باید لزوماً نیز بودجه برای بلندمدت یا
همکاریمجلسوقوهمجریهباشد؟

دهازاصولتفسیرلفظی،اصلپنجاهوبراساسروشمرسومتفسیرقانوناساسییعنیاستفا
دومبهروشنیمیانبودجهوقانونبودجهقائلبهتفکیکشدهاست.اولیسندیسالیانهاستو

بایدازهمکاریقوهمجریهومجلسحاصلشود،دومیماهیتقانونیدارد.آن چهکهلزوماً
ونقابلتصویباست،یعنیموردنخستاستوقانونبودجهطبقمراتبمقرربراییکقان

همباابتکارازسوینمایندگانمجلسوهمابتکارازسویقوهمجریه.تکلیفدولتبهتنظیم
ایاست.سابقهشودامربیبودجهسالیانهبراساساحکامیکهدرقانونبودجهوضعمی

راییاست.چنانچهالشعاعقراردهد،مداخلهآندراموراجتواندایدهفوقراتحتچهمیآن
قانونبودجهمتضمنمسائلمالینظیررقمدقیقاعتباراتیکردیفخاصباشد،مداخلهدرامور

شود.براساساصلاستقاللقوادرقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،قوهاجراییمحسوبمی
صالحیت دخالتدر اجازه اینمقننه ندارد. را مجریه دقهایخاصقوه رقم هرکه بودجه یق

هایعمرانیوایاستوابستهبهاقتضائاتاجرایینظیرحجمهزینهدستگاهچهقدرباشد،مسئله
اولویت درآمدهایعمومیکشور، میزان دستگاه، سیاستجاریآن برنامههایملیو ایهای

بلکهدولت،پسچنینقانونینهفقطباطرحازسوینمایندگانمجلس،امکانتصویبندارد،
حتیدرصورتتقدیمالیحهبهدلیلنقضاستقاللقوا،قادربهیافتنوجهقانونینیست.دولت

هایخودازمجلسکسباجازهکند.ازجاییکهارقاممکلفنیستبراینحوهاعمالصالحیت
اساسیکمصلحت بر دربودجهسالیانهو وفقطتنها تنها اند،سنجیاجراییقابلتعییندقیق،

ایرقمیازاعتباراتیانسبتمشخصیازیکرقمتواندتعیینکند،بازهچهقانونبودجهمیآن
متغیرازارقامبنیادینبودجهسالیانهاست.

ایجاکهفلسفهوجودیاصلهفتادوپنجم،ایجادتوازن)تعادل(بودجهبرخیمعتقدندازآن
عبارتیاینکهنمایندگان،تنهامحلتأمینبهسالهبودجهکافینیست.ازنیکاست،پسحفظتو
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ناقض مشخصکنند؛ را یکقانون اجرای از یکسال پایداری»اعتبار است« بودجه توازن
توانبابخشنخستایناستدالل)ابتنایاگرچهمی(.6936:651زادهوتهرانی،)حسینی،فاتحی

برانگیزاست.جدایاز،امّابخشدومسؤالبودموافقاصلهفتادوپنجمبراصلتوازنبودجه(
درادبیاتبودجه،پایداری دریکدورهاقتصادیدرتقابلباتعادلساالنهبودجه6آنکهاوّالً

هایآتیهموارهشود؛وثانیاًتعادلفیحدذاته،امریساالنهاست؛تنظیمبودجهدرسالطرحمی
هاهاوسیاستازخاللتکالیفمتعددقانونیوبرنامهیکامراجراییاست.اینکهچگونهباید

ایمتعادلرسید،یکدغدغهقوهمجریهاست.آمدهایساالنهبهبودجهدرتوازنبادر
توانازایننکتهچشمپوشیدکهرویهشوراینگهبان،همدلیچندانیبااینبااینهمهنمی

نظرنشاننمی قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتازاینمثالطرحاصالحعنوانبهدهد.
،شوراینگهبانهمهاینموادرامغایر8ریزیدولتاستفادهکردهبودشیوهبرایتبییننحوهبودجه

ودربازبینیمجلسشورایاسالمیهمهموادیکه9بااصلپنجاهودومقانوناساسیدانست
سو از بودند گرفته قرار ایرادی چنین از5یمجلسشورایاسالمیحذفشدند.مورد یکی

هایطرحقانونیدربینیهزینههایشوراینگهبانباپیشهاییدیگرازمخالفتپژوهشگراننمونه
(.16-6939:13)برزگرخسروی،دهدهایسنواتیآتیرانشانمیبودجه

نگاشتنبودجهدهد،یکیاهایمعطوفبهنظریهشوراینگهباننشانمیتدقیقدرپژوهش
سالیانهوقانونبودجه،منشأاصلینظرمخالفشوراینگهبانباطرحاصالحقانونتنظیمبخشی

بهدلیلاینکهمطابقایناصل]هفتادوپنجم[صالحیتتنظیم»ازمقرراتمالیدولتبودهاست:
اینقبیلاحکاممحدودکنندهصالوتهیهالیحهبودجهبرعهدهدولتمی حیتدولتدرباشد،

)بررسیطرحالحاقبرخیموادبهقانون«رسدتهیهوتنظیمبودجهسالیانهکلکشوربهنظرمی
پژوهشکدهشوراینگهباندرنظریهکارشناسی(6939:8تنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت،

پنجاهودومکهدراصل«تهیهبودجهبرطبققانون»خودهیچالتفاتیبهالزاماتناشیازعبارت
آمده،نکردهاستوتنهاعطفتوجهخودرابررویتهیهبودجهازسویدولتقراردادهاست.


  گیری نتیجه  .6

توانبهخوانشوفهممتفاوتیازاصولپنجاهودومومیپژوهشدرپرتودستاوردهایاین
                                                                                                                                                                                                        
1.Sustainability. 

 .6939آذر63مصوبهمجلسشورایاسالمی،)طرحالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(،.8

 .6939دی86نظرشوراینگهبان،.9

 .6939بهمن64مجلسشورایاسالمی،مصوبه5
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می نظر به اساسیدستیافت. قانون پنجم و هفتاد هایقانونییاطرحرسدممنوعیتتقدیم
افزایشهزینه یا کاهشدرآمد به منجر که قانونی قابلاصالحاتلوایح باشد، هایعمومی

گذاراساسیازاصلهفتادوپنجمجلوگیریازهایمالیآتینیست.هدفقانونتعمیمبهسال
بخشیبهبودجهسالمالیجاریاست.تشتتدربودجههمانسالوانضباط

آمدعمومییاهزینهعمومیتنهاباوجودسندبودجهقابلتعریفاستوبودجهمفهومدر
قانون حالیکه در سندیسالیانهاست. نظامکنونیحقوقاساسی، گذاردراصلهفتادودر

یکمبهمجلسصالحیتوضعقانوندرهمهمسائلکشوررادادهاست،دراصلهفتادوپنجم
مرامحدودبهتصویبقوانینفاقدبارمالیکند.باچنینمحدودیتنخواستهتااینصالحیتعا

قانون مجلسدر فاقدحکمتبزرگیاصلصالحیتعام و میشودمیگذاریلغو آیا توان.
ایقانونیراشناساییکردکهفاقدهرگونهبارمالیبرایدولتباشد؟تأسیسحقبرایمصوبه

یدولتییااموریازایندستنیزالجرمسازوکاریشهروندانیاگسترشصالحیتنهادها
می افزایشهزینهبرایاجرایقانون به منجر خود هایدولتمیطلبدکه مثالعنوانبهشود.

بهتصویبمجلس6935کهدرمرداد«طرحاصالحموادیازقانونمبارزهباقاچاقکاالوارز»
ناش ایراد مورد است، نگرفتهشورایاسالمیرسیده قرار پنجم و اصلهفتاد مغایرتبا یاز

نگهداری،عرضهیافروشکاالو»مکررآمدهاست:62درحالیکهدرمادهالحاقی6است،
 ماده قاچاقموضوع توسطواحدهایصنفیتخلفمحسوب62ارز اینقانونحسبمورد

یشییبیشتر،والجرمافزاآیاشناساییاینتخلفجدید،مستلزمانجاماقداماتاجرا«شودمی
کهبرخینویسندگانگیرند.چنانگونهقوانینموردایرادقرارنمیهایدولتنیست؟امااینهزینه

می درستیاشاره بررسیبه کنند احراز به مغایرتظاهری»هایشوراینگهبان عدم محدود«
تصویبیکطرحقانونییاهایناشیازشود.چراکهاینشوراابزاریبرایمحاسبههزینهمی

پیش قانونی یکطرح اجرای برای که میدرآمدهایی بینی ندارد اختیار در )حسینی،شود،
(.616-6936:611زادهوتهرانی،فاتحی

انضباطیدرتنظیمامورمالیدولتهراسناکبودهاست.اصلپنجاهگذاراساسیازبیقانون
وحتی8رتهیهبودجهراموکولبهانطباقباقانونیپیشینیودومقانوناساسینیزبههمینمنظو

کند.تغییرارقامبودجهراموکولبهشرایطمقرردرقانونمی
کند:حدوداختیارقانونماندهراروشنمیالنهایهدقتبهاینگزارهپاسختنهاپرسشباقی

                                                                                                                                                                                                        

 .8841/618/35،شماره6935مرداد65نظریهشوراینگهبان،.6

ایباالترازرغمتصویبتوسطپارلمان،مرتبهشودوبهقانونارگانیکتعبیرمی.چیزیکهدرحقوقاساسیفرانسهازآنبه8
 رسد.کهدرفرانسهوجوددارد،درنظامقانونیماچندانموجهبهنظرنمیقوانینعادیدارد.البتهقانونارگانیکبهکیفیتی
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شریفاتتهیهبودجه،تاحدودیتواندعالوهبرتبودجهچهقدراست؟بهنظرچنینقانونیمی
نمایندگانمجلسشورایاسالمیاجرایطرح اینکه دخالتکند. نیز محتوایآن هایدر

ازسالمالیجاریبهتعویقانداختهودولترامکلفکنندکهبار قانونیدارایبارمالیرا
اللمصوبهجدیدخودبینیکنندیااینکهمجلسدرخهایبعدپیشمالیاجرایآنرادرسال

سال در بودجه تدوین نحوه به هیچحکمیراجع دهد، قرار قانونهایآتی با مغایرتی گونه
اساسیندارد.

دهدازیکسوصالحیتعامتقنینیبهمجلسدادهجمعمیاناصولقانوناساسینشانمی
هاویادرارائهطرحشدهاستوازسویدیگراصلهفتادوپنجمبرآناستکهنمایندگاندر

ج اضافیهزینهزمانبررسیلوایحتقنینیتا بار کاهشدرآمدیبرایاییامکانایجاد اییا
ایآتیبودهودربودجههایبودجهدولتدارندکهآنپیشنهادهایااصالحاتمربوطبهسال

 .دشونبعدیموردلحاظقرارگیرد،نهاینکهموجبتغییردربودجهسالجاری
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  منابع

 فارسی( الف

 ها کتاب

مشروحصورتازاستفادهراهنمای،(6913)مجلس،عمومیروابطوفرهنگیامورکلاداره-
فرهنگیامورکلاداره:تهران،ایراناسالمیجمهوریاساسیقانوننهائیبررسیمجلسمذاکرات

 .اسالمیشورایمجلسعمومیروابطو

مجلسمذاکراتمشروحصورت،(6915)مجلس،عمومیروابطوفرهنگیامورکلاداره-
روابطوفرهنگیامورکلاداره:تهران،8جلد،ایراناسالمیجمهوریاساسیقانوننهائیبررسی
 .اسالمیشورایمجلسعمومی

مشروحصورت،(6915)اسالمی،شورایمجلسعمومیروابطکلامورفرهنگیواداره-
امورکلاداره:تهران،9جلد،ایراناسالمیجمهوریاساسیقانوننهائیسیبررمجلسمذاکرات
 اسالمیشورایمجلسعمومیروابطوفرهنگی

وتقنینمرزهای،(6923)علی،مشهدی،ومسعودفریادی،عرفان،شمس،مسلم،طوق،آقایی-
محمدرضاوانصاریاقرببداغی،فاطمهنظارتتحت،ایراناسالمیجمهوریاساسیقانوندراجرا
 .جمهوریریاستمقرراتوقوانینانتشاروتنقیحتدوین،معاونت:تهرانویژه،

تهیه،مرحلهدرایرانریزیبودجهنظامحقوقیشناسیآسیب،(6939)محمد،خسروی،برزگر-
 .تهراندانشگاهفارابیپردیس:قم.دکتریرساله.بودجهتصویبوتنظیم

 .دراک:تهران،دومچاپاساسی،حقوقنظامدرتعادلونظارت،(6931)محمد،راسخ،-

اجراوتقنینتفکیک،(6936)دیگران،ومحمدعلیزاده،فالح- صالحیتمرزهایتحلیل:
انتشاروچاپاداره:تهرانزاده،موسیابراهیمتحتنظارت،مجریهومقننهقوایروابطدرتقنینی
.جمهوریریاستمقرراتوقوانینانتشاروتنقیحتدوین،معاونت

 

 ها مقاله

،(6939)،«دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاقطرحبررسی»-
 .نگهبانشورایپژوهشکده:تهرانکارشناسی،گزارش

14)اصل»،(6936)ایمان،تهرانی،ومحسنزاده،فاتحیسیدمحمدرضا،حسینی،- قانون(
 .11شماره،63(راهبردومجلس)راهبردومجلس،«ریزیبودجهدرمقننهقوهاختیاراتوسیاسا

باایرانریزیبودجهنظامتطبیقیبررسی»،(6923)سیامک،یادگاری،محمدتقی،فیاضی،-
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 .19شماره،راهبردومجلس،«منتخبکشورهایبودجهقانون

کارشناسی،گزارش،«ریزیبودجهوبودجهانونقنویسپیش»،(6931)کارشناسان،گروه-
 .اسالمیشورایمجلسهایپژوهشمرکز:تهرانبودجه،وبرنامهمطالعاتدفتر

 
 اینترنتی سایت

انجاتابراهیمیان،- بررسیدرنگهبانشورایسالهیکعملکردگزارش»،(6939)،...
 ?http://www.shoragc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx:نشانیبه.اسفند89،«مصوبات
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