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 )3گزیدهای از مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری

11

 )1گزیدهای از مواد قانون آیین دادرسی در امور مدنی

11

 )1گزیدهای از مواد قانون صدور چک اصالحی 1713/1/17

11
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 )1گزیدهای از مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1731مجلس شورای اسالمی:
ماده  )1به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی
تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهدشد .هیأتهای مزبور
شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر میباشند.
تبصره :هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای
مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید ،تشکیل میشود و در
صورت لزوم دارای شعبههایی خواهدبود.
ماده  )4صالحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که
قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابالغ ،قطعی و الزماالجراء است .در مورد آرایی که قابل
تجدیدنظر باشد هر گاه کارمند ظرف  03روز از تاریخ ابالغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید،
هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است .آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابالغ قطعی و
الزماالجرا است.
تبصره  )1هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر
ننماید رأی صادر شده قطعیت مییابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده الزماالجراء است.
تبصره  )2ابالغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و در هر صورت فاصله بین صدور
رأی و ابالغ آن از  03روز نباید تجاوز کند.
ماده  )6اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و
اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه ،باید دارای شرایط زیر باشند:
 -1تأهل
 -1حداقل  03سال سن
 -7حداقل مدرک تحصیلی فوقدیپلم یا معادل آن
تبصره  )1در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بالمانع است.
تبصره  )2در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از
اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که
حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند ،به این سمت منصوب شوند.
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ماده  )7اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهندکرد:
الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
ماده  )8تخلفات اداری به قرار زیر است:
 -1اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری.
 -2نقض قوانین و مقررات مربوط.
 -0ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
 -4ایراد تهمت و افترا ،هتک حیثیت.
 -5اخاذی.
 -6اختالس.
 -7تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
 -8ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری.
 -9تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
 -13تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ،ایراد خسارات به اموال دولتی.
 -11افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
 -12ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
 -10سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری.
 -14کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محول شده.
 -15سهلانگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
 -16ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری.
 -17گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در
عرف رشوهخواری تلقی میشود.
 -18تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به
اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
 -19تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
 -23رعایت نکردن حجاب اسالمی.
 -21رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی.
 -22اختفا ،نگهداری ،حمل ،توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
 -20استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
 -24داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
 -25هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
 -26جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
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 -27دست بردن در سوالت ،اوراق ،مدارک و دفاتر امتحانی ،افشای سواالت امتحانی یا تعویض
آنها.
 -28دادن نمره یا امتیاز ،بر خالف ضوابط.
 -29غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
 -03سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
 -01توقیف ،اختفا ،بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق
سمع بدون مجوز قانونی.
 -02کارشکنی و شایعهپراکنی ،وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و ایراد
خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردیبرای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
 -00شرکت در تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ،یا تحریک به برپایی تحصن ،اعتصاب و
تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
 -04عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شدهاند.
 -05همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش
ضدمردمی.
 -06عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا
طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 -07عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 -08عضویت در تشکیالت فراماسونری.
ماده  )9تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج) کسر حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی
و دستگاههای مشمول این قانون.
ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  23سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین
زن و کمتر از  25سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت  03تا 45
روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
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ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از  23سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن
و بیش از  25سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت
دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی) اخراج از دستگاه متبوع.
ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ماده  )11فقط مجازاتهای بندهای «د»« ،ه»« ،ح»« ،ط»« ،ی» و «ک» ماده ( )9این قانون قابل
تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر هستند.
ماده  )11برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا
هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا
میشوند ،در صورت داشتن بیش از  15سال سابقه خدمت و  53سال سن ،به تشخیص
هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ،برای معیشت خانواده آنان مقرری
ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد .این مقرری از
محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص
هیأت مزبور ،قطع میشود .چگونگی اجرا و مدت آن طبق آییننامه اجرایی این قانون است.
ماده  )12رئیس مجلس شورای اسالمی ،وزراء ،باالترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر
دستگاههای موضوع تبصره  1ماده  1این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای
«الف»« ،ب»« ،ج» و «د» ماده  9این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای
«الف»« ،ب» و «ج» را به معاونان خود و بندهای «الف» و «ب» را به استانداران ،رؤسای
دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند .در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور
هیأتهای تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با
تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده  )13وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،باالترین مقام
سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره  1ماده  1این قانون ،شهردار
تهران ،استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان
میتوانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر
به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
ماده  )17رئیس مجلس شورای اسالمی ،وزرا یا باالترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای
انقالب اسالمی و سازمانهای موضوع تبصره  1ماده  1این قانون ،شهردار تهران ،شهرداران
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مراکز استانها ،استانداران و رؤسای دانشگاههای میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه
متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند ،از
خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره  )1هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود
که عذر او موجه بوده است ،وزیر یا باالترینمقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی
را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید .هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی
بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،در غیر این
صورت از تاریخ ابالغ ،الزماالجراء است.
تبصره  )2در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند،
مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ،استعالجی یا بدون حقوق
آنان منظور خواهد شد.
تبصره  )3در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صالحیتدار
دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ،این احکام قطعی
محسوب میشوند.
ماده  )19هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر
نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد .هر گونه
تصمیم مراجعقضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود .چنانچه تصمیم مراجع قضایی
مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده  24این قانون اقدام مینماید.
ماده  )21درصورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض
داشته باشد ،میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید
در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهدبود.
تبصره  )1رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأتها به صورت شکلی خواهدبود.
تبصره  )2آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به
محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ  1065/7/2به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکردهاند،
حق شکایت ندارند.
ماده  )24اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت
به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی
یا ماهوی) مخدوش میباشد ،پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکانپذیر
است.
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 )1گزیدهای از مواد آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1737/3/13
هیأت محترم وزیران:
ماده  )8رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع
کارمند صورت میگیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است .در صورتی که
دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص
دستگاه یاد شده موجود نباشد ،دستگاه متبوع مستخدم میتواند رأساً نسبت به لغو حکم
مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
ماده  )9در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است ،آخرین
دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی) ،صالح برای رسیدگی به
اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و میتواند به نحو مقتضی
برای تکمیل مدارک و تحقیقات الزم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد.
ماده  )15هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایات یا اعالم اشخاص ،مدیران ،سرپرستان اداری
یا بازرسهای هیأت عالی نظارت ،شروع به رسیدگی میکنند.
ماده  )16کلیه کارمندان ،مسئوالن مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ،مکلفند همکاریهای
الزم را با هیأتها به عمل آورده و مدارک ،اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده
از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند .در مورد اسناد طبقهبندی شده ،رعایت مقررات و
قوانین مربوط الزامی است.
ماده  )17هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای الزم ،موارد اتهام را به
طور کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند .این
هیأتها در صورت تقاضای کارمند ،مدارک الزم را در اختیار وی قرار میدهند.
ماده  )18متهم میتواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی
و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند ،در غیر این صورت هیأت میتواند
به موارد اتهام رسیدگی ،و رأی الزم را صادر کند.
تبصره :کارمند متهم میتواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط ،تقاضای تمدید مهلت
کند .در این مورد ،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از  5روز نباید
تجاوز کند.
ماده  )19رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت میگیرد و چنانچه هیأت
حضور متهم را ضروری تشخیص دهد ،در جلسه حضور مییابد.
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تبصره :در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور
در جلسه دعوت کند.
ماده  )21تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون ،بر عهده هیأتهای
رسیدگیکننده است.
ماده  )21هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده ،و توجه کامل به
مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا
اشخاص حقیقی یا حقوقی ،آثار سوء اجتماعی و اداری ،موقعیت و سابق کارمند ،و وجود یا
فقدان سوء نیت وی ،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم میکند .رأی هیأتها باید مستدل و
مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ،نام و نام خانوادگی
و امضای اعضای رأیدهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده  )23آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده  17قانون،
به طور مستقیم و بالفاصله به ادارههای کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال
میشود .واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف  03روز از تاریخ صدور رأی ،آرا و احکام
صادر شده را به کارمندان مربوط ابالغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به
هیأت مربوط تحویل دهند .در صورت سهلانگاری مسئوالن کارگزینی یا امور اداری مربوط در
ابالغ آرا و احکام صادر شده به متهم ،با آنان طبق قانون رفتار میشود ،همچنین هر گونه
خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفانطبق قانون رفتار
میشود.
ماده  )24هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا ،همچنین نشانی محل دریافت
درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده  )25درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی باید به وسیله محکومعلیه یا نماینده
قانونی وی ظرف  03روز از تاریخ ابالغ رأی ،با زبان فارسی و ذکر دالیل به طور کتبی به اداره
کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود .مالک دریافت به موضع درخواست ،تاریخ ثبت
دفترهای کارگزینی مربوط است.
ماده  )26ادارههای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در
سریعترین زمان ممکن ،برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند .در مواردی که
رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد ،ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست
تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.

7

ماده  )27کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده ،مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت
اداری را تصریح کنند.

 )7گزیدهای از مواد دستورعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1731هیأت محترم
عالی نظارت:

ماده  )2تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم
و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد و به
دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میشود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف محوله.
ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.
ماده  )3وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها
به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف میباشد.
ماده  ) 5متهم ،کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی
به او نسبت داده شده و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و سیدگی باشد.
ماده  )6متخلف ،کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت مورد
رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگیکننده احراز میگردد.
ماده  )7شاکی ،شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و
موضوع را کتباً به هیأت یا دستگاه متبوع کارمند اعالم نموده باشد.
ماده  )8دلیل ،عبارت از امری است که متهم یا اعالمکننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف به
طور کتبی به آن استناد مینماید.
ماده  )9شاهد ،شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا
اثبات آن ضرورت داشته باشد.
ماده  )11دفاعیه ،عبارت است از دالیل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد
اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیأت رسیدگیکننده ارائه مینماید.
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ماده  )11رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط میباشد .مگر در مواردی که
مقامات مندرج در ماده  12قانون رأساً مجازاتهای مقرر در ماده مزبور را اعمال مینمایند و
یا مقامات موضوع ماده  17قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور
شدهاند اخراج نمایند.
ماده  )18هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص اعم از ارباب رجوع ،مردم
یا کارمندان ،مدیران ،سرپرستان اداری ،بازرسان هیأت عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج
در مواد  12و  17قانون ،دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و سازمان بازرسی کل کشور و
همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت حسب مورد
شروع به رسیدگی مینمایند.
تبصره  )1رعایت سلسله مراتب اداری در اعالم تخلف به هیأت الزم نیست.
تبصره  )2انصراف شاکی یا اعالمکننده ،مانع رسیدگی هیأت نخواهدبود.
ماده  )19هیأتها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ 13
روز مهلت برای دفاع آنها منظور نمایند .این امر باید صراحتاً در فرم ابالغ قید گردد.
ماده  )21دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی
ب) آخرین اقامتگاه شخص
ج) ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد.
د) تصاویر مدارک مورد استناد
ه) امضاء
تبصره :در موارد یادشده در این ماده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد ،هیأت به طور کتبی حداکثر
ظرف  13روز از تاریخ وصول ،به متهم ابالغ و از تاریخ ابالغ به مدت  5روز دیگر به او مهلت
میدهد تا نقایص را رفع نماید .عدم رفع نقایص توسط متهم در یادشده یا عدم تقدیم دفاعیه
در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهدبود.
ماده  )21در صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیأت برای حضور وی ،هیأت
موظف است تاریخ رسیدگی را به طور کتبی به اطالع متهم یا نماینده وی برساند.
تبصره :وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابالغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز
جلسه کمتر از سه روز نباشد.
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ماده  )22در مواردی که هیأت جهت اخذ توضیحات ،حضور اعالمکننده اتهام را الزم بداند بدون حضور
متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هیأت در صورت لزوم میتواند مدارک مورد نیاز را
از اعالمکننده درخواست نماید.
ماده  )23اصل بر برائت است .بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت تحت رسیدگی باشد باید از
طریق اقامه دالیل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز
گردد .در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهدشد.
ماده  )24هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید ،دلیل دیگری برای ثبوت
آن الزم نیست .اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است .اقرار شفاهی است وقتی که
در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد
یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد .به هرترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به
امضاء اقرارکننده رسیده باشد.
تبصره  )1اقرار باید صریح و روشن باشد.
تبصره  )2اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهندشد.
ماده  )36در احتساب مهلتهای مقرر ،روز ابالغ و اعالم جزء مدت محسوب نمیشود.
ماده  )42رأی صادره باید حاوی دالیل ،مستندات و مواد قانونی که بر اساس آنها رأی صادر شدهاست،
باشد همچنین هیأتها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست
تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند.
ماده  )44اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط
دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت مجاز نمیباشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید
غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگیهای مجدد به دست آید.
ماده  )45اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأتها صرفاً در موارد زیر امکانپذیر است.
الف) در مواردی که هیأت صادرکننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم
صادرشده از نظر موازین قانون (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد.
ب) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسالمی را نیز داشته
باشد و مرجع قضایی حکم برائت وی را صادرنماید و هیأت با اکثریت آراء نظر بر اصالح
یا تغییر رأی خود داشته باشد.
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ماده  )46نقض یا ابطال آرا قطعی هیأتها در موارد زیر متصور است:
الف) مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دالیل مندرج در ماده  7قانون ،صالحیت
رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد.
ب) اعضای هیأتها واجد شرایط مقرردر ماده  6قانون نبوده باشند.
ج) رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده
باشد.
د) پس از صدور رأی ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده یا
بیگناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان رسیدگی مکتوم یا
مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگیکننده نبوده است.
ه) دیوان عدالت اداری در اجرای ماده  21قانون ،آراء قطعی صادره توسط هیأتها را نقض
نماید.
و) مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون
یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره
 2ماده  22قانون) یا موارد دیگری که بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.
ز) رأی هیأت در خارج از مواد و مهلت مقرر صادر شده باشد.
تبصره  )1در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال میگردد پرونده متهم در هیأتی که حسب
مقررات تعیین میشود مجدداً مورد رسیدگی و صدور رأی قرار خواهدگرفت.
تبصره  )2هیأت عالی نظارت میتواند در خصوص پروندههای مطروحه رأساً رسیدگی و موضوع را
مختومه اعالم نماید.

 )4گزیدهای از مواد قانون مجازات اسالمی مصوب  1731مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده  )523جعل و تزویر عبارتند از :ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر
تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری
بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده  )527هرکس مدرک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای
تحصیالت خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر
جبران خسارت ،به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد.
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ماده  )532هریک از کارمندان و مسئوالن دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و
نوشتهها و اسناد و سجالت و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه
امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده و یا کلمهای الحاق کند یا
اسامی اشخاص را تغییر دهد ،عالوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده به حبس از
یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده  )534هریک از کارمندان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر
و نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع
یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ،مهر یا تقریرات یکی از
طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار
نشده است اقرار شده جلوه دهند ،عالوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده به حبس
از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد.
ماده  )537عکسبرداری از کارت شناسایی ،اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر
مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود ،باید ممهور به مهر یا عالمتی باشد که
نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد ،در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب
میشود و تهیهکنندگان این گونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً
عالوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال
جزای نقدی محکوم خواهندشد.
ماده  )576چنانچه هریک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه
و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین
مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی
صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم
خواهدشد.
ماده  )577چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان
آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صالحیت مراجع قضایی است
دخالت نمایند با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صالحیتدار قضایی
رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد.
ماده  )598هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و
شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی و بنیادها و موسساتی که زیر
نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره
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میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین
نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا
مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از
سازمانها و موسسات فوقالذکر یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را
مورد استفاده غیرمجاز قراردهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته
باشد ،متصرف غیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرتالمثل به
شالق تا ( )74ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد عالوه بر مجازات
مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی
که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی
برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار
مصرف نموده باشد.
ماده  )613هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهدهدار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانهها
و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده ( )598که بالمباشره یا به واسطه در معامالت و
مزایدهها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ،تحت هر عنوانی اعم
از کمیسیون یا حقالزحمه و حقالعمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج
کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها
منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا
در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بر عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل
آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این
طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد
معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات
نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهدشد.
ماده  )616هریک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( )598که از
وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضوع ( )599و
( )630در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد
به مراجع صالحیتدار قضایی یا اداری اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال،
به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد.
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 )5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  1733مجمع
تشخیص مصلحت نظام:

ماده  )1هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات
موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از
حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از
وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا
مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ،کالهبردار محسوب
و عالوه بر رد مال به صاحبش ،به حبس از یک تا  7سال و پرداخت جزای نقدی معادل
مالی که اخذ کرده است محکوم میشود .در صورتی که شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان
یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای
دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای
مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از
تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و مجله یا نطق
در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت
یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و یا
به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد،
عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره  )1در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با
اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده
(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم
دهد.
تبصره  )2مجازات شروع به کالهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و
در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ،شروع کننده به مجازات آن جرم نیز
محکوم میشود .مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا
باالتر یا همتراز آنها باشند ،به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب
پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
ماده  )2هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص
تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در
معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کاالهایی که
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مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی
تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه
بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال
به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره :در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت
مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود.
ماده  )3هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا
نهادهای انقالبی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای
دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی
یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد،
وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در
حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به
مامور دیگری در آن سازمان باشد ،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق
حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده
باشد به ترتیب زیر مجازات میشود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت
از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا باالتر
باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست
هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر
کل یا همتراز مدیر کل یا باالتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل
دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه
مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود و
چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج
تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از
خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه
پایینتر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش
ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
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تبصره  )1مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً
واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره  )2در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوهدهنده به نفع دولت ضبط خواهد
شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهدشد.
تبصره  )3مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهدبود( .در مواردی
که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینیشده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال
انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این
جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره  )4هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ،در صورت وجود دالیل کافی صدور
قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی
قابل تبدیل نخواهد بود .همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت موقت
کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند .به ایام تعلیق
مذکور در هیچ حالت ،هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  )5در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد
از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی
در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی
که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده  )4کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه
بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و
استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،
به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده
سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق کامل مفسد فیاالرض باشند مجازات
آنها مجازات مفسد فیاالرض خواهد بود.
ماده  )5هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای
دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک
مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین
نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا
حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و
مؤسسات فوقالذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود
یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد .در
صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و
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شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس
و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای
نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره  )1در صورت اتالف عمدی مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم میشود.
تبصره  )2چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختالس تا
پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر
گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در
هر دو مورد عالوهبر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم
میشود.
تبصره  )3هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد
نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرای مجازات حبس
را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره  )4حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم
از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر
نصاب مزبور باشد.
تبصره  )5هر گاه میزان اختالس زاید بر صد هزار ریال باشد ،در صورت وجود دالیل کافی ،صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود .همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان
رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند .به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت
هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  )6در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره
یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم
خواهد بود.
ماده  )6مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی
که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ،شروعکننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود.
مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا باالتر و یا همتراز
آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشد به شش
ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
ماده  )7در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی
که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود
معلق خواهد شد .دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعالم
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دارد .در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او
محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.
ماده  )8کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون
خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.

 )3گزیدهای از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1713مجلس شورای اسالمی:

ماده  )91اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع میباشد .استفاده از هرگونه امتیاز ،تسهیالت،
حق مشاوره ،هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل
توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه
ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
تبصره  )1دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای
مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند.
چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید
مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز ،میتوانند دستور
اعمال کسر یک سوم از حقوق ،مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای
مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره  )2در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه
برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای
بازخرید ،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره  )3دستگاههای اجرایی موظفند اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوهدهنده به کارمندان
دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
تبصره  )4سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای
اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید.
ماده  )92مدیران و سرپرستان بالفصل ،مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در
انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند .در صورتی که
کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و
یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد ،عالوه بر برخورد
با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف
یا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط ،با آنان رفتار خواهدشد.
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ماده  )93کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده ( )87به انجام
وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام
تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و
انجام وظایف محوله در قبال حقالزحمه یا اضافهکاری برابر مقررات مربوط خواهندبود.

 )3گزیدهای از مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری:

ماده  )29مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب
را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطالع دهند.
ماده  )115مقامات و مأمورین وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و
شهرداریها و مأموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که
شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دالیل جرم و اطالعات و
آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی الزم است
به درخواست مرجع قضایی رسیدگیکنندگاه ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند .مگر در
مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد ،متخلف از
این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهدشد.

 )1گزیدهای از مواد قانون آیین دادرسی در امور مدنی:

ماده  )212هرگاه سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی با بانکها یا
شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه
آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ،به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به
اداره یا سازمان مربوط ،ارسال رونوشت سند یا اطالع الزم را با ذکر موعد ،مقرر میدارد.
اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد .مگر این که ابراز سند
با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب
با توضیح الزم به دادگاه اعالم شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود ،جواز عدم ابراز سند محرز
خواهدشد ،در غیر این صورت باید به نحو مقتی سند به دادگاه ارائه شود .در صورت امتناع،
کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز
تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.
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 )9گزیدهای از مواد قانون صدور چک اصالحی :1793/1/17
ماده  21مکرر) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزماالجراء شدن این قانون در
مورد اشخاص ورشکسته ،معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر
نشده ،از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی
جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف
اعتبار مجاز ،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده
را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند ،فراهم نماید .سامانه مذکور به نحوی
خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده ،مبلغ و تاریخ مندرج در چک
برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر
توسط دارنده تا قبل از تسویه آن ،با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای
چک امکانپذیر باشد .مبلغ چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای
تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره  )1در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از الزماالجراء شدن این قانون صادر میشوند،
تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و
در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی
که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد ،مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند
از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند .در این موارد صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل
ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک خواهد بود.
چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد ،تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره  )2ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته ،معسر از پرداخت محکومبه یا دارای
چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از
شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
 )11گزیدهای از مواد قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1713مجلس شورای اسالمی:
ماده  )2جرم پولشویی عبارتست از:
الف) تحصیل ،تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم
به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به
این که به طور غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی
که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
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ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشاء ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابجایی
یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده
باشد.

 )11گزیدهای از مواد آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1711هیأت
محترم وزیران:
بند «و» ماده یک (تعاریف) معامالت و عملیات مشکوک) معامالت و عملیاتی که اشخاص با در
دست داشتن اطالعات و یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت
به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره :قرائن و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وارد به
تحقیق در خصوص منشاء مال و سپردهگذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید .برخی از این
عملیات و معامالت مشکوک عبارتند از:
 -1معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی
باشد.
 -2کشف جعل ،اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن
که معاملهای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
 -0معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری
آن شخص یا اشخاص دیگری بودهاند.
 -4معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری
شناخته شده از وی مغایر باشد.
 -5معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده
باشد.
 -6معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع ،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف
داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 -7معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ،پیچیده ،غیرمعمول و بدون اهداف
اقتصادی واضح میباشد.
بند «ز» ماده مذکور) سقف مقرر :مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( )153.333.333ریال وجه نقد یا معادل
آن به سایر ارزها و کاالی گرانبها .هیأت وزیران در صورت نیاز ،سقف مذکور را با توجه به
شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
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بند «ح» همان ماده) وجه نقد :هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها
مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد ،از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی
که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (از قبیل چکهای پشتنویس شده توسط اشخاص ثالث،
انواع چکپول و چک مسافتری و ایرانچک و موارد مشابه)
ماده  )25تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و عملیات
مشکوک (موضوع بند «و» ماده یک) مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع ،به واحدهای مسئول
مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطالع دهند .در صورت عدم وجود این واحد ،باالترین مقام
شخص مشمول ،مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهدبود .درصورت
اطالع ارباب رجوع با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهدشد.
ماده  )26کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معامالت بیش از سقف مقرر را که ارباب
رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت مینماید ،ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع
به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به
باالترین مقام شخص مشمول اطالع دهند.
 )11گزیدهای از مواد آئیننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
مصوب  1715هیأت محترم وزیران:

ماده  )1کارکنان و مسئوالن دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال
نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و
مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند .با توجه به بند ()17
ماده ( )8قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب  1072ـ پرونده آنان به هیأتهای
رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهدشد.
الف) گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب) اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قیمت معمولی
و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج) فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب
رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د) فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره ،جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا
مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
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هـ) اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور
مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی
میباشد.
و) اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوهخواری تلقی میشود ،از جمله هرگونه ابراء یا
اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت
گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات
به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی
یا تخفیف گردد.
ماده  )3کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آئیننامه مکلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در
ماده یک نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد
پیشنهادکننده به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطالع دهند تا
مطابق قانون پیگیری شود.
ماده  )4هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ
شده باشد یا تالش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئوالن یا
بازرسان موضوع بند «ج» ماده ( )2آئیننامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا
اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تالش
کردهاند به مسئوالن مربوط ارائه دهد.

 )17قانون ارتقاء سالمت اداری و انتصابات
فصل اول :تعاریف و اشخاص مشمول
ماده  )1تعاریف:
الف) فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا
حقوقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت
یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری ،با نقض قوانین و مقررات کشوری
انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ،منافع ،منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا
جمعی از مردم وارد نماید نظیر ارتشاء اختالس ،تبانی ،سوء استفاده از مقام یا موقعیت
اداری ،سیاسی ،امکانات یا اطالعات ،دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی
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و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفای اسناد
و سوابق اداری و مالی.
ماده  )2اشخاص مشمول این قانون عبارتند از :افراد مذکور در مواد یک تا پنج 1قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب .1086/7/8
ماده  )6تبصره  :5اعمال محرومیتهای مذکور در ماده پنج 2این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و
جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصالح نیست و دستگاههای ذیربط نیز موظفند طبق مقررات،
موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

 1ماده  )1وزارتخانه :واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط
وزیر اداره میگردد.
ماده  )2مؤسسه دولتی :واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از وظایف و اموری را که بر
عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد .کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی
شناخته میشود.
ماده  )3مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی :واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا میشود
و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده  )4شرکت دولتی :بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
اساسی ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه
درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره  )1تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوقالذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام
شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره  )2شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند شرکت دولتی تلقی میگردند.
تبصره  )3احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام
است نیز اعمال خواهدشد.
ماده  )5دستگاه اجرایی :کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر
آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانکها و بیمههای
دولتی ،دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
 2ماده  )5محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت ،اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف) محرومیتها:
 -1شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون با نصاب معامالت
بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1131/1/22
 -2دریافت تسهیالت مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون
 -1تأسیس شرکت تجاری ،مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
 -4دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
 -2اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
 -6عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای ،صنفی و شوراها
 -7عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ،انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب) اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
 -1اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر میگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت
به شرح زیر محکوم میشوند:
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فصل سوم :تکالیف عمومی
ماده  )13کلیه مسئوالن دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم
مربوط به ارتشاء ،اختالس ،کالهبرداری ،تبانی در معامالت دولتی ،اخذ درصد (پورسانت) در
معامالت داخلی یا خارجی ،اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی ،دخالت در معامالت
دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد ،تحصیل 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 برای خود یا دیگری
تحت هر عنوان اعم از کمیسیون ،پاداش ،حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا
مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بالفاصله باید مراتب
را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند ،در غیر این
صورت مشمول مجازات مقرر در ماده ( 0)636قانون مجازات اسالمی میشوند.

 -1-1ارائه متقلبانه اسناد ،صورتهای مالی ،اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ،به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (،)1
( )2و ( )1بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
 -1-2ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ،براساس مقررات ،الزامی است یا ثبت معامالت غیرواقعی ،به یکی از
محرومیتهای مندرج در جزء های ( )2( ،)1و ( )6بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
 -1-1ثبت هزینهها و دیون واهی ،یا ثبت هزینهها و دیون با شناسههای اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه ،به یکی از محرومیتهای
مذکور در جزءهای ( )2( ،)1و ( )2بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
 -1-4ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیشبینی شده در مقررات ،به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای
( )1و ( )6بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
 -1-2استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای ( )4( ،)2( ،)1و ( )6بند
(الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
 -1-6استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه ،به یکی از محرومیتهای مندرج
در جزءهای ( )1( ،)2( ،)1و ( )4بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره  )1اگر مرتکب ،از کارکنان دستگاههای موضوع ماده ( )2قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ،به محرومیت مندرج در جزء ( )7بند (الف) نیز محکوم
میشود.
تبصره  )2حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً ،معادل ده برابر نصاب معامالت بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری
مناقصات در هر سال مالی است.
 -2محکومان به مجازات های قطعی زیر ،در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون ،به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی ،مشمول کلیه محرومیتهای
مندرج در بند (الف) این ماده میشوند ،مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
 -2-1دو سال حبس و بیشتر
 -2-2جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و یا بیشتر ،موضوع قانون برگزاری مناقصات
 -2-1محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای ( )2-1و یا ( )2-2بیشتر باشد.

 3ماده  )606هریک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( )293که از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف
غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرائم موضوع مواد ( )299و ( )601در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و
مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیت دار قضایی یا اداری اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت
از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد.
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تبصره :هریک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور
در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت
مکتوب و فوری به مسئول باالتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید ،در غیر این صورت
مشمول مجازات فوق میشود.
ماده  )14بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و حسابداران ،ممیزین ،ذیحسابها ،ناظرین و سایر
اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی
در حیطه وظایف خود میباشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون،
چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد ،مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصالح اعالم
نمایند .متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این
قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاری
مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها ،موسسات و اتحادیههای صنفی و حرفهای و یا هر
دو مجازات محکوم میشوند.
ماده  )15مقامات ،مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند الف ماده ( 4)2این
قانون به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی،
پیشگیری و مقابله با فساد اداری ،شناسایی موارد آن و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع
ذیصالحت میباشند .واحدهای حقوقی ،بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای
مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه میباشند.
ماده  . . . )17هرگونه رفتار تبعیضآمیز از جمله اخراج ،بازخرید کردن ،بازنشسته نمودن پیش از موعد،
تغییر وضعیت ،جابجایی ،ارزشیابی غیرمنصفانه ،لغو قرارداد ،قطع یا کاهش حقوق و مزایای
مخبر ،گزارشدهنده و منبعی که اطالعات صحیحی را به مقامات ذیصالح قانونی منعکس
مینمایند ممنوع است.
تبصره :اشخاص فوق در صورتی که مشمول مقررات این قانون میشوند که اطالعات آنها صحیح و
اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی ،نوع آن و میزان جبران خسارت آنان ،طبق مقرراتی است که توسط
وزارت اطالعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونتهای برنامهریزی و راهبردی توسعه

 4ماده  )2اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف) افراد مذکور در مواد ( )1تا ( )2قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1136/7/3
ب) واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج) شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار مأموریت عمومی
د) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
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مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و اقدامات قانونی الزم برای تصویب در
مجلس شورای اسالمی به عمل میآید.
ماده  )24هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این
قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا
کسب امتیاز ناروا گردد ،جرم محسوب میشود .چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین
مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود .در غیر این صورت عالوه بر لغو
امتیاز ،مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه
ذینفع محکوم میگردد.
هریک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع
را به مقام باالتر گزارش نمایند ،مقام مسئول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت
تشخیص دهد مراتب را به مراجع قضایی اعالم مینماید .متخلفین از این تکلیف به مجازات
یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند.
ماده  )26در موارد زیر اشخاص تشویق میشوند:
الف) مدیران ،سرپرستان ،کارکنان و اشخاصی که موفق به شناسایی ،کشف و معرفی افراد
متخلف مذکور در این قانون گردند ،مشروط بر آنکه تخلف یا جرم در مراجع صالح
اثبات شود.
ب) مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راهاندازی کامل پایگاه اطالعاتی
مکانیزه تالش فوقالعاده داشته باشند.
ج) هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سالمت
اداری را بر اساس شاخصهای موضوع بند (الف) ماده ( 5)28این قانون واحد تحت
سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د) آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره :چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده ( 6)2این قانون در جهت تحقق بندهای فوقالذکر اقدام
نمایند براساس آئیننامه اجرایی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی میشوند.
ماده  )31شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت
رسیدگی شود.
 5تهیه شاخصهای اندازهگیری میزان سالمت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)( ،ج) و (د) ماده ( )2این قانون و اعالم عمومی آنها.
 6رجوع شود به پاورقی شماره 4
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ماده  )34هرگونه افشاء اطالعات پایگاه اطالعاتی دستگاههای مذکور بر خالف قوانین و مقررات ،ممنوع
است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی
دولتی مصوب  1050/11/29محکوم میگردد.
ماده  )35هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف
حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود .شروع به جرم مزبور
نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.
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