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 مدیریتی خالصه
قانون اساسی، رسيدگی و تصویب بودجه ساالنه کشور را در  25اصل 

 52صالحيت مجلس شورای اسالمی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 
گذاری را در صالحيت انحصاری مجلس شورای قانون اساسی نيز قانون

لس های داخلی مجداند و تفویض تصویب قوانين به کميسيوناسالمی می
پذیر دانسته است. نوشتار پيش رو در مقام رایطی امکانرا صرفاً تحت ش

های توان قانون بودجه را از مسير کميسيونتبيين این مسأله است که آیا می
 داخلی مجلس و اصطالحاً به صورت آزمایشی به تصویب رساند یا خير؟

مخالفان تصویب آزمایشی بودجه معتقدند اوالً از آنجا که تصویب قوانين 
بر مبنای محک قانون و تشخيص نقاط ضعف آن به منظور مرتفع آزمایشی 

ساختن آنها برای دورانی که به صورت دائمی به تصویب خواهند رسيد، 
اند و چنين مبنایی نسبت به قانون بودجه منتفی است، ثانياً با وضع شده

امکان »و « امکان تصویب بودجه در صحن مجلس»توجه به دو ظرفيت 
عمالً امکان وقوع ضرورت مندرج در اصل « م بودجهتصویب چنددوازده

ها وجود نخواهد داشت، ثالثاً از آنجا که تفویض قانونگذاری به کميسيون 52
ی استثنایی و خالف اصل دارد و در مقام شک باید به قدر متيقن اکتفا جنبه

نمود، الزم است مانع از تصویب آزمایشی قانون بودجه شد و رابعاً نظر به 
ی تنظيم، ی درج اصول مربوط به بودجه در قانون اساسی که نحوهنحوه

وضع، اجرا و نظارت بر آن را به صورتی مجزا مقرر داشته است و مدت 
معينی برای اجرای قانون بودجه تعيين نموده و آن را ساالنه دانسته است، 
بودجه واجد وضعی خاص و متفاوت از سایر قوانين گشته است و از مفاد 

تخصيص خورده است؛ بنابراین تصویب آن به صورت آزمایشی  52اصل 
 پذیر نخواهد بود.امکان

ی موافقان نيز معتقدند که اوالً بودجه قانونی دائمی از ابتدا تا انتهای دوره
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ای متناظر با شرایط یک استقرار نظام حقوقی است که هر ساله از آن جلوه
نسبت به وقایع همان سال  االبدرسد و الیآن سال به منصه ظهور می

ی قوانين االجرا خواهد بود، بنابراین تصویب آزمایشی آن مغایر با فلسفهالزم
 ياًنخواهد بود، ثان -یعنی محک و تشخيص نقاط ضعف قوانين –آزمایشی 

ی آزمایشی و تصویب نهایی آن با مانعی به لحاظ حقوقی اجرای بودجه
تر خواهد جرای آزمایشی آن کوتاهمواجه نيست، چرا که تنها مدت زمان ا

« دننهایی ش»ای به دائمی بودن ندارد، بلکه صرفاً به نيز اشاره 52بود و اصل 
کند، ثالثاً تفاوت ضوابط تشریح شده نسبت به وضع، اجرا و نظارت تأکيد می

بر بودجه به معنای اخراج احکام بودجه از عمومات مندرج در قانون اساسی، 
جرای یک قانون نبوده و بودجه نيز مشمول ضوابط عام نسبت به وضع و ا

باشد و رابعاً عبارت ( می52قانونگذاری مجلس و استثنائات آن )اصل 
 تحدید مقام در قانون اساسی 52مندرج در اصل « بعضی از قوانين»

در قالب  قوانين یهمه تصویب در اسالمی شورای مجلس هایصالحيت
ویب ؛ بنابراین تصندارد «ضروری» مفهوم با ارتباطی و است آزمایشی قانون

بودجه به صورت آزمایشی به لحاظ حقوقی با مانعی مواجه نخواهد بود.  
رغم اختالف نظر در این حوزه، مبتنی بر ضوابط مطابق با این پژوهش علی

رسد تصویب آزمایشی بودجه در و معيارهای حقوقی به نظر می
 باشد.ر نمیپذیهای داخلی مجلس امکانکميسيون
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 مقدمه 
 دارد: قانون اساسی که مقرر می 25به موجب اصل 

 مجلس هب تصویب و رسيدگی برای...  شودمی مقرر قانون در که ترتيبی به کشور کل ساالنه بودجه»
 «گرددمی تسليم اسالمی شورای
نهاده شده است. مبتنی بر « مجلس شورای اسالمی»در صالحيت « رسيدگی و تصویب بودجه»اختيار 

از مجلس شورای اسالمی مغایر با اصل صراحت این اصل، واگذاری این صالحيت به هر نهاد دیگری غير 
، از ميان تمامی «رسيدگی و تصویب بودجه»ی نهادی صالحيت قانون اساسی خواهد بود و دامنه 25

 است.« مجلس شورای اسالمی»گانه، محدود به نهادهای حاکميتی و قوای سه
اساسنامه ( »26، ماده )50/25/2949مورخ  0656/265/49نظر شماره بر همين اساس نيز شورای نگهبان در 

بودجه ساالنه شرکت را به مجمع عمومی واگذار  که صالحيت بررسی و تصویب« شرکت ملی نفت ایران
 مواردی غير در نفت، وزارت هایسياست چهارچوب در عادی عمومی مجمع»داشت: کرده بود و مقرر می

 امور کليه خصوص در يریگتصميم صالحيت دارای است، العادهفوق عمومی مجمع صالحيت در که
 هایبرنامه ها،سياست راهبردها، مشی، خط تصویب و بررسی -2باشد: می زیر موارد جمله از شرکت

قانون اساسی اعالم کرد و اظهار  25را مغایر با اصل « آن اجرایی ضوابط و شرکت ساالنه بودجه و کالن
 داشت: 

 اسالمی شورای مجلس تصویب به نياز بودجه تصویب که دارد وجود ایهام این ،(26) ماده یک بند در»
 .«شد شناخته اساسی قانون 25 اصل مغایر بنابراین ندارد،

 قانون اساسی: 52از سوی دیگر، به موجب اصل 
 اراختي تواندنمی مجلس. نيست دیگری به واگذاری قابل و است شخص به قائم نمایندگی سمت»

 قوانين زا بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری موارد در ولی کند واگذار هيأتی یا شخص به را قانونگذاری
 در نقواني این صورت این در کند، تفویض خود داخلی هایکميسيون به دوم و هفتاد اصل رعایت با را

 واهدخ مجلس با آنها نهایی تصویب و شودمی اجرا آزمایشی صورت به نمایدمی تعيين مجلس که مدتی
 مؤسسات ها،شرکت ها،نسازما اساسنامه دائمی تصویب تواندمی اسالمی شورای مجلس همچنين .بود

 اجازه ای و کند واگذار ذیربط هایکميسيون به هفتادودوم اصل رعایت با را دولت به وابسته یا دولتی
 «...بدهد دولت به را آنها تصویب

شود، هرچند بر اساس صدر این اصل، تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسالمی چنانکه مشاهده می
اصل،  یبوده و صالحيت آن قائم به شخص و غيرقابل تفویض به دیگری است، اما مفاد مندرج در ادامه

 ساتمؤس ها،تشرک ها،سازمانی تصویب دائمی اساسنامه»و نيز « تصویب آزمایشی قوانين»ی دو مقوله
در  -چنانکه در ادامه خواهد آمد –را از آن مستثنا نموده است که مورد نخست « دولت به وابسته یا دولتی

لس بر اساس این استثنا، مج ی نهادی صالحيت رسيدگی و تصویب بودجه مؤثر خواهد بود.تعيين دامنه
« ایشیآزم»را به صورت « قوانين از برخی»صالحيت تصویب « ضروری موارد»تواند در می شورای اسالمی
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 تصویب»به تصویب خواهند رسيد و « موقت»واگذار کند. این قوانين به صورت « داخلی هایکميسيون»به 
 خواهد بود.« اسالمی شورای مجلس با نهاآ نهایی

صالحيت قانون اساسی از مدخل  52و  25یابد، تبيين نسبت ميان اصول حال آنچه در این بين اهميت می
ی کل کشور است. به عبارت ی ساالنههای داخلی مجلس در تصویب بودجهکميسيون یا عدم صالحيت

« خصقائم به ش»و « انحصاری»در رسيدگی و تصویب بودجه، شورای اسالمی آیا صالحيت مجلس دیگر، 
 به ی بودجه راقانون اساسی، اختيار تصویب الیحه 52تواند به موجب اصل مجلس می یا است

ا عنوان آی ؟به تصویب برساند« قانون آزمایشی»های داخلی خود واگذار نموده و آن را به صورت کميسيون
 «موارد ضروری»کند یا خير؟ منظور از بر قانون بودجه نيز صدق می 52مندرج در اصل « بعضی از قوانين»

 نه است؟ی بودجه چگوچيست و امکان تحقق آنها نسبت به الیحه 52مندرج در اصل 
ی عمده مطرح است: نخست آنکه تصویب قانون بودجه به صورت در پاسخ به سؤاالت مذکور دو فرضيه

قانون اساسی تنها نسبت به قوانين دارای ماهيت دائمی مجرا است  52پذیر نيست و اصل آزمایشی امکان
ط مندرج ی قيود و ضوابهی دیگر آن است که تحقق کلينه قوانين موقتی همچون بودجه. در مقابل، فرضيه

های پذیر است و تصویب آزمایشی این قانون در کميسيوننسبت به قانون بودجه نيز امکان 52در اصل 
 داخلی مجلس مغایر با ضوابط قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نخواهد بود.

لی مجلس ای داخهرو ضمن تشریح استدالل مخالفان تصویب قانون بودجه از سوی کميسيونگزارش پيش
ته و بندی نظرات پرداخ)بخش  نخست( و نيز استدالل موافقان تصویب آزمایشی آن )بخش دوم( به جمع

 دهد.رویکرد مختار خود را ارائه می
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 بودجه قانون آزمایشی تصویب . استدالل مخالفان1
ی فلسفه»مخالفان تصویب آزمایشی قانون بودجه بر چهار محور اصلی استناد به  استدالل

 قوانين به نسبت 52 اصل در مندرج «ضرورت» تحقق عدم»، «قانونگذاری آزمایشی
و « آن يرتفس در متيقن قدر به اکتفا و گذاریقانون تفویض بودن استثنایی»، «بودجه

استوار است که در ادامه به توضيح و « اساسی قانون 52 اصل مفاد از بودجه تخصيص»
 پرداخت. تبيين هر یک از آنها خواهيم

 ی قانونگذاری آزمایشیفلسفه . 1-1
 مبين آزمون و -ها پيدا استآن همچنان که از نام -بر اساس این دیدگاه، قوانين آزمایشی 
 آزمون،»که در کتب لغت در معانی « آزمایشی»ی خطا در امر قانونگذاری هستند. واژه

سنجش و بررسی جهت ارزیابی کسی یا چيزی یا برای تشخيص » 2،«ابتالء امتحان،
به کار رفته  9«تجربه و بررسی درستی یا نادرستی یک فرضيه»و  5«مقبوليت و اعتبار آنها

سازی موضوع تصویب قوانين آزمایشی در است، معنایی قرین با فلسفه و مبنای اساسی
ه دهد کگذاری آزمایشی نشان مینی قانوکند. بررسی فلسفهقانون اساسی را افاده می

ای های استثنایی و ضروری بوده و شيوهتصویب آزمایشی قوانين، راهکاری برای موقعيت
آزمایشی مشخص  یها در دورهاشکاالت قانون مصوب کميسيون آن، است که از طریق

گذاری به عبارت دیگر در قانون 9شود تا در تصویب نهایی توسط مجلس مرتفع گردد.
کند، یاالجرا مابتدا آن را وضع و الزم قانونگذار به جای ارزیابی پيشينی قانون، آزمایشی،

کوتاهی آن را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و سرانجام به هنگام  سپس در مدت نسبتاً
بندی تمامی مسائل و جوانب اجرای موقتی، تکليف را معين اتمام دوره آزمایشی با جمع

در واقع قوانين آزمایشی اجرا  2نماید.مایش را در قانونی غيرموقت ارائه میو حاصل آز

                                                                                                                                           
 .99، ص 2، ج 2952، تهران: دانشگاه تهران: دهخدا فرهنگاکبر، علی . دهخدا،1

  .49، ص 2، ج 2952، تهران: سخن، سخن بزرگ فرهنگ. انوری، حسن، 2
 .546، ص 2، ج 2945، مشهد، نشر شهيد داریوش نورالهی، نینو حقوق ینولوژيترماباذری فومشی، منصور،  . 3
صالحيت شورای نگهبان در تشخيص ضرورت تفویض »الهدی، اهلل علمبهادری جهرمی، علی و سيدحجت. 4

های مجلس رکز پژوهشهای کارشناسی مگزارش، «قانون اساسی( 52های داخلی )اصل گذاری به کميسيونقانون
 . 9، ص 2946، 22650، شماره مسلسل شورای اسالمی

  .500، ص 2946، 24، شماره های حقوقیمجله پژوهش، «جستاری بر مبانی نظری تقنين آزمایشی»وحيد،  . آگاه،5
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شود و پس از آن  مشخص کارایی و کارآمدی آنها به لحاظ وضعيت ،شوند تا در عملمی
  2برسند. شورای اسالمی در صورت لزوم به تصویب نهایی مجلس

ل ن تصویب این اصبررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پيرامو
نيز گویای همين مطلب است. نایب رئيس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه 

 دارد:ی تصویب قوانين آزمایشی تصریح کرده و بيان میتصویب این اصل بر فلسفه
شود که مناسب است برای مدت کوتاهی به گاهی الیحه یا طرحی به مجلس عرضه می»

ه صورت آزمایشی برای مدت معين به اجرا در بياید و مجلس طور محدود یا غيرمحدود ب
طبق آن تصميم نهایی را بگيرد چون این سابقه تجربی در زندگی اجتماعی و قانونگذاری 

چون گاهی بدون مدت بوده ..« ولی در موارد ضرروی »گویيم وجود دارد این است که می
 5«.شودیشی انجام میها به بار آمده است بنابراین به صورت آزماو فاجعه

بر همين اساس، قانونگذار اساسی نيز با عنایت به آنکه اصل بر غيرموقتی بودن قوانين 
است و همچنين با پذیرش فلسفه و مبنای تصویب قوانين آزمایشی، امکان تصویب موقتی 

ی قانون اساسی به رسميت شناخته است تا در دوره 52و آزمایشی قوانين را در اصل 
ی، قانون مصوب کميسيون به محک گذاشته شده و اشکاالتش مشخص گردد. از آزمایش

ود تا بينی نماین قوانين توسط مجلس را  پيش« نهایی»سوی دیگر نيز لزوم تصویب 
اشکاالت و ایرادات مطرح شده در دوره آزمایشی، در تصویب نهایی مجلس شورای 

 اسالمی مورد مالحظه قرار گرفته و مرتفع گردد.
مصوب « شورای اسالمینامه داخلی مجلس آیين» ( قانون209)ماده نيز همين راستا در 
های مجلس را محدود به قوانينی دانسته است قوانين قابل ارجاع به کميسيون 56/2/2934

صل مندرج در ا« بعضی از قوانين»دارند و بدین ترتيب مفهوم عبارت « دائمی»ی که جنبه
  دارد:دارند تعبير نموده است. این ماده مقرر می« ی دائمیجنبهقوانينی که »را به  52

 تصویب اختيار اساسى قانون 52 اصل طبق دهد، تشخيص ضرورى مجلس که مواردى در»
 دائمى تصویب و خود هاىکميسيون به دارند دائمى جنبه که را قوانين از بعضى آزمایشى
 خود هاىکميسيون به را دولت به وابسته یا دولتى مؤسسات ها،شرکت ها،سازمان اساسنامه

 « .کندمى تفویض دولت به یا
                                                                                                                                           

 .232، ص 2952 ، تهران: شرکت سهامی انتشار،رانیا یحقوق نظام در مطالعه و حقوق علم مقدمه ناصر، . کاتوزیان،1
، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. 2

  .599، ص 2909مجلس شورای اسالمی، چاپ اول، 
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 های قانونی،قانون اساسی، تصویب تمامی لوایح و طرح 52خالصه آنکه اوالً مطابق با اصل 
های داخلی مجلس نيست و این سازوکار صرفاً محدود به قابل واگذاری به کميسيون

ه در این اصل، قوانينی است ک« بعضی»باشد، ثانياً منظور از ها و لوایح میطرح« بعضی از»
نقاط ضعف و قوت آنها در  دارای ماهيت غيرموقت و دائمی بوده و سنجش و ارزیابی

پذیر باشد. بر همين اساس، از آنجا که شوند امکاندورانی که به صورت آزمایشی اجرا می
نی ی زمابينی دارد و از سوی دیگر در بازهی پيشماهيتاً جنبه سو قانون بودجه،از یک

امل این کآید، تبيين صحيح نقاط ضعف و قوت آن منوط به اجرای ساله به اجرا در مییک
 ها وهزینه و درآمدها یافتن ی زمانی یک ساله خواهد بود و پس از عينيتقانون در بازه

توان قضاوت صحيحی از نقاط ضعف و قوت آن اجرای کامل قانون بودجه است که می
به دست آورد. لذا از آنجا که با اجرای آزمایشیِ چنين قانونی با مختصات مذکور، تعيين 

ی ی تفویض تصویب قوانين آزمایشفلسفهپذیر نخواهد بود، آن امکان نقاط ضعف و قوت
تقنين آزمایشی بودجه از سوی ی مجلس شورای اسالمی زیر سؤال رفته و وسيلهبه

 .رسدنظر میمعنا بهبیهای داخلی مجلس کميسيون

 نسبت به قوانین بودجه 58مندرج در اصل « ضرورت». عدم تحقق 1-2
 درمجلس ... » داردمی مقرر که 52 اصل در مندرج «ر موارد ضرورید»مستند به عبارت 

 به دوم و هفتاد اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری موارد
گذاری توسط مجلس به تفویض قانون ،«کند تفویض خود داخلی هایکميسيون
شناخته شده است و مجلس به رسميت « در موارد ضروری»های داخلی تنها کميسيون

ار وضع بعضی از قوانين را به در غير از آن موارد، اختيتواند میشورای اسالمی ن
 .نمایدهای داخلی خود تفویض کميسيون

در این اصل « موارد ضروری»آنچه در این بين اهميت دارد آن است که مالک تشخيص 
 کشور وجود دارد یا خير؟چيست و آیا امکان تحقق آن نسبت به بودجه ساالنه کل 

های بر اساس این دیدگاه، با توجه به استثنایی بودن تفویض قانونگذاری به کميسيون
مواردی است که بنا به دالیل موجهی، « ضروری»رسد قدر متيقن مفهوم داخلی، به نظر می
ترین مجرای عادی تصویب اصلی 2پذیر نباشد.آن امکان« مجاری عادی»تصویب قانون از 

                                                                                                                                           
 زءج عادی مجاری از استفاده عدم برای استناد مورد دالیل آیا شود بررسی باید مورد هر در که است ذکر شایان .1
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است. با این حال از « در صحن مجلس و از سوی تمامی نمایندگان»بودجه، تصویب آن 
ون پيش بينی شده در قانآنجا که تهيه، تنظيم و رسيدگی بودجه همواره مطابق با روند پيش

رسد، عرف اساسی جمهوری اسالمی رود و قانون بودجه تا انتهای سال به تصویب نمینمی
را نيز به کار « تصویب چند دوازدهم بودجه»مجرای  -ز کشورهاهمچون بسياری ا -ایران 

 گرفته است. 
عرض یکدیگر نيستند، اما تا زمانی که بتوان بودجه را در صحن این دو مجرا هرچند هم

گذاری در مجلس یا به صورت چند دوازدهم به تصویب نمایندگان رساند، امکان قانون
، تحقق «ضروری»دارد، در نتيجه مفهوم خصوص بودجه مطابق با روال عادی وجود 

پذیر نخواهد بود. قانون اساسی جهت تصویب بودجه امکان 52یابد و تمسک به اصل نمی
 پذیربه عالوه، از آنجا که تصویب چنددوازدهم بودجه همواره به سهولت و سرعت امکان

 فی خواهد بود.موضوعاً منت 52ی تصویب بودجه به فرآیند مندرج در اصل است، لذا احاله

 نگذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آقانونتفویض استثنایی بودن  .1-3
اً های داخلی مجلس، نه تنها صرفمطابق با این دیدگاه، تفویض قانونگذاری به کميسيون

اصل  مندرج در« بعضی از قوانين»است، بلکه مستند به عبارت « ضروری»محدود به موارد 
مواردی که ضروری تشخيص داده « بعضی از»صالحيتی تنها نسبت به ، اعمال چنين 52
 دارد:مقرر می 52پذیر خواهد بود. چنانکه اصل شوند امکانمی

 فتاده اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری موارد در ولی ...»
 ...«کند تفویض خود داخلی هایکميسيون به دوم و

ت: مقيد شده اس ی تفویض تصویب قانونگذاری در دو مرحلهبه عبارت دیگر، گستره
در حقيقت «. عدم شمول نسبت به تمامی موارد ضروری»و دوم « احراز ضرورت»نخست 

را  های داخلیصرف ضروری بودن یک موضوع، جواز تفویض تصویب آن به کميسيون
 های داخلیتوان به کميسيوننمی سبب نخواهد شد و تصویب تمامی موارد ضروری را

 مجلس ارجاع داد. 
 در رجمند «ضرورت» تحقق عدم»بر همين اساس، حتی اگر استدالل دوم مخالفان مبنی بر 

امکان  52مورد پذیرش قرار نگيرد، وفق نص اصل « بودجه قوانين به نسبت 52 اصل
                                                                                                                                           

 یا تاس شده استفاده عادی مجاری کارگيری به برای هاظرفيت تمامی از آیا خير؟ یا آیندمی حساب به موجه دالیل
 خير؟
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ی اهد بود نه همهمجاز خو« موارد ضروری»تفویض قانونگذاری تنها نسبت به بعضی از 
 موارد ضروری.

دهد که مجرای تصویب یک قانون آزمایشی تا چه اندازه محدود، مضيق شکل زیر نشان می
و نيز « های داخلیاستثنایی بودن قانونگذاری تفویضی به کميسيون»و استثنایی است؛ فلذا 

اری قانونگذکند که در موارد مشکوک اینچنينی، ایجاب می« لزوم اکتفا به قدر متيقن»
 تفویضی را مجرا ندانيم..

 
 

  
 
 
 
 

 قانون اساسی 58تخصیص بودجه از مفاد اصل  .1-4
قانون اساسی،  229و  295 25،2بر اساس این استدالل، قانونگذار اساسی در اصول 

به طور خاص در مقام تعيين ضوابط و قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر تدوین، اجرا 
ای که در کنار تعيين ضوابط ماهوی و نظارت بر سند بودجه برآمده است، به گونه

ی، ریزای، ساالنه بودن بودجه و تعيين اصول حاکم بر بودجهنظير ماهيت بودجه
برای تهيه، تصویب و نظارت بر آن تعيين نموده است. فرآیند شکلی مشخصی را نيز 

                                                                                                                                           
 برای و تهيه دولت طرف از شودمی مقرر قانون در که ترتيبی به کشور کل ساالنه بودجه»قانون اساسی:  25. اصل 1

 در مقرر راتبم تابع نيز بودجه ارقام در تغيير گونه هر. گرددمی تسليم اسالمی شورای مجلس به تصویب و رسيدگی
 «.بود خواهد قانون

 هاپرداخت همه و شودمی متمرکز کل داریخزانه هایحساب در دولت هایدریافت کليه» قانون اساسی: 29. اصل 2
 «.گيردمی انجام قانون موجب به مصوب اعتبارات حدود در

 رسای و دولتی هایشرکت موسسات، ها،وزارتخانه هایحساب کليه به محاسبات دیوان»قانون اساسی:  22. اصل 3
 یا سيدگیر داردمی مقرر قانون که ترتيبی به کنندمی استفاده کشور کل بودجه از انحاء از نحوی به که هاییدستگاه

 رسيده مصرف به خود محل در وجهی هر و نکرده تجاوز مصوب اعتبارات از ایهزینه هيچ که نمایدمی حسابرسی
 الس هر بودجه تفریغ گزارش و آوریجمع قانون برابر را مربوطه مدارک و اسناد و هاحساب محاسبات، دیوان. باشد

 «.شود هگذاشت عموم دسترس در باید گزارش این. نمایدمی تسليم اسالمی شورای مجلس به خود نظرات انضمام به را

 قانونگذاری موضوعات
 
 
 
 
 
 

 ضروری موارد

 
 
 
 

 مجرای
 52 اصل
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ریزی های مربوط به بودجهبدین ترتيب آنچه مربوط به الزامات، اصول و بایسته
بينی شده و بر این قانون اساسی پيش 22و  29، 25است، به نحوی جامع در اصول 

 اساس، بودجه واجد وضع خاصی گشته است. 
قانون اساسی در مقام تعيين اصول،  54تا  32از طرف دیگر قانونگذار اساسی طی اصول 

ضوابط و فرآیندهای حاکم بر قانونگذاری مجلس شورای اسالمی برآمده است. بر همين 
عام قانونگذاری مجلس شورای اسالمی و اصول، ضوابط و فرآیندهای  اساس، صالحيت

از  –ثنائات حاکم بر صالحيت عام قانونگذاری حاکم بر این صالحيت و همچنين است
قانون اساسی  54تا  32و نيز ضوابط این استثنائات در چارچوب اصول  -52جمله اصل 

گذاری در موضوعات خاص از رو قابل تعميم به ضوابط قانونشود و از همينمعنا می
 قانون اساسی نخواهد بود.  25جمله اصل 

يين ها و با تعتمبتنی بر برخی از ضرورقانون اساسی که  52در همين راستا، موضوع اصل 
که بتواند است  را دادهمجلس شورای اسالمی این اختيار  هایی بهحدود و چارچوب

های داخلی و با رعایت شرایط به کميسيوناستثنایی خود را به صورت تقنينی صالحيت 
الحيت عمومی مجلس که بر ص 2قانون اساسی 32، در چارچوب اصل واگذار کند خود

قانون  52ی موضوعات داللت دارد. لذا موضوع صدر اصل گذاری در همهپيرامون قانون
ی، به های داخلاساسی و امکان تفویض تصویب برخی از قوانين آزمایشی به کميسيون

ها و الزامات حاکم بر تهيه و تصویب بودجه را ی اصول مربوط به بودجه که بایستهوسيله
 اند، تخصيص خورده است.مجزا تعيين نمودهبه صورت 

 بودجه قانون آزمایشی تصویب . استدالل موافقان2
عدم »موافقانِ تصویب آزمایشی قانون بودجه نيز بر چهار محور اصلی استناد به  استدالل

ضوابط  شمول»، «ی قانونگذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجهتغایر فلسفه
 قوانين ایرس و بودجه تشابه»، «انونگذاری مجلس نسبت به قانون بودجهعام و استثنایی ق

 استوار است که در ادامه به« تحليل عبارت بعضی از قوانين»و « آزمایشی اجرای لحاظ به
 توضيح و تبيين هر یک از آنها خواهيم پرداخت.

                                                                                                                                           
 قانون تواندمی اساسی قانون در مقرر حدود در مسایل عموم در اسالمی شورای مجلس»قانون اساسی:  32. اصل 1

 «.کند وضع
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  بودجه نونقا آزمایشی تصویب با آزمایشی قانونگذاری یفلسفه تغایر عدم .2-1
ناپذیر از هر قانون به جزء ذات و بخشی تفکيک« دائمی بودن»بر اساس این استدالل، 

آید. قانونگذاران با این ادعا که بهترین قانونِ ممکن را در ظرف زمانی و مکانی شمار می
نند؛ کی زمانی موقت نمیاند، اجرای هيچ قانونی را محدود به بازهخود به تصویب رسانده

تصویب موقت یک قانون، نقض ادعای ایشان مبنی بر وضع قانون بهينه در ظرف چرا که 
 زمانی و مکانی مربوط خواهد بود.

نای ساله نسبت به قانون بودجه نيز به معی زمانی یکی همين استدالل، تعيين بازهبر پایه
، سالی هر تغيير ماهيت دائمی آن به ماهيتی موقتی نخواهد بود؛ چرا که قانون بودجه

االبد نسبت به وقایع مربوط به آن سال، جاری خواهد بود و قانونی دائمی است که الی
توان، بلکه الزم است تا جهت ها پس از تصویب یک قانون بودجه نه تنها میحتی سال

ی همان سال مالک ی زمانی مربوط به آن، قانون بودجهرفع اختالفاتِ رخ داده در بازه
 . صدور حکم قرار گيرد

شاید بتوان ادعای قائالن این دیدگاه را اینگونه تشریح نمود که قانون بودجه در هر نظام حقوقی 
ای مختص شرایط و اوضاع همان سال را از حقيقتی واحد برخوردار است که هر سال، جلوه

د ای جدیگذارد و پس از پایان آن شرایط و اوضاع، نوبت به ظهور جلوهی ظهور میبه منصه
توان گفت، قانون بودجه نظام جمهوری ناسب با سال جدید خواهد رسيد. به همين دليل میو مت

ای از آن که متناسب با اوضاع و احوال اسالمی ایران، یک قانون دائمی است که هر ساله جلوه
االبد نسبت به وقایع آن سال جاری خواهد بود. گردد و این جلوه، الینظام حقوقی وضع می

 ی زمانی نسبت به بودجه هر سال، نافی دائمی بودن قانون بودجه نيست.بازه فلذا تعيين
گذاری ی قانوناثر چنين دیدگاهی آن است که حتی اگر مطابق با دیدگاه مخالفان، فلسفه

آزمایشی را مختص قوانين دارای ماهيت دائمی بدانيم و قوانين موقت را از آن مستثنا کنيم، 
بودجه نيز ماهيتی دائمی است، تصویب آزمایشی آن، مغایر اصل از آنجا که ماهيت قانون 

 قانون اساسی نيست.  52
با این حال باید در نظر داشت که چنين برداشتی از مفهوم قانون بودجه، بر خالف نص اصل 

قانون اساسی مبنی بر ساالنه و موقتی بودن بودجه، ماهيت آن را یک ماهيت دائمی به  25
دار، براین تصویب آزمایشی قانون بودجه به مثابه یک قانون موقتی و مدتآورد. بناحساب می

 گردد.گذاری آزمایشی که پيش از این بدان اشاره شد تلقی میی قانونهمچنان خالف فلسفه
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 تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی .2-2
 توان قانونی که تنها در یکمیشاید در ابتدای امر این مسأله به ذهن خطور کند که چگونه 

االجرا است را به صورت آزمایشی به اجرا درآورد؟ چرا که اوالً ساله الزمی زمانی یکبازه
و  کنند تا نقاط ضعفقوانين را حداقل به مدت یک سال به صورت آزمایشی تصویب می

رت را به صو قوت آن به درستی نمایان شود، ثانياً پس از پایان مهلت آزمایش، آن قانون
رسانند. حال آنکه قانون بودجه را نه ای نامحدود به تصویب میغيرموقت و نسبت به بازه

ی ورهتوان پس از اتمام دای بيشتر از یک سال به تصویب رساند، نه میتوان برای دورهمی
 آزمایش، به صورت غيرموقت و نامحدود به تصویب رساند.

تقدند که برای پاسخ به این سؤال و درک صحيح از موافقان تصویب آزمایشی بودجه مع
این شکل از « لوازم»و « شروط»اصول و ضوابط قانونگذاری آزمایشی الزم است تا ميان 

 قانونگذاری تفکيک نمود. 
 هب. است آنها وجود بر متوقف حقوقی اثر ایجاد شدن که است اموری «شروط» از منظور
 هب مجلس سوی از گذاریقانون تفویض نباشند، برقرار اموری چنين تا دیگر عبارت

 دریافت توانمی اساسی قانون 52 اصل مفاد در دقت با. بود نخواهد پذیرامکان هاکميسيون
 ،2«ضرورت وجود» شرط سه رعایت با را داخلی هاینکميسيو اساسی، قانونگذار که
 آزمایشی قانون تصویب به مجاز 9«مجلس یاراده احراز» و 5«دامنه محدودیترعایت »

 .است دانسته
 شروط تحقق از پس اساسی قانون 52 اصل موجب به که نتایجیعبارت است از « لوازم»

 از پس دیگر عبارت به. شد خواهند ایجاد مربوطه یالیحه یا طرح به نسبت ،شده ذکر
 تفویض بر مبنی مجلس یاراده» نيز و «رعایت محدودیت دامنه» ،«وجود ضرورت» اینکه

 دارمدت و موقتی»سه مورد  شد، محرز و مشخص الیحه یا طرح به نسبت «تصویب اختيار

                                                                                                                                           
 که توضيح آن در بخش مربوط به استدالل مخالفان گذشت. 52مندرج در اصل « در موارد ضروری». مستنبط از عبارت 1

 .گذشت مخالفان استدالل به مربوط بخش در آن توضيح که 52 اصل در مندرج «بعضی از قوانين». مستنبط از عبارت 2

 ار داخلی هایکميسيون به قانونگذاری تفویض خصوص در گيریتصميم اساسی، قانون 52 اصل که آنجا از .3
 نينچ که داشت خواهد امکان زمانی تنها تفویضی چنين وقوع است، نهاده اسالمی شورای مجلس اختيار در منحصراً

 نهادی هيچ اوالً اساس، همين بر. شود احراز نحوی به نيز آن وجود و بگيرد شکل اسالمی شورای مجلس در ایاراده
 ستا الزم ثانياً داشت، نخواهد را قانونگذاری تفویض خصوص در گيریتصميم حق اسالمی شورای مجلس از غير

 .شود محرز باره این در مجلس یاراده تا
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 بر 9«اسالمی شورای مجلس توسط نهایی تصویب»و  5«کميسيون توسط تصویب»، 2«بودن
 .شد خواهند بار مذکور یالیحه یا طرح
یا  «بودنموقتی »ی محوری حاصل از چنين تفکيکی آن است که اوصافی چون نتيجه

 بلکه ،دننيست قوانين آزمایشی ذات جزء «تصویب نهایی قانون آزمایشی از سوی مجلس»
 آن بر هگفت پيش یگانهسه شروط تحقق از پس است موظف مجلس که نتایجی هستند

 .کند بار قوانين
بر همين اساس، اینکه قانونی برای مدت زمانی کمتر از مدت زمان عرفیِ در نظر گرفته شده 

ت شود، به صورت موقبرای قوانين آزمایشی که معموالً بيش از یک سال در نظر گرفته می
ماه(، با اوصاف ذاتی قوانين آزمایشی در تعارض نبوده و  9یا  9به تصویب برسد )مثالً برای 

ته گرفب وصف آزمایشی از آن نخواهد شد. چنين قانونی تنها با عرف شکلمنجر به سل
نسبت به مدت زمان اجرای قوانين آزمایشی متفاوت است. بنابراین تصویب قانون بودجه 

در مدتی که »برای مدت زمان کمتر از یک سال و به صورت آزمایشی، نه تنها با عبارت 
مغایرتی ندارد، بلکه مشمول حکم مندرج در  52مندرج در اصل « نمایدمجلس تعيين می
شود؛ چرا که نيز می« بود خواهد مجلس با آنها ینهای تصویب»... دارد اصل که مقرر می

د یا نهایی شو« دائمی»اعم است از حالتی که یک قانون به صورت « تصویب نهایی»عبارت 
ون قان»ر این اصل اعم از مندرج د« نهایی»آن سال. به عبارت دیگر، لفظ « تا پایان اسفند»

 است.« قانون کوتاه مدت»و « طوالنی مدت

                                                                                                                                           
 جراا آزمایشی صورت به نمایدمی تعيين مجلس که مدتی در قوانين این صورت این در»...  عبارت از مستنبط .1

 ویس از شدهتعيين زمانی یبازه به محدود آزمایشی قوانين اعتبار مدت آن، اساس بر که 52 اصل در مندرج «شودمی
 هنگامی تا و شوندمی تصویب خاص زمانی محدودیت بدون قوانين سایر آنکه حال. است اسالمی شورای مجلس

 قوانين عنوان هب هاآن از تغيير، یا انقضا زمان تعيين عدم دليل به و هستند االجراالزم نشوند، نسخ یا تکميل اصالح، که
 .شود یاد «دائمی» یا «غيرموقت»

 به 35 اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری موارد در ولی» عبارت به مستند .2
 در مربوطه کميسيون تصویب به باید آزمایشی ، مصوبات52مندرج در اصل  «کند تفویض خود داخلی هایکميسيون

 .برسند اسالمی شورای مجلس

 قطعيت ملزو کند،می پيدا معنا -«دار بودنموقتی و مدت» -نخست ویژگی تبع به که آزمایشی قانون سوم ویژگی .3
 شدن خارج برای و هستند اعتبار دارای مجلس از سوی شده تعيين مدت در صرفاً آزمایشی قوانين. است آن یافتن

 با اآنه نهایی تصویب و» عبارت به مستند اسالمی شورای تا مجلس است الزم غيرموقت، به موقت حالت از هاآن
 در چند هر. برساند به تصویب نهایی صورت به را آزمایشی قانون خود، معمول روال طبق ،«بود خواهد مجلس
 قوانين ایاجر زمان یچندباره تمدید مجلس، نهایی تصویب تا کميسيون تصویب یفاصله در قانونگذاری، یسابقه

 )ر.ک روند دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری( .خوردمی چشم به نيز آزمایشی
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 ماه 9کل کشور برای مدت  2966به عنوان مثال، فرض کنيد که قانون بودجه سال 
تلفيق مجلس شورای اسالمی به صورت آزمایشی به تصویب  از سوی کميسيون

ودن مصوبه مغایر اصل ماهه ب 9توان به دليل برسد. این شيوه از قانونگذاری را نه می
داند و وفق دار بودن مصوبه را کافی میدانست؛ چرا که این اصل، صرف مدت 52

توان از این آن، الزامی بر یک یا چند ساله بودن مدت آزمایش وجود ندارد؛ نه می
تبدیل به یک  ی نهایی بودجه پس از تصویب در صحن مجلسجهت که مصوبه
االجرا است، خالف تا انتهای اسفند همان سال الزمشود و تنها قانون دائمی نمی

که « تصویب دائمی»به شمار آورد؛ زیرا آنچه در این اصل قيد شده نه  52اصل 
 شود که از حالتقانون آزمایشی است. یک قانون، زمانی نهایی می« تصویب نهایی»

مایشی زاز آ»تواند به صورت تغيير وضعيت آزمایشی خارج شده باشد. این خروج می
« کند.از آزمایشی تا پایان مدتی که مجلس تعيين می»باشد یا تغيير وضعيت « به دائمی

 )پایان اسفندماه هر سال برای قانون بودجه(
ی با این حال، نقد وارد بر این دیدگاه آن است که از ویژگی محوری و متمایزکننده

ده است. غفلت نمو« بودجهتخمينی بودن »قانون بودجه نسبت به سایر قوانين، یعنی 
در حقيقت، از آنجا که منابع درآمدی بودجه به مرور زمان و در طول سال حاصل 

شود تا ی تخمينی و برآوردی دارد. همين مسأله سبب میشوند، بودجه جنبهمی
تصویب آزمایشی چنين قانونی، هدف اصلی از تصویب قوانين آزمایشی )تشخيص 

را تأمين نکند؛ چرا که اساساً ارزیابی و تشخيص نقاط ضعف و قوت یک قانون( 
نقاط ضعف و قوت قانون بودجه جز در پایان سال و با مشخص شدن ميزان صحت 

برای  ای اساساً فرصت دیگریها ميسر نيست و در چنين مرحلهبينییا نادرستی پيش
 تاجرای آزمایشی قانون بودجه وجود نخواهد داشت. بنابراین بایستی از این جه

قانون بودجه را واجد تفاوتی بنيادین با سایر قوانين دانست که نهایتاً منجر به انتفای 
 اجرای آزمایشی آن خواهد شد.

 ودجهب قانون به نسبت مجلس قانونگذاری استثنایی و عام ضوابط شمول .2-3
مطابق این استدالل، فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران متشکل از اصول  

 32ی مقننه اختصاص یافته است. در مبحث دوم که اصول در دو مبحث به قوه 44ا ت 05
شود، در کنار ضوابط نظارت بر مصوبات مجلس، اختيارات قانون اساسی را شامل می 44تا 
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های عام و استثنایی مجلس شورای اسالمی در قانونگذاری بيان شده است. بر و صالحيت
قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی به  32اصل همين اساس، هر موضوعی که طبق 

موجب صالحيت عام قانونگذاری خود، اختيار تصویب آن را دارد و همچنين آن دسته از 
 52قوانينی که مجلس شورای اسالمی، اختيار تفویض تصویب آنها را به موجب اصل 

ات و شریفهای داخلی بر عهده دارد، مشمول رعایت ضوابط، تقانون اساسی به کميسيون
شناخت « قانون»توان هنجاری را تحت عنوان هایی است که با رعایت آنها میمحدودیت

 و در نتيجه آثار چنين مفهومی را در نظام حقوقی پذیرفت. 
با این مقدمه، هرچند صالحيت مجلس شورای اسالمی در تصویب بودجه ساالنه کل 

که در این اصل، احکام خاصی در  قانون اساسی آمده است اما از آنجا 25کشور در اصل 
ها و ضوابط مربوط به آن ذکر مورد حدود صالحيت مجلس در تصویب بودجه و فرآیند

 -لذا احکامی که قانونگذار اساسی ذیل مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی نشده است،
ی درباره« اختيارات و صالحيت مجلس شورای اسالمی»تحت عنوان  -قوه مقننه
 های تصویبعام و استثنایی قانونگذاری مجلس و فرآیندها و محدودیت هایصالحيت

قوانين آورده است، حسب مورد شامل بودجه نيز خواهد بود، چه آنکه در این مبحث نيز 
هيچ حکم خاصی در مورد صالحيت مجلس در تصویب بودجه ذکر نشده است و بر 

حسب مورد شامل بودجه نيز عمومات احکام مربوط به این مبحث همين اساس، اصوال ً
قانون اساسی  52توان به استثناء ذیل اصل ی این عمومات میکه از جمله 2باید دانسته شود

 در خصوص تصویب آزمایشی قوانين اشاره نمود.

 « بعضی از قوانین»تحلیل عبارت . 2-4
 52ل صمندرج در در ا« بعضی از قوانين»چه پيشتر بيان شد مخالفان، عبارت بر اساس آن

تعبير نموده و  بر این باور « ضرورت»قانون اساسی را در مقام تعيين حدود و چارچوب 
بودند که امکان تفویض قانونگذاری در موارد ضروری صرفاً ناظر به بعضی از قوانين با 

ی موارد ضروری وجود های بيان شده است و امکان تفویض قانونگذاری در همهویژگی
بعضی »باشد که عبارت است که در مقابل، فرض دیگری قابل طرح میندارد. این در حالی 

« نبعضی از قواني»دانند. بر اساس این نظر عبارت را دارای مفهوم دیگری می« از قوانين
                                                                                                                                           

، «هحدود صالحيت مجلس شورای اسالمی در اصالح الیحه بودج»محسن و محمد برزگر خسروی،  خواه،. نجفی1
 .99، ص 2949، 252، سال نوزدهم، شماره ریزی و بودجهفصلنامه عملی پژوهشی برنامه
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های مجلس شورای اسالمی در تصویب قوانين در مقام تعيين حدود صالحيت
ساسی گذار اتر قانونن دقيقبياندارد. به« ضروری»آزمایشی است و ارتباطی با مفهوم 

قانون اساسی در مقام بيان این موضوع است که مجلس  52با ذکر این عبارت در اصل 
های داخلی خود ندارد و صرفاً ی قوانين را به کميسيونامکان تفویض تصویب همه

ویب های داخلی تصتواند بعضی از قوانين را در قالب آزمایشی و از طریق کميسيونمی
تواند منجر به تعطيلی قانونگذاری قانون اساسی نمی 52و صالحيت ذیل اصل  نماید

از طریق عادی گردد. بر این اساس چنانچه مجلس در مقام تصویب قوانين، برخی از 
صورت آزمایشی تصویب  ها از جمله قانون بودجه را در صورت وجود ضرورت بهآن

 قانون اساسی نخواهد بود. 52کند، مغایر اصل 

  بندیمعج
بندی نظرات موافقان و مخالفانِ تصویب با بررسی ابعاد مختلف مسأله و در مقام جمع

توان گفت که از ميان های داخلی مجلس میآزمایشی قانون بودجه در کميسيون
از این جهت که مقوم به  ی قانونگذاری آزمایشیاستناد به فلسفهی مخالفان، ادله

استناد به عدم تحقق است،  52از تصویب اصل ی مقنن اساسی هدف و انگيزه
بر این اساس که از قرابت  نسبت به قوانين بودجه 52ضرورت مندرج در اصل 

استناد به استثنایی بودن تفویض برخوردار است و نيز  52بيشتری با ظاهر اصل 
فسيری از این باب که بر مبنای اصول تقانونگذاری و اکتفا به قدر متيقن در تفسير آن 

استوار شده است از قوت بيشتری نسبت به استدالل موافقان برخوردار است. هرچند 
چنانکه در نظرات موافقان  -قانون اساسی 52استناد به تخصيص بودجه از مفاد اصل 

 باشد.قابل خدشه می -نيز بدان اشاره شد
 قانونگذاری یفلسفه تغایر عدماستناد ه در ی موافقان از آن جهت کدر مقابل، ادله

و نيز واقعيت  25بر خالف نص اصل  بودجه قانون آزمایشی تصویب با آزمایشی
ناد کند، و استون غيرموقتی و دائمی تلقی مینظام حقوقی، قانون بودجه را یک قان

بدون توجه به ماهيت  آزمایشی اجرای لحاظ به قوانين سایر و بودجه تشابهبه 
ی وضع قوانين آزمایشی )محک نقاط ضعف و قوت مينی بودجه و نيز فلسفهتخ

 بارتع تحليلو نيز استناد به  آوردقانون( تصویب آزمایشی آن را مجاز به حساب می
 «موارد ضروری»ارتباط ميان دو عبارت  52بر خالف نص اصل  «قوانين از بعضی»



 ريزي در نظام جمهوري اسالمي ايرانتحليل حقوقي بودجه 
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 وابطض شمولاستناد به محل ایراد است. هرچند کند را نفی می« بعضی از قوانين»و 
تری وابتفسير قریب به ص بودجه قانون به نسبت مجلس قانونگذاری استثنایی و عام

 دهد.از اصول قانون اساسی را ارائه می
  



 کشور کل ساالنه بودجه تصويب و رسيدگي صالحيت نهادي گستره  
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