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 دهیچک
قوه قضائیه را بر عهده « اجرایی»و « اداری»، «قضایی»یت تمامی امور مسئولقانون اساسی  122اصل 

اختیارات تام »قانون اساسی نیز  161رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر داللت عبارت ذیل اصل 
بینی شده است. برای رئیس قوه قضائیه پیش« مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی ]قوه قضائیه[

« مستقیماً»جمهور قانون اساسی که رئیس 27و  176ت اصول شده، به داللدر کنار اصول اشاره
 معرفی شده و از طرفی تهیه« کشور»عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به
در صالحیت دولت )قوه مجریه( قرار داده شده است. با توجه به اصول « بودجه ساالنه کل کشور»

یه و قوه قضائود در خصوص حدود صالحیت اداری و مالی رئیس شده، رفع ابهامات موجاشاره
جمهور رسالت این پژوهش بوده های اداری و مالی رئیسارتباط آن مقام با صالحیت تبیین نحوه

از اصول قانون  جامعتحلیلی نشان داد که با تفسیری -است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی
اما به اقتضای  دامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است،اساسی هرچند صالحیت اداری و استخ

هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صالحیت باید با 
   جمهور باشد.هماهنگی و جلب موافقت رئیس
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 مقدمه

باید واحدهای  1«صف»واحدهای  هایمنظور ایفای مطلوب صالحیتدر هر نظام اداری، به
در  کارامدی وجود داشته باشد. این مهم حاکی از اهمیت و لزوم توجه به امور ستادی 7«ستادی»

عنوان توان بها میاست. در این زمینه، امور اداری و مالی ر های اجراییی دستگاهساختار سازمان
ترین محورهای امور ستادی معرفی کرد که در هر سازمان و دستگاهی باید مورد توجه باشند. مهم

 فلسفه این موضوع نیز تأثیری است که امور یادشده بر حسن جریان امور آن سازمان دارند. 
مور اداری و مالی قوه قضائیه همچون هر سازمان و دستگاه دیگری از این موضوع مستثنا نیست. ا

قضائیه در برابر  سبب اهمیت بیشتری دارد که برخی حقوقدانان استقالل قوهبرای قوه قضائیه بدین
(. به دیگر سخن، 69: 1986طوق، دانند )آقاییقوه مجریه را مرهون دو استقالل مالی و اداری می

قالل ساختاری و سازمانی استقالل عملکرد قوه قضائیه آنگاه محقق خواهد شد که آن قوه از است
قانون اساسی تمامی امور قضایی، اداری و  122مذکور، اصل  برخوردار باشد. مبتنی بر مقدمه

صورت قانون اساسی به 161رئیس آن قوه نهاده و در ذیل اصل  عهده اجرایی قوه قضائیه را بر
 ی کرده است.ضمنی اختیارات تام مالی و اداری قوه قضائیه را برای آن مقام شناسای

های اداری و مالی برای رئیس قوه قضائیه در حالی صورت گرفته که در اصل بینی صالحیتپیش
 مستقیماً بر« کشور»قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی  176
قانون  176اصل  توان گفت که مبتنی بر ظاهرقرار گرفته است. بنابراین، می« جمهوررئیس» عهده

جمهور در خصوص امور اداری و مالی مقید به قوه مجریه نیست و این اساسی، صالحیت رئیس
« جمهوررئیس»داشتن توأمان  یابد. با اثبات صالحیتصالحیت نسبت به قوه قضائیه نیز تسری می

های این در خصوص امور اداری و مالی قوه قضائیه، تعیین نسبت صالحیت« قوه قضائیه رئیس»و 
دو مقام، ضرورت دارد که تبیین این موضوع رسالت این تحقیق است. بنابراین، این مقاله تالش 

و  122، 176تحلیلی، به بررسی این سؤال بپردازد که مستنبط از اصول  -ای توصیفیدارد تا با شیوه
اجع به قوه جمهور رمالی رئیس قوه قضائیه و رئیس –قانون اساسی، حدود صالحیت اداری  161

 قضائیه چگونه است؟
امور اداری و  جمهور در زمینهنویسنده آن است که با توجه به صالحیت عام رئیس فرضیه

امور اداری و  یکپارچه حکومت، رئیس قوه قضائیه در زمینه استخدامی و همچنین اقتضائات اداره
 هور انجام دهد.جمهماهنگی رئیس های خودش را بامالی قوه قضائیه باید صالحیت
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 یکی عنوانبه قضائیه قوه مالی و اداری امور اداره شیوه مقاله، این اول فصل بنابر مطالب ذکرشده، در
 در و 1929 مصوب اساسی قانون و اساسی گذارقانون اندیشه در قوه این ریاست هایصالحیت از

 شود.می بررسی فعلی اساسی قانون مفاد و بازنگری شورای اندیشه در را مهم این دوم فصل

 1531 سال اساسی قانون در و مالی شورای عالی قضایی اداری صالحیت .1
بازخوانی  ، منوط به1929اثبات صالحیت اداری و مالی شورای عالی قضایی در قانون اساسی سال 

 رو درکنندگان قانون اساسی و تحلیل متن قانون اساسی قبل از بازنگری است. ازایناندیشه تدوین
 شود.ادامه این موضوع بررسی می

  اساسی قانون کنندگانتدوین رویکرد .1-1
 به 9قضائیه بود. مالی قوه -تنها اصل مرتبط با امور اداری  122، اصل 1929در قانون اساسی سال 

های مربوط به قوه قضائیه در صالحیت شورای عالی قضایی مزبور، تمامی مسئولیت موجب اصل
در مشروح مذاکرات این اصل، بارها بر این نکته تأکید شده است که شورای عالی قرار گرفته بود. 

های مربوط به امور بودجه، تهیه لوایح، ترفیعات، انتقاالت و سایر امور قضایی تمامی صالحیت
قضائیه برای  بینی شأن ریاست قوهعهده دارد. به تعبیر دیگر، پیش قضائیه را بر اداری و مالی قوه

دار شود الی قضایی به این معنا بود که این شورا کلیه امور اداری و مالی آن قوه را عهدهشورای ع
. اعتقاد برخی (1292 :9ج ،1961 ،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)

نمایندگان به این موضوع تا حدی بود که حتی آموزش افراد برای تصدی منصب قضاوت توسط 
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی )شد ا نیز مغایر با استقالل قوه قضائیه تلقی میهدانشگاه

 . (1292 :9ج ،1961 ،مجلس شورای اسالمی
با وجود استقالل مدنظر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای امور اداری و مالی قوه 

دادگستری در امور »داشت: سی که مقرر میپیشنهادی گروه بررسی اصول قانون اسا 111قضائیه، اصل 
مالی و اداری و قضایی استقالل دارد. لوایح قضایی آن مستقیماً و بودجه آن مستقالً مورد بررسی و 

تبادر هرچند  1به تصویب نمایندگان آن مجلس نرسید. ،«گیردتصویب مجلس شورای ملی قرار می
ندگان مجلس بررسی نهایی با استقالل اداری و اولیه از عدم تصویب اصل مزبور این است که نمای

اند، اما اثبات این مطلب نیازمند تأمل بیشتر در این خصوص است. مالی قوه قضائیه موافق نبوده
توان مؤید چنین برداشتی توضیح آنکه، صِرف عدم تصویب یک اصل در مجلس بررسی نهایی را نمی

 عدم تصویب اصل مزبور توجه کرد. قلمداد کرد، بلکه در این زمینه باید به علت 
یابیم که بخش زیادی از مخالفت در این زمینه، با بررسی مشروح مذاکرات اصل مزبور درمی

اداره کل امور الزحمه قضات بوده است )پرداخت حق نمایندگان با این اصل مربوط به نحوه
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بر این، عالوه(. 1282-1281 :9ج ،1961فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
ضرورت تحقق بیشتر استقالل مالی و اداری قوه قضائیه محور مخالفت سایر نمایندگان با این اصل 

 .(1289 :9ج ،1961 ،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)بوده است 
صول گروه بررسی ا 11اگرچه مبتنی بر مطالب ذکرشده روح کلی حاکم بر جلسه بررسی اصل 

قانون اساسی حاکی از پذیرش استقالل اداری و مالی قوه قضائیه بود، بررسی مشروح مذاکرات 
قانون اساسی حاکی از آن است که بسیاری از نمایندگان آن مجلس تهیه الیحه  27راجع به اصل 

بر  بودجه مربوط به قوه قضائیه توسط دولت )قوه مجریه( را مغایر استقالل قوه قضائیه ندانسته و
صورت کننده بودجه )قوه مجریه( و نفی تهیه بودجه بهاصل وحدت بودجه، وحدت مقام تهیه

 (.917و  911: 1992اند )ورعی، ای توسط نهادها و قوای مختلف تأکید داشتهجزیره
ای قوه قضائیه مبتنی بر مشروح مذاکرات آنچه مورد تأکید فارغ از استقالل یا عدم استقالل بودجه

ان آن مجلس بوده، صالحیت تام اداری، استخدامی و مالی شورای عالی قضایی در قوه نمایندگ
 قضائیه است.

 1531اساسی  استنباط از قانون .1-2
به امور اداری و مالی قوه قضائیه تصریح 1929قانون اساسی  122تنها اصل ، که ذکر شدهمچنان 

های آن شورا را احصا مسئولیت مهکرده بود. اصل مذکور، ضمن معرفی شورای عالی قضایی، ه
کرده بود. توجه به ظاهر و منطوق اصل مزبور، ممکن است این تلقی را ایجاد کند که این اصل در 

 زمینه امور اداری و مالی قوه قضائیه و شأن شورای عالی قضایی در این خصوص ساکت است.
امور اداری مربوط به قضات  122اصل  9در خصوص ابهام ذکرشده باید توجه داشت که اوالً( بند 

از جمله استخدام، عزل، تعیین مشاغل، ترفیع و ... را در صالحیت شورای عالی قضایی دانسته بود؛ 
در صدر اصل مزبور معنای مشخصی دارد و متفاوت از « باالترین مقام قوه قضائیه»ثانیاً( عبارت 

بوده است. در قانون  1929نون اساسی قا 111اصل  7در بند « باالترین مقام قضایی کشور»عبارت 
قانون اساسی، باالترین مقام قضایی کشور منصوب رهبر  111اصل  7مطابق بند  1929اساسی 

توان شورای عالی قضایی را باالترین مقام قضایی دانسته شده بود، بنابراین در آن برهه زمانی نمی
نباید شورای عالی قضایی را  1929 قوه قضائیه دانست. بنابراین، در فضای قانون اساسی سال

باالترین »باالترین مقام قضایی قوه قضائیه تلقی کرد. بنابراین با توجه به جایگاه آن شورا اهم مفهوم 
قانون اساسی در تعریف جایگاه شورای عالی قضایی در نظام  122که در اصل « مقام قوه قضائیه

های اداری و مالی شورای عالی قضایی الحیتحقوقی ایران آمده است، امور اداری این قوه و ص
فاقد بار معنایی خاصی خواهد بود. در « باالترین مقام قوه قضائیه»است. در غیر این صورت، عبارت 

بر اینکه فرض صالحیت نداشتن باالترین مقام یک قوه در امور اداری و مالی، این زمینه، عالوه
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ها مستتر در جایگاه ریاست و مدیریت این قبیل صالحیت کند واشتباه بودن نظر مزبور را اثبات می
یک نهاد است، عدم ذکر مطلبی در خصوص این موضوع در سایر اصول قانون اساسی نیز مؤیدی 

 برای این مطلب است. 
اصل  9در انتهای بند « ها از امور اداری طبق قانون... و مانند این»بر دالیل ذکرشده، عبارت عالوه
 های اداری مقرر برای شورای عالی قضایی در این اصل وبر تمثیلی بودن صالحیت، دلیلی 129

شمول صالحیت این شورا نسبت به امور اداری و مالی قوه قضائیه بوده است. آنچه این برداشت را 
رئیس مجلس بررسی نهایی در تحلیل این عبارت است. ایشان در پاسخ به کند، سخن نایبتأیید می

دارش کیست؟ همین شورا است؟ بیان اید عهدهمسائل مالی را اینجا ذکر نکرده» این سؤال که
)اداره کل  «شوداش شامل میهمه« هاو مانند این»این یک کار اداری است، وقتی گفتم »... کنند می

توان بر این مبنا، می (.1296: 9، ج1961امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
 اند.تمثیلی داشته قانون اساسی حصری نبوده و جنبه 129ارد مصرح در اصل گفت که مو

و در مقام  11/8/19282مورخ  171در راستای رویکرد ذکرشده، شورای نگهبان در نظر شماره 
در قوه قضائیه « یقانون ی، خدمات و پزشکینی، کارگزیاداره امور مال»پاسخ به شورای عالی قضایی، 

 71/11/1962ه مورخ جلسبر این، مصوبه عالی قضایی دانسته است. عالوه عهده شورای را بر
برگزار شده است، حاکی از صالحت اداری و رؤسای سه قوه که با حضور  شورای عالی قضایی

مالی شورای عالی قضایی در آن برهه زمانی است. به موجب مصوبه مزبور، شورای عالی قضایی 
های اجرایی شورا و ممانعت از معطل ماندن امور و یهروی، اصالح سازچابک منظوربه

های آن شورا و قوه قضائیه، تصمیم به تقسیم وظایف شورا و تفویض این وظایف صالحیت
اشخاص و مقامات گرفت. بر این اساس، با تقسیم وظایف شورای عالی قضایی بین اعضا، مقرر شد 

ر داشته باشد و امور مربوط به تنظیم و تقسیم وزیر دادگستری قرا بر عهدهتا امور اداری دادگستری 
تردید معطی شیء بودجه، در حوزه صالحیت شورای عالی قضایی باقی بماند. در این زمینه بی

گویای آن  مربوطهای مزبور برای مراجع بینی صالحیتتواند خود فاقد آن باشد، بنابراین پیشینم
ای عالی قضایی وجود داشته است که این های مزبور برای خود شورشک صالحیتاست که بی

 های را به اعضای شورا و سایر مقامات واگذار کرده است. یتصالحشورای در این مصوبه این 
، مسئولیت امور اداری 1929قانون اساسی  122بنابر آنچه در این بند گفته شد، مستند به صدر اصل 

 است.عهده شورای عالی قضایی بوده  و مالی قوه قضائیه بر

 1531 اساسی قانون در هیقوه قضائ و مالی رئیس اداری صالحیت .2
، تبیین 1929ی عالی قضایی در قانون اساسی اهای اداری و مالی شوربا اثبات صالحیت

 های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه پس از بازنگری در قانون اساسی، منوط بهصالحیت
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رو در ادامه این ل متن قانون اساسی است. ازاینشورای بازنگری و تحلی بازخوانی اندیشه
  شود.موضوع بررسی می

  شورای بازنگری رویکرد .2-1

توان گفت که در جلسات آن شورا با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی می
ود نداشته نظر وجبینی استقالل اداری و مالی برای قوه قضائیه اتفاقشیوه و چگونگی پیش در زمینه

های مختلفی در این خصوص مطرح شده است که در ادامه به تفکیک و بر این اساس، پیشنهاد
 پردازیم.ها میبدان

بینی مسئولی مجزا تفکیک امور اداری و قضایی قوه قضائیه و پیش .2-1-1
 برای هر بخش
بازنگری امور اداری قوه قضائیه، برخی اعضای شورای  مطلوب اداره در ترسیم شیوه

های قضایی قوه قضائیه را مطرح کردند و معتقد پیشنهاد تفکیک این امور از صالحیت
امور اداری و مالی قوه قضائیه، قرار دادن این امور در  بودند که الگوی مطلوب اداره
)اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای  صالحیت شخصی خاص است

این اعضا مبین مدیریت دوقطبی قوه قضائیه در ابعاد  اندیشه .(977: 1، ج 1991اسالمی، 
است تا در عرض مسئول امور قضایی قوه قضائیه، مقام دیگری « قضایی»و « مالی -اداری »

عهده بگیرد. البته، در نقد این پیشنهاد، برخی اعضای آن  تصدی امور اداری این قوه را بر
آنچه  های قوه قضائیه، موضوعات قضایی و هراند که مقصود از مسئولیتشورا بیان کرده

و قرار دادن هر بخش از آن، در صالحیت  هادر ارتباط با آن است و تجزیه این مسئولیت
ها خواهد شد )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی سبب لوث مسئولیت مقامی مجزا،

 (.977: 1، ج1991مجلس شورای اسالمی، 

 ایی و اداری قوه قضائیه. وحدت متصدی امور قض2-1-2
گونه که در نامه حضرت آن-از دیدگاه برخی اعضای شورای بازنگری، تمرکز در قوه قضائیه 

، مستلزم تمرکز همه امور قوه قضائیه -امام خمینی )ره( خطاب به شورای بازنگری آمده بود
کمیسیون  اعم از امور قضایی و اداری در صالحیت شخص و مقامی واحد است. بر این اساس،

طراح این اصل نیز هدف از تقریر و انشای این اصل را تمرکز همه اختیارات و امور قوه 
عبارتی، قضائیه )اعم از قضایی و اداری( در صالحیت رئیس قوه قضائیه اعالم کرده بود. به

امور قوه قضائیه در رئیس قوه و  آنچه مدنظر کمیسیون طراح این اصل بوده، تمرکز همه
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اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی ) رکنی بر قوه قضائیه بوده استنی مدیریتی تکبیپیش
 (.977: 7، ج1991مجلس شورای اسالمی، 

 بینی معاون اداری و مالی برای قوه قضائیهپیش .2-1-5
اختیارات اداری و مالی قوه  بینی همهبرخی از اعضای شورای بازنگری اعتقاد داشتند که با پیش

جای وزیر دادگستری، یک معاون اداری و مالی برای این مقام یه برای رئیس قوه، باید بهقضائ
در نظر گرفته شود و این معاون باید حق حضور مداوم در هیأت وزیران را داشته باشد )اداره 

(. مبتنی بر مطالب 991: 7، ج1991کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
تر از وزیر منظور حضور فردی با جایگاه قویمزبور، طرح این پیشنهاد به جلسهشده در مطرح

توان به سخنان یکی از نمایندگان دادگستری در هیأت دولت بوده است. در تأیید این مطلب می
سال گذشته ما نشان داده که حق رأی  11تجربه »آن مجلس اشاره کرد که بیان داشته بود: 

حضور است یعنی حیثیت و شأن آن معاون اگر قوی باشد، اطالعاتی  اهمیتش کمتر از قدرت
ها از رأی بیشتر است. دلیلش هم روشن است همین اآلن معاون داشته باشد و نظایر این

)اداره کل امور فرهنگی و ...« وزیر از برخی وزرا زورش بیشتر است اجرایی آقای نخست
 (.991 :7، ج1991روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 

 . تفویض اجباری امور اداری قوه قضائیه به وزیر دادگستری 2-1-4
امور اداری و مالی قوه قضائیه برای رئیس آن قوه  بینی همهبرخی از اعضای شورای بازنگری، پیش

دانستند. توضیح آنکه، مبتنی بر و الزام ایشان به تفویض این امور به وزیر دادگستری را مطلوب می
های اد رئیس قوه قضائیه بایستی به موجب قانون اساسی مکلف به تفویض صالحیتاین پیشنه

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و ) اداری و مالی به وزیر دادگستری شود
(. البته، در مخالفت با پیشنهاد مذکور از سوی برخی 999: 7، ج1991انتشارات اداره کل قوانین، 

اداره کل امور )این پیشنهاد با رویکرد ایجاد تمرکز در قوه قضائیه مغایر دانسته شد  اعضای شورا
 (.992و  991: 7، ج1991فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 

 صدور حکم معاونت اداری و مالی قوه قضائیه برای وزیر دادگستری .2-1-3
بینی صالحیت ، پیش1و  9های جزء دمنظور جمع پیشنهابرخی از اعضای شورای بازنگری به 

توأمان وزارت دادگستری و معاونت امور اداری و مالی قوه قضائیه برای وزیر دادگستری را مطرح 
کردند. در این زمینه، پیشنهاد شد تا پس از انتخاب وزیر دادگستری از سوی مجلس، این مقام 

)اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی  عنوان معاون اداری و مالی قوه قضائیه نیز محسوب شودبه
 (.991: 1، ج1991مجلس شورای اسالمی، 
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 اشاره قضائیه، قوه مالی و اداری امور اداره نحوه خصوص در مختلف هایپیشنهاد شدنمشخص  با
شده در مورد اداره اشاره سازمانی -شکلی  نظرهایاختالف وجود با که است ضروری نکته این به

 به معتقد شورا آن اعضای که بیشتر آیدمی دستبه نتیجه این مربوط مذاکرات از قوه، امور اداری
 و بودند زمینه این در قضائیه قوه رئیس نقش ایفای ضرورت و قضائیه قوه مالی و اداری استقالل

 .کردندمی قلمداد قضائیه قوه استقالل برای الزم مقتضیات از جمله را موضوع این

 1531اساسی  قانون استنباط از .2-2
مسئولیت اداری و مالی رئیس  ، سبب شد تا مسئولیت یا عدم1969اصالحات قانون اساسی در سال 

ای که در این زمینه، در گونهقوه قضائیه و قلمرو این صالحیت آن مقام با ابهاماتی مواجه شود؛ به
ختالفات ریشه در ارتباط ربط اختالفاتی بروز کرد. این اسطح مقامات، مسئوالن و نهادهای ذی

قانون اساسی دارد و تفاسیر مختلف در  176قانون اساسی با اصل  161و  129، 122مفهومی اصول 
یکدیگر، رویکردهای مختلفی را مبنی بر اینکه باید صالحیت اداری و  خصوص ارتباط این اصول با

یت اداری صالح مخصص 161و  129، 122اصول  مالی رئیس قوه قضائیه را بر مبنای
قانون اساسی دانست، یا اینکه باید با جمع اصول مزبور، تفسیری  176در اصل  مقرر جمهوررئیس

 شود. جامع ارائه داد، مطرح کرد. با این مقدمه، در بند بعد هریک از این رویکردها بررسی می

  قضائیه قوه رئیس اداری و مالی صالحیت حدود از مختلف تفاسیر .5
امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی  6مسئولیت» 176ز یک سو در اصل قانون اساسی ا

 161و  129، 122جمهور سپرده و از سوی دیگر، در اصول صورت مطلق به رئیسرا به« کشور
شک بی های اداری و مالی قوه قضائیه را در صالحیت رئیس قوه قضائیه قرار داده است.مسئولیت

کامالً متفاوت از یکدیگر در  جامع از این دو اصل قانون اساسی، به دو نتیجه ای یاتفسیر جزیره
 خصوص امور اداری قوه قضائیه منجر خواهد شد.

تفسیر اصول  با این مقدمه، تبیین حدود صالحیت مالی و اداری رئیس قوه قضائیه در گرو نحوه
ر مختلف در این زمینه طرح و مختلف قانون اساسی در این زمینه است. بر این اساس، دو تفسی

 بررسی خواهد شد.

 قضائیه  قوه رئیس اداری و مالی یهاتیصالح. رویکرد استقالل 5-1
های ترین اصل در تشریح جایگاه و تبیین صالحیتعنوان بنیادیقانون اساسی به 122اصل 

قضائیه در  های قضایی، اداری و اجرایی قوهدادن همه مسئولیت رئیس قوه قضائیه، ضمن قرار
ترین مقام این قوه و منصوب رهبری عنوان عالیصالحیت این مقام، رئیس قوه قضائیه را به

معرفی کرده است. در خصوص امور اداری و مالی قوه قضائیه، مستنبط از مفاد این اصل آن 



 
 
 

 جمهور در قانون اساسییسبا رئ یهقوه قضائ یسرئ یو مال یادار هایصالحیت نسبت
 

 

 

9 

قانون اساسی نیز در  129است که همه این امور در صالحیت رئیس قوه قضائیه است. اصل 
های تکلیفی این مقام در بُعد اداری، ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری تشریح صالحیتمقام 
های ( را در عداد صالحیت9ها )بند ( و استخدام قضات و امور اداری مربوط به آن1)بند 

 تکلیفی رئیس قوه قضائیه قرار داده است.
بر صالحیت اداری و مالی رئیس  قانون اساسی نیز 161بر مفاد دو اصل یادشده، منطوق اصل عالوه

کننده یک صالحیت قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران داللت دارد، چراکه اعطاکننده و تفویض
قانون اساسی اختیار تفویض امور  161تواند فاقد آن صالحیت باشد. بر این اساس اینکه اصل نمی

قضائیه مقرر کرده است، حاکی از مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر دادگستری را برای رئیس قوه 
صالحیت ذاتی رئیس قوه قضائیه در زمینه امور مالی و اداری این قوه است. به دیگر سخن، 

 تواند موضوع یا فعالیتی را به کسی تفویض یا واگذار کندبراساس قواعد منطقی و عقلی، فردی می
قانون اساسی برای  161اینکه اصل عبارت دیگر به 2که خود صالحیت انجام آن امر را داشته باشد.

جز استخدام قضات( رئیس قوه قضائیه امکان تفویض امور مالی، اداری و استخدامی قوه قضائیه )به
بینی کرده است، مؤید آن است که رئیس قوه قضائیه متصدی اصیل و اصلی امور اداری و را پیش

 مالی قوه قضائیه است.
قانون اساسی بوده و حکایت از  176مخصص اصل  161و  129، 122مبتنی بر این رویکرد، اصول 

استقالل خاص قوه قضائیه در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران دارند. این موضوع در برخی 
 122صورت صریح و در اصولی چون اصل به 126و  22اصول قانون اساسی، همچون اصول 

مسئولیت امور اداری، مالی و  176که اصل صورت ضمنی نیز شناسایی شده است. بنابراین، با اینبه
تمامی امور  161و  129، 122جمهور سپرده است، اما در اصول را به رئیس« کشور»استخدامی 

رو مبتنی بر این اداری و مالی قوه قضائیه در صالحیت رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است. ازاین
امه، بودجه، اداری و استخدامی کشور را به گذار اساسی امور برنکه اراده قانونرویکرد همچنان

جمهور سپرده، همین اراده امور اداری قوه قضائیه را از ذیل این اطالق خارج و در صالحیت رئیس
 (.9: 1987رئیس قوه قضائیه قرار داده است )ویژه، 

ه امور در تأیید ادعای مذکور، ممکن است به برخی از قوانین و مقررات موضوعه نیز استناد شود ک
اند. خارج کرده 176اداری، استخدامی و مالی برخی نهادها و مراجع کشور را از شمول اطالق اصل 

، دیوان محاسبات از  -1961مصوب - 9قانون دیوان محاسبات کشور 8برای نمونه، مستند به ماده 
مورد نیاز این و اعتبارات مالی  جمله نهادهایی است که در امور مالی و اداری خود، استقالل دارد

صورت مجزا در سازمان با پیشنهاد سازمان و تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس، به
مورخ  71891/91/96شود. همچنین، مستند به نظریه تفسیری شماره بودجه کل کشور منظور می
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بان در ، شورای نگه11-1967مصوب -قانون مقررات مالی شورای نگهبان  1و ماده ، 18/1/19968
قانون  9ماده  7بر این، تبصره امور مالی و اداری و استخدامی خود دارای استقالل است. عالوه

، تنظیم نظام حاکم بر امور اداری و استخدامی 11-1961مصوب -تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
است. این سازمان را به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسالمی موکول کرده 

که پیداست در خصوص امور اداری و استخدامی این نهادها نیز مقنن طرحی بر این اساس همچنان
 مقرر کرده است. 176خارج از قلمرو مفهومی اصل 

های ذکرشده ممکن است وجود این قبیل نهادها که واجد نظامی مستقل از در خصوص نمونه
واژه اند، دال بر عدم اطالق دانشاستخدامیدر امور مالی، اداری و  176فرایند مقرر در اصل 

بر همه نهادهای موجود در کشور دانسته شده و نتیجه گرفته شود که  176در اصل « کشور»
فرد و نوظهور در ، استثنایی منحصربه176مستثنا دانستن امور اداری قوه قضائیه از اطالق اصل 

 نظم حقوقی ایران نیست. 
توان گفت که مسئول دستگاه بیش از سایر تأیید فرض مطروحه می بر استدالل مذکور، درعالوه

بینی مسئوالن از نواقص و نیازهای اداری و مالی دستگاه متبوع خود آگاهی دارد. بنابراین، پیش
گیری در خصوص امور اداری و مالی برای باالترین مقام یک دستگاه، اقتضای صالحیت تصمیم

 شود.صحیح امور نیز محسوب می اداره
 122در صورت پذیرش این رویکرد تفسیری مطلوب آن است تا با مخصص دانستن مفاد اصل 

امور اداری و مالی قوه قضائیه در صالحیت رئیس  قانون اساسی، صالحیت تام 176نسبت به اصل 
 قوه قضائیه تفسیر و تعریف شود.

  جمهوریسرئ و قضائیه قوه رئیس های مالی و اداریصالحیت جمع رویکرد .5-2
قانون اساسی، فارغ از سایر اصول قانون اساسی، منجر به این نتیجه  176صرف توجه به مفاد اصل 

که جمهور باشد؛ همچنانهای رئیسخواهد شد که امور اداری و مالی قوه قضائیه در شمار مسئولیت
ن نتیجه ، ذهن را به ای176بدون توجه به اصل  161و  129، 122صرف توجه به مفاد اصول 

کند که صالحیت امور اداری و مالی قوه قضائیه تنها برای رئیس قوه قضائیه است. رهنمون می
بنابراین، تبیین وضع موجود و در نهایت ترسیم وضع مطلوب، در گرو نگاهی جامع به اصول قانون 

 قانون اساسی است. 122و  176صورت ویژه تبیین ارتباط مفهومی دو اصول اساسی و به
شود، در این اصل، آنچه به ذهن متبادر می« کشور»و اطالق کلیدواژه  176دقت در منطوق اصل  با

نهادها اعم از قوای قضائیه، مجریه، مقننه و سایر  که مسئولیت امور اداری و مالی همه این است
جمهور است )خسروی و نهادهای موجود در نظام جمهوری اسالمی ایران، در صالحیت رئیس
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صورت عام و نظام حقوقی کشور به (. با وجود این، آیا چنین برداشتی با شاکله179: 1987، ناظمی
 صورت خاص هماهنگی دارد؟قانون اساسی به

 129، 122توان با نگاهی جامع به اصول قانون اساسی، اصول در مقام پاسخ به پرسش ذکرشده، می
امور مالی و اداری قوه قضائیه و  زمینه قانون اساسی را در مقام معرفی متصدی اصیل در 161و 

قانون اساسی را در مقام بیان شیوه و طریق اعمال صالحیت مربوط به امور اداری و مالی  176اصل 
گیری در امور اداری و اجرایی قوه قضائیه با قوه قضائیه قلمداد کرد. بر این اساس، اگرچه تصمیم

 جمهور برسد.باید به تأیید رئیسرئیس آن قوه است، این امور در همه موارد 
 توان دالیل ذیل را ذکر کرد:در مقام اثبات این رویکرد، می

هماهنگی در توزیع نیروی انسانی و منابع مالی از جمله  ضرورت هماهنگی در جریان امور: -
عبارت دیگر، انضباط اداری، مقدمات الزم در حسن جریان امور در هر نظام حقوقی است. به

 9اصل  11می و مالی از جمله اقتضائات الزم در تبیین نظام اداری صحیح )موضوع بند استخدا
های تحقق این هماهنگی، مدیریت واحد این امور قانون اساسی( در جامعه است. یکی از ضرورت

در کشور است تا از این طریق میزان تخصیص نیروی انسانی، بودجه و سایر امکانات به 
صورت هماهنگ در سطح نیروها و ارکان ترل شود و اینکه این مهم بههای مختلف کندستگاه

سازی شود. مبتنی بر این دلیل، الزم است تا اعمال صالحیت رئیس قوه قضائیه در امور اداری پیاده
 جمهور صورت گیرد.و مالی با هماهنگی رئیس

ی که در برخی موارد های نظام اداراز جمله آسیب عدم تبعیض بین ارکان و نهادهای مختلف: -
شود، تبعیض در توزیع امکانات و سبب دلزدگی از نقش و کوتاهی افراد در انجام وظایف محوله می

ای امور اداری و مالی ترین عوامل موجد این آسیب، اداره جزیرههاست. از مهمبودجه دستگاه
هایی که از نظر مالی ناالمکان در سازماهاست. این وضعیت سبب خواهد شد تا افراد حتیسازمان

ها قرار ها و دستگاهوضعیت بهتری دارند، اشتغال یابند و از سوی دیگر افرادی که در سایر بخش
میلی وظایف و امور آمیز مالی و اداری، با بیگیرند نیز با آگاهی از وضعیت نامتوازن و تبعیضمی

ممانعت از تبعیض در امور مالی و اداری ارجاعی را انجام خواهند داد. بر این اساس، از جمله لوازم 
سیاسی هماهنگی و مدیریت این مهم توسط مقامی واحد  –های و ارکان نظام حقوقی بین دستگاه

 جمهور است.رئیس 176است که این مقام در نظم حقوقی ایران به موجب اصل 
کسان نیست ها یوضعیت شرایط جامعه در همه های اضطراری جامعه:پاسخگویی به وضعیت -

های غیرعادی های زمانی به اداره آن پرداخت. وضعیتبرهه ای واحد در همهتا بتوان با تنظیم برنامه
اند که شرایط حاکم بر جامعه را در های نظامی و اقتصادی عواملیاعم از حوادث طبیعی و جنگ

این اساس، وجود  کنند. برهای زمانی از شرایط عادی به شرایط اضطراری مبدل میبرخی برهه
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بندی، این گونه شرایط ضرورت دارد تا با اولویتمدیریت مالی و اداری واحد، برای مدیریت این
 عمومی وارد نکند. ای به وضعیت ادارهها لطمهدوره

 درآمدهای و منابع محدودیت به توجه با :کشور امور اداره در فاالهم االهم دهعقا مراعات -
 حساببه ضرورت یک حکومتی هر برای بندیاولویت عمومی، صارفم وسیع گستره و عمومی

 اقتضای به و ندارند یکسانی و واحد اهمیت هازمان همه در جامعه امور همه آنکه، توضیح. آیدمی
کشور،  یبرا شدهتعیین اندازهایچشم به یافتن دست منظوربه و امور جریان حسن و عمومی نظم
االهم فاالهم  قاعدهتحت  یتوضع ین. ایابندب یتامور اولو یربه ساامور نسبت  یبرخ یدباشک بی

عنوان به راکشور  یو ادار یواحد منابع مال یریتمد باید هدف این تحقق منظوربه. شودمی شناسایی
 .کند یعتوز شدهتعیین هایاولویت براساس راموجود  منابعدانست تا آن مرجع،  ناپذیرخدشه یاصل

تفسیری که در بررسی مفاد قوانین و مقررات باید هر  رشده و با عطف توجه به این نکتهذک بنابر ادله
عبارتی در متن قوانین را واجد مفهوم و اثر فرض کرد و مفسر باید تالش کند تا در تفسیر متون 

صورت حداکثری همه مفاد قانون را در تفسیر منظور کند )الجمع المهما امکن اولی من قانونی به
امور  جمهور در زمینهآید که هر دو مقام رئیس قوه قضائیه و رئیسدست میطرح(، این نتیجه بهال

و  129، 122اند. بر این اساس، اگرچه به استناد اصول مالی و اداری قوه قضائیه واجد صالحیت
ید از قانون اساسی، صالحیت مالی و اداری قوه قضائیه با رئیس قوه قضائیه است، این مهم با 161

جمهور بتواند به مدیریت جمهور و با هماهنگی ایشان انجام گیرد تا از این طریق رئیسطریق رئیس
 161و  129، 122عبارت دیگر، اصولی چون اصل متمرکز امور اداری و مالی کشور بپردازد. به

اصل  قانون اساسی اصل صالحیت اداری و استخدامی را برای رئیس قوه قضائیه شناسایی کرده و
قانون اساسی شیوه اعمال و مسئول هماهنگی امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه کل  176

قانون اساسی است که تهیه بودجه کل کشور  27کشور را معین کرده است. مؤید این برداشت اصل 
و بر این برخی قوانین عادی نیز مثبت را در صالحیت دولت )قوه مجریه( قرار داده است. عالوه

جمهور در نظام اداری ایران است، از جمله مؤید شمول گسترده مسئولیت اداری و استخدامی رئیس
قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین  112و  11119، 2117توان به مواد این شواهد می

 های اجرایی ازگیری در مورد ساختار سازمانی دستگاهحقوق و دستمزد تمامی کارمندان و تصمیم
 جمله قوه قضائیه اشاره کرد.

جمهور و رئیس قوه های اداری و مالی رئیسوجود شواهد ذکرشده در تبیین نسبت صالحیت با 
شده در زمینۀ امور اداری و استخدامی قوه قضائیه بود، در الیحه قضائیه که نافی رویکرد اول طرح

گذاری است، برای قوه قضائیه نظامی جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه که در سیر فرایند قانون
بینی شده است. بررسی مفاد این الیحه حاکی از پذیرش رویکرد اداری و استخدامی مستقلی پیش
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جمهور های رئیس قوه قضائیه و رئیسشده در این مقاله در خصوص نسبت صالحیتاول طرح
ای مستقل از صورت جزیرهبه است. توضیح آنکه در این الیحه امور اداری و استخدامی قوه قضائیه

بینی شده است، بدون اینکه در این سایر ارکان دولت عموماً در صالحیت رئیس قوه قضائیه پیش
 ربط در قوه مجریه سخنی به میان آمده باشد.جمهور و ارکان ذیموضوع از هماهنگی با رئیس

 17مستند به بند  در خصوص این الیحه توجه به این نکته الزم است که مفاد این الیحه
تهیه شده است.  12ساله پنجم توسعهقانون برنامه پنج 711ماده « ی»و بند  11های کلی قضاییسیاست

عنوان قانون برنامه پنجم به 117ماده « ی»های کلی نظام قضایی و بند سیاست 17در مورد مفاد بند 
 رسد:نظر میمبانی تهیه الیحه یادشده به

ها باید در های کلی نظام در نظم حقوقی ایران تفسیر این سیاستجایگاه سیاستبا توجه به  اوالً( 
تواند مغایر قانون عنوان سندی مادون قانون اساسی، نمیقالب قانون اساسی انجام گیرد و این سند به

های کلی قضایی که در مقدمه الیحه یادشده از سیاست 17بر این مفاد بند اساسی تفسیر شود. عالوه
عنوان یکی از مستندات تنظیم این الیحه بیان شده است، به هیچ روی نافی نقش و جایگاه هب

قانون اساسی در امور اداری و مالی قوه قضائیه نیست.  176جمهور و نادیده گرفتن مفاد اصل رئیس
قانون  129و  122و  126های کلی بر لزوم توجه به اصول توضیح اینکه مفاد این بند از سیاست

توجه به اینکه اثبات  اساسی در تأمین نیازهای اداری و استخدامی قوه قضائیه تأکید کرده است. با
های کلی قضایی نیز به معنای کند، ذکر اصول یادشده در این بند از سیاستشی نفی ماعدا نمی

می قوه در تأمین نیازهای اداری و استخدا 176توجهی به سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل بی
عنوان دیگر ساله پنجم توسعه بهقانون برنامه پنج 117ماده « ی»در خصوص بند  ثانیاًقضائیه نیست. 

مستند تهیه این الیحه نیز باید گفت که این ماده صرفاً بر لزوم تهیه الیحه اداری و استخدامی قوه 
به مانند سایر لوایح و قضائیه توسط قوه قضائیه تأکید کرده است. بر این اساس این الیحه نیز 

 چارچوب قانون اساسی تهیه و تنظیم شود. ها باید درطرح
یک از مستندات یادشده مؤید و مثبت خروج امور اداری و استخدامی قوه قضائیه از بنابراین هیچ 

جمهور در این اصل نیست. در نتیجه قانون اساسی و صالحیت مقرر برای رئیس 176شمول اصل 
مع اداری و استخدامی قوه قضائیه با این رویکرد مغایر ترتیبات مقرر در قانون اساسی تهیه الیحه جا

 های اجرایی از جمله قوه قضائیه است.در خصوص شیوه اداره امور اداری و مالی دستگاه
 

 گیری جهینت
 قانون اساسی مسئولیت اداری و استخدامی قوه قضائیه بر 161و  129، 122مستند به اصول 

صورت کلی مسئولیت به 122ئیس قوه قضائیه قرار گرفته است. با این شرح که اصل عهده ر
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نیز  129امور اداری و اجرایی قوه قضائیه را در صالحیت رئیس قوه قضائیه قرار داده و اصل 
ایجاد تشکیالتی الزم در  در بیان بخشی از صالحیت اداری و اجرایی رئیس قوه قضائیه،

ت و امور اداری از این قبیل را در صالحیت این مقام قرار داده است. دادگستری، استخدام قضا
های تام اداری و قانون اساسی نیز مؤیدی بر صالحیت 161بر این منطوق و مفهوم اصل عالوه

بینی مسئولیت امور برنامه و و پیش 176مالی رئیس قوه قضائیه است. با وجود این مفاد اصل 
جمهور قلمرو صالحیت اداری و مالی رئیس برای رئیس« کشور»بودجه و اداری و استخدامی 

 قوه قضائیه را با ابهام مواجه کرده است. 
 1929گذار اساسی و متن قانون اساسی مصوب ها نشان داد که مبتنی بر اندیشه قانونبررسی

نون امور اداری و مالی قوه قضائیه در صالحیت شورای عالی قضایی قرار داشت. با بازنگری قا
صورت عام و مفاد فصل مربوط به قوه و تحوالت قانون اساسی به 1969اساسی در سال 

صورت خاص که مسئولیت امور اداری، استخدامی، برنامه و به 176قضائیه و تصویب اصل 
جمهور قرار داد، این ابهام در نظم حقوق عهده رئیس صورت مستقیم بربودجه کشور را به

ایران ایجاد شد که آیا مسئولیت امور اداری، استخدامی و مالی قوه اساسی جمهوری اسالمی 
ترین مقام این قوه است یا اینکه با توجه به عنوان عالیقضائیه همچنان با رئیس قوه قضائیه به

جمهور قرار گرفته است. های رئیساین مهم نیز در شمول مسئولیت 176صراحت اصل 
قانون اساسی از یک  161و  129، 122اصول  سنجی مفادها نشان داد اگرچه در نسبتبررسی

قانون اساسی از سوی دیگر، فروض مختلفی قابل طرح است، قواعد حقوقی  176سو و اصل 
قانون اساسی حاکی از این است که تفسیر  27و مفاد سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 

ها با است که نفس این صالحیت و الگوی مطلوب اداره امور اداری و مالی قوه قضائیه آن
جمهور انجام دهد. این تفسیر رئیس قوه قضائیه است، اما این مهم را باید با هماهنگی رئیس

تنها از جمع اصول قانون اساسی قابل استنتاج است، بلکه با ساختار نظام حقوقی کشور و نه
 اقتضائات آن نیز هماهنگ است.
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 یادداشت ها
مأمور اجرای وظایفی هستند که مستقیماً به هدف ذاتی و اصلی یک سازمان یا « خط»یا « صف»واحدهای . 1

 (.91: 1992گردند )طباطبایی مؤتمنی، یبرمدستگاه 
 (.91: 1992دهند )طباطبایی مؤتمنی، وسایل پیشرفت و تسهیل کار واحدهای خط را انجام می« ستادی»واحدهای . 2
مقام  نیکه باالتر شودیم لیتشک ییقضا یعال یبه نام شورا ییشورا هیقضائقوه  یهاتیمنظور انجام مسئولبه. 3

 است: ریآن به شرح ز فیبوده و وظا هیقوه قضائ
 .126اصل  یهاتیبه تناسب مسئول یالزم در دادگستر التیتشک جادی. ا1
 .یاسالم یمتناسب با جمهور ییقضا حیلوا هی. ته7
آنان و  عیمشاغل و ترف نییو تع تیمحل مأمور رییها و تغو نصب آنو عزل  ستهی. استخدام قضات عادل و شا9

 طبق قانون. ،یاز امور ادار هانیمانند ا
 .721: 1، ج1961اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، . 4
 ینا یتدار مسئولعهدهو مقننه است و  یهبا قوه مجر یهقوه قضائ ینرابطه ب یبرقرار یدادگستر یروز یفهوظ»... . 5

، یمانند اداره امور مال یدادگستر یالتیو در امور تشک باشدیم یرانوز یأتمشترک با ه یفو وظا یفهوظ
 «.باشدیم ییقضا یعال یامور به عهده شورا ینندارد و ا یتیو مسئول یفه، وظیقانون ی، خدمات و پزشکینیکارگز

و  انسان بودن بازخواست توان برای این لغت دو مفهوم قابلیم «یتمسئول» گرچه مبتنی بر مفهوم لغوی واژها .6

( بیان کرد، اما در هر صورت مقصود 211: 1998ی، زنجانید باشد )عم آن دارعهده انسان آنچه و یفهوظ و یفتکل
چرا  جمهور است؛بودن امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه توسط رئیس دارعهدهاز مسئولیت در این اصل 

در فرضی که مسئولیت در این اصل را نه به معنای صالحیت، بلکه به معنای پاسخگویی در نظر بگیریم مبتنی بر 
منطق حقوقی مسئولیت روی دیگر صالحیت بوده و بر این اساس صالحیت امور برنامه و بودجه و اداری و 

 جمهور خواهد بود.استخدامی کشور با رئیس
 «.تواند فاقد شیء باشدیمعطی شیء نم» قاعده .7
باشد دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسالمی می» قانون دیوان محاسبات کشور: 8ماده  .8

از تأیید کمیسیون دیوان  دیوان مذکور پس یشنهادپ امور مالی و اداری استقالل داشته و اعتبار مورد نیاز آن با و در
، انجام یصتشخ شود.کل کشور منظور می ی اسالمی جداگانه در الیحه بودجهمحاسبات و بودجه مجلس شورا

مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که  های آن با رعایت قوانین وتعهد و تسجیل هزینه
 «.بشوند این اموراز طرف وی مجاز به

ی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، قانون اساس 88و  81، 1متن نظریه تفسیری: مستفاد از اصول  .9
ست، بر هاآناداری، استخدامی و تشکیالتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر 

 شورای نگهبان( 71891/91/96عهده خود این شوراست. )نظریه تفسیری شمره 
امور  لهیوس نهیبرنامه و مواد هز کیگهبان به تفکن یبودجه شورا»نگهبان:  یشورا یقانون مقررات مال 1ماده  .11
بودجه  حهیدر ال ناًیتا ع گرددیم شنهادیشورا به سازمان برنامه و بودجه پ دییو پس از تأ هیمذکور ته یشورا یمال

 .باشدیمقانون  نیکل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات ا
نگهبان مقدور  یشورا بیدر قالب اعتبارات مصوب با تصو نهیهزمواد  ایها و در برنامه رییهرگونه تغ - تبصره

 .«دیخواهد رس ییو دارا یو مراتب به اطالع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد باشدیم



 

 
 10/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

06 

سازمان توسط قوه  یو استخدام یمقررات ادار»قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:  9ماده  7تبصره  .11
قانون  ینا 17که مشمول مفاد ماده ی مگر موارد آیدیمجلس به مرحله اجرا درم یبس از تصوو پ یهته یهقضائ
 «.است
 یهامنظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاهبه»قانون مدیریت خدمات کشوری:  21ماده  .12

کشور و وزیر امور اقتصادی و  ریزیاجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از ت وزیران و رئیس دستگاه ذیأدارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هی

شود، عنوان ناظر( تشکیل میاجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی )به هاییسیونکم
ند قبل از اتخاذ تصمیم اشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفاجرایی اعم از این که م یهادستگاه یهکل

ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع در مراجع قانونی ذی
بل قا جمهوریسید رئیپرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأ

 ... .«اجرا است
منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه به»قانون مدیریت خدمات کشوری:  111ماده  .13

های انجام کار و فناوری اداری و منابع انسانی، روش یریتمد، های استخدامیدولت، ساختار تشکیالتی و نظام
ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از اداری و مدیریتی کارا، بهرهارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام 

... گرددساالر، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل میگرا و مردمفساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه
 .«االجراستالزم جمهوریسمصوبات این شورا پس از تایید رئ. 
های مالی، تشکیالتی و استخدامی با تأمین نیارهای قوه قضائیه در زمینه»ی: های کلی قضاییاستس 17بند  .14

 «قانون اساسی. 129و  122، 126توجه به اصول 
قوه قضائیه موظف است الیحه جامع اداری و »ساله پنجم توسعه: قانون برنامه پنج 117ماده « ی»بند  .15

 «ای اسالمی تقدیم گردد.استخدامی خود را تهیه تا از طریق دولت به مجلس شور
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