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 چکیده
 یقانون یابزارها از یکی لیدل نیهم به و هستند یعموم بودجه کردنهیهز یهاروش عمده از یکی یدولت معامالت

 هاآن بر یمشخص یقانون سازوکار که است الزم رونیا از ؛ندیآیم شمار به زین یاقتصاد مفاسد ارتکاب جهت

 از و ستندین کارا و روزآمد یدولت معامالت در فساد با مبارزه نهیزم در یداخل یکنون نیقوان باشد؛ فرماحکم

 یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان. سازندیم سریم را هاآن در فساد تحقق امکان که برخوردارند ییهایکاست

(OECD )در آنان نیقوان اصالح جهت را ییرهنمودها عضو یکشورها یداخل نیقوان یبررس هاسال یط 
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 مقدمه

با  نکه در کشورهای مختلف و نیز ادبیات حقوقی کشورما معامالت اشخاص حقوقی دولتی

؛ 22: 1834فرد، )اعالیی شوندیمدولتی یاد  یهامانیپعناوین متفاوتی همچون قراردادها یا 

 معامالت»( در قوانین جاری تحت عنوان 12 :1888؛ انصاری، 83 :1833زاده، عراقی و حبیب

ها، از قراردادها است که سازمانگروهی » :اندگفته دولتی معامالت. در تعریف اندآمده 1«دولتی

های طرحومی مرکزی و محلی برای اجرای ها و نهادهای دولتی و عممؤسسات، شرکت

ها و اموال عمومی منعقد از منابع، ثروت یبرداربهرهره و عمرانی، انجام خدمات عمومی و ادا

و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم  شودینمکنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی می

؛ 83 :1833زاده، عراقی و حبیب) «باشدیمهدف اول این قراردادها  ،یک منطقه یا کشور

 یالمللنیببه ملی )داخلی( و  توانیمقراردادهای دولتی را  6(.108: 1834، یمؤتمن ییطباطبا

– 8«مناقصه»قانونی یعنی  یشدهشناختهتقسیم کرد؛ معامالت دولتی ملی، معموالً در دو قالب 

عراقی و ) -جهت واگذاری کاال و خدمات– 4و مزایده -جهت خرید کاال و خدمات

از جمله تصدی امور عمرانی، بهداشتی،  متعددیبه دالیل  و (33و  30: 1833زاده، حبیب

که دولت  شوندیمنیروی انسانی واقع  تجهیزات یا دوفروشیخرنظامی، خدماتی، پژوهشی، 

این امکان را دارد، دولت خود گاه نیز  ؛را ندارد هاآنرای تهیه یا اجرای خود امکانات کافی ب

از توان بخش خصوصی دولت در این زمینه  شودیمهای کالن اقتصادی سبب اما سیاست

گری تصدیساالری و دیوانو کاهش  یسازیخصوص (؛Bovis, 2007: 445) استفاده نماید

و  هانهیهزکاهش افزایش کارایی و کنترل بیشتر، افزایش رقابت، حمایت از اقتصاد ملی، دولت، 

                                                             
1. Public Transactions/ Contracts/ Procurement 

اقتصادی، کارا و در  صورتبهبه اهداف اولیه که همانا تحویل کاال و خدمات  توانیممعامالت دولتی را  . اهداف6

کوچک و متوسط،  یهابنگاهمحیط زیستی، توسعه  یهااستیسمناسب است و اهداف ثانویه همانند رعایت  یبندزمان

 .(OECD, 2015: 6) ین اهداف باید تعادل برقرار باشدنوآوری و غیره تقسیم کرد. بین ا

3. Tender/Low Bid 

4. Auction/High Bid 
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از جمله چنین  افزایش پاسخگویی، کارآفرینی و نهایتاً توسعه ملی، جلوگیری از هدررفت منابع

بنابراین  ؛(OECD, 2016: 7؛ 146: 1864؛ حالج، 164: 1832)قراباغی،  هستند ییهااستیس

و ( 43 :1862)احمدی، حجم و میزان این معامالت معموالً بسیار باالست در یک اقتصاد آزاد، 

 نیتربزرگهای عمرانی، مجری طرح نیتربزرگ»بگوییم دولت  پربیراه نخواهد بود اگر

 نیتربزرگخریدار کاال و خدمات و همچنین در موارد زیادی  نیتربزرگکارفرما، 

یاری از اقتصادهای در بس»به همین دلیل  .(20: 1834اعالیی فرد، « )هاستآن کنندهعرضه

اند. این ازار مناقصه و مزایده ابداع کردهبرای تنظیم بهای بسیار دقیقی را ها نظامپیشرفته، دولت

ده است و همچنین تا حدی چیزی پیچی خودیخودبهروست که بازار مزبور امر تا حدی از آن

 کندیمکه بازار مناقصه و مزایده برای کل اقتصادی که در چارچوب آن عمل  روستآن از

قواعد و مقررات در حوزه معامالت دولتی  لذا(. 21: 1830)سام دلیری، «اهمیت بسیار دارد

ی را در معامالت باال ببرند و نتایج اجتماعی و اقتصاد یوربهرهیک ابزار مدیریتی، باید  عنوانبه

دولت و بخش عمومی در  وانگهی .(OECD: 2007-2: 10) سودمندتری را به همراه بیاورند

قراردادهای مدنی، برای  برخالفآزادی اراده چندانی ندارند و  کنندیم منعقدقراردادهایی که 

آن قراردادها واجد اعتبار  جلوگیری از تزلزل قراردادها، باید از احکام قانون تبعیت نمایند تا

 (.66: 1830)سام دلیری، باشند

برای  هابستر نیتربزرگیکی از توانند اما آن است که معامالت دولتی می علت دیگر

 :OECDرا فراهم نمایند ) -خصوصاً ارتشاء و تبانی-قانونی و فساد مالی غیر یهاشنهادیپ

2015: 4; OECD: 2007-2: 9; TI, 2006: 7)به هر میزان که دولت و  از همین رو ؛

 تحقق فساد نیز افزایش خواهد یافتتر باشند امکان هادهای عمومی به لحاظ حجم گستردهن

های حجم زیادی از منابع مالی از بخش در معامالت دولتی معموالً (.43: 1832نژاد، منتی)

کاران فروانی به بزه یهازهیانگشود و همین امر و عمومی به بخش خصوصی منقل میدولتی 

اهمیت این امر به حدی است که بر اساس آمارهای  ؛(Bovis, 2007: 445) بخشدیم دیسفقهی
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دیگر (، فساد در معامالت دولتی از فساد در OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

-OECD: 2007از جمله تسهیالت، مالیات، امور قضایی و حتی سیاسی باالتر است )ها بخش

عیض و افزایش این سازمان همواره هشدار داده است که فساد در معامالت باعث تب .(9 :2

گیرد، طریق قراردادها صورت میلی که از در تقلبات ما چراکه ؛گرددعمومی می یهانهیهز

صورت گرفته اختالفات  هایبا قیمت واقعی کاالها یا هزینه شودیممعموالً قیمتی که پرداخت 

در مناقصات که از منابع مالی عمومی  ژهیوبه افزون بر این،(. OECD, 2008: 6) فاحشی دارد

و از منظر  ندیبیمشود، حقوق شهروندان لطمه از شهروندان هزینه می اخذشدهات و به ویژه مالی

با فساد در این  جامعی برای مبارزه ابیرتد هادولتحقوق اقتصادی شهروندان، ضروری است که 

 .(Trepte, 2004: 25) حوزه اتخاذ کنند

و نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل،  مزبور سازمان بر اساس برآوردهای

را در کشورها در  (GDP)درصد از حجم تولید ناخالص ملی  80الی  16معامالت دولتی 

و این  (OECD, 2007-1: 5, OECD, 2011: 148, UNODC, 2013: 1) ردیگیبرم

: 1866؛ بهرامی، 81: 1860دولتی )خضری و دیگران، شود که اقتصاد می ترافزونآمار آنگاه 

بر  .(Pashev, et.al, 2007:13) ولتی به لیبرال و بازارمحور باشددر حال گذار از د( یا 188

الی  60مند در معامالت دولتی حدود فساد نظام نیز، 1المللنیباساس گزارش سازمان شفافیت 

بنابراین یک ؛ (TI, 2010: 43; TI, 2006: 13) افزایددرصد بر هزینه کلی معامالت می 62

دلیل گستردگی فساد در این بخش، مجموع مبالغی است که ممکن است از معامالت بخش 

 1836دولتی و عمومی حاصل یا در آن زمینه هزینه گردد. برای نمونه در کشور ما، فقط در سال 

 :1836حسنی، م) نود هزار میلیارد ریال بوده است ای بودجه،سهم مناقصات در اعتبارات هزینه

 در تأثیرگذار یامؤلفه تواندیمیک نظام قانونی کارا در خصوص معامالت دولتی لذا  .(160

برای کارآمدی و به همین منظور  .(OECD, 2007-1: 13) کرد بودجه عمومی باشدهزینه

                                                             
1. Transparency International 
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حاکم باشند؛ اقتصاددانان این  هاآنای باید بر برخی اصول پایه ،کاهش فساد در معامالت دولتی

وری، یکپارچگی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی، بهره اصول ساختاری را رقابت، سالمت،

(. Schooner, 2002: 107) اند، توزیع ثروت و کاهش ریسک دانستهکنندهرضایت مصرف

و در این از جهات حقوقی دارای اهمیت هستند  نیزجهات اقتصادی و برخی  برخی ازاین اصول 

که یکی، طوریهب ای برخوردارند،خست از منظر حقوقی از اهمیت ویژهاصل ن چهارمیان، 

وانینی که در این زمینه تصویب قلذا  .(UNODC, 2013: 1) کنددیگری را تکمیل می

 شوند نیز باید بتوانند اصول فوق را تضمین کنند.می

آغازین تشکیل  یهاسالدر کشور ما پیشگیری از فساد در معامالت دولتی داخلی از همان 

این توجه از دو منظر بوده  1قرار گرفته است؛ گذارقانونمجلس پس از مشروطه مورد توجه 

فرایند انجام معامالت را هر  اندداشتهکه تالش  یو مقرراتاست: یکی از طریق تصویب قوانین 

نونمند کرده و از تخلفات احتمالی در این حوزه بکاهند؛ و دیگری از طریق وضع چه بیشتر قا

از  سوءاستفادهرغم اینکه علیقوانینی در راستای مبارزه با جرایم و بزهکاری در این زمینه؛ 

رغم توجه قرار گرفته و علی قانون اساسی مورد 44ها و معامالت دولتی در اصل کاریمقاطعه

اساس که کشورمان بر – «)کنوانسیون مریدا( سازمان ملل در مبارزه با فساد کنوانسیون»اینکه 

 متحد برای مبارزه با ملل سازمان کنوانسیون به رانیا یاسالم یجمهور انون الحاق دولتق»

کرده است،  ینیبشیپالزاماتی در این زمینه  -به آن پیوسته است 60/8/38مصوب  «فساد

رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه  ژهیوبهای قهطالمللی و منمطالعه اسناد بین حالنیباا

اد در این مقررات کنونی کشورمان جهت پیشگیری از فسکه  دهدنشان می (OECD) یاقتصاد

غالب مقررات کیفری در این حوزه مربوط به دوران قبل از انقالب  .حوزه کافی و کارا نیست

                                                             
کلی تابع قوانین مدنی و  طوربه هاآنبخش دولتی درباره بخش خصوصی چنین مقرراتی وجود ندارد و معامالت  برخالف. 1

را به  هادولتهمواره و سازمان ملل در کنوانسیون مبارزه با فساد )مریدا(،  سازمان همکاری و توسعه اقتصادیتجارت است؛ 

 ,OECD, 2005: 30; OECD, 2008: 5) نداگشتهلزوم وضع مقرراتی مشابه در بخش خصوصی رهنمون 

UNODC: 2013: 3.) 
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. قوانین و هستندقوانین قبل از انقالب  یفری پس از انقالب بیشتر بازنویساست و قوانین ک

بسیار ناقص و محدود به مقرراتی پراکنده  هادهیمزادر مورد و غیرکیفری نیز مقررات عمومی 

 و( 21: 1862)احمدی،  ندهست و برخی مقررات دیگر 1822می مصوب در قانون محاسبات عمو

بیشتر به فرایندها و  که 1حاکم است 1838مناقصات مصوب انون ق ،در خصوص مناقصات

در جای خود ضروری است، اما برای  هرچنداست که  کردهتشریفات برگزاری مناقصات توجه 

منحصر به قوانین کیفری خاص مرتبط با البته ها . این کاستیپیشگیری از فسادکافی نیست

نیز  -مقررات مربوط به رشاء و ارتشاء همچون-معامالت دولتی نیست و قوانین عمومی کیفری 

راوانی دارند که باید اصالح های فبط با معامالت دولتی هستند کاستیمرتی عمدهکه از جرایم 

مربوط به  یپرونده 468درصد از  28 در ،6014در سال  OECDچه بر اساس آمار  6،شوند

 رشوه پرداخت شدهبرای تحصیل امتیاز در یک معامله دولتی ، 6018تا  1666از سال ارتشاء 

پرریسک شامل: استخراج  یهابخشدر  هاآن دوسومکه تقریباً  (OECD, 2014: 8) است

 :OECD: 2014: 20; OECD) و انبارداری بوده است ونقلحمل، وسازساختمعادن، 

2016: 7). 

                                                             
های حکومتی همگی ثنی هستند و بقیه دستگاهوهای مسلح از شمول این قانون مستاین قانون تنها نیر 1ده بر اساس تبصره ما. 1

 .(163: 1832)قراباغی،  باشندیممشمول این قانون 

وجه یا » 1828برای نمونه موضوع بزه ارتشاء در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب . 6

گردد. حتی افزایش انجام دادن خدمات برای مرتشی نمیاست لکن شامل امتیاز یا « سند پرداخت وجه یا تسلیم مالمال یا 

 مالی بالعوض یا به مقدار فاحش( به انتقال 1882قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب  260موارد مذکور طی ماده 

 دولتیتر از قیمت از مستخدمین فاحشی گران مالی به مقدارخریداری  به مستخدمین دولتی وتر از قیمت معمولی ارزان

 یجابه و در قوانین بسیاری از کشورها یالمللنیبنتوانسته این کاستی را جبران نماید. شاید به همین دلیل است که در اسناد 

می تقریباً در همین ات اسالقانون مجاز 208در ماده  «نفع»ی واژه کار رفته است.به «هر چیز با ارزش»د فوق عبارت موار

که همواره مورد  انگاری ارتشاء کارگزاران خارجی. همچنین جرم(61: 1832متین، )آذری کار رفته استمعنای کلی به

 یکی از نقایص قانون داخلی است. (OECD: 2014: 6المللی است )های بینتأکید سازمان
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 2 رندهیدربرگمالت فرایند معا، المللو سازمان شفافیت بین OECD رهنمودهایبر اساس 

نظارت و  ، انعقاد، اجرافراخوان و فراخوانپیشها، تشخیص نیازمندیریزی و مرحله: برنامه

 ;TI, 2006: 17; Szymanski, OECD: 2015: 6) 1گرددپس از آن می (حسابرسی)

 وق وجودف گانهپنجتواند در تمامی مراحل می هایواگذارت و فساد در معامال(. 5 :2007

را در  هاهیتوصمطالعات و  نیتریکاربردکه بیشترین و  OECD رهنمودهایذیالً  6داشته باشد.

در این زمینه داشته است و رهنمودهایش برخاسته از بررسی  یالمللنیب یهاسازمانمیان 

ی گذشته بوده را مورد بررسی قرار داده و های قوانین کشورهای عضو آن طی دو دههکاستی

 8.ایمنیز اشاره کرده های قوانین کیفری کشورمان در هر یک از مراحل فوقکاستیبه عمده 

، یکی از مرحله تشخیص مبحثمرحله فوق را ذیل دو  2برای فهم بهتر موضوع، هر یک از 

                                                             
عامله و پس از معامله و شامل مراحل پیش از معامله، حین م گانهسهدفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل این مراحل را . 1

 ترقیدقسازمان همکاری و توسعه اقتصادی  یبندمیتقسکه  رسدیمبه نظر  حالنیباا .(UNODC: 2013: 4) دانسته است

 باشد.

ت دولتی در سه سطح زیرساختی، ساختاری و فرایندی قابل بررسی است. در الزم به توضیح است که فساد در معامال. 6

های ها در فرایند معامالت در قوانین موجود( به بحث گذارده شده و کاستیمقاله حاضر این مطالعه از منظر فرایندی )کاستی

ان نسبت به قانون، فقدان زیرساختی همچون افزایش دستمزدها جهت کاهش فساد، ضعف آموزش، اطالعات و سواد کارمند

محور، ساختارهای های ساختاری همچون اقتصاد دولتی رانتو نیز کاستی هاآنای و نظایر اخالق و کدهای حرفه

 نیازمند بحثی مفصل و جداگانه است. هاآنهای ساختاری قوانین موجود و نظایر ناکارا و ضعف کیبوروکرات

حاضر از مدل مرسوم در رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که این  در نگارش مقالهالزم به ذکر است که . 8

اند استفاده شده معامالت دولتی )سه مرحله تا انعقاد و دو مرحله پس از انعقاد( بررسی کرده گانهپنجها را در مراحل کاستی

ست که بسیاری از ا است. این امر از آن سوو ساختار مقاله در دو بخش مجزا به بررسی نواقص کیفری و غیرکیفری نپرداخته 

. دیانجامیمدر هر دو بخش به تکرار مکررات  هاآنو بررسی  اندکسانیهای کیفری و غیرکیفری ها در بخشاین کاستی

 بساچهو  باشدمبنای صحیحی برای تفکیک  تواندینمها که کیفری یا غیرکیفری باشد وانگهی نحوه واکنش به این کاستی

بنابراین بررسی نواقص بر اساس مراحل فرایند معامالت دولتی روشی استاندارد در  ؛استی نیازمند هر دو واکنش باشدیک ک

 ها است.بررسی این کاستی
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( و دوم گرددیمضرورت تا مرحله انعقاد قراردادها )که شامل خود مرحله انعقاد قرارداد نیز 

 .میادادهمرحله پس از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار 

 تقنینی تا انعقاد قرارداد یهایکاست .1

ی شامل: مرحله مرحلهسه  درمورد بررسی قرار خواهند گرفت  مبحثکه در این  ییهایکاست

ی پیش فراخوان و فراخوان که مربوط به تشخیص ضرورت برگزاری معامالت دولتی، مرحله

ی انعقاد قرارداد که به مقدمات و تشریفات شکلی برگزاری معامالت دولتی هستند و نیز مرحله

 هاآن. ذیالً به ترتیب به خواهند بودی انعقاد معامالت اشاره دارد، اصول الزم برای نحوه

 ایم.پرداخته

 هاتشخیص نیازمندی یهدر مرحل .1-1

اصل لزوم نیاز »، کندیمها حکومت ین اصلی که بر معامالت و واگذاریتردر این مرحله، مهم

این اصل مبیّن آن است که  ؛(OECD, 2009: 53) به معامله یا واگذاری است «واقعی

دستگاه و نهاد  واقعیی نیازها برحسبتشخیص یک دستگاه اجرایی برای انجام معامله باید 

 ,TI, 2006: 18; Szymanski) ارتفاع نیازهای عمومی صورت گیرد باهدفمربوطه و 

 یهاطرحاین امر بیشتر از منظر مصرف بودجه و ضرورت هزینه کرد آن و کارایی  ؛(.7 :2007

ممکن باشد اگر جایگزینی از طریق منابع موجود (. 138 :1836)محسنی،  پیشنهادی اهمیت دارد

تشخیص  ؛(OECD, 2009: 54) ه نباشد، معامله نباید صورت گیردکه نیازی به معاملبطوری

همچون اخذ آراء –سیاسی  اغراضها ممکن است با اعمال نفوذ یک مقام باالتر و یا با نیازمندی

 :OECD, 2007-2) صورت گیرد -ع یک فرد یا گروه خاصعمومی در انتخابات بعدی به نف

ها تشخیص نیازمندی ؛(183: 1866بهرامی، ؛ OECD, 2009: 53 OECD, 2016: 8 ؛23

و ممکن است اصل این تشخیص صحیح  شودینمصرفاً به مقوله اصل برگزاری معامله محدود 

تخاب پیمانکار صحیح، ان یزیربرنامهباشد، اما جزئیات آن همچون روش برگزاری مناقصه، 
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بندی الزم برای اجرای موضوع معامله برای انجام معامله یا زمانالزم بندی واجد شرایط، بودجه

 ,OECD, 2007-2: 21; OECD, 2009: 55; OECD, 2015: 8) صورت نگیرد یدرستبه

OECD, 2016: 8).  خروجی  اساساًمعامله به دلیل برآوردهای نادرست، همچنین ممکن است

از جمله –و نتایج مورد انتظار را نداشته و سبب ورود ضررهای اقتصادی فراوان به جامعه 

 (.TI, 2006: 18) گردد -های محیط زیستیآسیب

در قوانین کنونی کشورمان مرجع تشخیص نیاز برای اصل معامله و خصوصیات آن، خود 

است. این امر  قانونی مشخصی در نظر گرفته نشده سازوکاردستگاه اجرایی است و در این باره 

های و در موارد متعددی دیده شده که مدیران دستگاه شودیمها مشاهده در مناقصه ژهیوبه

 اندنمودهاجرایی بدون نیاز واقعی اقدام به برگزاری معامالت برای خرید کاال یا خدمات 

مدیریتی در مواقعی که مدیران یک  ضابطهیباین تشخیص  .(86: 1860)خضری و دیگران، 

 یهانظارت چراکه ؛ابدییمافزایش  کنندیممعامله بزرگ را به معامالت متوسط و خرد تقسیم 

 ,Palguta)کمتر است  هاآنقانونی بر معامالت کوچک و خرد کمتر و بالتبع شفافیت در 

 ؛1)غیرخطی( یروش پلکان ی قوانینی که مبتنی بریکی از ایرادات اساس وانگهی .(4 :2013

آن است که تشخیص اینکه معامله  6معامالت به بزرگ و متوسط و خرد هستند یبندطبقهیعنی 

به چه مبلغی صورت گیرد، مبتنی بر نظرات کارشناسی و احتماالت برآورد شده توسط 

که اوالً مدیران در مرحله کارشناسی دخالت کرده و  (86: 1860)خضری و دیگران،  هاستآن

 دلخواهبهگزینند که معامله را برای ارزیابی ارزش معامالت برمی کارشناسان موردنظر خود را

                                                             
1. Nonlinear 

تر است روش ؛ روش اول که معمولشودیماعمال  (هاآنبندی معامالت چهار روش )یا ترکیبی از کلی برای طبقه طوربه. 6

(، روش سوم وسازساختپلکانی بر اساس ارزش مالی معامالت است؛ روش دوم مبتنی بر موضوع معامله )کاال، خدمات و 

ای و گزینشی( معامله )آزاد یا باز، محدود، مذاکره مبتنی بر مرجع برگزارکننده معامله و روش چهارم مبتنی بر شیوه اجرای

ای در قوانین و مقررات موجود که برای در کشور ما روش مذاکره .(66: 1832 فاتح،؛ Palguta, 2013: 10) است

 کنندگانشرکتضروری است و در آن به شرایط  -همچون توسعه میادین نفت و گاز–های عظیم صنعتی اجرای طرح

 .(82: 1832)شیروی:  است نشدهی نیبشیپ شودیمپرداخته 
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ها عامالت کمتر یا بیشتر از ارزیابیثانیاً در عمل ممکن است هزینه واقعی م ؛کندمی آنان ارزیابی

: 1866؛ بهرامی، Palguta, 2013: 10) قبی را به همراه داردمتعاحاصل آید که خود مشکالت 

 .(106: 1833؛ زمانی، 183

تواند بستری کالن برای فساد فراهم نماید و لذا ترتیب اختیارات وسیع مدیریتی میبدین

مراجع بیشتری بر معامالت نظارت وزه اصالح شوند و الزم است که قوانین و مقررات در این ح

ها تشخیص نیازمندیبهتر است در کشور ما  رونیازالذا  .(OECD, 2009: 54) باشندداشته 

بزرگ، در یک فرایند دو سطحی )در در معامالت  1بسیار بزرگ توسط مجلس،در معامالت 

سطح اول توسط خود دستگاه اجرایی و در سطح دوم توسط وزارتخانه یا باالترین سازمان 

–مربوطه( و در معامالت متوسط در یک فرایند یک سطحی، بر عهده کمیته یا کمیسیونی 

اعضاء  گذارقانونکه نحوی به ،(OECD, 2009: 66) باشد -حاً خارج از دستگاه مربوطهترجی

بینی نماید و برای آنان مسؤولیت قانونی در نظر گیرد و در صورتی که را پیش هاآنو شرایط 

اند برای ورت اقدام به تشخیص معامله نمودهو بدون احساس ضر متقلّبانهگردد به نحوی  روشن

به تواند در خصوص معامالت بزرگ ی مقرر نماید. همچنین این امر میآنان مسؤولیت کیفر

که در آن حداقل یک مقام قضایی و نمایندگانی از  کمیته مخصوصی ارجاع شود، به نحوی

 :OECD, 2007-2) نهاد( حضور داشته باشندهای مردمجامعه )در قالب نمایندگان سازمان

ت دولتی بر کاهش نقش این امر از آن رو مهم است که در فرایندهای کنونی در معامال .(75

 ,Pashev, et.al) کرد منابع بودجه تأکید می شودخودسرانه دولتی در هزینههای گیریتصمیم

2007: 9; UNODC, 2013: 2, OECD, 2007-2: 21)ها، در خصوص هزینه وانگهی ؛

شاوران حائز صالحیت االمکان از مو نتایج مورد انتظار حتی ، میزان ریسکبودجه و زمان الزم

 .(OECD, 2009: 55) استفاده گردد

                                                             
سیار کالن با مجلس آن کشـورهاست هـای مـلی بدر طرح در برخی کشورها تصویب نصاب معامـالت. 1

(OECD, 2007-2: 114). 
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OECD, 2007- :2) 1استتبانی  در مرحله تشخیص ضرورت معامالتیکی از موارد شایع 

قانون مجازات تبانی در معامالت  در کشورمان هرچند ؛(86: 1860؛ خضری و دیگران، 72

برگزاری معامالت را  رکلی موضوع تبانی در تشخیص ضرورت د طوربه 1843دولتی مصوب 

دهد، اما از آنجا که اوالً احراز و اثبات تبانی بسیار دشوار است و ثانیاً راهکارهای هم پوشش می

نشده است، همچنان ریسک ناشی از فساد  ینیبشیپغیرکیفری کافی برای کاهش تبانی نیز 

 ییتنهابهست و قانون کیفری ناشی از تبانی در معامالت دولتی و عمومی به میزان زیادی باال

بنابراین چندسطحی شدن تشخیص ؛ ن زمینه کافی باشدر مبارزه با تبانی در ایتواند دنمی

تواند تا حد زیادی ج از دستگاه مربوطه صورت گیرد میاالمکان خارها که حتینیازمندی

 امکان تبانی در معامالت دولتی را کاهش دهد.

 محرمانگی و سرّی»عایت گردد، اصل اخذ تصمیم ر یهدر مرحلباید اصل مهم دیگری که 

بدین معنی که اعضای  ؛استتا زمان اعالم رسمی آن تصمیمات اتخاذی برای معامله  «بودن

رسانی عمومی به اطالع همگان گیرنده تا زمانی که موضوع از طریق وسایل اطالعتصمیم

باید اطالعات، تصمیمات و جزئیات مربوط به معامله را محفوظ نگاه داشته و از  باشدنرسیده 

 چراکه ؛(86: 1860و دیگران،  یخضر OECD, 2009: 65 ;) جلوگیری کنند هاآنافشای 

نشان داده است تجربه  .(66: 1832فاتح، ) زندیمافزون بر اینکه این امر به رقابت سالم صدمه 

                                                             
های باال و پایین جهت برنده شدن های مختلفی همچون ارائه قیمت یا شروط مشابه، ارائه قیمتتبانی ممکن است به روش. 1

دروغین، تقسیم معامالت بین یکدیگر، دهنده قیمت پایین، عدم شرکت در معامالت جهت برنده شدن دیگری، رقابت ارائه

شرکت در معامالت جهت احراز  ،(828: 1868، یفارسان یغفار) گاه جدید جهت ارائه پیشنهاد واحدتشکیل کنسرسیوم یا بن

مبهم و مشروط، خارج از مهلت  یهاشنهادیپدیگر، ارائه  یکنندهکنندگان و انصراف بعدی به نفع شرکتحد نصاب شرکت

امالت، عدم ارائه رسید برای دادن چنین پیشنهادهایی در فرایند مع و بدون سپرده جهت برنده شدن دیگری یا شرکت

خاص، انصراف  کنندهشرکتها جهت برنده نشدن آنان و برنده شدن یک های پیشنهادی و در نتیجه نگشودن آنپاکت

هایی که دیگران امکان شرکت نداشته باشند، دادن اطالعات فر دوم، انتشار فراخوان در زمانبرنده اول جهت برنده شدن ن

کنندگان، تبانی در عدم برگزاری مناقصه یا مزایده یا ی خاص، ارزیابی نادرست شرکتکنندهخاص فقط به یک شرکت

 .(106: 1833؛ زمانی، 21: 1862احمدی، ) برگزاری مزایده و غیره صورت گیرد، معیوب جلوه دادن کاال برای هاآنترک 
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ای خاص از تصمیمات و عده زودهنگامخاطر آگاهی یافتن  و مفاسد به هاکه بسیاری از رانت

عات و تصمیمات، امکان اطالعاتی ناشی شده است که قبل از آگاهی یافتن عموم بر آن اطال

 (.OECD: 2015: 7; OECD, 2007-2: 22) را فراهم آورده است هاآن یهاستفادسوء

ناقصه جزو مواردی است که خأل مزایده یا م نقض محرمانگی تا قبل از علنی شدن برگزاری

 1در قوانین کیفری کنونی محسوس است.خاص  طوربهانگاری آن جرم

 فراخوان و فراخوانپیش یهلدر مرح .1-2

فرایند تر شدن رقابتی زیرا ؛است «های رقابتیحداکثری روش اصل» اولین اصل در این مرحله،

سازد و کسی که پیشنهاد مناسب )حداقل در نفوذ کمتر میمعامالت، راه را برای سوءاستفاده و 

 ,OECD, 2016: 8; OECD) شودیمبرنده  ارائه کند( را هادهیمزات یا حداکثر در مناقصا

هایی سود اتخاذ تصمیم برای معامالت از روشبر اساس این اصل نباید در  .(55 :2007-2

 ؛(OECD, 2015: 7) موجب تبعیض گردداده یا جست که رقابت را از بین برده یا کاهش د

ها از طریق بورس، اتخاذ تصمیمات سهام فروش در واگذاری هبنابراین مواردی چون عدم ارائ

نی عدم برگزاری مناقصات فاقد توجیه مبنی بر ترک تشریفات مناقصه و مزایده، اتخاذ تصمیم مب

استفاده از موارد عدم دالیل واهی، سوءیا با استناد به ها بدون دالیل توجیهی منطقی و مزایده

چون روش  ییهاروشهای اجرائی، افزایش برگزاری الزام به برگزاری مناقصه توسط دستگاه

کردن معامالت بزرگ به صورتی که از شمول ردو خُ عمومیمناقصه  یجابهمحدود  همناقص

                                                             
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( که در مورد تکلیف حفظ اسرار توسط کسانی  243. ممکن است گفته شود که ماده 1

اوالً ظاهر این  حالنیباا، دهدیم، این مورد را پوشش شوندیمی خود محرم اسرار مردم است که به مناسبت شغل یا حرفه

ماده در مورد اسرار شخصی مردم است و نه راجع به اطالعات مربوط به معامالت دولتی که اسرار شخصی محسوب 

 هاآنی موصوف ی نشده است تا مادهااشاره؛ ثانیاً در قوانین مربوط به معامالت دولتی به سرّی بودن این اطالعات شوندینم

 را پوشش دهد.
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 :Palguta, 2013) 1فرایند مناقصه خارج و به روش معامالت کوچک یا متوسط برگزار شوند

و تمامی  (OECD, 2016: 8؛ 108: 1861محمدزاده و اسکندری، ؛ 24: 1862؛ احمدی، 12

که برخی بدون آن( به نحوی  یااشکال سوق دادن عمدی جریان معامله )با دادن اطالعات 

 :TI, 2006گر خاصی برنده شود )مناقصه یامنصرف قادر به شرکت نشده، کنندگان شرکت

18; OECD, 2009: 64)، خاص همچون تحدید کاالی مورد نیاز به عالمت تجاری 

یا اینکه فقط شرکت خاصی توانایی انجام موضوع معامله را دارد ( 23: 1832)شیروی: 

(OECD, 2016: 8). همچنین شرایط شرکت در  به حداقل ممکن کاهش یابند.حذف یا  دیبا

عم از ایرانی و ا کنندگانشرکتو برای همه  ساده، روشن و شفاف بوده االمکانیحتمعامله باید 

 .(OECD, 2015: 8) خارجی یکسان باشد

استفاده از مواردی مانند مناقصه، برخی کشورها برای جلوگیری از سوءدر به همین دلیل 

برای رسمیت یافتن مناقصه یا مزایده را اعالم  کنندگانشرکتخود حداقل تعداد  گذارقانون

(. Palguta, 2013: 12) مقامات اجرایی واگذار نکرده است کرده و این امر را به تشخیص

هایی چون رگونه مناقصه یا مزایده به بهانهدر این مرحله ممکن است برای حذف ههمچنین، 

ضرورت که  ، بحرانی و جنگیدفاعی ،دالیل امنیتینیز اضطراری و اورژانسی بودن شرایط و 

کنند استناد شود. چنین مواردی معموالً معاذیری غیرموجه برای پرهیز چنین امری را توجیه می

 ,OECD, 2016: 8; OECD, 2008: 51; TI) به حداقل رساندن فضای رقابتی استیا 

2006: 20). 

کمترین پیشنهاد  اینکه در فرایندِ اوالًالبته بر رقابتی بودن معامالت چند ایراد وارد شده است: 

ود. شنمیاال و خصوصاً انجام خدمات تأمین لزوماً کیفیت باال در تحویل ک ،قیمت در مناقصات

                                                             
مبلغ یا برآورد معامالت مشمول »با توجه به همین موضوع عنوان داشته که  1838مناقصات مصوب  قانون 8 ماده 8تبصره . 1

تر شوند به نصاب پایینیک مجموعه واحد تلقی می ،متعارف طوربهاقالمی که  های فوق نباید با تفکیکباهر یک از نص

 ه است.ضمانت اجرایی برای نقض آن در نظر نگرفت ذلکمع«. برده شود
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تر را پیشنهاد قیمت پایین هرچندحضور یابند که هایی در این فرایند ممکن است شرکت

در پاسخ به این ایراد  .(Koike, 2014: 154) های الزم را ندارنددهند، اما صالحیتمی

دولتی برای تعیین شرایط قراردادی، اخذ تضمین برای کیفیت  هایکه اوالً دستگاه شدهانیب

ان از اختیارات الزم کنندگپروژه و تعیین حداقل شرایط شرکت کار، نظارت در طول انجام

برای رفع این مشکل ها تدول ثانیاً .(Maranhao Costa, et.al, 1998: 16) برخوردارند

را ه عرصه رقابت بها شرکتبرای ورود  الزم یهاتیصالحتی، اند با وضع مقرراتالش کرده

در ثالثاً  .به همین منظور بوده است یادومرحلهبینی مناقصات االصول پیشاحراز نمایند و علی

صورت غیرمعقول بودن های اجرایی این امکان داده شده است که در برخی کشورها به دستگاه

کمترین »قید عبارت  .(80: 1832فاتح، ) های پیشنهادی از انجام معامله خودداری ورزندقیمت

به در کشورمان نیز  1838قانون برگزاری مناقصات مصوب  6در بند الف ماده  «قیمت متناسب

 .(23: 1832)شیروی،  همین دلیل بوده است

؛ برای ابدییمدولتی افزایش  هایبرای دستگاه هانهیهزشدن این است که ایراد دوم رقابتی

نماهای اینترنتی، نمونه برگزاری مناقصه نیازمند تشریفاتی چون نشر آگهی در مطبوعات و تار

و مواردی نظیر  هاپاکتگران، ارزیابی کیفی آنان، برگزاری جلسه بازگشایی دعوت از مناقصه

معموالً  1ها،میان شفافیت و هزینه «اصل تناسب»، با توجه به ها. برای پرهیز از این هزینههاستآن

 اندمعامالت قابل توجه یا بزرگ کرده برگزاری مناقصه و مزایده را محدود به گذارانقانون

(Maranhao Costa, et.al, 1998: 16)، از سوی دیگر پاسخگویی و نظارت بر  لکن

 (.OECD, 2007-2: 33) اندرد و متوسط را افزایش دادهمعامالت خُ

خرید )مناقصه( در معامالت کوچک و متوسط با تحقیق  ،قانون مناقصات 11بر اساس ماده 

های برگزاری مناقصه عمومی از کارپرداز یا مأمور خرید و در معامالت بزرگ به یکی از روش

گیرد. صورت می یا برگزاری مناقصه محدودهای کثیراالنتشار طریق انتشار فراخوان در روزنامه

                                                             
1. Proportionality principle 
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به بیشترین  یجزئ، معامالت قانون محاسبات عمومی 36بر اساس ماده  ها نیزدر مورد مزایده

بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش، معامالت متوسط با حراج و معامالت عمده 

بنابراین در مورد مناقصات در مورد معامالت ؛ گیردنتشار آگهی مزایده عمومی صورت میبا ا

 در، شودیمکوچک و متوسط که به تحقیق و تشخیص کارپردازان و مأمورین خرید انجام 

شود، بدون اینکه اساساً رقابتی وجود داشته هزینه می ارقام کالنی از بودجه عمومی مجموع

ط بستر کالنی برای متوس معامالت کوچک و درمجموعباشد؛ لذا اگر در سطح کالن بنگریم 

تری برای نظارت بر این معامالت در نظر گرفته دقیق سازوکارد و الزم است نکنفساد فراهم می

تشریفات  یقاز طر هاآناوالً معامالت متوسط نیز با توجه به حجم و میزان که شود، به نحوی

 هایاستفاده از روشثانیاً در مورد معامالت کوچک، عالوه بر ؛ فراخوان صورت گیرند

های سنتی، مسؤولیت کیفری کارپردازان و نیز جای روشهب هاالکترونیک برای دریافت پیشنهاد

شود مالت کوچک استناد میکارشناسان رسمی که معموالً به نظرات آنان در ارزیابی معا

 کمیسیون یارد نیز به تشخیص آنان واگذار نشود و تر شده و ارزیابی در معامالت خُپررنگ

 دار این امر گردد.هیأتی در دستگاه مربوطه عهده

ور ما آنجاست افزون بر موارد فوق، یکی از عمده موارد خأل قانونی در مقررات کنونی کش

نخستین استثناء در مورد  :شودرقابتی با استثنائاتی مواجهه می هایکه اصل حداکثری روش

)پدر و مادر، همسر و  هاآنشرکت کسانی مانند کارکنان، مدیران و بعضاً بستگان نزدیک 

ها یا اجرای معامالت یا واگذاری گیریتصمیمفرزندان( در معامالت است که خود در فرایند 

با اعمال خواسته  رگذاقانونکه  بدان جهت است و استثنایی چنین منع در نظرگرفتننقش دارند؛ 

های افراد مزبور برای پیشگیری از سوءاستفادههایی را تحمیل کند تا این استثنائات، محدودیت

محرمانه  اندکردهنشوند یا اطالعاتی را که تحصیل  هاواگذاریاحتمالی وارد فرایند معامالت یا 

قانون راجع به منع مداخله »نکنند؛  یبرداربهره هاآننگاه داشته و افشاء نکرده یا به نفع خود از 

نمونه بارز  1888مصوب  «و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری وزرا
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اند؛ این محدودیت در اولین قوانین مربوط به ن شدهدویقوانینی است که بر اساس این اصل ت

نیز آمده بود که اعضاء  1636ب مصو «قانون دیوان محاسبات» 84معامالت دولتی یعنی در ماده 

خوشبختانه دایره  1کرد.در معامالت دولتی منع میشدن اسبات را از دخالت یا واسطه دیوان مح

و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت  وزراقانون راجع به منع مداخله اشخاص مشمول 

نفع که احتمال خاص ذیوسیع است که تقریباً راه نفوذ غالب اش قدرآندولتی و کشوری 

اجرایی، قراردادی به نفع خود یا اقوام درجه اولشان  یهادستگاهدر  هاآننفوذ اعمال با  رفتیم

قانون مزبور، این قانون شامل کارکنان  1ماده  2منعقد گردد را بسته است. لکن بر اساس بند 

حال آنکه الزم بود قانون کارکنان گردد، نمی هاآنو مانند  ازکارافتاده بازنشسته و بازخریدی و

های دولتی تگاهدر دس نفوذبه لحاظ قدمت خدمت، از آشنایان بیشتری برای  که معموالً-مزبور 

چنین ممنوعیتی در قوانین برخی کشورها چون  6گرفت.میرا نیز دربر -درخوردار هستنب

همچنین بر  .(OECD, 2007-2: 82) برای معامالت بزرگ وضع شده است متحدهاالتیا

                                                             
های سیاست یقانون اجرا 64ی اعضای مندرج در مادهبرای برخی افراد همچون قوانین دیگر  برخیدر  ممنوعیتاین . 1

 است. آمده زینقانون اساسی  کلی اصل چهل و چهارم

 ;OECD, 2005: 52)در همین راستا سوءاستفاده از موقعیت اداری، سیاسی و نظامی جهت انعقاد قراردادهای دولتی . 6

OECD, 2016: 8) – نیز در تعریف فساد نیز  1860مصوب  «فسادقانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با » 1که ماده

 هرچند؛ شودیمانگاری مناسب آن در قوانین کنونی احساس أل جرمرفتاری است که خ -کلی به آن اشاره کرده است طوربه

 6، اما ماده دهدیمامر را پوشش  نیا 1812ممکن است گفته شود قانون اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی مصوب 

 زیرا ؛دهدینمقانون اخیر که مرتبط با این موضوع است قیودی دارد که لزوماً همه حاالت سوءاستفاده از موقعیت را پوشش 

 هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد: »داردیمماده موصوف اشعار 

نفوذ  و مقررات قانونی اعمال نفع یا ضرر کسی برخالف حق است به هاآنکه نزد سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری 

و  هیسوکی صورتبه تواندیمسوءاستفاده از موقعیت «. کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد

به نفع یا »اده منوط به آن است که اعمال نفوذ در این م منوط نباشد؛ وانگهی «روابط خصوصی»آمرانه اتفاق افتد و به داشتن 

 صورتبهیک بزه اقتصادی بهتر است سوءاستفاده از موقعیت  عنوانبهکه باشد و لذا بزه، مقیّد است، در حالی «ضرر کسی

 انگاری گردد.مطلق جرم
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را دارند  هاآنها کارکنان دولت حق شرکت در اساس برخی قوانین موجود در خصوص مزایده

 1گذارد.که این امر خود باب نفوذ را باز می

دومین استثناء اما در مورد عدم شرکت اشخاص فاقد صالحیت در قراردادهایی است که 

 ؛(86: 1860)خضری و دیگران،  خاص است هاید احراز توانایینیازمن هاآناجرای موضوع 

ها و اشخاصی که دارای ویژگی اند تاشده بینیپیشو محدود از همین رو  یادومرحلهمناقصات 

امکان شرکت در فرایند مناقصه را داشته  ،در اجرای موضوع قرارداد هستند های خاصتوانایی

 ات نیستدر این مناقصو فساد به معنای عدم شفافیت لزوماً مناقصه محدود  هرچندباشند. 

(OECD, 2007-2: 45)، امکان مناقصات چون استثنایی بر مناقصه عمومی است، این  لکن

و در صورت افزایش موارد مناقصات محدود باید در  آورندمیفراهم برای فساد  یبیشتر

بر اساس  .(46: 1862؛ احمدی، 88: 1860)خضری و دیگران،  سالمت آن دستگاه شک کرد

ای است که در آن مناقصه»مناقصه محدود  1838قانون مناقصات مصوب  4بند ب ماده  6فراز 

گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی به تشخیص و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه مناقصه

انتشار  نمناقصات محدود صرفاً در مورد معامالت بزرگ بوده و بدو«. با ذکر ادله تأیید شود

 شدهیمعرف دارتیصالحگران های مناقصهگزار از میان فهرستآگهی و با انتخاب مناقصه

هایی معیار قانونی مشخصی معموالً تهیه چنین فهرست .دیآیمبه عمل  صالحتوسط مراجع ذی

واقع  برخالف -فنی و مالیاعم از –ها و نیز احراز صالحیت ءاعطا ؛(OECD, 2016: 8) ندارد

، چه، این امر شودیمدر قوانین کنونی کشورمان مشاهده  هاآننیز جزو مواردی است که خأل 

زمانی، ) دهدیمآن را پوشش قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی اگر با تبانی واقع شود 

اما اگر بدون تبانی و از روی عمد یا حتی تقصیر واقع شود، قوانین کنونی آن را  ،(106: 1833

                                                             
قانون بودجه  28اجرایی آن، بند الف ماده  نامهنییآو  1832های سازمانی مصوب قانون فروش خانه یواحدهماده ازجمله. 1

شورای  1823زائد مصوب  یهالیاتومبدولتی و فروش  یهالیاتومباز  ی استفادهالیحه قانونی نحوه 1و ماده  1824سال 

 .(21: 1862انقالب )احمدی، 
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صورت گیرد؛  لیدلیبنباید تبعیضی  هاتیصالحوانگهی، در تشخیص  1.دهندینمپوشش 

در قوانین کشورمان احساس  مواردی است که خأل آن اعمال تبعیض در این مرحله نیز جزء

 .(102: 1861محمدزاده و اسکندری، ؛ 66: 1832فاتح، ) شودمی

در مواردی  ترک مناقصهسومین استثناء مربوط به موارد ترک تشریفات مناقصه است؛ 

را آن  گذارقانونگیرد که امکان برگزاری مناقصه عمالً ممکن نیست یا اینکه صورت می

ترک مناقصه باید با دالیل توجیهی  .(46: 1832نژاد، داند )منتیو صالح نمی صرفهبهاقتصادی و 

صورت گیرد. بر اساس  -بر بودن مناقصه یا شرایط اضطراریکارایی یا هزینه همچون عدم–

گزارش توجیهی دستگاه  بر اساسقانون مناقصات در مواردی که انجام مناقصه  68ماده 

ون میسر نباشد، آن قان 63مرکب از مقامات مذکور در ماده  هیئتگزار به تشخیص یک مناقصه

ترک تشریفات مناقصه با  هیئتتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت می

با رعایت سایر مقررات  رامعامالت  گونهنیاترتیب انجام  ،رعایت صرفه و صالح دستگاه

 63ه برای یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود. مادفقط مربوط در هر مورد 

 هرچندهای مختلف معین نموده است. هرا در دستگا نفرهسه هایهیئتقانون مزبور ترکیب این 

موصوف در مورد  هیئتنموده و ترکیب  یبندسطحماده در خصوص نصاب معامالت این 

معامالت بیش از پنجاه برابر و بیش از دویست برابر نصاب معامالت کوچک را ارتقاء داده 

نصاب  تر از پنجاه و دویست برابرهای پایینمعامالت بزرگ با نصاب صوصاست، لکن در خ
                                                             

د صالحیت یا دارای های فاقانگاری چنین مواردی به آن علت است که انجام امور تخصصی توسط شرکتلزوم جرم. 1

 صرفبهمطلق ) صورتبهیک بزه مانع و  عنوانبهمنجر به خسارات هنگفتی گردد و لذا باید  تواندیمهای ناکافی صالحیت

 263انگاری گردد. ممکن است ایراد شود که حالت غیر عمد چنین امری توسط قسمت انتهایی ماده تأیید صالحیت( جرم

انگاری کرده پوشش عزیرات( که تضییع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال یا تفریط را جرمقانون مجازات اسالمی )بخش ت

انگاری چنین هدف از جرم کهیدرحالشود؛ با این حال بزه مندرج در این ماده بزهی مقید به نتیجه است و نه مطلق، داده می

دولتی و عمومی در  یهابخشنتوانند توسط کارکنان  بزهی مانع بودن آن است تا اشخاص فاقد صالحیت الزم از همان ابتدا

که ممکن است هرگز جبران -قراردادهای منعقده طرف معامله واقع شوند تا اساساً خسارات هنگفت احتمالی بعدی 

 وارد نگردد. -نگردند
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موصوف مستقر هستند اختیارات  یهادستگاهکه در  هاییهیئتمعامالت کوچک، همچنان 

استفاده نموده از اختیارات خود سوء هاهیئتتأسفانه در این خصوص که این باالیی دارند. م

و در مورد ترک مناقصه بدون دالیل توجیهی یا دالیل ( 22: 1832؛ شیروی، 43: 1862)احمدی 

اجرایی الزم تصمیم بگیرند نیز ضمانت -از جمله شرایط اضطراری–توجیهی نادرست 

 ,OECD) نبوده است کم استفاده از این راهکارسوءدر عمل  کهیدرحالاست،  نشدهینیبشیپ

 .(OECD, 2016: 8؛ 88: 1860؛ خضری و دیگران، 5 :2007-2

 66چهارمین استثناء نیز مربوط به موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه است؛ بر اساس ماده 

خرید اموال ی چون ، عدم برگزاری مناقصه شامل موارد1838قانون برگزاری مناقصات مصوب 

 خرید، )انحصاری( بوده و دارای انواع مشابه نباشد فردمنحصربهخدمات و حقوقی که  و منقول

خرید اموال، کاال و خدمات با قیمت ، تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول شرطبهه راجا و

خرید ، صالح تعیین شده باشداز طرف مراجع قانونی ذی هاآنهای یا کمتر که نرخ شدهنییتع

آالت صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید تعمیر تجهیزات و ماشینو تأمین  ،قطعات یدکی

خرید خدمات مشاوره، طراحی و یا ، شامل توسعه واحد نگردد کهینحوبهی تولیدی در واحدها

خدمات و  ای و کارشناسیمدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره

خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای و فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن 

تشخیص و مسؤولیت وزیر یا باالترین »عبارت  ارد مذکورمودر غالب . باشدیماحکام قضائی 

قید انجام معامله است « هاآنمقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف 

عمالً تشخیص عدم برگزاری مناقصه را به یک فرد که ممکن است شخص وزیر یا باالترین و 

به  ارد فوق کهبدیهی است که همگی مونباشد واگذار نموده است. هم مقام دستگاه اجرایی 

بستری  تواندیمو مقید به نصاب نیز نیست، های اجرایی واگذار شده تشخیص خود دستگاه

بر  هرچند .(42: 1866؛ بختیاری، 48: 1832)منتی نژاد،  ه برای تبانی و فساد فراهم نمایدعمد

معامالت برای دالیل امنیتی و دفاعی را  تواندیمکه -معامالت محرمانه اساس ماده موصوف 
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فرار از شرایط رقابتی استفاده مستمسکی برای  عنوانبهدربرگیرد و در برخی کشورها از آن 

بر اساس بود، اما واگذار شده  رانیوزئتیهخیص ( به تشOECD, 2007-2: 51) -شودمی

تعیین موارد  ،سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ءقانون ارتقا( 8) )ب( ماده بند( 1) تبصره

 وزرامربوط به محرمانه بودن معامالت حسب مورد بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین 

و  جمهورسیرئریزی و نظارت راهبردی اقتصادی و دارایی و معاون برنامهامور  ،اطالعات

که قلمرو –ین قراردادهای محرمانه ه قرار گرفت. بدین ترتیب مرجع تعیمعاون دستگاه مربوط

معامالت دولتی در این امر با اصل شفافیت  قطعاً محدودتر گردید که -مبهم استنیز  هاآن

 سازگار نیست.

جز –به این معنا که همگی افراد  ؛است «اصل عدم تبعیض»دومین اصل مهم در این مرحله، 

ادها و معامالت یکسان در قرارد طوربهتوانند می -شوندکه مشمول اصل محدودیت می آنان

: 1832؛ شیروی، 66: 1832فاتح، ) یکسان طرف معامله قرار گیرند طوربه ،دولتی وارد شوند

 .(86: 1860)خضری و دیگران،  1یکسان به اطالعات الزم دسترسی داشته باشند طوربهو  (22

 :Pashev, et.al, 2007) استپذیری و شفافیت ل رقابتواص از نتایجاین اصل البته خود 

در قوانین کنونی اعمال تبعیض و محروم کردن افراد از شرکت در معامالت به دالیل  .(56

یا  کیفری پاسخاز  -...و (TI, 2006: 18)های الزم همچون نداشتن صالحیت–واهی 

 6.باشدینمبرخوردار  غیرکیفری
                                                             

گران داخلی نسبت به مناقصه گرانالمللی، مناقصهدر مناقصات بین»قانون برگزاری مناقصات  60ماده  «د»البته بر اساس بند . 1

ا استفاده از یالمللی باشد نیاز به برگزاری مناقصه بین کهیدرصورتنیز  18ماده  «د»بر اساس بند  .«ددارن خارجی ترجیح

حداکثر استفاده از توان  اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون تسهیالت

های کثیراالنتشار و آگهی مربوط در یکی از روزنامه 16/16/1882فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 

مناقصه،  المللی مرتبط با موضوعداخل و یک مجله یا روزنامه بین زبانیسیانگلهای روزنامه حداقل یک نوبت در یکی از

 .(28: 1832)شیروی،  ی استالمللنیبر مغایر با رویکردهای این ام .«منتشر شود

 که کرد استناد( تعزیرات بخش) اسالمی مجازات قانون 202 ماده به توانیم مواردی چنین در که شود عنوان شاید. 6

 یکی درباره حق برخالف و غرض روی از( 263) ماده در مذکور مؤسسات و ادارات مأمورین از یک هر اقدام یا اظهارنظر
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اصل »ها رعایت گردد فراخوان معامالت و واگذاری یهمرحلسومین اصل مهم که باید در 

در این مرحله به این  -که البته باید در همه مراحل وجود داشته باشد-این اصل  است؛ «شفافیت

فرایند اجرای معامالت یا جزئیات معامله و رسانی دقیق و صحیحی از ی است که اطالعمعن

:OECD OECD, 2015: 8, 18; TI, 2006 ,2007- :2) 1ها به عموم به عمل آیدواگذاری

این امر شامل قوانین و مقررات مربوط به معامالت دولتی و آراء  ؛(28: 1832؛ شیروی،24

محمدزاده و ؛ 81: 1832فاتح، ؛ OECD, 2009: 56) گرددیمقضایی در این خصوص نیز 

رق به طُ همآنرسانی، لزوم نشر اطالعات یا اطالع ؛(22: 1832؛ شیروی: 102: 1861اسکندری، 

در  ژهیوبه -و نه محدود و محلی-های کثیراالنتشار جمله از طریق فراخوان در روزنامهقانونی از 

، (OECD, 2016: 8؛ 26: 1862)احمدی،  که مخاطبان گسترده باشند ایهای رایانهشبکه

اطالعات به  یهکه ارائقابلیت دسترسی آسان به اطالعات، دقیق بودن اطالعات )به نحوی

ندگان و کنرائه امکان پرسش توسط شرکتصورت کامل و با بیان دقیق جزئیات آن باشد(، ا

اعالم تا های مناسب زمانی از ارائه مهلتهای مناسب و نشر فراخوان در زمانایضاح موضوع، 

 (رای ثبت نام داشته باشندکنندگان در مناقصه مهلت کافی باقدام )به نحوی که شرکت

آوردن امکان ثبت نام فراهم ،(OECD, 2009: 64؛ 81: 1832؛ شیروی: 26: 1862)احمدی، 

ذب و که اطالعات دروغین، کبرای همه، صحیح و واقعی بودن اطالعات )به نحوی

کاری اطالعات مخفی یهکه در ارائبه نحوید( و نیز کتمان نکردن اطالعات )نکننده نباشگمراه

این اطالعات باید به صورت  .(TI, 2006: 21) نتایج چنین اصلی استت نگیرد( از صور

صالح نسبت به فرایند مستمر در دسترس باشد تا اگر کسی بخواهد از آن جهت در مراجع ذی

 .(OECD, 2007-2: 24 & 36)برگزاری معامالت شکایت کند چنین امکانی داشته باشد 

                                                                                                                                                      
 کنندگانشرکت آیا که ابهام این و ماده این در «طرفین» عبارت نبودن روشن همه این با. است کرده انگاریجرم را طرفین از

 .سازدمی مواجه تردید با مواردی چنین در را ماده این اعمال نه، یا گیرددربرمی نیز را دولتی معامالت در

یت امکان فساد را در عین شفافیت اتفاق بیفتد، اما قطعاً شفاف تواندیمشفافیت لزوماً به معنای عدم فساد نیست؛ فساد . 1

 .(OECD: 2005: 11) کاهش خواهد داد



 
   

 
  
  

732 

 

 1397وسوم، تابستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست

همچنین در برخی موارد این اطالعات باید به صورت گزارشی دقیق، کامل و صحیح جهت 

 نیز باید اصول مزبور مورد رعایت هاآنان ارائه گردد؛ در این گزارش بهمربوطه اطالع مقامات 

 لزوم نشر اطالعات البته قراردادهای حساس و سری .(Szymanski, 2007: 9) قرار گیرد

و در این خصوص  گیردبرنمیهای نظامی و امنیتی را درمربوط به حوزه همچون قراردادهای

به عنوان  مسألهاین امر به آن معنا نیست که بتوان از این  لکنگردد؛ مشمول محدودیت می

 .(OECD, 2007-2: 30) ات مربوط به قراردادها بهره جُستای برای عدم انتشار اطالعبهانه

قی شدن باو نیز دالیل رد هاآنشدن ل برندهاسامی برندگان در معامالت دولتی و همچنین دالی

 گرددها نمیا این امر شامل اسرار تجاری شرکتشود، امآنان در برخی کشورها منتشر می

(OECD, 2007-2: 39).  که اطالعات  گونه تفسیر شودنباید ایننشر اطالعات البته لزوم

کنندگان در مناقصه و مزایده قبل از مالی شرکت هایگان به ویژه پیشنهادکنندمربوط به شرکت

عی اسباب تبانی و تواند به نوچرا که این امر می ؛ه افشاء گرددبرگزاری مزایده یا مناقص

 .(OECD, 2007-24 :2) آوردفراهم هاآنرا در بین  1آمیزخدعه هایپیشنهاد

رسانی ، اطالعیاانهیراهای نیز باید در شبکه 6برخی کشورها معامالت با ارزش پایین در

 1838قانون برگزاری مناقصات مصوب  68بر اساس ماده . (OECD, 2007-2:49شوند )

رسانی ظرف مدت یک سال بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالعبود دولت موظف شده 

مناقصات را ایجاد و اطالعات و اسناد مندرج در آن ماده را ثبت و نگهداری کند. تکلیف 

 مقرر 1860قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب  8ماده  «ب»مشابهی در بند 

ای مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون متن قرارداده ،؛ بر اساس این بندگردید

 یهادستگاهبرگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط 

و همچنین اسناد و  گرددیم( این قانون منعقد 6مشمول بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )

یر آن و ه قرارداد پیش از موعد و تغیو هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتم هاآنضمائم 

                                                             
1. Bid rigging 

2. Low Value Contracts 
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متعاقب آن، بر اساس تبصره  «.ها، باید به پایگاه اطالعات قراردادها وارد گرددتنیز کلیه پرداخ

وزارت صنعت، معدن و نیز  1864مستقیم مصوب  یهااتیمالقانون اصالح قانون  126ماده  2

ی را برای یاجرا یهادستگاهو  هاوزارتخانهسامانه انجام معامالت  گردیدتجارت موظف 

 برخطاندازی کند و امکان دسترسی ها راهه مراحل مناقصات و مزایدهمدیریت انجام کلی

 )ب( ماده ی موضوع بندیهای اجراکلیه دستگاه. آنالین( سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد)

 یاندازراهحداکثر ظرف مدت سه ماه پس از  گشتند موظفنیز قانون برگزاری مناقصات ( 1)

 یهانصاببدون رعایت را  -به غیر از معامالت محرمانه-کلیه معامالت خود  ،سامانه مذکور

 1د.ز طریق این سامانه به ثبت برسانناقانونی ساالنه 

های اجرایی و کارمندان قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری برای دستگاه هرچند

ارتقاء سالمت نظام  قانون 8ماده  6تبصره  ذلکمعنکرده است،  بینیپیشمتخلف از این تکلیف 

تأخیر در ورود اطالعات مذکور در بندهای فوق یا ورود »مقرر داشته که اداری و مبارزه با فساد 

 شودیمتخلف محسوب مذکور  یهاگاهیپاواقع در  برخالفناقص اطالعات یا ورود اطالعات 

بندهای موضوع  یهادستگاهو متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در 

کیفر مزبور کیفر چندان  ذلکمع .«گرددمیاین قانون محکوم  6)الف(، )ب( و )ج( ماده 

و لذا کارا و بازدارنده نخواهد بود. همچنین در قانون مزبور الزامی برای  شودینمشدیدی تلقی 

ن او و نیز علل رد شدن سایر نشر اطالعات مربوط به برنده مناقصه و علل برنده شد

ابطال قراردادها مشاهده  کنندگان و همچنین آوردن دالیل مربوط به اصالح و فسخ وشرکت

بسیاری از فسادها در ؛ زیرا ردیقرار گقانون مدنظر  که بایسته است در اصالح شودنمی

 .(OECD, 2016: 8; OECD, 2009: 69) دهدمیهای قراردادها رخ ها و تمدیدیهاصالحیه

                                                             
های کلیه معامالت دستگاه انجام» با موضوع رانیوزئتیه 12/6/62مصوب هـ 28262ت/12142 شماره نامهبیتصو. 1

 در همین راستا تصویب گردیده است.« مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اجرایی اعم از خرید، مناقصه و
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و اصالح قراردادها  بر اصالح قراردادها حاکم باشد یارانهیگسختو الزم است که تشریفات 

 .(OECD, 2009: 71) موضوع و مبالغ مندرج در آن را تغییر ندهند

 هادر مرحله انعقاد قرارداد .1-3

است مورد توجه قرار گیرد، اصل  اصلی که در هنگام انعقاد قراردادها الزم نیترمهماولین و 

در تبیین موضوع قراردادهاست؛ این امر به آن معنی است که انعقاد متن قراردادها به  «شفافیت»

اقتصادی حاصله از  -معلوم، اهداف اجتماعی یروشنبه هاآننحوی باشد که تعهدات طرفین در 

بنابراین باید از انعقاد  ؛نتایج و کارایی حاصله از آن معین باشد ن ویتبی یروشنبهقراردادها 

نیست که چه نتایج روشنی  روشن نیست و مشخص یدرستبه هاآن قراردادهایی که موضوع

در عمل مشاهده شده که موضوع قراردادها  متأسفانه در بسیاری مواقعدارند اجتناب گردد. 

 ژهیوبهانتظار داشت؛ این امر  هاآننتیجه خاصی از  توانینممبهم و نامشخص است که  چنانآن

در چنین مواردی  .در قراردادهای ارائه خدمات همچون نگهداری و سرویس بیشتر مشهود است

معموالً قراردادها باید شامل ضمایمی باشند که شرایط اختصاصی قراردادها و تعهداتی که 

همچنین در مناقصات، باید مبالغی . (86: 1832فاتح، )نمایند  نییتبپیمانکار باید انجام دهد را 

با  حسابهیتصفهنگام شفاف قید شود تا در  صورتبهی مناقصه هزینه خواهد نمود که برنده

چنین قراردادهایی شائبه آنکه  در .(OECD, 2016: 8) بر مبلغ کل افزوده نشود یسازحساب

کارکنان دستگاه اجرایی که دخیل در امر قراردادها هستند نفعی برای خود منظور کرده یا با 

پیشنهاد داده  OECDبه همین منظور  اخذ رشوه چنین قراردادی منعقد شده باشد فراوان است؛

و مبنی بر عدم وجود نفع شخصی  ایاقرارنامهتا از کارکنان و مشاوران دخیل در امر معامالت 

اخذ گردد و در  مجرمانه مرتبط با معاملهمبنی بر عدم دخالت در اقدامات  کنندگانشرکتنیز از 

رایند معامله منع در این رابطه از شرکت یا مداخله در ف یانتظامصورت داشتن سابقه کیفری یا 
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یک کیفر تکمیلی یا تبعی در قوانین  عنوانبه تواندیماین امر  .(OECD, 2009: 58) شوند

 1کشورمان گنجانده شود.

کم باشد که  قدرآنهمچنین بر مبنای این اصل زمان اجرای قرارداد باید مشخص باشد و نه 

فراخ باشد که  قدرآنممکن نباشد و نه  ،تحقق نتایج حاصله از قرارداد در آن زمان محدود

ل شفافیت همچنین در اص .(OECD, 2007-2: 22) ارداد با تأنی و اطاله مواجه شوداجرای قر

های قراردادها نیز حاکم است و در برخی کشورها مقررات سختی ها و متمممورد اصالحیه

همچنین هرگونه  .(OECD, 2007-2: 37برای اصالح قراردادها در نظر گرفته شده است )

رداد جریان پول قابل الکترونیکی و شفاف باشد تا از ابتدا تا ختم قرا صورتبهواریز وجوه باید 

 .(OECD, 2015: 7) ردگیری باشد

اجرایی با  یهادستگاهمبهم بودن موضوع قرارداد ناشی از تبانی کارکنان  کهیدرصورت

تا حدود زیادی  1843قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب  ،باشد هامناقصهبرندگان 

اثبات بیان شد  ترشیپچنانچه باید توجه داشت که  حالنیباا 6؛دهدمیپوشش  راخألها در زمینه 

                                                             
، تبانی در معامالت دولتی، مداخله 1866قانون مجازات اسالمی مصوب  82ی ماده و تبصره 106بر اساس بند ب ماده . 1

های افتراقی تی و اخذ پورسانت در معامالت خارجی جزو جرایم اقتصادی و بالتبع مشمول سیاستکارکنان در معامالت دول

همچون –از اینکه مشخص نیست چرا جرایم دیگر مرتبط با معامالت دولتی  نظرصرف هذامعهستند؛  یتررانهیگسخت

اند، ممنوعیت از مداخله یا شناخته نشده جرم اقتصادی -تدلیس یا اخذ پورسانت یا منظور داشتن نفعی در معامالت داخلی

نفع نیز جزء موارد محرومیت از حقوق اجتماعی یا اشخاص ذی کنندگانشرکتشرکت در معامالت دولتی برای کارکنان یا 

آن قانون نیامده است، مگر اینکه با  68های تکمیلی مندرج در ماده یا مجازات 62مشمول مجازات تبعی مندرج در ماده 

مجازت تکمیلی در خصوص  عنوانبه، قائل به اعمال آن 68مندرج در ماده  «کار معینمنع از اشتغال به »موسع عبارت  تفسیر

 معامالت دولتی نیز باشیم.

کنندگان در معامله )اعم از خریداران و فروشندگان( با باید توجه داشت که قانون مزبور هم در خصوص تبانی شرکت. 6

های اجرایی مندرج در آن قانون با ( و هم در خصوص تبانی کارکنان دستگاه20: 1862یکدیگر است )احمدی، 

که اقدامی ضد -ناشی از تشکیل یک کارتل  تواندیمتبانی در عین حال  ؛(21: 1862کنندگان در معامله )احمدی، شرکت

این  حالنیباا ؛(TI, 2006: 16) باشد کنندهشرکتدر معامله برای برنده شدن یک  کنندگانشرکتتوسط  -رقابتی است

 .گیردگیرند دربرنمیانحصاری شرکت در معامالت دولتی را در اختیار می طوربهاشخاصی را که  یضد رقابتقانون اقدامات 
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های کیفری بسنده کرد و لزوماً باید در این خصوص نباید صرفاً به پاسختبانی دشوار است و لذا 

متن قراردادها نظارت داشته باشند. ارتشاء و منظور داشتن نفعی برای خود در تهیه مراجعی بر 

ای واقع در چنین مرحلهنیز قانون مجازت اسالمی )تعزیرات( آمده  208معامالت که در ماده 

 1شوند؛می

است؛ اخذ  «تضامین معتبر»ذ اصلی که در این مرحله حاکم است اصل اخ دومین

در مرحله نظارت پایانی، در صورت تخلف  این جهت است کهاز های معتبر تضمین

اخذ تضمین  .(OECD, 2015: 7) های وارده را جبران نماید، دولت بتواند زیانکارانمقاطعه

مناسب ارتباط مستقیمی با برآورد نصاب معامالت در ابتدای امر دارد و چنانچه در برآورد 

 نیز متناسب نخواهد بود اخذشدهتبع آن تضمین نصاب معامالت تقلبی صورت گرفته باشد، به 

-گران ذ تضمین حسن انجام کار از مناقصهاخ بهاین قانون  14در ماده  .(183: 1866بهرامی، )

قانون تنظیم بخشی از » 2ذلک در ماده اشاره شده است. مع -صرفاً در مورد اسناد مناقصه همآن

پیشنهاد سازمان  بر اساسبه دولت اجازه داده شد که  1830مصوب  «مقررات مالی دولت

تعیین  معتبر راهای ریزی کشور، برای انجام معامالت دولتی سایر ضمانتمدیریت و برنامه

                                                                                                                                                      
اصل چهل و چهارم قانون های کلی تشخیص این موضوع با شورای رقابت مقرر در قانون اجرای سیاست رسدیمو به نظر 

بلکه بین  ،مزایده ینکته مهم آنکه تبانی ممکن است نه بین شرکت برنده .(882: 1868ری فارسانی، )غفا اساسی است

بنابراین الزم ؛ رُخ دهد دهدیمارجاع  هاآناشخاص حقیقی یا حقوقی که شرکت برنده تمام یا قسمتی از اجرای معامله را به 

گر نیز به مناقصه کنندیمواگذار  هاآنا که انجام کار را به است که برندگان در معامالت، نام و مشخصات دقیق اشخاصی ر

 .(OECD; 2009: 78) اطالع دهند

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و  8باید توجه داشت که این جرایم با بزه ارتشاء مندرج در ماده . 1

را باید  208در واقع ماده  .(60: 1833)فرهمندفر، کالهبرداری تفاوت ظریفی دارد و در واقع این دو مکمل یکدیگر هستند 

ناظر به اخذ پورسانت در معامالت داخلی دانست و در خصوص معامالت داخلی قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت 

ت شمول مقرراالزم به ذکر است که این امر اگر با تبانی واقع شود، م .(60: 1832خارجی حاکم خواهد بود )آذری متین، 

از  شودیمدر این صورت بزه شامل بوده و در متن ماده توافق و تفاهم که شامل تبانی نیز  چراکه تعدد جرم نخواهد بود؛

 جرم است. دهندهلیتشکارکان مادی 
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را مصوب و به  معامالت دولتیتضمین  نامهنییآ اخیردولت بر اساس ماده  هرچندنماید. 

ضمانت اجرایی کیفری برای تخلف از مقررات اخذ لکن  1اجرایی ابالغ نمود، یهادستگاه

و برای نمونه، اگر مدیری تضمینی نامعتبر اخذ نماید و از این راه  6نشده است بینیپیشتضمین 

تخلفی انتظامی تحت تعقیب قرار  بابمنخساراتی کالن به دولت وارد شود، ممکن است 

قانون مجازات اسالمی )بخش  263باره ماده بر این باور بود که در این توانیم البته 8گیرد.

کارکنانی که موجب تضییع اموال و وجوه  که برای اهمال یا تفریط باشدتعزیرات( قابل اعمال 

اوالً این بزه،  ذلکمعضربه را در نظر گرفته است،  84دولتی گردند، جبران خسارت و شالق تا 

؛ ثانیاً مقید به تضییع وجوه و اموال ردیگیبرنماست و جرایم عمدی را در  یرعمدیغیک بزه 

عدم اخذ تضمین باید بزهی مطلق باشد؛ ثالثاً ضمانت اجرای مقرر در  کهیدرحالدولتی است، 

 .رسدینمنیز کافی و کارا به نظر  این ماده

 قرارداد انعقادتقنینی پس از  یهایکاست .2
انعقاد معامالت دولتی است که  یپس از مرحلهتقنینی نظارتی  یهایکاستاین مرحله ناظر به 

ی اجرای قراردادها و دوم نظارت پس از خود شامل دو بخش است: یکی نظارت در مرحله

 ایم.خاتمه قراردادها و تفریغ مالی است. ذیالً هر دو مرحله را مورد بررسی قرار داده

 

 

                                                             
 است. رانیوزئتیه 63/3/1864 تضمین معامالت دولتی مصوب مورخ نامهنییآآخرین . 1

اگر عدم اخذ تأمین یا عدم اخذ تأمین متناسب بر اساس تبانی با کارکنان دستگاه مناقصه گر باشد قانون مجازات تبانی در . 6

 .(111: 1833زمانی، ) واهد بودخمعامالت دولتی حاکم 

در مناقصه بر  گانکنندشرکتالبته اخذ تضمین محدود به مرحله انعقاد معامالت نیست. برای نمونه در مرحله فراخوان نیز . 8

عدم انصراف از معامله پس از برنده شدن( را تحت  بابمنباید تضمین ) 1838قانون مناقصات مصوب  12اساس بند ب ماده 

 نشده است. ینیبشیپچنین تضمینی نیز ضمانت اجرایی  رمتناسبیغعنوان پاکت الف ارائه نمایند. برای عدم اخذ یا اخذ 
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 اجرای قراردادها در مرحله. 2-1

اهمیت دارد، های اجرایی دستگاه نظرنقطهاز اصلی که در مرحله اجرای قراردادها  نیترمهم

ضعف  ،بنابر یک پژوهش میدانی در این زمینه ؛(TI. 2006: 20) است «نظارت مستمر»اصل 

)خضری و  در معامالت دولتی شناخته شده استعامل وقوع فساد  نیتریاصلمراکز نظارتی 

داخلی و خارجی، از منظر زمان  از منظر مرجع نظارت، تواندیمنظارت  .(34: 1860دیگران، 

ای باشد. آنچه مهم مرحلهکلی یا  صورتبهاز منظر شیوه یا پسینی و  زمانهم 1پیشینی،نظارت، 

باید نظارت مراجع خارجی است آن است که برای کاهش فساد در مورد معامالت دولتی، اوالً 

اً لثجای نظارت پسینی را بگیرند و ثا االمکانیحت زمانهمنظارت پیشینی و بیشتر شود؛ ثانیاً 

 انجام شود. یامرحله صورتبهنظارت 

در برخی کشورها، مراکزی باید بر اساس مراحل معامالت دولتی باشد؛  یامرحلهنظارت 

مرحله  ت معامالت دولتی را ازتا در معامالت بزرگ انطباق جریان وضعی اندشدهخاص تعیین 

 تخلف فاحشی مشاهده نمایند،که فراخوان و فراخوان تا مرحله انعقاد بررسی و در صورتیپیش

داده یا حتی قرارداد را فسخ نمایند. داد را مجدداً مورد ارزیابی قرارکنندگان در قرارشرکت

پیش از اجرای قرارداد، قراردادهای باالی بیست  6«دفتر معامالت دولتی»برای نمونه در لهستان 

با قانون  هاآنمیلیون یورو در مورد خدمات عمومی را مورد بررسی قرار داده و درباره تطبیق 

بر عهده این تکلیف (. در مجارستان OECD, 2007-2: 33) ردیگیممعامالت عمومی تصمیم 

بنابراین بهتر است در کشور  ؛(OECD, 2007-:2 36) قرار دارد 8«شورای معامالت عمومی»

خاص )مشابه سازمان بازرسی کل کشور( برای نظارت بر قراردادها و  طوربهما نیز مرجعی 

در مورد قانونی بودن یا نبودن  هاواگذاریتعیین گردد تا پس از انعقاد معامالت و  هاواگذاری

 بدون تأیید این مرجع، قرارداد وارد مرحله اجرا نگردد. که یاگونهبه ،اعمال نظر نماید هاآن

                                                             
1. Ex-ante 
2. Public Procurement Office 
3. Public Procurement Council 
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و –قراردادهای دولتی در مرحله اجرا  یکی دیگر از اصول دیگر در «تعدد مراجع نظارتی»

نظارتی که از کننده و تصویبافزایش مراجع  ؛(OECD, 2009: 57) است -حتی پیش از آن

افزایش نهادهای نظارتی و که  مبین آن است شودیمیاد  1«چهارچشم یقاعده»آن تحت عنوان 

یکی از ضروریات حاکم ناشی از اصل پاسخگویی در معامالت دولتی  6متقاطع یهایبازرس

بدیهی است که به هر میزان که مراجع و ( OECD, 2007-2: 75; OECD, 2016: 8است )

بر مرحله اجرای درونی بیشتری برای قراردادها نظارت کنند، فساد کاهش خواهد یافت. نظارت 

معامله است که همین  یهکنندقدقراردادها در کشور ما عمدتاً بر عهده خود دستگاه اجرایی منع

د، اما تفکیک مراجع مالی، قراردادی و برای تبانی و فساد فراهم نمای تواند بستریامر خود می

افزون بر این فقدان یک بدنه ( OECD, 2016: 8) را کاهش دهد فسادریسک  تواندیمفنی 

 نباری به همراه داشته باشدنتایج زیا تواندیمکارشناسی قوی در امر نظارت در اجرای قراردادها 

 ،الزم به توضیح نیست که برای کاهش فساد در قراردادهای دولتی .(141: 1866بهرامی، )

ساالری و شایستهت دارند یای شدن مدیران و کارشناسانی که در این زمینه فعالتخصصی و حرفه

همچنین بسیار  .(OECD, 2007-2: 62; OECD, 2015: 11) مؤثر خواهد بود میزانتا چه 

ر امر نظارت د اندداشتهی انعقاد آن حضور مهم است که کسانی که در فرایند معامله تا مرحله

 .(OECD, 2009: 72) دخالتی نداشته باشند

 184با سازمان بازرسی کل کشور است که بر اساس اصل اما سازمانی نظارت برونعمده 

ا اصالحات بعدی( )ب 1820مصوب  «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»قانون اساسی و 

 هایهدر دستگا قوانین صحیح امور و اجرای جریان حسن یه وظیفه نظارت بریاز جانب قوه قضا

بیان شد بهتر بود در مورد قراردادهای بزرگ و مهم  چنانچه هرچند؛ دار استرا عهده اجرایی

این در حالی است که در برخی  .شدیمتأیید این سازمان شرط ورود به مرحله اجرا قرار داده 

خارج از بخش دولتی برای تطبیق فرایند  خوردهقسمکشورها از وجود حسابرسان و کارشناسان 

                                                             
1. Four Eyes Principle 

2. Cross Checking 
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همچنین استفاده از  .(OECD, 2007-2: 101) شودیممعامالت دولتی با قانون نیز استفاده 

 .(OECD, 2007-2: 104)های خارجی در این باره رایج است مخبرین نیز در برخی کشور

کنندگان قراردادهای دولتی در اجرای اجرا کهدر این مرحله آن است  هدف از نظارت

 اندکردهتعهد آن را انجام قرارداد، تقلبی نکرده و در ارائه اطالعات و موضوعی که در قرارداد 

 ;OECD, 2016: 8؛ 81: 1860)خضری و دیگران،  شفافیت داشته باشند و نیز مبالغ هزینه شده

OECD, 2009: 69).  قانون مجازات تبانی در معامالت ما در کشورکیفری  نظرنقطهاز ،

ممکن است در ارائه محصول یا خدمات بین طرف  چراکه، این مرحله نیز حاکم است دردولتی 

 قرارداد و کارگزاران دستگاه اجرایی در کمیت و کیفیت کاال یا خدمات تبانی صورت گیرد

همچنین در خصوص تدلیس در معامالت  ؛(106: 1833؛ زمانی، 86: 1860)خضری و دیگران، 

از جهت تعیین مقدار یا ن و آمران معامله هستند و نیز ناظرا دارعهدهدولتی راجع به افرادی که 

 266ماده متعارف مورد معامله و نیز تقلب در ساختن در این مرحله  ازحدشیبصفت یا قیمت 

اوالً این ماده بیشتر ناظر به  حالنیبااحاکم خواهد بود؛ قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( 

قراردادهای خرید کاال و ساخت است و کمتر در مورد قراردادهای خرید و ارائه خدمات 

معامله  دارعهدهثانیاً این موضوع که آیا مراد از افراد  ؛(104: 1866)بختیاری، قابلیت اعمال دارد 

وصی طرف قرارداد، بر ابهام دولتی هستند یا اشخاص خص یهادستگاهدر این ماده، کارکنان 

کننده کاال یا ت معموالً توسط فروشنده یا ارائهتدلیس در معامال زیرا ؛این ماده افزوده است

 ؛(104: 1866)بختیاری،  توسط طرف خریدار یا ناظرین و آمرو نه  ردیگیمخدمات صورت 

، استفاده از یسازحسابثالثاً این بزه جرایم مرتبط با آن همچون ارائه اطالعات نادرست، 

های جه در قسمتامکانات و تجهیزات دولتی در راستای قرارداد، عدم تخصیص و صرف بود

بنابراین  ؛(OECD, 2016: 6؛ OECD, 2007-2: 72) ردیگیبرنمالزم و نظایر آن را در 

یافته و با  انقالب در متون قانونی کنونی راهالزم است ماده مزبور که عیناً از قوانین پیش از 

یعنی –اصالح و مسؤولیت هر یک از طرفین معامله  ،های موجود سازگار نیستواقعیت
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روشن  یدرستبه -دهندگان کاال و خدماتاجرایی از یک سو و ارائه یهادستگاهکارکنان 

 گردد.

 18قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( و مواد  202همچنین باید توجه داشت که ماده 

برای این مرحله مقرر  1860وب قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد مص 12و 

اند های مشمول قانون اخیر موظف شدهدستگاه مسئوالناند؛ بر اساس مواد موصوف کلیه شده

در صورت اطالع از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختالس، کالهبرداری، تبانی در 

، اخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخالف معامالت دولتی

حق و مقررات قانونی، دخالت در معامالت دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، 

نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا به طریق تحصیل مال 

غیرقانونی یا امر به طریق لیس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال ، تدهاآنعمومی و یا تضییع 

از کمیسیون، پاداش،  به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم

العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در الزحمه یا حقحق

به جرائم و  کنندهیدگیرسحوزه مأموریت خود بالفاصله مراتب را به مقامات قضائی و اداری 

قانون مجازات اسالمی  202تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت به کیفر مقرر در ماده 

 خواهند شد.)تعزیرات( محکوم 

مصوب  «قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» 16بر اساس ماده 

سازمان  مسئوالنهای مشمول بازرسی، چه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتچنان»نیز  1868

های ها و دستگاهرسی وزارتخانهو حراست و نظارت و باز واطالعاتحفاظتحسابرسی دولتی، 

های اجرایی و ی به عملکرد مالی و اداری دستگاهل بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگمشمو

های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید شرکت

مراتب را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده 

مصوب « بازدارنده یهامجازاتتعزیرات و »کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( 202)
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قانون مجازات اسالمی  202ماده مزبور در تکمیل ماده «. محکوم خواهد شد 6/8/1882

وضع شده است و  «قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد» 12و  18)تعزیرات( و مواد 

 وضع شود.نیز های نظارتی سایر دستگاهبرای الزم است که مقرره مشابهی 

 ینظارت پایان و در مرحله حسابرسی .2-2

است؛ بدین معنی که هم مدیران و  «اصل پاسخگویی»اصل حاکم بر این مرحله،  نیترمهم

نهادها و هم اشخاص ناظر اعم از بازرسان و ممیزان و حسابرسان باید فرایند چهارگانه  مسئوالن

 نهیهزهمچون  هاآنمورد رصد قرار دهند و از انجام قانونی  دقتبهپیشین در مورد معامالت را 

ها، جود نقص یا ایراد اساسی در پروژههای مشخص به میزان الزم، عدم ولبودجه در مح کردن

و رفع نواقص، اخذ تضامین و مواردی از این قبیل اطمینان حاصل نمایند و در  هاآنکیفیت 

 را به مراجع قانونی اعالم نمایندن آتخلف علت آن را جویا شده و  یهصورت مشاهد

(OECD, 2007-2: 25). اطالعات مالی  ژهیوبه –در این راستا ثبت و ضبط اطالعات صحیح

 یهاشبکهو از طریق  زمانهم طوربهکه  -کرد بودجه مربوط به معامالت دولتیراجع به هزینه

رسانی الکترونیکی توسط کارشناسان و ممیزان و حتی عموم قابل دسترس باشد یکی از اطالع

 :OECD, 2015: 7; OECD, 2009) مالی بر پروژه استابزارهای ضروری برای نظارت 

56; OECD, 2007-2: 89).  ی بودنبیان شد قانون قبالًمراجع نظارتی باید در پرتو اصولی که 

 نبود تقلب، تدلیس، تبانی، ها، همچونوط به تشریفات معامالت و واگذاریاجرای مقررات مرب

و سایر تخلفات را  پروژه موقعبهعدم نظارت بر تحویل و  اخذ تضمینات یا تأمینات مالیعدم 

-134: 1836)محسنی،  برگزاری فرایند معامالت اطمینان یابنداز قانونی بودن رصد کرده و 

ناگفته پیداست که الکترونیکی شدن فرایندها تا چه میزان کارایی  .(164: 1832قراباغی، ؛ 138

 گرددمیو امکان نظارت را افزایش داده و سبب افزایش شفافیت و کاهش فساد در این حوزه 

 (.28: 1862؛ احمدی، 66: 1866)صالحی و زرندی، 
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جع نظارت امر؛ یکی از اصول حاکم در این مرحله نیز هست «اصل تعدد نهادهای نظارتی»

 ؛(OECD, 2015: 12) اندمراجع درونی و بیرونی قابل تقسیمبه بر سالمت قراردادهای دولتی، 

اداری  -مالی یهابخشالً های اجرایی هستند که معموراجع نظارتی درونی در خود دستگاهم

های اجرایی برای در دستگاهضروری است که دفاتر مخصوصی  حالنیبااباشند؛ می هاآن

 ,OECD, 2015: 12; OECD) قراردادهای دولتی اختصاص یابندبر نظارت و حسابرسی 

و دیوان های دادگستری عالوه بر دادگاهکشور ما مراجع نظارتی بیرونی  در ؛(92 :2007-2

مجلس شورای  60اصل  ونیسیکم ،زمینه صالحیت عمومی دارندکه در این عدالت اداری 

دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل  ،(168-163: 1836موسوی بایگی، اسالمی )

 هیئتکه  باشندیم رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات هیئتو  سازمان حسابرسی ،کشور

نع از نظارت البته این امر ما. مرجع برای رسیدگی به این شکایات است نیتریتخصصمزبور، 

عمومی بر روند نظارت امکان در این میان دولت باید ها نیست و عمومی و نظارت رسانه

های نهاد برایدر تمامی مراحل را  -معامالت بزرگ ژهیوبه–ها معامالت و واگذاری

؛ OECD, 2008: 9; OECD, 2009: 61) فراهم آوردها و مطبوعات ساالر، رسانهمردم

 .(22: 1862احمدی، 

نظارت در معنای حسابرسی مالی بیشتر بر عهده دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی 

که عمدتاً از راه –ای برای خروج منابع بودجه دولتی معامالت دولتی روزنه ازآنجاکه؛ باشدیم

است، لذا باید اطمینان  یردولتیغبه سمت بخش خصوصی و  -اندشدهمالیات مردمی تحصیل 

اف یافت که این بودجه در مسیر درستی تخصیص یافته و به نحو مطلوبی هزینه شده است تا اهد

کرد صحیح بودجه و نظارت بر هزینه ؛(OECD, 2007-2:19) اجتماعی روشنی را تأمین نماید

 «قانون دیوان محاسبات کشور»بر اساس تفریغ آن بر عهده دیوان محاسبات کشور است؛ 

ها، حسابرسی و رسیدگی به کلیه حساب)با اصالحات بعدی(، این دیوان وظیفه  1821مصوب 

مطابقت  ازنظر هادستگاههای مالی ها و نیز صورتها و پرداختدرآمد و هزینه و سایر دریافت
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و از وجود فساد  تواندیمبنابراین این سازمان ؛ را دارد یرمالیغمالی و  و مقرراتبا قوانین 

ها آگاهی یابد. همچنین سازمان حسابرسی که زیر سازیتدلیس در معامالت دولتی و حساب

مصوب  «قانون تشکیل سازمان حسابرسی»نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس 

انجام وظایف بازرس قانونی و امور  1822مصوب  «قانون اساسنامه سازمان حسابرسی»و  1826

های اجرایی را بر عهده دارد و در کنار دیوان محاسبات کشور اهرم حسابرسی کلیه دستگاه

. البته باید اذعان داشت که چون فساد در معامالت دیآیممؤثری در این زمینه به شمار  نظارتی

و ظاهری  با شکل -سایر جرایم مرتبط با فساد همچون ارتشاء و اختالس برخالف–دولتی 

فساد ناشی از معامالت دولتی در واقع،  بسیار دشوار است. هاآنیابند، کشف قانونی ارتکاب می

قالبی قانونی  تواندیمگیرد که استفاده از پوشش معامالت مفاسدی قرار می یهو عمومی در زمر

 گرددبسیار دشوار می هاآن، کشف فساد در مسئلهبدهد و به خاطر همین  هاآنو مشروع به 

(TI, 2006: 13 ،62: 1833؛ زمانی .)فساد در معامالت دولتی  ست که برخیا روشاید از همین

در معنای فسادی که با استفاده از پوششی قانونی اتفاق -1«فساد قانونی»و عمومی را ذیل عنوان 

فقدان شاکی خصوصی در این تبانی و  (.Kaufmann, et.al, 2005: 7اند )قرار داده -افتدیم

 .(OECD: 2005: 10؛ 62: 1833)زمانی،  سازدمضاعف می هاآنمعامالت نیز پوشیده ماندن 

اختصاصی به تکلیف آنان در نظارت بر قراردادها و  طوربهدر قوانین مربوط به نهادهای فوق، 

قرار دارد و  هاآنکلی  این امر در راستای وظایف ذلکمعنشده است،  یااشارهمعامالت دولتی 

رسد بهتر باشد نهادهای مزبور به لحاظ گستردگی بخش معامالت دولتی، بخشی از به نظر می

در  گذارقانونسیاست  هرچند زیرا ؛اختصاص دهندزیرمجموعه خود را به نظارت بر این حوزه 

کاری و تعدد مراجع نظارتی بوده است، لکن تجربه نشان داده نظارت بر معامالت دولتی موازی

جایگزین تخصص شود و الزم است به لحاظ پیچیدگی و اهمیت موضوع،  تواندینمکه تعدد 

های نظارتی و نبود ، ناکارایی روشهاوانین، عدم تخصص و آشنایی دستگاهتنوع مقررات و ق
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: 1833)زمانی،  این کار ایجاد شود برای ، سازمان یا بخشی مخصوصهادستگاههماهنگی بین 

در برخی کشورها پلیس خاصی مخصوص نظارت بر قراردادهای دولتی ایجاد  نکهیکما ا ،(160

این  .(OECD, 2007-2: 56) الیاتی و حسابرسی نیز تخصص دارندشده است که در امور م

مربوط به ممیزی و حسابرسی به معامالت منتشر  هایدر پایان گزارشاست که نیز امر ضروری 

 .(Szymanski, 2007: 9) دنگرد

شخصی نسبت به فرایند معامالت یا  کهیدرصورتباید  نظارتیهای همچنین دستگاه

آگاه کرده  ی طرح آننحوه، معترض را به حق شکایت و اعتراض داشته باشد هاواگذاری

(OECD, 2009: 68)  خاص یا  یهائتیهشکایت وی را دریافت و آن را برای رسیدگی به

دعاوی قضایی در این  مراکز قضایی ارائه نمایند. البته پیشنهاد شده که برای کاستن اعتراضات و

 :OECD, 2008: 6; OECD, 2009) های حل اختالف استفاده گرددخصوص از روش

رسیدگی به  ئتیه، اکنون 1838قانون برگزاری مناقصات مصوب  8بر اساس ماده  .(68

گزار را بر عهده دارد و گر و مناقصهشکایات، مسؤولیت رسیدگی به دعاوی بین مناقصه

نشدن هر یک از موارد آن قانون و نیز  ربوط به اجرادر مورد رسیدگی به اعتراضات م تواندیم

لکن این امر اوالً اختصاص به مناقصات  1گیری نماید،تصمیم ،لغو مناقصه ر رأی تجدید یاصدو

شکایت  بارهدر اینها ص مواردی است که اشخاص از دستگاهدارد و ثانیاً بیشتر در خصو

 1بر اساس تبصره  همچنینبر فساد حاکم بر معامالت دولتی نظارت ندارد.  هیئتکنند و این می

 لیت رسیدگی در آن مرجع را ندارد.های ارزیابی پیشنهادها، قابماده موصوف، معیارها و روش

، افزون بر قسمت های اجراییدر مورد کارکنان دستگاهدر این مرحله کیفری  نظرنقطهاز 

کرد صحیح بودجه در ( در مورد هزینهقانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات 263انتهایی ماده 

قانون اصالح موادی از قانون » 16قانون مجازت اسالمی و ماده  202معامالت دولتی، ماده 

                                                             
 بازندگان شکایات به دادن پایان برای اختالف حل یهائتیه همچون دیگری کاراتر و سریع هایروش از کشورها برخی. 1

 .(OECD, 2007-2: 109) اندجُسته سود دولتی معامالت در
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همچنین، جهت حمایت از دسترسی  حاکم خواهند بود. «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

اعمال  1836 قانون دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 66عموم مردم به این اطالعات، ماده 

و  ، مدت نگهداریشود. با این حال، در مورد نقض تکلیف برندگان معامالت دولتی در ثبتمی

نیز ارائه اطالعات صحیح جهت نظارت و حسابرسی و نیز مصرف بودجه تخصیص یافته در 

 این کاستیمقرره کیفری روشنی وجود ندارد که باید در خصوص رفع  شدهنییتع یهامحل

 کوشیده شود.

 برآمد
 ردیگیمهای اقتصادی قرار زه معامالت دولتی که در زمره بزهفساد در حوقابل توجه حجم 

د. اننمایپیش میازروز بیش این بخش هر ضرورت اتخاذ سیاست جنایی کاراتری را در

 ذلکمعپیشگیری از فساد در حوزه معامالت دولتی از طریق کیفری و غیرکیفری میسر است، 

و چندان  بودهعمده تدابیر کنونی در کشورمان در هر دو حوزه مربوط به دوران پیش از انقالب 

در حوزه غیرکیفری، تالش شده با تصویب قوانین و مقرراتی در زمینه  البتهشوند. کارا تلقی نمی

در بخش آیند؛ ما این اقدامات کافی به شمار نمی، ایابد مناقصات، این خألهای قانونی کاهش

بنابراین ؛ اندهای اجتماعی تحول نیافتهروزآمد نشده و با توجه به ضرورت قوانیننیز کیفری 

با  ژهیوبهو  بایسته است با توجه به گستردگی معامالت دولتی و هماهنگ با تحوالت جهانی

، قانون اساسی و کنوانسیون مبارزه با فساد )مریدا( 46توجه به اسناد باالدستی همچون اصل 

فراخوان و فراخوان، انعقاد پیش ،هایازمندیندر پنج مرحله تشخیص  و غیرکیفریتدابیر کیفری 

رهنمودهای سازمان همکاری و  در پرتوقراردادها، اجرای قراردادها و نظارت و حسابرسی 

تحول یابند تا عملی کشورهای عضو آن سازمان است  عه اقتصادی که برگرفته از تجاربتوس

در زمینه کیفری تدوین یک قانون جامع در این راستا را پوشش دهند.  موجودهای خأل

در اتخاذ یک  گذارقانونقوانین پیشین را نداشته و نشانگر عزم  هایکاستیمعامالت دولتی که 

برطرف نمودن ، مرتبط در این حوزه باشد اقتصادی افتراقی برای مبارزه با جرایم جناییسیاست 
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ویب مقرراتی تصنیز پیشگیری وضعی از فساد و  جهتهای قوانین مربوط به مناقصات کاستی

 .دینمایم، ضروری هاجامع در مورد مزایده
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Abstract 

Public transactions are one of the main ways of spending public budget, 

and therefore, are one of legal means for committing economic 

corruption; accordingly, applying a legal mechanism on them seems to 

be necessary. Current laws in curbing corruption in public transactions 

are not up-to-date and efficient yet and are facing with flaws causing the 

possibility of committing corruption through them. During the years of 

research on laws of the member countries, the Organization of Economic 

Cooperation and Development (OECD) has provided recommendations 

for amendment of their laws which also could be useful for legal 

amendments in Iran. Using a descriptive-analytical method, this article 

recognizes such flaws in quintuple steps of public transactions (including 

assessment of necessities, pre-bidding and bidding, conclusion of 

contracts, implementation of contracts and final audit) in the light of 

OECD recommendations and recommends the enactment of an 

exhaustive criminal Act in this field and amendment of current laws on 

tenders and auctions for curbing corruption. 
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