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سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  )OECD(5یک انجمن منحصربهفرد است که در آن
 93دولتت دموکراتیتتک بتا یکتتدییر بترای رستتیدش بته الشهتتای اقتصتادیج اجتمتتا

و

زیستمحیط ناش از جهان شدن فعالیت م کنند .الوهبراینج سازمان فوق در خط مقتد
تالش برای کمک به دولتها در پاسخشوی بته تحتو ت و نیران هتای جدیتدی هموتون
حکمران شرکت ج اقتصاد اطال ات و الشهای افزایش سن جمعیت قرار دارد .این سازمان
محیط را فراهم م کند که در آن دولتها م توانند تجربیات سیاست را مقایسته کننتدج بته
دنبال پاسخ بته مکتکالت مکتترا باشتندج اقتدامات مناستن را شناستای و بترای همتاهنی
سیاستهای داخل و بینالملل کار کنند.
ککورهای ضو ستازمان همکتاری اقتصتادی و توستعه بارتانتد از استترالیاج اتتریشج
بلژیکج کاناداج جمهوری کج دانماراج فنالندج فرانسهج آلمانج یونانج مجارستانج ایستلندج
ایرلندج ایتالیاج ژاپنج کرهجنتوب ج لوکزامبتور،ج مکزیتکج هلنتدج نیوزیلنتدج نتروژج لهستتانج
پرتغتتالج جمهتتوری استتلواک ج استتوانیاج ستتو دج ستتو یگج ترکیتتهج انیلستتتان و ایا تمتحتتده.
نهادهای کمیسیون اروپا با سازمان مذکور مکارکت م کنند.
انتکارات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نتایج آمارهای ستازمان جمعآوریشتده و
تحقیقات مربوط به مستای اقتصتادیج اجتمتا

و زیستتمحیط و همونتین کنوانستیونهاج

دستورالعم ها و استانداردهای موافقت شده توسط ا ضا را بهطور شسترده منتکر م کند.

1-Organisation for Economic Co – Operation and Development

پیشگفتار
بهرغم تأثیرات دیرپای که فساد بر نهادهای دموکراتیک و توسعه اقتصادی و اجتما

به

همراه دارد مبارزه با آن بهتازش در دستور کار سیاست بینالملل قرارشرفته استت .امتروزهج
بسیاری از سازمانهای بینالملل به الش جهان و ندوجه مبارزه با فساد توجه م کنند.
نقش اصل سازمان همکاری اقتصتادی و توستعهج در حتوزهی مبتارزه بتا فستاد در معتامالت
کسنوکار بینالملل بوده است« .کنوانسیون مبارزه با رشوهخواری مقامات دولتت ختارج
در معامالت تجاری بینالملل » در سال  5331همراه با توصتیههای ستال  5331و توصتیههای
مورد تجدیدنظر قرارشرفتهی شورا درخصوص مبارزه با رشتوهخواری در معتامالت تجتاری
بینالملل توسط همه ککورهای ضتو ستازمان همکتاری اقتصتادی و توستعه و پتنج ککتور
غیر ضو به تصوین رسیده است .این کنوانسیون که ازنظر حقوق یک سند الزا آور بتوده و
اجرای آن بهطور منظم مورد پایش قرار م شیردج از آن زمان تبتدی بته ابتزاری قدرتمنتد در
کنترل رشوهخواری در سطح بینالملل شده است.
راهنمتتای ستتازمان همکتتاری اقتصتتادی و توستتعه بتترای شتترکتهای نتتدملیت و اصتتول
حاکمیت شرکت ج ابزارهای غیرالزا آوری هستتند کته بته همتوار شتدن زمتین رقابتت بترای
شرکتها کمک کرده و سالمت اقدامات شرکتها را تضمین م کنند .الوهبراین ستازمان
مذکور ازطریق کار بر روی حکمران

موم که شتام توصتیههای درمتورد بهبتود رفتتار

اخالق ج اصول راهنما برای مدیریت تضاد منافع در خدمات موم و بهترین اقدامات بترای
شفافیت بودجه استج طرف تقاضای رشوه را مخاطن قرار م دهد .برنامه حمایتت از بهبتود
حکمران و مدیریت ( )SIGMAبه دولتهای نامزد الحاق به اتحادیهی اروپتا و ککتورهای
که بهتازش به ضویت این اتحادیه در آمدهاند برای اصالح مدیریت موم خود و تقویت
نظا های تدارکات موم و کنتترل متال کمتک م کنتد .الوهبتراینج ستازمان همکتاری
اقتصادی و توسعه در ارایهی طرح مبتن بر کمکهای خارج و دوجانبهج بتا فستاد مبتارزه
کرده و توصیههای را در این زمینه ارایه نموده است.

سازمان همکاری اقتصتادی و توستعه از نتدین ابتکتار منطقتهای بترای تترویج اقتدامات
ضدفساد در ککورهای غیر ضو حمایت م کند .یک از این ابتکاراتج شبکه مبارزه با فساد
در اقتصادهای درحالشذار است که با تککی یک مجمع منطقهای بترای تبتادل تجربیتات و
کمک به ارایهی بهترین اقدامات به ککورهای اروپای مرکزیج شرق و جنوب شرق ج قفقاز
و آسیای مرکزی در مبارزه با فساد کمک م کند .وزیران که طرح اقدا ضدفساد استتانبول
در ستتال  3339را آغتتاز کردنتتد حمایتهتتای ز را از ارمنستتتانج آذربایجتتانج شرجستتتانج
قزاقستانج جمهوری قرقیزستانج فدراسیون روسیهج تاجیکستان و اوکراین به مت م آورنتد.
اجرای «طرح اقدا »ج شام بررس

ار وب قانون و نهادی برای مبارزه بتا فستادج شناستای

دستاوردها و نقاط ضعف آن و انجا اقدامات بیکتر است.
ایتن بررست مبتنت بتر روش خودارزیتاب ستازمان همکتاری اقتصتادی و توستعه استت.
شزارش خودارزیاب توسط دولتهای ضو طرح اقدا استانبول آماده شده استت .شروهت
از نخبیان بینالملل شزارشها را مرور کرده و ارزیاب و توصیههای خود را ارایته کردنتد.
توصیهها در جلسات بازبین که دولتهای مل

ضو طرح اقدا استانبولج دییتر اقتصتادهای

در حال شذار و ککورهای ضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعهج سازمانهای بینالملل ج
مؤسسات مال و همونین مؤسسات جامعه مدن و تجاری درشیر در مبارزه با فساد در منطقته
در آن ضو هستندج تأیید شردید .توصیهها شام اقدامات خاص ککوری در زمینههای مانند
تقویتتت سیاستتتها و مؤسستتات مبتتارزه بتتا فستتادج اصتتالح قتتانون مبتتارزه بتتا فستتاد بتتر استتاس
استانداردهای بینالملل و اجرای اقدامات پیکییرانه با تضتمین نظتا اخالقت در استتخدا و
کنترل مال مؤثر است.

این شزارش اولین مرور نظا منتد مبتارزه بتا فستاد در ارمنستتان استت .نتتایج ارایته شتدهج
راهنمای مهم برای ایتن ککتور در تالشهتای ضدفستاد استت .ایتن توصتیهها معیتاری بترای
نظارت منظم بر پیکرفت ارمنستان در مبتارزه بتا فستاد ارایته م کنتد .ایتن شتزارش همونتین
به نوان مرجع برای کمک به سایر ککورهای درشیر در مبارزه با فساد نهتنها در اقتصادهای
در حال شذارج بلکه در دییر مناطق جهان است.
ویلیا ویدرل
مدیر امور مال و سرمایهشذاری سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه

مقدمه مترجم
مبارزه با فساد بهرغم تصور برخ ج سه و آسان نیستت راکته فستاد پدیتدهای پیویتدهج
ندبعتتدی و پنهتتان استتت .هر نتتد ایتتن موضتتو ج د ی ت شکستتت بستتیاری از راهبردهتتا و
سیاستهای مبارزه با فساد در ککورهای مختلف را نمایان م سازد اما به معنای تد امکتان
کاهش فساد اقتصادیج اداری و سیاس نم باشتد .شتاهد ایتن متد ا ککتورهای هستتند کته
توانستهاند بهمرورزمان و با اتخاذ روشهای مناستن ستطح فستاد را در ککتور ختود کتاهش
دهند و به الیوی موفق در جهان تبدی شوند.
مبتتارزه متتؤثر بتتا فستتاد بتته وام ت متعتتددی بستتتی دارد کتته یک ت از مهمتتترین آنهتتا
درسآموزی از تجارب ککورهای دییر است .درست است کته وجتود تز راستخج شترط
اولیتته در مبتتارزه بتتا فستتاد استتت امتتا وامت دییتتری هتتم ستتهیم هستتتند .شتتناخت روشهتتا و
رویکردهای مناسن در مبارزه با فساد یک از وام مهتم موفقیتت در ایتن زمینته استت کته
تجربه دییر ککورها م تواند در این موضو به ما کمک کند.
ارمنستان ازجمله ککورهای همسایه جمهوری اسالم ایران است کته در ستالهای اخیتر
سع نموده با استفاده از روشهای مختلف ازجمله اصالح قوانین داخل همستو بتا مقتررات
بینالملل و الحاق به معاهدات دو یا ندجانبه بینالملل و منطقهای سطح شفافیت و سالمت
اداری خود را افزایش دهد .این ککور در برخت حوزههتا شتباهتهای ستاختاری زیتادی بتا
ککور ما دارد؛ ضمن آنکه در شتاخ

ادراا فستاد از رتبتهی بهتتری نستبت بته ایتران نیتز

برخوردار است.
بتته منظتتور آشتتنای بتتا تج تارب ستتایر ککتتورها در نظتتارت و بازرس ت و افتتزایش دانتتش
صاحننظران و صاحنمنصبانج در کتتاب حاضتر کته ازجملته انتکتارات ستازمان همکتاری

اقتصادی و توسعه استج اقدامات و فعالیتهای دولتت ارمنستتان در جهتت ارتقتای ستالمت
اداری و مبارزه با فساد در این ککور مورد بررس قرار شرفته است .بدان امید که آشتنای بتا
روشهای مورد استفاده دییرانج الها بخش فعالیتهای آت دستاندرکاران مقابلته بتا فستاد
در سطوح مختلف در ککور باشد.
محمدجواد حقشناس
پاییز 5931

مقدمــه
طرح عملیاتی ضدفساد استانبول
طرح ملیتات استتانبول بترای ککتورهای ارمنستتانج آذربایجتانج شرجستتانج قزاقستتانج
جمهوری قرقیزستانج روسیهج تاجیکستان و اوکراین در پنجمین جلسه سا نه شبکه مبتارزه بتا
فساد 5برای اقتصادهای درحالشذار در سوتامبر سال  3339در استتانبول متورد تصتوین قترار
شرفت .دبیرخانه این شتبکهج واقتع در بختش مبتارزه بتا فستاد ستازمان همکتاری اقتصتادی و
توسعهج پکتیبان های دفتری و اداری را برای طرح ملیات استانبول به مت مت آورد .یتک
شروه مکاوره بهمنظور کمک به دبیرخانه برای توستعهج اجترا و ارزیتاب برنامته کتاری طترح
ملیات استانبول تأسیگ شد .این شروه هماهنگکننتدشان ملت از ککتورهای ضتو طترح
ملیتتات استتتانبولج ا ضتتای ستتازمان همکتتاری اقتصتتادی و توستتعه و ستتازمانهای حتتام ج
سازمانهای بینالملل ج جامعه مدن و شروههای تجاری را شرد هم آورده است.
اجرای طرح ملیات استانبول شام

ند مرحله است بررست

تار وب قتانون و نهتادی

برای مبارزه با فساد و تأیید و اجرای توصیهها ازطریق اقدامات مل و پکتتیبان های بینالمللت و
بررس پیکرفت در اجرای توصیهها .مرحله نخست -بررس ککتوری ار وبهتای قتانون و
نهادی برای مبارزه با فساد– در سال  3332انجا شرفته است.
مرور کشوری
روششناس مرور ککوری مبتن بر بررس سازمان همکاری اقتصادی و توسعهج بررست
تجربه سایر سازمانهاج از قبی شورای اروپتا و برنامتهی بررست شتروه دولتتهتای ضدفستاد
 GRECO3است .طرح ملیات استانبول شام

ناصر زیر است

 -5خودارزیاب انجا شده توسط دولتهای مرور شدهج  -3تجزیهوتحلی تخصص شزارش
)1- Anti-Corruption Network(ACN
2- Group of States against Corruption
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خودارزیاب توسط شروه از داوران همطرازج  -9بحث و بررس درباره ارزیتاب و توصتیههای
ارایتته شتتده توستتط متخصصتتین در ط ت جلستتات بررس ت طتترح ملیتتات استتتانبول و  -2تأییتتد
توصیههای ککوری براساس اجما .
بهمنظور کمک به دولتها برای انجا خودارزیاب ج دبیرخانته دستتورالعم های را بترای
شزارشهای وضعیت تهیه نمود .این دستورالعم ها شام مجمو تهای از ستؤا ت بته همتراه
اظهارنظرها بوده که دربرشیرندهی حوزههای زیر است استراتژی مل مبارزه با فساد؛ ارتقای
پاسخشوی و شفافیت (اخالق در خدمات موم ج تدارا موم 5ج کنترل مال ج نظا هتای
مالیات و شمرک ج پولکوی ج حسابرس و حسابداری شرکت ج دسترس بته اطال تاتج ورود
بخش خصوص و جامعه مدن ج تأمین مال حتزب سیاست )؛ جتر انیتاری فستاد (تعریتف و
ناصر جر شام رشوهشیرنده و رشوهدهنده و سایر فسادهای مربوط بته اداراتج تحریمهتاج
جاییاه محدودیتهاج تعریف یتک مقتا دولتت ج جترایم و مصتونیتهاج قضتاوتج مصتادره
درآمدهاج فساد در بخش خصوص و مسئولیت اشخاص حقوق )؛ خدمات ویژه و تخصص ؛
تحقیق و تفح

و اجرای قانون (توزیع قدرت بین سازمانهای اجرای قانونج پییرد اجبتاری

و اختیاریج ظرفیتهای تحقیق ج فساد و جرایم ستازمانیافتهج ابعتاد بینالمللت و کمکهتای
قانون متقاب ).
شزارشهای خودارزیتاب توستط دولتهتای ضتو طترح ملیتات استتانبول و براستاس
اطال ات نهادهای مل آنها که در جلوشیری و مبارزه با فستاد دخالتت داشتتندج ارایته شتده
است .این شزارشها با شلوین از اقتدامات قتانون مختلتف متورد پکتتیبان قترار شرفتنتد و
مبنای اصل برای بررس ککوری فراهم نمودند .الوهبراین از منابع اطال ات اضاف که در
دسترس مو بودهج از قبی شزارشهای تهیهشتده توستط ستایر ستازمانهای بینالمللت نیتز
استفاده شده است .شزارشهای که بهصورت ویژه برای این بررس توسط شروههای جامعه
مدن آماده شدج منبع ورودی مهم را ارایه م کند.
شروههای تخصصت بررست بترای هتر ککتور ایجتاد شردیتد .ا ضتای شروههتا توستط
1-procurement
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ککورهای طرح ملیات استانبول (شام ککورهای بررس شده)ج ستایر ککتورهای ستازمان
همکاری اقتصادی و توسعه و درحالشذارج سازمانهای بینالملل و شروههای شترکتکننده
در طرح ملیات پیکنهاد شتدند .ایتن شتروهج شزارشهتا و ستایر منتابع اطال تات را بررست
نمودند و پیشنویگ ارزیاب ها و توصیهها را برای هر ککوری ارایه دادند .این پیشنویگ در
جلسات بررس که در آن تقریباً  03شترکتکننده شترد هتم آمتده بودنتد و نماینتده تمتام
ذینفعان و ا ضای اصل بودند ارایه شد.
جلسات بررس ج فرصت را برای انهزن های مل برای ارایهی شزارشهای خودارزیاب
فتتراهم نمتتود .شتتروه بررستت پیشنتتویگج ارزیتتاب و توصتتیهها را ارایتته کتترد و تمتتام
شرکتکنندشانج توصیههای نهای را مورد بحث و بررس قراردادند و در نهایت توصیهها با
اجما مورد تأیید قرار شرفت.
ارزیابیها و توصیهها
بخش توصیهها ]شام ارزیاب و توصیههای کلت بته همتراه توصتیههای جز ت [ در سته
حتتوزه وجتتود دارد  -5نهادهتتا و سیاستتتهای ملتت مبتتارزه بتتا فستتادج  -3وضتتع قتتوانین و
جر انیاری فساد و  -9شفافیت جامعه مدن  .ارزیاب ها و توصیهها در بین ککتورها متفتاوت
است که بیانیر وضعیتهای مل آنان است .درحال کته خالصته نمتودن ایتن یافتتهها بترای
تمام ککورها غیرممکن استج اما برخ از مسای مکترا را در ط ایتن بررست م تتوان
احصا نمود.
نهادها و سیاستهای مبارزه با فساد
بسیاری از ککورها اظهار داشتند که مبارزه با فستادج یتک اولویتت اصتل در تار وب
شستتتردهتر اصتتالحات اقتصتتادی و اجتمتتا

استتت .در زمتتان ایتتن بررس ت هاج ککتتورهای

شرجستتتان و اوکتتراین در حتتال بهروزرستتان استتتراتژیهای موجتتود ختتود بودنتتد؛ ارمنستتتان
استراتژی مبارزه با فساد خود را اتخاذ نمود و آذربایجان و تاجیکستتان در فراینتد پتردازش و
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اتختتاذ ابزارهتتای نتتین سیاستتتهای بودنتتد .توصتتیهها بتتاوجود بتته رستتمیت شتتناختن ایتتن
دستاوردهاج بر نیاز به بهبود و پیکرفت مبان تحلیل برای نین برنامههای تأکید دارنتد .ایتن
برنامهها شام نیاز بته مطالعته و بررست الیوهتا و رونتدهای فستاد در هتر ککتورج شناستای
بخشهتتا و نهادهتتای استتت کتته در آنهتتا خطتتر فستتاد بتتا استتت .توصتتیهها نیازمنتتد تقویتتت
شاخ

ها و اقدامات اجرای و ارایهی یتک رویکترد متعتادل از اقتدامات سترکوبشرانته و

پیکییرانه هستند .این توصیهها بیکتر اهمیت فرآیند مکارکت برای تبیین و نظارت برنامتهها و
استراتژیهای مبارزه با فساد را مطرح م سازند که شام تمام ابعاد اقتتدار متوم ج جامعته
مدن و بخش خصوص است .در نهایتج این توصیهها بر اهمیتت نظتارت متؤثر و ستازوکار
شزارشده برای پکتیبان از اجرای این سیاستها تأکید دارند.
ارمنستانج شرجستان و اوکراینج شوراها یا کمیتههای مبارزه با فسادی را ایجاد کردند که
مسئول تبیین و یا نظارت بر اجترای استتراتژیهای ضدفستاد هستتند .توصتیههای یادشتده بتا
تضمین استقالل و روحیات با ی اخالق ا ضای سازمانها بهدنبال بهبود دخالتت متوم و
فراهم آوردن منابع کاف برای ملیات مؤثرآنها هستند .تأسیگ نهادهای سیاستیذاریج برای
تمام ککورها توصیه شد تا این نهادهاج سازمانهای تخصص برای اجرای قانون و مبارزه با
فساد و شناسای ج تحقیقج تعقین و هماهنی بین سایر سازمانهای اجرای دخی در مبارزه با
فساد را به وجود آورند .الوهبراینج ایجاد یک شورای مل مبارزه با فساد ند ذینفع هتم
برای تاجیکستان پیکنهاد شد .توصیهها برای تمام ککورها بر اهمیت افزایش آشاه در بین
مو مرد و مقامات دولت و آموزش در تمام سطوح شتام آمتوزش ختاص فستاد بترای
مقامات سیاستیذارج دادستانهاج قضات و سایر مقامات مجری قانون تأکید دارد.
قانونگذاری و جرمانگاری فساد
ارزیاب قانون مل مبارزه با فساد حکایت از آن دارد که تمام ککتورهای بررس شتدهج
قتتوانین اصتتل جتتر انیتتاری فستتاد و جتترایم مربتتوط بتته فستتاد را توستتعه و بهبتتود دادهانتتد و
استانداردهای قانون مل مبارزه با فساد را با استانداردهای بینالملل مبارزه با فساد هماهنگ
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نمودهاند .برخ از این استانداردهای بینالملل

بارتند از کنوانسیون حقوق کیفری شتورای

اروپا درخصوص فسادج کنوانسیون مبارزه با فساد ستازمان ملت متحتد و کنوانستیون ستازمان
همکاری اقتصادی و توسعه درخصوص مبتارزه بتا رشتوهی متأموران و مقامتات ختارج در
معامالت تجاری بینالملل  .توصیههای مطرح شده درزمینهی قوانین مبارزه با فساد از تمتام
ککورهای طرح ملیات در پ آن است که قوانین مل را اصالح نموده و آن را در راستتای
استانداردهای بینالملل شام توصیههای زیر قرار دهند
 ا ال غیرقانون بودن پیکنهاد و و ده رشوهج مزایای غیرمادیج خرید و فتروش نفتوذ ورشوهخواری هر ند از سوی شخ

ثالث و روشن نمودن شرایط هدایا به مقامات؛

 اطمینان از تحریمها و مجازات مناسن بترای فستاد و جترایم مترتبط بته فستادج تقویتتمجازات برای م رشوهخواری؛
 اطمینان از مسئولیت مؤثر اشخاص حقوق درمورد فساد؛ اطمینان از مصادره اجباری درآمدهاج مصادرهی مبتن بر ارزشج مصادره اموال شخثالث؛ در نظر شرفتن شرایط قانون معمول برای بررس و تصرف ثروتهای نامعلو ؛
 اطمینان از قانون مناسن ا مال محدودیت برای فساد و جرایم مربوط به فساد؛ اطمینان از اینکه تعریف «مقا دولت » بهاندازهی کاف شسترده باشد تا تمام ستطوحقتدرتج نماینتدشان دولتت در هیتأت متدیره شترکتهاج مقامتات رستم ختارج و
بینالملل را شام شود؛
 کاهش دایرهی مصونیتها و طبقهبندیهای مقامات که از آنها منتفع م شوندج روشننمودن معیارهای برای برداشتن مصونیتها؛
 اطمینان از کمکهای بینالملل قانون متقاب و مؤثر؛ تصوین کنوانسیونهای مبارزه با فساد شورای اروپا و سازمان مل متحد.توصیههای یاد شده از ککورها م خواهد قوانین مبتارزه بتا فستاد ختود را هماهنتگ ستازند تتا
اطمینان حاص شود مفاد قوانین مبارزه با فساد که بتهتازش در بستیاری از ککتورها تصتوین شتده
استج به شیوهی مناسب در دستورالعم کیفری و سایر قوانین مترتبط متنعکگ شتده باشتدج جترایم

  09مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

انضباط ج اداری و کیفری با یکدییر تضاد نداشته و خألهای قانون را نادیده نم شیرند.
بررس ها بر این نکته تأکید داشتند که به اطال تات بیکتتری بترای ارزیتاب تفستیر ملت و
اجرای متون قانون نیاز است .توصیهها از ککورها م خواهتد تتا بتهطور مستتمر کتاربرد قتانون
مبارزه با فساد خود را ارزیاب نمایند و قوانین را بر مبنای تحلی اثربخک اش توسعه دهند.
شفافیت استخدام کشوری
در بررس شاخ

جلوشیری از فساد در استخدا ککوریج ککتورها دربتاره تالشهتای

ختتود در توستتعه ار وبهتتای تنظیمت در زمینتتههای ماننتتد استتتخدا ککتتوری بتتر مبنتتای
شایستی و مدیریت تضاد منافعج شفافیت و تدالت در تتدارکات متوم و مالیتاتشیریج
کنترل مال و مبارزه با پولکوی ج تأمین مال احزاب سیاس و دسترس

موم به اطال تاتج

شزارشهای را ارایه دادند .توصیهها اصالحات بیکتری را در حوزههای زیر مطرح نمودند
 معرف سیستمهای شایستی برای استخدا و ارتقتا در استتخدا ککتوری کته تتا حتدممکنج تصمیمات مبتن بر نظرات شخص را محدود سازد؛
 توضتتیح و انتکتتار دستتتورالعم های ملیتتات جتتامع بتترای مقامتتات رستتم دولتتتدرخصوص فستادج تضتاد منتافعج استتانداردهای اخالقت ج تصتوینها و شزارشدهت
درخصوص فسادج آموزش مبارزه با فساد بته مقامتات و مستئولینج تهیته نظا نامتههای
رفتاری برای مستخدمین دولت ج بهویژه در سازمانهای که خطر بروز فستاد در آنهتا
زیاد استج توجه به معرف یک مأمور ال رتبه نظارت بر اخالق؛
 اطمینان از اجرای مؤثر قتانون تضتاد منتافعج شتام تقویتت نظتارت بتر اجترای قتانونجتوانمندسازی نهادهای مرتبط برای تأیید صحت ا تال دارای هتاج تحریمهتای بترای
د ر ایت پیششرطها و بهبود نظتا اجبتاری ا تال دارایت بترای مقامتات دولتت
ال رتبه در تمام شاخههای دولت؛
 اتخاذ معیارهای برای حفاظت از کارمندان در نهادهای دولت و یتا ستایر دستتیاههایقانون در مقاب آزار و اذیت به هنیا شزارش اقتدامات مکتکوا در دستتیاهها بته
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مجریان و یتا دادستتانج ازطریتق قتانون حمایتت از «مخبترین»ج بهبتود نظتا تحقیتق و
تفح

داخل در موارد جرایم مککوا یا شزارش شدهی فساد؛

 محدود کردن اختیارات در حوزه تتدارکات دولتت ؛ معرفت معیارهتای واجتد شترایطبودن بهمنظور حذف شرکتهای پیکتنهاددهنده مناقصته کته بتهدلیت فستاد محکتو
شدهاندج ترویج قراردادهای الکترونیک ج افزایش شفافیت رویتهها و انتکتار اطال تات
تدارکات کا ؛
 -بررس

تار وب قتانون بترای مالیتات بتهمنظور کتاهش مکتوقهای فترار مالیتات و

محدود کردن اختیارات خودسرانه مقامات مالیات ؛
 پیییری اجترای توصتیههای FATFج اتختاذ و تصتوین قتوانین ضدپولکتوی ؛ ایجتاد وتقویت واحد اطال ات مال ؛ راهاندازی تخصت

های ز بترای تحقیقتات متال در

پروندههای مرتبط با فسادج اطمینان از هماهنی و تبادل اطال ات با مؤسسات کنتترل
مال  /حسابرس .
 توجه به موضو استقرار یک دفتر سرپرست اطال ات بترای دریافتت درخواستتهایدسترس قانون بته اطال تاتج محتدود کتردن اختیتارات مقامتات و دامنته اطال تات
ممنو ه و افزایش همکاری با جامعه مدن .
اجرا و توصیهها
درحال که این توصیهها ازنظر قانون الزا آور نیستندج اما نکاندهندهی تعهتد ککتورهای
شرکتکننده بوده و انتظار م رود توسط این دولتها اجرا شوند .اجرای این توصیهها نهتنها
از اهداف طرح اقدا مبارزه با فساد استانبول حمایت م کندج بلکه به ککورها کمک م کند
تعهدات الزا آور حقتوق ختود را زیتر نظتر کنوانستیون ستازمان ملت و کنوانستیون حقتوق
کیفری شورای اروپا درباره فساد برآورده سازند.
الوهبراینج نتایج حاص از بررس هاج ار وب را برای راهاندازی فاز دو طترح اقتدا
استانبول ارایه م کند که بر پایش منظم اقدامات مل برای اجرای توصیهها و بررس ریکهای
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مسای اولویتدار تمرکز دارد .این مرحله نیز معیاری برای بررس اجرای توصیه و برنامههای
سومین مرحله طرح اقدا فراهم م نماید.
کتاب حاضرج پگ از مقدمه حاوی بخک به نا توصیهها است .بخش بعد از آنج شام متن
کام شزارش خودارزیاب مل استت .شتزارش جامعته متدن و متتن طترح اقتدا استتانبول در
ضمایم ارایه شده است .انتکار این کتاب به وسیله دبیرخانه  OECDانجتا شتده و بته زبانهتای
انیلیس و روس موجود است .برای کسن اطال ات بیکترج به وبسایت شبکه مبارزه بتا فستاد
در اقتصادهای در حال شذار به نکان  www.anticorruptionnet.orgمراجعه کنید.

فصل اول
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نهادها و سیاست ملی مبارزه با فساد
ارزیابی کلی و توصیهها
جمهوری ارمنستان تصدیق م کند که فستاد از مستای مهتم ایتن ککتور استت .در ستال
3339ج شاخ

ادراا فساد سازمان شفافیت بینالمل ج ارمنستان را در رتبته  10از میتان 599

ککور جهان قرار داد .در سالهای اخیرج دولت تالشهای را برای رسیدش بته فستاد انجتا
داده است .براساس فرمان هار نخستوزیر مورخ  33ژانویه  3335یتک کمیتتهی راهبتری
برای هماهنی برنامه ضدفساد تأسیگ شد .براساس این ابتکارج یک استراتژی مبارزه با فستاد
و برنامه ملیات در نوامبر  3339به تصوین رسید.
ارمنستتتان ضتتو نتتد توافقنامتتهی بینالمللت دوجانبتته و ندجانبتته ازجملتته کنوانستتیون
اروپای حقوق بکر با پروتک های آنج کنوانسیون شورای اروپا درخصوص همکاری متقاب
در امور کیفریج کنوانسیون شورای اروپا درخصوص استردادج جستوجوج تعقین و مصادره
درآمدهای حاص از جر شورای اروپا است .ارمنستان کنوانستیون حقتوق کیفتری شتورای
اروپا درباره فساد را نیز امضا کرده و به شروه دولتهای شورای اروپا لیه فستاد ()GRECO
در سال  3332پیوسته است .همونین ارزیاب این ککور در تار وب  GRECOبترای ستال
 3331برنامهریزی شده بود.
استراتژی و برنامه ملیات ضدفستاد ستال  3339در مبتارزه بتا فستاد بتر بختش اقتصتادی
تمرکز دارد و تدابیری را برای اقدامات پیکییرانه مبارزه با فساد در اقتصاد زیرزمینت و امتور
مالیات و شمرک پیکنهاد کرده است؛ اما بیکتر به محیط کسنوکار پرداخته و برای حمایت
از حقوق مالکیت و تمایز بخکیدن بین بخش دولت و خصوص ج پیکنهادهای ارایه کترده تتا
سیاستهای رقابت شک شرفته و نسبت به ایجاد محیط رقابت آزاد اطمینان حاص شود.
الوهبتتراینج برنامتته اقتتدامات را بتتا هتتدف اصتتالح تتار وب قتتانون و ستتازشاری آن بتتا
استانداردهای بینالملل مبارزه با فساد ارایه م کند .اطمینان از استقالل قضای ج سترکوب فستاد
در اجرای قانون و در دستیاههای مدیریت موم و همونین فساد سیاس و مکتارکت جامعته
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مدن در مبارزه با فساد نیز در برنامه مورد تأکیتد استت .اصتالحات ارا ته شتده توستط سیستتم
قضای با هدف بهبود استقالل قضای است .این برنامه بر اهمیت بیکتر بهبود استخدا ککوریج
راهاندازی سازوکاری برای سیستم درخواست تجدیتدنظرج تقویتت و حفاظتت از نهادهتا بترای
حمایتتت از حقتتوق بکتتر تأکیتتد دارد .اقتتدامات بتترای کتتاهش خطتترات فستتاد در دستتتیاههای
انتخابات ج خودشردانج آموزش و بهداشت در حال انجا است.
طبق این برنامه پیشبین م شود که مبارزه با فساد ازطریق شزارشده شورای مبارزه بتا
فساد به رییگجمهور هماهنتگ شتردد .بتا نظتارت ایتن شتوراج یتک شتروه پتایش ضدفستاد
) (ACMGوجود خواهد داشت که از مجمو ههای مختلف دولت و نمایندشان جامعه مدن
تککی م شود .شورا و شروه پایش ضدفساد مسئول نظتارت بتر اجترای برنامتهج بهخصتوص
هماهنی اقدامات مبارزه با فساد م باشند .در حال حاضرج شتورا و شتروه در مراحت نهتای
تأسیگ قرار دارند.
درحال که فعالیتهای مربوط به هماهنی و نظارت بر مبارزه با فستاد در جریتان فراینتد
تثبیت و تقویت هستند (استقرار)ACMGج ارمنستان هنوز فاقد سازمان تعقین و اجرای قتانون
مستق برای مبارزه با فساد است .در حتال حاضترج تکتخی

و بررست جترایم فستاد توستط

سازمانهای معمول اجرای قانون با توجته بته صتالحیتهای آنهتا (ختدمات امنیتت ملت و
پلیگ) و اقدا بهموجن قوانین مربوط به این خدمات (قتانون ارمنستتان دربتاره ستازمانهای
امنیت مل ج درباره خدمات در سازمانهای امنیت مل ج درباره پلیگج درخصوص خدمات در
پلیگ) انجا م شود .ز به ذکر است اخیراً یک بخش تخصصت در دفتتر دادستتان کت
برای پیییری پروندههای فساد ایجاد شده است .واحدهای تخصصت مبتارزه بتا فستاد نیتز در
سازمانهای اجرای فوق برای مثالج یک واحد برای مبارزه بتا مفاستد و جترایم اقتصتادی در
بخش جرایم سازمانیافته پلیگ وجود دارد .براساس ایتن شتزارشج هیویونته متوازیکتاری
غیرضروری در این نهادها وجود ندارد .همکاری بین آنها با توجه بته اصتول مکتترا میتان
سازمانهای اجرای قانون انجا م شود .بااینحالج بهنظر مت رستد کته ستطح ایتن همکتاری
موضو نیرانکننتدهای باشتد .اشتر ستازمانهای اجترای قتانون فاقتد کتارآی در تعقیتن و
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رسیدش به جرایم مربوط به فساد باشند دستاوردهای مثبت مت توانتد بهطورجتدی تضتعیف
شود .مکهور است که اشر سیاستها با اقدامات اجرای ملمتوس و کارآمتد و نتتایج محکتم
پکتیبان نکود هر ابتکار ضدفسادی ا تبار خود را از دست م دهد.
در این زمینهج اختالف شسترده بین ستطح شتزارش شتده فستاد در ککتور و نترخ پییترد
قانون و محکومیت واقع برای رشوه و جرایم مرتبط با فساد یک نیرانت جتدی استت .در
نین محیط ج مقابله فوری با فستاد در تمتا ستازمانهای دولتت در ککتوری بتا منتابع متال
محدود دشتوار استت .تمرکتز بتر پیکتییری و بتهویژه اجترای قتانون و تالشهتای برخت از
حوزههای منتخن در معرض فساد نکتان مت دهتد کته احتمتال تغییترات مثبتت وجتود دارد.
بااینحالج حت این اقدامات متمرکز نیاز به رویکرد هماهنگ بتین نهادهتای مجتری قتانون و
پیییری فستاد بتا کارکنتان متخصت

ج آموزشدیتده و متعهتدج آزاد از متداخالت سیاست و

غیرضروری دارد.
درنتیجهج این موضو باید جزء اولویتهای دولت باشد که استراتژی و برنامته مبتارزه بتا
فساد را بهطور واقع پیاده کرده و اقتدامات مکخصت را بترای تحکتیم تالشهتا در راستتای
مبارزه با فساد انجا دهد .مقامات ارمن نیز باید اهمیت اقدامات تلفیق دولت و جامعه مدن
در کنترل فستاد و ورود حتداکثری بختش خصوصت و جامعته متدن در مبتارزه بتا فستاد را
تکخی

دهند.

توصیههای ویژه
 ادامه فعالیت برای تککی شورای مبارزه با فساد و نظارت بر شروه ملیات و اطمینتان
از ملکرد مناستن آنهتا؛ بترای اطمینتان از استتانداردهای بتا ی اخالقت و معنتوی
ا ضای هر دو مجمو هج ازجمله نمایندشان نهادهتای اجرایت مربوطته (اداریج متال ج
اجتترای قتتانونج تعقیتتن کیفتتری) و همونتتین پارلمتتان و جامعتته متتدن (بتته نوانمثال
سازمانهای غیردولت ج دانکیاهها و مکاغ موردنظر و غیتره) در شتروه نظتارت بایتد
توجه ویژهای صورت شیرد.
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 ارتقتتای نظتتارت آمتتاری و شزارشدهتت فستتاد و جتترایم متترتبط بتتا آن بتتا معرفتت
ستتازوکارهای شتتزارشدهتت دقیتتق براستتاس یتتک روش هماهنتتگ اطمینتتان از
شزارشده متنظم بته شتروه پتایش همتاهنی مبتارزه بتا فستادج پوشتش دادن تمتا
حوزههای خدمات شهریج پلیگج دفاتر دادستان ک و دادشاه به شونهای که امکتان
مقایسه میان مؤسسات را فراهم کند.
 تقویت تالشهای اجرای قانون مبارزه با فساد و اطمینان از همکتاری بهتترج بتهویژه بتا
بخش تخصص تازه تأسیگشده در بخش دادستان ؛ الوهبتراینج تخصصت کتردن
واحدهای مبارزه با فساد در پلیگ و اطمینان از پیوند کاربردی بین نهادهای تخصص
اجرای قانون و بخش تخصص پییرد قانون و انجا مراحل برای به حداق رساندن
نفوذ نامناسن یا مداخله در کار مقامات مجری قانون بررس کننده جرایم فساد.
 مستتتقیم و محرمانتته بتتودن تبتتادل دانتتش و اطال تتات؛ تعتتداد تصتتمیمشیرندشان اداری
(به نوان مثال رؤسای ادارات مختلف) باید حداق شود.
 ارمنستان باید نمونهای از ککورهای باشد که در آنهاج نهاد مستق و تخصص مبارزه
با فسادج با ترکیب از وظایف اجباری (تحقیقات و دادستان )ج پیکییرانه و آموزش و
اختیارات ایجاد شده است (کمیسیون مستتق مبتارزه بتا فستاد هنگکنتگ ()ICAC
به نوان شناختهشدهترین نین نهادهای خدمت م کنند).
 ادامه تالشهتا در حتوزهی ختاص فستاد همتراه بتا دورههتای آموزشت بترای پلتیگج
دادستانهاج قضات و دییر مقامات مجری قتانون؛ ارایتهی منتابع کتاف بترای اجترای
قانون مبارزه با فساد.
 هدایت کموینهای ارتقای آشاه و ستازمانده آمتوزش بترای انجمنهتای دولتت
مربوطهج مقامات دولت و بخش خصوص درمورد منابع و اثر فسادج درمورد ابزارهای
مبارزه و جلوشیری از فساد و حقوق شهروندان در تعام با مؤسسات دولت .
 تصوین کنوانسیونهای حقوق مدن و کیفتری شتورای اروپتا دربتاره فستاد؛ امضتا و
تصوین کنوانسیون سازمان مل متحد در مبارزه با فساد.
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قانونگذاری و جرمانگاری فساد
ارزیابی کلی و توصیهها
قانون مجازات ارمنستان مفادی دارد که فساد و جرایم مرتبط با فستاد را جتر انیتاری کترده
است .بااینحالج دامنه ا مال جر انیاری شتده بتهطور کامت الزامتات استتانداردهای بینالمللت
مبارزه با فساد (به نوانمثال کنوانسیون سازمان ملت درمتورد فستادج کنوانستیون حقتوق کیفتری
شورای اروپا درمورد فساد و کنوانستیون  OECDدرخصتوص مبتارزه بتا رشتوهخواری مقامتات
دولت خارج در معامالت کسنوکار بینالملل ) را برآورده نم کند.
قوانین ارمنستان بهصراحت رشوه به مقامات دولت خارج یا بینالملل یتا رشتوهخواری
در معامالت مال بینالملل را پوشش نم دهد .انتقال مزایتای غیرمتادی بته مقامتات دولتت ج
حت اشر تما ناصر فساد را نیز داشته باشدج فستاد محستوب نم شتود .ایتن یتک راه شریتز
است که باید بسته شود .موارد دییری غیتر از «رشتوه متال » نیتز بایتد فستاد محستوب شتود.
الوهبراینج ارمنستان باید تجارت نفوذ که از الزامات استانداردهای بینالملل مبارزه با فستاد
است را در قوانین خود جر انیاری کند.
تحریمهای متؤثرج بازدارنتده و متناستن از ناصتر مهتم در مبتارزه بتا فستاد هستتند .ایتن
تحریمها تا حد زیادی به صدور حکم و نه ار وب قانون بستتی دارد و شتام فرآینتد-
های مرور 5نم شوند .بااینحتالج احکتا قتانون محکومیتت حتداکثری و همونتین شترایط
تکدیدج باید در قوانین ارمنستتان روشتن شتوند تتا از وضتعیت کتاف محتدودیتها اطمینتان
حاص شود.
با توجه به شزارش پیشنتویگ بتهنظر مت رستد برخت از ردههتای مهتم مقامتات دولتت
ارمنستتتان در ستتطوح ملت و منطقتتهای در پرونتتدههای مربتتوط بتته فستتاد از مصتتونیت بتتا ی
برخوردارند .مسئولیت کیفری تنها زمان متوجه آنها م شود کته متدیریت ستازمان از آنهتا
رضایت نداشته باشد .این شزارشج اقدام

مل در راستای مصونیتبخکت بته آنهتا انجتا
1 - Review Process
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نم دهد .اما به هر حال قضاوت درباره آن دشوار است .درصورت که سیستم متانع مستئولیت
کیفری مقامات دولت در م باشدج توصیه م شود مجمو ه تحتت پییترد قتانون نبایتد بته
رضایت اختیاری نهادهای سیاس وابسته باشتد .معافیتت از مستئولیت کیفتری بترای مقامتات
دولت باید براساس معیارهای شفاف و منطق ا طا شود.
به نظر م رسد که قانون ارمنستان هیچ نو مسئولیت برای اشخاص حقتوق در پرونتدههای
فساد یا مربوط به فساد که توسط اکثر استانداردهای بینالملل درباره فستاد ز باشتد را شتام
نم شود .د مسئولیت اشخاص حقوق این خطر را ایجاد م کند که آنهتا رشتوه بییرنتدج در
حال که هیچ رشوهدهنده مکخصت را نم تتوان شناستای کترد و رشتوهشیرنتده را نمت تتوان
مسئول دانست .الوهبراینج زمان که یک فرد تنها برای اقدامات که در راستای منتافع کارفرمتا
است پاسخشو باشدج م تواند به اتخاذ تصمیمات نامتعتادل منجتر شتود .مجتازات یتک فترد بته
تنهای نم تواند شرکتها را به مبارزه با فساد تکویق کند.
در شزارش ارمنستان آمده که درآمد حاص از فساد در این ککور مصادره م شود .ایتن
شزارش درمورد شرایط خاص و مککالت که ممکن استت در ارتبتاط بتا درآمتد حاصت از
مصادره ایجتاد شتود مطلبت نم شویتد .مصتادرهج یکت از ابزارهتای مهتم بترای اطمینتان از
اثربخک تالشهای ضدفساد است و باید با استانداردهای بینالملل (مثالً کنوانسیون شورای
اروپا درباره پولکوی ج جست وجوج تعقین و مصادره درآمد حاص از جتر در ستال )5333
مطابقت نماید .مصادره درآمدهای حاص از فساد و جرایم مرتبط با فساد باید اجباری شوند.
این قانون باید بتواند درآمد حاص از جرایم را توقیف کند یا اشر ممکتن نیستت بته اشتکال
مکابه دییرج هر محصول اضاف از درآمد حاصله را مصادره نماید .درآمدهای شخ

ثالث

هم زمان که رشوهشیرنده آنها را توسط بستیان و یا سایر افراد قاب ا تماد خود پنهان کترده
استج باید مصادره شود .این شزارش درمورد اقتدامات موقتت موجتود در مرحلته تحقیقتات
بهمنظور مصادره در مرحلته بعتد ستخن نم شویتد .الوهبتراینج ارمنستتان م توانتد امکتان
بررس انباشت غیرقانون ثروت براساس بررس های نامناسن و توازن در انطباق با شتیوههای
بینالملل و مصادره نین ثروت را اشتر مکتخ

شتود کته نتیجته درآمتد غیرقتانون بتوده
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جستوجو نماید.
با توجه به ظرفیتهای تحقیقات شزارشج امکان دسترس بته پرونتدههای بتانک را بایتد
یادآور شد .ظرفیتهای تحقیقات خاص برای تقویت امکتان شناستای فستادج هموتون قطتع
ارتباطات و حمایت از شهود مهم هستند .ارمنستان باید ارایهی مبنای قانون برای ظرفیتهای
ز درمورد فساد را در نظر بییرد.
توصیههای ویژه
 اصالح جر انیتاری جترایم فستاد بترای تتامین الزامتات استتانداردهای بینالمللت در
کنوانسیون سازمان مل متحد لیته فستادج کنوانستیون حقتوق کیفتری شتورای اروپتا
درمورد فساد و کنوانسیون  OECDدرخصوص مبتارزه بتا رشتوه بته مقامتات دولتت
خارج در معامالت تجاری بینالملل ؛ بهمنظور شفافتر نمتودن و قابت پیشبین تتر
کتتردن مقرراتت کتته ارتکتتا را جر انیتتاری م کنتتدج مقتتررات یکوار تته و پیویتتدهی
موجود را با تعداد کمتری از مقررات موم که به رشا و ارتکا م پردازدج جاییزین
م کنند .شرایط که دریافت هدیه توسط یک مقا دولت به مبلغ بیش از پتنج برابتر
حداق حقتوق و دستتمزد تحتت شترایط ختاص را قتانون م کنتدج بایتد لغتو شتود.
الوهبراینج خرید و فروش نفوذ باید جر انیاری شود.
 بررس ت ستتطوح موجتتود قتتانون محتتدودیت جتترایم فستتاد بتترای اطمینتتان از اینکتته
محدودیتهای زمان نسبتاً کم فعل درمورد جرایم موم رشتوه متانع از تکتخی
مؤثرج تحقیق و تعقین نم شود.
 اتخاذ قوانین روشنج ساده و شفاف برای ارتقای مصونیت و بررس افتراد منتفتع از آن
و اینکته دامنتته نتتین مصتونیت استتتانداردهای بینالمللت را ر ایتت نمتتوده و بتترای
محافظت اشخاص از مستئولیت کیفتری بترای جترایم فستاد متورد سوءاستتفاده قترار
نم شیرد.
 تصدیق این موضو که مسئولیت اشخاص حقوق در قبال جرایم فسادج یتک استتاندارد
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بینالملل شام همه ابزارهای حقوق بینالملل درباره فستاد استت و ارمنستتان بایتد بتا
کمک ستازمانهای کته دارای تجربته در اجترای مفهتو مستئولیت اشتخاص حقتوق
هستند (مانند  OECDو شورای اروپا) توجه نماید که یونه آنها را بته نظتا حقتوق
کارآمد و مؤثر مسئولیت اشخاص حقوق در مقاب فساد معرف کند.
 اصالح قانون مصادره درآمد حاص از جر مطابق با استتانداردهای بینالمللت (ماننتد
کنوانسیون پولکتوی ج جستتوجتوج تعقیتن و مصتادره درآمتدهای حاصت از جتر
شورای اروپا)ج اطمینان از اینکه مصادره درآمدهاج برای همه جرایم فساد و مرتبط بتا
فساد ا مال م شود .اطمینان از اینکه رژیم مصادره درخصوص مصادره درآمتدهای
حاص از فساد است و اینکه ضبط دارای های اشخاص ثالث نیتز امکانپتذیر استت.
بررس اقدامات موقت تا رویهای برای شناسای و توقیف درآمد حاصت از فستاد در
تحقیقات جنای باشد و فاز پییرد را کارآمد و ملیات نماید.
 اطمینان از اینکه واژه «رستم » شتام همته مقامتات دولتت یتا افتراد دارای وظتایف
رسم در تما شاخههای اجرای ج تقنین و قضای دولت ازجمله خودشردان محلت
و مقامات دارای نمایندش از دولتت در سترمایهشذاریهای مکتترا تجتاری یتا در
هیأت مدیره شرکت م شود.
 اطمینان از اینکه جتر رشتوه بته مقامتات دولتت ختارج و بینالمللت نیتز ازطریتق
شستتترش تعریتتف «رستتم » یتتا بتتا معرف ت جتترایم جنتتای جداشانتته در قتتانون جتتزا
جر انیاری شده است.
 تضمین دریافتت کمکهتای حقتوق متؤثر و متقابت بینالمللت در تحقیتق و تعقیتن
پروندههای فساد.
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شفافیت استخدام کشوری و مسایل مربوط به کنترل مالی
ارزیابی کلی و توصیهها
براساس این شزارشج ارمنستان دارای سازوکارهای نهادی کلیدی است که بترای ا متال
نظا استخدا ککوری مبتن بر شایستتی

ز استت .حقتوق ارمنستتان بتر رقابتت بته نوان

شیوهای برای استخدا کارکنان خدمات دولت تصریح م کند .بااینحالج مراح خاصت از
استخدا اختیارات بیشازحدی را فراهم م کند .به نوانمثالج کمیسیون رقابت اجازه تعیتین
ند نفر برشزیده بهجای یک نفر را به مقامات مسئول انتصابات م دهد .آنشاه این مقامتات
اختیار تصمیمشیری درباره تعیین یک برنده را دارند .یک هیأت هفتنفره استخدا ککوری
که توسط رییگجمهور منصوب م شتوندج کارکنتان را بترای ستازمانهای دولتت شتزینش
نموده و بر ملکرد مقامات دولت نظارت م کند .بااینحالج منتقدان شورا استد ل م کنند
که بهدلی انتصاب ا ضای آن توسط رییگجمهورج این هیأت فاقد ب طرف و استقالل است.
براساس این شزارشج قوا د رفتاری بخک از سنت رایج در دستتیاههای ارمنستتان نیستت.
این قوا د تنها در ند ستازمان ختاصج ماننتد کتانون وکتالی ارمنستتان یتا دفتتر دادستتان در
سالهای اخیر به تصوین رسیده است .شروه پایش و هماهنی ضدفساد نقش مهم در توستعه
قوا د اخالق در تما زمینههای بخش دولت و فعالیتهای تجاری در ارمنستان ایفا م کنند.
ارمنستان تعارض مقررات برای همه کارمندان دولت را یکسان نکرده است .مقررات لیه
تضاد منافع به نوان مثال در «قانون خدمات پلیگ» ارمنستان دیده م شود که محدودیتهای
مربتوط بته افستران پلتیگ را بیتان م کنتد .بستیار مهتم استت کته ایتن محتدودیتها شتام
سازوکارهای هموون مدیریت امانت سها شرکتهای متعلق به افسران پلیگ و اظهاریههای
مربوط به درآمد باشد.
الوه بر افسران پلیگج سه هزار نفتر از مقامتات ارشتد دولتت ج ازجملته رییگجمهتور و
وزرای دولتج موظف به ا ال سا نه درآمد و اموال متعلق به خود و خانواده خود هستند اما
قانون نه الزا به تأیید صورتهای متال دارد و نته مجتازات ستخت بترای ارایتهی اطال تات

  64مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

نادرست ا مال م کند .خأل قانون ج مقامات را قادر به ثبت اموال خود به نا بستیان م کند؛
درنتیجه روشهای دییری برای فرار از پرداخت مالیات فراهم م سازد.
در قوانین ارمنستان یتک بنتد مربتوط بته مستئولیت کیفتری بترای کستان وجتود دارد کته
درخصوص جرایم برنامهریزی شده و افراد موجود در فرایند و متعهد بته انجتا آن بته مجریتان
قانون شزارش نم دهند .این الزا باید حداق با در نظتر شترفتن شروههتای خاصت از مقامتات
دولت باشد که بهموجن خدماتکانج بته احتمتال زیتاد نکتانههای فستاد در معتامالت را ککتف
م کنند .الوهبراین اقدامات در راستای حمایت از افکاشران ز است.
نظا مالیتات و شمرکت ارمنستتان هتم دارای نقتاط قتوت و هتم دارای نقتاط ضتعف در
پتترداختن بتته مستتای فستتاد استتت .ظتتاهراً هتتیچ روش استتتانداردی در دستتتیاههای مالیتتات و
شمرک برای تکخی

و شزارش معامالت فاسد وجود ندارد .بااینحالج برخت از اقتدامات

با هدف مقابله با فساد داخل در ایتن نظا هتا انجتا شتده استت .آنوته در اینجتا از اهمیتت
ویژهای برخوردار استج بخش نظارت بر مدیریت دولت مالیات است .در ضمن بتا توجته بته
شزارش اخیر بانک جهان که بهطورکل رتبه ارمنستان را مثبت ارزیاب کرده است رشوه به
مقامات مالیات شستردهترین شک فساد در ارمنستان است.
در این ککور ندین نهتاد مختلتف در حتوزهی کنتترل متال وجتود داردج ]مثت مجمتع
نظتتارت بتتر مجلتتگ شتتورای ملتت ج اداره سرپرستتت متتال (وزارت دارایتت ) و تعتتدادی از
سازمانهای حسابرس داخل در نهادهای دولت و محل [ کته بانتک مرکتزی ارمنستتان نتا
آنها را ذکر کرده استت .ایتن مهتم استت کته کنتترل متال بتهطور هماهنتگ و راهبتردیج
برنامهریزی و اجرا شود .از قوانین جدید بایتد حمایتشتده و استتقالل حتداکثری بته مجمتع
نظارت داده شود.
با توجه به شزارش وضعیتج پیشنویگ قانون "مبارزه با قانون کردن درآمتد حاصت از
جر و تأمین مال تروریسم" جنبههای مدهای از دغدغههای پولکوی را پوشتش م دهتد.
این بخش مهم قانون باید در اسر وقتت بته اجترا درآیتد .پتگ از تصتوین ایتن قتانون ضتد
پولکوی ج نیاز به تأسیگ واحد اطال ات مال مطرح م شود.

خالصه ارزیابی و توصیهها 65 

درحال که تضمینهای کل برای دسترس به اطال اتج کاف بهنظر م رسندج جنبتههای
خاص از ار وب قانون موجود در مقاب سوءاستفادهج آسینپذیر است .جای تقدیر است
که براساس قانون آزادی اطال اتج نهادهای دولت موظف به انتکار اطال ات ط مدت  1تا
 93روز هستند .آنها مجاز به امتنتا از انتکتار اطال تات تنهتا در نتد متورد هستتند و تد
اطا ت از قانونج یک جر کیفری محستوب خواهتد شتد .بااینحتالج بتا توجته بته شتزارش
وضعیتج دارنده اطال ات باید پیشنویگ و روشهای خاص خود را برای ارایهی اطال تات
منتکر کند؛ بنابراین ز به توجه است که این روش ارایهی اطال ات به شتیوهای متمرکتز و
یکنواخت انجا م شود.
بهنظر م رسد قانون ارمنستان دربارهی احزابج یک ابزار قوی بترای مقابلته بتا فستاد سیاست
است .قانونج ممنو یتهای را دربارهی کمکهای مال برخت منتابع بته احتزاب و تتأمین متال
دولت نسبت به احزاب سیاس را تحمی م کند و احزاب را نسبت بته ارایتهی شتزارش متال و
حسابداری ملز م نماید .الوهبراین شزارش مال در رسانهها منتکر م شود.
توصیههای ویژه
 معرف یک نظا واحد برای استخدا در حوزه خدمات ککوری که تا حد قابت قبول
تصمیمات خودسرانه را محدود نماید.
 اتخاذ یک قا دهی اخالق یکشک (نظا نامته رفتتاری) بترای مقامتات دولتت ج کته
براساس استتانداردهای بینالمللت طراحت شتده استت (بته نوانمثال متدل نظا نامته
رفتاری شورای اروپا برای مقامتات دولتت ) و همونتین نظا نامتههای ختاص رفتتاری
برای مکاغ بهویژه مکاغ در معرض فستادج ماننتد افستران پلتیگج قضتاتج مقامتات
مالیات ج حسابداران و...؛ الوهبراینج آمادهسازی و انتکار شسترده دستورالعم جتامع
و مل برای مقامات دولت درخصوص فسادج تضتاد منتافعج استتانداردهای اخالقت ج
مجازات و شزارشده فساد.
 توجه به معرف مسئولیت انضباط برای نقض قوا د رفتاری و معرفت یتک مجمو ته
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(سرپرست) بهمنظور نظارت بر رفتار اخالق .
 اطمینان از اینکه نظارت مستمر بر ر ایت قوا د مربوط به پذیرش هدایا و جلوشیری
از بروز تضاد منافع وجود دارد و اینکه مجازات کاف در موارد د ر ایتت قوا تد
یاد شده وجود خواهد داشت.
 راهاندازی سیستم برای کنترل دارای مقامات دولت بهمنظور شناسای هرشونه نقتاط
ضعف ممکن و ارایهی پیکنهادهای برای از بین بتردن ایتن نقتاط ضتعف و توجته بته
افزایش مسئولیت مقامتات دولتت درصتورت تد ر ایتت الزامتات ا تال درآمتدج
دارای و بده .
 افزایش تعهد نسبت به شزارش موارد سوءظن به فساد .اقدا به حمایت از کارکنان در
نهادهای دولت دربرابر اقدامات انضباط و آزار و اذیت زمان که اقدامات مککوا
به مقامات مجری قانون و یا دادستان شزارش مت شتوند و راهانتدازی کموتین داخلت
برای افزایش آشاه از این اقدامات در میان کارمندان دولت.
 ارایه قرارداد ازطریق سامانه مناقصه الکترونیک بهمنظور اطمینان از آشکار بودن و شفافیت
موم تدارکات؛ در سامانه الکترونیک ج همه پروندههای شکایت به سازمان ذیربتط و
پاسخ به آنها منتکر م شود .تما اطال ات که قاب نکر نیستج بایتد بتا درخواستت نهتاد
ذیربط بهمنظور ذخیره کردن اسرار تجاری و دولت افکا شود.
 تصوین مجمو هی کامل از قوانین ضد پولکتوی کته ارمنستتان را بتا استتانداردهای
بینالملل هماهنگ ساخته و اطمینان حاص شود که واحد اطال ات متال در استر
وقت طراح م شود.
 پیروی جدی از استراتژی مبارزه با فساد در بهبود قوانین حتاکم بتر روابتط بتین مقامتات
دولت و شهروندان و رویههای مرتبط با دسترس بته اطال تات .تکتریح اقتدامات ویتژه
انجا شده درصورت که یک متقاض پاسخ بهموقع و کام دریافت نکند.
 اطمینان از تماس دایم و هماهنی میان نهادهای کنترل و حسابرس متال بتهمنظور
تسهی در افکای جرایم فساد.

فصل دوم

گزارش خودارزیابی

راهــبرد ملـی مبــارزه با فســاد
بررسی اجمـالی فساد در ارمنستان
تجزیتتهوتحلی مستتای کلیتتدی انجتتا شتتده توستتط سیستتتم متتدیریت دولت ت و برخ ت
نظرسنج های صورتشرفته توسط ستازمانهای جامعته متدن ج مبتان توستعه و پیادهستازی
راهبرد مبارزه با فساد از سوی دولت ارمنستان را شک داده است.
شزارش پیمایش جامعهشناخت سال  3335مجمع مل ارمنستان  -یک سازمان غیردولتت
که بودجه آن را بانک جهتان تتأمین م کنتد -دربتاره اصتالحات دولتت بترای خانوارهتا و
بنیاههاج یک از مهمترین کمکها در این زمینته بتوده استت .در ستال 3333ج دفتتر مؤسسته
شفافیت بینالمل در ارمنستان کته از ستوی انیلستتان تتأمین متال م شتودج آژانتگ توستعه
بینالملل آمریکا و دفتتر ستازمان امنیتت و همکتاری در ایتروانج یتک نظرستنج از افکتار
موم درباره شتیو فستاد در ارمنستتان انجتا دادنتد .طبتق یافتتههای ایتن پیمتایش تمتام
شروههای اجتما ج فساد را مسألهای مهم در ارمنستان تلق مت کردنتد .بااینحتالج قا ت بته
وجود ارتباط بین فساد و استقالل ارمنستتان نبودنتد .اکثتر پاستخدهندشانج فستاد را در قالتن
رشوه و سوءاستفاده از مناصن رسم تعریف م کردند.
بهنظر م رسد در ند سال شذشتهج سطح فساد در ارمنستان کاهش یافته است .نظرسنج
بانتک جهتان و مؤسسته  EBRDدر میتان اهتال کستنوکار در ختالل ستالهای  5333و
3333ج نکان م دهد که بروز فساد در ارمنستان در سال  3333در مقایسته بتا ستال  5333ته
بهصورت مطلق و ه در مقایسه با ککورهای بررس شتده در پیمتایشج بتهطور قابت توجه
کاهش یافته است.
دو معیار مربوط به فساد در این مطالعه موردبررس قرار شرفتند الف) مقدار رشوه مالیتات

5

پرداخت شده به مقامات مختلف دولت در انجا کسنوکار و ب) مقدار هزینته زمتان 3صترف
شده در ادارات دولت توسط اهال کسنوکار برای انجا فعالیتهتای ختود و همونتین تغییتر
1- Tax bribe
2- Cost of time
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این شاخ

در طول زمان .در سال 3333ج بنیاههای کسنوکار  3/33درصد از فروش خود را

به نوان رشوه مالیات پرداخت کردند که در مقایسته بتا  1/21درصتد از فتروش در ستال 5333
جهت معکوس را نکان م دهد .این نکاندهنده کاهش هکت درصدی در فاصله ایتن دو دوره
و کاهش  9/1در مقایسه بتا  32ککتور موردبررست در همتان دوره استت .اشتر در ستال 5333
شاخ

رشتوه در بختش مالیتات بتا تدد  ٪1/21در ارمنستتان حتدود  ٪33بتا تر از میتانیین

شاخ

 %./33دارای فستادی دو

تمام  32ککور پیمایش شده بودج در سال  3333بتا شتاخ

برابر کمتر از میانیین  31ککور بررس شده بود .در شاخ

«هزینته زمتان» نیتز همتین وضتعیت

مکاهده م شتود .در ستال 5333ج اهتال کستنوکار بتهطور متوستط  ٪55/1از وقتت ختود را
صرف ادارات دولت م کردندج درحال که در سال  3333این مقدار تنها  %3/0درصد بتود کته
نکاندهنده کاهش آن به یک هار است .این شاخ
 5/9برابر کاهش یافته است .این شاخ

در تما  32ککور موردبررست حتدود

زمان اهمیت پیدا م کند کته بتدانیم رقتم  ٪55/1در

سال  5333حدود  35درصد با تر از میانیین  %3/1در  32ککوری استت کته در ایتن پیمتایش
بررس شدهاند درحال که رقم  %3/0در سال  3333در ارمنستان حدود سته برابتر کو تکتر از

میانیین  ٪5/11در  31ککور پیمایش شده است.
شاخ

ادراا فساد ( )CPIتوسط مؤسسته غیردولتت شتفافیت بینالمللت تتدوین شتده

است .این شاخ

شام یافتههای  51نظرسنج افکار موم در میتان اهتال کستنوکار و

دانکیاهها است و همونین میزان تلق از فساد توسط کارشناستان ارزیتاب ریستک را منتکتر
م کند .این شاخ

در سال 3339ج شام  599ککور بود .منظور از فستاد در ایتن شتاخ

ج

فساد در سیستم مدیریت دولت است و در آن بین فساد سیاس و اداریج تمایزی دیتده نکتده
است .با وجود این نق

ج شاخ

ادراا فساد نیاه مرد را متوجه اهمیت فساد م کند و بر

انجا اقدامات ضدفساد برای بهبود جاییاه ککور در این شاخ
رتبه ارمنستان در این شاخ

ج تأکید م کند.

ج  10است که در این جاییاه با هار ککتور دییتر همرتبته

است .بااینوجودج در مقایسه با ککورهای مستق مکتتراالمنافع و ککتورهای شترق اروپتاج
ارمنستان در موقعیت مطلوبتری نسبت بته ککتورهای ماننتد رومتان ج فدراستیون روستیه و
اوکراین قرار دارد .درواقعج از میان ککورهای ضو اتحاد جماهیر شوروی ستابق تنهتا هتار
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ککور وجود دارند که فساد در آنها کمتر از ارمنستان است (جدول .)5
جدول  5شاخ

ادراا فساد ( -3339 )CPIککورهای اروپای شرق و CIS

ردیف

نام کشور

رتبه

امتیاز در شاخص

1

اسلوونی

99

5/9

9

استونی

33

5/5

3

مجارستان

44

4/8

4

لیتوانی

41

4/7

5

بالروس

53

4/9

6

بلغارستان

54

3/9

7

جمهوری چک

54

3/9

8

لتونی

57

3/8

9

کرواسی

59

3/7

14

اسلواکی

59

3/7

11

لهستان

64

3/6

19

بوسنی و هرزگوین

74

3/3

13

ارمنستان

78

3/4

14

رومانی

83

9/8

15

روسیه

86

9/7

16

آلبانی

99

9/5

17

قزاقستان

144

9/4

18

مولداوی

144

9/4

19

ازبکستان

144

9/4

94

اوکراین

146

9/3

91

قرقیزستان

118

9/1

99

آذربایجان

194

1/8

93

گرجستان

194

1/8

94

تاجیکستان

194

1/8

  40مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

دادههای آماری مربوط به جرایم مرتبط با فساد
جدول زیر دادههای آماری مربوط به قربانیان جرایم فساد در سال  3333را نکان م دهتد
(براساس قانون مجازات  1مارس )5315
 33نفر محکو شتدهاند کته یتک نفتر بته یتک ستال حتبگ
ماده ( 503افراط و سوءاستفاده از
محکو شدج یک نفر به مدت دو سال و بقیته جریمته نقتدی
قدرت)
شدند .سه پرونده کیفری در دادشاه بسته شد.
ماده ( 501رشوه شرفتن)

 3نفر محکو شدهاند.

ماده ( 501رشوه دادن)

 5نفر محکو شده و سه پرونده مختومه شردیده است.

مواد  501و 501

 53نفر محکو شدهاند (یک نفر به یک سال حبگ تعزیریج
دو نفر به یک تا دو سالج 3نفر به سه تا پنج ستال و  1نفتر بته
بیش از  1سال)

 13نفر محکو شدهاند که  53نفتر مجتازات حتبگ ختود را
ماده ( 33حیفومی اموال دولت
ازطریق سوء تخصی ج اتتالف و ط کردند.
سوءاستفاده رسم )

در سالهای  3335و  3333به ترتین  91و  53پرونده رشوهخواری توسط مقامات مجری
قانون فاش شد .تعداد پروندههای کیفری تککی شده برای جرایم فساد توسط پلیگ ارمنستان
در جدول زیر نکان داده شده است
بدون د ی
توجیه

تعداد مقامات
پلیگ
محکو شده

تعداد پروندههای مختومه

سال

تعداد پروندههای
جنای شرو شده

با د ی توجیه

1

5330

52

3

-

5333

53

-

-

53

3333

0

-

-

0

3335

53

1

-

1

3333

53

5

5

3

3339

5

-

-

با بررس
مقدمات
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براساس دادههای مرکز اطال رسان پلیگ ارمنستانج  33پرونده فساد در سال  3339ثبتت
شد و  13نفر مکمول مسئولیت کیفری شدند .پروندههای فساد شام این موارد است
  33پرونده با موضو بدرفتاری توسط مقامات رسم شش پرونده درخصوص سوءاستفاده از قدرت سه پرونده با موضو شرفتن رشوه یک پرونده مربوط به رشوه دادن  31پرونده درخصوص تقلن  99پرونده با موضو سه انیاری در انجا وظایفاطال ات آماری درباره پروندههتای فستاد بهصتورت دورهای در خبرنامته هفتیت ""33
پلیگ منتکر م شود.
مــبارزه با فساد و سازوکــارهای نظارت بر اجــرای آن
دولت ارمنستان از سال  3333به بعدج بهطور فعال بهدنبال ح مسای مربوط به فساد بتوده
است .یک کمیته راهبری برای هماهنگ کردن برنامه ضدفساد با حکتم هتار نخستتوزیر
در  33ژانویه  3335تکتکی شتده استت .راهبترد و برنامته ملیتات ضدفستاد در ایتن کمیتته
تعریف شده است.
سند راهبردی مبارزه با فساد در ارمنستان که با حمایت کمیته مذکور صتادر شتدج توستط
سازمانهای بینالملل مورد تأیید قرار شرفت .درنتیجهج یک شروه مکتورت هماهنگکننتده
راهبرد و برنامه ملیات مبارزه با فساد با کمک مال بانک جهتان تأستیگ شتد .ایتن شتروه
پیشنویس از برنامه راهبردی مبارزه با فستاد و لیستت از اقتدامات اصتل را تهیته کترد .ایتن
پیشنویگ بهمنظور بحث و بررس در مجمع شام دستیاههای دولت ج سازمانهای جامعته
مدن و رسانههای جمع ارایه شد .در فوریته  3339نستخه نهتای ستندج توستط متخصصتان
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد تأیید قرار شرفت.
قرار بود برنامه راهبردی مبارزه با فستاد در جلسته متارس  3339دولتت ارمنستتان بررست
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شود اما انتخابات با ث رویکارآمدن دولت جدیدی شتد و تصتمیم شرفتته شتد ستند بترای
تصوین نهای به آن دولت آورده شتود .سترانجا برنامته راهبتردی مبتارزه بتا فستاد و طترح
ملیات آن در تاریخ  1نوامبر  3339به تصوین دولت ارمنستان رسید.
این برنامه بهدنبال بررس

ل فساد و تغییر اولویتها در مبارزه با آن است و بر اقتدامات

ضدفساد انجا شده در بخش اقتصادی تأکید دارد .مستایل ماننتد تضتمین استتقالل قضتای ج
مبارزه با فساد در اجرای قانون و دستیاههای دولت ج مقابله با فساد سیاس و مکارکت جامعته
مدن در مبارزه با فساد از دغدغههای مهم این برنامه محسوب شده و در اولویتهتای برنامته
قرار دارند .بهمنظور تنظیم ار وب قانون و هماهنگسازی آن با استتانداردهای بینالمللت
نیز تالشهای انجا شتده استت .در برنامته تصتریح شتده اقتدامات بایتد در حوزههتای زیتر
بهمنظور پیکییری از فساد انجا شیرد اقتصاد زیرزمین ج مدیریت شمرکات و مالیاتج تنظتیم
محیط کسنوکارج حمایت از حقوق مالکیتج ایجتاد سیاستتهای رقتابت و تضتمین محتیط
رقابت آزاد و تفکیک روشن بین بختش متوم و خصوصت  .هتدف از اصتالحات قتانون
ارایه شده در این برنامتههاج استتقالل قتوه قضتاییه استت .در ایتن برنامته بتر اهمیتت ختدمات
ککوری و نیاز به بهبود بیکترج نیاز به راهاندازی ساختار درخواستتهتای مردمت و ضترورت
توسعه و قرار دادن مکان برای حمایت از حقوق بکر تأکید شده است .اقدامات دییتری نیتز
برای به حداق رساندن فساد در انتخاباتج خودحکمران ج نظا آموزش و بهداشتت پیکتنهاد
خواهد شد.
پایش ساز وکــارهای موجود در برنامه راهبــردی مبارزه با فساد
در این برنامهج نین پیشبین شده که کار نظارت بر مبارزه با فساد ازطریتق یتک شتروه
هماهنتتگکننتتده متکتتک از مجمو تتههای مختلتتف دولتتت و نماینتتدشان جامعتته متتدن ج
سازمانده شود .این شروهج مسئول نظارت بر اجرای برنامه بهخصتوص همتاهنی اقتدامات
دولت ارمنستان لیه فساد و اجرای این اقدامات خواهد بود.
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ارتقــای پاسخگویی و شفــافیت
اخــالق در خــدمات دولتــی

 -5قانون خدمات ککوری و دییر مقررات مربوط به کارمندان دولت
در حال حاضر برخ قوانین به فعالیتهتای کارکنتان دولتت اختصتاص دارد .تعتدد ایتن
قوانین به این دلی است که خدمات دولت شام طیف متنو

از خدمات است که هرکتدا

مکخصات خاص خود را دارد .بر این اساسج بند  9ماده  5خدمات ککوری مکخ

م کند

که خدمات دولتت شتام ختدمات ککتوریج ختدمات قضتای و همونتین ختدمات ختاص
اجرای هموون دفا ج امنیت مل ج امور داخل ج مالیاتج شمرکتاتج امتور اضتطراریج بختش
دیولماتیک و دییر بخشهای تجویزشده در قانون است.
قوانین مربوط به استخدا در قانون خدمات ککوری آمده است درحال کته انتوا دییتر
خدمات دولت در قوانین خاص شام قانون دفتر دادستان ج قانون دادشاهج قتانون ختدمت در
پلیگج قانون خدمات مالیات ج قانون خدمات شمرک ج قانون ختدمت در بختش امنیتت ملت ج
قانون خدمات کنسول ج قانون خدمات دیولماتیکج قانون مربوط بته اجترای قتوانین قضتای ج
قانون شأن قضای خدمات حقوق ج قانون خدمت در مجلگ شتورای ملت و قتانون ختدمات
نظام تنظیمشدهاند .بسیاری از قوانین ذکر شده در پنج سال اخیر و بیکتتر آنهتا در دو ستال
شذشته به تصوین رسیدهاند.

 -3فرایند استخدا و انتصاب مقامات دولت و اقدامات مربوط به پیکرفت شغل
ورود به خدمات دولت یا ارتقای شغل مستلز ر ایت رویتههای واحتد و مکتترک استت.
در حال حاضرج برای هر نو

از خدمات دولت رویتههای منحصتربهفردی بته همتراه قتوانین و

مصتتوبات قتتانون اصتتل تعریتتف م شتتوند .ایتتن رویتتهها بتته ماهیتتت آن شتتغ وابستتته هستتتند.
به نوانمثالج رییگجمهورج قضات و دادستانها را از بتین کستان انتختاب م کنتد کته واجتد
شرایط رسم و توانمندیهای ارایه شده در کلیست هیأت دادرس باشند.

  44مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

لوایح قانون برای سایر شروههای ختدمات بتهمنظور حمایتت از آنهتا در مقابت امکتان
هرشونه اقدامات خودسرانه و حمایت آماده شده است .هدف از این قوانین تضمین شتفافیت
امورج ارزیاب

ملکردج تنظیم شرح وظایف شغل ثابت برای کارکنان دولتتج ضتمانتهتای

اجتما ج پاداشج بیمههای اجتما ج روشهای تضمین شتده بترای پرداختت دیتون و غیتره
است .این قوانینج با ث م شوند مبارزه با فساد در اولویت قرارشرفته و لذا نصری محتوری
در برنامه مبارزه با فساد م باشند.
قانون استخدا ککوریج مصوب  31دسامبر 3335ج قانون اصل حاکم بر نظا استخدام
در ادارات دولت ارمنستان است .بهموجن ماده  52این قتانونج ظرفیتهتای ختال در بختش
استخدا ککوری م بایست با برشزاری آزمون رقابت ج پر شوند .بهمنظور هماهنی و تنظتیم
فعالیتهای مربوط به استخدا ککوریج انجمن استتخدا ککتوری تأستیگ شتده استت کته
شام هفت ضو ازجمله رییگ و ناینرییگ و پنج ضو هیأت مدیره است.
به منظور تکمی ظرفیت مکاغ اصل و ال ج انجمن استخدا ککوری فراختوان داده و
بخش مدیریت مربوطه برای پر کردن ظرفیت ختال ج مت بایستت در مطبو تات یتا در دییتر
رسانههای شروه با شمارشان حداق  9333نسخه نهایتاً تا یک ماه قبت از آزمتونج اطال یته
منتکر نماید .کارهای مقدمات برای برشزاری آزمون ظرفیتهای خال برای مکاغ اصل و
ال توسط دفتر مدیریت استخدا ککوری و برای مناصن پایین توسط مراجتع ذیربتط در
آن مجمو ه مدیریت انجا م شود .آزمون باید منطبق با رویههای انجمن استخدا ککتوری
باشد .سؤا ت آزمون از دو منبع شتام ستؤا ت استتاندارد و آزمونهتای رایانتهای انتختاب
م شود .منابع سؤا ت آزمون رایانهای باید حتداکثر یتک متاه قبت از آزمتون در مطبو تات
منتکر شده باشد .این آزمونج ندشزینهای است .به منظور تضمین محرمانه ماندن آزمتون در
فرایند برشزاریج از یک سیستم رمزشذاری استفاده م شود .شرکتکنندشان حتق شترکت
در مرحله دو را خواهند داشت که پاسخ حداق  ٪33سؤا ت را بهدرست داده باشند.
مصاحبه با هدف بررس توانمندیهتای ملت شترکتکنندشان درخصتوص وظتایف و
مسئولیتهای آن شغ انجا م شود .در پایان رقابتج یک رأی مخف توستط کمیستیون بته
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هر شرکتکننده داده م شتود .نتتایج رقابتت در همتان روز ا تال م شتود .شتزارش نهتای
پذیرفتهشتتدشان توستتط کمیستتیون آمتتاده و بتته مستتئول مربوطتته در بختتش انتصتتابات ا تتال
م شردد .پگ از دریافت شزارشج باید ظرف سه روز کتاری یکت از پذیرفتهشتدشان بترای
پست مربوطه تعیین شتود .درمتورد پستتهای ختال رؤستای دفتاتر متدیریت وزارتخانتههاج
سازمان مدیریت دولت ارمنستان و شهرداری ایروانج کمیسیون باید شزارش مناسب را بترای
وزارتخانههای مربوطهج رییگ سازمان مدیریت دولت و قا ممقا شهردار (شهرداری ایتروان)
ارسال نماید؛ آنها نیز باید ط سه روزج مسئول رسم انتصاب افراد قبول شده را معرف کنند.
این مسئول باید ظرف یک هفته پگ از دریافت حکمج درخصوص انتصاب افراد معرف شده
تصمیم بییرد.
بهمنظور نکان دادن کیفیت شغل و تعریتف ستطح دانتش و مهتارت حرفتهای کارمنتدان
دولت شواه های صادر م شود .دو نو شواه وجود دارد اسنادی یتا ازطریتق آزمتون و
مصاحبه؛ ارتقا به درجات با تر خدمات دولتت ازطریتق ارایتهی شتواه امکانپتذیر استت.
کارمندان که با ترین نمرات را در زیرشروه مربوطه کسن کنند م توانند شتواه استنادی
دریافت کنند که به شک مصاحبه براساس شرح شغ انجا م شود.
بهمنظور بهبود دانش و مهارتهای حرفهایج کارمندان دولت باید آموزش ببینند کته ایتن
آموزش براساس استانداردهای آکادم متدیریت دولتت ارمنستتان انجتا م شتود .فهرستت
مؤسسات آموزش ارایهکننده و برنامههای آموزشت مربوطته بایتد توستط کمیتته کارمنتدان
خدمات مدن بهطور سا نه تأیید شود .این کمیته قب از یکم فوریه هرسالج نحوه ثبتنا در
این مؤسسهها را برای سال آت در مطبو ات و یا سایر رسانههای جمع ا ال م کند.
خدمات دیولماتیک طبق قانون خدمات دیولماتیک مورخ  35اکتبر  3335و دییر احکتا
صادره از سوی دولت ارمنستتان انجتا مت شتود .در ایتن قتانون مستای مربتوط بته ختدمات
دیولماتیکج پیکرفت شغل ج ا طای درجه دیولماتیک و خاتمه خدمت دیولماتیک بیتان شتده
است .الوهبراین حقوقج تعهدات و محتدودیتهای دیولماتیتک تعریتف شتده و رویتههای
مربوط به آموزش و ارزیاب

ملکردج ارتقا و مسای انضباط ج اخراج و همونین ضمانتهای
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اجتما ج پاداش و جبران خسارت ارایه شده است.
ا طای مکاغ دیولماتیک نیز منوط به برنتده شتدن در رقابتت داخلت و ختارج استت.
رویههای این کار براساس حکم شماره  535توسط دولت ارمنستان در  59فوریه  3333انجا
م شود .خدمت دیولماتیک در وزارت امور خارجهج سفارتخانهها و یا دفتاتر کنستول در دو
دوره متوال قاب تمدید است .میزان پیکرفت شتغل ازطریتق آزمونهتای داخلت تکتخی
داده م شود.
براساس حکم شماره  535آزمونهای داخل و ختارج بترای احتراز پستتهای ختال در
خدمات دیولماتیک باید توسط کمیسیون رقابتتج کته زیرمجمو ته وزارت امتور خارجته قترار
داردج برشزار شردد .این کمیسیون است که تصتمیم م شیترد کته ته کستان م تواننتد بترای
آزمتتون ثبتنتتا کننتتد (اتبتتا ارمنستتتان کتته بتته زبتتان متتادری و دو زبتتان دییتتر مستتلط هستتتندج
فارغالتحصیالن مؤسسات آموزش ال و دارندشان الزامات شغل ) و یا نم توانند (افرادی کته
براساس نظر دادشاه به نوان معلول یا ازکارافتاده شناخته م شوندج کسان که از داشتن هرشونته
پست دولت محرو شدهاندج افراد مبتال به حداق یک از بیماریهای ا تال شتدهج محکتومین
که جرمکان بخکیده نکده یا پایان نیافتهج کار کردن زیر نظر افتراد منستوب بته آنهتا (والتدینج
همسرج دختر /پسرج برادرج خواهرج پدر و مادر همسرج پسر /دخترج برادر و خواهر والدین همستر)
و کسان که تحت سرپرست یا قیمومیت آنها هستند).
الوهبراینج طبق رویه فوق تنها دیولماتهای که رتبه دیولماتیک مناسب دارند و کسان که
در لیست انتظار کارکنان دیولماتیک قرار دارند م توانند در آزمون داخل شرکت نمایند .آزمون
داخل در قالن مصاحبه برشزار م شود .تصمیمشیری درخصوص نتایج با رأی بسته و با اکثریت
آرا انجا م شود .نقض رقابت داخل

مل غیرقانون محسوب م شود.

رقابتتت ختتارج فقتتط بتترای پستتتهای ختتال مستکتتاری و هنیتتام انجتتا م شتتود کتته
پستهای خال ازطریق رقابت داخل پر نکود .رقابت خارج در دو مرحله به شیوه آزمتون
و مصاحبه برشزار م شود .شرکتکنندشان که به حداق  03درصد سؤا ت پاسخ صتحیح
داده باشند واجد شرایط این رقابت هستند .کمیسیون باید براساس رأی اکثریت تصمیمشیری
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نماید .در هر دو رقابتج برنده کس است که حداکثر آرا را بته دستت آورد .درمتورد آرای
مساویج اولویت به شرکتکنندشان داده م شود که نمره بیکتری در آزمون به دست آورده
باشند .با نقض رقابت خارج طبق قانون برختورد خواهتد شتد و هرشونته رقابتت نتامعتبر یتا
جدید ا ال موم م شردد .حالت دو زمان اتفاق م افتتد کته هتیچ برنتدهای در رقابتت
اول یا دو ا ال نکود.
همانطور که در با ذکر شدج استخدا در بخش دیولماتیک معمو ً توسط وزارت امتور
خارجه و سفارتخانهها و یا دفاتر کنسول برای دورههای متوال دوساله انجا م شود .مبنتای
این موضو ج رخش دیولماتها طبق حکم  531مورخ  59فوریه  3333است .ایتن رویته بته
معنای تغییر دیولماتها در مکاغ معادل مستخد سیاست در دولتت ارمنستتان و ککتورهای
خارج استت .درصتورت که پستت سیاست براستاس طترح تخصتی

نتاوین دیولماتیتک

جذابیت با ی داشته باشدج دو سال مدت خدمت دیولماتیک به یتک ستال کتاهش م یابتد.
تترخش براستتاس طتترح تخصتتی

انجتتا م ت شتتود کتته ایتتن طتترح مبتن ت بتتر اطال تتات

جمعآوریشده و طبقهبندی شده دیولماتها در سازمانهای دیولماتیک ککتورهای ختارج
است .این فعالیت توسط واحد مربوطه در وزارت امور خارجه مطابق با رویههای تعیین شتده
توسط وزیر امور خارجه اجرا م شود.
مفاد قانون خدمات دیولماتیک درخصوص تعهدات و محدودیتهای دیولماتیکج تضتاد
منافع (تعهدات خدمات دیولماتیک و منافع شخص ) را نیز پوشتش مت دهتد .بتر ایتن استاس
دیولمات
 نباید غیر از مکاغ

لم ج آموزش و هنری شغ دییری داشته باشد.

 شاغ در بنیاههای تجاری نباشد.
 از اختیتتارات رستتم ختتود در راستتتای منتتافع احتتزاب سیاس ت ج جوامتتع متتدن (ازجملتته
سازمانهای مذهب ) و یا برای انجا دییر فعالیتهای سیاس و مذهب استفاده نکند.
 برای اپ آثار یا سخنران های ناش از خدمات رسم خود وجه دریافت نکند.
 از ارتباطات مادیج مال و اطال ات شغ دیولماتیک و دییر اموال دولت و اطال تات
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رسم برای منافع مال خود استفاده نکند.
 در قبال انجا وظایف رسم خودج از دییران هدیتهج پتول یتا ختدمات دریافتت نکنتد
بهجز آنوه در قانون ذکر شده است .مسای مربوط به دریافت هدیته بتهموجن حکتم
شماره  20مورخ  51فوریه  5339مکخ

شده است .الوهبراینج هدیه باید به تأییتد

مدیریت امانات برسد در غیر ایتن صتورت مکتمول بازرست درخصتوص مستئولیت
قانون است.
دیولمات از کار مستقیم با بستیان نسب یا سبب نزدیتک (والتدینج همسترج دختتر /پسترج
بتترادرج ختتواهرج والتتدین همستتر و پستترج دختتترج بتترادر یتتا ختتواهر وی) کتته در آن تابعیتتت یتتا
سرپرست رسم وجود دارد منع شده است.
درصورت که دیولماتج سهامدار  ٪ 53یا بیکتر یک شرکت باشدج بایتد ظترف یتک متاه از
زمان شرو مأموریت خود سهم خود را به مدیریت امانات با حق دریافت سود منتق کند.
اشتغال در پلیگ ارمنستان براساس قانون پلیگ مورخ  51آوری  3335و قتانون ختدمت در
پلیگ مورخ  9ژو یه  3333انجا م شود .بهموجن ماده  55قتانون ختدمت در پلتیگ متقاضت
استخدا در پلیگ باید شهروند دولت ارمنستان بودهج سن وی کمتر از  93ستال باشتد و کستان
که در ارتش خدمت کردهاندج بهجز شهروندان زن و کسان که دوره ستربازی اجبتاری را طت
کردهاند و کسان که به زبان ارمن مسلط هستند و قتادر بته انجتا وظتایف پلتیگ بتا توجته بته
ویژش های حرفهایج شخص و اخالق ج آموزشج بهداشت خوب و تربیتبتدن صترفنظر از
ملیتج نژادج جنگج خاستیاه اجتما ج دارای و دییر شرایط باشند.
شهروندان زیر نم توانند متقاض شغ پلیگ باشند
 دادشاهج آنها را معلول یا ازکارافتاده جز معرف کرده باشد.
 دادشاهج آنها را از داشتن هرشونه پست اداری یا غیر آن محرو کرده باشد.
 به خاطر جرم محکو شده باشند.
 به جر غیر مد محکو شده باشند اما زمان محکومیت آنها منقض نکده باشد.
 تحت پییرد قانون باشند.
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 همونین آن دسته از شتهروندان کته تتا  93ستالی موفتق بته اتمتا ختدمت ستربازی
نکدهاندج بهاستثنای شهروندان زن و کسان که دارای غیبت سربازی باشتند و کستان
که به زبان ارمن صحبت م کنند و قادر بته انجتا وظتایف افستری پلتیگ بته ختاطر
ویژش هتای حرفتتهایج شخصت و اخالقت ج آمتوزشج ستتالمت و آمتادش جستتمان
صرفنظر از ملیتج نژادج جنگج خاستیاه اجتما ج دارای و شرایط دییر نیستند.
مدیریت پلیگ با رییگ پلیگ است که نهاد دولت مستئول همتاهنی فعالیتهتای پلتیگ
محسوب م شود .رییگ پلیگ توسط رییگجمهور و به پیکنهاد نخستتوزیر نصتن و تزل
م شردد .قا ممقا رییگ پلیگ نیز از سوی رییگجمهور و به پیکنهاد رییگ پلتیگ نصتن و
زل م شردد .فرمانده سربازان پلیگ که بهطور رسم معاون رییگ پلیگ است نیز از ستوی
رییگجمهور منصوب و زل م شردد .افسران اصل و ارشتد پلتیگ از ستوی ریتیگ پلتیگ
نصن و زل م شوند .رخش افسران ارشد پلیگ توسط رییگ بخشها انجا م شتود کته
این افسران دارای اختیار از سوی رییگ پلیگ هستند .افسران رده پایین پلتیگ توستط ریتیگ
خدمات پرسنل پلیگ منصوب و زل م شوند .کارمندان دفتری پلیگ توسط ریتیگ پلتیگ
یا مدیر مربوطه مطابق با قانون استخدا ککوری و مصوبات قانون منصوب یا زل م شوند.
بهموجن ماده  52قانون خدمت در پلیگج افسران پلیس که قبالً جاییاه ارشد یتا جاییتاه
افسر شروه اصل را در سه سال شذشتته داشتته و حتداق درجته سترهنی دارنتد مت تواننتد
به نوان رییگ پلیگ منصوب شوند .افسران پلیس که رتبه ارشد یا در سه سال شذشتته رتبته
افسر شروه اصل را داشتهاند و حداق درجته سترهنگدو دارنتدج م تواننتد بته نوان معتاون
رییگ پلیگ منصوب شوند.
افسران که قب از انتصابج در شروه افسری اصل به مدت یک سال دارای جاییاه بتوده
یا در شروه ارشد به مدت سته ستالج جاییتاه داشتتهاندج پتگ از دریافتت شتواه مت تواننتد
به نوان افسر شروه اصل منصوب شوند .یک افسر ارشتد نیتز م توانتد بته نوان یتک افستر
شروه اصل منصوب شود.
ارتقای افسران رده پایین و ارشد ازطریق شواه پگ از تجربه یکستاله انجتا م شتود.
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انتصاب به مناصن رده پایین پگ از ا ال نتایج دوره کارآموزی انجا م شود.
افسران که از آکادم پلیگ یا مؤسستات مکتابه فارغالتحصتی شتدهاند و افتراد متأمورج
نیازی به شواه نداشته و واجد شرایط بازرس پلیگ و یا پستهای مکتابه تلقت مت شتوند.
انتصاب به سمت افسری ارشد نیاز به آموزش ستطوح بتا تر دارد .افستران رده پتایین توستط
مقا تعیین شده از سوی رییگ پلیگ نصن و زل م شردد.
شهروندان که دارای مدرا آموزش دوره متوسطه یتا متدرا دوره ستهماهه در مرکتز
آموزش پلیگ هستند م توانند به سمتهای شتروه پتایینتر منصتوب شتوند .بتا موفقیتت در
دوره کارآموزی آنها م توانند درجته شروهبتان یتا درجتهای مطتابق بتا جاییتاه فعل شتان
دریافت کنند و به نوان افسر یا پست متناسن با رتبه فعل منصوب شوند.
شهروندان که واجد حداق شرایط افسری اما دارای غیبت ختدمت ستربازی بتوده و بته
همین دلی فاقتد رتبته هستتند م تواننتد جاییتاه افستر رده پتایین را کستن کننتد .کارکنتان
نیروهای مسلحج امنیت ملت ج دفتتر دادستتان و مجمو تههای دارای ختدمات اضتطراری کته
واجد حداق شرایط موردنظر باشند م توانند ظرفیتهتای ختال ختدمات پلیست را کستن
نمایند .پستهای خال باید در مدت  13روز پر شود؛ ایتن زمتان بترای تتازهواردان متقاضت
شغ پلیگ و بازرس  1ماه است.
بهموجن ماده  93قانون خدمت در پلیگ برخ محدودیتها برای افستران پلتیگ وجتود
دارد .به نوانمثالج افسر پلیگ حق انجا امور زیر را ندارد
 دریافت هرشونه حقوق غیر از مکاغ

لم ج آموزش و هنری؛

 انجا کسنوکار تجاری؛
 نمایندش سازمان غیر از نهادی که در آن استخدا شده و یا تحت تابعیت یا سرپرستت
آن قرار دارد؛
 دریافت حقالوکاله برای انتکار آثار خود یا سخنران های که برای وظایف رسم ختود
انجا داده است؛
 سوءاستفاده از اموال دولتت و اطال تات رستم بترای کستن منتافع متال بتا استتفاده از
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مجاری جنس ج مال و اطال ات ؛
 دریافت هدیهج پول یا خدمات از افراد دییر دربرابر وظتایف رستم ختود بتهجز متوارد
تجویزشده در قانونج طف به استخدا قراردادی افسران پلیگ؛
 ضویت در احزاب سیاس ج سازمانهای مدن  -سیاست ازجملته ستازمانهای متذهب و
هنریج بهجز سازمانهای لم ج فرهنی ج ورزش ج کهنهسربازان و مکابه آن؛
 سازمانده یا ورود به اقدامات خرابکارانهج جلسات ضد امنیت ج راهویمای ها و تظاهرات.
در مواردی که افسر پلیگ دارای  ٪53یا بیکتر از سها شرکت باشتدج وی بایتد طبتق قتانون
ظرف یک سال پگ از انتصابج آن را به مدیریت امانت با حق کسن سود واشذار نماید.
افسران پلیگ از خدمت با بستیان نزدیک و یا سبب ازجمله والدینج همسترج پستر/دخترج
خواهرج برادر و همونین والدین همسرج دختر/پسرج خواهر و برادر همسر درصورت که تحت
سرپرست یا قیمومیت وی باشند ممنو هستند .افسران پلیگ نم تواننتد در ستایر ستازمانهتا
استخدا شوندج همونین نم توانند کارمند ستازمان شتوند کته در طتول یتک ستال شذشتته
خدمتکان بر آنها نظارت داشتهاند.
بهموجن بند  5ماده  33قتانون ختدمات پلتیگج افستر پلتیگ بایتد شزارشت درخصتوص
درآمد خود ارایه کند .درصورت نقض مفاد بندهای  1و  0بخش  5ماده  21این قتانون و نیتز
درصورت که درآمد وی دقیق ا ال نکودج از خدمات برکنار م شود.
بهموجن ماده  23همان قانونج د انجا وظایف یا ملکرد نادرست و استفاده غیرمجاز
از قدرت توسط افسر درصورت که شام

ناصر کیفتری نباشتدج وی متحمت مجتازات زیتر

طبق قانون خواهد شد
 اخطار
 اخطار کتب
 کاهش  53تا  51درصدی حقوق به مدت سه ماه
 بازداشت انضباط
 کاهش یکدرجهای جاییاه
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 کاهش یکدرجهای رتبه
 اخراج از خدمت
موارد فوق درمورد افسران پلیگج بهجز افسران پایینرتبتهج ازطریتق نتتایج آزمتون متدن
ا مال م شود.
قانونج رویههای انتصاب و برشزاری آزمونهای داخل را تعیین مت کنتد .درصتورت که
د ی کاف وجود داشته باشد که قرار داشتن افسر در مح ختدمت با تث خلت در آزمتون
شده است اختیارات افسران پلیگ به حالت تعلیق درم آید و وی باید جبران خستارت کنتد.
افسر پلیگ باید از مفاد قانون اساس ج قوانین و اقدامات قانون تبعیت نمودهج امور محول شده
توسط افراد مافوق را انجا دهد و تما تعهدات واشذار شده توسط قوانین را اجرا نماید.
اشتغال در بخش امنیت مل بهموجن قانون خدمات امنیت ملت متورخ  55آوریت ستال
 3339و دییر اقدامات قانون انجا م شود .استخدا و ارتقا در بخش امنیتت ملت براستاس
این قانون انجا م شود که طبق آنج کسان م توانند متصدی این شتغ شتوند کته شتهروند
دولت ارمنستان بوده و سن آنها  93سال یا کمتر باشد (بهاستثنای مهاجران) و کستان کته در
ارتش خدمت کردهاند (بهجز شهروندان زنج فارغالتحصیالن دانکیاه با آموزش نظام اولیته
و کسان که بتهدلی وضتعیت ختانوادش و ثبتنتا در نیروهتای ذخیتره از تتأخیر در انجتا
خدمت سربازی منتفع شدهاند)ج کسان کته بته زبتان ارمنت مستلط هستتند و قتادر بته انجتا
وظایف از نظر کیفیت حرفهایج شخص و اخالق ج آموزشج ستالمت و آمتادش جستمان ج
بدون در نظر شرفتن ملیتج نژادج جنگج خاستیاه اجتما ج دارای و دییر شرایط هستند.
سیستم امنیت مل به ردههای تقسیم م شود کته شترایط انتصتاب در آنهتا در متاده 53
قانون مکخ

شده است .یک مدیر دولت درصورت م تواند نیروی امنیت باشد که قبت از

انتصاب به این سمتج پست با ی امنیت مل و یا حتداق سته ستال تجربته کتاری در پستت
شروه ارشد داشته باشد و درجه وی حداق سرهنگ باشد.
کارکنان م توانند مناصن شروه ارشد امنیت مل را کسن نمایند کته قبت از انتصتابج
در یک دییر از پستهای شروه ارشد امنیت مل مکغول بته کتار بودهانتد و یتا کستان کته
حداق سه سال تجربه در جاییاه ارشدی دارند .ارتقای کارکنان شروه ارشد و میان ازطریق
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شواه و پگ از تجربه حداق یکساله در آن پست انجتا م شتود .انتصتاب بته پستتهای
شروه پایین بدون شواه انجا م شود .یک کارمند امنیت مل درصورت ارتقای درجته بته
پست با تر با موافقت خودش منتق م شتود .کنتترلهتای انضتباط در سیستتم امنیتت ملت
مطابق با مقررات نیروهای مسلح برشزار م شود.
استخدا در اداره شمرا براساس قانون خدمات شمرک مورخ  9ژو یه  3333و برخت
قوانین جز

دییر انجا م شود .مناصن خدمات شمرک به رتبههای با ج اصل ج پیکترو و

پایین تقسیم م شردد .این طبقهبندی با توجه به مهارتهتا و توانتای کارمنتد شمترا انجتا
م شود که الزامات آن شام این موارد است متدیریت شتغل ج مستئولیتهاج تصتمیمشیریج
ارتباطات و نمایندش ج ح مسأله و دانش.
شرایط انتصاب مأموران شمرا براساس قانون فتوق تعریتف م شتود کته بتهموجن آن
کارمند شمترا بایتد شتهروند دولتت ارمنستتان بتودهج دارای متدرا آمتوزش متوستطه یتا
دانکیاه باشدج به زبان ارمن بهصورت روان صحبت کنتد و تمتا استتانداردهای شتغل را
داشته باشد .شغ کارمندی شمرا به این دسته از افتراد داده نم شتود افترادی کته دادشتاه
آنها را معلول یا ازکارافتاده جز تلق کرده استج از حق قانون برای داشتن مکاغ خاص
محرو شدهاندج محکو به جرم شده و ازنظر قانون مجر شناخته م شوند و کسان کته بته
بیماریهای خاص مبتال هستند .ظرفیت خال پستهای اصل ج برجسته و پتایین در ختدمات
شمرک براساس نتایج آزمون رقابت تکمی م شود.
بهموجن ماده  52قانون خدمات شمرک ج انتصاب مقامات شمرا بر این اساس انجا م شود
 ریتتیگ کمیتتته دولتت شمتترا (کتته ازاینپتتگ نهتتاد تتال نامیتتده مت شتتود) از ستتوی
رییگجمهور و پگ از معرف نخستوزیر به این سمت منصوب یا زل م شردد.
 معاون نهاد ال که از سوی نخستوزیر و پتگ از معرفت ریتیگ نهتاد تال بته ایتن
سمت منصوب یا زل م شردد.
 رییگ بخش نهاد ال و رییگ خانه شمرا کته از ستوی نهتاد تال بته ایتن ستمت
منصوب یا از کار برکنار م شود.

  54مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

درصورت وجود ظرفیت خال در پستهای برجسته و اصل شمراج نهاد ال به شرح
مندرج در قانون م تواند ظرف مدت  51روز کارکنان را از پستهای شروه بتا تر براستاس
اولویت افرادی که رتبه با تری در نتایج کسن کردهانتد و کستان کته تجربته قابت توجه
دارندج انتخاب کند .درصورت که انتصتاب فتوق در تار وب زمتان مکتخ

شتده انجتا

نکودج «کمیسیون رقابت و تأیید» آن سازمانج رقابت بستهای را مطابق بتا روشهتای مکتخ
شده در قانون خدمات شمرک برشزار خواهد کرد.
درصورت وجود ظرفیت خال در پستهای پایینج نهتاد تال ج رقتابت آزاد فقتط بترای
شهروندان دارای مدارا دانکیاه یا مؤسسات آموزش ال و مسلط به زبان ارمنت و نیتز
مأموران شمرا برشزار خواهد کرد .هر دو دسته باید واجد الزامات استاندارد شتغل ا تال
شده توسط نهاد ال باشند.
شرکت در رقابت بستتهج بترای کارکنتان شمترا و کارکنتان کته پتنج ستال تجربته در
زمینههای شمرک ج مال ج بانک و مالیات ج سازمانهای مال  -ا تبتاریج بختش متال ادارات
دولت (دولت محل )ج پژوهشهای لمت و بختش آمتوزش متدارس متوستطه و دانکتیاهها
دارندج آزاد است.
بهمحض پایان رقابتج کمیسیون رقابت و تأییتد مت بایستت ظترف سته روز درخصتوص
نتایج به نهاد ال شزارش دهد .پگ از دریافت این شزارشج نهاد ال باید ظرف سه روز از
میان پذیرفتهشدشان یک را انتخاب و در آن شغ منصوب نمایتدج بتا در اولویتت قترار دادن
کارکنان شمرک که در آخرین آزمونج رتبه با تری کسن کردهاند و همونین کستان کته
تجربه حرفهای بیکتری دارند.
افراد استخدا شده براساس آزمونج کسان که بایتد زمتان ز را بترای رستیدن بته ستن
مجاز آن شغ سوری کنند و افرادی که ازطریق رقابت آزاد به آن سمت منصتوب م شتوندج
باید یک دوره مکروط ششماهه را طت نماینتد .متأموران شمترا ازجملته مقامتات دولتت
هستند که موظف به ارایهی اظهارنامته مالیتات و امتوال ختود م باشتند .ایتن اظهارنامتهها در
پرونده شخص کارکنان شمرا ثبت م شود.
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ارایهی خدمات مالیات براساس قانون خدمات مالیات متورخ  9ژو یته  3333و مصتوبات
دولت ارمنستان و سایر قوانین مرتبط انجتا م شتود .براستاس متاده  1قتانون فتوقج ختدمات
مالیات فعالیتهای است که توسط کارمند مالیات طبق موازین قانون و بته منظتور تضتمین
اجرای اولویتهای نهاد مالیات انجا م شود .اصول اساس حاکم بتر فعالیتهتای ختدمات
مالیات شام قانون اساس و قوانین مربوطهج ترویج حقوق بکتر و آزادیج پایتداری ختدمات
مالیات ج قوانین و مقررات واحد مالیات برای کارکنان اداره مالیاتج برابری حقوق کارکنتان
مالیات ج شفافیت و دسترس بترای ختدمات متوم ج تخصصت بتودن کتار مالیتات ج امنیتت
اجتما

و حقوق ج مسئولیتج اجتنابناپذیری مالیاتج وارض و دییر پرداخت هتای ثابتت

توسط مأموران مالیات ج اجرای تدریج قانون مالیات و نظا

رخش مأموران مالیات است.

مدیریت نظا مالیات شام نهاد ال اداره مالیات (ازاینپگ نهاد ال نامیده م شود) و
بازرس است که تحت نظر آن فعالیت م کند .مکاغ مالیات به سه شتروه اصتل ج پیکترو و
پایین و در موضو ات زیر طبقهبندی م شوند متدیریت شتغل ج تصتمیمشیریج ارتباطتات و
نمایندش ج رویکرد خالق به ح مسأله و همونین دانش و الزامات مهارت در رفع الشها.
موقعیتهای شغل در ادارات مالیات به شهروندان ا طا م شود که مسلط به زبان ارمن
بوده و دارای مدرا تحصتیالت تکمیلت باشتند .تخصت

های شتغل در ختدمات مالیتات

براساس قانون شماره  3511مورخ  9اکتبر  3333تعیین شده است که بارتاند از اقتصتاد و
رشتههای مکابهج حقوقج مدیریت و رشتههای مکابهج روابط بینالمل ج سیستمهای اطال تات ج
ریاضیات و مهندس .
برای انتصاب در این پستها طبق قانون محدودیتهای وجود دارد و کارکنان مالیتات تتابع
این محدودیتها هستند؛ به نوان مثال آنها نباید وارد امور تجاری شوندج پست دولتت دییتری
جز مکاغ آموزش و هنری نداشته باشندج نمایندش فرد سوم را در برخورد بتا اربتاب رجتو
نداشته نباشندج از اموال دولت و اطال ات رسم برای منافع شخص ازطریق استتفاده از مجتاری
رسم مال ج اطال ات و جنس سوءاستفاده نکنندج در ازای انجتا وظتایف هدیتهج پتول و ستایر
خدمات را از اشخاص دییر دریافت نکنندج تا سه سال بعد از بازنکستی توسط واحتد ستازمان
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که در یک سال آخر کاریاش در آنجا مکغول به کار بوده استخدا نکود.
برای پر کردن ظرفیتهای خال در پستهای پایینج یک رقابت آزاد طراح شده است.
کارکنان مالیات و همونین سایر شهروندان دارای شرایط م تواننتد در ایتن رقابتت شترکت
کنند .برای مکاغ با و پستهای اصل و مهم یک رقابت بسته برشزار م شتود کته در آن
شرکتکنندشان شام کارمندان مالیات و شهروندان هستند که از تجربتهی حرفتهای کتاف
در حوزههای مال ج بانکداریج شمرک و نهادهای متال برخوردارنتد .نهتاد مالیتات موظتف
است برای آزمون فراخوان موم منتکر نماید و سؤا ت را در روزنامه یا دییتر رستانههای
شروه با حداق شمارشان  9333نسخهج یک ماه قب از شرو آزمون منتکر م کند.
رقابت شام دو مرحله است آزمون و مصاحبه .درصورت که متقاضت بته بتیش از ٪03
سؤا ت آزمون پاستخ صتحیح دهتد شتانگ شترکت در مصتاحبه را خواهتد شتد .رویتههای
طراح ت آزمتتون براستتاس قتتانون شتتماره  3515متتورخ  53دستتامبر  3333تعریتتف م شتتوند.
برندشانج افرادی خواهند بود که بیش از نیم از آرای ا ضای کمیسیون را به دست آورنتد.
انتصاب به پستهای مربوطه توسط رییگ اداره مالیات انجا م شود.
تأیید کارکنان مالیات طبق مفاد قانون خدمات مالیتات انجتا م شتود کته براستاس آنج
حداق یکسو کارکنان شاغ در خدمات مالیات مکمول تأیید تعهد ستا نه هستتند .تأییتد
معمول کارکنان هر سه سالج یکبار انجا م شود ول تأیید ویژه حتداق یتک ستال بعتد از
صدور تأیید تادی انجتا م شتود .تأییتد ویتژه بتا درخواستت موجته متدیر انجتا م شتود.
درخصوص تأییدیهج اطال یه پیکرفت ماهیانه به کارکنان داده م شود.
تأیید به نتایج زیر منجر خواهد شد
 ا طای یک رتبه طبقه با تر یا ویژه؛
 ا ال ر ایت الزامات شغل ؛
 ا ال رضایت شغل درصورت که نتایج آموزش مثبت باشد؛
 ا ال د ر ایت الزامات شغل .
با توجه به نتایج نهای ج مدیر اداره تصمیم مناسب اتخاذ خواهد کرد.
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فعالیتهای مربوط به خدمت در ارتش در قانون خدمات نظام مورخ  9ژو یه  3333بیان
شده است .ایتن قتانون مربتوط بته رویتههای ختاص ختدمت در ارتتش در شترایط صتلح در
دستیاههای دفا ج امنیت مل ج پلیگج دستیاههای اجرای فوریت و همونین مسای مربتوط
به نصتن و تزلج جابجتای ج مأموریتت و ا طتای رتبته نظتام استت .ختدمت در ارتتش بته
روشهای زیر سامانده م شود
 ازطریق استخدا (شفاه ج کتب ) با فراخوان استخدا شهروندان دارای سن قانون (ستن
 50تا  31سال)
 با قرارداد سربازان نیروهای ذخیرهج شروهبانها و شروهبان یکم
 با قرارداد افسران جزء
 ازطریق استخدا و یا قرارداد افسران
 ازطریق مقررات استخدام شهروندان واجد سن استخدا شاغ در مؤسسات آموزش نظام
خدمات نظام شام خدمت اجباری و قراردادی است .خدمت قراردادی یتک ختدمت
داوطلبانه توسط کارکنان سربازج افسران جزءج افسران و زنان در نیروهای نظام و یا نیروهای
دییر است .مکتاغ نظتام توستط مناصتن ستتادی و غیتر ستتادی ا طتا م شتود .فهرستت
کارکنان ستادی و غیر ستادی توسط رییگ مقا مربوطه تأیید م شودج بهجز درمورد افستران
با که رییگجمهور تأیید م کند .مناصن با ی ستادی به نظامیان کته تجربته حتداق سته
سال فرمانده ارشد یا بتا ترین پستت افستری در نیروهتای مستلح دارنتد و رتبته پتایینتر از
سرهنگ ندارند اهدا م شود.
مناصن فرمانده ارشد به کارکنان که فرمانده میان یتا مناصتن افستری ارشتد را بته
مدت سه سال داشته و تحصیالت با تری دارند اهدا مت شتود .منصتن فرمانتده میتان بته
افسران با درجه پایینتر و سطح تحصیالت بتا تر اهتدا مت شتود .پستت فرمانتده پتایین بته
کارکنان با سطح تحصیالت با تر و کسان که دورههای آموزش نظام را تما کردهانتدج
ا طا م شود.
با هدف بهبود استعداد حرفهای کارمندان ارتش و اطمینان از انتخاب دقیق افسترانج نظتا
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کنترل صالحیت انجا م شود تا ارزیاب جامع و ین از مهارتهای حرفهای آنها بته مت
آید و مسای مربوط به ر ایت الزامتات شتغل و ارتقتای حرفتهای را حت نمایتد .صتالحیت
نیروهای قراردادی هیچشاه دیرتر از شش ماه مانده به پایان قرارداد انجا نم شتود و حتداق
یکبار در هر پنج سال خدمت انجتا م شتود .همونتین پتگ از فارغالتحصتیل از آکتادم
نظام و مراکز تحصیالت تکمیل نیز ارایه م شود.
خدمت در مجلگ شورای مل براساس قانون خدمات موم در دفتر متدیریت مجلتگ
مل مصوب هار دسامبر  3333انجا م شود .مکاغ موجود در اداره مجلگ شورای مل
به شرح زیر طبقهبندی شده است
 مکاغ با
 مکاغ اصل
 مکاغ ویژه
 مکاغ پایین
پستهای خال در دفاتر اداری ازطریق آزمون پر م شتود .بترای همته پستتهای ختال
بهجز پستهای پایین یک رقابت بسته برای کارمندان که تما شرایط را داشته باشند برشزار
م شود .درصورت که هیچ یک از کارمندان اداره دولت واجد شرایط موردنیاز نباشتند و یتا
زمان که هیچ برندهای انتخاب نکده باشدج رقابت آزاد برشزار خواهد شد .در این حالتج هتر
شهروندی که واجد شرایط باشد م تواند در آزمون شرکت کند.
اطال یه آزمون برای پستهای خال رؤسای دفاتر باید در روزنامهای با شمارشان حداق
 9333نسخه یا دییر رسانههای شروه یک ماه قب از آزمون منتکر شود.
ظــرفیتهای آمــوزش مدیریت دولتی
آموزش کارمندان دولت توسط شرکتهای آموزش تخصص و مؤسسات آمتوزش تال
انجا م شتود .اخیتراً براستاس بخکتنامه شتماره  990دولتت ارمنستتان متورخ  0آوریت 3333
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آموزشهتتا در آکتتادم متتدیریت دولتت (یتتک ستتازمان دولتت غیرانتفتتا

کتته مستتئول تهیتته

برنامتتههای آموزشتت بتترای استتتخدا دولتتت و آمادهستتازی متتدیران ستتطح بتتا و مستتئو ن
خودشردان محل است)ج سامانده م شود .برنامههای اجراشده توستط ایتن آکتادم شتام
ا ضای هیأت لم مؤسسات آموزش ال دولت و خصوص نیز م شود .روابط ایتن بختش
با ادارات دولت براساس قانون روشهای آموزش کارمندان دولت مبتن بر دستورالعم شماره
 35انجمن استخدا ککوری دولت ارمنستان مورخ  33ژو ن  3333تنظیم م شود.
آموزش کارمنتدان دیولماتیتک براستاس نتتایج شتواه انجتا مت شتود .در ایتن راستتاج
دیولمات باید حداق هر پنج سال آموزش ببیند .درصتورت که دیولمتات مجبتور باشتد بترای
آموزش دیدنج بیش از شش ماه از خدمت دور باشد باید به وزارت امور خارجته تعهتد دهتد
که حداق سه سال در آن سازمان کار کندج در غیر این صورت موظف به جبتران هزینتههای
آموزش ت استتت .آمتتوزش تأییدشتتده دیولمتتات م توانتتد بتته وی در ارتقتتا و دریافتتت رتبتته
دیولماتیک کمک کند .درصورت که هیچ یک از دورههای آموزش دیولماتیک در ککتور
وجود نداشته باشدج افراد برای شذراندن دورههای آموزش در مؤسسات دیولماتیک خارج
تحت موافقتنامههای بینالملل به خارج از ککور فرستاده م شوند.
کارمندان پلیگ ارمنستان در آکادم پلتیگ دولتت ارمنستتان آمتوزش م بیننتد .رویتههای
آموزش برای کارکنان براساس دستورالعم شماره  5502دربتاره قتوانین آموزشت در مراکتز
آموزش پلیگ مورخ  30اوت  3339تعیین م شود .کسان که در آکادم آموزش دادهشتده و
به مأموریت فرستاده شدهاند شواه دریافت کرده و م توانند به بازرس پلیگ و یتا پستتهای
همتراز منصوب شوند .آمتوزش افستران پلتیگ معمتو ً در آکتادم پلتیگج مرکتز آمتوزش و
مؤسسات تخصص خارج برشزار م شتود .ایتن آمتوزش بتا هتدف بهبتود کیفیتت حرفتهای
افسران پلیگج مطالعه دستاوردهای لم و فن ج استفاده از بهترین اقداماتج کسن مهارتهتای
ملت و استتتفاده از آنهتتا در کتتارج اطمینتتان از آمتادش نظتتام و اجتترای وظتتایف ملیتتات و
همونین کسن و ایجاد کیفیتها و ظرفیتهای ضروری ارایه م شود.
افسران پلیگ شروههای اصل و ارشد باید هر پنج سال یکبار آموزشهای حین خدمت

  40مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

ببینند .دورههای آموزش برای افسران با و تازهکار پلیگ زیر نظر دولت ارمنستان نیتز ارایته
م شتود .دورههتای آموزشت براستاس طترح برنامتههای درست ستازمانده م شتردد .بته
کارآموزان برترج شواهینامه ا طا م شود .مرجع انتصابکننده مت توانتد کتارآموزان را کته
نمره قبول کسن نکنندج به ادامه ماموریت در پست قبل مامور نماید .نمره قبول (نمرههتای
ال و خوب) کسن شده در دوره آموزشت در ارتقتا متدنظر قترار مت شیترد .الوهبتراینج
کارآموزی یا دوره مکروط بهطور منظم برای افسران پلیگ برشزار م شود .به منظتور بهبتود
دانش و مهارتهای مل ج یک دوره آموزش  93روزه برای افسران ارشد و تازهکار پلیگ و
افسران که وضعیت خدمت خود را بهدلی فارغالتحصیل از دانکیاه یا مدارس تال تغییتر
دادهاند (پگ از انتصاب)ج ارایه م شردد .مسای آموزش افسران پلیگ براساس دستورالعم
شماره  553درخصوص رویههای ارایهی کارآموزی و آموزش سهماهه برای اختصاص پست
به افسران پلیگ و دستتورالعم شتماره  512درخصتوص رویتههای آمتوزش افستران پلتیگ
(ارتقای کیفیت) مورخ  39ژانویه  3339انجا م شود.
آموزش حرفهای کارکنان امنیت مل در مرکز فن -آموزش امنیت مل وابسته به دولتت
ارمنستان و نیز در مؤسسات تخصص خارج که با آنها موافقتنامتههای بینالمللت منعقتد
شده استج بهخصوص با فدراسیون روسیهج انجا م شود.
مسای مربوط به آموزش مأموران شمرا در دستتورالعم شتماره  3330دولتت ارمنستتان
درخصوص رویههای ارایهی آموزش برای مأموران شمترا متورخ  59دستامبر  3333تکتریح
شده است .شواه اتما دوره مأموران شمراج آموزش آنها را درخصوص اصالحات شترح
شغ و سایر تصمیمات اتخاذ شده توستط متدیران شمترا تعریتف م کنتد .بتا هتدف بهبتود
مهارتهای حرفهای و ظرفیتهای مأموران شمراج یک مرکز آموزش زیر نظر بخش روابتط
بینالمل و توسعه شمرا متعلق به کمیته دولت شمرا فعالیت م کنتد .دورههتای آموزشت
بهطور منظم در این مرکز برشزار م شود .مأموران شمترا در ستطوح پتایین و پیکترو هتر دو
سال یکبار آموزش م بینند .دارندشان پست اصل م توانند داوطلبانته آمتوزش ببیننتد .تبتادل
تجربیاتج سمینارها و دورههای آموزش که از سته روز تتا یتک متاه طتول م ککتدج بتهمنظور
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بهبود دانش و مهارتهای حرفهای مأموران شمرا طراح شده استت .بترای روزهتای غیبتت
نظا جبران وجتود دارد .دورههتای آموزشت توستط کارکنتان شمترا و دییتر متخصصتان
مربوط و نیز کارشناسان از بخش دولت و محاف دانکیاه ارایه م شود.
هنیام که شرح شغ بهدلی شواه یا تصتمیمات متدیریت اصتالح م شتودج آمتوزش
کارکنان مالیات براساس نتایج شواه ها انجا م شود .روابط مربوط بته آمتوزش کارکنتان
مالیات براساس دستورالعم شماره  533درخصتوص رویتههای ارایتهی آمتوزش متورخ 93
ژانویه  3333تنظیم م شود .تأمین مال آموزش نیز براساس همان دستورالعم انجا م شود.
مدیریت اجرای مالیات برنامه آموزش ج زمانبندیج مدرسین و همونین فهرستت شروههتای
مستلز آموزش را با توجه به شرح شغل و رویهها تصوین م کند .فهرست کارکنان نیازمند
آموزش نیز توسط مدیریت اجرای تأیید م شود .در پایان جلسه آموزشج کارکنتان نمترهی
مثبت (رضایتبخش) یا منف (ناموفق) دریافتت م کننتد .درصتورت اختذ نمتره مثبتتج بته
کارمند شواه مناسن داده م شود کته بهمنزلته تأییتد در کمیستیون رقابتت و تأییتد استت.
کارکنان که رد م شوند طبق قانون باید تنزل مقتا یافتته یتا برکنتار شتوند .در پایتان جلسته
آموزش ج کارکنان موظف به ارسال شزارش مطابق با رویههای شرح داده شده هستند.
نظــامنامههای رفتـــاری برای مقامات دولتی
اولین سند مرتبط با این موضو ج نظا نامه رفتتار وکتال در ارمنستتان استت کته در جلسته
کانون وکالی ارامنه در  53دسامبر  5333تدوین شد و زمینته طراحت استناد دییتر را فتراهم
کرد .بااینوجودج اسناد کم در این موضو وجود دارد و اسناد مصوب بتهطور کامت اجترا
نکده است .این نظا نامهها در حال حاضر در دفتر دادستان ج نظا قضتای و ستایر دستتیاهها
وجود دارد.
قوا د اخالق برای کارمندان دولت در قانون اخالق کارمندان دولت تکریح شده کته از
دستورالعم شماره  59مورخ  95مه  3333مجمع استخدا ککوری شرفتته شتده استت .ایتن
قوانین هنجارهای را برای تنظیم رفتار و روابط متقاب کارمندان دولت براساس اصول اساس
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تنظیم کرده است .براستاس استتانداردهای اخالقت ج رفتتار کارمنتدان دولتت بایتد منصتفانهج
ب طرفانهج محتاطانه و نمونته باشتد و بتهدلی تتأثیر رفتتار کارمنتدان بتر افکتار متوم نظتا
استخدا ککوری بر پایه ب طرف ج خیرخواه و اثربخک است یعنت کارمنتدان بایتد از هتر
نو حمایتشرای در انجا وظایف خودداری کننتدج از شخصت کتردن نظتا اداری پرهیتز
نمایندج از دادن و دههای پوچ خودداری کنندج از ارزش و اهمیت آزادی بیان آشاه باشتند و
پیامدهای منف و دههای داده شده را ارزیاب کنند .نقض استتانداردهای اخالقت بته تحمت
مسئولیت انضباط منجر م شردد.
استتتانداردهای رفتتتار بتترای دیولماتهتتا براستتاس قتتانون ختتدمات دیولماتیتتک (مستتئولیت
دیولماتیک در ماده 29ج محدودیت خدمات دیولماتیک در ماده  )22و همونین دستتورالعم
شماره  133مورخ  33مه  3333مربوط به قوانین اخالق دیولماتها تعیین م شود .این قتوانین
بتتهمنظور استتتقرار استتتانداردهای اختتالق دیولماتیتتک در انجتتا وظتتایف رستتم منطبتتق بتتا
هنجارهای تجویزشده توسط قانون خدمات دیولماتیکج قوانین انضباط داخل وزارت امور
خارجه و استانداردهای پروتک های بینالملل است که نقض آنها مکتمول اقتدا انضتباط
است .دامنه و ظرفیت کاربرد این استانداردها در سند مکخ

شده است مسئولیت دیولمتات

نسبت به دولت و نهادهای ارایهی خدمات دیولماتیکج رفتار دیولمات در رابطه با شهروندانج
دولتهای خارج و شهروندان آن و همونین وظایف رسم و منافع خصوص دیولمات.
نقض قوانین اخالق توسط دیولمات مسئولیت انضتباط دارد کته قتانون بتر ایتن مطلتن
صحه شذاشته است .قانون فوق شام تعهدات دیولماتیک در مقاب مقامات دولت و مقامتات
ارایهدهنده خدمات دیولماتیکج رفتار دیولماتها در ککورهای ختارج در روابتط آنهتا بتا
شهروندان محل و خارج و روابط بین وظایف رسم و منافع خصوص دیولمات است.
الوهبراینج شفتن است تما ا مال قانون که روابط مربوط بته ختدمات دیولماتیتک را
ارایه م کند توسط کنوانسیونهای شناختهشده «روابط دیولماتیک» و «روابط کنسول » تنظیم
شده و دیولمات باید این استانداردهای بینالملل را ر ایت نماید.
قوا د رفتاری مقامات شاغ در پلیگ و امنیتت ملت براستاس قتوانین ارمنستتان و همونتین
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نظا نامههای مربوط به نیروهای نظام و لوایح قانون ج ماننتد قتانون پلتیگ و قتانون ختدمات در
پلیگ مورخ  9ژو یه  3333و قانون خدمت در امنیت مل تنظیم شده است.
طبق قانون اروپای اخالق در پلیگ مصتوب کمیتته وزارتت کمیستیون اروپتا متورخ 35
سوتامبر 3335ج پلیگ ارمنستان دستورالعم شماره  A5113درخصوص قوا د اخالق افسران
پلیگ را در  53دسامبر  3339ابالغ کرد .این قتوانین بترای افستران پلتیگ در انجتا وظتایف
رستتم الزام ت استتت و شتتهروندان را درمتتورد نحتتوه رفتتتار افستتران پلتتیگ آشتتاه م ستتازد.
بهطورکل ج این قوانین افسران پلیگ را بته ر ایتت حقتوق بکتر و آزادیهتا ملتز م کنتد و
خویکتتتنداریج حستتن نیتتتج احتتترا بتته شتتهروندان و همونتتین جلتتوشیری از ایجتتاد روابتتط
شخص ج مال و کسنوکار را که م تواند منجر به فساد و در نهایت نقتض وظتایف رستم
شودج نکان م دهد .در ضمن ارتکاب این تخلفات مسئولیت قانون به همراه دارد.
قوا د رفتاری و مقررات انضباط مربوط به مقامات شمرک براستاس سیستتم مستئولیت
انضباط و سازوکارهای ارتقا طبق قانون خدمات شمرک انجا م شود.
هنجارهای رفتاری یا مقررات انضتباط ا متال شتده درمتورد مقامتات مالیتات براستاس
دستتتورالعم شتتماره  5132دولتتت ارمنستتتان متتورخ  53اکتبتتر  3333ا متتال م شتتود کتته
استانداردهای مبتن بر اصول اخالق موم حاکم بر رفتار مقامات مالیتات و روابتط متقابت
حاکم بر اقدامات اداره مالیات و مقررات قانون خدمات مالیات را نکان م دهد.
مقامات مالیات باید به نمادهای رسم (پر مج نکانج سرود) و زبان مل احترا بیذارندج
الزامات قانون اساس ج قوانین و لوایح قانون را ر ایت نمایندج از مخالفتت لنت بتا سیاستت
رسم ا ال شده توسط نهادها و مقامات دولت اجتناب نمایند و از انجا ا مال که ممکتن
است فعالیتهای مجمو ه را به خطر اندازد و با تث آبروبتری و یتا کتاهش ا تبتار آن شتود
خودداری کنند .آنها باید هنجارهای مبتن بر دالت و احترا به دییران صرفنظر از ملیتج
نژادج جنگج زبانج مذهنج قاید سیاس ج اص و نصن اجتما ج پست رسم ج شأن مادی را
ر ایت نموده و منصفج ب طرفج بااحتیاط و در تما شرایط خونسرد باشند .مسئول مالیتات
باید تابع قوانین و مقررات بودهج منتافع متوم و دولتت را متافوق منتافع خصوصت قلمتداد
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نمایدج در کار خود فداکار و باانییزه باشدج با رفتار خود به تلق مثبت مرد دربتاره ختدمات
مالیات با توجه به ویژش های ذکر شده مافوق کمک نماید و همونین از هتر نتو حمایتتج
درخواستج پکتیبان و مکاوره که م تواند به نقض مفاد قتانون مالیتات منجتر شتود اجتنتاب
کندج برای رسیدن به اهداف مادی از قوا د اخالق استفاده نکندج از هرشونه مل که با ث
وابستی وی به افراد دییر شودج اجتناب نمایدج از ارزش و اهمیت شفتار ختود آشتاه باشتدج
پیامدهای منف و دههای داده شده را ارزیاب کندج از حقتوق بکتر و حقتوق متدن و منتافع
قانون در حیطه اختیاراتش و به شیوه مقرر در قانون به طریق منصفانه حمایت کندج تقاضاها
و اد اهای مالیاتدهنتدشان (شتهروندان) را بوتذیرد و همونتین اطال تاتج دستتورالعم ها و
بیانیههای ز را در اختیار افراد قرار دهد.
سازوکارهای اجرای قوانین خدمات دولتت و مستئولیت انضتباط و سیستتمهای ارتقتاج در
قوانین مربوط به استخدا ککوریج خدمت دیولماتیکج ختدمت در پلتیگج ختدمت در امنیتت
مل ج خدمت در اداره مالیاتج خدمات شمرک و خدمات کنسول تصریح شده است.
تعــارض منـــافع
قانون استخدا ککوری دریافتت هدیتهج پتول یتا ختدمات از افتراد دییتر در قبتال انجتا
وظایف و مسئولیت رسم جز در موارد استثنای را ممنو کرده است .الوهبراینج بهموجن
این قانون کارمندان دولت باید اظهاریهای بر درآمد خود ارایه کنند .د تأییتد ایتن اظهاریته
م تواند با ث اخراج کارمند شود.
مقررات مربوط به هدیه دادن به مقامات براساس دستورالعم شماره  20دولتت ارمنستتان
با نوان دریافت هدیه بهموجن خدمات دولت مورخ  51فوریه  5339است که براستاس آن
ارزش هدیهای که توسط مقامات دولت بهموجن ارایهی خدمت یا داشتن موقعیت در دولت
دریافت م شودج نباید بیش از پنج برابر متوسط حقوق رسم وی باشتد .نترخ متوستط بتازار
تعیینکننده ارزش هدیه است.
بتتهموجن متتاده  511/5قتتانون تخلفتتات اداری ارمنستتتانج مقامتتات دولت ت کتته هتتدایای
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شرانقیمت در قبال خدمات خود دریافت کنند براساس قتانونج بته مجتازات معتادل حتداق
حقوق و دستمزد خود به همراه مصادره هدیه و درصورت فقتدان هدیته بته جریمتهای هتار
برابر ارزش آن محکو م شوند.
طبق بند جج پاراشراف  5ماده  22قانون خدمات دیولماتیکج یک دیولمات حتق دریافتت
هدیهج پول یا خدمات از افراد دییر در قبال وظایف و مسئولیت رسم خود را ندارد میر در
مواردی که قانون تعیین کند .مسای مربوط به دریافت هدیه براساس دستورالعم شتماره 20
مورخ  51فوریه  5339دولت ارمنستان تعیین م شود .الوهبراینج بهموجن این دستورالعم ج
امتنا از واشذاری هدیه به دولت مستوجن مسئولیت حقوق است .در این قانون دیولمات از
کار کردن با بستیان نسب یا ستبب نزدیتک (والتدینج همسترج دختتر /پسترج بترادرج ختواهرج
والدین همسرج پسر /دخترج برادر و خواهر وی) درصورت که کار آنها زیر نظتر مستتقیم وی
باشدج منع شده است.
بهموجن بند 1ج پاراشراف 5ج متاده  93قتانون ختدمت در پلتیگج یتک افستر پلتیگ حتق
دریافت هدیهج پول و یا خدمات از افراد دییرج میتر درصتورت تأییتد قتانون را نتدارد .ایتن
ممنو یت شام خدمات م شود که افسران پلیگ براساس قرارداد مربوطه هموتون امنیتت و
یا حفاظت از مح انجا م دهند .با توجه به قسمت 5ج ماده  21همان قتانون دریافتت هدیتهج
پول و یا خدمات از افراد دییر منجتر بته اختراج از ختدمت پلیست مت شتود .درصتورت که
ارزش هدیه بیش از پنج برابر حداق حقوق و دستمزد ( 1333درا  )5باشدج افسر پلیگ نهتنها
اخراج م شود بلکه مکمول مسئولیت کیفری طبق مقررات مربوط در ماده  955قتانونج جتزا
م شردد که مجازات از  933تا  133برابر حداق حقوق و دستمزد یا حداکثر پنج سال زندان
به الوه منع از داشتن هر نو شغ یا فعالیت در برخ مکاغ خاص برای حداق یتک دوره
سهساله م شردد .قانونج مجازات سختشیرانهای برای کسان کته بته رشتوهخواری بتزر،
محکو م شوند در نظر شرفته است ( 1تا  53سال زندان با مصادره یا بدون مصادره اموال).
 - 1واحد پول کشور ارمنستان
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بهموجن بند 1ج قسمت  5ماده  29قانون خدمت در امنیت مل ج مقامات امنیتت ملت حتق
دریافت هدیهج پول و یا خدمات از افراد دییر در قبال انجا وظایف رستم ختود را ندارنتد
میر در مواردی که در قانون مستثن شده است.
قانون خدمات شمرک (بند 1ج بخش 5ج ماده  )31نیز پذیرش هدیهج پول و یا ختدمات از
افراد دییر در قبال انجا وظایف رسم بهجز موارد مقرر در قانون را منع کترده استت .طبتق
پاراشراف 5-2ج بند  5همان مادهج مقامات شمرک حق داشتتن هتیچ پستت دولتت دییتر یتا
انجا هر کاری که ازطریق آن حقوق دریافت کنندج همونتین ورود بته کستنوکار تجتاری
غیتتر از مکتتاغ

لمت ج آموزشت و هنتتریج نماینتتدش شتتخ

ستتو درمجمو ته شمتتراج

سوءاستفاده از اموال دولت و اطال ات رسم برای کسن منافع متادیج متال و اطال تات از
کانالهای رسم را ندارند .درصتورت نقتض مفتاد متاده  31قتانون ختدمات شمرکت ج فترد
متخلف مسئولیت کیفری خواهد داشت.
پاراشراف  1بند  9ماده  59قتانون ختدمت در اداره مالیتاتج مقامتات مالیتات را از دریافتت
هدیهج پول و یا خدمات از افراد دییر در ازای انجا وظایف خود منع کرده است میر متواردی
که در قانون تعیین شده است .این قانون همونین مقامات مالیات را از مکارکت در کستنوکار
و داشتن پست دولت و یا انجتا هرشونته کتاری کته بته ازای آن حقتوق دریافتت کنتد غیتر از
مکاغ پژوهک ج آموزش و هنری منع کرده است .الوهبتراینج پتذیرش هدیته یتا ختدمات از
افراد دییر طبق ماده  955قانون جزا (دریافت رشوه) منجر به مسئولیت کیفری م شردد.
یک مؤسسه ا ال دارای در ارمنستان فعالیت دارد که دارای طیف زیادی از مقامتات را
بررس م کند و انتظار م رود در دو سال آت ج درآمد همه مقامتات دولتت را موردبررست
قرار دهد .افرادی که درآمد خود را مطابق ماده  3قانون اظهار اموال و درآمد کارکنان دولت
باید ارایه کنند شام این افراد هستند کسان که در پستتهای ختدمات سیاست ج پژوهکت ج
ال و اصل قرار دارندج رییگ بانک مرکزیج نمایندشانج ا ضتای هیتأت متدیرهج ریتیگ و
ا ضای دادشاه قانون اساس ج قضات و دادستتانها و نیتز معاونتان آنهتاج رؤستای بخشهتای
اداری و دییران .تخلف از رویههای ا ال درآمد منجتر بته مستئولیت اداری (متاده  0همتان
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قانون) در قالن مجازات کام م شردد.
روشهای اجــرای فعالیتهای مــربوط به مبــارزه با فــساد
تدابیر سختشیرانهتری برای کارکنان دولت ا مال م شود کته شتام طیتف وستیع از
محدودیتها است .الوهبراینج قانون تخلفات اداری و قانون جزا رویکرد متفتاوت را پتیش
رو قرار دادهاند .مثالً برای جر اداری یکسانج در قانون برای مقامات نستبت بته افتراد تادی
مجازات سختشیرانهای در نظر شرفته شدهج درحال که برخ بندهای قانون جزا نکتان مت -
دهد این اقدا م تواند برای مو مرد پرمخاطره باشد.
آزمونهای داخل برای کارمندان دولت براساس رویههای دستورالعم شماره  532انجمن
استخدا ککوری درخصوص روشهای مصوب ارایهی آزمونهتای داخلت متورخ  33نتوامبر
 3333برشزار م شردد .این دستورالعم ج بتهطور ختاص مفهتو ج فعالیتهتاج روشهتا و متوارد
متتوردنظر در امتحتتانج موضتتو ات متتورد ستتؤالج وضتتعیت حقتتوق شتترکتکنندشانج روش
مکارکت و موضو ات دییر را تعیین م کند .د انجا موجه وظایف و یا ملکرد نادرستتج
فراتر رفتن از اختیارات و همونین نقض قوانین داخل در این زمینه منجر به مجتازات انضتباط
م شردد .بااینحالج قب از مجازاتج از کارمند مربوطه توضیح کتب خواسته م شود .مجازات
با ر ایت رویههای فوق و تنها پگ از آزمون درست آنها انجا م شود.
مسای مربوط به آزمونهای داخل پلیگ و امنیت مل براساس قوانین مربوطه در ایتن دو
نهاد تعیین م شود .بهموجن ماده ( )53قانون خدمت در پلیگج افسر پلیس که قصد تبری از
یک اتها ب اساس یا سوءظن یا مجازات انضباط ا مال شتده درمتورد ختودش را داردج از
حق درخواست بررس برخوردار استت .بتااینوجودج تمتا پرونتدههای مربتوط بته مقامتات
پلیگج بهجز دارندشان مکاغ و مناصن پایینج در بررس داخل مورد بررس قرار م شیترد
و تنها پگازآنج تدابیر انضباط مناسن ا مال خواهد شتد .اشتر د یت کتاف وجتود داشتته
باشد که ماندن آن افسر در پست فعل ممکن است مانع فرایند ارزیاب شودج اختیتارات افستر
ممکن است به حالت تعلیق درآید اما موضو مال باید جبران شود .ارزیاب هتای مربتوط بته
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فساد در پلیگ توسط بخش امنیت داخل -بخش تخصص که صرفاً برای این منظور تأسیگ
شده است -انجا م شود .روشهای ارزیاب بایتد ازنظتر قتانون تأییدشتده باشتد .ازایتنروج
دولت ارمنستان در برنامه ملیات ستال  3332تصتوین قتوانین انضتباط پلتیگ را پیشبینت
کرده که فساد مرتبط با مسای و روشهای ارزیاب در آن لحتا شتده استت .درصتورت که
ارزیاب ثابت کند اقدا فسادآمیزج یک جر کیفری استج بهمنظور ارزیاب بیکترج پرونده بته
اداره دادستان منتق خواهد شد .اشر وضتعیت فستاد دارای ماهیتت انضتباط باشتدج ریتیگ
پلیگ باید اقدامات جبران مناسب را اتخاذ نماید که در میتان آنهتا ممکتن استت اختراج از
خدمت نیز باشد.
یک کمیسیون ارزیاب خاص زیر نظر اداره مالیات با توجه بته مفتاد دستتورالعم شتماره
 5130درخصوص مقررات مربوط به انتخاب و شزینش نامزدها و کارکنان کمیستیون متورخ
 95اکتبر  3333و توسط مجمو ه حاکم بتر اداره مالیتات تکتکی شتده استت .براستاس ایتن
قانونج اداره مالیات کمیستیون را از نامزدهتای پیکتنهادی توستط کارکنتان دستتیاه مرکتزی
تککی م دهد .کمیسیون ارزیاب اداره مالیات مسئول نظارت بر قوا د رفتار افسران مالیات ج
ارایهی ارزیاب های مربوطه و شزارش به مدیریت مجمو ه برای انجا اقدامات بیکتر است.
وظایف کمیسیون ارزیاب

بارتاند از بهبود اجرای اصول خدمات مالیتات ج جلتوشیری

از تخلفات احتمال توسط مقامات مالیات و افکای آنهتاج کنتترل ملکترد مقامتات مالیتات ج
اطمینان از شفافیت ح اختالفات درخصوص جرایمج اتهاماتج ستوءظن موجّته یتا غیرموجّته
که در حق مقامات مالیات ا مال شده و حفظ حقتوق مقامتات مالیتات  .کمیستیونج ارزیتاب
خود را ازطریق دریافت اطال ات موردنیاز از بخشهای ساختاری اداره مالیات و افرادی کته
با آن مرتبط هستندج انجا م دهد.
اداره شمرا رویه ارزیاب منحصر به فردی را مستقر کرده که ملکرد افراد را بدون توجه
به شخصیت آنها موردبررس قرار م دهد .ایتن رویته از دستتورالعم شتماره  3521متورخ 53
دسامبر  3333شرفته شده است .ارزیاب معمو ً به درخواست کارمند شمرا یا شتزارش ارایته
شده توسط مدیر وی انجا م شود .بااینحالج تصمیم نهای توسط سرپرست مدیریت شمرا
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انجا م شود .ارزیاب براساس شزارش مردم یا اد ای ستازمانها یتا اشتخاص حقیقت انجتا
م شود اما مجازات توسط مدیریت شمرا صورت م شیرد.
اشر ارزیاب درمورد مدیران شمرا باشدج این کار باید با توجه به ماهیت موضو توسط
کارمند بخش نظارت مربوطه یا یک شروه کاری بتا تصتمیم ریتیگ کمیستیون انجتا شتود.
مأموران خاط شمترا ایتن حتق را دارنتد کته از اتهتا ختود اطتال پیتدا کننتد تتا بتواننتد
درخصوص رفتارشان مدارا ارایه نموده و با یک وکی مکورت کنند .آنها بایتد بالفاصتله
پگ از تمتاس افستر یتا شتروه کتاری ارزیاب کننتدهج ختود را بته کمیستیون معرفت کترده و
توضیحات خود را ارایه کنند.
شروه ارزیاب کننده سؤا ت از مقامات ارزیاب شونده م پرستد و در طت ارزیتاب از افتراد
مرتبط توضیح م خواهد .این شروه همونین استنادج منتابع و مطالتن دییتر را مطالعته م کنتدج
درصورت نیاز از آنها کو برداری نموده و پیکنهاد مناسب به کمیسیون ارایه م کنتد .پیکتنهاد
در جلسه کمیسیون مورد بحث قرارشرفته و در نهایت شزارش به نهاد مدیریت ارایه م شود.
نهاد مدیریت براساس شزارش نهای تصمیم مت شیترد .دوره ارزیتاب  13روز استت امتا
درصورت درخواست کمیسیون و تأیید توسط نهاد مدیریت تتا  93روز قابت تمدیتد استت.
تمدید زمان انجا م شود که نیاز به تحقیقات بیکتر باشد .تصمیمات مدیریت که مبتنت بتر
نظرات کمیسیون است ازطریق دادشاه قاب تجدیدنظرخواه است.
به مقامات شمرا تنها اختیار کاف بترای ارزیتاب مستای مربتوط بته قا تاق یتا واردات
غیرقانون داده شده و فستادج موضتو تحقیقتات آنهتا نیستت؛ بنتابراینج درصتورت کته در
بررس هاج به تخلفات دارای ماهیت کیفری برخورد نمایند موظفاندج مقامات مجتری قتانون
را از آن مطلع نمایند.
قانون خدمات مالیات مکم مفاد قانون خدمات شمرک است.
تعــهد به گزارش موارد سوءرفـــتار /تخلف از وظایف /فــــساد
د افکای اطال ات مربوط به جرایم (جرایم برنامهریزی شده یا جترایم ختاص) منجتر بته
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مسئولیت قانون نهتنها برای مقامات بلکه برای افرادی م شود که دارای پست سازمان هستتند.
اینشونه جرایم در ماده  991قانون جزا مورخ اول اوت  3339ذکر شده است .طبتق ایتن متادهج
درصورت د افکای این تخلفات کارمندان دولت و افراد مجر  51سال یا بیکترج بهجز همسر
و بستیان نزدیک مجر ج مجازات در حدود  933تا  133برابر حداق حقوق و دستمزد یا بین 5
تا  9ماه یا دو سال زندان دریافت خواهند کرد.
درصورت که جر ارتکاب ج ارتکاء باشدج نانوه اقدامات کامالً غیرقانون به نفع رشتوه
دهنده یا رشوه شیرنده انجا شده باشد یا زمان که رشوه با توس به زور و با رضایت شروه
از افراد و بیش از یکبار شرفته شده باشد یا توسط یک شروه ستازمانیافته و یتا قاضت و بته
مقدار نسبتاً زیاد شرفته شده باشتد و هنیام کته ایتن افتراد از ایتن جتر آشتاه بتوده و آن را
شزارش نکردهاندج همی مسئولیت کیفری دارند .سایر پروندههای مربوط بته تد شتزارش
رشوهشیری تابع مسئولیت کیفری نیست.
درمورد مقاماتج این خطا بهمنزله سه انیاری رسم یا سوءاستفاده از وظایف رسم محسوب
م شود .د افکای اطال ات درمورد فستاد مستتوجن مجتازات حتداکثر دو ستال حتبگ استتج
درحال که درمورد جرایم رسم این مقدار به شش سال و بیکتر افزایش م یابد.
همانطور که از موارد فوق مکخ

م شترددج ختدمات دولتت در ارمنستتان در مراحت

اولیه قرار داشته و نیاز به زمان و اقدامات بیکتری برای سالمت دارد .به این منظتورج اقتدامات
زیرنظر کمیسیون اصالح نظا مدیریت دولت و برخت برنامتههای بینالمللت ج بترای ارتقتای
سالمت اداری در حال انجا است .به نوان مثالج آکادم متدیریت دولتت در حتال حاضتر
پیشنویگ قانون ختدمات شتهری را تهیته کترده استت و بتا حمایتت بانتک جهتان ج برنامته
نوسازی بخش دولت ارمنستان در حال انجتا استت؛ همونتین بتا حمایتت دپارتمتان توستعه
بینالملل ( 5)DFIDبرنامته اصتالحات بختش دولتت بترای شناستای ستازوکارهای ارایتهی
خدمات دولت و دسترست بیکتتر بته بختش اجتمتا

و ستایر موضتو ات مربوطته در حتال

اجراست.
1- The Department for International Development
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تدارکــــات دولتـــی ،مجــوزها ،یارانـــهها و دیگر امتــیازات دولتی
امور مربوط به تدارکات براساس قانون تدارکات مصوب مجلتگ شتورای ملت در ستال
 3333و نیز مقررات مصوب وزارت امور اقتصادی و دارای انجا م شود .این قانونج روابط
مربوط به تامین کا ج کار و خدمات برای نیازهتای دولتت و اجتمتا

را تنظتیم و حقتوق و

تعهدات طرفین را تعریف م کند .مکتریانج سازمانهای دولت و خودشردان محلت هستتند.
ار وب نهادی نظا تدارکات نیز راهاندازی شده که براساس آن به وزارت امور اقتصتادی
و دارای اجازه داده شده قوانین دولتت تتدارکات و همتاهنی بتین دستتیاههای اجرایت را
انجا دهد و سازمان تدارکات دولت که سازمان غیرانتفا

است مسئول تدارکات مرکزی

محسوب م شود .هماکنونج دولتت در حتال تصتوین دستتورالعمل دربتاره رویتههای تهیته
یارانهها و کمکهای دولت به اشخاص حقوق است.
تأمین کا برای نیازهای دولتت و اجتمتا

ازطریتق مناقصته رقتابت متمرکتز و محلت ج

درخواست فهرستبها و روشهای تأمین انحصاری انجتا م شتود .دو نتو مناقصته رقتابت
وجود دارد باز و بسته .مناقصه رقابت باز توسط آژانگ تدارکات دولت انجا م شود .برای
نیازهای دفا

و امنیت مل ج تدارکات ازطریق مناقصه رقتابت بستته توستط مقامتات محلت

دولت انجا م شود .برای نیازهای موم ج مناقصته رقتابت بتاز متمرکتز توستط نهتاد مجتاز
موم یا اشخاص حقوق انجا م شود.
برای نیازهای دولت ج آژانگج مناقصههای باز و منظم انجا م دهد .در مناقصه بازج فرض
بر این است که اقال نیازمنتد تتامین در فهرستت اقتال و ختدمات وزارت امتور اقتصتادی و
دارای وجود ندارد .اشر اقال در فهرست باشد مقامات دولت ِ مجازج باید مکخصات فنت آن
را تأیید کنند .ظرف دو روز کاری پگ از تأیید انجا مناقصه بازج دستیاه مربوطه درخواست
تدارا را به آژانگ ارسال م کند .پگ از دریافتت درخواستت تتدارکاتج ریتیگ آژانتگ
کمیتهای متکتک از حتداق پتنج و حتداکثر هکتت ضتو تکتکی م دهتد .ا ضتای کمیتته
بارتاند از
 نماینده آژانگ و تعداد مساوی از نمایندشان هر دستیاه درمورد تتدارکات مربتوط بته
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سه دستیاه یا کمترج
 نماینده آژانگ و یک نماینده از دستیاههای دولت که حجم کا هاج کار و یا خدمات
ارایه شده برای آنها زیاد است درمورد تدارکات هار دستیاه یا بیکتر.
بر این اساسج یک دبیر نیز منصوب م شود .افراد معرف شده توسط آژانتگ یتا دستتیاه
دولت نیز م توانند در فعالیتهای کمیته با رأی مکورت خود شرکت کنند .جلستات کمیتته
طبق اص رهبری مکترا انجا م شود .بهجز مواردی که در قانون ذکر شتدهج حتد نصتاب
ز برای تککی جلسات کمیتهج حضور سه هار ا ضتا استت و تصتمیمات بتا نظتر موافتق
اکثریت تصوین م شود .هر ضتو کمیتته یتک رأی دارد .درصتورت تستاوی در آراج رأی
رییگ کمیته و درصورت غیبت ویج رأی رییگ جلسه تعیینکننتده استت .جلستات کمیتتهج
ضبط و به تأیید کمیته م رسد .ضبط این جلستات بته منظتور مستندستازی استناد و متدارا
انجا م شود .تاریخج زمان و مح جلسته بعتدی درصتورت جلسته مکتخ

م شتود .همته

ا ضای کمیته که در جلسه حضور دارند باید تصمیمات کمیته و ضبط جلسه را امضا کنند.
درصورت که نکست کمیته یا جلسات ویژه به حدنصاب نرسدج دبیتر بهستر ت و بتهطور
کتب آن را به اطال رییگ آژانگ م رساند .رییگ آژانگ باید
 کمتر از پنج روز کاری اما بهطور موقت فرایند تدارا را تعطی کند.
 به دستیاه دولت مربوطه د حضور نماینتده آنهتا را اطتال دهتد یتا پیکتنهاد تعیتین
شخ

دییری را بدهد.

 تاریخج زمان و مح جلسه بعدی را تعیین کند.
 درصورت به حدنصاب نرسیدن جلسه بعد از دوره تعطیلت ج بته اطتال ا ضتای کمیتته
دستیاه دولت ذیربط برساند.
 برای سایر فعالیتهاج ا ضای جدید از کارکنان سازمان منصوب م شوند.
جلسات کمیته ویژه توسط دبیر بنا به درخواست مکتوب یکسو ا ضای کمیته بتا زمتان و
دستور کار مکخ

شده توسط آنها برشزار م شود .آژانگ حداق  20سا ت قب از جلستهج

ا ضای کمیته را بهطور مکتوب از دستور کارج زمان و مکان جلسه ویژه آشاه م سازد.
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دبیر جلسه ضو کمیته نبوده و نماینده آژانگ است .وی مسئول مستای داخلت کمیتته و
ثبت مناقصهها است .پیشنویگ پروندهها توسط وی بته کمیتتهی تصتوین ارستال مت شتود.
همونین سند روش تدارکات را آماده و بهمنظور تصوین بته ریتیگج تستلیم م کنتد .دییتر
وظایف وی بارتند از به نمایندش از آژانگج ظرف یک روز کتاری پتگ از درخواستتج
نسخهای از جلسته را بته ا ضتای کمیتته و مناقصتهشتزاران ارایته کنتدج اطال تات مربتوط بته
فعالیتهای کمیته را ثبت و تما اسناد تدارکات را نیهداری کند.
درصورت که کمیته شرایط قانون تدارکات را ر ایت نکندج دبیر بالفاصله بهطور مکتوب
به رییگ هیأتمدیره و رییگ آژانگ اطال م دهد .پگ از دریافت تذکرج رییگ آژانگ
الف) درباره پایان فعالیتهای کمیته ظرف حداکثر پنج روز کاری تصمیم م شیرد.
ب) بخش خدمات حقوق آژانگ را مکلف به ارایتهی نظتر درخصتوص شتزارش دادن
قب از مهلت پایان موقت م کند و م تواند مطالن بیکتری از دبیر درخواستت کنتد .پتگ از
دریافت نظر کتب بخش خدمات حقوق ج درصورت کته اخطتار موضتو یت نداشتته باشتدج
کمیته فعالیتهایش را شرو خواهد کرد یا براستاس نظتر ابتراز شتده تصتمیمات را اصتالح
خواهد نمود.
درصورت نقض رویهج ا ال آن موضو

حا ز اهمیت است .اشر قبت از مهلتت خاتمته

موقت دستور جدیدی از رییگ آژانگ صادر نکتده باشتد کمیتته بتهطور خودکتار م توانتد
فعالیتها را شرو کند .روز کاری شرو فعالیت کمیتهج آژانگج نستخهای از درخواستتهاج
نظرهتتا و دستتتورها را تأییتتد م کنتتد .درصتتورت که هتتیچ حکمت صتتادر نکتتودج نستتخهای از
درخواستها و نظرها به نهاد مجاز ارسال م شود .هرکتدا از ا ضتای کمیتته و یتا مستئو ن
آژانگ که موفق به اجرای وظایف خود نکوند و هر مقا دولت بهغیراز ا ضای کمیتته بترای
تحت تأثیر قرار دادن اقدامات کمیته تالش کنند  -همانطور که در قوانین ارمنستتان تکتریح
شده -باید پاسخشو باشند.
در اولین جلسه کمیته که در روزج زمتان و مکتان تعیتین شتده در حکتم برشتزار م شتود
ا ضای کمیتهج مکخ

شده و در خالل آن
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الف) دستور کار اولین جلسه کمیته تصوین م شود.
ب) کمیته یک رییگ انتخاب م کند.
ج) آشه ها تأیید م شود.
د) د وت به مناقصه تأیید م شود.
و) روزج زمان و مکان جلسه بعدی تصوین م شود.
در جلسه اول دبیرج آشه ها و د وت به مناقصه را به رییگ سازمان م دهد.
ط سه روز کاری پگ از انتکار مناقصه باز در روزنامه رسم ج دستیاه مربوطته آن را در
یک روزنامه با شمارشان حداق  9333نسخه و یا در دییر رسانههای موم منتکر م کنتد.
دریافت د وتنامه شرکت در مناقصهج منوط به ارایهی شواه بانک است که پرداخت مبلغ
موردنیاز در آن تأیید شده باشد .آژانگ ظرف دو روز کاری پتگ از دریافتت ایتن شتواه ج
د وتنامهای بهمنظور شرکت در مناقصه را ارسال م کند.
قب ت از بتتاز کتتردن پاکتتت پیکتتنهادج مقامتتات آژانتتگ حتتق افکتتای هیچشونتته اطال تتات
شرکتکنندشان در مناقصه را ندارند .د د وت به مناقصه به معنای رد پیکنهاد آن شرکت
نیست .در این حالج م توان از آژانگ درخواست ارایهی توضیحات مربوط به نحوه د توت
نمود .زمان که دبیر توضیحات را ارایه کرد آژانگ توضیحات را ظرف پنج روز کاری پتگ
از ثبت نامهی درخواستج ارزیاب م کند.
با رضایت دستیاه مربوطهج کمیته م تواند موضتو د توت بته مناقصته را اصتالح کنتد.
بهمحض دریافت این تصمیم از سوی دبیرج آژانگ تصمیم را در روزنامه رستم منتکتر و آن
را به اطال تما شرکتکنندشان م رساند .مقامات آژانگ یا ا ضای کمیته کته توضتیحات
خارج از رویه مکخ

شده ارایه کنندج طبق قانون مسئولیت خواهند داشت.

آژانگ پاکتهای پیکنهادی را قبت از مهلتت تعیتین شتده در د وتنامته تأییتد و دریافتت
م کند .دبیرج پیکنهادها را با توجه بته روشهتای مکتخ

شتده توستط دستتیاه مناقصتهشتزار

دریافت و ثبت م کند .پیکنهاددهندشان حق ارایهی بیش از یک پیکنهاد را ندارند .پاکتهتای
پیکنهاد طبق ضربا ج موجود در د وتنامه در یک جلسهی ویژه باز م شتوند؛ حدنصتاب
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ز برای برشزاری این جلسه مکارکت حداق سه ضو است .در این جلسه
 افتتاح جلسه با رییگ هیأت مدیره و درصورت غیبت ویج رییگ انتخاب توسط ا ضا است.
 دبیر درمورد پروندههای ثبت شده و همونین سایر مستندات مرتبط و پیکنهادهای ارایه
شده اطال رسان م کند.
 پگ از اینکه رییگج لیست ثبتنا ها را دریافتت م کنتدج کمیتتهج شترو بته ارزیتاب
پیکنهادها نموده و موارد زیر را تأیید م کند
 پیکنهادهای دریافت با مقررات منطبق باشد و پاکتتهتا بتهجز پاکتت نامتههایدارای استعال قیمت باز شوند.
 اسناد و مدارا موردنیاز و قیمت پیکنهادی در پاکت موجود باشند. اسناد و مداراج واجد شرایط بودن و صالحیت پیکنهاددهنده را تأیید کنند. پاکتهای قیمت منطبق با الزامات تنظیم شده در د وتنامه باشند. کمیته تصمیمات را با رأی ساده اکثریت ا ضای شرکت کننده در جلسه اتخاذ م کند.
 همه پیکنهادهای متناقض رد م شوند .آژانتگ پیکتنهادهای رد شتده را ظترف دو روز
کاری پگ از جلسه به پیکنهاددهندشان ودت داده و پیکنهادهای که مطتابق بنتد ب
نامناسن تکخی

داده شوند توسط کمیتته رد شتده و آژانتگ ظترف دو روز کتاری

پگ از نکست آنها را ودت م دهد.
 پگ از اینکه پیکنهادها براستاس بنتدهای التف و ب ارزیتاب شتدند دبیترج در حضتور
شرکتکنندشانج پیکنهادهای پذیرفته شده را بهطور جداشانته ثبتت و طبتق قتانون بته
آرشیوج م سوارد.
 پیکنهادهای پذیرفته شده در حضور شرکتکنندشان در یک پاکت جدا قرار م شیرد.
این پاکت مهرومو شده و بالفاصله توسط ا ضای کمیته امضا م شود .پگ از امضاج
پاکت به دبیر تحوی داده م شود تا در سوابق نیهداری شوند.
پگ از امضاج دبیر موارد زیر را به ا ضای کمیته تقدیم م کند
 دو نسخه از شزارشهای ارزیاب که توسط آژانگ پگ از نکست کمیتهج تأیید شده است.
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 درصورت درخواستج یتک رونوشتت از هتر مناقصته ارزیاب شتدهج بتهجز پاکتهتای
قیمت ظرف دو روز کاری پگ از دریافت درخواست.
روز کاری بعد از جلسه ویژهج دبیر به هریتک از ا ضتای کمیتته دو نستخه از شتزارش را
تقدیم م کند البته درصورت که بیش از یتک نماینتده از هتر نهتاد دولتت در کمیتته حاضتر
باشندج به هریک تنها یک نسخه رونوشت از مناقصه را م دهد.
رییگ جلسهج نامههای محرمانه را منتکر و ا ضا را از روزج زمان و مکان جلسه بعدی برای
تصوین نتایج ارزیاب مناقصه آشاه م کند .براساس اسناد ارایه شدهج ا ضای کمیتته ر ایتت
موارد زیر را مورد ارزیاب قرار م دهند
 معیارهای واجد شرایط بودن
 الزامات صالحیتج مکخصات فن ارایه شده و قابلیتهای داوطلن برای انجا مؤثر آن.
در مدت زمان تعیین شدهج ضوی از کمیته نتایج ارزیاب را یادداشت نمودهج دو نسخه از
شزارش ارزیاب را صادر و امضا کرده و یک نسخه از آن را به دبیر م دهد .ضوی دییری
از کمیته نیز نسخه دو بخش مربوط به مقا دولت را که به وی ارایه شده پر م کند.
دبیر در جلسه تأیید ارزیتاب پیکتنهادهاج شتزارش ارزیتاب را بته ریتیگ تقتدیم و کمیتته
براساس این شزارشج نتایج ارزیاب را تأیید م کند .کمیته م تواند از داوطلبتان درخواستت
ارایهی توضیح و تأیید مدارا نماید .برای بررس ایتن متوارد جلسته دییتری بایتد برشتزار
شود .این جلسه برای ارزیاب تما مناقصهها برشزار م شود.
با ا ال پیکتنهاد توستط آخترین فتردج متدارا داوطلبتان تأییتد مت شتود .توضتیحات و
تأییدیههای ارایه شدهج اسناد مناقصته را تغییتر نم دهتد و بقیته استناد درخواستت شتده طبتق
د وتنامه ز به ارایه نیستت .شترکتکنندشان کته موفتق بته تأییتد صتالحیت نکتوند رد
خواهنتتد شتتد .بتترای ارزیتتاب پیکتتنهادج تنهتتا معیارهتتای ارزیتتاب ارایتته شتتده در د وتنامتته
مورداستفاده قرار م شیترد .درصتورت که استناد داوطلتنج الزامتات منتدرج در فراختوان را
برآورده نکندج پیکنهاد رد خواهد شد.
براساس بند زیرج درصورت که کمیته درخواست ارایهی توضیحات و تأییدیهها را داشتته

گزارش خودارزیابی 10 

باشدج بررس همه پیکنهادها تا زمان برآورده شدن مفاد زیر به حالت تعلیق درم آید
 تا زمان اتخاذ تصمیم مطابق با بند فوق (ب)ج دبیر پاکت قیمت پیکتنهادی را بته ریتیگ
تقدیم م کند.
 رییگج پاکتهای پیکتنهادی را بتاز و پیکتنهادهای مغتایر بتا شترایط فراختوان را جتدا
م کند .کمیتته پاکتهتای جداشتده را متورد بتازبین قترار نمت دهتد .ریتیگج بقیته
پاکتها را باز و مبلغ پیکنهادی را با صدای بلند ا ال م کند.
 اشر ارزیاب شرایط پیکنهادها
 جزء شرایط فراخوان نباشدج براساس قیمت پیکنهادیج سه پیکتنهاد اول انتختابم شوند؛
 جزء شرایط فراخوان باشدج براساس قیمتهتای پیکتنهادیج جلسته بترای تأییتدنتایج ارزیاب پیکنهادها خاتمه م یابد.
اشر نیاز به راست آزمای بیکتری باشدج قب از جلسه مربوط به نهای کردن نتایجج نکست
ویژهای برای دریافت توضیحات و توجیهات داوطلبان برشزار م شردد .این جلسه بایتد پتگ
از ارزیاب تما پیکنهادها برشزار شود.
زمان که توضیحات و توجیهات تغییری نکرده باشندج ارایهی اسناد اضافه طبتق فراختوان
ز نیست.
پگ از ارزیاب شرایطج سه پیکنهاد اول مطابق قانون انتختاب م شتوند .ظترف متدت 93
روز کاری پگ از آخرین مهلت برای تأیید پیکنهادهاج جلسه نهای برشتزار مت شتود کته در
آنج کمیته طبق قانون مناقصات درمورد برنده تصتمیم مت شیترد .اشتر ارزیتاب شترایط طبتق
فراخوان الزام نباشد در جلسهی تصوینج نتایج ارزیاب بهطور خالصه بیان م شود.
کمیتهج نا ِ برنده مناقصه را با ذکر د ی انتخاب ا تال م کنتد .ظترف یتک روز کتاری
پگ از ا ال نتایج ارزیاب ج دبیر یک رونوشت از خالصه نکست نهتای را در اختیتار ریتیگ
آژانگ قرار م دهد کته طبتق قتانون بترای امضتای قتراردادج متورد استتفاده قترار مت شیترد.
درصورت د امضای قرارداد روابط حقوق بین طرفین خاتمه م یابد.
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ظرف پنج روز کاری پگ از امضای قرارداد یا رد همه پیکتنهادهاج کمیتته تصتمیمشیتری
کرده و شزارش درمورد فعالیتهایش به رییگ آژانگ ارایه م کند .به همراه ایتن شتزارش
تمام اسناد مناقصه ازجمله نامههاج تصمیماتج یادداشتهاج شزارشهای مکاور و ...نیز ارایته
م شود .سه روز کاری پگ از دریافت این شزارشج کمیته با تصمیم ریتیگ آژانتگج منحت
م شود .ط سه روز کاری پگ از امضای قراردادج آژانگ یک رونوشت از آن را به مقامات
دولت ارسال م کند.
مناقصه بازج زمان واجد شرایط قلمداد م شود که اقال مورد تأیید فهرست وزارت اقتصتاد
ازطریق مناقصه ادی تهیه شود 53 .روز پگ از تأیید لیستج با توجه به بخکنامه شماره  91وزیر
اقتصاد و دارایت ج متورخ  0ژانویته 3333ج ریتیگ آژانتگ طبتق دستتورالعم ج مکخصتات فنت
هریک از کا ها و خدمات ذکر شده و همونین برنامههای خرید را تصوین م کند.
براساس برنامه مصوبج رییگ آژانگ دستور ایجتاد کمیتتهای متکتک از حتداق پتنج و
حداکثر هکت ضو آژانگ و افرادی از نهادهای دولت که تدارکات شذشتته توستط ایکتان
انجا شده را صادر م کند .در این مواردج آژانگ نامهای به مدیر دستیاه دولت بترای تعیتین
نماینده در کمیته ارسال م کند که این نماینده بایتد مهتارت حرفتهای موردنیتاز بترای انجتا
ارزیاب فن پیکنهادها را داشته باشد .کمیته از تعتداد مستاوی نماینتدشان آژانتگ و مقامتات
دولت تککی م شود.
تأسیگ کمیتهج فعالیتت آن و تتدارکات طبتق رویتههای مناقصتههای رقتابت ویتژه انجتا
م شود .پگ از تأیید فراخوان و د وت به مناقصهج کمیته در قرارداد بتا برنتده متوارد زیتر را
تصریح م کند
 دوره قرارداد باید حداق قب از اول ژو یه سال آینده و حداکثر دوساله باشد؛
 بتا ترین قیمتتت اقتتال تهیهشتتده و امکتتان تغییتر آنج درصتتورت کتته در میتتزان کتتا ی
تهیهشده و شرایط رضهج خدمات و یا ملکرد کاری تغییرات وجود داشته باشد.
ظرف پنج روز پگ از امضای قرارداد با برنده مناقصهج آژانتگ قترارداد را طبتق مقتررات
سازمان مربوطه در دفتر ثبت قراردادها ثبت م کند .آنیاه اطال ات و اصتالحیههتا در بتولتن
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تدارکات رسم منتکر م شود .پنج روز پگ از شناسای نیازهتای مکتخ

شتده در ستامانه

ثبتج بدون توجه به هزینهی برآورد شده برای اقتال ج نهتاد دولتت درخواستتهای خریتد را
بهصورت الکترونیک یا کاغتذی بته آژانتگ ارستال م کنتد .ظترف دو روز کتاری پتگ از
دریافت ایتن درخواستتج آژانتگ بهصتورت کتبت یتا الکترونیکت دستتور تتأمین کا هایتا
خدمات بهوسیله قرارداد را تأیید م کند.
مناقصه بستهج برای تهیه ملزومات دفا
شک

و امنیت توستط دستتیاههای مجتاز دولتت بته

ادی یا ویژه انجا م شود .زمان که اقال موردنیاز در فهرستت کا هتا و ختدمات

که باید ازطریق مناقصه ادی انجا شود قرار نداشته باشد با تصوین دستیاه مجاز دولتت
مجاز و توافق با وزارت امور اقتصاد و دارای ازطریق مناقصه بسته تتأمین م شتود .آنطتور
که در مقررات قید شدهج ظرف دو روز کاری پگ از تأیید درخواست دستیاه مسئول برای
انجا مناقصهی بستهج نهاد تابعه رضایت نهتاد مجتاز را بترای خریتد کتا ج کتار و ختدمات
جلن م کند.
درصورت که دستوری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارای به نهاد تابعته داده شتود کته
ملزومات خاص را بدون تصوین دستیاه مربوطه انجا دهدج نیازی به مراجعه نهتاد تابعته بته
وزارت امور اقتصاد و دارای ارمنستان نیست.
ظرف دو روز کاری پگ از دریافت نامهی رضایت دستیاه مجازج نهاد تابعه درخصتوص
ایجاد یک کمیته متکک از افراد زیر تصمیم م شیرد
 رییگ یا قا ممقا نهاد تابعه؛
 رییگ یا نماینده بخش خدمات حقوق ؛
 رییگ یا نماینده بخش خدمات مال و اقتصادی؛ و
 نمایندشان دییر به انتخاب رییگ نهاد تابعه.
براساس این تصمیمج یک دبیر نیز منصوب م شود که دارای این شرایط است
 ضو کمیته نیست؛
 مسئول هماهنی سازمانهای تدارکات تابعه خودشان است؛
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 مسئول تنظیم فعالیتهای کمیته است؛
 مسئول سامانه مناقصهها است؛
 اسناد پیشنویگ را به کمیته تصوین ارسال م کند؛
 فهرست تدارکات اختصاص داده شده به نهاد تابعه را آماده و ارسال م کند؛
 از طرف نهاد تابعهج ظرف یک روز کاری پتگ از درخواستتج نستخهای از متذاکرات
نکست کمیته و پیوستهای آن را به ا ضای کمیته و مناقصهشزاران ارایه م کند.
 اطال ات مربوط به فعالیتهای کمیته را ازطریق آمادهسازی استناد و متدارا مربوطته
ثبت و پرونده فعالیتهای کمیته را نیهداری م کند؛
 سایر وظایف محوله را انجا م دهد.
کمیته در اولین جلسهج دستور کارج فراخوان مناقصهج فهرست نهادهای د وتشده و روزج
زمان و مکان جلسه بعتدی را تصتوین م کنتد .در همتان روز نکستتج دبیتر فراختوان را بته
نهادهای تابعه ارسال کرده و در رض سه روز آن را به سایر دستتیاههای د وتشتده ارایته
م کند .برای دریافت د وتنامهج درخواست و یک کو از شواه بانک مبن بتر پرداختت
مبلغ باید بته نهتاد تابعته ارایته شتود .د وتنامته ظترف دو روز کتاری پتگ از دریافتت ایتن
درخواست به نهاد تابعه ارایه م شود.
روابط مربوط به مناقصهی بستهج امضای قرارداد و انحالل کمیته مطابق با شرایط مقترر در
قانون تدارکات ازطریتق مناقصته ویتژه و بتا توجته بهخصوصتیات آن انجتا مت شتود .یتک
مناقصهی بستهج زمان

ادی محسوب م شود که اقال تهیهشده توسط مقامات دولتت مجتاز

مورد تأیید قرار شیرد و وزارت اقتصاد و دارای موافقت نماید که لیستت کا هتا و ختدمات
برای نیازهای دفا

و امنیت مل ازطریق مناقصه ادی تهیه شود.

پتتگ از تصتتوین ستتازمان مجتتاز دولتتت و رضتتایت وزارت امتتور اقتصتتادی و دارایتت
درخصوص تهیه لیست کا ها و ختدمات بترای دفتا و امنیتت ملت ازطریتق مناقصته بستتهج
مکخصات فن اقال و فهرست تدارکات توسط همان نهاد تأیید م شود.
براساس برنامه مصوب و تصتمیم ریتیگ آژانتگج بترای هتر مناقصته کمیتته جداشانتهای
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متکک از حتداق پتنج و حتداکثر هکتت ضتو تأستیگ م شتود .ایجتاد کمیتتهج فعالیتت و
تدارکات آن و امضای قرارداد براساس مقررات مناقصات بسته انجتا م شتود .هنیتا تأییتد
فراخوان مناقصهج کمیته مالحظات زیر را در نظر م شیرد
 در فراخوان مناقصهج روشهای محاسبه فهرست بهای کا ها و خدماتج امکان تغییرات
آن مانندتغییرات حجم خرید و شرایط تأمین کا و انجا خدمات ارایته شتده باشتد.
در فراخوانج هزینه برآورد شدهی اقال تهیهشده تصریح نم شود.
 برای هریک از موارد فوق هرشونه تغییر در شرح اقال تهیهشده را مت تتوان بهصتورت
جداشانه تصریح و مکخ

نمود.

 مدت قرارداد باید حداق تا  95دسامبر سال بعد و کمتر از سه سال باشد.
صرفنظر از برآورد هزینهای اقالم که باید تهیه شتوندج ستازمان دولتت مجتاز بترای تهیته
نیازهای دفا

و امنیت مل ج ظترف دو روز کتاری از تتاریخ ا تال نیتاز و قترارداد بستته شتده

ازطریق مناقصته تادیج آن را بته اطتال نهتاد ثالتث م رستاند و درخواستت ارایتهی ملکترد
درخصوص تأمین کا ج کارها یا خدمات را در ار وب قرارداد امضا شده م نماید.
تامین کا به شیوه انحصاری با رضایت دستیاه مجاز دولت و به دو روش انجا م شود
ازطریق تأیید تدارا کا هاج کارها و خدمات توسط دستیاه دولت یا ازطریق فهرستت بهتا
توسط آژانگ .در این موردج روشهای زیر امکانپذیر است
 oتدارکات انحصاری کا هاج کارها و خدمات ازطریق فهرستبها
طبق مقررات دستیاه دولت ج ظرف دو روز کاری پگ از تأیید انجا تتدارکات بته شتیوه
انحصاری بهدلی تقاضای فوری و پیشبین نکدهج سازمان متدیریت دولتت درخواستت را بته
دستیاه مجاز بهمنظور جلن موافقت ارسال م کند.
اشر نامه با تصمیم مربوط به روش تدارکات همراه باشد و مطابق با مقررات دستتورالعم
شماره  51متورخ  51ژانویته  3335وزارت امتور اقتصتادی و دارایت باشتدج مقامتات دولتت
نم توانند اد ا کنند که با توجه به ضرورتج قرارداد قب از تاریخ مکخ

شده در تتدارا

انحصاری ازطریق فهرستبها باید امضا شود و دستیاه مجتاز بتا تصتمیم نهتاد تابعته درمتورد
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برشزاری تدارا انحصاری ازطریق فهرستبها موافقت م کند .همزمانج دستیاه مجاز یک
کو از نامه رضایت را به آژانگ م فرستد.
ظرف دو روز کاری پگ از دریافت نامه رضایتج سازمان مدیریت دولت مکخصات فن
برنامهج فهرست ملزومات و پرداختها و همونین نا نامزدهتای کمیتته را بته آژانتگ ارستال
م کنتتد .ظتترف یتتک روز کتتاری پتتگ از دریافتتت متتدارا فتتوق بتته حکتتم ریتتیگ آژانتتگ
تدارکات دولت کمیتهای متکک از تعتداد مستاوی از نماینتدشان آژانتگ و دستتیاه دولتت
تککی م شود.
فعالیتهای کمیته مطابق با قانون مربوط به فعالیتهای کمیتههای تدارکات در برشتزاری
مناقصه خاص با در نظر شرفتن ویژش های زیر خواهد بود.
اولین نکست کمیتهج روز کاری بعد از تاسیگ برشزار م شود و در طول این جلسه
 دستور کار نکست تصوین م شود
 رییگ کمیته انتخاب م شود
 آشه فهرست بها تصوین م شود
 فر فهرست بها تأیید م شود
 تاریخج زمان و مکان جلسه کمیته بعدی تعیین م شود
ظرف دو روز پگ از تصوین آشه ج آژانگ باید آن را در یک روزنامته بتا تیتراژ 9333
نسخه یا بیکتر منتکر نماید و ظرف دو روز کاری پتگ از انتکتار آشهت ج نهادهتای القهمنتد
برای به دست آوردن فهرستبها با آژانگ تماس م شیرند .آژانگ فهرستبها را ظرف یتک
روز کاری پگ از دریافت درخواستها و پگ از تأیید کو شواه بتانک پرداختت هزینته
موردنیاز ارایه م کند .این هزینه نباید بیکتر از هزینههای مربوط بته رونوشتت و ارایتهی فتر
فهرستبها باشد .براساس مفاد این بندج د توانای در کسن فتر فهرستتبهتا منجتر بته رد
فهرستبهای آن نهاد نم شود.
قب از باز کتردن فهرستت قیمتتهتاج آژانتگ و مقامتات آن مجتاز بته افکتای هیچشونته
اطال ات درباره هویت فر های فهرستبها و درخواست مربوطه نیستند.
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داوطلبان باید قیمت پیکنهادی خود را در پاکت مهرومو و امضا شده قب از مهلت تعیین
شده به آژانگ تقدیم کنند که نباید زودتر از پنج روز کاری پگ از انتکار آشه باشد .دبیتر
قیمتهتای پیکتنهادی را براستاس مقتررات مربتوط بته دریافتت و ثبتت مناقصته طبتق قتانون
تدارکاتج دریافت و ثبت م کند.
کمیته در روز ارایهی قیمتج با برشزاری جلسهی ویژهای پاکتها را بازکردهج ارزیتاب و
درمورد برنده تصمیمشیری م کند .اشر حداق سه نفر از ا ضای کمیته حاضر باشتند جلسته
به حدنصاب م رسد و اشر فقط یک قیمت دریافت شود کمیته مجاز بته ارزیتاب آن استت.
کمیته م تواند مذاکره با مناقصهشذاران را ازطریق تهیه پیشنویگ کته بختش جدای ناپتذیر
اسناد تدارکات استج انجا دهد.
ظرف سه روز کتاری پتگ از امضتای قتراردادج آژانتگ یتک کوت از آن را بته دستتیاه
مربوطه ارایه م کند و ظرف پنج روز کاری پگ از دریافتت کوت قتراردادج دستتیاه دولتت
باید خالصهای از آن را به دفتر خزانهداری ارایه کند.
 oتدارکات انحصاری
در مواردی که الف) رقابت وجود نداردج ب) قتانون کو رایتت وجتود داردج ج) مجتوز
مناسن وجود داردج د) تقاضای تأمین فوری و پیشبین نکده مت شتود و ه) نیتاز بته ختدمات
اضاف از همان نهاد وجود داردج ظرف دو روز کاری پگ از تأیید تدارکات انحصاریج نهاد
دولت رضایت خود را به دستیاه مجاز ا ال م کند.
اشر دستیاه تابعه مجاز به تهیه از یک منبع انحصاری بدون رضایت نهاد مربوطه باشتد بته
آن نهاد مراجعه نم کند .ظرف دو روز کاری پتگ از دریافتت نامتهی رضتایت نهتاد مجتازج
بخش مربوطه اقدا به امضای قرارداد مطابق با قوانین تدارکات م کند.
درصورت که تهیه کا به دلی تقاضای فتوری و پیشبین نکتده بتا روش مناقصته تادی
انجا شودج قرارداد توسط آژانگ امضا شده و این رویهها باید ر ایت شتود دستتیاه دولتت
ظترف پتتنج روز کتتاری پتتگ از تتتاریخ رستتم تقاضتتای تتتدارا کتتا ج کارهتتا و ختتدماتج
صرفنظر از هزینه برآورد شدهج ازطریق پست الکترونیتک و یتا پستت معمتول درخواستت
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کتب را به آژانگ م فرستد .ظرف دو روز کاری پگ از دریافتت ایتن درخواستتج آژانتگ
ازطریق پست الکترونیک یا ادی نهاد ثالث را برای انجا تدارکات تأیید م کند.
اشر هزینه برآورد شده تدارا کا هاج کارها و خدمات بیش از سه هار واحد پایه تدارکات
یعن  113333درا باشد و اشر این کا هاج کارهتا و ختدمات در فهرستت قترارداد مناقصته تادی
نباشدج تدارکات ازطریق درخواست فهرستبها از حداق دو نهاد استفاده م شود.
ظتترف دو روز کتتاری پتتگ از تصتتوین پیکتتنهاد بختتش مربوطتتهج آن بختتش طبتتق قتتانون
درخواستتت فهرس تتبهتتا را بتته اشتتخاص موجتتود در لیستتت ارستتال م کنتتد .درصتتورت که
درخواست فهرستبها طبق مناقصه ادی باشدج بخش ذیربط به این صورت م مت کنتد
مقا دولت ظرف پنج روز کاری پتگ از تتاریخ تقاضتای تتدارا کتا ج کارهتا و ختدمات
صتترفنظر از بتترآورد هزینتتهج درخواستتت کتب ت را بتته آژانتتگج ازطریتتق ایمی ت و یتتا پستتت
م فرستد .ظرف دو روز کاری پگ از دریافت این درخواستج آژانگ بهطور مکتوب حکم
سفارش کا ج کارها یا خدمات در ار وب قرارداد امضا شده را ازطریق پست الکترونیتک
یا ادی تأیید م کند.
 oتدارکات برای نیازهای همیان
تدارکات برای نیازهای همیتان طبتق مقتررات مربتوط بته انجتا مناقصتهی رقتابت بترای
نیازهای دولت ج توسط سازمان مجاز با اختیارات آن بخش یا نهاد قانون مجاز انجا م شود
 درصورت فقدان رقابتج وجود قانون کو رایتتج مجتوز مناستنج تقاضتای تتدارکات
فوری یا پیشبین نکده و نیاز به خدمات اضاف از همان شتخ

براستاس توجیهتات

مناسنج تدارا انحصاری توسط نهادهای خودشردان محل بتر پایته رضتایت متدیر
ارشد آن بخش انجا م شود؛
 تدارکات انحصاری ازطریق فهرستبهای مربتوط بته تقاضتای فتوری و پیشبین نکتده
توسط یک از سازمانهای زیر نظر آن بخش یا نهاد حقوق انجا م شود که شرایط
تدارکات متمرکز ج مطابق با مقررات تدارا نیازهای دولت را دارد.
تتتدارکات ازطریتتق درخواستتت فهرستتتبهتتا توستتط نهادهتتای ختتودشردان محلت انجتتا
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م شود .در همین حالج آژانگ حق اجرای مناقصههای باز بتر مبنتای قتراردادج بتهمنظور رفتع
نیازهای آن بخش را دارد .شرایط مویّد رویههای تتدارکات و شتکایات مطتابق بتا رویتههای
طراح شده برای مکخصات دولت تنظیم م شوند.
موضو مقرراتج روابط اساس مربوط به کمکها و یارانتههای دولتت استت کته بترای
نهادهای حقوق ارایه شده است .این مقرراتج ماهیت یارانهها و کمکهای مال ج روشهای
ارایه و روابط دییر آنها را مکخ

م کند .بهویژهج روش محاسبه یارانههاج قوا د مربوط به

محاسبه آنهاج ازجمله کمترین قیمت دارای مزیتت در بخشهتای ختاص و انتوا فعالیتهتا
براساس سیاستهای دولت مربوطه مستقر م شوند که توسط مقامات دولت در هر بختش بتا
موافقت وزارت امور اقتصادی و دارای اجرا م شود .یارانهها براساس قترارداد بتین مقامتات
دولت مسئول بخش و نهاد مربوطه ا طا م شود .کمکهای متال ازطریتق فراینتدی رقتابت
ا طاشده و طبق مقررات مربوط انجا م شود.
 oروش نظارت بر تدارکات دولت و تجدیدنظرخواه
طبق ماده  53و  51قانون تدارکاتج وزارت امور اقتصادی و دارای مسئول کنترل اسناد و
بازرس مح تدارکات است .درخصوص کنترل اسنادج دستیاه مجازج میتزان انطبتاق ستوابق
تدارکات ارایه شده توسط آژانگ یا مقامات دولت مربوطه را با مفاد قتانون تتدارکات تأییتد
م کند .درصورت د انطباقج دستتیاه مجتاز بایتد د یت آن را درخواستت نمتوده و اشتر
توجیه ارایه شده قاب قبول نباشد به نهاد تابعه آموزش ز داده شود .دستیاه هم اقدامات را
برای آموزش انجا داده و آن را به اطال نهاد مجاز م رساند و یا اشر دستورالعم قاب قبول
نباشد موضو را به دولت ارمنستان اطال م دهد .تصتمیم دولتت بترای نهتاد مجتاز تصتمیم
نهای خواهد بود.
بازرس در مح براساس روش توصیه شده در قانون سازمانده و پیادهستازی بازرست
در قلمرو جمهوری ارمنستان انجا م شود.
طبق بخکنامه شماره  291وزیر امتور اقتصتادی و دارایت بته تتاریخ  33نتوامبر 3335ج یتک
شروه راهبری نظارت بر تدارکات تککی شد و رویه مناسب بترای ارزیتاب فراینتد تتدارکاتج
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شناسای و انتکار موم اشکا ت و طراحت نتتایج فراینتد تتدارکات شتک شرفتت .نظتارت
براساس ارزیاب اسناد و مدارا و ارایهی شفاه مقامات نهاد مجاز و براستاس شترایط انجتا
م شود که مانع فرایند تدارا یا تجاوز به منافع مناقصهشران م شود.
مواد  21تا  23قانون تدارکات ج حتاکم بتر رونتد تجدیتدنظرخواه استت .هترکگ کته
درنتیجه اقدامات دستیاه مجاز یا نهاد تابعه در طتول فراینتد تتدارکات د تار خستارت شتده
است حق تجدیدنظرخواه دارد .درخواست تجدیدنظر توسط افراد زیر ثبت م شود
 نهاد تابعهج پنج روز کاری پگ از انتکار در روزنامه رسم درخصوص تصتمیم دربتاره
ا طای قرارداد .تجدیدنظرخواه مکتری پگ از امضای قرارداد قاب پذیرش نیستت.
ظرف پنج روز کاری پگ از دریافت تجدیدنظرخواه ج نهاد تابعه نظر کتب ختود را
همراه با توجیهات مربوطه درمورد رد تجدیدنظرخواه یتا ستازوکارهای بتهکاربرده
شده درصورت رضایت کام یا نسب تجدیدنظرخواه ارایه م کند.
 اشر نهاد تابعه نتواند ظرف پنج روز کاری تصمیم بییرد یا تصتمیم وی متورد رضتایت
شاک نباشدج شاک حق ارایهی درخواست رسیدش به نهاد مجاز یا دادشاه را دارد.
 اشر نهاد تابعهج درخواست تجدیدنظر را انجا ندهتدج یتا درخواستت کننتده از تصتمیم
نهاد تابعه راض نباشد یا تصمیم نهاد تابعه پنج روز کاری پگ از دریافت درخواست
تجدیدنظر ارایه شود درخواست به نهاد مجاز ارایه م شود .نهتاد مجتاز توجیته کتبت
درخواست تجدیدنظر را به نهاد تابعه ارسال م کند .نهاد مجاز ظرف پنج روز کتاری
تصمیم را اتخاذ م کند که درصورت د ارایه به دادشاهج نهای محسوب م شود.
اشر تقاضای تجدیدنظر توسط نهاد مجاز تأیید شتود نهتاد تابعته بایتد بترای خستارات
وارده از سوی درخواستکننده غرامت بدهد.
در تجدیدنظرخواه ج نهاد مجاز م تواند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید
 منع نهاد تابعه از انجا اقدامات خاصج تصمیمشیری یا انجا رویههای معین؛
 اجبار نهاد تابعه به اتختاذ تصتمیمات مربوطتهج انجتا اقتدامات ز و انجتا رویتههای
متعاقن آن؛
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 لغوج تجدیدنظر یا جاییزین کردن کام یا جز تصتمیمات نهتاد تابعتهج بتهجز متوارد
قرارداد و فسخ آن؛
 اجبار نهاد تابعه به جبران هزینههای تحمی شده توسط متقاضت درخصتوص رویتههای
تدارکات که در قوانین توصیه شده و در اسناد از آن حمایت شده است؛
 خاتمه فرایند تدارکات.
درصورت که درخواستکننده حین انجا فرایند تدارکات خسارت وارده را ثابت کندج
نهتتاد مجتتاز فراینتتد را بتته متتدت هفتتت روز متوقتتف متت کنتتد .بتتهمنظور تضتتمین حقتتوق
درخواستکنندهج نهاد مجاز م تواند زمان فوق را تا زمتان اتمتا مرحلته تجدیتدنظرخواه
تمدید کند البته به شرط که این مدت از  51روز تجتاوز نکنتد .اشتر دستتیاه تابعته اهمیتت
تداو تدارکات برای اهداف دفا

و امنیت مل را به نهاد ذیربط ثابت کندج تتدارا پایتان

نم یابد .توجیه نهاد تابعه به سوابق تدارکات ضمیمه م شود.
مرجع که درخواست تجدیدنظر را دریافت کرده باید به همه ذینفعان درمورد محتوای
آن اطال رسان کند .اشخاص ذینفع کته درنتیجته تجدیتدنظر متحمت خستارت شتدهاند
م توانند در تجدیدنظر حضور داشته باشند .اشخاص که موفق به حضور در فرایند شتکایت
نکدهاند مجاز به ارایهی شکایت مکابه نیستند .تصمیم دستیاه تابعه یا نهاد مجتازج ظترف پتنج
روز پتتگ از تصتتوینج بتته درخواستتتکننتتده و مناقصتتهشذاران و ستتایر اشتتخاص ذینفتتعج
درصورت درخواست ارایه م شود .درخواستکننده حق ارایتهی تصتمیمات نهتاد مجتاز یتا
دستیاه تابعه یا دادشاه را دارد.
 oسیستم تدارکات دولت و پیکییری از فساد
تدارکات دولتت بتا روش مناقصته متمرکتز و محلت بترای متوارد ارایته شتده در قتانون
تدارکات ازطریق درخواست فهرستبها یا روشهای تدارکات انحصاری انجا م شود.
آژانگ تدارکات دولت به نوان سازمان غیرتجاری مسئول روشهتای تتدارا متمرکتز
است .بهطور خاصج آژانگ مناقصهها و پیکنهادها را دریافت و ثبت م کندج تمتا اطال تات
مربوط به تدارکات را ضبط نمودهج برابری حقوق داوطلبان را تضمین و برای باز بودن فرایند
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تدارکات و امضای قرارداد با برندشان اقدا م کند.
نهادهای تابعهج یعن مقامات و ستازمانهای متوم و ختودشردانج تتدارکات محلت را
انجا م دهند .براساس متاده 51ج بنتد  5قتانون تتدارکاتج وزارت امتور اقتصتادی و دارایت
مسئول نظارت بر تدارکات است .وزارتخانه مجاز است
 مقررات نظارت بر فرایند تدارکات را ارایه کند؛
 اسناد مربوط به هنجارهای تدارکات را تهیه و آنهتا را بته دولتت و نخستتوزیر بترای
تصوین ارایه کند؛
 در انجا تدارکات به نهادهای تابعه کمک کرده و بر انطباق اقدامات آنها با قتوانین و
دییر لوایح قانون نظارت کند؛
 به نهادهای تابعه کمک کند ازجمله در آمادهسازی و انتکار اسناد استاندارد تدارکات؛
 به طتور کلت همکتاری تتدارکات بتین مقامتات دولتت و ختودشردان و ستازمانهای
بینالملل و خارج را هماهنگ نماید؛
 آموزش کارکنان را برای مقامات دولت و خودشردان سازمانده نماید.
هدف از خطمکت های متذکورج اطمینتان از شتفافیت ابزارهتای اجترا استت کته متانع از
سوءاستفاده و اقدامات فاسد م شردد.
کنتــرل مـالی/حســابرسی دولتی

-5

ار وب قانون و نهادی برای حسابرس دولت و داخل

کنترل مال دولت توسط کمیته نظارت مجلگ شورای مل ج بخش نظتارت متال وزارت
امور اقتصادی و دارای ( )MOFEو سازمانهای حسابرس داخل زیر نظر مقامات دولتت و
خودشردان انجا م شود .کمیته نظارت یک مقا نظارت بیرون استت کته توستط مجلتگ
شورای مل تککی شده و به آن شزارش م دهد.
طبق ماده  11قانون اساس «مجلگ شورای ملت شتزارش ستا نه اجترای بودجته دولتت را
براساس نظرات کمیته نظارت تصوین م کند» .قانون مربوط به کمیته نظارت مجلتگ شتورای
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مل مورخ  33مه  5331تار وب فعالیتت کمیتته نظتارت را مکتخ

م کنتد کته بتر اصتول

استقاللج رهبری جمع و شفافیت استوار است .برای ایجتاد سیستتم کنترلت متؤثر و یکوار تهج
ار وب قانون مناسب مستقر شده است .بهطور مثالج قانون ستازمانده و انجتا نظتارت در
جمهوری ارمنستان در روز  51مه سال  3333و مقررات کنترل بودجه دولت براستاس بخکتنامه
شماره  5553مورخ  55ژو یته ستال  3333تصتوین شتد .تالوه بتر ایتنج تار وب همکتاری
درراستای مبارزه با ب نظم اقتصتادی بتا ستفارش مکتترا وزارت امتور اقتصتادی و دارایت ج
دادستان ک ج وزرای ککور و امنیت مل در ژو ن سال  3333به تصوین رسید.
براستتاس ایتتن مقتتررات وزارت امتتور اقتصتتادی و دارای ت (ازاینپتتگ ستتازمان کنتتترل-

حسابرس ت )ج دفتتتر دادستتتان ج پلتتیگ و سیستتتم امنیتتت مل ت زیتتر نظتتر دولتتت ارمنستتتان در
سازمانده و انجا بازرس هاج پردازش موضو ات بازرس ج توسعه آموزشهتای اصتول و
تبادل اطال ات در زمینه اجرای سیاست مال و بودجه همکاری م کنند .بازرس ها بتهمنظور
ارزیاب ا تبتار معتامالت متال و اقتصتادی در دوره متورد بازرست ج تأییتد صتحت شتزارش
بررس شده و همونین در دسترس بودن و دقت اسناد انجا م شود.
براساس تصمیم مقامات دادستان ج بازرس از سازمانها و آژانگهای نا برده شده در این
دادخواست -که به امضای رییگ نهاد دادستان یا فرد مجاز رسیده است -را سازمان کنتترل
حسابرس انجا م دهد .براساس این تصتمیمج اطال تات محرمانته در جترایم متال ج محت و
مدت بازرس و همونین مسایل که باید توسط نهاد حسابرس تأیید شودج ارایه م شود.
سازمان حسابرس ج بازرس ها را براساس روش تعریفشدهای انجا م دهد .اشر نیتاز بته
بازرس فوقالعاده باشدج نهاد حسابرس و مقامات دادستان به شک مکترا این بازرست را
انجا م دهند .مقامات دادستان بتا ارایتهی توضتیحات ز ج اطال تات بازرستان را بتهروز
نمودهج مکارکت سازمان مدیریت و بودجه و افرادی که مستئولیت ختاص دارنتد را تضتمین
م کند و اقدامات نیز برای بهدست آوردن اطال ات ز انجا م دهد.
شزارش بازرس برای رییگ سازمان حسابرس تهیه و ارسال م شود .وی نیز ظرف پتنج
روزج فهرست از موضو ات بازرس را برای دادستان ارسال م کند .نهاد دادستان فهرستت
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دریافت شده را طبق قانون بررس کرده و اقدامات اصالح انجا م دهد.
قوانین فوق حاکم بر روابتط ستازمانهای نظتارت مستئول بازرست ستازمانها و مقامتات
مجری قانون است .ز به ذکر است پیشنویگ قانون جدیتد کته استتقالل نهتاد نظتارت را
افزایش م دهد در کمیته نظارت مجلگ شورای مل ج در حال بررس است.

کمیته نظارت مجلگ شورای مل

ضو سازمان بینالملل نهادهای حسابرس  5و ستازمان

اروپای نهادهای حسابرس  3است .این کمیته الزامات اجباری تعیین شده توسط سازمانهتای
مذکور را دنبال کرده و تالش م کند بتا تکیته بتر حمایتت متوم جامعته فعالیتت ختود را
موم و شفافتر کند.
نظارت بر اجرای بودجه ارمنستان توستط بختش نظتارت متال وزارت امتور اقتصتادی و
دارای طبق بخکنامه شماره  5213مورخ  55ژو یه  3333انجا م شود.
فعالیت مذکور ازنظر بررست اثربخکت و تکتخی

منتابع متال استتفاده شتده از بودجته

دولتتت و وا دریتتافت از ککتتورهای ختتارج و ستتازمانهای بینالمللت و همونتتین بررست
ر ایت منابع مال ختارج از بودجته و ا متال قتانونج توستط بختش نظتارت انجتا م شتود.
بازرس هاج فعالیت ادارات مالیات و شمرک را براساس مجمو ه درآمد آنهتا متورد بررست
قرار م دهد و بر اثربخک و نظا کنترل تخصی

بودجه به دولتت و تتا حتدی ستازمانهای

دولت نیز تأکید دارد .با توجه به این فعالیتهاج اداره نظارت مال حق انجا این امور را دارد
 در حوزه کنترل و نظارت مال بر اجرای بودجه
الف) تکخی

و کنترل اثربخک هزینهکرد بودجه دولت توسط شرکتهتای کته بتیش از

 13درصد سها آنها دولت است و سازمان مدیریت دولت و مقامات ارشد مال آنها؛
ب) کنترل درآمدهای بودجه و انطباق آنها بتا قتانون و نظتارت بتر مقامتات و اشتخاص
حقوق مجازج بهجز بازرسان سازمان مالیات و پرداختکننتدشان مالیتاتج توارض و ستایر
وارض ثابتج نرخهای واسواریج منافع و حقالزحمههای اداری؛
1- INTOSAI
2- EUROSAI
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ج) کنترل کیفیت (دقت و قتانون بتودن) فعالیتهتای مربتوط بته اجترای بودجته دولتت
توسط مقامات و بخشهای دولت مرکزی و منطقهای و متدیران ارشتد متال آنهتاج ازجملته
وضع سفارشهای دولت (فرایند تدارکات)؛
د) کنترل استفاده مؤثر و مناسن از تخصی

بودجه دولت ج وا های دولتت ج کمکهتای

مال و وجوه ختاص ککتوری و دییتر منتابع دولتت ارایته شتده توستط مقامتات دولتت بته
سازمانهای تجاری و غیرتجاری (صرفنظر از وضعیت حقوق و سازمان آنها) و همونین
بازرستت (حسابرستت ) از فعالیتهتتای متتال و اقتصتتادی ستتازمانهای دولتتت مرکتتزی و
سازمانهای تجاری غیردولت ؛
ه) کنترل اجرای وجوه خارج از بودجه و استفاده از آنها توستط ستازمانهای دولتت بتر
اساس قانون؛
و) حسابرس براساس بررس اولیه و تصمیمات دادشاه؛
ز) بازرس و حسابرس از معامالت نقدی در موارد مقرر در قانون؛
ح) بازرس از فعالیتهای مال و اقتصادی در بخشهای که توسط قوانین منع شدهاند.
 در حوزه مدیریت اموال دولت
الف) کنترل فعالیت شروههای حسابرس (بازرس ) در ستازمانهای تجتاری کته حتداق
 13درصد مالکیت آنها در اختیار دولت است بهجز بازرس سازمانهای دولت .
ب) کنترل اموال انتقالیافته به دولت به شک خلع یدج مصادره شدهج اهتدا شتده و ارث و
همونین اموال مکمول مالیات و دیون غیر مالیات .
 در حوزه همکاری مال بینالملل
الف) بازرس از فعالیتهای اقتصادی و مال واحدهای اجرای پروژهج کنترل برآورد هزینته
و همونین نظارت بر استفاده درست و مؤثر از بودجه دولت در طول اجرای پروژه.
فعالیتهای نظارت همسو با برنامههای کنترل اجرای بودجهی دولت و همونین براستاس
احکا خاص وارده از سوی نخستوزیرج وزیتر امتور اقتصتادی و دارایت و درخواستتهای
ثبت شتده توستط مقامتات دولتت صتالح انجتا م شتود .درنتیجته ایتن فعالیتهتاج اقتدامات
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اصالح برای رسیدش به موارد نقض و ب نظم ها و اطمینتان از قتانون بتودن و در متوارد
خاصج ا مال مجازات و جبران ضرر و زیان انجا م شود.
در ارمنستانج ار وب قانون مناسب برای انجا کنترل مال مستتقر شتده استت متثالً از
سال  3333قانون سازمانده و کنترل تصوین و به اجرا شذاشته شده استتج مقتررات بترای
کنترل بر اجرای بودجه دولت براساس بخکنامه شماره  5553متورخ  53اوت  3333تصتوین
شده است و مقررات مربوط به همکتاری وزارت امتور اقتصتاد و دارایت بتا دفتتر دادستتان ج
سرویگ امنیت مل زیرمجمو هی دولت و پلیگ ارمنستان بترای افکتای ب نظمت اقتصتادی
تحت فعالیتهای بازرس مصوب ژو ن  3333به دستتور مکتترا وزارت امتور اقتصتادی و
دارای و مقامات مجری نیز اجرا م شود.
اقدامات قانون فوقج حاکم بر روابط نهادهتای نتاظر بتا ستازمانهای بازرست و مقامتات
مجری قانون است .بهمنظور افتزایش اثربخکت مبتارزه بتا جترایم اقتصتادیج وزارت دارایت
(به نوان نهاد کنترل -حسابرس )ج دفتتر دادستتان ج سترویگ امنیتت ملت و پلتیگ ارمنستتان
(بتته نوان نهادهتتای پییتترد قتتانون ) در ستتازمانده و انجتتا بازرس ت هاج پتتردازش بیکتتتر
موضو ات بازرس ج تهیه دستورالعم ها و تبادل اطال ات بهمنظور اطمینان از کاربرد حقوق
بهتر سیاستهای مال و بودجه همکاری م کنند .با توجه به متوارد فتوقج هتدف اولیته نهتاد
کنترل -حسابرس ج کنترل و نظارت بر دولت و شردش مال آن با همکاری نهادهای مربتوط
به پیییری قانون است که ا تبار معامالت متال و اقتصتادی انجتا شتده توستط ستازمانهاج
کفایت شزارشها و دسترس پذیری و دقت اسناد مربتوط بته دوره متورد بازرست را افکتا و
ارزیاب م کند.
روابتتط مربتتوط بتته حتتوزه حسابرس ت داخل ت در نهادهتتای ختتودشردان دولت ت و محل ت و
سازمانهای وابسته براساس قانون سیستم خزانهداری و بخکنامه شماره  392وزیر امور اقتصتادی
و دارای مورخ  93دسامبر 3333ج درخصوص تصتوین مقتررات انجتا حسابرست داخلت در
نهادهای خودشردان دولت و محل و آژانگهای زیرمجمو ه آنها انجا م شود.
ساختار و اهداف بخش مال و حسابداری که در نهادهای خودمختار دولتت و محلت بته
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آن م م شودج براساس نامهی وزارت امور اقتصادی و دارای به شماره 9/53-051-9112
مورخ  30دسامبر  3335شک شرفت که در ادامه موردبررس قرار م شیرد.

 -3اختیارات دستیاههای مکمول نظا حسابرس داخل
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وزارت اقتصاد و دارای

این وزارتخانه فعالیتهای حسابرس ِ سازمانهای دولت را هماهنگ کترده و بتر آنهتا
نظارت م کند و بهطور خاص
 برنامههای حسابرس سا نه و سهماهه را دریافت و تصوین م کند؛
 شزارشهای حسابرس را دریافت و بررس م کند؛

 آموزشهای اجباری درباره تصحیح خطاها و قصور مکخ

شده در طول حسابرست

را به رییگ امور مال ارایه م کند؛

 ازطریتتق بازرس ت از نحتتوه اجتترای بودجتته و حسابرس ت از آن بررس ت م ت کن تد کتته
حسابرس ت های انجتتا شتتده مطتتابق بتتا مقتتررات و دییتتر مصتتوبات قتتانون باشتتد و
فعالیتهای انجا شده توسط سازمانها بتا درآمتدها و مختارج بودجته منطبتق باشتد؛
الوه بر این حسابرس ج آمادهسازی و ارایهی شزارشهای مربوط به اجرای بودجه با
مفاد قانون را هم انجا م دهد.

3-3

سازمان مدیریت دولت یا خودشردان محل

با توجه به ویژش های فعالیت مال و اقتصادی م توان یک شروه حسابرس برای انجتا
حسابرس و امور زیر مستقر نمود
 ارایتتهی د ی ت مکتتتوب ریتتیگ امتتور متتال بتترای ت ترویج حسابرس ت ترکیب ت
درصورت لزو ؛
 مدیریت شروههای حسابرس ؛
 تصمیم درباره مکارکت کارشناسان در شروههای حسابرس با رضایت مقامات
مال ارشد؛
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 اطال رسان به نهاد مورد حسابرس حداق دو هفته قب از انجا حسابرس ؛
 اطال رسان برنامه حسابرس به ا ضتای شتروه حسابرست قبت از حسابرست ؛
ارسال مطالن موردنیاز و نامه مدیر ارشد بودجه (که ازاینپگ مدیر ارشد یتا
CABCشفته م شود) مبن بر تأیید کارکنان تیم حسابرس ؛
 ارایهی شزارش حسابرس به رییگ امور مال که تمتام قصتور و اشتتباهات و
توصیههای مناسن در آن مکخ

شده است؛

 ارایهی شزارش به مدیر ارشد امور مال درباره اقدامات متقلبانه و غیرقانون در
طول حسابرس ؛
 تصمیمشیری درباره میزانج ترکین و کیفیت موضو ات حسابرس ؛
 مسئولیت انجا یکوار ی و ثبت مطالن حسابرس ؛
 آرشیو موضو ات حسابرس و دریافت رضایت مقا مال ارشد برای استخراج
آنها؛
 درصورت نیازج انجا حسابرس بیکتر بترای بررست شزارشهتا و دیتدشاههای
صاحننظران؛
 داشتن مسئولیت درخصوص اطمینان از شزارشها و نظرات حسابرس ؛
 برشتتزاری میزشردهتتای دربتتاره شزارشهتتاج آمتتاده کتتردن شتتزارشج نظتترات و
توصیههای حسابرس نهای که به مسئول مال ارسال م شود؛

 -9شروه حسابرس
با توجه به ویژش های فعالیتهای مال و اقتصتادیج یتک شتروه حسابرست بتا رضتایت
مدیر ارشد بهمنظور انجا حسابرس تأسیگ م شتود .شتروه حسابرست م توانتد کارمنتدان
مال و حسابداری اداره اصل و همونتین کارشناستان دییتر بخشهتای متال و حستابداری
شاغ در شروههای حسابرس را طبق روشهای معین ادغا نماید.
برای هر پرونده حسابرس در بخشهای اختصاص ج افرادی که توستط همتان بختش بته
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مدت دو سال از زمان شرو حسابرس استتخدا شتدهاند نبایتد در شتروه حسابرست باشتند.
افرادی که دخالت مستقیم در ارزیاب تهیه پیشنویگ دستتیاههای کنتترل داخلت داشتتهاند
نباید در ارزیاب حسابرس وارد شوند .ا ضای شروه حسابرس ج بهاستثنای حسابرسان ارشتدج
فعالیتهای حسابرس را بهموازات فعالیتهای اصل خود انجا م دهند.
اهداف شروه حسابرس

بارتاند از

 ارزیاب سازشاری اقدامات اداره اصل با مفاد قانون ؛
 ارزیاب دقت درآمدها و مخارج (بودجه و خارج از بودجه) اداره اصتل حستابداری و
ثبت اولیه و شناسای تناقضات؛
 ارزیاب در دسترس بودن و امکانپذیری استفاده منطقت و کارآمتد از هزینتهها توستط
اداره اصل ؛
 شناسای و تکخی

موانع و اقدامات غیرقانون که مانع از اقدامات اداره اصل م شود؛

 ارزیاب سیستم کنترل داخل اداره اصل ؛
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بخشهای (سازمانها) تحت حسابرس

حسابرس کام در بخش مال و بختش حستابداری اداره اصتل ستال حتداق یکبتار
انجا م شود .مدیران بخشهای حسابرس شده باید شکایات و توصیههای دریافت شده را با
توجه به فعالیتهای مال و اقتصادی خود در اختیار شروه حسابرس قرار دهند؛ قانون سیستم
خزانهداری که در سال  3335به تصوین رسید سیستم حسابرست داخلت نهادهتای دولتت و
خودمختار محل را معرف م کند و درمورد مقررات آنها بخکنامه شماره  392وزارت امور
اقتصتتادی و دارای ت متتورخ  93دستتامبر  3333درخصتتوص تأییتتد روش حسابرس ت داخل ت
نهادهای دولت و خودمختار محل و سازمانهای تابعه آنها تصتوین شتده استت .هتدف از
حسابرس داخل مقامات دولت و محل و سازمانهای زیر نظر آنها بارتند از
 ارزیاب انطباق اقدامات مال و اقتصادی مدیریت ارشد با قوانین قاب اجرای جمهوری ارمنستان؛
 بررس قابلیت اطمینان و کفایت اطال ات مال و اقتصادی مورداستفاده و یا ارایه شتده
توسط مدیریت ارشد؛ و
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 شناسای تناقضات پروندههای حسابداری مدیریت ارشد.
در ادامه ساختار سازمان نظا حسابرس داخل مقامات دولت و محل تکریح م شود.

9-3

شروههای درشیر در حسابرس داخل

وزارت امتتور اقتصتتادی و دارای ت ج حسابرس ت داخل ت از مقامتتات دولت ت و محل ت را بتتا
تصوین برنامههای حسابرس داخل ستا نهج پتردازش شزارشهتا و انجتا تتدابیر اصتالح
ازطریق کنترل و حسابرس بودجه هماهنگ کرده و بر آن نظارت دارد .مدیرک امتور متال
با اختیار مستتقیم ستازمان متدیریت دولتت

مت مت کنتد و ختدمات متال و حستابداری را

مدیریت م کند .وی مدیریت جریان مال و سیستم کنترل و حسابرس داخل و سامانههتای
خرید را تامین م کند .وی تغییر برنامههای حسابرس داخل را تأییدج اهتداف حسابرست را
تعیتتینج اقتتدامات پیکتتییرانه و اصتتالح بتتهمنظور جلتتوشیری از تقلتتن و ب نظمت را اتختتاذج
شزارشهای حسابرس را دریافت و موافقت خود را با انتکار ایتن شزارشهتا و یتا اطال تات
موجود در آنها ا تال م کنتد .تالوه بتر ایتن متواردج وی شزارشهتای ستا نه و ستهماهه
م دهدج دستورالعم های از وزارت امور اقتصادی و دارای درخصوص انحرافات و قصتور
ککف شده دریافت م کند و تضمین م کند که اقدامات بهموقع و مطابق با روش مکتخ
شده انجا م شود.
حسابرس ارشد که زیر نظر مستقیم مدیرک امور مال

م م کند نیز مسئول انجا ایتن

امور است برنامههای حسابرس سهماهه و سا نه را برای حسابرس داخلت بتهمنظور تغییتر و
تصوین به مدیرک امور مال ارایه م کند ج مطالن ز برای حسابرس هدفمند و ترکیبت
را تهیته مت نمایتدج شروههتای حسابرست و فعالیتهتای آنهتا را متدیریت م کنتدج درمتورد
کارشناسان مربوطه تصمیم م شیردج قصور و اشتباهات را شناسای و درصورت بروز هر نو
ب نظم توصیههای ز برای بهبود آنها را به مدیرک امور مال م دهدج مسئول پتر کتردن
اسناد کاری حسابرس استج برای ا تباربخک بته شتزارش حسابرست و نظترات حسابرست
نتایج شزارشها را مرتن م کند و شزارش نهای حسابرس ج نظترات و توصتیهها را آمتاده و
به مدیر امور مال تقدیم م کند.
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با توجه بهخصوصیات ویژه فعالیتهای اقتصادی و مال ج مجمو ه مدیریت مجتاز دولتت
یا محل م تواند یک شروه حسابرس متکک از کارمندان خدمات مال و حسابداری اداره
اصل که همراستا با وظایف اصل خودج حسابرس نیز م کنند (بهاستثنای حستابرس ارشتد)
تعیین نماید .کارشناسان بخشهای دییتر نیتز م تواننتد یتک شتروه حسابرست ج متکتک از
کارمندان اداره اصل تعیین نمایند.
برای هر پرونده حسابرس در هتر بختشج افترادی کته کمتتر از دو ستال از زمتان شترو
حسابرس در آن بخش کار کردهاندج نم توانند ضو شروه حسابرس باشند .الوه بتر ایتن
ا ضای شروه حسابرس که دخالت مستقیم در رونتد تهیته پیشنتویگ ارزیتاب دستتیاههای
کنترل داخل داشتهاند نیز نم توانند در امور ارزیاب آن دخالت نمایند.
نتتان کتته در بتتا شفتتته شتتدج حسابرس ت داخل ت در حتتال حاضتتر فرآینتتدهای اجتترای
حسابرس را مکخ

م کند .یک کتابوه راهنمای حسابرس داخل بتا همکتاری صتندوق

بینالملل پول در حال آمادهسازی است که فر های نمونه برای استتفاده از ایتن روش در آن
آمده و تما روشهای حسابرس را با جز یات توصیف م کند .در حین حسابرس داخلت ج
شروه حسابرس برای بررس و اطمینان از اقدامات زیر تعیین م شود
 سازشاری اقدامات اداره اصل با مفاد قانون ؛
 درست حستابهاج ثبتت اولیته و شناستای تناقضتات درآمتدها و مختارج اداره اصتل
(بودجه و خارج از بودجه)؛
 ارزیاب بهرهوری حاص از هزینههای اداره اصل و د ی منطق آن؛
 شناسای موانع مصنو

بازدارنده اقدامات اداره اصل و تکخی

ب نظم ها؛

 ارزیاب سیستم کنترل داخل اداره اصل .

 -2روشهای حسابرس و پردازش بیکتر نتایج حسابرس
در حال حاضر حسابرس داخل براساس قانون حسابرس داخل مقامات دولتت و محلت و
سازمانهای تابعه آنها مصوب وزارت امور اقتصادی و دارای

و بخکنامه شماره  392متورخ 93

دسامبر  3333انجا م شود .کتابوه راهنمای حسابرس داخل مصوب وزارت امور اقتصتادی و
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دارای به تاریخ  33دسامبر سال  3339فر های نمونه استفاده از ایتن نتو حسابرست و توصتیف
روشهای حسابرس داخل با جز یات بیکتر را فراهم م کند .به منظور کسن شواهد حسابرس
داخل روشهای زیر مورد استفاده قرار م شیرند
 تجدیدنظر در محاسبات (محاسبه مجدد)؛
 مکاهده قوانین ثبت اقدامات جداشانه در آثار حسابداری؛
 کسن تأییدیه از اشخاص ثالث درباره اطال ات ارایه شده توسط بخشهای حسابرس شده؛
 تحقیق از مدیریتج کارکنان بخشهای حسابرس شده و اشخاص ثالث؛
 بررس دادههای منعکگ شده در سوابق حسابداری (اسناد اولیه)؛
 تجزیهوتحلی فعالیتها؛ و
 آماده کردن ترازنامه جاییزین.
شروه حسابرس برای دستیاب به اهداف حسابرس باید
 ارزیاب کند آیا ملیات اداره اصل طبق قانون انجا شده است یا خیر؛
 دقت درآمتدها و هزینتههای بودجته و ختارج از بودجتهج حستابداری و ضتبط اولیته را
ارزیاب

و تناقضات را شناسای نماید؛

 کارای و منطق هزینههای اداره اصل را بررس و شیوههای مؤثر بر هزینه را پیکنهاد نماید؛
 موانع فعالیتهای ادی را شناسای و ب نظم ها را تعیین نماید؛
 سیستم داخل حسابرس اداره اصل را ارزیاب کند.
با توجه به بند  30مقررات حسابرست داخلت ج تقلتن در شناستای یتا دییتر فعالیتهتای
جعل باید بهسر ت به حسابرس ارشد شزارش شود و حسابرس ارشد نیز بهنوبه خود باید آن
را به مدیر امور مال بهمنظور اقدامات بیکتر اطال دهد.
بهجز بانک مرکزیج کارکنان اداره حسابرسان ارشد ازجمله کارکنان ریاست جمهتوریج
کارکنان دولت و نهادهای اجرای ج کارکنان مناطق شهری (شهرداری ایروان)ج کمیسیونهای
راهبری (خدماتج هیأتمدیرهها ازجمله هیأت مدیره استخدا ککوری) که براستاس قتوانین
جمهوری ارمنستان تأسیگ شدهج کارمنتدان دولتت خواهنتد بتود و مکتمول مقتررات قتانون
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پاداش کارمندان دولت م باشند.

 -1بازرسان مستق
کمیته نظارت یک نهاد حسابرس بیرون است که توسط مجلتگ شتورای ملت تکتکی
شده و به آن شزارش م دهد .برای استتقالل متال و ملکتردی بازرستان از کمیتته نظتارت
شرایط زیر ا مال شده است
 کمیته نظارت تنها به مجلگ شورای مل شزارش م دهد؛
 بودجه کمیته نظارت بهطور جداشانه در قانون بودجه سال آینده مکخ

م شود؛

 رییگ کمیته نظارت توسط مجلگ مل و به مدت شش سال انتخاب م شود؛
 قا ممقا کمیته نظارت و رؤسای بخشها (ا ضای هیأت مدیره) توسط ریتیگ مجلتگ
شورای مل منصوب م شوند.
هرشونه دخالت در فعالیتهای کمیته نظارت مسئولیت قانون دارد.
بهبود استقالل کمیته نظارت مستلز تصوین برنامهها و طرحهای آن بهطور مستق و در نظتر
شرفتن پیکنهادات قوای مقننه و مجریه و درا اهمیت و خطرات پیش روی این بخش است.
توسعه بیکتر فعالیتهای کمیته نظارتج بهبود استقالل متال و ملکتردی آن و همونتین
حیات بودن بررس های تحلیل آن بستی به اصالحات قانون اساس و طراح یتک قتانون
جدید درباره کمیته نظارت دارد .طبق این قانونج تأمین مال کمیته نظتارت بتهطور جداشانته
انجا م شود .شایان ذکر است که بهغیراز بانتک مرکتزیج حسابرستان ارشتد نهتاد ریاستت
جمهوریج کارکنان دولت و نهادهای دولت و کمیسیونهای راهبردی مستقر مطابق با قوانین
جمهتوری ارمنستتان همیت کارمنتدان دولتت هستتند و طبتق مقتررات مربتوط بته دریافتت
حقالزحمه توسط کارمندان دولتج حقوق دریافت م کنند.
ضمانت شفافیت فعالیتهای کمیته نظارتج تصوین برنامه سا نه آن توسط مجلگ شورای
مل و ارسال شزارش آن به مجلگ استت .ارتبتاط کمیتته نظتارت بتا رستانهها مبتنت بتر قتانون
مطبو ات و سایر رسانهها است که روابط کمیته نظارت را با مرد نیز برقرار م کند.
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 -1نظا مالیات و شمرا و برخورد مال با رشوه
1-5

قوانین افکا و بررس فعالیتهای فاسد در سیستمهای مالیات و شمرک

بهطورکل ج هیچ نو رفتار توصیهشدهای برای بررس معامالت فاسد و شزارش اطال ات
در مالیتتات و دییتتر بخشهتتای متتوم وجتتود نتتدارد .در قتتوانین ارمنستتتان هتتیچ مقررات ت
درخصوص الزا مقامات مالیات به شزارش معامالت مککوا به فسادج تنظتیم نکتده استت.
قانون خدمات شمرک به مقامات مالیات اجازه م دهد با نهادهتای مجتری همکتاری کننتد؛
بااینحالج همکاری بازرسان مالیات دیده نکده است.

1-3

روابط با نهادهای محل و خارج

طبق قانون خدمات مالیات ج مقامات مالیتات بایتد تحقیقتات را مطتابق بتا آیتین دادرست
کیفری در حوزههای که با نظارت مقامات مالیات استج انجا دهند .بر ایتن استاسج بختش
اطال ات ملیات و تحقیقات خدمات مالیات که مسئول بررس جرایم مالیات و انتقال آن به
نهادهای بررس اولیه هستندج تککی م شردد.
بتته کارمنتتدان ختتدمات ایتتن اختیتتار داده شتتده درمتتورد مالیاتهتتای ختتارج و ختتدمات
تحقیقات کیفری درصورت مکاهده هر نو معتامالت مکتکواج قتانون را ا متال کننتد .بتا
تبادل اطال ات با ککورهای ضو CISج زیرنظر هیأت همتاهنی نهادهتای بررست مالیتاتج
برخ کمکهای مکاوره فن توستط مقامتات مالیتات دریافتت و همکتاری فعتال بتا آنهتا
شرو شده است.
از سال 3339ج اداره نظارت به نوان یک بخش ستاختاری اداره مالیتات فعالیتت م کنتد
که الوه بر سایر وظایف رسم ج مسئول افکای سوءاستفاده از خدمات مالیات داخل است.
طبق مقررات قانون خدمات مالیات ج یک کمیسیون بررس ککوری نیز با اداره مالیات دولت
همکاری م کند.

1-9

برنامههای نظا های مالیات و شمرک درخصوص پیکییری از فساد داخل

اداره نظارت امور مالیات باید در حتدود اختیتارات و مستئولیتهایش فعالیتهتای را بتا
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هدف افکای سوءاستفاده مقاماتج انجا تحقیقات و اقتدامات پیکتییرانه بتهطور متنظم اجترا
کند .به این منظورج اداره یاد شتده بتا کمیستیون بررست مربوطته و اداره تحقیقتات ملیتات
همکاری م کند .در ار وب تعهدات بینالملل پذیرفته شده توسط جمهتوری ارمنستتانج
نتایج این فعالیتها هر سته متاه بته رییگجمهتور و وزارتخانتههای دولتت و همونتین دفتاتر
نمایندش محل صندوق بینالملل پول و بانک جهان ارسال م شود .در این راستاج پیییری
اطال تتات دریتتافت از نهادهتتای رستتم درخصتتوص افکتتای توزیتتع غیرقتتانون دارای هتتا و
پیکییری از آن حا ز اهمیت است .بااینوجودج هیچ مقتررات خاصت در ایتن بختش کته در
قانون مالیات وضع شده باشدج وجود ندارد.
بااینحالج سیستم رخش مقامات مالیات کته براستاس بخکتنامه شتماره  5111متورخ 9
دسامبر  3333درخصوص مبنای قانون خدمات مالیات انجا م شودج ابزاری در پیکتییری و
مبارزه با فساد است .این سیستم مقرر م دارد که سازمانده شغل مقامات مالیات مبتن بتر
اص جابجای به صورت دو سال یکبار است که توسط نهاد ختدمات مالیتات تصتمیمشیری
م شود .مدیریت ختدمات مالیتات حتداق یتک هفتته پتیش از جابجتای ج تصتمیم ختود را
درمورد آن ا ال م کند.
کمیته دولت مالیات همراه با اداره نظارت و بخش ویژه بهدنبتال توستعه اقتدامات اصتالح
هستند که به موارد نقض فساد و سوءاستفاده توسط مقامات م پردازد و فعالیتهتای غیرقتانون
را فاش م کند (و درنتیجه پییرد قانون این فعالیتهتا را امکانوتذیر مت کنتد) .بااینحتالج ایتن
فعالیتها تابع مقررات خاص است .در این راستاج مقررات مربتوط بته « رضتهی کنتترل شتده»
کا های قا اق که در قانون شمرا تصریح شدهج افکتای نهتای تمتام همراهتان در جتر را
ممکن م سازد (ازجمله مقامات فاسد)ج زمان که مقامات شمرک با نهادهای داخل و خارج
مجری قانون همکاری م کنند انتقتال کا هتای قا تاق ازطریتق مجتاری شمرکت را بتهمنظور
ردیاب ک مسیر و رسیدن به افکای نهای تعلیق نم کنند .تخلفات منجر به فستاد ممکتن استت
درنتیجه فعالیتهای اداره مبارزه با قا اق نیز شزارش شود.

افرادی که از معامالت فاسد آشاه هستند موظف به شزارش آن به مقامات مجری مربوطه
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م باشند .در قوانین ارمنستان برای کسان که درمتورد جترایم برنامتهریزی شتده بته مقامتات
قانون شزارش نم دهندج کسان کته در جریتان آن بودهانتد و یتا قتبالً مرتکتن آن شتدهاند
مسئولیت کیفری در نظر شرفته شده است .الوهبراینج باید توجه داشت که تبادل اطال تات
بین ادارات مالیات و شمرک به مبارزه مؤثر با اقتصاد پنهان کمک م کنتد .روش جابجتای
مقامات مالیات نیز که براساس قانون خدمات مالیات تصوین شتده مت توانتد بته نوان ابتزار
پیکییری و تدابیر اصالح مورداستفاده قرار شیرد.
در قانون مالیاتج هیچ بندی برای افزایش هزینته ارتکتاء در شردشهتای مکتمول مالیتات
دیده نکده است.

 -1پولکوی
ماهیت کیفری -حقوق پولکوی
یک از فعالیتهای که زیرنظر برنامه استراتژیک مبارزه با فساد ارمنستان درراستای افکتا
و کاهش اقتصاد پنهان در ککور پیشبین شدهج تهیه پیشنویگ قانون اختصاصت مبتارزه بتا
پولکوی است.
جمهوری ارمنستان به نوان یک ککور ضو سازمان امنیت و همکاری در تتاریخ  55مته
3339ج به کنوانسیون استراسبور ،درمورد پولکوی ج افکاج تعقین و مصادره کیفری دارایت
مصوب  0نوامبر  5333ملحق شد اما این کنوانسیون را هنوز تصوین نکرده است .مدت بعتد
ارمنستان با شرکت در اجتالس منطقتهای مبتارزه بتا پولکتوی و تروریستم در  31-32ژو تن
 3333در آنکارا کته توستط وزارت امتور خارجته آمریکتا ستازمانده شتده بتودج پیکتنهاد
شرکت در ابتکار ضدپولکوی را دریافت کرد.
به این منظورج بانک مرکزی پیشنویگ قانون مبارزه با قتانون کتردن درآمتد حاصت از
جر و تامین مال تروریسم را منتکر کرد .الوهبراینج کمیستیون بتین وزارتت بتا همتاهنی
وزارت امور اقتصادی و دارای براستاس دستتورالعم نخستتوزیر تأستیگ شتده استت کته
دولتج پلیگ و امنیت مل ج وزارت امور خارجهج بانک مرکزی و وزارت دادشستتری در آن
ضو هستند و هدف آن ایجاد یک ار وب قانون مناسن است .شروه کاری زیر نظر ایتن
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کمیسیون در تهیه بستهای از قوانین بهمنظور اصالح قوانین مربوطته بته مبتارزه بتا پولکتوی و
رازداری بانک همکاری کرده است.
این قوانین بر حفاظتت از حقتوق و منتافع قتانون شتهروندانج جوامتع متدن و دولتت در
فعالیتهای ضدپولکوی تاکید دارد .انتظار مت رود در ایتن قتوانین روابتط افتراد درشیتر در
معتتامالت پتتول و نهادهتتای دولت ت و مقامتتات نتتاظر بتتر آن بتتهمنظور افکتتا و جلتتوشیری از
فرآیندهای پولکوی طراح شردد.
پیشنویگ قانون مبارزه با قتانون کتردن درآمتد حاصت از جتر و تتأمین متال تروریستم
(ازاینپگ )AML/CTFج مسای مربوط به مبارزه با قانون کردن درآمتدهای غیرقتانون تتأمین
مال تروریسمج فعالیتهای نهاد اجرای مربوطه و همونین ار وب همکتاری آنهتا را تنظتیم
م کند .در این قانونج سازمان مسئول ( AML/CTFبانک مرکزی)ج روابط آن با سایر نهادهای
دولت و هنجارهای شزارشده ازجمله معامالت شزارش شده مکخ

شده است.

الوهبراینج پیشنتویگ قتانون  AML/CTFفعالیتهتا و رفتتار در بانکهتا و مؤسستات
ا تباریج اقدامات قانون برجستهج ساختارهای کنترل داخل ج شترایط جمتعآوری اطال تاتج
معامالت مال صورت شرفتهج محدودیتهای افتتتاح حستابهای بتانک ج افتتتاح حستاب در
ککورهای خارج ج فسخ معامالتج محدودیتهای بانکداری الکترونیک و معامله با آنها و
همونین مسای مربوط به همکاری بینالملل را تنظیم م کند.
این پیشنتویگج اولویتت همکاریهتای بینالمللت را تعیتین مت کنتد و شترایط را کته
بهموجن آن مدیریت دولتت مت توانتد بترای  AML/CTFتحتت توافقنامتههای بینالمللت
اطال ات مناسن برای مقامات خارج براساس درخواست آنهتا یتا بته ابتکتار ختود فتراهم
نماید و یا تحقیقات درمورد مصادره درآمدهای حاص از جر انجا دهدج مکخ

م کند.

همونین براساس آن دولت مت توانتد پرونتده مقامتات ویتژه را درصتورت تکتخی

وجتود

درآمدهای حاص از جر رسیدش نمودهج فرد را دستییرج اموال وی را مصادره و بتازجوی
از مظنونین و شاهدان را انجا دهدج الوه بر این مصادره دارای هاج انتقال و تحوی متدارا
و اسناد را هم انجا دهد.
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ز به ذکر است که در ارمنستان پولکوی یا قانون جلوه دادن درآمتد حاصت از جتر
به نوان جرم کیفری محسوب م شتود .متاده  533قتانون آیتین دادرست کیفتری آنوته را
با ث مسئولیت کیفری م شودج تصریح م کند .بته ایتن طریتق انجتا هتر معاملته متال کته
درآمد حاص از آن بهوضوح از راه مجرمانه بهدستآمدهج استفاده از آنها برای کسنوکار
یا دییر فعالیتهای اقتصادی با هدف پنهان کردن و یا جلوشیری از منتابع متادی ذکتر شتده
(حقوق به غلط تفسیر شده مربوط به آنها)ج منابع اصل ج مح ج تخصتی

و مالکیتت واقعت

آنها را منع م کند.

 -0تعهدات سازمان به شزارش معامالت مککواج روابتط آژانتگ اطال تات متال بتا
نهادهای اجرای قانون
در پیشنویگ قانونج مؤسسات که باید به نهاد مجاز درباره معامالت مکتکوا شتزارش
کنند به شرح زیر است
 بانکهاج مؤسسههای ا تباریج صراف هاج د

ن ارز و کسان کته در کتار نق وانتقتال

پول هستند؛

 شرکتهای خاص امنیت ؛

 شرکتهای بیمه و واسواری؛
 شرکتهای تأمین وثیقه و وا دهنده؛
 نهادهای شاغ در حسابداری اموال و سرمایهج ثبت و حقوق مالکیت؛ و
 شرکتهای شاغ در بازیهای سودآور و بختآزمای ؛
با توجه به پیشنویگ قتانونج نهتاد مجتاز اطال تات تهیهشتده را مطالعته و تجزیتهوتحلی
کرده و در مواردی که د ی کاف مبن بر آلوده بودن معامله به پولکوی وجود داشته باشدج
اطال ات و مطالن مناسن را برای مقامات ارسال م کند.
اصالحات انجا شتده در اکتبتر ستال  3333در قتوانین جمهتوری ارمنستتان درخصتوص
بانکها و بانکداریج رازداری بانک و موسسات ا تباری مکخ

م کند که مؤسسات مال

بر اهمیت معامالت پیویده در مقیاس بزر ،و نظارت بر آنها تأکید دارند.
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در حال حاضر تنها بانکها و موسسات ا تباری هستند که ازنظر قانون موظف به شزارش
معامالت مککوا به بانک مرکزی م باشند .بانک مرکتزی بته نوان تضتمینکننده قتانون
انجا این تعهدج مقررات بانک را بترای جلتوشیری از شتردش درآمتدهای حاصت از جتر ج
ایجاد روشهای خاص شزارشده برای بانکها و همونین ا مال دییتر اختیتارات توصتیه
شده توسط قانون بانک و بانکداری و دییر اقدامات قانون را تنظیم م کند .بانک مرکتزی
م تواند از بانکج مکتریان و یا سهامداران بانک هر سند یا اطال ات تأییدکننده منکأ قتانون
درآمد را طلن نماید .درصورت هرشونه تردید نستبت بته قتانون بتودن آنج بانتک مرکتزی
اختیار مسدود کردن آن حساب را دارد .الوهبراینج بانک درصورت تصتمیم هیتأت متدیره
بانک مرکزی موظف است آن دسته از معامالت را که مککوا به درآمد حاص از جر یتا
تأمین مال تروریسم هستند تعلیق نماید .در حال حاضر اطال تات توستط بانتک مرکتزی بته
مقامات مجری براساس مفاد قانون رازداری بانک ارایه م شود.

 -3حسابداری شرکت و استانداردهای حسابرس
قوانین که حسابداریج صورتهای مال و حسابرس در ارمنستان بر آنها مبتنت هستتند
شام قانون حسابداریج قانون حسابرس ج قانون معامالت نقتدیج قتانون شترکتهای ستهام
ا ج قانون تنظیم بازار پایه و همونین استانداردهای حسابداری و حسابرس تأییدشده توستط
وزیر امور اقتصادی و دارای است که مطابق با استانداردهای بینالملل است.
بتتا توجتته بتته قتتوانین مربوطتتهج صتتورتهای متتال ستتا نهی شتترکتهای ستتهام

تتا ج

شتترکتهای بیمتتهج لومباردهتتاج بانکهتتا و موسستتات ا تبتتاریج قمارخانتتههاج صتتندوقهاج
سازمانهای غیردولت و سازمانهای غیرتجاری دولتت بایتد بهصتورت ستا نه منتکتر شتود.
براساس قانون حسابداریج صورتهای مال این نهادها باید تنها توسط حسابدار ارشتد مجتاز
و یک حسابرس واجد شرایط تحت قوانین جمهوری ارمنستان تأیید شوند.
صورتهای مال شرکتهای سهام

ا و شرکتهای بیمهج حسابرس اجباری م شوند

و بنیاههای تجاری موظفاندج قصور و کوتاه که درصورتهای متال و حستابداریشتان
رخ داده را افکا م کنند .کارکنان حسابداریج حسابرسان و نمایندشان شترکتهای مکتاوره
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درباره تردید و سوءظن ختود دربتاره اطال تات نادرستت کته مکتاهده کردهانتدج مستئولیت
اطال رسان به مقامات مجری هستند.
درصورت که امکان انجا حسابداری وجود نداشته باشد و یتا ایتن کتار بهدرستت انجتا
نکود ( نانوه برخورد نامناسن با ث کاهش مالیات یا پرداخت بیمه اجتما

ثابتت شتود)ج

صورتهای مال امضا نکوند یا توسط فرد غیرمجاز امضا شوند یا بهموقع ارایه نیردندج طبتق
قوانین جمهوری ارمنستان مکمول مقررات انضباط اداری م شوند.
بهموجن قوانین ارمنستانج برای راهاندازی هر نو کسنوکارج شهروندان باید یا در قالن
شخصیت حقوق اقدا نمایند و یا نا آنها بته نوان یتک کتارآفرین ثبتت شتده باشتد .بترای
شرو کسنوکارج ثبت دولت الزام است در غیر این صورت منجتر بته مستئولیت اداری یتا
کیفری م شردد .کسنوکار غیرقانون نیز مکمول مسئولیت کیفری است؛
درصورت که از فعالیتهای اداره مالیات یا صندوق بیمه تأمین اجتما

ظرف یک ستال

پگ از مجازات اداری ممانعت شودج همونین درصورت مخالفت با نظر مدیران ایتن نهادهتاج
فرد مکمول مسئولیت کیفری مت شتود .همونتینج امتنتا از پرداختت بتده های مربتوط بته
مالیات و بیمههای اجتما

یا زمان که اقدامات اجرای برای اطمینتان از پرداختهتا توستط

مقامات مالیات و مقامات صندوق دولت بیمه اجتما

انجا مت شتودج استتفاده از ابزارهتای

پرداخت و دارای های موجتود بترای اهتداف دییترج جتر کیفتری محستوب م شتود البتته
درصورت که مجمو مبلغ بیش از یکمیلیون درا نکده باشد.
مقامات که اسناد را دستکاری م کنند و با ث جع و استفاده نادرست از اسناد بترای
منافع خود م شوند مکمول مسئولیت کیفری م شوند.

 -53دسترس به اطال ات
حقوق شهروندی در خصتوص پیییتری و دریافتت اطال تات در قتانون اساست و ستایر
قوانین مکخ

شده است .قانون رسانههای همیان مورخ  59دستامبر 3339ج آزادی بیتان و

کسن اطال ات توسط بخشهای خدمات اطال ات را تضمین م کند .براساس متاده  2ایتن
قانون نهادهای اطال ات و روزنامهنیاران باید براساس اصول برابری قانون ج حقوق ج نظتم و
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آزادی بیان و کثرتشرای

م کنند .روزنامهنیاران در ملکرد فعالیتهای حرفهای خودج

تحت حمایت قانون هستند .رسانهها بدون مجوز دولت منتکر م شوند .هرشونه تتالش بترای
ممانعت از انتکار و یا د انتکار اطال تات توستط یتک ستازمان اطال تات یتا روزنامتهنیار
ممنو است.
قانون فرایند بررس پیکتنهادهاج تقاضتاها و اد اهتای شتهروندان متورخ  32نتوامبر 5333
مسای مربوط به بررس و اقدا قضای توسط دولتج جامعه مدن و سازمانهای خودشردان
محل یا تکک های خودمختار و مقامتات مترتبط بتا آنهتاج شتهروندان و اشتخاص حقتوق و
همونین اتبا خارج حاضر در ککور ارمنستان و کسان که هتیچ ملیتت ندارنتد را پوشتش
م دهد .ماده  2این قانون مقرر م دارد نهادهای دولت و مستتق و مقامتات آنهتا در قلمترو
اختیارات خود و براساس قوانین موجود به مطالبات موم توجه کترده و اقتدامات را بترای
ح آنها انجا دهند .قانون فتوق رویتههای بترای پیکتنهادهاج تقاضتاها و اد اهتای کته در
قوانین کیفریج مدن ج کار و سایر قوانین توصیه م شودج ارایه نم کند.
طبق ماده  1هر فرد از حق دستیاب به اطال ات کته بته آن نیتاز داردج برختوردار استت و بته
شیوهای که در قانون ذکر شده مت توانتد اطال تات درخواستت را دریافتت نمایتد .ایتن قتانون
جز یات مسای مربوط به دسترس به اطال ات و انتکار آن را در بر داشتته و و مقتررات ختاص
مربوط به نحوه انتکار اطال ات از سوی دارندشان اطال ات را ا تال کترده استت .طبتق قتانون
دارنده اطال ات باید امکان دسترس و انتکار اطال تات را تضتمین نمتودهج تمتا اطال تات در
اختیار را ثبتج طبقهبندی و نیهداری نماید و اطال ات دستاول مربتوط بته تحقیقتات را ارایته
کند .در این قانون مقررات محدودکننده آزادی اطال ات نیز تکریح شده کته طبتق آن دارنتده
اطال ات م تواند درخواست اطال ات را رد کند اشر
 شام اسرار دولت ج مقاماتج بانکداری و تجاری باشد؛
 اطال ات محرمانه زندش شخص یا خانوادش را نقض کند؛
 شام اطال ات محرمانه تحقیقات مقدمات باشد؛
 اسرار شغل از قبی اسرار پزشک ج اسناد رسم یا وکالت را افکا نماید؛
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 حقوق هموون کو رایت را نقض کند.
جــرمانـگاری فساد
پیشنهاد رشـوه و دریافت آن

 -5تعریف جر و ناصر آن
در این حوزه تناقضات ختاص و مکخصت در قتانون مجتازات کته از اول اوت  3339در
حال اجراستج وجود دارد .مقا دولت در ماده  503قانون سابق بسیار محتدود تعریتف شتده
است؛ این تعریف شناسای افراد متورد ا تمتاد و دارای اختیتاری را کته در نهادهتای دولتت
به نوان مقا دولت شاغ نیستندج پیویده م کند .شاید به همین دلی باشد که اقدامات انجا
شده تاکنون اثری نداشتته استت .بتهطور ختاصج جتر کارکنتان دارای اختیتار شترکتهای
سهام

ا نیز به نوان جر رسم تلق م شتود .در قتانون مجتازاتج تعریتف مقتا دولتت

محدود نکده و با مقررات قانون خدمات ککوری و مدن فعل منطبق است.
براساس قانون فوقج دریافت مالج حق مالکیت یا دییر دریافتهتای غیرنقتدی بته شتک
هدیه توسط مقا دولت ج بدون وجود توافق مبن بر انجتا یتا تد انجتا اقتدام براستاس
اختیتتارات فتترد -اشتتر ارزش هدیتته از پتتنج برابتتر حتتداق حقتتوق و دستتتمزد تجتتاوز کنتتد-
رشوهخواری و درنتیجه جر محسوب م شود.
تحریک به ارتکاج نصری جدید در قانون مجازات است .بهطور خاصج متاده  913آن را
به صورت زیر تعریف م کند «تحریک به رشوهخواری شام تالش برای دادن پتولج اوراق
بهادارج اموال دییر و یا خدمات دارای ماهیت غیرنقدی به یک مقا دولت یتا شتخ

دارای

وظایف اداری در سازمانهای تجاری یا سایر سازمانهاج بتدون موافقتت وی بتا هتدف جعت
شواهد یا تهدید است ».بااینحالج هیچ مجازات بترای شترفتن یتا دادن رشتوه بته یتک مقتا
دولت خارج ارایه نکده است.
قانون مجازات (ماده  )955برای حمایت از رشوه دهنده (بخش  )5و ارتکاب م کامالً
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غیرقانون (بخش  )3مسئولیت کیفری در نظر شرفته است.
بهدلی خأل قانون ج دریافت رشوه زمان که برای اختالس انجا م شتود دارای مجتازات
محدودی است .ماده فوق ( )955مقرر م دارد که مجازات دریافت رشوه ازطریتق اختتالس
(این م معادل ارتکاب به همتان اقتدا توستط شروهت از افتراد بترای مبتالغ قاب توجته یتا
ارتکاب دوباره همان م براساس توافق اولیه است) هار تا ده سال حبگج با مصادره اموال
یا بدون آن است درحال که نو ساده همان م مستوجن حبگ تا سه سال خواهد بود.
متاده  959ایتتن قتانون بتترای مجمو تهای از جتترایم مربتوط بتته درخواستت رشتتوهخواری
مجازات تعیین م کند .این ماده مربوط به اقدا به تکتویق یتا موافقتت بتین کست استت کته
رشوه پیکنهاد م کند و کس که دریافت م کنتد .الوهبتراینج درخواستت رشتوه ازطریتق
ا متال اختیتتارات رستم فتتردج با تتث تحقتق شتترایط مجرمیتتت استت .فستتاد سوءاستتتفاده از
اختیارات رسم است (ماده  )930که شام استفاده یک مقا دولت از قدرت /اختیتار ختود
بر خالف منافع مل یا د انجا وظایف برای منافعج مزایا و دییتر فوایتد شخصت یتا منتافع
شروه است که با ث آسین به حقوق و منافع قانون افراد و سازمانهاج منافع قتانون مترد
یا دولت (مقدار بیش از  133برابر حداق حقوق و دستتمزد درصتورت خستارت غیرنقتدی)
است .زمان که م تکترار شتودج سوءاستتفاده از قتدرت رستم از لت مکتدوده محستوب
م شود و درصورت آشاهانه بودن مستلز واقن سنیین است.
ماده  933مقرر م دارد درصورت که یک مقتا دولتت از اختیتارات ختود تجتاوز کنتدج
یعن

مل انجا دهد که به وضوح خارج از صالحیت مجاز وی باشد و با ث ایتراد آستین

جدی به حقوق و منافع قتانون افترادج ستازمانها و یتا منتافع قتانون دولتت شتودج مستئولیت
کیفری متوجه وی استت (مقتدار بتیش از  133برابتر حتداق حقتوق و دستتمزدج درصتورت
ارتکاب جر ج یا ارزش دارای درصتورت خستارت غیرنقتدی) .اشتر همتان مت همتراه بتا
استفاده از زورج سالح و یا وسای دییر تکرار شودج سوء استفاده از اختیاراتج از ل مکدوده
است و واقن جدی به همراه دارد.
ماده  953در قبال مکارکت غیرقانون در فعالیتهتای کتارآفرین ج یعنت ایجتاد شترکت
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توسط مقا دولت و یا مکارکت در مدیریت آن ازطریتق وکالتت بتهرغم ممنو یتت قتانون
مسئولیت کیفری مقرر م دارد درصورت که این اقدامات همراه با ا طای امتیازات و مزایا بته
آن شرکت و یا حمایت از آن باشد.
در ماده  952در قبال تقلن رسم ج یعن درج اطال ات یا مطالن غلط در استناد رستم ج
دروغپردازیج حذف اطال اتج یا ثبت آمار متفاوت یا تغییر و آمادهسازی یا تحوی مدارا
جعل توسط مقامات دولت با قصد مزایای نتاحق یتا انییزههتای شخصت یتا منتافع شروهت
مسئولیت کیفری تعیین شده است .درصورت که این م توسط یک مقا دولت کته دارای
موقعیت کلیدی است انجا شود تقلن رسم ازجمله وامل مکدوده است.
در ماده  951در قبال سه انیاری رسم ج یعن

د انجا یتا انجتا نادرستت وظتایف و

رفتار نا اد نه یا ب دقت در خدمت توسط مقا دولت که با ث آسین اساست بته حقتوق و
منافع قانون افراد یا سازمانهاج منافع قانون مرد یا دولت شتود (مقتدار بتیش از  5333برابتر
حداق حقوق و دستمزد تعیین شدهج بهدلی ارتکاب جر یا ارزش اموال درصورت خسارت
غیرنقدی) مسئولیت تعیین شده است .زمان که همان اقدا منجتر بته پیامتدهای جتدی شتودج
سه انیاری رسم از ل مکدده است.

 -3مجازاتها
مجازات معمول رشوه دادن بارت است از پرداخت مبلغت بهانتدازه  533تتا  333برابتر
حداق حقوق و دستمزد یا کار تأدیب از یک سال تا دو سالج یا بازداشت از یک تا سه ماه و
حبگ تا سه سال .رشوههای بزر ،مجازات دییری دارد که براساس ماده  953مجتازات آن
به میزان  333تا  133برابر حداق حقوق و دستمزد یا حتبگ از دو تتا پتنج ستال استت .دادن
رشوه بزر ،به یک شروه سازمانیافته جرایم به میزان  933تا  133برابتر حتداق حقتوق و
دستمزد یا حبگ از سه تا هفت سال دارد.
ماده  53قانون مقرر م دارد که درخصوص ماهیت و میزان جدی بودنج جرایم بته شترح
زیر طبقهبندی م شوند جر ب خطرج جر متوسطج جر خطرناا و جر بستیار خطرنتاا.
جر ب خطر شام انجا اقدامات مدی است که مجازات آن یا حبگ نبوده و یا بیش از دو
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سال حبگ نخواهد بود .جر متوسط شام ا مال مدی است که مجازات آن از پنج حتبگ
زندان تجاوز نم کند .جر خطرناا شام ا مال

مدی است که شدت مجازات آن از ده

سال حبگ تجاوز نکند و جر بسیار خطرناا شام ا مال مدی است کته مجتازات آن از
ده سال حبگ تا حبگ ابد را شام م شود.

 -9نظا محدودیتها
شرایط اتما زمان مسئولیت کیفری در ماده  11قانون مجازات تصتریح شتده استت .بتهطور
خاصج درصورت که مدتهای که در ادامه بیان م شوند از زمان انجا جر سوری شده باشتد
هیچ مسئولیت کیفری درمورد مجر ا مال نم شود دو سال درمورد جرایم ب خطر؛ پنج ستال
برای جرایم متوسط؛ ده سال برای جر خطرناا و پانزده سال برای جر بسیار خطرناا .دوره
محدودیت از روز ارتکاب جر تا روزی که حکم به اجرا درم آید محاسبه م شود.
اشر فرد مرتکن جر جدیدی از نو متوسطج خطرناا یا بسیار خطرناا قب اتما ایتن
دوره شود یا وی از بررس یا طرح د توی در دادشتاه اجتنتاب نمایتدج مقتررات محتدودیت
زمان قطع م شود.
دریافت رشوه طبق ماده  955در میان جرایم متوسط قرار م شیردج به همین دلیت اشتر پتنج
سال از بروز این جر شذشته باشدج فرد رشوهشیرنده مسئولیت کیفری ندارد .اما دریافت رشتوه
در شرایط تکدید طبق ماده  955به نوان یک جر خطرنتاا محستوب م شتودج همتین دلیت
باید ده سال از ارتکاب جر سوری شده باشد تا مسئولیت کیفری رشوهشیرنده بخکیده شود.
با دریافت رشوه در شرایط حاد طبق ماده  955به نوان جر بسیار خطرناا رفتتار م شتودج بته
همین دلی باید پانزده سال از زمان انجا آن جر سوری شود تا رشتوهشیرنتده از مستئولیت کیفتری
مبرّا شود .اشر فرد قب از اتما این دوره مرتکن جر جدیدی از نو متوستطج خطرنتاا یتا بستیار
خطرناا شودج زمان محدودیت مسئولیت کیفری وی قطع م شود.
مــوارد دیگر فــساد و جرایم مرتبط با آن
جرایم جدید فساد شام اقدامات مقرر در ماده ( 503کارآفرین کاذب)ج ماده ( 533قانون
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جلوه دادن درآمد غیرقانون )ج متاده ( 352سوءاستتفاده از قتدرت دولتت توستط کارمنتدان در
سازمانهای تجاری یا دییر سازمانها)ج ماده ( 953مکاغ غیرقانون ) و مواد دییتر قتانون جتزا
مصوب  50آوری  3339است که از اول اوت سال  3339به اجرا درآمده است.
مفهوم و تعــریف مقام دولتی
مفهو مقا دولت که در ماده  930قانون ارایته شتده بته ایتن صتورت استت  ...مقامتات
دولت افرادی هستند که الف) نقتش نماینتدش دایمت یتا موقتت نهادهتا را داشتته و دارای
اختیار ویژه هستند؛ ب) وظایف سازمان و اداری دایم یا موقتت داشتته یتا در ستازمانهای
دولت ج دولتهای محل ج ستازمانهای ختودشردانج نیروهتای نظتام و اتحادیتههای نظتام
اختیارات مکخص دارند.
دفاع و استــثنائات
در قوانین ارمنستان هیچشونه استثنای برای بررس جرایم فسادج ازجمله قتانون مستئولیت
اثبات و دفا خاص برای جرایم فساد دیده نکده است.
مصونیــتها
نمایندشان مجلگ شورای مل ج معاونتان نماینتدش هاج قضتاتج ا ضتای کمیتته مرکتزی
انتخابتتات (ا ضتتای مجمتتع و کمیتتته ختتاص انتخابتتات کتته دارای مصتتونیت تنهتتا درصتتورت
انتخابات مل هستند)ج نامزدهای پیکنهادشده برای رهبری مجمع و ا ضای خاص اتحادیته از
مصونیت برخوردارند.
متتاده  11قتتانون اساس ت مقتترر م ت دارد یتتک نماینتتده را نم ت تتتوان بتتهدلی

تتد انجتتا

مسئولیتها و یا جر کیفری بازداشت کرد میر بتا موافقتت مجلتگ شتورای ملت  .متاده 55
قانون مربوط بته شتأن قضتات مقترر مت دارد یتک قاضت را نمت تتوان بتهدلی

تد انجتا

مسئولیتهای اجرای و یا انجا جر کیفری دستییر کرد میتر بتا موافقتت رییگجمهتور و
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براساس پیکنهاد هیأت قضای  .متاده  99قتانون انتخابتات نیتز مقترر مت دارد ا ضتای کمیتته
مرکزی انتخابات را م توان در قبال مسئولیتهای اجرای یا ارتکاب جرایم کیفتری قضتای
همزمان با فعالیتهتای کمیتته بازداشتت نمتود ولت ا ضتای کمیتتههای ختاص انتخابتات را
نم توان در قبال مسئولیتهای اجرای و یا ارتکاب جرایم جنتای در هنیتا انتخابتات ملت
بازداشت نمود میر با موافقت کمیته مرکزی انتخابات ارمنستان .در ماده  531قانون انتخابات
نیتتز آمتتده استتت ن تامزد پیکتتنهادی بتترای رهبتتری مجمتتع و ا ضتتای ختتاص اتحادیتته را تنهتتا
درصورت م توان بازداشت کرد که کمیته انتخابات مجمع با آن موافق باشد .در همان متاده
قید شده است نامزدهتای نماینتدش مجلتگ ملت کته براستاس تناستن و اکثریتت پیکتنهاد
شدهاند را فقط در قبال مسئولیتهای اجرای و یا ارتکاب جرایم جنای ج در طتول انتخابتاتج
تنها درصورت موافقت کمیته مرکزی انتخابات م توان بازداشت کرد.
صالحیــت دادگاه
به کارشناسان تحقیق دفتر دادستتان کت اختیتار تعقیتن پرونتدههای کیفتری مربتوط بته
جرایم فساد موم (جرایم رسم ) واشذار شتده استت .همونتین کارشناستان تحقیتق اداره
پلیگ و کارشناسان تحقیق امنیت مل نیز دارای این اختیتار هستتند .بتا ایتن حتال هتیچ رویته
خاص برای انتقال نهای یک پرونده کیفری به ککور دییر تعریف نکده است.
فــساد در بخش خصوصی
ماده 333ج برای رشوه در کسنوکار مسئولیت کیفری در نظتر شرفتته استت .ایتن متاده
بهطور خاصج م شوید
 .5دادن پولج اوراق بهادار و سایر دارای ها به کارمندج قاضت ج حستابرس یتا وکیلت کته
وظایف اداری در یک سازمان انجا م دهتد یتا پیکتنهاد غیرنقتدی بته آنهتا بتهطور
غیرقانون ج برای انجا کاری به نفع خود دارای مجازات بته میتزان  333تتا  233برابتر
حداق حقوق و دستمزد یا منع از داشتن سمتهای خاص یا فعالیتهتای تجتاری بته
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مدت دو سال یا کار تأدیب تا یک سال است.
 .3مجتتازات همتتان جتتر درصتتورت که توستتط شروهت از افتتراد یتتا توستتط یتتک شتتروه
سازمانیافته ازطریتق تبتان انجتا شتودج معتادل  933تتا  133برابتر حتداق حقتوق و
دستمزد یا کار تأدیب تا دو سال یا حبگ تا هار سال است.
 .9دریافت غیرقانون پولج اوراق بهادار و اموال دییر توسط کارمندج داورج حستابرس یتا
وکیل که کار اداری در یک سازمان انجتا م دهتدج در قبتال انجتا یتا تد انجتا
مل به نفع رشتوهدهندهج دارای مجتازات بتین  333تتا  233برابتر حتداق حقتوق و
دستمزد یا منع از سمتهای خاص یا فعالیتهای کسنوکار تا سه سال یا کار تأدیب
تا دو سال یا زندان تا سه سال خواهد بود.
 .2ا مال مندرج در بند  9درصورت که ازطریق اختالس انجا شودج مجتازات بتین 933
تتتا  133برابتتر حتتداق حقتتوق و دستتتمزدج منتتع از داشتتتن مناصتتن یتتا فعالیتهتتای
کسنوکار یا زندان به مدت حداکثر پنج سال دریافت م کنند.
 .1منظتتور از کارمنتتد در بنتتدهای فتتوقج کس ت استتت کتته وظتتایف اداری مکخص ت در
ستتازمانهای تجتتاری صتترفنظر از نتتو مالکیتتت آن و ستتازمانهای غیرتجتتاری کتته
به نوان نهادهای دولت مرکزی و محل ج دایم یا موقتج یا دارای اختیتارات ختاص
نیستندج انجا م دهد.
افراد مقصر در جرایم انجا شده درصتورت که داوطلبانته مرتکتن جتر شتده باشتندج از
مجازات آن آشاه باشند و از پرداخت غیرقانون و ارزش آن مطلع و بهرهمنتد شتوندج توستط
دادشاه مجازات خواهند شد.
مصــادره درآمدهای حاصل از فساد
درآمدهای که از اقدامات فاستد بته دستت مت آیتد بته نوان شتواهد سرنوشتتستاز در
محاکمه محسوب م شوند (ماده  551قتانون دادرست کیفتری)ج بنتابراین شترایط متاده 553
قانون دادرس کیفری درمورد آنها ا مال و این درآمدها مصادره م شوند.
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موضو مصتادره امتوال در مرحلته پییترد قتانون در متواد  393تتا  390قتانون دادرست
کیفری تکریح شده است .طبق ماده  393از مازاد دارای برای پوشتش هزینتههای مربتوط بته
طرح د وی در دادشاهج امکان مصادره دارای و خدمات قضای استفاده م شود.
مسئــولیت اشخاص حقوقی
قانون جزا مسئولیت اشخاص حقوق در قبال جرایم یعن نقض قوانین کیفری و حقتوق
را مکخ

کرده است اما اشخاص حقوق تتابع مستئولیت انضتباط نیستتند .آنهتا در قبتال

کارآفرین غیرقانون ج د ر ایت الزامات مالیات ج وظایف و قتوانین امنیتت اجتمتا

تنهتا

دارای مسئولیت اداری هستند .مجازات اشخاص حقتوق تنهتا از نتو مجتازات اداری ماننتد
جریمه و ابطال مجتوز استت .بته نوانمثال متاده  31قتانون مالیتات ارمنستتان ا تال مت دارد
درصورت شرکت در کارآفرین غیرقانون ج هر سازمان به مبلغ بیش از  13درصتد شتردش
مال اش مجازات م شود .در این موردج مجازات درباره فرد حقیق که مرتکن تخلف شتده
نیز ا مال م شود اما آن فرد مکمول تخفیف مجازات اداری نیز م شتود .روابتط مربتوط بته
مسئولیت اداری افراد ادی در قانون تخلفات اداری مکخ

شده است.

خدمات تخصصی
هیچ سازمان دولت تخصص مبارزه با فستاد در ارمنستتان وجتود نتدارد .مبتارزه بتا فستاد
توسط واحدهای مجری قانون (دفتر دادستان ک ج سترویگ امنیتت ملت دولتت ارمنستتان و
اداره پلیگ) در ار وب صالحیتهای مربوط به خود انجا م شود .واحتدهای تخصصت
در بخشهای اجرای فوق وجود دارند که وظیفه ختاص مبتارزه بتا فستاد هموتون توستعهی
روشهای سازمانده پیکییرانه و بازدارنده برای مبارزه با اینشونه جرایم را به هده دارند.
نمونهای از نین واحدهای تخصص ج واحتد مبتارزه بتا جترایم اقتصتادی و فستاد بختش
پلیگ است .این واحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته و با اهداف زیر تککی شتده استت
التتف) شناستتای و جلتتوشیری از فستتاد و سوءاستتتفاده از قتتدرت رستتم ج ب) پیکتتییری ی تا
جلوشیری از هرشونه دخالت شروههای مجر در سازمانهای دولت و اختیتارات دولتت ج ج)
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جبران زیانهتای ناشت از جترایم ستازمانیافته بته ککتور و اشتخاص حقتوق و حقیقت ج د)
شناستتای و جلتتوشیری از قتتانون شتتدن امتتوال و دارای هتتای متتادی کتته بتتهطور غیرقتتانون
بهدستآمده است و) شناسای و آشکار کردن زمینتهها و توامل کته با تث افتزایش فستاد
م شوند و ز) توسعه و پیادهسازی اقدامات برای اصالح این موارد.
هریک از این نهادها براساس قوانین تککی خود (قتانون دفتتر دادستتان کت ارمنستتانج
قانون مربوط به سازمانهای امنیت مل ج قانون مربوط به خدمت در سازمانهای امنیتت ملت ج
قانون پلیگ ارمنستانج قانون خدمت در پلیگ) م م کنندج درحال که ملکرد آنها تتابع
قانون کیفری و قضای و مقررات مربوطته استت کته ضتمانت حقتوق و اجتمتا

و دییتر

ضمانتها را به کارکنان این نهادها م دهد.
استخدا کارکنان در این نهادها تابع مقررات مربوطه خواهد بود که بهطور مفص در ضمیمه
«ب» شزارش ارایه شده است .آن قوانین و مقررات قضای ج م مستتق ایتن نهادهتا و استتقالل
مقامات دولت را تضمین م کند .تضمین استقالل قضات توسط قانون اساس ج قانون دادشاههتای
ارمنستان و آیین دادرس کیفری و تضمین استتقالل کارکنتان دفتتر دادستتان متوم در قتانون
دادستان ک ارمنستانج قانون اساس و آیین دادرس کیفری تصریح شده است.
هیچ تضاد منافع یا موازیکاری با اختیارات یا وظایف این نهادها وجود نتدارد .همکتاری
بین بخشهای فوق با استفاده از اصول مکترک انجا م شود که در روابط میان سازمانهای
مجری قانون وجود دارد .با توجه به اینکه آنها نهادهای هستند که وظیفه تحقیق و پیییری
دارندج نظارت بر فعالیتهای قانون آنها مسئولیت دفتر دادستان موم استت کته در متاده
 539قانون اساس و ماده  2قانون دفتر دادستان

موم ارمنستان ذکر شده است.

برای بررس فساد مدیران سازمانهای اجرای هیچ رویته مکخصت وجتود نتدارد .بترای
دادخواه پروندههای اختصاص ج م توان شروههای بررس و تحقیق درونسازمان یا بتین-
ستتازمان ج در ایتتن نهادهتتا تکتتکی داد .الوهبتتراینج طبتتق قتتوانین قضتتای ج کارکنتتان بختتش
رستتیدش ج حتتق استتتفاده از متخصصتتان ختتاص هموتتون جر شتتناسج حستتابدارج حستتابرسج
سرمایهشذار و غیره برای بررس مسایل که نیازمند دانش تخصص است را دارند.
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کارکنان سازمانهای اجرای بتهمنظور بررست و بهبتود دانتش حرفتهای ختود و توانتای
کاریشان بهطور دورهای ارزیاب شده و آموزشهای حرفهای م بینند .این مسای در قوانین
حاکم بر فعالیتهای مجریان قانون نیز ارایه شده است .الوهبراینج هماندیک ها و دورههای
مطالعات برای کارکنان سازمانهای مجری قانون برای بهبود بیکتر دانش تخصصت طراحت
شتتده استتت .ایتتن دورههتتا توستتط مرکتتز تحقیقتتات دفتتتر دادستتتان ک ت و آکتتادم پلتتیگ
سازمانده م شود .انتقال تجارب حرفهای در این زمینهج براساس توافقنامتههای بینالمللت
صورت م شیرد .بهتازش ج ند کارشاه هماندیک و آموزش ویژه مسای مرتبط بتا فستاد و
روشهای مبارزه با فساد با همکاری شسترده بتا ستازمانهای بینالمللت و غیردولتت برشتزار
شده است.
تحقیقات و اجــرا
توزیــع قدرت و مسئــولیتها
پروندههای کیفری در ارمنستان که نیاز به بررس یتا تحقیتق اولیته دارنتد براستاس قتانون
اساس ج توافقنامههای بینالملل تصوین شده توسط دولتج آیتین دادرست کیفتری و ستایر
قوانین مربوطه بررست م شتوند .ستنت قضتای طبتق قتانون ارمنستتان قابت ا متال نیستت و
درنتیجهج این کار تنها در بررس پروندههای خاص کیفری مورد استفاده قرار م شیرد.
هیچ ویژش منحصر به فردی در تحقیقات پرونتدههای کیفتری مربتوط بته جترایم فستاد
وجود ندارد .رویه دادرس طبق آیین دادرس کیفری برای دادشاههتاج دفتتر دادستتان کت ج
بازپرس و دادستان در انجا تحقیقات از تما انوا جرایمج ازجمله جترایم مترتبط بتا فستادج
اجباری است.
ماده  31آیین دادرس کیفری مقرر م دارد که دادستانج افسر تحقیق و دادستان متوم
باید در حیطه صالحیتهای خود درصورت ککف جتر در هتر پرونتدهج تعقیتن قضتای را
انجا دهند .مسئولیت شرو دادرس کیفری و پیییرد آن به هده نهادی است کته دادرست
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را تعریف م کندج یعن نهاد دادستان ج افسر تحقیتق یتا دادستتان متوم  .دادستتان متوم
مسئول نظارت بر شرو قانون دادرس کیفری است.
ده روز پگ از شرو دادرس کیفریج دادستان باید بتهمنظور شناستای فتردی کته جتر را
مرتکن شده و شناسای و ردشیری جر ج اقدا فوری انجا دهتد .ایتن افتراد حتق دسترست بته
اسنادج توضیحات بیکترج سایر متواد و مطالتن و برختورد براستاس مکتاهده محلت و استتفاده از
نظرات تخصص را دارند (قانون دادرس کیفریج متاده  .)503ده روز پتگ از شترو دادرست
(بالفاصله پگ از شناسای فرد محکو به جر )ج پرونده به افسر تحقیق منتق م شود.
هنیام که دادرس برقرار م شودج افستر تحقیتق مجتاز استت تحقیقتات را بتهدوراز فکتار
شرو کند و اختیار تصمیمشیری مناسن بهمنظور انجا بهموقع مت تحقیقت و قضتای بترای
بررس

ندجانبهج کام و ب طرفانه را دارد .در مرحله پیش از محاکمهج افسر تحقیق این اختیتار

را دارد که به دادستان اجرای اقدامات و تدابیر مکخص را تکلیف کند.
دادستان موم در تار وب اختیتارات ختود پییترد قتانون را انجتا م دهتد .قتانون
اساس مقرر م دارد که انجا نظارت بر پییرد قانون و تحقیق و دفا از متهم در دادشاه بته
هده دفتر دادستان استت .دادستتان متوم م توانتد رأی دادشتاه و دییتر آرای نهتای را
درخواست نماید .وی در ا مال اختیارات خود مستق است و تنها تابع قانون است و بهمنظور
دفا از منافع دولت یک اقدا مدن انجا م دهد.
قانون آیین دادرس کیفری نیز برای نظارت قوهی قضاییه در مرحله پیش از بررس یتک
پرونده کیفری شرایط را ارایه کرده است .رأی دادشتاه بته نوان مبنتای بترای انجتا اقتدا
تحقیق ماننتد دستتییری یتک متتهم بته نوان اقتدام پیکتییرانهج بازرست از یتک بختشج
محدودیت مکالمات تلفن ج پستج تلیراف و دییتر ارتباطتات و انتقتال بته یتک بیمارستتان
روانت کمتتک م کنتتد .آرا و اقتتدامات دادستتتان کیفتتری ازطریتتق دادشتتاه تجدیتتدنظر قابت
تجدیدنظر است.
ز به ذکر است که در مبارزه بتا جترایم ستازمانیافتهج اداره پلتیگ مستئول پرونتدههای
کیفری فساد و دفتر دادستان

موم ج مسئول بررس است.
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پیگرد اجبــاری و اختیاری
تحقیق درخصوص تمام پروندههای وارده بدون توجه بته جتر ارتکتاب الزامت استت.
تحقیقات توسط پلیگ و دفاتر بازرس و امنیت مل دادستان موم انجا م شود .در قانون
دادرس کیفری صالحیت تحقیق و مسئولیت بررس جر مکخ

شده است.

ماده  99آیین دادرس کیفری مقرر م دارد پییرد قانون در دادرس کیفری در سطح متوم
و خصوص انجا م شود .پییرد خصوص شام پروندههای است که براساس شکایت بتزهدیتده
جر آغاز م شود و زمان متوقف م شردد که با دفا متهم یا مظنونج رضایت حاص شود .جرایم
مرتبط با فساد جزء پروندههای دادستان موم محسوب م شوند.
ماده  91قانون آیین دادرس کیفری بهوضوحج د ی منجر بته توقتف پرونتده کیفتری را
تعیین م کند .اختیار ترا دادرس کیفری به دادستان موم ج افسر تحقیق و واحتد پییترد
قانون واشذار شده است .بااینحالج در نظارت بر اجرای پییرد قانون و تحقیقاتج دادستتان
موم مجاز به لغو تصمیمات واحد پییرد قانون و افسر تحقیتق درخصتوص جلتوشیری از
دادرس کیفری است.
درصورت ترا تکتریفاتج شتاک نم توانتد ختودش تعقیتن کیفتری را ادامته دهتدج امتا
م تواند درمورد تصمیمات واحد پییرد قانون ج افسر تحقیق و دادستان موم با توجه به رویه
قضای درخواست تجدیدنظر نماید .برای شرو تعقین کیفریج رضتایت بتزهدیتده یتا شتخ
ثالث ز نیست (اینها در پروندههای اتها خصوص صالحیت ورود ندارند).
ظــرفیتهای تحــقیقاتی
هیچ روش تحقیقات خاص برای ککف و بررس جرایم مربوط به فساد وجود نداردج اما
کارکنان سازمانهای مجری قانون برای بررس این جرایم آموزش م بینند.
اطال ات حاوی رازداری بانک به واحتد پییترد قتانون مطتابق بتا مفتاد متاده  53قتانون
رازداری بانک ارمنستان ارایه م شود کته مقترر مت دارد بانکهتا بایتد فای هتای بتانک در
معرض اتها را بهمنظور بازرس به دادستان جنای تنها براساس تصمیم دادشاه ارایه کنند .هر
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بانک باید ظرف دو روز پگ از دریافت حکمج اطال ات و اسناد را براساس حکم ارایه شدهج
در یک پاکت بسته و مهرومو شده به دادشاه ارایه کنتد .بانتک بایتد ایتن تصتمیم و شترایط
اطال ات رازداری بانک را به اطال مکتری خود برساند.
ماده  513آیین دادرس کیفری مقرر م دارد افرادی کته توستط متامور تعقیتن کیفتری
بهمنظور تهیه یا ارایهی اطال ات حاوی رازداری بانک پیکنهاد م شوندج نم توانتد آن را رد
کرده یا مکروط به استرار رستم ج تجتاری یتا دییتر استرار تصتریح شتده در قتانون نماینتدج
بااینوجود حق دریافت فر توضیح دادشاهج دادستان متوم ج افستر تحقیتق و واحتد پییترد
قانون که نیازمند دریافت این اطال ات هستند را ندارند .این توضیح در زمان اقدا تحقیقت
یا قضای منعکگ خواهد شد.
امکان دفتا بترای بتزهدیتدشان و شتاهدان هستتج امتا درمتورد جترایم مربتوط بته فستاد
محتتدودیتهتتای نیتتز وجتتود دارد .درصتتورت لتتزو ج دفتتا م توانتتد بتترای آن جتترایم نیتتز
مورداستفاده قرار شیرد (صرفنظر از ماهیت خاص آنها).
آیین دادرس کیفری هیچ ترتیبات برای همکاری با مظنونان ارایه نم کندج امتا متاده 13
قانون مجازات تصریح م کنتد کته تخفیتف مجتازات شتام پتذیرش جتر توستط مظنتونج
کمک به تکخی

جر و دییر شرکای در جر و جستوجوی دارای حاص ازطریق جر

است .الوهبراینج ماده  953مقرر م دارد که فرد پیکنهادکننده رشوه در دو حالت مسئولیت
کیفری دارد درصورت که رشوه پرداخت شده باشتد یتا شتخ

بتهطور داوطلبانته مجریتان

قتتانون را از دادن رشتتوه مطلتتع کتترده باشتتد .روابتتط ناشت از شخصتیت حقتتوق ج در پرونتتده
اختصاص ج تنها درصورت که در یک سند ارایه شود م تواند به نوان شاهد بررس شود.
د پذیرش انتکار اطال ات در تحقیقات مقتدمات در متاده  335قتانون آیتین دادرست
کیفری آمده است .این ماده بهطور مکخ

مقرر م دارد که این اطال تات تنهتا درصتورت

در معرض انتکار قرار م شیرد که توسط فرد مسئول دادرس تأیید شود.
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ابعاد بینالمللی
موافقـتنامههای بینالمــللی و همــکاری بینالمللی
جمهوری ارمنستان به موافقتنامههای متعدد دو یا ندجانبته بینالمللت ج کنوانستیونهای
بینالملل درمورد کمکهای حقوق متقاب ج استرداد و سایر زمینههای مرتبط پیوستته استت.
این موافقتنامهها شام موارد زیر است

 -5در ار وب ککورهای مستق مکتراالمنافع
 کنوانسیون معاضدت و روابط حقوق در امور مدن ج خانواده و کیفریج امضا شتده در
 33ژانویه سال 5339ج مینسکج بالروسج تصوین شده توسط شورای ال جمهوری
ارمنستان در  33ژو ن سال 5339ج قطعنامه .SS-0871-1
 ضمایم کنوانسیون فوق در  30متارس ستال  5331امضتا و در مستکو بتا تحفتظ ختاص
تصوین شده که طبق آن ارمنستتان متعهتد بته ر ایتت الزامتات متاده  33کنوانستیون
استج بهصورت که در پاراشراف  0ضمایم ارایه شده تا حدی که بتا قتانون ارمنستتان
در تضاد نباشد .ایتن ضتمامیم توستط مجلتگ ملت جمهتوری ارمنستتان در تتاریخ 1
آوری  2000تصوین شده استج قطعنامه .S-080-2
 کنوانسیون استرداد محکومان به حبگ برای مجازات بیکترج امضا شده در  1مارس سال
5330ج مسکوج تصوین شده توسط مجلتگ ملت جمهتوری ارمنستتان در تتاریخ 35
فوریه 3333ج قطعنامه .S-056-2
 توافقنامه تبادل اطال ات حقوق ج  35اکتبر .5332

 -3در ار وب شورای اروپا
کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بکر و آزادیهای اساس و ضمایم 5ج 2ج  1و  1آنج
امضا شده در  55نوامبر  5313این کنوانستیون و ضتمایم 2ج 5و  1در تتاریخ  31آوریت ستال
 3333تصوین شده و ضمیمه  1در تاریخ  33سوتامبر  3339به تصوین رسید.
 کنوانسیون اروپای کمتک متقابت بترای دادرست کیفتریج امضتا شتده در تتاریخ 33
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آوری 5313ج استراسبور،ج فرانسه (با تحفظ و اظهارنظر ختاص) تصتوین شتده در
تاریخ  35نوامبر  3335توسط مجلگ شتورای ملت جمهتوری ارمنستتانج قطعنامته S-

.229-2
 کنوانسیون استردادج امضا شده در  59دسامبر 5311ج پتاریگج تصتوین شتده در تتاریخ
 35نوامبر  3335توسط مجلگ مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه .S-228-2
 کنوانسیون اروپای انتقال سوابق کیفتریج امضتاج شتده در  51مته  5313استراستبور،
فرانسه که تصوین آن در حال حاضر در جریان است.
 کنوانسیون حقوق کیفری در مبارزه با فسادج امضا شده در تاریخ  31ژانویه سال 5333ج
استراسبور ،فرانسه و ضمایم ملحق به آن امضا شتده در  51متاه مته ستال  3339کته
تصوین آن در حال حاضر در جریان است.
 کنوانسیون حفظ آبروی قربانیان تجاوزج امضا شده در  32نوامبر  5309که تصتوین آن
در حال حاضر در جریان است.
 کنوانستتیون اروپتتای پولک توی

تحقیقتتاتج ضتتبط و مصتتادره درآمتتد حاصت از جتتر

کیفریج امضا شتده در  0نتوامبر 5333ج استراستبور ،فرانستهج تصتوین شتده در 32
نوامبر سال  3339توسط مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستان.
 ضمایم مکم کنوانسیون اروپا درخصوص استتردادج امضتا شتده در تتاریخ  51متارس
5310ج استراسبور ،فرانسهج تصوین شده توسط مجلگ مل جمهوری ارمنستتان در
 33اکتبر 3339ج قطعنامه .S-040-3
 ضمایم مکم کنوانستیون اروپتا درخصتوص استتردادج امضتا شتده در  51اکتبتر ستال
5311ج استراسبور ،فرانسهج تصوین شتده توستط مجلتگ شتورای ملت جمهتوری
ارمنستان در  33اکتبر 3339ج قطعنامه .S-040-3
 کنوانسیون اروپای پیکییری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسان یا تضتعیفکننده
کرامت انسان ج امضا شده در  31نوامبر ستال 5301ج استراستبور ،فرانستهج تصتوین
شده در  1نوامبر  3335توسط مجلگ مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه .S-216-2
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 ضمیمه 5کنوانسیون اروپای پیکییری از شکنجه و رفتار غیرانستان یتا تضتعیفکننده
کرامتتت یتتا مجتتازاتج امضتتاج شتتده در  2نتتوامبر ستتال 5339ج استراستتبور ،فرانستتهج
تصوین شده توسط مجمع مل جمهوری ارمنستان در  51ماه مه سال 3333ج قطعنامته
.S- 281-2
 کنوانسیون حقوق مدن در مبارزه با فسادج امضا شده در  2نتوامبر  5333استراستبور،
فرانسه که بهزودی به تصوین خواهد رسید.

 -9در ار وب سازمان مل متحد
 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامل ستازمان ملت متحتدج امضتا شتده در 53
دسامبر 3333ج پالرمو ایتالیاج مصوب مجلگ شتورای ملت جمهتوری ارمنستتان در 31
مارس 3339ج قطعنامه S-333-2ج اجرا شده از  33سوتامبر .3339
 ضمایم مبارزه با ورود غیرقانون مهاجران ازطریتق زمتینج دریتا و هتواج بته نوان متتمم
کنوانسیون سازمان مل درخصوص مبارزه با جرایم ستازمانیافته فراملت ج امضتا شتده
در  53دسامبر 3333ج پالرمو ایتالیاج مصوب مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستان در
تاریخ  31تصوین مارس 3339ج قطعنامه. S-334-2
 ضتتمایم جلتتوشیریج منتتع و مجتتازات تتتردد متتردانج زنتتان و کودکتتانج بتته نوان متتتمم
کنوانسیون سازمان مل در مبارزه بتا جترایم ستازمانیافته فراملت ج امضتا شتده در 53
دسامبر 3333ج پالرمو ایتالیاج مصوب مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستان در تاریخ
 31مارس 3339ج قطعنامه. S-335-2

 -2معاهدات دوجانبه بین حکومت و بین دولت
 پیمان تبادل اطال ات حقوق بین دولت ارمنستان و دولت فدراسیون روسیهج امضا شده
در  5ژو ن سال .5332
 توافقنامه کمکهای حقوق در امور مدن بین ارمنستان و شرجستانج امضا شتده در 2
ژو ن سال 5331ج تفلیگ شرجستانج مصوب مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستتان
در  2مارس 5331ج قطعنامه .S-166-1
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 موافقتنامه تبادل محکومان به حبگ بین ارمنستان و شرجستان امضتا شتده در  2ژو تن
سال 5331ج تفلیگ شرجستانج مصوب  2متارس ستال  5331توستط مجلتگ شتورای
مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه .S-168-1
 توافقنامه کمکهای حقوق در امور کیفری بین ارمنستان و شرجستانج امضتا شتده در
 2ژو ن 5331ج تفلیگ شرجستان.
 توافقنامه استرداد بین ارمنستان و شرجستانج امضا شده در  9مه .5331
 توافقنامه کمکهای حقوق در امور کیفری بین ارمنستان و بلغارستانج امضتا شتده در
 53آوری 5331ج صوفیه بلغارستانج مصوب  31ستوتامبر ستال  5331مجلتگ شتورای
مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه. S-009-1
 توافقنامه کمکهای حقوق در امور کیفری بین ارمنستان و بلغارستانج امضتا شتده در
 53آوری 5331ج صوفیه بلغارستانج مصوب  31ستوتامبر ستال  5331مجلتگ شتورای
مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه. S-015-1
 موافقتنامه استرداد بین ارمنستان و بلغارستانج امضا شده در  53آوری سال .5331
 پیمان تبادل اطال ات حقوق بین دولت ارمنستان و دولت ترکمنستتانج امضتا شتده در
 53مارس سال .5331
 پیمان تبادل اطال ات حقوق بین دولت ارمنستان و دولت جمهوری قرقیزستتانج امضتا
شده در  35آوری .5331
 پیمان کمکهای حقوق در مسای متدن ج ختانواده و جنتای بتین جمهتوری ارمنستتان و
جمهوری یونانج امضا شتده در  35نتوامبر 3333ج آتتن یونتانج مصتوب  35نتوامبر 3335
مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه S-230-2ج اجرا شده از  35ژو یه .3333
 پیمان تبادل اطال ات حقوق میان دولتهای ارمنستان و قزاقستانج امضا شده در  39مه .3335
 توافقنامه استترداد محکومتان بته حتبگ امضتا شتده در تتاریخ  5متارس 3335ج کیتف
اوکراینج مصوب مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستان در  3اکتبتر 3335ج قطعنامته
S-206-2ج اجرا شده از  5سوتامبر .3333
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 توافقنامه کمک متقاب قانون در امور کیفری بین جمهوری ارمنستان و امارات متحده
رب ج امضا شده در تاریخ  33آوری 3333ج ابوظب امارات متحتده ربت ج مصتوب
 50مارس  3339مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه .S-330- 2
 توافقنامه استرداد بین ارمنستان و امارات متحده رب ج امضا شده در  33آوری سال .3333
 پیمان کمکهای حقوق در امور مدن و کیفریج بین جمهتوری ارمنستتان و رومتان ج
امضتا شتتده در  31متتارس 5331ج ایتتروان پایتختت ارمنستتتانج مصتتوب  0اکتبتتر 5331
مجلگ شورای مل جمهوری ارمنستانج قطعنامه .S-128-1
 اداره پلیگ ارمنستان هنجارهای موم مبارزه با فساد در نیروهای پلیگ را به تصتوین
رساند که بته شتزارش  AG-2002-RAP-10ضتمیمه شردیتد و در اجتالس متوم
اینترپ در یا ونده پایتخت کامرون در سال  3333ارایه شردید.
ز به ذکر است که هیچ تعارض بتین توافقنامتههای بینالمللت تصتوین شتده توستط
دولت ارمنستان و قوانین داخل وجود ندارد امتا همتانطور کته متاده  1قتانون اساست مقترر
م دارد درصورت تعارضج مفاد توافقنامههای بینالملل ا مال م شردد.
همـکاری بینالمــللی براساس آیین دادرسی کیفــری ارمنستان
آیین دادرس کیفری مقرر م دارد درصورت نیاز به اتخاذ اقدامات هموون پرسوجتوج
تحقیقج تعقینج بازرس ج بررس تخصص یتا ستایر اقتدامات تحقیقت و قضتای مربوطته در
خارج از ککورج دادشاهج دادستان موم ج افسر تحقیتق یتا واحتد پییترد قتانون درصتورت
وجود توافق بینالملل در ارتباط با معاضدت قضتای ج نهتاد مناستب در ککتور مقصتد بترای
انجا این کار اختصاص خواهد یافت .اقتدا تحقیقت و قضتای توستط دادستتان متوم و
مراح قانون توسط وزیر دادشستری و یا معاونان وی انجا م شود .احکا این مقامتات بته
زبان ککور مسئول پیییری صادر م شرددج میر اینکه در توافقنامه بینالملل

یتز دییتری

بیان شده باشد.
ماده  211آیین دادرس کیفری مقرر م دارد که انجتا اقتدا بازرست و قضتای ختاص
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باید مکتوب باشد و توسط نهاد ارسالکننده امضا و مهرشده و شام موارد زیر باشد
 نا نهاد صادرکننده مأموریت؛
 نا و آدرس نهادی که به آن ارجا م شود؛
 نوان پرونده و ماهیت مأموریت؛
 اطال ات افرادی که مأموریت به نا آنها صادر م شتود ازجملته ملیتتج شتغ ج محت
سکونتج یا اشر اشخاص حقوق هستند نوان و مح کار آنها؛
 بارت درباره شرایط بازرس و فهرست مدارا موردنیازج مطالن و شواهد دییر؛
 اطال ات درمورد شرایط واقع ج میزان ارزش آنها و درصورت لزو ج ماهیت و میتزان
خسارت ناش از جر .
شاهدج قربان ج شاک ج متکاک ج نمایندشان آنها و کارشناسج درصتورت ختارج بتودن
اتبا ج م توانند توسط دادستان کیفری برای م بازرس یا قضای به ارمنستان د وت شوند
تا رویه بازرس یا قضای تعیین شتود .اشر ته مت بازرست و قضتای کته شتاهدج قربتان ج
شاک ج متکاک ج نمایندشان آنها و متخصصتان مت تواننتد در آن مکتارکت کننتد در آیتین
دادرس کیفری تصریح شده است بااینحالج اجباری در د توت آنهتا نیستت و درصتورت
اجتناب از شهادت یا شهادت دروغ یا نتیجهشیریهای نادرست مسئولیت بته شتک مجتازات
نقدی یا مسئولیت کیفری ندارند.
دادستان موم ج افسر تحقیق یا واحد پییرد قتانون ج تکتالیف را طبتق مقتررات متوم
بهصتتورت منتتدرج در قتتانون آیتتین دادرس ت کیفتتری بتته هتتده دارد .بااینحتتالج در اجتترای
تکالیفج هنجارهای روال قانون ککور خارج بهصورت که در توافقنامته بینالمللت امضتا
شده با آن ککور آمدهج م تواند ارایته شتود .یتک نماینتده از نهتاد مربوطته ککتور ختارج
م تواند در اجرای تکالیف با شرایط بینالملل حاضتر باشتد .درجای کته تکلیتف قابت اجرا
نباشدج مقامات ذیصالح جمهوری ارمنستان اسناد بهدستآمده را به نهتادی کته تکتالیف را
صادر نموده بازم شردانند و د ی

د اجترای آن را بیتان م کننتد .درصتورت که اجترای

تکالیفج استقالل جمهوری ارمنستان را تضعیف کند یا با قانون ارمنستان تضاد داشتته باشتدج
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ارجا م شوند.
تما موضو ات که در پرونده وجود دارد و یا در تحقیقات با توجه به جر ارتکتاب توستط
فرد خارج و انتقال وی از جمهوری ارمنستان بهدست آمدهج برای تعیین نحوه انتقتال پرونتده بته
نهاد خارج بهمنظور پییرد قانون بیکتر به دفتر دادستان تحوی داده م شود.
درخواست انتقال پرونده با توجه بته شترایط ملت جمهتوری ارمنستتانج بترای کست کته
مرتکن یک جر در خارج از ککور شده و تحوی جمهوری ارمنستتان شتدهج توستط دفتتر
دادستان موم برای تحقیقات بیکتر بررست م شتود .در ایتن متواردج تحقیقتات و مراحت
قانون همانشونه که در قانون آیین دادرس کیفری نیز اشاره شده اجرا نم شتود .در انجتا
پییرد قانون در ککور خارج ج هم شواهد و هم تحقیقات ارایه شده اجبار حقتوق همستان
با بقیه شواهد دارد البته درصورت که تحقیقات در جمهوری ارمنستان ادامه داشته باشد.
ماده  231قانون آیین دادرس کیفری مقرر م دارد که تکریفات دادرس کیفتری شتام
این موارد خواهد بود
 نا نهاد بررس کننده؛
 شرح اقدامات که برای تکریفات پییرد جنای انجا م شود؛
 نکانه دقیق زمان و جای که جر انجا شده است؛
 نسخه اصل قانون نهاد بررس کننده که براساس آن مل به نوان جتر و هنجارهتای
قانون تلق م شود که برای دادرس مهم است؛
 نا و نا خانوادش ج ملیتج تابعیت و دییر اطال ات مربوط به مظنون و
 میزان آسین ناش از جر ؛
مطالن نهاد بازجوی کننده و شواهد باید به سند انتقال مجر ج ضمیمه شود.
نهاد مربوطهج مکخصات متقاض را از نهاد بازجوی که دادرس را آغاز کردهج دریافتت
م کند و تحقیقات را با قانون ارمنستان ادامه خواهد داد .هر سند مربوط بته پرونتده بتا نکتان
مل مهر م شود .نهاد دریافتکنندهج نهاد بازجوی را از تصمیم نهای دادرس آشاه خواهتد
ساخت و یک نسخه از تصمیم نهای به نهاد بازجوی با درخواست آن تحوی داده م شود.
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هنیام که سند انتقال دادرس کیفری پگ از صدور حکم یا رأی نهتای نهتاد بتازجوی
وارد شودج نهاد دریافتکنندهج جلسه دادرست کیفتری را برقترار نم کنتد و پرونتده خاتمته
خواهد یافت.
تحقیقات مربوط به مجرمان دارای اتها که به ندین جر محکو شدهاند بسته به اختیتارات
قضای ککورهای مختلفج در دادشاه ککوری که در آن تحقیقات مقدمات به پایان رسید شرو
م شود .در این موردج تحقیقات براساس قوانین قضای آن ککور اجرا م شود.
مقامات ذکرشدهج تکالیف موردنظر مقامات ککورهای خارج را اجترا مت کننتد .در انجتا
این کارج آنها م توانند قوانین قضای ککور خارج را دنبال کنندج البتته اشتر ایتن موضتو در
توافقنامههای بینالملل امضا شده با آن ککور قید شده باشد .آیین دادرس کیفری مقرر م دارد
که د محدودیت در کمک متقاب در مسای جنای ج بستی به نو جر دارد.
استــرداد در آییــن دادرسی کیفــری
نهاد متقاض براساس درخواستج مجر را از قلمرو خود تبعید م کند تا به وظیفته ختود
در قبال مسئولیت کیفری و اجرای حکم م کرده باشد.
استتترداد بتترای انجتتا مستتئولیت کیفتتری درخصتتوص جرایم ت ا متتال م ت شتتود کتته در
ککورهای ارایهکننده و دریافتکنندهی تحقیقاتج پذیرفته شده و مجازات آنها حبگ کمتر
از یک سال استت .استترداد بترای اجترای حکتم درمتورد جرایمت ا متال مت شتود کته در
ککورهای ارایهکننده و دریافتکنندهی تحقیقاتج پذیرفته شده و مجازات زندان آنها کمتر
از شش ماه نیست یا مجازات بیکتری ندارند.
جمهوری ارمنستان استرداد را براساس دادخواست که شام موارد زیر باشد اجرا م کند
 نا مخاطن تحقیقج
 شرح شرایط واقع

م و نسخه اصل قانون ککور تحقیقکننده که آن م را واجد

شرایط جر بداندج
 نا و نا خانوادش ج ملیتج تابعیت یا موقعیت و دییر اطال ات مربوط به مجر مورد استردادج
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 نکانهای از میزان آسین ناش از جر .
اجازه استرداد در موارد زیر داده نم شود
 پگ از دریافت درخواستج تعقین کیفری شرو نکده باشتد یتا محکومیتت بتا توجته بته
قانون ککور تحقیقکننده با توجه به محدودیت یا دییر د ی منطق انجا شده باشد؛
 تصمیمات براساس محکومیت قانون یا جلوشیری از رسیدش و خاتمته تعقیتن انجتا
شده باشد.
ماده  20آیین دادرس کیفری اجازه کمپوش از استرداد را در موارد زیر م دهد
 مجر مورد استترداد تبعته ککتور موردتحقیتق باشتد یتا بته وی درخواستت پناهنتدش
سیاس داده شده باشدج
 جرم که برای آن تقاضای استترداد شتده در ککتور دریافت کننتده تحقیتق انجتا
شده باشدج
 مجر متورد استترداد بتا انییزههتای سیاست ج نتژادی یتا متذهب تحتت پییترد قتانون
قرارشرفته باشدج
 مجر مورد استرداد برای یک جتر نظتام انجتا شتده در زمتان صتلح تحتت پییترد
قانون قرارشرفته باشدج
 ککوری که درخواست استرداد دارد روابط متقاب در آن مح را ر ایت نکرده باشد.
ماده  209قانون آیین دادرس کیفری مقرر م دارد که درصتورت که تمتا اطال تات در
بازجوی منعکگ نکده باشدج نهاد دریافتکننده م تواند اطال ات اضاف درخواست نمایتد
به شرط که مدت یکماهه برای دریافت آن تعریف کند .د موفقیتت نهتاد بتازجوی در
تهیتته اطال تتات اضتتاف در زمتتان تعریتتف شتتدهج با تتث مت شتتود نهتتاد دریافتکننتتده مجتتر
استردادی مکلف به مرخ

کردن وی شود که این کار باید ممنو باشد.

با دریافت درخواست استرداد همراه با حکم بازداشتج بازداشت مجر تحت استرداد قب
از تصمیمشیری درمورد استرداد انجا خواهد شد .بااینحالج در این موردج مجتر بازداشتت
شده حق شکایت در دادشاه بهمنظور تأییدج تغییر یا فسخ حکم را دارد.
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مجرم که باید مسترد شتود قبت از تحقتق استتردادج بتا درخواستت ککتور تحقیقکننتده قابت
بازداشت است .در نامه دو ج ککور درخواستکننده باید درخواست بازداشت و محکومیتت متؤثر
مجر مورد استرداد را ارایه کند .درخواستت بازداشتت قبت از درخواستت بترای استترداد ازطریتق
پیکج تلیتراف یتا دورنیتار ارایته م شتود .بااینحتالج درصتورت که درخواستت استترداد مجتر
بازداشت شده ظرف یک ماه پگ از بازداشت وی دریافت نکود وی مسئولیت نخواهد داشت.
اشر د ی منطق وجود داشته باشد که مجر ج جرم را در ککور خارج مرتکن شتده
و تتتابع استتترداد استتت م تتتوان مجتتر را بتتدون درخواستتت بازداشتتت نمتتود .درصتتورت که
درخواست استرداد مجر بهموقع دریافت نکده باشد وی مجازات خواهتد شتد و هنیام کته
طبق قانون آن ککور بازداشت شودج حق قرار شرفتن دربرابر دادشاه بهمنظور تأییتدج تغییتر یتا
فسخ منع بازداشت خود را دارد.
قب از دریافت درخواست استردادج نهتاد ککتور درخواستتکننده بالفاصتله از جز یتات
دستییری یا بازداشت اطال پیدا خواهد کرد .ز به ذکر است که اشر مجر مورد استرداد
در قبال جر مسئولیت کیفری داشته باشد یا در قبال جر ارتکتاب دییتری در همتان ککتور
تحت تعقین باشدج استرداد وی ممکن است تا اتما فرایند پیییریج اجرای حکم و یا تحمت
مجازات به تعویق افتد؛ اما اشر بتا تعویتق استترداد وضتعیت دوره محتدودیت پییترد قتانون
تحت تأثیر قرار شیرد یا بررس تضعیف شودج م توان مجر را بهصورت موقت تحویت داد.
در این موردج مجر باید ظرف سه ماه از درخواست استرداد تحوی داده شود .طو ن شتدن
این دوره باید براساس توافق طرفین باشد.
درصورت تعارض درخواستهای استرداد با یکدییرج نهاد دریافتکننده تصمیم خواهد
شرفت که کدا یک از این درخواستها باید ابتدا انجا شود.
بدون موافقت نهاد متقاض ج مجر استرداد شده مسئولیت کیفتری نخواهتد داشتت یتا در
قبال جر ارتکاب قب از استترداد محکتو نخواهتد شتد و نم تتوان وی را بته ککتور ثتالث
مسترد کرد .درصورت که مجر مستردشتدهج ککتور مقصتد را تترا نکنتد یتا القتهای بته
بازشکت به آن ککور ظرف یک ماه پگ از اتما دادخواه ج محکومیت یتا اختذ جریمته را
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نداشته باشدج رضایت نهاد مبدا الزام نیست .این زمانبندی شتام دورهای نم شتود کته در
آن مجر مستردشده نم تواند ککور تحقیقکننده را ترا کند.
حکم تأییدشده بازداشت مجر باید به درخواست استرداد ضمیمه شتود .تالوه بتر ایتنج
کو تأییدشده حکم دادشاه باید به درخواست استرداد برای اجترای حکتم همتراه بتا تتاریخ
مؤثر و ماده خاص قانون مجازات که بهموجن آن به جر مجر رسیدش م شتودج ضتمیمه
شود .اطال ات مجر که قبالً بهطور نسب رسیدش شده نیز باید همراه سایر مدارا باشد.
نهاد دریافتکننده باید نهاد تحقیقکننده را از تاریخ و مح استرداد مطلع نماید .د موافقت
نهاد تحقیقکننده به قبول مجر تحت استرداد ظرف  51روز پگ از تاریخ تعریف شده منجتر بته
آزادی مجر از بازداشت م شتود .درجای کته مجتر تحویت داده شتده از تعقیتن کیفتری یتا
شذراندن دوران محکومیت اجتناب نماید و به ککور دریافتکننده بازشرددج درخواست دییری
برای استرداد وی بدون ارایهی مدارا موردنیاز بهمنظور استرداد صادر خواهد شد.
انتقال به ارمنستانج مسئولیت نهاد دریافتکننده ازطریق درخواست نهاد بازرست استت و
درخواست نهاد بازرس مکابه درخواست استرداد بررس خواهد شد .نهاد دریافتکننتده بته
اختیار خود موضو انتقال را انجا خواهد داد.
نهاد بررس کننده بنتا بته درخواستت نهتاد بتازجوی ج تعقیتن کیفتری آن دستته از اتبتا
ارمنستان که تصور م شود مظنتون بته ارتکتاب جتر در ککتور متوردنظر هستتند را شترو
م کند .درجای که جر ج به د اوی مدن و حقوق بتزهدیتدشان جتر منجتر م شتودج اشتر
دادخواه انجا شود خسارت این بزهدیدشان م تواند موردبررس قرار شیرد.
درصورت درخواست نهاد بازجوی کنندهج نهاد دریافتکننده اقال زیر را پگ خواهد داد
 اقالمتت کتته در ارتکتتاب جتتر مورداستتتفاده قرارشرفتتته باشتتدج ازجملتته ادوات جتتر ج اشتتیاء
بهدستآمده در جر یا دریافت شده به نوان غرامت در پروندههای حاص از جر کیفریج
 اقالم که به نوان شواهد از آن استفاده م شود .این اقتال نیتز زمان کته استترداد مجتر
بهدلی فرار یا مر ،وی یا به د ی دییر امکانپذیر نیستج باید تحوی داده شود.
هر جا که اقالم به نوان مدرا برای پرونده جنای موردنیاز باشدج تحوی این اقال بته
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نهاد دریافتکننده ممکن است تا اتما دادخواه به تعویق افتد .حقوق اشخاص ثالتث بتیش
از اقال تحوی داده شده مؤثر است .پگ از پایان دادرس کیفری اقال فارغ از هزینته حمت
آنها بازشکت داده م شوند.

ضمیمه 1

نظرات دفتر شفافیت بینالمل ارمنستان
مقدمه
این یادداشتها بنا به درخواست دفتر توسعه همکاریهای اقتصادی و نیز ستازمان امنیتت
و همکاریج مرکز توسعه منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستان ( )CRD/TIبراساس شزارش
وضعیت ارمنستان که توسط دولت این ککور در تار وب طترح اقتدا ضدفستاد استتانبول
تهیه شدهج آماده شده است .مطالن زیر نظرات سازمانهای جامعه مدن درمورد نحوه تحلی
مقررات قتانون ا متال شتده در شتزارش وضتعیت ارمنستتان و همونتین وضتعیت ارمنستتان
درخصوص فساد را منعکگ م کند .این نظرات بتر پایته نتتایج حاصت از پروژههتای مرکتز
توسعه منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستان اجرا شده از سال 3335ج پتروژه مطالعتات دفتتر
شفافیت بینالملل ارمنستان درخصوص دستیاههای سالمت مل ( )NISو همونین تحتو ت
دوره اخیر (از ژانویه  )3332در زمینههای مرتبطِ مبارزه با فساد است.
مبنای اصل نظرات این است کته اشر ته قتوانین تصتوین شتده از ستال 5330ج ازجملته
قوانین تکریح شده در شزارشج نسبتاً خوب هستند و بتهطورکل استتانداردهای بینالمللت را
برآورده م سازند و مبنای قانون برای ترویج دموکراس و اقتصتاد بتازار ارایته م کننتد امتا
م توان شفت اجرای آنها در بهترین حالتج ناکاف و در بدترین حالت نتایج معکوس به بار
آورده است .از نظر مرکز توسعه منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستان د ی اصل این امرج
د وجود اراده سیاس ج فقدان استقالل و خودمختاری سازمانهای دولت ج ار وب قانون
ناق

و ضعف در اجرای قانونج فقدان منابع اداری و انسان ج سطح پایین مکارکت مترد در

تصمیمشیریها و همونین وام تاریخ و فرهنی است.
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طرح (استراتژی) ملی مبارزه با فساد

 -5بررس اجمال وضعیت فساد در ارمنستان
شتتاخ

ادراا فستتاد ستتال  5333ستتازمان شتتفافیت بینالمللت بتته ارمنستتتان نمتتره 3/5

برحسن مقیاس صفر (کامالً خراب) تا ( 53بدون فساد) داد کته بتر ایتن استاس ارمنستتان در
رتبه  11در میان  33ککور قرار شرفت که نکاندهنده سطح با ی فساد در این ککتور استت.
در طول سالهای 3333-3333ج هیچ بررس مستق و یکسان در مسای مربوط بته فستاد در
ارمنستان انجا نکد و درنتیجه ایتن ککتور در شتاخ
3339ج برای بار سو ارمنستان در این شاخ

ادراا فستاد قترار نیرفتت .در ستال

وارد شد کته همونتان همرتبته ( 10تتا  )03بتا

شروه از ککورهای بسیار فاسد بود{ .ارمنستان در شاخ

ادراا فساد سال 3351ج با نمره

 9.1در جاییاه  31قرار شرفته است}
کمتر پژوهش میق درمورد مسای مربوط به فساد تا به امروز در ارمنستتان انجتا شتده
است که این موضو تا حدی بهدلی محدودیت دسترس به اطال ات استت .فقتدان قتوانین
مناسنج کمبود منابع سازمان در بخش دولت همراه با نیترش نادرستت نماینتدشان دولتتج
اخذ تقریباً هر نو اطال ات رسم را دشوار م سازد .حت به دست آوردن آمار از بستیاری
از نهادهای دولت دشوار است .به مقامات دولت اختیتار زیتادی در تفستیر دلخواهانته قتوانین
موجود داده شده تا حدی کته م تواننتد درخواستتها را نادیتده بییرنتدج پاستخهای نتاق
بدهندج یا اطال ات را بهدلی واه هموون محرمانه بودن مخف کنند.
ندین پیمایش درمورد درا موم از فساد توسط سازمانهای مختلف در طتول پتنج
سال شذشته انجا شده است .بااینحالج نظرستنج های افکتار متوم بتهتنهای نم تواننتد
سطح و واقن ناش از فساد را اندازه بییرند.
یک پیمایش تا حدودی مرتبط با فساد در سال  3335توسط مجمتع دموکراتیتک ارمنستتان
انجا شد .هدف این بررس آشکار شدن افکار موم درمورد دسترس به ختدمات متوم ج
کیفیت و همونین موانع ملکرد کارآمد آنها بود .نتتایج ایتن تحقیتق بتر ایتن واقعیتت تأکیتد
داشت که خانوارهای مصاحبهشده بر این باور بودند کته فستاد شستتردهای در ارمنستتان وجتود
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دارد .اکثریت قرین بهاتفاق پاسخدهندشان ( 15/3درصتد) معتقتد بودنتد کته فستاد بته بخکت
جدای ناپذیر از زندش آنها تبدی شده است .با این حالج بیش از  ٪20پاستخدهندشان معتقتد
بودند فساد فقیر را فقیرتر و ثروتمند را غن تر م سازد.
در سال 3333ج مرکز توسعه منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستتان بتا همکتاری اتحادیته
توسعه جامعه مدن و شبکه توستعهج یتک پیمتایش ارزیتاب افکتار متوم دربتاره فستاد در
سراسر ککور انجا داد .آنطور که نتایج ایتن تحقیتق نکتان دادج  % 03از خانوادههتاج  %13از
اهال کسنوکار و  %02از مقامات دولت معتقد بودند فساد در ارمنستتان مکک ستازج بستیار
مکک ساز و یا ب نهایت مکک ساز است .اکثریت پاسخدهندشان در هر سه شروه شفتند کته
سطح فساد در پنج سال شذشته افزایشیافته یا بسیار افزایش داشته است .ز بته ذکتر استت
که  13/2درصد از خانوادهها تجربه شخص از درشیر شدن در معامالت فاسد داشتتند .بتیش
از  %13خانوادههاج  %19/2از اهال کسنوکار و  %10از مقامات دولت فکتر مت کردنتد کته
فساد را م توان بهطور قاب مالحظهای در ارمنستان کاهش داد یا محدود کرد.
فستتاد در ارمنستتتان متتدتاً بهصتتورت رشتتوه استتت .در پیمتتایش ستتال  3333مرکتتز توستتعه
منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستانج اکثریت خانوارهای پیمایش شتدهج اهتال کستنوکار و
مقامتتات دولتتت سوءاستتتفاده از قتتدرتج مداخلتته غیرمجتتاز در فعالیتهتتای نهادهتتای دییتترج
رانتخواری و استفاده از بودجه موم را به نوان اشکال فساد ا ال نمودند.
نتایج تعداد زیادی از نظرسنج های افکار موم نکانیر سطح با ی فساد اداری استت.
به نوانمثالج پیمایش مرکز توسعه منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستان سال  3333ارمنستان
نکان داد که بیش از نیم از پاسخدهندشان  53ارشتان از  55نهتاد دولتت و  51بختش از 93
بخش خدمات پیکنهاد شده برای ارزیاب را به نوان نهادهای فاسد رتبهبندی کردهاند.
دادشاهج دادستان ج پلتیگ راهنمتای و راننتدش ج ختدمات مالیتات و شمرکت ج نهادهتای
صدور پروانه و مجوزج بخشهای بازرس و انرژی و غیره به نوان حوزههای فاسدتر شتناخته
م شتتوند .پیمتتایش ستتال  3335انجمتتن دموکراتیتتک ارمنستتتان نتتتایج مکتتابه را نکتتان داد
خانوادهها بازرس مالیات را فاسدترین نهاد م دانستند ( )%32/5و بعد از آن دادشاه ( )%32و

  161مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

پلیگ راهنمای و رانندش ()%03/2ج درحال کته اهتال کستنوکارج پلتیگ ()%01/9ج دفتتر
دادستان ک ( )%02/0و دادشاه ( )%09را فاسدترین نهادها م دانند.
یک از اشکال کالسیک فساد سیاس مربوط به روند انتخابات است .شهروندان ارمن از
انتخابات سال  5331با این نو فساد آشنا شدهاند .خریدوفروش رأیج رشوه دادن به ا ضتای
شروههای انتخابات ج ناظران و مراجع تعیین صالحیتج فتروش کرست نماینتدش در مجلتگ
مل به دوستان خود یا نامزدهای دییر توسط رهبران احتزاب سیاست ج اشتکال معمتول فستاد
سیاس مرتبط با روند انتخابات هستند.
بااینحالج فساد سیاس در ارمنستان بته انتخابتات محتدود نم شتود .اشتکال دییتر فستاد
سیاس ت تغییتتر حتتزب از ستتوی نماین تدشان مجلتتگ براستتاس انییزههتتای متتال و نتته مبتتان
اید ولوژیکج انتصاب به مناصن سیاس و داوطلبانه (وزرا و معاونین وزراج سران سازمانهای
دولت و معاونان آنانج شهرداران و معاونان آنها و غیره) براساس پارت بازیج حمایتتشرای
یا رشوهخواری و نه شایستی  .هیچ آماری در این مورد وجود ندارد که نکتان دهتد یونته
بسیاری از هرههای سطح با تحت تعقین قرار شرفتند .بااینحتالج نتد سیاستتمدار ارشتد
پگ از اخراج از کار در معرض اتها قرار شرفتند که مرد دلیت اصتل آن را فکتار سیاست
مقامات محل م دانند.
سطح با ی فستاد در ارمنستتان را مت تتوان هتم براستاس مبتان تتاریخ و هتم براستاس
مککالت شذار در این ککور توضیح داد .درحال که فساد در ارمنستان قب از استتقالل ایتن
ککور وجود داشته استج سیستم اقتصادی-سیاس جدیتد با تث اَشتکال جدیتد فستاد شتده
است .یک سیستم دولت سلسله مراتب و سیاستزده امکان تفکیک وظایف و تمرکززدایت
از قدرت و یا تصمیمشیری مکارکت را مهیا نم کند .در این سیستمج هیچ سازوکار تعتادل و
کنترل وجود ندارد و به این دلی که قوه قضاییه بهشدت وابسته به قوه اجرایت استتج افتراد
دارای قدرت مصونیت دارند.
اغلن نمایندشان پارلمان نماینده یا وابسته بته شروههتای نخبته سیاست و اقتصتادی قدرتمنتد
هستند و منافع سیاس و اقتصادی آنها درهمآمیخته است .درشیری در اطراف ناشورنو-قترهبتاغ
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این امتیاز را به ارتش داد که برای تخصی
قهری و غیره استفاده کند .مقررات ناق

خودسرانه و ب رویه منابع دولت ج از اقدامات سیاست
ج اجرای ضتعیف قتانون و ذهنیتت ستنت بوروکراتهتا

شفافیت و پاسخشوی را تأمین نم کند و به کاهش ریسک فساد منجر م شود.
احزاب سیاس ضتعیف بتا بودجته ناکتاف ج رقابتت سیاست واقعت را تضتمین نم کنتد.
همونین بخش خصوص با بنیاههتای کو تک و متوستط و فاقتد پکتتوانه و نخبیتان دارای
رانت نم تواند ارتقای بازار آزاد و رقابت را تضمین نمایتد .تد ظرفیتت و یکوتار ی در
سازمانهای جامعه مدن آنها را قادر بته درخواستت متؤثر شتفافیت بیکتتر و پاستخشوی از
مقامات م سازد.
بیکتر رسانهها تحو ت مبارزه با فساد را دنبتال نم کننتد و شتهروندان بته دولتت ا تمتاد
ندارند .ب ا تمادی کل به دولتج وضعیت نتامطلوب اقتصتادی و مکتکالت اجتمتا

حت

نکده به وضعیت منجر شده که در آن مرد رویکرد «بقا» را اتخاذ کردهاند .آنها اشتکال از
فساد را که منافع اقتصادی کوتاهمدت برای آنها به ارمغان داشته باشد قبول م کننتد بتهجای
آنکه دربارهی آسین نین رفتاری تأم کنند.
بهطور خالصهج فقدان نهادها و ارزشهای مناسنج فضتای بیکتتری را بترای فستاد فتراهم
م کند .از سوی دییرج ایجاد و توسعه نهادها و ارزشهای جدیدج فرصتهای جدیدی بترای
اقدامات فاسد خلق م کند .این دور باط ج توسعه ککتور را تخریتن کترده و بته نوان متانع
اصالحات سیاس ج اقتصادی و اجتما

م م کنتد .فستاد کنتترل نکتده و سیستتم بترای

ارمنستان مضر است .همانند بسیاری از ککورهاج فساد « ...نابرابری درآمدی را تکدید م کند
 ...فقرا را فقیرتر م کند  ...با ث نقض حقوق بکر و جنبشهای مردم در داخ و ختارج از
مرزهای مل م شود  ...محیطزیست و امکان حکمران خوب را از بین م برد».
فساد مانع سرمایهشذاری داخل و ختارج شتدهج تجتارت را محتدود م کنتدج انتدازه و
ترکین مخارج دولت را منحرف م ستازدج اقتصتاد زیرزمینت را تقویتت م کنتدج نتابرابری
اجتما

را افزایش م دهد .پیمایشهای افکار متوم نکتان مت دهتد کته اکثریتت ارامنته

معتقدند فساد فقر و جر و جنایت را افزایش م دهدج توسعه را خنث م کند و بهطورجتدی
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ارزشهای اخالق ملت را تحت تأثیر قرار م دهد.

 -3اطال ات آماری جرایم مربوط به فساد
وزارت دادشستری ارمنستتان در پاستخ بته درخواستت رستم مرکتز توستعه منطقتهای/
شفافیت بینالملل ارمنستان درمورد تعداد پروندههای کیفری مرتبط بتا فستاد طت ستالهای
 3333تا 3333ج ا ال نمود که درمجمو  302مقا دولت در این موضتو محکتو شتدهاند
( 512نفر در سال 3333ج  01نفر در سال  3335و  21نفر در سال  .)3333در این میان  533تن
از مقامات به جر جع محکو شدهاند( 13نفر در سال 3333ج  31نفتر در ستال  3335و 55
نفر در سال  33 .)3333نفر به جر سوءاستفاده از قدرت( 21نفتر در ستال 3333ج  31نفتر در
سال  3335و  33نفر در سال )3333ج  11نفر از مقامات متهم به دریافت رشوه بودنتد( 30نفتر
در سال 3333ج  53نفر در سال  3335و  3نفر در سال  )3333و  39نفتر بته جتر رشتوه دادن
محکو شدند( 51نفر در سال 3333ج  1نفر در سال  3335و یک نفر در سال  .)3333دو مقا
در سال  3335برای واسطهشری در یک معاملته مترتبط بتا رشتوهخواری محکتو شتدند .در
نهایتج  55مقا ( 9نفر در سال 3333ج  1نفر در ستال  3335و  3نفتر در ستال  3333بته جتر
سوءاستفاده از اختیارات محکو شدند.
ایتتن آمتتار شتتام پرونتتدههای موجتتود در دادشاههتتا نیستتت و مکخصتتات شتتغل افتتراد
محکو شده را نکان نم دهد .ز به ذکر است که بسیاری از مقامات دولت متتهم بته فستاد
هستندج اما هرشز به دادشاه آورده نم شتوند و هتیچ توضتیح در ایتن متورد داده نم شتود.
برای مثالج معاون فرمانده نیروهای مرزی خدمات امنیت ملت ج سترهنگ ستامو میختاریتان
مظنون به «رشوهخواری در مقیاس بزر »،است.

 -9برنامه راهبردی مبارزه با فساد
برنامه راهبردی مبارزه با فساد دارای برخ جنبههای مثبت هموون تالش برای استفاده از
رویکتترد سیستتتم در ایتتن زمینتتهج پیکتتنهاد اقتتدامات مکتتخ

در برخت زمینتتههاج اشتتاره بتته

مکارکت جامعه مدن و ...است .ز به ذکر است که با توجه به مکارکت موم که مغایر
با تجربته مثبتت پیشنتویگ مکتارکت  PRSPاستتج نته دولتت ارمنستتان و نته ستازمانهای
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بینالملل ذیربطج نتایج را در مرحله نهای تهیه پیشنویگ برنامه ضدفساد ارایه نکردند.
در  51ژو یته ستال 3339ج مرکتز توستعه منطقتهای /شتفافیت بینالمللت ارمنستتان درمتورد
وضعیت راهبرد و ارایهی پکتیبان خود در ستازمانده نتتایج متوم نامتهای بته نخستتوزیر
فرستاد که هیچ پاسخ دریافت نکرد .با توجه به اینکه شفافیت و مکارکت در برنامه راهبتردی
به نوان اصول کلیدی در مبارزه با فساد شناخته م شوندج نین رویکردی قاب قبول نیست.
برنامه راهبردی شام طرح اقدا (اجرای ) است که هتم در راهبردهتا و هتم در اقتدامات
اشکا ت جدی وجود دارد .به دلی

د سازشاری و هماهنی بین راهبرد و اقتدا ج ایتن دو

سند تصور جدا بودن از یکدییر را تدا

م کنند .به نوانمثالج در برنامه هیچ اشتارهای بته

حوزه محیطزیست نکدهج اما در این طرح ندین فعالیت برای این حتوزه ارایته شتده استت.
درخصوص ا تبار و تأمین مال نیز همین موضو صادق است که در نکته  2/93طترح اقتدا
بیان شده اما در برنامه ذکر نکده است.
برنامه راهبردی دارای ماهیت ا الن است و تنهتا بته برخت از مکتکالت و مظتاهر فستاد
اشاره دارد .برای مثال هیچ اشارهای به وجود منتاطق نظتام و زلزلتهخیزج خریتد رأیج نقتض
هنجارهای شهری و محیطزیست و دییر مسای مکک ستاز نکتده استت .واقتن خطرنتاا
فساد بر توسعه سیاس ج اقتصتادی و اجتمتا

ککتور در برنامته راهبتردی متورد توجته قترار

نیرفته است.
جهتشیریهای اصل در مبارزه با فساد بارتاند از افزایش آشتاه

متوم درمتورد

پیامدهای مضر فسادج جلوشیری از فساد و رواج حاکمیت قتانون باهتدف حمایتت از حقتوق
بکر .اشر ه این جهات متکک از سه مؤلفه اصل سیاست مبارزه با فساد (آموزشج پیکییری
و تکتتخی

) استتتج امتتا طتترح از ایتتن منطتتق پیتتروی نم کنتتد .بتته نوانمثالج طتترح شتتام

فعالیتهای باهدف افکا و مجازات اقدامات فاسد در زمینههای مختلف است ولت اقتدامات
مربوط به انتکار آنها در آن نیستج هر ند این فعالیتها به نوان فعالیتهای مهم در قسمت
اول مورد تأکید قرارشرفته است .همانند افکا و انتکار اقدامات فاسد ازطریتق کنتترل داخلت ج
فعالیتهای ذکرشتده در بنتد  2/55مربتوط بته نظتا مالیتات نیتز اینشونته استت .بااینحتالج
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مکخ

نکده را این فعالیتها برای شمرا و حوزههای دییر برنامهریزی نکدهاند.

نیاز به وجود بخش بررس و کنترل مستق برای مبارزهی مؤثر با فساد در برنامه راهبردی
مورد تأکید قرار نیرفته است و بخش مربوط بته فستاد سیاست بستیار ضتعیف استت .مستای
مربوط به احزابج ناظران و حوزههای انتخابات برجسته شدهج اما هیچ اشارهای بته استتفاده از
منابع اداری به نفع برخ از نامزدها یا احزاب در طول انتخابات نکده استت .مکتخ

نیستت

که را در این بخش مسای مربوط به دولتهای محلت ذکرشتدهج درحال کته یتک بختش
جداشانه باید به مککالت سیستم دولت محل و منطقتهای اختصتاص داده م شتد .همونتین
باید توجه داشت که فعالیتهای دولت محل در طرح اقدا به بنتدهای  2/23و  1/9محتدود
م شود که مربوط به نظارت بر بودجه شروهها و خدمات شهری است.
در زمینههای اقتصادی نیز تنها مالیاتج شمراج آموزشج بهداشتتج امتور متال و امتوال
دولت و خصوص سازی در این بخش از برنامه شنجانده شده است .اقتدامات انجتا شتده بتا
هدف کاهش اقتصاد سایه به موضتو ات هموتون حمایتتشرای شستتردهج رانتهتای داده
شده به شرکتهای خاصج تضتاد منتافعج افتزایش سترمایه و درآمتد مقامتات دولتت بتهدلی
سوءاستفاده از موقعیت خود و غیره پیوند داده نکده است.
بخش پنجم برنامه راهبردی به نهادهای مجری قانون و فعالیتهای مربوطه در طرح اقتدا
با هدف بهبود منابع فن ج پاداش و رفاه اجتما ج توسعه توانمندی کارکنان حرفهای و توسعه
قوا د رفتاری اختصاص داده شده است .با این حالج هیچ اشتارهای بته ستازوکارهای کنتترل
فعالیت نهادهای مجری قانون نکده است .همین رویکترد در بختش قتوه قضتاییه نیتز استتفاده
شده است .اشر ه برنامه اشاره م کند که «دستیاه قضای مستق یک از ابزارهای اصل در
مبارزه با فساد است» اما طرح اقدا فاقد فعالیتهای با هدف تضمین استقالل واقعت سیستتم
قضای در ارمنستان است.
در برنامه مکخ

نیست ه کس مسئول هماهنی و ه کست مستئول اجترا استت .نته

کمیسیون ضدفستادی زیتر نظتر نخستتوزیر پیشبینت شتده و نته نهتاد همتاهنی و کنتترل
جدیدی زیر نظر آن .فقط در 9ژو ن  3332بود که شورای مبارزه با فستاد بتا فرمتان ریاستت

ضمیمه 146  1

جمهوری تأسیگ شد .ریاست این شورا بر هده نخستتوزیر استت و ا ضتای آن شتام ده
مقامات ال رتبه دولت است .اهداف شورا بارتاند از
 هماهنی و نظارت بر اجرای استراتژی مل مبارزه با فساد و برنامه ملیات آن؛
 تعیین ترکین ا ضای شورای نظارت؛
 بحث درمورد پیکنهادهای شورای نظارت؛
 هماهنی فعالیتهای سازمانهای مختلف در اجرای استراتژی مبارزه با فساد؛
 اتخاذ تدابیری برای اجرای فعالیتهای ناش از اجرای استراتژی و تعهدات بینالملل ارمنستان؛
 تضمین همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالملل در مبارزه با فساد؛
 سازمانده و هماهنی توسعه و اجرای برنامههای ضدفساد سازمانهای دولت ؛
 ارایهی شزارش ششماهه درمورد فعالیتها به رییگجمهور.
«طرح اقدا » صرفاً نهادهتای (بتازییران) مستئول اجترا را فهرستتبندی م کنتد کته اغلتن
دولت یا برخ از وزارتخانهها هستند .این طرح شام بتیش از  33فعالیتت استت کته پیشبینت
م شود تنها پنج مورد از آنها بهطور منظم اجرا شده باشد (متوارد 5/3ج 3/3ج 3/9ج 2/55ج .)0/2
طبق برنامه بقیه فعالیتها در خالل سالهای  3339تا  3331انجا م شتود .بااینحتالج مکتخ
نیست که آیا پگ از سال 3331ج برنامه یا طرح ملیات جدیدی تدوین خواهد شد یا نه.
یک از جدیترین نقاط ضعف برنامه راهبردی این است که فعالیتهای برنامهریزی شده
مدتاً شام توسعه و تصوین قوانین جدیدج برنامههای راهبردی و اسناد کل است که صرفاً
در  35بند متفاوت هستند .با توجه به د اجترای قتوانین موجتودج بعیتد استت کته قتوانین و
روشهای جدید نیز به نحو مؤثری اجرا شود .بااینحالج اهمیت اجرای قتانون در بنتد  9/9از
قسمت  9برنامه مورد تأکید قرارشرفته و افزایش آشاه

موم ازطریتق پوشتش رستانههای

جمع و همونین حصول اطمینان از کنترل بتر اجترای مصتوبات قتانون ج در برنامته بته نوان
پیششرطهای ز برای اجرای قانون مؤثر مورد تأکید قرارشرفته است.
در نهایتج مکارکت دییر نهادهای (بازییران) ذینفتع در تهیته مصتوبات قتانون متورد
غفلت قرارشرفته استج هر ند در برنامه بیان شتده « ...مکتارکت ستازمانهای غیردولتت در
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مرحله توسعه اقدامات قتانون ضتروری استت (ص  .»)309درواقتعج ستازمانهای غیردولتت
به نوان نهادهای اجرای فقط در شش مورد (بندهای5/3ج 5/9ج  1/2و  )1/1مربوط به ارتقای
آشاه

موم ج آموزش و فعالیتهای نظارت مسئول شناختهشدهاند.

سازوکارهای مطمئن با هتدف اطمینتان از روابتط «دولتت -مترد » بستیار محتدود استت.
به نوانمثالج برنامه بر اهمیت ستازوکارهای شتکایت متوم تأکیتد م کنتدج امتا در طترح
اقدا ج فرایند شکایت تنها از جنبه حمایتت از مؤدیتان (نکتته  )2/53متورد تأکیتد قرارشرفتته
است .مکخ

نیست که بخشهای روابط موم وزارتخانهها یونه خدماتده

موم

را که مسئول آن فعالیت هستند (نکته  )1/53کنترل م کنند .مثال دییر این است که جلسات
متتوم مجلتتگ در برنامتته راهبتتردی بتته نوان متتؤثرترین راه مکتتارکت متترد متتورد اشتتاره
قرارشرفته استج هر ند نحوه ا مال این سازوکار با توجته بته فقتدان اقتدامات و تجربتههای
مربوطه مکخ

نیست.

ارتقای پاسخگویی و شفافیت

 -5خدمات ککوری
قانون خدمات ککوری مقرر م دارد کته کارمنتدان ال رتبته ککتوری توستط مقامتات
سیاس مانند رییگجمهورج نخستوزیرج وزیران و غیره منصتوب م شتوند (متاده  51قتانون
خدمات ککوری) .الوهبراینج با ترین درجات یعن مکاور دارای طبقه اول و دو خدمات
ککوری باید توسط رییگجمهتور ا طتا شتودج تنتزل درجته یابتد یتا اختراج شتود .درنتیجته
با ترین سطح کارمندان دولت نسبت به نفوذ سیاس وابسته و درنتیجه آسینپذیر هستند.
زمان که در خالل انتخابات اخیر ریاستت جمهتوری و مجلتگ ملت ج هیجتان سیاست بته
با ترین درجه خود رسیدج شواهد قاب توجه در اجبار کارمندان دولت بته استتفاده از منتابع
موم و سوءاستفاده از قدرت برای حمایت از نامزدها و احزاب طرفدار دولت توستط وزرا
و دییر مقامات ال رتبه وجود داشت.
بالفاصله پگ از تککی دولت جدیدج رسانهها درمورد فکار بر کارکنان نهادهتای دولتت
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شزارش تهیه کردند .روزنامه آراوتدیل  5در مصتاحبهای بتا منتول بتدلیان3ج ریتیگ شتورای
خدمات ککوریج در تاریخ  51ژو یه 3339ج اشاره کترد کته شتایعات وجتود دارد مبنت بتر
اینکه  59رییگ وزارتخانه و سایر مؤسسات بهطور غیررسم درخواستت کمتک از بتدلیان
برای خالص شدن از برخ از کارکنان نامطلوب کرده بودند .بدلیان در این رابطه شفت «...
هیچ درخواست از رؤسا وجود نداشتج اما نکانههای وجود داشتت کته از کارمنتدان دولتت
خواسته بودند استعفا دهند» .وی در ادامه بیان کرد « ...احتما ً برخ از افتراد بتهدلی فکتارج
استعفا دادند»ج ما همه موارد را بررس کردیم.
شایعات بسیاری درمورد انتصاب بستیانج دوستان یتا شترکای تجتاری نزدیتک مقامتات
ال رتبه دولت به مناصن خدمات ککوری وجود دارد .نظرستنج رستانههاج کارشناستان و
افکتتار متتوم نکتتان م دهتتد رشتتوهخواریج پارت بتتازیج ای تبتتاری و رفیقبتتازی هنتتوز در
نهادهای دولت غالن است .رییگ شورای ختدمات ککتوری در مصتاحبهای اشتاره م کنتد
«...از درخواستهای ارایه شده از سوی بستیان نسب و سبب و دوستان خسته شدهایم.»...
با توجه به محدودیتهای اشتغال پگ از خدمتج کارمند دولت نم توانتد ظترف متدت
یک سال پگ از اخراج از شغ خود توسط یک کارفرما استخدا شود یتا کارمنتد ستازمان
شود که در سال شذشته پست خدمت ککوری در آن داشتته استت .بااینحتالج هتیچ کنتترل
واقع بر اجرای این مقررات قانون وجود ندارد .محدودیتهای مختلفت نیتز دربتاره هدیته
شرفتن کارمندان دولتت در قتانون ختدمات ککتوری وجتود دارد (متاده  32قتانون ختدمات
ککوریج تصویننامه شماره  20دولت مورخ  51فوریه  5339و ماده  511.5قانون رستیدش
به تخلفات اداری) .ماده  99به نقض این دو الزا به نوان دلیل برای اخراج کارمند دولت از
اداره اشاره دارد .بااینوجودج هیچ کنترل مؤثری بر اجرای این قانون وجود نتدارد .تالوه بتر
این کنترل هم بر ا ال دارای و درآمد که برای تما کارمندان دولت الزام است (ماده 39
قانون خدمات ککوری) و نقض آن م تواند به اخراج از اداره منجر شودج وجود ندارد .ز
به ذکر است که این قانون (قانون ا ال درآمد و دارایت مقامتات ال رتبته دولتت و دییتر
1- Aravot daily
2- Manvel Badalyan
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قوانین حقوق مربوط) تنها کارمندان دولتت

ال رتبته و ارشتد و بستتیان آنهتا را ملتز بته

ا ال دارای و درآمد خود م کند و هیچ مقررات حقوق درباره کارمندان ستطوح پتایینتر
وجود ندارد.
قوا د (قوانین) اخالق کارمندان دولت که سندی یکصفحهای است با تصتمیم شتماره
 59شورای خدمات ککوری در ماه مته ستال  3333تصتوین شتد .بتهرغتم ایتنکته یکت از
وظتتایف اصتتل کارمنتتدان دولتتت ر ایتتت قتتوانین اخالقت استتت (متتاده  39قتتانون ختتدمات
ککوری)ج در آن هیچ توجه به مسای اخالق نکده است.
بهطورکل ج تصوین قانون خدمات مدن را مت تتوان شتام روبتهجلو در تترویج شتفافیت
نهادهای دولت در نظر شرفتج اجرای ضعیف قتانونج همتراه بتا ذهنیتت ستنت بوروکراتهتای
ارمن ج منجر به وضعیت شده که در آن کارمندان مکغول بته کتار در وزارتخانتههاج ستازمانهاج
بخشهاج کمیسیونها و ...بهطورکل در دسترس رسانهها یا مرد نیستند.
خدمات متعددی زیرمجمو ه دفتر رییگجمهورج دولتج وزارتخانهها و غیره وجود دارد.
بهدلی

د هماهنی و د وجود مستئولیتهای واضتح ایتن ختدماتج فعالیتهتای اغلتن

آنها با یکدییر همووشان دارد .ضمن آنکه این سازوکار مؤثر بهنظر نم رسد زیرا نته تنهتا
سازمانهای مستق به آن توجه نم کنند بلکه سازمانهای تحت کنترل شاخه اجرای نیز بته
آن م نم کنند.
همانند سازوکارهای شکایات شهروندیج شهروندان مجاز بته درخواستت تجدیتدنظر بته
مقا مافوق کارمند هستند .کارمنتدان دولتت در قبتال نقتض ختدمات متدن و ستایر قتوانین
مسئولیت دارند و مجازات م شوند و حت م توان از آنها شتکایت کترد .محاکمتات لیته
مقامات دولت با توجه به ب ا تمادی موم به دستیاه قضای رایج نیست.

 -3پلتتیگ
از زمان تصوین قانون اساس در ژو یه سال 5331ج نیروی پلیگ سه بتار تجدیتد ستازمان
شد .در ابتداج مسئولیت پلیگ با وزارت ککور بود .در  0نوامبر سال 5331ج با بخکنامه شتماره
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 111ریاست جمهوریج وزارت ککور و وزارت امنیت مل در یک وزارتخانه ادغتا شتدند.
سه سال بعدج بخکنامه شماره  301ریاست جمهوری متورخ  51ژو تن 5333ج حالتت قبلت را
دوباره برقرار نمود .در نهایتج با بخکنامه شماره  5350ریاست جمهتوری متورخ  51دستامبر
3333ج وزارت امور داخل شام پلیگ به رسمیت شناخته شتد کته یتک ستازمان ختدمات ج
زیرمجمو ه دولت است.
خدمات پلیگج سیستم متمرکزی است که طبق قانون  3333ختدمات پلیست در آن هتیچ
پلیگ شهری وجود نتدارد .متاده  3قتانون پلتیگ ( )3335اهتداف پلتیگ را اینطتور تعریتف
م کند حفاظت از جانج سالمتج حقوقج آزادیها و منتافع قتانون افتراد دربرابتر جترایم و
دییر اَشکال نقض قانون؛ حفاظت از منافع جامعه و دولت؛ پیکییری اولیه و ممانعت از جر ؛
تکخی

و افکای جر ؛ حفظ نظم موم و امنیت و حفاظت از همهی اشتکال مالکیتت .در

قانون پلیگج ساختار آن تعیین نکده زیرا طبق ماده  3این قانون دولت ارمنستان وظیفته تعیتین
ساختار پلیگ و میزان کارکنان آن را به هده دارد .ز به ذکر است که دسترس

موم به

منابع (پاییاه دادههای قانون و «روزنامه رسم ») شام تصمیمات دولت درمتورد ستاختار و
میزان نیروهای پلیگ نم شود .احتما ًج این اطال ات جزء اسرار دولت محسوب م شود.
براستتاس متتاده  59قتتانون ختتدمات پلتتیگج رییگجمهتتورج ریتتیگ پلتتیگ را بتتا پیکتتنهاد
نخستوزیر و قا ممقا وی را به پیکنهاد رییگ پلیگ (ازجملته فرمانتده نیروهتای پلتیگ کته
قا ممقا رییگ پلیگ نیز هست) نصن و زل م کند .ماده  1همتان قتانون بته رییگجمهتور
قدرت ا طای با ترین درجات پلیگ (سرهنگ تما ج سوهبد و سرلککر) را م دهد .بتاوجود
سیستم متمرکز و بهشدت سلسلهمراتب ج پلیگ وابسته به رییگجمهور است .الوهبراینج اشر
در وضعیت قبل که پلیگ زیر نظر وزارتخانهج به نوان بخک از دولت قرار داشتج پلیگ تتا
حدی به مجلگ مل پاسخشو بود پگ از سازمانده مجدد و قرار شترفتن بته نوان ستازمان
خدمات زیر نظر دولتج دییر نین مسئولیت ندارد.
ماده  52قانون خدمات پلیگ م شوید که رییگ پلیگ یا باید یک از معاونان رییگ قبل
(ازجمله فرمانده نیروهای پلیگ) و یا یک افسر ارشد پلیگ (رییگ یا معاون رییگ بختش یتا
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رییگ بخش) باشد که قب از انتصاب حداق به مدت سه سال در پستهای مذکور ختدمت
کرده باشد .همونینج فرد منصوب باید حداق درجه سرهنی داشته باشتد .شترایط مکتابه
برای انتصاب قا ممقا پلیگ وجود دارد.
ماده  51قانون خدمات پلیگ مقرر م دارد که ارتقای مکاغ افسران پلیگج بهجز افسران
ال رتبه (رییگ پلیگ و معاونان وی)ج باید براساس نتتایج تأییدیته آنهتا باشتد .همتان متاده
تصریح م کند که هر افسر پلیگ باید هر سه سال ارتقای رتبه پیدا کند .زل افسر پلیگ نیتز
باید براساس نتایج ارتقتا باشتد متواد 23ج  21و  21د یت

تزل افستران پلتیگ از ختدمت را

تعریف م کند.
بهطورکل ج موارد فوق را م توان موضو

مثبت در تضمین رویکرد مبتن بر شایستی

تلق کرد .بااینحالج افکار موم بر این باور استت کته انتصتاب و ارتقتا در پلتیگ متدتاً
براساس رشوه و پارت بازی و نه شایستی است .این تلق فقط متک به شایعات نیست بلکته
مبتن بر تجربه شخص نیز هست .به نوانمثالج در خالل پیمتایش CRD/TIج پاستخدهندهای
ا تراف کرد که برای ارتقای پست خود در پلیگ  1333د ر پرداخت کرده است.
تلق

موم در ارمنستان این است که پلیگج ابزار مؤثری بترای رییگجمهتور و نیروهتای

سیاس حاکم برای سرکوب هرشونته مخالفتت و همونتین تقویتت منتافع شخصت (سیاست و
اقتصادی) است .رهبران مخالف و رسانههای دولت بیان کردند کته ایتن موضتو در انتخابتات
مکهود است .به نوانمثالج در  33فوریه سال 3339ج درست پگ از دور اول انتخابتات ریاستت
جمهوریج پلیگ شرو به بازداشت حامیان استوان دمیر یان5ج نتامزد مختالف کترد کته بته دور
دو انتخابات راه یافته بود .اتهامات اصل ویج شرارت و شرکت در تظاهرات غیرقتانون بتود.
الوهبراین موارد شزارششدهای وجود داشت که افسران پلیگ اقدا بته دخالتت در انتخابتات
کتترده بودنتتد درحال کتته متتوارد تقلتتن در انتخابتتاتج تجمتتع افتتراد غیرمجتتاز در ایستتتیاههای
رأیشیری و موارد دییر نقض قانون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری در  53فوریته و 1
مارس  3339نیز انجا شده بود.
1- Stepan Demirchyan
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تضاد منافعج تبارشماری و پارت بتازی در نهادهتای مجتری قتانون صترفنظر از تعتارض
منافع و دییر قوانین مربوطه رایج هستند (به ماده  93قانون خدمات پلیگ مراجعه کنید).
هر ند تما مفاد قانون دسترس

موم به اطال ات درمورد پلیگ نیز ا متال مت شتود

اما پلیگ سیستم بستهای دارد .اغلن ماهیت ختاص فعالیتهتای پلتیگ بته نوان دلیلت بترای
مخف کردن اطال ات یا امتنا از ارایهی آن مورداستفاده قرار م شیرد .شهروندان در تالش
برای کسن اطال تات از پلتیگ (و همونتین دادستتان ) نستبت بته ستایر نهادهتای دولتت بتا
مککالت بیکتری مواجه هستند.
آنطور که در شزارش پلیگ در پاسخ بته درخواستت مرکتز توستعه منطقتهای /شتفافیت
بینالملل ارمنستان برای ارایهی این اطال ات آمده استج در پنج سال شذشته تنها  91متأمور
پلیگ برای ارتکاب جرایم مرتبط با فساد محکو شدهاند .در این بازه زمتان ج دفتتر دادستتان
ک و وزارت دادشستری از پلیگ خواستند نین آماری را ارایه کندج اما پلیگ رستماً پاستخ
داد که فاقد نین اطال ات است.
هیچ ابزار قانون خاصت بترای بررست و تعقیتن پرونتدههای فستاد وجتود نتدارد .همته
ابزارهای تعریف شده در قانون دادرس کیفری برای تحقیق و تعقین انتوا جترایم درمتورد
جرایم مربوط به فساد نیز استفاده م شود .فص ویژهای در قانون کیفری (فص  )33مجازات
جتترایم مربتتوط بتته فستتاد را تعریتتف مت کنتتد (ماننتتد سوءاستتتفاده از قتتدرتج زیتتادهروی در
اختیاراتج مکارکت در فعالیتهای کسنوکار غیرقانون ج پرداختتج پتذیرش و درخواستت
رشوه و جع ) .بااینوجودج بهدلی فقتدان هرشونته کنتترل واقعت یتا ستازوکارهای تعتادل و
توازنج مصونیت مأموران مجری قانون و سرسخت شرکتهاج مقتررات رستم بتهطور متؤثر
اجرا نم شود.
طبق پیمایش افکار موم مرکز توسعه منطقهای /شفافیت بینالملل ارمنستتانج پلتیگ و
دفتر دادستان ک به نوان فاستدترین نهادهتا توستط خانوارهتا و اهتال کستنوکار شتناخته
شدند .اکثریتت پاستخدهندشان (خانوادههتاج بازرشانتان و مقامتات دولتت ) اجترای قتانون را
ضعیف م دانند .بخش زیادی از پرداختهای غیررسم به پلیگ (بتهجز پلتیگ راهنمتای و
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رانندش ) توسط خانوادههتا پرداختشتده استت از  51تتا  1333د ر بتا میتانیین  333د ر.
بازرشانان  33تا  5333د ر پرداخت کردهانتد .درمتورد پلتیگ راهنمتای و راننتدش ج آمتار
مربوط یک تا  5333د ر با میانیین  3د ر برای خانوادهها و یک تا  3د ر با میانیین 5/19
د ر برای شرکتها بوده است.
رسانهها بارها و بارها مستقیم یا غیرمستقیم پروندههای فساد ( مدتاً رشوه) را در پلتیگ و
دادستان پوشش دادهاند .شک دییری از سوءاستفاده از قدرتج استفاده از شتکنجه و دییتر
روشهای خکونتآمیز لیه افراد است .اشر ه در قانونج ضرب و شتمج شکنجهج فکار روان
و دییر روشهای خکونتآمیز منع شده اما افسران پلیگ و دادستان ارمنستتان از آن استتفاده
م کنند .این موضو در شزارش سال  3333وزارت خارجه آمریکا درباره اقتدامات حقتوق
بکر منعکگ شده است .همانطور که در شزارش اشاره شتده «...مصتونیت مقامتات کته ایتن
تجاوزات را مرتکن شدهاند همونان موضو

ح نکده است».

 -9وضعیت تضاد منتافعج ا تال درآمتد و دارایت ج دریافتت هتدایا و مهمتاننوازی و دییتر
مسای مربوط به مدیران ال رتبه
9-5

نظارت بر دارای ها و درآمد

در ارمنستان مقررات رسم وجود دارد که نامزدهای ریاست جمهوری را ملز بته تأییتد
اظهارنامه درآمتد و دارایت ختود و بستیانکتان در ستال شذشتته توستط کمیستیون مرکتزی
انتخابات م کند (مواد  11و  10قانون انتخابات).
در قانون ا ال درآمد و دارای مقامات ال رتبه دولت و همونتین برخت از تصتمیمات
دولت و سایر اقدامات قانون ج مسای مربوط به تأیید اظهارنامته رییگجمهتورج نخستتوزیرج
وزیران و دییری کارمندان سیاس
مناصن مکخ

ال رتبهج مکاغ داوطلبانتهج ختدمات ککتوری و دییتر

شده است .ا المیه درآمد و دارایت مقامتات ال رتبته و بستتیان نزدیتک

آنها که مکمول این مقررات هستند باید به مقامات مالیتات مربوطته بهصتورت ستا نه ارایته
شود .درحال که مقامات نیز موظف به انجا ایتن کتار پتنج ستال پتگ از تترا شتغ ختود
هستندج آنها دارای های خود را تنها در دو سال بعدی ا ال م کنند.
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طبق قانون ا ال دارای مقامات ال رتبه دولتت ج مقامتات کته اظهاریته ختود را ارستال
نکنند باید جریمهای معادل پنجاه برابر حداق حقوق و دستمزد رستم (کته کمتتر از  3د ر
است) پرداخت نمایند .اشر این کار را ظرف س روز پگ از جریمه انجا ندهندج جریمته تتا
 333برابر حداق حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت .پنهان کردن اطال تات درخواستت
شده یا ارایهی اطال ات نادرست جریمهای معادل پنجاه برابر حداق حقوق را به همراه دارد.
اشر این موضو دو بار در سال اتفتاق بیفتتدج مقتا دولتت بایتد  333برابتر حتداق حقتوق و
دستمزد را پرداخت نماید.
ا ال دارای و درآمد در سال  3335در هار جلد روزنامه رسم در مدت زمتان تعیتین
شده در قانون منتکر شد .بااینحالج طبق منابع غیررسم ج این هار جلد نه به کتابفروش ها
ارسال شدند و نه به مکترکینج بلکه در برخ مؤسسات دولت توزیع شدند .روزنامه رستم ج
این اسناد مرجع را به قیمت  33هزار درا (حدود  511د ر) فروخت که خریتد آن در تتوان
شهروندان متوسط و نمایندشان سازمانهای مرد نهاد نبود .این اطال ات در روزنامهها منتکتر
نکد و در سایت سایر مقامات یا سازمانهای دولت نیز قرار نیرفت.
همانطور که رسانهها شزارش دادندج تنهتا  21291نفتر از مجمتو  13هتزار مقتا دولتت
اظهارنامه ارایه کردند .کسان کته درآمتد و دارایت ختود را ا تال نکردنتدج جریمته شتدند
بهطوریکه تتاکنونج  120مقتا دولتت  13هتزار درا (حتدود  01د ر) پرداختت کردهانتد.
رسانههای مخالف و برخ از کارشناسان معتقدند بسیاری از مقامتات دولتت بتهمنظور پنهتان
کردن درآمد واقع ج درآمد و دارای خود را به نتا بستیانکتان ثبتت کردنتد .از آنجتا کته
قتتانونج مجتتازات جتتدیتری ارایتته نکتترده استتت تحمیت جریمتته نمتتادین راهت ستتاده بتترای
جلوشیری از ا ال دارای و درآمد واقع است.

9-3

مقررات مربوط به تضاد منافع

طبق ماده  00قانون اساس ا ضای دولت نبایتد ضتو هتیچ نهتاد نماینتدش باشتندج هتیچ
پستتت دولتت دییتتری نداشتتته باشتتند و پتتول بتترای شتتغ دییتتر بتته آنهتتا پرداختتت نکتتود.
محدودیتهای مکابه م توان برای مقامات دولت در قوانین دییتر هموتون قتانون ختدمات
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ککوریج خدمات مالیات ج خدمات شمرک و خدمات پلیس یافت.
قوانین تضاد منافع برای وزرا و مقامات ال رتبه بهطور سنت نادیتده شرفتته م شتود .یتک
تلق ت

متتوم وجتتود دارد مبن ت بتتر اینکتته ا ضتتای دولتتت اقتتدا شستتتردهای بتترای داشتتتن

کسنوکار یا حمایت از دییران انجا م دهند .آنها اغلن دنبال منتافع تجتاری ختود هستتندج
مثالً ازطریق ترجیح بستیان و دوستان خود و یا شترکای تجتاری در قراردادهتا یتا مناقصتههای
دولت  .طبق نظر رسانهها و کارشناسان مخالفج رانتجوی ج پارت بازی و تبارشماری در غالتن
دستیاههای اجرای شایع است و هیچ سازوکار کنترل برای جلوشیری از آن وجود ندارد.
9-9

مقررات مربوط به پذیرش هدایا و مهماننوازی

تصویننامه شماره  20دولت مورخ  51فوریه 5339ج تصریح مت کنتد کته هدیته شرفتته
شده توسط مقا دولت اشر مبلغ هدیه بیش از پنج برابر حقوق ماهانه فرد باشتد (منصتن وی
در قانون مکخ

نکده است) باید به تأیید نهادهای دولتت مربتوط برستد .اشتر مقتا دولتت

قصد نیهداری هدیه را داشته باشدج باید مابهالتفاوت قیمت بازاری هدیه و حقوق ماهانته پتنج
برابری را پرداخت نماید .براساس این قانونج رویه انتقال هدیه به دولت هماننتد انتقتال امتوال
مصادره شدهج خلع ید شده و اموال بته ارث رستیده باشتد کته ایتن موضتو در تصتویننامه
شماره  101دولت مورخ  50نتوامبر  5333توصتیه شتده استت .ز بته ذکتر استت کته ایتن
مقررات منسوخ شدهاند و تصمیم شماره  101ملغ شده است.
ماده  511/5قانون تخلفات اداری م شوید اشتر مقامتات دولتت هدیته داده شتده توستط
مؤسسات غیردولت ج دولتهای ختارج ج شترکتها و ستازمانهای بینالمللت را بته دولتت
تحوی ندهند آنیاه قانون برابری در حداق حقوق و دستمزد بر آنها تحمی خواهتد شتد و
هدیه توسط دولت مصادره م شود .درصورت نبود هدیهج مقامات دولت مجبور به پرداختت
هار برابر بیکتر از قیمت آن خواهند شد.
منابع مختلف غیررسم مد اند که هیچ پروندهای درمورد هدیه به مقامات دولت ثبتت
نم شود .برخ از کارشناسان اد ا م کنند که هدایا معمو ً به نوان هدیته اختصاصت ثبتت
م شوند (اما بیکتر به شک کمکهای مال به وزارت یا سازمان) حت اشر از سوی مقامتات
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خاص ال رتبه مورداستفاده قرار شیرند.

 -2تدارکات دولت
بهرغم مقررات موجودج فرصتهای فساد زیادی برای افتراد شتاغ در تتدارکات دولتت
وجود دارد .بهنظر کارشناسانج برخ از این فرصتها بارتند از پرونتدههای ستنت مناقصته
محدود که پیکنهادها را به نفع تأمینکننتده خاصت محتدود م کنتد؛ محتدودیت اطال تات
درمورد فرصتهای قراردادج اد ای فوریت به نوان بهانهای بترای پتاداش بته یتک پیمانکتار
ختتاص بتتدون انجتتا مناقصتتهج نقتتض محرمانتته بتتودن پیکتتنهادهای پیمانکتتارانج رد صتتالحیت
پیمانکاران بالقوه ازطریق روشهتای نادرستت تعیتین صتالحیت و رشتوهختواری در جریتان
تصمیمشیری درخصوص برنده .از طرف دییرج پیمانکاران م توانند برای تثبیت نرخ مناقصه
تبان کنندج بر فرایند مناقصه ازطریق تماسهای شخص یا حامیان ال رتبه تتأثیر بیذارنتد و
رشوه پیکنهاد کنند.
یک از نمونههای کالسیک اجتناب از مناقصته در نکتریه آراوت هتر روزه ارایته م شتود.
یک روزنامهنیار از شاشیک خا اطوریان5ج رییگ آژانگ تدارکات دولتج درخواستت نمتود
که توضیح دهد مقامات ارشد دولت

یونه در دوره کوتتاه زمتان اتومبی هتای لتوکگ بترای

ترددهای رسم به دست م آورند .پاسخ وی این بود که اتومبی با نتوان «تتدارکات فتوری»
شرفته م شوند که نکان م دهد قانون تدارکات اجازه آن را م دهد و به زمتان طتو ن بترای
سازمانده مناقصه نیاز ندارد .بااینحال به این سؤال که « را مقامات ارشد بته اتومبیت فتوری
نیاز دارند؟» جواب قانع کنندهای داده نکده است.
در مصاحبه فوق شفته شد که در سال 3339ج  323مناقصه با مکارکت حدود  133بنیتاهج
به مبلغ ک  51میلیارد د ر شام کا هاج خدمات و امتور انجتا شتده استت .ایتن میتزان در
مقایستته بتتا  1/1میلیتتارد د ر هزینتته شتتده بتترای تتتدارکات دولت ت در ستتال  3335افتتزایش
قاب توجه پیدا کرده است.
برخ کارشناسان و نماینتدشان کستنوکار متتذکر شتدند کته بتیش از  ٪13تتدارکات
1- Gagik Khachatryan
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موم در ارمنستان مداً ازطریق یک منبتع کمتتر رقتابت و فاقتد شتفافیت ز و فر هتای
اظهاریه قیمت بهویژه در زمینههای دفا ج آموزش و لو و بهداشت انجا م شود.
شواهد زیادی از کنترل دقیق بر روند تدارکات وجود ندارد .نماینتده ستازمان تتدارکات
دولت یادآور شد که تاکنون  2تا  1پرونده در دادشاه بررس شده است .تعتداد محتدودی از
پروندهها را م توان بر مبنای ب میل تأمینکنندشان به ارایهی درخواستت تجدیتدنظر و ایتن
واقعیت که تعداد کم از بنیاهها در مناقصته شترکت م کننتدج توضتیح داد .همتانطور کته
برخ از کارشناسان اد ا کردهاندج تمرکز قدرت سیاست و اقتصتادی در دستت یتک شتروه
کو ک از نخبیان اجازه م دهد بنیاههای ختاص بته زیتان دییتر پیکتنهاددهندشانج برنتده
مناقصه شوند .در نین مواردیج الزامات رسم ر ایت م شوند از این رو اثبات ب ا تبتاری
تصمیمات تدارکات آسان نیست .با آشاه از این موضو ج بنیاههای غیرممتتاز حتت ستع
نم کنند در مناقصه شرکت کنند.
شاه اوقات مقامات فاستدج شترکتهای ستاختی ایجتاد م کننتد و بتا آن در مناقصتات
شرکت م کنند .وجود مناقصهشران بیشازحد و بازه زمان محدود بترای کمیتته مناقصتهشذار
در تعریف برندهج م تواند بهانهای برای تصمیمات «اشتباه» مورد سوءاستفاده قرار شیرد .کمبتود
دییرج د صالحیت دقیق معیارهای مناقصهشران است .درنتیجهج اغلتنج برنتده مناقصته شتری
است که پایینترین قیمت را پیکنهاد م کند حت اشر شرایط کاف را نداشته باشد.
کارشناسان همونین استد ل م کنند کته در قتانون تتدارکات الزامت بته افکتای قیمتت
پیکنهادی در افتتاح مناقصه دیتده نکتده و درنتیجته فرصتتهای فاستد بترای مقامتات دولتت
بهمنظور « انهزن » با پیکنهاددهندشان درمورد بهای مناقصه ایجاد م شود .یک نق

جتدی

قانون این است که ا ال مناقصه شام ارزش تخمین قرارداد خرید آت است (ماده  )31که
فرصت برای مقامات دولت برای تنظیم دلخواهانه قیمتهای غیر بازار کته بتهطور مصتنو
تعداد مناقصهشران بالقوه را محدود م کندج فراهم م کند.
در نهایتج هیچ مقتررات قتانون خاصت درخصتوص نظتارت بتر درآمتد و دارای هتای
مقامات دولت دخی در فرایند تدارکات وجود ندارد .قانون ا ال درآمد و دارایت مقامتات
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ال رتبه دولت و قانون اصالحیهها و الحاقات به آنج درمورد مقامات ارشد مکتغول بته کتار
در وزارت امور اقتصادی و دارای نیز ا مال م شودج اما این قوانین شام شاغلین در آژانگ
تدارکات دولت نم شود زیرا این سازمان در فهرست مؤسسات است که مقامتات ارشتد آن
ملز به ا ال درآمد و دارای خود نیستند .درواقعج برخ از مقامات ارشد آژانگ تتدارکات
دولت هنوز از ارسال ا المیه درآمد و دارای خود و اقوا نزدیکشتان کته بتهدلی مناصتن
قبل خود در آژانگ (که شأن نهاد زیر نظر دولت را دارد) ملز به انجتا ایتن کتار بته متدت
پنج سال پگ از خروج از این شغ بودندج خودداری م کنند.

 -1کمیته نظارت مجلگ مل
ماده  0قانون کمیتته نظتارت مجلتگ ملت مقترر مت دارد کته ریتیگج معتاون و رؤستای
بخشهای کمیته باید دارای تحصیالت ال باشند .آنهتا نم تواننتد ضتو مجلتگ ملت یتا
دارای مناصن دولت و مکاغ دییر بهجز مکاغ

لم ج آموزش ج هنری و فرهنیت باشتند.

ماده  3همان قانون اشاره م کند که رییگ کمیته نظارت سایر کارکنان را منصتوب م کنتد.
انتصاب رییگ کمیته نظارت براساس شایستی نیست بلکه بیکتر براستاس حمایتت اکثریتت
مجلگ مل است .استخدا کارکنان کمیته نظارت براستاس اصت شایستتی ج همتانطور کته
مقا ال رتبه سابق کمیته به آن اشتاره کتردهج تضتمین نکتده استت .درنتیجتهج تنهتا رؤستای
بخشهای کمیته نظارت شرایط کاف را دارنتدج درحال کته دییتر کارکنتان واجتد شترایط
ایدهآل نیستند.
باوجود اینکه ماده  3قانون کمیته نظارت مقرر م دارد که رییگ آن توسط مجلگ ملت
برای دوره ششساله منصوب شودج در ماده  55تصتریح شتده اختیتارات ریتیگ مت توانتد بتا
تصمیم مجلگ مل بدون دلی فستخ شتود .هتیچ مقرراتت در قتانون دربتاره برکنتاری ستایر
کارکنان کمیته وجود ندارد.
درحال که شزارش سا نه در مجلگ مل به بحث شذاشته م شتودج نتین الزامت بترای
شزارش ششماهه وجود ندارد (ماده  51قانون) .ماده  1همان قانون به کمیتته نظتارت اختیتار
نظارت بر درآمدها و مخارج بودجه دولت را م دهد .براساس مقررات نیازی بته حسابرست
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سا نه تما هزینههای موم وجود ندارد .لذا در مت هرستاله نتو

حسابرست شزینکت

صورت م شیرد.
اطال ات مرجع هر دو شزارش سا نه و ششماهه بایتد در روزنامته رستم منتکتر شتود.
درواقعج کمیته نظارت از مقررات قتانون شزارشدهت ستا نه و تأییتد نتتایج آن در اجترای
بودجه دولت برای ستال متال قبت تبعیتت م کنتد .بااینحتال منتابع شتزارش شتشماهه در
روزنامه رسم منتکر نم شوند زیرا قانون اقدامات حقتوق

را کته بایتد در روزنامته رستم

منتکر شود تعریف کرده (مواد  13و  )12و منابع شش ماهه را در فهرست اسناد غیرضتروری
معرف کرده است .این مثال روشن است بر اینکه یونه قوانین مختلف م توانند یکتدییر
را نقض کنند.
وجود برخ نهادهای دولت دییر با وظایف حسابرست مکتابهج ا تبتار کمیتته نظتارت را
تضعیف م کند .بهنظر برخ از کارشناسانج بخش کنترل و بررس وزارت امور اقتصتادی و
دارای یا خدمات کنترل و بررس ِ زیرمجمو تهی دفتتر رییگجمهتور همتان مستئولیتها را
انجا م دهند .این موضو با ث تضاد منافع سازمان م شود زیترا قتانون هتیچ ستازوکاری
درمورد نحوه همکاری این نهادها با یکدییر ارایه نم کند.
فقدان سازوکارهای اجرای قانون با ث ایجاد مکک دییری شده است .از یافتههای کمیتته
نظارت استفاده اندک م شود میر اینکه با هدف استفاده بعدیج اقدامات بهدرستت بررست و
تجزیهوتحلی شوند .در قانون فعل کمیته نظارتج میزان اجرا بهطور کام تضمین نکتده استت
(ماده  .)1درصورت شناسای هرشونه تخلف ز استت رؤستای نهادهتای دولتت مرکتزی در
یک دوره یکماهه اطال ات رسم را به کمیته نظارت و مجلگ مل ارسال کنند.
اطال ات کمیتهج باید اقدامات انجا شده توسط رؤسای مؤسسات حسابرس را نکان دهد
تا موارد نقض حذف و مسئولیت آنها را تضتمین نمایتد .اشتر ایتن اطال تات بتهموقع ارستال
نکودج رییگ مجلگ مل م تواند شزارشهتای حسابرست را بته دفتتر دادستتان کت ارستال
نماید .بااینحالج کمیته نظارت خود را مجاز به انجا اقتدامات مکتابه م دانتد کته اجترای
تصمیمات را محدود م کند و رییگ مجلگ ملت همیکته مایت بته پیییتری اقتدامات قتاطع
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درخصوص یافتههای حسابرس کمیته نظارت نیست.
بودجه ناکاف (نسبت به بودجه دولت ) نیز با ث ملکرد فاقد اثربخک کمیته و منجر بته
پاداش نامناسن به کارکنان کمیته نظارت م شتردد کته بهنوبته ختودج تتأثیر منفت بتر ستطح
تخصص آن م شذارد .الوهبتراینج کمیتته نظتارت ظرفیتت و منتابع ز بترای استتفاده از
شیوههای مدرن و بهروز حسابداریج امور مال و مدیریت دولت را ندارد.

 -1دسترس به اطال ات
در قانون اساس ارمنستان هیچ حکم وجود ندارد که سانستور را منتع کترده باشتد .هتر
زمان موانع جلوشیری از انتکار نامطلوب اطال ات در روزنامهها یا د دسترس

متوم بته

آنها ایجاد شدهج مواردی از سانسور ضمن وجود داشتته استت .ایتن موضتو را م تتوان در
تهدید شزارشیران یا خکونت فیزیک

لیه آنهاج تحت پییرد قرار دادن ایکتان در دادشتاهج

خرید همه شمارههای یک روزنامه و از بین بردن آن مکاهده کترد .ستردبیران روزنامتهها یتا
مؤسسات صوت و تصویری اغلن بهروزنامهنیاران توصیه م کنند درمورد یک موضتو یتا
شخ

خاص مطلب ننویسند.
نقض مقرراتج مربوط به دسترس به اطال ات در ارمنستان محیط را برای مقامات دولت

بهمنظور جلوشیری از انتکار اطال ات فتراهم م کنتد .مقامتات دولتت مت تواننتد اطال تات
موردنیاز را با بر سن اسرار رسم و دولت به رغم نادرست بودن آن مخف کنند .مقتررات
مربوط به این موضو روشن نیستت و هتیچ ستازوکاری بترای بررست اینکته آیتا امتنتا از
ارایهی اطال ات درخواست شده قانون است یا خیر وجود ندارد .روش دو ایتن استت کته
مقامات دولت با متقاض به شیوهای نتاق

یتا متبهم رفتتار م کننتد بهنحویکته آنهتا هتیچ

پاسخ دریافت نم کنند.
رفتار شزینک مقامات دولت ج بهویژه نمایندشان بخشهای مرتبط دولت کته مجتوز انتکتار
اطال ات را صادر م کنند با ث تبعیض بین روزنامتهنیاران استت .مهمتترین حتوادث در ایتن
زمینه در شزارشهای ستا نه کمیستیون حمایتت از آزادی بیتانج ذکتر شتده استت .نظرستنج
انجمن روزنامهنیاران تحقیق نکان م دهد که این رفتار تهدیدآمیز در پلتیگج وزارت دفتا و
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دفتتتر دادستتتان متتوم رایتتج استتت .بااینحتتالج تجزیتتهوتحلی دادههتتا نکتتان م دهتتد کتته
روزنامهنیاران حوزههای خاص که بهطور مرتن با نهادهای دولت سر و کتار دارنتدج دسترست
بیکتری به اطال ات دارند .این نظر که برخت نهادهتای ختاص دولتت ج بستته هستتند متدتاً از
جانن روزنامهنیاران بوده که حوزههای مختلف را پوشش م دادند.
مداخله مستقیم در فعالیتهتای رستانهای ماننتد مستدود کتردن پوشتش رستانهای نیتز در
ارمنستان صورت م شیرد .به باور ناظرانج این موضو درمورد شبکه  NTVروسیهج در طتول
انتخابات ریاست جمهوری در ماه فوریه سال  3339اتفاق افتتاد .شتبکه  NTVمتدت پتگ از
اظهاراتش درمورد انتخابات که با ث ناراحت مقامات شردیدج بسته شد؛ دلی قطتع شتبکه از
طرف مقاماتج اختالل در سیستم ارتباطات بوده است.
برخ حوادث هموون ار ابج آزار و اذیت و سوءاستتفاده جنست از روزنامتهنیاران در
ارمنستان نیز با ث کاهش تصویر مثبت اولیه از این ککور در آزادی مطبو تات شتده استت.
این حوادث در شزارش سا نه کمیسیون باشیاه مطبو ات ایروان در حفاظت از آزادی بیتان
مستند شدهاند .پنج حادثه در سال 3333ج  55حادثه در سال  3335و پنج حادثه در سال 3333
اتفاق افتاده است.
رسانهها بهطور منظم مسای مربوط به فساد را پوشش م دهند .بااینحالج بیکتر مقا ت یا
برنامتتهها در رستتانههای مختتالف بهخصتتوص در روزنامتتههای هموتتون آراوت5ج ژمانتتک3ج
آیتتنف 9ج قتترود ایکتتخانیتو  2و وبستتایت آنالیتتن انجمتتن روزنامتتهنیاران تحقیق ت

تتاپ

م شوند .در دو پرونده روزنامهنیاران اد ا کردهاند به خاطر بررس پروندههای فستاد متورد
ضرب و شتم قرارشرفتهاند .یک از این موارد درمورد مهر قلعه یان1ج روزنامتهنیار روزنامته
قرود ایکخانوتونج در تاریخ  33آوری  3339اتفاق افتاد .شزارشها درمورد این حادثه نکتان
م داد که وزیر امنیت مل ج کارلوس پتروسیانج بهطور غیرمستقیم در آن نقش داشته است.
1- Aravot
2- Zhamanak
3- Ayb-Fe
4- Ghorrod Ishkhanutyum
5- mehr ghalechyan

ضمیمه 150  1

مجازاتهای کیفری برای محدود کتردن شزارشدهت فستاد ازطریتق بر ستن زدن بته
روزنامهنیاران با ناوین هموون افتراج دروغج نامعتبر یا متخلف استفاده مت شتود .بته همتین
دلی بسیاری از روزنامهنیاران ارمن توسط سازمانهای بینالملل ج ازجمله شورای اروپا کته
در حال حاضر درشیر کموین برای جر زدای از افترا با حذف آن از قتانون استتج حمایتت
م شوند .تاکنونج مقامات از قتانون افتترا بترای شزارشدهت آشتکار فستاد توستط رستانهها
استتتفاده نکردهانتتد .روش رایجتتتر باییتتان کتتردن تقاضتتاهای مکتترو متتدن استتت کتته آن
اطال ات را در یک رسانه منتکر یا پخش م کند .پروندهای که توسط بانتک مرکتزی لیته
روزنامه آراوت در مارس  3339تککی شد نمونهای از این موارد است.
بهطور رسم ج قانون ارمنستان درخواست و دریافت اطال ات از مقامات دولتت را حتق هتر
شخ

م داند .تما قوانین تنها پگ از انتکار آنها بته اجترا درم آینتد .شتهروندان مت تواننتد

ازطریق روزنامه رسم و نکریه قوانین هنجاری (که بهصورت راییان در کتابخانههای متوم
موجود است)ج دییر نکریات رسم ج وبسایتهای دولت و غیردولت و روزنامتهها اطال تات
را دریافت کنند .برخ قوانین مانند قانون توسعه شهریج قانون خودشردان محلت ج کنوانستیون
آراهوس 5نیز مکمول مقررات مربوط به دسترس به اطال ات خاص هستند .قب از اجرای اخیر
قانون آزادی اطال اتج دسترس به اطال ات و اسناد مقامات براساس قانون پیکنهادهاج تقاضتاها
و شکایات شهروندان تنظیم م شد.
امکان مخف کردن اطال ات درخواست از نهادهای دولت براساس قانون رازداریج وجتود
دارد .به نوانمثالج ماده  13قانون اقدامات حقوق تصریح م کند کته اطال تات حتاوی استرار
دولت یا رسم ج تابع قانون انتکار نیست و نماینتدشان نهادهتای دولتت بته منظتور تد ارایتهی
اطال ات درخواست شده از این ماده استتفاده مت کننتد .تد وجتود مقتررات ختاص (قتانون
آزادی اطال ات در پایان ستال  3339بته تصتوین مجلتگ ملت رستید ).فرصتتهای را بترای
مقامات دولت برای تفسیر دلخواهانه قوانین موجود فراهم م کند.
بااینحالج نهتنها قانون بلکه نیرش نامناسن و رفتار فاسد نمایندشان دولت نیز مهم است.
1- Arahus
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لیست سیاه مرکز آزادی اطال تات انجمتن روزنامتهنیاران تحقیقت طت ستالهای  3335تتا
 3339شام رؤسای مؤسسات مختلف ازجمله وزارتخانههاج ادارات دولتت ج ادارات محلت و
منطقتتهایج قتتوه قضتتاییهج کمیتتتهها و کمیستتیونهای دولت ت ج احتتزاب سیاس ت و شتترکتهای
خصوص است که حق دسترس آنها به اطال ات نقض شده است.
بسیاری از فعا ن سازمانهای مرد نهاد معتقدند رابطه بین شفافیت اختیارات و حساستیت
سیاس موضتو ج زیتر ستؤال استت .بته نوانمثالج در ختالل انتخابتات ریاستت جمهتوری و
پارلمان سال  3339رویکرد مقامات دولت بتا هرشونته ستؤال در تضتاد بتود راکته مقامتات
درمورد امکان استفاده از اطال ات بهدستتآمده بته نوان یتک اتهتا ستنیین دربرابتر ختود
نیران بودند.
بااینحال در اغلن اوقاتج سازمانهای غیردولت ج خود مسئول ارتباط ضعیف بتا مقامتات
دولت هستند .آنها همیکه سؤا ت و نامههای مکتوب را به شیوه درست منتکر نمت کننتد و
پیرو رویههای توصیه شده در قانون نیستند .درباره اینکه مقامات دولت درمورد این موضو
یونه فکتر مت کننتدج م تتوان بته یافتتههای اتحادیته توستعه جامعته متدن مراجعته نمتود.
نمایندشان بخشهای روابط موم نهادهای مختلف نکان دادند که دسترس به اطال ات را
م توان با فقدان سازوکارهای روشن برای جمعآوری و به اشترااشذاری اطال تاتج تد
وجود ظرفیتهای نهادیج کمبود منابع فن و انسان و  ...تعیین کرد.
نویسندشان مقاله «قانون در ارمنستان کا ی است که فروخته م شتود»ج تأکیتد کردهانتد
در مناطق از ککور مرد نکریات را تنها م توانند در کتابخانههای که در آنها یک نمونته
از هر بولتن در دسترس استج بهدست آورند و سازمانهای محل مجبورند بولتنهای را کته
برای آنها مقرونبهصرفه نیست به اشتراا شذاشته یا خریداری نمایند .قیمت بولتن از 5333
تا  53هزار درا (بین  3تا  50د ر آمریکا) متفاوت است .ماده  10قانون اقدامات حقتوق بته
سازمانهای محل تکلیف م کند تصمیمات شورا و رییگ انجمن را در خبرنامههای رستم
خاص منتکر نمایند .در قانون نیز پیشبین شده که اطال ات رسم دارای اهمیتت محلت را
م توان بر روی تابلوهای ا النات اینترنت قرارداد؛ اما این هتر دو متورد در جامعته ارمنستتان
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ر ایت نم شود تا حدی بهدلی

د وجود منابع مال و بیکتر بهدلی اینکه م توان قانون را

بهراحت نادیده شرفت.
مثال دییر درمورد منبع رضه اطال ات ازطریق پرداخت پولج ثبت دولت از طریق وزارت
دادشستری است که بترای اطال تات درخواستت شتدهج هزینتهای کمتتر از  3د ر بته ازای هتر
تحقیق دریافت م کند .پاییاه حقوق "("IRTEKکه توسط یک شرکت خصوصت توستعه و
پکتیبان م شود) را م توان بتا  21233درا (حتدود  03د ر آمریکتا) و هزینته ماهانته 51233
درا (حدود  93د ر آمریکا) نصن کردج اما یک منبع رسم اطال ات محسوب نم شود.

 -1ابعاد بینالملل فعالیتهای مربوط به کمکها
بتتهمنظور ارایتتهی دیتتدشاههای مختلتتف دربتتاره نقتتش ککتتورهای کمککننتتده در رونتتد
اصالحات در راستای ترویج حکمران خوبج تعدادی مصاحبه با نمایندشان نهادهای دولت ج
احزاب سیاس ج سازمانهای بینالملل ج سازمانهای غیردولت و دانکتیاهها انجتا شتد .همته
مصاحبهشوندشان بر نتایج مثبت اصالحات که به شترح زیتر استتج تأکیتد کردهانتد وجتود
پیشنویگ مقررات مربوط به انطباق با استانداردهای جهان ؛ تصتوین مقتررات ستاده بترای
مثال در نظا های مالیات و صدور مجوزج ارایهی دسترس بهتر به اطال ات ازطریتق نکتریات
رسم و غیررسم ج وبسایتهای دولت و غیردولت و . ...ارایهی مؤلفههای انتصاب و ارتقا
شایستهمحورج امنیت شغل و حمایتت اجتمتا

از کارمنتدان در ختدمات شتهریج ختدمات

پلیگج خدمات مالیات ج ختدمات شمرکت و ...کو کستازی و بازستازی دولتت نیتز یکت
دییر از روندهای مثبت ازنظر آنها است.
کمککنندشان بینالملل اغلن روشهتای موفتق ختود را بترای تکترار آنهتا در ستایر
ککورها رضه م کنند .یکت از مقامتات ارشتد دولتت در مصتاحبهای اشتاره مت کنتد کته
کمتتککننتتدشان در ارزیتتاب نیازهتتا و ظرفیتهتتای واقعت یتتا تنظتتیم استتتراتژی ختتود بتترای
واقعیتهای محل و همونین یادشیری از تجربه منف خود در ارمنستان ناموفق بودند .برخت
کارشناستتان یتتادآور م شتتوند کتته مکتتاوران ختتارج و رهبتتران شتتروه کمکدهنتتده بختتش
قاب توجه از بودجه پروژههای فاقد صتالحیت در ایتن زمینته را م شیرنتد کته بتا جز یتات
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منطقه آشنا نیستند .کمککنندشانج ازنظر آنها به متخصصان محل ا تماد ندارند و درنتیجه
بهندرت بر موضو نحوه کار تکیه م کنند.
یک از سران هیأت دیولماتیک در حین مصاحبه ا ال کترد کته هتیچ اجمتا

در میتان

کمکدهندشان درخصوص یونی رونتد اصتالحات مستتقیم وجتود نتداردج زیترا تعتداد
کمکدهندشان بسیار زیاد است و هر کگ از ککور خود یا منتافع ستازمان ختود طرفتداری
م کند .وی تأکید کرد که کمکدهندشان از رویکرد آرایش شدید 5بهجای جراحت بتدن
آلوده به فساد استفاده م کنند .شفته م شود تالش برای مبارزه بتا فستاد در ککتور شکستت
خورده است راکه هیچ نو مالکیت واقع وجود ندارد .نه دولت و نه جامعه ارمنستان مای
بتته پتتذیرش مستتئولیت شخص ت بتتهمنظور «جنتتگ» بتتا فستتاد نم باشتتند .یک ت از نماینتتدشان
سازمانهای اصل کمکدهنده واقع در ارمنستان نکان م دهد که کمکدهندشان مجبور بته
ارایهی شزارش موفقیت خود به هیأت مدیره بهمنظور حصول اطمینان از تأمین مال نکدهاند.
آنها القهای به انتقاد از ختود یتا همتایانکتان بتهمنظور حفتظ ارزیتاب مثبتت از پروژههتای
تکمی شتتده و توصتتیههای ختتوب بتترای آینتتده ندارنتتد .کمککننتتدشان نستتبت بتته ملکتترد
کارمندان دفاتر محل و پروژههای که تأمین مال کردهاندج نظارت متنظم و ارزیتاب جتدی
انجا نم دهند؛ بنابراینج از قضاج کمکدهندشان استتانداردهای حرفتهای و اخالقت کته در
ارمنستان معرف و ترویج م شود را برآورده نم سازند.
درنتیجهج بهرغم وجود برخ قوانین پیکرفته کته متدتاً بتا کمتک کارشناستان ختارج
پیشنویگ آنها تهیهشده استج آنها هیچشتاه اجترا نم شتوند و کنترلت بتر اجترای آنهتا
وجود ندارد .قوانین متمم کام نیست و در بسیاری از موارد که وجود دارد بتا قتوانین اصتل
در تضاد بوده یا با آنها منطبق نیست .شواهد زیادی وجود دارد که سازمانهای مؤثر اجرای
و نهادهای اجرای سیاستها تأثیر بسیار قوی بر اصالحات در مقایسه با تصوین قوانین خوب
دارند .تحقیقات  EBRDنکان داد که «رویکرد افراط به اصالحات قانون کته براستاس آن
ابتتدا قتتوانین توستتعه پیتتدا م کننتتد و ستتوگ نهادهتای اجتترای آن تقویتتت م شتتوندج نیتتاز بتته
1- Dogmatic make up approach
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پیکربندی مجددج با توجه بیکتر به اجرا و نهادسازی دارند» .همونتین شفتته مت شتود قتوانین
ختوب نم تواننتتد جتتاییزین نهادهتای ضتتعیف در اقتصتتادهای درحالشتذار شتتوند کتته ایتتن
موضو درمورد ارمنستان صادق است.
اطال ات محدود درمورد کمکهای اهداکننتدشانج متوارد رفتتار غیرحرفتهای یتا فاستد
نمایندشان اختصاص برخ از سازمانهای بینالملل همتراه بتا تد شتفافیت در تخصتی
منابع اثر منف بر درا موم از کمکهای ختارج م شتذارد .شتایعات بستیاری دربتاره
وجوه خاص استفاده شده توسط پیمانکاران برای رشوه دادن به اهداکنندشان و همتایان آنها
در دولت وجود دارد .به همین ترتینج شایعات درمورد سازمانهای غیردولت رشوهدهنده به
مسئو ن انتخاب کمکهزینه تحصیل در سازمانهای کمککننده هم وجود دارد.
بهطورکل ج کمکهای اهداکننندشان و تخصی

بودجه باید بهطورجدی موردبررس و

بازنیری قرار شیرد .این کار باید با مکارکت فعال همه شروههای ذینفع ازجمله سازمانهای
جامعه مدن ج کارشناسان مستق و رسانههای شروه انجا شود.

ضمیمه 2

«طتترح اقتتدا مبتتارزه بتتا فستتاد» در ارمنستتتانج آذربایجتتانج شرجستتتانج روستتیهج تاجیکستتتان و
اوکراین
مقدمه
ماج رؤسای هیأتهای نماینتدش دولتهتای ارمنستتانج آذربایجتانج شرجستتانج روستیهج
تاجیکستان و اوکراین در پنجمین نکست سا نه شبکه ضدفساد اقتصادهای در حال شتذار در
 53سوتامبر 3339ج در استانبول ترکیه
بهمنظور توسعه یک «طرح اقدا ضدفساد» ویژه اقتصادهای درحالشتذاری کته هنتوز در
طرحهای زیرمنطقهای قرار نیرفتهاندج یک راهنمای شتبکه ضدفستاد مخصتوص اقتصتادهای
درحالشذار که در هارمین اجالس سا نه در استانبول در مارس  3333تأییتد شتده را ارایته
م کنیم؛
متقا د شدهایم که فساد یک پدیده شسترده و مغایر با دموکراس استج حاکمیت قتانون
را زای م کندج مانع رشد اقتصادیج سرمایهشذاریهای داخل و خارج م شتود و ا تمتاد
شهروندان به دولتهایکان را از بین م برد؛
اذ ان م کنیم که فساد نیران های جدی اخالق و سیاس را ایجاد م کند و مبتارزه بتا
آن نیازمند اقدا قوی دولت و همونین دخالت مؤثر همه ناصر جامعه ازجملته شترکتها و
مو مرد است؛
ارزش همکتتاری و بتتهاشتتترااشذاشتتتن دانتتش م شرایانتته هتتم در میتتان ککتتورهای
شرکتکننده در این «طرح اقدا » و هتم میتان دییتر ککتورهای فعتال در تار وب شتبکه
مبارزه با فساد و دییر طرحهای مبارزه با فساد بینالملل و منطقهای را م دانیم؛
یادآوری م کنیم کته اقتدامات ملت مبتارزه بتا فستاد مت توانتد از ابزارهتای منطقتهای و
بینالملل موجود و بهترین اقدامات مانند اقدامات که توسط ککورهای منطقهج شورای اروپا
)(COEج اتحادیتته اروپتتا )(EUج شتتروه ضتتربت اقتتدا متتال در پولکتتوی )(FATFج ستتازمان
همکاری اقتصادی و توسعه )(OECDج سازمان امنیت و همکاری اروپا ) (OSCEو ستازمان
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مل متحد ) (UNتوسعهیافته بهرهمند شود؛
به تعهد شک شرفته توسط ککورهای کمککننده و سازمانهای بینالملل برای حمایتت از
ککورهای منطقه در مبارزه آنها با فساد ازطریق برنامههای همکاری فن خوشآمد م شوییم؛
«طرح اقدا »ج مبارزه با فساد را به نوان ار وب برای توسعه دستیاههای مؤثر و شتفاف
در خدمات موم ج ترویج صداقت در فعالیتهای شرکتها و حمایت از مکارکت موم
فعال در اصالحاتج تأیید کرده و متعهد به اتخاذ تما ابزارهای ز برای اطمینتان از اجترای
آن است.
ارکان اقدام

رکن  5توسعه سیستمهای مؤثر و شفاف برای خدمات موم
یکوار ی خدمات موم
 ایجاد سیستم آزادج شفافج کارآمد و اد نه برای مناصن دولتت کته بتا ترین ستطح
شایستی و سالمت را تضمین نمایدج ب طرف خدمات ککوری را تترویج نمایتدج از
برابتتری و نظتتا جبرانتت محافظتتت نمایتتد و اقتتدامات را کتته با تتث اجتنتتاب از
اربابسا ریج پارت بازی و حمایتشرای م شود تکویق نماید.
 اتخاذ اقدامات مدیریت و مقررات که با ترین ستطح حرفتهایشرای و یکوتار ی را
ازطریق ارتقای قوا د رفتاری و ارایهی آموزشهای مرتبط و نظارت مقامات بر آنها
برای درا و استفاده از این قوانین افزایش دهد؛ و
 ایجاد سیستمهای که نظارت مناسب بر تصمیمات اختیاری فراهم نماید؛ سیستمهای کته
حاکم بر تضاد منافع باشد و امکان افکا یا نظارت بر دارای هتا و بتده های شخصت را
فراهم نماید و سیستمهای که در تماس بین مقامات دولت و کاربران خدمات بنیتاههتا
امکان ا مالنفوذ ناروا و نادرست را از بتین ببترد و مقامتات را قتادر بته شتزارش متوارد
سوءرفتار بدون بهخطرانداختن امنیت آنها و وضعیت شغل شان نماید.

پاسخشوی و شفافیت
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 حفظ پاسخشوی خدمات موم ازطریق روشهای حسابرس مناسن که قاب ا مال
در مدیریت دولت و بخش موم باشد و انجا اقدامات و سیستمهای برای ارایتهی
بهموقع شزارش موم درمورد تصمیمشیریها و ملکردها؛
 اطمینتتان از رویتتههای شتتفاف بتترای تتتدارکات دولت ت ج خصوص ستتازیج پروژههتتا و
مجوزهای دولت ج کمیسیونهای دولت ج وا های بانک و سایر وا های دولت تضمین
شدهج تخصی

بودجه و معافیتهتای مالیتات  .ایتن روشهتا بایتد رقابتت اد نته را

ترویج کرده و از فعالیتهای فاسد جلوشیری نماید و با لغو مقررات متداخ ج مبهم و
یا بیشازحد که بر کسنوکار بار شده محیط نظارت سادهای را ایجاد کند؛
 ترویج سیستم برای دسترس به اطال ات که شام مسایل مانند تتأمین متال احتزاب
سیاس و مبارزات انتخابات و هزینههای آنهاست.

رکن  3تقویت اقدامات ضد رشوهخواری و ترویج سالمت در ملیات بنیاهها
پیکییریج تحقیق و تعقین مؤثر
برداشتن شا های مکخ

و معن دار بهمنظور مبارزه فعا نه با رشوهخواری ازطریق

 تضمین وجود مجازات بازدارنده که بهطور مؤثر و فعال با رشوهخواری مقامات دولتت
مبارزه کنتدج ازجملته قتوانین ضدپولکتوی کته مجتازات کیفتری قابت توجه بترای
پولکوی درآمد حاص از فساد ارایه کند؛
 تضمین وجود و اجرای قوانین قاب اجرا که اطمینان حاص شتود جترایم رشتوهخواری
بهطور کام موردبررس قرارشرفته و توسط مقامات ذیصالح پیییری م شود .ایتن
موضو شام تقویت ظرفیتهای تحقیقات و دادستان ازطریق ترویج همکاری بتین
سازمان استج با تضمین اینکه تحقیق و تعقیتن از نفتوذ نامناستن بتری هستتند و از
ابزارهای مؤثری برای جمعآوری شواهد برخوردارندج بته همتراه حمایتت از افترادی
که تخلفات را به مقامات متذکر م شوند و با بررس همه شقوق فساد؛
 تقویت همکاری دوجانبه و ندجانبه در تحقیقات و اقدامات قانون دییتر بتا ارایتهی
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التتف) تبتتادل متتؤثر اطال تتات و شتتواهدج ب) استتترداد درصتتورت صتتالحدید و ج)
همکاری در جستوجو و شناسای دارای های قاب مجازات و نیز مصادره بینالملل
و بازشکت این دارای ها.

مسئولیت سازمان و پاسخشوی
 ترویج مسئولیتپذیری سازمان و پاسخشوی بهطوریکه قوانینج مقتررات و اقتدامات
موردنیاز بتا توجته بته الزامتات حستابداریج حسابرست بیرونت و کنترلهتای داخلت
شرکت برای کمک به جلوشیری و تکخی

رشوه به مقامات دولتت در کستنوکار

بهطور کام ا مال شود .این موضو شام وجود قانون و اجرای کام آن است کته
مستلز حسابهای شرکت شفاف و ارایهی مجازات مؤثرج متناسن و بازدارنده بترای
حذف تقلن بهمنظور پرداخت رشوه به مقامات دولت یا پنهتان کتردن رشتوهخواری
در اسنادج سوابقج حسابها و صورتهای مال شرکت است.
 اطمینان از وجود و اجرای مؤثر قانون برای حتذف معافیتهتای مالیتات رشتوهشیران و
کمک به بازرسان مالیات برای تکخی

پرداخت رشوه؛ و

 لغو مجوز دولت ج قراردادهای تدارکات دولت یا دسترس بته قراردادهتای بختش دولتت
برای شرکتهای که درشیر رشوهخواری یا د ر ایت مقررات مناقصات هستند.

رکن  9حمایت از ورود فعال بخش دولت به اصالحات
بحث موم و مکارکت
تکویق بحثهای موم درباره فساد و مکارکت شهروندان در پیکییری از فساد از طریق
 راهاندازی پویشهای آشاه

موم و آموزشت در ستطوح مختلتف درمتورد اثترات

منف فساد و تالشهای مکترا برای جلوشیری از آن با همکاری شروههتای جامعته
متتدن هموتتون ستتازمانهای غیردولت ت ج اتحادیتتههای کتتارشریج رستتانهها و دییتتر
سازمانها و بخش خصوص کته توستط اتاقهتای بازرشتان ج انجمنهتای حرفتهایج
شرکتهای خصوص ج مؤسسات مال و غیره نمایندش م شود؛
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 ورود سازمانهای غیردولت به موضو نظارت بر برنامهها و فعالیتهای بخش دولت و
اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از اینکه این سازمانها به روشها و مهارتهتای
ضروری برای کمک به جلوشیری از فساد مجهز شدهاند؛
 شستتترش همکتتاری در مبتتارزه بتتا فستتاد در میتتان دستتتیاههای دولتتت ج ستتازمانهای
غیردولت ج بخش خصوص ج سازمانهای حرفهایج مراکز لمت  -تحلیلت و بتهویژهج
مراکز مستق ؛
 تصوین قوانین و مقررات کته تضتمین نمایتد ستازمانهای غیردولتت حتق ز بترای
اطمینان از مکارکت مؤثر خود در مبارزه با فساد را دارند.

دسترس به اطال ات
اطمینان از دسترس

موم به اطال ات بهویژه اطال ات مربوط به فساد ازطریق توسعه و اجرای

 الزامات ارایهی اطال ات دولتت شتام بیانیتههای مربتوط بته تالشهتای دولتت بترای
اطمینان از قانون بودنج صداقتج نظارت موم و پیکییری از فساد در فعالیتهتای
آنها و همونین نتایج پروندههای واقع ج مطالن و دییر شزارشهای مربوط به فساد؛
 اقتتدامات کتته تضتتمین نمایتتد متتو متترد و رستتانهها آزادی درخواستتت و دریافتتت
اطال ات مربوط به پیکییری و اجرای اقدامات را دارند؛
 دستیاههای اطال ات و پاییاههای دادههای مربتوط بته فستادج وامت و شترایط کته
با تتث وقتتو آن شتتده و اقتتدامات ارایتته شتتده در دولتتت و برنامتتههای دولت ت بتترای
جلوشیری از فسادج بهصورت که این اطال ات در دسترس متو مترد ج ستازمانهای
غیردولت و دییر نهادهای جامعه مدن قرار شیرد.
اجرا
بهمنظور اجرای این ارکان ملیات ج دولتهای مکارکتکننده موافق با طرح الحاق بوده
و تالش خواهند کرد آن را با شرایط خود منطبق نماید .دولتهای مکتارکتکننده تتدابیری

  119مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار :ارمنستان

را برای انتکار طرح اقدا در تمام سازمانهای دولت و غیردولت درشیر در مبارزه با فساد و
رسانهها به کار خواهند شرفت و در این تار وب جلستات شتروه مکتورت ج بترای بترآورد
منظم و ارزیاب پیکرفت در اجرای اقدامات در طرح ارایه شده است.
طرح اجرا

مقدمه
طتترح اقتتدا شتتام اصتتول قتتانون غیتتر التتزا آور و استتتانداردهای معطتتوف بتته اصتتالح
خطمک ها است کته دولتهتای شترکتکننده ارمنستتانج آذربایجتانج شرجستتانج روستیهج
تاجیکستان و اوکراین بهطور داوطلبانته بتهمنظور مبتارزه بتا فستاد و رشتوهخواری بته روشت
هماهنگ و جامع با آن موافق بوده و درنتیجته بته توستعهج رشتد اقتصتادی و ثبتات اجتمتا
کمک م کند .اشر ه طرح اقدا اهداف سیاست مترتبط بتا مبتارزه بتا فستاد در دولتهتای
شرکتکننده را توصیف م کندج اما اهداف باید انعطافپذیر باشند تا ایدهها و اولویتهتای
جدید درصورت لزو به کار شرفته شوند .این بختشج نحتوه اجترای طترح اقتدا را تکتریح
م کند .اجرای این طرح با توجه به شترایط ملت ج ابزارهتای موجتود و بهتترین اقتدامات کته
توسط ککورهای شرکتکنندهج نهادهتای منطقتهای و ستازمانهای بینالمللت توستعهیافته را
ترسیم خواهد نمود.

تعیین سازوکارهای ککوری
درحال که طرح اقدا نیاز به مبارزه با فساد را یادآوری م کند و اهداف کل سیاست را
ارایه م کندج تصدیق م کند که وضتعیت در هتر ککتور ممکتن استت ختاص باشتد .بترای
پرداختن به این تفاوتهاج هر ککور شترکتکننده حوزههتای اولویتتدار اصتالحات را کته
زیرمجمو هی سه رکن قرار م شیرند و اهداف اجترای اقتدامات ضتروری را در یتک بتازه
زمان قاب ا مال تعیین خواهدنمود.

ضمیمه 111  0

سازوکارها
شروه مکاوره بهمنظور تسهی در اجترای «طترح اقتدا »ج هتر دولتت شترکتکننده یتک
هماهنگکننده مل طراح خواهد کرد که نماینده آنها در شروه مکاوره خواهد بود .شروه
مکاوره نیتز کارشناستان در حتوزه مستای روشت و فنت تکتکی خواهتد داد کته در طتول
جلسات شروه راهبری ویژه و همونین شروه نمایندشان سازمانهای بینالملل و جامعه مدن
موردبحث قرار م شیرند .شروه مکاوره بهصورت سا نه دیدار خواهند کرد و به سته هتدف
اصل زیر کمک م کنند الف) بررس پیکرفت حاص در اجرای اولویتهای هتر ککتور؛
ب) کمک به نوان یک انجمن برای تبادل تجربیات و پرداختن به مستای مترتبط بتا اجترای
اهداف سیاست طراح شده در «طرح اقتدا »؛ ج) تترویج شفتتوشتو بتا نماینتدشان جامعته
بینالملل ج جامعه مدن و بخش کسنوکار بهمنظور بسیج حمایت کمککنندشان.
تأمین مال

تأمین مال اجرای طرح توستط ستازمانهای بینالمللت ج دولتهتا و احتزاب

دییر داخ و خارج منطقه انجا م شود که بهطور فعال از طرح اقدا حمایت م کنند.
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