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 مقدمه
 یزیربودجهی صحیح که در آن معیارهای اصولی هر مرحله از فرایند زیربودجهنظام 

رعایت شده باشد، موجب تخصیص منابع عمومی کمیاب  ویب، اجرا و نظارت()تدوین، تص
ی که به ارتقای کیفیت زندگی اگونهبهجهت کاالها و خدمات مورد نیاز شهروندان یک جامعه 

ی ارتقا و بهبود مطلوبیت زیربودجهعبارت دیگر، هدف غایی نظام . بهشودیمآنان منجر گردد، 
ی، تعیین میزان و زیربودجهت. از مسائل محوری در تدوین نظام زندگی شهروندان جامعه اس

ی مختلف هابینشحدود دخالت دولت در اقتصاد است. در این خصوص پس از طی فراز و 
ی چگونگی سیاسی و اقتصادی دنیا به کیفیت و هانظامدر نهایت از اواخر قرن بیستم توجه 

معطوف شد. حکمرانی خوب که « خوب حکمرانی»دخالت دولت در اقتصاد بر پایه مفهوم 
 عنوانبهی پول المللنیبی جهانی همچون بانک جهانی و صندوق هاسازمانابتدا از طرف 

ی آن هاشاخصهفرمولی برای رسیدن کشورهای جهان سوم به توسعه طراحی شده و الزامات و 
ت در اغلب منظور سنجش مطلوبیت یک حکوممعیاری به عنوانبهتبیین شده بود، امروزه 

ی حکمرانی هامؤلفهی ایران براساس ابودجهی سیاسی پذیرفته شده است. ارزیابی نظام هانظام
منظور اصالح تالشی به تواندیمبودن این مدل از حکمرانی نیست، اما  نقصیبخوب به معنای 

ولی ی و نقش نهادهای متزیربودجهبرخی نقایص موجود باشد. تمام مراحل چهارگانه فرایند 
نظارت بر »این مراحل بر پایه مدل حکمرانی خوب قابل ارزیابی و بررسی است. در این میان 

ی هانظامی است که امروزه در بیشینه زیربودجهاز مراحل اصلی و محوری فرایند « بودجه
جا که از یک طرف نمایندگان بر عهده نمایندگان مردم در پارلمان است، اما ازآن ساالرمردم

و از طرف دیگر  اندآمده گرد همی مختلف در پارلمان هاتجربهو  هاتخصصمردم با  منتخب
 خاصی از دانش و تجربه برخوردارفنی و تکنیکی و مستلزم  ایمسئله نظارت بر بودجه مسئله

، این مسئولیت خطیر را بر عهده ساالرمردمی هانظاممعمول در  طوربهی اساس نیقواناست، 
در خصوص دیوان محاسبات  هگرفتانجامی هاپژوهش. انددادهبرسی قرار مؤسسات عالی حسا

 تواندیمنقشی که این نهاد  ژهیوبهحسابرسی بوده و از منظر حقوقی و  کردیروکشور اغلب با 
ی درخور انجام نگرفته است. پژوهشملت ایفا کند، -در تحقق حکمرانی خوب در سطح دولت

« پاسخگویی»و « حاکمیت قانون»ی خوب، دو مفهوم ی مختلف حکمرانهامؤلفهاز میان 
در این نوشتار ابتدا  رونیازاهای مؤسسات عالی حسابرسی دارند. بیشترین ارتباط را با کارویژه

به تحلیل و تبیین این دو مؤلفه اساسی از حکمرانی خوب و نقش مؤسسات عالی حسابرسی 
ی دیوان محاسبات شناسبیآسنیز به  قسمت دوم . درمیپردازیمدر تحقق دو مؤلفه مذکور 
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ی هادستگاهکشور ایران از حیث چگونگی تحقق معیارهای پاسخگویی و حاکمیت قانون در 
ی اصالح رویکردهای نظارتی برایی را شنهادهایپو در این زمینه  میگماریم همتاجرایی 

معیار حاکمیت  . بدیهی است عملکرد دیوان محاسبات کشور در پرتو دومیکنیمدیوان ارائه 
 . طلبدیمطور مجزا ارزیابی شود که خود مجال دیگری به تواندیم زینقانون و پاسخگویی 

 . مؤسسات عالی حسابرسی و حکمرانی خوب 1
امروزه مؤسسات عالی حسابرسی در سراسر جهان بازوی قوی نظارتی بیرونی بر بودجه 

 ها، رسالت خطیر آنکنندیم تیعالفنظر قوه مقننه  ریزهستند. اگرچه عمده این مؤسسات 

ی وابسته نباشند. هدف و اقوهاز استقالل نهادی برخوردار بوده و به هیچ نهاد یا  کندیمایجاب 
ی مؤسسات عالی حسابرسی در دو المللنیبی هاسازمانآرمان مشترک این مؤسسات به تشکیل 

تجربیات و دستاوردهای یکدیگر ی و جهانی منجر شده تا بتوانند با استفاده از امنطقهسطح 
. در این قسمت ضمن تبیین مفهوم حکمرانی کنند نیتدومعیارها و استانداردهای مشترک را 

ی آن، به نقش و تأثیر مؤسسات عالی حسابرسی در تحقق دو معیار هامؤلفهخوب و معیارها و 
  .میپردازیماساسی حکمرانی خوب که همان پاسخگویی و حاکمیت قانون است، 

 ی حکمرانی خوبهاشاخصهمفهوم و  -1-1
حکمرانی مفهوم جدیدی نیست، بلکه به اندازه پیشینه تمدن بشری قدمت دارد، با این     

ارائه شد که  1«حکمرانی خوب»با رویکرد جدیدی در قالب مفهوم  1991حال از ابتدای دهه 
رد اقبال قرار گرفت ی مختلف اقتصاد، فرهنگ، علوم سیاسی و حقوق عمومی موهاحوزهدر 

کمیسیون اقتصادی، اجتماعی ملل متحد برای آسیا و »(. حکمرانی از منظر 22: 1390)هداوند، 
ی هانهیزمی و اجرای تصمیمات تعریف شده است که در سازمیتصمفرایند  عنوانبه« اقیانوس

لی ی، حکمرانی ملی و حکمرانی محالمللنیبمختلفی همچون حکمرانی شرکتی، حکمرانی 
بنابراین بسته به اینکه در چه بستری در مورد حکمرانی  (.Unescap, 2004: 2کاربرد دارد )

که اغلب شامل حکومت، جامعه  میشویمرو متنوعی روبه نانیآفرنقشسخن به میان آید، با 
ی دیگر دو معنا از این مفهوم برداشت شده است؛ بندمدنی و بخش خصوصی است. در دسته

، در خصوص اصطالحاتی شودیمبه دولت و نهادهای وابسته به آن مربوط  که در معنای اول
. شودیمی عمومی و . . . بحث هابخشهمچون پاسخگویی عمومی، شفافیت، مدیریت کارامد 

. شودیم ستهینگری از منظری فراتر از دولت و مؤسسات وابسته حکمراندر معنای دوم به 
قدرت سیاسی، اقتصادی  اعمالکمرانی را که دربردارنده تعریف برنامه عمران ملل متحد از ح

  ی کردبندطبقهدر این گروه  توانیمو اداری برای مدیریت امور کشور در تمامی سطوح است، 

(Egbide, Agbude & Godwyns Ade, 2012: 54.) 
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ی، وربهرهاز منظر بانک جهانی حکمرانی خوب مستلزم مدیریت صحیح بخش عمومی )
ی، تبادل و جریان آزاد اطالعات )شفافیت( و ریپذتیمسئولصرفه اقتصادی(،  ی واثربخش

 Committee( است )هایآزادچارچوب قانونی برای توسعه )عدالت، احترام به حقوق بشر و 

of Experts on Public Administration,2006: 4 رینظی نیعناوبا « حکمرانی بد»(. در مقایسه 
شده، دولت غیرپاسخگو و غیرمنتخب قوق بشر، فساد نهادینهشخصی کردن قدرت، فقدان ح

ی بریتانیا حکمرانی خوب را مبتنی بر چهار مؤلفه اساسیِ المللنیبمترادف است. اداره توسعه 
شوندگان را داشته باشد(، پاسخگویی )تضمین مشروعیت )حکومت باید رضایت حکومت

ی، اجرا و استگذاریس(، صالحیت )هارسانهی و آزاد هاتیفعالشفافیت، جوابگو بودن در برابر 
 ,Egbide & Agbude) داندیمارائه خدمات مؤثر( و احترام به قانون و حمایت از حقوق بشر 

منظور (. در برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب کوششی است به53 :2012
، کارایی، اثربخشی، ی، مشارکت، برابریریپذتیمسئولاستقرار حاکمیت قانون، شفافیت، 

: 1399اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری )دباغ و نفری،  اعمالپاسخگویی و دیدگاه راهبردی در 
ی اساسی هایژگیو 60/2111طی قطعنامه  زین(. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 2

و  6، حاکمیت قانون2مشارکت ،0، پاسخگویی3، مسئولیت2حکمرانی خوب را در شفافیت
 دیتأکضمن  72/2111خالصه کرده است. کمیسیون مذکور در قطعنامه شماره  7یریپذطافانع

همراه پاسخگویی شده، حکمرانی خوب را به معنای مشارکت بیشتر بهی بیانهایژگیوبر 
، ثبات 9و پاسخگویی اظهارنظرمعرفی کرده است. از منظر بانک جهانی نیز حق  ترافزون

، حاکمیت 11یگذارمقررات، کیفیت 11ریسم، اثربخشی حکومتو عدم خشونت و ترو 9سیاسی
: 1396ی حکمرانی خوب است )نقیبی مفرد، هاشاخصه نیترمهم، 12قانون و مبارزه فساد

 نقش مؤسسات عالی حسابرسی در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون -1-2
ین و طراحی ابزار هر کشور در انجام اصالحات اقتصادی است. تدو نیترمهمبودجه 

. اما سازدیمی، اصالحات اقتصادی را در هر کشوری ممکن زیربودجهی صحیح هااستیس
ی درست و زیربودجهی هااستیسی مدرن ثابت کرده است هر اندازه که هادولتتجربه 

مبتنی بر معیارها و اصول اقتصاد سیاسی تنظیم شده باشد، در عمل بدون وجود سیستم 
متولیان  عنوانبه. امروزه مؤسسات عالی حسابرسی بردینمراه به جایی  نظارتی کارا و مؤثر

ی حقوقی و سیاسی جایگاه هانظامدر همه  هادولتاصلی نظارت بر اجرای صحیح بودجه 
ی حکمرانی خوب همچون پاسخگویی و هامؤلفهی ریکارگبهی دارند که با اشدهتیتثب

ظارتی خود نقش مؤثری در تحقق حکمرانی ی حسابرسی و نهاژهیکاروحاکمیت قانون در 
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 خوب خواهند داشت. 

 پاسخگویی -1-2-1
ی هانظامی سیاسی دموکراتیک نسبت به هانظامی بنیادین هاتفاوتبا در نظر گرفتن  

ی سیاسی از استبدادی به هانظامگفت نقطه ثقل تغییر  توانیمسیاسی غیردموکراتیک 
 توانیمنمونه  طوربه؛ در این معنا و استبال مردم دموکراسی، پاسخگو کردن حاکمیت در ق

حکومت مردم، بر »ی پاسخگویی را در تعریف آبراهام لینکلن از دموکراسی با عنوان هامؤلفه
(. پاسخگو کردن نظام سیاسی 111: 1399مشاهده کرد )عبدالرحمان عالم، « مردم و برای مردم

ب نظام حقوقی و تدوین سازوکارهای نظارتی سازی قدرت در قالدر قبال مردم مستلزم حقوقی
ها نظارت مالی بر بودجه و آن نیترمهماست. از میان انواع مختلف سازوکارهای نظارتی، از 

ی حسابداری هانظاممنابع عمومی است که نظارت جامع بر بودجه اغلب مستلزم بررسی کلی 
 (. 323: 1391ی است )آذر و امیرخانی، ریگگزارشو 

. در بیان کندینمی بدون مسئولیت و مسئولیت بدون وجود اختیارات معنا پیدا پاسخگوی
گفت مسئولیت به معنای الزام به انجام عمل یا وظیفه مشخصی  توانیمتفاوت این دو مفهوم 

است و پاسخگویی الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه 
(. در این معنا در 69: 1392منطقی و قابل اتکاست )باباجانی، ی الزم مبتنی بر دالیل هاگزارش

حقیقت پاسخگویی تعهد به جواب دادن در مقابل مسئولیتی است که به شخص یا نهاد عمومی 
بنابراین الزام به بیان دالیل تصمیم و مستدل ساختن آن ( IFAC, 2001: 15واگذار شده است )

شود و ی میریگمیتصمموجب ارتقای کیفیت  کهاز عناصر اصلی مفهوم پاسخگویی است 
و در  کندیمبر آن فرصت بررسی میزان درستی و عقالنیت تصمیم یا اقدام را فراهم عالوه

مقابل، عدم بیان دالیل یک تصمیم یا اقدام، به عدم پاسخگویی دولت به مردم یا سایر مراجع 
 (. 32: 1376) زارعی،  انجامدیمپاسخگویی 

مستقیم و از طریق  طوربهمع دموکراتیک در کنار اعمال پاسخگویی عمودی امروزه در جوا
توسط نهادهای نظارتی و  کهی پاسخگویی افقی سازوکارهاانتخاب حاکمان توسط مردم، 

ها، مؤسسات ی پارلمانی، آمبودزمانهاونیسیکمدر قوانین اساسی از جمله  شدهینیبشیپقضایی 
کردن حاکمان و  پاسخگو، نقش مهمی در فرایند شودیم الاعمعالی حسابرسی و قوه قضاییه 

ی اجرایی هادستگاهپاسخگو ساختن (. Asif Shahan, 2014: 4ی اجرایی دارند )هادستگاه
که اغلب در قوانین اساسی و قوانین  استرسالت و هدف اصلی مؤسسات عالی حسابرسی 

ی این مؤسسات پرداخته خواهپاسخمختلف مالی به تشریح انواع، ابزار، سطوح و چگونگی 
ی حقوقی مدرن ناشی از صالحیتی است که هانظامشده است. این حق قانونی که در بیشتر 
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، در واقع برگرفته از حق نظارت مردم و اندکردهقوانین اساسی برای این مؤسسات شناسایی 
الی حسابرسی عبارت دیگر، مؤسسات عدولت است. به بر عملکرددر پارلمان  هاآننمایندگان 

 . ندمتولی امر نظارت مالی بر بودجه به نمایندگی از سوی نمایندگان مردم هست
ی در کنترل اعمال قدرت در لیبدیبی نقش خواهپاسخعالی حسابرسی با  مؤسسات

که درگیر نرخ باالی فساد مالی و ناکارایی  کنندیمکشورهایی ایفا  ژهیوبه ساالرمردمی هانظام
اند. تقویت دموکراسی در کشورهای در حال توسعه مستلزم ابع عمومیدر مدیریت من

پاسخگویی مناسب در خصوص منابع عمومی است. فساد و ناکارایی در استفاده از این منابع 
نحوی دغدغه اصلی شهروندان این کشورهاست، بنابراین مؤسسه عالی حسابرسی باید به

هروندان قابل مشاهده و ملموس باشد. البته نیل به ی آن برای شهاتیفعالفعالیت کند که نتایج 
روست، زیرا مسائل مورد بررسی این مؤسسات اغلب ی فراوانی روبههایدشواراین هدف با 

فهم است. بنابراین این مؤسسات در ابتدا  رقابلیغتخصصی و برای عموم شهروندان جامعه 
یی وادارند و سپس با پاسخگوا به ی اجرایی رهادستگاهی تخصصی هاروشباید با ابزارها و 

از جمله  ربطیذی خود را به مراجع هاتیفعالادبیاتی قابل فهم نتایج حاصل از اقدامات و 
 نیا(. از 127: 1393پارلمان، قوه مجریه و عموم شهروندان عرضه کنند )بادامچی و رنجبری، 
  منظر، فرایند پاسخگویی شامل دو موضوع حسابرسی و گزارشگری است.

 الف( حسابرسی
کرد بودجه و بیان عملکردها و پاسخگویی مالی دولت به معنای تشریح چگونگی هزینه

درصد اطالعات در خصوص  91(. بیش از 160: 1399نتایج حاصل از آن است )عباسی، 
ی هاستمیس؛ بنابراین شودیمپاسخگویی مالی از طریق حسابداری و حسابرسی ارائه 

سازی کارا ضروری هستند یریت بودجه، پاسخگویی مالی و تصمیمحسابداری خوب برای مد
(Maher, 2015: 15 دولت به نهادهای درونی و بیرونی متعددی پاسخگویی مالی دارد. از .)

ی المللنیباند. سازمان نهادهای مسئول در این خصوص، مؤسسات عالی حسابرسی نیتریاصل
ی اژهیوی خود توجه هاهیانیبو  هااجالسدر همواره  13«اینتوسای»مؤسسات عالی حسابرسی، 

، 10«بیانیه لیما»بخش هجدهم   3ی که مطابق بند اگونهبهیی داشته است، پاسخگوبه مسئله 
از اینکه به چه صورت در قانون بودجه ذکر  نظرصرفتمامی عملیات مالی در بخش دولتی 

یی از مدیریت هابخشکیک شده باشد، باید توسط مؤسسات عالی حسابرسی رسیدگی شود. تف
ی مذکور از حسابرسی مؤسسه عالی هابخشمالی از بودجه کشور نباید سبب معافیت 

 حسابرسی شود. 
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ی مالی با قانون و مقررات و هاحسابانطباق  دییتأیی مالی مراتبی دارد که شامل پاسخگو
 Lord) دشویمعمومی  یی، کارامدی و صرفه اقتصادی در نحوه استفاده از منابعکارااطمینان از 

Sharman of Redlynch,2001:10 ی مختلف حسابرسی هاروشی ریکارگبه(. در این زمینه
ابزار اعمال این وظیفه قانونی  نیترمهمی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد، هاصورت

رد شامل درستی، ی مذکور از عملیات مالی دولت بر پایه پنج نرم یا استانداهایحسابرس. نتایج است
. در بیشتر موارد، حسابرسی دشویمیی و اثربخشی، ارزیابی کاراقانونیت، صرفه اقتصادی، 

ی مالی به استناد موازین هاصورتی مالی مرتبط با معیارهای درستی و قابل قبول بودن هاصورت
عایت در حسابرسی ر کهیدرحال(، 7: 1393حسابداری و حسابرسی دولت است )حسینی عراقی، 

ی انطباق اطالعات با بررسرکن حسابرسی و هدف از آن  نیتریاساسضوابط و موازین قانونی 
(. از سوی دیگر حسابرسی عملکرد بر مبنای سه محور Mayne, 2006: 13قوانین و مقررات است )

 . (Maher, 2015: 5)  ردیگیمیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی صورت کارا
دارند، شرایط الزم  دیتأک« ایجاد محدودیت»و کنترل سنتی که بر ی نظارت هاستمیسامروزه 

. به ندنکینمی مصوب دولت را فراهم هاتیفعالو  هابرنامهبرای تحقق اهداف و کسب نتایج 
« عامل هدایت»به مفهوم نوین « عامل محدودیت»همین دلیل در دنیای امروز مفهوم کنترل از 

دارد،  دیتأکهوم اختیار و نوآوری و خالقیت که بر کسب نتایج با مف تنهانهاست تا  افتهی رییتغ
(. در میان 112: 1392مکمل مفاهیم مذکور باشد )باباجانی،  نیهمچنتناقض نداشته باشد، بلکه 

انواع مختلف حسابرسی، حسابرسی عملکرد با توجه به تناسب بیشتر با اقتضائات مدیریت نوین 
یشتر مورد توجه مؤسسات عالی حسابرسی قرار گرفته و سبب گرا بودن، بدولتی از جمله نتیجه

ی بر استانداردهای سنتی قانونیت و مبتنی مالی هاصورتشده تا کشورهای مختلف از حسابرسی 
دهند.  ریمس رییتغیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی کارای بر معیارها مبتننظم، به حسابرسی عملکرد 

ی اداری منطبق با اصول و هاتیفعالاقتصادی بودن حسابرسی عملکرد یعنی اول، حسابرسی 
یی در استفاده از منابع کارای مدیریتی صحیح؛ دوم، حسابرسی هااستیسی اداری و هاهیرو

ی اطالعاتی، معیارهای عملکردی و ترتیبات هاستمیسانسانی، مالی و دیگر منابع که شامل بررسی 
ی هایکاستشده برای اصالح ی حسابرسیهادستگاهکه توسط  شودیمی کنترلی هاهیروو 

؛ سوم، حسابرسی کارامدی و اثربخشی عملکرد در ارتباط ردیگیممورد متابعت قرار  شدهییشناسا
در مقایسه  هاتیفعالشده و حسابرسی اثرگذاری واقعی با دستیابی به اهداف مؤسسات حسابرسی

 .(Maher, 2015: 14)ی صورت گرفته است هایزیربرنامهبا 

 ب( گزارشگری
ی هایریگمیتصممنظور هدف از گزارشگری مالی فراهم کردن اطالعات مالی سودمند به
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اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانی و 
ی استاندارد حسابداری و مجامع هاتهیکمها و أتیهی است. در بسیاری از کشورها تیریمد

فعال در تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری بخش  صورتبهی احرفه
مشورتی  أتیه»و « استانداردهای حسابداری دولتی أتیه»رای نمونه بعمومی مشارکت دارند، 

ها در نظام مالی آمریکا هستند که أتیهدو نمونه از این « استانداردهای حسابداری دولت فدرال
مهمی در زمینۀ مفهوم گزارشگری مالی بخش عمومی وضع ی هاچارچوباستانداردها و 

نفع جزء ی حسابرسی به اشخاص و نهادهای ذیهاافته(. ارائه ی129: 1393)باباجانی،  اندکرده
ی حسابرسی اغلب در هاگزارشو مکمل حسابرسی است. شرایط الزم برای ارائه  ریناپذییجدا

ممکن است  هاگزارش. این شودیمتشریح  مؤسسات عالی حسابرسی سیتأسبه  مربوطقوانین 
 جداگانه یا خالصه گزارش در مقاطع زمانی ماهانه، فصلی یا ساالنه ارائه شوند.  صورتبه

ی حسابرسی مؤسسه عالی در دسترس عموم قرار هاگزارشدر بسیاری از کشورها، تمامی 
مواجه باشد. از طرف دیگر، ها با محدودیت ، مگر اینکه به دالیل امنیت ملی انتشار آنردیگیم

 طوربهباشند یا  مندعالقهعموم مردم به تفسیر نتایج حسابرسی  رسدینمنظر جا که بهازآن
ی هارسانه ژهیوبهی عمومی و هارسانهها را داشته باشند، نقش مستقیم صالحیت تفسیر آن

ی جمعی را هارسانه. حسابرسان باید نقش ابدییمی اژهیوتخصصی در این خصوص اهمیت 
ی مردم از عملیات مالی دولت به رسمیت بشناسند و اقداماتی برای اطمینان از سازآگاهدر 

عمل آورند )شیائو کامپو و مارسی، ی مهم حسابرسی بههاگزارشاز  هارسانهآگاهی نمایندگان 
عات (. نظام گزارشگری مالی دولت با برقراری جریانی صحیح و منصفانه از اطال019: 1399

بین مردم یا نمایندگان قانونی ایشان و دولت، از یک سو با تولید و انتشار حقایق و اطالعاتی 
و از سوی دیگر با فراهم ساختن  دهدیمکه باید افشا شود، دولت را مورد حمایت قرار 

ی اجرایی هابرنامهدسترسی شهروندان به اطالعات الزم و کافی در مورد عملکرد و نتایج 
ی برای تحقق مسئولیت ابزار عنوانبه، بنابراین توأمان کندیم نیتأمقوق شهروندان را دولت، ح

پاسخگویی مقامات عمومی و همچنین ابزاری برای ارزیابی آن مسئولیت که در جوامع 
 (. 31: 1393)باباجانی،  کندیم، عمل ردیگیمدموکراتیک از طریق شهروندان صورت 

تنی بر اصول و استانداردهای مشخص صورت بگیرد. مب دیباکلی گزارشگری  طوربه
شده گزارشگری حدی اهمیت دارد که فقدان استاندارهای پذیرفتهاستانداردهای گزارشگری به

و نهادهای آن است  هادولتموانع دستیابی به پاسخگویی و شفافیت مالی  نیتریاصلاز 
(Sutcliffe, 2002: 15 .) 
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 حاکمیت قانون  -1-2-2
، در بیان حقوقی دو معنای خاص و «قانون»ز معانی لغوی و اصطالحی متعدد واژه فارغ ا 

ی قواعد کلی تمام به. در معنای عام کلمه قانون شودیمعام برای این واژه در نظر گرفته 
، اعم از اینکه توسط پارلمان، قوه مجریه یا هر شودیمدر یک نظام حقوقی اطالق  االجراالزم

گری وضع شده باشد. اما در معنای خاص قانون به قواعد عام، کلی و صالح دینهاد ذی
(. در اصطالح حاکمیت 21: 1392)امیرارجمند،  شودیمی مصوب پارلمان گفته االجراالزم

( و 013: 1390قانون، کلمه قانون به معنای اعم آن استعالم شده است )مؤتمنی طباطبایی، 
ی صالح دولت وضع شده است، خواه هاسازمانی از مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یک

قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. در تبیین درست حاکمیت قانون 
های مختلف از این اصطالح تفکیک قائل شویم. «برداشت»و « مفهوم»ضرورت دارد که بین 

در  توانیمین اصطالح است، مفهوم حاکمیت قانون را که همان درک حداقلی و مشترک از ا
ی عقالنی تصمیم بگیرد و عمل اوهیشی کرد؛ اول اینکه حکومت باید به بندصورتدو گزاره 
باشد و دوم اینکه این دالیل باید « دالیل»معنا که تصمیمات و اعمال آن باید بر مبنای کند؛ بدین

ی مختلف هاهینظرداشت، (. در مقابل در سطح بر32: 1390باشد )مرکز مالمیری، « قانونی»
متأثر از آبشخورهای فکری متفاوت فلسفی، حقوقی و سیاسی وجود دارد که به تشتت آرا و 

 ی گوناگون از این اصطالح منجر شده است. هابرداشت
منظور کنترل حکومت، از عصر فیلسوفان یونان باستان ابزاری به مثابهبهتوسل به مفهوم قانون 

واقع سرکشی ارباب قدرت و تجاوز به حقوق بنیادین بشر نقشی بسزا در مورد توجه بوده و در 
ی هانظامقانون و حکومت قانون در  عنوانبهاحراز جایگاه رفیع قانون داشته است. اما آنچه 

، مفهومی شودیمحقوقی و سیاسی بیشتر کشورهای دموکراتیک و حتی غیردموکراتیک مطرح 
ساختن ساختارهای قدرت در  مندنظامبر دو محور  مدرن است که از قرن هفدهم به بعد

ی بنیادین هایآزادو شناسایی و دفاع از حقوق و  شدهنییتعچارچوب قواعد کلی، عام و از پیش 
ی حقوقی مختلف این مفهوم با عبارات و تعابیر مختلف هانظامبشر استوار شده است. در 

که همگی متضمن  شودیمیاد  Rule of Law ،Rechtsstaat Due Process of Lawهمچون 
 (.72: 1391تبعیت قدرت سیاسی از قواعد حقوقی و محدود ساختن آن است )امیرارجمند، 

ی حقوقی هانظامشاخصه ارزیابی عملکرد مالی دولت در  نیتریاصلحاکمیت قانون  
اصول و  درآمدها و منابع عمومی براساس کردنهیهزرو تطبیق . ازاینشودیمتلقی  مدارقانون

بخش مهمی از سیستم نظارتی  عنوانبهموازین قانونی، کارویژه اصلی مؤسسه عالی حسابرسی 
بخش سوم بیانیه لیما، رسیدگی به قانونی بودن مدیریت مالی و  1است. براساس بند 
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حسابداری وظیفه سنتی مؤسسات عالی حسابرسی است. اگرچه مؤسسات عالی حسابرسی در 
ی خود به هایحسابرسسخگویی، شفافیت مالی و. . . هستند و در پی اهدافی همچون پا

، معیار حاکمیت کنندیممعیارهای جدیدی همچون کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی توجه 
ی این مؤسسات است و همه اهداف دیگر باید از این هاتیفعالقانون همچنان سنگ بنای 

 شود.  نیتأمرهگذر 

بات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت . ارزیابی نقش دیوان محاس2
 قانون در نظام حقوقی ایران

اصول حکمرانی مالی خوب، به چگونگی  نیترمهمدر قسمت اول این نوشتار با تبیین 
تحقق دو مؤلفه اساسی حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون و پاسخگویی توسط مؤسسات 

د که مؤسسات عالی حسابرسی عالی حسابرسی سطح یک نظام سیاسی پرداختیم و روشن ش
یی داشته باشند. در این قسمت به نقش دیوان بسزادر پیشبرد این دو مفهوم نقش  توانندیم

 . میپردازیمی این دو معیار حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران سازادهیپمحاسبات کشور در 

 پاسخگویی و دیوان محاسبات کشور -2-1
الی و تدوین معیارهای اصولی در ارزیابی مسئولیت ایجاد سازوکار صحیح پاسخگویی م

نقطه  تواندیمی اجرایی در چگونگی مدیریت وجوه عمومی هادستگاهپاسخگویی مسئوالن 
ی آرمان حکمرانی خوب باشد. دیوان محاسبات سوبهعطفی در ارتقای نظام سیاسی ایران 

باتی از مسئوالن ی مالی و محاسخواهپاسخکشور در ایفای رسالت اصلی خود یعنی 
و رسیدن به نقطه  هاچالشی اساسی مواجه است. اصالح این هاچالشی اجرایی با هادستگاه

ی ریگبهرهرو صرف ی است و ازاینسازفرهنگی و سازتیظرف، هانگرشمطلوب نیازمند تغییر 
ن ی پیش روی دیوان محاسبات در ایهابیآس نیترمهمی حقوقی راهگشا نیست. هاابزاراز 

 از: اندعبارتزمینه 

 الف( نبود معیارهای صحیح ارزیابی مسئولیت پاسخگویی

و مسئوالن  هادستگاهمعیارهای موجود در نظام حقوقی ایران در ارزیابی عملکرد مالی 
معطوف به رعایت قوانین و مقررات شکلی است و این مسئله که رعایت این  شتریباجرایی 

ی مرجع نظارتی هاتیاولوبار خواهد آورد، جزء یا منفی به قوانین و مقررات چه نتایج مثبت
نبوده است. از بین انواع رویکردهای حسابرسی بخش دولتی از جمله حسابرسی رعایت، 

ی مالی و حسابرسی عملیاتی و عملکرد مدیریت، آنچه در عمل و در هاصورتحسابرسی 
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سابرسی رعایت قوانین و مقررات ، حدگیریمرویه حسابرسی و نظارتی دیوان محاسبات انجام 
ی مالی است و به دالیل مختلف حقوقی، مدیریتی و فنی، هاصورتو حسابرسی بررسی 

 حسابرسی عملکرد اجرایی نشده است. 

ها، مؤسسات، وزارتخانه یهاحساب تمامیدیوان محاسبات به »قانون اساسی  22طبق اصل 
 ،کنندی از انحا از بودجه کل کشور استفاده مینحوهایی که بهدولتی و سایر دستگاه یهاشرکت

ای از اعتبارات نماید که هیچ هزینهدارد رسیدگی یا حسابرسی میبه ترتیبی که قانون مقرر می
بنابراین، از منظر «. دمصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باش

قانونی و به میزانی که قانون )بودجه(  وجوه دولتی در محل کردنهیهزقانون اساسی نظارت بر 
ی دیوان محاسبات کشور است و مفاد قانون اصلمشخص کرده )حسابرسی رعایت( کارویژه 

تأکید دارد. برای نمونه، ماده  نیز  بر این نوع حسابرسی 1366محاسبات عمومی کشور مصوب 
ت ماهانه و سالیانه ی دریافت و پرداخهاحسابصورتدیوان بر  کندیماین قانون مقرر  92

حساب همان قانون به نظارت بر صورت 111و مؤسسات دولتی نظارت کند. ماده  هاوزارتخانه
 110و ماده  کندیمی درآمد متمرکز در خزانه اشاره هاحسابی ماهانه هاپرداختو  هاافتیدر

با  و اسناد و مدارک و تطبیق هاحسابتهیه گزارش تفریغ بودجه را از طریق بررسی 
در  صرفاً. در این میان داندیمعملکرد ساالنه بودجه کل کشور از وظایف دیوان  حسابصورت

به موضوع  1390نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب  نامهنییآ 2ماده 
ی زیربودجهانجام حسابرسی عملکرد اشاره شده است که با توجه به عدم تحقق کامل 

ی مناسب و عدم درک درست از این مفهوم و الزامات آن در هااخترسیزعملیاتی، نبود 
های مستشاری( تاکنون این نوع أتیهدادسرا و  ژهیوبهی مختلف ساختار دیوان )هابخش

کامل اجرایی نشده است. اگرچه در تدوین الگوی  طوربهی دیوان هاهیروحسابرسی در 
ی مالی شرط اولیه و هاصورترسی مطلوب نظارت مالی، انجام حسابرسی رعایت و حساب

شهروندان و نمایندگان آنها  ساالرمردمی هانظام. امروزه در ستینالزم است، شرط کافی 
ی مناسب برای آگاهی از عملکرد مسئوالن از حیث صرفه هاروشنیازمند سازوکارها و 

ی هادادهایی )نسبت ی واقعی با مقیاس(، کارهادادهو  شدهیزیربرنامهی هادادهاقتصادی )نسبت 
ی هاستاندهی واقعی به هاستاندهی واقعی( و اثربخشی )نسبت هاستاندهواقعی به 

( هستند که تنها با انجام حسابرسی عملکرد که دربردارنده سه مؤلفه مذکور شدهیزیربرنامه
 به این هدف نائل شد.  توانیماست، 

 حاسبات کشورب( عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه در دیوان م
ی اجرایی به دیوان محاسبات کشور کامل هادستگاهنقطه عطف پاسخگویی مالی مسئوالن 
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معنا که برخالف نظر برخی اساتید حقوق که ماهیت بودن چرخه پاسخگویی است، بدین
(، همه فرایندهای این مهم شامل 69: 1391)راسخ،  اندقائلصرف اداری برای این نهاد 

رو . ازایندگیریمدر این نهاد انجام  صادرشدهصدور و اجرای آرای  حسابرسی، رسیدگی،
قضایی و قضایی دیوان محاسبات از جمله مؤسسات حسابرسی است که دارای تشکیالت شبه

یی که هامالکیکی از  اساساًتعقیب متخلفان و صدور رأی در خصوص تخلفات مالی است و 
نهاد نظارتی مالی قدرتمند و مستقل  عنوانبهران براساس آن برخی از دیوان محاسبات کشور ای

قضایی است. بنابراین تحقق پاسخگویی ، همین وجود تشکیالت مستقل و کامل شبهکنندیمیاد 
ی اجرایی به این نهاد در درجه اول مستلزم وجود هادستگاهو روشن مسئوالن  موقعبهدقیق، 

یت منصفانه بودن این روندهاست. در آیین رسیدگی و سازوکارهای قانونی مشخص و در نها
ی هاأتیهقانون دیوان محاسبات کشور تخلفات مالی مورد رسیدگی  23این زمینه ماده 

اداری از توبیخ کتبی تا  مجازاتبه انواع  1مستشاری دیوان محاسبات را احصا و در تبصره 
ی مستشاری هاأتیهمجازات اداری توسط  اعمال. کندیمانفصال دائم از خدمات دولتی اشاره 
قانون دیوان محاسبات کشور مستلزم رعایت  29مادۀ  1و محکمه تجدیدنظر موضوع تبصره 

ی بر قانون آیین مبتن کهرعایت موازین دادرسی منصفانه  رایزموازین دادرسی منصفانه است، 
 دارد.  دادرسی مدون و شفاف باشد، در ارتقای پاسخگویی دیوان نقش بسزایی

قضایی و قضایی دیوان محاسبات با اشکاالت متعددی از این حیث در فرایند رسیدگی شبه
ی هاأتیهقانون دیوان محاسبات کشور در بیان شرایط اعضای  16، ماده نخستمواجهیم؛ 

مستخدم دیوان محاسبات بودن آنان اکتفا کرده  االمکانیحتمستشاری به امین، متدین، کاردان و 
رط قاضی بودن یا حداقل حقوقدان بودن که از الزامات اساسی منصب قضایی است، و از ش

حقوقدان و قاضی نیستند که در جای خود  ضرورتاًسخنی به میان نیاورده است. بنابراین اعضا 
قانون دیوان محاسبات کشور  31، ماده دوم؛ شودیمتلقی  هاأتیهایرادی جدی بر ترکیب 

ی مستشاری و محکمه تجدیدنظر را تابع تشریفات دادرسی هاأتیه در هاپروندهرسیدگی به 
چند مادۀ قانونی محدود در قانون دیوان  جزبهکه این موضوع سبب شده است  داندینم

آیین و  گونهچیه عمالًمحاسبات کشور که دربردارنده کلیات رسیدگی در آن مرجع است، 
قامات و مسئوالن پاسخگو در مقام دفاع یی که ماالجراالزمدستورالعمل رسیدگی مدون و 

، فرایندها، مواعد، چگونگی انجام رونیازابتوانند به آن استناد کنند، وجود نداشته باشد. 
های مستشاری ابهام دارد و این مراجع در برخی موارد به أتیهتحقیقات توسط دادسرا و 

ر دفاع از مسئوالن خودداری منظوی بهدادگستری وکالمذکور حتی از پذیرش  31استناد ماده 
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قانون اساسی است.  32که این امر ناقض حقوق شهروندی و برخالف اطالق اصل  کنندیم
مورخ  6617ی نظریه مشورتی شماره طشایان توضیح است شورای نگهبان قانون اساسی 

 یمجلس شورا یاصول نظارت ونیسیکمدر پاسخ به درخواست تفسیر رئیس  29/0/1373
اصل  نکهیبه لحاظ ا: »داردیمقانون اساسی اظهار  32خصوص دایره شمول اصل ی در اسالم

اصل  رونیازا کندینم یها نفدادگاه ریرا در غ لیحق انتخاب وک یوپنجم قانون اساسیس
 «. باشدینگهبان نم یشورا یعاد نیقوان ریندارد و مرجع تفس ریبه تفس ازیمذکور ن

سبات کشور از فرایند آیین دادرسی عمومی بدون آیین کردن دیوان محا استثنابنابراین 
 رایزموجه باشد،  تواندینممصوب مجلس شورای اسالمی هر دلیلی داشته باشد،  ژهیودادرسی 

، نبود ابزارهای قضایی الزم در فرایند رسیدگی، هایدگیرسموجب تضییع حقوق افراد، اطاله در 
. شایان یادآوری است که شودیمجرای آرا و . . . منظور انبود ضمانت اجراهای مؤثر قضایی به

 أتیهآیین دادرسی دیوان محاسبات در  راًیاخدر خصوص رعایت تشریفات دادرسی منصفانه، 
بودن  آورالزامعمومی آن دیوان به تصویب رسیده است که با توجه به ابهام در جایگاه قانونی و 

. این امر ضرورت تصویب آیین ردیگینم ی جاری دیوان مورد استناد قرارهاهیروآن، در 
 . سازدیمدادرسی دیوان در مجلس شورای اسالمی را روشن 

 ج( تفریغ بودجه مطلوب
مصداق گزارشگری مالی دیوان محاسبات کشور، نه  نیترمهممنزله بههدف تفریغ بودجه 

هیه و ی اجرایی، بلکه تأثیرگذاری آن در تهادستگاهصرف کشف تخلفات مالی مسئوالن 
این گزارش به مجلس شورای اسالمی  موقعبهارائه  رونیازاتصویب بودجه سنوات آتی است. 

اولین شرط و ویژگی الزم گزارش تفریغ مطلوب است. اعتماد مجلس شورای اسالمی به کار 
نهاد متولی تهیه گزارش تفریغ، در ترتیب اثر دادن به  عنوانبهکارشناسی دیوان محاسبات کشور 

در این گزارش تأثیر بسزایی دارد و از طرفی به لحاظ اینکه  شدهارائهی هاشنهادیپج و نتای
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای تهیه گزارش  شدهارائهسالیانه  حسابصورت

قانون دیوان محاسبات کشور بیان شده است،  6که در ماده طورهمان، استتفریغ بودجه 
داخلی و کفایت آن از دیگر شروط  کنندهکنترلت از وجود مرجع اطمینان دیوان محاسبا

 قرار دادنی داخلی آن بر مبنا هاونیسیکمضروری است. مضاف بر این، اراده پارلمان و 
منظور بررسی عملکرد دولت و تصویب بودجه سال مالی به هاگزارشی موجود در این هاداده

 (.OECD, 2002: 14است ) مؤثرجه جدید نیز در اثربخش بودن گزارش تفریغ بود
ی سیستماتیک در یک نظام هاضعفبه لحاظ ماهیتی گزارش تفریغ باید شامل شناسایی 

ی هابودجهدر  هاضعفیی مبنی بر چگونگی اصالح این هاشنهادیپمالی و ارائه راهکارها و 
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یی را که هاتیلفعا(. این گزارش همچنین باید 90: 1399سنوات آتی باشد )دانشفرد و قزلباش، 
در گزارش قبلی  شدهارائهی هاشنهادیپو  شدهییشناسااصالح تخلفات  منظوربهقوه مجریه 

 (. OECD, 2002: 41انجام داده است، مورد توجه قرار دهد )
امروزه در نظام حقوقی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی تمایل چندانی به مطالعه و 

و بالتبع این گزارش نقش چندانی در تهیه و  دهندینمجه نشان مداقه در گزارش تفریغ بود
تصویب قوانین بودجه سنوات آتی ندارد. از طرف دیگر، گزارش تفریغ بودجه که آینه 

، در زمان انتشار خود حساسیت چندانی را در استنمای اجرای بودجه ساالنه نیز تمام
در خصوص ضعف نظام تفریغ  توانیم. دالیل مختلفی را کندینمی عمومی ایجاد هارسانه

 بودجه در ایران برشمرد:
که اشاره شد، در وضعیت فعلی در دیوان محاسبات با توجه به فقدان طورهماننخست، 

ی در فرایند ساالرستهیشابدنه کارشناسی قوی و متناسب )متأثر از عدم اعمال کامل نظام 
 صورتبهبه لحاظ کمی و زمانی  هرچندگزینش و جذب کارکنان(، گزارش تفریغ بودجه 

ی اجرایی هادستگاه، اما به لحاظ کیفی بیشتر بر مبنای خوداظهاری شودیممستمر و منظم تهیه 
ی جادر  که دهدیمو کمتر خود دیوان محاسبات در این زمینه ابتکار عمل نشان  دگیریمانجام 

 خود اثربخشی این گزارش را کاهش داده است. 
قی فعلی، گزارش تفریغ برخالف قوانین قبل از انقالب و ساختار تفریغ دوم، در نظام حقو

. تصویب لوایح تفریغ شودینمالیحه به مجلس ارسال  صورتبهکشورهایی همچون فرانسه، 
بودجه در پارلمان به معنای تأیید اجرای بودجه توسط قوه مجریه بوده و از اهمیت سیاسی 

شود و در معرض عموم قرائت می صرفاًاین گزارش  اکنونمهی برخوردار است، اما االعادهفوق
ی براساس معیارهای سیاسی و غیرفنی موجب زیربودجه. این مسئله در کنار ردیگیمقرار 

 کاهش اثربخشی این گزارش شده است. 
 تنهانهسوم، فضای عمومی جامعه نیز در خصوص اهمیت گزارش تفریغ توجیه نیست و 

فقدان درک درست از اهمیت  لیدلی جمعی نیز بههارسانهمتخصصان و  عموم مردم، بلکه حتی
قانون اساسی  22به موجب اصل  هرچند. در این خصوص پردازندینماین گزارش چندان بدان 

ی از آن اخالصهدر دسترسی عموم گذاشته شود، هر ساله فقط  ستیبایمگزارش تفریغ بودجه 
، 1399و حتی در خالصه گزارش تفریغ بودجه  شودیمدر صحن علنی مجلس قرائت و منتشر 

 محرمانه به مجلس ارائه شد و منتشر نشد، با وجود این صورتبهاین قانون  1گزارش تبصره 
 ی عمومی مشاهده نشد. هارسانهگری نیز از سوی حساسیت و مطالبه گونهچیه
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 حاکمیت قانون و دیوان محاسبات کشور  -2-2

متمم قانون اساسی  112و  111محاسبات کشور که به حکم اصول از نخستین قانون دیوان 
هجری شمسی در مجلس ملی ایران تصویب شد، بیش از یک قرن  1299مشروطیت در سال 

نهاد  عنوانبهو در این مدت این تأسیس حقوقی مرحله به مرحله جایگاه خود را  گذردیم
وقی جمهوری اسالمی ایران به موجب است. در نظام حق کردهنظارتی مالی و محاسباتی تثبیت 

مجلس شورای اسالمی فعالیت  نظر ریز ماًیمستققانون اساسی دیوان محاسبات کشور  20اصل 
ی هاشرکت، مؤسسات، هاوزارتخانهی هاحسابهمان قانون، به تمامی  22و طبق اصل  کندیم

ترتیبی که ، بهکنندیمتفاده نحوی از انحا از بودجه کل کشور اسیی که بههادستگاهدولتی و سایر 
ی از اعتبارات مصوب تجاوز انهیهزکه هیچ  کندیم، رسیدگی یا حسابرسی داردیمقانون مقرر 

نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. مستفاد از اصول مزبور دیوان 
ر قانونمند محاسبات پاسدار حاکمیت قانون در امور مالیه عمومی است که از طریق نظارت ب

ی اجرایی به این مهم مشغول است. در قانون دیوان هادستگاهکرد اعتبارات توسط بودن هزینه
محاسبات کشور نیز در مواد متعددی به نقش این نهاد در نظارت بر رعایت قوانین و مقررات 

ن این قانون در بیا 2ی اجرایی پرداخته شده است، از جمله در ماده هادستگاهمالی توسط 
ی درآمد و هزینه با قوانین و هاحسابوظایف و اختیارات دیوان محاسبات به انطباق تمامی 

قانون مذکور در بیان موارد و اختیارات  23ماده « ب»مقررات مالی تصریح شده و در بند 
را از جمله مواردی دانسته است که « عدم رعایت قوانین و مقررات مالی»ی مستشاری هاأتیه
. با وجود این، دیوان محاسبات کشور در تحقق حاکمیت قانون در کنندرسیدگی  دیبا هاأتیه

 مواجه است.  لیذی هاچالشامور مالی با 

 قوانین و مقررات   مراتبسلسلهالف( ابهام در 

قوانین در نظام حقوقی  مراتبسلسلهدر برداشت شکلی از اصل حاکمیت قانون، رعایت 
و در  کندن، چارچوب و مرجع وضع قاعده تالی را مشخص معنا که قاعده عالی، شأبدین

نهایت هر قاعده در هرم قواعد حقوقی دارای جایگاه مشخصی باشد، از اصول بنیادین 
یک نظام  اصوالًو از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون رعایت آن  شودیممحسوب 

راه مانده است )امیرارجمند، عبارت دیگر یک نظام در ، بهردیگینمکامل شکل  طوربهحقوقی 
قوانین در نظام حقوقی ایران از جمله تعدد مراجع  مراتبسلسله(. ابهامات مسئله 2: 1392

مالی و محاسباتی، روشن نبودن صالحیت هر مرجع و نامشخص بودن  آورالزاموضع قواعد 
ظارت مالی دیوان قوانین و مقررات مالی امر ن مراتبسلسلهرابطه هر قاعده با دیگر قواعد در 

ی، تعیین مسئولیت مدیران رأدر حوزه رسیدگی و صدور  ژهیوبهمحاسبات کشور را 
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است.  کردهرو ی فراوانی روبههاچالشبا  واردشدهی اجرایی و محاسبه ضرر و زیان هادستگاه
ی قرار دارد، جایگاه مصوبات حقوقدر رأس هرم قواعد  کهرای نمونه ذیل قانون اساسی ب

 ژهیوبههمچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی و  مراجعی
و نسبت آنها با قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسالمی  هادانشگاهامنای  أتیهمصوبات 

گذاری توسعه با واگذاری اختیارات قاعده سالهپنج. در این میان قوانین برنامه ستینروشن 
، چگونگی نظارت مالی دیوان محاسبات بر امور مالی آنان را هادانشگاهامنای  أتیهگسترده به 

در قوانین مذکور در خصوص جایگاه و چگونگی ارتباط  چراکهاست،  کردهبا ابهام مواجه 
عمل نیامده است ی الزم بهنیبشیپامنا با سایر قوانین و مقررات جاری کشور  أتیهمصوبات 

امنا با مصوبات مجلس  أتیهرض مصوبات ( و در فرض تعا02: 1390)بنایی اسکویی، 
شفاف نیست. از طرف دیگر،  هادانشگاهشورای اسالمی تکلیف و معیار نظارت و ارزیابی مالی 

مصوبات مراجعی همچون وزرا، انواع شوراهای عالی، ستاد  مراتبسلسلهذیل قوانین عادی، 
و  هاشرکتبات مجامع عمومی تدابیر ویژه مقابله با تحریم، ستاد ملی مبارزه با کرونا، مصو

ی، استانداردهای سازیخصوصعالی واگذاری سازمان  أتیهی مختلف مانند هاسازمان
ی، سازمان اداری و زیربرنامهی سازمان مدیریت و هابخشنامهحسابرسی سازمان حسابرسی، 

و استخدامی و . . . شأن حقوقی مصوبات مذکور نسبت به یکدیگر و تعیین مسئولیت اداری 
ی اریمعمدنی هریک از مراجع مذکور در صورت نقض قوانین مصوب مجلس بر ابهامات 

 اوقاتی گاهنظارت مالی دیوان محاسبات کشور و مآالً اصل حاکمیت قانون افزوده است. البته 
در هرم قواعد  گفتهشیپی هنجارهااز  کهری گاهیجا که شودینمی ناشموضوع  نیاابهام از 

قانون، براساس  حکمکه مقام مجری به  ردیگیمجا شکل بلکه از این ی نامشخص است،حقوق
ای که توسط نهاد صالح وضع شده، عمل کرده است، لکن چون آن مقرره خارج از مقرره

 زده است.  بیآسخالف قانون بوده، به حاکمیت قانون  اآن مرجع ی اراتیاختحدود 

  15ناییب( نظارت مالی دیوان محاسبات کشور در شرایط استث

ی اجرایی هادستگاهتمامی تصمیمات و اعمال مقامات و  کندیمحاکمیت قانون ایجاب 
آنها باشد، اما مجریان  انیم مراتبسلسلهمنطبق بر قوانین اساسی و عادی با در نظر داشتن 
ناپذیر و در عین ینیبشیپی هاتیمحدودقانون هنگام اجرای این اصل ممکن است با موانع و 

ی از مشکالت اگره تنهانهو بقای حکومت قانون  استمرارری مواجه شوند که حال ضرو
وارد شود  ریناپذجبران، بلکه امکان دارد به ساختار سیاسی و نظام حقوقی صدماتی دیگشاینم

(. با این حال در نظام حاکمیت قانون، وضعیت استثنایی 03: 1399)مشهدی، دارایی و قارلقی، 
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عبارت دیگر در این در قانون باشد، به ذکرشدهو قواعد  هاتیمحدودصات، نیز باید دارای مخت
 (. 291: 1391شرایط نیز قانونمندی نباید ترک شود )ویژه، 

تابع نظام  دیبانظام دخل و خرج دولت و چگونگی نظارت بر آن نیز در شرایط اضطراری 
 هانهیهزرآمدها و انجام از یک سو در شرایط اضطراری وصول د چراکهحقوقی متفاوتی باشد، 

نیست و از سوی دیگر رعایت قوانین مذکور  ریپذامکانبا رعایت قوانین و مقررات معمول 
و از سوی دیگر رها کردن نظام مالیه عمومی  کشاندیم بستبنامور جاری کشور را به  بعضاً

ی هامیتحر مالاع. شودیم از قید قوانین در آن شرایط به فساد گسترده مالی و اداری منجر
به ایجاد شرایط اضطراری منجر شده  بعضاًمستمر اقتصادی علیه ایران که در سنوات اخیر 

منظور ی به ایجاد سازوکارهای قانونی ویژه بهاژهیونظام حقوقی توجه  کندیماست، ایجاب 
ا مواجهه نظام مالیه عمومی با این شرایط و چگونگی نظارت دیوان محاسبات کشور متناسب ب

در مورد مخارج : »داردیمقانون محاسبات عمومی مقرر  79آن داشته باشد. در این باره مادۀ 
 یهایماری، زلزله، سیل، بیسوزمربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش

مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به  یهایماریو ب ریگهمه
اسالمی و یا مملکتی اعالم گردد، رعایت  یهاعنوان ضرورتبر یا شورای رهبری بهفرمان ره

قانون  موجب بهمقررات این قانون الزامی نیست و تابع )قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که 
. . . .. «باشدیاز شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند( م

ایط حصر اقتصادی سنوات اخیر در عمل مادۀ مذکور محجور مانده و براساس در شر ذلکمع
که این رویه با  شودیمعمل « ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم»توسط  شدهنییتعسازوکارهای 

براساس دستور  1399ستاد مذکور در سال  هرچند، نخستاشکاالت حقوقی مواجه است؛ 
قانون بودجه آن  139که در مادۀ  1392ود این تا سال وقت تشکیل شد، با وج جمهورسیرئ

ی شد، فاقد مبنای حقوقی نیبشیپ ریپذرقابتقانون رفع موانع تولید  29سال و سپس در ماده 
قانون رفع موانع تولید  29، با توجه به اینکه مصوبات ستاد مذکور به موجب ماده دومبود؛ 

فراتر از قوانین موجود و  تواندینمآن ستاد  الصولایعلمغایر قانون باشد،  دینبا ریپذرقابت
، مصوبات مذکور اغلب موردی است، سومی کند؛ شیاندچارهمتناسب با شرایط اضطراری 

با اخالل در نظام مالیه عمومی موجب ایجاد چالش کلی در  شدهاعمالی هامیتحر کهیدرحال
رجی و انجام مخارج وفق قوانین و ی، نظام وصول درآمدهای خاالمللنیبانعقاد قراردادهای 

 ی مربوط شده است. هانامهموافقت

بنابراین نظارت مالی دیوان محاسبات کشور در شرایط اضطراری با توجه به نبود نظام 
حقوقی منسجم و ویژه این شرایط، در میانه راه دوگانگی اعمال حاکمیت قانون از یک طرف و 
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 یط از سوی دیگر مانده است. در نظر گرفتن اقتضائات ویژه این شرا

 هاشنهادیپی و ریگجهینت
از کارکردهای اصلی متعلق به نمایندگان مردم در  اصالتاًنظارت مالی بر بودجه  هرچند

پارلمان است، اما امروزه با پیچیدگی مدیریت امور عمومی و بیش از پیش تخصصی شدن 
ی مالمؤلفه اصلی نظارت « حسابرسی» که نکته نیایک فن، و توجه به  مثابهبهنظارت مالی 

است، بار اصلی این کارکرد پارلمان به مؤسسات عالی حسابرسی واگذار شده است و این 
در سطح قانون اساسی از جایگاه مهم و  شتریبی حقوقی و هانظاممؤسسات امروزه در تمامی 

یی همچون بانک ی نهادهاالمللنیبی هاتالشی برخوردارند. از طرفی در پرتو اشدهتیتثب
« حکمرانی خوب»ی پول، اصول و معیارهای مشخصی با عنوان المللنیبجهانی و صندوق 

ی سیاسی مختلف جهان سعی در انطباق هانظاممنظور روایی حکمرانی تعریف شده است و به
ی المللنیبو ساختارهای حکمرانی خود با این اصول و موازین هستند. سازمان  هاهیروماهیت، 

سات عالی حسابرسی )اینتوسای( که متشکل از مؤسسات عالی حسابرسی بیش از دویست مؤس
و اصول حکمرانی مالی خوب  هامؤلفهی هدایت مؤسسات مذکور به سمت براکشور است، 

ی لیما و مکزیک تدوین کرده است و هاهیانیبدر  ژهیوبهاستانداردها و رهنمودهای مشخصی را 
کرد منظور بهبود کیفیت نظارت مالی خود بر چگونگی هزینهبه مؤسسات مذکور نیز در تالش

 . رندیگیمکار منابع عمومی این رهنمودها را به
ی هادستگاهی دیوان محاسبات کشور در خصوص پاسخگویی هاچالشدر این تحقیق با بررسی  

ی و حسابرساجرایی که در بستر نظام حقوقی فعلی براساس سازوکارهای حسابرسی رعایت 
، هیچ انطباقی با اقتضائات مدیریت دولتی نوین و همچنین ردیگیمی مالی صورت هاصورت

اصالحات الزم در نظام حقوقی مربوط  دیباحکمرانی خوب مشاهده نشد و در این خصوص 
یی، اثربخشی و کاراانجام گیرد تا بستر مناسب برای اجرای حسابرسی عملکرد بر پایه سه مؤلفه 

مؤسسات عالی حسابرسی از طریق نظارت بر  هرچند ،گریدراهم شود. از سوی صرفه اقتصادی ف
ی اجرایی بر معیار قوانین و مقررات نقش اساسی در حاکمیت قانون هادستگاهعملکرد مالی 

، این مهم در خصوص دیوان محاسبات کشور با موانعی کنندیمدر حوزه قوانین مالی ایفا  ژهیوبه
ی هادستگاهات از طریق نظارت بر قانونیت فرایند دخل و خرج روست. دیوان محاسبروبه

ی ایران دارد، با وجود این ابودجهی در تحقق این اصل در نظام مالی و اژهیواجرایی اهتمام 
قوانین و مقررات مالی و همچنین  مراتبسلسلهمراجع متعدد واضع مقررات مالی و روشن نبودن 

راری که چگونگی نظارت این نهاد را در آن شرایط مشخص نبود نظام حقوقی ویژه شرایط اضط
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بدون  نکهیاسازد، مانع اساسی در تحقق این اصل ایجاد کرده است. از طرف دیگر، سرانجام 
و در  دینمایمی افتنیندستیی ایرؤنظارت کارامد بر دخل و خرج دولت تحقق حکمرانی خوب 

ی پیش روی دیوان رحقوقیغی و حقوقمختلف  و موانع هاچالشبا برطرف کردن  دیبااین زمینه 
ی این نهاد در تحقق اصول حکمرانی خوب از جمله پاسخگویی و هاتیظرفمحاسبات کشور از 
 .یی استفاده شوداجرای هادستگاهحاکمیت قانون در 
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شرایط استثنایی و استثناء »(، 1399) قارلقی، صدیقه ؛دارایی، علی ؛علی مشهدی، .19
.ص 0 ش، سال دوم، ی نوین حقوق اداریهاژوهشپفصلنامه علمی ، «حاکمیت قانون

26-39. 

 ، تهران: سمت.حقوق اداری(، 1390مؤتمنی طباطبایی، منوچهر ) .21

 ،حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر(، 1396) نقیبی مفرد، حسام .21
 .دوم چحقوقی،  یهاپژوهشمؤسسه مطالعات و  تهران:

 ، چ اول، تهران: جنگل.تار دولت حقوقیمبانی نظری و ساخ(، 1391ویژه، محمدرضا ) .22
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نشریه حقوق ، «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» (،1390) هداوند، مهدی .23
 22-96.ص 0 ش، سال سوم، اساسی

 التین: ب
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