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تعاليباسمه  

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي
 

 شود.نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقديم می ۴۴احتراماً طرح ذيل که به امضای 
 

  مقدمه )داليل توجیهی(:

عاد مختلف اقتصادی و اجتماعی است که همواره استحضار دارند؛ فساد يک ناهنجاری اساسی و با اب

مشکالت زيادی را برای حاکمیت به دنبال دارد. مبارزه با فساد نیز مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و 

سازی در مورد مبارزه و پیشگیری از وقوع آن، گیری و تصمیمجديت دولت است که در حال حاضر تصمیم

گیرد. بعضاً نیز به صورت موازی توسط دستگاههای مختلف صورت می صرفاً از طريق نهادهای حاکمیتی و

آفرينی جوامع مدنی و نهادهای غیردولتی فراهم شود، بنا به اهمیت در صورتی که اگر شرايط برای نقش

تواند موفقیت قابل توجهی را به همراه داشته باشد. برای طرفی، قطعاً مشارکت آنان مینقش آنها و قاعده بی

منظور، هر چند قوانین بسیار خوبی توسط مجلس شورای اسالمی در امر مبارزه با فساد به تصويب اين 

ت ای که بتواند در اين راستا به صورگیری و ايجاد نهاد مدنی و حرفهرسیده ولی خالء قانون برای شکل

 ريزی شده فعالیت کند کامالً محسوس است.ساختار يافته، هماهنگ و برنامه

آمدن ه حدی فساد در جامعه گسترش يافته که در گام دوم انقالب اسالمی، شاهد روی کار امروزه ب

ها در مبارزات انتخاباتی، شعار مبارزه با فساد بوده است. از ن شعار آنتريدولت و مجلسی هستیم که اصلی

گونه افراد ی نیز گواه اين است که اين ئسوی ديگر افشاگری و محاکمه متهمین به فساد در مراجع قضا

ها و... با عمدتاً با ايجاد ارتباط با کارگزاران و مقامات در سطوح مختلف دولتی و يا با به اصطالح آقازاده

تمسک به نام و يا عناوين اشخاص حقوقی اعم از شرکت سهامی، تعاونی، انجمن و غیره مرتکب فساد 

های دولتی، حقوقی در ارتباط با دستگاه شخصیتتوان گفت فساد در قالب تأسیس اند. به نحوی که میشده

های ديگر، باعث گسترش اختالفات در جامعه و نهايتاً باعث ناکارآمدی دولت و در ارتباط با مردم و بنگاه

 ی شده است.ئکثرت پرونده در مراجع قضا

های استحضار دارند حسب آمارهای موجود، قريب دو میلیون شخصیت حقوقی )اعم از شرکت

ها و غیره( تاکنون در کشور به ثبت رسیده و در امور اونی، مؤسسات خیريه، احزاب، انجمنسهامی، تع

گیری هر مؤسسه يا شخصیت حقوقی، افراد مکلف مختلف تجاری و صنفی فعالیت دارند. برای ثبت و شکل

، وظیفه نظارت گذار مطابق مندرجات اساسنامهربط هستند، قانونبه تنظیم اساسنامه و ارائه آن به مراجع ذی

محول نموده و « بازرس يا بازرسان»های آنها را به عهده رکن مشخص و مستقل از مديران، به نام بر فعالیت

برای تضمین رعايت آن، هر گونه اتخاذ تصمیم مجامع عمومی آنها پیرامون موارد خاص و حائز اهمیت از 
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نموده است. « بازرس»به ارائه و استماع گزارش های مالی، افزايش سرمايه و... را منوط قبیل تصويب صورت

مشکالتی که پیرامون نظارت و کنترل صاحبان سرمايه بر عملکرد مؤسسات   گذار با علم بهدر واقع قانون

مربوط وجود دارد؛ وفق قوانین عام و خاص آمره، اعم از قانون تجارت، قانون بخش تعاون، قانون احزاب و 

را در ارکان مقرر در اساسنامه « رکن بازرس يا بازرسان»های مصوب، امهساير قوانین جاری و اساسن

اشخاص حقوقی الزامی نموده و در اجرای آن، صاحبان امتیاز و سرمايه اشخاص حقوقی، مکلفند برای 

انتخاب و به کارگیری نمايند. « بازرس»تأسیس و فعالیت در قالب شخصیت حقوقی، افرادی را به عنوان 

های مؤسسه در راستای ف قانونی مصرح، بر اقدامات مديران، کارگزاران و فعالیتيیز حسب وظان« بازرسان»

های انجام شده و مراتب حفظ سرمايه و اهداف تشکیل شخصیت مذکور نظارت نموده و نتیجه کنترل

 .نماينداطمینان خود از صحت عملکرد مجموعه و رعايت مقررات را به مجامع عمومی مربوط گزارش می

همچنین از آنجا که احتمال دارد مديران منتخب مجمع عمومی و ساير کارگزاران آن از اعتماد مربوط 

سوق داده و يا  يا مؤسسه را به ورشکستگی مالیکرده و يا مرتکب تخلفاتی شوند که شرکت  سوءاستفاده

اصالحیه قانون تجارت، اين حق  (۱۵۱)ده گذار وفق ماکند؛ قانونرسوايیِ جبران ناپذيری برای جامعه فراهم 

های مشهود و مکشوفه را به و وظیفه را برای بازرسان مذکور قائل شده تا آنان مستقیماً جرائم و سوءاستفاده

  صالح قضايی اعالم نمايند.مراجع ذی

در همین راستا، صاحب نظران معتقدند که بازرسان منتخب اشخاص حقوقی به جهت نداشتن دانش 

دانند یح نقش و اعمال وظیفه بازرسی نمیای و وجود تعارض منافع، چون خود را مقید به ايفای صحفهحر

کنند، همچنانکه سازمان حسابرسی اصالحی قانون تجارت نیز عمل نمی (۱۵۱)ف موضوع ماده يبه وظا

ور توجه نداشته و و اختیارات مذک يفهای دولتی به وظاس قانونی شرکتوابسته به دولت نیز در مقام بازر

 بیشتر در پی کنترل اسناد حسابداری و رعايت استانداردهای حسابرسی است!

نتیجه اينکه با وجود تعارض منافع که همان ترجیح منفعت شخصی کارگزار )بازرس( بر منافع 

ولیت بازرسان و همچنین عدم اشاره ؤعمومی جامعه در انجام وظايف محول است و الزامی نبودن مس

ای آنان الزم است؛ موجب شده تا گذار به تخصص بازرس و شرايطی که برای احراز صالحیت حرفهنقانو

رکن بازرسی بیشتر اشخاص حقوقی به افرادی سپرده شود که نه تخصص دارند و نه واجد شرايط هستند. 

ها و شرکتتواند سازوکار مناسبی در درون بنابراين از آنجا که تقويت رکن بازرسی اشخاص حقوقی می

های حقوقی برای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد و همچنین کشف و افشاء ساير اشکال شخصیت

ای بازرسی، برای فعالیت بازرسان فساد مالی و اقتصادی ايجاد کند؛ الزم است تا اصول و استانداردهای حرفه

تصويب گردد؛ افراد متقاضی با فراگیری همراه با تعیین شرايط الزم برای احراز صالحیت آنها تدوين و 

« بازرس»ای به عنوان های آموزش تخصصی و پس از احراز صالحیت و دريافت گواهینامه حرفهدوره

پذيری و پاسخگويی در قبال وظايف محول، عملکرد آنان نیز ولیتؤاشتغال يابند و ضمن التزام به مس

 پايش قرار گیرد.ای، تحت نظارت و مستمراً توسط نهاد ناظر حرفه
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 :پیشنهاد طرح

ایِ نظامِ بازرسی ضروری برای سازماندهی و انتظام امور بازرسی، تأسیس سازمان مستقل و حرفه

تواند هم برای صاحبان سرمايه اشخاص حقوقی از حیث ايجاد شفافیت با رويکرد است؛ اين سازمان می

بخش باشد و هم اينکه با ی بازرسان اطمینانمندی از تخصص و توانمندمند برای بهرهوالنه و نظامؤمس

ای بر عملکرد و رفتار بازرسان، سالمت نظام اداری و مالی کشور را تضمین نمايد. اعمال نظارت حرفه

ای خود و تحقق اهداف بديهی است تأسیس سازمان يادشده؛ مستلزم مشارکت بازرسان در انتظام امور حرفه

م و تنسیق امور برای احراز صالحیت و صدور پروانه فعالیت به عنوان مربوط در سطح کشور از طريق تنظی

تواند عالوه بر موجبات افزايش نقش ها و اشخاص حقوقی است که میدر درون شرکت« بازرس»

ساز ارتقای بازدارندگی و خودکنترلی اشخاص حقوقی در پیشگیری از بروز فساد مالی و اقتصادی، زمینه

  و مالی بخش عمومی )دولت( باشد. سطح سالمت نظام اداری

به شرح « سازمان نظام بازرسی ايران»لذا به موجب اين درخواست و با ذکر مزايا و محاسن تأسیس 

های سازمان گیری و اقتباس از اساسنامهنويس مفاد اساسنامه مربوط را که با بهرهکلیات پیوست، پیش

سازمان نظام پزشکی؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و  ایِ مشابه، از قبیل سازمان نظام مهندسی؛حرفه

نمايد. بنا به مراتب و نظر به اينکه های الزم تهیه شده، عیناً تقديم حضور میماده و تبصره ۴۹غیره؛ در 

سازمان نظام بازرسی يک سازمان مدنی مردم نهاد بوده و تأسیس آن بار مالی برای دولت نداشته و در 

ولت و مجلس محترم از حیث مبارزه با فساد مؤثر خواهد بود؛ از نمايندگان محترم تقاضا راستای اهداف د

در قالب طرح در دستور کار مجلس « بازرسی ايران سازمان نظام»دارد در صورت موافقت، موضوع تأسیس 

 شود:طرح ذيل تقديم می بنابراين محترم شورای اسالمی قرار گیرد.
  

  -حسن نوروزي -دلیگانيحسینعلي حاجي -رادحسین امامي -مجید نصیرائي -ابوالفضل ابوترابي

  -نجم آباديبهروز محبي -جعفر قادري -اله ایزدخواهروح -سیدمحمود نبویان -مهدي طغیاني

 -جعفر راستي -علي رضائي -اصغر سلیمي -موسي احمدي -دارانيحسین محمدصالحي

 -محمدصالح جوکار -پورطالتپهاهلل حضرتروح –ن احمدحسین فالحي همدا -یاسیدجواد حسیني ک

  -اله متفکرآزادروح -پورکمال حسین -احسان ارکاني -حبیب آقاجري -جالل محمودزاده

 -یعقوب رضازاده -ورديحسین حق -محمدحسن آصفري -الیاس نادران -فرهاد طهماسبي

 -حسین حاتمي -بوکانيزادهیبانور حب -بافقيمحمدرضا صباغیان -محمد سرگزي -الهویردي دهقاني 

 -پورفردامیرحسین بانکي -مجتبي رضاخواه -سیدموسي موسوي -سیدالبرز حسیني -علیرضا زندیان

  -عباس جهانگیرزاده -گچسارانپورسیدناصر حسیني -خواهسیدعلي یزدي -علیرضا عباسي

 مهدي اسماعیلي 
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 می ایراناساسنامه سازمان نظام بازرسی جمهوری اسال عنوان طرح:

 

 «اساسنامه سازمان نظام بازرسی جمهوری اسالمی ايران»

 کلیات، تعاريف و اهداف فصل اول:

ای سازی امر بازرسی و نظارت در کشور و برای تنظیم و تنسیق امور حرفهبه منظور نهادينه -1ماده 

برای تصدی  مربوط به رکن بازرس در ارکان اشخاص حقوقی و همچنین تربیت نیروی انسانی مناسب

 اين قانون و  ، سازمان نظام بازرسی جمهوری اسالمی ايران طبق شرايط ياد شده در«بازرسی»مشاغل 

 شود.آن تأسیس می اجرائینامه آيین

سازمان نظام بازرسی جمهوری اسالمی ايران که از اين پس در اين قانون به اختصار  –2ماده  

تانی آن، به نام سازمان نظام بازرسی استان که به اختصار شود و واحد اسخوانده می« سازمان مرکزی»

های مستقل و غیردولتی بوده و تابع قوانین و مقررات شود، از جمله سازماننامیده می« سازمان استان»

 باشند.عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می

اشخاص حقیقی به عنوان  کارگیریماه از تاريخ تصويب اين قانون، هر گونه بهپس از شش –۳ماده  

بازرس اشخاص حقوقی دولتی، خصوصی و تعاونی، مستلزم انتخاب از جامعه بازرسان دارای صالحیت 

شود. مرجع ای است. اين صالحیت در مورد بازرسان، از طريق پروانه اشتغال به کار بازرسی احراز میحرفه

گردد. شرايط و ترتیب صدور، تمديد، ابطال ین میتعی« سازمان مرکزی»صدور پروانه اشتغال به کار بازرسان، 

ای موضوع اين ماده و چگونگی تعیین رتبه، حدود صالحیت و ظرفیت پروانه و تغییر صالحیت حرفه

ای خواهد بود که وزارت دادگستری با همکاری سازمان تهیه و به نامهینياشتغال دارندگان آنها، طبق آ

 رساند.تصويب رئیس قوه قضائیه می

ماه از تاريخ ابالغ اين قانون با همکاری ی وزارت دادگستری موظف است ظرف مدت شش۱تبصره 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مشارکت سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات کشور و 

 (۱)تبصره  ای بازرسان موضوعای نیز برای تعیین صالحیت حرفهنامهنيیوزارت امور اقتصادی و دارايی، آ

وزيران، ظرف مدت  هیأتقانون مديريت خدمات کشوری تهیه نمايد. همچنین پس از تصويب  (۹۱)ماده 

بايست نسبت به احراز و تعیین صالحیت بازرسان موضوع مواد مذکور که به عنوان بازرس در يک سال می

 اشتغال دارند اقدام نمايد. اجرائیهای دستگاه

موظف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابالغ اين قانون با همکاری  وزارت دادگستری -2تبصره 

وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دامنه اجرای اين 

بینی کرده و جهت فعالیت نیاز به قانون را به تمامی اشخاص حقوقی که در ارکان خود رکن بازرس پیش

 بت نام شخصیت حقوقی دارند تعمیم و توسعه دهد.خذ مجوز و ثأ
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ای اين امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان اهداف مرحله -3تبصره 

های موضوع اين ماده، همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه ای بازرسان در بخشبخشیدن به فعالیت حرفه

 بینی خواهد شد.مربوط پیش اجرائی

حقوق قانونی صاحبان سرمايه اشخاص حقوقی خارجی که مطابق اين قانون، اقدام به انتخاب  -۴ ماده

بازرس نمايند، در مواردی که در نتیجه مسامحه و قصور بازرس از وظايف قانونی، با سلب مالکیت آنان 

مقررات مربوط باشد. خسارت به عهده دولت میهمراه شود، مورد تضمین و حمايت بوده و جبران عادالنه 

ای خواهد بود که نامهینيبرای اشخاص حقوقی خارجی به موجب آ« بازرس»به نحوه پذيرش و انتخاب 

 وزيران خواهد رسید. هیأتتصويب توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی تهیه و به

 بازرسان مکلفند وفق وظايف مقرر در قانون تجارت، نسبت به رعايت کلیه قوانین و -۵ماده  

مقررات عام و خاص مرتبط با تأسیس و فعالیت شخص حقوقی که با حقوق صاحبان سرمايه و حقوق 

های حاکمیتی و همچنین مقررات ها، رويهها، بخشنامهها، دستورالعملنامهدولتی مربوط است اعم از تصويب

بندی انجام کارها، رعايت نهای داخلی آن، پیرامون قراردادها، فرآيندهای کاری و زمانامهینياساسنامه و آ

خذ أها و شرح وظايف واحدهای متبوع، همچنین های مورد عمل، مأموريتاستانداردها، معیار و شاخص

ها، عوارض و حقوق اعطائی، پرداخت سود سهام، مالیاتها، تسهیالت مجوزها، موافقت اصولی، مفاصاحساب

 یجه را به اطالع صاحبان حقوق مذکور برسانند.دولتی و ساير موارد مرتبط، اطمینان حاصل نموده و نت

  عبارت است از:« سازمان مرکزی»اهداف  -۶ماده  

ها و های اين قانون با جلب مشارکت سازمان استان. فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی۱

  با هماهنگی وزارت دادگستری.

متعهد به منظور انجام وظايف رکن . ايجاد زمینه الزم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و 2

 بازرسی اشخاص حقوقی

ای آنها و . تنسیق، تنظیم و اداره امور بازرسان عضو و نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار حرفه3

 های الزم جهت اجرای صحیح قوانین مرتبطارائه توصیه

ت افراد متقاضی سمت . صدور پروانه فعالیت بازرسی پس از احراز صالحیت و تعیین ظرفیت فعالی۴

 بازرس قانونی اشخاص حقوقی متناسب با استانداردهای شايستگی هر بخش و سطح آن

پذيری و پاسخگويی بازرسان در قبال پذيرش وظیفه بازرسی و جبران ضرر ولیتؤ. ارتقای سطح مس۵

ق بکارگیری های عمومی و خصوصی از طريو زيان ناشی از مسامحه و خطاهای غیرعمد به صاحبان سرمايه

 ولیت مدنی انفرادی و گروهی بازرسانؤهای اجباری مسبیمه

های آموزشی متناسب همراه با تجزيه و سطح دانش بازرسان از طريق برگزاری دوره . ارتقای مهارت6

های های مستقل و کارشناسی برای ردهو تحلیل مستمر اطالعات مربوط به فعالیت بازرسی و ارائه توصیه

 مختلف
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همکاری، تبادل تجربه و اطالعات تخصصی و فنی بین اعضاء و همچنین بین سازمان با . 7

 های نظارتی داخل و مؤسسات مشابه در ساير کشورها با رعايت مقررات موضوعهسازمان

های يادگیری و ياددهی، نوآوری، مستندسازی و انتقال تجربیات بازرسان در . فراهم ساختن فرصت۸

 داری و نهادهای مدنیگاههای عمومی، بنبخش

اسالمی برای رکن بازرسی اشخاص حقوقی از طريق تدوين _. تالش برای تعريف الگوی ايرانی۹

 ای متناسب با اخالق اسالمیاستانداردهای شايستگی و منشور رفتار حرفه

و حفظ  و نظارتی به منظور بهبود مستمر فعالیت اجرائی. ارائه خدمات مشاوره به نهادهای تقنینی، ۱۰

 رکن بازرسان قانونی اشخاص حقوقی

 شرايط ايجاد و عضويت فصل دوم: 

های رسمی کشور، از وزارت دادگستری به عنوان مؤسس از طريق انتشار فراخوان در رسانه -7ماده 

تمامی کسانی که به موجب آگهی اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 

دار هستند برای عضويت و رس قانونی اشخاص حقوقی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی را عهدهسمت باز

نام آورد. تشکیل هر سازمان استان، مستلزم ثبتتشکیل اولین جلسه مجمع عمومی استان دعوت بعمل می

ی صنايع، های حقوق، مهندسنفر از بازرسان قانونی دارای مدرک کارشناسی دانشگاهی در رشته 3۰حداقل 

  اقتصاد، مديريت، حسابداری و حسابرسی در حوزه آن استان است.

شود که مشخصات سجلی وی به بازرس قانونی در حوزه هر استان به شخصی اطالق می -۱تبصره 

موجب آگهی تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی به عنوان بازرس در روزنامه رسمی يا محلی منتشر شده و 

 به اتمام نرسیده باشد. هنوز دوره فعالیت آن

الحال اشتغال به های دانشگاهی که فیالتحصیالن ساير رشتهضوابط و شرايط پذيرش فارغ -2تبصره 

بازرسی دارند و يا متقاضی پروانه اشتغال بازرسی هستند، توسط کمیسیونی متشکل از نمايندگان وزير 

  رسد.و به تصويب قوه قضائیه مییس سازمان تهیه ئدادگستری، وزير فرهنگ و آموزش عالی و ر

نفر از معتمدين  7تا  3انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از  اجرائی هیأت -3تبصره 

موظف است  هیأتمنتخب وزارت دادگستری است، وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهند داشت. 

ره، بازرس قانونی و شورا( را از مراجع مدي هیأتصالحیت داوطلبان عضويت در ارکان سازمان )شامل؛ 

دار استعالم و نتیجه را حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه انتخابات، به داوطلبان اعالم و صالحیت

 همچنین اسامی واجدين شرايط را بنحو مناسب به آگاهی اعضا برساند.

ياد شده، به شرح  أتهیو اختیارات و وظايف  اجرائی هیأتچگونگی انتخاب و تشکیل  -۴تبصره 

 اين قانون خواهد بود. اجرائینامه مندرج در آيین

  
 خذ پروانه بازرسی يا عضويت، عالوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:أمتقاضیان  -۸ماده 
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 . تابعیت کشور جمهوری اسالمی ايران۱

 . اظهار التزام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران2

  اشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ند3

 های غیرقانونی يا مخالف اسالم. نداشتن وابستگی و سابقه عضويت و هواداری در گروه۴

های دينی شناخته شده در قانون . داشتن حسن شهرت و متدين به دين اسالم و يا يکی از اقلیت۵

 اساسی جمهوری اسالمی ايران

 ن حداقل مدرک کارشناسی معتبر و مورد تأيید وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری. دارا بود6

 . داشتن معافیت يا کارت پايان خدمت وظیفه عمومی7

 . دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام۸

و مؤسسات ها . عدم اشتغال به طور تمام وقت در مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شهرداری۹

 های مردم نهادها و سازمانوابسته به آنها، به استثنای خیريه

 های اخالقی. موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صالحیت اولويت۱۰

تواند عضويت بايست بومی استان مربوط باشد و در بیش از يک سازمان نمیهر بازرس می -۱تبصره 

حل تولد درج شده در شناسنامه و يا داشتن اقامت به مدت حداقل داشته باشد. مالک تشخیص بومی بودن، م

 ماه پیش از تاريخ تسلیم درخواست عضويت، در آن استان است 6

نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤاالت امتحانی و شرايط الزم برای ثبت -2تبصره 

دوره کارآموزی و همچنین وظايف کارآموزان در اين  کارآموزان در طولموعد اعالم نتیجه و نحوه نظارت بر

  اين قانون مشخص خواهد شد. اجرائینامه دوره در آيین

االجرا شدن اين قانون دارای سمت بازرسی معتبر باشند، مکلف به کسانی که تا تاريخ الزم -3تبصره 

شده باشد، انجام وظیفه آنان تابع صالحیت ن ثبت نام بوده و تا زمانی که براساس قوانین جاری از آنان سلب

 مقررات اين قانون خواهد بود.

عدم پذيرش درخواست صدور پروانه هريک از متقاضیان در هر مرحله از تعیین صالحیت،  -۴تبصره 

 مانع ازتقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

در آزمون و احراز شرايط ياد شده در متقاضیان پروانه اشتغال به کار بازرسی، پس از قبولی  -۵تبصره 

های شود، در زمینهبرای هر بخش و پايه تحصیلی تعیین می نامهآيیننظامنامه، موظفند به مدت معینی که در 

گونه اظهارنظر کارآموزی حق هیچ تخصصی مربوط به بازرسی، کارآموزی نمايند. کارآموزان در طی دوره

 بازرسی را به طور مستقل ندارند.

گزارش بازرسان مطابق با فرم استاندارد ابالغی سازمان مرکزی تهیه خواهد شد. عالوه بر  -6تبصره 

بار در ماه يکهای مردم نهاد، صورت منابع و مصارف آنها هر ششها و سازمانگزارش بازرسی ساالنه خیريه

 گردد.منتشر می ای که سازمان ثبت اسناد و امالک ايجاد خواهد کرد، جهت اطالع عمومسامانه
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و نماينده « سازمان استان»مديره  هیأتخذ پروانه بايد در حضور أبازرسان جديد به هنگام  -7تبصره 

 دادگستری محل به شرح زير سوگند ياد نمايند:

کنم در انجام وظیفه بازرسی، خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به خداوند متعال سوگند ياد می

اظهار نمايم واغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود  ی نظر خود رابه راستی و درست

برخالف واقع چیزی نگويم و ننويسم و را نسبت به موضوع اظهار نمايم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و 

 رازدار و امین باشم. 

 ارکان و واحدهای تابعه فصل سوم: 

 است از :عبارت « سازمان مرکزی»ارکان  -۹ماده 

 مجمع عمومی *

 شورايعالی *

 مديره هیأت *

 رئیس کل *

 بازرس قانونی *

 دادسرا و دادستان انتظامی *

 دادگاه انتظامی *

 سازمان استان و واحدهای تابعه *

مديره، رئیس و بازرس قانونی  هیأتمتشکل از مجمع عمومی، شورا، « سازمان استان»هر  -10ماده  

توانند در ساير شهرهای استان مربوط، های استان مین مستقر خواهد بود. سازماناست که در مرکز هر استا

ها محول نمايند. با تشکیل دفاتر نمايندگی مستقر کنند و انجام تمام يا بخشی از وظايف مستمرخود را به آن

به « ان استانسازم»مشتمل بر ارکان موضوع ماده فوق در شهر تهران، واحدهای تابعه شامل « سازمان مرکزی»

اندازی نشده، بنا به پیشنهاد ها راهيی که سازمان آنهاآن خواهند بود و امور استان اجرائیعنوان بازوی 

اندازی به استان همجوار محول خواهد شد. در اين و تصويب وزير دادگستری، تا زمان راه« سازمان مرکزی»

تمام يا بخشی از وظايف مستمر سازمان را در مرکز  تواند با ايجاد دفتر نمايندگیجوار میصورت استان هم

 آن استان به انجام رساند.

 هامديره، وظايف و اختیارات آن هیأتمجمع عمومی،  بخش اول؛ 

، به استثنای اولین جلسه که توسط وزارت دادگستری تشکیل «سازمان استان»مجمع عمومی  -11ماده 

العاده برگزار خواهد ی و به دو صورت عادی و فوقشود، متشکل از اعضای صاحب صالحیت بازرسمی

های کشور، از های دو سوم استانمديره سازمان هیأتبا آغاز به کار « سازمان مرکزی»شد. مجمع عمومی 

شود. تصمیمات مجامع ها در تهران تشکیل میمديره سازمان استان هیأتالبدل اجتماع اعضای اصلی و علی

 افه يک حاضرين، قانونی خواهد بود.اضمذکور با نصاب نصف به
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هر يک از اشخاص حقیقی عضو حاضر در جلسه، عالوه بر حق رأی اختصاصی خود،  -۱تبصره 

ی ديگر را به وکالت اقدام نمايد. مشروط به اينکه مجوز )وکالتنامه( از عضو غائب، قبل از أتواند يک رمی

 مديره ارائه شده باشد. هیأتبرگزاری جلسه به 

اولین جلسه مجمع عمومی عادی به دعوت وزارت دادگستری و جلسات بعد با دعوت  -2 تبصره

العاده بنا به تصمیم آخرين جلسه شود. جلسات مجمع عمومی فوقمديره سازمان مربوط تشکیل می هیأت

 مجمع عادی و يا به تقاضای دو سوم اعضای مجمع عمومی يا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد

مديره حسب مورد ملزم به دعوت از نمايندگان دادگستری استان يا وزارت  تهیأ -3تبصره 

باشند و جلسات العاده به عنوان ناظر میدادگستری، جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق

 ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسمیت خواهد يافت.

 به شرح زير است:« سازمان استان»ت مجمع عمومی وظايف و اختیارا -12ماده  

 مديره و بازرس قانونی هیأتالف ی انتخاب اعضای 

 مديره و اعالم نظر نسبت به آن هیأتب ی استماع گزارش عملکرد سالیانه 

مديره پس از استماع گزارش بازرس  هیأتج ی بررسی و تصويب ترازنامه ساالنه و بودجه پیشنهادی 

 قانونی

های مربوط به عهده نامهی و اتخاذ تصمیم نسبت به ساير اموری که طبق قوانین و آيینبررس -د

 باشدو در صالحیت مجمع عمومی می« سازمان استان»

 به شرح زير است :« سازمان مرکزی»وظايف و اختیارات مجمع عمومی  -1۳ماده  

   مديره و بازرس قانونی هیأتالف ی انتخاب اعضای 

 مديره و بازرس قانونی هیأته و ترازنامه سازمان پس از استماع گزارش ب ی تصويب بودج

 های عمومی پیشنهاد شده شورايعالیتصويب خط مشی ج ی

 هانه طريق به آئهای استان و اراها، وضعیت و مشکالت سازماند ی حصول اطالع از فعالیت

د برای سازمان بر اساس تصويب حق وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير منابع درآم -هی

 پیشنهاد شورايعالی

 مديره، رئیس و بازرس قانونی هیأتو ی تعیین حقوق و مزايا و پاداش 

 های مالی، اداری و استخدامینامهینيتصويب آ –ز 

های مربوط به عهده نامهبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ساير اموری که طبق قوانین و آيین  -ح

 باشد.صالحیت مجمع عمومی می و در« سازمان مرکزی»

 هیأتالبدل و نفر علی 3نفر عضو اصلی و  7مرکب از « سازمان استان»مديره  هیأت – 14ماده  

البدل خواهند بود که از بین اعضای نفر علی 7نفر عضو اصلی و  ۱۵مرکب از « سازمان مرکزی»مديره 
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شوند و ی يک دوره سه ساله انتخاب میداوطلب واجد شرايط در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برا

 انتخاب مجدد آنان برای يک دوره ديگر بال مانع است.

مديره استان، حداقل يک نفر و در ترکیب  هیأتالبدل در ترکیب اعضای اصلی و علی ی۱تبصره 

سازمان مرکزی حداقل دو نفر از هر بخش اصلی بازرسی )شامل؛ دولتی، خصوصی و تعاونی( عضو خواهند 

  بود.

اين  اجرائی نامهآيینمديره در  هیأتالبدل و بازرسان در جلسات علی ءنحوه شرکت اعضا -2تبصره 

 قانون معین خواهد شد.

و اداری سازمان بوده و در اولین جلسه خود، نسبت  اجرائیول عملیات ؤمديره مس هیأت -1۵ماده  

یس و يک نفر منشی برای انجام وظايف ئب ریس، يک نفر نايئرئیسه متشکل از يک نفر ر هیأتبه انتخاب 

مديره حداقل دو بار در هر ماه به  هیأتاقدام خواهد بود. جلسات  اجرائی نامهآيینبه ترتیب مندرج در 

مديره اعم از نظرات  هیأتشود. تصمیمات مديره و با ذکر دستور جلسه تشکیل می هیأتدعوت رئیس 

مديره در  هیأتامضاء اعضای حاضر خواهد رسید. مصوبات اکثريت و اقلیت در دفتر خاص ثبت و به 

تواند مطابق مديره می هیأتگردد. سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک جهت مالحظه عموم مردم درج می

نامه استخدامی سازمان و با کسب مجوزهای الزم از مجمع عمومی مربوط، دفاتر نمايندگی در استان ینيآ

  سیس نمايد.أت

 مديره به شرح زير است : هیأتاهم وظايف و اختیارات  -1۶ماده  

 ه آن به بازرس و مجمع عمومیئهای مالی سازمان و اراتأيید ترازنامه و صورت •

 تأيید بودجه ساالنه و ارائه آن به مجمع عمومی •

 جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای زيرمجموعه و عزل و نصب متصديان آنها •

 های ابالغی سازمانهای آموزشی بازرسان مطابق با عناوين و سرفصلريزی و اجرای دورهرنامهب •

 های بازرسیايجاد بانک اطالعاتی اسامی بازرسان و رشته •

های مختلف و متناسب با فعالیت تخصصی های آموزشی و آزمون سطح در رشتهبرگزاری دوره •

 بازرسان

 دود و ظرفیت انجام کار هر يک از اعضای سازمان استانتأيیدصالحیت وتعیین رتبه، ح •

 صدور پروانه فعالیت بازرسی متضمن اختصاص شماره واحد عضويت نظام بازرسی •

 موريتأنظارت، کنترل و ارزشیابی کیفیت کار عمومی و تخصصی بازرسان در محل م •

های بازآموزی جرای برنامههای بازرسی و نظارتی داخل به منظور اهمکاری با مؤسسات و سازمان •

  و نوآموزی مستمر

ايجاد التزام به گذراندن دوره کارآموزی و اجرای برنامه ادای سوگند پس از تأيید صالحیت اعضای  •

 جديد
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های علمی و تحقیقاتی در ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهمکاری و هماهنگی با مراجع ذی •

 های مرتبطحوزه

ای انفرادی و گروهی متناسب با خذ پوشش بیمهأدات الزم برای بازرسان جهت فراهم نمودن تمهی •

 ولیت مدنی آنان از مؤسسات بیمهؤسطح مس

 ءای اعضای و پاسخگويی به استعالمات واصله پیرامون عملکرد حرفهئهمکاری با مراجع قضا •

 دارای ماهیت بازرسیی و قبول داوری حل اختالفات ئه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائارا •

 تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات بازرسی جهت ارائه آن به شورايعالی •

ای و نقض مقررات قانونی به دادستان انتظامی معرفی بازرسان مرتکب تخلف از وظايف حرفه •

  سازمان

 معین می شود. اجرائی نامهآيینساير مواردی که برای تحقق اهداف اين قانون در  •

، نماينده «سازمان استان»ی برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل بازرسی اعضای  ۱تبصره 

 های حل اختالفات مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشتمديره در جلسات کمیسیون هیأت

 ها:ل، تشکیالت، وظايف و اختیارات آنبخش دوم؛ شورای استان و شورايعالی، رئیس و رئیس ک 

 الف( شورای استان  –17ماده 

مديره بالفاصله پس از انتخاب، فهرست اسامی تمامی اعضای حقوقدان سازمان استان  هیأترئیس 

تحصیلی لیسانس يا مديره و ساير ارکان( که دارای دانشنامه  هیأتالبدل )به استثنای اعضای اصلی و علی

زومه آنان که مبیّن سابقه خدمت آنان در ی هستند را همراه با رئباالتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضا

دارند. نماينده وزير دادگستری مشاغل مرتبط با بازرسی و نظارت باشد تهیه و به دادگستری محل ارسال می

نفر معتمد از بین اشخاص معرفی شده اقدام  3روز نسبت به معرفی  ۱۰در استان مکلف است ظرف مدت 

مديره اولین جلسه شورای استان را با دعوت از تمامی  هیأتیس نمايد. پس از معرفی نفرات معتمد، رئ

اضافه سه نفر حقوقدان معتمد دادگستری استان تشکیل داده و مديره به هیأتالبدل اعضای اصلی و علی

 اجرائیکند. رئیس شورای استان، باالترين مقام شورا نسبت به انتخاب رئیس، نايب رئیس و دبیر اقدام می

سازمان »برای مدت سه سال به عنوان رئیس « سازمان مرکزی»بوده و با حکم رئیس کل « انسازمان است»

 باشد.کننده میمديره با همان مراجع انتخاب هیأتگردد. عزل رئیس و اعضاء منصوب می« استان

خاص دانان مذکور اعم است از انجام وظیفه تحت عنوان بازرس قانونی اشسابقه حقوق –۱تبصره 

مقام ترين يید عالیأو نظارتی به ت اجرائیهای سابقه خدمت در دادگاههای حقوقی و يا بازرسی در دستگاهحقوقی، 

 ربط.دستگاه ذی

هر شورای استان دارای حداقل سه شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود که  –2تبصره 

ای هر يک از شعب، به قید قرعه يکی از اعضای آن الزاماً معتمد وزارت دادگستری است. رئیس و اعض

شوند. از جمله وظايف شعب مذکور احراز وثاقت و انتخاب و توسط رئیس سازمان استان منصوب می
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ای متقاضیان پذيرفته شده در آزمون و تأيید صالحیت دارندگان پروانه در مواقع تمديد و صالحیت حرفه

گیرد. نظريه شعبه در مصاحبه تخصصی صورت میتجديد پروانه بازرسی است که از طريق بررسی سوابق و 

  ای قطعی است.خصوص احراز و تأيید صالحیت حرفه

در صورتی که نظر شعبه عدم احراز صالحیت داوطلب باشد و متقاضی )شاکی( با ارائه  -3تبصره 

طعی عرض مطرح و نظريه شعبه مذکور قداليل و مستندات معترض به آن باشد، پرونده شاکی در شعبه هم

  خواهد بود.

رسیدگی به شکايت شاکی در خصوص اعتراض به تصمیم شعب پیرامون سلب صالحیت  -۴تبصره 

 باشد.بازرس، به عهده شعب شورايعالی است و رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض از ناحیه شاکی می

  ب( شورايعالی

اسامی تمامی اعضای  بالفاصله پس از انتخاب، فهرست« سازمان مرکزی»مديره  هیأترئیس 

تحصیلی لیسانس يا مديره( که دارای دانشنامه  هیأتالبدل حقوقدان سازمان )به استثنای اعضای اصلی و علی

ی هستند را همراه با رزومه آنان که مبیّن سابقه خدمت آنان در ئباالتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضا

دارند. وزير دادگستری به وزارت دادگستری ارسال میمشاغل مرتبط با بازرسی و نظارت باشد تهیه و 

نفر معتمد از بین اشخاص معرفی شده اقدام نمايد. پس  7روز نسبت به معرفی  ۱۵مکلف است ظرف مدت 

البدل مديره اولین جلسه شورايعالی را با دعوت از اعضای اصلی و علی هیأتاز معرفی نفرات معتمد، رئیس 

 هیأتنفر حقوقدان معتمد وزير دادگستری تشکیل داده و شورا نسبت به انتخاب  اضافه هفتمديره به هیأت

 کند.و دو منشی اقدام می اجرائییس و دو دبیر ئرئیسه متشکل از يک ر

انتخاب و انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بالمانع است. دوره عضويت  -۱تبصره 

اين مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و يا به  شورا سه سال از تاريخ انتصاب است و در

 موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی اين قانون.

دبیر شورا وظیفه صدور دعوتنامه متضمن تعیین وقت جلسه، قید دستور و ثبت و ضبط  -2تبصره 

ا را، با به تواند جلسات شورعهده دارد. دبیرخانه شورايعالی حسب ضرورت میتصمیمات شورا را به

  های نوين به صورت مجازی نیز تشکیل دهد.کارگیری فناوری

شورايعالی دارای حداقل هفت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود که يکی  -3تبصره 

از اعضای آن الزاماً معتمد وزارت دادگستری است. رئیس و اعضای هر يک از شعب، به قید قرعه انتخاب و 

شوند. از جمله وظايف شعب مذکور، بررسی اعتراضات بازرسان سلب کل منصوب میتوسط رئیس 

صالحیت شده توسط شعب استان است که از طريق بررسی سوابق شاکی و تطبیق آن با داليل و مستندات 

گیرد. نظريه شعبه در خصوص تأيید اقدامات استان، قطعی است و در صورت عدم ارائه شده صورت می

گردد تا شعبه ديگری در رابطه با صالحیت داوطلب ده با اعالم نقص به شورای استان اعاده میتأيید، پرون

  عرض قطعی خواهد بود.اعالم نظر نمايد. در اين صورت، نظريه شعبه هم
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گذاری و جلسات عمومی شورايعالی برای تصويب نظامنامه، دستورالعمل و خط و مشی -۴تبصره 

يابد و تصمیمات آن با رأی حداقل داقل دو سوم کل اعضای شورا رسمیت میساير موارد کلی با حضور ح

 خواهد بود. ءنصف به عالوه يک حاضرين معتبر و الزم االجرا

 اهم وظايف و اختیارات شورايعالی به اين شرح است: -1۸ماده  

زرسان با های مختلف باهای آموزشی ويژه برای سطوح و رتبهدوره الف ی تعیین عناوين و سرفصل

 هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت بازرسان و افزايش کارآمدی آنان

مدت، های کوتاهو تعیین خط مشی« سازمان مرکزی»های استان و ل مشترک سازمانئب ی بررسی مسا

 مدت و درازمدت و پیشنهاد آنها به مجمع عمومیمیان

از طريق تعامل با مراجع ملی و « ن استانسازما»های مناسب برای انجام وظايف ارکان ج ی ايجاد زمینه

 باشد.ی و انتظامی مربوط میئی در مورد اجرای مواد اين قانون که به امور قضائمحلی و همچنین مراجع قضا

های استان يا بین د ی برقراری وحدت رويه و حل و فصل اختالفات بین ارکان داخلی سازمان

 های استان با سازمان خود از طريق داوریسازمان های استان با يکديگر يا بین اعضایسازمان

ها و نظامنامه مربوط به اجرای اين قانون و نامهینيی همکاری با وزارت دادگستری در زمینه تهیه آهی 

 های استانهمچنین نظارت بر عملکرد سازمان

ه تهیه مواد های الزم در زمینه مشورتئو ی همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارا

 درسی و محتوای آموزش امور بازرسی و نظارت در سطوح مختلف به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 ی، دولتی و تقنینی در زمینه ئه نظرات مشورتی به وزير دادگستری و ساير مراجع قضائز ی ارا

 های مربوطزرسی و نظارت حسب درخواست دستگاههای بابرنامه

ون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقا سطح مهارت بازرسان شاغل در ح ی همکاری با وزارت تعا

 های تعاونی و تعیین استاندارد بازرسی و کنترل آنشرکت

های مختلف های تخصصی تعیین سطح و رتبه بازرسان در بخشط ی تصويب برنامه برگزاری آزمون

  های مصوبدر چارچوب عناوين و سرفصل

عضای سازمان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حمايت اجتماعی از ا ی ی

 حقوق متقابل جامعه و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقی

های ها و گردهمايینظارتی و برگزاری همايشانتشار نشريات حاوی دستاوردهای علمی بازرسی ک ی

 تخصصی برای ارتقای سطح دانش اعضاء

یشنهاد و اعالم نظر پیرامون نحوه کنترل و نظارت اجرای قوانین و بررسی و مطالعه به منظور پ ل ی

 مقررات موضوعه و همچنین پیشنهاد اصالح، تغییر يا حذف بعضی از آنها به وزير دادگستری

اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل بازرسی که رئیس کل حسب اقتضاء برای مشورت و  م ی

 ايد.نماظهار نظر به شورايعالی ارجاع می
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 ها به مجمع عمومی و وزير دادگستریه گزارش عملکرد سازمان مرکزی و استانئارا -ن

انجام وظايف شورايعالی در سطح کشور، مانع از اقدام شورای استان در زمینه برخی از  -تبصره

 وظايف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

و دو منشی است که  اجرائییس و دو دبیر ئمتشکل از يک ریسه شورايعالی ئر هیأت -1۹ماده  

یس شورا، سه نفر را ئشوند. شورايعالی برای تعیین راز بین اعضا انتخاب می ءها با اکثريت آرادبیران و منشی

یس کل ئیس شورايعالی که رئکند و وزير ياد شده يک نفر رابه عنوان ربه وزير دادگستری پیشنهاد می

یس ئنمايد. دوره تصدی رشود، جهت صدور حکم به ريیس قوه قضائیه معرفی میحسوب میسازمان نیز م

-یسه يک سال است و انتخاب مجدد آنان بالئر هیأتلیت ساير اعضای وکل سازمان سه سال و دوره مسئو

 باشد.مانع می

 مديره باشد. هیأتزمان رئیس شورا و رئیس رئیس سازمان نمی تواند هم -۱تبصره 

سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی  اجرائییس کل سازمان باالترين مقام ئر -20 ماده

نمايندگی سازمان درکلیه مراجع قانونی و حقوقی،  مربوط، اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز

بر  عمال نظارت الزمه پیشنهاد صلح و سازش و ائبا حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم، ارا

 باشد.حسن اجرای وظايف محول شده به سازمان به عهده وی می

مديره با  هیأتنامه و امثالهم با اشخاص، پس از تصويب انعقاد هر گونه قرارداد و تفاهم -21ماده  

 مديره همراه هیأتمديره يا يکی از اعضای منتخب  هیأترئیس کل و رئیس  /امضای مشترک رئیس سازمان

سازمان »معتبر است. امضای اسناد مالی توسط رئیس « سازمان مرکزی» ،«سازمان استان»با درج مهر 

از »رئیس کل و ساير مکاتبات، در غیاب رئیس و يا با تفويض اختیار به نواب رئیس، با قید عبارت /«استان

 و درج مهر سازمان بالمانع خواهد بود.« طرف رئیس

 قانونی وظايف و اختیارات آنبازرس/ بازرسان  بخش سوم؛ 

باشد البدل میهر سازمان استان حسب مورد دارای دو نفر بازرس اصلی و يک بازرس علی -22ماده 

شوند. بازرسان موظفند عالوه بر انجام تمامی سال انتخاب میکه توسط مجمع عمومی ساالنه برای مدت يک

ی و اين قانون، به عهده بازرس محول است، وظايف واختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات عموم

ه به مجمع عمومی ئهای الزم را جهت اراها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشبايست به حسابمی

ای از گزارش ساالنه خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع تهیه نمايند. همچنین بازرسان مکلفند نسخه

نند و در مواردی که بازرسان، فعالیتی از سازمان و يا ارکان آن را خالف مديره تسلیم ک هیأتعمومی به 

بايست بدون فوت وقت، مراتب را به قوانین موضوعه و يا انحراف از مقررات مربوط تشخیص دهند می

دادستان انتظامی سازمان گزارش نموده و نتیجه آن را در گزارش ساالنه خود منعکس  صورت مکتوب به

 نمايند.
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مديره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون  هیأتبازرسان با اطالع  -۱ره تبص

 دخالت کنند و يا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند. اجرائیاينکه در عملیات 

بازرسان سازمان و همچنین بازرسان عضو سازمان مکلفند در صورت وجود جهات رد  -2۳ماده 

 نمايند، در غیر اين صورت متخلفولیت امتناعؤطور کتبی اعالم و از پذيرش مس بازرس، موضوع رابه

شوند. جهات رد بازرسی همان جهات رد محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می

 باشد.مندرج در قانون تجارت می

  
زمان بايد اطالعاتی را بازرسان سازمان و همچنین بازرسان عضو سازمان و ساير ارکان سا -24ماده 

افشای آن، جز  آورند، محرمانه تلقی و ازکه ضمن انجام وظیفه و رسیدگی از وضعیت اشخاص به دست می

 خواهد شد. مجازات اسالمی با آنها رفتار طبق قانون در امر بازرسی خودداری نمايند و در صورت افشاء

متوجه دولت يا اشخاص ثالث شود بازرسان در صورتی که در نتیجه خطای بازرسان، زيانی  -تبصره

 مرجع ثبوت خطا و تعیین زيان وارده مراجع صالح شد. خواهند نفع محکومبه جبران زيان وارده به ذی

 خواهند نمود. به موضوع رسیدگی ی است که با اعالم دادستان انتظامی و خارج از نوبتئقضا

 ف و اختیارات آندادسرا و دادستان انتظامی و وظاي بخش چهارم؛ 

قضائیه ی باشد توسط رئیس قوهئيک نفر حقوقدان که حداقل دارای ده سال سابقه کار قضا  -2۵ماده 

 شود.به عنوان دادستان انتظامی انتخاب و به اين سمت منصوب می

ی عضو ئتواند به تعداد کافی داديار از میان فارغ التحصیالن رشته حقوق قضادادستان می –تبصره 

زمان داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفويض نمايد. وفق نظر دادستان انتظامی، سازمان سا

ها دادسرای انتظامی مستقر نمايد. در اين صورت، دادسرای انتظامی استان حسب مورد، تواند در استانمی

دادسرای انتظامی اشد. سرپرست بمرجع تعقیب تخلفات انتظامی بازرسان مقیم متخلف حوزه همان استان می

مديره استان و تأيید دادستان مرکز  هیأتاز بین قضات بازنشسته و يا دادياران عضو سازمان، به پیشنهاد 

رسیدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته شوند. دادسرای انتظامی پس از تعیین می

  ت قرار منع تعقیب خواهد داد.باشد، کیفرخواست صادر و در غیر اين صور

 وظايف دادستان انتظامی به شرح زير است: -2۶ماده  

رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اعضا اعم از منتخبین ارکان سازمان و کسانی که وظايف  -الف

 دهند و تعقیب آنها،بازرسان موضوع اين قانون را انجام می

 ار افراد مذکور،تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفت -ب

 اعالم نظر نسبت به تجديد صدور پروانه و ترفیع رتبه بازرسان، -ج

 اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف از مقررات اين قانون. -د

 جهات ذيل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: -27ماده  
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 شکايت ذينفع از بازرسان مقیم راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون، -الف

 گزارش رسیده از مراجع رسمی و بازرسان قانونی سازمان، -ب

 مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی، -ج

 مواردی که از طرف وزير دادگستری، رئیس کل و يا دادگاه عالی انتظامی ارجاع شود. -د

تان و توسط دادستان انتظامی موارد مذکور در اين ماده را رأساً، يا با ارجاع به دادسرای اس -۱تبصره 

دهد و پس از رسیدگی، حسب مورد پرونده را بايگانی يا قرار منع دادياران تحت امر مورد رسیدگی قرارمی

نمايد. دادستان در موارد صدور قرار منع و يا ادعا نامه تنظیم و به دادگاه انتظامی تسلیم میتعقیب صادر

 نفع اعالم نمايد.ربط و ذیجع ذی، بايد مراتب را به مر«ج»تعقیب به استثنای موارد بند 

در مواردی که تخلف بازرس مربوط به خودداری از انجام تکالیف موضوع قانون تجارت و -2تبصره 

يکی از تواند از وجود ساير قوانین و مقررات مربوط باشد، دادستانی انتظامی عالوه بر تسلیم ادعانامه می

 استفاده نمايد. بازرسان برای ادای توضیحات الزم در دادگاه

هرگاه تخلف بازرس عنوان يکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادستان  -2۸ماده  

را برای رسیدگی به جنبه مجرمانه آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح انتظامی مکلف است مراتب 

های نامهاين قانون و آيینباشد، مطابق اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور، تخلف انتظامی نیز داشته 

آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام الزم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای 

 بازرسان نخواهد بود. های انتظامیمجازات

تعقیب ظرف سی روز از تاريخ ابالغ، توسط شاکی يا رئیس قرار منع دادستان انتظامی  -2۹ماده  

باشد. دادگاه مذکور، در صورتی که قرار ان استان و مراجع مربوط، قابل اعتراض در دادگاه انتظامی میسازم

منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر 

 خواهد نمود.

  دادگاه انتظامی، تخلفات و مجازات بخش پنجم؛ 

باشد. دگی به تخلفات انتظامی کلیه بازرسان عضو هر استان، دادگاه انتظامی میمرجع رسی -۳0ماده 

 گردند:سه سال انتخاب می اعضای دادگاه به شرح زير برای مدت

 ی داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.ئيک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار قضا-الف

 انتخاب رئیس سازمان مربوط.مديره استان به  هیأتيکی از اعضای  -ب

 دان شورايعالی به انتخاب رئیس کل.يک نفر عضو حقوق -ج

 ی خواهد بود.ئرياست دادگاه با عضو حقوقدان قضا -۱تبصره 

چنانچه نیاز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست سازمان و تصويب رئیس قوه  -2تبصره 

 ه به شعبه يا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.پروندارجاع قضائیه تشکیل خواهد شد. 
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تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثريت آراء معتبر و انشای رأی، توسط  -3تبصره 

 دادگاه صورت خواهد گرفت.يکی از اعضاء اکثريت و ابالغ آن توسط رئیس 

سازمان مربوطه و از طرف محکوم علیه  مديره هیأتتصمیمات دادگاه انتظامی از جانب  -۴تبصره 

 خواهی است.ظرف يک ماه پس از ابالغ قابل تجديدنظر

تصمیمات دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی در مورد بازرسان، از طريق سامانه ثنا ابالغ  -۵تبصره 

 گردد.عضويت ضبط می خواهد شد و رونوشتی از آن در پرونده

باشد، در صورت وجود جهات ادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میموارد رد اعضای د -6تبصره 

 ماده تعیین خواهد شد. رد، فرد ديگری به ترتیب گفته شده در همین

هرگاه رسیدگی به شکايت انتظامی در امور بازرسی مستلزم انجام کارشناسی توسط ساير  -7تبصره 

 باشد.بق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طاعضای سازمان 

باشد که مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر انتظامی می -۳1ماده  

 گردند:به شرح ذيل انتخاب میاعضای آن

 ی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.ئيک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار قضا -الف

 مديره آن. هیأتيا رئیس  رئیس سازمان استان -ب

 دان شورايعالی به انتخاب رئیس کل.يک نفر عضو حقوق -ج

 های انتظامی به قرار ذيل است:تخلفات و مجازات -۳2ماده  

 تخلفات –الف 

 . عدم حضور در محل شرکت مورد مأموريت در وقت مقرر بدون عذر موجه۱

 شود.. توسل به معاذيری که خالف بودن آنها بعداً ثابت 2

. تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسلیم آنها به 3

 اشخاصی که حق دريافت دارند.

 . سوء رفتار و اعمال خالف شؤونات شغلی.۴

شرکت محل مأموريت و اظهارنظر در اموری که خارج از  اجرائی. دخالت و اخالل در عملیات ۵

 بازرس است.صالحیت 

 ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.. انجام بازرسی و اظهارنظر با پروانه6

خذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانین يا دستورات أ. 7

 دارمراجع صالحیت

 . نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر بازرسی.۸

 ه.. افشاء اسرار و اسناد محرمان۹

 انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتدار باشد يا نباشد.مسامحه و سهل. ۱۰
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 . انجام بازرسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.۱۱

 . اظهارنظر برخالف واقع و تبانی.۱2

ت فقد شرايط . انجام بازرسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و يا اثبا۱3

 موضوع اين قانون.

 مجازاتها به ترتیب درجه : -ب

 . توبیخ با درج در پرونده بازرس در سازمان.۱

  . کسر حدود بازرسی2

 . تنزل رتبه بازرس3

 . محرومیت از اشتغال به امر بازرسی از يک تا سه سال.۴

 . محرومیت دائم از اشتغال به امر بازرسی.۵

( حسب مورد به مجازات درجه ۴( و )3(، )2(، )۱های )ز تخلفات رديفمرتکبین هر يک ا -۱تبصره 

( حسب مورد به 7( و )6(، )۵های )گردند. مرتکبین هر يک از تخلفات رديفيک تا سه انتظامی محکوم می

(، ۹(، )۸های )مرتکبین هر يک از تخلفات رديفگردند. مجازات درجه دو تا چهار انتظامی محکوم می

مرتکبین هر يک گردند. ( حسب مورد به مجازات درجه چهار و پنج انتظامی محکوم می۱2و ) (۱۱(، )۱۰)

 گردند.( به مجازات درجه پنج انتظامی محکوم می۱3از تخلفات رديف )

اعمال ارتکابی بازرس، چنانچه عالوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه  -2تبصره 

 دار ارسال نمايد.ی صالحیتئمرجع قضاامر را عیناً به  انتظامی مکلف است پرونده

مديره هر سازمان مکلف است از تمديد پروانه بازرسانی که سه بار در ظرف سه  هیأت -3تبصره 

گونه بازرسان پس از مدت دو سال از شوند خودداری کند. اينمی های انتظامی محکومسال به مجازات

نمايند، مگر اينکه به مجدداً از طريق شرکت در آزمون تقاضای صدور پروانه توانند تاريخ لغو پروانه، می

 مجازات انتظامی محرومیت دائم يا موقت از اشتغال به امر بازرسی محکوم شده باشند.

 مجازات تخلف بازرسان در موارد زير عبارت است: -۳۳ماده  

های مالی آنان معلوم شود که . هر گاه بعد از پايان سال مالی اشخاص حقوقی و تصويب صورت۱

اند عالوه بر ابطال پروانه فعالیت متخلف، حسب روی تعمد يا مسامحه، نظريه صريح نداده بازرسان مقیم از

م خواهد شد و در نمايد، محکوولیت مدنی به جبران خسارات وارده به میزانی که دادگاه تعیین میؤمس

 انتظامی مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.صورت وجود سوء نیت نیز توسط دادستان 

. چنانچه در جريان سال مالی و قبل از تصويب صورتهای مالی اشخاص حقوقی معلوم شود که 2

نتظامی از اند مقصر به موجب رأی دادگاه ابازرسان مرتکب مسامحه و غفلت در انجام تکالیف خود شده

ضمناً  مجازات تعلیق پروانه به مدت يک دوره محکوم خواهد شد. خدمت بازرسی برکنار و حسب مورد به

ولیت مدنی ؤدهد متخلف مسنسبت به زيان وارده به دولت يا اشخاص، به میزانی که شورايعالی تشخیص می
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های حقوقی يا ذينفع در دادگاهداشته و دعوی جبران ضرر و زيان حسب مورد بوسیله دادستان انتظامی 

 دادگستری اقامه خواهد شد.

ولیت بازرسی اقدام کنند و يا بازرسانی ؤ. بازرسانی که با وجود شمول جهات رد، نسبت به قبول مس3

صالح مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم دادگاه انتظامی به که امر مختوم را بدون دستور مقام ذی

شوند و در مواردی که با دادن گزارش خالف واقع، تعمداً تن پروانه بازرسی محکوم میمحرومیت از داش

های دادگستری به حبس از موجب حکم دادگاهتقصیرند فراهم سازند بهوسايل تعقیب بازرسانی را که بی

 .ها خارج از نوبت به اين جرايم رسیدگی خواهند نمودشوند. دادگاهشش ماه تا دو سال محکوم می

تشريفات رسیدگی به تخلفات و مجازات اعضای سازمان و همچنین ارکان آن، جز در  -۱تبصره 

ین دادرسی مدنی خواهد يبینی شده مطابق قانون آمواردی که مقررات خاصی برای آن در اين قانون پیش

 بود.

به رتبه و  ای متناسب با سطح تعهدات مربوطتمامی بازرسان مکلف به داشتن پوشش بیمه -2تبصره 

 باشند.نفعان میولیت مدنی خود در قبال ذیؤبخش، برای جبران خسارات ناشی از مس

مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه  هیأترئیس  -۳4ماده 

 باشد.میتجديدنظر در مورد بازرسان متخلف 

  سال مالی، منابع و مصارف مربوط فصل چهارم؛ 

 گردد:های زير تأمین میسال مالی سازمان، معادل سال شمسی بوده و منابع آن از محل – ۳۵ه ماد

حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه بازرسی که هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر  -الف

 است.

 الزحمه بازرسان( از حق%۵پنج درصد ) -ب

خذ أاز بازرسان و يا متقاضیان پروانه  وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی -ج

 خواهد شد.

 فروش نشريات، کتب و ديگر منابع علمی -د

 های اختیاری دولت، مؤسسات و افراد داوطلب به سازمانکمک -هی

 از حیث انجام پروژه و خدمات مشاوره اجرائیی، نظارتی و ئهای قضاهمکاری با دستگاه -و

السهم به به عنوان حقها، از منابع درآمدی سازمان استان با تصويب شورايعالی درصدی –۱تبصره 

 سازمان مرکزی اختصاص خواهد يافت.

 ارچوب بودجه سالیانه آن هزينه گردد.هدرآمد هر سازمان استان صرفاً بايستی در چ -2تبصره 

مان منابع مازاد درآمدی هر سازمان استان، در پايان سال مالی به حسابی خاص نزد ساز – 3تبصره 

مرکزی واريز خواهد شد تا صرف توسعه ساختارهای زيربنايی سازمان در سطح کشور با تصويب 

 شورايعالی گردد.
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های خود يا از طريق عقد تواند با تصويب شورايعالی از محل دارايیسازمان هر استان می -3تبصره 

ولیت مدنی بازرسان عضو ؤین مسهای بیمه، نسبت به تضمشرکتها و مؤسسات اعتباری و قرارداد با بانک

 به صورت گروهی تا حد تعهدات متعارف اقدام نمايد.

ای است که با پیشنهاد شورايعالی به تصويب رئیس قوه الزحمه بازرسان طبق تعرفهحق -۳۶ماده  

 باشد.سال يک بار قابل تجديدنظر میقضائیه خواهد رسید و هر دو 

( اين 3۵مبلغ بند )ب( ماده )ه خدمات بازرسی موظف هستند کلیه اشخاص حقوقی گیرند -۳7ماده  

باشند الزحمه بازرسان کسر و به حساب سازمان مربوط واريز نمايند. همچنین مکلف میقانون را از حق

 را نیز با رعايت قوانین مالیاتی کسر و به حساب تعیین شده امور مالیاتی محل واريز کنند.مالیات متعلقه 

  
  ساير مقررات فصل پنجم؛

« سازمان استان»پروانه بازرسی با قید مدت اعتبار، رتبه و ظرفیت با امضای مشترک رئیس  -۳۸ماده 

شود. چگونگی تعیین مدت اعتبار، رتبه، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال و رئیس کل سازمان صادر می

 دارندگان پروانه به موجب نظامنامه مصوب شورايعالی خواهد بود.

( اين ۸مديره هر سازمان در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در ماده ) هیأت -۳۹ ماده 

کند و سريعاً موضوع را به دادگاه قانون در مورد بازرس، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری می

نسبت به  ماه از تاريخ وصولمرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سهنمايد. انتظامی مربوطه اعالم می

 مديره سازمان مربوط اعالم نمايد. هیأتموضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به 

ای بازرس را مستند به مديره استان، تجديدنظر در صالحیت حرفه هیأتدر مواردی که  -40ماده  

ط به شورای ذکر داليل مربواقدامات ويژه و يا عملکرد نامناسب، ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با 

العاده به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم نهائی را در خصوص استان ارائه خواهد داد. شورا به صورت فوق

 نمايد.موضوع اتخاذ می

نفع، صورت فوت و يا حجر بازرس و يا محرومیت دائم از بازرسی، با اعالم ذی در -41ماده  

ها و اسناد ائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه الزم برگنماينده مرجع قضنماينده سازمان مربوط به اتفاق 

که بین آنها اشیاء يا اسنادی، با نمايد و در صورتیراجع به امور بازرسی را جمع کرده در سازمان بايگانی می

 کند.ارائه داليل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می

ضاء مجازِ اشخاص حقوقی يا مراجع اداری و نظارتی، شکايتی هر گاه از طرف صاحبان ام -42ماده  

و يا ارائه اسناد و مدارک، صراحتاً يا تلويحاً مديره سازمان واصل شود که ضمن آن با اقامه داليل  هیأتبه 

ای توسط بازرس مقیم شده باشد رئیس ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه يا ادعای نقض اصول حرفه

مکلف است شکايت واصله را به دادستان انتظامی موضوع اين قانون ارجاع دهد و همکاری مديره،  هیأت

 الزم را جهت رسیدگی معمول نمايد.
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های فعالیت که اظهارنظر بازرس نسبت به موضوع، لزوماً محتاج به در هر يک از بخش - 4۳ماده  

های دولتی و وابسته به دولت، لتی، شرکتها، مؤسسات دوتنها در اختیار وزارتخانهکسب اطالعاتی است که 

بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح های دولتی که شمول قانون نهادهای عمومی غیردولتی و ساير شرکت

 ربط بوده و دستگاه ياذیهای ف به مراجعه به دستگاه يا دستگاهباشد، بازرس مذکور مکلنام است، می

 باشند.در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز برای اظهارنظر بازرسی میهای ياد شده نیز موظف به دستگاه

های مورد اشاره در اين ماده، از حکم ندی شده و غیرقابل انتشار دستگاهباطالعات طبقه -تبصره

های عمومی و انقالب در امور مدنی دادرسی دادگاه آيین باشد و طبق مقررات قانونمذکور مستثنی می

ربط قرار خواهد گرفت. بازرس مزبور اين اطالعات را تنها در در اختیار بازرس ذی2۱/۱/۱37۹مصوب 

های خود در رابطه با وظیفه محوله اعمال خواهد کرد و به کارگیری و يا افشای حیطه وظايف و مسؤولیت

سناد غیر مورد مذکور ممنوع است. در غیر اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اآن در 

 ربط آن خواهد بود.های ذیقسمتدر 2۹/۱۱/۱3۵3محرمانه و سری دولتی مصوب 

رسیدگی  هیأتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراجع قضايی و شبه قضايی، انتظامی،  -44ماده  

اختالف، برای رسیدگی به شکايات و دعاوی مطروح که منشأ آنها امور به تخلفات اداری و شوراهای حل

کارشناسی خبره  هیأتتوانند از سازمان استان محل، خواستار معرفی کارشناس يا ای بازرسی است، میفهحر

مديره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به  هیأتو واجد شرايط شوند. 

. در مواردی که به دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نمايدمعرفی کارشناس يا کارشناسان صالحیت

مديره حسب مورد،  هیأتلحاظ ماهیت کار، ارجاع امر بنا به صالحیت گردد، رئیس سازمان يا رئیس 

 بالفاصله موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع داده و دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

مديره هر سازمان  هیأتسه نفر از اعضای هرگاه رئیس قوه قضائیه يا وزير دادگستری و يا  -4۵ماده  

رفتار و يا اعمال منافی با شؤون و حیثیت بازرسی اطالع در مورد اعضای سازمان مربوطه( از سوءاستان )

را تا صدور حکم قطعی بخواهند. توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی، تعلیق موقت او حاصل کنند، می

بور خارج از نوبت اين درخواست را رسیدگی و مستند به داليل ابرازی، رأی در اين صورت دادگاه مز

دادستان انتظامی مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعلیق کند. میمقتضی صادر 

 ، رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامیموقت، نسبت به اتهامات وارده به بازرسان مذکور

 ارسال دارد.

ی مرکب از يک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماينده وزارت امور اقتصادی هیأت -4۶ماده  

شود تا حسب و دارايی، وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات کشور تشکیل می

( ۹ره ارکان موضوع ماده )ارجاع وزير دادگستری، نسبت به رسیدگی و تشخیص موارد سوء مطروحه دربا

های الزم ارائه ها توصیهپس از رسیدگی، در خصوص چگونگی ادامه کار آن هیأتاين قانون اقدام نمايد. 

خواهد داشت و در صورتی که به دلیل تشخیص انحراف از اهداف سازمان، انحالل هر يک از ارکان مربوط 
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مستدل و مستند خود را برای رسیدگی به قوه  ولین مربوط را الزم بداند، گزارشؤو تعقیب تخلف مس

 نمايد.قضائیه پیشنهاد و در غیر اين صورت پرونده را مختومه می

ها و های نظارتی، وزارت امور اقتصادی و دارايی و بازرسان قانونی شرکتدستگاه –تبصره 

د تا حسب مورد به مؤسسات، موظفند تخلفات منسوب به ارکان سازمان را به وزارت دادگستری اعالم کنن

 مذکور در صدر ماده ارجاع شود. هیأت

های حاوی تشخیص انحراف و ارتکاب تخلف متصديان ارکان سازمان، با اعالم گزارش -47ماده  

وزير دادگستری در شعبه دادگاهی مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند، با 

ول و انحالل آن صادر ؤی و رأی بر برائت يا برکناری اشخاص مسرعايت اصول آيین دادرسی، رسیدگ

 خواهد شد. حکم صادره قطعی است.

در دوره عدم تشکیل، ممنوعیت فعالیت يا انحالل با « سازمان مرکزی»ی انجام وظايف قانونی  ۱تبصره 

ظرف اين مدت  نمايد وماه به عنوان قايم مقامی عمل می وزارت دادگستری است که حداکثر به مدت شش

 اندازی مجدد سازمان ياد شده خواهد بود.موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل و يا راه

در دوره عدم تشکیل، ممنوعیت فعالیت يا انحالل با « سازمان استان»انجام وظايف قانونی  -2تبصره 

مايد و ظرف اين مدت نم مقامی عمل میئماه به عنوان قااستان همجواری است که حداکثر به مدت شش

اندازی مجدد سازمان ياد شده خواهد بود. مالک تشخیص موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل و يا راه

  باشد.استان همجوار، وجود کمترين فاصله بین دو مرکز استان با تفويض وزارت دادگستری می

يا عمومی يا حسن جريان ول ارکان مذکور، برای تأمین حقوق دولتی ؤی اگر اشخاص مس3تبصره

تواند با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه می

 احوال قضیه، مدت محرومیت آنان را حسب مورد به حداقل يک سال کاهش دهد.

جرائم ارتکابی  های مذکور در اين ماده، مانع رسیدگی به تخلفات اداری واعمال محرومیت -۴تبصره 

ربط موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به های ذیصالح نیست و دستگاهدر مراجع ذی مرتکبین

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

تخلف قضات شاغل در ارکان سازمان با اعالم وزير دادگستری در دادسرای انتظامی  -4۸ماده  

نیز دادياران اين قانون حسب رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد تخلف قضات بازنشسته و  قضات مورد

 مورد با اعالم دادستان انتظامی يا وزير دادگستری در محاکم دادگستری رسیدگی خواهند شد

ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهیه و نامه اجرائی اين قانون ظرف سهآيین -4۹ماده  

 وزيران خواهد رسید. هیأتب مورد به تصويب رئیس قوه قضائیه و حس
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالميهیأت
 

( قیانون تیدوين و تنقییح ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و میاده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

اساسرنامه سرازمان نمرام  طررحرد نظر معاونت قوانین در مو 2۵/3/۱3۸۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودیم تقديم بازرسي جمهوري اسالمي ایران

 قوانینمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کیل نظر اين اداره 2۵/3/۱3۸۹تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:ديم میشرح زير تقبه

 قبال تقديم نگرديده است ██ ۱3۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            تاريخ در و تقديم        مورخ        شماره علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شده و اينک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( ر از نمايندگان )مشروط به تصويبنف ۵۰با تقاضای کتبی  ☐ با تغییر اساسی ☐

 بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نمايندگان ۵۰با تقاضای کتبی کمتر از  ☐ با انقضاء شش ماه ☐
    

 می باشد ☐ می باشد ☐   مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس

 

 ين و مقررات كشور:( قانون تدوین و تنقيح قوان۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعايت شده است. ☐ 

 رعايت شده است)با نظر کارشناسی( ☐ در طرح تقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی

 رعايت نشده است، داليل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ██ 

 

 نامه داخلی مجلس )شكلی(از نظر آیين -۳

       -1۳1ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵م )حداقل امضا الز -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -1۳۸ماده  -ب 

     

است و پیشنهاد آن به  وعيک موض ██ طرح تقديمی دارای

 عنوان

 مواد متعدد ██

 ماده واحده ☐ موضوعبیش از يک  ☐

       

     نمی باشد. ██ مواجه با ايراد

 می باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندارد. ██ طرح تقديمی با قانون اساسی به طور کلی مغايرت 

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

های كلی نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقديمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 

 ندارد. ☐  انداز مغايرت

 شود.دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می  ☐ 

   سوم: از نظر قانون برنامه؛

 ندارد. ██ طرح تقديمی با قانون برنامه مغايرت    

 دارد.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

نامه داخلی مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۱۴۰ماده  -الف

      اساسی
 شده است. ☐

 دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود.نشده است. ██ 

 بموجب اصالح يا تغییر برنامه مصو -۱۸۱ماده  -ب
 نمی شود ██

 می شود ☐ 

 ندارد. ██ رای نمايندگان 3/2 به  نیاز و

 دارد. ☐ 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغايرت۱۵6(اصل)۵از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند )طرح تقديمی  -۵
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 
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كل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:

 

( قانون ۱است، طرح مذکور با ماده ) ( طرح صراحتا به اشخاص حقوقی دولتی اشاره کرده3با توجه به اينکه در ماده ) -۱

بمنظور »دارد: با اصالحات و الحاقات بعدی که بیان می ۱36۰،۰7،۱۹قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورمصوب 

قانون اساسی جمهوری  ۱7۴نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 

نامیده میشود زير نظر رئیس قوه « سازمان»که در اين قانون باختصار « بازرسی کل کشور»بنام سازمان  ايران، سازمانیاسالمی

 مغاير است و بايد در مورد رفع آن تعیین تکلیف شود. « وظائف مندرج در اين قانون تشکیل میشود. قضائیه و با اختیارات و

سی مذکور در آن قانون با اين طرح پیرامون موضوع اين طرح با توجه به موضوع فوق و تداخل صالحیتهای سازمان بازر

های تنقیحی مجلس شورای اسالمی، الزم است نسبت به اعمال ای وجود دارد که با توجه به سیاستقوانین متعدد و پراکنده

( سیاستهای ۱۰و ) (۹ضوابط تنقیحی از جمله نسخ صريح احکام غیرضرور اقدام گردد. لذا از اين منظر اين طرح مغاير بند )

 کلی قانونگذاری است. 

است و برای موارد در بردارنده بندهای متعدد از رعايت نشده« اصول نگارش متون قانونی»در متن طرح/اليحه تقديمی  -2

( سیاستهای کلی ۹و ساير مواد از شماره گذاری يکسان استفاده نشده و از اين لحاظ مغاير بند ) ۱6و  ۹جمله ماده 

 ذاری است. قانونگ

( 23اليحه اصالح قسمتی از قانون تجارت قابل اعمال بر اين طرح به نحو مندرج در ماده ) ۱۴7( ماده ۴( و )3(، )2بند ) -3

طرح نیست و عالوه بر آن عنوان قانون به اشتباه قانون تجارت درج شده که اين دو مورد ايجاد ابهامم نموده و مغاير بند 

گذاری است.مفاد قانون بايد صريح و منجز باشد. در طرح حاضر، عبارت اين عبارات مبهم و قابل ( سیاستهای کلی قانون۹)

 کند. تفاسیر مختلف است و از اين حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه می

 طرح با هم مغايرند و در صورت تصويب اجرای طرح با 32( ماده ۱( و نیز تبصره )2۴مجازاتهای مندرج در ماده ) -۴

 سیاستهای کلی قانونگذاری است.  ۹مشکل مواجه می شودو به دلیل اين ابهام مغاير بند 

های مغاير بوده که با توجه به سیاست ۱3۹۰،۰7،۱7قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  22طرح با ماده  ۴۸ماده  -۵

صريح احکام غیرضرور اقدام  تنقیحی مجلس شورای اسالمی، الزم است نسبت به اعمال ضوابط تنقیحی از جمله نسخ

 ( سیاستهای کلی قانونگذاری است. ۱۰( و )۹گردد. لذا از اين منظر اين طرح مغاير بند )

، اين عبارت ايجاد ابهام می نمايد زيرا در ماده «به عنوان موسس»( طرح اشاره شده که وزارت دادگستری 7در ماده ) -6

 سیاستهای کلی قانونگذاری است.  ۹ند و از اين منظر مغاير بند ( طرح سازمان را مستقل و غیر دولتی می دا2)

در رابطه با طرح تقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی: نظر کارشناسی طرح اساسنامه سازمان نظام بازرسی جمهوری 

 اسالمی ايران 

شود و درج آن در متن مه بیان مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقديم طرح بايد در مقد -۱
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به منظور نهادينه سازی امر بازرسی و نظارت در کشور و برای تنظیم و » شود عبارت مناسب نیست. بنابراين پیشنهاد می

ای مربوط به رکن بازرس در ارکان اشخاص حقوقی و همچنین تربیت نیروی انسانی مناسب برای تصدی تنسیق امور حرفه

 طرح به مقدمه توجیهی منتقل شود.  ۱در ماده  «،«بازرسی»مشاغل 

های طرح مغاير با سیاست2مندرج در ماده « تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی » عبارت  -2

شود. مشخص نیست کدام قانون مدنظر است. تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و در صورت تصويب موجب ابهام می

مشخص نشده و در صورت تصويب باعث ابهام  ۴مندرج در ماده « خسارتجبران عادالنه » و معیارهای همچنین ضوابط 

 در اجرا می شود. 

 ( خالف اصول نگارش متون قانونی است. 3استفاده از افعال آينده در طرح ، از جمله ماده ) -3

 مان تصويب آن مشخص شود. نامه اجرائی بايد مدت زطرح در خصوص پیش بینی آيین ۴و  3در مواد  -۴

گردد و چون محل تأمین آن مشخص نشده می« های عمومیافزايش هزينه»طرح موجب  ۵اجرای احکام موضوع ماده  -۵

 باشد. ( قانون اساسی می7۵مغاير اصل هفتاد و پنجم)

اسالمی است و در  های تنقیحی مجلس شورایطرح مغاير با سیاست ۵مندرج در ماده « های حاکمیتیرويه»عبارت  -6

 شود و مشخص نیست مقصود از اين رويه ها، کدام دسته از مقررات است. صورت تصويب موجب ابهام می

پس از تصويب »ای بازرسان، ذکر عبارت تعیین صالحیت حرفه نامهطرح راجع به تصويب آئین 3ماده  ۱در تبصره  -7

 تصريح گردد. « وزيران هیأت

مبنی بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن نظر شعب استانی پیرامون سلب صالحیت  ۱7ماده  ۴حکم مقرر در تبصره  -۸

بازرس از ناحیه شاکی مغاير حق دادخواهی افراد نزد محاکم عمومی و صالحیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات 

 قانون اساسی است.  3۴بالنتیجه مغاير اصل 

واجد ابهام است و الزم است مهلت اعالم جرم به مرجع قضايی بطور دقیق  2۸ده مندرج در ما« در اسرع وقت» عبارت  -۹

 مشخص شود. 

« های عمومیافزايش هزينه»( توسط وزارت دادگستری تاسیس می شود موجب 7چنانچه اين موسسه مطابق ماده ) -۱۰

 باشد. می ( قانون اساسی7۵گردد و چون محل تأمین آن مشخص نشده مغاير اصل هفتاد و پنجم)می
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظیر ايین  2۵/3/۱3۸۹( قانون تدوين و تنقییح قیوانین و مقیررات کشیور مصیوب ۴(  ماده )3( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير تقديم میاداره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 وجود ندارد ☐ تقديمی قوانین متعارضدر خصوص طرح  -الف  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ██ 

 وجود ندارد ██ در خصوص طرح تقديمی قوانین مرتبط -ب  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در اين با عنايت به بررسی

 الزم است. ☐ ع موضو

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نمر
 

 كلنظر اداره -الف
 )اساسنامه( حذف شود..از عنوان طرح کلمه ۱ -۱

 طرح حذف شود. ۱آن( از ماده  اجرائی نامه¬آيین.عبارت )و 2

طرح عبارت )سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی است( جايگزين عبارت )ازجمله سازمانهای  2.در ماده 3

 مستقل و غیردولتی بوده( شود.

شود شش ماه پس از الزم ااالجراشدن قانون جايگزين )پس از شش  حذف شود. پیشنهاد می 3.عبارت )پس از ( از صدر ماده ۴

 ماه از تاريخ تصويب اين قانون( شود.

سیاستهای  ۹طرح مبهم است و مغاير بند  3.به کارگیری شخص حقیقی به عنوان بازرس اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده ۵

ن بازرسی کل کشور در خصوص اشخاص حقوقی دولتی و کلی نظام قانونگذاری است. نظر به همپوشانی مفاد طرح با سازما

 حدود صالحیت آن الزم است تا حدود مد نظر اين طرح با سازمان بازرسی کل کشور تبیین شود.

قانون اساسی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصويب  ۸۵طرح در راستای اصل  3موضوع ماده  نامه¬آيین.الزم است تصويب 6

د. هم چنین با توجه به نبود اين سازمان در حال حاضر پیشنهاد می شود همکاری سازمان در تهیه وزيران واگذار شو هیأت

 نیز حذف شود. نامه¬آيین

 تصريح شود. 3ماده  ۱موضوع تبصره  نامه¬آيینوزيران در خصوص  هیأت.تصويب 7

دگستری برای احراز و تعیین طرح مبهم است. از سوی ديگر اعطای صالحیت به وزارت دا 3ماده  ۱.حکم اخیر تبصره ۸

 ۱قانون مديريت خدمات کشوری فاقد مبنا بنظر می رسد به ويژه آنکه وفق تبصره  ۹۱ماده  ۱صالحیت بازرسان موضوع تبصره 

 مکلف به اجرای حکم آن تبصره می باشند. اجرائیقانون مديريت خدمات کشوری دستگاه های  ۹۱ماده 

قانون  ۹۱ماده  ۱صحیح نیست زيرا موردی که به آن احاله شده است تبصره  3ماده  ۱.مواد مذکور در بخش اخیر تبصره ۹

 مديريت خدمات کشوری است.

سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. مبنای انتخاب سازمانها و ارگانهای همکار  ۹طرح مبهم و مغاير بند  3ماده  2.تبصره ۱۰

 موضوع اين تبصره نیز مشخص نیست.

 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ۹مبهم و مغاير بند  3ماده  3ف مرحله ای اين امر( موضوع تبصره .عبارت )اهدا۱۱

 قانون اساسی است. 7۵طرح موجب افزايش هزينه های دولت است و به همین جهت مغاير اصل  ۴.ماده ۱2

دولت در موارد مسامحه و قصور بازرس  .عدم تفاوت بین مسامحه و قصور بازرس در وظايف قانونی فاقد مبناست. مسؤولیت۱3
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 در وظايف قانونی فاقد توجیه است.

 مشخص نیست. ۴موضوع ماده  نامه¬آيین.مبنای دخالت وزارت امور اقتصاد و دارايی در تهیه ۱۴

م سیاستهای کلی نظا ۹طرح مغاير با نظام قانون موضوعه و نیز مبهم و مغاير بند  ۵.رويه های حاکمیتی موضوع ماده ۱۵

 قانونگذاری است.

 .الزم است تا در مفاد طرح در موضوع بکارگیری بازرسان در شرکتها به رعايت قانون تجارت تصريح شود.۱6

طرح کلمه )سهو( جايگزين )مسامحه( و عبارت )غیر عمد( حذف شود. غیر عمدی بودن در مفهوم خطا  6ماده  ۵.در بند ۱7

 مستتر است.

صحیح نیست. وجه حصر رشته های موضوع اين ماده نیز  7گستری برای سازمان موضوع ماده .مؤسس قرار دادن وزارت داد۱۸

 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ۹مشخص نیست. عبارت )رسانه های رسمی کشور ( نیز مبهم و مغاير بند 

شود عنوان وزارتخانه علوم مشخص نیست. هم چنین يادآور می  7ماده  2.وجه انتخاب وزارت خانه های دخیل در تبصره ۱۹

 تحقیقات و فناوری صحیح است.

 حذف شود. ۸ماده  2.الزم است کلمه )اظهار( از ابتدای بند 2۰

 کلمه )عملی( جايگزين )تجربی( و عبارت )صالحیت اولويتهای اخالقی( حذف شود. ۸ماده  ۱۰.در بند 2۱

جايگزين )سازمان( شود. همچنین کلمه )معتبر( از اين تبصره  )بايد( جايگزين )می بايست( و )استان( ۸ماده  3.در تبصره 22

 حذف شود.

 طرح شماره ترتیبی متناسب اختصاص داده شود. ۱6.الزم است به بندهای ماده 23

نیازمند بازنويسی است. الزام به کارآموزی از طريق قانون و مقررات گذاری ايجاد می شود فلذا بر  ۱6ماده  ۱۱.بند 2۴

مديره محلی ندارد. عبارت )اجرای برنامه ادای  هیأتالتزام به طی دوره کارآموزی( به عنوان وظايف و اختیارات شمردن)ايجاد 

 سوگند( با عبارتی نظیر )برگزاری مراسم تحلیف( می تواند جايگزين شود.

قانونگذاری  ۸۵ير اصل مغا نامه¬آيیناز حیث واگذاری صالحیت تصويب مفادی که شأن قانون دارند به  ۱6.بند آخر ماده 2۵

 است.

 حذف شود. ۱6ماده  ۱.شماره ترتیبی تبصره 26

های حل اختالف هیأتزائد است. در صورت اصرار عبارت ) ۱6ماده  ۱قانون مالیاتهای مستقیم تبصره  2۴۴.با توجه به ماده 27

 مالیاتی( جايگزين عبارت )کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی( شود. 

به صورت دو ماده مستقل تنظیم شوند. به طور کلی ساختار اين ماده و تفکیک اجزاء مناسب نبوده  ۱7ند ماده .الزم است تا دوب2۸
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 و نیازمند بازبینی است. احکام در بندها و تبصره ها پراکنده می باشند. 

 قانون اساسی است. ۱۵مغاير اصل  ۱7.)رزومه( موضوع بندهای الف و ب ماده 2۹

مربوط به تشکیالت و بخشی مربوط به اعضاء و بخشی ديگر  ۱7بند ب ماده  3بند الف و تبصره  2ره .بخشی از احکام تبص3۰

 مربوط به وظايف است که الزم است هر يک در قالب بند يا تبصره ای مجزا تنظیم شود.

صره مطابق با ادبیات بايد احصاء شود. ذکر )ازجمله وظايف شعب( در اين تب ۱7بند الف ماده  2.وظايف شعب موضوع تبصره 3۱

 قانونگذاری نیست. 

 .وظايف شورای استان در ماده ای مستقل احصاء شود.32

 مشخص نیست. ۱7.مدت عضويت دربند الف ماده 33

 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ۹مبهم و مغاير بند  ۱7بند ب ماده  ۴.عبارت )ساير موارد کلی( موضوع تبصره 3۴

 حذف شود. در متن قوانین وظايف و اختیارات بايد احصاء شود. ۱۸دای ماده .کلمه )اهم( از ابت3۵

 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. ۹مبهم و مغاير بند  ۱۸.تبصره ماده 36

 به علوم تحقیقات و فناوری اصالح شود. ۱۸.عنوان وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی موضوع بند )و( ماده 37

( از طرح به وظايف و اختیارات بازرسان پرداخته است در صورتی که 2۴( و )23( )22( ماده )3) .در طرح پیشنهادی فقط3۸

 انتظار می رود با توجه به عنوان طرح اکثر مواد طرح در صدد بیان اختیارات و وظايف بازرسان باشد.

( فصل است که فقط ۵نهادی مشتمل بر ).تبويب طرح دارای ايراد و نیازمند بازنگری و اصالح است با اين توضیح که متن پیش3۹

( بخش است و ساير فصول فاقد بخش هستند. از طرفی حجم و ترنیب مطالب مندرج در فصول و بخشها ۵فصل دوم آن دارای )

از تناسب يکسانی برخوردار نیستند لذا الزم است نسبت به تبويب مجدد آن اقدام شده و مواد به ترتیب در قالب بخش فصل و 

 ايابی و گنجانده شود.مبحث ج

 ( طرح کلمه )امثالهم( يک کلمه عربی است لذا بهتر است يک کلمه فارسی جايگزين آن شود.2۱.در ماده )۴۰

.استفاده از ادات تمثیلی در جايی که قانونگذار در مقام احصاء است نادرست است. مانند استفاده از کلمه )امثالهم( در ماده ۴۱

سیاستهای کلی نظام قانونگذاری( الزم است  ۹رعايت ضرورت شفافیت قانونگذاری )موضوع رديف ( طرح لذا در راستای 2۱)

 قانونگذار به احصاء تمامی موارد مدنظر بپردازد.

( و متن عنوان بخش 2۱.استفاده از عالمت )/( در متن قانون صحیح به نظر نمی رسد لذا بايد به جای عالمت )/( در ماده )۴2

 استفاده شود. سوم از حرف )يا(

( مغاير با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و در 22.استفاده از عبارت )قوانین و مقررات عمومی( در ماده )۴3

صورت تصويب موجب ابهام می شود لذا در راستای رعايت شفافیت قانونگذاری ضرورت دارد قوانین و مقررات مدنظر به طور 
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 ارجاع کلی به قوانین و مقررات مجريان را در مقام عمل دچار مشکل خواهد نمود. دقیق احصاء و ذکر شوند. اين

 ( حذف شود.22( الزم است کلمه )می بايست( مندرج در سطر سوم ماده )22.در راستای رفع ايراد نگارشی موجود در ماده )۴۴

 .کلمه می بايست مندرج در سطر ششم به )بايد( اصالح شود.۴۵

( ذيل ماده مذکور بايد به تبصره اصالح ۱( طرح فقط دارای يک تبصره است لذا شماره تبصره )22که ماده ).با توجه به اين۴6

 شود.

( طرح الزم است که ماده قانونی مربوط به مجازات افشاء در قانون مجازات اسالمی مشخصاً تبیین شود لذا در 2۴.در ماده )۴7

 قانون مجازات اسالمی( اصالح شود. ۵۸2اسالمی( به عبارت )طبق ماده  اين راستا الزم است عبارت ) طبق قانون مجازات

( به عبارت )در صورت احراز وقوع تخلف( اصالح 2۵.عبارت )در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد( در تبصره ماده )۴۸

 شود.

ذکور( به )تحقیق و بررسی حسن خلق ( با عنوان )تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد م26.متن بند )ب( ماده )۴۹

 اعمال و رفتار افراد مذکور در بند )الف( اصالح شود.

 ( به )متخلفین( اصالح شود.26.عبارت )مرتکبین تخلف( در بند )د( ماده )۵۰

 ( مبهم و نیازمند تبیین است. 27( ماده )۱.کلمه )ادعا نامه( در تبصره )۵۱

( يعنی )بايگانی کردن پرونده( يا )صدور قرار منع تعقیب( و يا )تنظیم ادعانامه( در 27( ماده )۱.ترتیب مدرج در تبصره )۵2

رسیگی به پرونده ها توسط دادستان انتظامی يا دادسرای استان صحیح نیست چرا که بعد از رسیدگی به پرونده است که حسب 

خواست خواهد شد( صادر می شود و بعد از طی کلیه مورد يا )قرار منع تعقیب( و يا )قرار احراز تخلف که منجر به صدور کیفر 

 مراحل رسیدگی و صدور رأی است که پرونده بايگانی می شود.

( مغاير با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و 27( ماده )2.استفاده از عبارت )ساير قوانین و مقررات( در تبصره )۵3

تای رعايت شفافیت قانونگذاری ضرورت دارد قوانین و مقررات مدنظر به در صورت تصويب موجب ابهام می شود لذا در راس

 طور دقیق احصاء و ذکر شوند. اين ارجاع کلی به قوانین و مقررات مجريان را در مقام عمل دچار مشکل خواهد نمود.

شورای اسالمی است و در ( مغاير با سیاستهای تنقیحی مجلس 2۸.استفاده از عبارت )جرائم مندرج در قوانین ( در ماده )۵۴

صورت تصويب موجب ابهام می شود لذا در راستای رعايت شفافیت قانونگذاری ضرورت دارد قوانین مدنظر به طور دقیق 

 احصاء و ذکر شوند. اين ارجاع کلی به قوانین مجريان را در مقام عمل دچار مشکل خواهد نمود.

 ( به )قرار منع تعقیب دادستان انتظامی( اصالح شود.2۹رج در ماده ).عبارت )قرار منع دادستان انتظامی تعقیب( مند۵۵

 ( به )حقوقدان عضو شورايعالی( اصالح شود.3۱( و بند )ج( ماده )3۰.عبارت )عضو حقوق دان شورايعالی( در بند )ج( ماده )۵6

 بايد به )قاضی( سپرده شود. ( اشتباه است. رياست دادگاه انتظامی3۰( ماده )۱.عبارت )حقوقدان قضايی( در تبصره )۵7
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( الزم است که کلمه )اکثريت( از سطر دوم تبصره مذکور حذف 3۰( ماده )3.به منظور رفع ايراد نگارشی موجود در تبصره )۵۸

 شود.

 ( به کلمه )مقرر( اصالح شود.3۰( ماده )6.عبارت )گفته شده( در تبصره )۵۹

دادگاه تجديدنظر انتظامی است بايد مدتی را که قرار است اعضاء برای آن ( که در مقام احصاء اعضای مرجع 3۱.در ماده )6۰

 مدت انتخاب گردند نیز تعیین و تبیین شود.

( با عنوان توسل به معاذيری که خالف بودن آنها بعداً ثابت شود به عبارت )توسل به 32( بند )الف( ماده )2.متن رديف )6۱

 معاذير خالف واقع( اصالح شود.

( مغاير با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای 32( بند )الف( ماده )7ده از عبارت )هزينه مقرر در قوانین ( در رديف ).استفا62

اسالمی است و در صورت تصويب موجب ابهام می شود لذا در راستای رعايت شفافیت قانونگذاری ضرورت دارد قوانین مدنظر 

 ه قوانین مجريان را در مقام عمل دچار مشکل خواهد نمود.به طور دقیق احصاء و ذکر شوند. اين ارجاع کلی ب

 ( حذف شود.32( بند )الف( ماده )۱۰.عبارت )باشد يا( در رديف )63

 ( نیازمند بازبینی است. به نظر می رسد تخلف )تبانی( بايد در بند جداگانه ای درج شود.32( بند )الف( ماده )۱2.رديف )6۴

( در همان مجازات )تنزل رتبه بازرس( نهفته است و 32( بند )ب( ماده )2ندرج در رديف ).مجازات )کسر حدود بازرسی( م6۵

 لذا نیازی به درج اين رديف نیست و بايد حذف شود.

 ( به )ظرف( اصالح شود.32( ماده )3.در راستای رعايت دستور نگارش الزم است عبارت )در ظرف( مندرج در تبصره )66

( بدون قائل 33( ماده )۱مقیم که نظريه صريح نداده اند به ابطال پروانه فعالیت متخلف در بند ) .حکم به محکومیت بازرسان67

شدن به تفاوت بین عمد و مسامحه صحیح نیست. از طرفی گاهی اوقات ممکن است )عدم ارائه نظريه صريح( توسط بازرس به 

 داليل مختلف از جمله نبود مستندات باشد.

 ( به )سهو( اصالح شود.33( ماده )۱ند ).کلمه )مسامحه( در ب6۸

 ( دارای ابهام است.33( ماده )2.عبارت )يک دوره( مندرج در بند )6۹

 ( اضافه شود.3۵.در راستای رفع ايراد نگارشی عبارت )وجوه حاصل از( به ابندای بند )و( ماده )7۰

 اتی محل( اصالح شود.( به )اداره امور مالی37.عبارت )امور مالیاتی محل( مندرج در ماده )7۱

 ( به )ظرفیت اشتغال( اصالح شود.3۸.کلمه )ظرفیت( در ماده )72

 ( بدون تعیین مهلت زمانی اجرای قانون را در وضعیت مبهم قرار می دهد.3۸.حکم به )تنظیم نظامنامه( موضوع ماده )73

به طور موقت( دارای ابهام است و از اين نظر ( مبنی بر )خودداری از تمديد پروانه بازرس 3۹.کلمه )موقت( در حکم ماده )7۴
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 ( ساستهای کلی نظام قانونگذاری است.۹مغاير ضرورت شفافیت قانونگذاری موضوع بند )

( طرح مبهم بوده و فاقد ضابطه تشخیص است لذا نیازمند تعريف ۴7( ماده )3( و تبصره )۴۰.عبارت )اقدامات ويژه( در ماده )7۵

 است.

 ( حذف شود.۴۱از ماده ) .عبارت )برگها و(76

 ( به )جمع آوری نموده و( اصالح شود.۴۱.عبارت )جمع کرده( در ماده )77

.تکلیف )وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز بازرس 7۸

م وزارتخانه ها و......به ارائه اطالعات مورد نیاز به بازرس که ( فاقد توجیه است از طرفی الزا۴3برای اظهار نظر( در ماده )

 شخصی حقیقی است ممکن است موجب ايجاد فساد اداری گردد.

قانون آيین دادرسی مدنی( جايگزين عبارت مبهم  2۱2( طرح پیشنهادی بايد ماده قانونی مربوط يعنی )ماده ۴3.در تبصره ماده )7۹

 شود. 2۱/۱/۱37۹ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب طبق مقررات قانون آيین دادرس

( مبنی بر استفاده و افشاء اطالعات مورد نیاز بازرس در حیطه وظايف و مسوولیتهای خود با حکم ماده ۴3. حکم تبصره ماده )۸۰

بعدی که مقرر می دارد: در  با اصالحات و الحاقات ۱3۸7،۱۱،۰6( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  ۱3) 

صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطالعات طبقه بندی شده )اسرار دولتی( مربوط باشد مؤسسات عمومی بايد از در 

اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود در تعارض 

 است.

 ( زائد است و بايد حذف شود.۴3رج عبارت )در قسمتهای ذی ربط آن( در تبصره ماده ).د۸۱

 ( طرح عبارت )ارجاع امر مبنی بر صالحیت گردد( جايگزين عبارت )ارجاع امر بنا به صالحیت گردد( شود.۴۴.در ماده )۸2

 ( دارای ابهام است.۴6مندرج در ماده )( ( ۹.عبارت )رسیدگی و تشخیص موارد سوء مطروحه درباره ارکان موضوع ماده )۸3

 ( به کلمه )پیشنهاد( اصالح شود.۴6.کلمه )ارائه( در ماده )۸۴

 ( اضافه شود.۴6مذکور( مندرج در تبصره ماده ) هیأت.عبارت )برای رسیدگی( قبل از عبارت )به ۸۵

)انحالل آن( به )انحالل سازمان( اصالح  ( عبارت )حسب مورد( قبل از عبارت )رأی بر برائت( اضافه و عبارت۴7.در ماده )۸6

 شود.

( دارای ابهام بوده و نیازمند تعريف ۴7( ماده )3.عبارتهای )شخصیت مرتکب( و )اوضاع و احوال قضیه( مندرج در تبصره )۸7

 است.

( قانون نظارت 6( ماده )۱( مبنی بر رسیدگی به تخلفات قضات شاغل در دادسرای انتظامی قضات با حکم بند )۴۸.حکم ماده )۸۸

که مقرر می دارد: رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در صالحیت دادگاه عالی  ۱7/7/۱3۹۰بر رفتار قضات مصوب مصوب 
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 انتظامی قضات است در تعارض است.

( 6( ماده )۱( مبنی بر رسیدگی به تخلف قضات بازنشسته و نیز دادياران در محاکم دادگستری با حکم بند )۴۸حکم ماده )۸۹

که مقرر می دارد: رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در صالحیت  ۱7/7/۱3۹۰قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب مصوب 

 دادگاه عالی انتظامی قضات است در تعارض است.

 

 

 سوابق قانونی -ب
 

 قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم مي گردد :

ل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد فرمان مقام معظم رهبری درخصوص تشکی عنوان قانون:

 ۱3۸۰/۰2/۱۰مصوب:  ۱3۹7/۱2/۱== منقح ۱3۸۰/ ۰2/ ۱۰مصوب  ۱3۸۰/ ۱۰.2مورخ 

 تمام متن بخش هاي قانون:

***** 

 
 

 سوابق به شرح زیر تقدیم مي گردد :

با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۱3۸2 /۱2 /2۰اد مصوب برنامه ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فس عنوان قانون:

 ۱3۸2/۱2/2۰مصوب:  ۱3۹۹/۵/۱۵

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹۹/۱۱/3۰منقح  --۱3۹۰/ ۰۸/ ۰7قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  عنوان قانون:

۱3۹۰/۰۸/۰7 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۹۹/۸/2۰==منقح ۱3۹۹/6/۱2نمودن قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فسادمصوب نون دائمیقا عنوان قانون:

 ۱3۹۹/۰6/۱2مصوب: 

 تمام متن بخش هاي قانون:

منقح  --با اصالحات و الحاقات بعدی ۱373/۰۴/۱۹قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  عنوان قانون:

 ۱373/۰۴/۱۹مصوب:  ۱3۹6/۱۰/۱۱
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 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹6/۱۱/3منقح  --شمسی ) کمیسیون قوانین عدلیه ( ۱3۱۱ارديبهشت ماه  ۱3قانون تجارت مصوب  عنوان قانون:

۱3۱۱/۰2/۱3 

 ۱۵۱ماده -7بخش -مبحث اول-فصل اول-باب سوم بخش هاي قانون:

 ۱37۰/۰6/۱3مصوب:  ۱3۹6/۱۱/2منقح  --ايرانقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹7/۹/۱۴با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح  ۱3۵۰/ ۰3/ ۱6قانون شرکتهای تعاونی مصوب  عنوان قانون:

۱3۵۰/۰3/۱6 

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹۹/6/26==منقح ۱3۸۹،۰۹،2۸شهرستانی مصوب قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران  عنوان قانون:

۱3۸۹/۰۹/2۸ 

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹7/2/۱۸منقح  --۱3۹۱/ ۰6/ 26اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب  عنوان قانون:

۱3۹۱/۰6/26 

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹۹/6/2۱با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱366،۰6،۱7برسی مصوب اساسنامه سازمان حسا عنوان قانون:

۱366/۰6/۱7 

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹۹/7/3۰با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۱362 /۱۰ /۰۵قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب  عنوان قانون:

۱362/۱۰/۰۵ 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۱۸/۰۴/2۴مصوب:  ۱3۹7/2/2منقح  --قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی :عنوان قانون

 تمام متن بخش هاي قانون:
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 ۱3۹۵/۰۸/۰۸مصوب:  ۱3۹۹/۸/2۵==منقح ۱3۹۵،۰۸،۰۸قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

با اصالحات و الحاقات  ۱363 /۱۰ /۰2ازمان حج و اوقاف و امور خیريه مصوب قانون تشکیالت و اختیارات س عنوان قانون:

 ۱363/۱۰/۰2مصوب:  ۱۴۰۰/6/2۸بعدی==منقح 

 تمام متن بخش هاي قانون:

با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح  ۱3۸3/ ۰۸/ ۱6قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ايران مصوب  عنوان قانون:

 ۱3۸3/۰۸/۱6مصوب:  ۱3۹7/۱۱/۰7

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱۴۰۰/۰6/2۱با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح  ۱3۸2،۱2،2۴قانون نظام صنفی کشور مصوب  عنوان قانون:

۱3۸2/۱2/2۴ 

 تمام متن بخش هاي قانون:

==منقح ۱3۸2/ ۰۱/ 27قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ايران مصوب  عنوان قانون:

 ۱3۸2/۰۱/27مصوب:  ۱3۹۸/۱۰/2۹

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۹۸/۱۰/2۹با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۱37۴/ ۱2/ 22قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  عنوان قانون:

 ۱37۴/۱2/22مصوب: 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۸۱/۰۱/۱۸دادگستری مصوب: قانون کانون کارشناسان رسمی  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۹7/۹/۱2با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح  ۱36۰/ ۰7/ ۱۹قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  عنوان قانون:

 ۱36۰/۰7/۱۹مصوب: 

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹۹/۹/2۵با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح  ۱3۹۵،۰۵،27های مردم نهاد مصوب  تشکل نامه¬آيین عنوان قانون:

۱3۹۵/۰۵/27 
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 تمام متن بخش هاي قانون:

-۱3۹۵/۰2/2۰قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیه مصوب  عنوان قانون:

 ۱3۹۵/۰2/2۰مصوب:  ۱3۹7/۱/27منقح  -

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱33۹/۰2/۰7قانون مسئولیت مدنی مصوب:  قانون: عنوان

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۹۹/۱۱/۱۴منقح  --با اصالحات و الحاقات بعدی ۱3۸6/ ۰7/ ۰۸قانون مديريت خدمات کشوری مصوب  عنوان قانون:

 ۱3۸6/۰7/۰۸مصوب: 

 ی ۹۱ماده --فصل دوازدهم بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱۴۰۰/۴/۱2با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح  ۱366/۰6/۰۱کشور مصوب قانون محاسبات عمومی  عنوان قانون:

۱366/۰6/۰۱ 

**قانون 2ماده -فصل اول-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  بخش هاي قانون:

**قانون محاسبات عمومی کشور 3ده ما-فصل اول-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱محاسبات عمومی کشور مصوب 

تبصره**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب -3ماده -فصل اول-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱مصوب 

با  ۱366/۰6/۰۱**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۴ماده -فصل اول-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱

با اصالحات و  ۱366/۰6/۰۱تبصره**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب -۴ه ماد-فصل اول-اصالحات و الحاقات بعدی

فصل -با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۵ماده -فصل اول-الحاقات بعدی

ماده -ارمفصل چه-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱تبصره**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب -۵ماده -اول

-۱۰۵ماده -فصل چهارم-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۰۵

-۱۰۵ماده -فصل چهارم-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱رديف

-۱۰۵ماده -فصل چهارم-حاقات بعدیبا اصالحات و ال ۱366/۰6/۰۱**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 2رديف

 ۴رديف-۱۰۵ماده -فصل چهارم-با اصالحات و الحاقات بعدی ۱366/۰6/۰۱**قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 3رديف

 ۱3۸۰/۱۱/۱۴قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ايران مصوب:  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۵3/۱۱/2۹فشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب: قانون مجازات انتشار و ا عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:
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با اصالحات و الحاقات  ۱37۹/ ۰۱/ 2۱قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ) در امور مدنی ( مصوب  عنوان قانون:

 ۱37۹/۰۱/2۱مصوب:  ۱3۹7/2/۱۹منقح  --بعدی

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱372/۰۹/۰7مصوب:  ۱3۹6/۱۱/۸منقح  --۱372/۰۹/۰7قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ون:عنوان قان

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۸۱/۰7/2۸مصوب:  ۱3۹7/۱/27منقح  --۱3۸۱/۰7/2۸سیاستهای کلی قضايی مصوب  عنوان قانون:

-۱3۸۱/ ۰7/2۸کلی قضايی مصوب **سیاستهای ۴رديف-۱3۸۱/ ۰7/2۸سیاستهای کلی قضايی مصوب  بخش هاي قانون:

 ۱7رديف-۱3۸۱/ ۰7/2۸**سیاستهای کلی قضايی مصوب ۱۰رديف-۱3۸۱/ ۰7/2۸**سیاستهای کلی قضايی مصوب ۸رديف

مصوب:  ۱3۹۹/۱2/2==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱قانون مجازات اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب  عنوان قانون:

۱3۹2/۰2/۰۱ 

ماده -فصل اول-بخش دوم-کتاب اول-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱اسالمی مصوب  قانون مجازات بخش هاي قانون:

تبصره -۱۹ماده -فصل اول-بخش دوم-کتاب اول-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۹

تبصره -۱۹ماده -فصل اول-بخش دوم-کتاب اول-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱

تبصره -۱۹ماده -فصل اول-بخش دوم-کتاب اول-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱**قانون مجازات اسالمی مصوب 2

تبصره -۱۹ماده -فصل اول-بخش دوم-کتاب اول-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱**قانون مجازات اسالمی مصوب 3

تبصره -۱۹ماده -فصل اول-بخش دوم-اول کتاب-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۴

 6تبصره -۱۹ماده -فصل اول-بخش دوم-کتاب اول-۱3۹۹/۱۰/۱6==منقح ۱3۹2/۰2/۰۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۵

با اصالحات و  ۱37۵/۰3/۰2کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ) تعزيرات و مجازات های بازدارنده ( مصوب  عنوان قانون:

 ۱37۵/۰3/۰2مصوب:  ۱3۹۹/۱2/2قح من --الحاقات بعدی

با اصالحات و  ۱37۵/۰3/۰2کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ) تعزيرات و مجازات های بازدارنده ( مصوب  بخش هاي قانون:

**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ) تعزيرات ۵۸2ماده -فصل دهم-کتاب پنجم-****۱3۹۹/۱۰/۱6منقح  --الحاقات بعدی

فصل -کتاب پنجم-****۱3۹۹/۱۰/۱6منقح  --با اصالحات و الحاقات بعدی ۱37۵/۰3/۰2ازدارنده ( مصوب و مجازات های ب

 6۴۸ماده -بیستم

 ۱3۸۸/۰3/۰۵مصوب:  ۱3۹۹/۵/6==منقح ۱3۸۸/3/۵قانون جرايم رايانه ای مصوب  عنوان قانون:

-الف**بخش يکم-3ماده -ممبحث سو-فصل يکم-**بخش يکم3ماده -مبحث سوم-فصل يکم-بخش يکم بخش هاي قانون:

ماده -مبحث سوم-فصل يکم-ج**بخش يکم-3ماده -مبحث سوم-فصل يکم-ب**بخش يکم-3ماده -مبحث سوم-فصل يکم

 2تبصره -ج-3ماده -مبحث سوم-فصل يکم-**بخش يکم۱تبصره -ج-3
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 ۱372/۰۴/27قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی مصوب:  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱3۴۸/۰3/۱۹قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب:  عنوان قانون:

 تمام متن بخش هاي قانون:

اليحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری  عنوان قانون:

 ۱337/۱۰/22مصوب: 

 تمام متن بخش هاي قانون:

 ۱36۱/۱۱/۱۱مصوب:  ۱3۹6/۱۱/2۴منقح --قانون ديوان محاسبات کشور قانون:عنوان 

 تمام متن بخش هاي قانون:

قانون وظايف و اختیارات وزير دادگستری در مواردی که اختیارات و وظايف مالی و اداری و استخدام غیر قضايی  عنوان قانون:

 ۱367/۰3/۰3شورای عالی قضايی به وی تفويض می گردد. مصوب: 

 تمام متن بخش هاي قانون:

مصوب:  ۱3۹6/۱۰/۱3منقح  --همه پرسی ۱3۵۸/۰۹/۱2قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب  عنوان قانون:

۱3۵۸/۰۹/۱2 

اصل -فصل يازدهم-با اصالحات و الحاقات بعد ۱3۵۸/ ۰۹/ ۱2قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب  بخش هاي قانون:

فصل -با اصالحات و الحاقات بعد ۱3۵۸/ ۰۹/ ۱2قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب يکصد و پنجاه و ششم**

با اصالحات و  ۱3۵۸/ ۰۹/ ۱2ی**قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب  2-اصل يکصد و پنجاه و ششم-يازدهم

 ی 3-اصل يکصد و پنجاه و ششم-فصل يازدهم-الحاقات بعد

== منقح ۱3۹۴/ ۰۸/ ۰۹دارايی مقامات ، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ايران مصوب قانون رسیدگی به  عنوان قانون:

 ۱3۹۴/۰۸/۰۹مصوب:  ۱3۹۸/2/۹

 تمام متن بخش هاي قانون:
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