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 ایبودن قوانین بودجهبودن و فراساالنهساالنه
 

 1سعید شجاعی ارانی

 
 39/63/6936تاریخپذیرش:-65/9/6936تاریخدریافت:



 چکیده

فراساالنهساالنه و قوانینبودجهبودن بر اصولحقوقیهستندکه از فرآیندبودن ایو
هایحقوقیپسازپیدایشپارلمانتاریزمدرشوند.ایندستهازبایستهریزیاعمالمیبودجه

اند.دراینگذاریشدهوپارلمانپایهایدولتاروپاوباهدفتعیینقلمرواختیاراتبودجه
بندیایراندرپرتواصولحقوقیاست،نخستارزیابیسیستمبودجه آننوشتار،کههدف

ایشدهوپسازآنپیدایشودگرگونییکیازمهمترینهایبودجهنگاهیگذرابهبایسته
شودبودنبودجهبررسیمیدنبالآنچندساالنهبودنوبهونخستیناصولیعنیاصلساالنه

که اند.دراینبررسیحقوقی،داشته بندیدرحقوقمالیایراننیزوجودکهازآغازبودجه
بهشودکهساالنهانتقادیاستواراست،مشاهدهمی -بردیدگاهتحلیلی خاطرتصویببودن،

اماناکارآمدیایازسویقانونگذار،اهمیتسیاسیخودراحفظکردهاست،قوانینبودجه
زمینه اقتصادی، چرخه با آن ناهماهنگی یعنی اقتصادی، دیدگاه از پیدایشاصلآن ساز

سالهتوسعهاقتصادی،است.ازآنجاکهقوانینبرنامهپنج بودنشدهدیگریبهنامچندساالنه
شوند.روند،درایننوشتاربررسینمیشمارنمیایبهقانونبودجه

 

 ای.بودن،قوانینبودجهبودنبودجه،فراساالنهبودجهکشور،ساالنه :واژگان کلیدی
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 . مقدمه1
ایونیزصالحیتپارلمانودولتدرهرمرحلهبررسیموضوعماهیتحقوقیقوانینبودجه

هایمهمحقوقمالیهعمومیدرهرکشوریهستند.آنچهاینریزیازموضوعازفرآیندبودجه

ریزیاستایوفرآیندبودجههایااصولحاکمبرقوانینبودجهزند،قاعدهمیهمپیونددورابه

پایه قانونگذاریشانتعیینقلمرواختیاراتبودجهگذاریکههدفاز اجراییو ایدودستگاه

اصولحقوقیدانستکهازدیدگاهحقوقعمومیبربودجه»توانایرامیاست.اصولبودجه

هایحقوقیازسوییبهمبارزاتتاریخی(.اهمیتاینبایستهPhilip, 1991: 1225«)تندحاکمهس

پیدایش به بازمیکه انجامید، شان نه اصول، این اروپا»گردد. عملی تجربه سال پنجاه «نتیجه

ریزیهستند.ازسویدیگر،(کهبرآمدبیشازدوسدهقانونگذاریوبودجه6935:32)فرزیب،

بخشیآنهاست.بههمیندلیلاستکهرعایتآنهاافزایدکاراییونتیجهبراهمیتآنانمیآنچه

اساسی(یارویهسیاسیکمازسویقانون)اساسییاارگانیک(،رویهقضایی)دادگاهقانوندست

شود.بدیهیاستکهپایبندیبهایناصولنیازمندمتنحقوقینیست)عرفپارلمانی(الزامیمی

-تواندمبنایحقوقیعملبهآنهاباشد؛چنانکهدرایتالیااصلجزییگاهتنهارویهپارلمانیمیو

ریشهدر.(Severino, 2007 :248- 252) ایبودنیابهآگاهیرساندنقوانینبودجهبینانهبودن،واقع

تواندقدشان،میعرفپارلمانیدارند.دراینمیان،آموزهحقوقی)دکترین(جدایازبررسیون

شوند.آورپذیرفتهمیاصولنوینیراپیشنهادکندکهگاهتوسطیکیازمنابعالزام

اییکیازمباحثبنیادیدرحقوقمالیومالیاتیفرانسهونیزکشورهاییمطالعهاصولبودجه

شودسعیمی(.دراینپژوهش(Albert, 2008: 221-233انداستکهتجربهتاریخیهمسانداشته

کم6ایبودنقوانینبودجههمساالنه اصول، ماننددیگر ایرانباکه قانونگذاریدر آغاز وبیشاز

اشبرپایهقوانینبرداریدرستازدیگرکشورهاواردسیستمحقوقیماشدونیزدگرگونیگرته

آنچهبراهمیتموضوعمی امروزبررسیشود. به بهبودقوانینافزایدنمحاسباتعمومیتا یازبه

استکهدر3نویسقانونمحاسباتریزیدرایرانووجودچندینپیشحاکمبربودجهوبودجه

هدفتغییردرسیستمبودجه هنوزبهسرانجامریزیدرایرانتهیهشدهچندسالگذشتهبا انداما

اند.نرسیده

این نخستآنکه، یادآوریکنیم. را هرچهارمرحلهبایستهاستنکاتزیر به اصولعموماً
                                                                                                                                                                                                        
1. The Principle of Annual Nature of Budget / Le principe de l’annualité budgétaire.  

نویسقانونبودجهو(ونیزپیش3/3/6925.براینمونه،ن.ک.به:الیحهبرخیازمقرراتحاکمبرتهیهواجرایبودجه)3
.6931هایمجلسشورایاسالمی،تیرماهپژوهشریزی)ویرایشاول(،دفترمطالعاتبرنامهوبودجه،مرکزبودجه
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)آمادهبودجه میریزی اعمال اجرا( بر نظارت و اجرا تصویب، و بررسی بایدسازی، و شوند

دومآنکه،اینقواعدریشهدرتئوریسیاسی6ایتعریفشوندکهچنیناعمالیممکنباشد.گونهبه

برخیمعتقدند آنچنانکه نه اساسیدارندو قانون در3و بخشعمومیریشه در تئوریبودجه

(Khan & Hildreth, 2002: preface)سومآنکه،متنقانونیبایدگسترهواستثناهایهریکازاین.

کند.چهارمآنکه،ایناصولدارایبنیادیحقوقیوریشهتاریخیهستند،دگرگونیقواعدراتعیین

مهمتریناصول9دهند.همچنانکاراییخودرانشانمیاندوپذیرند،اماازبیننرفتهاندومیپذیرفته

توانچنینبرشمرد:شود(رامیبودنکهبهآنپرداختهمیای)جدایازساالنهحاکمبرقوانینبودجه

قانونی،4بودن،یکی واقع3بودنجزئی3بودن،متعادل2بودن،شفاف5بودن،فراگیر6تصویب بینانهو

61بودن.

بودنواستثناهایآنپرداختهشود،ماهیتحقوقیپیشازآنکهبهاصلساالنهدرایننوشتار،

بودجه تاریخیاصول ریشه آیاایبررسیمیو پرسشبنیادیاینپژوهشآناستکه شود.

فراساالنهساالنه و قوانینبودجهبودن بودجهبودن یکسیستم شایسته و بایسته چنانکه بندیای،

اندیاخیر؟بینیوبکارگرفتهشدهایرانپیشآلاست،درایده



 ای. ماهیت حقوقی و ریشه تاریخی اصول بودجه2
 ای. چیستی و ارزش حقوقی اصول بودجه1-2

ایازحقوقدان،بایدبرایشناختمفهوموماهیتاصولبودجه»استگفتهالندبکچنانکه
                                                                                                                                                                                                        

.بایدیادآوریکنیمکهبسیاریازنویسندگانفرانسویهنگامبررسیایناصولتنهابهچگونگیاعمالآنهادردویاسه6
 اند.برایآگاهیبیشتر،ن.ک.به:مرحلهنخستبودجهپرداخته

Shojaei-Arani, Saïd, (2013), L’efficacité du contrôle parlementaire du budget exécuté en 
France sous la Cinquième République, Thèse, Aix-Marseille Université, p. 69. 

هایمجلسریزی)ویرایشاول(،دفترمطالعاتبرنامهوبودجه،مرکزپژوهشنویسقانونبودجهوبودجه.ن.ک.بهپیش3
.6931شورایاسالمی،تیرماه

9« نظراناختالفهاوهمچنینتعدادواهمیتآنهامیانصاحببرایاینروش"اصل"البتهدرصحتاستفادهازعنوان.
برشماریاست. و قابلیتتجزیه تشخیصتعدد تفکیکو تغییرناپذیریوضابطه ثباتیا اصل، واژه از مراد زیرا است،

«.تواننددریکدیگرادغامیاازهمتفکیکشونددهوبرحسبتعریفمیدرحالیکهاصولتهیهوتنظیمبودجهتغییرپذیربو
 .22،الگویمنابعومصارف،تهران:نشرنی،ص.گسترهمالیوساختاربودجهایایران(،6926اکبر،)شبیرینژاد،علی

4. Le principe d’unité budgétaire. 
5. Le consentement parlementaire. 
6. Le principe d’universalité budgétaire. 
7. Le principe de transparence budgétaire. 
8. Le principe de l’équilibre budgétaire. 
9. Le principe de spécialité budgétaire. 
10. Le principe de sincérité budgétaire. 
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کندتاشناختی)...(تالشمیبابررسیریشهدوشیوهبررسیاستفادهکند:درشیوهنخست،وی

به حقوقیمعنایواقعیواژگان که دیگر، شیوه تعییننماید. را مطالعهکاررفته ویبه است، تر

آوریآنپردازدتاقدرتالزامهایراهیابیقاعدهموردبررسیدرسلسلهمراتبحقوقیمیروش

بسنجد را )قاعده »Landbeck, 2001: 15مفهو مفهوم(. از چندان فرهنگعمومی در اصل، م

اینواژه) (گرفتهشدهPrincipum(کهازواژهالتینی)Principeتاریخیوکهنآندورنیست.

(.درهمینمعنا،Cornu, 2007: 720آید)است،بهمعنیآنچیزیاستکهنخستیادرآغازمی

می»اصل نخستقرار رده و جایگاه در چیزیاستکه استآن اصلیکآغاز )...( «گیرد

(Alland et Rials, 2007: 1201(.ازدیدگاهتاریخی)ازسدهسیزدهمبهاین،)مفهومیبنیادی»سو

گیردواستداللمنطقیوریاضیبویژهبرآناستواراستکهشالوده/بنیانیکدانشقرارمی

ناینخستین،اصلبهقانونعامیکدانشاست)...(باگسترشکاربردواژهبهمعناییجدایازمع

هاییکهنریانخستیندستورهاوآموزه»(وRobert, 1995: 1633«)شودیایکرشتهگفتهمی

(.Littré, 2000: 1315است)«دانش

 حقوقی، زبان رایج»در در قاعدهاصل، مفهوم، نمیترین آن از استکه مهم توانایبسیار

طوراستثنایی)...(هراصلیکقاعدهعامحقوقیاستکه،مگردرشرایطکردمگربهسرپیچی

هایحقوقی[ریشهدرقانون]عادییاارگانیک[وبیشتراوقاتقانوناستثنایی،]درسلسلهمراتبنُرم

ایاصولحقوقیهستندکهازدیدگاه(.دراینمیان،اصولبودجهMaulin, 2008: 23«)اساسیدارد

عم )حقوق هستند حاکم بودجه بر محدودPhilip, 1991: 1225ومی مفهوم در اصول، این .)

بودنوتفصیلیبودن،فراگیربودن،ساالنهاییعنییکیدربرگیرندهقواعدکالسیکحقوقبودجه»

قانونبودجهدرزمانپیشنهاد )هستند6بودنالیحه »Philip, 1991: 1225این درمفهومگسترده، .)

ربرگیرندهاصولمربوطبهدرونمایه،تصویب،اجراوکنترلبودجهنیزهست.درکل،د»اصطالح

(.ازچنیندیدگاهی،Philip, 1991: 1225«)همهاصولمهمیکهحاکمبربودجهنهادعمومیهستند

شوند.بودننیزبرشماراصولافزودهمیبینانهبودنوواقعجزئی،بودنبودن،متعادلشفاف


 بودن بودجهریشه تاریخی اصل ساالنه. 2-2

بودنبودجهبیشازدیگراصول،ریشهدرالزاماتسیاسی،اقتصادیوحسابداریدارد.ساالنه

به قاعده تقویتاین چهارچوبواقع و قانونیکننده قاعده مالیاتبخش قوانینبودن است. ها
                                                                                                                                                                                                        
1. Le principe de spécialité des crédits. 
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امااجر ایآنانبایدهرسالوازراهقوانینمالیاتی،اگرچهماننددیگرقوانینهمیشگیهستند،

ساالنهبودجه پیشینه بررسی تصویبشود. و بررسی مردم نمایندگان سوی از بودجهای بودن

مسالهنیازمندبررسیپیدایشدولتدرسده واقع، در است. اروپا دورانمدرندر و هایمیانه

گیریبود،زیرادولتبدونشکلهایدولتزمانیپدیدارشدکهدولتدرحالدرآمدهاوهزینه

6تواندوجودداشتهباشد.منابعمالینمی

مالیاتجنبهدرسده بههایمیانه، شاه، داریعنوانزمینایاستثناییداشتبدینمعنیکه

قاعده برپایه هزینهبزرگ، باید داشت، دوران آن حقوق در ریشه که قدیمی هایعادیای

بایدتنها4رو،مالیات.ازاین9کردتامینمی3ناشیازاموالعمومیکشورداریراازدرآمدهای

هاییازیاگروه6هادرموارداستثناییمانندجنگوآنهمپسازمشورتبانمایندگانصنف

بهمجالسطبقاتی گرفتهمی5مردمکهبعدها نمایندگانتبدیلشدند، اجازه دراینمورد، شد.

مالیات دریافت سدهتن2برای در قاعده، این داشت. اعتبار یکسال برای درها سیزدهم های

باگذشتدراسنادمهمسیاسیبه3وچهاردهمدرفرانسه3انگلستان رسمیتشناختهشدهبود.

جنگ )شمار زمان، 611های اروپا در هزینه6469-6992ساله نیز( جنگو روزافزون های

پایه نیرویجنگیو بیشتر درآمدیگذا)استخدام مالیاتبه افزایشیافتو ریارتشمنظم(
                                                                                                                                                                                                        

این6 با نمیهایتاریخیسدهدلیلپیچیدگیهمهبه. توانگفتکدامیک،رضایتپارلمانبهگرفتنمالیاتیاهایمیانه
 وجودآورندهدیگریبودهاست؟سیستمنمایندگی،به

2.Domaine public. 
3.Le roy doit vivre de son soen. 
4. Aide ou Subside. 
5. Ordres. 
6. Les Etats généraux. 
7. Le consentement à l’impôt. 
8.The Magna Carta 1215: 12. No scutage or aid is to be levied in our kingdom, save by 
the common counsel of our kingdom, save for the ransoming of our body, and the 
making of our first-born son a knight, and for the marrying a single time of our first-born 
daughter; and for these things there is only to be a reasonable aid. [AB, 32; 1225, 37]In a 
similar way it is to be for aids from the city of London. [AB, 32] 
14. And to have the common counsel of the kingdom for an aid to be assessed, other 
than in the three cases aforesaid, or for a scutage to be assessed, we will cause to be 
summoned archbishops, bishops, abbots, earls and greater barons, individually by our 
letters; and in addition we will cause to be summoned in general, by our sheriffs and 
bailiffs, all those who hold from us in chief, at a specified day, namely at a term of forty 
days distant at least, and at a specified place; and in all the letters of that summons, we 
will express the cause of the summons; and thus, the summons having been made, the 
business is to proceed on the assigned day, according to the counsel of those who are 
present, although not all those summoned come. 
9. Les Etats généraux de 1315. L’ordonnance du 28 décembre 1355 du Roi Jean (II de 
France, dit Jean le Bon), ayant établi une Gabelle sur le sel )article VII. ( , See. Auger, (1788), 

Traité sur les tailles et les tribunaux qui connoissent de cette imposition, Partie 1, Tome 1, Éd. 
Barrois, Paris. 



65پاییز،65،شمارهدهمنوزپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 44
 

 

بااینحال،چونهنوزدستگاهقانونگذاریبهوجودنیامدهبود،شاه)بویژه6عادیتبدیلشد.

هایجدیدیرابدونفراخواندنپارلمانودرفرانسه(هرسالوگاهچندینباردرسالمالیات

بهموازاتاینامر،با3داد.هایپیشینراافزایشمیتکردیامبلغمالیارایزنیباآنبرقرارمی

ها،کهریشهدرنظریهبودنمالیاتاستنادبهاصلرضایتپارلمانبردریافتمالیاتونیزساالنه

در همیشگی حضور به اصرار هم مجالس این اعضای داشتند، حاکم اراده برابر مقاومت

کنند.تاهمبهوجودخوددوامببخشندوهمقدرتمالیاتیشاهراکنترل9گیریداشتندتصمیم

سیاسیدوگروه،خودبهتحولیبزرگدرجوامعغربی،یعنی-چنینچرخشیدرروابطمالی

و پادشاهی دستگاه دو اختیارات و کارکردها ساختار، جدایی نیز و پارلمان بنیانگذاری

4.دیانجامقانونگذاری

و6،صدوراعالمیهحقوق6533ان،جدالمیانشاهونمایندگانملتبهانقالبدرانگلست

اختیارات یکیاز دریافتمالیاتتشکیلپارلمانانجامیدکه فرانسه،5اشبرقراریو در بود.

اصالحات6233اقتصادیشاهراواداشتتابافراخواندنمجالسطبقاتیدر-آشفتگیسیاسی

فتناختالفمیانشاهونمایندگانمردمبهصدوراعالمیهجهانیحقوقبشرراآغازکند.باالگر

( شهروند انقالب6233اوت35و اندکیبعد و تشکیل6233( شاهنشاهیو براندازینظام ،

مردم رضایتنمایندگان دریافتمالیاتبا برقراریو انجامید. ساالنه2دائمیپارلمان بودنو
                                                                                                                                                                                                        

مجلسطبقاتیتشکیلشدکهکارشانبررسی41و31.درایندورهدردوکشورانگلستانوفرانسهبهترتیبنزدیکبه6
وتصویبمنابعمالیالزمبرایجنگبود.دراینزمینه،ن.ک.به:

Stubbs, William, (1913), Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, son origine et son 
développement, Paris, Giard et Brière, trad. G. Lefebvre; Maitland, F. William, (1963), 
The Constitutional History of England, Cambridge University Press; Picot, Georges, 
(1872), Histoire des Etats généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le 
Gouvernement de la France de 1355 à 1614, Paris, Hachette, 4 tomes. 

شاهانفرانسویهیچمجلسطبقاتیراتشکیلندادند.6233تا6564.درفرانسه،ازسال3
تادرامورشدندهایامروزیهستند،هرازگاهیبادستورشاهفراخواندهمی.نمایندگانمجالسطبقاتیکهنیایپارلمان9

افزایشمالیات نیزوضعمالیاتجدیدیا پایانجنگو و آغاز اومشورتمهممانندجانشینیشاه، به دهند.هایموجود
همچنین،ن.ک.به:

Verlaque, Raoul, (1943), Les Etats Généraux et le droit d'imposer, Thèse Droit, Aix-
Marseille Université. 

سنجانهزیر:ه،بویژهن.ک.بهپژوهشهم.دراینزمین4
Guigue, Alexandre, (2005), Les origines et l’évolution du vote du budget de l’Etat en 
France et en Angleterre, Thèse, Université de Savoie, p.583. 
5. Bill of Rights 1689. 
6. “4. That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, 
without grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall 
be granted, is illegal. 
7. Article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 17 juin 
1789 : “Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en 
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée”. 
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باگذشتزمان،ایناصل،کهدرشدرقوانینپی6هامالیات برایبینیشدند. تضمینحقابتدا

هابود،حقدیگریبرایقانونگذارایجادکردکهایمالیاتپارلمانبرتصویبساالنهیادوره

هزینه بدینتصویبساالنه بود. مالیاتها وضع بر هم نمایندگان هزینهسان، بر هم و کردنها

بهنظارتمیدرآمدهایمالیاتی ازراهکنترلپارلمانیبعدها محدودکردنقدرتشاه کردند.

هایغیرمالیاتینیزگسترشیافتوخود،درکنارحققانونگذاری،بهحقیدرآمدهاوهزینه

و پیشرفتدانشحسابداری با که بود اینچنین شد. تبدیل اهمیت همان با البته و جداگانه

شدنهایسیاسی)کمیسیونبودجه،دیوانمحاسبات،یکیختحسابرسیونیزپیدایشزیرسا

ایپارلمانشکلواقعیبهخودگرفت.خرانهدولتی(قدرتبودجه

شاننقشیمهمدرپیدایشدموکراسیپارلمانیبازیبودنهاوویژگیساالنهدرواقع،مالیات

انجامید.هرچندامروزدربرخیکشورها3حکومتاستواربرمالیاتریزیکردندکهبعدهابهپی

نخستینمادهقانونبودجهساالنهبهاجازهدریافتمالیاتیابهنوعیتداومسیستممالیاتیمربوط

اندونهمردمونهنمایندگانناپذیراززندگیماتبدیلشدههابهبخشیجداییشودامامالیاتمی

دهند.زیادیازخودنشاننمیهاحساسیتآناندرزمانتصویبمالیات

هایمیانهکهپایبندیبودندرزندگیاقتصادیمردمهمریشهداشت.چهدرسدهاصلساالنه

هایهفدهموهجدهمکهشکلیبودنمالیاتدراسنادحقوقیآوردهشدوچهدرسدهبهساالنه

استواربودوچرخهاقتصادیناپذیربهخودگرفت،جامعهبرکشاورزیودامداریقانونیوخدشه

توانستنددسترنجهمباسالمدنیهماهنگبود.درچنینبازهزمانیبودکهدرپایانآنمردممی

هارابپردازند.چونسرچشمهدرآمدهایهایخودازجملهمالیاتخودرابرداشتکرده،بدهی

شاههپادشاهیبیشازهمهمالیات ایبهسیستمساالنهگونهمبههایجنسیوسپسنقدیبود،

ریزیاقتصادینیزدرهمینچهارچوبامکانداشت.اماتحولبینیوبرنامهبود.پیشعادتکرده

هابینیدرآمدهاوهزینهنقشدولتدرسدهگذشتهویژگیساالنهبودجهراتغییرداد.نهتنهاپیش

درزمینهنزیکاست.تئوریاقتصادیالهشدهکهاجازهپارلمانبردریافتوانجامآنهانیزچندس

درفرانسهکهدرRCB4درآمریکاوPPBS9ریزیمانندهایبلندمدتبودجهبودجهونیزشیوه
                                                                                                                                                                                                        
1.Article 195 de la Constitution du 3 septembre 1791, “Les contributions publiques 
seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister 
au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément 
renouvelées”. 
2.Fiscal State. 
3.Planning, Programming, Budgeting System. 
4. Rationalisation des Choix Budgétaires. 
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بهکارگرفتهشدند،نشانازتغییرچهارچوبزمانیبودجهداشتند.امروز،6321و6351هایسال

اقتصادیونیزدربرخوردبامشکالتگوناگون-دولتبایدبراینقشیکهدرپیشبردسیاسی

برنامه دارد، آموزش( بهبودمحیطزیست، آلودگیهوا، پیش)بیکاری، بینیوهایبلندمدترا

ایازآنرادرابتدایسدهکنونیدیدیم،هایاقتصادیکهنمونهاجراکند.جدایازاینکهبحران

هایاقتصادیبسیارکوچکوحتینامناسببینیشدهندکهچهارچوبسالیانهبرایپینشانمی

است.ازهمینروستکهبرخیکشورهامانندفرانسهباتغییردرقوانینمهم)بازبینیقانوناساسی

ریزیچندسالهواجرایساالنهآن(بهبرنامه3163وتصویبقانونارگانیک3113ژانویه39در

دادند.تریاینقشمهمازطریققوانینبودجه

ساالنه دارد درسیستمحسابداریدولتینیز ازدیدگاه(Bottin, 2002: 91-105بودنریشه .)

حسابداری،کنترلبودجهاجراشدهبهصورتسالیانهودرچهارچوبقانونتفریغبودجهانجام

دقتبررمی چنینقانونیبا مانندفرانسهکه حتیدرکشورهایپیشرفته بااینهمه، سیوشود.

هایبودجهقابلاعمالنیست.شود،چهارچوبسالیانهدرموردهمهعملیاتتصویبمی

اصلساالنه قانونبهگمانبسیاریازحقوقدانان، نخستآنکه، سهپیامدحقوقیدارد. بودن،

سالهشود.دومآنکه،اینقانوندریکدورهیکسالهتصویبمیبودجهساالنهبراییکدورهیک

 ,Bénéteau)شودوآخراینکه،اینقانونبایدپیشازآغازسالاجرا،تصویبشدهباشدمیاجرا

بودندرنظرگرفتوآنتوانپیامدچهارموبسیارمهمینیزبرایاصلساالنه.اما،می(16 :2008

(.Shojaei-Arani, 2013: 83کنترلساالنه)اداری،قضاییوپارلمانی(بودجهاجراشدهاست)


 بودن بودجه در ایران. مفهوم و گستره ساالنه3
 بودجهبودن تصویب اصل ساالنه. 1-3

ومتمم6(6336ایغیرمستقیمدردومادهقانوناساسیمشروطه)گونههنخستوباینقاعده،

،نخستینمتنحقوقیاستکههم3/63/6333قانونمحاسباتعمومی3.(پذیرفتهشد6335آن)
:استکردهبودنآناشارهبودجهراتعریفکردهوهمبهساالنهقانون

آن» در معینی مدت برای مملکتی وخرج دخل معامالت استکه سندی دولت بودجه
سنهمالیهمیبینیوتصویبشدهپیش مدتمزبوررا گویندوعبارتاستازیکسالباشد.

                                                                                                                                                                                                        

عیدازقبلدهروزپانزهشدمیگرتمالدساایبرلازساهرخرآنیمهدربایدهاتخانهازوزاریکهرجهدبوصلبیستم:».ا6
«.حاضرباشدروزنو
«.دنمواهدمعینخووکثریتتصویباملیبهرایسالهمجلسشوتراهمهمالیاان:»میز.اصلنودوششم3
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6.«شمسی 6963قوانینمحاسباتعمومیاگرچه، 6955و6943، نخستخود ماده تعاریفدر
3.اندبودنبودجهپرداختهبهساالنهاند،همگیدیگریازبودجهداده

 

 بودن اجرای بودجه. اصل ساالنه2-3

همهقوانین سالمالیمحاسباتیایران، کهازاولفروردینماه»دانندمیسالخورشیدیرا

یکی9واقع،دربیشترکشورهاسالرسمیوسالمالیدر. «شودمیآغازوبهپایاناسفندماهختم

گزینند.براینمونه،ترکیهیکمماهمارس،هستند،امابرخیسالمالیمتفاوتازسالرسمیبرمی

بریتانیا،ژاپنوکانادا،یکمآوریلواسترالیا،سوئد،مراکشونروژیکمژوییهوایاالتمتحده

4اند.آغازسالمالیقراردادهآمریکاوتایلندیکماکتبررا

قاعدهساالنه بودجه، اجرای پذیرفتهبودن استای محاسباتعمومیشده قانون چنانکه و

مالیهمعینشده» کرد:بیانمی6333 برایمخارجیکسنه استنبایدبهمصرفاعتباراتیکه

بودجهرادرچهارچوبسالتوانهمهموادقانوننمیبااینهمه،6.«مخارجسنهمالیهدیگربرسد

هاشوندوهزینهمیسالهدریافتکرد.درآمدهایعمومینهیکروزهکهدردورهیکمالیاجرا

براست)میانصدورگیرند.چوناجرایموادبودجهازنظرحسابداریزمانهمبهمرورانجاممی

سالگذرد(،دهفتهزمانمیدستوردریافتدرآمدیاپرداختهزینهواجرایآنچندروزتاچن

دیگرسخن،چونهمهمصوباتبودجهتاروزپایانیسالبه.خواهدبودمالیفراترازسالرسمی

،کردهایدولتیرابستتابتواناجرایساالنهراکنترلوبایدزمانیحسابشوندمیمالیاجرا

درروش 2.وسیستممدیریتساالنه5سیستمدورهاجراشود:کارگرفتهمییکیازدوروشزیربه

شوند،اگرچههاانجامهاوپرداختیابدکهآخریندریافتمینخست،اجرایبودجهزمانیپایان

چندماهازپایانسالمالیگذشتهباشد.خوبیاینشیوهآنستکهنظارتبراجرایبودجهبهتر

دارد.کردشبیشتریننزدیکیوجودایدولتوعملبینیبودجهشود،چونمیانپیشمیانجام

بودجهکاستی رسیدگیوکنترلعملکرد دیرتراینروشآنستکه اندازه همان ایدولتبه

گیرندتابتوانهمیندلیل،هموارهچهارچوبزمانی)دورهعمل(رادرنظرمیشود.بهانجاممی
                                                                                                                                                                                                        

.مادهیک.6
:سالمالییکسالشمسیاست.6955قانونمحاسباتعمومی5وماده6943قانونمحاسباتعمومی6.ماده3

3.Fiscal year. 
قانوناساسیهریکازکشورهاینامبرده..دراینزمینه،ن.ک.به4
.5.ماده6

6.Système de l’exercice. 
7. Système de gestion. 
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مرساند.رادرآنچارچوببهانجا،یعنیدورهاجرایمحدود،بودجهاجرای

مدیریتساالنه یا روشدوم پایان1در حساببا مالی، سال بستهیافتن دولتی ساالنه های

وپرداختشوندودریافتمی بهحسابنمیهاییکهانجامنیافتهها معیاراند، بهبیانبهتر، آیند.

چارچوبانجامها،کهدراینهاودریافتاجراوکنترلبودجه،سالمالیاستوهمهپرداخت

حسابمیمی دولتبه ساالنه عملکرد بخشیاز دولتشوند، یا قانونگذاز هرچنداجازه آیند،

هایپیشازآندادهشدهباشد.نیکیوبدیچنینهاییسالیاسالبرایچنیندریافتوپرداخت

میشیوه آسانی به را مالای سال پایان نزدیکبه زمانی در چه اگر شناخت. میتوان توانی

چگونگیاجرایبودجهراکنترلکرد،بههماناندازهبخشیازهربودجهساالنهدربودجهآینده

یابد.شدهوبودجهاجراشدهکاهشمیبینیشودوهماهنگیمیانبودجهپیشاجراومحاسبهمی

افزودنچندهفتهبهسالمالیروشمازهمین مانندفرانسهبا برخیکشورها دیریتساالنهرو،

هاییکههاودریافتشودتاپرداختبینیمیپیش2دورهتکمیلیاند.یکمنعطفراپدیدآورده

روزپایانیسالمالیدادهشده دریکدورهکوتاهپسازپایانسالستادستورانجامشانتا

مانجا قانونارگانیکراجعبهقوانینمالیفرانسه)مصوبشوند. (،3116اولاوتبراینمونه،

3داند.سالمالیراتابیستمماهژانویهسالبعدمی

فرانسه مانند کشورهایی از الگوبرداری با مشروطیت، پساز ایران اجرای4در دوره شیوه ،

به کارگرفتهمیمحدود )م6333قانونمحاسباتعمومیشد. مدتیدانسته،(3اده عملرا دوره

 »استکه برایجریان معینمیقانون مالیه یکسنه برایمعامالتبودجه مدتمزبوره نماید.

مطالباتدائنیندولتتاروزآخرماهسومسالبعداستوبرایختماعمالدائربهتشخیصوحواله

روزآخرسالبعداست دریافتعایداتوپرداختمخارجتا 69636قانونمحاسباتعمومی«.

6943قانونمحاسباتعمومی.دادمیهابهسهماهکاهشهدهاوهزیندورهتکمیلیرادرمورددرآم

ازمادهازشیوهاجرایبودجهومحاسبهآنسخننمی توانآنمی22ونیزماده66گویدوتنها

54و59شدندورهاجرایبودجهرادریافت.موادحرکتبهسویشیوهمدیریتساالنهونیزکوتاه
                                                                                                                                                                                                        

(،6922)اند.ر.ک.بهمصدق،محمد،.برخینویسندگانروشنخسترادورهعملوروشدومراحسابصندوقنامیده6
 .63تهران:فروزان،ص،اصولوقواعدوقوانینمالیهدرممالکخارجوایران

2.Période complémentaire. 
3. Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, Article 28. 
4. Décret impérial pour règlement général sur la comptabilité publique, 31 mai 1862, 
Article, 33. 

نماید.مدتمزبورمدتیاستکهقانونبرایجریانعملیاتبودجهیکسنهمالیمعینمی.دورهعملعبارتاز3.ماده6
دائنیندولتوبستنحسابعایداتوپرداختمخارجتاروزآخرماهسومسالبعداست.برایتشخیصمطالبات
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پیش6955یقانونمحاسباتعموم اینهمه،دومادهباالبینیمیشیوهمدیریتساالنهرا با کنند.

سالمالی6اند.بازبینیشده6923درسال هایهزینهبرایتعهدوپرداختبرپایهاینمادهواحده،

دلیل3شود.کشیدهمیپایانتیرماهسالبعدتاعمرانیهایهزینهبرایپایانفروردینماهوتاجاری

9هااست.ای،کندیوناکارآییسیستماداریوحسابداریایرانوپرداختهزینهچنینبازبینی


 . اصل تصویب بودجه پیش از آغاز سال مالی3-3

کند،بایدبینیمیهاودرآمدهاییکسالمالیراپیشازآنجاکهقانونبودجهساالنههزینه

روستکهبسیاریازکشورها)مانندهمیناز4باشد.پیشازآغازسالمالیآمادهوتصویبشده

سازیکهبرایبررسی،فرانسه(برایپاسداریازایناصلچهارچوبزمانیرانهتنهابرایآماده

نبودجهساالنهدراند.اگربههردلیلقانوبینیکردهاصالحوتصویبالیحهبودجهساالنهپیش

پارلمانبرد. به چنددوازدهمرا دولتبایدبودجهیکیا وتصویبنشود، مهلتقانونیآماده

نهاینقاعدهونهاستثنایآنپیش مانندبریتانیا دربرخیازکشورها دراینبینینشدهالبته، اند.

6هاایدرزمینههزینهنونبودجهشود،مهمترینقاکشور،باآنکهسالمالیازاولآوریلآغازمی

شوددرپایانماهژوئنتصویبمی2ایدرزمینهدرآمدهاوقانونبودجه5بینماهژوییهتااوت

(Guigue, 2005: 10.)
                                                                                                                                                                                                        

.6923اسفند66قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب54و59.قانوناصالحمواد6
لتمه.3 مواد اصالح قانون مواد در 59هایمذکور محاسباتعمومیکشورمصوب54و و6/5/55قانون برایتعهد

گذاریثالث(اعمازاینکهازمحلاعتباراتعمومیویااختصاصیتامینشدههایجاریوعمرانی)سرمایهپرداختهزینه
هایهایذیربطقرارگرفتهباشندبهترتیببرایهزینهبیدستگاهداریکلدراختیارذیحساوتاپایانسالمالیتوسطخزانه

هاینشدهتاتاریخگردد.ماندهوجوهمصرفاصالحمیهایعمرانیپایانتیرماهسالبعدجاریپایانفروردینماهوهزینه
عاموخاصمغایرازتاریخگردند.کلیهقوانینومقرراتمیمذکور،پسازانقضایمهلتظرفدهروز،بهخزانهواریز

شوند.االجراشدناینقانونلغومیالزم
اند.ابالغدیرهنگاماعتباراتوموقعمبادلهنشدههابهنامهموقعابالغوموافقتتاکنونهیچسالیاعتباراتعمرانیبه6962.ازسال9

برنامهساالنهنجاممیواریزوجوهالزمبرایانجامتعهداتکهگاهدرروزهایپایانیسالا دچارتاخیرهمهدستگاهشوند، هارا
هایاجراییواریزهایدستگاهکند.پیشازتغییرقانون،بخشیازوجوهسالالفدراردیبهشتوخردادسالبعدبهحسابمی
عمرانیوجودنداشت)برگشتهایشد.ازآنجاکهزمانالزمبرایپرداختوجوهطرحشدودردفاترخزانهسالالفثبتمیمی
شدند(،ناچارقانونبازبینیشد.هایدیگریتبدیلمیشدندیابدوندقتورعایتضوابطبههزینهمی

4. La règle d’antériorité. 
5. Appropriation Act. 

(کهماهConsolidated Fund Act n°1هادوقانوندیگرنیزوجوددارند.نخست،قانونیموقت).درزمینههزینه5
(کهConsolidated Fund Act n°2شود.سپس،قانونموقتدیگری)مارسوپیشازآغازسالمالیتصویبمی

 تصویبمیAppropriation Actپیشاز آخر، قانون این به گفتهConsolidated Fund Act n°3شود. نیز
 گیرد.میشودزیرامقرراتموقتدوقانوننخسترانیزدربرمی

7. Finance Act. 



65پاییز،65،شمارهدهمنوزپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 88
 

 

ایکوتاهبهاینقاعدهدارد،قانونمحاسباتکهاشاره6336جدایازمادهبیستمقانوناساسی

زیرعنوان69633مومیوقانونمحاسباتع63336عمومی فرایندو«تهیهوتصویببودجه»، ،

اند.اماکردهگذاریرادراینموردبهخوبیتعییناختیاراتهریکازدودستگاهاجراییوقانون

4گویند.دراینبارهچیزینمی6955وقانونمحاسباتعمومی69439قانونمحاسباتعمومی

است،6943کهخودبازنویسیقانونمحاسباتعمومی6955سکوتقانونمحاسباتعمومی

شگفت بسیار ماده برپایه استزیرا اساسی63انگیز محاسبات6963قانون قانون قانونیمانند ،

آماده فرایند چگونگیو تفریغعمومیباید اصالحیو ساالنه، بودجه تصویبقانون سازیو

نامهداخلیمجلس،کهبخشیازفرایندآیین633تا635کند.حتیوجودموادصبودجهرامشخ

بیانکردهتصویبالیحهونهچگونگیآماده تواندپیامدهایاند،نیزنمیسازیآندردولترا

نظمیکنونیدرپیشنهادبودجهبهمجلسیکیازآنهاست،جبرانکند.اینسکوترا،کهبی

 
 بودن کنترل اجرای بودجهاصل ساالنه. 4-3

گونهکنترلامروزه،سهاست.ایوپیامدقانونگذاریبودجه شدههمزادنظارتبربودجهاجرا

د.بایدگفتاززمانیکهبودجهدرشکلابتدایینشومیاداری،قضاییوپارلمانیبربودجهاعمال

اییبرضنظارتاداریوسپسقآمدوجودهایحکومت،بهیعنیفهرستدرآمدهاوهزینهخود،

ایازنظارت،گونه6هایامروزیودگرگونیمفهومبودجهبینیشد.باپیدایشپارلمانآننیزپیش

شدهنظرداردودرچهارچوبقانونتفریغبودجهشدکهبیشازهمهبهبودجهاجراسیاسیپدیدار

)آمادهمیانجام مراحلبودجه همه که ازآنجا هستند،سازی،شود. ساالنه اجرایآن( تصویبو

شوند.یموپارلمانینیزساالنهانجام2،قضایی5کنترلاداری
                                                                                                                                                                                                        

.61تا2.مواد6
.63تا63.مواد3
9 ماده پنجمبهمن35. تا بایدمنتها بودجهکلکشور الیحه امضاینخست. به اطالعاتزیر با هرسالهمراه بهماه وزیر

شود.مجلسشورایملیتقدیم
همیشهیکمشکلبودهاست.ن.ک.بهقانونطرزکنند،ریزیایرانرامشخص.پراکندگیقوانینیکهچهارچوببودجه4

.6946تیر64تهیهوتنظیمبودجهکلکشورمصوب
هایحوزهمالیهعمومیبهزبانفرانسه،انگلیسیوگاهبهپیرویازآنهادرعنوانمفهومبودجهدرکتاب.آنچهامروزبه6

ژهونهمفهومآناست.درتفاوتمفهومکالسیکونوینشود،تنهابررسیدگردیسیمعنایواهایفارسیدیدهمیکتاب
شود.شدهنقشداردکهدرجایدیگریبهآنپرداختهمیبودجهنظارتپارلمانبربودجهاجرا

.6955قانونمحاسباتعمومی31.ماده5
.66/66/6956قانوندیوانمحاسباتکشور6وماده6955قانونمحاسباتعمومی614.ماده2
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تمموم6336انونیاساسیاند،قنخستینقوانینیکهحقنظارتپارلمانیرابهرسمیتشناخته

ق 6335ساسیاانون ماده در ترتیب به که 63هستند 613و مالی»از امور 6«تسویه تفریغ»و

66تا45،مواد6333قانونمحاسباتعمومی66تا63و46د.برپایهموادانفتهسخنگ3«بودجه

قانونیکمونیزماده6943قانونمحاسباتعمومی23تا22،مواد6963قانونمحاسباتعمومی

614و619مواد،همچنین9نامهآن(وآیین33/14/6956)انقالبهایپسازتفریغبودجهسال

دراینزمینهدرشود.یمتفریغبودجهساالنهانجام،6955قانونمحاسباتعمومی اینهمه، با

ایرانشکافبزرگیمیانقانونواجرایآنوجوددارد.

دولتراملزمبهتهیه6963وهم6333همقانونمحاسباتعمومیالزمبهیادآوریاستکه

نخستینقانونتفریغبودجهدرایراندرسالکردهبودند،اماتفریغبودجهگزارشوپیشنهادالیحه

،جدایازنبودارادهسیاسیوآگاهیبهساله(45)یلچنینتاخیریدال4بهتصویبرسید.6995

اجرا بودجه اهمیتکنترل ناتوانیو آمادهدولتسستیشده، تنظیمهایگوناگوندر سازیو

ساالنهحساب متو6های نبود نیز تنظیمو قانونی ن ازاندبودهکننده هیچیک نمونه، برای .

سالماخلیدهاینامهیینآ پیشاز 6962جلستا مجلساز در تفریغبودجه چگونگیفرایند

(21و49،بلکهتنهااینوظیفهرابهکمیسیونمحاسباتوبودجه)موادداندهوریاسخنیبهمیانن

بن5سپردند.می قگاهی مقدمه انونه می6995تفریغ گذشتنیمنشان با که آغازدهد از قرن

هنوزامکانرسیدگیبهحساب هایشوجودهایدولتوبرآوردداراییقانونگذاریدرایران،

است. سالنداشته در وضعیت شداین هم بدتر بعد و،های دولتی حسابداری قواعد چراکه

6963و6333درمقایسهباقوانین6955و6943هایسالمحاسباتعمومیحسابرسیدرقوانین

.(6926:32،باباخانی)تروبادیدگاهیمحدودتربودندبسیارساده
                                                                                                                                                                                                        

6 ماده مالیات63. وضع در تغییر بودجه، تعدیل و جرح مالیه، امور تسویة همچنان. فروعات، عوارضو قبول رد و ها
هایجدیدهکهازطرفدولتاقدامخواهدشدبهتصویبمجلسخواهندبود.ممیزی

محاسبینخزانهاستوحسابکلیةدیوانمحاسباتمأموربهمعاینهوتفکیکمحاسباتادارةمالیهوتفریغ.613.ماده3
مالحظاتخودتسلیممجلسشورایملینماید.)...(صورتکلیةمحاسباتمملکتیرابایدبانضمام

هیاتدولت.69/13/6955،مصوبهایپسازانقالبنامهاجراییقانونتفریغبودجهسالنیی.آ9
عنوان4 قانونیبا البته، .« مالییکهزاروسیصدودومملکتیقانونتفریغبودجهسنه » دی66در 6919ماه ماده،3با
هاوکسریبودجهبهتصویبرسیدهاست.نموداروپیوستوتنهاباذکردرآمدها،هزینهبی
استوپسازانجامشده6963و6943تا6993،6943تا6995های.بدنیستیادآوریکنیمتفریغبودجهتنهابرایسال6
نهیچقانونیبااینعنوانبهتصویبمجلسنرسیدهاست.آ
بهماده5 ازتفریغبودجهمجلستوسطکمیسیوندیوانمحاسباتو6956نامهداخلیمجلس)آیین46.ن.ک. (کهتنها

بودجهوامورمالیمجلسسخنگفتهاست.
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روزنبودنسیستمحسابداری(،جدایازکندیوبه6955و6943دلیلسکوتایندوقانون)

هایازدورهعمومی،ناآگاهیازنیازبهکنترلبودجهاجراشدهاست.قانونتفریغدرهیچیک

دورانپسازانقالب،در6سیاسیکشورمانجدیگرفتهنشدهوارزشآنشناختهنشدهاست.

وآخرینگزارشیکهبرایآگاهینمایندگانمردمتنظیموپخش6953نخستینگزارشبهسال

پاسخگوبازمی6933شدبهسال درواقع،فروکاستنقانونتفریغبهیکگزارشدولتی، گردد.

توجهینمایندگانمردمبهکنترلپارلمانیباعثشدتادولتازنبودندولتدراموربودجهوبی

بندهمخودداریکند.دادنهمانگزارشنیم



 رانیا در بودجه بودنساالنه. استثناهای اصل 4
ساالنه کهنهرچند پذیرفتهبودن و بودجهشدهترین حقوقی اصل کوتاهترین است، بودنای

اشبادورهاقتصادییاسیاسیسببشدهتااینقاعدهبیشازسالهمالیوناهماهنگیدورهیک

توانبرنامهسیاسیواقتصادیهرحزبراکهبرایپیشدچارنقدودگرگونیشود.نهتنهانمی

 شده نوشته پنجساله یا چهار دریکیکدوره زماناقتصادینیزاست، بلکه کرد، سالپیاده

شدهبینیهایپیشترازآنستکهبتوانهمهبرنامهسالاست.سالمالیحتیکوتاهبلندترازیک

چرخه برپایه )بودجه جایگزین یک عمل، در رساند. انجام به آن در را ساالنه بودجه در

بودنپیشنهادشدهاستوچنداستثنا)قانونبودجهاصالحی،قانونبودجه(برایساالنه3اقتصادی

دوازدهم،موادفراسالیانهبودجه(وجوددارد.یک

 
 یاقتصاد چرخه با هماهنگ بودجه. 1-4

بهره توانقانونبراینباوربودندکهمی9نزیناردکیمگیریازتئوریاقتصادیجانبرخیبا

به را چنینبودجهگونهبودجه دربرگیرد. اقتصادیرا یکدوره دولتاینوشتکه ایبایدبه

)اندازهبهرهونقدینگی(،سیاست4کندتاباکمکابزارهایاقتصادییعنیسیاستپولیکمک

ها(بتواند)تغییرپایهواندازهمالیات5)کسریبودجهوبدهیعمومی(وسیاستمالیاتی6ایبودجه
                                                                                                                                                                                                        

علی6 شبیرینژاد، به ن.ک. .( 6932اکبر، ایران،بودجه(، پارلمانریزیدر و پژوهشبودجه مرکز هایمجلسشورای،
بهبعد.631اسالمی،ص.

2. Budget Cyclique. 
3. John Maynard Keynes (1883-1946). 
4. Monetary Policy. 
5. Budgetary Policy. 
6. Fiscal Policy. 
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هدف به بلندمدت در پسهم با هم و برسد خود سالهای در اضافی درآمدهای هایانداز

هایسختچرخهاقتصادی)رکود(عبورکند.اگرچه،گیریازآنها،بهترازدورهوبهرهشکوفایی

می6391هایایدرسالچنینبودجه اجرا سوئد بهدرکشور میشداما گفته شود،دالیلیکه

پیش برپایه بودجه نخستآنکه، شد. گذاشته کنار زود میبسیار نوشته وبینی ولیژرفا شود،

پذیرنیست.دیگرآنکه،اگربخواهیمهرچندبینیییکچرخهاقتصادیچندانپیشگسترهزمان

ناپذیریچرخهاقتصادیبودجهرااصالحکنیم،بهتراستهمانروندبودجهبینیماهیکبارباپیش

ساالنهرابرگزینیم.آخرآنکه،تناسبچندانیمیانافزایشوکاهشدرآمدهایعمومی)کسری

(.Orsoni, 2005: 276رکود(دردرونچرخهاقتصادینیست)بودجهدوره


 . قانون بودجه اصالحی یا تکمیلی2-4

تصویبمی مالی یکسال برای بودجه قانون اکثریتهرچند تغییر زمان، گذشت شود،

اندازوموادبودجهبینجامند.درچنینتوانندبهبازبینیچشمپارلمانییابرنامهاقتصادیدولتمی

بهپارلمانپیشنهادمیمو وبیشجدیدیراکندتابتواندبودجهکماردی،دولتالیحهقانونیرا

دلیلافزایشدهندتابهبرایمدتباقیماندهاجراکند.اگرچه،درهمهکشورهابهدولتاجازهمی

سرجمعآنهاتغییردرجاییدراعتبارات،بدونهاویابرایجابهنشدهدرآمدهاوهزینهبینیپیش

تغییردهد،امااندازهودفعاتیکهمی تواندستبهچنینتغییریزدرامشخصبودجهساالنهرا

کنندتادولتنتواندبااینوسیلهازاجرایکلیاتبودجهساالنهسرپیچیکند.می

قانونمحاسباتعمومی را6943درحقوقایرانوبراینخستینبار امکاناصالحبودجه

6تفاوتیوجوددارد.«اصالحبودجه»و«متممبودجه»اینقانونمیان33پذیرفت.البته،برپایهماده

ودرمورددوم،برای3هابینینشدهدرآمدهایاهزینهدلیلافزایشپیشدولتدرموردنخست،به

ساالنهپسازجاییدراعتباراتبدونتغییردرسرجمعاعتباراتقصددارددرقانونبودجهجابه
                                                                                                                                                                                                        

پسازبررسیدفتربودجهبهشرحزیر.هرگاهدرجریانسالمالیتغییریدرارقامبودجهعادیضرورباشد،33ماده.6
عملخواهدشد:

درصورتیکهتغییردرارقاممتضمنافزایشاعتباریاتحصیلاعتبارجدیدباشد،الیحهمتممبودجهتقدیممجلس-الف
شورایملیخواهدشد.

ودجهباشد،الیحهاصالحبودجهدرصورتیکهتغییردرارقاممحدودبهنقلوانتقالاعتباردرداخلجمعاعتباراتب-ب
باشد.شودمگرآنکهضمنبودجهمصوبآنسالمرجعدیگریمقررشدهملیمیتقدیممجلسشورای

البتهقانونازافزایشهزینه3 شوندتاهاروبرومیهابیشترباافزایشهزینهاستحالآنکهدرعملدولتهاسخنینگفته.
افزایشدرآمدها.
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6955یعمومکهقانونمحاسباترسداینمرزبندینظرمیتصویبمجلس،تغییرایجادکند.به

بهآناشاره6نامهداخلیمجلسگویدوآیینازآنسخنینمی گرهتنها کرده، گشایایگذرا

می نیست. یکیمشکلیویژه اینتقسیمتوانبا کردنآنمواد ازمیانبرد، چنانکهدربندیرا

امابایدقدرتدولتدر؛کنداستفادهمی3بودجهاصالحیقانونفرانسهدرهردومورددولتاز

مورددفعاتاصالحبودجهونیزمیزانجابجاییاعتباراترامعینکرد.بهسخندیگر،اگردولت

تغییرایجادکند،دربتواندهرچندبارکهتمایلداشتوبههراندازهکهخواستدرارقامبودجه

ازدستمی بهبخشیبیاینصورتتصویبپارلماناهمیتخودرا ارزشازفراینددهدوتنها

شود.بندیتبدیلمیبودجه


 . قانون بودجه استثنایی یا اتفاقی3-4

قانون یکاین بودجه قانون به میکه شناخته نیز چنددوازدهم یا ازدوازدهم یکی شود،

چارچساالنهاستثناهایمهم ایراناستزیرا در بودجه کاهشبودن را بودجه وبزمانیقانون

اگرچنیننشددولتمی اما قانونبودجهبایدپیشازآغازسالمالیتصویبشدهباشد، دهد.

بودجهسالگذشتهالیحهمی بهتواندبرپایه اجازه پارلمانپیشنهادکندکه به آوردندستایرا

دهدتاهابراییکیادوماهرابدهد.اصوالً،چنینراهکاری،اجازهمیامهزینهدرآمدهاوانج

سیاسیویاجنگ،بدونبودجهنباشد استفادهدولتاز؛دولتدرهنگامهبحراناجتماعی، اما

بی در ریشه وضعیتعادی در چنددوازدهم بودجه برنامهقانون در آشفتگی یا ریزیبرنامگی

درپیبهدربرخیکشورهامانندفرانسه،پافشاریپارلمانبرتغییربودجهونیازپیاقتصادیدارد.

(سببشد6345-6363(وچهارم)6321-6341دوازدهمدردورانجمهوریسوم)بودجهچند

اساسی قانون نویسندگان تا6363تا کاهشدهند بسیار را تصویببودجه در قدرتپارلمان

9پیشازآغازسالمالیبهتصویببرسد.بودجهچنانکهبایدو

گویند.درحقوقایران،هیچیکازچهارقانونمحاسباتعمومیسخنیازبودجهاتفاقینمی

اند.حالآنکه،کشمکشبهآناشارهکرده6وپسازانقالب4هایداخلیمجلسپیشنامهتنهاآیین
                                                                                                                                                                                                        

.635ماده3.تبصره6
2.Loi de Finances Rectificative. 
3. Voir les articles 45 et 47 de la Constitution et 45 de la loi organique relative aux lois 
de finances du 1er août 2001. 

.693.ماده4
.6956آییننامهداخلیمجلس612و615کنونییا633و632.مواد6



 88ایبودجهبودنقوانینبودنوفراساالنهساالنه
 

آماده مجلسیا دولتو دولتبرایپیشنهادمیان شمارنبودن استتا سببشده بودجه الیحه

هایمالیبابودجهچنددوازدهمیآغازشوند.ازآنجاکهدریافتدرآمدهایعمومیبسیاریازسال

یکیازاموریکهدرقانونجدیدمحاسباتعمومی6هانیازبهتصویبپارلماندارد،وانجامهزینه

آوربرایدولتومجلساستتاهریکبوالزامبندیمناسبینیشود،تعیینزمانایرانبایدپیش

3ایبودنچنینتقویمبودجهآوردربازهزمانیالزمالیحهراپیشنهادوتصویبکنند.هرچند،الزام

ریزیدولتیوپاسخگونمودندولتازسویپارلماناست.نیازمندبهبودسیستمحسابرسیوبرنامه


 های فراسالیانه. هزینه4-4

تواندرهایصنعتییازیرساختیرانمیهایدولتمانندپروژهپذیرفتکهبسیاریازبرنامهباید

پدیده چنین رساند. پایان به مییکسال دیده هنگامیبیشتر راهای، از دولتبخواهد که شود

بهبودهایمیانوبلندمدتاقتصادیساختاراقتصادیواجتماعیکشوررادچاردگرگونیوبرنامه

سببشدندتا3112ونیزبحراناقتصادی6323و6329هاینفتیکند.جنگجهانیدوم،شوک

کشورهایاروپایی،ایاالتمتحدهآمریکاونیزکشورهایروبهتوسعهازچنینراهکاریبهرهببرند.

ماکشوررابرایگیرداهادرچهارچوبقانونبودجهساالنهانجاممیگونهبرنامههرچند،اجرایاین

بههمینرواستثناییبرساالنهکندوازاینچندسالمتعهدبهانجامتعهدیمی بودنبودجهاست.

مدتبهتصویبنمایندگانپارلمانرسیدهودرچهارچوببودجهساالنههایمیاندلیل،بایدبرنامه

ثناکمیسختاستچراکههرگفتنازاستتصویب،اجراوکنترلشوند.بااینهمه،امروزسخن

توسعه یا توسعه به برنامهمیایتالشیافتهدولترو با تا ازکند پرهیز با بلندمدت، ریزیمیانو

به نامهدفریزیبرنامههایبودجهکارگیریشیوهدستورگراییاقتصادیوبا )کهدرایرانبا گرا

یدرایرانشناساییحتیابد.پیامدچنیندگرگونی،بهتوسعهپایداردست9شود(،عملیاتیشناختهمی

ها(بودهاست.کمبخشیازهزینه)دست6بودنبودجهودرکنارآنچندساالنه4بودنهمزمانساالنه

                                                                                                                                                                                                        

6 حتیاگر مانندمالیات. برخیدرآمدهایعمومیرا، بودجه قانون نبود دولتبخواهددر ماده استناد به و قانون93ها
دراینبایدازقانونگذارمجوزمصرفبرایهردورهرابگیرد.هانماید،برایانجامهزینه،وصول6955محاسباتعمومی

قانوناساسی.69تا66زمینه،ن.ک.بهمواد
2. Calendrier budgétaire.  
3. Performance Budgeting. 

.6923واصالحآنهادرسال6955قانونمحاسباتعمومی54و59ونیزمواد6943قانونمحاسباتعمومی66.ماده4
5. Pluriannualité budgétaire. 
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و6دانستبودنمیاعتبارهایغیرمستمررادارایویژگیفراساالنه6963قانونمحاسباتعمومی

چندسالهعمرانیهایبرنامهکه6932ازسال3کرد.دولترابهدرجهرسالهآنهادربودجهملزممی

اجرایآنپیش با نوبنیادبینیشدندتا دگرگونو اجتماعیکشور اقتصادیو فرسوده ساختار ها

افزایشیافت.کارگیریاعتبارهایغیرمستمر)چندساله(ازراهحسابمستقلوجوهعمرانیبه9شود،

موادبرمی6ونیزقانونبرنامهعمرانیچهارم69434چنانچهازموادقانونمحاسباتعمومی آید،

شدند.حتیقوانینبایستازراهبخشعمرانیقانونبودجهساالنه،اجرامیقانونبرنامهعمرانیمی

-ازراهبودجهساالنهاجرامیگذاشتند،بایدهایبلندمدتبردوشدولتمیکههزینهایغیربودجه

5شدند.

قانونمحاسباتعمومی دو 69432جالباستکه هزینه69553و سخنیاز هایغیرمستمر

نظراند.دراینزمینه،بهراهمچنانپذیرفته«هایمستمرهزینه»بودندربخشیازاند،امافراساالنهنگفته

دیگرنباشند.رسددوواژهمستمروغیرمستمرمتضادیکمی

است.ازسویی،دولتتالشکردهریزیایرانوجودداشتهدومشکلهموارهدرسیستمبرنامه

کهکند.چنیندیدگاهیاستتانقشاولوانحصاریرادرنوسازیاقتصادیواجتماعیبازی

ب اقتصادی، بازیگران دیگر کنارگذاشتن به است، استوار تمرکزگرایی و دستورگرایی ویژهبر

ازسویدیگر،نبودپیوندهایالزممیانقوانینبرنامهوقوانین انجامیدهاست. بخشخصوصی،

3نیافتنیباشند.شدهدربرنامههمچناندستبینیشهایپیشودتاهدفایسببمیبودجه
                                                                                                                                                                                                        

.36.ماده6
3 ماده .39 چنین که باورند این بر نویسندگان از برخی نداشته. پارلمان تصویبهرساله به نیاز بهاعتباراتی ن.ک. اند.

،فصلنامهحسابدار،«سیرتطورحسابداریدولتیدرایراندرچهارچوبقانونمحاسباتعمومی»(،6926باباخانی،جعفر،)
.39،ص.33و32شماره

-6946(،سوم)6946-6994(،دوم)6994-6932پنجبرنامهعمرانیتصویبواجراشدند.برنامهعمرانیاول)6962تاسال.9
ریزیاقتصادیبررسینظامبرنامه(،6933(.ن.ک.بههادیزنوز،بهروز،)6965-6963(وپنجم)6966-6942(،چهارم)6942

هایمجلسشورایاسالمی.مرکزپژوهشهران:ت،درایران)دورهقبلازانقالباسالمی(
.32و61.ماده4
.31.ماده6
بودجهبهالیحهیاطرحقانونیکهمستلزممخارجمستمردرچندونیسیکم.44مادهنامهداخلیمجلسشورایملی،.آیین5

.شودبینیمیکند.دراینصورتمبلغیکهمتعلقبههرسالاستدربودجههمانسالپیشسالباشدرسیدگیمی
.49.ماده2
قانونمحاسباتعمومیکه66هایمستمروشرایطآنموضوعماده.همچنین،ن.ک.بهدستورالعملانواعهزینه66.ماده3

است.داراییرسیدهاقتصادیواموربودجهوبهتصویبوزرایبرنامهو6953یکمتیر
هایتوسعهوبودجهبررسیلزوموچگونگیارتباطمیانبرنامه»(،6936.دراینزمینه،ن.ک.به:شجاعیارانی،سعید،)3

.6936سالهازمنظرحقوقاقتصادی،تهران،دانشگاهشهیدبهشتی،اردیبهشت،همایشنقدوتحلیلقوانینبرنامهپنج«ساالنه
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 ها. انصاف بین نسل5-4

نوعیبهکیفیتوچگونگیبرنامه6ایناصل به استثناییبرریزیبلندمدتبرمیکه گردد،

ساالنه بهقاعده نیز میبودن چشمشمار زیرا دریافترود پرداختانداز و ازهایبودجهها ایرا

مییک تغییر چندینسال به اینقاعدهسال برپایه دهد. سال پرتوگال3114که کشور به3در

بایدهزینه سودهایمالیبهتصویبرسید، و میانگونهها براینسلایعادالنه تقسیمشوند. ها

هزینه بلندمدت، تعهدات تاثیر باید سرمایههمین، هزینه9ایهای با، اجتماعی بخشتامین های

تامینمالیشرکتهزینه پیشهایبازنشستگیو هدفاز بینیچنینهایدولتیارزیابیشوند.

وسودهاستبهتضمینتعادلمیانهزینه»ایقاعده برایستبودجهایکهسیاگونهها ایامروز

بنابراین،اینقاعده؛هاینامتناسببافوایدوآسایشفراهمکندهاوسختیهایآیندههزینهنسل

برنامه ویژگی با تنگاتنگی بودجهارتباط بلندمدت نتایجریزی مدت میان تعادل با و ای

(.D'Oliveira Martins, et Tavares, 2007: 364«)گذاریعمومیداردسرمایه


 های همیشگی حکومت. هزینه6-4

می که دیگری ساالنهپدیده اصل بر غیرمستقیم استثنایی را آن تقسیمتوان دانست، بودن

موقتاستبههزینه همیشگیو به درآمدها و بررسیوتصویبگونهها پارلمانهنگام ایکه

هزینه تنها بودجه قانون با را جدید درآمدهایموقتیا و بهها را آنها تغییر با دقتبررسیو

هاهنگامبهقدرترسیدنپادشاهجدیدرساند.براینمونه،دربریتانیا،برخیازهزینهتصویبمی

شوند.دراینکشور،بیشتردرآمدهایمالیاتی)مگروبرایتمامدورانپادشاهیویتصویبمی

نیزتنهاازسویوزیرداراییبرآورد6هاهشوندوبرخیهزین(هرسالتمدیدمی4مالیاتبردرآمد

(.Guigue, 2007, 407آنکهبهرایگذاشتهشوند)رسند،بیشدهوبهآگاهیپارلمانمی
 

 6. تعویق یا انتقال اعتبار7-4

توانشدهبایددرچهارچوبسالمالیهزینهشوندونمیچنانکهگفتهشداعتبارهایتصویب
                                                                                                                                                                                                        
1. Le principe d'équité d'intergénérationnelle. 

ایمزیراواژهپرتغالنهگویشدقیقنامآناستفادهکرده«پرتوگال»جایپرتغال،ازبهPortugal.دراینمتنبراینامکشور3
هایایرانیهمبرند،درنوشتهگالرابهکارمینویسیاست.جدایازبرخیکشورهایهمسایهکهپرتوبهپارسیسرزمینونهوفادار

امریجاافتادهاست.(کاربردپرتوگالMarceloSavino Portugalچهبرایآنکشوروچهبراییکیازاقتصاددانبرزیلی)
3. Les dépenses d’investissements.  
4. Income Tax & Surtax. 
5.Charges upon the consolidated fund. 
6. Le report de crédits. 
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 ازسالیبهسالدیگرمنتقلکرد. را بایدبهخزانهدولتپسآنها اعتبارهایبهمصرفنرسیده

چنینبرداشتسخت شوند. باشد.ایمیگیرانهبازگردانده پیامدهایبدیداشته عمل در تواند

ندهراماهایپایانیسالهمهاعتبارهایباقیهایدولتیدرماهاندرکاراندستگاهبراینمونه،دست

شدهبیشازنیازهایباالترازخودنشاندهندکهبودجهدرنظرگرفتهکنندتاهمبهمقامهزینهمی

همبتوانندبرایسال استو نبوده برایآندستگاه بیشتریدرخواستکنند. اعتبار هایآینده

چنینرویهپایان به دورایدادن به هم افزایشکه به هم بودجهریختنمنابععمومیو بیهوده

است.ایناستثنابراصلساالنهبینیشدهانجامد،راهکارتعویقیاانتقالبخشیازاعتبارپیشمی

اند،درایرانکاربستهکهبرخیکشورهامانندفرانسهازآغازسدهبیستمتاکنونآنرابهبودنبودجه

ازسال دارد.شناخته63336نیز هنوزوجود استو ا3شده قانونهمهینبا ما چوندرکشور

می اجرا و افزایشیآماده سنتییا شیوه به هیچبودجه و بازبینیبرایتخصیصبهترشود گونه

کارگیرینابجایاعتبارهادرپایانسالهمچنانوجوددارد.ندارد،امکانبهاعتبارهاوجود


 گیری . نتیجه8
نزیژانکلودمارت بهمالتایردییپو ، بودجهدستههنگام ویژگیسیاسییابندیاصول ایبرپایه

بهتحولتاریخیاینقواعداشارهکرده اقتصادیآنها، اصول»اند: ایبودجهازدیدگاهسیاسی،

هایدولت.ازکردنزمینهکنترلپارلمانبردرآمدهاوهزینهدلیلوجودیمشخصیدارند:فراهم

میانشا درخدمتمبارزه آنها اما،ایندید، قانونگذاریهستند. اجراییو دستگاه پارلمان، و ه

چگونگیمدیریتاقتصادیبیشتراززمانیکهپارلمان بردند،هدفتغییرکرد. اینپیکاررا ها

بودجه اصول زمان، این از گرفت. قرار توجه دنبالنظارتسیاسیمورد ایهدفدیگریرا

.پسازلیبرالیزمسیاسی،اینلیبرالیزماقتصادیبودهایعمومیکردند:سودمندیوکارآییهزینه

(.Martinez et Di Malta, 1999: 239-240«)گیریبودبخشاصولدرحالشکلکهالهام

اگرچهپیدایشآنهابهدورانمالیهعمومی»ایناصولهنوزکارآییخودرادارند:همهبااین

9«حکومترفاه»اکنسپردهاست)...(باپیدایشگردد،دولتمدرنآنهارابهخکالسیکبازمی

باقیماندهوبیشدستایکماصولبودجه چندانگستردهکم،دگرگونیاندیادستنخورده ها
                                                                                                                                                                                                        

.6963قانونمحاسباتعمومی93و92ونیزمواد6333قانونمحاسباتعمومی6و5.ن.ک.بهماده6
توانگفتکهمادهسختیمی.به6923واصالحآنهادرسال6955قانونمحاسباتعمومی54و59مواد.ن.ک.بهمواد3
باشد.بینیکردهکاریراپیشچنینراه6943قانونمحاسباتعمومی66

3.État-providence. 
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تعریفمادیوکارکردینبوده تغییراتاند)...( دیدمادی، از است. بوده شانهماناستکه

 :Papadopoulos, 2009«)اندتغییرآشکارینداشتهاندوکارویژه/کارکردهایشاننیزژرفینیافته

27-28.)

هاییکردهاستکهمدیریتسیاسیبودنرادچاردگرگونیاگرچهگذشتزماناصلساالنه

کنداماهمهواحدهایسیاسیکوچکتر)ایالت،استان،شهر(وبزرگترواقتصادیکشورالزاممی

سازمانمللمتح شرکتازکشور)اتحادیهاروپا، ونیزنهادهایعمومییا هایخصوصیازد(

پیرویمیساالنه بودجه بایستهبودن از پیدایشبرخیدیگر بااینهمه، هایحقوقیمانندکنند.

شفافیتبودجهواقع بودن، درستبینانه مدیریتمالی بودجه6ای، نظم اهمیتپیشین3ایو از

بودنکاستهساالنه سیاسی، دیدگاه از پرداختمالیاتاند. دررضایتبه ریشه اهمیتاصلکه

دارد،همچنانپابرجاستزیراچنینرضایتیکهخودریشهدربرپاییرژیمپارلمانیدارد،مانند

چنانکهشورایقانوناساسیفرانسهدریکیازآرایمهمخود)قانون گذشتهنیازبهابرازدارد.

یادآوری قوانینمالی( کردهارگانیکمربوطبه فراگیربودنویکیلساالنهاصو»است، بودن،

سازندوهایدولتراروشنوقابلفهممیکنند:حساببودنبودجه،دونیازمهمرابرآوردهمی

می اجازه پارلمان بودجهبه عملکرد ]بر تا نظارتکنددهند اقتصادی،9«.ایدولت[ دیدگاه از

بودندادهاست.بودنجایخودرابهفراساالنهساالنه

نهیکرخدادکهیکفرآینداست) همهکشورها بودجهدر بهآنکه توجه  ,Johnstonبا

(،موفقیتچنینفرآیندینیازبهتوجهبهامورزیردارد.نخستآنکه،همهمراحلاین9 :2007

هازدیدگاهنظمیدرآنرخندهد.دیگرآنکبینیشوندکهکمترینبیایپیشگونهفرآیندبایدبه
کاریهیات )دوره چندساله که یکساله نه اینفرآیند اجرایی، استراتژیسیاسیبرایدستگاه

هایمیانمدتزد.چنانکهدیدیم،اینراهکاربهرو،بایددستبهانجامبرنامهدولت(است.ازاین
میفراساالنه بودجه نبودن استهوشیاری مهم بسیار اینجا در آنچه درانجامد. مردم مایندگان

تصویببرنامه هدفبررسیو بلندمدتیاستکه و دولتهایمیان انتخابشدن دوباره شان
سو،دیدگاهانحصارگراوماند.ازیکهابردوششهروندانمیشانسالاست،امازیاناقتصادی

انجامیدهبویژهبخشخصوصی،کهبهکنارگذاشتندیگربازیگراناقتصادی،تمرکزگرایدولت

اندتاایسببشدهاستوازسویدیگر،نبودپیوندهایالزممیانقوانینبرنامهوقوانینبودجه
                                                                                                                                                                                                        
1. La bonne gestion financière . 
2. La discipline budgétaire . 
3. Conseil constitutionnel, Décision n° 448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative 
aux lois de finances, Journal officiel du 2 août 2001, p. 12490, Considérant 16. 
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هایدولتبراینوسازیاقتصادیواجتماعیچندانثمربخشنباشند.ازایندیدگاه،برایتالش
بودجه نمیاصالحسیستم ایران محاسباتعمومیجدبندیدر تصویبقانون به بسندهتوان ید
برنامه بهبودشیوه برقراریارتباطمیانچارچوبفراساالنهوریزیبلندمدتومیانکرد. مدت،

روزرسانیسیستمحسابداریوحسابرسیدولتی،بازبینیمقرراتحاکمساالنهبودجه،اصالحوبه
اصالحکنایمیبراختیاراتدولتومجلسدراموربودجه چنینتوانندوضعیتکنونیرا ند.

کهبندیچندسالهریزیوبودجهاصالحاتیامکانخواهنددادتابرایبکارگیریشیوهنوینبرنامه
شود،گامبرداریم.میدربسیاریازکشورهایپیشرفتهاجرا
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