
10.22106/JLJ.2020.59728.1318(:DOI شناسۀ دیجیتال ) 
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 دٔهیچک

  در پی نیل به نظام حقوقی و و  های مطرح در ادبیات حقوقی  ترین گفتماندادرسی منصفانه از مهم
آزادی و  حقوق  که  است  مطلوبی  حفظ  قضایی  ممکن  وجه  بهترین  در  را  اشخاص  د.  کنهای 

تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار باید  های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و  دادرسی 
بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب    تأکیدبه موضوع مزبور با  ،  گیرند. پژوهش حاضر 

  های تحقیق نشانتحلیلی پرداخته است. یافتهیعمومی این دیوان با رویکردی توصیف  تهیئ  1393
مزبور دارای نقایص و    ۀنامآیین،  عمومی دیوان محاسبات  هیئت  دهد عالوه بر فقدان صالحیتمی 

که  مغفول مانده است  است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان    هاییکاستی
اقدام تقنینی  اهمیت    ، مستشاری منجر شود و این امر  هایهیئت  د به تضییع حقوق متهمان درتوانمی 

 . سازد مجلس شورای اسالمی را در این زمینه خاطرنشان می
دادرسی  ، آیین رسیدگی، های مستشاریهیئت  ، دیوان محاسبات ،  منصفانه دادرسی  :واژگان کلیدی 

اداری 
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ٔمقدمه
، دولت است که در آن  ۀسالسند مالی یک  ، بودجه است. بودجه  ندمهم، س  یکی از  اسناد دولتی

شود. نظر به اهمیت موضوع بودجه در حقوق معین و مشخص می  ،تفکیکبهها و درآمدها  هزینه
در ، این سند ۀدست اندرکاران تهی عنوانبهمجریه  ۀنهادهای مقرر در قو  ۀاستفاد عمومی و امکان سوء

شوند.  مجریه برای نظارت بر این سند مالی طراحی می  ۀرج از قو خا حقوق اساسی کشورها مراجعی  
مقننه متشکل از اعضایی است که مستقیمًا توسط مردم انتخاب    ۀرسد با توجه به اینکه قوبه نظر می

،  بهترین مرجع رسیدگی به امور مربوط به بودجه،  آیندعموم به حساب می  ۀ اراد  ۀشوند و لذا نمایندمی 
دیوان محاسبات است که    ، ننه خواهد بود. در حقوق اساسی کشور ما چنین مرجعیمق  ۀنهادی در قو

  54قانون اساسی به بحث مالیات و دیوان محاسبات اختصاص یافته است. اصل    55تا    51اصول  
می  بیان  اسالمیکند:  چنین  شورای  مجلس  نظر  زیر  مستقیماً  کشور  محاسبات  باشد.  می  »دیوان 

بالفاصله در    «.قانون تعیین خواهد شد  موجببهها  آن در تهران و مراکز استانامور  سازمان و اداره  
های  شرکت،  مؤسسات،  ها های وزارتخانهحساب  ۀ »دیوان محاسبات به کلیآید:  چنین می  55اصل  

استفاده مینحوبههایی که  دولتی و سایر دستگاه از بودجه کل کشور  انحاء  از  ترتیبی که  ی  به  کنند 
ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده نماید که هیچ هزینهدارد رسیدگی یا حسابرسی میمی  مقرر  قانون

حساب محاسبات  دیوان  باشد.  رسیده  مصرف  به  خود  محل  در  وجهی  هر  مدارک و  و  اسناد  و  ها 
هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس    ۀآوری و گزارش تفریغ بودجمربوطه را برابر قانون جمع 

 « .نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شودسالمی تسلیم میرای اشو
به   رسیدگی  برای  محاسبات(  دیوان  )قانون  عادی  قانون  در  که  مراجعی  از  یکی  راستا  این  در 

توان آن را از مراجع شبه قضایی به شمار  های مستشاری است که میهیئت  ، شده  بینیپیشتخلفات  
، های مستشاری« به بیان وظایفهیئت  کار  ۀان محاسبات با عنوان »نحون دیوآورد. فصل چهارم قانو
کلی نبود  ،  های مقرر برای این مرجع پرداخته است. با تأمل در مواد این قانوناختیارات و صالحیت

آیین دادرسی جامع عمومی دیوان محاسبات در یک   هیئت  ، مشخص است. در همین راستا   ، یک 
تاریخ  دستور در  کرده  10/9/1393العمل  ابالغ  را  دیوان  دادسرای  و  دیوان  رسیدگی  که    است  آیین 

رسیدگی نهادهای شبه قضایی نیز باید از اصول دادرسی    ، از سوی دیگر  .مالک کار قرار خواهد گرفت
پیروی   امر هم در موازین  چراکه    ؛ ندکنمنصفانه  قانون  شده  تأیید    ری حقوق بشلالملبین این  و هم 

دادرسی منصفانه را مورد توجه قرار داده   ، ایران در اصول متعدد خویشاساسی جمهوری اسالمی  
این است که این ،  یی به آن خواهد بودگوپاسخپرسشی که این پژوهش در پی  ،  است. بر این اساس 

تا چه حد  ،  باشدن رسیدگی دیوان می به تصویب رسیده و ناظر به آیی  1393دستورالعمل که در سال  
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،  هاقرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد خأل  مدنظرمنصفانه را  قواعد و اصول دادرسی  
  گیر و تصمیم  گذارقانونی آیین رسیدگی دیوان محاسبات تبیین گردد تا نهادهای  هانقایص و کاستی

بهره  آن  کننداز  پژوهش حاضر  برداری  در  تحقیق  روش  منابع  .  از  استفاده  با  و  تحلیلی  و  توصیفی 
کت از  اعم  و  ،  بحقوقی  ترتیب  ویژه بهمقاالت  بدین  بود.  خواهد  مربوط  بررسی  ،  قوانین  از  پس 

آیین رسیدگی دیوان  ،  ایران  ۀاختصاری مفهوم دادرسی عادالنه و نگاهی به این اصول در قوانین موضوع
 ی قرار خواهد گرفت.مورد واکاوی و بررس ، محاسبات از منظر این اصول

ٔدادرسیٔمنصفانه:ٔمفهومٔؤاصولٔ.۱
 واکاوی خواهد شد. اصول آن  ، مبحث حاضر پس از نگاهی به مفهوم دادرسی منصفانه در

ٔ.ٔمفهومٔدادرسیٔمنصفانه۱-۱
کردن« دادرسی در لغت به معنای »به داد کسی رسیدن« یا »به دادخواهی کسی رسیدگی   ۀواژ

که    ای از مقررات استمجموعه  ، دادرسی در اصطالح حقوقی  ۀ(. واژ 524:  1363/6،  است )معین
رود وضع و به کار میها  آن  های قضایی و مانندرسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست  منظوربه

(. منصفانه در لغت به معنای رفتاری برابر و مطابق با قواعد و  269:  1376/6،  لنگرودی )جعفری 
)عادالنه   معقول  آمده است )دهخدا حقوق  متناسب شرایط(  در  1127:  1374/12،  یا  اصطالح (. 
غیرجانبدارانه و  ،  عادالنه ، جانبداری و نفع شخصی،  خالی از تعصب،  طرفیحقوقی نیز به معنای بی

 (. 435: 9 /1376، لنگرودی یان طرفین اختالف است )جعفری برابری م
پیچیده آزادیتربا  و  حقوقی  مفاهیم  پیدایش  و  اجتماعی  روابط  با  هاشدن  و  انسان  اساسی  ی 

  ؛ توان به این بسنده کرد که قاضی شخصًا عادل باشدنمی  دیگر،  سازمان امروزیتشکیل دادگستری با  
(.  11:  1388،  ولی کافی نیست )فتحی  ؛الزم و قطعی است  شرط،  زیرا عدالت و درستکاری قاضی

دادرسی   فراینددادرسی عادالنه را به مجموعه معیارها و تضمیناتی که جهت رعایت حقوق طرفین در  
نزد  دعاوی  قابلبی،  مستقل،  دارصالحیتدادگاهی    انواع  و  قضایی    بینیپیشطرف  مکانیزم  در 

(. به  37:  1387،  فضائلی؛  89:  1388،  اند )رستمی و دیگرانتعریف نموده،  شده است  بینیپیش 
عادالنه  دادرسی  دیگر  هنگامی  ،  عبارت  قضاوتی  چنین  است.  قضاوت  در  شکلی  تحقق عدالت 

این  ، »حق« اعطا شود. به عبارت دیگر، آنچه سزاوار اوست ، ی دعواهااز طرف  هریک یابد که به  می 
  ۀ تواند با توسل به اقاممی  فرد ،  شدهقوق شناختهاز ح  هریک حق تضمینی است که در صورت نقض  

منصفانه دادرسی  از طریق  و  اعتراض  ،  دعوی  آن  متهمیا    هکرد به  نقض حقوق در صورت  به  شدن 
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عادالنه از سوی مقام صالح را در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته  انتظار رسیدگی  ،  جامعهیا    دیگری 
 (. 256: 1383، باشد )یاوری

ٔرسیٔمنصفانٔه.ٔاصولٔداد۱-۲
 .کرد رسیدگی بررسی    فرایند نهادی و اصول مربوط به    ۀتوان در دو دست اصول دادرسی منصفانه را می 

ٔاصولٔعمومیٔ)نهادی(ٔدادرسیٔمنصفانٔهٔ.۱-۲-۱
  ی نهاد  تیمشروع  نیتضم  یپ  در  که  هستند   یعام  اصول   منصفانه   یدادرس  یادنهیا    یعموم  اصول 

  در   که  کنندهی دگیرس  مرجع  یطرف یب  و  استقالل  و  یدادخواه  رینظ   ؛هستند  هایدگیرس  یساختار  و
 خواهیم کرد:  یبررس را  اصول  نیا لی ذ

ٔحقٔبرٔدادخواهیٔ.۱-۲-۱-۱
اقتضاء می  بتواندوجود حق دادخواهی  قانونی وی تضییع    کند که هر فردی  در زمانی که حق 

تساوی همگان در   اصل  ، به مرجعی صالح دسترسی داشته باشد. مبنای وجود چنین حقی  ، گردید
،  کند )عباسیبرابر قانون است که امکان دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و صالح را نیز فراهم می

ی حقوق المللبین میثاق    14  مادۀک  جهانی حقوق بشر و بند ی  ۀاعالمی   7و    10(. مواد  226:  1390
شود  می   دارد. این حق شامل دسترسی به مراجع اداری نیز  تأکیدمدنی و سیاسی بر این حق تصریح و  

 (.  239: 1389، )سیدفاطمی

ٔبودنٔمرجعٔرسیدگیطرفمستقلٔؤبیٔ.۱-۲-۱-۲
استق و شامل  است  اجرایی  و  کنترل سیاسی  و  نفوذ  از  مصونیت  معنای  به  دادگاه  استقالل  الل 

انتصاب و در مقام انجام وظیفه    ۀی و اعمال صالحیت و استقالل قاضی در مرحلساختار  لحاظبه
حسنی و  )غمامی  اشراقی؛  267:  1385،  است  و  ؛  180:  1387،  فضائلی؛  127:  1386،  طه 

داوری یا جانبداری از یک طرفی نیز به معنای عدم پیش(. بی54-53:  1370،  تمنیؤطباطبائی م
خا،  حزب ،  دعواطرف   قوم  یا  پیشگروه  از  فارغ  رسیدگی  و  است  دعواست  ص  موضوع  به  فرض 

دیگران  و  مقایس26:  1388،  قراچورلو؛  92:  1388،  )رستمی  از  بی  ۀ (.  و  توان  می  طرفی استقالل 
پیش خود  استقالل  که  گرفت  بینتیجه  بیشرط  البته  است.  تضمین  طرفی  استقالل  با  صرفًا  طرفی 

ب  ؛شودنمی :  1394،  زادهگردد )فالح طرفی نیز مفقود می بی،  قالله قطع و یقین با فقدان استلیکن 
المللی حقوق مدنی و سیاسی بر میثاق بین  14  مادۀجهانی حقوق بشر و    ۀاعالمی  10  مادۀ(.  250
 این حق صراحت دارند. تأمین
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ٔبودنٔدادگاهٔاصلٔقانونی.۱-۲-۱-3ٔ
دادگاه قانون تشکیل  جهت  ها  بودن  آن  که  از  است  توجیه  نگردد  قابل  متراکم  یکجا  در  قدرت 
دادگاه  139:  1391،  )هاشمی  تشکیل  حکمت  از  ،  قانون  موجببه(.  اشخاص  آزادی  که  آن است 

نتوانند بر اساس میل خود دادگاه تشکیل داده و با ها  آن  تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون باشد و
و سوء غرض  اشخا  ، استفادهاعمال  آزادی  و  خدشهحیثیت  را  دادگاهیا    ندکندار  ص  انحالل  ی  هابا 

 14 مادۀ(. بند اول 139: 1377، زادگانذنؤمردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند )م، قانونی
حقوق بشر    ۀبودن دادگاه تصریح دارد. کمیتی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قانونیالمللبینمیثاق  

نا  ، میثاق  نیز معتقد است دادگاه در این بند از از    قانون تشکیل شود   موجببه  دبای،  م و عنوانفارغ 
(Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to 

equality before courts and tribunals and to a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 

(2007.)) 

ٔهٔاتؤمجازٔأجرائٔماصلٔقانونیٔبودنٔٔ.۱-۲-۱-4
اساس   اصلبر  نمی  کسهیچ  ،این  دادرا  قرار  تعقیب  تحت  عملی  خاطر  به  آنکه  ،  توان  مگر 

یا جرم شناخته شده باشد  باشد قابل مجازات ، قانونی که در زمان وقوع آن عمل معتبر بوده موجببه
این اصل269:  1387،  )فضائلی  و سایر مراجع و  ،  (. کاربرد  به مراجع قضایی اختصاص نداشته 

(. 232:  1389،  ی نیز باید بر همین مبنا با افراد برخورد داشته باشند )سیدفاطمیهای ادارتگاهدس
ی حقوق مدنی و  المللبینمیثاق    15  مادۀ جهانی حقوق بشر و بند اول از    ۀاعالمی  11  مادۀبند دوم از  

 سیاسی بر این امر تصریح دارند.

ٔاصلٔبرائتٔ.۱-۲-۱-۵
گردد و  یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می  نعنوابهحقوقی  ی  هانظام  همۀاصل برائت در   

،  مغانجوییپیدا کرده است )محمدی  انعکاس صریح و قاطعانه  ای نیزی و منطقهالمللبیندر اسناد  
میثاق بر این حق    14  مادۀجهانی حقوق بشر و بند دوم    ۀاعالمی  11  مادۀ(. بند اول از  119:  1382

 دارند.   تأکیدتصریح و 

ٔبودنٔدادرسیعلنیٔاصل.۱-۲-۱-۶ٔ
دادرسی است و این   فرایندمردم در  ۀبه معنای امکان حضور و اطالع عامها بودن رسیدگی علنی 

باشد. البته این حق مطلق  می   دادرسی اعم از مراحل رسیدگی و صدور احکام  فرایند اصل ناظر بر کل  
دادگاه   ۀآن بر عهد تشخیص ضرورت ( و Synmonides, 2000: 85بلکه قابل تحدید است ) ؛نیست
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۲۷۲ٔ

ی  المللبینمیثاق  14 مادۀو بند اول  10 مادۀجهانی حقوق بشر در  ۀ(. اعالمیReid, 2004: 9است )
 اند.  حقوق مدنی و سیاسی این حق را مورد توجه قرار داده 

ٔحقٔدرخواستٔتجدیدنظرٔ.۱-۲-۱-۷
که سطح   ح استنده در دو سطرسیدگی قضایی به یک پرو تأمین، خواهیهدف از حق پژوهش 

دادگاه نزد  آن  واقععالی  یدوم  باشد    شودمی   تر  بدوی  دادگاه  عملکرد  در  حقیقی  بازنگری  باید  و 
این مؤید  ی حقوق مدنی و سیاسی  المللبینمیثاق    14  مادۀ(. بند پنجم از  257:  1389،  )فضائلی 

بلکه در این   ؛ها نیستلتاین حق منوط به خواست دو  حقوق بشر نیز  ۀحق است. طبق نظر کمیت
 ,Human Rights Committee)  توانند از آن تخطی نمایدها نمیمیثاق مقرر گردیده است و دولت

Communications No. 1095/2002, Gomaríz Valera v. Spain, para. 7.1  .) 

ٔمنعٔمحاکمهٔؤمجازاتٔمجددٔ.۱-۲-۱-8
مجازات  یا    محاکمه ،  از یک بار تعقیب  برای یک جرم بیش  کسهیچمقتضای عدالت آن است که  

)فضائلی قاعد307:  1389،  نشود  اعمال  مرحل  صرفاً ،  مزبور  ۀ(.  به  در    ۀمحدود  و  نبوده  مجازات 
دادرسی روند  مرحل،  سراسر  از  دارد ،  تعقیب  ۀاعم  جریان  مجازات  اعمال  و  اجرا  و  محکومیت 

ی حقوق مدنی و سیاسی بیانگر  لالمل بینمیثاق    14  مادۀ (. بند هفتم  49:  1383،  )میرمحمدصادقی
 است.  یادشدهحق 

ٔتساویٔامکاناتٔدفأعٔ.۱-۲-۱-9
حکایت از برابری طرفین دعوا در برخورداری از امکانات مساوی جهت دفاع از  ها  تساوی سالح 

،  قدرت عمومی یعنی دادستان است  ۀدر جایی که یک طرف آن نمایند  ویژه به خود دارد. این اصل  
 ، مانعی بر سر راه تحقق عدالت نگردد )رستمی و دیگران  ، شود عامل قدرت ی م  میت دارد و سبباه

یا برابری امکانات دفاع ناشی از حق ها  (. اصل تساوی سالح 237:  1389،  سیدفاطمی؛  93:  1388
مورخ رأی    و در  1959ژوئن3مورخ    ۀدفاع است و برای اولین بار توسط کمیسیون اروپایی در نظری 

:  1390،  به کار برده شده است )عباسی  روپایی حقوق بشر در دعوای لومیستردادگاه ا  1968وئنژ27
235). 
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ٔحقٔبرٔرسیدگیٔدرٔمهلتٔمعقؤلٔ.۱-۲-۱-۱۰
 :Leach, 2005این حق مستلزم رعایت سرعت الزم و بدون تأخیر ناموجه در رسیدگی است ) 

ی حقوق مدنی و المللبینمیثاق    9  مادۀ  3(. این حق در اسناد حقوق بشری از جمله بند  398-399
 کنوانسیون اروپایی حقوق بشربه رسمیت شناخته شده است.  4 مادۀ 1سیاسی و بند 

ٔرسیدگیٔ(ٔفرایندرسیٔمنصفانهٔ)اصولٔمربوطٔبهٔاصولٔخاصٔدأدٔ.۱-۲-۲
 ی فور  میتفه  رینظ  ؛باشندی م  یدگیرس  ندیفرا   کردن  منصفانه  و  تیمشروع  نیتضم  یپ  در   اصول   نیا
 کنیم: می یواکاو را  اصول  نیا ادامه درو مترجم که  لیوک  از یمندبهره  حق ینآن، همچن علل  و اتهام 

ٔتفهیمٔفوریٔاتهامٔؤعللٔآنٔبأزبانٔقابلٔفهمٔبرایٔمتهٔمٔ.۱-۲-۲-۱
از ،  حق اطالع فوری و دقیق از دالیل اتهام از این جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام

میثاق حقوق   9 مادۀ (. بند دوم و سوم 304: 1384، )هاشمیآمادگی پیدا کند  همان ابتدا برای دفاع
 است.   کردهمدنی و سیاسی به این حق تصریح  

ٔحقٔانتخابٔؤبرخورداریٔازٔوکیل.۱-۲-۲-۲ٔ
مؤلفه از  یکی  از خود  دفاع  در  غیرمنصفانههاناتوانی  به سوی  دادرسی  است.    بودنی سوگیری 

مطرح   ای حق بر دفاع متهم را در فهرست پنجگانه 14 مادۀ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند سوم 
حق بر داشتن وکیل  ،  حق بر دفاع توسط خود متهم،  کرده است که عبارتند از: حق بر دفاع حضوری

ی  هاکردن متهم از حق بر انتخاب وکیل و حق معاضدتتکلیف مقامات در مطلع،  مدافع انتخابی
از اصول    7  مادۀ(.  226-227:  1389،  میرایگان قضایی در صورت عدم تمکن )مالی( )سیدفاط

،  افراد دستگیر یا بازداشت شده ۀها را به تضمین این امر که همنیز دولت راجع به نقش وکال ، سی اسا
 داند.متعهد می، وکیل دسترسی داشته باشند   به، ساعت از دستگیری یا بازداشت خود  48ظرف 

ٔحقٔبرخورداریٔازٔکمکٔرایگانٔمترجمٔ.۱-۲-۲-3
ا به  یز حقوق بدیهی هر شخصیکی  اگر  از کمک  ،  دشبازجویی    نامفهوم زبانی    این است که 

شود برخوردار  صالح  و  حاذق  است    ؛مترجمی  ضروری  انصاف  شروط  رعایت  برای  این  زیرا 
دیگران؛  370:  1387،  )فضائلی  و  بند سوم  38:  1388  ،رستمی  از  میثاق    14  مادۀ (. جزء ششم 

 یانگر این حق است. ی حقوق مدنی و سیاسی بالمللبین
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۲۷4ٔ

ٔرویکردهایٔدادرسیٔمنصفانهٔ.۲
  کرد ی رو  است؛  ییشناسا  قابل   یکل  کرد ی ور  دو   منصفانه  یدادرس  اصول   اعمال  قلمرو   به   نسبت

 کنیم: یم یبررس را  هاآن که موسع کرد یرو و قیمض

ٔبرداشتٔمضیقٔازٔاصولٔدادرسیٔمنصفانٔه.۲-۱ٔ
منصفانه   دادرسی  شمول  قلمرو  از  مضیق  برداشت  دادگاههادادگاه  صرفاً   ، در  و  کیفری  ی  های 

دانسته  آن  موازین  و  قواعد  شمول  تحت  را  بر حقوقی  منصفانه  دادرسی  اصول  و  قواعد  شمول  اند. 
طه زمینه در این راب  ترینمهم  ، نظران در این حوزه است. در واقع ی کیفری مورد اتفاق صاحبهادادگاه

ی شهروندی در آن از اهمیت و  ها حقوق و آزادینیز مباحث کیفری است که حمایت و پاسداری از 
،  عادالنه انجام شود  نحوبهبرای اینکه دادرسی کیفری    ، فراوانی برخوردار است. به عبارتی دیگر  تأثیر

یفری را تضمین  اصول و قواعدی باشد که تمامی حقوق طرفین درگیر در دعوای ک،  باید دارای معیارها 
)صابر  کند  رعایت  دادگاههادادگاه(.  145:  1388،  و  همانند  نیز  مدنی  اتفاق های  مورد  کیفری  ی 

و  صاحب واقعدانحقوقنظران  در  قواعد دادرسی منصفانه هستند.  در شمول  بتوان    ، ان   گفت شاید 
نقش و  دعاوی  این  کثرت  سبب  به  مدنی  حقوق  ها  آن  دعاوی  تضییع  بر  در  شمول  و  شهروندان 

 گیرند. می رسی منصفانه قرارمشمول قواعد داد، ی متعدد و مختلفهاحوزه 

ٔاصولٔدادرسیٔمنصفانٔهٔبرداشتٔموسعٔازٔ.۲-۲
ی اختصاصی اداری و حتی  هادادگاه،  ی تحت شمول دادرسی منصفانههابرداشت موسع از حوزه 

مشمول قواعد دادرسی ، باالد مذکور در مبحث گیری اداری را نیز عالوه بر دو مورهای تصمیمفرایند
بی شک    ، یکی از طرفین حضور دارد   عنوانبهکه قدرت و حاکمیت  ها  در این دادگاه  داند.می  منصفانه

  6  مادۀ  1توان به پاراگراف  می  قواعد دادرسی منصفانه الزم و ضروری است. در این زمینه  حاکمیت  
حق دادرسی و تضمینات مقرر در    ، ناد جست. مطابق این ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز است

  کیفری   ۀ ی مطروحه در حوزهانوانسیون شامل حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی و اتهام این ک
  ؛ کشورهای عضو معتقد بودند که دعاوی اداری خارج از شمول این ماده هستند  ، گردد. در ابتدا می 

فری  ه دیوان اروپایی حقوق بشر از مفاد این ماده و قلمرو دعاوی کیتدریج و با تفسیر موسعی کاما به
 ی تحت شمول قواعد دادرسی منصفانه قلمداد نمود. درهادعاوی اداری را داخل در حوزه ، دکرارائه 
دیوان اروپایی حقوق بشر به عدم لزوم  ،  علیه اتریش  در دعوای رینگایسون  1971ژوئیه16مورخ  رأی  

دعوی  طرفیت  خصوصی    ، اینکه  حقوق  دعوا  بودهاشخاص  بر  حاکم  قانون  اینکه  اهمیت  عدم  ،  و 
 در دعوی کونگ   ، دیوان  1978ژوئن28این دیوان در  رأی    تصریح نمود.،  اداری باشدیا    مدنی،  کیفری 
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۲۷۵ٔ

(. گرایش دادگاه اروپایی حقوق  263-265:  1383،  این است )یاوری مؤید  علیه آلمان فدرال نیز  
و    های اداریو حقوق و تعهدات مدنی بوده است و آن را شامل رسیدگیمفهوم و قلمر  ۀتوسع،  بشر

قضایی و شبه  امالک  ،انضباطی  و  زمین  از  استفاده  به  راجع  اختالفات  مالی علیه  ،  نظیر  ادعاهای 
مجوز،  مقامات عمومی رسیدگیدرخواست،  درخواست  و  اجتماعی  خدمات  به  مربوط  های  های 
 (. 237: 1394، زادهداند )فالح انتظامی نیز می

ٔیوانٔمحاسباتٔکشور.ٔانعکاسٔاصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔآیینٔرسیدگیٔٔد3
  که    منصفانه  یدادرس  اصول   منظر  از  را   محاسبات  وانید  یدگیرس  نییآ  می دار  قصد  بخش  نیا  در

 کنیم:  لیتحل را  اصول  نیا با ان انطباق انزیم و  یبررس ، شد حیتشر قبل قسمت در

ٔکنندٔهاصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔرابطهٔبأنهادٔرسیدگیٔ.3-۱
 است   مشخص  نآ  نام   از  که  گونه  همان  کنندهی دگیرس  نهاد  با  رابطه  در  منصفانه  ی دادرس  اصول 

  مرجع   توسط  اقتدار  و  تیصالح   اعمال  بودنیقانون   و  بودنمنصفانه  سالمت، ۀ  کنندنیتضم
 کنند. یم انتیص را  کنندهیدگیرس نهاد وبوده و  کنندهی دگیرس

ٔقانونیٔبودنٔؤصالحیتٔرسیدگیٔبهٔموضوع.3-۱-۱ٔ
  ی برا   یقانون   تیصالح   وجود  کنندهیدگیرس  نهاد   با  ارتباط  در  نهمنصفا  یدادرس  رکن  نیاول 

 .است موضوع به یدگیرس

ٔکنندٔهبودنٔمرجعٔرسیدگٔیقانونیٔ.3-۱-۱-۱
د.  کر  وجوجستدر قانون اساسی و قوانین عادی    دبودن دیوان محاسبات کشور را بایاصل قانونی 

دیوان محاسبات  ،  54. مطابق اصل  کنندمی  ناین اصل را در ارتباط با نهاد مزبور بیا  55و    54اصول  
زیر مستقیمًا  ادار  کشور  و  سازمان  است.  اسالمی  شورای  مجلس  مراکز    ۀ نظر  و  تهران  در  آن  امور 

اصل    موجببهها  استان و  شد  خواهد  تعیین  به    55قانون  محاسبات  دیوان  رسیدگی   تمامینیز 
دارد. این کنند را مقرر میکشور استفاده می کل   ۀی از انحاء از بودجنحوبههای نهادهایی که حساب

قانون دیوان محاسبات کشور مصوب   در  قانونی  1361اصل همچنین  است.  بیان گردیده  بودن  نیز 
بیان شده است. »تبیین صراحت  بهآیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور    ۀدر مقدم  رسیدگی نیز  فرایند

  نامهآیینضوابط قانونی« نشان از اهتمام واضعان این  رسیدگی از    فرایندمقررات الزم برای برخورداری  
قانونی اصل  رعایت  بابرای  البته  دارد.  محاسبات  دیوان  در  رسیدگی  مراحل  تمامی  در    ید بودن 

ی مستشاری  هاهیئت  تشکیل دیوان محاسبات وخصوص    بودن در ساخت که اصل قانونی  خاطرنشان



۱398ٔزمستانٔٔ/۱۰8ٔمارۀٔ/ٔش83ٔٔسالٔ/ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

 

۲۷۶ٔ

 موجببهعایت گردیده است و این دیوان و اجزای آن  و محاکم تجدیدنظر در قانون تشکیل این دیوان ر
 موجببهنیز  ها  آن  و اختیاراتها  اند و صالحیتقانون مصوب مجلس شورای اسالمی تشکیل شده

ی دیوان هابودن در رسیدگی که اصل قانونی  کرد چنین بیان  در مقرر شده است. در کل بایقانون مزبو
نون اساسی تا قوانین عادی و همچنین در آیین رسیدگی دیوان  محاسبات کشور در قوانین مختلفی از قا

ی  آیین رسیدگ   ۀمقدم،  قرار گرفته است و مثال بارز این موضوع  تأکیدمحاسبات کشور مورد تصریح و  
البته مطلوب تر و شایسته تر بود که این امر در متن یکی از مواد     و مقرر  بینیپیش دیوان است که 

 گردید. می 

ٔکنندٔهحیتٔمرجعٔرسیدگٔیصالٔ.3-۱-۱-۲
این    25  مادۀاین اصل نیز در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مورد توجه قرار گرفته است.  

»چنانچه رسیدگی به موضوع گزارش یا بخشی از آن در صالحیت دیوان محاسبات  :  کندمی   مقرره بیان
اقدا ،  نباشد  به شایستگی مرجع صالحه  قرار عدم صالحیت  به صدور  ماده  «  .شودمی  منسبت  این 

دارد. این اصل در   تأکیدبودن نهادهای دیوان در رسیدگی به موضوعات مطروحه  بر صالحصراحت  هب
ی دیوان محاسبات را  هاقانون دیوان محاسبات نیز مقرر گردیده است. فصل دوم این قانون صالحیت

این موارد می   مقرر از  بنابرایدیوان محاسبات کشور صالحیتی    ، دارد. خارج  ندارد.  اگر    ، نبر عهده 
  مادۀدیوان مکلف است مطابق شود، خارج از موارد یادشده گزارشی ارائه گردد یا دادخواستی مطرح 

رسد می  به نظر  ، روازاینقرار عدم صالحیت به شایستگی مرجع صالحه صادر نماید.    یادشده،    25
چنین در آیین در قوانین مربوطه و هم   خوبیبه  ، صالح بودن در ارتباط با دیوان محاسبات اصل ذی

 بینی شده است. رسیدگی دیوان محاسبات بیش

ٔنامهیٔنیعمومیٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔدرٔتصویبٔآٔهیئتٔصالحیت.3-۱-۱-3ٔ
دار اعمال  گذار در نظام حقوقی ایران است که عهدهتأثیرنهادی اساسی و    ، دیوان محاسبات کشور 

اعمال   فرایندد. این نهاد در کننمی  کل کشور استفاده ۀی از بودجو نحبهنظارت بر نهادهایی است که 
های مستشاری  هیئت  دهد که توسطقضایی را انجام میرسیدگی شبه،  صالحیت و وظایف خویش

 ، وردار استگردد و از اهمیت برخ می  پذیرد. سؤالی که در این مبحث مطرح این دیوان صورت می 
است.    نامهآیینمی دیوان محاسبات کشور در وضع و تصویب  عمو  هیئت   صالحیت یا عدم صالحیت

اما سخنی از صالحیت    ؛عمومی دیوان در قانون تأسیس دیوان بیان گردیده است  هیئت  ی هاصالحیت
  به میان نیامده است. نامهآیینوضع و تصویب 
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د  هیئت  برای کشور  محاسبات  دیوان  مر  کدام هیچر  عمومی  قوانین  مزبور  تبط، از   صالحیت 
در قانون اساسی   بینیپیش  قوا  نیز مخالف اصل تفکیک  این صالحیت  استقرار  البته  و  نشده است 

( و همچنین مغایر با اصول کلی حقوقی است. مطابق نص صریح  57جمهوری اسالمی ایران )اصل  
اساسی    54اصل   زی قانون  مستقیماً  اسالمی است.  »دیوان محاسبات کشور  نظر مجلس شورای  ر 

 این سازمان   ۀ ادار  «.قانون تعیین خواهد شد  موجببهها  امور آن در تهران و مراکز استان  ۀ ارسازمان و اد
مصوب  کشور  محاسبات  دیوان  رسیدگی  آیین  گردیده    هیئت  که  رابطه وضع  این  در  دیوان  عمومی 

توسط قانون مصوب مجلس وضع و تصویب گردد. این امر برای حفاظت و    باید  بدون شک،  است
توان  نمی  المال و همچنین حقوق خوانده و خواهان امری ضروری و حیاتی است ویتپاسداری از ب
آن تخطی   این  کراز  نهادی همچون  نامهآییند. تصویب  عمومی دیوان محاسبات که    هیئت  توسط 

ین ی آ  ۀچراکه مسئل؛  تجاوز به صالحیت مجلس شورای اسالمی است،  صالحیتی در این زمینه ندارد 
 عمومی دیوان نیست.  هیئت ن تقنینی دارد و در صالحیتأبات شدادرسی دیوان محاس

ٔکنندٔهطرفیٔنهادٔرسیدگیاستقاللٔؤبیٔ.3-۱-۲
مرجع و نهاد    بررسی کرد:  در دو مبحث   دکننده را بایطرفی مرجع رسیدگی اصل استقالل و بی

   ه.کنندقضات و افراد رسیدگی ، کنندهیدگی رس

ٔمحاسباتٔکشورطرفیٔدیوانٔاستقاللٔؤبیٔ.3-۱-۲-۱
این نهاد نظارتی چراکه  ؛دیوان محاسبات بسیار مهم و اساسی است  خصوص اصل استقالل در  

دوربودن از فشار و  و بهها  مطلوب و کارآمد نیازمند استقالل در ایفای صالحیت  یبرای اعمال نظارت 
کشور... در امور »دیوان محاسبات  :  کندمی  قانون دیوان محاسبات بیان  9  مادۀ اعمال نفوذ است.  

  شود که استقالل اداری و مالی دیوان در این ماده توسط می  مشاهده  «.  مالی و اداری استقالل داشته...
گیرد. اما در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور به  می  قرار  تأکیدعادی مورد تصریح و    گذارقانون

دانست که این    مسئلهتوان ناشی از این می  ای نشده است. این امر را طرفی دیوان اشاره استقالل و بی
در قوانین مربوط باید  ول این اص بینیپیشرسیدگی صادر گردیده است و  فراینددر ارتباط با  نامهآیین

رسد. اهمیت این دو  نمی  کننده به نظربه تأسیس و وظایف این نهاد مقرر گردد. اما این پاسخ قانع
 شد.  می  و مقرر بینیپیش نیز  نامهآییناین  در باید ای است کهاصل به اندازه 
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ٔطرفیٔمستشارانٔدیوانٔمحاسباتٔکشوراستقاللٔؤبیٔ.3-۱-۲-۲
رسیدگیاصل   مستشاران  دیوان استقالل  رسیدگی  آیین  در  کشور  محاسبات  دیوان  در  کننده 

ری از این  و پاسدا  تأمینصریحی بر  ۀ مقرر ، نامه آییناست. در این  غفول ماندهمحاسبات کشور نیز م
د که با احصای دقیق  انکردهسعی  ،  نامهآیینهرچند که واضعان این    ؛دشونمی  اصل اساسی مشاهده

  ،ند و گامی در این راستا بردارندکن  را مشخصها  صالحیت  ۀمحدود،  و اختیارات هر مقام  وظایف
مورد تصریح و صراحت  به  باید  ای است کهگونهکننده بهاهمیت این اصل برای مستشاران رسیدگی 

کشور  20/5/1370اصالحی    16  مادۀگرفت.  می  قرار  تأکید محاسبات  دیوان  انتخاب    ، قانون 
تواند در می دارد کهمجلس را مقرر می ۀوان از طریق کمیسیون دیوان محاسبات و بودجمستشاران دی

ن زمینه صرفًا  باشد. اینکه اختیار رئیس دیوان محاسبات کشور در ای  مؤثرحفظ استقالل این اعضا  
این    گذاری رئیس دیوان بر مستشاران را کاهش خواهد داد. باتأثیرقدرت  ،  پیشنهاد مستشاران است

نخواهد بود. در باب اصل  تبطاین اصل در مقررات قانونی مر نشدنبینیپیش گر این امر توجیه  ، حال
 ؛رسدمی   قص بزرگی به نظرنشده است که ن  بینیپیش صریحی    ۀ مذکور مقرر  ۀنامآیین طرفی نیز در  بی

کننده  رسیدگیطرفی مقامات بی تأمینها آن شده است که هدف از بینیپیش اما در مواردی مقرراتی 
رد دادرس    موضوع  ، آیین رسیدگی در دیوان محاسبات کشور  14  مادۀ  ، باشد. برای نمونهمی  به تخلفات

رابط را مقرر  ۀدر صورت داشتن  یا نسبی  با اصل استقالل و  دارد. بمی   سببی  ارتباط  در  ترتیب  دین 
  تصریح به ی است که عدم  یهامذکور دارای کاستی  ۀنامآیین،  طرفی قضات دیوان محاسبات کشوربی

 باشد. می نقصان آن ترینمهماین اصول 

ٔحقٔدسترسیٔبهٔدادگاهٔصالح.3-۱-۲-3ٔ
شور صرفأ در پایتخت  ی مستشاری دیوان محاسبات کهاهیئت برخی محققان با عنایت به اینکه 

حق دادخواهی و ،  محدودیت در دسترسی به این دیوان وجود دارد ها  مستقر هستند و در دیگر استان
اند که حق دسترسی به این  و بیان داشته  کردهدسترسی به این مراجع را با توجه به این موضوع تحلیل  

 در این دیوان  توجه داشت که   د(. اما بای123:  1394،  یی مواجه است )فتحیهامرجع با محدودیت
نیستند  ، خواهان جامعه  عادی  خواهان  ؛شهروندان  مح،  بلکه  دیوان  است.  دادستان  کشور  اسبات 

مرحل در  صرفاً   ، بدوی   ۀبنابراین  دادخواهی    خواهان  حق  که  است  دیوان  مقام    برایدادستان  این 
ندارد  شهروندی چراکه    ؛موضوعیتی  حقوق  د،  صاحبان  اما  هستند.  بعدی  شهروندان  مراحل  ر 

مرحل هاخوانده  حق    ۀی  قالب  در  امر  این  البته  که  برخوردارند  دادخواهی  حق  از  بدوی 
مطرح یدنظرتجد مبحثمی  خواهی  در  و  و گفته    آتی  گردد  دادخواهی  حق  بنابراین  شد.  خواهد 
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بودن خواهان و خوانده با عنایت به ماهیت خاص این دیوان و خاص  ،دسترسی به دیوان محاسبات
 د.کنمی قالب دیگری پیدا ، این مرجع در

ٔ.ٔاصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔرابطهٔبأطرفینٔدعؤا3-۲
 کنند. یم نیتضم را  هانآ ی برابر و کرده منصفانه یدگیرس در را  ادعو نیطرف  روابط اصول  نیا

ٔرسیدگیٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔفراینداصلٔبرائتٔدرٔٔ.3-۲-۱
سخنی از اصل برائت به میان   ، گی دیوان محاسبات کشوربا وجود اهمیت این اصل در آیین رسید

است که ممکن است موجب تضییع   نامهآیین ن  در ای  یشک نقص بزرگبی  موضوعنیامده است. این  
شود که بدانیم اصل برائت در قانون  تر می حقوق متهمان در این دیوان گردد. این امر هنگامی برجسته

ی این  هادرست است که خوانده  . این نکته کامالً ه استتصریح نشد  تشکیل دیوان محاسبات نیز 
عمومی کشور   ۀکننده از بودجمسئول در نهادهای استفادهدیوان شهروندان عادی نیستند و مقامات  

از جمله حق برائت   ، شک این مسئوالن و مقامات نیز از حقوق مقرر در قانون اساسیاما بی ؛هستند
با امر  این  و حتی  ب  برخوردار هستند  پرونده  هعنایت  برای  هاسازی گروهامکان  و مخالف  رقیب  ی 

رسیدگی در دیوان محاسبات    فرایند  زمینۀدیگری که در    ۀاید. نکتنممی  الزم و ضروری،  مقامات وقت
این است از آنجایی که دیوان محاسبات کشور و مراجع قضایی در طول   ، خاطرنشان کرد  دکشور بای

در حالی که دیوان    کنند، اکم قضایی فردی را از اتهام مجرمیت تبرئه  ممکن است مح   ، یکدیگر نیستند
متهم را محکوم نماید.  ،  قضایی  ۀ از محکم  شدهبدون توجه به حکم صادرتواند  می  محاسبات کشور

:  1390،  شود )عربیانی دیوان محاسبات کشور محسوب میهارسیدگی  فراینددر    ین قضیه معضلیا
 بدان توجه نشده است.ان ین رسیدگی دیوی آدر ( که 50

ٔدادرسیٔدرٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔۀبودنٔجلسعلنیٔ.3-۲-۲
آیین رسیدگی دیوان محاسبات    ۀ»جلوگیری از تضییع حقوق خوانده« در مقدم  اطالق اصطالح

از مواد این    کدام هیچ باشد. اما در  می   شک مفید برگزاری علنی رسیدگیبی  ، 1393کشور مصوب  
است.  از علنی  نامهآیین نیامده  میان  به  در بی  این موضوعبودن رسیدگی سخنی  بزرگی  نقص  شک 

بودن  از غیرعلنی  یاز مواد این مقرره نیز سخن  کدام هیچ تدوین و وضع این مقرره بوده است. البته در  
 است.   به میان نیامده هارسیدگی 
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ٔحقٔتجدیدنظرخواهیٔازٔاحکامٔصادرهٔازٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔ.3-۲-3
دیوان محاسبات کشور مصوب  خوشبخ آیین رسیدگی  را  این    1393تانه  مقرر  صراحت  بهحق 

مطابق   است.  از  تمامی  ، نامهآییناین    49  مادۀ ساخته  قطعی  مستشاری  هاهیئت  آرای  ی 
همچنینقابل است.  بر    ، تجدیدنظرخواهی  موادبنا  این  قابل  ۀ هم  ، اطالق  صادره  تجدیدنظر  آرای 

ق تجدیدنظر  ح  بابدر    نامهآییناین    ، تی مقرر نشده است. بنابراین محدودی  خصوص هستند و در این  
 خواهان و خوانده مقرر داشته است.  برای  ده است و این حق را کر به خوبی عمل 

ٔحقٔبرٔاجرایٔآراءٔصادرهٔازٔدیوانٔمحاسباتٔکشؤر.3-۲-4ٔ
حقوق طرفین در   یکی از عنوانبه توان می حق بر اجرای آرای صادره از دیوان محاسبات کشور را 

مقرراتی چند بیان داشته   خصوص . آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیز در این  دانستاین نهاد  
  مادۀ این مقرره به مبحث اجرای احکام اختصاص یافته است.  75الی  60مواد  ، است. در این راستا 

را دادستدارد:  می   چنین مقرر  60 به    ۀمایندنیا    ان»آراء قطعی دیوان محاسبات کشور  اجرا  برای  او 
ها  آن  ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرایی مزبور ابالغ و نسخهها دستگاه
   «.نمایدمی مراقبت

ٔمجدٔدٔۀاصلٔمنعٔمحاکمٔ.3-۲-۵
این اصل مسلم حقوقی  ،  از مواد این مقرره   کدام هیچمتأسفانه در    ، آیین رسیدگی دیوان محاسبات  

های مستشاری  هیئت  شناسایی نکرده است. امکان صدور حکم مجزا در یک موضوع برای متهم دررا  
های رسیدگی به تخلفات اداری نیز از دیگر اشکاالتی است که  هیئت و مراجع قضایی و همچنین در

  ،قرار نگرفته است )عربیان  نامهآیینواضعان    مدنظرسفانه  أ که مت  خدوش سازد تواند این حق را ممی 
1390 :51 .) 

ٔحقٔسکؤت.3-۲-۶
زیرا متهم در اعالم حقایق    ؛حق سکوت مستلزم عدم اجبار متهم به شهادت یا اقرار به گناه است 

 ۀادل  ،بلکه دادستان خود ملزم است برای اثبات اتهام وارده  ؛ای ندارد به مقامات قضایی هیچ وظیفه
،  م و در اثبات مجرمیت او دانست )صابر ای علیه مته آوری کند و نباید سکوت را قرینهکافی جمع

:  1385،  کرد )رحمدل  وجوجستگناهی  (. مبنای اصلی حق سکوت را باید در فرض بی55:  1388
و مقرر نشده است. با    بینیپیشرسیدگی دیوان محاسبات کشور    فرایند(. حق سکوت در آیین  191
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است وجو عادالنه  دادرسی  ملزومات  از  حق  این  اینکه  قانو  ، د  آیین در  در  نه  و  محاسبات  دیوان  ن 
 است.  نشدهتوجه  بدانرسیدگی دیوان محاسبات 

ٔهٔاتناسبٔبینٔتخلفاتٔؤمجازاتٔ.3-۲-۷
قانونی  و اصل  قانون  ایجاب بدون شک اصل حاکمیت  برای  کنمی  بودن جرم و مجازات  د که 

ت معینی  مجازا ،  آیدمی  تخلفی اداری به حسابیا    حسوب گردیده استعمل مشخصی که جرم م
رسیده    دارصالحیتاعمال گردد و این امر در متونی که پیش از اعمال مجازات به تصویب مرجع  

به مراجع    بینیپیش،  است قوانین و مقرراتی که راجع  ایران در عموم  در نظام حقوقی  بیان گردد.  و 
بدون   ،اشاره شده استها  به یک سری تخلفات و مجازات،  کیفری مقرر شده استاختصاصی شبه
جرم دارند و اغلب مشخص نیست که آیا    ۀ بیان شود و برخی تخلفات نیز جنبها  آن  آنکه نسبت بین
  مادۀ (. قانون دیوان محاسبات کشور در  324:  1394،  شود یا خیر؟ )فتحیمی   اعمال  دو بار رسیدگی

دیوان محاسهیئت  صالحیت  ، 23 مورد رسیدگی  اداری  تخلفات  بیانگر  را که  بات  های مستشاری 
ها  هیئت  ی اداری را که توسط اینهامجازات،  خویش  1  ۀشمارد. این ماده در ادامه و تبصربرمی  ،است

هیچ گونه  ها در شش مورد بیان کرده است. قانون مزبور در بیان تخلفات و مجازات  ،شوندمی  اعمال
مثال فردی در صورت    وانعنبهمقرر نساخته است که  ها  آن  ای نیز بینتناسبی بیان نکرده است و رابطه

شک  مر بیاخراج از محل خدمت. این ایا    شودمی  به توبیخ کتبی محکوم   ، تعهد زائد بر اعتبارارتکاب  
عمومی دیوان محاسبات    هیئت  مصوب  ۀ نامآیینخالف موازین و اصول دادرسی عادالنه است و در  

مقرره  تنانیز  رعایت  برای  تالشی  و  است  نشده  وضع  باب  این  در  و  ای  تخلفات  این  بین  سب 
 صورت نپذیرفته است.  ، ی مقررهامجازات

ٔرسیدگیٔفراینداصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔرابطهٔبأ.3-3ٔ
  منصفانه   و  عادالنه  دیبا  زین  یدگیرس  ند یفرا   ، کنندهیدگیرس  نهاد   بودنعادالنه  نیتضم  بر   عالوه

 . کنندی م نیتضم را  یدگیرس ینییآ تیمشروع یدگیرس ندی فرا  ۀکنندنیتضم اصول  باشد، 

ٔدیوانٔمحاسباتٔکشوربودنٔآراءٔصادرهٔازٔاصلٔمستندٔؤمستدلٔ.3-3-۱
مستدل   و  مصوب  مستند  محاسبات  دیوان  رسیدگی  آیین  در  صادره  آرای   هیئت   1393بودن 

نیز   دیوان  استعمومی  شده  مطابق  ذکر  از  47  مادۀ.  صادره  آرای  باب  در  مقرره  های  هیئت  این 
نام  ،  آنموضوع تخلف و زمان وقوع  ،  شماره و تاریخ رأی،  شماره پرونده  متضمنرأی  »  مستشاری:

قائم  یا    مشخصات خوانده یا خواندگان با قید سمت هریک در زمان وقوع تخلف،  دستگاه اجرایی 
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آن قانونی  رسیدگی،  دادستان  ۀنمایند،  هامقام  مرجع  و  ،  دادسرا   ۀخواست،  کنندهمشخصات  دالیل 
یا    از حیث حضوری یا غیابی و قطعیرأی    نوع،  و مدافعات خواندگان  اظهارات،  مستندات قانونی

مطابق این    «باشد.با قید نام و سمت مربوط میرأی    کنندگانبودن آن و امضاء صادرتجدیدنظرقابل
آن )دالیل( تصریح و  ی مستشاری و مستدلهاهیئت  بودن آرای صادره درمستند  ، ماده  تأکیدبودن 
تجدیدنظر نیز مقرر گردیده    ۀنیز در ارتباط با آرای صادره از محکم  51  مادۀدر  است. این موضوع    شده

 مادۀتحقیقات در    ۀمذکور در مرحل  ۀنامآیین است. توجه به این اصل اساسی در دادرسی منصفانه در  
 به این اصل دارد.   نامهآیینواضعان این  ۀشده است که نشان از توجه ویژ بینیپیش نیز  21

ٔبودنٔمهلتٔدادرسیٔؤاصلٔسرعٔتبرٔمعقولحقٔٔ.3-3-۲
بودن دادرسی در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور در برخی مواد این مقرره ل حق بر معقو

تجدیدنظر چنین    ۀمستشاری و محکم  هیئت  در شروع ترتیب رسیدگی در  33  مادۀگردد.  می  مشاهده
دخواست مکلف است نسبت به ثبت  »دفتر دیوان محاسبات کشور به محض وصول دادارد: می بیان

از    ، واضعان در تسریع ثبت پرونده و تسلیم به رئیس   تأکید  «.کل اقدام نمایدو تسلیم آن به رئیس  
سازی زمان دادرسی حکایت دارد. این امر در ارتباط با ارجاع نکشیدن و معقول تالش برای به درازا 

در راستای    نامهآییندیده است. واضعان این  مقرر گر  35  مادۀی مستشاری نیز در  هاهیئت  پرونده به
  هیئت   پرونده توسط  ۀ مدت یک هفته برای مطالع  ،37  مادۀبودن زمان دادرسی در  ر حق معقول استقرا 

  ظرف مدت ده روز را مقرر داشته است. بدین صورت به نظررأی   نیز صدور  45  مادۀ مستشاری و در  
معقول  اند. اما حق بر  موفقی داشته  ۀکارنام  ، نامهینآی رعایت این حق نیز واضعان    ۀرسد در زمینمی 

نشده است. مطابق    بینیپیش خوبی  تجدیدنظر به  ۀدادرسی در محکم  ۀبودن دادرسی در ارتباط با اعاد 
تجدیدنظر مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را بر قبول یا رد   ۀمحکم،  نامهآیین   55  مادۀ

با آن   ، دادرسی  ۀماهه صرفًا برای قبول یا رد اعاد عیین مهلت یکدادرسی در قالب قرار اعالم نماید. ت
عموم مردم نیز انتظار دارند رسیدگی دیوان از زمان   ، ندارد. البته در رسیدگی دیوان محاسبات  تناسب

پیروی   معقول  و  بیشکنمنطقی  و  نکشدد  درازا  به  دیگر  . ازحد  بیان  رسیدگی  ، به  دیوان  هادر  ی 
یعنی این حق  ؛  تلقی بشودتواند عموم مردم هم  می  حق عالوه بر خود متهم این    ۀدارند  ، محاسبات 

 باشند. می  هم ماهیت فردی و هم ماهیت جمعی دارد که دارندگان آن عموم مردم نیز
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ٔدرٔدیوانٔمحاسباتٔکشؤرهأٔامکانٔدفاعٔؤبرابریٔسالٔحٔ.3-3-3
آن  بی مطلوب  معنای  در  دفاع  امکان  مستلزم  منصفانه  دادرسی  تساوی  شک  و  طرفین  برای 

این اصل در    تأمیندر این زمینه است. طرق موجود برای  ها  آن  ابزارهای در دسترس برایامکانات و  
  شود:می موارد ذیل بررسی

برخورداری از امکانات و تسهیالت کافی .  2  ؛برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده.  1
تساوی اشخاص  .  4  ؛ادله و استدالالت طرف مقابلدرخصوص  رسانی اطالع.  3  ؛برای دفاع از خود

.  6  ؛برخورداری از حق مشورت و داشتن وکیل در تمامی مراحل.  5  ؛در مقابل انواع نهادهای قضایی
مترجم آقایی.  7  ؛داشتن  و  )هداوند  قضایی  را   (.241-238:  1389،  طوقمعاضدت  موارد   این 

 بررسی کرد: صورت  توان در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور بدینمی 
حق دفاع و حق برخورداری از مهلت مناسب برای دفاع  صراحت  به   12  مادۀکور در  مذ  مۀناآیین

تخلف   به  متهم  برای  در    کرده   بینیپیشرا  همچنین  است.  ساخته  مستقر  لزوم    21  مادۀو  خذ  ابر 
با  رأی    ءانشانیز صدور و    45  مادۀدفاعیات از متهم تصریح گردیده است. همچنین بر اساس   نیز 

اعطای فرصت الزم به خوانده برای استماع    ، 40  مادۀپذیرد. در  می  خوانده صورت   عنایت به دفاعیات
 بینی پیشاین مقرره نیز حق برخورداری از وکیل برای متهم    20  مادۀاظهارات بیان گردیده است. در  

این حق   است.  در    صورت بهشده  ترتیب    بینیپیش  نامهآییناین    41  مادۀصریح  بدین  شده است. 
حق داشتن وکیل و حق دفاع و لزوم وجود مهلت مناسب    ۀدر زمین  نامه آیینشود که این  مشاهده می
از خویش   منظوربهبرای متهم   اما در مواردی همانند حق داشتن   ؛ده استکرخوبی عمل  به  ، دفاع 

باید    مترجم امکان  صورت بهکه  باشدرایگان  هم،  پذیر  است.  نقص  این  چدارای    در   نامهآییننین 
ندارند  خصوص  وکیل  گرفتن  توانایی  که  کسانی  برای  قضایی  معاضدت  بر  و  ،  حق  ادله  از  اطالع 

این ضوابط   نبودده است.  کر تر از همه تساوی افراد در این نهاد سکوت  استدالالت طرف مقابل و مهم
 هد ساخت. اشک به وجود دادرسی عادالنه در دیوان محاسبات کشور لطمه وارد خوبی

ٔجبرانٔخسارتٔناشیٔازٔاشتباهٔدرٔاجرایٔعدالٔت.3-3-4ٔ
  هر ،  مقتضای این اصل  بنا بر رود.  می  حق جبران خسارت یکی از اصول کلی حقوق به شمار

حق دارد جبران آن را مطالبه کند. لزوم جبران   ،متحمل خسارت شود،  کس به سبب عمل دیگری 
 مستثنااز این قاعده    ، بوط به اصل رعایت آیین قانونیخسارت وارد بر اشخاص در اثر نقض حقوق مر

)فضائلی ا404:  1387،  نیست  تجویز  معنای  به  غرامت  حق  انکار  توسط بی  رتکاب(.  عدالتی 
)سیدفاطمی بود  خواهد  ششم243:  1389،  حکومت  بند  پنجم    14  مادۀ  (.  بند  میثاق    9  مادۀو 
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د. در مراجع دادرسی شبه قضایی نیز ممکن  ی حقوق مدنی و سیاسی بر این حق تصریح دارن المللبین
یی به اشخاص شود که  هاکننده و نقایص مراجع گاهی موجب ورود خسارت است اعضای رسیدگی

 (.328: 1394، )فتحی گردد بینیپیشها الزم است راهکارهایی برای جبران این خسارت 
  ؛ توان یافت نمی   حق  ایندرخصوص  ای  هیچ مقرره   ، در قوانین و مقررات دیوان محاسبات کشور

است و در آیین رسیدگی دیوان محاسبات نیز    کردهای نقانون دیوان محاسبات به این موضوع اشاره 
این زمینه  غفول ماندهاین حق م در  البته  را    171  توان حکم مقرر در اصلمی   است.  قانون اساسی 

ئیه قوۀ قضان اصل در ارتباط با  طرح این است که ای قابل  ۀمسئلای کلی در نظر گرفت.  قاعده  صورت به
شبه مراجع  شامل  و  حال نمی  قضاییاست  این  با  مالک،  شود.  تنقیح  مراجع  ،  با  برای  امر  این 

به هیچ   بارهبات کشور در این  قضایی نیز صادق خواهد بود. سکوت قوانین و مقررات دیوان محاسشبه
 نیست.  پذیرتوجیه  وجه

ٔنتیجٔه
از   مو  ترینمهمنظارت  نظام عناصر  در  بهینهاجود  و  مناسب  ایفای  که  است  حقوقی  ، آن  ۀی 

را تضمین مزبور  نظام  بقای  و  و دخلکنمی  مطلوبیت  بودجه  اجرای  بر  نظارت  نهادهای  ود.  خرج 
ی حقوقی مطرح است. در نظام  ها است که در نظام   مهمی  یها نظارت   کننده از بودجه نیز ازاستفاده

و   بینیپیش قانون اساسی    55و    54محاسبات کشور مطابق اصول  دیوان  ،  حقوقی ایران بدین منظور
مقرر گردیده است که صالحیت نظارت بر اجرای بودجه را بر عهده دارد. اعمال نظارت مطلوب و  

نه توسط  بودجه  اجرای  بر  استفادهکارآمد  بودجهادهای  از  صالحیت،  کننده  تفویض  و  ها  مستلزم 
ی صالحیت  نحوبه  دبای  ، رای اعمال این نظارت است. در واقعاختیاراتی به دیوان محاسبات کشور ب

کننده شایسته و مطلوب برای نهادهای استفاده  نحوبهدر اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد که بتواند  
از   باید   مقرر در این دیوان نیز  ۀکنندعمال نظارت نماید. مراجع رسیدگیاز بودجه عمومی کشور ا

ای که در این  برخوردار باشند. اما نکته، بتواند کشف واقع را میسر سازد  یی کههامجموعه صالحیت
ی این نهاد در نظارت و  هاوجود تعادل و تناسب در مجموعه صالحیت  ، میان الزم و ضروری است

و   حمایت  به  مرتوجه  قوانین  از  تخلف  به  متهم  مقامات  و  افراد  حقوق  از  دیوان    تبطصیانت  در 
اصول    ، یی که در این دیوان در جریان استهارسیدگی  فراینددر    باید  براینمحاسبات کشور است. بنا

 ی اشخاص اجتناب گردد.  هاو قواعد دادرسی منصفانه رعایت گردد تا از تضییع حقوق و آزادی
ی دیوان هارسیدگی  فرایندآنچه از بررسی و مطالعه و تطبیق اصول و قواعد دادرسی منصفانه در  

عمومی این    هیئت   1393بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات مصوب سال    یدتأک محاسبات کشور با  
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یی در این زمینه است. البته قبل از طرح این  هاحاکی از نقایص و کاستی  ، توان نتیجه گرفتیوان می د
گردد.  می  مطرح   نامهآیین عمومی دیوان محاسبات کشور در وضع    هیئت  موضوع صالحیت،  نقایص

  57مصرح در اصل    یاصل تفکیک قوابنا بر  ردید است و  حل تضع قاعده مصالحیت این دیوان در و
وضع قانون صرفًا در اختیار مجلس شورای اسالمی است و مقنن اساسی صرفًا در   ، قانون اساسی

مجریه مقرر ساخته   ۀاز این اصل عدول کرده است و صالحیت مقررات گذاری را برای قو  138اصل  
 عمومی دیوان محاسبات اعطاء نشده است.   هیئت است و بدون شک این صالحیت به 

ی دیوان  ها ایت یا عدم رعایت اصول و موازین دادرسی منصفانه در رسیدگی اما در ارتباط با رع
در    قایصو نها  ترازو به نفع کاستی  ۀکه کف   ، باید گفتاست   یادشده  ۀنامآیینمحاسبات که مقرر در  

مقررسنگین  باره این   این  است. واضعان  نحوتر  به موضوع  اینکه  به  با عنایت  دیوان    ۀه  در  رسیدگی 
نشانمی  ، اندپرداخته  محاسبات کشور مزبور  قواعد  و  اصول  به  بیشتری  توجه  دادند که می   بایست 

 بینیپیشمطلوبی با    صورت به  متأسفانه این امر حاصل نشده است. اصولی همانند استقالل تقریباً 
اند. اما اصل مهمی  وی مجلس شورای اسالمی مقرر گردیدهمستشاری از س  هیئت  انتخاب اعضای

و صرفًا در این ارتباط رد دادرس غفول مانده است  کننده مطرفی اعضای مراجع رسیدگی همانند بی
کننده با متهم مقرر گردیده است. اصل برائت  در صورت وجود ارتباط نسبی یا سببی اعضای رسیدگی

در آیین رسیدگی دیوان  ،  کشورمان است  ۀمی و حقوق موضوعم در حقوق اسالحاک   مهم  که از اصول 
تواند منجر به تضییع حقوق متهمان در این دیوان گردد. اصل  می   که این مسئله بینی نشده است پیش 

. تخلفات در قانون دیوان بیان غفول مانده استتناسب در مجازات نیز در آیین رسیدگی این دیوان م
وگردیده هستندنیها  مجازات  اند  تخلف  کدامین  برای  گردد  معین  اینکه  بدون  که مقررشده،  ز  اند 

عمومی نیز   هیئت  ها نیست و آیین رسیدگی دیوان مصوب بودن مجازاتشک موافق با اصل قانونی بی
 ده است.  کرن صاقدامی در رفع این نق

نظام   در  کشور  محاسبات  دیوان  حساس  و  خطیر  جایگاه  به  توجه  محدبا  و  ایران    ۀ ود حقوقی 
کشور بازرسی به   ۀکننده از بودجتواند از تمامی نهادهای استفادهمیکه    ، آن  صالحیت و اختیارات  

حقوق فردی افراد ، ی این دیوانهارسیدگی فرایندبا استقرار نظام دادرسی عادالنه در  باید، عمل آورد
انه که در حال حاضر  توجه داشت که عدم استقرار اصول دادرسی منصف  باید  د. همچنینکر  تأمینرا  

با عنایت به اینکه این نهاد  ،  ی فراوانی برخوردار استهای این دیوان از کاستیهارسیدگی   فراینددر  
 ۀ و احزاب مخالف برای فشار بر قوها  ای در ید گروهتواند حربه، میباشدمجلس می  ۀزیرمجموع

و   بینیپیش بودجه باشد که در صورت  یراد اتهام به مقامات این قوه در امر اجرای  مجریه از طریق ا
 .این خطر کمتر خواهد شد  ، مقررساختن اصول و قواعد دادرسی عادالنه 
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ٔمنابٔع
ٔفارسٔی

 . تهران: انتشارات گنج دانش ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (1376) محمدجعفر، جعفری لنگرودی ▪

 . میکاییل -تهران: انتشارات اشجع، 12چاپ ، لغت نامه، (1374)، علی اکبر، دهخدا ▪

 .57و   56شماره ، مجله حقوقی دادگستری، «حق سکوت»، (1385) منصور، رحمدل ▪

ایران،  (1388)،  حسن،  و لطفی،  آقایی طوق،  ولی،  رستمی ▪ اداری  ،  دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی 
 . تهران: گرایش

و  ها  لیلی از حقیی تحها دفتر دوم: جستار،  حقوق بشر در جهان معاصر،  (1389)  محمد قاری،  سید فاطمی ▪
 . ی حقوقی شهر دانش هامؤسسه مطالعات و پژوهش ، تهران: چاپ دوم، ها آزادی 

ی ها پژوهش،  «ی دادرسی عادالنه در مرحله تحقیقات مقدماتیهامعیارها و تضمین»،  (1388)  محمود،  صابر ▪
 .13شماره ، حقوق تطبیقی

 . انتشارات دانشگاه تهرانتهران: ، شری عمومی و حقوق بها آزادی، (1370) منوچهر، طباطبایی مؤتمنی ▪

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختالفات »،  (1394)،  حسین،  زین العابدین و پشت دار،  تقوی؛  رضا،  طجرلو ▪
 49شماره ، 17سال ، مومیفصلنامه پژوهش حقوق ع ، «ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه

 . نشر میزان ، تهران: چاپ اول، دادرسی عادالنه ،(1386)، لیال، فریده و اشرافی، طه ▪

 . تهران: نشر دادگستر ،  ی بنیادینها حقوق بشر و آزادی، (1390) بیژن، عباسی ▪

کشور»،  (1390)  اصغر،  عربیان ▪ محاسبات  دیوان  در  قضایی  شبه  فرصت ها  چالش؛  رسیدگی  دانش ،  «هاو 
 .42شماره ، حسابرسی

ول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط اص»،  ( 1385)  محسن،  مجید و حسنی،  غمامی ▪
 .74شماره ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه حقوق ، «ی دادرسی مدنیهابه ویژگی

اداری اعمال اصول دادرسی عادالنه در دیوان عدال ،  (1388)  جواد،  فتحی ▪ نامه کارشناسی ارشد ،  ت  پایان 
 . علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشکده حقوق و، حقوق عمومی

، رساله دکتری حقوق عمومی،  نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری،  (1394)  یونس،  فتحی ▪
 . تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کیفری  دادرسی عادالن،  (1387)  مصطفی،  فضائلی ▪ در محاکمات  دومیالملل بینه  مؤسسه ،  ، چاپ  تهران: 
 . ی حقوقی شهر دانشهاو پژوهش  مطالعات

زاده ▪ محمد ،  فالح  تطبیقی،  (1394)  علی  اداری  رویه ؛  حقوق  و ،  ایعدالت  مطالعات  مؤسسه  تهران: 
 . ی حقوقی شهر دانش هاپژوهش 

کنوانسیون اروپایی حقوق  6 مادۀ ی اتحادیه اروپا طبق هاانصاف و بی طرفی در دادگاه »، (1388) رزا، قراچور لو ▪
یه وک، «بشر  . 11شماره ، التنشر

پایان  ،  یالمللبینمقررات داخلی و  ،  اصول حاکم بر دادرسی منصفانه،  (1382)،  فاطمه،  محمدی مغانجوقی ▪
 . دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 . تهران: انتشارات امیرکبیر ، فرهنگ فارسی، (1363)، محمد، ینمع ▪



 زادهٔؤکامرانی/ٔفالٔحٔمنصفانهٔیدادرسٔمنظرٔازٔکشورٔمحاسباتٔٔوانیدٔیدگیرسٔنییآٔیابیارٔز

 

۲8۷ٔ

پایان نامه کارشناسی ارشد ، دادرسی منصفانه در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، (1390)، علی، موسوی ▪
 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ، حقوق عمومی

فصلنامه  ، «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حق دادخواهی و دفاع در »، (1377) حسن علی، مؤذن زادگان ▪
 . 9ره شما، ی حقوق قضاییها دیدگاه 

 . تهران: نشر دادگستر ، المللیدادگاه کیفری بین، (1383) حسین، میرمحمدصادقی ▪

،  جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی،  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،  (1391)  محمد،  هاشمی ▪
 . انتشارات میزان، چاپ بیستم

 . شر میزانتهران: ن، ، چاپ اولی اساسیها حقوق بشر و آزادی ، (1384) محّمد، هاشمی ▪

یه حقوق اساسی،  «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»،  (1383)  اسدالله،  یاوری ▪ ، نشر
 . شماره دوم، سال دوم
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