
فصل سوم 

ـ تکالیف عمومی

کلیه مسؤوالن دستگاھھای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختالس، ـ١٣ماده

در معامالت داخلی یـا خـارجی، اعمـال نفـوذ بـرخالف حـق و مقـررات        ) پورسانت(کالھبرداری، تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد 

ردی کـه ممنوعیـت قـانونی دارد، تحصـیل مـال نامشـروع، اسـتفاده غیرمجـاز یـا تصـرف           قانونی، دخالـت در معـامالت دولتـی در مـوا    

غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنھا، تدلیس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امـر بـه اخـذ    

العمل در معاملـه یـا مزایـده    الزحمه یا حقیون، پاداش، حقآن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت ھر عنوان اعم از کمیس

یا مناقصه و سـایر جـرائم مـرتبط بـا مفاسـد اقتصـادی در حـوزه مأموریـت خـود بالفاصـله بایـد مراتـب را بـه مقامـات قضـائی و اداری                

قـانون مجـازات اسـالمی    ) ٦٠٦(کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در مـاده  رسیدگی

.شوندمی

ھر یک از کارکنان دستگاھھای موضوع این قانون کـه در حیطـه وظـایف خـود از وقـوع جـرائم مـذکور در دسـتگاه متبـوع خـود           تبصره ـ 

مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فـوری بـه مسـؤول بـاالتر خـود و یـا واحـد نظـارتی گـزارش          

.شودنماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می

حسـابھا، نـاظرین و سـایر اشخاصـی کـه مسـؤول       بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیـزین، ذی ـ١٤ماده

باشـند موظفنـد در صـورت    ثبت یا رسیدگی به اسـناد، دفـاتر و فعالیتھـای اشـخاص حقیقـی و حقـوقی در حیطـه وظـایف خـود مـی          

صـالح  ترتیباتی در قـوانین دیگـر نباشـد، مراتـب را بـه مرجـع نظارتییـا قضـائی ذی        مشاھده ھرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه 

متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاھھای مشمول این قانون و یا جزای نقدی بـه میـزان دو   . اعالم نمایند

ھـای صـنفی و   عضـویت در انجمنھـا، مؤسسـات و اتحادیـه    تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو 

.شوندای و یا ھر دو مجازات محکوم میحرفه

این قانون به تناسـب مسـؤولیت   ) ٢(ماده ) الف(مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم ھر واحد در سازمانھای دولتی بند ـ ١٥ماده

یشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسـایی مـوارد آن و اعـالم    و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدھای تحت سرپرستی، پ

واحدھای حقـوقی، بازرسـی و حراسـت و حفاظـت پرسـنل دسـتگاھھای مربـوط        . باشندصالح میمراتب حسب مورد به مراجع ذی

.باشندموظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می



مـذکور در ایـن قـانون چنانچـه افـرادی کـه مسـؤول ارائـه و ثبـت اطالعـات           اندازی ھر یـک از پایگاھھـای اطالعـات    پس از راهـ١٦ماده

.شودباشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار میمی

دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبـران خسـارت اشخاصـی کـه تحـت      ـ١٧ماده

دھنده، اطالعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و ھمچنین شناسـایی مرتکـب، در اختیـار مراجـع     عنوان مخبر یا گزارش

اقـدامات حمـایتی عبارتنـد    . گیرند، اقدام نمایدجویانه قرار میدھند و به این دلیل در معرض تھدید و اقدامات انتقامصالح قرار میذی

:از

اطالعات مربوط به ھویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشـخاص مـذکور، مگـر در مـواردی کـه      عدم افشاءالف ـ 

چگـونگی  . کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متھم افشاء ھویت آنان را الزم بداندقاضی رسیدگی

.شودنامه اجرائی این قانون مشخص مینفع، در آیینص ذیعدم افشاء ھویت اشخاص یاد شده و ھمچنین دسترسی اشخا

فراھم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاھھای اجرائـی موضـوع   ب ـ 

ر اسـت و ایـن انتقـال نبایـد بـه      این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجـام ایـن امـ   ) ٢(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(بندھای 

.ھیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد

جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبـران فـوری آن از ناحیـه واردکننـده صـدمه یـا خسـارت ممکـن         ج ـ  

.تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمایدشود و میمیدیده محسوب در این صورت دولت جانشین زیان. نباشد

جـایی، ارزشـیابی   آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییـر وضـعیت، جابـه   ھرگونه رفتار تبعیضد ـ 

صـالح  دھنده و منبعی که اطالعات صحیحی را به مقامات ذیغیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاھش حقوق و مزایای مخبر، گزارش

.وع استنمایند ممنقانونی منعکس می

شوند که اطالعـات آنھـا صـحیح و اقـدامات آنـان مـورد تأییـد مراجـع         اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون میتبصره ـ 

.صالح باشدذی

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنـان، طبـق مقرراتـی اسـت کـه توسـط وزارت اطالعـات و بـا ھمکـاری وزارت          

شـود و اقـدامات   جمھور تھیه میریزی و نظارت راھبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسھای برنامهمعاونتدادگستری و 

.آیدقانونی الزم برای تصویب در مجلس شورای اسالمی به عمل می

) ج(و ) ب(، )الـف (ھر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمسـتقیم بـرای کلیـه دسـتگاھھای منـدرج در بنـدھای       ـ١٨ماده

.بینی نشده، ممنوع استاین قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنھا فعالیتھای اقتصادی پیش) ٢(ماده 

ای از پژوھشھا و تحقیقات غیرمحرمانه که کًال از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید بـه نحـو مناسـب    نسخهـ١٩ماده

.در دسترس اشخاص قرار گیرد

این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآینـد  ) ٢(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه اشخاص مشمول بندھای ـ٢٠دهما

.امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند

مـالی و اداری کـه در   افزارھـای ایـن قـانون موظفنـد فقـط از نـرم     ) ٢(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(کلیه اشخاص مشمول بندھای ـ٢١ماده

.شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند

.افزارھای خارجی اعالمی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی استخرید نرمـ١تبصره



.مصوب اطمینان حاصل نمایدافزار از رعایت معیارھا و استانداردھای شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت ھر نرمـ ٢تبصره

افزارھای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبـور  کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرمـ٣تبصره

.سازگار نمایند

ایـن قـانون و یـا    )٢(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(حسابھا، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندھای کلیه ذیـ٢٢ماده

افزارھای مورد استفاده در مجموعـه خـود اطمینـان حاصـل     بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم

.نمایند

بنـدی آن  افـزار اقـدام نماینـد رتبـه    افزار برخالف استانداردھای مصوب به تغییر در نـرم در صورتی که شرکتھای تولیدکننده نرمـ ٢٣ماده

افـزاری  ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی ھـیچ نـرم  شود و کلیه مسؤوالن ذیشرکت به مدت سه سال لغو می

.کننده استافزارھای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفادهھرگونه تغییر برخالف استانداردھا در نرم. را ندارند

اسـناد و مـدارک غیرواقعـی بـه دسـتگاھھای مشــمول ایـن قـانون کـه موجـب تضــییع            ھرگونه اظھار خالف واقع و نیز ارائه ـ٢٤ماده

چنانچـه بـرای   . شـود حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جـرم محسـوب مـی   

در غیر این صورت عالوه بـر لغـو امتیـاز،    . دشوعمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به ھمان مجازات محکوم می

.گرددنفع محکوم میشده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذیمرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع

ھر یک از کارکنان دستگاھھا که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را بـه مقـام بـاالتر گـزارش نماینـد، مقـام       

متخلفـین از ایـن تکلیـف    . نمایـد درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دھد مراتب را به مرجع قضائی اعالم مـی مسؤول 

.شوندبه مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

بازنگــری و مھندسـی مجـدد سـامانه     ایـن قـانون موظفنـد بـه    ) ٢(مـاده  ) ج(و ) ب(، ) الـف (دستگاھھای مذکور در بندھای ـ٢٥ماده

پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافـت شـکایات بـه طـور غیرحضـوری توسـط واحـدھایی کـه         

.مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد

بنـدی تعیـین شـده بـه ارائـه پاسـخ بـه متقاضـی یـا شـاکی اقـدام نمایـد و درصـورت عـدم               انواحد مزبور موظف اسـت براسـاس زمـ   

واحـدھای مزبـور موظفنـد در    . پاسخگویی در مھلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا باالترین مقام دسـتگاه مـنعکس شـود   

.نمایندصورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعالم

عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به . کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد

صالح یا عدم پاســخ مکتـوب بـه شـاکی در مھلـت مـذکور، تخلـف محسـوب و بـا مـرتکبین طبـق قـوانین مربوطـه برخـورد               مراجع ذی

.شودمی

.ی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده استسازمان بازرسـ ١تبصره

دستگاھھای تحت نظر مقام رھبری و نیز دستگاھھایی که در قانون اساسی برای آنـان حکـم خـاص وجـود دارد از شـمول      ـ٢تبصره

.باشنداین ماده مستثنی می

:گردنددرموارد زیر اشخاص تشویق میـ ٢٦ماده



مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، الف ـ 

.مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود

.العاده داشته باشندفوقاندازی کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالشمدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راهب ـ

ھریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میـزان سـالمت اداری را براسـاس شاخــصھای موضـوع      ج ـ 

.این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دھند) ٢٨(ماده ) الف(بند 

ریـزی و نظـارت راھبـردی و    ھای برنامـه این قانون توسـط معاونـتنامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویبآییند ـ 

.رسدشود و به تصویب ھیأت وزیران میجمھور تھیه میتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

نامـه  الـذکر اقـدام نماینـد براسـاس آئـین     ایـن قـانون در جھـت تحقـق بنـدھایفوق     ) ٢(ماده ) د(چنانچه اشخاص مشمول بند تبصره ـ  

.شونداجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می

مقـام رھبـری تشـکیل    وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتھای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجـراء فرمـان  ـ٢٧ماده

.باشدشده است، نمی

:قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است) ٢٢١(شورای دستگاھھای نظارتی موضوع ماده ـ٢٨ماده

و ایـن قـانون   ) ٢(مـاده  ) د(و ) ج(، )الـف (گیری میزان سـالمت اداری در دسـتگاھھای موضـوع بنـدھای     تھیه شاخصھای اندازهالف ـ  

.اعالم عمومی آنھا

گیری میزان سالمت اداری به صورت کلی و موردی و اعالم نتیجه بررسی به مسؤوالن و مردم حـداکثر تـا پایـان شـھریور     اندازهب ـ 

.ماه سال بعد

لـه بـا   ھـای پیشـگیرانه و مقاب  بررسی اقدامات دستگاھھای مشمول قـانون از راه تھیـه گـزارش دربـاره عملکـرد و اجـرای برنامـه       ج ـ 

ھا و ارائه پیشنھاد به دستگاھھای مسؤولھا و ضعففساد، اعالم قوت

.رسدنامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط شورا تھیه و به تصویب سران قوا میآیینتبصره ـ

رات ایـن قـانون و اعتبـارات الزم بـرای     دولت موظف است در بودجه ساالنه کل کشـور، اعتبـارات مـورد نیـاز بـرای اجـراء مقـر       ـ٢٩ماده

ھای قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قـانون و پیگیـری آنھـا از قبیـل ھزینـه دادرسـی، کارشناسـی و اجـراء احکـام را در          ھزینه

مزبـور را  نمایند موظفند ھزینه سایر دستگاھھایی که از بودجه ساالنه کل کشور استفاده نمی. بینی نمایددستگاھھایاجرائی پیش

.از محل بودجه خود تأمین نمایند

.شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شودـ ٣٠ماده

ھـای فرھنـگ و ارشـاد اسـالمی، آمـوزش و پـرورش، علـوم،        سازمان صـدا و سـیمای جمھـوری اسـالمی ایـران، وزارتخانـه      ـ ٣١ماده

ت و فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نھادھای آموزشی و فرھنگـی و تبلیغـی موظفنـد در راسـتای اجـراء      تحقیقا

گـردد، اقـدامات الزم را   رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصـادی ابـالغ مـی   ھای آموزش عمومی و اطالعبرنامه

.به عمل آورند



مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسـد اقتصـادی در دسـتگاھھای مشـمول بـا وزیـر و بـاالترین مقـام         ـ٣٢ماده

ربط است و افـراد یادشـده مکلفنـد بـا اتخـاذ تـدابیر و سـاز و کارھـای مناسـب، از حـداکثر ظرفیـت واحـدھا و بخشـھای              دستگاه ذی

.ی این قانون استفاده نمایندنظارتی و سایر بخشھای مربوط به کنترل اجرا

ریـزی و  نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شـده اسـت، ظـرف شـش مـاه توسـط معاونـت برنامـه        آیینـ٣٣ماده

ھـای اطالعـات،   جمھـور و وزارتخانـه  جمھـور بـا ھمکـاری معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئـیس         نظارت راھبردی رئیس

.رسدشود و به تصویب ھیأت وزیران میاموراقتصادی و دارایی تھیه میدادگستری و

ھرگونه افشاء اطالعات پایگاھھای اطالعاتی دسـتگاھھای مـذکور بـرخالف قـوانین و مقـررات، ممنـوع اسـت و متخلـف بـه          ـ ٣٤ماده

.گرددمحکوم می٢٩/١١/١٣٥٣مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سّری دولتی مصوب 

ھـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاھھای اطـالعاتی موضوع این قانون ممنـوع اسـت و متخلـف حسـب مـورد بـه مجـازات        ـ٣٥ماده

شروع به جـرم مزبـور نیـز مشـمول مجـازات حـبس از نـود و یـک روز تـا شـش مـاه            . شودحبس از شش ماه تا یک سال محکوم می

.است

بر سـی و پـنج ماده و بیست و ھـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نھـم اردیبھشــت   قـانون فوق مـشتمل 

ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و ھفـت مجلــس شــورای اسـالمی اجـرای آزمایشــی آن بـه مــدت سـه ســال تصویــب و در تـاریخ            

تشخیص داده شداز سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام ٧/٨/١٣٩٠


