
  قانون رسیدگی به تخلفات اداري
  

  تشكیالت و حدود و وظایف  -فصل اول 
به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک از دستگاههاي مشمول این قانون هیأتهایی  -1ماده 

هیأتهاي مزبور شامل . تشکیل خواهد شد» هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان«تحت عنوان 
  . هیاتهاي بدوي و تجدیدنظر می باشد

ولتی و نیز تعدادي از دستگاههاي هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل د -1تبصره 
مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت 

  . لزوم داراي شعبه هایی خواهد بود
در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که  -2تبصره 

  . می گردد ضرورت ایجاب نماید تشکیل
هر یک از هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر داراي سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می  -2ماده 

باشد که با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههاي موضوع تبصره 
  . ستماده یک، براي مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع ا

  . در غیاب اعضاي اصلی، اعضاي علی البدل به جاي آنان انجام وظیفه خواهند نمود -1تبصره 
هیچ یک از اعضاي اصلی و علی البدل هیأتهاي بدوي یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو  -2تبصره 

هایی که  همچنین اعضاي مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده. هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند
  . در هنگام رسیدگی بدوي به آن رأي داده اند شرکت نمایند

برکناري اعضاي هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل  -3ماده 
  . و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد 1ماده  1دولتی و سایر دستگاههاي موضوع تبصره 

دگی به تخلفات اداري کارمندان با هیأت بدوي است و آراء صادره در صورتی که صالحیت رسی -4ماده 
در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد . قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابالغ، قطعی و الزم االجراء است

 روز از تاریخ ابالغ رأي درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به 30هرگاه کارمند ظرف 
  . رسیدگی است

  . آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابالغ، قطعی و الزم االجراء است
هرگاه رأي هیأت بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر  -1تبصره 



  . ننماید رأي صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضاي مهلت یاد شده الزم االجراء است
الغ رأي طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور اب -2تبصره 

  . روز نباید تجاوز کند 30رأي و ابالغ آن از 
به منظور تسریع در جمع آوري دالیل و تهیه و تکمیل اطالعات و مدارك، هیأتها می توانند از  -5ماده 

  . یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند
شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروههاي تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون 

  . مشخص می شود
گروههاي تحقیق هر یک از هیأتهاي بدوي و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه  -تبصره

  . م به تحقیق نمایدتحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوي و تجدیدنظر یک پرونده اقدا
اعضاي هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و  -6ماده 

  : اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت فقیه، باید داراي شرایط زیر باشند
  . تأهل - 1
  . سال سن 30حداقل  - 2
  . دیپلم یا معادل آن حداقل مدرك تحصیلی فوق - 3

  . در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بالمانع است -1تبصره 
در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از  -2تبصره 

همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج اعضاي اصلی هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر باید از بین کارکنان 
  . سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند

اعضاي هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأي شرکت نخواهند  -7ماده 
  : کرد
  . عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد -الف
  .عضو هیأت با متهم دعواي حقوقی یا جزایی داشته یا در دعواي طرح شده ذینفع باشد -ب
   

  تخلفات اداري  - فصل دوم 
  : تخلفات اداري به قرار زیر است -8ماده 

  . اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري -1
  . نقض قوانین و مقررات مربوط -2



  . انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیلایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا  -3
  . ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت -4
  . اخاذي -5
  . اختالس -6
  . تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص -7
  . ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري -8
  . رود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوزتکرار در تأخیر و -9

  . تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی  - 10
  . افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري - 11
  . ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه - 12
  . در حدود وظایف اداريسرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر  - 13
  . کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده - 14
  . سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر - 15
  . ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري - 16
اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا  - 17

  . خواري تلقی می شود
تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی  - 18

  . که حق دریافت آنرا دارند
  . تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري - 19
  . رعایت نکردن حجاب اسالمی - 20
  . عایر اسالمیرعایت نکردن شئون و ش - 21
  . اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر - 22
  . استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر - 23
  . داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی - 24
  . هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی - 25
  . یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتیجعل  - 26
  . دست بردن در سؤاالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سؤاالت امتحانی یا تعویض آنها - 27



  . دادن نمره یا امتیاز، برخالف ضوابط - 28
  . غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی - 29
  . و موقعیت اداري سوءاستفاده از مقام - 30
توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع  - 31

  . بدون مجوز قانونی
کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد  - 32

  . براي تحصیل مقاصد غیرقانونیخسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي 
شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و  - 33

  . تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی
  . عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند - 34
همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش  - 35

  . ضدمردمی
عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و  - 36

  . فعالیت به نفع آنها
  . ع آنهاعضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نف - 37
  . عضویت در تشکیالت فراماسونري - 38
  

  مجازاتھا  -فصل سوم 
  : تنبیهات اداري به ترتیب زیر عبارتند از -9ماده 
  . اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف
  . توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -ب
  . ک سوم، از یک ماه تا یک سالکسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا ی -ج
  . انفصال موقت از یک ماه تا یک سال -د

  . تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال -هـ
تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و  -و

  . دستگاههاي مشمول این قانون
  . عویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سالتنزل یک یا دو گروه و یا ت -ز



سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و  20بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  -ح
روز حقوق مبناي  45تا  30سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  25کمتر از 

  . هیأت صادرکننده رأيمربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص 
بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش  -ط
سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو  25از 

  . گروه
  . اخراج از دستگاه متبوع -ي
  . و دستگاههاي مشمول این قانونانفصال دائم از خدمات دولتی  - ك

در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند  -1تبصره 
) پس از تنزل یک تا دو گروه(در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید » ط«

  . مالك محاسبه قرار میگیرد
کارمندانی که در اجراي این قانون به انفصال ) سهم کارمند(مه کسور بازنشستگی یا حق بی -2تبصره 

دائم، اخراج یا بازخریدي محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده 
آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین 

بیمه کارمندانی که در گذشته در اجراي مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع کسور بازنشستگی یا حق 
  . خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است

هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههاي مشمول این قانون  -3تبصره 
تهاي اداري معتبر است و به معنی اثبات هستند و رأي آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده مجازا

  . جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهاي اسالمی است، نیست
هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا  -4تبصره 

  . د نمودتخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهاي موضوع این قانون را اعمال خواهن
این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهاي  9فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده   - 10ماده 

  . تجدید نظر هستند
براي کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأي هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري یا  - 11ماده 

ا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، هیأتهاي بازسازي و پاکسازي سابق محکوم به اخراج ی
سال سن، به تشخیص هیأتهاي تجدید نظر  50سال سابقه خدمت و  15در صورت داشتن بیش از 

رسیدگی به تخلفات اداري مربوط، براي معیشت خانواده آنان مقرري ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق 



این مقرري از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط  .کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد
چگونگی اجرا و . پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شود

  .مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است

و سایر رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا، باالترین مقام اجرایی سازمانهاي مستقل دولتی  - 12ماده 
ب  -این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهاي بندهاي الف  1ماده  1دستگاههاي موضوع تبصره 

این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري در مورد  9د ماده  - ج  -
ب و ج را به معاونان خود و کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، 

در صورت اعمال . بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند
مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهاي تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأي مجدد در مورد 

  . مات و اشخاصهمان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقا
وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شوراي اسالمی، باالترین مقام  - 13ماده 

این قانون، شهردار تهران،  1ماده  1سازمانهاي مستقل دولتی و سایر دستگاههاي موضوع تبصره 
اونان آنان می توانند استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و مع

کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهاي رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده 
  . به خدمت نمایند

در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر  -1تبصره 
  . رفتار خواهد شد قانون استخدام کشورياساس مفاد 

چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایاي شغل  -2تبصره 
یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایاي قبل از این دوران پرداخت می 

  . ودش
هیأتهاي بدوي رسیدگی به تخلفات اداري مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده  -3تبصره 

اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم الزم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده 
اه دیگر قابل جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت براي سه م

تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده 
در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهاي رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو . راي الزم را صادر نماید

  . میگردد
بدوي و تجدید نظر مستلزم استفاده از هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهاي  - 14ماده 



  . نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود
پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهاي پاکسازي  - 15ماده 

یا بازسازي مطرح بوده ولی منجر به صدور رأي نگردیده است یا آراي صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی 
در  که در دیوان عدالت اداري نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج

در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسیدگی و صدور رأي در  8ماده  38و  37، 36، 35، 34بندهاي 
هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد 

  . شد
ته شده اند در این قانون که بر اساس قانون پاکسازي بازنشس 8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره

صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري مطرح و بر اساس این 
  . قانون رأي الزم صادر می شود

وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل  - 16ماده 
و اعضاي تشکیالت فراماسونري که  1342محرمانه بعد از خرداد  حفاظت، رؤسایدوایر حفاظت و رمز و

توسط هیأتهاي پاکسازي یا بازسازي نیروي انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون 
مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به 

  . ند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شودصورت دائم منفصل می شو
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزي، مدیران عامل و رؤساي شرکتها و سازمانهاي مستقل 

در صوتی که در هیأتهاي رسیدگی به  1342دولتی، مستشاران و رؤساي دیوان محاسبات بعد از خرداد 
. وثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شدتخلفات اداري ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته م

حسب مورد طبق این قانون محکوم  1342سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژیم سابق بعد از خرداد 
به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی 

  . ستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شدکه مجازات آن جرم بیش از بازنش
در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأي قطعی  -تبصره

در مورد آنان صادر نشده یا رأي صادر شده در دیوان عدالت اداري نقض شده است، هیأتها می توانند 
  . کی از مجازاتهاي مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایندپس از رسیدگی حسب مورد ی

رئیس مجلس شوراي اسالمی، وزرا یا باالترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی و نهادهاي  - 17ماده 
این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز  1ماده  1انقالب اسالمی و سازمانهاي موضوع تبصره 

ان و رؤساي دانشگاهها    می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه استانها، استاندار



متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه 
  . متبوع اخراج نمایند

ستگاه متبوع خود مدعی شود که هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم د -1تبصره 
عذر او موجه بوده است، وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وي را جهت 

  . تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأي آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت 

  . تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابالغ، الزم االجراء است از
در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می  -2تبصره 

شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی، استعالجی یا بدون حقوق 
  . آنان منظور خواهد شد

در مواردي که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صالحیتدار  -3تبصره 
دستگاههاي اجرایی قبل از قانون بازسازي نیروي انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب 

  . می شوند
  

  سایر مقررات  - فصل چھارم 
و شرکتهاي دولتی، شرکتهاي ملی نفت و گاز و کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات  - 18ماده 

پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام 
است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان 

قانون سالمی مشمول مقررات این قانون هستند، مشموالن مجلس شوراي اسالمی و نهادهاي انقالب ا
و غیر نظامیان ارتش و نیروهاي انتظامی ، قضات ، اعضاي هیاتهاي علمی  استخدام نیروهاي مسلح

از شمول این قانون خارج بوده و تابع  قانون کاردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشموالن 
  . مقررات مربوط به خود خواهند بود

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت  - 19ماده 
تخلف رسیدگی و رأي قانونی صادر نماید و  رسیدگی به تخلفات اداري مکلف است مطابق این قانون به

هرگونه تصمیم مراجع قضایی . مراتب را براي رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد
چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت . مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود

  . نون اقدام می نمایداین قا 24رسیدگی به تخلفات اداري طبق ماده 



به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهاي پاکسازي و بازسازي سابق و هیأتهاي  - 20ماده 
رسیدگی به تخلفات اداري مطرح و به دلیل عدم صدور رأي یا قطعیت نیافتن رأي یا نقض رأي صادر 

ي مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به شده در دیوان عدالت اداري، در هیأتـهاي رسیدگی تخلفات ادار
برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که 

قبل از این دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران 
قانون  124ماده » د«ن محسوب نمی شود، و طبق بند عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنا

  . استخدام کشوري عمل می شود
در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم  -1تبصره 

  . برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود
در مورد متهمانی که بعد از انقضاي مهلت  کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناري از خدمت -2تبصره 

قانونی پاکسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نیروي انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار 
قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، 

گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق دیگري به آنان تعلق نخواهد 
  . حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد

در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض  - 21ماده 
ري شکایت نماید در غیر داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ رأي به دیوان عدالت ادا

  . این صورت رأي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود
  . رسیدگی دیوان عدالت اداري به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود -1تبصره 
آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراي هیاتهاي بازسازي یا پاکسازي نیروي انسانی به  -2تبصره 

به دیوان عدالت اداري شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر  2/7/1365تاریخ محکومیت قطعی رسیده و تا 
  . حق شکایت ندارند

به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون در دستگاههاي مشمول و براي ایجاد هماهنگی  - 22ماده 
اري به ریاست دبیر کل سازمان امور اد» هیات عالی نظارت«در کار هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري 

و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا 
هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از . باالترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی تشکیل می شود

تصمیمات آنها را سوي هر یک از هیأتهاي بدوي یا تجدید نظر دستگاههاي مزبور، تمام یا بعضی از 
  .ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاري در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید



هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجراي این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا 
  . می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید

  . عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه -الف
  . اعمال تبعیض در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه -ب
  . کم کاري در امر رسیدگی به تخلفات اداري -ج
  . موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروري تشخیص می دهد -د

اء هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري توسط هیأتی که از طرف هیأت تخلفات اداري اعض -1تبصره 
  . عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد

هیچ یک از اعضاء هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري را نمی توان در رابطه با آراء صادره از  -2تبصره 
  . غرض مجرمانهسوي هیأتهاي مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات 

هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت  -3تبصره 
مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات 

  . اداري معرفی نماید
ر اساس آراي قطعی هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري در مورد معتادان به مواد مخدر که ب -4تبصره 

به مجازاتهاي بازخریدي خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی 
محکوم شده یا می شوند در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابالغ رأي، به تشخیص هیأت 

  . این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود 24تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراي غیر قطعی هیأتهاي بدوي یا آراء نقض شده توسط  - 23ماده 

دیوان عدالت اداري با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بالمانع 
  . است
ي قطعی هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري صرفاً در مواردیکه هیأت به اصالح یا تغییر آرا - 24ماده 

) به لحاظ شکلی یا ماهوي(اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی 
  . مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است

یأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري پست سازمانی پیش بینی نشده هرگاه براي عضویت در ه - 25ماده 
  . باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدي دو پست سازمانی محسوب نمی شود

از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده  - 26ماده 
زي، بازسازي و رسیدگی به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعی هایی که در هیأتهاي پاکسا



نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسیدگی و صدور رأي قطعی به 
  . هیأتهاي بدوي و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود

ک ماه پس از ابالغ این قانون به وسیله سازمان آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ی - 27ماده 
  .امور اداري و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد

تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه  29قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 
به تأیید شوراي  17/9/1372 یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ

 .نگهبان رسیده است



  آئین نامه اجرائی
  قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

  هیأت وزیران با اصالحات بعدي 27/7/1373مصوب 
  
  

   تشكیالت ، وظایف و صالحیت - فصل اول

که در این آیین نامه هیأت بدوي نامیده می  -هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان ـ1ماده 
که از این پس  -قانون رسیدگی به تخلفات اداري 18در هر یک از دستگاههاي موضوع ماده  -شود

  .با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود -قانون نامیده می شود
  .ارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادي استمنظور از ک 
که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده  -هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان ـ2ماده  

در مرکز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی، مجلس شوراي  -می شود
ی از استانها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از اسالمی، مراکز بعض

  : دستگاههاي زیر تشکیل می شود
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاري جمهوري 

حقیقات صنعتی اسالمی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه استاندارد و ت
  . ایران و بعضی از دانشگاههاي کشور به تشخیص وزیران ذي ربط ـ حسب مورد

  : سازمانهاي مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند ـ1تبصره 
سازمانهاي امور اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژي 

حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، دیوان محاسبات،  اتمی، سازمان
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور 

سازمان پزشکی قانونی خیریه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان قضایی نیروهاي مسلح، 
لس شوراي اسالمی، نهاد ریاست جمهوري، شهرداري تهران، بنیاد شهید انقالب اسالمی، ، مجکشور

، کمیته جمعیت هالل احمربنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
کتابخانه ملی امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزي و 

  )هیأت وزیران 9/3/1375اصالحی مورخ  ( .وري اسالمی ایرانجمه
دستگاههاي موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود  ـ2تبصره 



  . هیأتهاي متعدد تجدید نظر داشته باشند
انتصاب هریک از اعضاي اصلی و علی البدل هیأتهاي بدوي و تجدید نظر، با امضاي شخص  ـ3ماده 

آن و با رعایت  3و  1این آیین نامه و تبصره هاي  2وزیر یا باالترین مقام دستگاههاي موضوع ماده 
  . قانون صورت می گیرد  6شرایط مقرر در ماده 

این آیین نامه در صورت داشتن واحد  2ماده  1هریک از دستگاههاي یاد شده در تبصره  ـ4ماده 
  . سازمانی در مراکز استانها می توانند نسبت به تشکیل هیأتهاي بدوي در این مراکز اقدام نمایند

رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن  ـ5ماده 
ت پس از کسب نظر وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با استان هیأت بدوي تشکیل نداده اس

  . هیأت بدوي متشکل در استان دیگر است
رسیدگی بدوي به تخلفات اداري کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل  تبصره ـ

  . هیأت بدوي با هیأت بدوي متشکل در استانداري مربوط است
یأتهاي بدوي و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب هریک از ه ـ 6ماده 

  . رئیس و یک نفر دبیر تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه هاي خود انتخاب و تعیین می کنند
  . مکاتبه هاي هیأتها با امضاي رئیس و در غیاب وي با امضاي نایب رئیس معتبر است تبصره ـ

و تجدید نظر موظفند بالفاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با  هیأتهاي بدوي ـ 7ماده 
  . ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطالع کارمندان خود برسانند

رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از مأموریت آنها  ـ 8ماده 
تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل  نگذشته باشد توسط هیأتهاي بدوي و

در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجراي رأي امتناع ورزد یا . مأموریت مکلف به اجراي آن است
امکان اجراي رأي با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می 

  . حکم مأموریت اقدام کند و رأي صادر شده را به اجراء درآورد تواند رأساً نسبت به لغو
رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأتهاي محل مأموریت می  ـ1تبصره 

باشد، ولی در صورتی که رأي صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود 
لی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه الزم االتباع نظر هیأت عا) مانند اخراج(

  . است
هیأتهاي بدوي و تجدید نظر در صورت لزوم از هیأتهاي وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند  ـ2تبصره 

وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف . براي تکمیل مدارك و تحقیقات الزم کمک می گیرند



ت در صورت اطالع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وي، مدارك اتهام و نتیجه بررسی هاي خود اس
  . را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعالم کند

رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهاي تعاونی دستگاههاي اجرایی یا  ـ3تبصره 
ر عهده هیأتهاي بدوي و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می دستگاههایی که مشمول قانون نیستند ب

  .باشد
در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههاي مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین  ـ 9ماده  

، صالح براي رسیدگی به اتهامات )دستگاه متبوع وي(دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است 
ي قطعی صادره در خصوص وي است و می تواند به نحو مقتضی براي تکمیل انتسابی و اجراي آرا

  . مدارك و تحقیقات الزم از دستگاههاي قبلی کمک بگیرد 
دستگاههاي قبلی و هیأتهاي قبلی و هیأتهاي آنها مکلفند همکاریهاي الزم را در اجراي مفاد  تبصره ـ

  . این ماده معمول دارند
أتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با انجام وظیفه در هی ـ10ماده 

توجه به حجم کار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهاي 
بالتصدي موجود براي اعضاي هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري با رعایت مقررات مربوط پیش بینی 

  . می شود
أتها موظفند دفترهایی براي انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند هی ـ11ماده 

نامه هاي محرمانه هیأتها باید بدون . انجام امور دفتري خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند
  . دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود

  . ند امکانات و نیروي انسانی مورد نیاز دفترهاي یاد شده را تأمین کنندمسئولین دستگاهها مکلف تبصره ـ
  

  فصل دوم ـ شروع بھ رسیدگي 

قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل، متعهد، عامل  5گروه تحقیق موضوع ماده  ـ12ماده 
سال سن با  25به احکام اسالم، معتقد به نظام جمهوري اسالمی و اصل والیت فقیه و داراي حداقل 

 کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده. تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می شوند
  . الزامی است

هیأتهاي بدوي و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط  ـ13ماده 
بر اینکه براي تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در 



  . رسیدگی بدوي همکاري داشته است استفاده نشود
ط درباره کارمندي میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهاي بدوي یا گروههاي تحقیق فق ـ14ماده 

تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودي انجام 
  . می گیرد که هیأتها معین می کنند

سوم با مـتهم داشتـه  هرگاه عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه ـ1تبصره 
باشد یا در دعواي طرح شده ذیـنفع باشد، یا با متهم دعواي حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در 

  . مورد همان پرونده را ندارد
استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأي  ـ2تبصره 
  . نیست
دوي و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص، مدیران، سرپرستان اداري یا هیأتهاي ب ـ15ماده 

  . بازرسهاي هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند
کلیه کارمندان، مسؤالن مربوط و رؤساي کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهاي  ـ16ماده 

و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها  الزم را با هیأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد
  . در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. در اختیار آنها قرار دهند

تبصره ـ در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیري نسبت به حالت 
  . ط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده استاستخدامی وي، منو

هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسیهاي الزم، موارد اتهام را به  ـ17ماده 
این هیأتها در . طور کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند

  .در اختیار وي قرار می دهند صورت تقاضاي کارمند، مدارك الزم را
متهم می تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوي هیأت جواب کتبی  ـ18ماده 

در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید، در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد و مدارکی را که 
  . اتهام رسیدگی و رأي الزم را صادرکند

کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضاي تمدید مهلت  ه ـتبصر
  . روز نباید تجاوز کند 5در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از . کند
  

  فصل سوم ـ چگونگي رسیدگي بھ تخلفات 
رمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کا ـ19ماده 



  . حضور متهم را ضروري تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد
در صورت درخواست کتبی متهم براي دفاع حضوري، هیأت موظف است یک بار وي را براي  تبصره ـ

  . حضور در جلسه دعوت کند
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهاي  ـ20ماده 

  . رسیدگی کننده است
هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه کامل به  ـ21ماده 

به دولت یا اشخاص  )اعم از مادي و معنوي(مدافعات متهم و مواردي از جمله میزان زیان وارد شده 
حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداري، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وي 

رأي هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط . اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصمیم میکند
امضاي اعضاي رأي دهنده در زیر رأي  بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و

  . صادر شده باشد
جلسه هاي هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل  ـ22ماده 

  . دو نفر از اعضاء، معتبر است
نون، به قا 17آراي صادر شده توسط هیأتهاي بدوي و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده  ـ23ماده 

. طور مستقیم و بالفاصله به اداره هاي کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههاي ذیربط ارسال می شود
روز از تاریخ صدور رأي، آراء و احکام صادر شده را به  30واحدهاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف 

.                                                                                           أت مربوط تحویل نمایندکارمندان مربوط ابالغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هی
در صورت سهل انگاري مسؤالن کارگزینی یا امور اداري مربوط در ابالغ آراء و احکام صادر شده به 

دداري یا جلوگیري از اجراي آراي هیأتها متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خو
  . ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود

هیأتهاي بدوي مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء، همچنین نشانی محل دریافت ـ 24ماده 
  . درخواست تجدید نظر را زیر آراي خود را درج کنند

هیاتهاي بدوي باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده  درخواست تجدید نظر نسبت به آرايـ 25ماده 
روز از تاریخ ابالغ رأي، به زبان فارسی با ذکر دالیل به طور کتبی به اداره  30قانونی وي ظرف 

کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، مالك دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهاي 
  . کارگزینی مربوط است

ماده  1قانون مطابق تبصره  17است تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده درخوتبصره ـ 



  . مذکور انجام می پذیرد
ادارهاي کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وي را در سریعترین ـ 26ماده 

دي که رأي هیأت بدوي زمان ممکن، براي رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در موار
قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رأي 

  . صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند
کلیه هیأتها مکلفند در متن آراي قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت ـ 27ماده 

  . را تصریح کننداداري 
در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهاي استخدامی باشد که اجراي فوري رأي قطعی ـ 28ماده 

درباره وي ممکن نباشد مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأي صادر شده نیز به محض حصول 
  . امکان، اجرا می شود

ط با اتهامهاي وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباـ 29ماده 
  . روز به استعالم هیأتها پاسخ دهند 30مربوط استعالم نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 

هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات استعالم نظر کنند و وزارت یاد شده موظف تبصره ـ 
  .عالم هیأتها پاسخ دهندروز به است 10است ظرف 

بالتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آراي ـ 30ماده  
از سوي هیأتهاي بدوي و نیز در موارد نقض آراي قطعی هیأتها از سوي ) قابل تجدید نظر(غیرقطعی 

  . جوزي ندارددیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان م
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأي می شود و در صورتی که کارمند در طول ـ 31ماده 

قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي یاد شده متوقف  9ماده » ز«و » د«، »ج«تحمل مجازاتهاي بندهاي 
حکم این . می گرددشده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده 

  . ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست
قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم  17در صورتی که مستخدمی به استناد ماده  تبصره ـ

قبل  مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به
  . از تعیین مجازات اعاده می شود

هیأتهاي بدوي و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پروندههایی که در هیأتهاي  ـ32ماده 
پاکسازي و بازسازي گذشته و هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعی نشده یا 

  . الی نظارت نقض شده رسیدگی کنندآراي قطعی توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت ع



رسیدگی به این پرونده ها در مواردي که توسط هیأتهاي سابق پاکسازي یا بازسازي مورد رسیدگی قرار 
گرفته ولی آراي صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت 

مواردي که توسط هیأتهاي سابق، رأي الزم صادر  در. نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظر است
نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخیص صالحیت رسیدگی به 

 هیأت پرونده هاي موضوع این ماده بین هیأتهاي بدوي و تجدید نظر اختالف نظر باشد، حل اختالف با
  )18/5/1384اصالحی ( . ستا این آیین نامه 37عالی نظارت موضوع ماده 

هیأتهاي بدوي مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهاي مدیران قبالً مراتب را ـ 33ماده 
مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به . این آیین نامه برسانند 34به اطالع نماینده موضوع ماده 
 1ر تبصره این آیین نامه و تأیید باالترین مقام دستگاههاي یاد شده د 34پیشنهاد نماینده موضوع ماده 

  . این آیین نامه، هیأت بدوي استان مربوط یا هیأتهاي متشکل در مرکز دستگاه است 2ماده 
  

   فصل چھارم ـ ھماھنگي و نظارت

براي ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک از وزیران و باالترین مقامات ـ 34ماده 
، یکنفر را به عنوان نماینده خود را که بطور این آیین نامه 2ماده  1دستگاههاي یاد شده در تبصره 

مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند براي هماهنگی هیأتهاي آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداري 
  . و استخدامی کشور معرفی می کنند

شرح این آیین نامه به  34وظایف، اختیارات و مسؤلیتهاي هر یک از نمایندگان موضوع ماده ـ 35ماده 
  : زیر است

ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگی بین هیأتهاي وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله هاي زمانی 1
  . مناسب

ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش الزم براي وزیر یا 2
م کاري و غرض ورزي آنها دریافت می باالترین مقام دستگاه متبوع به ویژه در مواردي که گزارشی از ک

  . کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت
نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه ـ 3

  .صحیح تر قانون
موارد احتمالی عدم صالحیت  ـ بررسی صالحیت اعضاي هیأتها و گروههاي تحقیق و ارسال گزارش از4

  . به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت



  . ـ ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهاي هیأتها به مراجع ذیربط براي رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها5
ظارت همراه با یک نسخه ـ تهیه گزارشهاي ماهانه از کار هیأتهاي مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی ن6

  : از کلیه آراي صادره شده به منظور
  . الف ـ جمع بندي و تهیه گزارشهاي دوره اي الزم براي اطالع مسؤالن ذیربط

ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجراي صحیح و دقیق 
  . جراییقانون در اصالح بافت نیروي انسانی دستگاههاي ا

  .ج ـ بررسی آراي صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم
ـ انجام پیگیري الزم جهت رفع مشکالت و نیازهاي مربوط به تأمین نیروي انسانی و تدارکاتی هیأتها 7

  . براي تسهیل در کار آنها
تهران و شهرستانها و ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در 8

آثار این فعالیتها در سالم سازي محیط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزیر یا باالترین مقام دستگاه 
  . متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله هاي شش ماه و یک ساله

از هیأتها در ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی 9
مراکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروي انسانی واحدهاي مربوط به 

  . منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهاي تابع و وابسته
این آیین نامه، جهت اطالع از آخرین نقطه  34ـ حضور مستقیم در جلسه هاي نماینده موضوع ماده 10

  . هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأتهاي مربوطنظرها و تأمین 
ـ ارتباط با دیوان عدالت اداري و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی الزم با دیوان 11

  . مزبور
در هر یک از » دفتر هماهنگی هیأتها«براي انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتري با عنوان  تبصره ـ

این آیین نامه ایجاد  34آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده  2ماده  1ج در تبصره دستگاههاي مندر
  . می شود

کلیه هیأتهاي بدوي و تجدید نظر، همچنین واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مکلفند با  ـ36ماده 
  . دستگاههاي متبوع، همکاریهاي الزم را معمول دارند 34نماینده موضوع ماده 

مرکب از سه نفر از بین نمایندگان موضوع   -قانون 22موضوع ماده  -» هیأت عالی نظارت« ـ37ماده 
این آیین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور و تصویب هیأت  34ماده 

تشکیل  وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور



  )11/9/1381اصالحی ((. می شود
.                                آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد تبصره ـ

هیأتهاي موضوع قانون و کلیه دستگاههاي اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت،  ـ38ماده 
.                                                                         هماهنگی و همکاریهاي الزم را معمول دارند و ودارك الزم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند

اي رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصی که از طرف دفتر کلیه هیأته ـ39ماده 
دبیر خانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابالغ می شود (هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداري 

  . استفاده کنند
دستـگاه  در صـورت انحالل هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتب به اطالع باالترین مقام ـ40ماده 

روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و  30مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف 
  . پرونده هاي مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع نماید

قانون، هیأت عالی  22ماده  1براي رسیدگی به پرونده اتهامی اعضاي هیأتهاي موضوع تبصره  ـ41ماده 
کی از هیأتهاي موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع میکند نظارت حسب مورد ی

  . و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است
  

  فصل پنجم ـ سایر مقررات 

هیأتهاي بدوي و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهاي خود را که داراي  ـ42ماده 
رونده هاي تحت رسیدگی و موضوع هاي طرح شده است همراه با یک نسخه تعداد آراي صادر شده و پ

هیأتهاي بدوي . این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند 34از آراي صادر شده به نماینده موضوع ماده 
و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را براي اطالع استاندار به 

  . مربوط ارسال کننداستانداري 
قانون، مستلزم تقاضاي کارمند و در غیاب یا فوت او،  11برقراري مقرري یاد شده در ماده  ـ43ماده 

مستلزم تقاضاي وراث قانونی وي است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط 
.                                                                                      صدور رأي است سال سن مربوط به زمان 50سال سابقه و  15مالك . انجام می پذیرد

هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه  ـ1تبصره 
عایت حداکثر مقرر، تصمیم به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرري یادشده با ر

.                                                                                                       مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند
مقررات مربوط به برقراري حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز  ـ2تبصره 



  . باید رعایت شود
 34اعضاي هیأت عالی نظارت، هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، نمایندگان موضوع ماده  ـ44ماده 

ظارت بر امر رسیدگی به تخلفات این آیین نامه و کارکنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و ن
اداري، اعضاي گروههاي تحقیق و بازرسهاي هیـأت عالی نظارت، در مدتی که در مـشاغل یاد شده 

برخوردار % 50انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شـغل اضافی عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی تا
  .تجاوز نمی کند% 50ادشده از می شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد ی

تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهاي محول شده با پیشنهاد شوراي 
.                                                                                        حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود

هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضاي اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از  ـ45ماده 
.                                                               این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعالم کنند 34طریق نمایندگان موضوع ماده 

هاي کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم اداره  ـ46ماده 
به بازنشستگی، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند  به سازمان امور اداري و 

  . استخدامی کشور ارسال کنند
  . می شود 16/7/1373ورخ م 275ت /25227این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره  ـ47ماده 

 

  

  

  

  

  

  



قانون ارتقاء سالمت نظام اداري ومقابله با 

  فساد

 )مجمع تشخیص7/8/90مصوب(

  

  

  

  

  

  

  

  

  نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي

  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

قانون ) 123(در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم  13/4/1384مورخ  21952/2861عطف به نامه شماره 
اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 

علنی روز کمیسیون اجتماعی که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و در جلسه  17/2/1387



مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و  29/2/1387یکشنبه مورخ 
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به مجمع تشخیص مصلحـت نظام ارسال گردیده بود با ) 112(دوازدهم 

  .گردد به پیوست ابالغ می 7/8/1390اصـالح و تأیید آن مجـمع در تاریخ 

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

  قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

  فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

  :ـ تعاریف1ماده

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردي، 
هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگري، با جمعی یا سازمانی که عمداً و با 

نقض قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا 
ام یا موقعیت اداري، سیاسی، جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مق

امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداختهاي غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهاي 
  غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالی

باشند که مطابق قوانین و  دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می اي عهده ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه
مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستري، سازمان نظام پزشکی 

  و سازمان نظام مهندسی

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري ) 2(ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده 
  .جمع تشخیص مصلحت نظامم 15/9/1367مصوب 

  :اشخاص مشمول این قانون عبارتند از ـ2ماده

  8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشـوري مصوب) 5(تا ) 1(الف ـ افراد مذکور در مـواد 

  مقدس با موافقت ایشان ب ـ واحدهاي زیر نظر مقام رهبري اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهاي

  دار مأموریت عمومی اي عهده و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ج ـ شوراهاي اسالمی شهر



  

  

  د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

  فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیري از مفاسد اداري

  :این قانون و مدیران و مسؤوالن آنها مکلفند) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(دستگاههاي مشمول بندهاي  ـ3ماده

ها، تصمیمات مرتبط با حقوق  ها، رویه ها، دستورالعملها، بخشنامه نامه الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب
داردها، معیار و شاخصهاي مورد عمل، مأموریتها، بندي انجام کارها، استان شهروندي نظیر فرآیندهاي کاري و زمان

شرح وظایف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولی، مفاصاحسابها، 
هاي ساختمانی و  هاي تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه تسهیالت اعطائی، نقشه
لیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کاال را باید در محاسبات مربوط به ما

  .دیدارگاههاي الکترونیک به اطالع عموم برسانند

رسانی به هنگام و ضروري  اطالع برداري روشهاي مناسب دیگر براي ایجاد دیدارگاههاي الکترونیک مانع از بهره
  .مراجعین نیست

ط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، ب ـ متن قراردادهاي مربو
این قانون منعقد ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي 

پیش از موعد و تغییر  گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد می
  .آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطالعات قراردادها وارد گردد

ماه پس از ابالغ این قانون  جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
م مردم به اطالعات قراردادها را تهیه نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عمو آیین

  .کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطالعات قراردادها را ایجاد نماید

قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردي که به موجب قوانین، افشاء اطالعات آنها ممنوع  ـ1تبصره
تشخیص محرمانه بودن قراردادهاي مذکور بر . حرمانه از شمول این حکم مستثنی استباشد و یا قراردادهاي م می



ریزي و نظارت راهبردي  عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطالعات و امور اقتصادي و دارایی و معاون برنامه
  .جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است رئیس

ورود اطالعات بر خالف واقع کور در بندهاي فوق یا ورود ناقص اطالعات یا تأخیر در ورود اطالعات مذـ 2تبصره
شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در  شود و متخلف به در پایگاههاي مذکور تخلف محسوب می

  .گردد این قانون محکوم می) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(دستگاههاي موضوع بندهاي 

این قانون، وزارت اطالعات موظف است نقاط ) 1(گیري فساد طبق تعریف ماده  شکل به منظور پیشگیري از ـ4ماده
عمومی مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ خارجی، پذیر در فعالیتهاي کالن اقتصادي دولتی و  مهم و آسیب

اههاي اجرائی را گیري اقتصادي و پولی کشور در دستگ هاي بزرگ، طرحهاي ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گذاري سرمایه
وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی الزم پوشش  در صورت

  .اطالعاتی کافی و مناسب بدهد

  .شود هاي فساد مالی کالن ضابطه قوه قضائیه محسوب می وزارت اطالعات نیز در پرونده ـ1تبصره

  .پشتیبانی از بانک اطالعاتی موجود در دبیرخانه است وزارت اطالعات موظف به ـ2تبصره

هاي موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر  محرومیت ـ 5ماده
  :است

  :ها الف ـ محرومیت

) ج(و ) ب(، )الف(بندهاي ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع  ها و مزایده ـ شرکت در مناقصه1
  25/1/1383این قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات مصوب ) 2(ماده 

  این قانون) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(هاي موضوع بندهاي  ـ دریافت تسهیالت مالی و اعتباري از دستگاه2

هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا ـ تأسیس شرکت تجاري، مؤسسه غیرتجاري و عضویت در 3
  مؤسسه

  ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی4

  ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات 5



  اي، صنفی و شوراها ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهاي حرفه 6

  انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتیهاي رسیدگی به تخلفات اداري،  ـ عضویت در هیأت7

  :ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان

گردند متناسب با نوع  ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می1
  :شوند تخلف عمدي به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می

ربط، به یکی از  هاي مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذي هاي مالی، اظهارنامه اسناد، صورت ـ ارائه متقلبانه1ـ1
  این ماده و یا هر سه آنها) الف(بند ) 3(و ) 2(، )1(هاي مندرج در جزءهاي  محرومیت

ا ثبت ـ ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامی است ی1ـ2
این ماده یا جمع دو و یا ) الف(بند ) 6(و ) 2(، )1(هاي  هاي مندرج در جزء معامالت غیرواقعی، به یکی از محرومیت

  هر سه آنها

هاي اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر  ها و دیون با شناسه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ـ ثبت هزینه1ـ3
این ماده و یا جمع دو یا هر سه ) الف(بند ) 5(و ) 2(، )1(هاي مذکور در جزءهاي  تقانونی بنگاه، به یکی از محرومی

  آنها

بینی شده در مقررات، به  پیش ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان1ـ4
  آنها این ماده یا هر دو) الف(بند ) 6(و ) 3(هاي مندرج در جزءهاي  یکی از محرومیت

هاي مندرج در  از محرومیت ـ استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی1ـ 5
  این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها) الف(بند ) 6(و ) 4(، )2(، )1(جزءهاي 

ی و نداشتن عذر ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مال1ـ 6
  این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها) الف(بند ) 4(و ) 3(، )2(، )1(هاي مندرج در جزءهاي  موجه، به یکی از محرومیت

قانون مدیریت خدمات کشوري باشد، به محرومیت ) 5(اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههاي موضوع ماده  ـ1تبصره
  .شود مینیز محکوم ) الف(بند ) 7(مندرج در جزء 



حدنصاب مالی موارد مذکور براي اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت  ـ2تبصره
  .بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالی است

ه سال از تاریخ ـ محکومان به مجازاتهاي قطعی زیر، در جرائم مالی عمدي تصریح شده در این قانون، به مدت س2
شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی  این ماده می) الف(هاي مندرج در بند  قطعیت رأي، مشمول کلیه محرومیت

  :هاي موضوع این قانون محکوم نشده باشند دادگاه به محرومیت

  ـ دو سال حبس و بیشتر2ـ1

  موضوع قانون برگزاري مناقصاتـ جزاي نقدي به میزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و یا بیشتر، 2ـ2

بیشتر ) 2ـ2(و یا ) 2ـ1(ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهاي 2ـ3
  .باشد

هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت  ـ 6ماده
سی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اتاق بازرگانی و اطالعات، سازمان بازر

شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد  صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می
رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد  این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه براي) 5(مشمول ماده 
اي مرکب از سه نفر قاضی که  قوه قضائیه موظف است در شعبه. صورت پرونده را مختومه نماید و در غیر این

. هاي هیأت مذکور رسیدگی کند شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش رئیس قوه قضائیه انتخاب می  توسط
  .استحکم صادره از این دادگاه قطعی 

اگر متخلف براي تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثري کرده باشد،  ـ1تبصره
تواند مدت محرومیت را به حداقل  گیري کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می دادگاه چه درباره موضوع تصمیم

تعقیب دریافت کند، دبیرخانه براي رفع  اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع. یک سال کاهش دهد
  .کند محرومیت اقدام می

شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت ) 5(اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده  ـ2تبصره
شود و در هر  محکوم می) 5(ماده ) الف(مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند 

  .، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیستصورت



دستگاههاي نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارایی، موظفند  ـ3تبصره
  .تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعالم کنند

تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد،  هیأت می ـ4تبصره
تشکیل، اجراي تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی 

اي اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاري  نامه و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین
  .رسد شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می ماده تهـیه می سایر دستـگاههاي مـذکور در این

اداري و جرائم ارتکابی مرتکبین  تخلفات این قانون مانع رسیدگی به) 5( هاي مذکور در ماده اعمال محرومیتـ  5تبصره
ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق  صالح نیست و دستگاههاي ذي در مراجع ذي

  .نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیري کنند دستگاه خود را به 

ل سازمان بازرسی دبیرخانه و بانک اطالعات مربوط، موضوع پایگاه اطالعاتی فهرست محرومیت در مح ـ 6تبصره
  .شود کل کشور تشکیل می

نظام اداري براساس منابع سازي و ارتقاء سالمت  دولت موظف است با همکاري سایر قوا به منظور فرهنگـ 7ماده
منشور اخالق «شش ماه پس از تصویب این قانون  اسالمی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف

  .را تدوین نماید» اي کارگزاران نظام حرفه

مکلفند براساس وظایف و این قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه دستگاههاي موضوع بندهاي  تبصره ـ
اي و اخالقی  رفتار حرفه«به تدوین » نظاماي کارگزاران منشور اخالق حرفه«مأموریتهاي خود در چهارچوب 

  .خود اقدام نمایند» ایر مدیران و کارکنانخدمات کشوري و س قانون مدیریت) 71(مقامات موضوع ماده 

ریزي و نظارت  هاي برنامه معاونتگیري فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده  به منظور پیشگیري از شکل ـ 8ماده
  :است راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رار و تقویت نظامهاي اطالعاتی و سازي اطالعات و استق الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهاي شفاف
استانداردسازي امور و مستند نمودن فعالیتهاي دستگاههاي اجرائی براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، 

رسانی الزم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهاي اطالعاتی دستگاههاي نظارتی و اطالعاتی کشور اقدام  اطالع
  .نماید



ثبت شرکتها و واحدهاي تولیدي، ه از فرآیندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ب ـ درباره آن دست
اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان 

ي که نیاز به مراجعه اشخاص به ا اندازي فرآیندهاي مرتبط و مکانیزه به گونه گـردد، به ایـجاد و راه مربوط می
  .حداقل کاهش یابد، اقدام نماید به ادارات مزبور

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معامالت بزرگ مندرج در قانون 
ریق نظام بانکی تنها با گشایش اعتبار ریالی از ط) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(مناقصات اشخاص مشمول بندهاي 

  .صورت گیرد

  :وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است ـ9ماده

الف ـ در اجراي وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهاي اقتصادي اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و 
  .ربط منعکس نماید هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهاي اصالحی به مراجع ذي

حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطالعات مالیاتی و پایگاه اطالعات چکهاي ب ـ ظرف 
این قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(هاي واخواستی و بدهیهاي معوق به اشخاص مذکور در بندهاي  بالمحل و سفته

  .اندازي نماید را راه

اندازي نماید و آن  قی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راهبندي اعتباري اشخاص حقو ج ـ پایگاه اطالعاتی رتبه
  .را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد

بندي حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همکاري دستگاهها  نامه مربوط به نحوه رتبه آیین تبصره ـ
توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و اتاق بازرگانی و  )ج(و ) ب(براي تحلیل اطالعات پایگاه مذکور در بندهاي 
  .رسد وزیران می شود و به تصویب هیأت صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می

هاي مرزي، مناطق آزاد و  د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه
  .وزیران برساند هاي خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت لهویژه تجاري و اقتصادي و اسک

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهاي تبادل اطالعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان 
 مالیاتی، گمرك جمهوري اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در کشورهاي دیگر منعقد

  .عمل آورد نماید و اقدامات قانونی الزم را براي تصویب در مجلس شوراي اسالمی به



نهاد در زمینه پیشگیري و  مردم وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را درباره توسعه و تقویت سازمانهاي ـ10ماده
و مقررات مربوط فراهم مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین 

  .آورد و گزارش ساالنه آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

  :قوه قضائیه موظف استـ 11ماده

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگري قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خألهاي موجود، 
تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار یق اي جامع با هدف پیشگیري مؤثر از وقوع جرم از طر الیحه

  .عمل آورد قانونی اقدام الزم را به دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات

ب ـ ظرف یک سال الیحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالی مدیران و کارکنان 
دادرسی  شوند شامل تشکیالت، صالحیتها، آیین ب شغل و یا وظیفه مرتکب میدستگاههاي دولتی و عمومی که به سب

  .و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد

تا زمان ایجاد تشکیالت مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالی موضوع این ـ 1تبصره
شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صالحیتهاي قانونی براي رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص قانون، 

  .هاي مصوب آموزشهاي تخصصی را گذرانده باشند قضات این شعب باید دوره. دهد

است که اي  نامه موجب آیین به هاي آموزشی تخصصی  شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورهـ 2تبصره
  .رسد رئیس قوه قضائیه می  تصویب  شود و به ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستري تهیه می

  :اي که اندازي نماید به گونه هاي مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه ج ـ پایگاه اطالعات مدیریت پرونده

وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت  ر بیستهاي مطروحه حداکث نسخه الکترونیکی از اطالعات، اسناد و پرونده ـ   1
  .ثبت گردد) سیستم(در سامانه 

ها قابل ردیابی و پیگیري  پرونده به ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی دهی رسیدگی به پرونده ـ نوبت2
  .باشد

ه صورت متمرکز در هر واحد هاي وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص ب ـ ثبت کلیه نامه3
  .پذیر گردد قضائی امکان



ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز    4
  .شناخته شده است میسر گردد

  .اندازي نماید ـ پایگاه اطالعات آراء صادره قضائی را راه 5

دهی اطالعات  هاي مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس کلیه پرونده ـ خالصه اطالعات 6
  .پذیر گردد الزم به کلیه دستگاههاي نظارتی امکان

بنـدي اجراي آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق  نامه این سـامانه و زمان آیین تبصره ـ
خالف اخالق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتالفات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههاي 

شود و به تصویب  ینظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستري تهیه م
  .رسد رئیس قوه قضائیه می

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسالمی ایران 
قراردادهاي دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد . را تهیه و جهت اقدام الزم قانونی به دولت ارسال نماید

  :یردزیر را دربرگ

  استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی  ـ1

  هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه ـ استرداد اموال و دارایی2

  ـ تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیري در مورد مفاسد مالی3

  :سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است ـ12ماده

و سایر ترتیبات قانونی الزم اقدام و ) کاداستر(تکمیل و اجراي طرح حدنگاري الف ـ ظرف دو سال نسبت به 
نامه اجرائی  حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین. اطالعات الزم را در پایگاه اطالعاتی مربوط وارد نماید

  .کند مشخص می

هاي  امالك کشور و وزارتخانه نامه اجرائی توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و آیین
  .رسد تصویب رئیس قوه قضائیه می شود و به اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه می

  .ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید



که در سایر  اشخاص حقوقیراجع به آن دسته از ) ب(ورود اطالعات پایگاه اطالعاتی مذکور در بند  ـ1تبصره
  .کننده است ثبت رسند حسب مورد بر عهده دستگاه مراجع به ثبت رسیده یا می

آن توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و ) 1(و تبصره ) ب(نامه اجرائی بند  آیین ـ2تبصره
  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می امالك کشور و وزارت کشور تهیه می

ک سال شبکه و پایگاه اطالعاتی مشترك بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ج ـ ظرف ی
اندازي نماید، به نحوي که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور از طریق  را راه

  .نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد

  فصل سوم ـ تکالیف عمومی

کلیه مسؤوالن دستگاههاي مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط ـ 13ماده
در معامالت داخلی یا خارجی، ) پورسانت(به ارتشاء، اختالس، کالهبرداري، تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد 
در مواردي که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل  اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی، دخالت در معامالت دولتی

مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در 
معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی براي خود یا دیگري تحت هر 

العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد  الزحمه یا حق از کمیسیون، پاداش، حقعنوان اعم 
کننده به جرائم و  اقتصادي در حوزه مأموریت خود بالفاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداري رسیدگی

  .شوند قانون مجازات اسالمی می) 606(ماده تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در 

هر یک از کارکنان دستگاههاي موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در  تبصره ـ
دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوري به مسؤول 

  .شود زارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق میباالتر خود و یا واحد نظارتی گ

ناظرین و سایر اشخاصی که  حسابها، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذيـ 14ماده
باشند  مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهاي اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می

موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به ورت مشاهده هرگونه فساد موظفند در ص
دستگاههاي  متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در. صالح اعالم نمایند یا قضائی ذيمرجع نظارتی



بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و  مبلغ معامالت مشمول این قانون و یا جزاي نقدي به میزان دو تا ده برابر
  .شوند اي و یا هر دو مجازات محکوم می هاي صنفی و حرفه نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه

این قانون به ) 2(ماده ) الف(مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهاي دولتی بند  ـ15ماده
ی خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستی، پیشگیري و مقابله با فساد اداري، تناسب مسؤولیت و سرپرست

واحدهاي حقوقی، بازرسی و حراست و . باشند صالح می شناسایی موارد آن و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذي
  .باشند حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پیگیري موضوع تا حصول نتیجه می

چنانچه افرادي که مسؤول ارائه و  اندازي هر یک از پایگاههاي اطالعات مذکور در این قانون پس از راه ـ16ماده
  .شود باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می ثبت اطالعات می

قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت ـ 17ماده
دهنده، اطالعات خود را براي پیشگیري، کشف یا اثبات جرم و همچنین  اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش

جویانه  دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام صالح قرار می شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذي
  :اقدامات حمایتی عبارتند از. نمایدگیرند، اقدام  قرار می

الف ـ عدم افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، 
کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم افشاء  مگر در مواردي که قاضی رسیدگی

نفع، در  عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذيچگونگی . هویت آنان را الزم بداند
  .شود نامه اجرائی این قانون مشخص می آیین

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در 
نون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به این قا) 2(ماده ) ج( و ) ب(، )الف(دستگاههاي اجرائی موضوع بندهاي 

هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم  انجام این امر است و این انتقال نباید به
  .گردد

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردي که امکان جبران فوري آن از ناحیه واردکننده صدمه 
تواند خسارت پرداخت شده  شود و می دیده محسوب می در این صورت دولت جانشین زیان. باشدیا خسارت ممکن ن

  .را مطالبه نماید



آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت،  د ـ هرگونه رفتار تبعیض
دهنده و منبعی که  حقوق و مزایاي مخبر، گزارشجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش  جابه

  .نمایند ممنوع است قانونی منعکس می صالح اطالعات صحیحی را به مقامات ذي

صحیح و اقدامات آنان  شوند که اطالعات آنها اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می تبصره ـ
  .صالح باشد مورد تأیید مراجع ذي

، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطالعات و نحوه اقدامات حمایتی
ریزي و نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  هاي برنامه با همکاري وزارت دادگستري و معاونت

  .آید میشود و اقدامات قانونی الزم براي تصویب در مجلس شوراي اسالمی به عمل  جمهور تهیه می رئیس

دستگاههاي مندرج در بندهاي  هر نوع فعالیت اقتصادي به صورت مستقیم و غیرمستقیم براي کلیهـ 18ماده
بینی نشده،  این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهاي اقتصادي پیش) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(

  .ممنوع است

تأمین اعتبار شده است باید  غیرمحرمانه که کالً از محل بودجه عمومیاي از پژوهشها و تحقیقات  نسخهـ 19ماده
  .به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد

این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه اشخاص مشمول بندهاي ـ 20ماده
  .زه نمایندتصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداري خود را مکانی

افزارهاي مالی و  فقط از نرم این قانون موظفند) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه اشخاص مشمول بندهاي  ـ21ماده
  .اداري که در شوراي عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند

  .افزارهاي خارجی اعالمی از سوي شوراي مزبور از شمول این ماده مستثنی است خرید نرم ـ1تبصره

افزار از رعایت معیارها و استانداردهاي مصوب  شوراي عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرمـ 2تبصره
  .اطمینان حاصل نماید

افزارهاي مورد استفاده فعلی  ن نرمکلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانو ـ3تبصره
  .خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند



) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهاي  کلیه ذي ـ22ماده
ي مورد استفاده در افزارها این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شوراي عالی انفورماتیک از اصالت نرم

  .مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند

افزار اقدام نمایند  به تغییر در نرم افزار برخالف استانداردهاي مصوب در صورتی که شرکتهاي تولیدکننده نرمـ 23ماده
ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي  شود و کلیه مسؤوالن ذي بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو می رتبه

افزارهاي مذکور ممنوع و مسؤولیت  هرگونه تغییر برخالف استانداردها در نرم. افزاري را ندارند و معنوي هیچ نرم
  .کننده است متوجه استفاده

مشـمول این قانون که موجب  هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیرواقعی به دستگاههاي ـ24ماده
یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم  تضـییع حقوق قانونی دولت

عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم چنانچه براي . شود محسوب می
شده و نیز جبران زیان  عالوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضییع صورت در غیر این .شود می

  .گردد نفع محکوم می وارده با مطالبه ذي

موضوع را به مقام باالتر گزارش هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند 
. نماید تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم می ا مقرون به صحتنمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش ر

  .شوند متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

مجدد  موظفند به بازنگـري و مهندسیاین قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، ) الف(دستگاههاي مذکور در بندهاي  ـ25ماده
نحوي اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوري  سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به

توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس 
  .گردد

به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت بندي تعیین شده  واحد مزبور موظف است براساس زمان
واحدهاي . اداري تا باالترین مقام دستگاه منعکس شودعدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب 

  .شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعالم نمایند مزبور موظفند در صورت وارد نبودن



عدم رسیدگی به شکایت یا عدم . ل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابدکلیه مراح
صالح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین  انـعکاس موضوع به مراجع ذي
  .شود طبق قوانین مربوطه برخورد می

  .سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است ـ1تبصره

براي آنان حکم خاص وجود دارد  دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی ـ2تبصره
  .باشند از شمول این ماده مستثنی می

  :گردند درموارد زیر اشخاص تشویق می ـ26ماده

معرفی افراد متخلف مذکور در این  ستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف والف ـ مدیران، سرپر
  .صالح اثبات شود قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع

العاده  اندازي کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالش فوق ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه
  .اشته باشندد

سالمت اداري را براساس ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان 
  .سرپرستی خود ارتقاء دهند این قانون واحد تحت) 28(ماده ) الف(شاخـصهاي موضوع بند 

ریزي و  هاي برنامه ـط معاونـتتوسنامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون  د ـ آیین
  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می جمهور تهیه می رئیس نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

الذکر اقدام نمایند براساس  فوقاین قانون در جهت تحقق بندهاي) 2(ماده ) د(چنانچه اشخاص مشمول بند  تبصره ـ
  .شوند می مشمول تشویقات معنوي و مادينامه اجرائی این ماده  آئین

وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام  ـ27ماده
  .باشد رهبري تشکیل شده است، نمی

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر ) 221(شوراي دستگاههاي نظارتی موضوع ماده  ـ28ماده
  :است



) 2(ماده ) د(و ) ج(، )الف(بندهاي  گیري میزان سالمت اداري در دستگاههاي موضوع الف ـ تهیه شاخصهاي اندازه
  .این قانون و اعالم عمومی آنها

به مسؤوالن و مردم حداکثر تا  مت اداري به صورت کلی و موردي و اعالم نتیجه بررسیگیري میزان سال ب ـ اندازه  
  .پایان شهریور ماه سال بعد

هاي پیشگیرانه و  اجراي برنامهج ـ بررسی اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و 
  هاد به دستگاههاي مسؤولپیشن ها و ارائه ها و ضعف مقابله با فساد، اعالم قوت

  .رسد نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می آیین تبصره ـ

دولت موظف است در بودجه ساالنه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز براي اجراء مقررات این قانون و  ـ29ماده
این قانون و پیگیري آنها از قبیل هزینه دادرسی، انونی طرح دعاوي جرائم موضوع هاي ق اعتبارات الزم براي هزینه

سایر دستگاههایی که از بودجه ساالنه کل کشور . بینی نماید اجرائی پیشکارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههاي
  .موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند نمایند استفاده نمی

شکایات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداري خارج از نوبت رسیدگی  ـ30ماده
  .شود

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش،  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، وزارتخانه ـ31ماده
و سایر نهادهاي آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي  هاي آموزش عمومی و اطالع در راستاي اجراء برنامه
  .گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند ابالغ می

اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزیر و  مسؤولیت اجراي این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد ـ32ماده
ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهاي مناسب، از حداکثر ظرفیت  باالترین مقام دستگاه ذي

  .واحدها و بخشهاي نظارتی و سایر بخشهاي مربوط به کنترل اجراي این قانون استفاده نمایند

ین قانون، در غیر مواردي که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت نامه اجرائی ا آیین ـ33ماده
جمهور و  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با همکاري  ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه

  .رسد ان میشود و به تصویب هیأت وزیر و اموراقتصادي و دارایی تهیه می هاي اطالعات، دادگستري وزارتخانه



هرگونه افشاء اطالعات پایگاههاي اطالعاتی دستگاههاي مذکور برخالف قوانین و مقررات، ممنوع است و  ـ34ماده
 29/11/1353متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتی مصوب 

  .گردد محکوم می

پایگاههاي اطـالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب  هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به ـ35ماده
شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات . شود مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می

  .حبس از نود و یک روز تا شش ماه است

یکشـنبه مورخ  قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسالمی اجراي آزمایشـی  بیسـت و نهم اردیبهشـت 

از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با  7/8/1390آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 
  .مصلحت نظام تشخیص داده شد

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري ومقابله با 

  فساد

 )مجمع تشخیص7/8/90مصوب(

  
  
  
  
  
  
  
  



  نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي
  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

قانون ) 123(در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم  13/4/1384مورخ  21952/2861عطف به نامه شماره 
جمهوري اسالمی ایران قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ اساسی 

کمیسیون اجتماعی که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز  17/2/1387
و  مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد 29/2/1387یکشنبه مورخ 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به مجمع تشخیص مصلحـت نظام ارسال گردیده بود با ) 112(دوازدهم 
  .گردد به پیوست ابالغ می 7/8/1390اصـالح و تأیید آن مجـمع در تاریخ 

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی
  قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

  تعاریف و اشخاص مشمولفصل اول ـ 
  :ـ تعاریف1ماده

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردي، 
جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگري، با 

وري انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا نقض قوانین و مقررات کش
جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداري، سیاسی، 

حراف از این منابع به سمت تخصیصهاي امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداختهاي غیرقانونی از منابع عمومی و ان
  غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالی

باشند که مطابق قوانین و  دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می اي عهده ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه
ی دادگستري، سازمان نظام پزشکی مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسم

  و سازمان نظام مهندسی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري ) 2(ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده 

  .مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/9/1367مصوب 
  :اشخاص مشمول این قانون عبارتند از ـ2ماده

  8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشـوري مصوب) 5(ا ت) 1(الف ـ افراد مذکور در مـواد 
  مقدس با موافقت ایشان ب ـ واحدهاي زیر نظر مقام رهبري اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهاي

  دار مأموریت عمومی اي عهده ج ـ شوراهاي اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه



  
  

  موضوع این قانوند ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی 
  فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیري از مفاسد اداري

  :این قانون و مدیران و مسؤوالن آنها مکلفند) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(دستگاههاي مشمول بندهاي  ـ3ماده
تصمیمات مرتبط با حقوق ها،  ها، رویه ها، دستورالعملها، بخشنامه نامه الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب

بندي انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهاي مورد عمل، مأموریتها،  شهروندي نظیر فرآیندهاي کاري و زمان
شرح وظایف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولی، مفاصاحسابها، 

هاي ساختمانی و  رها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههاي تفصیلی شه تسهیالت اعطائی، نقشه
محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کاال را باید در 

  .دیدارگاههاي الکترونیک به اطالع عموم برسانند
رسانی به هنگام و ضروري  اطالع اسب دیگر برايبرداري روشهاي من ایجاد دیدارگاههاي الکترونیک مانع از بهره

  .مراجعین نیست
ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، 

این قانون منعقد ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي 
دد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر گر می

  .آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطالعات قراردادها وارد گردد
ن قانون ماه پس از ابالغ ای جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه

نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطالعات قراردادها را تهیه  آیین
  .کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطالعات قراردادها را ایجاد نماید

نیز مواردي که به موجب قوانین، افشاء اطالعات آنها ممنوع قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و  ـ1تبصره
تشخیص محرمانه بودن قراردادهاي مذکور بر . باشد و یا قراردادهاي محرمانه از شمول این حکم مستثنی است می

ي ریزي و نظارت راهبرد عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطالعات و امور اقتصادي و دارایی و معاون برنامه
  .جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است رئیس



ورود اطالعات بر خالف واقع تأخیر در ورود اطالعات مذکور در بندهاي فوق یا ورود ناقص اطالعات یا ـ 2تبصره
شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در  شود و متخلف به در پایگاههاي مذکور تخلف محسوب می

  .گردد این قانون محکوم می) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(اي دستگاههاي موضوع بنده
این قانون، وزارت اطالعات موظف است نقاط ) 1(گیري فساد طبق تعریف ماده  به منظور پیشگیري از شکل ـ4ماده

عمومی مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ خارجی، پذیر در فعالیتهاي کالن اقتصادي دولتی و  مهم و آسیب
گیري اقتصادي و پولی کشور در دستگاههاي اجرائی را  هاي بزرگ، طرحهاي ملی و نیز مراکز مهم تصمیم ذاريگ سرمایه

وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی الزم پوشش  در صورت
  .اطالعاتی کافی و مناسب بدهد

  .شود هاي فساد مالی کالن ضابطه قوه قضائیه محسوب می وزارت اطالعات نیز در پرونده ـ1تبصره
  .وزارت اطالعات موظف به پشتیبانی از بانک اطالعاتی موجود در دبیرخانه است ـ2تبصره

هاي موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر  محرومیت ـ 5ماده
  :است

  :ها الف ـ محرومیت
) ج(و ) ب(، )الف(ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي  ها و مزایده ـ شرکت در مناقصه1

  25/1/1383این قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات مصوب ) 2(ماده 
  این قانون) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(هاي موضوع بندهاي  اهـ دریافت تسهیالت مالی و اعتباري از دستگ2
ـ تأسیس شرکت تجاري، مؤسسه غیرتجاري و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا 3

  مؤسسه
  ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی4
  ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات 5
  اي، صنفی و شوراها ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهاي حرفه ـ عضویت در 6
  هاي رسیدگی به تخلفات اداري، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ـ عضویت در هیأت7

  :ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان
گردند متناسب با نوع  میـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر 1

  :شوند تخلف عمدي به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می
ربط، به یکی از  هاي مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذي هاي مالی، اظهارنامه ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت1ـ1

  سه آنها این ماده و یا هر) الف(بند ) 3(و ) 2(، )1(هاي مندرج در جزءهاي  محرومیت



ـ ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت 1ـ2
این ماده یا جمع دو و یا ) الف(بند ) 6(و ) 2(، )1(هاي  هاي مندرج در جزء معامالت غیرواقعی، به یکی از محرومیت

  هر سه آنها
هاي اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر  ها و دیون با شناسه یا ثبت هزینه ها و دیون واهی، ـ ثبت هزینه1ـ3

این ماده و یا جمع دو یا هر سه ) الف(بند ) 5(و ) 2(، )1(هاي مذکور در جزءهاي  قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت
  آنها

بینی شده در مقررات، به  پیش مانـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از ز1ـ4
  این ماده یا هر دو آنها) الف(بند ) 6(و ) 3(هاي مندرج در جزءهاي  یکی از محرومیت

هاي مندرج در  از محرومیت ـ استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی1ـ 5
  این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها) الف(بند ) 6(و ) 4(، )2(، )1(جزءهاي 

ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر 1ـ 6
  این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها) الف( بند) 4(و ) 3(، )2(، )1(هاي مندرج در جزءهاي  موجه، به یکی از محرومیت

قانون مدیریت خدمات کشوري باشد، به محرومیت ) 5(اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههاي موضوع ماده  ـ1تبصره
  .شود نیز محکوم می) الف(بند ) 7(مندرج در جزء 

حدنصاب مالی موارد مذکور براي اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت  ـ2تبصره
  .بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالی است

ـ محکومان به مجازاتهاي قطعی زیر، در جرائم مالی عمدي تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ 2
شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی  این ماده می) الف(هاي مندرج در بند  قطعیت رأي، مشمول کلیه محرومیت

  :هاي موضوع این قانون محکوم نشده باشند دادگاه به محرومیت
  ـ دو سال حبس و بیشتر2ـ1
  زاري مناقصاتـ جزاي نقدي به میزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگ2ـ2
بیشتر ) 2ـ2(و یا ) 2ـ1(ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهاي 2ـ3

  .باشد
هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت  ـ 6ماده

ان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اتاق بازرگانی و اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیو
شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد  صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می

قضائیه پیشنهاد این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه براي رسیدگی به قوه ) 5(مشمول ماده 



اي مرکب از سه نفر قاضی که  قوه قضائیه موظف است در شعبه. صورت پرونده را مختومه نماید و در غیر این
. هاي هیأت مذکور رسیدگی کند شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش رئیس قوه قضائیه انتخاب می  توسط

  .حکم صادره از این دادگاه قطعی است
تخلف براي تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثري کرده باشد، اگر م ـ1تبصره

تواند مدت محرومیت را به حداقل  گیري کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می دادگاه چه درباره موضوع تصمیم
دبیرخانه براي رفع  اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند،. یک سال کاهش دهد

  .کند محرومیت اقدام می
شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت ) 5(اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده  ـ2تبصره

شود و در هر  محکوم می) 5(ماده ) الف(مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند 
  .صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست

ازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارایی، موظفند دستگاههاي نظارتی، ب ـ3تبصره
  .تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعالم کنند

تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد،  هیأت می ـ4تبصره
اص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی تشکیل، اجراي تصمیمات مربوط به درج نام اشخ

اي اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاري  نامه و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین
  .رسد شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می سایر دستـگاههاي مـذکور در این ماده تهـیه می

اداري و جرائم ارتکابی مرتکبین  تخلفات این قانون مانع رسیدگی به) 5( هاي مذکور در ماده ل محرومیتاعماـ  5تبصره
ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق  صالح نیست و دستگاههاي ذي در مراجع ذي

  .نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیري کنند دستگاه خود را به 
و بانک اطالعات مربوط، موضوع پایگاه اطالعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی دبیرخانه  ـ 6تبصره

  .شود کل کشور تشکیل می
نظام اداري براساس منابع سازي و ارتقاء سالمت  دولت موظف است با همکاري سایر قوا به منظور فرهنگـ 7ماده

منشور اخالق «ماه پس از تصویب این قانون شش  اسالمی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف
  .را تدوین نماید» اي کارگزاران نظام حرفه

مکلفند براساس وظایف و این قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه دستگاههاي موضوع بندهاي  تبصره ـ
اي و اخالقی  حرفهرفتار «به تدوین » نظاماي کارگزاران منشور اخالق حرفه«مأموریتهاي خود در چهارچوب 

  .خود اقدام نمایند» خدمات کشوري و سایر مدیران و کارکنان قانون مدیریت) 71(مقامات موضوع ماده 



ریزي و نظارت  هاي برنامه معاونتگیري فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده  به منظور پیشگیري از شکل ـ 8ماده
  :است هورراهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جم
سازي اطالعات و استقرار و تقویت نظامهاي اطالعاتی و  الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهاي شفاف

استانداردسازي امور و مستند نمودن فعالیتهاي دستگاههاي اجرائی براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، 
عاتی دستگاههاي نظارتی و اطالعاتی کشور اقدام رسانی الزم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهاي اطال اطالع
  .نماید

ثبت شرکتها و واحدهاي تولیدي، ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، 
اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان 

اي که نیاز به مراجعه اشخاص به  اندازي فرآیندهاي مرتبط و مکانیزه به گونه گـردد، به ایـجاد و راه میمربوط 
  .حداقل کاهش یابد، اقدام نماید به ادارات مزبور

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معامالت بزرگ مندرج در قانون 
تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(مول بندهاي مناقصات اشخاص مش

  .صورت گیرد
  :وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است ـ9ماده

الف ـ در اجراي وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهاي اقتصادي اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و 
  .ربط منعکس نماید ه همراه پیشنهادهاي اصالحی به مراجع ذيهرگونه سوء جریان را ب

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطالعات مالیاتی و پایگاه اطالعات چکهاي 
این قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(هاي واخواستی و بدهیهاي معوق به اشخاص مذکور در بندهاي  بالمحل و سفته

  .اندازي نماید هرا را
اندازي نماید و آن  بندي اعتباري اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه ج ـ پایگاه اطالعاتی رتبه

  .را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد
ري دستگاهها بندي حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همکا نامه مربوط به نحوه رتبه آیین تبصره ـ

توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و اتاق بازرگانی و ) ج(و ) ب(براي تحلیل اطالعات پایگاه مذکور در بندهاي 
  .رسد وزیران می شود و به تصویب هیأت صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می

هاي مرزي، مناطق آزاد و  مورد بازارچه د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردي مشخص در
  .وزیران برساند هاي خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت ویژه تجاري و اقتصادي و اسکله



هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهاي تبادل اطالعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان 
سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در کشورهاي دیگر منعقد مالیاتی، گمرك جمهوري اسالمی ایران و 

  .عمل آورد نماید و اقدامات قانونی الزم را براي تصویب در مجلس شوراي اسالمی به
نهاد در زمینه پیشگیري و  مردم وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را درباره توسعه و تقویت سازمانهاي ـ10ماده

مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم 
  .آورد و گزارش ساالنه آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

  :قوه قضائیه موظف استـ 11ماده
مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خألهاي موجود،  الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگري قوانین جزائی

تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار اي جامع با هدف پیشگیري مؤثر از وقوع جرم از طریق  الیحه
  .عمل آورد قانونی اقدام الزم را به دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات

به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالی مدیران و کارکنان  ب ـ ظرف یک سال الیحه جامعی
دادرسی  شوند شامل تشکیالت، صالحیتها، آیین دستگاههاي دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می

  .و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد
تا زمان ایجاد تشکیالت مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالی موضوع این ـ 1بصرهت

قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صالحیتهاي قانونی براي رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص 
  .گذرانده باشندهاي مصوب آموزشهاي تخصصی را  قضات این شعب باید دوره. دهد

اي است که  نامه موجب آیین به هاي آموزشی تخصصی  شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورهـ 2تبصره
  .رسد رئیس قوه قضائیه می  تصویب  شود و به ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستري تهیه می

  :اي که اندازي نماید به گونه دو سال راههاي مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف  ج ـ پایگاه اطالعات مدیریت پرونده
وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت  هاي مطروحه حداکثر بیست نسخه الکترونیکی از اطالعات، اسناد و پرونده ـ   1

  .ثبت گردد) سیستم(در سامانه 
ابل ردیابی و پیگیري ها ق پرونده به ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی دهی رسیدگی به پرونده ـ نوبت2

  .باشد
هاي وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد  ـ ثبت کلیه نامه3

  .پذیر گردد قضائی امکان
جاز ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانین، م   4

  .شناخته شده است میسر گردد



  .اندازي نماید ـ پایگاه اطالعات آراء صادره قضائی را راه 5
دهی اطالعات  هاي مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس ـ خالصه اطالعات کلیه پرونده 6

  .پذیر گردد الزم به کلیه دستگاههاي نظارتی امکان
بنـدي اجراي آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق  نه و زماننامه این سـاما آیین تبصره ـ

خالف اخالق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتالفات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههاي 
شود و به تصویب  نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستري تهیه می

  .رسد س قوه قضائیه میرئی
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسالمی ایران 

قراردادهاي دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد . را تهیه و جهت اقدام الزم قانونی به دولت ارسال نماید
  :زیر را دربرگیرد

  متهمان و مجرمان مفاسد مالیاسترداد   ـ1
  هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه ـ استرداد اموال و دارایی2
  ـ تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیري در مورد مفاسد مالی3

  :سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است ـ12ماده
و سایر ترتیبات قانونی الزم اقدام و ) کاداستر(ح حدنگاري الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجراي طر

نامه اجرائی  حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین. اطالعات الزم را در پایگاه اطالعاتی مربوط وارد نماید
  .کند مشخص می

هاي  ارتخانهنامه اجرائی توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وز آیین
  .رسد تصویب رئیس قوه قضائیه می شود و به اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه می

  .ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید
اشخاص حقوقی که در سایر راجع به آن دسته از ) ب(ورود اطالعات پایگاه اطالعاتی مذکور در بند  ـ1تبصره

  .کننده است ثبت رسند حسب مورد بر عهده دستگاه مراجع به ثبت رسیده یا می
آن توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد ) 1(و تبصره ) ب(نامه اجرائی بند  آیین ـ2تبصره

  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می و امالك کشور و وزارت کشور تهیه می
پایگاه اطالعاتی مشترك بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  ج ـ ظرف یک سال شبکه و

اندازي نماید، به نحوي که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور از طریق  را راه
  .نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد



  فصل سوم ـ تکالیف عمومی
مسؤوالن دستگاههاي مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط کلیه ـ 13ماده

در معامالت داخلی یا خارجی، ) پورسانت(به ارتشاء، اختالس، کالهبرداري، تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد 
ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل  اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی، دخالت در معامالت دولتی در مواردي که

مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در 
معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی براي خود یا دیگري تحت هر 

العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد  الزحمه یا حق اداش، حقعنوان اعم از کمیسیون، پ
کننده به جرائم و  اقتصادي در حوزه مأموریت خود بالفاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداري رسیدگی

  .شوند نون مجازات اسالمی میقا) 606(تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده 
هر یک از کارکنان دستگاههاي موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در  تبصره ـ

دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوري به مسؤول 
  .شود غیر این صورت مشمول مجازات فوق می باالتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در

ناظرین و سایر اشخاصی که  حسابها، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذيـ 14ماده
باشند  مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهاي اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می

موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به گونه فساد موظفند در صورت مشاهده هر
دستگاههاي  متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در. صالح اعالم نمایند یا قضائی ذيمرجع نظارتی

ر قانون برگزاري مناقصات و مبلغ معامالت بزرگ مذکور د مشمول این قانون و یا جزاي نقدي به میزان دو تا ده برابر
  .شوند اي و یا هر دو مجازات محکوم می هاي صنفی و حرفه نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه

این قانون به ) 2(ماده ) الف(مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهاي دولتی بند  ـ15ماده
نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستی، پیشگیري و مقابله با فساد اداري،  تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به

واحدهاي حقوقی، بازرسی و حراست و . باشند صالح می شناسایی موارد آن و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذي
  .باشند حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پیگیري موضوع تا حصول نتیجه می

چنانچه افرادي که مسؤول ارائه و  اندازي هر یک از پایگاههاي اطالعات مذکور در این قانون پس از راه ـ16ماده
  .شود باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می ثبت اطالعات می

نی و تأمین امنیت و جبران خسارت دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانوـ 17ماده
دهنده، اطالعات خود را براي پیشگیري، کشف یا اثبات جرم و همچنین  اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش



جویانه  دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام صالح قرار می شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذي
  :اقدامات حمایتی عبارتند از. دگیرند، اقدام نمای قرار می

الف ـ عدم افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، 
کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم افشاء  مگر در مواردي که قاضی رسیدگی

نفع، در  افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذيچگونگی عدم . هویت آنان را الزم بداند
  .شود نامه اجرائی این قانون مشخص می آیین

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در 
شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به این قانون ) 2(ماده ) ج( و ) ب(، )الف(دستگاههاي اجرائی موضوع بندهاي 

هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم  انجام این امر است و این انتقال نباید به
  .گردد

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردي که امکان جبران فوري آن از ناحیه واردکننده صدمه 
تواند خسارت پرداخت شده  شود و می دیده محسوب می در این صورت دولت جانشین زیان. یا خسارت ممکن نباشد

  .را مطالبه نماید
آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت،  د ـ هرگونه رفتار تبعیض

دهنده و منبعی که  مزایاي مخبر، گزارشحقوق و جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش  جابه
  .نمایند ممنوع است قانونی منعکس می صالح اطالعات صحیحی را به مقامات ذي

صحیح و اقدامات آنان  شوند که اطالعات آنها اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می تبصره ـ
  .صالح باشد مورد تأیید مراجع ذي

ن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطالعات و نحوه اقدامات حمایتی، نوع آ
ریزي و نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  هاي برنامه با همکاري وزارت دادگستري و معاونت

  .آید شود و اقدامات قانونی الزم براي تصویب در مجلس شوراي اسالمی به عمل می جمهور تهیه می رئیس
دستگاههاي مندرج در بندهاي  هر نوع فعالیت اقتصادي به صورت مستقیم و غیرمستقیم براي کلیهـ 18ماده

بینی نشده،  این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهاي اقتصادي پیش) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(
  .ممنوع است

تأمین اعتبار شده است باید  که کالً از محل بودجه عمومی اي از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه نسخهـ 19ماده
  .به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد



این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه اشخاص مشمول بندهاي ـ 20ماده
  .تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداري خود را مکانیزه نمایند

افزارهاي مالی و  فقط از نرم این قانون موظفند) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه اشخاص مشمول بندهاي  ـ21ماده
  .اداري که در شوراي عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند

  .افزارهاي خارجی اعالمی از سوي شوراي مزبور از شمول این ماده مستثنی است خرید نرم ـ1تبصره
افزار از رعایت معیارها و استانداردهاي مصوب  شوراي عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرمـ 2تبصره

  .اطمینان حاصل نماید
افزارهاي مورد استفاده فعلی  کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم ـ3تبصره

  .خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند
) 2(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهاي  لیه ذيک ـ22ماده

افزارهاي مورد استفاده در  این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شوراي عالی انفورماتیک از اصالت نرم
  .مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند

افزار اقدام نمایند  به تغییر در نرم افزار برخالف استانداردهاي مصوب ولیدکننده نرمدر صورتی که شرکتهاي تـ 23ماده
ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي  شود و کلیه مسؤوالن ذي بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو می رتبه

اي مذکور ممنوع و مسؤولیت افزاره هرگونه تغییر برخالف استانداردها در نرم. افزاري را ندارند و معنوي هیچ نرم
  .کننده است متوجه استفاده

مشـمول این قانون که موجب  هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیرواقعی به دستگاههاي ـ24ماده
تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم 

عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم چنانچه براي . شود محسوب می
شده و نیز جبران زیان  از، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضییععالوه بر لغو امتی صورت در غیر این .شود می

  .گردد نفع محکوم می وارده با مطالبه ذي
موضوع را به مقام باالتر گزارش هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند 

. نماید یص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم میتشخ نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت
  .شوند متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

موظفند به بازنگـري و مهندسی مجدد این قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب(، ) الف(دستگاههاي مذکور در بندهاي  ـ25ماده
نحوي اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوري  ویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن بهسامانه پاسخگ



توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس 
  .گردد

تقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت بندي تعیین شده به ارائه پاسخ به م واحد مزبور موظف است براساس زمان
واحدهاي . اداري تا باالترین مقام دستگاه منعکس شودعدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب 

  .شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعالم نمایند مزبور موظفند در صورت وارد نبودن
عدم رسیدگی به شکایت یا عدم . ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابدکلیه مراحل فوق باید حداکثر 
صالح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین  انـعکاس موضوع به مراجع ذي
  .شود طبق قوانین مربوطه برخورد می

  .سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است ـ1تبصره
براي آنان حکم خاص وجود دارد  دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی ـ2تبصره

  .باشند از شمول این ماده مستثنی می
  :گردند درموارد زیر اشخاص تشویق می ـ26ماده

معرفی افراد متخلف مذکور در این  ستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف والف ـ مدیران، سرپر
  .صالح اثبات شود قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع

العاده  اندازي کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالش فوق ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه
  .اشته باشندد

سالمت اداري را براساس ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان 
  .سرپرستی خود ارتقاء دهند این قانون واحد تحت) 28(ماده ) الف(شاخـصهاي موضوع بند 

ریزي و  هاي برنامه ـط معاونـتتوسنامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون  د ـ آیین
  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می جمهور تهیه می رئیس نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

الذکر اقدام نمایند براساس  فوقاین قانون در جهت تحقق بندهاي) 2(ماده ) د(چنانچه اشخاص مشمول بند  تبصره ـ
  .شوند می مشمول تشویقات معنوي و مادينامه اجرائی این ماده  آئین
وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام  ـ27ماده

  .باشد رهبري تشکیل شده است، نمی
ف به اقدامات زیر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظ) 221(شوراي دستگاههاي نظارتی موضوع ماده  ـ28ماده
  :است



) 2(ماده ) د(و ) ج(، )الف(بندهاي  گیري میزان سالمت اداري در دستگاههاي موضوع الف ـ تهیه شاخصهاي اندازه
  .این قانون و اعالم عمومی آنها

به مسؤوالن و مردم حداکثر تا  گیري میزان سالمت اداري به صورت کلی و موردي و اعالم نتیجه بررسی ب ـ اندازه  
  .پایان شهریور ماه سال بعد

هاي پیشگیرانه و  اجراي برنامهج ـ بررسی اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و 
  پیشنهاد به دستگاههاي مسؤول ها و ارائه ها و ضعف مقابله با فساد، اعالم قوت

  .رسد این ماده ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا مینامه اجرائی  آیین تبصره ـ
دولت موظف است در بودجه ساالنه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز براي اجراء مقررات این قانون و  ـ29ماده

نها از قبیل هزینه دادرسی، این قانون و پیگیري آهاي قانونی طرح دعاوي جرائم موضوع  اعتبارات الزم براي هزینه
سایر دستگاههایی که از بودجه ساالنه کل کشور . بینی نماید اجرائی پیشکارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههاي

  .موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند نمایند استفاده نمی
ید در مراجع قضائی و اداري خارج از نوبت رسیدگی شکایات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالی با ـ30ماده
  .شود
هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش،  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، وزارتخانه ـ31ماده

علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهاي آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند 
رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي  هاي آموزش عمومی و اطالع اي اجراء برنامهدر راست

  .گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند ابالغ می
مسؤولیت اجراي این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزیر و  ـ32ماده

ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهاي مناسب، از حداکثر ظرفیت  تگاه ذيباالترین مقام دس
  .واحدها و بخشهاي نظارتی و سایر بخشهاي مربوط به کنترل اجراي این قانون استفاده نمایند

نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردي که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت  آیین ـ33ماده
جمهور و  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با همکاري  ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه

  .رسد به تصویب هیأت وزیران می شود و و اموراقتصادي و دارایی تهیه می هاي اطالعات، دادگستري وزارتخانه
هرگونه افشاء اطالعات پایگاههاي اطالعاتی دستگاههاي مذکور برخالف قوانین و مقررات، ممنوع است و  ـ34ماده

 29/11/1353متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتی مصوب 
  .گردد محکوم می



هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههاي اطـالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب  ـ35ماده
شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات . شود مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می

  .حبس از نود و یک روز تا شش ماه است
ـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و ه

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسالمی اجراي آزمایشـی  بیسـت و نهم اردیبهشـت 
از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با  7/8/1390آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 

  .مصلحت نظام تشخیص داده شد
  ي اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجلس شورا

 


