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چکیده
استقالل قضایی مقولهای پیچیده و پردامنه محسوب میشود که تحقق آن مستلزم تمهید
بسترهای مناسب و برنامهریزیهای جامع است .از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو ،رابطه
استقالل قوه قضاییه با نظام مالی و بودجهریزی حاکم بر آن است .تحقیق پیش رو با این فرضیه که
«ایده استقالل نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجهریزی حاکم بر آن ناکام میماند»،
ارتقای نظام بودجهریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران
مورد امکانسنجی قرار داده است .در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده
است که «با وجود اطالق صالحیت دولت در تهیه بودجه در اصل  52و همچنین اطالق صالحیت
رئیسجمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل  ،126آیا میتوان از
نظریه استقالل مالی و بودجهای قوه قضاییه دفاع کرد؟» .پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی
نظریات مختلف ،اینگونه پاسخ یافته است که نظریه «صالحیت نسبی دولت در تغییر بودجه
پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی ،رویه شورای نگهبان و قوانین و
مقررات مالی و بودجهای کشور ،میتواند متضمن نظام بودجهریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد
و از استقالل این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجهای صیانت نماید.
واژگان کلیدی :استقالل مالی قوه قضاییه ،اصل  52قانون اساسی ،تهیه بودجه ،پیشنهاد
بودجه ،صالحیت قوه مجریه.
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مقدمه
استقالل و عدم انقیاد قوه قضاییه در برابر تهدیدات بیرونی و اِعمال فشار دیگر قوای
حکومتی از مهمترین لوازم نظارت قضایی مؤثر در جهت رعایت اصل حاکمیت قانون و
صیانت از حقوق عامه است .با اینکه در دیدگاههای سنتی شناسایی قوه سومی به نام قوه
قضاییه مورد اختالف فیلسوفان و نظریهپردازان سیاسی قرار گرفته و امر قضا بهعنوان بخشی از
اَعمال قوه مجریه تلقی میشده است ،1کارویژههای منحصربهفرد این قوه در جوامع و نظامات
سیاسی کنونی موجب شد که برخی تمامیت و کمال نظام سیاسی را متوقف بر تمامیت و کمال
قوه قضاییه

بدانند2.

نقش فعال قوه قضاییه در عرصههای حیاتی نظامات سیاسی جدید ،گسترهای از
مسئولیتهای خطیر را متوجه این قوه کرده ،بهگونهای که تصور وجود یک دولت و جامعه
متمدن بدون قوه قضاییه کارامد ،غیرممکن بهنظر میرسد ( .)Garner, 1995: 55از جمله این
مسئولیتها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :صیانت از حقوق و آزادیهای بنیادین در برابر
دولت و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ،کمک به شفافیت دولت و مبارزه با فسادهای
مالی و اداری بهمنزله یکی از موانع ایجاد حکمرانی خوب ،پیشگیری از جرائم بهعنوان یکی از
عوامل مهم هدررفت منابع و خروج از حالت انفعالی نسبت به نظام قانونگذاری کشور و
مشارکت فعال در این عرصه از طریق پیشنهاد لوایح مناسب (آقایی طوق.)41 :1396 ،
تحوالت کارکردی مزبور سبب شده موضوع استقالل قضایی بهعنوان یک اصل در قوانین
اساسی و عادی کشورهای مختلف و همچنین اسناد بینالمللی مورد تأکید قرار گیرد 3.در ایران
نیز حدوث انقالب اسالمی و شکلگیری نظام جمهوری اسالمی ایران موجب شد منبعث از
موازین اسالمی حاکم بر نظام قضایی ،اقدامات چشمگیری در جهت استقالل ساختاری قوه
قضاییه صورت پذیرد؛ چه اینکه برخالف حکومت سابق که قوه قضاییه زیرمجموعه قوه
مجریه محسوب میشد ،براساس اصل  157قانون اساسی 4تعیین ریاست قوه قضاییه در
صالحیت مقام رهبری قرار گرفت و بر استقالل این قوه در اصول  557و  6156تصریح و تأکید
شد (پروین و خادمی.)33 :1396 ،
استقالل قضایی مقولهای پیچیده و پردامنه محسوب میشود که تحقق آن مستلزم تمهید
بسترهای مناسب و برنامهریزیهای جامع است .از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو ،رابطه
استقالل قوه قضاییه با نظام مالی و بودجهریزی حاکم بر آن است .نوشتار حاضر با این فرضیه
که «ایده استقالل نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجهریزی حاکم بر آن ناکام
میماند» ،در مقام پاسخ به این پرسش برآمده است که «با وجود اطالق صالحیت دولت در
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تهیه بودجه در اصل  52و همچنین اطالق صالحیت رئیسجمهور در امور برنامه و بودجه و
امور اداری و استخدامی کشور در اصل  ،126آیا میتوان مستند به اصول مرتبط با قوه قضاییه
در قانون اساسی ،اطالقات مذکور را مقید ساخت و از نظریه استقالل مالی و بودجهای قوه
قضاییه دفاع کرد؟» .در این زمینه تالش شده است تا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ
رویکردی توصیفی -تحلیلی ،ضمن بررسی نظریات مختلف ،وضعیت بودجهریزی قوه قضاییه
جمهوری اسالمی ایران تبیین شود و استقالل بودجهای این قوه در نظام حقوقی جمهوری
اسالمی ایران مورد امکانسنجی قرار گیرد.
شایان ذکر است که مسئله استقالل مالی و بودجهای قوه قضاییه تاکنون در کتابها و
مقاالت متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که وجه مشترک تمامی آنها تمرکز بر
تضمین تأمین بودجه مناسب قوه قضاییه بوده است .از جمله این آثار میتوان به آقایی طوق
( ،)1396برزگر خسروی ( )1392و خادمی ( )1396اشاره کرد .با این حال مقصود از استقالل
مالی و بودجهای قوه قضاییه در این نوشتار صرفاً تأمین بودجه مناسب نیست ،بلکه نگارنده
معتقد است بیش از هر چیز روشها و فرآایندهای دستیابی به منابع مالی مکفی است که ضامن
این استقالل است .در همین خصوص در ادامه نظریات مرتبط در دو سطح «تعیین مرجع دارای
صالحیت برای ارسال بودجه قوه قضاییه به مجلس» و «تعیین قلمرو صالحیت مرجع دارای
صالحیت برای ارسال بودجه قوه قضاییه» بررسی خواهد شد.

 .1صالحیت قوه قضاییه در ارسال مستقیم بودجه پیشنهادی خود به مجلس
اختالفنظرهای مربوط به بودجه قوه قضاییه در جریان تصویب اصل  52قانون اساسی در
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده است .مسئله اساسی در این باره این بود که آیا قوه
قضاییه میتواند بودجه خود را بهصورت مستقیم به مجلس تقدیم کند یا اینکه این قوه نیز
همچون دیگر نهادهای حکومتی ملزم است بودجه خود را به دولت تقدیم کند تا دولت در قالب
سندی واحد ،الیحه بودجه را تسلیم مجلس کند؟ در این زمینه ،اصل  144مصوب گروه
تخصصی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیان میداشت« :دادگستری در امور مالی و اداری و
ال برای بررسی و تصویب به مجلس
قضایی استقالل دارد .لوایح آن مستقیم ًا و بودجه آن مستق ً
شورای ملی فرستاده میشود» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،
 ،1364ج  .)1597-1591 :3از جمله دالیلی که موافقان این اصل مطرح کردند این بود که تنظیم
بودجه قوه قضاییه توسط دولت با استقالل آن منافات دارد و با توجه به ضرورت تأمین استقالل
ال
قوه قضاییه در جمهوری اسالمی ایران ،شرط تحقق بخشیدن به این مهم این است که مستق ً
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بودجه خود را به مجلس تقدیم کند (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی ،1364 ،ج )1419-1418 :3؛ البته طبق این نظر مجلس ملزم نیست بودجه پیشنهادی قوه
قضاییه را عین ًا تصویب کند ،بلکه اگر تشخیص داد بودجه پیشنهادی قوه قضاییه بیش از حد
نیازش است ،میتواند آن را تغییر دهد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی ،1364 ،ج  .)1594 :3در مقابل ،مخالفان حاضر در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
استدالل طرفداران این اصل را غیرقابل قبول دانسته و بیان میداشتند که صالحیت انحصاری
دولت برای تهیه الیحه بودجه و تقدیم به مجلس ارتباطی با استقالل قوا ندارد (صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1364 ،ج  .)1420 :3در تشریح این مخالفت شهید
بهشتی ،نایبرئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اظهار داشتند« :مگر میشود یک جایی از
مملکت باشد که بداند مملکت چقدر درآمد و هزینه دارد؟ یک وقت است که شما میگویید
بودجه مقامات قضایی را خودشان تهیه میکنند اما اینکه بخواهند مستقیم ًا به مجلس بدهند
دستگاه اجرایی باید منابع درآمد و هزینه را مقایسه کند و بعد ببیند این بودجه را که به مجلس
میبرد هماهنگ است یا خیر .اینطور که شما میگویید باید مجلس دو یا سه بودجه مختلف
دریافت بکند و خود نمایندگان مجلس بنشینند و ببینند منابع درآمد این از کجا است چون
دستگاه قضایی فقط هزینه میدهد درآمد که نمیدهد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی ،1364 ،ج  .)1417 :3در نهایت نیز استدالل مخالفان غلبه یافت و متن اصل
 144مصوب گروه تخصصی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب نرسید .بنابراین در
بررسی امکان استقالل مالی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران ،نظریه بودجهریزی مبتنی بر
ارسال مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان را باید منتفی دانست.

 .2صالحیت دولت در ارسال بودجه قوه قضاییه به مجلس
در تشریح رویکردی که در نهایت قانونگذار اساسی در خصوص نظام بودجهریزی
جمهوری اسالمی ایران اتخاذ کرد ،باید گفت که براساس اصل  52قانون اساسی صالحیت
انحصاری تهیه بودجه ساالنه کشور در اختیار دولت قرار دارد .بر این اساس قوه مجریه
بهعنوان مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور که بیشترین امور را در زمینههای
مختلف و در یک شبکه وسیع و گسترده بر عهده دارد ،موظف است بودجه وزارتخانهها و
سازمانهای وابسته و همچنین بودجه سایر مؤسسات عمومی را وصول و پس از هماهنگیهای
الزم و تصویب هیأت وزیران ،در قالب سندی واحد و براساس درآمدهای کشور الیحه بودجه
را به مجلس تقدیم کند (هاشمی.)207 :1393 ،
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در خصوص رویه مذکور باید اشاره کرد که با توجه به صراحت اصول  57و  156قانون
اساسی مبنی بر استقالل این قوه و همچنین تأکید اصل  157مبنی بر صالحیت اداری و
استخدامی رئیس قوه قضاییه ،شمول اصول  52و  126قانون اساسی در خصوص وضعیت مالی
و بودجهای قوه قضاییه مورد تردید است .به بیان دیگر در این خصوص این سؤال مطرح است
که آیا میتوان میزان مشارکت قوه قضاییه در تدوین بودجه خود را صرفاً به پیشنهاد بودجه
محدود کرد و صالحیت دولت را در خصوص جرح و تعدیل بودجه پیشنهادی حداکثری
دانست و در مقابل از استقالل قوه قضاییه و صالحیت ریاست قوه در کلیه امور اداری و
اجرایی سخن گفت؟ با توجه به احراز صالحیت انحصاری دولت در ارسال بودجه پیشنهادی
قوه قضاییه ،در ادامه این نوشتار تالش میشود از رهگذر تبیین قلمرو مفهومی اصول  52و
 126و تعیین نسبت آنها با اصول مرتبط با قوه قضاییه ،قلمرو صالحیت دولت در تغییر بودجه
پیشنهادی قوه قضاییه تشریح شود و احتماالت مختلف در این خصوص مورد تحلیل و تدقیق
قرار گیرد.

 .2-1صالحیت عام دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه
نخستین مستند در تأیید صالحیت عام دولت در تغییر بودجه پیشنهادی ،اصل  52قانون
اساسی است .تقنین اصل مزبور در راستای شناسایی اصل وحدت در نظام بودجهریزی
جمهوری اسالمی ایران قابل ارزیابی است .بر این اساس تمامی درآمدها و هزینههای تمام
دستگاهها و سازمانهای دولتی باید در سند واحدی تنظیم و پیشنهاد شود و در یک مرحله به
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد (رستمی .)210 :1390 ،از جمله دالیلی که میتوان در
جهت پذیرش این اصل ارائه کرد عبارتاند از :الف) جلوگیری از ارسال و تصویب مکرر
بودجه به مجلس و در نتیجه صرفهجویی در وقت دولت و مجلس؛ ب) اولویتبندی هزینهها
و امکان تشخیص مخارج زائد و غیرضرور؛ ج) سهولت در رسیدگی و تجزیهوتحلیل بودجه
دستگاههای اجرایی همه قوا در یک زمان و یکجا؛ د) اطالع از میزان کسری بودجه واقعی و
اتخاذ تدابیری برای ایجاد تعادل در بودجه (عباسی .)35 :1388 ،در نظریه تفسیری شورای
نگهبان به شماره  287مورخ  1374/3/17نیز بر این رویکرد تأکید شده

است7.

در قوانین عادی مانند قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  1351/12/10فرایند تهیه و
تنظیم الیحه بودجه کل کشور و بهطور خاص بودجه قوه قضاییه از این مبنا تبعیت میکند .در
تشریح جزئیات مرتبط با این موضوع میتوان گفت قوه قضاییه موظف است پس از ارسال
بخشنامه بودجه از سوی رئیسجمهور -که در آن سیاستها و خطمشیهای دولت ،وضعیت
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مالی دولت ،میزان سقف کالن بودجه عمومی دولت و همچنین رهنمودهای اجرایی تهیه و
تنظیم بودجه تعیین شده است  -به ارائه بودجه پیشنهادی خود مبادرت ورزد (رستمی:1395 ،
 .)249مستند به ماده  14قانون برنامه و بودجه کشور 8بودجه پیشنهادی قوه قضاییه باید به
تأیید باالترین مقام این قوه که رئیس قوه قضاییه است ،برسد .پس از ارسال پیشنهادهای
بودجهای دستگاهها ،پیشنهادها در قوه مجریه (سازمان برنامه و بودجه) بررسی و پیشنویس
الیحه بودجه ساالنه کل کشور تنظیم و برای بررسی نهایی به هیأت وزیران ارسال میشود؛
آنها نیز پس از بررسیهای الزم و انجام اصالحات و تغییرات موردنظر در پیشنویس این
الیحه ،آن را تصویب میکنند و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود
(رستمی .)232 :1395 ،مستنبط از این رویه میتوان نتیجه گرفت صالحیت دولت در امر «تهیه
بودجه» ،مقتضی صالحیت او برای اعمال هرگونه تغییر و تبدیل در بودجههای پیشنهادی
نهادها و سازمانهای مختلف از جمله قوه قضاییه است.
اصل  126قانون اساسی نیز مستند دیگری است که در راستای اثبات صالحیت عام دولت
در امور اداری ،استخدامی ،برنامه و بودجه دستگاههای و نهادهای حکومتی -از جمله قوه
قضاییه -به آن استناد میشود .استداللی که بهعنوان مبنای اساسیسازی این اصل ارائه میشود،
این است که اقدام مستقل هر کدام از دستگاهها در امور چهارگانه مذکور ممکن است عملکرد
دیگر دستگاهها را تحت تأثیر قرار دهد (دولت رفتار حقیقی و آقایی طوق .)191 :1394 ،رفع
این محظور مستلزم وجود مدیریت واحدی است که قانونگذار اساسی با پیشبینی «مسئولیت
مستقیم رئیسجمهور» در این خصوص این مقصود را تأمین کرده است.
در نقد استدالل نخست باید اشاره کرد که اعتقاد به اختیار مطلق دولت در امر تهیه بودجه
تبعات جدی در پی دارد ،زیرا گاه لزوم حفظ استقالل برخی نهادها ایجاب میکند که این
نهادها بتوانند بودجه خود را بدون آنکه نگران تغییر آن توسط دولت باشند ،پیشنهاد کنند؛
بنابراین تصور چنین فرایندی بعضاً نهادهای مزبور را وارد چانهزنی با قوه مجریه خواهد کرد و
قوه مجریه دقیقاً از همین طریق میتواند آنها را تحت فشار قرار دهد و منویات خود را در
بسیاری از زمینهها عملی کند (آقایی طوق .)32 :1392 ،همچنانکه گفتیم ،این دیدگاه بر مبنای
اصل وحدت بودجه قوام یافته است؛ این در حالی است که با بررسی عوامل مؤثر در شناسایی
اصل وحدت بودجه میتوان شمولیت و اطالق آن را در خصوص قوه قضاییه محدود کرد.
استداللهایی که در این زمینه قابل ارائه است عبارتاند از :اوالً اصل وحدت بودجه ابزاری
است برای تصمیمگیری متمرکز در قوه مجریه که به رئیس دولت اجازه میدهد متناسب با
صالحیت شناساییشده در اصل  ،134برنامه و خطمشی دولت را در خصوص بودجه نهادها و

بازخوانی امکان «استقالل بودجهای قوه قضاییه» در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

7

دستگاههای تحت نظر رئیسجمهور و وزرا دنبال کند؛ این در حالی است که در نظام حقوقی
جمهوری اسالمی ایران قوه قضاییه و عملکرد آن جزئی از برنامه و خطمشی دولت را تشکیل
نمیدهد و از این حیث نمیتوان ساختار تعیین بودجه قوه قضاییه را همچون دیگر
وزارتخانهها و سازمانهای زیرمجموعه قوه مجریه ترسیم کرد (خادمی)73-72 :1396 ،؛ ثانیاً
اصل وحدت بودجه ابزاری در راستای کنترل مؤثرتر رئیس قوه مجریه بر عملکرد وزارتخانهها
و سازمانهاست؛ حال آنکه در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران رئیس قوه مجریه
صالحیتی برای اعمال نظارت بر عملکرد قوه قضاییه ندارد (خادمی )73 :1396 ،و مسئولیت
رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است9؛ ثالثاً
اصل وحدت بودجه ابزاری است برای پاسخگویی بهتر قوه مجریه در مقابل مجلس و
رئیسجمهور از این حیث که براساس اصول  122و  137باید پاسخگوی عملکرد وزارتخانهها
و نهادهای تابعه قوه مجریه باشد ،باید بتواند بر دخل و خرج آنها نیز اثرگذار باشد .این در
حالی است که قوه قضاییه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران تابعی از قوه مجریه
نیست و نمیتوان رئیس دولت را پاسخگوی عملکرد قوه قضاییه دانست .مجلس نیز نمیتواند
مقامات قوه مجریه را بهدلیل عملکرد نامناسب قوه قضاییه مورد بازخواست قرار دهد (خادمی،
.)74-73 :1396
استدالل دوم نیز بهدلیل تفسیر جزیرهای از اصل  126مخدوش است؛ توضیح اینکه
صالحیت رئیسجمهور در اصل  126باید در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی
ایران تحلیل شود و تفسیر منفرد از اصل مزبور بدون توجه به حدود اختیارات و وظایف دیگر
نهادها در امور مالی و اداری مربوط به آنها موجب برداشت غلط خواهد بود 10.در این زمینه
میتوان گفت که اوالً براساس اصول مرتبط با قوه قضاییه در قانون اساسی از جمله اصول
 158 ،157و  11160امور تشکیالتی و مالی این قوه بر عهده رئیس آن قرار گرفته است؛ ثانیاً
براساس قوانین و مقررات عادی امور مالی واداری دستگاههایی چون دیوان محاسبات و
سازمان بازرسی کل کشور از شمول این اصل خارج میشوند12.همچنین در نظریه تفسیری
شورای نگهبان به شماره  86/30/21934مورخ  1386/4/19در خصوص تعیین مرجع تصویب
مقررات مالی و تشکیالتی این شورا اعالم شده است« :مستفاد از اصول  91 ،4و  99قانون
اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ،اداری ،استخدامی و تشکیالتی شورای
نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنهاست ،بر عهده خود این شورا
میباشد» .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مقدمات حکمت که از شرایط اخذ اطالق از عبارات
است ،در اصل  126فراهم نیست و قرائن متعدد از اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات
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عادی در تقید اصل مزبور وجود دارد.
شایان ذکر است که قائالن به نظریه صالحیت عام قوه مجریه صالحیت قوه مقننه در
رسیدگی و تصویب بودجه را نیز محدود میدانند .طبق تلقی مذکور ،الیحه بودجه ماهیت
اجرایی دارد -نه تقنینی -و مدیریت و تمشیت مسائل مالی و بودجهای حکومت از شئون و
اختصاصات قوه مجریه است؛ ازاینرو تصویب و بررسی و تأیید مندرج در اصل  52از حیث
نظارت مجلس است و نه از حیث قانونگذاری و بر همین اساس مجلس نمیتواند در الیحه
بودجه بدون توافق با دولت دخل و تصرف کند و مکلف است که الیحه بودجه را رد یا قبول
کند یا تغییراتی را با رضایت دولت در آن بدهد (فالحزاده و همکاران .)164 :1391 ،این در
حالی است که تصریح به صالحیت مجلس در «رسیدگی و تصویب» الیحه بودجه داللت بر
چنین اختیاری دارد؛ چنانکه در جلسه بررسی مشروح مذاکرات اصل  52قانون اساسی،
مخالفان اصل  144مصوب گروه تخصصی-که در آن استقالل مالی قوه قضاییه از طریق ارسال
مستقیم بودجه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس مطرح شده بود -چنین استدالل کردند که
استقالل این قوه از طریق اعمال نظارت مجلس تضمین میشود .شهید بهشتی بهعنوان
نایبرئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در این باره چنین استدالل کردند« :آیا استقالل
قوه قضاییه به این است که بودجهاش را خودش بهطور تهیه کند یا استقالل قوه قضاییه این
است که قوه مقننه بودجه کافی در اختیارشان بگذارد ،یعنی نمایندگان مردم بگویند بودجه
کافی در اختیارتان میگذاریم ولی شما از طریق دولت بگویید ما اینقدر هزینه داریم و اینقدر
هم درآمد بنابراین طریق کار به استقالل لطمه نمیزند .اگر آقایان دقت داشته باشند الیحه
بودجه با تمام لوایح فرق دارد زیرا الیحه بودجه معموالً دو یا سه ماه در کمیسیون بهتفصیل با
تماس با نمایندگان واحدهای گوناگون رسیدگی میشود و دست آنها کامالً باز است»
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،ج  .)1420 :3البته مستند به
نظرهای شورای نگهبان ،پیشبینی چنین صالحیتی برای مجلس شورای اسالمی از حدود
خاصی تبعیت میکند که در بخش راهکارها و پیشنهادها به آن اشاره خواهد شد.

 .2-2عدم صالحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه
در شرایطی که از یک طرف امکان «ارسال مستقیم الیحه پیشنهادی قوه قضاییه به قوه
مقننه» مستند به اصل وحدت بودجه منتفی است و از طرف دیگر ،صالحیت انحصاری دولت
در امر «تهیه بودجه» امکان اعمال هر گونه تغییر و تبدیلی را در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه
فراهم کرده است« ،عدم امکان تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه توسط قوه مجریه» از
راهکارهایی است که ضمن عدم تعارض با اصل  ،52متضمن اصل استقالل قضایی مصرح در
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اصول  57و  156است .محدودیت قانونی در تعدیل و اصالح بودجه پیشنهادی شورای نگهبان
توسط دولت ،نظریه مذکور را تقویت میکند .در این زمینه ماده  1قانون مقررات مالی شورای
نگهبان مصوب  1362/7/10مقرر داشته است« :بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد
هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه
پیشنهاد میگردد تا عیناً در الیحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این
قانون میباشد» .شورای مذکور همچنین در نظر شماره  79/21/1753مورخ  1379/11/19در
خصوص الیحه بودجه سال  1380کل کشور اعالم داشته است« :نظر به اینکه شورای نگهبان با
بودجه تصویبی در مجلس شورای اسالمی و همچنین بودجه منظورشده در الیحه دولت
نمیتواند وظیفهای که قانون اساسی به عهده آن گذاشته را در امر نظارت بر انتخابات بهویژه
در امور آموزش ناظرین انتخابات ریاست جمهوری و میاندورهای مجلس شورای اسالمی و
خبرگان رهبری به انجام برساند .از این جهت عدم تأمین نیاز بودجه شورای نگهبان موجب
اختالل در امر نظارت و خالف اصول  99و  118قانون اساسی شناخته شد» 13.البته شورای
نگهبان لحاظ چنین الگویی از بودجهریزی را در خصوص مقررات مالی دیگر نهادها مغایر
اصل  52اعالم کرده است .برای نمونه شورای نگهبان در نظر شماره  76/21/2109مورخ
 1376/10/3در خصوص الیحه شمول ماده  66قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع
تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن مصوب  1376/9/23مجلس شورای اسالمی اعالم
داشته است« :نظر به اینکه طبق ماده  142بودجه مجمع پس از تأیید مجمع به سازمان برنامه و
بودجه پیشنهاد میگردد تا عیناً در الیحه بودجه کل کشور منظور گردد و نظر به اینکه این امر
سالب اختیار دولت مقرر در اصل  52میباشد ،ماده مذکور خالف اصل  52قانون اساسی
تشخیص داد شد» .شورای نگهبان در نظری مشابه به شماره  78/21/4551مورخ  1378/2/8در
خصوص طرح آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1378/1/18مجلس شورای
اسالمی اعالم داشته است« :ذیل ماده  1762که دولت را موظف کرده است عین بودجه
پیشنهادی مجلس را در الیحه بودجه درج نماید ،خالف اصل  52قانون اساسی شناخته
گردید» 18.عالوهبر این شورای نگهبان در نظر شماره  5964مورخ  1378/10/15در خصوص
طرح وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب  1378/9/29مجلس شورای اسالمی ابراز
داشته است« :بند «ج» ماده  191مغایر اصل  52قانون اساسی شناخته شد .اگر لفظ «تهیه» تبدیل
به «پیشنهاد» شود ،مشکل حل میگردد».
با توجه به رویه شورای نگهبان بهنظر میرسد این شورا استقالل خود را منوط به استقالل
بودجهای دانسته ،اما استقالل مجلس شورای اسالمی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را منوط
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به استقالل بودجهای ندانسته است (برزگر خسروی و نظامی .)221 :1392 ،با وجود نقدهای
وارد به معیارهای دوگانه شورای نگهبان در خصوص مقررات مالی این شورا و دیگر نهادها،
مسئله اصلی این است که اقتضای صالحیت دولت در امر «تهیه بودجه» مذکور در اصل 52
چیست؟ آیا این مفهوم بر اعمال هر گونه تغییر در بودجه پیشنهادی از سوی قوه مجریه بدون
هیچگونه محدودیتی داللت دارد؟ طبق برداشت غالب ،تهیه بودجه در اصل  52به معنای اختیار
دولت برای تبدیل و تغییر بودجههای پیشنهادی است .در مقابل این برداشت دیدگاهی وجود
دارد که معتقد است در اصل  52واژه یا عبارتی که بر صالحیت دولت برای تغییر بودجههای
پیشنهادی سایر قوا داللت کند ،یافت نمیشود و آنچه طبق این اصل بر عهده دولت قرار داده
شده است ،تنها «تهیه بودجه» است که از واژه مزبور بههیچوجه مفهوم تغییر ،رسیدگی و
تصویب بودجه پیشنهادی نهادی چون قوه قضاییه قابل استفاده نیست .در واقع طبق این نظر
واژه «تهیه» نه ناظر بر امکان تغییر در بودجه پیشنهادی است و نه عدم امکان آن قابل برداشت
است ،بلکه واژهای خنثی و بیطرف است (آقایی طوق.)74 :1396 ،
با این حال ،در نقد این استدالل باید متذکر شد با توجه به اینکه در این دیدگاه تعیین
قلمرو صالحیت دولت جهت تغییر در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه مبتنی بر تفسیر لفظی از
تعبیر «تهیه» صورت گرفته ،الزم است با تدقیق در ابعاد این تفسیر به صحت برداشت قائالن به
این دیدگاه پرداخت .بهطور کلی در تفسیر قوانین دو رویکرد کلی «قصدگرایی» و «معناگرایی»
وجود دارد .در رویکرد موسوم به معناگرایی ،تالش میشود مقصود قانونگذار با تتبع در
کلمات و عبارات قانونی صورت گیرد یا اینکه قانون بهمثابه مقولهای انگاشته میشود که پس
از جعل موجودیتی مستقل از قانونگذار مییابد و متناسب با وضع کنونی تفسیر میشود
(خلفرضایی و منصوریان .)32 :1393 ،در مقابل قائالن به رویکرد قصدگرا کشف اراده
واقعی ،مقدر یا فرضی و نیز احتمالی قانونگذار را وجهه همت خود در تفسیر قرار میدهند؛
چراکه معتقدند قانون بهعنوان عملی هدفدار نمیتواند امری جدا از اراده واضع آن در نظر
گرفته شود و در صورت جداانگاری ،این مخاطب حکم است که در مقام تعیینکننده نهایی
منظور آن حکم قرار گرفته است (خلفرضایی و منصوریان .)32 :1393 ،با این فرض که
رویکرد قصدگرا از وجاهت حقوقی بیشتری جهت تفسیر عبارات قانونی برخوردار است ،در
تحلیل برداشت دوم میتوان گفت الاقتضا انگاشتن لفظ «تهیه» نسبت به صالحیت دولت برای
تغییر یا عدم تغییر در بودجه پیشنهادی مورد اشکال است ،زیرا با بررسی مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی –بهعنوان معتبرترین منبع کشف مراد قانونگذار -میتوان
دریافت که عمده مباحثات صورتگرفته در خصوص اصل  52ناظر بر شناسایی یا عدم
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شناسایی چنین اختیاری برای دولت در قبال قوه قضاییه بود .اگرچه گفتوگوها در این باره بر
محور اصل  144مصوب گروه تخصصی بود و اختالفنظرها ناظر بر امکان یا امتناع ارسال
مستقیم بودجه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس شکل گرفته بود ،دیدگاه مخالفان این مصوبه که
در نهایت نیز غلبه یافت ،بر این استدالل استوار بود که «دستگاه اجرایی باید منابع درآمد و
هزینه را مقایسه کند و بعد ببیند این بودجه را که به مجلس میبرد هماهنگ است یا خیر»
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1364 ،ج  .)1417 :3این
استدالل که از آن به «اصل تعادل بودجه» تعبیر میشود ،جز با اختیار دولت جهت تغییر در
بودجه پیشنهادی سازمانها و نهادها ممکن نیست ،زیرا چهبسا بودجه پیشنهادی قوه قضاییه
بهگونهای باشد که با درآمدهای عمومی کشور در تناسب نباشد و الزام دولت در عدم تغییر
بودجه پیشنهادی موجب بروز پدیده کسری بودجه شود.
استدالل دیگری که ناظر بر صالحیت عام قوه قضاییه در خصوص امور مالی آن مطرح
میشود ،مقید بودن صالحیت رئیسجمهور در اصل  126است؛ توضیح اینکه چون تمامی امور
اداری و مالی قوه قضاییه به رئیس این قوه سپرده شده است ،رئیسجمهور نمیتواند با استناد
به اصل  ،126در خصوص امور مالی و اداری قوه قضاییه تصمیمگیری کند .بهعبارت دیگر
اطالق اصل  126در حد تخاطب شامل قوه قضاییه نمیشود و مستنبط از مشروح مذاکرات
شورای بازنگری قانون اساسی (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،
 ،1364ج  )1084-1075 :2آنچه مدنظر قانونگذار اساسی بوده ،روابط با مجلس بوده است و
نه قوه قضاییه (آقایی طوق.)31-30 :1392 ،
اما این استدالل نیز به همان دلیلی که تفسیر جزیرهای از اصل  126در بخش قبلی مورد
ایراد قرار گرفت ،محل اشکال است؛ به این معنا که تأکید بر صالحیت تام قوه قضاییه در امور
تشکیالتی و مالی خود با استناد به اصول  158 ،157و  160بدون توجه به دیگر اصول قانون
اساسی موجب میشود درک نادرستی از صالحیتهای قوه قضاییه و نسبت آن با
صالحیتهای قوه مجریه در امور مالی و تشکیالتی پدید آید .از باب قاعده اصولی «الجمع
مهما امکن اولی من الطرح» در تبیین رابطه اصل  126با اصول مرتبط با قوه قضاییه میتوان
نظریه مطلوب را اینگونه شرح داد« :اگرچه نفس صالحیت اداری و استخدامی و مالی قوه
قضاییه با رئیس قوه قضاییه است ،اما این مهم باید از طریق رئیسجمهور و با هماهنگی ایشان
انجام شود .به دیگر عبارت ،اصولی چون اصل  158 ،157و  160قانون اساسی اصل صالحیت
اداری و مالی را برای رئیس قوه قضاییه شناسایی کرده و اصل  126قانون اساسی شیوه اعمال
و مسئول هماهنگی امور اداری ،استخدامی ،برنامه و بودجه کل کشور را معین کرده است.
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مؤید این برداشت اصل  152قانون اساسی که تهیه بودجه کل کشور را در صالحیت دولت
(قوه مجریه) قرار داده است» (آئینهنگینی.)132 :1398 ،

 .2-3صالحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه
بهنظر میرسد از رهگذر نقادی دو برداشت مذکور میتوان دیدگاه جدیدی را مطرح
ساخت و آن را در جهت ارتقای نظام بودجهریزی قوه قضاییه و تضمین بیشتر استقالل این قوه
بهکار بست .در این زمینه محورهای اساسی قابل اصطیاد ،حداقل بر دو گزاره استوار است:
اوالً رعایت اصول حاکم بر بودجهریزی جمهوری اسالمی ایران مانند اصل وحدت بودجه
و اصل تعادل بودجه اقتضا میکند دولت پس از دریافت بودجه پیشنهادی نهادها و قوای
مختلف به تهیه بودجه ساالنه کل کشور مبادرت ورزد و عنداللزوم در آن تغییر و تعدیل ایجاد
کند؛ ثانیاً اختیار مطلق قوه مجریه بر تغییر و تبدیل بودجه پیشنهادی قوا و نهادهایی که استقالل
آنها ضامن اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق عامه است ،ممکن است به اختالل امور و
عدم امکان انجام وظایف از سوی آنها بینجامد .نظر شماره  79/21/1753مورخ 1379/11/19
شورای نگهبان در خصوص الیحه بودجه سال  1380کل کشور -با وجود نقدهایی که به آن
وارد است -از این واقعیت حکایت میکند .منطق حقوقی این نظریه اقتضا میکند که اختیار
دولت در امر تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز نمیتواند بدون محدودیت باشد؛ در واقع
مقتضای دو بار تصریح قانونگذار اساسی بر استقالل قوه قضاییه در اصول  56و  157و
همچنین بروز آثار ناگوارتر در صورت اختالل در وظایف قوه مزبور مذکور در اصل  156این
است که حساسیت بیشتری نسبت به بودجه قوه قضاییه مبذول شود.

نتیجه گیری
از رهگذر نقد و بررسی احتماالت مختلف در خصوص وضعیت بودجهای قوه قضاییه،
نظریهای که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی بهعنوان مبنای مناسب در راستای
ارتقای نظام بودجهریزی قوه قضاییه ایران میتوان اختیار کرد« ،مقید بودن صالحیت دولت در
تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه مبتنی بر امکان انجام وظایف اساسی نهاد مذکور» است.
بایستههای مترتب بر این نظریه که میتواند به ارتقای نظام بودجهریزی قوه قضاییه منجر شود
و جایگاه این قوه را نسبت به قوه مجریه بهبود بخشد و در نهایت استقالل آن را در چارچوب
نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران از ضمانت بیشتری برخوردار کند ،به شرح ذیل است:
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 -1نظارت فعال و مؤثر مجلس شورای اسالمی در مقابله با رویکردهای نامطلوب احتمالی
از جانب قوه مجریه با حربه فشار مالی و بودجهای ،ضمن اینکه ضامن استقالل قوه قضاییه
است ،میتواند در تحقق بودجهریزی خوب برای این قوه مؤثر باشد .ایجاد راهکارهای
مشارکتی پیش از ارائه بودجه به مجلس موجب میشود نمایندگان از نحوه تخصیص منابع و
جزئیات مرتبط با آن مطلع باشند تا از این طریق بتوانند پیشنهادهای خود را واقعبینانه و با
لحاظ محل تأمین بار مالی آن مطرح کنند (برزگر خسروی و نظامی .)222 :1392 ،شناسایی
چنین اختیاری برای مجلس شورای اسالمی بهدلیل تصریحی است که در اصل  52قانون
اساسی مبنی بر صالحیت «رسیدگی و تصویب بودجه» بر عهده قوه مقننه قرار گرفته است.
این اختیار اقتضا میکند مجلس شورای اسالمی از صالحیت الزم برای تغییر و تبدیل بودجه
قوه قضاییه برخوردار باشد .البته مستند به نظرهای شورای نگهبان صالحیت مذکور مقید به
حدودی است که رعایت آن از سوی مجلس ضروری است .از جمله اینکه مستند به نظر
تفسیری شماره  95/30/50002مورخ  1392/1/31شورای نگهبان ،تغییر در ارقام بودجه،
موجب تغییر در شاکله بودجه نشود.
 -2همچنانکه مجلس شورای اسالمی با اعمال نظارت خود بر بودجه قوه قضاییه میتواند از
استقالل این قوه در برابر قوه مجریه صیانت کند ،شورای نگهبان نیز میتواند از استقالل قوه
قضاییه در برابر قوای مجریه و مقننه صیانت کند .نظریه شماره  79/21/1753مورخ 1379/11/19
شورای نگهبان در خصوص الیحه بودجه سال  1380که در آن «عدم تأمین نیاز بودجه شورای
نگهبان موجب اختالل در امر نظارت و خالف اصول  99و  118قانون اساسی» شناخته شده بود،
از جمله سوابق نظارتی شورای نگهبان محسوب میشود که تعمیم نظریه مذکور آنجا که بودجه
مصوب قوه قضاییه نیز موجب اختالل در انجام امور قضایی شود ،توجیهپذیر است .توضیح
اینکه قانونگذار اساسی در بند  14اصل « ،3ایجاد امنیت قضایی عادالنه» را از وظایف اصلی
جمهوری اسالمی ایران برشمرده است .همچنین در اصل  156قوه قضاییه بهعنوان مرجع پشتیبان
حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت عهدهدار وظایف مهمی چون «حلوفصل
دعاوی و رفع خصومات»« ،کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود» و
«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان» شده است .بیتردید انجام این
وظایف خطیر در صورت عدم تأمین بودجه مناسب موجب اختالل در انجام وظایف قوه قضاییه
میشود و مخاطرات متعددی را برای جامعه در پی دارد .شورای نگهبان عنداالقتضا عالوهبر
امکان استناد به دو اصل مذکور ،میتواند به بند  12سیاستهای کلی قضایی ابالغی 1382/4/8
مقام معظم رهبری مبنی بر «تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینههای مالی ،تشکیالتی و استخدامی
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با توجه به اصول  157 ،156و  158قانون اساسی» استناد کرده و مجلس شورای اسالمی را ملزم
به تغییر بودجه قوه قضاییه کند.

 -3تضمین استقالل قوه قضاییه از مجرای ارتقای نظام بودجهریزی آن ،محدود به تعیین

الزاماتی در مرحله «تهیه» و «تصویب» نیست ،بلکه «اجرای بودجه» نیز از اهمیت مشابهی
برخوردار است .اجرای بودجه که سومین مرحله از مراحل یا دوره بودجه بهشمار میرود،
شامل موارد ذیل میشود« -1 :مقدمات اجرای بودجه» (ابالغ بودجه ،مبادله موافقتنامه،
تخصیص اعتبار)؛ « -2مراحل تفصیلی اجرای بودجه» (مراحل تمهیدی پرداخت هزینهها:
تشخیص-تأمین اعتبار-تعهد -تسجیل -حواله ،مرحله پرداخت هزینهها :درخواست وجه،
هزینه)؛ « -3خزانه» .با توجه به اینکه تمامی مراحل مربوط به اجرای بودجه در صالحیت قوه
مجریه است ،این موضوع سبب وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه میشود و ممکن است قوه
مجریه از این طریق به اعمال فشار علیه قوه قضاییه بپردازد .بنابراین امکان سوءاستفاده دولت
از صالحیتهای گسترده در مرحله اجرای بودجه« ،نظارت بر اجرای بودجه» را ضروری
میکند .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در راستای اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی
بهمنظور جلوگیری از چنین انحرافی بر عهده «دیوان محاسبات کشور» است .با توجه به اینکه
مرجع مذکور براساس اصل  54قانون اساسی مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسالمی قرار
دارد ،براساس صالحیتهایی که در اصل  55برای آن شناسایی شده است ،میتواند بهعنوان
ناظر بیطرف از استقالل قوه قضاییه در برابر قوه مجریه صیانت کند .در واقع نظر به اینکه
دیوان محاسبات از اختیار تحقیق و تفحص در تمام امور مالی کشور برخوردار است ،هر گونه
تخلف قوه مجریه در فرایند اجرای بودجه قوه قضاییه میتواند موضوع این تحقیق و تفحص
قرار گیرد.
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یادداشتها
 .1کاره دومالبر وظیفه قوه قضاییه را اجرا و تطبیق قواعد مجرد قانونی بر موارد محسوسی میدانست که در برابر
دادگاهها طرح میشود (قاضی)512 :1383 ،؛ همین تلقی از وظایف قوه قضاییه سبب شده است که منتسکیو کار
قوه قضاییه را تقریباً «هیچ» بداند (قاضی.)510 :1383 ،
 .2سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن قضایی ،مورخ « :1381/4/5مسئله قوه قضاییه ،مسئله کمی
نیست؛ لذا همه وظیفه دارند کمک کنند تا این قوه تعیینکننده بتواند نقش ممتاز و بیبدیل خود را به انجام
برساند .اگر خدای نکرده این قوه فلج باشد ،هرچه دستگاههای دیگر خوب کار کنند ،نخواهند توانست خألهای
ناشی از تجاوزها و سوءاستفادهها و قصورها و تقصیرها را پر کنند؛ یعنی تمامیت نظام جز به تمامیت و کمالِ
قوهی قضاییه تحقق پیدا نخواهد کرد».
 .3از جمله اسناد بینالمللی که در این زمینه تصویب شدهاند ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :اصول اساسی
سازمان ملل در خصوص استقالل قضایی مصوب 1985؛ اعالمیه پکن در خصوص اصول استقالل قضایی
مصوب 1997؛ معیارهای استقالل قضایی مصوب  1982کانون وکالی بینالمللی؛ پیشنویس اعالمیه جهانی
استقالل قضات در خصوص بررسی استقالل قضایی مصوب  1989و اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی
مصوب .2002
 .4اصل  157قانون اساسی« :بهمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام
رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال بهعنوان رئیس قوه
قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است».
 .5اصل « :157قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتاند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر
نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا مستقل از یکدیگرند».
 .6اصل « :156قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به
عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
 -1رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حلوفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ
تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
 -2احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
 -3نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 -4کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم.
 -5اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین».
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« .7بودجه ساالنه کل کشور و متمم آن و اصالحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ
میبایست بهصورت الیحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد».
 .8ماده  14قانون برنامه و بودجه کشور مصوب « :1351/12/10ماده  -14بودجه و برنامه ساالنه شامل فعالیتهای
جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانهها باید قبل از ارسال به سازمان بر
حسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا باالترین مسئول دستگاه رسیده باشد».
 .9نظریه تفسیری شماره  91/30/47142شورای نگهبان مورخ  1391/4/12در پاسخ به استفساریه عباسعلی
کدخدایی1« :ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل  113قانون
اساسی ،امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2ـ مسئولیت رئیسجمهور در اصل  113شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص ،برداشت ،نوع و
کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مجلس شورای اسالمی ،قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای
محول نموده است.
3ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیسجمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد ،حق ایجاد هیچگونه
تشکیالتی را هم ندارد».
 .10البته این نقد روی دیگری نیز دارد و به کسانی که با استناد به اصول  158 ،157و  160قائل به صالحیت تام
قوه قضاییه در امور مالی و تشکیالتی این قوه هستند نیز وارد است .در قسمت بعد این نقد تشریح میشود.
 .11استناد به اصل  160در راستای اثبات صالحیت اداری و مالی رئیس قوه قضاییه از باب قاعده عقلی و منطقی
«فاقد شیء معطی شیء نمیشود» است .در واقع اینکه در اصل  160رئیس قوه قضاییه از اختیار تفویض امور
مالی و اداری به وزیر دادگستری برخوردار شده است ،بیانگر صالحیت ذاتی رئیس قوه قضاییه نسبت به امور
مالی و اداری این قوه است؛ به بیان دیگر فردی میتواند موضوع یا فعالیتی را به کسی واگذار کند که خود
صالحیت انجام آن امر را داشته باشد (آئینهنگینی.)125 :1398 ،
 .12ماده  9قانون دیوان محاسبات کشور مصوب  1361/11/11مجلس شورای اسالمی« :دیوان محاسبات کشور
مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسالمی میباشد و در امور مالی و اداری استقالل داشته و اعتبار مورد نیاز آن با
پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسالمی جداگانه در الیحه
بودجه کل کشور منظور میشود .تشخیص ،انجام تعهد و تسجیل هزینههای آن با رعایت قوانین و مقررات از
وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند».
 تبصره  2ماده  3قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  1360/7/19مجلس شورای اسالمی« :مقرراتاداری و استخدامی سازمان توسط شورای عالی قضایی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا درمیآید
مگر مواردی که مشمول مفاد ماده  12این قانون است».
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 .13توضیح اینکه شورای نگهبان در سال  1379در زمان تهیه الیحه بودجه سال  ،1380ضمن پیشبینی هزینههای
جاری خود ،مبلغ  37/341/400ریال را بابت هزینههای نظارت بر انتخابات پیشنهاد کرد ،ولی سازمان مدیریت،
توسعه و برنامهریزی مبلغ مذکور را به  10/000/000ریال کاهش داد و مجلس شورای اسالمی نیز بدون تغییر در
این مقدار ،الیحه بودجه را تصویب کرد.
 .14ماده  2الیحه شمول ماده  66قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات
مالی آن مصوب  1376/9/23مجلس شورای اسالمی« :بودجه مجمع به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور
مالی مجمع تهیه و پس از تأیی د مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میگردد تا عیناً در الیحه بودجه کل
کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون میباشد.
تبصره -هر گونه تغییر در برنامهها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب مجمع مقدور میباشد و
مراتب به اطالع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید».
 .15ماده  62طرح آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1378/1/18مجلس شورای اسالمی« :سازمان
اداری مجلس همهساله بودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانونی تهیه و پس از طی مراحل اظهارنظر و تصویب
هیأت رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از طریق رئیس مجلس برای دولت
ارسال میدارد تا عیناً در الیحه دولت درج و به مجلس تقدیم گردد».
 .16ماده  62طرح آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1378/1/18مجلس شورای اسالمی« :سازمان
اداری مجلس همهساله بودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانونی تهیه و پس از طی مراحل اظهارنظر و تصویب
هیأت رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از طریق رئیس مجلس برای دولت
ارسال میدارد تا عیناً در الیحه دولت درج و به مجلس تقدیم گردد».
 .17ماده  62طرح آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1378/1/18مجلس شورای اسالمی« :سازمان
اداری مجلس همهساله بودجه سال بعد مجلس را در مهلت قانونی تهیه و پس از طی مراحل اظهارنظر و تصویب
هیأت رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از طریق رئیس مجلس برای دولت
ارسال میدارد تا عیناً در الیحه دولت درج و به مجلس تقدیم گردد».
 .18شایان ذکر است تا پیش از اصالح قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب  ،1378مطابق با ماده  182قانون
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  ،1362/2/18مجلس در تهیه بودجه خود و درج آن در الیحه
بودجه استقالل داشت .در این ماده مقرر شده بود« :کارپردازان تا پانزده آذرماه هر سال بودجه سال بعد مجلس را
تهیه و پس از تصویب هیأت رئیسه منتهی تا اول دیماه برای ارجاع به کمیسیون محاسبات تقدیم مجلس
مینمایند کمیسیون پس از رسیدگی گزارش آن را منتهی تا  15دیماه بهمنظور درج در بودجه کل کشور از طریق
رئیس برای هیأت دولت میفرستد و دولت عیناً آن را ضمن بودجه کل کشور به مجلس میدهد و بعد از تصویب
مجلس اجازه اجرای آن به کارپردازی داده خواهد شد».
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 .19ماده  1طرح اصالح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب  1378/9/29مجلس شورای اسالمی:
«رئیس قوه قضاییه عالوهبر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب
 ،09/12/1371دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر میباشد:
الف -ایجاد تشکیالت قضایی و اداری الزم و متناسب در دادگستری در حد بودجههای مصوب سالیانه.
ب -انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت
مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات.
ج -تهیه بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و ارسال آن به هیأت وزیران».
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