اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اصالح قانون بودجه سال  ۶۹۳۱كل كشور»
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح يكفوريتي اصالح قانون بودجه سال  ۶۹۳۱كل كشور» كه در جلسه علني مورخ  ۶۹۳۱/۳/۸۲مجلس شوراي
اسالمي به تصويب رسيده بود ،در اجراي اصل نودوچهارم قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسالم و قانون
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم

اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شد ،لكن شوراي نگهبان در چهار بند ايراداتي را نسبت به مصوبه مزبور وارد كرد.
ازاينرو كميسيون محترم بهمنظور رفع اين ايرادات ،اصالحاتي را در مصوبه سابق مجلس اعمال كرده است كه در
اين گزارش به بررسي اين اصالحات از حيث رفع ايرادات مزبور خواهيم پرداخت.

شماره ثبت:
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بررسي مصوبه كميسيون

شماره چاپ:

كميسيون تخصصي مربوطه در گزارش خود بهمنظور رفع ايرادات شوراي نگهبان و همچنين تذكر اين شورا ،اجزاي
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« »7« ،»۱« ،»۸و « »۲بند «د» مصوبه پيشين مجلس را حذف و صرفاً جزء « »4بند مزبور را اصالح نموده است.

تاريخ چاپ:
5517/5/53

با اين توضيح كه حذف اجزاي « »۱« ،»۸و « »7به جهت مغايرت احكام آنها با اصول پنجاهوهفتم ،يكصدودهم،
پنجاهودوم و هفتادوپنجم قانون اساسي بهدليل تعيين موارد برداشت از صندوق توسعه ملي و مصارف آن در قانون
بودجه سال  ۶۹۳۱با اذن مقام رهبري (مدظلهالعالي) ،اعطاي صالحيت اصالح بودجه شركت مادرتخصصي برق و

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

شركتهاي استاني توزيع نيرو و برق به وزارت نيرو و تقليل درآمد عمومي بدون پيشبيني طريق تأمين آن بوده
است .همچنين حذف جزء « »۲ميتواند در راستاي رفع تذكر شوراي نگهبان نسبت به اين جزء قلمداد شود ،هرچند
تذكر مزبور صرفاً ناظر به اصالح عبارتي بوده است.
اما درخصوص اصالح صورت گرفته درخصوص جزء « »4بند «د» مصوبه مجلس ،توضيح آنكه ايراد شوراي

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
23653652-5

نگهبان نسبت به اين جزء مشتمل بر دو قسمت است ،مطابق بخش نخست ايراد شورا ،با توجه به اينكه جزء مزبور،
منجر به افزايش سقف بودجه به ميزان هفتهزار ميليارد ريال ميشود و چنين افزايشي بهمنزله «متمم بودجه»
است و ازسوي ديگر براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصل پنجاهودوم قانون اساسي ،تصويب «متمم
بودجه» از طريق طرح قانوني امكان پذير نيست و بايد از طريق اليحه دولت صورت گيرد ،جزء مزبور مغاير اصل

تاريخ انتشار:
5517/5/53

پنجاهودوم قانون اساسي تلقي شده است.
همچنين به موجب بخش دوم ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين جزء ،برداشت از منابع صندوق توسعه ملي با
عنايت به بند « »۶1-۹سياستهاي كلي برنامه ششم ،مبنيبر استقالل منابع صندوق از مصارف بودجهاي ،بدون
اذن مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ،مغاير اصول پنجاهوهفتم و يكصدودهم قانون اساسي شناخته شده است.
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حال كميسيون محترم بهمنظور رفع اين ايرادات ،اوالً منابع قابل برداشت از صندوق را بهصورت مستقل تعيين تكليف
نموده و بهعبارتي از تصريح به اضافه شدن اين مبلغ در سقف بودجه در متن مصوبه خودداري كرده است و ثانياً حكم تكليفي
مذكور در اين جزء ،را به جواز برداشت از منابع موردنظر از صندوق توسعه ملي تغيير داده است.
اما درخصوص اصالحات صورت گرفته نكات ذيل حائز اهميت ميباشد:
اول اينكه عدم تصريح به افزايش سقف بودجه نميتواند رافع ايراد شوراي نگهبان باشد ،زيرا بهتبع جواز برداشت از منابع
صندوق توسعه ملي ،تغيير در سقف بودجه به جهت اينكه منابع مزبور در صورت تصويب بخشي از بودجه ساليانه قلمداد
ميشود ،اتفاق خواهد افتاد.
دو م اينكه جواز مزبور در اصالحيه نيز ،رافع مغايرت استفاده از منابع صندوق در قوانين بودجه سنواتي با سياستهاي
كلي برنامه ششم نخواهد بود .چراكه بند « »۶1-۹سياستهاي كلي برنامه ششم مبنيبر «استقالل مصارف صندوق توسعه
ملي از تكاليف بودجهاي و قوانين عادي» بهمنزله عدم استفاده از اين منابع در قوانين مذكور بهصورت مطلق است و نه جواز يا
تكليف دولت در استفاده از اين منابع.
لذا عليرغم اصالحات صورت گرفته بهنظر كماكان ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اين جزء باقي ميباشد.
نتيجهگيري
با عنايت به توضيحات مطرح شده اگرچه حذف اجزاي « »7« ،»۱« ،»۸و « »۲بند «د» مصوبه مجلس رافع ايرادات شوراي
نگهبان در بندهاي « »۸« ،»۶و « »4و همچنين تذكر شوراي نگهبان است ،لكن اصالح صورت گرفته در جزء « »4رافع ايرادات
شوراي نگهبان نسبت به اين جزء نخواهد بود.
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