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 چکیده
 بهر  و عمهدتاد  دارد کبور یک ریزی بودجه نظام نو  با نزدیمی ارتباط مالی دستگاه قضا استقالل

 که دارد کیدأت قضایی بودجه تصویب و پیبنهاد زمینه در یهئقضا و مجریه قوه دو جدایی لهئمس
 در یهئقضها  قهوه  نقهش الگهوی قضهایی    در. است شده ای مجریه و قضایی الگوی دو ایجاد سبب

 مجریهه  قهوه  ههای  ارگهان  دولتی، الگوی در اما است کننده تعیین و مستقل خود ةبودج پیبنهاد
کید قانون اساسهی بهر اسهتقالل    أرغم ت علی انایر در. دارند دخالت در این امر چبمگیری بور به

ای که بر دستگاه قضا حاکم اسهت و بهه اسهتناد     ریزی مجریه یه، با توجه به نظام بودجهئقوه قضا
یه دارد ئمطل  در تغییر بودجه پیبنهادی قوه قضا قانون اساسی، دولت اختیار 156و  25ول اص

تصهویب  ماننهد  بها راهمارههایی    .کبور استخواه  دهنده عدم استقالل مالی قوه عدالت که نبان
یه، ارائهه مسهتقیم   ئعدم صالحیت دولت در تغییر بودجهه پیبهنهادی قهوه قضها     قانونی مبنی بر

یه، ئدرصد مبخصی از بودجه کهل کبهور بهه قهوه قضها      خصیصبودجه پیبنهادی به پارلمان، ت
و گنجانهدن راه   ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مهالی دسهتگاه قضها، تغییهر قهانون اساسهی      

 .توان استقالل مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخبید های فوق در آن می حل

 وحهدت  اصهل  دولتهی،  الگهوی  قضایی، الگوی مالی، استقالل قضایی، استقالل: واژگان کلیدی

  .بودجه

                                                                                                                                   
 .دانبیار دانبمده حقوق و علوم سیاسی دانبگاه تهران*

khparvin@ut.ac.ir 
 (.نویسنده مسؤول)کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانبگاه عالمه بباببایی**

mazyarkhademi@gmail.com 

mailto:mazyarkhademi@gmail.com


 بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی 6921زمستان ، 29 فصلنامه قضاوت، شماره

  

96 

 مقدمه

جوامعی قابل تصور است که در آنها دستگاه قضایی بهه   در دموکراسی و حمومت قانون

. های فردی، از استقالل کهافی برخهوردار باشهد    و آزادی حقوق ترین حافظ نوان اصلیع
 قضایی نظارت رسالت انجام حیث از ویژه به قضائیه، قوه از انتظار مورد و مطلوب کارکرد

 دیگهر  نیز قوای دیگر و سیاسی سلطه از اداری، جلوگیری امور انجام در قانون رعایت بر
 (.57، ص1187نیا،  زاده، کرامت و شهبازی حبیب)یه استقضائ بر قوه اصحاب قدرت

یمهی از  . دههد  موارد فوق، ضرورت استقالل قضایی را بیش از پیش مهم جلهوه مهی  

به این معنا که برای اجهرای کهارکرد    باشد، ملزومات استقالل قضایی، استقالل مالی می
ر قضایی به دور باشد تا صحیح دستگاه قضا، این قوه باید از وابستگی مالی به نهادهای غی

قوای دیگر نتوانند از بری  تحت فبار قرار دادن دستگاه قضا از این بری  منویات خود 

از آنجا که هدف استقالل قضایی، حفظ استقالل شخص قاضی  ،بنابراین .را اعمال نمایند
به منظور اجرای کارآمد ایهن وظیفهه خطیهر     ،و رسیدگی عادالنه و بدون تبعیض است

برفانهه و   یه در انجام وظهایفش بهه صهورت بهی    ئهای قوه قضا ندان باید به تواناییشهرو

از عوامهل   یریرأمستقل اعتماد داشته باشند و معتقد باشند که قاضی بدون هرگونه ته 

این امر مستلزم امنیت خابر قضات و دستگاه . ل آیدیتواند به این امر مهم نا می ،خارجی
برفی یا فساد در دستگاه قضایی را  ست که زمینه نقض بیا قضا از فبارهای مالی بر آنها

 .برد تا حد زیادی از بین می

های دینهی   قانون اساسی کبورمان پس از پیروزی انقالب اسالمی با پیروی از آموزه
برداری از نظریهه تفمیهک قهوا، اسهتقالل قهوه       مبنی بر استقالل قاضی و همچنین بهره

استقالل کامل این قوه از دیگر نهادهای کبور برآمهد؛   قضائیه را اعتال بخبید و درصدد

بور که در این نوشتار خواهد آمد مجموعه قهوانین و قواعهد حهاکم بهر نظهام       اما همان

حقوقی کبور و همچنین نظریات شورای نگهبان، قانون اساسی را از این آرمان و هدف 

لگوهای استقالل مالی در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی به ا. خویش دور ساخت
ههای سهاختاری    های مختلف حقوقی، به بررسی معضالت و چالش دستگاه قضا در نظام

ریزی قوه قضائیه ایران پرداخته و با ارائه راهمارهایی برای حل ایهن چهالش، بهه     بودجه

در این راستا، نخسهت بهه   . اعتالی هرچه بیبتر استقالل مالی دستگاه قضا کمک شود
های مختلف حقوقی و سرانجام به  حاکم بر این موضو  و در پی آن نظامبررسی مفاهیم 

 .مطالعه ساختار و فرآیند تصویب بودجه قوه قضائیه در ایران خواهیم پرداخت
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 مفهوم استقالل مالی قوه قضائیه. 6

بودجه قضایی عامل اقتصادی بسیار مهمی برای تضمین یک سیسهتم قضهایی کارآمهد    

 در مممن اسهت حهداقل   «استقالل مالی قضایی»بارت ع (.Maseru, 2007, p.8)باشد می
و  حهدّ  ح  بی ایای این عبارت به معن برای عده. متفاوت استفاده شود دو معنای کامالد

چهه مقهدار از   کهه  کنهد   حصر و قدرت ااتی قضایی است که به خودی خود تعیین می
ی گروه دیگر بهه ایهن   برا و یک از اهداف قضایی خرج شود بودجه دولتی باید برای هر

یه ئقضا های بودجه که مختص قوه سازی درخواست ست که کنترل اجرایی بر آمادها معنا

 (.Brennan, 1971, p.27)است باید در اختیار خود این قوه باشد
کند تحت  تردید هر دستگاهی از سوی مرجعی که منابع مالی خود را دریافت می بی

ها را به ضرر خود  آرای دادگاه اه مقامات غیر قضاییکه هرگ بوری به، کنترل خواهد بود

یه کهه دارای  ائقوه قضه . در تالش برای کاهش بودجه  قوه قضائیه برخواهند آمد بدانند
 اصوالد .شود سیاسی و جناحی می های تبعیتدچار فساد مالی و ناگزیر منابع کافی نباشد 

شربی در نظر  ا به عنوان پیشیافته ر بودجه عمومی افزایش یه، مسئلهئاعضای قوه قضا

گیرند کهه باعهث بهبهود عملمهرد خهود آنهها و در نتیجهه کهاهش انتقهاد عمهومی            می

 .(McLachlin, 2009, p.280)شود می
کند که توسط سایر  را از بودجه ملی دریافت می مخارجشاز آنجایی که قوه قضائیه 

 امهر  ایهن  و دارد ضهرورت  واق سایر توسط قوه این نیازهای به توجه شود، می تعیین  قوا 

 به را درآمد تعیین بسا چه و باشد داشته سزایی به نقش قضائیه قوه عملمرد در تواند می
 .المصالحه قرار دهد وجه را و آن تبدیل قضات عملمرد بر تأریرگذاری برای ای حربه شمل

 قضا دستگاه مالی استقالل بر حاکم های نظام. 9

 از یمهی  المللهی،  بین اسناد در بر آن تأکید و مالی ستقاللا روزافزون اهمیت به توجه با

است؟ در این  پذیر اممان مسیری چه دستیابی به آن از که همواره این است مهم مسائل
هرچند  کنند، حفظ را دستگاه قضا مالی استقالل بریقی اند تا به راستا، کبورها کوشیده

بها ایهن   . دستیابی به آن شده است ای و ساختاری برخی از کبورها مانع قوانین بودجه

ای قهوه قضهائیه وجهود دارد کهه      حال، دو نظام عمده در زمینه استقالل مالی و بودجه
عبارتند از یمی، الگوی قضایی و دیگری، الگوی دولتی و در ادامه به توضیح هر یهک از  

 .این دو نظام و کبورهای پیرو آنها خواهیم پرداخت
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 الگوی قضایی. 9-6

تها   و انهد  برآمده قضائیه قوه به استقالل مالی کامل اعطای راستای کبورها دربرخی از 
 که کنند تنظیم بوری را خود ریزی بودجه نظام اند که جایی که مممن است در تالش

در ایهن الگهو    .برسد خود حداقل به قضائیه قوه بودجه در مقننه و مجریه قوای دخالت

انهد کهه جهدای از     قضایی را به وجهود آورده  برخی از کبورها نهادی چون شورای عالی

. های گوناگون، وظیفه تنظیم بودجه پیبنهادی قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد صالحیت

اش دخهالتی در تصهویب    تواند جزء الگوی قضایی قرار گیرد که قوه مجریهه  کبوری می

 .بودجه قوه قضائیه نداشته باشد

ای قوه مجریه برای ارسال بودجه دستگاه  طهبا توجه به وجود یا عدم وجود نقش واس
قضا به پارلمان، و یا حدود اختیارات قوه مقننه در تغییهر بودجهه قهوه قضهائیه، میهان      

هایی در میزان استقالل مالی به چبم  کنند تفاوت کبورهایی که از این الگو پیروی می

 .ایم خورد که ما آن را به سه دسته تقسیم نموده می

 سنواتی بودجه قانون در قضا دستگاه به بودجه از مقدار معینی اختصا،. 9-6-6

 و قضائیه قوه برای بودجه میزان حداقل بینی پیش این گروه شامل کبورهایی است که با
 مهالی  استقالل حداکاری تأمین مقررات پارلمان، توسط آن از کمتر تصویب اممان عدم

و مزایای قضات و مخارج نظام قضایی از حقوق  هند، در. اند داشته نظر مد را قضائیه قوه

ساله  گیری در پارلمان نیست و همه شود که مستلزم رأی ردیف بودجه مجزایی تأمین می
 National Commission To)درصدی از بودجه مملمتهی بهه ایهن امهر اختصهاص دارد     

Review The Working Of The Constitution, 2003, p.17.) 

 ودجه پیشنهادی به پارلمانارسال مستقیم ب.  9-6-9

در این دسته از کبورها بودجه پیبنهادی دستگاه قضا مستقیماد به پارلمهان فرسهتاده   

شود اما بر خالف دسته اول، پارلمان ح  تغییر و حتهی تقلیهل آن را دارد و از ایهن     می
حیث در این کبورها استقالل مالی کمتری نسبت به کبورهای گروه اول وجود خواهد 

 بهه  را خهودش  بودجه پیبنهاد دارد ح  سوئیس کبور عالی برای ماال، دیوان. داشت

 در خود دفا  از پیبنهاد برای توانند می عالی دیوان یا دبیر و رئیس و کند ارائه پارلمان
 .شوند حاضر پارلمان
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 ای دولت در ارسال بودجه به پارلمان نقش واسطه.  9-6-9

گوی قضایی کبورهایی هستند که در آنها بودجهه  اما دسته دیگر از کبورهای دارای ال

های اقتصهاد یها دادگسهتری     پیبنهادی باید حتماد به هیأت دولت و یا یمی از وزارتخانه

تقدیم شود و از بری  این نهادها به پارلمان فرستاده شود و قوه قضهائیه حه  ارسهال    

مان تغییر توسط دولت اما مقررات مربوط به عدم ام. مستقیم بودجه به پارلمان را ندارد

ای این کبورها را تا حدودی حفظ کرده و باعث شده است که  است که استقالل بودجه
در این الگو جای گیرند و ما در ادامه به معرفی برخی از کبورهای دارای چنین مقرراتی 

 .خواهیم پرداخت

 و نهه مقن قهوای  از بودجهه  مسهتقل  بودجه قوه قضائیه آمریما، ریزی بودجه در نظام

 بودجهه  در تغییهری،  گونهه  ههیچ  بدون را آن باید جمهور رئیس و شود می تهیه مجریه

 .بگنجاند خود پیبنهادی
ها الیحه پیبنهادی بودجه سالیانه خود را از بریه    در اسپانیا هیأت عمومی دادگاه

کنهد و قهوه    گیری مهی  باره تصمیم فرستد و مجلس در این وزارت اقتصاد به پارلمان می

 9.ه ح  تغییر آن را نخواهد داشتمجری
ریزی موجهود در گهروه سهوم     در الگوی قضایی، تعداد کبورهایی که از روش بودجه

کنند بیبتر است به این دلیل که بدون دخالهت مسهتقیم و تأریرگهذار قهوه      پیروی می

های متمرکز و جهامع را بهه    ریزی مجریه، تمرکز در تهیه بودجه را حفظ نموده و برنامه
 .کنند ی اجرایی میآسان

 الگوی دولتی. 9-9

قضائیه نقش پر رنگی در تعیین بودجه خود ندارد و  قوه کبورها از توجهی قابل تعداد در

سزایی در امر بودجه دارد که عموماد ایهن مداخلهه توسهط     در مقابل، قوه مجریه تأریر به

ری در زمره الگوی برای این که کبو. گیرد های دادگستری و اقتصاد انجام می وزارتخانه

دولتی قرار گیرد کافی است تا ح  اصالح و تغییر بودجه پیبنهادی قوه قضهائیه بهرای   

تواند تنها به  قوه مجریه آن کبور وجود داشته باشد، هرچند که دخالت قوه مجریه می

مرحله تصویب بودجه ختم نبود و حتی در مرحله پیبنهاد بودجه ههم وجهود داشهته    

                                                                                                                                   
1. See: www.tribunalconstitucional.es. 
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هایی را در این الگهو از   بندی دگی در دامنه دخالت قوه مجریه دستهباشد که این گستر

در این راستا، کبورهای پیهرو  . منظر شدت یا ضعف استقالل مالی به وجود آورده است

الگوی دولتی، با توجه به میزان اقتدار قوه مجریه در مراحل تعیین بودجه دستگاه قضا 

 .د اختصاص دهندتوانند یمی از چهار ویژگی زیر را به خو می

 دخالت دولت در مرحله پیشنهاد و تأیید اولیه بودجه. 9-9-6

 مرحلهه  و در ابتهدا  از مجریهه  قهوه  دخالت دولتی، الگوی تابع کبورهای در گروه اول از

 تهیه را پیبنهاد مجریه قوه مبورت با قضائیه قوه و گیرد می صورت نیز بودجه پیبنهاد

 قهرار  تهأریر  شهدت تحهت   بهه  قضها  دستگاه مالی لاستقال صورت، این در که نماید می

 .گیرد می
 بها  زنهی  رای و مهذاکره  از پهس  را دسهتگاه قضهایی   بودجه چنسلر لرد انگلستان، در

 تقاضهای رأی  بودجهه  ایهن  برای کابینه و فرستد می کابینه به و کرده آماده داری خرانه
جنهوبی نیهز    یقهای آفر در. شود کند و سپس برای تصویب به مجلس عوام ارسال می می

 بعد عالی دادگاه رئیس وسیله به ها دادگاه اداره برای موردنیاز مالی منابع برای درخواست

 بهه  تصهویب  بهرای  وزیهر  شهخص  توسط و شود می وزیر دادگستری تعیین با مبورت از
حمومهت تصهویب    ههای  بخش سایر بودجه که روشی همان به)گردد پارلمان ارسال می

 (.Polokwane, 2008, p.58)(شود می

 صالحیت دولت صرفاً در مرحله تصویب اولیه بودجه. 9-9-9

شود و  می انجام قضائیه قوه توسط منحصراد بودجه در گروه دوم از الگوی دولتی، پیبنهاد

از این رو، در این . پذیرد سپس مرحله تصویب بودجه توسط دولت و پارلمان صورت می

تری  ای وضعیت مناسب ه قضائیه از نظر بودجهدسته از کبورها نسبت به دسته اول، قو
 .دارد و به تبع آن، از استقالل مالی بیبتری برخوردار است

 از مسهتقیماد  بودجه و کند می دریافت را خود بودجه اساسی قانون دادگاه آلمان، در

 مهالی،  لحهاظ  گیهرد، امها از   مهی  تعل  آن به دادگستری وزارت تصویب با پارلمان برف

 اسهتقاللی  گونه های ایالتی، بخش، کار و اجتماعی هیچ دیگر از جمله دادگاه های دادگاه

 وزارت وسیله به امر کنند و این بودجه درخواست پارلمان از مستقیماد توانند نمی ندارند و

 ,Waltman, 1998)شهود  مهی  انجام اقتصاد مال صالح های وزارتخانه دیگر یا دادگستری

p.58.) 
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 ودجه پیشنهادی قوه قضائیه به همراه بودجه تصویبی دولت به پارلمانارسال موازی ب. 9-9-9

 دولهت،  در قضهائیه  قهوه  پیبهنهاد  تصویب از پس دولتی، الگوی کبورهای از برخی در

 فرسهتاده  پارلمان به دولت تصویبی بودجه همراه به هم، قضائیه قوه پیبنهادی بودجه
 معموالد. دهد می قرار بررسی مورد را هقضائی قوه و دولت الیحه دو هر پارلمان و شود می

 ح  که است پارلمان این و کند توجیه را آن باید ارقامی، اختالف وجود صورت در دولت

این دسته از الگوی دولتی توانسته است تا حدود زیادی دخالت قوه مجریه  .دارد انتخاب

ایی، از بودجه متناسب را در امر تصویب بودجه خنای نماید و پارلمان را به عنوان داور نه

 .ای نزدیک شود بور رسمی آگاه سازد و از این بری  به استقالل بودجه با نیازش به

 همماری رؤسای با را ها دادگاه بودجه نویس پیش عدالت عالی شورای مجارستان، در
بهه   کنهد کهه   می تسلیم دولت به را آن و آماده اقتصاد با وزیر مذاکره از پس و ها دادگاه

 تفهاوتی  هرگونه اگر و شود تقدیم می پارلمان به دولت کل بودجه از مجزا فصلی صورت
 توسط پارلمان ارائه شده به بودجه الیحه با عدالت عالی شورای پیبنهادی بودجه بین

 تفاوت این برای را خود دالیل و جزئیات که است مجبور دولت باشد داشته وجود دولت،

 (.Flec, 2001, p.25)خیر یا است شده قانع که گوید می که است مجلس این و دارد بیان

 ریزی تأیید نهایی بودجه توسط دولت در کلیه مراحل بودجه. 9-9-4

 گرفته نادیده کلی به قضا دستگاه مالی استقالل آن در گفت توان می دسته چهارم که اما

 ر آنهاد مجریه قوه که است چین و سودان مال کبورهایی به مربوط مقررات است، شده
 انجهام  مجریهه  قهوه  خهود  توسهط  بودجهه  نههایی  بودجه تصویب و زند می را حرف آخر

پذیرد و این اوج وابستگی قوه قضائیه به قوه مجریه است که آفت دموکراسی و اجرای  می

 .باشد عدالت می
کمیسیون خهدمات قضهایی ملهی ایهن     . در سودان، قوه قضائیه بودجه مستقلی دارد

بودجه قوه قضائیه را دارد که این پیبنهاد توسط دبیهر کهل آن    کبور وظیفه پیبنهاد

کمیسیون مطاب  با مقررات و پیش از پایان سال مالی تنظیم و بهه کمیسهیون تسهلیم    

های مالی تنظیمی توسط  شود و این کمیسیون، الیحه پیبنهادی را به همراه توصیه می
 African Center For Justice)نمایهد  دبیر کل برای تصویب به رئیس جمهور تسلیم می

And Peace Studies, 2012, p.15.) 
های انجام شده در کبورهای مورد مطالعه، پیرامون چگونگی تصویب بودجه  بررسی
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کننده بودجه قوه قضائیه بهوده   کننده و تعیین دستگاه قضا و بحث در باب مقام تصویب

اما نمته ضهروری در  . استبندی کبورها نیز بر همین مبنا صورت گرفته  است و دسته

رغم این که  در الگوی قضایی، علی. اینجا بحث استقالل مقام پیبنهاددهنده قضایی است

شود، اما مممن است که این مقهام یها    پیبنهاد بودجه توسط خود قوه قضائیه تهیه می

هیأت پیبنهاددهنده، توسط قوه قضائیه انتخاب شوند و از مقامات قضایی باشند و یا این 

که مممن است در نحوه انتخاب آنان قوه مجریه دخالت داشته باشد، که با توجه به آن، 
استقالل مالی دستگاه قضا متفاوت خواهد بود؛ زیرا هر اندازه که دخالهت قهوه مجریهه    

بهور غیهر    کمتر باشد، استقالل دستگاه قضا بیبتر خواهد بود، حتی اگر این دخالت به

انتصاب شوراهای عالی قضایی یا مقاماتی که وظیفه پبنهاد  مستقیم و در ارتباط با نحوه

 .بودجه را در قوه قضائیه دارند، باشد

همچنین، این نمته نیز نباید مغفول بماند که تعیین بودجه اگر به دست قوه مجریه 

است باید به سمتی برود که روند و چگونگی و چرایی این میزان و مقدار تخصیص باید 
صالح از آن مطلع  فاف و منطقی باشد و افمار عمومی و مقامات ایبه صورت روندی ش

خواهی از دولت در این باره محفوظ  پذیر و مسؤولیت شوند تا قضاوت بر اساس آن اممان
کننده بر بودجه عمومی در هر کبوری باید به نوعی  در اینجا مقامات نظارت. باقی بماند

ند تا زمینه سوء استفاده از بودجه عمومی بر مسئله تعیین بودجه هم نظارت داشته باش

 .از همان ابتدای تعیین، از بیخ و بن ساقط شود
البته، در مورد الگوی قضایی این نگرانی نیز وجود دارد که مقام ناظر برای چگونگی 

تواند باشد؟ آیا مقامی خارج از قوه قضائیه یا پارلمان بایهد   این تخصیص، چه ارگانی می

 دار شود؟ دهاین وظیفه را عه
توان گفت که در جهت عملمرد صحیح این شورا باید مقامی از پارلمان  در پاسخ می

توانهد نهوعی دخالهت و واگهذاری      که تجلی اراده عام است مسؤول این امر باشد که می

اختیار امر به قوه خارج از قوه قضائیه باشد و اگر به مقامات نظارتی قوه مجریه سهپرده  
در این مهورد نیهز بایهد گفهت کهه      . گیر خواهد شد دولتی گریبان شود مبمالت الگوی

چنانچه شفافیت در علت تصمیمات وجود داشته باشد، این که مقامی از قوه مقننهه در  

این امر برای نظارت سهمی داشته باشد جای نگرانی چندانی وجود ندارد و قوه مقننه به 
 .مر نظارت خواهد کردعنوان نماد حاکمیت ملی و نماینده مردم، بر این ا
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 وضعیت ساختاری بودجه قوه قضائیه در قوانین ایران. 9

جمهوری اسالمی و تصویب قانون اساسی جدید بر اساس موازین اسالمی،  گیری شملبا 

مین اسهتقالل سهاختاری قهوه قضهائیه     أته جههت  از لحاظ سیاسی گام قابل توجهی در 
قوه قضائیه زیر مجموعه قوه مجریهه  خالف رژیم ساب  که  که بر اینه چ؛ برداشته شد

ر دقهانون اساسهی، تعیهین ریاسهت قهوه قضهائیه        129بر اساس اصل ، شد محسوب می
 ،امها ایهن تغییهر سهاختار در سهطح نظهام سیاسهی       ، صالحیت مقام رهبری قرار گرفت

ای، اداری و مالی مناسب که الزمهه   شایسته با تدار  اختیارات قانونی بودجه یا گونه به

 تهدیدی تواند می این امر و استقالل سازمانی و عملمرد این قوه است همراه نبدمین أت
 (.81، ص1180عزیززاد، )تلقی شود ایران در قضا دستگاه مالی استقالل علیه

نگاهی به اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مربوط به موضو  بودجهه و  

 .دباش فوق می فرآیند تنظیم آن در جمهوری اسالمی مبین ادعای
جمله بودجه قوه قضائیه، از برف دولت تهیهه و بهرای    ازبودجه ساالنه کل کبور و 

، بهدین  (ا.ق 25اصهل  )گهردد  رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تقهدیم مهی  

و بهه  تهیه دولت  گانه، توسط های مختلف قوای سه کبور و بخش بودجه کلصورت که 

که زیهر نظهر رئهیس    ) سازمان برنامه و بودجه. رددگ صورت الیحه به مجلس تقدیم می
الیحه مربوبهه را پهس از تصهویب     پیبنهادهای واصله را تنظیم و نهایتاد( جمهور است

جمهوری اسهالمی،  روی کار آمدن از  پسنجا که آاما از  .دهد دولت به مجلس ارائه می

ار نرسیده اسهت،  قانون خاصی در مورد فرآیند تهیه بودجه در دولت به تصویب قانونگذ
قبهل از انقهالب   تهیه و تنظیم بودجه توسط دولت کماکان بهر اسهاس قهوانین مصهوب     

الزم به اکر است که . پذیرد می صورت 1121مال قانون برنامه و بودجه مصوب  اسالمی

از انقالب اسالمی وضهع شهده و تناسهبی بها      پیشبر اساس مفروضات غالباد قوانین این 

؛ چراکهه پهیش از انقهالب، وزیهر دادگسهتری      دنشرایط فعلی نداربودجه قوه قضائیه در 

مسؤولیت مدیریت و ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و قوه مجریه در برابر مجلس 
های قوه قضائیه در خط مبهی   بنابراین، در رژیم ساب  برنامه. مسؤول این مدیریت بود

یه و تنظیم بودجه قوه قضائیه یافت و ته های قوه مجریه تجلی می گذاری کلی و سیاست

این قوه  در حال حاضر ،نتیجهدر . رسید توسط دولت امری معقول و مناسب به نظر می
آنمه مانند رژیم ساب  به نحوی پاسخگوی عملمرد قوه قضائیه کبور  که بیاست مجریه 

 .د تعیین بودجه قوه قضائیه در اختیار داردورباشد، ابتمار عمل را در م
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ایسته است تا در مورد نظام قضهایی گذشهته و نقهش وزیهر دادگسهتری       در اینجا ش

ریزی متداول در گذشته بها نظهام کنهونی     اندکی بحث شود تا عدم تناسب نظام بودجه

و برابر قیهاس از   در رژیم ساب رئیس قوه قضائیه . قانون اساسی امروز ایران آشمار شود

مقهام وزارت  و شهاه تعیهین    اصل هبتادم متمم قانون اساسی مبروبه، توسط شهخص 

، 1170غمامی، )دادگستری به عنوان عضو قوه مجریه در صدر قوه قضائیه بنیانگذاری شد

 (.262ص
بنابراین، قوه قضائیه پیش از پیروزی انقالب اسالمی، از لحاظ ساختاری و باالخص از 

در امها   .ای فاقد استقالل بود و تحت کنترل قوه مجریه قرار داشت لحاظ مالی و بودجه

نقش چندانی در اداره قوه  ی جمهوری اسالمی ایران، وزیر دادگستری اصوالدیسیستم قضا

 ت نهدارد و در اداره امهور مهالی و اداری ههم اصهالتاد     اانتخاب قضه و دخالتی در قضائیه 

کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوا قهوه   تدوینو  نیستاو متصور  اییاری برختا
بهه خطهر افتهادن اسهتقالل آن، نقهش محهدودی بهرای وزیهر          ضائیه ومجریه در قوه ق

 (.122، ص1187مهرپور، )ری که عضو کابینه است در نظر گرفتندستدادگ

نسبت به اختیارات وزیر دادگستری در عین افزایش چبمگیر آن که توان گفت  می
و بهه   باشند میهمین اختیارات دارای وزرا  همهتقریباد زیرا ؛ شملی است کامالد ،گذشته

ا در مسائل خاص هر وزارتخانه اسهت  ههای اصلی آن ولیتؤجز مسائل مالی و اداری، مس

گمهان، در   بهی . که امور مالی و اداری را بهرای تمبهیت و اجهرای آن در اختیهار دارنهد     
هایی مانند اخذ مالیات و  ولیتؤدارای مس مربوبهرای دارایی و صنایع، وزهای  خانهوزارت

عمیهد  )ن دو، امور مالی و اداری را ههم دارنهد  آکه در کنار هستندبور مدیریت صنایع ک

 (.50، ص1189زنجانی، 
 در صهدر  دادگسهتری  وزیر این که به توجه رژیم ساب  با اساسی قانون بنابراین، در

 از قضائیه قوه بودجه استقالل به نیازی بود، دولت از جزئی و داشت قرار قضایی دستگاه

 قوا، استقالل بر اسالمی جمهوری اساسی قانون تأکید به توجه با اما .نداشت وجود دولت
 .شود می احساس ریزی برنامه و بودجه نظر از قضایی دستگاه بودن مستقل ضرورت

 تحلیل اصول مربوط به بودجه قوه قضائیه در قانون اساسی. 4

د قانون اساسی کبور ما به عنوان یک قانون مرجع، ضهمن معرفهی قهوه قضهائیه، قواعه     
مربوط به عملمرد و همچنین مسائل مربوط به استقالل کارکرد این قوه را بیان نمهوده  
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ها و نواقصی همراه بوده که باعث بروز مبمالتی  است؛ اما این بیان در مواردی با کاستی

 در بحهث  قابل و برانگیز مناقبه اصول اینجا در. در مورد استقالل قوه قضائیه شده است

 تها  داد خهواهیم  قهرار  بررسهی  و مداقه مورد را قضائیه قوه مالی اللاستق و بودجه مورد

 و نمهاییم  روشهن  را قضهائیه  قهوه  روی پهیش  حقهوقی  و سهاختاری  مبهمالت  و خ ها

 .دهیم ارائه را آن مناسب راهمارهای

 قانون اساسی و استقالل قوه قضائیه 59اصل . 4-6

ترتیبی کهه در قهانون مقهرر    بودجه ساالنه کل کبور به »قانون اساسی،  25بب  اصل 

شود از برف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم  می
ایهن  . «هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. گردد می

است که به موجهب آن،  « ریزی اصل وحدت در بودجه»اصل قانون اساسی در ارتباط با 

الیحه )و در متن واحد ( دولت)ها و نهادهای کبور توسط نهاد واحد  ه تمام سازمانبودج
 (.156، ص1187امامی، )شود تهیه و به مجلس ارائه می( بودجه کبور

مطاب  رویه جاری و تفاسیر رسمی ارائه شده توسط شورای نگهبان، بودجه تمهامی  

تهوان   دلیهل ایهن امهر را مهی    نهادها باید در یک متن واحد و توسط دولت تهیه شود و 
به کار « بودجه ساالنه کبور»ا، عبارت .ق 25گونه بیان نمود که اوالد، در متن اصل  این

رانیاد، نیت . گانه قابل ابالق است های قوای سه بر تمامی ارگان« کبور»رفته است و واژه 

سی نههایی  قانونگذار نیز بر همین برداشت بوده است؛ چراکه در جلسه پنجاه و دوم برر
قانون اساسی، هنگام بحث در مورد اصل مذکور یمی از پیبنهادهای مطرح شده این بود 

که قوه قضائیه برای این که بتواند استقالل خود را حفظ کند باید این اختیار را داشته 

اما نظریات مخالفی در . باشد که بودجه پیبنهادی خود را مستقیماد به مجلس ارائه کند

 بهه  مربوط امور که استدالل این با تأکید بر اصل تمرکز نیز بیان شد و نهایتاداین امر با 

 و شهد  رد پیبهنهاد  گردد، این پرهیز تبتت از متمرکز و نهاد یک دست در باید بودجه

تواننهد بودجهه خهود را     کدام از نهادها نمهی  بر اساس این برداشت، اوالد هیچ. نیاورد رأی

رانیاد، دولت حسب ظاهر ح  دارد در . می پیبنهاد کنندمستقیماد به مجلس شورای اسال

 .گونه محدودیتی تغییراتی ایجاد کند بودجه پیبنهادی نهادهای دیگر، بدون هیچ

اصل »ا ظاهراد به صورت مطل  .ق 25رسد که اصل  با توجه به این برداشت به نظر می

ترین  مهم. اده استرا مورد شناسایی و مبنای عمل در این زمینه قرار د« وحدت بودجه
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توان به سه دسته تقسیم کرد تا روشن شهود   علل و عوامل شناسایی چنین اصلی را می

 .که آیا این اصول در نظام حقوقی فعلی ایران قابل اعمال است یا خیر

 اصل وحدت بودجه و نظارت رییس دولت. 4-6-6

یس دولهت  در راستای افهزایش اختیهارات نظهارتی رئه    « اصل وحدت بودجه»شناسایی 

ها و  تواند بر عملمرد سایر وزارتخانه صورت گرفته است؛ زیرا مقام مزبور از این بری  می

در واقهع، یمهی از راهمارههای    . ها، نظارت کنترل بهتر و مهؤررتری اعمهال کنهد    سازمان

 .ریزی است افزایش قدرت رئیس دولت، شناسایی اصل وحدت در بودجه

اره کرد که در حقوق اساسی و حقوق اداری ایران، در اینجا باید به این نمته هم اش

رئیس جمهور به واسطه این که سمتی در نظام قضهایی کبهور و قهوه قضهائیه نهدارد،      
تواند بازرس یا بازرسانی را به  رئیس جمهور نمی. تواند بر این نهاد اعمال نظارت کند نمی

ور دهد و یا عملمرد رئیس تواند به قوه قضائیه دست این نهاد ارسال کند و همچنین، نمی
بنابراین، با توجه بهه چنهین   . قوه قضائیه و سایر مقامات این قوه را تحت کنترل درآورد

ریزی در اینجا وجهود نهدارد و بهه     وضعیتی، یمی از مبانی شناسایی اصل وحدت بودجه

همین خابر، روشن نیست که چرا باید اممان تغییر و تحول گسهترده در بودجهه قهوه    
 توسط دولت وجود داشته باشد؟ قضائیه

 گیری متمرکز در قوه مجریه اصل وحدت بودجه، ابزاری برای تصمیم. 4-6-9

در این برنامه که به . شود برنامه و خطی مبی اداره کبور توسط دولت تهیه و تنظیم می
پهردازد، ارزش ههر یهک از     های دولت در یک برهه زمانی خاص می بیان اهداف و برنامه

ها و نهادها در نیل بهه   ها، سازمان ها و اقدامات تعیین سهم هر کدام از وزارتخانه فعالیت

ابزار بسیار مهمی است کهه بهه رئهیس    « اصل وحدت بودجه». شود اهداف مبخص می
دهد تا متناظر با بندها و عناوین این برنامه کلی، بودجه خاصی را به هر  دولت اجازه می

بدین ترتیب، بدیهی است که اتخاا تصهمیم  . تصاص دهدها و نهادها اخ کدام از سازمان

گذاری نسبت به عملمرد هر  بودجه و تعیین سهم هر کدام از نهادها ناشی از نوعی ارزش

 .گیرد ای دولت صورت می یک از آنها است که در اف  اهداف برنامه

ه و ا، رئیس جمهور با همماری وزیران خود، برنام.ق 152اما باید گفت که بب  اصل 

منظهور از دولهت در ایهن اصهل، تمهامی نهادهها و       . کنهد  خطی مبی دولت را تهیه می

هایی است که به نحهوی از انحهاء    های کبور نیست، بلمه منظور تمامی دستگاه دستگاه
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توان جزء  به هر حال، قوه قضائیه را نمی. کنند تحت نظر رئیس جمهور و وزرا فعالیت می

بنابراین، چون قوه مجریه در تهیه و تنظهیم برنامهه   . آوردها به شمار  این قبیل دستگاه

تواند در تعیین بودجه این قوه نیز سهمتی داشهته    کاری قوه قضائیه دخالتی ندارد، نمی

 (Lauth, 2000, p.44)باشد

 اصل وحدت بودجه و پاساگویی دستگاه اجرایی. 4-6-9

یی رئهیس دولهت در   یمی از مقدّمات و مقوّمات مسئله پاسهخگو « اصل وحدت بودجه»

باشد، بدین معنا که چون رئیس دولت در مقابل پارلمان نسبت به  مقابل پارلمان نیز می

ها و نهادهای دولتی مسؤولیت دارد، باید بتواند بر دخهل و   ها، سازمان عملمرد وزارتخانه

 ها دخالتی نداشته اگر رئیس دولت در بودجه این دستگاه. خرج آنها نیز تأریرگذار باشد
ای این  توان وی را مسؤول عملمرد آنها دانست؛ زیرا در صورت استقالل بودجه باشد نمی

ها کفهاف وظهایف و تمهالیف قهانونی آنهها را ندههد        نهادها، چنانچه بودجه این دستگاه
توان رئیس دولت را که هیچ اختیاری در تعیین این بودجه نداشته است، پاسهخگو   نمی

 .قلمداد کرد

ه باید گفت که رئیس جمهور و قوه مجریهه نسهبت بهه عملمهرد قهوه      اما در این بار
تواند مقامات قوه  مجلس نمی. قضائیه، در مقابل مجلس شورای اسالمی پاسخگو نیستند

مجریه را به واسطه عملمرد نامطلوب قوه قضائیه مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دههد؛  

ریهزی، همهین مسهئله     جهه حال آن که، یمی از عوامل شناسهایی اصهل وحهدت در بود   
بدین ترتیب، از نظر سیاسی روشن نیست که چرا قوه . پاسخگویی و تبعات آن بوده است

ها و اقدامات قهوه قضهائیه، در مقابهل مجلهس      ای که در مقابل عملمرد و فعالیت مجریه

تواند به ترتیب دلخواه خود بودجه پیبهنهادی قهوه    شورای اسالمی پاسخگو نیست، می

 !تغییر دهد؟قضائیه را 

الذکر و اصل وحدت بودجه، باید  گانه فوق با توجه به ارتباط مستقیم میان عوامل سه

کدام از ایهن   ااعان کرد که شیوه کنونی تعیین بودجه برای قوه قضائیه در ایران با هیچ

بدین ترتیب، اصل وحدت بودجه در فضایی به وجود آمده است . سه عامل سازگار نیست

کند و  مجریه از لحاظ اداری و استخدامی و مالی قوه قضائیه را تأمین میکه در آن قوه 

شود؛ حال آن که با توجه به این  عملمرد نظام قضایی در برنامه قوه مجریه منعمس می

که در شرایط فعلی ایران چنین فضایی وجود ندارد و قوه مجریه در امور اداری و مهالی  
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کهه  )اختیارات مالی قوه قضائیه بهه قهوه مجریهه     قوه قضائیه مسؤولیتی ندارد، واگذاری

منطقاد و قانوناد قابل ( دانند مقاماتش مسؤولیتی در قبال آن ندارند و خود را پاسخگو نمی

بنابراین، اعمال اصل وحدت بودجه، در مورد بودجه قوه قضائیه از توجیهه  . قبول نیست

 1.باشد الزم برخوردار نمی

از لحاظ تفسیر لفظی، واژه یا عبارتی که لزوماد دال ا، .ق 25همچنین، در متن اصل 

ببه  اصهل   . ای سایر قوا باشد وجود ندارد بر صالحیت دولت در تغییر پیبنهاد بودجه
الیحه بودجه بر عهده دولت نهاده شده است کهه از آن فهی نفسهه    « تهیه»مزبور، تنها 

ئیه اسهتفاده  مفهوم تغییر و تصویب بودجهه پیبهنهادی نهادههایی همچهون قهوه قضها      

به عبارت دیگر، اگر قوه قضائیه بودجه پیبنهادی خود را به دولت جهت ارسال . شود نمی

به مجلس شورای اسالمی ارائه کند، بدون آن که دولت اختیاری در تعیهین آن داشهته   

ا معنا و مفهوم خود را از دست نخواهد داد و به عبارت .ق 25در اصل « تهیه»باشد، واژه 

نه ناظر به اممان تغییر در بودجه پیبنهادی است و نه نهاظر بهه   « تهیه»اژه تر، و روشن
 (.57، ص1171آقایی بوق، )برف است عدم اممان آن، بلمه یک واژه خنای و بی

 قانون اساسی و ارتباط آن با بحث بودجه 691اصل . 4-9

ح و ایجاد نظهام اداری صهحی  »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به  1اصل  10بند 

های دیگهر بهرای    قوه قضائیه مانند سازمان. نماید اشاره می« حذف تبمیالت غیر ضرور

انجام امور خود باید به امور اداری نیز بپردازد، به این معنا که قوه قضائیه بهرای انجهام   
های مقهرره قهانونی خهود نهاگزیر از ایجهاد سهاختارهایی اسهت کهه در آنهها           مسؤولیت

. تهر سهازد   ا صورت بگیرد تا دستگاه عدالت را به اهدافش نزدیکه ای از فعالیت مجموعه

ا امور اداری و استخدامی و برنامهه و بودجهه کهل    .ق 156ا، اصل .ق 129عالوه بر اصل 

. نماید سپارد و او را مسؤول انجام این امور در کل کبور می کبور را به رئیس جمهور می

ظیفه انجام امور اداری قهوه قضهائیه بهر    شود که اساساد و بنابراین، این پرسش مطرح می

ا فقهط شهامل رسهیدگی    .ق 29باشد؟ آیا استقالل مصرّح در اصهل   عهده چه کسی می

گردد و یا آن که به دلیل ابالق استقالل در اصل مذکور و ضرورت حفاظت از  قضایی می

میت اصل تفمیک قوا، قوه قضائیه در انجام امور اداری خود استقالل دارد و مبمول عمو

                                                                                                                                   
 .51-56صص، 1171آقایی بوق،  : .ربرای مطالعه بیبتر . 1
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 زند؟ شود و بر اصل مذکور تخصیص می ا نمی.ق 156اصل 

 مهورد  بایهد  قضهائیه  قهوه  بودجه با ارتباط در که اساسی ابهامات و مبمالت از یمی

 ایهن  روی بر تواند می که است تأریری و ا.ق 156 اصل جایگاه شود واقع توجه و بررسی

ور برنامه و بودجهه و  رئیس جمهور مسؤولیت ام»اصل مذکور،  بب . باشد داشته بحث

تواند اداره آنها را به عهده  امور اداری و استخدامی کبور را مستقیماد بر عهده دارد و می

 رئهیس  های صالحیت و مجریه قوه با ارتباط در اساسی قانونگذار لحن .«دیگری بگذارد
 مسهؤولیت  ایران اساسی حقوق نظام در گویا که است ای گونه به وزیران هیأت و جمهور

 اسهت کهه   نههاد  ایهن  عههده  بهر  تنهها  کبور و بودجه برنامه و استخدامی و اداری امور

 تواند می وی نتیجه، در و است جمهور رئیس عهده بر نیز قضائیه قوه بودجه مسؤولیت

 .کند اعمال خود به صالحدید را تغییراتی قوه این پیبنهادی بودجه در

 و بودجه و برنامه امور که مسؤولیتاین است  غالب برداشت اصل فوق، با ارتباط در

 جمهور رئیس عهده بر مستقیماد (مذکور اصل تصریح به) کبور استخدامی و اداری امور
، 1171، زاده و هممهاران  الحف)ندارد اختیاری خود از قضائیه قوه رئیس و است شده نهاده

 (.161ص
 جلهوه  توجهه  قابل و چبمگیر بسیار ا.ق 156 اصل تأریر نخست نگاه که در هرچند

 بهه  مسائل مربوط حوزه در خصوص به اساسی، قانون اصول سایر در دقت با اما کند می

داده اسهت و در ایهن    دست از را خود ابالق مذکور اصل توان گفت که قوه قضائیه، می
 .داریم بخش ما دالیل تخصیص این اصل را در شش قسمت بیان می

 روابط دولت و مجلس نه دستگاه قضاقانون اساسی تنها به  691شمول اصل . 4-9-6

ها بدانیم باید بپذیریم که  ا را شامل همه دستگاه.ق 156اگر فر  بر آن باشد که اصل 

اند؛ زیرا دائماد  ای کرده تالش بیهوده 156و  25نویسندگان قانون اساسی با وضع دو اصل 

یت آن را نبان شود، تا اهم در حال تأکید بر آن هستند که بودجه توسط دولت تهیه می

بنابراین، باید نتیجه گرفت که اگر در مورد اصلی از قانون اساسی تمهرار صهورت   . دهند

در نتیجه، باید پهذیرفت کهه   . نگیرد به این معنا است که آن اصل اهمیت کمتری دارد

ا که در فصل مربوط به قوه مجریه آمده است، بیانگر وظیفهه رئهیس قهوه    .ق 156اصل 

صوص امور اداری و استخدامی و تهیه سند بودجه قوه مجریه است و اجرایی کبور در خ

 .باید محدوده آن را در مطابقت با عنوان سرفصل آن تفسیر نمود
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 در اختیارات قوه قضائیه است که نبوده ا این.ق 156اصل  تصویب از قانونگذار قصد

 مجلهس  که تبوده اس این هدفش بلمه کند، را محدود استخدامی و اداری و مالی امور

 اسهتخدامی  و امهور اداری  و بودجهه  و برنامهه  بهه  مربوط امور در نتواند اسالمی شورای

 اعمهال  در را جمههور  رئیس های صالحیت بری ، از این و کند ایجاد خللی ها وزارتخانه

 در ا.ق 156اصل ابالق دیگر، بیان به. دهد کاهش تابعه های دستگاه بر نظارت و اختیار

 روابط بوده، اساسی قانونگذار نظر که مد آنچه و شود نمی قضائیه قوه شامل تخابب حد
 قضائیه قوه رئیس عهده به تبمیالت ایجاد. قضائیه قوه نه و است بوده مجلس با دولت

 قضهائیه  قهوه  رئیس اختیار در است تبمیالت ایجاد لوازم که جزء آنچه هر و باید است

 (.57، ص1171آقایی بوق، )باشد

 قانون اساسی بر کلیه امور قوه قضائیه 657ق اصل اطال. 4-9-9

های قوه قضائیه در کلیه امور  به منظور انجام مسؤولیت»دارد که  ا بیان می.ق 129اصل 
قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر 

ترین  نماید که عالی ه تعیین میو مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائی

 .«مقام قوه قضائیه است
در اصل فوق حاکی از « کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی»بنابراین، ابالق عبارت 

اختیارات مطل  و گسترده رئیس دستگاه قضا بر امور داخلی قوه قضهائیه اسهت و قهوه    

 .را محدود و مقید کند ا این اختیار مطل .ق 156تواند با تمسک به اصل  مجریه نمی

 قانون اساسی 658وظایف رئیس قوه قضائیه در اصل . 4-9-9

ایجهاد تبهمیالت الزم در   »ا، .ق 128یمی از وظایف رئیس قوه قضائیه به موجب اصهل  

 اسهت و ایجهاد  « ههای اصهل یمصهد و پنجهاه و شبهم      دادگستری به تناسب مسؤولیت
 (.51، ص1185وین، پر)است کیفی و کمی بعد دو دارای الزم تبمیالت

 اصهل  در آن مختلهف  شقوق که قضائیه قوه و مالی تبمیالتی قضایی، اداری، اعمال

 که است فراوانی تبمیالت نیازمند است شده قانون اساسی مقرر و هبتم پنجاه و یمصد

 قوه در تبمیالت حذف یا و تغییر ایجاد. دارد عهده بر را آن مدیریت قضائیه قوه ریاست

 مذکور، تبمیالتی اعمال اگر .باشد داشته قضایی امور بر مستقیمی ارر اندتو می قضائیه

 زیادی حدود تا توان می گیرد، می صورت مجریه قوه دخالت بدون و قضائیه در داخل قوه

 امهور  قهانون  بر اسهاس  تبمیالت ایجاد خصوص در. بود امیدوار قضائیه قوه استقالل به
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 ایهن  امور اداره مستقیم مسؤول عنوان قضائیه به قوه رئیس استخدامی، و اداری و مالی

 هدایت ریزی، برنامه سازماندهی، باشد؛ زیرا برخوردار اختیاری چنین از باید به ح  قوه،

 رئیس وانگهی،. رود می شمار به سازمانی هر در مختص به یک مدیر امور جزء کنترل و

 بهه  مذکور امور سپردن و است دیگر قوای مقابل در این قوه استقالل قضائیه ضامن قوه

 .کند می جلوگیری قضائیه قوه در مقابل مجریه قوه اقتدار و نفوا از وی،

 قانون اساسی 611صالحیت رئیس قوه قضائیه در تفویض اختیارات مذکور در اصل . 4-9-4

ا اعم از استخدام قضات، ایجاد .ق 121وظایف مقرر شده برای رئیس قوه قضائیه در اصل 

اجرایهی،  -م در قوه قضهائیه و تهیهه لهوایح قضهایی، واجهد مهاهیتی اداری      تبمیالت الز

 (.72، ص1172نگینی،  پروین و آئینه)مدیریتی و غیر قضایی است
تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات  رئیس قوه می

آن مقهام  فهویض اختیهار حهالتی اسهت کهه در      ت. را به وزیر دادگسهتری تفهویض کنهد   
بها   ،بینهی قهانون   صالحیتدار بتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را در صورت پیش

، 1186بباببهایی مهؤتمنی،   )دولیت و ح  استرداد آنها به دیگری واگهذار کنه  ؤحفظ مس

 (.26ص
وزیر دادگستری در امور اداری و استخدامی قوه قضهائیه از خهود اختیهاری نهدارد و     

کننده خود به سبب  ی قابل قبول و قانونی است که مقام تفویضتفویض اختیار در صورت

در نتیجه، باید گفت که رئیس قهوه قضهائیه دارای   . مقام خود واجد آن صالحیت باشد
ا به .ق 160تواند مطاب  اصل  باشد و در این خصوص می صالحیت تفویض امور مالی می

 .وزیر دادگستری تفویض اختیار نماید

 الذکر قهانون اساسهی بهه    کدام از اصول فوق هر در گردد، می همالحظ که بور همان

 نتیجهه . کند می تقیید دچار این قانون را 156 اصل ابالق که است شده اشاره مواردی

 شهده  واگهذار  قهوه  این رئیس به قضائیه قوه استخدامی و اداری امور کلیه آن که، چون

بداند عمل  که صالح هرگونه ا.ق 156 اصل به استناد با تواند نمی جمهور رئیس است لذا

باشهد؛   استقالل در امور اداری و استخدامی نیازمند استقالل مالی در این امر می. نماید

چراکه در غیر این صورت نوعی نقهض غهر  پهیش خواههد آمهد و اسهتقالل اداری و       

کننده مالی خارج از قهوه قضهائیه قهرار     استخدامی قوه قضائیه تحت تأریر مراجع تأمین

بنابراین، چنانچه در خصوص قوه قضائیه، در جایی قصد اعطای صالحیت بهه  . گیرد یم
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رئیس جمهور داشته باشیم باید به خوبی بدانیم  که با این عمل مممن است به حقوق 

ا دقت .ق 156به همین جهت الزم است که در خصوص اصل . ملت آسیب وارد نماییم

ست آن را در راستای اسهتقالل قهوه قضهائیه    ای مبذول گردد و تا آنجا که مممن ا ویژه

 .تفسیر کنیم

نظریات شورای نگهبان پیرامون حدود اختیارات دولتت در تغییتر بودجته    . 5

 ها دستگاه

نظریات شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی که تفاسهیرش در حمهم قهانون اساسهی     

. انین داشته استباشد همواره جایگاه مهمی در فهم موضو  و گستره دامنه اعمال قو می

یابد؛ زیرا به دلیل عدم وجود  در موضو  مورد بحث ما این نظریات اهمیت مضاعفی می
مقرره خاص در قانون اساسی و وجود اختالف و مناقبه در تفاسیر حقوقدانان از اصهول  

ها  تواند راهگبای بسیاری از چالش مربوبه در امر بودجه و استقالل مالی قوه قضائیه، می
 .باشد

مجلس  10/9/1165مصوب « قانون مقررات مالی شورای نگهبان» 1به موجب ماده 

بودجه شورای نگهبان به تفمیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی »شورای اسالمی، 
گردد تا  شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیبنهاد می

منظور گهردد و مصهرف آن تهابع مقهررات ایهن قهانون       عیناد در الیحه بودجه کل کبور 

 .باشد می
ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب  هرگونه تغییر در برنامه -تبصره

باشد و مراتب به ابال  سازمان برنامه و بودجه و وزارت امهور   شورای نگهبان مقدور می
 .«اقتصادی و دارایی خواهد رسید

ت موظف است بودجه شورای نگهبهان را جههت تصهویب مجلهس     بدین ترتیب، دول

 .شورای اسالمی عیناد در الیحه بودجه کل کبور لحاظ نماید
ای  شود، شورای نگهبان از استقالل کاملی در امور بودجه گونه که مالحظه می همان

خود برخوردار است؛ اما در خصوص نهادهای دیگر از جمله دیوان محاسبات و مجلهس  

 1.سالمی و قوه قضائیه، بر خالف این روش عمل شده استشورای ا

                                                                                                                                   
 .122-127ص، ص1170 و همماران، زاده موسی : .رات شورای نگهبان ینظر مالحظهبرای . 1
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 8/15/1198مصهوب  « قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضهائیه » 1بند ج ماده 

 بودجه تهیه»یمی از وظایف رئیس قوه قضائیه را ( مصوبه اولیه مجلس شورای اسالمی)

داشهت؛ امها    ان مهی عنهو « وزیران هیأت به آن وابسته های سازمان و قضائیه قوه سالیانه

بند مذکور را مغایر اصهل   12/10/1198مورخ  2762شورای نگهبان بی نظریه شماره 

شود،  "پیبنهاد"تبدیل به " تهیه"اگر لفظ »قانون اساسی شناخته و بیان داشت که  25

دهد که رویهه   این نبان می .(128، ص1170 همماران، زاده و موسی)«گردد مبمل حل می
مورد بودجه قوه قضائیه نیز بر مبنای اختیار مطل  دولت در این امر و شورای نگهبان در 

 .باشد عدم عدول از آن می

چنین برداشتی از قانون اساسی حداقل در مورد برخی از نهادهای سیاسهی کبهور   

کند  دارای تبعات مهمی است؛ زیرا گاهی لزوم حفظ استقالل برخی از نهادها ایجاب می

بودجه خود را بدون آن که نگران تغییر آن توسط دولت باشهند،   که این نهادها بتوانند

زنی بها قهوه    تصور فرآیندی غیر از این بعضاد نهادهای مزبور را وارد چانه. پیبنهاد کنند
تواند آن را تحت فبار قرار دهد و  مجریه خواهد کرد و قوه مجریه دقیقاد از این بری  می

 .لی کندمنویات خود را در بسیاری از موارد عم
پس از کاهش بودجه آن شهورا   1180شورای نگهبان در بررسی الیحه بودجه سال 

ظر به اینمه شوراى نگهبان با بودجه تصویبى در ن»گونه اعالم نمود که  توسط مجلس این

توانهد   مجلس شوراى اسالمى و همچنین بودجهه منظهور شهده در الیحهه دولهت نمهى      
آن گذاشته در امر نظارت بر انتخابهات بهویژه در    اى را که قانون اساسى به عهده وظیفه

اى مجلس شوراى اسالمى و  دوره امور آموزش ناظرین انتخابات ریاست جمهورى و میان

خبرگان رهبرى به انجام برساند، از این جهت عدم تأمین نیاز بودجه شهوراى نگهبهان   
 1.«خته شدقانون اساسی شنا 118و  77اصول  موجب اختالل در امر نظارت و خالف

مبنای استدالل اکر شده در متن نظریه فوق که به اخالل در امهور و عهدم اممهان    

تواند از برف شورای محترم نگهبان در نحوه تفسهیر   انجام وظایف تمیه کرده است، می
اصول مربوط به قانون اساسی راجع به چگونگی تعیین بودجه قوه قضائیه که سر و کار 

البته، این اسهتدالل در  . مردم است نیز مورد توجه قرار گیرد آن با جان و مال و ناموس

                                                                                                                                   
 .http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=44691&word :ابل دسترسی درق. 1
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جای خود قابل نقد است؛ زیرا اگرچه اجرای درست و صحیح وظایف، وابستگی زیادی به 

ای دارد اما تأمین امور مالی به معنای آن نیست که  مسائل مربوط به امور مالی و بودجه

جیهی و تنها بر مبنای این که بهرای  گونه نظارت و تو بودجه شورای نگهبان بدون هیچ

 .اجرای وظایف نیاز است، بدون دخالت و همماری سایر قوا، در بودجه عمومی درج شود

بور که قبالد هم در بحث فلسفه استقالل مالی قوه  همان)البته، بب  همین استدالل 

تعدی  باید گفت که به دلیل وظیفه خطیری که این قوه در ارتباط با( قضائیه بیان شد
دولتمردان و احیای حقوق مردم و جلوگیری از تجاوزهای دولت به مهردم و صهیانت از   

حاکمیت قانون و نظارت قضایی دارد، باید بیش از سایر نهادها استقالل مالی آن تأمین 

بنابراین، نگرانی و . تر به این وظایف اساسی و مهم عمل کند شود تا بتواند هرچه شایسته

ای شهورای نگهبهان، در    گهبان در مورد تبعات عدم تأمین نیاز بودجهاستدالل شورای ن

 .مورد قوه قضائیه بیبتر قابل تأمل است

 ای موجود در قانون اساسی راهکارهای خروج از مشکالت نظام بودجه. 1

های مختلف و کبورهای متعدد در این  با توجه به مباحای که بیان شد و با بررسی نظام

اکاوی و بیان مبمالت سهاختاری و حقهوقی در فرآینهد تصهویب     موضو  و همچنین، و

بودجه قوه قضائیه، برای ارتقای هرچه بیبتر استقالل مالی قوه قضائیه و حل معضالت 
 .ای این قوه به بیان راهمارهایی خواهیم پرداخت بودجه

 تصویب قانونی مبنی بر عدم صالحیت دولت در تغییر بودجه قوه قضائیه .1-6

 را دولهت  برحهی  ارائهه  شورای اسالمی باید با مجلس این راهمار، نمایندگانبه موجب 

 را دسهتگاه  ایهن  بودجه زمینه در قضائیه قوه سوی از پیبنهادی الیحه تا کنند موظف

 .کند ارائه مجلس به تصرف و دخل بدون

 دانسهته اسهت تعارضهی    بودجهه  تهیه مأمور را دولت که ا.ق 25 اصل با راهمار، این

 داده دولت به قوه همان توسط قضائیه قوه بودجه سیستمی، همماری یک در بلمه ندارد،

 اصل مواف  پیبنهاد همچنین، این. گردد درج کبور ساالنه بودجه برنامه در شود تا می

 قهوه  مهالی  اسهتقالل  عدم است؛ چون دانسته یمدیگر از مستقل را قوا که ا است.ق 29

 نیهز  اساسهی  قهانون  بها  مغهایر  که صورتی در اشد وب استقالل این نافی تواند می قضائیه
 ایهن  تصهویب  بهرای  نظهام  مصلحت تبخیص مجمع کار و ساز از توان می شود شناخته
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 صهورت  به دولت بودجه مانند نیز قضائیه قوه بودجه بری  این از تا کرد استفاده قانون

 .گیرد قرار اجرا و ریزی برنامه مورد مستقل

 قوه قضائیه ایجاد بانک مستقل در. 1-9

 آن اسهت  باشد تأریرگذار قضائیه قوه استقالل تحق  در تواند می که راهمارهایی از یمی

 وسیله به نوعی به و باشد مملمتی بودجه از مستقل باید قضائیه قوه اعتبار و بودجه که
 منهابع  است الزم هدف این به رسیدن برای که است واضح پر. شود تنظیم قضائیه قوه

مبالغی که مردم به دادگسهتری  . شود داده قوه اختصاص آن خود به قوه این به مختص

دهند اگر به خزانه واریز نبود و به جای آن به حسابی زیر نظر دادگستری واریز شود  می
تواند مبمالت دادگستری را  و دولت در بودجه روی آن حساب نمند، خود این مبالغ می

 .تواند به این امر جامه عمل بپوشاند ائیه میایجاد یک بانک مستقل در قوه قض. حل کند

ارائه نظریات تفسیری از سوی شورای نگهبان مبنی بر تحدید حدود اختیتارات  . 1-9

 دولت در تغییر بودجه قوه قضائیه

شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی و مرجعی که تفاسیرش در حمم قانون 

ه و ارائه نظریات جدید و متناسب با شرایط فعلی اساسی است، با عدول از نظریات گذشت
تواند راهگبای بسیاری از معضالت ساختاری بودجه  نظام حقوقی و مبمالت موجود می

ا، صالحیت و قدرت .ق 25تواند با تفسیر مناسب از اصل  این نهاد می. قوه قضائیه باشد

ه و و بیهان دارد کهه   مطل  قوه مجریه در مورد تغییر بودجه دستگاه قضا را محدود کرد

 .بودجه این قوه نباید توسط دولت تغییر یابد

 تصویب طرحی مبنی بر اختصا، درصد مشاصی از بودجه به قوه قضائیه. 1-4

توان در ایهن زمینهه ارائهه نمهود تصهویب برحهی از سهوی         یمی از راهمارهایی که می

است تا این قوه از نمایندگان مبنی بر اختصاص درصد مبخصی از بودجه به قوه قضائیه 

از جمله کبورهایی که ایهن شهیوه را   . ای سنواتی در امان بماند نوسانات مالی و بودجه
در پاراگوئهه سهه درصهد از بودجهه     . توان به هند و پاراگوئه اشاره کرد کنند می اجرا می

 البته، به نظر. باشد مملمتی به قوه قضائیه اختصاص دارد و کمتر از این قابل تصویب نمی

 .رسد که آمادگی برای اجرای این راهمار در ایران همچنان وجود ندارد می
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 بازنگری در قانون اساسی. 1-5

توان در نظر داشت تغییر قانون اساسهی اسهت و بها توجهه بهه       آخرین راهماری که می 

هایی که در هنگام تدوین قانون اساسی و همچنین بازنگری آن در مورد استقالل  بحث
ههای صهریح و    حهل  ئیه و راهمارهای تأمین این اسهتقالل پهیش آمهد، راه   مالی قوه قضا

ویژه قوه مجریه براحی و اجرا  متناسبی برای قوه قضائیه، مصون از تأریرات قوای دیگر به
شود که هم مناسب شأن باالی قوه قضائیه در حقوق اساسی ایران باشد و هم در راستای 

. بیبتر استقالل مالی به این قوه قرار گیرد رچههای حقوقی دنیا در زمینه اعطای ه نظام

راهمارهایی که در زمینه حفظ استقالل قوه قضائیه در بسیاری از کبورهای دنیا وجود 
ها و اعمال آن در قانون  تواند الگوی نظام حقوقی ما باشد و با اقتباس از این نظام دارد می

ضائیه با آنها دست و پنجهه نهرم   توان بسیاری از معضالتی را که قوه ق اساسی جدید می

توان عدم صالحیت دولت در تقلیل بودجه پیبنهادی  برای نمونه، می. کند از بین برد می
بینی کرد تا پیبنهاد آن قوه بدون تغییر، در الیحه  دستگاه قضا را در قانون اساسی پیش

دستگاه قضا همچنین، با فراهم آوردن اممان ارسال مستقیم لوایح . بودجه گنجانده شود

به مجلس و حضور مقامی از قوه قضائیه در مذاکرات مربوط به تصویب بودجه این نهاد 
توان به ارتقای استقالل مالی در قوه قضائیه کمهک   در پارلمان و استما  نظرات وی می

 .کرد
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 نتیجه

ریهزی و   گی و ارتباط تنگاتنگی بها نظهام بودجهه   توابس ه داراییئقوه قضا استقالل مالی

 ای جهه دبوعمهد   دو نظهام  باشهد و در ایهن راسهتا     می قوهاین گونگی تصویب بودجه چ
در الگوهها  بررسهی ایهن    .وجود آمده اسهت به  الگوی قضایی و الگوی دولتیمبتمل بر 

ریزی مربوط بهه   که کبورهایی که نظام بودجه آن استدهنده  کبورهای مختلف نبان
این قوه بتواند نقش مستقلی در تهیهه آن   ند کها هبینی نمود یه را بوری پیشئقوه قضا

یه ئپارلمان هنگام تصویب قانون بودجهه از نظریهات قهوه قضها     ،داشته باشد و همچنین

مین و به عنوان یک نظهام الگهو در   أاند استقالل قضایی را ت استفاده نماید، بهتر توانسته
 .کنندیه ایفای نقش ئزمینه ارتقای جایگاه قوه قضا

تغییر اساسی موقعیت مدیریت قوه قضائیه در ساختار سیاسی کبور  رغم در ایران به

در مقایسه با پیش از انقالب اسالمی، قانون اساسی راهمارهای چنین استقاللی را برای 
این قوه به نحو کافی در سایر اصول و نیز قوانین و مقررات دیگر ارائهه نمهرده اسهت و    

 تنظهیم  و تهیهه . قوا قابل مقایسه نیست ای و ساختاری این قوه با سایر وضعیت بودجه

 مصهوب  قهوانین  اسهاس  بر کماکان قضائیه قوه بودجه جمله از کبور، کل بودجه الیحه

و با تمیه بر اصولی چون  1121 سال بودجه و برنامه قانون مانند اسالمی انقالب از پیش
 که نیناین قوا .پذیرد می قانون اساسی صورت 25مستتر در اصل « اصل وحدت بودجه»

با توجه به این که در شرایط فعلی ایهران   اند، شده رژیم ساب  وضع مفروضات اساس بر

آنمه مانند رژیم ساب  به نحوی  چنین فضایی وجود ندارد، بنابراین، ریاست قوه مجریه بی
پاسخگوی عملمرد قوه قضائیه باشد، ابتمار عمل را در مورد تعیین بودجه و امور مهالی  

تواند اختیهار تعیهین مسهتقل     قانون اساسی نیز نمی 156اصل . تیار دارداین قوه در اخ

بودجه دستگاه قضا را محدود نماید؛ چراکه توجه به مبروح مذاکرات شورای بهازنگری  

دهد که ابالق اصل مذکور در حد تخابب شهامل قهوه قضهائیه     قانون اساسی نبان می

بها راهمارههایی   . قوه قضائیه اسهت  شود و بیبتر ناظر بر روابط دولت و مجلس و نه نمی
همچون تصویب قانونی مبنی بهر عهدم شناسهایی صهالحیت دولهت در تغییهر بودجهه        

پیبنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیبنهادی به پارلمهان، تخصهیص درصهد    

مبخصی از بودجه کل کبور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منهابع مهالی   
تهوان اسهتقالل    های فوق در آن می حل ییر قانون اساسی و گنجاندن راهدستگاه قضا، تغ

 .مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخبید
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Abstract 
The financial independence of the judiciary is closely related to the type of 

budgeting system of a country and is mainly emphasized by the separation of 

the executive and judiciary in the area of proposing and approving the 

judicial budget, which has created two models of judiciary and executive. In 

the first place, the role of the judiciary in determining its budget is 

independent and decisive, but in the public model, the organs of the 

executive branch are significantly involved in this process. In Iran, despite 

the constitutional emphasis on the independence of the judiciary, according 

to the system of budget programming by executive branch, which governs 

the judiciary, and also based on a number of principles of the Constitution 

such as Article 52 and Article 126, the government has the discretionary 

power to change the proposed budget of the judiciary, indicating the lack of 

financial independence of the justice system of the country. By enacting a 

law that prevents the state to change the proposed budget of the judiciary or 

provides for direct presentation of the judiciary budget to parliament or 

allocates a certain percentage of country budget to the judiciary or 

establishes an independent bank for management of financial resources of 

the judiciary and, or by modification of the Constitution in this regard, the 

independence of the judiciary system may be improved. 

Key words: Judicial Independence, Financial Independence, Judicial Model, 

State Pattern, Principle of Unity of Budget.  
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