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ارزیابیٔآیینٔرسیدگیٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔازٔمنظرٔدادرسیٔمنصفان ٔه ٔ


علیمحمد فالحزاده ،محیا کامرانی
چکید ٔه

دادرسی منصفانه از مهمترین گفتمانهای مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و
قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادیهای اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند.
دادرسیهای اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار
گیرند .پژوهش حاضر ،به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب
 1393هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفیتحلیلی پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان
میدهد عالوه بر فقدان صالحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات ،آییننامۀ مزبور دارای نقایص و
کاستیهایی است .اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که
میتواند به تضییع حقوق متهمان در هیئتهای مستشاری منجر شود و این امر ،اهمیت اقدام تقنینی
مجلس شورای اسالمی را در این زمینه خاطرنشان میسازد.
واژگان کلیدی :دادرسی منصفانه ،دیوان محاسبات ،هیئتهای مستشاری ،آیین رسیدگی ،دادرسی
اداری

 استادیار حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)
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مقدمه ٔ

یکی از اسناد دولتی مهم ،سند بودجه است .بودجه ،سند مالی یکسالۀ دولت است که در آن،
هزینهها و درآمدها بهتفکیک ،معین و مشخص میشود .نظر به اهمیت موضوع بودجه در حقوق
عمومی و امکان سوءاستفادۀ نهادهای مقرر در قوۀ مجریه بهعنوان دست اندرکاران تهیۀ این سند ،در
حقوق اساسی کشورها مراجعی خارج از قوۀ مجریه برای نظارت بر این سند مالی طراحی میشوند.
ً
به نظر میرسد با توجه به اینکه قوۀ مقننه متشکل از اعضایی است که مستقیما توسط مردم انتخاب
میشوند و لذا نمایندۀ ارادۀ عموم به حساب میآیند ،بهترین مرجع رسیدگی به امور مربوط به بودجه،
نهادی در قوۀ مقننه خواهد بود .در حقوق اساسی کشور ما چنین مرجعی ،دیوان محاسبات است که
اصول  51تا  55قانون اساسی به بحث مالیات و دیوان محاسبات اختصاص یافته است .اصل 54
ً
چنین بیان میکند« :دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمی میباشد.
سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بهموجب قانون تعیین خواهد شد ».بالفاصله در
اصل  55چنین میآید« :دیوان محاسبات به کلیۀ حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای
دولتی و سایر دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که
قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده
و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد .دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک
مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس
شورای اسالمی تسلیم مینماید .این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
در این راستا یکی از مراجعی که در قانون عادی (قانون دیوان محاسبات) برای رسیدگی به
تخلفات پیشبینی شده ،هیئتهای مستشاری است که میتوان آن را از مراجع شبه قضایی به شمار
آورد .فصل چهارم قانون دیوان محاسبات با عنوان «نحوۀ کار هیئتهای مستشاری» به بیان وظایف،
اختیارات و صالحیتهای مقرر برای این مرجع پرداخته است .با تأمل در مواد این قانون ،نبود کلی
یک آیین دادرسی جامع ،مشخص است .در همین راستا ،هیئت عمومی دیوان محاسبات در یک
دستورالعمل در تاریخ  1393/9/10آیین رسیدگی دیوان و دادسرای دیوان را ابالغ کرده است که
مالک کار قرار خواهد گرفت .از سوی دیگر ،رسیدگی نهادهای شبه قضایی نیز باید از اصول دادرسی
منصفانه پیروی کنند؛ چراکه این امر هم در موازین بینالمللی حقوق بشر تأیید شده و هم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول متعدد خویش ،دادرسی منصفانه را مورد توجه قرار داده
است .بر این اساس ،پرسشی که این پژوهش در پی پاسخگو یی به آن خواهد بود ،این است که این
دستورالعمل که در سال  1393به تصویب رسیده و ناظر به آیین رسیدگی دیوان میباشد ،تا چه حد
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قواعد و اصول دادرسی منصفانه را مدنظر قرار داده است .در این نوشتار سعی خواهد شد خألها،
نقایص و کاستیهای آیین رسیدگی دیوان محاسبات تبیین گردد تا نهادهای قانونگذار و تصمیمگیر
از آن بهرهبرداری کنند .روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع
حقوقی اعم از کتب ،مقاالت و بهویژه قوانین مربوط خواهد بود .بدین ترتیب ،پس از بررسی
اختصاری مفهوم دادرسی عادالنه و نگاهی به این اصول در قوانین موضوعۀ ایران ،آیین رسیدگی دیوان
محاسبات از منظر این اصول ،مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت.
ٔ.۱دادرسیٔمنصفانهٔ:مفهومٔؤاصول ٔ

در مبحث حاضر پس از نگاهی به مفهوم دادرسی منصفانه ،اصول آن واکاوی خواهد شد.
ٔ.۱-۱مفهومٔدادرسیٔمنصفانه ٔ

واژۀ دادرسی در لغت به معنای «به داد کسی رسیدن» یا «به دادخواهی کسی رسیدگیکردن»
است (معین .)524 :6/1363 ،واژۀ دادرسی در اصطالح حقوقی ،مجموعهای از مقررات است که
بهمنظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواستهای قضایی و مانند آنها وضع و به کار میرود
(جعفریلنگرودی .)269 :6/1376 ،منصفانه در لغت به معنای رفتاری برابر و مطابق با قواعد و
حقوق معقول (عادالنه یا متناسب شرایط) آمده است (دهخدا .)1127 :12/1374 ،در اصطالح
حقوقی نیز به معنای بیطرفی ،خالی از تعصب ،جانبداری و نفع شخصی ،عادالنه ،غیرجانبدارانه و
برابری میان طرفین اختالف است (جعفریلنگرودی.)435 :9 /1376 ،
با پیچیدهترشدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوقی و آزادیهای اساسی انسان و با
ً
تشکیل دادگستری با سازمان امروزی ،دیگر نمیتوان به این بسنده کرد که قاضی شخصا عادل باشد؛
زیرا عدالت و درستکاری قاضی ،شرط الزم و قطعی است؛ ولی کافی نیست (فتحی.)11 :1388 ،
دادرسی عادالنه را به مجموعه معیارها و تضمیناتی که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی
انواع دعاوی نزد دادگاهی صالحیتدار ،مستقل ،بیطرف و قابلپیشبینی در مکانیزم قضایی
پیشبینی شده است ،تعریف نمودهاند (رستمی و دیگران89 :1388 ،؛ فضائلی .)37 :1387 ،به
عبارت دیگر دادرسی عادالنه ،عدالت شکلی در قضاوت است .چنین قضاوتی هنگامی تحقق
مییابد که به هریک از طرفهای دعوا ،آنچه سزاوار اوست« ،حق» اعطا شود .به عبارت دیگر ،این
حق تضمینی است که در صورت نقض هریک از حقوق شناختهشده ،فرد میتواند با توسل به اقامۀ
دعوی و از طریق دادرسی منصفانه ،به آن اعتراض کرده یا در صورت متهمشدن به نقض حقوق
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دیگری یا جامعه ،انتظار رسیدگی عادالنه از سوی مقام صالح را در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته
باشد (یاوری.)256 :1383 ،
ٔ.۱-۲اصولٔدادرسیٔمنصفانهٔ ٔ

اصول دادرسی منصفانه را میتوان در دو دستۀ نهادی و اصول مربوط به فرایند رسیدگی بررسی کرد.
ٔ.۱-۲-۱اصولٔعمومیٔ(نهادی)ٔدادرسیٔمنصفانهٔ ٔ

اصول عمومی یا نهادی دادرسی منصفانه اصول عامی هستند که در پی تضمین مشروعیت نهادی
و ساختاری رسیدگیها هستند؛ نظیر دادخواهی و استقالل و بیطرفی مرجع رسیدگیکننده که در
ذیل این اصول را بررسی خواهیم کرد:
ٔ.۱-۲-۱-۱حقٔبرٔدادخواهی ٔ

وجود حق دادخواهی اقتضاء میکند که هر فردی بتواند در زمانی که حق قانونی وی تضییع
گردید ،به مرجعی صالح دسترسی داشته باشد .مبنای وجود چنین حقی ،اصل تساوی همگان در
برابر قانون است که امکان دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و صالح را نیز فراهم میکند (عباسی،
 .)226 :1390مواد  10و  7اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و بند یک مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق
مدنی و سیاسی بر این حق تصریح و تأکید دارد .این حق شامل دسترسی به مراجع اداری نیز میشود
(سیدفاطمی.)239 :1389 ،
ٔ.۱-۲-۱-۲مستقلٔؤبیطرفبودنٔمرجعٔرسیدگی ٔ

استقالل به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است و شامل استقالل دادگاه
بهلحاظ ساختاری و اعمال صالحیت و استقالل قاضی در مرحلۀ انتصاب و در مقام انجام وظیفه
است (غمامی و حسنی267 :1385 ،؛ طه و اشراقی127 :1386 ،؛ فضائلی180 :1387 ،؛
طباطبائی مؤتمنی .)54-53 :1370 ،بیطرفی نیز به معنای عدم پیشداوری یا جانبداری از یک
طرف دعوا ،حزب ،گروه یا قوم خاص است و رسیدگی فارغ از پیشفرض به موضوع دعواست
(رستمی و دیگران92 :1388 ،؛ قراچورلو .)26 :1388 ،از مقایسۀ استقالل و بیطرفی میتوان
ً
نتیجه گرفت که استقالل خود پیششرط بیطرفی است .البته بیطرفی صرفا با استقالل تضمین
نمیشود؛ لیکن به قطع و یقین با فقدان استقالل ،بیطرفی نیز مفقود میگردد (فالحزاده:1394 ،
 .)250مادۀ  10اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر
تأمین این حق صراحت دارند.
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ٔ.۱-۲-۱-3اصلٔقانونیبودنٔدادگاهٔ ٔ

قانونبودن تشکیل دادگاهها از آن جهت قابل توجیه است که قدرت در یکجا متراکم نگردد
(هاشمی .)139 :1391 ،حکمت تشکیل دادگاه بهموجب قانون ،آن است که آزادی اشخاص از
تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون باشد و آنها نتوانند بر اساس میل خود دادگاه تشکیل داده و با
اعمال غرض و سوءاستفاده ،حیثیت و آزادی اشخاص را خدشهدار کنند یا با انحالل دادگاههای
قانونی ،مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند (مؤذنزادگان .)139 :1377 ،بند اول مادۀ 14
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قانونیبودن دادگاه تصریح دارد .کمیتۀ حقوق بشر
نیز معتقد است دادگاه در این بند از میثاق ،فارغ از نام و عنوان ،باید بهموجب قانون تشکیل شود
(

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

مٔؤمجازأتهأ ٔ
ٔ.۱-۲-۱-4اصلٔقانونیٔبودنٔجرائ ٔ

بر اساس این اصل ،هیچکس را نمیتوان به خاطر عملی تحت تعقیب قرار داد ،مگر آنکه
بهموجب قانونی که در زمان وقوع آن عمل معتبر بوده ،قابل مجازات باشد یا جرم شناخته شده باشد
(فضائلی .)269 :1387 ،کاربرد این اصل ،به مراجع قضایی اختصاص نداشته و سایر مراجع و
دستگاههای اداری نیز باید بر همین مبنا با افراد برخورد داشته باشند (سیدفاطمی.)232 :1389 ،
بند دوم از مادۀ  11اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و بند اول از مادۀ  15میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی بر این امر تصریح دارند.
ٔ.۱-۲-۱-۵اصلٔبرائت ٔ

اصل برائت در همۀ نظامهای حقوقی بهعنوان یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال میگردد و
در اسناد بینالمللی و منطقهای نیز انعکاس صریح و قاطعانه پیدا کرده است (محمدیمغانجویی،
 .)119 :1382بند اول از مادۀ  11اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و بند دوم مادۀ  14میثاق بر این حق
تصریح و تأکید دارند.
ٔ.۱-۲-۱-۶اصلٔعلنیبودنٔدادرسی ٔ

علنیبودن رسیدگیها به معنای امکان حضور و اطالع عامۀ مردم در فرایند دادرسی است و این
اصل ناظر بر کل فرایند دادرسی اعم از مراحل رسیدگی و صدور احکام میباشد .البته این حق مطلق
نیست؛ بلکه قابل تحدید است ( )Synmonides, 2000: 85و تشخیص ضرورت آن بر عهدۀ دادگاه
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است ( .)Reid, 2004: 9اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ  10و بند اول مادۀ  14میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی این حق را مورد توجه قرار دادهاند.
ٔ.۱-۲-۱-۷حقٔدرخواستٔتجدیدنظر ٔ

هدف از حق پژوهشخواهی ،تأمین رسیدگی قضایی به یک پرونده در دو سطح است که سطح
دوم آن نزد دادگاهی عالیتر واقع میشود و باید بازنگری حقیقی در عملکرد دادگاه بدوی باشد
(فضائلی .)257 :1389 ،بند پنجم از مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این
حق است .طبق نظر کمیتۀ حقوق بشر نیز این حق منوط به خواست دولتها نیست؛ بلکه در این
میثاق مقرر گردیده است و دولتها نمیتوانند از آن تخطی نماید ( Human Rights Committee,

.)Communications No. 1095/2002, Gomaríz Valera v. Spain, para. 7.1
ٔ.۱-۲-۱-8منعٔمحاکمهٔؤمجازاتٔمجدد ٔ

مقتضای عدالت آن است که هیچکس برای یک جرم بیش از یک بار تعقیب ،محاکمه یا مجازات
ً
نشود (فضائلی .)307 :1389 ،اعمال قاعدۀ مزبور ،صرفا محدود به مرحلۀ مجازات نبوده و در
سراسر روند دادرسی ،اعم از مرحلۀ تعقیب ،محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد
(میرمحمدصادقی .)49 :1383 ،بند هفتم مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیانگر
حق یادشده است.
ٔ.۱-۲-۱-9تساویٔامکاناتٔدفاعٔ ٔ

تساوی سالحها حکایت از برابری طرفین دعوا در برخورداری از امکانات مساوی جهت دفاع از
خود دارد .این اصل بهویژه در جایی که یک طرف آن نمایندۀ قدرت عمومی یعنی دادستان است،
اهمیت دارد و سبب میشود عامل قدرت ،مانعی بر سر راه تحقق عدالت نگردد (رستمی و دیگران،
93 :1388؛ سیدفاطمی .)237 :1389 ،اصل تساوی سالحها یا برابری امکانات دفاع ناشی از حق
دفاع است و برای اولین بار توسط کمیسیون اروپایی در نظریۀ مورخ 3ژوئن 1959و در رأی مورخ
27ژوئن 1968دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای لومیستر به کار برده شده است (عباسی:1390 ،
.)235
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ٔ.۱-۲-۱-۱۰حقٔبرٔرسیدگیٔدرٔمهلتٔمعقولٔ ٔ
این حق مستلزم رعایت سرعت الزم و بدون تأخیر ناموجه در رسیدگی است ( Leach, 2005:

 .)398-399این حق در اسناد حقوق بشری از جمله بند  3مادۀ  9میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی و بند  1مادۀ  4کنوانسیون اروپایی حقوق بشربه رسمیت شناخته شده است.
ٔ.۱-۲-۲اصولٔخاصٔدا ٔدرسیٔمنصفانهٔ(اصولٔمربوطٔبهٔفرایندٔرسیدگی ٔ) ٔ

این اصول در پی تضمین مشروعیت و منصفانه کردن فرایند رسیدگی میباشند؛ نظیر تفهیم فوری
اتهام و علل آن ،همچنین حق بهرهمندی از وکیل و مترجم که در ادامه این اصول را واکاوی میکنیم:
مٔ
ٔ.۱-۲-۲-۱تفهیمٔفوریٔاتهامٔؤعللٔآنٔبأزبانٔقابلٔفهمٔبرایٔمته ٔ

حق اطالع فوری و دقیق از دالیل اتهام از این جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام ،از
همان ابتدا برای دفاع آمادگی پیدا کند (هاشمی .)304 :1384 ،بند دوم و سوم مادۀ  9میثاق حقوق
مدنی و سیاسی به این حق تصریح کرده است.
ٔ.۱-۲-۲-۲حقٔانتخابٔؤبرخورداریٔازٔوکیل ٔ

ناتوانی در دفاع از خود یکی از مؤلفههای سوگیری دادرسی به سوی غیرمنصفانهبودن است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند سوم مادۀ  14حق بر دفاع متهم را در فهرست پنجگانهای مطرح
کرده است که عبارتند از :حق بر دفاع حضوری ،حق بر دفاع توسط خود متهم ،حق بر داشتن وکیل
مدافع انتخابی ،تکلیف مقامات در مطلعکردن متهم از حق بر انتخاب وکیل و حق معاضدتهای
رایگان قضایی در صورت عدم تمکن (مالی) (سیدفاطمی .)226-227 :1389 ،مادۀ  7از اصول
اساسی ،راجع به نقش وکال نیز دولتها را به تضمین این امر که همۀ افراد دستگیر یا بازداشت شده،
ظرف  48ساعت از دستگیری یا بازداشت خود ،به وکیل دسترسی داشته باشند ،متعهد میداند.
ٔ.۱-۲-۲-3حقٔبرخورداریٔازٔکمکٔرایگانٔمترجم ٔ

یکی از حقوق بدیهی هر شخصی این است که اگر به زبانی نامفهوم بازجویی شد ،از کمک
مترجمی حاذق و صالح برخوردار شود؛ زیرا این برای رعایت شروط انصاف ضروری است
(فضائلی370 :1387 ،؛ رستمی و دیگران .)38 :1388 ،جزء ششم از بند سوم مادۀ  14میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیانگر این حق است.
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ٔ.۲رویکردهایٔدادرسیٔمنصفانه ٔ

نسبت به قلمرو اعمال اصول دادرسی منصفانه دو رو یکرد کلی قابل شناسایی است؛ رو یکرد
مضیق و رو یکرد موسع که آنها را بررسی میکنیم:
ٔ.۲-۱برداشتٔمضیقٔازٔاصولٔدادرسیٔمنصفانهٔ ٔ

ً
در برداشت مضیق از قلمرو شمول دادرسی منصفانه ،صرفا دادگاههای کیفری و دادگاههای

حقوقی را تحت شمول قواعد و موازین آن دانستهاند .شمول قواعد و اصول دادرسی منصفانه بر
دادگاههای کیفری مورد اتفاق صاحبنظران در این حوزه است .در واقع ،مهمترین زمینه در این رابطه
نیز مباحث کیفری است که حمایت و پاسداری از حقوق و آزادیهای شهروندی در آن از اهمیت و
تأثیر فراوانی برخوردار است .به عبارتی دیگر ،برای اینکه دادرسی کیفری بهنحو عادالنه انجام شود،
باید دارای معیارها ،اصول و قواعدی باشد که تمامی حقوق طرفین درگیر در دعوای کیفری را تضمین
و رعایت کند (صابر .)145 :1388 ،دادگاههای مدنی نیز همانند دادگاههای کیفری مورد اتفاق
صاحبنظران و حقوقدانان در شمول قواعد دادرسی منصفانه هستند .در واقع ،شاید بتوان گفت
دعاوی مدنی به سبب کثرت این دعاوی و نقش آنها در تضییع حقوق شهروندان و شمول بر
حوزههای متعدد و مختلف ،مشمول قواعد دادرسی منصفانه قرار میگیرند.
ٔ.۲-۲برداشتٔموسعٔازٔاصولٔدادرسیٔمنصفانهٔ ٔ

برداشت موسع از حوزههای تحت شمول دادرسی منصفانه ،دادگاههای اختصاصی اداری و حتی
فرایندهای تصمیمگیری اداری را نیز عالوه بر دو مورد مذکور در مبحث باال ،مشمول قواعد دادرسی
منصفانه میداند .در این دادگاهها که قدرت و حاکمیت بهعنوان یکی از طرفین حضور دارد ،بی شک
حاکمیت قواعد دادرسی منصفانه الزم و ضروری است .در این زمینه میتوان به پاراگراف  1مادۀ 6
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز استناد جست .مطابق این ماده ،حق دادرسی و تضمینات مقرر در
این کنوانسیون شامل حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی و اتهامهای مطروحه در حوزۀ کیفری
میگردد .در ابتدا ،کشورهای عضو معتقد بودند که دعاوی اداری خارج از شمول این ماده هستند؛
اما بهتدریج و با تفسیر موسعی که دیوان اروپایی حقوق بشر از مفاد این ماده و قلمرو دعاوی کیفری
ارائه کرد ،دعاوی اداری را داخل در حوزههای تحت شمول قواعد دادرسی منصفانه قلمداد نمود .در
رأی مورخ 16ژوئیه 1971در دعوای رینگایسون علیه اتریش ،دیوان اروپایی حقوق بشر به عدم لزوم
اینکه طرفیت دعوی ،اشخاص حقوق خصوصی بوده و عدم اهمیت اینکه قانون حاکم بر دعوا،
کیفری ،مدنی یا اداری باشد ،تصریح نمود .رأی این دیوان در 28ژوئن 1978دیوان ،در دعوی کونگ
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علیه آلمان فدرال نیز مؤید این است (یاوری .)263-265 :1383 ،گرایش دادگاه اروپایی حقوق
بشر ،توسعۀ مفهوم و قلمرو حقوق و تعهدات مدنی بوده است و آن را شامل رسیدگیهای اداری و
انضباطی و شبه قضایی ،نظیر اختالفات راجع به استفاده از زمین و امالک ،ادعاهای مالی علیه
مقامات عمومی ،درخواست مجوز ،درخواستهای مربوط به خدمات اجتماعی و رسیدگیهای
انتظامی نیز میداند (فالحزاده.)237 :1394 ،
ٔ.3انعکاسٔاصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔآیینٔرسیدگیٔ ٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

در این بخش قصد داریم آیین رسیدگی دیوان محاسبات را از منظر اصول دادرسی منصفانه که
در قسمت قبل تشریح شد ،بررسی و میزان انطباق ان با این اصول را تحلیل کنیم:
ٔ.3-۱اصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔرابطهٔبأنهادٔرسیدگیکنند ٔه ٔ

اصول دادرسی منصفانه در رابطه با نهاد رسیدگیکننده همان گونه که از نام آن مشخص است
تضمینکنندۀ سالمت ،منصفانهبودن و قانونیبودن اعمال صالحیت و اقتدار توسط مرجع
رسیدگیکننده بوده و و نهاد رسیدگیکننده را صیانت میکنند.
ٔ.3-۱-۱قانونیٔبودنٔؤصالحیتٔرسیدگیٔبهٔموضوع ٔ

اولین رکن دادرسی منصفانه در ارتباط با نهاد رسیدگیکننده وجود صالحیت قانونی برای
رسیدگی به موضوع است.
یکنند ٔه ٔ
ٔ.3-۱-۱-۱قانونیبودنٔمرجعٔرسیدگ ٔ

اصل قانونیبودن دیوان محاسبات کشور را باید در قانون اساسی و قوانین عادی جستوجو کرد.
اصول  54و  55این اصل را در ارتباط با نهاد مزبور بیان میکنند .مطابق اصل  ،54دیوان محاسبات
ً
کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمی است .سازمان و ادارۀ امور آن در تهران و مراکز
استانها بهموجب قانون تعیین خواهد شد و اصل  55نیز رسیدگی دیوان محاسبات به تمامی
حسابهای نهادهایی که بهنحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده میکنند را مقرر میدارد .این
اصل همچنین در قانون دیوان محاسبات کشور مصوب  1361نیز بیان گردیده است .قانونیبودن
فرایند رسیدگی نیز در مقدمۀ آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور بهصراحت بیان شده است« .تبیین
مقررات الزم برای برخورداری فرایند رسیدگی از ضوابط قانونی» نشان از اهتمام واضعان این آییننامه
برای رعایت اصل قانونیبودن در تمامی مراحل رسیدگی در دیوان محاسبات دارد .البته باید
خاطرنشان ساخت که اصل قانونیبودن در خصوص تشکیل دیوان محاسبات و هیئتهای مستشاری
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و محاکم تجدیدنظر در قانون تشکیل این دیوان رعایت گردیده است و این دیوان و اجزای آن بهموجب
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی تشکیل شدهاند و صالحیتها و اختیارات آنها نیز بهموجب
قانون مزبور مقرر شده است .در کل باید چنین بیان کرد که اصل قانونیبودن در رسیدگیهای دیوان
محاسبات کشور در قوانین مختلفی از قانون اساسی تا قوانین عادی و همچنین در آیین رسیدگی دیوان
محاسبات کشور مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است و مثال بارز این موضوع ،مقدمۀ آیین رسیدگی
دیوان است که البته مطلوب تر و شایسته تر بود که این امر در متن یکی از مواد پیشبینی و مقرر
میگردید.
یکنند ٔه ٔ
ٔ.3-۱-۱-۲صالحیتٔمرجعٔرسیدگ ٔ

این اصل نیز در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مورد توجه قرار گرفته است .مادۀ  25این
مقرره بیان میکند« :چنانچه رسیدگی به موضوع گزارش یا بخشی از آن در صالحیت دیوان محاسبات
نباشد ،نسبت به صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی مرجع صالحه اقدام میشود ».این ماده
بهصراحت بر صالحبودن نهادهای دیوان در رسیدگی به موضوعات مطروحه تأکید دارد .این اصل در
قانون دیوان محاسبات نیز مقرر گردیده است .فصل دوم این قانون صالحیتهای دیوان محاسبات را
مقرر میدارد .خارج از این موارد ،دیوان محاسبات کشور صالحیتی بر عهده ندارد .بنابراین ،اگر
خارج از موارد یادشده گزارشی ارائه گردد یا دادخواستی مطرح شود ،دیوان مکلف است مطابق مادۀ
 25یادشده ،قرار عدم صالحیت به شایستگی مرجع صالحه صادر نماید .ازاینرو ،به نظر میرسد
اصل ذیصالح بودن در ارتباط با دیوان محاسبات ،بهخوبی در قوانین مربوطه و همچنین در آیین
رسیدگی دیوان محاسبات بیشبینی شده است.
ننامه ٔ
ٔ.3-۱-۱-3صالحیتٔهیئتٔعمومیٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔدرٔتصویبٔآیی ٔ

دیوان محاسبات کشور ،نهادی اساسی و تأثیرگذار در نظام حقوقی ایران است که عهدهدار اعمال
نظارت بر نهادهایی است که بهنحوی از بودجۀ کل کشور استفاده میکنند .این نهاد در فرایند اعمال
صالحیت و وظایف خویش ،رسیدگی شبهقضایی را انجام میدهد که توسط هیئتهای مستشاری
این دیوان صورت میپذیرد .سؤالی که در این مبحث مطرح میگردد و از اهمیت برخوردار است،
صالحیت یا عدم صالحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در وضع و تصویب آییننامه است.
صالحیتهای هیئت عمومی دیوان در قانون تأسیس دیوان بیان گردیده است؛ اما سخنی از صالحیت
وضع و تصویب آییننامه به میان نیامده است.

حزادهٔؤکامرانی
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برای هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در هیچکدام از قوانین مرتبط ،صالحیت مزبور
پیشبینی نشده است و البته استقرار این صالحیت نیز مخالف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران (اصل  )57و همچنین مغایر با اصول کلی حقوقی است .مطابق نص صریح
ً
اصل  54قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمی است.
سازمان و ادارۀ امور آن در تهران و مراکز استانها بهموجب قانون تعیین خواهد شد ».ادارۀ این سازمان
که آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب هیئت عمومی دیوان در این رابطه وضع گردیده
است ،بدون شک باید توسط قانون مصوب مجلس وضع و تصویب گردد .این امر برای حفاظت و
پاسداری از بیت المال و همچنین حقوق خوانده و خواهان امری ضروری و حیاتی است و نمیتوان
از آن تخطی کرد .تصویب این آییننامه توسط نهادی همچون هیئت عمومی دیوان محاسبات که
صالحیتی در این زمینه ندارد ،تجاوز به صالحیت مجلس شورای اسالمی است؛ چراکه مسئلۀ آیین
دادرسی دیوان محاسبات شأن تقنینی دارد و در صالحیت هیئت عمومی دیوان نیست.
ٔ.3-۱-۲استقاللٔؤبیطرفیٔنهادٔرسیدگیکنند ٔه ٔ

اصل استقالل و بیطرفی مرجع رسیدگیکننده را باید در دو مبحث بررسی کرد :مرجع و نهاد
رسیدگیکننده ،قضات و افراد رسیدگیکننده.
ٔ.3-۱-۲-۱استقاللٔؤبیطرفیٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

اصل استقالل در خصوص دیوان محاسبات بسیار مهم و اساسی است؛ چراکه این نهاد نظارتی
برای اعمال نظارتی مطلوب و کارآمد نیازمند استقالل در ایفای صالحیتها و بهدوربودن از فشار و
اعمال نفوذ است .مادۀ  9قانون دیوان محاسبات بیان میکند« :دیوان محاسبات کشور ...در امور
مالی و اداری استقالل داشته ». ...مشاهده میشود که استقالل اداری و مالی دیوان در این ماده توسط
قانونگذار عادی مورد تصریح و تأکید قرار میگیرد .اما در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور به
استقالل و بیطرفی دیوان اشارهای نشده است .این امر را میتوان ناشی از این مسئله دانست که این
آییننامه در ارتباط با فرایند رسیدگی صادر گردیده است و پیشبینی این اصول باید در قوانین مربوط
به تأسیس و وظایف این نهاد مقرر گردد .اما این پاسخ قانعکننده به نظر نمیرسد .اهمیت این دو
اصل به اندازهای است که باید در این آییننامه نیز پیشبینی و مقرر میشد.
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ٔ.3-۱-۲-۲استقاللٔؤبیطرفیٔمستشارانٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

اصل استقالل مستشاران رسیدگیکننده در دیوان محاسبات کشور در آیین رسیدگی دیوان
محاسبات کشور نیز مغفول مانده است .در این آییننامه ،مقررۀ صریحی بر تأمین و پاسداری از این
اصل اساسی مشاهده نمیشود؛ هرچند که واضعان این آییننامه ،سعی کردهاند که با احصای دقیق
وظایف و اختیارات هر مقام ،محدودۀ صالحیتها را مشخص کنند و گامی در این راستا بردارند،
اهمیت این اصل برای مستشاران رسیدگیکننده بهگونهای است که باید بهصراحت مورد تصریح و
تأکید قرار میگرفت .مادۀ  16اصالحی  1370/5/20قانون دیوان محاسبات کشور ،انتخاب
مستشاران دیوان از طریق کمیسیون دیوان محاسبات و بودجۀ مجلس را مقرر میدارد که میتواند در
ً
حفظ استقالل این اعضا مؤثر باشد .اینکه اختیار رئیس دیوان محاسبات کشور در این زمینه صرفا
پیشنهاد مستشاران است ،قدرت تأثیرگذاری رئیس دیوان بر مستشاران را کاهش خواهد داد .با این
حال ،این امر توجیهگر پیشبینینشدن این اصل در مقررات قانونی مرتبط نخواهد بود .در باب اصل
بیطرفی نیز در آییننامۀ مذکور مقررۀ صریحی پیشبینی نشده است که نقص بزرگی به نظر میرسد؛
اما در مواردی مقرراتی پیشبینی شده است که هدف از آنها تأمین بیطرفی مقامات رسیدگیکننده
به تخلفات میباشد .برای نمونه ،مادۀ  14آیین رسیدگی در دیوان محاسبات کشور ،موضوع رد دادرس
در صورت داشتن رابطۀ سببی یا نسبی را مقرر میدارد .بدین ترتیب در ارتباط با اصل استقالل و
بیطرفی قضات دیوان محاسبات کشور ،آییننامۀ مذکور دارای کاستیهایی است که عدم تصریح به
این اصول مهمترین نقصان آن میباشد.
ٔ.3-۱-۲-3حقٔدسترسیٔبهٔدادگاهٔصالح ٔ

برخی محققان با عنایت به اینکه هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور صرفأ در پایتخت
مستقر هستند و در دیگر استانها محدودیت در دسترسی به این دیوان وجود دارد ،حق دادخواهی و
دسترسی به این مراجع را با توجه به این موضوع تحلیل کرده و بیان داشتهاند که حق دسترسی به این
مرجع با محدودیتهایی مواجه است (فتحی .)123 :1394 ،اما باید توجه داشت که در این دیوان
خواهان ،شهروندان عادی جامعه نیستند؛ بلکه خواهان ،دادستان دیوان محاسبات کشور است.
ً
بنابراین در مرحلۀ بدوی ،خواهان صرفا دادستان دیوان است که حق دادخواهی برای این مقام
موضوعیتی ندارد؛ چراکه صاحبان حقوق شهروندی ،شهروندان هستند .اما در مراحل بعدی
خواندههای مرحلۀ بدوی از حق دادخواهی برخوردارند که البته این امر در قالب حق
تجدیدنظرخواهی مطرح میگردد و در مبحث آتی گفته خواهد شد .بنابراین حق دادخواهی و
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دسترسی به دیوان محاسبات ،با عنایت به ماهیت خاص این دیوان و خاصبودن خواهان و خوانده
در این مرجع ،قالب دیگری پیدا میکند.
ٔ.3-۲اصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔرابطهٔبأطرفینٔدعوأ ٔ

این اصول روابط طرفین دعوا را در رسیدگی منصفانه کرده و برابری آنها را تضمین میکنند.
ٔ.3-۲-۱اصلٔبرائتٔدرٔفرایندٔرسیدگیٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

با وجود اهمیت این اصل در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور ،سخنی از اصل برائت به میان
نیامده است .این موضوع بیشک نقص بزرگی در این آییننامه است که ممکن است موجب تضییع
حقوق متهمان در این دیوان گردد .این امر هنگامی برجستهتر میشود که بدانیم اصل برائت در قانون
ً
تشکیل دیوان محاسبات نیز تصریح نشده است .این نکته کامال درست است که خواندههای این
دیوان شهروندان عادی نیستند و مقامات مسئول در نهادهای استفادهکننده از بودجۀ عمومی کشور
هستند؛ اما بیشک این مسئوالن و مقامات نیز از حقوق مقرر در قانون اساسی ،از جمله حق برائت
برخوردار هستند و حتی این امر با عنایت به امکان پروندهسازی گروههای رقیب و مخالف برای
مقامات وقت ،الزم و ضروری مینماید .نکتۀ دیگری که در زمینۀ فرایند رسیدگی در دیوان محاسبات
کشور باید خاطرنشان کرد ،این است از آنجایی که دیوان محاسبات کشور و مراجع قضایی در طول
یکدیگر نیستند ،ممکن است محاکم قضایی فردی را از اتهام مجرمیت تبرئه کنند ،در حالی که دیوان
محاسبات کشور میتواند بدون توجه به حکم صادرشده از محکمۀ قضایی ،متهم را محکوم نماید.
این قضیه معضلی در فرایند رسیدگیهای دیوان محاسبات کشور محسوب میشود (عربیان:1390 ،
 )50که در آیین رسیدگی دیوان بدان توجه نشده است.
ٔ.3-۲-۲علنیبودنٔجلسۀٔدادرسیٔدرٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

اطالق اصطالح «جلوگیری از تضییع حقوق خوانده» در مقدمۀ آیین رسیدگی دیوان محاسبات
کشور مصوب  ،1393بیشک مفید برگزاری علنی رسیدگی میباشد .اما در هیچکدام از مواد این
آییننامه از علنیبودن رسیدگی سخنی به میان نیامده است .این موضوع بیشک نقص بزرگی در
تدوین و وضع این مقرره بوده است .البته در هیچکدام از مواد این مقرره نیز سخنی از غیرعلنیبودن
رسیدگیها به میان نیامده است.
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ٔ.3-۲-3حقٔتجدیدنظرخواهیٔازٔاحکامٔصادرهٔازٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

خوشبختانه آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب  1393این حق را بهصراحت مقرر
ساخته است .مطابق مادۀ  49این آییننامه ،تمامی آرای قطعی از هیئتهای مستشاری
قابلتجدیدنظرخواهی است .همچنین ،بنا بر اطالق این مواد ،همۀ آرای صادره قابلتجدیدنظر
هستند و در این خصوص محدودیتی مقرر نشده است .بنابراین ،این آییننامه در باب حق تجدیدنظر
به خوبی عمل کرده است و این حق را برای خواهان و خوانده مقرر داشته است.
ٔ.3-۲-4حقٔبرٔاجرایٔآراءٔصادرهٔازٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔ ٔ

حق بر اجرای آرای صادره از دیوان محاسبات کشور را میتوان بهعنوان یکی از حقوق طرفین در
این نهاد دانست .آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیز در این خصوص مقرراتی چند بیان داشته
است .در این راستا ،مواد  60الی  75این مقرره به مبحث اجرای احکام اختصاص یافته است .مادۀ
 60چنین مقرر میدارد« :آراء قطعی دیوان محاسبات کشور را دادستان یا نمایندۀ او برای اجرا به
دستگاههای مزبور ابالغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها
مراقبت مینماید».
ٔ.3-۲-۵اصلٔمنعٔمحاکمۀٔمجد ٔد ٔ

آیین رسیدگی دیوان محاسبات ،متأسفانه در هیچکدام از مواد این مقرره ،این اصل مسلم حقوقی
را شناسایی نکرده است .امکان صدور حکم مجزا در یک موضوع برای متهم در هیئتهای مستشاری
و مراجع قضایی و همچنین در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز از دیگر اشکاالتی است که
میتواند این حق را مخدوش سازد که متأسفانه مدنظر واضعان آییننامه قرار نگرفته است (عربیان،
.)51 :1390
.3-۲-۶حقٔسکوتٔ ٔ

حق سکوت مستلزم عدم اجبار متهم به شهادت یا اقرار به گناه است؛ زیرا متهم در اعالم حقایق
به مقامات قضایی هیچ وظیفهای ندارد؛ بلکه دادستان خود ملزم است برای اثبات اتهام وارده ،ادلۀ
کافی جمعآوری کند و نباید سکوت را قرینهای علیه متهم و در اثبات مجرمیت او دانست (صابر،
 .)55 :1388مبنای اصلی حق سکوت را باید در فرض بیگناهی جستوجو کرد (رحمدل:1385 ،
 .)191حق سکوت در آیین فرایند رسیدگی دیوان محاسبات کشور پیشبینی و مقرر نشده است .با
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وجود اینکه این حق از ملزومات دادرسی عادالنه است ،در قانون دیوان محاسبات و نه در آیین
رسیدگی دیوان محاسبات بدان توجه نشده است.
ٔ.3-۲-۷تناسبٔبینٔتخلفاتٔؤمجازاتهأ ٔ

بدون شک اصل حاکمیت قانون و اصل قانونیبودن جرم و مجازات ایجاب میکند که برای
عمل مشخصی که جرم محسوب گردیده است یا تخلفی اداری به حساب میآید ،مجازات معینی
اعمال گردد و این امر در متونی که پیش از اعمال مجازات به تصویب مرجع صالحیتدار رسیده
است ،پیشبینی و بیان گردد .در نظام حقوقی ایران در عموم قوانین و مقرراتی که راجع به مراجع
اختصاصی شبهکیفری مقرر شده است ،به یک سری تخلفات و مجازاتها اشاره شده است ،بدون
آنکه نسبت بین آنها بیان شود و برخی تخلفات نیز جنبۀ جرم دارند و اغلب مشخص نیست که آیا
دو بار رسیدگی اعمال میشود یا خیر؟ (فتحی .)324 :1394 ،قانون دیوان محاسبات کشور در مادۀ
 ،23صالحیت هیئتهای مستشاری را که بیانگر تخلفات اداری مورد رسیدگی دیوان محاسبات
است ،برمیشمارد .این ماده در ادامه و تبصرۀ  1خویش ،مجازاتهای اداری را که توسط این هیئتها
اعمال میشوند ،در شش مورد بیان کرده است .قانون مزبور در بیان تخلفات و مجازاتها هیچ گونه
تناسبی بیان نکرده است و رابطهای نیز بین آنها مقرر نساخته است که بهعنوان مثال فردی در صورت
ارتکاب تعهد زائد بر اعتبار ،به توبیخ کتبی محکوم میشود یا اخراج از محل خدمت .این امر بیشک
خالف موازین و اصول دادرسی عادالنه است و در آییننامۀ مصوب هیئت عمومی دیوان محاسبات
نیز مقررهای در این باب وضع نشده است و تالشی برای رعایت تناسب بین این تخلفات و
مجازاتهای مقرر ،صورت نپذیرفته است.
ٔ.3-3اصولٔدادرسیٔمنصفانهٔدرٔرابطهٔبأفرایندٔرسیدگی ٔ

عالوه بر تضمین عادالنهبودن نهاد رسیدگیکننده ،فرایند رسیدگی نیز باید عادالنه و منصفانه
باشد ،اصول تضمینکنندۀ فرایند رسیدگی مشروعیت آیینی رسیدگی را تضمین میکنند.
ٔ.3-3-۱اصلٔمستندٔؤمستدلبودنٔآراءٔصادرهٔازٔدیوانٔمحاسباتٔکشور ٔ

مستند و مستدلبودن آرای صادره در آیین رسیدگی دیوان محاسبات مصوب  1393هیئت
عمومی دیوان نیز ذکر شده است .مطابق مادۀ  47این مقرره در باب آرای صادره از هیئتهای
مستشاری« :رأی متضمن شماره پرونده ،شماره و تاریخ رأی ،موضوع تخلف و زمان وقوع آن ،نام
دستگاه اجرایی ،مشخصات خوانده یا خواندگان با قید سمت هریک در زمان وقوع تخلف یا قائم
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مقام قانونی آنها ،نمایندۀ دادستان ،مشخصات مرجع رسیدگیکننده ،خواستۀ دادسرا ،دالیل و
مستندات قانونی ،اظهارات و مدافعات خواندگان ،نوع رأی از حیث حضوری یا غیابی و قطعی یا
قابلتجدیدنظربودن آن و امضاء صادرکنندگان رأی با قید نام و سمت مربوط میباشد ».مطابق این
ماده ،مستندبودن آرای صادره در هیئتهای مستشاری و مستدلبودن آن (دالیل) تصریح و تأکید
شده است .این موضوع در مادۀ  51نیز در ارتباط با آرای صادره از محکمۀ تجدیدنظر نیز مقرر گردیده
است .توجه به این اصل اساسی در دادرسی منصفانه در آییننامۀ مذکور در مرحلۀ تحقیقات در مادۀ
 21نیز پیشبینی شده است که نشان از توجه ویژۀ واضعان این آییننامه به این اصل دارد.
ٔ.3-3-۲حقٔبرٔمعقولبودنٔمهلتٔدادرسیٔؤاصلٔسرعتٔ ٔ

حق بر معقولبودن دادرسی در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور در برخی مواد این مقرره
مشاهده میگردد .مادۀ  33در شروع ترتیب رسیدگی در هیئت مستشاری و محکمۀ تجدیدنظر چنین
بیان میدارد« :دفتر دیوان محاسبات کشور به محض وصول دادخواست مکلف است نسبت به ثبت
و تسلیم آن به رئیس کل اقدام نماید ».تأکید واضعان در تسریع ثبت پرونده و تسلیم به رئیس ،از
تالش برای به درازانکشیدن و معقولسازی زمان دادرسی حکایت دارد .این امر در ارتباط با ارجاع
پرونده به هیئتهای مستشاری نیز در مادۀ  35مقرر گردیده است .واضعان این آییننامه در راستای
استقرار حق معقولبودن زمان دادرسی در مادۀ  ،37مدت یک هفته برای مطالعۀ پرونده توسط هیئت
مستشاری و در مادۀ  45نیز صدور رأی ظرف مدت ده روز را مقرر داشته است .بدین صورت به نظر
میرسد در زمینۀ رعایت این حق نیز واضعان آییننامه ،کارنامۀ موفقی داشتهاند .اما حق بر معقول
بودن دادرسی در ارتباط با اعادۀ دادرسی در محکمۀ تجدیدنظر بهخوبی پیشبینی نشده است .مطابق
مادۀ  55آییننامه ،محکمۀ تجدیدنظر مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را بر قبول یا رد
ً
دادرسی در قالب قرار اعالم نماید .تعیین مهلت یکماهه صرفا برای قبول یا رد اعادۀ دادرسی ،با آن
تناسب ندارد .البته در رسیدگی دیوان محاسبات ،عموم مردم نیز انتظار دارند رسیدگی دیوان از زمان
منطقی و معقول پیروی کند و بیشازحد به درازا نکشد .به بیان دیگر ،در رسیدگیهای دیوان
محاسبات ،دارندۀ این حق عالوه بر خود متهم میتواند عموم مردم هم تلقی بشود؛ یعنی این حق
هم ماهیت فردی و هم ماهیت جمعی دارد که دارندگان آن عموم مردم نیز میباشند.
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حهأدرٔدیوانٔمحاسباتٔکشورٔ ٔ
ٔ.3-3-3امکانٔدفاعٔؤبرابریٔسال ٔ

بیشک دادرسی منصفانه مستلزم امکان دفاع در معنای مطلوب آن برای طرفین و تساوی
امکانات و ابزارهای در دسترس برای آنها در این زمینه است .طرق موجود برای تأمین این اصل در
موارد ذیل بررسی میشود:
 .1برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده؛  .2برخورداری از امکانات و تسهیالت کافی
برای دفاع از خود؛  .3اطالعرسانی درخصوص ادله و استدالالت طرف مقابل؛  .4تساوی اشخاص
در مقابل انواع نهادهای قضایی؛  .5برخورداری از حق مشورت و داشتن وکیل در تمامی مراحل؛ .6
داشتن مترجم؛  .7معاضدت قضایی (هداوند و آقاییطوق .)241-238 :1389 ،این موارد را
میتوان در آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور بدین صورت بررسی کرد:
آییننامۀ مذکور در مادۀ  12بهصراحت حق دفاع و حق برخورداری از مهلت مناسب برای دفاع
را برای متهم به تخلف پیشبینی کرده و مستقر ساخته است .همچنین در مادۀ  21بر لزوم اخذ
دفاعیات از متهم تصریح گردیده است .همچنین بر اساس مادۀ  45نیز صدور و انشاء رأی نیز با
عنایت به دفاعیات خوانده صورت میپذیرد .در مادۀ  ،40اعطای فرصت الزم به خوانده برای استماع
اظهارات بیان گردیده است .در مادۀ  20این مقرره نیز حق برخورداری از وکیل برای متهم پیشبینی
شده است .این حق بهصورت صریح در مادۀ  41این آییننامه پیشبینی شده است .بدین ترتیب
مشاهده میشود که این آییننامه در زمینۀ حق داشتن وکیل و حق دفاع و لزوم وجود مهلت مناسب
برای متهم بهمنظور دفاع از خویش ،بهخوبی عمل کرده است؛ اما در مواردی همانند حق داشتن
مترجم که باید بهصورت رایگان امکانپذیر باشد ،دارای نقص است .همچنین این آییننامه در
خصوص حق بر معاضدت قضایی برای کسانی که توانایی گرفتن وکیل ندارند ،اطالع از ادله و
استدالالت طرف مقابل و مهمتر از همه تساوی افراد در این نهاد سکوت کرده است .نبود این ضوابط
بیشک به وجود دادرسی عادالنه در دیوان محاسبات کشور لطمه وارد خواهد ساخت.
ٔ.3-3-4جبرانٔخسارتٔناشیٔازٔاشتباهٔدرٔاجرایٔعدالتٔ ٔ

حق جبران خسارت یکی از اصول کلی حقوق به شمار میرود .بنا بر مقتضای این اصل ،هر
کس به سبب عمل دیگری ،متحمل خسارت شود ،حق دارد جبران آن را مطالبه کند .لزوم جبران
خسارت وارد بر اشخاص در اثر نقض حقوق مربوط به اصل رعایت آیین قانونی ،از این قاعده مستثنا
نیست (فضائلی .)404 :1387 ،انکار حق غرامت به معنای تجویز ارتکاب بیعدالتی توسط
حکومت خواهد بود (سیدفاطمی .)243 :1389 ،بند ششم مادۀ  14و بند پنجم مادۀ  9میثاق
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بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر این حق تصریح دارند .در مراجع دادرسی شبه قضایی نیز ممکن
است اعضای رسیدگیکننده و نقایص مراجع گاهی موجب ورود خسارتهایی به اشخاص شود که
الزم است راهکارهایی برای جبران این خسارتها پیشبینی گردد (فتحی.)328 :1394 ،
در قوانین و مقررات دیوان محاسبات کشور ،هیچ مقررهای درخصوص این حق نمیتوان یافت؛
قانون دیوان محاسبات به این موضوع اشارهای نکرده است و در آیین رسیدگی دیوان محاسبات نیز
این حق مغفول مانده است .البته در این زمینه میتوان حکم مقرر در اصل  171قانون اساسی را
بهصورت قاعدهای کلی در نظر گرفت .مسئلۀ قابلطرح این است که این اصل در ارتباط با قوۀ قضائیه
است و شامل مراجع شبهقضایی نمیشود .با این حال ،با تنقیح مالک ،این امر برای مراجع
شبهقضایی نیز صادق خواهد بود .سکوت قوانین و مقررات دیوان محاسبات کشور در این باره به هیچ
وجه توجیهپذیر نیست.
نتیج ٔه ٔ

نظارت از مهمترین عناصر موجود در نظامهای حقوقی است که ایفای مناسب و بهینۀ آن،
مطلوبیت و بقای نظام مزبور را تضمین میکند .نظارت بر اجرای بودجه و دخلوخرج نهادهای
استفادهکننده از بودجه نیز از نظارتهای مهمی است که در نظامهای حقوقی مطرح است .در نظام
حقوقی ایران بدین منظور ،دیوان محاسبات کشور مطابق اصول  54و  55قانون اساسی پیشبینی و
مقرر گردیده است که صالحیت نظارت بر اجرای بودجه را بر عهده دارد .اعمال نظارت مطلوب و
کارآمد بر اجرای بودجه توسط نهادهای استفادهکننده از بودجه ،مستلزم تفویض صالحیتها و
اختیاراتی به دیوان محاسبات کشور برای اعمال این نظارت است .در واقع ،باید بهنحوی صالحیت
در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد که بتواند بهنحو شایسته و مطلوب برای نهادهای استفادهکننده
از بودجه عمومی کشور اعمال نظارت نماید .مراجع رسیدگیکنندۀ مقرر در این دیوان نیز باید از
مجموعه صالحیتهایی که بتواند کشف واقع را میسر سازد ،برخوردار باشند .اما نکتهای که در این
میان الزم و ضروری است ،وجود تعادل و تناسب در مجموعه صالحیتهای این نهاد در نظارت و
توجه به حمایت و صیانت از حقوق افراد و مقامات متهم به تخلف از قوانین مرتبط در دیوان
محاسبات کشور است .بنابراین باید در فرایند رسیدگیهایی که در این دیوان در جریان است ،اصول
و قواعد دادرسی منصفانه رعایت گردد تا از تضییع حقوق و آزادیهای اشخاص اجتناب گردد.
آنچه از بررسی و مطالعه و تطبیق اصول و قواعد دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگیهای دیوان
محاسبات کشور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات مصوب سال  1393هیئت عمومی این
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دیوان میتوان نتیجه گرفت ،حاکی از نقایص و کاستیهایی در این زمینه است .البته قبل از طرح این
نقایص ،موضوع صالحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در وضع آییننامه مطرح میگردد.
صالحیت این دیوان در وضع قاعده محل تردید است و بنا بر اصل تفکیک قوای مصرح در اصل 57
ً
ً
قانون اساسی ،وضع قانون صرفا در اختیار مجلس شورای اسالمی است و مقنن اساسی صرفا در
اصل  138از این اصل عدول کرده است و صالحیت مقررات گذاری را برای قوۀ مجریه مقرر ساخته
است و بدون شک این صالحیت به هیئت عمومی دیوان محاسبات اعطاء نشده است.
اما در ارتباط با رعایت یا عدم رعایت اصول و موازین دادرسی منصفانه در رسیدگیهای دیوان
محاسبات که مقرر در آییننامۀ یادشده است ،باید گفت که کفۀ ترازو به نفع کاستیها و نقایص در
این باره سنگینتر است .واضعان این مقرره با عنایت به اینکه به موضوع نحوۀ رسیدگی در دیوان
محاسبات کشور پرداختهاند ،میبایست توجه بیشتری به اصول و قواعد مزبور نشان میدادند که
ً
متأسفانه این امر حاصل نشده است .اصولی همانند استقالل تقریبا بهصورت مطلوبی با پیشبینی
انتخاب اعضای هیئت مستشاری از سوی مجلس شورای اسالمی مقرر گردیدهاند .اما اصل مهمی
ً
همانند بیطرفی اعضای مراجع رسیدگیکننده مغفول مانده است و صرفا در این ارتباط رد دادرس
در صورت وجود ارتباط نسبی یا سببی اعضای رسیدگیکننده با متهم مقرر گردیده است .اصل برائت
که از اصول مهم حاکم در حقوق اسالمی و حقوق موضوعۀ کشورمان است ،در آیین رسیدگی دیوان
پیشبینی نشده است که این مسئله میتواند منجر به تضییع حقوق متهمان در این دیوان گردد .اصل
تناسب در مجازات نیز در آیین رسیدگی این دیوان مغفول مانده است .تخلفات در قانون دیوان بیان
گردیدهاند و مجازاتها نیز بدون اینکه معین گردد برای کدامین تخلف هستند ،مقررشدهاند که
بیشک موافق با اصل قانونیبودن مجازاتها نیست و آیین رسیدگی دیوان مصوب هیئت عمومی نیز
اقدامی در رفع این نقص نکرده است.
با توجه به جایگاه خطیر و حساس دیوان محاسبات کشور در نظام حقوقی ایران و محدودۀ
صالحیت و اختیارات آن ،که میتواند از تمامی نهادهای استفادهکننده از بودجۀ کشور بازرسی به
عمل آورد ،باید با استقرار نظام دادرسی عادالنه در فرایند رسیدگیهای این دیوان ،حقوق فردی افراد
را تأمین کرد .همچنین باید توجه داشت که عدم استقرار اصول دادرسی منصفانه که در حال حاضر
در فرایند رسیدگیهای این دیوان از کاستیهای فراوانی برخوردار است ،با عنایت به اینکه این نهاد
زیرمجموعۀ مجلس میباشد ،میتواند حربهای در ید گروهها و احزاب مخالف برای فشار بر قوۀ
مجریه از طریق ایراد اتهام به مقامات این قوه در امر اجرای بودجه باشد که در صورت پیشبینی و
مقررساختن اصول و قواعد دادرسی عادالنه ،این خطر کمتر خواهد شد.
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حسابرسی ،شماره .42
▪ غمامی ،مجید و حسنی ،محسن (« ،)1385اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط
به ویژگیهای دادرسی مدنی» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره .74
▪ فتحی ،جواد ( ،)1388اعمال اصول دادرسی عادالنه در دیوان عدالت اداری ،پایان نامه کارشناسی ارشد
حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی.
▪ فتحی ،یونس ( ،)1394نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری ،رساله دکتری حقوق عمومی،
تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
▪ فضائلی ،مصطفی ( ،)1387دادرسی عادالنه در محاکمات کیفری بینالمللی ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
▪ فالح زاده ،علی محمد ( ،)1394حقوق اداری تطبیقی؛ عدالت رویهای ،تهران :مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
▪ قراچور لو ،رزا (« ،)1388انصاف و بی طرفی در دادگاههای اتحادیه اروپا طبق مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر» ،نشریه وکالت ،شماره .11
▪ محمدی مغانجوقی ،فاطمه ،)1382( ،اصول حاکم بر دادرسی منصفانه ،مقررات داخلی و بینالمللی ،پایان
نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
▪ معین ،محمد ،)1363( ،فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
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