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 اشاره

هلای   در تهحل  زلرار     يله   ای بل   حرفل  صليح     بازرسلي  مهل    عوامل  يكي از 

عناصللر  از بللازر  کاملل اطلل   ، در جللراي  عهحلل  امللوا  د  لل   ، اختصاصللي

اين آزلاهي   .در اين نو  جراي  اس  قانونيمواد    مصاديق مجرمان  دهند   حتشك

متخصصلحن  تجلار   از  برداری بهر نحاز ب  ، جرا مطا ع  کتب حقوقي  ر م ع    بر

بلا   ييآشنا منظور ب  بازرسان مديران   ب انتقا  تجار  عمهي  ر  نيازا، مربوط دارد

 .باشد ميضر ری    عهح  اموا  د   ابعاد جراي

قلانون   147سازمان بازرسي ک  کشلور در راسلتای اجلرای اصل       ک  ييازآنجا

بلر حنلن جريلان     نظارت ظحف   اساسي   قانون تشكح  سازمان بازرسي ک  کشور

  لل ا ،عهللد  دارد ررا بلل اجرايللي یهللا دسللتها در  نحقللوانامللور   اجللرای صلليح  

هلا   سلوج جريانلات اداری   ملا ي      تخهف   نارسلايي  جراي    کشف درخصوص

جه  ارجا  منتند    منتد  صورت ب  زرار  اختصاصي کحفریمبادرت ب  تهح  

  .نمايد مي دار  حص حب  مراجع 

 سازمان   آشلنايي بحشلتر بلا   آزاهي مديران   بازرسان ميترم  منظور ب  ر  نيازا

تواند راهنمايي مناسلب   ميک   زرديد  اس  تهح مجموع  حاضر ،مصاديق مجرمان 

در انطبلا  صليح  قلوانحن     جل  حدرنت  شلناخ  جلراي     درخصلوص اسلتفاد    برای

بل    هلا  اين زرار  نتحج  مطهو  از ارسا   يدرنها  های اختصاصي بود   زرار 

 .حاص  زرددمراجع قضايي 
 

 

 و مبارزه با فسادهای سالمت اداری مطالعات و پژوهشمرکز 
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 مقدمه

يكي از مباحث مه  در عرص  حقو  کحفری مينو  ، موضو  جراي  عهح  اموا  د  تي

حجل  بلایيي از املوا  منقلو        ، موضلوع   مقلررات   قوانحن  موجب ب  چراک شود  مي

 .کشور ب  نيوی در اختحار کارکنان د    قرار دارد رمنقو حغ

 .را بل  هملرا  دارد  ری کشلور  بل  سلاختارهای ادا   یاعتملاد  يبل  ايلن جلراي   ارتكا  

  دسترسي آسان   بد ن  اسط  ب   طرف  کي ازاين اموا   ازحد شحبزنتردزي   تنو  

از طرف ديهر امكان ارتكلا  جلراي  موصلوف در     آن   برخورداری از قدرت اجرايي

  .اس  را فراه  ساخت سحنت  اداری 

ی ب  املوا  د  ل  بل     در نظام حقوقي ايران قوانحن متعددی جه  جهوزحری از تعدّ

بلا عنلوان قلانون     1034ارديبهشل  سلا     11کل  ا  لحن قلانون در     تصويب رسحد  اسل  

آن مقلرر شلد  بلود هرزلا       1در ملاد      ب  تصويب رسلحد  منصف  ئ حه    زرامياکم  

يا  زيری در امر مربوط ب  شغ     ظحف  خود مته  بل  ارتكلا  جنيل  يلا      ا وزراج سيحر

ححن تعقحلب   نك يااع  از  .جنايتي شود موردتعقحب مجهس شورای مهي  اقع خواهد شد

 .رسمي هر  زارتخان  نحر در حك   زير اس کفح  ، متصدی شغ   زارت باشد يا ن 

بخلش تعريلرات   خصلوص،  قانون در اين نيتر مه ترديد  بياز انق   اس مي  پس 

ترين مصاديق مجرمان  جراي  عهح  اموا  د  تي در   بود  ک  اصهي قانون مجازات اس مي 

 .تبهور يافت  اس  131تا  641مواد 

، نظلام اقتصلادی   در اخل   تبعات زيادی ، با توج  ب  اينك  جراي  عهح  اموا  د   

 تا برخي اين مجموع  برآن اس    ا ز ارد اجتماعي   فرهنهي کشور بر جا مي، سحاسي

ملورد     تيهحل  حقلوقي قلرار داد  تلا     بررسلي با ذکر مصاديق مورد را قانون آن  از مواد

  .های اختصاصي سازمان بازرسي ک  کشور قرار زحرد در تهح  زرار استفاد  
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يكلي از قلرا ن      عنوان ب ازرسي ک  کشور های سازمان ب زرار بايد توج  داش  

 .منتند عه  قاضي قرار زحرد تواند يمبحّن  امارات

 کحفری قوانحن   مقررات موضو  با تطبحق ضمنهای اختصاصي  در زرار بازر  

ملاد  قلانوني متناسلب بلا جلرم        حل تيهبر مبنای منتندات   اط عات اخ  شلد  پلس از   

  .1شود ريپ  امكانتا امكان طرح موضو  در مرجع قضايي ذيص ح تبححن  صورت زرفت 

، شلهادت ، اد   اثبات جرم عبارت از اقرارقانون مجازات اس مي  113براسا  ماد  

ک  زرار  سلازمان بل  عنلوان     قنام    سوزند در موارد مقرر قانوني   عه  قاضي اس 

 .زحردقرا ن قوی مورد استفاد  قرار مي

عه  قاضلي عبلارت    :نمود  اس  تعريفقانون عه  قاضي را چنحن  آن 111ماد  در  

در ملواردی   .شلود  يمل از يقحن حاص  از منتندات بحّن در امری اس  ک  نرد  ی مطرح 

 ی موظف اس  قرا ن   امارات بحّن منتند عه  خود ، عه  قاضي اس ، ک  منتند حك 

 .صري  در حك  قحد کند طور ب را 

اظهلارات  ، تيقحقلات ميهلي  ، معاين  مي ، مواردی از قبح  نظري  کارشنا  -تبصر 

منلتند   توانلد  يمل زرار  ضابطان   ساير قرا ن   امارات ک  نوعاً عه  آ ر باشلند  ، مطهع

  .عه  قاضي قرار زحرد

عه  قاضي با اد   قانوني ديهر در تعارض  ک  يدرصورت :قحد شد  اس  111در ماد  

آن اد   برای قاضي معتبر نحن    قاضي با ذکر منتندات ، باقي بماند بحّن، باشد ازر عه 

چنانچ  بلرای قاضلي عهل  حاصل       .کند يمرأی صادر ، عه  خود   جهات رد اد   ديهر

 .شود يمرأی صادر  ها آن براسا اد   قانوني معتبر اس    ، نشود

                                                           
بیا اسیتفاده از ماحصیل    طیر  گیرار    : نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسیی کیل کشیور    آئین 66ماده  .1

ایجاد ارتباط منطقیی بیین    در جریان بازرسی، طر  گرار  تهیه و با شده آوری جمعو دالیل  ها، اطالعات بررسی
 .گردد و مستدل اقدام می مستند صورت بهمطالب، به تحریر متن گرار  
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بايد  ا  د   موضو  جراي  عهح  اموهای اختصاصي  اخحر زرار  مراتب ب با توج  

 يراحتل  بل  از چنان استيكامي برخوردار باشد ک  برای قاضي عه  حاص  شد    اد   آن 

  .قاب  رد شدن نباشد
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از اجلللرای  جللللوگیری و از مقلللا  سوءاسلللتفاده :فصللل اول 

دولتلی یلا اجلرای قلوانین مملوتلی و یلا اجلرای         اوامر کتبی

 احوا  یا اوامر مقامات قضایی 

  قانونیعنصر  :اول مبحث

  يلا   قانون مجازات اس مي بخش تعريراترکن قانوني بر  م کور جهوزحری از اجرای 

مقلرر   641ملاد    در .  ا املر مقاملات قلانوني اسل      قضلايي  ا امر کتبي د  تي   احكلام 

منصللبان   منللتخدمحن   ملل مورين د  تللي      چنانچلل  هللر يللک از صللاحب  " دارد مللي

  از اجلرای   نملود   سوجاستفاد در هر رتب    مقامي ک  باشند از مقام خود  1اه شهرداری

يا  1د  تي يا اجرای قوانحن ممهكتي   يا اجرای احكام يا ا امر مقامات قضايي ا امر کتبي

شد  باشد جهوزحری نمايد ب  انفصا  از  صادر يقانون امری ک  از طرف مقامات هرزون 

 ".ميكوم خواهد شد د  تي از يک تا پنج سا  خدمات

                                                           
منصیبان و   به صاحب 772نظر به اینکه ماده : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  11/7/57 – 1281/7 یه شمارهنظر .1

 16و بیا عناییت بیه میاده      باشید  ها در هر رتبه و مقامی که هستند، می مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری
عضیویت در کلییه    ،مکرر قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشیور و انتخابیات شیهرداران    

مراتیب فیوق اعضیای شیوراهای      د، بنا بیه وش های موضوع قانون مذکور افتخاری است و شغل محسوب نمی شورا
عنیوان میأمور بیه     خارج هستند ولی چنانچه احدی از کارمندان دولت به 772اسالمی شهر و روستا از شمول ماده 

 ،وظیفه نماید و از مقام خود استفاده نموده و از اوامر کتبی دولتیی، اجیرای قیوانین مملکتیی     خدمت در شورا انجام
مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامیات قیانونی صیادر شیده باشید جلیوگیری        اجرا احکام و یا اوامر

 .قانونی مرقوم خواهد شد مشمول مجازات مصر  در ماده ،نماید

چون در قانون دییوان عیدالت اداری حکیم    : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  12/11/87 – 7577/7 یه شمارهنظر .1
رسد که درهرحال عدم اجیرای   نظر می هم دیوان عدالت اداری است، به آن خاصی مقرر شده و مرجع رسیدگی به
با توجه به اینکه مجازات  .ا خارج است.م.ق 772است و از شمول ماده  17رأی دیوان عدالت اداری مشمول ماده 

باشید نیه سیایر دسیتورهای شیعبه       قانون دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اجرای رأی می 17مندرج در ماده 
الذکر خارج بوده ولی ممکن است متمیرد از اجیرای    صادرکننده، لذا عدم اجرای دستور از شمول مقررات ماده فوق

ا تحت تعقیب .م.ق 772طبق مقررات ماده  ،دستور قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده
 .قرار گیرد
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قلانون   641ملاد    موضو  ها در بازرسيمواد قانوني  ترين کاربردیيكي از  ديترد يب 

توسل   اس  ک  ناظر ب  علدم اجلرای تكلا حف قلانوني     مجازات اس مي بخش تعريرات 

 .اس  مقامات مصرح  در قانون يادشد 

 

 عنصر مادی  :مبحث دوم
اجرای ا امر کتبي د  تي يا قلوانحن ممهكتلي يلا    جهوزحری   عدم ، عنصر مادی اين جرم

 .ي يا هر امری اس  ک  از طرف مقاملات قلانوني صلادر شلد  باشلد     ياحكام   ا امر قضا

فع  مادی مثب  انجام زحرد مانند آنك  مقام منئو   صورت ب تواند  جهوزحری از اجرا مي

صورت پ يرد ماننلد    از ار کند   يا ب  شك  منفي رمنئو حغاجرای موارد فو  ب  فرد 

هللا  در بازرسلي  .اينكل  مقللام منلئو  از ابلل     يلا اجللرای ملوارد فللو  خلودداری کنللد     

بد ن د ح  موج  ب  اجرا درنحامد   مقررات  ازر قوانحن  1عام  بخصوص در بيث حقو 

  .توان ب  مفاد ماد  م کور استناد نمود اس  مي

ملواردی کل  عنلوان     :قضلا ح  ادار  کل  حقلوقي قلو      17/13/1030 - 4/4117نظري 

منتقحماً مانع اجرای دستور شود يا مث ً پر ند  را نرد  نك ياجهوزحری داشت  باشد اع  از 

  .نههدارد مصدا  آن ماد  اس  اقدام ب خود 
 

 عنصر معنوی :مبحث سوم 

انهحر  مرتكب کل  برمبنلای      ب  قصد زردد ارتكا  جرم برمي در سوجاستفاد  از منظور

داش   نظر باينتي در ي شمرد  شد  اس   يدارای منئو ح  جرا تقصحر   نظريات خطر

احكلام   د  تلي    ا املر  قلوانحن    یاجلرا  از یرحجهلوز  منظلور  ب  مقام از سوجاستفاد ک  

                                                           
 1157/11/1میور   5777/71758/177شماره ، ابالغیعامهدستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق رجوع شود به . 1

 .هقضاییریاست محترم قوه 
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نشدن قانون ياحك   تيقحق جرم منوط ب  اجرا   شود  ياظ مي بار  نيدرامياک  قضايي 

 از یرحجهلوز  درمنلتخدم د  تلي      مل مور ترک فع   يافع   ازر مقام قضايي اس   ای

 نخواهد 614ماد   مشمو موضو   نداشت  باشد یرحت ثحك  مقام قضايي  قانون يا یاجرا

 .عنصر معنوی اين جرم، سوج نح  عام اس  .بود

 

 مجازات  :چهارممبحث 

دمحني ک  برای منتخد  تي از يک تا پنج سا   انفصا  از خدمات شد  ينحب شحپمجازات 

د  تي يا اجرای قوانحن ممهكتي   يا اجرای احكام يا ا امر مقاملات   از اجرای ا امر کتبي

، شد  باشلد جهلوزحری نمايلد    صادر يقانون امری ک  از طرف مقامات هرزون قضايي يا 

 .باشد مي

از نلو  مجلازات   مجلازات مل کور    قلانون مجلازات اسل مي    10ملاد    مفاد براسا 

اخحرا ل کر صلد ر حكل        قلانون  74  براسا  ملاد    شود مينو  ميتكمحهي   تبعي 

ا بت  بايد توج  داش  ازر فع  مجرم منجر  .اجرای مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 

در پرداخل    یرحتل ث قانون موصلوف تعهحلق مجلازات     61ب  خنارت شود براسا  ماد  

مشلمو    قلانون مجلازات اسل مي    136ب  استناد ملاد    اين جرم   خنارات حاصه  ندارد

 .شد زمان خواهد مر ر

 

 و مرتبط مجرمانهمصادیق  : پنجممبحث 

های مهل    جلاری از مصلاديق جلرم مصلرح در ملاد  موصلوف علدم          يكي از نمون ( 1

ک  مقرر  11/1/1071مصو   قانون برنام  شش  14ماد   " "بند  رعاي  تكهحف قانوني

ای  درآملدی   هرينل    هلای  حنلا  منظور افرايش سرع    کلارايي زلرد     ب " :نمود 
 هلای  دسلتها   هلای  حنلا  بلر کهحل    ، سازی   ايجاد امكان نظارت بلرخ   شفاف، د   
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بانكي  های حنا کهح  ،   کاهش اثرات منفي عمهحات ما ي د    بر نظام بانكي اجرايي
 هلای  دانشلها  ، هلا  سازمان، ها شرک ، مؤسنات، ها اع  از ريا ي   ارزی برای  زارتخان 

داری کل    خرانل   ازطريلق صلرفاً  ، د  تي   اعتبارات د  تي نهادهلای عملومي غحرد  تلي   
ها  کهح  درياف  اند موظفيادشد   های دستها  .شود کشور   نرد بانک مرکری افتتاح مي

 شلد  نلرد بانلک مرکلری انجلام      افتتلاح  های حنا  ازطريقهای خود را فق     پرداخ 
 .اس  ".دهند

د  تي يا اجرای قوانحن ممهكتي   يا  ا امر کتبيای ک  اجرای  بخشنام  هرزون صد ر ( 1

دفتلر حقلوقي    ت يحلد مقام مافو    يا  ت يحدمنوط ب   اجرای احكام يا ا امر مقامات قضايي

توان  ک  در همحن خصوص مي باشد اع م نمايد از مصاديق جرم مصرح در اين قانون مي

 .عمومي ديوان عدا   اداری اشار  نمود هحئ  671  671ب  آرای شمار  

ر ستا   شلهرک  ، قانون تعاريف ميد د    حري  شهر عدم اجرای تكا حف مقرر در( 0

قانون م کور  11رب  شهرداری ب  استناد ماد   ی توس  منئوین ذ، 17/13/1037مصو  

  ا در مواردی ک  بلا مجلوز   ، شد  اس تجا ز ب  حقو  عمومي مينو    جرم  ياظ 

مباحث حلري     يه  ب شهرداری باعث ناديد  زرفتن ضواب  مقرر در اين قانون  رمجازحغ

 .شود بشود شام  جرم اخحرا  کر مي

براسا  قلوانحن   مقلررات   ،  ن يز  حميمناطق تي  حفاظ   يرقانونحغ از اری ( 7

تي  هر عنلوان   بل     ن يز  حميذي   از اری مناطق تي  حفاظ  سازمان حفاظ  

                                                           
عمومی دیوان عالی کشور، اعمیال ارتکیابی    هیئت 11/11/1186مور   287به استناد رأی وحدت رویه شماره  .1

می و قیانون مجیازات اسیال   « 257»منظور تصرف، با ماده  زیست به متهمان درمورد تخریب منابع طبیعی و محیط
ها و مراتع منطبق اسیت زییرا هرییز از    برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره« 61»درمورد قطع اشجار، با ماده 

قانون مجازات اسالمی و تعدد مادی جیرم  « 67»اعمال ارتکابی واجد جنبه جرایی خاص بوده و از مصادیق ماده 
 .گرددمحسوب می
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ننب  ب  اسلترداد زملحن اقلدام      از اری بايد درصورتبود    حتي  يرقانونحغهر شك  

 .دوش

اراضي کشلا رزی     شدن خرداجرايي قانون جهوزحری از  نام  نيحآ 0ماد   1تبصر  

کل    1076/11/3 زيلران در جهنل     هحئل  مصلو    اقتصلادی ، ايجاد قطعات مناسب فني

مربوط مكهف اس  درمورد مهلي   د  تلي نبلودن     یکشا رز جهادر  داا :دارد يماشعار 

اراضي کشا رزی  اقع در حلري  شلهرها   اراضلي  اقلع در خلارح از حلري  شلهرها          

 نل  يز  حميل در مناطق چهارزان  تي  مديري  سازمان حفاظل    ها آنهمچنحن  قو  

منللابع طبحعللي   آبخحللرداری يللا حفاظلل     ، حنللب مللورد از ادارات را    شهرسللازی  

ظلرف حلداکثر    انلد  موظفادارات م کور  .شهرستان مربوط استع م نمايد ن يز  حمي

 .کتبي اع م نمايند صورت ب را  یکشا رز جهاديک ما  پاسخ استع م ادار  

 عملران اراضلي بلاير    نامل   نيلح آ( 11)  ( 3)اصل ح ملواد    11ملاد    0تبصر  براسا 

در جهنل  ملور     نل  يز  حميصنع    ، عضو کمحنحون امور زيربنايي  زيرانمصو  

مصلو      یهلا  شهرکحري  شهرها   ، اراضي باير  اقع در داخ  ميد د  13/6/1033

مصلو  از شلمو  مقلررات ايلن      نل  يز  حميل نحر در مناطق چهارزان  سازمان حفاظ  

  .دبو خواهدباشد   تابع قوانحن   مقررات مربوط  نام  خارح مي آيحن

 اجرايلي قلانون سلاماندهي   حمايل  از تو حلد   عرضل  منلكن        نامل   نيلح آ 17ماد  

نامللل  شلللمار   تصلللويب( ا لللف) زيلللران عضلللو کلللارزر   موضلللو  بنلللد   مصلللو 

 :دارد کل  اشلعار ملي    13/3/1034جهنل  ملور     17/0/1034هل ملور   73331ت/17103

هللايي کلل   هللای د  تللي   همچنللحن شللرک   مؤسنللات   دسللتها ، هللا کهحلل   زارتخانلل 

ننلب  بل     انلد  مكهلف ، باشلد  متعللهق بل  د  لل  ملي     ها آنصلددرصلد سرملاي    سهلام 

يلابي موضلو      از اری   تيوي  رايهان اراضي در اختحار خود ک  در چارچو  مكلان 

ري  سازمان حفاظ  مناطق چهارزان  تي  مدي استثناج ب )زحرند  قانون قرار مي( 1)ماد  
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 .ظرف د  ملا  از درخواسل   زارت منلكن   شهرسلازی اقلدام نماينلد      ، (ن يز  حمي

پس از اع م  زارتخان  يادشد  ظرف يک ما   اند مكهفاسناد   ام ک نحر  ادارات ثب 

ننب  ب  تفكحک   ثب  انتقا  مهک در دفتر ام ک   صد ر سند ما كح  ب  نام د  ل   

 .منكن   شهرسازی اقدام نمايند با نمايندزي  زارت

 16/1/1034مصلو    قانون سلاماندهي   حمايل  از تو حلد   عرضل  منلكن      1ماد  

 زارت منلكن   شهرسلازی موظلف اسل       :دارد شورای اس مي ک  اشلعار ملي   مجهس

توسع   یها طرحدر قا ب انوا   ازحموردناراضي  يابي جه  ت محن ننب  ب  مطا ع    مكان

، منلكوني   هلای  ايجاد مجتمع)منفص ، (در ني با ا  وي  توسع )متص  صورت ب شهری 

موجود در پهن  سرزمحن با  یها سكونتها    همچنحن توسع (   شهرهای جديد ها شهرک

مؤسنلات د  تلي     ، ها کهح   زارتخان  .رعاي  ضواب    مقررات شهرسازی اقدام نمايد

باشلد   متعهق ب  د  ل  ملي   ها آن سرماي    سهام %(133)ک  صددرصد د  تي یها شرک 

 چللارچو  در ننللب  بلل   ازلل اری رايهللان اراضللي در اختحللار خللود کلل    انللد مكهللف

تيل    منلاطق چهارزانل    اسلتثناج  بل  زردنلد   های موضو  ايلن قلانون  اقلع ملي     يابي مكان

ب   زارت منكن   شهرسازی حنب درخواس   ن يز  حميمديري  سازمان حفاظ  

 ي  اقدام نمايندم کور با فور  زارتخان 

جهنل   مصلو    اجرايي صلد ر اسلناد ما كحل  اراضلي کشلا رزی      نام  نيحآ 7ماد  

 :دارد کلل  اشللعار مللي،  زرای عضللو کمحنللحون  للواي  هحئلل  د  لل  13/0/1031مللور  

زلواهي یزم  ، مديري  جهادکشا رزی شهرستان ضمن بررسي تقاضلاهای  اصل  شلد    

 از يلاظ نامل    ب ملانع بلودن     آيلحن  بر صد ر سلند ما كحل  اراضلي موضلو  ايلن      مبني

اراضي موات   منابع مهي   اص حات اراضي   عدم تداخ  با مناطق چهارزان   مقررات

های    ساير مقررات مرتب  صادر   ب  ادار  ن يز  حميسازمان حفاظ   تي  مديري 

 .کند ام ک مي  ارسا  مي ثب  اسناد  
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از  یبلردار  بهلر  اص حي قانون حفاظ    ( 00)قانون اص ح ماد   00ماد   6تبصر  

 :دارد کل  اشلعار ملي   مجمع تشخحص مصهي  نظام  7/7/1031 مصو    مراتع ها جنه 

از  یبردار بهر اص حي قانون حفاظ    ( 01)ماد  ( 7) از اری اراضي موضو  تبصر  

قلانون  ( 0)ملاد   ( ا لف ) در مناطق مل کور در بنلد   17/0/1067  مراتع مصو   ها جنه 

 13/0/1060مناطق چهارزانل  تيل  حفاظل  مصلو       ن يز  حميحفاظ    بهنازی 

 .ممنو  بود    ننب  ب  استرداد زمحن اقدام خواهد شد

احداث بنا   ت سحنات در ، مربوط ب  استفاد  از اراضي نام  نيحآ 7ماد   0تبصر  ذي  

 هحئل   1/11/1040ملور   موضلو  مصلوب     خارح از ميلد د  قلانوني   حلري  شلهرها    

جديلد در منلاطق چهارزانل      یهلا  شلهرک احلداث شلهرها      :دارد ک  اشعار مي زيران 

 1.ممنو  اس  ن يز  حمي حفاظ سازمان 

                                                           
، هیا  سازمانکلیه  ذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکنقانون منع فرو  و واگ 8ماده به استناد  .1

خطیوط و انشیعاب بیه     انید  مکلیف و نظیایر آن   تلفین   گیاز، ،خیدمات آب،برق  کننده تأمین های شرکتمؤسسات و 
ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عیدم  عملیات  مختلفرا برحسب مراحل  ها ساختمان
شیهرداری، بخشیداری و   ) صیدور پروانیه   مسئولساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع  گواهی پایان  اخالف ی
 .دمذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نماین مدارک تاریخ وو ذکر شماره  (دهیاری
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  قنلم     احلد   ماد قانون « 7»براسا  تبصر  ، 1تخهف در رفع تصرف اراضي مهي( 6

 انلد  شد رب  مكهف های ذیدستها ،   مراتع ها جنه حفاظ  از قانون « 07»اخحر ماد  

 .اقلدام نماينلد   1016تصرف   خهلع يلد از اراضلي متصلرفي بعلد از سلا         رفع ب ننب  

قانون تعححن تكهحف اراضي اخت في موضو  اجرای ملاد     احد  ماد « 7»تبصر   براسا 

يلد از   د    مكهف شد  اس  ننب  بل  خهلع  ، ها   مراتع جنه  حفاظ  از قانون« 61»

توسل   ، د  ل  جمهلوری اسل مي    11/11/1016اراضي متصرفي بعلد از اعل م ملور     

اصل حي  « 07»مطابق قنلم  اخحلر ملاد      .رب  اقدام یزم ب  عم  آ رد های ذیدستها 

بعد  شد  تصرفهای منابع مهي از زمحن،   مراتع ها جنه از  یبردار بهر قانون حفاظ    

 1.بايد بد ن قحد   شرط رفع تصرف زردد 1016از سا  

                                                           
قانون تنظیم بخشیی از مقیررات    25ماده  7از مصادیق جرم مصر  تبصره :اراضی ملی رمجازیغجرم واگذاری  .1

رأی شیماره  براسیاس   .شیود  قانون مجازات اسالمی محسوب می 276اموال دولتی و ماده  درخصوصمالی دولت 
وزیر جهیاد   7/11/1182م مور  /6757/717عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره  هیئت 171

زیر واگذاری اراضی ملی به استناد این نامه از تاریخ صدور  شر  به ید شدهواگذاری اراضی خلع درموردکشاورزی 
مطیابق  ( ، مراتیع و آبخییرداری  ها جنگلسازمان )نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی  باشد یمی خالف قانون رأ

 درصیورت وانی اراضیی جنگلیی و   و مراتع مکلف به جلیوگیری از تصیرف عید    ها جنگلقانون حفاظت از  77ماده 
و اختییارات مصیر  در    هستید از متصرف  تصرف عدوانی موظف به طر  شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع

الیحه قانونی اصال  الیحه  اجرایینامه  از آیین 11و  11و مراتع و مواد  ها جنگلقانون حفاظت از  16و  17مواد 
تقاضیا و   درصیورت ت جمهوری اسالمی ایران، ناظر به واگذاری اراضیی  قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکوم

م /6757/717لذا نامه محرمانه شیماره  .هست 11ارائه طر  و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده 
، مراتیع و آبخییرداری کشیور مبنیی بیر      هیا  جنگلرئیس سازمان  عنوان بهوزیر جهاد کشاورزی  7/11/1182مور 

ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصیلحت   اراضی خلعواگذاری 
، 15و به استناد بند یز میاده   هستامر اقتضاء نماید، خالف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات 

 .گردد ابطال می (7/11/1182)قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور 61و ماده  17ماده 

عمومی دیوان عالی کشور، هرچنید تجیاوز بیه     هیئت 7/1/1181مور   275ی ی وحدت رویه شمارهرأمطابق  .1
قیانون مجیازات اسیالمی دارای    « 17»اراضی ملی و تصرف عدوانی آن اراضی با میورد لحیاق قیرار دادن میاده     

تصیرف ادامیه دارد، موضیوع     که یوقتباشد و تا مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می
 .باشدمشمول مرور زمان نخواهد شد، بنابراین مستلرم رفع تصرف می
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      اصلل حات بعللدی  11/7/1007مصللو   قللانون شللهرداری  133حنللب مللاد    (1

مفلاد   بلرخ ف فاقد پر ان  يلا   ی سازها ساخ  ظحف  جهوزحری از ، های ذي  آن تبصر 

دار  کل   ا 3/11/1071ل   1103/71/4نظريل  شلمار   باشلد  پر ان  ب  عهلد  شلهرداری ملي   

 :کند زير ابعاد مختهف اين تكهحف را مشخص مي شرح ب  قضا ح حقوقي قو  

ذيل    یهلا  تبصلر     133منتفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماد    
بللا  قللو  تخهفللات  هللا یشللهردار، باشللد يمللنللاظر بللر تخهفللات سللاختماني  آنكلل 

ساختماني ما كحن ام ک چ  آنك  دارای پر ان  ساختماني   يا فاقلد آن باشلد     
 133ماد   یها ونحنحکمموضو  را در ، يا خارح از حد د پر ان  احداث بنا نمايد

ک  از  نشد  ينحب شحپاما اين حق برای شهرداری   يا مقامات آن  .ندينما يممطرح 
اع م  قو  تخهف ساختماني انصراف حاص  کنند يا زرار  تخهف ساختماني 

 .را استرداد نمايند

قانون شلهرداری   133رأی قطعي کمحنحون موضو  ماد  ، در فرض استع م 
بل   ، يعني ديوان علدا   اداری نقلش شلود    ص ح ذیاز سوی مرجع  ک  زمانيتا 

چل  شلهرداری اعل م کنلد کل  موضلو          ي چنان .اعتبار   قوت خود باقي اس 
آن رأی  درموردمطرح    133تخهف ک  ب  تقاضای شهرداری در کمحنحون ماد  

 ذکر شايان .اجرای رأی کمحنحون نحر منتفي خواهد بود، منتفي زرديد  صادرشد 
يلاد   133اعاد  دادرسي ننلب  بل  آرای کمحنلحون ملاد      ، اس  در قوانحن مربوط
 . شد  پحش بحني نشد  اس

ر ستا   شهرک   نيلو   ، قانون تعاريف ميد د    حري  شهر 1همچنحن طبق ماد  

هلا    طلرح  موجلب  بل  کل    ت سحناتنظارت بر احداث هرزون  ساختمان   " ها آنتعححن 

  حفاظل  از حلري  بل  عهلد       شلد   شلناخت  ضواب  مصو  در داخ  حري  شهر مجلاز  
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در ايلن حلري  تخهلف مينلو    بلا       غحرمجلاز   سلاز  سلاخ  شهرداری بود    هرزون  

 ".متخهفحن طبق مقررات رفتار خواهد شد

، قضللا ح ادار  کلل  حقللوقي قللو    16/3/1071ل    1100/71/4نظريلل  شللمار حنللب 

ساختماني دارای کاربری منلكوني بلود    متعاقبلًا تغححلر کلاربری آن صلورت پ يرفتل         

  سلاختمان  ، بلود   «سلاختمان »نلاظر بل     133چون موضلو  رأی کمحنلحون ملاد     ، اس 

کنلد بلا    زردد   حق مكتنب صد  نملي  تخريب شد  رأی اين کمحنحون نحر منقضي مي

عبارت ديهر جريم  کردن متخهف باعث ايجاد حق مكتنب در تغححر کاربری برای  ی 

نفلع  باقي اس    ذی 133  ساختمان پابرجاس  رأی کمحنحون ماد  ک تا زماني، شود نمي

بعد از تخريلب سلاختمان چنانچل  شلخص بخواهلد پر انل        ، د  کندتواند از آن استفا مي

تقاضلای ما لک را بلا    ، شهرداری برای صد ر پر ان  ساختماني جديلد ، ساختماني بهحرد

دهلد   براسلا  آن پر انل  صلادر      مي مطابق ( طرح تفصحهي)های مصو  شهری  طرح

 .نمايد مي

از جهلل  عللدم اقللدام قللانوني یزم   1ربلل  شللهرداری جللراي  متوجلل  منللئو حن ذی 

از  133ملاد    1عدم ارجلا  بل  کمحنلحون      رمجازحغ  ساز ساخ جهوزحری  درخصوص

 .شود قانون مجازات اس مي مينو  مي 641مصاديق جرم مصرح در ماد  

                                                           
منصیبان و   بیه صیاحب   772نظیر بیه اینکیه میاده     : هقضیایی اداره کل حقوقی قیوه   11/7/57 – 1281/7نظر  .1

 16ناییت بیه میاده    و بیا ع  باشید  ها در هر رتبه و مقامی که هستند، می مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری
مکرر قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشیور و انتخابیات شیهرداران ، عضیویت در کلییه      

مراتیب فیوق اعضیای شیوراهای      ود، بنا بیه ش های موضوع قانون مذکور افتخاری است و شغل محسوب نمی شورا
عنیوان میأمور بیه     ه احدی از کارمندان دولت بهخارج هستند ولی چنانچ 772اسالمی شهر و روستا از شمول ماده 

وظیفه نماید و از مقام خود استفاده نموده و از اوامر کتبی دولتیی، اجیرای قیوانین مملکتیی،      خدمت در شورا انجام
شیده باشید جلیوگیری     اجرا احکام و یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامیات قیانونی صیادر   

 .ازات مصر  در ماده قانونی مرقوم خواهد شدنماید، مشمول مج
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تمامي  ک  مقرر داشتند 16/1/1071قانون هوای پاک مصو   1عدم اجرای ماد  ( 4

کل  شلمو     ييهلا  دسلتها  اع  از د  تلي   غحرد  تلي      مؤسنات   ها دستها اشخاص، 

منتهرم ذکر   يا تصري  نام اس    تمامي اشخاص منتقر در منلاطق آزاد   ها آنقانون بر 

تلا مقلررات    موظفنلد   نواحي صنعتي  ها شهرکصنعتي، مناطق  يه  اقتصادی،  -تجاری

منلئو  نظلارت بلر حنلن      ،{ن يز  حميحفاظ  }سازمان. اين قانون را رعاي  نمايند

 .اجرای اين قانون اس 

 هلا  دستها اين ماد  صراحتاً مصو  شد  اس  ک  در اين شراي  تمامي  1در تبصر  

در ميد د  ضواب  قانوني موظف ب  همكاری در رعاي  ا راملات   رب  یذ یها ارزان  

 641د  منئوین   مديران منتنكف از اين حكل ، مشلمو  ملا   . باشند يماع مي سازمان 

 .شوند يم( کتا  پنج  تعريرات)قانون مجازات اس مي 

قانون تشكح  سازمان بازرسي کل  کشلور کل  مقلرر داشلت        13عدم اجرای ماد  ( 3

 یهلا  زلرار  اس   زيلر يلا منلئو  دسلتها  مربلوط موظلف اسل  از تلاريخ دريافل           

نلدرح در  بازرسي، حداکثر ظرف د  ر ز عمهحات اجرايي را جه  انجلام پحشلنهادهای م  

سلازمان  . زرار  مربور، شر     مفلاد جريلان کلار را مرتبلًا بل  اطل   سلازمان برسلاند        

 .نهايي، جريان امر را پحهحری نمايد ج حنتموظف اس  تا حصو  

در تبصر  اين ماد  مصو  شد  اس  ک  در مواردی ک  پحشنهادهای سلازمان بلرای   

 هلا  آناملور باشلد   علدم اجلرای     جهوزحری از  قو  جرم، تكرار تخهف با سوج جريلان  

                                                                                                                          
مسیتفاد از مقیررات قیانون شیهرداری      :اداره کل حقوقی قوه قضیاییه  8/11/1151ی   1117/51/7نظریه شماره .1

بیا وقیوع تخلفیات     هیا  شیهرداری ، باشد میناظر بر تخلفات ساختمانی  آنکهذیل  های تبصرهو  177خصوصاً ماده 
آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنیا  ساختمانی مالکین امالک چه 

اما ایین حیق بیرای شیهرداری و ییا مقامیات آن        .نمایند میمطر   177ماده  های کمیسیوننماید، موضوع را در 
انی را اسیترداد  که از اعالم وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گرار  تخلیف سیاختم   نشده بینی پیش
 .نمایند
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موجب انجام عمل  غحرقلانوني شلود   منلئو  مربلوط از انجلام آن اسلتنكاف نمايلد بلا          

ملاد   )  3ملاد    1رسحدزي   احراز در دادزا  صا   مشلمو  مجلازات مقلرر در تبصلر      

 .باشد يماين قانون ( 641
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 از اموال و وجوه دولتی  رمجازیغاستفاده  :فصل دو 

 عنصر قانونی  :مبحث اول

تضلححع   موجلب  ي کل   اهملا  يلا تفريطل     يلا   «يرقانونحغتصرف » 673عنصر قانوني ماد  

بلرای آن   ک  در قانون اعتبلاری  مصارف آنان در مواردی  يا  شد د  تي  اموا     جو 

ايلن ملاد  مقلرر     در .شد  باشد مصرف اعتباريا در غحر مورد معحن يا زا د بر  نشد  منظور

 هللا يللا شللوراها   يللا هريللک از کارمنللدان   کارکنللان ادارات   سللازمان" :اسلل   شللد 

نهادهلای      يلا  0  يلا  ابنلت  بل  د  ل      1های د  تلي    شرک  1ها   مؤسنات شهرداری

شلوند   ديلوان مياسلبات       يمل  ادار   حفق ي  بنحادها   مؤسناتي ک  زير نظر  انق بي  

دارنلدزان پايل  قضلايي        شلوند   يلا   ملي ک  ب  کملک منلتمر د  ل  ادار      7مؤسناتي

زانل    همچنلحن نحر هلای منله    مل مورين بل         کارکنان قلوای سل    اعضا   يطورکه ب 

يلا   1 جو  نقدی يلا مطا بلات يلا حوا جلات      يررسمحغ   اع  از رسمي 6خدمات عمومي

                                                           
قیانون   موجیب  بیه واحد سازمانی مشخصی اسیت کیه   : مؤسسه دولتی: قانون مدیریت خدمات کشوری 1ماده  .1

گانه  قوای سه شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از می یا ایجادشده
 حکیم  درشده اسیت   برده نامکه در قانون اساسی  هایی سازمانکلیه  .دهد باشد انجام می و سایر مراجع قانونی می
 .شود می مؤسسه دولتی شناخته

نظر به لروم رعایت اصیل تفسییر مضییق قیوانین     : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  2/8/1151 – 1217/7نظریه  .1
سیدن سهم دولیت بیه   جرایی، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاق عدم ر

نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، آن شیرکت مشیمول عنیاوین میذکور     
 .ودش نمی 758نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 

هیای   های دولتی و شیرکت  بانز هرگاه کارکنان: هقضاییاداره کل حقوقی قوه  11/11/87 – 11282/7نظریه  .1
 .ا شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده خواهند شد.م.ق 758جرایم مذکور در ماده  تابعه آن مرتکب

واحد سازمانی مشخصی است که : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: قانون مدیریت خدمات کشوری 1ماده  .6
درصد  پنجاهشود و بیش از  تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می و با است حقوقی دارای استقالل

 .دارد خدماتی است که جنبه عمومی  و وظایف  دار عهده وبودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد 

مؤسسیات و نهادهیای عمیومی غیردولتیی     : کمیسیون حقوقی سازمان11/5/1157مور   17621شماره نظریه  .7
کشوری تعریف و در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی  قانون مدیریت خدمات 1موجب ماده  به
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ا   هل  متعهلق بل  هلر يلک از سلازمان      0يلا سلاير املوا     1سهام   ساير اسناد   ا را  بهادار

هلا سلدرد  شلد  اسل  را       ظحفل  بل  آن   برحنلب  کل   ياشخاصل ا  کر يلا   مؤسنات فو 

ها را ب  نفع خود يلا ديهلری    قصد تمهک آن آنك قرار دهد بد ن  رمجازحغ مورداستفاد 

ع    بر جبران خنلارات  ارد    پرداخل     مينو    يرقانونحغمتصرف  ، داشت  باشد

                                                                                                                          
های  مهندسی، نظام پرشکی و دامپرشکی، کانون های نظام سازمان}های مذکور لذا چنانچه تشکل .اند تصریح شده

و مؤسسیات غیردولتیی ذکرشیده    در قانون فهرست نهادهیا  { کارشناسان رسمی دادگستری، وکال و بازنشستگان
باشیند و   صورت از شمول این مؤسسات خارج می در غیر این .باشند، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی خواهند بود

هیای یادشیده، هرچنید ایین      اما درمورد شمول احکام راجع به مؤسسات مأمور بیه خیدمات عمیومی بیر سیازمان     
دار مأمورییت عمیومی تعرییف     اداری، مؤسسیات خصوصیی عهیده    قانون ارتقاء سالمت نظام 1ها در بند  سازمان
میأمورین  ( 1171مصیوب  )در قانون راجع به محاکم و مجازات مأمورین به خدمات عمومی  ازآنجاکهاند، ولی  شده

گیرنید، مضیافاً    دار مأموریت عمومی در تعریف مذکور قرار نمی و مؤسسات عهده اند شده یفتعربه خدمات عمومی 
 .باشند در وصف متفاوت می« داری به مأموریت عمومی عهده»با مؤسسات « خدمات عمومی مور بهمأ»مؤسسات 
توان در زمره مؤسسات مأمور به خدمات عمیومی محسیوب    های یادشده که نوعاً صنفی هستند را نمی لذا سازمان

رو در عنیاوین   ازایین  .ایید ها را در زمره مأمور به خیدمات عمیومی ذکیر نم    آن یحتصر بهگذار  کرد مگر آنکه قانون
هیا حیاکم    توان احکام این عناوین را بیر ایین سیازمان    جرایی که بر مأمورین به خدمات عمومی حاکم است، نمی

  .دانست

 ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه حواله اجازه: قانون محاسبات عمومی کشور 11ماده  .1
 هیای  دسیتگاه سیایر   و ییا  غیردولتیی  عمیومی  نهادهایدستگاه اجرایی محلی و یا  دولتی و یا شرکت دولتی و یا
 ذینفع وجهدر  حساب ذیمربوط به عهده  قابل پرداخت از محل اعتبارات های بدهیاجرایی برای تأدیه تعهدات و 

 .شود صادر می

میذکور در ایین    هیای  سازماناسناد و اوراق بهادار متعلق به : قانون محاسبات عمومی کشور 11ماده  1تبصره  .1
 .وجوه عمومی است ماده نیر در حکم

مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتیی   -قانون محاسبات عمومی کشور  172ماده  .1
نظیارت و   کننیده و  مؤسسیه دولتیی اسیتفاده    ایی ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه  وزارتخانه یاردر اخت رمنقولیو غ

در اجرای این ماده وزارت امیور اقتصیادی و     .باشد ساب اموال مربور با وزارت امور اقتصادی و دارایی میتمرکر ح
 یها و مؤسسیات دولتی   حساب و موجودی اموال وزارتخانه دهد به دارایی مجاز است در مواردی که الزم تشخیص

مربور مکلف به همکاری و ایجیاد تسیهیالت الزم در ایین زمینیه      یها دستگاه نماید و به طرق مقتضی رسیدگی
دولتی مربوط  یها دستگاه بود و درهرحال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت خواهند

 .نخواهد بود
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شلد  باشلد    منتفلع  کل   يدرصلورت شلود     مي ميكومضرب  ( 47)ا مث  ب  ش   تا  اجرت

مبهل  انتفلاعي ميكلوم خواهلد شلد         ع    بر مجازات م کور ب  جرای نقلدی معلاد   

 0تضلححع املوا     جلو     موجلب   1يا تفلري   1ب  عه  اهما  ک  يدرصورتهمچنحن اس  

 6نشلد   ربرای آن منظلو  زردد   يا آن را ب  مصارفي برساند ک  در قانون اعتباری 7د  تي

 ".نمود  باشد مصرف اعتباريا در غحر مورد معحن يا زا د بر 

                                                           
ل ذیل میاده  احتیاطی از نوع اهمال باشد مشمو اگر بی: هقضاییاداره کل حقوقی قوه  5/1/87 – 1617/7نظریه  .1
احتیاطی اعم است از اهمال به این معنی که هرگونیه اهمیالی از مصیادیق     توضیح آنکه بی .ا خواهد شد.م.ق 758
 .احتیاطی اهمال نیست اما بعضی از مصادیق بی .باشد احتیاطی می بی

ص ییا تضیییع   هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نق :نیروهای مسلح جرایمقانون مجازات  87ماده  .1
باشد بیه   الیر (17 777 777)این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون ( 86)ماده  اموال مذکور در

این مبلغ باشد، عالوه بیر جبیران     از خسارت وارده کمتر که یدرصورت .شود حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می
 .شود می  رفتار نامه انضباطی خسارت وارده، با وی مطابق آئین

ا اهمیال و  .م.ق 758موضیوع قسیمت اخییر میاده     ::هقضیایی اداره کل حقوقی قوه  11/8/82 – 7111/7نظریه  .1
تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، فقط شامل اموال موجود دولیت اسیت و اهمیال در وصیول مطالبیات      

 .ها از شمول آن خارج است دولت یا تأخیر در وصول آن

چنانچه تضیییع وجیوه و امیوال دولتیی ناشیی از      : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  2/5/51 – 1761/51/7نظریه  .6
متعلق به دولت باشد، عمل ( به هر میران)اهمال یا تفریط کارمندان بانز دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن 

 خصوصیی اسیت و دولیت هیی      بانکی کیالً  تواند از مصادیق ماده مرقوم محسوب گردد، ولی چنانچه ارتکابی می
در قسمت دوم ماده مرقوم، شمول ماده فیوق   «تضییع وجوه و اموال دولتی»سهمی در آن ندارد به لحاق تصریح 

 .نخواهد شد

هیا و مؤسسیات دولتیی و     اعمال نظارت مالی بر مخیارج وزارتخانیه   -قانون محاسبات عمومی کشور  57اده م .7
به هر نیوع خیرج،    و مقررات راجع قوانین سایرها با مقررات این قانون و  انطباق پرداخت ازنظردولتی های  شرکت

 هیای  طیر  و  هیا  فعالییت نظارت عملیاتی دولیت بیر اجیرای     -تبصره   .به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است
شیود،   تیأمین میی   کشیور  کیل جاری و عمرانی منظور در قانون بودجیه   عتباراتا محل از ها آنعمرانی که هرینه 

قیوانین برنامیه    در شده تعیین های سیاستو  ها هدفمطابقت عملیات و نتایج حاصله با  ازنظرارزشیابی و منظور  به
بنیدی بیه ترتیبیی کیه در قیانون       زمیان هیای   جدولکل کشور و مقایسه پیشرفت کار با  بودجه قوانینعمرانی و 
 .باشد می وبودجه برنامهوزارت   کماکان به عهده دکشور مقرر شده و یا خواهد ش وبودجه برنامه
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 عنصر مادی  :مبحث دوم
     هلا بررسلي   معنلای  غلوی   اصلط حي  ا     ، منظلور درک صليح  موضلو    در ابتدا بل  

چحری را بل  محل  خلود    ، اختحار عم  داشتن» یمعنا ب تصرّف در  ا زان عربي  :شودمي

 بل  در فارسلي     (631ص، 1037، خهح ، جرّ) اس   آمد «رفتار کردنتغححر دادن   با آن 

، عمحلد ) آملد  اسل   «چحری را ما ک شدن، دس  آ ردنب ، کاری زدندس  ب » یمعنا

عبارت اس  از اينكل  ملا ي تيل  اختحلار     »تصرف در اصط ح حقو  .(077ص، 1047

 ان تصللمح  کنللي باشللد   ا  بتوانللد ننللب  بلل  آن مللا  در حللد د قللانون يللا بلل  عللد    

عبللارت از تنلله    » تعريللف ديهللر آن (167ص، 1041، جعفللری  نهللر دی)«.بهحللرد

، 1031، کاتوزيان)«.اعما  حق خود بر ما ي دارد مقام درک  اننان ، اقتداری اس  عرفي

 .حق يا ما  دانن ب  استح ج داشتن    ارحاخت درتوان   ا تصرف را مي .(134ص

در اصط ح تصرف .باشد يممشر   مترادف با غحرمجاز   نا يرقانونحغترکحب  غوی 

يا اموا ي ک  متعهق ب  افراد )قانوني اموا  د    مجوز بد نعبارت از تصرف »يرقانونحغ

در املوا  منقلو ي کل  املحن در     (داردمي را نه  ها آنب  امان   د       اشخاص اس  

پلس   .اسل   تعريلف شلد   (161ص، پحشلحن ، جعفری  نهر دی) «.هنتند ها آننههداری 

، در املوا  يلا حقلو  ديهلری   اسلتفاد  از آن       حاستعبارت اس  از  يرقانونحغ تصرف

 ا    جو  جمع  ج     .دار  حص حخارح از اختحارات قانوني   يا بد ن مجوز مقامات 

 ازنظلر  جلو    .(113ص، پحشلحن ، عمحد)اس  آمد طريق    پو  ، ؛ چهر يمعن ب در  غ  

 ا   املوا  کل  جملع ملا       .آيدنقدينهي پو  رايج داخهي يا خارجي مي یمعنا ب عرف 

در (1371ص، هملان )«.آنچ  در مهک شخص باشلد ، دارايي»؛ یمعنا ب در فارسي ، اس 

 ازنظلر    ردحل ز قلرار شود ک  بتواند ملورد داد سلتد   ما  ب  چحری زفت  مي» نان حقوقي

 .(17ص، 1041، امامي)«.اقتصادی ارز  مباد   را داشت  باشد
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چنلحن تعريلف نملود       جو  عمومي 1011قانون مياسبات عمومي مصو   10ماد  

 هلا   مؤسنلات   هلای مربلوط بل   زارتخانل       جو  عمومي عبارت اس  از نقدينل  » :اس 
د  تلي   مؤسنلات  ابنلت      د  تي   نهادها   مؤسنات عمومي غحر یها شرک د  تي   

از  نظر صرفم کور ک  متعهق ب  حق افراد   مؤسنات خصوصي نحن     یها سازمان ب 
قلانون قابل  دخل        موجلب  بل  مصارف عمومي  یبرا منيصراًتيصح  آن  منش  نيو   

 طلور  بل  کل    ها آنا ضمان   مانند   ج ،  جوهي نظحر سدرد  - 1تبصر    .باشد تصرف مي
 ملدت  انقضلاج زحلرد   پلس از    م کور در اين ماد  قرار مي یها دستها  موق  در اختحار
های مربلور   اس  مادام ک  در اختحار دستها  استرداد قاب شراي  خاص  معحن   يا حصو 

اعلراض صلاحب آن در    احلراز  ايل بد ن رضاي  صاحب  ج   ها آن باشد تصرف در مي
 «.زردد عمومي تهقي مي در  جو  يرقانونحغحك  تصرف 

 قا لب  درهرزون  نقدينهي رايج داخهي يا خارجي کل    شام   جو  د  تي  يدرنها

د  تي قلرار   یها دستها قانوني در اختحار  یها ر  اعتبارات سنواتي يا درآمدها   ساير 

هلای   تمهلک دارايلي   یهلا  طلرح رفلع احتحاجلات جلاری   اجلرای      منظلور  بل  زحرد تا مي

ترکحلب  غلوی املوا     .خران   اريلر کننلد   های را ب  حنا  ها آنای پرداخ    يا  سرماي 

اموا ي ک  مهک د    اس    د    ماننلد سلاير اشلخاص بلر ايلن املوا  حلق        » :د  تي

املوا  عملومي هل  املوا ي اسل  کل  بلرای        ( 11ص، پحشلحن ، کاتوزيلان )«.ما كح  دارد

شلد     استفاد  منتقح  تمامي مردم مهحا اس  يا مخلتص بل  حفلص مصلا   عملومي داد      

 .(11ص، پحشحن، کاتوزيان)ي عموم معابر :مانند تواند آن را ادار  کندها ميد    تن

، کارمندان   کارکنان د    :شمو  اين قانون بنحار زنترد  بود    شام  :نكت  مه 

، نهادهلای انق بلي  ،  ابنلت  بل  د  ل     مؤسنات، د  تي مؤسنات، ها یشهردار، شوراها

ي کل  بل  کملک منلتمر     مؤسنلات ، ديوان مياسلبات ،  حفق ي  زير نظر  مؤسنات، بنحادها

نحر هلای  ، زانل   سل  قوای  کارکنان  اعضا ، قضاييدارندزان پاي  ، شوند د    ادار  مي
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تلوان قلوانحن      برای تبححن تعاريف دستها  فو  مي) ب  خدمات عمومي  نيم مور ،منه 

   7، 0، 1، 1 ملواد   قانون مياسبات عمومي  10   6، 7، 0مواد  :مقررات موضوع  مانند

 مؤسنللاتقللانون مللديري  خللدمات کشللوری   بخصللوص قللانون فهرسلل  نهادهللا     6

 (مراجع  نمود  يرد  تحغ

چنانچلل  اشللخاص     :قضللا ح ادار  کلل  حقللوقي قللو     3/1/1031 – 133/4نظريلل 

غحرمجلاز قلرار دهنلد   بلا      مورداسلتفاد  اموا     جو  را  673کارمندان م کور در ماد  

را فراه  نمايند در صورتي مشمو  مجازات مقلرر   ها آنري  موجبات تضححع اهما    تف

 .ک  اموا     جو  ب  آنان سدرد  شد  باشد شوند يمدر اين ماد  

تضلححع املوا     جلو      :قضلا ح  ادار  کل  حقلوقي قلو      1/3/1071 – 1671/4نظري 

در ، د  تي توس  کارکنان   کارمندان م کور در اين ماد  در اثر اهما    يا تفري  آنان

 برحنلب شود ک  اموا  يلا  جلو  د  تلي     ماد  مي نيا درصورتي مشمو  مجازات مقرر 

اهملا    673بر  موضو  قنم  اخحر ملاد    هريد عبارت ب  ظحف  ب  آنان سدرد  شد  باشد 

اسل     « اموا  موجلود د  ل   »ري  موجب تضححع اموا     جو  د  تي فق  شام  يا تف

 .ها از شمو  آن خارح اس  در  صو  آن رحت خاهما  در  صو  مطا بات د    يا 

شلود   علحن    برداری   استفاد  از منافع اموا  مي اصویً شام  بهر  يرقانونحغتصرف 

 .زحرد موضو  اين جرم قرار مي، ز منافع ما  داردبرداری ا ای ک  با بهر  م زم  تبع ب ما  

، تفلا تي نحنل    رمنقلو  حغبلحن املوا  منقلو       ، برداری   اسلتفاد  از منلافع     ا در بهر 

بلرداری   استفاد    بهر ، برداری   استفاد  کرد توان از منافع منقو  بهر  ک  مي زون  همان

 ضعح  کلام ً   رمنقو حغاس    از اين ححث منقو     ريپ  امكاننحر  رمنقو حغاز منافع 

منفعل   ، ا یً   با ل ات  يرقلانون حغموضلو  جلرم تصلرف    ، در غا ب موارد .مشاب  دارند

اخت    برعكس .شود عحن ما  را شام  مي، برداری   استفاد  از منافع بهر  تبع ب اس    

برداش    تصلاحب  ، اخت  رفتار مجرمان   ع    ب ک  موضو  آن فق  عحن ما  اس  
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را  رمنقلو  حغاموا  منقو  متصور اس    اموا   درموردما  اس    تيقق اين معنا صرفاً 

 .شود شام  نمي

   اهملا  در  غل  بل  معنلای      :شلود تضلححع ملا  ملي    بل   منجرسوم اهما    تفري  ک  

انهلاری    سله   يتنبهل   چحلری سنلتي    در کلاری يلا دربلار    ،  از اشتن، ز اشتنفر »

، کوتلاهي کلردن در کلاری   »  تفري  در  غ  ب  معنای ( 111ص، پحشحن، عمحد) «کردن

، هملان )«ضلايع کلردن   تهلف کلردن ملا      ، بحهود  ساختن، اظهار عجر کردن در کاری

تفري  عبارت اس  از ترک عمهلي کل    »قانون مدني  761طبق ماد  .آمد  اس (733ص

بادقل  در معنلای  غلوی      « .یزم اس ، ما  غحرداد يا متعارف برای حفص قرار موجب ب 

زردد ايلن رفتلار يلک تلرک فعل  بلود    جر لي از         قانوني اهما    تفري  مشخص مي

مرتكلب طبلق قلوانحن   مقلررات يلا شلرح  ظلايف         ک  یطور ب باشد تقصحر مرتكب مي

شغهي منئو  انجام فعهي بود  تا بدين طريق ب  اموا  د  تي صدم   ارد نشلود يلا از بلحن    

 .نر د ک  با عدم انجام   ترک آن ما  د  تي از بحن رفت  يا از انتفا  خارح شد  اس 

ب جلرم در ايلن   اس  با اين فر  کل  مرتكل   درامان  ان حخعنصر مادی اين  در اقع

های ذکر شد  بود    موضو  جرم هل   جلو    يلا املوا       ماد  کارمند د      دستها 

سلدرد  شلد  اسل  کل  شلام  املوا  منقلو            هلا  آند  تي   يا اشخاص اسل  کل  بل     

قانون مياسلبات عملومي   ملاد      116تا  111قانون ثب     111ماد  ) شود  مي رمنقو حغ

آن  از منلافع ،   بلا مانلدن علحن املوا     ( مقلررات ملا ي د  ل    قانون تنظح  بخشلي از   17

، از خودر  د  تي   اعما  مادی شلام  اسلتعما    رمجازحغ استفاد  مانند شود يممند  بهر 

 .تهف يا مفقود نمودن اس ، تصاحب

   يا اموا  سدرد  شد  استفاد  غحرمجاز از  جو    يا اموا  د  تي جرمعنصر مادی ( ا ف

 :شود ميقق مي زير ب  صورت
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  جو  يا اموا  دستها  موصوف در اين ملاد    حتلي املوا     رمجازحغاستفاد   .1

های موصلوف در   نرد دستها  ظحف  ب  شخص منئو   برحنباشخاصي ک  

 .بد ن قصد تمهک ب  نفع خود يا ديهری 673ماد  

  های مورد اشار  دستها از اموا   رمجازحغانتفا  شخصي    .1

 اموا     جو  د  تي عنصر مادی جرم تضحع (  

کل  در قا لب تلرک       تفلري   1تضححع اموا     جو  موصوف ب  عه  اهما  .1

شود ک  منجر ب  تضلحع   مرتكب تهقي ميعم   عنوان ب ود ک  ش فع  ميقق مي

 .ما  زردد

مصرف  جو  م کور در مواردی ک  در قانون برای آن اعتباری منظور نشد    .1

 .اس 

  جو  در غحر مورد معحنمصرف  .0

 مصرف  جو  زا د بر اعتبار مصو   .7

  

                                                           
مسامحه، غفلیت، عیدم   . است یمباالت یبو  یاطیاحت یبتقصیر اعم از  قانون مجازات اسالمی 167تبصره ماده  . 1

محسیوب   یمبیاالت  یبی یا  یاطیاحت یب، حسب مورد، از مصادیق ها آنمهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند 
 .شود یم
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 عنصر معنوی :مبحث سوم
جلراي  عملدی مطهلق اسل       ازجمه  يرقانونحغنتحج  مجرمان  جرم تصرف  عنصر معنوی

صرف ارتكا  آن جرم اس  برعكس جرم اخت   ک  ، از حصو  نتحج  نظر صرفک  

بلا عنايل     .اس  از جراي  مطهق يرقانونحغتصرف  .باشد يمجرمي مقحد ب  حصو  نتحج  

چلون از  شود  لحكن   مينو  ميجراي  عمدی  در عداد يرقانونحغجرم تصرف ب  اينك  

  همان عمد باشد  نمي ج حدرنتخاص يا عمد   حسوجنب  اثبات  یجراي  مطهق اس  نحاز

  يعني خوا  مرتكب قصد نتحج  را ک  همان ضرر رسانحدن بل  د  ل   .در فع  کافي اس 

تيل  تصلرفش    رمجلاز حغاسلتفاد  يلا مصلرف     درصورت، خوا  ن ، اس  را داشت  باشد

 .قاب  مجازات خواهد بود يرقانونحغمتصرف  عنوان ب 

از اموا  متعهق بل    رمجازحغمرتكب در استفاد  عام   حسوجن، اين جرم عنصر معنوی

 673ملاد   يا اهما    تفري  درحفص اين املوا  توسل  منلتخدمحن مل کور در     د      

قلانون مجلازات    176اس    در ماد   یرعمدحغ جراي اين جرم ناظر بر  در اقع .باشد مي

، یرعملد حغ جلراي  تيقلق  " :جراي  چنحن تبححن شد  اس  زون  نيا   تبصر  آن اس مي
 یخطلا   در جنايات غحرعمدی اع  از شب  عملدی   .منوط ب  احراز تقصحر مرتكب اس 

   ياطحل احت يبل تقصلحر اعل  از    شلود  يمل ميش مقررات کتا  قصلاص   ديلات اعملا     
عدم مهلارت   علدم رعايل  نظاملات د  تلي   ماننلد       ، غفه ، منامي  .اس  يمبایت يب

 ".شود يممينو   يمبایت يبيا  ياطحاحت يباز مصاديق ، حنب مورد، ها آن

در هملحن خصلوص    قضلا ح  ادار  حقوقي قو   13/1/40مور   1161/4نظري  شمار  

املحن بايلد ملا  ملورد امانل  را      ، قلانون ملدني   110   111طبلق ملواد   اعل م داشلت  کل     

ما ک مقرر نمود  حفص نمايلد   ازلر بلرای حفاظل  ترتحلب خاصلي مقلرر         ک  یطور ب 

داشت  آن را رعاي  کند  ای ضامن اس  اما منئو ح  کحفری  قتلي متوجل  ا سل  کل      

  .باشد  حسوجنبا   يتفرتعدی يا 
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 مجازات  :چهارممبحث 

جبلران خنلارت  ارد    پرداخل     ، يرقلانون حغجهل  تصلرف    شلد   ينل حب شحپمجازات 

جلرای   رمجلاز حغضرب    مجازات انتفلا  حاصله  از تصلرف     47ا مث  ب  ش   تا  اجرت

 .باشد مي نقدی معاد  مبه  انتفا 

مل کور از نلو  مجلازات    مجلازات   قلانون مجلازات اسل مي    10براسا  مفاد ملاد   

قلانون اخحرا ل کر صلد ر حكل    اجلرای       74تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ملاد   

حتلي  قانون موصلوف   61براسا  ماد   درهرحا  .مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 

  بايلد ايلن خنلارت حتملاً      در پرداخ  خنارات حاصله  نلدارد   یرحت ثتعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    673جراي  مصرح در ماد   داش  مفاد بايد توج  

 1.شود قانون مجازات اس مي مي

                                                           
ییا تعرییر تیا درجیه چهیار و نییر        االرض یفی موجیب حید محاربیه و افسیاد      در جرایمحکم محکومیت قطعی  .1

موجب اخالل در نظم یا امنییت نباشید در    که یدرصورتریال ( 1.777.777.777)کالهبرداری بیش از یز میلیارد 
 .شود یممحلی در یز نوبت منتشر  یها روزنامهیکی از 

میلییارد   زییر کیه مییران میال موضیوع جیرم ارتکیابی، ییز         جیرایم انتشار حکم محکومیت قطعی در  –تبصره 
کثیراالنتشیار   یهیا  روزنامیه ریال یا بیش از آن باشد، الرامی است و در رسانه ملی یا یکیی از  ( 1.777.777.777)

 :شود یممنتشر 

 رشاء و ارتشاء -الف

 اختالس -ب

 تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری درصورتت قانونی برخالف حق و مقررا نفوذ اعمال -پ

 مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری -ت

 تبانی در معامالت دولتی -ث

 پورسانت در معامالت خارجی اخذ -ج

 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت  -چ

 گمرکی جرایم - 

 قاچاق کاال و ارز - 
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مشلمو    673همحن قانون جراي  مصلرح در ملاد     137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

  1.شود مر ر زمان نمي
 

 و مرتبط  مجرمانهمصادیق  :پنجممبحث 

مصلو   مياسبات عملومي کشلور   قانون  77عدم اجرای تكهحف مقرر در ماد   .1

پلس   اند مكهفد  تي  یها شرک مبني بر اينك    اص حات بعدی  1/1/1011

، از تصويب ترازنامل    حنلا  سلود   زيلان شلرک  توسل  مجملع عملومي        

حداکثر ظرفي يک ما  ترتحب پرداخ  مبا   ما حات   سود سهام د  ل  را در  

 .بدهند ييدارا ج   زارت امور اقتصادی   

برقلراری   قانون برنام  شش  توسع  مبنلي بلر اينكل     1رعاي  بند ا ف ماد   عدم .1

 .اجرای قانون یها سا ترجح  يا معافح  ما حاتي جديد طي ، هرزون  تخفحف

مصلو    افلر د   ارز قلانون ما حلات بلر     63ملاد    0عدم رعايل  مفلاد تبصلر      .0

مبني بر ممنوعح  هرزون  اعطاج بخشودزي   معافح  از پرداخل    14/1/1034

 .عوارض

                                                                                                                          
 مالیاتی مجرای -د

 پولشویی -ذ

 اخالل در نظام اقتصادی کشور -ر

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی -ز

 :شوند ینمذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات  جرایم .1

 علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جرایم -الف

این قانون با رعایت مبلغ مقرر ( 12)موضوع تبصره ماده  جرایماقتصادی شامل کالهبرداری و  جرایم -ب
 در آن ماده

 موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جرایم -پ
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های مشمو  اين قانون    زحری تضححع  جو  در دستها يكي از عوام  مه  شك  .7

تضامحن پس از  استرداد  يا  عدم اخ  تضمحنات یزم در هنهام انعقاد قراردادها

 1.باشد اتمام قراردادها مي

                                                           
 :بایست حسب مورد اخذ گردند باشد که می زیر می شر  بهانواع تضمین   .1
 .(وجه الترام)تضمین شرکت در مناقصه  -الف
 .تضمین انجام تعهدات -ب
 .پرداخت شیپتضمین  -ج
 تضمین حسن انجام کار -د

و حسین   پرداخیت  شیپی ها از نیوع   در قراردادهای خدمات مشاوره، خدمات مدیریت طر  و امور تحقیقات تضمین
 :شود انجام کار به شر  زیر تعیین و پرداخت می

 %17خدمات مطالعه، طراحی و تحقیقاتی  پرداخت شیپتضمین  –الف 
بیانکی و   نامیه  ضیمانت ی ها نیتضممبلغ اولیه در ازای % 17خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل  -ب

 .شود یماعتباری پیمانکار بازگردانده  مؤسساتاز سوی  صادرشده
  .باشد می% 11تا  7تضمین شرکت در مناقصه از  -د
 .باشد یمپیمانکار  مبلغ اولیه پیمان پیشنهادی% 7تضمین انجام تعهدات معادل  -هی 
درصید پیس از    8 .مبلغ اولیه پیمان است% 17در قراردادهای پیمانکاری و نصب معادل  پرداخت شیپتضمین  -و

 .مبلغ اولیه پیمان% 17درصد پس از انجام  7/7درصد پس از تجهیر کارگاه و  7/2تحویل کارگاه، 
 .اولیه قرارداد مبلغ% 17در قراردادهای ساخت تجهیرات معادل  پرداخت شیپ -ز

در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طر ، ساخت تجهیرات، پیمانکاری و نصیب  
 .باشد یمو حسن انجام کار  پرداخت شیپشامل تضمین شرکت در مناقصه انجام تعهدات،  ها نیتضماست انواع 

ی معتبیر از  هیا  ضمانت، ونقل حملواد و مصالح و قراردادهای ، تجهیرات، کاال، مآالت نیماشدر قراردادهای خرید 
 .باشد یمدرصد  17معادل  پرداخت شیپدرصد، انجام تعهدات در  7نوع تضمین شرکت در مناقصه تا 

معتبر جهت انجیام معیامالت و تنظییم قراردادهیای پیمانکیاری و مهندسیی        نامه ضمانتالزم به ذکر است انواع 
 :از اند عبارتمشاوره 

 بانکی نامه ضمانت
اعتباری غیربانکی کیه دارای مجیوز الزم از طیرف بانیز مرکیری       مؤسساتاز سوی  صادرشدهی ها نامه ضمانت

 .جمهوری اسالمی ایران هستند
 وجه نقد و طال
 (...و نامه مهیبسفته، )اوراق بهادار 

 درصد ارز  کارشناسی رسمی آن 57وثیقه ملکی معادل 
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تواند از مصاديق جرم مصرح در ايلن   ها مي نام تصويب   اجرای برخي از بخش .6

قلانون برنامل  ششل      4آنكل  در بنلد ث ملاد      رغل   ب بدين معنا ک  ، قانون باشد

، هلا  هلا   دسلتورا عم    بخشلنام  ، هلا  نام  کهح  تصويبتوسع  تصري  شد  اس  

مشلاغ      یبنلد  طبقل  جلدا   حقلوقي     ، تغححلر ضلرايب  ، تغححرات تشلكح ت 

کلارزحری نحلر       اعطای مجوز هر نلو  اسلتخدام   بل    ، افرايش مبنای حقوقي

                                                                                                                          
 انواع اوراق مشارکت

 (ارز  روز آن% 77)ی سهامی عام ها شرکتسهام 
 .مربوط حسابان یذی اجرایی و ها دستگاهقراردادها از سوی  دشدهییتأمطالبات 

هیای معتبیر فیوق اخیذ      شیود ضیمانت   ی دولتی و شهرداری مالحظه میی ها شرکتدر موارد عدیده بخصوص در 
 .شوند نمی

 :ها شامل سوء جریان در استرداد تضمین
 .ناقصه پس از ارایه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شدشرکت در م تضمین

 .گردد تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می 
در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کاال حصول اطمینان از صیحت عملکیرد آن براسیاس مشخصیات      

دوم پیس از پاییان دوره تضیمین و صیدور گیواهی      % 77از تضمین انجام تعهدات آزاد و % 77مربوطه الزم باشد 
  .گردد یمتحویل قطعی مسترد 

هایی چون سیاخت و   گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشهآزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به 
 .باشد یمی و نگهداری بردار بهرهی ها دستورالعمل

 .که ضوابط مذکور رعایت نشده است در موارد متعددی مالحظه شده است

 :ها شامل سوء جریان در استرداد تضمین
 .ارداد مسترد خواهد شدشرکت در مناقصه پس از ارایه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قر تضمین

 .گردد تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می 
در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کاال حصول اطمینان از صیحت عملکیرد آن براسیاس مشخصیات      

دوره تضیمین و صیدور گیواهی    دوم پیس از پاییان   % 77از تضمین انجام تعهدات آزاد و % 77مربوطه الزم باشد 
  .گردد یمتحویل قطعی مسترد 

هایی چون سیاخت و   آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشه
 .باشد یمی و نگهداری بردار بهرهی ها دستورالعمل
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در صلورتي  ، ملا ي باشلد   ای امنلا کل  متضلمن بلار    هل  هحئل  همچنحن مصلوبات  

اس  ک  بلار ملا ي ناشلي از آن قلب ً مياسلب    در       اجرا  تصويب    طرح قاب 

بلرخ ف ايلن    رايلي اجاقدام دستها   .قانون بودج  ک  کشور ت محن شد  باشد

 .شود تعهد زا د بر اعتبار مينو  مي، حك 

عدم رعاي  سقف مجاز در پرداخ  پلادا  پايلان خلدم  از ديهلر مصلاديق       .1

قلانون کلار    010   011، 171بدين معنا ک  براسلا  ملواد   ،  قو  اين جرم اس 

محللران پللادا  پايللان خللدم  در      اصلل حات بعللدی،   1/4/1013مصللو  

ملا    1معاد  حداکثر،   يا بازنشنتهي يازکارافتادزهای متفا ت از قبح   حا  

؛ هرچنللد در ضللواب  يادشللد  بلل  کهملل  اسلل  شللد حقللو    دسللتمرد عنللوان 

اشللار  نشللد   للحكن ر يلل  جللاری در پرداخلل  پللادا    "بازخريللدی خللدم "

 173باشد مطابق ماد   ا  کر مي و معمو  ب  استناد مواد ف صورت ب بازخريد نحر 

                                                           
رفرما مکلف است بیه کیارگری کیه مطیابق     مدت موقت، کا درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا: 16ماده  .1

است برای هرسال سیابقه، اعیم از متیوالی ییا متنیاوب براسیاس        کار اشتغال داشته سال یا بیشتر، به قرارداد، یز
 .عنوان مرایای پایان کار به وی پرداخت نماید ماه حقوق به آخرین حقوق مبلغی معادل یز

ییا بازنشسیتگی کیارگر باشید، کارفرمیا بایید        چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاق ازکارافتادگی کلی و: 11ماده  .1
ایین   .روز مرد به وی پرداخت نماید17براساس آخرین مرد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میران
توسط سیازمان تیأمین اجتمیاعی پرداخیت      وجه عالوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که

  .شود می
بنیا بیه   )فکری ناشی از کار کارگر باشد،  های جسمی و اگر خاتمه قرارداد کار درنتیجه، کاهش توانائی: 11ماده  .1

تشخیص کمیسیون پرشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفیی شیورای اسیالمی کیار و ییا نماینیدگان       
ا مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخیرین حقیوق بیه وی پرداخیت     کارفرم( قانونی کارگر

 .نماید



 11  جرایم علیه اموال دولت                                                                                                                      

 عنلوان  ب ما     يک پادا  پايان خدم  ب  ازای هرسا 1های منتقح  قانون ما حات

 .شود در نظرزرفت  مي قبو  قاب هرين  

یييل    171هلای ذيل  قلانون اصل حي ملاد          تبصلر    احد  ماد عدم رعاي   .4

 ...:دارد شلعار ملي  کل  ا  13/1/76قانون اص ح قنمتي از قانون تجارت مصو  

، تابع حك  مقرر در ماد  قانون مديري  خدمات کشوری ....های د  تي شرک 

یيي  قانون اص ح قنمتي از قانون تجارت نخواهنلد   171مشمو  پادا  ماد  

قانون ا يا  موادی ب  قانون تنظلح    13پرداخ  ب  استناد ماد   درصورتبود   

 .شود مينو  ميبخشي از مقررات ما ي د    جرم 

قلانوني نيلو    یييل    6براسلا  ملاد     از خودر هلای د  تلي   رمجازحغاستفاد   .3

زا لد در حكل  تصلرف     یهلا   حل اتومبد  تلي   فلر      یها  حاتومباستفاد  از 

از مصلاديق بلارز ايلن جلرم مينلو        در املوا  د  تلي مينلو       يرقانونحغ

چهلونهي   نامل   نيلح آ 7براسلا  ملاد     همچنحن بايلد در نظلر داشل     . شود مي

 یاسلتثنا  بل  اجرايي  یها دستها کهح  خودر های ، استفاد  از خودر های د  تي

تشريفاتي   خدم  جر  خودر های خلدم   ، خودر های خدمات اختصاصي

ب  شرح ذي  مجلاز اسل       احكام براسا  ها آنعمومي مينو    استفاد  از 

داشتن برگ م موريل      بد ن( با رانند  يا بد ن رانند )در غحر ساعات اداری 

خلارح از   اسلتفاد  از ايلن خودر هلا    هرزونل  ب  شرح زير مطهقاً ممنو  بلود     

                                                           
التفیاوت   معادل یز ماه آخرین حقوق و دستمرد و همچنین مابه: های مستقیم قانون مالیات 168ماده  "و"ند ب .6

خدمت، خسارت اخراج و  حقوق بازنشستگی و وظیفه و مرایای پایان تأمین منظور بهتعدیل حقوق سنوات قبل که 
نگهیداری   هیا  بانیز این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حسیاب  . شود ذخیره می مؤسسهبازخرید کارکنان 

  .شده است نیر جاری خواهد بود

استفاده غیرمجاز از اتومبییل دولتیی جیرم محسیوب     : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  5/7/71 – 6726/7نظریه  .1
 .تعقیب و مجازات است ام تصرف غیرقانونی در اموال دولت قابلاست و مرتکب به اته



 زارش پژوهشیگ       18    

در املوا    رمجلاز حغنامل  در حكل  تصلرف     قوانحن مربوط   مقررات اين آيلحن 

 .شود مينو  مي د   

ا جهن  از مصاديق بارز جرم مصرح در ايلن   تي  عنوان حق رمجازحغپرداخ   .7

 ،3/4/1031مصلو    قانون مديري  خلدمات کشلوری   13ر ماد  د .قانون اس 

 زونل   چحهل ا علاد  را مشلخص کلرد  اسل         انلوا  پرداخل  فلو     صراح  ب 

هلای کل     نكت  بنحار مه  آنك  حتي دستها  .ا جهن  نشد  اس  ای ب  حق اشار 

 فق ماد  ( ها مشخصاً شهرداری) شود  شام  قانون مديري  خدمات کشور نمي

 زونل   نيل اتصلمح  پرداخل     هرزونل  موصوف مكهف هنتند قبل  از   قانون 47

موافقل  شلورای    بايلد ( مانند شلورای شلهر  )موارد حتي در مراجع قانوني خود 

 جلود مصلوب  شلورا شلهر      درصلورت حقو    دستمرد را اخ  نمايد   ا حتي 

هلا بلرخ ف    پرداخل   زونل   نيل اشورای حقو    دستمرد نباشلد   ت يحدچنانچ  

 .شود مينو  مي( عمومي –د  تي ) جو   رمجازحغحك  تصرف  در قانون  

انجام هرزون  فعا حل  تبهحغلاتي از   قانون انتخابات مبني بر  67عدم رعاي  ماد   .13

نامردهللای نماينللدزي مجهللس از  تللاريخ اعلل م رسللمي اسللامي نامردهللا بللرای 

کل  جنبل  رسلمي         يا هر  سلحه  ديهلری   جمع  نماز  محر خطاب   ماحصدا س

  ي سلا  د  تي دارد   فعا ح  کارمندان در ساعات اداری   همچنحن استفاد  از

د  تي   مؤسنلات  ابنلت     یها شرک ،   ادارات ها  زارتخان  امكانات  ساير 

  نهادهلا     هلا  آن ابنت  بل    یها سازمان   ها شرک    ها یشهردارد       ب 

کننلد   همچنلحن در    استفاد  ملي ( ب  هر مقدار )عمومي  بودج  از مؤسناتي ک 

امكانات مربور ممنو  بود    مرتكلب مجلرم شلناخت         ي سااختحار ز اشتن 

هماننلد  ، مؤسنات   نهادهايي ک  دارا ي آنان از اموا  عملومي اسل    .شود مي

نشلريات   مطبوعلات متعهلق بل       .باشلند  منتضعفان مشمو  ايلن ملاد  ملي    بنحاد
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، در متن ايلن ملاد    ادشد ي  مؤسنات  نهادها، ادارات، ها  زارتخان ، ها نسازما

 .درح آزهي ندارند صورت ب انتخاباتي را   و  ینامردها یبراحق تبهح  

 قانون 673مشمو  مجازات مقرر در ماد  نحر   بازنشنتهان ب  رمجازحغپرداخ   .11

ممنوعحلل  قللانون اصلل ح  1بلل  اسللتناد تبصللر    .شللود مللي مجللازات اسلل مي

مقاملات مل کور   »ازسوی مجهس شورای اس مي ک    کارزحری بازنشنتهان ب 

 فق  افرادی، ، کرد را استثنا مي« قانون مديري  خدمات کشوری( 41)در ماد  

کارزحری بازنشنتهان هنتند کل    قانون ممنوعح  ب  1مشمو  استثنا ات تبصر  

  خلدمات کشلوری   قلانون ملديري   41شلد  در ملاد     هلای مشلخص   در جايها 

با اين تيهح  از اين ب  بعد مث ً فردی ک  در ز شت  حتي  .شوند کارزحری مي ب 

مهلر  ، کلارزحری شلود   هر سمتي ب  تواند در  زير بود   بازنشنت  شد ديهر نمي

قللانون خللدمات کشللوری   41شللد  در مللاد    هللای مشللخص  آنكلل  در پنلل  

 .کارزحری شود ب 

 هحئل   0/1/1071مصوب  ملور    ک  بعد از اه ها   کمحنحون مصوبات کارزر   .11

، هلا  کمحنحون، شوراها، ها کهح  کارزر  » : زيران ک  صراحتاً مقرر نمود  اس 

                                                           
کمیسیون حقوقی سازمان، کارکنان شهرداری تهران مشمول ممنوعیت  12/11/57براساس نظریه مور   .1
 .شندبا کارگیری بازنشستگان می به

کارگیری  ممنوعیت بهبا توجه به اینکه موضوع قانون : کمیسیون حقوقی سازمان 17/5/57نظریه مور   .1
قانون برنامه  87ماده ( چ)های اجرایی بوده و موضوع بند کارگیری بازنشستگان در دستگاه بازنشستگان، منع به

قانون  7است و از طرف دیگر در تبصره ( با لحاق شرایطی)کار ایثارگران  ششم توسعه کشور تجویر اعاده به
عالوه قانون برنامه ششم توسعه پس از قانون  و به   احصاء شدهکارگیری بازنشستگان قوانین منسو ممنوعیت به

 1کارگیری بازنشستگان تنها به اصال  تبصره  و مضافاً در قانون اصال  قانون ممنوعیت به شده مذکور تصویب 
گران کار ایثار گذار مبنی بر تجویر اعاده به قانون مذکور مبادرت شده و این تبصره نیر معترض اراده قبلی قانون

قانون برنامه ششم توسعه حاکم بوده و قانون ممنوعیت و اصالحیه آن  87لذا تبصره بند چ ماده  .نشده است
 .باشد ناسخ این تبصره نمی



 زارش پژوهشیگ       11    

کل  تلا   ( هلای دايملي د  ل     کمحنلحون  یاستثنا ب )ستادها   ساير عنا ين مشاب  

   صد کياصو     ب  استناد راني ز ئ حهبراسا  مصوبات  14/6/1071تاريخ 
  اختحلارات   شلد    حتشلك قلانون اساسلي      سي   هشت  صد کيبحن  هفت    

ابل     اجرايلي   « زردنلد   غو ملي ، تفويش شد  اس  ها آننحر ب   راني ز ئ حه

شد  چنانچ  بار ما ي داشت  باشد از مصاديق جرم مصرح در اين قانون مينو  

  .شود مي

توان ب  شرک   مثا  مي ورط ب های مشمو  اين قانون  تنو  دستها  درخصوص .10

با توج  ب   ظايف شلرک  توزيلع بلر      ک اشار  نمود  توزيع بر  استان تهران

 ابنلت  بل  د  ل    همچنلحن مشلمو        یهلا  شرک دقحقاً در عداد  استان تهران

، بايلد توجل  داشل     نحهمچنل  شلود  يمل  ظايف   خلدمات عملومي مينلو     

های منتمر د    کل  محلران    د  بود    براسا  کمک شرک  اخحرا  کر زيان

شلود قلادر بل  ادامل       آن براسا  پحوس  بودج  سنواتي مشلخص   تعحلحن ملي   

اعل  از افلرايش   يلا    )هلای دريلافتي    فعا ح  بود    از طرفي محران کهحل  تعرفل   

ايلن     ملديران  شلد   مشلخص از مشترکحن بر  براسا  قلانون بودجل    ( کاهش

شرک  نحر توس  شرک  توانحر ک  يک شرک  کلام ً د  تلي اسل  تعحلحن       

شلرک  توزيلع بلر  اسلتان تهلران دقحقلًا مشلمو          جل  حدرنتشلوند   منصو  مي

قلانون مجلازات اسل مي     673ز ار در صلدر ملاد     قانون موردنظرهای  دستها 

 .باشد مي

قانون ا يا  برخي مواد بل  قلانون تنظلح  بخشلي از      13عدم رعاي  بند ح ماد   .17

د  تلي   یهلا  شرک مبني بر اينك   7/11/1070مصو  ( 1)مقررات ما ي د   

قانون مديري  خلدمات کشلوری کل  در بودجل      ( 6)موضو  ماد  یها بانک  

حلداق    انلد  مكهلف ، اسل   شلد   ينل حب شحپل سلود  يله     هلا  آنک  کشور برای 
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اين قلانون  ( 7)ماد  ساز کاربا  هرسا را  شد  ينحب شحپسود %( 63) درصد پنجا 

 .درآمد عمومي  ارير نمايند حنا  ب 

انجام هرزون  تعهد   دا ر بر اينك   اخحرا  کرقانون  13عدم رعاي  بند هل ماد   .16

قللانون ( 43)مللاد   ازجمهلل پرداخلل  در اجللرای قللوانحن   مقللررات مختهللف   

کشور بد ن رعاي  سقف اعتبارات مصو    ا رامات قانون مياسبات عمومي 

 یهلا  نامل   موافقل  های تخصحص   نحلر شلرح عمهحلات     درخصوص ميد دي 

 .ممنو  اس ، متباد  

در  اجرايي یها دستها  مبني بر اينك موصوف قانون  13عدم رعاي  بند ز ماد   .11

موارد  اند موظفايجاد هرزون  تعهد   پرداخ   ج  از مي  اعتبارات عمومي 

 :زير را رعاي  کنند

هللا بلل  بخللش  مللديري    تصللدی،  ظللايف، للل ا  ويلل   ازلل اری امللور1

 غحرد  تي ننب  ب  هرين  منتقح  اعتبارات عمومي

فنلي   اعتبلاری      یهلا  کملک ل ا  وي  شحو  پرداخل  تنلهح ت نظحلر    1

 پرداخ    کمک ب عوض یها ر  ننب  ب   شد  ادار  جو  

ايجلاد     دارد قلانون اخحرا ل کر کل  اشلعار ملي      13د ح ملاد   عدم رعاي  بنل  .14

، تيمح  هرزون  بار ما ي ملازاد بلر ارقلام منلدرح در قلوانحن بودجل  سلنواتي       

هلای مباشلر د  ل  در ملوارد      دسلتها   ازجمهل   اجرايلي  یهلا  دسلتها  توس  

تفلا ت  ، جبران زيان، های تبعي خريد مختهف از قبح  خريد تضمحني   هرين 

کایهلای  ، ايفای تعهدات خاص، ها   غحر آن ياران  نهاد ، تنظح  بازار، قحم 

، شلود  از اعتبارات عمومي اسلتفاد  ملي   آنك جاير  صادراتي   مانند ، اساسي

بلایترين مقلام دسلتها      عهلد   بلر اجلرای ايلن حكل      منئو ح  .ممنو  اس 
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حك    تخهف از اين  .  يا مقامات مجاز   مديران ما ي مربوط اس  اجرايي

 .شود تعهد زا د بر اعتبار مينو    مشمو  مجازات مربوط مي، ساير موارد

 قللانون مورداشللار  کلل  مقللرر نمللود  اسلل     13عللدم رعايلل  بنللد ن مللاد     .13

، تغححلر ضلرايب  ، تغححر تشكح ت، ها ها   دستورا عم  بخشنام ، ها نام  تصويب

اعطلای مجلوز   ، بندی مشاغ    افرايش مبنای حقلوقي  جدا   حقوقي   طبق 

   هلا  دانشلها  امنلای   هحئل  کارزحری نحلر    مصلوبات    هر نو  استخدام   ب 

هلای   مؤسنات آموز  عا ي ک  متضلمن بلار ملا ي بلرای د  ل    صلند        

  تصلويب     طلرح  قابل  درصورتي ، باشد اجرايي یها دستها بازنشنتهي   

بودج  کل   مياسب    در قانون  درز شت اس  ک  بار ما ي ناشي از آن  اجرا

اقدام دستها   .رب  ت محن شد  باشد ذی اجراييکشور يا منابع داخهي دستها  

 .شود تعهد زا د بر اعتبار مينو  مي، برخ ف اين حك  اجرايي

درياف    پرداخل    اس مصو  نمود  ک    کورقانون م 13عدم رعاي  ماد   .17

( 6)موضلو  ملاد     اجرايلي  یهلا  دستها هرزون   جهي تي  هر عنوان توس  

قلانون مياسلبات عمللومي بايلد در     ( 6)قانون مديري  خدمات کشوری   ماد 

چللارچو  قللوانحن موضلللوع  کشللور باشللد   هلللرزون  دريافلل    پرداخلل    

کهحل    .مفاد اين ماد  در حك  تصرف غحرقانوني در اموا  د  تي اس  برخ ف

ن ملا ي حنلب ملورد    حنابان   مديرا ذی، مديران، رب    مقامات ذی منئوین

 باشند اجرای اين حك  مي منئو 

سقف افرايش حقو    مرايا  قانون موصوف مبني بر اينك  46ماد  عدم رعاي   .13

مؤسنلات انتفلاعي   ، د  تلي  یها شرک های نقدی   غحرنقدی    ساير پرداختي

هلا     بحمل   هلا  بانلک ، نهادهلا   مؤسنلات عملومي غحرد  تلي    ،  ابنت  ب  د  ل  

قانون مديري  خدمات کشوری ب  کارکنلان   ملديران خلود    ( 6)موضو  ماد 
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اجلرای بودجل    ، هرسلا  از ابتلدای   .شلود  تعححن ملي  راني ز ئ حهساین  توس  

در اصل حح  بودجل     .پل ير اسل    م کور در سقف يادشد  امكلان  یها شرک 

قبحل  حقلو      افرايش پرداخل  نقلدی   غحرنقلدی از    ، ساین  عنا ين م کور

نقدی    یها کمکعحدی   نظاير آن   همچنحن ، پادا  تي  هر عنوان، مرايا

نهادهلا   مؤسنللات   ر يملد  ئلل حهغحرنقلدی بل  کارکنللان   ملديران   اعضلای     

 درموردک  شمو  قانون  ييها شرک د  تي    یها شرک عمومي غحرد  تي   

های قانوني منظورشد   ع    بر پرداخ ، منتهرم ذکر يا تصري  نام اس  ها آن

 .م کور ممنو  اس  یها دستها بودج  مصو  ساین   سقف در

ناخلا ص حقلو       دارد قانون صدرا  کر کل  اشلعار ملي    37عدم رعاي  ماد   .11

د  تلي     یهلا  شلرک  ملدير    هحئل  مرايای دريافتي مديران عامل    اعضلای   

باشلند   هادهای عمومي غحرد  تي ملي غحرد  تي ک  ب  نيوی از انياج  ابنت  ب  ن

کلار بحشلتر    يعلا   یشورابايد حداکثر از د  برابر حداق  حقو  مصو  ساین  

فلو  صلرفاً بل      یها شرک مدير   هحئ ضمناً پادا  پايان سا  اعضای  .نباشد

اشخاص حقوقي آنان قاب  پرداخ  بلود    ملديران عامل    اعضلای موظلف      

جر  شد  فو    اعضای غحرموظف ب  حقو    مرايای تعححن رازحغ ب مدير   هحئ 

علا ي   حق جهن  ماهان  ک  حداکثر از د  برابر حداق  حقلو  مصلو  شلورای   

زونل  مبهغلي تيل  هلحچ عنلواني دريافل         هلحچ ، کار برای هرما  بحشتر نحنل  

 .کنند نمي

 قانون مياسبات عمومي کشور مبني 10ماد   تبصر  مقرر در موضو  عدم رعاي  .11

موقل  در   طلور  بل  کل    هلا  آنا ضمان   ماننلد    ج ،  جوهي نظحر سدرد بر اينك  

معلحن   مدت انقضاجزحرد   پس از  های م کور در اين ماد  قرار مي دستها  اختحار

هلای   اسل  ملادام کل  در اختحلار دسلتها       استرداد قاب شراي  خاص    يا حصو 
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 احلراز اعلراض    بد ن رضلاي  صلاحب  جل  يلا     ها آن در تصرف باشد مي مربور

 .زردد عمومي تهقي مي در  جو  يرقانونحغ تصرف صاحب آن در حك 

صراحتاً در تبصلر  آن تصلري  شلد      اخحرا  کر ک قانون  43عدم رعاي  ماد   .10

در  جلو    يرقانونحغ تصرف هر نو  تخهف از مقررات اين ماد  در حك  اس 

کهح   جلوهي کل  خلارح از     نك يا برمبني  .اموا  د  تي مينو  خواهد شد  

اجرايي بابل  خريلد      های های د  تي   اعتبارات دستها  منابع داخهي شرک 

شلود   ملي  عام  اختصاص داد  ازحموردن ياساس یکایهاتدارک مواد غ ايي   

از   جلو  حاصل    .بايد منيصراً ب  مصرف تدارک همان ملواد   کایهلا برسلد   

 ارير  جو  دريافتي از اين  منظور ب منتقحماً  ديبا مربورمواد   کایهای  فر  

زيللان احتمللا ي حاصلل  از  .بللانكي مربللوط توديللع شللود یهللا حنللا  بابلل  بلل 

قلوانحن   مقلررات مربلوط   در     براسلا   کایها   اين قبح  مواد د فر  يخر

ت يحلد حنلابر  منتخلب  زارت     حد د اعتبارات مصو  پلس از رسلحدزي    

 .باشد قطعي مي   احتنا  ب  هرين  پرداخ  قاب دارايي  امور اقتصادی  

 مجلرا از  طلور  بل  ملواد   کایهلای مربلور بايلد      د فر  يخرحنا   - 1تبصر   

 يدزحرسل  کل  ما ي دستها  اجرايي مربلوط نههلداری شلود بل  ترتحبلي       عمهحات

 .پ ير باشد منتق  امكان طور ب م کور  یها حنا 

 ب  پحشنهاد دستها  اجرايي مربوط   موافق   زارت در موارد  ر م بنا - 1تبصر   

   دارايلي  یاقتصاد امورقب  از رسحدزي حنابر  منتخب  زارت   بودج  برنام 

 د فر  يل خرمربلوط بل     شلد   ينل حب شحپل درصد مبه  زيان  43معاد   حداکثر تا

 .باشد پرداخ  مي ا ينا  قاب  عهي طور ب ماد   کایهای موضو  اين

 کل   يدرصلورت زفت  کل  تصلري  شلد  اسل       قانون پحش 70عدم توج  ب  ماد   .17

اقلدام يلا    ننلب  بل  تل محن اعتبلار   يلا      حنا  یذزواهي خ ف  اقع  براسا 
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 زا لد بلر   هلا  آناز طلرف   مجلاز  مقاملات دستور  زير يا ريحس مؤسن  د  تي يا 

 امضاج قانون  جهي پرداخ  يا تعهدی عهح  د    برخ فاعتبار مصو    يا 

در  جلو    املوا     يرقلانون حغ تصلرف  از اين تخهفلات در حكل    شود هر يک

 .د  تي مينو  خواهد شد

هلای توسلع     برنامل   قانون احكام دا ميماد   0رعاي  نكردن مفاد بند د رديف  .2 

پرداخل  تنلهح ت از ميل     ک  مقرر نمود  اسل    11/1/1071مصو   کشور

ملا ي   اههحل    ، اقتصلادی ، بد ن ت يحد توجح  فنلي  {توسع  مهي}منابع صند  

متقاضي توس  بانک عام  ممنو  اس    در حك  تصرف غحرقانوني در اموا  

اقتصادی   ما ي   احلراز  ، توجح  فني یها زرار ارزيابي  .عمومي خواهد بود

بل  محرانلي   ، با  ياظ عام  خطرپ يری یز ار  يسرما یها طرحکفاي  بازدهي 

امنا کمتر نباشد ب   هحئ توس   شد  اع مسود تنهح ت مورد انتظار ک  از نر  

تضمحن بانلک عامل  در بازپرداخل  اصل    سلود       مثاب  ب عهد  بانک عام    

 .تنهح ت ب  صند   اس 

اخحرا  کر ک  صلراحتاً در   قانون 13عدم اجرای تكا حف مقرر در بند ا ف ماد   .11

، از طلرفحن  قانون از سوی هلر يلک  تخهف از اين تبصر  آن مصو  شد  اس  

مبنلي بلر    تصرف غحرقلانوني در املوا  عملومي اسل      منر   ب جرم تهقي شد    

قانون پو ي   بانكي کشلور  ( 11)ماد ( ا ف)موضو  بند یها دستها کهح  اينك  

 را نلرد بانلک مرکلری متمرکلر     شانيها حنا ک  تاکنون  1061/7/13مصو  

حداکثر ظرف مدت س  ما  پس از اب   اين قلانون کهحل     اند موظف، اند ننمود 

  زارتبانكي خود را براسا  دستورا عمهي ک  ب  پحشنهاد مشترک  یها حنا 

کشللور   بانللک مرکللری    بودجلل  برناملل سللازمان ، امللور اقتصللادی   دارايللي 

نرد آن بانک ، رسد جمهوری اس مي ايران ب  تصويب شورای پو    اعتبار مي
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  مؤسنلات اعتبلاری غحربلانكي    زارت املور      ها بانکتمامي  .ايندمتمرکر نم

اقتصادی   دارايي نحر موظف ب  همكاری با بانک مرکری در اجرای اين ملاد   

 .باشند مي

زفت  ک  مقلرر نملود     قانون پحش 11عدم رعاي  تكا حف مقرر در بند پ ماد   .14

  در حوز  پو ي    غو مجوز   ميكومح  متخهفان فعا یا حرف ص حح  اس  

 هحئل  اعضای ، ای سهب ص حح  حرف  درصورت .ب  پرداخ  جريم  را دارد

  مؤسنلات اعتبلاری توسل  بانلک مرکلری       هلا  بانلک مدير    ملديران عامل    

ادامل  تصلدی    .شلوند  مربوط  منفصل  ملي   منئو ح جمهوری اس مي ايران از 

 .شود مديران مربوط  در حك  تصرف غحرقانوني در اموا  عمومي مينو  مي

قانون پو ي   بانكي کشور بل  پانصلد محهحلون    ( 77)ماد  ( 1)مبه  مندرح در بند 

براسا  رشد شاخص بهلای کلای      بار کي  هر س  سا   ابدي يمريا  افرايش 

اد بانلک مرکلری توسل     رسلمي بل  پحشلنه    صلورت  ب خدمات مصرفي اع مي 

 .شود  زيران تعدي  مي هحئ 

ايجلاد  مبنلي بلر اينكل      اخحرا ل کر قلانون   11بنلد ث ملاد     رعاي  نكردن مفلاد  .13

نهادهای جديد در بازار غحرمتشك  پو ي بد ن مجوز بانک مرکری جمهلوری  

در حك  تصلرف   ها آنمديريتي  یها پن اس مي ايران ممنو  بود    تصدی 

 .شود غحرقانوني در اموا  عمومي تهقي مي

بخشلي از مقلررات ملا ي     قلانون تنظلح    01عدم رعاي  تكهحف مقلرر در ملاد     .17

هلای مل کور در ملاد      دسلتها   انجام هرزون  هرين  توس مبني بر اينك   د   

هلای مربلوط بل      چاپ تقوي    سا نام    اط عحل  آزهلي   اين قانون برای( 03)

هلای فلردی      محهملاني  پ کاردهلای تشلريفاتي     تشكر   تنلهح       کيتبر

  اعتبارات خارح از شمو   عمراني   جمعي داخهي از مي  اعتبارات جاری  
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ممنللو    در    درآمللدهای اختصاصللي قللوانحن بودجلل  سللنواتي    هللا کمللک

 .غحرقانوني در اموا  د  تي   عمومي اس  تصرف حك 

کل    زفتل   شحپل انون قل   17 ظلايف مقلرر در ملاد     رعاي  ننملودن تكلا حف      .03

عدم اجرای اين قانون توس  هر يک از مقامات   آن  4تبصر  صراحتاً براسا  

مبني بر  .شود يم غحرمجاز در اموا  د  تي مينو  تصرف کارمندان در حك 

 مؤسنلات ، هلا   زارتخانل   ای ک  برای استفاد  ام ک   ابنح ، کهح  اراضياينك  

نام   يتصر ايمنتهرم ذکر نام  ها آن برمؤسناتي ک  شمو  قانون  ازجمه د  تي 

مقررات   قوانحن خاص اس  ب  يكي از طر  قانوني تمهک شد  اس     يا تابع

متعهق ب  د    بود     شود مي يا شد  یداريخرمؤسن  ،  زارتخان  يا ب  نام آن

ما ک با حق  عنوان ب نام د    جمهوری اس مي ايران  ها آن در اسناد ما كح 

بلردار در   تغححر دستها  بهلر   .زردد مؤسن  مربوط درح مي استفاد   زارتخان  يا

ملدارک موجلود   ، سلوابق ، کهح  اسناد .باشد  زيران مي هحئ هر مورد ب  عهد  

کل  املوا    ادار   )  دارا ي  یاقتصاد امور زارت  مرتب  با اين اموا  در اختحار

هلای    ازل اری حلق اسلتفاد  از سلاختمان     درخصلوص زحرد    قرار مي( د  تي

 .اين قانون اقدام خواهد شد( 37)ماد   ( )های م کور مطابق بند  مازاد دستها 

اختحللارات قللانوني  اراضللي مهللي   د  تللي   منللابع طبحعللي کلل  حنللب - 1تبصللر   

 يرد  تحغاشخاص   اختصاصي  از اری جه  مصارف عمومي يا ها برای دستها 

اراضلي در اختحلار  زارت    ازجمه تاکنون  از ار نشد   باشد   مي ها آندر اختحار 

اصل ح یييل  قلانوني     يقلانون  يل  يی (01) ( 01)جهاد کشا رزی موضو  مواد 

اسلل مي ايللران مصللو     اححللاج    ازلل اری اراضللي در حكوملل  جمهللوری    

 مصللو  شللهری نحزملل قللانون  شللورای انقلل     اراضللي موضللو  11/1/1067

نحر هلای  ، هلای اجرايلي   تابع مقررات مربوط اسل    چنانچل  دسلتها     1/1/1011

نام يا تصري  نام يا تابع  ذکر منتهرم ها آنهايي ک  شمو  قانون بر  سازمان منه   
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مقررات خاص اس  برای نحازهای عمومي   عمراني   يا عوض آن نحلاز   قوانحن  

با رعاي   رسد  زيران مي هحئ تصويب  باشند در حدی ک  ب  ب  اين اراضي داشت 

 .قرار خواهد زرف  ها آنب عوض در اختحار  صورت ب مفاد اين ماد  

قانون مل کور  ( 01)  ( 01)مواد  یها ونحنحکمتوس    از ارشد اراضي  درمورد

 اجحللاح ازلل اری زمللحن مشللر ط بللر آنكلل  مطللابق طللرح مصللو    یهللا ئلل حه  

  ما كحل    قرارزرفت داخ  حري    ميد د  قانوني شهرها  چنانچ  در اند د يزرد

 اسل   د يل زردتابعل  منتقل     یها سازمانشهرسازی يا  اراضي ب   زارت منكن  

اسناد ايلن اراضلي را بلا     اند مكهفتابع   یها سازمان زارت منكن   شهرسازی   

 یزل ار   ياسلرم  ازناشلي   افلر د   ارز قحم  کارشناسي ر ز بد ن  ياظ کلردن  

 .منتق  نمايند ها آنز اران ب   توس  سرماي  شد  انجام

را  هلا  آنفر      از اری ام ک   اراضي ک  د    حق استفاد  از  - 1تبصر   

 رانيل  ز ئل  حهد  تي قرار داد  اس  نحر موکو  ب  تصويب  یها شرک  اختحار در

ترتحب مقلرر در آن در  اين ماد  باشد ک  ب   یها دستها  ازحموردناس  مهر آنك  

 .زحرد مؤسنات د  تي قرار مي   ها  زارتخان  اختحار

عمرانلي   یهلا  طلرح نيو  تنظح  اسناد اراضي   ساير املوا  غحرمنقلو     - 0تبصر   

کل  مجلری   1/1/1011قانون مياسبات عمومي کشور مصو ( 110)ماد   موضو 

 .باشند تابع مقررات اين ماد  خواهد بود د  تي مي مؤسنات ها   آن  زارتخان 

چهلونهي تنظلح  سلند عرصل    اعحلان      ، بلرداری  بهر ، بردار تعححن بهر  - 7تبصر   

شد  اسل  بلا    د  تي  قف مؤسناتاراضي ک  برای استفاد  د      يا  ام ک  

 .مربوط تابع ترتحبات مقرر در اين ماد  خواهد بود های نام  رعاي   قف

 ازل اری حلق اسلتفاد  از اراضلي   امل ک ايلن قلانون بل  نهادهلا             - 6بصر  ت 

 هحئل   بيتصلو ا منفعل  بلا      مؤسنات خحريل    علام   يرد  تحغعمومي  مؤسنات

  قلوانحن مربلوط    سلا    پلنج هلای   اهلداف   احكلام برنامل     تيقق درجه  راني ز
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   مربلوط   زارتخانل  بل  تشلخحص    هلا  آنرفلع نحلاز    پس از .پ ير خواهد بود امكان

 . از اری ب  د    اعاد  خواهد شد مورد مهک يا زمحن،  زيران هحئ تصويب 

 ظللايف قللانوني سللازمان  موجللب بلل چنانچلل  املل ک   اراضللي کلل   - 1تبصللر   

، اسلل  قرارزرفتلل امللوا  تمهحكللي در اختحللار ايللن سللازمان    فللر   یآ ر جمللع

ا پحشنهاد  زيلر يلا بلایترين مقلام     حنب مورد ب، باشد های د  تي دستها  ازحموردن

ايلن ملاد  در     يشلرا   يرعا زيران   با  هحئ  دستها  منتق    تصويب اجرايي

 .زحرد اختحار آن دستها  قرار مي

  فر   اموا  تمهحكي مكهف اس  بلرای تنلهح  در اجلرای     یآ ر جمعسازمان  

 .دينما ارا  د     هحئ در اختحار خود را ب   رمنقو حغفهرس  اموا   اين ماد 

قلانون اصل ح بنلد     1ملاد    0رعاي  نكردن  ظايف   تكا حف مقرر در تبصر   .01

کهي اصل  چهل    چهلارم     یها اس حسقانون اجرای ( 11)  ماد  ( 1)ماد  ( 6)

سازمان بور    ا را  بهادار مكهف ک  صري  نمود  اس   قانون اساسي( 77)

مدير    مديرعام  اشلخاص حقلوقي موضلو  صلدر      هحئ اس  کهح  اعضای 

را  ها آناقتصادی تابع     ابنت  ب   یها بنها    ها شرک اين بند   اجرای آن   

شدن اين قانون از انجام تكلا حف خلود    ایجراک  برای ا  حن مرتب  پس از یزم

متخهلف مينلو    بل  پرداخل  جريمل       ، در مهه  زماني مقرر تخهف کننلد 

قانون توسع  ابرارها   نهادهای ما ي ( 17)سا  ترتحبات مقرر در ماد  نقدی برا

قانون ( 77)های کهي اص  چه    چهارم تنهح  اجرای سحاس  منظور ب جديد 

 جلو    .  اص حات   ا ياقات بعدی ميكوم کند 1033/7/16اساسي مصو  

 .کل  کشلور  اريلر شلود     یدار خرانل  بايلد بل  حنلا      ها م يجرحاص  از اين 

اقتصادی متعهلق   یها بنها    ها شرک همچنحن ازر اشخاص حقوقي م کور   

اع  از تابع     ابنت  تا س  ما  پس از اتمام مهه  قانوني ننب  ب  انجام  ها آنب  

هلای  تكلرار تخهلف در د ر    درصورتتكا حف موضو  اين بند اقدام نكنند يا 
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مجلدد   اخل  سازمان بور    ا را  بهلادار مكهلف اسل  عل    بلر      ، ما ي بعد

 هحئل  امنلا   يلا    هحئل  مدير    يلا   هحئ اسامي اعضای ، جريم  نقدی م کور

را حنب مورد ب  سازمان ثب  اسناد   ام ک کشور اع م کند    ها آنمؤسس 

اين سازمان عضوي  اشخاص حقحقلي مل کور را بل  ملدت سل  سلا  در کهحل         

اقتصادی اع  از  یها بنها    ها شرک وقي موضو  اين بند   ساير اشخاص حق

هرزونل  دريلافتي اشلخاص حقحقلي مل کور از       .د  تي   يا خصوصي  غو کند

اقتصادی   مؤسنات متخهف از احكلام ايلن بنلد مشلمو       یها بنها ، ها شرک 

 .شودمجازات تصرف در اموا  عمومي مي

ماد  قانون اخحرا  کر کل  مقلرر نملود     مصو  در تبصر   تكا حفعدم رعاي   .01

 مكهلف اسل   ( یسلاز  يخصوصسازمان ) زارت امور اقتصادی   دارايي  اس 

  احلراز    ( اسلتراتهيک )ر   انتخا  مشتريان راهبردی  اجراييدستورا عم  

 عدم رعايل  ايلن تبصلر     .رعاي  کند ها ی از اراههح  مديريتي را در  پايش

 .موا  د  تي اس در حك  تصرف غحرقانوني در ا

 قلانون تخهحل   احلدهای آموزشلي  زارت      احلد   ماد رعاي  نكردن موضو   .00

، هللا   مراکلر آموزشلي ديهللر کل  در اختحلار سلاير دسلتها         پلر ر   آملوز  

  پلر ر   آملوز    نهادها اس    تيويل  آن بل   زارت    ها سازمان، ها ارزان

، نهادهلا ، هلا  سلازمان ، ها کهح  دستها  ک  مقرر نمود  اس  13/7/1014 مصو 

هلای   سلاختمان ، زمحن   فضاهای آموزشي مقامات د  تي   اشخاص متفرق  ک 

هلای پلر ر     کلانون ، سلابق  آهنهلي  های پحش خان ، يسازمان یها خان ، اداری

متعهلق بل      رزشلي  هلای  هلا   مجموعل    ارد زلا  ، فكری کودکلان   نوجوانلان  

ظرف مدت س  ملا  از تصلويب    اند موظفاختحار دارند را در  پر ر  آموز 

 در. نمايند  پر ر  آموز قانون اماکن م کور را تخهح    تيوي   زارت  اين
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عملومي ميل     دادسرای  پر ر  آموز درخواس   حنب بر صورت نياغحر 

را تخهح     موردنظررسحدزي   اماکن   يفور ب موظف اس  خارح از نوب    

املوا  د  تلي    در يرقانونحغ تصرف حك در تخهف از اين قانون  .دينما  يتيو

 .اس 

هلای   قلانون ا لرام تخهحل  سلاختمان      احلد   ملاد  عدم رعاي  تكهحلف مقلرر در    .07

 درمان   آموز  پرشكي  ، های فرهنگ   آموز  عا ي   بهداش   زارتخان 

 هلا  ارزلان    هلا   زارتخانل  کل  در اختحلار سلاير     هلا  دانشها مؤسنات  ابنت  ب  

کهحل  اشلخاص اعل  از حقحقلي يلا       ک  مقرر نمود  اسل   17/11/1013مصو  

نهادهللا   مقامللات د  تللي     مؤسنللات د  تللي    هللا   حقللوقي    زارتخانلل  

های  ساختمان های دانشجويي   خوابها     ها ها ک  اماکن   ساختمان شهرداری

درمان ،   آموز  عا ي   بهداش  های فرهنگ استحجاری   ام ک  زارتخان 

اعل  از   )  مراکر تيقحقلاتي   ها دانشها     ابنت  مؤسناتي   آموز  پرشك  

 1ظرف ملدت حلداکثر    اند مكهف، دارند تصرفدر  را( يرپرشكحغپرشكي   

هلای   مل کور را تخهحل    بل   زارتخانل      املاکن  قانون ما  از تاريخ تصويب اين

پرشلكي تيويل  دهنلد     درمان   آملوز  ، فرهنگ   آموز  عا ي   بهداش 

شلورای تل محن اسلتان     تصلويب  درصلورت  يجنهسدا    مهاجرين  درمورد  

   هلا   زارتخانل   درخواس  باشد  ای حنب مهه  فو  حداکثر يک سا  مي

نوبل  بل     ميل  مكهلف اسل  خلارح از     يعملوم  یدادسلرا ، مؤسنات م کور

هلای   رفع يد   تخهح    تيويل  املاکن   سلاختمان    موضو  رسحدزي   دستور

 .نمايد م کور را صادر

، بهداشل   های فرهنلگ   آملوز  علا ي      مواردی ک   زارتخان  در - 1تبصر  

 موردبيلث  امل ک ها    ها اماکن   ساختمان آموز  پرشكي   دانشها  درمان  
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 اختحلار اشلخاص يلا مؤسنلات خصوصلي قلرار داد        در یزم را با عقدی از عقود

  .نمايد مي اس  طبق مفاد قرارداد عم 

 .اموا  د  تي اس  در يرقانونحغ تصرف حك  در اين قانونتخهف از  - 1تبصر   

قلانون اجلرای   ( 17)  ( 1)، (0)قلانون اصل ح ملواد     1عدم رعاي  مفلاد ملاد     .06

 1/4/1076مصلو    قلانون اساسلي  ( 77)اص  چه    چهارم  های کهي سحاس 

ای پلس از   توسلع   هلای  سلازمان  قيل ازطرتوانلد   د    ميک  مقرر نمود  اس  

رب    احلراز   ذی يتخصص مادريا شرک   عمومي از سوی  زارتخان فراخوان 

در ، ز اری بد ن مشارک  د    سرماي  غحرد  تي برای یها بخشعدم تماي  

ايلن قلانون در   ( 1)هلای زلر   يلک ملاد       اقتصادی موضو  فعا حل   یها طرح

  يلا در صلنايع پحشلرفت  بلا فنلا ری بلای   يلا صلنايع          افتل  ي توسلع   کمترمناطق 

 یهلا  بخلش مشلترک بلا    یزل ار   يسلرما خطرپ ير در کهحل  منلاطق کشلور بل      

پس از اع ن فراخوان عمومي ميرز شلود   ک  يدرصورت .غحرد  تي اقدام کند

را بل    ملوردنظر هلای   ز اری در طرح غحرد  تي تمايهي ب  سرماي  یها بخشک  

زل اری در   توانند ننلب  بل  سلرماي     ای مي های توسع  سازمان، هر محران ندارند

 زيران موظف اس  مشخصلات   هحئ  .تا صددرصد اقدام کنند موردنظرطرح 

های موضو  اين تبصر  را ک  قب  از فراخوان عملومي توسل   زارتخانل      طرح

بل  تصلويب   ر ز   پلنج  چهل  شلود حلداکثر ظلرف ملدت      رب  پحشنهاد ملي  ذی

 موجلب  بل  مصاديق صنايع پحشرفت  بلا فنلا ری بلای   صلنايع خطرپل ير       .برساند

شود ک  ظرف مدت سل  ملا  از تلاريخ ابل   ايلن قلانون        تعححن مي یا نام  نيحآ

« معلدن   تجلارت  ، صلنع  »  « امور اقتصادی   دارايلي »های  توس   زارتخان 

 .رسد  زيران مي هحئ شود   ب  تصويب  تهح  مي
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فراخلوان عملومي    منظور ب های موضو  اين تبصر  را  د    مكهف اس  طرح

موضلو   ، مربوطل   یا توسع ک  در آن نام سازمان ) يرسان اط  در يک پايها  

شهرستان   مراحل  پحشلرف  طلرح    ، مي  اجرای طرح ب  تفكحک استان، طرح

یزم  زملان  ملدت حداکثر  .ب  اط   عموم برساند( شود مشخص مي اجراک  در 

موضو  اين تبصر  سل  ملا  از زملان     یها طرحبرای فراخوان عمومي   بررسي 

 .باشد يم يرسان اط  ثب  مشخصات طرح در پايها  

بايلد در قا لب بنهلا      یزل ار   يسرماسهام يا قدرا نه  د  تي ناشي از اين نو  

بلا رعايل     یبلردار  بهر جديد حداکثر ظرف مدت س  سا  پس از اخ  پر ان  

در حكل  تصللرف  ، علدم  ازل اری بنهلا     .مقلررات ايلن قلانون  ازل ار شللود    

 .شود يمغحرقانوني در اموا  عمومي مينو  

 قانون ا يا  موادی ب  قانون تنظح  بخشلي  01رعاي  ننمودن تكهحف مقرر در ماد   .01

 جلوهي کل  بل     نمود  اسل   ک  مقرر  16/3/1037مصو   از مقررات ما ي د   

اجرايلي پرداخل     هلای  يارانل  از سلوی دسلتها     عنلوان  بل  قانوني  وزهایاستناد مج

  هرينل   حنلا   ب ، کنند  اف يدر تهقي شد    با اع م  صو  کمک د   ، شود يم

ارا   مفاصا حنا  قطعي موکو   .شود يممنظور  کنند  پرداخ های  قطعي دستها 

علدم اجلرای    .باشلد  ملي  ب  ارا   زرار  حنابر  يا بازر  قانوني دستها  م کور

 .خواهد شد  جو  د  تي   عمومي تهقي در غحر قانوني تصرف حك  در بند اين

قللانون ( 17)  ( 10)قللانون اصلل ح مللواد   احللد  مللاد عللدم رعايلل  مفللاد تبصللر   .04

  ( 10)ملواد   در هلای مل کور   مهه ک  مقرر نمود  اس   مياسبات عمومي کشور

تعهلد   پرداخل     بلرای  1/1/1011 قانون مياسبات عملومي کشلور مصلو    ( 17)

اينكل  از ميل  اعتبلارات     اع  از( ز اری ثاب  سرماي  ) يعمران  های جاری  هرين 
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 داری خرانلل  عمللومي   يللا اختصاصللي تلل محن شللد    تللا پايللان سللا  مللا ي توسلل  

 باشلند بل  ترتحلب بلرای     قرارزرفتل   ربل   یذهای  دستها  يحناب یذ  اختحار در ک 

 هلای عمرانلي پايلان تحرملا  سلا  بعلد         هرينل   ملا   نيفلر رد ان های جاری پاي هرين 

 مل کور پلس از انقضلای    یهلا  خيتارماند   جو  مصرف نشد  تا  .زردد مي  اص ح

 خلاص  کهح  قوانحن   مقررات عام   .زردند ر ز ب  خران   ارير مي مهه  ظرف د 

 زردند ایجرا شدن اين قانون  غو مي یزم از تاريخ ريمغا

درياف    پرداخ  نهلايي موضلو     تهح    ارا   صورتينا  مهه  نيآخر - 1تبصر   

 .خواهللد بللود بعللد سللا قللانون مياسللبات عمللومي کشللور پايللان مردادمللا   (76)مللاد 

د  تلي    جلو    املوا    در غحرقانوني تصرف حك  در تخهف از اين قانون - 1تبصر   

 .خواهد شد  متخهف برابر مقررات قانوني تعقحب  مينو 

قلانون    احلد   ملاد  مقلرر در مفلاد    یها  يميد د ظايف   ، عدم رعاي  تكا حف .03

های د  تي از چاپ   انتشلار نشلريات    ها   مؤسنات   شرک  ممنوعح   زارتخان 

 هرزونل  صراحتاً اع م شلد  اسل     6ک  در تبصر   17/4/1016مصو   غحر ضر ر

 .باشلد  د  تلي ملي   اموا  در رمجازحغ تصرف حك  در هرين    تخهف از اين قانون

 ج  از مي  اعتبارات جاری   عمراني  هرزون اختصاص   پرداخ   مبني بر اينك 

از سلوی   يعملوم  یهلا  ثلر ت قانون بودج  سا حان  ک  کشور   املوا      در منظور

 ها آند  تي   مؤسناتي ک  شمو  قانون بر  یها شرک مؤسنات    ها    زارتخان 

کردن از امكانات د  تي  استفاد   نهادهای انق   اس مي  منتهرم ذکر نام اس   

، کتلا   هرزونل  چاپ   انتشار ، تنظح ، تيرير، مطا ب آ ری   کارکنان برای جمع

، جللر  ، هللای تبهحغللاتي نللو  ا را    پارچلل  هللر نشللريات مشللاب   ، مجهلل ، ر زنامل  

سلفار  چلاپ   (   بر شورهای آموزشي پوستر یاستثنا ب )پوستر ، تراک ، بر شور
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کل  منلتقحماً بلا     یرضر رحغهای  اط عح  تنهح    تشكر   ، تبريک آزهي هرزون 

اين   .باشد نشريات کشور ممنو  مي ر زنام    در ارتباط نداشت  باشد ها آن ظايف 

 از منلتثنا های م کور حتلي اعتبلاراتي کل      ممنوعح  شام  تمامي اعتبارات دستها 

 .نحر باشد هنتند د   قانون مياسبات عمومي   يا ساير مقررات عمومي 

 زارت ارشلاد   -1 :باشد مي منتثناموارد ذي  از شمو  ممنوعح  اين قانون  - 1تبصر   

 هلا  آن در کشورهايي کل   زارت ارشلاد اسل مي    در  زارت امور خارج  -1.اس مي

سلازمان   -0 . زيلر املور خارجل    بل  تشلخحص   ت يحلد    ، فرهنهي اس  فاقد نمايندزي

درملان      زارت فرهنگ   آموز  علا ي    زارت بهداشل      -7 .تبهحغات اس مي

 چلاپ رابطل  بلا    در  ابنت  ب  آن   مرکر نشر دانشلهاهي  آموز  پرشكي   مؤسنات

سلازمان په هشلي      -6 .درسلي   تيقحقلاتي   فنلي   ، های عهمي   نشري  جر   کتا 

نشريات عهملي     رابط  با کتب   در(   پر ر آموز  زارت )ريری آموزشي  برنام 

حلداکثر   آنكل  نامل    چارچو  آيلحن  در تبهحغات مربوط ب  جبه    جنگ -1 آموز 

 یهمكلار   از اب   ايلن قلانون بل  پحشلنهاد  زارت ارشلاد اسل مي        ظرف د  ما  پس

 زيلران   هحئل  جهاد   سازمان تبهحغات اس مي ب  تصويب ، دفا ، های سدا   زارتخان 

هلای   بلو تن  -3 .نشلري    مجهل   ، انتشلار کتلا    در جلر  بل  بنحاد شهحد  -4 خواهد رسحد

 هلای  هلا   مؤسنلات د  تلي شلرک       زارتخانل   در داخهي ضر ری   بر شلورها کل   

 زارت ارشلللاد  توسللل  ضلللواب د  تلللي   نهادهلللای انقللل   اسللل مي بلللا تعحلللحن  

 زارت  -7 .نماينلللد بلللا  ظلللايف قلللانون خلللود منتشلللر ملللي     رابطللل  در اسللل مي

 .رابط  با نشر منا   امنحتي در اط عات

بلا ت يحلد    )هلای عهملي   فنلي     زمحنل   در  زارت ارشاد اس مي مجلاز اسل    - 1تبصر  

صورت تشلخحص اجلاز     در های فرهنهي زمحن  در  ( فرهنگ   آموز  عا ي  زارت

ضلر رت بلحش از يلک نشلري  از ميل        درصلورت  هلر رشلت      در انتشار يک نشري 

 .را بدهد رب  یذ اعتبارات مربوط ب  دستها 
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 ها   مؤسنان م کور با بهای نشريات   جر ات فو  با جهب نظر  زارتخان  - 0تبصر   

های چاپ پس    هرين  شاغ  پرسن ، دستمرد، های مربوط ب  مواد ا  ح  احتنا  هرين 

 .درآمد عموی کشور  ارير خواهد شد  صو  ب  حنا  از

، هللا  زارت ارشللاد اسلل مي موظلف اسلل  ننللب  بل  عمهكللرد  زارتخانلل    - 7تبصلر    

تخهف جهل    مشاهد  بااين قانون نظارت کام  داشت   در نهادهای م کور، ها سازمان

 قيل ازطرمورد يا موارد را ب  مراجع صا ي  قضايي احا   داد    نتحجل  را   تعقحب قانوني

 .مجهس برساند ندزانينما اط  ارشاد اس مي مجهس ب   کمحنحون
 غحلر ضلر ر     یهلا  نل  يهرقانون نيو  اعما  نظارت بر کاهش  0براسا  ماد   .07

کهحلل   داردکلل  مقللرر مللي  14/7/1043مصللو   زرايللي جهللوزحری از تجملل 

بود     دقحق مفاد اين قانونی اجرا ماد  يک موظف ب  در های م کور دستها 

  طبلق   مينلو   يعملوم املوا    در يرقانونحغ تصرف حك  در آن تخهف از

بنللابراين تقريبللاً اغهللب   .مقللررات مربللوط رسللحدزي خواهللد شللد    قللوانحن  

در داير  موضو  ايلن ملاد  قلرار    ، مشمو  بازرسي سازمان اجرايي های دستها 

اسلتناد نملود    توان ب  ايلن ملاد    موصوف مي جراي مشاهد   درصورتزرفت    

  .  ا کاربرد اين ماد  بنحار زنترد  اس 
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تلللدلیر در  واسلللطه بلللهتحصلللیل منفعلللت  -فصلللل سلللو 

 معامالت دولتی یا تقلب در ساختن

 عنصر قانونی  :مبحث اول

ب  جه  حماي    حفاظ   ز ار قانونقانوني در معام ت د  تي  جراي ها    ميد دي 

از حقو  د    در برابر متصديان امر   اشلخاص طلرف معامهل    نحلر تل محن صلي          

 677ملاد    جمهل   من س م  معام ت   صرف    ص ح د    قوانحن   مقررات مختهفي

تلد حس در  » 677عنصلر قلانوني ملاد      .را تصلويب نملود  اسل    قانون مجازات اسل مي  

 هلا  ادارات   سلازمان  تضلححع املوا     جلو     موجلب  کل    «تقهب در ساختن»  يا « معامه 

 :در اين ماد  مقرر شد  اس   .اس  673موضو  ماد  

املر بل     يا نظارت در ساختن يا 1دار انجام معامه  يا ساختن چحریهر شخصي عهد "

بلود   ( 673)م کور در ماد   مؤسنات  ها  ساختن آن برای هر يک از ادارات   سازمان

 ازحلد  شحبل در معامه  از جه  تعححن مقلدار يلا صلف  يلا قحمل        1تد حس  اسط  ب اس  

در ساختن آن چحر نفعلي بلرای خلود يلا ديهلری تيصلح          متعارف مورد معامه  يا تقهب

ارد  ب  حبس از شش ما  تلا پلنج سلا  ميكلوم خواهلد      ع    بر جبران خنارت  ، کند

 ".شد

                                                           
عمرانی کیه هرینیه    یها طر و  ها تیفعالاجرای  درموردسازمان موظف است  :قانون مدیریت و برنامه 16ماده .1
مطابقیت عملییات و نتیایج     ازنظرمنظور ارزشیابی و  شود به از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می آن

هیا و   دسیتورالعمل  کشور، عمرانی و قوانین بودجه کل در قوانین برنامه شده نییتعهای  و سیاست ها هدفحاصله با 
عمرانیی مربیوط    یهیا  طیر  جیاری و   یها تیفعالهای زمانی  با جدول کار و مقایسه پیشرفت ها طر مشخصات 

 اجراییی بازدیید و   یها دستگاه یها تیفعالو  ها طر مستمر از عملیات  طور بهمنظور  این نظارت کند و برای انجام
 .از آن بگذارد حاصل جینتابازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و 

 .از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود تدلیس عبارت است :قانون مدنی 618ماده   .1
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 قلانون از مفاد  توان يماز اين قانون  مؤثر یبردار بهر یزم ب  ذکر اس  برای تبححن   

، نملود بلرداری   بهلر   حنلب ملورد   مقلررات قلانوني   برخ ف حق   نفوذ اعما مجازات 

  نفلوذ در نلرد يكلي از    هر کس ب  دعلوی اعتبلار    :در اين قانون مقرر شد  اس  چراک 

  شهرداری يا کشوری يا م مورين ب  خلدمات عملومي  جل  نقلد يلا      منتخدمحن د  تي يا

نلرد مل مورين مربلور  از     نفلوذ  اعملا   یازا درشلخص ثلا ثي    د  ديهری برای خود يايفا

 مللا  ايللتعهللدی از ا  بهحللرد علل    بللر رد  جلل   کنللي تيصللح  کنللد   يللا  عللد    يللا

از شش ما  تا د  سا    ب  جرای نقدی از يک  يا قحم  آن ب  حبس ت ديبي مورداستفاد 

 ج  نقد يا فايد  يا تعهد را ب  اس   هرزا   .شد هرار ريا  تا د  هرار ريا  ميكوم خواهد

بايد پرداخت  شود زرفت  باشد  ها آنجهب موافق   اينك  برای عنوان ب م مورين مربور    

يا قحم  آن ب  حبس ت ديبي از يک سا  تا س  سا   مورداستفاد  ما ع    بر رد  ج  يا 

هلر کلس از    .پانرد  هرار ريا  ميكوم خواهد شد   ب  جرای نقدی از د  هرار ريا  ا ي

 سوجاسلتفاد   ر اب  خصوصي ک  با م مورين يا منتخدمحن مل کور  در ملاد  يلک دارد   

   ضلرر کنلي بلرخ ف حلق     يلا  نفلع  بل  اس   ها آننمود    در کارهای اداری ک  نرد 

کند از يک ما  ا ي يک سا  حبس تل ديبي ميكلوم خواهلد     نفوذ اعما مقررات قانوني 

 منتخدمحن د  تي يا شهرداری يا کشوری يا م مورين ب  خدمات عملومي کل  نفلوذ    .شد

ب  مير مح  از شغ  د  تلي   دهند رحت ثاشخاص را در اقدامات يا تصمحمات اداری خود 

اقلدام يلا تصلمح  مربلور منلتهرم       کل   يدرصلورت شلوند     سا  ميكوم مي د  ا ي پنج از

ميكوم ب  انفصا  ابد از خدمات د  تي خواهنلد   باشد د   حقي از اشخاص يا   يتقو

هر  کح  عد ح  ک  ب  دعلوی   .اين عم  مشمو  قوانحن ديهر جرايي باشد شد مهر آنك 

اداری يا حك  يا شهود   اه  خبر   جل    داشتن اعتبار   نفوذ در نرد م مورين قضايي يا

اينكل  بايلد بل      عنلوان  ب از موک  خود  خود يا شخص ثا ثي یبرا یهريديا ما  يا فايد  

را جهب کند تيصح  نمايد يا  علد    ها آنيكي از اشخاص م کور  بدردازد يا مناعدت 
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س تل ديبي از  يلا قحمل  آن بل  حلب     مورداستفاد کند ع    بر رد  ج  يا ما   قبو  راآن 

 .يک سا  ا ي س  سا  ميكوم خواهد شد

 

 عنصر مادی: دوممبحث 

اين جرم شبح  عناصر ک هبرداری اس  زيرا مجرم با اعما  متقهبان   مادی عناصريكي از 

قانون مدني تد حس عبلارت اسل  از عمهحلاتي کل       703ربايد   براسا  ماد   ما ي را مي

 ای بكار نبرد  باشلد  مه  آنك  ازر مرتكب دسحن نكت   .موجب فريب طرف معامه  شود

مشلمو  ايلن   ، يا از ر ی اشتبا  مقدار يا صف    يا قحم  را غحر اقعي اع م کرد  باشلد 

مشلمو  ايلن   ، شود   همچنحن ازر شخص نفعي برای خود تيصح  نكرد  باشد ماد  نمي

هل  خواهلد شلد      ازر تد حس انجام شد  اساسي باشد سبب بط ن معام .ماد  نخواهد شد

 .کند ازر اساسي نباشد حق فنخ ايجاد مي

اقع اس  پس هرزا  فر شلند   ضلعي    تد حس ب  معنای فريب دادن   پنهان کردن 

زوينلد در   موهوم را ب  کایی خود ننب  دهد يا عحبي را کل  در آن اسل  بدوشلاند ملي    

  نامتعلارف کل    توان زف  تد حس نحرنهي اس ب  عبارتي مي .معامه  تد حس نمود  اس 

زمرا  سلاختن طلرف    منظور ب از سوی يكي از د  طرف معامه  يا آزاهي   دستحاری ا  

آماد  بودن از موقعح  بل    درصورتانهحرد ک   ر د   ا  را ب  معامه  برمي ديهر بكار مي

ی  سازی متقهبانل   کحفری تد حس از با  اغفا    معهو  صين  ازنظر .داد آن رضاي  نمي

ملا ي را بل  نفلع خلود يلا ديهلری تيصلح           ک  ديهری را فريب داد     ج کني اس  

 .نمايد مي

ملادی مل مور يلا منلتخدم يلا        تد حس در معام ت د  تي عبارت اس  از فع  مثب 

شخص طرف قرارداد با د    با منظور داشتن عمدی منفع  مادی يا معنوی برای خلود  
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يا ديهری مبتني بر تد حس   تقهب ننب  ب  د    يلا در ضلمن ملديري  يلا نظلارت در      

 .باشد مي قانون مجازات اس مي 673ماد  موضو   های سازمانانجام معام ت ادارات   

همكلاری   1حنا  شخصي ديهر مانند ذی، دار معامه  اس  ازر با شخصي ک  عهد 

 .شود عنوان شريک يا معا ن جرم مينو  مي نمايد ب 

منظلور از   14/0/71 ملور   637/4شلمار    ب  قضا ح قو   ادار  حقوقيبراسا  نظري  

قللانون مجللازات اسلل مي اعلل  از کارمنللد      677منللدرح در مللاد  « هرشللخص»کهملل  

م ک ماد  م کور تد حس  درنتحج   عام اس  « هرشخص»غحرکارمند اس    نحر کهم  

ایشعار  همان قانون فو  673  مؤسنات م کور در ماد   ها سازماندر معامه  با ادارات   

 .اس توس  کارمند يا غحرکارمند 

در تباني بايد ثاب  کرد ک  د    متضرر شد  اسل  شلام  اقلداماتي ماننلد تلرک      

تغححلر   –عدم انتشار آزهي در ر زنام  کثحراینتشار  –خرد کردن معام ت  –تشريفات 

در تباني حداق  بايد بل    (اص  تباني براسا  از بحن بردن رقاب  اس )ز اری  در قحم 

 .مرا دات غحرقانوني بحن کارمند   شخص اس د  نفر اشار  نمود   در اقع 

  :بايد حتماً اشار  شود بنابراين بايد در زرار  درخصوص تباني ب  د  نكت 

 شحو  تباني  -1   مبه  ضرر   زيان -1 

توان درخواس  ابطلا  معامهل  را نملود     بايد توج  داش  ک  در تباني   تد حس مي

 .توان ديهر ابطا  قرارداد را درخواس  کرد نمياستناد شود  130 حكن ازر ب  ماد  

                                                           
حکم وزارت امور اقتصیادی و   موجب بهمأموری است که  حساب ذی - قانون محاسبات عمومی کشور 11ماده  .1

 و تیأمین همیاهنگی الزم در اجیرای    نظیارت  اعمیال  منظیور  بیه مستخدمین رسمی واجد صالحیت  دارایی از بین
 واجراییی محلیی   هیای   دسیتگاه  دولتیی و  هیای  شیرکت ها و مؤسسات و  خانهمقررات مالی و محاسباتی در وزارت

 .شود به این سمت منصوب می غیردولتیو نهادهای عمومی  مؤسسات
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اخ  پورسان  اس    د    متضرر نشد  اسل    130بنابراين منظور اصهي در ماد  

  لي ازلر د  ل  متضلرر   شلخص منتفلع          حتي ممكن اسل  نفلع هل  کلرد  باشلد     

  .شود زرديد اخت   مينو  مي مي

   در معام ت دخا  ( رنگححه    نح) ازر کارکنان ب  شحو  خاصي  677در ماد  

نفعي برای خود منظور کند   حتي ازر د    متضرر نشد  اس  مشمو  جلرم مصلرح   

  .شود در ماد  اخحرا  کر مي
 

 عنصر معنوی :ومسمبحث 

 سلوجنح  )  تقهلب   قصد انتفلا    دسحنل   ، عام سوجنح عنصر معنوی اين جرم ع    بر 

عنلوان مجرمانل  از    ازنظلر رسلد ايلن جلرم     ب  نظلر ملي  اس  ( حصو  نتحج  جرم -خاص

ديلد    هلا  آنهای بنحاری بلحن   زردد چرا اينك  شباه  خانواد  ک هبرداری مينو  مي

تلوان از صلور خلاص     قانون مجازات اس مي را ملي  677شود   حتي تد حس در ماد   مي

متقهبان   جود در تد حس مث  ک هبرداری توس  ب   ساي   چراک  .ک هبرداری برشمرد

بود    از طرفي  مدنظردر هر د  جرم قصد حصو  نتحج    بردن منفع   چنحن ه دارد   

باينلتي ضلرر   قصلد ضلرر بل  ديهلری  جلود داشلت  باشلد  لحكن            در هر د  جلرم ملي  

در اثر تد حس کارمند يا کني ک  م مور انجام معامه  د  تي اس  موجبلات   ک  ازآنجايي

تلد حس را در بلا  جلراي  ملا ي      زل ار  قلانون کند فهل ا   اه  ميرفضرر   زيان د    را 

 .کارمندان عهح  د      مهيق ب  جراي  اخت   کرد    مورد حك  قرار داد  اس 

 

 مجازات :چهارممبحث 

عل    بلر   ، «تقهلب در سلاختن  »  يلا  « تد حس در معامهل  »جه   مجازات پحش بحني شد 

 .تا پنج سا  ميكوم خواهد شدجبران خنارت  ارد  ب  حبس از شش ما  
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 7 قلانون مجلازات اسل مي حلداکثر درجل  ايلن مجلازات        17با توج  ب  مفلاد ملاد    

مجازات م کور از نو   قانون مجازات اس مي 10براسا  مفاد ماد      ا  مينو  شد 

قلانون اخحرا ل کر صلد ر حكل         74مجازات تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ماد  

قانون موصوف  61براسا  ماد   درهرحا  .آن قاب  تعويق   تعهحق اس اجرای مجازات 

در پرداخ  خنارات حاصه  ندارد   بايد اين خنارت حتماً  یرحت ثحتي تعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    677جراي  مصرح در ماد   بايد توج  داش  مفاد 

 .شود قانون مجازات اس مي مي

مشلمو    677همحن قانون جراي  مصلرح در ملاد     137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

 .شود مر ر زمان نمي

نحر با جراي  ماد  مربلوط   قانون مجازات تباني در معام ت د  تيمجازات مقرر در 

   هلا  شلرک  هلای د  تلي يلا     هلا   مرايلد    ک  در معام ت يا مناقصل   اس  اشخاصي ب 

 با يكديهر تبلاني  ها یشهردار ايمؤسنات  ابنت  ب  د    يا م مور ب  خدمات عمومي   

  مؤسنات م کور بشود بل  حلبس    ها شرک ضرری متوج  د      يا  ج حدرنتکنند   

، انلد  من غحر حق تيصلح  کلرد    آنچ محران  ب  ینقداز يک تا س  سا    جرای  ت ديبي

  يلا مؤسنلات مربلور يلا      هلا  شلرک    ل  يلا   منلتخدمحن د  هرزلا    .شلوند  ملي  ميكوم

  يلا   هلا  شلرک  ک  ب  نيوی از انياج از طرف د    يلا     همچنحن کناني ها یشهردار

مناقص  يا مرايد  دخا ل  داشلت  باشلند   بلا عهل    يلا        در انجام معامه  يا فو  مؤسنات

بل    کننلد   نل  معادهند يا ب  نيوی در تبلاني شلرک  يلا     اط   از تباني معامه  را انجام

  مؤسنلات  ابنلت  بل      هلا  شلرک  از خدمات د  تي    حداکثر مجازات حبس   انفصا  ابد

عمل  مطلابق    ک  يدرصورت م کور مواردکهح   در .ميكوم خواهند شد ها یشهردارد      

 .مجازات اشد ميكوم خواهد شد قانون منتوجب کحفر شديدتری باشد مرتكب ب 
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 و مرتبط مجرمانهمصادیق  :پنجممبحث 

  د    طرف معامه  یها شرک  سربرگ يا فر شند مهريا  اصا   فاکتورها عدم (1

 همخواني مشخصات اجنا  خريداری شد  با فاکتور صادر  عدم (1

های عمراني د  ل  بلا مفلاد قلرارداد      تطبحق مصا   بكار برد  شد  در پر    عدم (0

 رب   ذی

 بايد توجل  داشل   معام ت جرج ها در  قحم  استع م  صوری بودن فاکتورهای  (7

 .اس  ک  ظاهر ب  ازرچ اين موضو   در سوجاستفاد مبه   ک 

غحر اقعي بودن مشخصات زحرند  چک صادر توس  بخش د    بخصلوص در   (6

ب  حنا   مبه  را ها چک ينينو پش  شخص متخهف با) معام ت جرج   متوس 

 (.کند خود  ارير مي

هلر   مقرر نملود  کل    نحر های منه  جراي قانون مجازات  133ماد   عدم رعاي  (1

يلا املر بل      سلاختن  دردار انجام معامه  يا ساختن چحری يا نظارت  نظامي ک  عهد 

تعحلحن   جه  تد حس در معامه  از  اسط  ب ساختن آن برای نحر های منه  بود    

 آن ختنسلا متعارف مورد معامه  يلا تقهلب در    ازحد شحبمقدار يا صف  يا قحم  

نفعي برای خود يا ديهری تيصح  کنلد يلا موجلب ضلرر نحر هلای منله        ، چحر

خنلارت  ارد    جلرای نقلدی معلاد  بهلای ملا  ملورد         بر جبلران  ع    زردد

سود حاصه  يلا ضلرر    ک  يدرصورت -ا ف   شود مي ميكوم ريزتد حس ب  ترتحب 

 -   ما  تا د  سا ب  حبس از شش  باشد ا ير( 13 333 333) ارد  تا د  محهحون 

 ريلا  تلا  ( 13 333 333)چنانچ  سود حاصله  يلا ضلرر  ارد  بلحش از د  محهحلون      

 -ح  ريا  باشد بل  حلبس از يلک تلا پلنج سلا       ( 133 333 333)محهحون  صد کي 

 ا يل ر( 133 333 333)محهحلون   صد کيهرزا  سود حاصه  يا ضرر  ارد  بحش از 

 .حبس از د  تا د  سا  ب  باشد
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یلا  اخذ یا امر به اخلذ وجله یلا ملالی بله نفل         :فصل چهار  

 قانون  برخالفدولت ضرر 

  عنصر قانونی :مبحث اول 

د  ل    جهلوزحری از    دربرابلر  ملردم ب  جه  حماي    حفاظ  از حقلو    ز ار قانون

  براسا  نظر منئو حن د  تلي   تيمحهي ب  آنان ک  فاقد منتند قانوني بود  هرزون  هرين 

عنصر قانوني ماد   .را تصويب نمود  اس قانون مجازات اس مي  133ماد   شود مياخ  

  در د  حا ل   «  صلو   جل    يلا ملا      »  يلا  « تشخحص يا مياسب   جل  يلا ملا    » 133

 :در اين ماد  مقرر شد  اس   .يا زياد  بر قانون اس  برخ ف قانون

تعححن يا  م مور تشخحص يا هر يک از منئو حن د  تي   منتخدمحن   م موريني ک "

مقلررات   خل ف قلانون يلا زيلاد  بلر      مياسب  يا  صو   ج  يا ما ي ب  نفع د    اس  بر

تلا يلک سلا      اقدام    ج  يا ما ي اخ  يا امر ب  اخ  آن نمايد ب  حبس از د  ما  1قانوني

                                                           
یی  177/17/11276عمومی دیوان عدالت اداری بیا موضیوع ابطیال بخشینامه شیماره       هیئت 277رأی شماره  .1
قانون تنظیم بخشی از مقیررات میالی دولیت مصیوب سیال       6 مطابق ماده نکهیظر به ان :وزیر نیرو 11/6/1182
هیا،   ، دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانیه 1187

، همچنیین اخیذ   شیود  ییا م شده نییدولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تع یها مؤسسات و شرکت
هیا و مؤسسیات    جنسی در قبال کلیه معامالت اعم از داخلیی و خیارجی توسیط وزارتخانیه     هدایا و کمز نقدی و

که شیمول قیانون    ییها ، مؤسسات و شرکتیردولتیدولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غ یها دولتی و شرکت
موجب  ن بهها مستلرم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنی آن بر

نییر   17/17/1185سیاله پینجم توسیعه جمهیوری اسیالمی اییران مصیوب         قانون برنامه پینج  21 ماده 1تبصره 
اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچیه در   یها دستگاه

 ز اجرای این حکم مشیمول مجیازات مصیر  در میاده    قوانین و مقررات قانونی تجویر شده است، ندارد و تخلف ا
قانون اخیرالذکر نیر اخذ وجه ییا میال توسیط مسیئوالن      277 قانون مجازات اسالمی خواهد بود و در ماده  277

مراتیب، بخشینامه شیماره     بنیا بیه   .دولتی برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعییین مجیازات شیده اسیت    
وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صیادر کیرده    11/6/1182ی   177/17/11276

قانون دیوان عدالت  61و  17و مادتین  15 ماده 1و به استناد بند  شود یتشخیص م گفته شیاست، مغایر قوانین پ
 .شود یخ صدور بخشنامه صادر ماداری حکم به ابطال آن از تاری
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شهرداری  منئو حن   م مورين درمورددر اين ماد   م کور مجازات .ميكوم خواهد شد

 حلق  یذ قانون   مقررات اخ  نمود  اس  ب  برخ فآنچ   درهرحا نحر مجری اس    

 ."زردد منترد مي 
 

  ادیمعنصر  :مبحث دوم
 جل  بلد ن رعايل  قلوانحن   مقلررات      ( تعحلحن يلا مياسلب    ) عنصر مادی اين جرم اخل  

 :شود جرم مصرح در قانون ب  اشكا  زير حادث مي .موضوع  اس 

ازلر زيلاد  بل  نفلع شلخص      }شلود  تعححن يا مياسب  يا  صو زياد  ب  نفع د     (1

 {.شود منئو  باشد اخت   مينو  مي

اخحر ازلر کمتلر از    درصورت چراک برخ ف قانون بخش اخحر بنحار مه  اس  ( 1

 .شود مقررات اخ  شود شام  همحن جرم مي

هر  شد  اشار در متن قانون  چراک  پرداخ  اضاف  از مقدار قانوني از سوی د   ( 0

تعححن يلا مياسلب     يک از منئو حن د  تي   منتخدمحن   م موريني ک  م مور تشخحص يا

مقلررات قلانوني    خل ف قلانون يلا زيلاد  بلر      يا  صو   ج  يا ما ي ب  نفع د    اس  بر

 .باشد کهم  اقدام عام بود    شام  درياف    پرداخ  مي ...«اقدام»

  ازر در موارد فو  کارمند جهل  انجلام هلر يلک از ملوارد اخل        بايد توج  داش 

 .شود ارتشاج مينو  مي،  جهي يا خدمات   يا امتحازی ب  نفع خود کنب کند

 

 عنصر معنوی  :مبحث سوم
نتحجل  مجرمانل  جلرم تعحلحن يلا       عنصر معنوی .عام اس   حسوجنعنصر معنوی اين جرم 

جراي  عملدی مطهلق    ازجمه خ ف قانون  مياسب  يا  صو   ج  يا ما ي ب  نفع د    بر

با عنايل  بل  اينكل      .صرف ارتكا  آن جرم اس ، از حصو  نتحج  نظر صرفاس  ک  

جراي   در عدادخ ف قانون  تعححن يا مياسب  يا  صو   ج  يا ما ي ب  نفع د    برجرم 
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خاص   حسوجنب  اثبات  یچون از جراي  مطهق اس  نحازشود  حكن  مينو  ميعمدی 

يعنلي خلوا  مرتكلب قصلد      .  همان عمد در فع  کلافي اسل   باشد  نمي ج حدرنتيا عمد 

 درصورت، خوا  ن ، ضرر رسانحدن ب  د    اس  را داشت  باشد نفع يا نتحج  را ک  همان

 .قاب  مجازات خواهد بود قانون برخ ف يا ما ي تعححن يا مياسب  يا  صو   ج 

 

 مجازات :مبحث چهارم

تعححن يا مياسب  يا  صلو   جل  يلا ملا ي بل  نفلع د  ل          »جه   شد  ينحب شحپمجازات 

قانون   مقررات اخل    برخ فآنچ  ، تا يک سا  حبس از د  ما  ع   خ ف قانون  بر

 .زردد منترد مي  حق یذ نمود  اس  ب 

 1 قلانون مجلازات اسل مي حلداکثر درجل  ايلن مجلازات        17توج  ب  مفلاد ملاد    با 

مجازات م کور از نو   قانون مجازات اس مي 10    ا براسا  مفاد ماد   مينو  شد 

قلانون اخحرا ل کر صلد ر حكل         74مجازات تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ماد  

قانون موصوف  61براسا  ماد   رحا دره .اجرای مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 

در پرداخ  خنارات حاصه  ندارد   بايد اين خنارت حتماً  یرحت ثحتي تعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    133جراي  مصرح در ماد   بايد توج  داش  مفاد 

 .شود قانون مجازات اس مي مي

مشلمو    133همحن قانون جراي  مصلرح در ملاد     137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

 .شود مينمر ر زمان 
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 و مرتبط مجرمانهمصادیق  :مبحث پنجم

 موضوع   مقررات  برخ ف ضواب  ما حات   يا بحشتر  کمتر اخ   (1

 اس ک  مقرر نمود  قانون تنظح  بخشي از مقررات ما ي د     7عدم رعاي  ماد   (1

 کای   يا خلدمات تيل  هلر عنلوان از اشلخاص حقحقلي        ، درياف  هرزون   ج 

از مواردی کل  در   غحر د  تي های شرک مؤسنات   ، ها حقوقي توس   زارتخان 

همچنحن اخ  هدايا   کملک نقلدی      .شود يا مي شد  معحنقانوني مربوط  مقررات

هلا     توسل   زارتخانل    خلارجي   کهحل  معلام ت اعل  از داخهلي      جنني در قبا 

، غحرد  تلي د  تي   مؤسنات   نهادهلای عملومي    های شرک مؤسنات د  تي   

منتهرم ذکر نلام يلا تصلري  نلام      ها آن بر ک  شمو  قانون هايي شرک مؤسنات   

نبايد ننب  ب  اخل  هرينل  نشلر    ، باشد مي اس    يا تابع قوانحن خاص هنتند ممنو 

 .مرايد  اقدام زرددآزهي از برند  مناقص    يا 

بخصوص مكهف بل  خلدمات عملومي      ها هايي ک  توس  برخي از دستها  بخشنام  (0

زل ار صلادر      از مردم در قبلا  خلدمات کل  بلد ن اذن قلانون      مبني بر اخ   جو 

توان بل    خصوص ميباشد ک  در اين شود از مصاديق جرم موصوف مي اجرايي مي

 11/13/37ی ملور   أ  ر 136عمومي ديوان علدا   اداری بل  شلمار     هحئ آرای 

( 71موضلو  دادنامل  شلمار     ) 7/1/37ی مور  أر  ( 613موضو  دادنام  شمار  )

 .اشار  نمود
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قلانون   133کمحنلحون موضلو  ملاد      مربلوط توسل    1عدم اخ  عوارض   جريم  (7

امر از مصاديق جلرم  ک  اين  زحرد مي نش تک  از جه  عدم اقدام یزم  شهرداری

 .باشد قانون مجازات اس مي مي 133مصرح در ماد  

زاز تهفلن   سلاير ملوارد مشلاب  بلد ن اخل        ، آ ، بر  دريافتي های هرين  افرايش (6

 مجوز قانوني

  اخ  جلراي  کمتلر از مقلرر قلانوني در تخهفلاتي ماننلد تخريلب           مياسب تعححن  (1

 رمجازحغحفر  چا  ، اراضيکاربری  رمجازحغ  يا منابع طبحعي   تغححر  ن يز  حمي

 .  ساير موارد مشاب 

 
 

  

                                                           
 177 مطیابق میاده   نکیه ینظر بیه ا : دارد اشعار میعمومی دیوان عدالت اداری  هیئت 211الی  218رأی شماره  .1

موارد برای متخلفان ضوابط سیاختمانی حسیب میورد مجیازات      یا ذیل آن، در پاره یها قانون شهرداری و تبصره
 .متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست است و شده ینیب شیپرداخت جریمه نقدی پ
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افلراد بلدون مجلوز     یریکارگ بهاستخدا  و  –فصل پنجم 

 قانونی

 عنصر قانونی: ث اولمبح

افلراد     یرحکلارز  ب جهوزحری از سوجاستفاد  منئوین در ج     ب  جه   ز ار قانون

را قلانون مجلازات اسل مي     131د  ل  ملاد    از کارکنلان   يشخصل    رمجلاز حغاستفاد  

افراد بحش از مجوز  یرحکارز ب استخدام   » 131عنصر قانوني ماد   .تصويب نمود  اس 

در اين ماد  مقرر شد   .باشد مي «کارمند عنوان ب منظور نمودن خدم  شخصي »  « قانوني

 :اس  

 م موريل  خلود حلق داشلت      برحنلب هريک از منتخدمحن   م مورين د  تي کل   "

اجحلر يلا اسلتخدام کلرد       ک  یا عد کند   بحش از  1  اجحر 1اس  اشخاصي را استخدام

حنا  د    منظور نمايد يا خدم  شخصي خود را جر  خدم  د    مينو   اس  ب 

ضلرب    ت ديل    ( 47)منظلور بلدارد بل  شل   تلا       د    حنا  ب ها را  آن نمايد   حقو 

 ".د    منظور داشت  اس  ميكوم خواهد زرديد حنا  ب ترتحب فو   مبهغي ک  ب 

 

                                                           
بیه دو   اجراییی  یها دستگاه از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در :قانون مدیریت خدمات کشوری 67اده م .1

 .پذیرد رو  ذیل انجام می
بیرای تصیدی   اسیتخدام پیمیانی    -ب  .ثابت در مشاغل حاکمیتی یها استخدام رسمی برای تصدی پست -الف 
 .برای مدت معین                               سازمانی و یها پست

 اجراییی  یهیا  کارگیری نیروی انسیانی در دسیتگاه   هرگونه به: قانون مدیریت خدمات کشوری 71تبصره ماده  .1
 باشید و پرداخیت هرگونیه وجهیی بیه      موضوع این ماده خالف قانون محسوب و ممنیوع میی   خارج از مجوزهای

 در امییوال عمییومی محسییوب   یرقییانونیشییوند تصییرف غ  کییار گرفتییه مییی   کییه بییدون مجییوز بییه   افییرادی

 .گردد یم
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 عنصر مادی :مبحث دوم
اين جرم شباه   .د    اس  حنا  ب  ير اقعحغاحتنا  اجرت ، عنصر مادی اين جرم

زيادی ب  تد حس دارد   از طرفي ازر  جو  حاص  را ب  شلكهي بل  نفلع خلود برداشل       

  .ت   باشدتواند از مصاديق اخ کرد  باشد مي

 

 عنصر معنوی :مبحث سوم

  .اس  قصد انتفا  نامشر   از  جو  د  تي، عام  حسوجنعنصر معنوی اين جرم ع    بر 

  « افراد بلحش از مجلوز قلانوني    یرحکارز ب استخدام   »نتحج  مجرمان   عنصر معنوی

جلراي  عملدی مطهلق     ازجمه    باشد مي« کارمند عنوان ب منظور نمودن خدم  شخصي »

با عنايل  بل  اينكل      .صرف ارتكا  آن جرم اس ، از حصو  نتحج  نظر صرفاس  ک  

مينلو   جراي  عمدی  در عداد افراد بحش از مجوز قانوني یرحکارز ب استخدام   جرم 

 جل  حدرنتخاص يا عمد   حسوجنب  اثبات  یچون از جراي  مطهق اس  نحازشود  حكن  مي

در جرم حتماً بايد اجرت افرادی ک  برخ ف  .د در فع  کافي اس   همان عمباشد  نمي

ای ملادی از   زرفت  شلد  باشلند پرداخل  شلد    چنانچل  هرينل       کار    مقررات ب قوانحن

 .نشود مشمو  مجازات مقرر در اين قانون نخواهد شد  جه  ب  د    تيمح

 

 مجازات :مبحث چهارم

  « افلراد بلحش از مجلوز قلانوني     یرحکلارز  ب استخدام   »جه   مجازات پحش بحني شد 

ضرب    ت دي  مبهغلي  ( 47)ش   تا  ع   « کارمند عنوان ب منظور نمودن خدم  شخصي »

 .د    منظور داشت  اس  ميكوم خواهد زرديد حنا  ب ترتحب فو   ک  ب 

  1 قلانون مجلازات اسل مي حلداکثر درجل  ايلن مجلازات        17با توج  ب  مفلاد ملاد    

مجازات م کور از نو   قانون مجازات اس مي 10    ا براسا  مفاد ماد   مينو  شد 
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قلانون اخحرا ل کر صلد ر حكل         74مجازات تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ماد  

قانون موصوف  61براسا  ماد   درهرحا  .اجرای مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 

خنارات حاصه  ندارد   بايد اين خنارت حتماً  در پرداخ  یرحت ثحتي تعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    131جراي  مصرح در ماد   بايد توج  داش  مفاد 

 .شود قانون مجازات اس مي مي

مشمو  مر ر  131همحن قانون جراي  مصرح در ماد   137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

 .شود زمان نمي

 

 مصادیق مجرمانه و مرتبط :مبحث پنجم

 دستها  قراردادی  جود افراد صوری در  حن  کارکنان  (1

بلدين معنلا کل      .باشلد  پل يرد ملي   های استاني صورت مي دستها اين جرم غا باً در  (1

جه  اخ  اعتبار بحشتر  حن  کارکنان خود را بحشتر از  اقع نشان داد    از  جلو   

اسلتفاد   ، اسل   نشلد   ينل حب شحپل جه  پ يرايي   ساير هرين  ک  اعتبار برای آنلان  

 .زردد مينو  مي 131زردد   اين اقدام از مصاديق جرم مصرح در ماد   مي

 نان شرکتي دستها  جود افراد صوری در فهرس  کارک (0
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سلللیون یلللا پورسلللانت در   یدریافلللت کم –فصلللل ششلللم  

 معامالت دولتی

 عنصر قانونی :مبحث اول

ملا ي   سوجاسلتفاد    بنلتر مناسلبي بلرای رانل      د معام ت   قراردادهای د  تلي  تردي بي

اخ  پورسلان  يلا کمحنلحون     های جاری در معام ت د  تي يكي از سوج جريانباشد  مي

ا عم  يلا پلادا  بلرای     ا رحم    حق يا حق ونحنحکم اخ  » 130عنصر قانوني ماد   اس 

 بد ن م موري  از طلرف دسلتها    » يا  « يا ديهری نفعي در داخ  يا خارح کشور  خود

حنلب   کل   ي جلوه در موقع پرداخل   »  يا  « متبوع  بر عهد  آن چحری بخرد يا بنازد

حنابي ک  بايد ب  عم  آ رد برای خود يا ديهری نفعلي  عهد  ا  بود  يا تفري    ظحف  ب 

 :مقرر شد  اس  130در ماد   .باشد مي «دارد منظور

 دار  ظحف  ملديري    سرپرسلتي  هر يک از کارمندان   کارکنان   اشخاص عهد "

  اسلط   بل  ک  با مباشر  يا ( 673)های م کور در ماد  ها   ادارات   سازمان در  زارتخان 

، متبلو   ها   تشخحصات   امتحازات مربوط ب  دسلتها   ها   مناقص    مرايد  1در معام ت

يلا   ا عمل  يلا پلادا  بلرای خلود      ا رحمل    حلق   يا حق ونحنحکم ازتي  هر عنواني اع  

 ريسلا  توافق يا تفاه  يا ترتحبات خاص يلا  قيازطرديهری نفعي در داخ  يا خارح کشور 

 ها منظلور دارد يلا بلد ن م موريل  از طلرف دسلتها        يا نمايندزان   شعب آن اشخاص

حنلب  ظحفل     ک  ي جوهمتبوع  بر عهد  آن چحری بخرد يا بنازد يا در موقع پرداخ  

 ک  بايد ب  عم  آ رد برای خود يا ديهری نفعي منظور 1عهد  ا  بود  يا تفري  حنابي ب 

                                                           
ا معامالت و قراردادهیای  .م.ق 271اطالق ماده : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  18/11/1177 – 7716/7نظریه  .1

 .گیرد های دولتی را نیر در بر می خارجی دستگاه

نسیخه اول   اند مکلفها و مؤسسات دولتی  وزارتخانه حسابان ذیکلیه : قانون محاسبات عمومی کشور 57ماده  .1
و حسیاب   مربوط منتهی تا آخیر میاه بعید    مدارک ورا همراه با اصل اسناد  هرماهدریافت و پرداخت  صورتحساب
مقیرر   محاسباتقانون دیوان  15ه ماد سال بعد به ترتیبی که در اجرای خردادماهرا حداکثر تا پایان  هرسالنهایی 
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 ک  يدرصورتشود    طريق ميكوم مي نيا ازع حاصه  دارد ب  ت دي  د  برابر  جو    مناف

 عم   ی موجب تغححر در مقدار يا کحفح  مورد معامه  يا افلرايش قحمل  تملام شلد  آن    

 ما  تا پنج سا    يا مجازات نقدی از س  تا سي محهحلون ريلا  نحلر    زردد ب  حبس از شش

 ".ميكوم خواهد شد

 

 عنصر مادی :مبحث دوم

عنصر مادی جرم موصوف درياف   ج  يا ما  از فر شند  مشمو  اين ماد  اسل  حتلي   

ی در کحفح    کمح    قحمل  ملا  خريلداری شلد  نداشلت       رحت ثازر اين درياف  هحچ 

 (661ص  – 1077، زهد زيان).باشد

ا رحمل      يلا حلق   ونحنل حکم عم  مرتكب عبلارت اسل  از فعل  مثبل  قبلو  اخل       

  انجلام معامهل     يا ديهری نفعي در داخ  يا خارح کشلور  برای خودا عم  يا پادا   حق

 کل   ي جلوه موقع پرداخ  داشت  باشد   يا   يم موربد ن آنك  از طرف دستها  خود 

ک  بايد ب  عم  آ رد برای خود يا ديهری  عهد  ا  بود  يا تفري  حنابي حنب  ظحف  ب 

شلود   شلخص    منه  اس  با ترک فع  ايلن جلرم ميقلق نملي     آنچ  .دارد نفعي منظور

 .مرتكب بايد در قا ب فع  مثب  موارد اخحرا  کر را انجام دهد

دار  کل  عهلد    673هلای موضلو  ملاد       مرتكب شلام  کارکنلان دسلتها   شخصح  

 انجلام کنان ک  منئو ح  منتقح  در رساير کا شام   مديري    سرپرستي را دارند بود  

 .شود نمي، شخحصات را ندارند  تمناقص  ، مرايد ، معام ت

 

                                                                                                                          
مذکور را بدون ضیمیمه کیردن اسیناد و میدارک      های صورتحساب شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم می
 .کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند دارایی معین می و اقتصادی وزارت امور که نحوی به
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 عنصر معنوی :مبحث سوم
( خلاص   حسلوجن )قصد انتفلا  نامشلر     ، عام  حسوجنع    بر ، عنصر معنوی اين جرم

باشد اما بايد در نظر داش  در مواردی ک  خريد   يا ساختن چحری انجام شود بلد ن   مي

عام   حسوجنخصوص داشت  باشد صرفاً نيا درای    يا  ظحف   يم مورآنك  آن دستها  

 .کند  جه  تيقق اين جرم کفاي  مي

 

 مجازات :مبحث چهارم

ا عم  يا پلادا  بلرای    ا رحم    حق يا حق ونحنحکم اخ  »جه   شد  ينحب شحپمجازات 

 بد ن م موري  از طلرف دسلتها    »   يا« يا ديهری نفعي در داخ  يا خارح کشور  خود

حنلب   کل   ي جلوه در موقع پرداخل   »  يا «  عهد  آن چحری بخرد يا بنازدمتبوع  بر 

عهد  ا  بود  يا تفري  حنابي ک  بايد ب  عم  آ رد برای خود يا ديهری نفعلي    ظحف  ب 

  يا مجازات نقدی از س  تا سي محهحلون ريلا    ما  تا پنج سا   حبس از شش «دارد منظور

 .اس 

 6 مجلازات اسل مي حلداکثر درجل  ايلن مجلازات      قلانون   17با توج  ب  مفلاد ملاد    

مجازات م کور از نو   قانون مجازات اس مي 10    ا براسا  مفاد ماد   مينو  شد 

قلانون اخحرا ل کر صلد ر حكل         74مجازات تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ماد  

وصوف قانون م 61براسا  ماد   درهرحا  .اجرای مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 

در پرداخ  خنارات حاصه  ندارد   بايد اين خنارت حتماً  یرحت ثحتي تعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    130جراي  مصرح در ماد   بايد توج  داش  مفاد 

 .شود قانون مجازات اس مي مي
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مشلمو    130همحن قانون جراي  مصلرح در ملاد     137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

 .شود مر ر زمان نمي

 فنلاد قانون ارتقاج س م  نظام اداری   مقابه  با  10یزم ب  ذکر اس  براسا  ماد  

بلد ن فلوت  قل  از شلر   يلا       اند موظفمشمو  اين قانون  یها دستها  منئوین  حکه

اخل   ، تبلاني در معلام ت د  تلي   ، ک هبرداری، اخت  ، مربوط ب  ارتشاج جراي  قو  

بلرخ ف حلق   مقلررات     نفوذ اعما ، در معام ت داخهي يا خارجي( پورسان ) درصد

تيصلح  ملا    ، دخا   در معام ت د  تي در مواردی ک  ممنوعح  قانوني دارد، قانوني

استفاد  غحرمجاز يا تصرف غحرقانوني در  جو  يا اموا  د  تي يا عملومي   يلا   ، نامشر  

، اخ   ج  يا ما  غحرقانوني يا املر بل  اخل  آن   ، تيتد حس در معام ت د  ، ها آنتضححع 

، پلادا  ، منظور نمودن نفعي برای خود يا ديهلری تيل  هلر عنلوان اعل  از کمحنلحون      

ملرتب  بلا مفاسلد     جلراي  در معامه  يا مرايد  يلا مناقصل    سلاير     ا عم  حقيا  ا رحم  حق

  اداری  قضلايي ات اقتصادی در حوز  م موري  خود ب فاصه  بايلد مراتلب را بل  مقامل    

مشمو  مجازات  صورت نيادر غحر ،   تخهفات زرار  نمايند جراي ب   کنند  يدزحرس

 .شوند يمقانون مجازات اس مي ( 131)مقرر در ماد  

موضلو  ايلن قلانون کل  در ححطل   ظلايف        یها دستها تبصر  ل هر يک از کارکنان  

م کور در دستها  متبو  خود مطهع شود مكهف اس  بد ن اطل     جراي خود از  قو  

بلایتر خلود   يلا  احلد نظلارتي       منئو مكتو    فوری ب   صورت ب سايرين مراتب را 

 .شود يممشمو  مجازات فو   صورت نيازرار  نمايد در غحر 

 

 مصادیق مجرمانه و مرتبط: مبحث پنجم

قوانحن آمر    نظل  عملومي هنلتند   معامهل  کل        ازجمه قوانحن مرايد    مناقص   (1

اين قوانحن باشد مانند خرد کردن معام ت نبايلد   مقررات  بد ن رعاي  ضواب  
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قلانون ملدني قراردادهلای کل       13تنفح    يا هرين  آن پرداخ  شود   طبق ملاد   

مخا ف صري  قانون باشند معتبر نبود  فه ا مجوز قانوني يكي از شلراي  صلي    

فقدان آن قرارداد باطل    فاقلد اعتبلار قلانوني      درصورتم ت د  تي بود    معا

پرداخ  نمودند فع   را آنهای  خواهد بود   کناني ک  قرارداد را امضاج   هرين 

 .شود آنان منطبق با جراي  مصرح در قانون موصوف مينو  مي

وني یزم ازلر بلد ن مجوزهلای قلان     توس  منئو حن دسلتها   افرايش مبه  قرارداد (1

 .اين قانون اس  صورت زرفت  از مصاديق جراي  مصرح در

اجتملاعي   فرهنهلي   ، قلانون برنامل  ششل  توسلع  اقتصلادی      7ملاد    عدم رعاي  (0

جمهوری اس مي مبني بر شمو  قانون برزراری مناقصلات بل  نهادهلای عملومي     

ج  ب  اين ها بد ن تو  حكن در برخي از موارد اين دستها ( ها شهرداری)غحرد  تي 

داخهي  نام  معام ت تكهحف قانوني مبني بر  ر م انجام مناقص  صرفاً ب  استناد آ حن

از زمان تصويب برنام  شش  مكهلف بل  رعايل      ک  يدرحا نمايند  خود اقدام مي

 .باشند دقحق قوانحن   مقررات مناقص  مي

 14  ماد   قانون مياسبات عمومي 30رعاي  ماد   شرط ب ترک مناقص    مرايد   (7

قانون برزراری مناقصات اس   حكن يكي از ملوارد مهل  سلوج جريلان در انجلام      

ربل    معام ت ترک تشريفات مرايد    مناقص  بد ن رعاي  ضلواب  قلانوني ذی  

  .اس 

مصللو  مقللررات مللا ي د  لل   بخشللي از قللانون تنظللح  34عللدم رعايلل  مللاد   (6

براسا  مفلاد قلانون    چراک تواند از مصاديق اين جرم تهقي شود  مي14/11/1033

محهحارد ريلا    3های بحش از    پر    ها طرح اند مكهفد  تي  یها شرک م کور 

  ا علدم اجلرای ايلن تكهحلف صلي  قلانوني        .شورای اقتصاد برسانند ت يحدرا ب  

جلدی   اشكا  های صورت زرفت  مورد آن پرداخ  تبع ب انعقاد قرارداد مربوط   



 11  جرایم علیه اموال دولت                                                                                                                      

زحرد   در  اقع نفع برای طرف قرارداد بد ن مجلوز قلانوني  يلاظ شلد       قرار مي

 .اس 

 بلللا فنلللاد  قلللانون ارتقلللاج سللل م  نظلللام اداری   مقابهللل     0از مفلللاد ملللاد    (1

برداری مناسب جهل  اثبلات جلراي  مصلرح در      توان بهر  مي 17/1/1073مصو 

قلانون ارتقلاج سل م      0در ماد   عدم انجام تكا حف مقرر چراک اس   130ماد  

زير بنتر مناسبي بر حد ث جرم احصاج شلد    شرح ب با فناد  نظام اداری   مقابه 

 :باشد مي 130در ماد  

، ها بخشنام ، ها دستورا عم ، ها نام  بيتصوا ف ل کهح  قوانحن   مقررات اع  از 

ی   تصلمحمات ملرتب  بلا حقلو  شلهر ندی نظحلر فرآينلدهای کلار        ، هلا  ر ي 

، مللورد عملل  یهللا شللاخصمعحللار   ، اسللتانداردها، انجللام کارهللا یبنللد زمللان

همچنلحن مراحل    ، هلا    احلدهای مربلوط    شرح  ظايف دسلتها  ، ها م موري 

، تنهح ت اعطا ي، ها مفاصاحنا ، های اصو ي موافق ، مختهف اخ  مجوزها

هلای   پر انل  های تفصحهي شهرها   جدا   محران تراک    سط  اشلغا  در   نقش 

مراحل   ، عوارض   حقلو  د  ل   ، ها ساختماني   مياسبات مربوط ب  ما حات

هلای ا كتر نحلک بل      مربوط ب   اردات   صادرات کلای را بايلد در ديلدارزا    

 یبلردار  بهلر  هلای ا كتر نحلک ملانع از     ايجلاد ديلدارزا    .اط   عموم برسانند

 .  ضر ری مراجعحن نحن ب  هنهام  يرسان اط  های مناسب ديهر برای  ر  

ل ملتن قراردادهلای مربلوط بل  معلام ت متوسل    بلایتر موضلو  قلانون            

ترک تشريفات   غحر  توس  ، مرايد ، برزراری مناقصات ک  ب  ر   مناقص 

ايلن قلانون منعقلد    ( 1)ملاد   ( ح)  (  )، (ا لف )های مشمو  بنلدهای   دستها 

، فنلخ ، اصل ح ،   هرزونل  ا يلا    هلا  آن  يضلما زردد   همچنحن اسناد    مي
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بايد بل   ، ها ابطا    خاتم  قرارداد پحش از موعد   تغححر آن   نحر کهح  پرداخ 

 .پايها  اط عات قراردادها  ارد زردد

موظلف اسل  حلداکثر     جمهلور  سحر ريری   نظارت راهبردی  معا ن  برنام 

ام  ضواب    موارد آن ش اجرايينام   ظرف س  ما  پس از اب   اين قانون آيحن

نيو    محران دسترسي عموم مردم ب  اط عات قراردادها را تهح  کند   ، استثناج

 زيران برساند   ظرف يک سا  پايها  اط علات قراردادهلا    هحئ ب  تصويب 

 .را ايجاد نمايد

ل قراردادهلايي کل  ماهحل  نظلامي يلا امنحتلي دارد   نحلر ملواردی کل           1تبصر 

  يا قراردادهای ميرمان   باشد يمممنو   ها آنافشاج اط عات ، قوانحن موجب ب 

تشخحص ميرمان  بودن قراردادهای م کور بر  .اس  منتثنااز شمو  اين حك  

اط عات   امور اقتصلادی   دارايلي     زراعهد  کارزر هي مرکب از معا نحن 

  معا ن دستها  مربلوط   جمهور سحر   نظارت راهبردی  یرير برنام   معا ن 

 .حنب مورد اس 

ل تل خحر در  ر د اط علات مل کور در بنلدهای فلو  يلا  ر د نلاقص        1تبصر 

ملل کور تخهللف  یهللا هللا يپا اقللع در  بللرخ فاط عللات يللا  ر د اط عللات 

  متخهف ب  شش ما  تا س  سا  انفصا  موق  از خدم  در  شود يممينو  

ايلن قلانون ميكلوم    ( 1)ماد  ( ح)  (  )، (ا ف)موضو  بندهای  یها دستها 

 .زردد مي

مصلو    قانون ممنوعح  اخ  پورسلان  در معلام ت خلارجي   مفاد ماد   احد   (4

سلند  ، ملا  ، از قبح   جل   پورسان  هرزون قبو  » دارد يمک  اشعار  14/7/1041

در رابط    حرمنتقحغمنتقح  يا  طور ب ما  تي  هر عنوان  پرداخ   ج  يا تنهح 

،   مؤسنلات د  تلي   هلا  شلرک  ، هلا  سلازمان ، زانل   س  خارجي قوای معام ت با
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 هلا  آن  کهح  تشكح ت  ابنت  بل    ها یشهردار، نهادهای انق بي، نحر های منه 

معلاد  آن بل  د  ل  بل  حلبس       يلا  پورسلان   مرتكب ع    بر رد .اس  ممنو 

 «.زللردد مللي ميكللوم پورسللان  سللا    جللرای نقللدی برابللر 6تللا  1تعريللری از 

اصه  از اين قلانون  داشت  ک  در معام ت خارجي  130همدوشاني زيادی با ماد  

 استفاد  شود 

نحر های منله  جمهلوری اسل مي     جراي قانون مجازات  36عدم رعاي  ماد   . 

دار خريد يا فر   يا ساخ  چحلری   هر نظامي ک  عهد  دارد ک  مقرر مي ايران

 درتد حس يا تقهب در خريد يا فلر   يلا     اسط  ب بود     برای نحر های منه 

آن سلودی بلرای خلود يلا ديهلری تيصلح         مقدار يا صف  يا خاصلح   نححتع

  ترتحلب زيلر ميكلوم    نمود  باشد   يا موجب ضلرر نحر هلای منله  زلردد بل      

 .شود مي

سود حاصه  يا ضرر از ححث مبه  يلا بهلاج از پانصلد هلرار ريلا  تجلا ز        هرزا  . 

 .حبس از س  ما  تا يک سا ب   ننمايد

 زا د بر پانصد هرار ريا  باشد   لي از پلنج محهحلون ريلا  تجلا ز      ک  يدرصورت .3

 .ننمايد ب  حبس از يک سا  تا پنج سا 

 .چنانچ  زا د بر پنج محهحون ريا  باشد ب  حبس از د  تا د  سا  .4

 قراردادهلا يلا  يا هديل  يلا امتحلاز کل  در ارتبلاط بلا انجلام         پورسان  هرزون  -تبصر   

 .شلود  منلترد   آيد از حقو  د    مينو    بايلد اعل م    دس  ب معام ت نظامي 

 .شود   استرداد جرم   مرتكب ب  مجازات مقرر در اين ماد  ميكوم مي عدم اع م
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   و یا مخفی کردن اسناد و اوراق دولتی ومعد –فصل هفتم 

 عنصر قانونی :مبحث اول

 هلای را يكلي از  اسل    برخوردارد  تي اهمح  از اهمح  زيادی  مدارک  حفص اسناد 

 د  تلي ننلب  بل  د  ل      نيمل مور تعديات مرتب  با  ها مقرر در جراي  زرير از مجازات

معد م يلا  » 137عنصر قانوني ماد   .باشد امياج يا مخفي کردن اسناد   مدارک مرتب  مي

هلا   ا را      نوشلت   ارا ل    تنلهح    »   يلا « د  تي ها   ا را    اسناد نوشت  کردن مخفي

 137در ملاد    .اسل  «  باشد ممنو  مي کس آنک  ب   ياظ قانون از دادن ب   د  تي اسناد

 :مقرر شد  اس 

ها   ا را    اسنادی را  نوشت  1  اداری قضاييهر يک از منتخدمحن د  تي اع  از "

داد  شلد  اسل  را    ها آن ظايفشان ب   ک  حنب  ظحف  ب  آنان سدرد  شد  يا برای انجام 

ممنلو    کلس  آنمعد م يا مخفي نمايد يا ب  کني بدهد ک  بل   يلاظ قلانون از دادن بل      

 ارد  ب  حبس از س  ما  تا يک سا  ميكلوم خواهلد    خنارت جبرانع    بر ، باشد مي

 ".شد

 

 عنصر مادی :مبحث دوم

هلا   ا را    اسلنادی را کل      نوشلت   کلردن  معد م يا مخفلي عنصر مادی جرم موصوف 

داد  شلد  اسل  يلا بل       ها آن ظايفشان ب   حنب  ظحف  ب  آنان سدرد  شد  يا برای انجام 

م    معدحتي ازر اين ، باشد ممنو  مي کس آنکني بدهد ک  ب   ياظ قانون از دادن ب  

 .نفعي برای فرد نداشت  باشديا مخفي کردن 

                                                           
ا و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحیوه دیگیری   ه ا هر کس عالماً دفاتر و قباله.م.ق 281براساس ماده  .1

شیود اگیر معیدوم     با توجه به مفاد قانون اخیر مشخص می .تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد
 .خواهد بود 281انجام شود مشمول ماده  و اگر عمداً 276شدن اسناد دولتی سهواً صورت گیرد مشمول ماده 
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  يلا ارا ل  آنلان بل       کلردن  معد م يا مخفيعم  مرتكب عبارت اس  از فع  مثب  

نح  معد م کلردن ا را    با  عمداً  ترک فع    ي ازر کني ک  قانوناً مجاز نحن  بود 

 .شود ميجرم ميقق   اسناد باشد در اين حا   

منئو ح  ک   د  تي اع  از قضايي   اداری بود  نحمنتخدمشخصح  مرتكب شام  

آنان نههداری اين اسناد بود    يا بلرای انجلام  ظلايف اداری خلود نحلاز بل  ايلن اسلناد         

بررسلي   اي  نههداری کنان ک  منئو ح  منتقح  در رشام  ساير کا   اند دسترسي داشت 

 .شود نمي، اند اين ا را  را نداشت 

 

 عنویمعنصر  :سوممبحث 

، عنصر معنوی اين جرم ع    بر سوجنح  عام .عام اس   حسوجنعنصر معنوی اين جرم 

اسل   ( حصو  نتحج  جلرم  -سوجنح  خاص) معد م يا مخفي کردن ا را    اسنادقصد 

 .باشد در تيقق اين جرم مه  ميحصو  نتحج  

 

 مجازات :چهارممبحث 
  « د  تي ها   ا را    اسناد نوشت  کردن معد م يا مخفي »جه   شد  ينحب شحپمجازات 

 کلس  آنک  ب   ياظ قانون از دادن بل    د  تي ها   ا را    اسناد نوشت  ارا     تنهح »  يا

 .اس س  ما  تا يک سا  حبس از  « باشد ممنو  مي

 1 قلانون مجلازات اسل مي حلداکثر درجل  ايلن مجلازات        17با توج  ب  مفلاد ملاد    

مجازات م کور از نو   قانون مجازات اس مي 10    ا براسا  مفاد ماد   مينو  شد 

قلانون اخحرا ل کر صلد ر حكل         74مجازات تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ماد  

قانون موصوف  61براسا  ماد   درهرحا  .اجرای مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 
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در پرداخ  خنارات حاصه  ندارد   بايد اين خنارت حتماً  یرحت ثحتي تعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    137جراي  مصرح در ماد   بايد توج  داش  مفاد 

 .شود قانون مجازات اس مي مي

مشلمو    137همحن قانون جراي  مصلرح در ملاد     137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

 .شود مر ر زمان نمي

 

 مصادیق مجرمانه و مرتبط :مبحث پنجم

رب  اسل      شود نبود اسناد   مدارک ذی ها م حظ  مي يكي از مواردی ک  در بازرسي

مثلا  معلد م کلردن     طلور  بل  عه  اصهي آن معد م يا مخفي کردن اد   جرم اسل  کل    

برداشتن   مخفي کلردن برخلي ا را  پر نلد  حقلوقي عهحل  اشلخاص       ، ا را  امتيانات

ارا   مجوز فعا ح  دارند احتما   قو  اين جرم در آنان بحشلتر   درخصوصهای  دستها )

 .(اس 
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تصلرف  ، اخلتال  ، جلرایم ارتشلاء  عد  اعال   –فصل هشتم 

  غیرقانونی

 عنصر قانونی :مبحث اول

 بلود     رمجموعل  يزيكي از  ظايف مه    قانوني مديران نظارت بر عمهكلرد کارکنلان   

جراي  آنان در حوز  تعديات بل  د  ل  بخصلوص در مبلاحثي      ک  يدرصورت اند مكهف

 بل  مراتلب را حنلب ملورد     اند موظف، اخت   يا ک هبرداری مطهع شوند، مانند رشو 

ايلن تكهحلف قلانوني صلراحتاً در ملاد        .يا اداری اع م نمايد قضايي دار  حص ح مراجع

 :زير تبححن شد  اس  شرح ب قانون مجازات اس مي  131

( 673)مل کور در ملاد     مؤسنلات ها    سازمان نحمنئو هر يک از ر سا يا مديران يا "

يلا جلراي     7يلا ک هبلرداری   0قلانوني  يلا تصلرف غحلر    1يا اخت   1ک  از  قو  جرم ارتشاج

تي  ادار  يا نظارت خود مطهع شلد    مؤسناتدر سازمان يا ( 130) ( 677)موضو  مواد 

يلا اداری اعل م ننمايلد عل    بلر       قضلايي  دار  حص ح مراجع ب   مراتب را حنب مورد 

 ".تا د  سا  ميكوم خواهد شد ما  ششتا د  سا  ب  انفصا  موق  از  ما  ششحبس از 
 

                                                           
شرط تحقق بره رشاء یا ارتشیاء مالکییت راشیی نسیبت بیه      : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  18/6/71 – 1726/7نظریه  .1

 .هد، نیستد عنوان رشوه می مالی که به

اگر حسابداری وجه بیشتری به کارمند بپردازد ییا در حسیاب   : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  15/5/27 – 1871/7نظریه  .1
 .د وجه مذکور را برداشت نماید این عمل مشمول تصرف غیرقانونی یا اختالس نیستاو بریرد و کارمن

اصل این است که اختالس ناظر به جرایم کارمندان دولیت اسیت   : هقضاییاداره کل حقوقی قوه  17/1/77 – 17نظریه  .1
برهیی کیه در   . الس اسیت شیده در حکیم اخیت    و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که برحسب وظیفه به کارمندان سیپرده 

درامانیت ییا کالهبیرداری ییا سیرقت       شرکت دولتی اختالس نام دارد در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت
 .باشد

درامانت درمیورد امیوالی کیه     مأمورین دولت درصورت خیانت: هقضاییاداره کل حقوقی قوه  11/2/77 – 1675/7نظریه  .6
 .قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری استها سپرده شده است، مشمول  به آن
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 مادیعنصر  :مبحث دوم
جراي  مصرح در ايلن قلانون      عدم اع م .جرم م کور از قبح  جراي  ترک فعهي اس 

اط   از  قو    .سازد اين جرم را ميقق ميرب   انعكا  ب  مبادی ذی ترک فع  در اقع

یزم بل  ذکلر اسل  کل  در ايلن جلرم تيل          .جرم یزم  تيقق رکن مادی جرم اسل  

 فلرد در  ازلر  ر  نيل ازا .مشر ط اسل   موردنظر  ادارات  مؤسناتنظارت يا ادار  بودن 

بل   ، عدم اع م درصورت، نباشد ور تي  نظارت يا ادار  منئو رب  ادارات م مؤسنات

 .توان  ی را مجرم تشخحص داد استناد اين ماد  نمي
 

 عنصر معنوی :مبحث سوم
خودداری از اعل م  عمد در  .شود يمعام ميقق   حسوجن با جود، رکن معنوی اين جرم

   يتفلا ت  يبل اعل م نكنلد   يلا     بلور را رجراي  م عمداًبنابراين ازر  .باينتي احراز زردد

یزم ب  ذکر اسل  کل  از  يهزلي ايلن جلرم       .اس  افت ي  تيققجرم ، نمايد یانهار سه 

جرمي مطهق اس  ، از سوی ديهر .استمرار عدم اع م کافي اس  .منتمر بودن آن اس 

  1.برای  قو  نتحج  ندارد  ضر رتي 

                                                           
از همکیاران سیازمان    زیی   یهی ریاست محترم سازمان  17/5751مور   128775باتوجه به مفاد بخشنامه شماره  .1

 .باشند نمی تیسوءنهای اختصاصی تحت عنوان عدم احراز  مجاز به مختومه نمودن گرار 
قانون مجیازات اسیالمی و    272با توجه به مفاد بخشنامه فوق و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه مانند ماده 

ی از تخلیف و ییا جیرم    پوش چشمقانون ارتقاء سالمت نظام اداری بازرسان مجاز به  17ماده  1و تبصره  16و  11مواد 
، بیا توجیه عیدم احیراز     ......، با توجه به تیذکر داده شیده  .....هآمد عمل بهمانند با توجه به اصالحات ) تحت هی  عنوان 

نبوده و حسب مورد مکلف به تهیه گرار  اختصاصی کیفیری  ...........( و آمده عمل به، با توجه به همکاری ......تیسوءن
 .باشند و یا تخلفاتی می
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 مجازات :مبحث چهارم

يا   قو  جرم ارتشاج يا اخت   شام  يجرايم مديراني ک  جه  شد  ينحب شحپمجازات 

کل  توسل      (130) ( 677)يلا جلراي  موضلو  ملواد      قانوني يا ک هبلرداری  تصرف غحر

تا د   ما  ششع    بر حبس از ص ح اع م  کارکنان زير مجمو  خود را ب  مراجع ذی

 .اس تا د  سا   ما  ششانفصا  موق  از ، سا 

 1 قلانون مجلازات اسل مي حلداکثر درجل  ايلن مجلازات        17با توج  ب  مفاد ملاد    

مجازات م کور از نو   قانون مجازات اس مي 10    ا براسا  مفاد ماد   مينو  شد 

اخحرا ل کر صلد ر حكل       قلانون   74مجازات تكمحهي   تبعي مينو    براسا  ماد  

قانون موصوف  61براسا  ماد   درهرحا  .اجرای مجازات آن قاب  تعويق   تعهحق اس 

در پرداخ  خنارات حاصه  ندارد   بايد اين خنارت حتماً  یرحت ثحتي تعهحق مجازات 

 .جبران شود

 01مشمو  حك  مصرح در ملاد    131جراي  مصرح در ماد   بايد توج  داش  مفاد 

 .شود ون مجازات اس مي ميقان

مشلمو    131همحن قانون جراي  مصلرح در ملاد     137همچنحن با توج  ب  مفاد ماد  

 .شود مر ر زمان نمي
 

 مصادیق مجرمانه و مرتبط: مبحث پنجم

مصلو   قانون مجازات اخ   زران نظام اقتصادی کشور  1ماد   1تبصر  براسا   (1

مدير يا مديران   بازرسان   ( جراي  موضو  اين قانون)در اين موارد »،14/7/1041

از انجلام تملام يلا قنلمتي از      یا زونل   بل  ک   رب  یذمنئو  يا منئو حن  يطورکه ب 

در زمحن  جهلوزحری از آن يلا آزلا  سلاختن      اند مكهف، اقدامات م بور مطهع شوند

قادر ب  جهلوزحری از ايلن اقلدامات    افراد از آن يا آزا  ساختن افراد يا مقاماتي ک  
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اقدام فوری   مؤثری انجام دهند   کناني ک  از انجام تكهحف مقرر در اين ، هنتند

معلا ن جلرم   ، تبصر  خودداری کرد  يا با سكوت خود ب  تيقق جرم کمک کنند

 .شود يممينو    حنب مورد ب  مجازات مقرر برای معا ن جرم ميكوم 

 منلئوین س م  نظام اداری   مقابه  با فنلاد کهحل     یتقاقانون ار 10براسا  ماد   (1

 جراي بد ن فوت  ق  از شر   يا  قو   اند موظفمشمو  اين قانون  یها دستها 

اخل  درصلد   ، تباني در معلام ت د  تلي  ، ک هبرداری، اخت  ، مربوط ب  ارتشاج

بلرخ ف حلق   مقلررات     نفلوذ  اعما ، در معام ت داخهي يا خارجي( پورسان )

تيصح  ، دخا   در معام ت د  تي در مواردی ک  ممنوعح  قانوني دارد، قانوني

استفاد  غحرمجاز يا تصرف غحرقانوني در  جلو  يلا املوا  د  تلي يلا      ، ما  نامشر  

اخ   ج  يا ما  غحرقانوني يا ، تد حس در معام ت د  تي، ها آنعمومي   يا تضححع 

نظور نمودن نفعي برای خود يا ديهلری تيل  هلر عنلوان اعل  از      م، امر ب  اخ  آن

در معامه  يا مرايلد  يلا مناقصل    سلاير      ا عم  حقيا  ا رحم  حق، پادا ، کمحنحون

مرتب  با مفاسد اقتصادی در حوز  م موري  خود ب فاصه  بايد مراتب را ب   جراي 

در ، زلرار  نماينلد    تخهفلات   جلراي  ب   کنند  يدزحرسي   اداری يمقامات قضا

قلانون مجلازات اسل مي    ( 131)مشلمو  مجلازات مقلرر در ملاد       صلورت  نياغحر 

 .شوند يم

موضو  اين قانون ک  در ححطل   ظلايف    یها دستها تبصر  ل هر يک از کارکنان  

م کور در دستها  متبو  خود مطهع شود مكهف اسل  بلد ن    جراي خود از  قو  

بایتر خود   يا  احد  منئو مكتو    فوری ب   صورت ب اط   سايرين مراتب را 

 .شود يممشمو  مجازات فو   صورت نيانظارتي زرار  نمايد در غحر 

حنابرسلان  ، کارشناسان رسمي، بازرسان دارد ک  قانون موصوف اع م مي 17ماد   (0

ثبل  يلا    منلئو  ناظرين   ساير اشخاصي ک  ، ها حنا  یذ، ممحرين،   حنابداران
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اشخاص حقحقي   حقوقي در ححط   ظايف  یها  حفعا دفاتر   ، رسحدزي ب  اسناد

، مشلاهد  هرزونل  فنلاد موضلو  ايلن قلانون       درصلورت  اند موظف باشند يمخود 

 قضلايي يلا   مراتلب را بل  مرجلع نظلارتي    ، چنانچ  ترتحباتي در قلوانحن ديهلر نباشلد   

در  ازخلدم   انفصلا  ر محل  يلا   متخهفحن بل  سل  سلا  مي    .اع م نمايند ص ح یذ

مشمو  ايلن قلانون   يلا جلرای نقلدی بل  محلران د  تلا د  برابلر مبهل             یها دستها 

معللام ت بللررگ ملل کور در قللانون برزللراری مناقصللات   نحللر  غللو عضللوي  در 

  يا هلر د  مجلازات ميكلوم     یا حرف صنفي    یها  ياتيادمؤسنات   ، ها انجمن

 .شوند يم

مديران   سرپرستان منلتقح  هلر  احلد در    ، مقامات اخحرا  کر قانون 16 فق ماد   (7

  سرپرسلتي   منلئو ح   تناسلب  بل  اين قانون ( 1)ماد  ( ا ف)د  تي بند  یها سازمان

پحشلهحری   مقابهل  بلا فنلاد     ، خود موظف ب  نظارت بر  احدهای تي  سرپرستي

 صلل ح یذشناسللايي مللوارد آن   اعلل م مراتللب حنللب مللورد بلل  مراجللع  ، اداری

 یهلا  دسلتها   کارکنانبازرسي   حراس    حفاظ  ،  احدهای حقوقي .باشند مي

 .باشند يممربوط موظف ب  پحهحری موضو  تا حصو  نتحج  

هرزونل  اظهلار خل ف  اقلع   نحلر ارا ل  اسلناد           قانون مل کور  17براسا  ماد   (6

مشلمو  اين قلانون کل  موجلب تضللححع حقلو        یها دستها مدارک غحر اقعي ب  

قانوني د    يا شلخص ثا ث   يا فرار از پرداخ  عوارض يا کنلب امتحلاز نلار ا    

چنانچ  برای عم  ارتكابي در ساير قوانحن مجازاتي  .شود يمجرم مينو  ، زردد

ع    بر  غو  صورت نيادر غحر  .شود يمباشد ب  همان مجازات ميكوم  شد   نححتع

مرتكب ب  جرای نقدی معاد  حقو  تضححع شد    نحر جبران زيان  ارد  بلا  ، تحازام

 .زردد يمميكوم  نفع یذمطا ب  



 زارش پژوهشیگ       88    

ک  حنلب  ظحفل  بلا ملوارد مل کور مواجل  شلوند         ها دستها هر يک از کارکنان 

کل    درصلورت  منلئو  مقلام  ، موضو  را ب  مقام بایتر زلرار  نماينلد   اند مكهف

اعل م   قضلايي زرار  را مقر ن بل  صلي  تشلخحص دهلد مراتلب را بل  مرجلع        

متخهفحن از اين تكهحف ب  مجازات يلک تلا سل  سلا  انفصلا  موقل  از        .دينما يم

 .شوند يمخدمات د  تي   عمومي ميكوم 

 منئو ،  مديران   سرپرستان ب فص قانون مديري  خدمات کشوری  71ماد   فق  (1

کارمنلدان خلود در انجلام  ظلايف ميو ل          حفص ر ابل  سلا     کنتر   نظارت 

کارمنلدان   کل   يدرصلورت  .باشلند  عمهكرد آنان بايلد پاسلخهو   درموردباشند    مي

يا تخهفاتي نظحلر رشلو       زردند د   مربور با اقدامات خود موجب ضرر   زيان 

عل     ، اثبات زلردد    يا سوجاستفاد  در ححط  مديري  منؤ  حن مربور مشاهد   

نحلر  ( ملورد  حنب)بر برخورد با کارمندان خاطي با مديران   سرپرستان کارمندان 

 بلا آنلان  ، ک  در کشف تخهف يا جراي  اهما  نمود  باشند مطلابق قلوانحن مربلوط   

  .رفتار خواهد شد

چنانچ  بازرسلان قلانوني   قانون تشكح  سازمان بازرسي ک  کشور 11ماد  براسا   (4

، سلازمان حنابرسلي د  تلي    منلئوین ، مشلمو  بازرسلي   یهلا  شرک مؤسنات   

 یهلا  دسلتها     هلا   زارتخانل    حراسل    نظلارت   بازرسلي      اط عات حفاظ 

بلل  سللوج جريللاني در رسللحدزي بلل  عمهكللرد مللا ي   اداری     ، مشللمو  بازرسللي 

د  تي    ابنت  ب  د    برسلند کل  مربلوط بل       یها شرک اجرايي    یها دستها 

بايد مراتب را ب  اط   سازمان بازرسي ک  کشلور  ، ازرسي اس  ظايف سازمان ب

کتلا  پلنج  قلانون مجلازات     ( 131)منتنكف ب  مجازات مقلرر در ملاد     .برسانند

ميكلوم خواهلد    1046/ 0/ 1مصو  « بازدارند  یها مجازاتتعريرات   »اس مي 

 .شد
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ر تصري  شد  اجرايي قانون تشكح  سازمان بازرسي ک  کشو نام  نيحآ 60در ماد   (3

قانون در انجام  ظايف نظلارتي   11   اشخاص موضو  ماد  منئوین چنانچ اس  

 ما ي   اداری از قبح  علدم رعايل  مقلررات در    انيسوج جر خويش ب  مواردی از

در ، ملا ي   مياسلباتي   علدم رعايل  قلوانحن   ،  جلود بنلترهای فنلادزا   ، ها مناقص 

،  ظايف سازمان اسل  برخلورد نماينلد    مربوط ب  ها آندستها  اجرايي ک  بررسي 

تبصلر  ل اعل م مراتلب م کلور بلل     .مراتب را ب  اط   سازمان برسانند اند موظف

قضايللي     از سلاير تكا حلف قانونللي نظحللر اعل م مجلرم بلل  مراجلع       مانع، سلازمان

 .انتظامي نحنل  اداری   تخهفاترسلحدزي ب   یها هحئ 

مقاملات     هرزلا  آ حن دادرسي کحفلری نحلر تصلري  شلد  اسل  کل         41در ماد  

در حوز  کاری خود مطهع  ز ش  رقاب حغاشخاص رسمي از  قو  يكي از جراي  

 .موضو  را فوری ب  دادستان اط   دهند اند مكهف، شوند
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 ساي  ديوان عدا   اداری https://divan-edalat.ir/ 

 ساي  شورای نههبان https://www.shora-gc.ir/ 
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