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چکيده
اصل عدم تخصيص از مهمترین اصول اقتصادي و مالي ناظر بر فرایند بودجهریزي است
كه دال بر نفي پيشبيني درآمد اختصاصي براي نهادهاي گوناگون حكومتي است .این اصل
ریشه در اصل  73قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران دارد .دغدغهي مقالهي حاضر ،تحقيقي
مبتني بر روش توصيفي–تحليلي براي جستوجو در جایگاه اصل عدم تخصيص در نظام
حقوق اساسي ایران با نگاهي به نظرها و رویهي شوراي نگهبان بوده و در پي پاسخگویي به
این پرسش است كه در منابع حقوق اساسي ایران اصل عدم تخصيص چگونه منعكس شده
است .نتایج این مطالعه نشان ميدهد این اصل در ایران هيچگاه بهصورت كامل اجرا نشده
است .با وجود تأكيد اصل  73قانون اساسي بر لزوم تمركز كليهي دریافتهاي دولت در
حسابهاي خزانهداري كل و عدم پذیرش موارد استثنا و نيز عدم پذیرش مصارف خاص براي
منابع پيش از آغاز سال مالي و خارج از بودجههاي ساالنه بهموجب اصل  72قانون اساسي ،در
برخي از سياستهاي كلي نظام موارد نقض اصل مذكور مشاهده شد .همچنين بررسي رویهي
شوراي نگهبان حاكي از آن است كه در برخي موارد ،همسو با فلسفهي تصویب اصل 73
قانون اساسي اظهارنظر نشده است.
واژگان كليدي :اصل عدم تخصيص ،اصل  73قانون اساسي ،بودجهریزي ،درآمد
عمومي ،درآمد اختصاصي.
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مقدمه
بودجه مهمترین ابزار مدیریت راهبردي است كه دولت ميتواند از آن براي تحقق
برنامههاي خود ،افزایش كارایي ،بهرهوري و مهار بحرانها استفاده كند .بودجه طرحي است كه
نحوهي تخصيص منابع محدود را در یک واحد تجاري یا هر سازمان دیگر تعيين ميكند .نظر
به اینكه منابع موجود نوعاً كمتر از ميزان تقاضاست ،الزم است كه پيشنهادها و پروژههاي
مطرحشده در بودجه بهنحوي نظاممند ارزیابي شود (سميعي . 137:1353 ،الیحهي بودجه از
مهمترین اسناد مالي در هر كشور محسوب ميشود .اهميت سند مزبور از این حيث است كه
برنامهي كار دولت و حساب دخلوخرج آن را براي سال ماليِ آینده معين ميكند .در سطح
كالن اقتصادي نيز هر سند بودجه داراي گرایشها ،جهتگيريها و توجيهات خاصي است
(كرباسيان . 57:1357 ،موضوع بودجهریزي و بودجهنویسي از مهمترین مباحث مربوط به
اقتصاد كشور و نظام است (انبارلویي . 623:1337 ،از زمان تهيه و تنظيم هر الیحه بودجهي
مطلوب تا هنگام تبدیل آن به قانون ،مؤلفهها و خطوط راهنماي مشخصي به نام اصول بودجه
وجود دارد .اهميت این مؤلفهها از آنجا نشأت ميگيرد كه كاربرد آنها در فرایند بودجهریزي
موجب ارتقاي انضباط مالي در دستگاههاي دولتي ،استفادهي بهينه از منابع كشور و افزایش
رفاه مردم ميشود .منظور از این اصول لزوم رعایت قواعد و ترتيباتي است تا بودجهي تنظيمي
بتواند وسيلهي مفيد و قاطعي براي شناسایي و كنترل دخلوخرج دولت باشد.
اصل عدم تخصيص بهعنوان یكي از اصول اقتصادي ناظر بر فرایند بودجهریزي در نظام
حقوق مالي اهميت و جایگاه درخور توجهي دارد .اصل مذكور برگرفته از اصل  73قانون
اساسي جمهوري اسالمي ایران از مهمترین اصول فصل چهارم این قانون تحت عنوان «اقتصاد
و امور مالي» است .فصل چهارم قانون اساسي خطوط كلي اقتصادي و ماليهي عمومي را ترسيم
كرده است (انبارلویي . 623:1337 ،اصل  73قانون اساسي بيان ميدارد« :كليهي دریافتهاي
دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و همهي پرداختها در حدود اعتبارات
مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد ».به موجب این اصل دستگاهها نباید بودجهي
اختصاصي داشته باشند و الزم است دریافتهاي خود را در حسابهاي خزانهداري كل
متمركز كنند ،سپس به ميزان اعتبارات مصوب و به موجب قانون هزینههاي خود را مطالبه
كنند .از سوي دیگر ،صدر اصل  72قانون اساسي نيز بيان ميدارد« :بودجهي ساالنهي كل
كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصویب به
مجلس شوراي اسالمي تسليم ميگردد» .بر مبناي این اصل صالحيت تهيه و تنظيم الیحهي
بودجه بر عهدهي دولت است .بنابراین در نظر گرفتن محل مصرف مشخص براي درآمدهاي
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دستگاههاي مختلف پيش از آغاز سال مالي و جدايِ از بودجهي ساالنه مغایر با اصل عدم
تخصيص است .ازاینرو پرسش این است كه اصل عدم تخصيص در منابع نظام حقوق اساسي
ایران چگونه منعكس شده است؟ پرسشي كه با استفاده از منابع كتابخانهاي و با تكيه بر روش
توصيفي – تحليلي بررسي خواهد شد .ازاینرو اهميت پرداختن به این موضوع ،ریشه در

اهميت انضباط مالي و منطق بودجهریزي و مدیریت یكپارچهي هزینههاي عمومي و بهعالوه
شناسایي رویكرد و درونمایهي اسناد بنيادین حقوق اساسي جمهوري اسالمي ناظر به این
موضوع دارد.
دربارهي تعریف و مباني اصل عدم تخصيص در بيشتر منابع مرتبط با بودجه و حقوق
مالي به تعریف مشتركي از این اصل پرداختهاند .براي مثال ميتوان به اثر دكتر ولي رستمي
اشاره كرد كه بهصورت اجمالي به تعریف این اصل اشاره كرده است (رستمي. 221:1333 ،
البته باید خاطرنشان كرد كه بهطور كلي در خصوص اصل عدم تخصيص و جایگاه آن در نظام
حقوق اساسي ایران پژوهش مستقل و مفصلي صورت نگرفته است و حقوقدانان مالي و
صاحبنظران اقتصادي یا صرفاً ضمن تبيين اصول ناظر بر بودجهریزي بهطور اجمالي به این
اصل اشاره كردهاند یا اساساً در آثار خود متعرض چنين بحثي نشدهاند .ازاینرو نوآوري این
تحقيق ،در نگاه تحليلي و در سطح حقوق اساسي آن به یكي از مقوالت پركاربرد حقوق
ماليهي عمومي و بودجهریزي است .توجه به این نكته ضروري است كه این اصل ،ناظر به
مرحلهي تهيه و تصویب بودجهي ساالنه است و نباید با تخصيص دادن یا ندادن بودجهي
مصوب در مرحلهي اجراي بودجه اشتباه شود.
در ابتداي این مقاله اصل عدم تخصيص در نظام بودجهریزي ارزیابي ميشود .پس از
بررسي اجمالي اصل عدم تخصيص در نظام حقوقي ایران ،با بازخواني و كشف دالیل تصویب
اصل  73قانون اساسي ،مفاد این اصل تجزیهوتحليل ميشود .عالوبر تحليل رویكرد قانون
اساسي به اصل عدم تخصيص ،سياستهاي كلي نظام ،رویه و نظرهاي شوراي نگهبان به
فراخور پوشش داده خواهد شد.

 .1اصل عدم تخصيص در نظام بودجهریزي
در بخش نخست براي تبيين موضوع بحث از بعد اقتصادي ،مالي و بودجهاي ،ابتدا به بيان
پيشينهي اصل عدم تخصيص ميپردازیم ،سپس به توصيف این اصل پرداخته ،آنگاه ضرورت
وجودي اصل مزبور را توضيح ميدهيم.
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 .1-1پيشينهي اصل عدم تخصيص
در زمينهي پيشينهي اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ایران در قانون اساسي
مشروطه و نيز متمم آن موردي مشاهده نشد ،ولي با نگاهي گذرا به تاریخ بودجهریزي ایران،
ميتوان ساختمان راهآهن سراسري را كه از محل درآمدهاي حاصل از مالياتهاي قند و شكر
و چاي وضع شده بود ،شاهد آورد (عزیزي . 73 :1332 ،از آغاز اجراي قانون انحصار قند و
چاي ،دولت موظف شده بود عوارض قند و شكر و چاي را در حساب مخصوصي ذخيره كند
و به موارد مصرح در قانون مربوط كه عبارت از منظور كردن براي سرمایهي انحصار دولتي قند
و چاي و همچنين ساختن راهآهن و احتياجات مربوط به آن بود ،برساند (صراف. 273:1371 ،
همچنين در سالهاي اخير ،براي مثال ميتوان به درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي دولتي كه
اجازهي خرج از همان محل در قوانين بودجه به آنها داده شده است ،اشاره كرد .در گذشته
قسمتي از درآمد نفت ،براي خرید اسلحه و قسمتي براي خرید وسایل راهآهن بود .عوارض
راهداري براي ساختمان راههاي شوسه صرف ميشد (زندي حقيقي. 113:1372 ،
با توجه به مطالبي كه بيان شد ،درميیابيم كه در ایران اصل عدم تخصيص هيچوقت
بهطور كامل اجرا نشده است .بهاستثناي سال  1367كه دفتر مركزي بودجه توانسته بود با
منظور كردن دخلوخرج كليهي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني در بودجه ،اصل جامعيت بودجه
را رعایت كند .بدین ترتيب دخالت دولت از نظر توسعهي اقتصادي هميشه موجب ميشد كه
درآمدهایي را براي مخارج بخصوصي تخصيص دهند (كيا كجوري . 33:1333 ،مادهي 26
قانون محاسبات عمومي مصوب سال  1312مجلس شوراي ملي نيز بهنوعي مؤید پيشينهي
اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه است ،چراكه بيان ميدارد« :كليهي
عواید دولت باید بهوسيلهي متصدیان مربوط مستقيماً به خزانه تحویل شود و كليهي مخارج
در حدود قوانين و نظامنامههاي مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجي به موجب حواله و
نظارت مستقيم وزارت ماليه و به خزانهي دولت پرداخته شود».

 .2-1تعریف اصل عدم تخصيص

اصل عدم تخصيص از مهمترین اصول اقتصادي – ماليِ ناظر بر بودجهریزي است .منظور از

اصل مذكور این است كه در قانون بودجه هيچ درآمدي براي هزینه یا هزینههاي خاصي
تخصيص نيابد و هيچ هزینهاي از محل درآمدهاي خاص تأمين و اعتبار نشود ،بلكه باید همهي
درآمدهاي دولت به خزانه واریز شود و همهي اعتبارات مربوط به هزینههاي دولت نيز از محل
درآمدهاي عمومي واریزي به خزانه تأمين و پرداخت شود (رستمي . 221:1333،بهعبارت دیگر،
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هر نوع درآمد از هر نوع واحد دولتي باید به حساب خزانهي دولتي واریز و ثبت شود و هر
نوع هزینهاي نيز باید دقيقاً براساس محورهاي قانوني و تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه و
وزارت اقتصاد و دارایي صورت گيرد (دادگر كرماجاني . 131:1353 ،اصل عدم تخصيص در
ماليهي عمومي یكي از نمودهاي اصل جامعيت بودجه است .در واقع ،این اصل بيانگر دومين
مفهوم اصل جامعيت بودجه است؛ یعني ارقام بودجه هر دستگاه اجرایي باید بهطور ناخالص
منظور شود و نهادهاي عهدهدار تهيه ،تنظيم و تصویب بودجه حق تهاتر منابع و مصارف یک
دستگاه اجرایي را ندارند .براساس این اصل دستگاههاي اجرایي نباید درآمد اختصاصي داشته
باشند و آن را به مصرف هزینههاي خاص خود برسانند (عباسي . 73 :1331 ،بنابراین این اصل
بدان معناست كه هر دستگاه اجرایي كه درآمد دارد ،الزم است آن را در حساب خزانهداري كل
متمركز كند و هر هزینهاي كه موردنياز اوست تقاضا كند كه براي آن تصویب شود .با وجود
ارتباط ميان اصل عدم تخصيص و سایر اصول حاكم بر بودجهریزي از جمله اصل جامعيت
بودجه و اصل تمركز عایدات ،به دليل عدم ارتباط مستقيم موضوع تحقيق حاضر با آن اصول و
بهمنظور بقا در چارچوب بحث و جلوگيري از اطالهي كالم از اختصاص مباحث جداگانه به
اصول مذكور اجتناب ميشود.
بيشتر منابعي كه به بررسي و تبيين این اصل پرداختهاند ،پس از ارائهي تعریف اصل عدم
تخصيص ،بيشتر بر عبارت «درآمد اختصاصي» تمركز كردهاند .در واقع ميتوان گفت تنها
موردي كه بهعنوان عدم رعایت و نقض اصل عدم تخصيص از سوي بيشتر صاحبنظران
اقتصادي و ماليهي عمومي مطرح ميشود ،درآمد اختصاصي است .درصورتيكه با توجه به
استنباطي كه از تعاریف این اصل ميشود و با عنایت به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي
قانون اساسي در زمينهي اصل  73كه در ادامه خواهد آمد ،هر موردي كه قانونگذار درآمد
دستگاه اجرایي را از پيش به هزینهاي خاص اختصاص دهد ،هرچند در قالب درآمد اختصاصي
نباشد ،به نقض این اصل و بهتبع آن اصل  73منجر خواهد شد .در خصوص تعریف درآمد
اختصاصي مادهي  16قانون محاسبات عمومي مصوب سال  1311مجلس شوراي اسالمي مقرر
كرده است« :درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهایي كه به موجب قانون براي مصرف یا
مصارف خاص در بودجهي كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد ،دولت
موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ،بودجهي اختصاصي را حذف
نماید» .این موضوع بيانگر این مهم است كه قانونگذار با اشراف به اینكه درآمد اختصاصي با
اصول بودجهریزي در تناقض است و امري استثنایي بهشمار ميآید ،تنها بهصورت موقت با
تداوم آن به مدت سه سال آن هم در شرایطي كه كشور در حال جنگ بود ،موافقت كرد
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(حسيني و فاتحيزاده . 315 :1336 ،اما با وجود الزامي كه در مادهي مذكور براي حذف
بودجهي اختصاصي پس از گذشت سه سال در نظر گرفته شد ،با تصویب مادهي  1(32قانون
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  1353/12/23مجلس
شوراي اسالمي ،قسمت انتهایي مادهي مذكور حذف و این رویهي موقت (پيشبيني درآمد
اختصاصي به رویكردي دائمي در بودجهریزي كشور تبدیل شد.

 .3-1ضرورت و اهميت اصل عدم تخصيص
با توجه به تعریف بهعملآمده از اصل مذكور در منابع مختلف حقوقي و اقتصادي ،این
برداشت حاصل ميشود كه درآمدهاي یک دستگاه اجرایي نباید به هزینههاي آن دستگاه
تخصيص یابد و هيچ هزینهاي نيز از محل درآمدهاي خاص تأمين و اعتبار نشود .بر مبناي این
اصل ،تمامي درآمدهاي دولت باید به حساب خزانهداري واریز شود و همهي اعتبارات نيز از
محل درآمدهاي عمومي تأمين و پرداخت شود .آنچنانكه در اصل  73قانون اساسي آمده است:
«كليهي دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و همهي پرداختها
در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد».
اشكال اساسي در اجرا نكردن اصل عدم تخصيص این است كه در صورت رواج این امر،
هزینههاي هر دستگاه و برنامه بهطور مستقيم تابعي از درآمدهاي همان دستگاه و برنامه خواهد
شد و برنامهریزي جامع را دچار خدشه ميكند و دیگر درآمدهاي عمومي معنا و محتواي خود
را از دست خواهند داد (قليزاده . 11:1331،زیادهروي در تخصيص درآمد براي اجراي امر
خاص ،ممكن است از حسن تدبير بودجه در اصالح و حفظ موازنهي احتياجات با منابع مالي
بهشدت بكاهد.
شاید این تصور پيش آید كه چه اشكالي دارد درآمدي كسب و به مصرف هزینههاي
وصول آن درآمد منتهي شود یا درصدي از آن در اختيار دستگاه وصولكننده قرار گيرد تا
انگيزش و كارایي در نيروي انساني متبلور گردد .اگر درآمدهاي مندرج در سند بودجه در این
جهت حركت كند و فراواني آن هر سال بيشتر شود ،هزینه در واقع تابعي از درصدهاي
درآمدي خواهد بود .برنامهریزي نيز در این روش دچار خلل خواهد شد ،زیرا دیگر منابع
عمومي وجود نخواهد داشت یا بهحدي كم خواهد بود كه امكانات تخصيص در جهت اهداف
تعيينشده را نخواهد داد و اعمال حاكميت دولت كه اغلب از محل دریافت درآمدهاي عمومي
تأمين ميشود ،دچار دگرگوني خواهد شد ،زیرا درآمدهاي بودجهاي اغلب در این شرایط
درآمدهاي اختصاصي است (قادري. 73:1331 ،
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نقض اصل عدم تخصيص ،یعني پيشبيني منبع درآمد مشخص و در پي آن ،كاستن و
كوچک كردن بودجهي عمومي دولت .ضرورت و اهميت این اصل بودجهریزي ،وامدار لزوم
برنامهریزي در قالب بودجه است .هدف ماليهي عمومي ،تطبيق دادن درآمدهاي عمومي با
هزینههاي عمومي است كه بهوسيلهي سندي به نام بودجه صورت ميگيرد .بودجهي كل
كشور ،سندي است كه در آن همهي هزینهها و درآمدهاي عمومي كه براي تأمين این هزینههاي
عمومي باید وصول شود ،براي دورهي زماني خاص (یک سال تعيين ميشود .بودجه مهمترین
سند در سازمان مالي و اداري دولت و از عوامل و ابزارهاي مهم براي برنامهریزي ،هدایت و
كنترل عمليات و فعاليتهاي دولت و سازمانهاي دولتي است .انعكاس سياستهاي مالي
دولت در بودجه نشاندهندهي اولویتها و ترجيحات واقعي دولت است.
با بياعتنایي به اصل عدم تخصيص ،قدرت برنامهریزي دولت بهمثابهي مغز متفكر ادارهي
كشور ،سلب شده و لوث مسئوليت و عدم پاسخگویي مجري بودجه را در پي خواهد داشت.

 .2كيفيت انعکاس اصل عدم تخصيص در اسناد باالدستی
در این بخش ابتدا رویكرد قانون اساسي در زمينهي اصل عدم تخصيص بررسي ميشود،
در ادامه اصل عدم تخصيص در پرتو سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ایران تحليل و
ارزیابي ميشود.

 .1-2رویکرد قانون اساسی به اصل عدم تخصيص
قانون اساسي سرسلسلهي منابع حقوق است و مبين ميثاق ملي و مشخصكنندهي اصول
كلي ،سياستها و خطمشيهاي مهم و اساسي در ارتباط با جنبههاي مختلف از جمله
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي است .با توجه به جایگاه قانون اساسي بهعنوان هنجار
برتر در هر كشور ،طبعاً سایر قوانين و مقررات باید هماهنگ با اصول و ضوابط آن تنظيم و به
تصویب برسد .قانون اساسي ،از یک سو حدود آزادي فرد را در برابر عملكرد قدرت و از
سوي دیگر حد و مرز اعمال تشكيالت حاكم را در برخورد با حوزهي حقوق فردي بيان
ميكند .قانون اساسي هر كشور نظام ماليهي عمومي آن كشور را از لحاظ اصول كلي و
سياستها و خطمشيهاي اساسي مشخص ميكند و اركان كشور را اعم از قوهي مقننه و قواي
دیگر مكلف به حركت در چارچوب سياستها و اصول تعيينشده ميسازد.
مهمترین منبع حقوق مالي در ایران قانون اساسي است ،بهطوريكه فصل چهارم از این
سند مهم« ،اقتصاد و امور مالي» نامگذاري شده است .اصول  72و  73قانون اساسي از مهمترین
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اصولي است كه به امر بودجه و بودجهریزي اختصاص یافته است .در این مبحث بر آنيم كه به
بررسي و تبيين بازتاب اصل عدم تخصيص در هر یک از اصول مذكور بپردازیم.

 .1-1-2اصل  52قانون اساسی
اصل  72قانون اساسي بيان ميدارد:
«بودجهي ساالنهي كل كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و
براي رسيدگي و تصویب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ميگردد .هر گونه تغيير در ارقام
بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
از این اصل سه برداشت ناظر بر اصل عدم تخصيص حاصل ميشود:
برداشت نخست این است كه با توجه به اصل ساالنه بودن بودجه كه از اصول سياسي ناظر
بر بودجهریزي است ،خطمشيها ،سياستهاي بودجه ،درآمدها و مخارج عمومي براي یک
سال مالي تهيه ميشود و نميتوان پيش از آغاز سال مالي و جداي از بودجهي ساليانه براي
منابع مصرفي خاص را تعيين كرد .بر همين مبنا در نظر گرفتن مواردي همانند درآمد
اختصاصي ،درآمد -هزینه ،جمعي -خرجي و غير اینها كه به موجب آنها مصرفي مشخص
براي درآمدي معين (جداي و پيش از بودجهي ساالنه در نظر گرفته ميشود ،مغایر با اصل 72
قانون اساسي است .در این زمينه نيز شوراي نگهبان نظري را ارائه كرده كه مؤید مطالب
پيشگفته است.
شوراي نگهبان در نظر شمارهي  5633مورخ  1317/11/11خود در خصوص طرح قانوني
فروش خدمات كامپيوتري ،فني و انتشاراتي و برگزاري دورههاي تخصصي مصوب (1317/11/2
مجلس شوراي اسالمي بيان ميدارد :تبصرهي  1از لحاظ اینكه برحسب مفهوم بودجهي ساالنه
باید همهساله كل دخلوخرج از جانب دولت بررسي و درآمدها برحسب نياز و ضرورتها بر
مصارف و موارد توزیع شود ،اختصاص درآمد خاص به مورد خاص با مفهوم بودجه و در
نتيجه با اصل  72قانون اساسي مغایرت دارد.
برداشت دومي كه از این اصل و در راستاي اصل عدم تخصيص ميتوان به آن اشاره كرد،
در زمينهي اعطاي صالحيت تهيهي الیحهي بودجه به دولت از طرف تدوینكنندگان قانون
اساسي است .بر مبناي این صالحيت دولت هر ساله با در نظر گرفتن منابع درآمد كشور و
ميزان مصارف ساليانه اقدام به تهيه و تنظيم الیحهي مذكور ميكند ،ازاینرو در نظر گرفتن
محدودیتهایي كه با تصویب قوانين و مقررات مختلف و جداي از الیحهي بودجه اعمال
ميشود ،بهنوعي به مخدوش شدن صالحيت دولت در ابتكار عمل بههنگام ارائهي الیحهي
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بودجه منجر ميشود ،چراكه مشخص كردن محل مصرف براي درآمدهاي خاص و در نظر
گرفتن محل تأمين براي هزینههاي مشخص ،نتيجهاي جز محدود كردن ابتكار برنامهریزي
دولت در ارتباط با آن قسمت از درآمد خاص و محدود شدن صالحيت آن در تهيه و تنظيم
الیحهي بودجه را در پي نخواهد داشت .ازاینرو مجلس مجاز نيست از طریق تصویب قانون
و تخصيص درآمدهایي براي هزینههاي معين ،این اختيار دولت در پيشبيني درآمدها و
هزینهها را نقض و مخدوش كند.
برداشت سومي كه از اصل عدم تخصيص و در راستاي اصل  72قانون اساسي ميشود،

ناظر بر صدر این اصل است كه مقرر ميكند« :بودجهي ساالنهي "كل" كشور به ترتيبي كه در
قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه .»...استنباطي كه از این بخش از اصل مذكور ميشود
این است كه بودجه منتسب به دولت است و الزم است بودجهي همهي دستگاهها از طریق
دولت به مجلس ارائه شود .به دیگر سخن ،با تعيين تكليف كردن براي بخشي از بودجه ،قبل
از سال مالي و در قالب قوانين و مقرراتي خارج از بودجهي ساالنه ،این نتيجه حاصل ميشود

كه دولت بودجهي "كل" كشور را تهيه و تنظيم نكرده است ،چراكه بخشي از آن قبل از آغاز
سال مالي تهيه و براي آن تعيين تكليف شده است و دولت تنها رقم آن را در بودجه منعكس
ميكند ،همانگونهكه در قانون دائمي بيان شده كه الزم است هر ساله در بودجهي ساالنه ذكر
شود .در این شرایط منطق ساالنه بودن و یكپارچه بودن (كل كشور بودجه نقض شده است.
براي نمونه در برخي از مواد قوانين و مقررات ناظر بر بودجه از جمله قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت با الحاقات بعدي (مصوب  ، 1333 ،1336 ،1331قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب  1353و قوانين برنامهي پنجسالهي
توسعه ،براي همه یا درصد معيني از درآمدهاي دستگاه خاص محل مصرف مشخصي را تعيين
كرده ،سپس مقرر ميدارد كه هر ساله در بودجهي ساالنه منظور شود .براي مثال ميتوان به بند
«ج» مادهي  63قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اشاره كرد
كه مقرر ميدارد :به مركز آموزش مدیریت دولتي اجازه داده ميشود از طریق انعقاد قرارداد و
اخذ شهریه و كمکشهریه و كمک نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي ،مبادرت و وجوه
حاصل را به حسابهاي خزانهداري كل واریز نماید .سپس در ادامه بيان ميدارد :معادل
نودوپنج درصد ( %37آن از محل اعتبار درآمد اختصاصيِ منظور در قانون بودجهي هر سال
در اختيار مركز آموزش مدیریت دولتي قرار ميگيرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومي كشور و سایر قوانين عمومي دولت جهت اجرا و توسعهي برنامههاي آموزشي مدیران
و كارمندان دولت هزینه شود .به استناد بند مذكور در بودجهي سالهاي مختلف براي مركز
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آموزش دولتي درآمد اختصاصي در نظر گرفته شده است .از جمله ميتوان به بند «ت»
تبصرهي  12بودجهي سال  ،1336بند «ب» تبصرهي  12بودجهي سال  1337و بند «ب»
تبصرهي  12بودجهي سال  1331اشاره كرد .شوراي نگهبان به هيچیک از مصوباتي كه با این
مضمون به تصویب رسيدهاند ،ایرادي وارد نكرده است .بهنظر ميرسد اصليترین علت این امر
درج موارد مذكور در بودجههاي ساالنه باشد.
با توجه به برداشتهاي حاصل از اصل  72قانون اساسي ناظر بر اصل عدم تخصيص ،این
نتيجه حاصل ميشود كه همهي برداشتهاي مذكور براي رعایت این اصل در راستاي اصل
عدم تخصيص الزم و ضروري مينماید و الزم و مكمل یكدیگرند.

 .2-1-2اصل  53قانون اساسی
اصل  73قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران مقرر ميدارد:
«كليهي دریافتهاي دولت در حساب خزانهداري كل متمركز ميشود و همهي پرداختها
در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد».
با عنایت به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي سال  1373پيرامون اصل ،73
این برداشت حاصل ميشود كه این اصل هيچگونه استثنایي را نميپذیرد .همانگونهكه یكي از
نمایندگان مجلس مذكور ،بهصراحت بيان ميكند« :علت این اصل این است كه درآمد نفت و
بعضي از درآمدهاي اقتصادي به خزانهداري كل واریز نميشده است .این اصل بدین منظور تهيه
شده است كه در آینده كليهي درآمدها ،اعم از ماليات یا درآمدهاي ناشي از صنایع یا
سرمایهگذاري دیگري كه دولت دارد باید یكجا به خزانهداري كل برود و كليهي پرداختها هم
ازآنجا تصویب شود» (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
. 1622:1316
بهنظر ميرسد كه اصول قانون اساسي باید با همدیگر سنجيده ،بررسي و تفسير شوند ،در
واقع قانون اساسي مجموعهاي بههمپيوسته است ،بهطوريكه هر یک از اصول قانون اساسي پيوند
متقابل با این مجموعه دارد و در تمامي قلمروهاي قانون اساسي اعم از سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي این پيوستگي مشاهده ميشود (پيلهفروش . 1:1336 ،براي مثال اصل 66
قانون اساسي معادن بزرگ را زیرمجموعهي بخش دولتي معرفي ميكند و نيز اصل  67معادن را
جزیي از انفال و ثروتهاي عمومي ميداند و بيان ميدارد كه در اختيار حكومت اسالمي است تا
طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل كند .از طرفي دیگر ،فراز اول اصل  73قانون اساسي و تأكيد
نمایندگان مجلس بررسي نهایي قانون اساسي به تمركز درآمدهاي نفتي در حسابهاي
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خزانهداري كل ،همگي مؤید متمركز ساختن كليهي دریافتهاي شركت نفت در حسابهاي
خزانهداري كل بدون استثنا قرار دادن درصد مشخصي از آن تحت عناوین مختلف است.
بر مبناي مشروح مذاكرات اصل  73قانون اساسي فلسفهي تصویب این اصل تمركز كليهي
دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل است كه مخالفي در ميان نمایندگان حاضر
در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نداشت .تدوینكنندگان قانون اساسي با تصویب این
اصل بنا داشتهاند كه همهي درآمدهاي كشور را در یک حساب متمركز كنند و با توجه به
یكپارچگي امور كشور این درآمدها را براي مصارف قانوني تخصيص دهند .برداشت دیگري
كه از این بخش از اصل مذكور حاصل ميشود ،پذیرفتن اصل منع تهاتر در حقوق عمومي
است .با توجه به منطوق اصل ،بههيچروي نميتوان دیون و درآمدهاي دولت را پيش از تحقق
و دریافت با یكدیگر تهاتر كرد ،چراكه در این صورت مطالبات به خزانه واریز نشده و بدهيها
نيز از خزانه پرداخت نشده است.
در پيشنویس اصل  73ابتدا كلمهي «درآمدها» ذكر شد كه پس از بحث و بررسي بهجاي
این اصطالح از واژهي «دریافتها» استفاده شد .در ادامهي مذاكرات نمایندهي دیگر اشاره
ميكند كه« :این دریافتها شامل وام هم ميشود» و در تأیيد سخن ایشان نائب رئيس مجلس
بيان ميدارد« :این مورد قطعاً درآمد نيست ،بنابراین كلمه دریافت اعم از درآمد ميشود»
(ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي . 1622:1316 ،ازاینرو
منابع وصولي دولت را محدود به درآمد ندانستند و از این عبارت تفسير موسع بهعمل آوردند.
مادهي  11قانون محاسبات عمومي ،دریافتهاي دولت را اینگونه تعریف ميكند:
«دریافتهاي دولت عبارت است از كليهي وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد
اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و سایر منابع تأمين اعتبار و سپردهها و هدایا بهاستثناي
هدایایي كه براي مصارف خاصي اهدا ميگردد و مانند اینها و سایر وجوهي كه بهموجب
قانون باید در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود» .البته تعریفي كه مادهي مزبور از
اصطالح دریافتها بيان ميدارد خالي از نقص نيست ،چراكه استثنا قرار دادن موردي همانند
هدایایي كه براي مصارف خاص اهدا ميشود ،از شمول سایر هدایا ،مبناي قانوني ندارد ،اما
مالحظه ميشود كه مادهي مزبور نيز دریافتهاي دولت را محدود به درآمدها نميداند.
اصل  73از معدود اصولي است كه در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،بهاتفاق آرا به
تصویب رسيد .در واقع این نكته از آن حيث درخور توجه است كه هنگام بحث و بررسي
پيرامونِ اصل مذكور ،همهي نمایندگان به اهميت تصویب آن واقف بودند و بيشتر آنان با
كليت اصل مخالفتي نداشتند و تنها اختالفنظرهایي از نظر موارد شكلي بههنگام بررسي و
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تصویب این اصل مطرح شد.
شوراي نگهبان نظرهاي متعددي را در خصوص اصل  73قانون اساسي صادر كرده است.
اولين نظري كه شوراي نگهبان در خصوص درآمدهاي اختصاصي صادر كرده ،نظر شمارهي
 1375مورخ  1317/16/27در خصوص الیحهي استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب  1317/16/27مجلس شوراي اسالمي است .در
الیحهي مذكور در قالب مادهواحده مقرر شده بود كه درآمدهاي اختصاصي موضوع الیحهي
قانوني نحوهي ادارهي واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزیستي
مصوب  1373/11/12شوراي انقالب جمهوري اسالمي ایران از شمول مقررات تبصرهي 33
قانون بودجهي سال  1373مستثناست .شوراي نگهبان در نظر خود اینگونه بيان كرد:
«مادهواحدهي مربوط به استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشكي با اصل  73قانون اساسي مغایرت دارد .درصورتيكه جهت استفاده از خدمات پزشكان
مقرر شود كه پزشكان و پرستاران و مسئولين خدمات بيمارستانهاي دولتي در غير وقت اداري
و با تعيين سقف كار در وقت اداري در بيمارستانها مجاز به انجام خدمات درماني باشند و
تعيين دستمزد آنها با كميسيون فني مذكور باشد اشكالي ندارد .تذكراً چنانچه در بودجهي
پرداخت درآمدهاي اختصاصي موضوع مادهواحده پيشبيني شده است قانون ًا باید پرداخت
شود و عدم تصویب مادهواحده مانع از پرداخت آن نيست» .مصوبهي نهایي مجلس بهمنظور
رفع ایراد شوراي نگهبان به این شرح اصالح شد :درآمدهاي اختصاصي موضوع الیحهي
قانوني نحوهي ادارهي واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزیستي
مصوب  1373/11/12شوراي انقالب جمهوري اسالمي ایران همهساله در ردیفهاي
جداگانهاي (درآمدها و هزینهها ضمن الیحهي بودجهي كل كشور منظور و به تصویب
مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.
با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان و مطرح كردن ایراد مغایرت با اصل  73قانون
اساسي این برداشت حاصل ميشود كه وجود درآمد اختصاصي براي دستگاه مذكور به این
دليل مغایر با اصل  73قانون اساسي است كه نباید در قوانين و مقررات مختلف و جدا و پيش
از بودجهي ساالنه براي دستگاهها درآمد اختصاصي در نظر گرفته شود.
بيشترین ایراداتي كه شوراي نگهبان به مصوبات مختلف مجلس شوراي اسالمي در خصوص
اصل  73وارد دانسته ،لزوم ذكر «واریز دریافتهاي دستگاهها و مؤسسات مختلف به خزانهداري
كل» در متن مصوبه است .در واقع شوراي نگهبان تأكيد دارد عبارت «به خزانهداري كل واریز
شود» در تمامي مصوباتي كه در زمينهي كسب درآمد است ،ذكر شود .ایراد موردنظر شوراي
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نگهبان خود اشكال دارد ،چراكه صدر اصل  73بر این مهم تأكيد دارد كه« :كليهي دریافتهاي
دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود» .در واقع تدوینكنندگان قانون اساسي از
اصطالح «متمركز» استفاده كردهاند و نه واریز .فرهنگ لغت دهخدا در معني واژهي متمركز آورده
است :فراهمآمده و مركزیافته ،جمعشده در یک جاي ،جايگرفته در مكاني (دهخدا. 372:1317 ،
فرهنگ فارسي معين نيز در تعریف واژهي مذكور بيان ميدارد :در مركز جايگيرنده ،فراهمآمده و
جمعشده در یک نظام ،متوجه و معطوف ،داراي تمركز (معين. 3331:1357 ،
این در حالي است كه اصطالح واریز كردن در لغتنامهي دهخدا اینگونه معنا شده
است :منهدم شدن ،رسيدگي كردن به حسابها ،تفریغِ حساب كردن ،تسویهحساب كردن
(دهخدا. 15:1317 ،
همانگونهكه مالحظه ميشود ،از نظر واژهشناسي این دو كلمه با یكدیگر تفاوت معنایي
دارند .متمركز از نظر معنایي همسو با روح اصل  73قانون اساسي و نظرهاي تدوینكنندگان در
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي است .بهنظر ميرسد تدوینكنندگان اساسي بههنگام
رسيدگي و تصویب این اصل با دقت و توجه خاصي واژهها و اصطالحات را برگزیدهاند.
متمركز از نظر لغوي به معناي جايگرفتهِ در یک جاست .بيشک هدف از تعبيهي صدر این
اصل ،تنها واریز دریافتهاي دولت و سپس برگشت معادل یا درصدي از آن به خود دستگاهها
نيست .بر این اساس رویكرد شوراي نگهبان بههنگام بررسي و اظهارنظر در خصوص مصوبات
مجلس شوراي اسالمي با فلسفهي تصویب اصل  73قانون اساسي سازگار نيست .در واقع
شوراي نگهبان ،در بيشتر موارد نگاهي حداقلي به این اصل داشته و واریز غيرمتمركز درآمدها
را مغایر با اصل  73تشخيص نداده است .در نظر گرفتن تكليف در مواد مختلف قوانين مالي
براي دولت نسبت به در اختيار گذاشتن درآمد دستگاههاي مختلف به خود آنها مخالف با
روح اصل  73قانون اساسي و فلسفهي تصویب آن است.
راه شفاف كردن بودجه رعایت اصول  72و  73قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي و
نيز قانون برنامه و بودجه است (انبارلویي . 37:1331 ،بر مبناي ذیل اصل  73قانون اساسي
همهي پرداختهاي وجوه اختصاصي نيز به موجب قانون انجام ميگيرد ،بنابراین تدوین
ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهاي اختصاصي در قالب قوانين و مقررات خاص یا
قوانين و مقررات عمومي ،ضروري است.
با عنایت به مهمترین اصول ناظر بر بودجه در قانون اساسي ،این نتيجه حاصل ميشود كه
اصول مذكور مؤید اصل عدم تخصيصاند .اصل  72بهصورت ضمني و غيرمستقيم و اصل 73
بهصراحت اصل عدم تخصيص را پذیرفتهاند .اصل  73قانون اساسي اشارهاي به پذیرش موارد
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استثنا براي نقض اصل عدم تخصيص نكرده است .همانگونهكه بيان شد ،برخي صاحبنظران
در امر بودجه و اقتصاد مواردي همانند درآمد اختصاصي را بهعنوان استثنایي بر اصل عدم
تخصيص معرفي ميكنند .درصورتيكه با توجه به اصل  73قانون اساسي كه اصل عدم تخصيص
نشأتگرفته از این اصل است ،هر گونه مورد استثنایي را رد ميكند ،ازاینرو اصل عدم تخصيص
هم بهعنوان اصلي كه نتيجهي منطقيِ این اصل است ،هيچگونه استثنایي را نميپذیرد.
در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه و نيز بودجههاي ساالنه ،نهادهایي همچون «درآمد –
هزینه» و «جمعي – خرجي» از نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص وجود دارد كه در قانون
تعریفي همانند تعریف ارائهشده براي درآمد اختصاصي براي آنها در نظر گرفته نشده است .به
دیگر سخن ،موارد مذكور بدون داشتن مجوز قانوني براي استفاده ،وارد نظام بودجهریزي كشور
شدهاند .براي مثال موادي همانند مواد  ،21، 13، 13بند «الف» مادهي  ،31بندهاي «الف» و «ب»
مادهي  »77در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و موارد

متعدد دیگري در قوانين و مقررات مختلف بهعنوان نهاد «درآمد – هزینه» بهكار رفته است.
نهاد «جمعي – خرجي» نيز با وجود عدم تعریف قانوني سازوكاري مورد استفاده در نظام

بودجهریزي است .در این سازوكار ،مبالغ تكليفشده به دستگاهها بهصورت واقعي به خزانه
واریز نميشود ،بلكه دریافتها و پرداختها تنها بهصورت حسابداري در اسناد خزانه ثبت

ميشوند .در مقام اجرا حالت جمعي – خرجي زماني اتفاق ميافتد كه یک دستگاه اجرایي
همزمان از خزانه طلبكار و به آن بدهكار شود (حسيني و فاتحيزاده . 323:1336،یک نتيجهگيري
از این روش تسویه این است كه بهدليل عدم واریز واقعي وجوه به خزانه ،این سازوكار مغایر با
اصل  73قانون اساسي است .براي نمونه مواردي همچون «جزء  1بند «الف» تبصرهي 13
بودجهي سال  ،1336جزء  6بند «الف» تبصرهي  13بودجهي سال  ،1337جزء  3بند «الف»
تبصرهي  13بودجهي سال  »1331به استناد مادهي  161قانون برنامهي چهارم توسعه به

وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازهي استفاده از نهاد «جمعي– خرجي» داده شده است.

 .2-2اصل عدم تخصيص در پرتو سياستهاي كلی نظام جمهوري
اسالمی ایران
بر مبناي بند  1اصل  111قانون اساسي «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي
ایران» پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظایف رهبري شمرده شده است.
«سياستهاي كلي نظام ،چارچوبها را براي وضع قانون و اجراي آن توسط قواي حكومتي
مشخص ميكنند و در حدود مفادشان الزامآورند؛ به این معنا كه براساس مفاد این سياستها،

اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویهي شوراي نگهبان

559

قوا و نهادهاي حكومتي موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند» (اسماعيلي و
طحان نظيف . 126:1335 ،نهاد حقوقي سياستهاي كلي نظام جایگاه و اهميت بسياري در
نظام حقوقي جمهوري اسالمي ایران دارد و ابزاري است كه از طریق آن اهداف آرماني نظام
به مرحلهي اجرا نزدیکتر شده و اصول قانون اساسي نيز از انعطاف و همخواني بيشتري با
شرایط متغير برخوردار ميشوند (غالمي و بهادري جهرمي. 16:1332 ،
رهبري در موضوعات و مسائل بسياري اقدام به تعيين سياستهاي كلي نظام كرده است،
چراكه ميتوان گفت كه خطمشي عمومي سياستهاي كلي است كه براي هماهنگي و انسجام
هدفهاي نظام موجود در جامعه اعمال ميشود و بازتاب ارزشهایي است كه جامعه و دولت
بدانها پایبندند .از سوي دیگر ،مشخصكنندهي بایدها و نبایدها در جامعه و سازمانها بوده و
بيانگر فرهنگ ،نظامِ اقتصادي و اولویتهاي مورد قبول جامعه است.
مادهي  2مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام مصوب (1336/13/21
با اصالحات سال  1332كه به تصویب رهبري رسيده است ،بيان ميدارد« :قوانين و مقررات
بهخصوص قانون برنامهوبودجههاي سنواتي باید در چارچوب سياستهاي كلي تنظيم شود.
قوانين و مقررات در هيچ موردي نباید مغایر سياستهاي كلي باشد» .مادهي  2(5مقررات
مذكور نيز به بررسي انطباق و عدم مغایرت طرحها و لوایح در خصوص قانون برنامه ،قانون
بودجه و تغييرات بعدي آنها توسط كميسيون نظارت مجمع با سياستهاي كلي نظام اشاره
ميكند؛ مادهي مزبور به بررسي محتواي طرحها و لوایح مذكور با سياستهاي مزبور ميپردازد
و درصورتيكه مواردي مغایر یا غيرمنطبق (حسب مورد با سياستهاي كلي باشند ،به شوراي
مجمع گزارش ميكند .ازاینرو با توجه به جایگاه و اهميت سياستهاي كلي نظام در نظام
حقوقي كشور ،در این بند بر آنيم تا به بررسي بازتاب اصل عدم تخصيص در سياستهاي
مذكور بپردازیم.

 .1-2-2سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
در فرایند برنامهریزيها و سياستگذاريهاي اقتصادي ایران بيتردید سياستهاي كلي اصل 66
قانون اساسي در زمينهي تحوالت ساختاري یک گام جدي تلقي ميشود .جزء  2از بند «د»
سياستهاي كلي اصل  66قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران (مصوب  1333/13/21در
زمينهي مصارف حاصل از واگذاري بيان ميدارد :وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي
دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واریز ميشود و در قالب برنامهها و
بودجههاي مصوب بهترتيبي كه در ادامه عنوان كرده است مصرف ميشود.
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اصل  66قانون اساسي در خصوص بخش دولتي بيان ميدارد :بخش دولتي شامل كليهي
صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگاني خارجي و مانند اینهاست كه بهصورت مالكيت عمومي و
در اختيار دولت است .ازاینرو بر مبناي اصل  73قانون اساسي كليهي دریافتهاي حاصل از
فعاليتهاي دولت باید در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود.
در یكي از موارد جزء مزبور در خصوص موارد مصرف حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي
دولتي بيان ميدارد:
 2-2اختصاص  31درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي
بهمنظور فقرزدایي.
در مورد ذكرشده با بيان محل هزینهكرد مشخص براي  31درصد از وجوه حاصل از
واگذاري سهام بنگاههاي دولتي در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب ،اصل عدم تخصيص
نقض شده است .استداللي كه از این جزء از سياستهاي كلي اصل  66ميتوان كرد ،تعيين
تكليف كردن براي درصد معيني از درآمدهاي بنگاههاي دولتي در قالب یک سند باالدستي است
كه با ذكر عبارت «در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب بهترتيبي كه در ادامه عنوان كرده است
مصرف ميشود» ،صالحيت دولت را براي برنامهریزي در مورد همهي درآمدهاي مذكور در
بودجههاي ساالنه محدود در  51درصد كرده است ،چراكه براي  31درصد باقيمانده در این سند
باالدستي از پيش تعيين تكليف شده كه این امر مغایر با منطق اصل عدم تخصيص است.

 .2-2-2سیاستهای کلی برنامههای پنجم و ششم توسعهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی
سياستهاي قوانين برنامهي پنجسالهي توسعه محورهاي مهمي كه باید در قوانين برنامهي
پنجساله لحاظ شود ،مانند امور اقتصادي ،امور فناوري اطالعات و ارتباطات ،امور اجتماعي ،امور
دفاعي و امنيتي ،امور بودجهریزي و امور مالي را تعيين ميكنند (رستمي ،قهوهچيان. 311:1331 ،
بند  22سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعه مصوب  1333/11/21در خصوص ایجاد
صندوق توسعهي ملي با تصویب اساسنامهي آن در مجلس شوراي اسالمي در سال اول
برنامهي پنجم و برنامهریزي براي استفاده از مزیت نسبي نفت و گاز در زنجيرهي صنعتي و
خدماتي و پایيندستي وابسته بدان با رعایت:
واریز ساالنه حداقل  21درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراوردههاي نفتي
به صندوق توسعهي ملي سخن ميگوید.
بخش اعظم درآمدي كه دولت بهدست ميآورد و براي پرداخت هزینههایش از آن استفاده
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ميكند ،از طریق فروش نفت و مالياتها تأمين ميشود .درآمد حاصل از فروش نفت به دو
طریق بهطور مستقيم وارد بودجه ميشود:
 .1درآمد حاصل از فروش نفت خام؛
 .2درآمد حاصل از فروش ارز.
درآمدهاي نفتي همواره نقش پررنگي در بودجهي دولت ،تراز پرداختهاي خارجي و
متغيرهاي پولي كشور داشته است ،بهطوريكه وابستگي اقتصاد ایران به درآمدهاي حاصل از
فروش نفت ،از چالشهاي مهم كشور بوده است (موسوي آزاد كسمایي . 37:1331 ،بهعبارت
دیگر ،درآمدهاي نفتي همواره سهم باالیي از درآمد دولت را به خود اختصاص ميدهد.
براساس الیحهي پيشنهادي برنامهي پنجم توسعه و با توجه به سياستهاي كلي برنامهي پنجم
توسعه و بهمنظور تثبيت نگاه به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز بهمنزلهي منابع و
سرمایههاي زایندهي اقتصادي ،صندوق توسعهي ملي ایجاد شد .تأسيس صندوق مذكور،
صرفنظر از مزایایي همانند تبدیل عواید ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروتهاي ماندگار و
مولد كه ممكن است براي كشور در پي داشته باشد ،مغایر با اصل عدم تخصيص است .در نظر
گرفتن درصد مشخص و از پيشتعيينشدهاي از درآمد حاصل از فروش نفت و فراوردههاي
نفتي براي صندوق توسعهي ملي در بودجههاي ساالنه ناهمسو با اصل عدم تخصيص است.
پس از ایجاد صندوق توسعهي ملي هر ساله در بودجههاي ساالنه  21درصد ( %21از
درآمدهاي نفتي به استناد مادهي  36قانون برنامهي پنجم توسعه و پس از تصویب قانون
برنامهي ششم به استناد جزء  1بند «ب» مادهي  5قانون مزبور سي درصد ( %31از درآمدهاي
مذكور به این صندوق اختصاص ميیابد .در بند  11سياستهاي كلي برنامهي ششم توسعه
(مصوب  1336/16/13سهم صندوق توسعهي ملي را از درآمدهاي نفتي سي درصد ( %31در
نظر گرفته و مقرر كرده است كه حداقل  2واحد درصد ساليانه به درصد مذكور اضافه شود .در

واقع بخشي از سند بودجهي "كل" كشور در قالب بودجهي صندوق توسعه رخ مينماید.

 .3-2-2سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
وضعيت ویژهي اقتصاد سياسي ایران و دشواريهایي كه تحریمهاي گسترده و همهجانبه
بر مدیریت اقتصاد كشور تحميل كرده ،سبب شده تا دانش آكادميک و اندیشههاي اقتصادي
متعارف براي توصيف شرایط و ارائهي راهكارهاي مؤثر براي كنترل محيط اقتصاد كالن و
هدایت مناسب آن كافي نباشد .به بيان دیگر ،آموزههاي شناختهشدهي علم اقتصاد بهدليل بروز
برخي تنگناها در نتيجهي دسترسي نداشتن به ابزارهاي متعارف و روزِ مالي و اقتصادي،
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كارامدي الزم را ندارند (زهابي. 111:1336 ،
رهبري بههنگام ابالغ سياستهاي مذكور بيان ميدارد :ایران اسالمي اگر از الگوي اقتصادي
بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان اقتصاد مقاومتي است ،پيروي كند،
نهتنها بر همهي مشكالت اقتصادي فائق ميآید و دشمن را كه با تحميل جنگ اقتصادي
تمامعيار در برابر این ملت بزرگ صفآرایي كرده ،به شكست و عقبنشيني واميدارد ،بلكه
خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بياطمينانيهاي ناشي از تحوالت خارج از اختيار،
مانند بحرانهاي مالي ،اقتصادي ،سياسي و  ...در آن رو به افزایش است ،با حفظ دستاوردهاي
كشور در زمينههاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و سند
چشمانداز بيستساله ،اقتصاد متكي به دانش و فناوري ،عدالت بنيان ،درونزا و برونگرا ،پویا
و پيشرو را محقق سازد و الگویي الهامبخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد.
در بند  11سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب  1332/11/23بهعنوان یكي از اهداف
سياستهاي مزبور آمده است:
حمایت همهجانبهي هدفمند از صادرات كاالها و خدمات بهتناسب ارزش افزوده و با
خالص ارزآوري مثبت از طریق:
استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز.
تهاتر براساس بند  7مادهي  216قانون مدني یكي از طرق سقوط تعهدات بهشمار ميرود و
در بيان قاعدهي آن مادهي  236قانون مذكور مقرر ميدارد :وقتي دو نفر در مقابل یكدیگر
مدیون باشند بين دیون آنها به یكدیگر...تهاتر حاصل ميشود .به همين دليل به تهاتر به معناي
اخص براساس مادهي  ،237تهاتر قهري گفته ميشود؛ اما در حقوق عمومي و از جمله حقوق
مالي و محاسباتي تهاتر پذیرفته نشده و در اصل ممنوع است (رستمي . 213 :1333 ،ممنوعيت
تهاتر در حقوق مالي دالیلي دارد .دليل اول جنبهي مالي دارد و آن اینكه خزانهداري كل به
دریافتيهاي ناشي از معامالت دولتي ،مالياتها و مانند اینها نيازمند است و با انجام تهاتر
وجه نقد در اختيار خزانه قرار نميگيرد .دليل دوم ماهيت بودجهاي دارد و به دیگر سخن،
مغایرت قاعدهي منع تهاتر یا بودجهي ناخالص از نتایج منطقي اجراي اصل جامعيت یا كامليت
بودجه محسوب ميشود .به موجب اصل مذكور باید كليهي درآمدهاي عمومي عيناً و بدون
هيچ هزینهاي و بهصورت ناخالص در بودجه درج شود و تمام هزینهها نيز دقيقاً طبق اعتبارات
مربوط منظور شود؛ بنابراین هيچ دستگاهي حق ندارد ارقام درآمدها و هزینههاي مربوط به
خود را تهاتر نماید و خالص آن را در بودجه منعكس كند (رستمي . 213:1333 ،دليل سوم را
ميتوان ناه مسویي تهاتر با یكي از اصول اساسي و مهم حقوق عمومي یعني اصل منع اعمالِ
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قدرت عليه دولت دانست كه انحصار ًا قدرت عمومي را در اختيار دارد و حاكميت برتر
محسوب ميشود .بر مبناي این اصل دولت بهعنوان قدرت برتر نباید بهنوعي در برابر
دستگاههاي مختلف بدهكار محسوب شود.
با توجه به مطالب بيانشده ،درميیابيم كه این جزء از بند 11سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي كه اجازهي استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري را براي تسهيل مبادالت در صورت
نياز صادر كرده است ،اقدام به نقض اصل  73قانون اساسي كرده است ،چراكه با تصویب این
بند در واقع صدر اصل  73قانون اساسي را كه بيان ميدارد كليهي دریافتهاي دولت باید به
حساب خزانهداري كل واریز شود ،مورد بيتوجهي قرار داده است .به دیگر سخن ،از صدر بند
مذكورِ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،این نتيجه برداشت ميشود كه هدف از این بند،
همانگونهكه بهصراحت عنوان شده خالص ارزآوري مثبت ،از طریق مواردي كه نام برده است.
حال كه هدف ارزآوري است ،الزم است همانند سایر دریافتهاي دولت ،منابع حاصل از
مبادالت صورتگرفته در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود نه اینكه با استفاده از
سازوكار مبادالت تهاتري ،عمالً وجهي در اختيار خزانه قرار نگيرد .ممكن است این سؤال به
ذهن متبادر شود كه بند مذكور تنها اجازهي استفاده از تهاتر را در صورت نياز صادر كرده
است و مختص به همهي شرایط نيست .براي پاسخ به این پرسش چند استدالل بيان ميشود:
اول اینكه براي عبارت در صورت نياز در این قسمت دقيقاً تعریف و مالک مشخصي بيان
نشده و ممكن است از این اصطالح برداشتهاي جانبدارانه و متفاوتي با توجه به شرایط
گوناگون حاصل شود .بهعبارت دیگر ،ممكن است به دالیل مختلف و با استناد به این جزء از
بند  11سياستهاي مذكور اقدام به استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري شود ،حتي اگر
بهصورت واقعي نيازي وجود نداشته باشد .استدالل دوم را ميتوان اینگونه بيان كرد :اصل 73
قانون اساسي و اصول ناظر بر بودجه كه مستفاد از این اصل هستند ،مانند اصل عدم تخصيص،
اصل جامعيت و اصل تمركز عایدات و نيز قاعدهي منع تهاتر در حقوق عمومي همگي مخالف
با استفادهي قاعدهي تهاتر در هر شرایطياند.
شوراي نگهبان در نظرهاي صادرهي خود در خصوص اصل  73قانون اساسي در مواردي
ایراد تهاتر را صادر كرده است .براي نمونه ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
-

نظر شمارهي  1263مورخ  1351/12/23در خصوص الیحهي مقررات استخدامي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي مصوب  1351/12/13مجلس شوراي اسالمي؛

-

نظر شمارهي  3312مورخ  1351/13/11در خصوص الیحهي نظام مهندسي ساختمان مصوب
 1351/12/22كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسالمي؛
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-

نظر شمارهي  33/31/35522مورخ  1333/12/26و نظر شمارهي  33/31/35532در خصوص
الیحهي بودجهي سال  1333كل كشور ،مصوب  1333/12/26مجلس شوراي اسالمي.
در هر یک از نظرهاي مذكور شوراي نگهبان بهدليل عدم پيشبيني واریز وجوه دریافتي به

خزانه و هزینه كردن آن طبق اعتبارات مصوب ،اعالم مغایرت با اصل  73قانون اساسي كرده
است .در برخي موارد ،شوراي نگهبان مصوبات مختلفي را كه ناظر بر تهاتر قانوني مطالبات و
بدهيهاي دولت بوده ،تأیيد كرده است كه از جمله جدیدترین آنها ميتوان به مواد مختلف
قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  1336/12/11مجلس
شوراي اسالمي بهخصوص مادهي  2آن اشاره كرد .آنچنانكه برخي صاحبنظران نيز در
خصوص مادهي مزبور بيان ميدارند كه بهدليل مشخص نبودن حجم بدهي شركتهاي دولتي
به اشخاص حقوقي غيردولتي ،آثار بودجهاي كه انتقال این تعهدات به دولت در بودجهي
دولت خواهد داشت ،قابل ارزیابي نيست .ميتوان پيشبيني كرد كه این انتقال دین سبب
كاهش درآمدهاي دولت شود ،زیرا طلبي را كه دولت ميتوانست از اشخاص حقوقي غيردولتي
مطالبه كند ،باید از شركت دولتي مطالبه كند كه با توجه به وضعيت بودجهاي شركتهاي
دولتي در وصول این مبالغ تردید وجود دارد (عبداللهي و دیگران. 17:1333 ،

نتيجهگيري
با عنایت به مهمترین اصول ناظر بر بودجه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،این
نتيجه حاصل شد كه اصول مذكور مؤید اصل عدم تخصيصاند .به دیگر سخن ،اصل عدم
تخصيص نتيجهي منطقي اجراي اصول  72و  73قانون اساسي است .هر یک از اصول مذكور
بهنوعي این اصل را مورد توجه و تأیيد قرار دادهاند .اصل  72بهصورت ضمني و غيرمستقيم و
اصل  73بهصراحت اصل عدم تخصيص را پذیرفتهاند .اصل  73قانون اساسي اشارهاي به پذیرش
موارد استثنا براي نقض این اصل نكرده است .ازاینرو اصل عدم تخصيص هم بهعنوان اصلي كه
نتيجهي منطقيِ این اصل است ،هيچگونه استثنایي را نميپذیرد .پيشنهاد ميشود قوانين و مقررات
ناظر بر بودجه همگي در راستاي اصول مذكور و منطبق با هدف از تعبيهي این اصول تهيه و
تنظيم شوند و به تصویب برسند .از سوي دیگر ،انتظار ميرود كه رئيسجمهور بهعنوان رئيس
دولت بههنگام تهيهي الیحهي بودجه ،قانون اساسي را بهعنوان مالک خود براي تنظيم سند
مذكور در نظر بگيرد و براساس مسئوليتي كه به موجب اصل  113قانون اساسي بهعنوان مجري
قانون اساسي بر عهدهي وي گذاشته شده ،دقت و توجه بيشتري در زمينهي مطابقت مهمترین
سند مالي كشور با اصول مالي و اقتصادي قانون اساسي قبل از تأیيد آن داشته باشد.
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از آنجا كه سياستهاي كلي نظام بهعنوان اسناد باالدستي جایگاه و اهميت درخور توجهي
در نظام حقوق اساسي ایران دارند ،چراكه رهبري نظام با تصویب آنها ،ماهيت و جهتگيري
قوانين و نيازهایي را كه براي هدایت جامعه وجود دارد ،معين ميكند ،ازاینرو الزمهي دستيابي
به این مهم منطبق بودن آنها در چارچوب قانون اساسي است .از سوي دیگر ،از آنجا كه
قوانين و مقررات مختلفي به استناد این سياستها به تصویب ميرسند و نيز شوراي نگهبان به
استناد سياستهاي مزبور ،نظرهاي متعددي را صادر ميكند ،الزم است كه كامالً همسو با
اصول قانون اساسي به تصویب برسند .با این حال شاهد نقض اصل  73قانون اساسي و اصل
عدم تخصيص در برخي از سياستهاي كلي نظام هستيم .انتظار ميرود شوراي نگهبان
بههنگام انطباق مصوبات مجلس با اصل  73قانون اساسي به فلسفه و هدف از تصویب این
اصل بيشتر توجه كند و از تصویب قوانين و مقررات غيرمنطبق با این اصل مهم جلوگيري
بهعمل آورد.
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یادداشتها
.3

مادهي  32قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين :عبارت «و دولت موظف
است حداكثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصي را حذف نماید» از قسمت اخير مادهي
 16قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1311/1/1حذف ميشود.

.0

مادهي  5مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام :رئيس مجلس شوراي اسالمي موظف
است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در مجلس ،نسخهاي از آنها را براي اطالع مجلس ارسال نماید.
همزمان با بررسي طرحها و لوایح بهخصوص قانون برنامه ،قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس
شوراي اسالمي ،كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سياستهاي
كلي مصوب بررسي مينماید .كميسيون نظارت مواردي را كه مغایر یا غيرمنطبق (حسب مورد با
سياستهاي كلي ميبيند به شوراي مجمع گزارش مينماید .درصورتيكه مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق
را پذیرفت ،نمایندگان مجمع مورد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد را در كميسيون ذيربط مجلس
مطرح ميكنند و نهایتاً اگر در مصوبهي نهایي مجلس مغایرت و عدم انطباق باقي ماند ،شوراي نگهبان
مطابق اختيارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمالنظر مينماید.
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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 descriptiveanalytic 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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