
 سمه تعالیاب

 فساد سلامت نظام اداری و مقابله باء اقانون ارتق
 مجلس شورای اسلامی( 92/29/7831)مصوب 

 تعاریف واشخاص مشمول -فصل اول

 فتعاری -7ماده

است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمان فساد دراین قانون هر گونه فعل یاترک فعلی  -الف

که عمداو باهدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یاغیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقص قوانین ومقررات کشوری انجام 

مردم واردنماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، پذیرد یاضررر وزیانی را به اموا   مناف  ، مناب  یا سرلامت وامنیت عمومی ویاجمعی از

تبانی سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری،سیاسی،امکانات یااطلاعات،دریافت وپرداختهای غیرقانونی از مناب  عمومی وانحراف ازاین 

 وصی حرفه ای عهده دارمؤسسات خص -مناب  به سمت تخصیصهای غیر قانونی ،جعل،تخریب یااختفاءاسنادو سوابق اداری ومالی  ب

ماموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین ومقررات،بخشی ازوظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون 

(قانون 2تحصیل ما  نامشروع،موضوع ماده  )-کارشرناسران رسرمی دادگسرتری ،سرازمان نظام پوشرکی وسازمان نظام مهندسی  

 مجم  تشخیص مصلحت نظام51/9/5631ین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوبتشدید مجازات مرتکب

 اشخاص  مشمول این قانون عبارت اند از: -9ماده  

 8/1/5683(قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1(تا)5افراد مذکور در مواد )-الف

 ایشان  موافقت واحد زیر نظرمقام رهبری اعم از نظامی وغیر نظامی وتولیت آستانهای مقدس با -ب

 شوراهای اسلامی شهر وروستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی - 

 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی موضوع این قانون -د

 تکالیف دستگاهای در پیشگیری از فساد اداری  –فصل دوم 
 ( این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند :2دستگاههای مشمو  بند های )الف(، )ب( و ) ( ماده  ) -8ماده  

حقوق  ، تصمیمات مرتبررررررررررررررررررط با ، رویه ها ، دستورالعمل ها، بخشنامه کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها  - الف

، معیار و شاخصهای مورد عمررررل ،ماموریتها، شرح وظایف  ارها، استانداردهاشهروندی نظیر فرایند های کاری وزمان بندی انجام ک

ها، تسهیلات اعطایی ، نقشه  دسرتگاهها وواحدهای مربو،، همننین مراحل مختلف اخذمجوزها، موافقتهای اصرولی ،مفاصراحساب

های ،عوارض  ت مربو، به مالیاتسرراختمانی ومحاسرربا های تفصرریلی شررهر ها وجدو  میوان تراکم وسررطل اشرررا  در پروانه های

ایجاد  ای الکترونیک به اطلاعات عموم برسانند. راباید در دیدارگاه وحقوق دولت ، مراحل مربو، به واردات و صادرات کرررررررررررررررالا

مراجعین ضروری  ها مناسب دیگر  برای اطلاع رسانی به هنرررررررررررررررررررگام و های الکترونیک مان  از بهره برداری روش دیدارگاه

 نیست.

متن قراردادهای مربو، به معاملات  متوسرطه و بالاتر موضوع  قانون   برگواری  مناقصات  که به  روش مناقصه، موایده، ترک   -ب

( این قانون منعقد می گردد و همننین اسررناد 2تشررریفات و غیره توسررط  دسررتگاههای مشررمو  بندهای )الف(، )ب(و) ( ماده )

نه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطا  وخاتمه قراردادپیش از موعد و ترییرآن ونیو کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات وضمائم آنها وهر گو

قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ریوی ونظارت راهبردی رئیس جمهورموظف اسرت حداکرر ظرف سه ماه پس از ابلا  این قانون 

ارد اسررترناء، نحوه ومیوان دسررترسرری عموم مردم به اطلاعات قرارداد ها را تهیه کند وبه آیین نامه اجرائی آن شررامل ضرروابط و مو

 تصویب هیات وزیران برساندوظرف یک سا  پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید . 

نها ممنوع میباشد  ویا قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد ونیو مواردی که به موجب قوانین ،افشراء اطلاعات آ -5تبصرره 

قراردادهای محرمانه از شررمو  این حکم مسررترنی اسررت تشررخیص محرمانه بودن قرارهای مذکور بر عهده کار گروهی مرکب از 

معاونین وزراءاطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریوی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو معاون دستگاه مربو، حسب 

 مورد است.



تاخیر درورود اطلاعات مذکور دربندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واق  درپایگاههای مذکور  -2ره تبصررر

تخلف محسررروب می شرررود ومتخلف به شرررش ماه تا سررره سرررا  انفصرررا  موقت از خدمت دردسرررتگاههای موضررروع بندهای 

        (این قانون محکوم می گردد.        2)الف(،)ب(و) (ماده )

(این قانون ، وزارت اطلاعات موظف است نقا، مهم و آسیب 5به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده  ) -4ماده  

خارجی، سرررمایه گذاری های بور ،طرحهای  پذیر در فعالیتهای کلان اقتصررادی دولتی وعمومی مانند معاملات وقراردادهای بور 

گیری اقتصادی و پولی کشوردر دستگاههای اجرایی را در صورت وجود گوارش موثق ویا قرائن معتبر  ملی ونیو مراکو مهم تصرمیم

 مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد باکسب مجوز قضائئ لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

 شود. وزارت اطلاعات نیو در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می -5تبصره

 وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است. -2تبصره

 محرومیت های موضوع این قانون واشخاص مشمو  محرومیت، اعم از حقیقی ویا حقوقی به قرار زیر است: -5ماده 

 محرومیت ها: -الف

(این 2اد با دسررتگاههای موضرروع بند های)الف(،)ب(و) ( ماده  )شرررکت در مناقصرره ها وموایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارد-5

 5686\5\21مصوب  قانون  با نصاب معاملات بور  مذکور در قانون برگواری  مناقصات

 قانون  ( این2دریافت تسهیلات مالی واعتباری از دستگاههای موضوع  بندهای )الف(،)ب(و) ( ماده  )-2

 ری وعضویت در هیات مدیره ومدیریت وبازرسی هر نوع شرکت یاموسسهتاسیس شرکت تجاری،موسسه غیر تجا-6

 دریافت ویا استفاده از کارت بازرگانی-4

 اخذ موافقتنامه اصولی ویا مجوز واردات وصادرات-1

 عضویت در ارکان مدیریتی ونظارتی درتشکلهای حرفه ای، صنفی وشوراها-3

 عضویت درهیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، انتظامی وانتصاب به مشاغل مدیریتی -1

 اشخاص مشمو  محرومیت ومیوان محرومیت انان: -ب

 اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی ویا دولتی مرتکب اعما   زیر میگردند -5

 شرح زیر محکوم میشوند:متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سا  محرومیت  به 

رائه متقلبانه اسرناد ،صرورت های مالی  ، اظهارنامه های مالی ومالیاتی به مراج  رسمی  ی ربط ، به یکی از محرومیت ها ی 5-5

             ( بند )الف( این ماده  ویا هر سه آنها                                                        6(،)2(، )5مندر  درجوء های )

ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ، براساس مقررات، الوامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی ،  -2-5

 یا جم  دو ویا هرسه آنها ( بند )الف( این ماده 3(و)2(، )5به یکی ازمحرومیت های مندر  در جوء های )

ه دفاتر قانونی بنگاه، ب ، یاثبت هوینه ها ودیون باشناسه ها ی اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در ثبت هوینه ها ودیون واهی-6-5

 ( بند )الف( این ماده  و یا جم  دو یا هر سه انها1(و )2(، )5یکی از محرومیت ها ی مذکور در جوء ها ی )

یکی از محرومیت های  از زمان پیش بینی شده در مقررات ،بهارائه نکردن اسناد حسابداری به مراج  قانونی یا امحاء آنها قبل -4-5

 (بند )الف( این ماده  یا هر دو آنها 3(،و)6مندر  در جوء های )

(، 5مندر  در جوء های ) اسررتفاده از تسررهیلات بانکی وامتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربو، ، به یکی از محرومیت های -1-5

 اده  یا جم  دو یا بیشتر آنها( بند )الف( این م3(و)4(، )2)

اسررتنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صررورت تمکن مالی و نداشررتن عذر موجه ، به یکی از  -3-5

 (بند )الف(این ماده  یا جم  دو یا بیشتر آنها4(و)6(، )2(، )5محرومیت های مندر  در جوء های )

محرومیت مندر  در  (قانون مدیریت خدمات کشرروری باشررد، به1ان دسررتگاههای موضرروع ماده  )اگر مرتکب ، از کارکن -5تبصررره

 ( بند )الف( نیو محکوم میشود.1جوء)

حد نصراب مالی موارد مذکور برای اعما  محرومیت به تنهایی یا مجموعا ، معاد  ده برابرنصاب معاملات بور  یا بیشتر -2تبصرره 

 در هرسا  مالی .موضوع قانون برگواری مناقصات 



محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصررریل شررده در این قانون، به مدت سرره سررا  از تاریخ قطعیت ر ی، -2

اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های   مشررمو  کلیه محرومیت های مندر  در بند )الف(این ماده  میشرروند ، مشرررو، بر

 باشند: موضوع این محکوم نشده

 دوسا  حبس وبیشتر-5-2

 جوای نقدی به میوان ده برابرنصاب معاملات بور  ویا بیشتر ،موضوع قانون برگواری مناقصات 2-2

 ( بیشتر باشد.                      -2-2(و یا )2-5محکومان به مجازات قطعی دو بار یابیشتر که مجموع مجازات آنان ازجوء های ) -6-2

وزارت اطلاعات ، سازمان  مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی هیاتی -6ماده  

اتاق بازرگانی و صنای  و معادن ایران و اتاق تعاون  بازرسری کل کشور ،دیوان محاسبات کشور، بانک مرکوی جمهوری اسلامی ایران

(این قانون ،  گوارش مسررتد  و 1مطروحه درباه افراد مشررمو  ماده  ) تشررخیص مواردایران تشررکیل میشررود تا پس از رسرریدگی و

 مستند خود رااز طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید.

ن شوند با رعایت اصو  آیی تخاب میقوه  قضرائیه موظف اسرت در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه ان

 گوارش های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است. دادرسی به

اگر مختلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات موثری کرده باشد،دادگاه چه درباره موضوع  -5تبصره 

یک سررا  کاهش دهد. اگر متهم از مراج   مفتوح باشررد،میتواند مدت محرومیت را به حداقل تصررمیم گیری کرده باشررد ویا پرونده

 محرومیت اقدام میکند. قضائی حکم برائت یا من  تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رف 

کب و اوضاع مرت (شده باشد،با توجه به نوع تخلفات، شخصیت1اگر شرخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضروع ماده ) -2تبصرره

مجازات بیش از پنج سا  محرومیت  (محکوم میشرود ودرهر صورت1واحوا  قضریه ،به دو یا چند مجازات مذکور دربند)الف(ماده )

 نیست.

تخلفات را به هیات مذکور  دستگاههای نظارتی،بازرسان قانونی شرکتهاوموسسات ووزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند -6تبصره 

 اعلام کنند.در صدر ماده  

 طرزتشکیل ،اجرای هیات میتواند شرعب متعدد با ترکیب مشرابه صدر این ماده  داشته باشد،تعداد، محل تشکیل هیات، -4تبصرره

نحوه دسترسی وسایر امور اجرائی ،به موجب  تصرمیمات مربو، به در  نام اشرخاص در فهرست محرومیت ویا خرو  نام آنان و نیو

سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاههای مذکور در این ماده  تهیه میشود  آیین نامه ای است که ظرف

 وبه تصویب رئیس قوه قضائیه  می رسد.

مرتکبین در مراج   (این قانون مان  رسیدگی به تخلفات اداری وجرائم ارتکابی 1اعما  محرومیت های مذکور در ماده  ) -1تبصرره

دستگاههای  ی ربط نیو موظفند طبق مقررات ،موضوعات مربو، به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثرو  ی صلاح نیست و 

 بدون وقفه پیگیری کنند.

بازرسی کل کشور تشکیل سازمان  محل در محرومیت فهرست اطلاعاتی پایگاه موضوع ، مربو، اطلاعات بانک و دبیرخانه –3تبصره 

 می شود .

مناب  اسررلامی و  ف اسررت با همکاری سررایر قوا به منظور فرهنز سررازی وارتقاء سررلامت نظام اداری بر اسرراسدولت موظ -1ماده  

ا ر« اخلاق حرفه ای کارگواران نظام  منشور»متناسرب با توسرعه علوم وتجربیات روز دنیا ظرف شرش ماه پس از تصرویب این قانون

 تدوین نماید.

وماموریتهای خود در  ( این قانون مکلفند  براساس وظایف 2)الف(،)ب( و ) ( ماده  )کلیه دستگاههای موضوع بند های   -تبصرره 

(قانون مدیریت 15مقامات موضرروع ماده )  رفتار حرفه ای واخلاقی»به تدوین« منشررور اخلاق حرفه ای کارگوار اننظام»چهارچوب 

 خود اقدام نماید.« خدمات کشوری وسایر مدیران وکارکنان

نظارت راهبردی  به منظور پیشرگیری از شرکل گیری فساد، تکالیف  یل حسب مورد برعهده معاونت های برنامه ریوی و  -3ماده  

 وتوسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور است.



ستند به تدوین سریاسرتها و راهکارهای شرفاف سرازی اطلاعات واسرتقرار وتقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور وم -الف

نمودن فعایتهای دستگاهای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف وجام  کلیه عملیات،اطلاع رسانی لازم به عموم مردم وهمننین تامین 

 نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی واطلاعات کشور اقدام نماید.

شرکتها و واحد هایتولیدی، اخذ مجوز مراحل  درباره آن دسرته از فرآینهای اداری از جمله نقل و انتقا  اموا  غیر منقو  ،ثبت -ب

سازمان مربو، میگردد به ایجاد و راه اندازی فرآیندهای  مختلف صادرات وواردات وامور مربو، به اتباع بیگانه که انجام آن به چند 

 اید.مرتبط و مکانیوه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات موبور به حداقل کاهش یابد اقدام نم

ترتیباتی را اتخا  نماید که ظرف یک سررا  پس از تصررویب این قانون کلیه معاملات بور  مندر  در قانون مناقصررات اشررخاص  - 

 ( تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.2مشمو  بند های )الف(،)ب(و) (ماده )

 وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است. -2ماده 

هر گونه سوء جریان را  در اجرای وظایف قانونی خود به اعما  نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و -الف

 به همراه پیشنهاد های اصلاحی به مراج   ی ربط منعکس نماید.

بلامحل وسرررفته های  کهایظرف حداکرر دو سرررا  پس از تصرررویب این قانون نظام جام  اطلاعات مالیاتی وپایگاه اطلاعات چ -ب

 (2واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بند های)الف(،)ب(،) (وماده )

 این قانون راراه اندازی نماید.

وآن رادر دسرررترس  پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشررخاص حقوقی ونیو تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید - 

 شخاص قرار دهد.مؤسسات اعتباری وا

آیین نامه مربو، به نحوه رتبه بندی حدود دسرترسری اشخاص ومؤسسات اعتباری ونحوه وهمکاریدستگاهها برای تحلیل  -تبصرره

اتاق بازرگانی وصنای  ومعادن ایران واتاق تعاون  اطلاعات پایگاه مذکور در بند های )ب(و) ( توسرط وزارت امور اقتصادی ودارایی و

 شود وبه تصویب هیات وزیران میرسد. ایران تهیه می

آزاد و ویژه تجاری  ظرف یک سرررا  پس از تصرررویب این قانون برنامه راهبردی مشرررخص در مورد بازارچه های مرزی مناطق  -د

 واقتصادی واسکله های خاص تدوین نماید وبه تصویب هیات وزیران برساند.

سررازمان مالیاتی گمرک   راازطریق بورس و گمرکی مالیاتی، اطلاعات تباد  دادهای قرار قانون این تصررویب از سررا  سرره ظرف–ه 

کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را  جمهوری اسرلامی ایران وسرازمان بورس اوراق بهادر با سازمانهای متناظر در 

 برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد.

پیشگیری ومبارزه بافساد  وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم رادرباره توسعه وتقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه  -72ماده  

مربو، فراهم آورد وگوارش سالانه آن را به مجلس  وسنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالل نظام ودر چهار چوب قوانین ومقررات

 شورای اسلامی ارائه نماید.

 قوه قضائیه موظف است: -77ماده 

موجود ،لایحه ای جام  با   های خلا وبرسی قانون این موضوع جرائم با مرتبط جوائی قوانین بازنگری ضرمن سرا  یک ظرف –الف 

و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت  هدف پیشررگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسرررب مجازاتها باجرائم ،تدوین نماید

 ت قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.ترتیبا

 وکارکنان دستگاههای دولتی ظرف یک سا  لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربو، به مفاسداقتصادی ومالی مدیران -ب

 وصلاحیتها، آیین دادرسی وسایر موضوعات مربو، تهیه کند  وعمومی که به سبب شرل ویا وظیفه مرتکب میشوند شامل تشکیلات،

 به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمو  دارد.

این قانون، شعبه یا  تازمان ایجاد تشرکیلات مذکور در هر حوزه قضرائی باتوجه به حجم جرائم اقتصرادی ومالی موضوع  -5تبصرره 

د. قضات این شعب باید اختصاص ده شرعبی در دادسرراها و دادگاهها با رعایت صرلاحیتهای قانونی برای رسریدگی به جرائم مذکور

 دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

که ظرف سه ماه توسط  شرایط قضات دادسرا ودادگاه وهننین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است  -2تبصره 

 وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.



 گونه ای که : ت مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سا  راه اندازی نماید به پایگاه اطالاعا  - 

نسررخه الکترونیکی از اطلاعات اسررناد وپرونده ها ی مطروحه حداکرر بیسررت وچهار سرراعت پس از تولیدیا دریافت در سررامانه  -5

 )سیستم( ثبت گردد.

 سامانه تولید شود وفرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل رد یابی وپیگیری باشد.نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط  -2

واحد قضائی امکان  ثبت کلیه نامه های وارده ولوایل ارسرالی به مراج  قضرائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکو در هر -6

 پذیر گردد.

مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین ، مجاز شناخته شده  امکان ارسا  یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که -4

 است میسر گردد.

 پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید. -1

خلاصرره اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشررخص در قوه قضررائیه متمرکو و سرررویس دهی اطلاعات لازم به کلیه  -3

 ان پذیر گردد.دستگاههای نظارتی امک

 ونظم عفت ، اخلاق خلاف مصادیق امنیتی، موارد شامل اسرترناء موارد ونیو آن اجرای بندی وزمان سرامانه این نامه آیین –تبصرره 

سه ماه  ظرف حداکرر ، مرتبط موضروعات وسرایر نظارتی ودسرتگاههای اشرخاص دسرترسری ونحوه نوادگی خا اختلافات و عمومی

 متوسطه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ظرف سه سا  لوایل معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرار داد تجاری باجمهوری اسلامی ایران راتهیه وجهت اقدام  -د

 ازموارد زیر رادربگیرد: ب مورد حداقل یکیلازم قانونی به دولت ارسا  نماید. قرارداد های دو جانبه باید حس

 استرداد متهمان ومجرمان مفاسد مالی-5

 استرداداموا  ودارایی ها ی نامشروع وحاصل از اقدامات مجرمانه - 2

 تباد  اطلاعات درباره موارد اثبات شده یادر حا  پیگیری در مورد مفاسد مالی -6

 است: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف -79ماده 

ظرف دوسرا  نسربت به تکمیل واجرای طرح حدنگاری )کاداسرتر( وسایر ترتیبات قانونی لازم اقدام واطلاعات لازم رادر پایگاه  -الف

  اطلاعاتی مربو،  وارد نماید . حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامهاجرائی مشخص میکند.

 اطلاعات و دفاع وپشتیبانی وزارتخانه های همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وآیین نانه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با

 نیروهای مسلل تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 ظرف یک سا  پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید. -ب

سته از شخاص حقوقی که درسایر مراج  به ثبت رسیده یا می ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکوردر بند)ب(راج  به آن د-5تبصره

 رسند حسب مورد برعهده دستگاه ثبت کننده است.

املاک کشور ووزارت  ( آن توسط وزارت دادگستری وباهمکاری سازمان ثبت اسناد و5آیین نامه اجرائی بند)ب(وتبصرره) -2تبصرره 

 کشور تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.

ظرف یک سا  شبکه وپایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید،  - 

به نحوی که ثبت و تباد  کلیه وقای  دفاتر اسرناد رسرمی وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکو مذکور تسهیل 

 گردد.  

 عمومیتکالیف  -فصل سوم   

کلیه مسؤولان دستگاههای مشمو  این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربو، به ارتشاء ،اختلاس،  -78ماده  

کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصررردر )پورسرررانت( در معاملات داخلی یا خارجی، اعما  نفو  بر خلاف حق ومقررات 

لات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصریل ما  نامشرروع ، اسرتفاده  غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی، دخالت در معام

قانونی در وجوه یا اموا  دولتی یا عمومی ویا تضرریی  آنها ، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا ما  غیر قانونی یا امر به اخذ آن 

هر عنوان اعم از کمسررریون ،پاداش،حق الوحمه یا حق العملدر معامله یا موایده یا  ،منظور نمودن نفعی برای خود یرا دیگری تحت



مناقصره وسرایر جرائم مرتبط با مفسراد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله ،باید مراتب رابه مقامات قضائی واداری رسیدگی 

 ( قانون مجازات اسلامی می شوند.303مقرر در ماده )کنند به جرائم و تخلفات گوارش نمایند، درغیر این صورت  مشمو  مجازات 

هریک ازکارکنان دسرتگاههای موضروع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود   -تبصرره

ید رتی گوارش نمامطل  شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤو  بالاتر خود ویا واحد نظا

 در غیر این صورت مشمو  مجازات فوق می شود.

بازرسران، کارشرناسران رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیوین،  ی حسابها ،ناظرین وسایراشخاصی که مسؤو  ثبت یا  -74ماده  

صورت مشاهده  هر گونه رسیدگی به اسناد، دفاترو فعالیتهای اشخاص حقیقی وحقوقی در حیطه وظایف خودمی باشند موظفند در

فسراد موضوع این قانون،چناچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد.مراتب را به مرج  نظارتییا قضائی  ی صلاح اعلام نمایند. متخلفین 

به سه سا  محرومیت یا انفصا  از خدمت در دستگاههای مشمو  این قانون ویا جوای نقدی به میوان دو تا ده برابر مبلغ معاملات 

بور  مذکور در قانون برگواری مناقصات ونیو لرو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای ویا هر دو مجازات 

 محکوم می شوند.

(این قانون به تناسرب مسؤولیت 2مقامات، مدیران وسررپرسرتان مسرتقیم هر واحد در سرازمانهای دولتی بند )الف(ماده ) -75ماده  

موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پیشگیری و مقاله با فساد  اداری،شناسایی موارد آن واعلام مراتب  وسررپرستی خود

حسرب مورد به مراج   ی صلاح می باشند . واحد های حقوقی ، بازرسی وحراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربو، موظف به 

                                                                   .پیگیری موضوع تا حصو  نتیجه می باشند

وثبت اطلاعات می  پس از راه اندازی هر یک از پایگاه های اطلاعات مذکور در این قانون چناننه اقرادی که مسررؤو  ارائه -76ماده  

 باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین ومقررات مربو، رفتار می شود.

دولت مکلف اسرت طبق مقررات این قانون نسربت به حمایت قانونی وتامین امنیت وجبران خسررارت اشخاصی که تحت  -71ماده  

عنوان مخبر یا گوارش دهنده ، اطلاعات خود را پیشررگیری ،کشررف یا اثابت جرم وهننین شررناسررایی مرتکب،در اختیار مراج   ی 

 تهدید و اقدامات  انتقام جویانه قرار می گیرند،اصلاح قرار می دهند وبه این دلیل در معرض 

 اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارت اند از :

مذکور، مگر در مواردی که  عدم افشاء اطلاعات مربو، به هویت ومشخصات خانوادگی ومحل سکونت ویا فعالیت های اشخاص -الف

دفاع متهم افشاءهویت آنان رالازم بداند. چگونگی عدم  امین حققاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه وت

 افشاء هویت اشخاص یاد شده و هننین دسترسی اشخاص  ی نف ، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

جرائی موضوع فرآهم آوردن موجبات انتقا  افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای ا -ب

( این قانون شراغل باشرند، دسرتگاه مربو، موظف به انجام این امر است و این انتقا  نباید به هی  2بندهای )الف(،)ب(و) (ماده  )

 حقوق مکتسبه مستخدم می گردد. وجه موجب تقلیل حقوق، موایا، گروه شرلی و

صدمه یا خسارات ممکن  ران فوری آن از ناحیه وارد کنندهجبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جب  - 

 0در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود ومی تواند خسارت پرداخت شده را مطالعه نماید 0نباشد

جایی ، هر گونه رفتار تبعیض آمیو از جمله اخرا ،  بازدید کردن،  بازنشرررسرررته نمودن پیش ازموعد ،  ترییر وضرررعیت، جابه  -د

ارزشررریابی غیر منصرررفانه، لرو قرار داد، قط  یاکاهش  حقوق و  موایای  مخبر، گوارش دهنده ومنبعی که اطلاعات صرررحیحی رابه 

 مقامات  ی صلاح قانونی منعکس می نماید ممنوع است.

ان مورد تایید مراج   ی آن اشخاص فوق در صورتی مشمو  مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیل و اقدامات -تبصره

مقرراتی است که توسط اطلاعات و با همکاری وزارت  صلاح باشد. نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن ومیوان جبران خسارت آنان ، طبق 

و توسعه مدیریت وسرمایه انسانی روئیس جمهور تهیه می شود واقدامات  دادگسرتری و معاونت های برنامه ریوی ونظارت راهبردی

       قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید.                                                                   

ده )الف(،)ب(و) ( ما ای کلیه دستگاههای مندر  در بند هایهر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر -73ماده  

 ( این قانون که در وظایف واختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است.2)



 ناسبباید به نحوه م نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیر محرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است -72ماده 

 در دسترس اشخاص قرار گیرد.

این قانون فرآیند  ( این قانون مکلفند ظرف دو سا  پس از تصویب 2کلیه اشخاص مشمو  بند های )الف(،)ب(و) (ماده ) -92ماده  

 امور مالی ومکاتبات اداری خود را مکانیوه نمایند .

مالی واداری که در  قانون موظفند فقط از نرم افوار های  ( این2کلیه اشررخاص مشررمو   بندهای )الف(،)ب(و) ( ماده ) -97ماده  

 شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است  استفاده نماید.

 خرید نرم افوار های خارجی اعلامی از سوی شورای موبور از شمو  این ماده  مسترنی است. -5تنصره 

مصروب اطمینان حاصررل  م افوار از رعایت معیار ها اسرتانداردها یشرورای عالی انفور ماتیک باید قبل از ثبت هر نوع نر -2تبصرره 

 نماید.

با شرایط  را خود کلیه اشرخاص مشرمو  موظفند ظرف یک سرا  از تصویب این قانون نرم افوارهای مورد استفاده فعلی-6تبصرره 

 موبور سازگار نمایند.

 ( 2خاص مذکور بند های )الف(،)ب(و ) (ماده )کلیه  ی حسابها حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اش -99ماده  

استفاده در مجموعه خود  این قانون ویا بخش خصروصری باید براسراس نظر شورای عالی انفور ماتیک از اصالت نرم افوار های مورد

 اطمینان حاصل نمایند.

ه اقدام نمایند رتب ترییر در نرم افوار در صررورتی که شرررکتهای تولید کننده نرم افوار بر خلاف اسررتانداردهای مصرروب به -98ماده  

حقوق مادی و معنوی هی   بندی آن شررکت به مدت سره سا  لرو می شود و کلیه مسؤولان  ی ربط به مدت پنج سا  حق ثبت

 ومسؤولیت متوجه استفاده کننده است. نرم افواری را ندارد. هر گونه ترییر بر خلاف استاندارد ها در نرم افوار مذکور ممنوع

که موجب تضیی  حقوق  هر گونه اظهار خلاف واق  ونیو ارائه اسناد ومدارک غیرواقعی به دستگاههای  مشمو  این قانون -94ماده 

جرم محسرروب می شررود . چناننه برای عمل  قانونی دولت یا شررخص ثالم م یا فرار از پرداخت عوارض یا کسررب امتیاز ناروا گردد،

محکوم می شررود. در غیر این صررورت علاوه بر لرو امتیاز ،  ی تعیین شررده باشررد به همان مجازات  ارتکابی در سررایر قوانین مجازات

 مرتکب به جوای نقدی معاد  حقوق تضییی  شده ونیو جبران زیان وارده با مطالبه  ی نف  محکوم می گردد.

گوارش نمایند، مقام  ع را به مقام بالاتر هریک از کارکنان دسرتگاهها که حسررب وظیفه با موارد مذکور مواجه شرروند مکلفند موضررو

قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف  مسؤو  در صورتی که گوارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرج  

 عمومی محکوم می شوند. به مجازات یک تا سه سا   انفصا  موقت از خدمات دولتی و 

مهندسرری مجدد سررامانه  ( این قانون موظفند به بازنگری و2دسررتگاههای مذکور در بندهای )الف(،)ب(و ) (و ماده  ) -95ماده  

پاسررخگویی به شررکایات ومکانیوه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شررکایات به طور غیرحضرروری توسررط واحدهایی که 

 رند به واحده های مربوطه در دستگاه منعکس گردد.را دا مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم

ی در صورت عدم پاسخگوی واحد موبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و

د در صورت وارد شود. واحد های موبور موظفن در مهلت معین، موضروع در سرلسرله مراتب اداری تا بالاترین مقام دسرتگاه منعکس

 علت به شاکی اعلام نمایند. نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب وبا  کر 

به  عدم انعکاس موضوع کلیه مراحل قوق باید حد اکرر ظرف یک ماه از تاریخ وصرو  شکایت خاته یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا

 وبا مرتکبین طبق قوانین مربو، برخورد می شود. لف محسوب مراج   ی صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخ

 سازمان بازرسی کل کشور مسؤو  نظارت بر حسن اجراء این ماده  است . -5تبصره 

دستگاه های تحت نظر مقام رهبری ونیو دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارداز شمو  این  -2تبصره

 ند.ماده  مسترنی می باش

 درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند -96ماده 

مدیران، سررپرسرتان ، کارکنان و یااشرخاصری که موفق به شناسایی ،کشف ومعرفی افراد متخلف مذکور دراین قانون گردند،  -الف

 مشرو، بر آن که تخلف یا جرم در مراج  صالل اثبات شود. 

 تلاش فوق العاده داشته باشند. در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیوه مدیران وکارکنان و اشخاص مشمو  این قانون که  -ب



های موضوع بند  شاخص هریک از اشخاص مشمو  این قانون که موفق شوند در طو  یک سا  میوان سلامت اداری را بر اساس - 

 ( این قانون واحد سرپرستی خود ارتقاء دهند .28)الف(ماده  )

و نظارت  ئی این  ماده   حداکرر ظرف سرره  ماه از تاریخ تصررویب این قانون توسررط معاونت های برنامه ریوی آیین نامه اجرا -د 

 .راهبردی و توسعه مدیریت و  سرمایه انسانی رئیس جمهور  تهیه می شود  وبه تصویب هیات  وزیران می رسد

ندها یفوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه اجرائی ( این قانون در جهت تحقق ب2چنانجه اشخاص مشمو  بند)د(ماده ) -تبصره

 این ماده  مشمو  تشویقات معنوی ومادی می شوند.

وظایف وتکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای سرتاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجرائی فرمان مقام رهبری تشکیل  -91ماده  

 شده است نمی باشد.

 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف به اقدامات زیر است:225های نظارتی موضوع ماده  )شورای دستگا -93ماده  

این قانون واعلام  (2تهیه شراخصرهای اندازه گیری میوان سرلامت اداری در دسرتگاههای موضوع بندهای )الف(،) (و)د(ماده ) -الف

 عمومی آنها.

 تاپایان شهریور ماه وموردی و اعلام نتبجه بررسی به مسؤولان و مردم حد اکرراندازه گیری میوان سلامت اداری  به صورت کلی  -ب

 سا  بعد. 

ام ومقابله بافساد، اعل بررسی اقدامات دستگاههای مشمو  قانون از راه تهیه گوارش درباره عملکرد واجرای برنامه های پیشگیرانه - 

 قوت ها وضعف ها وارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤو  

 می رسد. آیین نامه اجرائی این ماده  ظرف سه ماه از ابلا  این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا  -رهتبص

اعتبارات لازم برای  دولت موظف اسررت در بودجه سررالانه کل کشررور ، اعتباریات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و -92 ماده 

دادرسرری،کارشررناسرری واجراء احکام رادر  موضرروع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هوینه  هوینه های قانونی طرح دعاوی جرائم

دستگاهها یاجرائی پیش بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هوینه موبور را از 

 محل بودجه خود تامین نمایند.

 ، به مبارزه بافساد مالی باید در مراج  قضائی واداری خار  از نوبت رسیدگی شود.شکایات ودعاوی مربو -82ماده  

سرازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،وزارتخانه های فرهنز و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات  -87ماده  

تبلیری موظفند در راستای اجراء برنامه های آموزش وفناوری، بهداشت، درمان وآموزش پوشکی وسایر نهادهای آموزشی وفرهنگی و 

 عمومی واطلاع رسانی این قانون که از طریق ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی ابلا  می گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

وبالاترین مقام  یر مسرؤولیت اجرای این قانون و مصروبات سرتاد مبارزه با مفاسرد اقتصادی در دستگاههای مشمو  با وز -89ماده  

ظرفیت واحدها وبخشهای نظارتی  دسرتگاه  ی ربط اسرت وافراد یاد شرده مکلفند با اتخا  تدابیر وساز وکارهای مناسب، از حداکرر

 وسایر بخشهای مربو، به کنتر  اجرای این قوانین استفاده نمایند.

معاونت برنامه ریوی  کلیف شررده اسررت، ظرف شررش ماه توسررطآیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین ت -88ماده  

رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات،  ونظارت راهبردی  رئیس جمهور با همکاری معاونت توسررعه مدیریت و سرررمایه انسررانی 

 وزیران می رسد. دادگستری وامور اقتصادی ودارایی تهیه می شود وبه تصویب هیات

ممنوع است ومتخلف به مجازات  طلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین ومقررات،هرگونه افشاء ا -84ماده  

 محکوم می گردد.29/55/5616مصوب مندر  در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسری دولتی

حسب مورد به مجازات  منوع است و متخلف هر گونه دسرترسری غیر مجاز به پایگاههای اطلاعاتی موضروع این قانون م -85ماده  

 حبس از نود ویک روز تا شش ماه است. حبس از شش ماه تا یک سا  محکوم  می شود. شروع به جرم موبور نیو مشمو  مجازات

اردیبهشت ماه  قانون فوق مشرتمل برسری وپنج ماده  وبیسرت و هشرت تبصرره در جلسره علنی روز یکشرنبه مورو بیسرت ونهم 

از سوی 1/8/5690یکهواروسریصرد وهشرتاد وهفت مجلس شرورای اسلامی اجرای آزمایشی آن به مدت سه سا  تصویب ودر تاریخ

 مجم  تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
 یجانی رعلی لا _رئیس مجلس شورای اسلامی                              

 

 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 6ه ماد 4نامه اجرایی تبصرهآیین



 قوه قضائیه( 94/24/7829)مصوب 

 فصل او  ر کلیات و تعاریف 

 :رودنامه در معانی و مقاصد زیر به کار میواژه و عبارات اختصاری مندر  در این آیین ـ۱ماده 

مجلس شورای اسلامی که در  5681اردیبهشت ماه  29الف ر قرانون: قانون ارترقاء سلامت نظرام اداری و مرقابلره با فرساد مصروب  

 .به تأیید مجم  تشخیص مصلحت نظام رسید 1/8/5690تاریخ 

 .باشدقانون می 3و  1کننده به تخلف، موضروع مواد ی رسیردگیب ر دادگراه: شعبه

 .قانون است 3خیص: هیأت مذکور در ماده  ر هیئت تش

 .نمایدهای تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت مید ر دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت

تن اطلاعات آوری و به روز نگهداشباشرد که مسؤولیت جم هرر رر بانررک اطلاعات: یکرری از واحردهای زیرمجمروعه دبیررخانه می

 .مربو، به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد

 فصل دوم ر تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص

 .شودقانون در محل سازمان بازرسی کل کشور )تهران( تشکیل می 3هیأت تشخیص موضوع ماده  ـ۲ماده

های قانون موظف به معرفی به موق  نمایندگان خود برای تشررکیل هیأت 3های مذکور در مادهتبصررره ررررر بالاترین مقام دسررتگاه

 .تشخیص هستند

هیأت تشررخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسررا  انتخاب  ــــ۳ماده

 .ر هیأت استنماید. انتخاب مجدد آنان بلامان  است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیمی

ص های تشخیها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص او  پیشنهاد افوایش هیأتدر صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ـ۴ماده

نامه و این آیین 2کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در مادهقضائیه ارائه میدر مرکو )تهران( و استانها را به رئیس قوه

 .ط مندر  در آن تشکیل شودشرای

ــ ۵ماده قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به  3ماده 6های مراج  مذکور در تبصرههیأت تشرخیص با وصو  گوارش ـ

 .کندرسیدگی می

 :تواند اقدامات زیر را انجام دهدها میر هیأت تشخیص برای رسیدگی به گوارش ۶ماده 

 .کنندهاعلامالف ر تحقیق از شاکی و یا  

 .ب ر تحقیق از شهود و مطلعین 

 .قانون هستند 1  ر بررسی سوابق اشرخاصی که در مظان ارترکاب اعما  مرذکور در ماده 

 .ها و سوابق مربو، به موضوع و مورد اعلام شدهد ر بررسی پرونده 

 .هر ر رسیدگی به اسناد و مدارک 

 .و ر ارجاع امر به کارشناسی 

 .ربطر از مسؤولان و کارکنان دستگاه  یزر استعلام نظ 

 .ح ر اخذ توضیل از مشتکی عنه 

 .قانون هستند 1آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعما  مذکور در ماده، ر هرگونه تحقیق و جم  

ــ۷ماده تواند از میان اعضاء خود یا خار  از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با هیأت تشرخیص حسرب مورد و در صورت نیاز می ـ

 .نظارت قاضی هیئت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گوارش تشکیل دهد

 .شودتبصره ر احکام گروه تحقیق با در  مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیئت تشخیص صادر می

ــ ۸دهما قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است  1در صورتی که هیئت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعما  مذکور در ماده  ـ

تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی متهم را جهت اخذ توضیل برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می

 .نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مان  رسیدگی هیئت نخواهد بود و یا از طریق ارسا  لایحه از خود دفاع



ــ۹ماده  یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با نفر رسمیت می 1جلسره هیأت تشرخیص با حضور حداقل  ـ

 .حداقل چهار ر ی موافق معتبر است

 .باشدبا آن موافق است منا، اعتبار میر در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ر عضو هیأت ر 5تبصره 

های عمومی و انقلاب در امور دادرسی دادگاه قانون آیین 95رررر موارد رد اعضرای هیأت تشخیص همان است که در ماده 2تبصرره 

 .مدنی تصریل شده است

را طی گوارشی از طریق  هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات ـ۱۱ماده 

نماید. این امر مان  رسیدگی سایر نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام میدبیرخانه به دادگاه ارسرا  می

 .مراج  در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود

قانون،  1کننده و شخص مرتکب اعما  در ماده گوارش هیأت تشخیص برای ارسا  به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام ـ۱۱ماده 

 .اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد

های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و دستگاه ـ۱۲ماده 

ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همننین بانک مرکوی و بیمه مرکوی جمهوری رت اطلاعات، بازرسران قانونی شرکتوزا

سازی، اسرلامی و وزارت امور اقتصرادی و دارایی و کلیه سرازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی

قانون،  1بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده سرازمان امور مالیاتی کشرور، سرازمان 

 .مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند

 فصل سوم ر تشکیلات و وظایف دادگاه 

 .بار استقانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و ر ی اکرریت منا، اعت 3برای رسیدگی به گوارشات مذکور در ماده ـ۱۳ماده 

قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جوایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تبصره ررر رییس قوه 

 .کندتعیین و صدور ابلا  برای رئیس و همننین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می

ــ۱۴ماده  های تشرخیص رسریدگی و مبادرت به انشاء ر ی های واصرله از هیأتدادگاه با رعایت اصرو  آیین دادرسری به پرونده ـ

 .گرددکند. ر ی دادگاه قطعی است. یک نسخه از ر ی صادره جهت در  در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسا  میمی

 فصل چهارم ر تشکیلات و وظایف دبیرخانه 

ــ۱۵ماده  نه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین دبیرخا ـ

 .شودقضاییه منصوب میبازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه

طلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک ا ـــ۱۶ماده 

 .شودبینی، تأمین و پرداخت میکشور پیش

 :دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد ـ۱۷ماده

 .الف ر انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات

 .ب ر ابلا  احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص

 .ربطقانون به مراج  و دستگاههای  ی 1ماده 2در بند  ر اعلام محرومیتهای مقرر 

د ر اعلام رف  محرومیت پس از احراز صدور ر ی مرج  قضایی مبنی بر من  تعقیب یا برائت در حدود مفاد ر ی به دستگاه یا مرج  

 . یربط

  .هر ر تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها

 .کنداطلاعات زیر را به صرورت الکرترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری میدبیرخانه  ـ۱۸ماده

 .ر مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن

 .ر دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف

 .ر دستگاه محل خدمت متخلف )در صورت کارمند بودن(

 .ر نوع تخلف



 .وقوع تخلفر زمان و مکان 

 .ر حجم ریالی یا ارزی تخلف )در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد(

 .ر نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن 

 .ر آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراج  قضایی 

 .های تعیین شدهر نوع محرومیت

 .ر کاهش یا رف  محرومیت 

 .ر شروع و پایان مدت محرومیت 

 .سایر موارد مرتبط ر توضیحات و 

ــ۱۹ماده  قانون، دادستانها و سایر مراج  قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام  1قسرمت ب ماده 2در اجرای بند ـ

 .الاجراء مشمو  قانون را به دبیرخانه ارسا  نمایندقطعی لازم

ــ۲۱ماده  ها و یا مراج   یربط برساند. ارائه هرگونه ستگاهدبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع د ـ

ای، صنفی و شوراها از جانب تسرهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصراب به مشراغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه

 .باشدقانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منو، به عدم محکومیت آنان به محرومیت می 2اشخاص موضوع ماده

تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمو عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطل دسترسی صره ر دبیرخانه میتب 

 .معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراج  مشمو  قرار دهد

دیده، موظفند به استعلامات هیأت ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گرکلیه دستگاه ـــ۲۱ماده

تشرخیص و دادگاه پاسرخ داده و هرگونه اسرناد و مدارک )چاپی، الکترونیکی و ...( و توضریحات لازم را ارائه و کارشناسان  یربط را 

 .معرفی نمایند

ــ۲۲ماده  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط  3ماده 4تبصرره در اجرای تبصره 3ماده و  22نامه در این آیین ـ

به تصویب  24/4/5692قانون مذکور تهیه و در تاریخ  3سرازمان بازرسری کل کشرور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده

 .قضائیه رسیدرئیس قوه
 قضائیه ـ صادق لاریجانیرئیس قوه

 
 

 (قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد  96آیین نامه اجرایی ماده )

 هیأت وزیران( 75/24/7828)مصوب 

 

 :روندنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربو، به کار میدر این آیین ـ۱ماده

 ر5690الف ر قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ر مصوب

 .( قانون که تخلف یا جرم آنان در مراج  صالل اثبات شود5مرتکبین فساد: افراد موضوع بند )الف( ماده )ب ر 

 .( قانون28های نظارتی: شورای موضوع ماده )پ ر شورای دستگاه

 .های اطلاعاتی موضوع قانونهای اطلاعاتی مکانیوه: پایگاهت ر پایگاه

 .28/52/5692هر مورو 10628/ت592081نامه شماره ( تصویب5ه )ث ر کمیته: کمیته موضوع بند )الف( ماد

 .باشندنامه می( قرانون، مشرمو  ایرن آیین2اشخراص حقیرقی و حقوقی موضروع ماده ) ـ۲ماده

 :شودنامه به شرح  یل تعیین میهای موضوع این آیینتشویق ـ۳ماده

 .ربط شخص حقوقیسایر مسئولین  یالف ر اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا 

 .ب ر اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن

 .پ ر حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی

 .ت ر پرداخت وجه نقدی معاد  دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت



ان و اثرات جرم یا تخلف )فساد( تا شش ماه به تشخیص ررر مررریوان تعیرررین شده در بند )ت( متناسب با نوع، میو5تبصره

 .ربط شخص حقوقی قابل افوایش استکمیته و یا مسئولین  ی

 .باشدر تشویق موضوع بند )ت( مان  از اعما  سایر بندهای این ماده نمی2تبصره

( به 6های موضوع ماده )قاند و تشوی( قانون اقدام نموده23رررر تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده )6تبصرره

 .باشدربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی میپیشنهاد مدیر  ی

هایی که حسرب وظیفه سرازمانی در ارتبا، با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه رررر کارکنان و مقام4تبصرره

 .شوندنامه نمی( این آیین6های مندر  در ماده )یند، مشمو  تشویقنمانموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می

ــ۴ماده های اطلاعاتی مکانیوه، منو، به رعایت مقررات و اندازی پایگاهنامه در خصرروص راههای موضرروع این آیینتشررویق ـ

 .باشدضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می

اب  انسررانی شررخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسررئو  انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از واحدهای من ـــ ۵ماده

 .باشندنف  و مقامات مافوق مینامه و اعلام نتیجه آن به  یاقدامات و مراحل مذکور در این آیین

 تخلفات انضباطی،تبصره رررر مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادرشده از سوی مراج  رسیدگی به 

 .صلاح قضایی استانتظامی و اداری و مراج   ی

ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده نامه در وزارتخانهاعتبارات موردنیاز جهت اجرای این آیین ـــ ۶ماده

لتی و سایر اشخاص بینی و در خصروص شررکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردو( قانون در لوایل بودجه سرالانه پیش2)

 .حقوقی از محل مناب  داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربو، قابل پرداخت است

ــ۷ماده نامه را به صورت سالانه )در پایان نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیینهای مشمو  این آییندستگاه ـ

 .جمهور گوارش نمایندهای نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسهر سا ( به شورای دستگاه

 معاون اول رئیس جمهور ـ  اسحاق جهانگیری
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