


 
 



 



 

 

 در اقتصادهای درحال گذار: ارمنستان مبارزه با فساد

 

 (OECD) انتشارات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 

 

 :مترجم

 شناسحقمحمدجواد دکتر 

 

 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد هایپژوهشمرکز مطالعات و 

 5931پاییز 

 



 

 

 

  9531شناس ، حق محمدجواد  : سرشناسه

 : عنوان و نام پديدآور

انتشارات سازمان همکاری اقتصادی ارمنستان / : گذار درحال اقتصادهای در فساد با مبارزه 

شناس؛ ]برای[ مرکز مطالعات و پژوهشهای ؛ مترجم محمدجواد حق(OECD)و توسعه 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد، قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور.

 .9511تهران: نشر علوم اجتماعی،   : مشخصات نشر

  ص.: مصور. 971   : مشخصات ظاهری

 6-8-95802-600-978  : شابک

 فیپا  : وضعیت فهرست نویسی

 Fighting corruption in transition economies: Armenia, 2005عنوان اصلی:   : يادداشت

 ارمنستان –فساد سیاسی   : موضوع

 (Political corruption – Armenia Republic)  : موضوع

 سیاست دولت –ارمنستان  –فساد   : موضوع

 (Corruption – Government policy – Armenia Republic)  : موضوع

 ارمنستان –فساد   : موضوع

 (Corruption – Armenia Republic)  : موضوع

 -م. 9119 –اوضاع اقتصادی  –ارمنستان   : موضوع

 Armenia (Republic) – Economic conditions – 1991  : موضوع

 ، مترجم- 9531شناس، محمدجواد، حق  : شناسه افزوده

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. دبیر کل  : شناسه افزوده  

 Organization for Economic Cooperation and Development. Secretary-General : افزودهشناسه 

های سالمت اداری و مبارزه با فسادسازمان بازرسی کل کشور. مرکز مطالعات و پژوهش  : شناسه افزوده  

سازمان بازرسی کل کشور  : شناسه افزوده  

 931/5/9731JQم2 9513   : رده بندی کنگره

95253131/513  : رده بندی دیویی  

 4124271  : شماره کتابشناسی ملی

 

 نشر علوم اجتماعی          

 

    

 ارمنستان: گذار درحال اقتصادهای در فساد با مبارزه
 شناسمحمدجواد حقدکتر  :مترجم 
 سید مهدی تقویآرا : صفحه 
  :5931چاپ اول 
  ریال 08888 :قیمت 

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
 خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، سازمان بازرسی کل کشور –تهران 

 

 ،11نشانی نشر: تهران، میدان انقالب، ابتدای جمالزاده جنوبی، کوچة دانشور، پالک 
 44096946 -4، تلفن: 5واحد 

 

 باشد.کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور می

 هرگونه انتشار مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان، غیرمجاز است.
 



 

 فهرست مطالب

 51 ----------------------------------------------------------------- مقدمــه

 51 ......................................................................... استانبول ضدفساد یاتیعمل طرح

 51 ............................................................................................. یکشور مرور

 51 ..................................................................................... هاهیتوص و هایابیارز

 71 ............................................................................................. فساد با مبارزه یهااستیس و نهادها

 71 ................................................................................................. فساد یانگار جرم و یگذارقانون

 02 ............................................................................................................ یکشور استخدام تیشفاف

 15 ........................................................................................... هاهیتوص و اجرا

 12 ------------------------------------------ هاهصیتو و یابیارز خالصهفصل اول: 

 11 ..................................................................... فساد با مبارزه یمل استیس و نهادها

 02 ................................................................................................................ هاهیتوص و یکل یابیارز

 01 ............................................................................................................................ ژهیو یهاهیتوص

 12 ......................................................................... فساد یانگارجرم و یگذارقانون

 02 ................................................................................................................ هاهیتوص و یکل یابیارز

 17 ............................................................................................................................ ژهیو یهاهیتوص

 22 ............................................. یمال کنترل به مربوط لیمسا و یکشور استخدام تیشفاف

 11 ................................................................................................................ هاهیتوص و یکل یابیارز

 12 ............................................................................................................................ ژهیو یهاهیتوص

 21 ----------------------------------------------- یابیخودارز گزارشفصل دوم: 

 22 ....................................................................... فســاد با مبــارزه یملـ راهــبرد



 

 12 ............................................................................................... ارمنستان در فساد یاجمـال یبررس

 20 ............................................................................ فساد با مرتبط میجرا به مربوط یآمار یهاداده

 21 ............................................................ آن یاجــرا بر نظارت یسازوکــارها و فساد با مــبارزه

 22 ................................................ فساد با مبارزه یراهبــرد برنامه در موجود یسازوکــارها شیپا

 51 ....................................................................................................... تیشفــاف و ییگوپاسخ یارتقــا

 22 .................................................................................................... یدولتــ خــدمات در اخــالق

 02 ....................................................................................... یدولت تیریمد آمــوزش یهاتیظــرف

 01 ............................................................................. یدولت مقامات یبرا یرفتـــار یهانامهنظــام

 00 ....................................................................................................................... منـــافع تعــارض

 02 ................................................... فــساد با مبــارزه به مــربوط یهاتیفعال یاجــرا یهاروش

 17 ............................................ فــــساد/ فیوظا تخلف از/ سوءرفـــتار موارد گزارش به تعــهد

 11 .................................... یدولت ازاتیامتــ گرید و هاارانـــهی مجــوزها، ،یدولتـــ تدارکــــات

 22 ................................................................................................ یدولت یحســابرس/یمـال کنتــرل

 551 ......................................................................................................................... فساد یانـگار جــرم

 772...................................................................................................... آن افتیدر و رشـوه شنهادیپ

 771................................................................................ آن با مرتبط میجرا و فــساد گرید مــوارد

 772.................................................................................................... یدولت مقام فیتعــر و مفهوم

 772..................................................................................................................... استــثنائات و دفاع

 772.............................................................................................................................. هاــتیمصون

 772...................................................................................................................... دادگاه ــتیصالح

 772........................................................................................................ یخصوص بخش در فــساد

 770.......................................................................................... فساد از حاصل یدرآمدها مصــادره

 771...................................................................................................... یحقوق اشخاص تیمسئــول

 551 ............................................................................................................................. یتخصص خدمات



 

 552 ............................................................................................................................ اجــرا و قاتیتحق

 772..................................................................................................هاتیمسئــول و قدرت ــعیتوز

 707.........................................................................................................یاریاخت و یاجبــار پیگرد

 707........................................................................................................... یقاتیتحــق یهاتیظــرف

 512 ........................................................................................... یالمللنیب ابعاد

 701............................................................... یالمللنیب یهمــکار و یالمــللنیب یهانامهموافقـت

 701............................................... ارمنستان یفــریک یدادرس نییآ براساس یالمــللنیب یهمـکار

 712....................................................................................... یفــریک یدادرس ــنییآ در استــرداد

 521 ................................................................................................ 5 مهیضم

 561 ............................................................................................... 1 مهیضم

 512 ....................................................................................... یموضوع هینما



 



 

 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

فرد است که در آن ( یک انجمن منحصربهOECD)5 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

هتتای اقتصتادیج اجتمتتا   و دولتت دموکراتیتتک بتا یکتتدییر بترای رستتیدش  بته  الش 93

در خط مقتد   ج سازمان فوقبراینکنند.  الوهمحیط  ناش  از جهان  شدن فعالیت م زیست

ای جدیتدی هموتون هتشوی  بته تحتو ت و نیران ها در پاسختالش برای کمک به دولت

سازمان این های افزایش سن جمعیت قرار دارد. حکمران  شرکت ج اقتصاد اطال ات و  الش

 توانند تجربیات سیاست  را مقایسته کننتدج بتهها م کند که در آن دولتمحیط  را فراهم م 

دنبال پاسخ بته مکتکالت مکتترا باشتندج اقتدامات مناستن را شناستای  و بترای همتاهنی  

 الملل  کار کنند.های داخل  و بینسیاست

انتد از  استترالیاج اتتریشج  بارت هستازمان همکتاری اقتصتادی و توستع ککورهای  ضو

بلژیکج کاناداج جمهوری  کج دانماراج فنالندج فرانسهج آلمانج یونانج مجارستانج ایستلندج 

ج لوکزامبتور،ج مکزیتکج هلنتدج نیوزیلنتدج نتروژج لهستتانج جنتوب ایرلندج ایتالیاج ژاپنج کره

متحتتده. پرتغتتالج جمهتتوری استتلواک ج استتوانیاج ستتو دج ستتو یگج ترکیتتهج انیلستتتان و ایا ت

 کنند.مکارکت م  سازمان مذکورنهادهای کمیسیون اروپا با 

شتده و آوری  جمعنتایج آمارهای ستازمان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتکارات

هاج محیط  و همونتین کنوانستیونتحقیقات مربوط به مستای  اقتصتادیج اجتمتا   و زیستت

 کند.طور شسترده منتکر م ها و استانداردهای موافقت شده توسط ا ضا را بهدستورالعم 
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 یشگفتارپ

اقتصادی و اجتما   به  رغم تأثیرات دیرپای  که فساد بر نهادهای دموکراتیک و توسعهبه

ج هامتروز الملل  قرارشرفته استت.تازش  در دستور کار سیاست بینهمراه دارد مبارزه با آن به

کنند. توجه م  الملل  به  الش جهان  و  ندوجه  مبارزه با فسادهای بینبسیاری از سازمان

مبتارزه بتا فستاد در معتامالت  یدر حتوزه نقش اصل  سازمان همکاری اقتصتادی و توستعهج

مقامات دولتت  ختارج   خواریکنوانسیون مبارزه با رشوه» الملل  بوده است.وکار بینکسن

های و توصتیه 5331های ستال همراه با توصتیه 5331در سال « الملل در معامالت تجاری بین

خواری در معتامالت تجتاری رشتوه مبارزه با ی شورا درخصوصمورد تجدیدنظر قرارشرفته

و پتنج ککتور ه الملل  توسط همه ککورهای  ضتو ستازمان همکتاری اقتصتادی و توستعبین

آور بتوده و غیر ضو به تصوین رسیده است. این کنوانسیون که ازنظر حقوق  یک سند الزا 

ابتزاری قدرتمنتد در از آن زمان تبتدی  بته  جشیردمورد پایش قرار م  منظمطور اجرای آن به

 الملل  شده است.بیندر سطح خواری رشوه کنترل

های  نتتدملیت  و اصتتول بتترای شتترکت راهنمتتای ستتازمان همکتتاری اقتصتتادی و توستتعه

آوری هستتند کته بته همتوار شتدن زمتین رقابتت بترای حاکمیت شرکت ج ابزارهای غیرالزا 

ستازمان براین کنند.  الوهها را تضمین م ها کمک کرده و سالمت اقدامات شرکتشرکت

های  درمتورد بهبتود رفتتار هکه شتام  توصتی ازطریق کار بر روی حکمران   موم  مذکور

در خدمات  موم  و بهترین اقدامات بترای  اخالق ج اصول راهنما برای مدیریت تضاد منافع

دهد. برنامه حمایتت از بهبتود بودجه استج طرف تقاضای رشوه را مخاطن قرار م  شفافیت

  و ککتورهای اروپتا ینامزد الحاق به اتحادیههای ه دولت( بSIGMA) حکمران  و مدیریت

برای اصالح مدیریت  موم  خود و تقویت  اندآمده این اتحادیه در یت ضو تازش  بهبه که

ستازمان همکتاری  جبتراینکنتد.  الوهمتال  کمتک م  های تدارکات  موم  و کنتترلنظا 

ج بتا فستاد مبتارزه دوجانبه وهای خارج  مبتن  بر کمک ی طرح در ارایه اقتصادی و توسعه

  ده است.نموارایه  های  را در این زمینهتوصیه کرده و



 

ای بترای تترویج اقتدامات از  نتدین ابتکتار منطقته عهسازمان همکاری اقتصتادی و توست

 شبکه مبارزه با فساد کند. یک  از این ابتکاراتجضدفساد در ککورهای غیر ضو حمایت م 

ای بترای تبتادل تجربیتات و یک مجمع منطقه تککی شذار است که با در اقتصادهای درحال

بهترین اقدامات به ککورهای اروپای مرکزیج شرق  و جنوب شرق ج قفقاز  یارایهکمک به 

انبول اقدا  ضدفساد استتطرح کند. وزیران  که و آسیای مرکزی در مبارزه با فساد کمک م 

آذربایجتتانج شرجستتتانج  هتتای  ز  را از ارمنستتتانجرا آغتتاز کردنتتد حمایت 3339در ستتال 

آورنتد. م   مت  تاجیکستان و اوکراین به قزاقستانج جمهوری قرقیزستانج فدراسیون روسیهج

زه بتا فستادج شناستای  و نهادی برای مبار ج شام  بررس   ار وب قانون «طرح اقدا »اجرای 

 دستاوردها و نقاط ضعف آن و انجا  اقدامات بیکتر است.

استت.  ستازمان همکتاری اقتصتادی و توستعهخودارزیتاب   روش ربتمبتنت  ایتن بررست  

شروهت   ستانبول آماده شده استت.ا های  ضو طرح اقدا شزارش خودارزیاب  توسط دولت

 های خود را ارایته کردنتد.ها را مرور کرده و ارزیاب  و توصیهالملل  شزارشاز نخبیان بین

های مل   ضو طرح اقدا  استانبولج دییتر اقتصتادهای ها در جلسات بازبین  که دولتتوصیه

الملل ج های بینسازمان همکاری اقتصادی و توسعهج سازمان در حال شذار و ککورهای  ضو

در منطقته  و تجاری درشیر در مبارزه با فساد  مؤسسات مال  و همونین مؤسسات جامعه مدن

های  مانند ها شام  اقدامات خاص ککوری در زمینهدر آن  ضو هستندج تأیید شردید. توصیه

 بتتر استتاسها و مؤسستتات مبتتارزه بتتا فستتادج اصتتالح قتتانون مبتتارزه بتتا فستتاد تقویتتت سیاستتت

الملل  و اجرای اقدامات پیکییرانه با تضتمین نظتا  اخالقت  در استتخدا  و یناستانداردهای ب

 مال  مؤثر است. کنترل



 

نتتایج ارایته شتدهج  استت. در ارمنستتان منتد مبتارزه بتا فستادنظا این شزارش اولین مرور 

ها معیتاری بترای هتای ضدفستاد استت. ایتن توصتیهراهنمای مهم برای ایتن ککتور در تالش

ایتن شتزارش همونتین  کنتد.ارایته م در مبتارزه بتا فستاد نظارت منظم بر پیکرفت ارمنستان 

تنها در اقتصادهای مبارزه با فساد نه درشیر در نوان مرجع  برای کمک به سایر ککورهای به

 در حال شذارج بلکه در دییر مناطق جهان است.

 ویلیا  ویدرل

 ی سازمانشذارسرمایهمدیر امور مال  و 

 همکاری اقتصادی و توسعه

 



 

 مقدمه مترجم

ای پیویتدهج نیستت  راکته فستاد پدیتده رغم تصور برخ ج سه  و آسانبه مبارزه با فساد

 ندبعتتدی و پنهتتان استتت. هر نتتد ایتتن موضتتو ج د یتت  شکستتت بستتیاری از راهبردهتتا و 

سازد اما به معنای  تد  امکتان های مبارزه با فساد در ککورهای مختلف را نمایان م سیاست

ند کته . شتاهد ایتن متد ا ککتورهای  هستتباشتدم کاهش فساد اقتصادیج اداری و سیاس  ن

های مناستن ستطح فستاد را در ککتور ختود کتاهش مرورزمان و با اتخاذ روشاند بهتوانسته

 دهند و به الیوی  موفق در جهان تبدی  شوند.

هتتا تتترین آنمبتتارزه متتؤثر بتتا فستتاد بتته  وامتت  متعتتددی بستتتی  دارد کتته یکتت  از مهم

راستخج شترط رب ککورهای دییر است. درست است کته وجتود  تز  ااز تج آموزیدرس

هتتا و . شتتناخت روش وامتت  دییتتری هتتم ستتهیم هستتتنداستتت امتتا  اولیتته در مبتتارزه بتتا فستتاد

رویکردهای مناسن در مبارزه با فساد یک  از  وام  مهتم موفقیتت در ایتن زمینته استت کته 

 تواند در این موضو  به ما کمک کند.تجربه دییر ککورها م 

های اخیتر است کته در ستالجمهوری اسالم  ایران ازجمله ککورهای همسایه  ارمنستان

ستو بتا مقتررات های مختلف ازجمله اصالح قوانین داخل  همسع  نموده با استفاده از روش

مت و سال ای سطح شفافیتالملل  و منطقهالملل  و الحاق به معاهدات دو یا  ندجانبه بینبین

های ستاختاری زیتادی بتا هتا شتباهتاداری خود را افزایش دهد. این ککور در برخت  حوزه

نیتز بهتتری نستبت بته ایتران  یرتبتهاز  ضمن آنکه در شتاخ  ادراا فستاد ؛دارد ما ککور

 برخوردار است.

و افتتزایش دانتتش  ستتایر ککتتورها در نظتتارت و بازرستت  اربتجتت بتته منظتتور آشتتنای  بتتا

کتتاب حاضتر کته ازجملته انتکتارات ستازمان همکتاری  در جمنصباننظران و صاحنصاحن



 

جهتت ارتقتای ستالمت در های دولتت ارمنستتان اقدامات و فعالیتاستج  اقتصادی و توسعه

که آشتنای  بتا بدان امید اداری و مبارزه با فساد در این ککور مورد بررس  قرار شرفته است. 

اندرکاران مقابلته بتا فستاد های آت  دستبخش فعالیتهای مورد استفاده دییرانج الها روش

 در سطوح مختلف در ککور باشد.

 شناسحقمحمدجواد  

 5931پاییز  

 



 

 هــمقدم

 

 استانبول ضدفسادطرح عملیاتی 

ج آذربایجتانج شرجستتانج قزاقستتانج بترای ککتورهای ارمنستتان طرح  ملیتات  استتانبول

ج تاجیکستان و اوکراین در پنجمین جلسه سا نه شبکه مبتارزه بتا جمهوری قرقیزستانج روسیه

در استتانبول متورد تصتوین قترار  3339سال  در سوتامبر شذاردرحالبرای اقتصادهای  5فساد

ج واقتع در بختش مبتارزه بتا فستاد ستازمان همکتاری اقتصتادی و این شتبکه شرفت. دبیرخانه

. یتک آوردمت اداری را برای طرح  ملیات  استانبول به  مت   دفتری و هایپکتیبان ج توسعه

ج اجترا و ارزیتاب  برنامته کتاری طترح توستعهه دبیرخانه برای کمک ب منظوربه شروه مکاوره

ملت  از ککتورهای  ضتو طترح  کننتدشانهماهنگشد. این شروه  تأسیگ ملیات  استانبول 

حتتام ج  هایستتازمان ملیتتات  استتتانبولج ا ضتتای ستتازمان همکتتاری اقتصتتادی و توستتعه و 

 را شرد هم آورده است. تجاری هایشروهو  ج جامعه مدن الملل بین هایسازمان

  بررست   تار وب قتانون  و نهتادی استمرحله  ند  شام    استانبولتاجرای طرح  ملیا

و  المللت بین هایپکتتیبان اقدامات مل  و  ازطریق هاتوصیهاجرای  و تأییدو  برای مبارزه با فساد

قتانون  و  هتای ار وببررس  ککتوری - . مرحله نخستهاتوصیهبررس  پیکرفت در اجرای 

 انجا  شرفته است. 3332در سال  –نهادی برای مبارزه با فساد

 

 مرور کشوری

بررست   بر بررس  سازمان همکاری اقتصادی و توسعهجمبتن   ککوری مرور شناس روش
 هتای ضدفستادتشتروه دولت بررست  یاز قبی  شورای اروپتا و برنامتهج هاسازمانتجربه سایر 

3GRECO شام   ناصر زیر است  است. طرح  ملیات  استانبول 

تخصص  شزارش  وتحلی تجزیه -3مرور شدهج  هایدولتتوسط  شدهانجا  خودارزیاب  -5
                                                            
1- Anti-Corruption Network(ACN) 

2- Group of States against Corruption 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT9NoquZWE_EAUJZXNyoA;_ylu=X3oDMTExb3MyaG8zBGNvbG8DYmYxBHBvcwM4BHZ0aWQDVUlDMV8xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1457986280/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.coe.int%2ft%2fdghl%2fmonitoring%2fgreco%2fdefault_en.asp/RK=0/RS=wu9krYDJY2aP3B.sfLQV.zp4d2c-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT9NoquZWE_EAUJZXNyoA;_ylu=X3oDMTExb3MyaG8zBGNvbG8DYmYxBHBvcwM4BHZ0aWQDVUlDMV8xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1457986280/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.coe.int%2ft%2fdghl%2fmonitoring%2fgreco%2fdefault_en.asp/RK=0/RS=wu9krYDJY2aP3B.sfLQV.zp4d2c-
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 هایتوصتیهبحث و بررس  درباره ارزیتاب  و  -9 جطرازهمتوسط شروه  از داوران  خودارزیاب 

 تأییتتد -2 و شتتده توستتط متخصصتتین در طتت  جلستتات بررستت  طتترح  ملیتتات  استتتانبول ارایتته

 اجما . براساسککوری  هایتوصیه

را بترای  های دستتورالعم ج دبیرخانته خودارزیاب برای انجا   هادولتکمک به  منظوربه

از ستؤا ت بته همتراه  ایمجمو تهشام   هادستورالعم وضعیت تهیه نمود. این  هایشزارش

ارتقای  زیر است  استراتژی مل  مبارزه با فساد؛ هایحوزه یبوده که دربرشیرنده اظهارنظرها

 هتاینظا مال ج  ج کنترل5اخالق در خدمات  موم ج تدارا  موم ) ی  و شفافیتشوپاسخ

ورود  و حسابداری شرکت ج دسترس  بته اطال تاتج حسابرس  جپولکوی مالیات  و شمرک ج 

ی فستاد )تعریتف و انیتارمال  حتزب سیاست (؛ جتر  تأمین و جامعه مدن ج بخش خصوص 

ج هتاتحریمدهنده و سایر فسادهای مربوط بته اداراتج و رشوه هشیرندرشوهشام    ناصر جر 

 ج قضتاوتج مصتادرههامصتونیتو  جترایمج تعریف یتک مقتا  دولتت ج هامحدودیتجاییاه 

درآمدهاج فساد در بخش خصوص  و مسئولیت اشخاص حقوق (؛ خدمات ویژه و تخصص ؛ 

اجبتاری  اجرای قانونج پییرد هایسازمانتوزیع قدرت بین قانون )و تفح  و اجرای  تحقیق

 هتایکمکو  للت المبینج ابعتاد یافتهستازمان جرایمتحقیق ج فساد و های و اختیاریج ظرفیت

 قانون  متقاب (.

  براستاسو   ضتو طترح  ملیتات  استتانبول هتایدولتتوستط  خودارزیتاب  هایشزارش

شتده  ارایتهدخالتت داشتتندج  که در جلوشیری و مبارزه با فستاد هاآننهادهای مل   اطال ات

با شلوین  از اقتدامات قتانون  مختلتف متورد پکتتیبان  قترار شرفتنتد و  هاشزارشاست. این 

از منابع اطال ات اضاف  که در  براین الوهمبنای اصل  برای بررس  ککوری فراهم نمودند. 

نیتز  المللت بین هایستازمانتوستط ستایر  شتدهتهیه هایشزارشدسترس  مو  بودهج از قبی  

جامعه  هایشروهویژه برای این بررس  توسط  صورتبهکه  های شزارش. است شدهاستفاده 

 .کندم  ارایهآماده شدج منبع ورودی مهم  را  مدن 

توستط  هتاشروهایجتاد شردیتد. ا ضتای  تخصصت  بررست  بترای هتر ککتور هایشروه
                                                            
1-procurement 
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(ج ستایر ککتورهای ستازمان شدهبررس شام  ککورهای ) استانبولککورهای طرح  ملیات  

 کنندهشترکت هایشروهو  الملل بین هایسازمانج شذاردرحالو  همکاری اقتصادی و توسعه

و ستایر منتابع اطال تات  را بررست   هتاشزارش جایتن شتروه در طرح  ملیات  پیکنهاد شتدند.

در  نویگپیشدادند. این  ارایهرا برای هر ککوری  هاتوصیهو  هاارزیاب  نویگپیش نمودند و

نماینتده تمتام   و شترد هتم آمتده بودنتد کنندهشترکت 03 تقریباًدر آن  کهجلسات بررس  

 .ارایه شد بودندنفعان و ا ضای اصل  ذی

خودارزیاب   هایشزارش یارایه رایبمل   هایزن  انهفرصت  را برای  ججلسات بررس 

و تمتتام   دکتتر ارایتتهرا  هاتوصتتیهارزیتتاب  و  جنتتویگپیشبررستت  شتتروه  .فتتراهم نمتتود

 اب هاتوصیهو در نهایت  قراردادندنهای  را مورد بحث و بررس   هایتوصیهج کنندشانشرکت

 قرار شرفت. تأییداجما  مورد 

 

 هاتوصیهو  هاارزیابی

در سته  ]جز ت  هایتوصتیهکلت  بته همتراه  هایتوصیهشام  ارزیاب  و [ هاتوصیهبخش 

وضتتع قتتوانین و  -3 ملتت  مبتتارزه بتتا فستتادج هایسیاستتتو  نهادهتتا -5  وجتتود داردحتتوزه 

متفتاوت  ککتورهادر بین  هاتوصیهو  هاارزیاب  .جامعه مدن  شفافیت -9انیاری فساد و جر 

بترای  هایافتتهخالصته نمتودن ایتن  کتهدرحال ست. مل  آنان ا هایوضعیتکه بیانیر  است

 تتوانم مکترا را در ط  ایتن بررست   مسای استج اما برخ  از  غیرممکن ککورهاتمام  

 احصا نمود.

 

 مبارزه با فساد هایسیاستو  نهادها

یتک اولویتت اصتل  در  تار وب  جفستاد بااظهار داشتند که مبارزه  ککورهابسیاری از 
ج ککتتورهای هابررستت ایتتن اصتتالحات اقتصتتادی و اجتمتتا   استتت. در زمتتان  ترشستتترده

 نتتد؛ ارمنستتتانبودموجتتود ختتود  هایاستتتراتژی روزرستتان به در حتتالشرجستتتان و اوکتتراین 
ینتد پتردازش و استتان در فرد و آذربایجان و تاجیکاستراتژی مبارزه با فساد خود را اتخاذ نمو
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بتته رستتمیت شتتناختن ایتتن  بتتاوجود هاتوصتتیهبودنتتد.  های سیاستتتاتختتاذ ابزارهتتای  نتتین 
ایتن  .دارنتد تأکید های برنامهدستاوردهاج بر نیاز به بهبود و پیکرفت مبان  تحلیل  برای  نین 

رج شناستای  و رونتدهای فستاد در هتر ککتو الیوهتاشام  نیاز بته مطالعته و بررست  ها برنامه
تقویتتت  نیازمنتتد هاتوصتتیهخطتتر فستتاد بتتا  استتت.  هتتاآن و نهادهتتای  استتت کتته در هتتابخش

شرانته و یتک رویکترد متعتادل از اقتدامات سترکوب یارایهو  و اقدامات اجرای  هاشاخ 
و  هابرنامتهاهمیت فرآیند مکارکت  برای تبیین و نظارت  بیکتر هاتوصیهد. این هستنپیکییرانه 
اقتتدار  متوم ج جامعته  ابعادکه شام  تمام   سازندم مبارزه با فساد را مطرح  هایاستراتژی

بر اهمیتت نظتارت متؤثر و ستازوکار  هاتوصیهاست. در نهایتج این  و بخش خصوص  مدن 
 دارند. تأکید هاسیاستبرای پکتیبان  از اجرای این  ده شزارش

را ایجاد کردند که  سادیمبارزه با ف هایکمیتهیا  شوراها جشرجستان و اوکراین ارمنستانج

بتا  ی یادشتدههاتوصتیهضدفستاد هستتند.  هایاستتراتژینظارت بر اجترای  ا و ی ینمسئول تبی

بهبود دخالتت  متوم  و  دنبالهب هاسازمان تضمین استقالل و روحیات با ی اخالق  ا ضای

نهادهای سیاستیذاریج برای تأسیگ . ندهست آنهامنابع کاف  برای  ملیات مؤثر آوردن فراهم

مبارزه با و اجرای قانون برای تخصص   ی هاسازماناین نهادهاج  توصیه شد تا ککورهاتمام  

 بااجرای  دخی  در مبارزه  هایسازمانو هماهنی  بین سایر  تعقین جشناسای ج تحقیق وفساد 

 هتم نفع ایجاد یک شورای مل  مبارزه با فساد  ند ذی جبراین الوه .را به وجود آورندفساد 

بر اهمیت افزایش آشاه  در بین  ککورهابرای تمام   هاتوصیه. پیکنهاد شدبرای تاجیکستان 

آمتوزش ختاص فستاد بترای و آموزش در تمام  سطوح شتام    مو  مرد  و مقامات دولت 

 دارد. تأکیدج قضات و سایر مقامات مجری قانون هادادستانمقامات سیاستیذارج 

 

 انگاری فسادو جرم گذاریقانون

 جشتدهبررس که تمام  ککتورهای  حکایت از آن دارد ارزیاب  قانون مل  مبارزه با فساد

و  انتتددادهو بهبتتود  مربتتوط بتته فستتاد را توستتعه جتترایم و انیتتاری فستتادقتتوانین اصتتل  جتتر 

هماهنگ مبارزه با فساد  الملل بیناستانداردهای  اب را ردهای قانون  مل  مبارزه با فساداستاندا
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ی شتورای کیفرکنوانسیون حقوق   الملل   بارتند ازاستانداردهای بین اند. برخ  از ایننموده

فسادج کنوانسیون مبارزه با فساد ستازمان ملت  متحتد و کنوانستیون ستازمان  درخصوصاروپا 

ان و مقامتات ختارج  در متأمور یمبتارزه بتا رشتوه درخصوصهمکاری اقتصادی و توسعه 

قوانین مبارزه با فساد از تمتام   یدرزمینهمطرح شده  هایتوصیه. الملل بینمعامالت تجاری 

در راستتای  آن راقوانین مل  را اصالح نموده و  ست کهدر پ  آن اککورهای طرح  ملیات  

  قرار دهندزیر  هایتوصیهشام   الملل بیناستانداردهای 

و  نفتوذ خرید و فتروش جپیکنهاد و و ده رشوهج مزایای غیرمادیبودن  غیرقانون ا ال   -

 ؛هدایا به مقامات لث و روشن نمودن شرایطشخ  ثا سوی از هر ند خواریرشوه

مترتبط بته فستادج تقویتت  جترایمو مجازات مناسن بترای فستاد و  هاتحریماطمینان از  -

 ؛خواریرشوهمجازات برای  م  

 ؛فساد درمورداشخاص حقوق   مؤثرمسئولیت  اطمینان از -

مبتن  بر ارزشج مصادره اموال شخ   یاطمینان از مصادره اجباری درآمدهاج مصادره -

 ؛نامعلو  هایثروتثالث؛ در نظر شرفتن شرایط قانون  معمول برای بررس  و تصرف 

 ؛مربوط به فساد جرایمبرای فساد و  محدودیتاطمینان از قانون مناسن ا مال  -

تا تمام  ستطوح  اشدکاف  شسترده ب یاندازهبه «مقا  دولت »تعریف  کهایناطمینان از  -

ج مقامتات رستم  ختارج  و هاشترکتمتدیره  هیتأتقتدرتج نماینتدشان دولتت در 

 ؛را شام  شود الملل بین

ج روشن شوندم منتفع  هاآنمقامات  که از  هایبندیطبقهو  هامصونیت یکاهش دایره -

 ؛هامصونیتبرداشتن برای نمودن معیارهای  

 ؛ن  متقاب  و مؤثرقانو الملل بین هایکمکاطمینان از  -

 .شورای اروپا و سازمان مل  متحد مبارزه با فساد هایکنوانسیونتصوین  -

نتگ ستازند تتا ختود را هماه قوانین مبتارزه بتا فستاد خواهدم  ککورهااز  ی یاد شدههاتوصیه

تصتوین شتده  ککتورهادر بستیاری از  تازش بتهکه  مفاد قوانین مبارزه با فساداطمینان حاص  شود 

 جترایم جمترتبط متنعکگ شتده باشتد ی و سایر قوانینکیفرمناسب  در دستورالعم   یج به شیوهاست
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 .شیرندنادیده نم قانون  را  خألهایی با یکدییر تضاد نداشته و کیفرانضباط ج اداری و 

ی بترای ارزیتاب  تفستیر  ملت  و بیکتترداشتند که به اطال تات  تأکیدبر این نکته  هابررس 

مستتمر کتاربرد قتانون  طوربتهتتا  خواهتدم  ککورهااز  هاتوصیهاجرای متون قانون  نیاز است. 

 دهند. توسعه اشاثربخک بر مبنای تحلی   را و قوانین خود را ارزیاب  نمایند مبارزه با فساد

 

 استخدام کشوری شفافیت

 هتایتالشدربتاره  ککتورهادر بررس  شاخ  جلوشیری از فساد در استخدا  ککوریج 

مبنتتای بتتر  استتتخدا  ککتتوریماننتتد  های زمینتتهتنظیمتت  در  هتتای ار وب در توستتعهختتود 

ج شیریمالیتات متوم  و  اتو  تدالت در تتدارک ج شفافیتو مدیریت تضاد منافع شایستی 

 جمال  احزاب سیاس  و دسترس   موم  به اطال تات تأمینج پولکوی مال  و مبارزه با  کنترل

 زیر مطرح نمودند  هایحوزهی را در بیکتراصالحات  هاتوصیهدادند.  ارایهرا  های شزارش

 تتا حتدکته  و ارتقتا در استتخدا  ککتوری استخدا برای  شایستی  هایسیستممعرف   -

 ؛  بر نظرات شخص  را محدود سازدممکنج تصمیمات مبتن

 ملیتتات  جتتامع بتترای مقامتتات رستتم  دولتتت   هایدستتتورالعم توضتتیح و انتکتتار  -

 دهت شزارشو  هاتصتوینقت ج ج استتانداردهای اخالفستادج تضتاد منتافع درخصوص

 هاینامتهنظا بته مقامتات و مستئولینج تهیته  فسادج آموزش مبارزه با فساد درخصوص

 هتاآن که خطر بروز فستاد در های سازماندر  ویژهبهرفتاری برای مستخدمین دولت ج 

 ؛نظارت بر اخالق رتبه ال  مأمورزیاد استج توجه به معرف  یک 

ج شتام  تقویتت نظتارت بتر اجترای قتانونج اطمینان از اجرای مؤثر قتانون تضتاد منتافع -

بترای  هتای تحریمج هتادارای صحت ا تال   تأییدتوانمندسازی نهادهای مرتبط برای 

  بترای مقامتات دولتت  بهبود نظتا  اجبتاری ا تال  دارایت و هاشرطپیش د  ر ایت 

 ؛دولت هایشاخهدر تمام   رتبه ال 

 هایدستتیاهاتخاذ معیارهای  برای حفاظت از کارمندان در نهادهای دولت  و یتا ستایر  -

بته  هادستتیاهمکتکوا در  اقتدامات به هنیا  شزارشقانون  در مقاب  آزار و اذیت 
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و  بهبتود نظتا  تحقیتق ج«مخبترین»قتانون حمایتت از  ازطریتقج و یتا دادستتان مجریان

 ؛فساد یشدهمککوا یا شزارش  جرایمتفح  داخل  در موارد 

معرفت  معیارهتای واجتد شترایط  تتدارکات دولتت ؛حوزه  محدود کردن اختیارات در -

فستاد محکتو   دلیت کته بته مناقصته پیکتنهاددهندههای حذف شرکت منظوربهبودن 

و انتکتار اطال تات  هارویته الکترونیک ج افزایش شفافیت هایترویج قرارداد جاندشده

 ؛تدارکات کا 

فترار مالیتات  و  هایمکتوقکتاهش  منظوربتهبررس   تار وب قتانون  بترای مالیتات  -

 ؛محدود کردن اختیارات خودسرانه مقامات مالیات 

؛ ایجتاد و پولکتوی ج اتختاذ و تصتوین قتوانین ضدFATF هایتوصتیهپیییری اجترای  -

 ز  بترای تحقیقتات متال  در  هایتخصت  اندازیراهتقویت واحد اطال ات مال ؛ 

 کنتترل مؤسساتمرتبط با فسادج اطمینان از هماهنی  و تبادل اطال ات با  هایپرونده

 .حسابرس  مال /

های اطال ات بترای دریافتت درخواستت سرپرست توجه به موضو  استقرار یک دفتر  -

محتدود کتردن اختیتارات مقامتات و دامنته اطال تات  جدسترس  قانون  بته اطال تات

 .افزایش همکاری با جامعه مدن  و ممنو ه

 

 هاتوصیهاجرا و 

تعهتد ککتورهای  یدهندهنکاننیستندج اما  آورالزا قانون   ازنظر هاتوصیهاین  کهدرحال 

 تنهانه هاتوصیهاجرا شوند. اجرای این  هادولترود توسط این  م بوده و انتظار کنندهشرکت

 کندم کمک  ککورهابلکه به  جکندم استانبول حمایت  از اهداف طرح اقدا  مبارزه با فساد

کنوانستیون ستازمان ملت  و کنوانستیون حقتوق  زیتر نظترحقتوق  ختود را  رآوالزا تعهدات 

 کیفری شورای اروپا درباره فساد برآورده سازند.

فاز دو  طترح اقتدا   اندازیراهبرای را  ار وب   جهابررس ج نتایج حاص  از براین الوه

 ایریکهو بررس   هاتوصیهکند که بر پایش منظم اقدامات مل  برای اجرای  ارایه ماستانبول 
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 هایبرنامهتمرکز دارد. این مرحله نیز معیاری برای بررس  اجرای توصیه و  داراولویت مسای 

 .دماینم سومین مرحله طرح اقدا  فراهم 

شام  متن  از آنج است. بخش بعد هاتوصیهبخک  به نا  پگ از مقدمه حاوی کتاب حاضرج 

و متتن طترح اقتدا  استتانبول در  ت. شتزارش جامعته متدن مل  است خودارزیاب کام  شزارش 

 هتایزبانو بته  انجتا  شتده OECD دبیرخانه کتاب به وسیلهاین شده است. انتکار  ارایه ضمایم

 شبکه مبارزه بتا فستاد سایتوبج به بیکترانیلیس  و روس  موجود است. برای کسن اطال ات 

 مراجعه کنید. .tionnet.orgrrupanticowwwبه نکان   در اقتصادهای در حال شذار

http://www.anticorruptionnet.org/
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 سیاست ملی مبارزه با فسادو  نهادها

 

 هاتوصیهارزیابی کلی و 

مهتم ایتن ککتور استت. در ستال  مستای که فستاد از  کندم تصدیق  ارمنستانجمهوری 

 599از میتان  10ج ارمنستان را در رتبته المل بین سازمان شفافیت ج شاخ  ادراا فساد3339

برای رسیدش  بته فستاد انجتا   راهای  اخیرج دولت تالش هایسالککور جهان قرار داد. در 

راهبتری  ییتک کمیتته 3335ژانویه  33مورخ  وزیرنخست  هار  فرمان براساسداده است. 

 یک استراتژی مبارزه با فستاد جاین ابتکار براساسشد.  تأسیگبرای هماهنی  برنامه ضدفساد 

 به تصوین رسید. 3339و برنامه  ملیات  در نوامبر 

کنوانستتیون  ازجملتته  ندجانبتتهو  دوجانبتته المللتت بین ینامتتهتوافق ضتتو  نتتد  ارمنستتتان

همکاری متقاب   درخصوصآنج کنوانسیون شورای اروپا های با پروتک  اروپای  حقوق بکر

 تعقین و مصادرهجوج ودر امور کیفریج کنوانسیون شورای اروپا درخصوص استردادج جست

شورای اروپا است. ارمنستان کنوانستیون حقتوق کیفتری شتورای  درآمدهای حاص  از جر 

( GRECOفستاد ) لیه شورای اروپا  هایدولتشروه  به اروپا درباره فساد را نیز امضا کرده و

بترای ستال  GRECOب پیوسته است. همونین ارزیاب  این ککور در  تار و 3332در سال 

 .بودشده  ریزیبرنامه 3331

بتر بختش اقتصتادی  در مبتارزه بتا فستاد 3339استراتژی و برنامه  ملیات  ضدفستاد ستال 

و امتور  تمرکز دارد و تدابیری را برای اقدامات پیکییرانه مبارزه با فساد در اقتصاد زیرزمینت 

 حمایتپرداخته و برای  وکارکسنبه محیط  بیکتراما ؛ یات  و شمرک  پیکنهاد کرده استمال

کترده تتا  ارایه های پیکنهاد جو تمایز بخکیدن بین بخش دولت  و خصوص  از حقوق مالکیت

 و نسبت به ایجاد محیط رقابت  آزاد اطمینان حاص  شود. شرفتهشک رقابت   هایسیاست

ج برنامتته اقتتدامات  را بتتا هتتدف اصتتالح  تتار وب قتتانون  و ستتازشاری آن بتتا بتتراین الوه

کند. اطمینان از استقالل قضای ج سترکوب فستاد  ارایه م مبارزه با فساد الملل بیناستانداردهای 

ارکت جامعته مدیریت  موم  و همونین فساد سیاس  و مکت هایدستیاهدر در اجرای قانون و 
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سیستتم  ارا ته شتده توستطاصتالحات . استت تأکیتدمورد در مبارزه با فساد نیز در برنامه  مدن 

استخدا  ککوریج  بهبود بیکترقضای  با هدف بهبود استقالل قضای  است. این برنامه بر اهمیت 

بترای  نهادهتاج تقویتت و حفاظتت از تجدیتدنظری برای سیستم درخواست سازوکار اندازیراه

 هایدستتتیاهدارد. اقتتدامات  بتترای کتتاهش خطتترات فستتاد در  تأکیتتد حمایتتت از حقتتوق بکتتر

 ج آموزش  و بهداشت  در حال انجا  است.انتخابات ج خودشردان

شورای مبارزه بتا  ده شزارش ازطریق دکه مبارزه با فسا شودم  بین پیشاین برنامه  طبق

 ضدفستادنظتارت ایتن شتوراج یتک شتروه پتایش  بتاهماهنتگ شتردد.  جمهوررییگفساد به 

(ACMG)  مختلف دولت  و نمایندشان جامعه مدن  هایمجمو هوجود خواهد داشت که از 

 خصتوصبهمسئول نظتارت بتر اجترای برنامتهج پایش ضدفساد . شورا و شروه شودم تککی  

. در حال حاضرج شتورا و شتروه در مراحت  نهتای  باشندم هماهنی  اقدامات مبارزه با فساد 

 قرار دارند. تأسیگ

فراینتد  جریتاندر  مربوط به هماهنی  و نظارت بر مبارزه با فستاد هایفعالیت کهدرحال 

هنوز فاقد سازمان تعقین و اجرای قتانون  (ج ارمنستانACMGند )استقرارتثبیت و تقویت هست

فستاد توستط  جترایم مستق  برای مبارزه با فساد است. در حتال حاضترج تکتخی  و بررست 

و  )ختدمات امنیتت ملت  هتاآن هایصتالحیت معمول  اجرای قانون با توجته بته هایسازمان

 هایستازمانقوانین مربوط به این خدمات )قتانون ارمنستتان دربتاره  موجنبهاقدا   ( وپلیگ

امنیت مل ج درباره پلیگج درخصوص خدمات در  هایسازمانامنیت مل ج درباره خدمات در 

.  ز  به ذکر است اخیراً یک بخش تخصصت  در دفتتر دادستتان  کت  شودم پلیگ( انجا  

فساد ایجاد شده است. واحدهای تخصصت  مبتارزه بتا فستاد نیتز در  هایپروندهبرای پیییری 

اجرای  فوق برای مثالج یک واحد برای مبارزه بتا مفاستد و جترایم اقتصتادی در  هایسازمان

کتاری یونته متوازیایتن شتزارشج هیو براساسپلیگ وجود دارد.  یافتهسازمانبخش جرایم 

اصتول مکتترا میتان  با توجه بته هاآند. همکاری بین وجود ندار نهادهااین  درغیرضروری 

رستد کته ستطح ایتن همکتاری  مت نظربه جحالبااین .شودم اجرای قانون انجا   هایسازمان

ی  در تعقیتن و آاجترای قتانون فاقتد کتار هایستازمان. اشتر باشتد ایکننتدهنیرانموضو  
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تضتعیف  طورجتدیبهتوانتد  مت رسیدش  به جرایم مربوط به فساد باشند دستاوردهای مثبت

ها با اقدامات اجرای  ملمتوس و کارآمتد و نتتایج محکتم اشر سیاستشود. مکهور است که 

 دهد. م ا تبار خود را از دست یهر ابتکار ضدفسادپکتیبان  نکود 

در این زمینهج اختالف شسترده بین ستطح شتزارش شتده فستاد در ککتور و نترخ پییترد 

مرتبط با فساد یک نیرانت  جتدی استت. در  جرایمو محکومیت واقع  برای رشوه و  قانون 

دولتت  در ککتوری بتا منتابع متال   هایستازمانمقابله فوری با فستاد در تمتا   ج نین محیط 

برخت  از هتای تالش و اجترای قتانون ویژهبتهمحدود دشتوار استت. تمرکتز بتر پیکتییری و 

دهتد کته احتمتال تغییترات مثبتت وجتود دارد.  مت ساد نکتانمنتخن در معرض ف هایحوزه

ج حت  این اقدامات متمرکز نیاز به رویکرد هماهنگ بتین نهادهتای مجتری قتانون و حالبااین

و متعهتدج آزاد از متداخالت سیاست  و  دیتدهآموزشمتخصت ج  کارکنتانپیییری فستاد بتا 

 غیرضروری دارد.

دولت باشد که استراتژی و برنامته مبتارزه بتا  هایاولویت جزءن موضو  باید ج ایدرنتیجه

 راستتایدر  هتاتالشپیاده کرده و اقتدامات مکخصت  را بترای تحکتیم طور واقع  بهرا  فساد

 مبارزه با فساد انجا  دهد. مقامات ارمن  نیز باید اهمیت اقدامات تلفیق  دولت و جامعه مدن 

و جامعته متدن  در مبتارزه بتا فستاد را  فستاد و ورود حتداکثری بختش خصوصت  کنترل در

 تکخی  دهند.

 

 ویژه هایتوصیه

 و نظارت بر شروه  ملیات  و اطمینتان  فعالیت برای تککی  شورای مبارزه با فساد ادامه

بترای اطمینتان از استتانداردهای بتا ی اخالقت  و معنتوی  ؛هتاآناز  ملکرد مناستن 

نمایندشان نهادهتای اجرایت  مربوطته )اداریج متال ج  ازجملها ضای هر دو مجمو هج 

 مثال نوانبتته) اجتترای قتتانونج تعقیتتن کیفتتری( و همونتتین پارلمتتان و جامعتته متتدن 

و غیتره( در شتروه نظتارت بایتد  ردنظرموو مکاغ   هادانکیاهج غیردولت  هایسازمان

 صورت شیرد.ای توجه ویژه
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 متترتبط بتتا آن بتتا معرفتت   جتترایمو  فستتاد دهتت شزارشنظتتارت آمتتاری و  یارتقتتا

اطمینتتان از   یتتک روش هماهنتتگ استتاسبردهتت  دقیتتق شتتزارشهای ستتازوکار

تمتا   دادن پوشتش متنظم بته شتروه پتایش همتاهنی  مبتارزه بتا فستادج ده شزارش

که امکتان ای به شونهدفاتر دادستان  ک  و دادشاه  خدمات شهریج پلیگجهای حوزه

 را فراهم کند. مؤسساتمقایسه میان 

 بتا  ویژهبتهو اطمینان از همکتاری بهتترج  اجرای قانون مبارزه با فساد هایتالش قویتت

تخصصت  کتردن  جبتراین الوه ؛در بخش دادستان  شدهتأسیگبخش تخصص  تازه 

و اطمینان از پیوند کاربردی بین نهادهای تخصص   واحدهای مبارزه با فساد در پلیگ

ندن انجا  مراحل  برای به حداق  رسا و قانون و بخش تخصص  پییرد قانون  اجرای

 فساد. جرایم کنندهبررس نفوذ نامناسن یا مداخله در کار مقامات مجری قانون 

  اداری  شیرندشانتصتتمیمتعتتداد  ؛تبتتادل دانتتش و اطال تتاتبتتودن مستتتقیم و محرمانتته

 باید حداق  شود. (ی ادارات مختلفرؤسا مثال  نوانبه)

 نهاد مستق  و تخصص  مبارزه  جهاآنکه در باشد از ککورهای   اینمونهباید  ارمنستان

با ترکیب  از وظایف اجباری )تحقیقات  و دادستان (ج پیکییرانه و آموزش  و  جبا فساد

 (ICAC) کنتگهنگاختیارات ایجاد شده است )کمیسیون مستتق  مبتارزه بتا فستاد 

 .(کنندم  نین نهادهای  خدمت  ترینشدهشناخته  نوانبه

  ج آموزشت  بترای پلتیگهتای ختاص فستاد همتراه بتا دوره یدر حتوزه هتاتالشادامه

منتابع کتاف  بترای اجترای  یارایتهج قضات و دییر مقامات مجری قتانون؛ هادادستان

 .قانون مبارزه با فساد
  دولتت  هتای آمتوزش بترای انجمن ده ستازمانآشاه  و  یرتقاا هایکموینهدایت

ابزارهای  درموردمنابع و اثر فسادج  درمورد مربوطهج مقامات دولت  و بخش خصوص 
 دولت . مؤسساتمبارزه و جلوشیری از فساد و حقوق شهروندان در تعام  با 

  ربتاره فستاد؛ امضتا و و کیفتری شتورای اروپتا د حقوق مدن  هایکنوانسیونتصوین

 .تصوین کنوانسیون سازمان مل  متحد در مبارزه با فساد
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 فساد انگاریجرمو  گذاریقانون

 

 هاتوصیهارزیابی کلی و 

انیتاری کترده  مرتبط با فستاد را جتر  جرایممفادی دارد که فساد و  قانون مجازات ارمنستان

 المللت بینکامت  الزامتات استتانداردهای  طوربتهانیاری شتده ج دامنه ا مال جر حالباایناست. 

فستادج کنوانستیون حقتوق کیفتری  درمتوردکنوانسیون سازمان ملت   مثال نوانبه) مبارزه با فساد

مقامتات  خواریرشتوهمبتارزه بتا  درخصتوص OECD فساد و کنوانستیون درموردشورای اروپا 

 .کندنم ( را برآورده الملل بین وکارکسندولت  خارج  در معامالت 

 خواریرشتوهیتا  الملل بینرشوه به مقامات دولت  خارج  یا  صراحتبه قوانین ارمنستان

بته مقامتات دولتت ج  غیرمتادی. انتقال مزایتای دهدنم را پوشش  الملل بیندر معامالت مال  

. ایتن یتک راه شریتز شتودفستاد محستوب نم  جداشته باشدنیز را حت  اشر تما   ناصر فساد 

محستوب شتود. فستاد نیتز بایتد  «رشتوه متال »دییری غیتر از  واردماست که باید بسته شود. 

 مبارزه با فستاد الملل بینکه از الزامات استانداردهای  ج ارمنستان باید تجارت نفوذبراین الوه

 کند. انیاریجر را در قوانین خود  است

 . ایتنهستتند  ناصتر مهتم در مبتارزه بتا فستاد از ج بازدارنتده و متناستنمتؤثر هایتحریم

-فرآینتد شتام بستتی  دارد و   وب قانون و نه  ار صدور حکم  هتا حد زیادی بها تحریم

ج احکتا  قتانون  محکومیتت حتداکثری و همونتین شترایط حتالبااین. شوندنم  5مرور های

اطمینتان  هامحتدودیتد تتا از وضتعیت کتاف  نروشتن شتو تکدیدج باید در قوانین ارمنستتان

 حاص  شود.

 مهتم مقامتات دولتت  هتایردهرستد برخت  از  مت نظربته نتویگپیشبا توجه به شزارش 

از مصتتونیت بتتا ی  مربتتوط بتته فستتاد  هایپرونتتدهدر  ایمنطقتتهح ملتت  و ودر ستتط ارمنستتتان

 آنهتاکته متدیریت ستازمان از  شودم ها تنها زمان  متوجه آن مسئولیت کیفری .ندبرخوردار

انجتا   هتاآن بخکت  بتهمصونیت راستای مل  در   اقدام جاین شزارش رضایت نداشته باشد.

                                                            
1 - Review Process 
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سیستم متانع مستئولیت  کهدرصورت . قضاوت درباره آن دشوار است حالاما به هر . دهدنم 

نبایتد بته  مجمو ه تحتت پییترد قتانون  شود م کیفری مقامات دولت  در  م  باشدج توصیه

ادهای سیاس  وابسته باشتد. معافیتت از مستئولیت کیفتری بترای مقامتات رضایت اختیاری نه

 معیارهای شفاف و منطق  ا طا شود. براساسدولت  باید 

 هایپرونتدههیچ نو  مسئولیت  برای اشخاص حقتوق  در  رسد که قانون ارمنستان م نظر به

درباره فستاد  ز  باشتد را شتام   الملل بینکه توسط اکثر استانداردهای  فساد یا مربوط به فساد

در ج ییرنتدب رشتوهآنهتا که  کندم .  د  مسئولیت اشخاص حقوق  این خطر را ایجاد شودنم 

تتوان مت شیرنتده را ند و رشتوهشناستای  کتر تتواننم دهنده مکخصت  را هیچ رشوه کهحال  

منتافع کارفرمتا  راستایبرای اقدامات  که در  تنهایک فرد  کهزمان ج براین الوه. مسئول دانست

بته  تصمیمات نامتعتادل منجتر شتود. مجتازات یتک فترداتخاذ تواند به  م جباشد شوپاسخاست 

 .کندتکویق  به مبارزه با فسادرا  هاشرکت تواندتنهای  نم 

ایتن . شودم  که درآمد حاص  از فساد در این ککور مصادره آمده در شزارش ارمنستان

شرایط خاص و مککالت  که ممکن استت در ارتبتاط بتا درآمتد حاصت  از  درموردشزارش 

یکت  از ابزارهتای مهتم بترای اطمینتان از  ج. مصتادرهشویتدنم مصادره ایجتاد شتود مطلبت  

)مثالً کنوانسیون شورای  الملل بیند با استانداردهای است و بای ضدفسادهای اثربخک  تالش

( 5333در ستال  جوج تعقین و مصادره درآمد حاص  از جتر و جست جپولکوی اروپا درباره 

حاص  از فساد و جرایم مرتبط با فساد باید اجباری شوند.  هایمطابقت نماید. مصادره درآمد

یا اشر ممکتن نیستت بته اشتکال  توقیف کندرا  جرایماین قانون باید بتواند درآمد حاص  از 

 ثالثشخ   درآمدهاید. نمای همصادر راهر محصول  اضاف  از درآمد حاصله  جدییرمکابه 

خود پنهان کترده  ا تمادقاب را توسط بستیان و یا سایر افراد  هاآن هشیرندرشوه کهزمان هم 

اقتدامات موقتت موجتود در مرحلته تحقیقتات  درمورد. این شزارش باید مصادره شود جاست

امکتان  توانتدم ج ارمنستتان بتراین الوه. شویتدنم مصادره در مرحلته بعتد ستخن   منظوربه

های نامناسن و توازن در انطباق با شتیوه ایهبررس  براساس ثروت بررس  انباشت غیرقانون 

 بتوده غیرقتانون و مصادره  نین ثروت  را اشتر مکتخ  شتود کته نتیجته درآمتد  الملل بین
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 جو نماید.وجست

بایتد بتانک  را  هایپرونتدهامکان دسترس  بته  جشزارش تحقیقات های با توجه به ظرفیت

تحقیقات  خاص برای تقویت امکتان شناستای  فستادج هموتون قطتع  هایظرفیت. یادآور شد

 هایظرفیتمبنای قانون  برای  یارایهباید  ارتباطات و حمایت از شهود مهم هستند. ارمنستان

 فساد را در نظر بییرد. درمورد ز  

 

 ویژه هایتوصیه

  در  المللت بینستتانداردهای الزامتات ا تتامینفستاد بترای  جترایم انیتاریجر اصالح

کنوانسیون سازمان مل  متحد  لیته فستادج کنوانستیون حقتوق کیفتری شتورای اروپتا 

مبتارزه بتا رشتوه بته مقامتات دولتت   درخصوص OECD فساد و کنوانسیون درمورد

 تتربین پیشو قابت  نمتودن  ترشفاف منظوربه ؛الملل بینخارج  در معامالت تجاری 

 یپیویتتده و ج مقتتررات یکوار تتهکنتتدم  انیتتاریجر کتتردن مقرراتتت  کتته ارتکتتا را 

جاییزین  جپردازدم ی از مقررات  موم  که به رشا و ارتکا کمترموجود را با تعداد 

. شرایط  که دریافت هدیه توسط یک مقا  دولت  به مبلغ بیش از پتنج برابتر کنندم 

بایتد لغتو شتود.  جکنتدم را قتانون   حداق  حقتوق و دستتمزد تحتت شترایط ختاص

 شود. انیاریجر نفوذ باید  خرید و فروشج براین الوه

  کتتهاینفستتاد بتترای اطمینتتان از  جتترایمبررستت  ستتطوح موجتتود قتتانون محتتدودیت 

 موم  رشتوه متانع از تکتخی   جرایم درموردزمان  نسبتاً کم فعل   هایمحدودیت

 .شودنم و تعقین  ج تحقیقمؤثر

  و بررس  افتراد منتفتع از آن  مصونیت یارتقااتخاذ قوانین روشنج ساده و شفاف برای

را ر ایتت نمتتوده و بتترای  المللتت بیندامنتته  نتتین مصتونیت  استتتانداردهای  کتهاینو 

قترار  هسوءاستتفادفستاد متورد  جترایمبترای  محافظت اشخاص از مستئولیت کیفتری

 .شیردنم 

  یتک استتاندارد  جفساد جرایمتصدیق این موضو  که مسئولیت اشخاص حقوق  در قبال
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بایتد بتا  درباره فستاد استت و ارمنستتان الملل بینحقوق   ابزارهایشام  همه  الملل بین

کته دارای تجربته در اجترای مفهتو  مستئولیت اشتخاص حقتوق  های  کمک ستازمان

را بته نظتا  حقتوق   هاآنو شورای اروپا( توجه نماید که  یونه  OECD هستند )مانند

 مسئولیت اشخاص حقوق  در مقاب  فساد معرف  کند. مؤثرکارآمد و 

 ماننتد  المللت بینمطابق با استتانداردهای  درآمد حاص  از جر  اصالح قانون مصادره(

 جتوج تعقیتن و مصتادره درآمتدهای حاصت  از جتر وجستت جپولکتوی کنوانسیون 

فساد و مرتبط بتا  جرایممصادره درآمدهاج برای همه  کهاینشورای اروپا(ج اطمینان از 

 هایمصادره درآمتد درخصوصرژیم مصادره  کهاینشود. اطمینان از  م فساد ا مال

استت.  پتذیرامکانشخاص ثالث نیتز ا هایدارای ضبط  کهاینحاص  از فساد است و 

برای شناسای  و توقیف درآمد حاصت  از فستاد در  ایرویهبررس  اقدامات موقت  تا 

 تحقیقات جنای  باشد و فاز پییرد را کارآمد و  ملیات  نماید.

  شتام  همته مقامتات دولتت  یتا افتراد دارای وظتایف  «رستم » واژه کهایناطمینان از

خودشردان  محلت   ازجملهاجرای ج تقنین  و قضای  دولت  هایشاخهرسم  در تما  

مکتترا تجتاری یتا در  هایشذاریسترمایهو مقامات دارای نمایندش  از دولتت در 

 .شودم مدیره شرکت  هیأت

  ازطریتقنیتز  المللت بینرشتوه بته مقامتات دولتت  ختارج  و  جتر  کهایناطمینان از 
یتتا بتتا معرفتت  جتترایم جنتتای  جداشانتته در قتتانون جتتزا  «رستتم »شستتترش تعریتتف 

 شده است. انیاریجر 

 و تعقیتن  در تحقیتق المللت بینو متقابت   متؤثرحقتوق  هتای تضمین دریافتت کمک

 فساد.های پرونده
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 مالی مربوط به کنترل مسایلاستخدام کشوری و  شفافیت

 

 هاتوصیهارزیابی کلی و 

ا متال نهادی کلیدی است که بترای های سازوکاردارای  ین شزارشج ارمنستانا براساس

  نوانبته ز  استت. حقتوق ارمنستتان بتر رقابتت  استخدا  ککوری مبتن  بر شایستتی  نظا 

ج مراح  خاصت  از حالبااینکند.  م خدمات دولت  تصریح کارکنانبرای استخدا   ایشیوه

تعیتین اجازه ج کمیسیون رقابت مثال نوانبه. کندم را فراهم  ازحدیبیشاستخدا  اختیارات 

شاه این مقامتات . آندهدم به مقامات مسئول انتصابات  را نفریک  جایبه نفر برشزیده ند 

استخدا  ککوری  نفرههفت هیأتدرباره تعیین یک برنده را دارند. یک  شیریتصمیماختیار 

دولتت  شتزینش  هایستازمانج کارکنتان را بترای شتوندم منصوب  جمهوررییگکه توسط 

کنند  م ج منتقدان شورا استد لحالبااین. کندم نموده و بر  ملکرد مقامات دولت  نظارت 

 تقالل است.و اس طرف ب فاقد  هیأتج این جمهوریگیرانتصاب ا ضای آن توسط  دلی بهکه 

نیستت.  ارمنستتان رایج در دستتیاههای این شزارشج قوا د رفتاری بخک  از سنت براساس

در  ند ستازمان ختاصج ماننتد کتانون وکتالی ارمنستتان یتا دفتتر دادستتان  در  تنهااین قوا د 

 توستعه فساد نقش مهم  دریده است. شروه پایش و هماهنی  ضداخیر به تصوین رس هایسال

 .ندنکم تجاری در ارمنستان ایفا  هایفعالیتبخش دولت  و های قوا د اخالق  در تما  زمینه

مقررات  لیه  تعارض مقررات برای همه کارمندان دولت را یکسان نکرده است. ارمنستان
 هایمحدودیتکه  شودم ارمنستان دیده  «پلیگ خدماتقانون »در  مثال  نوانبه تضاد منافع

شتام   هامحتدودیتبستیار مهتم استت کته ایتن  .کنتدم بیتان بته افستران پلتیگ را  بتوطمر
 هایاظهاریهمتعلق به افسران پلیگ و  هایشرکتهموون مدیریت امانت سها   های سازوکار
 درآمد باشد.مربوط به 

و  جمهتوررییگ ازجملتهج سه هزار نفتر از مقامتات ارشتد دولتت ج گ الوه بر افسران پلی

 اما تعلق به خود و خانواده خود هستندبه ا ال  سا نه درآمد و اموال م موظفوزرای دولتج 

اطال تات  یارایتهدارد و نته مجتازات ستخت  بترای  متال  هایصورت تأییدقانون نه الزا  به 
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؛ کندم قانون ج مقامات را قادر به ثبت اموال خود به نا  بستیان  خأل. کندم نادرست ا مال 

 .سازدم دییری برای فرار از پرداخت مالیات فراهم  هایروش درنتیجه

بترای کستان  وجتود دارد کته  مستئولیت کیفتریمربتوط بته یتک بنتد  در قوانین ارمنستان

بته مجریتان شده و افراد موجود در فرایند و متعهد بته انجتا  آن  ریزیبرنامه جرایم درخصوص

خاصت  از مقامتات  هتایشروه. این الزا  باید حداق  با در نظتر شترفتن نددهنم شزارش قانون 

 ر معتامالت را ککتففستاد د هاینکتانه زیتاد احتمتال بتهج خدماتکان موجنبهدولت  باشد که 

 حمایت از افکاشران  ز  است. راستایاقدامات  در  براین الوهکنند.  م

هتم دارای نقتاط قتوت و هتم دارای نقتاط ضتعف در  مالیتات  و شمرکت  ارمنستتان نظا 

مالیتتات  و  هایدستتتیاههتتیچ روش استتتانداردی در  ظتتاهراًفستتاد استتت.  مستتای پتترداختن بتته 

ج برخت  از اقتدامات حالبااینشمرک  برای تکخی  و شزارش معامالت فاسد وجود ندارد. 

از اهمیتت  جتااینانجتا  شتده استت. آنوته در  هتا نظابا هدف مقابله با فساد داخل  در ایتن 

مالیات است. در ضمن بتا توجته بته  بخش نظارت بر مدیریت دولت  جبرخوردار است ایویژه

رشوه به  ارزیاب  کرده است رتبه ارمنستان را مثبت طورکل بهشزارش اخیر بانک جهان  که 

 شک  فساد در ارمنستان است. ترینشستردهمقامات مالیات  

مثت  مجمتع [متال  وجتود داردج  کنتترل ی ندین نهتاد مختلتف در حتوزهدر این ککور 

بتتر مجلتتگ شتتورای ملتت ج اداره سرپرستتت  متتال  )وزارت دارایتت ( و تعتتدادی از  نظتتارت

نتا   کته بانتک مرکتزی ارمنستتان ]داخل  در نهادهای دولت  و محل  حسابرس  هایسازمان

هماهنتگ و راهبتردیج  طوربتهذکر کرده استت. ایتن مهتم استت کته کنتترل متال  ها را آن

و استتقالل حتداکثری بته مجمتع  شتدهحمایتشود. از قوانین جدید بایتد  اجراو  ریزیبرنامه

 نظارت داده شود.

مبارزه با قانون  کردن درآمتد حاصت  از "قانون  نویگپیشبا توجه به شزارش وضعیتج 

. دهتدم را پوشتش  پولکوی  هایای از دغدغه مده هایجنبه "مال  تروریسم تأمینو  جر 

این بخش مهم قانون باید در اسر  وقتت بته اجترا درآیتد. پتگ از تصتوین ایتن قتانون ضتد 

 .شودمطرح م واحد اطال ات مال   تأسیگج نیاز به پولکوی 
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های دج جنبتهنرس م نظربهکاف   جکل  برای دسترس  به اطال ات هایتضمین کهدرحال 

جای تقدیر است است.  پذیرآسینج سوءاستفادهخاص  از  ار وب قانون  موجود در مقاب  

تا  1 مدت ط قانون آزادی اطال اتج نهادهای دولت  موظف به انتکار اطال ات  براساسکه 

 در  نتد متورد هستتند و  تد  تنهتامجاز به امتنتا  از انتکتار اطال تات  هاآنروز هستند.  93

ج بتا توجته بته شتزارش حتالبااین. محستوب خواهتد شتدکیفری  یک جر  جاطا ت از قانون

اطال تات  یارایهخاص خود را برای  هایروشو  نویگپیشوضعیتج دارنده اطال ات باید 

متمرکتز و ای اطال ات به شتیوه یارایهبنابراین  ز  به توجه است که این روش ؛ منتکر کند

 شود. م یکنواخت انجا 

قوی بترای مقابلته بتا فستاد سیاست   ابزاریک ج احزاب یدرباره قانون ارمنستانرسد نظر م به

متال   تتأمینمال  برخت  منتابع بته احتزاب و های کمک یرا درباره های ممنو یت جاست. قانون

شتزارش متال  و  یارایتهکند و احزاب را نسبت بته  م دولت نسبت به احزاب سیاس  را تحمی 

 شود. م منتکر هارسانهشزارش مال  در  براین الوه. دنمایم حسابداری ملز  

 

 ویژه هایتوصیه

  قبولقابت که تا حد  خدمات ککوریحوزه   واحد برای استخدا  در نظامعرف  یک  

 تصمیمات خودسرانه را محدود نماید.

  کته جبترای مقامتات دولتت  (رفتتاری نامتهنظا ) شک یکاخالق   یقا دهاتخاذ یک 

 نامتهنظا متدل  مثال نوانبته) طراحت  شتده استت المللت بیناستتانداردهای  براساس

ختاص رفتتاری  هاینامتهنظا رفتاری شورای اروپا برای مقامتات دولتت ( و همونتین 

ج قضتاتج مقامتات افستران پلتیگج ماننتد معرض فستادمکاغ  در  ویژهبهبرای مکاغ  

و انتکار شسترده دستورالعم  جتامع  سازیآمادهج براین الوه؛ ...مالیات ج حسابداران و

ج استتانداردهای اخالقت ج فسادج تضتاد منتافع درخصوصو  مل  برای مقامات دولت  

 .فساد ده شزارشو  مجازات

 معرفت  یتک مجمو ته و توجه به معرف  مسئولیت انضباط  برای نقض قوا د رفتاری 
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 نظارت بر رفتار اخالق . منظور)سرپرست( به

  جلوشیریو  ایاایت قوا د مربوط به پذیرش هدبر ر  مستمر  نظارت کهایناطمینان از 

قوا تد مجازات کاف  در موارد  د  ر ایتت  کهاینوجود دارد و  تضاد منافعبروز از 

 .خواهد داشتوجود یاد شده 

 نقتاط  هرشونهشناسای   منظوربهدارای  مقامات دولت   سیستم  برای کنترل اندازیراه

توجته بته  و برای از بین بتردن ایتن نقتاط ضتعف پیکنهادهای  یارایهضعف ممکن و 

 تد  ر ایتت الزامتات ا تال  درآمتدج  درصتورتافزایش مسئولیت مقامتات دولتت  

 دارای  و بده .

  حمایت از کارکنان در  هب  اقدابه فساد.  سوءظنموارد  شزارشبه نسبت افزایش تعهد

اقدامات مککوا  کهزمان انضباط  و آزار و اذیت  اتاقدام دربرابرنهادهای دولت  

کموتین داخلت   انتدازیهراو  شتوندمت به مقامات مجری قانون و یا دادستان شزارش 

 برای افزایش آشاه  از این اقدامات در میان کارمندان دولت.

 اطمینان از آشکار بودن و شفافیت منظوربهالکترونیک   مناقصه سامانه ازطریققرارداد  ارایه 

و  ربتطذیشکایت به سازمان های الکترونیک ج همه پرونده سامانهدر  ؛ موم  تدارکات

نهتاد درخواستت  بتاج بایتد   که قاب  نکر نیست. تما  اطال اتشودم منتکر  آنهابه  پاسخ

 اسرار تجاری و دولت  افکا شود.منظور ذخیره کردن ربط بهذی

 را بتا استتانداردهای  کته ارمنستتان پولکتوی کامل  از قوانین ضد  یتصوین مجمو ه
که واحد اطال ات متال  در استر   شودهماهنگ ساخته و اطمینان حاص   الملل بین

 .شودم وقت طراح  

 در بهبود قوانین حتاکم بتر روابتط بتین مقامتات  پیروی جدی از استراتژی مبارزه با فساد

. تکتریح اقتدامات ویتژه ه اطال تاتمرتبط با دسترس  بت هایرویهدولت  و شهروندان و 

 و کام  دریافت نکند. موقعبهیک متقاض  پاسخ  کهدرصورت انجا  شده 

 منظوربتهمتال   حسابرس و  م  و هماهنی  میان نهادهای کنترلیاطمینان از تماس دا 

 فساد. جرایمتسهی  در افکای 



 

 فصل دوم

 گزارش خودارزیابی



 



 

 ادــارزه با فســی مبـبرد ملــراه

 

 الی فساد در ارمنستانـبررسی اجم

 برختت  و دولتتت  سیستتتم متتدیریت توستتط انجتتا  شتتده کلیتتدی مستتای  وتحلی تجزیتته

 ستازیپیادهو  توستعه  انمبت ججامعته متدن  هایستازمان توسط شرفتهصورت هاینظرسنج 

 است. را شک  داده ارمنستان از سوی دولت راهبرد مبارزه با فساد

یک سازمان غیردولتت   - مجمع مل  ارمنستان 3335شناخت  سال شزارش پیمایش جامعه

 خانوارهتا و دولتت  بترای دربتاره اصتالحات -کنتدتتأمین م  بانک جهتان آن را  که بودجه

 مؤسستهدفتتر  ج3333. در ستال ه استتبتود در این زمینته هاکمک ترینمهم یک  از جهابنیاه

 توستعهج آژانتگ شتودم متال   تتأمینانیلستتان ستوی  ازکته  در ارمنستان المل بین شفافیت

از افکتار  یتک نظرستنج ج در ایتروان دفتتر ستازمان امنیتت و همکتاری و آمریکا الملل بین

تمتام   پیمتایش ایتنهای یافتته ارمنستتان انجتا  دادنتد. طبتق  موم  درباره شتیو  فستاد در

قا ت  بته ج حتالبااینکردنتد.  مت در ارمنستان تلق  مهم ایمسألهرا  فساد جی اجتما  هاشروه

 فستاد را در قالتن جدهندشانپاستخ ارمنستتان نبودنتد. اکثتر استقالل بین فساد و ارتباط وجود

 کردند. م از مناصن رسم  تعریف سوءاستفاده رشوه و
ه است. نظرسنج  یافتکاهش  سطح فساد در ارمنستانج سال شذشته رسد در  ند م نظربه

و  5333 هایستال ختالل در وکارکستناهتال   در میتان  EBRDمؤسستهو  بانتک جهتان 
 ته  5333 مقایسته بتا ستال در 3333در سال  ارمنستان فساد در بروز دهد که م نکانج 3333

 توجه قابت  طوربتهج پیمتایشدر  بررس  شتدهی ککورها در مقایسه با ه  مطلق و صورتبه
 کاهش یافته است.

 5رشوه مالیتات قرار شرفتند  الف( مقدار  موردبررس  این مطالعه فساد در مربوط به معیاردو 
صترف  3زمتانهزینته و ب( مقدار  وکارکسن در انجا  مختلف دولت  پرداخت شده به مقامات

و همونتین تغییتر  ختود هتایفعالیت انجا  برای کارواهال  کسن توسطدر ادارات دولت  شده 
                                                            
1- Tax bribe 

2- Cost of time 
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درصد از فروش خود را  33/3 وکارکسن هایبنیاهج 3333سال در طول زمان. در  این شاخ 
 5333از فتروش در ستال  درصتد 21/1رشوه مالیات  پرداخت کردند که در مقایسته بتا   نوانبه

در فاصله ایتن دو دوره ی صدکاهش هکت در دهندهنکاندهد. این  م جهت معکوس  را نکان
 5333استت. اشتر در ستال  همتان دورهدر  موردبررست ککتور  32 مقایسه بتا در 1/9و کاهش 

از میتانیین بتا تر  ٪33حتدود  در ارمنستتان ٪21/1مالیتات  بتا  تدد در بختش شاخ  رشتوه 
/.% دارای فستادی دو 33بتا شتاخ   3333ککور پیمایش شده بودج در سال  32  تمام شاخ 
وضتعیت نیتز همتین  «هزینته زمتان»در شاخ بود.  شدهبررس ککور  31 میانییناز  کمتربرابر 

از وقتت ختود را  ٪1/55متوستط  طوربته وکارکستن اهتال ج 5333د. در ستال وشتم مکاهده 
درصد بتود کته  %0/3 تنهار این مقدا 3333در سال  کهدرحال کردندج  م دولت  اداراتصرف 
حتدود  موردبررست ککور  32در تما  این شاخ  است.   هار یککاهش آن به  دهندهنکان
در  ٪1/55کته بتدانیم رقتم  کنداهمیت پیدا م زمان   شاخ برابر کاهش یافته است. این  9/5

ککوری استت کته در ایتن پیمتایش  32در  %1/3 میانیینبا تر از  درصد 35حدود  5333سال 
از  ترکو تکدر ارمنستان حدود سته برابتر  3333در سال  %0/3رقم  کهدرحال اند شدهبررس 
 ککور پیمایش شده است. 31 در ٪11/5 میانیین

تتدوین شتده  المللت بین غیردولتت  شتفافیت مؤسستهتوسط  (CPI) شاخ  ادراا فساد

و  وکارکستننظرسنج  افکار  موم  در میتان اهتال   51 هاییافتهاست. این شاخ  شام  

را منتکتر  است و همونین میزان تلق  از فساد توسط کارشناستان ارزیتاب  ریستک هادانکیاه

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

ه دکتناست و در آن بین فساد سیاس  و اداریج تمایزی دیتده  ت فساد در سیستم مدیریت دول

کند و بر  مفساد اهمیت  متوجهمرد  را  نیاه ج شاخ  ادراا فساداین نق  وجودا ب. است

 کند. م تأکیدج در این شاخ  اقدامات ضدفساد برای بهبود جاییاه ککور انجا 

 رتبتههماست که در این جاییاه با  هار ککتور دییتر  10در این شاخ ج  رتبه ارمنستان

و ککتورهای شترق اروپتاج  المنافعمکتتراج در مقایسه با ککورهای مستق  وجودباایناست. 

و  نسبت بته ککتورهای  ماننتد رومتان ج فدراستیون روستیه تریمطلوبارمنستان در موقعیت 

 هتار  تنهتااتحاد جماهیر شوروی ستابق میان ککورهای  ضو از ج درواقعاوکراین قرار دارد. 
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 .(5جدول از ارمنستان است ) کمترها آنککور وجود دارند که فساد در 

 CISککورهای اروپای شرق  و  -3339( CPI) فساد  شاخ  ادراا 5جدول 

 ردیف نام کشور رتبه امتیاز در شاخص

9/5  1 اسلوونی 99 

5/5  9 استونی 33 

8/4  3 مجارستان 44 

7/4  4 لیتوانی 41 

9/4  5 بالروس 53 

9/3  6 بلغارستان 54 

9/3  7 جمهوری چک 54 

8/3  8 لتونی 57 

7/3  9 کرواسی 59 

7/3  14 اسلواکی 59 

6/3  11 لهستان 64 

3/3  19 بوسنی و هرزگوین 74 

4/3  13 ارمنستان 78 

8/9  14 رومانی 83 

7/9  15 روسیه 86 

5/9  16 آلبانی 99 

4/9  17 قزاقستان 144 

4/9  18 مولداوی 144 

4/9  19 ازبکستان 144 

3/9  94 اوکراین 146 

1/9  91 قرقیزستان 118 

8/1  99 آذربایجان 194 

8/1  93 گرجستان 194 

8/1  94 تاجیکستان 194 
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 فساد آماری مربوط به جرایم مرتبط باهای داده

 دهتدم را نکان  3333جرایم فساد در سال  انآماری مربوط به قربانیهای جدول زیر داده

 ( 5315مارس  1قانون مجازات  براساس)

از  سوءاستفاده)افراط و  503ماده 
 قدرت(

 حتبگکته یتک نفتر بته یتک ستال  اندشتدهنفر محکو   33
نقتدی بقیته جریمته  و محکو  شدج یک نفر به مدت دو سال

 ی در دادشاه بسته شد.کیفرشدند. سه پرونده 
 .نداهنفر محکو  شد 3 )رشوه شرفتن( 501ماده 
 .ه استو سه پرونده مختومه شردید هنفر محکو  شد 5 )رشوه دادن( 501ماده 

 501و  501مواد 
ج به یک سال حبگ تعزیری یک نفر) نداهنفر محکو  شد 53

نفتر بته  1نفر به سه تا پنج ستال و  3سالج دو نفر به یک تا دو
 (سال 1بیش از 

اموال دولت   ومی حیف) 33ماده 
سوء تخصی ج اتتالف و  ازطریق

 رسم ( سوءاستفاده

ختود را  مجتازات حتبگنفتر  53که  نداهنفر محکو  شد 13
 .ط  کردند

مقامات مجری  توسط خواریرشوه پرونده 53و  91 به ترتین 3333و  3335 هایسالدر 

 ارمنستان پلیگ توسط فساد برای جرایم شدهتککی  کیفری هایپروندهتعداد شد.  فاش قانون

 نکان داده شده است  در جدول زیر
 
 سال

های تعداد پرونده
 شدهجنای  شرو 

تعداد مقامات  های مختومهتعداد پرونده
 پلیگ
 شدهمحکو 

بدون د ی   با د ی  توجیه
 توجیه

5330 52 3 - 1 
5333 53 - - 53 
3333 0 - - 0 
3335 53 1 - 1 
3333 53 5 5 3 
با بررس   - - 5 3339

 مقدمات 



  46گزارش خودارزیابی 

ثبتت  3339در سال  فساد پرونده 33ج ارمنستان پلیگ رسان اطال های مرکز داده براساس

 شام  این موارد است  فسادهای ند. پروندهشد مسئولیت کیفری مکمول نفر 13شد و 

 رسم  توسط مقامات بدرفتاریبا موضو   پرونده 33 -

 قدرت از سوءاستفاده شش پرونده درخصوص -

 شرفتن رشوه سه پرونده با موضو  -

 رشوه دادنمربوط به  یک پرونده -

 تقلن درخصوصپرونده  31 -

 در انجا  وظایف انیاریسه با موضو   پرونده 99 -

 "33" خبرنامته هفتیت  درای دوره صتورتبه فستاد هتایپروندهدرباره  آماری اطال ات

 .شودم منتکر  پلیگ

 

 رای آنــاج نظارت برارهای ــبارزه با فساد و سازوکــم

فساد بتوده  مربوط به مسای ح   دنبالبه فعال طوربه به بعدج 3333از سال  دولت ارمنستان

 وزیرنخستتحکتم  هتار   با ضدفسادبرنامه  برای هماهنگ کردنکمیته راهبری است. یک 

 ضدفستاد در ایتن کمیتته  ملیتات  و برنامته راهبترد تکتکی  شتده استت. 3335ژانویه  33در 

 تعریف شده است.

 حمایت کمیته مذکور صتادر شتدج توستط باکه  ارمنستان در مبارزه با فساد سند راهبردی

 کننتدهیک شروه مکتورت  هماهنگ جدرنتیجه. قرار شرفت تأییدمورد  الملل بین هایسازمان

 شتد. ایتن شتروه تأستیگ بانک جهتان  کمک مال  با فساد با راهبرد و برنامه  ملیات  مبارزه

را تهیته کترد. ایتن  اصتل  اقتدامات و لیستت  از مبارزه با فستاد راهبردی   از برنامهنویسپیش

جامعته  هایسازمان جدولت  هایدستیاهشام   بحث و بررس  در مجمع  منظوربه نویگپیش

توستط متخصصتان  جستند نستخه نهتای  3339. در فوریته ارایه شد جمع های رسانه و مدن 

 قرار شرفت. تأییداقتصادی مورد  سازمان همکاری و توسعه

بررست   ارمنستتاندولتت  3339متارس  جلسته در راهبردی مبارزه با فستاد برنامه قرار بود
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 بترای ستند ه شتدتصتمیم شرفتت وآمدن دولت جدیدی شتد کاربا ث روی انتخاباتاما  شود

راهبتردی مبتارزه بتا فستاد و طترح دولت آورده شتود. سترانجا  برنامته آن به  تصوین نهای 

 به تصوین دولت ارمنستان رسید. 3339نوامبر  1 ملیات  آن در تاریخ 

بر اقتدامات  و مبارزه با آن است در هااولویت غییردنبال بررس   ل  فساد و تاین برنامه به

  ماننتد تضتمین استتقالل قضتای ج مستایلدارد.  تأکیدانجا  شده در بخش اقتصادی  ضدفساد

فساد سیاس  و مکارکت جامعته مقابله با دولت ج  هایدستیاهدر اجرای قانون و  فساد مبارزه با

برنامته هتای محسوب شده و در اولویتاین برنامه مهم  هایدغدغهدر مبارزه با فساد از  مدن 

 المللت بینآن با استتانداردهای  سازیماهنگهتنظیم  ار وب قانون  و  منظوربه. قرار دارند

 زیتر هتایحوزهبایتد در   اقتداماتدر برنامته تصتریح شتده انجا  شتده استت. های  نیز تالش

ج مدیریت شمرکات و مالیاتج تنظتیم انجا  شیرد  اقتصاد زیرزمین  پیکییری از فساد منظوربه

رقتابت  و تضتمین محتیط  هایسیاستتج ایجتاد ج حمایت از حقوق مالکیتوکارکسنمحیط 

بختش  متوم  و خصوصت . هتدف از اصتالحات قتانون   بین روشنرقابت  آزاد و تفکیک 

بتر اهمیتت ختدمات  استت. در ایتن برنامته قضتاییهج استتقالل قتوه هابرنامتهشده در این  ارایه

و ضترورت  هتای مردمت ساختار درخواستت اندازیراهج نیاز به بیکترو نیاز به بهبود  ککوری

نیتز شده است. اقدامات دییتری  تأکید و قرار دادن مکان  برای حمایت از حقوق بکر توسعه

برای به حداق  رساندن فساد در انتخاباتج خودحکمران ج نظا  آموزش و بهداشتت پیکتنهاد 

 .خواهد شد

 

 ردی مبارزه با فسادــارهای موجود در برنامه راهبــوک پایش ساز

یتک شتروه  ازطریتق مبارزه با فسادنظارت بر که کار بین  شده پیش نین  جبرنامهاین در 
 جو نماینتتدشان جامعتته متتدن  دولتتت  های مختلتتفمجمو تته ازمتکتتک   کننتتدههماهنتتگ
 اقتدامات همتاهنی  خصتوصبه اجرای برنامه نظارت بر مسئول جشروه. این شود ده سازمان

 بود. خواهداقدامات این  و اجرای  لیه فساد دولت ارمنستان
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 افیتــیی و شفگوپاسخ یاــارتق

 

 یــدمات دولتــالق در خــاخ

 و دییر مقررات مربوط به کارمندان دولت خدمات ککوری انونق -5

کارکنتان دولتت اختصتاص دارد. تعتدد ایتن  هتایفعالیت به در حال حاضر برخ  قوانین

 هرکتدا طیف متنو   از خدمات است که  شام  خدمات دولت  این دلی  است که قوانین به

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

 ختدمات ختاصو همونتین  قضتای ج ختدمات خدمات دولتت  شتام  ختدمات ککتوریکه 

بختش  جامتور اضتطراری شمرکتاتج جاتج مالیامور داخل ج ج امنیت مل دفا  هموون اجرای 

 در قانون است. تجویزشده هایبخش و دییر دیولماتیک

 انتوا  دییتر کتهدرحال آمده است  قانون خدمات ککوری در استخدا مربوط به  قوانین

در  ختدمت قتانونج دادشاه قانونج دادستان  دفتر شام  قانون خاص قوانیندر  خدمات دولت 

 جامنیتت ملت بختش  در ختدمت قانون ج خدمات شمرک قانونج خدمات مالیات  قانونج پلیگ

 قضتای جمربوط بته اجترای قتوانین  قانون دیولماتیکج خدمات قانونج کنسول  خدمات قانون

ختدمات  قتانون شتورای ملت  وت در مجلگ خدم قانون  جحقوقخدمات  قضای ن أش قانون

دو ستال  در هتاآن بیکتترو  اخیر در پنج سال ذکر شده قوانین بسیاری از .اندشدهتنظیمنظام  

 .اندرسیدهبه تصوین  شذشته

 پیکرفت شغل  مربوط به و اقداماتمقامات دولت   انتصاب استخدا  و فرایند -3

. استتواحتد و مکتترک   هایرویته مستلز  ر ایت شغل  یارتقا یاخدمات دولت   به ورود

 و بته همتراه قتوانین یفردمنحصتربه هاییتهرو خدمات دولت    ازبرای هر نو  در حال حاضرج

وابستتته هستتتند.  آن شتتغ ماهیتتت  بتته هارویتته. ایتتن شتتوندم اصتتل  تعریتتف  قتتانون  مصتتوبات

واجتد  کته کنتدم کستان  انتختاب بتین  از را هادادستانقضات و  ججمهوررییگ جمثال نوانبه

 .دنباشرس  داد هیأت لیست ک درشده  ارایهی هاو توانمندیشرایط رسم  
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 امکتاندر مقابت   هتاآنحمایتت از  منظوربته  ختدمات هایشروه سایر برای لوایح قانون 

 شتفافیتتضمین  قوانینهدف از این است. آماده شده  ت حمایو  خودسرانه اقدامات هرشونه

 هتایضتمانت کارکنان دولتتج ثابت برای شرح وظایف شغل  تنظیمج ارزیاب   ملکردج امور

پرداختت دیتون و غیتره  بترای تضمین شتده هایروش اجتما  جهای بیمهج پاداشج اجتما  

وری محت ی نصرلذا و  قرارشرفتهدر اولویت  مبارزه با فساد شوندبا ث م ج این قوانین است.

 .باشندم برنامه مبارزه با فساد در 

  نظا  استخدامبر  حاکمقانون اصل  ج 3335 دسامبر 31 استخدا  ککوریج مصوب قانون

 بختش ختال  در هتایظرفیتج این قتانون 52 ماده موجنبه است. ارمنستانادارات دولت   در

 تنظتیمو هماهنی   منظوربهشوند. آزمون رقابت ج پر  با برشزاری بایستم  استخدا  ککوری

 کتهشتده استت  تأستیگ استتخدا  ککتوری استخدا  ککوریج انجمن مربوط به هایفعالیت

 است. مدیره هیأت پنج  ضو و رییگناین و رییگ ازجملهشام  هفت  ضو 

و  فراختوان دادهانجمن استخدا  ککوری ج مکاغ  اصل  و  ال  به منظور تکمی  ظرفیت

بایستت در مطبو تات یتا در دییتر  مت جمربوطه برای پر کردن ظرفیت ختال  مدیریت  بخش

اطال یته  جیک ماه قبت  از آزمتوننهایتاً تا نسخه  9333حداق   شانشمارشروه  با های رسانه

خال  برای مکاغ  اصل  و  هایظرفیت. کارهای مقدمات  برای برشزاری آزمون منتکر نماید

در  ربتطذی مراجتعمدیریت استخدا  ککوری و برای مناصن پایین توسط  ال  توسط دفتر 

انجمن استخدا  ککتوری  هایرویه. آزمون باید منطبق با شودم آن مجمو ه مدیریت  انجا  

انتختاب  ایرایانته هتایآزمونو استتاندارد ت ستؤا  دو منبع شتام ت آزمون از سؤا باشد. 

ات باید حتداکثر یتک متاه قبت  از آزمتون در مطبو ت ایرایانهت آزمون سؤا منابع . شودم 

در به منظور تضمین محرمانه ماندن آزمتون است.  ای ندشزینهج منتکر شده باشد. این آزمون

  حتق شترکت کنندشانشرکتشود.  م استفادهیک سیستم رمزشذاری از  فرایند برشزاریج

 .داده باشنددرست  سؤا ت را به ٪33که پاسخ حداق   در مرحله دو  را خواهند داشت

وظتایف و  درخصتوص کنندشانشترکت ملت   هتایمندیتوانمصاحبه با هدف بررس  

بته  کمیستیونتوستط یک رأی مخف  رقابتج  . در پایانشودم آن شغ  انجا   هایمسئولیت
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. شتزارش نهتای  شتودم . نتتایج رقابتت در همتان روز ا تال  شتودداده م  کنندههر شرکت

انتصتتابات ا تتال  بختتش توستتط کمیستتیون آمتتاده و بتته مستتئول مربوطتته در  شتتدشانفتهپذیر

بترای  شتدشانپذیرفتهیکت  از کتاری باید ظرف سه روز  ج. پگ از دریافت شزارششرددم 

ج هاوزارتخانته  ی دفتاتر متدیریترؤستاختال  های پستت درمتوردد. شتوپست مربوطه تعیین 

شهرداری ایروانج کمیسیون باید شزارش مناسب  را بترای و  ارمنستان سازمان مدیریت دولت 

شهردار )شهرداری ایتروان(  مقا قا مسازمان مدیریت دولت  و  رییگ مربوطهج هایوزارتخانه

 .کنندرا معرف   ط  سه روزج مسئول رسم  انتصاب افراد قبول شده ؛ آنها نیز بایدارسال نماید

معرف  شده د افراانتصاب  درخصوصج حکمپگ از دریافت یک هفته  ظرفباید این مسئول 

 بییرد.تصمیم 

کارمنتدان ای کیفیت شغل  و تعریتف ستطح دانتش و مهتارت حرفتهنکان دادن  منظوربه

آزمتون و  ازطریتقیتا  اسنادی. دو نو  شواه  وجود دارد  شودم صادر  های شواه دولت 

استت.  پتذیرامکان  شتواه یارایته ازطریتقبه درجات با تر خدمات دولتت   ارتقا ؛مصاحبه

 استنادیشتواه  توانند م کارمندان  که با ترین نمرات را در زیرشروه مربوطه کسن کنند 

 شود. م شرح شغ  انجا  براساسمصاحبه  به شک که  ریافت کنندد

 کته ایتن ببینند دولت باید آموزشج کارمندان ایحرفه هایمهارتبهبود دانش و  منظوربه

 فهرستت. شتودم انجتا   ارمنستتان آکادم  متدیریت دولتت استانداردهای  براساسآموزش 

کارمنتدان  کمیتتهآموزشت  مربوطته بایتد توستط های و برنامه کنندهارایهآموزش   مؤسسات

در نا  ثبتنحوه ج هرسالقب  از یکم فوریه  کمیتهشود. این  یدتأیسا نه  طوربه خدمات مدن 

 د.کنم جمع  ا ال  های را برای سال آت  در مطبو ات و یا سایر رسانه هامؤسسهاین 

و دییر احکتا   3335اکتبر  35قانون خدمات دیولماتیک مورخ  طبقخدمات دیولماتیک 
مربتوط بته ختدمات  مستای ایتن قتانون در شتود.  مت نجتا ا صادره از سوی دولت ارمنستتان

بیتان شتده دیولماتیکج پیکرفت شغل ج ا طای درجه دیولماتیک و خاتمه خدمت دیولماتیک 
 هایرویتهده و شتدیولماتیتک تعریتف های حقوقج تعهدات و محتدودیت براین الوه. است

 هایضمانتخراج و همونین انضباط ج ا مسای و  ارتقاآموزش و ارزیاب   ملکردج مربوط به 
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 .شده است ارایهاجتما  ج پاداش و جبران خسارت 

. استتو ختارج   رقابتت داخلت نیز منوط به برنتده شتدن در مکاغ  دیولماتیک ا طای 

انجا   3333 فوریه 59در  توسط دولت ارمنستان 535حکم شماره  براساسهای این کار رویه

دو  درو یا دفتاتر کنستول   هاسفارتخانهوزارت امور خارجهج  درخدمت دیولماتیک شود. م 

داخلت  تکتخی   هتایآزمون ازطریتقپیکرفت شتغل  میزان است.  تمدیدقاب   متوال دوره 

 .شودم داده 

ختال  در  هایپستتداخل  و ختارج  بترای احتراز  هایآزمون 535حکم شماره  براساس

وزارت امتور خارجته قترار  زیرمجمو تهکته  جخدمات دیولماتیک باید توسط کمیسیون رقابتت

بترای  تواننتدم کته  ته کستان   شیتردم داردج برشزار شردد. این کمیسیون است که تصتمیم 

ندج کتته بتته زبتتان متتادری و دو زبتتان دییتتر مستتلط هستتت کننتتد )اتبتتا  ارمنستتتاننتتا  ثبتآزمتتون 

)افرادی کته  توانندنم آموزش  ال  و دارندشان الزامات شغل ( و یا  مؤسسات التحصیالنفارغ

ج کسان  که از داشتن هرشونته شوندم شناخته  ازکارافتادهمعلول یا   نوانبهنظر دادشاه  براساس

ومین  ا تال  شتدهج محکت هایبیماریج افراد مبتال به حداق  یک  از اندشدهپست دولت  محرو  

)والتدینج  هتاآنافتراد منستوب بته  زیر نظرج کار کردن یا پایان نیافته بخکیده نکدهکان که جرم

دخترج برادر و خواهر والدین همستر(  پسرج برادرج خواهرج پدر و مادر همسرج پسر/ همسرج دختر/

 .(هستند آنهاتحت سرپرست  یا قیمومیت  کهکسان و 

که رتبه دیولماتیک مناسب  دارند و کسان  که های  دیولمات تنهارویه فوق  طبقج براین الوه

در آزمون داخل  شرکت نمایند. آزمون  توانندم دیولماتیک قرار دارند  کارکناندر لیست انتظار 

بسته و با اکثریت  رأیبا  نتایج درخصوص شیریتصمیمشود.  م داخل  در قالن مصاحبه برشزار

 .شودم . نقض رقابت داخل   مل  غیرقانون  محسوب شودم انجا   آرا

کتته  شتتودم ختتال  مستکتتاری و هنیتتام  انجتتا   هایپستتترقابتتت ختتارج  فقتتط بتترای 

آزمتون به شیوه رقابت داخل  پر نکود. رقابت خارج  در دو مرحله  ازطریقخال   هایپست

 صتحیح پاسخت سؤا  درصد 03حداق  به که  کنندشان شرکت. شودبرشزار م  و مصاحبه

 شیریتصمیماکثریت  رأی براساسداده باشند واجد شرایط این رقابت هستند. کمیسیون باید 
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 یآرا درمتوردنماید. در هر دو رقابتج برنده کس  است که حداکثر آرا را بته دستت آورد. 

ده در آزمون به دست آوربیکتری نمره که  شودم   داده کنندشانشرکتج اولویت به مساوی

نتامعتبر یتا  ترقابتهرشونته  برختورد خواهتد شتد و قانونطبق نقض رقابت خارج  با . باشند

در رقابتت  ایبرنتدهافتتد کته هتیچ  م . حالت دو  زمان  اتفاقشردد موم  م جدید ا ال  

 اول یا دو  ا ال  نکود.

امتور دیولماتیک معمو ً توسط وزارت استخدا  در بخش که در با  ذکر شدج  طورهمان

مبنتای . شودم انجا   دوسالهمتوال   هایدورهو یا دفاتر کنسول  برای  هاسفارتخانهخارجه و 

. ایتن رویته بته است 3333فوریه  59مورخ  531طبق حکم  هادیولمات رخش ج این موضو 

و ککتورهای  در دولتت ارمنستتان مستخد  سیاست  در مکاغ  معادل هادیولماتمعنای تغییر 

طترح تخصتی   نتاوین دیولماتیتک  براستاس سیاست  پستت کهدرصتورت خارج  استت. 

. یابتدم داشته باشدج دو سال مدت خدمت دیولماتیک به یتک ستال کتاهش با ی  جذابیت 

اطال تتات  شتتود کتته ایتتن طتترح مبتنتت  بتترانجتتا  متت طتترح تخصتتی   براستتاس تترخش 

دیولماتیک ککتورهای ختارج   هایسازماندر  هادیولمات شده بندیطبقهو  شدهآوریجمع

تعیین شتده های . این فعالیت توسط واحد مربوطه در وزارت امور خارجه مطابق با رویهاست

 .شودم توسط وزیر امور خارجه اجرا 

تضتاد ج دیولماتیکهای تعهدات و محدودیت درخصوصخدمات دیولماتیک  قانون مفاد

 بتر ایتن استاس. دهتدرا نیز پوشتش مت  )تعهدات خدمات دیولماتیک و منافع شخص ( منافع

  دیولمات

  شغ  دییری داشته باشد. یهنرغیر از مکاغ   لم ج آموزش  و نباید 

  باشد.نتجاری  بنیاههایشاغ  در 
  ازجملتتهمنتتافع احتتزاب سیاستت ج جوامتتع متتدن  ) راستتتایاز اختیتتارات رستتم  ختتود در 

 کند.نسیاس  و مذهب  استفاده  هایفعالیتمذهب ( و یا برای انجا  دییر  هایسازمان

  کند.نناش  از خدمات رسم  خود وجه  دریافت های یا سخنران   اپ آثاربرای 

  دیولماتیک و دییر اموال دولت  و اطال تات  شغ مادیج مال  و اطال ات   ارتباطاتاز
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 کند.نرسم  برای منافع مال  خود استفاده 

  کنتدهدیتهج پتول یتا ختدمات دریافتت ن از دییران جقبال انجا  وظایف رسم  خوددر 

حکتم  موجنبتهمربوط به دریافت هدیته  مسای آنوه در قانون ذکر شده است.  جزبه

 تأییتدج هدیه باید به براین الوهشده است.  مکخ  5339فوریه  51مورخ  20شماره 

مستئولیت  درخصتوص بازرست مکتمول ت برسد در غیر ایتن صتورت امدیریت امان

 .استقانون  

با بستیان نسب  یا سبب  نزدیتک )والتدینج همسترج دختتر/ پسترج  کار مستقیمدیولمات از 

بتترادرج ختتواهرج والتتدین همستتر و پستترج دختتترج بتترادر یتتا ختتواهر وی( کتته در آن تابعیتتت یتتا 

 است. نع شدهم وجود داردسرپرست  رسم  

یک شرکت باشدج بایتد ظترف یتک متاه از  بیکتریا  ٪ 53سهامدار  جتدیولما کهدرصورت 

 ت با حق دریافت سود منتق  کند.ایت خود سهم خود را به مدیریت امانمأمورزمان شرو  

و قتانون ختدمت در  3335آوری   51مورخ قانون پلیگ  براساس ارمنستان در پلیگ اشتغال

متقاضت  قتانون ختدمت در پلتیگ  55ماده  موجنبهشود.  م نجا ا 3333ژو یه  9پلیگ مورخ 

و کستان   باشتد ستال 93سن وی کمتر از  جاستخدا  در پلیگ باید شهروند دولت ارمنستان بوده

شهروندان زن و کسان  که دوره ستربازی اجبتاری را طت   جزبهج اندکردهکه در ارتش خدمت 

و کسان  که به زبان ارمن  مسلط هستند و قتادر بته انجتا  وظتایف پلتیگ بتا توجته بته اند کرده

از  نظرصترف بتدن تربیتج شخص  و اخالق ج آموزشج بهداشت خوب و ایحرفه هایویژش 

 ملیتج نژادج جنگج خاستیاه اجتما  ج دارای  و دییر شرایط باشند.

 باشند  متقاض  شغ  پلیگ توانندنم شهروندان زیر 

 د.ده باشکرجز   معرف   ازکارافتادهیا  معلولآنها را  جدادشاه 

 د.ده باشکرشونه پست اداری یا غیر آن محرو  از داشتن هرآنها را  جدادشاه 

 .به خاطر جرم  محکو  شده باشند 

  منقض  نکده باشد. هاآنمحکو  شده باشند اما زمان محکومیت  غیر  مد به جر 

  باشند. تحت پییرد قانون 
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  ستالی  موفتق بته اتمتا  ختدمت ستربازی  93همونین آن دسته از شتهروندان  کته تتا

شهروندان زن و کسان  که دارای غیبت سربازی باشتند و کستان   استثنایبهج اندنکده

بته ختاطر  کنند و قادر بته انجتا  وظتایف افستری پلتیگ م که به زبان ارمن  صحبت

 آمتادش  جستتمان و  ستتالمتج شخصت  و اخالقتت ج آمتوزشج ایحرفتته هتایویژش 

 از ملیتج نژادج جنگج خاستیاه اجتما  ج دارای  و شرایط دییر نیستند. نظرصرف

پلتیگ  هتایفعالیتپلیگ است که نهاد دولت  مستئول همتاهنی   رییگبا  مدیریت پلیگ

 ن و  تزلنصت وزیرنخستت ه پیکنهادو ب جمهوررییگپلیگ توسط  رییگشود.  م محسوب

ن و پلتیگ نصت رییگو به پیکنهاد  جمهوررییگاز سوی نیز پلیگ  ییگر مقا قا مشردد.  م

از ستوی  نیز طور رسم  معاون رییگ پلیگ استبه که شردد. فرمانده سربازان پلیگ م  زل

پلتیگ  ریتیگشردد. افسران اصل  و ارشتد پلتیگ از ستوی  م منصوب و  زل جمهوررییگ

 کته شتودم انجا   هابخش رییگ.  رخش افسران ارشد پلیگ توسط شوندم نصن و  زل 

 ریتیگ. افسران رده پایین پلتیگ توستط دارای اختیار از سوی رییگ پلیگ هستند این افسران

پلتیگ  ریتیگلیگ توسط . کارمندان دفتری پدنشوم خدمات پرسنل  پلیگ منصوب و  زل 

 .شوندم یا مدیر مربوطه مطابق با قانون استخدا  ککوری و مصوبات قانون  منصوب یا  زل 

 جاییتاهیتا  جاییاه ارشدج افسران پلیس  که قبالً قانون خدمت در پلیگ 52ماده  موجنبه

تواننتد  مت رنتدافسر شروه اصل  را در سه سال شذشتته داشتته و حتداق  درجته سترهنی  دا

یا در سه سال شذشتته رتبته  ارشدوند. افسران پلیس  که رتبه پلیگ منصوب ش رییگ  نوانبه

معتاون   نوانبته تواننتدم دارنتدج  دوسترهنگو حداق  درجته اند افسر شروه اصل  را داشته

 پلیگ منصوب شوند. رییگ

افسران  که قب  از انتصابج در شروه افسری اصل  به مدت یک سال دارای جاییاه بتوده 

تواننتد  مت ج پتگ از دریافتت شتواه اندداشتتهیا در شروه ارشد به مدت سته ستالج جاییتاه 

یتک افستر   نوانبته توانتدم نیتز  ارشتدافسر شروه اصل  منصوب شوند. یک افسر   نوانبه

 شروه اصل  منصوب شود.

. شتودم انجتا   ستالهیکشواه  پگ از تجربه  ازطریقافسران رده پایین و ارشد  یرتقاا
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 شود. م انتصاب به مناصن رده پایین پگ از ا ال  نتایج دوره کارآموزی انجا 

ج متأمور افترادو اند شتده التحصتی فارغمکتابه  مؤسستاتیا  افسران  که از آکادم  پلیگ

شتوند.  مت تلقت مکتابه  هایپستپلیگ و یا  و واجد شرایط بازرس نیازی به شواه  نداشته 

افسری ارشد نیاز به آموزش ستطوح بتا تر دارد. افستران رده پتایین توستط  انتصاب به سمت

 .شرددم پلیگ نصن و  زل  رییگاز سوی  مقا  تعیین شده

در مرکتز  ماههستهدوره متوسطه یتا متدرا دوره مدرا آموزش  دارایشهروندان  که 

موفقیتت در بتا منصتوب شتوند.  ترپتایینشتروه  هایسمتبه  توانندم هستند  آموزش پلیگ

 شتانفعل مطتابق بتا جاییتاه  ایدرجتهدرجته شروهبتان  یتا  توانندم  هاآندوره کارآموزی 

 .دنشومنصوب  فعل رتبه  متناسن باافسر یا پست   نوانبهو  دریافت کنند

و بته  بتودهشهروندان  که واجد حداق  شرایط افسری اما دارای غیبت ختدمت ستربازی 

 کارکنتانجاییتاه افستر رده پتایین را کستن کننتد.  تواننتدم  هستتند رتبته فاقتدهمین دلی  

اضتطراری کته  دارای ختدمات هایمجمو تهج دفتتر دادستتان  و نیروهای مسلحج امنیت ملت 

ختال  ختدمات پلیست  را کستن  هتایظرفیتتوانند  م باشند موردنظرحداق  شرایط  واجد

متقاضت   واردانتتازهبترای  ؛ ایتن زمتانروز پر شود 13باید در مدت خال   هایپستنمایند. 

 .ماه است 1و بازرس  شغ  پلیگ

برای افستران پلتیگ وجتود  هامحدودیتبرخ   قانون خدمت در پلیگ 93ماده  موجنبه

 ج افسر پلیگ حق انجا  امور زیر را ندارد مثال نوانبهدارد. 

 ؛یهنرر از مکاغ   لم ج آموزش  و دریافت هرشونه حقوق غی 

   ؛تجاری وکارکسنانجا 

   و یا تحت تابعیت یا سرپرستت   که در آن استخدا  شده  نهادیغیر از  سازمان نمایندش

 ؛آن قرار دارد

  که برای وظایف رسم  ختود  های سخنران برای انتکار آثار خود یا  الوکالهحقدریافت

 ؛انجا  داده است

 فع متال  بتا استتفاده از از اموال دولتت  و اطال تات رستم  بترای کستن منتا سوءاستفاده



  56گزارش خودارزیابی 

 ؛ج مال  و اطال ات جنس مجاری 

 متوارد  جزبتهوظتایف رستم  ختود  دربرابریا خدمات از افراد دییر  دریافت هدیهج پول

 ؛قراردادی افسران پلیگ استخدا در قانونج  طف به  تجویزشده

  متذهب  و  هایستازمان ازجملتهسیاست   -مدن  هایسازمان ضویت در احزاب سیاس ج

 ؛و مکابه آن سربازانکهنه  لم ج فرهنی ج ورزش ج هایسازمان جزبههنریج 

 و تظاهرات هاراهویمای ج جلسات ضد امنیت ج خرابکارانهیا ورود به اقدامات  ده سازمان. 

از سها  شرکت  باشتدج وی بایتد طبتق قتانون  بیکتریا  ٪53دارای  در مواردی که افسر پلیگ

 ظرف یک سال پگ از انتصابج آن را به مدیریت امانت  با حق کسن سود واشذار نماید.

والدینج همسترج پستر/دخترج  ازجملهاز خدمت با بستیان نزدیک و یا سبب   افسران پلیگ

تحت  کهدرصورت و برادر همسر خواهرج برادر و همونین والدین همسرج دختر/پسرج خواهر 

هتا تواننتد در ستایر ستازماننم سرپرست  یا قیمومیت وی باشند ممنو  هستند. افسران پلیگ 

کارمند ستازمان  شتوند کته در طتول یتک ستال شذشتته  توانندنم همونین  جاستخدا  شوند

 .اندهداشتنظارت بر آنها  خدمتکان

 درخصتوصافستر پلتیگ بایتد شزارشت   جقتانون ختدمات پلتیگ 33ماده  5بند  موجنبه
قتانون و نیتز  این 21ماده  5بخش  0و  1مفاد بندهای  نقض درصورتکند.  ارایهدرآمد خود 

 شود.م ج از خدمات برکنار کودن ا ال  دقیق وی درآمد   کهدرصورت

همان قانونج  د  انجا   وظایف یا  ملکرد نادرست و استفاده غیرمجاز  23ماده  موجنبه

زیتر  مجتازاتمتحمت   ویشام   ناصر کیفتری نباشتدج  کهدرصورت از قدرت توسط افسر 

  خواهد شدطبق قانون 

 اخطار 

  اخطار کتب 

  حقوق به مدت سه ماه درصدی 51تا  53کاهش 

  بازداشت انضباط 

  جاییاه ایدرجهیککاهش 
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  رتبه ایدرجهیککاهش 

 اخراج از خدمت 

نتتایج آزمتون متدن   ازطریتقج رتبتهپایینافسران  جزبهج افسران پلیگ درموردموارد فوق 

 شود. م ا مال

 کهدرصتورت د. کنت مت تعیینرا داخل   هایآزمونو برشزاری  انتصاب هاییهروقانونج 

در آزمتون  خلت د ی  کاف  وجود داشته باشد که قرار داشتن افسر در مح  ختدمت با تث 

د جبران خستارت کنتد. بایو وی  آیددرم به حالت تعلیق  اختیارات افسران پلیگ شده است

محول شده  امور جمودهن و اقدامات قانون  تبعیت نج قوانیباید از مفاد قانون اساس  افسر پلیگ

 را انجا  دهد و تما  تعهدات واشذار شده توسط قوانین را اجرا نماید. مافوق افرادتوسط 
آوریت  ستال  55قانون خدمات امنیت ملت  متورخ  موجنبه امنیت مل بخش در اشتغال 

 براستاسامنیتت ملت  بخش در  ارتقا. استخدا  و شودم و دییر اقدامات قانون  انجا   3339
 دکته شتهرونمتصدی این شتغ  شتوند  توانندم کسان   جکه طبق آن شودم این قانون انجا  
مهاجران( و کستان  کته در  استثنایبهباشد ) کمتریا سال  93 آنها بوده و سن دولت ارمنستان

دانکیاه با آموزش نظام  اولیته  التحصیالنفارغشهروندان زنج  جزبه)اند ارتش خدمت کرده
در انجتا   تتأخیردر نیروهتای ذخیتره از نتا  ثبتوضتعیت ختانوادش  و  دلی بتهو کسان  که 

(ج کسان  کته بته زبتان ارمنت  مستلط هستتند و قتادر بته انجتا  اندشدهخدمت سربازی منتفع 
 جن آمتادش  جستماو ستالمت ج آموزش ج شخص  و اخالق جایحرفهکیفیت  نظر ازوظایف 

 بدون در نظر شرفتن ملیتج نژادج جنگج خاستیاه اجتما  ج دارای  و دییر شرایط هستند.

 53در متاده  هتاآنکته شترایط انتصتاب در  دشوم تقسیم  های ردهبه  سیستم امنیت مل 

از د که قبت  باش  امنیت نیروی تواندم   درصورتدولت   مدیر یک. است شدهمکخ  قانون 

پستت در  حتداق  سته ستال تجربته کتاریج پست با ی امنیت مل  و یا به این سمت انتصاب

 سرهنگ باشد.حداق  داشته باشد و درجه وی  رشدشروه ا

ج کته قبت  از انتصتاب را کسن نمایند امنیت مل  رشدمناصن شروه اتوانند کارکنان  م 

و یتا کستان  کته انتد بودهمکغول بته کتار امنیت مل   رشدشروه ا هایپستدر یک  دییر از 

 ازطریقشروه ارشد و میان   کارکنان یارتقا. سال تجربه در جاییاه ارشدی دارندحداق  سه 



  55گزارش خودارزیابی 

 هایپستت. انتصتاب بته شتودم در آن پست انجتا   سالهیکشواه  و پگ از تجربه حداق  

بته درجته  یارتقا درصورتامنیت مل   کارمندیک  .شودم شروه پایین بدون شواه  انجا  

انضتباط  در سیستتم امنیتت ملت   هتایکنتترل. شتودمنتق  م با تر با موافقت خودش  پست

 .شودم مطابق با مقررات نیروهای مسلح برشزار 

برخت  و  3333ژو یه  9قانون خدمات شمرک  مورخ  براساس شمراداره استخدا  در ا

با ج اصل ج پیکترو و  هایرتبه. مناصن خدمات شمرک  به شودم دییر انجا  جز    قوانین

انجتا   کارمنتد شمتراو توانتای   هتامهارتبا توجه به  بندیطبقهشردد. این  م یمسپایین تق

ج شیریتصتمیمج هامستئولیتکه الزامات آن شام  این موارد است  متدیریت شتغل ج  شودم 

 .و دانش ألهمسارتباطات و نمایندش ج ح  

 آن موجنبتهکته  شتودم تعریتف فتوق قانون  براساس ان شمرامأمورشرایط انتصاب 

آمتوزش متوستطه یتا متدرا دارای  بتودهج ستتانارمندولتت  شتهروندبایتد شمترا  کارمند

روان صحبت کنتد و تمتا  استتانداردهای شتغل  را  صورتبهدانکیاه  باشدج به زبان ارمن  

  افترادی کته دادشتاه شتودنم افتراد داده  دسته از داشته باشد. شغ  کارمندی شمرا به این

ج از حق قانون  برای داشتن مکاغ  خاص تلق  کرده استجز    ازکارافتادهمعلول یا  آنها را

و کسان  کته بته  شوندم ر  شناخته قانون مج ازنظرج محکو  به جرم  شده و اندشدهمحرو  

اصل ج برجسته و پتایین در ختدمات های خاص  مبتال هستند. ظرفیت خال  پستهای بیماری

 .شودم تکمی   نتایج آزمون رقابت  براساسشمرک  

  شودم انجا   بر این اساس شمرا مقاماتقانون خدمات شمرک ج انتصاب  52ماده  موجنبه

 شتتود( از ستتوی  متت نهتتاد  تتال  نامیتتده پتتگازاین)کتته  کمیتتته دولتتت  شمتترا ریتتیگ

 شردد. م  زلبه این سمت منصوب یا  وزیرنخستو پگ از معرف   جمهوررییگ

  نهتاد  تال  بته ایتن  ریتیگو پتگ از معرفت   وزیرنخستمعاون نهاد  ال  که از سوی

 شردد. م  زلسمت منصوب یا 

 کته از ستوی نهتاد  تال  بته ایتن ستمت  خانه شمرا رییگبخش نهاد  ال  و  رییگ

 .شودم منصوب یا از کار برکنار 
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شرح  بهج نهاد  ال  برجسته و اصل  شمرا هایپستوجود ظرفیت خال  در  درصورت

 براستاسبتا تر  شروه هایپسترا از  کارکنانروز  51 مدت ظرف تواندم  در قانون مندرج

 توجه قابت و کستان  کته تجربته  انتدکردهکه رتبه با تری در نتایج کسن  افرادیاولویت 

انتصتاب فتوق در  تار وب زمتان  مکتخ  شتده انجتا   کهدرصورت دارندج انتخاب کند. 

 مکتخ  هتایروشرا مطابق بتا  ایبستهج رقابت آن سازمان «تأییدکمیسیون رقابت و »نکودج 

 قانون خدمات شمرک  برشزار خواهد کرد. درشده 

آزاد فقتط بترای   رقتابت جپایینج نهتاد  تال  هایپستوجود ظرفیت خال  در  درصورت

آموزش  ال  و مسلط به زبان ارمنت  و نیتز  مؤسساتشهروندان دارای مدارا دانکیاه  یا 

امات استاندارد شتغل  ا تال  برشزار خواهد کرد. هر دو دسته باید واجد الز ان شمرامأمور

 شده توسط نهاد  ال  باشند.

  کته پتنج ستال تجربته در کارکنتانو  شمترا کارکنتانشرکت در رقابت بستتهج بترای 

ا تبتاریج بختش متال  ادارات  -مال  هایسازمانشمرک ج مال ج بانک  و مالیات ج  هایزمینه

 هادانکتیاه لمت  و بختش آمتوزش متدارس متوستطه و های دولت  )دولت محل (ج پژوهش

 دارندج آزاد است.

 درخصتوصظترف سته روز  بایستتمت  تأییتدج کمیسیون رقابت و رقابت پایان محضبه

نتایج به نهاد  ال  شزارش دهد. پگ از دریافت این شزارشج نهاد  ال  باید ظرف سه روز از 

 دادناولویتت قترار در بتا  جمنصوب نمایتد یک  را انتخاب و در آن شغ  شدشانپذیرفتهمیان 

و همونین کستان  کته اند ج رتبه با تری کسن کردهآزمونکارکنان شمرک  که در آخرین 

 ی دارند.بیکترای تجربه حرفه

ستن  بترای رستیدن بته زمتان  ز  راکه بایتد  کسان ج آزمون براساسافراد استخدا  شده 

 جشتوندم سمت منصتوب  آن رقابت آزاد به ازطریقی که افرادو  سوری کنندمجاز آن شغ  

مقامتات دولتت   ازجملته ان شمترامتأموررا طت  نماینتد.  ماههششباید یک دوره مکروط 

در  هااظهارنامته. ایتن باشتندم اظهارنامته مالیتات  و امتوال ختود  یارایههستند که موظف به 

 .شودم پرونده شخص  کارکنان شمرا ثبت 



  51گزارش خودارزیابی 

 مصتوباتو  3333ژو یته  9قانون خدمات مالیات  متورخ  براساس خدمات مالیات  یارایه

ج ختدمات فتوق قتانون 1متاده  براستاس. شتودم مرتبط انجتا   سایر قوانینو  دولت ارمنستان

تضتمین  بته منظتورن  و قانو طبق موازینمالیات   کارمندتوسط   است که هایفعالیتمالیات  

ختدمات  هتایفعالیت. اصول اساس  حاکم بتر شودم  انجا مالیات   نهاد یهااولویتاجرای 

ج پایتداری ختدمات و آزادی حقوق بکترترویج و قوانین مربوطهج  مالیات  شام  قانون اساس 

برای کارکنان اداره مالیاتج برابری حقوق  کارکنتان مالیات ج قوانین و مقررات واحد مالیات  

و دسترس  بترای ختدمات  متوم ج تخصصت  بتودن کتار مالیتات ج امنیتت  مالیات ج شفافیت

ثابتت  هتایپرداخت مالیاتج  وارض و دییر  ناپذیریاجتناباجتما   و حقوق ج مسئولیتج 

 ان مالیات  است.مأمورمالیات و نظا   رخش ان مالیات ج اجرای تدریج  قانون مأمورتوسط 

( و شودم  نامیده نهاد  ال  پگازاینمالیات  شام  نهاد  ال  اداره مالیات )نظا  مدیریت 

. مکاغ  مالیات  به سه شتروه اصتل ج پیکترو و کندم آن فعالیت  تحت نظر که است بازرس 

ج ارتباطتات و شیریتصتمیم  متدیریت شتغل ج شوندم  بندیطبقهپایین و در موضو ات زیر 

 .ها الشو همونین دانش و الزامات مهارت  در رفع  مسألهنمایندش ج رویکرد خالق به ح  

که مسلط به زبان ارمن   شودم  ا طاشغل  در ادارات مالیات  به شهروندان   هایموقعیت

 شتغل  در ختدمات مالیتات  هایتخصت بوده و دارای مدرا تحصتیالت تکمیلت  باشتند. 

از  اقتصتاد و  اند بارتتعیین شده است که  3333اکتبر  9مورخ  3511 شماره قانون براساس

ج اطال تات  هایسیستمج المل بینمکابهج روابط  هایرشتهمکابهج حقوقج مدیریت و  هایرشته

 ریاضیات و مهندس .

کارکنان مالیتات  تتابع  و وجود دارد های محدودیتطبق قانون  هاپستبرای انتصاب در این 

 یتجاری شوندج پست دولتت  دییتر امورنباید وارد  هاآنبه  نوان مثال  ؛هستند هامحدودیتاین 

نمایندش  فرد سوم  را در برخورد بتا اربتاب رجتو  ج نداشته باشند ریهنمکاغ  آموزش  و  جز

 مجتاریاستتفاده از  ازطریق شخص ج از اموال دولت  و اطال ات رسم  برای منافع نباشند نداشته

ستایر هدیتهج پتول و در ازای انجتا  وظتایف ج نکنندسوءاستفاده  و جنس  رسم  مال ج اطال ات 

 واحتد ستازمان سه سال بعد از بازنکستی  توسط  تاج دریافت نکننداز اشخاص دییر  را خدمات
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 .نکود استخدا در آنجا مکغول به کار بوده  اشیکارکه در یک سال آخر 

یک رقابت آزاد طراح  شده است.  جپایین هایدر پستخال   هایظرفیتبرای پر کردن 

در ایتن رقابتت شترکت  تواننتدم کارکنان مالیات  و همونین سایر شهروندان دارای شرایط 

شتود کته در آن  م یک رقابت بسته برشزار مهماصل  و  هایپستکنند. برای مکاغ  با  و 

 کتاف ای حرفته یتجربتهاز شام  کارمندان مالیات  و شهروندان  هستند که  کنندشانشرکت

موظتف مال ج بانکداریج شمرک  و نهادهای متال  برخوردارنتد. نهتاد مالیتات   هایحوزهدر 

های نامه یا دییتر رستانهت را در روزسؤا و  منتکر نماید موم   است برای آزمون فراخوان

 .کندم منتکر  آزمونیک ماه قب  از شرو   جنسخه 9333شمارشان حداق  شروه  با 

 ٪03بتیش از بته متقاضت   کهدرصورت رقابت شام  دو مرحله است  آزمون و مصاحبه. 

 هایرویته. خواهتد شتددهتد شتانگ شترکت در مصتاحبه را صتحیح ت آزمون پاستخ سؤا 

. شتتوندم تعریتتف  3333دستتامبر  53متتورخ  3515شتتماره  قتتانون براستتاس آزمتتونطراحتت  

افرادی خواهند بود که بیش از نیم  از آرای ا ضای کمیسیون را به دست آورنتد. ج برندشان

 .شودم اداره مالیات انجا   رییگمربوطه توسط  هایپستانتصاب به 

آنج  براستاسکته  شتودم انجتا   قانون خدمات مالیتات  طبق مفادکارکنان مالیات   تأیید

 تأییتدتعهد ستا نه هستتند.  تأییدکارکنان شاغ  در خدمات مالیات  مکمول  سو یکحداق  

حتداق  یتک ستال بعتد از  ویژه تأیید ل و شودم انجا   ج یکبارهر سه سال کارکنانمعمول  

. شتودم  نجتا ابتا درخواستت موجته متدیر  ویتژه تأییتد. شتودم  تادی انجتا   تأییدصدور 

 .شودم داده  به کارکنان اطال یه پیکرفت ماهیانه جیهتأیید درخصوص

  خواهد شدبه نتایج زیر منجر  تأیید

 ؛ا طای یک رتبه طبقه با تر یا ویژه 

   ؛شغل  ر ایت الزاماتا ال 

  ؛نتایج آموزش مثبت باشد کهدرصورت شغل  رضایت  ا ال 

  شغل . ر ایت الزامات د   ا ال 

 با توجه به نتایج نهای ج مدیر اداره تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد کرد.
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بیان  3333ژو یه  9در قانون خدمات نظام  مورخ  در ارتشخدمت مربوط به  هایفعالیت

در شترایط صتلح در  در ارتتشختاص ختدمت های رویته مربتوط بتهشده است. ایتن قتانون 

مربتوط  مسای اجرای  فوریت  و همونین  هایدستیاهج ج پلیگمل ج امنیت  دفا  هایدستیاه

بته  ختدمت در ارتتش ا طتای رتبته نظتام  استت. و یتتمأموربه نصتن و  تزلج جابجتای ج 

  شودم زیر سامانده   هایروش

 با فراخوان استخدا  شهروندان دارای سن قانون  )ستن   شفاه ج کتب (استخدا  ) ازطریق

 سال( 31تا  50

 و شروهبان یکم هاشروهبانسربازان نیروهای ذخیرهج   با قرارداد 

 افسران جزء  با قرارداد 

 فسرانا  استخدا  و یا قرارداد  ازطریق 

 م آموزش نظا مؤسساتسن استخدا  شاغ  در واجد شهروندان   مقررات استخدام  ازطریق 

ت اجباری و قراردادی است. خدمت قراردادی یتک ختدمت خدم شام خدمات نظام  

داوطلبانه توسط کارکنان سربازج افسران جزءج افسران و زنان در نیروهای نظام  و یا نیروهای 

فهرستت  .شتودم  ا طتای ستتادی و غیتر ستتادمکتاغ  نظتام  توستط مناصتن  دییر است.

افستران  درمورد جزبهج شودم  تأییدمقا  مربوطه  رییگی توسط ستادو غیر  ستادیکارکنان 

ی به نظامیان  کته تجربته حتداق  سته ستاد. مناصن با ی دکنم  تأیید جمهوررییگبا  که 

از  ترپتایینسال فرمانده  ارشد یا بتا ترین پستت افستری در نیروهتای مستلح دارنتد و رتبته 

 شود. م سرهنگ ندارند اهدا

نده  ارشد به کارکنان  که فرمانده  میان  یتا مناصتن افستری ارشتد را بته مناصن فرما

 بتهشتود. منصتن فرمانتده  میتان   مت مدت سه سال داشته و تحصیالت با تری دارند اهدا

شتود. پستت فرمانتده  پتایین بته  مت سطح تحصیالت بتا تر اهتداو  ترپایینافسران با درجه 

 جانتدکردهآموزش  نظام  را تما  های کسان  که دورهکارکنان  با سطح تحصیالت با تر و 

 شود. م ا طا

کارمندان ارتش و اطمینان از انتخاب دقیق افسترانج نظتا  ای با هدف بهبود استعداد حرفه
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 مت  بته هاآنای حرفه هایمهارتتا ارزیاب  جامع و  ین  از  شودم صالحیت انجا   کنترل

را حت  نمایتد. صتالحیت ای حرفته یارتقتاشتغل  و ر ایت الزامتات  ط بهمربو مسای و  آید

حتداق  و  شتودنم دیرتر از شش ماه مانده به پایان قرارداد انجا   شاههیچقراردادی  نیروهای

  از آکتادم  التحصتیلفارغ. همونتین پتگ از شتودم در هر پنج سال خدمت انجتا   باریک

 .شودم  ارایهنظام  و مراکز تحصیالت تکمیل  نیز 

قانون خدمات  موم  در دفتر متدیریت مجلتگ  براساسدر مجلگ شورای مل   تخدم

. مکاغ  موجود در اداره مجلگ شورای مل  شودم انجا   3333مصوب  هار  دسامبر  مل 

 شده است  بندیطبقهبه شرح زیر 

 ا ب کاغ م 

 اصل   کاغ م 

 ویژه کاغ م 

 پایین  کاغ م 

ختال   هایپستت. بترای همته شتودم پر  آزمون ازطریقخال  در دفاتر اداری های پست

 پایین یک رقابت بسته برای کارمندان  که تما  شرایط را داشته باشند برشزار هایپست جزبه

د و یتا ننباشت موردنیازاداره دولت  واجد شرایط  انکارمنداز  یک هیچ کهدرصورت شود.  م

. در این حالتج هتر خواهد شدانتخاب نکده باشدج رقابت آزاد برشزار  ایبرندههیچ  کهزمان 

 در آزمون شرکت کند. تواندم شهروندی که واجد شرایط باشد 

حداق   نشاشماربا ای ی دفاتر باید در روزنامهرؤساخال   هایپستبرای  آزموناطال یه 

 منتکر شود. آزمونشروه  یک ماه قب  از های نسخه یا دییر رسانه 9333

 

 وزش مدیریت دولتیــآم هایرفیتــظ

تخصص  و مؤسسات آمتوزش  تال   آموزشهای آموزش کارمندان دولت توسط شرکت

 3333آوریت   0متورخ  دولتت ارمنستتان 990بخکتنامه شتماره  براستاساخیتراً . شتودم انجا  
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 کتته مستتئول تهیتته انتفتتا  یتتک ستتازمان دولتتت  غیر) آکتتادم  متتدیریت دولتتت  در هتتاآموزش

متتدیران ستتطح بتتا  و مستتئو ن  ستتازیآمادهدولتتت  و  استتتخدا آموزشتت  بتترای های برنامتته

توستط ایتن آکتادم  شتام   اجراشدههای . برنامهشودم ج سامانده  (خودشردان  محل  است

. روابط ایتن بختش شودم آموزش  ال  دولت  و خصوص  نیز  مؤسسات لم   هیأتا ضای 

 دستورالعم  شماره مبتن  برآموزش کارمندان دولت  هایشروقانون  براساس ادارات دولت با 

 .ودشم تنظیم  3333ژو ن  33انجمن استخدا  ککوری دولت ارمنستان مورخ  35

شتود. در ایتن راستتاج  مت انجتا نتتایج شتواه   براستاسآموزش کارمنتدان دیولماتیتک 

 رایبت مجبتور باشتد تدیولمتا کهدرصتورت دیولمات باید حداق  هر پنج سال آموزش ببیند. 

 وزارت امور خارجته تعهتد دهتده بیش از شش ماه از خدمت دور باشد باید ب جدیدن آموزش

های ج در غیر این صورت موظف به جبتران هزینتهکار کند سازمانآن حداق  سه سال در  که

و دریافتتت رتبتته  ارتقتتابتته وی در  توانتتدم دیولمتتات  شتتدهتأییداستتت. آمتتوزش   آموزشتت

آموزش  دیولماتیک در ککتور های دوره یک از هیچ کهدرصورت دیولماتیک کمک کند. 

دیولماتیک خارج   مؤسساتدر آموزش  های برای شذراندن دوره افرادوجود نداشته باشدج 

 .شوندم به خارج از ککور فرستاده  الملل بینهای نامهموافقتتحت 

 هایرویته. بیننتدم در آکادم  پلتیگ دولتت ارمنستتان آمتوزش  ارمنستان پلیگ کارمندان

دربتاره قتوانین آموزشت  در مراکتز  5502دستورالعم  شماره  براساس کارکنانآموزش  برای 

و  شتدهداده. کسان  که در آکادم  آموزش شودم تعیین  3339اوت  30آموزش پلیگ مورخ 

 هایپستتپلیگ و یتا  به بازرس  توانندم شواه  دریافت کرده و  اندشدهیت فرستاده مأموربه 

و  افستران پلتیگ معمتو ً در آکتادم  پلتیگج مرکتز آمتوزش منصوب شوند. آمتوزش ترازهم

ای . ایتن آمتوزش بتا هتدف بهبتود کیفیتت حرفتهشتودم تخصص  خارج  برشزار  مؤسسات

 هتایمهارتافسران پلیگج مطالعه دستاوردهای  لم  و فن ج استفاده از بهترین اقداماتج کسن 

در کتتارج اطمینتتان از آمتادش  نظتتام  و اجتترای وظتتایف  ملیتتات  و  هتتاآن استتتفاده از ملت  و 

 .شودم  ارایهضروری  هایظرفیتو  هاکیفیتهمونین کسن و ایجاد 

 حین خدمت هایآموزش باریکاصل  و ارشد باید هر پنج سال  هایشروه افسران پلیگ
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 ارایتهنیتز  پلیگ زیر نظر دولت ارمنستان کارتازهآموزش  برای افسران با  و های ببینند. دوره

 بته. شترددم  ده ستازماندرست   هایبرنامتهطترح  براستاسآموزشت  هتای دوره .شتودم 

کته را کتارآموزان   توانتدمت  کنندهمرجع انتصاب. شودم  ا طا شواهینامهبرترج  کارآموزان

 هتاینمره. نمره قبول  )قبل  مامور نمایددر پست  به ادامه ماموریتنمره قبول  کسن نکنندج 

ج بتراین الوهشیترد. متدنظر قترار مت  ارتقتا دردر دوره آموزشت   کسن شده ال  و خوب( 

بهبتود  ه منظتوربشود.  م منظم برای افسران پلیگ برشزار طوربهکارآموزی یا دوره مکروط 

 و پلیگ کارهافسران ارشد و تازرای روزه ب 93یک دوره آموزش ج های  مل دانش و مهارت

دانکیاه یا مدارس  تال  تغییتر    ازالتحصیلفارغ دلی بهافسران  که وضعیت خدمت خود را 

دستورالعم   براساسآموزش  افسران پلیگ  مسای . شرددم  ارایهپگ از انتصاب(ج ) اندداده

اختصاص پست  برای هماهکارآموزی و آموزش سه یارایه هایرویهدرخصوص  553شماره 

آمتوزش افستران پلتیگ  هایرویته درخصتوص 512به افسران پلیگ و دستتورالعم  شتماره 

 .شودم  انجا  3339ژانویه  39کیفیت( مورخ  یارتقا)

دولتت  وابسته به آموزش  امنیت مل -در مرکز فن  کارکنان امنیت مل ای آموزش حرفه

منعقتد  المللت بینهای نامتهموافقت هاآنتخصص  خارج  که با  مؤسساتدر  و نیز ارمنستان

 .شودم انجا   جبا فدراسیون روسیه خصوصبهشده استج 

 دولتت ارمنستتان 3330در دستتورالعم  شتماره  ان شمرامأمورآموزش  مربوط به مسای 

 تکتریح 3333دستامبر  59ان شمترا متورخ مأمورآموزش برای  یارایه هایرویهدرخصوص 

اصالحات شترح  درخصوصرا  هاآنان شمراج آموزش مأمورشده است. شواه  اتما  دوره 

. بتا هتدف بهبتود کنتدم شغ  و سایر تصمیمات اتخاذ شده توستط متدیران شمترا تعریتف 

ان شمراج یک مرکز آموزش زیر نظر بخش روابتط مأمورهای و ظرفیتای حرفه هایمهارت

آموزشت  هتای . دورهکنتدم شمرا متعلق به کمیته دولت  شمرا فعالیت  و توسعه المل بین

هتر دو  ان شمترا در ستطوح پتایین و پیکترومأمور .شودم منظم در این مرکز برشزار  طوربه

داوطلبانته آمتوزش ببیننتد. تبتادل  توانندم دارندشان پست اصل   .بینندم آموزش  باریکسال 

 منظوربتهج ککتدم آموزش  که از سته روز تتا یتک متاه طتول های و دوره سمینارهاتجربیاتج 
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غیبتت  روزهتایان شمرا طراح  شده استت. بترای مأمورای حرفه هایمهارتبهبود دانش و 

شمترا و دییتر متخصصتان ط کارکنتان آموزشت  توستهتای نظا  جبران  وجتود دارد. دوره

 .شودم  ارایه  و محاف  دانکیاه  دولت بخشاز   و نیز کارشناسان مربوط

آمتوزش  جشتوداصتالح م تصتمیمات متدیریت  یا شواه   دلی بهشرح شغ   کههنیام 

 کارکنتان. روابط مربوط بته آمتوزش شودم انجا   هانتایج شواه  براساس  مالیاتکارکنان 

 93آمتوزش متورخ  یارایته هایرویتهدرخصتوص  533شماره دستورالعم   براساسمالیات  

. شودم همان دستورالعم  انجا   براساسمال  آموزش نیز  تأمین. شودم تنظیم  3333ژانویه 

 هتایشروهت فهرستین و همون ج مدرسینبندیزمانبرنامه آموزش ج  مدیریت اجرای  مالیات

نیازمند  کارکنان. فهرست کندم تصوین  هارویهرا با توجه به شرح شغل  و  مستلز  آموزش

 ینمتره کارکنتانجلسه آموزشج  . در پایانشودم  تأییدآموزش نیز توسط مدیریت اجرای  

بته اختذ نمتره مثبتتج  درصتورت. کننتدم ناموفق( دریافتت منف  )یا  (بخشرضایتمثبت )

استت.  تأییتددر کمیستیون رقابتت و  تأییتد منزلتهبهکته  شوداده م شواه  مناسن د کارمند

ند. در پایتان جلسته طبق قانون باید تنزل مقتا  یافتته یتا برکنتار شتو شوندم که رد  کارکنان 

 .هستند شرح داده شده هایرویه  مطابق با شزارشکارکنان موظف به ارسال آموزش ج 

 

 اری برای مقامات دولتیـــرفت هاینامهامــنظ

استت کته در جلسته  رفتتار وکتال در ارمنستتان نامهنظا اولین سند مرتبط با این موضو ج 

و زمینته طراحت  استناد دییتر را فتراهم  شد تدوین 5333 دسامبر 53کانون وکالی ارامنه در 

اجترا  کامت  طوربتهج اسناد کم  در این موضو  وجود دارد و اسناد مصوب وجودبااین کرد.

ها در حال حاضر در دفتر دادستان ج نظا  قضتای  و ستایر دستتیاه هانامهنظا این  کده است.ن

 وجود دارد.

قوا د اخالق  برای کارمندان دولت در قانون اخالق کارمندان دولت تکریح شده کته از 

ایتن  مجمع استخدا  ککوری شرفتته شتده استت. 3333مه  95مورخ  59شماره دستورالعم  

اصول اساس   براساسارهای  را برای تنظیم رفتار و روابط متقاب  کارمندان دولت قوانین هنج
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منصتفانهج بایتد استتانداردهای اخالقت ج رفتتار کارمنتدان دولتت  براستاستنظیم کرده است. 

بتر افکتار  متوم  نظتا   کارمنتدان رفتتار تتأثیر دلی بتهج محتاطانه و نمونته باشتد و طرفانهب 

از هتر کارمنتدان بایتد ج خیرخواه  و اثربخک  است یعنت  طرف ب استخدا  ککوری بر پایه 

از شخصت  کتردن نظتا  اداری پرهیتز خودداری کننتدج  وظایفدر انجا   شرای حمایتنو  

و د نپوچ خودداری کنندج از ارزش و اهمیت آزادی بیان آشاه باشت هایو دهج از دادن نمایند

داده شده را ارزیاب  کنند. نقض استتانداردهای اخالقت  بته تحمت  های پیامدهای منف  و ده

 شردد. م منجر مسئولیت انضباط 

قتتانون ختتدمات دیولماتیتتک )مستتئولیت  براستتاس هتتادیولماتاستتتانداردهای رفتتتار بتترای 

ورالعم  ( و همونین دستت22ج محدودیت خدمات دیولماتیک در ماده 29دیولماتیک در ماده 

. این قتوانین شودم تعیین  هادیولماتمربوط به قوانین اخالق  3333مه  33مورخ  133شماره 

استتتقرار استتتانداردهای اختتالق دیولماتیتتک در انجتتا  وظتتایف رستتم  منطبتتق بتتا  منظوربتته

توسط قانون خدمات دیولماتیکج قوانین انضباط  داخل  وزارت امور  تجویزشدههنجارهای 

مکتمول اقتدا  انضتباط   هاآناست که نقض  الملل بین هایپروتک انداردهای خارجه و است

در سند مکخ  شده است  مسئولیت دیولمتات  استانداردهااست. دامنه و ظرفیت کاربرد این 

خدمات دیولماتیکج رفتار دیولمات در رابطه با شهروندانج  یارایهنسبت به دولت و نهادهای 

 شهروندان آن و همونین وظایف رسم  و منافع خصوص  دیولمات.خارج  و  هایدولت

بتر ایتن مطلتن  کته قتانون داردنقض قوانین اخالق  توسط دیولمات مسئولیت انضتباط  

تعهدات دیولماتیک در مقاب  مقامات دولت  و مقامتات  شام فوق  قانوناست. صحه شذاشته 

بتا  هتاآنککورهای ختارج  در روابتط در  هادیولماتدهنده خدمات دیولماتیکج رفتار ارایه

 شهروندان محل  و خارج  و روابط بین وظایف رسم  و منافع خصوص  دیولمات است.

ختدمات دیولماتیتک را  مربوط بتهقانون  که روابط   مالتما  ا است شفتن ج براین الوه

تنظیم  «کنسول روابط »و  «روابط دیولماتیک» شدهشناختههای کند توسط کنوانسیون ارایه م

 نماید. ر ایترا  الملل بینشده و دیولمات باید این استانداردهای 

 و همونتین قتوانین ارمنستتان براستاس و امنیتت ملت  قوا د رفتاری مقامات شاغ  در پلیگ
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مربوط به نیروهای نظام  و لوایح قانون ج ماننتد قتانون پلتیگ و قتانون ختدمات در  هاینامهنظا 

 .ه استدشامنیت مل  تنظیم  و قانون خدمت در 3333ژو یه  9پلیگ مورخ 

 35مصتوب کمیتته وزارتت  کمیستیون اروپتا متورخ  طبق قانون اروپای  اخالق در پلیگ

قوا د اخالق  افسران  درخصوص 5113Aدستورالعم  شماره  ارمنستان ج پلیگ3335سوتامبر 

کرد. این قتوانین بترای افستران پلتیگ در انجتا  وظتایف  ابالغ 3339دسامبر  53پلیگ را در 

. ستتازدم نحتتوه رفتتتار افستتران پلتتیگ آشتتاه  درمتتوردشتتهروندان را و  الزامتت  استتت رستتم 

و  کنتدم ملتز   هتاآزادیو  ه ر ایتت حقتوق بکترج این قوانین افسران پلیگ را بتطورکل به

احتتترا  بتته شتتهروندان و همونتتین جلتتوشیری از ایجتتاد روابتتط  جج حستتن نیتتتداریخویکتتتن

تواند منجر به فساد و در نهایت نقتض وظتایف رستم   م را که وکارکسنشخص ج مال  و 

 مسئولیت قانون  به همراه دارد.این تخلفات در ضمن ارتکاب . دهدم نکان  جشود

 مستئولیتسیستتم  براستاسمقامات شمرک   مربوط بهمقررات انضباط  و  یقوا د رفتار

 شود. م انجا قانون خدمات شمرک   طبق ارتقا سازوکارهایانضباط  و 

 براستاسمقامتات مالیتات   درمتوردهنجارهای رفتاری یا مقررات انضتباط  ا متال شتده 

کتته  شتتودم  ا متتال 3333اکتبتتر  53متتورخ  دولتتت ارمنستتتان 5132دستتتورالعم  شتتماره 

حاکم بر رفتار مقامات مالیتات  و روابتط متقابت  ای مبتن  بر اصول اخالق  موم  استاندارده

 .دهدم را نکان  حاکم بر اقدامات اداره مالیات و مقررات قانون خدمات مالیات 

  احترا  بیذارندج ملج سرود( و زبان کان)پر مج ن رسم مات مالیات  باید به نمادهای مقا

نمایندج از مخالفتت  لنت  بتا سیاستت  ر ایتج قوانین و لوایح قانون  را الزامات قانون اساس 

که ممکتن  انجا  ا مال از  اجتناب نمایند وو مقامات دولت   نهادهارسم  ا ال  شده توسط 

شتود  آنو یتا کتاهش ا تبتار  بتریآبروبا تث  و را به خطر اندازد همجمو  هایفعالیتاست 

از ملیتج  نظرصرفاحترا  به دییران  و مبتن  بر  دالت هنجارهای آنها باید .خودداری کنند

را  مادی نأشج اص  و نصن اجتما  ج پست رسم ج دج جنگج زبانج مذهنج  قاید سیاس نژا

د. مسئول مالیتات  نباش خونسردو در تما  شرایط  بااحتیاطج طرفب  جمنصف ر ایت نموده و

باید تابع قوانین و مقررات بودهج منتافع  متوم  و دولتت  را متافوق منتافع خصوصت  قلمتداد 
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باشدج با رفتار خود به تلق  مثبت مرد  دربتاره ختدمات  باانییزهنمایدج در کار خود فداکار و 

ذکر شده مافوق کمک نماید و همونین از هتر نتو  حمایتتج های با توجه به ویژش  ت مالیا

تواند به نقض مفاد قتانون مالیتات منجتر شتود اجتنتاب  م درخواستج پکتیبان  و مکاوره که

با ث  مل  که  هرشونهدج از کناز قوا د اخالق  استفاده ن مادیکندج برای رسیدن به اهداف 

آشتاه باشتدج  ختود ج اجتناب نمایدج از ارزش و اهمیت شفتاردشوه افراد دییر بوی وابستی  

و منتافع  و حقتوق متدن  داده شده را ارزیاب  کندج از حقتوق بکترهای پیامدهای منف  و ده

 تقاضاهامنصفانه حمایت کندج  ق طریو به شیوه مقرر در قانون به  اختیاراتشقانون  در حیطه 

و  هادستتورالعم و همونتین اطال تاتج  )شتهروندان( را بوتذیرد دهنتدشانمالیاتو اد اهای 

  ز  را در اختیار افراد قرار دهد. هایبیانیه

در ج ارتقتا هایسیستتم قوانین خدمات دولتت  و مستئولیت انضتباط  واجرای سازوکارهای 

ج ختدمت در امنیتت ککوریج خدمت دیولماتیکج ختدمت در پلتیگقوانین مربوط به استخدا  

 ج خدمت در اداره مالیاتج خدمات شمرک  و خدمات کنسول  تصریح شده است.مل 

 

 افعـــارض منــتع

 در قبتال انجتا افتراد دییتر  قانون استخدا  ککوری دریافتت هدیتهج پتول یتا ختدمات از

 موجنبهج براین الوه. است کردهرا ممنو   جز در موارد استثنای  وظایف و مسئولیت رسم 

ایتن اظهاریته  تأییتد د کنند.  ارایهبر درآمد خود  ایاظهاریهباید  این قانون کارمندان دولت

 با ث اخراج کارمند شود. تواندم 

 دولتت ارمنستتان 20شماره دستورالعم   براساسهدیه دادن به مقامات مقررات مربوط به 

 آن براستاسکه  است 5339فوریه  51خدمات دولت  مورخ  موجنبهدریافت هدیه  با  نوان

خدمت یا داشتن موقعیت در دولت  یارایه موجنبهکه توسط مقامات دولت   ایهدیهارزش 

متوستط بتازار  نترخرسم  وی باشتد.  حقوقنباید بیش از پنج برابر متوسط  جشودم دریافت 

 هدیه است. ارزش کنندهتعیین

 ایایمقامتتات دولتتت  کتته هتتد قتتانون تخلفتتات اداری ارمنستتتانج 5/511متتاده  موجنبتته
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قتانونج بته مجتازات  معتادل حتداق   براساسدر قبال خدمات خود دریافت کنند  قیمت شران

 هتار  ایجریمتهبته هدیته  فقتدان درصورتهدیه و  هحقوق و دستمزد خود به همراه مصادر

 .شوندم برابر ارزش آن محکو  

قانون خدمات دیولماتیکج یک دیولمات حتق دریافتت  22ماده  5 پاراشرافطبق بند جج 

هدیهج پول یا خدمات از افراد دییر در قبال وظایف و مسئولیت رسم  خود را ندارد میر در 

 20دستورالعم  شتماره  براساسمربوط به دریافت هدیه  مسای مواردی که قانون تعیین کند. 

این دستورالعم ج  موجنبهج براین الوه. شودم تعیین  دولت ارمنستان 5339فوریه  51مورخ 

دیولمات از در این قانون  امتنا  از واشذاری هدیه به دولت مستوجن مسئولیت حقوق  است.

کار کردن با بستیان نسب  یا ستبب  نزدیتک )والتدینج همسترج دختتر/ پسترج بترادرج ختواهرج 

وی  زیر نظتر مستتقیم هاآن کار کهدرصورت اهر وی( والدین همسرج پسر/ دخترج برادر و خو

  باشدج منع شده است.

ج یتک افستر پلتیگ حتق ت در پلتیگقتانون ختدم 93ج متاده 5 پاراشرافج 1ند ب موجنبه

قتانون را نتدارد. ایتن  تأییتد درصتورتدریافت هدیهج پول و یا خدمات از افراد دییرج میتر 

امنیتت و  هموتونمربوطه  قرارداد براساسکه افسران پلیگ  شودم خدمات   شام  ممنو یت

همان قتانون دریافتت هدیتهج  21ج ماده 5. با توجه به قسمت دهندم یا حفاظت از مح  انجا  

 کهدرصتورت شتود.  مت پول و یا خدمات از افراد دییر منجتر بته اختراج از ختدمت پلیست 

 تنهانه( باشدج افسر پلیگ 5درا  1333دستمزد )ارزش هدیه بیش از پنج برابر حداق  حقوق و 

جتزا  جقتانون 955مقررات مربوط در ماده  طبق بلکه مکمول مسئولیت کیفری شودم اخراج 

برابر حداق  حقوق و دستمزد یا حداکثر پنج سال زندان  133تا  933که مجازات  از  شرددم 

شغ  یا فعالیت در برخ  مکاغ  خاص برای حداق  یتک دوره منع از داشتن هر نو    الوهبه

بتزر،  خواریرشتوهبرای کسان  کته بته  ایشیرانهسخت. قانونج مجازات شرددم  سالهسه

 یا بدون مصادره اموال(. سال زندان با مصادره 53تا  1در نظر شرفته است ) شوندم محکو  
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ج مقامات امنیتت ملت  حتق قانون خدمت در امنیت مل  29ماده  5ج قسمت 1بند  موجنبه

دریافت هدیهج پول و یا خدمات از افراد دییر در قبال انجا  وظایف رستم  ختود را ندارنتد 

 شده است. مستثن میر در مواردی که در قانون 

ذیرش هدیهج پول و یا ختدمات از نیز پ (31ج ماده 5ج بخش 1قانون خدمات شمرک  )بند 

موارد مقرر در قانون را منع کترده استت. طبتق  جزبهانجا  وظایف رسم   قبال افراد دییر در

یتا    حق داشتتن هتیچ پستت دولتت  دییترهمان مادهج مقامات شمرک 5ج بند 5-2پاراشراف 

تجتاری  وکارکستنآن حقوق دریافت کنندج همونتین ورود بته  ازطریقانجا  هر کاری که 

ج ه شمتترادرمجمو تت شتتخ  ستتو ج نماینتتدش  هنتتریغیتتر از مکتتاغ   لمتت ج آموزشتت  و 

از اموال دولت  و اطال ات رسم  برای کسن منافع متادیج متال  و اطال تات  از  سوءاستفاده

فترد قتانون ختدمات شمرکت ج  31 نقتض مفتاد متاده درصتورترند. رسم  را نداهای کانال

 .داشتخواهد  مسئولیت کیفری تخلفم

قتانون ختدمت در اداره مالیتاتج مقامتات مالیتات  را از دریافتت  59ماده  9بند  1پاراشراف 

هدیهج پول و یا خدمات از افراد دییر در ازای انجا  وظایف خود منع کرده است میر متواردی 

 وکارکستنمقامات مالیات  را از مکارکت در  که در قانون تعیین شده است. این قانون همونین

کتاری کته بته ازای آن حقتوق دریافتت کنتد غیتر از  هرشونتهو داشتن پست دولت  و یا انجتا  

از  ختدماتج پتذیرش هدیته یتا بتراین الوهمنع کرده است.  هنریمکاغ  پژوهک ج آموزش  و 

 شردد.م  قانون جزا )دریافت رشوه( منجر به مسئولیت کیفری 955ماده افراد دییر طبق 

از مقامتات را  زیادیطیف دارای  فعالیت دارد که  در ارمنستان ا ال  دارای  مؤسسهیک 

 موردبررست درآمد همه مقامتات دولتت  را آت ج دو سال  دررود  م و انتظار کندبررس  م 

دولت  نون اظهار اموال و درآمد کارکنانقا 3قرار دهد. افرادی که درآمد خود را مطابق ماده 

ج پژوهکت ختدمات سیاست ج  هایپستتکنند شام  این افراد هستند  کسان  که در  ارایهباید 

و  ریتیگمتدیرهج  هیتأتی بانک مرکزیج نمایندشانج ا ضتا رییگو اصل  قرار دارندج   ال 

 هتایبخشی رؤستاج هتاآنو نیتز معاونتان  هادادستتانج قضات و ا ضای دادشاه قانون اساس 

همتان  0ا ال  درآمد منجتر بته مستئولیت اداری )متاده های اداری و دییران. تخلف از رویه
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 .شرددم قانون( در قالن مجازات کام  

 

 سادــارزه با فــربوط به مبــم هایفعالیترای ــاج هایروش

شتام  طیتف وستیع  از کته  دشوم برای کارکنان دولت  ا مال  تریشیرانهسختتدابیر 

ج قانون تخلفات اداری و قانون جزا رویکرد متفتاوت  را پتیش براین الوه است. هامحدودیت

اداری یکسانج در قانون برای مقامات نستبت بته افتراد  تادی  . مثالً برای جر انددادهرو قرار 

-نکتان مت قانون جزا  یبندهارخ  ب کهدرحال در نظر شرفته شدهج  ایشیرانهسخت مجازات

 .باشد مرد  پرمخاطرهبرای  مو   تواندم  ا ین اقددهد ا

انجمن  532دستورالعم  شماره های رویه براساسکارمندان دولت برای داخل   هایآزمون

نتوامبر  33داخلت  متورخ  هتایآزمون یارایهمصوب  هایروشاستخدا  ککوری درخصوص 

و متوارد  هتاروشج هتافعالیتختاص مفهتو ج  طوربته. این دستورالعم ج شرددم برشزار  3333

ج روش کنندشانشتترکتج وضتتعیت حقتتوق  ستتؤالدر امتحتتانج موضتتو ات متتورد  متتوردنظر

موجه وظایف و یا  ملکرد نادرستتج .  د  انجا  کندم مکارکت و موضو ات دییر را تعیین 

فراتر رفتن از اختیارات و همونین نقض قوانین داخل  در این زمینه منجر به مجتازات انضتباط  

 مجازات. شودم ج قب  از مجازاتج از کارمند مربوطه توضیح کتب  خواسته حالبااین. شرددم 

 .شودم انجا   هاآنپگ از آزمون درست   تنهافوق و  هایرویهبا ر ایت 

ایتن دو قوانین مربوطه در  براساس و امنیت مل  پلیگ های داخل مربوط به آزمون مسای 

افسر پلیس  که قصد تبری از  ( قانون خدمت در پلیگج53ماده ) موجنبه .شودم تعیین  نهاد

ج از دارد ختودش را درمتورد ا مال شتده یا سوءظن یا مجازات انضباط  اساسب یک اتها  

مربتوط بته مقامتات  هایپرونتدهج تمتا  وجودبتااین حق درخواست بررس  برخوردار استت.

 شیتردمورد بررس  قرار م دارندشان مکاغ  و مناصن پایینج در بررس  داخل   جزبهپلیگج 

. اشتر د یت  کتاف  وجتود داشتته خواهد شتد  مالج تدابیر انضباط  مناسن اازآنپگ تنهاو 

شودج اختیتارات افستر  ارزیاب باشد که ماندن آن افسر در پست فعل  ممکن است مانع فرایند 

مربتوط بته  هتایارزیاب ممکن است به حالت تعلیق درآید اما موضو  مال  باید جبران شود. 
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 تأسیگبخش تخصص  که صرفاً برای این منظور -لیگ توسط بخش امنیت داخل  فساد در پ

ج روازایتنباشتد.  شتدهتأییدقتانون   ازنظتربایتد  ارزیاب  هایروش. شودانجا  م  -شده است

 بینت پیشتصتوین قتوانین انضتباط  پلتیگ را  3332برنامه  ملیات  ستال  در دولت ارمنستان

 کهدرصتورت . در آن لحتا  شتده استت ارزیاب  هایروشو  مسای کرده که فساد مرتبط با 

پرونده بته  جبیکتر ارزیاب منظور بهی استج کیفر کند اقدا  فسادآمیزج یک جر  ثابت ارزیاب 

 ریتیگ. اشر وضتعیت فستاد دارای ماهیتت انضتباط  باشتدج خواهد شداداره دادستان  منتق  

ممکتن استت اختراج از  هتاآنرا اتخاذ نماید که در میتان   مناسب  جبرانپلیگ باید اقدامات 

 خدمت نیز باشد.

دستتورالعم  شتماره  توجه بته مفتاداداره مالیات با  زیر نظرخاص  ارزیاب یک کمیسیون 

و کارکنان کمیستیون متورخ  نامزدهامقررات مربوط به انتخاب و شزینش  درخصوص 5130

ایتن  براستاس و توسط مجمو ه حاکم بتر اداره مالیتات تکتکی  شتده استت. 3333ر اکتب 95

کمیستیون را از نامزدهتای پیکتنهادی توستط کارکنتان دستتیاه مرکتزی  ج اداره مالیاتقانون

اداره مالیات مسئول نظارت بر قوا د رفتار افسران مالیات ج  ارزیاب دهد. کمیسیون  م تککی 

 است. بیکترانجا  اقدامات  برایمربوطه و شزارش به مدیریت مجمو ه  هایارزیاب  یارایه

ج جلتوشیری از  بهبود اجرای اصول خدمات مالیتات  اند بارت ارزیاب وظایف کمیسیون 
 ملکترد مقامتات مالیتات ج  ج کنتترلو افکای آنهتا تخلفات احتمال  توسط مقامات مالیات  از

 غیرموجّتهیتا  موجّته ستوءظنجرایمج اتهاماتج  درخصوصح  اختالفات  اطمینان از شفافیت
 ارزیتاب ج فظ حقتوق مقامتات مالیتات . کمیستیونکه در حق مقامات مالیات  ا مال شده و ح

ساختاری اداره مالیات و افرادی کته  هایبخشاز  موردنیازدریافت اطال ات  ازطریقخود را 
 .دهدم مرتبط هستندج انجا   آنبا 

 توجهرا بدون  افراد  ملکردرا مستقر کرده که  منحصر به فردی ارزیاب رویه  اداره شمرا

 53متورخ  3521شتماره دستتورالعم   از. ایتن رویته دهدم قرار  موردبررس شخصیت آنها به 

 ارایتهیا شتزارش  شمرا کارمندمعمو ً به درخواست  ارزیاب شده است.  شرفته 3333 دسامبر

شمرا  مدیریتج تصمیم نهای  توسط سرپرست حالبااین. شودم شده توسط مدیر وی انجا  
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یتا اشتخاص حقیقت  انجتا   هاستازمانیا اد ای  مردم شزارش  براساس ارزیاب . شودم انجا  

 .شیردم صورت  شمرا مدیریتاما مجازات توسط  شودم 

باشدج این کار باید با توجه به ماهیت موضو  توسط  مدیران شمرا درمورد ارزیاب  اشر

 کمیستیون انجتا  شتود. ریتیگکارمند بخش نظارت مربوطه یا یک شروه کاری بتا تصتمیم 

بتواننتد اتهتا  ختود اطتال  پیتدا کننتد تتا  ایتن حتق را دارنتد کته ازشمترا خاط  ان مأمور

بالفاصتله بایتد  آنهاو با یک وکی  مکورت کنند.  نموده ارایه مدارا رفتارشان درخصوص

ج ختود را بته کمیستیون معرفت  کترده و کننتدهارزیاب پگ از تمتاس افستر یتا شتروه کتاری 

 ند.نک ارایهخود را توضیحات 

از افتراد  ارزیتاب و در طت   پرستدم  شوندهارزیاب ت  از مقامات سؤا  کنندهارزیاب شروه 

ج کنتدم استنادج منتابع و مطالتن دییتر را مطالعته  . این شروه همونینخواهدم مرتبط توضیح 

. پیکتنهاد کنتدم  ارایهنموده و پیکنهاد مناسب  به کمیسیون  برداریکو  هاآننیاز از  درصورت

 .شود م ارایهو در نهایت شزارش  به نهاد مدیریت   قرارشرفتهدر جلسه کمیسیون مورد بحث 

امتا  روز استت 13 ارزیتاب شیترد. دوره  مت شزارش نهای  تصمیم براساسنهاد مدیریت  

 روز قابت  تمدیتد استت. 93توسط نهاد مدیریت  تتا  تأییددرخواست کمیسیون و  درصورت

 که مبتنت  بتر مدیریتباشد. تصمیمات  بیکترتحقیقات نیاز به که  شودانجا  م  تمدید زمان 

 .استتجدیدنظرخواه   قاب  دادشاه ازطریقاست کمیسیون  نظرات

یتا واردات  مربتوط بته قا تاق مستای  ارزیتاب کاف  بترای  اختیار تنها به مقامات شمرا

  کته در درصتورتبنتابراینج ؛ نیستت هتاآن فستادج موضتو  تحقیقتات وداده شده  غیرقانون 

ج مقامات مجتری قتانون اندموظف برخورد نمایندماهیت کیفری  دارایتخلفات  هاج بهبررس 

 .نمایند مطلعرا از آن 

 .استقانون خدمات شمرک   مفادمکم   قانون خدمات مالیات 

 

 سادــــوظایف/ ف تخلف ازتار/ ـــرفهد به گزارش موارد سوءــتع

 منجتر بته( ختاصشده یا جترایم  ریزیبرنامهجرایم جرایم ) د  افکای اطال ات مربوط به 
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. سازمان  هستتندکه دارای پست  شودم فرادی ابرای  مقامات بلکهبرای  تنهانهمسئولیت قانون  

ذکر شده است. طبتق ایتن متادهج  3339قانون جزا مورخ اول اوت  991جرایم در ماده  شونهاین

همسر  جزبهج بیکترسال یا  51افراد مجر  ن تخلفات کارمندان دولت و  د  افکای ای درصورت

 5برابر حداق  حقوق و دستمزد یا بین  133تا  933در حدود   و بستیان نزدیک مجر ج مجازات

 د.کرد نخواهدریافت ماه یا دو سال زندان  9 تا

به نفع رشتوه  غیرقانون اقدامات کامالً   نانوهباشدج ارتکاء ج ارتکاب    که جر درصورت

شروه  و با رضایت  زوربه رشوه با توس   کهزمان  یا ه یا رشوه شیرنده انجا  شده باشددهند

بته و یتا قاضت  و  یافتهستازمانتوسط یک شروه  یا شرفته شده باشد باریکاز افراد و بیش از 

آن را ه و افتراد از ایتن جتر  آشتاه بتودایتن  کتههنیام و  شرفته شده باشتدمقدار نسبتاً زیاد 

مربوط بته  تد  شتزارش های دارند. سایر پرونده مسئولیت کیفری همی ج اندنکردهشزارش 

 مسئولیت کیفری نیست. تابع شیریرشوه

محسوب از وظایف رسم   سوءاستفادهرسم  یا  انیاریسه  منزلهبه خطامقاماتج این  درمورد

فستاد مستتوجن مجتازات حتداکثر دو ستال حتبگ استتج  درمورد.  د  افکای اطال ات شودم 

 .یابدم افزایش  بیکتررسم  این مقدار به شش سال و  جرایم درمورد کهدرحال 

در مراحت     در ارمنستتاندولتتج ختدمات شترددم که از موارد فوق مکخ   طورهمان
  اقتداماتدارد. به این منظتورج  سالمتزمان و اقدامات بیکتری برای و نیاز به  شتهقرار دااولیه 
 یارتقتاج بترای المللت بینهای برنامته برخت و  کمیسیون اصالح نظا  مدیریت دولت  زیرنظر

حتال حاضتر در  آکادم  متدیریت دولتت  به  نوان مثالجدر حال انجا  است.  سالمت اداری
برنامته  جبتا حمایتت بانتک جهتان  و نون ختدمات شتهری را تهیته کترده استتقا نویگپیش

 دپارتمتان توستعه بتا حمایتت ؛ همونتیننوسازی بخش دولت  ارمنستان در حال انجتا  استت
 یارایتههای ستازوکاربرنامته اصتالحات بختش دولتت  بترای شناستای   5(DFID) الملل بین

مربوطته در حتال ستایر موضتو ات بته بختش اجتمتا   و  بیکتتر خدمات دولت  و دسترست 
 اجراست.

                                                            
1- The Department for International Development 
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 یازات دولتیــو دیگر امت هاهـــیاران، وزهاــمجی، ـــات دولتــــتدارک

مجلتگ شتورای ملت  در ستال  مصوبقانون تدارکات  براساستدارکات  مربوط به امور

. این قانونج روابط شودانجا  م وزارت امور اقتصادی و دارای   مصوبو نیز مقررات  3333

نظتیم و حقتوق و را تبرای نیازهتای دولتت  و اجتمتا   کا ج کار و خدمات  تامینمربوط به 

دولت  و خودشردان محلت  هستتند.  هایسازمانکند. مکتریانج  م تعهدات طرفین را تعریف

آن به وزارت امور اقتصتادی  براساسکه  شده ازیاندراه ار وب نهادی نظا  تدارکات نیز 

اجرایت  را  دستتیاههایو دارای  اجازه داده شده قوانین دولتت  تتدارکات و همتاهنی  بتین 

است مسئول تدارکات مرکزی  غیرانتفا  که سازمان   انجا  دهد و سازمان تدارکات دولت 

تهیته های حتال تصتوین دستتورالعمل  دربتاره رویتهج دولتت در اکنونهم. شودم محسوب 

 دولت  به اشخاص حقوق  است. هایکمکو  هایارانه

رقتابت  متمرکتز و محلت ج  مناقصته ازطریتقکا  برای نیازهای دولتت  و اجتمتا    تأمین

. دو نتو  مناقصته رقتابت  شتودم انجتا   انحصاری تأمین هایروشو  بهافهرستدرخواست 

. برای شودم انجا    دولت تدارکاتوجود دارد  باز و بسته. مناقصه رقابت  باز توسط آژانگ 

محلت  مناقصه رقتابت  بستته توستط مقامتات  ازطریقج تدارکات نیازهای دفا   و امنیت مل 

 ج مناقصته رقتابت  بتاز متمرکتز توستط نهتاد مجتاز  موم نیازهای. برای شودم دولت  انجا  

 .شودم یا اشخاص حقوق  انجا    موم 

فرض  جباز . در مناقصهدهدم و منظم انجا   باز هایمناقصه جبرای نیازهای دولت ج آژانگ

قتصتادی و ت اقتال  و ختدمات وزارت امتور افهرستدر  نیازمنتد تتامین بر این است که اقال 

مکخصات فنت  آن باید مجازج  ت باشد مقامات دولت ِفهرسدر  ارای  وجود ندارد. اشر اقال د

درخواست  مربوطه دستیاه جبازانجا  مناقصه  تأیید. ظرف دو روز کاری پگ از کنند تأییدرا 

آژانتگ  ریتیگ. پگ از دریافتت درخواستت تتدارکاتج کندم  ارسال را به آژانگ تدارا

. ا ضتای کمیتته دهتدم متکتک  از حتداق  پتنج و حتداکثر هکتت  ضتو تکتکی  ای کمیته

 از  اند بارت

  مربتوط بته تتدارکات  درمورد دستیاهنماینده آژانگ و تعداد مساوی از نمایندشان هر



14  مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار: ارمنستان 

 ج کمتریا  دستیاهسه 

  دولت  که حجم کا هاج کار و یا خدمات  دستیاههاینماینده آژانگ و یک نماینده از

 .بیکتریا  دستیاهتدارکات  هار  درمورد زیاد استها برای آن ارایه شده

 دستتیاه. افراد معرف  شده توسط آژانتگ یتا شودم منصوب نیز یک دبیر  جاساساین بر 

کمیتته جلستات مکورت  خود شرکت کنند.  رأیکمیته با  هایفعالیتدر  توانندم دولت  نیز 

حتد نصتاب مواردی که در قانون ذکر شتدهج  جزبه. دشوم اص  رهبری مکترا انجا   طبق

و تصتمیمات بتا نظتر موافتق  استتا ضتا   هار سهحضور  ججلسات کمیته ز  برای تککی  

 رأیتستاوی در آراج  درصتورتدارد.  رأی. هر  ضتو کمیتته یتک شودم اکثریت تصوین 

 کمیتتهججلستات استت.  کننتدهتعیینجلسه  رییگ رأیغیبت ویج  درصورتکمیته و  رییگ

استناد و متدارا بته منظتور مستندستازی  ضبط این جلستات. رسدکمیته م  تأییدبه ضبط و 

. همته شتودم مکتخ   جلسته درصتورت. تاریخج زمان و مح  جلسته بعتدی شودانجا  م 

 را امضا کنند. جلسه ضبطا ضای کمیته که در جلسه حضور دارند باید تصمیمات کمیته و 

 طوربته و ستر تبهنرسدج دبیتر  حدنصابجلسات ویژه به  یانکست کمیته  کهدرصورت 
 آژانگ باید  رییگ .رساندم آژانگ  رییگکتب  آن را به اطال  

 تعطی  کندفرایند تدارا را  طور موقتبهاما  از پنج روز کاری کمتر. 

  تعیتین پیکتنهاد یتا  را اطتال  دهتد هتاآنحضور نماینتده   د دولت  مربوطه  دستیاهبه

 .بدهدی را شخ  دییر

  را تعیین کند.بعدی تاریخج زمان و مح  جلسه 

 ا ضتای کمیتته بته اطتال  ج تعطیلت نرسیدن جلسه بعد از دوره  حدنصاببه  درصورت

 .برساند ربطذیدولت   دستیاه

  شوندم ج ا ضای جدید از کارکنان سازمان منصوب اهفعالیتسایر برای. 

ا ضای کمیته بتا زمتان و  سو یکجلسات کمیته ویژه توسط دبیر بنا به درخواست مکتوب 

سا ت قب  از جلستهج  20. آژانگ حداق  شودم برشزار  هاآندستور کار مکخ  شده توسط 

 .سازدم مکتوب از دستور کارج زمان و مکان جلسه ویژه آشاه  طوربها ضای کمیته را 
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و کمیتته داخلت   مستای مسئول  وی نماینده آژانگ است.ده و بون ضو کمیته  دبیر جلسه

 .دشتومت تصتوین ارستال  یبته کمیتتهتوسط وی  هاپرونده نویگپیش است. هاثبت مناقصه

دییتر  .کنتدم تستلیم ج یتیگتصوین بته ر منظوربه سند روش تدارکات را آماده وهمونین 

روز کتاری پتگ از درخواستتج  ظرف یکبه نمایندش  از آژانگج وظایف وی  بارتند از  

اطال تات مربتوط بته ج کنتد ارایته شتزارانمناقصتهکمیتته و از جلسته را بته ا ضتای ای نسخه

 کند. کمیته را ثبت و تما  اسناد تدارکات را نیهداری هایفعالیت

مکتوب  طوربهکمیته شرایط قانون تدارکات را ر ایت نکندج دبیر بالفاصله  کهدرصورت 

 آژانگ  رییگ. پگ از دریافت تذکرج دهدم آژانگ اطال   رییگمدیره و هیأت رییگبه 

 شیرد. م کمیته ظرف حداکثر پنج روز کاری تصمیم هایفعالیت پایانالف( درباره 

دادن  شتزارش درخصتوصنظتر  یارایتهرا مکلف به بخش خدمات حقوق  آژانگ ب( 

درخواستت کنتد. پتگ از بیکتری از دبیر مطالن  تواندم ند و کم موقت  پایانقب  از مهلت 

ج شتته باشتدکته اخطتار موضتو یت ندا  درصورتدریافت نظر کتب  بخش خدمات حقوق ج 

نظتر ابتراز شتده تصتمیمات را اصتالح  براستاسرا شرو  خواهد کرد یا  هایشفعالیتکمیته 

 خواهد نمود.

لتت خاتمته . اشر قبت  از مهحا ز اهمیت استموضو    ا ال  آنج یهرونقض  درصورت

 توانتدم خودکتار  طوربتهآژانگ صادر نکتده باشتد کمیتته  رییگموقت دستور جدیدی از 

ج هادرخواستتاز ای نستخه جآژانگشرو  فعالیت کمیتهج را شرو  کند. روز کاری  هافعالیت

از  اینستتخههتتیچ حکمتت  صتتادر نکتتودج  کهدرصتتورت . کنتتدم  تأییتتدرا  دستتتورهاو  نظرهتتا

 از ا ضتای کمیتته و یتا مستئو ن هرکتدا شود.  م به نهاد مجاز ارسال نظرهاو  هادرخواست

ا ضای کمیتته بترای  غیرازبهو هر مقا  دولت   آژانگ که موفق به اجرای وظایف خود نکوند

تکتریح  که در قوانین ارمنستتان طورهمان -قرار دادن اقدامات کمیته تالش کنند  تأثیرتحت 

 .باشند شوپاسخید با -شده

 شتودم در حکتم برشتزار  تعیتین شتدهدر اولین جلسه کمیته که در روزج زمتان و مکتان 

 مکخ  شده و در خالل آن  جا ضای کمیته
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 .شودم الف( دستور کار اولین جلسه کمیته تصوین 

 .کندم انتخاب  رییگب( کمیته یک 

 .شودم  تأیید هاآشه ج( 

 .شودم  تأیید د( د وت به مناقصه

 .شودم و( روزج زمان و مکان جلسه بعدی تصوین 

 .دهدم سازمان  رییگرا به  و د وت به مناقصه هاآشه در جلسه اول دبیرج 

آن را در  دستیاه مربوطتهرسم ج  روزنامهباز در  کاری پگ از انتکار مناقصه ط  سه روز

 .کنتدم منتکر  ی  موم هارسانهنسخه و یا در دییر  9333ه با شمارشان حداق  یک روزنام

پرداخت مبلغ که  استشواه  بانک   یارایهمنوط به شرکت در مناقصهج  نامهد وتدریافت 

 شتواه جآژانگ ظرف دو روز کاری پتگ از دریافتت ایتن  .شده باشد تأییدنیاز در آن مورد

 .کندم  سالارمناقصه را  در شرکتمنظور ای بهنامهد وت

اطال تتات  شونتتههیچپیکتتنهادج مقامتتات آژانتتگ حتتق افکتتای پاکتتت قبتت  از بتتاز کتتردن 

آن شرکت رد پیکنهاد  به معنایرا ندارند.  د  د وت به مناقصه  در مناقصه کنندشانشرکت

د توت مربوط به نحوه توضیحات  یارایهآژانگ درخواست توان از م در این حالج . یستن

کرد آژانگ توضیحات را ظرف پنج روز کاری پتگ  ارایهدبیر توضیحات را  کهزمان . نمود

 .کندم  ارزیاب درخواستج  یهنام ثبتاز 

را اصتالح کنتد.  د توت بته مناقصتهموضتو   تواندم ج کمیته ربوطهم دستیاهبا رضایت 

رستم  منتکتر و آن  روزنامهدریافت این تصمیم از سوی دبیرج آژانگ تصمیم را در  محضبه

 ات انگ یا ا ضای کمیته کته توضتیح. مقامات آژرساندم  کنندشانشرکترا به اطال  تما  

 مسئولیت خواهند داشت. قانونطبق کنندج  ارایهخارج از رویه مکخ  شده 

و دریافتت  تأییتد نامتهد وتتعیتین شتده در  قبت  از مهلتت های پیکنهادی راآژانگ پاکت

 شتزاردستتیاه مناقصتهتوستط  مکتخ  شتده هتایروشرا با توجه بته  پیکنهادها ج. دبیردکنم 

هتای پاکتندارند. را بیش از یک پیکنهاد  یارایهحق  پیکنهاددهندشان. کندم دریافت و ثبت 

 حدنصتاب ؛ندشتوم باز  ویژه یجلسه یکدر  نامهد وتموجود در  ا ج ضرب پیکنهاد طبق
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  جلسهمکارکت حداق  سه  ضو است. در این برشزاری این جلسه  برای ز  

  است   توسط ا ضاانتخاب رییگ جغیبت وی درصورتمدیره و  هیأت رییگافتتاح جلسه با. 

  ارایه پیکنهادهایثبت شده و همونین سایر مستندات مرتبط و  هایپرونده درمورددبیر 

 .کندم  رسان اطال  شده

  ارزیتاب شترو  بته  جج کمیتتهکنتدم را دریافتت  هانا ثبتلیست ج رییگ کهاینپگ از 

  کندم  تأییدرا  زیرموارد  نموده و  پیکنهادها

 هاینامتهپاکتت  جزبته هتاو پاکتتدریافت  با مقررات منطبق باشد  پیکنهادهای -

 .باز شوند دارای استعال  قیمت

 .باشندموجود در پاکت پیکنهادی قیمت و  موردنیازاسناد و مدارا  -
 .کنند تأییدرا پیکنهاددهنده  واجد شرایط بودن و صالحیت جاسناد و مدارا -

 .باشند نامهد وتبا الزامات تنظیم شده در  منطبققیمت  هایپاکت -

  کندم در جلسه اتخاذ  کننده ساده اکثریت ا ضای شرکت رأیکمیته تصمیمات را با. 

  رد شتده را ظترف دو روز  پیکتنهادهای. آژانتگ شوندم رد  متناقض پیکنهادهایهمه

که مطتابق بنتد ب   پیکنهادهایو  به پیکنهاددهندشان  ودت دادهکاری پگ از جلسه 

توسط کمیتته رد شتده و آژانتگ ظترف دو روز کتاری  شوندنامناسن تکخی  داده 

 .دهد ودت م را  هاآنپگ از نکست 

  بنتدهای التف و ب ارزیتاب  شتدند دبیترج در حضتور  براستاس پیکنهادها کهاینپگ از

بته  قتانونجداشانته ثبتت و طبتق  طوربهپذیرفته شده را  یپیکنهادهاج کنندشانشرکت

 .سواردم آرشیوج 

 شیرد.  م در یک پاکت جدا قرار کنندشانشرکتپذیرفته شده در حضور  یپیکنهادها

. پگ از امضاج شودم وسط ا ضای کمیته امضا شده و بالفاصله ت مهرومو این پاکت 

 .سوابق نیهداری شوندتا در  شودم پاکت به دبیر تحوی  داده 

  کندم ج دبیر موارد زیر را به ا ضای کمیته تقدیم امضاپگ از 

  شده است. تأیید جارزیاب  که توسط آژانگ پگ از نکست کمیته هایشزارشدو نسخه از 
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 هتایپاکت جزبتهج شتدهارزیاب  از هتر مناقصته رونوشتتدرخواستج یتک  درصورت 

 .درخواست ظرف دو روز کاری پگ از دریافتقیمت 

را  از ا ضتای کمیتته دو نستخه از شتزارش هریتکروز کاری بعد از جلسه ویژهج دبیر به 

حاضتر بیش از یتک نماینتده از هتر نهتاد دولتت  در کمیتته  کهدرصورت کند البته م  تقدیم

 دهد.را م  مناقصهاز  نسخه رونوشتیک  تنها هریکباشندج به 

محرمانه را منتکر و ا ضا را از روزج زمان و مکان جلسه بعدی برای  هاینامهجلسهج  رییگ

ر ایتت شدهج ا ضای کمیتته  ارایهاسناد  براساس. کندم آشاه  تصوین نتایج ارزیاب  مناقصه

  دهندقرار م  ارزیاب را مورد  زیروارد م

 معیارهای واجد شرایط بودن 
   آن. مؤثرداوطلن برای انجا  های شده و قابلیت ارایهالزامات صالحیتج مکخصات فن 

دو نسخه از  یادداشت نمودهجج  ضوی از کمیته نتایج ارزیاب  را شده تعیین زمانمدت در 

دییری .  ضوی دهدم به دبیر  از آن را کرده و یک نسخه امضا و شزارش ارزیاب  را صادر

 .کندم پر  شده ارایهنسخه دو  بخش مربوط به مقا  دولت  را که به وی نیز از کمیته 

کمیتته و   تقتدیم ریتیگج شتزارش ارزیتاب  را بته پیکتنهادهاارزیتاب   تأییددر جلسه دبیر 

از داوطلبتان درخواستت تواند م کند. کمیته  م تأییدج نتایج ارزیاب  را شزارشاین  براساس

بایتد برشتزار  دییتریجلسته ایتن متوارد بررس  مدارا نماید. برای  تأییدو  توضیح یارایه

 .شودم برشزار  هامناقصهشود. این جلسه برای ارزیاب  تما  

شتود. توضتیحات و  مت تأییتدمتدارا داوطلبتان ج آخترین فتردبا ا ال  پیکتنهاد توستط 

طبتق درخواستت شتده  استنادبقیته و  دهتدنم را تغییتر  شدهج اسناد مناقصته ارایه هاییهتأیید

د صتالحیت نکتوند ر تأییتدکته موفتق بته  کنندشان شترکت. نیستت ارایه ز  به  نامهد وت

 نامتتهد وتشتتده در  ارایتتهمعیارهتتای ارزیتتاب   تنهتتاج پیکتتنهادخواهنتتد شتتد. بتترای ارزیتتاب  

را  فراختواناستناد داوطلتنج الزامتات منتدرج در  کهدرصتورت . شیتردم قرار  مورداستفاده

 .خواهد شدبرآورده نکندج پیکنهاد رد 

داشتته را  هایهتأییدتوضیحات و  یارایهدرخواست کمیته  کهدرصورت بند زیرج  براساس
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  آیددرم به حالت تعلیق  زیرمفاد  برآورده شدنتا زمان  پیکنهادهاهمه  بررس ج باشد

 ریتیگرا بته پیکتنهادی مطابق با بند فوق )ب(ج دبیر پاکت قیمت  تا زمان اتخاذ تصمیم 

 .کندتقدیم م 

 را جتدا شترایط فراختوانبتا  مغتایر هایو پیکتنهادرا بتاز  یپیکتنهاد هایپاکتج رییگ 

بقیته  جریتیگ. دهتدقترار نمت بتازبین   را متوردجداشتده  هتایپاکتکمیتته کند.  م

 .کندم  ا ال با صدای بلند را  یو مبلغ پیکنهاد بازرا  هاپاکت

  هاپیکنهاداشر ارزیاب  شرایط  

اول انتختاب  پیکتنهادسه  یجپیکنهادقیمت  براساسباشدج جزء شرایط فراخوان ن -

 ؛شوندم 

 تأییتدج جلسته بترای یپیکتنهادی هتاقیمت براساسباشدج  جزء شرایط فراخوان -

 .دیابم  خاتمه پیکنهادهانتایج ارزیاب  

نهای  کردن نتایجج نکست  مربوط بهجلسه باشدج قب  از ی بیکتر آزمای نیاز به راست اشر 

. این جلسه بایتد پتگ شرددم برای دریافت توضیحات و توجیهات داوطلبان برشزار  ایویژه

 برشزار شود. هاپیکنهادتما   ارزیاب از 

 فراختوانطبتق  هاسناد اضاف یارایهج کرده باشندتوضیحات و توجیهات تغییری ن کهزمان 

  ز  نیست.

 93. ظترف متدت شتوندم پگ از ارزیاب  شرایطج سه پیکنهاد اول مطابق قانون انتختاب 

شتود کته در  مت ج جلسه نهای  برشتزارپیکنهادها تأییدروز کاری پگ از آخرین مهلت برای 

شیترد. اشتر ارزیتاب  شترایط طبتق  مت برنده تصتمیم درمورد مناقصاتکمیته طبق قانون  جآن

 .شودبیان م خالصه  طوربهتصوینج نتایج ارزیاب   یجلسهدر نباشد  الزام  فراخوان

. ظترف یتک روز کتاری کنتدم را با ذکر د ی  انتخاب ا تال   مناقصهبرنده  کمیتهج نا ِ

 ریتیگهتای  را در اختیتار از خالصه نکست ن رونوشتنتایج ارزیاب ج دبیر یک  ا ال پگ از 

. شیتردمتورد استتفاده قترار مت بترای امضتای قتراردادج  طبتق قتانون کته دهدم آژانگ قرار 

 .یابدم قرارداد روابط حقوق  بین طرفین خاتمه  د  امضای  درصورت
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شیتری ج کمیتته تصتمیمپیکتنهادهاظرف پنج روز کاری پگ از امضای قرارداد یا رد همه 

ایتن شتزارش به همراه . کندم  ارایهآژانگ  رییگبه  هایشفعالیت درموردو شزارش   کرده

 ارایتهنیز ... مکاور و هایشزارشج هایادداشتج تصمیماتج هانامه ازجمله مناقصهاسناد   تمام

آژانتگج منحت   ریتیگتصمیم  با. سه روز کاری پگ از دریافت این شزارشج کمیته شودم 

از آن را به مقامات  رونوشتگ از امضای قراردادج آژانگ یک سه روز کاری پ. ط  شودم 

 .کندم دولت  ارسال 
وزارت اقتصتاد ت فهرس تأییدمورد شود که اقال   م قلمداد واجد شرایطزمان   جباز مناقصه
وزیر  91شماره  بخکنامه لیستج با توجه به تأییدروز پگ از  53تهیه شود.   ادیمناقصه  ازطریق

مکخصتات فنت   جآژانتگ طبتق دستتورالعم  ریتیگج 3333ژانویته  0اقتصاد و دارایت ج متورخ 
 .کندم خرید را تصوین  هایبرنامهو خدمات ذکر شده و همونین  کا هااز  هریک

متکتک  از حتداق  پتنج و  ایکمیتتهآژانگ دستور ایجتاد  رییگبرنامه مصوبج  براساس

ایکتان توستط  شذشتتهحداکثر هکت  ضو آژانگ و افرادی از نهادهای دولت  که تدارکات 

تعیتین  بترایدولت   دستیاه به مدیرای . در این مواردج آژانگ نامهکندم انجا  شده را صادر 

بترای انجتا   موردنیتاز ایحرفتهمهتارت بایتد نماینده کند که این ارسال م  نماینده در کمیته

را داشته باشد. کمیته از تعتداد مستاوی نماینتدشان آژانتگ و مقامتات  ارزیاب  فن  پیکنهادها

 .شودم دولت  تککی  

رقتابت  ویتژه انجتا   هایمناقصته هایرویتهطبتق هج فعالیتت آن و تتدارکات کمیت تأسیگ

ج کمیته در قرارداد بتا برنتده متوارد زیتر را د وت به مناقصهفراخوان و  تأیید پگ از. شودم 

  کندم تصریح 

  باشد؛ دوسالهدوره قرارداد باید حداق  قب  از اول ژو یه سال آینده و حداکثر 

 کتتا ی  یتتزانکتته در م  درصتتورتو امکتتان تغییتر آنج  شتتدهتهیهاقتتال   قیمتتت بتا ترین

 .شته باشدوجود داتغییرات  ج خدمات و یا  ملکرد کاری  رضهو شرایط  شدهتهیه

طبتق مقتررات آژانتگ قترارداد را  قرارداد با برنده مناقصهج امضایظرف پنج روز پگ از 

 بتولتندر  هتااصتالحیه. آنیاه اطال ات و کندم ثبت  قراردادهادر دفتر ثبت سازمان مربوطه 
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ستامانه ده در . پنج روز پگ از شناسای  نیازهتای مکتخ  شتشودم تدارکات رسم  منتکر 

خریتد را های ج نهتاد دولتت  درخواستتاقتال برای برآورد شده  یهزینه توجه بهج بدون ثبت

. ظترف دو روز کتاری پتگ از کنتدم بته آژانتگ ارستال  کاغتذییا  الکترونیک  صورتبه

یتا کا ها تتأمیندستتور  رونیکت الکت یتا کتبت  صتورتبهدریافت ایتن درخواستتج آژانتگ 

 .کندم  تأییدقرارداد را  وسیلهبهخدمات 

دولتت  بته مجتاز  دستتیاههایتوستط   برای تهیه ملزومات دفا   و امنیت جبسته مناقصه

  ختدمات و کا هتات فهرستدر  موردنیازاقال   کهزمان . شودم انجا  ویژه یا   ادیشک  

دولتت  مجاز  تصوین دستیاهقرار نداشته باشد با   ادی انجا  شودمناقصه  ازطریقکه باید 

 طتورآن. شتودم  تتأمینمناقصه بسته  ازطریقبا وزارت امور اقتصاد و دارای  و توافق مجاز 

 برای مسئول دستیاهدرخواست  تأییدپگ از  شدهج ظرف دو روز کاری قید مقرراتکه در 

رضایت نهتاد مجتاز را بترای خریتد کتا ج کتار و ختدمات  نهاد تابعهبستهج  یمناقصه انجا 

 .کندم جلن 

 داده شتود کته نهاد تابعتهوزیر امور اقتصادی و دارای  به  ی از سویدستور کهدرصورت 

بته  نیازی به مراجعه نهتاد تابعتهدهدج ربوطه انجا  م دستیاهبدون تصوین را   خاصملزومات 

 .یستن وزارت امور اقتصاد و دارای  ارمنستان

 درخصتوص نهاد تابعهمجازج  دستیاهرضایت  یظرف دو روز کاری پگ از دریافت نامه

 شیرد  م ایجاد یک کمیته متکک  از افراد زیر تصمیم

 ؛تابعهنهاد  مقا قا میا  رییگ 

 یا نماینده بخش خدمات حقوق ؛ رییگ 

 و ؛یا نماینده بخش خدمات مال  و اقتصادی رییگ 

  تابعهنهاد  رییگنمایندشان دییر به انتخاب. 

  که دارای این شرایط است شودم این تصمیمج یک دبیر نیز منصوب  براساس

 ضو کمیته نیست؛  

   خودشان است؛ تابعه  تدارکات هایسازمانمسئول هماهنی 
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  کمیته است؛ هایفعالیتمسئول تنظیم 

 ؛است هامناقصه مسئول سامانه 

  ؛کندم  ارسالرا به کمیته تصوین  نویگپیشاسناد 

 ؛کندم را آماده و ارسال  به نهاد تابعهتدارکات اختصاص داده شده  فهرست 

  از متذاکرات  اینستخهج ظرف یک روز کاری پتگ از درخواستتج نهاد تابعهاز طرف
 .کندم  ارایه شزارانمناقصهآن را به ا ضای کمیته و  هایپیوستنکست کمیته و 

 استناد و متدارا مربوطته  سازیآماده ازطریقکمیته را  هایفعالیتوط به اطال ات مرب

 ؛کندم کمیته را نیهداری  هایفعالیتو پرونده  ثبت

   دهدم سایر وظایف محوله را انجا. 

و روزج  شدهد وتت نهادهای فهرسج مناقصه فراخوانکمیته در اولین جلسهج دستور کارج 

 هبت فراختوان را . در همتان روز نکستتج دبیترکنتدم زمان و مکان جلسه بعتدی را تصتوین 

 ارایته شتدهد وت سایر دستتیاههایدر  رض سه روز آن را به ارسال کرده و  نهادهای تابعه

پرداختت  بتر ج درخواست و یک کو  از شواه  بانک مبن نامهد وت. برای دریافت کندم 

ظترف دو روز کتاری پتگ از دریافتت ایتن  نامتهد وت. شتود ارایته اد تابعتهنهتباید بته  مبلغ

 .شودم  ارایه نهاد تابعهدرخواست به 

در  مقترربستهج امضای قرارداد و انحالل کمیته مطابق با شرایط  یروابط مربوط به مناقصه

. یتک شتودانجتا  مت یات آن خصوصتبهویتژه و بتا توجته  مناقصته ازطریتققانون تدارکات 

توسط مقامات دولتت  مجتاز  شدهتهیهکه اقال   شودمحسوب م   ادیبستهج زمان   یمناقصه

و ختدمات  کا هتالیستت  موافقت نماید کهو وزارت اقتصاد و دارای   شیردقرار  تأییدمورد 

 تهیه شود. ادی مناقصه  ازطریق برای نیازهای دفا   و امنیت مل 

پتتگ از تصتتوین ستتازمان مجتتاز دولتتت  و رضتتایت وزارت امتتور اقتصتتادی و دارایتت  

ج بستته مناقصته ازطریتق و ختدمات بترای دفتا  و امنیتت ملت  کا هالیست  تهیه درخصوص

 .شودم  تأیید نهادو فهرست تدارکات توسط همان  اقال مکخصات فن  

 ایجداشانتهکمیتته  بترای هتر مناقصتهآژانتگج  ریتیگتصتمیم برنامه مصوب و  براساس
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. ایجتاد کمیتتهج فعالیتت و شتودم  تأستیگمتکک  از حتداق  پتنج و حتداکثر هکتت  ضتو 

  تأییتد. هنیتا  شتودم بسته انجتا  مناقصات  مقررات اساسبرد او امضای قراردتدارکات آن 

 شیرد  م مناقصهج کمیته مالحظات زیر را در نظر فراخوان

 و خدماتج امکان تغییرات  کا ها فهرست بهایمحاسبه  هایروش جمناقصه در فراخوان

. شتده باشتد ارایتهخدمات انجا  کا  و  تأمینتغییرات حجم خرید و شرایط مانندآن 

 .شودتصریح نم  شدهتهیهاقال   یج هزینه برآورد شدهفراخواندر 

  صتورتبه تتوان مترا  شدهتهیهتغییر در شرح اقال   هرشونهاز موارد فوق  هریکبرای 

 د.نمومکخ  تصریح و جداشانه 

  باشداز سه سال  کمتر بعد ودسامبر سال  95حداق  تا باید مدت قرارداد. 

بترای تهیته  ج ستازمان دولتت  مجتاز  که باید تهیه شتونداقالم ایهزینهبرآورد از  نظرصرف

قترارداد بستته شتده  ونیتاز ا تال  ظترف دو روز کتاری از تتاریخ  نیازهای دفا   و امنیت مل ج

 ملکترد  یارایتهو درخواستت  رستاندم  نهتاد ثالتثج آن را بته اطتال   تادی مناقصته ازطریق

 .نمایدم  امضا شدهخدمات را در  ار وب قرارداد  یا کارهاکا ج  تأمین درخصوص

 شود و به دو روش انجا  م  دستیاه مجاز دولت رضایت  به شیوه انحصاری با امین کا ت

 فهرستت بهتا ازطریقدولت  یا  دستیاهو خدمات توسط  کارهاتدارا کا هاج  تأیید ازطریق

 است  پذیرامکانزیر  هایروش. در این موردج توسط آژانگ

o  بهافهرست ازطریقو خدمات  کارهاتدارکات انحصاری کا هاج 

بته شتیوه تتدارکات  انجا  تأییدرف دو روز کاری پگ از ج ظدستیاه دولت  طبق مقررات

را بته  درخواستت متدیریت دولتت  سازمانج نکدهبین پیشتقاضای فوری و  دلی بهانحصاری 

 .کندم  ارسال جلن موافقت منظوربهمجاز  دستیاه

دستتورالعم  مقررات با  مطابقو  تدارکات همراه باشدروش  مربوط به تصمیمبا اشر نامه 

وزارت امتور اقتصتادی و دارایت  باشتدج مقامتات دولتت   3335ژانویته  51متورخ  51شماره 

تتدارا  درقب  از تاریخ مکخ  شده  اد ا کنند که با توجه به ضرورتج قرارداد توانندنم 

 درمتورد نهتاد تابعتهمجتاز بتا تصتمیم  و دستیاه امضا شودباید  بهافهرست ازطریقانحصاری 
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مجاز یک  دستیاه. همزمانج کندم موافقت بها فهرست ازطریق یانحصارتدارا  برشزاری

 فرستد. م کو  از نامه رضایت را به آژانگ

مکخصات فن   یت دولت مدیر سازمانکاری پگ از دریافت نامه رضایتج ظرف دو روز 

و همونین نا  نامزدهتای کمیتته را بته آژانتگ ارستال  هاپرداختفهرست ملزومات و برنامهج 

آژانتتگ  ریتتیگ. ظتترف یتتک روز کتتاری پتتگ از دریافتتت متتدارا فتتوق بتته حکتتم کنتتدم 

دولتت   دستتیاهمستاوی از نماینتدشان آژانتگ و  متکک  از تعتدادای کمیته تدارکات دولت 

 .شودم تککی  

 در برشتزاری اتتدارک هایکمیته هایفعالیتبا قانون مربوط به  ابقکمیته مط هایفعالیت

 خواهد بود. زیر هایویژش با در نظر شرفتن خاص  مناقصه

 و در طول این جلسه  شودم برشزار  تاسیگهج روز کاری بعد از اولین نکست کمیت

  شودم دستور کار نکست تصوین 

 شودم کمیته انتخاب  رییگ 

 شودم تصوین  آشه  فهرست بها 

   شودم  تأیید هرست بهاففر 

  شودم  عیینتتاریخج زمان و مکان جلسه کمیته بعدی 

 9333 تیتراژبتا  گ باید آن را در یک روزنامتهظرف دو روز پگ از تصوین آشه ج آژان

 منتد القهظرف دو روز کاری پتگ از انتکتار آشهت ج نهادهتای  و ایدمنتکر نم بیکترا نسخه ی

را ظرف یتک  بهافهرست آژانگ. شیرندم با آژانگ تماس  بهابرای به دست آوردن فهرست

پرداختت هزینته کو  شواه  بتانک   تأییدو پگ از  هادرخواستروز کاری پگ از دریافت 

فتر   یارایتهو  رونوشتتمربوط بته های از هزینه بیکترهزینه نباید این . کندم  ارایه موردنیاز

منجتر بته رد  بهتافهرستتفتر   کسننای  در مفاد این بندج  د  توا براساسباشد.  بهافهرست

 .شودنم  بهای آن نهادفهرست

 شونتههیچج آژانتگ و مقامتات آن مجتاز بته افکتای هتافهرستت قیمتتقب  از باز کتردن 

 نیستند. مربوطهو درخواست  بهافهرست هایفر  هویتدرباره اطال ات  
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قب  از مهلت تعیین  امضا شدهو  مهرومو خود را در پاکت  قیمت پیکنهادیداوطلبان باید 

شده به آژانگ تقدیم کنند که نباید زودتر از پنج روز کاری پگ از انتکار آشه  باشد. دبیتر 

قتانون  طبتق دریافتت و ثبتت مناقصته بتوط بتهمقتررات مر براستاسرا  هتای پیکتنهادیقیمت

 .کندم ج دریافت و ثبت تدارکات

و  ج ارزیتاب بازکردهرا  هاپاکت ایویژه یجلسه با برشزاری قیمتج یارایهروز کمیته در 
. اشر حداق  سه نفر از ا ضای کمیته حاضر باشتند جلسته کندم  شیریتصمیمبرنده  درمورد

دریافت شود کمیته مجاز بته ارزیتاب  آن استت.  قیمتو اشر فقط یک  رسدم  حدنصاببه 
 ناپتذیرجدای  کته بختش نویگپیشتهیه  ازطریقرا  شذارانمناقصهمذاکره با  تواندم کمیته 

 انجا  دهد.استج اسناد تدارکات 

دستتیاه وت  از آن را بته ظرف سه روز کتاری پتگ از امضتای قتراردادج آژانتگ یتک ک

دولتت   دستتیاهظرف پنج روز کاری پگ از دریافتت کوت  قتراردادج و  کند ارایه م مربوطه

 کند. ارایه داریخزانهاز آن را به دفتر  ایخالصهباید 

o تدارکات انحصاری 

ج ج( مجتوز وجتود دارد رایتتکو قتانون الف( رقابت وجود نداردج ب(   مواردی که در

نیتاز بته ختدمات  (هو  شتودمت  نکدهبین شپیفوری و  تأمیناردج د( تقاضای وجود دمناسن 

ریج نهاد تدارکات انحصا تأییدظرف دو روز کاری پگ از داردج وجود اضاف  از همان نهاد 

 .کندم ا ال  مجاز دستیاه را به  رضایت خوددولت  

باشتد بته  مربوطهمجاز به تهیه از یک منبع انحصاری بدون رضایت نهاد تابعه  دستیاهاشر 

رضتایت نهتاد مجتازج  ی. ظرف دو روز کاری پتگ از دریافتت نامتهکندنم آن نهاد مراجعه 

 .کندم بخش مربوطه اقدا  به امضای قرارداد مطابق با قوانین تدارکات 

 تادی  مناقصتهروش  بتا نکتدهبین پیشتقاضای فتوری و  دلی تهیه کا  به  کهدرصورت 

دولتت   دستتیاهباید ر ایت شتود   هارویهو این  امضا شدهج قرارداد توسط آژانگ شودانجا  

ج و ختتدمات کارهتتاتقاضتتای تتتدارا کتتا ج رستتم   رف پتتنج روز کتتاری پتتگ از تتتاریخظتت

پست الکترونیتک و یتا پستت معمتول  درخواستت  ازطریقاز هزینه برآورد شدهج  نظرصرف
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ی پگ از دریافتت ایتن درخواستتج آژانتگ فرستد. ظرف دو روز کار م به آژانگرا کتب  

 کند. م تأییدانجا  تدارکات  برای رانهاد ثالث پست الکترونیک یا  ادی  ازطریق

واحد پایه تدارکات   هار سهو خدمات  بیش از  کارهاکا هاج تدارا اشر هزینه برآورد شده 

 تادی  قترارداد مناقصتهو ختدمات در فهرستت  کارهتاکا هاج این درا  باشد و اشر  113333یعن  

 شود.م استفاده  از حداق  دو نهاد بهافهرستدرخواست  ازطریقتدارکات  نباشدج

طبتتق قتتانون ظتترف دو روز کتتاری پتتگ از تصتتوین پیکتتنهاد بختتش مربوطتتهج آن بختتش 

 کهدرصتتورت . کنتتدم را بتته اشتتخاص موجتتود در لیستتت ارستتال  بهتتا تستتفهردرخواستتت 

کنتد   مت به این صورت  م  ربطذیباشدج بخش  ادی  مناقصهطبق بها فهرستدرخواست 

و ختدمات  کارهتاتقاضتای تتدارا کتا ج  رف پنج روز کاری پتگ از تتاریخظمقا  دولت  

 پستتتو یتتا  ایمیتت  ازطریتتقبتته آژانتتگج  را از بتترآورد هزینتتهج درخواستتت کتبتت  نظرصتترف

حکم  مکتوب طوربهآژانگ ج دریافت این درخواستز کاری پگ از فرستد. ظرف دو رو م

پست الکترونیتک  ازطریقرا  امضا شدهیا خدمات در  ار وب قرارداد  کارهاسفارش کا ج 

 .کندم  تأییدیا  ادی 

o  همیان تدارکات برای نیازهای 

بترای  رقتابت  یمناقصتهانجتا  مربتوط بته  طبتق مقترراتهمیتان  تدارکات برای نیازهای 

  شودم  نهاد قانون  مجاز انجا  ای بخش اختیارات آن بامجاز  ج توسط سازمان دولتنیازهای 

 تتدارکات  یتقاضتا مجتوز مناستنج جرایتتکو قانون  وجودرقابتج  فقدان درصورت

توجیهتات  براستاسیاز به خدمات اضاف  از همان شتخ  و ن نکدهبین پیشفوری یا 

 ریمتدرضتایت پایته محل  بتر  شردانتوسط نهادهای خود تدارا انحصاریمناسنج 

 ؛شودم انجا   بخشآن ارشد 

  نکتدهبین پیشفتوری و تقاضتای  بته مربتوطبهای فهرست ازطریق انحصاریتدارکات 

 که شرایط شودم انجا  نهاد حقوق  یا  خشبآن  زیر نظر هایسازمان   ازتوسط یک

 دارد.   رانیازهای دولت تدارا مقرراتمطابق با  جمتمرکز  تدارکات

محلتت  انجتتا   ختتودشردان توستتط نهادهتتای بهتتافهرستتتدرخواستتت  ازطریتتقتتتدارکات 
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 رفتع منظوربته جقتراردادمبنتای  بتر باز هایمناقصهدر همین حالج آژانگ حق اجرای  .شودم 

 هایرویتهو شتکایات مطتابق بتا  دارکاتتت هایرویه شرایط مویّدد. را دار آن بخشنیازهای 

 ند.شو م تنظیم  برای مکخصات دولت طراح  شده

 کته بترای   استتدولتت هاییارانتهو  هاکمک  مربوط به اساسروابط  جمقررات موضو 
 هایروشمال ج های و کمک هایارانهماهیت ج این مقرراتت. اسشده  ارایهحقوق   نهادهای

قوا د مربوط به ج هایارانهروش محاسبه  جویژهبهد. کن م مکخ  را هاآن و روابط دییر ارایه
 هتافعالیت  انتواو  ختاص هتایبخشدر  مزیتتدارای قیمت ین کمتر ازجملهج هاآن محاسبه
بتا توسط مقامات دولت  در هر بختش  که شوندم مستقر مربوطه   دولت هایسیاست براساس
قترارداد بتین مقامتات  براساس هایارانه. شودم اجرا وزارت امور اقتصادی و دارای   موافقت

  رقتابت یفراینتد ازطریتقمتال  های کمکد. شو م ا طا مربوطه دولت  مسئول بخش و نهاد
 .شودم انجا   مقررات مربوط طبق و ا طاشده

o  خواه نظرتجدیدو  نظارت بر تدارکات دولت روش 

د و اسنا دارای  مسئول کنترل قانون تدارکاتج وزارت امور اقتصادی و 51و  53ماده  طبق

انطبتاق ستوابق میتزان  جمجاز دستیاهکنترل اسنادج  درخصوص. است تدارکات مح  بازرس 

 تأییتد تتدارکاتقتانون با مفاد را دولت  مربوطه  اتیا مقام شده توسط آژانگ ارایهتدارکات 

و اشتر نمتوده درخواستت  راآن  د یت ایتد مجتاز ب دستتیاهج انطباق د   درصورتکند.  م

 را  هم اقدامات داده شود. دستیاه ز   آموزشنهاد تابعه به   نباشد قبولقاب شده  ارایهتوجیه 

 قبولقاب و یا اشر دستورالعم   رساندم مجاز  نهاداطال  آن را به  وانجا  داده  آموزش برای

تصتمیم مجتاز  نهتادتصتمیم دولتت بترای  .دهدم اطال   ستاندولت ارمنموضو  را به  باشدن

 نهای  خواهد بود.

  بازرست ستازیپیادهو  ده سازمانقانون  درشده  روش توصیه براساس در مح  بازرس 

 .شودم انجا   جمهوری ارمنستاندر قلمرو 

ج یتک 3335نتوامبر  33ریخ اقتصتادی و دارایت  بته تتاوزیر امتور  291شماره  بخکنامهطبق 

ج فراینتد تتدارکات ارزیتاب رویه مناسب  بترای شد و  تککی نظارت بر تدارکات  راهبری شروه
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نظتارت  ایج فراینتد تتدارکات شتک  شرفتت.و طراحت  نتت اشکا ت انتکار  موم شناسای  و 

انجتا  شترایط   براستاس و مجاز مقامات نهاد شفاه  یارایهو اسناد و مدارا  ارزیاب  براساس

 .شودم  شرانمناقصهتدارا یا تجاوز به منافع  فرایندکه مانع  شودم 

کته  هترکگ. استت خواه تجدیتدنظرحتاکم بتر رونتد  جتدارکات  قانون 23تا  21 وادم

د تار خستارت شتده  دارکاتدر طتول فراینتد تت نهاد تابعهیا مجاز  دستیاهاقدامات  درنتیجه

  شودم  ثبت زیرافراد  توسط تجدیدنظر. درخواست دارد خواه تجدیدنظرحق است 

 دربتاره تصتمیم  درخصوصرسم   روزنامهپگ از انتکار در  یروز کار پنج جنهاد تابعه

 قاب  پذیرش نیستت.مکتری پگ از امضای قرارداد تجدیدنظرخواه  ا طای قرارداد. 

ختود را  کتب  نظر نهاد تابعهج خواه تجدیدنظرظرف پنج روز کاری پگ از دریافت 

 کاربردهبته هایستازوکاریتا رد تجدیدنظرخواه   درموردبا توجیهات مربوطه همراه 

 .دکنم  ارایه خواه تجدیدنظر  رضایت کام  یا نسب صورتدرشده 

  ضتایتوی متورد رروز کاری تصمیم بییرد یا تصتمیم  نتواند ظرف پنج نهاد تابعهاشر 

 را دارد.مجاز یا دادشاه  نهادبه درخواست رسیدش   یارایهحق  شاک ج نباشدشاک  

  تصتمیم از  درخواستت کننتدهج یتا انجا  ندهتدا درخواست تجدیدنظر ر جنهاد تابعهاشر

ریافت درخواست پنج روز کاری پگ از د نهاد تابعهیا تصمیم  باشدنراض   نهاد تابعه

کتبت   مجتاز توجیته نهتاد .شودم  ارایهمجاز  شود درخواست به نهاد ارایه تجدیدنظر

مجاز ظرف پنج روز کتاری نهاد . کندم ارسال نهاد تابعه به را  تجدیدنظردرخواست 

. شودم نهای  محسوب  جبه دادشاه ارایه  د  درصورت که کند م اتخاذتصمیم  را 

بایتد بترای خستارات  نهتاد تابعتهشتود  تأییدمجاز  نهادتوسط  تجدیدنظراشر تقاضای 

 د.بده غرامت کنندهدرخواست وارده از سوی

  را اتخاذ نماید زیرات تصمیم تواندم مجاز  نهاد جخواه تجدیدنظردر 

 معین؛ هایرویهیا انجا   شیریتصمیمج اقدامات خاصانجا   از نهاد تابعهنع م 

 هایرویتهاقتدامات  ز  و انجتا  انجتا  مربوطتهج  اتتصتمیمبه اتختاذ  نهاد تابعه اجبار 

 متعاقن آن؛
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 متوارد جزبتهج نهتاد تابعته اتتصتمیمکردن کام  یا جز   یا جاییزین  تجدیدنظر جلغو 

 آن؛قرارداد و فسخ 
  هایرویته درخصتوص توسط متقاضت  شدهتحمی های جبران هزینه بهنهاد تابعه اجبار 

 ؛از آن حمایت شده است اسناد درشده و  وصیهقوانین تکه در تدارکات 

 دارکات.خاتمه فرایند ت 

 جثابت کندرا خسارت وارده  فرایند تدارکاتحین انجا   کنندهدرخواست کهدرصورت 

 تضتتمین حقتتوق منظوربتته. کنتتدمتوقتتف متت بتته متتدت هفتتت روز فراینتتد را مجتتاز  نهتتاد

 خواه تجدیتدنظرتا زمتان اتمتا  مرحلته را فوق  زمان  تواندم مجاز  ج نهادکنندهدرخواست

اهمیتت  دستتیاه تابعتهاشتر . کنتدن روز تجتاوز 51مدت از این  کهبه شرط   البته کند تمدید

پایتان  تتداراثابت کندج به نهاد ذیربط را  ت برای اهداف دفا   و امنیت مل تداو  تدارکا

 .شودم دارکات ضمیمه به سوابق ت نهاد تابعهتوجیه . یابدنم 

محتوای  درموردنفعان همه ذیبه باید  دریافت کردهرا  تجدیدنظررخواست مرجع  که د

 اندشتدهخستارت متحمت   تجدیتدنظر درنتیجتهکته  نفع ذیاشخاص د. کن رسان اطال آن 

کایت شت فراینددر  حضورکه موفق به   اشخاص. حضور داشته باشندنظر تجدید در توانندم 

ظترف پتنج  جمجتاز نهادیا دستیاه تابعه  تصمیم نیستند.شکایت مکابه  یارایهمجاز به  اندنکده

 جنفتتعو ستتایر اشتتخاص ذی شذارانمناقصتتهو  کننتتدهدرخواستتتروز پتتگ از تصتتوینج بتته 

 نهتاد مجتاز یتاتصتمیمات  یارایتهحق  کنندهدرخواست. شودم  ارایهدرخواست  درصورت

 دارد.را دادشاه  یا دستیاه تابعه

o  و پیکییری از فساد دولت سیستم تدارکات 

قتانون  درشتده  ارایتهبترای متوارد   متمرکتز و محلت  مناقصته بتا روش تدارکات دولتت 

 .شودم انحصاری انجا   تدارکات هایروشیا  بهافهرستدرخواست  ازطریقتدارکات 

متمرکتز  تتدارا هتایروش ولسئم غیرتجاریسازمان   نوانبه دولت آژانگ تدارکات 

اطال تات  ج تمتا کندم را دریافت و ثبت  پیکنهادهاو  هامناقصهخاصج آژانگ  طوربهت. اس

برای باز بودن فرایند  و را تضمین داوطلبانج برابری حقوق را ضبط نموده مربوط به تدارکات
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 .کندم ن اقدا  قرارداد با برندشاامضای و  دارکاتت

را  ج تتدارکات محلت ختودشردان  و  متوم هایستازمانج یعن  مقامات و نهادهای تابعه

قتانون تتدارکاتج وزارت امتور اقتصتادی و دارایت   5بنتد ج 51متاده  براساس. دندهم انجا  

  است مجاز خانهوزارت. است تدارکاتمسئول نظارت بر 

 ؛کند ارایهدارکات را فرایند ت نظارت بر مقررات 

  بترای  وزیرنخستتبته دولتت و را  هتاآنتدارکات را تهیه و هنجارهای  مربوط بهاسناد

 کند؛ ارایه تصوین

   با قتوانین و  هاآناقدامات انطباق بر و  کمک کرده تابعه نهادهایبه تدارکات در انجا

 نظارت کند؛ قانون  لوایحدییر 
  ؛تدارکاتاستاندارد و انتکار اسناد  سازیآمادهدر  ازجمله کمک کند نهادهای تابعهبه 

 هایستازمانو  ختودشردانبتین مقامتات دولتت  و   تتدارکاتمکتاری ه کلت  طتور به 

 هماهنگ نماید؛را و خارج   الملل بین

  نماید. ده سازمانشردان برای مقامات دولت  و خودرا آموزش کارکنان 

از  متانع کته استت اجترا هتایابزار اطمینتان از شتفافیت جمتذکور هایمکت خط هدف از

 .شرددم د فاس اقداماتو  سوءاستفاده

 

 ابرسی دولتیــحسالی/ـرل مــکنت

 داخل دولت  و  برای حسابرس  ار وب قانون  و نهادی  -5

ل  وزارت نظتارت متا مجلگ شورای مل ج بخش توسط کمیته نظارتمال  دولت  کنترل

مقامات دولتت  و  زیر نظرداخل   حسابرس  هایسازمانو ( MOFE) امور اقتصادی و دارای 

کته توستط مجلتگ    بیرون  استتنظارت مقا یک  کمیته نظارت .شودم انجا   دشردانخو

 .دهدم شزارش به آن تککی  شده و شورای مل  

را بودجته دولتت  شتزارش ستا نه اجترایمجلگ شورای ملت  » قانون اساس  11ماده طبق 

مجلتگ شتورای  کمیته نظارتمربوط به قانون  .«کندم تصوین  کمیته نظارت نظرات براساس
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 کته بتر اصتول کنتدم  مکتخ کمیتته نظتارت را فعالیتت  تار وب  5331 مه 33مورخ مل  

ج و یکوار ته متؤثرکنترلت  سیستتم  برای ایجتاداست.  استوار شفافیتاستقاللج رهبری جمع  و 

نظتارت در و انجتا   ده ستازمانج قانون مثال طوربه. شده است مستقر   ار وب قانون  مناسب

بخکتنامه  براستاس بودجه دولت  مقررات کنترلو  3333 سال مه 51 روز در جمهوری ارمنستان

 تار وب همکتاری  تالوه بتر ایتنج تصتوین شتد.  3333 ستال ژو یته 55 مورخ 5553شماره 

ج وزارت امتور اقتصتادی و دارایت ستفارش مکتترا  بتا اقتصتادی نظم ب مبارزه با  راستایدر

 به تصوین رسید. 3333در ژو ن سال  و امنیت مل ج وزرای ککور دادستان ک 

-کنتتترلستتازمان  پتتگازاین)ایتتن مقتتررات وزارت امتتور اقتصتتادی و دارایتت   براستتاس

در  زیتتر نظتتر دولتتت ارمنستتتان و سیستتتم امنیتتت ملتت  دفتتتر دادستتتان ج پلتتیگ (جحسابرستت 

اصتول  و  هتایآموزش ج توسعهبازرس موضو ات ج پردازش هابازرس و انجا   ده سازمان

 منظوربته هابازرس . کنندم ه همکاری رای سیاست مال  و بودجتبادل اطال ات در زمینه اج

صتحت شتزارش  تأییتددوره متورد بازرست ج  درا تبتار معتامالت متال  و اقتصتادی  ارزیاب 

 .شودم انجا  و همونین در دسترس بودن و دقت اسناد  شدهبررس 

شده در این  بردهنا  هایآژانگو  هاسازماناز  بازرس ج مقامات دادستان  تصمیم براساس

 سازمان کنتترل را  -است رسیده یا فرد مجاز نهاد دادستان  رییگبه امضای  که-دادخواست 

اطال تات محرمانته در جترایم متال ج محت  و تصتمیمج این  براساس. دهدم انجا   حسابرس 

 .شودم  ارایه جشود تأییدحسابرس   نهادتوسط    که بایدمسایلو همونین  مدت بازرس 

نیتاز بته اشر  .دهدم انجا   ایشدهتعریف روش براساسرا  هابازرس  جحسابرس  سازمان

را ین بازرست  امکترا  به شک  دادستان و مقامات  حسابرس  نهادج باشد العادهفوق بازرس 

 روزبتهبازرستان را  ج اطال تات  ز  توضتیحات یارایتهبتا  دادستان مقامات . دهندانجا  م 

دارنتد را تضتمین  ختاصمستئولیت و افرادی که بودجه مدیریت و  سازمانج مکارکت هنمود

 .دهدم انجا   ز   دست آوردن اطال اتبرای بهنیز   اقدامات و کندم 

وی نیز ظرف پتنج  .شودم  تهیه و ارسال حسابرس  سازمان رییگبرای  شزارش بازرس 
 فهرستت نهاد دادستان  .کندم ارسال  دادستان بازرس  را برای  موضو ات  از فهرست روزج
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 .دهدم اصالح  انجا  اقدامات  و بررس  کرده طبق قانوندریافت شده را 

و مقامتات  هاستازمان بازرست  مستئول  نظتارت هایستازمانروابتط بر فوق حاکم قوانین 

را  نهتاد نظتارتکته استتقالل قانون جدیتد  نویگپیش  ز  به ذکر است. استمجری قانون 

 .است بررس ج در حال  مجلگ شورای مل  کمیته نظارتدر دهد افزایش م 

و ستازمان  5نهادهای حسابرس  الملل بینسازمان  مجلگ شورای مل   ضو کمیته نظارت

هتای تعیین شده توسط سازماناجباری  الزامات کمیته است. این 3اروپای  نهادهای حسابرس 

را فعالیتت ختود بتا تکیته بتر حمایتت  متوم  جامعته  کندم و تالش  را دنبال کردهمذکور 

 کند. ترشفافو   موم 

وزارت امتور اقتصتادی و  نظتارت متال بختش توستط  ارمنستان بودجهاجرای بر نظارت 

 .شودم انجا   3333ژو یه  55 مورخ 5213طبق بخکنامه شماره  دارای 

از بودجته شتده تکتخی  منتابع متال  استتفاده بررست  اثربخکت  و  ازنظرفعالیت مذکور 

و همونتتین بررستت   المللتت بین هایستتازمانی ختتارج  و ککتتورها دولتتت و وا  دریتتافت  از

. شتودم انجتا   ج توستط بختش نظتارتقتانون  متالبودجته و ار ایت منابع مال  ختارج از 

متورد بررست   آنهتامجمو ه درآمد  براساسرا  مالیات  و شمرک  ادارات فعالیت جهابازرس 

 هایستازمان به دولتت و تتا حتدیبودجه  تخصی  بر اثربخک  و نظا  کنترلو  دهدم قرار 

 این امور را دارد  ج اداره نظارت مال  حق انجا هافعالیتبا توجه به این . دارد تأکیدنیز دولت  

  و نظارت مال  بر اجرای بودجه کنترل حوزهدر  

بتیش از  کته  هتایشرکتبودجه دولت توسط  کردهزینهاثربخک   تکخی  و کنترلالف( 

 ؛هاآنو مقامات ارشد مال    و سازمان مدیریت دولت   استدولت هاآندرصد سها   13

اشتخاص و مقامتات نظتارت بتر قتانون و  بتا هاآنبودجه و انطباق  هایدرآمد کنترلب( 

ستایر  و  توارضج مالیتات کننتدشانپرداختمالیات  و  ان سازمانبازرس  جزبهج مجاز حقوق 

 ؛اداری هایالزحمهحقج منافع و واسواری هاینرخج  وارض ثابت

                                                            
1- INTOSAI 

2- EUROSAI 
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  مربتوط بته اجترای بودجته دولتت هتایفعالیت( دقت و قتانون  بتودن) کیفیت کنترلج( 

 ازجملتهج هتاآنو متدیران ارشتد متال  ای و منطقه مرکزی دولت هایبخشو توسط مقامات 

   )فرایند تدارکات(؛دولت هایسفارش وضع

هتای دولتت ج کمکهای وا  ج بودجه دولت تخصی و مناسن از  مؤثراستفاده  کنترلد( 

توستط مقامتات دولتت  بته  شتده ارایته  و دییتر منتابع دولتتوجوه ختاص ککتوری مال  و 

و همونین  (هاآناز وضعیت حقوق  و سازمان   نظرصرف) غیرتجاریتجاری و  هایسازمان

و  مرکتتزی دولتتت هایستتازمانمتتال  و اقتصتتادی  هتتایفعالیت ( از)حسابرستت  بازرستت 

 ؛غیردولت تجاری  هایسازمان

 بتردولتت   هایستازمانتوستط  هاآنخارج از بودجه و استفاده از وجوه اجرای  کنترل( ه

 ؛قانون اساس

 تصمیمات دادشاه؛و  بررس  اولیه براساس حسابرس ( و

 ؛قانون درمقرر د از معامالت نقدی در موار و حسابرس  بازرس ( ز

 .اندشده منعتوسط قوانین که  های بخشمال  و اقتصادی در  هایفعالیتاز  بازرس ( ح

 حوزه مدیریت اموال دولت   در 

کته حتداق   تجتاری هایستازمان( در )بازرس  حسابرس  هایشروه فعالیت کنترلالف( 

 . دولت هایسازمانبازرس   جزبهاست  دولتدر اختیار  هاآن مالکیت درصد 13

و  ارثو  شتده ج اهتداشده مصادره جشک  خلع یدبه دولت به  یافتهانتقالاموال  کنترلب( 

 .غیر مالیات  دیون و مکمول مالیاتهمونین اموال 

  الملل بینمال   همکاری حوزهدر  

برآورد هزینته  ج کنترلی پروژهاجرا هایاقتصادی و مال  واحد هایفعالیتاز  بازرس الف( 

 ه.در طول اجرای پروژ از بودجه دولت مؤثرو  استفاده درستنظارت بر ین و همون

 براستاسو همونین   دولت یاجرای بودجه کنترلهای برنامه همسو با  نظارت هایفعالیت

 هایدرخواستت ر اقتصتادی و دارایت  وج وزیتر امتووزیرنخست وارده از سویخاص  احکا 

ج اقتدامات هتافعالیتایتن  درنتیجته. شتودم  صتالح انجتا مقامتات دولتت  ثبت شتده توستط 
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بتودن و در متوارد قتانون  از و اطمینتان  هانظم ب و رسیدش  به موارد نقض  برای  اصالح

 .شودم و جبران ضرر و زیان انجا   مجازاتخاصج ا مال 

از متثالً  استتمستتقر شتده مال   کنترل نجا ابرای   قانون  مناسب ج  ار وبدر ارمنستان

مقتررات بترای  جشده استت و به اجرا شذاشتهو کنترل تصوین  ده سازمانقانون  3333سال 

تصتوین  3333 اوت 53ورخ مت 5553بخکنامه شماره  براساس  کنترل بر اجرای بودجه دولت

بتا دفتتر دادستتان ج  امتور اقتصتاد و دارایت وزارت کتاری هم مقررات مربوط به است و شده

اقتصتادی  نظمت ب  بترای افکتای ارمنستان دولت و پلیگ یزیرمجمو ه سرویگ امنیت مل 

ی و به دستتور مکتترا وزارت امتور اقتصتاد 3333ژو ن مصوب  بازرس  هایفعالیت تحت

 شود.نیز اجرا م مجری مقامات  دارای  و

و مقامتات  بازرست  هایستازماننهادهتای نتاظر بتا  حاکم بر روابط جاقدامات قانون  فوق

ج وزارت دارایت  اقتصتادی جترایمافتزایش اثربخکت  مبتارزه بتا  منظوربهاست.  مجری قانون

 ارمنستتان و پلتیگ (ج دفتتر دادستتان ج سترویگ امنیتت ملت حسابرس  -نترلنهاد ک  نوانبه)

 بیکتتترپتتردازش  جهابازرستت و انجتتا   ده ستتازمان( در قتتانون  پییتتردنهادهتتای   نوانبتته)

از کاربرد حقوق  اطمینان  منظوربهو تبادل اطال ات  هادستورالعم تهیه  موضو ات بازرس ج

اولیته نهتاد فتوقج هتدف متوارد با توجه به . کنندم همکاری  مال  و بودجه هایسیاست بهتر

مربتوط نهادهای همکاری  با مال  آنو شردش کنترل و نظارت بر دولت  جحسابرس  -کنترل

ج هاستازمانوستط شتده ت بار معامالت متال  و اقتصتادی انجتا که ا تاست قانون   یریپییبه 

اسناد مربتوط بته دوره متورد بازرست  را افکتا و  دقت و پذیریدسترس و  هاشزارشکفایت 

 .کندم ارزیاب  

و محلتت  و  نهادهتتای ختتودشردان دولتتت داخلتت  در  حسابرستت حتتوزه  مربتتوط بتتهروابتتط 

وزیر امور اقتصتادی  392شماره بخکنامه و  داریخزانهقانون سیستم  براساسوابسته  هایسازمان

تصتوین مقتررات انجتا  حسابرست  داخلت  در  خصوصج در3333دسامبر  93مورخ   و دارای

 .شودم انجا   هاآنزیرمجمو ه  هایآژانگمحل  و  شردان دولت  ونهادهای خود

بته و محلت    دولتت مختارکه در نهادهای خودمال  و حسابداری  بخشساختار و اهداف 
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 53/9-051-9112 به شماره وزارت امور اقتصادی و دارای  ینامه براساس جشودم آن  م  

 .شیردم قرار  موردبررس که در ادامه  شک  شرفت 3335 دسامبر 30 مورخ

 داخل  نظا  حسابرس  مکمول هایدستیاهاختیارات  -3

 وزارت اقتصاد و دارای  5-3

 هتاآنبتر و کترده را هماهنگ  ت دول هایسازمان حسابرس ِ هایفعالیتخانه این وزارت

 خاص  طوربهو  کندم نظارت 

 ؛کندم تصوین و را دریافت  ماههسهسا نه و  حسابرس های برنامه 

 ؛کندم را دریافت و بررس   حسابرس های شزارش 

 در طول حسابرست  شده قصور مکخ و  تصحیح خطاها بارهدر اجباری هایآموزش 

 ؛کندم  ارایه امور مال  رییگرا به 

 کتته  دکنتتمتت بررستت  از آن  حسابرستت و از نحتتوه اجتترای بودجتته  بازرستت  ازطریتتق

 و قتتانون  باشتتدبتتا مقتتررات و دییتتر مصتتوبات  مطتتابق انجتتا  شتتدههای حسابرستت 

منطبتق باشتد؛  و مختارج بودجته درآمتدهابتا  هاسازمانانجا  شده توسط  هایفعالیت

اجرای بودجه با  مربوط به هایشزارش یارایهو  سازیآماده جحسابرس   الوه بر این

 .دهدرا هم انجا  م   مفاد قانون

 محل  یا خودشردان دولت  سازمان مدیریت 3-3

 انجتا  رایب شروه حسابرس  یک توانم مال  و اقتصادی  فعالیتهای با توجه به ویژش 

  دنمومستقر  زیر مورو احسابرس  

 ترکیبتت  حسابرستت  رویجتتتامتتور متتال  بتترای  ریتتیگد یتت  مکتتتوب  یارایتته 

 ؛لزو  درصورت

 ؛حسابرس  هایمدیریت شروه 

 مقامات  رضایت با حسابرس  هایشروهمکارکت کارشناسان در  بارهتصمیم در

 ؛مال  ارشد
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  ؛حسابرس انجا  حداق  دو هفته قب  از  به نهاد مورد حسابرس  رسان اطال 

  ؛قبت  از حسابرست حسابرست   شتروها ضتای  به برنامه حسابرس  رسان اطال 

 یتا مدیر ارشد پگازاین)که  بودجه مدیر ارشد و نامه موردنیاز ارسال مطالن

CABC  ؛حسابرس  کارکنان تیم تأیید مبن  بر( شودم شفته 

 قصتور و اشتتباهات و   تمتام کهامور مال   رییگبه  شزارش حسابرس  یارایه

 ؛در آن مکخ  شده است مناسن هایتوصیه

 قانون  در و غیر اقدامات متقلبانه بارهبه مدیر ارشد امور مال  در شزارش یارایه

 ؛طول حسابرس 

 ؛حسابرس موضو ات ج ترکین و کیفیت یزانمدرباره  شیریتصمیم 

  ؛ حسابرس طالنمیکوار ی  و ثبت انجا  مسئولیت 

  استخراج  ارشد برایرضایت مقا  مال   و دریافت حسابرس موضو ات آرشیو

 ؛هاآن

 هایدیتدشاهو  هتاشزارشبررست   بترای بیکتر حسابرس انجا  نیازج  درصورت 

 ؛نظرانصاحن

  ؛حسابرس  و نظرات هاشزارشاطمینان از  درخصوص مسئولیتداشتن 

  نظتترات و  جشتتزارشآمتتاده کتتردن ج هتتاشزارش میزشردهتتای  دربتتارهبرشتتزاری

 ؛شودم ارسال مسئول مال   بهکه نهای    حسابرسهای توصیه

 

 شروه حسابرس   -9

رضتایت  بتا مال  و اقتصتادیج یتک شتروه حسابرست  هایفعالیتهای با توجه به ویژش 
 کارمنتدان توانتدم شتروه حسابرست  . شتودم  تأسیگحسابرس   انجا  منظوربهارشد  یرمد

متال  و حستابداری  هتایبخشدییتر و همونتین کارشناستان  اداره اصل مال  و حسابداری 
 ادغا  نماید. معین  هایروش طبقرا  حسابرس  هایشروهدر  شاغ 

ج افرادی که توستط همتان بختش بته اختصاص  هایبخشدر  حسابرس  پروندهبرای هر 
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باشتند. نبایتد در شتروه حسابرست   اندشتده سال از زمان شرو  حسابرس  استتخدا مدت دو 

اند داخلت  داشتته کنتترل هایدستتیاه نویگپیشتهیه  ی که دخالت مستقیم در ارزیاب افراد

حسابرسان ارشتدج  استثنایبه ا ضای شروه حسابرس جوارد شوند. در ارزیاب  حسابرس  نباید 

 .دهندم اصل  خود انجا   هایفعالیت موازاتبهرا حسابرس   هایفعالیت

  از اند بارت ف شروه حسابرس اهدا

  ؛با مفاد قانون اداره اصل اقدامات ارزیاب  سازشاری  

  حستابداری و  اداره اصتل  (بودجه و خارج از بودجه) مخارجو  درآمدهاارزیاب  دقت

 ؛و شناسای  تناقضات ثبت اولیه

  توستط  هاهزینتهاز استفاده منطقت  و کارآمتد  پذیریامکانارزیاب  در دسترس بودن و

 ؛اداره اصل 

   ؛شودم  اداره اصل  که مانع از اقداماتشناسای  و تکخی  موانع و اقدامات غیرقانون 

 ؛اصل اداره داخل   ارزیاب  سیستم کنترل 

  تحت حسابرس( هاسازمان) هایبخش 5-9

 بتاریکحتداق  ستال   اداره اصتل حستابداری بختش بخش مال  و  کام  در حسابرس 

با  دریافت شده را هایتوصیهو  تاباید شکای شدهحسابرس  هایبخشمدیران . شودم انجا  

قانون سیستم در اختیار شروه حسابرس  قرار دهند؛ مال  و اقتصادی خود  هایفعالیتتوجه به 

و   دولتت نهادهتایسیستم حسابرست  داخلت  به تصوین رسید  3335در سال که  داریخزانه

وزارت امور  392بخکنامه شماره  هاآنمقررات  درموردو  کندم معرف   را محل  مختارخود

روش حسابرستت  داخلتت   تأییتتد درخصتتوص 3333دستتامبر  93متتورخ   اقتصتتادی و دارایتت

دف از . هته استتتصتوین شتد هاآنتابعه  هایسازمانو  محل  مختاردولت  و خود نهادهای

   بارتند از هاآن زیر نظر هایسازمانو   و محل  حسابرس  داخل  مقامات دولت

  ؛نجمهوری ارمنستاقاب  اجرای با قوانین مدیریت ارشد مال  و اقتصادی  اقداماتارزیاب  انطباق 

  شتده  ارایهو یا  مورداستفاده یمال  و اقتصاداطال ات بررس  قابلیت اطمینان و کفایت

 و؛ مدیریت ارشدتوسط 
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  مدیریت ارشد.حسابداری  هایپروندهشناسای  تناقضات 

 .شودم تکریح  و محل   داخل  مقامات دولت حسابرس نظا  ساختار سازمان   ادامهدر 

  داخل درشیر در حسابرس  هایشروه 3-9

بتتا را داخلتت  از مقامتتات دولتتت  و محلتت   حسابرستت  ارت امتتور اقتصتتادی و دارایتت جوز

 تتدابیر اصتالح  انجتا  و هتاشزارشحسابرس  داخل  ستا نهج پتردازش های تصوین برنامه

امتور متال   ک مدیرهماهنگ کرده و بر آن نظارت دارد.  بودجه حسابرس و  کنترل ازطریق

را  کنتد و ختدمات متال  و حستابداری مت  مت   دولتتمتدیریت  ستازماناختیار مستتقیم  با

 هتایسامانهو  داخل و حسابرس  و سیستم کنترل  مدیریت جریان مال  وی .کندم مدیریت 

را  حسابرست ج اهتداف تأییدرا  حسابرس  داخل های تغییر برنامه وی. کندم  امینرا تخرید 

ج تختتاذا را نظمتت ب و  جلتتوشیری از تقلتتن منظوربتته  اقتتدامات پیکتتییرانه و اصتتالح جتعیتتین

و یتا اطال تات  هتاشزارشانتکار ایتن  را با خود موافقت ورا دریافت  حسابرس های شزارش

 ماههستهو  ستا نههتای شزارش متواردج وی .  تالوه بتر ایتنکنتدم ا تال   هاآن درموجود 

 انحرافات و قصتور درخصوصاز وزارت امور اقتصادی و دارای   های دستورالعم ج دهدم 

روش مکتخ  ابق با و مط موقعبه اقداماتکند که  م و تضمین کندم دریافت  ککف شده

 .شودم شده انجا  

نیز مسئول انجا  ایتن  کند م  م  امور مال  ک مدیر زیر نظر مستقیم که ارشد حسابرس
تغییتر و  منظوربتهحسابرس  داخلت  را برای  و سا نه ماههسه حسابرس  هایبرنامهامور است  

 ترکیبت هدفمند و  حسابرس مطالن  ز  برای ج  کندم  ارایهمال  امور  ک تصوین به مدیر
 درمتوردج کنتدم را متدیریت  هتاآن هتایفعالیتحسابرست  و  هتایشروهج نمایتدمت  تهیتهرا 

بروز هر نو   درصورتو  شناسای را و اشتباهات  قصورج شیرد م ه تصمیمکارشناسان مربوط
پتر کتردن  ج مسئولددهامور مال  م  مدیرک را به  آنها بهبود ز  برای های توصیه نظم ب 

 حسابرست نظترات شتزارش حسابرست  و  ا تباربخک  بتهبرای ج ستا ابرس حساسناد کاری 
و را آمتاده  هاتوصتیهحسابرس ج نظترات و نهای   و شزارش کندم مرتن  ها رانتایج شزارش

 .کندم امور مال  تقدیم مدیر به 
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  دولتت مجمو ه مدیریت  مجتازج و مال  اقتصادی هایفعالیتویژه یات خصوصبهبا توجه 

اداره  متکک  از کارمندان خدمات مال  و حسابداری حسابرس  شروهیک  تواندم یا محل  

حستابرس ارشتد(  استثنایبه) کنندم حسابرس  نیز  جبا وظایف اصل  خود راستاهمکه  اصل 

حسابرست ج متکتک  از  شتروهیتک  تواننتدم نیتز دییتر  هایبخشتعیین نماید. کارشناسان 

 تعیین نمایند.ندان اداره اصل  کارم

دو ستال از زمتان شترو   از کمتتر ج افترادی کتهبختشهتر در  حسابرس پرونده برای هر 

 الوه بتر ایتن باشند. شروه حسابرس    ضو توانندنم  جاندکردهکار در آن بخش حسابرس  

 هایدستتیاهارزیتاب   نتویگپیشا ضای شروه حسابرس  که دخالت مستقیم در رونتد تهیته 

 آن دخالت نمایند.ارزیاب   اموردر  توانندنم نیز  اندداشتهداخل   کنترل

داخلتت  در حتتال حاضتتر فرآینتتدهای اجتترای  حسابرستت  شتتدج  شفتتتهکتته در بتتا    نتتان

بتا همکتاری صتندوق داخل   حسابرس یک کتابوه راهنمای . کندم کخ  حسابرس  را م

در آن  روشاز ایتن نمونه برای استتفاده های فر ه ک است سازیآماده در حال پول الملل بین

داخلت ج  حسابرس  حیندر د. کن م جز یات توصیف را باحسابرس   هایروشو تما   آمده

  شودم تعیین  زیراز اقدامات حسابرس  برای بررس  و اطمینان  شروه

  ؛با مفاد قانون اداره اصل اقدامات سازشاری  

   اداره اصتل  جو مختار درآمتدهاو شناستای  تناقضتات ثبتت اولیته  جهاحستابدرست 

 ؛خارج از بودجه( بودجه و)

   آن؛ و د ی  منطق های اداره اصل  هزینهحاص  از  وریبهرهارزیاب 

    ؛هانظم ب و تکخی  ت اداره اصل  بازدارنده اقداماشناسای  موانع مصنو 

 اداره اصل ل  داخ ارزیاب  سیستم کنترل. 

 نتایج حسابرس  بیکترو پردازش  حسابرس  هایروش -2

و حسابرس  داخل  مقامات دولتت  و محلت   قانون براساسداخل   حسابرس در حال حاضر 

 93متورخ  392بخکنامه شماره و  مصوب وزارت امور اقتصادی و دارای  هاآن تابعه هایسازمان

وزارت امور اقتصتادی و  شود. کتابوه راهنمای حسابرس  داخل  مصوب م انجا  3333دسامبر 
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و توصتیف  ایتن نتو  حسابرست ده از نه استفانموهای فر  3339دسامبر سال  33به تاریخ  دارای 

کسن شواهد حسابرس  به منظور کند.  م فراهم را بیکترحسابرس  داخل  با جز یات  هایروش

  شیرندم قرار  استفاده موردهای زیر روشداخل  

 ( ؛مجدد محاسبهتجدیدنظر در محاسبات) 

  جداشانه در آثار حسابداری؛ ثبت اقداماتمکاهده قوانین 

  شده؛ حسابرس  هایبخششده توسط  ارایهاشخاص ثالث درباره اطال ات  ازیه تأییدکسن 

 شده و اشخاص ثالث؛ حسابرس  هایبخشاز مدیریتج کارکنان  تحقیق 

 منعکگ شده در سوابق حسابداری )اسناد اولیه(؛های بررس  داده 

 ؛ وهافعالیت وتحلی تجزیه 

 .آماده کردن ترازنامه جاییزین 

 برای دستیاب  به اهداف حسابرس  باید  حسابرس  شروه

  ؛خیرقانون انجا  شده است یا  اداره اصل  طبق  ملیاتارزیاب  کند آیا 

  بداری و ضتبط اولیته را بودجته و ختارج از بودجتهج حستاهای و هزینته درآمتدهادقت

 و تناقضات را شناسای  نماید؛ ارزیاب  

  بر هزینه را پیکنهاد نماید؛ مؤثرهای را بررس  و شیوهی اداره اصل  هاهزینهکارای  و منطق 
  را تعیین نماید؛ هانظم ب و  را شناسای   ادی هایفعالیتموانع 
   را ارزیاب  کند.اداره اصل    حسابرسسیستم داخل 

 هتایفعالیتدر شناستای  یتا دییتر  داخلت ج تقلتن  مقررات حسابرست 30 با توجه به بند

باید آن  خود نوبهبهبه حسابرس ارشد شزارش شود و حسابرس ارشد نیز  سر تبهجعل  باید 

 اطال  دهد. بیکتراقدامات  منظوربهامور مال   مدیربه  را

کارکنان ریاست جمهتوریج  ازجملهه حسابرسان ارشد بانک مرکزیج کارکنان ادار جزبه

 هایکمیسیونکارکنان دولت و نهادهای اجرای ج کارکنان مناطق شهری )شهرداری ایروان(ج 

قتوانین  براستاسمدیره استخدا  ککوری( که  هیأت ازجمله هامدیرههیأتراهبری )خدماتج 

شدهج کارمنتدان دولتت خواهنتد بتود و مکتمول مقتررات قتانون  تأسیگ جمهوری ارمنستان



  191گزارش خودارزیابی 

 .باشندم پاداش کارمندان دولت 

  بازرسان مستق -1

بیرون  است که توسط مجلتگ شتورای ملت  تکتکی   یک نهاد حسابرس  نظارت کمیته

کمیتته نظتارت از  بازرستان استتقالل متال  و  ملکتردی برای. دهدم شده و به آن شزارش 

  ا مال شده استشرایط زیر 

 ؛دهدم به مجلگ شورای مل  شزارش  تنها کمیته نظارت 

  ؛شودم جداشانه در قانون بودجه سال آینده مکخ   طوربه کمیته نظارتبودجه 

 ؛شودم و به مدت شش سال انتخاب  مل توسط مجلگ  کمیته نظارت رییگ 

 مجلتگ  ریتیگتوسط  مدیره( هیأت)ا ضای  هابخشی رؤسا و کمیته نظارت مقا قا م

 .شوندم شورای مل  منصوب 

 د.دارمسئولیت قانون   کمیته نظارت هایفعالیتهرشونه دخالت در 

در نظتر و  مستق  طوربه آن هایطرحو  هابرنامهتصوین  مستلز  کمیته نظارت استقاللبهبود 

 است. پیش روی این بخشدرا اهمیت و خطرات  وقوای مقننه و مجریه  اتپیکنهادشرفتن 

و همونتین  استقالل متال  و  ملکتردی آنج بهبود کمیته نظارت هایفعالیت بیکتر توسعه

و طراح  یتک قتانون  قانون اساس بستی  به اصالحات آن تحلیل   هایبررس    بودنحیات

جداشانته  طوربتهکمیته نظتارت مال   تأمینج قانوناین طبق دارد. کمیته نظارت  بارهجدید در

ارشتد نهتاد ریاستت بانتک مرکتزیج حسابرستان  غیرازبهشایان ذکر است که . شودم  انجا 

 مطابق با قوانین راهبردی مستقر هایکمیسیوندولت  و  نهادهای جمهوریج کارکنان دولت و

 مربتوط بته دریافتتمقتررات  طبتقکارمنتدان دولتت هستتند و  همیت  جمهتوری ارمنستتان

 .کنندم حقوق دریافت  جکارمندان دولتتوسط  الزحمهحق

شورای مجلگ توسط  آن تصوین برنامه سا نه جکمیته نظارت هایفعالیت شفافیتضمانت 

قتانون  مبتنت  بتر هارستانهبتا کمیتته نظتارت ارتبتاط . استت به مجلگ آن شزارش مل  و ارسال

 .کندم نیز برقرار با مرد   راکمیته نظارت که روابط  است هارسانهسایر مطبو ات و 
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 رشوهبا مال  و برخورد  شمرامالیات  و نظا   -1

  مالیات  و شمرک هایسیستم د درفاس هایفعالیتبررس  افکا و قوانین  5-1

برای بررس  معامالت فاسد و شزارش اطال ات  ایشدهوصیهترفتار نو  ج هیچ طورکل به

هتتیچ مقرراتتت   ارمنستتتانقتتوانین  در نتتدارد. متتوم  وجتتود  هتتایبخشمالیتتات و دییتتر  در

نکتده استت. تنظتیم  جداسبه فشزارش معامالت مککوا  به  مالیاتمقامات  الزا  درخصوص

؛ کننتد همکتاریمجتری  نهادهتایبا  دهد م اجازه مقامات مالیات دمات شمرک  به خقانون 

 دیده نکده است.ج همکاری بازرسان مالیات  حالبااین

  محل  و خارج نهادهایروابط با  3-1

مطتابق بتا آیتین دادرست   تحقیقتات را ج مقامات مالیتات  بایتدطبق قانون خدمات مالیات 

 بختشج استاس ایتن ردهند. بج انجا  است نظارت مقامات مالیات  باکه  های حوزهدر  کیفری

انتقال آن به مالیات  و  جرایمکه مسئول بررس    خدمات مالیات تحقیقاتیات و اطال ات  مل

 .شرددم ج تککی  هستندنهادهای بررس  اولیه 

ختتارج  و ختتدمات هتتای مالیات درمتتوردداده شتتده  اختیتتارایتتن   ختتدماتبتته کارمنتتدان 

 . بتا متال کننتداقتانون را ج معتامالت مکتکوانو  هر مکاهده  درصورتی کیفرتحقیقات 

ج بررست  مالیتات نهادهتایهمتاهنی   هیأت زیرنظرج CISتبادل اطال ات با ککورهای  ضو 

هتا بتا آن  و همکتاری فعتال دریافتت مکاوره فن  توستط مقامتات مالیتات های کمک برخ 

 ت.اس شده شرو 

 کنتدم فعالیتت  مالیتات  رهادایک بخش ستاختاری   نوانبهج اداره نظارت 3339سال  از

. داخل  است خدمات مالیات  از سوءاستفادهمسئول افکای  جکه  الوه بر سایر وظایف رسم 

  اداره مالیات دولت بانیز ککوری یک کمیسیون بررس   جطبق مقررات قانون خدمات مالیات 

 .کندم  همکاری

 داخل  پیکییری از فساد درخصوصمالیات  و شمرک  های نظا  هایبرنامه 9-1

را بتا  هتای فعالیت هایشمستئولیتاختیتارات و حتدود مالیات  باید در  اموراداره نظارت 
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طور متنظم اجترا بته اقتدامات پیکتییرانه مقاماتج انجا  تحقیقات و سوءاستفادهافکای هدف 

 ملیتات   و اداره تحقیقتاتمربوطته کمیستیون بررست  بتا  یاد شتده اداره جکند. به این منظور

ج نجمهتوری ارمنستتا الملل  پذیرفته شده توسطدر  ار وب تعهدات بین .کندم همکاری 

دفتاتر  و همونتین  دولتت هایوزارتخانتهو  جمهتوررییگسته متاه بته  هر هافعالیتاین تایج ن

 پیییریج در این راستا. شودم ارسال و بانک جهان   پول الملل بینصندوق نمایندش  محل  

و  هتتادارای توزیتتع غیرقتتانون   یافکتتا درخصتتوصنهادهتتای رستتم  از   اطال تتات دریتتافت

کته در در ایتن بختش   ج هیچ مقتررات خاصتوجودباایناست.  حا ز اهمیتپیکییری از آن 

 وضع شده باشدج وجود ندارد. قانون مالیات

 9متورخ  5111شتماره بخکتنامه  براستاس کته مقامات مالیات  ج سیستم  رخشحالبااین

ابزاری در پیکتییری و  جشودانجا  م  مبنای قانون خدمات مالیات  درخصوص 3333دسامبر 

بتر مبتن   مقامات مالیات شغل   ده سازمانکه  داردم مقرر سیستم این است.  مبارزه با فساد

 شیریتصتمیمختدمات مالیتات   نهادتوسط  است کهاص  جابجای  به صورت دو سال یکبار 

تصتمیم ختود را ج جابجتای  پتیش ازختدمات مالیتات  حتداق  یتک هفتته  . مدیریتشودم 

 .کندا ال  م  آن درمورد

اصتالح  اقتدامات  دنبتال توستعهبا اداره نظارت و بخش ویژه به دولت  مالیات همراهکمیته 

 غیرقتانون  هتایفعالیتو  پردازدم  توسط مقامات سوءاستفادهکه به موارد نقض فساد و  هستند

یتن اج حتالبااین .(کنتدرا امکانوتذیر مت  هتاین فعالیتا )و درنتیجه پییرد قانون  کندم را فاش 

 «شتده کنتترل ی رضته» مقررات مربتوط بتهاین راستاج  . در  استتابع مقررات خاص هافعالیت

را  در جتر    همراهتانتمتام نهتای افکتای ج شده تصریح قانون شمرا درکه  کا های قا اق

مقامات شمرک  با نهادهای داخل  و خارج   کهزمان  جفاسد(مقامات  ازجمله) سازدم ممکن 

 منظوربتهمجتاری شمرکت  را  ازطریتققا تاق  هتایانتقتال کا  کنندم همکاری مجری قانون 

فستاد ممکتن استت  تخلفات منجر به .ندنکنم تعلیق  و رسیدن به افکای نهای  مسیرک  ردیاب  

 .شزارش شودنیز مبارزه با قا اق  اداره هایفعالیت درنتیجه

 به مقامات مجری مربوطه آنآشاه هستند موظف به شزارش  فاسدافرادی که از معامالت 
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بته مقامتات  شتده ریزیبرنامتهجترایم  درمتوردبرای کسان  که  قوانین ارمنستاندر  ند.باش م

 اندشتده مرتکتن آنقتبالً و یتا  انتدبوده آن جریتانج کسان  کته در دهندشزارش نم  قانون 

ج باید توجه داشت که تبادل اطال تات براین الوه. در نظر شرفته شده است مسئولیت کیفری

 جابجتای روش  .کنتد م کمک با اقتصاد پنهان مؤثرک  به مبارزه مالیات  و شمرادارات بین 

ابتزار   نوانبتهتوانتد  مت تصوین شتده قانون خدمات مالیات  براساس کهنیز مقامات مالیات  

 قرار شیرد. مورداستفادهتدابیر اصالح  پیکییری و 

مکتمول مالیتات  هتایشردش در ارتکتاء هزینته افزایشبرای  یهیچ بند جقانون مالیاتدر 

 دیده نکده است.

 پولکوی  -1

 پولکوی حقوق   -کیفریماهیت 

 افکتا راستایدر ارمنستان استراتژیک مبارزه با فسادبرنامه  زیرنظرکه  های فعالیت یک  از

مبتارزه بتا  قانون اختصاصت  گنویپیشتهیه شدهج  بین پیشدر ککور  پنهانو کاهش اقتصاد 

 .است پولکوی 

مته  55در تتاریخ یک ککور  ضو سازمان امنیت و همکاری   نوانبه جمهوری ارمنستان

ی دارایت  کیفر ج افکاج تعقین و مصادرهپولکوی  درموردبه کنوانسیون استراسبور، ج 3339

 بعتد . مدت وانسیون را هنوز تصوین نکرده استملحق شد اما این کن 5333نوامبر  0مصوب 

ژو تن  31-32و تروریستم در  پولکتوی مبتارزه بتا ای منطقته اجتالسدر  ارمنستان با شرکت

پیکتنهاد شتده بتودج  ده ستازمانکته توستط وزارت امتور خارجته آمریکتا  در آنکارا 3333

 .دریافت کردرا  پولکوی ضدشرکت در ابتکار 

کتردن درآمتد حاصت  از ا قتانون  قانون مبارزه ب نویگپیشبه این منظورج بانک مرکزی 

ج کمیستیون بتین وزارتت  بتا همتاهنی  براین الوهرا منتکر کرد.  تروریسمتامین مال  و  جر 

 شتده استت کته تأستیگ وزیرنخستتدستتورالعم   براستاسوزارت امور اقتصادی و دارای  

در آن هج بانک مرکزی و وزارت دادشستتری ج وزارت امور خارجو امنیت مل  ج پلیگولتد

ایتن  زیر نظر. شروه کاری است ایجاد یک  ار وب قانون  مناسنو هدف آن   ضو هستند
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و  پولکتوی قوانین مربوطته بته مبتارزه بتا  اصالح منظوربهاز قوانین  ایبسته کمیسیون در تهیه

 همکاری کرده است. رازداری بانک 

 درقوانین بر حفاظتت از حقتوق و منتافع قتانون  شتهروندانج جوامتع متدن  و دولتت  این

روابتط افتراد درشیتر در  در ایتن قتوانینرود  مت . انتظارتاکید دارد پولکوی ضد هایفعالیت

افکتتا و جلتتوشیری از  منظوربتتهمعتتامالت پتتول  و نهادهتتای دولتتت  و مقامتتات نتتاظر بتتر آن 

 .طراح  شردد پولکوی های فرآیند

 متال  تروریستم تتأمین و با قتانون  کتردن درآمتد حاصت  از جتر قانون مبارزه  نویگپیش

 تتأمینقانون  کردن درآمتدهای غیرقتانون   بامربوط به مبارزه  مسای  ج(AML/CTF پگازاین)

را تنظتیم  هتاآننهاد اجرای  مربوطه و همونین  ار وب همکتاری  هایفعالیتمال  تروریسمج 

)بانک مرکزی(ج روابط آن با سایر نهادهای  AML/CTF قانونج سازمان مسئول در این .کندم 

 .مکخ  شده استمعامالت شزارش شده  ازجمله ده شزارشدولت  و هنجارهای 

 مؤسستاتو  هتابانکرفتتار در و  هتافعالیت AML/CTF قتانون نتویگپیشج براین الوه

اطال تاتج  آوریجمتع شترایطداخل ج  ا تباریج اقدامات قانون  برجستهج ساختارهای کنترل

بتانک ج افتتتاح حستاب در های افتتتاح حستاب هایمحدودیتج شرفته معامالت مال  صورت

و  هاآنمعامله با بانکداری الکترونیک و  هایمحدودیتککورهای خارج ج فسخ معامالتج 

 کند. م را تنظیم الملل بینمربوط به همکاری  مسای همونین 

کته را  شترایط کنتد و  مت را تعیتین المللت بین هتایهمکاریج اولویتت نتویگپیش این

 المللت بینهای نامتهتوافق تحتت AML/CTFبترای  توانتدمت  آن مدیریت دولتت  موجنبه

یتا بته ابتکتار ختود فتراهم  هتاآندرخواست  براساس برای مقامات خارج  ناسناطال ات م

کند. مکخ  م انجا  دهدج  آمدهای حاص  از جر در مصادره درموردنماید و یا تحقیقات  

وجتود تکتخی   درصتورتپرونتده مقامتات ویتژه را توانتد آن دولت مت  براساسهمونین 

بتازجوی  را مصادره و  ج اموال ویفرد را دستییرج رسیدش  نمودهدرآمدهای حاص  از جر  

ج انتقال و تحوی  متدارا هادارای مصادره   الوه بر این جانجا  دهدرا از مظنونین و شاهدان 

 انجا  دهد. هم و اسناد را
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 از جتر  درآمتد حاصت یا قانون  جلوه دادن  پولکوی  در ارمنستان  ز  به ذکر است که

را آنوته  دادرست  کیفتری آیتینقتانون  533شتود. متاده  م ی محسوبکیفر  جرم  نوانبه

 کتهل  بته ایتن طریتق انجتا  هتر معاملته متا کند. م ج تصریحشودم  با ث مسئولیت کیفری

 وکارکسنبرای  هاآنج استفاده از آمدهدستبهمانه از راه مجر وضوحبهاز آن درآمد حاص  

متادی ذکتر شتده  منتابعاقتصادی با هدف پنهان کردن و یا جلوشیری از  هایفعالیتیا دییر 

واقعت   مالکیتت و ج منابع اصل ج مح ج تخصتی (هاآنحقوق به غلط تفسیر شده مربوط به )

 .کندم را منع  هاآن

آژانتگ اطال تات متال  بتا ط تعهدات سازمان به شزارش معامالت مککواج روابت -0

 نهادهای اجرای قانون

شتزارش  مکتکوامعامالت  بارهمجاز درنهاد  بهکه باید   مؤسسات جقانون نویگپیشدر 

 ت اس زیربه شرح کنند 
 وانتقتالنق در کتار کسان  کته  و ارزج د  ن هاصراف ا تباریج  هایمؤسسهج هابانک 

 ل هستند؛پو
 ؛امنیتخاص  هایشرکت  
 ؛واسواریبیمه و های شرکت 
 ؛دهندهتأمین وثیقه و وا  هایشرکت 
 و؛ مالکیتو حقوق ثبت  سرمایهجاموال و در حسابداری شاغ   نهادهای 
 ؛آزمای بختسودآور و های در بازی شاغ های شرکت 

 وتحلی تجزیته و مطالعتهرا  شتدهتهیهاطال تات مجتاز  نهتادقتانونج  نویگپیشبا توجه به 

ج وجود داشته باشد پولکوی  بهمعامله    بر آلوده بودنمبنکرده و در مواردی که د ی  کاف  

 .کندم  ارسالمقامات  برایرا مناسن و مطالن اطال ات 

 درخصتوص جمهتوری ارمنستتاندر قتوانین  3333در اکتبتر ستال انجا  شتده اصالحات 

مال   مؤسساتکه  کندم ا تباری مکخ   موسساتو  رازداری بانک و بانکداریج  هابانک

 .نددار تأکید هاآنو نظارت بر ، پیویده در مقیاس بزر معامالت اهمیتبر 
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موظف به شزارش  قانون ازنظرهستند که ا تباری  موسساتو  هابانک تنهادر حال حاضر 

 قتانون  کنندهتضتمین  نوانبته. بانک مرکتزی باشندم معامالت مککوا به بانک مرکزی 

ج از جتر حاصت   هایاین تعهدج مقررات بانک  را بترای جلتوشیری از شتردش درآمتد انجا 

 اختیتارات توصتیهدییتر ا مال و همونین  هابانکبرای  ده شزارشخاص  هایروشایجاد 

بانک مرکتزی . کندم تنظیم را و بانکداری و دییر اقدامات قانون  شده توسط قانون بانک  

 قتانون  منکأکننده تأییدو یا سهامداران بانک هر سند یا اطال ات  اناز بانکج مکتری تواندم 

قتانون  بتودن آنج بانتک مرکتزی نستبت بته  دتردی هرشونه درصورتنماید. طلن را درآمد 

متدیره  هیتأتتصتمیم  درصورتج بانک براین الوه آن حساب را دارد. مسدود کردن اختیار

یتا  جر درآمد حاص  از مککوا به که را موظف است آن دسته از معامالت  بانک مرکزی

طال تات توستط بانتک مرکتزی بته هستند تعلیق نماید. در حال حاضر امال  تروریسم  تأمین

 شود. م ارایه  بانک مفاد قانون رازداری براساسمجری مقامات 

  حسابرس استانداردهایو   حسابداری شرکت -3

هستتند مبتنت   هاآنبر  در ارمنستان و حسابرس  مال  هایصورتحسابداریج  که  قوانین

 ستهام  هایشترکت ج قتانونیقانون حسابداریج قانون حسابرس ج قانون معامالت نقتد شام 

توستط  شدهتأییدحسابداری و حسابرس  استانداردهای و همونین  ج قانون تنظیم بازار پایه ا 

 است. الملل نبیاستانداردهای با  مطابقوزیر امور اقتصادی و دارای  است که 

ج  تتا  ستتهام های شتترکت یستتا نه متتال  هایصتتورتبتتا توجتته بتته قتتوانین مربوطتتهج 

ج هاصتتندوقج هاقمارخانتتها تبتتاریج  موسستتاتو  هتتابانکبیمتتهج لومباردهتتاج های شتترکت

 .شتودمنتکتر ستا نه  صتورتبهبایتد   غیرتجاری دولتت هایسازمان و غیردولت  هایسازمان

 مجتازحسابدار ارشتد توسط ها باید تن این نهادهامال   هایصورت جقانون حسابداری براساس

 وند.ش تأیید جمهوری ارمنستانتحت قوانین واجد شرایط سابرس و یک ح

 ندشوم اجباری  حسابرس  جبیمههای و شرکت  ا سهام  های کتشرهای مال صورت

 شتانو حستابداری متال  هایدرصورتکه  قصور و کوتاه  جاندبنیاههای تجاری موظف و

مکتاوره  هایشترکتنمایندشان  حسابرسان وحسابداریج کارکنان  .کنندم افکا  رخ داده را
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 یتمستئول جانتدکردهمکتاهده  کته  اطال تات نادرستت بتارهدر ختود سوءظنتردید و  درباره

 ستند.ه رسان  به مقامات مجریاطال 

انجتا   درستت بهایتن کتار حسابداری وجود نداشته باشد و یتا انجا  امکان  کهدرصورت 

(ج شتودبیمه اجتما   ثابتت پرداخت نامناسن با ث کاهش مالیات یا   نانوه برخورد)نکود 

ج طبتق دیردننارایه  موقعبهیا  دنشو امضا غیرمجازیا توسط فرد  دنکون امضا مال  هایصورت

 .دنشوم  مقررات انضباط  اداریمکمول  جمهوری ارمنستان قوانین

یا در قالن باید  انشهروندج وکارکسن اندازی هر نو راهبرای  جارمنستان قوانین موجنبه

بترای د. شتده باشت یتک کتارآفرین ثبتت  نوانبته آنهانا  یا و  اقدا  نمایند شخصیت حقوق 

بته مستئولیت اداری یتا  منجتردر غیر این صورت ثبت دولت  الزام  است  جوکارکسن شرو 

  ؛است مسئولیت کیفری نیز مکمولغیرقانون   وکارکسن. شرددم کیفری 

 ظرف یک ستال اجتما   تأمینبیمه یا صندوق   مالیاتاداره  هایفعالیتاز  کهدرصورت 

ج نهادهتایتن امدیران  مخالفت با نظر درصورتدج همونین شوپگ از مجازات اداری ممانعت 

مربتوط بته  هایبتده  پرداختتامتنتا  از  جهمونتین. شتودمت  مسئولیت کیفریفرد مکمول 

توستط  هتاپرداخت اقدامات اجرای  برای اطمینتان از کهزمان یا  اجتما   هایبیمهمالیات و 

 ابزارهتایاستتفاده از  جشتودانجا  مت بیمه اجتما     صندوق دولتمقامات مالیات  و  مقامات

 البتتهشتود محستوب م  کیفتری جتر بترای اهتداف دییترج موجتود  هایدارای پرداخت و 

 .نکده باشد درا  میلیونیک بیش ازمبلغ مجمو    که درصورت

از اسناد بترای نادرست با ث جع  و استفاده  و کنندم  کاریدسترا  که اسناد  مقامات 

 ند.شوم  مسئولیت کیفریمکمول  شوندم منافع خود 

 دسترس  به اطال ات -53

و ستایر  قتانون اساست  درو دریافتت اطال تات پیییتری  در خصتوص حقوق شهروندی

 آزادی بیتان و ج3339دستامبر  59مورخ همیان  های قانون رسانهمکخ  شده است. قوانین 

ایتن  2متاده  براساسد. کن م را تضمیناطال ات  خدمات  هایبخشطال ات توسط کسن ا

 نظتم وحقوق ج  جقانون اصول برابری  براساسباید  نیارانروزنامهقانون نهادهای اطال ات  و 
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ج خودای حرفه هایفعالیتدر  ملکرد  نیارانروزنامه. کنند م   شرای کثرتو  آزادی بیان

تتالش بترای  هرشونه .شوندم منتکر  دولت  مجوز بدون هارسانه. دنهستقانون  تحت حمایت

 نیارروزنامتهیتا   اطال تات ستازماناز انتکار و یا  د  انتکار اطال تات توستط یتک  ممانعت

 ت.ممنو  اس

 5333 نتوامبر 32 متورخهتای شتهروندان اد ا و تقاضتاهاج پیکتنهادهابررس  فرایند قانون 

 ردانخودش هایسازمانو  توسط دولتج جامعه مدن  اقدا  قضای مربوط به بررس  و  مسای 

ج شتهروندان و اشتخاص حقتوق  و هتاآنت مترتبط بتا خودمختار و مقامتاهای محل  یا تکک 

پوشتش ندارنتد را   هتیچ ملیتته و کسان  ک در ککور ارمنستانحاضر همونین اتبا  خارج  

در قلمترو  هتاآنمستتق  و مقامتات  نهادهای دولت  و داردم این قانون مقرر  2ماده . دهدم 

 را بترای  اقتدامات کترده وتوجه مطالبات  موم   موجود به قوانین براساسو خود اختیارات 

 در هتای  کتهو اد ا تقاضتاهاج پیکتنهادهابترای  های رویتهقانون فتوق  .دهندانجا   هاآنح  

 .کندنم  ارایه جشودم  یج مدن ج کار و سایر قوانین توصیهکیفرقوانین 

 استت و بتهنیتاز داردج برختوردار آن بته  اطال ات  کته دستیاب  بهحق از هر فرد  1ماده طبق 

 . ایتن قتانوندریافتت نمایتددرخواستت  را اطال تات  توانتدمت  ذکر شدهقانون در  کهای شیوه

ختاص  مقترراتو و  در بر داشتتهو انتکار آن را  ط به دسترس  به اطال اتمربو مسای جز یات 

طبتق قتانون . ا تال  کترده استترا از سوی دارندشان اطال ات اطال ات  نتکارامربوط به نحوه 

در  اطال تات تمتا را تضتمین نمتودهج  اطال تات انتکارو   دسترسباید امکان دارنده اطال ات 

 ارایتهرا تحقیقتات  مربتوط بته اولدستاطال ات  و دنمای بندی و نیهداریثبتج طبقه اختیار را

آن دارنتده  کته طبتق نیز تکریح شدهمقررات محدودکننده آزادی اطال ات در این قانون . ندک

 رد کند اشر را  اتدرخواست اطال  تواندم اطال ات 

   ؛باشد تجاری  ج مقاماتج بانکداری ولتدواسرار شام 

  ؛را نقض کند خانوادش شخص  یا زندش  ه محرماناطال ات 

   ؛مقدمات  باشداطال ات محرمانه تحقیقات شام 

   افکا نماید؛را اسناد رسم  یا وکالت  پزشک ج اسرار از قبی اسرار شغل 
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 را نقض کند. رایتکو    هموونحقوق 

 

 گاری فسادـانرمــج

 

 و دریافت آن وهـرشپیشنهاد 

 و  ناصر آن تعریف جر  -5

در  3339در این حوزه تناقضات ختاص و مکخصت  در قتانون مجتازات کته از اول اوت 
قانون سابق بسیار محتدود تعریتف شتده  503حال اجراستج وجود دارد. مقا  دولت  در ماده 
را کته در نهادهتای دولتت   یدارای اختیتارو است؛ این تعریف شناسای  افراد متورد ا تمتاد 

انجا  باشد که اقدامات ن دلی  به همیکند. شاید ستندج پیویده م  نوان مقا  دولت  شاغ  نیبه
های شترکتدارای اختیتار کارکنتان  جتر طور ختاصج . بتهشده تاکنون اثری نداشتته استت

. در قتانون مجتازاتج تعریتف مقتا  دولتت  شتودتلق  م  نوان جر  رسم  سهام   ا  نیز به
 و مدن  فعل  منطبق است. دمات ککوریمحدود نکده و با مقررات قانون خ

هتای غیرنقتدی بته شتک  یا دییر دریافت ج حق مالکیتمالقانون فوقج دریافت  براساس

 براستاس  اقتدامانجتا  یتا  تد   انجتا بر توافق  مبن  هدیه توسط مقا  دولت ج بدون وجود 

 -پتتنج برابتتر حتتداق  حقتتوق و دستتتمزد تجتتاوز کنتتداشتتر ارزش هدیتته از -اختیتتارات فتترد 

 شود.محسوب م  و درنتیجه جر  خواریرشوه

آن را  913طور خاصج متاده تحریک به ارتکاج  نصری جدید در قانون مجازات است. به

تالش برای دادن پتولج اوراق  شام  خواریتحریک به رشوه  »کندتعریف م زیر  به صورت

بهادارج اموال دییر و یا خدمات دارای ماهیت غیرنقدی به یک مقا  دولت  یتا شتخ  دارای 

هاج بتدون موافقتت وی بتا هتدف جعت  های تجاری یا سایر سازمانوظایف اداری در سازمان

ک مقتا  حالج هیچ مجازات  بترای شترفتن یتا دادن رشتوه بته یتبااین« شواهد یا تهدید است.

 دولت  خارج  ارایه نکده است.

( و ارتکاب  م  کامالً 5( برای حمایت از رشوه دهنده )بخش 955قانون مجازات )ماده 
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 در نظر شرفته است. ( مسئولیت کیفری3غیرقانون  )بخش 

مجتازات شتود دارای انجا  م  ختالسا برایکه ج دریافت رشوه زمان قانون  خألدلی  هب

اختتالس  ازطریتقدارد که مجازات دریافت رشوه ( مقرر م 955است. ماده فوق ) محدودی

توجته یتا ارتکاب به همتان اقتدا  توستط شروهت  از افتراد بترای مبتالغ قاب  معادل)این  م  

اموال  درهج با مصاحبگاولیه است(  هار تا ده سال  توافق براساسارتکاب دوباره همان  م  

 تا سه سال خواهد بود. حبگمستوجن   م که نو  ساده همان یا بدون آن است درحال 

 خواریای از جتترایم مربتوط بتته درخواستت رشتتوهایتتن قتانون بتترای مجمو ته 959متاده 

کته استت اقدا  به تکتویق یتا موافقتت بتین کست  مربوط به این ماده  کند.مجازات تعیین م 

 ازطریتقبتراینج درخواستت رشتوه  الوه کنتد.کند و کس  که دریافت م رشوه پیکنهاد م 

ا متال اختیتتارات رستم  فتتردج با تتث تحقتق شتترایط مجرمیتتت استت. فستتاد سوءاستتتفاده از 

اختیتار ختود  ( که شام  استفاده یک مقا  دولت  از قدرت/930اختیارات رسم  است )ماده 

شخصت  یتا منتافع  فوایتدمنافع مل  یا  د  انجا  وظایف برای منافعج مزایا و دییتر  بر خالف

 مترد هاج منافع قتانون  شروه  است که با ث آسین به حقوق و منافع قانون  افراد و سازمان

خستارت غیرنقتدی(  درصتورتد برابر حداق  حقوق و دستتمز 133یا دولت )مقدار بیش از 

که  م  تکترار شتودج سوءاستتفاده از قتدرت رستم  از  لت  مکتدوده محستوب زمان است. 

 آشاهانه بودن مستلز   واقن سنیین است. درصورتشود و م 

که یک مقتا  دولتت  از اختیتارات ختود تجتاوز کنتدج دارد درصورت مقرر م  933ماده 

آستین ایتراد و با ث خارج از صالحیت مجاز وی باشد  وضوح که به دهدانجا    یعن   مل

دج مستئولیت وها و یتا منتافع قتانون  دولتت شتجدی به حقوق و منافع قتانون  افترادج ستازمان

 درصتورتبرابتر حتداق  حقتوق و دستتمزدج  133متوجه وی استت )مقتدار بتیش از  کیفری

همتان  مت  همتراه بتا  خستارت غیرنقتدی(. اشتر درصتورتج یا ارزش دارای  ارتکاب جر 

ج از  ل  مکدوده اختیاراتسوء استفاده از تکرار شودج  استفاده از زورج سالح و یا وسای  دییر

 است و  واقن جدی به همراه دارد.

هتای کتارآفرین ج یعنت  ایجتاد شترکت مکارکت غیرقانون  در فعالیتدر قبال  953ماده 
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قتانون   یتت ونمرغم موکالتت بته ازطریتقولت  و یا مکارکت در مدیریت آن توسط مقا  د

که این اقدامات همراه با ا طای امتیازات و مزایا بته دارد درصورت مقرر م  مسئولیت کیفری

 آن شرکت و یا حمایت از آن باشد.

رسم ج یعن  درج اطال ات یا مطالن غلط در استناد رستم ج  در قبال تقلن 952در ماده 

سازی یا تحوی  مدارا پردازیج حذف اطال اتج یا ثبت آمار متفاوت یا تغییر و آمادهدروغ

هتای شخصت  یتا منتافع شروهت  جعل  توسط مقامات دولت  با قصد مزایای نتاحق یتا انییزه

که این  م  توسط یک مقا  دولت  کته دارای است. درصورت تعیین شده  مسئولیت کیفری

   مکدوده است.واملموقعیت کلیدی است انجا  شود تقلن رسم  ازجمله  

 ورسم ج یعن   د  انجا  یتا انجتا  نادرستت وظتایف  انیاریدر قبال سه  951در ماده 
دولت  که با ث آسین اساست  بته حقتوق و دقت  در خدمت توسط مقا  رفتار نا اد نه یا ب 

برابتر  5333هاج منافع قانون  مرد  یا دولت شتود )مقتدار بتیش از منافع قانون  افراد یا سازمان
خسارت  درصورتیا ارزش اموال  دلی  ارتکاب جر حداق  حقوق و دستمزد تعیین شدهج به

ن اقدا  منجتر بته پیامتدهای جتدی شتودج که هماغیرنقدی( مسئولیت تعیین شده است. زمان 
 انیاری رسم  از  ل  مکدده است.سه 

 هامجازات -3

برابتر  333تتا  533انتدازه به دادن  بارت است از  پرداخت مبلغت  مجازات معمول رشوه

حداق  حقوق و دستمزد یا کار تأدیب  از یک سال تا دو سالج یا بازداشت از یک تا سه ماه و 

مجتازات آن  953ماده  براساسکه  دارد دییریمجازات های بزر، وهحبگ تا سه سال. رش

 دادناز دو تتا پتنج ستال استت.  حتبگبرابر حداق  حقوق و دستمزد یا  133تا  333به میزان 

برابتر حتداق  حقتوق و  133تا  933یافته جرایم  به میزان رشوه بزر، به یک شروه سازمان

 .دارددستمزد یا حبگ از سه تا هفت سال 

بته شترح  جرایم بودنججدی میزان ماهیت و  درخصوص دارد که م قانون مقرر 53ماده 

بستیار خطرنتاا. و جر   خطرنااج جر  متوسطج جر  خطرب  جر   شوندم  بندیطبقهزیر 

دو بیش از یا حبگ نبوده و یا آن که مجازات  ی است مد انجا  اقداماتشام   خطرب جر  
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 حتبگپنج  آن ازکه مجازات  ی استا مال  مد جر  متوسط شام نخواهد بود. سال حبگ 

ده  آن ازمجازات شدت  که ی است مدا مال   شام  خطرنااجر  . کندنم زندان تجاوز 

آن از کته مجتازات  است دیا مال  م شام  بسیار خطرنااجر   د وسال حبگ تجاوز نکن

 .شودم را شام  حبگ ابد  تا حبگ ده سال

 هامحدودیت ا نظ -9

 طوربتهمجازات تصتریح شتده استت. قانون  11در ماده  مسئولیت کیفری اتما  زمانشرایط 

سوری شده باشتد  زمان انجا  جر از شوند   که در ادامه بیان م هایمدت   کهدرصورتخاصج 

؛ پنج ستال خطرب م ایجر درمورد  دو سال شودنم ا مال مجر   درموردهیچ مسئولیت کیفری 

وره بسیار خطرناا. د و پانزده سال برای جر  خطرناامتوسط؛ ده سال برای جر   ایمبرای جر

 شود. م محاسبه آیددرم روزی که حکم به اجرا  روز ارتکاب جر  تا محدودیت از

 اتما  ایتنقب   بسیار خطرناایا  از نو  متوسطج خطرناا یجدید اشر فرد مرتکن جر 

 محتدودیت مقتررات جاز بررس  یا طرح د توی در دادشتاه اجتنتاب نمایتد وی یا شوددوره 

 .شودم قطع  زمان 

اشتر پتنج  همین دلیت  به جشیردم قرار  متوسط جرایمدر میان  955ماده طبق دریافت رشوه 

دریافت رشتوه اما  ندارد. مسئولیت کیفری شیرندهرشوهفرد  جباشدشذشته  جر این از بروز سال 

 ج همتین دلیت شتودم یک جر  خطرنتاا محستوب   نوانبه 955ماده طبق در شرایط تکدید 

 .بخکیده شود شیرندهرشوهتا مسئولیت کیفری  ده سال از ارتکاب جر  سوری شده باشد باید

ج بته شتودم بسیار خطرناا رفتتار  جر   نوانبه 955ماده طبق  حاددریافت رشوه در شرایط با 

 کیفتری مستئولیت از شیرنتدهرشتوه ود تاسوری ش پانزده سال از زمان انجا  آن جر باید  همین دلی 

بستیار خطرنتاا یتا متوستطج  از نو  یجر  جدیدقب  از اتما  این دوره مرتکن فرد اشر . شود مبرّا

 .شودم قطع  ویمحدودیت مسئولیت کیفری  زمانشودج  خطرناا

 

 آنمرتبط با  جرایمساد و ــدیگر فوارد ــم

قانون  ) 533ماده  (جکاذبکارآفرین  ) 503ماده در اقدامات مقرر فساد شام   جدید جرایم
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در  کارمنتدانتوستط  دولتت از قتدرت  سوءاستتفاده) 352متاده  (جدرآمد غیرقانون جلوه دادن 

 جتزا دییتر قتانون مواد و (غیرقانون  مکاغ ) 953ماده (ج هاسازمانیا دییر  تجاری هایسازمان

 است.به اجرا درآمده  3339اوت سال  اولاز است که  3339 آوری  50 مصوب

 

 ریف مقام دولتیــمفهوم و تع

مقامتات  بته ایتن صتورت استت  ... شتده ارایتهقانون  930ماده که در  مفهو  مقا  دولت 

 دارای ونهادهتا را داشتته  موقتت یتا دایمت  ش نماینتد ف( نقتشال  افرادی هستند که دولت 

 هایستازمان یتا درداشتته  موقتت یا دایم  اداری و سازمان  ب( وظایف؛ ویژه هستنداختیار 

  نظتام هایاتحادیتهو  ج نیروهتای نظتام شردانختود هایستازمانمحل ج  هایدولتج دولت 

 .مکخص  دارنداختیارات 

 

 ثنائاتــو است دفاع

مستئولیت  قتانون ازجملهفسادج  جرایمبرای بررس   ی استثنا شونههیچ قوانین ارمنستاندر 

 .دیده نکده استفساد  جرایمخاص برای  دفا اثبات و 

 

 هاتــمصونی

 مرکتزی ج قضتاتج ا ضتای کمیتتههانماینتدش  اننمایندشان مجلگ شورای مل ج معاونت

 درصتتورت تنهتتا مصتتونیت کمیتتته ختتاص انتخابتتات کتته دارایو  مجمتتعا ضتتای ) انتخابتتات

از ا ضای خاص اتحادیته و ی مجمع برای رهبر پیکنهادشدهی هاج نامزدهستند( انتخابات مل 

 د.نرخوردارمصونیت ب

 تتد  انجتتا   دلی بتتهتتتوان را نمتت یتتک نماینتتده   داردمتت مقتترر  قتتانون اساستت  11متتاده 

 55متاده  .مجلتگ شتورای ملت موافقتت میر بتا  دکربازداشت کیفری  و یا جر  هامسئولیت

 تد  انجتا   دلی بتهتتوان را نمت یتک قاضت  د  دار مت قضتات مقترر نأمربوط بته شتقانون 

 و جمهتوررییگ موافقتت بتامیتر  دکردستییر ی کیفرجر  انجا  اجرای  و یا های مسئولیت
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 ضتای کمیتته د  ادار مت مقتررنیتز قتانون انتخابتات  99متاده  قضای . هیأتپیکنهاد  براساس

 قضتای  کیفتریم ایجرارتکاب یا  اجرای  هایمسئولیتتوان در قبال  م رامرکزی انتخابات 

را  انتخابتات ختاص هایکمیتتها ضتای  لت و بازداشتت نمتود کمیتته هتایفعالیت همزمان با

ملت   انتخابتات در هنیتا  م جنتای ایجرارتکاب اجرای  و یا  هایمسئولیت در قبالتوان نم 

انتخابات  قانون 531ماده در  .ارمنستانکمیته مرکزی انتخابات  موافقت میر با دونمبازداشت 

 تنهتتارا اتحادیتته ختتاص و ا ضتتای  مجمتتعی پیکتتنهادی بتترای رهبتتر امزد  نتتنیتتز آمتتده استتت

همان متاده . در مجمع با آن موافق باشدکمیته انتخابات  کرد کهبازداشت  توانم   درصورت

پیکتنهاد  اکثریتتتناستن و  براستاسکته  ملت  مجلتگ  نماینتدش   نامزدهتایقید شده است

ج انتخابتات در طتولم جنای ج ایجرارتکاب اجرای  و یا های در قبال مسئولیت فقط را اندشده

 توان بازداشت کرد. م کمیته مرکزی انتخابات موافقت درصورت تنها

 

 هدادگا تــصالحی

 مربتوط بتهی کیفترهای تعقیتن پرونتده کت  اختیتاردفتر دادستتان   به کارشناسان تحقیق

اداره کارشناستان تحقیتق همونتین موم  )جرایم رسم ( واشذار شتده استت. فساد   جرایم

 یتهروهتیچ بتا ایتن حتال . هستتند دارای این اختیتارنیز  امنیت مل  کارشناسان تحقیقو  پلیگ

 نکده است.ککور دییر تعریف  ی بهکیفرتقال نهای  یک پرونده برای ان  خاص

 

 ساد در بخش خصوصیــف

 در نظتر شرفتته استت. ایتن متاده مسئولیت کیفری وکارکسندر رشوه  برای ج333ماده 

 شوید  م خاصج طوربه

کته  به کارمندج قاضت ج حستابرس یتا وکیلت  هاو سایر دارای  اوراق بهادار پولجدادن  .5

 طوربته هتاآننقتدی بته غیر یتا پیکتنهاد دهتدم انجا   سازمانوظایف اداری در یک 

برابتر  233تتا  333مجازات  بته میتزان  دارای خودبه نفع  کاری انجا ج برای غیرقانون 

بته  تجتاری هتایفعالیتخاص یا  هایسمتداشتن ع از حداق  حقوق و دستمزد یا من



114  مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار: ارمنستان 

 .استتا یک سال  تأدیب مدت دو سال یا کار 

یتتک شتتروه توستتط یتتا  افتتراداز   شروهتت توستتط کهدرصتتورت  جتتر همتتان مجتتازات  .3

حتداق  حقتوق و برابتر  133تتا  933 معتادل جشتودانجتا  تبتان   ازطریتق یافتهسازمان

 .استیا حبگ تا  هار سال  سالتا دو  تأدیب یا کار  دستمزد

توسط کارمندج داورج حستابرس یتا اموال دییر  ج اوراق بهادار وغیرقانون  پول دریافت .9

انجتا  یتا  تد  انجتا   در قبتالج دهتدم انجتا  سازمان اداری در یک  که کار وکیل 

برابتر حتداق  حقتوق و  233تتا  333مجتازات  بتین دارای ج دهندهرشتوهبه نفع   مل 

 تأدیب تا سه سال یا کار  وکارکسن هایفعالیتیا خاص  هایسمتاز ع یا من دستمزد

 .خواهد بودتا سه سال تا دو سال یا زندان 

 933 ج مجتازات  بتینشودانجا   اختالس ازطریقکه   درصورت 9بند مندرج در  ا مال .2

 هتتایفعالیتاز داشتتتن مناصتتن یتتا ع منتتبرابتتر حتتداق  حقتتوق و دستتتمزدج  133تتتا 

 کنند. م دریافت پنج سالحداکثر  ه مدتبیا زندان  وکارکسن

در مکخصتت  اداری وظتتایف کتته استتت کستت   جدر بنتتدهای فتتوق کارمنتتد منظتتور از .1

کتته غیرتجتتاری  هایستتازمانو آن  از نتتو  مالکیتتت نظرصتترفتجتتاری  هایستتازمان

ختاص اختیتارات  داراییا ج موقتیا  دایم محل ج نهادهای دولت مرکزی و   نوانبه

 .دهدم ج انجا  نیستند

از  ه باشتندجدشت مرتکتن جتر داوطلبانته  کهدرصتورت شده  انجا م افراد مقصر در جرای

شتوندج توستط  منتدبهرهمطلع و  آنارزش  وقانون  غیراز پرداخت  مجازات آن آشاه باشند و

 .دادشاه مجازات خواهند شد

 

 حاصل از فساد هایادره درآمدــمص

ستاز در شتواهد سرنوشتت  نوانبتهآیتد بته دستت مت د ستاف که از اقدامات  یهادرآمد

 553متاده شترایط بنتابراین قتانون دادرست  کیفتری(ج  551ماده ) شوندم محسوب  محاکمه

 .شوندم  مصادره درآمدهاین ا و ا مال هاآن درمورددادرس  کیفری قانون 
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قتانون دادرست   390تتا  393در متواد  پییترد قتانون  امتوال در مرحلته وضو  مصتادرهم

مربتوط بته های برای پوشتش هزینتهدارای  از مازاد  393ماده . طبق تکریح شده است کیفری

 .شودم  استفاده قضای  و خدماتدارای  مصادره امکان طرح د وی در دادشاهج 

 ولیت اشخاص حقوقیــمسئ

 ی و حقتوق کیفرقوانین  یعن  نقض میجرا در قبالمسئولیت اشخاص حقوق   قانون جزا

 در قبتال هتاآننیستتند.  مستئولیت انضتباط تتابع اشخاص حقوق   اما کرده استرا مکخ  

تنهتا  وانین امنیتت اجتمتا  و قت وظایفمالیات ج الزامات  ر ایت  د قانون ج غیرکارآفرین  

اداری ماننتد  مجتازات از نتو  تنهتاشخاص حقتوق  امجازات هستند.  مسئولیت اداریدارای 

 داردا تال  مت  مالیتات ارمنستتانقتانون  31متاده  مثال نوانبته .استت جریمه و ابطال مجتوز

شتردش درصتد  13از بیش  بلغ سازمان به مهر ج غیرقانون شرکت در کارآفرین   درصورت

 شتده تخلفکه مرتکن  حقیق فرد مجازات درباره ر این موردج . دشودم مجازات  اشمال 

وابتط مربتوط بته . رشتودم نیز  مجازات اداری تخفیف مکمول آن فردما ا شودم نیز ا مال 

 خلفات اداری مکخ  شده است.ت قانون ادی در مسئولیت اداری افراد 

 

 خدمات تخصصی

 وجتود نتدارد. مبتارزه بتا فستاد در ارمنستتان با فستادمبارزه  دولت  تخصص  هیچ سازمان

نستتان و رمدولتت ا  ج سترویگ امنیتت ملتک  )دفتر دادستان ی قانون مجر هایتوسط واحد

تخصصت   واحتدهای. شودم  انجا  های مربوط به خوددر  ار وب صالحیت (اداره پلیگ

 یتوستعه هموتون مبتارزه بتا فستاد وظیفه ختاصکه د نداروجود  فوق  یاجرا هایبخشدر 

 .را به  هده دارند جرایم شونهاینبازدارنده برای مبارزه با پیکییرانه و  ده سازمان هایروش

 بختشواحتد مبتارزه بتا جترایم اقتصتادی و فستاد  جتخصص  واحدهایاز  نین ای نمونه

  تککی  شتده استت زیرو با اهداف  یافتهسازمانمبارزه با جرایم برای  واحداین  است. پلیگ

ا پیکتتییری یتتاز قتتدرت رستتم ج ب(  سوءاستتتفادهالتتف( شناستتای  و جلتتوشیری از فستتاد و 

دولتت ج ج(  اختیتاراتدولت  و  هایسازمان درجر  م هایشروهدخالت  هرشونهجلوشیری از 



111  مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار: ارمنستان 

د(  جو اشتخاص حقتوق  و حقیقت  بته ککتور یافتهستازمانجترایم ناشت  از  هتایزیانجبران 

غیرقتتانون   طوربتتهمتتادی کتته  هتتایدارای امتتوال و  شتتدن شناستتای  و جلتتوشیری از قتتانون 

 با تث افتزایش فستاد توامل  کته و  هازمینتهکردن شناسای  و آشکار و(  است آمدهدستبه

   برای اصالح این موارد.اقدامات سازیپیادهو  توسعه (زو  شوندم 

ج ارمنستتاندادستتان  کت  دفتتر )قتانون  خود تککی قوانین  براساس نهادهااز این  هریک

امنیتت ملت ج  هایسازمانخدمت در  مربوط بهج قانون امنیت مل  هایسازمان مربوط بهقانون 

 تتابع هاآن ملکرد  کهدرحال ج کنندم  م   ت در پلیگ(خدم ج قانونارمنستان قانون پلیگ

دییتر اجتمتا   و  ضتمانت حقتوق  واستت کته  هو مقررات مربوطت قضای ی و کیفرقانون 

 .دهدم  نهادهابه کارکنان این  را هاضمانت

ضمیمه مفص  در  طوربه کهه خواهد بود مربوط تابع مقررات نهادهااستخدا  کارکنان در این 

 استتقاللو  نهادهتا م  مستتق  ایتن ج قضای  مقرراتو  قوانینآن شده است.  ارایهشزارش  «ب»

 هتایدادشاهج قانون استقالل قضات توسط قانون اساس تضمین . کندم تضمین را مقامات دولت  

در قتانون   متوم  تضمین استتقالل کارکنتان دفتتر دادستتان و دادرس  کیفری آیین و ارمنستان

 یح شده است.رقانون اساس  و آیین دادرس  کیفری تص جارمنستاندادستان  ک  

وجود نتدارد. همکتاری  نهادهااین  وظایفیا  اختیارات با کاریموازییا  هیچ تضاد منافع

 هایسازمانکه در روابط میان  شودم انجا    با استفاده از اصول مکترک فوق هایبخشبین 

پیییری و  تحقیقوظیفه نهادهای  هستند که  هاآن کهاین . با توجه بهداردوجود ی قانون مجر

متاده کته در  موم  استت  سئولیت دفتر دادستانم هاآنقانون   هایفعالیتج نظارت بر نددار

 است. ذکر شده  موم  ارمنستان دادستان دفتر  قانون 2ماده و  قانون اساس  539

. بترای وجتود نتداردهیچ رویته مکخصت    یاجرا هایسازمانبرای بررس  فساد مدیران 

-یا بتین  سازماندرون و تحقیق بررس  هایشروه توانم ج اختصاص  هایپروندهدادخواه  

بختتش  کارکنتتانج طبتتق قتتوانین قضتتای ج بتتراین الوهد. تکتتکی  دا نهادهتتاستتازمان ج در ایتتن 

ج حستتابدارج حستتابرسج شتتناسجر هموتتون  متخصصتتان ختتاص استتتفاده ازحتتق  جرستتیدش 

 است را دارند. تخصص مند دانش که نیاز  مسایلبرای بررس   و غیره شذارسرمایه
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ختود و توانتای  ای بررست  و بهبتود دانتش حرفته منظوربته  یاجرا هایسازمانکارکنان 

در قوانین  مسای این  .بینندم ای حرفه هایآموزشارزیاب  شده و  ایدوره طوربه شانکاری

های دورهو  هااندیک هم جبراین الوه .شده است ارایهنیز مجریان قانون  هایفعالیتحاکم بر 

طراحت   دانش تخصصت  بیکترقانون برای بهبود  مجری هایسازمانان کارکنبرای  مطالعات 

 دادستتتان  کتت  و آکتتادم  پلتتیگدفتتتر توستتط مرکتتز تحقیقتتات  هتتادورهیتتن شتتده استتت. ا

 المللت بین هاینامتهتوافق براساسدر این زمینهج  ایحرفهانتقال تجارب . شودم  ده سازمان

مرتبط بتا فستاد و  مسای ش  ویژه آموز و اندیک همکارشاه ج  ند تازش به. شیردم صورت 

برشتزار  غیردولتت و  المللت بین هایستازمانبتا  شستردههمکاری  با مبارزه با فساد هایروش

 شده است.

 

 راــو اج تحقیقات

 

 هاولیتــمسئع قدرت و ــتوزی

قتانون  براستاسنتد داراولیته  بررس  یتا تحقیتقنیاز به که  کیفری در ارمنستان هایپرونده

و ستایر  توسط دولتج آیتین دادرست  کیفتری تصوین شده الملل بین هاینامهتوافق اساس ج

و  قابت  ا متال نیستت قتانون ارمنستتان طبتققضتای   ستنت .شتوندم  بررست قوانین مربوطه 

 .شیردمورد استفاده قرار م  یکیفرخاص های در بررس  پروندهاین کار تنها ج درنتیجه

جترایم فستاد  مربتوط بتهکیفتری  هایپرونتده تحقیقاتدر  منحصر به فردی ویژش هیچ 

ج کت  ج دفتتر دادستتان هتادادشاهبرای  دادرس  کیفری آیینطبق  دادرس  . رویهداردنوجود 

 جمترتبط بتا فستاد جترایم ازجملهج رایمجو دادستان در انجا  تحقیقات از تما  انوا    بازپرس

 اجباری است.
و دادستان  متوم   فسر تحقیقدارد که دادستانج ا م مقرر دادرس  کیفری آیین 31ماده 

را  تعقیتن قضتای  جپرونتدهدر هتر  جتر  ککف درصورت خود هایصالحیتدر حیطه باید 
 است کته دادرست  نهادیبه  هده  آن دپیییرکیفری و  دادرس مسئولیت شرو   .انجا  دهند
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دادستتان  متوم  یتا دادستتان  متوم .  حقیتقج افسر ت دادستان نهادج یعن  کندم  تعریفرا 
 دادرس  کیفری است. بر شرو  قانون مسئول نظارت 

را    فتردی کته جتر شناستای نظورمبتهده روز پگ از شرو  دادرس  کیفریج دادستان باید 

 دسترست  بتهایتن افتراد حتق انجا  دهتد. اقدا  فوری  ججر  ردشیریو شناسای  و  مرتکن شده

استتفاده از و   مکتاهده محلت براستاسبرختورد و  مطالتنج سایر متواد و بیکترج توضیحات اسناد

  دادرست  روز پتگ از شتروده (. 503متاده )قانون دادرس  کیفریج  را دارند نظرات تخصص 

 .شودم منتق   به افسر تحقیق پروندهج (  فرد محکو  به جر بالفاصله پگ از شناسای)

دوراز فکتار بتهرا مجتاز استت تحقیقتات  ج افستر تحقیتقشودم  برقرار دادرس  کههنیام 

بترای  قضتای  مت  تحقیقت  و  موقعبهانجا   منظوربهمناسن  شیریتصمیم اختیارو کند  شرو 

تحقیق این اختیتار ر مرحله پیش از محاکمهج افسر را دارد. د طرفانهب ج کام  و  ندجانبه بررس 

 و تدابیر مکخص  را تکلیف کند.دادستان اجرای اقدامات را دارد که به 

قتانون . دهتدم انجتا   را ختود پییترد قتانون  در  تار وب اختیتاراتدادستان  موم  

بته  م در دادشاهمتهو دفا  از  انجا  نظارت بر پییرد قانون  و تحقیقکه  داردم مقرر  اساس 

نهتای  را  آرایدادشتاه و دییتر  رأی توانتدم دادستتان  متوم  استت. دفتر دادستان    هده

 منظوربه است و قانون تابع تنهامستق  است و  ات خوددر ا مال اختیار وی نماید.درخواست 

 .دهدم انجا  یک اقدا  مدن  دفا  از منافع دولت 

یتک  بررس در مرحله پیش از  قضاییه ینیز برای نظارت قوه دادرس  کیفری آیینقانون 

اقتدا  انجتا  بترای  مبنتای   نوانبتهدادشتاه  رأی کرده است. ارایهشرایط  را ی کیفرپرونده 

ج بختشاز یتک  پیکتییرانهج بازرست   اقتدام  نوانبتهتحقیق  ماننتد دستتییری یتک متتهم 

یتک بیمارستتان  انتقتال بتهو  و دییتر ارتباطتاتج تلیراف ج پستمحدودیت مکالمات تلفن 

قابتت   تجدیتتدنظردادشتتاه  ازطریتتقی کیفتتردادستتتان  اتو اقتتدام آرا .کنتتدم کمتتک  روانتت 

 تجدیدنظر است.

های مستئول پرونتده ج اداره پلتیگیافتهستازمانمبارزه بتا جترایم  دربه ذکر است که   ز 

   است.مسئول بررس جو دفتر دادستان   موم  کیفری فساد
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 و اختیاریاری ــجبا پیگرد

. الزامت  استت ارتکتاب  بدون توجه بته جتر  وارده هایپرونده  تمام درخصوص تحقیق

قانون در . شودم انجا   دادستان  موم  امنیت مل و  دفاتر بازرس و  پلیگتحقیقات توسط 

 .شده استمکخ  بررس  جر   یتمسئول و صالحیت تحقیقدادرس  کیفری 

 متوم  در سطح  در دادرس  کیفری پییرد قانون  دارد م مقرر دادرس  کیفری آیین 99ماده 

 دیتدهبتزه شکایت براساسکه است  های پروندهخصوص  شام   پییرد. شودم  و خصوص  انجا 

 جرایم. حاص  شود ج رضایتمتهم یا مظنوندفا  با  که شرددم زمان  متوقف و  شودم  آغاز جر 

 .شوندم دادستان  موم  محسوب  هایپروندهجزء مرتبط با فساد 

را پرونتده کیفتری  توقتف د ی  منجر بته جوضوحبه دادرس  کیفری آیینقانون  91ماده 

واحتد پییترد  و دادستان  موم ج افسر تحقیق به کند. اختیار ترا دادرس  کیفری م تعیین

پییرد قانون  و تحقیقاتج دادستتان بر اجرای در نظارت ج حالبااینواشذار شده است.  قانون 

از  جلتوشیری درخصتوص تحقیتقواحد پییرد قانون  و افسر تصمیمات  موم  مجاز به لغو 

 کیفری است.دادرس  

ج امتا دهتدادامته را تعقیتن کیفتری ختودش  توانتدنم  شتاک ج ترا تکتریفات درصورت

 با توجه به رویه دادستان  موم و  افسر تحقیق واحد پییرد قانون ج تصمیمات درمورد تواندم 

شتخ  یتا  دیتدهبتزهرضتایت  جبرای شرو  تعقین کیفری نماید. تجدیدنظر قضای  درخواست

 صالحیت ورود ندارند(.اتها  خصوص  های پروندهدر ها )این ز  نیست  ثالث

 

 قیقاتیــتح هایرفیتــظ

داردج اما نجرایم مربوط به فساد وجود  بررس برای ککف و     خاصاتتحقیق روشهیچ 

 .بینندم این جرایم آموزش ی قانون برای بررس  مجر هایسازمانکارکنان 

قتانون  53متاده مفتاد مطتابق بتا  به واحتد پییترد قتانون  رازداری بانک  حاوی اطال ات

  در بتانک هتایفای بایتد  هتابانک دارد مت کته مقترر شودم  ارایه   ارمنستانبانک رازداری

هر  کنند. ارایهتصمیم دادشاه  براساس تنها  دادستان جنایبه  منظور بازرس به اتها  را معرض
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ج شده ارایهحکم  براساسرا  دو روز پگ از دریافت حکمج اطال ات و اسناد ظرف بانک باید

شترایط و  ایتن تصتمیمبانتک بایتد  کنتد. ارایهشده به دادشاه  مهرومو در یک پاکت بسته و 

 برساند.به اطال  مکتری خود  رابانک   رازداریاطال ات 

 تعقیتن کیفتری امورمتافرادی کته توستط دارد  م مقرر دادرس  کیفری آیین 513ماده 

آن را رد د توانتنم ج شوندم پیکنهاد  اطال ات حاوی رازداری بانک  یارایهتهیه یا  منظوربه

 جنماینتدتصتریح شتده در قتانون  تجتاری یتا دییتر استراررستم ج  مکروط به استرار کرده یا

و واحتد پییترد  ج افستر تحقیتقدادستان  متوم دادشاهج  توضیحفر  حق دریافت  وجودبااین

تحقیقت  زمان اقدا  در  ین توضیحا ندارند.را  هستندن اطال ات دریافت ای مندنیازکه  قانون 

 .خواهد شدمنعکگ  قضای یا 

مربتوط بته فستاد  جترایم درمتورد ج امتاهستتو شتاهدان  دیتدشانبتزه بترای دفتا امکان 

 جتترایم نیتتزآن  بتترای توانتتدم دفتتا   جلتتزو  درصتتورتوجتتود دارد.  هتتای  نیتتزیتمحتتدود

 .(هاآناز ماهیت خاص  نظرصرف) قرار شیرد مورداستفاده

 13متاده ج امتا کندنم  ارایه انهمکاری با مظنون   برایترتیباتهیچ  دادرس  کیفری آیین

توستط مظنتونج  جتر شتام  پتذیرش  تخفیتف مجتازاتکنتد کته  م تصریح مجازاتقانون 

 جر  ازطریق حاص ی دارای  جووو جستجر  در دییر شرکای  تکخی  جر  و کمک به

مسئولیت در دو حالت رشوه  کنندهفرد پیکنهاد دارد که م مقرر 953ماده ج براین الوهاست. 

داوطلبانته مجریتان  طوربتهشتخ   یتا ده باشتدپرداخت شرشوه  کهدرصورت   دارد کیفری

پرونتتده حقتتوق ج در  یتشخصتتناشتت  از  روابتتط کتترده باشتتد. رشتتوه مطلتتعدادن از  را قتتانون

 شود. بررس شاهد   نوانبهتواند  م شود ارایهدر یک سند  کهدرصورت  تنهاج اختصاص 

دادرست   آیتینقتانون  335در متاده مقتدمات   اتتحقیق در اطال اتانتکار   د  پذیرش

  درصتورت تنهتا این اطال تاتکه  داردم مقرر  مکخ طور به این مادهآمده است.  کیفری

 شود. تأییددادرس   مسئول توسط فرد که شیردم قرار در معرض انتکار 
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 المللیبینابعاد 

 

 المللیبینکاری ــو هم للیــالمبین هاینامهتـموافق

های ج کنوانستیونالمللت بین دو یا  ندجانبتهمتعدد  هاینامهموافقتبه  جمهوری ارمنستان

ه استت. پیوستتمرتبط های حقوق  متقاب ج استرداد و سایر زمینه هایکمک درمورد الملل بین

  شام  موارد زیر است هانامهموافقتین ا

 المنافعمکتراککورهای مستق   ار وب در  -5

  در  امضا شتدهو کیفریج ج خانواده و روابط حقوق  در امور مدن  معاضدتکنوانسیون

ج مینسکج بالروسج تصوین شده توسط شورای  ال  جمهوری 5339ژانویه سال  33

 .SS-0871-1ج قطعنامه 5339ژو ن سال  33در  ارمنستان

 ختاص  تحفتظبتا  و در مستکو امضتا 5331متارس ستال  30فوق در کنوانسیون  ضمایم

 کنوانستیون 33متعهتد بته ر ایتت الزامتات متاده  ارمنستتانکه طبق آن تصوین شده 

 ارمنستتانحدی که بتا قتانون  تا شده ارایهضمایم  0پاراشراف در  کهصورت بهج است

 1جمهتوری ارمنستتان در تتاریخ  ملت  توستط مجلتگایتن ضتمامیم در تضاد نباشد. 

 .S-080-2ج قطعنامه است تصوین شده 2000آوری  

  مارس سال  1در  شده امضا جبیکترمجازات  برایحبگ  محکومان بهکنوانسیون استرداد

 35در تتاریخ  جمهتوری ارمنستتان مجلتگ ملت توسط شده  تصوینج مسکوج 5330

 .S-056-2ج قطعنامه 3333فوریه 

 5332اکتبر  35 قوق جتبادل اطال ات ح نامهتوافق. 

  ار وب شورای اروپادر  -3

ج آن 1 و 1ج 2ج 5 ضمایمو  اساس های و آزادی کنوانسیون اروپای  حمایت از حقوق بکر

آوریت  ستال  31در تتاریخ  1و  2ج5 ضتمایمکنوانستیون و این  5313ر نوامب 55در شده  امضا

 د.به تصوین رسی 3339سوتامبر  33در تاریخ  1ضمیمه تصوین شده و  3333

  33در تتاریخ شتده ج امضتا دادرست  کیفتریکنوانسیون اروپای  کمتک متقابت  بترای 
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در تصتوین شتده ( ختاصو اظهارنظر  تحفظبا )ستراسبور،ج فرانسه ج ا5313آوری  

-Sج قطعنامته ارمنستتانتوسط مجلگ شتورای ملت  جمهتوری  3335نوامبر  35تاریخ 

229-2. 

  شتده در تتاریخ ج پتاریگج تصتوین 5311دسامبر  59در  امضا شدهکنوانسیون استردادج

 .S-228-2ج قطعنامه جمهوری ارمنستان مل مجلگ توسط  3335نوامبر  35

 استراستبور، 5313مته  51در امضتاج شتده کیفتریج  سوابق کنوانسیون اروپای  انتقال 

 .در حال حاضر در جریان استآن تصوین که  فرانسه

 ج 5333ژانویه سال  31 تاریخ درشده ج امضا کنوانسیون حقوق کیفری در مبارزه با فساد

 کته 3339ستال متاه مته  51در  امضا شتده ضمایم ملحق به آنو  فرانسه استراسبور،

 در جریان است.در حال حاضر تصوین آن 

  که تصتوین آن  5309نوامبر  32در  شده ج امضاتجاوزقربانیان  حفظ آبرویکنوانسیون

 در جریان است.در حال حاضر 

   درآمتتد حاصتت  از جتتر  و مصتتادره ضتتبطتحقیقتتاتج   وی پولکتتکنوانستتیون اروپتتای 

 32در تصتوین شتده فرانستهج  ور،ج استراستب5333 نتوامبر 0در  امضا شتدهج کیفری

 .ارمنستانمجلگ شورای مل  جمهوری  توسط 3339سال  نوامبر

 متارس  51 در تتاریخ امضتا شتدهاستتردادج  خصوصمکم  کنوانسیون اروپا در ضمایم

در  جمهوری ارمنستتان مل لگ فرانسهج تصوین شده توسط مج ج استراسبور،5310

 .S-040-3ج قطعنامه 3339اکتبر  33

 اکتبتر ستال  51 در امضتا شتدهاستتردادج  درخصتوصمکم  کنوانستیون اروپتا  ضمایم

توستط مجلتگ شتورای ملت  جمهتوری تصوین شتده فرانسهج  ج استراسبور،5311

 .S-040-3قطعنامه  ج3339اکتبر  33در  ارمنستان

 کنندهتضتعیفیا  غیرانسان یا مجازات  و رفتار کنوانسیون اروپای  پیکییری از شکنجه 
تصتوین فرانستهج  ج استراستبور،5301نوامبر ستال  31 در شده امضاج کرامت انسان 

 .S-216-2ج قطعنامه جمهوری ارمنستان مل  توسط مجلگ 3335نوامبر  1در شده 



  105گزارش خودارزیابی 

 کنندهتضتعیفانستان  یتا رفتار غیر کنوانسیون اروپای  پیکییری از شکنجه و 5یمهضم 

فرانستتهج  ستراستتبور،ج ا5339نتتوامبر ستتال  2در شتتده یتتا مجتتازاتج امضتتاج  کرامتتت

ج قطعنامته 3333ماه مه سال  51در  تصوین شده توسط مجمع مل  جمهوری ارمنستان

S- 281-2. 

  استراستبور، 5333نتوامبر  2شده در  امضاج در مبارزه با فساد مدن  حقوقکنوانسیون 

 به تصوین خواهد رسید. زودیبه نسه کهفرا

 سازمان مل  متحد ار وب در  -9

  53شتده در  امضتاج ستازمان ملت  متحتد فرامل  یافتهسازمانکنوانسیون مبارزه با جرایم 

 31در  مصوب مجلگ شتورای ملت  جمهتوری ارمنستتانایتالیاج  ج پالرمو3333دسامبر 

 .3339 سوتامبر 33 ازاجرا شده ج S-333-2 ج قطعنامه3339مارس 

 متتمم  نوانبتهینج دریتا و هتواج زمت ازطریتقمهاجران  غیرقانون ورود  بامبارزه  ضمایم 

 شتده امضتافراملت ج  یافتهستازمانمبارزه با جرایم  درخصوصکنوانسیون سازمان مل  

 در مجلگ شورای مل  جمهوری ارمنستان مصوبایتالیاج  ج پالرمو3333دسامبر  53در 

 .S-334-2 ج قطعنامه3339تصوین مارس  31 تاریخ

 متتتمم  نوانبتتهمتتردانج زنتتان و کودکتتانج  تتترددج منتتع و مجتتازات جلتتوشیری ضتتمایم 

 53در  امضتا شتدهفراملت ج  یافتهستازمانکنوانسیون سازمان مل  در مبارزه بتا جترایم 

 تاریخ در مجلگ شورای مل  جمهوری ارمنستان مصوبایتالیاج  ج پالرمو3333دسامبر 

 .S-335-2 ج قطعنامه3339مارس  31

 و بین دولت  بین حکومت معاهدات دوجانبه  -2

 شده  امضاج و دولت فدراسیون روسیه پیمان تبادل اطال ات حقوق  بین دولت ارمنستان
 .5332ژو ن سال  5در 

 2در  شتده امضاو شرجستانج  حقوق  در امور مدن  بین ارمنستانهای کمک نامهتوافق 
مجلگ شورای مل  جمهوری ارمنستتان  مصوبشرجستانج  ج تفلیگ5331ژو ن سال 

 .S-166-1ج قطعنامه 5331مارس  2 در
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 ژو تن  2در شتده  امضتاو شرجستان  بین ارمنستان حبگتبادل محکومان به  نامهموافقت

توستط مجلتگ شتورای  5331متارس ستال  2مصوب شرجستانج  ج تفلیگ5331سال 

 .S-168-1مل  جمهوری ارمنستانج قطعنامه 

 ر د شتده امضتاو شرجستانج  حقوق  در امور کیفری بین ارمنستان هایکمک نامهتوافق

 شرجستان. ج تفلیگ5331ژو ن  2

 5331مه  9در شده  امضاو شرجستانج  استرداد بین ارمنستان نامهتوافق. 

 شتده در  امضتاو بلغارستانج  حقوق  در امور کیفری بین ارمنستان هایکمک نامهتوافق

مجلتگ شتورای  5331ستوتامبر ستال  31مصوب بلغارستانج  صوفیهج 5331آوری   53

 .S-009-1 مل  جمهوری ارمنستانج قطعنامه

 شتده در  امضتاو بلغارستانج  حقوق  در امور کیفری بین ارمنستانهای کمک نامهتوافق

مجلتگ شتورای  5331ستوتامبر ستال  31مصوب بلغارستانج  صوفیهج 5331آوری   53

 .S-015-1 مل  جمهوری ارمنستانج قطعنامه

 5331آوری  سال  53شده در  امضاو بلغارستانج  بین ارمنستان استرداد نامهموافقت. 

 شتده در  امضتانج و دولت ترکمنستتا بین دولت ارمنستانحقوق  تبادل اطال ات  پیمان

 .5331مارس سال  53

  امضتاو دولت جمهوری قرقیزستتانج  بین دولت ارمنستان تبادل اطال ات حقوق پیمان 

 .5331آوری   35 شده در

  و  بتین جمهتوری ارمنستتانمتدن ج ختانواده و جنتای   مسای حقوق  در های کمکپیمان

 3335نتوامبر  35 مصتوبیونتانج  ج آتتن3333نتوامبر  35در  شتده امضاجمهوری یونانج 

 .3333ژو یه  35از  اجرا شدهج S-230-2 مجلگ شورای مل  جمهوری ارمنستانج قطعنامه

  3335مه  39شده در  امضاو قزاقستانج  ارمنستان هایدولتمیان  اطال ات حقوق پیمان تبادل. 

 ج کیتف3335متارس  5در تتاریخ  شتده امضتابته حتبگ  محکومتاناستترداد  نامهتوافق 

ج قطعنامته 3335اکتبتر  3در  مجلگ شورای مل  جمهوری ارمنستان مصوباوکراینج 

S-206-2 3333سوتامبر  5اجرا شده از ج. 



  101گزارش خودارزیابی 

 و امارات متحده  کمک متقاب  قانون  در امور کیفری بین جمهوری ارمنستان نامهتوافق

مصتوب امارات متحتده  ربت ج  ج ابوظب 3333آوری   33در تاریخ  شده امضا رب ج 

 .S-330- 2مجلگ شورای مل  جمهوری ارمنستانج قطعنامه  3339مارس  50

 3333سال آوری   33در شده  امضاو امارات متحده  رب ج  بین ارمنستان استرداد نامهتوافق. 

 و رومتان ج  حقوق  در امور مدن  و کیفریج بین جمهتوری ارمنستتان هایکمک پیمان

 5331اکتبتتر  0 مصتتوبارمنستتتانج پایتختت  ایتتروانج 5331متتارس  31در شتتده  امضتا

 .S-128-1ج قطعنامه هوری ارمنستانمجلگ شورای مل  جم

 پلیگ را به تصتوین در نیروهای  هنجارهای  موم  مبارزه با فساد ارمنستان اداره پلیگ

 متوم   اجتالسدر ضتمیمه شردیتد و  AG-2002-RAP-10که بته شتزارش  درسان

 شردید. ارایه 3333در سال کامرون پایتخت  در یا وندهاینترپ  

 توستطتصتوین شتده  المللت بین هاینامتهتوافقبتین  تعارض  ز  به ذکر است که هیچ 

 مقترر قتانون اساست  1متاده  کته طورهمتان امتا داردنوجود و قوانین داخل   دولت ارمنستان

 .شرددم ا مال  الملل بینهای نامهتوافقج مفاد تعارض درصورتدارد  م

 

 ارمنستان ریــن دادرسی کیفآیی براساس للیــالمبین کاریـهم

ج وجتوپرس هموون ات اقداماتخاذ نیاز به  درصورت دارد م مقرر دادرس  کیفری آیین

یتا ستایر اقتدامات تحقیقت  و قضتای  مربوطته در   تخصصبررس  ج ج بازرس عقینج تتحقیق

 درصتورت یتا واحتد پییترد قتانون  تحقیتقج افسر از ککورج دادشاهج دادستان  موم  خارج

بترای مقصتد در ککتور  نهتاد مناستب  جمعاضدت قضتای  در ارتباط با الملل بینتوافق  وجود

 وتحقیقت  و قضتای  توستط دادستتان  متوم   اقتدا  یافت.انجا  این کار اختصاص خواهد 

 این مقامتات بته حکا ا .شودم وی انجا  راح  قانون  توسط وزیر دادشستری و یا معاونان م

دییتری  یتز  الملل بین نامهتوافقدر  کهاینج میر شرددصادر م  پیییری مسئولزبان ککور 

 .بیان شده باشد

 ختاصو قضتای   بازرست  نجتا  اقتدا دارد که ا م مقرر دادرس  کیفری آیین 211 ماده
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 باشد  زیرشام  موارد  وشده مهرو  امضا کنندهارسالنهاد توسط  و باید مکتوب باشد

   ؛یتمأمورنهاد صادرکننده نا 

 ؛شودم ارجا  که به آن  ینا  و آدرس نهاد 

  ؛یتمأمورو ماهیت  پرونده نوان 

 ملیتتج شتغ ج محت   ازجملته شتودم صادر  هاآنیت به نا  مأمور ی کهافراد اطال ات

 ؛هاآنهستند  نوان و مح  کار  سکونتج یا اشر اشخاص حقوق 

 ؛شواهد دییر و طالنج مموردنیازت مدارا فهرسو  بازرس  شرایط  بارت  درباره 

 ج ماهیت و میتزان لزو  درصورتو  هاآن میزان ارزششرایط واقع ج  درمورد  اطال ات

 .جر ناش  از  خسارت

 ختارج  بتودن درصتورتاسج کارشن و هاآنج نمایندشان متکاک ج شاک شاهدج قربان ج 

 دنشود وت  یا قضای  به ارمنستان بازرس برای  م   دادستان کیفری توسط توانندم اتبا ج 

و قضتای  کته شتاهدج قربتان ج  بازرست   مت  اشر تهتعیین شتود.  قضای  یا بازرس  تا رویه

آیتین  کننتد درارکت کتدر آن منتد نتوا مت انو متخصصت هاآننمایندشان شاک ج متکاک ج 

 درصتورت نیستت و هتاآندر د توت  یاجبارج حالبااینتصریح شده است  دادرس  کیفری

مسئولیت  بته شتک  مجتازات  نادرست هایشیرینتیجهیا  یا شهادت دروغ شهادتاجتناب از 

 ندارند. نقدی یا مسئولیت کیفری

طبتق مقتررات  متوم     راتکتالیفج یا واحد پییرد قتانون  دادستان  موم ج افسر تحقیق

ی ج در اجتتراحتتالبااین. بتته  هتتده دارد دادرستت  کیفتتری آیتتینمنتتدرج در قتتانون  صتتورتبه

امضتا  المللت بین نامتهتوافقدر  کهصورت بهککور خارج   تکالیفج هنجارهای روال قانون 

ککتور ختارج   . یتک نماینتده از نهتاد مربوطتهشتود ارایتهتواند  م جآمدهشده با آن ککور 

 اجراقابت تکلیتف  کتهدرجای حاضتر باشتد.  الملل بینشرایط  با تکالیفدر اجرای  تواندم 

ی کته تکتالیف را به نهتادرا  آمدهدستبهاسناد  ارمنستانصالح جمهوری دج مقامات ذینباش

اجترای  کهدرصتورت . کننتدم  آن را بیتان د ی   د  اجترایو  شردانندبازم صادر نموده 

ج تضاد داشتته باشتدبا قانون ارمنستان  را تضعیف کند یااستقالل جمهوری ارمنستان  تکالیفج



  100گزارش خودارزیابی 

 .شوندم ارجا  

توستط  ارتکتاب  به جر و یا در تحقیقات با توجه  وجود دارد پرونده   که درموضو اتتما  

بته  پرونتدهانتقتال  نحوه ج برای تعییندست آمدهبه از جمهوری ارمنستان وی فرد خارج  و انتقال

 .شودم  به دفتر دادستان  تحوی  داده بیکتر پییرد قانون  منظوربه خارج نهاد 

کته بترای کست   ملت  جمهتوری ارمنستتانجشترایط با توجه بته  پروندهدرخواست انتقال 

دفتتر توستط  شتدهج جمهوری ارمنستتان تحوی و  شده در خارج از ککور مرتکن یک جر 

ج تحقیقتات و مراحت  . در ایتن متواردشتودم بررست   بیکتر موم  برای تحقیقات  دادستان

در انجتا  . شتودنم اجرا شده نیز اشاره  دادرس  کیفری آیینکه در قانون  شونههمان قانون 

شده اجبار حقتوق  همستان  ارایههم شواهد و هم تحقیقات ج  در ککور خارج ون قان پییرد

 .ادامه داشته باشدکه تحقیقات در جمهوری ارمنستان درصورت  دارد البته با بقیه شواهد

شتام  دادرس  کیفتری  تکریفاتدارد که  م مقرر دادرس  کیفری آیینقانون  231ماده 

 این موارد خواهد بود 

  ؛کنندهبررس نا  نهاد 

  ؛شودم جنای  انجا  پییرد  تکریفات برایکه   اتاقدامشرح 

  انجا  شده است؛ جر زمان و جای  که  دقیقنکانه 

  و هنجارهتای  جتر   نوانبه   ملآن  براساسکه  کنندهبررس نسخه اصل  قانون نهاد

 مهم است؛که برای دادرس   شودم تلق  قانون  

  و مظنوننا  و نا  خانوادش ج ملیتج تابعیت و دییر اطال ات مربوط به 

  ؛جر میزان آسین ناش  از 

 ود.ش ضمیمه سند انتقال مجر جو شواهد باید به  کنندهبازجوی نهاد  مطالن

دریافتت  جکردهآغاز  دادرس  راکه  را از نهاد بازجوی  متقاض مکخصات ج مربوطه نهاد

هر سند مربوط بته پرونتده بتا نکتان ادامه خواهد داد.  قانون ارمنستان بارا تحقیقات و  کندم 

خواهتد دادرس  آشاه از تصمیم نهای  را  زجوی بانهاد  جکنندهنهاد دریافت. شودم  مهرمل  

 .شودم تحوی  داده  آندرخواست  با جوی بازبه نهاد  تصمیم نهای از  نسخهیک  و ساخت



169  مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار: ارمنستان 

جوی  نهتاد بتاز نهتای  رأی یا حکم صدورپگ از دادرس  کیفری  سند انتقال کههنیام 

خاتمته  پرونتدهو  کنتدنم را برقترار ادرست  کیفتری دجلسه ج کنندهدریافتنهاد ج ودش وارد

 .خواهد یافت

اختیتارات  بسته به اندشدهمحکو    ندین جر به که تها  مجرمان دارای اتحقیقات مربوط به 

شرو   دیرسبه پایان دادشاه ککوری که در آن تحقیقات مقدمات  در های مختلفج قضای  ککور

 شود. م اجراقوانین قضای  آن ککور  براساستحقیقات در این موردج . شودم 

ر انجتا  دکننتد.  مت را اجتراککورهای خارج  موردنظر مقامات  کالیفت جذکرشدهمقامات 

در  ایتن موضتو اشتر  ج البتتهکنند قوانین قضای  ککور خارج  را دنبال توانندم  هاآنج این کار

 داردم مقرر  ین دادرس  کیفرییآباشد. شده  قیدککور  آنامضا شده با  الملل بینهای نامهتوافق

 .دارد جر به نو   ی جنای ج بست مسای مک متقاب  در در کمحدودیت   د  که

 

 ریــن دادرسی کیفــییآ رداد درــاست

وظیفته ختود  تا به کندم تبعید درخواستج مجر  را از قلمرو خود  براساسمتقاض  نهاد 
 .ه باشددحکم  م  کراجرای و  مسئولیت کیفریدر قبال 

در  کتته شتتودا متتال متت  جرایمتت  درخصتتوص کیفتتری انجتتا  مستتئولیتاستتترداد بتترای 
 کمتر حبگ هاآنو مجازات  پذیرفته شده جتحقیقات یکنندهدریافتو  کنندهارایهککورهای 

کته در  شتودا متال مت  جرایمت  درمتورداستترداد بترای اجترای حکتم  یک سال استت.از 
 کمتر هاآنزندان مجازات و  پذیرفته شده جتحقیقات یکنندهدریافتو  کنندهارایهککورهای 
 دارند.ن بیکتری یا مجازات نیست از شش ماه

  کندم باشد اجرا  زیرموارد شام   دادخواست  که براساسرا استرداد  جمهوری ارمنستان

  جتحقیقنا  مخاطن 

  واجد آن  م  را که  کنندهتحقیق م  و نسخه اصل  قانون ککور واقع  شرح شرایط

 بداندج شرایط جر 

  مورد استردادجمجر   مربوط به و دییر اطال ات موقعیتج ملیتج تابعیت یا نا  و نا  خانوادش 



  161گزارش خودارزیابی 

 از میزان آسین ناش  از جر ای نکانه. 

  شودنم داده  زیردر موارد استرداد اجازه 

  بتا توجته بته  محکومیتتیتا  ه باشتددشرو  نکپگ از دریافت درخواستج تعقین کیفری

 انجا  شده باشد؛ یا دییر د ی  منطق  با توجه به محدودیت کنندهتحقیققانون ککور 

 انجتا   تعقیتن خاتمتهشیری از رسیدش  و یا جلو قانون  محکومیت براساس تصمیمات

 شده باشد.

  دهدم  زیردر موارد را  از استرداد پوش  کماجازه  دادرس  کیفری آیین 20ماده 

  درخواستت پناهنتدش   بته وییتا باشتد  موردتحقیتقمجر  مورد استترداد تبعته ککتور

 جباشدسیاس  داده شده 

 انجتا   تحقیتق کننتدهدریافتدر ککتور  شتدهاستترداد   که برای آن تقاضای جرم

 جشده باشد

   سیاست ج نتژادی یتا متذهب  تحتت پییترد قتانون هتای انییزه ااستترداد بت متوردمجر 

 جباشد قرارشرفته

  تحتت پییترد  در زمتان صتلح انجتا  شتدهنظتام   مجر  مورد استرداد برای یک جتر

 جباشد قرارشرفته قانون 

 ر ایت نکرده باشد.را  ح در آن مروابط متقاب  دارد درخواست استرداد  ی کهککور 

در تمتا  اطال تات  کهدرصتورت دارد که  م مقرر دادرس  کیفری آیینقانون  209ماده 

 درخواست نمایتداضاف   اطال ات تواندم  کنندهدریافتج نهاد بازجوی  منعکگ نکده باشد

در  بتازجوی نهتاد   د  موفقیتتکند. تعریف  آنبرای دریافت  ماههیک مدتکه  به شرط 

 مجتتر  کننتتدهدریافتنهتتاد شتتود با تتث متت  جتعریتتف شتتده  در زمتتان اطال تتات اضتتاف تهیتته

 این کار باید ممنو  باشد.که  دشومکلف به مرخ  کردن وی  یاسترداد

استرداد قب   تحتبازداشت مجر  ج بازداشت حکمهمراه با  دریافت درخواست استرداد با

 ر این موردج مجتر  بازداشتتد جحالبااین .خواهد شداسترداد انجا   درمورد شیریتصمیماز 

 را دارد. حکمیا فسخ ج تغییر تأیید منظوربهدادشاه  شکایت درحق  شده
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قابت   کننتدهتحقیقککتور  درخواستت بتااستتردادج  تحقتققبت  از شتود باید مسترد که   مجرم

 متؤثرمحکومیتت و بازداشت  باید درخواست کنندهرخواستدککور  جدر نامه دو . بازداشت است

 ازطریتقاستترداد بترای بازداشتت قبت  از درخواستت  درخواستت. دکن ارایه مجر  مورد استرداد را

مجتر  استترداد درخواستت  کهدرصتورت ج حتالبااین. شتودم  ارایته دورنیتاریتا پیکج تلیتراف 

 خواهد داشت.ن  مسئولیت کود ویوی دریافت نبازداشت از ظرف یک ماه پگ  بازداشت شده

ککور خارج  مرتکن شتده در    راجرم جمجر که  وجود داشته باشدمنطق  د ی  اشر 

 کهدرصتتورت  را بتتدون درخواستتت بازداشتتت نمتتود.مجتتر   تتتوانم استتت  استتترداد تتتابعو 

 کتههنیام  و مجازات خواهتد شتد وی دریافت نکده باشد موقعبه مجر درخواست استرداد 

 ج تغییتر یتاتأییتد منظوربهدادشاه  دربرابرقرار شرفتن حق  جشودبازداشت قانون آن ککور  طبق

 رد.بازداشت خود را دا منعفسخ 

از جز یتات بالفاصتله  کنندهدرخواستت ککتورنهتاد از دریافت درخواست استردادج  قب 

 استردادمورد   ز  به ذکر است که اشر مجر  دستییری یا بازداشت اطال  پیدا خواهد کرد.

 دییتری در همتان ککتورارتکتاب  جر   در قبالیا  داشته باشد مسئولیت کیفری جر در قبال 

 اجرای حکم و یا تحمت  فرایند پیییریجممکن است تا اتما   باشدج استرداد وی تعقین تحت

 وضتعیت دوره محتدودیت پییترد قتانون استترداد  اما اشر بتا تعویتق؛ دتعویق افت بهمجازات 

. داد موقت تحویت  صورتبهرا مجر   توانم ج شودف تضعیبررس  یا شیرد قرار  تأثیرتحت 

 . طو ن  شتدن  داده شودیتحو در این موردج مجر  باید ظرف سه ماه از درخواست استرداد

 طرفین باشد. توافق براساساین دوره باید 

تصمیم خواهد  کنندهج نهاد دریافتبا یکدییر استرداد هایدرخواستتعارض  درصورت

 انجا  شود.باید ابتدا  هادرخواستاز این  یککدا  شرفت که

در یتا نخواهتد داشتت  مسئولیت کیفتریشده د داستراج مجر  بدون موافقت نهاد متقاض 

  ککتور ثتالثوی را بته  تتواننم و  شتدنخواهتد  محکتو  ارتکاب  قب  از استترداد جر قبال 

بته  ای القته یتا را تترا نکنتد قصتدمکتور ک جشتدهمجر  مسترد کهدرصورت مسترد کرد. 

را  جریمتهاختذ محکومیت یتا  جیک ماه پگ از اتما  دادخواه  آن ککور ظرفبازشکت به 
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کته در  شتودنم  ایدورهشتام   بندیزماناین الزام  نیست.  مبداج رضایت نهاد نداشته باشد

 .را ترا کند کنندهتحقیق ککور تواندنم  شدهآن مجر  مسترد

 تالوه بتر ایتنج ضمیمه شتود. خواست استرداد رمجر  باید به د بازداشت شدهتأییدحکم 

متراه بتا تتاریخ حکم دادشاه باید به درخواست استرداد برای اجترای حکتم ه شدهتأییدکو  

ج ضتمیمه شتودم مجر  رسیدش   به جر آن  موجنبه که مجازاتو ماده خاص قانون  مؤثر

 .ه سایر مدارا باشدارمباید هشده نیز رسیدش   نسب  طوربهقبالً که مجر  شود. اطال ات 

مطلع نماید.  د  موافقت از تاریخ و مح  استرداد  را کنندهتحقیق باید نهاد کنندهنهاد دریافت

منجتر بته تعریف شده  روز پگ از تاریخ 51استرداد ظرف  جر  تحتمبه قبول  کنندهنهاد تحقیق

ی یتا کیفتر از تعقیتن داده شتده مجتر  تحویت  کتهدرجای . شتودم از بازداشت مجر   آزادی

 دییریدرخواست ج بازشردد کنندهو به ککور دریافت شذراندن دوران محکومیت اجتناب نماید

 .خواهد شداسترداد صادر  منظوربه موردنیازمدارا  یارایهبدون  استرداد وی برای

 و استت بازرست  نهاددرخواست  ازطریق کنندهدریافتمسئولیت نهاد  جارمنستان به انتقال

بته  کننتدهنهاد دریافت. خواهد شددرخواست استرداد بررس   مکابه نهاد بازرس رخواست د

 .را انجا  خواهد داد انتقالموضو  اختیار خود 

اتبتا   دستته از آن تعقیتن کیفتری جوی جبتاز بنتا بته درخواستت نهتاد کنندهبررس  نهاد

د را شترو  هستتن متوردنظردر ککتور  شود مظنتون بته ارتکتاب جتر  م که تصور ارمنستان

اشتر ج شتودم منجتر  جتر  دیتدشانبتزه د اوی مدن  و حقوق  بهجر ج  کهدرجای . کندم 

 .قرار شیرد موردبررس  تواندم  دیدشانبزهین اخسارت دادخواه  انجا  شود 

  را پگ خواهد دادزیر  اقال  کنندهنهاد دریافت جکننده بازجوی نهاد  واستدرخ درصورت

  ادوات جتتر ج اشتتیاء  ازجملتتهج باشتتد قرارشرفتتته مورداستتتفاده در ارتکتتاب جتتر اقالمتت  کتته

 جیکیفرجر  از  حاص  هایپروندهدر غرامت   نوانبهیا دریافت شده  در جر  آمدهدستبه

  استترداد مجتر   کتهزمان نیتز ین اقتال  . اشوداقالم  که به  نوان شواهد از آن استفاده م

 ج باید تحوی  داده شود.نیست پذیرامکان ی  دییرد  بها وی یمر، فرار یا  دلی به

ج تحوی  این اقال  بته باشد موردنیازبرای پرونده جنای   مدرا  نوانبهاقالم  که هر جا 
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حقوق اشخاص ثالتث بتیش به تعویق افتد. ممکن است تا اتما  دادخواه   کنندهنهاد دریافت

فارغ از هزینته حمت  اقال  دادرس  کیفری پایان پگ از . است مؤثرداده شده تحوی  اقال  از 

 .شوندم داده بازشکت  هاآن



 

 1ضمیمه 

 ارمنستان المل بین دفتر شفافیتنظرات 

 مقدمه

ستازمان امنیتت نیز و  اقتصادیهای همکاری دفتر توسعه بنا به درخواستها این یادداشت

شزارش  براساس (CRD/TI) ارمنستان الملل بین شفافیت /ایمنطقهتوسعه و همکاریج مرکز 

استتانبول  ضدفستاددر  تار وب طترح اقتدا   این ککورکه توسط دولت ارمنستان وضعیت 

تحلی   نحوه درمورد جامعه مدن  هایسازمانات نظر مطالن زیر. ه استدشآماده  جشده تهیه

ارمنستتان  و همونتین وضتعیت ارمنستتاندر شتزارش وضتعیت  ا متال شتدهمقررات قتانون  

مرکتز هتای نتتایج حاصت  از پروژه ایتهبتر پ اتین نظر. اکندم را منعکگ فساد  درخصوص

دفتتر  مطالعتات  روژهپتج 3335ل سا اجرا شده از الملل  ارمنستانشفافیت بین ای/توسعه منطقه

و همونین تحتو ت ( NIS)مل  سالمتهای دستیاه درخصوصارمنستان  الملل بینشفافیت 

 است. مبارزه با فساد مرتبطِهای ( در زمینه3332نویه دوره اخیر )از ژا

 ازجملتهج 5330از ستال  تصتوین شتده قتوانین اشر تهاست کته  ات ایننظر اصل  مبنای

را  المللت بیناستتانداردهای  طورکل بتهو هستند خوب  ج نسبتاًح شده در شزارشیکرتانین قو

امتا  کننتدم  ارایته و اقتصتاد بتازار مبنای قانون  برای ترویج دموکراس  و سازندم برآورده 

به بار نتایج معکوس ناکاف  و در بدترین حالت  جدر بهترین حالت هاآناجرای توان شفت م 

امرج د ی  اصل  این  الملل  ارمنستانبین شفافیت ای/منطقه مرکز توسعه نظر از. است آورده

 ار وب قانون   دولت ج هایسازمانو خودمختاری  د  وجود اراده سیاس ج فقدان استقالل 

 پایین مکارکت مترد  درسطح فقدان منابع اداری و انسان ج  جضعف در اجرای قانونناق  و 

 .است  وام  تاریخ  و فرهنی  و همونین هاشیریتصمیم
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 دملی مبارزه با فساطرح )استراتژی( 

 در ارمنستانوضعیت فساد بررس  اجمال   -5

 5/3نمتتره  بتته ارمنستتتان المللتت بین ستتازمان شتتفافیت 5333ستتال  شتتاخ  ادراا فستتاد

در  ارمنستتان( داد کته بتر ایتن استاس بدون فساد) 53 تا (خراب کامالً) صفر مقیاس برحسن

. استت در این ککتور فساد یسطح با  دهندهنکان که ککور قرار شرفت 33ن در میا 11رتبه 

مربوط بته فستاد در  مسای در   بررس  مستق  و یکسان ج هیچ3333-3333 هایسال ر طولد

در ستال  ادراا فستاد قترار نیرفتت.ایتن ککتور در شتاخ   درنتیجهو  انجا  نکد ارمنستان

 بتا (03تتا  10) رتبتههممونتان ه کته برای بار سو  ارمنستان در این شاخ  وارد شدج 3339

ج با نمره 3351}ارمنستان در شاخ  ادراا فساد سال  بود.فاسد بسیار    از ککورهایشروه

 قرار شرفته است{ 31در جاییاه  9.1

ه دانجتا  شت مربوط به فساد تا به امروز در ارمنستتان مسای  درمورد   میقپژوهش  کمتر

فقتدان قتوانین استت.  محدودیت دسترس  به اطال ات دلی به حدی تا که این موضو  است

 جدولتتنماینتدشان  نادرستتهمراه با نیترش  مبود منابع سازمان  در بخش دولت مناسنج ک

از بستیاری آمار حت  به دست آوردن . سازدم را دشوار اطال ات رسم   هر نو  تقریباًاخذ 

قتوانین لخواهانته در تفستیر د اختیتار زیتادیمقامات دولت  دشوار است. به  از نهادهای دولت 

 نتاق  هایپاستخج را نادیتده بییرنتد هادرخواستت تواننتدم کته حدی تا  داده شده موجود

 .مخف  کنندمحرمانه بودن واه  هموون  دلی بهاطال ات را ج یا بدهند

مختلف در طتول پتنج  هایسازماندرا  موم  از فساد توسط  درمورد  ندین پیمایش

 تواننتدنم  تنهای بته متوم  افکتار های ج نظرستنج حالبااینانجا  شده است. سال شذشته 

 را اندازه بییرند.سطح و  واقن ناش  از فساد 
 دموکراتیتک ارمنستتانتوسط مجمتع  3335فساد در سال  مرتبط باتا حدودی  یک پیمایش

دسترس  به ختدمات  متوم ج  درموردافکار  موم   دنبررس  آشکار ش این . هدفانجا  شد
 تأکیتدبتر ایتن واقعیتت  نتتایج ایتن تحقیتقبود.  هاآن ملکرد کارآمد  کیفیت و همونین موانع
در ارمنستتان وجتود  ایشستتردهکته فستاد  بر این باور بودند شدهمصاحبه داشت که خانوارهای
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درصتد( معتقتد بودنتد کته فستاد بته بخکت   3/15) دهندشانپاسخ اتفاقبه. اکثریت قرین دارد
معتقتد  دهندشانپاستخ ٪20ج بیش از حال این باتبدی  شده است.  هاآنزندش   از ناپذیرجدای 
 .سازدم  ترغن را  فقیرتر و ثروتمند را فساد فقیر بودند

اتحادیته  بتا همکتاری الملل  ارمنستتانبین شفافیت ای/منطقه مرکز توسعهج 3333در سال 

فستاد در افکتار  متوم  دربتاره ارزیتاب  پیمتایش یتک  و شبکه توستعهج ه جامعه مدن توسع

از  %13ج هتاخانوادهاز  % 03نکتان دادج  یتقنتایج ایتن تحق که طورآن. انجا  دادسراسر ککور 

ج بستیار ستازمکک ر ارمنستتان فساد دمعتقد بودند از مقامات دولت   %02و  وکارکسناهال  

کته  شفتند سه شروهدر هر  دهندشانپاسخاکثریت است.  سازمکک  نهایتب و یا  سازمکک 

ذکتر استت  ز  بته داشته است.  افزایشبسیار یا  یافتهافزایشر پنج سال شذشته سطح فساد د

درشیر شدن در معامالت فاسد داشتتند. بتیش تجربه شخص  از  هاخانوادهدرصد از  2/13که 

کته  کردنتد مت از مقامات دولت  فکتر %10و  وکارکسناهال  از  %2/19ج هاخانواده %13از 

 کرد.یا محدود  داد کاهشدر ارمنستان  ایمالحظهقاب  طوربهتوان  م فساد را

 مرکتتز توستتعه 3333ستتال  استتت. در پیمتتایشرشتتوه  صتتورتبه  متتدتاً فستتاد در ارمنستتتان

و  وکارکستناهتال  ج پیمایش شتدههای ارمنستانج اکثریت خانوارالملل  بین شفافیت ای/منطقه

نهادهتتای دییتترج  هتتایفعالیتر د غیرمجتتازاز قتتدرتج مداخلتته  سوءاستتتفادهدولتتت   مقامتتات

 فساد ا ال  نمودند. اشکال  نوانبه را و استفاده از بودجه  موم  خواریرانت

استت. فساد اداری  سطح با ینکانیر افکار  موم   هاینظرسنج  ازنتایج تعداد زیادی 

ارمنستان  3333سال  الملل  ارمنستانبین شفافیت ای/منطقه مرکز توسعه پیمایشج مثال نوانبه

 93از  بختش 51و  دولتت  نهتاد 55از ارشتان  53 دهندشانپاسخبیش از نیم  از  نکان داد که

 .اندکرده بندیرتبهفاسد نهادهای   نوانبه راپیکنهاد شده برای ارزیاب    خدماتبخش 

نهادهتای ج و شمرکت  مالیتات  ج ختدماتراهنمتای  و راننتدش  پلتیگدادستان ج ادشاهج د

شتناخته  ترداسف هایحوزه  نوانبه و انرژی و غیره بازرس  هایبخشج مجوزور پروانه و صد

  را نکتتان داد  نتتتایج مکتتابه انجمتتن دموکراتیتتک ارمنستتتان 3335پیمتتایش ستتال . شتتوندم 

 ( و%32( و بعد از آن دادشاه )%5/32) دانستندم بازرس  مالیات را فاسدترین نهاد  هاخانواده
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ج دفتتر (%9/01پلتیگ ) جوکارکستناهتال   کتهدرحال ج (%2/03اهنمای  و رانندش  )ر پلیگ

 .دانندم  نهادهافاسدترین را ( %09( و دادشاه )%0/02) دادستان ک 

از هروندان ارمن  انتخابات است. شفساد سیاس  مربوط به روند  کالسیکیک  از اشکال 

رشوه دادن به ا ضتای  جرأی خریدوفروش. اندشدهآشنا  این نو  فساد با 5331سال انتخابات 

فتروش کرست  نماینتدش  در مجلتگ ج مراجع تعیین صالحیتانتخابات ج ناظران و  هایشروه

معمتول فستاد ل اشتکا جزاب سیاست توسط رهبران احتدییر  هایمزدیا نا خوددوستان به  مل 

 هستند. سیاس  مرتبط با روند انتخابات

فستاد  . اشتکال دییترشتودنم بته انتخابتات محتدود  منستانج فساد سیاس  در ارحالبااین

 و نتته مبتتان متتال  هتتای انییزه براستتاسدشان مجلتتگ نماینتتحتتزب از ستتوی  تغییتترسیاستت  

 هایسازمان)وزرا و معاونین وزراج سران  داوطلبانهسیاس  و  به مناصن بانتصا کجاید ولوژی

 شرای حمایتتج بازیپارت  براساسو غیره(  هاآنشهرداران و معاونان دولت  و معاونان آنانج 

  یونتهکه نکتان دهتد  وجود ندارد مورداین  درهیچ آماری  .شایستی  و نه خواریرشوهیا 

ارشتد ج  نتد سیاستتمدار حتالبااین. سطح با  تحت تعقین قرار شرفتندهای بسیاری از  هره

سیاست   فکتار را آنکه مرد  دلیت  اصتل   اتها  قرار شرفتند در معرض کارپگ از اخراج از 

 .دانندم   محلمقامات 

 براستاسهتم و  مبتان  تتاریخ  براستاستتوان هتم  مت را فستاد در ارمنستتان سطح با ی

ایتن  استتقاللقب  از ارمنستان فساد در  کهدرحال توضیح داد. در این ککور شذار  مککالت

شتده فستاد  شتکال جدیتدجدیتد با تث اَسیاس  -ج سیستم اقتصادیوجود داشته است ککور

 تمرکززدایت و  وظایف تفکیک امکان زدهسیاستدولت  سلسله مراتب  و ک سیستم است. ی

سازوکار تعتادل و هیچ در این سیستمج . کندنم را مهیا  مکارکت  شیریتصمیماز قدرت و یا 

افتراد  جاستتاجرایت  وابسته به قوه  شدتبه قضاییهکه قوه این دلی  و به  داردنوجود کنترل  

 .دارند مصونیتدارای قدرت 

ه سیاست  و اقتصتادی قدرتمنتد نخبت هتایشروهبته ا وابسته نماینده یاغلن نمایندشان پارلمان 

 بتاغقتره-در اطراف ناشورنودرشیری  .است آمیختهدرهم هاآنمنافع سیاس  و اقتصادی  و هستند
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اقدامات سیاست  از ج  منابع دولت رویهب که برای تخصی  خودسرانه و داد  به ارتش را امتیازاین 

 هتابوروکرات  ستنتو ذهنیتت  قتانون ناق ج اجرای ضتعیف مقررات .کنداستفاده  و غیرهقهری 

 .شودم منجر فساد ریسک کاهش به  و کندنم  تأمینی  را شوپاسخو  شفافیت

 .کنتدنم تضتمین را رقابتت سیاست  واقعت   جکتاف نابتا بودجته  احزاب سیاس  ضتعیف

نخبیتان دارای و  و فاقتد پکتتوانهکو تک و متوستط  هتایبنیاهبا  بخش خصوص همونین 

 تد  ظرفیتت و یکوتار ی  در را تضمین نمایتد.  بازار آزاد و رقابت  یارتقا دتواننم رانت 

از ی  شوپاستخو  بیکتتر شتفافیت متؤثردرخواستت را قادر بته  هاآن جامعه مدن  هایسازمان

 .سازدم مقامات 

بته دولتت ا تمتاد شتهروندان  و کننتدنم را دنبتال  فسادمبارزه با تحو ت  هارسانه بیکتر

ت اجتمتا   حت  و مکتکال کل  به دولتج وضعیت نتامطلوب اقتصتادی ا تمادیب ندارند. 

اشتکال  از  هاآن. اندکردهرا اتخاذ  «بقا» رویکردکه در آن مرد   شدهمنجر   وضعیت نکده به

 جایبتهکننتد قبول م به ارمغان داشته باشد  هاآنبرای  مدتکوتاهکه منافع اقتصادی را  فساد

 .کنندم  أتآسین  نین رفتاری  یبارهدر کهآن

فتراهم را بترای فستاد  یبیکتترفضتای  جمناسن هایارزشو  نهادهاخالصهج فقدان  طوربه

بترای  یجدید هایفرصتج جدیدهای و ارزش نهادها دییرج ایجاد و توسعهاز سوی . کندم 

متانع   نوانبتهرا تخریتن کترده و  توسعه ککتور جاین دور باط . کندم خلق فاسد  اقدامات

بترای  نکتده و سیستتم  فستاد کنتترل. کنتدم  م  اصالحات سیاس ج اقتصادی و اجتما   

 کندم ی را تکدید ... نابرابری درآمد» فسادبسیاری از ککورهاج  همانندت. مضر اس ارمنستان

در داخ  و ختارج از   مردم هایجنبش و ... با ث نقض حقوق بکر کندم فقرا را فقیرتر ... 

 .«بردم را از بین خوب  امکان حکمران و  زیستمحیط...  شودم مرزهای مل  

انتدازه و ج کنتدم  محتدودرا ج تجتارت شتده داخل  و ختارج  شذاریسرمایهفساد مانع 

ج نتابرابری کنتدم را تقویتت  ج اقتصتاد زیرزمینت ستازدم را منحرف  ترکین مخارج دولت

دهتد کته اکثریتت ارامنته  مت افکار  متوم  نکتان هایپیمایش .دهدم را افزایش  اجتما  

 طورجتدیبه و کندم را خنث   ج توسعهدهدم را افزایش  و جنایت فقر و جر  فسادمعتقدند 
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 .دهدم قرار  تأثیررا تحت  اخالق  ملتهای ارزش

 فسادمربوط به  جرایم اطال ات آماری -3

 ای/منطقته مرکتز توستعه در پاستخ بته درخواستت رستم  ارمنستتانوزارت دادشستری 

 هایستالطت  ی مرتبط بتا فستاد کیفر هایپروندهتعداد  درموردارمنستان الملل  بین شفافیت

 اندشتدهمحکتو  در این موضتو  دولت   مقا  302 درمجمو که  ا ال  نمودج 3333تا  3333

تن  533 در این میان (.3333در سال نفر  21و  3335سال در نفر  01ج 3333در سال  نفر 512)

 55و  3335نفتر در ستال  31 ج3333نفر در سال  13)اندشدهجع  محکو   به جر  از مقامات

نفتر در  31 ج3333نفتر در ستال  21)از قدرت سوءاستفاده ه جر نفر  ب 33 .(3333نفر در سال 

نفتر  30)رشوه بودنتد دریافتبه مقامات متهم از  نفر 11 ج(3333نفر در سال  33و  3335سال 

دادن رشتوه  بته جتر نفتر   39و  (3333نفر در سال  3و  3335نفر در سال  53 ج3333در سال 

دو مقا  . (3333و یک نفر در سال  3335نفر در سال  1ج 3333نفر در سال  51)ندمحکو  شد

ر . دمحکتو  شتدند خواریرشتوهمترتبط بتا در یک معاملته  شریاسطهوبرای  3335در سال 

ه جتر  بت 3333در ستال نفتر  3و  3335در ستال نفر  1 ج3333در سال نفر  9مقا  ) 55نهایتج 

 محکو  شدند. از اختیارات سوءاستفاده

افتتراد   مکخصتتات شتتغل و نیستتتهتتا دادشاه موجتتود در هایپرونتتدهآمتتار شتتام  ایتتن 

بته فستاد متتهم   مقامات دولتبسیاری از  ز  به ذکر است که . دهدنم را نکان  شدهمحکو 

. شتودنم داده  هتیچ توضتیح  در ایتن متورد و شتوندنم  ج اما هرشز به دادشاه آوردههستند

 یختاریتانج سترهنگ ستامو   منیت ملت معاون فرمانده نیروهای مرزی خدمات ام برای مثالج

 است. «در مقیاس بزر، خواریرشوه»مظنون به 

 بارزه با فسادم راهبردیبرنامه  -9

استفاده از  هموون تالش برای مثبتهای جنبهدارای برخ   مبارزه با فساد راهبردیبرنامه 

اشتتاره بتته ج هازمینتتهاقتتدامات مکتتخ  در برختت  رویکتترد سیستتتم  در ایتتن زمینتتهج پیکتتنهاد 

که مغایر مکارکت  موم  که با توجه به است  ذکر  ز  به. است ...و جامعه مدن مکارکت 

 هایستازمانو نته  ارمنستتاننته دولتت  استتج PRSPمکتارکت   نتویگپیشتجربته مثبتت  با
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 .نکردند ارایه فسادبرنامه ضد نویگپیشدر مرحله نهای  تهیه  را نتایج جربطذی الملل بین

 درمتورد المللت  ارمنستتانبین شتفافیت ای/منطقته مرکتز توستعهج 3339ستال  ژو یته 51در 

 وزیرنخستتبته  اینامته  متوم  نتتایج ده ستازمانپکتیبان  خود در  یارایهو  راهبردوضعیت 

 راهبتردیشفافیت و مکارکت در برنامه  کهاینبا توجه به . دکرندریافت   پاسخ هیچ فرستاد که

 نیست. قبولقاب ج  نین رویکردی شوندم شناخته  در مبارزه با فساد یکلیداصول   نوانبه

 اتاقتدامهتم در و  هتاهتم در راهبرد که اقدا  )اجرای ( است طرح شام  راهبردیبرنامه 

به دلی   د  سازشاری و هماهنی  بین راهبرد و اقتدا ج ایتن دو وجود دارد. جدی  اشکا ت

بته ای ج در برنامه هیچ اشتارهمثال نوانبه. کنندم را تدا   از یکدییر بودن  اجدتصور سند 

شتده استت.  ارایته ندین فعالیت برای این حتوزه این طرح ج اما در نکده زیستمحیطه حوز

طترح اقتدا   93/2نکته است که در  صادقموضو  ن نیز همیمال   تأمینا تبار و  درخصوص

 برنامه ذکر نکده است.اما در  بیان شده

 مظتاهر فستادبرخت  از مکتکالت و بته  تنهتا و است ا الن  دارای ماهیت راهبردیبرنامه 

ج نقتض رأی خریتدج خیززلزلتهام  و نظتمنتاطق به وجود ای برای مثال هیچ اشارهدارد. اشاره 

 واقتن خطرنتاا . استتنکتده  ستازمکک  مسای و دییر  زیستمحیطهنجارهای شهری و 

متورد توجته قترار  راهبتردیسیاس ج اقتصتادی و اجتمتا   ککتور در برنامته  توسعه فساد بر

 نیرفته است.

 درمتورد   افزایش آشتاه   متوم از اند بارت اصل  در مبارزه با فساد هایشیریجهت

ت از حقتوق مایتح باهتدف حاکمیت قتانون رواجو  فسادج جلوشیری از فساد مضر پیامدهای

آموزشج پیکییری ) اصل  سیاست مبارزه با فساد مؤلفهسه  متکک  از جهاتاین  اشر ه. بکر

 شتتام طتترح  جمثال نوانبتته. کنتتدنم از ایتتن منطتتق پیتتروی طتترح امتتا ج استتت و تکتتخی (

اقتدامات  لت واست مختلف های فاسد در زمینه اقداماتو مجازات  افکا باهدف های فعالیت

در قسمت مهم  هایفعالیت  نوانبه هافعالیت ینا هر ندج در آن نیست هاآن انتکار مربوط به

داخلت ج  کنتترل ازطریتقفاسد  اقدامات همانند افکا و انتکار. است قرارشرفته تأکید مورداول 

ج حتالبااین. استت شونتهاینمربتوط بته نظتا  مالیتات  نیتز  55/2 بنتددر  ذکرشتده هایفعالیت
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 .اندنکده ریزیبرنامه ی دییرهاحوزهو  شمرابرای  هافعالیت را این  خ  نکدهمک

 راهبردیفساد در برنامه  با مؤثر یمستق  برای مبارزه نترلکبررس  و  بخش وجود نیاز به

 مستای . بخش مربوط بته فستاد سیاست  بستیار ضتعیف استتقرار نیرفته است و  تأکیدمورد 

اده از بته استتفای ج اما هیچ اشارههدبرجسته ش انتخابات  هایحوزهمربوط به احزابج ناظران و 

مکتخ  نیستت نکده استت. یا احزاب در طول انتخابات  نامزدهابرخ  از  منابع اداری به نفع

یتک بختش  کتهدرحال ج ذکرشتدهمحلت   هایدولتمربوط به  مسای ا در این بخش که  ر

همونتین . شتدم اختصتاص داده ای جداشانه باید به مککالت سیستم دولت محل  و منطقته

محتدود  9/1و  23/2 دولت محل  در طرح اقدا  به بنتدهای هایفعالیتباید توجه داشت که 

 است. و خدمات شهری هاشروهمربوط به نظارت بر بودجه  که شودم 

آموزشج بهداشتتج امتور متال  و امتوال  جشمرایاتج مال تنها اقتصادی نیزهای در زمینه

بتا  انجتا  شتده قتداماتین بخش از برنامه شنجانده شده است. ادر ا سازیخصوص و دولت  

داده  هتایرانتج شستترده شرای حمایتت موضتو ات  هموتون به کاهش اقتصاد سایه هدف

 دلی بتهمقامتات دولتت   سترمایه و درآمتد افتزایشج خاصج تضتاد منتافع هایشرکتشده به 

 نکده است. پیوند دادهو غیره  از موقعیت خود سوءاستفاده

مربوطه در طرح اقتدا   هایفعالیتبه نهادهای مجری قانون و  راهبردیبرنامه  بخش پنجم

و توسعه  ایحرفهکارکنان توانمندی  و رفاه اجتما  ج توسعه پاداشبهبود منابع فن ج با هدف 

 کنتترل هایستازوکاربته  ایاشتارههیچ ج حال این بااختصاص داده شده است.  رفتاری قوا د

استتفاده نیتز  قضتاییهقتوه  در بختشهمین رویکترد مجری قانون نکده است. نهادهای  فعالیت

یک  از ابزارهای اصل  در دستیاه قضای  مستق  »که  کندم برنامه اشاره  اشر هشده است. 

استقالل واقعت  سیستتم  تضمینبا هدف  های فعالیتفاقد  اقدا طرح  اما «است مبارزه با فساد

 است. ارمنستان قضای  در

نته  ستت.ا اجترامستئول و  ه کست    هماهنیمسئول  ه کس   مکخ  نیستبرنامه در 

 کنتترلو  همتاهنی  و نته نهتاد بینت  شتدهپیش وزیرنخستتنظتر  زیتر یضدفستادکمیسیون 

ریاستت بتا فرمتان  بود که شورای مبارزه با فستاد 3332ژو ن  9در فقط. زیر نظر آن یجدید



  146 1ضمیمه 

ده  استت و ا ضتای آن شتام  وزیرنخستتین شورا بر  هده . ریاست اشد تأسیگجمهوری 

  از اند بارت هداف شورا  است. ادولت رتبه ال مقامات 

 ؛آن یات و برنامه  مل ستراتژی مل  مبارزه با فسادهماهنی  و نظارت بر اجرای ا 

 شورای نظارت؛ا ضای ترکین  تعیین 

  شورای نظارت؛ پیکنهادهای درموردبحث 

   ؛استراتژی مبارزه با فسادمختلف در اجرای  هایسازمان هایفعالیتهماهنی 

  ؛ارمنستان الملل بینتعهدات  از اجرای استراتژی و ناش  هایفعالیتاتخاذ تدابیری برای اجرای 

 ؛در مبارزه با فساد الملل بینو ای منطقه هایسازمانهمکاری با  تضمین 

 دولت ؛ هایسازمان ضدفسادهای برنامهاجرای و  توسعه  و هماهنی ده سازمان 

 جمهوررییگبه  هافعالیت درمورد ماههشششزارش  یارایه. 

 اغلتنکته  کنتدم  بندیفهرستتمستئول اجترا را  (ازییرانبت) ینهادهتا صرفاً «طرح اقدا »

 بینت پیشکته  استت فعالیتت 33شام  بتیش از این طرح  هستند. هاوزارتخانهیا برخ  از   دولت

(. 2/0ج 55/2ج 9/3ج 3/3ج 3/5 متوارد) باشدشده  منظم اجرا طوربه هاآناز  پنج مورد تنها شودم 

ج مکتخ  حتالبااین. شتودم  انجا  3331تا  3339 هایسالخالل  در هافعالیتبقیه طبق برنامه 

 یا نه. خواهد شد ی تدوینجدید ملیات  برنامه یا طرح  ج3331آیا پگ از سال نیست که 

 شده ریزیبرنامه هایفعالیتاست که این  راهبردیبرنامه نقاط ضعف  ترینجدییک  از 

صرفاً  که است اسناد کل و  راهبردی هایبرنامهج جدید قوانین تصوینو  شام  توسعه  مدتاً

بعیتد استت کته قتوانین و قتوانین موجتودج  یاجترا د  با توجه به متفاوت هستند.  بند 35در 

از  9/9 بنتدج اهمیت اجرای قتانون در حالبااین. اجرا شود یمؤثرنحو  بهنیز جدید  هایروش

های پوشتش رستانه ازطریتق وم افزایش آشاه   م و قرارشرفته تأکیدمورد  برنامه 9قسمت 

  نوانبتهبرنامته ج در قتانون  بتر اجترای مصتوبات و همونین حصول اطمینان از کنترل جمع 

 است. قرارشرفته تأکیدمورد  مؤثر   ز  برای اجرای قانون هایشرطپیش

متورد  ه مصتوبات قتانون تهیت در نفتعذی (یرانیباز) یدر نهایتج مکارکت دییر نهادها

دولتت  در غیر هایستازمانمکتارکت ... »بیان شتده در برنامه  هر نداستج  قرارشرفتهفلت غ
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 غیردولتت  هایستازمانج درواقتع. «(309ص ) اقدامات قتانون  ضتروری استت مرحله توسعه

 یارتقامربوط به ( 1/1و  2/1ج 9/5ج 3/5بندهای) فقط در شش مورد  نهادهای اجرای  نوانبه

 .اندشدهشناخته مسئولنظارت   هایفعالیتج آموزش و آشاه   موم 

. بستیار محتدود استت «مترد  -دولتت»با هتدف اطمینتان از روابتط  سازوکارهای مطمئن

ج امتا در طترح کنتدم  تأکیتد  متوم  شتکایت کارهایستازواهمیت  برج برنامه مثال نوانبه

 قرارشرفتته تأکیتدمتورد ( 53/2 )نکتته مؤدیتاناز  مایتتجنبه حاز  تنها شکایت فرایند جاقدا 

 موم   ده خدمات یونه  هاوزارتخانه روابط  موم  هایبخشکه  مکخ  نیستاست. 

مثال دییر این است که جلسات . کنندم  کنترل( 53/1 ه)نکت هستندفعالیت  آنمسئول را که 

 اشتتارهمتتورد راه مکتتارکت متترد   متتؤثرترین  نوانبتته راهبتتردیر برنامتته مجلتتگ د متتوم  

های و تجربته اقتداماتبا توجته بته فقتدان  سازوکاراین  هر ند نحوه ا مال استج قرارشرفته

 .مکخ  نیست همربوط

 

 یی و شفافیتگوپاسخ یارتقا

 ککوریخدمات  -5

 مقامتاتتوستط ککتوری  رتبته ال دارد کته کارمنتدان  م مقرر خدمات ککوریقانون 

قتانون  51متاده ) شتوندم ج وزیران و غیره منصتوب وزیرنخستج جمهوررییگسیاس  مانند 

خدمات  اول و دو  قهطبدارای  یعن  مکاور درجاتج با ترین براین الوهککوری(. خدمات 

 درنتیجتهشتود.  یتا اختراجیابتد  درجته تنتزلا طتا شتودج  جمهتوررییگتوسط باید  ککوری

 .هستند پذیرآسین درنتیجهو  ولت  نسبت به نفوذ سیاس  وابستهکارمندان دبا ترین سطح 

سیاست  بته  ج هیجتانمجلتگ ملت  انتخابات اخیر ریاستت جمهتوری وخالل در  کهزمان 

کارمندان دولت بته استتفاده از منتابع  اجباردر  توجه قاب ج شواهد رسید با ترین درجه خود

توستط وزرا و احزاب طرفدار دولت  نامزدهاحمایت از  برای موم  و سوءاستفاده از قدرت 

 .وجود داشت رتبه ال و دییر مقامات 

فکار بر کارکنان نهادهتای دولتت   درمورد هارسانهپگ از تککی  دولت جدیدج  بالفاصله



  145 1ضمیمه 

شتورای  ریتیگج 3منتول بتدلیانبتا ای در مصتاحبه 5دیل آراوتروزنامه  ردند.تهیه کشزارش 

مبنت  بتر وجتود دارد   د کته شتایعاتاشاره کترج 3339 ژو یه 51تاریخ  ج دریخدمات ککور

 بتدلیان غیررسم  درخواستت کمتک از طوربه مؤسساتو سایر  رتخانهوزا رییگ 59 کهاین

... »  شفت رابطه در اینبدلیان  ده بودند.کربرای خالص شدن از برخ  از کارکنان نامطلوب 

وجود داشتت کته از کارمنتدان دولتت  های نکانهج اما نداشتوجود  رؤسااز   هیچ درخواست

فکتارج  دلی بته افترادبرخ  از  ... احتما ً» در ادامه بیان کرد  . وی«دهنداستعفا  نددخواسته بو

 ج ما همه موارد را بررس  کردیم.«نداستعفا داد

مقامتات  نزدیتک تجتاریشترکای  ج دوستان یتابستیان انتصاب درموردشایعات بسیاری 

کارشناستان و  جهارستانهنظرستنج  وجود دارد.  مناصن خدمات ککوریدولت  به  رتبه ال 

هنتتوز در  بتتازیرفیقو  تبتتاریای ج بتتازیپارت ج خواریرشتتوه دهتتدم افکتتار  متتوم  نکتتان 

 کنتدم اشتاره  ایمصتاحبهدر ککتوری شورای ختدمات  رییگنهادهای دولت  غالن است. 

 .«...ایمشدهنسب  و سبب  و دوستان خسته  بستیانسوی از  شده ارایه هایدرخواستاز ...»

ظترف متدت  توانتدنم   تج کارمند دولتاشتغال پگ از خدم هایمحدودیتبا توجه به 

کارمنتد ستازمان  یتا  توسط یک کارفرما استخدا  شودخود شغ  یک سال پگ از اخراج از 

 کنتترلج هتیچ حتالبااینککوری در آن داشتته استت. خدمت  پستدر سال شذشته که شود 

 دربتاره هدیتهنیتز  های مختلفت محدودیتوجود ندارد.   واقع  بر اجرای این مقررات قانون

قتانون ختدمات  32)متاده  وجتود دارد در قتانون ختدمات ککتوری کارمندان دولتت شرفتن

رستیدش  قانون  511.5و ماده  5339فوریه  51مورخ دولت  20شماره  نامهتصوین یجککور

از  کارمند دولت  اخراجبرای   دلیل  نوانبهالزا  به نقض این دو  99ماده به تخلفات اداری(. 

.  تالوه بتر نتداردبر اجرای این قانون وجود  مؤثریج هیچ کنترل وجودباایناداره اشاره دارد. 

 39)ماده   الزام  است که برای تما  کارمندان دولت و درآمد دارای    هم بر ا ال کنترلاین 

 ز  . ج وجود ندارددبه اخراج از اداره منجر شو تواندم نقض آن  ی( وقانون خدمات ککور

و دییتر   دولتت رتبته ال مقامتات )قانون ا ال  درآمد و دارایت  به ذکر است که این قانون 
                                                            
1- Aravot daily 

2- Manvel Badalyan 
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را ملتز  بته  هتاآنو بستتیان  و ارشتد رتبته ال  دولتت  کارمندان تنهاقوانین حقوق  مربوط( 

 ترپتایینستطوح کارمندان  دربارههیچ مقررات حقوق  و  کندم ا ال  دارای  و درآمد خود 

 .داردنوجود 

شتماره با تصتمیم  است ایصفحهیک که سندیکارمندان دولت   قوانین( اخالق)قوا د 

یکت  از  کتهایتنرغتم بته .تصتوین شتد 3333در ماه مته ستال  یشورای خدمات ککور 59

قتتانون ختتدمات  39)متتاده  استتت  کارمنتتدان دولتتت ر ایتتت قتتوانین اخالقتتوظتتایف اصتتل  

 اخالق  نکده است. مسای به   هیچ توجهدر آن ی(ج ککور

 شتفافیتدر تترویج  جلوروبته  شتامتتوان  مت را  ج تصوین قانون خدمات مدنطورکل به

 هتایبوروکرات ستنت همتراه بتا ذهنیتت  جقتانونضعیف اجرای  جنهادهای دولت  در نظر شرفت

ج هاستازمانج هاوزارتخانتهمکغول بته کتار در که در آن کارمندان  شده  وضعیت منجر به جارمن 

 ند.یا مرد  نیست هارسانهدر دسترس  طورکل به ...و هاکمیسیونج هابخش

وجود دارد. و غیره  هاوزارتخانه ج دولتججمهوررییگ دفتر زیرمجمو ه یخدمات متعدد

اغلتن  هتایفعالیتایتن ختدماتج  واضتح هایمستئولیتوجود   د  هماهنی  و  د  دلی به

 نته تنهتا زیرا رسدنم  نظربه مؤثر سازوکار اینکه ضمن آنهمووشان  دارد. یکدییر با  هاآن

بته نیز اجرای  شاخه  تحت کنترلهای سازمان بلکه به آن توجه نم  کنندمستق   هایسازمان

 .کنندآن  م  نم 

بته  تجدیتدنظرج شهروندان مجاز بته درخواستت شکایات شهروندیکارهای همانند سازو

کارمنتدان دولتت در قبتال نقتض ختدمات متدن  و ستایر قتوانین کارمند هستند.  مقا  مافوق

حاکمتات  لیته . مشتکایت کترد هاآناز  توانم  حت  و شوندم مجازات  ومسئولیت دارند 

 .نیست رایج به دستیاه قضای  موم   ا تمادیب با توجه به   مقامات دولت

 

 یگتتپل -3

سه بتار تجدیتد ستازمان  پلیگ ج نیروی5331ژو یه سال در  از زمان تصوین قانون اساس 

شتماره  بخکنامهبا ج 5331نوامبر سال  0در . بودوزارت ککور  پلیگ با تداج مسئولیتدر اب. شد
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خانه ادغتا  شتدند. وزارت در یک ریاست جمهوریج وزارت ککور و وزارت امنیت مل  111

را ج حالتت قبلت  5333 ژو تن 51متورخ  ریاست جمهوری 301شماره  بخکنامهه سال بعدج س

دستامبر  51متورخ  ریاست جمهتوری 5350شماره  بخکنامه در نهایتج بادوباره برقرار نمود. 

 ج ختدماتیتک ستازمان به رسمیت شناخته شتد کته  شام  پلیگ ج وزارت امور داخل 3333

 است.دولت  زیرمجمو ه

هتیچ  در آن  ختدمات پلیست 3333قانون طبق  است که یسیستم متمرکز جیگدمات پلخ

تعریتف  طتوراینرا ( اهتداف پلتیگ 3335قتانون پلتیگ ) 3متاده . نتداردوجود  پلیگ شهری

و  جترایم دربرابترنتافع قتانون  افتراد و م هاآزادیج سالمتج حقوقج جانظت از   حفاکندم 

 ؛از جر  پیکییری اولیه و ممانعت ؛ حفاظت از منافع جامعه و دولت؛قانونشکال نقض دییر اَ

در . اشتکال مالکیتت یو حفاظت از همه نظم  موم  و امنیت ؛ حفظجر  افکایتکخی  و 

وظیفته تعیتین  دولت ارمنستاناین قانون  3ماده  ه زیرا طبقدکنتعیین  آنساختار  جقانون پلیگ

 به موم  دسترس   ز  به ذکر است که . به  هده داردکارکنان آن را  میزانساختار پلیگ و 

ستاختار و  درمتورد  دولت اتتصمیم شام ( «رسم  روزنامه»قانون  و  هایدادهمنابع )پاییاه 

 .شودم محسوب  دولت  اسرار جزءج این اطال ات احتما ً. شودنم  پلیگ میزان نیروهای

پیکتتنهاد  را بتتاپلتتیگ  ریتتیگ ججمهتتوررییگج قتتانون ختتدمات پلتتیگ 59متتاده  براستتاس

کته  نیروهتای پلتیگفرمانتده  ازجملتهپلیگ ) رییگبه پیکنهاد را  وی مقا قا مو  وزیرنخست

 جمهتوررییگبته همتان قتانون  1ماده . کندم نیز هست( نصن و  زل  پلیگ رییگ مقا قا م

 بتاوجود. دهدم ( را ج سوهبد و سرلککرسرهنگ تما ) پلیگ درجاتبا ترین  ا طای قدرت

ج اشر براین الوهاست.  جمهوررییگج پلیگ وابسته به مراتب سلسله شدتبهسیستم متمرکز و 

تتا  ج پلیگقرار داشت بخک  از دولت  نوانبهخانهج وزارت زیر نظرپلیگ  که قبل وضعیت در 

ستازمان   نوانبتهو قرار شترفتن مجدد  ده سازمانپگ از  بود شوپاسخ به مجلگ مل  حدی

 ندارد.  دییر  نین مسئولیت جدولت زیر نظر  خدمات

قبل   رییگ معاونانیا باید یک  از پلیگ  رییگشوید که  م قانون خدمات پلیگ 52اده م

یتا  بختش رییگمعاون  یا رییگفرمانده نیروهای پلیگ( و یا یک افسر ارشد پلیگ ) ازجمله)
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ختدمت  مذکور هایپستدر به مدت سه سال  حداق  قب  از انتصاب که باشدبخش(  رییگ

  شترایط مکتابه  داشته باشتد. سرهنیدرجه منصوب باید حداق  فرد همونینج باشد.  کرده

 وجود دارد.پلیگ  مقا قا مبرای انتصاب 

 افسران جزبهافسران پلیگج  مکاغ  یارتقادارد که  م مقرر قانون خدمات پلیگ 51ماده 

همتان متاده باشتد.  هتاآنیته تأییدنتتایج  براساسپلیگ و معاونان وی(ج باید  رییگ) رتبه ال 

نیتز افسر پلیگ  رتبه پیدا کند.  زل یارتقا کند که هر افسر پلیگ باید هر سه سال م تصریح

یگ از ختدمت را د یت   تزل افستران پلت 21و  21ج 23 وادمتباشتد   ارتقتانتایج  براساسباید 

 .کندم تعریف 

 رویکرد مبتن  بر شایستی  موضو   مثبت در تضمینتوان  م را موارد فوقج طورکل به

  متدتاً در پلتیگ ارتقتااستت کته انتصتاب و باور  بر اینج افکار  موم  حالبااین. تلق  کرد

بلکته نیست  شایعات فقط متک  به این تلق . است شایستی  نهو  بازیپارت و رشوه  براساس

 ایدهندهپاستخ جCRD/TIپیمتایش خالل ج در مثال نوانبهست. نیز هشخص   مبتن  بر تجربه

 ده است.کررداخت د ر پ 1333 در پلیگپست خود  یارتقابرای  ا تراف کرد که

و نیروهتای  جمهتوررییگبترای  مؤثریابزار  جپلیگ این است که   در ارمنستان موم تلق 

سیاست  و ) منتافع شخصت  تقویتتو همونتین  سرکوب هرشونته مخالفتت برای  حاکم سیاس

در انتخابتات موضتو  کته ایتن بیان کردند دولت  های رهبران مخالف و رسانهاست. اقتصادی( 

اول انتخابتات ریاستت ج درست پگ از دور 3339فوریه سال  33ج در مثال نوانبه. مکهود است

کته بته دور کترد  مختالف ج نتامزد5دمیر یان جمهوریج پلیگ شرو  به بازداشت حامیان استوان

بتود.  قتانون و شرکت در تظاهرات غیر شرارتویج اصل  اتهامات . ه بودراه یافتدو  انتخابات 

انتخابتات  دخالتت دربته  اقدا که افسران پلیگ  وجود داشت ایشدهشزارشموارد  براین الوه

 هایایستتتیاهدر  غیرمجتتازتجمتتع افتتراد  جدر انتخابتتات متتوارد تقلتتن کتتهدرحال  بودنتتد کتترده

 1فوریته و  53دییر نقض قانون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری در موارد و  شیریرأی

 نیز انجا  شده بود. 3339مارس 
                                                            
1- Stepan Demirchyan 
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تعتارض از  نظرصترفقتانون  در نهادهتای مجتری بتازیپارت تبارشماری و ج تضاد منافع

 (.مراجعه کنید قانون خدمات پلیگ 93به ماده هستند ) رایجو دییر قوانین مربوطه  منافع

 شتود مت ا متال نیز پلیگ درموردبه اطال ات   دسترس   مومتما  مفاد قانون   هر ند

بترای لت  دلی  نوانبته پلتیگ هتایفعالیتماهیت ختاص اغلن . داردای پلیگ سیستم بستهاما 

شهروندان در تالش . شیردم قرار  مورداستفادهآن  یارایهیا امتنا  از  مخف  کردن اطال ات

بتا دولتت   نهادهتای نستبت بته ستایر(  دادستتان ال تات از پلتیگ )و همونتیناط کسنبرای 

 ی مواجه هستند.بیکترمککالت 

 شتفافیت ای/منطقته مرکتز توستعه در پاسخ بته درخواستت پلیگ شزارش که در طورآن

 متأمور 91 تنهاج در پنج سال شذشته است آمدهین اطال ات ا یارایهرای ب ارمنستان الملل بین

تتر دادستتان ج دفاین بازه زمتان در . اندشدهجرایم مرتبط با فساد محکو  ارتکاب پلیگ برای 

پاستخ  پلیگ رستماًج اما کند ارایهرا  یآمار  نینخواستند  پلیگ ازو وزارت دادشستری  ک 

 .استاطال ات   فاقد  نینداد که 

همته . داردنتفستاد وجتود  هایپرونتدهتعقیتن بترای بررست  و خاصت  قانون   هیچ ابزار

 درمتورد ا  جترایمنتواو تعقین  برای تحقیق دادرس  کیفریتعریف شده در قانون  هایابزار

( مجازات 33در قانون کیفری )فص   ایویژهص  . فشود م استفادهنیز مربوط به فساد  جرایم

در  رویزیتتاده از قتتدرتج سوءاستتتفادهکنتتد )ماننتتد  متت مربتتوط بتته فستتاد را تعریتتف جتترایم

ج پتذیرش و درخواستت پرداختت قانون جغیر وکارکسن هایفعالیتارکت در مک اختیاراتج

تعتادل و  هایستازوکارواقعت  یتا  کنتترل هرشونتهفقتدان  دلی بهج وجودبااین(. رشوه و جع 

 متؤثر طوربتهج مقتررات رستم  هاشرکت سرسخت ی قانون و ان مجرمأمور یتج مصونتوازن

 .شودنم اجرا 

و  ج پلتیگارمنستتان الملل بین شفافیت ای/منطقه مرکز توسعه افکار  موم  طبق پیمایش

شتناخته  وکارکستناهتال  و  خانوارهتاتوستط  نهادهتا فاستدترین  نوانبه دفتر دادستان ک 

ج بازرشانتان و مقامتات دولتت ( اجترای قتانون را هتاخانواده) دهندشانپاستخاکثریتت شدند. 

پلتیگ راهنمتای  و  جزبته) به پلیگغیررسم   هایپرداختاز  بخش زیادی. دانندم ضعیف 
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. د ر 333میتانیین بتا د ر  1333تتا  51از  استت شتدهپرداخت هتاخانوادهتوسط رانندش ( 

آمتار پلتیگ راهنمتای  و راننتدش ج  درمتورد .انتدکرده پرداخت د ر 5333تا  33 بازرشانان

 19/5با میانیین  د ر 3یک تا  و هاخانوادهرای د ر ب 3با میانیین  د ر 5333یک تا  مربوط

 .بوده است هاشرکتبرای  د ر

و  پلتیگدر رشوه( را  ) مدتاً فساد هایپرونده غیرمستقیممستقیم یا  بارهاو  بارها هارسانه

از قدرتج استفاده از شتکنجه و دییتر  سوءاستفادهاز  یییرشک  د. انددادهدادستان  پوشش 

شکنجهج فکار روان   ضرب و شتمج جقانوندر اشر ه است.  لیه افراد  آمیزخکونت هایروش

 استتفادهاز آن  ارمنستتانافسران پلیگ و دادستان اما  دهشع نم آمیزخکونت هایروشو دییر 

حقتوق خارجه آمریکا درباره اقتدامات  وزارت 3333سال شزارش در موضو  این . ندکنم 

  کته ایتن مقامتات مصتونیت...»شتده  اشاره که در شزارش طورهمان. است منعکگ شده بکر

 «است. ح  نکده  موضو همونان  اندشدهتجاوزات را مرتکن 

و دییتر  نوازیمهمتاندرآمتد و دارایت ج دریافتت هتدایا و  ج ا تال وضعیت تضاد منتافع -9

 رتبه ال مربوط به مدیران  مسای 

 و درآمد هادارای نظارت بر  5-9

 تأییتدرسم  وجود دارد که نامزدهای ریاست جمهوری را ملز  بته   مقررات در ارمنستان

در ستال شذشتته توستط کمیستیون مرکتزی  بستیانکتانو  اظهارنامه درآمتد و دارایت  ختود

 قانون انتخابات(. 10و  11)مواد  کندم انتخابات 

  از تصتمیمات دولت  و همونتین برخت رتبه ال قانون ا ال  درآمد و دارای  مقامات در 

ج وزیرنخستتج جمهتوررییگهارنامته اظ تأییدمربوط به  مسای دولت  و سایر اقدامات قانون ج 

و دییتر  ج مکاغ  داوطلبانتهج ختدمات ککتوریرتبه ال وزیران و دییری کارمندان سیاس  

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

 ارایتهستا نه  صتورتبهکه مکمول این مقررات هستند باید به مقامات مالیتات  مربوطته  هاآن

شتغ  ختود مقامات نیز موظف به انجا  ایتن کتار پتنج ستال پتگ از تترا  کهدرحال شود. 

 .کنندم در دو سال بعدی ا ال   تنهاخود را  هایدارای  هاآنهستندج 
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دولتت ج مقامتات  کته اظهاریته ختود را ارستال  رتبه ال مقامات  طبق قانون ا ال  دارای 

 د ر 3از  کمتترکته معادل پنجاه برابر حداق  حقوق و دستمزد رستم  ) ایجریمهنکنند باید 

( پرداخت نمایند. اشر این کار را ظرف س  روز پگ از جریمه انجا  ندهندج جریمته تتا است

ایش خواهد یافت. پنهان کردن اطال تات درخواستت برابر حداق  حقوق و دستمزد افز 333

را به همراه دارد. معادل پنجاه برابر حداق  حقوق  ایجریمهاطال ات نادرست  یارایهشده یا 

برابتر حتداق  حقتوق و  333سال اتفتاق بیفتتدج مقتا  دولتت  بایتد  اشر این موضو  دو بار در

 دستمزد را پرداخت نماید.

رسم  در مدت زمتان تعیتین  در  هار جلد روزنامه 3335و درآمد در سال  دارای  ا ال 

 هافروش کتابج این  هار جلد نه به غیررسم ج طبق منابع حالبااینقانون منتکر شد.  درشده 

 جروزنامه رستم  ت  توزیع شدند.دول مؤسسات ارسال شدند و نه به مکترکینج بلکه در برخ 

در تتوان خریتد آن د ر( فروخت که  511درا  )حدود  هزار 33ا به قیمت ر این اسناد مرجع

منتکتر  هاروزنامهنبود. این اطال ات در  نهادمرد  هایسازمانشهروندان متوسط و نمایندشان 

 دولت  نیز قرار نیرفت. هایسازماندر سایت سایر مقامات یا نکد و 

مقتا  دولتت   هتزار 13نفتر از مجمتو   21291 تنهتاشزارش دادندج  هارسانهکه  طورهمان

 ج جریمته شتدندختود را ا تال  نکردنتد کسان  کته درآمتد و دارایت کردند.  ارایهاظهارنامه 

. انتدکردهد ر( پرداختت  01درا  )حتدود  هتزار 13مقتا  دولتت   120تتاکنونج  کهطوریبه

پنهتان  منظوربته بسیاری از مقامتات دولتت معتقدندمخالف و برخ  از کارشناسان های رسانه

کته جتا آن از ثبتت کردنتد. بستیانکتاندرآمد و دارای  خود را به نتا   کردن درآمد واقع ج

ستتاده بتترای   راهتت تحمیتت  جریمتته نمتتادین نکتترده استتت ارایتته تریجتتدیقتتانونج مجتتازات 

 .استو درآمد واقع   جلوشیری از ا ال  دارای 

 تضاد منافعمربوط به مقررات  3-9

ا ضای دولت نبایتد  ضتو هتیچ نهتاد نماینتدش  باشتندج هتیچ  قانون اساس  00ماده طبق 

پرداختتت نکتتود.  هتتاآندییتتر بتته  شتتغ پتتول  بتترای پستتت دولتتت  دییتتری نداشتتته باشتتند و 

قتانون ختدمات  دییتر هموتونبرای مقامات دولت  در قوانین  توانم مکابه  هایمحدودیت
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 .یافت ج خدمات شمرک  و خدمات پلیس ج خدمات مالیات ککوری

. یتک شتودم نادیتده شرفتته سنت   طوربه رتبه ال برای وزرا و مقامات  قوانین تضاد منافع

بتترای داشتتتن  ایشستتتردها ضتتای دولتتت اقتتدا   کتتهاینوجتتود دارد مبنتت  بتتر   متتوم تلقتت  

ج تجتاری ختود هستتندمنتافع دنبال  اغلن هاآن. دهندم یا حمایت از دییران انجا   وکارکسن

 هایمناقصتهیتا  قراردادهتا تان خود و یا شترکای تجتاری دردوسو  ترجیح بستیان ازطریق مثالً

و تبارشماری در غالتن  بازیپارت ج جوی رانتو کارشناسان مخالفج  هارسانهدولت . طبق نظر 

 کنترل  برای جلوشیری از آن وجود ندارد. سازوکاراجرای  شایع است و هیچ  هایدستیاه

 نوازیمهمانمقررات مربوط به پذیرش هدایا و  9-9

کنتد کته هدیته شرفتته  مت ج تصریح5339فوریه  51 مورخ دولت 20شماره  نامهتصوین

)منصتن وی اشر مبلغ هدیه بیش از پنج برابر حقوق ماهانه فرد باشتد شده توسط مقا  دولت  

مقتا  دولتت  . اشتر برستدنهادهای دولتت  مربتوط  تأیید باید بهمکخ  نکده است( در قانون 

انته پتنج قیمت بازاری هدیه و حقوق ماه التفاوتمابهج باید داشته باشدهدیه را داری قصد نیه

انتقال هدیه به دولت هماننتد انتقتال امتوال  این قانونج رویه براساس. رداخت نمایدبرابری را پ

 نامهتصتوینایتن موضتو  در کته باشتد و اموال بته ارث رستیده  شده خلع ید جشده مصادره

بته ذکتر استت کته ایتن  شتده استت.  ز  توصتیه 5333نتوامبر  50مورخ دولت  101شماره 

 ملغ  شده است. 101و تصمیم شماره  اندشدهمقررات منسوخ 

توستط شوید اشتر مقامتات دولتت  هدیته داده شتده  م یقانون تخلفات ادار 5/511 ماده

را بته دولتت  المللت بین هایستازمانو  هاشترکتختارج ج  هایدولتج غیردولت  مؤسسات

و  خواهتد شتدتحمی   هاآنتحوی  ندهند آنیاه قانون برابری در حداق  حقوق و دستمزد بر 

نبود هدیهج مقامات دولت  مجبور به پرداختت  درصورت. شودم  هدیه توسط دولت مصادره

 از قیمت آن خواهند شد. بیکتر هار برابر 

 ثبتتمقامات دولت  به هدیه  درمورد ایپروندهیچ که ه اندمد   منابع مختلف غیررسم 

هدیته اختصاصت  ثبتت   نوانبه کنند که هدایا معمو ً م . برخ  از کارشناسان اد اشودنم 

از سوی مقامتات  ل  به وزارت یا سازمان( حت  اشرماهای به شک  کمک بیکتر)اما  شوندم 
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 قرار شیرند. مورداستفاده رتبه ال خاص 

 دولت تدارکات  -2
 افتراد شتاغ  در تتدارکات دولتت د زیادی برای اسف هایفرصت جمقررات موجود رغمبه

 ستنت  مناقصته هایپرونتدهها  بارتند از  برخ  از این فرصتکارشناسانج  نظربهوجود دارد. 

طال تات ا یت؛ محتدودکنتدم خاصت  محتدود  کننتدهتأمینرا به نفع  پیکنهادهاکه  محدود

بته یتک پیمانکتار  بترای پتاداشای بهانه  نوانبهاد ای فوریت  قراردادجهای فرصت درمورد

رد صتتالحیت  یمانکتتارانجپ پیکتتنهادهاینقتتض محرمانتته بتتودن  مناقصتتهجانجتتا  ختتاص بتتدون 

جریتان در  ختواریرشتوه ونادرستت تعیتین صتالحیت  هتایروش ازطریقپیمانکاران بالقوه 

مناقصه  نرختوانند برای تثبیت  م طرف دییرج پیمانکاران از برنده. درخصوص شیریتصمیم

بیذارنتد و  تتأثیر رتبه ال شخص  یا حامیان  هایتماس ازطریقتبان  کنندج بر فرایند مناقصه 

 رشوه پیکنهاد کنند.

. شتودم  ارایته روزه هتردر نکتریه آراوت  کالسیک اجتناب از مناقصته هاینمونهیک  از 

نمتود خواستت درآژانگ تدارکات دولتج  رییگج 5یاناز شاشیک خا اطور نیارروزنامهیک 

 بترای لتوکگهتای دوره کوتتاه زمتان  اتومبی  یونه در  توضیح دهد مقامات ارشد دولت که 

 «تتدارکات فتوری»  نتوانبا بی  که اتوموی این بود . پاسخ آورندم رسم  به دست  ترددهای

و به زمتان طتو ن  بترای  دهدم قانون تدارکات اجازه آن را  دهدم که نکان  شوندم شرفته 

 را مقامات ارشد بته اتومبیت  فتوری »که  سؤالاین  به حالبااینمناقصه نیاز ندارد.  ده سازمان

 است. اده نکدهدای قانع کننده جواب «نیاز دارند؟

بنیتاهج  133ارکت حدود با مک مناقصه 323ج 3339احبه فوق شفته شد که در سال در مص

در ایتن میتزان میلیارد د ر شام  کا هاج خدمات و امتور انجتا  شتده استت.  51 به مبلغ ک 

افتتزایش  3335در ستتال  میلیتتارد د ر هزینتته شتتده بتترای تتتدارکات دولتتت  1/1مقایستته بتتا 

 پیدا کرده است. توجه قاب 

تتدارکات  ٪13متتذکر شتدند کته بتیش از  وکارکستنبرخ  کارشناسان و نماینتدشان 

                                                            
1- Gagik Khachatryan 
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 هتایفر و   ز  فاقتد شتفافیترقتابت  و  کمتتریک منبتع  ازطریق مداً   موم  در ارمنستان
 .شودم دفا  ج آموزش و  لو  و بهداشت انجا  های در زمینه ویژهبه تاظهاریه قیم

دقیق بر روند تدارکات وجود ندارد. نماینتده ستازمان تتدارکات  شواهد زیادی از کنترل

است. تعتداد محتدودی از  شدهبررس پرونده در دادشاه  1تا  2 تاکنونیادآور شد که  دولت 

و ایتن  تجدیتدنظردرخواستت  یارایه به کنندشانتأمین میل ب ر مبنای توان ب م را هاپرونده

کته  طورهمتانج توضتیح داد. کننتدم شترکت  در مناقصتهها واقعیت که تعداد کم  از بنیاه

ج تمرکز قدرت سیاست  و اقتصتادی در دستت یتک شتروه اندکردهبرخ  از کارشناسان اد ا 

برنتده  جپیکتنهاددهندشاندییتر  بته زیتانختاص  هایبنیاهدهد  م اجازهکو ک از نخبیان 

 ا تبتاریب اثبات  از این رو دنشوم  ر ایتشوند. در  نین مواردیج الزامات رسم   مناقصه

غیرممتتاز حتت  ستع   هایبنیاهج موضو ت آسان نیست. با آشاه  از این تصمیمات تدارکا

 در مناقصه شرکت کنند. کنندنم 

در مناقصتات  بتا آنو  کننتدم ستاختی  ایجتاد های اوقات مقامات فاستدج شترکت شاه 

 شذارمناقصتهبازه زمان  محدود بترای کمیتته و  ازحدبیش شرانمناقصهکنند. وجود  م شرکت

قرار شیرد. کمبتود  استفادهسوء مورد «اشتباه»برای تصمیمات ای تواند بهانه م در تعریف برندهج

شتری  ج اغلتنج برنتده مناقصتهدرنتیجهاست.  شرانمناقصه د  صالحیت دقیق معیارهای  جدییر

 حت  اشر شرایط کاف  را نداشته باشد. کندم ین قیمت را پیکنهاد ترپاییناست که 

بته افکتای قیمتت  الزامت قتانون تتدارکات در کنند کته  م کارشناسان همونین استد ل

فاستد بترای مقامتات دولتت  های فرصتت درنتیجتهو  دیتده نکتده در افتتاح مناقصه یپیکنهاد

. یک نق  جتدی شودم بهای مناقصه ایجاد  درموردبا پیکنهاددهندشان  «زن  انه» منظوربه

که  (31ماده قانون این است که ا ال  مناقصه شام  ارزش تخمین  قرارداد خرید آت  است )

مصتنو    طوربتهکته  غیر بازار هایقیمتتنظیم دلخواهانه  برایای مقامات دولت  فرصت  بر

 .کندم کندج فراهم  م شران بالقوه را محدودتعداد مناقصه

 هتایدارای نظتارت بتر درآمتد و  درخصتوصدر نهایتج هیچ مقتررات قتانون  خاصت  

مقامات دولت  دخی  در فرایند تدارکات وجود ندارد. قانون ا ال  درآمد و دارایت  مقامتات 
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مقامات ارشد مکتغول بته کتار  درمورد جو الحاقات به آن هااصالحیه دولت  و قانون رتبه ال 

در آژانگ  شاغلینشام  این قوانین  شودج اما م ا مال نیز در وزارت امور اقتصادی و دارای 

  است که مقامتات ارشتد آن مؤسساتدر فهرست  شود زیرا این سازماننم  کات دولت تدار

ج برخ  از مقامات ارشد آژانگ تتدارکات درواقع. نیستندملز  به ا ال  درآمد و دارای  خود 

مناصتن  دلی بتهکته  شتاننزدیکدولت  هنوز از ارسال ا المیه درآمد و دارای  خود و اقوا  

دولت را دارد( ملز  به انجتا  ایتن کتار بته متدت  زیر نظرن نهاد أقبل  خود در آژانگ )که ش

 .کنندم پنج سال پگ از خروج از این شغ  بودندج خودداری 

 مجلگ مل  کمیته نظارت -1

ی رؤستاج معتاون و ریتیگدارد کته  مت مقترر مجلتگ ملت  کمیتته نظتارتقانون  0ماده 

نتد  ضتو مجلتگ ملت  یتا تواننم  هتاآنباشند.  ال   تحصیالتدارای کمیته باید  هایبخش

باشتند.   و فرهنیت یهنر  جآموزش مکاغ   لم ج جزبه مکاغ  دییر ومناصن دولت   دارای

 .کنتدم کارکنان را منصتوب  سایر نظارتکمیته  رییگکند که  م همان قانون اشاره 3ماده 

یتت اکثریتت حما براستاس بیکتر بلکه نیست شایستی  براساس کمیته نظارت رییگانتصاب 

طور کته همتان جشایستتی اصت   براستاس کمیته نظارت استخدا  کارکنانمجلگ مل  است. 

ی رؤستا تنهتاج درنتیجتهکتده استت. نتضتمین  دهجکتراشتاره به آن رتبه سابق کمیته مقا   ال 

 شترایطدییتر کارکنتان واجتد  کتهدرحال شرایط کاف  را دارنتدج  کمیته نظارت هایبخش

 نیستند. آلایده

 آن توسط مجلگ ملت  رییگدارد که  م مقرر کمیته نظارتقانون  3ماده  کهاین باوجود

توانتد بتا  ریتیگ متاختیتارات  شتدهتصتریح  55ماده  در جشودمنصوب  سالهششبرای دوره 

ستایر  دربتاره برکنتاریی  فستخ شتود. هتیچ مقرراتت  در قتانون دلتصمیم مجلگ مل  بدون 

 وجود ندارد. کمیتهکارکنان 

ج  نتین الزامت  بترای شتودم به بحث شذاشته  شزارش سا نه در مجلگ مل  کهدرحال 
اختیتار  کمیتته نظتارتهمان قانون به  1. ماده قانون( 51ماده ندارد )وجود  ماههششش شزار

 بته حسابرست  ینیازمقررات  براساس. دهدم و مخارج بودجه دولت  را  درآمدهانظارت بر 
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نتو   حسابرست  شزینکت   هرستالهلذا در  مت  ندارد. وجود  موم  های تما  هزینهسا نه 
 .شیردم صورت 

رستم  منتکتر شتود.  روزنامتهبایتد در  ماههششاطال ات مرجع هر دو شزارش سا نه و 

نتتایج آن در اجترای  تأییتدستا نه و  دهت شزارشقتانون   مقرراتاز  کمیته نظارتج درواقع

در  ماههشتششتزارش منتابع  حتالبااین. کنتدم برای ستال متال  قبت  تبعیتت   بودجه دولت

رستم   روزنامتهکته بایتد در را  قانون اقدامات حقتوق  زیرا  شوندنم  رسم  منتکر روزنامه

 یغیرضترورست اسناد فهردر را  شش ماههمنابع  و (12و  13)مواد منتکر شود تعریف کرده 

توانند یکتدییر  م ه قوانین مختلف یون کهاینکرده است. این مثال روشن  است بر معرف  

 را نقض کنند.

را  کمیتته نظتارتا تبتار  جمکتابه نهادهای دولت  دییر با وظایف حسابرست وجود برخ  

و و بررس  وزارت امور اقتصتادی  برخ  از کارشناسانج بخش کنترل نظربهکند.  م تضعیف

را  هامستئولیتهمتان  جمهتوررییگدفتتر ی زیرمجمو ته و بررس ِ دارای  یا خدمات کنترل

ی ستازوکارزیترا قتانون هتیچ  شودم سازمان   با ث تضاد منافعموضو  . این دهندم انجا  

 .کندنم  ارایهبا یکدییر  نهادهانحوه همکاری این  درمورد

کمیتته های یافتهاز مکک  دییری شده است. ایجاد اجرای قانون با ث  هایسازوکار فقدان

بررست  و  درستت به اقداماتبا هدف استفاده بعدیج  کهاینمیر  شودم استفاده اندک   نظارت

 طور کام  تضمین نکتده استتبهاجرا  میزان جکمیته نظارتقانون فعل  در شوند.  وتحلی تجزیه

ی نهادهتای دولتت مرکتزی در رؤستاهرشونه تخلف  ز  استت شناسای   درصورت(. 1)ماده 

 .ارسال کنند و مجلگ مل  کمیته نظارتبه را اطال ات رسم   ماههیکیک دوره 

 را نکان دهد حسابرس  مؤسساتی رؤساباید اقدامات انجا  شده توسط  کمیتهج اطال ات

ارستال  موقعبته. اشتر ایتن اطال تات تضتمین نمایتد آنها رایت و مسئول فحذتا موارد نقض 

ارستال  حسابرست  را بته دفتتر دادستتان کت هتای شزارش تواندم  مجلگ مل  رییگنکودج 

کته اجترای  دانتدم خود را مجاز به انجا  اقتدامات مکتابه   کمیته نظارتج حالباایننماید. 

همیکته مایت  بته پیییتری اقتدامات قتاطع  مجلگ ملت  رییگ و کندم ا محدود تصمیمات ر
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 .یستن کمیته نظارت حسابرس های یافته درخصوص

منجر بته  و کمیته بودجه ناکاف  )نسبت به بودجه دولت ( نیز با ث  ملکرد فاقد اثربخک 

منفت  بتر ستطح  تتأثیرختودج  نوبتهبهکته  شترددم  کمیته نظارتپاداش نامناسن به کارکنان 

ظرفیتت و منتابع  ز  بترای استتفاده از  کمیتته نظتارتج بتراین الوه. شذاردم آن تخصص  

 را ندارد. حسابداریج امور مال  و مدیریت دولت  روزبهمدرن و های شیوه

 دسترس  به اطال ات -1

ر هتوجود ندارد که سانستور را منتع کترده باشتد.  هیچ حکم  ارمنستان در قانون اساس 

بته   متوم دسترس   د  یا  هاروزنامهدر  اطال ات جلوشیری از انتکار نامطلوب موانع زمان

در  تتوانم را . ایتن موضتو  ستتمواردی از سانسور ضمن  وجود داشتته ا جایجاد شده آنها

 در دادشتاهج ایکتانییرد قرار دادن تحت پ جهاآنخکونت فیزیک   لیه  یا شزارشیرانتهدید 

یتا  هاروزنامته. ستردبیران مکاهده کترد یک روزنامه و از بین بردن آن هایشمارهخرید همه 

یک موضتو  یتا  درمورد کنندم توصیه  نیارانروزنامهبهاغلن  صوت  و تصویری مؤسسات

 شخ  خاص مطلب  ننویسند.

محیط را برای مقامات دولت   در ارمنستان سترس  به اطال اتد مربوط به جمقرراتنقض 

تواننتد اطال تات  مت . مقامتات دولتت کنتدم جلوشیری از انتکار اطال ات فتراهم  منظوربه

مخف  کنند. مقتررات به رغم نادرست بودن آن با بر سن اسرار رسم  و دولت  را  موردنیاز

آیتا امتنتا  از  کتهاینمربوط به این موضو  روشن نیستت و هتیچ ستازوکاری بترای بررست  

 روش دو  ایتن استت کتهوجود ندارد.    است یا خیراطال ات درخواست شده قانون یارایه

هتیچ  هتاآن کتهنحویبه کننتدم اق  یتا متبهم رفتتار نتای مقامات دولت  با متقاض  به شیوه

 .کنندنم دریافت   پاسخ

مجتوز انتکتار کته لت  مرتبط دو هایبخشنمایندشان  ویژهبهرفتار شزینک  مقامات دولت ج 
حتوادث در ایتن  تترینمهم. استت نیارانروزنامتهبین با ث تبعیض  کنندصادر م اطال ات را 
ستا نه کمیستیون حمایتت از آزادی بیتانج ذکتر شتده استت. نظرستنج   هایشزارشزمینه در 
ج وزارت دفتا  و آمیز در پلتیگد که این رفتار تهدیدده م تحقیق  نکان نیارانروزنامهانجمن 
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کتته  دهتتدم نکتتان  هتتاداده وتحلی تجزیتتهج حتتالباایندفتتتر دادستتتان  متتوم  رایتتج استتت. 
دسترست   جنتددارکتار سر و مرتن با نهادهای دولت   طوربهخاص که  هایحوزه نیارانروزنامه
از   متدتاًبستته هستتند  جختاص دولتت  نهادهتایبرخت   این نظر کهدارند. به اطال ات ی بیکتر
 .دادندم مختلف  را پوشش  هایحوزهکه  بوده  نیارانروزنامهجانن 

نیتز در  ایرستانهماننتد مستدود کتردن پوشتش ای رستانه هتایفعالیتمداخله مستقیم در 

ج در طتول روسیه NTV شبکه درمورد. به باور ناظرانج این موضو  شیردم صورت  ارمنستان

پتگ از متدت   NTV شتبکه اتفاق افتتاد. 3339انتخابات ریاست جمهوری در ماه فوریه سال 

از  شتبکهقطتع  دلی بسته شد؛  جث ناراحت  مقامات شردیدکه با انتخابات  درمورد اظهاراتش

 بوده است.  ارتباطاتسیستم اختالل در  جطرف مقامات

در  نیارانروزنامتهجنست  از  سوءاستتفادهار ابج آزار و اذیت و هموون برخ  حوادث 

. ه استتدشتمطبو تات  یآزاد در این ککورمثبت اولیه از کاهش تصویر  ا ثنیز ب ارمنستان

حفاظت از آزادی بیتان  دردر شزارش سا نه کمیسیون باشیاه مطبو ات ایروان  حوادثاین 

 3333پنج حادثه در سال  و 3335حادثه در سال  55ج 3333. پنج حادثه در سال اندشدهمستند 

 اتفاق افتاده است.

مقا ت یا  بیکترج حالبااین. دهندم را پوشش مربوط به فساد  مسای منظم  طوربه هارسانه

ج 3ج ژمانتتک5هموتتون آراوت های روزنامتتهدر  خصتتوصبهمختتالف  هایرستتانهدر  هابرنامتته

تحقیقتت   تتاپ  نیارانروزنامتتهستتایت آنالیتتن انجمتتن و وب 2 ایکتتخانیتوج قتترود 9ف آیتتن

فستاد متورد های بررس  پرونده ه خاطرب اندکردهاد ا  نیارانروزنامهدو پرونده در . شوندم 

روزنامته  نیارروزنامته ج1 یانقلعه رهم درمورد این موارد  از . یکاندقرارشرفتهضرب و شتم 

این حادثه نکتان  درمورد هارشد. شزااتفاق افتا 3339آوری   33در تاریخ  جقرود ایکخانوتون

 .ه استنقش داشتدر آن غیرمستقیم  طوربه جکارلوس پتروسیان جکه وزیر امنیت مل  دادم 

                                                            
1- Aravot 
2- Zhamanak 
3- Ayb-Fe 
4- Ghorrod Ishkhanutyum 

5- mehr ghalechyan 
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 بر ستن زدن بته ازطریتق فستاد دهت شزارشکیفری برای محدود کتردن  هایمجازات

بته همتین شتود.  مت ر یا متخلف استفادها  ناوین  هموون افتراج دروغج نامعتبب نیارانروزنامه

 کتهشورای اروپا  ازجملهج الملل بین هایسازمانتوسط  ارمن  نیارانروزنامهدلی  بسیاری از 

حمایتت  جاستتقتانون  ازاز افترا با حذف آن  زدای جر برای  درشیر کموین در حال حاضر 

 هارستانهآشتکار فستاد توستط  دهت شزارشن افتترا بترای از قتانو ج مقاماتتاکنون. شوندم 

 آن متتدن  استتت کتته کتترو کتتردن تقاضتتاهای م باییتتان  تتتررایج. روش انتتدنکردهاستتتفاده 

ه که توسط بانتک مرکتزی  لیت ایپرونده. کندم اطال ات را در یک رسانه منتکر یا پخش 

 .ای از این موارد استنمونه شد تککی  3339روزنامه آراوت در مارس 

حتق هتر درخواست و دریافت اطال ات از مقامات دولتت  را  رسم ج قانون ارمنستان طوربه

تواننتد  مت . شتهروندانآینتددرم بته اجترا  هاآنپگ از انتکار  تنها. تما  قوانین داندم  شخ 

 متوم  های راییان در کتابخانه صورتبهقوانین هنجاری )که  نکریهرسم  و  روزنامه ازطریق

اطال تات  هاروزنامتهدولت  و غیردولت  و  هاییتساوباست(ج دییر نکریات رسم ج  موجود

شهریج قانون خودشردان  محلت ج کنوانستیون  مانند قانون توسعه ا دریافت کنند. برخ  قوانینر

خاص هستند. قب  از اجرای اخیر  نیز مکمول مقررات مربوط به دسترس  به اطال ات 5هوساآر

 تقاضتاهاج پیکنهادهاقانون  براساسمقامات اتج دسترس  به اطال ات و اسناد قانون آزادی اطال 

 .شدم و شکایات شهروندان تنظیم 

ج وجتود رازداری قانون براساساز نهادهای دولت   درخواست مخف  کردن اطال ات امکان 
کند کته اطال تات حتاوی استرار  م قانون اقدامات حقوق  تصریح 13ج ماده مثال نوانبه. دارد

 یارایته تد   بته منظتورانتکار نیست و نماینتدشان نهادهتای دولتت  قانون تابع  جدولت  یا رسم 
مقتررات ختاص )قتانون د.  تد  وجتود کننت مت استتفادهاز این ماده اطال ات درخواست شده 

بترای را های  ( فرصتت.رستید مجلتگ ملت  بته تصتوین 3339در پایان ستال  آزادی اطال ات
 کند. م فراهمقوانین موجود  دلخواهانهتفسیر  برایمقامات دولت  

قانون بلکه نیرش نامناسن و رفتار فاسد نمایندشان دولت  نیز مهم است.  تنهانهج حالبااین

                                                            
1- Arahus 



149  مبارزه با فساد در اقتصادهای درحال گذار: ارمنستان 

تتا  3335های ستالطت   تحقیقت  نیارانروزنامتهمرکز آزادی اطال تات انجمتن  لیست سیاه

ج ادارات دولتت ج ادارات محلت  و هاوزارتخانه ازجملهمختلف  مؤسساتی رؤساشام   3339

 هایشتترکتدولتتت ج احتتزاب سیاستت  و  هایکمیستتیونو  هاکمیتتتهج قضتتاییهج قتتوه ایمنطقتته

 به اطال ات نقض شده است. هاآنخصوص  است که حق دسترس  

و حساستیت  اختیارات شفافیترابطه بین  معتقدند نهادمرد  هایسازمانبسیاری از فعا ن 

ج در ختالل انتخابتات ریاستت جمهتوری و مثال نوانبتهاستت.  ستؤالزیتر  جسیاس  موضتو 

مقامتات   راکته بتودتضتاد در  ستؤال هرشونتهدولت  بتا  مقاماترویکرد  3339پارلمان سال 

 ختود دربرابتر ستنیین اتهتا یتک   نوانبته آمدهدستتبهامکان استفاده از اطال ات  درمورد

 نیران بودند.

ضعیف بتا مقامتات  خود مسئول ارتباط جغیردولت  هایسازماندر اغلن اوقاتج  حالبااین

 و کننتددرست  منتکر نمت را به شیوه  مکتوبهای ت و نامهسؤا همیکه  هاآندولت  هستند. 

این موضو   درموردمقامات دولت   کهایندرباره . نیستندقانون  درشده  توصیه هایرویه پیرو

د. مراجعته نمتو جامعته متدن  دیته توستعهاتحاهای بته یافتته تتوانم کننتدج  مت ه فکتریون 

را  روابط  موم  نهادهای مختلف نکان دادند که دسترس  به اطال ات هایبخشنمایندشان 

اطال تاتج  تد   شذاریاشترااو به  آوریجمعروشن برای های سازوکاربا فقدان  توانم 

 د.تعیین کر ... ع فن  و انسان  ونهادیج کمبود منابهای وجود ظرفیت

 انتدکرده تأکیتدج «شتودم کا ی  است که فروخته  قانون در ارمنستان» مقالهنویسندشان 

یک نمونته  هاکه در آن ی هاکتابخانهدر توانند م  تنهارا  مرد  نکریاتاز ککور در مناطق  

 را کته  های بولتنمجبورند محل   هایسازمان و دست آورندلتن در دسترس استج بهاز هر بو

 5333. قیمت بولتن از داری نمایننیست به اشتراا شذاشته یا خرید صرفهبهمقرونها برای آن

قانون اقدامات حقتوق  بته  10 د ر آمریکا( متفاوت است. ماده 50تا  3درا  )بین  هزار 53تا 

 رستم  هایخبرنامهانجمن را در  و رییگ تصمیمات شورا کندم محل  تکلیف  هایسازمان

 اطال ات رسم  دارای اهمیتت محلت  راکه شده  بین پیشنیز ند. در قانون منتکر نمای خاص

هتر دو متورد در جامعته ارمنستتان اما این ؛ قرارداد اینترنت  ی تابلوهای ا الناتتوان بر رو م
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را قانون  توانم  کهاین دلی به بیکترمنابع مال  و   د  وجود دلی بهتا حدی شود ر ایت نم 

 .نادیده شرفت راحت به

وزارت از طریق ثبت دولت  پرداخت پولج  ازطریقاطال ات  رضه بع مندرمورد مثال دییر 

د ر بته ازای هتر  3از  کمتتر ایهزینتهاطال تات درخواستت شتدهج  بترایکه  استدادشستری 

و  )که توسط یک شرکت خصوصت  توستعه "IRTEK" . پاییاه حقوقکندم دریافت  تحقیق

 51233هزینته ماهانته  ود ر آمریکتا(  03درا  )حتدود  21233بتا  توانم ( را شودم  پکتیبان 

 .شودنم ج اما یک منبع رسم  اطال ات محسوب نصن کرد د ر آمریکا( 93حدود درا  )

 هاکمکمربوط به  هایفعالیت الملل بینابعاد  -1

در رونتتد  کننتتدهکمکمختلتتف دربتتاره نقتتش ککتتورهای  هایدیتتدشاه یارایتته منظوربتته

مصاحبه با نمایندشان نهادهای دولت ج  تعدادیترویج حکمران  خوبج  اصالحات در راستای

انجتا  شتد. همته  هادانکتیاهغیردولت  و  هایسازمانج الملل بین هایسازماناحزاب سیاس ج 

  وجتود انتدکرده تأکیتدج نتایج مثبت اصالحات که به شترح زیتر استت بر شوندشانمصاحبه

ستاده بترای  مقتررات ؛ تصتوین وط به انطباق با استانداردهای جهانمقررات مرب نویگپیش

نکتریات  ازطریتقدسترس  بهتر به اطال ات  یارایهمالیات  و صدور مجوزج  هاینظا مثال در 

 ارتقاانتصاب و  هایمؤلفه یارایه. ... دولت  و غیردولت  و هایسایتوبرسم  و غیررسم ج 

هریج ختدمات ج امنیت شغل  و حمایتت اجتمتا   از کارمنتدان در ختدمات شتمحورشایسته

یکت  نیتز  و بازستازی دولتت ستازیکو ک ...ج ختدمات شمرکت  وج خدمات مالیات پلیگ

 است. هاآن ازنظردییر از روندهای مثبت 

ستایر  در هتاآنتکترار  بترایختود را  موفتق هتایروش الملل  اغلنبین شانکنندکمک
کته  کنتدمت اشتاره  ایمقامتات ارشتد دولتت  در مصتاحبه. یکت  از کنندم  ه رض هاککور
واقعتت  یتتا تنظتتیم استتتراتژی ختتود بتترای  هتتایظرفیتو  نیازهتتادر ارزیتتاب   نتتدشانکنکمتتک
ناموفق بودند. برخت   محل  و همونین یادشیری از تجربه منف  خود در ارمنستان هایواقعیت

بختتش  دهنتتدهکمک شتتروهختتارج  و رهبتتران  مکتتاورانکتته  شتتوندم کارشناستتان یتتادآور 
کته بتا جز یتات  شیرنتدم فاقد صتالحیت در ایتن زمینته را  هایپروژهاز بودجه  توجه قاب 
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 درنتیجهبه متخصصان محل  ا تماد ندارند و  هاآن ازنظرج ندشانکنکمکمنطقه آشنا نیستند. 
 کنند. م کار تکیه نحوهبر موضو   ندرتبه

ا ال  کترد کته هتیچ اجمتا   در میتان  در حین مصاحبه دیولماتیک هیأتیک  از سران 

 تعتدادات مستتقیم وجتود نتداردج زیترا  یونی  رونتد اصتالح درخصوص دهندشانکمک

است و هر کگ از ککور خود یا منتافع ستازمان ختود طرفتداری  زیادبسیار  دهندشانکمک

 جراحت  بتدن جایبه 5دشدی از رویکرد آرایش دهندشانکمککرد که  تأکیدی . وکندم 

در ککتور شکستت  مبارزه بتا فستاد تالش برای شودم . شفته کنندم آلوده به فساد استفاده 

مای   واقع  وجود ندارد. نه دولت و نه جامعه ارمنستان مالکیتنو  هیچ   راکهاست خورده 

. یکتت  از نماینتتدشان باشتتندنم  بتتا فستتاد «جنتتگ» منظوربتتهمستتئولیت شخصتت   پتتذیرشبتته 

مجبور بته  دهندشانکمکدهد که  م واقع در ارمنستان نکان دهندهکمکاصل   هایسازمان

. اندنکدهمال   تأمین ازحصول اطمینان  منظوربهمدیره  هیأتخود به  شزارش موفقیت یارایه

 هتایپروژهحفتظ ارزیتاب  مثبتت از  منظوربته همتایانکتانیتا  انتقاد از ختود به ای القه هاآن

 ملکتترد  نستتبت بتته کننتتدشانکمکنتتد. ختتوب بتترای آینتتده ندارهای و توصتتیه شتتدهتکمی 

نظارت متنظم و ارزیتاب  جتدی  جاندکردهمال   تأمینکه های  کارمندان دفاتر محل  و پروژه

و اخالقت  کته در ای استتانداردهای حرفته دهندشانکمکبنابراینج از قضاج ؛ دهندنم انجا  

 .سازندنم را برآورده  شودم ارمنستان معرف  و ترویج 

وجود برخ  قوانین پیکرفته کته  متدتاً بتا کمتک کارشناستان ختارج   رغمبهج درنتیجه

 هتاآناجترای بتر   و کنترلت شتوندنم اجترا  شتاههیچ هاآن استج شدهتهیه هاآن نویگپیش

کام  نیست و در بسیاری از موارد که وجود دارد بتا قتوانین اصتل   وجود ندارد. قوانین متمم

  اجرای مؤثر هایسازمانمنطبق نیست. شواهد زیادی وجود دارد که  هاآندر تضاد بوده یا با 

اصالحات در مقایسه با تصوین قوانین خوب بسیار قوی بر  تأثیر هاسیاستو نهادهای اجرای 

آن  براستاسکته  به اصالحات قانون  فراط رویکرد ا»نکان داد که  EBRD تحقیقات دارند.

ج نیتتاز بتته شتتوندم و ستتوگ نهادهتای اجتترای آن تقویتتت  کننتتدم پیتتدا  ابتتدا قتتوانین توستتعه

                                                            
1- Dogmatic make up approach 
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قتوانین  شتودمت همونتین شفتته «. دارند نهادسازیبه اجرا و  بیکترپیکربندی مجددج با توجه 

کتته ایتتن  شتتوند شتذاردرحالجتتاییزین نهادهتای ضتتعیف در اقتصتتادهای  تواننتتدنم ختوب 

 صادق است. ارمنستان درموردموضو  

یتا فاستد ای رفتتار غیرحرفته ج متوارداهداکننتدشان هایکمک درمورداطال ات محدود 

در تخصتی   همتراه بتا  تد  شتفافیت الملل بین هایسازماننمایندشان اختصاص  برخ  از 

. شتایعات بستیاری دربتاره شتذاردم ختارج  های منابع اثر منف  بر درا  موم  از کمک

 هاآنوجوه خاص استفاده شده توسط پیمانکاران برای رشوه دادن به اهداکنندشان و همتایان 

دهنده به غیردولت  رشوه هایانسازم درمورددارد. به همین ترتینج شایعات  وجود در دولت

 وجود دارد.هم  کنندهکمک هایسازماندر تحصیل   هزینهکمکانتخاب  نمسئو 

و  موردبررس  طورجدیبهندشان و تخصی  بودجه باید اهداکنن هایکمکج طورکل به

 هایسازمان ازجملهنفع ذی هایشروهباید با مکارکت فعال همه بازنیری قرار شیرد. این کار 

 شروه  انجا  شود. هایرسانهج کارشناسان مستق  و جامعه مدن 



 



 

 2ضمیمه 

ج تاجیکستتتان و ج آذربایجتتانج شرجستتتانج روستتیهارمنستتتان در «طتترح اقتتدا  مبتتارزه بتتا فستتاد»

 اوکراین

 مقدمه

ج ج آذربایجتانج شرجستتانج روستیهارمنستتان هتایدولتنماینتدش   هایهیأتی رؤساماج 

در در حال شتذار  اقتصادهای ضدفسادین نکست سا نه شبکه تاجیکستان و اوکراین در پنجم

 ترکیه  ج در استانبول3339سوتامبر  53

شتذاری کته هنتوز در ویژه اقتصادهای درحال «طرح اقدا  ضدفساد»یک  منظور توسعهبه

اقتصتادهای د مخصتوص ضدفستاراهنمای شتبکه یک اندج ای قرار نیرفتههای زیرمنطقهطرح

 ارایته را شتده تأییتد 3333سا نه در استانبول در مارس  اجالسدر  هارمین که شذار درحال

 ؛کنیمم 

 استج حاکمیت قتانون و مغایر با دموکراس  که فساد یک پدیده شسترده ایمشدهمتقا د 

و ا تمتاد  شتودم  داخل  و خارج  هایشذاریسرمایه جج مانع رشد اقتصادیکندزای  م را 

 ؛بردم را از بین  هایکاندولتشهروندان به 

رزه بتا و مبتا کندم جدی اخالق  و سیاس  را ایجاد  هاینیران که فساد  کنیمم اذ ان 

و  هاشترکت ازجملتههمه  ناصر جامعه  مؤثردولت و همونین دخالت  آن نیازمند اقدا  قوی

  مو  مرد  است؛

در میتتان ککتتورهای  هتتم یانتتهشرا م دانتتش  شذاشتتتناشتتتراابتته ارزش همکتتاری و

دییتر ککتورهای فعتال در  تار وب شتبکه هتم میتان و  « طرح اقدا»در این  کنندهشرکت

 ؛دانیمم را  ایمنطقهو  الملل بینمبارزه با فساد  هایطرحو دییر  مبارزه با فساد

و  ایمنطقته ابزارهتایتوانتد از  مت کته اقتدامات ملت  مبتارزه بتا فستاد کنیمم یادآوری 

 مانند اقدامات  که توسط ککورهای منطقهج شورای اروپا بهترین اقداماتموجود و  الملل بین

(COE)ج اتحادیتته اروپتتا (EU) پولکتتوی ج شتتروه ضتتربت اقتتدا  متتال  در (FATF)مان ج ستتاز

و ستازمان  (OSCE)  ج سازمان امنیت و همکاری اروپا(OECD) توسعههمکاری اقتصادی و 
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 شود؛ مندبهره یافتهتوسعه(UN)  مل  متحد

برای حمایتت از  الملل بین هایسازمانو  کنندهتوسط ککورهای کمک شرفتهشک به تعهد 

 ؛شوییمم مد آهمکاری فن  خوشهای مهبرنا ازطریقبا فساد  هاآنککورهای منطقه در مبارزه 

و شتفاف  مؤثر هایدستیاه  ار وب  برای توسعه  نوانبهرا  فساد مبارزه با ج«طرح اقدا »

و حمایت از مکارکت  موم   هاشرکت هایفعالیتدر خدمات  موم ج ترویج صداقت در 

کرده و متعهد به اتخاذ تما  ابزارهای  ز  برای اطمینتان از اجترای  تأیید جفعال در اصالحات

 آن است.

 

 ارکان اقدام

 و شفاف برای خدمات  موم  مؤثر هایسیستم توسعه  5رکن 

 یکوار ی  خدمات  موم 

  ج شفافج کارآمد و  اد نه برای مناصن دولتت  کته بتا ترین ستطح آزاد سیستمایجاد

را تترویج نمایتدج از  خدمات ککوری طرف ب و سالمت را تضمین نمایدج  شایستی 

  محافظتتت نمایتتد و اقتتدامات  را کتته با تتث اجتنتتاب از جبرانتتنظتتا  برابتتری و 

 تکویق نماید. شودم  شرای حمایتو  بازیپارت ج سا ریارباب

 و یکوتار ی  را  شرای ایحرفتهکه با ترین ستطح   مقرراتو   ذ اقدامات مدیریتاتخا

 هاآنمرتبط و نظارت مقامات بر  هایآموزش یارایهرفتاری و  قوا د یارتقا ازطریق

 دهد؛ و فزایشبرای درا و استفاده از این قوانین ا

  کته  های سیستمری فراهم نماید؛ اختیا اتتصمیمکه نظارت مناسب  بر  های سیستمایجاد

شخصت  را  هایبتده و  هتادارای باشد و امکان افکا یا نظارت بر  حاکم بر تضاد منافع

هتا بنیتاهتماس بین مقامات دولت  و کاربران خدمات  درکه  های سیستمو  فراهم نماید

مقامتات را قتادر بته شتزارش متوارد  ورا از بتین ببترد وا و نادرست نار نفوذا مال امکان

 نماید. شانشغل و وضعیت  هاآنخطرانداختن امنیت سوءرفتار بدون به

 ی  و شفافیتشوپاسخ
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  مال مناسن که قاب  ا حسابرس  هایروش ازطریقی  خدمات  موم  شوپاسخحفظ 

 یارایتهبرای  های سیستماقدامات و انجا  و بخش  موم  باشد و  مدیریت دولت  در

 ؛هاو  ملکرد هاشیریتصمیم درموردشزارش  موم   موقعبه

  و  هتتاپروژهج ستتازیخصوص ج شتتفاف بتترای تتتدارکات دولتتت  هایرویتتهاطمینتتان از

دولت  تضمین های بانک  و سایر وا  هایوا دولت ج  هایکمیسیونمجوزهای دولت ج 

بایتد رقابتت  اد نته را هتا مالیتات . ایتن روش هتایمعافیتشدهج تخصی  بودجه و 

تداخ ج مبهم و و با لغو مقررات م وشیری نمایدفاسد جل هایفعالیتترویج کرده و از 

 را ایجاد کند؛ ایسادهمحیط نظارت   بار شده وکارکسنکه بر  ازحدبیشیا 

 متال  احتزاب  تتأمین  مانند مسایلکه شام   برای دسترس  به اطال ات  ترویج سیستم

 .هاستآن هایهزینهسیاس  و مبارزات انتخابات  و 

 هابنیاه  ملیاتو ترویج سالمت در  خواریرشوهتقویت اقدامات ضد   3رکن 

 مؤثرو تعقین  تحقیق پیکییریج

  ازطریق خواریرشوهمبارزه فعا نه با  منظوربه دارمعن مکخ  و  هایشا برداشتن 

  مقامات دولتت   خواریرشوهو فعال با  مؤثر طوربهمجازات بازدارنده که تضمین وجود

بترای  توجه قابت کیفتری  مجتازاتکته  پولکتوی ضدقتوانین  ازجملتهمبارزه کنتدج 

 کند؛ ارایهدرآمد حاص  از فساد  پولکوی 

  خواریرشتوهجترایم  شتودکه اطمینان حاص   اجراقاب تضمین وجود و اجرای قوانین 

. ایتن شودم صالح پیییری و توسط مقامات ذی قرارشرفته موردبررس کام   طوربه

ترویج همکاری بتین  ازطریق تحقیقات  و دادستان  هایظرفیتموضو  شام  تقویت 

و تعقیتن از نفتوذ نامناستن بتری هستتند و از  تحقیق کهاینج با تضمین است سازمان 

حمایتت از افترادی  ه همتراهشواهد برخوردارندج بت آوریجمعبرای  مؤثری ابزارهای

 فساد؛ شقوقهمه بررس  و با  شوندم مات متذکر که تخلفات را به مقا

  ی ارایتهدر تحقیقات و اقدامات قانون  دییتر بتا   ندجانبهتقویت همکاری دوجانبه و 
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و ج(  صتتالحدید درصتتورتاستتترداد  اطال تتات و شتتواهدج ب( متتؤثرالتتف( تبتتادل 

 الملل بین قاب  مجازات و نیز مصادره هایدارای جو و شناسای  وهمکاری در جست

 .هادارای و بازشکت این 

 ی شوپاسخمسئولیت سازمان  و 

  قوانینج مقتررات و اقتدامات  کهطوریبهی  شوپاسخسازمان  و  پذیریمسئولیتترویج

داخلت   هتایکنترلبیرونت  و  بتا توجته بته الزامتات حستابداریج حسابرست  موردنیاز

 وکارکستنشرکت  برای کمک به جلوشیری و تکخی  رشوه به مقامات دولتت  در 

 کتهاست  آنکام  ا مال شود. این موضو  شام  وجود قانون و اجرای کام   طوربه

مؤثرج متناسن و بازدارنده بترای  مجازات یارایهشرکت  شفاف و  هایحسابمستلز  

 خواریرشتوهپرداخت رشوه به مقامات دولت  یا پنهتان کتردن  منظوربه حذف تقلن

 شرکت است. مال  هایصورتو  هاحسابدر اسنادج سوابقج 

  و  انشیررشتوهمالیتات   هتایمعافیتحتذف قانون برای  مؤثراطمینان از وجود و اجرای

 پرداخت رشوه؛ وکمک به بازرسان مالیات  برای تکخی  

  یا دسترس  بته قراردادهتای بختش دولتت   ج قراردادهای تدارکات دولت لغو مجوز دولت

 هستند. اتمناقص مقررات ر ایت د  یا  خواریرشوهکه درشیر های  برای شرکت

 به اصالحاتحمایت از ورود فعال بخش دولت    9رکن 

  موم  و مکارکت بحث

  طریق از شهروندان در پیکییری از فساد فساد و مکارکت موم  درباره  هایبحثتکویق 

 اثترات  درمتوردآموزشت  در ستطوح مختلتف  و آشاه   موم  هایپویش اندازیراه

جامعته  هتایشروههمکاری مکترا برای جلوشیری از آن با  هایتالشمنف  فساد و 

و دییتتر  هارستتانهکتتارشریج  هایاتحادیتتهغیردولتتت ج  هایستتازمانهموتتون  متتدن 

ج ایحرفته هتایانجمنبازرشتان ج  هتایاتاقکته توستط  و بخش خصوص  هاسازمان

 ؛شودم مال  و غیره نمایندش   مؤسسات خصوص ج هایشرکت
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  بخش دولت  و  هایفعالیتو  هابرنامهغیردولت  به موضو  نظارت بر  هایسازمانورود

 هتایمهارتو ها روش هب هاسازماناین  کهاینحصول اطمینان از  برایاتخاذ تدابیری 

 ؛اندشدهضروری برای کمک به جلوشیری از فساد مجهز 

 هایستتازماندولتتت ج  دستتتیاههایدر میتتان  مبتتارزه بتتا فستتاد شستتترش همکتتاری در 

ج ویژهبتهتحلیلت  و  -ج مراکز  لمت ایحرفه هایسازمانج غیردولت ج بخش خصوص 

 مراکز مستق ؛

  حتق  ز  بترای  غیردولتت  هایستازمانتصوین قوانین و مقررات  کته تضتمین نمایتد

 را دارند. مبارزه با فسادخود در  مؤثرمینان از مکارکت اط

 دسترس  به اطال ات

 و اجرای  توسعه ازطریقاطال ات مربوط به فساد  ویژهبهاطمینان از دسترس   موم  به اطال ات 

  دولتت  بترای  هتایتالشمربتوط بته  هایبیانیتهاطال ات دولتت  شتام   یارایهالزامات

 هتایفعالیتدر  اطمینان از قانون  بودنج صداقتج نظارت  موم  و پیکییری از فساد

 ؛مربوط به فساد هایشزارشواقع ج مطالن و دییر  هایپروندهو همونین نتایج  هاآن

  آزادی درخواستتت و دریافتتت  هارستتانهاقتتدامات  کتته تضتتمین نمایتتد  متتو  متترد  و

 ؛اطال ات مربوط به پیکییری و اجرای اقدامات را دارند

 مربتوط بته فستادج  وامت  و شترایط  کته های دادههای اطال ات  و پاییاه هایدستیاه

دولتتت  بتترای  هایبرنامتتهشتتده در دولتتت و  ارایتتهبا تتث وقتتو  آن شتتده و اقتتدامات 

 هایستازماندر دسترس  متو  مترد ج  این اطال ات کهصورت بهسادج ز فجلوشیری ا

 قرار شیرد. غیردولت  و دییر نهادهای جامعه مدن 

 

 اجرا

 الحاق  بودهبا طرح  موافق کنندهمکارکت هایدولتاجرای این ارکان  ملیات ج  منظوربه

تتدابیری  کنندهمکتارکت هایدولتد کرد آن را با شرایط خود منطبق نماید. نو تالش خواه
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و  در مبارزه با فساد دولت  درشیردولت  و غیر هایسازمانتمام  را برای انتکار طرح اقدا  در 

 مکتورت ج بترای بترآورد  تار وب جلستات شتروهاین د شرفت و در نبه کار خواه هارسانه

 شده است. ارایه فت در اجرای اقدامات در طرحمنظم و ارزیاب  پیکر

 

 طرح اجرا

 مقدمه

و استتتانداردهای معطتتوف بتته اصتتالح  آورالتتزا طتترح اقتتدا  شتتام  اصتتول قتتانون  غیتتر 

ج روستیهج آذربایجتانج شرجستتانج ارمنستتان کنندهشترکت هتایدولتاست کته  هامک خط

بته روشت   خواریرشتوهو  مبتارزه بتا فستاد منظوربتهداوطلبانته  طوربهو اوکراین  تاجیکستان

ج رشتد اقتصتادی و ثبتات اجتمتا   بته توستعه درنتیجتههماهنگ و جامع با آن موافق بوده و 

 هتایدولترح اقدا  اهداف سیاست  مترتبط بتا مبتارزه بتا فستاد در ط اشر هکند.  م کمک

هتای و اولویت  هاایدهتا  باشند پذیرانعطافاهداف باید  ماج اکندم را توصیف  کنندهشرکت

اجترای طترح اقتدا  را تکتریح نحتوه  جلزو  به کار شرفته شوند. این بختش درصورتجدید 

  کته بهتترین اقتداماتابزارهتای موجتود و توجه به شترایط ملت ج با اجرای این طرح . کندم 

را  یافتهتوستعه المللت بین هایستازمانو  ایمنطقتهج نهادهتای کنندهتوسط ککورهای شرکت

 ترسیم خواهد نمود.

 تعیین سازوکارهای ککوری

سیاست  را کل  و اهداف  کندم را یادآوری  طرح اقدا  نیاز به مبارزه با فساد کهدرحال 

ممکتن استت ختاص باشتد. بترای  کند که وضتعیت در هتر ککتور م دیقج تصکندم  ارایه

اصتالحات را کته  داراولویتت هتایحوزه کنندهشترکتج هر ککور هاتفاوتپرداختن به این 

در یتک بتازه را و اهداف اجترای اقتدامات ضتروری  شیرندم سه رکن قرار  یزیرمجمو ه

 تعیین خواهدنمود. ا مالقاب ن  زما
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 سازوکارها

یتک  کنندهشترکتج هتر دولتت «طترح اقتدا »تسهی  در اجترای  منظوربه  شروه مکاوره

در شروه مکاوره خواهد بود. شروه  هاآنمل  طراح  خواهد کرد که نماینده  کنندههماهنگ

روشت  و فنت  تکتکی  خواهتد داد کته در طتول  مستای در حتوزه   مکاوره نیتز کارشناستان

 و جامعه مدن  الملل بین هایسازماننمایندشان شروه راهبری ویژه و همونین  شروهجلسات 

سا نه دیدار خواهند کرد و به سته هتدف  صورتبه. شروه مکاوره شیرندم قرار  موردبحث

هتر ککتور؛  هایاولویتاجرای  در ت حاص   الف( بررس  پیکرفکنندم اصل  زیر کمک 

ط بتا اجترای مترتب مستای بادل تجربیات و پرداختن به یک انجمن برای ت  نوانبه ب( کمک

شتو بتا نماینتدشان جامعته و؛ ج( تترویج شفتت«طرح اقتدا »ف سیاست  طراح  شده در اهدا

 .کنندشانکمکبسیج حمایت  منظوربه وکارکسنج جامعه مدن  و بخش الملل بین

و احتزاب  هتادولتج المللت بین هایستازمان توستطمال  اجرای طرح  تأمین مال   تأمین

 .کنندم فعال از طرح اقدا  حمایت  طوربهکه  شودم  انجا داخ  و خارج منطقه  دییر
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