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چکیده
یکي از محدودیتهای ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران ،مربوط به پیشنهاد
طرحهایي است که به افزایش هزینهی عمومي یا کاهش درآمد عمومي منجر ميشود .اصل  ،57از
پراستنادترین اصول در بررسي مصوبات مجلس با قانون اساسي توسط شورای نگهبان است .با توجه به
اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالي دارد ،تفسیر شورای نگهبان از طرحها و لوایح مشمول این اصل،
مفهوم تقلیل درآمد عمومي یا افزایش هزینهی عمومي و طریق جبران آن ،قابل بررسي مينماید.
شورای نگهبان عالوهبر اعالم مغایرت طرحها و پیشنهادهای قانوني نمایندگان که به افزایش
هزینهی عمومي یا کاهش درآمد عمومي بدون پیشبیني محل تأمین آنها منجر شده باشد ،مواردی
که طریق پیشبینيشده «کفایت» افزایش هزینهها یا کسری درآمدها را نميکند نیز مورد ایراد قرار
داده است .با عنایت به تجربهی عدم اجرای برخي از قوانین بهسبب عدم تأمین منابع مالي مربوط،
شورای مزبور با اعالم مغایرت طرق مرسومي که در برخي پیشنهادها مطرح ميشد (مانند از محل
صرفهجویي و )...و جنبه ی واقعي نداشت ،سعي در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول
مربوط قانون اساسي و پشتوانههای نظری آن داشته است.
این نوشتار به روش توصیفي-تحلیلي ،به بررسي نظرهای تفسیری و مشورتي و آرای شورای
نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل  57قانون اساسي تا دورهی هشتم قانونگذاری ميپردازد.

کلیدواژهها :اختیارات تقنیني ،درآمد عمومي ،طرح قانوني ،الیحهی قانوني ،هزینهی عمومي.

* E-mail: mdjalali@gmail.com
** نويسندهي مسئول

E-mail: m.tangestani@yahoo.com
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اصل  51قانون اساسي بر صالحیت عام مجلس شورای اسالمي در قانونگذاری تأکید دارد.
با وجود این ،براساس اصل  57قانون اساسي «طرحهای قانوني و پیشنهادها و اصالحاتي که
نمایندگان در خصوص لوایح قانوني عنوان ميکنند و به تقلیل درآمد عمومي یا افزایش
هزینهی عمومي ميانجامد ،در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران
کاهش درآمد یا تأمین هزینهی جدید نیز معلوم شده باشد» .اصل اخیر ناظر بر محدودیتهای
نمایندگان در ابتکار قانونگذاری از طریق ارائهی طرح قانوني یا پیشنهاد اصالح الیحهی قانوني
است و صالحیت عام مجلس در قانونگذاری را آنگونه که برخي نویسندگان بیان کردهاند
(حسیني و دیگران ،)141 :1931 ،تخصیص نميزند .منطق حاکم بر این اصل ،مبتني بر واقعنگری
و توجه به ظرفیتها و منابع و محدودیتهای مالي دولت است .همانطورکه نایب رئیس مجلس
بررسي نهایي قانون اساسي در جریان بررسي اصل  57پیشنهادی ( 57فعلي) بیان داشته است:
«آن کسي که بهصورت روزانه و مستمر با مسایل درآمد و هزینه سروکار دارد [قوه مجریه
است] بنابراین اگر قوه مقننه ميخواهد به قوه مجریه پیشنهادی بدهد که مستلزم این است که
باید هزینه ها را باال ببرد یا درآمدی را کم بکند ،باید به او بگوید که جای خالي را از کجا پر
کند و نميتوانند بگویند ما تصویب کردیم ،حاال خودت جایش را پیدا کن ،این قابل عمل
نیست» (ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،1954 ،ج .)745 :2
اصل  57در اصالحات سال  1957قانون اساسي بدون تغییر ماند و تاکنون مستند بسیاری
از نظرهای شورای نگهبان در بررسي مصوبات مجلس بوده است.
در خصوص موضوع این مقاله ،پرسشهای زیر قابل طرح است:
 آیا محدودیت ناشي از اصل  ،57شامل کلیهی قوانین ميشود یا صرفاً ناظر بر قوانین مالي است؟ آیا خارج کردن لوایح بودجه از مصوبات مشمول اصل  ،57منطبق با قانون اساسي است؟ آیا اصل مزبور شامل بودجهی نهادهایي غیر از قوهی مجریه ،مانند مجلس شورای اسالمي،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسسات عمومي غیردولتي (مانند شهرداریها) نیز
ميشود؟ آیا محدودیت ناشي از اصل مزبور مؤسسات و نهادهایي را که بودجهی آنها از
محلي غیر از بودجهی کل کشور تأمین ميشود ،نیز در بر ميگیرد؟
 آیا ميتوان بین پیشنهادهایي که در اجرای اصول قانون اساسي تهیه شده و غیر آن ،تفکیکقائل شد؟ مواردی مانند تعیین تعداد کمیسیونهای مجلس به موجب [قانون] آییننامهی
داخلي مجلس شورای اسالمي (اصل  ،)55تعیین سازمان و نحوهی ادارهی امور دیوان
محاسبات کشور در تهران و مراکز استانها به موجب قانون (اصل  ،)74و سایر امور :تعیین
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 درصورتيکه قوهی مجریه (هیأت وزیران) بهنحوی از انحا رضایت خود را در خصوصطرح مورد نظر نمایندگان یا اصالحات آنان بر لوایح ،مطرح کند ،آیا محدودیت موضوع
اصل  57در خصوص این مصوبات پابرجاست؟
تاکنون تحقیق مستقلي در زمینهی موضوع مذکور با تأکید بر بررسي نظرهای شورای
نگهبان انجام نگرفته است .مقالهی «اصل  57قانون اساسي و اختیارات قوهی مقننه در
بودجهریزی» (حسیني و دیگران )1931 ،مرتبطترین نوشتار به موضوع تحقیق است ،اما از
منظر بررسي نظرهای شورای نگهبان به بررسي موضوع نپرداخته است .روش جمعآوری
اطالعات تحقیق حاضر ،کتابخانهای و روش تحقیق ،توصیفي-تحلیلي است .در این نوشتار
ابتدا مباني نظری اصل  57تبیین ميشود ،سپس تفاسیر و برداشتهای شورای نگهبان از اجزای
تشکیلدهندهی این اصل یعني طرحها و لوایح مشمول این اصل ،مفهوم تقلیل درآمد عمومي یا
کاهش هزینهی عمومي و طرق جبران آن بررسي ميشود.

 .1مبانی نظری
مباني نظری اصل  57قانون اساسي ،تا حدودی مشابه دالیل تقدم ارائهی لوایح قانوني
نسبت به طرحهای قانوني است .مسئولیت قوهی مجریه در ادارهی امور کشور ،آشنایي با
مسائل و مشکالت اجرایي و آگاهي از محدودیتها و ظرفیتهای موجود ،از مهمترین موارد
قابل ذکرند (قاضي.)215 :1974 ،
همچنین ميتوان به مقولهی امکان اجرای قانون بهعنوان یکي از دغدغههای قانونگذار
اساسي تأکید کرد .قانونگذاری منطقاً با توجه به مشکالت و مسائل پیشرو ،با در نظر گرفتن
منابع و ظرفیتهای موجود و در نهایت ،اولویتبندی رفع نیازها انجام ميگیرد .تصویب قوانین
آرمانگرایانه بدون توجه به محدودیتهای دولت در اجرای آن ،زمینهی شکست قانونگذاری را
فراهم ميکند .تصور برخي نمایندگان مجلس در خصوص عدم مسئولیت قوهی مقننه در فرض
عدم اجرای قانون و مسئول دانستن قوهی مجریه که وظیفهی اصلي ادارهی امور کشور را بر
عهده دارد ،موجب شده تا بدون توجه به امکان یا عدم امکان اجرای قانون مورد نظر و بعضاً
براساس برخي مالحظات ،اقدام به تهیهی طرحهای قانوني کنند که اگرچه متضمن مواد
مطلوب و آرمانگرایانه است ،بهعلت محدودیتهای دولت (از حیث منابع مالي ،انساني و ،)...
امکان اجرای کامل و مؤثر آن وجود ندارد.
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در ادارهی کشور تنظیم ميشود .قوهی مزبور بهمثابهی کانون هماهنگکنندهی سیاستهای
کشوری در عرصههای مختلف ،موظف است در چارچوب اسناد قانوني باالدستي مربوط ،به
تنظیم سیاستهای منسجمي بهمنظور ادارهی امور کشور بپردازد و حسب مورد ،مراتب را برای
تأیید به قوهی مقننه ارسال کند (سیاستگذاری تقنیني) .لزوم وجود هماهنگي در میان سیاست-
های در حال اجرای دولت ایجاب ميکند قوهی مجریه صالحیت ابتکار پیشنهاد سیاستهای
تقنیني را داشته باشد .بهمنظور تأمین هماهنگي در اتخاذ و اجرای سیاستها ،کلیهی لوایح و
تصویبنامههای قوهی مجریه که دارای بار مالي است ،باید برای انجام پیشبینيها و
هماهنگيهای الزم در لوایح برنامه و بودجهی آتي و حسب مورد پیشنهاد انجام اصالحات
الزم ،به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایي برسد (مادهی  125قانون محاسبات عمومي
کشور ،تبصرهی  2مادهی  29آییننامهی داخلي هیأت دولت).
قوهی مجریه مرکز اصلي تعیین و هدایت سیاست اجرایي کشور است و بیشترین
مسئولیتها را در زمینههای مختلف و در یک شبکهی وسیع و گسترده بر عهده دارد .بر همین
اساس ،تهیهی الیحهی بودجه بر عهدهی این قوه است .در نظام حقوقي ایران ،امور برنامه و
بودجه مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور بوده و مقام مزبور هماهنگکنندهی برنامه و بودجهی
دولت و سایر دستگاههای قدرت عمومي است (هاشمي ،1977 ،ج .)209 :2

 .2طرحها و لوایح قانونی مشمول اصل 57
در اجرای حکم این اصل ،تفاوتي بین لوایح مالي و غیرمالي وجود ندارد .اگرچه مخاطب
اصلي آن ،قوانین مالي است ،نباید از نظر دور داشت که حجم زیادی از قوانین غیرمالي ،بار
مالي شایان توجهي برای دولت دارند .بنابراین فارغ از عنوان و موضوع قانون ،کلیهی
پیشنهادهای قانوني که مستلزم افزایش یا ایجاد هزینههای عمومي یا کاهش درآمد عمومي
شود ،مشمول اصل  57است .ظاهراً این اصل ،از مادهی  40قانون اساسي فرانسه (جمهوری
پنجم ،مصوب  )1377اقتباس شده است .به موجب مادهی مزبور «پیشنهادها و اصالحیههایي
که از طرف اعضای پارلمان ارایه ميشود ،چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومي و
ایجاد و یا افزایش هزینهای عمومي گردد ،قابل پذیرش نميباشد» .گفتني است در این نظام نیز
اعضای پارلمان و دولت هر دو حق ابتکار قانونگذاری دارند )1(.همانطورکه از قانون اساسي
فرانسه نیز استنباط ميشود ،در این نظام محدودیت مزبور بر کلیهی طرحهای قانوني یا پیشنهاد
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هزینهها و درآمدهای عمومي دانستهاند .اصل  71قانون اساسي ایتالیا در این زمینه مقرر مي-
دارد« :مجالس هر سال بودجه و صورتحسابهای مالي را که از طرف دولت ارایه ميگردد،

تصویب ميکند ... .قانون تصویبکنندۀ بودجه نميتواند مالیاتهای جدیدی را وضع یا هزینه-
های جدیدی را ایجاد نماید .هرگاه قانوني که باعث هزینههای جدید یا افزایش هزینه گردد،

باید طرق مقابله [جبران] با آنها را نیز تصریح

نماید»)2(.

اصل  57در مادهی  144قانون آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي (مصوب  1953با
اصالحات بعدی) نمود داشته است .براساس این ماده «رئیس مجلس مکلف است وصول کلیه
طرحها و لوایح عادی را که به مجلس تقدیم ميشود ،با رعایت اصل  57قانون اساسي در
همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعالم نموده و همزمان موضوع را به کمیسیون
مربوط ارجاع کند».
با وجود اطالق اصل  ،57شورای نگهبان در نظریهی مشورتي شمارهی  7733مورخ
 1954/12/5بیان داشته« :اصل  57قانون اساسي ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در الیحه بودجه
نميباشد» (معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات .)115 :1931 ،این نظر ظاهراً بر
خالف اطالق اصل مزبور است ،زیرا الیحهی بودجه نیز بهعنوان یکي از لوایح قانوني داخل در
حکم این اصل است .در اینجا الزم است به محدودیت مقرر در تبصرهی  1مادهی  175قانون
آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي اشاره کرد که در مورد تصویب بودجه در مجلس
اشعار ميدارد« :در جلسه علنى ،تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیونها در زمان
مقرر دریافت و به چاپ رسیده ،مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه ،قابل طرح مىباشد.
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.
تشخیص موارد مذکور با رئیسجلسه خواهد بود» .بدین ترتیب ،در سطح قوانین عادی
محدودیتهایي بر پیشنهادهای اصالحي نمایندگان بر الیحهی بودجه قرار داده شده است.
البته قوهی مجریه بعضاً نسبت به تغییرات واردشده بر لوایح بودجه معترض بوده و آن را از
علل عدم اجرای کامل قوانین مزبور دانسته است .در آخرین مورد ،رئیسجمهور (وقت) در
ابالغ قانون بودجهی سال  1932کل کشور به معاونت (وقت) برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهور در نامهی شمارهی  55175مورخ  1932/09/25مينویسد[ ...« :با توجه به]
تغییرات وسیعي که از سوی مجلس شورای اسالمي در الیحه بودجه تقدیمي دولت بهعمل
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 132000میلیارد ریال منابع مشکوکالوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن-
کاهش حداقل  40000میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و  .»...در انتهای این نامه،
بر لزوم اتخاذ تدابیر کافي در اجرای قانون بودجهی مزبور بهمنظور جلوگیری از بروز مشکالت
و آسیب به اقتصاد کشور و مردم تأکید شده است )9(.بهعلت تغییرات انجامگرفته در این الیحه،
رئیسجمهور بهصورت ضمني به عدم اجرای کامل قانون بودجه اشاره کرده است.
آیا حکم اصل  57شامل طرحهای شورای عالي استانها نیز ميشود؟ نظریهی تفسیری
شمارهی  77/90/17771مورخ  1977/4/1شورای نگهبان حکم اصل  57را شامل اینگونه
طرحها نیز ميداند )4(.در صورت ارائهی پیشنهاد قانوني توسط شورای مزبور به قوهی مجریه،
مراتب در نهایت پس از بررسي و تصویب در هیأت وزیران در قالب الیحهی قانوني به مجلس
شورای اسالمي ارسال ميشود .این امر (ارائهی پیشنهاد مزبور به قوهی مجریه) بهدلیل
هماهنگسازی پیشنهاد مربوط در قوهی مجریه و تدارک تمهیدات الزم برای اجرای آن ،پس از
تصویب در مجلس است .البته چنانچه طرحهای مزبور برای شهرداریها و سایر نهادهای
عمومي یا خصوصي ایجاد هزینه کند ،شمول اصل  57بر آن چنانکه در ادامه خواهیم دید،
محل ایراد بهنظر ميرسد.
در خصوص مواردی که در قانون اساسي ،جزیي از حقوق ملت دانسته شده (مثل اصول
مندرج در فصل سوم) و همچنین مواردی که به موجب قانون اساسي ،تصویب «قانون» یا اخذ
مصوبهی مجلس الزم دانسته شده و دارای بار مالي است ،مثل اصول ( 5تشکیل و وظایف و
اختیارات شوراهای اسالمي)( 71 ،موارد معافیت ،بخشودگي و تخفیف مالیاتي) و ( 70دادن
وام یا کمکهای بالعوض داخلي یا خارجي از طرف دولت) ،اصل  57بر آنها حاکم است .در
این موارد صرفاً تصویب قانون یا به تصویب مجلس شورای اسالمي رسیدن ،مورد نظر
قانونگذار اساسي بوده است و این امر تالزمي با ارائهی ابتکار تصویب این موارد با طرح
پیشنهادی نمایندگان مجلس ندارد .برای مثال ،در پیشنهاد نمایندگان بر تبصرهی  1مادهی 52
الیحهی تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ،مقرر شده بود مالیات بر فروش خودروهای
سواری از ابتدای سال  1971حذف شود .با اینکه تصمیمگیری در مورد وضع ،لغو یا تخفیف
مالیاتي براساس اصل  71قانون اساسي به موجب قانون انجام ميگیرد ،شورای نگهبان پیشنهاد
یادشدۀ نمایندگان مجلس را مغایر اصل  57اعالم کرد (نظریهی شمارهی  70/21/9200مورخ
 ،1970/11/15مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمي
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آمده  ...عمالً شاکلۀ الیحۀ مذکور دچار تغییر و تحوالت اساسي شده است  »....و در ادامه به
برخي از موارد مغایر قانون اساسي در بررسي و تصویب الیحهی بودجه اشاره ميکند« :ایجاد
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دورهی ششم ،سال دوم:1972 ،
مواردی که طبق قانون اساسي مرتبط با انجام فعالیتهای اساسي قوهی مقننه بوده و انجام
آن مستلزم تصویب قانون است ،مانند تشکیل و ادارهی دیوان محاسبات کشور (اصول  74و
 )77یا تصویب قانون آییننامهی داخلي مجلس و نحوهی ساماندهي امور تقنیني ،بعید است که
قوهی مجریه الیحهای در این موارد تهیه کند .در هر حال ،در داشتن بار مالي برخي از این
موارد تردیدی نیست .از سویي ،اجرای قانون اساسي در این موارد مستلزم ارائهی طرح قانوني
است .بهنظر ميرسد برای تأمین حکم مندرج در اصل  ،57الزم است نمایندگان در پیشنهاد
خود محل تأمین هزینههای ناشي از اجرای آن را پیشبیني کنند و از این نظر ،تفاوتي با سایر
طرحهای قانوني ندارد.
شورای نگهبان ،هزینههای مربوط به فعالیتهای دیوان محاسبات را مشمول اصل  57اعالم
کرده است .در طرح الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور ،مقرر شده بود دیوان مي-
تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده کند .این مورد مغایر اصل  57اعالم شد و

در نهایت مصوبهی مجلس بدین ترتیب اصالح و تأیید شد :دیوان محاسبات کشور در حدود
اعتبارات مصوب ميتواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده کند (ن.ش.

 71/90/200م ،1971/2/2 .دورهی ششم ،سال دوم.)257-255 :1972 ،

در طرح اصالح موادی (اصالح مادهی  )59از قانون آییننامهی داخلي مجلس شورای
اسالمي ،مقرر شده بود برای ایفای بهتر وظایف نمایندگي و ارتباط نمایندگان با موکالن خود،
دستگاههای اجرایي و رسمي باید فضا و امکانات الزم را در اختیار نمایندگان قرار دهند.
همچنین هیأت رئیسه مکل ف شده بود تشکیالت مناسب را برای تدوین ،نگارش و ویرایش
ادبي و حقوقي طرحها و لوایح ایجاد کند .شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل  57وارد

کرد (ن.ش 75/90/27343 .م ،1975/7/3 .دورهی هشتم .)202 :1932 ،مصوبهی مجلس بدین
ترتیب اصالح و تأیید شد« :هیأت رئیسه ميتواند نسبت به موارد مزبور اقدام کند» .البته در هر

حال اعتبارات مورد نیاز باید در پیشنهاد بودجهی سالیانهی مجلس پیشبیني شود.
ارائهی طرح تمدید قانون نیز به مانند تصویب خود قانون ،در صورت داشتن بار مالي باید
متضمن طریق جبران هزینههای مورد نیاز آن باشد .طرح تمدید قانون استفاده از تسهیالت
حساب ذخیرهی ارزی برای حملونقل ریلي و عمومي شهرها با ایراد مزبور از سوی شورای
نگهبان مواجه شد (ن.ش 73/90/41457 .م ،1973/12/7 .دورهی هشتم.)379 :1932 ،
طرح تفسیر قانون نیز اگر متضمن قانونگذاری باشد ،مشمول اصل  57است .اگر بیان مراد مقنن،
هزینهی جدیدی را ایجاد کند ،در شمول محدودیت یادشده تردیدی نیست .شورای نگهبان بر
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فرهنگي جمهوری اسالمي ایران ،ایرادی مطرح کرد مبنيبر اینکه این طرح نوعي قانونگذاری
است و نه تفسیر .از نظر شورا طرح مزبور موجب افزایش هزینهی عمومي ميشود و در نتیجه

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

 .3مفهوم و گسترهی درآمد و هزینهی عمومی
اصل  57صرفاً ناظر بر پیشنهادهایي است که موجب کاهش درآمد عمومي یا افزایش
عمومي شود .بيتردید پیشنهادی که موجب افزایش درآمد عمومي یا کاهش هزینهی عمومي
شود ،مشمول حکم این اصل نیست .در فرضي که پیشنهادی بهصورت همزمان موجب افزایش
درآمد عمومي و کاهش هزینهی عمومي شود ،بهنظر ميرسد در صورت برابری (نسبي) هزینه
و درآمد ایجادشده ،مشمول محدودیت مندرج در این اصل نیست .شورای نگهبان حسب
وظیفهی پاسداری از قانون اساسي و مشخصاً در اینجا اصل  57قانون یادشده ،ميتواند در
خصوص عدم مغایرت مصوبهی مربوط با قانون اساسي ،برابری (نسبي) ایجاد هزینهها با
درآمدها را بررسي کند.
مورد بعدی قابل بررسي در خصوص مفهوم الفاظ بهکاررفته در اصل یادشده ،این است که
منظور از «عمومي» در هزینهی عمومي و درآمد عمومي چیست؟ آیا شامل هزینه و درآمد
کلیهی نهادهای عمومي (اعم از دولتي و غیردولتي) ميشود؟ بهنظر ميرسد درآمد و هزینهی
عمومي پیوند ناگسستني با قانون بودجه و اصل توازن بودجه داشته باشد .بهطور کلي ،هزینهی
عمومي ناظر بر بهای کاال و خدماتي است که دولت برای انجام وظایف و فعالیتهای قانوني
خود پرداخت ميکند (رستمي .)94 :1930 ،در هر حال ،بدیهي است درآمد عمومي مندرج در

اصل  57قانون اساسي ،موسعتر از درآمد عمومي مصطلح در حقوق مالیهی عمومي و تعریف-
شده در مادهی  10قانون محاسبات عمومي کشور است و شامل درآمد اختصاصي دستگاه
دولتي و بهطور کلي کلیهی طرق و منابع تأمین هزینههای عمومي ميشود .شورای نگهبان در
رویهی خود عمالً تفسیر موسعي از هزینه و درآمد عمومي ارائه کرده است و آن را حتي شامل
از بین رفتن فرصتهای درآمدزایي دستگاههای عمومي نیز ميداند .آیا هر کاهش یا افزایش
درآمد و هزینهای ،مشمول اصل  57است؟ شایان ذکر است اجرای بسیاری از قوانین و مقررات
ولو غیرمالي بدون انجام هزینه امکانپذیر نیست .بهنظر ميرسد کاهش یا افزایش صرفاً ناظر بر
مواردی است که دولت بهرغم استفاده از منابع و امکانات موجود خود نتواند بدون اختصاصِ
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سازمان صدا و سیما مکلف شده بود در موارد الزم به درخواست ذینفع ،توضیحات و پاسخ
آنان را حداکثر تا دو برابر مدت زمان مطلب اصلي بهصورت مجاني پخش کند .این مقرره از
دید شورای نگهبان مستلزم هزینهی عمومي تلقي و خالف اصل  57بیان شد (ن.ش.
 71/90/1401م ،1971/5/9 .دورهی ششم ،سال دوم .)955 :1972 ،این تلقي در صورتي
درست مينمود که تمامي زمان پخش صدا و سیما به پخش آگهيهای بازرگاني و در نتیجه،
ایجاد مستمر درآمد عمومي اختصاص یافته باشد.
همچنین واگذاری زمین بالعوض به نیروهای مسلح در ازای تملک اراضي در اختیار آنها،
موجب ایجاد هزینهی عمومي تلقي شده است .به موجب مادهی  7الیحهی فروش و انتقال
پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ،وزارت جهاد کشاورزی باید
زمین مناسب جایگزین را به میزان دو برابر محل اولیه بهصورت بالعوض و بیش از قیمت
کارشناسي ،در اختیار پادگانها قرار دهد .شورا در ایراد خود بر این ماده ،واگذاری بالعوض
زمین به نیروهای مسلح را موجب کاهش درآمد عمومي دانسته است (ن.ش 77/90/99597 .م.
 ،1977/4/15دورهی هشتم .)127 :1932 ،این در حالي است که نیروهای مسلح نیز بخشي از
نهادهای عمومياند که بودجهی آنها نیز در قانون بودجهی کل کشور درج ميشود .افزونبر
این ،واگذاری زمین به نیروهای مسلح در مقابل تملک زمین آنها بوده است.
یکي از مصادیق ایجاد هزینهی جدید از منظر شورای نگهبان ،تابع قانون عام استخدامي
کردن روابط استخدامي بخشي از کارکنان دولت است .الیحهی امور گمرکي ،کارکنان گمرک
را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کرده بود (بند پ مادهی  .)4این مقرره بهدلیل
افزایش هزینههای سازمان گمرک در خصوص پرداخت حقوق پرسنلي ،موجب افزایش
هزینهی عمومي تلقي شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت .در نهایت مقرر شد بار مالي ناشي از
اجرای قانون مزبور از محل درآمدهای حاصل از آن قانون تأمین شود (ن.ش 30/90/49352 .م.
 ،1930/5/5دورهی هشتم .)529 :1932 ،این در حالي است که مشخص نیست قانون مزبور
چه منابع مشخص مالي را برای دولت بههمراه دارد.
شورای نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص طرح دیپلم فني شناختن مدرک تحصیلي
فارغالتحصیالن آموزشگاه بهدار روستایي ،بیان داشته است معادل دیپلم فني تلقي کردن و
برخوردار دانستن فارغالتحصیالن مزبور از مزایای دیپلم (مانند امکان ادامهی تحصیل در
دانشگاه) موجب افزایش هزینهی عمومي ميشود (ن.ش 1730 .م ،1950/5/15 .دورهی سوم،
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مگر درصورتيکه فارغالتحصیالن یادشده مستخدم دولت باشند و ارائهی مدرک دیپلم موجب
افزایش حقوق آنها شود.
ایجاد شورای اداری و دبیرخانه موجب ایجاد یا افزایش هزینهی عمومي دانسته شده است.
در طرح تعیین وضعیت ،ادغام و اصالح شوراهای عالي ،شورای نگهبان ،تشکیل شوراهای
مذکور در طرح مزبور را دارای بار مالي اعالم کرد و آن را خالف اصل  57بیان داشت (ن.ش.
 75/90/24321م ،1975/11/11 .دورهی هفتم .)1073 ،البته در این موارد باید میان ایجاد و
اجازهی تشکیل تمایز قائل شد .مورد نخست مشمول اصل  57بهنظر ميرسد ،درحاليکه
اجازهی ایجاد لزوماً به ایجاد نميانجامد .همچنین شورا در بررسي طرح سهفوریتي الحاق یک
تبصره به مادهی  72قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي ،تشکیل دبیرخانهای در مجمع
تشخیص مصلحت نظام را مغایر اصول  57و  112اعالم کرد (ن.ش 70/21/2577 .م.
 ،197/7/23دورهی ششم .)475-477 :1972 ،در این مورد شایان ذکر است با عنایت به درج
بودجهی مجمع و همچنین شورای نگهبان در الیحهی بودجهی ساالنهی کل کشور،
پیشنهادهای قانوني که متضمن افزایش هزینهها یا کاهش درآمدهای آنها شود ،مشمول اصل
 57است .براساس مادهی  1قانون مقررات مالي شورای نگهبان (مصوب )1952/05/10
بودجهی شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه بهوسیلهی امور مالي شورای مذکور
تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ميشود تا عیناً در الیحهی
بودجهی کل کشور منظور شود .همچنین براساس مادهی  2قانون شمول مادهی  55قانون
محاسبات عمومي کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالي آن (مصوب
 ،)1955/12/7بودجهی مجمع به تفکیک برنامه و مواد ،هزینه امور مالي مجمع تهیه و پس از
تأیید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ميشود .اگرچه در عمل ،قوانین مزبور بعضاً
بهنحو کامل اجرایي نشده است.
در خصوص نهادهای عمومي که بودجهی آنها در قانون بودجهی کل کشور قید نميشود
و بهطور کلي ،مجلس نقشي در بررسي و تصویب دخل و خرج آنها ندارد ،مسئله متفاوت
بهنظر ميرسد .از جملهی این نهادها ميتوان به شهرداریها و نهادهای حرفهای اشاره کرد .با
توجه به عدم درج حساب دخل و خرج آنها در قانون بودجهی کل کشور ،بهنظر ميرسد
حکم اصل  57شامل اینگونه نهادها نميشود .در برخي نظرهای شورا ،ایجاد دبیرخانه در شهرداری،
ایجاد هزینهی عمومي تلقي نشده است .در خصوص تهیه و تصویب طرح تفصیلي شهری به موجب

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 18:28 IRDT on Saturday August 18th 2018

 .)411 :1977منظور از «مزایا» در این طرح ،امکان ادامه ی تحصیل و از جهت دارا بودن
مدرک تحصیلي دیپلم است .در نتیجه بهنظر نميرسد موجب افزایش هزینهی عمومي شود؛

نگاهی به اصل  57قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان

76

تصویب شورای اسالمي آن شهر امکانپذیر است .همچنین مقرر شده بود دبیرخانهی کمیسیون
مربوط در سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شود .کل مادهی مذکور از نظر اصل  57مورد
ایراد شورا قرار گرفت (ن.ش 75/90/91735 .م ،1975/12/15 .دورهی هشتم.)414 :1932 ،
جملهی اول در اصالحات حذف شد و محل دبیرخانهی کمیسیون به شهرداری تهران انتقال
یافت .پس از اعمال این اصالحات ،مصوبهی مزبور مورد تأیید شورا قرار گرفت .اگر بار مالي
ناشي از تصویب نقشههای تفصیلي برای شهرداری ،بدون تعیین طریق جبران آن مغایر اصل
 57است ،در مقابل چرا تأسیس دبیرخانه در شهرداری تهران ،ایجاد هزینهی عمومي محسوب
نميشود؟
شورای نگهبان در برخي دیگر از نظرهای خود ،تشکیل دبیرخانه در شهرداری را موجب
ایجاد هزینهی عمومي تلقي کرده است .در طرح تشکیل هیأت منصفه ،پیشنهاد نمایندگان مبني
بر اینکه دبیرخانهی هیأت منصفه با بودجه و امکانات شورای شهر مرکز استان تشکیل شود،
مغایر اصل  57اعالم شد (ن.ش 70/21/9090 .م ،197/10/17 .دورهی ششم.)997 :1972 ،
مصوبهی مزبور اصالح و مقرر شد بودجهی آن از محل کمکهای اهدایي تأمین شود .این در
حالي است که در تأمین منابع مورد نیاز برای تشکیل دبیرخانهی مزبور از محل کمکهای
مردمي ،تردید جدی وجود دارد .همچنین مادهی  11طرح ساماندهي و حمایت از مشاغل
خانگي مقرر کرده بود کلیهی شهرداریها مکلفاند مکانهای مناسبي را برای عرضهی
محصوالت صاحبان مشاغل تأمین کنند .شوراهای اسالمي شهر نیز مکلف شده بودند پیشبیني
الزم را در بودجهی آنها انجام دهند .تکلیف شورای شهر به پیشبیني این امر در بودجهی
شهرداری ،خالف اصل  57تشخیص داده شد (ن.ش 73/90/97097 .م ،1973 /2/4 .دورهی
هشتم .)452 :1932 ،با حذف این قید ،مصوبهی مزبور تأیید شد ،اما معلوم نشد اگر امر یادشده
برای شهرداری ایجاد هزینه ميکند ،هزینهی مزبور چگونه باید جبران شود؟ براساس بند 12
مادهی  51قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
(مصوب  ،)1957/9/1تصویب بودجه ،اصالح و متمم بودجه و تفریغ ساالنهی شهرداری و
مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامهی مالي شهرداریها و همچنین
تصویب بودجهی ساالنهی شورای شهر بر عهدهی شوراهای اسالمي شهر است .بر این اساس،
هزینههای شوراها و شهرداریها در نظامي مستقل از الیحهی بودجهی ساالنهی کل کشور تهیه
ميشود و به تصویب ميرسد.
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در این قسمت باید بین مصوباتي که بار مالي دفعي و مستمر دارند ،تمایز قائل شد .چنانچه
پیشنهاد قانوني اثر مالي دفعي داشته باشد که با یک یا چند بار (محدود) پرداخت ،حکم قانون
اجرا شود ،بحث خاصي در مورد نحوهی جبران هزینههای آن مطرح نميشود .چنانچه پیشنهاد

مطرحشده دارای بار مالي مداوم باشد ،بهنحوی که در سالهای آتي نیز باید محل تأمین هزینه-
های آن در نظر گرفته شود ،مسئله قابل تأمل بهنظر ميرسد .برای تعیین طریق مناسبي برای
جبران هزینههای قوانین مزبور ،با توجه به اینکه مطابق اصل  ،72ابتکار تهیهی لوایح بودجهی
کل کشور با قوهی مجریه است ،آیا ميتوان این قوه را به پیشبیني هزینهی اجرای قانون مورد
نظر در لوایح بودجههای سالهای آتي ملزم کرد؟ پاسخ شورای نگهبان به این پرسش ،منفي
است .شورا در بررسي پیشنهادهای تقنیني نمایندگان مجلس ،پیشبیني الزام مذکور را بر
خالف صالحیت قوهی مجریه در تهیهی الیحه و در نتیجه ،خالف قانون اساسي دانسته است؛
اگرچه شورا در این زمینه رویهی واحدی نداشته است .در توضیح این مسئله باید توجه داشت
که این الزام ،نوعي الزام قوهی مجریه به ارائهی الیحه است .فارغ از تحلیل حقوقي نظر شورا،
پیامدهای منفي ناشي از عدم پذیرش الزام قوهی مجریه به این امر ،قابل بررسي است .مجلس
شورای اسالمي در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که جبران هزینههای ناشي از اجرای طرح
پیشنهادی نوعاً بیشتر از یک سال به طول ميانجامد ،جبران آن در سالهای آتي را در ابتدا با
الزام قوهی مجریه به پیشبیني آن در لوایح بودجهی سالیانه مرتفع کرده است .اما این موارد با
ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در برخي موارد با اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال و مصوبهی مجلس عیناً به تصویب رسیده است .در سایر موارد
نمایندگان با اصالح مصوبهی خود سعي در تأمین نظر شورا داشتهاند .تغییرات انجامگرفته در
مصوبات مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بعضاً بهنحوی است که حسب مورد ،مغایر
شأن مجلس در نظام سیاسي و جایگاه قانون عادی در نظام حقوقي ایران تلقي ميشود .در زیر
به دو نمونه از این اصالحات قابل تأمل اشاره ميشود.
در نمونهی نخست اعتبار قانونِ بهتصویبرسیده ،در سالهای آتي منوط به پیشبیني
بودجهی مورد نیاز در لوایح بودجهی سنواتي توسط قوهی مجریه شده است .در طرح اصالح
موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ،برخي موارد مانند تبدیل به شهر شدن
روستاهای دارای  9700نفر جمعیت ،تعیین محدودهی بخش و الحاق روستاهای واقع در حریم
شهر به شهر مربوط و  ...پیشبیني شده بود .شورا همهی موارد مذکور را موجب افزایش
هزینهی عمومي دانست (ن.ش 77/90/95757 .م ،1977/12/12 .دورهی هشتم.)477 :1932 ،
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تصویب قطعي و الزماالجرای حکم مقرر در این قانون منوط به تأیید مراتب توسط قوهی
مجریه شد.
در طرح حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضد انقالب و منحرفان اعتقادی ،اسیر،
کشته یا معلول ميشوند ،پیشبیني شده بود اشخاص مذکور مشمول قوانین حمایتي آزادگان و
جانبازان و شهدا ميشوند و دولت موظف شده بود که بار مالي ناشي از اجرای این طرح را در
لوایح بودجهی سنواتي پیشبیني کند .این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد (ن.ش.
 73/90/41779م ،1973/11/25 .دورهی هشتم )597 :1932 ،و در نهایت به این ترتیب تأیید
شد« :مشروط بر اینکه مراتب در بودجهی سنواتي پیشبیني شود» .همچنین به موجب طرح
بیمههای اجتماعي قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستي شناسهدار ،مقرر شده بود
که  20درصد هزینهی بیمهی اشخاص مذکور برعهدهی دولت باشد .شورا بر این قسمت از
مصوبهی مجلس ،ایراد اصل  57وارد کرد .پس از اصالح و تأیید نهایي مقرر شد« :هزینه
اجرای قانون مزبور برای سال جاری ( )1977از بند  94قانون بودجه سال  1977تأمین شود.
مصوبه مزبور در صورت تأمین اعتبار در سال بعد قابل اجرا است» (ن.ش 75/90/91702 .م.
 ،1975/12/25دورهی هشتم.)425 :1932 ،
طرح اصالح موادی از قانون خدمت وظیفهی عمومي مصوب  1959در خصوص پرداخت
هزینههای آموزش نیروها مورد ایراد شورا قرار گرفت ،زیرا مقرر شده بود که قوهی مجریه
موظف است هزینهی اجرای این قانون را در سالهای بعد در لوایح بودجهی سنواتي پیشبیني
کند .در نهایت این مصوبه با این اصالح به تأیید رسید« :اجرای احکام این قانون در سالهای
آتي منوط به تأمین بار مالي مورد نیاز در بودجه های سنواتي است» (ن.ش 77/90/95957 .م.
 ،197/7/11دورهی هشتم.)947 :1932 ،
در مورد هر دو راهکار ارائهشده ،پرسش این است که در صورت پیشبیني اعتبار الزم در
لوایح بودجهی سنواتي قوهی مجریه ،چنانچه مجلس در بررسي الیحهی بودجه ،آن را تصویب
نکرد ،تکلیف اجرای قانون چه ميشود؟
شورای نگهبان پیشبیني تأمین هزینهی اجرای طرح قانوني در لوایح بودجهی سنواتي
سالهای آتي را مغایر اصل  57اعالم کرده است .در طرح اصالح قانون ادارهی صدا و سیمای
جمهوری اسالمي ایران ،مقرر شده بود بودجهی شورای سیاستگذاری در سالهای آتي در
لوایح بودجه منظور ميشود .این مصوبه با ایراد اصل  57مواجه شد (ن.ش 70/21/9073 .م.
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پیشبیني شود .شورا در بررسي این مصوبه اعالم کرد قید اخیر از این نظر که موجب افزایش
هزینهی عمومي است ،خالف اصل  57است (ن.ش 70/21/2977 .م ،1970/5/13 .دورهی
ششم ،سال دوم .)117 :1972 ،در اصالحات صورتگرفته ،عبارت مزبور حذف شد و مصوبه
مغایر قانون اساسي (اصل  )57شناخته نشد .اما طریق جبران هزینههای ناشي از اجرای این
قانون بالتکلیف باقي ماند.
در مورد امکان الزام قوهی مجریه به ارائهی الیحه ،اصل  54قانون اساسي در مقام بیان
نحوهی ارائهی پیشنهادهای قانوني است .شورای نگهبان در رد این الزام در برخي موارد به
اصول  75و  57اشاره دارد .بهنظر ميرسد الزام قوهی مجریه یا قوهی قضاییه به ارائهی الیحه،
مغایرتي با استقالل این دو قوه نداشته باشد )5(.الزام در اصل ارائهی الیحه است که مستلزم
بررسي و مطالعات اولیه ،تهیهی پیشنویس مواد قانوني مربوط و  ...است ،و الّا قوهی مقننه در
نحوهی تنظیم الیحه و محتوای این پیشنهاد قانوني ورود نميکند؛ چه بسا که الزام این دو قوه
به ارائهی الیحه ،ناشي از اجرای وظایف مقرر در قانون اساسي باشد .قوهی مقننه با الزام این
دو قوه به ارائهی الیحه ،به نوعي بر ظرفیت ،توان و تخصص آنها در ارائهی پیشنهاد قانوني
مورد نظر تأکید دارد .البته این استدالل بر خالف بسیاری از نظرهای شورای نگهبان است که
الزام دولت به تهیهی الیحهی معافیت از مالیات را مغایر اصول  54و  57ميداند (بند 73
نظریهی شورای نگهبان در مورد الیحهی بودجهی سال  1959کل کشور ،دورهی چهارم،
 .)979- 971 :1977در الیحهی اصالح مادهی  22قانون مطبوعات مقرر شده بود که ضوابط
خروج و ورود مطبوعات به کشور براساس قانون اساسي و احکام شرع ،به موجب الیحهای
تنظیم ميشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهیه ميکند و به تصویب کمیسیون مربوط
مجلس ميرسد .قسمت اخیر مغایر اصل  57تلقي و رد شد (ن.ش 555 .م ،1953/5/2 .دورهی
چهارم.)177 :1977 ،
در برخي موارد برای گریز از ایراد اصل  57مقرر شده که پس از تصویب مجلس ،دولت
ميتواند در آن خصوص تصمیم بگیرد .مصوبهی مجلس در این موارد ،نوعي اذن به دولت در
انجام اقدام مربوط است تا ایجاد قاعدهی الزماالجرا .تغییرات سازماني از ادارهی کل به شرکت
دولتي ،بهدلیل ایجاد یک نهاد دولتي باید با تصویب مجلس شورای اسالمي و به موجب قانون
باشد .با وجود این ،تبصرهی  1مادهواحدهی الیحهی تبدیل ادارهی کل امور آب استانها به
شرکت آب منطقهای استان ،مقرر کرد وزارت نیرو ميتواند در استانهای جدیدالتأسیس،
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دورهی هفتم ،بيتا .)57 :در اصالحات انجامگرفته این قسمت حذف شد .در این مورد اگرچه
مجلس از لفظ «ميتواند» استفاده کرد تا قوهی مجریه پس از بررسي و در صورت صالحدید
حکم قانون مزبور را اجرا کند ،شورای نگهبان آن را خالف اصل  57قانون اساسي تشخیص داد.
چنانچه هیأت وزیران با طرح قانوني یا پیشنهاد نمایندگان با الیحهی قوهی مجریه موافقت
کند ،آیا شورای نگهبان ميتواند آن پیشنهاد را مشمول حکم اصل  57قرار ندهد؟ حکم اصل
 57قانون اساسي ،صریح و روشن است .اصل یادشده فرض را بر ممنوعیت ارائهی طرحهای
قانوني یا پیشنهادهای وارد بر لوایح قانوني دانسته که دارای بار مالي است؛ مگر در مواردی که
طریق جبران افزایش هزینهها یا تأمین کاهش درآمدها پیشبیني شود .موافقت یا عدم موافقت
قوهی مجریه در این مورد ،تأثیرگذار دانسته نشده است .اگرچه این امر حاکي از همدلي قوای
مجریه و مقننه در تصویب قانون مربوط است .شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که در
مواردی که دولت یا نخستوزیر در نامهی جداگانه موافقت خود را با پیشنهاد نمایندگان اعالم
کند ،تکلیف مورد کدام است؟ بیان داشته است« :تعیین طریق جبران کاهش و یا تأمین هزینه
برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسالمي الزم است» )5(.بر همین اساس ،در طرح
اصالح مادهواحدهی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران،...
شورای نگهبان در بررسي طریق جبران هزینهی طرح مزبور در سالهای بعد ،بیان داشت
(ن.ش 77/90/92070.م ،1977/1/25 .دورهی هشتم« :)992 :1932 ،موضوع با در نظر گرفتن
مصوبه هیئت وزیران در مجلس ،مورد بررسي مجلس قرار گیرد و در صورت تصویب ،برای
شورای نگهبان ارسال شود .مجلس نیز مصوب کرد با عنایت به موافقت هیأت وزیران با تأمین
بار مالي مصوبه فوق ،موضوع عیناً تصویب ميشود».
با وجود این ،از نظر شورای نگهبان موافقت هیأت وزیران در برخي موارد مرتفعکنندهی
ممنوعیت مندرج در اصل  57تلقي نشده است .در خصوص پیشنهاد نمایندگان بر الیحهی
ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد ،شورای نگهبان اعالم کرد« :نامهی معاون اول
رئیسجمهور به این شورا ،رافع اشکال مغایرت با اصل  57شناخته نشد» (ن.ش 75/90/91701.م.
 ،1975/12/25دورهی هشتم .)254 :1932 ،البته دلیل اینکه نامهی یادشده رافع ایراد دانسته نشد،
ماهوی نبوده است؛ بلکه از نظر شورای نگهبان ،موضوع باید به تصویب هیأت وزیران برسد و
مراتب به مجلس اعالم شود و نه اینکه معاون اول رئیسجمهور مستقیماً با شورای نگهبان
نامهنگاری کند و بار مالي پیشنهاد مربوط را بپذیرد (مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)179 :1931 ،
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شرکت آب و فاضالب روستایي تشکیل و راهاندازی کند .شورا با این ایراد که این قسمت در
الیحهی دولت نبوده ،آن را خالف اصل  57اعالم کرد (ن.ش 79/90/3731 .م،197/11/21 .
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پیشنهادی ،مالحظات و پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس منعکس کند.
شورای نگهبان در برخي موارد ،در بررسي طریق جبران پیشبینيشده ،وارد بررسي و
تحلیل آثار و تبعات احتمالي ناشي از طریق پیشبینيشده توسط مجلس شده است .در طرح
اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سیمای جمهوری

اسالمي ایران به فدراسیونهای ورزشي ،سازمان مزبور موظف به پرداخت مبلغي به فدراسیون-
های مربوط از محل افزایش آگهيهای بازرگاني شده بود .شورا در نظر خود بیان داشت با
توجه به تولید و پخش برنامه که از وظایف اصلي این سازمان است ،افزایش تعداد آگهيهای
بازرگانيِ متناسب با مسابقات ورزشي امکانپذیر نیست و افزایش قیمت پخش آگهيهای
بازرگاني نیز با مشکالت تقاضا و تقلیل درآمد مواجه ميشود .بنابراین تأمین درآمد از محل
مذکور غیرممکن است .ازاینرو طرح مزبور را رد کرد (ن.ش 70/21/2427 .م،1970/5/27 .
دورهی ششم ،سال دوم.)477-477 :1972 ،
در خصوص طریق جبران ناشي از ایجاد یا افزایش هزینههای عمومي ،مجلس در برخي
موارد بهمنظور رفع ایراد اصل  57از سوی شورای نگهبان ،دولت را به بهرهگیری حداکثری از
امکانات موجود ملزم کرده است تا اساساً از ایجاد هزینهی جدید جلوگیری شود .در طرح
ایمني زیستي جمهوری اسالمي ایران پیشبیني شده بود دبیرخانهی شورای ملي ایمني زیستي
در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر شود .شورا با بیان اینکه فراهم کردن تمهیدات الزم
برای ایجاد شورای ملي زیستي ،دارای بار مالي است ،این قسمت از طرح مزبور را رد کرد
(ن.ش 77/90/9900.م ،1977/9/24 .دورهی هشتم .)492 :1932 ،مصوبهی مجلس با این
اصالح ،تأیید شد :دبیرخانهی این شورا بدون توسعهی سازماني و با شرایط موجود در سازمان
حفاظت محیط زیست مستقر است .بدین ترتیب ،قوهی مجریه موظف شد بدون ایجاد هزینهی
عمومي جدید و از طریق امکانات موجود ،دبیرخانهی مربوط را تشکیل دهد .باید در نظر
داشت که بدون اطالع از وضعیت ساختار و تشکیالت موجود سازمان حفاظت محیط زیست،
امکان الزام به تشکیل دبیرخانه بدون توسعهی سازماني وجود ندارد.
در خصوص موضوع مذکور (طریق جبران ناشي از ایجاد یا افزایش هزینههای عمومي) ،در
برخي مصوبات مجلس محل جبران هزینههای طرح ،نامشخص است .در این موارد ،مجلس در
صدد بوده به نحوی اقدام کند که مورد ایراد شورا قرار نگیرد ،فارغ از اینکه آیا طریق جبران
هزینهها واقعاً جبران هزینههای اجرای قانون را ميکند یا خیر .در طرح تعیین تکلیف چاههای
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راهحل قابل طرح در اینگونه موارد ،آن است که قوهی مجریه با هماهنگي قوهی مقننه ،پیشنهاد
مربوط را در قالب الیحهی قانوني به مجلس ارائه کند یا در بیان نحوهی جبران هزینههای طرح
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کند .شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل  57وارد کرد (ن.ش 73/90/97095 .م.
 ،1973/2/4دورهی هشتم .)579 :1932 ،این مصوبه بدین ترتیب اصالح و تأیید شد« :منابع
اجرای این قانون از محل صرفهجویي حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلي ناشي از
اجرای این قانون تأمین ميشود» .بهنظر ميرسد «از محل صرفهجویي  ،»...بهدلیل نامشخص -
بودن محل دقیق تأمین هزینهها ،تعیین طریق جبران هزینههای عمومي تلقي نميشود.
در صورت عدم تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص حکم مقرر در اصل  57توسط
مجلس ،مراتب به موجب اصل  112قانون اساسي به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال
ميشود .در این مورد برخي نویسندگان برآنند مصوباتي که بهسبب مغایرت با اصل  57از
سوی شورای نگهبان رد ميشود ،قابل ارسال به مجمع نیست (جمعي از نویسندگان:1973 ،
 .)53براساس این دیدگاه ،نمایندگان اساساً صالحیت ابراز پیشنهادها و طرحهای بر خالف
اصل  57را ندارند .بهعبارت دیگر ،پیشنهادهایي که طریق جبران کاهش درآمد یا افزایش
هزینهها را مشخص نکرده باشد ،قابلیت طرح در مجلس را ندارد .در صورت تصویب طرح
مزبور ،عنوان مصوبه بر آن بار نميشود .در مقابل دیدگاه دیگر بر آن است که اصل  112از
جمله شامل اصل  57نیز ميشود و مصوبات مردود بهسبب اصل  ،57براساس منطوق اصل
 112چنانچه مجلس بر نظر خود اصرار کند ،به مجمع ارسال ميشود (فالحزاده.)211 :1931 ،
شورای نگهبان طي نظریهی شمارهی  31/90/43543مورخ  1931/12/29بیان داشته است« :در
مورد « ...معلوم نشدن طريق کاهش درآمد يا تأمین هزينه جديد» ،با توجه به اينكه اصل طرح يا
پیشنهاد بهصراحت اصل  57قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده ،بنابراين قابل ارجاع به

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمیباشد» .در خصوص دیدگاه نخست گفتني است حتي
چنانچه عنوان مصوبه بر طرحهایي که طریق جبران مالي آن مشخص نشده باشد ،بار نشود ،در
هر حال به تصویب مجلس ميرسد و با عنوان مصوبه به شورای نگهبان ارسال ميشود و در
فرضي که رئیس مجلس آن طرح را خالف اصل  57نداند ،هیچ سازوکار مشخصي برای
جلوگیری از طرح و تصویب آن وجود ندارد .اگر شورای نگهبان نیز آن را «مصوبه» نداند،
چارهای جز رد آن بهدلیل مبتني بر اصول قانون اساسي ندارد .در این فرض ،مجلس ميتواند بر
اقدام خود اصرار کرده و مراتب را برای مجمع ارسال کند .بهنظر ميرسد ارسال مصوبهی
مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام اغلب در مواردی قابل تصور باشد که شورای نگهبان
و مجلس بر طریق جبران پیشبینيشده و کفایت آن اختالف نظر داشته باشند .اگرچه از اطالق
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فاقد پروانهی بهرهبرداری وزارت نیرو موظف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون،
از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانهها ،به برقي کردن کلیهی چاههای آب کشاورزی اقدام
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نتیجهگیری
مجلس در تمامي مواردی که به موجب قانون اساسي دارای صالحیت قانونگذاری است،
نميتواند بدون توجه به حکم مقرر در اصل  57و در اجرای صالحیتهای مبتني بر قانون
اساسي خود ،اقدام به قانونگذاری کند .محدودیت مندرج در اصل مزبور ،کلیهی اصول قانون
اساسي را که وظایف و اختیاراتي را بر عهدهی مجلس گذاشته یا تصویب آن را به موجب
قانون دانسته است ،دربرميگیرد.
اصل  ،57کلیهی طرحها و پیشنهادهای وارد بر لوایح را باالطالق دربرميگیرد .اجرای
اغلب قوانین مصوب مجلس ولو قوانین غیرمالي ،بدون اختصاص بخشي از منابع مالي کشور
امکانپذیر نیست .بدین سبب ،شورای نگهبان از تأیید طرحها و پیشنهادهای وارد بر لوایحي
که محل جبران آن تعیین نشده ،خودداری کرده است .این رویه ،ابتکار قانونگذاری از طریق
ارائهی الیحه را که نوعاً محصول کار کارشناسي قوی و دقیقتر ،توجه به ابعاد مختلف
موضوع ،هماهنگي با سایر سیاستهای مربوط و بهخصوص عنایت به ظرفیتها ،منابع،
امکانات و محدودیتهای مالي و غیرمالي موجود است ،تقویت ميکند .اصرار بر ارائهی طرح
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.
در این خصوص ميتوان به مواردی اشاره کرد که اعتبار قانونِ بهتصویبرسیده را در سالهای
آتي( )7منوط به پیشبیني بودجهی مورد نیاز در لوایح بودجهی سنواتي آتي توسط قوهی مجریه

ميکند؛ یا در موردی که تغییر مبنای تقسیمات کشوری پس از تصویب مجلس ،منوط به تأیید
قوهی مجریه شده است.
اصل  57با رویکرد تقدم ارائهی متون پیشنویس قانون از طرف رکن مسئول ادارهی امور
عمومي و کانون هماهنگکنندهی سیاستهای اجرایي کشور (قوهی مجریه) بهوسیلهی تهیه و
ارائهی لوایح قانوني ،تنظیم شده است .اصل مزبور مبتني بر منطق مالي انکارناپذیری است که
بيتوجهي به آن ،موجب شکست پروژهی قانونگذاری ميشود .تأیید مصوبات مجلس در
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که طریق جبران آن حداقل بهنحو کامل پیشبیني
نشده است ،اگرچه ظاهراً مانع ورود مصوبهی مربوط به نظام حقوقي را مرتفع ميکند ،اما در
عمل با مشکل اجرا مواجه خواهد شد .تصویب قانون بدون توجه به محدودیتهای مالي دولت
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اصل  112چنین برداشت ميشود که تمامي موارد اختالفي میان مجلس و شورا ،قابل ارسال به
مجمع است .شایان ذکر است حسب نظر شورای نگهبان ،موارد مزبور قابل ارسال به مجمع نیست.
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شده و در بلندمدت بر حجم قوانین افزوده ميشود و به تورم قانوني ،ميانجامد.
با بررسي آرا و نظرهای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل  57قانون
اساسي ،چنین استنباط ميشود که یکي از مسائل اصلي در این خصوص ،بررسي کفایت طرق
پیشبینيشده برای جبران کاهش درآمدها یا افزایش هزینههاست؛ امری که مستلزم بررسي آثار
و پیامدهای اقتصادی مصوبات و طرق مزبور ،توسط شورای نگهبان است که بهتبع باید با
بهرهگیری از کارشناسان مربوط انجام گیرد .همچنین بهمنظور حصول اطمینان از پیشبیني
منابع مالي مناسب و مکفي بهمنظور اجرای قوانین ،ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این
زمینه باید بهصورت محدود انجام گیرد و برای مثال ،صرفاً به مواردی محدود شود که میان
مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان در خصوص کفایت طرق پیشبینيشده برای جبران
آثار مالي مصوبات اختالف ایجاد شود؛ چه آنکه اجرای کامل و مؤثر قانون ،که از جمله
مستلزم توجه به تأمین منابع مالي اجرای آن است ،مصلحت انکارناپذیری است که همواره باید
مورد توجه قرار گیرد.
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در اجرای آن و فارغ از سیاستهای اجرایي دولت در ادارهی امور کشور به تولید قوانین
ناهماهنگ با سیاستهای در حال اجرا و عدم اجرای قانون ،حداقل بهنحو کامل و مؤثر منجر
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 .9مادهی  93قانون اساسي این کشور مقرر ميدارد« :نخستوزیر و اعضای پارلمان قوانین را توأمان
پیشنهاد ميکنند .لوایح قانوني پس از اخذ نظر شورای دولتي ،در شورای وزیران به بحث و بررسي
گذاشته ميشود و سپس به دفتر یکي از دو مجلس ارائه ميشود .لوایح قانوني مالي بودجه ابتدا به
مجلس ملي ارائه ميشود  .»...ترجمهی مواد یادشده از قانون اساسي فرانسه ،از منبع زیر اخذ شده
است :قانون اساسي فرانسه.1955 ،
 .2ترجمهی اصل یادشده از منبع زیر اخذ شده است :قانون اساسي ایتالیا.1953 ،
 .3متن نامهی مزبور از این کتاب نقل شده است :مجموعهی قانون بودجهی سال  1932کل کشور،
.12-11 :1932
« .4اصل هفتادوپنج قانون اساسي شامل هر طرحي که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالي
داشته باشد ،ميشود».
 .7در این نوشتار بهمنظور اختصار ،از این پس بهجای عبارت «نظریهی شماره» از «ن.ش ».و بهجای
واژهی «مورخ» از حرف «م ».استفاده شده و عبارت «مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد
مصوبات مجلس شورای اسالمي» در ارجاعات حذف شده و صرفاً به شمارهی دورهی مجلس
اشاره ميشود.
 .9کما اینکه این امر در برخي قوانین مثل قوانین برنامهی توسعه ،کامالً مشهود و رایج است.
 .5نظریهی مشورتي شمارهی  1499م.1955/5/7 .
 .8شایان ذکر است اجرای قانون در همان سال معموالً از محل اعتبارات مصوب در قانون بودجهی کل
کشور همان سال پیشبیني ميشود.
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ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي( ،)1954صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ادارهی کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،چ اول ،ج .2
ادارهی کل توافقهای بینالمللي نهاد ریاست جمهوری ( ،)1955قانون اساسی فرانسه ،تهران:
ریاست جمهوری.
ادارهی کل توافقهای بینالمللي نهاد ریاست جمهوری ( ،)1953قانون اساسی ايتالیا ،تهران:
ریاست جمهوری.
پژوهشکدهی شورای نگهبان ( ،)1932مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی هشتم ،تهران :پژوهشکدهی شورای نگهبان ،چ اول.
جمعي از نویسندگان ( ،)1973مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،
تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
حسیني ،سید محمدرضا؛ فاتحيزاده ،محسن و تهراني ،ایمان (« ،)1931اصل ( )57قانون
اساسي و اختیارات قوهی مقننه در بودجهریزی» ،مجلس و راهبرد ،ش  ،50صص .152-199
رستمي ،ولي ( ،)1930مالیهی عمومی ،تهران :میزان ،چ اول.
فالحزاده ،عليمحمد ( ،)1931تفكیک تقنین و اجرا؛ تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در
روابط قوای مقننه و مجريه ،تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
قاضي شریعتپناهي ،سید ابوالفضل ( ،)1974بايستههای حقوق اساسی ،تهران :میزان ،چ
بیستویکم.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1972مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی ششم -سال دوم ،تهران :دادگستر ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1977مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی سوم ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1977مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی چهارم ،تهران :دادگستر ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1931مبانی نظرات و آرای شورای نگهبان مستنبط از
مشروح مذاکرات سال  ،9385تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ،چ اول.
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مجلس شورای اسالمی دورهی هفتم ،تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و
مقررات ،چ اول.
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ( ،)1931مجموعهی قانون اساسی ،تهران:
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ،چ دوم.
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری (،)1932
مجموعهی قانون بودجهی سال  9312کل کشور ،تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار
قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
هاشمي ،سید محمد ( ،)1977حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :میزان ،چ دوازدهم ،ج.2
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