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 چكیده
به  تیدولت در زمان جنگ داشته و با عنا کارآمدیدر  یاریبس تیبودجه جنگ اهم

رسد. می به نظر یضرور حوزه نیپژوهش در ا، یجنگ احتمال زیحوزه و ن نیاهای یآشفتگ

و منطق  یحقوق هیو قائم بر منطق قواعد ثانو دهیچیپ، حاکم بر بودجه جنگ ینظام حقوق

 نی. هدف اردیگمی شکل یحقوق هیقواعد اول یبر مبنا صلحقواعد مربوط به بودجه در زمان 

بودجه  مطلوب یاصالح نظام حقوق منظوربه یشنهاداتیپ ارائه جهیو در نت یسامانده، مقاله

بودجه جنگ از شمول قواعد ، قیتحق نیاهای افتهیباشد. بر اساس می در زمان جنگ

و  ستیحوزه ن نیو مدون در ا قلمست یوجود نظام حقوق یناف نیخارج بوده اما ا یعموم

، وجود عنصر اضطرار لیبه دل یبودجه جنگ از شمول قواعد عموم یخروج نظام حقوق

 نیا یدستاوردهاترین است. از مهم تربزرگخطر و ضرر  و دفع ییاستثنا تیوضع جادیا

رسد می بوده و به نظر یجنگ از مفهوم قراردادها و مخارج یحقوق فیتعر ارائه قیتحق

در  گذاری، قانونبودجه جنگ مربوط به نیو اصالح قوان حیو تنق یمشکالت حقوق ییناساش

 یبودجه الزم برا نییو تعمشمول بودجه جنگ  قیمصاد نییتع، موارد مسکوت و مبهم

 حوزه گردد. نیدر ا شتریب کارآمدیتواند موجب می یبودجه دفاع

 طیشرا، یقانون محاسبات عموم، اعتبارات خارج از شمول، بودجه جنگ ها:کلیدواژه

 نهیهز، العادهفوق
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 مقدمه

از حقوق عمومی به  ایشاخه عنوانبهحقوق مالیه عمومی ، از دیدگاه حقوقی

 عمومی و بودجه دولت گفتههای قواعد حقوقی حاکم بر درآمدها و هزینهمجموعه 

بردند. می ( نیز نامFinancial lawاز آن تحت عنوان حقوق مالی ) که شودیم

و ها قواعد مربوط به وضع مالیات، ( از نظر دکتر کاتوزیان11، 1932، )رستمی

ند و همچنین مقررات ناظر توانند از افراد مطالبه کنمی دولت مأمورانعوارضی که 

گویند می و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه عمومی بر بودجه عمومی

( و جعفری لنگرودی حقوق مالیه عمومی را مجموعه اسباب و 31، 1931، )کاتوزیان

اشخاص حقوقی های وسایل و طرق فنی و عمومی و حقوقی مربوط به امور فعالیت

 (109، 1932، گرودیلن حقوق عمومی است. )جعفری

موضوعات حقوق مالیه عمومی به شمار ترین از مهم 1اعتبارات خارج از شمول

از اهمیت مؤثر، شود که زمان و اقدام اجرایی می آمده و هنگامی بدان استناد

و ها برخوردار باشد. مجموعه اعتبارت این حوزه و صالحیت هاآندر  یاژهیو

دهند که می قی حاکم بر بودجه جنگ را تشکیلنظام حقو، تشریفات مندرج در آن

توجه بدان اهمیت بسیاری در کارآمد نمودن دولت در زمان جنگ دارد. از آنجایی 

 کرده ومی که جنگ همواره به دالیل متعدد سیاسی و تاریخی کشورمان را تهدید

، بسیاری قوام این حوزه را متزلزل نموده استهای کند و از سوی دیگر آشفتگیمی

یابد. مطالعه منابع و می ضرورت مطالعه حقوقی در حوزه یادشده اهمیت بیشتری

تواند در بسط می جنگیهای مبانی حقوقی بودجه جنگ و تحلیل اعتبارات و هزینه

 بر حاکم حقوقی ابعاد خصوص نظری و بهبود حکمرانی نقش مهمی داشته باشد. در

 و مدیریتی، اقتصادی ابعاد در چه اگر. است شده گفته سخن کم بسیار جنگ بودجه

 میدانینم هنوز اما شده گفته سخن جنگ بودجه خصوص در بیش و کم راهبردی

آن را ، در خصوص ماهیت جنگ یپردازهینظر. طلبدمی را یابودجه نوع چه جنگ

در آن  یزیربرنامهنماید و تنها ساختن یک مفهوم عینی است که می برای ما عینی

حاکم بر بودجه جنگ را  یکه نظام حقوق یدر صورتکند. یخصوص را ممکن م

 یاجرا، بودجه بیتصو، یزیرو مقررات مربوط در خصوص بودجه نیعبارت از قوان

مربوط به جنگ  یهامراجع و مقام زیآن و ن ینظارت بر اجرا، بودجه یسند حقوق

که فقدان بل، نشده دهیشیندخصوص ا نیکه نه تنها در ا میاذعان کن دیبا، میبدان

 نییابهام در آ، پراکنده و متعارض یحقوقضوابط ، و مقررات جامع و مشخص نیقوان

را در این میان  یاآشفتهوضعیت  هاآنو به روز نبودن دخل و خرج  فاتیو تشر

ایجاد کرده است. تالش این مقاله بر آن است تا ضمن فتح باب علمی جدیدی در 

 بودجه جنگ داشته باشد.نگاه تحلیلی و حقوقی به ، این خصوص
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شود که بین می طوالنی گفته غالباًمسلحانه و ، جنگ به درگیری سازمان یافته

گسیختگی ، دیگر انجام شده و با خشونت شدید یهاگروهیا ها ملت، هادولت

( از آنجایی که 5، 1939، اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیادی همراه است. )سائلی

توان آن واقعی و گسترده بین جوامع سیاسی است می، هجنگ یک درگیری مسلحان

یافته و در معانی  یترگستردهابعاد ، امروزه جنگ 2.نیز دانست را خشونت سیاسی

شود. جنگ داخلی علیه قدرت مرکزی و جنگ می فهم یادهیتنمختلف و درهم 

وجهه ، داخلیهای گیرد. از سوی دیگر جنگمی المللی برای بقاء شکلبین

. اندکردهنیز به داخل کشورها سرایت  یالمللنیبهای یافته و جنگ یالمللنیب

 (133، 1931، )فلسفی

، این تحقیق متعاقب کشف و اثبات وجود بودجه جنگ ترین سؤالاساسی

استخراج منابع و مبانی آن است. پس از کشف مبانی و منابع حاکم در این خصوص 

 در مالی روابط بر حاکم قانونی تشریفاتکه ایجاد خواهد شد آن است که  سؤالی

ضمن مطالعه ، فوق سؤاالتکند؟ برای پاسخ به می پیدا سرنوشتی چه جنگ زمان

مبنای اعتبارات و ، و اعتباراتها ماهیت حقوقی هزینه، قوانین و مقررات مرتبط

قراردادها و نظارت بر بودجه جنگ ، حقوقی های، مؤلفهدایره استثناپذیری، هاهزینه

عمومی به  بودجه بر جنگی شرایط تأثیررا تبیین و در نهایت ضمن بررسی 

 پیشنهاد خواهیم پرداخت. ارائهو  گیرینتیجهو  یبندجمع

 

 منابع حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران

عراق بود که هشت  و ایران جنگ، ایران مؤخر مدت طوالنی جنگ ترینمهم

 این جنگ طی دولت خرج و دخل و مومیع مالیه سال به طول انجامید. مطالعه

تجربه تاریخی  .رساند یاری جنگ تحلیل ماهیت حقوقی بودجه را در ما تواندمی

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ بر محور ، حاکی از آن است که در این مدت

تصمیمات مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران بنا شد. در این خصوص شاهد سه 

 حقوقی حاکم بر بودجه جنگ هستیم: مقطع مشخص در نظام

( قانون محاسبات عمومی مصوب 16( ماده )2مقطع اول بیانگر حاکمیت تبصره ) -1

 و مهم حوادث به مربوط مخارج»داشت: می بود. تبصره یادشده مقرر 1913

 و گیرهمه های، بیماریسیل، زلزله، سوزیآتش، جنگ قبیل از مملکتی ناگهانی

 شمول از گردد اعالم ملی ضرورت عنوانبه همایونفرمان  به که مواردی سایر

 ئتیه تصویب به که بود خواهد خاصی مقررات تابع و مستثنی قانون این

 تقدیم ملی شورای مجلس جلسه اولین در باید امر گزارش و رسدمی وزیران

تبصره یادشده  نامهنییآاین مقطع به دو بخش قبل و بعد از تصویب « .گردد
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به  1919اجرای این تبصره در بیست و سوم خرداد  نامهنییآشود. می تقسیم

تصویب هیئت وزیران رسید و تا آن زمان هیئت وزیران بر اساس مقتضیات در 

بر مستثنی بودن آن از  دیتأکخود ضمن اشاره به این تبصره و  یهانامهبیتصو

تصمیمات مالی  یا سایر 9مقرراتی برای اختصاص اعتبار، شمول قانون محاسبات

و یا سایر  1کرد و مرجع صالح را برای امضای اسناد یا تسجیلمی خود تعیین

 کرد.می مشخص، مراحل اجرای بودجه

 از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه حکومت قانون، مقطع دوم -2

 هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت

( قانون 15( و )3)های و نیز تبصره 5آن اجرایی نامه، آیین1/11/1911 مصوب

 به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه باشد. بر اساس قانونمی 1911بودجه 

 دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت از قانون موجب

ابع از شمول قانون یادشده مستثنی و ت جنگی 1هایهزینه، هستند مستثنی

 لهیوسنیبدگردیدند و  1911 سال بودجه ( قانون15) و (3)های تبصره

 1911( قانون بودجه 15دائمی گردید. بند )الف( تبصره )، یاد شدههای تبصره

 تقویت به مربوط اعتبارات مصرف»نماید می کل کشور در این خصوص مقرر

 خریدار ولویتا رعایت ایران با اسالمی جمهوری مسلح نیروهای دفاعی بنیه

 خارجیهای بازپرداخت وام همچنین( شده تمام متیبه ق) دفاع صنایع سازمان

دولتی  معامالت نامهآیین و عمومی محاسبات قانون شمول از دفاع وزارت

به  بنا که بود خواهد اینامهآیین تابع قانون این مفاد رعایت با و بوده مستثنی

 وزارت موافقت و اسالمی انقالب اسدارانپ سپاه وزارت و دفاع وزارت پیشنهاد

بر این اساس « .رسید خواهد هیئت وزیران تصویب به دارایی وامور اقتصادی 

جنگی عالوه بر های مقرر شد صالحیت وضع قواعد حقوقی مربوط به هزینه

باقی « مقررات»همچنان ذیل ، 1911( قانون بودجه سال 15( و )3)های تبصره

این حوزه باشد. این  گذارسیاستاصلی جنگ و  گرتیهدابماند و هیئت دولت 

دوره حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران ترین توان مهممی دوران را

 )تاکنون( بنامیم.

آغاز  1911( قانون محاسبات عمومی 36مقطع سوم همزمان با تصویب ماده ) -9

 مملکتی اگهانین و مهم حوادث به مربوط مخارج مورد در، مادهشد. مطابق این 

 هایبیماری و گیرهمه های، بیماریسیل، زلزله، سوزیآتش، جنگ قبیل از

 فرمان به که مشابه موارد همچنین و اقتصادی حصر، فوق حوادث به مربوط

، اعالم گردد مملکتی یا و اسالمیهای ضرورت عنوانبه رهبری شورای یا رهبر

، مربوطهای هزینه و نیست لزامیا قانون محاسبات عمومی کشور مقررات رعایت



 461 / رانیدر ا یجنگ طیمناسب حاکم بر بودجه در شرا ینظام حقوق 

ل
او

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

ل/ 
او

يز
پاي

 
59

31
 

 قانون شمول از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون تابع

 .باشندمی، هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات

 سال ن نهاد در هشتای ویژه ینیآفرنقشمصوبات هیئت وزیران حکایت از 

س صالحیت کلی مندرج در اصل یکصد و سی و بر اسا جنگ داشت. هیئت وزیران

در  1913( قانون محاسبات عمومی 16( ماده )2هشتم قانون اساسی و تبصره )

کرد. این احکام بیانگر کمیت و می گیریتصمیمخصوص چگونگی تخصیص اعتبار 

چگونگی )کیفیت( تخصیص و خرج اعتبارات یادشده بود. بر این اساس پس از 

رات جنگی که توسط مجلس شورای اسالمی و در قالب بودجه تعیین میزان اعتبا

هیئت وزیران حسب مورد کمیت و کیفیت این اعتبارات ، گردیدمی سنواتی تعیین

نمود. مطالعه این مصوبات نشانگر آن است که تمامی مصوبات دولت در می را تعیین

 ماده( 2) تبصره از شدن مستثنی -1این خصوص حاوی احکامی به شرح ذیل بود: 

 هر سهم تعیین -2، شده تعیین و تبعیت از مقررات 1913 محاسبات قانون (16)

، تشخیص تیمسؤولتعیین  -9، استان )در صورت کلی بودن اعتبار اختصاص یافته(

 .عملکرد گزارش نحوه -5هزینه و  اسناد چگونگی امضای -1، تسجیل و تعهد

تبارات جنگی شامل همچنین مصوبات هیئت وزیران در خصوص اختصاص اع

میزان ( 1، قانونی استناد( 9، دهنده پیشنهاد( 2، جلسه تاریخ( 1عناصر ذیل بود: 

 فراهم و تهیه دلیل به تخصیص که منظوری یا و دلیل( 5، یافته تخصیص مبلغ

 که سازمانی وظایف( 6پرداخت و  مرجع( 3، دریافت مرجع( 1، شده انجام آن آوری

 مجلس به ذیصالح مراجع به سازمانی گزارش ژهیوبه) شده واریز وی حساببه اعتبار

 (.یریوزنخست یا بودجه و برنامه سازمان یا

با عنایت به قوانین و مقررات مربوط منابع حقوقی حاکم بر بودجه جنگ 

 عبارتند از:

هفتاد و ، پنجاه و چهارم، پنجاه و سوم، قانون اساسی )اصول چهل و چهارم -1

یکصد و هفتاد و چهارم و یکصد و ، یکصد و سی و هشتم، یکصد و دهم، هفتم

 هفتاد و ششم(

بند ، (53)، (36مواد ) ژهیوبه 1911قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  -2 

 (101تبصره ماده )، (61بند )ج( ماده )، (61)ح( ماده )

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون  -9

مومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب محاسبات ع

 اجرایی آن نامهآیینو  1911

 قوانین بودجه سنواتی -1

 1911( قانون بودجه سال 15( و )3دائمی )های تبصره -5
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 کل کشور 1911( قانون بودجه سال 15بند )الف( تبصره ) نامهنیآئ -1

 کل کشور 1911سال ( قانون بودجه 15بند )د( تبصره ) نامهنیآئ -3

 کل کشور 1911( قانون بودجه سال 3( تبصره )2اجرایی بند ) نامهنیآئ -6

 

 جنگیهای مبنای هزینه

عمومی و مصارف بودجه به موجب دالیل و موازین مشخصی های کلیه هزینه

کند. یکی از می را توجیهها چرایی وجود آن هزینه اصوالًشوند که می تعریف

( قانون 11( و )10)، (3)، (6موضوع مواد )، وظایف دولتها، لفهمؤترین این مهم

امور »مدیریت خدمات کشوری است. بر این اساس وظایف دولت در چهار عنوان 

امور »و « امور زیربنایی»، «خدماتی و فرهنگی، اجتماعی امور»، «حاکمیتی

های زینهمبنای ه، شود. با عنایت به مواد مذکورخالصه می« اقتصادی یا تصدی

 مواردی هستند که 3است. امور حاکمیتیها انجام وظایف حاکمیتی دولت، جنگی

، محدودیت بدون منافعشان شود ومی کشور حاکمیت و اقتدار موجب هاآن تحقق

 محدودیت موجب خدمات نوع این از مندیبهره و شده جامعه اقشار همه شامل

 ارتند از:نخواهد شد. این امور عب دیگران استفاده برای

، اجتماعی، اقتصادیهای بخش در نظارت و ریزیبرنامهگذاری، سیاست -الف

 -ج، درآمد توزیع باز و اجتماعی تأمین و عدالت برقراری -ب، و سیاسی فرهنگی

 -د، مردم حقوق تضییع و انحصار از جلوگیری و رقابت برای سالم فضای ایجاد

 و فقر رفع و کشور توسعه و رشد ایبر الزمهای مزیت و هازمینه فراهم نمودن

 -و قضائی امور اداره و امنیت و نظم استقرار، ثبتی امورگذاری، قانون -هـ، بیکاری

، اخالق ترویج -ز، ملی دفاع و دفاعی ایجاد آمادگی و کشور ارضی تمامیت حفظ

، داخلی امور اداره -ح، اسالمی، ایرانی هویت از صیانت و اسالمی مبانی و فرهنگ

 حفاظت و زیستمحیط حفظ -ط، خارجی روابط و کار روابط تنظیم، عمومی لیهما

 و ملی اطالعات و آمار، بنیادی تحقیقات -ی، فرهنگی میراث و طبیعی منابع از

 و کنترل، عمومی آموزش و بهداشت ارتقاء -ک، کشور فرکانس فضای مدیریت

 و طبیعی حوادث ثراتا کاهش و مقابله، واگیرهای آفت وها بیماری از پیشگیری

 قانون این( 11و )( 10)، (3)مواد  در مندرج امور از بخشی -ل، عمومیهای بحران

 توسط آن انجام که اساسی قانون امسی و نهم و بیست اصول در مذکور موارد نظیر

هیئت  تائید با غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و تعاونی و خصوصی بخش

 مصوب کلیهای سیاست رعایت با که مواردی سایر-اشد و مبنمی پذیرامکان وزیران

 قرار امور این جزء عادی قوانین در اساسی قانون موجببه رهبری معظم مقام

 .گیردمی
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با عنایت به آنچه ذکر شد ماهیت جنگ )فارغ از اینکه چه رویکردی بدان داشته 

 ویژهبهدهای یاد شده بن بنا برباشیم( وظایفی را برای دولت ایجاد خواهد کرد که 

ناگزیر از جنس ، ( قانون مدیریت و خدمات کشوری6)و( و )ک( ماده )، بندهای )ه(

 توان گفت:می حاکمیتی خواهد بود. بر این اساس در خصوص بودجه جنگ

لذا ، مندرج در بودجه جنگ نمایانگر وظایف ذاتی دولت بودههای هزینه -1

. شوندنمی سازیخصوصییف مشمول مربوط و مجریان این وظاهای دستگاه

کلی اصل چهل و چهارم های ( قانون اجرای سیاست2( ماده )9مطابق بند )

( مرتبط با 9مشمول گروه )های و شرکت مؤسساتهای فعالیت، قانون اساسی

انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی ، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی

مالکیت در گذاری، سرمایهذاری بوده و کل نیروهای مسلح غیر قابل واگ

 در اختیار دولت است. منحصراًمربوط های و بنگاهها فعالیت

در صالحیت مجلس شورای اسالمی  هاآنو تعیین بودجه برای ها تعریف هزینه -2

است. هیئت وزیران به موجب قوانین موضوعه و نیز استناد به اصل یکصد و سی 

در حدود قوانین  هاآناند در خصوص اجرایی شدن تومی و هشتم قانون اساسی

به وضع مقررات بپردازد. نظارت بر حسن اجرای اعتبارات یادشده مانند سایر 

 حاکمیتی خواهد بود.های هزینه

تواند مربوط می نظامی )که بخشی از آنهای تمامی اعتبارات مربوط به دستگاه -9

غیر سری بودجه یادشده باید به جنگ باشد( سری نیست. بر این اساس قسمت 

( 53در بودجه عمومی منظور گردد و بخش سری بودجه یادشده تابع ماده )

بنابراین منظور کردن ؛ خواهد بود 1911قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

های دستگاه و اطالعات وزارت مورد در جز کشور کل بودجه در سری اعتبارات

 تصویب به عنوان این تحت که اعتباراتی فمصر .است ممنوع انتظامی و نظامی

 با اطالعات وزارت مورد در و نیست قوانین سایر و قانون این مقررات تابع برسد

های دستگاه مورد در و اطالعات وزیر طرف از حواله صدور و وزیرنخست موافقت

 مربوط وزیر طرف از حواله صدور و دفاع عالی شورای تأیید با انتظامی و نظامی

 هزینه به دفاع عالی شورای و وزیرنخست مصرف گواهی با ترتیب به و رداختپ

 شش ماه ظرف حداکثر باید هاهزینه قبیل این گزارش .گرددمی منظور قطعی

 .شود تقدیم اسالمی شورای مجلس به وزیرنخست طریق از

بر کند. می اولویت پیدا یرجنگیغهای جنگی بر هزینههای در زمان جنگ هزینه -1

 هاوزارتخانه کلیه، 1911( قانون بودجه 3( تبصره )1اساس جزء )د( بند )

 را آن شورا مصوبهای طرح دفاع عالی شورای درخواست صورت در اندمکلف
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قرار  جنگی عملیات اختیار در را خود تجهیزات و افراد داده و قرار اولویت در

 دهند.

گردد و ذیل عنوان می ذکر مستقل صورتبهبودجه جنگ در بودجه سنواتی  -5

و ممکن است بخشی از  ردیگینممربوط قرار های بودجه نظامی و سایر دستگاه

درمان و ، بهداشت، کشور، دفاعهای بودجه جنگ مربوط به وزارتخانه

مربوط باشد. با های پزشکی یا راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای آموزش

بودجه جنگ مرتبط با سایر ، مومی کشور( قانون محاسبات ع53عنایت به ماده )

باید در بودجه  ضرورتاًسری باشد و  تواندینموزارت دفاع(  جزبه)ها وزارتخانه

 ذکر شود.

 

 قلمرو استثناپذیری بودجه جنگ

بسیار کلی و ، عناوین مورد استفاده در قوانین و مقررات مربوط به بودجه جنگ

شود این است که می این میان مطرح مهمی که در سؤال. اندرفتهمبهم به کار 

مندرج ذیل عنوان جنگ که از شمول قوانین عام مالی و محاسباتی های هزینه

بخشی  1910( قانون بودجه 3شوند؟ تبصره )می شامل چه مواردی، اندشدهخارج 

نیروهای مسلح های نیازمندی تأمینرا عنوان کرده است. بر این اساس  هاآناز 

زدگان و های جنگهزینه، های نفتیخرید فرآورده، ایران جمهوری اسالمی

. نیم اندشدهناشی از جنگ قلمداد های مناطق جنگی از جمله هزینه 6بازسازی

نگاهی به قوانین و مقررات مربوط بیانگر آن است که عناوین ذیل نیز در قوانین و 

 :اندرفتهجنگی بکار های مقررات مربوط تحت عنوان هزینه

 تأمین -2، یه وسایل جنگی مثل خرید وسایل و تجهیزات نظامیته -1

بازسازی مناطق جنگی و  -1، نظامیهای عملیات-9، نیروهای مسلحهای نیازمندی

مادی های نیازمندی تأمین-5، ناشی از جنگ در اماکن عمومی و نظامیهای خرابی

-1، (انیامرنظیغ) زدگانجنگو معنوی مهاجرین جنگی و آوارگان و امداد به 

هزینه پرسنل نیروی نظامی و حقوق و  -3، مربوط به اسرای جنگیهای هزینه

 -10، هاو پناهگاه غیرعاملپدافند  -3، حراست از مرزها-6، مزایای رزمندگان

 تبلیغات جنگ -11تحقیقاتی در خصوص جنگ و های هزینه

یان ب هاآنو هدف از استخراج  اندتمثیلیعناوین فوق حصری نبوده و 

در قوانین و مقررات مربوط بود. مطابق قانون محاسبات « جنگ»گستردگی موضوع 

 محاسبات در خصوص مخارج قانون مقررات رعایت 1911عمومی کشور مصوب 

توان حکم به خروج تمام عناوین می نیست. بر این اساس آیا به جنگ الزامی مربوط

د؟ بر این اساس آیا کلیه یادشده از شمول نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ دا
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؟ در صورتی که اندشدهعناوین استخراجی فوق از شمول قانون محاسبات خارج 

حجم وسیعی از اعتبارات اختصاص  ، ضرورتاًتفسیر موسع از این قاعده داشته باشیم

های خارج از شمول قلمداد خواهند شد اما با عنایت به مستثنی بودن هزینه، یافته

صحیح به نظر ، تفسیر موسع، از شمول قانون محاسبات هاآنجنگی و خروج 

به  صراحتاً گذارقانونیابد که می . البته این موضوع هنگامی موضوعیترسدنمی

منتفی است.  ، منطقاًفوق سؤالطرح ، چنین امری تصریح نکند و در صورت تصریح

اغراض ، هدف از خروج قوانین و مقررات جنگی از دایره عام مالی و محاسباتی

مقتضای رسیدگی ، مدیریتی و اجرایی است و اضطراری بودن موضوعات یادشده

عادی و طی تشریفات مقرر را ندارند. با این وجود اگر موضوعات مرتبط به جنگ در 

 هاآنخروج ، زمان جنگ به لحاظ عادی و با طی تشریفات عمومی قابل تصور باشد

 النی و حقوقی الزم را نخواهد داشت.توجیه عق، از شمول قوانین و مقررات عمومی

( قانون محاسبات 36تعیین و تکلیف در خصوص بودجه جنگ بر مبنای ماده )

 رعایت از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه عمومی کشور به قانون

ارجاع شده ، هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون

اعتبارات مربوط به جنگ با رعایت تبصره ، واحده قانون یادشدهاست. مطابق ماده 

های شود. از این رو موضوع هزینهمی هزینه 1911( قانون بودجه سال 15( و )3)

عملیات ، یادشده خواهد بود. اقالم دفاعیهای جنگی منحصر در موضوعات تبصره

مربوط به بازسازی و اعتبار عمرانی ، عملیاتی العادهفوقپرداخت ، هامهندسی جبهه

که در اثر آتش و اشغال دشمن یا توسط ضد انقالب  تأسیساتیابنیه و ، نوسازی

که برای بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده  هایی، طرحدچار خسارت گردیده

، جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زدههای هزینه، الزم است

 موضوع اعتبارات مندرج در بودجه جنگ، فاعیاحداث پناهگاه و تقویت بنیه د

عادی  صورتبهبایست می سایر موارد، باشند و انحصاری بوده و مطابق قانونمی

هزینه گردد مگر اینکه قانون بودجه مربوط تشریفات دیگری را ذکر کرده باشد که 

در این صورت نیز نکته فوق و تفسیر مضیق از موضوع همچنان جاری است. بر این 

( قانون بودجه 15( و )3اساس موضوعات مربوط به بودجه جنگ منحصر در مواد )

( 15از شمول تبصره ) تروسیع( 3خواهند بود و البته قلمرو تبصره ) 1911سال 

 تعریف شده است.
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 حقوقی اعتبارات جنگی هایمؤلفه

و  با رعایت قوانین و مقررات حاکم مجاز است، هزینه اعتبارات قانونی در بودجه

در غیر این صورت تخلف و در بسیاری از موارد جرم انگاری شده است. این اصل را 

بر این ، بود اعتنایبمورد توجه قرار نداد و بدان  تواننمیحتی در شرایط جنگی نیز 

 همانند بودجه زمان صلح دارای رکن قانونی است.اساس بودجه جنگ 

شمول قانون محاسبات  مستثنی شدن آن از، ویژگی بودجه جنگترین مهم

 عمومی کشور است. این محدوده استثنایی تنها قانون محاسبات عمومی را در بر

از این رو چنانچه در قوانین دیگر  3.شودینمگیرد و شامل سایر قوانین و مقررات می

 هاآنباید مطابق ، شود ینیبشیپتشریفاتی برای هزینه اعتبارات مربوط به جنگ 

تواند قانون بودجه باشد( استثنای دیگری می )که مؤخرکه قانون عمل کرد مگر این

 موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه وضع کرده باشد. متن ماده واحده قانون

 مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت از قانون

 10این ادعاست. دیمؤهستند نیز 

ظام گزارش دهی مضاعف مربوط به هزینه بودجه جنگ نهای از دیگر ویژگی

جنگ اشاره شد. هیئت های باشد که در بخش نظارت بر هزینهمی اعتبارات جنگی

توانند می کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و شورای عالی دفاع )امنیت(، وزیران

بینی نیازمند پیش، مضاعفهای باشند. گزارشها مرجع اخذ و استماع این گزارش

 ارائهلزومی به ، ا قوانین و مقررات مربوط ضرورت آن را متذکر نشونداست و ت

 شود.می گزارش نبوده و مطابق قواعد عمومی عمل

، انددهیگردجنگی از شمول قانون محاسبات خارج های با عنایت به اینکه هزینه

چگونگی هزینه کرد اعتبارات جنگی در ، اجرای بودجه منظوربهضروری است که 

 ینیبشیپسنواتی بودجه ذکر گردد. نحوه مصرف این اعتبارات یا به موجب قوانین 

شود و یا جزییات و نحوه هزینه این اعتبارات می قانون توسط هیئت وزیران تعیین

تعیین و تکلیف تشریفات یادشده ، شود و در هر دو صورتمی در قانون مشخص

تسجیل از  و تعهد انجام، تشخیص مسؤولیتبرای هزینه این اعتبارات الزامی است. 

به عهده باالترین مقام اجرایی دستگاهی  معموالً. مسئولیت امور یادشده اندجملهآن 

گیرد. با عنایت به قوانین و می قرار، که اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است

رسد با توجه به می به نظر، مقررات حاکم طی هشت سال جنگ ایران و عراق

ها برخورد با قانون شکنی، نمایدمی قتصادی که شرایط جنگ ایجاداهای سختگیری

کند و در این خصوص همکاری بیشتر قوه قضاییه و می ضرورت بیشتری پیدا

مانند سازمان تعزیرات با دولت در وضع ضمانت اجراهای برخورد با  ییهاسازمان

 11د.شومی دولت در زمان جنگ بیشتر یهایگذاراستیسافراد متخلف از 
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همچنین تجربه تاریخی حکایت از آن داشت که شرایط جنگی باعث تمرکز 

گردد. برای مثال هیئت وزیران می وظایف اجرایی مربوط به جنگ در نهادهای واحد

که هر « رسیدگی به امور معلولین»و « بازسازی»موارد مربوط به  1911در سال 

نهادهای واحد واگذار نمود.  در اختیار نهادهای متعدد بود را به هاآنکدام از 

مرجع  ترینباال جنگ زده مناطق نوسازی و بازسازی عالی چنانچه شورای

 انقالب شهید بنیاد جنگ زده و به مناطق نوسازی و بازسازی امر در گیریتصمیم

 از اعم تحمیلی جنگ ناشی جانبازان و معلولین متصدی رسیدگی به امور اسالمی

 و تحمیلی جنگ هایجبهه از پشتیبانی منظوربهسال و  شد. در همان سپاه و ارتش

ایجاد تمرکز و  منظوربه ایویژه کمیسیون، تدارکات و امکانات تهیه در تسریع

 و راه -بهداری -ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه -ملی دفاع وزرای از مرکب

 شد. تشکیل بازرگانی -تلفن و تلگراف و پست -ترابری

ناپذیری آن است. بر این اساس به  بینیپیشبودجه جنگ های از دیگر ویژگی

بودجه جنگ و تا حدی ، که کشور در اثر جنگ خواهد داشت هاییهزینهدلیل 

شود. چنین خصوصیتی در حقوق در دو می بینیپیشغیر قابل ، بودجه عمومی

چند در تصویب بودجه و  تأخیرگردد و یا با می قالب متمم یا اصالح بودجه ظاهر

 دوازدهم شدن آن مواجه خواهد شد.

 

 جنگیهای نظارت بر هزینه

شود. گروهی می مختلفی انجامهای از دیدگاه حقوقی نظارت بر بودجه به شیوه

دیدگاه دیگری نظارت  12.اندکردهو بعد از خرج تقسیم  ضمن، آن را به نظارت قبل

، اداریهای بر نظارتمربوط به حکمرانی ناظر های بر بودجه را مانند سایر بخش

هر دو دیدگاه ، ( با این وجود233، 1939، )رستمی دانند.می قضایی و پارلمانی

نهاد ناظر است. قانون ، حقوقی بوده و مالک هر دوهای بیانگر یک سلسله نظارت

 1911قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ، 1911 دیوان محاسبات کشور مصوب

مله قوانینی است که منبع برقراری و اعمال نظارت و قانون برنامه و بودجه از ج

 .اندبودهنهادهای یادشده 

مربوط به جنگ و امور دفاعی از شمول قانون محاسبات عمومی های اکثر هزینه

معامالت دولتی مستثنی شده و با رعایت قوانین خاص )در مقابل قوانین  نامهآیینو 

ن وجود باید توجه کرد که ایجاد چنین شوند. با ایمی عام( و تشریفات خاصی انجام

یادشده را از قید نظارت دیوان محاسبات های نظارت بر هزینه، محدوده استثنایی

بلکه تنها قانون مرجع و مبنا را  کندینمعمومی و سایر مراجع نظارتی مستثنی 

دهد. از این رو مراجع نظارتی در زمان جنگ به نظارت خود می برای ناظرین تغییر
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 در وجهی هر و نکرده تجاوز مصوب اعتبارات از یانهیهز امه خواهند داد تا هیچاد

 برسد. مصرف به خود محل

 یزیربرنامه و مدیریت سازمان نظارت عملیاتی به اداری نظارت یا درونی نظارت

. شودمی دارایی بر اجرای بودجه گفته و امور اقتصادی نظارت مالی وزارت کشور و

اقدامات  صحت در تا شودمی انجام درون آن در و مجریه قوه توسط ارتنظ این

اطمینان الزم حاصل ، اخذ گردیده مقننه قوه از که مجوزی اساس انجام شده بر

مبادله ، کشور موظف به ابالغ اعتبارات مصوب یزیربرنامهسازمان مدیریت و  19.آید

بررسی ، تا تحویل قطعیها و طرحها نظارت عملیاتی بر اجرای پروژه، هانامهموافقت

نظارت مالی در خصوص دیون بالمحل ، اجراییهای گزارش عملکرد دستگاه

پنج ساله و اظهار نظر در های ارزیابی پیشرفت هر ساله برنامه، عمرانیهای طرح

وزارت امور اقتصادی و دارایی  11و مجلس است. جمهورسیرئمورد آن و گزارش به 

اخذ تنخواه خزانه از بانک مرکزی بابت ، تخصیص اعتبارات تائیدنیز کنترل و 

، و استرداد وجوه سپردهها نظارت و کنترل بر دریافت، هانقدینگی برای پرداخت

از طریق ها هماهنگی الزم در پرداخت تأمیناعمال نظارت و ، هاتضمین، وثایق

نظارت  تائید ،دولتیهای اشخاص به دستگاههای نظارت بر وصول بدهی، حسابانذی

اعمال نظارت ، اجراییهای دستگاه نقدینگینظارت و کنترل بر ، بر دیون با محل

دارد. نظارت  بر عهدهدولتی را های و شرکت مؤسساتو ها مالی بر مخارج وزارتخانه

منتصب وزارت امور اقتصادی و  حسابانذیمستقیم این وزارتخانه بیشتر از طریق 

( قانون محاسبات 91طبق ماده ) حسابذیشود. می دارایی حسابرسی انجام

اعمال نظارت و برای  منظوربهعمومی کشور به موجب حکم وزارت مذکور 

 اجرایی به این سمت منصوبهای هماهنگی الزم در اجرای مقررات مالی در دستگاه

شود و بنابراین نماینده وزارت یادشده برای اعمال نظارت مالی بر مخارج می

( صالحیت بازرسی 260، 1939، گردد. )رستمیمی اجرایی محسوبی هادستگاه

در  غیردولتیو نهادهای عمومی  ها، مؤسسات، بانکدولتیهای قانونی کلیه شرکت

مالی و ارائه های حسابرسی صورت، خصوص بررسی منابع و مصارف و تهیه گزارش

 گزارش آن به مجامع بر عهده این سازمان است.

 هر مورد در کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  باها دستگاه مهناموافقت مبادله

 و است در زمان جنگ نیز الزامیها پروژه وها فعالیت، هاطرح، هابرنامه از یک

 مذکور هاینامهموافقت در مندرج موارد رعایت به مکلف اجراییهای دستگاه

به  1911نون بودجه ( قا3باشند. در این خصوص ضمن آن که بند )د( تبصره )می

الزم برای مصرف اعتبارات عمرانی مربوط به جنگ اشاره  هاینامهموافقتمبادله 

 به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه واحده قانون توان از بند )الف( مادهمی، کرده
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 دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت از قانون موجب

، از سوی دیگر با اینکه قوانین خاص 15.گرفتوحدت مالک ، هستند مستثنی

موارد اند، نمودهتشریفاتی را در خصوص کیفیت هزینه اعتبارات جنگی وضع 

های وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص سازمانهای یادشده نافی صالحیت

 بند )الف( تبصره نامهآیین( 9نخواهد بود. بر اساس ماده ) هاآننظامی و روابط مالی 

دستور پرداخت اعتبارات مربوط به تقویت بنیه ، کل کشور 1911( قانون بودجه 15)

دفاعی حسب مورد توسط وزرای زیربط )دفاع و سپاه پاسداران( یا مقامات مجاز از 

گردد. مطابق می وزارت مربوط ابالغ حسابیذیدر وجه ذینفع صادر و  هاآنطرف 

 پاسداران سپاه وزارت و دفاع وزارت بانحسایذیادشده نیز  نامهآیین( 1ماده )

 ماده موضوعهای پرداخت دستور از دریافت پس فقط مورد حسب 11اسالمی انقالب

 جمهوری مرکزی بانک طریق از پرداخت وجه یا وحواله  به نسبت نامهآیین این( 9)

 نمایند.می اقدام ایران اسالمی

بر بودجه مطابق بند )ز( جهت انجام نظارت درونی ، عالوه بر موارد یادشده

شده است  بینیپیشسازوکاری جهت نظارت مضاعف ، 1911( بودجه 15تبصره )

گزارش نحوه اعتبارات مربوط به جنگ باید عندالمطالبه در اختیار ، که بر اساس آن

خود را به های هیئت مذکور در بند یادشده قرار گیرد. این هیئت نتیجه بررسی

نمود و این هیئت در صورت مشاهده تخلف از قوانین و  وزارت دفاع اعالم خواهد

 موظف است مراتب را به مراجع ذیصالح ارجاع نماید.، مقررات

حق نظارت مجلس بر اجرای بودجه عمومی دولت از حق تصویب بودجه در 

اینکه تحقق نظارت مذکور از طریق اجرای سازوکار  مضافاًگیرد. می مجلس نشأت

و تدقیق بیشتر است. بررسی سیر  تأملون اساسی نیز محل کمیسیون اصل نودم قان

روش اعمال ترین دهد که مستقیممی تحول نظارت مجلس بر بودجه دولت نشان

بودجه  یغتفررسیدگی و تصویب گزارش ، نظارت مجلس بر بودجه و امور مالی دولت

دارایی  دیوان محاسبات که از نظر سازمانی وابسته به وزارت، است. قبل از انقالب

بودجه را  یغتفرگزارش ، عملکرد از وزارت دارایی یهاحسابصورتبود با دریافت 

تهیه و همراه با نظرات خود به وزارت دارایی اعاده و وزارت دارایی الیحه تفریغ 

اینکه در هیچ کدام از قوانین  رغمبهکرد. می بودجه را تقدیم مجلس شورای ملی

به نحوه رسیدگی مجلس به الیحه تفریغ بودجه نشده  ایاشارهاصلی قبل از انقالب 

دوازده ، بود مجلس شورای ملی از مجموع پانزده الیحه تفریغ تهیه و تقدیم شده

بعد از انقالب اسالمی با تغییر وابستگی سازمانی  الیحه تفریغ بودجه را تصویب کرد.

تقدیم تفریغ  تشریفات، دیوان محاسبات از وزارت دارایی به مجلس شورای اسالمی

بودجه نیز تغییر کرد و از حالت الیحه به گزارش تبدیل شد. در این دوران نیز 
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همانند قبل از انقالب در قوانین موجود حکمی درباره نحوه رسیدگی و بررسی 

کمیسیون های گزارش تفریغ بودجه در مجلس ذکر نشد. از این رو فقط گزارش

 شود. از سوی دیگرمی مجلس قرائت اصلی درباره تفریغ بودجه در صحن علنی

نظارت پارلمانی در اجرای بودجه یاد کرد.  عنوانبهتوان از سئوال و استیضاح نیز می

بر این اساس با اینکه نقش مجلس شورای اسالمی در تصویب اعتبارات سری نظامی 

توسط مجلس محدود شده است اما این موضوع نافی صالحیت نظارتی مجلس 

 در استفاده از ابزارهای نظارتی خویش نخواهد بود. شورای اسالمی

و اجرای بودجه  گذاریسیاستکه هیئت وزیران در  ایویژهبا عنایت به نقش 

استناد به جایگاه نظارتی رئیس مجلس شورای اسالمی بر صحت ، جنگ دارد

تواند در می مصوبات دولت )مندرج در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی(

بوده و موجب انضباط مالی دولت و  اثربخشنظارت بر بودجه جنگ کنترل و 

 جلوگیری از وقوع انحراف و فساد مالی گردد.

و دیوان محاسبات کشور  کشور کل بازرسی نظارت قضایی نیز توسط سازمان

 قوه بر عالوه اساسی قانون چهارم و هفتاد و یکصد اصل اساس شود. برمی انجام

 قانون بر نظارت مسئول کشور کل بازرسی سازمان طریق از نیز قضاییه قوه، مقننه

 تشکیل قانون( 1) ماده. است «قانون اجرای حسن بر نظارت» عنوان ذیل بودجه

 اجرای نحوه بر سازمان این نظارت صالحیت اعطای در کشور کل بازرسی سازمان

 و امور جریان حسن بر نظارت منظوربه: کندمی بیان بودجه قانون جمله از قوانین

 یکصد و هفتاد و چهارم اصل اجرای در و اداری هایدستگاه در قوانین صحیح اجرا

 «کشور کل بازرسی» سازمان نام به سازمانی، ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

این های شود. گزارشمی تشکیل، شودمی نامیده سازمان اختصاربه قانون این در که

اجرایی به قوه قضاییه و های دستگاههای ز تخلفسازمان پس از تنظیم و احرا

شود. محدوده نظارت سازمان بازرسی کل کشور در می ارسال صالحیذمراجع 

و  یرقانونیغخصوص بودجه این است که از هزینه بودجه عمومی کشور در موارد 

( همچنین ارائه تخلفات بودجه در 16، 1961، وندفرج.)جلوگیری شود یرضروریغ

 اخیر از مجموعه اقدامات این سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خودی هاسال

مقدمه رسیدگی  تواندیمباشد. بنابراین نظارت این سازمان قضایی نیست ولی می

 قضایی باشد.

 کلیه به» اساسی قانون چهارم و پنجاه اصل حکم به محاسبات نیز دیوان

 به که ییهادستگاه سایر و دولتیهای شرکت، ، مؤسساتهاوزارتخانههای حساب

 مقرر قانون که ترتیبی به کنندمی استفاده کشور کل بودجه از انحاء از نحوی

 تجاوز مصوب اعتبارات از یانهیهز هیچ که نمایدمی حسابرسی یا رسیدگی داردمی
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ها حساب، محاسبات ندیوا. باشد رسیده مصرف به خود محل در وجهی هر و نکرده

 را سال هر بودجه تفریغ گزارش و یآورجمع قانون برابر را مربوطه مدارک و اسناد و

 باید گزارش این. نمایدمی تسلیم اسالمی شورای مجلس به خود نظرات انضمام به

 تصویب از بعد محاسبات دیوان اساس این بر.« شود گذاشته عموم دسترس در

 مندرج ارقام و سال همان بودجه قانون اساس بر را دولت مالی عملکرد بودجه قانون

 و کشور عمومی محاسبات قانون ژهیوبه مالی قوانین همچنین و پیوست جداول در

 اجراییهای دستگاههای حساب تمامی به دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 گزارش بر عالوه دیوان. کندمی سیدگیر عمومی بودجه از برداربهره نهادهای و

 و جرم وقوع احراز صورت در مستشاریهای هیئت و دادسرا طریق از، بودجه تفریغ

 حکم صدور جهت را پرونده، رأی اعالم ضمن مسئولین یا مسئول ناحیه از تخلف یا

 .داشت خواهند ارسال صالح مراجعبه  مقتضی

ای اسالمی و شورای عالی دفاع تصویب یعنی؛ مجلس شور یامرحلهنظام دو 

انجام شده در زمان جنگ های )امنیت( و ایجاد نظام گزارش دهی مضاعف از هزینه

( ت) آید. بر اساس بندمی یادشده به شمارهای از دیگر وجوه نظارت بر هزینه

 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای( 6) ماده اعتبارات 1910 بودجه( 11) تبصره

 انجام هایهزینه گزارش و باشدمی مصرف قابل دفاع ای عالیشور تصویب با ایران

 تسلیم دفاع شورای عالی به باید بارکی ماه سه هر مذکور اعتبارات محل از شده

های کل کشور وزارتخانه 1911( بودجه 15همچنین در بند )ب( تبصره ) .گردد

، ای خارجیهماهنگی در خریده منظوربهسپاه پاسداران انقالب اسالمی و دفاع 

تا در حدود اعتبارات مصوب قبل از هرگونه تعهدی از شورای عالی  اندشدهموظف 

جهت نظارت بیشتر در این زمینه  گذارقانوندفاع کسب مجوز کنند. بر این اساس 

نظارت ، نظارت استصوابی دیگری در این حوزه معین نموده است. این تبصره

بنابراین در ؛ نموده است بینییشپدر خصوص بودجه جنگ را « نظارت مضاعف»

زمان جنگ و به لحاظ عدم رعایت مقررات عام نه تنها نظارت بر بودجه جنگ 

 بلکه افزایش قابل توجهی نیز خواهد داشت. ابدیینمکاهش 

دارد همه می با عنایت به حکم اصل پنجاه و سوم قانون اساسی که مقرر

توان می، گیردمی قانون انجام در حدود اعتبارات مصوب و به موجبها پرداخت

سیاسی و قضایی ، های درونیکرد که جنگ عامل توقف نظارت گیرینتیجهچنین 

با عنایت به قوانین و مقررات مربوط بر ، یادشده نظارتیهای لذا دستگاه، نیست

درگیر های هزینه کرد اعتبارات جنگی بر نحوه اجرای بودجه جنگ توسط دستگاه

 اهند کرد.در جنگ نظارت خو
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 قراردادهای جنگی

برای عینی کردن تعهدات و عقود است. بر این اساس یک  یالهیوسقرارداد 

شود. در نظام حقوقی ایران می طرف قرارداد متعهد به انجام امری در مقابل دیگری

در  گذارقانونکه در این صورت تابع ضوابطی خواهند بود که  اندنیمعقراردادها یا 

( 10و به موجب ماده ) اندنینامعبرآمده و یا  هاآنتعریف و قواعد حقوقی  مقام بیان

البته نباید  شود کهمی موجد توافقاتی، قانون مدنی ضمن احراز شروط اساسی

باشند. از سوی دیگر قراردادها را به قراردادهای اداری و  قانون صریح مخالف

 قراردادهای از متفاوتی وقیحق نظام اداری . قراردادهایاندکردهخصوصی تقسیم 

 قراردادهایی بر ناظر و اندیعموم حقوق دارند و تابع قواعد حاکم بر نظام خصوصی

 عمومی خدمات تأمین برای و آن دولت )دستگاه اجرایی( بوده طرف یک که هستند

 یک حضور لزوم( 1عناصر قراردادهای اداری عبارتند از ترین گردد. مهم منعقد

 از قراردادها این پیروی( 9، عمومی هدف تأمین( 2، عمومی حقوق شخص حقوقی

 اختالفات به رسیدگی برای اداری هایدادگاه صالحیت( 1و  13مخصوص احکام

 (91، 1933، اداری. )انصاری قراردادهای از حاصل

توان می توان تفکیک کرد. گاهمی قراردادهای جنگی را با معیارهای مختلفی

موضوع تعریف نمود. بر این اساس قراردادهایی که  قراردادهای جنگی را حسب

توان قرارداد می رود رامی جنگ در کشور به کارهای نیازمندی تأمین منظوربه

جنگی مندرج  اعتبارات محل از منعقده توان قراردادهایمی جنگی خواند. همچنین

سب دستگاه توان قرارداد را حمی در بودجه را قرارداد جنگی دانست و از سوی دیگر

شاید بتوان  یبندجمعدانست. در مقام  یرجنگیغجنگی یا ، اجرایی طرف قرارداد

قرارداد جنگی قراردادی است که در زمان »قراردادهای جنگی را چنین تعریف کرد: 

، اقالم و خدمات مورد نیاز برای نبرد با دشمن تأمینجنگ به شکل مستقیمی برای 

درگیر در جنگ( و از محل اعتبارات جنگی اجرایی های توسط دولت )دستگاه

مندرج در بودجه سنواتی و طی قوانین و مقررات مربوط و تشریفات خاصی منعقد و 

 «شود و تابع قوانین خاص است.می اجرا

 با چنین تعریفی رابطه قرارداد جنگی با قرارداد نظامی و دفاعی مشخص

عموم و خصوص من ، ادشدهشود. رابطه منطقی قراردادهای جنگی با عناوین یمی

نظامی یا دفاعی است مثل ، وجه است. از این رو برخی از قراردادهای جنگی

برخی دیگر از قراردادهای ، 1911( قانون بودجه سال 15موضوعات مشمول تبصره )

مندرج در تبصره  غیرنظامیباشند مثل موضوعات  غیرنظامیتوانند می جنگی نیز

نکته مهم آن است که هر دو گروه خارج از  و 1911( قانون بودجه سال 3)

. ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که برخی از موارد مندرج در اندشمول
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بودجه جنگ شامل هیچ کدام از موارد فوق )که خارج از شمول بودند( نبوده و در 

کرده است شرایط خاصی  بینیپیشصورتی که بودجه سنواتی که چنین اعتباری را 

ی آن ذکر نکرده باشد موضوع مشمول قانون محاسبات و تشریفات آن خواهد برا

 دولت انجام لهیوسبهقراردادی اداری است و ، تعریف فوق بنا برقرارداد جنگی  16بود.

تابع ، 1956شود و تابع قوانین خاص است. قراردادهای مربوط به جنگ قبل از می

اردادهای وزارت دفاع مصوب قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرالیحه 

اجرایی آن و تبصره  نامهآیینشورای انقالب جمهوری اسالمی ایران و  23/6/1956

( ماده 15اما پس از تصویب بند )د( تبصره )؛ بود 1953( قانون بودجه سال 13)

منابع مذکور مالک عمل قرار  13،مربوطهای نامهآیینو  1911واحده قانون بودجه 

 نامهآیین( 9( ماده )1مطابق مفاد تبصره بند )، بر منابع یادشدهعالوه گرفتند. 

 محل از منعقده قراردادهای کلیه، عمومی محاسبات ( قانون16( ماده )2تبصره )

بنابراین چنانچه یک قرارداد ؛ پرداخت بود قابل قرارداد مفاد طبق، جنگی اعتبارات

عتبار یا اجازه مقامات ا تأمینجنگی منعقد گردد و تشریفات مقرر )از قبیل 

ذیصالح( را نداشته باشد باید طبق مفاد قرارداد هزینه آن را پرداخت نمود و 

تعهدات قراردادی در قبال شخص ثالث را با این بهانه که تشریفات مقرر  تواننمی

ها انجام خواهد شد و سپس به موضوع ایفا نکرد. بر این اساس پرداخت، اخذ نشده

ئول جبران خسارت خواهد بود. از این رو عدم طی تشریفات رسیدگی و خاطی مس

 در قبال شخص ثالث قابل استماع نیست.، قانونی داخلی

دادهای جنگی را راز جمله استنادات قانونی که تفسیر مضیق از موضوع قرا

( قانون بودجه سال 15بند )الف( تبصره ) نامهآیین( 1کند تبصره ماده )می اثبات

باشد. بر این اساس منظور از تقویت بنیه دفاعی )موضوع این یم کل کشور 1911

اقالم و خدمات خاص  تأمینماده( قراردادها و خریدهایی است که در ارتباط با 

 نظامی با رعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع )به قیمت تمام شده( منعقد

ت خاص نظامی است و بنابراین موضوع قراردادهای جنگی یا اقالم و خدما؛ گرددمی

 1911( قانون بودجه 15یا تسلیحات جنگی. مستفاد از قسمت آخر بند )د( تبصره )

توان گفت تنها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای می 20مربوط نامهآیینکل کشور و 

؛ ( اقدام نمایدخریدهای تسلیحاتیتواند به عقد قرارداد جنگی )با موضوع می مسلح

های قانونی توسط سازمان بینیپیشگی غیر دفاعی بنا بر اما قراردادهای جن

بیشتر قائل به  1911( قانون بودجه 15گردد. اگرچه تبصره )می غیرنظامی منعقد

( 3اما مصادیق بند )، تفسیر مضیق از موضوع قراردادهای مربوط به جنگ است

 بخشد.می جنگی را وسعت غیرنظامیبوده و شمول مصادیق  ترعام
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 وزیر کتبی دستور با دفاعی عمده وجوه قراردادهای ناشی از خرید اقالمپرداخت 

 و لیوسا خرید بوده و برای پرداخت قابل ایشان طرف از مقام مجاز یا دفاع

ایشان مورد نیاز است  طرف از مجاز یا مقام دفاع وزیر کتبی دستور نظامی تجهیزات

 ارتش گانهسه نیروهای بهمربوط  حساببه دفاع وزارت حسابیذی طریق از که

 فهرست همزمان و دریایی و هوایی( واریز، )زمینی ایران اسالمی جمهوری

 (15) تبصره د() بند مشمول هایدستگاه تجهیزات نظامی و وسایلهای نیازمندی

 به دفاع وزارت لجستیکی طریق معاونت از کشور کل 1911 سال قانون بودجه

 21.تحویل نمایند و خریداری ات ارسال وجوه کنندهدریافت نیروی

این قراردادها ضرورت کسب نظر شورای عالی دفاع قبل  هایترین مؤلفهاز مهم

 و داد حیات خود ادامه به تحمیلی جنگ پایان تا شورا این 22از هر خریدی است.

 منحل اساسی قانون بازنگری شورای در مجلس و 1916 در سال جنگ پایان از پس

بر اساس  .شده باشد واگذار شورای عالی امنیت ملی به آن یفرسد وظامی به نظر و

کلیه ، هماهنگی در خریدهای خارجی منظوربه 1915( قانون بودجه 3تبصره )

های خریدها باید زیر نظر هیئتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتخانه

لی دفاع در حدود دفاع و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با کسب مجوز از شورای عا

شده بود. بر  بینیپیشاعتبارات مصوب انجام گیرد. تشریفات دیگری نیز در این بند 

این اساس خرید هرگونه اقالم دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد 

سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم  تائیدمقرر مورد نیاز نیروها منوط به 

باشد. همچنین کلیه خریدهای می مدت تحویل کاال از خارجتوان ساخت در 

گردد که می خارجی اقالم عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام

المللی مزبور و دفتر خدمات حقوقی و بینهای مطابق قانون توسط وزارتخانه

یب جمهوری اسالمی ایران و هیئت موضوع بند )ز( این تبصره تهیه و به تصو

تشریفات دیگری برای ، رسد. عالوه بر ضوابطی که بیان شدمی شورای عالی دفاع

 عمومی محاسبات قانون (16) ماده (2تبصره ) نامهآیینقراردادهای جنگی در 

های مذکور دو عقد قراردا معامالت انجام چگونگی و نوع که بیان گردیده بود 1913

 .کردمی را بیان

در کلیه مواردی که مصرف ، 1919( بودجه 11بر اساس بند )ب( تبصره )

اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی گردیده است )که شامل 

الزامی است  دیبرگ خرشد( تنظیم قرارداد و یا گرفتن می قراردادهای جنگی نیز

بینی نباشد و خرید کاال از قبل قابل پیش تأمینمگر در موارد اضطراری که نیاز به 

ها وابسته به دولت و شهرداری مؤسساترفع اضطرار صورت گیرد و دولت و  ندازهابه

و نهادهای انقالب اسالمی در تولید و توزیع آن به نحوی مداخله و یا  هابانکو 
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خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی  گونهنیا عالوهبهمباشرت نداشته باشند. 

 یوان محاسبات محل تسلیم گردند.جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به د

و ها مقاوله نامه، هاعهدنامه، مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی

باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. قراردادهای  یالمللنیب یهانامهموافقت

از  نگهبان شورای 20/1/1910 مورخ 12ـ د 1300 شماره جنگی با عنایت به نظریه

 و هاعهدنامه، . بر اساس این نظریهاندشدهقانونی معاف  طی چنین تکلیف

 بعثی دولت تجاوز اثر که در المللیبین یهانامهموافقت و هاقرارداد، هانامهمقاوله

، ایران اسالمی جمهوری ارتشهای نیازمندی تأمین منظوربه تحمیلی جنگ و عراق

 ایرانی یا و خارجی یهاشرکت با اسلحه خرید قرارداد عقد از ناگزیر ملی دفاع وزارت

شود می و شده امضا قرارداد طرف شرکت و وزارت این بین هاقرارداد و است گردیده

و نیازی به تصویب  اندخارج اسالمی شورای مجلس از شمول الزام برای تصویب

( با این 53، 1963، مجلس شورای اسالمی ندارند. )مرکز تحقیقات شورای نگهبان

ته در نظریه یادشده محل بحث است. بر اساس این نظریه تنها وجود چند نک

قراردادهای دفاعی مربوط به جنگ از انجام تکلیف قانونی یادشده معاف گردیدند و 

بودجه جنگ مشمول این اصل )و نه معافیت یادشده(  غیرنظامیهای سایر هزینه

 تأملنظریه محل  در این« ایرانیهای شرکت»خواهند بود. همچنین استفاده از قید 

دولت ایران است و  یالمللنیباین اصل شامل قراردادهای  اصوالًاست چرا که 

که  گرددینمایرانی تابع اجازه مجلس  یهاشرکتقراردادهای دولت ایران با 

 از آن مستثنی گردد. اکنونهم

چنانچه بیان شد بسیاری از ضوابط مختص قراردادهای جنگی در قوانین بودجه 

 جزبه، . با عنایت به اینکه اعتبار قوانین بودجه ساالنه استاندشدهی بیان سنوات

شود و نیز می دیتأکمواردی که در خود قوانین بر اعتبار و دائمی بودن آن 

و  انددادهاعتبار خود را از دست ، سایر قوانین، 1911( بودجه 15( و )3)های تبصره

 باشیم.می ع مقررات مجددیا وض گذاریقانونبر این اساس نیازمند 

 

 شرایط جنگی بر بودجه عمومی تأثیر

شرایط جنگی بر بودجه جنگی است اما  تأثیراگر چه این تحقیق در خصوص 

تواند موضوع تحقیقات دیگر می است که یراتیتأثجنگ بر بودجه عمومی نیز واجد 

جنگ بر  راتیتأثآن از اولین های اصالح بودجه و متمم، باشد. به لحاظ شکلی

های درآمدها و منابع مالی دولت و هزینه تأمینبودجه عمومی است. به دلیل عدم 

دارای کسری بسیار خواهد  معموالًبودجه ، است ریناپذینیبشیپناشی از جنگ که 

 ریناپذینیبشیپهای درآمدها و هزینه تأمینکسری بودجه و نیز  تأمینبود و برای 
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تواند تهیه می گردد. همچنین این موضوعمی مند متممبودجه اصالح یا نیاز معموالً

بیندازد که چند دوازدهم شدن بودجه از  تأخیرو متعاقب آن تصویب بودجه را به 

 عوارض چنین وضعی است.

بودجه جنگ بر بودجه عمومی است.  راتیتأثبودجه جنگی از دیگر  یبندتیاولو

در صورت ها لیه وزارتخانهکمقرر نموده بود  1911 بودجه (3) تبصره )د( بند

مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده و های طرح، درخواست شورای عالی دفاع

ها افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند. همچنین دستگاه

 موظف شده بودند تا بیست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند.

حقوقی  سیتأسیط جنگی همچنین موجب ایجاد یک منابع ناشی از شرا کمبود

 ( قانون6در زمان جنگ گردید که نمونه آن را طی تبصره )« ییجوصرفه»به نام 

 جنگی شرایط به توجه . بامیدید 1953 سال بودجه قانون مقررات از بعضی اصالح

 جمهوری و شهربانی ژاندارمری، ملی دفاع وزارت از اعم مسلح نیروهای کلیه

 این جویی موضوعصرفه شمول از یانقالب اسالم پاسداران سپاه و ایران یاسالم

و مستثنی شدن « ییجوصرفه»وضع قاعده حقوقی برای  .شدند مستثنی تبصره

و صلح  از جمله ممیزات بودجه جنگ تواندیمنیروهای مسلح از آن در زمان جنگ 

 باشد.

 

 گیرینتیجه

 تعیین و المللنیب روابط و سیاست در نظامی قدرت و توان، کنونی دنیای در

 هر. کندمی بازی را انکاری غیرقابل اساسی نقش، المللنیب نظام در هاکشور جایگاه

 قدرت همچون متعدد متغیرهای از تابعی خود کشوری هر نظامی قدرت چند

 بودن فراهم صورت در لیکن، باشدمی خارجی سیاست فناوری و سطح، اقتصادی

 برای مناسبی گذاریسیاست و ریزیبرنامه چنانچه اگر، یلدخ متغیرهای همه

 یک که داشت انتظار تواننمی، باشد نداشته وجود نظامی و دفاعی بنیه تقویت

 .باشد داشته وجود شرایطی هر در عملیات آماده و قدرتمند نظامی نیروی

باعث ایجاد نوعی تفکر  اصوالًیادشده ناشی از وضعیت جنگی های ضرورت

گردد. چنین موضوعی در تاریخ هشت می و تمرکز امور در دستان وی ییگرادولت

تواند باعث تضعیف بخش خصوصی شود می گراییدولتساله جنگ نیز نمایان بود. 

بسزایی خواهد داشت. در  تأثیرو تضعیف این بخش به نوبه خود در کاهش مالیات 

نمایان بود. البته در  اکثر قوانینی که در زمان جنگ تصویب شد چنین رویکردی

، در مقابل حامیان تمرکز امور در بخش دولتی، طول هشت سال دفاع مقدس
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طرفداران بخش خصوصی و بازار نیز وجود داشتند اما گرایش عمومی به سمت 

 بود. الذکرفوقتمایل 

تصویب ها و بیشترین قوانین مالی کشور در این سالترین با این وجود مهم

جنگ حاکی از آن است که در های قوانین مالی کشور در سال شدند. حجم تصویب

تا از ابزارهای حقوقی در جهت کسب  درصددندزمان جنگ زمامداران حکومت 

درآمد بیشتر استفاده نمایند. بدیهی است با عنایت به اینکه تصویب قوانین مرتبط 

ن پس از این قوانی، شرایط جنگی است تأثیربا مالیه عمومی در زمان جنگ تحت 

نظام حقوقی حاکم بر بودجه در جنگ اصالح و بازبینی گردند. واقعیت آن است که 

است و ضرورت تنقیح و تقنین واحد و  ناکارآمدمسکوت و ، مشوش، ایران مبهم

 رسد.می هماهنگ در این عرصه ضروری به نظر

م بودن مفهوم جنگ تالش کردی یارشتهانیمدر این مقاله با عنایت به ماهیت 

در خصوص ماهیت اعتبارات مربوط بدان در ادبیات حقوقی روشنگری کنیم. بر این 

رسد در نظام حقوقی تعریف دقیقی از جنگ و مصادیق آن وجود می اساس به نظر

و مالی و در  یابودجهدر مباحث  ویژهبهاز این رو نیازمند آنیم که ، نداشته باشد

کنیم. با این  ارائهدر این خصوص قالب هنجار حقوقی تعریف واحد و منسجمی 

آن است که ، توان یافتمی اصل اساسی در نظام حقوقی بودجه عنوانبهوجود آنچه 

شرایط نیز تابع اصل قانونی بودن است و اجرای بودجه به ترین بودجه در بحرانی

خاصی است که به موجب قوانین مربوط مثل  یهاحلراهلحاظ قانونی یا دارای 

هیئت وزیران  یهانامهبیتصوشود و یا مطابق می بینیپیشجه سنواتی قوانین بود

 قواعد، جنگ چه . چنین اصلی بر این نظریه استوار است که اگرگردندیمتعیین 

 فلسفه و ماهیت بنا بر داخلی حقوق در اما، اندازدیم مخاطره به را المللنیب حقوق

 و اساسی قانون از اعم) خلیدا حقوق در تعلیقی ، تأثیرسیاسی نظام مشروطیت

 .داشت نخواهد( موضوعه

در خصوص مستثنی شدن بودجه جنگ از شمول قوانین عام باید گفت که این 

ترین موضوع نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست. مهم

ایجاد ، وجود عنصر اضطرار، عامل خروج نظام حقوقی بودجه از شمول قواعد عمومی

است. مبنای بودجه جنگ تفوق نگاه  تربزرگاستثنایی و دفع خطر و ضرر وضعیت 

 ساتیتأسسیاسی بر حقوقی است و آثار چنین رویکردی در حقوق مالیه عمومی 

 در نظام حقوقی ایران خلق کرده است. ایویژهحقوقی 

، پس از جنگ دو تحول اساسی در مدیریت نظامی کشور ایجاد شد؛ اول

صد و هفتاد و ششم قانون اساسی و دوم قانون تشکیل وزارت بازنگری در اصل یک

به وقوع پیوست.  1916دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که هر دو اتفاق طی سال 
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بر اساس اصالحات انجام شده در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر 

ارضی و  منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت تأمین منظوربهشد 

شود. یکی از شوراهای فرعی این می شورای عالی امنیت ملی تشکیل، حاکمیت ملی

رسد این شورا جایگزین شورای عالی دفاع شده می نهاد شورای دفاع است و به نظر

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای  سیتأسباشد. همچنین با عنایت به تصویب قانون 

این  یابودجهظامی و واگذاری وظایف مالی و مسلح و تغییر در آرایش نیروهای ن

رسد نظام حقوقی بودجه جنگ توسط می نیروها به وزارت یادشده ضروری به نظر

نظام ، نظامیهای نهادهای مذکور با عنایت به مفاهیم جدید جنگ و فناوری

ساختار اداری و سیاسی بازبینی و تنقیح گردد. نکته  ترمهماقتصادی و از همه 

تواند ماده واحده قانون هزینه کردن اعتباراتی که به می این اصالحاتآغازین 

موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت 

جنگی که با رعایت های به استثنای هزینه»باشد و با حذف قید ، مستثنی هستند

 بینیپیشو « گیردمی انجام 1911( قانون بودجه سال 15( و )3تبصره )

حاکم بر های گذاریسیاستو نظام حقوقی مناسب فصل جدیدی در ها جایگزین

 این حوزه ایجاد کرد.

در نهایت باید به این نکته مهم اشاره کرد که در بودجه دفاعی و شرایط جنگی 

راه حل قطعی برای حل مشکالت این  هاآناعتبارات خارج از شمول بودن ، احتمالی

شود که در طول زمان باید بودجه الزم می در این راستا پیشنهاد حوزه نخواهد بود.

را جهت توسعه بنیه دفاعی در قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفت و در قالب 

تا با وجود  برای شرایط ویژه جنگی در نظر گرفت یارهیذخصندوق توسعه ملی 

، فند خارج از شمولبا تر بارهکیدولت های سایر اعتبارات و برنامه، احتمالی جنگ

آسیب نبیند. البته عملی نشدن چنین طرحی نیازمند کارشناسی اقتصادی است و 

 باید بررسی گردد.
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 و مآخذ منابع

، المللجنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین، عالیه، ارفعی، محمود، سائلی (1

 .1939، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

نامه جنگ و ویژه ؟ان فارغ از جنگ: آرمان یا واقعیتجه، اهللهدایت، فلسفی (2

 .1931پاییز ، صلح ماهنامه مهرنامه

مالی و های مسئولیت محاسباتی و نظارت، رشید، عباس و اصالنی، محسنی (9

 .1962چاپ اول زمستان ، مجلسهای مرکز پژوهش، عملیاتی

 .1939، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، مالیه عمومی، ولی، رستمی (1

پیرامون نظارت مالی در  یتأمالت، مسعود، محمد و نادری باب اناری، مامیا (5

، شماره هشتم، نسل چهارم، نشریه حقوق اساسی، دولتی در ایرانهای دستگاه

 .1961تابستان 

چاپ ، گنج دانش، تهران، ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر، جعفری لنگرودی (1

 .1932، ششم

سی ساز و کار نظارت بر بودجه در نظام برر، کیومرث، رشید یانی رشید آبادی (3

 .1963پاییز ، تهران دانشگاهدانشکده حقوق پردیس قم ، قانونی ایران

تهران ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، کاتوزیان، کاتوزیان (6

 .1931، چاپ بیست و دوم، شرکت سهامی انتشار

 .1961، انتشارات فروزش، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، اسفنیار، فرج وند (3

 .1933، نشر حقوقدان، کلیات حقوق قراردادهای اداری، ولی اهلل، انصاری (10

مجموعه نظریات ، شورای نگهبان به نقل از مرکز تحقیقات شورای نگهبان (11

نشر ، تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی، شورای نگهبان

ات معاونت حقوقی ریاست تنقیح و انتشار قوانین و مقرر، معاونت تدوین

 .1963، جمهوری

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (12

 1911قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (19

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات  (11

 نامهآیینو  1911عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 

 اجرایی آن

، 1915، 1911، 1919، 1912، 1911، 1910، 1953های ن سنواتی سالقوانی (15

1911 

 1911( قانون بودجه سال 15( و )3دائمی )های تبصره (11

 کل کشور 1911( قانون بودجه سال 15بند )الف( تبصره ) نامهینآئ (13
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 کل کشور 1911( قانون بودجه سال 15بند )د( تبصره ) نامهینآئ (16

 کل کشور 1911( قانون بودجه سال 3بصره )( ت2اجرایی بند ) نامهنیآئ

 

 هایادداشت

                                                 
، 1913( قانون محاسبات عمومی مصوب 16( ماده )2از تبصره ) نظرصرفاعتبارات خارج از شمول 1 

هیئت وزیران مبنی بر مستثنی بودن  12/3/1953اولین بار جهت جنگ تحمیلی در مصوبه مورخ 

جنگ از قانون محاسبات مطرح گردید، البته قبل از این مصوبه، الیحه قانونی خرید  یهانهیهز

( قانون بودجه سال 5دفاعی به تصویب مجلس رسیده بود. سپس در تبصره ) زاتیتجهوسایل و 

میلیارد ریال اعتبار  وپنجیست مبلغ و در بند )الف( این تبصره مقرر شد دولت وقت مجاز اس 1910

اضطراری  یهاطرح( قانون یادشده را برای اجرای عملیات 509001ثابت در ردیف ) یگذارهیسرما

 ینیبشیپ هاآنضروری که در این قانون اعتباری برای  یهاطرحدر ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر 

رات عمومی قابل انجام نیست، اختصاص دهد. شدن اعتبار بر اساس مقر ینیبشیپنشده یا با وجود 

همچنین در بند )ب( تبصره یادشده تصریح شده است اعتبار یادشده به تشخیص وزیر دستگاه 

مربوطه قابل مصرف است و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی نخواهد 

عمرانی دستگاه اجرایی  یهاطرح حسابیذبود و اسناد هزینه مربوط با امضای مشترک وزیر و 

بعد نیز این موضوع ادامه پیدا  یهاسالقطعی منظور خواهد شد. در قانون بودجه  حساببه ربطیذ

گرفت و البته در پایان هر بند و از موضوعات را در بر می یترعیوسکرد با این تفاوت که دامنه 

ماده  13/11/1911شده است. در تاریخ  تبصره به نحوه مصرف و در مواردی مصادیق آن نیز اشاره

واحده نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر 

قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، تصویب شد که هدف از آن چارچوبی برای نحوه 

، موضوع 1911می کشور مصوب هزینه کردن این اعتبارات است. با تصویب قانون محاسبات عمو

و با توجه به پایان جنگ، ذکر  1930تصریح گردید. در اوایل  36اعتبارات خارج از شمول در ماده 

در قوانین بودجه سنواتی  شدیمکه مشمول اعتبارات خارج از شمول  ییهاتبصرهموردی بندها و 

درصدی از کل بودجه  صورتبهو جداگانه  یاتبصرهحذف گردید و میزان این اعتبارات در بند یا 

 تعیین شد. یطورکلبهساالنه و 

.Plato.stanford.edu/entries/war 2 

که  داندیممبلغی ، آن را «اعتبار»در تعریف  1911قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (3)ماده 9 

مجلس ب های دولت به تصویاجرای برنامه نیل به اهداف و منظوربهبرای مصرف یا مصارف معین 

 رسد.اسالمی می یشورا

( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 20تسجیل یکی از مراحل اجرای بودجه بوده و طبق ماده )1 

 عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده. 1911

 .26/2/1915 مورخ 1190 شماره نامهبیتصوموضوع 5 

 هزینه» :داردیممقرر « هزینه»در تعریف  1911ن محاسبات عمومی کشور مصوب قانو (29) ماده1 

 عناوین یا کمک عنوان تحت یا تعهد قبال در ذینفع به قطعی طوربه که است ییهاپرداخت از عبارت

 «.گیردمی صورت مربوط و مقررات قوانین رعایت با مشابه

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 6) ماده3 
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( قانون 16( ماده )2تابع تبصره )« بازسازی»وزیران،  ئتیه 5/3/1953مورخ  نامهبیتصودر 6 

دلیل خروج جنگ از شمول ضوابط عمومی مالی،  رسدیمگردیده است. به نظر  1913محاسبات 

مخارج جنگی مثل خرید لوازم  نیتأمدر خصوص آن است. از این رو  یریگمیتصمفوریت ویژه 

اما آیا اعمال بازسازی و نوسازی مانند خرید تسلیحات ؛ است رشیپذقابلجنگی با منطق فوق، 

موسع  ستیبایمنظامی فوریت دارد و اگر پاسخ مثبت است، اعمال مربوط به بازسازی تا چه حدی 

دارای بار وسیع مالی باشد، بهتر بود  تواندیمبا عنایت به آنکه بازسازی  رسدیمتفسیر گردد؟ به نظر 

. ایراد فوق به قوانین جاری کشور نیز ردیبرنگتا بازسازی غیر فوری را در  شدیمتعریف  مفصالً

پاسخ به موضوع یادشده، مالحظات مدیریتی و اجرایی است. بر این  نیترمهمسرایت دارد. البته 

اساس در زمان اضطراری، دست مدیران باید در اختصاص بودجه و عملیات اجرایی برای دفع ضرر 

 از پس لزوماً اشد. نکته دیگر در خصوص تعریف حقوقی بازسازی آن است که بازسازی، باز بتربزرگ

 و اعتبار قانونی الیحه ،25/1/1953 در جنگ آغاز از پس ماه چند مثال برای. نیست جنگ پایان

توسط مجلس شورای  کرمانشاه استان روستاهای و هاشهر بازسازی منظوربه ویژه اختیارات اعطای

 واحده ماده این اساس بر. شد ها، تصویبدرگیری و جنگ از ناشی هایخسارت با ابطهر اسالمی در

 قانون( دولت اعتبارات) 501001 اعتبار محل از ریال میلیون پانصد مبلغ تا حداکثر شد داده اجازه

 در کرمانشاه استان روستاهای و هاشهر بازسازی و هاخسارت جبران منظوربه 1953 سال بودجه

 نحوه و ضوابط قانونی، الیحه این( 1) تبصره اساس بر. گیرد قرار مذکور استان استانداری راختیا

 این موضوع اعتبار محل از دولتی ادارات و مردم به وارده خسارات جبران و تشخیص مورد در عمل

 یک محلی، معتمدان از نفر دو شرکت با و استاندار ریاست به که هاکمیسیون توسط قانونی الیحه

همچنین  .شدیمتعیین  پاسداران سپاه از نفر یک سازندگی، جهاد از نفر یک ارتش، مهندسین از نفر

 عمومی محاسبات( 16) ماده( 2) تبصره اجرای در نمود تصویب 5/3/1953 جلسه در وزیران هیئت

 هوایی، نیروی) ملی دفاع وزارت عمرانی هایطرح مجریان پیشنهاد به رسیدگی شد داده اجازه

 موارد در( اسالمی جمهوری ارتش مشترک ستاد ملی، دفاع صنایع زمینی، نیروی دریایی، نیروی

 معامالت کلیه انجام نحوه همچنین عراق دولت تحمیلی جنگ با ارتباط در نوسازی و بازسازی

 و تنظیم و تهیه طریقه و شودمی داده تشخیص الزم مورد این در که هاییهزینه هرگونه و مربوطه

 هر به مشارالیه تصویب با شهرسازی و مسکن وزیر ریاست و انتخاب به کمیسیونی در آن ویبتص

 .گیرد انجام و تعیین بدانند مقتضی و مصلح که ترتیب

، مخارج مربوط به جنگ، تنها از شمول 1911( قانون محاسبات کشور مصوب 36مطابق ماده )3 

 قانون محاسبات عمومی کشور خارج شده است.

 قانون از انحا از نحوی به که عمرانی و جاری اعتبارات مصرف: »داردیممقرر  واحده مادهمتن 10 

 تابع و بوده مستثنی دولتی معامالت نامهنییآ یا و دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات

 قانون (15) و (3) تبصره رعایت با که جنگی یهانهیهز استثنای به) است گردیده خاص مقررات

 .«باشدیم مجاز ضوابطی تحت( ردیگیم انجام 1911 سال جهبود

 آن هایمجازات و جنگ زمان تخلفات خصوص در 25/6/1953 جلسه در قضایی عالی شورای11 

 سوخت، کوپن و سوخت غیرمجاز فروش و خرید آن در و کرد صادر را یاژهیو اجرایی دستورالعمل

 شده، پرداخت بهای و بنزین مصادره شکل، هر به نآ خارج و جایگاه از اعم غیرمجاز فروش و خرید

 بانک شعبه ریغ توسط خودرو سوخت مجوز کوپن فروش بنزین، غیرمجاز و رویهبی نگهداری و حمل

 سود از بیش فروشی گران عمومی، مایحتاج و هانیاز رویهبی غیرموجه ذخیره و احتکار صادرات،
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 مردم روحیه تضعیف و پراکنی شایعه جنگ، زمان وضعیت از استفاده سوء یا منصفانه و متعارف

 معبر سد انقالب، ضد جو ایجاد و عادی افراد توسط پراکنی شایعه همگانی، خودروهای راننده توسط

با این  .نمود انگاری جرم را عمومی معابر و خیابان و کوچه در اشیا و مانع دادن قرار و موانع ایجاد و

عالی قضایی در جرم انگاری خالف اصل قانونی بودن جرم و  وجود، قائل شدن به صالحیت شورای

 مجازات بوده و محل ایراد است.
مسئولیت محاسباتی و نظارت های مالی و برای مثال نک محسنی، عباس و اصالنی، رشید،  12

 .1962، مرکز پژوهش های مجلس، چاپ اول زمستان عملیاتی

پیرامون نظارت  یتأمالتری باب اناری، مسعود، برای نمونه نگاه کنید به: امامی، محمد و ناد 19

، نشریه حقوق اساسی، نسل چهارم، شماره هشتم، تابستان دولتی در ایران یهادستگاهمالی در 

 .260-262. و رستمی، ولی، مالیه عمومی، 53-51، صص 1961

بادی، کیومرث، رشید یانی رشید آ نامهانیپابرای توضیح بیشتر در مورد این نظارت نگاه کنید به  11

 دانشگاه، دانشکده حقوق پردیس قم ساز و کار نظارت بر بودجه در نظام قانونی ایرانبررسی 

 .66-65، ص 1963تهران، پاییز 

 هادستگاه نامهموافقت مبادله» داردیمبند )الف( ماده واحده قانون یادشده در این خصوص مقرر 15 

 و است الزامی هاپروژه و هاتیفعال و هاطرح و هابرنامه از یک هر مورد در بودجه و برنامه وزارت با

 .«باشندیم مذکور یهانامهموافقت در مندرج موارد رعایت به مکلف اجرایی یهادستگاه

 سپاه ایران، وزارت اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع پس از تشکیل وزارت11 

 وزارت تشکیل ( قانون15ز دست داد و مطابق ماده )اسالمی موضوعیت خود را ا انقالب پاسداران

ایران، کلیه قوانین و مصوبات مربوط به وزارتین  اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع

 به وزارت دفاع و پشتیبانی بروهای مسلح منتقل شد. هاآنوابسته به  یهاسازماندفاع و سپاه و 

 بودن یتیحما و ترجیحی اقتداری، مثل ییهایژگیوو موجد  اداری قراردادهای الزمه احکام این13 

 هستند.

 انجام تحقیقات برای جنگ نام برد. از توانیمبرای مثال 16 

 نامهنییآو  191161611کل کشور مصوب  1911( قانون بودجه 15بند )الف( تبصره ) نامهنییآ13 

 .191163611کل کشور مصوب  1911( قانون بودجه 15بند )د( تبصره )

 هیئت وزیران. 191163611مورخ  نامهبیتصوموضوع 20 

 کل کشور. 1911( قانون بودجه 15بند )د( تبصره ) نامهنییآ( 1( ماده )1بند )الف( تبصره )21 

 .1911قانون بودجه  15بند )الف( و )ب( ماده 22 


