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Abstract
Compared to ordinary laws, budget acts must be prepared and proposed by the
Government in a short period and reviewed and approved by Parliament. This short
time frame has led both the Executive and the Legislator to include or add to the bill
items that have nothing to do with the scope of these laws, i.e. public revenues and
expenditures, but can be used at the end of the fiscal year and passed them away
from the attention of public opinion and the media. Such a ploy violates, above all,
the principles of lawmaking today (such as the specific subject matter of each law
and the quality of the law). That is why the laws provide for solutions to prevent it.
In this analytical-critical article, we will examine this phenomenon in France and the
strategies that were developed in the Fifth Republic, based on the jurisprudence of
the Constitutional Council, to reduce it. Since there is a similar problem in Iran, the
achievements of the French model can be instructive for the legislator and the body
that controls the compatibility of laws with the Constitution.
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چکیده
در مقایسه با قوانین عادی ،قوانین بودجه ای باید در بازۀ زمانی کوتاهی از سووی دولوآ امواد و
پیشنهاد ،و از جانب پارلمان بررسی و تصویب شود .این چارچوب زمانیِ اندک سبب شد اسوآ
تا هر دو دستگا اجرایی و قانونگذاری موادی را در الیحه گنجاند یا به ان بیفزاینود کوه هوی
ارتباطی با قلمرو این قوانین ،یعنی درامدها و هزینههای عمومی ،نودارد ،اموا مویتووان در دورۀ
پایانی سال مالی و دور از توجه افکار عمومی و رسانهها انها را بهتصویب رساند .چنوین ترفنودی
بیش از همه ،اصول امروزی قانون نویسی (مانند قلمرو و موضوع ویژۀ هر قانون و کیفیآ قوانون)
را زیر پا می گذارد .از همین رو در قوانین راهکارهایی بورای پیشوگیری از ان پویشبینوی شود
اسآ .در این مقالۀ علمی -پژوهشی با رویکرد تحلیلی -انتقادی ،به بررسی این پدید در کشوور
فرانسه و راهکارهایی که در جمهوری پنجم بر پایۀ ارای شورای قانون اساسی بهوجود امد تا ان
را کاهش دهد ،خواهیم پرداخآ .دستاورد این پژوهش میتواند قانونگذار ایران را در بوازبینی و
بهبود سیستم بودجه بندی و شورای نگهبان را در بررسی بهتور سوازگاری قووانین بودجوهای بوا
قانون اساسی راهنمایی کند.
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مقدمه
قوانین بودجهای 1ویژگیهایی دارد که ان را از دیگر قوانین عادی جودا مویکنود .کوارویژ هوای ایون
قوانین ،همانگونه که بر چیستی ،گستر و گونههای قانون بودجهای اثر گذاشوته ،فراینود پیشونهاد و
تصویب انها را نیز دگرگون کرد اسآ .هنگام تصویب چنین قانونی ،از دو قاعد باید پیروی نمود:
 .1اعمال حق پارلمانی بازبینی بودجه در چارچوب اصل تعادل بودجه .گرایش نمایندگان به
افزایش هزینهها یا جابهجایی اعتبارها ،بهویژ در کشورهایی مانند ایران که سیستم سیاسوی بور
حزب استوار نیسآ ،میتواند تعادل میان درامدها و هزینههوا را کواهش دهود و سوبب افوزایش
بدهی عمومی یا کسری بودجه گردد .از این رو ،قانون اساسی و قوانین بودجهبندی 2اعمال ایون
حق را بسیار کاهش داد اند (.)Gaudemet et Molinier, 1996: 267 et s.
 .2تصویب در بازۀ زمانی کوتا  .قانون بودجۀ ساالنه از یک سو پیشبینیبنیاد اسوآ و از سووی
دیگر باید پیش از اغاز سال مالی تصویب شود .از این رو ،هرچه الیحه دیرتور امواد و بوه مجلو
پیشنهاد شود ،دقیقتر خواهد بود ،اما از سوی دیگر ،مجل بازۀ زمانی کوتا توری بورای بررسوی و
تصویب ان خواهد داشآ .از همین رو ،حق بوازبینی بودجوه از سووی پارلموان بایود در چوارچوب
زمانی کوتا اعمال شود .برای بهموقع تصویب شدن قانون ،سه راهکار پیشبینی شد اسآ:
 نخسآ ،محدودیآ زمانی برای اماد سازی الیحه از سووی دولوآ و بررسوی ،بوازبینی و
تصویب ان از سوی پارلمان؛
 دوم ،پیشنهاد الیحه به شیوۀ جزئی (چندالیه) برای اگاهی مردم و محدود کردن شومار
ارای نمایندگان به دو یا سه الیۀ نخسآ درامدها و هزینههای عمومی؛
 سوم ،اعمال حق پیشنهاد (برای دولآ) و بازبینی مواد الیحه (برای دولآ و پارلمان) بور
اساس قلمرو قانون بودجهای.
با انکه این راهکارها پیوند عمیقی با هم دارند ،اما در این نوشته تنها به راهکار سوم ،بهویوژ
اماد سازی و تصویب الیحه بر اساس مفهوم قلمرو بودجه خواهیم پرداخآ.
گنجاندن مواد دائموی در قووانین بودجوهای ( ،)Les adjonctions budgétairesبودون انکوه
ارتباطی با این قوانین داشته باشند ،کمو بیش در هموۀ کشوورهای دارای فراینود قوانونگوذاری
وجود داشته اسآ .برای پیشگیری از طوالنی شدن فراینود تصوویب ،الیحوۀ بودجوه بایود تنهوا
دربردارندۀ م وادی باشد که ارتباطی با موضوع بودجه دارند .از ایون رو ،بور اسواس قلمورو قوانون
بودجه ،مواد قانونی که موضوع یا ویژگی بودجهای ندارند ،نباید هنگام اماد سوازی یوا بررسوی و
 .1در این نوشته ،قانون بودجۀ ساالنه ،قانون بودجه اصالحی یا تکمیلی و قانون تفریغ بودجه را قانون بودجهای نامید ایم.
 .2در این نوشته ،قانون بودجهبندی قانونی اسآ که موضوع ان فرایند اماد سازی و پیشنهاد ،بررسی و تصویب،
مقرراتگذاری و اجرا و در پایان ،کنترل قوانین بودجهای اسآ.
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تصویب در الیحه گنجاند شوند .ازانجا که قانون بودجه نسبآ به دیگر قووانین بایود بسویار زود
تصویب شود (یک شوری) ،دولآها و نمایندگان سیاسی مردم گرایش دارند با دو هود مووادی
را در الیحه بگنجانند که هی ارتباطی با درامدها و هزینههای عمومی ندارد:
 هد نخسوآ ،رهوایی از فراینود طووالنی و سوخآگیرانوۀ دموکراتیوک و رویوارویی بوا
اپوزیسیون هنگام بررسی و تصویب قوانین عادی (دو شوری) اسآ.
 هد دوم ،وادارکردن نهاد سیاسی دیگر به همراهی و پذیرش تصویب اموور غیربودجوهای
اسآ ()Jèze, 1910: 163؛ چنانکه نمایندگان مجل  ،سناتورها را که در تصوویب بودجوه
زمان کمتری داشتند ،با خود همرا میکردند یا انکه دولآ در دوران جمهوری سوم ،چوه
برای اصالح قوانین و چه برای تغییر رویۀ دادگا ها در یک یا چند مورد مویتوانسوآ از را
تصویب مواد دائمی در قانون بودجه به هد خود برسد (.)Untermaier, 1989: 113
چنین رویه ای ممکن اسآ به دولآ یا پارلمان کمک کند تا در کوتوا تورین زموان نهواد یوا
پدید ای حقوقی را ایجاد یا اصالح کنند ،اما پیامودهایی نیوز دارد کوه در بلندمودت بورای ادارۀ
کشور زیاناور اسآ:
 نخسآ انکه ،قانون گذار باید هم قوانین خووب تصوویب کنود و هوم بوهدرسوتی انهوا رادسته بندی نماید .به علآ کوتا بودن بازۀ زموانیِ تصوویب بودجوه ،ممکون اسوآ موواد
غیربودجهای با دقآ بررسی و اصالح نشد  ،تصویب شوند .جدای از زیان چشمگیری که
چنین احکام شتابزد ای میتواند به امنیآ حقوقی برسواند ،گنجانودن موواد گونواگون و
غیربودجهای در قوانین بودجه سبب سردرگمی مجریان قانون و شهروندان خواهد شد.
 دوم انکه ،گا دولآ یا پارلمان برای همرا کردن دیگری با اصالحاتی که بایود از را قوانونعادی و پ از بررسی و گفآوگو به نتیجه برسد ،چنوین اصوالحاتی را در قوانون بودجوه
پیشبینی میکنند .اگر نمایندگان با چنین کاری موافقوآ کننود ،قوانون اساسوی دور زد
میشود و اگر نکنند ،بخشی از بازۀ کوتا زمانی تصویب بودجه را ازدسآ داد اند.
 سوم ،در پی افزایش حجم الیحۀ بودجه ،هم بازۀ تصویب افزایش موییابود و هوم دقوآنمایندگان در بررسی و تصویب الیحه (کارویژ کنترل) کواهش موییابود ( Jèze, 1910:
 . )164-5به بیان بهتر ،دولآ حق پارلمان را هم برای بررسوی و بوازبینی الیحوۀ بودجوه
(بازۀ کوتا ) و هم برای بررسی و بازبینی الیحۀ عادی ،که دربرگیرندۀ مواد غیربودجوهای
اسآ (باز بلند) کاهش می دهد .البته ،چنین کواری ممکون اسوآ از سووی نماینودگان
(بهویژ اکثریآ) هنگام بررسی و بازبینی الیحه نیز انجام شود.
برای شناخآ بهتور ایون رویوه در جمهووری پونجم بهتور اسوآ نخسوآ ،دورۀ شناسوایی و
پاسداری از قلمرو قوانین بودجه ای (الف) و سپ دورۀ گذار پارلمان و دولآ از مرز میان قوانون
بودجهای و قانون عادی (ب) را بررسی کنیم.
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الف) از دوران انقالب تا جمهوری دوم ()1870-1789
با انکه گرایش به گنجاندن مواد دائمی در قوانین بودجهای از اغاز قانونگوذاری در فرانسوه وجوود
داشته اسآ ،ممنوعیآ قانونی یا پایبندی پارلمان و دولآ به قلمورو ویوژۀ قوانون بودجوهای امکوان
چنین کاری را نمیداد .برای نمونه ،قانون اساسی  1791چنین رویهای را ممنوع کورد؛ مگور انکوه
مواد دائمی با بودجه و بودجهبندی مرتبط باشند ..1ازانجا که جز قووانین بودجوهای ،دیگور قووانین
عادی برای اجرا نیاز به تأیید شا داشآ ،نمایندگان نمیتوانستند با افزودن مواد دائمی که ویژگوی
مالی ندارند ،فرایند قانونگوذاری را دور بزننود .در دورۀ بازسوازی پادشواهی )Restauration( 2نیوز
قوانین بودجه تنها زمانی دربردارندۀ مواد دائمی بود که این مواد به امور مالی مانند دریافآ مالیوات
یا عوارض مربوط میشد .3دورۀ پادشاهی )Monarchie de juillet( 4نیز مانند دورۀ بازسوازی بوود،5
با این تفاوت که نمایندگان مجل سنا ( )Chambre des pairsبوا مخالفوآ خوود جلووی تصوویب
مواد دائمی غیربودجهای را میگرفتند .در جمهوری دوم )La Deuxième République( 6نیز هنووز
سنآشکنی برای نمایندگان پارلمان پذیرفتنی نبود (.)Jèze, 1910: 168-9

ب) جمهوریهای سوم و چهارم ()1958-1870
در دورۀ جمهوری سوم ( )1940-1870نمایندگان پذیرفتند که میتوان بازبینی قووانین دائموی
در امور مالی ،بهویژ مالیاتی را از را قوانین بودجهای انجام داد ،7اما با گذشآ زمان ،نمایندگان
و دولآ پا را از این فراتر گذاشته ،قوانین بودجهای حتی قانون بودجۀ چند دوازدهوم 8را ابوزاری
برای قانونگذاری در امور غیربودجهای قرار دادند 9تاانجا که گا نزدیک به سهچهارم مواد قانون
بودجهای ارتباطی با بودجه نداشآ ( .)Jèze, 1910: 171بخشی از انگیزۀ نمایندگان و تا انداز ای
دولآ در این دور وادار کردن سنا به همراهی با نمایندگان در تصویب قوانین غیربودجهای بود،
زیرا دولآ باید نخسآ الیحۀ قوانین بودجهای را به مجل نمایندگان مویفرسوتاد .ایون برتوری
زمانی انها را در موقعیآ بهتری نسبآ به سناتورها قرار میداد که بایود در زموانی انودک موتن
بازبینی شد و مصوب نمایندگان را بررسی و تصویب کنند ،چون متنی به قانون تبدیل مویشود
که یکسان از سوی دو مجل تصویب شد بود.
1. Titre III, Chapitre III, Section III, Article 8.

.1830-1815 .2
3. Les lois de finance du 28 avril 1816 et du 25 mars 1817.
4. 1830-1848.
5. Loi du 21 avril 1832.
6. 1848-1852.

 .7مانند برقراری مالیات بر درامد ( ،)1895بازبینی مالیات بر زمین و امالک ( ،)1890بازبینی هزینۀ دادرسی (.)1892
8. Les lois de finances du 30 décembre 1900 et du 26 décembre 1901.

 .9مانند تغییر ساختار دادگا های نخستین ( ،)1901بازبینی بخشی از قانون تجارت دربارۀ شرکآهای تجاری (.)1907
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از دید اموزۀ حقوقی ،چنین رویهای یکی از رقآانگیزترین کاستیهای سیستم فرانسوی بود
( ،)Allix, 1931: 20اما انچه زمینۀ شکستن مرز میان قانون بودجهای و عادی را فراهم میکرد،
سکوت قوانین (اساسی و عادی) در این بار و قانونی بودن چنین رویهای بوود ( Duguit, 1906:
 .)841بودجه بیشازهمه فهرسآ پیشبینوی درامودها و هزینوههاسوآ .چنوین قوانونی ویوژ و
زمان مند اسآ .پ  ،گنجاندن موادی که دربردارندۀ قواعد عام و دائمی هستند هرچنود مربووط
به سازماندهی مالی کشور باشند ،درسآ نیسآ ،چه رسد به اینکه چنوین مووادی هوی ویژگوی
بودجه ای و مالی نداشته باشند .اموا راهکارهوایی کوه بورای پیشوگیری پیشونهاد مویشود ،چوه
ممنوعیآ قانونی و چه پیشبینی رأیگیری دربارۀ مواد غیربودجهای پیش از اغواز شوور دربوارۀ
الیحوۀ بودجوه ( )Question préalableو کنوار گذاشوتن انهوا (،)Jèze, 1910: 164-5 et 173
چنانکه ایند نشان داد بهتنهایی کارامد نبود.
زیاد روی دولآ فرانسه در این دوران سبب شد تا نخسآ قانون بودجۀ  1913قلمرو قوانین
بودجه را مشخص کند« :در یک قانون بودجهای ،تنها می توان موادی را که مستقیماً مربوط بوه
درامدها یا هزینهها هسوتند ،قورار داد و نوه هوی چیوز دیگوری» .1پو از ان ،قوانون اساسوی
جمهوری چهارم ( )1946قانون بودجه را تنها دربردارندۀ مواد مرتبط با بودجه دانسآ« :مجل
ملی الیحۀ بودجه را بررسی می کند .این قانون تنها دربردارندۀ امور مالی اسآ .قانونی ساختاری
شیوۀ اماد سازی و پیشنهاد بودجه را تعیین خواهد کرد» .2سپ  ،ایینناموۀ سواختاری 1956
دربارۀ بودجهبندی 3به روشنی قلمرو قوانین بودجهای را بیان میکرد« :قانون بودجوه بایود تنهوا
دربردارندۀ موادی باشد...که به درامدها و هزینه های عمومی سال مالی مربوط باشد یا به بهبوود
کنترل هزینهکرد منابع عمومی کموک کنود» .4جودای از ایون ممنوعیوآ اشوکار ،مقوررات بوه
کمیسیونها اجاز میداد مواد غیربودجهای را از قانون بودجه کنار بگذارنود ،اموا بواز هوم رویوۀ
دولآ ادامه داشآ.
در ادامه خواهیم دید چگونه در جمهوری پنجم ،قانون گذار با مرزبندی دقیق میان نهادهای
دولآ و پارلمان و پدید های حقوقی قانون و مقرراتْ زمینه را برای پیدایش نهاد پاسداریکنند
از نظم حقوقی جدید (شورای قانون اساسی) و تعیین کارامود قلمورو قووانین بودجوهای فوراهم
اورد ،سپ به اثر رویۀ قضایی در بازنویسی قانون ساختاری بودجهبندی خواهیم پرداخآ.
1. Article 105 de loi du 30 juillet 1913 “Il ne peut être introduit dans la loi de finances que des
dispositions visant directement les recettes ou les dépenses, à l’exclusion de toute autre question”.
2. Article 16. L’Assemblée nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que
les dispositions strictement financières. Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.
3. Décret n°56-601 du 19 juin 1956 Mode de présentation du budget de l'Etat: préparation et vote des lois
budgétaires.
4. Article 51. La loi de finances ne peut contenir que des dispositions d’ordre strictement économique et
financier, concernant les recettes et les dépenses de l’année ou tendant à améliorer le contrôle de
l’emploi des fonds publics.
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 .1تالشهای قانونی برای بودجهبندی بهتر ()2001-1958
تواناییهایی که هریک از دو دستگا قانونگذاری و اجرایی در فرایند بودجهبندی دارند ،بور اسواس
گذشتۀ سیاسی هر کشور تعیین می شود .هنگوام نگوارش قوانون اساسوی و قووانین سواختاری ،بور
اساس همان گذشته ،انچه باید در ایند انجام گیرد ،تعیین میشود .در کشور فرانسه ،تنهوا دولوآ
میتواند قوانین بودجهای را اماد و پیشنهاد کند و پارلموان در فراینود تصوویب قووانین و بوهویوژ
قووووانین بودجوووهای نقوووش کووووچکی دارد .ایووون سوووازوکار کوووه «پارلمانتووواریزم خردمندانوووه»
( )Parlementarisme rationnaliséنامیوود شوود اسووآ ،ریشووه در قوودرت مهارنشوودۀ پارلمووان در
جمهوریهای سوم و چهارم دارد که قرار نبود در جمهوری پنجم تعادل و هماهنگی میان دولوآ و
پارلمان را در ادارۀ کشور کم کند .بررسی تاریخ بودجهبندی فرانسه نشان میدهد که چنین هدفی
هنگامی دسآیافتنی اسآ که همزمان با ممنوعیآ قانونی ،کنترل ان نیز پیشبینی و انجام شود.

 .1 .1چارچوب قانونی قوانین بودجهای
در سیستم حقوقی جمهوری پنجم قانون اساسی ( )1958و قانون سواختاری ارگانیوک ()1959
به خوبی چارچوب مفهومی بودجه نشان داد شد اسآ .بر پایۀ قانون اساسی ،قوانین بودجوهای
درامدها و هزینههای عمومی را تعیین میکنند .1براسواس موادۀ یکوم قوانون ارگانیوک ،2قوانون
بودجهای دربردارندۀ چهار دسته از مقررات زیر خواهد بود:
 تعیین گونهها و اندازۀ درامدها و هزینههای دولآ و چگونگی اختصاص انها با توجوه بوه
تعادل مالی و اقتصادی؛
 سازماندهی اگاهی و کنترل پارلمان بر مالیۀ عمومی و نیز تعیوین چوارچوب مسویولیآ
مالی کارکنان بخش مالی؛
 تعیین یا بازبینی پایۀ مالیاتی ،اندازۀ (ضریب) مالیاتها و چگونگی دریافآ انها؛
 ارزیابی هزینههای ایجاد یا تغییر مشاغل [دولتی].
بر پایۀ مادۀ  ،31در سواختار دو بخشوی قوانون بودجوهای ،مویتووان قواعودی را کوه بورای
درامدهای عمومی مانند استقراض هستند در بخش نخسآ گنجانود .3همچنوین در بخوش دوم
الیحۀ قانونی باید بازۀ زمانی ساالنه یا دائمی مواد گوناگونی که در مادۀ یکوم امود اسوآ ،بیوان
شود .4با کنار هم قرار دادن این مواد به نکات زیر پی میبریم:
1. Article 34. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique.
2. Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
3. Décision n°84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985, Considérant 42.
4. Dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l’année (…) énonce enfin les dispositions

diverses prévues à l’article 1er de la présente ordonnance en distinguant celles de ces
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 قانون بودجهای تنها دربردارندۀ مواد مربوط به درامدها و هزینهها نیسآ؛ قانون بودجهای میتواند دربردارندۀ موادی باشد (ماننود بنود دوم) کوه ارزش قوانونی یواپیامدهای ان فراتر از سال مالی اسآ .پ  ،ساالنگی 1ویژگی بنیادین هموۀ موواد قوانون
بودجهای نیسآ و چنان که خواهیم دید ،شورای قوانون اساسوی فرانسوه در مقایسوه بوا
شورای نگهبان جمهوری اسالمی ایران چارچوب زمانی را در شمار سنجههای شناسوایی
قانون بودجه نیاورد اسآ.

 .2 .1راهکارهای کنترل دروننهادی
گنجاندن مواد غیربودجهای در الیحه میتواند در زمان اماد سازی (از سووی دولوآ) یوا هنگوام
بررسی و تصویب ان (از سوی دولآ یا پارلمان) انجام گیرد .برای پیشگیری از چنین رویهای دو
راهکار قانونی پیشبینی شد اسآ .در فرایند امواد سوازی قوانون بودجوهای ،پویش از تصوویب
الیحه در شورای وزیران ،شورای دولتی ( )Conseil d’Etatپیشنوی الیحه را بررسی کورد  ،و
هم زمان با ویراستاری متن ،موادی را که ممکن اسآ بوه دلیول ناسوازگاری بوا قووانین یوا رویوۀ
دادگا های ملی یا فراملی (شورای قانون اساسی ،دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا ،دیوان اروپوایی
حقوق بشر) بهتصویب نرسند ،مانند موواد غیربودجوهای ،مشوخص مویکنود ( Shojaei-Arani,
 .)2013: 42در انجام این کارویژۀ مشورتی ،پیشنووی الیحوۀ نخسوآ در بخوش اموور موالی و
سپ در هییآ عمومی شورا بررسی میشود .البته ،نخسآوزیر مویتوانود بوه دلیول فوریوآ از
کمیسیون دائمی شورا بخواهد تا بهجای این دو نهاد نظر مشورتی بدهد (.)Chouvel, 2020: 69
راهکاری که برای پیشگیری از افزودن مواد غیربودجوهای هنگوام تصوویب الیحوه در پارلموان
پیشبینی شد اسآ ،بسته به دادوستدهای سیاسی اکثریآ و اقلیوآ مویتوانود کارامود باشود یوا
نباشد .برپایۀ مادۀ  42قانون ساختاری  ،1959چارچوب قدرت نمایندگان برای بازبینی یوا افوزودن
ماد ای به قانون بودجهای «حذ یا کاهش یک هزینه ،ایجاد یا افزایش یوک درامود و نیوز بهبوود
کنترل هزینههای عمومی» 2اسآ .از کنار هم گذاشتن این ماد و مادۀ یکم همان قانون مویتووان
نتیجه گرفآ که نمایندگان هنگامی میتوانند قانون بودجهای را بوازبینی کننود کوه تعوادل میوان
درامدها و هزینههای عمومی برهم نخورد 3و ارتباط میان مادۀ اصالحی یا افوزود شود بوه قلمورو
dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.

 .1نک :شجاعی ارانی ،سعید« ،ساالنه بودن و فراساالنه بودن قوانین بودجهای» ،پژوهش حقوق عمومی ،دورۀ ،19
شمارۀ  ،56پاییز  ،1396صص 140.-160
2. Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf
s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à
assurer le contrôle des dépenses publiques.

 .3تعادل میان درامدهای و هزینههای عمومی یکی از اصلهای حقوق در زمینۀ قانونگذاری بودجهای اسآ که در
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بودجه وجود داشته باشد؛ یعنوی موادۀ پیشونهادی در قلمورو بودجوه باشود یوا بوه بهبوود کنتورل
(پارلمانی ،اداری یا قضایی) بودجه بینجامد .از همین روسآ که بر اساس اییننامۀ داخلوی مجلو
ملی 1رئی هر کمیسیون یا رئی مجل با راهنمایی رئی کمیسیون بودجوه مویتوانود در هور
زمان از فرایند تصویب الیحه ،پیشنهادی را که تعادل بودجهای را کاهش دهد ،چه از سوی دولوآ
باشد 2و چه نمایندگان ،رد کند .اگور موادۀ پیشونهادی چنوین مشوکلی نداشوآ ( Irrecevabilité
 ،)financièreبا درخواسآ نمایندگان به بحث و رأی گذاشته میشود و اگور نماینودگان بودجوهای
بودن ان را نپذیرند ،پیشنهاد کنار گذاشته میشود (.)Shojaei-Arani, 2013: 259
3
با وجود پیشبینی راهکارهای قانونی ،دولآ بارها و بهویوژ در قوانون بودجوۀ اصوالحی موواد
غیربودجهای را میگنجانْد و نمایندگان ان را تصویب میکردند ( Gaudemet et Molinier, 1996:
 .)260چهار پدید زمینۀ چنین قانونشکنی را فراهم میکرد :اختیواری بوودن کنتورل پارلموانی و
کنارگذاشتن مواد غیربودجهای ،شمار روزافزون وظایف نمایندگان و کوتا بودن زمان کوار پارلموان
( ،)Bergerès, 1978: 1388-1389همراهی اکثریوآ پارلموان بوا دولوآ ( Martinez et Di Malta,
 ،)1999: 335و خودکار نبودن نظارت شورای قانون اساسی برای نظارت بر قانون بودجه.

 .2دادرسی اساسی برای بودجهبندی بهتر ()2021-1965
با پیش بینی دادرسی اساسی و شناسایی حوق درخواسوآ دادرسوی بورای نماینودگان پارلموان،
دومین گام برای کنترل رفتار دولآ و نمایندگان در فرایند بودجهبندی فراهم شد .گوام سووم را
شورا برداشآ که هم با تفسیر از صالحیآ خود ،رسیدگی فراگیر مواد قانون بودجهای را درپیش
گرفآ ،و هم بر پایۀ قانون ساختاری سنجههوای شایسوته (صوالحیآ و قلمورو) را بورای قوانون
بودجهای شناسایی کرد.

 .1 .2حق درخواست رسیدگی اساسی و شناسایی آن برای نمایندگان
بر بنیاد مادۀ  61قانون اساسی ،شورا زمانی سازگاری قانون عوادی بوا قوانون اساسوی را بررسوی
میکند که رئی جمهور ،نخسآوزیر ،رئی مجل نمایندگان یا سنا بوههمورا اسوتداللهوای
خود چنین درخواستی را میدادند .این سازوکار میتوانسآ قودرت عمول دولوآ و توا انوداز ای
نمایندگان را در گنجاندن مواد غیربودجهای در الیحۀ بودجه کاهش دهد .اما درعمل با کمکاری
مادۀ  40قانون اساسی فرانسه امد اسآ.
1. Article 89.
2. Décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, Considérant 95.

 .3یکی از علآهای کاربرد گستردۀ چنین رویهای هنگام تصویب قانون بودجۀ اصالحی یا قانون تفریغ بودجه،
نبودن نمایندگان در پارلمان اسآ یا توجه نکردن به انچه در حال تصویب میباشد.
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دستگا قانون گذاری ،دولآ بدون ترس از واکنش شورا رویۀ خود را ادامه داد .به بیوان بهتور ،در
سیستم کنونی فرانسه اصالح رفتار دولآ ،به ویژ در زمینۀ بودجه ،به واکنش نمایندگان بستگی
دارد .برای نمونه ،در پایان سال  ،1967دولآ در الیحۀ بودجه اصالحی موواد زیوادی را گنجانود
که بخشی مربوط به ادارۀ کشور بود و بخشوی از ان قواعودی بوود دارای ماهیوآ مقرراتوی کوه
پیش تر شورای دولتی انها را غیرقوانونی اعوالم کورد بوود .ایون کوار نشوان مویداد کوه دولوآ
می خواهد نابهنگام (پایان سال و هنگام بررسی الیحۀ بودجوۀ سواالنه) ،از را قوانونی دیرهنگوام
(الیحۀ بودجه اصالحی) ،نامناسب (دارای قلمرو بودجهای) و با نیآ نادرسوآ (گنجانودن قواعود
دارای ماهیآ مقررات در قانون برای بستن دسآ شورای دولتی در نظارت بر انهوا) الیحوهای را
به قانون تبدیل کند .با جدا کردن و کنار گذاشتن این موواد از سووی کمیسویون قووانین ،وزیور
مالیه همزم ان با پذیرش پیروی از قوانین اساسی و سواختاری دربوارۀ قلمورو قووانین بودجوهای
اعالم کرد دولآ امور غیربودجه ای و فوری را در قانونی با نام قانون مربوط بوه اموور اقتصوادی و
مالی یا اجتماعی به پارلمان پیشنهاد میکند .ازانجا که دولآ این الیحه را هومزموان بوا الیحوۀ
بودجه به مجل میبرد میتوانسآ مواد غیربودجهای را اسوانتور و زودتور بوهتصوویب برسواند
بی انکه ناسازگار با قانون اساسی یا ساختاری باشد .به باور برخی نویسندگان ،این راهکار به سود
همه اسآ ،زیرا کنارهم گذاشتن مواد غیربودجهای در یک قانون به نمایندگان امکان میدهد توا
ازادانه دربارۀ این قانون رأی خود را بدهند ( ،)Carcelle et Mas, 1968: 344اگرچه بوه کمبوود
زمان و دقآ نمایندگان بینجامد .البته ،بازبینی قانون اساسی و شناختن حق نماینودگان اقلیوآ
برای درخواسآ دادرسی اساسی تا انداز ای این کاستی را جبران کرد.
با بازبینی قانون اساسی در سال  ،11974حق درخواسآ بررسی سازگاری قووانین عوادی بوا
قانون اساسی 2به شکل گروهی بورای نماینودگان ( 60نماینود یوا  60سوناتور) بوهوجوود امود
( .)Saisine parlementaireشناسایی حق گروهی ،بهویژ برای اقلیآ پارلمانی ،بسیار مهوم بوود،
زیرا به انها امکان میداد جلوی قانون شکنی دولوآ یوا اکثریوآ پارلموانی را بگیرنود؛ چنوانکوه
تارنمای شورای قانون اساسی نشان میدهد 3از سوال  1974بوا درخواسوآ پارلموان ،هور سوال
قوانین بودجه ای از سوی شورا بررسی و مواد غیربودجهای ان حوذ شود انود .بوه بیوان بهتور،
درعمل بررسی قوانین بودجهای شکل سیستماتیک به خود گرفته اسآ.

 .2 .2شورای قانون اساسی و کنترل فراگیر قوانین بودجهای
نووواوری دوم در کنووار کنتوورل سیسووتماتیک قوووانین بودجووهای ،کنتوورل فراگیوور درونمایووۀ
1. Article unique de la loi constitutionnelle n°74-904 du 29 octobre 1974.
2. Article 61 alinéa 2.
3. www.conseil-constitutionnel.fr
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( )Dispositionاین قوانین بود .در دادرسی اساسی ،شورا تنها سازگاری موادی از قووانین عوادی
با نُرمهای اساسی ( )Bloc de constitutionnalitéرا بررسی میکند که در دادخواسوآ بوه انهوا
اشار شد اسآ .1اما در امور مهم مانند قوانین بودجهای شورا کار خود را به مواد مورد اعتوراض
محدود نمیکند ،بلکه به شیوۀ خودکوار ( )Soulever d’officeهموۀ موواد ان قوانون را بررسوی
میکند و هرجا ماد ای را غیربودجه ای بشناسد ،ان را ناسازگار با قانون اساسی دانسته ،سانسوور
میکند ( .)Favoreu et Philip, 2007: 758جدای از اینکه شورا گاهی بورای اعوالم ناسوازگاری،
بهجای استداللهوای خواهوان ،دالیول جدیودی مویاورد ( .)Oliva, 2015: 23ایون دو نوواوری
به تصویب رساندن امور غیربودجه ای در قوانین بودجهای را سخآتر میکند .بررسی خودکار نوه
چنانکه برخی نوشتهاند از سال  ،)Prétot, 2002: 197( 1985بلکه از سوال  1973اغواز شود،2
ولی از سال  2000شمار موارد غیربودجه ایِ سانسورشود افوزایش یافوآ .دلیول ایون افوزایش،
برخورد سخآگیرانه شورا با مواد غیربودجه ای (نواوری سوم) بود .در واقوع ،شوورا هومزموان بوا
پذیرش حق نمایندگان به بازبینی الیحههای بودجه ای و یاداوری چارچوب ویوژۀ ان ،3عملکورد
دولآ یا نمایندگان در گنجاندن بیشوتر اموور غیربودجوهای در قوانون بودجوهای (کونش) را بوا
رویکرد سخآگیرانه تر در ارای خود (واکنش) پاسوخ داد .دلیول ایون رویکورد ان اسوآ کوه در
دادرسی اساسی قلمرو ویژ (صالحیآ یک نهاد مانند پارلمان و دولآ یوا یوک برسواخته ماننود
قانون و اییننامه) نباید نادید گرفته شود ،وگرنوه بور اسواس نظوم عموومی ( Moyen d’ordre
 )publicسانسور خواهد شد ( .)Rousseau et al., 2016: 507این رویکرد سخآگیرانه مهمترین
بخش نُرمسازی از را دادرسی اساسی اسآ .4نمونۀ برخی کشورهای افریقایی نشان میدهد کوه
اگر دادرس اساسی ازادی عمل و اگاهی از کارویژۀ خوود و سوخآگیوری کوافی نداشوته باشود،
قوانین بودجهبندی بهتنهایی و خودبهخود به شناسایی و بهکوارگیری اصوول حقووقی حواکم بور
بودجه و بودجهبندی نخواهند انجامید.5
 .1دربارۀ شیوۀ نگارش ارای شورای قانون اساسی فرانسه ،نک :شجاعی ارانی ،سعید« ،شیوۀ نوین نگارش و ساختار
ارای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینۀ سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی» ،فصلنامۀ
دانش حقوق عمومی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،33پاییز  ،1400صص .110-83
2. Décision n°73-51 DC du 27 décembre 1973 Loi de finances pour 1974, Considérant 5.
3. Décision n°88-251 DC du 12 janvier 1989, Loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités
territoriales, Considérant 4.

 .4شورا در بررسی سازگاری فرایند اماد سازی و تصویب قوانین بودجهای با قانون اساسی تا ان انداز جدی اسآ
که تاکنون یک قانون بودجۀ ساالنه ( )1980و یک قانون تفریغ ( )1983را کامال ناسازگار با قانون اساسی
دانسته و سانسور کرد اسآ.

5. Cf. TONI (M.), L’autorisation budgétaire dans le droit financier ouest africain francophone,
Université Jean Moulin, 2015, 597 p.; SOMALI (K.), Le parlement dans le nouveau
constitutionnalisme en Afrique. Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du
Burkina Faso et du Togo, Université Lille II, 2008, p. 491; BEN MOUSSA (C.), Essai sur la
normativité budgétaire, Université de Toulouse I, 2018, p. 465.
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 .3 .2سنجههای شورای قانون اساسی در بررسی قوانین بودجهای
قوانین بودجهای در شمار قوانین عادی ( )Loi ordinaireهستند ،اما ویژگیهایی دارند کوه انهوا
را از دیگر قوانین عادی جدا میکند .از این رو ،در بررسوی سوازگاری ایون قووانین بوا نُورمهوای
اساسی ،شورا همزمان دو گرو از سنجههای عمومی (صالحیآ مثبآ و منفی) برگرفتوه از هورم
هنجارهای هان کلسن ،1و سنجههای ویژ (قلمرو یا گستر ) برگرفته از قانون بودجوهبنودی را
بهکار میگیرد.

 .1 .3 .2سنجههای عمومی (صالحیت مثبت و منفی)
قانون اساسی  1958سیستم حقوقی ویژ ای را بنیاد گذاشته اسآ که برای برقوراری تعوادل در
روابط پارلمان و دولآ توانایی های هریک برای ادارۀ کشور مشخص باشند .بر این اساس ،قواعود
حقوقی در دو گرو بزرگ قوانین اساسوی ،سواختاری و عوادی ( )Loisو مقوررات ()Règlement
یعنی اییننامه ،تصویبنامه ،بخشنامه ،دستورالعمل جای میگیرند .جدای از حق ابتکار قووانین
(الیحه و طرح) ،تصویب قوانین (مادۀ  )34با پارلمان و مقرراتگذاری (مادۀ  )37با دولآ خواهد
بود .برای ساماندهی بهتر این سیستم ،قواعد زیر پیشبینی شد اند:
 قانون اساسی بر قوانین ساختاری و این قوانین بر قوانین عوادی برتوری دارنود و هریوک
باید از قواعد قانون باالتر پیروی و ان را تکمیل کند .مقررات نیز به پیاد سوازی قووانین
کمک میکنند؛
 اموری که باید برای انها قانون ساختاری یا عادی تصویب شود در قانون اساسی (بهویوژ
مادۀ  )34مشخص شد اند .این قوانین باید دارای موضووع ویوژۀ خوود باشوند (Single-
 )subject Ruleو نباید دربردارندۀ قواعدی باشند که با موضوع اصلی بیگانه اسآ؛
 قوانین باید دربردارندۀ قواعدی باشوند کوه ماهیوآ قوانون دارنود (صوالحیآ مثبوآ یوا
 .)Compétence positiveپ  ،هر قانون باید انچه را که قوانونی اسوآ بیوان کنود و بوا
کلوویگووویی تعیووین امووور قووانونی را بووه مقووررات واگووذار نکنوود (صووالحیآ منفووی یووا
 .)Compétence négativeدولآ نیز نمیتواند احکام با ماهیوآ قوانون را از را مقوررات
تصویب کند (صالحیآ منفی)؛
بر این اساس ،پ قانون بودجهای مانند هر قانون عادی دیگری باید تنهوا دربردارنودۀ مووادی
باشد که بر پایۀ مادۀ  34قوانون اساسوی ویژگوی قوانون عوادی را دارنود ،یعنوی در قلمورو قووانین
ساختاری 2و مقررات 3قرار نمیگیرند ،وگرنه حتی با داشوتن ماهیوآ بودجوهای از سووی شوورای
1. Hans Kelsen (1881-1973).
2. Décision n°96-386 DC du 30 décembre 1996, Loi de finances rectificative pour 1996, Considérant 17.
3. Décision n°64-27 DC du 18 décembre 1964 Loi de finances pour 1965, Considérant 7.
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قانون اساسی سانسور خواهنود شود .بورای هموین ،دادرس اساسوی در بررسوی قووانین عوادی 1و
ساختاری 2نیز دقآ میکند تا این قووانین مواد ای در قلمورو ممنوعوه (قلمورو انحصواری قووانین
بودجهای) نداشته باشند .برای شناخآ ماهیآ بودجهای باید قلمرو قوانین بودجهای را بشناسیم.

 .2 .3 .2سنجههای ویژه (قلمرو و پیوند)
ازانجا که قانون بودجهای گونهای از قانون عادی اسآ باید سنجههایی برای مرزبندی میان ایون
دو دسته از قانون یافآ که بتوان به کمک انها مواد غیربودجهای را تشخیص داد .اموزۀ حقووقی
بر پایۀ قانون ساختاری  1959و ارای شورای قانون اساسی« ،بودن در قلمرو قانون بودجهای» و
«ارتباط مستقیم داشتن با ان» را دو ویژگی برای شناسایی امور بودجهای میداند.
 .1 .2 .3 .2قلمرو قاانون بودجاهای .هور قوانون بودجوهای دارای سوه قلمورو انحصواری
( ،)Domaine exclusifمشووترک ( )Domaine partagéو ممنوووع ( Domaine interdit ou
 )cavaliers budgétairesاسآ .بر اساس اصول ویوژ بوودن قوانون بودجوهای ( Le principe de
 ،)spécialité des lois de financesقلمرو نخسآ دربردارندۀ موضوعاتی اسآ کوه تنهوا بایود در
قانون بودجهای اورد شوند و دیگر قووانین عوادی نمویتواننود دربردارنودۀ انهوا باشوند .قلمورو
انحصاری خود دارای دو بخش اسآ؛ نخسآ ،بخش اجباری ( )Domaine obligatoireقانون کوه
دربرگیرندۀ موضوعهایی مانند اجازۀ برقراری و دریافوآ مالیواتهوا ،3ارزیوابی درامودها و سوقف
اعتبارها اسآ .این بخش باید در قانون وجود داشته باشد ،وگرنه الیحه از سوی پارلمان بررسوی
نمی شود و اگر تصویب شود ،از طر شورای قوانون اساسوی سانسوور خواهود شود .دوم ،بخوش
اختیاری ( )Domaine facultatifکه دولآ یا قانونگذار میتواند در الیحه بیاورد ،اموا در قووانین
عادی دیگر نمی ایند؛ مانند پذیرش بدهی اشخاص ثالث از سوی دولآ یا اگاهی پارلمان دربوارۀ
مدیریآ مالی کشور و کنترل بر ان .4در کنار قلمرو انحصاری ،قلمرو مشوترکی نیوز پویشبینوی
شد که هر قانون عادی از ان برخوردار اسآ یعنی دولآ یا قانونگذار میتواند موضووعات ان را
در قانون بودجهای یا غیربودجه ای بیاورد؛ مانند قواعد مربوط به حسابداری دولتی ،و مسویولیآ
1. Décision n 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse,
Considérants 58-59; Décision n 93-328 DC du 16 décembre 1993, Loi quinquennale relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, Considérants 14-17; Décision n 94-358 DC du 26
janvier 1995, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, Considérants
55 et 58; Décision n 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, Considérant 18-19.
2. Décision n 94-355 DC du 10 janvier 1995, Loi organique modifiant l'ordonnance n 58-1270 du 22
décembre 1958 relative au statut de la magistrature, Considérant 32.
3. Décision n 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, Considérant 18.
4. Décision n 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse,
Considérant 59.
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مالی کارمندان دولآ .این قلمرو نیز اختیاری اسآ و اگر قانون بودجهای دربردارنودۀ مواد ای از
این گونه نبود ،کاستی قانون بهشمار نخواهد امود .هور موضووعی کوه در دو قلمورو انحصواری و
مشترک قرار نگیرد ،غیربودجهای اسآ 1و نبایود در قوانون بودجوهای اورد شوود ،زیورا چنوین
اموری در قلمرو ممنوعۀ قوانین بودجهای قرار میگیرد و باید در قوانین عادی دیگر اورد شوود.
به بیان بهتر ،قانون بودجه ای سه گونه مواد دارد کوه بسوته بوه موضووع یوا چیسوتی ان ،بایود،
میتواند یا نباید در ان گنجاند شود.
2
شورای قانون اساسی بر اساس تعریف قانونی ،قووانین بودجوهای را ارزیوابی مویکنود و بور
اساس همین چارچوب هر انچه را بودجهای نباشود ،غیربودجوهای شوناخته؛ سانسوور مویکنود
( .)Damarey, 2008: 379به بیان بهتر ،گسترۀ قانونی یعنی انچه بر اساس قانون امور بودجوهای
شمرد میشود (که در شمار درامدها و هزینهها میاید) یوا بوه سواماندهی و سوازماندهی بهتور
امور بودجهای کمک میکند (مانند اگاهی و کنترل مدیریآ مالیۀ عمومی از سوی پارلمان).3
 .2 .2 .3 .2ارتباط مستقیم با هزینهها و درآماهها .چنوانکوه در نخسوتین رأی شوورا
دربارۀ قانون بودجهای امد  4و در ارای بعدی اشکارتر گفته شد اسآ ،اموری که «اثر مسوتقیم
و بیواسطه بر هزینهها و درامدهای دولآ دارند» 5میتوانند در قانون بودجهای قورار گیرنود .در
اینجا ،شورا تالش می کند تا پیوند منطقی میان هر ماد با قلمرو قوانین بودجوهای پیودا کنود و
اگر چنین پیوندی وجود نداشته باشد ،6ان ماد را سانسور میکند.
ازانجا که بودجه برای پوشش نیازهای گسترد و کارویژ های گوناگون دولآ ،قانونی بسویار
مهم اسآ ،سنجههای شناخآ امور بودجه ای یا انچه پیوند مستقیم با بودجوه دارد ،همیشوه در
دسترس ما نیستند ( .)Collet, 2017: 86; Saïdj, 2007: 333ارای شورای قانون اساسوی نشوان
میدهد که برای شناسایی قلمرو ممنوع قانون بودجهای نگا به موضوعاتی که باید در این قانون
گنجاند شوند و فهرسآوار در موواد  31 ،1و  42قوانون سواختاری  1959امود اسوآ ،کوافی
نیسآ؛ زیرا هر موضوعی که در فهرسآ نباشد ،الزاماً غیربودجهای نیسآ .با گذشآ زموان ،ارای
شورا فهرستی از انچه را نمیتوان در قلمرو قانون بودجه گنجاند ،پیش روی ما قورار داد اسوآ.
البته از سال  1981شورا بنیاد استدالل خود را بهجای مادۀ  42بر مادۀ نخسآ قانون ساختاری
قرار داد اسآ .بدینسان ،هر ماد ای از قانون بودجه ای که در فهرسآ نخسآ جای نمیگیورد،
«با موضوع قوانین بودجهای بیگانه اسآ» 7و سانسور میشود .البته ،اگر ویژگی اموزشوی رأی را
1. Jean-Marie MONNIER, Finances publiques, La Documentation française, 4e édition, 2015, p. 107.
2. Décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, Considérant 69.
3. Décision n°2014-707 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances pour 2015, Considérant 63.
4. Décision n°64-27 DC du 18 décembre 1964 Loi de finances pour 1965, Considérant 6.
5. Décision n°97-395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998, Considérant 44.
6. Décision n°83-164 DC du 29 décembre 1983 Loi de finances pour 1984, Considérant 20.
7. “Disposition étrangère à l’objet des lois de finances”.
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درنظر بگیریم ،روش شورا همیشه کارامود نیسوآ و گوا حقووقدانوان دلیول سانسوور شوورا را
درنمییابند .1برای نمونه ،اگر ماد ای تصویب شود که در ایند بر درامدها و هزینههای عموومی
اثر بگذارد ،بودجه ای اسآ یا خیر؟ در اینجا ،شورا به پیوند چنین ماد ای با مواد دیگر قانون کوه
بودجهای هستند ،نگا میکند .اگر ماد اختالفی بخشی جداییناپذیر از گروهی از مواد باشد که
موضوع انها درامدها و هزینههای عمومی اسآ ،این ماد هم بودجهای بهشمار خواهد امد.2
چنانکه پیش تر گفتیم ،اصل ویژ بودن قانون عادی و ساختاری سبب شد اسوآ توا شوورا
هنگام بررسی این قوانین قلمرو انها را شناسایی کند و سپ دربارۀ سازگاری با نُرمهای اساسی
نظر دهد .دربارۀ قلمرو ویژۀ قوانین عادی غیربودجهای ،شورا از سال  1985وجود پیوندی میوان
مادۀ اصالحی یا الحاقی با متن الیحه یا طرح را ضروری دانسته اسآ .3وجود چنین پیوندی 4در
اییننامههای پارلمان نیز امد اسآ .5نخستین بار در سال  1989موادی از یک قانون عادی بور
همین اساس سانسور شد .6نمایندگان یا دولآ به دو دلیل نبایود دسوآ بوه اصوالح یوا افوزودن
موادی بیگانه با هد یک متن بزنند؛ نخسآ انکه مواد بیگانه همبستگی ( )Homogénéitéمتن
را برهم میزند ،زیرا با موضوع ان هماهنگ نیسآ .دوم ،مواد بیگانه نمایندگان را از بحث بر سور
متن اصلی دور می کند و با کمبود زمان سبب تصویب شتابزدۀ متن میشوود .گوا نیوز نگوارش
نادرسآ و نادقیق این مواد می تواند در مرحلۀ اجرای قانون سبب سوردرگمی یوا سوختی شود ،
امنیآ حقوقی را بهچالش بکشود ( .)Le Bot, 2007: 582از هموین رو ،شوورای قوانون اساسوی
سنجههایی را بهکار گرفته اسآ که سراسر فراینود قوانونگوذاری (نگوارش ،بوازبینی ،افوزایش و
تصویب) یک متن را سازماندهی میکنند .این سنجهها و بایستههوا کوه ارزش اساسوی دارنود و
پیروی از انها الزامی اسآ« ،در دسترس بودن و فهمپذیربودن متن قانون»« ،7روشونی و جودی
بودن مباحث پارلمانی» 8و نیز «هنجار بودن قوانین» 1هستند.
 .1ارای شورا از گونهای پویایی و روندگی در بررسی امور بودجه ای برخوردار اسآ ،زیرا فراورد کنش دولآ یا
قانونگذار «تالش برای گسترش مفهومی امر بودجهای» و واکنش شورا «چارچوببندی امر احصاشد » اسآ.
به همین دلیل ،اموزۀ حقوقی بهجای دادن سنجه برای شناسایی امر بودجهای ،فهرستی از ارای شورا را در
نوشتهها میاورند تا خوانند گسترش و بهبود مفهوم امر بودجهای و غیربودجهای را دریابد.
2. Décision n°85-201 DC du 28 décembre 1985, Loi de finances pour 1986, Considérant 3; Décision
n°95-371 DC du 29 décembre 1995, Loi de finances rectificative pour 1995, Considérant 5; Décision
n°93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative pour 1993, Considérant 5.
3. Décision n°85-191 DC du 10 juillet 1985, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, Considérant 2.
4. Décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, Considérant 25.
5. Règlement de l’Assemblée nationale, Article 98-5.
Règlement du Sénat, Article 48-3.
6. Décision n°88-251 DC du 12 janvier 1989, op.cit., Considérants 2-9.
7. Décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, Considérant 13.
8. Décision n°2005-526 DC du 13 octobre 2005, Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée
nationale, Considérant 5.
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شورا برای شناسایی قلمرو قوانین بودجه ای ،جدای از قانون اساسی و قانون ساختاری دربارۀ
بودجه بندی به ارای پیشین خود هم استناد میکند .در قوانین عادی دیگر ،عنوان ،مقدمه ،مواد
و متن الیحه یا طرح پیشنهادی ،جدای از تغییرات بعدی در فرایند تصویب ،بررسی میشوند توا
چارچوب ان را بهدسآ اورند و بر اساس ان ،مواد اصالحی یا افزود شد را ارزیوابی کننود .اگور
ماد یا مواد افزود شد  /بازبینیشد با کول موتن یوا یکوی از موواد ان پیونودی نداشوته باشود،
نواهمگن ( )Le Bot, 2007: 584شوناخته شود  ،سانسوور خواهود شود .البتوه ،در ایون گونوه از
رسیدگی ،شورا صالحیآ بررسی همۀ مواد قانون عادی را به خود میدهد .2شورا بواور دارد کوه
حق اصالح الیحه همزاد و همرا حق پارلمان برای پیشنهاد قانون (طرح قانونی) اسآ ،3اما برای
پاسداری بهتر از این حق چارچوب ان را تعیین کرد اسآ.
در دادرسی اساسی ،موادی که با قلمرو قانون ویژ (قانون بودجوهای یوا قوانون عوادی) بیگانوه
شناخته شوند ،الزاما با قانون اساسی ناسازگاری ندارند .برای نمونه ،شورا تغییر سواختار کمیسویون
رق ابآ یا گسترش نظارت دیووان محاسوبات بور کارهوای نهادهوای خیریوه از را قوانون بودجوه را
ناسازگار با قانون اساسی دانسآ ،چون چنین تغییری در قلمرو بودجوه قورار نمویگیورد و بایود در
قانون عادی دیگری بیاید .4در اینجا ،فرایند ناسازگار با قانون اساسی اسآ ،نه درونمایه ان ماد .

 .3دادوستد رویۀ اساسی و قوانین ساختاری ()2006-1995
از سال  1996بودجۀ بخش تأمین اجتماعی به بودجهای ویوژ ( )Budget spécialتبودیل شود.
ارای شورای قانون اساسی در شناخآ قلمرو قانونی بودجۀ تأمین اجتماعی نقش مهمی داشآ و
از همین رو ،به بازنویسی قانون ساختاری بودجۀ تأمین اجتماعی در سال  2005کمک بسویاری
کرد .البته پیش از این ،رویۀ شورا در شکلگیری قوانین بودجهای و بازنویسی قواعود حواکم بور
انها جایگا خود را نشان داد بود .در واقع در فرایند تصویب قانون ساختاری دربارۀ بودجهبندی
( ،)2001که باید بودجهبندیِ مبتنی بر عملکرد ( )Performance Budgetingرا در فرانسه پیاد
میکرد ،قانونگذار قواعد حقوقی را در پرتو رویۀ اساسی نوشآ.

 .1 .3بودجۀ تأمین اجتماعی
از سال  1996با بازبینی قانون اساسی ،بودجۀ بخش تأمین اجتماعی ( Loi de financement de la
1. Décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des
collectivités territoriales, Considérant 13.; Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, Considérants 8-9.
2. Décision n°2006-534 DC du 16 mars 2006, Loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs
des bénéficiaires de minima sociaux, Considérant 13.
3. Décision n°89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, Considérant 21.
4. Décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991, Considérants 2 et 7.
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 )sécurité socialeاز بودجۀ کشور جدا شد .1این بودجۀ ویژ ازاینرو بهوجود امود توا دولوآ بهتور
بتواند هزینههای تأمین اجتماعی را با اعتبارهای اختصاصیافته به ان برابر کرد  ،از افزایش کسری
بودجه کشور جلوگیری نماید .با پیدایش این قوانون ،کوه فراینود امواد سوازی توا کنتورل قووانین
بودجهای بر ان حاکم اسآ ،دولآ فرانسه هر سال تالش کرد تا بخشی از مواد غیربودجهای را کوه
پیشتر در قانون بودجه میگنجاند ،در این قانون قرار دهد .این کنش شناختهشدۀ دولآ ،واکونش
پوویشبینوویپووذیر شووورای قووانون اساسووی را در پووی داشووآ .بررسووی دورۀ د سووالۀ 2006-1996
( )Déchaux, 2007: 6نشان میدهد که شورا مفهوم قوانین بودجهای تأمین اجتماعی را نخسآ بوا
گرتهبرداری از رویۀ خود دربارۀ قوانین بودجهای چارچوب بنودی نموود ،اموا بوا گذشوآ زموان ،بور
ویژگیهای قانون نوپدید بیشتر تأکید کرد تا مفهومی ویژ بهدسآ دهد:
 سوونجههووای شووناخآ قلموورو ایوونگونووه از قوووانین را برشوومرد تووا مفهوووم بودجووهای را
چارچوببندی کند؛
 گسترۀ حقِ اصالح یا الحاقِ مواد به متن در فرایند بررسی و تصویب را معین کرد؛
 هنگام بررسی سازگاری قانون با قانون اساسی ،تمام مواد متن را یک به یک و بوه شویوۀ
خودکار بررسی میکرد تا مواد غیربودجهای را که از چشم درخواسوآکننودگان پنهوان
ماند بود ،یافته ،سانسور کند؛
 ویژگیهای قانون بودجهای تأمین اجتماعی را برشمرد تا مفهومی ویژ از امور بودجوهای
را در این زمینه ارائه دهد ()Calmette, 2005: 171-188؛
در سال  2005قانون ساختاری  1996بازبینی شد و رویۀ شورا در نگوارش دقیوقتور قوانون
ساختاری بودجهبندی تأمین اجتماعی ،2بهویژ قلمرو ان ،پذیرفته شد.

 .2 .3بودجهبندی برپایۀ عملکرد
ازانجا که ارای شورای قانون اساسی دربارۀ قوانین بودجهای نقش مهمی در شناسایی مفواهیم و
قواعد حاکم بر بودجهبندی داشتند ،قانون ساختاری سال  32001در بخشهای گوناگونی ماننود
قلمرو قوانین بودجه ای بر اساس همین رویه نوشته شد .برای نمونه ،مادۀ  34که جایگزین موادۀ
 1و  31قانون سواختاری  1959شود  ،اشوکارا قلمورو انحصواری اجبواری 4و اختیواری 5و نیوز
مشترک 6را مشخص کرد اسآ .نگاهی به مواد  34 ،1و  47قانون جدیود نشوان مویدهود کوه
1. Loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996 constitutionnelle instituant les lois de financement de
la sécurité sociale.
2. Loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale, 2 août 2005.
3. Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 Relative aux Lois de Finances.
4. Article 34-III.
5. Article 34-I-2 à 10 et II-4 à 6.
6. Article 34-II-7.
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دقیقتر بیان کردن قلمروهای یک قانون ،گنجاندن مواد غیربودجه ای را در ان سخآتر خواهود
کرد .جدای از بازنویسی قانون بر اساس رویۀ قضایی که در فرانسه پدید ای پذیرفتهشد اسوآ،1
بررسی قانون ساختاری  2001پیش از امضای رئی جمهور ،به شورا امکوان داد توا پیشواپیش،
تفسیر بسیاری از مواد را به متن قانون اضافه کند.2

نتیجه
ممنوعیآ گنجاندن موادی خارج از قلمرو قوانین بودجهای -چه برای دولآ و چه برای پارلمان-
قاعد ای اسآ که امکان می دهد تا در بازۀ زمانی کوتا ِ بررسی و تصویب این قوانین ،هم پارلمان
بتواند قدرت محدود خود را بهتر و ازادانهتر اعموال کنود ( )Message et al., 2010: 122و هوم
دولآ با قانونی همگن سال مالی ایند را اغواز نمایود .بورای دسوتیابی بوه ایون هود  ،راهکوار
پارلمانی پیش بینی شد اسآ که بر اساس ان رئی کمیسیون مالیه درخواسآ اصالح یا الحاق
مواد قانون بودجهای را بررسی کند و دربارۀ ردّ ان تصمیم بگیرد .نواوری قوانون اساسوی 1958
پیشبینی کنترل اساسی قوانین بودجه ای بود که توانسآ به شویوۀ زیور اصوالح ایون قووانین را
سازماندهی کند.
نخسآ انکه ،قانون بودجهای دارای قلمرو ویژ ای اسآ که ان را از قوانین دیگر جدا مویکنود.
دوم انکه ،همانگونه که مواد غیربودجهای نباید در قانون بودجهای گنجاند شود ،اموور بودجوهای
نیز نباید در قانون عادی بیاید؛ وگرنه ،با توجه بوه صوالحیآ هور دسوته از قووانین ،شوورای قوانون
اساسی مواد ممنوعه را سانسور میکند .سوم انکه ،قانون بودجهای مانند هر قوانون عوادی دیگوری
باید تنها دربردارندۀ موادی باشد که بر پایۀ مادۀ  34قانون اساسی ویژگوی قوانون عوادی را دارنود؛
یعنی نه در قلمرو قوانین ساختاری قرار میگیرند و نه در قلمرو مقررات (ایینناموه ،تصوویبناموه،
بخشنامه ،دستورالعمل) .پ  ،اگر قانون بودجهای دربردارندۀ موادی باشود کوه ماهیوآ بودجوهای
دارند ،اما باید در قانون ساختاری یا در مقررات بیایند ،شورای قوانون اساسوی ان مواد را سانسوور
خواهد کرد .این جدایی میان قلمروها که در قانون ساختاری ادامه پیدا کرد اسآ ،ریشوه در نظوم
عمومی دارد که مادۀ  34برای برقراری ان نگاشته شد اسآ (.)Oliva, 2008: 166
ارای شورای قانون اساسی کمک کرد تا «چگونه بهتور نوشوتن قوانون» ( La qualité de la
 )loiدر فرانسه گسترش یابد ( .)Fatin-Rouge Stefanini, 2010: 63-75میتوان گفآ شوورا در
چارچوببندی انچه باید یا نباید و انچه میتواند در قوانین بودجهای گنجاند شود ،سوه سونجۀ
صالحیآ (مثبآ و منفی) ،قلمرو (قلمروی انحصاری ،مشترک ،ممنووع) و پیونود منطقوی موتن
 .1یکی از نمونههای ان که در ادبیات حقوقی ایران نیز بازتاب یافته ،بازبینی مجموعۀ قوانین مدنی در سال  2016اسآ.
2. Cf. Décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances.
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قانون را برگزید اسآ .البته ارای شورا از گونه ای پویایی و روندگی در بررسوی اموور بودجوهای
برخوردار اسآ ،زیرا فراوردۀ کنش دولآ یوا قوانونگوذار (توالش بورای گسوترش مفهوومی امور
بودجهای) و واکنش شورا (چارچوببندی امر استثنایی) اسآ.
رویۀ شورای قانون اساسی نهتنها کمک کرد اسآ تا بسیاری از اصول حقوقی حاکم بر بودجوه
و بودجهبندی بهتر و درسآ پیاد شود ،بلکه به دستگا های قانونگذاری و اجرایی هم اجاز نوداد
اسآ تا در کار یکدیگر دخالآ کنند و پا را فراتر از چارچوب صالحیآهای پیشبینیشد بگذارنود
و هم با تفسیری درسآ و همرا با نواوری ،اصول و قواعدی را از متن قوانین بیرون کشوید اسوآ
که به قوانین مفهوم بهروز و کارامدی داد اسآ .از هموین رو در زموان تصوویب قوانون سواختاری
دربارۀ بودجهبندی ( )2001و بودجه تأمین اجتماعی ( ،)2005بسیاری از بایستههای حقووقی کوه
در رویۀ شورا امد بود ،ردای قانون پوشیدند (.)Orsoni, 2005: 135-6
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