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ودولتیقراردادهايدرتشریفاتنقضازناشیاداريوجزاییومدنیمسئولیت:  موضوع مقاله
منعقدهقراردادهايسنجیاعتباروهاشهرداري

1جلیل پورسلیم بناب: نویسنده 

: چکیده

همین بر . است»آمره«ضوابط و مقررات حقوق عمومی، بجهت مصلحت جامعه و ضرورت رعایت نظم عمومی، 
“طبعا. اساس متولیان و ماموران عمومی مجاز به تغییر و توافق بر خالف آن نبوده و ملزم به رعایت آنها میباشند

رعایت ضوابط و مقررات مذکورکه براي تشریفات یا مقدمات قراردادهاي دولتی با اشخاص حقوق خصوصی وضع 
ایی از جمله الزاماتی است که ها ي اجرارداد توسط دستگاهقرانعقادباشد و شده اند نیز ضرورتی غیر قابل انکار می

مقننضوابط و معیارهایی توسط ي حفظ این منافع،درراستا. بکار گیرندمدیران جهت حفظ منافع دولت بایستی
و جزاییومدنیمسئولیتبهپرداختن، تحقیقاصلیهدف. ، تدوین شده استمذکورجهت تنظیم قراردادهاي 

آنبامرتبطيموضوعهقوانینواصولبررسیودولتیواداريقراردادهايانعقاددرتشریفاتنقضازناشیاداري
اشخاصچهوقراردادطرفینچه(اشخاصبینروابطدرمطروحهقراردادهايسرنوشتواعتبارارزیابی،متعاقباو

بنابراین براي دستیابی به .باشدمی... وبطالن، نفوذعدم، فسخ: ازاعم، ) باشندموضوعدرذینفعیحتملکهثالثی
آنان پاسخ این پرسش ابتدا به تعاریف جایگاه حقوق عمومی و خصوصی و قواعد حاکم بر قراردادهاي هر یک از

.از داده هاي جامعه حقوقی و قضایی پاسخ مناسب را مورد جستجو قرار میدهیمپرداخته و سپس با استفاده 

- مناقصه-نقض تشریفات-و اداريوجزاییمسئولیت مدنی–دولتیهاي قرارداد: واژگان کلیدي
ی و خصوصیحقوق عموم–يپیمانکار- مزایده

: مقدمه

در پی تشکیل پرونده هاي متعدد در محاکم قضایی به خواسته ي بطالن یا ابطال قرارداد از طرف اشخاص 
مطالبه وجه و خسارت ناشی از قرارداد از سوي اشخاص حقوق خصوصی و “حقوق عمومی دستگاه اجرایی و، متقابال

انگیزه اي را رقم زد تا با تحقیق و نگارش مقاله ي 98و97قبول وکالت در تعدادي از این پرونده ها در دو سال

مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستري-1
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نظر غالب و داده وحاضر با موضوع فوق، اختالف نظر در آراي قضایی و دکترین حقوقی کم و بیش مورد مداقه قرار
.قرار گیردبررسی مورد نحوه ي بهره گیري در دفاعیات کاربردي و 

هر چند در بیشتر تحقیقات و مقاالت ارائه شده تکرار در، تعاریف و اژگان مشهود است ولی از آنجا که یادآوري 
آنها پرداخته و سپس معانی و تعاریف و وجوه تمایز آنها موجب تسهیل در مطالعه میگردد در بخش اول باختصار به

با مروري بر تشریفات و الزامات قراردادهاي عمومی و آثار نقض هر یک از آنها مبنی بر عدم نفوذ یا بطالن قرارداد، 
.بحث موردنظر دنبال میگردد

: تعاریف، مفاهیم و انواع قراردادهاي عمومی

یک شخص حقوق خصوصی ،طرف دیگر آنو ، دولتقراردادهایی را گویند که  یک طرف آن«قرارداد عمومی
مثل (هر قراردادي که یک طرف آن، دستگاههاي اداري، اعم از دولتی«و .»اعم از داخلی یا خارجی است

.نامیده میشودقرارداد دولتی؛ »باشد) شهرداریها(یا) ها و موسسات و شرکتهاي دولتیوزارتخانه

باره شرایط قرارداد به کلی از یکطرف گرفته میشود و طرف دیگر از درگونه قراردادها، اجازه گفتگو دراین“اساسا
آن منصرف شود یا تمام شرایط بنابراین طرف قرارداد دولتی یا باید از. پیش تمام شرایط و آثار آن را معین میکند

آنها، پیمانهاي مربوط از جمله . می نامند»الحاقی« را بپذیرد و به همین دلیل این گروه از قراردادها راطرف مقابل 
میباشند) پیمانکاري( تحت عنوان به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنین غالب خدمات عمومی

، تابع اصول حاکم بر قراردادهاي حقوق مدنی است که اصل نیزاین که قراردادهاي حقوق خصوصی دولت“مضافا. 
. ستازجمله آنها .. االجرا بودن قراردادها وادها، اصل الزمآزادي قراردادها، اصل نسبی بودن قرارد

:وجوه تمایز در قراردادهاي عمومی و خصوصی

رود و در بدو امر در هر قراردادي غالبا آزادي اراده بعنوان اولین و مهمترین رکن الزم براي صحت آن بشمار می
درحالی که دولت در . عمومی نیز از اصول مسلم استشودکه این رکن رکین در قراردادهاي چنین استنباط می

. انجام هیچ عملی از آزادي اراده بر خوردار نبوده و همواره عمل او مقید به اراده قانون است

در حقوق خصوصی، اصل، آزادي قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آن که اهلیت داشته باشد، حق دارد با 
هاي خصوصی، آزادي اراده طرفین جز در رایطی که بخواهد معامله کند، در قراردادهرکس که مایل باشد و با هر ش

هاي خصوصی تا جاییکه مخالف قانون مدنی قرارداد10، زیرا طبق مادهپذیرفته شدهموارد استثنایی، یک اصل 
مالک آنچه تحت اداره هاي دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند، نهقانون نباشد معتبر است؛ اما مدیران دستگاه

به این ترتیب . و اعطا کرده و به رسمیت شناخته استاآنها ست و نماینده فقط همان اختیاري را دارد که قانون به
و در ها و رعایت تشریفات متعددي مواجه است ها، ممنوعیتانعقاد معامالت دولتی از جهات مختلف با محدودیت
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دولت به طور قانونی نه .افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیستحقوق عمومی، دولت از این آزادي که
.تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کندتواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و  نه میمی

اردادهاي اداري و هاي اداري کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قرقراردادهایی که در دستگاه
هاي کوچک قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروش: مثلمدنیمیباشد، حوزه يغیر اداري در سه حوزه

قراردادهاي :مثلاداري، کنندکه از قواعد و احکام حقوق مدنی پیروي می) معامالت جزء و متوسط( و کم اهمیت
.معاهدات و موافقتنامه هاي تجاري است:مثلالمللیبینقراردادهاي،پیمانکاري و معامالت عمده و

اداري اگر چه یکطرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهاي در قراردادهاي دولتی غیر
اداري همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم جه داشت که قراردادهاي دولتی غیرباید تو. شودخصوصی اجرا می

طرفداران نظریه استقالل قراردادهاي اداري . گیرندو حقوقی حاکمیت اراده و آزادي قــــراردادي نشأت میفلسفی 
نه عد حقوق عمومی مالك عمل باشد و  براین عقیده اند که اساسا در روابط قراردادي دولت، بایستی اصول و قوا

، از اصولی متفاوت با قراردادهاي دولتی غیر دولتی اداريبر این اساس قراردادهاي.اصول و قواعد حقوق خصوصی
بعبارتی تمام قراردادهاي دولتی از نظر تشریفات انعقاد، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق . کننداداري تبعیت می

ولی از نظر قواعد ماهوي حاکم بر قراردادهاي دولتی، آنجا که دولت همانند اشخاص عادي عمل میکند، . عمومی اند
قواعد حقوق خصوصی رجوع کرد و در مواردي که پاي منافع و خدمات عمومی در میان است باید به قواعد باید به 

. خاص حقوق عمومی توسل جست

:اصول حاکم بر قراردادهاي عمومی

دولت یا شهرداري در فسخ قرارداداصل رجحان و حق تقدم
فسخ47مادهطبقراپیمانمعین،مواردازهریکتحققصورتدرتواندمیکارفرما،پیمانعمومیشرایط) 46ماده(برابر
.کند

رارداد، به وسیله دولت یاشهرداريجانبه قاصل حق تعلیق یک
ماهسهبه مدتحداکثروباریکبرايراکاراجراي, پیمانمدتدرتواندمیکارفرماپیمانعمومیشرایط) 49ماده( برابر

.بپردازدراتعلیقهزینهوکندمعلق
وي نفوذ قرارداد به غیر متعاقدیناصل حق گسترش قلمر
اصل حق واگذاري کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه

تمامونمودهواگذاردیگريبهیابگیردعهدهبرخودراقراردادیکموضوعپروژهاجرايادامهتواندمیدولتاساساینبر
.نمایدمنظورپیمانکارحساببهراشدهانجامهايهزینه

اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی
قراردادازطرفیبعنوانکشوريخدماتمدیریتقانون5مادهموضوعاجراییهايدستگاهحضورعمومیقراردادهايدر

.استالزامی
اصل پیروي قراردادهاي عمومی از احکام خاص
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امتیازيیاترجیهیموقعیتدر، قراردادطرفبهنسبترااداريسازمانهايغالباًکههستندحقوقیقواعدازاحکاماین
.بشتابندقراردادطرفحمایتبهکهسازندمیمکلفراعمومیاداراتبعضاًومیدهدقرار
 در اجراي قراردادهاي خدمات عمومیاصل همکاري مشترك متعاقدین
ومی و قراردادهاي اداريسویی قدرت عماصل هم

مناسبیهمپوشانیازوشدهتنظیمعمومیقدرترویکردواهدافباهمسووهمراهعمومیقراردادهاي،کهمعنادین ب
.استبرخوردار 

درمقابل اصل آزادي قراردادها(اصل محدود بودن تعهدات (
دولت“غالباونبودهداروربرخقراردادهادرمعمولتوازنازطرفینتعهدات،کلیاصولخالفبرعمومیقراردادهايدر

.داردمقابلطرفبهنسبتکمتريعهداتت
اداريحیت قانونی باالترین مقام اصل صال

سازمانیکبهقانونبراساسکهاستاختیارواقتدارمعنايبهصالحیتو. استشرطنیزصالحیت، اهلیتداشتنبرعالوه
.گرددمیاعطاحقیقیشخصیا
ناپذیري امور عمومیرار و تعطیل اصل استم

بایدونبودهبردارتعطیللذااستشهرونديمستمرحقوقجملهازودولتبرايتکلیفیکبعنوانعمومیخدمتکهآنجااز
.باشدداشتهجریانمستمربطور
فاده از مزایاي اداره امور عمومیناپذیري یا برابري افراد در استاصل تبعیض

.هستندبرخوردارمساويحقوقاز،شرایطواجدافرادهمهعمومیقراردادهايدرمشارکتوحضوررايب
ي ادارياصل قانونی بودن قراردادها

. .ردندگمیاجراومنعقدمقرراتوقوانینحدوددر“لزوماعمومیقراردادهايماهويوشکلیقواعدکلیهمبنااینبر
متعاملینشخصیتقصیراصل

.بودخواهدجبرانمسئولشودمقابلطرفمتوجهخسارتیقراردادطرفشخصیتقصیربموجبچنانکه
 اصل هدف قرارداد

مرتبطعمومیمنافعباباید“الزامواستمقابلطرفبهعمومیخدمتیکاجرايسپردنعمومیقراردادادعقانازهدف
.باشد

:تشریفات و الزامات قراردادهاي عمومی

همانند قراردادهاي خصوصی یک ضرورت بوده و عالوه وجود شرایط صحت معامالت در قراردادهاي عمومی –1
.  بر آن رعایت سایر تشریفات عمومی نیز از شرایط صحت در این قراردادها ست

هاي اداري صالحیت انعقاد هر قراردادي را ندارند؛ بلکه در چارچوب اهداف، مأموریتها و وظایف دستگاه-2
مبادرت کنند و باید شخصیت حقوقی الزم براي عقد قرارداد را داشته باشدتوانند به انعقاد قرارداد سازمانی خود می

ـمقام اداري براي انعقاد هر قرارداد باید از نظر قانون صالحیت و اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ 3
.قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد براي دستگاه دولتی را داشته باشد
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اگر چه در حقوق . لتی از شرایط اجتناب ناپذیر و از لوازم نظام اداري و بروکراسی استـکتبی بودن قرارداد دو4
. خصوصی، هر قراردادي ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ منعقد گردد

نامه اجرایی آن براي قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین6اخذ تضمین مناسب به تجویز ماده–5
پرداختها، تضمین مناسب از المال و بمنظور اطمینان از اجراي تعهدات و تأمین پیشفع دولت و بیتحفظ منا

.طرفهاي قراردادهاي دولتی تکلیف قانونی است

علی رغم اصل آزادي اراده طرفین در تعیین و ذکر شرایط در قرارداد، تعیین و ذکر بعضی از شرایط بصورت –6
ایی و تحمیل آن به طرف مقابل براي صیانت بیشتر از حقوق عامه بوده و درج آنها یک یکطرفه از سوي دستگاه اجر
.ضرورت اجتناب ناپذیر است

بامبارزهواداريسالمتارتقاءقانون3هادمحکمبرابراداريمفاسدازپیشگیريدستگاه اجرایی بهتکالیف- 7
2فساد

محدودیت و ممنوعیتهاي قانونی

پیش و نهادهاي عمومی غیر دولتی در انعقاد قراردادهاي دولتی یدولتبنفع طرفعلیرغم همه امتیازاتی که 
نیز براي آنها در نظر گرفته شده یو رعایت تشریفات خاصهاو ممنوعیتهامحدودیت،در مقابل،شده استبینی

صالح بهمراه مدنی و جزایی براي مقامات ذیري، مسئولیت ادا،آنها حسب موردهر یک ازاست که عدم رعایت
. خواهد داشت

-50- 32-31- 16-4(:مثل مواد قوانین موضوعهرا می توان در متون و ممنوعیتهااز جمله محدودیت 
قانون مجازات ) 606- 603-599-598- 592( ن تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ، قانو)109–88

ارتقاء قانون 5، ماده ... قانون تشدید مجازات مرتکبین کالهبرداري و) 3ماده2تبصره( ، عزیراتاسالمی بخش ت

:مکلفندآنهامسؤوالنومدیرانوقانوناین) 2(ماده) ج(و) ب(، )الف(بندهايمشمولدستگاههايـ3ماده«-2

زمانوکاريفرآیندهاينظیرشهرونديحقوقبامرتبطتصمیمات، هارویه، هابخشنامه، دستورالعملها، هانامهتصویبازاعممقرراتوقوانینکلیهـالف
، مجوزهااخذمختلفمراحلهمچنین، مربوطواحدهايودستگاههاوظایفشرح، مأموریتها، عملموردشاخصهايومعیار، استانداردها، کارهاانجامبندي

مربوطمحاسباتوساختمانیهايپروانهدراشغالسطحوتراکممیزانجداولوشهرهاتفصیلیهاينقشه، اعطائیتسهیالت، مفاصاحسابها، اصولیموافقتهاي
.برسانندعموماطالعبهالکترونیکدیدارگاههايدربایدراکاالصادراتووارداتبهمربوطمراحل، دولتحقوقوعوارض، مالیاتهابه

توسطغیرهوتشریفاتترك، مزایده، مناقصهروشبهکهمناقصاتبرگزاريقانونموضوعباالترومتوسطمعامالتبهمربوطقراردادهايمتن:)ب( بند
خاتمهوابطال، فسخ، اصالح، الحاقهرگونهوآنهاضمائمواسنادهمچنینوگرددمیمنعقدقانوناین) 2(ماده) ج(و) ب(، )الف(بندهايمشمولدستگاههاي

.گرددواردقراردادهااطالعاتپایگاهبهباید، پرداختهاکلیهنیزوآنتغییروموعدازپیشقرارداد

وشودمیمحسوبتخلفمذکورپایگاههايدرواقعخالفبراطالعاتورودیااطالعاتناقصورودیافوقبندهايدرمذکوراطالعاتوروددرتأخیر:2تبصره
».گرددمیمحکومقانوناین) 2(ماده) ج(و) ب(، )الف(بندهايموضوعدستگاههايدرخدمتازموقتانفصالسالسهتاماهششبهمتخلف
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شرایط ) 46بخش الف ماده12بند( ، 1348ماده واحده قانون تبانی در معامالت دولتی مصوب، سالمت اداري
.میدهیمقرار جستجو کرد که به تفصیل در بخش مجازاتها مورد بحث عمومی پیمان

،77،80،81: (توان به اصولهمچنین انجام معامالت عمومی مشروط به تصویب مراجع خاص میباشند که می
ها و قراردادهاي راجع به گرفتن و دادن وام به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه،قانون اساسی) 139و82،83

ل شرکت به خارجیان، استخدام کارشناسان خارجی، فروش یا کمکهاي بالعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکی
نفایس ملی و صلح دعاوي استناد کرد که تصویب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شوراي اسالمی یا هیأت وزیران 

. است

تعهد مازاد بر اعتبار مصوب . هاي دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب براي دولت ایجاد تعهد کننددستگاه
اینکه رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نه تنها باعث “مضافا. ئولیت و تخلف مرتکب خواهد بودموجب مس

محدودیت در انتخاب طرف قرارداد میشود؛ بلکه، موجب محدودیت آزادي اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد 
.معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد

دهاي عمومی اخذ نظر مشورتی و کارشناسی است بطوري که دولت در و از دیگر محدودیت و الزامات قراردا
به عنوان مثال . مواردي بدون جلب نظرکمیسیون مربوط یا اخذ نظر کارشناس رسمی، حق امضاي قرارداد را ندارد

اري گذقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعیین میزان اجاره بها و قیمت88بند د ماده4به موجب تبصره
تصویب اسقاطی . اموال منقول و غیرمنقول، با جلب نظر سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستري ممکن خواهد بود

یا مازاد بر نیاز بودن اموال منقول در کمیسیون مربوطه نیز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباري قبل از انجام 
.رودمعامله به شمار می

قراردادهاي عمومیآثار نقض تشریفات و الزامات در

بعنوانهاي خصوصی، آزادي اراده طرفین جز در موارد استثنایی،همانگونه که در پیش بیان گردید در قرارداد
آنها هاي دولتی بعنوان نماینده فقط همان اختیاري را دارد که قانون بهاما مدیران دستگاه. بشمار میرودیک اصل 

ترتیب انعقاد معامالت دولتی از جهات مختلف که در فوق ذکر شد با به این. استهعطا و به رسمیت شناختا
.ها و رعایت تشریفات متعددي که در قوانین مختلف آمده مواجه استها، ممنوعیتمحدودیت

. ،بطالن است) م.ق190ماده( در حقوق خصوصی ضمانت اجراي عدم رعایت هر یک از شرایط صحت قرارداد
اتموجبازاري عالوه بر این موارد، تدلیس، تبانی و عدم رعایت الزامات در چنین معامالتی نیزهاي اداما در قرارداد

.انحالل و بطالن قرارداد خواهد بود

توجه به شرح فوق میتوان گفت، مقررات مربوط به مناقصه و مزایده جزء قواعد آمره است و از نقطه نظر لذا با
است و اداره مکلف ) قانون مدنی آمده190عالوه بر آنچه که در ماده(ملهدستگاه دولتی در شمار شرایط صحت معا

است که آنها را رعایت کند و آثار عدم رعایت این تشریفات تا زمان انحالل عقد متوجه اداره است و نهاد طرف 
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ی اداره بعبارت. شودقرارداد مسئول نقض این تشریفات و الزامات و طرف خصوصی قرارداد ذي حق شناخته می
طرف به خسارت ناشی از انحالل آن را همچنینتا حین انحالل و،ناشی از معاملهربط باید تمام حقوق دولتی ذی

باید اشخاص متخلف و ناقض عدم رعایت این مقررات توسط مسئوولین امر به لحاظ ،بپردازد و ازطرف دیگرمقابل
به دستگاه دولتی قرار داده و کلیه خساراتی را که از این لحاظالزامات و تشریفات قرارداد را مورد تعقیب قانونی 

وارد شده مطالبه و دریافت کند زیرا درست است که مقررات مناقصه و مزایده از قواعد آمره است اما این امر متوجه 
ندارند توقع دستگاه دولتی است و نمیتوان انتظار رعایت آنها را از اشخاص غیر دولتی که مسئولیتی در رعایت آنها

قانون 92ماده آنکه این معنا در روح و متنچو. داشت و آثار تخلف مامورین دولتی را متوجه آنها نیز کرد
3. محاسبات عمومی کشور مشهود است

قانون 11باشد برابر مادهعدم رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده ناشی از نقص تشکیالت اداريافزون بر این اگر 
این مورد تبانی بین طرفهاي معامله و مامور درالبته اگر. مدنی، جبران خسارت متوجه اداره خواهد بودمسئولیت

. میشودهر دودستگاه دولتی انجام گرفته باشد آثار تخلف از این مقررات عالوه بر سایر مجازاتهاي قانونی متوجه 

ولی آنچه که از . بین علماي حقوق استمحل اختالف در، نفوذ یااینکه رعایت تشریفات شرط صحت است
قانون محاسبات عمومی کشور است نتاج میگردد ضمانت اجراي عدم 92مجموع مباحث و تفاسیر در محدوده ماده

چرا که در این ماده دستگاه اجرایی در . رعایت الزامات و تشریفات از جمله مقررات حاکم بر مناقصه، بطالن است
و تشریفات معامله مکلف به پرداخت اجرت المثل مورد معامله شده است هر چند این صورت عدم رعایت الزامات

بدیهی است با بطالن قرارداد منعقده، شروط مندرج .پرداخت زائد بر اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب باشد
.قابل استناد براي هیچیک از طرفین نخواهد بودنیز،در آن

در مورددوبهبیشترمطالعهبرايکهچنین میباشدغالبنظرهمخصوصیحقوقحقوقیاشخاصدر خصوص
.میگردداشارهرویه قضایی در ادامه

هاشرکتبرحاکمضوابطرعایتواختیاراتحدوددربایدنیزخصوصیحقوقکارگزاراندیگروعاملمدیران
مقابلدرشرکت، اختیاراتحدودازفوقافرادخروجصورتدر. نماینداقداماشخاصباقراردادعقدبهنسبت

بیثالثاشخاصبهنسبتراشرکتعواملاختیاراتحدودازخارجاقداماتنمیتواندوبودهمسئولثالثاشخاص
بیانرابطههمیندرسوالیبهپاسخدرقضایینشستیکدرحاضرقضاترابطههمیندر. کنداعالماعتبار

:میدارند

مالی به تصرف دولت در آید، در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا« -3
و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع . باشداجرایی ذي ربط مکلف به رد معامله مربوط میدستگاه 

ل بعد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات ساداشته باشد و همچنین در مورد 
».اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بوددستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و 
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محدود کردن اختیارات مدیران در …تجارتقانونازقسمتیاصالحقانونیالیحه) 118( مادهاخیرقسمتبهتوجهبا« 
اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، 

مضافا با . ار ، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل نسبت به اشخاص ثالث از اعتبار برخوردار استو به همین اعتب. باطل و کان لم یکن است
قانون مذکور ، کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است به این ) 135( توجه به ماده 

شرکت صاحب وجود داشته و طرح دعواي حقوقی به طرفیت) مدیرعاملشخص( ترتیب، امکان طرح دعواي کیفري علیه صادر کننده 
قانون صدور چک ، منعی نداشته و قابل ) 19(حساب و همچنین شخص صادرکننده چک بر مبناي مسئولیت تضامنی موضوع ماده 

4».بل پذیرش نمی باشداستماع است و در فرض مسئله مدافعات شرکت خوانده بنا به مراتبی که اعالم گردید، موجه نبوده و قا

هارظاچنینموضوعهمینبادادنامهیکازخواهیفرجامخصوصدرکشورعالیدیوانعمومیهیاتهمچنین
:استنمودهنظر

معتقد 11/7/1374مورخ 22ختم مذاکرات با اکثریت قاطع و به موجب راي اصراري شماره ازپسفوقهیات
قی یک واست اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه حق

:دالیل هیات عمومی به شرح زیر است. تهران وارد است

شرکت ماشین هاي راه 26/11/66–0061/10به موجب مندرجات اسناد عادي و به ویژه نامه شماره - 1
سازي که با امضاهاي دارندگان حق امضا در شرکت مذکور صادرگردیده، وقوع معامله مابین طرفین 

.محرز است
قانون، اقدام همان135و 118و مواد 5الیحه اصالحی قانون تجارت130با توجه به مالك ماده - 2

.مدیرعامل به انجام معامله در مقابل خواهان دعوي اصلی معتبر است
دادنامه تجدیدنظر خواسته با اوراق و مدارك مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع - 3

.مخالفت دارد
شعبازیکیبهرسیدگیجهتراپروندهونقضراشدهیاددادگاهازصادرهرايفوقهیاتنهایتدر- 4

6.میدهدارجاعتهرانعمومیدادگاه

اختیاراتتحدیداستمعتقدهادادگاهنظربرخالفکشورعالیدیوانعمومیهیاتشد،مالحظهکههمانطور
شعبهازصادرهرايدرمذکوراستداللکهاستذکربهالزمالبته. نداردتاثیريثالثاشخاصمقابلدرمدیرعامل

قراردادهايانعقادپیدرمعموالتعهدآوراسنادامضا: اوالزیرا،است،مخدوشنظربهتهرانیکحقوقیدادگاه27
مجمعدخالتمستلزمکهسرمایهکاهشیاافزایشبهارتباطیقراردادانجاموفروش: ثانیا. شودمیصادرشرکت
.نداردباشد،العادهفوقعمومی

288صفحهاولچاب،7جلد،1387-جنگلانتشارات-حقوقیعمومیهايدادگاهباارتباطدرایرانقضاییرویه،قضاییهقوهآموزشمعاونت-4
وتدلیسموارددرمگراستمعتبرثالثاشخاصمقابلدرنشودتصویبعاديمجمعتوسطکهآنولوحالهردر129مادهدرمذکورمعامالت-130ماده-5

مدیرومدیرههیأتعهدهبرخسارتجبرانباشدآمدهواردخسارتیشرکتبهمعاملهانجاماثربرکهصورتیدر. باشدکردهشرکتآندرثالثشخصکهتقلب
.باشندمیشرکتبهواردهخسارتجبرانمسئولمتضامناًآنهاهمگیکهانددادهرامعاملهآناجازهکهاستمدیرانیوذینفعمدیرانیاعامل

164صفحه، اولچاپ2جلد، 1387-جنگلانتشارات-حقوقی، نظرتجدیدهايدادگاهباارتباطدرایرانقضاییرویه، قضاییهقوهآموزشمعاونت- 6
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مختلفمقاطعوصوردرتشریفاتوالزاماتنقضاجرايضمانت

: باشدنیامدهدراجرابهطرفینازهیچیکسويازقراردادمفادکهصورتیدر- 1
درومیگیرندقرارقضاییوانتظامی، اداريتعقیبتحتمتخلفینوممانعتاجرابهشروعازبطالنآثارلحاظبا

قرارقراردادازقبلشرایطدروضعیت طرفین بطالناعالنبااستنگردیدهشروعاجراییاقداماتکهحالتاین
. بودنخواهدمتصورنیزقراردادمقابلطرفبرايحقیهیچگونهوگرفته

:  باشدنمودهعملخودتعهداتبهطرفینازیکیقراردادمفادبهنسبتکهصورتیدر-2
معاملهمورداستردادامکانعدمبامیگردداستنباطعمومیمحاسباتقانون92مادهدومفرازازکهآنچهاساسبر
مبنايبررامعاملهموردبهايوبودهمعاملهموردقبولبهمکلفدولتطرف،استردادبافروشندهموافقتعدمیاو

.نمایدمیپرداختقراردادطرفبه)  کارشناسینظر( المثلاجرت
:  باشددرآمدهاجرابهطرفدوهرسويازقراردادمفادکهصورتیدر-3

ازخارجادعايهرگونهوشدهتهاترمعاملهعوضینچنانکه مفاد قرارداد از سوي طرفین به اجرا در آمده باشد، 
براينفعیقانونیتشریفاتوالزاماتنقضبااشخاصیچنانکه. میگرددفصلوحلمدنیاحکاماساسبرقرارداد

تبانیمذکورمعامالتدرهمچنینونمایداستفادهسوءخودموقعیتومقامازیاونمایدمنظوردیگريیاخود
.گردندمیمحکومقانونیمجازاتبهموردحسبکنند

قانونیالزاماتوتشریفاتنقضمجازات

اشخاصبهنسبتمقرراتوقوانیناجرايدراداريغیرروابطیاغرضاعمالیاتبعیض-1
:اسالمی تعزیراتمجازاتقانون

اظهارطرفینازیکیدربارهحقخالفبروغرضرويازکه) 598(مادهدرمذکورموسساتواداراتمامورینازیکهر–605ماده
محکومواردهخسارتجبرانوریالهزارپانصدومیلیونیکمبلغتانقديمجازاتیاماهسهتاحبسبهباشدکردهاقدامییانظر

.شدخواهد

دولتیاموالبهخساراتایراد، دولتیوجوهواسنادواموالحفظدرتسامح-2
:اسالمی تعزیراتمجازاتقانون

بهوابستهیاودولتیشرکتهايوموسساتوشهرداریهایاوشوراهایاسازمانهاواداراتکارکنانوکارمندانازیکهر–598ماده
مستمرکمکبهکهموسساتیومحاسباتدیوانومیشوندادارهفقیهولینظرزیرکهموسساتیوبنیادهاوانقالبینهادهايیاودولت
خدماتبهمامورینومسلحنیروهايهمچنینوگانهسهقوايکارکنانواعضاکلیبطوروقضائیپایهدارندگانیاومیشوندادارهدولت

هربهمتعلقاموالسایریابهاداراوراقواسنادسایروسهامیاحوالجاتیامطالباتیانقديوجوهرسمیغیرورسمیازاعمعمومی
دهدقرارمجازغیراستفادهموردرااستشدهسپردهآنهابهوظیفهحسببرکهاشخاصییاالذکرفوقموسساتوسازمانهاازیک
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وواردهخساراتجبرانبرعالوهومحسوبقانونیغیرمتصرف،باشدداشتهدیگريیاخودنفعبهراآنهاتملکقصدآنکهبدون
نقديجزايبهمذکورمجازاتبرعالوهباشدشدهمنتفعصورتیکهدروشودمیمحکومضربه) 74(تاشالقبهالمثلاجرتپرداخت

گردددولتیوجوهواموالتضییعموجبتفریطیااهمالعلتبهصورتیکهدراستهمچنینوشدخواهدمحکومانتفاعیمبلغمعادل
.باشدنمودهمصرفاعتباربرزائدیامعینموردغیردریانشدهمنظورآنبراياعتباريقانوندرکهبرساندمصارفیبهراآنیاو

اداريمحرمانهاسنادواسرارافشاي-3
:1353بهمن29مصوبدولتیسريومحرمانهاسنادافشايوانتشارقانون

حسبیابودهدولتیمحرمانهوسرياسنادحفظمأموروظیفهحسبکه1مادهدرمذکورهايسازمانکارکنانازیکهر–2ماده
یادهدقراردیگراناختیاردراداريوظایفحدودازخارجیانمایدافشاءیادادهانتشارراآنهاوبودهاواختیاردرمزبوراسنادوظیفه

بهمحرمانهاسنادمورددروسالدهتادواز2درجهجنائیحبسبهسرياسنادمورددرسازدمطلعآنهامفادازرادیگران، نحوبهر
اطالعوعلمبارااسناداینکسانیکهدربارهاستمقررموردحسبمجازاتهمینمیشودمحکومسالسهتاششماهازايجنحهحبس

مذکوراسنادمفادافشايصورتیکهدر. نمایندفراهمآنراانتشاریاچاپموجباتیاونمودهمنتشریاچاپآنبودنمحرمانهیاسرياز
جنحهحبسششماهتاماهسهاومجازاتباشدگرفتهصورتآنهاحفاظتمأمورمسامحهوغفلتاثردریانظاماترعایتعدماثردر

.بودخواهداي

اداريوظایفحدوددرباالترهايمقامدستورهاياجرايازسرپیچی-4
:اسالمی تعزیراتمجازاتقانون

خودمقامازباشندکهمقامیورتبههردرشهرداریهاودولتیمامورینومستخدمینومنصبانصاحبازیکهرچنانچه–576ماده
کهامريگونههریاقضائیمقاماتاوامریااحکاماجرايیاومملکتیقوانیناجرايیادولتیکتبیاوامراجرايازونمودهاستفادهسوء

.شدخواهدمحکومسالپنجتایکازدولتیخدماتازانفصالبهنمایدجلوگیريباشدشدهصادرقانونیمقاماتطرفاز

امرتحتکارمندانتخلفاتگزارشندادندرمدیرانورؤساانگاريسهل-5
: فسادبامبارزهواداريسالمتارتقاءقانون-

، اختالس، ارتشاءبهمربوطجرائموقوعیاشروعازوقتفوتبدونموظفندقانوناینمشمولدستگاههايمسؤوالنکلیه: 13ماده
، قانونیمقرراتوحقبرخالفنفوذاعمال، خارجییاداخلیمعامالتدر) پورسانت(درصداخذ، دولتیمعامالتدرتبانی، کالهبرداري

یاوجوهدرغیرقانونیتصرفیاغیرمجازاستفاده، نامشروعمالتحصیل، داردقانونیممنوعیتکهموارديدردولتیمعامالتدردخالت
نفعینمودنمنظور، آناخذبهامریاغیرقانونیمالیاوجهاخذ، دولتیمعامالتدرتدلیس، آنهاتضییعیاوعمومییادولتیاموال
جرائمسایرومناقصهیامزایدهیامعاملهدرالعملحقیاالزحمهحق، پاداش، کمیسیونازاعمعنوانهرتحتدیگريیاخودبراي
تخلفاتوجرائمبهکنندهرسیدگیاداريوقضائیمقاماتبهرامراتببایدبالفاصلهخودمأموریتحوزهدراقتصاديمفاسدبامرتبط

شوندمیاسالمیمجازاتقانون) 606(مادهدرمقررمجازاتمشمولصورتاینغیردر، نمایندگزارش

:اسالمی تعزیرات مجازاتقانون-

اختالسیاارتشاءجرموقوعازکه) 598(مادهدرمذکورموسساتوسازمانهامسوولینیامدیرانیاروساازیکهر-606ماده
وشدهمطلعخودنظارتیاادارهتحتموسساتیاسازماندر) 603(و) 599(موادموضوعجرایمیاکالهبرداريیاقانونیغیرتصرفیا
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ششماهازموقتانفصالبهسالدوتاششماهازحبسبرعالوهننمایداعالماداريیاقضائیصالحیتدارمراجعبهموردحسبرامراتب
شدخواهدمحکومسالدوتا

ادارياموردرواقعخالفگزارشیاگواهیارائه-6

:فسادبامبارزهواداريسالمتارتقاءقانون-

تضـییعموجبکهقانوناینمشـمولدستگاههايبهغیرواقعیمداركواسنادارائهنیزوواقعخالفاظهارهرگونه-24ماده
عملبرايچنانچه. شودمیمحسوبجرم، گرددنارواامتیازکسبیاعوارضپرداختازفراریاوثالثشـخصیادولتقانونیحقوق

بهمرتکب، امتیازلغوبرعالوهصورتاینغیردر. شودمیمحکوممجازاتهمانبهباشدشدهتعیینمجازاتیقوانینسایردرارتکابی
گرددمیمحکومنفعذيمطالبهباواردهزیانجبراننیزوشدهتضییعحقوقمعادلنقديجزاي

:اسالمی تعزیرات مجازاتقانون-

آوردوارددولتخزانهبرخسارتیکهآنیاباشدثالثیشخصضررموجبکهواقعخالفهاينامهتصدیقسایربراي-540ماده
..شدخواهدمحکومنقديجزايریالمیلیوندوتاهزاردویستبهیاضربه) 74(تاشالقبهواردهخسارتجبرانبرعالوهمرتکب

خواريرشوهعرفدرکهمالیگونههراخذیاشدهتعیینمقرراتوقوانیندرچهآنازغیروجوهیگرفتن-7
قانون600مادهوکالهبرداريواختالس، ارتشامرتکبینمجازاتتشدیدقانون3مادهموضوعشودمیتلقی

تعزیراتاسالمیمجازات

:کالهبرداريواختالس، ارتشاءمرتکبینمجازاتتشدیدقانون-

سهقوايکلیبطوروانقالبینهادهايیاشهرداریهایاشوراهایااداريوقضاییازاعمدولتیمامورینومستخدمینازیکهر-3ماده
یارسمیخواهعمومیخدماتبهمامورینیاودولتبهوابستهدولتیسازمانهايیادولتیشرکتهايیامسلحنیروهايهمچنینوگانه

تسلیمیاوجهپرداختسندیامالیاوجهباشدمیمزبورسازمانهايبهمربوطکهامريندادنانجامیادادنانجامبرايرسمیغیر
حکمدرنمایدقبولوظایفبهمربوطمذکورامرکهاینازاعماستمرتشیحکمدرنمایدقبولمستقیمغیریامستقیمارامالی
یاوباشدنبودهیابودهوظیفهوحقانیتطبقبرآنانجاموندادهیابودهآنهاوظایفبهمربوطمذکورامرکهاینازاعماستمرتشی

.شودمیمجازاتزیرترتیببهباشدنبودهیابودهموثرآنانجامعدمیاانجامدرکهآن

درمرتکبچنانچهوسالسهتاماهششازموقتانفصالبهنباشدریالهزاربیستازبیشماخوذوجهیامالقیمتصورتیکهدر
هزاردویستتامبلغاینازبیشوخواهدشدمحکومدولتیمشاغلازدائمانفصالبهباشدباالتریاکلمدیرطرازهمیاکلمدیرمرتبه
خواهدمحکومسالسهتاماهششازموقتانفصالوماخوذوجهیامالقیمتمعادلنقديجزايوحبسسالسهتایکسالازریال

دولتیمشاغلازدائمانفصالبهموقتانفصالجايبهباشدباالتریاکلمدیرهمطرازیاکلمدیرمرتبهدرمرتکبچنانچهوشد
.شدخواهدمحکوم

حبسسالپنجتادومرتکبمجازاتباشدریالمیلیونیکتاریالهزاردویستازبیشماخوذوجهیامالقیمتکهصورتیدر
مرتکبچنانچهوبودخواهدشالقضربه74تاودولتیخدماتازدائمانفصالوماخوذوجهیامالقیمتمعادلنقديجزايعالوهبه

.شدخواهدمحکومسالسهتاماهششازموقتانفصالبهدائمانفصالجايبهباشدآنطرازهمیاکلمدیرازترپایینمرتبهدر
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نقديجزايعالوهبهحبسسالدهتاپنجمرتکبمجازاتباشدریالمیلیونیکازبیشماخوذوجهیامالقیمتکهصورتیدر
ازترپایینمرتبهدرمرتکبچنانچهوبودخواهدشالقضربه74تاودولتیخدماتازدائمانفصالوماخوذوجهیامالقیمتمعادل

.شدخواهدمحکومسالسهتاماهششازموقتانفصالبهدائمانفصالجايبهباشدآنهمطرازیاکلمدیر

وشدهواقعدفعاتبهیاوواحدهدفعتاجرمکهاینستازاعممحاکمصالحیتیاومجازاتتعیینحیثازمذکورمبالغ-1تبصره
.باشدمزبورنصاببربالغماخوذهمبلغجمع

بهراشیچنانچهوشدخواهدضبطدولتنفعبهدهندهرشوهتعزیربعنوانارتشاءازناشیمالفوقمواردتمامیدر-2تبصره
.شدخواهدلغوامتیازاینباشدکردهتحصیلامتیازيرشوهوسیله

انفصالارتشاءاصلدرکهموارديدر(بودخواهدموردآندرمقررمجازاتحداقلموردحسبارتشاءبهشروعمجازات-3تبصره
جرمشدهانجامعملنفسکهصورتیدرو) شودمیتعیینانفصالسالسهآنبجايارتشاءبهشروعدراستشدهبینیپیشدائم

.شدخواهدمحکومنیزجرماینمجازاتبهباشد

بهموقتبازداشتقرارصدور، کافیدالیلوجودصورتدر، باشدریالهزاردویستمبلغازبیشرشوهمیزانگاههر-4تبصره
پایانازپستواندمیدستگاهوزیرهمچنین. بودنخواهدتبدیلقابلرسیدگیمراحلازیکدرهیچقراروایناستالزامییکماهمدت

رسیدگیپایانتاراکارمندموقتبازداشتمدتپایانازوينهاییتکلیفوتعیینرسیدگیتاپایانراکارمندموقتبازداشتمدت
.گرفتنخواهدتعلقمزایاییوحقوقهیچگونه، حالتهیچدرمذکورتعلیقایامبه. کندتعلیقخدمتازوينهاییتکلیفوتعیین

:اسالمی تعزیرات مجازاتقانون-

بهمالییاوجهوصولیامحاسبهیاتعیینیاتشخیصمامورکهمامورینیومستخدمینودولتیمسوولینازیکهر–600ماده
سالیکتاماهدوازحبسبهنمایدآناخذبهامریااخذمالییاوجهواقدامقانونیمقرراتبرزیادهیاقانونیخالفبراستدولتنفع

خالفبرآنچهحالهردرواستمجرينیزشهرداريمامورینومسوولینمورددرمادهایندرمذکورمجازات. شدخواهدمحکوم
.گرددمیمستردذیحقبهاستنمودهاخذمقرراتوقانون

تسلیمازخودداريیاندارندراآندریافتحقکهاشخاصیبهمداركتسلیموربایش، معدوم، تخریب-8
دارندراآندریافتحقکهاشخاصبهمدارك

:اسالمی تعزیرات مجازاتقانون

اماکندریامندرجدولتیضبطوثبتدفاتردرکهمطالبییادفاتریااوراقیااسنادیاهانوشتهکلیابعضگاههر–544ماده
شودمعدوممقرراتخالفبریاتخریبیاربوده، باشدشدهسپردههستندآنهاحفظمأموررسماًکهاشخاصینزدیامحفوظدولتی
تاماهششازحبسبه، استیافتهوقوعمذکورجرمآنهااهمالواسطهبهکهاشخاصسایرومذکوراسنادضبطوثبتمباشرودفتردار

.شدخواهندمحکومسالدو

قانون534و532موادموضوعدولتییارسمیاوراقواسناددربردندستونمودنمخدوشیاجعل-9
مزبور

:اسالمی تعزیرات مجازاتقانون
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وسجالتواسنادوهانوشتهوتقریراتواحکامدرخودوظیفهاجرايدرکهدولتیمسووالنوکارمندانازیکهر–532ماده
یاکردهتحریفراخطوطیامهریاامضاءیاساختهرامهريیاامضاءکهاینازاعمکندتزویررسمیاوراقوهانوشتهازآنهاغیرودفاتر
بهیاسالپنجتایکازحبسبهواردهخسارتجبرانواداريهايمجازاتبرعالوهدهدتغییررااشخاصاسامییاکندالحاقايکلمه

.شدخواهدمحکومنقديجزايریالمیلیونسیتاششپرداخت

راجعقراردادهايوهانوشتهتحریردرکهعمومیبخدماتمأمورینوقضائیمراجعودولتیاداراتکارکنانازیکهر–534ماده
مهر، رسمیمقاماتازیکینوشتهوگفتهیادهندتغییرراآنمضمونیاموضوعاینکهازاعمشوندتزویروجعلمرتکبوظایفشانبه
شدهاقراراستنشدهاقراربدانکهراچیزيیاباطلراصحیحییاصحیحراباطلیامریاکنندتحریفراطرفینازیکیتقریریاتیا

نقديجزايریالمیلیونسیتاششیاسالپنجتایکازحبسبهواردهخسارتجبرانواداريهايمجازاتبرعالوهدهندجلوه
.شدخواهندمحکوم

581موادموضوعاداريموقعیتومقامازاستفادهسوء-10

:تعزیرات اسالمی مجازاتقانون

حقیامالقهروجبربهخودشغلازاستفادهسوءباکهدولتیمامورینومستخدمینومنصبانصاحبازیکهر–581ماده
مالقیمتنقديمعادلیامالعینردبرعالوهکنددیگريبهفروشبهاکراهرامالکیاشودمسلطآنبرحقبدونیابخردراکسی

میگرددمحکومریالمیلیونهیجدهتاششازنقديجزايیاسالسهتاسالیکازحبسمجازاتبه، حقیا

دولتیمعامالتدرتبانی-11

:19/3/1348مصوبدولتیمعامالتدرتبانیمجازاتقانون

خدماتبهمأموریادولتبهوابستهمؤسساتوشرکتهایادولتیهايمزایدهوهامناقصهیامعامالتدرکهاشخاصی- واحدهماده
ازتأدیبیحبسبهبشودمذکورمؤسساتوشرکتهایاودولتمتوجهضررينتیجهدروکنندتبانییکدیگرباشهرداریهایاوعمومی

یاوشرکتهایادولتمستخدمینگاههر.شوندمیمحکوماندکردهتحصیلحقغیرمنچهآنمیزانبهنقديجزايوسالسهتایک
یامعاملهانجامدرفوقمؤسساتیاوشرکتهایادولتطرفازانحاءازنحويبهکهکسانیهمچنینوشهرداریهایامزبورمؤسسات

بهکنندمعاونتیاشرکتتبانیدرنحويبهیادهندانجامرامعاملهتبانیازاطالعیاوعلمباوباشندداشتهدخالتمزایدهیامناقصه
کلیهدر. شدخواهندمحکومشهرداریهاودولتبهوابستهمؤسساتوشرکتهاودولتیخدماتازابدانفصالوحبسمجازاتحداکثر

.خواهد شدمحکوماشدمجازاتبهمرتکبباشدشدیدتريکیفرمستوجبقانونمطابقعملکهصورتیدرمذکورموارد

دولتیمعامالتبرحاکممقرراتناقضحقیقیوحقوقیاشخاصمحرومیت-12

…فسادبامبارزهواداريسالمتارتقاءقانوناز 5ماده 

:هامحرومیتالف

این) 2(ماده) ج(و) ب(، )الف(بندهايموضوعدستگاههايباقراردادانعقادیامعاملهانجامیاهامزایدهوهامناقصهدرشرکتـ1
25/1/1383مصوبمناقصاتبرگزاريقانوندرمذکوربزرگمعامالتنصابباقانون
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قانوناین) 2(ماده) ج(و) ب(، )الف(بندهايموضوعهايدستگاهازاعتباريومالیتسهیالتدریافتـ2

مؤسسهیاشرکتنوعهربازرسیومدیریتومدیرههیأتدرعضویتوغیرتجاريمؤسسه، تجاريشرکتتأسیسـ3

بازرگانیکارتازاستفادهیاودریافتـ4

صادراتووارداتمجوزیاواصولیموافقتنامهاخذـ5

شوراهاوصنفی، ايحرفهتشکلهايدرنظارتیومدیریتیارکاندرعضویتـ6

مدیریتیمشاغلبهانتصابوانتظامی، اداريتخلفاتبهرسیدگیهايهیأتدرعضویتـ7

:آنانمحرومیتمیزانومحرومیتمشمولاشخاصـب

دوبهعمديتخلفنوعبامتناسبگردندمیزیراعمالمرتکبدولتییاوعمومیحقوقپرداختازفرارقصدبهکهاشخاصیـ1
:شوندمیمحکومزیرشرحبهمحرومیتسالپنجتا

هايمحرومیتازیکیبه، ربطذيرسمیمراجعبهمالیاتیومالیهاياظهارنامه، مالیهايصورت، اسنادمتقلبانهارائهـ1ـ1
آنهاسههریاومادهاین) الف(بند) 3(و) 2(، )1(جزءهايدرمندرج

، غیرواقعیمعامالتثبتیااستالزامی، مقرراتبراساس، اقتصاديبنگاهقانونیدفاتردرآنهاثبتکهمعامالتینکردنثبتـ1ـ2
آنهاسههریاودوجمعیامادهاین) الف(بند) 6(و) 2(، )1(هايجزءدرمندرجهايمحرومیتازیکیبه

به، بنگاهقانونیدفاتردرغیرواقعییاغیرمرتبطاشخاصهايشناسهبادیونوهاهزینهثبتیا، واهیدیونوهاهزینهثبتـ1ـ3
آنهاسههریادوجمعیاومادهاین) الف(بند) 5(و) 2(، )1(جزءهايدرمذکورهايمحرومیتازیکی

محرومیتازیکیبه، مقرراتدرشدهبینیپیشزمانازقبلآنهاامحاءیاقانونیمراجعبهحسابدارياسنادنکـردنارائهـ1ـ4
آنهادوهریامادهاین) الف(بند) 6(و) 3(جزءهايدرمندرجهاي

، )1(جزءهايدرمندرجهايمحرومیتازیکیبه، مربوطمجازغیرمحلدردولتیامتیازاتوبانکیتسهیالتازاستفادهـ1ـ5
آنهابیشتریادوجمعیامادهاین) الف(بند) 6(و) 4(، )2(

ازیکیبه، موجهعذرنداشتنومالیتمکنصورتدرقانونیقطعیعوارضیامالیاتیمعوقبدهیپرداختازاستنکافـ1ـ6
آنهابیشتریادوجمعیامادهاین) الف(بند) 4(و) 3(، )2(، )1(جزءهايدرمندرجهايمحرومیت

جزءدرمندرجمحرومیتبه، باشدکشوريخدماتمدیریتقانون) 5(مادهموضوعدستگاههايکارکناناز، مرتکباگرـ1تبصره
.شودمیمحکومنیز) الف(بند) 7(

بیشتریابزرگمعامالتنصاببرابردهمعادل، مجموعاًیاتنهاییبهمحرومیتاعمالبرايمذکورمواردمالینصابحدـ2تبصره
.استمالیسالهردرمناقصاتبرگزاريقانونموضوع

، رأيقطعیتتاریخازسالسهمدتبه، قانونایندرشدهتصریحعمديمالیجرائمدر، زیرقطعیمجازاتهايبهمحکومانـ2
هايمحرومیتبهدادگاهقطعیحکمدراینکهبرمشروط، شوندمیمادهاین) الف(بنددرمندرجهايمحرومیتکلیهمشمول
:باشندنشدهمحکومقانوناینموضوع

بیشتروحبسسالدوـ2ـ1

مناقصاتبرگزاريقانونموضوع، بیشتریاوبزرگمعامالتنصاببرابردهمیزانبهنقديجزايـ2ـ2
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».باشدبیشتر) 2ـ2(یاو) 2ـ1(جزءهايازآنانمجازاتمجموعکهبیشتریاباردوقطعیمجازاتبهمحکومانـ2ـ3

: گیرينتیجه

برعالوهعمومیقراردادهايدر، گرفتنتیجهتوانمیفعلیقضاییرویهوفوقمباحثازکهآنچه
جملهازخاصقوانینموضوععمومیشرایطرعایت) م. ق190مادهموضوع( معاملهصحتشرایط
معامالتیومالیایینامه، دولتمقرراتازبخشیتنظیمقانون، کشورعمومیمحاسباتقانون

نیزآنهابهتوجهعدمکههستنداصولیتابععمومیقراردادهاي. داردضرورتنیز... وشهرداریها
دولتیمعامالتالزاماتوتشریفاتنقضآثارازبطالناینکهرغمعلی. بودخواهدمسئولیتموجب

ازرامعاملهموردالمثلاجرتمطالبهاستحقاقوبودهمحفوظدولتیقراردادمقابلطرفحقوق، است
وتشریفاتنقضجزاییوانتظامی، اداري، مالیمسئولیت. داشتخواهدمربوطهاجراییدستگاه
حسبوبودهدولتی) مباشرینسایرومدیران( ناقضینمتوجهعمومیقراردادهايبرحاکمالزامات

.میگیرندقرارقضاییوانتظامی، اداريتعقیبتحتمورد
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