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با تأکید بر  قانون اساسی 57اصل  نگاهی به
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 ی هشتم()در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی تا دوره
 

 **2محمدقاسم تنگستاني، *1محمد جاللي
 

 ی حقوق دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایراناستادیار دانشکده. 1

 شتي، تهران، ایراندانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه شهید به. 2
 

 82/99/9363: رشيپذ  6/7/9363: افتيدر

 چکیده
به پیشنهاد های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط یکي از محدودیت

، از 57شود. اصل ی عمومي یا کاهش درآمد عمومي منجر مياست که به افزایش هزینه هایيطرح
به  اساسي توسط شورای نگهبان است. با توجه مصوبات مجلس با قانون بررسيپراستنادترین اصول در 

ها و لوایح مشمول این اصل، اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالي دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح
 نماید. ی عمومي و طریق جبران آن، قابل بررسي ميمفهوم تقلیل درآمد عمومي یا افزایش هزینه

ها و پیشنهادهای قانوني نمایندگان که به افزایش بر اعالم مغایرت طرحالوهشورای نگهبان ع
ها منجر شده باشد، مواردی بیني محل تأمین آنی عمومي یا کاهش درآمد عمومي بدون پیشهزینه

کند نیز مورد ایراد قرار ها یا کسری درآمدها را نميافزایش هزینه« کفایت»شده بینيکه طریق پیش
تأمین منابع مالي مربوط، سبب عدم اجرای برخي از قوانین بهی عدم ست. با عنایت به تجربهداده ا

شد )مانند از محل شورای مزبور با اعالم مغایرت طرق مرسومي که در برخي پیشنهادها مطرح مي
صول ی واقعي نداشت، سعي در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اجویي و...( و جنبهصرفه

 های نظری آن داشته است.مربوط قانون اساسي و پشتوانه
بررسي نظرهای تفسیری و مشورتي و آرای شورای  تحلیلي، به-روش توصیفي این نوشتار به

 پردازد. ی هشتم قانونگذاری ميقانون اساسي تا دوره 57نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 

 .ی عموميی قانوني، هزینهمد عمومي، طرح قانوني، الیحهاختیارات تقنیني، درآ :هادواژهیکل
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 مقدمه
قانون اساسي بر صالحیت عام مجلس شورای اسالمي در قانونگذاری تأکید دارد.  51اصل 

های قانوني و پیشنهادها و اصالحاتي که طرح»قانون اساسي  57با وجود این، براساس اصل 
کنند و به تقلیل درآمد عمومي یا افزایش ميخصوص لوایح قانوني عنوان  نمایندگان در

انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران عمومي مي یهزینه
های اصل اخیر ناظر بر محدودیت«. جدید نیز معلوم شده باشد یهزینه تأمینکاهش درآمد یا 

قانوني  ییا پیشنهاد اصالح الیحه طرح قانوني یارائهنمایندگان در ابتکار قانونگذاری از طریق 
اند گونه که برخي نویسندگان بیان کردهاست و صالحیت عام مجلس در قانونگذاری را آن

 نگریبر واقعزند. منطق حاکم بر این اصل، مبتني (، تخصیص نمي141: 1931حسیني و دیگران، )
 رئیس مجلس طورکه نایبانهای مالي دولت است. همها و منابع و محدودیتو توجه به ظرفیت

فعلي( بیان داشته است:  57پیشنهادی ) 57بررسي نهایي قانون اساسي در جریان بررسي اصل 
]قوه مجریه  صورت روزانه و مستمر با مسایل درآمد و هزینه سروکار داردکسي که به آن»

تلزم این است که خواهد به قوه مجریه پیشنهادی بدهد که مساست[ بنابراین اگر قوه مقننه مي
ها را باال ببرد یا درآمدی را کم بکند، باید به او بگوید که جای خالي را از کجا پر باید هزینه

توانند بگویند ما تصویب کردیم، حاال خودت جایش را پیدا کن، این قابل عمل کند و نمي
 .(745: 2 ج، 1954، ی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمياداره« )نیست

قانون اساسي بدون تغییر ماند و تاکنون مستند بسیاری  1957در اصالحات سال  57اصل 
 شورای نگهبان در بررسي مصوبات مجلس بوده است.  هایاز نظر
 های زیر قابل طرح است:خصوص موضوع این مقاله، پرسش در

 فاً ناظر بر قوانین مالي است؟شود یا صری قوانین مي، شامل کلیه57آیا محدودیت ناشي از اصل  -
 ، منطبق با قانون اساسي است؟57کردن لوایح بودجه از مصوبات مشمول اصل  آیا خارج -
مجلس شورای اسالمي،  مانندمجریه،  یي غیر از قوهینهادها یآیا اصل مزبور شامل بودجه -

نیز ها( شهرداری مانندمجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسسات عمومي غیردولتي )
ها از آنی شود؟ آیا محدودیت ناشي از اصل مزبور مؤسسات و نهادهایي را که بودجهمي

 گیرد؟مي بر شود، نیز درمي تأمینکل کشور  یمحلي غیر از بودجه
ن پیشنهادهایي که در اجرای اصول قانون اساسي تهیه شده و غیر آن، تفکیک بیتوان آیا مي -

 ینامهآیین موجب ]قانون[های مجلس به تعداد کمیسیونتعیین  مانندل شد؟ مواردی ئقا
امور دیوان  یاداره ی(، تعیین سازمان و نحوه55داخلي مجلس شورای اسالمي )اصل 
(، و سایر امور: تعیین 74ها به موجب قانون )اصل محاسبات کشور در تهران و مراکز استان
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وارد معافیت، بخشودگي و کردن م (، وضع مالیات، مشخص199تعداد وزیران )اصل 
 (.71تخفیف مالیاتي )اصل 

خصوص  نحوی از انحا رضایت خود را درت وزیران( بهأمجریه )هی یکه قوهدرصورتي -
د، آیا محدودیت موضوع کننظر نمایندگان یا اصالحات آنان بر لوایح، مطرح  طرح مورد

 خصوص این مصوبات پابرجاست؟ در 57اصل 

شورای  هایبا تأکید بر بررسي نظر مذکورموضوع  یدر زمینهتاکنون تحقیق مستقلي 
نه در مقن یقانون اساسي و اختیارات قوه 57اصل » یه است. مقالهگرفتنگهبان انجام ن

ترین نوشتار به موضوع تحقیق است، اما از ( مرتبط1931)حسیني و دیگران، « ریزیبودجه
آوری وع نپرداخته است. روش جمعشورای نگهبان به بررسي موض هایمنظر بررسي نظر

تحلیلي است. در این نوشتار -ای و روش تحقیق، توصیفياطالعات تحقیق حاضر، کتابخانه
های شورای نگهبان از اجزای ، سپس تفاسیر و برداشتشودتبیین مي 57ابتدا مباني نظری اصل 

قلیل درآمد عمومي یا ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تاین اصل یعني طرح یهدهندتشکیل
 .شودميعمومي و طرق جبران آن بررسي  یکاهش هزینه

 مبانی نظری. 1
لوایح قانوني  یئهقانون اساسي، تا حدودی مشابه دالیل تقدم ارا 57مباني نظری اصل 

امور کشور، آشنایي با  یهمجریه در ادار یهای قانوني است. مسئولیت قوهنسبت به طرح
ترین موارد های موجود، از مهمها و ظرفیتجرایي و آگاهي از محدودیتل و مشکالت ائمسا

 (.215: 1974، قابل ذکرند )قاضي
های قانونگذار عنوان یکي از دغدغهامکان اجرای قانون به یتوان به مقولههمچنین مي

رفتن نظر گ رو، با درل پیشئاساسي تأکید کرد. قانونگذاری منطقاً با توجه به مشکالت و مسا
قوانین د. تصویب گیربندی رفع نیازها انجام ميهای موجود و در نهایت، اولویتمنابع و ظرفیت

را  ی شکست قانونگذاریهای دولت در اجرای آن، زمینهگرایانه بدون توجه به محدودیتآرمان
مقننه در فرض  یخصوص عدم مسئولیت قوه کند. تصور برخي نمایندگان مجلس درفراهم مي

 امور کشور را بر یادارهاصلي  یهمجریه که وظیف یم اجرای قانون و مسئول دانستن قوهعد
نظر و بعضاً  امکان اجرای قانون مورد عهده دارد، موجب شده تا بدون توجه به امکان یا عدم

گرچه متضمن مواد اند که کنهای قانوني طرح یبراساس برخي مالحظات، اقدام به تهیه
های دولت )از حیث منابع مالي، انساني و ...(، علت محدودیتگرایانه است، بهمطلوب و آرمان

 امکان اجرای کامل و مؤثر آن وجود ندارد. 
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مجریه است. حجم عظیمي از  یمبنای دیگر، منطق سیاستگذاری هماهنگ در قوه
کن مسئول عنوان رمجریه بهی قوه یامور کشور در مجموعه یادارههای مشيها و خطسیاست

های سیاست یهکنندکانون هماهنگ یهمثابمزبور به یشود. قوهکشور تنظیم مي یادارهدر 
های مختلف، موظف است در چارچوب اسناد قانوني باالدستي مربوط، به کشوری در عرصه

 برایامور کشور بپردازد و حسب مورد، مراتب را  یهمنظور ادارهای منسجمي بهتنظیم سیاست
-مقننه ارسال کند )سیاستگذاری تقنیني(. لزوم وجود هماهنگي در میان سیاست یید به قوهتأی

های مجریه صالحیت ابتکار پیشنهاد سیاست یهکند قوهای در حال اجرای دولت ایجاب مي
لوایح و  یها، کلیههماهنگي در اتخاذ و اجرای سیاست تأمینمنظور تقنیني را داشته باشد. به

ها و بینيمجریه که دارای بار مالي است، باید برای انجام پیش یهای قوههنامتصویب
آتي و حسب مورد پیشنهاد انجام اصالحات  یهای الزم در لوایح برنامه و بودجههماهنگي

قانون محاسبات عمومي  125 یمادهالزم، به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایي برسد )
 ت دولت(.أداخلي هی ینامهآیین 29 یماده 2 یتبصرهکشور، 
مجریه مرکز اصلي تعیین و هدایت سیاست اجرایي کشور است و بیشترین  یقوه

عهده دارد. بر همین  وسیع و گسترده بر یهای مختلف و در یک شبکهها را در زمینهمسئولیت
ور برنامه و است. در نظام حقوقي ایران، ام قوهاین  یعهده بودجه بر یالیحه یاساس، تهیه

 یبرنامه و بودجه یهکنندجمهور بوده و مقام مزبور هماهنگبودجه مستقیماً زیر نظر رئیس
 (. 209: 2 ، ج1977های قدرت عمومي است )هاشمي، دولت و سایر دستگاه

 57ها و لوایح قانونی مشمول اصل طرح. 2

گرچه مخاطب اندارد.  ن لوایح مالي و غیرمالي وجودبیدر اجرای حکم این اصل، تفاوتي 
نباید از نظر دور داشت که حجم زیادی از قوانین غیرمالي، بار  ،اصلي آن، قوانین مالي است

 ی. بنابراین فارغ از عنوان و موضوع قانون، کلیهدارندتوجهي برای دولت شایان مالي 
د عمومي های عمومي یا کاهش درآمپیشنهادهای قانوني که مستلزم افزایش یا ایجاد هزینه

قانون اساسي فرانسه )جمهوری  40 یمادهاست. ظاهراً این اصل، از  57د، مشمول اصل شو
هایي پیشنهادها و اصالحیه»مزبور  یماده( اقتباس شده است. به موجب 1377پنجم، مصوب 

ها سبب کاهش درآمد عمومي و شود، چنانچه تصویب آنکه از طرف اعضای پارلمان ارایه مي
گفتني است در این نظام نیز «. باشدای عمومي گردد، قابل پذیرش نميا افزایش هزینهایجاد و ی

طورکه از قانون اساسي همان (1)ند.داراعضای پارلمان و دولت هر دو حق ابتکار قانونگذاری 
های قانوني یا پیشنهاد طرح یهشود، در این نظام محدودیت مزبور بر کلیفرانسه نیز استنباط مي
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ای و غیر آن وارد شده است. البته حي بر لوایح دولت، اعم از مالي و غیرمالي، بودجهاصال
در راستای حفظ توازن اغلب ها محدودیت یادشده را صرفاً ناظر بر لوایح بودجه و برخي نظام

-قانون اساسي ایتالیا در این زمینه مقرر مي 71اند. اصل ها و درآمدهای عمومي دانستههزینه

گردد، های مالي را که از طرف دولت ارایه ميمجالس هر سال بودجه و صورتحساب»دارد: 
-های جدیدی را وضع یا هزینهتواند مالیاتکنندۀ بودجه نميکند. ... قانون تصویبتصویب مي

های جدید یا افزایش هزینه گردد، های جدیدی را ایجاد نماید. هرگاه قانوني که باعث هزینه
 (2)«.]جبران[ با آنها را نیز تصریح نماید باید طرق مقابله

با  1953داخلي مجلس شورای اسالمي )مصوب  ینامهقانون آیین 144 یمادهدر  57اصل 
مجلس مکلف است وصول کلیه  رئیس»اصالحات بعدی( نمود داشته است. براساس این ماده 

قانون اساسي در  57شود، با رعایت اصل ها و لوایح عادی را که به مجلس تقدیم ميطرح
 همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعالم نموده و همزمان موضوع را به کمیسیون

 «.مربوط ارجاع کند
مورخ  7733 یمشورتي شماره ی، شورای نگهبان در نظریه57با وجود اطالق اصل 

ان در الیحه بودجه قانون اساسي ناظر به پیشنهادهای نمایندگ 57اصل »بیان داشته:  5/12/1954
 (. این نظر ظاهراً بر115: 1931مقررات،  و قوانین انتشار و تنقیح تدوین، )معاونت« باشدنمي

عنوان یکي از لوایح قانوني داخل در بودجه نیز به یزیرا الیحه ،خالف اطالق اصل مزبور است
قانون  175 یادهم 1 یتبصرهحکم این اصل است. در اینجا الزم است به محدودیت مقرر در 

داخلي مجلس شورای اسالمي اشاره کرد که در مورد تصویب بودجه در مجلس  ینامهآیین
ها در زمان در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون» :دارداشعار مي

باشد. مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى
پیشنهادهایي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد، قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایي که 
مازاد بر سرجمع نباشد، زماني قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. 

بدین ترتیب، در سطح قوانین عادی  .«جلسه خواهد بودتشخیص موارد مذکور با رئیس
بودجه قرار داده شده است.  ییشنهادهای اصالحي نمایندگان بر الیحههایي بر پمحدودیت

مجریه بعضاً نسبت به تغییرات واردشده بر لوایح بودجه معترض بوده و آن را از  یالبته قوه
جمهور )وقت( در علل عدم اجرای کامل قوانین مزبور دانسته است. در آخرین مورد، رئیس

ریزی و نظارت راهبردی کل کشور به معاونت )وقت( برنامه 1932سال  یابالغ قانون بودجه
]با توجه به[ »... نویسد: مي 25/09/1932مورخ  55175 یشماره یجمهور در نامهرئیس

عمل تغییرات وسیعي که از سوی مجلس شورای اسالمي در الیحه بودجه تقدیمي دولت به
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و در ادامه به ....« الت اساسي شده است آمده ... عمالً شاکلۀ الیحۀ مذکور دچار تغییر و تحو
ایجاد »کند: بودجه اشاره مي یبرخي از موارد مغایر قانون اساسي در بررسي و تصویب الیحه

 -نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن الوصول و درمیلیارد ریال منابع مشکوک 132000
در انتهای این نامه، ...«.  میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و 40000کاهش حداقل 

منظور جلوگیری از بروز مشکالت مزبور به یبر لزوم اتخاذ تدابیر کافي در اجرای قانون بودجه
ه در این الیحه، گرفتعلت تغییرات انجامبه (9)به اقتصاد کشور و مردم تأکید شده است. و آسیب

 اشاره کرده است.  صورت ضمني به عدم اجرای کامل قانون بودجهجمهور بهرئیس
تفسیری  یشود؟ نظریهها نیز ميعالي استان های شورایشامل طرح 57آیا حکم اصل 

گونه را شامل این 57شورای نگهبان حکم اصل  1/4/1977مورخ  17771/90/77 یشماره
 مجریه،ی پیشنهاد قانوني توسط شورای مزبور به قوه یارائهدر صورت  (4)داند.ها نیز ميطرح

قانوني به مجلس  یت وزیران در قالب الیحهأمراتب در نهایت پس از بررسي و تصویب در هی
دلیل مجریه( بهی پیشنهاد مزبور به قوه یارائهشود. این امر )شورای اسالمي ارسال مي

اجرای آن، پس از  برایمجریه و تدارک تمهیدات الزم ی سازی پیشنهاد مربوط در قوههماهنگ
ها و سایر نهادهای های مزبور برای شهرداریر مجلس است. البته چنانچه طرحتصویب د

بر آن چنانکه در ادامه خواهیم دید،  57عمومي یا خصوصي ایجاد هزینه کند، شمول اصل 
 رسد.نظر ميمحل ایراد به

ي از حقوق ملت دانسته شده )مثل اصول یکه در قانون اساسي، جز خصوص مواردی در
یا اخذ « قانون»موجب قانون اساسي، تصویب  صل سوم( و همچنین مواردی که بهمندرج در ف

)تشکیل و وظایف و  5مجلس الزم دانسته شده و دارای بار مالي است، مثل اصول  یمصوبه
)دادن  70)موارد معافیت، بخشودگي و تخفیف مالیاتي( و  71اختیارات شوراهای اسالمي(، 

ها حاکم است. در بر آن 57یا خارجي از طرف دولت(، اصل  های بالعوض داخليوام یا کمک
این موارد صرفاً تصویب قانون یا به تصویب مجلس شورای اسالمي رسیدن، مورد نظر 

ابتکار تصویب این موارد با طرح  یارائهقانونگذار اساسي بوده است و این امر تالزمي با 
 52 یماده 1 یتبصرهیشنهاد نمایندگان بر پیشنهادی نمایندگان مجلس ندارد. برای مثال، در پ

ده بود مالیات بر فروش خودروهای شتنظیم بخشي از مقررات مالي دولت، مقرر  یالیحه
گیری در مورد وضع، لغو یا تخفیف حذف شود. با اینکه تصمیم 1971سواری از ابتدای سال 
د، شورای نگهبان پیشنهاد رگیقانون اساسي به موجب قانون انجام مي 71مالیاتي براساس اصل 

مورخ  9200/21/70ی ی شمارهنظریهاعالم کرد ) 57مغایر اصل یادشدۀ نمایندگان مجلس را 
مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمي ، 15/11/1970
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 (7).(247: 1972دوم،  ی ششم، سالدوره
مقننه بوده و انجام  یهای اساسي قوهفعالیتکه طبق قانون اساسي مرتبط با انجام  مواردی

و  74دیوان محاسبات کشور )اصول  یادارهتشکیل و  مانندآن مستلزم تصویب قانون است، 
ساماندهي امور تقنیني، بعید است که  یداخلي مجلس و نحوه ینامه( یا تصویب قانون آیین77
حال، در داشتن بار مالي برخي از این ای در این موارد تهیه کند. در هر مجریه الیحه یقوه

طرح قانوني  یارائه. از سویي، اجرای قانون اساسي در این موارد مستلزم ی نیستموارد تردید
، الزم است نمایندگان در پیشنهاد 57حکم مندرج در اصل  تأمینرسد برای نظر مياست. به

، تفاوتي با سایر نظرند و از این بیني کنهای ناشي از اجرای آن را پیشهزینه تأمینخود محل 
 های قانوني ندارد.طرح

اعالم  57های دیوان محاسبات را مشمول اصل های مربوط به فعالیتشورای نگهبان، هزینه
-کرده است. در طرح الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور، مقرر شده بود دیوان مي

اعالم شد و  57ه کند. این مورد مغایر اصل تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاد
در حدود  مجلس بدین ترتیب اصالح و تأیید شد: دیوان محاسبات کشور یدر نهایت مصوبه

از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده کند )ن.ش. تواند اعتبارات مصوب مي
 .(257-255: 1972سال دوم،  ،ششم یدوره ،2/2/1971م.  200/90/71

داخلي مجلس شورای  ینامه( از قانون آیین59 یمادهالح موادی )اصالح در طرح اص
ن خود، اسالمي، مقرر شده بود برای ایفای بهتر وظایف نمایندگي و ارتباط نمایندگان با موکال

های اجرایي و رسمي باید فضا و امکانات الزم را در اختیار نمایندگان قرار دهند. دستگاه
ف شده بود تشکیالت مناسب را برای تدوین، نگارش و ویرایش ت رئیسه مکلأهمچنین هی

وارد  57ها و لوایح ایجاد کند. شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل ادبي و حقوقي طرح
مجلس بدین  ی(. مصوبه202: 1932 هشتم، یدوره، 3/7/1975م.  27343/90/75کرد )ن.ش. 

البته در هر «. نسبت به موارد مزبور اقدام کند اندتوميهیأت رئیسه »ترتیب اصالح و تأیید شد: 
 بیني شود.مجلس پیش یسالیانه یحال اعتبارات مورد نیاز باید در پیشنهاد بودجه

مانند تصویب خود قانون، در صورت داشتن بار مالي باید  طرح تمدید قانون نیز به یارائه
تمدید قانون استفاده از تسهیالت  های مورد نیاز آن باشد. طرحمتضمن طریق جبران هزینه

ونقل ریلي و عمومي شهرها با ایراد مزبور از سوی شورای ارزی برای حمل یحساب ذخیره
 .(379: 1932 هشتم، یدوره ،7/12/1973م.  41457/90/73نگهبان مواجه شد )ن.ش. 

 ن مراد مقنن،است. اگر بیا 57طرح تفسیر قانون نیز اگر متضمن قانونگذاری باشد، مشمول اصل 
جدیدی را ایجاد کند، در شمول محدودیت یادشده تردیدی نیست. شورای نگهبان بر  یهزینه
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قانون تنظیم بخشي از مقررات تسهیل  10و  3قانون اصالح مواد  یطرح دوفوریتي استفساریه
 و اجتماعي اقتصادی، یتوسعه سوم یقانون برنامه 119 یمادهنوسازی صنایع کشور و اصالح 

بر اینکه این طرح نوعي قانونگذاری اسالمي ایران، ایرادی مطرح کرد مبني جمهوری فرهنگي
و در نتیجه  شودميعمومي  یاست و نه تفسیر. از نظر شورا طرح مزبور موجب افزایش هزینه

 (.1059هفتم،  یدوره ،20/10/1975م.  24541/90/75تشخیص داده شد )ن.ش.  57مغایر اصل 

 عمومی یدرآمد و هزینه یهو گسترمفهوم . 3

پیشنهادهایي است که موجب کاهش درآمد عمومي یا افزایش  رصرفاً ناظر ب 57اصل 
عمومي  یتردید پیشنهادی که موجب افزایش درآمد عمومي یا کاهش هزینهد. بيشوعمومي 

یش صورت همزمان موجب افزاشود، مشمول حکم این اصل نیست. در فرضي که پیشنهادی به
رسد در صورت برابری )نسبي( هزینه نظر ميعمومي شود، به یدرآمد عمومي و کاهش هزینه

و درآمد ایجادشده، مشمول محدودیت مندرج در این اصل نیست. شورای نگهبان حسب 
 تواند درقانون یادشده، مي 57پاسداری از قانون اساسي و مشخصاً در اینجا اصل  یوظیفه

ها با مربوط با قانون اساسي، برابری )نسبي( ایجاد هزینه یبهخصوص عدم مغایرت مصو
 .کنددرآمدها را بررسي 

کاررفته در اصل یادشده، این است که هخصوص مفهوم الفاظ ب مورد بعدی قابل بررسي در
عمومي و درآمد عمومي چیست؟ آیا شامل هزینه و درآمد  یدر هزینه« عمومي»منظور از 

 یرسد درآمد و هزینهنظر ميشود؟ به)اعم از دولتي و غیردولتي( مي نهادهای عمومي یکلیه
 یطور کلي، هزینهعمومي پیوند ناگسستني با قانون بودجه و اصل توازن بودجه داشته باشد. به

های قانوني عمومي ناظر بر بهای کاال و خدماتي است که دولت برای انجام وظایف و فعالیت
(. در هر حال، بدیهي است درآمد عمومي مندرج در 94: 1930ي، کند )رستمخود پرداخت مي

-عمومي و تعریف یتر از درآمد عمومي مصطلح در حقوق مالیهقانون اساسي، موسع 57اصل 

و شامل درآمد اختصاصي دستگاه  استقانون محاسبات عمومي کشور  10 یشده در ماده
شود. شورای نگهبان در های عمومي مينههزی تأمینطرق و منابع  یطور کلي کلیهدولتي و به

و آن را حتي شامل است ه کرده ئخود عمالً تفسیر موسعي از هزینه و درآمد عمومي ارا یرویه
داند. آیا هر کاهش یا افزایش های عمومي نیز ميهای درآمدزایي دستگاهاز بین رفتن فرصت

رای بسیاری از قوانین و مقررات است؟ شایان ذکر است اج 57ای، مشمول اصل درآمد و هزینه
 ررسد کاهش یا افزایش صرفاً ناظر بنظر ميپذیر نیست. بهولو غیرمالي بدون انجام هزینه امکان

 رغم استفاده از منابع و امکانات موجود خود نتواند بدون اختصاصِمواردی است که دولت به
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 آن برآید.  یجدید از عهده یهزینه
( 90 یمادهصدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران ) یادارهنون به موجب طرح اصالح قا

نفع، توضیحات و پاسخ سازمان صدا و سیما مکلف شده بود در موارد الزم به درخواست ذی
د. این مقرره از کنصورت مجاني پخش برابر مدت زمان مطلب اصلي به آنان را حداکثر تا دو

بیان شد )ن.ش.  57لقي و خالف اصل عمومي ت یدید شورای نگهبان مستلزم هزینه
(. این تلقي در صورتي 955: 1972 دوم، سال ،ششم یدوره ،9/5/1971م.  1401/90/71

های بازرگاني و در نتیجه، نمود که تمامي زمان پخش صدا و سیما به پخش آگهيدرست مي
 ایجاد مستمر درآمد عمومي اختصاص یافته باشد. 

ها، به نیروهای مسلح در ازای تملک اراضي در اختیار آن همچنین واگذاری زمین بالعوض
فروش و انتقال  یالیحه 7 یمادهعمومي تلقي شده است. به موجب  یموجب ایجاد هزینه

ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، وزارت جهاد کشاورزی باید پادگان
صورت بالعوض و بیش از قیمت ل اولیه بهزمین مناسب جایگزین را به میزان دو برابر مح

ها قرار دهد. شورا در ایراد خود بر این ماده، واگذاری بالعوض کارشناسي، در اختیار پادگان
م.  99597/90/77زمین به نیروهای مسلح را موجب کاهش درآمد عمومي دانسته است )ن.ش. 

نیروهای مسلح نیز بخشي از (. این در حالي است که 127: 1932 هشتم، یدوره ،15/4/1977
بر شود. افزونکل کشور درج مي یها نیز در قانون بودجهآن یند که بودجهانهادهای عمومي

 ها بوده است.این، واگذاری زمین به نیروهای مسلح در مقابل تملک زمین آن
ي جدید از منظر شورای نگهبان، تابع قانون عام استخدام ییکي از مصادیق ایجاد هزینه

ي، کارکنان گمرک کامور گمر یکردن روابط استخدامي بخشي از کارکنان دولت است. الیحه
دلیل (. این مقرره به4 یده بود )بند پ مادهکررا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 

خصوص پرداخت حقوق پرسنلي، موجب افزایش  در کهای سازمان گمرافزایش هزینه
د بار مالي ناشي از شد ایراد شورا قرار گرفت. در نهایت مقرر عمومي تلقي شد و مور یهزینه

. م 49352/90/30شود )ن.ش. اجرای قانون مزبور از محل درآمدهای حاصل از آن قانون تأمین 
(. این در حالي است که مشخص نیست قانون مزبور 529: 1932 هشتم، یدوره ،5/5/1930

 ه دارد. همراچه منابع مشخص مالي را برای دولت به
خصوص طرح دیپلم فني شناختن مدرک تحصیلي  نظر خود در شورای نگهبان در اظهار

کردن و  التحصیالن آموزشگاه بهدار روستایي، بیان داشته است معادل دیپلم فني تلقيفارغ
تحصیل در  یامکان ادامه مانندالتحصیالن مزبور از مزایای دیپلم )برخوردار دانستن فارغ

سوم،  یدوره ،15/5/1950م.  1730)ن.ش.  شودميعمومي  یوجب افزایش هزینهدانشگاه( م



 

 
 91/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

72 

 ی تحصیل و از جهت دارا بودندر این طرح، امکان ادامه« مزایا»(. منظور از 411: 1977
د؛ شوعمومي  یرسد موجب افزایش هزینهنظر نميمدرک تحصیلي دیپلم است. در نتیجه به

مدرک دیپلم موجب  یارائهیادشده مستخدم دولت باشند و  التحصیالنکه فارغمگر درصورتي
 ها شود.افزایش حقوق آن

عمومي دانسته شده است.  یایجاد شورای اداری و دبیرخانه موجب ایجاد یا افزایش هزینه
تشکیل شوراهای  ،در طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصالح شوراهای عالي، شورای نگهبان

بیان داشت )ن.ش.  57و آن را خالف اصل کرد ای بار مالي اعالم داررا مذکور در طرح مزبور 
(. البته در این موارد باید میان ایجاد و 1073 هفتم، یدوره ،11/11/1975م.  24321/90/75

که رسد، درحالينظر ميبه 57تشکیل تمایز قائل شد. مورد نخست مشمول اصل  یاجازه
فوریتي الحاق یک امد. همچنین شورا در بررسي طرح سهانجایجاد لزوماً به ایجاد نمي یاجازه

ای در مجمع قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي، تشکیل دبیرخانه 72 یمادهتبصره به 
م.  2577/21/70اعالم کرد )ن.ش.  112و  57تشخیص مصلحت نظام را مغایر اصول 

ر است با عنایت به درج ذک شایان(. در این مورد 475-477: 1972 ششم، یدوره ،23/7/197
کل کشور،  یساالنه یبودجه یمجمع و همچنین شورای نگهبان در الیحه یبودجه

د، مشمول اصل شوها ها یا کاهش درآمدهای آنپیشنهادهای قانوني که متضمن افزایش هزینه
( 10/05/1952)مصوب  قانون مقررات مالي شورای نگهبان 1 یمادهاست. براساس  57

مذکور  امور مالي شورای یوسیلهبهشورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه  یبودجه
 یدر الیحه د تا عیناًشوپیشنهاد مي تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه

قانون  55 یمادهقانون شمول  2 یمادههمچنین براساس  د.شوکل کشور منظور  یبودجه
)مصوب  آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات ماليمحاسبات عمومي کشور 

پس از  مالي مجمع تهیه و هزینه امور ،مجمع به تفکیک برنامه و مواد یبودجه(، 7/12/1955
گرچه در عمل، قوانین مزبور بعضاً ا د.شومي یید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهادأت

 نحو کامل اجرایي نشده است.به
شود کل کشور قید نمي یها در قانون بودجهآن یادهای عمومي که بودجهخصوص نه در

ها ندارد، مسئله متفاوت و خرج آنطور کلي، مجلس نقشي در بررسي و تصویب دخل و به
ای اشاره کرد. با ها و نهادهای حرفهتوان به شهرداریاین نهادها مي یجمله رسد. ازنظر ميبه

رسد نظر ميکل کشور، به یها در قانون بودجهو خرج آنخل توجه به عدم درج حساب د
شود. در برخي نظرهای شورا، ایجاد دبیرخانه در شهرداری، گونه نهادها نميشامل این 57حکم اصل 

به موجب  ی عمومي تلقي نشده است. در خصوص تهیه و تصویب طرح تفصیلي شهریهزینهایجاد 
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بیني شده شورای عالي شهرسازی و معماری ایران پیشقانون تأسیس  7 یمادهطرح اصالح 
، پس از داردهای تفصیلي که بار مالي مستقیم برای شهرداری بود که آن قسمت از نقشه

کمیسیون  یپذیر است. همچنین مقرر شده بود دبیرخانهتصویب شورای اسالمي آن شهر امکان
مورد  57اصل  نظراز  مذکور یمادهشود. کل مربوط در سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل 

(. 414: 1932 هشتم، یدوره، 15/12/1975م.  91735/90/75ایراد شورا قرار گرفت )ن.ش. 
کمیسیون به شهرداری تهران انتقال  یاول در اصالحات حذف شد و محل دبیرخانه یجمله

اگر بار مالي  مزبور مورد تأیید شورا قرار گرفت. ییافت. پس از اعمال این اصالحات، مصوبه
های تفصیلي برای شهرداری، بدون تعیین طریق جبران آن مغایر اصل ناشي از تصویب نقشه

عمومي محسوب  یاست، در مقابل چرا تأسیس دبیرخانه در شهرداری تهران، ایجاد هزینه 57
 شود؟نمي

 خود، تشکیل دبیرخانه در شهرداری را موجب هایشورای نگهبان در برخي دیگر از نظر
ت منصفه، پیشنهاد نمایندگان مبني أعمومي تلقي کرده است. در طرح تشکیل هی یایجاد هزینه

ت منصفه با بودجه و امکانات شورای شهر مرکز استان تشکیل شود، أهی یبر اینکه دبیرخانه
(. 997: 1972ششم،  یدوره ،17/10/197م.  9090/21/70اعالم شد )ن.ش.  57مغایر اصل 

شود. این در  تأمینهای اهدایي آن از محل کمک یمزبور اصالح و مقرر شد بودجه یمصوبه
های مزبور از محل کمک یمنابع مورد نیاز برای تشکیل دبیرخانه تأمینحالي است که در 

طرح ساماندهي و حمایت از مشاغل  11 یمادهمردمي، تردید جدی وجود دارد. همچنین 
 یهای مناسبي را برای عرضهند مکاناها مکلفشهرداری یخانگي مقرر کرده بود کلیه
بیني کنند. شوراهای اسالمي شهر نیز مکلف شده بودند پیش تأمینمحصوالت صاحبان مشاغل 

 یبیني این امر در بودجهها انجام دهند. تکلیف شورای شهر به پیشآن یالزم را در بودجه
 یدوره ،1973/ 4/2م.  97097/90/73تشخیص داده شد )ن.ش.  57شهرداری، خالف اصل 

اگر امر یادشده  شداما معلوم ن ،مزبور تأیید شد ی(. با حذف این قید، مصوبه452: 1932 هشتم،
 12مزبور چگونه باید جبران شود؟ براساس بند  یکند، هزینهبرای شهرداری ایجاد هزینه مي

مي کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسال 51 یماده
شهرداری و  ی(، تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفریغ ساالنه1/9/1957)مصوب 

ها و همچنین مالي شهرداری ینامههای وابسته به شهرداری با رعایت آیینمؤسسات و شرکت
ین اساس، شوراهای اسالمي شهر است. بر ا یعهده شورای شهر بر یساالنه یتصویب بودجه

 کل کشور تهیه یساالنه یبودجه یها در نظامي مستقل از الیحههای شوراها و شهرداریهزینه
 رسد.و به تصویب مي شودمي
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 عمومی یجبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه یطریق و نحوه. 4

نانچه ل شد. چئند، تمایز قادار ن مصوباتي که بار مالي دفعي و مستمربیدر این قسمت باید 
پیشنهاد قانوني اثر مالي دفعي داشته باشد که با یک یا چند بار )محدود( پرداخت، حکم قانون 

شود. چنانچه پیشنهاد های آن مطرح نميجبران هزینه ینحوه اجرا شود، بحث خاصي در مورد
-زینهه تأمینهای آتي نیز باید محل نحوی که در سالبه ،شده دارای بار مالي مداوم باشدمطرح

رسد. برای تعیین طریق مناسبي برای نظر مينظر گرفته شود، مسئله قابل تأمل به های آن در
 یلوایح بودجه ی، ابتکار تهیه72های قوانین مزبور، با توجه به اینکه مطابق اصل جبران هزینه

قانون مورد اجرای  یبیني هزینهبه پیشتوان این قوه را مجریه است، آیا مي یکل کشور با قوه
های آتي ملزم کرد؟ پاسخ شورای نگهبان به این پرسش، منفي های سالنظر در لوایح بودجه

 را بر مذکوربیني الزام است. شورا در بررسي پیشنهادهای تقنیني نمایندگان مجلس، پیش
الیحه و در نتیجه، خالف قانون اساسي دانسته است؛  یمجریه در تهیه یخالف صالحیت قوه

واحدی نداشته است. در توضیح این مسئله باید توجه داشت  یچه شورا در این زمینه رویهگرا
الیحه است. فارغ از تحلیل حقوقي نظر شورا،  یارائهمجریه به  یکه این الزام، نوعي الزام قوه

مجریه به این امر، قابل بررسي است. مجلس  یپیامدهای منفي ناشي از عدم پذیرش الزام قوه
های ناشي از اجرای طرح ی اسالمي در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که جبران هزینهشورا

های آتي را در ابتدا با انجامد، جبران آن در سالپیشنهادی نوعاً بیشتر از یک سال به طول مي
 است. اما این موارد باسالیانه مرتفع کرده  یبیني آن در لوایح بودجهمجریه به پیش یالزام قوه

ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در برخي موارد با اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع 
مجلس عیناً به تصویب رسیده است. در سایر موارد  یتشخیص مصلحت نظام ارسال و مصوبه

در  گرفتهاند. تغییرات انجامنظر شورا داشته تأمینخود سعي در  ینمایندگان با اصالح مصوبه
نحوی است که حسب مورد، مغایر نظر شورای نگهبان بعضاً به تأمینبرای مصوبات مجلس 

شود. در زیر شأن مجلس در نظام سیاسي و جایگاه قانون عادی در نظام حقوقي ایران تلقي مي
 شود.به دو نمونه از این اصالحات قابل تأمل اشاره مي

بیني آتي منوط به پیشهای رسیده، در سالتصویبقانونِ به اعتبارنخست  یدر نمونه
مجریه شده است. در طرح اصالح  یسنواتي توسط قوه یمورد نیاز در لوایح بودجه یبودجه

تبدیل به شهر شدن  مانندموادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، برخي موارد 
حریم بخش و الحاق روستاهای واقع در  ینفر جمعیت، تعیین محدوده 9700روستاهای دارای 

را موجب افزایش  مذکورموارد  یبیني شده بود. شورا همهشهر به شهر مربوط و ... پیش
(. 477: 1932 هشتم، یدوره ،12/12/1977م.  95757/90/77عمومي دانست )ن.ش.  یهزینه
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تواند در صورت دولت ميمجلس به این ترتیب اصالح و تأیید شد:  یدر نهایت مصوبه
سنواتي اقدام کند. بدین ترتیب،  یبار مالي آن در بودجه تأمینبه نسبت تصویب هر مورد 

 یاالجرای حکم مقرر در این قانون منوط به تأیید مراتب توسط قوهتصویب قطعي و الزم
 د. شمجریه 

 ،ن اعتقادی، اسیراهای ضد انقالب و منحرفدر طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک
مشمول قوانین حمایتي آزادگان و  مذکوریني شده بود اشخاص بشوند، پیشکشته یا معلول مي

شوند و دولت موظف شده بود که بار مالي ناشي از اجرای این طرح را در جانبازان و شهدا مي
بیني کند. این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد )ن.ش. سنواتي پیش یلوایح بودجه

( و در نهایت به این ترتیب تأیید 597: 1932 تم،هش یدوره ،25/11/1973م.  41779/90/73
همچنین به موجب طرح  «.بیني شودسنواتي پیش یمشروط بر اینکه مراتب در بودجه»شد: 
ده بود شدار، مقرر بافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستي شناسههای اجتماعي قاليبیمه
دولت باشد. شورا بر این قسمت از  یبرعهده مذکوراشخاص  یبیمه یهزینهدرصد  20 که

هزینه »از اصالح و تأیید نهایي مقرر شد:  پسوارد کرد.  57مجلس، ایراد اصل  یمصوبه
شود.  تأمین 1977قانون بودجه سال  94( از بند 1977اجرای قانون مزبور برای سال جاری )

م.  91702/90/75 )ن.ش.« است قابل اجرااعتبار در سال بعد  تأمینمصوبه مزبور در صورت 
 (. 425: 1932 هشتم، یدوره ،25/12/1975

خصوص پرداخت  در 1959عمومي مصوب  یطرح اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه
مجریه  یزیرا مقرر شده بود که قوه ،های آموزش نیروها مورد ایراد شورا قرار گرفتهزینه

بیني سنواتي پیش یدر لوایح بودجه های بعداجرای این قانون را در سال یموظف است هزینه
های احکام این قانون در سال اجرای»کند. در نهایت این مصوبه با این اصالح به تأیید رسید: 

م.  95957/90/77)ن.ش. « بار مالي مورد نیاز در بودجه های سنواتي است تأمینآتي منوط به 
 .(947: 1932 هشتم، یدوره ،11/7/197

بیني اعتبار الزم در این است که در صورت پیش پرسششده، ارائهار در مورد هر دو راهک
بودجه، آن را تصویب  یمجریه، چنانچه مجلس در بررسي الیحه یسنواتي قوه یلوایح بودجه

 شود؟نکرد، تکلیف اجرای قانون چه مي
 سنواتي یاجرای طرح قانوني در لوایح بودجه یهزینه تأمینبیني شورای نگهبان پیش

صدا و سیمای  یادارهاعالم کرده است. در طرح اصالح قانون  57های آتي را مغایر اصل سال
های آتي در شورای سیاستگذاری در سال یجمهوری اسالمي ایران، مقرر شده بود بودجه

م.  9073/21/70مواجه شد )ن.ش.  57شود. این مصوبه با ایراد اصل لوایح بودجه منظور مي
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-کردن چاه (. همچنین در طرح تسهیل برقي259: 1972 دوم، سال ،ششم یهدور ،25/10/197

های آتي در لوایح بودجه بیني شده بود منابع مورد نیاز این طرح در سالهای کشاورزی، پیش
افزایش  موجبکه  نظربیني شود. شورا در بررسي این مصوبه اعالم کرد قید اخیر از این پیش

 یدوره، 13/5/1970م.  2977/21/70است )ن.ش.  57اصل عمومي است، خالف  یهزینه
گرفته، عبارت مزبور حذف شد و مصوبه (. در اصالحات صورت117: 1972 دوم، سال ،ششم

های ناشي از اجرای این ( شناخته نشد. اما طریق جبران هزینه57مغایر قانون اساسي )اصل 
 قانون بالتکلیف باقي ماند.

قانون اساسي در مقام بیان  54الیحه، اصل  یهئمجریه به ارا یدر مورد امکان الزام قوه
پیشنهادهای قانوني است. شورای نگهبان در رد این الزام در برخي موارد به  یارائه ینحوه

الیحه،  یارائهقضاییه به ی مجریه یا قوهی رسد الزام قوهنظر مياشاره دارد. به 57و  75اصول 
الیحه است که مستلزم  یارائهالزام در اصل  (5)ین دو قوه نداشته باشد.مغایرتي با استقالل ا

مقننه در  یو الّا قوه ،نویس مواد قانوني مربوط و ... استپیش یبررسي و مطالعات اولیه، تهیه
بسا که الزام این دو قوه چه  ؛کندتنظیم الیحه و محتوای این پیشنهاد قانوني ورود نمي ینحوه
مقننه با الزام این  یالیحه، ناشي از اجرای وظایف مقرر در قانون اساسي باشد. قوه یهئبه ارا

پیشنهاد قانوني  یهئها در ارانوعي بر ظرفیت، توان و تخصص آن الیحه، به یهئدو قوه به ارا
شورای نگهبان است که  هایخالف بسیاری از نظر نظر تأکید دارد. البته این استدالل بر مورد
 73داند )بند مي 57و  54معافیت از مالیات را مغایر اصول  یالیحه یدولت به تهیهالزام 
چهارم،  یدوره ،کل کشور 1959سال  یبودجه یشورای نگهبان در مورد الیحه ینظریه
قانون مطبوعات مقرر شده بود که ضوابط  22 یمادهاصالح  ی(. در الیحه979- 971: 1977

ای ساس قانون اساسي و احکام شرع، به موجب الیحهاه کشور برخروج و ورود مطبوعات ب
و به تصویب کمیسیون مربوط کند ميشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهیه تنظیم مي

 یدوره ،2/5/1953م.  555تلقي و رد شد )ن.ش.  57رسد. قسمت اخیر مغایر اصل مجلس مي
 .(177: 1977 چهارم،

مقرر شده که پس از تصویب مجلس، دولت  57ز از ایراد اصل در برخي موارد برای گری
مجلس در این موارد، نوعي اذن به دولت در  یگیرد. مصوبهبتواند در آن خصوص تصمیم مي

کل به شرکت  یادارهاالجرا. تغییرات سازماني از الزم یانجام اقدام مربوط است تا ایجاد قاعده
ي باید با تصویب مجلس شورای اسالمي و به موجب قانون دلیل ایجاد یک نهاد دولتدولتي، به

ها به کل امور آب استان یادارهتبدیل  یالیحه یواحدهماده 1 یتبصرهباشد. با وجود این، 
های جدیدالتأسیس، تواند در استانای استان، مقرر کرد وزارت نیرو ميمنطقه شرکت آب
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د. شورا با این ایراد که این قسمت در کنندازی افاضالب روستایي تشکیل و راه و شرکت آب
، 21/11/197م.  3731/90/79اعالم کرد )ن.ش.  57دولت نبوده، آن را خالف اصل  یالیحه
گرچه ااین قسمت حذف شد. در این مورد  گرفتهاصالحات انجام (. در57تا: هفتم، بي یدوره

پس از بررسي و در صورت صالحدید مجریه  یاستفاده کرد تا قوه« تواندمي»مجلس از لفظ 
 قانون اساسي تشخیص داد. 57حکم قانون مزبور را اجرا کند، شورای نگهبان آن را خالف اصل 

مجریه موافقت  یقوه یالیحه بات وزیران با طرح قانوني یا پیشنهاد نمایندگان أچنانچه هی
قرار ندهد؟ حکم اصل  57تواند آن پیشنهاد را مشمول حکم اصل کند، آیا شورای نگهبان مي

های طرح یارائهقانون اساسي، صریح و روشن است. اصل یادشده فرض را بر ممنوعیت  57
قانوني یا پیشنهادهای وارد بر لوایح قانوني دانسته که دارای بار مالي است؛ مگر در مواردی که 

قت یا عدم موافقت بیني شود. موافکاهش درآمدها پیش تأمینها یا طریق جبران افزایش هزینه
گرچه این امر حاکي از همدلي قوای امجریه در این مورد، تأثیرگذار دانسته نشده است.  یقوه

که در  پرسشمجریه و مقننه در تصویب قانون مربوط است. شورای نگهبان در پاسخ به این 
ندگان اعالم جداگانه موافقت خود را با پیشنهاد نمای یوزیر در نامهمواردی که دولت یا نخست

هزینه  تأمینتعیین طریق جبران کاهش و یا »ست؟ بیان داشته است: ا کند، تکلیف مورد کدام
همین اساس، در طرح  بر (5)«.برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسالمي الزم است

 ..،ی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران.واحدهاصالح ماده
های بعد، بیان داشت طرح مزبور در سال یشورای نگهبان در بررسي طریق جبران هزینه

نظر گرفتن  موضوع با در(: »992: 1932 هشتم، یدوره ،25/1/1977م.  92070/90/77)ن.ش.
مصوبه هیئت وزیران در مجلس، مورد بررسي مجلس قرار گیرد و در صورت تصویب، برای 

 تأمینت وزیران با أد. مجلس نیز مصوب کرد با عنایت به موافقت هیشورای نگهبان ارسال شو
 «.شودبار مالي مصوبه فوق، موضوع عیناً تصویب مي

 یکنندهت وزیران در برخي موارد مرتفعأبا وجود این، از نظر شورای نگهبان موافقت هی
 یالیحهخصوص پیشنهاد نمایندگان بر  تلقي نشده است. در 57ممنوعیت مندرج در اصل 

معاون اول  ینامه»ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، شورای نگهبان اعالم کرد: 
 م. 91701/90/75)ن.ش.« شناخته نشد 57جمهور به این شورا، رافع اشکال مغایرت با اصل رئیس

نشد،  ی یادشده رافع ایراد دانستهدلیل اینکه نامه(. البته 254: 1932 هشتم، ی، دوره25/12/1975
ت وزیران برسد و أماهوی نبوده است؛ بلکه از نظر شورای نگهبان، موضوع باید به تصویب هی

جمهور مستقیماً با شورای نگهبان مراتب به مجلس اعالم شود و نه اینکه معاون اول رئیس
 (.179 :1931مرکز تحقیقات شورای نگهبان، کند و بار مالي پیشنهاد مربوط را بپذیرد ) نگارینامه
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مقننه، پیشنهاد  یمجریه با هماهنگي قوه یگونه موارد، آن است که قوهحل قابل طرح در اینراه
های طرح جبران هزینه یه کند یا در بیان نحوهئقانوني به مجلس ارا یمربوط را در قالب الیحه

 د. کنپیشنهادی، مالحظات و پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس منعکس 
شده، وارد بررسي و بینيهبان در برخي موارد، در بررسي طریق جبران پیششورای نگ

شده توسط مجلس شده است. در طرح بینيتحلیل آثار و تبعات احتمالي ناشي از طریق پیش
اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سیمای جمهوری 

-زمان مزبور موظف به پرداخت مبلغي به فدراسیونهای ورزشي، سااسالمي ایران به فدراسیون

های بازرگاني شده بود. شورا در نظر خود بیان داشت با های مربوط از محل افزایش آگهي
های که از وظایف اصلي این سازمان است، افزایش تعداد آگهي توجه به تولید و پخش برنامه

های گهيآو افزایش قیمت پخش  پذیر نیستبازرگانيِ متناسب با مسابقات ورزشي امکان
درآمد از محل  تأمینشود. بنابراین بازرگاني نیز با مشکالت تقاضا و تقلیل درآمد مواجه مي

، 27/5/1970م.  2427/21/70طرح مزبور را رد کرد )ن.ش.  روازاینمذکور غیرممکن است. 
 (. 477-477: 1972 دوم، سال ،ششم یدوره

های عمومي، مجلس در برخي ایجاد یا افزایش هزینه خصوص طریق جبران ناشي از در
گیری حداکثری از از سوی شورای نگهبان، دولت را به بهره 57منظور رفع ایراد اصل موارد به

جدید جلوگیری شود. در طرح  یاست تا اساساً از ایجاد هزینه امکانات موجود ملزم کرده
شورای ملي ایمني زیستي  یه بود دبیرخانهبیني شدایمني زیستي جمهوری اسالمي ایران پیش

کردن تمهیدات الزم  زیست مستقر شود. شورا با بیان اینکه فراهم در سازمان حفاظت محیط
برای ایجاد شورای ملي زیستي، دارای بار مالي است، این قسمت از طرح مزبور را رد کرد 

مجلس با این  یمصوبه(. 492: 1932 هشتم، یدوره، 24/9/1977م.  9900/90/77)ن.ش.
سازماني و با شرایط موجود در سازمان  یاین شورا بدون توسعه یاصالح، تأیید شد: دبیرخانه

 یمجریه موظف شد بدون ایجاد هزینه یحفاظت محیط زیست مستقر است. بدین ترتیب، قوه
ر نظر مربوط را تشکیل دهد. باید د یعمومي جدید و از طریق امکانات موجود، دبیرخانه

داشت که بدون اطالع از وضعیت ساختار و تشکیالت موجود سازمان حفاظت محیط زیست، 
 سازماني وجود ندارد. یامکان الزام به تشکیل دبیرخانه بدون توسعه

های عمومي(، در )طریق جبران ناشي از ایجاد یا افزایش هزینه مذکورخصوص موضوع  در
 ی طرح، نامشخص است. در این موارد، مجلس درهابرخي مصوبات مجلس محل جبران هزینه

نحوی اقدام کند که مورد ایراد شورا قرار نگیرد، فارغ از اینکه آیا طریق جبران صدد بوده به
های کند یا خیر. در طرح تعیین تکلیف چاههای اجرای قانون را ميها واقعاً جبران هزینههزینه
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سال از تصویب این قانون،  ظف شد ظرف مدت پنجبرداری وزارت نیرو موبهره یفاقد پروانه
های آب کشاورزی اقدام چاه یکردن کلیه ها، به برقياز محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه

م.  97095/90/73وارد کرد )ن.ش.  57کند. شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل 
منابع »یب اصالح و تأیید شد: (. این مصوبه بدین ترت579: 1932 هشتم، یدوره ،4/2/1973

های فسیلي ناشي از جویي حاصل از کاهش مصرف سوختاجرای این قانون از محل صرفه
- دلیل نامشخص، به...«جویي از محل صرفه»رسد نظر ميبه«. شودمي تأمیناجرای این قانون 
 شود.ميهای عمومي تلقي نها، تعیین طریق جبران هزینههزینه تأمینبودن محل دقیق 

توسط  57خصوص حکم مقرر در اصل  نظر شورای نگهبان در تأمیندر صورت عدم 
قانون اساسي به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال  112مجلس، مراتب به موجب اصل 

از  57مغایرت با اصل  سببشود. در این مورد برخي نویسندگان برآنند مصوباتي که بهمي
: 1973بل ارسال به مجمع نیست )جمعي از نویسندگان، شود، قاسوی شورای نگهبان رد مي

خالف  های بر(. براساس این دیدگاه، نمایندگان اساساً صالحیت ابراز پیشنهادها و طرح53
عبارت دیگر، پیشنهادهایي که طریق جبران کاهش درآمد یا افزایش را ندارند. به 57اصل 
س را ندارد. در صورت تصویب طرح ها را مشخص نکرده باشد، قابلیت طرح در مجلهزینه

از  112شود. در مقابل دیدگاه دیگر بر آن است که اصل مزبور، عنوان مصوبه بر آن بار نمي
، براساس منطوق اصل 57اصل  سببهشود و مصوبات مردود بنیز مي 57جمله شامل اصل 

(. 211: 1931، دهزافالحشود )چنانچه مجلس بر نظر خود اصرار کند، به مجمع ارسال مي 112
 در»بیان داشته است:  29/12/1931مورخ  43543/90/31 یشماره یشورای نگهبان طي نظریه

، با توجه به اينكه اصل طرح يا «معلوم نشدن طريق کاهش درآمد يا تأمین هزينه جديد».. .مورد 
ارجاع به  قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراين قابل 57صراحت اصل پیشنهاد به

خصوص دیدگاه نخست گفتني است حتي  در«. باشدمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی
هایي که طریق جبران مالي آن مشخص نشده باشد، بار نشود، در چنانچه عنوان مصوبه بر طرح

شود و در رسد و با عنوان مصوبه به شورای نگهبان ارسال ميهر حال به تصویب مجلس مي
مشخصي برای  سازوکارنداند، هیچ  57مجلس آن طرح را خالف اصل  فرضي که رئیس

نداند، « مصوبه»جلوگیری از طرح و تصویب آن وجود ندارد. اگر شورای نگهبان نیز آن را 
تواند بر دلیل مبتني بر اصول قانون اساسي ندارد. در این فرض، مجلس ميای جز رد آن بهچاره

 یرسد ارسال مصوبهنظر ميبرای مجمع ارسال کند. بهاقدام خود اصرار کرده و مراتب را 
در مواردی قابل تصور باشد که شورای نگهبان  اغلبمجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

گرچه از اطالق اشده و کفایت آن اختالف نظر داشته باشند. بینيجبران پیش طریقو مجلس بر 
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في میان مجلس و شورا، قابل ارسال به شود که تمامي موارد اختالچنین برداشت مي 112اصل 
 است. شایان ذکر است حسب نظر شورای نگهبان، موارد مزبور قابل ارسال به مجمع نیست.مجمع 

 گیرینتیجه
مجلس در تمامي مواردی که به موجب قانون اساسي دارای صالحیت قانونگذاری است، 

های مبتني بر قانون الحیتو در اجرای ص 57تواند بدون توجه به حکم مقرر در اصل نمي
اصول قانون  یاساسي خود، اقدام به قانونگذاری کند. محدودیت مندرج در اصل مزبور، کلیه

مجلس گذاشته یا تصویب آن را به موجب  یعهده که وظایف و اختیاراتي را بر را اساسي
 گیرد. ، دربرمياست قانون دانسته

گیرد. اجرای بر لوایح را باالطالق دربرمي ها و پیشنهادهای واردطرح ی، کلیه57اصل 
اغلب قوانین مصوب مجلس ولو قوانین غیرمالي، بدون اختصاص بخشي از منابع مالي کشور 

ها و پیشنهادهای وارد بر لوایحي ، شورای نگهبان از تأیید طرحسببپذیر نیست. بدین امکان
یه، ابتکار قانونگذاری از طریق نشده، خودداری کرده است. این رو که محل جبران آن تعیین

تر، توجه به ابعاد مختلف الیحه را که نوعاً محصول کار کارشناسي قوی و دقیق یارائه
ها، منابع، خصوص عنایت به ظرفیتهای مربوط و بهموضوع، هماهنگي با سایر سیاست

طرح  یهئاراکند. اصرار بر های مالي و غیرمالي موجود است، تقویت ميامکانات و محدودیت
قانوني و تالش برای اخذ تأیید شورای نگهبان، حسب مورد موجب تصویب قوانیني شده که 
مغایر شأن مجلس شورای اسالمي در نظام سیاسي و قانون عادی در نظام حقوقي ایران است. 

های رسیده را در سالتصویبقانونِ به اعتبارتوان به مواردی اشاره کرد که در این خصوص مي
مجریه  یسنواتي آتي توسط قوه یمورد نیاز در لوایح بودجه یبیني بودجهمنوط به پیش (7)آتي
 تأییدکند؛ یا در موردی که تغییر مبنای تقسیمات کشوری پس از تصویب مجلس، منوط به مي
 مجریه شده است. یقوه

امور  یادارهنویس قانون از طرف رکن مسئول متون پیش یهئبا رویکرد تقدم ارا 57اصل 
تهیه و  یوسیلهمجریه( به یهای اجرایي کشور )قوهسیاست یهکنندعمومي و کانون هماهنگ

ی است که ناپذیرانکارلوایح قانوني، تنظیم شده است. اصل مزبور مبتني بر منطق مالي  یهئارا
 شود. تأیید مصوبات مجلس درقانونگذاری مي یبه آن، موجب شکست پروژه يتوجهبي

بیني نحو کامل پیشمجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که طریق جبران آن حداقل به
کند، اما در مربوط به نظام حقوقي را مرتفع مي یگرچه ظاهراً مانع ورود مصوبها، است نشده

 های مالي دولتعمل با مشکل اجرا مواجه خواهد شد. تصویب قانون بدون توجه به محدودیت
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امور کشور به تولید قوانین  یهای اجرایي دولت در ادارهفارغ از سیاستدر اجرای آن و 
منجر نحو کامل و مؤثر های در حال اجرا و عدم اجرای قانون، حداقل بهناهماهنگ با سیاست

 . انجامدميتورم قانوني،  بهو  شودمي و در بلندمدت بر حجم قوانین افزوده شده
قانون  57بان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل شورای نگه هایبا بررسي آرا و نظر
شود که یکي از مسائل اصلي در این خصوص، بررسي کفایت طرق اساسي، چنین استنباط مي

هاست؛ امری که مستلزم بررسي آثار شده برای جبران کاهش درآمدها یا افزایش هزینهبینيپیش
تبع باید با بهبان است که و پیامدهای اقتصادی مصوبات و طرق مزبور، توسط شورای نگه

بیني منظور حصول اطمینان از پیشد. همچنین بهگیرگیری از کارشناسان مربوط انجام بهره
اجرای قوانین، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این  منظوربهمنابع مالي مناسب و مکفي 

دود شود که میان د و برای مثال، صرفاً به مواردی محگیرصورت محدود انجام زمینه باید به
شده برای جبران بینيخصوص کفایت طرق پیش مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان در

آثار مالي مصوبات اختالف ایجاد شود؛ چه آنکه اجرای کامل و مؤثر قانون، که از جمله 
ی است که همواره باید ناپذیرمنابع مالي اجرای آن است، مصلحت انکار تأمینمستلزم توجه به 

 .رد توجه قرار گیردمو
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 هایادداشت
 نماوأوزیر و اعضای پارلمان قوانین را تنخست»دارد: قانون اساسي این کشور مقرر مي 93ی ماده .9

کنند. لوایح قانوني پس از اخذ نظر شورای دولتي، در شورای وزیران به بحث و بررسي پیشنهاد مي
شود. لوایح قانوني مالي بودجه ابتدا به ميرائه شود و سپس به دفتر یکي از دو مجلس اگذاشته مي

ی مواد یادشده از قانون اساسي فرانسه، از منبع زیر اخذ شده ترجمه ...«. شودمجلس ملي ارائه مي
 .1955است: قانون اساسي فرانسه، 

 .1953قانون اساسي ایتالیا، است:  شدهی اصل یادشده از منبع زیر اخذ ترجمه. 2

کل کشور،  1932ی سال ی قانون بودجهمزبور از این کتاب نقل شده است: مجموعهی متن نامه .3
1932 :11-12. 

اصل هفتادوپنج قانون اساسي شامل هر طرحي که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالي » .4
 «.شودداشته باشد، مي

جای و به« ن.ش.»از « ی شمارهنظریه»جای عبارت منظور اختصار، از این پس بهدر این نوشتار به .7
مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد »استفاده شده و عبارت « م.»از حرف « مورخ»ی واژه

ی مجلس ی دورهدر ارجاعات حذف شده و صرفاً به شماره« مصوبات مجلس شورای اسالمي
 شود.اشاره مي

 توسعه، کامالً مشهود و رایج است.ی قوانین مثل قوانین برنامه برخيکما اینکه این امر در  .9

 .7/5/1955م.  1499ی ی مشورتي شمارهنظریه .5

ی کل در همان سال معموالً از محل اعتبارات مصوب در قانون بودجه قانونشایان ذکر است اجرای  .8
 شود.بیني ميکشور همان سال پیش
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 و مآخذ منابع
صورت مشروح  ،(1954رای اسالمي)کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شو یاداره

کل امور  یتهران: اداره، مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
  .2 فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي، چ اول، ج

تهران:  قانون اساسی فرانسه،(، 1955المللي نهاد ریاست جمهوری )های بینکل توافق یاداره
  ریاست جمهوری.

تهران: قانون اساسی ايتالیا، (، 1953المللي نهاد ریاست جمهوری )های بینکل توافق یاداره
 ریاست جمهوری.

مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات  (،1932شورای نگهبان ) یپژوهشکده
 شورای نگهبان، چ اول. ی، تهران: پژوهشکدههشتم یدورهمجلس شورای اسالمی 

 ،مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1973ندگان )جمعي از نویس
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقي ریاست جمهوری، چ اول. :تهران

( قانون 57اصل )»(، 1931تهراني، ایمان ) و زاده، محسنمحمدرضا؛ فاتحي حسیني، سید
 .152-199، صص 50، ش مجلس و راهبرد، «ریزیبودجهی مقننه در اساسي و اختیارات قوه

 ، تهران: میزان، چ اول.عمومی یمالیه (،1930رستمي، ولي )

تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در  ؛تفكیک تقنین و اجرا (،1931محمد )زاده، عليفالح
 ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرراتروابط قوای مقننه و مجريه

 ، چ اول.معاونت حقوقي ریاست جمهوری
، تهران: میزان، چ های حقوق اساسیبايسته(، 1974ابوالفضل ) پناهي، سیدشریعت قاضي

 ویکم.بیست

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1972مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 چ اول.، تهران: دادگستر، سال دوم -ی ششممجلس شورای اسالمی دوره

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1977مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ، تهران: نشر دادگستر، چ اول.ی سوممجلس شورای اسالمی دوره

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1977مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ادگستر، چ اول.، تهران: دی چهارممجلس شورای اسالمی دوره

مبانی نظرات و آرای شورای نگهبان مستنبط از (، 1931مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ اول.9385مذاکرات سال مشروح 
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مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات تا(، مرکز تحقیقات شورای نگهبان )بي
، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و هفتم یدورهشورای اسالمی مجلس 

 مقررات، چ اول.

، تهران: ی قانون اساسیمجموعه(، 1931معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات )
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ دوم.

(، 1932و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری ) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین
، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار کل کشور 9312سال  یقانون بودجه یمجموعه

 ، چ اول. قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری

 .2، تهران: میزان، چ دوازدهم، جحقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1977هاشمي، سید محمد )


