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Abstract 
Supervising over administrative contracts is one of the necessities for an 

administrative system to provide a better public service. It is important to know that 

administrative contracts are considered as the most significant corruption gate in 

governmental administrations. So, control of this kind of corruption is essential for 

increasing the efficiency of governmental administrations, and protection of treasury 

and public law. Supervising over administrative contracts is a legal institution which 

presents for preventing of the managers corruptions and guarantee public financial 

rights. In this paper, the characteristics of administrative contracts and the solutions 

and institutions for supervision are analytically investigated in Iranian legal system. 

Findings of this study show that in Iranian legal system, Supervising over 

administrative contracts has challenged by relation law in administrative contracts 

and Authorities of supervision because of their scattering and vague. It seems that 

ratification of exclusive law about Supervising over administrative contracts solve 

problem. 
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 چکیده

منظهرر اراةهه هر هه ب  هر     های یک نظام اداری بهه نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت
 نیتهر م هر . اهمیت این بحث جایی اسهت ههه بهدانیر قراردادههای اداری     خدمات عمرمی است

های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فسهاد مرجها افهشایا ههارایی      گلرگاه فساد در دس گاه
. نظهارت بهر   اسهت المال و تضمین حقرق عمرمی های اجرایی و حفاظت از بیتوری دس گاهب ره

منظرر جلرگیری از سرءاس فادة مدیران دول هی و  است هه بهحقرقی  سازوهارقراردادهای اداری 
المهال  را تضهمین   شرد و در پی آن حقهرق مهالی مهردم تبیهت    اقدامات فسادزای آن ا مطرح می

شهرد و  ها الزم مهی هایی دارند هه نظارت بر آنهند. حال اینکه قراردادهای اداری  ه ویژگیمی
روی ی پهیا ها الار این باره وجرد داش ه باشند و ترانند د ه مراجعی اخ صاصی نظارتی می

ههه نگارنهدگان بها ارجهاع بهه نظهام        استاین ن ادها هجاست  مرضرع مررد بحث تحقیق حاضر 
ههه نظهام حقهرقی     دهدیمی این پژوها نشان هااف هتبیین آن هس ند. ی درصددحقرقی ایران 

برده و مراجع اخ صاصی نظارتی در انجام ی اداری د ار اب ام قراردادهاایران در حرزة نظارت بر 
با تصریا قانرن خاص و ایجهاد مرجهع م مرههش خهاص      رسدیمهه به نظر  رندیپذایآسنظارت 

 نظارتی ب ران این  الا را برطرف هرد.
 

 کلیدواژگان
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 مقدمه

خدمات عمرمی انعقاد قراردادهای اداری اسهت. طهرفین    نیتأمی ی اصلی دولت براهاراهیکی از 
این قرارداد دولت و اشخاص حقیقی یا حقرقی تاعر از خصرصهی یها عمهرمی  هسه ند. شهخ       

ازایی را از طهرف دول هی   طرف قرارداد در مقابل اراةه خدمات عمرمی یا خرید یا فروش هاال  مابه
 مأمرراناالی پرداخ ی این قراردادها  اح مال وسرسه با ترجه به حجر و رقر ب 1هند.دریافت می

جای اینکه مشهروعیت ج هت معاملهه را تههه همهان منفعهت       و مدیران دول ی وجرد دارد هه به
های عمرمی است  برآورده هنند  با تبانی  سندسازی  فرار از تشریفات این نرع قراردادها و روش

شهکار  »مثابه به اصطالح به قرارداد اداری به دیگر منفعت عمرمی را به منفعت شخصی تبدیل و
 .هنندیمنگاه « اداری

ههای مقامهات   اسه فاده با ترجه به ضرورت حمایت و تضمین حقرق ش روندان در مقابل سرء
. راهکارهها و  است ریناپذاج ناب  نظارت بر قراردادهای اداری امری واجا و المالتیبعمرمی از 
ت بر این نرع قراردادها م صرر است هه وجرد مراجهع اخ صاصهی   یی برای اعمال نظارسازوهارها

 نظارتی یکی از آن ا ست.
تها  هه حهدی مراجهع      پرسشی هه مقاله حاضهر درصهدد پاسهخگریی بهه آن اسهت اینکهه       

 مرفق به نظارت شرند؟   ترانندیمنظارتی در حقرق قراردادهای اداری ایران  اخ صاصی
رو در زمینه نظارت بر قراردادههای اداری  های پیامرجا تبیین  الا سؤالجراب به این 

شهرد ههه بهدانیر وقهرع فسهاد و      جهایی آشهکار مهی    بحثشرد. ضرورت بررسی این در ایران می
اس فادة اداری در زمینه قراردادهای اداری مرجا تضییع حقرق شه روندان و پهایین آمهدن    سرء
 شرد.های اجرایی در اراةه خدمات عمرمی میوری دس گاهب ره

ای هه گذشت  در بخا اول مفاهیر و ضرورت نظارت بر قراردادهای اداری را پس از مقدمه
ی ساخ اری ها الاهنیر. در بخا دوم به روند نظارت مراجع اخ صاصی نظارتی و بررسی می

ی و اراةهه  ریه گجهه ین پردازیر و در پایان  بحهث خهرد را بها    آن ا در حقرق قراردادهای اداری می
 دهیر.د خاتمه میپیشن ا

 

 مفاهیم و ضرورت نظارت بر قراردادهای اداری
  ریهنه یمه در این قسمت با ترجه به ضرورت  اب دا مفاهیر مربرط بهه قهرارداد اداری را تعریهف    

و در پایهان بهه تعریهف و انهراع       ریهنه یمسپس ضرورت نظارت بر قراردادهای اداری را بررسی 
 .ریپردازیمی اداری هاقراردادمراجع اخ صاصی نظارتی در 

___________________________________________________________________ 
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 . مفهوم قراردادهای اداری 1
با ترجه به عدم تعریف این قرارداد در قرانین ایران و با ترسل به ده هرین در ایهن زمینهه  قهرارداد     

ی اداری یا با نمایندگی از آن ا از یک سهر بها هریهک از    هاسازماناداری  قراردادی است هه یکی از 
دیگر  با هدف انجام یهک عمهل یها خهدمت مربهرط بهه منهافع         اشخاص حقیقی و حقرقی از سری

هند و رسیدگی به اخ الفات ناشی از  نهین قهراردادی در   عمرمی بر طبق احکام خاصه منعقد می
عمهرمی   مؤسسات . همچنین قراردادی هه 32: 1387تانصاری   است 1های اداریصالحیت دادگاه

  هننهد یمه شمرل احکام خاص حقرق اداری منعقهد   منظرر انجام یک امر عمرمی و با قصدآن را به
  و نیش اگر قراردادی بین یک ن اد عمرمی با 358: 1387قرارداد اداری گریند تطباطبایی مرتمنی  

یها دیگهر    ]حقهرق خصرصهی  [و حقهرقی  مرقعیت برتر قانرنی از یک طرف و دیگر اشخاص حقیقهی 
منهافع   نیتهأم شهرد ههه ههدف از آن     اجشای وابس ه به یک سازمان عمرمی از طرف دیگهر منعقهد  

عمرمی از طریق اراةه خدمات عمرمی  انجام هارهای عمرمی یا اراةه هاالی عمرمی به نظام سیاسی 
نظر بهه تعهاریف     .Vergina, 2017: 374به نقل از:  Cucu, 2019: 503 ,ت استباشد  قرارداد اداری 

 ا برای آن ا برشمرد:تران مشخصات ذیل رمذهرر دربارة قراردادهای اداری می
 یک طرف قرارداد؛ عنرانبهقانرن مدیریت خدمات هشرری  5. وجرد یک دس گاه اجرایی وفق مادة 1
 مرضرع قرارداد مثل احداث جاده و بیمارس ان؛ عنرانبهمنافع عمرمی  نیتأم. 2
 . پیروی قرارداد از احکام خاص حقرق اداری.3

 :1394حقرق اداری ترس می   نظرانصاحاخی بر رسدیمنظر بر مشخصات فرق بهعالوه
ههای اداری بهرای رسهیدگی بهه       صهالحیت دادگهاه  1390؛ زارعی 32 :1387؛ انصاری  218

تبهرای دیهدن نظهر     انهد ههرده خصیصه دیگر بیان  عنرانبهاخ الفات ناشی از این قراردادها را 
ای ههه در  خصیصهه  ؛ Vergina, 2017: 503؛ 358 :1387مخالف ر.ک: طباطبهایی مهرتمنی    

  .219: 1394ترسه می    2آرای وحدت رویه دیران عدالت اداری خالف آن تصریح شده است

  ای الیا  یرنان و تایلند ههدف  لرهشامبررگاز نگاه تطبیقی در هشررهای فرانسه  هلند  بلژیک  
ولی [ست ی خالف قانرن برده اهانامهنییآرسیدگی به احکام اداری و  هادادگاهاین  سیتأساز 

 انههددادهصههالحیت خههرد را بههه قراردادهههای اداری نیههش ترسههعه   هههادادگههاهایههن  ]بههه مههرور
و رویهه قضهایی ایهران     3 . در ن ایهت در قهرانین و مقهررات اداری   Pathamayada, 2017: 90ت

ریهشی  هار نرف ه است  ولی باید گفت ههه قراردادههای خاصهی پایهه    اصطالح قرارداد اداری به
اجد سه شرط اول هس ند و جهش بها ترسهل بهه اصهرل و قراعهد حقهرق عمهرمی         هه و اندشده

___________________________________________________________________ 
 .ریگذرانیموجرد یا نبرد دادگاه اداری در حقرق ایران را در ادامه از نظر  .1

 هیأت عمرمی دیران عدالت اداری. 20/9/79 - 19717و  29/2/75 -33  21/6/77-130ی شمارة هادادنامه .2

  . Spahiu, 2017: 38ت  عبارت قرارداد اداری تعریف شده است  1999در قانرن آیین دادرسی اداری آلبانی ت .3
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پذیر نیس ند؛ برای مثال قرارداد پیمانکاری دول هی. بها ترجهه بهه تعریهف و مشخصهات       ترجیه
 .ریپردازیمهه در ادامه به آن  هندیمقراردادها  نظارت بر آن ا ضرورت پیدا  گرنهنیا
 

 دهای اداری. مفهوم و ضرورت نظارت بر قراردا2
 نهام بهرده شهده اسهت     ]در امرر عمهرمی [ 1یکی از منابع عمده فساد عنرانبه  از قراردادهای اداری

اع بهارات قراردادههای اداری از بردجهه     نیتهأم   و علهت  آنکهه   Gauthier and Lesne, 2018: 5ت
امهات اداری  است و همچنین مبلغ باالی این نرع قراردادها مرجا وسرسه مق 2 المالتیبعمرمی و 

بهار  های اق صادی سنگینی بهدر بسیاری از جرامع فساد هشینه . Castro et al., 2018: 56ت شردیم
شرد و ترانایی ن ادها در اراةه خدمات به شه روندان  آورد  باعث هندی روند ترسعه اق صادی میمی

 ,.Boudreaux et alت شهرد یمه ی جامعه به دولت اع مادیبدهد هه در ن ایت مرجا را هاها می

 رسد.  نظر میی فساد الزم بههاگلرگاه . به همین دالیل مبارزه با 181 :2017
. عهدم  1به این مرارد اشهاره ههرد :    ترانیماز م غیرهای مس قیر فساد در قرارداد اداری 

. نبهرد حسابرسهی و هن هرل در ههر مرحلهه      3. محدودیت دس رسی به اطالعات و 2 شفافیت 
(Neupane et al.,2012: 305) تهدری  بهه فسهاد علنهی     . در پی عرامل فرق فساد نامش رد بهه

 . در هنار ایهن  28-31: 1387گیرد. تاسماعیلی  های جامعه را فرا میشرد و بخاتبدیل می
گهری و  آن ا تصهدی  نیترم رم غیرهای مس قیر باید به عرامل غیرمس قیر نیش اشاره هرد هه 

شکل هه هر ه در محیط بازار و اق صاد  رقابهت  ق صاد است. بدیندولت در ا گس ردهمداخله 
هم ر و میشان تصدی دولت بیش ر  میشان فساد از طریق ترغیا هارهنان دولت به اخذ س می 

 . مصهداق ایهن مرضهرع زمهانی     36: 1396ی اق صادی بیش ر خراهد شد ترسه می   هارانتاز 
ی هها هدیه مشاخصرصهی در مناقصهات و    یهها شهرهت ی دول ی در هنار هاشرهتاست هه اگر 

و در عهر  تصهدی و رانهت     رودیمی هنار ریپذرقابتی اجرایی شرهت هنند  اصل هادس گاه
 .هندیمیی خردنمااق صادی مذهرر 

با این اوصاف نظارت بر قراردادهای اداری ضروری است. در تعریف حقرقی  نظارت به معنهی  
ههای  شده یا در دست انجام و انطباق آن ا بها تصهمیر  مبررسی  ممیشی و ارزشیابی هارهای انجا»

: 1373تقاضهی    اسهت « گرف ه شده و قانرن و مقررات  در ج ت جلهرگیری از انحهراف اجرایهی   
 . همچنین نظارت در حقرق عمرمی  عبارت از هن رل و بررسی اقدامات یک مقهام و ن هاد   352

___________________________________________________________________ 
پیشهن اد دادن   »همچنهین  « از منصا عمرمی برای نفع شخصی سرءاس فاده»تعریف فساد از نگاه بانک ج انی  .1

گذاردن بر روی رف ار یک هارمند دول ی در فراینهد انجهام یهک     ریتأثدریافت  یا تقاضای هر  یش با ارزش برای 
  .World bank, 1997: 8« تیا قراردادهار 

   .107: 1393طرف سرم قرارداد اداری را مردم خراند تویژه   ترانیم. به همین دلیل 2
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ل اطمینان از بهاقی مانهدن اقهدامات    حکرم ی از سری مقام و ن اد دیگر است هه غایت آن حصر
 . روند نظارت بهر قراردادههای اداری در   21: 1388یادشده در حدود و ثغرر قانرنی است تراسخ  

 .ریپردازیموهله اول م رجه مراجع اخ صاصی نظارتی است هه در ادامه به آن ا 
 

 . تعریف مراجع اختصاصی نظارتی )در قراردادهای اداری( و انواع آنها3
ر حقرق اداری ایران از مراجع اخ صاصی نظارتی تعریفی وجرد ندارد  ولی با ترجه به هارهرد و د

تعریف هرد: مراجعی با صهالحیت نظهارتی صهریح یها      طررنیااین مراجع را  ترانیمساخ ار آن ا 
ی هاسازمانی اداری در خارج از قراردادهاهس ند هه به مرجا قانرن خاص مربرط به  1تلریحی

و صالحیت آن ا منحصر به نظارت در مررد قراردادهای اداری مانند  اندشدهتشکیل  2رتی عامنظا
تشریفات مناقصه و مشایده   گرنگی انعقهاد قراردادههای اداری و ح هی مراحهل پهس از انعقهاد       

 آن است. انراع این مراجع در حقرق قراردادهای اداری ایران شامل مرارد ذیل است: 
  ارزیابی پیشهن ادها بها   31383قانرن برگشاری مناقصات  5ه: طبق مادة . همیسیرن مناقص1

گیرد. وفق این ماده گران در جلسه این همیسیرن انجام میی مربرط به مناقصههاپاهتگشردن 
حساب یا باالترین مقهام مهالی دسه گاه مربهرط و     گشار یا نمایندة وی  ذیرةیس دس گاه مناقصه

شهرد  از  گشار یا واحدی هه مناقصه بهه درخراسهت وی برگهشار مهی    مسئرل فنی دس گاه مناقصه
 4اعضای این همیسیرن هس ند.

  همی ه هیأتی است بها حهداقل   1383ق.ب.م  2مادة « د». همی ه فنی بازرگانی: وفق بند 2
گهشار ان خهاب   دار هه از سری مقام مجاز دسه گاه مناقصهه  سه عضر خبره فنی بازرگانی صالحیت

 19مهادة  « الهف »گیرد. براسها  بنهد   ابی فنی بازرگانی پیشن ادها را بر ع ده میشرد و ارزیمی
تهمی ه فنی بازرگانی  مرظف است براسا   گشارمناقصهی  ادومرحلهقانرن مذهرر  در مناقصات 

و ارزیهابی فنهی    گهران مناقصهه شده در اسناد مناقصه  ارزیهابی هیفهی   ی اعالمهاروشمعیارها و 
 دها را انجام دهد و اعالم هند.بازرگانی پیشن ا

 27قانرن محاسبات عمرمی و مهادة   83. هیأت ترک تشریفات مناقصه و مشایده: وفق مادة 3
ق.ب.م در مراردی هه انجام مناقصه یا مشایده براسا  گشارش ترجی ی دس گاه اجرایی مربرط و 

را بهه ههر طریهق     تهران معاملهه  به تشخی  هیأت ترک مناقصه میسر یا به مصلحت نباشد  مهی 

___________________________________________________________________ 
نظارت هنند یها انجهام وظهایف آن ها      ترانندیم. منظرر از تلریحی آن است هه در راس ای انجام وظایف اصلی خرد 1

 د.همراه داش ه باشن یجه نظارتی به تراندیم

 ی دادگس ری و... .هادادگاه. مانند سازمان بازرسی هل هشرر  دیران محاسبات  وزارت اطالعات  دیران عدالت اداری  2

 .شردیمق.ب.م ذهر  بعدمن. 3

و در مهررد   هنهد یمه عنران ناظر در این همیسیرن شرهت یک نفر از اعضای شررای ش ر به هایش رداردر مررد  .4
 .شرندیمای این همیسیرن ترسط هیأت مدیره ان خاب ی دول ی اعضهاشرهت
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 گرنهه نیه ادیگری انجام داد. در این صررت هیأت مشبرر با رعایت صرفه و صالح دولت نظارت بر 
  .172: 1391تامامی   هندیممعامالت را اعمال 

. هیأت رسیدگی به شکایات مربرط به مناقصات: در برخی مراقهع پیمانکهار بازنهده مهدعی     4
یا وی به ناسالر بهردن پیشهن اد قیمهت پیمانکهار برنهده      شرد و حقانیت خرد در عقد قرارداد می

گشار از مقهررات  هند یا در مراردی نیش اع را  مربرط به عدم پیروی دس گاه مناقصهاع را  می
هها و مشخصهات مناقصهه اسهت تمحمهدهریمی و      گذار در برنامهانضباطی دس گاه مناقصهو یا بی

قانرن اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات  1388 . در این زمینه در سال 86: 1389همکاران  
قهانرن اخیهر  هیهأت مشبهرر      5قانرن برگشاری مناقصات به تصریا مجلهس رسهید. طبهق مهادة     

صالحیت رسیدگی به عدم رعایت مقررات یا ضرابط مربرط از طرف هار گروه فنهی بازرگهانی در   
فراد دیگهر در ترهیها همیسهیرن    گران یا ارزیابی فنی پیشن ادها  شرهت اارزیابی هیفی مناقصه

جای اعضای مندرج در قانرن  اعمال تبعیض در تحریل یا تشریح اسناد یا هسری آن ها  مناقصه به
گران در خارج از زمان و مکهان مقهرر    گران  گشایا پیشن اد مناقصهدر مقایسه با سایر مناقصه

دعهرت ههه بهه عهدم امکهان       قصرر در هرگرنهی مناقصه  هاپاهتعدم رعایت ترتیبات باز هردن 
گهران از  منجر شرد  شهکایت مناقصهه   هاپاهتگران در هریک از جلسات گشایا حضرر مناقصه

تبهرای اطهالع از    گهشار و... را دارد گران با مناقصهگران با یکدیگر یا بین مناقصهتبانی بین مناقصه
 . Ferverda, 2016: 250حقرق اروپایی در این زمینه ر.ک: 

ینکه با مراجع اخ صاصی نظارتی در حقرق قراردادهای اداری آشنا شهدیر و بها ترجهه بهه     نظر به ا
 .ریپردازیمی پیشرو این مراجع ها الای آن ا  به بررسی و ارزیابی شناسایآسهدف نرش ه در 

 

ی ساختاری آنهاا در  هاچالشو  1روند نظارت مراجع اختصاصی نظارتی
 حقوق قراردادهای اداری ایران

ین بخا به بررسی همیسیرن مناقصه  همی ه فنی بازرگانی   هیأت ترک تشریفات مناقصهه  در ا
 .ریپردازیمو مشایده و هیأت رسیدگی به شکایات مربرط به مناقصات 

 

 . کمیسیون مناقصه1

 به این صررت تشریح هرد: ترانیمی نظارتی این همیسیرن را سازوهارها
 
 

___________________________________________________________________ 
 روند نظارتی این مراجع در مشایده و مناقصه یکسان است. .1
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 نظارت فردی. 1. 1
دول ی در  مأمررگذار یا نمایندة وی باالترین ظارت حضرر رةیس دس گاه مناقصهمطابق این نرع ن

  تلقهی  103-102: 1385زاده  سازمانی و اداری ترضهایی اداری نرعی نظارت درون مراتاسلسله
دههد. در مقابهل بها    اس فادة مأمرران مادون خرد را ههاها مهی  شرد و در ن یجه اح مال سرءمی

گشار نسبت به دو عضهر همیسهیرن جایگهاه اداری بهاالتری     دس گاه مناقصه ترجه به اینکه رةیس
شهرد و بهر تصهمیمات اعضها در رد یها قبهرل       دارد  همین مرضرع مرجها وابسه گی اداری مهی   

اگر از اعضای همیسهیرن    نیبنابرا.  Petkov, 2019: 70ت گذاردیماثر  گرانمناقصهی شن ادهایپ
یمه ت همیسیرن را بر ع ده داشت  شاید این  الا برطرف حساب ریاسرةیس اداره نبرد و ذی

ی دول هی بهه شهکل دیگهر     هاشرهتاین آسیا نظارتی در خصرص همیسیرن مناقصه در  1.شد
  هننهد یمدلیل اینکه هیأت مدیرة شرهت دول ی اعضای این همیسیرن را ان خاب وجرد دارد. به

زمینهه فسهاد را ایجهاد     تراندیمخرد  هه شردیموابس گی ساخ اری هاملی با هیأت مدیره ایجاد 
در این مررد ب  ر است اعضای این همیسیرن ترسط ن اد مرهشی ماننهد وزارتخانهه مربهرط    هند. 

گهشار در جلسهه   دسه گاه مناقصهه   2حساب یا باالترین مقام مالیوجرد ذیشرند.  دییتأان خاب یا 
ای براسا  قرانین و مقررات بردجه گران مرجا اعمال نظارت مالیارزیابی پیشن ادهای مناقصه

مهرر    47194/53حسهاب  پهذیرش نظریهه شهمارة     شهرد. در خصهرص نظهارت ذی   و مالی می
یمه ی هل هشرر دارخشانهی معاونت نظارت مالی و هاحسابیذادارة هل نظارت بر  13/03/98

در همیسیرن حساب باشد   راهه در این نظریه مقرر شده است مخالفت ذی شیبرانگ الا تراند
مناقصه در صررت نظر مثبت دو عضر دیگر منطقی و صحیح نیست . همچنین با ترجه به اینکه 

حسهاب در همیسهیرن   عضهریت ذی  رسهد یمنظر ی اهثریت اعضای همیسیرن مالک است  بهرأ
 ترانهد یمه حسهاب  اع بار ترسهط ذی  نیتأم دییتأبیش ر جنبه نظارت اطالعی دارد. با وجرد این 

ارتی این عضر را مس قل از سهایر اعضها ترسهیر هنهد. وجهرد مسهئرل فنهی دسه گاه         ماهیت نظ
م خصهه  فنههی  نظههارت هیفههی بههر مرضههرع هههار   عنههرانبهههگههشار یهها واحههد مربههرط مناقصههه

هند تا مبادا شخصی یا شره ی با تبانی یا پرداخت رشهره  بهدون   پیشن اددهندگان را اعمال می
ه اجرایی قهرار گیهرد. بهر ایهن نظهارت نیهش ایهراد فهرق         طرف قرارداد با دس گا  داش ن صالحیت

فنهی   مهأمرران توابس گی اداری مسئرل فنی به رةیس دس گاه  وارد است و ب  ر است ف رسهت  

___________________________________________________________________ 
در گامبیا رةیس همیسیرن مناقصه حسابدار یا نمایندة اوست و سایر اعضا شهامل یهک م خصه  بردجهه و یهک       .1

 & Wittigت شهرند یمه رق اً منصهرب  تکنیسین فنی آشنا به خدمات عمرمی هس ند هه ترسط مقامات اداری م

Geng, 2004: 28 . 

در خصهرص ثبهت اطالعهات قراردادهها در پایگهاه اطالعهات        1/4/95مهرر    580492به مرجا بخشنامه شمارة  .2
مرقع  هامل و صحیح اطالعات قراردادها در ایهن پایگهاه بهر ع هدة     قراردادی هشرر  مدیریت و نظارت بر ثبت به

 .استدس گاه اجرایی باالترین مقام مالی 
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ترسهط سهازمان    هها سازمانی اجرایی با ترجه به رسالت  اهداف و تخصصی بردن این هادس گاه
عهه پهیا از تشهکیل جلسهه همیسهیرن      قر طهرر بهه فنی  مأمرربرنامه و بردجه ت یه شرد و این 

 مهأمرر مناقصه تبرای مثال یک هف ه یا هم ر  ترسط سازمان برنامه و بردجه بهه آن همیسهیرن   
ی هها تشهکل ی حضهرر نماینهدة   نه یبایپه ی نظارتی این همیسیرن  عدم هاایآساز دیگر  شرد.

دالنهه ههردن   . بر این اسا  برای رعایت حقرق طرف مناقصه و عااستصنفی در جلسه مناقصه 
و شفاف ب  ر است حضهرر نماینهدة صهنف یها      طرفانهیبرسیدگی همیسیرن و نیش اتخاذ تصمیر 

ی نظهارت فهردی   هها ایآساز دیگر  1بینی شرد.صنرف مربرط به مرضرع مناقصه در قانرن پیا
هلی  وابس گی اعضا به احشاب سیاسی است. احشاب سیاسی با وارد هردن  طرربهاین همیسیرن ت

برنده  هادهیمشای وابس ه به حشب خرد را در مناقصات یا هاشرهت هارنیسیهمخرد در این عضر 
 هها رنیسه یهمبنابراین باید یکی از شرایط عضریت در این  . petkov, 2019: 68ت هنندیماعالم 

 2عدم وابس گی به احشاب سیاسی باشد.
 

 نظارت جمعی .2. 1
 24یک شخصیت مس قل از اعضای خرد مهرارد مهادة    نعنرابهبراسا  این نرع نظارت  همیسیرن 

ی پهیا از انعقهاد قهرارداد    سهاز شفافنجا هه آبا وجرد این باید گفت از  3.هندیمق.ب.م را بررسی 
 :Monika et al., 2019ی پس از انعقاد قرارداد اداری دارد تسازشفافی نسبت به تریقراداری اثر 

در جلسه همیسیرن مناقصه آزاد باشد و مفاد جلسهه از   گران مناقصه تن انهت   باید شرهت عمرم 2
من شر شرد. ح ی الزم اسهت همیسهیرن صهالحیت بیهان دالیهل رد و       هاروزنامهو  هارسانهطریق 
شدت نظهارت همیسهیرن   فقدان این امر به 4را بدون درخراست آن ا داش ه باشد. گرانمناقصهقبرل 

و نظهارت ن ادههای    شهرد یمه ل وجرد این امر مرجا شهفافیت  دهد. در مقابقرار می ریتأثرا تحت 
ی هها مقهام نظهارت  ی نظارتی ساخ اری نبرد پهیا هاایآس. از دیگر دهدیمنظارتی عام را تس یل 

 طهرر بهه دول ی است. در  ین پیا از برگشاری جلسه همیسیرن مناقصات عمرمی  مقامات دول ی 
. ایهن  دهنهد یمه همی هه ارزیهابی ارجهاع     عنهران هبتصادفی برخی پیشن ادها را به م خصصان خرد 

شده در سهند تهدارهات عمهرمی نامشدههای برنهده را بهه       م خصصان من خا طبق شرایط مشخ 

___________________________________________________________________ 
یکی از اعضا در هیأت رسیدگی به شکایات در مناقصات نمایندة تشکل صنفی مربرط با ترجهه بهه نهرع مناقصهه      .1

هها در فیلیپهین ر.ک:   است. همچنین در مررد عضریت نمایندة جامعه مدنی در همیسهیرن مشایهده و واگهذاری   
(Pimentel, 2004: 43). 

 ,Preda  مسه قل و بهدون وابسه گی تسیاسهی  باشهد ت     طرفیببررسی مناقصه باید  رنیسیهم. در آلمان اعضای 2

2019: 69.  

 رأی به تمدید مناقصه باشد یا لغر آن. تراندیمن یجه  .3

 منرط به درخراست است. گرمناقصهقانرن مدل آنسی رال  بیان دالیل رد  12مادة  1. در بند 4
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وجهرد   ترانهد یمه نظارت نیهش  -   الب ه پساWang et al., 2020: 2ت هنندیممقامات دول ی پیشن اد 
برنده بخراهند هه  گرمناقصها آن ا از داش ه باشد؛ به این صررت هه مقامات دول ی یا همی ه من خ

 34مهادة   6ی اسناد مناقصه اثبات هنهد تبنهد   هامالکصالحیت خرد را مجدداً مطابق با معیارها و 
ی هها دسه گاه ی مناقصهه در  هها رنیسه یهمقانرن مدل آنسی رال . همچنین با ترجه به م عدد بهرد  

نظهارت م مرههش را    1ملی قراردادهای اداری با داش ن یک مرهش رسدیمنظر اجرایی و تکثر آن ا  به
اعمال و هار مراجع نظهارتی عهام    مؤثری اجرایی به شکل هادس گاهبر تمام قراردادهای اداری همه 

 . شایان ذهر است ههه   (Aboelazm, 2019: 266ریهنیمرا برای نظارت بر یک مرهش واحد تس یل 
صررت مغایرت بها قهانرن یها عهدم رعایهت      شرد و در تصمیر همیسیرن مناقصه اداری محسرب می

رو اگر عدم رعایهت   . ازاین159: 1391تشریفات قانرنی قابل شکایت در مراجع اداری است تامامی  
تشریفات قانرنی در فرایند رسیدگی همیسیرن  زمینه فسهاد و تبهانی را فهراهر هنهد  شهکایت بهه       

 اشد.صرص بنرعی نظارت در این خ تراندیمدیران عدالت اداری 
 

 کمیتۀ فنی بازرگانی. 2
شرد هه صرفاً با پرداخت رشهره و  وجرد این همی ه مرجا جلرگیری از ورود طرف قراردادی می

بدون داش ن صالحیت فنی و بازرگانی یا تبهانی بها مقامهات دول هی  بخراههد قهرارداد اداری بها        
 ی اجرایی منعقد هند.هادس گاه

ی ریه گشهکل حهدی مهانع از ایجهاد فسهاد در مرحلهه      تها   تراندیماگر ه وجرد  نین مرجعی 
بهاره وجهرد دارد. از جملهه     نیه احقرقی در  یهاایآس رسدیمنظر قراردادهای اداری شرد  ولی به

اینکه در قانرن مذهرر به تصمیر همی ه فنی بازرگانی در خصرص رد یا قبرل پیشهن ادها براسها    
و  ارهها یمعمعلرم نیست این  ههیدرحالاشاره شده  شده در اسناد مناقصه ی اعالمهاروشو  ارهایمع

عبارت دیگر تدوین اصهرل و  براسا  هدام دلیل و معیار و هدام ترجیه تدوین شده است. به هاروش
 ترانهد یمه   شن ادهاستیپمشخصات فنی خدمت یا هاال هه مرجع قضاوت همی ه برای رد یا قبرل 

بهین   مهؤثر یی بهرای همکهاری   هها شهیانگن آشکار  به این معنی باشد هه ح ی در صررت رشره نداد
 هها روشو  ارهها یمع . اگهر خهرد   Monika et al., 2019: 4و مقامات دول ی وجهرد دارد ت  گرمناقصه
عمد برای ورود شهرهت خاصهی بهه مناقصهه باشهد  ههارایی همی هه        شده در اسناد مناقصه بهاعالم

بنابراین ب  ر اسهت ایهن صهالحیت را بهه     .  Ferwerda, 2016: 251هر ند واقعی  ه اثری دارد؟ ت
ی مهذهرر در اسهناد   هها روشی هند  آیا  نهین معیارهها و   ریگریتصمهمی ه مذهرر اعطا هنیر هه 

___________________________________________________________________ 
ک مهرر    46849/ ت 165389ت تسه اد  بهه مرجها مصهربه شهمارة      ایجاد سامانه تهدارهات الک رونیکهی دوله    .1

تالشی در این خصرص تلقی شرد. همچنین برای اطالع از ضرورت بهرخط   تراندیمهیأت وزیران   21/8/1390
 . Vaidya, 2006: 76ر.ک: ت هادولتهردن قراردادهای اداری 
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مناقصه م ناسا با ماهیت این نرع قرارداد اداری است و آیا نیاز به  نین معیارها و اسه انداردهایی  
ی فسهاد در  ریگشکلحیت مرجا جلرگیری از در آن قرارداد اداری ضروری است؟ این ترسعه صال

ی ساخ اری در این مررد فقدان ن هادی اسهت ههه در    ها الاهمچنین یکی از . شردیماین مررد 
قضاوت هنهد   راههه اگهر سهازمان      گرانمناقصهمعیارهای فنی ارزیابی  1مررد عینی یا ذهنی بردن

بازرگانی را  -هارهرد همی ه فنی تن انهیرد  معیارهای غیرعینی برای ارزیابی در نظر بگ گذارمناقصه
هه اسناد مناقصه بهه  . بنابراین ب  ر است زمانیهندیم  بلکه زمینه فساد را ایجاد هشدیمبه  الا 
و معیارههای   هامالکبه غیرعینی بردن  گرانمناقصه  در صررت اع را  شردیمداده  گرانمناقصه

همیسیرنی به این شکایت رسیدگی و عینی بهردن معیارهها    مذهرر در اسناد مناقصه  یک همی ه یا
رابطهه اسه خدامی یها     گرنهه چیهه اعضای همی ه فنی نباید  رسدیمنظر را بررسی هند. همچنین به

دهندة هاال و خدمت داش ه باشهند. بهرای مثهال ح هی سه امدار      اراةه هاشرهتو  مؤسساتمالی با 
در قبرل پیشن اد  نهین شهره ی در همی هه فنهی      دترانیمشرهت؛  راهه همین مسئله  بهعادی 
 ی شرد.نیبایپ  امر م می هه الزم است در قرانین باشد مؤثر
 

 هیأت ترک تشریفات مناقصه و مزایده. 2
سهری مناقصهات محهدود یها تهرک      پرواضح است هر ه از مناقصات عمرمی فاصله بگیهریر و بهه  

. بنهابراین وجهرد   شهرد یمیجه فساد بیش ر و در ن  ترهمرنگتشریفات آن نشدیک شریر  نظارت 
این ن اد خاص نظارتی اگر ه یک مشیت در این زمینه است  ولی خهالی از ایهراد نیهش نیسهت. از     

  ممکن است استهه مبنای بررسی این هیأت  گشارمناقصهجمله اینکه گشارش ترجی ی دس گاه 
راحهل یهک قهرارداد عمهرمی     ی پیشرف ه این فر  شامل سهازماندهی م هاروشغیرواقعی باشد. 

 . همچنهین  Monika et al., 2019: 4یک حالت اضطراری با م لت بسیار هرتاه اسهت ت  عنرانبه
باید به امضای باالترین مقام اداری یها نماینهدة او در    اصرالًمعلرم نیست هه گشارش ترجی ی هه 

مکن است ترسهط عضهر   یک سازمان برسد تا قابلیت طرح در هیأت مذهرر را پیدا هند   طرر م
  مهررد ان قهاد قهرار    شهرد یمخبره و م ع د سازمان هه ترسط باالترین مقام آن سازمان ان خاب 

لهشوم داشه ن اسه قالل سهاخ اری بهرای ایهن هیهأت ضهروری اسهت.           نیبنابرا گیرد و رد شرد؟
  تنهاقض  اسهت ی اس انی هه باالترین مقام آن سازمان عضهر ایهن هیهأت    هاسازمانهمچنین در 

مقهام اداری اع قهاد بهه تهرک مناقصهه       نیتریعال عنرانبهاست   راهه همان فردی هه  تریجد
دارد  در هیأت ترک مناقصه عضریت دارد و باید در خصهرص ضهرورت یها عهدم ضهرورت تهرک       

سهایر  »و « رعایهت صهرفه و صهالح   »مناقصه قضاوت هند. از جمله ایرادات دیگر اب ام در عبارت 
ت مذهرر با ترجه به این عبارات باید پیشن اد ترک مناقصه را قبرل یها رد  است هه هیأ« مقررات

___________________________________________________________________ 
1. Working Group on Transparency in Government Procurement ( WT/WGTGP/3/par 77) 
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. هنهد یمه ی نظارتی عهام را محهدود   هاسازمانهند هه بدی ی است این عبارات هلی باب نظارت 
همچنین ب  ر برد یکی از اعضا این هیأت از قسمت حراست سازمان مربرطهه باشهد ههه از ایهن     

همچنین این هیأت باید در پایان جلسه  تصمیمات خرد را  رد.طریق یک نظارت درونی ایجاد ش
 ی نظارتی عام ارسال هند.هاسازمانشفاف  مس ند  مدلل تدوین هند و یک نسخه آن را به 

 

 هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات. 2
ایت را قرارداد مربرط به مناقصه مررد اع را   منعقد شده باشد و هیهأت مهذهرر شهک    ههیدرصررت

با ترجه به مطلا فرق ایهن   1.دهدیمی به تعلیق  فسخ یا جراز ادامه قرارداد رأوارد تشخی  دهد  
هیأت  یک مرجهع اخ صاصهی نظهارتی در مرحلهه قهراردادی اسهت. الب هه هماننهد سهایر مراجهع           

 8مهادة   1روسهت. از جملهه اینکهه در تبصهرة     یی روبهها الااخ صاصی نظارتی این مرجع نیش با 
  شهکایت از  88قانرن اساسنامه هیأت رسهیدگی بهه شهکایات مصهرب      6مادة « الف»ق.ب.م و بند 

در مادة  ههیدرحالی ارزیابی پیشن ادها از صالحیت این هیأت خارج شده است  هاروشو  ارهایمع
قانرن اساسنامه هیأت مذهرر به شکل تلریحی  آن را در صالحیت هیأت قرار داده است  به ایهن   5
بازرگانی در ارزیهابی   -ل هه تشخی  عدم رعایت مقررات و ضرابط مربرط  از طرف همی ه فنیدلی

یا ارزیابی فنی پیشن ادها  خرد نیهاز بهه داشه ن تخصه  فنهی و تکنیکهی آن        گرانمناقصههیفی 
عبارتی خرد اعضا باید در این زمینه م بحر باشند تا عدم رعایت ضرابط فنهی ترسهط   . بهاستحرزه 

را تشخی  دهند  یعنی اگر ه اعضهای هیهأت رسهیدگی م خصه  معیارههای ارزشهیابی       دیگری 
ب  هر   مهؤثر هس ند  ولی قانرن صالحیت رسیدگی اعطا نکرده است. از طرف دیگهر  بهرای نظهارت    

ی ارزیابی را داش ه باشد  هاروشاست این هیأت صالحیت رسیدگی به اع را  در مررد معیارها و 
از این مرحله نیش آغاز شهرد و رسهیدگی بهه     تراندیمر قراردادهای اداری ی فساد دریگشکل راهه 

یمه هر حال اگر این اس دالل را بپذیریر  ایهن تنهاقض    به. شردیماین مرضرع سبا افشای فساد 
 ه بهاً هارهرد نظارتی هیأت را ضعیف هند. همچنین پیمانکار بازنده اب دا باید اع را  خهرد را   تراند

تسلیر هند و در مرحله بعد نربت به رسهیدگی هیهأت مهذهرر     گشارمناقصهام دس گاه به باالترین مق
یک مشیت دارد و آن رسیدگی اداری به اخ الف اسهت ههه مهانع طهرالنی      شرطایپ. این رسدیم

  ولی ایهن ایهراد وجهرد    استو نیش رعایت اصل م لت معقرل برای رسیدگی  شردیمشدن دادرسی 
  رسیدگی آن بهه  هندیمدر هیأت مناقصه شرهت  گشارمناقصهقام دس گاه دارد هه  رن باالترین م

ی را مخدوش هند. از طهرف دیگهر ب  هر بهرد رسهیدگی در ایهن       طرفیباصل  تراندیماین اخ الف 
قهانرن   8همچنهین وفهق تبصهرة مهادة      2ای باشد تا اعمال نظارت مضاعف ر  دههد. هیأت دودرجه

___________________________________________________________________ 
 ابطال قراردادهای اداری در صالحیت دادگاه حقرقی عمرمی است. .1
و در صررت اع را  در شهررای   شردیم. در آلمان شکایت از ن یجه مناقصه اب دا در اتاق بازرسی فدرال رسیدگی 1
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اهی از اراةه مس ندات به هیأت رسیدگی به مف رم انصهراف  اساسنامه هیأت رسیدگی  خردداری ش
ممکن است این خردداری ناشهی از عهدم دس رسهی مرقهت یها حالهت        ههیدرحالاز شکایت است  

ی ههار پن هان باشد هه بهرای شهاهی ایجهاد شهده اسهت یها ناشهی از مک هرم ههردن و           ماژورفرر 
هر حقهرق شهاهی    تراندیمراح ی این مقرره بهباشد هه  گرمناقصهدر اسناد مررد نیاز  گشارمناقصه

هردن تبانی را فراهر سازد. نق  این روند  پن انرا برای شکایت مخدوش هند و هر زمینه فساد و 
پیدا هردن اسناد و مدارک مبنی بر تبهانی و فسهاد  یهشی عیهان      ع اًیطبهه  شردیمآنجا آشکارتر 

ههه قهرار باشهد شهاهی آن ها را از دل دسه گاه         جهایی  شهرد یمه  برترزمانی آن آورجمعنیست و 
از اراةهه   ربهط یذیها مسهئرل    گهشار مناقصهه اس خراج هند. همچنین خردداری دس گاه  گشارمناقصه

صهالح اسهت. واژة مراجهع    مس ندات و مدارک به هیهأت رسهیدگی  قابهل پیگیهری در مراجهع ذی     
مرجهع صهالح را پیهدا هنهد و      صالح مب ر و نامعلرم است هه گریا این وظیفه شاهی اسهت ههه  ذی

دسه اویشی شهرد    ترانهد یمه وظیفه هیأت رسیدگی تمام شده است  بدون ن یجه خاص. این نقیصه 
یا مسئرل مربرط هه با اراةه ندادن مدارک  فرص ی برای امحهای مهدارک    گذارمناقصهبرای دس گاه 

ج ت فرار از رصد مراجهع   ی سناریرییسازادهیپی درگیر فساد و هاطرفتبانی و هماهنگی با سایر 
همچنین ب  ر برد آیین دادرسی خاص این هیأت وجرد داشت هه مثالً اب امهاتی  نظارتی  پیدا هند. 

  به این صررت هه شردیم. مرضرعی هه مرجا شفافیت بیش ر شدیممانند ورود ثالث نیش برطرف 
دیگهر خهرد را    نهدة هنشهرهت در مناقصه به هیأت مهذهرر  یهک    هنندهشرهتاگر در شکایت یک 

یا اینکه بها درخراسهت شهاهی  هیهأت مهذهرر       1ذینفع ببیند  قاعدتاً باید ب راند وارد رسیدگی شرد
ب راند دس رر مرقت برای فرایند برگشاری مناقصه صادر هند. بنابراین وجهرد آیهین دادرسهی اداری    

گرف هه در  فساد شهکل  تراندیم مؤثر طرربهخاص برای رسیدگی به شکایات مطروحه در این هیأت 
 را هشف هند. هادهیمشابس ر فرایند مناقصات و 

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت
هها بهه بخها خصرصهی از     خدمات عمرمی از محل واگهذاری  نیتأممنظرر قراردادهای اداری به

طرف دولت و همچنین حجر انبره سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آن ا دارای جایگاهی م هر در  
ی هر هشرر است. از طرف دیگر پیچیدگی و اب ام در نظام حقرقی قراردادهای اداری  نظام حقرق

اع بههار  ضههرورت تخصههی  عادالنههه ایههن منههابع  وسرسههه و  نیتههأممحههدودیت منههابع مههالی و 
از قدرت و صالحیت مقامات دول ی در انعقاد قراردادهای اداری  دس رسی آسان بهه   سرءاس فاده

ههای زیهاد ن ف هه در خصهرص ایهن نهرع       راردادههای اداری و سهرمایه  ای قمنابع مالی و بردجهه 

                                                                                                                                        
  .Preda, 2019: 69ت ردیگیمی مجدداً رسیدگی صررت دنظرخراهیتجدملی 

2. Article 55 the UNCITRAL model law on the procurement of goods, construction and services (1994) 
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تبهدیل ههرده   « گلرگاه فساد اداری»قراردادها  از جمله دالیلی است هه قراردادهای اداری را به 
ی و ورب هره   افهشایا  المهال تیه بمنظهرر پاسهداری از حقهرق مهردم و     است. بر همین اسا  به

ههای مهدیران و هارمنهدان    اسه فاده ساد مالی اداری و سرءهارامدی ادارات دول ی  جلرگیری از ف
 سازد.دول ی نظارت  ضرورت خرد را پیا از پیا آشکار می

تراند از طریق مراجع اخ صاصی نظارتی اعمال شرد. این نرع نظارت بر قراردادهای اداری می
الحیت نظهارتی آن ها   پردازند و اساساً تن ا صمراجع اخ صاصاً به نظارت بر قراردادهای اداری می

بازرگهانی    -مربرط به تشریفات و قراردادهای اداری است  مانند همیسیرن مناقصه  همی ه فنهی 
 هیأت ترک مناقصه و هیأت رسیدگی به شکایات مربرط به مناقصات.  

شده در بارة نظارت بهر قراردادههای اداری در حقهرق ایهران نقایصهی در      با ترجه به مطالا اراةه
ر و صالحیت مراجع اخ صاصی نظارتی وجرد دارد  از جمله وابس گی اداری اعضای خصرص ساخ ا

  نبرد مرجهع واحهد بهرای    گرمناقصهقرار گرف ن نظرهای آن ا در ان خاب  ریتأثو تحت  هارنیسیهم
ی هها رنیسه یهمی اجرایهی و تعهدد و تکثهر    هها دس گاهمدیریت و نظارت بر هل قراردادهای اداری 

ی نظهارت در ایهن خصهرص  نبهردن دادگهاه اداری بها صهالحیت رسهیدگی بهه          مناقصه و پراهندگ
اخ الفات قراردادهای اداری  عدم صالحیت مراجهع اخ صاصهی نظهارتی در خصهرص اینکهه اصهالً       
وجرد یک قرارداد اداری برای پیشبرد اههداف یهک اداره ضهروری اسهت یها خیهر. همچنهین عهدم         

و  هها مهالک ناقصات در خصرص اینکه آیها اساسهاً   صالحیت هیأت رسیدگی به شکایات مربرط به م
برای ان خاب یهک   صرفاًم ناسا با ماهیت یک قرارداد اداری است یا  گرمناقصهضرابط ان خاب یک 

و ضرابط ارتبهاط مسه قیر بها هیفیهت ذاتهی آن       هامالکخاص تدوین شده است و این  گرمناقصه
را «  تکثرگرایی ن ادهای نظهارتی »رق اداری ایران حق رسدیمنظر قرارداد اداری ندارد. در مقابل به

ی هه اگر ایهرادات یادشهده را نادیهده    انک هپذیرف ه است  « یی ن ادهای نظارتیگراوحدت»در برابر 
برد هه اگر فساد اداری از یهک   نیبخرشنظارتی است و -ی امنی یهاهیالبگیریر  تن ا اثر آن ایجاد 

ی اسهت ههه در   انک هه و ایهن   انهدازد یمه ی بعهدی آن را بهه دام   الیه نظارتی رد شهد  الیهه نظهارت   
رسهد ح هی اگهر    نظهر مهی  وجرد ندارد. با عنایت به مطالا فرق به« گرایی ن ادهای نظارتیوحدت»
را در حقرق قراردادهای اداری ایران بپذیریر  لهیکن تصهریا   « نظریه تکثرگرایی ن ادهای نظارتی»

 .شردیمبسیار ضروری احسا  « راردادهای ادارینظارت بر ق»قانرن واحدی در خصرص 

 

 پیشنهاد موضوع
 در حقرق اداری ایران و« ی نظارتین ادهاگرایی و تکثرگرایی وحدت». بسط و ترسعه  1

 «.قانرن نظارت بر قراردادهای اداری» . اراةه الگری مطلرب برای 2
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