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 مقدمه

 یروشن به دلیل شرایط و اوضاع احوال زمانی یا مختصر بوده و یا اینکه یکه احکام قانون اساس ردیگیصورت م یهنگام یقانون اساس ریتفس

اجرا  دیبا ریو تعب یو کدام معن ستیچ یواضع قانون اساس یمقصود واقع دید دیبا نصورتیباشد که در ا یو نیازمند مفهوم یاب الزم را نداشته

با این اقدام در جهت ارائه مفهوم مطلوب از  قرار داده و ریرا تحت تاث ینظم حقوق اصول ریبا تفس یاساس یقاض در تفسیر قانون اساسی،شود. 

می شود که به دلیل ابهام متن یا واضح نبودن آن نیاز به توضیح و تبیین متن پیدا می شود. در قانون می کوشد. تفسیر زمانی استفاده   متن

اساسی جمهوری اسالمی ایران حق تفسیر به شورای نگهبان قانون اساسی داده شده است. مقاماتی که می توانند از شورای نگهبان درخواست 

قانون  ریتفس نکهیا لیبه دل روسای قوای سه گانه، مقام رهبری و خود اعضای شورای نگهبان.تفسیر قانون اساسی داشته باشند عبارتند از 

 یهم محدود به روسا ریاصل باعث شده است که درخواست کنندگان تفس نیا تیاهم نیاختصاصا متعلق به قوه موسس دارد بنابرا یاساس

 زنگهبان شود)اعم ا یشورا یو خود اعضا یمقام رهبر -(یاسالم یمجلس شورا سیو رئ هییقوه قضا سیرئ -جمهور سیسه گانه)رئ یقوا

 ریحق درخواست تفستشخیص مصلحت نظام مجمع  سیرئ مقامات سیاسی دیگر مانند مجلس خبرگان و حتی  نیفقها و حقوقدانان( بنابرا

 را ندارد. یقانون اساس

انون اساسی کرده ایم هدفمان این بوده که نظریات تفسیری شورای در کتاب ذیل که به صورت کاربردی اقدام به جمع آوری تفاسیر اصول ق

نگهبان همراه با سواالت آزمونی مرتبط در سالهای اخیر به عنوان یکی از منابع ضروری آزمون دکتری حقوق عمومی به کار برده شود.  ضمنا 

اصل را در بر می گیرد؛  70ر شورای نگهبان، نزدیک به با نگاهی به فهرست نظریات تفسیری متوجه این نکته می شویم که اصول مورد تفسی

در آزمون دکتری معموال چندین سوال هر ساله از این بخش مطرح می شود که داوطلبان به مرور نظریات تفسیری رتبه قابل قبولی را کسب 

وطلب را بسیار باال برده و عالوه بر آن خواهند کرد؛ هر چند که مسلما نوعیت سواالت مرتبط با نظریات تفسیری آمادگی ذهنی و علمی دا

باعث تثبیت مطالب حقوق اساسی در ذهن مطالعه کننده یا داوطلب خواهد شد. جان کالم اینکه داوطلبان دکتری الزم است بخش نظر 

رخی سواالت پرسیده تفسیری شورای نگهبان را در تفسیر یک اصل قانون اساسی بخوانند و به دلیل زیاد بودن صفحات و یا تکراری بودن ب

 شده نیازی به مطالعه سواالت طرح شده جز در موارد خاص ندارد.

امید داریم این کتاب مورد بهره برداری داوطلبان دکتری قرار گیرد. ضمنا سعی کرده ایم سواالتی که در آزمون دکتری سال های اخیر آمده  

 ان منبعی کامال کاربردی درآید.در کنار هر نظریه تفسیری قراردهیم تا برای داوطلب به عنو

رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان  عنوانبهحد دقت به کار گرفته شده که کتاب  نیتریعالاین کتاب  فیتألدر  هرچنددر پایان 

اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت  احیاناًقرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر  عمومیحقوق 

دی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی یتعالیبارفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد گر

 .کندمی ترپختهو  تریغنکمک شما است که کتاب را  مسلماًبرسانید.  1تلگرام و یا ایمیل زیر

 یکهزار و سیصد و نود و هفت زمستان
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می-52اصل 

 1.هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بودگردد تسلیم می

 تفسیر اول

 10/12/1359یخ تار 71450شماره 

 نگهبان محترم شورایو  اسالمی شورای مجلس مقدس ساحت

 باید با تصویب دولت از طرف و خارجی داخلی عوض بدون یا کمکهای وام و دادن گرفتن»اساسی ( قانون80هشتادم ) اصل استحضار دارند طبق که طوریبه

 دستگاه به دولتي دستگاه يك وامها و کمكهای اخذ و پرداخت شود کهمي استنباط چنین اصل ناز مفاد اي« باشداسالمی شورای مجلس

 دارد در این استلذا تمنّی محترم شورای آن در صالحیت اساسی تفسیر قانون اساسی قانون 98 اصل مطابق چونشود، نمي اصل اين مشمول ديگر دولت

 .ظر فرمایندن اعالم خصوص

 وزیرنخست _رجائی  محمدعلی

 6/4/1360تاریخ  19 _و  2835شماره 

 رجائی محمدعلی آقای جناب

 ایران اسالمی وزیر جمهورینخست

 شورا به اعضای شد و نظر اکثریت مطرح نگهبان در شورای سئوال موضوع 10/12/1359مورخ  71450و  3/4/1360 مورخ 7528 شماره هاینامه به عطف
 :شودمی اعالم ذیل شرح

 اصل پنجاه و دوم به با توجه باشد ولینمی اساسی ( قانون80هشتادم ) اصل مشمول دیگر دولتی دستگاه به دولتی دستگاه یک وامها و کمکهای اخذ و پرداخت»

 اهلل صافیلطف _نگهبان  شورای دبیر«باشدمی مقرر در قانون بمرات شود تابع بودجه در ارقام تغییری به اگر منتهی( 52)

 تفسیر دوم

 18/2/1374ـ ق تاریخ  3828شماره 

 نگهبان شورای دبیر محترم اهلل جنتیآیت حضرت

 علیکم سالم

 باید به قانون به مربوط و اصالحات آن کشور و متمم کل ساالنه نظر فرمائید آیا بودجه اعالم اساسی قانون 98و  53، 52 اصول به با توجه خواهشمند است
 است ممکن هم طرح صورت گردد یا به اسالمی شورای مجلس تقدیم دولت از سوی الیحه صورت

 رئیس مجلس شورای اسالمی -علی اکبر ناطق نوری 

 17/3/1374تاریخ  287شماره  

 اسالمی شورای مجلس محترم ریاست

 18/2/1374 ـ ق مورخ 3828 شماره نامه به عطف

 شودمی زیر اعالم شرح به داد و نتیجه جلسه تشکیل مذکور در نامه سئوال به الزم پاسخ و تهیه منظور رسیدگیبه نگهبان شورای

ـ در  مربوط بعدی و اصالحات آن کشور و متمم کل ساالنه بودجه است که این اساسی ( قانون52پنجاه و دوم ) اصل به نسبت نگهبان شورای نظر تفسیری 1- 

 .گردد مجلس تقدیم دولت و از سوی الیحه صورت به بایستمیبودجه ـ  غیر مورد تغییر در ارقام

 .نرسید رأی به نگهبان کنند شورایمی مجلس تقدیم محترم نمایندگان که طرحی از طریق بودجه تغییر در ارقام در مورد امکان - 2
 احمد جنتی _نگهبان  دبیر شورای
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 :شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعالم می گردد 2/12/1391موضوع در جلسه مورخ 

 "..قانون اساسی می باشد ۵2هد، امکان پذیر نیست و نتیجتاً خالف اصل ـ درخصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر د

 

 پنجاه و دوماصل نظر تفسیری شورای نگهبان درباره 
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 تفسیر سوم

 25/2/1378ـ ق تاریخ  3044 شماره

 نگهبان محترم شورای

 است نموده اسالمی شورای مجلس به آن لیمکشور و تس کل ساالنه بودجه تهیه به را مکلف دولت که اساسی ( قانون52) اطالق اصل پنجاه و دوم به با عنایت
 قانونی طرحهای تقدیم از طریق بودجه یا چند دوازدهم و متمم ، جابجائی، الحاق، حذفتغییر در ارقام از قبیل بودجه در قانون اصالحات هر گونه آیا انجام
 ؟است محترم دولت از سوی الیحه تقدیم ستلزمباشد یا مپذیرمیامکان اساسی ( قانون74) اصل موضوع

 اسالمی شورای مجلس رئیس _نوری  اکبر ناطقعلی

 24/5/1378تاریخ  5146/21/78شماره 

 اسالمی شورای مجلس محترم ریاست

 25/2/1378 ق مورخ -3044 شمارة به عطف

باید  است کلی« بودجه در قانون اصالحات هرگونه» عبارت اینکه نظر به»گرددمی اعالم شرح و نظر شورا بدین مطرح نگهبان شورای در جلسات موضوع
 شود داده روشن گردد تا پاسخ مشخص آن مصادیق

 ( قانون52) ه و دوماصل پنجا به با توجه قانونی طرح وسیله تأثیر بگذارد به بودجه در کل که نحوی به بودجه تغییر در ارقام 1 -

 پذیر نیستامکان اساسی

 .باشدجایز نمی اساسی ( قانون52) اصل پنجاه و دوم به با توجه قانونی طرح از طریق بودجه و چند دوازدهم متمم تصویب2-

 نیاورده تفسیری ر تأثیر نگذارد رأیکشو کل در بودجة که در صورتی قانونی طرح وسیله به بودجه تغییر در ارقام در خصوص3-

 است

 «است بودجه نیز همانند تغییر در ارقام الحاق و حذف4-

 احمد جنتی _نگهبان  دبیر شورای

**** 

عدم تأیید تبصره دائمی در قانون بودجه توسط مجلس و شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با کدام : 93سوال دکتری سراسری 

 باشد؟ه مییک از اصول بودج
 اصل شمولیت( الف

 اصل ساالنه بودن بودجه( ب 

  اصی تقدم هزینه بر درآمد( ج

 اصل کاملیت و جامعیت ( د

گویی یک عامل عمده است، گویی است. از آنجا که زمان در پیشدر عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک پیش پاسخ تشریحی:

تواند زمان بودجه نمیگیرد؟ الزاماً مدتگویی قرار میزمانی در بودجه مورد پیششود. اما چه مدتحسوب میبرای بودجه نیز زمان یک اصل م

شود که با توجه به سال قانونی در ایران، عرفاً یک سال شمسی است. هرحال، به صورت قاعده و مدتًا بودجه برای یک سال تهیه میاصل باشد. به

گویی ها و نیز کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیشها، عملیات، درآمدها و هزینهها، برنامهسیاستها، به این صورت که خط مشی

دهد، گاه از طرف برخی از شود. از آنجا که تهیه و تنظیم بودجه کاری دشوار و زمانبر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص میمی

تر ار یک سال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنابه هر دلیلی بودجه سال آتی مصوب نشد، بودجه برای زمانی طوالنینظران پیشنهاد شده که صاحب

تواند از گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد، میتواند به ااندازه بودجه سال قبل را برای فروردین ماه استفاده کند که به آن بودجه میدولت می

و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد. در بسیاری از کشورها عالوه بر بودجه ساالنه یک برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز  بودجه استفاده کند

گیری بلندمدت و دائمی در مورد بودجه کاری اشتباه بوده ای، برنامه پنج ساله است. اما تصمیمهای برنامهترین این بودجهگیرد. معروفصورت می

 تواند تصمیم بگیرد. های خود در آن مقطع از زمان میناپذیری به حکومت وارد کند؛ چراکه کشور براساس ظرفیتاست خسارات جبرانو ممکن

 *گزینه ب صحیح است.
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 ای را در ضمن سایر مصوبات به تصویب رساند؟ به کدام دلیل؟توان احکام بودجهآیا می: 94سوال دکتری سراسری 
 مقرر داشته که بودجه ساالنه می باشد.  ۵2لیل اینکه اصل الف( خیر، به د

 ب( بلی، با ذکر یکساله بودن آنها در متن سایر مصوبات

 ج( بلی، زیرا قانون اساسی منع نکرده است.

 7۵د( خیر، به دلیل اصل 

شده و به تصویب مجلس برسد و قانون اساسی الیحه بودجه بایستی از طرف دولت به صورت الیحه تهیه  ۵2مطابق اصل پاسخ تشریحی: 

ب مجلس نمی تواند در ضمن سایر مصوبات اقدام به تصویب آن نماید. بنابراین به دلیل اینکه ساالنه است بایستی به سرعت مورد بررسی و تصوی

 قرار گیرد.

  *گزینه الف صحیح است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میبودجه ساالنه  نکته:

 هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.گردد. اسالمی تسلیم می

بودجه کشور ندارد بلکه در مقام نظارت  هیّدر ته یقشن چیبودجه خود ه نییدولت است مجلس به جز تع فیبودجه حق و تکل هیته نکته:

 .دینمایم لیرا جرح و تعدبودجه با در نظر گرفتن مصالح و منافع آن نیبر تدو ،یاستصواب

قانون اساسی الیحه بودجه بایستی از طرف دولت به صورت الیحه تهیه شده و به  ۵2مطابق اصل نکته آزمون دکتری سراسری: 

و مجلس نمی تواند در ضمن سایر مصوبات اقدام به تصویب آن نماید. بنابراین به دلیل اینکه ساالنه است بایستی به  تصویب مجلس برسد

 سرعت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
 


