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 :یاسالم یمجلس شورا 1731مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیاز مواد قانون رس یادهی( گز1

 

 ییهاأتیهن قانون یمشمول ا یهااز دستگاه یکدر هر یبه تخلفات ادار یدگیبه منظور رس (1ماده 

 مزبور یهاأتیهل خواهدشد. کیتش« ارمندانک یبه تخلفات ادار یدگیأت رسیه»تحت عنوان 

 باشند. یدنظر میو تجد یبدو یهاأتیهشامل 

 یاهاز دستگاه یز تعدادیو ن یا سازمان مستقل دولتیخانه ز وزارتکدنظر در مریأت تجدیه تبصره:

در  شود ویل مکید، تشیران خواهدرسیأت وزیب هیه فهرست آنها به تصوکن قانون یمشمول ا

 خواهدبود. ییهاشعبه یصورت لزوم دارا

ه ک یدر صورت است و آراء صادره یأت بدویارمندان با هک یبه تخلفات ادار یدگیت رسیصالح( 4 ماده

ه قابل ک ییمورد آرا االجراء است. درالزمو  یخ ابالغ، قطعیدنظر نباشد از تاریقابل تجد

د، یدنظر نمایدرخواست تجد یخ ابالغ رأیروز از تار 03 ارمند ظرفکدنظر باشد هر گاه یتجد

و  یخ ابالغ قطعیاز تار دنظریأت تجدیه یاست. آرا یدگیلف به رسکنظر مدیأت تجدیه

 .االجرا استالزم

 د نظریدرخواست تجد دنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرریقابل تجد یأت بدویه یهرگاه رأ (1 تبصره

 .االجراء استادشده الزمیمهلت  یخ انقضایاز تار ابد وییت میصادر شده قطع ید رأیننما

ن صدور یفاصله ب د و در هر صورتیآیبه عمل م یمدن ین دادرسییطبق قانون آ یابالغ رأ( 2 تبصره

 .ندکد تجاوز یروز نبا 03 و ابالغ آن از یرأ

های بدوی و تجدیدنظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و اعضای هیأت( 6 ماده

 اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

 تأهل -1

 سال سن 03حداقل  -1

 دل آندیپلم یا معاحداقل مدرک تحصیلی فوق -7

 در موارد استثنایی داشتن مدرک 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 

 وزارتخانه کههای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا اعضای اصلی هیأت

 حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
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 های بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهندکرد:اعضای هیأت( 7 ماده

 عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. الف(

 ا متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.عضو هیأت بب( 

 :ر استیبه قرار ز یتخلفات ادار( 8 ماده

 .یا اداری یاعمال و رفتار خالف شئون شغل -1

 .ن و مقررات مربوطینقض قوان -2

 .لیآنها بدون دل یر در انجام امور قانونیا تأخیا انجام ندادن یدر ارباب رجوع  یتیجاد نارضایا -0

 .تیثیح کراد تهمت و افترا، هتیا -4

 .یاخاذ -5

 .اختالس -6

 .اشخاص ن و مقررات نسبت بهیقوان یدر اجرا یر اداریا روابط غیا اعمال غرض یض یتبع -7

 .یخدمت در خالل ساعات موظف ادار کتر -8

 .مجوزسب کرار خروج از آن بدون کا تیر ورود به محل خدمت یرار در تأخکت -9

 .یراد خسارات به اموال دولتی، ایتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولت -13

 .یاسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا -11

 .گانهیرمجاز با اتباع بیارتباط و تماس غ -12

 .یف اداریباالتر در حدود وظا یهامقام یدستورها یاز اجرا یچیسرپ -10

 .ف محول شدهیدر انجام وظا یانگارا سهلی یارکمک -14

 .ارمندان تحت امرکران در ندادن گزارش تخلفات یرؤسا و مد یانگارسهل -15

 .یا گزارش خالف واقع در امور اداری یارائه گواه -16

ه در ک یا اخذ هر گونه مالین شده یین و مقررات تعیر از آن چه در قوانیغ یگرفتن وجوه -17

 .شودیم یتلق یخوارعرف رشوه

 به کم مداریاز تسل یا خودداریافت آن را ندارند یه حق درک یبه اشخاص کم مداریتسل -18

 .افت آن را دارندیه حق درکاشخاص 

 .یل خدمت در اوقات مقرر اداریتعط -19

 .یردن حجاب اسالمکت نیرعا -23

 .یر اسالمیردن شئون و شعاکت نیرعا -21

 .فروش مواد مخدرد و یع و خری، حمل، توزیختفا، نگهدارا -22

 .اد به مواد مخدریا اعتیستعمال ا -20

 .یقاتیو تحق یآموزش یهاسمت یگر به استثناید یداشتن شغل دولت -24

 .یانات و اموال دولتکو ام یت شغلیا موقعیرمجاز از شئون یهر نوع استفاده غ -25

 .یا دولتی یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمیجعل  -26



 
3 

 

 ضیتعو ای یالت امتحاناسو ی، افشایو دفاتر امتحان کدست بردن در سوالت، اوراق، مدار -27

 .هاآن

 .از، بر خالف ضوابطیا امتیدادن نمره  -28

 .یا متوالیرموجه به صورت متناوب یبت غیغ -29

 .یت اداریسوء استفاده از مقام و موقع -03

تراق و اس ردن آنهاکا معدوم ی یها و محموالت پستتکردن پاکا باز ی یف، اختفا، بازرسیوقت -01

 .یسمع بدون مجوز قانون

راد یو ا یارکمکا ی ینکارشکگران به ید یکا تحری، وادار ساختن ینکپراعهیو شا ینکارشک -02

 .یرقانونیل مقاصد غیتحص یبرایفرد یو اعمال فشارها یخسارت به اموال دولت

و  ابتحصن، اعتص ییبه برپا یکا تحری، یر قانونیتظاهرات غت در تحصن، اعتصاب و کشر -00

 .یقانونریل مقاصد غیتحص یبرا یگروه یو اعمال فشارها یرقانونیتظاهرات غ

 .انده از نظر اسالم مردود شناخته شدهکضاله  یهااز فرقه یکیت در یعضو -04

گزارش  ا دادنیت یفعالو داشتن  یا منبع خبریمنحله به عنوان مأمور  کبا ساوا یارکهم -05

 .یضدمردم

ا یاست  یان الهیاد یبر نف یا اساسنامه آنها مبتنیه مرامنامه ک ییهات در سازمانیعضو -06

 .ت به نفع آنهایو فعال یطرفدار

 .ت به نفع آنهایو فعال یا طرفداریمحارب  یهات در گروهیعضو -07

 .یالت فراماسونرکیت در تشیعضو -08

 :ر عبارتند ازیب زیبه ترت یادارهات یتنب( 9 ماده

 .یبدون درج در پرونده استخدام یتبکاخطار  الف(

 .یبا درج در پرونده استخدام یتبکخ یتوب ب(

 .لسا یکماه تا  یکسوم از  یکثر تا کن مشابه حدایا عناویالعاده شغل سر حقوق و فوقک ج(

 .سال یکماه تا  یکانفصال موقت از  د(

 .تا پنج سال یکخدمت به مدت  ییایر محل جغرافییتغ ه(

 یدولت یهادر دستگاه یتیریحساس و مد یهات از انتصاب به پستیا محرومیتنزل مقام و  و(

 .ن قانونیمشمول ا یهاو دستگاه

 .ا دو سالی یکا دو گروه به مدت ی یک یق در اعطایا تعویا دو گروه و ی یکتنزل  ز(

 نیدر مورد مستخدم یسال سابقه خدمت دولت 23 متر ازکد خدمت در صورت داشتن یبازخر ح(

 45 تا 03 ن مرد با پرداختیمورد مستخدمدر یسال سابقه خدمت دولت 25 متر ازکزن و 

 .یننده رأکأت صادریص هیمربوط در قبال هر سال خدمت به تشخ یروز حقوق مبنا
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زن  نیمستخدم یبرا یسال سابقه خدمت دولت 23 ش ازیدر صورت داشتن ب یبازنشستگ ط(

ن مرد بر اساس سنوات خدمت یمستخدم یبرا یسال سابقه خدمت دولت 25 ش ازیب و

 .ا دو گروهی یکل یتقل با یدولت

 . اخراج از دستگاه متبوع (ی

 .ن قانونیمشمول ا یهاو دستگاه یانفصال دائم از خدمات دولت (ک

ن قانون قابل یا (9) ماده «ک» و« ی»، «ط»، «ح»، «ه»، «د» یبندها یهافقط مجازات( 11 ماده

 .دنظر هستندیتجد یهاأتیهنظر در دیتجد

ا ی یتخلفات ادار به یدگیرس یهاأتیه یا با رأی ییم مراجع قضاکه با حک یارمندانک یبرا( 11 ماده

ا یشده  یخدمات دولت ا انفصال دائم ازیاخراج  وم بهکسابق مح یسازکو پا یبازساز یهاأتیه

 صیبه تشخ سال سن، 53 سال سابقه خدمت و 15 ش ازیصورت داشتن بشوند، در یم

 یآنان مقرر شت خانوادهیمع یمربوط، برا یبه تخلفات ادار یدگینظر رسدیتجد یهاأتیه

 از ین مقرریا گردد.یم ند برقرارکارمندان دولت تجاوز نکه مبلغ آن از حداقل حقوق کماهانه 

 صیصورت رفع ضرورت به تشخ شود و دریمربوط پرداخت ما مؤسسه یمحل اعتبار وزارتخانه 

 .ن قانون استیا یینامه اجرانییآ اجرا و مدت آن طبق یشود. چگونگیأت مزبور، قطع میه

ر یو سا یدولت مستقل یهاسازمان یین مقام اجرای، وزراء، باالتریاسالم یس مجلس شورایئر( 12 ماده

 یبندها یهامجازات توانندیقانون و شهردار تهران م نیا 1 ماده 1 موضوع تبصره یهادستگاه

به  یدگیرس یهاأتیه ن قانون را رأساً و بدون مراجعه بهیا 9 ماده« د»و « ج»، «ب»، «الف»

 یبندها یهااعمال مجازات اراتیند و اختیارمندان متخلف اعمال نماکمورد در یتخلفات ادار

 یاستانداران، رؤسا را به« ب»و « الف» یرا به معاونان خود و بندها «ج»و « ب»، «الف»

مقامات و اشخاص مزبور  نند. در صورت اعمال مجازات توسطکض یل تفوکران یها و مددانشگاه

تخلف را ندارند مگر با  در مورد همان مجدد یو صدور رأ یدگیدنظر حق رسیتجد یهاأتیه

 .خود آن مقامات و اشخاص یتبکص و موافقت یتشخ

ن مقام یباالتر ،یاسالم یس مجلس شورایئر، ریض وزیا معاونان آنان در صورت تفویوزراء ( 13 ماده

قانون، شهردار  نیا 1 ماده 1 موضوع تبصره یهار دستگاهیو سا یمستقل دولت یهاسازمان

 و معاونان آنان یقاتیتحق و یز مستقل آموزش عالکها و مرادانشگاه یتهران، استانداران و رؤسا

ثر کشود را حدایا میارجاع شده  یدگیرس یهاأتیهه پرونده آنان به کرا  یارمندانک توانندیم

 د.نیمدت سه ماه آماده به خدمت نما به

 یو نهادها یمستقل دولت یهاسازمانن مقام یا باالتری، وزرا یاسالم یس مجلس شورایئر( 17 ماده

تهران، شهرداران  ن قانون، شهرداریا 1 ماده 1 موضوع تبصره یهاسازمانو  یانقالب اسالم
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ش از دو ماه یه بکرا  یارمندانک توانندیم یهادانشگاه یها، استانداران و رؤساز استانکمرا

اند، از محل خدمت خود حاضر نشده متناوب در سال بدون عذر موجه در ا چهار ماهی یمتوال

 .ندیدستگاه متبوع اخراج نماا یخدمت وزارتخانه 

 شود یخود مدع م دستگاه متبوعکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکاد شده حدایارمند کهر گاه ( 1 تبصره

 یموظف است پرونده و ارمندکمقام دستگاه متبوع نیا باالتریر یه عذر او موجه بوده است، وزک

 یدگیلف به رسکدنظر میأت تجدیه. دیدنظر مربوط ارجاع نمایأت تجدیدنظر به هیرا جهت تجد

 نیر ایاخراج، در غخ یا برائت از تاری م اخراجکد حییاست و در صورت تأ یآن قطع یبوده و رأ

 .االجراء استابالغ، الزم خیصورت از تار

د، شونیبازگشت داده م ارکل به یه به هر دلکن ماده یدر مورد آن دسته از مستخدمان موضوع ا( 2 تبصره

ا بدون حقوق ی یاستعالج ،یاستحقاق یمورد جزو مرخص و عدم اشتغال آنان حسببت یمدت غ

 .آنان منظور خواهد شد

 تداریصالح ارمندان توسط مقاماتکا یارمند کا انفصال یم اخراج که حک یدر موارد( 3 تبصره

 یطعام قکن احیا ده است،یصادر گرد یانسان یروین یقبل از قانون بازساز ییاجرا یهادستگاه

 د.شونیمحسوب م

أت یداشته باشد ه زیرا ن یین جزایم مندرج در قوانیاز جرا یکیارمند عنوان کهر گاه تخلف ( 19 ماده

صادر  یقانون یو رأ یدگین قانون به تخلف رسیا لف است مطابقکم یبه تخلفات ادار یدگیرس

دارد. هر گونه ارسال  صالح ییبه اصل جرم به مرجع قضا یدگیرس ید و مراتب را براینما

 ییم مراجع قضایچنانچه تصم. نخواهد بود یادار یهامجازات یمانع اجرا ییقضام مراجعیتصم

 د.ینمایقانون اقدام م نیا 24 ماده طبق یبه تخلفات ادار یدگیأت رسیبر برائت باشد ه یمبن

 اداری اعتراض های رسیدگی به تخلفاتدرصورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت( 21 ماده

تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید داشته باشد، می

 در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهدبود.

 ها به صورت شکلی خواهدبود.رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأت( 1تبصره 

سازی نیروی انسانی به های بازسازی یا پاکاساس آرای هیأتآن دسته از کارمندانی که بر ( 2تبصره 

اند، به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده 2/7/1065محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 

 حق شکایت ندارند.

 تأیهه ک یموارد صرفاً در یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه یقطع یر آراییا تغیاصالح ( 24 ماده

 یلکبه لحاظ ش) یقانون نیصادر شده از لحاظ مواز مکه مفاد حکص دهد یآراء تشخت یثرکبه ا

ر یپذانکخصوص مورد ام نظارت در یعالأت یهد ییباشد، پس از تأی( مخدوش میا ماهوی

 ت.اس
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 13/3/1737مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یینامه اجرانیاز مواد آئ یادهی( گز1

  ران:یت محترم وزأیه

بوع دستگاه مت دنظریو تجد یبدو یهاأتیهارمندان مأمور توسط ک یبه تخلفات قبل یدگیرس( 8 ماده

ه ک یصورت آن است. در یبه اجرا لفکت میرد و دستگاه محل مأموریگیارمند صورت مک

ط خاص یبه شرا با توجه یرأ یان اجراکا امیامتناع ورزد  یرأ یت از اجرایدستگاه محل مأمور

م کبه لغو ح تواند رأساً نسبتیدستگاه متبوع مستخدم م اد شده موجود نباشد،یدستگاه 

 .صادر شده را به اجرا درآورد یند و رأکت اقدام یمأمور

ن یداشته است، آخر ه در آنها اشتغالک یمختلف یهاارمند در دستگاهکدر موارد تعدد تخلفات ( 9 ماده

به  یدگیرس یبرا (، صالحیمتبوع و دستگاه)ارمند به آن منتقل شده است که ک یدستگاه

 یتواند به نحو مقتضیم است و یصادر شده در خصوص و یقطع یآرا یو اجرا یاتهامات انتساب

 .ردیبگ کمک یقبل یهاقات الزم از دستگاهیتحق و کل مداریمکت یبرا

 یسرپرستان ادار ران،یا اعالم اشخاص، مدیات یاکدنظر در صورت شیو تجد یبدو یهاأتیه( 15 ماده

 د.ننکیم یدگینظارت، شروع به رس یلعا أتیه یهاا بازرسی

 یهایارکلفند همکم اب تخلف،کارمند متهم به ارتک یارمندان، مسئوالن مربوط و رؤساکه یلک( 16 ماده

ن شده ییاز را در مهلت تعین اطالعات مورد ، اسناد وکها به عمل آورده و مدارأتیالزم را با ه

ت مقررات و یشده، رعا یبنداسناد طبقه ار آنها قرار دهند. در موردیها در اختأتیه از طرف

 .است ین مربوط الزامیقوان

موارد اتهام را به  الزم، یهایموظفند پس از انجام بررس یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه( 17 ماده

ن ینند. اکارمند منظور ک دفاع یارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت براکبه  یتبکطور 

 .دهندیقرار م یو اریالزم را در اخت کارمند، مدارک یها در صورت تقاضاأتیه

 یتبکأت جواب یه ین شده از سویتواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیمتهم م( 18 ماده

تواند یأت میه صورت نیر ایدر غ ند،کم یأت تسلیه در دفاع از خود دارد به هکرا  کیو مدار

 .ندکالزم را صادر  ی، و رأیدگیبه موارد اتهام رس

ت د مهلیتمد یتقاضا أت مربوط،یخود از ه یدفاع که مدارئتواند به منظور ارایارمند متهم مک :تبصره

د یروز نبا 5 د ازیمدت تمد در هر حال أت مربوط است ویم با هین مورد، اتخاذ تصمیند. در اک

 . ندکتجاوز 

أت یچنانچه ه رد ویگیل پرونده صورت میمکارمندان پس از تک یبه تخلفات ادار یدگیرس( 19 ماده

 .ابدییم ص دهد، در جلسه حضوریتشخ یحضور متهم را ضرور
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ضور ح یبرا را یبار ویکأت موظف است ی، هیدفاع حضور یمتهم برا یتبکدر صورت درخواست : تبصره

 .ندکدر جلسه دعوت 

 یهاأتیهعهده  از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر یکیص تخلف و انطباق آن با یتشخ( 21 ماده

 .ننده استکیدگیرس

امل به کتوجه  موجود در پرونده، و کو مالحظه اسناد و مدار یدگیأت پس از اتمام رسیه( 21 ماده

ا یدولت  ( بهیمعنو و یاز ماد اعمان وارد شده )یزان زیاز جمله م یمدافعات متهم و موارد

ا یارمند، و وجود ک ت و سابقی، موقعیو ادار یآثار سوء اجتماع ،یا حقوقی یقیاشخاص حق

د مستدل و یها باأتیه یند. رأکیم میو اتخاذ تصم ی، اقدام به صدور رأیت ویفقدان سوء ن

 یمتهم، نام و نام خانوادگ تخلفات منتسب به یمستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاو

 .دشصادر شده با یر رأیدهنده در زیرأ یاعضا یو امضا

قانون،  17 ام اخراج موضوع مادهکد نظر و احیو تجد یبدو یهاأتیهصادر شده توسط  یآرا( 23 ماده

سال ربط اریذ یهادستگاه ر مشابهیدوا ای ینیارگزک یهافاصله به ادارهم و بالیبه طور مستق

ام ک، آرا و احیخ صدور رأیتار روز از 03 ثر ظرفکحدا اد شده موظفندی یشود. واحدهایم

 به یرا جهت درج در پرونده اتهام آن کرده و مدارکمربوط ابالغ  ارمندانکصادر شده را به 

 مربوط در یا امور اداری ینیارگزکمسئوالن  یانگارل دهند. در صورت سهلیأت مربوط تحویه

ن هر گونه یشود، همچنیان طبق قانون رفتار مآن ام صادر شده به متهم، باکابالغ آرا و اح

ن رفتار طبق قانوها ممنوع است و با متخلفانأتیه یآرا یاز اجرا یریا جلوگی یخوددار

 د.شویم

افت یدر محل ین نشانیا قابل پژوهش بودن آرا، همچنی یلفند قطعکم یبدو یهاأتیه( 24 ادهم

 . نندکخود درج  یر آرایدنظر را زیدرخواست تجد

نده یا نمایه یعلومکمح لهید به وسیبا یبدو یهاأتیه یدنظر نسبت به آرایدرخواست تجد( 25 ماده

 هبه ادار یتبکل به طور یر دالکو ذ یفارس ، با زبانیخ ابالغ رأیروز از تار 03 ظرف یو یقانون

 خ ثبتیافت به موضع درخواست، تاریدر کد اخذ شود. مالیم و رسیمربوط تسل ینیارگزک

 .است مربوط ینیارگزک یدفترها

را در  یو ندهیا نمایارمند کلفند درخواست اعتراض کها مدستگاه ینیارگزک یهااداره( 26 ماده

ه ک ینند. در مواردکمربوط ارسال دنظر یأت تجدیبه ه یدگیرس ین، براکن زمان ممیعتریسر

به آن درخواست  مهلت مقرر نسبت متهم ظرف یول باشد،دنظر یقابل تجد یأت بدویه یرأ

 .نندکاد شده اجرا یافتن مهلت ی انیخ پایصادر شده را از تار یند رأکد نظر نیتجد
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ت وان عدالید ت بهیاکماهه ش یکصادر شده، مهلت  یقطع یلفند در متن آراکها مأتیه هیلک( 27 ماده

 د.ننکح یرا تصر یادار

 

ت محترم أیه 1731مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیاز مواد دستورعمل رس یادهی( گز7

 نظارت: یعال

 

ت نظم یرفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعا اب اعمال وکارت عبارت است از یتخلف ادار( 2 ماده

ه ب باشد ویم یبه تخلفات ادار یدگیور در قانون رسکه منحصر به موارد مذک یانضباط ادارو 

 شود:یمم یر تقسیتقص و دسته قصور دو

 ه.ف محولیانجام وظا در یرعمدیغ یوتاهک قصور عبارت است از الف(

 ط.مقررات مربو ن ویقوان ینقض عمد ر عبارت است ازی( تقصب

ت آنها یرعا ایه مستخدم ملزم به انجام کاست  ین دستورالعمل اموریلحاظ ا از یف اداریوظا (3 ماده

 باشد.یمف یوظا شرح ای یالزامات شغل دستورات و مقررات و ن ویبه موجب قوان

 یحقوق ای یقیجانب اشخاص حق از یچند تخلف ادار ای یکاب که ارتکاست  یارمندکمتهم،  ( 5 ماده

 د.باش یدگیو س یان بررسیجر در أت مطرح ویه در یپرونده و به او نسبت داده شده و

 مورد أتیه چند تخلف در ای یکاب کبه لحاظ ارت یه پرونده وکاست  یارمندکمتخلف، ( 6 ماده

 گردد.یم ننده احرازکیدگیأت رسیتوسط ه تخلفات او ایقرار گرفته و تخلف  یدگیرس

اده و ارمند نسبت دکبه  را یتخلفات ایاب تخلف که ارتکاست  یحقوق ای یقی، شخص حقکیشا( 7 ماده

 د.ارمند اعالم نموده باشکاه متبوع دستگ ایأت یتباً به هک موضوع را

ا اثبات تخلف به ی خود دفاع از یننده اتهام براکاعالم ایه متهم کاست  یامر ل، عبارت ازیدل( 8 ماده

 د.ینمایمبه آن استناد  یتبک طور

ا یرد  در کمکا یا رد اتهام یاثبات  یبرا یو یواهگ ایه اظهارات کاست  یقیشاهد، شخص حق( 9 ماده

 د.اثبات آن ضرورت داشته باش

رد  ای خود مقام دفاع از نده او درینما ایارمند که ک کیمدار ل ویدال ه، عبارت است ازیدفاع( 11 ماده

 د.ینمایمننده ارائه کیدگیأت رسیتباً به هک یا اتهامات انتسابیاتهام 
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 هک یموارد در مگر. باشدیمربوط م یأت بدویه ارمند متهم باکه به پرونده یاول یدگیرس( 11 ماده

 و ندینمایماده مزبور را اعمال م در مقرر یهامجازات قانون رأساً 12 ماده مقامات مندرج در

 ورکماده مذ در زان مقرریبت به میب غکه مرتک را یارمندانکقانون  17 مقامات موضوع ماده ای

 د.نیاند اخراج نماشده

ا اعالم اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یت یاکدنظر در صورت شیا تجدی یبدو یهاأتیه( 18 ماده

نظارت، مقامات و اشخاص مندرج  یأت عالی، بازرسان هیران، سرپرستان اداریارمندان، مدکا ی

ور و شکل ک یات و سازمان بازرسیاکبه ش ییو پاسخگو یقانون، دفاتر بازرس 17و  12در مواد 

نظارت حسب مورد  یأت عالیا هی یوان عدالت اداریتوسط د ین در موارد نقض رأیهمچن

 ند.ینمایم یدگیشروع به رس

 ست.یأت الزم نیدر اعالم تخلف به ه یت سلسله مراتب اداریرعا( 1تبصره 

 أت نخواهدبود.یه یدگیننده، مانع رسکا اعالمی کیانصراف شا( 2تبصره 

 13خ ابالغ یارمند ابالغ و از تارکبه  یتبکموارد اتهام را مشخصاً و به صورت ها موظفند أتیه( 19ماده 

 د گردد.ید صراحتاً در فرم ابالغ قین امر بایند. ایآنها منظور نمادفاع  یمهلت براروز 

 ر باشد:یات زکن ینوشته شده و حاو ید به زبان فارسیه بایدفاع( 21ماده 

 ینام و نام خانوادگ الف(

 ن اقامتگاه شخصیآخر ب(

 الزم دارد. یا اتهامات انتسابیرد اتهام  یه متهم براک یادله و موارد ج(

 مورد استناد کمدارر یتصاو د(

 امضاء ه(

ثر کحدا یتبکأت به طور یوجود داشته باشد، ه یصین ماده چنانچه نقایدر ا ادشدهیدر موارد  تبصره:

گر به او مهلت یروز د 5خ ابالغ به مدت یبه متهم ابالغ و از تارخ وصول، یروز از تار 13ظرف 

ه یاعم دفیا عدم تقدیادشده یص توسط متهم در ید. عدم رفع نقایرا رفع نماص یدهد تا نقایم

 نخواهدبود. یو صدور رأ یدگیدر مهلت مقرر مانع رس

أت ی، هیحضور و یأت برایص هیا تشخیو  یدفاع حضور یمستخدم برا یدر صورت تقاضا( 21ماده 

 برساند. ینده ویا نمایبه اطالع متهم  یتبکرا به طور  یدگیخ رسیموظف است تار

ن ابالغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز یه فاصله بکن شود یمع ید طوریجلسه باوقت  تبصره:

 متر از سه روز نباشد.کجلسه 



 
11 

 

ننده اتهام را الزم بداند بدون حضور کحات، حضور اعالمیأت جهت اخذ توضیه هک یدر موارد( 22ماده 

از را یمورد ن کدارتواند میأت در صورت لزوم میدعوت به عمل خواهد آورد و ه یمتهم از و

 د.یننده درخواست نماکاز اعالم

د از یباشد با یدگیأت تحت رسیارمند در هکن چنانچه پرونده یبنابرا اصل بر برائت است.( 23ماده 

 احراز یت مقررات مربوط متخلف بودن ویبه آنها و رعا یدگیل مستند و رسیق اقامه دالیطر

 ارمند صادر خواهدشد.کم به برائت کن صورت حیر ایگردد. در غ

بوت ث یبرا یگریل دید، دلیا تخلفات مقرر در قانون نمایاقرار به وقوع تخلف  یارمندکهرگاه ( 24ماده 

ه ک یاست وقت یاست. اقرار شفاه یتبکو  ین ماده اعم از شفاهیست. اقرار موضوع ایآن الزم ن

اد از اسن یکیه در ک یاست در صورت یتبکد و یأت به عمل آیدر جلسه ه یدگیان رسیدر جر

به  دیبا یو شفاه یتبکب اقرار اعم از یأت اظهار شده باشد. به هرترتیارمند به هکه یا دفاعی

 ده باشد.یننده رسکامضاء اقرار

 ح و روشن باشد.ید صریاقرار با (1تبصره 

 خواهندشد. یأت معرفین به عنوان متهم به هیبکراه به اقرار ممنوع و مرتکاجبار و ا( 2تبصره 

 شود.های مقرر، روز ابالغ و اعالم جزء مدت محسوب نمیدر احتساب مهلت( 36ماده 

است، صادر شده یه بر اساس آنها رأک یل، مستندات و مواد قانونیدال ید حاویصادره با یرأ( 42ماده 

افت درخواست یو محل در یا قابل پژوهش بودن رأی یها موظفند قطعأتین هیباشد همچن

 ند.یدرج نما یدنظر را در ورقه رأیتجد

های بدوی یا آرای نقض شده توسط شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأتزات ااعمال مج( 44ماده 

باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت مجاز نمی

 آید. های مجدد به دستغیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی

 ر است.یپذانکر امیها صرفاً در موارد زأتیه یقطع یر آراییا تغیاصالح ( 45ماده 

م که مفاد حکص دهد یت آراء تشخیثرکبه ا یننده رأکأت صادریهه ک یدر موارد الف(

 باشد.ی( مخدوش میا ماهوی یلکن قانون )به لحاظ شیصادرشده از نظر مواز

ز داشته یرا ن یاز جرائم مندرج در قانون مجازات اسالم یکیارمند عنوان کهرگاه تخلف  ب(

ت آراء نظر بر اصالح یثرکأت با اید و هیرا صادرنما یم برائت وکح ییباشد و مرجع قضا

 خود داشته باشد. یر رأییا تغی
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 ر متصور است:یها در موارد زأتیه یا ابطال آرا قطعینقض ( 46ماده 

ت یقانون، صالح 7ل مندرج در ماده یآن به دال یاز اعضا یکیا یأت یه هک یموارد الف(

 نداشته باشد. یو صدور رأ یدگیرس

 قانون نبوده باشند. 6ط مقرردر ماده یها واجد شراأتیه یاعضاب( 

بودن آنها ثابت شده  یه پس از صدور جعلکباشد  کیأت مستند به اسناد و مداریه یرأ ج(

 باشد.

ا یننده کت درخواستیل حقانیه دلکد یبه دست آ کیمدار، اسناد و یپس از صدور رأ د(

ا یتوم کم یدگیان رسیادشده در جری کمتهم باشد و ثابت شود اسناد و مدار یگناهیب

 ننده نبوده است.کیدگیأت رسیا هیار متهم یا در اختیمغفول مانده و 

ها را نقض أتیصادره توسط ه یقانون، آراء قطع 21ماده  یدر اجرا یوان عدالت اداریده( 

 د.ینما

قانون  یض در اجرایا اعمال تبعیت قانون ینظارت به لحاظ عدم رعا یأت عالیه هک یمواردو( 

صالحه در مورد آراء صادره )موضوع تبصره  ییق مرجع قضایا ثبوت غرض مجرمانه از طری

 هد.ص دیتشخ یضرور یه بنا به مصالحک یگریا موارد دیقانون(  22ماده  2

 أت در خارج از مواد و مهلت مقرر صادر شده باشد.یه یرأز( 

ه حسب ک یأتیگردد پرونده متهم در هیا ابطال مینقض  یآراء قطعه ک یه مواردیلکدر  (1تبصره 

 قرار خواهدگرفت. یو صدور رأ یدگیشود مجدداً مورد رسین مییمقررات تع

و موضوع را  یدگیمطروحه رأساً رس یهاپروندهتواند در خصوص ینظارت م یأت عالیه (2تبصره 

 د.یمختومه اعالم نما

 

 ص مصلحت نظام:یمجمع تشخ 1731مصوب  یاز مواد قانون مجازات اسالم یادهی( گز4

 

، یمررسیا غی یاشخاص رسم یا امضایا ساختن مهر یر عبارتند از: ساختن نوشته یجعل و تزو( 523ماده 

ر یا تأخیم یا تقدیردن کاه یا سیا اثبات یا محو یا الحاق یا قلم بردن یدن یا تراشیدن یخراش

 یگریدن مهر دار برکا به یگر یبه نوشته د یاا الصاق نوشتهی یقیخ حقیخ سند نسبت به تاریتار

 نها به قصد تقلب.یر ایبدون اجازه صاحب آن و نظا

 یلیز نمرات تحصیا ریه یدییتأا ی یلیالتحصا فارغیل یاشتغال به تحص کس مدرکهر( 527ماده 

 یهاا ارزشنامهیشور کا خارج از یداخل  یقاتیو تحق یو موسسات آموزش عالها دانشگاه

بودن آن را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر  یبا علم به جعل ایند کرا جعل  یالت خارجیتحص

 وم خواهدشد.کتا سه سال مح یکجبران خسارت، به حبس از 
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رات و یام و تقرکفه خود در احیوظ یه در اجراک یو مسئوالن دولت ارمندانکاز  یکهر( 532ماده 

ه کنیند اعم از اکر یتزو یها و اوراق رسمر آنها از نوشتهیها و اسناد و سجالت و دفاتر و غنوشته

ا یند کالحاق  یالمهکا یرده و کف یا خطوط را تحریا مهر یا امضا یساخته  را یا مهریامضا 

و جبران خسارات وارده به حبس از  یادار یهار دهد، عالوه بر مجازاتییاشخاص را تغ یاسام

 وم خواهدشد.کمح ینقد یال جزایون ریلیم یا به پرداخت شش تا سیتا پنج سال  یک

ر یه در تحرک ین به خدمات عمومیو مأمور ییو مراجع قضا یارمندان ادارات دولتکاز  یکهر( 534ماده 

ه موضوع کن یر شوند اعم از ایب جعل و تزوکفشان مرتیراجع به وظا یراردادهاها و قو نوشته

از  ییکرات یا تقری، مهر یاز مقامات رسم یکیا گفته و نوشته یر دهند ییا مضمون آن را تغی

رار ه بدان اقکرا  یزیا چیرا باطل  یحیا صحیح یرا صح یا امر باطلینند کف ین را تحریطرف

و جبران خسارات وارده به حبس  یادار یهاجلوه دهند، عالوه بر مجازاتنشده است اقرار شده 

 دشد.نوم خواهکمح ینقد یال جزایون ریلیم یا شش تا سیتا پنج سال  یکاز 

ر یو سا یو عموم یدولت کو مدار یت شخصی، اوراق هوییارت شناساکاز  یرابردسکع( 537ماده 

ه ک باشد یا عالمتید ممهور به مهر یاصل شود، باه موجب اشتباه با ک یمشابه در صورت کمدار

ن صورت عمل فوق جعل محسوب یر ایباشد، در غیس مکا عیرونوشت  کنشان دهد آن مدار

داً عالماً عام یاصل ینندگان از آنها به جاکو استفاده کن گونه مدارینندگان اکهیشود و تهیم

ال یون ریلیا به سه تا دوازده میو  دو سالعالوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا 

 وم خواهندشد.کمح ینقد یجزا

ها در هر رتبه یو شهردار ین دولتیو مامورن یمنصبان و مستخدماز صاحب یکهرچنانچه ( 576ماده 

ن یقوان یا اجرای یدولت یتبکاوامر  یه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراک یو مقام

 یه از طرف مقامات قانونک یا هر گونه امری ییا اوامر مقامات قضایام کاح یا اجرایو  یتکممل

وم کتا پنج سال مح یکاز  ید به انفصال از خدمات دولتینما یریصادر شده باشد جلوگ

 خواهدشد.

ا معاونان یاعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران  ین دولتین و ماموریمستخدمچنانچه ( 577ماده 

است  ییت مراجع قضایه در صالحک یت در اموریمکر موارد حیدر غ ین انتظامیمامورآنها و 

 ییاتدار قضیا اعتراض مقامات صالحیاز آنها  یکیا ین ییند با وجود اعتراض متداعیدخالت نما

 وم خواهندشد.کند به حبس از دو ماه تا سه سال محیرفع مداخله ننما

ها و موسسات و یا شهرداریا شوراها و یها نان ادارات و سازمانکارکارمندان و کاز  یکهر( 598ماده 

ر یز هک یادها و موسساتیو بن یانقالب یا نهادهایا وابسته به دولت و یو  یدولت یهاتکشر

مستمر دولت اداره  کمکه به ک یوان محاسبات و موسساتیشوند و دیمه اداره یفق ینظر ول
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ن یسه گانه و همچن ینان قواکارکاعضا و  یلکو به طور  ییه قضایا دارندگان پایو شوند یم

ا ی یوجوه نقد یررسمیو غ یاعم از رسم ین به خدمات عمومیمسلح و مامور یروهاین

 از یکر اموال متعلق به هریا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سهام و سایا حوالجات یمطالبات 

ه است را دفه به آنها سپرده شیب وظه بر حسکا اشخاص یر کالذها و موسسات فوقسازمان

ته داش یگریا دیآنها را به نفع خود  که قصد تملکرمجاز قراردهد بدون آن یمورد استفاده غ

المثل به محسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت یرقانونیمتصرف غ باشد،

عالوه بر مجازات ه منتفع شده باشد ک یشود و در صورتیوم مک( ضربه مح74شالق تا )

 ین است در صورتیوم خواهدشد و همچنکمح یمعادل مبلغ انتفاع ینقد یور به جزاکمذ

 یا آن را به مصارفیگردد و  یع اموال و وجوه دولتییط موجب تضیا تفریه به علت اهمال ک

ا زائد بر اعتبار ین یر مورد معیا در غیآن منظور نشده  یبرا یه در قانون اعتبارکبرساند 

 صرف نموده باشد.م

ها در وزارتخانه یت و سرپرستیریفه مدیدار وظنان و اشخاص عهدهکارکارمندان و کاز  یکهر( 613ماده 

ا به واسطه در معامالت و یه بالمباشره ک( 598ور در ماده )کمذ یهاو ادارات و سازمان

عم ا یحت هر عنوانازات مربوط به دستگاه متبوع، تیصات و امتیها و تشخها و مناقصهدهیمزا

 ا خارجیدر داخل  ینفع یگریا دیخود  یا پاداش برایالعمل الزحمه و حقا حقیون یسیمکاز 

ها ندگان و شعب آنیا نمایر اشخاص یا سایبات خاص یا ترتیا تفاهم یق توافق یشور از طرک

ا یا بسازد یبخرد  یزیت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیا بدون مأموریمنظور دارد 

ل د به عمیه باک یغ حسابیا تفریفه بر عهده او بوده یه حسب وظک یدر موقع پرداخت وجوه

ن یه دو برابر وجوه و منافع حاصله از ایمنظور دارد به تأد ینفع یگریا دیخود  یآورد برا

ت مورد یفکیا یر در مقدار ییموجب تغ یه عمل وک یشود و در صورتیوم مکق محیطر

ا مجازات یمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یش قیافزا ایمعامله 

 وم خواهدشد.کز محیال نیون ریلیم یاز سه تا س ینقد

ه از ک( 598ور در ماده )کها و موسسات مذن سازمانیا مسئولیران یا مدیروسا از  یکهر( 616ماده 

( و 599م موضوع )یا جرای یهبردارالکا ی یرقانونیا تصرف غیا اختالس یوقوع جرم ارتشاء 

ا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد یا موسسات تحت اداره ی( در سازمان 630)

 ،د عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سالیاعالم ننما یا اداری ییدار قضاتیبه مراجع صالح

 وم خواهدشد.کبه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال مح
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مجمع  1733مصوب  یالهبردارکن ارتشاء و اختالس و یبکد مجازات مرتی( قانون تشد5

 ت نظام:حص مصلیتشخ

 

ا موسسات یها ارخانهکا یها ا تجارتخانهیها تکله و تقلب مردم را به وجود شریس از راه حکهر( 1 ماده

ا از ید یدوار نمایرواقع امیا به امور غیب دهد یفر یارات واهیا به داشتن اموال و اختیموهوم 

ز ا یکیند و به کار یا عنوان مجعول اختیا اسم و یرواقع بترساند و یغ یشآمدهایحوادث و پ

ا یا قبوض یا حوالجات یا اسناد یا اموال یگر وجوه ید یل تقلبیا وسایور و کل مذیوسا

الهبردار محسوب ک ،را ببرد یگرین راه مال دیرده و از اکل یمفاصاحساب و امثال آنها تحص

معادل  ینقد یسال و پرداخت جزا 7تا  یکالوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از و ع

ب بر خالف واقع عنوان که شخص مرتک یدر صورت. شودیوم مکرده است محکه اخذ ک یمال

 یهاتکا شریا وابسته به دولت ی یموسسات دولت ایها ت از طرف سازمانیا سمت ماموری

 یروهاین نیسه گانه و همچن یقوا یلکو به طور  یانقالب یا نهادهایها یا شهرداری یدولت

ه جرم با استفاده از کنیا ایرده کاتخاذ  یمسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عموم

طق ا نیون، روزنامه و مجله یزیو، تلویل رادیاز قب یل ارتباط جمعیق وسایغ عامه از طریتبل

 نان دولتکارکب از کا مرتیصورت گرفته باشد  یا خطی یچاپ یا انتشار آگهیدر مجامع و 

ا یو  یانقالب یا نهادهایها یا شهرداریا وابسته به دولت ی یدولت یهاا موسسات و سازمانی

 ،باشد ین به خدمت عمومیمسلح و مامور یروهاین نیسه گانه و همچن یاز قوا یلکبه طور 

و  یو انفصال ابد از خدمات دولت تا ده سال 2عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 

 د.شویوم مکاست محرده که اخذ ک یمعادل مال ینقد یپرداخت جزا

تواند با یات مخففه دادگاه میفکین ماده در صورت وجود جهات و یور در اکه موارد مذیلکدر ( 1 تبصره

ن ماده یب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اکف، مجازات مرتیاعمال ضوابط مربوط به تخف

م کر حفکی یق اجرایتواند به تعلینم یل دهد ولیتقل ی)حبس( و انفصال ابد از خدمات دولت

 د.ده

حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و  یالهبردارکمجازات شروع به ( 2 تبصره

 زیننده به مجازات آن جرم نکز جرم باشد، شروع یه نفس عمل انجام شده نک یدر صورت

ا یل کریور چنانچه در مرتبه مدکعالوه بر مجازات مذ یمستخدمان دولتد. شویوم مکمح

ه در مراتب ک یو در صورت یبه انفصال دائم از خدمات دولت ،راز آنها باشندتا همیباالتر 

 .دشونیوم مکمح یوقت از خدمات دولتتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال منییپا

ط مخصوص یه به اشخاص خاص به جهت داشتن شراکرا  یازاتیاز انحاء امت یس به نحوکهر( 2 ماده

شود در یگفته م یموافقت اصول ر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاًیگردد نظیض میتفو

ه ک ییاالهاکع یا در توزید و یا از آن سوء استفاده نماید و فروش قرار دهد و یمعرض خر
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 یها وجی یمال یلکا به طور یب تقلب شود و کد مرتیاع نمیتوز یمقرر بوده طبق ضوابط

بوده است مجرم محسوب و عالوه  یت قانونیل آن فاقد مشروعیق تحصیه طرکند کل یتحص

معادل دو برابر مال  یمه نقدیا جریبر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و 

 شد.وم خواهد کدست آمده محه ب

ت یلف به رعاکق دادگاه میف و تعلین ماده در صورت وجود جهات تخفیاور در کدر موارد مذه: تبصر

 د.ن قانون خواهد بویا یک ماده یک مقررات تبصره

ا یها یشهردار ایا شوراها ی یو ادار ییاعم از قضا ین دولتین و ماموریاز مستخدم یکهر ( 3 ماده

های شرکت مسلح یا همچنین نیروهای طور کلی قوای سه گانه وه انقالبی و ب ینهادها

خواه رسمی  های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومیدولتی یا سازمان

باشد، های مزبور میسازمان دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به یا غیر رسمی برای انجام

در  دنماییا غیرمستقیم قبول  وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً

وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به  حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به

نداده و انجام آن بر طبق  انجام داده یا مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را

بوده ن آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا

 د.شومی باشد به ترتیب زیر مجازات

 در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت

 همتراز مدیر کل یا باالتر از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا

 ز این مبلغ تا دویستباشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش ا

 و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ وس هزار ریال از یک سال تا سه سال حب

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر 

 مدیر کل یا باالتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل یا همتراز کل

 .ی محکوم خواهد شددولت

 در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال

 معادل قیمت مال یا وجهی عالوه جزای نقده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس ب

 مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود و

 کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائمتر از مدیرکب در مرتبه پایینچنانچه مرت

 .به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج رد

 وذ و انفصال دائم ازمأخ عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجهه تا ده سال حبس ب

 خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه

 جای انفصال دائم به انفصال موقت از ششه تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد بپایین

 .ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
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 جرم دفعتاً تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از این است که حینمبالغ مذکور از ( 1 تبصره

 د.باش مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور مبلغ عواحده و یا به دفعات واقع شده و جم

اهد خو ضبطنفع دولت  دهنده بهدر تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه( 2 تبصره

 .امتیاز لغو خواهدشد امتیازی تحصیل کرده باشد این شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه

در مواردی . )بوددمجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواه( 3 تبصره

 به جای آن سه سال شده است در شروع به ارتشاکه در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی

 به مجازات این  باشد شود( و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرمنفصال تعیین میا

 .محکوم خواهد شد رم نیزج

دالیل کافی صدور  هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود( 4 تبصره

مراحل رسیدگی از  الزامی است و این قرار در هیچ یک قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه

مدت بازداشت موقت  تواند پس از پایانهمچنین وزیر دستگاه مید. قابل تبدیل نخواهد بو

تعلیق  به ایام. کند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کارمند

 .مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت

وقوع بزه آگاه سازد  از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از در هر مورد( 5 تبصره

و چنانچه راشی  شودمی امتیاز طبق مقررات عمل از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد

نماید تا نصف مالی  را فراهم یدر ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش

 .گرددنیز لغو می شود و امتیازخته است به وی بازگردانده میرشوه پردا که به عنوان

الوه مبادرت ورزند ع و کالهبرداری سه با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختالک کسانی( 4 ماده

و  نفع دولته اند بکرده طریق رشوه کسب بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از

مورد به دولت یا افراد،  و کالهبراری و رد آن حسب سمورد اختالاسترداد اموال مذکور در 

دولتی و حبس از پانزده  م از خدماتئمعادل مجموع آن اموال و انفصال دا به جزای نقدی

باشند مجازات  االرضفیکه مصداق کامل مفسد  شوند و در صورتیسال تا ابد محکوم می

 د.االرض خواهد بوآنها مجازات مفسد فی

های مؤسسات و شرکت ها وها و یا شوراها و یا شهرداریهر یک از کارمندان ادارات و سازمان( 5 ماده

 و مؤسساتی که به کمک و دیوان محاسبات دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی

 نقوای سه گانه و همچنی شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلیمستمر دولت اداره می

و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا  نیروهای مسلح

ها و از سازمان اموال متعلق به هر یک ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایرحواله

خود  نفعه الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بمؤسسات فوق

ر . دبه ترتیب زیر مجازات خواهد شد محسوب و ی برداشت و تصاحب نماید مختلسیا دیگر

مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و  تا پنجاه هزار ریال باشد سصورتیکه میزان اختال
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این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس  ه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ازس شش ماه تا

مورد اختالس به جزای  عالوه بر رد وجه یا مال در هر مورد م از خدمات دولتی وئو انفصال دا

 .شودنقدی معادل دو برابر آن محکوم می

 .شوددر صورت اتالف عمدی مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم می( 1 تبصره

 تااختالس  که میزان چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی( 2 تبصره

ر انفصال موقت و ه حبس و یک تا پنج سال پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال

خدمات دولتی و در  م ازئگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دا

معادل دو برابر آن محکوم  بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدیهر دو مورد عالوه

 .شودمی

اختالس را مسترد  هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد( 3 تبصره

مجازات حبس  یو اجرا نمایدنقدی معاف می نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای

 .را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد

محاکم اعم  جرایم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیتحداقل نصاب مبالغ مذکور در ( 4 تبصره

اختالس بالغ بر  دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد به واحده یا از این است که جرم دفعتاً

 .نصاب مزبور باشد

صدور قرار  کافی، هر گاه میزان اختالس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل( 5 تبصره

 قابلمراحل رسیدگی  است و این قرار در هیچ یک ازی به مدت یک ماه الزام بازداشت موقت

ان کارمند را تا پای تواند پس از بازداشت موقت،همچنین وزیر دستگاه می. نخواهد بودتبدیل 

یچ حالت ه تعلیق مذکور در تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام رسیدگی و تعیین

 .ی تعلق نخواهد گرفتهیچگونه حقوق و مزایای

مقررات تبصره  در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت( 6 تبصره

 مئیا انفصال دا بنا به مورد حداقل انفصال موقت یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز

 .خواهد بود

در صورتی  همان مورد خواهد بود ومجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در ( 6 ماده

 .شودمحکوم می کننده به مجازات به آن جرمشروع که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،

باالتر و یا همتراز  مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا

ش تر باشد به شپایین مراتب م از خدمات دولتی و در صورتی که درئبه انفصال دا آنها باشد

 .شوندمی ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم

 شده در صورتی های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرردر هر مورد از بزه( 7 ماده

تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود  که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از

سازمان ذیربط اعالم  دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا. شد معلق خواهد
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تعلیق جزء خدمت او  که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام در صورتی. دارد

 .خواهدکرد دریافت محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته

ن این قانو قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمولهایی که شمول کلیه دستگاه( 8 ماده

 د.شولغو می قررات مغایر این قانونخواهند بود همچنین کلیه م

 

 مجلس شورای اسالمی: 1713ای از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( گزیده3

 

از هرگونه امتیاز، تسهیالت، باشد. استفاده و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می اخذ رشوه( 91 ماده

حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل 

های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه توسط کارمندان دستگاه

 .شودربط خود تخلف محسوب میذی

 هایبر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیظفند عالوه وهای اجرایی مدستگاه( 1 تبصره

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 

 ورتوانند دستو مدیران مجاز، میمدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات 

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

هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش( 2 تبصره

 هایهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتتأد پرونده فرد خاطی به هیبرس

 .بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد

 دهنده به کارمنداناسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه ندظفوهای اجرایی مدستگاه( 3 تبصره

 صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.رسیدگی و ی را جهت یهای اجرادستگاه

های سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه( 4 تبصره

 د.های اجرایی اعالم نمایاجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در  (92ماده 

باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که انجام وظایف محوله می

کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و 

در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد  یا سوء استفاده

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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( به انجام 87وظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده )مهای اجرایی کلیه کارمندان دستگاه( 93ماده 

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 

 کاری برابر مقررات مربوط خواهندبود.فهالزحمه یا اضاانجام وظایف محوله در قبال حق

 

 ای از مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری:( گزیده3

 

مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب ( 29 ماده

 را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطالع دهند.

ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و ها، سازمانمقامات و مأمورین وزارتخانه( 115 ماده

هایی که ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاهها و مأموران به خدمات عمومی و بانکشهرداری

شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دالیل جرم و اطالعات و 

اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی الزم است  آن قسمت از

نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در کنندگاه ابراز به درخواست مرجع قضایی رسیدگی

مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد، متخلف از 

 ال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهدشد.این ماده محکوم به انفص

 

 ای از مواد قانون آیین دادرسی در امور مدنی:( گزیده1

 

ها یا هرگاه سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی با بانک( 212 ماده

شوند موجود باشد و دادگاه ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشهرداری

آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به 

دارد. اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطالع الزم را با ذکر موعد، مقرر می

ه ابراز سند اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این ک

در این صورت باید مراتب با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که 

با توضیح الزم به دادگاه اعالم شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز 

ع، اخواهدشد، در غیر این صورت باید به نحو مقتی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتن

در همین دادگاه و احراز  کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی

 تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.



 
21 

 

 :17/1/1793ای از مواد قانون صدور چک اصالحی ( گزیده9

 

االجراء شدن این قانون در از الزم بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس مکرر( 21ماده 

به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم مورد اشخاص

و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی  نشده، از دریافت دسته چک

آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف  جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم

های تسویه نشده تعهدات چک تبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزاناع

برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی  را صرفاً

خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک 

چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر برای شناسه یکتای برگه 

توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای 

های مبلغ چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک پذیر باشد.چک امکان

 .تسویه نشده بیشتر باشد

شوند، االجراء شدن این قانون صادر میس از گذشت دو سال از الزمهایی که پدر مورد چک( 1 تبصره

در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و  تسویه چک صرفاً

نهائی چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی  در وجه دارنده

کلفند ها مباشد، مشمول این قانون نبوده و بانکصیاد ثبت نشده  که مالکیت آنها در سامانه

نویسی چک در وجه حامل در این موارد صدور و پشت از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

نویسی چک خواهد بود. جایگزین پشت ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد

 .باشدقانون زمان صدور می هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابعچک

 به یا دارایهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومممنوعیت( 2 تبصره

 چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از

 .کنند نیز مجری استشخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

 مجلس شورای اسالمی: 1713ون مبارزه با پولشویی مصوب ای از مواد قان( گزیده11

 

 شویی عبارتست از:جرم پول( 2 ماده

های غیرقانونی با علم تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت الف(

 به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

به  میا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با عل هتبدیل، مبادلب( 

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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نقل و انتقال، جابجایی یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، اخفاء  ج(

یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده 

 باشد.

 

هیأت  1711نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ای از مواد آئین( گزیده11

 محترم وزیران:

 

عملیاتی که اشخاص با در معامالت و ( ماده یک )تعاریف( معامالت و عملیات مشکوک« و»بند 

دست داشتن اطالعات و یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت 

 شود.شویی انجام میبه منظور پول

عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وارد به قرائن و شواهد منطقی تبصره: 

نماید. برخی از این اری یا سایر عملیات مربوط میگذتحقیق در خصوص منشاء مال و سپرده

 مشکوک عبارتند از:عملیات و معامالت 

مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی معامالت و عملیات مالی  -1

 باشد.

کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن  -2

 ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.که معامله

معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری  -0

 اند.آن شخص یا اشخاص دیگری بوده

معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری  -4

 باشد.شناخته شده از وی مغایر 

معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر )از نظر پولشویی( واقع شده  -5

 باشد.

معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف  -6

 داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف  -7

  باشد.اقتصادی واضح می

( ریال وجه نقد یا معادل 153.333.333یکصد و پنجاه میلیون ) سقف مقرر: مبلغماده مذکور( « ز»بند 

ا توجه به آن به سایر ارزها و کاالی گرانبها. هیأت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را ب

 شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
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هایی که نقل و انتقال آنها وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهمان ماده( « ح»بند 

ی هایهای عادی در وجه حامل و سایر چکمستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک

نویس شده توسط اشخاص ثالث، های پشتچککه دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد )از قبیل 

 چک و موارد مشابه(پول و چک مسافتری و ایرانانواع چک

تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و عملیات ( 25ماده 

( مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول یکماده « و»مشکوک )موضوع بند 

با پولشویی در هر دستگاه اطالع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، باالترین مقام  مبارزه

ها و انجام اقدامات مقتضی خواهدبود. درصورت شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش

 تخلف مطابق مقررات رفتار خواهدشد.اطالع ارباب رجوع با م

امالت بیش از سقف مقرر را که ارباب مشمول موظفند تمامی مع کارکنان تحت امر اشخاص( 26ماده 

ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع  ،نمایدرجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می

ه به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد ب

 ترین مقام شخص مشمول اطالع دهند.باال

های اجرایی نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاهآئینای از مواد ( گزیده11

 هیأت محترم وزیران: 1715مصوب 

 

اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال های کارکنان و مسئوالن دستگاه( 1ماده 

نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و 

( 17اکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند )مذ

های ـ پرونده آنان به هیأت 1072( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 8ماده )

 رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهدشد.

 وانین و مقررات تعیین شده است.گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در ق الف(

مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قیمت معمولی  اخذ ب(

 و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب ج( 

 .رجوع بدون رعایت مقررات مربوط

فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا د( 

 .مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع
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اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور هـ( 

به دستگاه اجرایی مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط 

 باشد.می

شود، از جمله هرگونه ابراء یا خواری تلقی میاخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه و(

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 

شخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی به ا

 یا تخفیف گردد.

نامه مکلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در های موضوع آئیندستگاهرکنان لیه کاک( 3ماده 

ماده یک نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد 

های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطالع دهند تا ننده به هیأتپیشنهادک

 مطابق قانون پیگیری شود.

های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه( 4ماده 

ا ی شده باشد یا تالش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئوالن

نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا ( آئین2ماده )« ج»بازرسان موضوع بند 

اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تالش 

 اند به مسئوالن مربوط ارائه دهد.کرده

 

 قانون ارتقاء سالمت اداری و انتصابات( 17

 اشخاص مشمولفصل اول: تعاریف و 

 ( تعاریف:1ماده 

هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا  فساد در این قانون الف(

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 

سالمت و امنیت عمومی و یا  انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا

جمعی از مردم وارد نماید نظیر ارتشاء اختالس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت 

های غیرقانونی از منابع عمومی اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت
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ناد اس های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفایو انحراف از این منابع به سمت تخصیص

 و سوابق اداری و مالی.

قانون مدیریت خدمات  1پنجتا  یک مشمول این قانون عبارتند از: افراد مذکور در مواداشخاص ( 2ماده 

 .8/7/1086کشوری مصوب 

مانع رسیدگی به تخلفات اداری و این قانون  2های مذکور در ماده پنجاعمال محرومیت :5تبصره ( 6ماده 

، های ذیربط نیز موظفند طبق مقرراتن در مراجع ذیصالح نیست و دستگاهجرائم ارتکابی مرتکبی

 موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

                                                           
شود و توسط واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می وزارتخانه:( 1 ماده 1

 .گرددوزیر اداره می

ر وظایف و اموری را که بشود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از شده یا می واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد مؤسسه دولتی:( 2 ماده

هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی کلیه سازمان. دهدباشد انجام میعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می

 .شودشناخته می

شود وقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا میواحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حق مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی:( 3 ماده

 .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

های کلی اصل چهل و چهارم قانون های دولت به موجب سیاستبنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی شرکت دولتی:( 4 ماده

 .باشدگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میاساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می

ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه  یا مشترکاً های دولتی منفرداًها، مؤسسات دولتی و شرکتگذاری وزارتخانههر شرکت تجاری که از طریق سرمایه

 .الذکر باشد شرکت دولتی استمتعلق به واحدهای سازمانی فوق یا مشترکاً درصد سهام آن منفرداً

یی که سهام هابا تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است همچنین تبدیل شرکت الذکر صرفاًهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوقتشکیل شرکت (1 تبصره

 .های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع استشرکت

 .دندگرشوند شرکت دولتی تلقی میهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشرکت (2 تبصره

هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت« های دولتیشرکت»احکام  (3 تبصره

 .است نیز اعمال خواهدشد

ون بر هایی که شمول قانو کلیه دستگاه یهای دولتنهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا کلیه وزارتخانه دستگاه اجرایی:( 5 ماده

های بیمه ها وآنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

 شوند.تی، دستگاه اجرایی نامیده میدول
 ت:حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر اسهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از محرومیت (5 ماده 2

 ها:محرومیت( الف

این قانون با نصاب معامالت ( 2) های موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( مادهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاهها و مزایدهشرکت در مناقصه -1

 22/1/1131 بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب

 این قانون( 2) های موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( مادهدریافت تسهیالت مالی و اعتباری از دستگاه -2

 تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه -1

 یا استفاده از کارت بازرگانیدریافت و  -4

 اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات -2

 ای، صنفی و شوراهاهای حرفهعضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل -6

 های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتیعضویت در هیأت -7

 ن:میزان محرومیت آنااشخاص مشمول محرومیت و ( ب

حرومیت مگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می -1

 شوند:به شرح زیر محکوم می
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 فصل سوم: تکالیف عمومی

های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم کلیه مسئوالن دستگاه (13ماده 

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 

واردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا دولتی در م

در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معامالت  تصرف غیرقانونی

دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری 

العمل در معامله یا مزایده یا یا حق الزحمهیسیون، پاداش، حقتحت هر عنوان اعم از کم

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 

 شوند.قانون مجازات اسالمی می 0(636)صورت مشمول مجازات مقرر در ماده 

                                                           
(، 1) های مندرج در جزءهایرسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مالی و مالیاتی به مراجعهای مالی، اظهارنامهارائه متقلبانه اسناد، صورت -1-1

 بند )الف( این ماده و یا هر سه آنها( 1( و )2)

ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معامالت غیرواقعی، به یکی از  -2-1

 بند )الف( این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها (6( و )2(، )1) ایهای مندرج در جزء همحرومیت

های های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیتها و دیون با شناسهها و دیون واهی، یا ثبت هزینهثبت هزینه -1-1

 جمع دو یا هر سه آنها بند )الف( این ماده و یا( 2( و )2(، )1) مذکور در جزءهای

 های مندرج در جزءهایبینی شده در مقررات، به یکی از محرومیتارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش -4-1

 بند )الف( این ماده یا هر دو آنها( 6( و )1)

بند ( 6( و )4(، )2(، )1) ل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهایاستفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی در غیرمح -2-1

 )الف( این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

ندرج های ماستنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت -6-1

 بند )الف( این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها( 4( و )1(، )2) (،1)در جزءهای 

بند )الف( نیز محکوم ( 7) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء( 2) های موضوع مادهاگر مرتکب، از کارکنان دستگاه (1 تبصره

 شود.می

 گزاریبه تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برحد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت  (2 تبصره

 ت.مناقصات در هر سال مالی اس

های های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیتمحکومان به مجازات -2

 د:موضوع این قانون محکوم نشده باشنشوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های بند )الف( این ماده میمندرج در 

 دو سال حبس و بیشتر -1-2

 جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات -2-2

 د.بیشتر باش( 2-2( و یا )2-1) بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای محکومان به مجازات قطعی دو -1-2
( که از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف 293ها و موسسات مذکور در ماده )هریک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان (606ماده  3

در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و  (601( و )299غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرائم موضوع مواد )

دار قضایی یا اداری اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیت

 از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد.
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های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور دستگاههریک از کارکنان تبصره: 

به صورت در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را 

نماید، در غیر این صورت مکتوب و فوری به مسئول باالتر خود و یا واحد نظارتی گزارش 

 شود.مشمول مجازات فوق می

ها، ناظرین و سایر حسابمیزین، ذیبازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، م( 14ماده 

قی های اشخاص حقیقی و حقواشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت

باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، در حیطه وظایف خود می

ح اعالم ضایی ذیصالچنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا ق

های مشمول این نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه

نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاری قانون و یا جزای 

ا هر ای و یهای صنفی و حرفهها، موسسات و اتحادیهمناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن

 شوند.دو مجازات محکوم می

این  4(2های دولتی بند الف ماده )و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان مقامات، مدیران( 15ماده 

قانون به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، 

اتب حسب مورد به مراجع پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعالم مر

های باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاهذیصالحت می

 باشند.مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می

از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، آمیز . . . هرگونه رفتار تبعیض( 17ماده 

جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای تغییر وضعیت، 

دهنده و منبعی که اطالعات صحیحی را به مقامات ذیصالح قانونی منعکس مخبر، گزارش

 نمایند ممنوع است.می

شوند که اطالعات آنها صحیح و اشخاص فوق در صورتی که مشمول مقررات این قانون می :تبصره

 آنان مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد. اقدامات

حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط نحوه اقدامات 

ریزی و راهبردی توسعه های برنامهوزارت اطالعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت

                                                           
 ز:شخاص مشمول این قانون عبارتند اا (2 ماده 4

 3/7/1136 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب( 2)تا ( 1) افراد مذکور در مواد (الف

 های مقدس با موافقت ایشانواحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان (ب

 ای عهده دار مأموریت عمومیشوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه (ج

 یقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانونکلیه اشخاص حق (د
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نی الزم برای تصویب در شود و اقدامات قانومدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می

 آید.مجلس شورای اسالمی به عمل می

های مشمول این هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه( 24ماده 

قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا 

شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین می کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب

شود. در غیر این صورت عالوه بر لغو مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می

 امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه

 گردد.ذینفع محکوم می

که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع  هاهریک از کارکنان دستگاه

ل در صورتی که گزارش را مقرون به صحت را به مقام باالتر گزارش نمایند، مقام مسئو

نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات تشخیص دهد مراتب را به مراجع قضایی اعالم می

 شوند.می محکوم مییک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمو

 شوند:در موارد زیر اشخاص تشویق می (26ماده 

مدیران، سرپرستان، کارکنان و اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد  الف(

گردند، مشروط بر آنکه تخلف یا جرم در مراجع صالح متخلف مذکور در این قانون 

 اثبات شود.

اندازی کامل پایگاه اطالعاتی این قانون که در راهمدیران و کارکنان و اشخاص مشمول ب( 

 العاده داشته باشند.مکانیزه تالش فوق

هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سالمت ج( 

واحد تحت این قانون  5(28های موضوع بند )الف( ماده )اداری را بر اساس شاخص

 سرپرستی خود ارتقاء دهند.

نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط آئیند( 

ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس برنامه هایمعاونت

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میجمهور تهیه می

الذکر اقدام در جهت تحقق بندهای فوقاین قانون  6(2چنانچه اشخاص مشمول بند )د( ماده ) تبصره:

 شوند.نامه اجرایی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی مینمایند براساس آئین

شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت ( 31ماده 

 رسیدگی شود.

                                                           
 ( این قانون و اعالم عمومی آنها.2های موضوع بندهای )الف(، )ج( و )د( ماده )گیری میزان سالمت اداری در دستگاههای اندازهتهیه شاخص 5

 4رجوع شود به پاورقی شماره  6
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 مقررات، ممنوعهای مذکور بر خالف قوانین و العاتی دستگاههرگونه افشاء اطالعات پایگاه اط( 34ماده 

ی است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّ

 گردد.محکوم می 29/11/1050دولتی مصوب 

 خلفهای اطالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متهرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه( 35ماده 

شود. شروع به جرم مزبور حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می

 نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

 


