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 مدیریتی خالصه
قانون اساسی، تهیه بودجه ساالنه کل کشور را در اختیار دولت و رسیدگی و  25اصل 

 52تصویب آن را در صالحیت مجلس شورای اسالمی نهاده است. از سوی دیگر، اصل 
دسته از پیشنهادها و اصالحات نمایندگان مجلس نسبت به ی آن قانون اساسی، ارائه

ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را لوایح دولت که به افزایش هزینه
رو ی جدید نموده است. نوشتار پیشمنوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه

ه جهت رسیدگی به مجلس ای کی بودجهدر مقام تبیین این مسأله است که آیا الیحه
قانون اساسی خواهد  52شورای اسالمی تقدیم شده است، مشمول الزام مندرج در اصل 

ها یا ی نمایندگان مستلزم افزایش هزینهشد یا خیر و در واقع، اگر پیشنهاد یا اصالحیه
بینی طریق جبران درآمدها و ی بودجه باشد، پیشکاهش درآمدهای عمومی در الیحه

 ها از سوی ایشان ضروری است یا خیر؟هزینهتأمین 
 ی بودجه معتقدند که اوالً اشرافقانون اساسی نسبت به الیحه 52موافقان شمول اصل 

کشور و بالتبع برخورداری از  عمومی هایهزینه و درآمدها به نسبت دولت یاحاطه و
های ینههز و درآمدها میان توازن نخوردن هم مقتضی بر ی بودجه،صالحیت تهیه

ی پیشنهادات نمایندگان به محدودیت صالحیت ارائه ی تنظیمی دولت،بودجه
شده و در نهایت ممانعت از تحمیل پیشنهادهای فاقد بار مالی یا دارای بار مالی تأمین

 قانون 52 اصل مندرج در «قانونی لوایح» تکلیف ما الیطاق بر دولت است؛ ثانیاً عبارت
د؛ ثالثاً گیری بودجه را نیز در بر میرفته است و الیحه کار به مطلق صورت به اساسی

قانون اساسی نسبت به لوایح غیرمالی تردیدی نیست،  52نظر به اینکه در شمول اصل 
د و روی بودجه که مصداق اجالی لوایح مالی به شمار میاین اصل به طریق اولی الیحه

نسبت به آن وجود دارد را در بر بیش از دیگر لوایح، احتمال اضافه شدن بار مالی 
 معنای هب بودجه با سایر قوانین، به نسبت شده تشریح ضوابط گیرد؛ رابعاً تفکیکمی

 یو الیحه نبوده اساسی قانون در قانونگذاری مندرج عمومات از بودجه احکام اخراج
قانون اساسی  52مجلس مندرج در اصل  قانونگذاری عام ضوابط مشمول همچنان بودجه

 .باشدمی
معتقدند که اوالً  بودجه نیز یالیحه به نسبت اساسی قانون 52 اصل مخالفان شمول

 هب ناظر و بودجه یالیحه از منصرف اصل، در این مندرج «قانونی لوایح» عبارت اطالق
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 و هاهزینه دارد، وجود کشور در شده تأیید و مصوب یبودجه قانون که است شرایطی
 نمایندگان اصالحات یا پیشنهادها اگر حال اند،مشخص و شفاف عمومی درآمدهای

 زمال شوند، مصوب درآمدهای کاهش یا هاهزینه افزایش سبب قانونی لوایح به نسبت
ای شود، نه شرایطی که هنوز قانون بودجه مشخص آنها جبران و تأمین منبع تا است

ی و ی عملثانیاً رویه ای وجود ندارد؛برای سال آینده به تصویب نرسیده است و سنجه
 52ی مشورتی دادرس اساسی جمهوری اسالمی ایران، داللت بر عدم شمول اصل نظریه

نکه ای با توجه به ایی بودجه دارد؛ ثالثاً بنا بر نظر عدهقانون اساسی نسبت به الیحه
 هک دارد ی مجریه است، اقتضاهای قوهی صالحیتبودجه یک سند اجرایی و در حیطه

 صتشخی کشور مصالح با مطابق را بودجه که صورتی در آن، بررسی از پس مجلس
 دو از یک هیچ در و کند رد را آن صورت این غیر در و برساند تصویب به را آن دهد،
نباشد.  برخوردار دولت رضایت بدون بودجه در تصرف و دخل حق از فوق، حالت

 به نسبت اساسی قانون 52 اصل شمول عدم یا شمول بررسی برای بنابراین، مدخلی
 52 اصل در مندرج الزامات یحیطه از تخصصاً الیحه این و نبوده برقرار بودجه یالیحه
 .است خارج اساسی قانون
 ظرن به حقوقی معیارهای و ضوابط بر مبتنی پژوهش حاضر و هایبا یافته مطابق

برخوردار نبوده و رسد هیچ یک از دو دیدگاه فوق به تنهایی از اتقان کافی می
 نسبت اساسی قانون 52 اصل شمول عدم پژوهش، پرسش این به پاسخ ترینمناسب

 برانج طریق یارائه به نمایندگان الزام فقدان آنکه به مشروط است، بودجه یالیحه به
 در گسترده تغییرات اعمال برای مجوزی مثابه به اوالً هاهزینه تأمین یا درآمدها کاهش
 بر محاک ضوابط» گزارش در که هاییمالک اساس بر – و نشود تعبیر بودجه یالیحه

 به «دجهبو یالیحه» یاستحاله به منتهی -شد ذکر «بودجه الیحه تصویب و رسیدگی
 درآمدها سقف توجه قابل جابجایی به منجر مذکور تغییرات ثانیاً نگردد، «بودجه طرح»
 .نشود هاهزینه و درآمدها توازن بر هم زدن به و منجر نگردد هاهزینه و
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 مقدمه 
 دارد:قانون اساسی که مقرر می 25مطابق با اصل 

و  شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگیبودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می»
 «گرددتصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم می

ریزی منحصراً در صالحیت دولت قرار داده ابتکار بودجهدر نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، 
ی پیشنهادی ، بودجه1قانون اساسی 57شده و این نهاد مکلف است با رعایت الزامات مندرج در اصل 

قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه  یخود را پس از تصویب در هیئت وزیران در قالب الیحه
 نماید.

 دارد:شورای نگهبان نیز در این رابطه مقرر می 15/3/1357 مورخ 585نظر تفسیری شماره 
 دجهبو ارقام در تغییر مورد غیر درـ  مربوط بعدی اصالحات و آن متمم و کشور کل ساالنه بودجه»
 .«گردد مجلس تقدیم دولت سوی از و الیحه صورت به بایستمی ـ

اساسی در مقام تحدید صالحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لوایح  قانون 52 از سوی دیگر، اصل
 دارد: ارائه شده از سوی دولت مقرر می

 درآمد لتقلی به و کنندمی عنوان قانونی لوایح خصوص در نمایندگان که اصالحاتی و پیشنهادها ...»
 آن در که است مجلس در طرح قابل صورتی در انجامد،می عمومی هایهزینه افزایش یا عمومی
 «باشد شده معلوم نیز جدید هزینه تأمین یا درآمد کاهش جبران طریق

پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان »... عبارت صدر اصل مبنی بر 
مؤید آن است که صالحیت مجلس در بررسی لوایح قانونی، محدود به رد یا تصویب « کنند...می

ی حائز تواند اصالحاتی را نسبت به لوایح اعمال کند. با این حال مسألهاین نهاد میلوایح نیست و 
توانند پیشنهادها و اصالحاتی را نسبت به لوایح ارائه شده اهمیت آن است که نمایندگان مجلس نمی

عمومی گردد، بدون  هایهزینه افزایش یا عمومی از سوی دولت مطرح کنند که منجر به کاهش درآمد
 و راییاج اقتضائات گرفتن نظر در با ها مشخص شده باشد. در واقع این اصلآنکه مسیر جبران آن

 نمایندگان هک اصالحاتی و پیشنهادها» دولت، بر ماالیطاق تکلیف تحمیل از جلوگیری به منظور و مالی
 یزینهه افزایش عدم یا عمومی درآمد تقلیل عدم به مقید را کنندمی عنوان «قانونی لوایح خصوص در

 ابلق صورتی در اصالحات تنها و پیشنهادها قبیل این مزبور، اصل صراحت به. است نموده عمومی
 . باشد شده معلوم جدید یهزینه تأمین یا درآمد کاهش جبران مسیر که هستند مجلس در طرح

های حاکم بر فرآیند قانون اساسی که هر یک قسمی از محدودیت 52و  25با کنار هم نهادن اصول 
                                                                                                                                           

 تصویب از پس قانونی لوایح: »6/2/1368قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصالحی  57. اصل 1
 در ن،نمایندگا از نفر پانزده حداقل پیشنهاد به قانونی هایطرح و شودمی تقدیم مجلس به وزیران هیأت

 «.است طرح قابل اسالمی شورای مجلس
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یا گردد که آدهند، این سؤال به ذهن متبادر میتقنین در مجلس شورای اسالمی را مورد اشاره قرار می
سیدگی به در ر اصالحات نمایندگان و قانون اساسی بر پیشنهادها 52محدودیتی که مطابق با اصل 

حات گیرد یا پیشنهادها و اصالی بودجه را نیز در بر میالیحه قانونی در نظر گرفته شده است، لوایح
مستثنی بوده و حتی اگر پیشنهادها و اصالحات  52مربوط به این الیحه از شمول حکم مندرج در اصل 

 دنبال داشته باشد،بودجه به  های عمومی را در الیحهنمایندگان کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه
 قانون اساسی نسبت به آنها وجود ندارد؟ 52الزامی مبنی بر رعایت ضوابط اصل 

ی قانون اساسی نسبت به الیحه 52به منظور پاسخ به سؤال مذکور )شمول یا عدم شمول اصل 
اساسی  قانون 52ی عمده قابل طرح است: نخست آنکه، الزام مقرر در اصل بودجه(، دو فرضیه

وجود  و سایر لوایح قانونی گیرد و از این منظر تفاوتی میان این الیحهی بودجه را نیز در بر میالیحه
 هایههزین بودجه که منجر به تحمیل لوایح به مربوط اصالحات و ندارد. بر همین اساس، پیشنهادها

آن  جبران روش تعیین دمع یا آن برای الزم منابع تأمین بدون عمومی درآمدهای کاهش یا عمومی
ی بودجه الیحه که است آن دوم یاساسی خواهد بود. در مقابل، فرضیه قانون 52 اصل مغایر باشد،

مول حکم شود مشهای منحصر به فردی است که سبب مینسبت به سایر لوایح قانونی، واجد ویژگی
ا به ی بودجه رقانون اساسی قرار نگیرد و به تبع آن در صورتی که مجلس الیحه 52مندرج در اصل 

روری طریق جبران آن، ض ها یا  کاهش درآمدها باشد، تعییننحوی تغییر دهد که مستلزم افزایش هزینه
 نخواهد بود.
ی بودجه قانون اساسی نسبت به الیحه 52موافقان شمول اصل  استدالل تشریح رو ضمنگزارش پیش

 ردرویک و پرداخته نظرات بندیجمع به( دوم بخش) آن مخالفان استدالل نیز و( نخست  بخش)
  .خواهد داد ارائه را خود مختار
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 بودجه الیحه به نسبت اساسی قانون 57 اصل . رویکرد شمول1
و لزوم تعیین  ی بودجهقانون اساسی نسبت به الیحه 52موافقان شمول اصل  استدالل

طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه در پیشنهادها و اصالحات نمایندگان مجلس 
 ،«52ل ی تصویب اصفلسفه» به استناد اصلی محور چهار ی بودجه، برنسبت به الیحه

ی بودجه با لوایح قیاس الیحه» ،«52مندرج در اصل « لوایح قانونی»اطالق عبارت »
 که است استوار «بودجه یالیحه به نسبت قانونگذاری عام ضوابط شمول» و «غیرمالی

 .پرداخت خواهیم آنها از یک هر تبیین و توضیح به ادامه در

 قانون اساسی 57ی تصویب اصل . فلسفه1-1
 ی منابع وی جامعه به ویژه تخصیص بهینهترین ابزار مالی دولت در ادارهمهمبودجه 

قانون اساسی، صالحیت  25ی درآمدها است. به همین دلیل نیز اصل توزیع عادالنه
گانه، ی دولت نهاده است، چرا که این نهاد، در میان قوای سهی بودجه را بر عهدهتهیه

تواند ها و درآمدها را در اختیار دارد و میبینی هزینهبیشترین امکانات الزم برای پیش
  1بینی کند.های خود را پیشمسائل پیچیده و ظریف انعکاس رقمی فعالیت

 و ابعمن میان توازن برقراری و درآمدی منابع واگذاری این صالحیت به دولت در تعیین
نمایندگان مجلس  کند کهو مدیریت اجرایی و مالی کشور ایجاب می عمومی هایهزینه

ل ی بودجه مطرح کنند که موجب تحمینتوانند پیشنهادها و اصالحاتی را نسبت به الیحه
بار مالی بر دولت شود و بدون تعیین طریق جبران آن، توازن بودجه را بر هم زند. از 

های عمومی کشور مقتضی ی دولت نسبت به درآمدها و هزینهرو، اشراف و احاطههمین
اختیار مجلس شورای اسالمی نسبت به دخل و تصرف در درآمدها و  آن است که

قانون اساسی  52ها، الزام مصرح در اصل ها محدود شود. یکی از این محدودیتهزینه
های ههزین افزایش به اصالحاتی که منجر و است که به موجب آن، تصویب پیشنهادها

 درآمد جبران کاهش روش بینیپیش منوط به شوند، عمومی درآمدهای کاهش یا عمومی
 جدید است. یهزینه تأمین یا

نیز در  56/9/1385ی داخلی مجلس شورای اسالمی الحاقی نامهآیین 516ماده  1تبصره 
ی بودجه همسو با همین رویکرد مقرر رابطه با پیشنهادهای نمایندگان نسبت به الیحه

 دارد:می
                                                                                                                                           

 .553 ص، 1388، تهران: میزان، های حقوق اساسیبایستهابوالفضل،  . قاضی،1
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 .«بود نخواهد طرح قابل باشد نداشته مشخصی درآمد منبع که پیشنهادهایی... »

 اساسی گویای آن قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح از سوی دیگر، بررسی
 مجلس نمایندگان که است بوده آن اساسی قانون 52 اصل سازیاساسی از هدف که است

 الیم و نظم مدیریت در دارد، مالی بار پیشنهادها و اصالحاتی که تصویب با نتوانند
مبنا  نایب رئیس مجلس .کنند بار ما الیطاق تکلیف دولت، بر و کرده ایجاد اخالل کشور

 دارد: قانون اساسی را این چنین بیان می 52سازی اصل ی اساسیو فلسفه
 و درآمد مسائل با مستمر و روزانه صورتبه  که کسی آن چون... »

مقننه  یقوه اگر بنابراین[. است]دولت  دارد کار و سر هزینه
ه است ک ینبدهد که مستلزم ا یشنهادیپ یهمجر یبه قوه خواهدیم
که  یدوبه او بگ یدرا کم بکند، با یدرآمد یارا باال ببرد  هاینههز یدبا

 یمردک یبما تصو یندبگو توانندیرا از کجا پر کند و نم یخال یجا
 1...« یستقابل عمل ن ینکن، ا یدارا پ یشحاال خودت جا

قانون اساسی  52ی حکم مندرج در اصل توان گفت که مبنا و فلسفهبدین ترتیب می
ی زینهه افزایش یا درآمد عمومی کاهش جبران به تعیین طریق نمایندگان الزام مبنی بر
 هم بر ممانعت از اصالحات خود نسبت به لوایح قانونی دولت، و پیشنهادها در عمومی
 تکلیف تحمیل و جلوگیری از کشور عمومی هایهزینه و درآمدها میان توازن خوردن
مجلس  ندگاننمای بینی سازوکار تقیید صالحیتاز مسیر پیش دولت است که بر ماالیطاق
 بد.یای پیشنهادها و اصالحات نسبت به لوایح بودجه ساالنه نیز تحقق میدر ارائه

قانون اساسی در  52ل به فلسفه تصویب اص در مقام نقد این نظر باید گفت که استدالل
 بودجه مصوب« قانون»های عمومی کشور در کند که درآمدها و هزینهفضایی معنا پیدا می

های بینی شده باشد تا بر مبنای آن ارزیابی بر هم خوردن توازن میان درآمدها و هزینهپیش
 نمندرج در آن و تحمیل تکلیف ماالیطاق به دولت فراهم آید. بنابراین، سنجش تأمی

بودجه که هنوز درآمدها « یالیحه»قانون اساسی در مرحله تصویب  52ی اصل فلسفه
 باشد. پذیر نمیهای عمومی کشور در آن برآورد نشده است، امکانو هزینه

                                                                                                                                           
 تهران، ،5ج ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاكرات مشروح صورت. 1

 .875 ص، 1365 اول، چاپ ،یاسالم یشورا مجلس یعموم روابط و یفرهنگ امور کل اداره
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 قانون اساسی 57مندرج در اصل « لوایح قانونی». اطالق عبارت 1-2
قانون اساسی به  52در اصل « لوایح قانونی»بر اساس این دیدگاه، از آنجا که عبارت 

ی صورت مطلق به کار رفته و نظر به اینکه تا کنون قیدی مبنی بر مستثنی شدن الیحه
ی این اطالق را محدود نساخته است، لذا حکم ، گستره«لوایح قانونی»بودجه از عبارت 

 گیرد و پیشنهادها و اصالحاتی بودجه را نیز در بر میقانون اساسی، الیحه 52اصل 
ی بودجه در صورتی که مستلزم کاهش درآمدها یا نمایندگان مجلس نسبت به الیحه

  1ها باشد، الزم است که طریق جبران آن را نیز معین نموده باشد.افزایش هزینه
 52بر همین اساس، خارج کردن لوایح بودجه از عداد لوایح قانونی مندرج در اصل 

ی یوهتوانند بدون تعیین شایندگان مجلس نمیرسد و نمقانون اساسی صحیح به نظر نمی
جبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه، پیشنهادها و اصالحات منتهی به تقلیل درآمد یا 

 ی بودجه بگنجانند.افزایش هزینه را در الیحه

قانون  52مندرج در اصل « لوایح قانونی»در نقد این استدالل باید بیان کرد که اطالق عبارت 
 ی مصوب وی بودجه و ناظر به شرایطی است که قانون بودجهاساسی، منصرف از الیحه

اند، حال ها و درآمدهای عمومی شفاف و مشخصتأیید شده در کشور وجود دارد، هزینه
ها یا کاهش حات نمایندگان نسبت به لوایح قانونی سبب افزایش هزینهاگر پیشنهادها یا اصال

درآمدهای مصوب شوند، الزم است تا منبع تأمین و جبران آنها مشخص شود. در واقع اطالق 
طریق جبران کاهش درآمد یا عبارت لوایح قانونی و تمسک به آن در خصوص لزوم تعیین 

 ،ی بودجهاصالحات نمایندگان مجلس نسبت به الیحهپیشنهادها و تأمین افزایش هزینه برای 
نی بیی بودجه پیشی بررسی الیحههایی نیست که در مرحلهمربوط به درآمدها و هزینه

هایی است که پس از تصویب نهایی بودجه از سوی شوند بلکه مربوط به درآمدها و هزینهمی
 مجلس، ردای قانون بر تن نموده است.

 بودجه با لوایح غیرمالی ی. قیاس الیحه1-3
برخی از حقوقدانان معقتدند که منطقی نیست نمایندگان نتوانند در مورد لوایح غیرمالی 

ها منتهی شود، اما در پیشنهادهایی بدهند که به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه
                                                                                                                                           

 نظرهای و آرا بر تأکید با اساسی قانون 52 اصل به نگاهی» تنگستانی، محمدقاسم و محمد . جاللی،1
 ،یومعم حقوق دانش فصلنامه ،(«هشتم دوره تا اسالمی شورای مجلس مصوبات مورد در) نگهبان شورای
 .53، ص 1393 سوم، سال ،11 شماره
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ن آبینی کارشناسی ی بوجه که اساساً ماهیتی مالی دارد و مدیریت و پیشمورد الیحه
در واقع اعمال محدودیت اصل   1ی دولت است، این محدودیت برقرار نباشد.برعهده

ن مصداقی تریی بودجه امری منطقی است؛ زیرا برجستهقانون اساسی نسبت به الیحه 52
های عمومی های عمومی یا کاهش درآمدکه با پیشنهادهای نمایندگان به افزایش هزینه

ه است. هر چند نسبت به سایر لوایح، احتمال فقدان بار ی بودجشود، الیحهمنتهی می
ی بار مالی مطرح است، چرا که شک مسألهی بودجه بیرود اما در مورد الیحهمالی می

تواند توازن بودجه را بر هم زند. بر همین اساس باید موضوع آن مالی است و می اساساً
ی بودجه ی اول ناظر به الیحهلهقانون اساسی پیش از هر چیز، در وه 52گفت که اصل 

 52توان پیشنهادها و اصالحات مربوط به لوایح بودجه را از حکم اصل و نمی 5است
 قانون اساسی مستثنی نمود. 

رسد. این استدالل از این باب که در آن علت قیاس یکسان نیست، محل ایراد به نظر می
 ونقان بودجه، یالیحه از غیر غیرمالی و مالی لوایح بررسی هنگام به توضیح آنکه،

 بتوان که دارد وجود عمومی هایهزینه و درآمدها حاوی یتأییدشده و مصوب یبودجه
 درآمدها آن کاهش به منجر پیشنهادها یا اصالحات اعمال نمود که مشخص آن، اساس بر
 هک ایبودجه یالیحه بررسی هنگام به آنکه حال خیر؛ یا شد خواهد هاهزینه افزایش یا

 نبتوا که ندارد وجود ایبودجه قانون اساساً شود،می تصویب بعد سال در اجرا برای
 .سنجید آن اساس بر را هاهزینه کاهش یا افزایش

 . شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به الیحه بودجه1-4

 حتت اساسی قانون ششم مبحث دوم از فصل از اصل پنجمین اساسی، قانون 52 اصل
 مبحث این در که آنجا از. است «اسالمی شورای مجلس صالحیت و اختیارات» عنوان
 خورد،در تصویب بودجه به چشم نمی مجلس صالحیت مورد در خاصی حکم هیچ

 تهدانس باید نیز بودجه شامل مورد حسب مبحث، این احکام عمومات اصوالً بنابراین
 در کشور، کل یساالنه یبودجه تصویب در مجلس اختیارات هرچند واقع در. شود

                                                                                                                                           
 ،«مجلس قانونگذاری محدودیت و اساسی قانون 52 اصل تحلیل و بررسی» مرندی، الهه و ولی . رستمی1

 .13-15، صص 1392 پنجم، سال ،17 شماره ،یعموم حقوق دانش فصلنامه
  .13-15. همان، صص 2
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 اصل، آن در که آنجایی از اما است آمده اساسی قانون 25 اصل در و دیگری مبحث
 احکامی لذا است، نیامده مربوط فرآیند و مجلس صالحیت حدود مورد در خاصی احکام

یند ی فرآدرباره« اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی» عنوان ذیل قانونگذار که
حسب مورد شامل بودجه نیز خواهد بود  های تصویب لوایح آورده است،محدودیتو 

ی بودجه نیز مجری خواهد قانون اساسی نسبت به الیحه 52و ضوابط مندرج در اصل 
دهد این استدالل هرچند تفسیر قریب به صوابی از اصول قانون اساسی را ارائه می 1بود.

 یی پیش به خروج تخصصی الیحهگانههای سهاما از آن جهت که همسو با استدالل
 قانون اساسی التفات ندارد، محل خدشه است. 52بودجه از مفاد اصل 

 بودجه  الیحه به نسبت اساسی قانون 57 اصل . رویکرد عدم شمول2

و طرفداران  ی بودجهقانون اساسی نسبت به الیحه 52استدالل مخالفان شمول اصل 
جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه در پیشنهادها و اصالحات عدم لزوم تعیین طریق 

 بار حققت عدم» به استناد اصلی محور سه ی بودجه، برنمایندگان مجلس نسبت به الیحه
 ماهیت» و «نگهبان شورای مشورتی نظریه و عملی رویه» ،«بودجه یالیحه به نسبت مالی

 هر یینتب و توضیح به ادامه در که تاس استوار «آن اقتضائات و بودجه یالیحه اجرایی
 .پرداخت خواهیم آنها از یک

 ی بودجهبار مالی نسبت به الیحه مسأله . عدم تحقق2-1

بینی درآمدها و سندی است که پیش« بودجه»بر اساس تعاریف علمی ارائه شده، 
های عمومی را در ظرف زمانی مشخصی برای اجرای عملیات معین به منظور نیل هزینه

بودجه »از لحاظ قانونی نیز  5به اهداف معین و با قدرت اجرایی مشخص در بر دارد.
بینی ، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش«ساالنه کل کشور

                                                                                                                                           
 اصالح در اسالمی شورای مجلس صالحیت حدود» خسروی، برزگر محمد و محسن، خواه،. نجفی1

، ص 1393 نوزدهم، سال ،152 شماره ،بودجه و یزیربرنامه یپژوهش یعمل فصلنامه ،«بودجه الیحه
33. 

، ص 1322 ، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم،ها و بودجهمالیه عمومی: مالیات. پیرنیا، حسین، 2
537.  
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ها برای انجام عملیاتی است که منجر درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه
  1شود.های قانونی میدفها و هبه نیل سیاست

ه های عمومی کشور است کبینی درآمدها و هزینهبنابر تعاریف مذکور، بودجه سند پیش
 ن،آ دیگر قسمت در و شودمی بندیطبقه و برآورد عمومی هایهزینه آن قسمت یک در

 نیز اننگهب شورای راستا همین در. گرددمی بینیپیش مخارج این تأمین جهت الزم منابع
 1363 سال بودجه الیحه خصوص در 59/15/1365 مورخ 11892 شماره نظر« 7» بند در
 است. مطابق با این نظر: برآمده بودجه مفهوم تبیین مقام در کشور کل

 و هزینه و دخل و خرج متعارف تفصیلی صورت بودجه مفهوم»... 
 بررسی متعارف طور به مورد، دو هر در که طوری به ،است اعتبارات

 .«باشد ممکن اسالمی شورای مجلس در تعدیل و نظر اظهار و

قانون اساسی، پیشنهادها و اصالحات نمایندگان که به  52از سوی دیگر طبق اصل 
انجامد، تنها در صورتی قابل طرح ی عمومی میهاکاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه

مذکور در آن مشخص ی در مجلس است که طریق جبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه
 شده باشد.

های هزینه»و « درآمد عمومی»ی حائز اهمیت در این باره، تعیین مفهوم دو اصطالح مسأله
قانون اساسی است. پیش از هر چیز باید به این سؤال پاسخ  52مندرج در اصل « عمومی

ی بودجه بینی شده در الیحههای پیشداد که منظور از این دو عبارت، درآمدها و هزینه
هایی است که پس از تصویب نهایی بودجه از سوی است یا منظور، درآمدها و هزینه

ی پیشنهادها و اصالحات، مالک وقوع یا عدم مجلس، ردای قانون بر تن نموده و در ارائه
د ای بایگیرند؟ به عبارت دیگر، مفهوم بار مالی را با چه سنجهوقوع بار مالی قرار می

ای که هنوز به تصویب مجلس نرسیده و قطعیت نیافته است یا با بودجه ارزیابی نمود؟
 های مندرج در آن قطعیت یافته است؟ای که تبدیل به قانون شده و درآمدها و هزینهبودجه

رآمد ای، ددر پاسخ به این سؤاالت باید گفت که در نظام حقوقی ایران، آن درآمد و هزینه
ه از گیرد کشود و مالک تشخیص بار مالی قرار میمی یافته تلقیی موجودیتو هزینه

توسط شورای  -حسب مورد –بینی، از جانب مجلس تصویب و سوی دولت پیش
نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید رسیده باشد. در واقع، دو اصطالح 
                                                                                                                                           

  .1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1. مقتبس از ماده 1
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ایح لو که پیشنهادها و اصالحات نمایندگان نسبت به« عمومی هزینه»یا « درآمد عمومی»
ارائه شده از سوی دولت نباید موجب تقلیل یا افزایش آنها شوند، با عنایت به مفهوم 

های عمومی کشور، اساساً در قانون بودجه بینی درآمدها و هزینهبودجه به مثابه سند پیش
 و سنجش و ارزیابی پیشنهادها یابند و بر همین اساس،ساالنه کل کشور موجودیت می

شوند، هنگامی می عمومی هزینه افزایش یا عمومی درآمد کاهش به منجر که اصالحاتی
شود که در قانون بودجه به واسطه تصویب در مجلس شورای اسالمی و حسب میسر می

ده شده بینی و تخمین زمورد تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش
زیابی پیشنهادها و اصالحات باشد. در نتیجه با توجه به آنکه الزم است برای ار

ای وجود داشته باشد تا کاهش درآمدها ی مصوب و تأییدشدهنمایندگان، قانون بودجه
چنانکه نسبت  -های مندرج در آن سنجیده شود ها نسبت به درآمدها و هزینهو هزینه

ی ی رسیدگی به الیحهو این مالک در مرحله -وجود دارد به لوایح غیر از بودجه
ی سال آینده وجود ندارد، بنابراین ارزیابی کاهش درآمد عمومی یا افزایش هبودج
های عمومی نسبت به پیشنهادها و اصالحات نمایندگان اساساً موضوعیت پیدا هزینه
ی بودجه از کند و در نتیجه پیشنهادها و اصالحات نمایندگان در خصوص الیحهنمی

 قانون اساسی خارج است. 52موضوع اصل 
در مقام تعریف  1/6/1366قانون محاسبات عمومی مصوب  11همین راستا، ماده  در

 عمومی درآمد»: است نموده تعریف چنین را اصالح ، این«درآمد عمومی»اصطالح 
 سهام سود و مالیات و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه درآمدهای از است عبارت
 در که درآمدهایی سایر و مالکیت و انحصارات از حاصل درآمد و دولتی هایشرکت
  .«شودمی منظور عمومی درآمد عنوان تحت كشور كل بودجه قانون

استدالل مذکور هرچند با تمییز صحیح اصالحات و پیشنهادهای منتهی به اعمال تغییرات 
مانع از شمول « ی بودجهالیحه»از موارد منتهی به اعمال تغییرات در « قانون بودجه»در 

شود، لکن از آن جهت که با تجویز ی بودجه میقانون اساسی نسبت به الیحه 52اصل 
ان آنها، بینی محل تأمین و جبرتصویب چنین پیشنهادها و اصالحاتی بدون الزام به پیش

ی بودجه هموار ها و درآمدها در الیحهراه را برای برهم خوردن توازن میان هزینه
 سازد، محل ایراد است.می
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 عملی و نظریه مشورتی شورای نگهبان . رویه2-2

شماره وقت مجلس در استفساریه  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 1367در سال 
قانون اساسی نسبت به  52، در خصوص شمول مفاد اصل 6/15/1367مورخ  ب1716

 لوایح بودجه از شورای نگهبان به شرح زیر تقاضای اظهارنظر نمود:
 نمایندگان سوی از شنهادهاییپی بودجه بحث در ساله همه»

 عمرانی یا و جاری هایهزینه افزایش بر مبنی مجلس محترم
 زائد گاهی و نیست معین آن اعتبار تامین منبع که گرددمی مطرح

 قایانآ از برخی و باشدمی نیز دولت پیشنهادی بودجه سقف بر
 بودجه الیحه در و نبوده بودجه الیحه بر ناظر 52 اصل معتقدند

 أمینت منبع کردن مشخص بدون هزینه افزایش پیشنهاد توانمی
 شورای نظر خواهشمندم علیهذا. کرد مطرح را هزینه آن اعتبار
 «.فرمائید بیان اصل این با رابطه در را نگهبان محترم

ی شورای صالحیت تفسیر قانون اساسی بر عهده قانون اساسی، 98بر اساس اصل 
 9حد نصاب الزم برای تفسیر رسمی اصول قانون اساسی  نگهبان است. وفق این اصل،

رأی است. حال چنانچه در بررسی استفسار به عمل آمده از اصول قانون اساسی، نظر 
متر از اما تعداد قائلین به آن نظر ک اکثریت اعضاء شورا بر تفسیری خاص استقرار یابد،

در همین راستا شورای  1شود.می ی مشورتی گفتهنفر باشد، به آن نظر اصطالحاً نظریه 9
ی در مقام پاسخ به استفساریه 5/15/1367مورخ  2299 شماره نگهبان در اظهار نظر
 مذکور مقرر داشت: 

 که است این بر اکثریت مشورتی نظر بررسی، و بحث از پس»
 هالیح در نمایندگان پیشنهادهای به ناظر اساسی قانون 52 اصل

 «.باشدنمی بودجه

ممکن است گفته شود که شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مجلس شورای 
اسالمی با قانون اساسی، بر خالف اظهارنظر مشورتی یاد شده، پیشنهادها و اصالحات 

                                                                                                                                           
، تهران: پژوهشکده یاساس قانون هشتم و نود اصل شرح ؛یاساس قانون شرح. بهادری جهرمی، محمد، 1

  .73-75، صص 1395شورای نگهبان، 
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قانون اساسی  52نمایندگان مجلس نسبت به بودجه را با ایراد بار مالی موضوع اصل 
رات ی عملی و نظین نکته توجه داشت که رویهمواجه ساخته است. با این حال، باید به ا

شورای نگهبان در این باره حاکی از آن است که این شورا مواردی که پیشنهادها یا 
قانون اساسی اعالم  52ای را مغایر با اصل اصالحات نمایندگان در موضوعات بودجه

 بودجه قانونبا  نموده است، ناظر به پیشنهادها و اصالحاتی است که نمایندگان در رابطه
اند. به عبارت دیگر، ایرادات شورای نگهبان پیرامون مطرح ساخته بودجه یالیحهو نه 

ی پس از تصویب الیحه بودجه پیشنهادها و اصالحات نمایندگان مجلس، ناظر به مرحله
ی در مجلس شورای اسالمی و تبدیل آن به قانون بودجه است، نه ناظر به بررسی الیحه

 پیش از تصویب آن. بودجه و 
ی عملی مذکور، نمایانگر برداشت واحد دادرس اساسی جمهوری اسالمی ایران در رویه
قانون اساسی و حدود حکم این اصل  52ی زمانی فعالیت خود، از محتوای اصل بازه

 طرحم قانونی لوایح خصوص در نمایندگان که اصالحاتی است و نسبت به پیشنهادها
 کنند.می

 19/11/1396مورخ  3888/115/96( نظر شماره 7( و بند )3توان به بند )می1هبرای نمون
اشاره کرد که « کل کشور 1396اصالح قانون بودجه سال »طرح شورای نگهبان پیرامون 

 دارد:مقرر می
 به بودجه اصالح اختیار اعطای واحده، ماده( د) بند 6 جزء -3»

 و مادرتخصصی هایشرکت خصوص در نیرو، وزارت
 کلی میزان ذکر دلیل به بند، این موضوع استانی هایشرکت
 یریتفس نظریه به توجه با بودجه، قانون در هاشرکت این بودجه

 بر عالوه. شد شناخته اساسی قانون 25 اصل مغایر الذکرفوق
 طریق و انجامدمی نیز عمومی درآمد تقلیل به چون فوق، ایراد

 قانون 52 اصل مغایر لذا است نشده تأمین درآمد کاهش جبران
 .شد شناخته اساسی

 عمومی درآمد تقلیل به چون واحده، ماده( د) بند 5 جزء -7
 لذا است نگردیده تأمین درآمد کاهش جبران طریق و انجامدمی

 «.شد شناخته اساسی قانون 52 اصل مغایر
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شورای نگهبان در یک مورد و آنهم در نظر شماره  با این وجود، ممکن است ادعا شود
، ضمن «کل کشور 1353سال  بودجه الیحه»در مقام انطباق  53/15/1355مورخ  2999

 ( این الیحه که مقرر داشته بود: 23تبصره )« الف»ایراد به بند 
 اصالح رزی شرح به1 1365 سال بودجه قانون 82 تبصره - الف»

 در 1/1/1353 تاریخ از شودمی داده اجازه دولت به-1 :شودمی
 به کشور، داخل در عادی گذرنامه هر تمدید و صدور ازای

 ابحس به و دریافت ریال هزار دو و ریال هزار پنجاه مبلغ ترتیب
 ظرف است موظف دولت. 5. نماید منظور کشور عمومی درآمد
 معافیت موارد الیحه قانون این تصویب تاریخ از ماه یک مدت

 «نماید اسالمی شورای مجلس تقدیم را

 قانون اساسی اعالم کرد و مقرر داشت:  52و  57را مغایر اصول 
 اساسی قانون 52 و 57 اصول مغایر 23 تبصره الف بند 5 ردیف»

 . «شد شناخته

ه ناظر ن شود که ایراد شورای نگهبانتر مورد مزبور مشخص میآنکه با بررسی دقیق حال
کل  1365قانون بودجه سال »که مربوط به « کل کشور 1353الیحه بودجه سال »به 

( الیحه بودجه سال 23تبصره )« الف»بوده است. توضیح آنکه قانونگذار در بند « کشور
نموده است و  1365قانون بودجه سال  82کل کشور، اقدام به اصالح تبصره  1353

 1353ی بودجه سال مشورتی خود ایرادی به الیحه یشورای نگهبان همسو با نظریه
 نگرفته است.

بررسی رویه عملی شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مجلس با اصل  بدین ترتیب،
 ی بودجهگانه 71قانون اساسی بیانگر آن است که این شورا تاکنون نسبت به لوایح  52

ساسی وارد نساخته و رویه عملی خود قانون ا 52کل کشور، ایراد بار مالی موضوع اصل 

                                                                                                                                           
 عادی مبلغ گذرنامه هر صدور ازاء در 13653131 تاریخ از شودمی داده اجازه دولت به - 1- 82 تبصره .1

 - 5 .نماید کشور منظور عمومی درآمد حساببه و دریافت صدور، بابت از ریال( 513111) هزار بیست
 لسمج را تقدیم معافیت موارد الیحه قانون این تصویب تاریخ از ماه یک مدت ظرف است موظف دولت

 .نماید اسالمی شورای
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رقم زده است. البته گفتنی  5/15/1367مورخ  2299 را همسو با نظر مشورتی شماره
و به صورت مستقل، بلکه « دلیل»است که این استدالل از آن جهت که نه در مقام یک 

 نسبت به 52قابل استناد است، توان اثبات عدم شمول اصل « مؤید»تنها به عنوان یک 
 .ی بودجه را به تنهایی نداردالیحه

 . ماهیت اجرایی الیحه بودجه و اقتضائات آن2-3

 ی بودجه، استنادقانون اساسی نسبت به الیحه 52استدالل دیگرِ ناظر به عدم شمول اصل 
 ای مجلس شورای اسالمی به تأیید محدودیت حق و بالتبع، الیحه اجرایی این به ماهیت

توضیح این استدالل باید گفت، از آنجا که تهیه و تنظیم بودجه آن است. در  صرف رد
ی ی بودجه امری کامالً اجرایی تلقی شده و در حیطهی دولت است، مسألهبر عهده

از  ایگیرد. به عبارت دیگر، بودجه و مسائل بودجهی مجریه قرار میهای قوهصالحیت
ی اجرایی است ی بودجه، الیحههرو، الیحی مجریه است و از همینشئونات اصلی قوه

ی بودجه صرفاً از باب نظارتی است که ی مقننه در مسألهو نه تقنینی و دخالت قوه
قانون  25کند. بر این اساس، مفاد اصل مجلس به نمایندگی از مردم بر آن اعمال می

ی هالیح« رسیدگی و تصویب»اساسی مبنی بر صالحیت مجلس شورای اسالمی در 
ی بودجه، در صورتی که این چنین اقتضا دارد که مجلس پس از بررسی الیحه بودجه،

ر رساند و در غیبودجه را مطابق با مصالح کشور تشخیص دهد، آن را به تصویب می
کند و در هیچ یک از دو حالت فوق، از حق دخل و تصرف در این صورت آن را رد می

 1بودجه بدون رضایت دولت برخوردار نیست.
 ی دولت از دو حالساس این دیدگاه، پیشنهادها و اصالحات مجلس نسبت به الیحهبر ا

خارج نیست: یا دولت موافق با پیشنهادها و اصالحات مجلس است یا نظری مخالف 
نسبت به آنها دارد. در حالت نخست، اختالفی رخ نخواهد داد، لکن در حالت دوم، از 

 بدون رضایت دولت یا الزام دولت به هزینه ی بودجهآنجا که هرگونه تغییر در الیحه
ی مقننه کردن درآمدها در موارد خاص بدون رضایت آن از سوی مجلس، دخالت قوه

                                                                                                                                           
 تفکیک مرزهای تقنین و اجراء؛ تحلیل مرزهای صالحیت تقنینیزاده و همکاران، محمد فالح. علی1

، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی در روابط قوای مقننه و مجریه
  .595، ص 1391ریاست جمهوری، 
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های خود مندرج در ی مجریه و خروج آن از حدود صالحیتهای قوهدر صالحیت
شود، مجلس صرفاً از حق رد الیحه و بازگرداندن آن به دولت قانون اساسی تلقی می

الرأس تغییرات یا الزام دولت به اعمال آنها. بنابراین با رخوردار است نه اعمال علیب
یت ی بودجه بدون رضااعمال تغییرات و پیشنهادها در الیحه توجه به اینکه اساساً امکان

قانون اساسی  52دولت وجود ندارد، مدخلی برای بررسی شمول یا عدم شمول اصل 
رج ی الزامات مندقرار نبوده و این الیحه تخصصاً از حیطهی بودجه برنسبت به الیحه

 قانون اساسی خارج است. 52در اصل 

« رسیدگی بودجه»از آن جهت که اختیار مجلس شورای اسالمی در امر این استدالل 
سازد، منطبق با ضوابط حاکم بر رسیدگی معنا میقانون اساسی را بی 25مندرج در اصل 

توضیح آنکه، هرچند  باشد.نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نمیبه قانون بودجه در 
ی بودجه به دولت اعطا شده قانون اساسی، صالحیت ابتکار الیحه 25بر اساس اصل 
ردم را به نمایندگان م« رسیدگی و تصویب بودجه»گذار اساسی، صالحیت است اما قانون

کند ین صالحیت چنین اقتضا میدر مجلس شورای اسالمی واگذار کرده است. واگذاری ا
 هب رسیدگی» سطح دو که مجلس با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی کشور در

 ولتد سوی از تقدیمی یبودجه یالیحه بررسی به «جزئیات به رسیدگی» و «کلیات
های کلی قانونگذاری ابالغی مقام معظم ( سیاست5در تأیید این مطلب، بند ) اقدام کند.

نیز ضمن پیش فرض گرفتن اختیار مجلس در رسیدگی به  6/5/1398مورخ  رهبری
 دمفا و ساختار تصویب در مجلس اختیار یمحدوده تعیین»الیحه بودجه، بر لزوم 

 با...( و هزینه موارد ها،گذاریهدف درآمدها، بینیپیش) کشور کل یساالنه یبودجه
تصریح کرده است و بر خالف « مجلس داخلی ینامهآیین اصالح و الزم قانون تصویب

ی بودجه را برای مجلس شورای اسالمی به این نظر، اصل صالحیت رسیدگی به الیحه
 رسمیت شناخته است.

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

گفت که موافقان شمول  توانی بودجه میقانون اساسی نسبت به الیحه 52اصل 
قانون اساسی  52 اصل تصویب ینسبت به الیحه بودجه با استناد به فلسفه 52اصل 
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 و همچنین قیاس 52 اصل در مندرج «قانونی لوایح» عبارت اطالق و تمسک به
 سبتن قانونگذاری عام ضوابط غیرمالی و استدالل به شمول لوایح با بودجه یالیحه

ی بودجه قانون اساسی الیحه 52الزام مقرر در اصل  معتقدند کهبودجه  یالیحه به
 لوایح به مربوط اصالحات و گیرد و بر همین اساس، پیشنهادهارا نیز در بر می

 بدون عمومی درآمدهای کاهش یا عمومی هایهزینه بودجه که منجر به تحمیل
 قانون 52 اصل ایرمغ آن باشد، جبران روش تعیین عدم یا آن برای الزم منابع تأمین

 به نسبت اساسی قانون 52 اصل شمول عدم در مقابل، مخالفان اساسی خواهد بود.
ودجه و ب یالیحه به نسبت مالی بار یتحقق مسأله بودجه با استدالل بر عدم الیحه

به لوایح  52عدم ایراد اصل  نگهبان مبنی بر شورای عملی یرویه همچنین استناد به
 مشورتی با رویه عملی و ماهیت و همسو بودن نظریه کل کشور ی بودجهگانه 71

آن بر این عقیده هستند که  پذیرش اقتضائات و بودجه قلمداد کردن الیحه اجرایی
 رآمدد کاهش به منجر اینکه ولو بودجه لوایح خصوص و اصالحات در یشنهادپ ارائه

 یراب طریق جبرانیداشته باشد و  دنبال به را عمومی هزینه افزایش یا شده عمومی
 52باشد، مغایرتی با اصل  بینی نشدهپیش نیز جدید هزینه تأمین یا درآمد کاهش

 قانون اساسی ندارد.
 های ذکر شده، استدالل نخستبنا بر توضیحات مذکور و از آنجا که در میان استدالل

ه بودجه(، تصویر قریب ب یالیحه به نسبت مالی بار یتحقق مسأله مخالفان )عدم
ترین رسد مناسبدهد، به نظر میی بودجه ارائه میو الیحه 52تری از اصل صواب

 یقانون اساسی نسبت به الیحه 52پاسخ به پرسش پژوهش حاضر، عدم شمول اصل 
ش بران کاهی طریق جبودجه باشد، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه

ها اوالً به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در درآمدها یا تأمین هزینه
« بودجه طرح»به « ی بودجهالیحه»ی ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحالهالیحه

قانون اساسی و صالحیت دولت در تهیه  57ی آن مغایرت با اصل نگردد که نتیجه
قانون اساسی است، ثانیاً تغییرات مذکور منجر  25اصل  ی بودجه مذکور درالیحه

ها نگردد تا منجر به نقض توازن به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه
  ها نشود.درآمدها و هزینه
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 هایادداشت
 اشاره داشت:   لیبه نظرات ذ توانیم گرید یها. به عنوان شاهد مثال1
( 21در خصوص طرح اصالح بند )د( تبصره ) 2/9/1368مورخ  1355نگهبان در نظر شماره  یشورا -1

ماده : »داشتیمجلس شورای اسالمی که مقرر م 2/9/1368کل کشور، مصوب  1368قانون بودجه سال 
 صالحکل کشور به شرح زیر ا 1368( قانون بودجه سال 21به موجب این قانون، بند )د( تبصره ) -واحده

ها و مطالعه و هاى ایجادشده و ایجاد بخشانجام تقسیمات کشور در حد تصحیح دهستان -گردد: دمى
اجراء  -1از شمول این تبصره مستثنى خواهند بود. تبصره  1368هاى جدید در سال تصویب شهرستان

الزم از  راعتبا نرسد منوط است به تأمیهایی که مطابق ماده فوق به تصویب هیئت وزیران مىشهرستان
هاى هایى در اعتبارات مربوطه. کسرى اعتبار ناشى از تشکیل شهرستانجویىمحل امکانات و صرفه

کل کشور منظور  1369الذکر از محل اعتبارى که به صورت ردیف جداگانه در الیحه بودجه سال فوق
قسمت اخیر تبصره : »کرد عالمدانست و ا یقانون اساس 52اصل  ریرا مغا« باشدگردد قابل تأمین مىمى

ین هاى مذکور را تأم( بند )د( اصالحى از این جهت که منبع کسرى اعتبار ناشى از تشکیل شهرستان1)
 « باشد.قانون اساسى مى 52نکرده، خالف اصل 

( تبصره در خصوص الیحه اصالح بند )ه 58/11/1353مورخ  5399نگهبان در نظر شماره  یشورا -5
: داشتیم انیمجلس شورای اسالمی که ب 17/11/1353کل کشور، مصوب  1353 ( قانون بودجه سال5)
از کلیه  ر( قانون کا127بر اساس ماده ) 1353شود در سال به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می»

های مشمول قانون کار که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، فرهنگی و تفریحی در داخل کارگاه
( ریال ساالنه دریافت و به حساب درآمد 111/15خود اقدام نمایند، به ازای هر نفر دوازده هزار ) کارگاه

واریز نمایند و معادل  قانون( قسمت سوم این 719972داری کل موضوع ردیف )عمومی کشور نزد خزانه
شماره ( قسمت دوم پیوست 31211576( وجود واریزی فوق از محل اعتبار ردیف )%111صد درصد )

شود تا صرف ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی ( این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده می1)
ماده واحده از این نظر که اجازه »شناخت و اعالم کرد:  یقانون اساس 52اصل  ریرا مغا« و تفریحی نماید

با توجه به اسناد ارسالی  مصرف صد درصد وجوه دریافتی را به وزارت کار و اموراجتماعی داده است و
انجامد و طریق جبران کاهش آن معلوم نشده در الیحه دولت نیامده است و به تقلیل درآمد عمومی می

 .شدقانون اساسی شناخته  52است، مغایر اصل 
در خصوص طرح تجدیدنظر در واگذاری  18/5/1357مورخ  551نگهبان در نظر شماره  یشورا -3

مجلس  15/5/1357کل کشور، مصوب  1353( قانون بودجه سال 13خودروهای دولتی موضوع تبصره )
به موجب این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی  -ماده واحده: »داشتیم انیشورای اسالمی که ب

نفر  نفره که حداقل یکسه ماه از تاریخ تصویب این قانون، یک هیئت کارشناسی پنجظرف  استمکلف 
( قانون 13باشد اسناد واگذاری کلیه خودروهای موضوع تبصره )از آنها قاضی با معرفی قوه قضائیه می

 مشخص ،کل کشور را بررسی و موارد غبن دولت را نسبت به قیمت روز انجام معامله 1353بودجه سال 
داری کل اعالم نماید. التفاوت قیمت توسط خریدار به خزانهربط جهت پرداخت مابهبه دستگاه ذی و

آن دسته خودروهایی که در جهت بازخریدی کارکنان، واگذارشده از شمول این قانون مستثنی  -1تبصره 
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ودرو را در عین خ ندتوادر صورت عدم پذیرش قیمت کارشناسی جدید، خریدار می -5باشد. تبصره می
کارشناسی » دانست و اعالم کرد: یقانون اساس 52اصل  ریرا مغا« وضعیت زمان واگذاری مسترد نماید

انجامد و نحوه تأمین آن معلوم نشده مذکور در ماده واحده به لحاظ اینکه به افزایش هزینه عمومی می
از طریق درآمد حاصل از قانون اساسی است و الزم است نحوه تأمین آن ولو  52است، خالف اصل 

 «اجرای همان طرح معلوم شود.
در خصوص الیحه الحاق شش تبصره  51/15/1385مورخ  6933/31/85نگهبان در نظر شماره  یشورا -7

، اجتماعی و ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی5( و جدول شماره )61( قانون اصالح ماده )1به ماده )
 لسمج 19/15/1385کل کشور، مصوب  1385قانون بودجه سال  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و

عالوه بر  1383شود در سال به دولت اجازه داده می -7تبصره : »داشتیم انیشورای اسالمی که ب

( دالر از مازاد درآمد ارزی 111/111/211/1مجوزهای قانونی قبلی معادل یک میلیارد و پانصد میلیون )
 های زیر برداشت و استفاده نماید.ه ارزی را برای طرحیا از حساب ذخیر 1383سال 

 کشور یهاآزادراه لی( دالر جهت احداث و تکم111/111/521) ونیلیو پنجاه م ستیدو یالیمعادل ر -1
به  یو توسعه شبکه آبرسان لی( دالر جهت تکم111/111/521) ونیلیو پنجاه م ستیدو یالیمعادل ر -5

 یکشور به صورت استان یروستاها
و  یآبرسان یهاو توسعه احداث طرح لی( دالر جهت تکم111/111/111) ونیلیم کصدی یالیمعادل ر -3

 یبه صورت استان تیپنجاه هزار نفر جمع ریز یشهرها یآبرسان عیشبکه توز
کشور به  ییروستا یهاراه ملیاحداث و تک ی( دالر برا111/111/511) ونیلیم ستیدو یالیمعادل ر -7

 یصورت استان
 تیبا اولو یمارستانیب یهاطرح لیتکم ی( دالر برا111/111/511) ونیلیم ستیدو یالیمعادل ر -2

 یو پرداخت بده یراه نیب یها( و اورژانسCCU) وی. ی. سی( و سICUH) وی. ی. سیا یهاتخت
 یخدمات درمان مهیدولت به ب

قانون الزام دولت به جبران  یهاطرح لیتکم ی( دالر برا111/111/511) ونیلیم ستیدو یالیمعادل ر -6
 کشور افتهینها و مناطق توسعهاستان یهایماندگعقب

مدارس فرسوده کشور  یو بازساز ینوساز ی( دالر برا111/111/511) ونیلیم ستیدو یالیمعادل ر -5
 از زلزله یمقابله با خطرات ناش یبرا شرفتهیپ یساختمان یهاستمیبا س

به صورت  هایاریده تیروستاها و تقو یبهساز ی( دالر برا111/111/111) ونیلیم کصدی یالیمعادل ر -8
 .یاستان

های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا شود به منظور بازپرداخت بدهیبه دولت اجازه داده می -2 تبصره
ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام  ( دالر از محل حساب ذخیره111/111/211سقف پانصد میلیون )

 چهار ماه ومذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست 
( 2( و )7های )چون تبصره»قلمداد کرد و اعالم داشت:  یقانون اساس 52اصل  ریرا مغا« انجام خواهد شد

عمومی است و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر با در الیحه دولت نبوده و موجب افزایش هزینه 
 «قانون اساسی شناخته شد. 52اصل 
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در خصوص طرح الحاق یک تبصره  59/1/1383مورخ  5158/31/83نگهبان در نظر شماره  یشورا -2
، اجتماعی و ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی5( و جدول شماره )61( قانون اصالح ماده )1به ماده )

 جلسم 59/1/1383کل کشور مصوب  1383فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اصالح قانون بودجه سال 
قانون  52نظر به اینکه مطابق اصل »دانست و اعالم کرد:  یقانون اساس 52اصل  ریرا مغا ی اسالمیشورا

انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که های قانونی که به افزایش هزینه عمومی میاساسی طرح
راین ه است، بنابنشد دامیدر آن طریق جبران آن معلوم شده باشد و در این مصوبه نسبت به جبران آن اق

، بودجه و تفسیر معموله از آن اصل 25مغایر این اصل قانون اساسی شناخته شد. و همچنین مطابق اصل 
ساالنه کل کشور و متمم آن باید از طریق دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسالمی تصویب 

 «قانون اساسی شناخته شد. 25گردد؛ لذا این مصوبه مغایر اصل 

در خصوص الیحه الحاق یک جزء  15/11/1386مورخ  57635/31/86نگهبان در نظر شماره  یشورا -6
 مجلس شورای اسالمی 5/11/1386کل کشور مصوب  1386( قانون بودجه سال 13( تبصره )به بند )ه

 1386 لسا( قانون بودجه 13( تبصره )( به شرح ذیل به بند )ه5جزء ) -ماده واحده» :داشتیکه اعالم م
وزارت نفت مکلف است  -5گردد: ( منظور می1( مذکور به عنوان جزء )کل کشور الحاق و متن بند )ه
های مرزی ( ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث جاده111/111/111/511/1یک هزار و دویست میلیارد )

ولت های دزیرساخت سعهتوها، تقویت و و ابنیه فنی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استان
الکترونیک و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. اعتبار مذکور به 

 انیشناخت و ب یقانون اساس 52اصل  ریرا مغا« باشدای و تملک دارایی قابل هزینه میصورت هزینه
 .«شدقانون اساسی شناخته  52الیحه ... مغایر اصل » داشت: 
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 منابع
 الف( كتب

، یاساس قانون هشتم و نود اصل شرح ؛یاساس قانون شرحبهادری جهرمی، محمد،  .1
 .1395تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 

 اپچ امیرکبیر، انتشارات تهران، ،بودجه و هامالیات: عمومی مالیه حسین، پیرنیا، .5

 .  1322 هشتم،
 اسالمی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاكرات مشروح صورت .3

 چاپ اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره تهران، ،5ج ،ایران

 .1365 اول،

 مرزهای تحلیل اجراء؛ و تقنین مرزهای تفکیک همکاران، و زادهفالح محمدعلی .7
 انتشار و تنقیح تدوین، معاونت: تهران ،مجریه و مقننه قوای روابط در تقنینی صالحیت

 .1391معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  مقررات و قوانین
 .1388 میزان،: تهران ،اساسی حقوق هایبایسته ابوالفضل، قاضی، .2

 ب( مقاالت
 بر تأکید با اساسی قانون 52 اصل به نگاهی» تنگستانی، محمدقاسم و محمد جاللی، .1

 ،(«هشتم دوره تا اسالمی شورای مجلس مصوبات مورد در) نگهبان شورای نظرهای و آرا
 .91-69 صص ،1393 سوم، سال ،11 شماره ،عمومی حقوق دانش فصلنامه

 محدودیت و اساسی قانون 52 اصل تحلیل و بررسی» مرندی، الهه و ولی رستمی، .5
 صص ،1392 پنجم، سال ،17 شماره ،عمومی حقوق دانش فصلنامه ،«مجلس قانونگذاری

1-51. 
در  یاسالم یمجلس شورا تیحدود صالح» ،یمحسن و محمد برزگر خسرو خواه،ینجف

 سال، 152شماره  ،بودجه و یزیربرنامه یپژوهش یعمل فصلنامه، «بودجه حهیاصالح ال

 .76-52 صص، 1393 نوزدهم،
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