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 كليــات: فصل اول

:ـ مقدمه1ـ1

و سخن گفتن دربارة تباني در معامالت دولتي از نگاه حقوق كيفري اختصاصي هم سخت است

و بررسي چنداني. هم ضروري و حقوقي سابقه بحث دشواريش از آن روست كه در منابع فقهي

و ضرورتش بدليل گستردگي سازمان نيروهاي مسلح، در اختيار داشتن  نيروي انساني ندارد

و از دست رفتن و اينكه در گذر زمان به سبب فرسودگي و منابع مالي گسترده عظيم، امكانات

و امكانات جريان دارد و تبديل به احسن اين ابزار و امكانات پيوسته تغيير . كارايي برخي ابزار

ر و تسليحاتي خود و از غالب كشورهاي دنيا در صدد آنند بخشي از فنĤوريهاي نظامي ا بفروشند

و دستاوردهاي فني كشورهاي پيشترفته از جانبي تأمين نيازهاي. برند تر از خود بهره تجربيات

و كفش اوليه نيروي انساني كه در اختيار دارند آنان را وا مي دارد از تهية آذوقه گرفته تا لباس

و برآوردن امكانات رفاهي، نيروهاي كادر پيوسته درگير  بسياري از كارهايو نياز غذايي

و كنترل را در پي و اين ضرورت اعمال نظارت و بازرگاني نيز باشند و معامالتي دارد تا دامنة

و تضّرر اين نيرو نگردد كه  و ميل اموال نيروهاي مسلح سيع آن اقدامات، منتهي به حيف

و كاهش بنية دفاعي ان بي و ممكن است تبعات بعدي آن به ضعيف شدن بدنه اين نيرو انجامد

از اين رواست كه به صورت اختصاصي در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح موادي به 

و از آنجا كه معامالت نيروهاي مسلح كه بخشي از  معامالت نيروهاي مسلح پرداخته است

و مقررات  و در كل تابع قواعد و قوة حاكمه است جداي از معامالت دولتي نيست پيكرة دولت

تي است پس شايسته است قبل از ورود به بحث ابتدا بدانيم معامالت دولتي معامالت دول

و مقرراتي دارد؟ و چه ضوابط  چيست

: تعريف معامالت دولتي-1-2

و و خدمات و تقاضاي مال، جنس و فروش عرضه معامله در معناي عرفي عبارت است از خريد

و غيرمالي و معامالت دولتي عبارتميدر اصطالح حقوقي عبارت از عقود اعم از مالي باشد
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است از معامالتي كه غالباً يك طرف آن دولت است خواه در مقام ايجاب يا در مقام قبول كه با

و ماده و آيين)79(توجه به قانون محاسبات عمومي كشور مي آن توان نامه معامالت دولتي

اجرت كاري، پيمانكاري، العمل كاري،حق. گفت معامالت دولتي عبارت است از خريد، فروش

و نظاير اينها كه بوسيلة دستگاههاي دولتي يا وابسته اي به دولت طبق بودجه اجاره، استجاره،

شده شود در چارچوب اختياراتي كه به آنان دادهمي كه بصورت ساليانه در اختيار آنها قرارداده

و مقررات قانوني انجام مي .گيرد در محدودة ضوابط

: استد حقوق، معامالت دولتي را چنين تعريف نمودهيكي از اساتي

معامالت دولتي به معامالتي گفته مي شود كه دولت براي رفع حوائج ضروري خود مبادرت«

نمايد اعم از اينكه يك طرف معامله دولت باشد يا طرفين آن از ادارات دولتي به انعقاد آنها مي

ي )1(»ا اينكه شخص حقوقي، خصوصي يا عموميو اعم از اينكه يك طرف، شخص حقيقي باشد

و اصطالحات كليدي3ـ1 :ـ آشنايي واژگان

و اصطالحات به فهم بهتر مواد قانوني كمك مي و مانع ازآنجا كه دانستن مفاهيم كند

و تعميم مورد به مصاديقي مي از گذار نبوده شود كه مدنظر قانون تسّري است بنابراين قبل

ميپرداختن به : كنيم ضوابط معامالت دولتي در ذيل به مهمترين آنها اشاره

ـ شركت دولتي  واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد:الف

و به عنوان شركت دولتي و يا مصادره شده و يا دادگاه صالح ملي شده و يا به حكم قانون شود

. باشد شناخته شده

س50و بيش از )2(.رمايه آن متعلق به دولت باشد درصد

: شركت وابسته به دولت-1-4

به20/5/80 مورخه 24537ت/23708گرچه هيأت وزيران در مصوبه شماره  شركت وابسته

و تابعه يك دستگاه اجرايي جز در مواردي«: است دولت را چنين تعريف كرده شركت وابسته

ميباشد به شركتي اطال كه ترتيب ديگري مقرر شده ازق سرمايه يا سهام%50گردد كه بيش

اما اين تعريف خالي از اشكال نيست زيرا شركت» آن متعلق به دستگاه اجرايي مربوطه باشد
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و و ماهيتي به غيراز شركت دولتي دارد وابسته به دولت مترادف با شركت دولتي نيست

است زيرا در غيراينصورت شتهقانونگذار نيز براي اين دو واژه دو تعريف مستقل را مدنظر دا

و بعضاً با حرف رابط  بنابراين شايد تعريف. نبود»يا«نيازي به ذكر هردو اصطالح در يك قانون

.تر باشد زيرمناسب

از« يا50شركت وابسته به دولت شركتي است كه كمتر درصد سهام آن متعلق به دولت

)3(».شركتهاي دولتي باشد

ـ مؤسسه دولتي :ب

سه وا و زير نظر يكي از قواي گانه اداره حد سازماني مشخص است كه به موجب قانون ايجاد

و عنوان وزارتخانه ندارد مي )4(.شود

و نهادهاي عمومي غيردولتي ـ مؤسسه :ج

كه واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه و خدماتي  قانون به منظور انجام وظايف

ش ميجنبه عمومي دارد تشكيل )5(.شود ده يا

و تشخيص و غيردولتي و مؤسسه دولتي و غيردولتي  اگر امر داير باشد بين شركت دولتي

مسئله براي قاضي ميسر نباشد بهتر است قبل از هر اقدام قضايي موضوع از مرجع مسئول

و يا عنداللزوم به كارشناس ارجاع شود و با توجه به سياست خصوصي سازي دولت. استعالم

و وضعيت فعلي اينكه بسياري از نهادهاي دولتي سابق در حال حاضر كامالً خصوصي شده اند

و اخذ نظر كارشناسي روشن  مؤسسه يا شركت ممكن است مبهم باشد ضرورت استعالم

.شود مي

: ضوابط انجام معامالتي دولتي-1-5

ـ محاسبات عمومي كشور در اين)79(ماده ميق : دارد باره چنين اشعار

و پيمانكاري معامالت وزارتخانه« و استجاره و اجازه و فروش و مؤسسات دولتي اعم از خريد ها

و غيره به استثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود، بايد حسب موردو اجرت كار

: از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير
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ط1 .رف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ويا شركت دولتي باشدـ در مورد معامالتي كه

و يا باالترين مقام2 و مسئوليت وزير و حقوقي كه به تشخيص و خدمات ـ در مورد خريد اموال

و داراي و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و يا استان دستگاه اجرايي در مركز

.انواع مشابه نباشد

و يا باالترينـ در مور3 و مسئوليت وزير د خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص

و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس و يا استان مقام دستگاه اجرايي در مركز

و متعهد رشته مربوطه انجام خواهدشد و يا كارشناس خبره .رسمي دادگستري

با4 و خدماتـ در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستطرفه  رعايت موازين اسالمي

 كارشناسي

و يا ساير كاالهايي كه داراي فروشنده انحصاري5 ـ در مورد خريد كاالهاي انحصاري دولتي

و اعالم شده باشد و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين .بوده

روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتيـ در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف6

.باشدو يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده

و نظاير آنها در صورت وجود7 ، هزينه مسافرت و نقل هوايي، دريايي ـ در مورد كرايه حمل

و مقطوع .نرخ ثابت

و صالح دولتي بايدـ در مورد معامالتي كه به تشخيص هيأت وزيران به مالحظه صرفه8

.مستور بماند

دراين ماده چهارده مورد را استثناء نموده وبراي رعايت اختصار ما تنها هشت مورد آنرا كه

.مبتال به هستند ذكر نموديم

و استثنائاتي كه در آن آمده)79(با توجه به صدر وماده است قانون محاسبه عمومي كشور ذيل

: توان گفت مي

از معامالت دو و آن انجام معامله لتي از دو حال خارج نيست يا مبتني بر مسابقه است

و مزايده مي و طريق مناقصه و يا مبتني بر توافق كه در اين روش از برگزاري مناقصه باشد
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و انجام تباني كه فعلي مجرمانه است در هر دو روش ياد شده مزايده در معامالت معاف هستند

و به و ممكن است ميميسور . شود چگونگي آن در ادامة بحث پرداخته

و  ذكر اين نكته نيز ضروري است كه چون فهم معامالت دولتي مستلزم درك ضوابط

و از آنجا كه ماده مرقوم تمامي معامالت دولتي را مشمول)79(مقررات معامالت دولتي است

و مزايده دانسته مگر چهارده موردي كه در اين است ماده مستثني نمودهبرگزاري مناقصه

و ضوابط هركدام در ذيل بحث معامالت دولتي  و روش و مزايده بنابراين پرداختن به مناقصه

.ضرورت خواهد داشت

:ـ مناقصه1ـ1

و به معناي خريد كاال يا خدمت به و خدمت است و خريد كاال  مناقصه معموالً در تحصيل

مي پايين و ذهاب كاركنانشمث. باشد ترين قيمت ممكن الً سازمان قضايي براي سرويس اياب

كه نرخ تعدادي از شركتهايي را كه چنين خدماتي را ارائه مي دهند اخذ، از آن ميان شركتي

مي ترين نرخ را داده پايين و قرار داد منعقد معموالً برگزار كننده. گردد باشد به همكاري دعوت

ميمناقصه منفعت سازمان متبوع را در نظ و رار دارد خواهد بهترين خدمات يا مرغوبترين كاال

با كمترين نرخ ممكن خريداري نمايد واصل در مناقصه اين است كه صرف قيمت مالك نباشد 

و كاال نيز مدنظر مي و مرغوبيت خدمت .باشد بلكه مهتراز قيمت كيفيت

: روش انجام مناقصه

و قانون محاسبات عمومي كشور)81( در ماده انواع معامالت دولتي را به سه دسته تقسيم

:است روش انجام مناقصه در هرقسم را بيان نموده

:ـ مناقصه در معامالت جزيي1

و مسئوليت آن با كارپرداز مي در در معامالت جزيي با عنايت به اينكه تشخيص باشد

و ارائه دهندگان خدمت  و پس از بررسي نتيجه بايد كارپرداز به فروشندگان كاال مراجعه نمايد

و صرفه و اطمينان از پايين بودن قيمت پس الزم و و صالح دولت اقدام به انجام معامله نمايد
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و ذيل سند را با درج از تحويل كاال يا خدمت به انبار يا متقاضي، اقدام به تنظيم سند نمايد

نم» است به حداقل قيمت ممكن خريداري گرديده« جمله  .ايدامضاء

:ـ مناقصه در معامالت متوسط2

و مسئول و مسئوليت آن با كارپرداز  در معامالت متوسط با عنايت به اينكه تشخيص

و با تأييد باالترين مقام دستگاه بايد انجام گيرد بنابراين بايد كارپرداز واحد تداركاتي مي باشد

و بدست آوردن به فروشندگان كاال يا ارائه دهندگان خدمت مراجعه  و پس از بررسي الزم نمايد

كه در اين. كمترين بهاي ممكن گزارش كتبي آن را جهت مسئول واحد تداركاتي ارائه نمايد

گزارش بايد به قيمتهاي پيشنهادي، آدرس، نام افراد پيشنهاد دهنده، قيمت يا آنهايي كه 

و درصورتيكه گزارش ارا ئه شده مورد قبول مسئول واحد قيمت از آنها سئوال شده اشاره نمايد

تداركاتي واقع شود، جهت دريافت تأييد، گزارشي را براي باالترين مقام دستگاه اجرايي ارسال 

و انجام معامله پس از تأييد مقام مذكور امكان پذير است مي و در نهايت اينكه بايد. نمايد

و و مسئول واحد تداركاتي پس از تهيه كاال يا خدمت تنظيم سند، ذيل سند را با درج كارپرداز

و با اين امضاء مسئوليت» است به حداقل قيمت ممكن خريداري گرديده« جملة  امضاء نمايند

و اقدامات انجام شده را مي .پذيرند صحت گزارشات

:ـ مناقصه در معامالت عمده3

: پذيرد در معامات عمده انجام مناقصه به دو روش صورت مي

ـ برگزاري من ميالف .باشد اقصات عام كه از طريق انتشار آگهي عمومي

ـ مناقصه محدود كه با ارسال دعوت نامة، مناقصة محدود مي 18تا12باشد در موادب

و شرايط شركت آيين كنندگان در مناقصة محدود بصورت نامه معامالت دولتي نحوة برگزاري

كال مشروح آمده و در اينجا براي اجتناب از اطالة مياست . شودم از ذكر آن خودداري

.مندان به مواد يادشده مراجعه خواهند نمود عالقه

چون شيوة اجراي مناقصه با توجه به نوع معامله متفاوت است شايسته است به اختصار به

: بندي معامالت دولتي هم اشاره بكنيم طبقه
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:ـ طبقه بندي معامالت دولتي4

هر ات عمومي كشور معامالت دولتي طبقهقانون محاسب)80( در ماده و نصاب بندي شده

و مبناي نصاب نيز براي هر طبقه مشخص گرديده كه البته نصاب طبقه نيز تعيين گرديده است

و متناسب با نياز هرسال به پيشنهاد  تعيين شده به اقتضاي شرايط اقتصادي قابل تغيير بوده

و تصويب هيئت وزي و دارايي ميوزارت اقتصاد .شود ران تعيين

و عمده تقسيم شده اند كه نصاب برابر مادة مرقوم معامالت دولتي به سه طبقة جزيي، متوسط

: به شرح ذيل است82هرطبقه برابر آخرين تغييرات صورت گرفته در سال 

آن1 و آن عبارت از معامالتي است كه مبلغ ـ نصاب طبقة اول كه شامل معامالت جزيي است

و هشتصدهزار ريال( ريال000/800/1از .تجاوز ننمايد) يك ميليون

مي2 و آن عبارت از معامالتي است كه مبلغـ نصاب طبقة دوم كه شامل معامالت متوسط باشد

و هشتصدهزار ريال( ريال000/800/1آن بيش از  از) يك ميليون و ( ريال000/000/26باشد

و شش ميليون ريال .تجاوز ننمايد) بيست

ميـ3 و آن عبارت از معامالتي است كه مبلغ نصاب طبقة سوم كه شامل معامالت عمده باشد

و شش ميليون ريال( ريال000/000/26آن بيش از  . باشد) بيست

 اما اينكه چگونه تشخيص دهيم معاملة مورد نظر از كدام طيف سه گانه معامالت ذكر

م شده .ق)80( ماده2و1هاي قنن در تبصرهاست تا شرايط همان معامله رعايت شود،

در محاسبات عمومي كشور مبناي اين نصاب را بدست داده و آن اينكه مبناي نصاب است

و متوسط مبلغ مورد معامله مي و در معامالت عمده، مبلغ برآورد، تعيين معامالت جزء باشد

.گرديده است

 كردن براي يك كاال يا براي چند اين موضوع نيز مطرح شود كه مالك براي حدنصاب هزينه(

باشد؟ همچنين اگر كمتر از حد نصاب لكن در چند نوبت يك كاال را خريداري نمود كاال مي

)تكليف چيست؟



 در معامالت دولتي تباني
============================================================= 

و پژوهش .م.ن.ق.س دفترآموزش

8




: مزايده-1-5-2

و به معناي فروش كاال يا خدمت به و خدمت است و فروش كاال  مزايده غالباً در ارائه

هاي سنگينالً يكي از ارگانهاي نظامي تعدادي از ماشينمث. باشد باالترين قيمت ممكن مي

و مستهلك شده مي خود را كه فرسوده گذارد يا سازمان اموال تمليكي اند براي فروش به مزايده

به تعدادي از امالك خود را جهت فروش به مزايده مي و گذارد قيمتي را به عنوان پايه اعالم

ميباالترين قيمت پيشنهادي، خودرو يا  معموالً هدف از برگزاري مزايده،. شود ملك فروخته

و در آن مرغوبيت خدمت يا كاال مالك نيست  جلب منفعت بيشتر براي سازمان متبوع است

بلكه حتي سعي برآن است خدمات يا كاالي نامرغوب به باالترين قيمت فروخته شود يعني 

و مرغوبيت پايين در برابر نرخ باال چون اگر چني ن نبود ديگر مزايده ضرورتي پيدا كيفيت

و كاال يا خدمت از طريق شيو نمي ميه كرد .رفت هاي متعارف بازار به فروش

: روش انجام مزايده

و مادة38و36،37 روش انجام مزايده در مواد )82( آيين نامه معامالت دولتي

و به قرار ذيل است محاسبات شرح داده.ق : شده

مز1 : ايده در معامالت جزييـ روش اجراي

و مجوزهاي الزم به داوطلبان معامله  مأمور فروش وظيفه دارد پس از دريافت دستور كتبي

و در نظر گرفتن و پس از تحقيق كامل از قيمت كاال، باالترين قيمت بدست آمده مراجعه نمايد

و سند مربوطه را تن و صالح دولت اقدام به انجام معامله نمايد و با قيد كلمة صرفه « ظيم

و تاريخ،» معامله به باالترين قيمت ممكن انجام گرفته و سمت و نام خانوادگي و با نوشتن نام

.آن را امضاء نمايد

:ـ روش اجراي مزايده در معامالت متوسط2

در معامالت متوسط فروش از طريق حراج حضوري انجام مي شود وروش اجراي آن به شرح

: زيراست
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ـ و الف و قيمت پايه توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناسان معتبر ابتدا كاال ارزيابي

.گردد خبره مورد تأييد دستگاه تعيين مي

و سيما، و در صورت نياز وسايل ارتباطي ديگر مانند صدا ـ بوسيله انتشار آگهي در روزنامه ب

و غيره، موارد زير به اطالع عموم مي رسد : پوستر

و مقدار كاالـ نوع1 و مشخصات

و محل حراج2 و ساعت ـ روز

ـ ميزان سپرده تضمين جهت شركت در حراج3

و موارد مورد نياز ديگر4 ـ نحوه ارائه قيمت

و در محل تعيين شده در آگهي حراج از مبلغ پايه كه و ساعت مشخص شده ـ در روز ج

مي قبالًتوسط كارشناس مشخص گرديده .گردد است شروع

مي) قيمت پايه(ـ به باالترين پيشنهاد، مشروط برآنكه از قيمت تعيين شدهد توان كمتر نباشد

.كاال را واگذار نمود

ـ در صورتيكه به قيمت پايه كسي داوطلب انجام معامله پيدا نشود بايد كاال مجدداً ارزيابي هـ

و مراحل فوق تكرار گردد .گرديده

: عمدهـ روش اجراي مزايده در معامالت3

و با انتشار آگهي عمومي صورت  در معامالت عمده فروش از طريق مزايده عمومي

.پذيرد مي

و اهدافي و مزايده و مزايده گفته شد مبتني بر روش صحيح مناقصه  آنچه در توضيح مناقصه

و بجاي. شود بود كه از اينها دنبال مي و مناقصه خالف اين رويه باشد جلب حال اگر مزايده

و تعقيب كيفري  و دولت به ضرر اينها تمام شود جرم تلقي و تحصيل منفعت براي سازمان سود

.و برخورد قانوني را بدنبال خواهدداشت كه در جاي خود بدان اشاره خواهدشد

و مقرراتي است، همچنين  حال كه روشن شد معامالت دولتي چيست مستلزم چه ضوابط

و طبقه بندي انواع مع و مزايده درهر سقف و چگونگي انجام تشريفات وبرگزاري مناقصه امالت
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و كاربردهاي آن در قوانين موضوعه و موارد قسم مشخص گرديد ابتدا بحثي را پيرامون تباني

هايي كه در معامالت منظور مقنن است با ساير كاربردهاي كنيم تا عالوه بر تباني طرح مي

ميقانوني آن نيز آشنا شويم آنگاه به .پردازيم تباني در معامالت دولتي

و آيين در اينجا آيين( نامه فروش اموال مازاد سپاه مصوب فرماندهي كل قوا نامه معامالت سپاه

 .) درج شود

و كاربردهاي واژه6ـ1 »تباني«ـ تعريف

:ـ تعريف تباني1ـ6ـ1

بيشتر تباني ضد شخص( بستن با يكديگر قرار نهادن، نهاني پيمان«: تباني عبارت است از

و آنرا فارسي زبانان از)6(كلمه در لغت عرب بدين معنا، اين)ثالثي است »ي.ن.ب« نيست

و از مجموع مواد قانوني»)7(.اند ساخته اين واژه در قوانين موضوعة ما كاربرد متعددي دارد

و گوناگوني كه به اين امر پرداخته و با ملحوظ داشتن مفاهيم مياند توان مقررات مذكور در آنها

: در اصطالح حقوق جزا تباني را چنين تعريف نمود

و پيمان پنهاني دو يا چند نفر به منظور ارتكاب جرم يا از بين  تباني عبارت است از توافق

و و مجرم از مسئوليت كيفري، محاكمه و ادلة جرم يا به جهت مبري نمودن متهم بردن آثار

و اضرار به ديگري مجازات يا  و تحصيل سود براي خود .به سبب جلب منفعت

: هاي تباني در قوانين كاربرد-1-6-2

و اقدام كيفري و قابل تعقيب )8( در قوانين مختلف تباني در موارد ذيل، وصف مجرمانه دارد

و عالقمندان است كه در اينجا جهت سهولت دسترسي قضات تنها به آن اشاره مي به كنيم

و قوانين مربوطه مراجعه خواهند نمود موارد يادشده كه از قوانين مختلف استخراج. متن موارد

:و گردآوري شده به قرار زير است 

مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني.ق)1(ماده:ـ تباني براي بردن مال غير1

 3/5/1307نمايند مصوب مي
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راجع به مجازات اخاللگران در صنايع نفت ايران.ق)15(ـ ماده الف:ـ تباني در ارتكاب جرم2

.16/7/1336مصوب 

ـ ماده  31/1/1320هاي مربوط به راه آهن مصوب كيفربزه.ق)3(ب

و تباني امين در ثبت ملك غير براي ثالث3 و امالك.ق) 108(ماده:ـ خيانت ثبت اسناد

 26/12/1310مصوب 

و يا تقلبـ تباني واهب، مصالح4 و دولتي و ميل ثروتهاي عمومي و غير آنها براي حيف ، متعهد

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران49قانون نحوه اجراي اصل)12(ماده: نسبت به قانون

 17/5/1363مصوب

و خارجي كشور5 و اجتماع براي ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي  قانون 610ماده:ـ تباني

 المي مجازات اس

و اجتماع يا براي اقدام عليه اعراض يا نقوس يا اموال مردم6 قانون) 611(ماده:ـ تباني

. مجازات اسالمي

مجازات جرايم نيروهاي مسلح.ق)43(ماده:ـ تباني با دشمن در ترك محل نگهباني7

82جمهوري اسالمي ايران مصوب 

ب ماده:ـ تباني با دشمن8 ت جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي مجازا.ق)21(بند

82ايران مصوب سال

و اطاعت مافوق9 جرايم نيروهاي.م.ق)33(بند الف ماده:ـ تباني در سرپيچي از دستورات

82مسلح جمهوري اسالمي ايران مصوب 

مجازات جرايم نيروهاي مسلح.ق)74(ماده:ـ تباني در فرار از خدمت بيش از دونفر10

ا 82سالمي ايران مصوب جمهوري

ق:ـ تباني در معامالت دولتي 11 مصوب مجازات تباني درمعامالت دولتي. ماده واحده

19/3/1348 
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مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري.ق) 110(ماده:ـ تباني در معامالت نيروهاي مسلح12

82اسالمي ايران مصوب 

 11/4/1334شهرداري مصوب.ق)91( ماده1بند:ـ تباني در معامالت شهرداري 13

وي14 .ق)32(ماده:ـ تباني با مدعي اعسار براي معسر قلمداد نمودن

 مجازات اسالمي.ق 672مادده- الف 20/9/1313اعسارمصوب

ـ تباني مدير تضغيه در امر ورشكستگي 15

 با 13/2/1311مصوب تجارت قانون556ـمادهب

 مجازات اسالمي.ق) 549(ماده:ـ تباني يا مواضعه در فرد زنداني يا فرار توقيف شده16

و توافق پنهاني دو يا چند نفر در و آن اينكه گاهي تباني ذكر يك نكته نيز ضروري است

ع ميارتكاب يك جرم كه داراي و نوان خاص قانوني است مشاركت در جرم تلقي شود نه تباني

. خواهد بود8/5/1370 قانون مجازات اسالمي مصوب42مشمول مقررات ماده 

و عناصر تشكيل دهنده تباني در معامالت دولتي: فصل دوم : تعريف

ـ تعريف تباني در معامالت دولتي1ـ2

: گفته اندبرخي در تعريف تباني در معامالت دولتي

در« د رمعامالت دولتي عنوان مجرمانه است به معني همدستي پنهان دو يا چند نفر تباني

و مزايده معامالت يا مناقصه به ها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور هاي دولتي يا شركتها

و منفعت نامشروع كه در نتيجه به  و يا شهرداريها به منظور تحصيل مال خدمات عمومي

و مؤسسات مذكور انجامدت در»)9(.ضرردولت يا شركتها ولي بنظر نگارنده براي تحقق تباني

و منفعت نامشروع شرط نيست و تحصيل مال .معامالت دولتي قصد خاص
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:ـ عناصر تشكيل دهنده جرم تباني در معامالت دولتي2ـ2

ر است اگر اتهام يكي الزم به ذكر است كه چون جرم تباني قائم به فعل حداقل دو نف

ثابت شد اتهام ديگري نيز ثابت خواهد بود با انتفاء اتهام يكي اتهام ديگري نيز منتفي

خواهدگردد تباني در معامالت اختصاصي به اموال منقول ندارد شامل اموال غيرمنقول 

.شود نيز مي

:ـ عنصر قانوني جرم تباني در معامالت دولتي1ـ2ـ2

در14و13و12صاء شدة در باال سه مورد آن يعني بندهاياز شانزده مورد اح  مربوط به تباني

و از آنجا كه مورد هماهم يعني تباني در معامالت شهرداري، خاص معامالت دولتي مي باشد

و شوراهاي اسالمي و اختصاص به تباني اعضاي انجمن سابق و بوده شهر فعلي با مقاطعه كاران

بهاشخاص طرف معامله با شهردار وي و نيازمند تفصيل صورت مستقيم يا غيرمستقيم دارد

به توضيحي نمي و شرايط مقرر در آن بسنده نموده سپس باشد بنابراين صرفاً به ذكر ماده

و معامالت نيروهاي مسلح مي .پردازيم تباني در معامالت دولتي

: با اصالحات بعدي11/4/1334قانون شهرداري مصوب)91(ماده

 اعضاء انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرايم مذكور در قانون اصالح هرگاه«

 شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل)9(اصالحي قانون كيفر عمومي)19(ماده

و مورد تعقيب دادسرا قرار. خواهدشد درصورتيكه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد

خ و درصورت ثبوت جرم عالوه گيردپس از صدور كيفر واست دادستان از عضويت انجمن معلق

بر مجازاتي كه در قوانين براي اينگونه اعمال مقرراست مرتكب براي دو دوره از حق عضويت 

.گردد انجمن نيز محروم مي

و اشخاص صرف معامله با شهرداري اعم از اينكه تباني1 ـ در مورد تباني با مقاطعه كاران

.د يا غيرمستقيممستقيم باش

و2 ـ در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختالل امور

و شهرداري شود موجب زيان .شهر
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و فوري به عمل خواهدآمدـ رسيدگي در دو مورد اخير در دادگاهتبصره ».ها خارج از نوبت

: 19/3/1348ماده واحد قانون مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب

و مزايده اشخاصي كه در معامالت يا مناقصه« به ها و ابسته و مؤسسات هاي دولتي يا شركتها

و در نتيجة تباني ضرري  دولت يا مأمور به خدمات عمومي يا شهرداريها با يكديگر تباني كنند

و  و مؤسسات مذكور شود به حبس تأديبي از يك تا سه سال و يا شركتها جزاي متوجه دولت

مي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده يا. شوند اند محكوم هرگاه مستخدمين دولت

و همچنين كسانيكه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا  شركتها يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها

يا باشند وبا علم شركتها ويا مؤسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته

اطالع از تباني معامله را انجام دهند يا به هرنحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر 

و  و مؤسسات وابسته به دولت و شركتها و انفصال ابدا از خدمات دولتي مجازات حبس

در كليه موارد مذكور درصورتيكه عمل مطابق قانون مستوجب. شهرداريها محكوم خواهند شد

شدكيفر شديدت ».ر باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهند

:82قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب) 110(ماده

و مزايده هرنظامي كه در معامالت يا مناقصه« هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني ها

م و جزاي نقدي عادل آنچه نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال

مي برخالف مقررات تحصيل كرده .شود است، محكوم

:ـ عنصر مادي جرم تباني در معامالت دولتي2ـ2ـ2

: عنصر مادي جرم تباني در معامالت دولتي در ماده واحده-2-2-2-1

: در ماده واحده عنصرمادي جرم به سه صورت قابل تحقق است

ـ و توافق پنهاني طرفيصورت اول و مؤسسات مواضعه ن معامله به ضرر دولت يا شركتها

و مزايده مذكور، در معامالت، مناقصه و مؤسسات ذكر شده در ماده ها و شركتها . هاي دولتي

و توافق به هردليلي موجب ضرر به دولت شود مانند آنكه قبل از تحقق بنابراين اگر اين تباني

و نه بيش از آن به مأمور ضرري موضوع كشف شود يا آنكه فروشنده جنس را به قي مت متعارف
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و تنها از باب جلب مشتري هدايايي به مأمور خريد دهد تا سراع ديگر خريد بفروشد

و به همان قيمتي كه اين جنس را ديگران مي و در اثر فروش فروشندگان نرود فروشند بفروشد

و مأمور هم بخاطر اين هدايا كاال را صرفاً از همين  فروشندة معين بخرد اجناسش سود ببرد

بدون آنكه از اين رهگذر ضرر متوجه دولت يا مؤسسه دولتي شود دراين صورت امكان تعقيب

و  و در فرض دوم كه اخذ هدايا عامل جلب مشتري طرفين معامله برابر اين ماده نخواهد بود

و مأمور خريد بايد سراغ ديگر عناوين مجرمانه ما نند ارتشاء خريد بوده براي تعقيب فروشنده

اي صرفاً دراثر سابقة حال اگر عامل خريد دولتي بدون دريافت هرگونه وجهي يا هديه. رفت

و از اين رهگذر ضرري عايد دولت نشود باز  آشنايي يا دوستي جنس را از فروشندة معيني بخرد

و قابل تعقيب نخواهند بود .عمل اين دو، تباني نبوده

و بطور كليـ اگر مستخدمين دولتيصورت دوم و ديگر مؤسسات يادشده  يا شركتها

و و مزايده و شركتهاي ذكر شده در معامله و مؤسسات كسانيكه به نحوي از انحا از طرف دولت

مناقصه دخيل هستند از تباني مطلع شوند ولي معامله را بهم نزنند يا از انجام معامله جلوگيري 

و  مزايده اطالع حاصل كند كه در مناقصه، شركت نكنند مانند آنكه فرد مسئول مجري مناقصه

اند قيمت پاييني ندهنددرحاليكه قيمت واقعي به مراتب كنندگان از قبل با هم توافق كرده

مي پايين و تمام كنندگان در مزايده از پيش با هم توافق كنند شده يا شركت تر از اين حد بوده

تا پايين و در منفعت حاصله ترين قيمت را بدهند يا نرخ را حداكثر سقف معيني باال ببرند

همگي سهم داشته باشند در حاليكه قيمت واقعي به مراتب بيشتر از اين سقف بوده آنگاه اين 

و اعم از اينكه  و معامله را انجام دهد مأمور برغم اطالعش از اين تباني مانع انجام معامله نشود

و باشد از اين رهگذر چيزي هم عايد خود شهر نشده يا نه از آنجا كه در هرصورت ضرر دولت

.شود مؤسسه دولتي محقق شده مشمول مجازات مقرر در ماده مي

و ديگر مؤسسات مذكور به نحوي از انحاء در صورت سوم ـ مستخدمين دولتي يا شركتها

.نيز طبق ماده واحده قابل مجازات هستند. تباني شركت يا موجبات آنرا تسهيل نمايد
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)110(ـ عنصرمادي جرم تباني در معامالت دولتي در ماده2ـ2ـ2ـ2

مجازات جرائم نيروهاي مسلح تنها به يك صورت قابل.ق) 110(عنصر مادي جرم در ماده

و مزايده يا فرد نظامي دخيل  و آن تباني فرد نظامي مسئول انجام معامله، مناقصه تحقق است

مييك برداش. دراينها بضرر يگان يا ديگران است بهت از مثل ماده اين تواند باشد كه گرچه

» عالوه بر جبران خسارت وارده« تحقق ضرر در اثر تباني اشاره نشده اما به قرينة عبارت 

و قابل مجازات خواهدبود كه موجب ضرر شود مي و چنانچه. توان گفت تباني در صورتي محقق

ا و تباني ضرري به هر دليلي از داليل به مانند فرضهايي كه در باال شاره شد در اثر اين توافق

و مجازات  و مزايده قابل تعقيب متوجه يگان نظامي نگردد نظامي طرف معامله يا مناقصه

و  نخواهد بود مانند آنكه اين تباني صرفاً بخاطر برنده شدن دوست يا اقرباي نظامي در مناقصه

يا آنكه بگوييم چون متن ماده تحققو. مزايده صورت گرفته باشد ولي ضرري عايد يگان نگردد

و حتي در صورت عدم تحقق  تباني را منوط به حصول ضرر نكرده، بدون توجه به ساير شرايط

و به صرف تباني صورت گرفته متهم قابل مجازات است اما چون در بطن هر معامله سود  ضرر

و تلقي تباني در صورتي صحيح خواهد بود كه ضرري  هم متصور باشد يا زيان نهفته است

و مانع تضييع حقوق متهم يا تفسير قانون به ضرر متهم بنابراين برداشت اول صائب تر است

و اين ماده مي و عنايت شود و شرط تحقق خسارت دقت شود پس الزم است به قرينه ذكرشده

و كاستي  اي نيازمند اصالح بوده كه در قانون جديد نيز اين نقص موجود به دليل چنين نقص

.است قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح سابق مرتفع نگرديده)86(در ماده

و تحقق بزه همچنانكه مالحظه شد در تقرير ماده واحده چنين دقتهايي را مقنن معمول داشته

.است را مقيد به حصول ضرر دانسته 

تع.ج.م.ق) 110( متأسفانه نقصي كه اشاره شده در متن ماده و بدون درن حفظ ييري

بنا حق تحصيل كرده« را جايگزين».است برخالف مقررات تحصيل كرده« مجازات تنها عبارت

». است است نموده
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حق بنظر نگارنده اين تغيير در عبارت ابهام را بيشتر نموده است يعني چه بسا مال اخذ شده بنا

و طبق مقررات صورت گرفته باشد درحاليكه عبارت حق« باشد ولي برخالف مقررات نبوده » بنا

و قضات تحقيق را با چه و معلوم است اين عبارت مبهم در عمل محاكم و مانع بود جامع

م .واجه خواهد ساختمشكلي

 بايد دانست حكم طرف ديگر معامله در معامالت نظامي بدليل اينكه در صدر ماده عبارت

و درانتهاي ماده نيز فعل مفرد را آورده بر شامل غيرنظاميان نمي» هرنظامي« محكوم« شود

و به پس طرف ديگر معامله برابر اين ماده قابل. را متناسب هرنظامي آورد» شود مي  تعقيب

و و مزايده بين دو يگان نظامي صورت گيرد مجازات نخواهد بود مگر اينكه معامله يا مناقصه

در»هر« مجريان معامله از هردو يگان نظامي باشد دراينصورت چون  از الفاظ مختص نكره

ا و ناگزير و قانونگذار هم براي فارسي زبانان چنين مقرراتي را وضع كرده ز زبان فارسي است

و از طرفي نكره نيز داللت بر عموم دارد در اينصورت طرف رعايت ويژگيهاي زبان بوده است

ديگر معاملة نيز كه نظامي است با اين ماده قانوني قابل تعقيب خواهد بود البته تعقيب وي 

در منوط به اين خواهد بود كه براي يگان متبوع وي نيز ضرري حاصل شده  باشد واالّ اگر

و البته چنين فرضي املهچنين مع ـ و ديگري ضرر نبيند اي يكي از يگانهاي نظامي متضرر

ـ بدليل اينكه مادة مرقوم را مقيد به تحقق خسارت دانسته است منتها مأمور  محال نيست

درفرضي كه تحقق خسارت را شرط تحقق جرم(عامل يگان متضرر قابل مجازات خواهد بود 

 .) بدانيم

ال شود چون هردو يگان نظامي جزيي از پيكرة نيروهاي مسلح هستند با حال ممكن است اشك

و ضرر ديگري گو اينكه در اصل هيچ ضرري عايد نيروهاي مسلح نشده پس برخورد  نفع يكي

مي. قضايي اصالً ضرورت نخواهد داشت يا از اين اشكال چنين توان پاسخ داد كه چون هر نيرو

و هزينة آن مختار است در نتيجه يگان نظامي بودجة اختصاصي خود را و در نحوة جذب  دارد

و در برابر چگونگي اين هزينه به بايد جانب نفع خود را لحاظ نمايد ها پاسخگو باشد همچنانكه
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را اي حاضر نمي عنوان مثال هيچ يگان نظامي شود خود روي خسارت ديده يگان نظامي ديگر

.تعمير يا تبرعي خسارت وي را جبران نمايد

و مزايده بين دو يگان و آن اينكه انجام معامله يا مناقصه  ممكن است اشكال ديگري شود

هاي عملي زيادي اش اين است كه نه تنها متصور است بلكه نمونه نظامي متصور نيست پاسخ

را مي توان براي آن ارائه داد ممكن است يك يگان نظامي بخواهد كلية تشكيالت اداري خود

و جلوگيري از هزينهجهت ايجاد و بيشتر در تمركز هاي جانبي بجاي ديگري منتقل كند يا

و از آنجا كه ساختمان  و ساختماني كه قبالً در آن بوده را به مزايده بگذارد يكجا متمركز نمايد

و درنتيجه خريد آن تنها از طريق يگانهاي نظامي  و كارايي غيرنظامي ندارد موجود هيچ كاربرد

و اشد ودراين ميانبمي ممكن  كنندگان ازشركت يكي تعدادي از يگانهاي نظامي در مزايده شركت

و فروشنده است با صورت دادن برخي بدليل برخي روابطي كه ميان مجري معاملة خريدار

.توافقهاي پنهاني بزيده شود

معامالت« حال اگر طرف ديگر معامله در معامالت نظامي غيرنظامي بود از آنجا كه عبارت

و مزايده يا مناقصه و يگان نظامي» هاي دولتي ها و نيروهاي مسلح در متن ماده واحده عام است

و قوة مجريه است در نتيجه معامالت نظامي نيز بخشي از معامالتي دولتي  نيز بخشي از دولت

است گرچه بدليل شرايط خاص نيروهاي مسلح مادة قانوني خاصي به معامالت نظامي 

اص يافته اما اين مانع برخورد قانوني با غيرنظامي دخيل در تباني برابر ماده واحده اختص

مي نمي و در نتيجه برابر صدر اين ماده مجازات .شود شود

 اما از آنجا كه تأثير عمل وي در تحقق تباني از متهم نظامي كمتر نيست با توجه به اختالف

و اشد است) 110(و اينكه مجازات ماده) 110( مادهموجود در مجازات تقرر در ماده واحده

كند براي مجرم غيرنظامي نيز مجازاتي متناسب با مجازات رعايت عدالت قضايي ايجاب مي

در همين راستا شايسته بود همچنانكه قانونگذار در برخي از مواد. مجرم نظامي داده شود

امي جرايم نظامي را مشخص قانوني مجازات جرايم نيروهاي مسلح، تكليف مشاركت غيرنظ

.است نمود كه چنين نشده در مادة قانوني عامي تكليف چنين مواردي را روشن مي)10(كرده
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است كه متعرض طرف ديگر معامله در دادسراها يا دادگاههاي نظامي در مواردي ديده شده

د نمي و شايد استدالل اين باشد كه مادة قانوني مربوطه تنها نظامي خيل در تباني را شوند

مستحق مجازات دانسته است اما اين استدالل صحيح نيست چون همچنانكه بيشتر گفته شد 

و رها كردن ديگري برخالف  تباني حداقل قائم به وجود دو نفر است لذا مجازات كردن يكي

و با در اكثر موارد تأثير فعل طرف ديگر معامله بمراتب بيشتر است: موازين عدالت است ثانياً 

و خود گام اول را و اقدامات خود مأمور دولتي يا نظامي را به سمت تباني سوق داده عمل

و تباني در وهلة اول قائم به وجود آنان است حال آيا عدم برخورد قضايي با چنين برمي دارند

.افرادي صحيح خواهد بود؟ قطعاً پاسخ منفي است

و به عنوان معاون يك نظر نيز اين است كه اقدام طرف ديگر  معامله را معاونت در جرم تلقي

جرم با آنان برخورد گردد، اما از آنجا كه يكي از شروط اساسي معاونت عدم دخالت در عمليات

و نقش مستقيم  اجرايي جرم است اما در تباني طرف ديگر معامله در عمليات اجرايي دخالت

و يكي از اركان وقوع جرم قائم به وجود او و الزمة تحقق تباني حضور حداقل دو نفر دارد ست

در عمليات مجرمانه است بنابراين معاون جرم تلقي كردن طرف ديگر تباني نيز صحيح نخواهد 

.بود

: ركن معنوي جرم-2-2-3

اضرار به دولت يا مؤسسات يادشده براي تحقق جرم( درهرمادة ياد شده صرف سوم نيت عام

و براي بار كفايت مي نمودن عنوان مجرمانه بر فعل ارتكابي متهم نياز به احراز سوء نيت كند

و قصد انشعاع نامشروع نمي نه. باشد خاصي اعم از اينكه در اين ميان نقص عايد متهم شود يا

.بصرف تحقق ضرر براي دولت يا مؤسسات ياد شده دراثر نباشد جرم محقق شده است

:ي مجازات جرم تباني در معامالت دولت-2-3

اي كه بايد دانست وجه است اما نكته مجازات اين جرم در مواد يادشده ذكر شده-2-3-1

و آن اينكه به چه دليل فرد مباشر در انجام  تشديد مجازات در شق دوم ماده واحده مهم است

و تباني كه قاعدتاً بايستي مجازات شديدتري براي وي در نظر گرفت مجازات شديدي  معامله
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شود اما براي نظر گرفته نشده در حاليكه بدون وجود وي تباني محقق نميبرايش در

يا. شود مستخدمي كه مباشرت در تباني ندارد ليكن برغم اطالع از تباني مانع انجام آن نمي و

و قاعدتاً بايستي از مجازات خفيف تري برخوردار وباشد يا حتي در فرض معاون جرم است

و مشاركت نيز نهايتاً مجازات و نه محكوميت به اشد مجازات ي معادل مجازات مباشر داشته باشد

بنظر نگارنده وجه تشديد از آن رواست. است شده انفصال ابد، مجازات شديدتري درنظر گرفته

و اطالع از تباني« كه اوالً بقرينة  مراد» شركت ومعاونت نمايد«،»دخالت داشته باشد«،»علم

) عامل انجام معامله(مستخدمي است كه مافوق مأمورخريد ازمستخدم درشق دوم ماده، 

و مدير بدليل مسئوليتي كه دارد مي و وظيفة ناظر و عامل نظارت دارد و بركار اين مأمور باشد

و مناقصه و مزايده يا نقشي كه در انجام معامالت مي ها به ها دارد ايجاب كند هم وظيفة خود را

باشد كارمندان زير دستش كارها را از مجراي صحيح آن نحو صحيح انجام دهد وهم مراقب 

و از طرفي ممكن است چنين مسئولي  و بطور كلي موجب حسن جريان امور شود انجام دهند

و مزايده و هركدام از كارمندان در موردي مجري مناقصه  تعدادي كارمند در اختيار داشته باشد

رد متوجه خطاي كارمندان زيردستش باشد اماو انجام معامله باشند حال اگر در همة اين موا

بجاي برخورد چشم پوشي كند يا حتي خودش نيز با كارمندان زيردستش در اين تباني 

و شايد بدليل مسئوليتش بيشتر از آنچه عايد كارمند شركت كند تا نفعي هم عايد وي شود

و يا بدليل عدم برخورد با اين اقدامات كارمند مي هاي ان سبب سوء استفادهشود عايد وي شود

يا. شود بيشتر آنان شود معلوم است از اين رهگذر چه ضرري عايد دولت يا مؤسسه دولتي مي و

از آنكه بگوييم وجه تشديد اين است كه دولت چنين مستخدمي در امين تلقي كرده  ولي وي

و حسن ظن دولت سوء استفاده كرده كه مباشر انجامو نكتة ديگر اين. است اين امين تلقي شدن

و اجراي مناقصه و مزايده معامالت كه ها معموالً كارمندان دون پايه يا ميان پايه ها اي هستند

و اين مسئول مستقيماً در كارها دخالت ندارد مجموع زير نظر مسئولي انجام وظيفه مي كنند

تقيماً درگير چنين عواملي سبب شده قانونگذار بخشي از ماده را به مجازات افرادي كه مس

و انجام مزايده و مناقصه معامالت و مدير ها و بخش ديگر را به مسئول ها هستند اختصاص دهد
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تري را براي چنين چنين كارمنداني آنهم بداليل گفته شده واگذار نموده،لذا مجازات شديد

و مسئولي پيش مر ناظر و و دقت اقبت از بيني نمايد تا چنين مسئوليني با اعمال نظارت صحيح

و مؤسسات دولتي را كه پيوسته درگيري چنين  رفتار كارمندان زير دست جلوي تضرر دولت

يك تلقي نيز اين است كه بگوييم شق اول ماده واحده ناظر به اشخاص. تعاملي هستند ببندد

و شق دوم ماده واحده ناظر به اشخاص دولتي است از اين رو بايستي قضات محترم. غيردولتي

و قضات محترم دادگاه در صدور حكم اين موارد را لحاظ نمايندتحقيق  .در اخذ تامين

با-2-3-2  در مورد طرف ديگر معامله كه كارمند دولت يا مؤسسات يادشده نيست در رابطة

و در عبارت» اشخاص« معامالت دولتي چون عنوان و» با يكديگر تباني نمايد« عام است

مي« شد» شوند محكوم و تباني نيز با توجه به توضيحاتي كه قبالً ذكر صيغة فعل جمع است

و مزايده ميان در ادارة دولتي  و مناقصه تحققش منوط به حداقل دو نفر است پس اگر معامله

و اگر ميان دو اداره دولتي نباشد وخود غير  صورت گرفته باشد كارمند ادارة دولتي ديگر

وشو كارمندنفر دوم محسوب مي د بنابراين هر دوطرف معامله برابر اين ماده قابل تعقيب

و يا اينكه مجازات هستند پس اگر طرف ديگر را به تصور اينكه اينها يا از طريق پرداخت وجه

و در نتيجه عمالً موجبات تسهيل وقوع جرم پيشنهاد كنندگان اولية تباني ها اين افراد هستند

.ي كنيم موجه نخواهدبودكنند معاون جرم تلق را فراهم مي

و قسمت دوم آن مربوط به  از آنجا كه قسمت اول ماده واحده مربوط به اشخاص

و اينكه مقرر داشته به نحوي از انحاء در انجام معامله دخالت داشته  مستخدمين دولت است

و اطالع از تباني معامله را انجام دهند يا در آن شركت يا معاونت و با علم  كنند، اين باشند

برداشت نيز سهيم نخواهد بود اگر بگوييم بخش اول ماده اصالً مربوط به مستخدمين دولت

و صرفاً مربوط به اشخاص غيردولتي است كه در معامله يا مناقصه يا مزايده با يكديگر  نيست

مش تباني مي خصي كنند مانند آنكه قيمت را از حد معيني پايين نياورند يا در مزايده تا سقف

و در سودي كه عادي برندة مناقصه يا مزايده مي باشند شود ديگران هم سهمي داشته باال ببرند

و كارمندان است از اين رو در شق اول ماده اصالً  و قسمت دوم ماده مربوط به مستخدمين
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و مجازاتي هم كه در شق اول ماده ذكر شده متناسب با افراد متعرض مستخدمين نشده

و  مجازات مذكور در شق دوم متناسب با مستخدمين دولتي است كه از آن جمله غيردولتي

و وجه تشديد مجازات هم از آن رو است كه اين مستخدمين  انفصال ابد از خدمت دولتي است

و دلسوزي در مقام اضرار جيره و مؤسسات دولتي هستند اما بجاي قدرشناسي خوار دولت

ميبا اين برداشت حكم هرد. اند برآمده . شود وطرف معامله روشن

و ماده-2-4 :110 نكات قابل ذكر درباره ماده واحده

و-2-4-1 و خسارت شده اما معلوم نگرديده مراد تنها ضرر  در هردو ماده اشاره به ضرر

و خسارت معنوي را نيز شامل مي در اينكه غالباً در اين موارد. شود خسارت مادي است يا ضرر

و خسارت مادي و چنين ضرري قطعاً مدنظر مقنن بوده شكي نيست اما حال اگر به ضرر  است

شد در آن صورت آيا قابل مطالبه خواهد بود نحوي معنوي نيز متوجه دولت يا يگان نظامي مي

يا خير؟ مثالً درخصوص نيروهاي مسلح ممكن است تباني موجبات بدبيني به نيروهاي مسلح 

.ت به اين نيروها سلب كندرا فراهم نمايد يا اعتماد را نسب

و جبران 1290مصوب.ك.د.آ.ق)9(رسد برابر ماده بنظر مي  چنين ضرري نيز قابل مطالبه

)11(.است

مي« و محيط شغلي خود برخوردار اشخاص حقوقي و حيثيت الزم در جامعه توانند از آبرو

و به اين اعتبار، چنانچه بر اثر ارتكاب جرم به حيثيت اجتماع ي يا شغلي آنان زياني وارد باشند

)12(». شود امكان مطالبه خسارت معنوي توسط آنان وجود دارد

 در هيچ يك از دو ماده تكليف وجه يا مالي كه بنا حق تحصيل شده معلوم نگرديده-2-4-2

در مورد خود اين. تنها مجازات جزاي نقدي معادل اين وجه يا مال مجري دانسته شده است

مي.ق)10(كه بنا حق تحصيل شده برابر مقررات مادهواموالي وجوه .شود مجازات اسالمي رفتار

بازرسان يا ناظران در امور مالي به محض آن كه تباني در معامله يا تدليس وتقلب در معامله يا

و امتياز را كشف نمودند مكلف به گزارش آن به مقامات مسئول  و درصدانه اخذ هديه ودرصدانه
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و به عبارت ديگر جلوي ضرر گرفته هستند تا هم و تدليس گرفته شود و تقلب  جلوي تباني

.شود وهم ترتيب گزارش جرم به مرجع قضايي داده شود

مجازات جرايم نيروهاي مسلح بازرسان يا ناظران نظامي در امور.ق) 111( طبق ماده-2-4-3

و تقلب در معامله و امتياز مالي به محض آنكه تباني در معامله يا تداين و درصدانه  يا اخذ هديه

و و تقلب را كشف نمودند مكلف به گزارش آن به مقامات مسئول هستند تا هم جلوي تباني

و هم ترتيب گزارش جرم به مرجع  و به عبارت ديگر جلوي ضرر گرفته شود تدليس گرفته شود

.شود قضايي داده

يا شد اگر شركت همچنانكه در تبيين عنصر مادي جرم نيز اشاره-2-4-4 كنندگان در مناقصه

مزايده، پنهاني توافق كنند قيمت را تا سقف معني پايين نياورند يا در مزايده نرخ را بيش از 

و قيمت واقعي در هردو صورت بيش از نرخ پيشنهاد شده و مبناي ميزان معيني باال نبرند باشد

ن هريك ديگران نيز در سود حاصلهشد كنندگان نيز اين باشد كه در صورت برنده تباني شركت

است در مورد معامالت سهمي داشته باشند، برابر شق اول ماده واحده بازتباني محقق شده

نظامي نيز اگر مأمور نظامي عامل معامله از موضوع مطلع شود ولي با اين وصف باز معامله را 

.محقق استانجام دهد چون اين معامله موجب ضرر يگان نظامي شده باز تباني 

اگر مقام مسئول برگزاري مزايده يا مناقصه در فرض گفته شده از تباني مطلع شود ولي منانع

و مزايده نگردد مشمول مجازات مقرر در قسمت دوم ماده واحده  انجام معامله يا اجراي مناقصه

 موضوع را اي مطلع شوند ولي در معامالت نظامي نيز اگر بازرسان مالي از چنين تباني. گردد مي

مجازات جرايم نيروهاي مسلح.ق) 111(مكتوم نگاه دارند مشمول مجازات مقرر در ماده

.خواهند شد

به5ـ2-4 ـ در معامالت نظامي اگر مسئول نظامي كه سمت مديريت بر مأمور عامل را دارد

ام نحوي از موضوع تباني مأمور تحت امر خود مطلع شود يا به نحوي اطالع حاصل كند در انج

و مناقصه تباني اي صورت گرفته مكلف به گزارش موضوع به مقامات  معامله يا برگزاري مزايده
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78باالتر است تا ترتيب گزارش جرم به مرجع قضايي داده شود واالّ عمل وي مشمول ماده

.قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خواهد بود

از...«ـ در قسمت انتهايي ماده واحده مقرر داشته6ـ4ـ2 و انفصال ابد به حداكثرمجازات حبس

و شركت شد خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند به» .......ها ومؤسسات وابسته به دولت

و» واو« نظر نگارنده مقنن در استفاده از حرف عطف كه متضمن معناي جمع است متعهد

بص نكتة ظريفي را مدنظر داشته و آن اينكه اگر متن ماده به حداكثر مجازات حبس« ورت است

و انفصال ابداز خدمات دولتي يا شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها محكوم 

مي» ..... خواهند شد و به جاي انشاء مي“يا”از“ واو” شد نمود در آن صورت اين راه استفاده

 به انفصال ابد از خدمات ماند كه اگر بدليل ارتكاب چنين جرمي مثالً براي مجرمين باز مي

و مؤسسات وابسته به دولت يا دولتي محكوميت حاصل كردند براي خدمت به شركتها

و منعي هم سر راهشان نباشد چون انفصال از خدمت در يكي از  شهرداريها مراجعه كنند

و با توجه به متن قانون دادگاه نيز  و مؤسسات ندارد ادارات دولتي تسري به ديگر ادارات

و وي را از خدمت در تمامي ادارات دولتي نمي توانست مجازاتي فراتر از قانون براي مجرم مقرر

و منفصل نمايد و شهرداريها محروم و شركتها قانونگذار با چنين وسعت ديدي.و مؤسسات

و قابل اعتماد  براي آنكه تمامي راهها را جلوي چنين مستخدمي كه موجب تضرر دولت بوده

 متعمداً از حرف عطف واو استفاده نموده تا در صورت انفصال از خدمت در نيست سدكند

و مؤسسه دولتي ديگر را نداشته باشد اداره . اي، امكان رجوع به اداره

در كليه موارد مذكور در صورتيكه عمل«ـ راجع به مجازات مقرر در بخش انتهايي ماده7ـ4ـ2

شدمطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد مرت چنين».كب به مجازات اشد محكوم خواهد

و راجع به نظاميان نيز در قانون مجازات اشدي در ارتباط با موضوع در ديگر قوانين نيامده است

و كيفر ارتش سابق اصالً به موضوع تباني در معامالت پرداخته نشده بعد از تصويب  دادرسي

و در قانون به مجازات)86( ماده71قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح سال  اين قانون
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در) 110( نيز ماده82جرايم نيروهاي مسلح سال آن به تباني در معامالت اختصاص يافت كه

.بيني نشده ولي مجازات حبس تشديد يافته است آن مجازات انفصال پيش

و جبران ضرر) 110(نسبت به ماده واحده آن است كه در ماده) 110(ـ نقطة قوت ماده8ـ4ـ2

خسارت وارده توسط محكوم به عنوان رفع اثر جرم لحاظ شده ولي در ماده واحده جبران ضرر

است از اين رو در معامالت دولتي دستگاه دولتي يا سازمانو خسارت مسكوت گذاشته شده

و زيان وارده بايد دادخواست تقديم كند .متضرر براي مطالبة ضرر

و زيان وارده تقويم گرددـ در معامالت نظامي براي آنكه9ـ4ـ2 اخذ نظر. ميزان خسارت

و بدون كارشناسي پرونده معد صرو حكم نخواهد بود .كارشناسي ضرورت دارد

 مقايسه جرم تباني در معامالت دولتي با عناوين مشابه-2-5

و پرونده هاي قضايي ممكن است تباني در معامالت با جرايم ديگري از قبيل درغالب موارد

و يا با موارد مذكور در مادهر و تدليس در معامله و اخذ پورسانت، تقلب و ارتشاء ) 603(شاء

و انطباق) تعزيرات(قانون مجازات اسالمي اصطكاك پيدا كند كه بايد در تفكيك موارد

.شود مصاديق در هر مورد دقت شود ذيالً به برخي از اين موارد اشاره مي

در-2-5-1 اي پس از اطالع از قيمتهاي پيشنهادي اين قيمتها مناقصه ممكن است كارمندي

را در اختيار يكي از متقاضيان شركت در مناقصه قرار دهد آنگاه اين متقاضي با دادن 

ترين قيمت برندة مناقصه شود در اين فرض چون دولت يا يگان نظامي متصرر نشده پايين

و مأخوذ حال اگر اين كارمند وجهي. تباني محقق نگرديده است  درياقفت كرده باشد اقدام اخذ

و ارتشاء خواهد بود .مشمول مقررات رشاء

اي رفته با ارائه مداركي خود را عامل خريد مؤسسهـ اگر كارمندي سراغ فروشنده2ـ5ـ2

دولتي معرفي بدون آنكه در آن مرحله جنسي خريده باشد با اغواي فروشنده وجهي از وي 

و قول دهد براي دف عه بعد يا دفعات بعدي اجناس مورد نياز ادارة متبوعش را صرفاً از وي بگيرد

خريد خواهد كرد اما ديگر هرگز سراغ آن فروشنده نرود در اينصورت عمل ارتكابي چنين 

و تقلب بوده از مصاديق كالهبرداري خواهد بود .كارمندي چون بردن مال ديگري با حيله
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جعة اول مأمور خريد وجه قابل توجهي بوي بدهد تا اين اي در همان مراـ اگر فروشنده3ـ5ـ2

و  مأمور در واصل بعدي نيز خريدهايش را از وي انجام دهد چنانچه از رهگذر چنين اخذ

و در صورت خريد از ديگر فروشندگان مشابه قيمت اجناس  پرداختي ادارة دولتي متضرر شود

خر تر تمام به مراتب پايين و شود بدليل اينكه مأمور يد بجهت سروكار داشتن با بازار

فروشندگان واقف بر قيمت پايين اجناس بوده ولي بدليل اخذ وجهي اجناس را از يك فروشنده 

و اما اگر  و اداره متبوع نيز متضرر گرديده در چنين فرضي تباني محقق است متعين خريد

و عمل انجام شده در  و ارتشاء ضرري متوجه دولت نشده باشد تباني محقق نيست قالب رشاء

.قابل برخورد قانوني خواهد بود

و با دادن4ـ5ـ2 و عاملين خريد ادارات را يافته ـ اگر بازاريابي به ادارات دولتي مراجعه نموده

و كارت مغازه بخواهد كه اجناس مثالً رايانه و قطعات رايانه از آن مغازه خريداري شود وجهي ها

باشد دراين فرض نيز اگر ضرري متوجه دولت داخت نكردهاما شخص صاحب مغازه وجهي پر

و چنانچه شده باشد تباني محقق است وجود يا عدم وجود واسطه نيز تأثيري در موضوع ندارد

و ارتشاء خواهد بود زياني محقق نشد .ه باشد عمل ارتكابي از مصاديق رشاء

خـ اگر فروشنده5ـ5ـ2 ريد اجناسي را به آن اضافه يا مبالغي اي ته فاكتور را بازبگذارد تا عامل

را قيد كند اما شخص فروشنده هيچ وجهي پرداخت نكند، قيمت اجناس فروخته شده نيز 

و استفاده از سند  مطابق با واقع باشد عمل ارتكابي تباني نخواهدبود، بلكه تحت عنوان جعل

و معاونت در اين جرائم قابل تعقيب است با. مجعول  دستكاري فاكتورها از اگر مأمور خريد

. تنخواهي كه در اختيار دارد برداشت نمايد عمل ارتكابي اختالس توأم با جعل خواهدبود

و فاكتور را بدين نحو تنظيم نمايد عمل چنانچه فروشنده از اين عمل مأمور مطلع باشد

.فروشنده نيز معاونت در اختالس توأم با جعل خواهدبود

اي با داشتن مجوز موافقت اصولي كه محدود به وارد كردن رتخانهـ اگر سازمان يا وزا6ـ5ـ2

و  كاالي خاصي است به جاي آن كاال، اجناس ديگري را با استفاده از چنين مجوزي وارد نمايد
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تشديد مجازات مرتكبين.ق)2(آن را به سازمان ديگري بفروشد عمل ارتكابي مشمول ماده

و كالهبرداري خواه و اختالس .دبودارتشاء

و بعداً معلوم شود كاال فاسد بوده7ـ5ـ2 است مانند آنكهـ چنانچه مأمور خريد كااليي را بخرد

و بعداً معلوم شود مرغها فاسد بوده اند اما اين كار بدون هرگونه چندين تن مرغ خريداري نمايد

.ق) 598(توافق پنهاني با فروشنده صورت گرفته باشد عمل ارتكابي مشمول مقررات ذيل ماده

.مجازات اسالمي خواهدشد
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: پاورقي

ج1 ـ جعفري لنگرودي، ، انتشارات گنج5ـ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، دكتر محمد جعفر

ص ، ذيل ماده معامالت دولتي .3417دانش

. قانون محاسبات عمومي كشور4ـ ماده2

 1383ـ مخلص االئمه، فرزاد، مجله ديده، ارديبهشت3

. قانون محاسبات عمومي كشور3ـ ماده4

. قانون محاسبات عمومي كشور5ـ ماده5

.در لغت عرب مطرح شود» تباني«ـ معاني واژه6

ج7 ص.ـ فرهنگ فارسي، دكتر محمد معين، .1019ا، ذيل ماده تباني

و ادله جرم صدور بازداشت8 موقت برايـ معموالً در جرايم مهم براي جلوگيري از امحاي آثار

و در اين خصوص بند  ق130 ماده3متهمين الزامي است  چنين 1290سال.ك.د.آ. مكرر

و داليل«: است مقرر نموده در هرموردي كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاء آثار

و مطلعين واقعه گرديده يا سبب شود كه شهود از  و تباني با شهود و يا باعث مواضعه جرم شده

ش و به طريق اداي هادت امتناع كنند همچنين در موقعي كه بيم فرار يا پنهان شدن متهم باشد

32ماده”د” مشابه شرايط ذكر شده دراين ماده در بند». ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود

و انقالب در امور كيفري نيز آمده.آ.ق .است دادرسي دادگاههاي عمومي

ي، عباس ايماني باديباچة دكتر محمد علي اردبيلي، ذيلـ فرهنگ اصطالحات حقوق كيفر9

ص  .111ماده تباني در معامالت دولتي

و مواد.ق)19(ـ ماده10  اين قانون20و19كيفر عمومي با قانون مجازات اسالمي نسخ

.جانشين آن گرديده است

ر11 و تبصره يك بند هـ ماده.ك.ـ به عنوان نمونه  اين قانون24بند هـ

«: است راههاي جبران خسارت معنوي را بيان نموده)10(ـ قانون مسئوليت مدني در مادة 12

و نوع تقصير ايجاب نمايد..... مي. هرگاه اهميت زيان تواند در صورت اثبات تقصير، عالوه دادگاه
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و برصدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي

و امثال آن نمايد .درج حكم در جرايد

مي. اند دادگاههاي كيفري تقاضاي جبران خسارت معنوي را پذيرا شده« به از آن جمله توان

در2 دادگاه كيفري 181 شعبه10/2/63ـ 251ـ 252دادنامه شماره   تهران اشاره كرد كه

و زيان مورد اسناد با كسره عنوان همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سيص دهزارريال بابت ضرر

دادرسي كيفري، دكتر محمد آيين.ك.ر. است محكوم كرده)زن(معنوي در وجه خواهان 

6/10/44 مورخ 274 دادگاه جنايي تهران در رأي شماره3 يا شعبه 212ص.ا.ج.آشوريي 

و پرورش را عليه متهمان به جعل مدرك تحصيلي پذيرا شده با دعواي وزارت آموزش  اين است،

استدالل كه از عمل متهمان كه از عمل متهمان به حيثيت وزارتخانه مذكور لطمه وارد

ص. است شده »228همان

ص 13  225ـ مأخذ پيشين
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 خودآزمايي

ـ برابر پرونده ارسال شده از يكي از يگانهاي نظامي يكي از كارمندان جمعي اين يگان به منظور تحصيل1

ميمنفعت، جنسي را به حساب دو كند، بنظر شما عمل اين كارمند لت گرانتر از حد متعارف در دفاتر ثبت

مي چه وصف مجرمانه و تحت چه عنوان قابل تعقيب  باشد؟ به چه دليل؟ اي دارد

و به دادسراي نظاميـ پرونده2 اي به اتهام تباني در معامالت دولتي عليه سه نفر از افسران خريد تشكيل

ي نظامي پس از تكميل تحقيقات با صدور كيفر خواست به اتهام تباني در معامالت است، دادسرا ارسال شده

دادگاه صادر كنندة حكم با استدالل اينكه متهمين سمت. نمايد دولتي براي اين نظاميان تقاضاي كيفر مي

و عامل خريدي بيش نبوده و سرپرستي نداشته مي مديريت شما نمايد حال اگر اند هر سه متهم را تبرئه

و به دليلي؟ كه چنين پرونده قاضي اجراي احكام چنين پرونده اي اي باشيد چه تصميمي اتخاذ خواهيد نمود

و كيفر خواست و معد صدور قرار در مرحله تحقيق نيازمند چه اقداماتي است تا تحقيقاتش كامل تلقي

 باشد؟

و مناـ در جرم تباني در فرض ثبوت جرم آيا برندگان مزايده3 يا قصهها و فروشندگان قابل تعقيب هستند ها

و استناد قانوني )خير؟ با ذكر استدالل

و مناقصهـ در فرض سئوال سوم آيا ممكن است برندگان مزايده4 و فروشندگان نظامي يا از كارمندان ها ها

ب و شقوقي براي مسئله شد؟ در فرضي كه شقوقي راي مسئله دولت باشند ياخير؟ آيا ميتوان قائل به تفصيل

و استناد قانوني  قابل تصور است يا اصالً امكان تفصيل وجود ندارد پاسخ خود را در هر مورد با ذكر استدالل

 مربوطه مرقوم فرماييد؟

اي به عاملين خريد دولتي ساالنه در يكي از اعياد يا مناسبتهاي ملي هدية غيرنقديـ اگر فروشنده5

و عامل خريد(هردو پرداخت كند آيا اقدام وي يا عمل  را) فروشنده وصف مجرمانه دارد يا خير؟ پاسخ خود

و استناد قانوني مرقوم فرماييد . در هر صورت با داليل

ميـ در مناقصه6 شود يكي از عوامل اصلي برگزار كنندة مناقصه اي كه توسط يكي از يگانهاي نظامي برگزار

بوط به نازلترين نرخ پيشنهادي را در اختيار يكي از كه از قيمتهاي پيشنهادي مطلع بوده اطالعات مر

مي بستگانش قرار مي و وي را به شركت در مناقصه ترغيب در دهد و نهايتاً اين فرد پس از شركت كند

و اگر به تحقق مناقصه برنده مي شود حال بفرماييد در چنين فرضي تحقق جرمي متصور هست يا خير؟

ميصور يا درچه جرمي معتقد نيست و با چه شرايطي وقوع جرمي را محقق .دانيدت
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اي يكي از يگانهاي نظامي پس از تقويم ارزش تقريبي توسط كاركنان فني همان يگان تعداديـ در پرونده7

و سنگين مستهلك آن را به تعداد ديگري از كاركنانش واگذار مي كند بدون آنكه از خودروهاي سبك

ميبفرما. اي برگزارنمايد مزايده دانيد يا خير؟ واگر ييد در چنين فرضي تباني در معامالت دولتي را محقق

و كارشناسان تعيين  پس از ارجاع موضوع به مرجع قضايي، قاضي رسيدگي كننده كارشناس تعيين نمايد

و مدارك همان قيمتي را براي خودروها تعيين كنند كه قبالً كاركنان فني  و بررسي سوابق شده با مالحظه

و با همان قيمت واگذار شده بود در اينصورت فرجام رسيدگي به موضوع با منع پيگرد خاتمه تع يين نموده

و اگر شما قاضي اظهارنظر اين پرونده باشيد آيا با منع پيگرد صادره موافقت مي فرماييد يا ضمن خواهد يافت

؟ چه عنوان اتهامي برآن بار كنيد مخالفت با نظر قاضي تحقيق چنين اقدامي را عمل مجرمانه تلقي مي

 كنيد؟ مي

و استعالم قيمت نهايتاً جنس مورد نياز سازمان8 ـ مأمور خريدي پس از مراجعه به تعدادي فروشنده

نمايد فروشنده پس از معامله در مراجعه بعدي اين مأمور متبوعش را از يكي از اين فروشگاهها خريداري مي

و ترغيب وي به خريد از اي مين فروشگاه هديهبراي جلب و خريدار نيز در دفعات بعدي اي به خريدار دهد

دهد در اينصورت بدون مراجعه به ديگر فروشگاههاي مشابه خريدهايش را منحصراً از اين فروشگاه انجام مي

مي آيا جرمي را محقق مي و كيفر دانيد يا عالوه بروي دانيد يا خير؟ آيا فقط خريدار را مستوجب تعقيب

ميفرو مي شنده را نيز مرتكب جرم كنيد يا عنوان مجرمانه دانيد؟ آيا برعمل هركدام عنوان اتهامي واحدي بار

نماييد؟ مجزايي؟ يا اينكه اصالً در چنين فرضي معاونت يا مشاركت در عمل مجرمانه را به آنان تفهيم مي

.عنوان اتهامي منتسب به هريك از متهمين را نيز بنويسيد

ملة مفروض از مواردي باشد كه بايد در آن تشريفات مناقصه برگزار شود ليكن سازمان نظاميـ اگر معا9

و اجراي اين تشريفات معامله را انجام دهد در چنين اقدامي جرمي محقق شده يا مربوطه بدون برگزار است

و چه جرمي را محقق مي .دانيد خير


