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 ده یچک
  تمهید   مستلزم   آن   تحقق   که   شود ی م   محسوب   پردامنه   و   پیچیده   ی ا مقوله   قضایی   استقالل 

  رابطه   قلمرو،   این   در   اصلی   مباحثات   جمله   از   . است   جامع   ی ها ی ز ی ر برنامه   و   مناسب   بسترهای 
  تحقیق پیش رو با این فرضیه که.  است   آن   بر   حاکم   ی ز ی ر بودجه   و   مالی   نظام   با   یه ی قضا   قوه   استقالل 

،  « ماند ی م  ناکام  آن  بر   حاکم   ی ز ی ر بودجه  و   مالی   نظام  به   توجه  بدون  یه ی قضا  قوه  نهادی  استقالل   »ایده 
را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران    قضاییه قوه    ی ز ی ر بودجه ارتقای نظام  

ح شده  ر ط این پرسش    براساس مسئله اصلی نوشتار    زمینه قرار داده است. در این    ی سنج امکان مورد  
  صالحیت  اطالق   همچنین   و   52 اصل  در   بودجه   تهیه   در  دولت  صالحیت   اطالق  وجود  است که »با 

  از  توان ی م   آیا  ، 126  اصل  در   کشور   استخدامی   و   اداری   امور   و  بودجه  و   برنامه   امور   در   جمهور س ی رئ 
و .  « کرد؟   دفاع   قضاییه   قوه   ی ا بودجه   و   مالی   استقالل   نظریه  نقد  از رهگذر  مزبور  بررسی    پرسش 

مختلف،   »صالحیت   گونه ن ی ا نظریات  نظریه  که  است  یافته    بودجه   تغییر   در   دولت   نسبی   پاسخ 
و  قضاییه   قوه   پیشنهادی  قوانین  و  نگهبان  شورای  رویه  اساسی،  قانون  اصول  با  مطابقت  ضمن   »

باشد    قضاییه برای قوه    مطلوب   ی ز ی ر بودجه متضمن نظام    تواند ی م کشور،    ی ا بودجه مقررات مالی و  
 . صیانت نماید   ی ا بودجه از استقالل این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار    و 

کلیدی قوه    :واژگان  مالی  اساسی   52اصل    قضاییه،استقالل  بودجه  ،قانون  پیشنهاد  ،  تهیه 
 صالحیت قوه مجریه.  ،بودجه
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 مقدمه 
  یقوا   گرید  فشار  لاِعما  و  یرونیب  داتیتهد  برابر  در  هیی قضا  قوه  ادیانق  عدم   و  استقالل

  و   قانون   ت یحاکم   اصل  ت ی رعا  جهت  در  ثر ؤ م   ییقضا  نظارت  لوازم  نیترمهم  از  ی حکومت
  قوه   نام  به  یسوم  قوه  ییشناسا  یسنت  یهادگاهید  در  نکهیا  با.  است   عامه  حقوق  از  انت یص

 از  یبخش  عنوانبه  قضا  امر  و   گرفته  قرار  یاسیس  پردازانهینظر  و  لسوفانیف   اختالف  مورد   قضاییه
 نظامات   و  جوامع  در  قوه  نیا  فردمنحصربه  یهاژهیکارو،  1است   دهشیم  یتلق  هیمجر  قوه  اَعمال

  کمال   و   ت ی تمام  بر   متوقف   را   یاسی س  نظام  کمال  و  تیتمام  یبرخ   که  شد  موجب  یکنون  ی اسیس
  2.بدانند قضاییه قوه

گسترهدیجد  ی اسیس  نظامات  یاتیح  یهاعرصه  در  قضاییه  قوه  فعال   نقش  از  ای، 
 جامعه  و  دولت   کی  وجود  تصور  که  یاگونهبه  ،کرده  قوه  نی ا  متوجه  را  ریخط  یهات یمسئول
 ن یا  جمله  از  .(Garner, 1995: 55)  رسدیم  نظربه  رممکنیغ  ،مداکار  قضاییه  قوه  بدون  متمدن
  برابر   در  نیادی بن  یهایآزاد  و   حقوق  از  انتی ص:  کرد  اشاره  ل یذ  موارد   به   توانیم  هات یمسئول
  ی فسادها   با  مبارزه  و  دولت   ت یشفاف  به  کمک  ،یردولتیغ  و  یدولت  یعموم  ینهادها  و  دولت 

  از   ی کی  عنوانبه  جرائم  از  یر یشگی پ  خوب،  یحکمران  جادیا  موانع  از   یکی  منزلهبه  ی ادار  و  یمال
  و   کشور  یقانونگذار  نظام  به   نسبت  یانفعال  حالت   از  خروج  و  منابع   هدررفت   مهم  عوامل 

 (. 41: 1396 طوق،  آقایی) مناسب  حی لوا شنهادیپ قیطر از عرصه نیا در فعال مشارکت 
  ن یقوان  در  اصل  کی  عنوانبه  ییقضا  استقالل  موضوع   شده  سبب  مزبور  ی کارکرد  تحوالت

  ران یا  در  3.ردیگ   قرار  تأکید  مورد  یالمللنیب  اسناد  نیهمچن  و  مختلف  یکشورها  یعاد  و   یاساس
 از  منبعث   شد  موجب   رانیا  ی اسالم  یمهورج  نظام  یریگ شکل  و  یاسالم  انقالب   حدوث  زین

  قوه   یساختار  استقالل  جهت   درچشمگیری    اقدامات  ،ییقضا  نظام  بر  حاکم  یاسالم  نیمواز
  قوه   رمجموعهیز  قضاییه  قوه  که  سابق  حکومت   برخالف  نکهیا  چه  رد؛یپذ  صورت  قضاییه

  در  قضاییه  قوه  است یر  نییتع  4یاساس  قانون  157  اصل  براساس  ،شدیم  محسوب  هیمجر
  تأکید  و  حیتصر  1566  و  575  اصول  در  قوه  ن یا  استقالل  بر  و  گرفت  قرار  یرهبر  مقام  ت یصالح

 .( 33 :1396خادمی،  و )پروین شد
  دیتمه  مستلزم  آن  تحقق  که  شودیم  محسوب  پردامنه  و  دهیچیپ  یامقوله   ییقضا  استقالل

 رابطه   قلمرو،  نیا  در  یاصل  مباحثات   جمله  از  .است   جامع  یها یزیربرنامه  و  مناسب   یبسترها
  ه یفرض  نیا  با  حاضر  نوشتار.  است   آن  بر  حاکم  یزیربودجه  و  یمال  نظام  با  قضاییه  قوه  استقالل

 ناکام  آن  بر  حاکم  یزیربودجه  و  یمال  نظام   به  توجه  بدون  قضاییه  قوه  ینهاد  استقالل  دهیا»  که
  در   دولت   ت یصالح  اطالق  وجود   »با   که  است   برآمده  پرسش  نیا  به  پاسخ  مقام  در  ،«ماندیم
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  و   بودجه  و  برنامه   امور  در  جمهور سیرئ  ت یصالح  اطالق  نی همچن  و  52  اصل   در  بودجه  هیته
  قضاییه   قوه  با  مرتبط  اصول  به  مستند  توانیم  ایآ  ،126  اصل  در   کشور  یاستخدام  و  یادار  امور

  قوه   یابودجه  و  یمال  استقالل  هینظر  از  و  ساخت   دیمق  را  مذکور  اطالقات  ،یاساس  قانون  در
ای و اتخاذ  استفاده از مطالعات کتابخانه  با  تااست    شده  تالش  زمینه  نیا  در.  کرد؟«  دفاع  قضاییه

  قضاییه   قوه  یز یربودجه  ت یوضعبررسی نظریات مختلف،  تحلیلی، ضمن    -رویکردی توصیفی
  ی جمهور  یحقوق  نظام  در  قوه   نیا  یابودجه  استقالل  وشود  تبیین    رانیا  یاسالم  ی جمهور

 .  ردیگ  قرار یسنجامکان مورد رانیا یاسالم
بودجه و  مالی  استقالل  مسئله  که  است  ذکر  قوه  شایان  کت  تاکنون  قضاییهای  و    هابادر 

تمامی   مشترک  وجه  که  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  متعددی  بر   هاآنمقاالت  تمرکز 
آقایی طوق  ان به  تو تضمین تأمین بودجه مناسب قوه قضاییه بوده است. از جمله این آثار می

  استقالل   از مقصود  ( اشاره کرد. با این حال  1396)خادمی    ( و1392)ی  خسرو  برزگر  (،1396)
این    قضاییه  قوه  یابودجه  و  یمال نگارنده   بلکه  ،ست ین  مناسب   بودجه  نیمأت  صرفاً  نوشتاردر 

  ضامن   که   است   یمکف  یمال  منابع  به  یابیدست  یندهایافرآ  و  هاروش  زیچ  هر  از  شیبمعتقد است  
نظریات مرتبط در دو سطح »تعیین مرجع دارای   در ادامه خصوص   همین. در است  استقالل نیا

ارسال بودجه قوه   برای  »تعیین قلمرو صالحیت مرجع دارای    قضاییهصالحیت  به مجلس« و 
 .شد« بررسی خواهد قضاییهصالحیت برای ارسال بودجه قوه  

 مجلس   به   خود   ی شنهاد ی پ   بودجه   م ی مستق   ارسال   در   قضاییه   قوه   ت ی صالح  .1
 در  ی اساس   قانون   52  اصل   ب یتصو   ان یجر   در   قضاییه   قوه   بودجه   به   مربوط   ی نظرهااختالف 

 قوه ا ی آ  که  بود   ن ی ا  باره  ن ی ا   در   یاساس  مسئله .  است   شده  مطرح   یاساس   قانون  یی نها   یبررس   مجلس 
 زین   قوه   ن ی ا   نکه یا   ا ی  کند   م یتقد   مجلس   به   م ی مستق   صورتبه   را   خود   بودجه   تواند ی م   قضاییه 

 قالب   در   دولت   تا   کند   م ی تقد   دولت   به  را   خود   بودجه   است   ملزم   ی حکومت  ی نهادها   گر ید   همچون 
 گروه  مصوب   144  اصل   ، زمینه  ن ی ا  در   ؟ د کن   مجلس   م ی تسل   را   بودجه  حهی ال   واحد،   ی سند 

 و  یادار   و   ی مال  امور  در  ی »دادگستر :  داشت ی م   انی ب  یاساس   قانون   یی نها  ی بررس  مجلس   ی تخصص 
 مجلس  به   ب یتصو   و   ی بررس   ی برا  مستقاًل  آن   بودجه   و   مًای مستق   آن   ح ی لوا .  دارد   استقالل   یی قضا 

 ،یاساس   قانون   یینها   یبررس   مجلس  مذاکرات  مشروح  صورت)   «شود ی م   فرستاده   یمل   ی شورا 
 میتنظ   که   بود   ن ی ا  دند کر   مطرح   اصل   ن ی ا   موافقان   که   ی لی دال   جمله   از .  ( 1597-1591  :3  ج ،  1364
 استقالل  تأمین   ضرورت   به   توجه   با   و   دارد   منافات  آن   استقالل   با  دولت   توسط   قضاییه   قوه   بودجه 

 مستقالً   که  است   نی ا   مهم  ن یا   به  دن ی بخش  تحقق  شرط  ران،ی ا   ی اسالم  یجمهور   در  قضاییه   قوه 
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 قانون  یی نها   ی بررس   مجلس   مذاکرات  مشروح  صورت )   کند   م ی تقد   مجلس   به   را   خود  بودجه 
 قوه  ی شنهاد ی پ   بودجه  ست ی ن  ملزم   مجلس   نظر   ن ی ا  طبق   بته ال   (؛ 1419-1418  : 3  ج ،  1364  ، ی اساس 

 حد  از   شی ب   قضاییه   قوه   ی شنهادیپ   بودجه  داد  صی تشخ   اگر   بلکه  ،کند   ب یتصو   نًای ع   را  قضاییه 
 قانون  یی نها  ی بررس  مجلس   مذاکرات   مشروح   صورت )  دهد   رییتغ   را  آن   تواندی م   ،است   ازشی ن 

 یاساس   قانون   یی نها   یبررس   مجلس   در   ضر حا   مخالفان   مقابل،   در (.  1594  : 3  ج ،  1364  ، ی اساس 
 یانحصار   ت ی صالح  که   داشتند ی م   ان یب   و   دانسته   قبول   رقابل یغ  را   اصل   ن ی ا  طرفداران   استدالل 

 مشروح  صورت)  ندارد   قوا   استقالل   با   ی ارتباط   مجلس   به   م ی تقد   و   بودجه   حه ی ال   ه ی ته  یبرا   دولت 
 دی شه  مخالفت   ن ی ا   ح یتشر   در .  ( 1420  : 3  ج ،  1364  ، ی اساس  قانون   یی نها   ی بررس  مجلس   مذاکرات 

 از  یی جا  ک ی   شود ی م   »مگر :  داشتند   اظهار   ی اساس  قانون   یی نها   یبررس  مجلس   س ی رئ ب ی نا  ، ی بهشت 
 د یی گو ی م   شما   که   است   وقت   ک ی  دارد؟   نه ی هز   و   درآمد   چقدر   مملکت   بداند   که   باشد   مملکت 
 بدهند  مجلس   به   مًایمستق   بخواهند  نکه ی ا  اما   کنند ی م  ه ی ته   خودشان   را   یی قضا  مقامات   بودجه 
 مجلس  به   که  را  بودجه   ن ی ا   ند ی بب   بعد   و  کند   سه یمقا   را   نهی هز   و  درآمد   منابع   د ی با   ییاجرا   دستگاه 

 مختلف  بودجه   سه   ا ی   دو   مجلس   د ی با   د یی گو ی م  شما   که   طور ن ی ا .  ر یخ   ا ی  است   هماهنگ   برد ی م 
 چون  است   ا کج  از   ن ی ا   درآمد   منابع   نند ی بب  و   نند ی بنش   مجلس   ندگان ی نما   خود   و   بکند   افت ی در 

 یبررس   مجلس   مذاکرات   مشروح   صورت )   « دهد ی نم   که   درآمد   دهد ی م   نه ی هز   فقط   یی قضا   دستگاه 
 اصل  متن   و  افت ی  غلبه   مخالفان   استدالل   ز ین   ت ینها   در   (.1417  : 3  ج ،  1364  ، یاساس   قانون   یی نها 

 در  ن یبنابرا .  د ی نرس  ب ی تصو   به  ی اساس   قانون   یینها   ی بررس  مجلس   ی تخصص   گروه   مصوب  144
 بر  ی مبتن   ی زی ر بودجه   ه ی نظر   ران، ی ا   ی اسالم   یجمهور   قضاییه   قوه  یمال   استقالل   امکان  یبررس 

 .دانست   ی منتف   د ی با   را   پارلمان  به  ی شنهاد ی پ  بودجه  م ی مستق   ارسال 

   مجلس  به  قضاییه  قوه   بودجه ارسال  در دولت  تی صالح  .2

  ی زیربودجه  نظام  خصوص  در  یاساس  قانونگذار  ت ینها  در  که  یکردیرو  حیتشر  در 
  ت ی صالح  ی اساس  قانون  52  اصل   براساس  که  گفت  دیباکرد،    اتخاذ  رانی ا  یاسالم  ی جمهور
  ه یمجر  قوه   اساس  نیا   بر.  دارد   قرار   دولت  اری اخت  در  کشور  ساالنه  بودجه  هیته  یانحصار

  ی هانهیزم  در  را  امور  نیشتریب  که  کشور  ییاجرا   است یس  ت یهدا  و  نییتع  یاصل  مرکز  عنوانبه
 و  هاوزارتخانه  بودجه  است   موظف  ،دارد  عهده  بر  گسترده  و   عیوس  هشبک  کی  در  و  مختلف
  ی های هماهنگ  از  پس  و  وصول  را  یعموم  مؤسسات  ریسا  بودجه  نیهمچن  و  وابسته  یهاسازمان

  بودجه   حهیال  کشور  یدرآمدها  براساس  و  واحد  یسند  قالب   در  ران،یوز  تأیه  ب یتصو   و  الزم
 (.  207 :1393 ،یهاشم) دکن میتقد مجلس به را



 
 

 
 

 ران یا یاسالم یجمهور یدر چارچوب نظام حقوق اساس «قضاییهقوه   ایامکان »استقالل بودجه  یبازخوان 
 

 

 
5 

 قانون  156  و  57  اصول  صراحت   به  توجه  با  که  کرد  اشاره  دیبا  مذکور  هیرو  خصوص  در
  و   یادار  ت ی صالح  بر  یمبن  157  اصل  تأکید  نیهمچن  و  قوه  نیا  استقالل  بر  یمبن  یاساس

 ی مال ت یوضع خصوص در یاساس  قانون 126 و  52 اصول شمول ،قضاییه قوه سیرئ یاستخدام
  است  مطرح  الؤ س   نیا  خصوص  نیا  در  گرید  انی ب  به.  است   دی ترد  مورد  قضاییه  قوه  یابودجه  و
پ  صرفاً  را  خود  بودجه  نیتدو  در  قضاییه  قوه  مشارکت   زانیم  توانیم  ایآ  هک    بودجه   شنهادیبه 

  ی حداکثر  ی شنهادیپ  بودجه  لیتعد  و  جرح   خصوص  در  را  دولت   ت یصالح   و  کرد  محدود
  و   ی ادار  امور  هیکل  در  قوه   استی ر  ت ی صالح  و   قضاییه  قوه  استقالل  از  مقابل   در  و   دانست 

  ی شنهادی پ  بودجه  ارسال  در  دولت   یانحصار  ت ی صالح  احراز  به  توجه  با  گفت؟  سخن  ییاجرا
  و   52  اصول  یمفهوم  قلمرو  نییتب  رهگذر  از  شودیم  تالش  نوشتار   نیا   ادامه  در  ،قضاییه  قوه

  بودجه  رییتغ در دولت  ت یصالح قلمرو ، قضاییه قوه با  مرتبط اصول با هاآن نسبت نییتع و 126
  ق ی تدق  و  لی تحل  مورد  خصوص  نیا  در  مختلف  احتماالت  و  شود   حیتشر  قضاییه   قوه  یشنهادیپ

 .  ردیگ  قرار

 قضاییه   قوه یشنهادیپ بودجه رییتغ در دولت عام  تیصالح .1-2
  قانون  52  اصل  ی، شنهادی پ  بودجه   رییتغ  در  دولت   عام  ت ی صالح   تأیید  در  مستند  نینخست

 یزیربودجه  نظام  در  وحدت  اصل  ییشناسا   یراستا  در  مزبور   لاص  نیتقن.  است   یاساس
 تمام  یهانهیهز  و  درآمدها  تمامی   اساس  ن یا  بر.  است   یابی ارز  قابل   رانیا  یاسالم  ی جمهور
  به   مرحله  ک ی  در  و   شود   شنهادی پ  و  میتنظ  یواحد  سند  در  دی با   ی دولت  یهاسازمان  و   ها دستگاه

 در  توانیم  که  یلیدال  جمله  از.  (210  :1390)رستمی،    برسد  یاسالم  یشورا  مجلس  ب یتصو 
  مکرر   ب یتصو   و  ارسال  از  یریجلوگ   (الف:  از  اندعبارت  کرد  ارائه  اصل  نیا  رشیپذ  جهت 
  ها نهیهز  یبندت ی اولو   (ب  مجلس؛   و  دولت   وقت   در  ییجو صرفه  جهینت  در  و  مجلس  به  بودجه

  بودجه   لیوتحلهیزتج  و  یدگ یرس  در  سهولت   (ج   رضرور؛یغ  و  زائد  مخارج  صیتشخ  امکان  و
  و  یواقع  بودجه  ی کسر  زانی م   از  اطالع  (د  جا؛ کی  و  زمان  کی   در   قوا  همه   ییاجرا  یها دستگاه

  ی شورا   یریتفس  هینظر  در.  (35  : 1388)عباسی،    بودجه  در  تعادل  جادیا  یبرا  یریتداب  اتخاذ
   7.است  شده تأکید کردیرو  نیا بر زین 1374/ 3/ 17 مورخ 287 شماره به نگهبان
  و   هیته  ندیا فر  1351/ 10/12  مصوب  کشور  بودجه  و  برنامه  قانون  مانند  یعاد  نیانقو   در

  در.  کندیم  ت یتبع  مبنا  نیا  از  قضاییه  قوه  بودجه  خاص  طوربه  و  کشور  کل  بودجه  حهیال  میتنظ
  ارسال   از  پس  است   موظف  قضاییه  قوه  گفت   توانیم  موضوع  نیا  با  مرتبط  جزئیات  حیتشر

  تی وضع  دولت،  یهایمشخط  و  هااست یس  آن  در  که-  جمهورسیرئ  یسو   از  بودجه  بخشنامه
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  و   هیته  ییاجرا   یرهنمودها  ن یهمچن  و  دولت   یعموم  بودجه  کالن  سقف  زانیم  دولت،  یمال
  : 1395)رستمی،    ورزد  مبادرت  خود  یشنهادی پ  بودجه  ارائه  به  -  است   شده  نییتع  بودجه  میتنظ

  به   دیبا  قضاییه  قوه  یشنهادی پ  بودجه  8شورک  بودجه  و  برنامه  قانون  14  ماده  به  مستند  .(249
  یشنهادهایپ  ارسال  از  پس.  برسد  است،  قضاییه  قوه  سیرئ  که  قوه  نیا  مقام  نیباالتر  تأیید

  س ینو شیپ  و  ی بررس(  بودجه  و  برنامه  سازمان)  هیمجر  قوه   در   هاشنهادیپ  ،هادستگاه  یابودجه
  ؛ شودیم  ارسال  رانیوز  تأ یه  به  یینها  یبررس  یبرا  و  میتنظ  کشور  کل  ساالنه  بودجه  حهیال
 نیا  سینو ش یپ  در  موردنظر  راتییتغ  و  اصالحات  انجام   و  الزم   یهای بررس  از  پس  زین  هاآن 
  شود ی م  م یتقد  یاسالم  یشورا  مجلس  به  یینها  ب یتصو   یبرا  وکنند  می  ب یتصو   را  آن   حه،یال
  ه ی»ته  امر  در  ولت د  ت یصالح  گرفت   جهینت  توانیم  هیرو  نیا  از   مستنبط(.  232  :1395  ،یرستم)

  ی شنهادی پ  یهابودجه  در  لیتبد  و   رییتغ  هرگونه  اعمال  یبرا  او   ت ی صالح  یمقتض  بودجه«،
 . است  قضاییه قوه جمله از مختلف یهاسازمان و نهادها

  دولت  عام  ت یصالح  اثبات  یراستا  در  که  است   یگرید  مستند  زین  یاساس  قانون  126  اصل
  قوه   جمله  از-  یحکومت  ینهادها   و   ی هادستگاه  دجه بو   و  برنامه  ،یاستخدام  ،یادار  امور  در

 ،شودیم  ارائه  اصل  نیا  یسازیاساس  یمبنا   عنوانبه   که  یاستدالل.  شودیم  استناد  آن  به  -قضاییه
  عملکرد   است   ممکن  مذکور  چهارگانه  امور  در  هادستگاه  از  کدام  هر  مستقل  اقدام  که  است   نیا
  رفع   (.191  : 1394طوق،    آقاییو    یقیحق  رفتار  ولت د)  دهد  قرار  ری تأث  تحت   را  ها دستگاه  گرید
  تی»مسئول  ینیبشیپ  با  یاساس  قانونگذار  که  است   یواحد  ت یریمد  وجود  مستلزم  محظور  نیا

 .  است  دهکر تأمین را مقصود نیا خصوص  نیا در «جمهورسیرئ میمستق
  بودجه   ه یته  امر  در  دولت   مطلق  اریاخت   به   اعتقاد   که   کرد   اشاره  دیبا  نخست   استدالل  نقد  در
  نیا  که  کندیم  جابیا  نهادها  یبرخ  استقالل  حفظ  لزوم  گاه  رایز  ،دارد  یپ  در  یجد  تبعات
  کنند؛   شنهادیپ  ،باشند  دولت   توسط  آن  رییتغ  نگران   آنکه  بدون  را  خود  بودجه  بتوانند  نهادها
  و   کرد  هدخوا  هیمجر  قوه  با  یزنچانه  وارد  را  مزبور  ینهادها  بعضاً  یندیافر  نیچن   تصور  نیبنابرا
  در   را  خود  اتیمنو   و  دهد  قرار   فشار  تحت   را  هاآن   تواندیم  قیطر  نیهم  از  قاًیدق  هیمجر  قوه
  ی مبنا  بر  دگاهید  نیا  گفتیم،  کههمچنان(.  32  :1392  طوق،  ییآقا)  کند  یعمل  هانهیزم  از  یاریبس

  یی ناساش  در  ثرؤ م   عوامل  یبررس  با   که  است   یحال  در  نیا  است؛  افته ی   قوام  بودجه   وحدت  اصل
.  کرد  محدود  قضاییه  قوه  خصوص  در  را  آن  اطالق  و  ت یشمول  توانیم  بودجه  وحدت  اصل

ازعبارت  است   ارائه  قابل  هزمین  نیا  در  که  ییهااستدالل    ی ابزار   بودجه  وحدت  اصل  اوالً:  اند 
  با   متناسب   دهدیم  اجازه  دولت   سیرئ  به  که  هیمجر  قوه  در  متمرکز  یریگ میتصم  یبرا  است 

  و  نهادها  بودجه  خصوص  در  را  دولت   یمشخط  و  برنامه  ،134  اصل  در  شدهییساشنا  ت یصالح
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  ی حقوق  نظام  در  که  است   یحال  در   نیا  کند؛  دنبال  وزرا  و  جمهورس یرئ  نظر  تحت   یها دستگاه
  ل ی تشک  را  دولت  ی مشخط  و   برنامه  از   یجزئ  آن  عملکرد  و  قضاییه  قوه   رانیا  یاسالم  ی جمهور

  گر ید  همچون  را  قضاییه  قوه   بودجه  نییتع  ساختار  وانتینم  حیث   نیا  از  و  دهدینم
  اً ی ثان  ؛ (73-72  :1396  ،یخادم)   دکر  میترس  هیمجر  قوه   رمجموعهی ز  یهاسازمان  و  هاوزارتخانه

  ها وزارتخانه  عملکرد  بر  هیمجر  قوه  سیرئ   مؤثرتر  کنترل  یراستا  در  یابزار  بودجه  وحدت  اصل
  ه ی مجر  قوه  سیرئ  رانیا  یاسالم   یهورجم  یاساس  حقوق  در  آنکه  حال  ست؛ هاسازمان  و

  تیمسئول  و(  73  :1396  ،یخادم )  ندارد  قضاییه  قوه  عملکرد  بر  نظارت  اعمال  یبرا  یتیصالح
  ثالثاً   ؛9است   یاساس  قانون  یاجرا   بر  نظارت  از  ریغ  یامر  یاساس  قانون  یاجرا   در  جمهورسیرئ

 و  مجلس  قابلم  در  هیمجر  قوه  بهتر  ییپاسخگو   یبرا  است   یابزار  بودجه  وحدت  اصل
  هاوزارتخانه  عملکرد   یپاسخگو   دیبا  137  و  122  اصول  براساس  که  حیث   نیا  از  جمهورسیرئ
 در  نیا  .باشد  اثرگذار  زین  هاآن  خرج  و  دخل  بر  بتواند  دیبا  باشد،  هیمجر  قوه  تابعه  ینهادها  و

  ه یجرم  قوه  از  یتابع  رانیا  یاسالم   ی جمهور  ی اساس  حقوق  نظام  در  قضاییه  قوه  که  است   یحال
 تواندینم  ز ین  مجلس  .دانست   قضاییه  قوه  عملکرد  ی پاسخگو   را   دولت   سیرئ  توانینم  و   ست ین

  ، یخادم)  دهد  قرار   بازخواست   مورد  قضاییه  قوه   نامناسب   عملکرد  لیدلبه  را  ه یمجر  قوه  مقامات
1396: 73-74 .) 

  ه نکیا  حیتوض   ؛ است   مخدوش  126  اصل  از  ی ارهیجز  ریتفس  دلیلبه  زین  دوم  استدالل
  ی اسالم  یجمهور  یاساس  حقوق  نظام  چارچوب  در  دیبا  126  اصل  در  جمهورسیرئ  ت یصالح

  گر ید  فیوظا   و  ارات یاخت  حدود  به  توجه  بدون  مزبور  اصلاز    منفرد  ریتفس  و  شود  لیتحل  رانیا
زمینه    نیا   در  10.بود  خواهد  غلط  برداشت   موجب   هاآنی مربوط به  ادار  و  ی مال  امور  در  نهادها

  اصول   جمله  از  یاساس  قانون  در  قضاییه  قوه  با   مرتبط  اصول  براساس  اوالً  که  گفت   توانیم
  اً یثان  است؛  گرفته  قرار  آن  سی رئ  عهده  بر  قوه  نیا  مالی  و  یالتیتشک  امور  16011  و  158  ،157

  و    محاسبات  وانی د  چون  یی هادستگاه  ی وادار  یمال  امور  ی عاد  مقررات  و  نیقوان  براساس 
  ی ریتفس  هینظر  در  نیهمچن12.شوندیم  خارج  اصل  نیا  شمول  از  کشور  کل  یبازرس  سازمان

 ب یتصو   مرجع  نییتع  خصوص  در  1386/ 4/ 19  مورخ  86/ 21934/30  شماره  به  نگهبان  یشورا
»است   شده  اعالم  شورا  نیا  یالتیتشک  و  یمال  مقررات   قانون  99  و   91  ،4  اصول  از   مستفاد: 

  ی شورا  یالتکیتش  و  یاستخدام  ،یادار  ،یمال  مقررات  و  ضوابط  ب یتصو   هک   است   نیا  یاساس
  شورا   نیا   خود  عهده  بر  ست،هاآن  بر   متوقف  شورا  صیتشخ  به  آن  فیوظا  انجام  هک   نگهبان

 عبارات  از  اطالق  اخذ  طیشرا  از  که  حکمت   مقدمات  گرفت   جهینت  توانیم  نیبنابرا.  «باشدیم
  مقررات  و  نیقوان  و  یاساس  قانون  اصول  از  متعدد  قرائن  و  ستین  فراهم  126  اصل  در  ،است 
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 .دارد وجود مزبور اصل دیتق در یعاد
  در   مقننه  قوه  صالحیت   مجریه  قوه  عام  صالحیت   نظریه  به  نقائال  که  است   ذکر  شایان 

  ماهیت  بودجه   الیحه  مذکور،  تلقی  طبق.  دانندمی  محدود  نیز  را  بودجه  تصویب   و  رسیدگی
  و   شئون  از  حکومت   ایبودجه  و  مالی  مسائل  تمشیت   و  مدیریت   و  -تقنینی  نه-  دارد  اجرایی

حیث    از  52  اصل  در  مندرج  دییتأ  و  بررسی  و   تصویب   رونی ازا   است؛  مجریه  قوه  اختصاصات
  الیحه   در  تواندنمی  مجلس  اساس  همین  بر  و  قانونگذاری  حیث   از  نه  و  است   مجلس  نظارت
 قبول  یا  رد  را  بودجه  الیحه  که  است   مکلف  و  دکن  تصرف  و  دخل   دولت   با  توافق  بدون  بودجه

  در   این (.  164:  1391  همکاران،  و  زادهفالح)  بدهد  آن  در  دولت   رضایت   با   را  تغییراتی  یا   ندک 
  بر   داللت   بودجه   الیحه  «تصویب   و  رسیدگی »  در  مجلس  صالحیت   به  تصریح  که   است   حالی
  اساسی،  قانون  52  اصل  مذاکرات  مشروح  بررسی  جلسه  در  چنانکه  دارد؛  اختیاری  چنین

 ارسال  طریق  از   قضاییه  قوه  مالی  استقالل  آن  در  که-تخصصی  هگرو   مصوب  144  اصل  مخالفان
 که   کردند  استدالل  چنین  -بود  شده  مطرح  مجلس  به  قضاییه  قوه  پیشنهادی  بودجه  مستقیم
  عنوان به  بهشتی  شهید.  شودمی   تضمین  مجلس   نظارت  اعمال  طریق  از  قوه  این  استقالل

  استقالل   آیا: »دندکر  استدالل  چنین  هبار  این  در  اساسی  قانون  نهایی  بررسی  مجلس  سیرئب ینا
 این  قضاییه  قوه  استقالل  یا  کند  تهیه  طوربه  خودش  را  اشبودجه  که  است   این  به  قضاییه  قوه

  بودجه  بگویند  مردم  نمایندگان  یعنی  بگذارد،  اختیارشان  در  کافی  بودجه  مقننه  قوه  که  است 
 اینقدر  و  داریم  هزینه  اینقدر  ما   بگویید  دولت   طریق  از  شما   ولی  گذاریممی  اختیارتان   در  کافی 

 الیحه  باشند  داشته  دقت   آقایان  اگر.  زندنمی   لطمه  استقالل  به  کار  طریق  بنابراین  درآمد  هم
  با   لیتفصبه  کمیسیون  در  ماه  سه  یا  دو  معموالً  بودجه  الیحه  زیرا  دارد  فرق  لوایح  تمام  با  بودجه
  « است   باز  کامالً  هاآن  دست   و  شودمی  رسیدگی  گوناگون  واحدهای  نمایندگان  با  تماس

  به   مستند  البته(.  1420:  3  ج  اساسی،  قانون  نهایی  بررسی  مجلس  مذاکرات  مشروح  صورت)
 حدود   از  اسالمی  شورای  مجلس   برای  صالحیتی  چنین  بینیپیش  نگهبان،  شورای  هاینظر

 . شد خواهد اشاره  آن به هاشنهادیپ و راهکارها بخش  در که کندمی تبعیت  خاصی

 قضاییه   قوه یشنهادیپ بودجه رییتغ در دولت تیالحص عدم  .2-2
  قوه   به  قضاییه  قوه  یشنهادیپ  حهیال  میمستق  »ارسال  امکان  طرف  کی  از  که  یطیشرا  در
  دولت  یانحصار  ت یصالح  ، گرید  طرف  از  و  است   یمنتف  بودجه  وحدت  اصل  به  مستند  «مقننه

  قضاییه   قوه  ی شنهادیپ  بودجه  در  را   یلیتبد  و   رییتغ  گونه  هر  اعمال   امکان  بودجه«  هی»ته  امر  در
  از   ه«یمجر  قوه  توسط  قضاییه  قوه  یشنهادیپ  بودجه  رییتغ  امکان  عدم»  است،  کرده  فراهم

  در   مصرح  ییقضا  استقالل  اصل  متضمن  ،52  اصل  با  تعارض  عدم  ضمن  که  است   ییراهکارها
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  هبان نگ  یشورا  یشنهادیپ  بودجه  اصالح  و  لیتعد  در  یقانون  ت یمحدود.  است   156  و  57  اصول
 یشورا  یمال  مقررات  قانون  1  ماده  زمینه  نیا  در.  کندیم  ت یتقو   را  مذکور  هینظر  دولت،  توسط
  مواد   و   برنامه  کیتفک  به  نگهبان  یشورا   »بودجه :  است   داشته  مقرر  1362/ 7/ 10  مصوب  نگهبان

  بودجه   و   برنامه  سازمان  به  شورا   تأیید  از   پس  و  ه یته  مذکور  یشورا   ی مال  امور  لهی وس  نهیهز
  ن یا  مقررات  تابع  آن  مصرف  و  گردد   منظور  کشور  کل   بودجه  حهیال  در   ناًیع   تا  گرددیم  نهاد شیپ

در    1379/ 11/ 19  مورخ  21/79/ 1753  شماره  نظر  در  نیهمچن  مذکور   یشورا .  باشد«یم  قانون
 با   نگهبان  یشورا  هکنیا  به  نظر: »است   داشته  اعالم  کشور  کل  1380  سال  بودجه  حهیال  خصوص

 دولت   حهیال  در  منظورشده  بودجه  نیهمچن  و  یاسالم  یشورا   مجلس  در  یبیتصو   بودجه
  ژه یو به  انتخابات  بر  نظارت  امر  در   را  گذاشته  آن  عهده  به  یاساس   قانون  هک   یافهیوظ  تواندینم
  و   یاسالم  یشورا  مجلس  ی ادورهانیم  و   یجمهور  استیر  انتخابات   نیناظر  آموزش  امور  در

  موجب  نگهبان  یشورا  بودجه  از ین  نیتأم  عدم  جهت  نیا  از.  برساند  انجام  به  یرهبر  خبرگان 
  ی شورا  البته  13.شد«  شناخته  یاساس  قانون  118  و  99  اصول  خالف  و  نظارت  امر  در  اختالل
  ر یمغا  نهادها  گر ید  یمال  مقررات  خصوص   در  را   یزیربودجه  از  یی الگو   ن یچن  لحاظ  نگهبان

 مورخ  76/ 21/ 2109  شماره  ظرن  در  نگهبان   یشورا  نمونه  ی برا.  است   کرده   اعالم  52  اصل
  مجمع   به   کشور  ی عموم  محاسبات  قانون  66  ماده  شمول  حه یال  خصوص  در   1376/ 10/ 3

 اعالم  یاسالم  یشورا  مجلس  1376/ 9/ 23  مصوب  آن  یمال  مقررات  و  نظام  مصلحت   صیتشخ
 و  برنامه  سازمان  به  مجمع  تأیید   از   پس  مجمع  بودجه  214  ماده  طبق  نکهیا  به  »نظر:  است   داشته

  امر   نیا  نکهیا  به  نظر  و  گردد  منظور  کشور  کل  بودجه  حهیال  در   ناًی ع  تا  گرددیم  شنهادیپ  جهبود
  یاساس  قانون  52  اصل  خالف  مذکور  ماده  ،باشدیم  52  اصل  در  مقرر  دولت   اریاخت  سالب 
  در   1378/ 2/ 8  مورخ  78/ 4551/21  شماره   به  مشابه   ینظر  در  نگهبان   یشورا .  شد«  داد  صیتشخ

  ی شورا   مجلس  1378/ 1/ 18  مصوب  یاسالم  یشورا  مجلس  یداخل  مهنانییآ  طرح  خصوص
»است   داشته  اعالم  یاسالم   بودجه  نیع  است   ردهک   موظف  را   دولت   هک   6217  ماده  لیذ: 

  شناخته   یاساس  قانون  52  اصل   خالف  د،ینما   درج  بودجه  حهیال  در  را  مجلس  ی شنهادیپ
  خصوص   در   1378/ 10/ 15  ورخم  5964  شماره  نظر  در  نگهبان  ی شورا  نیا  برعالوه  18.د«یگرد

  ابراز   یاسالم  ی شورا  مجلس  1378/ 9/ 29  مصوب   قضاییه  قوه  سیرئ   اراتیاخت  و   فیوظا  طرح
 لیتبد  ه«یته»  لفظ  اگر.  شد  شناخته   یاساس  قانون  52  اصل  ریمغا  119  ماده  «ج»  »بند:  است   داشته

 . «گرددیم حل  مشکل شود، شنهاد«یپ» به
  استقالل   به  منوط  را   خود  استقالل  شورا   نیا  رسدیم  رنظبه  نگهبان   ی شورا  هیرو  به   توجه  با

  منوط   را  نظام  مصلحت   صیتشخ   مجمع  ای  یاسالم  یشورا  مجلس  استقالل  اما  ،دانسته  یابودجه
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 ینقدها  وجود  با(.  221  :1392  ،ینظام  و  یخسرو   برزگر)  است   ندانسته  یابودجه  استقالل  به
  ، نهادها  گرید  و  شورا   نیا  یمال  قرراتم  خصوص  در  نگهبان  ی شورا  دوگانه  یارهایمع  به  وارد

  52  اصل  در  مذکور  بودجه«  هیته»  امر   در  دولت   تیصالح  یاقتضا   که  است  نیا  یاصل  مسئله
 بدون  هیمجر  قوه  یسو   از  یشنهاد یپ  بودجه  در  رییتغ  گونه  هر  اعمال  بر  مفهوم  نیا  ایآ  ست؟یچ
 اری اخت  یمعنا  به  52  اصل  در  بودجه  هیته  غالب،  برداشت   طبق  دارد؟  داللت   یتیمحدود  گونهچیه

  وجود   یدگاهید  برداشت   نیا  مقابل  در.  است   یشنهادیپ  یهابودجه  رییتغ  و  لیتبد  یبرا  دولت 
  ی هابودجه  رییتغ  یبرا  دولت   ت یصالح  بر  که  یعبارت  ای  واژه  52  اصل  در  است   معتقد  که  دارد

  ه داد   قرار  ولت د  عهده   بر   اصل  نیا  طبق  آنچه  و  شودینم  افت ی   کند،  داللت   قوا   ریسا   ی شنهادیپ
  و   ی دگ یرس  ر،ییتغ  مفهوم  وجهچیه به  مزبور  واژه  از  که  است   بودجه«  هیته»  تنها   ، است   شده
 نظر  نیا   طبق  واقع  در  .ست ی ن  استفاده  قابل  قضاییه  قوه  چون  ینهاد  یشنهادیپ  بودجه  ب یتصو 
  برداشت  قابل  آن  امکان  عدم  نه  و  است   یشنهادیپ  بودجه   در  ر ییتغ  امکان  رب  ناظر  نه  ه«ی»ته  واژه

 (.74: 1396 طوق، آقایی) است  طرفیب  و یخنث  یاواژه  بلکه ،است 
  ن ییتع  دگاهید  نیا  در  نکهیا  به  توجه  با   شد  متذکر  دیبا  استدالل   این  نقد  در  حال،  این  با
  از   یلفظ  ریتفس  بر  یمبتن  قضاییه  قوه  یشنهادیپ  بودجه  در  رییتغ  جهت   دولت   ت ی صالح  قلمرو

  به   نقائال  برداشت  صحت   به  ریتفس  نیا  ابعاد  در  ق یتدق  با  است   مالز  گرفته،  صورت  ه«یته»  ریتعب
 « یی»معناگرا  و  «یی»قصدگرا  یکل  کردیرو  دو   نیقوان  ریتفس  در  یکل  طوربه.  پرداخت   دگاهید  نیا

 در  تتبع   با   قانونگذار  مقصود  شود یم  تالش  ،ییمعناگرا  به  موسوم   کردیرو  در.  دارد  وجود
 پس  که  شودیم  انگاشته  یامقوله  مثابهبه  قانون  نکهیا  ای  ردیگ   صورت   یقانون  عبارات  و  کلمات

  شود یم  ر یتفس  یکنون  وضع  با  متناسب   و  ابدییم  قانونگذار  از   مستقل  یتیموجود  جعل  از
 اراده  کشف  قصدگرا  کردیرو  به  نقائال  مقابل  در(.  32  :1393  ان،یمنصور  و  ییرضاخلف)

 ؛ دهندیم  قرار  ریتفس  در  خود  همت   جهه و  را  قانونگذار  یاحتمال  زین  و  یفرض   ای  مقدر  ،یواقع
  نظر   در  آن  واضع   اراده  از  جدا  ی امر  تواندینم  هدفدار  یعمل  عنوانبه  قانون  معتقدند  چراکه 
  یی نها  کنندهنییتع  مقام  در  که  است   حکم  مخاطب   نیا  ،یجداانگار  صورت  در  و  شود  گرفته
ورضاخلف)  است   گرفته  قرار  حکم  آن  منظور  که   فرض  نیا  با  (.32  :1393  ان،یمنصور   یی 

  در   ،است   برخوردار  یقانون  عبارات   ر یتفس  جهت   یشتریب  یحقوق  وجاهت  از  قصدگرا  کردیرو
  ی برا  دولت   ت یصالح  به  نسبت   ه«یته»   لفظ  انگاشتن  الاقتضا  گفت   توانیم  دوم  برداشت   لیتحل
  مذاکرات   مشروح  یبررس  با  را یز  ،است   اشکال  مورد  یشنهادی پ  بودجه  در  رییتغ  عدم  ای  رییتغ

  توان یم  -قانونگذار  مراد  کشف  منبع  نیمعتبرتر  عنوانبه–  یاساس   قانون  یینها   یبررس  مجلس
خصوص  گرفتهصورت  مباحثات   عمده  که  افت یدر   عدم   ای  ییشناسا  رب  ناظر  52  اصل  در 
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  بر  باره  نیا  در  گوهاوگفت   اگرچه.  بود  قضاییه  قوه  قبال  در  دولت   یبرا  یاریاخت   نیچن   ییشناسا
 ارسال  امتناع  ای  امکان  بر  ناظر  نظرهااختالف   و  بود  یتخصص  گروه  وبمص  144  اصل  محور
  که   مصوبه  نیا  نامخالف  دگاهید   ،بود  گرفته  شکل   مجلس  به  قضاییه  قوه  یشنهادی پ  بودجه  میمستق

  و   درآمد  منابع  دیبا  ییاجرا  »دستگاه   که  بود  استوار  استدالل  ن یا  بر   ،افت ی  غلبه  ز ین  ت ینها  در
  ر« یخ   ای  است   هماهنگ  بردیم  مجلس  به  که  را  بودجه  نیا  ندیبب  بعد  و  کند  سهیمقا  را  نهیهز
 ن یا(.  1417  :3  ج  ،1364  ،یاساس   قانون  یینها  یبررس  مجلس  مذاکرات  مشروح  صورت)

  در   رییتغ  جهت   دولت   اریاخت  با  جز  ،شودیم  ریتعب  بودجه«  تعادل  اصل»  به  آن  از  که  استدالل
  قضاییه   قوه  یشنهادیپ  بودجه  بساچه  رایز  ،ست ین  ممکن  نهادها  و  هاسازمان  یشنهادیپ  بودجه

 رییتغ  عدم  در  دولت   الزام  و  نباشد  تناسب   در  کشور  یعموم  یدرآمدها  با  که   باشد  یاگونهبه
 . دشو  بودجه یکسر دهی پد بروز موجب  یشنهادیپ بودجه

  مطرح  آن  یمال  امور  خصوص  در  قضاییه  قوه  عام  ت یصالح  رب  ناظر  که  یگرید  استدالل
  امور   تمامی  چون  نکهی ا  حیتوض  ؛است   126  اصل  در  جمهورسی رئ  ت یصالح  بودن  دیمق  ،شودیم

  استناد   با  تواندینم  جمهورسیرئ  ،است   شده  سپرده  قوه  نیا  سیرئ  به  قضاییه  قوه  یمال  و  یادار
  گر ی د  عبارتبه  .کند  یریگ می تصم  قضاییه  قوه   یادار  و  یمال  امور   خصوص  در  ،126  اصل  به

  مذاکرات   مشروح  از  مستنبط   و  شودینم  قضاییه  قوه  شامل   طبتخا  حد  در   126  اصل  اطالق
)اساس  قانون  یبازنگر  یشورا   ، یاساس  قانون  یبازنگر  یشورا   مذاکرات  مشروح  صورتی 

  و   است  بوده  مجلس  با  روابط  ،بوده  ی اساس  قانونگذار  مدنظر  آنچه(  1084-1075  :2ج  ،  1364
 (. 31-30 :1392 طوق، ییآقا) قضاییه قوه نه

  مورد   ی قبل  بخش  در  126  اصل  از  ی ارهیجز   ر یتفس  که  یل ی دل  همان  به   زین  تداللاساین    اما
  امور   در   قضاییه  قوه  تام  تیصالح  بر  تأکید  که  معنا  نیا  به   ؛است   اشکال  محل  ، گرفت   قرار   رادیا

  قانون   اصول  گرید  به  توجه  بدون  160  و  158  ،157  اصول  به  استناد  با  خود  یمال  ی والتیتشک
  با  آن  نسبت   و  قضاییه  قوه   یهات ی صالح  از  ینادرست  درک  شودیم  موجب   یاساس

  الجمع »  یاصول  قاعده  باب   از.  دیآ  دیپد  یالتیتشک  و   یمال  امور  در  ه یمجر  قوه  ی هات یصالح
  توانیم  قضاییه  قوه   با  مرتبط  اصول  با  126  اصل  رابطه  نییتب  در  الطرح«  من  یاول  امکن  مهما
»داد  شرح  گونهنیا  را  مطلوب  هینظر   قوه   یمال  و  یاستخدام  و  یادار   ت یصالح  فسن  اگرچه: 

  شان ی ا  یهماهنگ  با  و  جمهورسیرئ  قیطر  از  دیبا  مهم  نیا  اما  است،   قضاییه  قوه  سیرئ  با  قضاییه
  تی صالح  اصل  یاساس  قانون  160  و  158  ،157  اصل  چون  یاصول  عبارت،  گرید  به.  شود  انجام
  اعمال   وهیش   یاساس  قانون  126  لاص  و  کرده  ییشناسا  قضاییه  قوه  سیرئ   یبرا  را  مالی  و  یادار

.  است   کرده  نیمع  را  کشور  کل  بودجه  و  برنامه  ،یاستخدام  ،یادار  امور  یهماهنگ  مسئول  و
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  دولت  ت یصالح  در  را  کشور  کل  بودجه  هیته   که  یاساس  قانون  152  اصل  برداشت   نیا  دیمؤ 
 .    (132 :1398 ،ینینگنهیآئ) است«  داده قرار( ه یمجر قوه)

 قضاییه قوه  یشنهادیپ بودجه رییتغ در دولت ینسب تیصالح .3-2

  مطرح   را  یدیجد  دگاهید  توانیم  مذکور  برداشت   دو  ی نقاد  رهگذر   از  رسدی م  نظربه
  قوه  نیا استقالل شتریب نیتضم و  قضاییه قوه  یزیربودجه نظام یارتقا جهت در را آن و  ساخت 

 : است  استوار گزاره ود بر   حداقل اد،یاصط  قابل  یاساس یمحورها   زمینه نیا در. بست  کاربه
  بودجه   وحدت  اصلمانند    رانیا  یاسالم  یجمهور  یزیربودجه  بر  حاکم  اصول  ت ی رعا  اوالً

  ی قوا  و  نهادها  یشنهادیپ  بودجه   افت یدر  از  پس   دولت   کندی م  اقتضا  بودجه  تعادل  اصل  و
  جاد یا  لیتعد  و  رییتغ  آن  در  عنداللزوم  و  ورزد  مبادرت  کشور  کل  ساالنه  بودجه  هیته  به  مختلف

 استقالل   که  یینهادها  و  قوا  ی شنهادی پ  بودجه  لیتبد  و  رییتغ  بر  هیمجر  قوه  مطلق  اریاخت  اًیثان؛  دکن
  و   امور  اختالل  به  است   ممکن  ،است   عامه  حقوق  از  انت یص  و  قانون  ت ی حاکم  اصل  ضامن  هاآن 

  1379/ 11/ 19  مورخ  79/ 1753/21  شماره   نظر.  نجامدیب  هاآن  ی سو   از  ف یوظا  انجام  امکان  عدم
 آن  به  که  یینقدها  وجود  با-  کشور  کل  1380  سال  بودجه  حهیال  در خصوص  نگهبان  یشورا
  ار یاخت   که   کندیم  اقتضا  هینظر  ن یا  یحقوق  منطق.  کندیم  ت ی حکا  ت ی واقع  نیا   از  -است  وارد

  واقع   در  باشد؛  ت یمحدود  بدون  تواندینم  زین  قضاییه  قوه  یشنهادیپ  بودجه  رییتغ  امر  در  دولت 
 و   157  و  56  اصول  در  قضاییه  قوه  استقالل  بر  یاساس  قانونگذار  حیتصر  ربا  دو  یمقتضا
  ن یا  156  اصل  در  مذکور  مزبور  قوه  فیوظا  در  اختالل  صورت  در  ناگوارتر  آثار  بروز  نیهمچن
 . شود مبذول قضاییه  قوه  بودجه به نسبت یشتر یب  ت یحساس  که است 

 گیری   جهینت
  ، قضاییه  قوه  ی ابودجه  ت ی ضعو   وصخص  در  مختلف  احتماالت  یبررس  و  نقد  رهگذر  از

  ی راستا  در  مناسب   یمبنا  عنوانبه  یاسالم  یجمهور  یاساس  قانون  چارچوب  در  که  یاهینظر
  در   دولت  ت ی صالح  بودن  دی »مق  ،کرد  اریاخت  توانیم  رانیا  قضاییه  قوه  ی زیربودجه  نظام  یارتقا

.  است   مذکور«  نهاد   ی اساس  ف یوظا  انجام  امکان  بر   ی مبتن  قضاییه  قوه  ی شنهادیپ  بودجه   رییتغ
د  شو   منجر  قضاییهقوه    یزیربودجهبه ارتقای نظام    تواندیممترتب بر این نظریه که    یها ستهیبا

نهایت استقالل آن را در چارچوب  در  و جایگاه این قوه را نسبت به قوه مجریه بهبود بخشد و  
 ذیل است:   شرح به ،کند  برخوردارنظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران از ضمانت بیشتری 
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 یاحتمال  نامطلوب  یکردها یرو  با  مقابله  در  یاسالم  یشورا   مجلسمؤثر  و    فعال  نظارت -1
  قضاییه  قوه  استقالل  ضامن  نکهی ا  ضمن  ،یابودجه  و  یمال  فشار  حربه  با  هیمجر  قوه  جانب   از

  یراهکارها   جادیا .  باشد  ثرؤ م   قوه  نیا  ی برا  خوب  یزیربودجه  تحقق  در  تواندیم  ،است 
  و  منابع   صیتخص  نحوه  از  ندگان ینما  شودیم  موجب   مجلس  به  بودجه  ارائه  از  شیپ  ی مشارکت

  با   و   نانهی بواقع  را  خود  یهاشنهادیپ  بتوانند  قی طر  نیا  از  تا  باشند   مطلع  آن  با  مرتبط  اتیجزئ
  یی شناسا  (.222  :1392،  ینظام  و  یخسرو  برزگر)  ندکن  مطرح  آن  یمال  بار  تأمین  محل  لحاظ

 قانون   52  اصل  در  که   است   یحیتصر  لی دلبه  یاسالم  یشورا  لسمج  یبرا   یار یاخت  نیچن
.  است   گرفته  قرار  مقننه  قوه  عهده  بر  بودجه«  ب یتصو   و  یدگ ی»رس  ت یصالح  بر  یمبن  یاساس

 بودجه  لیتبد  و  رییتغ  از صالحیت الزم برای  یاسالم  یشورا  مجلس  کندیم  اقتضا  اختیار  نیا
باشد  قضاییه  قوه  به  دیمق  مذکور  ت یصالح  نگهبان   یشورا  هایظرن  به  مستند  البته.  برخوردار 

  نظر   به  مستند  نکهی ا  جمله  از.  است   ی ضرور  مجلس   یسو   از  آن  ت ی رعا  که   است   یحدود
  بودجه،  ارقام  در  رییتغ  نگهبان،  ی شورا  1392/ 1/ 31  مورخ  95/ 30/ 50002  شماره  یریتفس

  .نشود بودجه شاکله  در رییتغ موجب 

 از تواند ی م   قضاییه  قوه   بودجه   بر   خود   نظارت  ل اعما  با   ی اسالم ی شورا مجلس  که همچنان  -2
 قوه  استقالل   از   تواند ی م   ز ی ن  نگهبان   ی شورا  کند،   انت ی ص  ه ی مجر   قوه   برابر   در   قوه   ن ی ا   استقالل 
 1379/ 11/ 19 مورخ  79/ 21/ 1753 شماره  نظریه . کند  انت ی ص  مقننه  و   ه ی مجر  ی قوا برابر  در  قضاییه 
 یشورا   بودجه   از ی ن   ن ی تأم   عدم »   آن   در   که   1380  سال   بودجه   الیحه  در خصوص   نگهبان   شورای 
 ،بود   شده  شناخته  « ی اساس  قانون  118 و  99 اصول  خالف  و  نظارت  امر  در  اختالل  موجب  نگهبان 

 بودجه  که   آنجا   مذکور   نظریه   تعمیم   که  شود ی م   محسوب   نگهبان  شورای   نظارتی   سوابق   جمله   از 
قضا  انجام   در   اختالل   موجب   نیز   قضاییه   قوه   مصوب   توضیح.  است   پذیر توجیه   ود، ش  یی امور 

 اصلی  وظایف  از  را   « عادالنه   قضایی   امنیت   ایجاد »   ،3  اصل   14  بند   در   اساسی   قانونگذار   اینکه
 پشتیبان  مرجع  عنوان به   قضاییه   قوه   156 اصل  در همچنین  .است   برشمرده  ایران اسالمی  جمهوری

 وفصل حل »   چون  مهمی   وظایف   دارعهده   عدالت   به   بخشیدن   تحقق  و   اجتماعی  و  فردی   حقوق
 و  حدود«   ی اجرا   و   ن ا مجرم   ر یتعز   و   مجازات   ب ی تعق   و   جرم   کشف»  ، « خصومات   رفع   و   ی دعاو 

 این   انجام   د ی ترد ی ب .  است   شده   ن« ا مجرم  اصالح  و  جرم   وقوع  از  یر ی شگی پ  ی برا   مناسب   اقدام » 
 قضاییه  قوه  وظایف  انجام   در   اختالل   موجب   مناسب   بودجه   تأمین   عدم   صورت   در   خطیر   وظایف

 برعالوه   عنداالقتضا   نگهبان   شورای .  دارد   پی   در   جامعه   برای   را   متعددی   مخاطرات   و   د شو ی م 
 1382/ 4/ 8  ابالغی   قضایی   کلی   ی ها است ی س  12  بند   به   تواند ی م  ، مذکور   اصل   دو   به   استناد   امکان 
 استخدامی  و   تشکیالتی   مالی،   ی هانه یزم   در   قضاییه   قوه   نیازهای   تأمین »   بر   مبنی   رهبری   معظم   مقام 
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و مجلس شورای اسالمی را ملزم کرده  اساسی« استناد    قانون  158  و  157  ،156  به اصول   وجه ت  با 
 .کند  قضاییه به تغییر بودجه قوه  

نظام    قضاییهتضمین استقالل قوه   -3 ارتقای  تعیین   یز یربودجهاز مجرای  به  آن، محدود 
ا نیز  بودجه«  »اجرای  بلکه  نیست،  »تصویب«  و  »تهیه«  مرحله  در  اهالزاماتی  مشابهی  ز  میت 

بودجه   دوره  یا  مراحل  از  مرحله  سومین  که  بودجه  اجرای  است.    ، رودیمشمار  بهبرخوردار 
ذیل   موارد  مبادله    -1:  دشو یمشامل  بودجه،  )ابالغ  بودجه«  اجرای  ،  نامهموافقت »مقدمات 
اعتبار(؛   پرداخت    -2تخصیص  تمهیدی  )مراحل  بودجه«  اجرای  تفصیلی  :  هانهیهز»مراحل 

پرداخت    -تسجیل  -تعهد-اعتبار   مینتأ-صتشخی مرحله  وجه،  هانهیهزحواله،  درخواست   :
مراحل مربوط به اجرای بودجه در صالحیت قوه    تمامی»خزانه«. با توجه به اینکه    -3هزینه(؛  

و ممکن است قوه    دشو یمبه قوه مجریه    قضاییهوابستگی قوه    سبب این موضوع    ،مجریه است 
بپردازد. بنابراین امکان سوءاستفاده دولت    قضاییهفشار علیه قوه    عمالمجریه از این طریق به ا

ضروری    یهات یصالحاز   را  بودجه«  اجرای  بر  »نظارت  بودجه،  اجرای  مرحله  در  گسترده 
. در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در راستای اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی کندیم

عهده »دیوان محاسبات کشور« است. با توجه به اینکه  بر    جلوگیری از چنین انحرافی  منظوربه
مذکور   قرار    54اصل    براساسمرجع  اسالمی  مجلس شورای  نظر  زیر  مستقیماً  اساسی  قانون 

در اصل    ییهات یصالح  براساسدارد،     عنوان به  تواندیم  ،برای آن شناسایی شده است   55که 
قوه    طرفیبناظر   استقالل  قوه  قضاییهاز  برابر  اینکه  مجر  در  به  نظر  در واقع  کند.  یه صیانت 

گونه    هر  ،دیوان محاسبات از اختیار تحقیق و تفحص در تمام امور مالی کشور برخوردار است 
موضوع این تحقیق و تفحص   تواندیم  قضاییهاجرای بودجه قوه  یند  افرتخلف قوه مجریه در  

 قرار گیرد.  
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 ها یادداشت
که در برابر    دانستیمو تطبیق قواعد مجرد قانونی بر موارد محسوسی    اجرا  را  هقضایی کاره دومالبر وظیفه قوه  .  1

شده است که منتسکیو کار    سبب   قضاییه(؛ همین تلقی از وظایف قوه  512  :1383)قاضی،    شودیمطرح    هادادگاه

 (. 510: 1383قاضی، »هیچ« بداند ) باًیتقررا  قضاییهقوه 

دید.  2 در  رهبری  معظم  مقام  مسخنرانی  مورخ  ار  قضایی،  »5/4/1381سئوالن  مس قضاییه  هقو  لهئ مس:  کمی    لهئ ، 

این   تا  کنند  کمک  دارند  وظیفه  همه  لذا  بی  کنندهنییتع  ه قونیست؛  و  ممتاز  نقش  انجام  بتواند  به  را  خود  بدیل 

ای  خألهدیگر خوب کار کنند، نخواهند توانست    یهادستگاهبرساند. اگر خدای نکرده این قوه فلج باشد، هرچه  

به    تی تمام و قصورها و تقصیرها را پر کنند؛ یعنی    هاسوءاستفادهناشی از تجاوزها و   و کمالِ    تی تمامنظام جز 

 . «تحقق پیدا نخواهد کرد  هییقضا یقوه

اسناد  .  3 تصویب    یالمللنیباز جمله  زمینه  این  در  اساسی    توانیم  ،اندشدهکه  اصول  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به 

ملل مصوب  در    سازمان  قضایی  استقالل  قضایی  1985خصوص  استقالل  اصول  خصوص  در  پکن  اعالمیه  ؛ 

مصوب  1997مصوب   قضایی  استقالل  معیارهای  وکالی    1982؛  جهانی   سینوشی پ؛  یالمللنیب کانون  اعالمیه 

بررسی استقالل قضایی مصوب   رفتار قضایی    1989استقالل قضات در خصوص  بنگلور در خصوص  و اصول 

 .2002مصوب 

  مقام   ییاجرا  و  یادار   و  ییقضا  امور  هیل ک  در  هیی قضا  قوه  یهاتی مسئول  انجام  منظوربه»   :قانون اساسی  157  . اصل4

 قوه  سیرئ  عنوانبه  سال  پنج  مدت  یبرا  را  مدبر  و  ریمد  و  ییقضا  امور  به  آگاه  و  عادل  مجتهد  نفر  یک  یرهبر

 « .است هییقضا قوه مقام  نیتریعال هک دینمایم نییتع هییقضا

 ریز  هک  هییقضا  قوه  و  هیمجر  قوه  مقننه،  قوه  :از  اندعبارت  رانیا  یاسالم  ی جمهور   در  مکحا  ی: »قوا 157اصل  .  5

 « .گرندیدیک از مستقل قوا نیا. گردند یم اعمال قانون نیا ندهیآ اصول بر طبق   امت امامت و امر مطلقه تیوال نظر

  به   بخشیدن  تحقق   مسئول  و  اجتماعی  و  فردی  حقوق  انشتیب پ  که  مستقل  است  یا قوه  قضاییه  : »قوه156اصل  .  6

 : است زیر وظایف دارعهده و عدالت

  اخذ   و  خصومات  رفع  و  دعاوی  وفصلحل  شکایات،  تعدیات،  تظلمات،  مورد  در  حکم  صدور  و  رسیدگی  -1

 . کندیم معین قانون که حسبیه امور از  قسمت آن در الزم  اقدام و  تصمیم

 . مشروع یهایآزاد و   عدل سترشگ و عامه حقوق احیای -2

 .قوانین اجرای حسن بر نظارت -3

 . اسالم جزایی مدون مقررات و  حدود اجرای و مجرمین تعزیر و  مجازات و  تعقیب و جرم کشف -4

 « .مجرمین اصالح  و جرم وقوع  از پیشگیری برای  مناسب اقدام -5
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  ـ   بودجه  ارقام  در  رییتغ  مورد  ری غ   در  ـ  مربوط   یبعد   اصالحات  و  آن  متمم  و  شورک  لک   ساالنه  »بودجه.  7

 « .گردد مجلس میتقد دولت یسو از و  حهیال صورتبه  ستیبایم

های بودجه و برنامه ساالنه شامل فعالیت -14ماده : »10/12/1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  14ماده . 8

به سازمان بر    ارسال   ها باید قبل ازهتخانهای وابسته به هریک از وزاردستگاه  عمرانی پیشنهادی  یها طرحجاری و  

 « .مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا باالترین مسئول دستگاه رسیده باشد حسب

شماره  .  9 تفسیری  مورخ    47142/30/91نظریه  نگهبان  عباسعلی    12/4/1391شورای  استفساریه  به  پاسخ  در 

  قانون   113  اصل  در  اجرا  تی مسئول  از  مقصود  هک  است  آن  یاساس  قانون  متعدد  اصول  از  مستفاد  ـ1کدخدایی: »

 .  است یاساس قانون یاجرا  بر  نظارت از ریغ  یامر ،یاساس

  و   نوع  برداشت،  ص،یتشخ  یاساس  قانون  هک  شودینم  یموارد  شامل  113  اصل  در  جمهورسیرئ   تیمسئول   ـ2

  مصلحت   صیتشخ   مجمع  نگهبان،  یرا شو  ،ی رهبر  خبرگان  مجلس   عهده  به  را  یفیوظا  و  ارات یاخت  اعمال  تی فکی

  ی افهیوظ   ای اریاخت  هاآن به  یاساس  قانون ه ک یگرید دستگاه و  مقام  هر و  هی یقضا قوه  ،یاسالم یشورا  مجلس نظام، 

 . است نموده محول

  گونه چی ه  جادیا  حق   ندارد،  اجرا  ت ی مسئول  و  نظارت  حق   جمهورسیرئ  یاساس   قانون  موجب  به  هک  یموارد  در  ـ3

 « .ندارد هم ار یالتکیتش

  تام   تیصالح   به  قائل  160  و  158  ،157  اصول  به  استناد  با  که  یکسان  به  و   دارد  زین  یگرید  یرو   نقد  نیا  البته.  10

   شود.می حیتشر نقد نیا بعد قسمت در. است وارد زی ن هستند قوه نی ا یالتی تشک و یمال امور در قضاییه قوه

از باب قاعده عقلی و منطقی   قضاییهقوه    سیرئداری و مالی  یت ادر راستای اثبات صالح  160استناد به اصل  .  11

اینکه در اصل  شودینم»فاقد شیء معطی شیء   امور    قضاییهرئیس قوه    160« است. در واقع  اختیار تفویض  از 

برخوردار شده است به وزیر دادگستری  اداری  رئیس قوه    ،مالی و  ذاتی  امور   قضاییهبیانگر صالحیت  به  نسبت 

و   فردی  ادارمالی  دیگر  بیان  به  است؛  قوه  این  خود   تواندیمی  که  کند  واگذار  کسی  به  را  فعالیتی  یا  موضوع 

 (.125 :1398 ،ینی نگنهی آئصالحیت انجام آن امر را داشته باشد ) 

 کشور   محاسبات  وانی»د:  یاسالم  یشورا  مجلس  11/11/1361  مصوب  کشور  محاسبات  وانید   قانون  9  ماده.  12

با    آن  ازین  مورد  اعتبار  و  داشته  استقالل  یادار  و  یمال  امور  در  و  باشدیم  ی اسالم  یشورا  جلسم  ظرن  ریز  ماًیمستق 

  حه یال  در  جداگانه  یاسالم  یشورا  مجلس  بودجه  و  محاسبات  وانید  ونی سیکم  دیی تأ  از  پس  مذکور  وانید  شنهادیپ

  از   مقررات  و  نیقوان  تیارع  اب   آن  یها نهیهز  لی تسج   و  تعهد  انجام  ،صی تشخ  .شودیم  منظور  کشور  کل  بودجه

 « .بشوند امور نیبه ا مجاز  یو طرف  از که است یکسان ای و محاسبات  وانید سیرئ فیوظا

  »مقررات :  یاسالم  یشورا  مجلس  19/7/1360  مصوب  کشور  کل  یبازرس  سازمان  لیتشک  قانون   3  ماده  2  تبصره  -

  د یآیدرم  اجرا  مرحله  به  مجلس  بیتصو  از  پس  و  هی ته  ییقضا  یعال  یشورا   توسط  سازمان  یاستخدام  و  یادار

 « .است قانون نیا 12 ماده مفاد مشمول که یموارد  مگر
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  ی هانهی هز ینی ب شیپ، ضمن 1380در زمان تهیه الیحه بودجه سال  1379توضیح اینکه شورای نگهبان در سال . 13

ولی سازمان مدیریت،    رد،کاد  نظارت بر انتخابات پیشنه  یها نهیهزریال را بابت    400/341/37جاری خود، مبلغ  

ریال کاهش داد و مجلس شورای اسالمی نیز بدون تغییر در   000/000/10مبلغ مذکور را به    یزیربرنامهتوسعه و  

 این مقدار، الیحه بودجه را تصویب کرد. 

  مقررات و    نظام  مصلحت  صیتشخ  مجمع  بهشور  ک  یعموم  محاسبات  قانون   66  ماده  شمول حه  یال  2ماده  .  14

به تفمجلس شورای اسالمی: »   23/9/1376مصوب    آن  یمال له امور ینه وس ی برنامه و مواد هز  کیک بودجه مجمع 

پیی ه و پس از تأیمجمع ته   یمال برنامه و بودجه  به سازمان  بودجه  یناً در الی تا ع  گرددیمشنهاد  ید مجمع  ل ک حه 

 .باشدیمن قانون یشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اک

و    باشدیمب مجمع مقدور  ینه در قالب اعتبارات مصوب با تصوی ا مواد هزیو    هابرنامهر در  ییگونه تغ   هر  -تبصره 

 « .دیخواهد رس ییو دارا  یمراتب به اطالع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد

سازمان  »  می:مجلس شورای اسال  18/1/1378مصوب    یاسالم  یشورا  مجلس  یداخل  نامهنییآطرح    62ماده  .  15

ب  ی مراحل اظهارنظر و تصو  یه و پس از طی ته  یبودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانون  سالههمهمجلس    یادار

دولت   یس مجلس برایق رئیاز طر  یاسالم  یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا یسیمکسه و  یت رئأیه

 « .ددم گریحه دولت درج و به مجلس تقدیناً در الیتا ع  داردیمارسال 

سازمان  مجلس شورای اسالمی: »  18/1/1378مصوب    یاسالم  یشورا  مجلس  یداخل  نامهنییآطرح    62ماده  .  16

ب  ی مراحل اظهارنظر و تصو  یه و پس از طی ته  یبودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانون  سالههمهمجلس    یادار

دولت   یس مجلس برایق رئیاز طر  یالماس  یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا یسیمکسه و  یت رئأیه

 « .م گرددیحه دولت درج و به مجلس تقدیناً در الیتا ع  داردیمارسال 

سازمان  مجلس شورای اسالمی: »  18/1/1378مصوب    یاسالم  یشورا  مجلس  یداخل  نامهنییآطرح    62ماده  .  17

ب  ی مراحل اظهارنظر و تصو  یاز طه و پس  ی ته  یبودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانون  سالههمهمجلس    یادار

دولت   یس مجلس برایق رئیاز طر  یاسالم  یون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا یسیمکسه و  یت رئأیه

 « .م گرددیحه دولت درج و به مجلس تقدیناً در الیتا ع  داردیمارسال 

 قانون  182  ماده  با  بق مطا  ،1378  مصوب  مجلس  یداخل  نامهنییآ  قانون  اصالح   از  پیش  تا  است  ذکر  شایان.  18

  حه یال  در  آن  درج  و  خود  بودجه  هیته   در  مجلس  ،18/2/1362  مصوب  ی اسالم  یشورا  مجلس  یداخل  نامه نییآ

  را  مجلس  بعد  سال  بودجه  سال  هر  ماهکارپردازان تا پانزده آذر»:  بود  شده  مقرر   ماده  نیا  در.  داشت  استقالل  بودجه

تصو  پس  و  هی ته کم  ارجاع  یبرا  ماهید  ولا   تا  یمنته  سهیرئ  تأیه   بیاز    مجلس   میتقد  محاسبات  ونیسی به 

  قیطرجه کل کشور از  بود  در  درج  منظوربه  ماهید  15  تا  یمنته  را  آن  گزارش  یدگی رس  از  پس  ونی سیکم  ندینمایم

  ب ی تصو از بعد  و دهدیم مجلس به کشور کل بودجه ضمن را آن ناًی ع دولت و فرستدیم  دولت تأیه  یبرا سیرئ

 « .شد خواهد داده یکارپرداز به  آن یاجرا هاجاز مجلس
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مجلس شورای اسالمی:   29/9/1378مصوب ه ی یس قوه قضایارات رئ یف و اخت یطرح اصالح قانون وظا 1ماده . 19

  مصوب   هییقضا  قوه  سیرئ  فیوظا  و  اراتی اخت  قانون  موضوع  اراتیاخت   و  فیوظا  برعالوه  هییقضا  قوه  سی»رئ

 : باشدیم ریز شرح به زین قانون نیا در مصرح ارات یاخت  و فیوظا یدارا ،1371/12/09

 . انهیسال مصوب یهابودجه حد در یدادگستر  در متناسب و الزم  یادار  و ییقضا  التکیتش جادیا -الف 

 صورت  در  هستند  مواجه  یقاض  دیشد  مبود ک  با  هک  ییهاشهرستان  ریسا  و  تهران  به  داوطلب  قضات  انتقال  -ب 

 . قضات انتقال  و نقل انونق تیرعا بدون و  مصلحت

 «.رانیوز  تأیه  به آن  ارسال و  وابسته یهاسازمان و  هییقضا قوه  انهیسال  بودجه هی ته -ج 
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