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اصل  22قانون اساسی ،رسيدگی و تصویب بودجه ساالنه کشور را در صالحيت مجلس
شورای اسالمی قرار داده است .از سوی دیگر ،اصل  52قانون اساسی قانونگذاری را در صالحيت
مجلس شورای اسالمی میداند و تفویض تصویب قوانين به کميسيونهای داخلی مجلس را صرفاً
در شرایطی امکانپذیر دانسته است .پژوهش پيشرو با بهرهگيری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ
رویکردی تحليلی -توصيفی ،در مقام تبيين نسبت ميان اصول  22و  52قانون اساسی و امکانسنجی
تصویب الیحه بودجه در کميسيونهای داخلی مجلس به این نتيجه رسيد که رویکرد عدم جواز
تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بيشتری برخوردار است .دیدگاه جواز تصویب
آزمایشی بودجه ،بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانونگذاری آزمایشی»« ،استناد به عدم تحقق
ضرورت مندرج در اصل  52نسبت به قوانين بودجه»« ،استناد به استثنایی بودن تفویض
قانونگذاری و اکتفا به قدر متيقن در تفسير آن» و «تخصيص بودجه از مفاد اصل  52قانون اساسی»
استوار است و در مقابل ،دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه ،استدالل خود را بر پایه «عدم
تغایر فلسفه قانونگذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»« ،تشابه بودجه و سایر قوانين
به لحاظ اجرای آزمایشی»« ،شمول ضوابط عام و استثنایی قانونگذاری مجلس نسبت به قانون
بودجه» و «ارائه تحليلی نو عبارت از «بعضی از قوانين»» بنا نهاده است.
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مقدمه
به موجب اصل  22قانون اساسی «بودجه ساالنه کل کشور بهترتيبی که در قانون مقرر میشود ...
برای رسيدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسليم میگردد» ،اختيار «رسيدگی و تصویب
بودجه» در صالحيت «مجلس شورای اسالمی» نهاده شده است .مبتنی بر صراحت این اصل،
واگذاری این صالحيت به هر نهاد دیگری غير از مجلس شورای اسالمی مغایر با اصل  22قانون
اساسی خواهد بود و دامنه نهادی صالحيت «رسيدگی و تصویب بودجه» ،از ميان تمامی نهادهای
حاکميتی و قوای سهگانه ،محدود به «مجلس شورای اسالمی» است .بر همين اساس نيز شورای
نگهبان در نظر شماره  29/122/6222مورخ  ،1329/12/26ماده « 12اساسنامه شرکت ملی نفت
ایران» را که صالحيت بررسی و تصویب بودجه ساالنه شرکت را به مجمع عمومی واگذار کرده
بود و مقرر میداشت« :مجمع عمومی عادی در چهارچوب سياستهای وزارت نفت ،در غير
مواردی که در صالحيت مجمع عمومی فوقالعاده است ،دارای صالحيت تصميمگيری در
خصوص کليه امور شرکت از جمله موارد زیر است -1 :بررسی و تصویب خطمشی ،راهبردها،
سياستها ،برنامههای کالن و بودجه ساالنه شرکت و ضوابط اجرایی آن» ،مغایر با اصل  22قانون
اساسی اعالم کرد و اظهار داشت:

«در بند یك ماده ( ،)12این ایهام وجود دارد که تصویب بودجه نياز به تصویب مجلس شورای
اسالمی ندارد ،بنابراین مغایر اصل  22قانون اساسی شناخته شد».
از سوی دیگر ،به موجب اصل  52قانون اساسی:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست .مجلس
نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری
میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل هفتادودوم به کميسيونهای
داخلی خود تفویض کند ،در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين مینماید
بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود .همچنين
مجلس شورای اسالمی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کميسيونهای ذیربط واگذار
کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد»...
چنانکه مشاهده میشود ،هرچند براساس صدر این اصل ،مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسالمی
بوده و صالحيت آن قائم به شخص و غيرقابل تفویض به دیگری است ،اما مفاد مندرج در ادامه اصل،
دو مقوله «تصویب آزمایشی قوانين» و نيز «تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات

دولتی یا وابسته به دولت» را از آن مستثنا کرده است که مورد نخست – چنانکه در ادامه خواهد آمد-
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در تعيين دامنه نهادی صالحيت رسيدگی و تصویب بودجه مؤثر خواهد بود .براساس این استثنا،
مجلس شورای اسالمی میتواند در «موارد ضروری» صالحيت تصویب «برخی قوانين» را بهصورت
«آزمایشی» به «کميسيونهای داخلی» واگذار کند .این قوانين بهصورت «موقت» به تصویب خواهند
رسيد و «تصویب نهایی آنها با مجلس شورای اسالمی» خواهد بود.
حال آنچه در این بين اهميت مییابد ،تبيين نسبت ميان اصول  22و  52قانون اساسی از مدخل
صالحيت یا عدم صالحيت کميسيونهای داخلی مجلس در تصویب بودجه ساالنه کل کشور
است .بهعبارت دیگر ،آیا صالحيت مجلس شورای اسالمی در رسيدگی و تصویب بودجه،
«انحصاری» و «قائم به شخص» است یا مجلس میتواند به موجب اصل  52قانون اساسی ،اختيار
تصویب الیحه بودجه را به کميسيونهای داخلی خود واگذار کند و آن را بهصورت «قانون
آزمایشی» به تصویب برساند؟ آیا عنوان «بعضی از قوانين» مندرج در اصل  52بر قانون بودجه نيز
صدق میکند یا خير؟ منظور از «موارد ضروری» مندرج در اصل  52چيست و امکان تحقق آنها
نسبت به الیحه بودجه چگونه است؟
در پاسخ به پرسشهای مذکور دو فرضيه عمده مطرح است :نخست آنکه تصویب قانون بودجه
بهصورت آزمایشی امکانپذیر نيست و اصل  52قانون اساسی تنها نسبت به قوانين دارای ماهيت
دائمی مجراست نه قوانين موقتی همچون بودجه .در مقابل ،فرضيه دیگر آن است که تحقق کليه
قيود و ضوابط مندرج در اصل  52نسبت به قانون بودجه نيز امکانپذیر است و تصویب آزمایشی
این قانون در کميسيونهای داخلی مجلس مغایر با ضوابط قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نخواهد بود.
در خصوص پيشينه این پژوهش باید گفت با اینکه ابعاد و موضوعات اصول  22و  52قانون
اساسی بهصورت مجزا در کتابها و مقاالت متعددی بررسی شده ،اما موضوع پژوهش حاضر که
به بررسی تالقی این دو اصل مبنی بر امکان تصویب بودجه براساس ضوابط صدر اصل 52
میپردازد ،تاکنون توسط اندیشمندان حوزه حقوق عمومی مورد توجه و تحليل قرار نگرفته است.
از همين رو پژوهش حاضر واجد وصف نوآوری و بدیع بودن است.
نوشتار پيشرو ضمن تشریح استداللهای رویکرد عدم جواز تصویب قانون بودجه توسط
کميسيونهای داخلی مجلس (بخش نخست) و نيز استداللهای رویکرد جواز تصویب آزمایشی
1

آن (بخش دوم) ،به جمعبندی نهایی میپردازد و رویکرد مختار خود را ارائه میدهد.

 .1رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه
رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه بر چهار محور اصلی استناد به «فلسفه
قانونگذاری آزمایشی»« ،عدم تحقق «ضرورت» مندرج در اصل  52نسبت به قوانين بودجه»،
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«استثنایی بودن تفویض قانونگذاری و اکتفا به قدر متيقن در تفسير آن» و «خروج تخصصی
بودجه از مفاد اصل  52قانون اساسی» استوار است که در ادامه به توضيح و تبيين هریك از آنها
خواهيم پرداخت.

 .1-1فلسفه قانونگذاری آزمایشی
بر پایه این استدالل ،قوانين آزمایشی  -همچنان که از نام آنها پيداست -مبين آزمون و خطا در
امر قانونگذاری هستند .واژه ««آزمایشی» که در کتابهای لغت در معانی «آزمون ،امتحان ،ابتال»
(دهخدا« ،)33 :1352 ،سنجش و بررسی جهت ارزیابی کسی یا چيزی یا برای تشخيص مقبوليت
و اعتبار آنها» (انوری )23 :1351 ،و «تجربه و بررسی درستی یا نادرستی یك فرضيه» (اباذری
فومشی )222 :1322 ،بهکار رفته است ،معنایی قرین با فلسفه و مبنای اساسیسازی موضوع
تصویب قوانين آزمایشی در قانون اساسی را افاده میکند .بررسی فلسفه قانونگذاری آزمایشی
نشان میدهد که تصویب آزمایشی قوانين ،راهکاری برای موقعيتهای استثنایی و ضروری و
شيوهای است که از طریق آن ،اشکاالت قانون مصوب کميسيونها در دوره آزمایشی مشخص
شود تا در تصویب نهایی توسط مجلس مرتفع گردد (بهادری جهرمی و علمالهدی.)9 :1322 ،
بهعبارت دیگر در قانونگذاری آزمایشی ،قانونگذار بهجای ارزیابی پيشينی قانون ،ابتدا آن را
وضع و الزماالجرا میکند ،سپس در مدت نسبتاً کوتاهی آن را میسنجد و ارزیابی میکند و
سرانجام بههنگام اتمام دوره آزمایشی با جمعبندی تمامی مسائل و جوانب اجرای موقتی ،تکليف
را معين و حاصل آزمایش را در قانونی غيرموقت ارائه میکند (آگاه .)266 :1322 ،در واقع
قوانين آزمایشی اجرا میشوند تا در عمل ،وضعيت آنها به لحاظ کارایی و کارامدی مشخص
شود و پس از آن در صورت لزوم به تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی برسند (کاتوزیان،
.)172 :1352
بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص تصویب این اصل نيز
گویای همين مطلب است .نایبرئيس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه تصویب این
اصل بر فلسفه تصویب قوانين آزمایشی تصریح کرده و بيان میدارد:

«گاهی الیحه یا طرحی به مجلس عرضه میشود که مناسب است برای مدت کوتاهی
بهطور محدود یا غيرمحدود بهصورت آزمایشی برای مدت معين به اجرا در بياید و
مجلس طبق آن تصميم نهایی را بگيرد چون این سابقه تجربی در زندگی اجتماعی و
قانونگذاری وجود دارد این است که میگویيم «ولی در موارد ضروری  »..چون گاهی
بدون مدت بوده و فاجعهها به بار آمده است بنابراین بهصورت آزمایشی انجام میشود»
(اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی.)599 :1369 ،
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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 و آزمایشی
قوانين را در اصل  52قانون اساسی به رسميت شناخته است تا در دوره آزمایشی ،قانون مصوب
کميسيون به محك گذاشته شده و اشکاالتش مشخص شود .از سوی دیگر نيز لزوم تصویب
«نهایی» این قوانين توسط مجلس را پيشبينی کرده تا اشکاالت و ایرادات مطرحشده در دوره
آزمایشی ،در تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی مالحظه و مرتفع شود.
در همين زمينه نيز ماده  163قانون «آیيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی» مصوب 1372/1/22
با اصالحات بعدی آن ،قوانين قابل ارجاع به کميسيونهای مجلس را محدود به قوانينی دانسته
است که جنبه «دائمی» دارند و بدینترتيب مفهوم عبارت «بعضی از قوانين» مندرج در اصل 52
را به «قوانينی که جنبه دائمی» دارند تعبير کرده است .این ماده مقرر میدارد:

«در مواردى که مجلس ضرورى تشخيص دهد ،طبق اصل  52قانون اساسى اختيار
تصویب آزمایشى بعضى از قوانين را که جنبه دائمى دارند به کميسيونهاى خود و
تصویب دائمى اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را به
کميسيونهاى خود یا به دولت تفویض مىکند».
خالصه آنکه اوالً مطابق با اصل  52قانون اساسی ،تصویب تمامی لوایح و طرحهای قانونی ،قابل
واگذاری به کميسيونهای داخلی مجلس نيست و این سازوکار صرفاً محدود به «بعضی از»
طرحها و لوایح است؛ ثانياً منظور از «بعضی» در این اصل ،قوانينی است که ماهيت غيرموقت و
دائمی دارند و سنجش و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها در دورانی که بهصورت آزمایشی اجرا
میشوند ،امکانپذیر باشد .بر همين اساس ،ازآنجا که از یك سو قانون بودجه ،ماهيتاً جنبه
پيشبينی دارد و از سوی دیگر در بازه زمانی یکساله به اجرا درمیآید ،تبيين صحيح نقاط ضعف
و قوت آن منوط به اجرای کامل این قانون در بازه زمانی یکساله خواهد بود و پس از عينيت
یافتن درآمدها و هزینهها و اجرای کامل قانون بودجه میتوان قضاوت صحيحی از نقاط ضعف و
قوت آن بهدست آورد .ازآنجا که با اجرای آزمایشیِ چنين قانونی با مختصات مذکور ،تعيين نقاط
ضعف و قوت آن امکانپذیر نخواهد بود ،فلسفه تفویض تصویب قوانين آزمایشی توسط مجلس
شورای اسالمی زیر سؤال میرود و تقنين آزمایشی بودجه از سوی کميسيونهای داخلی مجلس
بیمعنا بهنظر میرسد.

 .2-1عدم تحقق «ضرورت» مندرج در اصل  58نسبت به قوانین بودجه
مستند به عبارت «در موارد ضروری» مندرج در اصل  52که مقرر میدارد« :مجلس  ...در موارد
ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای
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داخلی خود تفویض کند» ،تفویض قانونگذاری توسط مجلس به کميسيونهای داخلی تنها «در
موارد ضروری» به رسميت شناخته شده است و مجلس شورای اسالمی نمیتواند در غير از آن
موارد ،اختيار وضع بعضی قوانين را به کميسيونهای داخلی خود تفویض کند.
مسئله مهم در این آن است که مالک تشخيص «موارد ضروری» در این اصل چيست و آیا امکان
تحقق آن نسبت به بودجه ساالنه کل کشور وجود دارد یا خير؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت با
توجه به استثنایی بودن تفویض قانونگذاری به کميسيونهای داخلی ،بهنظر میرسد قدر متيقن
مفهوم «ضروری» مواردی است که بنا به دالیل موجهی ،تصویب قانون از «مجاری عادی» آن
امکانپذیر نباشد ،2چراکه موضوعاتی مانند کثرت اشتغاالت و ضيق وقت ،تخصصی بودن تقنين در
برخی حوزهها و امکان رسيدگی تخصصیتر به موضوعات ،ضرورت مدیریت صحيح زمان در
صحن علنی مجلس و کاستن از حجم طرحها و لوایح در دستور کار صحن علنی مجلس (اداره کل
امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،1369 ،ج  )599 :2موجب میشود تا
سازوکار عادی رسيدگی به طرحها و لوایح برای تصویب دائمی همه قوانين فراهم نباشد.
با توجه به اینکه هم به لحاظ زمانی مهلت کافی برای رسيدگی به الیحه بودجه در نظر گرفته
شده و هم الزامات رسيدگی تخصصی به آن با تشکيل کميسيون تلفيق تأمين شده است و حتی
اگر مجلس در موعد مقرر (پيش از پایان سال) موفق به تصویب الیحه بودجه نشود ،سازوکار
تصویب «چنددوازدهم بودجه» که همواره بهسهولت و سرعت امکانپذیر است نيز پيشبينی شده
است ،در نتيجه موجبات ضروری تلقی شدن تصویب بودجه منتفی خواهد بود و این دو مجرای
قانونی مانع از شکلگيری مفهوم ضرورت و تصویب آزمایشی قانون بودجه و تمسك به اصل
 52قانون اساسی خواهند شد.

 .3-1استثنایی بودن تفویض قانونگذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن
مطابق این دیدگاه ،تفویض قانونگذاری به کميسيونهای داخلی مجلس ،نهتنها صرفاً محدود به
موارد «ضروری» است ،بلکه مستند به عبارت «بعضی از قوانين» مندرج در اصل  ،52اعمال چنين
صالحيتی تنها نسبت به «بعضی از» مواردی که ضروری تشخيص داده میشوند ،امکانپذیر
خواهد بود .چنانکه اصل  52مقرر میدارد:

« ...ولی در موارد ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل
هفتادودوم به کميسيونهای داخلی خود تفویض کند»...
بهعبارت دیگر ،گستره تفویض تصویب قانونگذاری در دو مرحله مقيد شده است :نخست
«احراز ضرورت» و دوم «عدم شمول نسبت به تمامی قوانين ضروری» .در حقيقت صرف
ضروری بودن یك موضوع ،جواز تفویض تصویب آن به کميسيونهای داخلی را سبب نخواهد
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شد و تصویب تمامی موارد ضروری را نمیتوان به کميسيونهای داخلی مجلس ارجاع داد .بر
همين اساس ،حتی اگر استدالل دوم مخالفان مبنی بر «عدم تحقق «ضرورت» مندرج در اصل 52
نسبت به قوانين بودجه» مورد پذیرش قرار نگيرد ،وفق نص اصل  52امکان تفویض قانونگذاری
تنها نسبت به بعضی از «موارد ضروری» مجاز خواهد بود نه همه موارد ضروری.
شکل زیر نشان میدهد که مجرای تصویب یك قانون آزمایشی تا چه اندازه محدود ،مضيق و
استثنایی است؛ ازاینرو «استثنایی بودن قانونگذاری تفویضی به کميسيونهای داخلی» و نيز
«لزوم اکتفا به قدر متيقن» ایجاب میکند که در موارد مشکوک اینچنينی ،قانونگذاری تفویضی
را مجرا ندانيم.

موضوعات قانونگذاری
موارد ضروری
مجرای
اصل 52

 .4-1تخصیص بودجه از مفاد اصل  58قانون اساسی
براساس این استدالل ،قانونگذار اساسی در اصول  923 ،322و  222قانون اساسی ،بهطور خاص
در مقام تعيين ضوابط و قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر تدوین ،اجرا و نظارت بر سند بودجه
برآمده است ،بهگونهای که در کنار تعيين ضوابط ماهوی مانند ماهيت بودجهای ،ساالنه بودن
بودجه و تعيين اصول حاکم بر بودجهریزی ،فرایند شکلی مشخصی را نيز برای تهيه ،تصویب و
نظارت بر آن تعيين کرده است .بدینترتيب آنچه مربوط به الزامات ،اصول و بایستههای مربوط
به بودجهریزی است ،بهنحوی جامع در اصول  23 ،22و  22قانون اساسی پيشبينی شده و بر این
اساس ،بودجه واجد وضع خاصی شده است .از طرف دیگر ،قانونگذار اساسی طی اصول  71تا
 52قانون اساسی در مقام تعيين اصول ،ضوابط و فرایندهای حاکم بر قانونگذاری مجلس شورای
اسالمی برآمده است .بر همين اساس ،صالحيت عام قانونگذاری مجلس شورای اسالمی و
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اصول ،ضوابط و فرایندهای حاکم بر این صالحيت و همچنين استثنائات حاکم بر صالحيت عام
قانونگذاری – از جمله اصل  -52و نيز ضوابط این استثنائات در چارچوب اصول  71تا 52
قانون اساسی معنا میشود و از همين رو قابل تعميم به ضوابط قانونگذاری در موضوعات خاص
از جمله اصل  22قانون اساسی نخواهد بود.
در همين زمينه ،موضوع اصل  52قانون اساسی که مبتنی بر برخی ضرورتها و با تعيين حدود و
چارچوبهایی به مجلس شورای اسالمی این اختيار را داده است که بتواند صالحيت تقنينی خود
را بهصورت استثنایی و با رعایت شرایط به کميسيونهای داخلی خود واگذار کند ،در چارچوب
اصل  71قانون اساسی 6که بر صالحيت عمومی مجلس در خصوص قانونگذار در همه
موضوعات داللت دارد .ازاینرو موضوع صدر اصل  52قانون اساسی و امکان تفویض تصویب
برخی قوانين آزمایشی به کميسيونهای داخلی ،از طریق اصول مربوط به بودجه که بایستهها و
الزامات حاکم بر تهيه و تصویب بودجه را بهصورت مجزا تعيين کردهاند ،تخصيص خورده است.
با این حال چنين ادعایی بهسادگی قابل پذیرش نيست؛ چراکه مفاد صدر اصل  52قانون اساسی
ناظر بر صالحيت عامی است که در اصل  71برای مجلس شورای اسالمی به رسميت شناخته شده
است و تمامی مواردی که همچون بودجه ،ذیل صالحيت تقنينی مجلس و اصل  71قانون اساسی

تعریف میشوند – مشروط به برخورداری از سایر شرایط -مشمول مفاد اصل  52نيز قرار خواهند
گرفت .بنابراین خروج بودجه از اصل  52قانون اساسی نه بهدليل تخصيص آن از اصل مذکور ،که
بهسبب عدم تحقق شرایط مربوط به تصویب قوانين آزمایشی بر قانون بودجه است.

 .2رویکرد جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه
رویکرد جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه بر چهار محور اصلی استناد به «عدم تغایر فلسفه
قانونگذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»« ،شمول ضوابط عام و استثنایی
قانونگذاری مجلس نسبت به قانون بودجه»« ،تشابه بودجه و سایر قوانين به لحاظ اجرای
آزمایشی» و «تحليل عبارت بعضی از قوانين» استوار است که در ادامه به توضيح و تبيين هریك
از آنها میپردازیم.

 .1-2عدم تغایر فلسفه قانونگذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه
«دائمی بودن» جزء ذات و بخشی تفکيكناپذیر از هر قانون بهشمار میآید .قانونگذاران با این
ادعا که بهترین قانونِ ممکن را در ظرف زمانی و مکانی خود به تصویب رساندهاند ،اجرای هيچ
قانونی را محدود به بازه زمانی موقت نمیکنند؛ چراکه تصویب موقت یك قانون ،نقض ادعای
ایشان مبنی بر وضع قانون بهينه در ظرف زمانی و مکانی مربوط خواهد بود.
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بر پایه همين استدالل ،تعيين بازه زمانی یکساله نسبت به قانون بودجه نيز به معنای تغيير ماهيت
دائمی آن به ماهيتی موقتی نخواهد بود ،چراکه قانون بودجه هر سال ،قانونی دائمی است که
الیاالبد نسبت به وقایع مربوط به آن سال ،جاری خواهد بود و حتی سالها پس از تصویب یك
قانون بودجه نهتنها میتوان ،بلکه الزم است تا بهمنظور رفع اختالفاتِ رخداده در بازه زمانی
مربوط به آن ،قانون بودجه همان سال مالک صدور حکم قرار گيرد.
در مقام تشریح این دیدگاه باید گفت که قانون بودجه در هر نظام حقوقی از حقيقتی واحد
برخوردار است که هر سال ،جلوهای مختص شرایط و اوضاع همان سال را به منصه ظهور
میگذارد و پس از پایان آن شرایط و اوضاع ،نوبت به ظهور جلوهای جدید و متناسب با سال
جدید خواهد رسيد .به همين دليل میتوان گفت ،قانون بودجه نظام جمهوری اسالمی ایران،
قانون دائمی است که هرساله جلوهای از آن متناسب با اوضاع و احوال نظام حقوقی وضع
میشود و این جلوه ،الیاالبد در خصوص وقایع آن سال جاری خواهد بود .ازاینرو تعيين بازه
زمانی نسبت به بودجه هر سال ،نافی دائمی بودن قانون بودجه نيست.
اثر چنين دیدگاهی آن است که حتی اگر مطابق با دیدگاه مخالفان ،فلسفه قانونگذاری آزمایشی
را مختص قوانين دارای ماهيت دائمی بدانيم و قوانين موقت را از آن مستثنا کنيم ،ازآنجا که
ماهيت قانون بودجه نيز ماهيتی دائمی است ،تصویب آزمایشی آن ،مغایر اصل  52قانون اساسی
نيست .با این حال چنين ادعایی بهسادگی قابل پذیرش نيست ،چراکه چنين برداشتی از مفهوم
قانون بودجه ،اوالً برخالف نص اصل  22قانون اساسی مبنی بر ساالنه و موقتی بودن بودجه،
ماهيت آن را ماهيت دائمی بهحساب میآورد؛ ثانياً عرف اساسی شکلگرفته نسبت به بودجه در
نظم حقوقی کنونی ایران ،دائمی تلقی کردن قانون بودجه را برنمیتابد .بنابراین تصویب آزمایشی
قانون بودجه بهمثابه قانون موقتی و مدتدار ،همچنان خالف فلسفه قانونگذاری آزمایشی که
پيش از این بدان اشاره شد ،تلقی میشود.

 .2-2تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی
شاید در بادی امر این مسئله به ذهن خطور کند که چگونه میتوان قانونی را که تنها در بازه
زمانی یکساله الزماالجراست بهصورت آزمایشی به اجرا درآورد؟ چراکه اوالً قوانين را حداقل به
مدت یك سال بهصورت آزمایشی تصویب میکنند تا نقاط ضعف و قوت آن بهدرستی نمایان
شود؛ ثانياً پس از پایان مهلت آزمایش ،آن قانون را بهصورت غيرموقت و نسبت به بازهای
نامحدود به تصویب میرسانند .حال آنکه قانون بودجه را نه میتوان برای دورهای کمتر از یك
سال به تصویب رساند ،نه میتوان پس از اتمام دوره آزمایش ،بهصورت غيرموقت و نامحدود به
تصویب رساند.

07

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 32

براساس رویکرد جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه برای پاسخ به این پرسش و درک صحيح
اصول و ضوابط قانونگذاری آزمایشی الزم است تا ميان «شروط» و «لوازم» این شکل از
قانونگذاری تفکيك کرد.
منظور از «شروط» اموری است که ایجاد شدن اثر حقوقی متوقف بر وجود آنهاست .بهعبارت
دیگر ،تا چنين اموری برقرار نباشد ،تفویض قانونگذاری از سوی مجلس به کميسيونها
امکانپذیر نخواهد بود .با دقت در مفاد اصل  52قانون اساسی درمییابيم که قانونگذار اساسی،
کميسيونهای داخلی را با رعایت سه شرط «وجود ضرورت»« ،7رعایت محدودیت دامنه» 5و
«احراز اراده مجلس» 2مجاز به تصویب قانون آزمایشی دانسته است.
«لوازم» عبارت است از نتایجی که به موجب اصل  52قانون اساسی پس از تحقق شروط
ذکرشده ،نسبت به طرح یا الیحه مربوطه ایجاد خواهند شد .بهعبارت دیگر ،پس از اینکه «وجود
ضرورت»« ،رعایت محدودیت دامنه» و نيز «اراده مجلس مبنی بر تفویض اختيار تصویب» نسبت
به طرح یا الیحه مشخص و محرز شد ،سه مورد «موقتی و مدتدار بودن»« ،12تصویب توسط
کميسيون» 11و «تصویب نهایی توسط مجلس شورای اسالمی» 12بر طرح یا الیحه مذکور بار
خواهد شد.
نتيجه محوری حاصل از چنين تفکيکی آن است که اوصافی چون «موقتی بودن» یا «تصویب
نهایی قانون آزمایشی از سوی مجلس» جزء ذات قوانين آزمایشی نيستند ،بلکه نتایجیاند که
مجلس موظف است پس از تحقق شروط سهگانه پيشگفته بر آن قوانين بار کند.
بر همين اساس ،اینکه قانونی برای مدت زمانی کمتر از مدت زمان عرفیِ در نظر گرفتهشده برای
قوانين آزمایشی که معموالً بيش از یك سال است ،بهصورت موقت به تصویب برسد (برای مثال
به مدت  3یا  9ماه) ،با اوصاف ذاتی قوانين آزمایشی در تعارض نيست و به سلب وصف
آزمایشی از آن منجر نخواهد شد .چنين قانونی تنها با عرف شکلگرفته نسبت به مدت زمان
اجرای قوانين آزمایشی متفاوت است .بنابراین تصویب قانون بودجه برای مدت زمان کمتر از
یك سال و بهصورت آزمایشی ،نهتنها با عبارت «در مدتی که مجلس تعيين مینماید» مندرج در
اصل  52مغایرتی ندارد ،بلکه مشمول حکم مندرج در اصل که مقرر میدارد ...« :تصویب نهایی
آنها با مجلس خواهد بود» نيز میشود؛ چراکه عبارت «تصویب نهایی» اعم است از حالتی که
یك قانون بهصورت «دائمی» نهایی شود یا «تا پایان اسفند» آن سال .بهعبارت دیگر ،لفظ «نهایی»
مندرج در این اصل اعم از «قانون طوالنیمدت» و «قانون کوتاهمدت» است.
با این حال ،نقد وارد بر این دیدگاه آن است که از ویژگی محوری و متمایزکننده قانون بودجه
نسبت به سایر قوانين ،یعنی «تخمينی بودن بودجه» غفلت کرده است .در حقيقت ،ازآنجا که منابع
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درآمدی بودجه به مرور زمان و در طول سال حاصل میشوند ،بودجه جنبه تخمينی و برآوردی
دارد .همين مسئله سبب میشود تا تصویب آزمایشی چنين قانونی ،هدف اصلی از تصویب قوانين
آزمایشی (تشخيص نقاط ضعف و قوت یك قانون) را تأمين نکند؛ چراکه اساساً ارزیابی و
تشخيص نقاط ضعف و قوت قانون بودجه جز در پایان سال و با مشخص شدن ميزان صحت یا
نادرستی پيشبينیها ميسر نيست و در چنين مرحلهای اساساً فرصت دیگری برای اجرای آزمایشی
قانون بودجه وجود نخواهد داشت .بنابراین باید از این نظر قانون بودجه را واجد تفاوتی بنيادین با
سایر قوانين دانست که در نهایت به انتفای اجرای آزمایشی آن منجر خواهد شد.

 .3-2شمول ضوابط عام و استثنایی قانونگذاری مجلس نسبت به قانون بودجه
مطابق این استدالل ،فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران متشکل از اصول  62تا 22
در دو مبحث به قوه مقننه اختصاص یافته است .در مبحث دوم که اصول  71تا  22قانون اساسی
را شامل میشود ،در کنار ضوابط نظارت بر مصوبات مجلس ،اختيارات و صالحيتهای عام و
استثنایی مجلس شورای اسالمی در قانونگذاری بيان شده است .بر همين اساس ،هر موضوعی
که طبق اصل  71قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی به موجب صالحيت عام قانونگذاری
خود ،اختيار تصویب آن را دارد و همچنين آن دسته از قوانينی که مجلس شورای اسالمی ،اختيار
تفویض تصویب آنها را به موجب اصل  52قانون اساسی به کميسيونهای داخلی بر عهده دارد،
مشمول رعایت ضوابط ،تشریفات و محدودیتهایی است که با رعایت آنها میتوان هنجاری را
تحت عنوان «قانون» شناخت و در نتيجه آثار چنين مفهومی را در نظام حقوقی پذیرفت.
با این مقدمه ،هرچند صالحيت مجلس شورای اسالمی در تصویب بودجه ساالنه کل کشور در
اصل  22قانون اساسی آمده است ،اما ازآنجا که در این اصل ،احکام خاصی در مورد حدود
صالحيت مجلس در تصویب بودجه و فرایندها و ضوابط مربوط به آن نيامده ،ازاینرو احکامی
که قانونگذار اساسی ذیل مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی -قوه مقننه -تحت عنوان
«اختيارات و صالحيت مجلس شورای اسالمی» درباره صالحيتهای عام و استثنایی قانونگذاری
مجلس و فرایندها و محدودیتهای تصویب 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 همين اساس ،اصوالً ًعمومات احکام مربوط به این مبحث حسب
مورد شامل بودجه نيز باید دانسته شود (نجفیخواه و برزگر خسروی )39 :1323 ،که از جمله
این عمومات میتوان به استثنای ذیل اصل  52قانون اساسی در خصوص تصویب آزمایشی
قوانين اشاره کرد .البته باید توجه داشت که این استدالل ،تنها ورود قانون بودجه به دامنه گسترده
اصل  52قانون اساسی را اثبات میکند ،نه برخورداری آن از شرایط الزم برای تصویب یك قانون
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بهصورت آزمایشی را .بر همين اساس نيز بهتنهایی برای اثبات رویکرد جواز تصویب آزمایشی
قانون بودجه کافی نخواهد بود.

 .4-2تحلیل عبارت «بعضی از قوانین»
براساس آنچه بيان شد ،مخالفان ،عبارت «بعضی از قوانين» مندرج در اصل  52قانون اساسی را
در مقام تعيين حدود و چارچوب «ضرورت» تعبير کرده و بر این باور بودند که امکان تفویض
قانونگذاری در موارد ضروری صرفاً ناظر بر بعضی از قوانين با ویژگیهای بيانشده است و
امکان تفویض قانونگذاری در همه موارد ضروری وجود ندارد .این در حالی است که در مقابل،
موافقان ،عبارت «بعضی از قوانين» را دارای مفهوم دیگری میدانند .براساس نظر ایشان عبارت
«بعضی از قوانين» در مقام حدود صالحيتهای مجلس شورای اسالمی در تصویب قوانين
آزمایشی است و ارتباطی با مفهوم «ضروری» ندارد .به بيان دقيقتر ،قانونگذار اساسی با ذکر این
عبارت در اصل  52قانون اساسی در مقام بيان این موضوع است که مجلس امکان تفویض
تصویب همه قوانين را به کميسيونهای داخلی خود ندارد و صرفاً میتواند بعضی از قوانين را در
قالب آزمایشی و از طریق کميسيونهای داخلی تصویب کند و صالحيت ذیل اصل  52قانون
اساسی نمیتواند به تعطيلی قانونگذاری از طریق صحن منجر شود .بر این اساس چنانچه مجلس
در مقام تصویب قوانين ،برخی از آنها از جمله قانون بودجه را در صورت وجود ضرورت
بهصورت آزمایشی تصویب کند ،مغایر اصل  52قانون اساسی نخواهد بود.

نتیجهگیری
مطابق یافتههای پژوهش حاضر مخالفان تصویب آزمایشی بودجه معتقدند اوالً ازآنجا که
تصویب قوانين آزمایشی بر مبنای محك قانون و تشخيص ضعفهای آن بهمنظور مرتفع
ساختن آنها برای دورانی که بهصورت دائمی به تصویب خواهند رسيد ،وضع شدهاند و چنين
مبنایی نسبت به قانون بودجه منتفی است ،ثانياً با توجه به دو ظرفيت «امکان تصویب بودجه
در صحن مجلس» و «امکان تصویب چنددوازدهم بودجه» عمالً امکان وقوع ضرورت مندرج
در اصل  52وجود نخواهد داشت ،ثالثاً ازآنجا که تفویض قانونگذاری به کميسيونها جنبه
استثنایی و خالف اصل دارد و در مقام شك باید به قدر متيقن اکتفا کرد ،الزم است مانع از
تصویب آزمایشی قانون بودجه شد و رابعاً نظر به نحوه درج اصول مربوط به بودجه در قانون
اساسی که نحوه تنظيم ،وضع ،اجرا و نظارت بر آن را بهصورتی مجزا مقرر داشته و مدت
معينی برای اجرای قانون بودجه تعيين کرده و آن را ساالنه دانسته است ،بودجه واجد وضعی
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خاص و متفاوت از سایر قوانين شده است و از مفاد اصل  52تخصيص خورده است؛ بنابراین
تصویب آن بهصورت آزمایشی امکانپذیر نخواهد بود.
موافقان نيز معتقدند که اوالً بودجه قانونی دائمی از ابتدا تا انتهای دوره یك استقرار نظام
حقوقی است که هرساله جلوهای متناظر با شرایط آن سال از آن به منصه ظهور میرسد و
الیاالبد در خصوص وقایع همان سال الزماالجرا خواهد بود ،بنابراین تصویب آزمایشی آن
مغایر با فلسفه قوانين آزمایشی (محك و تشخيص نقاط ضعف قوانين) نخواهد بود؛ ثانياً به
لحاظ حقوقی اجرای بودجه آزمایشی و تصویب نهایی آن با مانعی مواجه نخواهد بود ،چراکه
تنها مدت زمان آزمایش آن کوتاهتر خواهد بود و اصل  52نيز اشارهای به دائمی بودن ندارد،
بلکه صرفاً به «نهایی شدن» تأکيد میکند؛ ثالثاً تفاوت ضوابط تشریحشده در خصوص وضع،
اجرا و نظارت بر بودجه به معنای اخراج احکام بودجه از عمومات مندرج در قانون اساسی،
نسبت به وضع و اجرا نبوده و بودجه نيز مشمول ضوابط عام قانونگذاری مجلس و استثنائات
آن (اصل  )52است؛ رابعاً عبارت «بعضی از قوانين» مندرج در اصل  52قانون اساسی در مقام
حدود صالحيتهای مجلس شورای اسالمی در تصویب قوانين آزمایشی است و ارتباطی با
مفهوم «ضروری» ندارد؛ بنابراین تصویب بودجه بهصورت آزمایشی به لحاظ حقوقی با مانعی
مواجه نخواهد بود.
با بررسی ابعاد مختلف مسئله و در مقام جمعبندی نظرهای موافقان و مخالفانِ تصویب آزمایشی
قانون بودجه در کميسيونهای داخلی مجلس میتوان گفت که از ميان ادله مخالفان ،استدالل
نخست (استناد به فلسفه قانونگذاری آزمایشی) از این نظر که مقوم به هدف و انگيزه مقنن
اساسی از تصویب اصل  52است ،استدالل دوم (استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل
 52نسبت به قوانين بودجه) بر این اساس که از قرابت بيشتری با ظاهر اصل  52برخوردار است
و نيز استدالل سوم (استناد به استثنایی بودن تفویض قانونگذاری و اکتفا به قدر متيقن در تفسير
آن) از این نظر که بر مبنای اصول تفسيری استوار شده است ،از قوت بيشتری نسبت به استدالل
موافقان برخوردار است .هرچند استدالل چهارم (تخصيص بودجه از مفاد اصل  52قانون اساسی)
 چنانکه در نظرهای موافقان نيز بدان اشاره شد -خدشهپذیر است.در مقابل ،ادله موافقان از آن نظر که در استدالل نخست (عدم تغایر فلسفه قانونگذاری
آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه) برخالف نص اصل  22و نيز واقعيت نظام حقوقی،
قانون بودجه را قانون غيرموقتی و دائمی تلقی میکند ،در استدالل دوم (تشابه بودجه و سایر
قوانين به لحاظ اجرای آزمایشی) بدون توجه به ماهيت تخمينی بودجه و نيز فلسفه وضع
قوانين آزمایشی (محك نقاط ضعف و قوت قانون) تصویب آزمایشی آن را مجاز بهحساب
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میآورد و نيز در استدالل چهارم (تحليل عبارت «بعضی از قوانين») برخالف نص اصل 52
ارتباط ميان دو عبارت «موارد ضروری» و «بعضی از قوانين» را نفی میکند ،محل ایراد است.
هرچند استدالل سوم (شمول ضوابط عام و استثنایی قانونگذاری مجلس نسبت به قانون
بودجه) تفسير قریب به صوابتری از اصول قانون اساسی را ارائه میدهد .بنابراین عدم امکان
تصویب آزمایشی بودجه در کميسيونهای داخلی مجلس ،مبتنی بر ضوابط و معيارهای حقوقی
از قوت بيشتری برخوردار است.

امکانسنجی حقوقی تصویب الیحه بودجه در کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسالمی

77

یادداشتها
 .1شایان ذکر است استداللهای تشریحشده در متن مقاله اعم است از استداللهایی که در منابع حقوقی بدانها
اشاره شده است یا استداللهایی که تا کنون در این منابع مورد اشاره قرار نگرفتهاند.
 .2شایان ذکر است که در هر مورد باید بررسی شود آیا دالیل مورد استناد برای عدم استفاده از مجاری عادی جزء دالیل
موجه به حساب میآیند یا خير؟ آیا از تمامی ظرفيتها برای بهکارگيری مجاری عادی استفاده شده است یا خير؟
 .3اصل  22قانون اساسی« :بودجه ساالنه کل کشور بهترتيبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهيه و
برای رسيدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسليم میگردد .هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب
مقرر در قانون خواهد بود».
 .4اصل  23قانون اساسی« :کليه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگيرد».
 .5اصل  22قانون اساسی« :دیوان محاسبات به کليه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و
سایر دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند بهترتيبی که قانون مقرر میدارد
رسيدگی یا حسابرسی مینماید که هيچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به
مصرف رسيده باشد .دیوان محاسبات ،حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش
تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسليم مینماید .این گزارش باید در
دسترس عموم گذاشته شود».
 .6اصل  71قانون اساسی« :مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند
قانون وضع کند».
 .7مستنبط از عبارت «در موارد ضروری» مندرج در اصل  52که توضيح آن در بخش مربوط به استدالل مخالفان گذشت.
 .8مستنبط از عبارت «بعضی از قوانين» مندرج در اصل  52که توضيح آن در بخش مربوط به استدالل مخالفان گذشت.
 .9ازآنجا که اصل  52قانون اساسی ،تصميمگيری در خصوص تفویض قانونگذاری به کميسيونهای داخلی را
منحصراً در اختيار مجلس شورای اسالمی نهاده است ،وقوع چنين تفویضی تنها زمانی امکان خواهد داشت که
چنين ارادهای در مجلس شورای اسالمی شکل بگيرد و وجود آن نيز بهنحوی احراز شود .بر همين اساس ،اوالً
هيچ نهادی غير از مجلس شورای اسالمی حق تصميمگيری در خصوص تفویض قانونگذاری را نخواهد داشت،
ثانياً الزم است تا ارادهی مجلس در این باره محرز شود.
 .11مستنبط از عبارت « ...در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين مینماید به صورت آزمایشی اجرا
میشود» مندرج در اصل  52که براساس آن ،مدت اعتبار قوانين آزمایشی محدود به بازه زمانی تعيينشده از سوی
مجلس شورای اسالمی است .حال آنکه سایر قوانين بدون محدودیت زمانی خاص تصویب میشوند و تا
هنگامیکه اصالح ،تکميل یا نسخ نشوند ،الزماالجرا هستند و بهدليل عدم تعيين زمان انقضا یا تغيير ،از آنها به
عنوان قوانين «غيرموقت» یا «دائمی» یاد شود.
 .11مستند به عبارت «ولی در موارد ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل  72به
کميسيونهای داخلی خود تفویض کند» مندرج در اصل  ،52مصوبات آزمایشی باید به تصویب کميسيون مربوطه
در مجلس شورای اسالمی برسند.
 .12ویژگی سوم قانون آزمایشی که بهتبع ویژگی نخست« -موقتی و مدتدار بودن» -معنا پيدا میکند ،لزوم
قطعيت یافتن آن است .قوانين آزمایشی صرفاً در مدت تعيينشده از سوی مجلس دارای اعتبارند و برای خارج
شدن آنها از حالت موقت به غيرموقت ،الزم است تا مجلس شورای اسالمی مستند به عبارت «و تصویب نهایی
آنها با مجلس خواهد بود» ،طبق روال معمول خود ،قانون آزمایشی را بهصورت نهایی به تصویب برساند .هرچند
در سابقه قانونگذاری ،در فاصله تصویب کميسيون تا تصویب نهایی مجلس ،تمدید چندباره زمان اجرای قوانين
آزمایشی نيز به چشم میخورد (ر.ک :روند دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری).
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مجلس شورای اسالمی ،چ اول.
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