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کمســيون اجتمــاعی کــه  ١٧/٢/١٣٨٧"قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله بــا فســاد" مصــوب جلســه مــورخ 

مجلس با اجــرای ٢٩/٢/١٣٨٧شورای اسالمی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ   باعنوان الیحه به مجلس

ی جمهــوری اســالمی قــانون اساســ١١٢اصــل یکصــد ودوازدهــم  آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ومطابق

بــه ریاســت  ٧/٨/١٣٩٠ دآن مجمــع درتــاریخيایران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصالح وتأی

  محترم جمهور ابالغ گردید.

  قانون ارتقأء وسالمت نظام اداري و مقابله بافساد

  تعاريف واشخاص مشمول -فصل اول

  تعاریف -١ماده  

 نه فعل یاترک فعلی است که توسط هر شخص حقيقی یا حقوقی به صورت فــردیفساد دراین قانون هر گو -الف

که عمداو باهدف کسب هر گونه منفعت یا امتياز مستقيم یاغيرمستقيم برای خود یا دیگــری  جمعی یا سازمان ،

ت عمــومی یاضرر وزیانی را به اموال  منافع ، منابع یــا ســالمت وامنيــ انجام پذیرد یقص قوانين ومقررات کشورا نب

ویـــاجمعی ازمـــردم واردنمایـــد نظيـــر رشـــاء ، ارتشـــاء ، اخـــتالس، تبـــانی سوءاســـتفاده از مقـــام یـــا موقعيـــت 

ازاین منابع به ســمت  اداری،سياسی،امکانات یااطالعات،دریافت وپرداختهای غيرقانونی از منابع عمومی وانحراف

مؤسســات خصوصــی حرفــه ای  -ب  مــالیتخصيصهای غير قانونی ،جعل،تخریــب یااختفاءاســنادو ســوابق اداری و

عهــده دار ماموریــت عمــومی، مؤسســات غيردولتــی مــی باشــند کــه مطــابق قــوانين ومقررات،بخشــی ازوظــایف 

حاکميتی را بر عهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمی دادگســتری ،ســازمان نظــام پزشــکی وســازمان نظــام 

تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء واختالس و کالهبرداری )قانون ٢( ماده تحصيل مال نامشروع،موضوع -ج مهندسی

  تشخيص مصلحت نظام مجمع١۵/٩/١٣۶٧مصوب

  

  اشخاص  مشمول این قانون عبارت اند از: -٢ماده  

  ٨/٧/١٣٨۶)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵)تا(١افراد مذکور در مواد (-الف

   ایشان تانهای مقدس با موافقتيت آسقام رهبری اعم از نظامی وغير نظامی وتولواحد زیر نظرم -ب

  ی اسالمی شهر وروستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومیهاشورا -ج

  قانون کليه اشخاص حقيقی وحقوقی غيردولتی موضوع این -د
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  تكاليف دستگاهاي در پيشگيري از فساد اداري  –فصل دوم 

  ) این قانون و مدیران و مسؤوالن آنها مکلفند :٢( ماده ) و (ج) دستگاههای مشمول بند های (الف)، (ب -٣ ماده 

ط ــــــــکليه قوانين و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل هــا، بخشــنامه، رویــه هــا، تصــميمات مرتب  -الف

 مــورد هایشاخصــ باحقوق شهروندی نظير فراینــد هــای کــاری وزمــان بنــدی انجــام کارهــا، اســتانداردها، معيــار و

مربوط، همچنين مراحــل مختلــف اخــذمجوزها، موافقتهــای  هایا وواحدهل ،ماموریتها، شرح وظایف دستگاهــــعم

اصولی ،مفاصاحسابها، تسهيالت اعطایی ، نقشه های تفصيلی شهر ها وجدول ميزان تراکم وسطح اشــغال در 

مراحل مربوط به واردات و صادرات ساختمانی ومحاسبات مربوط به مالياتهای ،عوارض وحقوق دولت ،  پروانه های

   راباید در دیدارگاهای الکترونيک به اطالعات عموم برسانند. االـــــک

 گامـــــــــــبــرای اطــالع رســانی بــه هن  ایجاد دیدارگاههای الکترونيک مــانع از بهــره بــرداری روشــها مناســب دیگــر

  وضروری مراجعين نيست.

  

روش  کــه بــه  رگــزاری  مناقصــات ب  قــانون   بــاالتر موضــوع متوســطه و  متن قراردادهای مربــوط بــه معــامالت  -ب

) این قــانون ٢(ماده (الف)، (ب)و(ج)  هایهای مشمول بندهمناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غيره توسط  دستگا

منعقد می گردد و همچنين اسناد وضمائم آنهــا وهــر گونــه الحــاق، اصــالح، فســخ، ابطــال وخاتمــه قــراردادپيش از 

معاونــت برنامــه ریــزی ونظــارت  موعد و تغييرآن ونيز کليه پرداختهــا، بایــد بــه پایگــاه اطالعــات قراردادهــا وارد گــردد.

پــس از ابــالغ ایــن قــانون آیــين نامــه اجرائــی آن شــامل  راهبردی رئيس جمهورموظف است حداکثر ظرف سه ماه

عات قرارداد ها را تهيه کند وبه تصــویب هيــات ضوابط و موارد استثناء، نحوه وميزان دسترسی عموم مردم به اطال

   وزیران برساندوظرف یک سال پایگاه اطالعات قراردادها را ایجاد نماید .

  

قراردادهایی که ماهيت نظامی یا امنيتی دارد ونيز مواردی که به موجــب قــوانين ،افشــاء اطالعــات آنهــا  -١تبصره 

تشــخيص محرمانــه بــودن قرارهــای  این حکــم مســتثنی اســت ممنوع ميباشد  ویا قراردادهای محرمانه از شمول

ریزی و نظــارت  مذکور بر عهده کار گروهی مرکب از معاونين وزراءاطالعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه

  و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.راهبردی رئيس جمهور

  

بــرخالف واقــع  ا ورود نــاقص اطالعــات یــا ورود اطالعــاتتــاخير درورود اطالعــات مــذکور دربنــدهای فــوق یــ -٢تبصره 

انفصــال موقــت از خــدمت  مــاه تــا ســه ســال شــود ومتخلــف بــه شــش مذکور تخلــف محســوب مــی درپایگاههای

  گردد.                )این قانون محکوم می٢(ماده دردستگاههای موضوع بندهای (الف)،(ب)و(ج)
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 )این قانون ، وزارت اطالعات موظــف اســت١( ماده فساد طبق تعریف به منظور پيشگيری از شکل گيری  -۴ ماده 

خــارجی،  های کالن اقتصادی دولتی وعمومی مانند معامالت وقراردادهــای بــزرگنقاط مهم و آسيب پذیر در فعاليت

های دســتگاهاری های بزرگ،طرحهای ملی ونيز مراکز مهم تصــميم گيــری اقتصــادی و پــولی کشــوردر سرمایه گذ

ا در صورت وجود گزارش موثق ویا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد باکسب مجــوز قضــائئ الزم ی رایاجر

  پوشش اطالعاتی کافی و مناسب بدهد.

  وزارت اطالعات نيز در پرونده های فساد مالی کالن ضابطه قوه قضائيه محسوب ميشود. -١تبصره

  اطالعاتی موجود در دبيرخانه است.وزارت اطالعات موظف به پشتيبانی از بانک  -٢تبصره

  

  محروميت های موضوع این قانون واشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقی ویا حقوقی  -۵ماده 

  به قرار زیر است:

  محروميت ها: -الف

شـــرکت در مناقصـــه هـــا ومزایـــده هـــا یـــا انجـــام معاملـــه یـــا انعقـــاد قـــرارداد بـــا دســـتگاههای موضـــوع بنـــد -١

مصــوب  )ایــن قــانون  بــا نصــاب معــامالت بــزرگ مــذکور در قــانون برگــزاری  مناقصــات٢( ده مــاهــای(الف)،(ب)و(ج) 

٢۵\١٣٨٣\١  

  قانون  ) این٢( ماده دریافت تسهيالت مالی واعتباری از دستگاههای موضوع  بندهای (الف)،(ب)و(ج) -٢

ع شــرکت تاسيس شرکت تجاری،موسســه غيــر تجــاری وعضــویت در هيــات مــدیره ومــدیریت وبازرســی هــر نــو-٣

  یاموسسه

  دریافت ویا استفاده از کارت بازرگانی-۴

  اخذ موافقتنامه اصولی ویا مجوز واردات وصادرات-۵

  هاعضویت در ارکان مدیریتی ونظارتی درتشکلهای حرفه ای، صنفی وشورا-۶

  عضویت درهيات های رسيدگی به تخلفات اداری ، انتظامی وانتصاب به مشاغل مدیریتی -٧

  ل محروميت وميزان محروميت انان:اشخاص مشمو -ب

  اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی ویا دولتی مرتکب اعما ل زیر ميگردند -١

  متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محروميت  به شرح زیر محکوم ميشوند:

به مراجع رسمی ذی ربط ، به یکــی رائه متقلبانه اسناد ،صورت های مالی  ، اظهارنامه های مالی ومالياتی ١-١

                                                         اویا هر سه آنه ماده ) بند (الف) این ٣)،(٢)، (١از محروميت ها ی مندرج درجزء های (



 ۴

رات، الزامــی اســت یــا ثبــت ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ، براساس مقر -١-٢

یــا جمــع دو  مــاده ) بند (الف) ایــن ۶)و(٢)، (١جزء های ( یکی ازمحروميت های مندرج درمعامالت غير واقعی ، به 

  ویا هرسه آنها

 ثبت هزینه ها ودیون واهی ، یاثبت هزینه ها ودیون باشناسه هــا ی اشــخاص غيــر مــرتبط یــا غيــر واقعــی در-١-٣

و یا جمع دو  ماده ) بند (الف) این ۵)و (٢)، (١یکی از محروميت ها ی مذکور در جزء ها ی ( دفاتر قانونی بنگاه، به

  یا هر سه انها

یکی  ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پيش بينی شده در مقررات ،به-١-۴

  یا هر دو آنها  ماده  )بند (الف) این۶)،و(٣از محروميت های مندرج در جزء های (

منــدرج در  استفاده از تسهيالت بانکی وامتيازات دولتی در غير محل مجاز مربوط ، به یکی از محروميت های -١-۵

  یا جمع دو یا بيشتر آنها ماده ) بند (الف) این ۶)و(۴)، (٢)، (١جزء های (

ر صــورت تمکــن مــالی و نداشــتن عــذر استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالياتی یا عوارض قطعی قــانونی د -١-۶

یــا جمــع دو یــا بيشــتر  مــاده )بند (الف)این ۴)و(٣)، (٢)، (١موجه ، به یکی از محروميت های مندرج در جزء های (

  آنها

محروميت  )قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به۵( ماده اگر مرتکب ، از کارکنان دستگاههای موضوع  -١تبصره

  لف) نيز محکوم ميشود.) بند (ا٧مندرج در جزء(

حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محروميت به تنهایی یا مجموعا ، معادل ده برابرنصــاب معــامالت -٢تبصره 

  بزرگ یا بيشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هرسال مالی .

به مدت سه سال از تاریخ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، -٢

اینکــه در حکــم   ميشــوند ، مشــروط بــر مــاده قطعيت رأی، مشمول کليه محروميت های مندرج در بنــد (الــف)این 

  قطعی دادگاه به محروميت های موضوع این محکوم نشده باشند:

  دوسال حبس وبيشتر-٢-١

  وع قانون برگزاری مناقصاتجزای نقدی به ميزان ده برابرنصاب معامالت بزرگ ویا بيشتر ،موض ٢-٢

) بيشــتر -٢-٢)و یــا (٢-١محکومان به مجازات قطعی دو بار یابيشــتر کــه مجمــوع مجــازات آنــان ازجــزء هــای ( -٢-٣

                        باشد.

  

وزارت  هياتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئيس قوه قضائيه نماینــده وزارت امــور اقتصــادی ودارایــی -۶ ماده 

اتــاق  عات ، سازمان بازرسی کــل کشــور ،دیــوان محاســبات کشــور، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــراناطال

مطروحــه  بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکيل ميشود تا پس از رســيدگی وتشــخيص مــوارد

ق دبيرخانه برای رسيدگی به قوه )این قانون ،  گزارش مستدل و مستند خود رااز طری۵( ماده درباه افراد مشمول 

  قضائيه پيشنهاد و در غير این صورت پرونده را مختومه نماید.



 ۵

قوه  قضائيه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئيس قــوه قضــائيه انتخــاب ميشــوند بــا 

  است. قطعی دادگاهگزارش های هيأت مذکور رسيدگی کند. حکم صادره از این  رعایت اصول آیين دادرسی به

اگر مختلف برای تامين حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات موثری کرده باشــد،دادگاه  -١تبصره 

یــک ســال  چه درباره موضوع تصميم گيری کرده باشد ویا پرونده مفتوح باشد،ميتواند مدت محروميت را به حــداقل

محروميت اقــدام  ئت یا منع تعقيب دریافت کند، دبيرخانه برای رفعکاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برا

  ميکند.

 تخلفــات، شخصــيت نــوع )شده باشد،با توجه به۵(ماده اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع  -٢تبصره

جازات م )محکوم ميشود ودرهر صورت۵(ماده مرتکب و اوضاع واحوال قضيه ،به دو یا چند مجازات مذکور دربند(الف)

  بيش از پنج سال محروميت نيست.

 های نظارتی،بازرســان قــانونی شرکتهاوموسســات ووزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، موظفنــدهدســتگا -٣تبصــره 

  اعالم کنند. ماده تخلفات را به هيات مذکور در صدر 

 ل تشــکيل هيــات،داشــته باشــد،تعداد، محــ مــاده هيات ميتواند شعب متعدد با ترکيب مشابه صدر ایــن  -۴تبصره

نحــوه  طرزتشکيل ،اجرای تصميمات مربوط به درج نــام اشــخاص در فهرســت محروميــت ویــا خــروج نــام آنــان و نيــز

دسترسی وسایر امور اجرائی ،به موجب آیين نامه ای اســت کــه ظــرف ســه مــاه توســط ســازمان بازرســی کــل 

  ه تصویب رئيس قوه قضائيه  می رسد.تهيه ميشود وب ماده های مذکور در این هکشور با همکاری سایر دستگا

 )ایــن قــانون مــانع رســيدگی بــه تخلفــات اداری وجــرائم ارتکــابی ۵( ماده اعمال محروميت های مذکور در  -۵بصرهت

های ذی ربط نيز موظفند طبق مقررات ،موضوعات مربوط بــه تــامين همرتکبين در مراجع ذی صالح نيست و دستگا

  و بدون وقفه پيگيری کنند.حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر

بازرسی  ، موضوع پایگاه اطالعاتی فهرست محروميت در محل سازماندبيرخانه و بانک اطالعات مربوط  –۶تبصره 

  کل کشور تشکيل می شود .

  

 دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی وارتقاء ســالمت نظــام اداری بــر اســاس -٧ ماده 

 منشــور«متناسب با توسعه علوم وتجربيات روز دنيا ظرف شــش مــاه پــس از تصــویب ایــن قــانون منابع اسالمی و

  را تدوین نماید.» اخالق حرفه ای کارگزاران نظام 

 براســاس وظــایف   ون مکلفنــدایــن قــان )٢( مــاده (ج)  و های موضــوع بنــد هــای (الــف)،(ب)هکليه دستگا  - تبصره

  رفتــار حرفــه ای واخالقــی«بــه تــدوین» نظــاماناخــالق حرفــه ای کــارگزار منشــور «خود در چهــارچوب  هایوماموریت

  خود اقدام نماید.» )قانون مدیریت خدمات کشوری وسایر مدیران وکارکنان٧١(ماده مقامات موضوع 

  

 به منظور پيشگيری از شکل گيری فساد، تکاليف ذیل حسب مورد برعهده معاونت هــای برنامــه ریــزی و  -٨ ماده 

  بردی وتوسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئيس جمهور است.نظارت راه



 ۶

ــف ــدوین سياســتها و راهکار -ال ــه ت ــاب ــاتی و ه ــای اطالع ــت نظامه ــات واســتقرار وتقوی ی شــفاف ســازی اطالع

استانداردســازی امــور ومســتند نمــودن فعایتهــای دســتگاهای اجرائــی بــرای ثبــت و ضــبط شــفاف وجــامع کليــه 

نظــارتی واطالعــات  تــامين نيازهــای اطالعــاتی دســتگاههای مردم وهمچنين عمليات،اطالع رسانی الزم به عموم

  کشور اقدام نماید.

درباره آن دسته از فرآینهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غيــر منقــول ،ثبــت شــرکتها و واحــد هایتوليــدی،  -ب

سازمان مربــوط ميگــردد  آن به چند  ه انجامات وامور مربوط به اتباع بيگانه کاخذ مجوز مراحل مختلف صادرات ووارد

به ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانيزه به گونه ای که نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل 

  کاهش یابد اقدام نماید.

ون ترتيباتی را اتخاذ نماید کــه ظــرف یــک ســال پــس از تصــویب ایــن قــانون کليــه معــامالت بــزرگ منــدرج در قــان -ج

) تنها با گشایش اعتبــار ریــالی از طریــق نظــام بــانکی ٢(ماده مناقصات اشخاص مشمول بند های (الف)،(ب)و(ج)

  صورت گيرد.

  

  وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است. -٩ماده 

هــر  در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعاليتهای اقتصادی اشخاص حقيقی و حقوقی اقــدام و -الف

  حی به مراجع ذی ربط منعکس نماید.نه سوء جریان را به همراه پيشنهاد های اصالگو

بالمحــل  ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطالعات مالياتی وپایگاه اطالعــات چکهــای -ب

  )٢(ماده وسفته های واخواستی و بدهيهای معوق به اشخاص مذکور در بند های(الف)،(ب)،(ج)و

  قانون راراه اندازی نماید. این

وآن  پایگاه اطالعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی ونيز تجار مذکور در قــانون تجــارت را راه انــدازی نمایــد -ج

  مؤسسات اعتباری واشخاص قرار دهد. رادر دسترس

 هآیـــين نامـــه مربـــوط بـــه نحـــوه رتبـــه بنـــدی حـــدود دسترســـی اشـــخاص ومؤسســـات اعتبـــاری ونحـــو -تبصـــره

 )و(ج) توسط وزارت امــور اقتصــادی ودارایــی وپایگاه مذکور در بند های (ب همکاریدستگاهها برای تحليل اطالعاتو

  اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون ایران تهيه می شود وبه تصویب هيات وزیران ميرسد.

آزاد و  بازارچــه هــای مــرزی منــاطق  ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشــخص در مــورد -د

  ید وبه تصویب هيات وزیران برساند.ویژه تجاری واقتصادی واسکله های خاص تدوین نما

ســازمان  طریــق ظرف سه سال از تصویب این قانون قرار دادهای تبادل اطالعات مالياتی، گمرکی و بــورس رااز–ه 

کشــورهای دیگــر  اق بهــادر بــا ســازمانهای متنــاظر در جمهوری اسالمی ایران وسازمان بــورس اور مالياتی گمرک

  منعقد نماید و اقدامات قانونی الزم را برای تصویب در مجلس شورای اسالمی به عمل آورد.

  



 ٧

 های مــردم نهــاد در زمينــه زم رادربــاره توســعه وتقویــت ســازمانوزارت کشــور موظــف اســت تمهيــدات ال -١٠ مــاده 

مربوط  های فساد با رعایت مصالح نظام ودر چهار چوب قوانين ومقرراتصگيری ومبارزه بافساد وسنجش شاخپيش

  فراهم آورد وگزارش ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

  

  قوه قضائيه موظف است: -١١ماده 

موجــود  ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانين جزائی مرتبط با جرائم موضوع ایــن قــانون وبرســی خــال هــای  –الف 

و در اختيــار  یحه ای جامع با هدف پيشگيری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها بــاجرائم ،تــدوین نمایــد،ال

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

وکارکنــان  رانمــدی جرائم مربوط به مفاسداقتصادی ومالیظرف یک سال الیحه جامعی به منظور رسيدگی به  -ب

صــالحيتها، آیــين  دستگاههای دولتی وعمومی که به سبب شغل ویا وظيفه مرتکــب ميشــوند شــامل تشــکيالت،

  دارد.دادرسی وسایر موضوعات مربوط تهيه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول 

ایــن  جــم جــرائم اقتصــادی ومــالی موضــوعتازمان ایجاد تشکيالت مذکور در هر حوزه قضائی باتوجه به ح  -١بصره ت

 قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایــت صــالحيتهای قــانونی بــرای رســيدگی بــه جــرائم مــذکور

  اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

کــه  ی آموزشی تخصصی به موجب آیين نامــه ای اســتشرایط قضات دادسرا ودادگاه وهچنين دوره ها  -٢تبصره 

  رسد. ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهيه می شود و به تصویب رئيس قوه قضائيه می

گونه ای  مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به  یپایگاه اطاالعات مدیریت پرونده ها  -ج

  که :

ات اســناد وپرونــده هــا ی مطروحــه حــداکثر بيســت وچهــار ســاعت پــس از توليــدیا نسخه الکترونيکی از اطالعــ -١

  یافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.در

نوبت دهی رسيدگی به پرونده ها توسط سامانه توليــد شــود وفرآینــد رســيدگی بــه پرونــده هــا قابــل رد یــابی  -٢

  وپيگيری باشد.

 حــراز هویــت اشــخاص بــه صــورت متمرکــز در هــراثبت کليه نامه های وارده ولوایح ارسالی به مراجع قضائی با  -٣

  واحد قضائی امکان پذیر گردد.

امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونيک کليه اوراق پرونده که مطالعه آن بــرای اصــحاب دعــوا مطــابق قــوانين ،  -۴

  مجاز شناخته شده است ميسر گردد.

  را راه اندازی نماید.ایگاه اطالعات آراء صادره قضائی پ -۵

خالصــه اطالعــات کليــه پرونــده هــای مطروحــه در محلــی مشــخص در قــوه قضــائيه متمرکــز و ســرویس دهــی  -۶

  اطالعات الزم به کليه دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد.

ســتثناء شــامل مــوارد امنيتــی، مصــادیق خــالف آیين نامه این سامانه وزمان بندی اجرای آن ونيــز مــوارد ا –تبصره 

نــوادگی ونحــوه دسترســی اشــخاص ودســتگاههای نظــارتی وســایر  اخالق ، عفت ونظم عمومی و اختالفات خــا



 ٨

قــوه شود و به تصــویب رئــيس  موضوعات مرتبط ، حداکثر ظرف سه ماه متوسطه توسط وزیر دادگستری تهيه می

  قضائيه می رسد.

دت قضائی با اولویت کشــورهای مهــم طــرف قــرار داد تجــاری بــاجمهوری اســالمی ظرف سه سال لوایح معاض -د

جهت اقدام الزم قانونی بــه دولــت ارســال نمایــد. قــرارداد هــای دو جانبــه بایــد حســب مــورد حــداقل ایران راتهيه و

  یکيازموارد زیر رادربگيرد:

  استرداد متهمان ومجرمان مفاسد مالی-١

  نامشروع وحاصل از اقدامات مجرمانهاسترداداموال ودارایی ها ی  - ٢

  تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده یادر حال پيگيری در مورد مفاسد مالی -٣

  

  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور موظف است: -١٢ماده 

اطالعــات ستر) وسایر ترتيبات قانونی الزم اقــدام وظرف دوسال نسبت به تکميل واجرای طرح حدنگاری (کادا -الف

الزم رادر پایگاه اطالعاتی مربوط  وارد نماید . حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیين نامهاجرائی مشــخص 

    ميکند.

 وزارتخانــه هــای آیين نانــه اجرائــی توســط وزارت دادگســتری و باهمکــاری ســازمان ثبــت اســناد وامــالک کشــور و

  ه تصویب رئيس قوه قضائيه می رسد.اطالعات و دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح تهيه می شود و ب

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

ورود اطالعات پایگاه اطالعاتی مذکوردر بند(ب)راجع به آن دسته از شخاص حقوقی که درسایر مراجع بــه -١تبصره

  ثبت رسيده یا می رسند حسب مورد برعهده دستگاه ثبت کننده است.

امــالک  توسط وزارت دادگستری وباهمکاری سازمان ثبت اسناد و ) آن١آیين نامه اجرائی بند(ب)وتبصره( -٢تبصره 

  کشور ووزارت کشور تهيه می شود وبه تصویب هيات وزیران می رسد.

 کشورظرف یک سال شبکه وپایگاه اطالعاتی مشترک بين دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالک  -ج

 امــالک کشــورزی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کليه وقایع دفاتر اسناد رسمی وسازمان ثبت اسناد و را راه اندا

  از طریق نظام متمرکز مذکور تسهيل گردد.  

     

  

 

  تكاليف عمومي -فصل سوم



 ٩

 مربــوط کليه مسؤوالن دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جــرائم -١٣ ماده 

بــه ارتشــاء ،اخــتالس، کالهبــرداری، تبــانی در معــامالت دولتــی، اخــذ درصــدر (پورســانت) در معــامالت داخلــی یــا 

کــه ممنوعيــت قــانونی  یخارجی، اعمال نفوذ بر خالف حق ومقررات قانونی، دخالت در معامالت دولتــی در مــوارد

دولتــی یــا عمــومی ویــا ر وجــوه یــا امــوال دارد، تحصيل مال نامشروع ، استفاده  غير مجاز یا تصرف غيــر قــانونی د

آنها ، تدليس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غير قانونی یا امر به اخــذ آن ،منظــور نمــودن نفعــی بــرای  تضييع

خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمسيون ،پاداش،حق الزحمه یا حــق العملــدر معاملــه یــا مزایــده یــا مناقصــه 

مفساد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بالفاصله ،بایــد مراتــب رابــه مقامــات قضــائی واداری  وسایر جرائم مرتبط با

) قــانون ۶٠۶(مــاده مشمول مجــازات مقــرر در  رسيدگی کنند به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، درغير این صورت 

  مجازات اسالمی می شوند.

دســتگاه  حيطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در هریک ازکارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در  -تبصره

بــاالتر خــود  متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مســؤول

  ویا واحد نظارتی گزارش نماید در غير این صورت مشمول مجازات فوق می شود.

  

ـــاده  ـــاظرین بازرســـان، کارشناســـان رســـمی، حسابرســـان  -١۴ م ـــزین، ذی حســـابها ،ن و حســـابداران، ممي

که مسؤول ثبت یا رسيدگی به اسناد، دفــاترو فعاليتهــای اشــخاص حقيقــی وحقــوقی در حيطــه  وسایراشخاصی

موظفند درصورت مشاهده  هر گونــه فســاد موضــوع ایــن قانون،چناچــه ترتيبــاتی در قــوانين  وظایف خودمی باشند

  دیگر نباشد.

در . متخلفين به سه سال محروميت یا انفصال از خدمت ی صالح اعالم نمایندييا قضائی ذمراتب را به مرجع نظارت

ویا جــزای نقــدی بــه ميــزان دو تــا ده برابــر مبلــغ معــامالت بــزرگ مــذکور در قــانون  قانون های مشمول ایندستگاه

یــا هــر دو مجــازات مناقصات ونيز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیــه هــای صــنفی و حرفــه ای و برگزاری

  محکوم می شوند.

  

)ایــن قــانون بــه ٢(مــاده (الف) بند ت، مدیران وسرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهای دولتیامقام -١۵ ماده 

مسؤوليت وسرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پيشگيری و مقاله بــا فســاد  تناسب 

صــالح مــی باشــند . واحــد هــای حقــوقی ،  یب حســب مــورد بــه مراجــع ذاداری،شناسایی موارد آن واعالم مرات

                           .بازرسی وحراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پيگيری موضوع تا حصول نتيجه می باشند

  

 ای اطالعات مذکور در این قانون چنانچــه اقــرادی کــه مســؤول ارائــهپس از راه اندازی هر یک از پایگاه ه -١۶ ماده 

  وثبت اطالعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانين ومقررات مربوط رفتار می شود.

انونی وتــامين امنيــت وجبــران خســارت دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت بــه حمایــت قــ -١٧ ماده 

که تحت عنوان مخبر یا گــزارش دهنــده ، اطالعــات خــود را پيشــگيری ،کشــف یــا اثابــت جــرم وهچنــين  یاشخاص

رتکب،در اختيار مراجع ذی اصالح قرار مــی دهنــد وبــه ایــن دليــل در معــرض تهدیــد و اقــدامات  انتقــام مشناسایی 

  جویانه قرار می گيرند،
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  اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارت اند از :

مذکور،  افشاء اطالعات مربوط به هویت ومشخصات خانوادگی ومحل سکونت ویا فعاليت های اشخاصعدم  -الف

دفــاع مــتهم  مگر در مواردی که قاضی رسيدگی کننده به لحاظ ضرورت شــرعی یــا محاکمــه عادالنــه وتــامين حــق

اشــخاص ذی افشاءهویت آنان راالزم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یــاد شــده و هچنــين دسترســی 

  نفع، در آیين نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ــه در  -ب ــه محــل مناســب دیگــر در صــورتی ک ــان ب ــا درخواســت آن ــذکور ب ــراد م ــات انتقــال اف ــرآهم آوردن موجب ف

 انون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف بــه) این ق٢( ماده دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)،(ب)و(ج)

 حقــوق مکتســبه این انتقال نباید به هيچ وجه موجب تقليــل حقــوق، مزایــا، گــروه شــغلی و است و انجام این امر

  مستخدم می گردد.

صــدمه یــا  خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحيه وارد کننده و جبران صدمات  -ج

می شود ومــی توانــد خســارت پرداخــت  در این صورت دولت جانشين زیان دیده محسوب ٠خسارات ممکن نباشد

  ٠شده را مطالعه نماید

تغيير وضعيت، جابــه   بازنشسته نمودن پيش ازموعد ،  بازدید کردن،  هر گونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، -د

مخبر، گزارش دهنــده ومنبعــی کــه   مزایای  حقوق و جایی ، ارزشيابی غير منصفانه، لغو قرار داد، قطع یاکاهش 

  قانونی منعکس می نماید ممنوع است. طالعات صحيحی رابه مقامات ذی صالحا

آنــان  اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شــوند کــه اطالعــات آنهــا صــحيح و اقــدامات -تبصره

ی مقرراتــ حمایتی، نــوع آن وميــزان جبــران خســارت آنــان ، طبــق  اتنحوه اقدام باشد. مورد تایيد مراجع ذی صالح

و توســعه  است که توسط اطالعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریــزی ونظــارت راهبــردی

مدیریت وسرمایه انسانی روئيس جمهور تهيه می شود واقدامات قــانونی الزم بــرای تصــویب در مجلــس شــورای 

                            اسالمی به عمل می آید.                                              

  

 هر نوع فعاليت اقتصادی به صورت مستقيم وغير مستقيم برای کليه دستگاههای منــدرج در بنــد هــای -١٨ ماده 

) این قانون که در وظایف واختيــارات قــانونی آنهــا فعاليتهــای اقتصــادی پــيش بينــی نشــده ٢(ماده (الف)،(ب)و(ج) 

  ممنوع است.

  

 پژوهشها و تحقيقات غير محرمانه که کال از محل بودجه عمومی تامين اعتبار شــده اســتنسخه ای از  -١٩ماده 

  باید به نحوه مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

 ) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب ٢(ماده کليه اشخاص مشمول بند های (الف)،(ب)و(ج) -٢٠ ماده 

  اداری خود را مکانيزه نمایند .این قانون فرآیند امور مالی ومکاتبات 

  

 ) ایــن قــانون موظفنــد فقــط از نــرم افــزار هــای ٢(مــاده کليه اشخاص مشمول  بندهای (الــف)،(ب)و(ج)  -٢١ ماده 

  مالی واداری که در شورای عالی انفورماتيک به ثبت رسيده است  استفاده نماید.
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  مستثنی است. ماده زبور از شمول این خرید نرم افزار های خارجی اعالمی از سوی شورای م -١تنصره 

مصــوب  شورای عالی انفور ماتيک باید قبل از ثبت هر نوع نرم افــزار از رعایــت معيــار هــا اســتانداردها ی -٢تبصره 

  اطمينان حاصل نماید.

 نــرم افزارهــای مــورد اســتفاده فعلــی کليه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون-٣تبصره 

  با شرایط مزبور سازگار نمایند. را خود

  

مــاده اعم از اشخاص مذکور بنــد هــای (الــف)،(ب)و (ج) یکليه ذی حسابها حسابداران و بازرسان قانون -٢٢ ماده 

)٢ (  

اســتفاده  این قانون ویا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفور ماتيک از اصالت نرم افزار های مــورد

  حاصل نمایند.در مجموعه خود اطمينان 

  

اقدام  در صورتی که شرکتهای توليد کننده نرم افزار بر خالف استانداردهای مصوب به تغيير در نرم افزار -٢٣ ماده 

 نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود و کليه مسؤوالن ذی ربط به مدت پنج سال حق ثبت

 هر گونه تغيير بر خالف اســتاندارد هــا در نــرم افــزار مــذکور ممنــوع حقوق مادی و معنوی هيچ نرم افزاری را ندارد.

  ومسؤوليت متوجه استفاده کننده است.

  

کــه  هر گونه اظهار خالف واقع ونيز ارائه اسناد ومدارک غيرواقعی به دســتگاههای  مشــمول ایــن قــانون -٢۴ماده 

جــرم  وارض یــا کســب امتيــاز نــاروا گــردد،از پرداخــت عــ نونی دولت یا شخص ثالث م یا فرارموجب تضييع حقوق قا

 محسوب می شود . چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانين مجــازاتی تعيــين شــده باشــد بــه همــان مجــازات  

در غير این صورت عالوه بر لغو امتياز ، مرتکب به جزای نقدی معادل حقــوق تضــيييع شــده ونيــز  محکوم می شود.

  نفع محکوم می گردد. ذی جبران زیان وارده با مطالبه

 هریک از کارکنان دستگاهها که حســب وظيفــه بــا مــوارد مــذکور مواجــه شــوند مکلفنــد موضــوع را بــه مقــام بــاالتر 

قضــائی  گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را بــه مرجــع 

عمــومی  یک تا سه سال  انفصال موقــت از خــدمات دولتــی و نماید. متخلفين از این تکليف به مجازات  می اعالم

  محکوم می شوند.

مهندســی  ) این قانون موظفند بــه بــازنگری و٢( ماده (الف)،(ب)و (ج)و  هایدستگاههای مذکور در بند -٢۵ ماده 

ر مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات ومکــانيزه نمــودن آن بــه نحــوی اقــدام نماینــد کــه دریافــت شــکایات بــه طــو

را دارنــد بــه واحــده هــای  غيرحضوری توسط واحدهایی که مسؤوليت پاسخگویی و رســيدگی بــه شــکایات مــردم

  مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

در  واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضــی یــا شــاکی اقــدام نمایــد و

شــود.  سلسله مراتب اداری تا باالترین مقام دستگاه مــنعکس در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معين، موضوع
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علت به شــاکی اعــالم  واحد های مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب وبا ذکر 

  نمایند.

 عــدم یــا سيدگی بــه شــکایتکليه مراحل قوق باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاته یابد. عدم ر

وبا مرتکبين  انعکاس موضوع به مراجع ذی صالح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب 

  طبق قوانين مربوط برخورد می شود.

  است . ماده سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این  -١تبصره 

  در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود  که یدستگاه های تحت نظر مقام رهبری ونيز دستگاههای -٢تبصره

  مستثنی می باشند. ماده دارداز شمول این 

  

  درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند -٢۶ماده 

  مدیران، سرپرستان ، کارکنان و یااشخاصی که موفق به شناسایی ،کشف ومعرفی افراد متخلف مذکور در -الف

  جرم در مراجع صالح اثبات شود.  این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا

تــالش فــوق  مدیران وکارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامــل پایگــاه اطالعــاتی مکــانيزه  -ب

  العاده داشته باشند.

 هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفــق شــوند در طــول یــک ســال ميــزان ســالمت اداری را بــر اســاس -ج

  ) این قانون واحد سرپرستی خود ارتقاء دهند .٢٨( ماده (الف) شاخصهای موضوع بند

 از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونت های برنامه ریزی ماه  حداکثر ظرف سه   ماده   آیين نامه اجرائی این - د

ران وبه تصــویب هيــات  وزیــ  تهيه می شود  سرمایه انسانی رئيس جمهور  توسعه مدیریت و نظارت راهبردی و و

  می رسد

) ایــن قــانون در جهــت تحقــق بنــدها یفــوق الــذکر اقــدام نماینــد ٢(ماده چنانجــه اشــخاص مشــمول بنــد(د) -تبصره

  مشمول تشویقات معنوی ومادی می شوند. ماده براساس آئين نامه اجرائی این 

  

  

  ی که در اجرائی فرمان وظایف وتکاليف مقرر در این قانون نافی فعاليتهای ستاد مبارزه با مفاسد مال -٢٧ ماده 

  مقام رهبری تشکيل شده است نمی باشد.

  

   ات)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف به اقدام٢٢١( ماده شورای دستگاهای نظارتی موضوع  -٢٨ ماده 

  زیر است:
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 )٢( مــادههای اندازه گيری ميزان سالمت اداری در دســتگاههای موضــوع بنــدهای (الف)،(ج)و(د)تهيه شاخص -الف

  این قانون واعالم عمومی آنها.

 مردم حد اکثــر و اعالم نتبجه بررسی به مسؤوالن و اندازه گيری ميزان سالمت اداری  به صورت کلی وموردی -ب

  تاپایان شهریور ماه سال بعد. 

 رانهبررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملکرد واجرای برنامه های پيشــگي -ج

  ومقابله بافساد، اعالم قوت ها وضعف ها وارائه پيشنهاد به دستگاههای مسؤول 

مــی  ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط شورا تهيه و به تصویب سران قوا  ماده آیين نامه اجرائی این  -تبصره

  رسد.

  

 مقــررات ایــن قــانون و  اجــراء رایدولت موظف است در بودجه ساالنه کل کشور ، اعتباریــات مــورد نيــاز بــ-٢٩ ماده 

 اعتبــارات الزم بــرای هزینــه هــای قــانونی طــرح دعــاوی جــرائم موضــوع ایــن قــانون و پيگيــری آنهــا از قبيــل هزینــه 

ســتگاههایی کــه از بودجــه ا یاجرائی پيش بينی نمایــد. ســایر ددادرسی،کارشناسی واجراء احکام رادر دستگاهه

  موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تامين نمایند.ساالنه کل کشور استفاده نمی نمایند 

  

شکایات ودعاوی مربوط به مبارزه بافساد مالی باید در مراجــع قضــائی واداری خــارج از نوبــت رســيدگی  -٣٠ماده  

  شود.

  

سازمان صدا وسيمای جمهوری اســالمی ایران،وزارتخانــه هــای فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، آمــوزش و  -٣١ماده  

،علــوم ،تحقيقــات وفنــاوری، بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی وســایر نهادهــای آموزشــی وفرهنگــی و  پرورش

تبليغی موظفند در راستای اجراء برنامه های آموزش عمومی واطالع رسانی این قانون که از طریق ستادمبارزه با 

  مفاسد اقتصادی ابالغ می گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند.

  

 ؤوليت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیــر مس -٣٢ ماده 

 وباالترین مقام دستگاه ذی ربط است وافراد یاد شده مکلفند با اتخــاذ تــدابير وســاز وکارهــای مناســب، از حــداکثر

  وانين استفاده نمایند.های مربوط به کنترل اجرای این قای نظارتی وسایر بخشظرفيت واحدها وبخشه

  

 ف شــده اســت، ظــرف شــش مــاه توســطيــآیين نامه اجرائی این قانون، در غيــر مــواردی کــه تعيــين تکل -٣٣ماده  

 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبــردی  رئــيس جمهــور بــا همکــاری معاونــت توســعه مــدیریت و ســرمایه انســانی 

 ور اقتصــادی ودارایــی تهيــه مــی شــود وبــه تصــویب هيــاترئيس جمهور و وزارتخانه های اطالعات، دادگستری وام

  وزیران می رسد.

  



 ١۴

ممنوع است  هرگونه افشاء اطالعات پایگاههای اطالعاتی دستگاههای مذکور برخالف قوانين ومقررات، -٣۴ ماده 

 ومتخلــــف بــــه مجــــازات منــــدرج در قــــانون مجــــازات انتشــــار و افشــــاء اســــناد محرمانــــه وســــری دولتــــی

  کوم می گردد.مح٢٩/١١/١٣۵٣مصوب

  

حســب  هر گونه دسترسی غير مجاز به پایگاههای اطالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف  -٣۵ ماده 

 مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم  مــی شــود. شــروع بــه جــرم مزبــور نيــز مشــمول مجــازات

  حبس از نود ویک روز تا شش ماه است.

  

 وبيست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشــنبه مــورخ بيســت ونهــم  ماده نج قانون فوق مشتمل برسی وپ

ماه یکهزاروسيصد وهشتاد وهفت مجلس شورای اسالمی اجرای آزمایشــی آن بــه مــدت ســه ســال  اردیبهشت

  از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.٧/٨/١٣٩٠تصویب ودر تاریخ

  

  علي الهيجاني _ رئيس مجلس شوراي اسالمي                              

 


