شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معامالت دولتی و کشوری

ابراهیم محمدی

1

مقـدمه:
همواره يکي از مهمترين رويکردهای قانونگذاری ،از بین بردن زمینه هاای باروز مار و د ااد باوده ازا

از

ممله موقعی های د ادآور ،آزادی مطلق و بدون قیاد و رار  ،مداخلاه اارمنادان دو ا در قراردادهاا و معاام
اارمندان دو  ،به مه واب تگي به قدر حاامی با بهره گیری از ران اط عاايي و يواناايي نهفتاه،

دو تي از

اعمال نفوذ در درآيند مناقصه ها و مزايدهها  ،قادراند ،مودقی ديگر ررا انندگان را زايل انند و زمینه رقاب زا م
اقتصادی را از بین ببرند بر همین ازاس ،قانونگذار به مومب قانونهای مختلف يا
اارمندان دو

را در معام

اارده ازا ااه امکاان مداخلاه

دو تي ،از بین ببرد يکي از مهمترين اين قانون ها ،اليحه قانوني رامع باه مناع مداخلاه

وزرا و نمايندگان مجل ین و اارمندان دو

در معام

دو تي و اشوری مصوب  1331/11/22از

ااه در ايان

نورتار ،به طور خ صه از آن با عنوان قانون منع مداخله ياد مي رود
يحوال امتماعي و زیازي پس از وضع قانون منع مداخله و وضع مقررا مغاير با قاانون ماذاور و رایوه
ينظیم و نوع نگار

متن بعضي ماده ها و بندها و به اار بردن اصط حا و عبارا  ،نیازمند يف یرو همچنین مااری

و زاری بودن قانون مذاور در بیشتر اعماال حقاوقي دزاتگاه هاای اداری مشامول،به رغام گذرا

ماد زيااد از

يصويب آن ،زو ررح و ب ط اين قانون را ايجاب مي اند

 -معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان

1

بعضي ارخاص و پ

وزير و يا نمايندگان مجلس زنا ،بار

های مذاور در قانون منع مداخله مانند :نخ

اثر يحوال بعدی از زاختار اداری و حاامیتي اشور حذف رده اندو در مقابل ،پ

هاای مدياد در

ها و زام

زاختار حکومتي و اداری اشور يعريف رده اه رمول قانون بر آنها نیازمند يف یر و يوضیح از
ریوه ينظیم و نگار

بعضي از بخش های قانون نیز به گونه ای از

اه درک و دهام آنهاا نیازمناد رارح

ويوضیح از
عبارا و اصط حايي مانند(دزتگاههای واب ته)(،دزتگاههای يحا
(امک م تمر) ( ،دارتن زم
با صراح

نظاار ) (دريادا

حقاوم م اتمر) ،

مديري ) در قانون منع مداخله به اار ردته اه نه در اين قانون و نه در قانونهای ديگر

يعريف نشده اند
به مرور زمان قانونهايي وضع رد اه در يعارض باقانون منع مداخله ،آن قانون را يخصیص زدهاند
موارد مذاور نگارنده را بر آن دار

يا به رغم بضاع

علمي با ارايه رارحي بار قاانون مناع مداخلاه و در

معرض قضاو اهل دن قرار دادن آن مومبا يبیین بیشتر اين قانون را دراهم آورد امید از صاحب نظران و اهال
علم با ارايه نظريا ارزرمند خود برای ردع نواقص و ارتباها اين نورتار ،نگارنده را ياری درمايند
در اين نورتار برای بزه موضوع قانون منع مداخله عنوان مزايي (دخا ا
دو تي) برگزيده رده و مورد ازتفاده قرار گردته از
کلید واژگان :اارمندان و مديران– دو

غیرمجااز اارمنادان در معاام

هرچند عنوان مذاور به طور دقیق ،مامع و مانع نی
و دزتگاههای واب ته– معام

دو تي– داوری -منع مداخله

بخش اول – عناصر جرم
گفتار اول– عنصر مادی
الف  -اشخاص موضوع قانون (شخص مرتکب)
در( ماده  1قانون منع مداخله) ،ارخاص ،موضوع قانون احصا رده اند مخاطبان قانون مزبور ،دقط اارانان
دو

نی تند ،بلکه ارخاص حقیقي و حقوقي مختلف اعم از دو تي و عمومي وحتا خصوصي ،مشمول قانون مذاوراند

اين موضوع در نظريه رماره(  3/312/18/181مورخ  18/3/22امی یون حقوقي زازمان بازرزي ال اشور ) نیز مورد
اراره قرار گردته از  2طبق ماده يک اين قانون ارخاص حقیقي و حقوقي ذيل ،مخاطب و مشمول قانون بوده و ممنوع
از ررا در معام

و زاير اعمال حقوقي مذاور در قانون ه تند:
 -1نخ

نخ

وزير و وزيران و معاونان آنها – در اص حیه زال  1338قانون ازازي ،پ

وزيری از زاختار حکومتي ممهوری از مي ايران حذف رد
 -2نمايندگان مجل ین -مراد از مجل ین ،مجلس رورای ملي و مجلس زنای زابق از

اه

در حال حاضر اين بند دقط رامل نمايندگان مجلس رورای از مي مي رود
 -3زفرا -ممع زفیر از

به رئیس نمايندگان زیازي دو تي نزد دو

ديگر زفیر ميگويند

(معفری نگرودی،1381 ،ص )2113
 -4ازتانداران و درمانداران ال – درمانداری ال از واحدهای يق یما
طبق اص حا

به عمل آمده در قانون يق یما

اشوری بوده اه

اشوری و وظايف درمانداران و بخشداران در زال

 1323ايجاد گرديد و همرديف ازتاندار بود و اانون چنین واحدی در يق یما اشوری ومود ندارد و
درمانداريهای ويژه را نمي يوان معادل يا مايگزين درمانداری ال قلمداد ارد در قانون يعاريف
وضوابط يق یما اشوری مصوب( ) 1332/4/11نیز چنین واحدی يعريف نشده از
 -1رهرداران و نمايندگان انجمن رهر – در حال حاضر روراهای از مي رهر و روزتا
مايگزين انجمن رهر رده اند
-3اارمندان و صاحب منصبان اشوری و شکری و رهرداريها -صاحب منصب به مامور دو

اه پ

مهم اشوری يا شکری دارته بارد مي گويند (معفری نگرودی،1381،ص )2332
طبق (ماده  1قانون مديري

خدما اشوری) ،اارمند ،دردی از

اه بر ازاس ضوابط و مقررا مربو ،

به مومب حکم و يا قرارداد مقا ص حیتدار ،در يک دزتگاه امرايي به خدم
ماده قانوني مذاور و نیز (ماده  41قانون مديري

خدما

پذيردته مي رود گردته رده از

اشوری) ،اارمندان دو گونه ه تند :اارمندان رزمي

 -2درگاه ا کترونیکي زازمان بازرزي ال اشور به نشانيwww.gio.ir

(ثاب ) و اارمندان موق

(برای مد

معین) در قانون ازتخدا اشوری از واژه م تخد به مای اارمند ازتفاده

رده ،و ي در همان معاني مذاور به اار برده رده از

بنابراين ديگر اارانان اشوری و شکری و رهرداريها اه

مشمول يعريف اارمند نی تند و همچنین بازنش تگان از رمول (بند  3ماده  1قانون منع مداخله) خروج موضوعي
دارند
اط م المه اارمند ،در (بند  3ماده  1قانون منع مداخله) دال
(رزمي و موق
از

بر رمول قانون بر هر دو گونه اارمند

) دارد نظريه رماره(  1/3318مورخ  1383/8/21اداره ال حقوقي قوه قضايیه )نیز مويد اين نظر

(رهری،1383،ص )1112
همچنین قانون ازتف اريه (ماده  3 33قانون معادن مصوب )1312/2/18را اه اارمندان غیر رزمي اعم از

قراردادی و خريد خدم

و ب تگان ن بي و زببي آنان را مشمول ممنوعی

نمي داند ،بايد دقط ناظر بر (ماده 33

قانون معادن مصوب  )1311/2/21مح وب ارد زيرا قانونگذار در مقا يف یر (ماده  ) 33قانون مزبور بوده از
اين ازاس (ماده  33قانون معادن) رامل اارمندان قراردادی و خريد خدم
ارتغال ،ممنوع از مداخله در معام

نشده و اينگونه اارمندان پس از قطع

و امتیازا موضوع قانون معادن نی تند

-1اارانان زازمانها و موز ه ها و بانکها و بنگاه ها ودزتگاههايي اه واب ته و يا زير نظر و مديري
اداره دو

بر

و رهرداريها ه تند و يا بیشتر زها و منادع آن دزتگاه ها متعلق به دو

و

و يا رهرداريها از

در (بند  4ماده ی 1قانون منع مداخله) از واژه «اارانان» اه اعم از اارمندان و مشموالن قانون اار ه تند،
ازتفاده رده از

بنابراين بند مذاور رامل همه اارانان دزتگاههای مذاور از

-8ارخاصي اه از دزتگاه های مذاور در بند  1و يا خزانه دو
مقرری يا حق ا زحمه يا پادا

و يا امثال آن به طور م تمر درياد

و مجل ین به نحوی از انحای حقوم يا

مي دارند (به ازتثنای حقوم بازنش تگي و وظیفه

و م تمری قانوني)
« -1ماده  – 33کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشغال و تا یکسال بعد از قطع شدن
اشتغال نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معامالت و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند در صورت تخلف »...
ماده واحده قانون استفساریه ماده  33قانون معادن  -منظور از ممنوعیت مصرح در ماده ( )33قانون معادن مصوب  1322/3/22مجلس شورای
اسالمی موارد مذکور در الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری (مصوب
 )1322/11/22می باشدو ممن وعیت فوق شامل کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.

به ازتناد (مواد  )38 ، 33 ، 31و ذيل يبصره (ماده  13قانون مديري
:حق رغل و حق راغل و دوم ا عاده مديري

رامل

خدما اشوری) ،حقوم ثاب

و مزايای م تمر رامل دوم ا عادههای ايثارگری ،زختي اار و اار در

محیط های نامتعارف و دوم ا عاده مشاغل يخصصي از

های

مجموع اين پرداخ ها را مييوان مزو پرداخ

م تمرمح وب ارد ديگر دزتگاه های مشمول اين قانون مانند :بانکها ،رهرداريها و نیروهای م لح اه مشمول
قانون مديري

خدما

اشوری نی تند ،درقانونهای مربو  ،يعريف خاص خود از حقوم و مزايای م تمر را ارايه

ارده اند برای مثال :در (مواد  131يا  112مکرر قانون اريش ممهوری از مي ايران مصوب  )1333به يفصیل
انواع حقوم و مزايای م تمر و غیرم تمر معین رده اند
با يومه به روح قانون منع مداخله (بند  1ماده  )1و با عناي
اشوری و ديگر قانونها ،مي يوان گف  :منظور از درياد
حیث زماني يا پايان دوره قرارداد ازتخدا (اعم از موق
از

به مواد ازتنادی در قانون مديري

های م تمر در اين قانون درياد هايي از
يا دايم) پرداخ

ميروند و دو اينکه پرداخ

خدما

اه نخ

از

آنها ا زامي

بنابراين درياد های مقطعي و يا پرداخ هايي اه ااردرما ا زامي به پرداخ آنها ندارد ،مشمول حکم نی تند بر

همین ازاس م تمری بگیران امیته امداد اما خمیني (ره) و يا زازمان بهزي تي از اين مه
آنها ا زا قانوني ندارد ،مشمول حکم نی تند و ي مانبازان حا
با زازمان مربو قطع نشده از
ممنوع از مداخله در معام

اه ازتمرار پرداخ

ارتغال ،از اين مه اه نخ

و ديگر اينکه به طور م تمر ازدو

حقوم درياد

به

رابطه ازتخدامي آنها

مي انند ،مشمول حکم بوده و

دو تي ه تند

در مورد رمول قانون منع مداخله بر مانبازان حا

ارتغال ،اداره ال حقوقي قوه قضايیه در پازخ به ازتع

اداره ال بازرزي ازتان اصفهان به مومب نظريه رماره(  1/3133مورخ  ) 1388/1/12اع
«طبق ماده واحده قانون حا

دارته از :

ارتغال م تخدمین رهید ،مانباز ،از اارادتاده و مفقوداالثر انق ب از مي و

منگ يحمیلي ،م تخدمین رهید ،مانباز ،از اارادتاده الي ،مانباز آزاده از اار ادتاده و مفقوداالثر انق ب از مي و
منگ يحمیلي ،از نظر حقوم ،مزايا و اريقاء اداری مشمول مصرحا اين ماده واحده مي بارند و به منز ه م تخدمین
راغل يلقي و رابطه ازتخدامي آنان با زازمان مربوطه قطع نشده و همچنان مزو اارانان دو
اوالً مشمول اليحه قانون منع مداخله اارانان دو

در معام

دو تي مي بارند ثانیاً يخلفا

مح وب مي روند ذا
قبلي آنان در هیا

های رزیدگي به يخلفا اداری رزیدگي مي رود ثا ثاً مشمول قانون ممنوعی يصدی بیش از يک رغل مي بارند »

همچنین در اين باره امی یون حقوقي زازمان بازرزي ال اشور نیز به مومب نظريه رماره (312/88/32148
مورخ  ) 1388/1/4اع

دارته از :

«همان طور اه در ماده واحده قانون حا

ارتغال م تخدمین رهید ،مانباز از اار ادتاده و مفقود االثر انق ب

و منگ يحمیلي مصوب  ، 1312/3/31ادراد مشمول آن قانون به منز ه م تخدمین راغل يلقي رده و از زوی ديگر
مطابق بندهای  3و  1ماده  1قانون منع مداخله

 ،اارمندان و صاحب منصبان اشوری و شکری و رهرداری ها و

دزتگاه های واب ته به آن ها و همچنین ارخاصي اه به نحوی از انحاء از خزانه دو
در بندهای  1ا ي  4حقوم يا مقرری يا حق ا زحمه يا پادا
و وظیفه و م تمری قانوني) درياد
حا

ارتغال اه م تخد دو

انجا معامله با دو

يا مجل ین و يا موز ا مذاور

و يا امثال آن به طور م تمر (به ازتثنای حقوم بازنش تگي

مي دارند ممنوع از معامله با دزتگاه های دو تي مي بارند ،ذا ادراد مشمول قانون

مح وب مي گردند نمي يوانند رخصاً و يا به نا و يا وازطه ارخاص ديگر مبادر به

نمايند »

در بند  1ماده يک قانون منع مداخله به مومب عبارا داخل پرانتز ،درياد

انندگان حقوم بازنش تگي و

وظیفه و م تمری قانوني از رمول قانون م تثنا رده اند
به ازتناد (بند  13ماده  2و مواد  11ا ي  81قانون يامین امتماعي) ،م تمری عباري

از :ومهي اه باب

مبران قطع يما يا ق متي از درآمد به بیمه رده پرداخ مي رود اه بر زه ق م از  :م تمری بازنش تگي ،م تمری
از اارادتادگي (الي و مزئي) و م تمری بازماندگان در قانون ازتخدا اشوری از دو مورد اخیر با عنوان حقوم
وظیفه از اارادتادگي و حقوم وظیفه وراث ياد رده از
بعضي ارخاص اه در زمان يصويب قانون در زاختار حکومتي يعريف نشده بوده اند ،مانند :رئیس ممهور،
رئیس قوه قضايیه ،اعضای مجلس خبرگان رهبری ،اعضای رورای نگهبان ،اعضای مجمع يشخیص مصلح

نظا و

زاير نهادهايي اه بعد از انق ب ايجاد رده اند ،باعنوان های الي اارمند يا صاحب منصب يا حقوم بگیر ح ب مورد
مشمول يکي از (بندهای  3يا  3ماده  1قانون منع مداخله) اند
 – 2مديران و اارانان بنگاههای خیريهای اه از دو

يا از رهرداريها امک م تمر درياد

مي دارند

ارخاص مذاور (بندهای يک ا ي هف و بند  2دوم) اعم از اينکه در مقابل خدمتي اه انجا مي دهند حقوم يا
ما ي درياد دارند يا آن اه آن خدم را به طور ادتخاری انجا دهند ،مشمول قانون و حکم ممنوعی مذاور
بارند (بند  8ماده يک قانون منع مداخله) اين ارخاص چنانچه در مرخصي بدون حقوم به زر ببرند و يا در حا

مي
آماده به

خدم بارند ،هم مشمول قانون مذاور و حکم ممنوعی مصرح در آن مي بارند
اداره ال حقوقي قوه قضايیه به مومب نظريه رماره(  1/4812مورخ ) 1382/3/22در مورد اارمنداني اه در
مرخصي بدون حقوم به زر مي برند اع

دارته از :

«طبق بند ب ماده  124قانون ازتخدا اشوری مصوب  1341/3/31با اص حا
اارمند رزمي اه در مرخصي بدون حقوم ب ر ميبرد يکي از حاال ازتخدامي از
چنین اارمندی با دزتگاه متبوع وی قطع نميرود و ذا ،مشمول مقررا
نمايندگان مجل ین و اارمندان دو

در معام

بعدی ،وضع ازخدامي

به بیان ديگر ،رابطه ازتخدامي

اليحه قانوني رامع به منع مداخله وزرا و

دو تي و اشوری مصوب  1331از » (رهری ،1383،ص)1181

مرمع مذاور همچنین در مورد اارمنداني اه در حا

آماده به خدم به زر مي برند به مومب نظريه رماره

 1/4113مورخ  31/2/2چنین اظهار نظر نموده از :
«با يومه به اينکه م تخد آماده به خدم

طبق بند

ماده  124قانون ازتخدا اشوری اارمند دو

مح وب و به يريیب مقرر در مواد  111و  118اين قانون از صندوم دو

حقوم درياد مي اند ذا چنین م تخدمي

مشمول حکم بندهای زو و پنجم ماه اول اليحه قانوني رامع به منع مداخله وزرا و

اارمندان دو

در معام

دو تي و اشوری از و رراتي هم اه چنین م تخدمي در آن صاحب زهم از در صوريي اه با ضوابط مندرمدر
بند هفتم ماده اول اليحه قانوني مذاور انطابق دارته بارد طبق بن هشتم اين ماده حق مداخله در معامل

دو تي و

اشوری را ندارد » (نی ي ،1381،ص)223
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رراتها و موز ا

خصوصي اه يعداد صاحبان زها آنها امتر از  111نفر بوده و پنج

درصد يا بیشتر زها يا زرمايه يا منادع آنها متعلق به يک نفر از ارخاص مذاور در دوم (بندهای  1يا  )2يا
بی

درصد زها يا زرمايه يا منادع آنها متعلق به چند نفر ارخاص مذاور در دوم مي بارد
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رراتها و موز ا خصوصي اه يعداد صاحبان زها آنها امتر از 111نفر بوده و مديري و

نظار و يا اداره و يا بازرزي آنها با ارخاص مذاور در دوم (بندهای  1ا ي  )2مي بارد
رراتها و موز ا

خصوصي اه يعداد صاحبان زها آنها  111نفر و يا بیشتر بوده ،مشمول قانون منع

مداخله نمي بارند ،مشرو بر اينکه هیچ يک از ارخاص مذاور در دوم بیش از پنج درصد زها يا منادع آن
ررا

ها و موز ا را ندارته بارند و به ع وه دارای زمتهای مديريتي و يا نظاريي و يا بازرزي در آن رراتها و

موز ا نبارند (امتماع هر دو رر  ،به اين معني اه اگر يکي از ررو دوم زايل رود به طور مثال يکي از آن
ارخاص مذاور در بندهای  1ا ي  2بیش از پنج درصد زها را در اين رراتها دارته بارند ،اين رراتها مشمول منع
مداخله ميروند )
مطابق (يبصره  2ماده  1قانون منع مداخله) ررا

های يعاوني اارمندان موز ا

مذاور در اين ماده در

امور مربو به يعاون از مقررا اين قانون م تثنا ه تند قید (در امور مربو به يعاون) مفید اين معناز
مذاور دقط ناظر به امور مربو به يعاون اه خاص اارمندان دو
بارد و يجاوز از آن با نص قانون مغاير دارد بنابراين ررا

و به منظور رداه آنان صور

اه ازتثنای
مي گیرد ،مي

های يعاوني چند منظوره و رراتهای يعاوني اه در

ازازنامه آنها موضوع دعا ی آنها متعدد از  ،از رمول ازتثنای مذاور خارج ه تند
نظريا

رماره های ( 1/4121مورخ  1383/3/22و  1/4114مورخ  1383/1/23اداره ال حقوقي قوه

قضايیه)(رهری ،1383،ص )1181نیز مويد اين موضوع مي بارند :
«نظريه رماره  1/4121مورخ : 1383/3/22
«همانطور اه در يبصره  2ماده اول اليحه قانوني رامع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و اارمندان
دو

ذار رده دقط امور مربو به يعاون در ررا های يعاوني اارمندان از قانون مذاور م تثني رده از

ررا های يعاوني چند منظوره مزو م تثنیا مقرر در يبصره  2ماده اول اليحه قانون مذاور نی

ضمناً

»

نظريه رماره  1/41414مورخ : 1383/1/23
«با م تثني ردن ررا

های يعاوني موضوع يبصره  2ماده يک اليحه قانوني رامع به منع مداخله وزرا و

نمايندگان مجلس و اارمندان دو  ،انجا هرگونه معامله و ينظیم قرارداد در حدود يبصره  3آن يوزط هیا مديره

يا مدير عامل يا رئیس ررا
اارمندان عضو ررا
به عنوان ررا
يشکیل ررا

يعاوني ادارا

مندرج در قانون دقط در امور مربوطه به يعاون اه با رداه

و موز ا

يعاوني در اريبا بارد مانند يعاوني مصرف و م کن اارمندان دو  ،مجاز بوده و نمي يوان

يعاوني با دزتگاه های ذيربط قرارداد مقاطعه ااری يا انجا خدما عمراني و غیره ينظیم نمود يا با
های يعاوني چند منظوره يح

عنوان يعاوني اارمندان دو

وظیفه آنها انجا امور يجاری ،اقتصادی يا عمراني از

دز

مانند موز ا و زازمان های دو تي اه

به اارهای يجاری ،اقتصادی و عمراني بزنند اگر چنین

ازتدال ي را قبول نکنیم نقض غرض قانونگذار از وضع قانون رامع به منع مداخله اارمندان در انجا معام
دراهم خواهد رد و نتیجه آنکه اين اارمندان از يک طرف اارمندان دو

دو تي

ه تند و از طرف ديگر طرف يجاری وی

بنابراين ينظیم قرارداد از مانب ررا های يعاوني با دزتگاه های دو تي دقط در حدود همان امور مربو به يعاون اه
خاص اارمندان دو
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و به منظور رداه آنان صور مي گیرد مجاز و يجاوز از آن با نص قانون مغاير دارد »

ررا

های خصوصي اه ااثري

هاای

زها يا زرمايه يا منادع آنهاا متعلاق باه رارا

مندرج در بندهای  11يا  12مي بارد
-4

پدر و مادر و خواهر و برادر و زن و يا روهر و اوالد ب دصل و عاروس و دامااد اراخاص

مذاور در بندهای  1يا  ،2مشرو بر اينکه اين ارخاص (ارخاص مذاور در بندهای يک يا نه) در دزتگاه
های ماذاور در قاانون (وزاريخاناه هاا ،بانکهاا ،راهرداريها و ) دارای زام وزار و ياا معاونا و ياا
مديري بارند (ق م
-1

ررا

اول يبصره  1ماده  1قانون منع مداخله)
ها و موز ا خصوصي اه پدر و مادر و خواهر و برادر و زن و يا روهر و اوالد

ب دصل و عروس و داماد ارخاص مذاور در بنادهای  1ياا  2باه نحاو ماذاور در بنادهای 11ياا  12در آن
رراتها و موز ا خصوصي زهیم يا دارای زم

اند ،مشرو براينکه آن ارخاص (ارخاص ماذاور در

بندهای  1يا )2در دزتگاه های متبوع (وزاريخاناه هاا ،بانکهاا و
مديري

) دارای زام

وزار ياا معاونا

بارند ،به عنوان مثال :چنانچه ا ي در اداره ال راه و يرابری ازتان اصفهان دارای زم

و يا معاون

بارد و پدر وی در ررا

(ا ف) ما ک پنج درصد يا بیشتر زها بارد ررا

از معامله با اداره ال راه و يرابری ازتان اصفهان از

و ياا

مديري

(ا اف )ممناوع

اگرچه در (قوانین موضوعه) زم
خدما اشوری) به صراح

مديري

به ماز ماديريتهای زیازاي موضاوع (مااده 11قاانون ماديري

يعريف و يبیین نشده از  ،اما به نظر ميرزد ،طباق مصاوبه ماورخ  11/2/11راورای

امور اداری و ازتخدامي اشوردرباره نظا مديد آموز

مديران موضوع بخشانامه( /1182د ماورخ ) 1311/1/11و

بخشنامه رماره  1813/(124111مورخ  1383/11/21زازمان مديري

و برنامه ريزی اشور) ،زم

ماديري

راامل

روزای زازمانهای ازتاني ،مديران ال ،رهرداران ،درمانداران و معاونان اين مديران و مشاغل همتراز ،معاونان وزرا و
معاونان ازتانداران و روزای زازمانهای دو تي و مشاغل همتراز و روزای ادارا  ،ق م

ها و مشااغل همتاراز ماي-

رود بديهي از  ،مقاما باالير مانند :ازتانداران و وزرا اه در مقاررا ماذاور ذاار رادهاناد نیاز مازو ماديران
مح وب ميروند اين يف یر منطبق با اصل (يف یر مضیق قوانین ایفری) از

در غیر ايان صاور دامناه قاانون آن

قدر گ ترده مي رود اه مديران مدارس در روزتاها را هم در بر مي گیرد در مقابل نظريه مذاور نظريه ديگری نیاز
قابل ارايه از

وآن اينکه همه ا اني ااه طباق يبصاره (2مااده 31قاانون ماديري

مديري درياد

مي انند ،مديرمح وب ومشمول قانون منع مداخله مي روند

خادما اشاوری) داوم ا عااده

 -11طبق (ماده  3قانون منع مداخله) نمايندگان مجلس در طي دوره نمايندگي حق قبول واا

در محاام

و مرامع دادگ تری را ندارند
 -13م تخدمان دو تي وديگر ارخاص مذاور در (بندهای  1يا  )2اه از طرف دو

باا اراخاص ماذاور

در( بندهای  1ا ي ) 11معامله مي نمايند (رق دو ماده  2قانون منع مداخله )
ب) اعمال حقوقی 4موضوع قانون (موضوع جرم)
-1داوری  :طبق (بند  8ماده  1قانون منع مداخله) ،ارخاص موضوع قانون اه در بند قبل به يفصیل مورد
بررزي قرار گردتند ،نمي يوانند در دعاويي اه يک طرف آن دو

يا مجلس يا رهرداريها و يا دزتگاههای واب ته

به آنها و يا موز ا مذاور در (بندهای  4و  3ماده  1قانون منع مداخله) از  ،به عنوان داور وارد روند مقررا
مربو به داوری به يفصیل در (مواد  414يا  111قانون آيین دادرزي دادگاههای عمومي و انق ب در امور مدني)
 -1اعمال حقوقی – کارهایي که از روي قصد واقع شود و موجد اثر یا آثار حقوقي باشد مانند عقود ،ایقاعات ،اقرار ،شهادت دادن ،صدور راي،
تصمیمات اداري ،ارتکاب جرائم(.جعفری لنگرودی )732 :1331،در مقابل اعمال حقوقی ،وقایع حقوقي قراردارد که از آنها تحت عنوان ضمان
قهري هم یاد مي شود و اراده اشخاص در وقوع آنها تاثیري ندارد مانند اتالف غیر عمدي مال غیر

بیان رده از

داور ا ي از

اه به مومب قرارداد اعم از اتبي يا رفاهي به منظور حکمی

ينازع و اخت ف دعلي يا ينازع و اخت ف احتما ي آينده يعیین مي رود داور ممکن از

بین طردین برای ردع

از ارخاص طرف قرارداد

يا رخص ثا ث بارد پس از انتخاب داور و قبول داوری يوزط داور منتخب ،مطابق مفاد قرارداد داوری ،داور
مبادر

به رزیدگي و صدور رای داوری مياند بنابراين داوری دارای زه مرحله از  :مرحله انعقاد قرارداد

داوری ،مرحله قبول داوری يوزط داور منتخب و مرحله انجا داوری  ،به نظر مي رزد  ،ينها مرحله زو يعني انجا
داوری موضوع ممنوعی
-2معام

مصرح در قانون از

 1:ارخاص موضوع قانون نمي يوانند در معام

دزتگاههای واب ته به آنها و يا موز ا
(يبصره  3ماده  1قانون منع مداخله) معام

مذاور در (بندهای  4و  3ماده  1قانون منع مداخله) ررا

مناقصه ،انجا هرگونه عمل و يا درو
قبال مزد يا بها و به مد

انند طبق

مذاور احصا گرديده و عباريند از :

 -2-1مقاطعه ااری (به ازتثنای معام
مقاطعه ااری به معني پیمانکاری از

با دو

يا مجلس يا رهرداريها و يا

محصوال

مقاطعه اار ،ا ي از

اشاورزی و و آنکه از طريق مقاطعه انجا رود)
اه ضمن عقد قرارداد يا پیمان يا صوريمجلس

اااليي را با ررايط مندرج در قرارداد يا پیمان يا صوريمجلس مناقصه ،در

معین يعهد نمايد (معفری نگرودی،1388،ص ( )313ماده ) 1ررايط عمومي پیمان نیز

پیمانکار را چنین يعريف مي اند « :پیمانکار ،رخصي حقوقي يا حقیقي از اه زوی ديگر امضا اننده پیمان از
و امرای موضوع پیمان را برازاس ازناد و مدارک پیمان ،به عهده گردته از

نمايندگان و مانشینهای قانوني

پیمانکار در حکم پیمانکار مي بارند »
 -2-2حق ا عمل ااری – بر ازاس( ماده  311قانون يجار ) حق ا عمل اار ا ي از اه به ازم خود و ي به
ح اب ديگری (آمر) معام يي ارده و در مقابل حق ا عملي درياد مي دارد
 -2-3ااتشاف و ازتخراج و بهره برداری (به ازتثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین
نمک طعا اه معادن مذاور در ملک رخصي آنها واقع از )

 -1معامله یا عقد در ماده  133قانون مدنی چنین تعریف شده است  :عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد
بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

طبق (بند ا ف ماده  3قانون معادن مصوب ) 1311مواد معدني طبقه اول عباريند از  :زنگ گچ ،رن و مازه
معمو ي ،نمک طعا (آبي و زنگي) زنگ زاختماني و امثال آن ،گفتني از
اارانان دو

در وزار

معادن و دلزا

(وزار

 ،بر ازاس( ماده  33قانون معادن)،

صنايع و معادن دعلي) و رراتها و زازمانهای واب ته ،در زمان

ارتغال و يا يک ال بعد از قطع ارتغال ،نمي يوانند به طور م تقیم و يا غیرم تقیم درمعام

و امتیازا موضوع اين

قانون ذی زهم ويا ذی نفع بارند و در صور يخلف به انفصال ابد از خدما دو تي و محرومی

از پنج يا ده زال

از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ موادق اصو ي محکو مي روند
-2-4قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه اشي و نظار در امرای آن
-2-1قرارداد مطا عا

و مشاورا

دني و ما ي و حقوقي باي

وایل رزمي دادگ تری ،برای طرح دعوا يا دداع مشمول اين بند نی
متفاو از

همچنین قراردادهای پژوهشي را نباي

يومه دار  ،انعقاد قرارداد واا

با

 ،زيرا قرارداد مشاوره با قرارداد واا

با قرارداد مطا عا يکي دان

امرايي بند «و» يبصره  2قانون بودمه زال  1383ال اشور) پژوهش عبار

از

طبق (بند  1ماده  1آيین نامه
از :اار نظا مند و خ م اه به

منظور ادزايش ذخیره دانش علمي و ااربرد عملي آن انجا ميگیرد حال آنکه موضوع قراردادهای مطا عايي
بررزي و اظهارنظر در مورد چگونگي امرای طرحها (به ويژه طرحهای عمراني) از

در طرح پژوهشي ،هدف،

يو ید يادتههای مديد علمي (نوآوری) از  ،اما در طرح مطا عايي ،هدف ،گردآوری اط عا

از

اه به طور

حتم به نوآوری نميانجامد
-2-3خريد و درورهايي اه بايد طبق قانون محازبا

عمومي با مناقصه و يا مزايده انجا رود ،هر چند به

مومب قانون های ديگر از مناقصه و مزايده ازتثنا رده بارد
مطابق (يبصره  4ماده  1قانون منع مداخله) ،معام
دو

و رهرداريها از موضوع اين قانون م تثنا از
 -3ررا

معام

امناس و ااالهای انحصاری دو

و امور مطبوعايي

در مزايده و مناقصه -اعم از اينکه موضوع مزايده يا مناقصه خريد يا درو

بارد اط م (بند  3يبصره  3ماده  1قانون منع مداخله) دال

مناقصه مشمول قانون بوده و و اينکه منجر به انعقاد معامله نشود

يا اماره و يا ديگر

بر اين دارد اه صرف ررا

در مزايده و

ج – ریوه های اريکاب مر (دعل مريکب)  -بر ازاس (ماده  2قانون منع مداخله) ارخاص مذاور در ماده
، 1چه به صور

م تقیم (رخصي) و يا به طور غیر م تقیم (به نا يا وازطه ارخاص ديگر) در داوری و معام

موضوع قانون مداخله انند مجر مح وب و م تومب مجازا مقرراند
گفتاردوم– عنصر معنوی (روانی)
صرف انجا معام
يعني ورود ضرر نی

و ديگر اعمال حقوقي موضوع قانون ،مر مح وب مي رود و م تلز يحقق نتیجه،

و ي دارتن زوء نی  ،رر يحقق بزه موضوع قانون از  ،به اين معني اه اگر مريکب از

مشمول قانون منع مداخل بودن معامله و يا داوری اط ع ندارته بارد و به عبار ديگر مهل به موضوع دارته بارد و
يا اگر مريکب از م تخدمان دو تي و يا ديگر ارخاص مذاور در (بندهای  1يا  3ماده  1قانون منع مداخله) از
از طرف دو

يا ديگر دزتگاههای متبوع خود مبادر

اه

به انجا معامله يا داوری مي اند ،از مشمول منع مداخله

بودن رخص طرف معامله يا داوری اط ع ندارته بارد ،عمل وی به حاظ ندارتن زوء نی

مشمول مجازايهای مقرر

در اين قانون نی
بخش دوم  -قانون ها و مقررات معارض
پس از وضع قانون منع مداخله در زمانهای مختلف قانون ها و مقررايي وضع رده اه در يعارض با قانون
منع مداخله بوده و به حاظ خاص بودن اين قانون ها ،قانون منع مداخله را يخصیص زده اند بعضي از اين قانونها
عباريند از :
( – 1بند ا ف يبصره  33قانون بودمه زال 1334ال اشور) اه مقرر ميدارد « :دو

مي يواند ايومبیلهای

زواری داخلي به رر پنج زال زابقه اار و ايومبیلهای زواری خارمي به رر ده زال زابقه اار را از طريق
به درو

رزانده و عوايد حاصل از آن را به خزانه واريز نمايد » اليحه قانوني نحوه

مزايده بین اارانان دو

ازتفاده از ايومبیلهای دو تي و درو

داده بود ،ايومبیلهای

موضوع قانون به اارمندان دو

ايومبیلهای زايد مصوب  1318رورای انق ب نیز امازه

دروخته روند

 -2قانون نحوه واگذاری زها دو تي و متعلق به دو
(ماده  )3قانون مذاور ده درصد زها دو

و يا متعلق به دو

به ايثارگران و اارگران مصوب  – 1313به مومب
قابل واگذاری به اارمندان دو

و زي و زه

درصد ،قابل واگذاری به اارگران راغل در همان واحد از
 –3قانون اص ح موادی از قانون برنامه چهار يوزعه اقتصادی ،امتماعي و درهنگي ممهوری از مي ايران
و امرای زیازتهای الي (اصل  44قانون ازازي) – به مومب

(بصره  3ماده  )21قانون مذاور درو

اق اطي

حدااثر پنج درصد از زها بنگاه های مشمول واگذاری به مديران و اارانان همان بنگاه و حدااثر پنج درصد به
ديگر مديران با يجربه و متخصص و اارآمد مجاز از
 –4قانون زهیم اردن اارانان رراتهای واب ته به وزار آب و برم در زرمايه گذاری و زود رراتهای
مزبور مصوب  – 1342/1/21به مومب قانون مذاور وزار آب و برم (وزار نیرو دعلي) مجاز رناخته رده بود
اه چهل و نه درصد زها رراتهای مذاور در قانون را به اارانان ثاب
 -1به مومب ماده واحد قانون درو
متعلق به دو  ،اارانان دو

و در او وي

 – 3اليحه قانوني معادی

همان رراتها بفرورد

خانه های زازمان مصوب  1382/4/3در درو

خانه های زازماني

قراردارند

واگذاری واحدهای م کوني متعلق به رهرداری يهران ،واقع در اراضي رمس

آباد ،رمال چهل و پنج متری زید خندان ،به اارانان رهرداری مزبور از رمول مقررا قانون منع مداخله اارانان
دو

و آيین نامه معام

رهرداری مصوب 1334

بخش سوم  -ضمانت اجرای قانون
قانونگذار برای امرای قانون منع مداخله اارمندان دو

،دو گونه ضمان

امرا وضع ارده از

 :ضمان

امرای ایفری و ضمان امرای حقوقي
-1ضمان

امرای ایفری (وضع مجازا )  -طبق (ماده  2قانون منع مداخله) ارخاصي اه برخ ف

مقررا (ماده  )1آن قانون ،به طور رخصي و يا به نا و يا وازطه ارخاص ديگر مبادر به معامله انند و يا به عنوان
داوری در دعاوی موضوع (بند  8ماده  ) 1ررا

انند و همچنین هر يک از م تخدمان دو تي (اعم از اشوری و

شکری) و ديگر ارخاص مذاور در ماده  1قانون در هر ريبه و درمه و مقامي اه بارند ،هرگاه بر خ ف مقررا
اين قانون عمل انند ،به حبس مجرد 3از دو يا چهار زال محکو خواهند رد و همین مجازا

برای م ووالن

رراتها و موز ا مذاور در (بندهای  1و  8ماده  )1اه با علم و اط ع ب تگي و اريبا خود و يا رراا را در موقع
ينظیم قرارداد و انجا معامله اظهار نکنند نیز مقرر از
(ماده  2قانون منع مداخله) دارای زه رق از  ،رق اول ماده ناظر بر يعیین مجازا برای ارخاص مذاور
در( بندهای  1يا  3و يبصره  1ماده 1قانون منع مداخله) از اه با دو

وديگر دزتگاههای مذاور در (بندهای  3و

 4ماده  1قانون منع مداخله) (رهرداريها  ،نیروهای نظامي و انتظامي و بانکها و ) وارد معامله يا داوری
رق دو ناظر بر يعیین مجازا

م تخدمان دو

و ديگر ارخاصي از

مذاور در (بندهای 3و 4ماده  1قانون منع مداخله) مبادر

اه از طرف دو

به معامله يا ررا

مي روند

و ديگر دزتگاههای

در داوری با ارخاص مذاور در

(بندهای  1يا  8و يبصره  1ماده  1قانون منع مداخله) ميانند رق زو ناظر بر يعیین مجازا

م ووالن رراتها و

موز ا مذاور در (بندهای  1و  8ماده  1قانون منع مداخله) از
-2ضمان

امرای حقوقي -قانونگذار ع وه بر وضع مجازا

مداخله ،معام يي اه بر خ ف آن قانون منعقد رده از

در مورد يخلفا

را ،باطل اع

مي اند و متخلف را م وول مبران

خ ارا وارد رده مي داند و اگر متخلفان بیش از يک نفر بارند ،برای آنها م وو ی
ق م

ناري از نقض قانون منع

يضامني در نظر گردته از

آخر (ماده  2قانون منع مداخله) مقرر مي دارد :
« و معام

مذاور باطل بوده و متخلف رخصاً و در صور

يعدد متضامناً م وول پرداخ

خ ارا

ناري از آن معامله يا داوری و ابطال آن ميبارند »
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