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1
صادق منتی نژاد1

چكیده

تبانی یكی از جرم های شایع در انجام معامالت دولتی در سامانة حقوقی ایران است. معامالت 
دولت��ی در ایران به دو ش��كل مناقصه و مزایده انجام می ش��وند. تبان��ی در مناقصه بیش تر در 
معامالت بزرگ صورت می گیرد و اغلب به شكل های زیر تحقق می یابد: ارائة قیمت بسیار باال 
برای برنده كردن شخص مورد نظر؛ ارائة پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از 
نوبت؛ انصراف از ادامة فرایند مناقصه؛ عدم حضور در فرایند مناقصه؛ خودداری از انعقاد قرارداد؛ 

عدم اعالن برآوردی معامله؛ و انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص.
تبانی می تواند در حوزه های مناقصة محدود، ترك تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری 

مناقصه، و اختیار رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران نیز رخ دهد.
در مزایده، تبانی می تواند به ش��كل تواف��ق میان مأمور فروش و طرف معامله و ارائة قیمت 
بس��یار پایین صورت گیرد. نبود قوانین جامع و ش��فاف و نیز نبود محدودیت برای شركت افراد 

در مزایده از جمله زمینه های تحقق مزایده است.
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مقدمه 

یكی از وجوه افتراق كش��ورهای توسعه نیافته با كشورهای توسعه یافته را می توان 
در حجم و اندازة معامالت دولتی دانست . در كشورهای توسعه نیافته كه پایه  های 
اقتصادی رش��د و اس��تحكام الزم را ندارند تا بخش خصوصی قدرت مند ش��كل 
بگیرد ، با دولت هایی فربه و حجیم روبه رو ایم كه یكه تاز بس��یاری از فعالیت  های 
اقتصادی و غیراقتصادی اند . بی تردید، حجم معامالت دولتی در این كش��ورها در 
قیاس با معامالت بخش غیردولتی گستردگی باالیی دارد. همین ویژگی می تواند 

میزان تبانی در معامالت دولتی را افزایش دهد. 
در صدر مادة 79 قانون محاس��بات عمومی  مصوب 1366 به اصل لزوم انجام 
كلیة معامالت دولتی بر اس��اس تش��ریفات مناقصه و مزایده تصریح شده است11. 
بنابر این، در انجام معامالت دولتی اصل بر انجام آنها از رهگذر برگزاری تشریفات 
مناقصه و مزایده است مگر در موارد خاص. بر پایة بند الف مادة 2 قانون برگزاری 
مناقصات،  »مناقصه : فرایندی اس��ت رقابتی برای تأمین كیفیت مورد نظر )طبق 
اس��ناد مناقصه( ك��ه در آن تعهدات موضوع معامله ب��ه مناقصه گری كه كمترین 
قیمت مناقصه را پیش��نهاد كرده باش��د واگذار می شود«. بنا بر این، جوهرة اصلی 

مناقصه رقابتی بودن آن است. 
م��ادة 9 قانون فرایند برگزاری مناقصه را ش��امل تأمین منابع مالی، تعیین نوع 
مناقصه، تهیة اس��ناد مناقصه، ارزیابی كیف��ی مناقصه و در صورت لزوم فراخوان 
مناقصه، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برندة مناقصه و انعقاد قرارداد دانسته است. در 
مادة 11 این قانون، روش های انجام مناقصه بر حسب نوع معامله یعنی كوچك، 
متوس��ط و بزرگ بودن مش��خص شده اس��ت. در برخی از موارد ، انجام معامله از 
رهگذر رعایت تش��ریفات مناقصه ممكن نیست. در این حالت، معامله وفق مادة 
28 این قانون بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی و به تشخیص هیأتی به  

نام هیأت ترك تشریفات مناقصه به شیوة دیگری به جز مناقصه انجام می شود.
گاهی نیز ماهیت معامله به گونه ای است كه اصواًل رعایت تشریفات مناقصه به 
1. »معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمان كاری و اجرت 
كار و غیره )به استثنای مواردی كه مشمول مقررات استخدامی می شود( باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام 

شود...«. 
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شیوه ها و زمینه های تبانی در معامالت دولتی

صادق منتی نژاد

حكم قانون گذار ناممكن فرض شده است. در چنین مواردی، بدون نیاز به گرفتن 
مجوز از هیأت ترك تش��ریفات مناقصه، معامله به حكم قانون گذار بدون رعایت 
این تش��ریفات انجام می ش��ود. این موارد پیش تر در مادة 79 قانون محاس��بات 

عمومی  و اكنون در مادة 29 قانون مناقصات مشخص شده اند.
مزایده نه در قانون محاسبات عمومی  و نه در آیین  نامة معامالت دولتی تعریف 
نش��ده است. می توان گفت كه مزایده عبارت اس��ت از فروش مال دولتی )كاال، 
خدم��ت یا حقوق( به بیش تری��ن بهای ممكن. بر خالف مناقصه، در مورد مزایده 
مقررات چندانی وضع نش��ده اس��ت. مطابق مادة 82 قانون محاس��بات عمومی ، 

»مزایده در معامالت به طریق زیر انجام می پذیرد:
الف( در مورد معامالت جزیی به بیشترین بهای ممكن به تشخیص و مسؤلیت 

مأمور فروش .
ب( در مورد معامالت متوسط با حراج.

ج( در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی«.
فصل پنجم آیین نامة  معامالت دولتی )ماده های 36 تا 38( احكامی را در مورد 
برگزاری مزایده وضع كرده است. طبق مادة 36 این آیین نامه، در مورد معامالت 
جزئ��ی مأمور فروش مكلف اس��ت به داوطلبان معامل��ه مراجعه و پس از تحقیق 
كامل از بها با رعایت صرفة دولت معامله را انجام دهد و س��ند مربوط را با تعهد 
ب��ه اینكه معامله با بیش ترین بهای ممكن انجام ش��ده اس��ت و با ذكر نام و نام 

خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء كننده  تنظیم و ارائه كند.
طبق مادة 37 آیین نامة یادش��ده، در مورد معامالت متوس��ط حراج به شرح زیر 

انجام می شود:
1. اطالعات كلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت 
و محل حراج و س��ایر شرایط الزم باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت 
از رهگذر سایر رسانه ها و شیوه ها از قبیل رادیو یا تلویزیون یا چسباندن آگهی در 

معابر به اطالع عموم برسد؛
2. مورد معامله باید پیش تر ارزیابی و حراج از بهای تعیین ش��ده ش��روع شده و 
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به خریداری كه باالترین بها را پیش��نهاد كند واگذار ش��ود و اگر حداقل به قیمت 
ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود، باید دوباره ارزیابی شود.

مادة 38 نیز انتش��ار آگهی مزایده در مورد معامالت عمده را به ش��رح زیر مقرر 
كرده است: 

1. رعایت ش��رایط مقرر این آیین نام��ه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در 
صورت انطباق با عمل مزایده؛ 

2. اج��رای مقررات مقرر در این آیین نامه در مورد ترتیب تش��كیل كمیس��یون 
مناقصه و تصمیم گیری در این كمیس��یون و اجرای تصمیم كمیس��یون و انعقاد 

قرارداد و تحویل مورد معاملة معین شده در صورت انطباق با عمل مزایده.
یكی از جرم های شایع در انجام معامالت دولتی جرم تبانی موضوع ماده واحدة 

. 2

قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب 19 خرداد 1348 است1
این نوشتار درصدد بررسی شیوه های ارتكاب این جرم در ایران است. 

الف. شیوه ها و زمینه های تحقق تبانی در مناقصه 
در قوانین ایران جرم تبانی تعریف نش��ده است. قانون گذار فقط در دو مورد یكی 
ارتكاب جرم های ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور )مادة 610 ق.م.ا.13( و دومی ، 
 )4

تبانی برای ارتكاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم )مادة 611 ق.م.ا.2
1. »اشخاصی كه در معامالت یا مناقصه  ها و مزایده  های دولتی یا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مامور به 
خدمات عمومی  و یا شهرداری ها با یكدیگر تبانی كنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شركت ها و 
یا مؤسسات مذكور شود ، به حبس جنحه ای از یك سال تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق 
تحصیل كرده اند ، محكوم می شوند . هرگاه مستخدمین دولت یا شركت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها 
و همچنین كس��انی كه به نحوی از انحاء از طرف دولت یا ش��ركت  ها و یا مؤسس��ات فوق در انجام معامله یا 
مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطالع معامله را انجام دهند ، یا به نحوی در تبانی شركت یا 
معاونت كنند ، به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت 
و شهرداری ها محكوم خواهند شد ، در كلیه موارد مذكور در صورتیكه عمل مطابق عمل قانون مستوجب كیفر 

شدیدتر باشد ،مرتكب به مجازات اشد محكوم می شود«.
1. »هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرائمی  برضد امنیت داخلی یا خارجی كشور مرتكب شوند، 
یا وس��ایل ارتكاب آن را فراهم نمایند، در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباش��د، به دو تا پنج س��ال 

حبس محكوم خواهند شد«.
2. »هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات 
اجرایی را هم تدارك دیده باش��ند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نش��وند، حسب مراتب به حبس از شش 

ماه تا سه سال محكوم خواهند شد«.
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تبانی را جرم دانسته است و در خصوص سایر موارد مانند تبانی برای ارتكاب جرم 
علیه اموال و معامالت دولتی حكمی  ندارد.

از طرف دیگر، ماده واحدة قانون مجازات تبانی در معامالت دولتْی تبانی را فقط 
در صورتی جرم دانسته است كه در نتیجة آن ضرری متوجه دستگاه های اجرایِی 
ذكرش��ده در ماده واحده ش��ود. بنا بر این، صرف تبانی م��ادام كه به ضرر منتهی 

نشود جرم نیست. 
این ماده واحده س��ه حالت را دربرمی گیرد: 1. فقط اش��خاص غیركارمند دولت 
در برگزاری ی��ك مناقصه با هم تبانی می كنند؛ 2. كاركنان دولت از وجود تبانی 
از س��وی اشخاص غیردولتی آگاه  شده و با وجود این معامله را انجام می دهند؛ و 
3. كاركنان بخش دولتی در تبانی انجام گرفته از س��وی افراد تبانی كننده شركت 

یا معاونت می كنند .
بر اس��اس بند ب مادة 4 قان��ون برگزاری مناقصات، مناقص��ات از نظر روش 
دعوت مناقصه گران به مناقصة عمومی  و مناقصة محدود تقس��یم می ش��وند. در 
مناقصة عمومی، فراخوان مناقصه از رهگذر آگهی عمومی  به اطالع مناقصه گران 
می رس��د. در مناقصة محدود، محدودیت برگزاری مناقصة عمومی به تشخیص و 
مسؤولیت باالترین مقام دستگاه مناقصه گذار  با ذكر دالیل تأیید می شود. فراخوان 
مناقصه از رهگذر فرس��تادن »دعوت نامه« به اط��الع مناقصه گران صالحیت دار 

می رسد. 
روش های انجام مناقصه، مطابق مادة 11 قانون پیش گفته، عبارت اند از: 

1. در معام��الت كوچ��ك، كارپرداز ی��ا مأمور خرید باید ب��ا توجه به كم وكیف 
موضوع معامله )كاال، خدمت یا حقوق( دربارة بهای آن تحقیق كند و با رعایت 
صرفه و صالح و گرفتن فاكتور مش��خص و به تش��خیص و مس��ؤولیت خود 

معامله را با تأمین كیفیت به كم ترین بهای ممكن انجام دهد؛
2. در معام��الت متوس��ط، كارپرداز ی��ا مأمور خرید باید ب��ا توجه به كم و كیف 
موضوع معامله )كاال، خدمت یا حقوق( دربارة  بهای آن تحقیق كند و با رعایت 
صرفه و صالح و گرفتن حداقل س��ه فقره استعالم كتبی با تأمین كیفیت مورد 

شیوه ها و زمینه های تبانی در معامالت دولتی
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نظر، چنانچه بهای به دس��ت  آمده مورد تأیید مس��ؤول واح��د تداركاتی یا مقام 
مس��ؤول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا گرفتن فاكتور انجام دهد 
و چنانچه گرفتن س��ه فقره اس��تعالم كتبی ممكن نباشد، با تأیید مسؤول واحد 

تداركاتی یا مقام مسؤول هم تراز وی، به تعداد موجود كفایت می شود؛
3. در معامالت بزرگ به یكی از روش های زیر عمل می شود:

3-1. برگ��زاری مناقصة عمومی  از رهگذر انتش��ار فراخوان در روزنامه  های 
كثیر االنتشار؛

3_2. برگزاری مناقصة محدود
5 از سوی اشخاصی به جز كاركنان دولت بعید 

انجام تبانی در معامالت كوچك 1
اس��ت. در این موارد، نحوة انجام معامله به گونه ای است كه زمینه ای برای تبانی 
اف��راد غیردولت��ی یعنی افرادی كه می توانند اقدام ب��ه فروش یك كاال یا خدمت 
به دولت كنند، فراهم نیس��ت در اینجا، ممكن اس��ت كارپرداز با فروشندة  كاال یا 
خدم��ت تبانی كرده و از این رهگذر ضرری متوجه دولت ش��ود. به عبارت دیگر، 
در معامالت كوچك فقط احتمال تحقق قس��مت سوم ماده واحدة قانون مجازات 
تبانی در معام��الت دولتی را می توان تصور كرد. از آنجا كه در معامالت كوچك 
فرایند رقابت قابل طرح نیست، اصواًل در صورت وقوع تبانی موضوع به اندازه ای 

نیست كه بتوان متضرر شدن دولت را در معنای مورد نظر قانون تصور كرد.
در معام��الت متوس��ط، احتمال وقوع هر س��ه حالت یادش��ده در ماده واحده را 
می ت��وان تصور كرد؛ یعنی، در اینجا احتمال دارد افرادی كه طرف اس��تعالم قرار 
گرفت��ه ان��د، با هم تبانی كرده و قیمتی را هماهنگ با هم پیش��نهاد بدهند كه از 
قیمت متعارف بیش تر بوده و از این رهگذر زمینة برنده ش��دن یكی از هم عهدان 
خود را فراهم و دولت را متضرر كنند. در چنین حالتی، كه معمواًل نیز شایع است، 
احتمال تبانی این افراد با ش��خص كارپرداز و مسؤول واحد تداركاتی وجود دارد. 
البته، در این معامالت نیز حجم ریالی معامله در س��طحی نیس��ت كه دولت ضرر 

عمده ای ببیند. 
اما، مهم ترین و ضرربار ترین نوع تبانی  در معامالت بزرگ اتفاق می افتد. كه در 

1. معامالت كوچك، متوسط و بزرگ در مادة 3 قانون مناقصات تعریف شده اند.
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زیر آن را بررسی می كنیم.

1. تبانی در مناقصه های عمومی 

تبانی در مناقصه های عمومی  معمواًل به شیوه های زیر انجام می گیرد:
1-1. ارائة قیمت های بسیار باال به منظور برنده كردن ارائه كنندة قیمت نسبتاً 

پایین تر 
این مورد ش��ایع ترین نوع تبانی است. در این حالت، مناقصه گران صالحیت دار با 
علم و به عمد با ش��ركت در مناقصه و با هماهنگی یكدیگر قیمتی را پیش��نهاد 
می كنند كه س��بب برنده شدن ش��خص مورد نظرشان شود. دستگاه مناقصه گذار 
نیز معمواًل پیش��نهادهای حاوی قیمت  باال را حذف می كند و در نتیجه، شخصی 

كه قیمت كم تر و مناسب تر را ارائه كرده است برنده می شود.
1-2. ارائة پیشنهادهای مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و خارج از نوبت

بر اساس بند 3 مادة 10 قانون آیین نامة معامالت دولتی مصوب 1349، »دستگاه 
مناقصه گ��ذار مجاز نیس��ت به پیش��نهادات مبهم و مش��روط و بدون س��پرده و 
پیش��نهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر آگهی برسد ترتیب اثر بدهد«. گاهی، 
مناقصه گران  با ارائة پیش��نهادهای مبهم و مشروط و در ضمن شركت در فرایند 
مناقصه زمینة  برنده ش��دن ش��خص مورد نظر خود را كه پیش��نهاد وی فاقد این 

ایرادها ست فراهم می كنند.
1-3. انصراف از ادامة فرایند مناقصه

در برخ��ی از م��وارد، مناقصه گران در مرحله های ابتدایی مناقصه ش��ركت كرده، 
ولی در مرحله های پایانی و قبل از تعیین برندة مناقصه ضمن تبانی با دیگران از 
ادامة رقابت انصراف می دهند. دلیل این امر آن است كه عدم شركت آنان از ابتدا 
ممكن اس��ت سبب عدم شكل گیری نصاب الزم برای انجام مناقصه و در نتیجه 

تجدید مناقصه )طبق بند 1 مادة 24 قانون پیش گفته( شود.
1-4. عدم حضور در فرایند مناقصه

گرچه عدم حضور شخص در فرایند مناقصه گاهی ممكن است سبب محدودیت ها 
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6، برخی موارد مناقصه گران برای فراهم كردن زمینة  

و مش��كالتی برای وی شود1
برنده شدن شخص مورد نظر از حضور در فرایند مناقصه خودداری می كنند. نحوة  
نگارش ماده واحده به گونه ای است كه ترك فعل مناقصه گران برای تبانی را نیز 

پوشش می دهد.
1-5. خودداری از انعقاد قرارداد

گاهی، شخص با حضور در همة مرحله های مناقصه و با پذیرش پیامدهای احتمالی 
مربوط )از جمله، ضبط سپردة شركت در مناقصه( از انعقاد قرارداد خودداری كرده 
و از این رهگذر زمینة برنده ش��دن نفر دوم را فراهم می كند. بر پایة بند ب مادة 
21 قانون، »قرارداد  با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد 
ش��د. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع كند و یا ضمانت انجام تعهدات را 
ارائ��ه نكند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می ش��ود. در 

صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید می شود«. 
در موارد پیش گفته، تبانی اغلب بدون آگاهی مس��تخدمان مربوط در دس��تگاه 

دولتی یا بدون شركت یا معاونت آنان رخ می دهد.
1-6. عدم اعالم مبلغ برآوردی معامله از سـوی مسـؤوالن دستگاه مربوط به 

منظور اعالم آن به اشخاص مورد نظر 
در برخی از موارد، ممكن است اعضای كمیسیون مناقصات  به استناد بند 5 مادة 
13 قانون مناقصات از ذكر مبلغ برآوردی معامله در اسناد مناقصه خودداری كرده، 
ول��ی با تبانی با مناقصه گران مورد نظر مبلغ را به آنان اعالم  كنند تا این افراد در 
پیش��نهاد قیمت خود مبلغی را پیشنهاد دهند كه سبب برنده شدن آنان شود. این 
نوع تبانی را فقط در فرض شركت یا معاونت كاركنان دولتی دستگاه مربوط یعنی 

در قالب حالت سوم مندرج در ماده واحده می توان تصور كرد.

1. طبق مادة 24 آیین نامة ارجاع كار به پیمان كاران مصوب 24/مهر /1381 هیأت وزیران ، »پیمانكارانی كه در 
یك دوره یكساله بیش از سه بار شركت در فراخوان ارجاع كار در صورت دریافت دعوت نامه ، خودداری كنند ، 
می بایست دالیل خود را مستند به مدارك و اسناد معتبر برای بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 
ارسال كنند . چنانچه كمیته فنی تشخیص صالحیت ، امتناع از كار را ناشی از فقدان صالحیت در ارجاع كار 

تشخیص  دهد ، گواهی نامه صالحیت پیمانكار به مدت یكسال لغو خواهد شد«.
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1-7. انتشار آگهی مناقصه در روزنامة  كثیراالنتشاِر دارای مخاطبان محدود 
گاهی، آگهی مناقصه با علم و به عمد در روزنامة كثیراالنتشاری كه مورد مراجعة 
عموم نیس��ت یا در صفحه هایی از روزنامه چاپ می ش��ود ك��ه كم تر جلب توجه 
می كن��د تا ه��م وظیفة قانونی مق��رر در بند ب مادة 13 رعای��ت و هم با اطالع 

موضوع به افراد مورد نظر  زمینة برنده شدن آنان فراهم شود.
1-8 . انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص

ممكن اس��ت، مسؤوالن مربوط در دس��تگاه دولتی به انتشار فراخوان مناقصه در 
پایان س��ال مال��ی  یا نزدیك به آن در موعدی اقدام  كنن��د كه اكثر مناقصه گران 
پیش تر در مناقصات دیگر شركت و ظرفیت فعالیت كاری آنها تكمیل شده است 
و با تبانی این موضوع را به شخص مورد نظر كه ظرفیت الزم را دارد اطالع داده 

و از این رهگذر سبب برنده شدن وی   شوند.
1-9. تبدیل معامالت عمده به متوسط و كوچك

همچنین تبانی كنندگان بخش دولتی می توانند با ُخرد و تفكیك كردن معامالتی 
ك��ه انجام آنه��ا به صورت واحد مس��تلزم انجام مناقصة عمومی  اس��ت به اجزاء 
كوچْك زمینة برگزاری مناقصة عمومی  را از بین برده و معامله را با تبانی با افراد 

مورد نظر خود انجام  دهند.

2. تبانی در مناقصه های محدود

تبانی در انجام مناقصة محدود به یكی از شیوه های زیر تحقق می یابد:
2- 1. از آنجا كه در مناقصة محدود نیازی به انتش��ار آگهی مناقصه نیس��ت و 
برندة مناقصه بر اس��اس ضواب��ط مقرر در مادة 26 قان��ون برگزاری مناقصات و 
آیین نام��ة اجرایی بند الف این ماده از میان فهرس��ت های بلن��د یا كوتاه انتخاب 
می شود، امكان تحقق تبانی بیش تر از مناقصة عمومی است. امكان تحقق تبانی 
به ویژه در مواردی  كه برندة مناقصه از میان فهرس��ت كوتاه وفق بند ب مادة 11 
آیین نامة اجرایی بند الف مادة 26 قانون مناقصات انتخاب می ش��ود بیش تر است. 
مطابق این بند، »حداقل تعداد مناقصه گران واجد ش��رایط )فهرست كوتاه( برای 
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دعوت به مناقصة محدود به ش��رح زیر تعیین می ش��ود: 1- پن��ج مناقصه گر در 
كارهای پیمانكاری در صورت اس��تفاده از فهرس��ت بهای پایه 2- سه مناقصه گر 

در سایر مناقصات«. 
طبق بند پ مادة 11 آیین نامه، »در صورتی كه تعداد مناقصه گران صالحیت دار 
كمت��ر از تع��داد مذكور در بند )ب( باش��د از همه اش��خاص صالحیت دار دعوت 
می ش��ود«. در ه��ر حال ، به همان میزان ك��ه از عمومی  ب��ودن مناقصه و تعداد 
مناقصه گران كاسته می شود، بر احتمال تبانی در انجام مناقصه افزوده می شود. 

2-2. همان  گونه كه پیش تر گفته ش��د، اگر دستگاه های اجرایی، برای  گریز از 
رعایت تشریفات پیچیده و طوالنی مناقصة عمومی، با تفكیك اقالم یك معامله 
كه از نظر عرف واحد تلقی می ش��ود به اجزاء كوچك تْر اقدام به انجام مناقصه به 
ش��كل محدود كنند، از این رهگذر زمینه برای برنده شدن شخص مورد نظر آنها 

و در نتیجه انجام تبانی فراهم می   شود.

3. تبانی در ترك ترشیفات مناقصه 

گاه��ی، وجود برخی ضرورت ها و محدودیت ها انجام معامله از رهگذر مناقصه را 
دشوار می  كند و دستگاه اجرایی ناگزیر است كه معامله را بدون رعایت تشریفات 
حاك��م بر مناقصه انج��ام  دهد. مجوز قانونی ترك تش��ریفات مناقصه )و مزایده( 
پیش تر در مادة 83 قانون محاسبات عمومی  آمده بود و اكنون با برخی تغییرهای 
جزئی در مادة 27 قانون برگزاری مناقصات مقرر ش��ده اس��ت. بر پایة این ماده، 
»در مواردی كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار به 
تش��خیص یك هیأت س��ه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده )28( این قانون 
میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت 
ترك تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صالح دستگاه ، ترتیب انجام این  گونه 
معام��الت را با رعایت س��ایر مقررات مربوط در هر مورد ب��رای یك نوع كاال یا 

خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود«.
هرچن��د اصل بر لزوم انجام معامالت دولتی از رهگ��ذر مناقصه و مزایده بوده 
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و ترك تش��ریفات مناقصه و مزایده اس��تثنا به حس��اب می آید، اما ممكن اس��ت 
دس��تگاه های اجرایی ب��ا تهیة گزارش های واهی، كلیش��ه ای و توجیه نا پذیر و در 
نتیجه گرفتن مجوز از هیأت ترك تشریفات مناقصه، از رعایت این تشریفات سر 
باز زده و از این رهگذر معامالت دولتی را بدون رعایت هرگونه تشریفات به افراد 
مورد نظر خود واگذار   كنند. موارد ترك تش��ریفات مناقصه از جمله مواردی است 

كه تبانی در آنجا شایع است. 

4. تبانی در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

همان  گونه كه پیش تر بیان ش��د، گاهی قانون گذار رأس��ًا انج��ام معامله را بدون 
رعایت تش��ریفات مناقصه تجویز كرده است )مادة 29 قانون برگزاری مناقصات(. 
این موارد عبارت اند از خرید اموال منحصربه فرد، اجاره به ش��رط تملیك یا اجاره 
گرفت��ن اموال غیرمنقول، خرید اموال منقول و غیرمنقول و كاالها و خدماتی كه 
ن��رخ  آنها را مراجع صالحیت دار تعیین كرده اند، تعمیر تجهیزات و ماش��ین آالت 
ثابت و متحرك، خرید خدمات مش��اوره، خدمات فرهنگی و هنری و آموزش��ی و 
ورزش��ی، خرید قطعات یدكی، معامالت محرمانه و خرید س��هام و تعهدات ناشی 

از اجرای احكام قضائی.
هرچند مجوز قانون گذار توجیه پذیر است، خود این مجوز در جای خود می تواند 
به دستاویزی برای تبانی تبدیل شود. برای مثال، در خرید یك ملك، گرچه محل 
استقرار آن ملك و تناسب آن با نیاز دستگاه مربوط از هر امر دیگری مهم تر است، 
گاهی محل قرار گرفتن این ملك اهمیت و ضرورت چندانی ندارد و خرید آن در 
هر مكانی نیاز آن دس��تگاه را برطرف می كند. در این  گونه موارد، راه برای تبانی 
باز است. یا در شرایط رقابتی امروزی، در عمل كاالی منحصربه فردی وجود ندارد 
تا معتقد به عدم الزام به برگزاری مناقصه باشیم. ولی، در عمل این امكان وجود 
دارد كه دستگاه ها برخی كاالها را انحصاری تلقی كرده و بدون رعایت تشریفات 
یادش��ده به خرید آنها اقدام  كنند. به منزلة مثالی دیگر، خرید خدمات مش��اوره یا 
تعمیر تجهیزات و ماش��ین آالت نیز می تواند با رعایت تش��ریفات مناقصه باش��د، 
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ولی، اگر دس��تگاه های اجرایی انجام این معامالت را با رعایت تشریفات مناقصه 
ناممكن بدانند و از این رهگذر راه را برای تبانی فراهم می كنند.

5. تبانی در حوزة اختیار دستگاه اجرایی در رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران

پیش تر در بند 4 مادة 10 آیین نامة معامالت دولتی مقرر ش��ده بود كه »دس��تگاه 
مناقصه گذار در رد یا قبول هر یك یا تمام پیش��نهادها مختار اس��ت«. در قانون 
مناقص��ات مفاد این حكم تكرار نش��ده اس��ت و اكنون دس��تگاه های اجرایی در 

خصوص نسخ یا عدم نسخ این حكم اختالف نظر دارند.
با وجود این، باید گفت كه حكم بند 4 مادة پیش گفته در حكم شمشیر دولبه ای 
بود كه هم می توانس��ت برای پاس داری از بیت الم��ال و هزینة صحیح اعتبارات 
به كار رود و هم وس��یله ای برای اعمال نفوذ و تبانی باش��د . پیش بینی این حكم 
بدان لحاظ بود كه در مواردی افراد مناقصه گر با پیش��نهاد قیمت  های مناسب  در 
عمل برندة مناقصه می ش��دند، ولی دس��تگاه های اجرایی ب��ه دالیلی مانند عدم 
توانایی شخصی كه كم ترین قیمت را پیشنهاد كرده یا پیشینة سوء وی و مواردی 
دیگ��ر مایل ب��ه انجام معامله با وی نبودند. در چنین ش��رایطی، اعمال این حكم 

می توانست مفید باشد.
ولی، نمی توان انكار كرد كه این مس��أله زمینه را برای تبانی در انجام مناقصه 
فراهم می كند و مسؤوالن می توانند با تبانی با افراد موردنظر اقدام به رد پیشنهاد 
مناقصه  كنند. گرچه در قانون مناقصات صحبتی از این ش��رط نیامده و مادة 30 
قانون مناقصات فقط احكام مغایر قوانین پیش��ین را لغو كرده و حكم مورد اشاره 
مغایرتی با قانون مناقصات ندارد، امروزه می توان از البالی مواد قانون مناقصات 
این حكم را جاری و س��اری دانس��ت. زمانی كه در بند الف مادة 2 قانون صحبت 
از »كم ترین قیمت متناس��ب« شده، واژة تناسب به خودی خود گویای این مطلب 
اس��ت كه هنوز دست دس��تگاه مناقصه گذار برای رد یا قبول پیشنهادها با ادعای 

عدم وجود تناسب باز است.
یا وقتی در بند الف مادة 11 مقرر ش��ده كه »...كارپ��رداز یا مأمور خرید باید ... 



59

معامله را با تعیین كیفیت به كمترین بهای ممكن انجام دهد« یا در بند الف مادة 
20 از مناسب ترین قیمت صحبت شده یا در بند 5 مادة 24 از باال بودن قیمت ها 
به نحوی كه توجیه اقتصاد طرح را  منتفی كند س��خن گفته ش��ده است همگی 
حكایت از این دارند كه مسؤوالن دستگاه ها همانند گذشته اختیار رد یا قبول هر 

یك از پیشنهادها را )البته به  طور مستدل( دارند. 

ب. شیوه ها و زمینه های تبانی در مزایده
در قیاس با مناقصه، قوانین و مقررات حاكم بر مزایده  محدود و مختصر اند و این 
ناش��ی از عدم حساس��یت قانون گذار نسبت به بحث مزایده از یك طرف و ارجاع 
برخی احكام قابل تطبیق بر مزایده به احكام حاكم بر مناقصه از طرف دیگر است. 
وانگهی، برخ��الف  مناقصات _ كه با تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب 
س��ال 1383 مقررات آن اصالح و به روز ش��ده اس��ت _ مقررات حاكم بر مزایده 
همان احكام مندرج در قانون محاسبات عمومی  و قانون آیین نامة معامالت دولتی 
اند. حجم برگزاری مزایده های دولتی در قیاس با مناقصه های دولتی نیز همیشه 
محدودتر بوده اس��ت. این از جمله ویژگی های كشورهای درحال توسعه است كه 
میزان درخواس��ت برای تملك دارایی س��رمایه ای از واگذاری دارایی سرمایه ای 

بیش تر است. 
در مزایده، همیشه بیش ترین بهای ممكن یعنی صرفة اقتصادی و جنبة ریالی 
معامل��ه اهمیت دارد و همین ویژگی زمینة مانور و اعمال نظر و نفوذ مس��ؤوالن 
دس��تگاه های برگزاركنندة مزایده را در قیاس با مناقصه كاهش داده و در نتیجه 
زمین��ة انجام تبانی در مزایده نس��بت ب��ه مناقصه از این جه��ت پایین تر به نظر 
می رس��د. س��رانجام، در حالی كه ش��ركت در مناقصه برای همگان آزاد نیست _ 
برای مثال، در مواردی مراجع صالحیت دار باید صالحیت مناقصه گر را تشخیص 
دهن��د _ ، در مزای��ده چنین محدودیت هایی وجود ندارد و همین موضوع س��بب 
می ش��ود كه زمینة تحقق تبانی از این جهت در بخش مزایده بیش تر از مناقصه 

باشد.
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در مورد تحقق تبانی در مزایدة دولتی به نكات زیر می توان اشاره كرد:
1. نظ��ر به اینك��ه در معامالت جزئی مأمور فروش مكلف اس��ت به داوطلبان 
معامل��ه مراجعه و پس از تحقیق كامل از بها و با رعایت صرفة دولت معامله را 
انجام دهد و س��ند مربوط را با تعهد به اینكه معامله با بیش ترین بهای ممكن 
انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا كننده تنظیم 
و ارائ��ه كند )م��ادة 36 آیین نامة معامالت دولتی(، در ای��ن بخش از مزایده در 
عم��ل فرض تبانی بین معامله كنندگان یعنی بخش نخس��ت ماده واحدة قانون 
مج��ازات تبانی در معامالت دولتی را كم ت��ر می توان تصور كرد. در این  موارد، 

حالت شایع تبانی همان تبانی بین مأمور فروش و طرف معامله است؛
2. در معام��الت متوس��ط_ كه عمل مزایده وفق م��ادة 37 آیین نامة معامالت 
دولتی از رهگذر »حراج« صورت می گیرد _ ، فرض تبانی بین اشخاص یعنی 
حالت نخس��ت ماده واحده وجود دارد. در این حالت، اش��خاص یادش��ده با ارائة 
قیمت بس��یار پایین می توانند زمینة برنده ش��دن ش��خصی را كه پیشنهاد وی 
اندكی از دیگران بیش تر اس��ت فراهم  كنند. یكی از راه های ش��ركت كاركنان 
در تبانی در چنین مزایده ای  عدم اعالم دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی 
مزایده برای برنده كردن شخص مورد نظر است، به ویژه آن دسته از مشخصات 
موضوع معامله كه آگاهی از آنان ممكن است سبب ارائة پیشنهاد قیمت باال از 

سوی درخواست كنندگان  شود؛ 
3. در معام��الت عمده، یك��ی از زمینه های وجود تبانی فق��دان احكام قانونی 
جامع و ش��فاف اس��ت. وجود عبارت »در صورتی كه با عم��ل مزایده منطبق 
باش��د« در مادة 38 آیین نامة معامالت دولتی در عمل س��بب س��لیقه ای شدن 
اج��رای مزایده و در نتیجه احتمال وقوع تبانی می ش��ود. ب��رای مثال، ممكن 
اس��ت مسؤوالن یك دس��تگاه دولتی معتقد باشند كه مش��روط و مبهم بودن 
پیشنهادهای قیمت جزء اموری نیست كه قابل انطباق با مزایده باشد و از این 
رهگ��ذر با پذیرش این  گونه پیش��نهادها، زمینه را برای تبانی و اعمال س��لیقة 
ش��خصی فراهم كنند. وانگهی، پس از تصویب قان��ون برگزاری مناقصات كه 
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موجب نس��خ بخش مناقصات آیین  نامة معامالت دولتی ش��ده است، بحث ها و 
اختالف نظره��ای جدی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت انطباق احكام مزایده 
با قانون تازه تصویب به وجود آمده كه این امر نیز در جای خود می تواند محلی 

برای تحقق تبانی شود؛
4. برخ��الف مناقصه، كه مداخلة كاركنان دول��ت در انجام آنها به طور مطلق 
ممن��وع اس��ت، قانون گذار در برخی م��وارد اجازة حضور كاركن��ان دولت را در 
مزایده های دولتی صادر كرده است. از جملة این موارد ماده واحدة قانون فروش 
خانه های س��ازمانی مصوب سال 1365 و آیین نامة اجرایی آن است كه فروش 
خانه های یادش��ده را ب��ه كاركنان دولت تجویز كرده اس��ت. بند الف مادة 63 
قانون بودجة سال 1364 و بندهای الف و ج و ك تبصرة 13 قانون بودجة سال 
1373 و م��ادة 1 الیحة قانونی نحوه اس��تفاده از اتومبیل های دولتی و فروش 
اتومبیل های زاید مصوب 1358 و نیز تبصره هایی از قوانین بودجة سنواتی كه 
فروش اموال و امكانات دولتی به كاركنان درخواست كنندة بازخریدی را تجویز 
كرده است از این موارد اند. در چنین مواردی، از آنجا كه كاركنان دولت قدرت 
و نفوذ اداری بیش تری نس��بت به اشخاص عادی دارند و آنان _ به ویژه وقتی 
معامله به همان دس��تگاه محل خدمت آنان مربوط اس��ت _ اطالعات جزئی و 

دقیق از موضوع معامله دارند ، احتمال تبانی وجود دارد؛
5. ب��ا توجه به عدم وج��ود مقررات جامع در خصوص مزایده، امروزه هیچ  گونه 
محدودیتی برای ش��ركت اف��راد در مزایده وجود ندارد. ب��رای مثال، به موجب 
تبص��رة 2 مادة80 قانون محاس��بات عمومی، »مبنای نص��اب در فروش مبلغ 
ارزیابی كاردان خبره و متعهد رش��ته مربوط كه توس��ط دستگاه اجرایی ذیربط 
انتخاب می ش��ود، خواهد بود«، در نتیجه، شخص كاردان یادشده كه در جریان 
دقیق كیفیت مورد معامله قرار می گیرد عالوه بر اینكه می تواند به ش��خصه در 
مزایده شركت كند می تواند با تبانی با دیگران و اعالم دقیق این مشخصات به 

آناْن زمینة برنده شدن شان را فراهم كند؛
6. در بخش مزایده نیز، احتمال تبانی اعضای كمیسیون ترك تشریفات )موضوع 
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مادة 83 قانون محاس��بات عمومی( به طور جدی مطرح است. به عبارت دیگر، 
در اینجا حالت س��وم ماده واحدة قانون مجازات تبانی كه به فرض ش��ركت یا 
معاونت كاركنان دولت در تبانی مربوط است بیش از سایر موارد مطرح است.

نتیجه گیری 

با وجود تأكید قانون گذار در قوانین برنامة اول تا چهارِم توسعه بر كاهش حجم و 
اندازة دول��ت و محدود كردن حوزة وظایف و اختیارات دولت به امور حاكمیتی و 
واگذاری تصدی  های اقتصادی ، اجتماعی و ... به بخش غیردولتی ، امروزه كماكان 
دولت متصدی اصلی بسیاری از امور غیرحاكمیتی است . در چنین حالتی ، طبیعی 
است كه حجم معامالت دولتی بسیار باال و گسترده باشد. از طرفی، چون همواره 
زمینة تحقق فس��اد و تقلب در بخش دولتی در همة عرصه  ها نس��بت به بخش 
غیردولتی مهیاتر اس��ت ، بین بزرگِی حجم دولت ها و تحقق مفاس��د اقتصادی و 
مالی و از جمله تبانی در معامالت دولتی رابطة مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد . 

مبارزة جدی با هرگونه فس��اد در حوزة معامالت دولتی مس��تلزم وضع مقررات 
جام��ع در خصوص انجام معامالت دولتی و به ویژه ش��یوه  های انجام این معامله 
مانن��د مناقص��ه و مزایده و نیز پیش بین��ی ضمانت اجراهای كیفری الزم اس��ت . 
متأسفانه وجود قوانین و آیین نامه  های مالی و معامالتِی ناهم گون و پراكنده _كه 
معمواًل بر اساس خواست و تمایل دستگاه های اجرایی مختلف و در راستای منافع 
سازمانی خاص این دستگاه ها تصویب شده اند _ و عدم وجود قوانین جامع مالی 
و معامالتی به ویژه در بخش مزایده  ها  سبب بی اثر شدن قوانین كیفری حاكم بر 

این معامالت شده است . 
ب��ا وجود این ، نباید از ناكارآمدی قوانین كیف��ری موجود_ از جمله، ماده واحدة 
قان��ون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب 1348 كه هیچ گونه تناس��ب و 
سنخیتی با تحوالت صورت گرفته در نظام مالی ایران ندارد _ غفلت كرد. مبارزة 
جدی با مفاس��د اقتصادی و مالی در وهلة نخس��ت مستلزم انجام اصالحات الزم 
و بنیادین در نظام مالی و معامالتی كش��ور و در مرحلة دوم نیازمند وضع قوانین 

كیفری الزم  متناسب با چنین نظامی است.


