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 چکيده
 است يزیربودجه ندیفرا بر ناظر يمال و ياقتصاد اصول نیترمهم از صيتخص عدم اصل

 اصل نیا. است يحكومت گوناگون ينهادها يبرا ياختصاص درآمد ينيبشيپ ينف بر دال كه
 يقيتحق حاضر، يمقاله يدغدغه. دارد رانیا ياسالم يجمهور ياساس قانون 73 اصل در شهیر

در نظام  صياصل عدم تخص گاهیوجو در جاجست يبرا يليتحل–يفيتوص روش بر يمبتن
به  یيپاسخگو در پينگهبان بوده و  يشورا يهیبه نظرها و رو يبا نگاه رانیا يحقوق اساس

شده  چگونه منعكس صياصل عدم تخص رانیا يپرسش است كه در منابع حقوق اساس نیا
نشده  صورت كامل اجرابه گاهچيه رانیاصل در ا نیا دهديمطالعه نشان م نیاتایج ناست. 
 در دولت يهاافتیدر يهيكل تمركز لزوم بر ياساس قانون 73 اصل ديتأك وجود بااست. 
 يبرا خاص مصارف رشیپذ عدم زين و استثنا موارد رشیپذ عدم و كل يدارخزانه يهاحساب

 در ،ياساس قانون 72 اصل موجببه ساالنه يهابودجه از خارج و يالم سال آغاز از شيپ منابع
 يهیرو يبررس نيهمچن. شد مشاهده مذكور اصل نقض موارد نظام يكل يهااستيس از يبرخ

 73 اصل بیتصو يفلسفه با همسو موارد، يبرخ در كه است آن از يحاك نگهبان يشورا
 .است نشده اظهارنظر ياساس قانون

درآمد  ،يزیربودجه ،ياساس قانون 73 اصل ص،يتخص عدم اصل :ديواژگان كلي
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 مقدمه
تحقق  ياز آن برا توانديكه دولت م است راهبردي تیریابزار مد نیترمهم بودجه 
است كه  يها استفاده كند. بودجه طرحو مهار بحران يوربهره ،یيكارا شیخود، افزا يهابرنامه
. نظر كنديم نييتع گریهر سازمان د ای يواحد تجار کیمنابع محدود را در  صيصتخ ينحوه
 يهاو پروژه شنهادهايتقاضاست، الزم است كه پ زانيمنابع موجود نوعاً كمتر از م نكهیبه ا

بودجه از  يحهی . ال137:1353 ،يعي)سم شود يابیارز مندنظام ينحوشده در بودجه بهمطرح
كه  است ثيح نیسند مزبور از ا تي. اهمشوديدر هر كشور محسوب م يلاسناد ما نیترمهم

. در سطح كنديم نيمع ندهیآ يِسال مال يوخرج آن را براكار دولت و حساب دخل يبرنامه
 است يخاص هاتيو توج هايريگجهت ها،شیگرا يهر سند بودجه دارا زين يكالن اقتصاد

ترین مباحث مربوط به نویسي از مهمي و بودجهریزموضوع بودجه  .57:1357 ان،ي)كرباس
 يبودجه حهیهر ال ميو تنظ هيزمان ته از  .623:1337اقتصاد كشور و نظام است )انبارلویي، 

به نام اصول بودجه  يمشخص يها و خطوط راهنماآن به قانون، مؤلفه لیمطلوب تا هنگام تبد
 يزیربودجه ندیها در فراكه كاربرد آن رديگيجا نشأت مآن ها ازمؤلفه نیا تيوجود دارد. اهم

 شیاز منابع كشور و افزا نهيبه ياستفاده ،يدولت يهادر دستگاه يانضباط مال يارتقا موجب
 يميتنظ ياست تا بودجه يباتيقواعد و ترت تیاصول لزوم رعا نی. منظور از اشوديرفاه مردم م
 وخرج دولت باشد.نترل دخلو ك یيشناسا يبرا يو قاطع ديمف يلهيبتواند وس
در نظام  يزیربودجه ندیناظر بر فرا ياز اصول اقتصاد يكیعنوان به صيعدم تخص اصل

قانون  73 اصل . اصل مذكور برگرفته ازدارد يدرخور توجه گاهیو جا تياهم يحقوق مال
صاد اقت»قانون تحت عنوان  نیاصول فصل چهارم ا نیتراز مهم رانیا ياسالم يجمهور ياساس

ي عمومي را ترسيم فصل چهارم قانون اساسي خطوط كلي اقتصادي و ماليه. است« يو امور مال
 يهاافتیدر يهيكل»: دارديم انيب يقانون اساس 73 اصل  .623:1337كرده است )انبارلویي، 

ها در حدود اعتبارات پرداخت يو همه شوديكل متمركز م يدارخزانه يهادولت در حساب
 يبودجه دیها نبااصل دستگاه نیموجب ا به «.رديگيموجب قانون انجام م همصوب ب
كل  يدارخزانه يهاخود را در حساب يهاافتیداشته باشند و الزم است در ياختصاص
خود را مطالبه  يهانهیموجب قانون هز اعتبارات مصوب و به زاني، سپس به مكنندمتمركز 

كل  يساالنه يبودجه»: دارديم انيب زين يقانون اساس 72صدر اصل  ،گرید ي. از سوندكن
به  بیو تصو يدگيرس يو برا هياز طرف دولت ته شوديكه در قانون مقرر م يبيترتكشور به

 يحهیال ميو تنظ هيته تياصل صالح نیا يبر مبنا .«گردديم ميتسل ياسالم يمجلس شورا
 يدرآمدها يفتن محل مصرف مشخص برانظر گر در نیبنابرادولت است.  يبودجه بر عهده
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با اصل عدم  ریساالنه مغا ياز بودجه يِجدا و يمال سال آغاز از شيمختلف پ يهادستگاه
 يدر منابع نظام حقوق اساس صياست كه اصل عدم تخص نیپرسش ا رونی. ازااست صيتخص

روش  بر هيو با تك ياكه با استفاده از منابع كتابخانه يپرسش است؟شده  منعكس چگونه رانیا
در  شهیموضوع، ر نیپرداختن به ا تياهمرو ازاینخواهد شد.  يبررس يليتحل – يفيتوص
عالوه و به يعموم يهانهیهز يكپارچهی تیریو مد يزیرو منطق بودجه يانضباط مال تياهم

 نیناظر به ا ياسالم يجمهور يحقوق اساس نیادياسناد بن يهیماو درون كردیرو یيشناسا
 موضوع دارد.

منابع مرتبط با بودجه و حقوق  بيشتر در صياصل عدم تخص يو مبان فیتعر يدرباره 
 يرستم يبه اثر دكتر ول توانيمثال مراي اند. باصل پرداخته نیاز ا يمشترك فیبه تعر يمال

 . 221:1333 ،يرستمكرده است ) اصل اشاره نیا فیبه تعر يصورت اجمالاشاره كرد كه به
آن در نظام  گاهیو جا صيدر خصوص اصل عدم تخص يكل طورخاطرنشان كرد كه به دیبا لبتها

و  يصورت نگرفته است و حقوقدانان مال يپژوهش مستقل و مفصل رانیا يحقوق اساس
 نیبه ا يطور اجمالبه يزیربودجه بر ناظر اصول نييتب ضمن صرفاً ای ينظران اقتصادصاحب

 نیا ينوآور روازایناند. نشده يبحث نياساساً در آثار خود متعرض چن ایاند كرده اصل اشاره
از مقوالت پركاربرد حقوق  يكیآن به  يو در سطح حقوق اساس يليدر نگاه تحل ق،يتحق
اصل، ناظر به  نیاست كه ا ينكته ضرور نیاست. توجه به ا يزیرو بودجه يعموم يهيمال

 يندادن بودجه ایدادن  صيبا تخص دیاست و نبا ساالنه يبودجه بیو تصو هيته يمرحله
 بودجه اشتباه شود. ياجرا يمصوب در مرحله

. پس از شوديم يابیارز يزیردر نظام بودجه صيمقاله اصل عدم تخص نیا يدر ابتدا 
 بیتصو لیو كشف دال يبازخوان با ران،یا يحقوق نظام در صيتخص عدم اصل ياجمال يبررس

قانون  كردیرو ليحلت برعالو. شوديم ليوتحلهیاصل تجز نیا مفاد ،يقانون اساس 73اصل 
نگهبان به  يشورا هايو نظر هینظام، رو يكل يهااستيس ص،يبه اصل عدم تخص ياساس

 پوشش داده خواهد شد. فراخور

 يزیردر نظام بودجه صي. اصل عدم تخص1
 انيابتدا به ب ،يابودجهو  يمال ،يموضوع بحث از بعد اقتصاد نييتب يبخش نخست برا در

 ضرورت آنگاه پرداخته، اصل نیا فيتوص به سپس م،یپردازيم صياصل عدم تخص ينهيشيپ
 .دهيممي حيتوضرا مزبور  اصل يوجود
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 صيتخص عدم اصل ينهيشيپ. 1-1
 يدر قانون اساس رانیا يدر نظام حقوق اساس صياصل عدم تخص ينهيشيپ يزمينه در

 ران،یا يزیربودجه خیگذرا به تار يبا نگاه يول د،شمشاهده ن ين موردمتمم آ زيمشروطه و ن
 شكر و قند يهااتيحاصل از مال يرا كه از محل درآمدها يآهن سراسرساختمان راه توانيم
قانون انحصار قند و  ي . از آغاز اجرا73: 1332ي، زی)عز آورد شاهد ،بود دهش وضع يچا و

كند  رهيذخ يرا در حساب مخصوص يقند و شكر و چا دولت موظف شده بود عوارض ،يچا
قند  يانحصار دولت يهیسرما يو به موارد مصرح در قانون مربوط كه عبارت از منظور كردن برا

 . 273:1371 صراف،برساند ) ،مربوط به آن بود اجاتيآهن و احتساختن راه نيو همچن يو چا
كه  يدولت يهادستگاه ياختصاص يدرآمدها توان بهبراي مثال مي ر،ياخ هايسالدر  نيهمچن
گذشته  كرد. دراشاره  ،شده است ها دادهبودجه به آن نيخرج از همان محل در قوان ياجازه
آهن بود. عوارض راه لیوسا دیخر يبرا ياسلحه و قسمت دیخر ياز درآمد نفت، برا يقسمت

  . 113:1372 ،يقيحق ي)زند شديشوسه صرف م هايراهساختمان  يبرا يراهدار
 وقتچيه صياصل عدم تخص رانیكه در ا یابيمدرمي ،دش انيكه ب يبا توجه به مطالب 

 بودجه توانسته بود با يدفتر مركزكه  1367سال  ياستثنانشده است. به طور كامل اجرابه
بودجه  تياصل جامع ،هبودجدر  يو بازرگان يمؤسسات انتفاع يهيوخرج كلمنظور كردن دخل

كه  شديم موجب شهيهم ياقتصاد ينظر توسعه دخالت دولت از بيترت نی. بدكند تیعارا ر
 26 ي . ماده33:1333 ،يكجور ايدهند )ك صيتخص يمخارج بخصوص يرا برا یيدرآمدها

ي پيشينه دیمؤ ينوعبه زين يمل يمجلس شورا 1312مصوب سال  يقانون محاسبات عموم
 يهيكل: »دارديم انيچراكه ب است، ناظر بر بودجه در قوانين و مقررات صيتخص عدم اصل
مخارج  يهيشود و كل لیبه خزانه تحو ماًيمربوط مستق انیمتصد يلهيوسبه دیدولت با دیعوا

موجب حواله و  به يمربوط و مقررات راجع به هر نوع خرج يهانامهو نظام نيدر حدود قوان
 .«شود پرداخته تدول يخزانه به و هيوزارت مال مينظارت مستق

 صيتخص عدم اصل فیتعر. 1-2
 از منظور. است يزیرناظر بر بودجه يِمال – ياصول اقتصاد نیتراز مهم صيعدم تخص اصل

 يخاص يهانهیهز ای نهیهز يبرا يدرآمد چيه بودجه قانون در كه است نیا مذكور اصل
 يهمه دیبا بلكه نشود، اراعتب و نيتأم خاص يدرآمدها محل از يانهیهز چيه و ابدين صيتخص

 محل از زين دولت يهانهیهز به مربوط اعتبارات يهمه و شود زیوار خزانه به دولت يدرآمدها
 ،گرید عبارت . به221:1333،ي)رستم شود پرداخت و نيتأم خزانه به يزیوار يعموم يدرآمدها
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د و هر شوو ثبت  زیوار يدولت يحساب خزانه به دیبا يهر نوع درآمد از هر نوع واحد دولت
بودجه و  و برنامه سازمان و تحت نظارت يقانون يمحورها براساس قاًيدق دیبا زين يانهینوع هز

در  صيعدم تخص اصل . 131:1353 ،يكرماجان)دادگر  رديصورت گ یيوزارت اقتصاد و دارا
 نيدوم انگريب اصل نیا ،واقع . دراستبودجه  تياصل جامع ينمودهااز  يكی يعموم يهيمال

طور ناخالص به دیبا یيارقام بودجه هر دستگاه اجرا يعنی؛ است بودجه تيجامع اصل مفهوم
 کیبودجه حق تهاتر منابع و مصارف  بیو تصو ميتنظ ه،يدار تهعهده يمنظور شود و نهادها

 داشته ياختصاص درآمد دینبا یياجرا يهااصل دستگاه نیا براساس. دننداررا  یيدستگاه اجرا
اصل  نیا نیبنابرا . 73: 1331 ،ي)عباس برسانند خود خاص يهانهیهز مصرف به را آن و باشند

كل  يدار، الزم است آن را در حساب خزانهداردكه درآمد  یيبدان معناست كه هر دستگاه اجرا
با وجود  .شود بیتصو آن يبرا كه دكناوست تقاضا  ازيكه موردن يانهیو هر هز كندمتمركز 

اصل جامعيت  ریزي از جملهط ميان اصل عدم تخصيص و سایر اصول حاكم بر بودجهارتبا
دليل عدم ارتباط مستقيم موضوع تحقيق حاضر با آن اصول و بهبودجه و اصل تمركز عایدات، 

كالم از اختصاص مباحث جداگانه به  يجلوگيري از اطاله منظور بقا در چارچوب بحث وبه
 .دشومياصول مذكور اجتناب 

 عدم اصل فیتعر يارائه از پس ،انداصل پرداخته نیا نييو تب يكه به بررس يمنابع شتريب
تنها  گفت توانيواقع م اند. دركردهتمركز « ياختصاص درآمد» عبارت بر شتريب ،صيتخص
نظران ر صاحببيشت ياز سو صيو نقض اصل عدم تخص تیعنوان عدم رعاكه به يمورد

با توجه به  كهي. درصورتاست يدرآمد اختصاص شود،يمطرح م يومعم يهيو مال ياقتصاد
 یينها يبررس جلسبه مشروح مذاكرات م تیو با عنا شودياصل م نیا فیكه از تعار ياستنباط

كه قانونگذار درآمد  يهر مورد ،كه در ادامه خواهد آمد 73 اصل يزمينه در يقانون اساس
 يهرچند در قالب درآمد اختصاص دهد، اختصاص خاص يانهیبه هز شيرا از پ یيدستگاه اجرا

درآمد  فیتعر خصوص درمنجر خواهد شد.  73تبع آن اصل اصل و به نینباشد، به نقض ا
 مقرر ياسالم يمجلس شورا 1311 سال مصوب يعموم محاسبات قانون 16 يماده ياختصاص

 ایمصرف  يبرا قانونموجب  كه به یيعبارت است از درآمدها يدرآمد اختصاص: »است كرده
 دولت گردد،يمنظور م يكل كشور تحت عنوان درآمد اختصاص يمصارف خاص در بودجه

را حذف  ياختصاص يقانون، بودجه نیا بیسه سال پس از تصو تاموظف است حداكثر 
با  يدرآمد اختصاص نكهیمهم است كه قانونگذار با اشراف به ا نیا انگريموضوع ب نیا .«دینما

صورت موقت با تنها به د،یآيشمار مبه یياستثنا يدر تناقض است و امر يزیردجهاصول بو
موافقت كرد  ،كه كشور در حال جنگ بود يطیهم در شرا مدت سه سال آن هتداوم آن ب
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حذف  يمذكور برا يكه در ماده يوجود الزام با اما . 315: 1336، زادهيو فاتح يني)حس
 قانون  1)32 يماده بیتصو باسه سال در نظر گرفته شد،  پس از گذشت ياختصاص يبودجه
 مجلس 23/12/1353مصوب  نيمع موارد در آن مصرف و دولت يدرآمدها از يبرخ وصول
درآمد  ينيبشي)پ موقت يهیرو نیا و حذف مذكور يماده یيانتها قسمت ،ياسالم يشورا

 .شد لیكشور تبد يزیردر بودجه يدائم يكردی  به روياختصاص

 صياصل عدم تخص تي. ضرورت و اهم1-3
 نیا، يو اقتصاد يآمده از اصل مذكور در منابع مختلف حقوقعملبه فیتوجه به تعر با

آن دستگاه  يهانهیبه هز دینبا یيدستگاه اجرا کی يدرآمدهاكه  شوديبرداشت حاصل م
 نیا يشود. بر مبناو اعتبار ن نيخاص تأم ياز محل درآمدها زين يانهیهز چيو ه ابدی صيتخص

از  زياعتبارات ن يشود و همه زیوار يدارحساب خزانه به دیدولت با يدرآمدها ياصل، تمام
آمده است:  يقانون اساس 73كه در اصل و پرداخت شود. آنچنان نيتأم يعموم يمحل درآمدها

ها رداختپ يو همه شوديكل متمركز م يدارخزانه يهادولت در حساب يهاافتیدر يهيكل»
 .«رديگيموجب قانون انجام م در حدود اعتبارات مصوب به

امر،  در صورت رواج ایناست كه  نیا صيدن اصل عدم تخصكردر اجرا ن ياساس اشكال
همان دستگاه و برنامه خواهد  ياز درآمدها يتابع ميطور مستقهر دستگاه و برنامه به يهانهیهز

خود  يمعنا و محتوا يعموم يدرآمدها گریو د دكنيه مجامع را دچار خدش يزیرشد و برنامه
امر  ياجرا يدرآمد برا صيدر تخص يروادهی . ز11:1331زاده،يرا از دست خواهند داد )قل

 يبا منابع مال اجاتياحت يبودجه در اصالح و حفظ موازنه ريخاص، ممكن است از حسن تدب
 شدت بكاهد.به

 يهانهیكسب و به مصرف هز يدارد درآمد يلكه چه اشكا دیآ شيتصور پ نیا دیشا
تا  رديكننده قرار گدستگاه وصول ارياز آن در اخت يدرصد ایشود  يوصول آن درآمد منته

 نیمندرج در سند بودجه در ا يمتبلور گردد. اگر درآمدها يانسان يرويدر ن یيو كارا زشيانگ
 ياز درصدها يواقع تابع در نهید، هزشو شتريسال ب آن هر يجهت حركت كند و فراوان

منابع  گرید رایروش دچار خلل خواهد شد، ز نیدر ا زين يزیرخواهد بود. برنامه يدرآمد
در جهت اهداف  صيكم خواهد بود كه امكانات تخصحدي به ایوجود نخواهد داشت  يعموم

 يمعمو يدرآمدها افتیاز محل دراغلب دولت كه  تيرا نخواهد داد و اعمال حاكم شدهنييتع
 طیشرا نیا در اغلب يابودجه يدرآمدها رایخواهد شد، ز يدچار دگرگون شود،يم نيتأم

  .73:1331 ،ي)قادر است ياختصاص يدرآمدها
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آن، كاستن و  يمنبع درآمد مشخص و در پ ينيبشيپ يعنی ص،ياصل عدم تخص نقض
دار لزوم وام ،يزیراصل بودجه نیا تيدولت. ضرورت و اهم يعموم يكوچک كردن بودجه

 اب يعموم يدادن درآمدها قيتطب ،يعموم يهيدر قالب بودجه است. هدف مال يزیربرنامه
كل  ي. بودجهرديگيبه نام بودجه صورت م يسند يلهيوساست كه به يعموم يهانهیهز

 يهانهیهز نیا نيتأم يكه برا يعموم يو درآمدها هانهیهز يهمه است كه در آن يكشور، سند
 نیتر. بودجه مهمشوديم نييسال  تع کیخاص ) يزمان يدوره يبرا ،وصول شود دیبا يعموم

و  تیهدا ،يزیربرنامه يمهم برا يو از عوامل و ابزارها دولت يادار و يسند در سازمان مال
 يمال يهااستياست. انعكاس س يدولت يهادولت و سازمان يهاتيو فعال اتيكنترل عمل

 دولت است. يواقع حاتيو ترج هاتیاولو يهندهددولت در بودجه نشان
 يمغز متفكر اداره يمثابهدولت به يزیربرنامه قدرت ص،يتخص عدم اصل به اعتنایيبيبا 

 خواهد داشت. يبودجه را در پ يمجر یيو عدم پاسخگو تيكشور، سلب شده و لوث مسئول

 یدر اسناد باالدست صيانعکاس اصل عدم تخص تيفي. ك2
 شود،مي يبررس صيتخص عدم اصل يدر زمينه ياساس قانون كردیرو ابتدا بخش نیا در

و  ليتحل رانیا ياسالم ينظام جمهور يكل يهااستيدر پرتو س صيدر ادامه اصل عدم تخص
 .شوديم يابیارز

 صيتخص عدم اصل به یاساس قانون کردیرو. 2-1
اصول  يكنندهو مشخص يمل ثاقيم نيمنابع حقوق است و مب يسرسلسله ياساس قانون

جمله  مختلف از يهادر ارتباط با جنبه يمهم و اساس يهايمشو خط هااستيس ،يكل
عنوان هنجار به يقانون اساس گاهی. با توجه به جااست يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع

و به  ميظهماهنگ با اصول و ضوابط آن تن دیو مقررات با نيقوان ریسا اًبرتر در هر كشور، طبع
فرد را در برابر عملكرد قدرت و از  يحدود آزاد سو کیاز  ،يبرسد. قانون اساس بیتصو
 انيب يحقوق فرد يحاكم را در برخورد با حوزه التيمرز اعمال تشك و حد گرید يسو

و  يلحاظ اصول كل آن كشور را از يعموم يهيهر كشور نظام مال ي. قانون اساسكنديم
 يمقننه و قوا يو اركان كشور را اعم از قوه دكنيمشخص م ياساس يهايمشو خط هااستيس
 .دسازيم شدهنييو اصول تع هااستيمكلف به حركت در چارچوب س گرید

 نیفصل چهارم از ا كهيطوربه است، يقانون اساس رانیدر ا يمنبع حقوق مال نیترمهم
 نیتراز مهم يقانون اساس 73و  72ول شده است. اص ينامگذار« ياقتصاد و امور مال»سند مهم، 
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كه به  ميمبحث بر آن نیاست. در ا افتهی اختصاص يزیركه به امر بودجه و بودجه است ياصول
 .میاز اصول مذكور بپرداز کیدر هر  صيبازتاب اصل عدم تخص نييو تب يبررس

 یقانون اساس 52. اصل 2-1-1
 :دارديم انيب ياساس قانون 72 اصل

و  هياز طرف دولت ته شوديكه در قانون مقرر م يبيترتكل كشور به ياالنهس يبودجه»
 ارقام در رييتغ گونه هر. گردديم ميتسل ياسالم يبه مجلس شورا بیو تصو يدگيرس يبرا

 «.بود خواهد قانون در مقرر مراتب تابع زين بودجه

 :شوديحاصل م صيبرداشت ناظر بر اصل عدم تخص سهاصل  نیا از
 ناظر ياسيس اصول از كه بودجه بودن ساالنه اصل به توجه با كه است نیا نخست تبرداش
 کی يبرا يعموم مخارج و درآمدها بودجه، يهااستيس ها،يمشخط ،است يزیربر بودجه
 يبرا انهيسال ياز بودجه يو جدا ياز آغاز سال مال شيپ توانينم و شوديم هيته يسال مال

همانند درآمد  يمبنا در نظر گرفتن موارد نيكرد. بر هم نييخاص را تع يمنابع مصرف
مشخص  يها مصرفموجب آن كه به هانیا ريو غ يخرج -يجمع نه،یهز -درآمد ،ياختصاص

 72با اصل  ریمغا ،شودي  در نظر گرفته مساالنه يبودجه از شيپ و يجدا) نيمع يدرآمد يبرا
مطالب  دیده كه مؤكررا ارائه  يگهبان نظرن يشورا زين زمينه نی. در ااست يقانون اساس

 .است گفتهشيپ
 يخود در خصوص طرح قانون 11/11/1317مورخ  5633 ينگهبان در نظر شماره يشورا

  2/11/1317مصوب ) يتخصص يهادوره يو برگزار يو انتشارات يفن ،يوتريفروش خدمات كامپ
ساالنه  يبرحسب مفهوم بودجه نكهیلحاظ ا از 1 ي: تبصرهدارديم انيب ياسالم يمجلس شورا

ها بر و ضرورت ازيو درآمدها برحسب ن يوخرج از جانب دولت بررسساله كل دخلهمه دیبا
 شود، اختصاص درآمد خاص به مورد خاص با مفهوم بودجه و در عیمصارف و موارد توز

 دارد. رتیمغا يقانون اساس 72با اصل  جهينت
 ،دكربه آن اشاره  توانيم صياصل عدم تخص ير راستااصل و د نیكه از ا يدوم برداشت

قانون  كنندگاننیبودجه به دولت از طرف تدو يحهیال يهيته تيصالح ياعطا يزمينهدر 
ساله با در نظر گرفتن منابع درآمد كشور و  دولت هر تيصالح نیا ي. بر مبنااست ياساس

در نظر گرفتن  روازاین ،كنديمذكور م يحهیال ميو تنظ هياقدام به ته انهيمصارف سال زانيم
بودجه اعمال  يحهیاز ال يو مقررات مختلف و جدا نيقوان بیكه با تصو یيهاتیمحدود

 يحهیال يهنگام ارائهدولت در ابتكار عمل به تيصالح شدنبه مخدوش  ينوعبه شود،يم
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و در نظر خاص  يدرآمدها يچراكه مشخص كردن محل مصرف برا د،شويبودجه منجر م
 يزیرجز محدود كردن ابتكار برنامه ياجهيمشخص، نت يهانهیهز يبرا نيگرفتن محل تأم

 ميو تنظ هيآن در ته تيدولت در ارتباط با آن قسمت از درآمد خاص و محدود شدن صالح
قانون  بیتصو قیاز طر ستيمجلس مجاز نرو ازایننخواهد داشت.  در پيبودجه را  يحهیال

درآمدها و  ينيبشيدولت در پ ارياخت نیا ن،يمع يهانهیهز يبرا یيمدهادرآ صيو تخص
 را نقض و مخدوش كند. هانهیهز

 ،شوديم يقانون اساس 72اصل  يدر راستا و صيكه از اصل عدم تخص يسوم برداشت
كشور به ترتيبي كه در  "كل" يساالنهي بودجه: »كنديم مقرركه  است اصل نیاناظر بر صدر 

 شوديماستنباطي كه از این بخش از اصل مذكور «. از طرف دولت تهيه... شوديممقرر قانون 
از طریق  هادستگاه يهمه يمنتسب به دولت است و الزم است بودجه این است كه بودجه

با تعيين تكليف كردن براي بخشي از بودجه، قبل  ،د. به دیگر سخنشودولت به مجلس ارائه 
 شوديمساالنه، این نتيجه حاصل  يلب قوانين و مقرراتي خارج از بودجهاز سال مالي و در قا

از آن قبل از آغاز  ينكرده است، چراكه بخش ميو تنظ هيكشور را ته "كل" يكه دولت بودجه
و دولت تنها رقم آن را در بودجه منعكس  است شده فيتكل نييتع آن يبرا و هيته يسال مال

ي ساالنه ذكر هر ساله در بودجه كه الزم استون دائمي بيان شده كه در قانگونهكند، همانمي
 در این شرایط منطق ساالنه بودن و یكپارچه بودن )كل كشور  بودجه نقض شده است.شود. 

براي نمونه در برخي از مواد  قوانين و مقررات ناظر بر بودجه از جمله قانون تنظيم بخشي از 
 ، قانون وصول برخي از 1333، 1336، 1331ي )مصوب مقررات مالي دولت با الحاقات بعد

ي سالهي پنج  و قوانين برنامه1353درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين )مصوب 
توسعه، براي همه یا درصد معيني از درآمدهاي دستگاه خاص محل مصرف مشخصي را تعيين 

توان به بند براي مثال مي .ظور شودي ساالنه مندارد كه هر ساله در بودجهكرده، سپس مقرر مي
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اشاره كرد  63ي ماده« ج»

از طریق انعقاد قرارداد و  شوديمدولتي اجازه داده مدیریت به مركز آموزش دارد: كه مقرر مي
مبادرت و وجوه  ،موزشيي آهادورهشهریه و كمک نسبت به برگزاري اخذ شهریه و كمک

: معادل دارديمي كل واریز نماید. سپس در ادامه بيان دارخزانهي هاحسابحاصل را به 
 سال هر يمنظور در قانون بودجه   آن از محل اعتبار درآمد اختصاصيِ%37درصد ) نودوپنج

ن محاسبات تا بدون الزام به رعایت قانو رديگيمدر اختيار مركز آموزش مدیریت دولتي قرار 
ي آموزشي مدیران هابرنامه يو توسعه اجراجهت  عمومي كشور و سایر قوانين عمومي دولت

مختلف براي مركز  هايسال يو كارمندان دولت هزینه شود. به استناد بند مذكور در بودجه
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 «ت» بندبه  توانر نظر گرفته شده است. از جمله ميآموزش دولتي درآمد اختصاصي د
 «ب»بند  و 1337سال  يبودجه 12 يتبصره «ب»، بند 1336سال  يبودجه 12 يتبصره
یک از مصوباتي كه با این شوراي نگهبان به هيچ د.كراشاره  1331سال  يبودجه 12 يتبصره

ترین علت این امر رسد اصلينظر مياند، ایرادي وارد نكرده است. بهمضمون به تصویب رسيده
 .هاي ساالنه باشدجهدرج موارد مذكور در بود
قانون اساسي ناظر بر اصل عدم تخصيص، این  72هاي حاصل از اصل با توجه به برداشت

هاي مذكور براي رعایت این اصل در راستاي اصل ي برداشتشود كه همهنتيجه حاصل مي
 نماید و الزم و مكمل یكدیگرند.عدم تخصيص الزم و ضروري مي

 یقانون اساس 53. اصل 2-1-2
 :دارديمقرر م رانیا ياسالم يجمهور يقانون اساس 73 صلا
ها پرداختي و همه شوديكل متمركز م يداردولت در حساب خزانه يهاافتیدر يهيكل»

 «.رديگيم انجامموجب قانون  در حدود اعتبارات مصوب به
 ،73صل ا رامونيپ 1373سال  يقانون اساس یينها يبه مشروح مذاكرات مجلس بررس تیعنا با

از  يكیكه گونه. همانردیپذيرا نم یياستثنا گونهچياصل ه نیكه ا شوديبرداشت حاصل م نیا
است كه درآمد نفت و  نیاصل ا نیا علت: »كنديم انيصراحت ببهمجلس مذكور،  ندگانینما

 هيمنظور ته نیاصل بد نیاست. ا شدهينم زیكل وار يداربه خزانه ياقتصاد ياز درآمدها يبعض
 ای عیاز صنا يناش يدرآمدها ای اتي، اعم از مالدرآمدها يهيكل هندیآ است كه در شده
ها هم پرداخت يهيكل برود و كل يداربه خزانه كجای دیكه دولت دارد با يگرید يگذارهیسرما
 ،ياسالم يشورا مجلس يعموم روابط و يفرهنگ امور كل ياداره« )شود بیجا تصوازآن

1622:1316.  
 شوند، در ريو تفس يبررس ده،يسنج گریبا همد دیبا يكه اصول قانون اساس رسدينظر مبه

 ونديپ ياز اصول قانون اساس کی هر كهيطوراست، به وستهيپهمبه ايمجموعه يواقع قانون اساس
 ،ياجتماع ،ياسياعم از س يقانون اساس يقلمروها يمجموعه دارد و در تمام نیمتقابل با ا

 66مثال اصل راي  . ب1:1336 فروش،لهي)پ شوديمشاهده م يوستگيپ نیا يفرهنگ ،ياقتصاد
معادن را  67اصل  زيو ن كنديم يمعرف يبخش دولت يرمجموعهیمعادن بزرگ را ز يقانون اساس

است تا  يحكومت اسالم اريكه در اخت دارديم انيو ب دانديم يعموم يهااز انفال و ثروت یيجز
 ديو تأك يقانون اساس 73فراز اول اصل  ،گرید ي. از طرفدكنمه نسبت به آن عمل طبق مصالح عا

 يهادر حساب ينفت يبه تمركز درآمدها يقانون اساس یينها يمجلس بررس ندگانینما
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 يهاشركت نفت در حساب يهاافتیدر يهين كلساختمتمركز  دیمؤ يهمگكل،  يدارخزانه
 .استمختلف  نیاز آن تحت عناو يادن درصد مشخصكل بدون استثنا قرار د يدارخزانه

 يهياصل تمركز كل نیا بیتصو يفلسفه ياساس قانون 73 اصل مذاكرات مشروح يمبنا بر 
حاضر  ندگانینما انيم در يمخالفكه  استكل  يدارخزانه يهادولت در حساب يهاافتیدر

 نیا بیتصو با يون اساسقان كنندگاننی. تدونداشت يقانون اساس یينها يدر مجلس بررس
و با توجه به  كنندحساب متمركز  کیكشور را در  يدرآمدها ياند كه همهاصل بنا داشته

 يگری. برداشت ددهند صيتخص يمصارف قانون يدرآمدها را برا نیامور كشور ا يكپارچگی
 ياصل منع تهاتر در حقوق عموم رفتنیپذ ،شوديبخش از اصل مذكور حاصل م نیكه از ا

از تحقق  پيش دولت را يو درآمدها ونید توانينم يروچيه. با توجه به منطوق اصل، بهستا
 هاينشده و بده زیصورت مطالبات به خزانه وار نیتهاتر كرد، چراكه در ا گریكدیبا  افتیو در

 نشده است. از خزانه پرداخت زين
 يجابه يبحث و بررس ذكر شد كه پس از« درآمدها» يابتدا كلمه 73اصل  سینوشيپ در

اشاره  گرید يندهیمذاكرات نما ي. در ادامهدشاستفاده « هاافتیدر» ياصطالح از واژه نیا
مجلس  سينائب رئ شانیسخن ا دیيو در تأ« شوديهم م وام شامل هاافتیدر نیا»كه:  كنديم
« شوديدرآمد م اعم از افتیكلمه در نیبنابرا ست،يمورد قطعاً درآمد ن نیا: »دارديم انيب
 روازاین . 1622:1316 ،ياسالم يشورا مجلس يعموم روابط و يفرهنگ امور كل ياداره)

 .آوردند عملبه موسع ريتفس عبارت نیا از و ندندانست درآمد به محدود را دولت يوصول منابع

: كنديم فیتعر گونهنیدولت را ا يهاافتیدر ،يقانون محاسبات عموم 11 يماده
و درآمد  يكه تحت عنوان درآمد عموم يوجوه يهيدولت عبارت است از كل يهافتایدر»

 ياستثنابه ایها و هدااعتبار و سپرده نيمنابع تأم ریو سا يدولت يهاو درآمد شركت ياختصاص
موجب كه به يوجوه ریو سا هانیو مانند ا گرددياهدا م يمصارف خاص يكه برا یيایهدا

مزبور از  يكه ماده يفیتعر البته .«كل متمركز شود يدارخزانه يهادر حساب دیقانون با
همانند  يچراكه استثنا قرار دادن مورد ،نيستاز نقص  يخال دارديم انيب هاافتیاصطالح در

اما  ،ندارد يقانون يمبنا ا،یهدا ریاز شمول سا ،دشويمصارف خاص اهدا م يكه برا یيایهدا
 .دانديدولت را محدود به درآمدها نم يهاافتیدر زيبور نمز يكه ماده شوديمالحظه م

اتفاق آرا به به ،يقانون اساس یينها يكه در مجلس بررس است ياز معدود اصول 73 اصل
 يكه هنگام بحث و بررس استدرخور توجه  ثينكته از آن ح نیواقع ا . درديرس بیتصو

 آنان با بيشترآن واقف بودند و  بیتصو تيبه اهم ندگانینما ياصل مذكور، همه رامونِيپ
و  يهنگام بررسبه ينظر موارد شكل از یينظرهانداشتند و تنها اختالف ياصل مخالفت تيكل
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 اصل مطرح شد. نیا بیتصو

. است دهكر صادر ياساس قانون 73 اصل خصوص در را يمتعدد هاينظر نگهبان يشورا
 ينظر شماره صادر كرده، يصاصاخت يدرآمدها خصوص در نگهبان يشورا كه ينظر نياول

وزارت  ياختصاص ياستفاده از درآمدها يحهیخصوص ال در 27/16/1317مورخ  1375
 در. است ياسالم يمجلس شورا 27/16/1317مصوب  يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 يحهیموضوع ال ياختصاص يدرآمدهاشده بود كه  واحده مقرردر قالب ماده مذكور يحهیال
 يستیو بهز يوزارت بهدار يو آموزش يو درمان يبهداشت يواحدها ياداره ينحوه يقانون

 33 ياز شمول مقررات تبصره رانیا ياسالم يانقالب جمهور يشورا 12/11/1373مصوب 
د: كر انيب گونهنیدر نظر خود ا نگهبان يمستثناست. شورا 1373سال  يقانون بودجه

وزارت بهداشت و درمان و آموزش  ياختصاص يدرآمدها مربوط به استفاده از يواحدهماده»
جهت استفاده از خدمات پزشكان  كهيدارد. درصورت رتیمغا يقانون اساس 73با اصل  يپزشك

 يوقت ادار ريدر غ يدولت يهامارستانيخدمات ب نيمقرر شود كه پزشكان و پرستاران و مسئول
باشند و  يمجاز به انجام خدمات درمان اهمارستانيدر ب يسقف كار در وقت ادار نييو با تع

 يندارد. تذكراً چنانچه در بودجه يمذكور باشد اشكال يفن ونيسيها با كمدستمزد آن نييتع
پرداخت  دیاست قانوناً با شده ينيبشيواحده پموضوع ماده ياختصاص يپرداخت درآمدها
منظور به مجلس یينها يهمصوب .«ستيواحده مانع از پرداخت آن نماده بیشود و عدم تصو

 يحهیموضوع ال ياختصاص ي: درآمدهاشد اصالحشرح  نینگهبان به ا يشورا رادیرفع ا
 يستیو بهز يوزارت بهدار يو آموزش يو درمان يبهداشت يواحدها ياداره ينحوه يقانون

 يهافیساله در ردهمه رانیا ياسالم يانقالب جمهور يشورا 12/11/1373مصوب 
 بیتصو به و منظور كشور كل يبودجه يحهیال ضمن  هانهیو هز درآمدها) ياجداگانه
 .ديرس خواهد ياسالم يشورا مجلس

قانون  73با اصل  رتیمغا رادیدن اكرنگهبان و مطرح  يصراحت نظر شورا با توجه به 
 نیدستگاه مذكور به ا يبرا يكه وجود درآمد اختصاص شوديبرداشت حاصل م نیا ياساس

 شيو مقررات مختلف و جدا و پ نيدر قوان دیاست كه نبا يقانون اساس 73با اصل  ریمغا ليدل
 در نظر گرفته شود. يها درآمد اختصاصدستگاه يساالنه برا ياز بودجه

 خصوص در ياسالم يشورا لسمصوبات مختلف مج به نگهبان يكه شورا يراداتیا نیشتريب
 يدارها و مؤسسات مختلف به خزانهدستگاه يهاافتیرد زیوار»لزوم ذكر  ،دانسته وارد 73اصل 

 زیكل وار يدارخزانه به» عبارت دارد دينگهبان تأك يواقع شورا . دراستمتن مصوبه  در« كل
 يموردنظر شورا رادی. اشود ذكر ،استكسب درآمد  يزمينهكه در  يمصوبات يدر تمام« شود
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 يهاافتیدر يهيكل»دارد كه:  ديمهم تأك نیابر  73چراكه صدر اصل  ،داردنگهبان خود اشكال 
از  يقانون اساس كنندگاننیواقع تدو در .«شوديكل متمركز م يدارخزانه يهادولت در حساب

متمركز آورده  يواژه ي. فرهنگ لغت دهخدا در معنزیاند و نه واردهكراستفاده « متمركز»اصطالح 
 . 372:1317 دهخدا،) يگرفته در مكانيجا ،يجا کیشده در جمع افته،یآمده و مركزاست: فراهم
 و آمدهفراهم رنده،يگيجا مركز در: دارديم انيمذكور ب يواژه فیدر تعر زين نيمع يفرهنگ فارس

  .3331:1357 ن،ي)مع تمركز يدارا معطوف، و متوجه نظام، کی در شدهجمع
شده  امعن گونهنیا ادهخد ينامهكردن در لغت زیاست كه اصطالح وار يدر حال نیا

كردن  حسابهیحساب كردن، تسو غِیتفر ،هاكردن به حساب يدگيرس شدن، منهدماست: 
  .15:1317)دهخدا، 
 یيتفاوت معنا گریكدیدو كلمه با  نیا يشناسنظر واژه از ،شوديكه مالحظه مگونههمان

در  كنندگاننیتدو هايرو نظ يقانون اساس 73روح اصل  همسو با یينظر معنا دارند. متمركز از
هنگام به ياساس كنندگاننیتدو رسدينظر م. بهاست يقانون اساس یينها يمجلس بررس

. انددهیها و اصطالحات را برگزواژه ياصل با دقت و توجه خاص نیا بیو تصو يدگيرس
 نیصدر ا يهيهدف از تعبشک بي. ستجا کیگرفتهِ در يجا يبه معنا ينظر لغو متمركز از

ها از آن به خود دستگاه يدرصد ایدولت و سپس برگشت معادل  يهاافتیدر زیاصل، تنها وار
مصوبات  خصوصو اظهارنظر در  يهنگام بررسنگهبان به يشورا كردیاساس رو نی. بر انيست

واقع  . درنيست سازگار يقانون اساس 73اصل  بیتصو يبا فلسفه ياسالم يمجلس شورا
درآمدها  رمتمركزيغ زیاصل داشته و وار نیبه ا يحداقل يموارد نگاه ترشينگهبان، در ب يشورا
 يمال نيدر مواد مختلف قوان فينظر گرفتن تكل درنداده است.  صيتشخ 73با اصل  ریرا مغا

ها مخالف با مختلف به خود آن يهاگذاشتن درآمد دستگاه اريدولت نسبت به در اخت يبرا
 .استآن  بیتصو يو فلسفه يقانون اساس 73روح اصل 

قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي و  73و  72راه شفاف كردن بودجه رعایت اصول 
قانون اساسي  73بر مبناي ذیل اصل  . 37:1331نيز قانون برنامه و بودجه است )انبارلویي، 

، بنابراین تدوین دگيريمقانون انجام  موجب بهي وجوه اختصاصي نيز هاپرداخت يهمه
ي اختصاصي در قالب قوانين و مقررات خاص یا هاپرداختابط و مقررات مربوط به ضو

 قوانين و مقررات عمومي، ضروري است.
كه  شوديمبودجه در قانون اساسي، این نتيجه حاصل  راصول ناظر ب نیترمهمبا عنایت به 

 73اصل ضمني و غيرمستقيم و  صورتبه 72 اصل .انداصول مذكور مؤید اصل عدم تخصيص
ي به پذیرش موارد ااشارهقانون اساسي  73. اصل اندرفتهیپذصراحت اصل عدم تخصيص را به
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 نظرانصاحببرخي  ،دشكه بيان گونههماناستثنا براي نقض اصل عدم تخصيص نكرده است. 
استثنایي بر اصل عدم  عنوانبهدر امر بودجه و اقتصاد مواردي همانند درآمد اختصاصي را 

قانون اساسي كه اصل عدم تخصيص  73با توجه به اصل  كهيدرصورت. كننديممعرفي تخصيص 
رو اصل عدم تخصيص ، ازاینكنديمگرفته از این اصل است، هر گونه مورد استثنایي را رد نشأت

 .ردیپذينماستثنایي را  گونهچيهي منطقيِ این اصل است، اصلي كه نتيجه عنوانبههم 
 – درآمد»ي ساالنه، نهادهایي همچون هابودجهات ناظر بر بودجه و نيز در قوانين و مقرر 

در قانون  كهوجود دارد  صيناقض اصل عدم تخص ياز نهادها «يخرج – يجمع»و  «نهیهز
گرفته نشده است. به ها در نظر آن يبرا يدرآمد اختصاص يشده براارائه فیهمانند تعر يفیتعر

كشور  يزیراستفاده، وارد نظام بودجه يبرا يتن مجوز قانونموارد مذكور بدون داش ،سخن گرید
 «ب»و  «الف» هايبند ،31 يماده «الف»بند  ،21، 13، 13همانند مواد  يمثال موادراي اند. بشده
و موارد  نيدولت و مصرف آن در موارد مع ياز درآمدها يدر قانون وصول برخ« 77ي ماده

رفته است.  كاربه «نهیهز – درآمد»عنوان نهاد مختلف بهو مقررات  نيدر قوان يگریمتعدد د
استفاده در نظام  مورد يسازوكار يقانون فیوجود عدم تعر با زين «يخرج – يجمع»نهاد 

به خزانه  يصورت واقعبهها شده به دستگاهفيمبالغ تكل ،سازوكار نیا در. است يزیربودجه
در اسناد خزانه ثبت  يصورت حسابدارتنها به هاو پرداخت هاافتیبلكه در شود،ينم زیوار

افتد كه یک دستگاه اجرایي خرجي زماني اتفاق مي –در مقام اجرا حالت جمعي . شونديم
 يريگجهينت ک . ی323:1336زاده،همزمان از خزانه طلبكار و به آن بدهكار شود )حسيني و فاتحي

با  ریسازوكار مغا نیوجوه به خزانه، ا يقعوا زیعدم وار دليلبهاست كه  نیا هیروش تسو نیاز ا
 13 يتبصره «الف»بند  1جزء »همچون  ينمونه مواردراي ب است.  يقانون اساس 73اصل 
 «الف»بند  3، جزء 1337سال  يبودجه 13 يتبصره «الف»بند  6، جزء 1336سال  يبودجه
 به توسعهچهارم  يمهقانون برنا 161 يبه استناد ماده« 1331سال  يبودجه 13 يتبصره

 شده است. داده «يخرج –يجمع»استفاده از نهاد  ياجازه يها و مؤسسات دولتوزارتخانه

 ينظام جمهور یكل يهااستيدر پرتو س صي. اصل عدم تخص2-2
 رانیا یاسالم
 ياسالم يجمهور نظام يكل يهااستيس نييتع» يقانون اساس 111اصل  1بند  يمبنا بر

شده است.  شمرده يرهبر فیمصلحت نظام از وظا صيورت با مجمع تشخپس از مش« رانیا
 يحكومت يآن توسط قوا يوضع قانون و اجرا يها را برانظام، چارچوب يكل يهااستيس»

 ها،استيس نیمفاد ا براساسمعنا كه  نیبه ا ؛آورندو در حدود مفادشان الزام كننديمشخص م
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 و يلي)اسماع «ها هستندرداشتن در جهت تحقق آنموظف به گام ب يحكومت يقوا و نهادها
در  بسياري تيو اهم گاهینظام جا يكل يهااستيس ي . نهاد حقوق126:1335 ف،يطحان نظ

نظام  يآن اهداف آرمان قیاست كه از طر يو ابزار دارد رانیا ياسالم يجمهور ينظام حقوق
با  يشتريب يانعطاف و همخوان از زين يشده و اصول قانون اساس ترکیاجرا نزد يبه مرحله

  .16:1332 ،يجهرم يبهادر و ي)غالم ندشويبرخوردار م ريمتغ طیشرا

 ،است دهكر نظام يكل يهااستيس نيياقدام به تع ياريدر موضوعات و مسائل بس يرهبر 
و انسجام  يهماهنگ ياست كه برا يكل يهااستيس يعموم يمشكه خط گفت توانيچراكه م

ست كه جامعه و دولت ا یيهاو بازتاب ارزش شوديموجود در جامعه اعمال م نظام يهاهدف
ها بوده و در جامعه و سازمان دهایو نبا دهایبا يكنندهمشخص ،گرید ي. از سوبندندیها پابدان

  قبول جامعه است. مورد يهاتیو اولو ياقتصاد فرهنگ، نظامِ انگريب
  21/13/1336) مصوبنظام  يكل يهااستيس يمقررات نظارت بر حسن اجرا 2 يماده 

قوانين و مقررات »: دارديمبيان كه به تصویب رهبري رسيده است،  1332با اصالحات سال 
ي كلي تنظيم شود. هااستيسسنواتي باید در چارچوب  يهاوبودجهبرنامهقانون  خصوصبه

 مقررات  2)5 يماده .«ي كلي باشدهااستيسقوانين و مقررات در هيچ موردي نباید مغایر 
و لوایح در خصوص قانون برنامه، قانون  هاطرحمذكور نيز به بررسي انطباق و عدم مغایرت 

ي كلي نظام اشاره هااستيس با توسط كميسيون نظارت مجمع هاآنبودجه و تغييرات بعدي 
 پردازديمور ي مزبهااستيس با مذكورو لوایح  هاطرحمزبور به بررسي محتواي  يماده ؛كنديم

به شوراي  ،ي كلي باشندهااستيس بامواردي مغایر یا غيرمنطبق )حسب مورد   كهيدرصورتو 
ي كلي نظام در نظام هااستيسبا توجه به جایگاه و اهميت  روازاین .كنديممجمع گزارش 
ي هااستيستا به بررسي بازتاب اصل عدم تخصيص در  ميبر آندر این بند  ،حقوقي كشور

 ور بپردازیم.مذك

 یاساس قانون 44 اصل یکل یهااستی. س2-2-1
 66اصل  يكل يهااستيس دیترديب رانیا ياقتصاد يهاياستگذاريو س هايزیربرنامه ندیفرا در

 «د»از بند  2. جزء شوديم يتلق يگام جد کی يتحوالت ساختار ينهيزم در يقانون اساس
  در 21/13/1333)مصوب  رانیا ياسالم يجمهور يقانون اساس 66اصل  يكل يهااستيس

 يهاسهام بنگاه ي: وجوه حاصل از واگذاردارديم انيب يمصارف حاصل از واگذاري زمينه
ها و و در قالب برنامه شوديم زیكل كشور وار يدارنزد خزانه يحساب خاص به يدولت

 د. شوميمصرف  عنوان كرده استدر ادامه  ترتيبي كههاي مصوب بهبودجه
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 يهيشامل كل ي: بخش دولتدارديم انيب يبخش دولت خصوصدر  يقانون اساس 66 اصل
و  يعموم تيصورت مالككه به هاستنیو مانند ا يخارج يمادر، بازرگان عیبزرگ، صنا عیصنا

حاصل از  يهاافتیدر يهيكل يقانون اساس 73اصل  يبر مبنا روازایندولت است.  اريدر اخت
 كل متمركز شود. يدارخزانه يهادر حساب دیت بادول يهاتيفعال

هاي در یكي از موارد جزء مزبور در خصوص موارد مصرف حاصل از واگذاري سهام بنگاه
 دارد:دولتي بيان مي

هاي فراگير ملي درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني 31اختصاص  2-2
 منظور فقرزدایي. به

درصد از وجوه حاصل از  31كرد مشخص براي محل هزینهدر مورد ذكرشده با بيان 
هاي مصوب، اصل عدم تخصيص ها و بودجههاي دولتي در قالب برنامهواگذاري سهام بنگاه

توان كرد، تعيين مي 66هاي كلي اصل نقض شده است. استداللي كه از این جزء از سياست
ولتي در قالب یک سند باالدستي است هاي دتكليف كردن براي درصد معيني از درآمدهاي بنگاه

ترتيبي كه در ادامه عنوان كرده است هاي مصوب بهها و بودجهدر قالب برنامه»كه با ذكر عبارت 
ي درآمدهاي مذكور در ریزي در مورد همه، صالحيت دولت را براي برنامه«شودمصرف مي

مانده در این سند درصد باقي 31درصد كرده است، چراكه براي  51هاي ساالنه محدود در بودجه
 باالدستي از پيش تعيين تكليف شده كه این امر مغایر با منطق اصل عدم تخصيص است.

 ،یاقتصاد یتوسعه ششم و پنجم هایبرنامه یکل یهااستی. س2-2-2
 یو فرهنگ یاجتماع

ي برنامه ي توسعه محورهاي مهمي كه باید در قوانينسالهي پنجهاي قوانين برنامهسياست
ساله لحاظ شود، مانند امور اقتصادي، امور فناوري اطالعات و ارتباطات، امور اجتماعي، امور پنج

  .311:1331چيان، كنند )رستمي، قهوهریزي و امور مالي را تعيين ميدفاعي و امنيتي، امور بودجه
 جادیا خصوصدر  21/11/1333پنجم توسعه مصوب  يبرنامه يكل يهااستيس 22 بند

در سال اول  ياسالم يآن در مجلس شورا ياساسنامه بیبا تصو يمل يصندوق توسعه
و  يصنعت يرهينفت و گاز در زنج ينسب تیاستفاده از مز يبرا يزیرپنجم و برنامه يبرنامه
 :تیوابسته بدان با رعا يدستنیيو پا يخدمات

 ينفت يهانفت و گاز و فراوردهدرصد از منابع حاصل از صادرات  21 ساالنه حداقل زیوار
 .دیگويسخن م يمل يبه صندوق توسعه

از آن استفاده  شیهانهیپرداخت هز يو برا آورديدست مكه دولت به ياعظم درآمد بخش
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. درآمد حاصل از فروش نفت به دو شوديم نيتأم هااتيفروش نفت و مال قیاز طر كند،يم
 :دشويوارد بودجه م ميطور مستقبه قیطر

 ؛درآمد حاصل از فروش نفت خام .1

 .ارز فروش از حاصل درآمد .2
و  يخارج يهادولت، تراز پرداخت يدر بودجه يهمواره نقش پررنگ ينفت يدرآمدها

حاصل از  يبه درآمدها رانیاقتصاد ا يوابستگ كهيطوربه ،كشور داشته است يپول يرهايمتغ
 عبارت . به37:1331، یيكسما آزاد يموسو)مهم كشور بوده است  يهافروش نفت، از چالش

. دهدياز درآمد دولت را به خود اختصاص م یيهمواره سهم باال ينفت يدرآمدها ،گرید
پنجم  يبرنامه يكل يهااستيپنجم توسعه و با توجه به س يبرنامه يشنهاديپ يحهیال براساس

منابع و  يمنزلهنفت و گاز به حاصل از صادرات ينگاه به درآمدها تيمنظور تثبتوسعه و به
صندوق مذكور،  سي. تأسدش جادیا يمل يصندوق توسعه ،ياقتصاد يندهیزا يهاهیسرما

ماندگار و  يهابه ثروت يعياز فروش منابع طب يناش دیعوا لیهمانند تبد یياینظر از مزاصرف
. در نظر است صيبا اصل عدم تخص ریداشته باشد، مغا در پيكشور  يمولد كه ممكن است برا
 يهاوردهااز درآمد حاصل از فروش نفت و فر ياشدهنييتعشياز پ وگرفتن درصد مشخص 

. است صيساالنه ناهمسو با اصل عدم تخص يهادر بودجه يمل يصندوق توسعه يبرا ينفت
  از %21درصد ) 21ساالنه  يهاساله در بودجه هر يمل يصندوق توسعه جادیپس از ا
قانون  بیپنجم توسعه و پس از تصو يبرنامه قانون 36 يبه استناد ماده يتنف يدرآمدها

 يدرآمدها از  %31) درصد يس مزبورقانون  5 يماده «ب»بند  1ششم به استناد جزء  يبرنامه
ششم توسعه  يبرنامه يكل يهااستيس 11بند  . درابدیيصندوق اختصاص م نیا بهمذكور 

  در %31درصد ) يس ينفت يرا از درآمدها يمل يوق توسعه  سهم صند13/16/1336)مصوب 
 د. درشوبه درصد مذكور اضافه  انهيواحد درصد سال 2ده است كه حداقل كرنظر گرفته و مقرر 

 .دینمايصندوق توسعه رخ م يكشور در قالب بودجه "كل" ياز سند بودجه يواقع بخش

 یمقاومت اقتصاد یکل یهااستی. س2-2-3
جانبه گسترده و همه يهامیه تحرك یيهايو دشوار رانیا ياسيساقتصاد  يهژیت ويوضع

 ياقتصاد يهاشهیو اند کيآكادم دانشسبب شده تا  كرده، ليتحم كشوراقتصاد  تیریبر مد
الن و كاقتصاد  طيمح كنترل يبرا مؤثر يراهكارها يارائه و طیف شرايتوص يمتعارف برا

 بروز دليلبهعلم اقتصاد  يشدهشناخته يهاآموزه گر،ید انيب نباشد. به يكاف آن مناسب تیهدا
 ،يو اقتصاد يمال زِمتعارف و رو يازارهبه ابنداشتن  يدسترس يجهينت در تنگناها يبرخ
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   .111:1336 )زهابي، م را ندارندزال يمداركا
اقتصادي لگوي اگر از ادارد: ایران اسالمي هاي مذكور بيان ميهنگام ابالغ سياسترهبري به

 ،ست، پيروي كنداقتصاد مقاومتي او علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان بومي 
جنگ اقتصادي آید و دشمن را كه با تحميل مشكالت اقتصادي فائق مي يبر همه تنهانه

لكه ، بداردميوانشيني آرایي كرده، به شكست و عقبدر برابر این ملت بزرگ صف عيارتمام
هاي ناشي از تحوالت خارج از اختيار، اطمينانيخواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي

هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهاي مانند بحران
سند و  قانون اساسي ها و اصولهاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانكشور در زمينه

گرا، پویا زا و برون، درونعدالت بنيان، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، سالهنداز بيستاچشم
 .بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشدالهام الگویيو پيشرو را محقق سازد و 

از اهداف  يكیعنوان به 23/11/1332مصوب  ياقتصاد مقاومت يكل يهااستيس 11بند  در
 :است دهآم مزبور يهااستيس

افزوده و با  تناسب ارزشهدفمند از صادرات كاالها و خدمات به يجانبههمه تیحما
 :قیمثبت از طر يخالص ارزآور

 .ازيمبادالت در صورت ن ليتسه يبرا ياز سازوكار مبادالت تهاتر استفاده

و  درويمشمار قانون مدني یكي از طرق سقوط تعهدات به 216 يماده 7بند  براساستهاتر 
: وقتي دو نفر در مقابل یكدیگر دارديمقانون مذكور مقرر  236 يآن ماده يدر بيان قاعده

. به همين دليل به تهاتر به معناي شوديمبه یكدیگر...تهاتر حاصل  هاآنمدیون باشند بين دیون 
 جمله حقوق اما در حقوق عمومي و از؛ شوديم، تهاتر قهري گفته 237 يماده براساساخص 

 . ممنوعيت 213: 1333رستمي، )و در اصل ممنوع است  نشده رفتهیپذمالي و محاسباتي تهاتر 
ي كل به دارخزانهو آن اینكه  داردمالي  يتهاتر در حقوق مالي دالیلي دارد. دليل اول جنبه

تر و با انجام تها استنيازمند  هانیاو مانند  هااتيمالي ناشي از معامالت دولتي، هايافتیدر
ي دارد و به دیگر سخن، ابودجه. دليل دوم ماهيت رديگينموجه نقد در اختيار خزانه قرار 

ناخالص از نتایج منطقي اجراي اصل جامعيت یا كامليت  يمنع تهاتر یا بودجه يمغایرت قاعده
درآمدهاي عمومي عيناً و بدون  ياصل مذكور باید كليه موجب به. دشويمبودجه محسوب 

طبق اعتبارات  نيز دقيقاً هانهیهزناخالص در بودجه درج شود و تمام  صورتبهي و انهیهزهيچ 
به  ي مربوطهانهیهزبنابراین هيچ دستگاهي حق ندارد ارقام درآمدها و ؛ دشومربوط منظور 

 . دليل سوم را 213:1333 رستمي،)خود را تهاتر نماید و خالص آن را در بودجه منعكس كند 
مسویي تهاتر با یكي از اصول اساسي و مهم حقوق عمومي یعني اصل منع اعمالِ ناه توانيم
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قدرت عليه دولت دانست كه انحصاراً قدرت عمومي را در اختيار دارد و حاكميت برتر 
ي در برابر نوعبهقدرت برتر نباید  عنوانبه. بر مبناي این اصل دولت شوديممحسوب 

 د.شوي مختلف بدهكار محسوب هادستگاه
اقتصاد  يكل يهااستيس 11ندب از جزءكه این  یابيمدرمي ه،دشبا توجه به مطالب بيان 

مبادالت در صورت  ليتسه يرا برا ياستفاده از سازوكار مبادالت تهاتر يكه اجازه يمقاومت
 نیا بیچراكه با تصو ،ده استكر يقانون اساس 73است، اقدام به نقض اصل  كرده صادر ازين

 به دیدولت با يهاافتیدر يهيكل دارديم انيرا كه ب يقانون اساس 73قع صدر اصل وا بند در
از صدر بند  ،به دیگر سخنقرار داده است.  يتوجهيمورد ب ،شود زیكل وار يدارحساب خزانه

كه هدف از این بند،  شودميكلي اقتصاد مقاومتي، این نتيجه برداشت  هايسياست مذكورِ
، از طریق مواردي كه نام برده است. ارزآوري مثبتت عنوان شده خالص صراحبهكه گونههمان

هاي دولت، منابع حاصل از حال كه هدف ارزآوري است، الزم است همانند سایر دریافت
كل متمركز شود نه اینكه با استفاده از  داريخزانه هايحسابفته در گرمبادالت صورت

سؤال به  نیاست ا ممكندر اختيار خزانه قرار نگيرد.  سازوكار مبادالت تهاتري، عمالً وجهي
ده كرصادر  ازياستفاده از تهاتر را در صورت ن يذهن متبادر شود كه بند مذكور تنها اجازه

: دشويم انيچند استدالل ب پرسش نیپاسخ به ا ي. براستين طیشرا ياست و مختص به همه
 انيب يو مالک مشخص فیتعر قاًيمت دققس نیدر ا ازيعبارت در صورت ن يبرا نكهیاول ا
 طیشرا به توجه با يمتفاوت و جانبدارانه يهااصطالح برداشت نیو ممكن است از ا نشده

جزء از  نیمختلف و با استناد به ا لیممكن است به دال ،گرید عبارتبه .دشوحاصل  گوناگون
اگر  يحت ،دشو يتهاتر اقدام به استفاده از سازوكار مبادالت مذكور يهااستيس 11بند 

 73 اصلكرد:  انيب گونهنیا توانيوجود نداشته باشد. استدالل دوم را م يازين يصورت واقعبه
 ص،ياصل عدم تخص مانند ،ندهستاصل  نیو اصول ناظر بر بودجه كه مستفاد از ا يقانون اساس
مخالف  يهمگ يمنع تهاتر در حقوق عموم يقاعده زين و داتیو اصل تمركز عا تياصل جامع
 .ندايطیتهاتر در هر شرا يقاعدهي با استفاده
 يموارد در ياساس قانون 73 اصل خصوص در خود يصادره هاينظرنگهبان در  يشورا

 :دكر اشاره ریز موارد به توانمي نمونهبراي . است دهكر صادر را تهاتر رادیا
 سپاه ياستخدام راتمقر يحهیال خصوص در 23/12/1351 مورخ 1263 يشماره نظر -

 ي؛اسالم يشورا مجلس 13/12/1351 مصوب ياسالم انقالب پاسداران
 مصوب ساختمان يمهندس نظام يحهیال خصوص در 11/13/1351 مورخ 3312 يشماره نظر -

 ي؛اسالم يشورا مجلس يترابر و راه و يشهرساز و مسكن ونيسيكم 22/12/1351
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 خصوص در 35532/31/33 يشماره نظر و 26/12/1333 مورخ 35522/31/33 يشماره نظر -
 .يمالاس يشورا مجلس 26/12/1333 مصوب كشور، كل 1333 سال يبودجه يحهیال
به  يافتیوجوه در زیوار ينيبشيپ عدم دليلبهنگهبان  يشورا مذكور هاياز نظر کی هر در

ده كر ياساس قانون 73با اصل  رتیكردن آن طبق اعتبارات مصوب، اعالم مغا نهیخزانه و هز
مطالبات و  يتهاتر قانون رب ناظركه  را ينگهبان مصوبات مختلف يموارد، شورا ياست. در برخ

به مواد مختلف  توانيها مآن نیدتریجمله جد كرده است كه از دیيتأ، دولت بوده يهايبده
 مجلس 11/12/1336كشور مصوب  ينظام مال يو ارتقا ریپذرقابت ديقانون رفع موانع تول

 در زين نظرانصاحب يكه برخآن اشاره كرد. آنچنان 2 يخصوص مادهبه ياسالم يشورا
 يدولت يهاشركت يحجم بدهمشخص نبودن  ليدلبهدارند كه بيان ميمزبور  يماده خصوص

 يتعهدات به دولت در بودجه نیكه انتقال ا ياآثار بودجه ،يردولتيغ يبه اشخاص حقوق
سبب  نیانتقال د نیكرد كه ا ينيبشيپ تواني. مستين يابیارز دولت خواهد داشت، قابل

 يردولتيغ ياز اشخاص حقوق توانستيرا كه دولت م يطلب رایز شود،دولت  يكاهش درآمدها
 يهاشركت يابودجه تيمطالبه كند كه با توجه به وضع ياز شركت دولت دیمطالبه كند، با

  .17:1333 گران،یو د ي)عبدالله ددار وجود دیترد مبالغ نیا وصول در يدولت

 گيريجهينت
 نیا ران،یا ياسالم يجمهور ياساس قانون در جهبود راصول ناظر ب نیتربه مهم تیعنا با

اصل عدم  ،سخن گری. به داندصياصل عدم تخص دیكه اصول مذكور مؤ دشحاصل  جهينت
از اصول مذكور  کی . هراست يقانون اساس 73و  72اصول  ياجرا يمنطق يجهينت صيتخص

و  ميرمستقيو غ يصورت ضمنبه 72اند. اصل قرار داده دیيتوجه و تأ اصل را مورد نیا ينوعبه
 رشیپذ به يااشاره يقانون اساس 73. اصل اندرفتهیرا پذ صيصراحت اصل عدم تخصبه 73اصل 

كه  ينوان اصلعهم به صياصل عدم تخص روازایناصل نكرده است.  نینقض ا يموارد استثنا برا
و مقررات  نيقوان شوديم شنهاديپ. ردیپذيرا نم یياستثنا گونهچيه است،اصل  نیا يِمنطق يجهينت

 و هياصول ته نیا يهيهدف از تعب اصول مذكور و منطبق با يدر راستا يناظر بر بودجه همگ
 سيعنوان رئبه جمهورسيكه رئ روديانتظار م ،گرید يبرسند. از سو بیو به تصوشوند  ميتنظ

سند  ميتنظ يعنوان مالک خود برارا به يبودجه، قانون اساس يحهیال يهيهنگام تهدولت به
 يمجرعنوان به يقانون اساس 113موجب اصل  كه به يتيمسئول براساسو  رديمذكور در نظر بگ

 نیترهممطابقت م يزمينهدر  يشتريدقت و توجه ب ،شده گذاشته يو يبر عهده يقانون اساس
 .باشد داشتهآن  دیياز تأ قبل يقانون اساس يو اقتصاد يكشور با اصول مال يسند مال
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 يدرخور توجه تيو اهم گاهیجا يعنوان اسناد باالدستنظام به يكل يهااستيس كه جاآن از
 يريگو جهت تيماه ،هاآن بینظام با تصو يچراكه رهبر دارند، رانیا ينظام حقوق اساس در
 يابيدست يهالزمرو ازاین كند،يم نيمع ،جامعه وجود دارد تیهدا يكه برا را یيازهايو ن نيقوان
كه  جاآن از ،گرید ي. از سواست يقانون اساس چارچوب درها مهم منطبق بودن آن نیبه ا
به  اننگهب يشورا زيو ن رسنديم بیبه تصو هااستيس نیبه استناد ا يو مقررات مختلف نيقوان

همسو با  كامالً كه است الزم د،كنيرا صادر م يمتعدد هايمزبور، نظر يهااستيساستناد 
و اصل  يقانون اساس 73شاهد نقض اصل  حال نیا برسند. با بیبه تصو ياصول قانون اساس

نگهبان  يشورا رودي. انتظار مميهست نظام يكل يهااستياز س يدر برخ صيعدم تخص
 نیا بیبه فلسفه و هدف از تصو يقانون اساس 73ا اصل هنگام انطباق مصوبات مجلس ببه

 يرياصل مهم جلوگ نیمنطبق با اريو مقررات غ نيقوان بیو از تصو دكنتوجه  شترياصل ب
 .عمل آوردبه
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 هاادداشتی
و دولت موظف »: عبارت نيدولت و مصرف آن در موارد مع ياز درآمدها يقانون وصول برخ 32 يماده .3

 يماده رياز قسمت اخ «دیرا حذف نما يقانون بودجه اختصاص نیا بیسال پس از تصو است حداكثر تا سه
 .شوديحذف م 1/1/1311كشور مصوب  يقانون محاسبات عموم 16

موظف  ياسالم يمجلس شورا سي: رئنظام يكل يهااستيس يمقررات نظارت بر حسن اجرا 5 يماده .0
. دیاطالع مجلس ارسال نما يها را برااز آن يانسخه در مجلس، حیها و لوااست پس از اعالم وصول طرح

ها در مجلس آن يبعد راتييخصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغبه حیها و لواطرح يهمزمان با بررس
 يهااستيس با رتینظر انطباق و عدم مغا ها را ازآن يمحتوا زينظارت مجمع ن ونيسيكم ،ياسالم يشورا

 منطبق )حسب مورد  باريغ ای ریرا كه مغا ينظارت موارد ونيسي. كمدیمانيم يمصوب بررس يكل
عدم انطباق  ای رتیمجمع هم مغا كهي. درصورتدینمايمجمع گزارش م يبه شورا نديبيم يكل يهااستيس

مجلس  ربطيذ ونيسيو عدم انطباق )حسب مورد  را در كم رتیمجمع مورد مغا ندگانینما رفت،یرا پذ
نگهبان  يماند، شورا يو عدم انطباق باق رتیمجلس مغا یينها ياگر در مصوبه تاًیو نها دكننيمطرح م

 .دینماينظر ممصلحت اعمال يصنظر مجمع تشخ براساس شیخو فیو وظا اراتيمطابق اخت
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Abstract  
One of the most important economic and financial principles of the 

budgeting process is the principle of non-allocation which reflects rejecting 
the forecast of dedicated income for various governmental institutions. This 
principle is rooted in the Article 53 of the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran. The present research is concerned with a descriptive-
analytic method to clarify the stance of the non-allocation principle in the 
Constitutional law system of Iran with a view to the decisions and 
precedent of the Guardian Council as well as explaining the manner in 
which this principle is reflected in the Constitutional law resources of Iran. 
This study indicates that this principle has never been fully implemented in 
Iran. Despite the emphasis of the Article 53 of the Constitution on the 
necessity of concentrating all government receipts in the central treasury 
accounts with no exceptions, as well as the non-acceptance of specific 
expenditures for resources before the beginning of the fiscal year and 
outside the annual budgets pursuant to Article 52 of the Constitution, some 
violations of the above Article in the General Policies of the System are 
seen. Besides, the examination of the Guardian Council's precedent implies 
in some cases the non-compliance of the philosophy of ratifying the Article 
53 of the Constitution. 
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