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  چكيده
كه » بررسي بخش قضايي اليحة برنامه ششم توسعه«نشست علمي 

گردد، مباحثي را مورد مداقّه  گزارش آن به پويندگان علم حقوق تقديم مي
هايي را پاسخ گفته است كه به اختصار از اين قرار  دغهقرار داده و دغ

ميزان مداخلة هر يك از قواي مقنّنه و مجرّيه  در تنظيم اليحة  ؛اول: هستند
آل در اين خصوص  برنامه بودجه كشور تا چه اندازه بوده و وضعيت ايده

كدام است؟ دوم؛ مباني حقوقي ارائة اليحه از جانب دولت و يا مباني 
صويب و اظهارنظر نهايي در خصوص آن از جانب قوه مقنّنه حقوقي ت

مورد استفاده در اليحه برنامه به چه معنا بوده و » برنامه«چيست؟ سوم؛ واژة 
الزم است درچه قالبي مورد تفسير قرار گيرد؟ چهارم؛ برخي مسائل و 
مشكالت اجرايي كشور و دستگاه قضايي در بخش قضايي اليحه چگونه 

هاي در نظر گرفته شده در  است؟ به بيان ديگر آيا سياست متبلور شده
ها به خارج از شهرها،  موضوعاتي چون جذب ساالنه قضات، انتقال زندان

در ... كاهش جمعيت كيفري و آمار زندانيان، كاهش عناوين مجرمانه و 
اليحة تدوين شده به درستي تنظيم گرديده يا مواجه با انتقاداتي است؟ 

هايي براي مسائل پيش گفته به جامعة  ش نموده تا پاسخنشست مزبور تال
  .حقوقي كشور ارائه نمايند

  



  مقدمه
 بخش بررسي« نشست دانشگاه، علمي هاي در راستاي تداوم سلسله نشست

 96 تحصيلي سال در علمي نشست نخستين عنوان به »ششم برنامه اليحه قضايي
دانشگاه توسط معاونت در سالن جلسات  95/7/12روز دوشنبه مورخ  1395 –

و خدمات الملل دانشگاه علوم قضايي بين گروه حقوق عمومي و پژوهشي و
   .برگزار گرديد اداري

حضور آقايان رخشنده رو، دكتر پورسيد، دكتر  در اين نشست كه با
موضوع از   كريميان، دكتر فالح زاده، دكتر آقايي و دكتر لطفي برگزار گرديد،

در بخش نخست مسائل نظري و حقوقي در . ار گرفتدو جنبه مورد بررسي قر
خصوص تدوين و تصويب اليحه برنامه به بحث گذارده شد و در بخش دوم 

 .مواد مندرج در اليحه برنامه ششم به صورت موردي بررسي گرديد
 ،در بخش نخست تمركز اصلي بر اين امر بود كه آيا تصويب اليحه برنامه

يا بايد توسط مجلس شوراي اسالمي  است) دستگاه اجرايي(شأن دولت 
در اين زمينه ميزان احاطه هر يك از اين دو قوه بر موضوع و . تصويب گردد

قواعد حقوق اساسي در خصوص موضوع مطرح گرديده و اساتيد حاضر در 
 .داشتند عرضه را متفاوتي هاي جلسه ديدگاه

رسي در بخش دوم نشست نيز موضوعات مذكور در مواد اليحه مورد بر
 موضوع شهر، از خارج به ها زندان انتقال و فروش بحث: قرار گرفت؛ از جمله

 كيفري جمعيت كاهش مسأله ششم، برنامه ولط در قاضي جذب تعداد تجويز
   .تخلف به آنها تبديل و مجرمانه عناوين كاهش عنوان و ها زندان
 بخش است؛ گرديده تنظيم بخش دو در نشست اين گزارش اساس، اين بر
 موردي بررسي به دوم بخش و پرداخته اليحه تدوين نظري مباني به نخست
  .پردازد مي اليحه مواد
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 و علمي نيازهاي اختصار، عين در بتواند رو پيش مجموعه كه است اميد
 حوزه اين در تكميلي مباحث براي اي مقدمه و نموده مرتفع را موجود حقوقي
  .باشد

  
  فناوري و پژوهش معاونت                                               

  اداري خدمات و قضايي علوم دانشگاه                                             
  

  
  



  
  :طرح بحث. 1

مناسب است مباني نظري و حقوقي موضوع و  :1آقاي دكتر كريميان
در . تعهدات مندرج در اليحه هر دو در اين نشست مورد مداقّه قرار گيرد

خصوص مسأله نخست بايد بررسي شود اين موضوع كه آقاي رئيس جمهور 
مسئول اجراي قانون اساسي و مسئول اجراي اليحه بودجه در سطح كشور 
است، تا چه ميزان برد و دامنه دارد؟ در اين زمينه دو ديدگاه را بايد از يكديگر 

  :متمايز نمود
يعني صفر تا صد (يك طيف آن است كه مسئوليت امور برنامه و بودجه 

با رئيس جمهور است؛ به اين ترتيب تدوين برنامه و تعيين خط ) برنامه و بودجه
به نظر مي رسد اين امر در قانون . ها هم بخشي از اين صفر تا صد است مشي

اگر مجلس شوراي اسالمي . اساسي هم در صالحيت رئيس جمهور است
ت دولت شده و تنظيم خط بخواهد كل برنامه را تصويب كند، متعرّض صالحي

لذا بنابر قانون اساسي نبايد كتب مفصل برنامه . ها را محدود نموده است مشي
البته . اين امر در توان و صالحيت دولت است. توسط مجلس تصويب شود

گويند احكامي هست كه در برنامه بايد باشد و در  طرفداران اين طيف مي
كه بنابر منطق توسعه كشور الزم صالحيت دولت نيست و آن هم احكامي است 

احكام دائمي . است آن احكام وجود داشته و اين احكام جنبه دائمي دارد
تصويب اين احكام را . متفاوت از احكام برنامه است و محدود به زمان نيست

  .مي توان به مجلس شوراي اسالمي واگذار نمود
تاكنون بوده طيف ديگر آن است كه برنامه كشور بايد به همين شكل كه 

طيف نخست منجر شد كه دولت . توسط مجلس به صورت مفصل نوشته شود
                                                           

الملل و رئيس دانشكده ثبت و مديريت قضايي دانشگاه گروه حقوق عمومي و بينهيات علمي عضو  .١
 .علوم قضايي و خدمات اداري
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ها  موضوع جنبه سياسي هم دارد و دولت . اليحه احكام برنامه را به مجلس بدهد
اليحه  94دولت در سال . مايل هستند به نوعي نظر نمايندگان را هم تأمين كنند
اما بحث . اوليه كوتاه آمد احكام مورد نياز را تصويب كرد و كمي از فكر

آقاي نوبخت، سخنگوي دولت، اعالم نمود كه مجلس شوراي . سياسي شد
رئيس كميسيون . اسالمي نظر به كمبود وقت كليات اليحه را تصويب كند

حقوقي و قضايي مجلس در مقابل اظهار داشت كه دست مجلس در بررسي 
صويب شد؛ اما چالش حقوقي به نهايتاً كليات اليحه ت. كليات اليحه نيز باز است

  .قوت خود باقي است
توان در دو قسمت مورد بررسي قرار  بحث را مي :2آقاي دكتر فالح زاده

نخست اختالف ديدگاه ميان مجلس و دولت كه آقاي دكتر كريميان به : داد
صورت مبسوط اشاره فرمودند و دوم مواد خاصي كه در اليحه در مورد مسائل 

در . مناسب است نشست حاضر در دو بخش ادامه يابد. ستحقوقي و قضايي ه
بخش نخست به مباني نظري موضوع پرداخته شود و در بخش دوم مواد مورد 

  .نظر به صورت موردي به بحث گذاشته شود

                                                           
و  يالملل دانشگاه عالمه طباطبائي و معاون پژوهشقوق عمومي و بينگروه حهيات علمي عضو  .٢

 .فناوري دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري



  
  مباني نظري تدوين اليحه: بخش اول نشست.2

هاي حقوقي موجود در خصوص در بخش نخست از اين نشست ديدگاه
كت هر يك از دو قوه مجريه و مقننه و اختالفات نظرها در اين ميزان مشار

  .حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت
  

هاي موجود در خصوص لزوم مداخله قوه مقننه در ديدگاه. 2-1
  خصوص برنامه و بودجه

سازمان مديريت يك شوراي حقوقي دارد كه مباحث  :1آقاي رخشنده رو
آقاي پورمحمدي، وزير . دهدمي حقوقي را مورد بحث و بررسي قرار

دادگستري، به استناد برخي اصول قانون اساسي بر اين باور بودند كه اليحه 
آقاي نوبخت موضوع را به اين شورا ارجاع . نيازي به مصوبه مجلس ندارد

برخي معتقدند دولت . كردند كه بررسي شود آيا نياز به مصوبه دارد يا نه
برخي در . كند، اما نبايد مغاير قانون عادي باشد اي تصويبتواند هر مصوبه مي

خصوص اليحه بودجه اين قاعده را مجري ندانسته و قائل به آن هستند كه هر 
چيزي درمورد تخصيص بودجه باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي 

در . نمايندقانون اساسي مي 53گروه اخير تفسير خود را مستند به اصل . برسد
نامه هم بخش عمده و حائز اهميت آن در خصوص مبالغ مندرج يعني اليحه بر

قانون تنظيم، وصول هرگونه وجهي اعم از  4طبق ماده  .بحث بودجه است
اين موارد بايد جهت . ممنوع است مگر به موجب قانون... نقدي، جنسي و 

هر موضوعي كه مربوط به . تصويب قانون به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود
  . فت و پرداخت باشد جاي آن در مجلس شوراي اسالمي استدريا

 

                                                           
 .معاون طرح و برنامه معاونت راهبردي قوه قضائيه .١
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  مفهوم شناسي برنامه در اليحه برنامه ششم توسعه. 2-2
. رسد در رابطه با قسمت اول بحث نكاتي به ذهن مي :1آقاي دكتر پورسيد

 126قانون اساسي آمده و همچنين اصل  134اولين نكته اينكه آنچه در اصل 
در اصل . رنامه و بودجه به عهده رئيس جمهور استگويد مسئوليت امور ب مي

قيد شده برنامه و خط مشي دولت را در واقع رئيس جمهور و هيأت وزيران  134
آيا آنچه در اين جا به عنوان برنامه گفته . كنند تعيين نموده و قوانين را اجرا مي

ستان شده قانون برنامه است يا چيز ديگر؟ اصالً قانون برنامه يعني چه؟ دو
مستحضريد يك تعريف قانوني داريم از برنامه كه به قانون برنامه و بودجه سال 

آن قانون برنامه عمراني پنج ساله تعريف شده  1ماده  3در بند . گردد برمي 51
مطابق اين تعريف منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال . است

برنامه جامع شامل چه مواردي حاال اين . رسدمي» مجلسين«تنظيم و به تصويب 
هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي براي  ها و سياست است؟ گفته ضمن آن هدف

كليد منابع مالي دولت، بايد منابعي باشد كه ... . شود و  مدت مشخص تعيين مي
از طرف ديگر . شود هاي دولتي و بخش خصوصي صرف مي از طرف شركت

هاي دولت و  هاي عمراني شركت هاعتبارات جاري و عمراني دولت و هزين
اگر تصور شود كه آنچه در اين اصول . بيني شود بخش خصوصي هم بايد پيش

 1ماده  3آمده مقررات قانون برنامه است، ظاهرا مستند قانوني آن چيزي جز بند 
در اين مستند اوالً مصوبه مجلس شرط تلقي شده و ثانياً براي برنامه . نخواهد بود

بيني منابع  هاي توسعه، پيش ريف شده از جمله اهداف، سياستهايي تع ويژگي
بنابراين طبق يك برداشت آن چه . مالي، پيش بيني اعتبارات جاري و عمراني

در اين دو اصل قانون اساسي بيان شده و در اختيار رئيس جمهور قرار گرفته، با 
شاني اين در مقابل برخي از جمله دكتر سيد محمود كا. خواند اين تعريف نمي

                                                           
 .قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائيه .١
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شود و تلقي را دارند كه از برنامه پنج ساله فقط مفهوم برنامه عمراني استنباط مي
  . دولت به غير از برنامه عمراني تكليفي ندارد

برداشت ديگر كه بنده موافق آن هستم آن است كه مراد از برنامه مندرج در 
 -1: ارائه است دليل قابل 2براي اين ادعا . قانون برنامه نيست 134و  126اصل 

مجلس شوراي اسالمي يك وظيفه نظارت دارد و به طور طبيعي دولت بايد در 
نمايند مسير هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابالغ مي چهارچوب سياست

ها را رهبري ابالغ  اگر فرض اين باشد كه سياست. حركت كشور را اداره كند
ين كند، مجلس چه چيزي نمايد و برنامه را دولت بر اساس تصميم خودش تدو

را بايد مورد نظارت قرار دهد؟ يعني اگر مصوبه دولت در چارچوب 
 1ها نيز مطابق بند هاي مقام معظم رهبري باشد و نظارت بر اين سياست سياست

بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، علي االصول دولت  110اصل 
در اين حالت نظارتي هم . تنسبت به اليحه برنامه، هيچ پاسخگويي نخواهد داش

كه در واقع بايد از جانب نمايندگان مردم در امور حاصل شود، وجود نخواهد 
مستند قانوني ديگر كه از آن غفلت شده است، آئين نامه داخلي  -2. داشت

آئين نامه مزبور ترتيبات . مجلس شوراي اسالمي است كه آن هم قانون است
به صراحت تصويب اليحه برنامه توسعه  رسيدگي براي اليحه تعيين كرده و

مطابق اين سند، دولت . توسط مجلس شوراي اسالمي را پيش بيني نموده است
مكلف است اليحه بدهد و مجلس هم وظيفه دارد ضمن بررسي اين اليحه را به 

تشريفات خاصي هم براي اين موضوع پيش بيني شده است . تصويب برساند
آئين نامه مزبور ). داخلي مجلس شوراي اسالميآئين نامه  185و  184مواد (

نبايد . كندتصويب اليحه برنامه توسعه را همانند تصويب اليحه بودجه تلقي مي
مسئوليت امور برنامه و بودجه را دولت  126از ذهن دور داشت كه مطابق اصل 

در رابطه با تصويب ) 52اصل (به عهده دارد؛ در عين حال در خود قانون اساسي 
. دجه، دولت مكلف به ارائه اليحه و مجلس ملزم به تصويب آن شده استبو
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يعني اگرچه در اليحه توسعه نيز مانند اليحه برنامه و بودجه، مسئوليت مستقيماً 
اي نيست كه رئيس جمهور و دولت آن بر عهده رئيس جمهور است، اما به گونه

 . را تصويب كنند

طه با برنامه توسعه هم الزم است توان گفت در رابنكته ديگر آن كه مي
درست است كه قانون اساسي نسبت به برنامه توسعه . همين ترتيبات رعايت شود

به عالوه آئين نامه . يك قرينه در اين زمينه است 52سكوت كرده، اما اصل 
صريحي است كه در رابطه با برنامه توسعه ترتيباتي را » نص«داخلي مجلس 

- اي كه به آمده با برنامه 134اي كه در اصل  برنامه اگرچه. تعيين نموده است

شناسيم، متفاوت است، اما قرينه ديگري نيز براي موضوع  عنوان قانون برنامه مي
طبق آئين نامه داخلي مجلس، وقتي رئيس جمهور انتخاب و . موجود است

 در. كند، يك برنامه را نيز بايد معرفي كند هيأت وزيران را به مجلس معرفي مي
آئين نامه داخلي مجلس كه ترتيبات راي اعتماد را پيش بيني كرده،  205ماده 

. هاي دولت و اخذ رأي اعتماد است مقرر شده كه وظيفه مجلس بررسي برنامه
گيرد و سپس اي كه دولت ارائه كرده مورد بررسي قرار مي يعني نخست برنامه

ه اين است كه احتماالً اين برداشت بند. شودبه هيأت وزيران راي اعتماد داده مي
اي است كه ابتدائاً رئيس  شود، برنامه مشي دولت كه تعيين مي برنامه و خط

در رابطه با . كند و اين با قانون برنامه متفاوت است جمهور تقديم مجلس مي
قانون برنامه نص موجود آن است كه مجلس بايد قانون برنامه را به تصويب 

ل بايد چارچوبي داشته باشد؛ چرا كه در مرحله بعد برنامه علي االصو. برساند
خواهد بر طبق وظيفه نظارتي خود بر اجراي برنامه توسعه و تحقق  مجلس مي

  .اهداف توسعه نظارت كند
عرض آخر اين كه بايد به اين نكته توجه كرد كه قانون اساسي عبارت 

رويه مقام . مه راهاي كلي برنا برد نه سياستهاي كلي نظام را به كار مي سياست
اي  معظم رهبري در رابطه با برنامه نيز اين بوده كه قبل از اينكه دولت برنامه
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هاي  ترديدي نيست كه اين سياست. هاي كلي را ابالغ كردند بنويسد، سياست
توان سياستهاي رهبري را در  يعني نمي. كلي براي اجرا نيازمند به قانون است

هيأت وزيران بايد در خصوص . ريف نمودچارچوب وظيفه هيأت وزيران تع
بسياري از اين موارد قانون تصويب كند، در همان چارچوب هم پاسخگو باشد 

بندي بنده اين است  جمع. و امكان اعمال نظارت بر اين فرايند هم فراهم باشد
آمده، قانون برنامه نيست و در خصوص قانون  134چه در اصل كه مراد از آن

. ف است به تدوين اليحه و ارائه به مجلس براي تصويب استبرنامه دولت مكل
اين موضوع در دولت قبل هم اتفاق افتاد كه در آن زمان هم مجلس دخالت 

مقام معظم رهبري اخيراً فرمودند دولت مكلف است اين كار را بكند در . كرد
دهد و شايد اين هم مؤيد باشد به  غير اينصورت مجلس اين كار را انجام مي

  .ينكه ايراد مجلس وارد استا
   

  مباني حقوقي ارائه اليحه برنامه از جانب دولت. 2-3
علي االصول اليحه را بايد دولت ارائه كند و : 1آقاي دكتر آقايي طوق

برنامه داشته باشد، ولي تا زماني كه قانون عادي اصالح نشده و نظام قوانين 
ون برنامه بايد از نظام قانوني كند، دولت براي ارائه اليحه قان عادي الزام مي

بخش اول : در نظر دارم مطالب را در دو بخش مطرح كنم. كشور تمكين كند
تر است يا مجلس؟ باالخره در اين است كه آيا ارائه برنامه توسط دولت مناسب

سنجي و ارزيابي اوليه داشته باشيم و اينكه چه  گذاري بايد يك مناسبت هر قانون
هايي اشته باشد؟ در دفاع از ارائه برنامه توسط دولت استداللتواند د آثاري مي

كند و مناسب هم  برنامه را دولت ارائه مي. ها است هست و اعتقاد بنده هم همين
هاي  ها و نداشته همين است كه دولت ارائه كند؛ چون اطالعات دقيقي از داشته

نوان بازوهاي ها و مؤسسات دولتي به ع در واقع وزارتخانه. يك كشور دارد
                                                           

 .الملل دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريگروه حقوق عمومي و بينهيات علمي عضو  .١
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- دهند و آمارهاي دقيق و به دولت هستند كه كارهاي روزمره اداري را انجام مي

نگاهي به بدنه . ها ها و چه نداشته روز در اختيار دولت است؛ چه در حوزه داشته
كند كه  دولت و پارلمان نه در ايران بلكه در اكثر كشورها اين امر را تأييد مي

 .اتب بهتر و بيشتر از توان اطالعاتي مجلس استتوان اطالعاتي دولت به مر

اي كه در دفاع از ارائه برنامه توسط دولت مطرح است بحث  دومين مسأله
دولت به عنوان مجري قوانين و مسئول سياست خارجي و . مسئوليت اجرا است

. اصوالً بايد برنامه داشته باشد... مسئول امنيت كشور، بهداشت و آموزش و 
يه علي رغم اينكه اسمش مجريه است صرفاً محكوم به اجراي چون قوه مجر

  .قوانين نيست بلكه يك قوه سياسي ـ اداري است و فراتر از اجراي قوانين است
گيرد، چون استدالل ديگر اين كه تدوين برنامه در اختيار دولت قرار مي

زدهاي گيرد؛ مثالً نام خاطر دفاع از يك برنامه خاصي از مردم راي ميدولت به
كنند و در معرض افكار  رياست جمهوري يك برنامه كالني را معرفي مي

اي كه ارائه  كنند و بايد بر اساس برنامه دهند و راي جمع مي عمومي قرار مي
هاي مختلف بر آن تاكيد دارند مورد قضاوت افكار عمومي  كنند يا در سال مي

اين سه دليل در دفاع از . ل كندباشند، نه اينكه كسي ديگر برنامه را بر اينها تحمي
  . تهيه برنامه توسط دولت قابل ذكر است

چنانچه مجلس به بحث برنامه ورود نموده و قانون برنامه تصويب كند، 
كند؟ يقيناً  مجلس اين اطالعات را از كجا كسب مي -1: دهداتفاقاتي رخ مي

ا بر اساس فرق است بين كسي كه برنامه ر. گيرد بخش بزرگي را از دولت مي
اي را  كند با كسي كه برنامهاطالعاتي كه خودش در اختيار دارد تدوين مي

دوم آن كه تدوين برنامه توسط مجلس، . نويسد بر اساس اطالعات فرد ديگر مي
ما . محدود كردن عملكرد دولت و ايجاد امكان فرافكني توسط دولت است

ه برنامه هيچ تمايلي از آيد نسبت ب نمونه هايي داريم كه دولت روي كار مي
در مقام بازخواست استدالل دولت آن خواهد بود كه . دهدخود نشان نمي
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به . گيردمجلس برنامه را تصويب كرده و به اين ترتيب فرافكني صورت مي
اين عبارات . عالوه قانون اساسي گفته رئيس جمهور بايد مدير و مدبر باشد

بايد بتواند بر اساس قوانين موجود و در  معنايي تقريباً مشخص دارد؛ يعني دولت
محدوده زماني معين، بهترين شيوه سياسي و اجتماعي و اداري را در كشور پياده 

كند و به رئيس  اين برنامه كه مجلس تهيه كرده دولت را محدود مي. كند
گويد بايد اينطوري عمل كني و اين با مديريت و تدبير جمهور مدير و مدبر مي

تواند ميسوم، اخالل در نظام قوانين عادي كشور . ور منافات داردرئيس جمه
اتفاق افتاده است؛ مثالً درباره برگزاري مناقصات موضوع  رخ دهد كه بارها نيز

قانون مناقصات، قانون برنامه پنجم ماده يا موادي از اين قانون را يا اصالح 
طريق قانون برنامه ورود گذار از  دائمي كرده و يا اصالح موقت؛ به واقع قانون

كرده و آن نقيصه را برطرف كرده كه چنين اقداماتي نظام قانوني كشور را 
  .كنددچار تنش و اختالل مي

علي االصول در ادبيات تطبيقي موضوع قوانين برنامه مورد دفاع واقع 
اي از قانون برنامه دفاع  هاي تطبيقي به ندرت نويسنده يعني در نوشته. شود نمي
شود و البته اين چيزي از  معموالً از سند برنامه مصوب دولت بحث مي. كندمي

نبايد پنداشت كه اگر قانون برنامه وجود نداشته . كند هاي مجلس كم نمي ارزش
مجلس همواره ابزارهاي . دهد باشد مجلس ابزار كنترلي خودش را از دست مي

اح ضال بپرسد و استيتواند همواره سئو نظارتي سياسي را دارد و به خصوص مي
اينها ابزارهاي نظارت سياسي هستند كه فراتر از ابزارهاي نظارتي قانوني . كند

اگر اين نتيجه حاصل شود كه ارائه برنامه توسط قوه مجريه مناسبتر . قرار دارند
توان اين نتيجه را به حقوق ايران نيز تسري داد و اظهار داشت كه در  است، نمي

به نظر . د برنامه ارائه كند و موضوع به مجلس ارتباطي نداردايران هم دولت باي
در خصوص . رسد اقدامي كه اخيرا صورت گرفته، قانوني و صحيح استمي

كه اساتيد به ) وضعيت حقوقي قوانين برنامه يا برنامه(بحث حقوقي مساله 
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ر تفصيل به آن اشاره فرمودند، الزم به ذكر است كه دو حوزه را بايد از يكديگ
نخست حوزه حقوق اساسي و قانون اساسي كشور و دوم حوزه : تفكيك نمود

ترين اصل ناظر به  مهم( 138در قانون اساسي دو اصل . قوانين عادي كشور
ناظر به  126همانطور كه بيان شد اصل . قابل استناد است 134و اصل ) موضوع

اليحه  كه مطابق آن 52بودجه است و همچنين اصل متناظر آن يعني اصل 
اصل محكمي است كه به برنامه دولت  134ولي اصل . بودجه بايد ارائه شود
هيچ يك از اصول قانون اساسي نسبت به قانون برنامه هيچ . اشاره و تأكيد دارد

برنامه دولت هم برنامه اي است كه رئيس جمهور با همكاري . اي ندارد اشاره
نون گذار عادي اشاره كند و مشخص است كه چه قا. كند وزرا آن را تدوين مي

محاسني هم . چه نكند، قوه مجريه با همكاري وزرا برنامه را تدوين خواهد كرد
توان حسن اضافه تري را نيز برشمرد؛ به اين براي اين موضوع ذكر شد كه مي

تواند عليه برنامه دولت صورت كه مثالً در دولت كلمبيا يك شهروند عادي مي
ند؛ زيرا آن برنامه مصوب دولت است و اين از حيث ها شكايت ك در دادگاه

تواند از اين حيث قانون اساسي مي 134اصل . عدالت اداري نكته مثبتي است
اي وجود داشته باشد تحت عنوان برنامه  ه باشد كه الزم است برنامهمتقاعد كنند

تواند ناظر به رهبري  تواند ناظر به قوه قضاييه باشد، نمي دولت؛ اين برنامه نمي
نهادهايي كه زير مجموعه رهبري هستند، باشد؛ چون عنوان آن برنامه دولت 

  .است و داخل در برنامه دولت است
توان در مقابل قوانين عادي مثل آئين نامه ن را نميبا اين وجود اين قانو

- در نتيجه هر چند مي. داخلي مجلس شوراي اسالمي و قوانين برنامه علم كرد

- توان در عالم نظري معتقد به ارائه برنامه از جانب دولت بود و حتي هرچند مي

حال حاضر توان بر اين باور بود كه قانون اساسي نيز اين امر را پذيرفته، ولي در 
توان به آن عمل نمود؛ چرا كه قانون برنامه و بودجه از قانون برنامه سخن  نمي

به ميان آورده و آئين نامه داخلي مجلس نيز صراحتاً از اليحه برنامه سخن گفته 
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در نهايت به نظر . نه از اليحه احكام ضروري و نه از اليحه احكام دائمي
احكام ضروري مغاير با قوانين عادي است و رسد اقدام دولت در ارائه اليحه  مي

  .با قانون اساسي مغايرتي ندارد
  

  ارزيابي شئون اجرايي و تقنيني در تعريف برنامه . 2-4
از برنامه شده است و بررسي  1تعريفي كه در ماده  :آقاي دكتر فالح زاده

ناظر به  مندرج در قانون برنامه فقط بايد» برنامه جامع«دهد كه اين ماده نشان مي
بودجه باشد؛ يعني اگر برنامه جامع سخن از هدف ها و سياست هاي اقتصادي 
به ميان آورده، مراد همين منابع مالي و اعتبارات جاري دولت و شركت هاي 
دولتي است كه همه اين موارد مربوط به بودجه است؛ از جمله پيش بيني 

حاضر تحت عنوان  چه در حالنكته ديگر آن كه آن. كاركرد اليحه بودجه
قانون برنامه متضمن . شود، چيزي فراتر از اين است قانون برنامه تصويب مي

اين موارد نبايد . است... بحث سياست خارجي، اهداف دفاعي، بخش قضايي و 
مطابق تعريفي كه از برنامه در قانون برنامه و بودجه . در قانون برنامه ذكر شود

پيش بيني يك چارچوب كلي و اقتصادي  هاي بيان شده، سياست 1351مصوب 
ترديدي . پنج ساله است كه دولت بودجه سنواتي را در اين قالب تهيه كند

اگر قانون برنامه بر اساس . اي نياز به تصويب مجلس داردنيست كه چنين برنامه
چنين تعريف و برداشتي باشد، تصويب مجلس ضروري است؛ ولي برخي از 

ه مانند سنوات قبل ذكر گرديده و به منظور تصويب مواردي كه در قانون برنام
به مجلس شوراي اسالمي ارسال شده است، در حيطه اختيارات دولت قرار 

نياز به تصويب  138اي مقرر در اصل نامهبه عنوان نمونه مصاديق آئين. دارد
در شرايط موجود يك بازنگري مفهومي در مورد قانون برنامه . مجلس ندارد
ضمن اين بازنگري بايد مشخص شود كه اساساً مفهوم برنامه . ضرورت دارد

چيست؟ بايد بررسي شود كه چه بخشي از آن شأن تقنيني دارد و چه قسمتي از 
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در بسياري از موارد مسأله صرفاً جنبه اجرايي داشته و . آن شأن اجرايي دارد
  .تصويب مجلس ضرورتي نخواهد داشت

  
  خلي دولتقانون برنامه يا برنامه دا. 2-5

آيد، مراد آن وقتي از قانون برنامه سخن به ميان مي :1آقاي دكتر لطفي
. است كه آن برنامه از مجراي شوراي نگهبان گذشته و تصويب هم شده است

به واقع شوراي نگهبان ضمن بررسي و تصويب آن، يك تفسير ضمني از اصول 
- اين تفسير را چگونه مياي با چنين سابقه. قانون اساسي نيز به عمل آورده است

بسي جاي تعجب است كه دولت قبلي و دولت فعلي به دنبال ! توان تقليل داد؟
در اصول متعدد قانون اساسي به صراحت بر نقش . تغيير واضحات بوده و هستند

حتي در خصوص برنامه دولت در حين معرفي وزرا . مجلس تأكيد شده است
-وقتي از قانون برنامه صحبت مي. به مجلس نيز نقش مجلس قابل احراز است

اي كه امروز در نظام حقوقي  قانون برنامه. شود، الزم است منظور مشخص شود
كشور شناخته شده، همان قانون برنامه اي است كه همواره از مجراي مجلس و 

خواهند آن را به برنامه داخلي دولت اگر برخي مي. گذشته استتصويب مي
ولي وقتي سخن از قانون برنامه است، . يگري استتبديل كنند، آن مسأله د

قانون تكليف را براي رئيس . رئيس جمهور نميتواند مفهوم آن را تغيير دهد
  .ها مشخص كرده است جمهور و ساير دستگاه

  
  برنامه در ادبيات حقوقي. 2-6

مساله ادبيات قانون در كشور در عمل، در رفتار  :آقاي دكتر كريميان
در . ر رفتار نمايندگان مجلس مستلزم روش شناسي استدولت مردان و د

. ادبيات قانوني معناي لغوي مدنظر نيست، بلكه معناي اصطالحي مد نظر است
                                                           

 .الملل دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريمدير گروه حقوق عمومي و بين .١
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گويد مسئول امور  اگر قانون مي. فهمد معناي اصطالحي را فقط متخصص مي
كند گونه برداشت ميبرنامه و بودجه رئيس جمهور است، شخص متخصص اين

را بدون مالحظه  textتوان اين  نمي. contextاست در يك  textكه اين يك 
به عالوه قانون اساسي فقط يك اصل . در نظر گرفت و معنا نمود contextآن 

گويد برنامه، آن را بايد در  اگر قانون مي. ندارد، اصول مختلف و متنوع دارد
لغوي اثر در نظر گرفت، نه صرفاً معني » من حيث المجموع«كشور  حقوقينظم 
  .را

  



  
  
  



  
 بررسي مواد اليحه : بخش دوم نشست.3

در بخش دوم نشست موادي از بخش حقوقي اليحه برنامه ششم مورد 
  .مداقّه اساتيد محترم قرار گرفت

  
  جذب ساالنه قضات. 3-1

تواند مي) دادگستري جمهوري اسالمي ايران( قضائيهقوه « :1بند  28ماده 
دي مصوب خود ساالنه حداكثر پانصد قاضي هاي بال تصبراي تصويب پست

جديد در سقف اعتبارات مصوب از طريق آگهي استخدامي و در فضاي رقابتي 
  .»جذب نمايد

برخي معتقدند تعداد قاضي در قوه قضائيه كافي  :آقاي دكتر فالح زاده
البته در اين زمينه . است، لكن توزيع جغرافيايي به درستي صورت نگرفته است

  .تلفي وجود داردنظرات مخ

نيروي  3000قاضي و  1500پيشنهاد اوليه ما جذب  :آقاي رخشنده رو
چرا كه در كنار هر قاضي وجود تعدادي كارمند اداري هم ضروري . اداري بود

عالوه بر قاضي، بايگان، منشي و مسئول دفتر هم الزم است تا امور شعبه . است
يحه به اينجا رسيد كه كارمند جذب فرايند تدوين ال. جريان يافته و اداره شود

اين در . قاضي وجود دارد 500نشود و براي جذب قاضي هم صرفاً تأمين بودجه 
لذا . شوندنفر قاضي بازنشسته مي 250حالي است كه در دستگاه قضايي ساالنه 

در حال حاضر . رقم مشخص شده در اليحه نهايتاً كفاف بازنشسته ها را بدهد
اين نوسان در . است 12000تا  10000خدمت چيزي بين آمار قضات در حال 

اي عده. آمار ناشي از آن است كه تعدادي از قضات نماينده مجلس هستند
اين گروه از قضات . ديگر مستشار ديوان محاسبات و نيروهاي ستادي هستند

را مطلوب ... گيرند و حقوق نمايندگي و  كماكان حقوقشان را از قوه قضائيه مي
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ميليون پرونده در دستگاه قضايي  15اين در حالي است كه ساالنه . ننددانمي
مشخص است كه سهم هر قاضي ساالنه چند پرونده است و رقم . شودمطرح مي

  .مندرج در اليحه به هيچ وجه پاسخگو نيست
در ، دولت رسد با كاهش تعداد قاضي به نظر مي :آقاي دكتر فالح زاده

به منظور تحقق «گويد  اليحه بر خالف صدر ماده عمل نموده كه مي تدوين
تكليف دولت در تحقق عدالت قضايي و حق دادخواهي . »عدالت قضايي

شهروندان تكليف به وسيله نيست كه عدم اجراي آن با كمبود منابع مالي قابل 
كافي را توجيه باشد، بلكه تعهد به نتيجه است كه دولت بايد منابع مالي 

از سوي ديگر كاهش ميزان جذب قاضي موجب اطاله دادرسي . تخصيص دهد
  .كند شده و اين مسأله، عدالت قضايي را مخدوش مي

حسب بررسي صورت گرفته اوالً جذب قضات در  :آقاي دكتر پورسيد
برنامه پنجم به لحاظ كاهش فرايند مدت رسيدگي موفق بوده است؛ يعني با 

ها استانداردهاي رسيدگي در سطح  ر در غالب استانسياست جذب مورد نظ
در اين زمينه دو نكته را . استانداردهاي متعارف اتحاديه اروپا پيش رفته است

جذب قاضي بدون كارمند مورد نياز مشكل قوه قضائيه . 1: بايد مد نظر قرار داد
جذب . 2را حل نخواهد كرد؛ يعني قاضي بدون نيروي پشتيبان معني ندارد؛ 

مقرر در اليحه به معناي حفظ وضعيت موجود است، حال آن كه عنوان برنامه 
به نظر اينجانب در كنار . توسعه است و الزم است شرايط موجود را بهبود بخشد

تحول نيروي انساني، برنامه توسعه نيازمند يك برنامه تحول در دستگاه قضايي 
چيزي كه . ازي صورت گيردالزم است فرايندها تغيير يافته و استانداردس. است

  .در اليحه مغفول مانده همين تحول بزرگ در قوه قضائيه است
وقتي قوه . گيرد همه اين تحول ها از بودجه نشأت مي :آقاي رخشنده رو

  .قضائيه بودجه الزم در اختيار نداشته باشد، چه تحولي ميخواهد صورت بگيرد
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بودجه فرهنگي يكي در خصوص : سوال يكي از دانشجويان حاضر در جلسه
ميليارد  511از نهادهاي وابسته به يكي از نيروهاي مسلح در جداول برنامه ساالنه 

شود، در صورتي كه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد تومان اختصاص داده مي
هاي  آيا دولت و مجلسي كه براي يكي از طرح. ميليارد تومان است 368اسالمي 

تواند براي جذب ودجه اختصاص دهد، ميميليارد تومان ب 511فرهنگي اش 
ترين ركن ايجاد عدالت در جامعه است، كمبود بودجه  قاضي مملكت كه مهم
رسد اين موضوع ناشي از ضعف قوه قضاييه در قانع داشته باشد؟ به نظر مي

گري قوه قضاييه در مجلس كردن نمايندگان مجلس يا به اصطالح قدرت البي
  . است

ماينده ميتواند چه كاري انجام دهد؟ يكي از اصول ن: آقاي رخشنده رو
توان از نماينده نمي. ها برابر باشدبودجه اين است كه درآمدها بايد با هزينه

در اين صورت نماينده يا . خواست كه هزينه دستگاه متبوع من را افزايش بدهد
پرسد از بودجه چه دستگاهي كسر شود و يا ميخواهان معرفي يك درآمد مي

هاي قوه  راهكار ديگر اين است كه تعرفه. نموده و به اين دستگاه اضافه كنم
تومان افزايش  1000تومان به  500مثال دادخواست را از . قضاييه افزايش يابد

ها  وصل كردن بودجه به تعرفه. دهيم و از اين طريق منبع درآمد ايجاد كنيم
راهكار منطقي صرفاً . دكنخيانت است و كمبود بودجه را بر مردم تحميل مي

در شرايط فعلي بايد به . بحث بودجه بسيار حساس است. ايجاد منابع جديد است
  .همين پانصد قاضي هم راضي بود

  .درصد ارتقاء داده است 5درصد به  5/1قوه قضائيه تعرفه ها را از  :دانشجو
ها را افزايش نداده، مجلس شوراي قوه قضائيه تعرفه  :آقاي رخشنده رو

  .اسالمي مبادرت به اين امر نموده است
  .صدور بخشنامه از جانب رييس قوه قضائيه صورت گرفته بود :دانشجو
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بخشنامه بر اساس قانون مصوب مجلس صادر گرديده  :آقاي رخشنده رو
  .بود

قانون وصول هم مورد ديگري است كه جرايم نقدي را از  3ماده  :دانشجو
  .مان افزايش داده استميليون تو 60ميليون تومان به  1

مگر رئيس قوه . اين مورد هم منتسب به مجلس است :آقاي رخشنده رو
تواند دريافت وجه كند؟ دريافت هر گونه وجهي از مردم نيازمند قضائيه مي

در اين مورد نيز رئيس قوه قضائيه عين آن چه را قانون بوده . مجوز مجلس است
صورت نبود بخشنامه قانون به سهولت چرا كه در . در بخشنامه خود آورده است

  . شداجرا نمي
درصد درآمدهاي  100آيا ! جناب آقاي رخشنده رو :آقاي دكتر پورسيد

  قوه قضائيه متعلق به خود قوه قضائيه است؟
  .خير، بخشي از آن متعلق به دولت است :آقاي رخشنده رو

عدي نظر به كمبود وقت مناسب است به مواد ب :آقاي دكتر فالح زاده
  .بپردازيم

  
  تأمين هزينه خدمات مشاوره از جانب سازمان بهزيستي. 3-2

سازمان بهزيستي كشور مكلف در راستاي تحكيم نهاد «: 1بند  28ماده 
خانواده نسبت به تأمين هزينه خدمات مشاوره براي افراد فاقد تمكن مالي كه در 

به آن سازمان  اجراي قانون توسط مقام قضايي صالحيتدار براي رفع اختالف
  .»شوند، اقدام الزم به عمل آوردبراي مشاوره خانواده معرفي مي

چرا اين تكليف صرفاً بر عهده سازمان بهزيستي  :آقاي دكتر پورسيد
  .گذاشته شده است؟ اين ماده خيلي جزئي نگرانه تدوين شده است
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  ها به خارج از شهرهاانتقال زندان. 3-3
هاي كلي برنامه ششم موضوع ي اجراي سياستدر راستا« :3بند  28ماده 

ها و اقدامات ها، سازمان زندانها و بازداشتگاهبهبود بخشيدن به وضعيت زندان
تأميني و تربيتي كشور مكلف است اقدامات الزم براي تسريع در انتقال بيست 
زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كالنشهرها به خارج از شهرها را از طرق 

  .»: ...انجام دهد زير
براي انتقال زندان به خارج از زندان ابتدا الزم است  :آقاي رخشنده رو

هاي فعلي چگونه به فروش برسد، خود معضلي اين كه زندان. زندان ساخته شود
زندان بدنام است و هر كسي حاضر به خريد آن نيست، مگر زندان اوين . است

وضوع تأمين نيروي انساني زندان در م. كه در منطقه خوبي از شهر قرار دارد
مثالً زندانباني كه ساكن تهران است بايد . مكان جديد مشكل ديگري است

هاي سازماني لذا بحث احداث خانه. محل كارش به خارج از تهران انتقال يابد
  .شودهاي جديد مطرح ميدر نزديكي زندان

ها استفاده در اولويت استفاده از مكان زندان :آقاي دكتر فالح زاده
برداري توانند از اين اماكن بهرهها ميراستاي خدمات عمومي است و شهرداري

تواند ايجاد فضاي آموزشي باشد و استفاده ديگر مكان زندان مي. نمايند
ها اين اماكن را اً شهرداريعضبولي . ها اقدام به خريداري آن نماينددانشگاه

. نمايند مي... و  تجاريي تبديل به فضاي خريداري نموده و ضمن تغيير كاربر
نبايد فروش به . خواهد كه مكان ديگري تهيه نمايد ولي قوه قضاييه ما به ازاء مي

ممكن است ايجاد فضاي آموزشي مناسب تر . ها تنها راهكار باشدشهرداري
باشد و تلقي عمومي اين باشد كه در جمهوري اسالمي ايران زندان تبديل به 

به فروش : به عالوه اين بند از حيث ديگري نيز ايراد دارد. است دانشگاه شده
اموال دولتي از طريق مذاكره اشاره نموده؛ درحالي كه فروش اموال دولتي بايد 
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رعايت كه  عالوه اينباين موضوع مفسده انگيز است . از طريق مزايده باشد
  .نشده استيز در نظر گرفته نسال مالي محدويت 

  
  ت كيفري و آمار زندانيانسياست كاهش جمعي. 3-4

در اجراي سياست كاهش جمعيت كيفري و كاهش ساالنه « :4بند  28ماده 
ها و اقدامات تأميني و تربيتي حداقل ده درصد از آمار زندانيان، سازمان زندان

مكلف است ضمن آگاهي مقامات قضايي از وضعيت آمار زندانيان و فضاي 
ا به صورت برخط و با رعايت جهات آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان ر

قضات با لحاظ ظرفيت . امنيتي در اختيار مقامات قضايي صالحيتدار قرار دهد
اعالم شده و تناسب قرار تأمين از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا 

هاي جديد كيفري احكام حبس جز در موارد ضروري خودداري و از تأسيس
هاي مشروط و مجازات، تعويق صدور حكم، آزاديمانند تعليق تعقيب يا 

دادسراي انتظامي قضات بر . هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمودمجازات
  .». ...كندحسن اجراي اين بند نظارت مي

به كاهش جمعيت كيفري اشاره دارد كه در راستاي  :آقاي دكتر پور سيد
درصدي آمار  اجراي سياست تنظيم جمعيت كيفري و كاهش حداقل ده

اول آن كه زندان را مثل : به اين بند نقدهايي وارد است. زندانيان است
پاركينگ فرض كرده و دوم آن كه در بسياري موارد قاضي مكلف است به 
صدور قرار بازداشت؛ در چنين شرايطي بايد اول نگاه كند كه آيا زندان 

  گنجايش دارد يا نه؟
آل وارونه شده و در واقع قاضي هيعني نظام ايد :آقاي دكتر كريميان

  .مجبور است تابع شرايط زندان باشد
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اين كاهش ساليانه به آن معنا است كه در سال پنجم  :آقاي دكتر پورسيد
رسد اين بند ايراد  به نظر مي. بايد پنجاه درصد از آمار زندانيان كم شده باشد

  .اساسي دارد
ت را با استفاده از اهرم اي قضااين بند به گونه :آقاي دكتر كريميان

نمايد، تهديد كرده دادسراي انتظامي قضات و نظارتي كه بر اجراي موضوع مي
  . است

ها داريم، در حالي كه  نياز به افزايش ظرفيت زندان :آقاي رخشنده رو
در نتيجه چاره اي نيست جز آن كه از جمعيت . منابع مالي الزم موجود نيست

  .ظرفيتي زندان بكاهيم
به منظور نيل به اين مقصود ابتدا نياز به اصالح  :دكتر كريميان آقاي

به عنوان نمونه پيش از انقالب به موجب يكي از قوانين، در . قوانين داريم
خصوص تصرف عدواني حداكثر تا يك ماه امكان شكايت در دادسرا وجود 

د گوين در مرحله بعد قانوني تصويب شد كه معموالً در دادسراها مي. داشت
  .ناسخ قانون قبلي است

در كنار اين موضوع الزم است حبس زدايي نيز  :آقاي دكتر فالح زاده
  .پيگيري شود

متاسفانه در حقوق كيفري موجود كوچك ترين فعلي  :آقاي رخشنده رو
  .جرم انگاري شده است

  
واگذاري وظايف سازمان پزشكي قانوني به اشخاص واجد . 3-5

  صالحيت
تواند خدمات پزشكي قانوني و زمان پزشكي قانوني ميسا« :6بند  28ماده 

قانون تشكيل سازمان را با اعمال نظارت به  1بخشي از وظايف مذكور در ماده 
  .». ...اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد
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نكته مثبتي در اين بند هست، با اين وجود نبايد  :آقاي دكتر پور سيد
يعني اين وظيفه را به . كردقانوني واگذار ميموضوع را فقط به پزشكي 

  .توانست واگذار كندهاي ديگر نيز ميدستگاه
چون نظرات پزشكي قانوني در پرونده خيلي  :آقاي دكتر فالح زاده

  . دارداثرگذار است و احتماالً موضوع جنبه حاكميتي نيز 
  .شود مشابه كارشناسان رسمي مي: آقاي دكتر پورسيد

اصل موضوع مناسب است؛ لكن آيين نامه بايد  :آقاي دكتر فالح زاده
  دقيقاً اين موارد را مشخص كند و اينكه چرا بايد صرفاً در پزشكي قانوني باشد؟

  
  كاهش عناوين مجرمانه. 3-6

دولت مكلف است به منظور كاهش عناوين مجرمانه، « :7بند  28ماده 
تعيين عناوين تخلف و آئين «لفات، اليحه تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخ

را پس از تأييد عناوين مجرمانه مزبور توسط رئيس قوه قضائيه، » رسيدگي به آن
جهت الحاق به وظايف سازمان تعزيرات حكومتي، حداكثر ظرف سال اول 

  . »برنامه به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
ون هست كه تخلف برخي عناوين مجرمانه در قان :آقاي رخشنده رو

اي كه مثالً در به گونه. شود و بايد اين موارد را تصحيح كرد محسوب مي
  .سازمان تعزيرات رسيدگي شود

  .اين موارد نياز به تصويب قانون دارد: آقاي دكتر پورسيد
بايد در خصوص تأسيس دادگاه هاي اداري  :آقاي دكتر فالح زاده

چرا . ظام حقوقي كشور همين استهاي نيكي از ضعف. اي تدوين شوداليحه
  در سازمان تعزيرات رسيدگي شود؟

صدور راي در محاكم سازمان تعزيرات نيازمند رعايت  :آقاي رخشنده رو
  ... .قانون آيين دادرسي نيست؛ از جمله مقررات ابالغ و 
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هاي خاص اداري به موضوع  مناسب است دادگاه :آقاي دكتر فالح زاده
  .  رسيدگي كنند

  
هاي اجرايي و ماندگاري در خدمات مشاوران دستگاه .3-7

  هاي تخصصي حقوقي سمت
به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در « :8بند  28ماده 
ريزي حقوقي، اداري و ريزي، برنامههاي اجرايي به ويژه در زمينه بودجهدستگاه

انتظامي و  بندي، رسيدگي-استخدامي، نظام تشخيص صالحيت شامل رتبه
تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد سازمان و 

  .»رسدمعاونت حقوقي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي
شده و محدود به  اي سبب انحصار اين بند به گونه :آقاي دكتر فالح زاده

  .شود اي معين ميعده
  

المال و حقوق و اموال از بيتدر جهت حفاظت بهينه « :9بند  28ماده 
دولت، دستورالعمل مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري 

هاي اجرايي از جمله در هاي تخصصي حقوقي در دستگاهشاغالن در پست
العاده حمايت قضايي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس جمهور و مورد فوق

  .»شدوزير دادگستري و رئيس سازمان ابالغ خواهد 
  .دارد ياين بند نياز به اصالح ويرايش :آقاي دكتر فالح زاده
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  بنديجمع

يكي جنبة اجرايي موضوع از جمله : و تصويب اليحه بودجه داراي دوجنبه استتدوين 
هاي موجود كشور و ديگري جنبة نظارتي موضوع يعني نظارت  درك واقعيتها و ضرورت

ص و تأييد برنامة مجريان از جانب كساني كه عمومي بر تخصيص درآمدها براي موارد مشخ
در نتيجه موضوع مورد نظر دو شأن . اند توسط عموم مردم براي اين جايگاه تعيين گرديده

قرار ) دولت به معناي خاص(شأن اجرايي كه شايسته است در اختيار قوه مجريه : مختلف دارد
  .يب نمايندگان مردم بگذردگيرد و شأن تقنيني و نظارتي كه زيبنده است از مجراي تصو

شود كه اليحه مزبور با ساير  اين طور مستفاد مي» قانون برنامه«از رويه موجود و عبارت 
با اين . لوايح قانوني تفاوتي نداشته و موكول به طي مراحل مقرر در دستگاه قانونگذاري است

من معرّفي كابينه وجود ضرورت ارائه برنامه از جانب دولت، از جمله آن كه رئيس جمهور ض
مكلّف به ارائه برنامه دولت نيز هست، در كنار اين واقعيت كه مسائلي مانند بودجه نويسي و 
برنامه ريزي اموري تخصصي و كارشناسي شده بوده و مجلس ابزارها و امكانات الزم جهت 

ار ندارد، ها و آمار و اطّالعات موجود را در اختي پرداختن به موضوع و مشاهدة عيني واقعيت
منجر به آن خواهد شد كه حداقل تدوين اليحه از سوي دولت صورت گرفته و در مواردي 
كه موضوع جنبة كارشناسي داشته و صبغة نظارتي يا سياسي موضوع غالب نيست، نظر دولت 

  .توسط دستگاه قانونگذاري نيز محترم شمرده شود
و قوه مقنّنه و مجرّيه در خصوص شود به منظور كاستن از اختالفات ميان د پيشنهاد مي

به قواي عمومي كشور باشد، در تدوين لوايح برنامه و تواند مبتال موضوع كه هر ساله مي
بودجه نيز از تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دعوت به عمل آيد تا از جانب قوه 

كميته «ه و با تأسيس شود، حضور به هم رساند مقنّنه در جلساتي كه به اين منظور تشكيل مي
هاي اين قوا به يكديگر  با حضور اعضايي از مجلس و دولت ديدگاه» مشترك تدوين برنامه

  .نزديك گرديده و مكمل يكديگر واقع گردند
  


