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 مدیریتی خالصه
 آن قتحق که شودمی محسوب پردامنه و پیچیده ایمقوله قضایی استقالل

 لهجم از است؛ جامع هایریزیبرنامه و مناسب بسترهای سازیمستلزم آماده
 و مالی نظام با قضائیه قوه استقالل رابطه قلمرو، این در اصلی مباحث
با توجه به اینکه وضعیت بودجه قوه قضائیه . است آن بر حاکم ریزیبودجه

رهای آید، کشومبنای مهمی در ارزیابی میزان استقالل قضایی به حساب می
 ائیهقض قوه مالی استقالل از مختلفی اند با ابزارهایمختلف تالش کرده

 قوه هادین استقالل ایده»تحقیق پیش رو با این فرضیه که . کنند صیانت
، «اندممی ناکام آن بر حاکم ریزیبودجه و مالی نظام به توجه بدون قضائیه

ریزی قوه قضائیه را در چارچوب نظام حقوق اساسی ارتقای استقالل بودجه
ت. بدیهی است با سنجی قرار داده اسجمهوری اسالمی ایران مورد امکان

ریزی کشورهای دیگر این رویکرد برخی از الگوهای حاکم بر نظام بودجه
ای قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران قابل تطبیق نیست. با وضعیت بودجه

در این راستا مسئله اصلی نوشتار بر اساس این پرسش طرح شده است که: 
 همچنین و 25 اصل در بودجه تهیه در دولت صالحیت اطالق وجود با»

 و اداری امور و بودجه و برنامه امور در جمهور رییس صالحیت اطالق
 هقو با مرتبط اصول به مستند توانمی آیا ،651 اصل در کشور استخدامی

 تقاللاس نظریه از و ساخت مقید را مذکور اطالقات اساسی، قانون در قضائیه
 پرسش «کرد؟ دفاع بودجهی تهیه قضائیه در مرحله قوه ایبودجه و مالی

های مختلف پاسخ داده شده است. در این مزبور از رهگذر نقادی دیدگاه
ها در دو مرحله مورد توجه قرار گرفته است. در راستا مجموعه استدالل
مرجع صالح جهت ارسال بودجه قوه »ها بر مدار مرحله نخست استدالل

ن مرحله در دو فرض های مطرح در ایتحلیل شده است؛ دیدگاه« قضائیه
 بودجه مستقیم ارسال در قضائیه قوه صالحیت -6قابل بررسی است:  
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 قضائیه قوه بودجه ارسال در دولت صالحیت -5مجلس؛  به خود پیشنهادی
 آن در که تخصصی گروه مصوب 611 مجلس. با توجه به اینکه اصل به

 به صویبت و بررسی برای مستقالً قوه قضائیه بودجه» بود شده بینیپیش
 نهایی بررسی نهایتاً با استدالل مخالفان در مجلس ،«شودمی فرستاده مجلس
 مستقیم سالار بر مبتنی ریزیبودجه نظریه به تصویب نرسید، اساسی قانون

 .دانست یمنتف باید را مجلس شورای اسالمی به پیشنهادی قوه قضائیه بودجه
-دجهبو نظام خصوص در اساسی قانونگذار نهایتاً که رویکردی تشریح در

 لاص اساس بر که کرد اشاره باید نمود اتخاذ ایران اسالمی جمهوری ریزی
 یاراخت در کشور ساالنه بودجه تهیه انحصاری صالحیت اساسی قانون 25

احراز صالحیت دولت در تهیه و ارسال بودجه »دارد. بنابراین  قرار دولت
ا هحله نخستِ بررسی دیدگاهای است که در مرگزاره« قوه قضائیه به مجلس

 قلمرو»های مرتبط با استنباط گردیده است. اما در مرحله دوم، استدالل
. مورد تحلیل قرار گرفته است« صالحیت دولت در تهیه بودجه قوه قضائیه

 بودجه تغییر در دولت عام صالحیت»در این راستا نیز دو دیدگاه مبتنی بر 
 شنهادیپی بودجه تغییر در دولت حیتصال عدم»و « قضائیه قوه پیشنهادی

های مرتبط، دیدگاه مطلوب طرح گردیده و ضمن نقد استدالل« قضائیه قوه
مطرح شده است. دیدگاه مختار ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه 

من تواند متضای کشور، میشورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه
برای قوه قضائیه باشد و از استقالل این قوه در ریزی نوعی استقالل بودجه

اه ای صیانت نماید. از این دیدگبرابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه
 بودجه تغییر در دولت نسبی صالحیت»توان تحت عنوان نظریه می

 تغییر رد دولت تعبیر کرد. بر این اساس صالحیت« قضائیه قوه پیشنهادی
 وسط قوهت اساسی وظایف انجام امکان مقید به قضائیه وهق پیشنهادی بودجه
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توان الزاماتی را در مراحل مختلف مذکور است. از رهگذر این نظریه می
ریزی قوه قضائیه متوجه قوا و نهادهای دخیل در امر بودجه دانست. بودجه

صالحیت  25از جمله اینکه: اوالً مجلس شورای اسالمی که بر اساس اصل 
را بر عهده دارد صرفا در چارچوب صالحیت  «بودجه تصویب و رسیدگی»

اً شورای مبادرت ورزد. ثانی قضائیه قوه بودجه تبدیل الیحه و مذکور به تغییر
نگهبان در صورت عدم تأمین مالی کافی برای قوه قضائیه را با توجه به 

های سیاست 65و بند  621، اصل 3اصل  61مالک ارائه شده، مستند به بند 
بودجه مصوب قوه را مغایر با قانون اساسی  8/1/6385کلی قضایی ابالغی 

ان عنوبه« دیوان محاسبات کشور»اعالم کند. ثالثاً در مرحله اجرای بودجه 
 «سازمان بازرسی کل کشور»مرجع اختصاصی نظارت بر اجرای بودجه و 

 که نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از صالحیت نظارتی
عام برخوردار است با نظارت خود مانع از تخلف قوه مجریه از اجرای 

 بودجه مصوب قوه قضائیه گردند.
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 مقدمه 
 نظارت لوازم ترینمهم از حکومتی قوای دیگر فشار اِعمال و بیرونی تهدیدات برابر در قضاییه قوه استقالل
 در اینکه وجود با. است عامه حقوق از صیانت و قانون حاکمیت اصل رعایت جهت در موثر قضایی
 سیاسی دازانپرنظریه و فیلسوفان اختالف مورد قضائیه قوه نام به سومی قوه شناسایی سنتی هایدیدگاه

 6ت،اس گردیدهمی تلقی مجریه قوه اَعمال از بخشی عنوانبه قضاء امر و در برخی رویکردها گرفته قرار
 و تمامیت برخی که شد موجب کنونی سیاسی نظامات و جوامع در قوه این فرد به منحصر هایکارویژه

 . بدانند قضائیه قوه کمال و تمامیت بر متوقف را سیاسی نظام کمال
 هایئولیتمس از طیفی دارد عهده بر جدید سیاسی نظامات حیاتی هایعرصه در قضائیه قوه که فعالی نقش

 یهقضائی قوه بدون متمدن جامعه و دولت یک وجود تصور که ایگونهبه کرده قوه این متوجه را خطیر
 از صیانت: کرد اشاره ذیل موارد به توانمی هامسئولیت این جمله از 5.رسدمی نظر به ممکن غیر کارآمد،
 ولتد شفافیت به کمک غیردولتی، و دولتی عمومی نهادهای و دولت برابر در بنیادین هایآزادی و حقوق

 مجرائ از پیشگیری مطلوب، حکمرانی ایجاد موانع از یکی عنوانبه اداری و مالی فسادهای با مبارزه و
 و شورک قانونگذاری نظام به نسبت انفعالی حالت از خروج و منابع رفت هدر مهم عوامل از یکی عنوانبه

 3.مناسب لوایح پیشنهاد طریق از عرصه این در فعال مشارکت
 عادی و اساسی قوانین در اصل یک عنوانبه قضایی استقالل موضوع شده باعث مزبور کارکردی تحوالت

 انقالب حدوث نیز ایران کشور در 1.گیرد قرار تاکید مورد المللیبین اسناد همچنین و مختلف کشورهای
 نظام بر حاکم اسالمی موازین از منبعث شد موجب ایران اسالمی جمهوری نظام گیریشکل و اسالمی
 رخالفب اینکه چه پذیرد؛ صورت قضائیه قوه ساختاری استقالل جهت در توجهی قابل اقدامات قضایی،

 2اساسی قانون 621 اصل اساس بر شد،می محسوب مجریه قوه مجموعه زیر قضائیه قوه که سابق حکومت
                                                                                                                                           

 که نستدامی محسوسی موارد بر قانونی مجرد قواعد تطبیق و اجراء را قضائیه قوه وظیفه دومالبر کاره. 1
 یزان،م نشر: تهران ،سیاسی نهادهای و اساسی حقوق ابوالفضل، قاضی،) شودمی طرح هادادگاه برابر در

 وهق کار منتسکیو که است شده باعث قضائیه قوه وظایف از تلقی همین ؛(265 ص ،6383 نهم، چاپ
 (.265 ص همان،) بداند «هیچ» تقریبا را قضائیه

2. Garner, james Wilford (1995), Poltical science and Government, NY: American 

Book Company, 1955. 

 .16 ص ،6331 قضائیه قوه پژوهشگاه: تهران ،قضائیه قوه مالی استقالل مسلم، طوق، آقایی. 3
 ولاص: کرد اشاره ذیل موارد به توانمی اندشده تصویب زمینه این در که المللیبین اسناد جمله از. 4

 استقالل اصول خصوص در پکن اعالمیه ؛6382 مصوب قضایی استقالل خصوص در ملل سازمان اساسی
 نویسپیش المللی؛بین وکالی کانون 6385 مصوب قضایی استقالل معیارهای ؛6331 مصوب قضایی
 در بنگلور اصول و 6383 مصوب قضایی استقالل بررسی خصوص در قضات استقالل جهانی اعالمیه

 . 5555 مصوب قضایی رفتار خصوص

 امور هکلی در قضائیه قوه هایمسئولیت انجام منظور به: »اساسی قانون هفتم و پنجاه و یکصد اصل. 5
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 و 216 لاصو در قوه این استقالل بر و گرفت قرار رهبری مقام صالحیت در قضائیه قوه ریاست تعیین
  3.شود تاکید و تصریح 6215

 تمهید تلزممس آن تحقق که شودمی محسوب پردامنه و پیچیده ایمقوله قضایی این در حالی است که استقالل
 وهق استقالل رابطه قلمرو، این در اصلی مباحث جمله از است؛ جامع هایریزیبرنامه و مناسب بسترهای

 قوه نهادی اللاستق ایده» که فرضیه این با حاضر نوشتار. است آن بر حاکم ریزیبودجه و مالی نظام با قضائیه
 پرسش این هب پاسخ مقام در «ماندمی ناکام آن بر حاکم ریزیبودجه و مالی نظام به استقالل توجه بدون قضائیه

 صالحیت اطالق همچنین و 25 اصل در بودجه تهیه در دولت صالحیت اطالق وجود با» که است آمده بر
 به مستند توانمی آیا ،651 اصل در کشور استخدامی و اداری امور و بودجه و برنامه امور در جمهور رییس
 و الیم استقالل نظریه از و ساخت مقید را مذکور اطالقات اساسی، قانون در قضائیه قوه با مرتبط اصول
 در ائیهقض قوه ریزیبودجه الگوهای بررسی تا شده تالش راستا این در. «کرد؟ دفاع قضائیه قوه ایبودجه

 قاللاست ایران، اسالمی جمهوری قضائیه قوه ریزیبودجه وضعیت تبیین همچنین و مختلف کشورهای
 .گیرد قرار سنجیامکان مورد ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام در قوه این ایبودجه

  

                                                                                                                                           
 رایب را مدبر و مدیر و قضایی امور به آگاه و عادل مجتهد نفر یک رهبری مقام اجرایی و اداری و قضایی
 «.تاس قضائیه قوه مقام ترینعالی که نمایدمی تعیین قضائیه قوه رئیس عنوان به سال پنج مدت

 و همجری قوه ، مقننه قوه:از عبارتند ایران اسالمی جمهوری در حاکم قوای»: هفتم پنجاه و یکصد اصل. 1
 این. دگردن می اعمال قانون این آینده اصول برطبق امت وامامت امر مطلقه والیت نظر زیر که قضائیه قوه
 «.یکدیگرند از مستقل قوا

 و اجتماعی و فردی حقوق پشتیبان که مستقل است ای قوه قضائیه قوه»: ششم و پنجاه و یکصد اصل. 2
 :است زیر وظایف دار عهده و عدالت به بخشیدن تحقق مسئول

 خصومات رفع و دعاوی فصل و حل شکایات، تعدیات، تظلمات، مورد در حکم صدور و رسیدگی -6
 .کند می معین قانون که حسبیه امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصمیم اخذ و
 .مشروع هایآزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای -5
 .قوانین اجرای حسن بر نظارت -3
 .اسالم جزایی مدون مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم کشف -1
 «.مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام -2

 فصلنامه ،«یتطبیق نگاهی با ایران قوانین پرتو در قضا دستگاه و بودجه» خادمی، مازیار و خیراهلل پروین،. 3
 .33 ص ،6331 زمستان ،35 شماره ،قضاوت
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 قضایی استقالل ایبودجه و مالی الزامات -1
 ناصرع تشریح در شود،نمی یافت قضایی استقالل مفهوم از واحدی تلقی اینکه وجود با

 مورد را 5قضائیه قوه نهادی استقالل و 6قاضی فردی استقالل بُعد دو توانمی آن اصلی
 این به شودیم تعبیر نیز گیریتصمیم در استقالل به آن از که فردی استقالل. داد قرار اشاره
 یخارج نفوذ و مداخله از دور به را پرونده هر به مربوط ادله و وقایع قاضی که است معنا

 یدگیرس حقوقی موازین پایه بر تنها و عادالنه طوربه ممنوعیتی و محدودیت هیچ بدون و
 ضاییق نظام است شده گفته نیز قضائیه قوه نهادی استقالل تشریح در 3.نماید ارزیابی و

 ارواین نفوذ و دخالت برابر در هادادگاه قضات استقالل که شود سازماندهی نحوی به باید
 ساختاری استقالل 1.گردد تضمین و نهادهای حاکمیتی مقامات دیگر و مجریه و مقننه قوای

 است یادار استقالل و مالی استقالل نوع دو از متشکل خود نوبه به قضائیه قوه نهادی یا
 تواندیم راحتی به دیگر نهاد به نهاد یک مالی وابستگی کرد ادعا توانمی اساس این بر و

 داشت توجه باید البته 2.دهد قرار تاثیر تحت مسائل سایر خصوص در را نهاد آن استقالل
 بلکه یست؛ن مناسب بودجه تامین صرفاً قضائیه قوه ایبودجه و مالی استقالل از مقصود که

 این ضامن که است مکفی مالی منابع به دستیابی فرآیندهای و هاروش چیز هر از بیش
  1.است استقالل

 نظام رد را مختلفی ابزارهای کشورها قضائیه، قوه ایبودجه و مالی نظام ارتقای راستای در
. کنند تصیان قضائیه قوه مالی استقالل از طریق این از تا انددیده تدارک خود ریزیبودجه

 ریزیبودجه نظام» و «قضایی ریزیبودجه نظام» الگوی دو ذیل در توانمی را ابزارها این
 . نمود بررسی «ایمجریه

 ریزیهبودج نظام که است بوده معطوف امر این بر کشورها برخی تالش قضایی الگوی در

                                                                                                                                           
1. Personal independence 

2. Institutional independence 

 ایران وقیحق نظام در قضایی استقالل تضمین بر ناظر بنیادین اصول» ویژه، محمدرضا و محسن امیری،. 3
 .2 ص ،3 شماره ،6333 پاییز تطبیقی، حقوق هایپژوهش مجله ،«فرانسه حقوق به نگاهی با

 .همان. 4

 .13 ص همان، طوق، آقایی. 5

6. Barron, David j, (2011), Judical Independence and the State Court Funding Crisis, 

100 (4) Kentuchy Jurnal, p.756. 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65847
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65847
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 به هقضائی قوه بودجه در مقننه و مجریه قوای مداخله که نمایند تنظیم ایگونهبه را خود
 میزان در هاییتفاوت کنندمی تبعیت مذکور الگوی از که کشورهایی میان. برسد حداقل

 مقدار اختصاص -6: است بررسی قابل دسته سه در که شودمی دیده مالی استقالل
 پیشنهادی بودجه مستقیم ارسال -5 سنواتی؛ قانون در قضا دستگاه به بودجه از مشخصی

 6 .پارلمان به بودجه ارسال در دولت ایواسطه نقش -3 پارلمان؛ به
 راستا این رد. است برجسته قضائیه قوه بودجه تعیین در مجریه قوه نقش دولتی الگوی در
 چهار رد توانمی مجریه قوه تاثیر و مداخله میزان حسب بر را الگو این تابع کشورهای نیز

 -5 بودجه؛ اولیه تأیید و پیشنهاد مرحله در مجریه قوه دخالت -6: کرد بررسی دسته
 پیشنهادی بودجه همزمان ارسال -3 بودجه؛ اولیه تصویب مرحله در صرفاً دولت صالحیت

 در دولت توسط بودجه نهایی تایید -1 پارلمان؛ به دولت تصویبی بودجه و قضائیه قوه
 .ریزیبودجه مراحل کلیه

  فروض مرتبط با نحوه تقدیم الیحه بودجه قوه قضائیه به مجلس -2
 امری ضائیهق قوه سالیانه بودجه تدوین فرآیند کشورها از بسیار چه بیان شد درمطابق با آن

 امر با بطمرت حکومتی قوای که است این نیز چالش این اصلی علت است؛ برانگیزاختالف
-نمی احترام حدود این به و ندارند دیگر قوه اهداف و اختیارات از درستی درک بودجه

 و حثب محل پیوسته قضائیه قوه بودجه وضعیت نیز ایران اسالمی جمهوری در 5.گذارند
 نسبت هگذشت سالیان در قضائیه قوه روسای و مقامات مکرر اعتراضات است؛ بوده اختالف

 هادتش موضوع این بر قوه این هایبرنامه پیشبرد جهت کافی بودجه اختصاص عدم به
 قانون لیلتح و حقوقی مستندات و مبانی به استناد با تا است ضروری باره این در 3.دهدمی

                                                                                                                                           
 وهق برای مدرن ریزیبودجه کارآمدتر؛ قضائیه قوه خوب، بودجه پژوهشی گزارش دیوید، وبر، .1 

  .2 ص ،6333 قضائیه، قوه پژوهشکده: تهران جبرانی، عطیه عامری، فائزه: ترجمه ،قضائیه

 وهق برای مدرن ریزیبودجه کارآمدتر؛ قضائیه قوه خوب، بودجه پژوهشی گزارش دیوید، وبر، .2
 .2 ص ،6333 قضائیه، قوه پژوهشکده: تهران جبرانی، عطیه عامری، فائزه: ترجمه ،قضائیه

 این ایبودجه و مالی مشکالت خصوص در تاکنون قضائیه قوه روسای که نظرهایی اظهار جمله از. 3
 :کرد اشاره ذیل موارد به توانمی اندساخته مطرح قوه

 شاهد بخواهیم اگر»: 8/65/6381 مورخ قضائیه، قوه اسبق رییس شاهرودی، هاشمی اهللآیت اظهارات -
 بمناس هایبودجه و امکانات و نیازها تامین نیازمند باشیم قضایی دستگاه کمال حد در و درست نقش
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خصوص نحوه تقدیم الیحه بودجه  در مختلف فروض ایران اسالمی جمهوری اساسی
ورد م قوه قضائیه به مجلس که در  ترسیم حدود استقالل قوه قضائیه مؤثر خواهد بود

 .داد قرار بررسی

 مجلس هب خود پیشنهادی بودجه مستقیم ارسال در قضائیه قوه صالحیت -1-2
 اساسی قانون 25 اصل تصویب جریان در قضائیه قوه بودجه به مربوط نظرهای اختالف

 بود ینا باره این در اساسی مسئله. است شده مطرح اساسی قانون نهایی بررسی مجلس در
 اینکه یا ندک تقدیم مجلس به مستقیم صورتبه را خود بودجه تواندمی قضائیه قوه آیا که

 ندک تقدیم دولت به را خود بودجه است ملزم حکومتی نهادهای دیگر همچون نیز قوه این
 صلا ارتباط، این در نماید؟ مجلس تسلیم را بودجه الیحه واحد، سندی قالب در دولت تا

: داشتمی بیان اساسی قانون نهایی بررسی مجلس تخصصی گروه مصوب 611
 آن هبودج و مستقیماً آن لوایح. دارد استقالل قضایی و اداری و مالی امور در دادگستری»

 دالیلی جمله از 6.«شودمی فرستاده ملی شورای مجلس به تصویب و بررسی برای مستقالً
 قوه جهبود تنظیم توان به این موضوع اشاره نمود کهمی نمودند مطرح اصل این موافقان که

 قوه تقاللاس تامین ضرورت به توجه با و دارد منافات آن استقالل با دولت توسط قضائیه
 تقالًمس که است این مهم این به بخشیدن تحقق شرط ایران، اسالمی جمهوری در قضائیه

                                                                                                                                           
 .«هستیم قضائیه قوه برای

 هایدغهدغ ترینمهم از یکی بودجه کمبود: »قضائیه قوه سابق رییس الریجانی، آملی اهللآیت اظهارات -
 بروز یزن و قضایی جدید نیروهای جذب و حفظ در قضایی دستگاه توان کاهش موجب و قضایی دستگاه

 شدن کم تاًطبیع و قضایی دستگاه در بودجه کمبود با قطعاً. است شده قضائیه قوه برای متعدد مشکالت
 حق رب هایخواسته و اسالمی مطلوب امنیت داشت انتظار تواننمی جرائم، و تخلفات به رسیدگی توان

 در همیم گام قضایی دستگاه شریف قضات و کارکنان مالی و معیشتی تامین. بپوشد عمل لباس مردم،
 .«است قضایی رسانیخدمت رویحه افزایش و شرایط بهبود

 قوه گیر گریبان مشکالت از یکی»: 2/3/6338 مورخ قضائیه، قوه کنونی رییس رییسی، اهللآیت اظهارات -
 دستگاه کی قضاییه قوه. شودمی تصویب مجلس در نهایتاً بودجه. است دستگاه این بودجه مسئله قضاییه

 است همم مسائل از قضاییه قوه موردنیاز انسانی نیروی تامین همچنین و قضات تامین و است حاکمیتی
 .«بگیرد قرار نمایندگان عنایت مورد حتماً قضاییه قوه برای چینی بودجه موضوع امیدواریم که

 :تهران ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت: نک. 1
 .6231-6236 صص ،3 ج ،6311 اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره
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 بودجه نیست ملزم مجلس نظر این طبق البته 6کند؛ تقدیم مجلس به را خود بودجه
 قوه شنهادیپی بودجه داد تشخیص اگر بلکه کند؛ تصویب عیناً را قضائیه قوه پیشنهادی

 در حاضر مخالفان مقابل، در 5.دهد تغییر را آن تواندمی است نیاز حد از بیش قضائیه
 و انستهد قبول قابل غیر را اصل این طرفداران استدالل اساسی قانون نهایی بررسی مجلس
 مجلس به متقدی و بودجه الیجه تهیه برای دولت انحصاری صالحیت که داشتند بیان چنین

 سمجل رئیس نایب بهشتی، شهید مخالفت این تشریح در 3.ندارد قوا استقالل با ارتباطی
 باشد تمملک از جایی یک شودمی مگر»: داشتند اظهار اینچنین اساسی قانون نهایی بررسی

 بودجه گوییدمی شما که است وقت یک دارد؟ هزینه و درآمد چقدر مملکت بداند که
 دستگاه ندبده مجلس به مستقیما بخواهند اینکه اما کنندمی تهیه خودشان را قضایی مقامات
 جلسم به که را بودجه این ببیند بعد و کند مقایسه را هزینه و درآمد منابع باید اجرایی

 ختلفم بودجه سه یا دو مجلس باید گوییدمی شما که اینطور. خیر یا است هماهنگ بردمی
 چون است اکج از این درآمد منابع ببینند و بنشینند مجلس نمایندگان خود و بکند دریافت
 مخالفان استدالل نیز نهایت در 1.«دهد نمی که درآمد دهدمی هزینه فقط قضایی دستگاه

 اساسی قانون نهایی بررسی مجلس تخصصی گروه مصوب 611 اصل متن و یافت غلبه
 اسالمی هوریجم قضائیه قوه مالی استقالل امکان بررسی در بنابراین. نرسید تصویب به

 باید را انپارلم به پیشنهادی بودجه مستقیم ارسال بر مبتنی ریزیبودجه نظریه ایران،
 .دانست منتفی

  مجلس به قضائیه قوه بودجه ارسال در دولت . صالحیت2-2

 هوریجم ریزیبودجه نظام خصوص در اساسی قانونگذار نهایتاً که رویکردی تشریح در 
 صالحیت اساسی قانون 25 اصل اساس بر که کرد اشاره باید نمود، اتخاذ ایران اسالمی

 یهمجر قوه اساس این بر. دارد قرار دولت اختیار در کشور ساالنه بودجه تهیه انحصاری

                                                                                                                                           
 مجلس مذاکرات مشروح صورت: نک اساسی، قانون نهایی بررسی مجلس در ایخامنه آقای اظهارات. 1

 سمجل عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره: تهران ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی
 .6163-6168 صص ،3 ج ،6311 اسالمی، شورای

 .6231 ص همان،. 2

 .6155 ص همان، اساسی، قانون نهایی بررسی مجلس در صدربنی آقای اظهارات. 3

 .6161 ص همان،. 4
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-زمینه در ار امور بیشترین که کشور اجرایی سیاست هدایت و تعیین اصلی مرکز عنوانبه

-انهوزارتخ بودجه است موظف دارد عهده بر گسترده و وسیع شبکه یک در و مختلف های

 از پس و وصول را عمومی موسسات سایر بودجه همچنین و وابسته هایسازمان و ها
 درآمدهای اساس بر و واحد سندی قالب در وزیران، هیئت تصویب و الزم هایهماهنگی

  6.نماید تقدیم مجلس به را بودجه الیحه کشور
 قانون 621 و 21 اصول صراحت به توجه با که کرد اشاره باید مذکور رویه با ارتباط در

 و اداری صالحیت بر مبنی 621 اصول تاکید همچنین و قوه این استقالل بر مبنی اساسی
 وضعیت خصوص در اساسی قانون 651 و 25 اصول شمول قضائیه، قوه رییس استخدامی

 ئوالس این خصوص این در دیگر بیان به. است تردید مورد قضائیه قوه ایبودجه و مالی
 رفاص به را خود بودجه تدوین در قضائیه قوه مشارکت میزان توانمی آیا که است مطرح

 بودجه تعدیل و جرح خصوص در را دولت صالحیت و کرد محدود بودجه پیشنهادبه
 در قوه تریاس صالحیت و قضائیه قوه استقالل از مقابل در و دانست حداکثری پیشنهادی

 رد دولت انحصاری صالحیت احراز به توجه با گفت؟ سخن اجرایی و اداری امور کلیه
 بیینت رهگذر از شودمی تالش نوشتار این ادامه در قضائیه، قوه پیشنهادی بودجه تهیه

 لمروق قضائیه، قوه با مرتبط اصول با آنها نسبت تعیین و 651 و 25 اصول مفهومی قلمرو
 مختلف احتماالت و شود تشریح قضائیه قوه پیشنهادی بودجه تغییر در دولت صالحیت

 . گیرد قرار بررسی و تحلیل مورد خصوص این در

 قضائیه قوه پیشنهادی بودجه تغییر در دولت عام صالحیت .1-2-2
قانون  25عنوان نهاد صالح برای تهیه بودجه بر اساس اصل بر اساس این فرضیه دولت به

 اساسی صالحیت هرگونه تغییر در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه را خواهد داشت.  نخستین
 اساسی قانون 25 اصل پیشنهادی، بودجه تغییر در دولت عام صالحیت تایید در مستند
 وریجمه ریزیبودجه نظام در وحدت اصل شناسایی راستای در مزبور اصل تقنین. است

 هاهدستگا تمام هایهزینه و درآمدها کلیه اساس این بر. است ارزیابی قابل ایران اسالمی
 صویبت به مرحله یک در و شود پیشنهاد و تنظیم واحدی سند در باید دولتی هایسازمان و

                                                                                                                                           
 ،5 جلد ،52 چاپ میزان، نشر: تهران ،ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق سیدمحمد، هاشمی،. 1

 .551 ص ،6333
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 اصل این پذیرش جهت در توانمی که دالیلی جمله از 6.برسد اسالمی شورای مجلس
 رد و مجلس به بودجه مکرر تصویب و ارسال از جلوگیری -الف: از عبارتند کرد ارائه

 صتشخی امکان و هاهزینه بندیاولویت -ب مجلس؛ و دولت وقت در جوییصرفه نتیجه
 ایهدستگاه بودجه تحلیل و تجزیه و رسیدگی در سهولت -ج ضرور؛ غیر و زاید مخارج
 اتخاذ و واقعی بودجه کسری میزان از اطالع -د یکجا؛ و زمان یک در قوا همه اجرایی
 581 شماره به نگهبان شورای تفسیری نظریه در 5.بودجه در تعادل ایجاد برای تدابیری

  3.است شده تاکید رویکرد این بر نیز 61/3/6311 مورخ
 و تهیه فرآیند 65/65/6326 مصوب کشور بودجه و برنامه قانون نظیر عادی قوانین در

. کندمی یتتبع مبنا این از قضائیه قوه بودجه خاص طوربه و کشور کل بودجه الیحه تنظیم
 از پس است موظف قضائیه قوه گفت توانمی موضوع این با مرتبط جزییات تشریح در

 هایمشی خط و هاسیاست آن در که- جمهور رییس سوی از بودجه بخشنامه ارسال
 همچنین و دولت عمومی بودجه کالن سقف میزان دولت، مالی وضعیت دولت،

 خود دیپیشنها بودجه ارائه به - است شده تعیین بودجه تنظیم و تهیه اجرایی رهنمودهای
 قوه پیشنهادی بودجه 2کشور بودجه و برنامه قانون 61 ماده به مستند 1نماید؛ مبادرت
 ارسال از پس. سدبر است، قضائیه قوه رییس که قوه این مقام باالترین تایید به باید قضائیه

 (بودجه و برنامه سازمان) مجریه قوه در پیشنهادات ها،دستگاه ایبودجه پیشنهادهای
 نهایی یبررس برای و شودمی تنظیم کشور کل ساالنه بودجه الیحه نویسپیش و بررسی

 تغییرات و اصالحات انجام و الزم هایبررسی از و پس شود؛می ارسال وزیران هیئت به
 تصویب یبرا و تصویب شده ی هیئت وزیرانبه وسیله الیحه، این نویسپیش در نظر مورد

                                                                                                                                           
 .552 ص ،6332 میزان، نشر: تهران ،عمومی مالیه ولی، رستمی،. 1

 سمت، انتشارات: تهران ،(هاروش و مراحل اصول،) ایران در نوین ریزیبودجه ابراهیم، عباسی،. 2
 .32 ص ،6388

 ـ هبودج ارقام در تغییر مورد غیر در ـ مربوط بعدی اصالحات و آن متمم و کشور کل ساالنه بودجه». 3
 «.گردد مجلس تقدیم دولت سوی از و الیحه بصورت بایستمی

 .513 ص ،6332 میزان، نشر: تهران ،عمومی مالیه ولی، رستمی،. 4

 شامل ساالنه برنامه و بودجه -61 ماده»: 65/65/6326 مصوب کشور بودجه و برنامه قانون 61 ماده. 5
 ازمانس به ارسال از قبل باید هاوزارتخانه از یک هر به وابسته هایدستگاه پیشنهادی عمرانی طرحهای و جاری

 «.باشد رسیده دستگاه مسئول باالترین یا و عمومی مجمع یا مربوط وزیر تأیید به مورد حسب بر
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 تگرف نتیجه توانمی رویه این از مستنبط 6.شودمی تقدیم اسالمی شورای مجلس به نهایی
 و رتغیی هرگونه اعمال برای او صالحیت مقتضی ،«بودجه تهیه» امر در دولت صالحیت

 .است قضائیه قوه جمله از مختلف هایسازمان و نهادها پیشنهادی هایبودجه در تبدیل
 دولت امع صالحیت اثبات راستای در که است دیگری مستند نیز اساسی قانون 651 اصل

 قوه جمله از- حکومتی نهادهای و هایدستگاه بودجه و برنامه استخدامی، اداری، امور در
 ارائه لاص این سازیاساسی مبنای عنوانبه که استداللی. شودمی استناد آن به -قضائیه

 ممکن فوق چهارگانه امور در هادستگاه از کدام هر مستقل اقدام که است این شودمی
 وجود مستلزم محظور این رفع 5دهد؛ قرار تاثیر تحت را هادستگاه دیگر عملکرد است

 «جمهور ئیسر مستقیم مسئولیت» بینیپیش با اساسی قانونگذار که بوده واحدی مدیریت
 . است نموده تامین را مقصود این خصوص این در
 بودجه هتهی امر در دولت مطلق اختیار به اعتقاد که کرد اشاره باید نخست استدالل نقد در

 هک کندمی ایجاب نهادها از برخی استقالل حفظ لزوم گاه زیرا دارد؛ پی در جدی تبعات
 یشنهادپ باشند دولت توسط آن تغییر نگران آنکه بدون را خود بودجه بتوانند نهادها این

 مجریه قوه با زنیچانه وارد را مزبور نهادهای بعضاً فرآیندی چنین تصور بنابراین کنند؛
 و دهد قرار فشار تحت را آنها تواندمی طریق همین از دقیقاً مجریه قوه و کرد خواهد
 دیدگاه این گذشت ترپیش که همچنان 3.کند عملی هازمینه از بسیاری در را خود منویات

 موثر املعو بررسی با که است حالی در این است؛ یافته قوام بودجه وحدت اصل مبنای بر
 یهقضائ قوه خصوص در را آن اطالق و شمولیت توانمی بودجه وحدت اصل شناسایی در

 اوالً :هستند قبیل این این از است ارائه قابل رابطه این در که هاییاستدالل. نمود محدود
 یسرئ به که است مجریه قوه در متمرکز گیریتصمیم برای ابزاری بودجه وحدت اصل

 مشی خط و برنامه ،631 اصل در شدهشناسایی صالحیت با متناسب دهدمی اجازه دولت
 دنبال وزرا و جمهور رئیس نظر تحت هایدستگاه و نهادها بودجه خصوص در را دولت

                                                                                                                                           
 .535 ص همان، رستمی،. 1

 جمهوری در جمهور رئیس اختیارات و وظایف طوق، آقای مسلم و محمدرضا حقیقی، رفتار دولت. 2
 .636ص ،6331 مجد، انتشارات: تهران ،ایران اسالمی

 ،اساسی قانون اصول پرتو در قوه بودجه وضعیت بررسی پژوهشی گزارش مسلم، طوق، آقای. 3
 .35 ص ،6335 قضائیه، قوه پژوهشگاه تهران،
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 ردعملک و قضائیه قوه ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام در که است حالی در این کند؛
 تواننمی جهت این این از و دهدنمی تشکیل را دولت مشی خط و برنامه از جزیی آن

 هزیرمجموع هایسازمان و هاوزراتخانه دیگر همچون را قضائیه قوه بودجه تعیین ساختار
 یسرئ موثرتر کنترل راستای در ابزاری بودجه وحدت اصل ثانیاً 6.نمود ترسیم مجریه قوه
 اساسی حقوق در آنکه حال است؛ هاسازمان و هاوزارتخانه عملکرد بر مجریه قوه

 هقو عملکرد بر نظارت اعمال برای صالحیتی مجریه قوه رئیس ایران اسالمی جمهوری
 بر نظارت از غیر امری اساسی قانون اجرای در جمهور رئیس مسئولیت و 5ندارد قضائیه
 هترب پاسخگویی برای است ابزاری بودجه وحدت اصل ثالثاً 3.است اساسی قانون اجرای

 631 و 655 اصول اساس بر که جهت این از جمهور رئیس و مجلس مقابل در مجریه قوه
 دخل رب بتواند باید باشد، مجریه قوه تابعه نهادهای و هاوزارتخانه عملکرد پاسخگوی باید

 یاساس حقوق نظام در قضائیه قوه که است حالی در این باشد؛ اثرگذار نیز آنها خرج و
 ویپاسخگ را دولت رئیس تواننمی و نیست مجریه قوه از تابعی ایران اسالمی جمهوری
 لکردعم دلیل به را مجریه قوه مقامات تواندنمی نیز مجلس دانست؛ قضائیه قوه عملکرد
  1.دهد قرار بازخواست مورد قضائیه قوه نامناسب
 اینکه توضیح. است مخدوش 651 اصل از ایجزیره تفسیر به دلیل نیز دوم استدالل

 جمهوری اساسی حقوق نظام چارچوب در باید 651 اصل در جمهور رئیس صالحیت

                                                                                                                                           
 اتانتشار: تهران ،قضا دستگاه بودجه تعیین ساختاری مبانی و حقوقی چارچوب مازیار، خادمی،. 1

 .13-15 صص ،6331 برتر، پژوهشگران

 .13 ص همان،. 2

 استفساریه به پاسخ در 65/1/6336 مورخ نگهبان شورای 11615/35/36 شماره تفسیری نظریه. 3
 663 اصل در اجراء مسئولیت از مقصود که است آن اساسی قانون متعدد اصول از مستفاد ـ6»: کدخدایی

 . است اساسی قانون اجرای بر نظارت از غیر امری اساسی، قانون
 برداشت، تشخیص، اساسی قانون که شود نمی مواردی شامل 663 اصل در جمهور رئیس مسئولیت ـ5

 مجمع نگهبان، شورای رهبری، خبرگان مجلس عهده به را وظایفی و اختیارات اعمال کیفیت و نوع
 اساسی قانون که دیگری دستگاه و مقام هر و قضائیه قوه اسالمی، شورای مجلس نظام، مصلحت تشخیص

 . است نموده محول ای وظیفه یا اختیار آنها به
 ایجاد حق ندارد، اجراء مسئولیت و نظارت حق جمهور رئیس اساسی قانون موجب به که مواردی در ـ3

 «.ندارد هم را تشکیالتی گونه هیچ

 .11-13 ص همان، خادمی،. 4
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 حدود هب توجه بدون مزبور از اصل منفرد تفسیر و گیرد قرار تحلیل مورد ایران اسالمی
 غلط برداشت موجب اداری مربوط به آنها و مالی امور در نهادها دیگر وظایف و اختیارات

 قانون رد قضائیه قوه با مرتبط اصول اساس بر که گفت توانمی راستا این در 6.بود خواهد
 رئیس عهده بر قوه این مالی و تشکیالتی امور 6151 و 6283 621،5اصول  جمله از اساسی

 مورخ 56331/35/81 شماره به نگهبان شورای تفسیری نظریه در ثانیاً است؛ گرفته قرار آن
 اعالم اشور این تشکیالتی و مالی مقررات تصویب مرجع تعیین خصوص در 63/1/6381

 و ضوابط تصویب که است این اساسی قانون 33 و 36 ،1 اصول از مستفاد: »است شده
 به آن وظایف انجام که نگهبان شورای تشکیالتی و استخدامی اداری، مالی، مقررات

 توانمی بنابراین. «باشدمی شورا این خود عهده بر است، آنها بر متوقف شورا تشخیص
صل توان اقانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران نمی در متعدد قرائنبه  که گرفت نتیجه
  2.نحو مطلق تفسیر نمودقانون اساسی را به 651

                                                                                                                                           
 صالحیت به قائل 615 و 628 ،621 اصول به استناد با که کسانی به و دارد نیز دیگری روی نقد این البته. 1

 به حقیقت این بعدی قسمت در. است وارد نیز هستند قوه این تشکیالتی و مالی امور در قضائیه قوه تام
 .پرداخت خواهیم نقد این تشریح

 و اداری و قضایی امور کلیه در قضائیه قوة هایمسئولیت انجام منظور به»: اساسی قانون 621 اصل. 2
 به لسا پنج مدت برای را مدبر و مدیر و قضایی امور به آگاه و عادل مجتهد نفر یک رهبری مقام اجرایی
 «.است قضائیه قوة مقام ترینعالی که نمایدمی تعیین قضائیه قوة رئیس عنوان

 در الزم تشکیالت ایجاد -6: است زیر شرح به قضائیه قوة رئیس وظایف»: اساسی قانون 628 اصل. 3
 با متناسب قضایی لوایح تهیه -5. ششم و پنجاه و یکصد اصل هایمسئولیت تناسب به دادگستری
 و مأموریت محل تغییر و آنها نصب و عزل و شایسته و عادل قضات استخدام -3. اسالمی جمهوری

 «.قانون طبق اداری، امور از اینها مانند و آنان ترفیع و مشاغل تعیین
 قوه وابطر به مربوطه مسائل کلیه مسئولیت دادگستری وزیر»: اساسی قانون شصتم و یکصد اصل. 4

 جمهور سرئی به قضاییه قوه رئیس که کسانی میان از و دارد عهده بر را مقننه قوه و مجریه قوه با قضاییه
 .گرددمی انتخاب کندمی پیشنهاد

 وزیر به را قضات غیر استخدامی اختیارات نیز و اداری و مالی تام اختیارات تواندمی قضاییه قوه رئیس
 که دبو خواهد وظایفی و اختیارات همان دارای دادگستری وزیر صورت این در. کند تفویض دادگستری

 «.شودمی بینیپیش اجرایی مقام ترینعالی عنوان به وزراء برای قوانین در
 و یرسیدگ در مققنه قوه صالحیت مجریه، قوه عام صالحیت نظریه به قائلین که است ذکر به الزم. 5

 نه- است اجرایی ماهیت واجد بودجه الیحه مذکور، تلقی طبق. دانندمی محدود نیز را بودجه تصویب
 ریهمج قوه اختصاصات و شئونات از حکومت ایبودجه و مالی مسائل تمشیت و مدیریت و -تقنینی
 باب از نه و است مجلس نظارت باب از 25 اصل در مندرج تایید و بررسی و تصویب رو این از است؛
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 قضائیه قوه پیشنهادی بودجه تغییر در دولت صالحیت عدم .2-2-2
 قوه هب قضائیه قوه پیشنهادی الیحه مستقیم ارسال» امکان طرف یک از که شرایطی در

 اریانحص صالحیت دیگر طرف از و است منتفی بودجه وحدت اصل به مستند «مققنه
 ادیپیشنه بودجه در را تبدیلی و تغییر هرگونه اعمال امکان «بودجه تهیه» امر در دولت

 قوه وسطت قضائیه قوه پیشنهادی بودجه تغییر امکان عدم» است، کرده فراهم قضائیه قوه
 استقالل اصل متضمن ،25 اصل با تعارض عدم ضمن که است راهکارهایی از یکی «مجریه
 ایاقتض که است این اصلی بر این اساس مسئله. است 621 و 21 اصول در مصرح قضایی

 اعمال بر مفهوم این آیا چیست؟ 25 اصل در مذکور «بودجه تهیه» امر در دولت صالحیت
 اللتد محدودیتی گونههیچ بدون مجریه قوه سوی از پیشنهادی بودجه در تغییر هرگونه

 تبدیل برای دولت اختیار معنای به 25 اصل در بودجه که تهیه در مقابل این فرض دارد؟
 واژه 25 اصل در است معتقد که دارد وجود دیدگاهی است پیشنهادی هایبودجه تغییر و
 نماید لتدال قوا سایر پیشنهادی هایبودجه تغییر برای دولت صالحیت بر که عبارتی یا

                                                                                                                                           
 تصرف و دخل دولت با توافق بدون بودجه الیحه در تواندنمی مجلس اساس همین بر و قانونگذاری

 دهدب آن در دولت رضایت با را تغییراتی یا و کند قبول یا رد را بودجه الیحه که است مکلف و نماید
 وایق روابط در تقنینی صالحیت مرزهای تحلیل اجراء؛ و تقنین تفکیک همکاران، و محمد زاده،فالح)

 تصریح که است حالی در این(. 611 ص ،6336 نگهبان، شورای تحقیقات مرکز تهران، مجریه، و مقننه
 در چنانکه دارد؛ اختیاری چنین بر داللت بودجه الیحه «تصویب و رسیدگی» در مجلس صالحیت به

 که-تخصصی گروه مصوب 611 اصل مخالفان اساسی، قانون 25 اصل مذاکرات مشروح بررسی جلسه
 شده مطرح سمجل به قضائیه قوه پیشنهادی بودجه مستقیم ارسال طریق از قضائیه قوه مالی استقالل آن در
 هیدش. شودمی تضمین مجلس نظارت اعمال طریق از قوه این استقالل که کردند استدالل چنین -بود

 آیا»: ودندنم استدالل چنین باره این در اساسی قانون نهایی بررسی مجلس رئیس نایب عنوانبه بهشتی
 است این ئیهقضا قوه استقالل یا کند تهیه طوربه خودش را اشبودجه که است این به قضائیه قوه استقالل

 اختیارتان در کافی بودجه بگویند مردم نمایندگان یعنی بگذارد، اختیارشان در کافی بودجه مقننه قوه که
 کار طریق بنابراین درآمد هم اینقدر و داریم هزینه اینقدر ما بگویید دولت طریق از شما ولی گذاریممی
 الیحه رازی دارد فرق لوایح تمام با بودجه الیحه باشند داشته دقت آقایان اگر. زندنمی لطمه استقالل به

 یدگیرس گوناگون واحدهای نمایندگان با تماس با تفصیل به کمیسیون در ماه سه یا دو معموالً بودجه
 اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت) «است باز کامالً آنها دست و شودمی

 ،3 ج اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره: تهران ایران، اسالمی جمهوری
 اسالمی ورایش مجلس برای صالحیتی چنین بینیپیش نگهبان، شورای نظرات به مستند البته(. 6155 ص

 . شد خواهد اشاره آن به پیشنهادات و راهکارها بخش در که کندمی تبعیت خاصی حدود از
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 «ودجهب تهیه» تنها است شده داد قرار دولت عهده بر اصل این طبق آنچه و شودنمی یافت
 نهادیپیش بودجه تصویب و رسیدگی تغییر، مفهوم وجه هیچ به مزبور واژه از که است

 به ناظر هن «تهیه» واژه نظر این طبق واقع در نیست؛ استفاده قابل قضائیه قوه چون نهادی
 ایواژه هبلک است برداشت قابل آن امکان عدم نه و است پیشنهادی بودجه در تغییر امکان
  6 .است طرفبی و خنثی

 حمطر آن مالی امور خصوص در قضائیه قوه عام صالحیت به ناظر که دیگری استدالل
چون در  اینکه توضیح. است 651 اصل در جمهور رئیس صالحیت بودن مقید شودمی

 رئیس تاس شده سپرده قوه این رئیس به قضائیه قوه مالی و اداری امور قانون اساسی کلیه
 قضائیه قوه اداری و مالی امور خصوص در ،651 اصل به استناد با تواندنمی جمهور
 قضائیه قوه شامل امور مالی و اداری 651 اصل اطالق دیگر عبارت به کند؛ گیریتصمیم

 نظر مد آنچه 5اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح از مستنبط و شودنمی
 و است بوده مجلس با روابط رییس جمهور و دولت  بوده اساسی از این اصل قانونگذار

 3.قضائیه قوه نه
 قلمرو ینتعی دیدگاه این در اینکه به توجه با شد متذکر باید نخست استدالل نقد در

 لفظی فسیرت بر مبتنی قضائیه قوه پیشنهادی بودجه در تغییر جهت دولت صالحیت
 حلیلت به تفسیر این ابعاد در دقت با است الزم گرفته، صورت «تهیه» تعبیر از

 کلی ویکردر دو قوانین تفسیر در کلی طوربه. پرداخت دیدگاه این به قائلین برداشت
 تالش معناگرایی، به موسوم رویکرد در. دارد وجود «معناگرایی» و «قصدگرایی»

 یا و گیرد صورت قانونی عبارات و کلمات در تتبع با قانونگذار مقصود شودمی
 از تقلمس موجودیتی جعل از پس که شودمی انگاشته ایمقوله مثابه به قانون اینکه

 به قائلین مقابل نقطه در 1.شودمی تفسیر کنونی وضع با متناسب و یابدمی قانونگذار
                                                                                                                                           

 .11 ص ،6331 قضائیه قوه پژوهشگاه: تهران ،قضائیه قوه مالی استقالل مسلم، طوق، آقایی. 1

 کل اداره: تهران ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت. 2
 .6581-6512 صص ،5 ج عمومی، روابط و فرهنگی امور

 انونق اصول پرتو در قضائیه قوه بودجه وضعیت بررسی پژوهشی گزارش مسلم، طوق، آقایی. 3
 .36-35 صص ،6335 قضائیه، قوه پژوهشگاه تهران، ،اساسی

 انونق تفسیر رویکردهای و مکاتب پژوهشی گزارش منصوریان، مصطفی و حسین رضایی،خلف. 4
 .35 ص ،6333 نگهبان، شورای پژوهشکده: تهران ،63335551 مسلسل شماره ،اساسی
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 ار قانونگذار احتمالی نیز و فرضی یا مقدر واقعی، اراده کشف قصدگرا رویکرد
 عملی عنوانبه قانون معتقدند که چرا دهند؛می قرار تفسیر در خود همت وجهه

 صورت در و شود گرفته نظر در آن واضع  اراده از جدا امری تواندنمی هدفدار
 حکم آن منظور نهایی کنندهتعیین مقام در که است حکم مخاطب این جداانگاری،

 «تهیه» لفظ انگاشتن طرفبی گفت توانمی دوم برداشت تحلیل در 6.است گرفته قرار
 اشکال وردم پیشنهادی بودجه در تغییر عدم یا تغییر برای دولت صالحیت به نسبت
 عنوانبه– اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح بررسی با زیرا است؛

-ورتص مباحثات عمده که دریافت توانمی -قانونگذار مراد کشف منبع معتبرترین

 ولتد برای اختیاری چنین شناسایی عدم یا شناسایی به ناظر 25 اصل پیرامون گرفته
 مصوب 611 اصل محور بر باره این در گفتگوها چه اگر. بود قضائیه قوه قبال در

 ودجهب مستقیم ارسال امتناع یا امکان بر ناظر نظرها اختالف و بود تخصصی گروه
 که صوبهم این مخالفین دیدگاه اما بود گرفته شکل مجلس به قضائیه قوه پیشنهادی

 منابع ایدب اجرایی دستگاه» که بود استوار استدالل این بر یافت غلبه نیز نهایت در
 ماهنگه بردمی مجلس به که را بودجه این ببیند بعد و کند مقایسه را هزینه و درآمد
 اب جز شودمی تعبیر «بودجه تعادل اصل» به آن از که استدالل این 5.«خیر یا است

 یراز نیست؛ ممکن نهادها و هاسازمان پیشنهادی بودجه در تغییر جهت دولت اختیار
 شورک عمومی درآمدهای با که باشد ایگونهبه قضائیه قوه پیشنهادی بودجه بسا چه
 دیدهپ بروز موجب پیشنهادی بودجه تعییر عدم در دولت الزام و نباشد تناسب در

 .گردد بودجه کسری
 مورد قبلی بخش در 651 اصل از ارائه شده تفسیر که دلیلی همان به نیز دوم استدالل اما

 در ضائیهق قوه تام صالحیت بر تاکید که معنا این به. است اشکال محل گرفت، قرار ایراد
 دیگر به توجه بدون 615 و 628 ،621 اصول به استناد با خود مالی تشکیالتی و امور

 و ئیهقضا قوه هایصالحیت به نسبت نادرستی درک شودمی موجب اساسی قانون اصول
استا در این ر. آید پدید تشکیالتی و مالی امور در مجریه قوه هایصالحیت با آن نسبت

                                                                                                                                           
 .همان. 1

 سمجل مذاکرات مشروح صورت: نک اساسی، قانون نهایی بررسی مجلس در بهشتی شهید اظهارات. 2
 عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره: تهران ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی
 .6161 ص ،3 ج اسالمی، شورای مجلس
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 گونهنای را مطلوب نظریه توانمی قضائیه قوه با مرتبط اصول با 651 اصل رابطه تبیین در
 وهق رئیس با قضائیه قوه مالی و استخدامی و اداری صالحیت نفس چه اگر: »داد شرح

 به .شود انجام ایشان هماهنگی با و جمهور رئیس طریق از باید مهم این اما است، قضائیه
 و اداری صالحیت اصل اساسی قانون 615 و 628 ،621 اصل چون اصولی عبارت، دیگر
 و اعمال شیوه اساسی قانون 651 اصل و کرده شناسایی قضائیه قوه رئیس برای را مالی

 .است کرده معین را کشور کل بودجه و برنامه استخدامی، اداری، امور هماهنگی مسئول
 صالحیت در را کشور کل بودجه تهیه که اساسی است قانون 25 اصل برداشت این موید

    6.«است داده قرار( مجریه قوه) دولت

 هقضائی قوه پیشنهادی بودجه تغییر در دولت نسبی صالحیت .3-2-2

 ساخت مطرح را جدیدی دیدگاه توانمی فوق برداشت دو نقادی رهگذر از رسدمی نظر به
 به قوه ینا استقالل بیشتر تضمین و قضائیه قوه ریزیبودجه نظام ارتقای جهت در را آن و

 دو بر حداقل گیری،بندی و نتیجهجمع قابلِ اساسیِ محورهای راستا این در. بست کار
 :است استوار گزاره

 بودجه وحدت اصل نظیر ایران اسالمی جمهوری ریزی بودجه بر حاکم اصول رعایت اوالً
 قوای و نهادها پیشنهادی بودجه دریافت از بعد دولت کند می اقتضاء بودجه تعادل اصل و

 و رتغیی آن در در صورت لزوم و ورزد مبادرت کشور کل ساالنه بودجه تهیه به مختلف
 . نماید ایجاد تعدیل

 که هادهایین و قوا پیشنهادی بودجه تبدیل و تغییر بر مجریه قوه مطلق اختیار ثانیاً
 است ممکن است عامه حقوق از صیانت و قانون حاکمیت اصل ضامن آنها استقالل

 شماره نظر. بینجامد آنها سوی از وظایف انجام امکان عدم و امور اختالل به
 6385 سال بودجه الیحه پیرامون نگهبان شورای 63/66/6313 مورخ 6123/56/13

 کندمی اقتضاء نظریه این حقوقی منطق. کندمی حکایت واقعیت این از  کشور کل
 دونب تواندنمی نیز قضائیه قوه پیشنهادی بودجه تغییر امر در دولت اختیار که

 قوه اللاستق بر اساسی قانونگذار تصریح بار دو مقتضای واقع در باشد؛ محدودیت
سازی اساسی وظایف در جلوگیری از اختالل همچنین و 621 و 21 اصول در قضائیه

                                                                                                                                           
 .635 ص همان، نگینی،آئینه. 1
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قضاییه آن است که استقالل اداری و مالی قوه قضاییه در فرآیند تهیه  برای قوه شده
 . بودجه مد نظر قرار گیرد

 راهکارها و پیشنهادات
 قوه ایبودجه وضعیت خصوص در مختلف احتماالت بررسی و نقد رهگذر از

 مبنای عنوانبه اسالمی جمهوری اساسی قانون چارچوب در که ای نظریه قضائیه،
 کرد اختیار توانمی ایران قضائیه قوه ریزیبودجه نظام ارتقای راستای در مناسب

 امکان بر یمبتن قضائیه قوه پیشنهادی بودجه تغییر در دولت صالحیت بودن مقید»
های مترتب بر این در خصوص بایسته .است «مذکور نهاد اساسی وظایف انجام

ریزی قوه قضائیه گردد و جایگاه تواند منجر به ارتقای نظام بودجهنظریه که می
این قوه را نسبت به قوه مجریه بهبود بخشد و نهایتاً استقالل آن را در چارچوب 

ن باید بیانظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران از ضمانت بیشتری برخودار کند 
ازی سگذار اساسی در اصول متعددی در مقام تعیین وظایف اساسینمود که  قانون

 امنیت ایجاد» ،3 اصل از 61 بند شده برای قوه قضاییه برآمده است از جمله در
 است؛ برشمرده ایران اسالمی جمهوری اصلی وظایف از را «عادالنه قضایی

 ماعیاجت و فردی حقوق پشتیبان مرجع عنوانبه قضائیه قوه 621 اصل در همچنین
 و دعاوی فصل و حل» چون مهمی وظایف دارعهده عدالت به بخشیدن تحقق و

 «حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات تعقیب و جرم کشف» ،«خصومات رفع
 .است گردیده «مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام» و

 موجب مناسب بودجه تامین عدم صورت در خطیر وظایف این انجام تردیدبی
 جامعه برای را متعددی مخاطرات و گرددمی قضائیه قوه وظایف انجام در اختالل

بینی بودجه متناسب برای انجام وظایف اساسی قوه رو پیشدارد از همین پی در
ر نظرسد؛ بر این اساس بهقضاییه در لوایح بودجه ساالنه ضروری به نظر می

ی بودجه محدود به رعایت الزامات قانونی مذکور رسد صالحیت دولت در تهیهمی
ر ست. از سوی دیگسازی شده او تعیین بودجه مکفی برای تحقق وظایف اساسی

ه ی بودجه ساالناین امر به معنای درج عین پیشنهاد بودجه قوه قضاییه در الیحه
سنجی اعمال وظایف ی امکانشاخصهکل کشور نیست بلکه دولت با رعایت 

صالحیت تغییر در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه را خواهد داشت. مجلس   اساسی
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یند رسیدگی و تصویب بودجه و انطباق شورای اسالمی و شورای نگهبان در فرآ
ی مذکور را مدنظر قرارداده آن با قانون اساسی و موازین اسالمی مکلفند شاخصه

 مارهش و با رعایت این شاخصه اقدام به تصویب و تایید بودجه نمایند.  نظریه
 6385 سال بودجه الیحه پیرامون نگهبان شورای 63/66/6313 مورخ 6123/56/13

 و نظارت امر در اختالل موجب نگهبان شورای بودجه نیاز تامین عدم» آن در که
 نظارتی سوابق جمله از بود شده شناخته «اساسی قانون 668 و 33 اصول خالف
 مصوب بودجه که آنجا مذکور نظریه تعمیم که شود می محسوب نگهبان شورای

  .است توجیه قابل گردد¬ قضایی امور انجام در اختالل موجب نیز قضائیه قوه
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