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نظاممصلحتصیتشخمجمع	15/9/1367د ییو تایاسالميمجلس شورا28/6/1364مصوب 

ا موسسات یها ا کارخانهیها ا تجارتخانهیها له و تقلب مردم را به وجود شرکتیهرکس از راه ح-1ماده
ا از حوادث و ید یدوار نمایر واقع امیا به امور غیب دهد یفریارات واهیو اختا به داشتن اموالیموهوم 

ل یا وسایمذکور و لیاز وسایکیار کند و به یا عنوان مجعول اختیا اسم و یر واقع بترساند و یغيشامدهایپ
ل کرده و از یتحصحساب و امثال آنهاا مفاصایا قبوض یا حوالجات یا اسناد یا اموال یگر وجوه و یدیتقلب

ک تا هفت سال یکالهبردار محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از را ببرد،يگرین راه مال دیا
که شخص مرتکب بر یدر صورتشود.یمکه اخذ کرده است محکومیمعادل مالينقديو پرداخت جزا

شرکت هاي ا یا وابسته به دولت ییت دولتا مؤسسایها ت از طرف سازمانیا سمت ماموریخالف واقع عنوان 
مسلح و نهادها و يروهاین نیسه گانه و همچنيقوایو بطور کلیانقالبيا نهادهاشهرداري ها یاییدولت

ل ارتباط یق وسایغ عامه از طریجرم با استفاده از تبلنکهیا ایاتخاذ کرده یمؤسسات مأمور به خدمت عموم
صورت یا خطییچاپیا انتشار آگهیا نطق در مجامع و یون، روزنامه و مجله یزیتلوو، یل رادیاز قبیجمع

شهرداري ها ا یا وابسته به دولت ییدولتسازمان هاي ا مؤسسات و یا مرتکب از کارکنان دولت یگرفته باشد 
یخدمت عمومن بهیمسلح و مأموريروهاین نیسه گانه و همچنيقواازیا بطور کلیو یانقالبيا نهادهای

يو پرداخت جزایدولتباشد، عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات
شود.یمحکوم مکه اخذ کرده استیمعادل مالينقد

تواند با یات مخففه دادگاه میفین ماده در صورت وجود جهات و کیه موارد مذکور در ایدر کل-1تبصره
حبس) و ن ماده (یمرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اف، مجازاتیضوابط مربوط به تخفاعمال 

فر حکم دهد.یکيق اجرایتواند به تعلینمیل دهد ولیتقلیانفصال ابد از خدمات دولت

حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در يمجازات شروع به کالهبردار	-2تبصره
شود.یز محکوم میجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نزیکه نفس عمل انجام شده نیصورت

ا همتراز آنها باشند، به یا باالتر یر کل یعالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیمستخدمان دولت
تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال نییمراتب پاکه دریو در صورتیخدمات دولتانفصال دائم از

شوند.یمحکوم میموقت از خدمات دولت

ط مخصوص یرا که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایازاتیامتءاز انحايهرکس به نحو	-2ماده
د و یشود در معرض خریگفته میموافقت اصول	و آنچه عرفار جواز صادرات و وارداتیگردد نظیض میتفو

ع یتوزیضوابطکه مقرر بوده طبقییع کاالهایا در توزید و یا از آن سوء استفاده نمایفروش قرار دهد و 



ت یل آن فاقد مشروعیق تحصیل کند که طریتحصیا وجهییمالیا به طور کلید مرتکب تقلب شود و ینما
مه یا جریو عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و محسوببوده است مجرمیقانون
معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.ينقد

ت یق دادگاه مکلف به رعایف و تعلین ماده در صورت وجود جهات تخفیدر موارد مذکور در ا		-تبصره
بود.خواهد ن قانونیک ایک ماده یتبصرهمقررات 

ا شهرداري ها یا یا شوراها یيو ادارییاعم از قضاین دولتین و ماموریک از مستخدمیهر 	-3ماده
سازمان هاي ا ییدولتشرکت هاي ا یمسلح يروهاین	نیهمچنسه گانه ويقوایو بطور کلیانقالبينهادها

ا انجام یدادان انجاميبرایر رسمیا غییخواه رسمین به خدمات عمومیا مأموریوابسته به دولت و یدولت
را یم مالیا تسلیا سند پرداخت وجه یا مال یباشد، وجه یمزبور مسازمان هاي که مربوط به يندادن امر

ف آنها ین که امر مذکور مربوط به وظایاست اعم از ایدر حکم مرتشدیم قبول نمایر مستقیا غیما یمستق
نداده و انجام آن بر ایدر آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يگریا آنکه مربوط به مامور دیبوده 

ا نبوده باشد به یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا آنکه در انجام یا نبوده باشد و یفه بوده یت و وظیطبق حقان
شود.یر مجازات میب زیترت

نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه ال یست هزار ریش از بیا وجه مأخوذ بیمت مال یکه قیدر صورت
یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتیر کل یهمتراز مدایر کل یسال و چنانچه مرتکب در مرتبه مد

ينقديو جزاک سال تا سه سال حبسیال از یست هزار رین مبلغ تا دویش از ایمحکوم خواهد شد و ب
شد و چنانچه مرتکب ا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد یمت مال یمعادل ق

یانفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتيا باالتر باشد به جایر کل یمدا همترازیکل ریدر مرتبه مد
محکوم خواهد شد.

ال باشد مجازات مرتکب یون ریلیک میال تا یست هزار ریش از دویا وجه مأخوذ بیمت مال یکه قیدر صورت
و یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتیمت مال یمعادل قينقديدو تا پنج سال حبس بعالوه جزا

ا همتراز آن باشد یکل ریتر از مدنییتا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پا
قت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.انفصال دائم به انفصال مويبه جا

ال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس یون ریلیک میش از یا وجه مأخوذ بیمت مال یکه قیرصورتد
و تا هفتاد و چهار ضربه یمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتا وجهیمت مال یمعادل قينقديبعالوه جزا

انفصال دائم به يجاا همتراز آن باشد بهیر کل یتر از مدنییشالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پا
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دفعتا واحده ن است که جرم یت محاکم اعم از ایا صالحین مجازات و یین تعیمبالغ مذکور از ح	-1تبصره
مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.ا به دفعات واقع شده و جمه مبلغیو 



ر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد یاز ارتشا به عنوان تعزیموارد فوق مال ناشیدر تمام-2تبصره
از لغو خواهد شد.ین امتیل کرده باشد ایتحصيازیامتله رشوهیبه وسیشد و چنانچه راش

يدر مواردمجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (	-3تبصره
ن ییآن سه سال انفصال تعياست در شروع به ارتشا به جا	شدهینیش بیکه در اصل ارتشا انفصال دائم پ

محکوم خواهد شد.زین جرم نیکه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات ایشود) و در صورتیم
صدور یل کافیال باشد، در صورت وجود دالیست هزار ریش از مبلغ دویزان رشوه بیهرگاه م	-4تبصره

ل یقابل تبدیدگیک از مراحل رسیچ ین قرار در هیاست و ایالزامک ماهیقرار بازداشت موقت به مدت 
و یدگیان رسیرا تا پامدت بازداشت موقت کارمندان یتواند پس از پایر دستگاه مین وزینخواهد بود. همچن

ییایچگونه حقوق و مزایچ حالت، هیق مذکور در هیام تعلیق کند. به ایاز خدمت تعليوییف نهاین تکلییتع
تعلق نخواهد گرفت.

از ن را از وقوع بزه آگاه سازد یقبل از کشف جرم ماموریدر هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راش		-5تبصره
ب یدر ضمن تعقیشود. و چنانچه راشیمقررات عمل م	از طبقیامتمعاف خواهد شد و در موردیر مالیتعز

رشوه پرداخته است به که به عنوانید تا نصف مالیب مرتش را فراهم نمایل تعقیبا اقرار خود موجبات تسه
گردد.یز لغو میاز نیشود و امتیبازگردانده ميو

مبادرت ورزند عالوه بر يشبکه به امر ارتشا و اختالص و کالهبرداريا رهبریل یه با تشککیانکس		-4ماده
اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور رشوه کسب کرده	قیطرکه ازیر منقولیه اموال منقول و غیضبط کل

معادل مجموع آن اموال ينقديا افراد، به جزایو رد آن حسب مورد به دولت يدر مورد اختالص و کالهبرار
که مصداق کامل یشوند و در صورتیو حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میم از خدمات دولتیو انفصال دا

د.االرض خواهد بویمجازات مفسد فباشند مجازات آنها االرضیمفسد ف

شرکت هاي و مؤسسات و ها شهرداري ا یا شوراها و یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یهر 	-5ماده
که به کمک مستمر دولت یوان محاسبات و مؤسساتیو دیانقالبيا نهادهایا وابسته به دولت و یو یدولت

ن به یو مامورمسلحيروهاین نیسه گانه و همچنيقوایو به طور کلییه قضایشوند و دارندگان پایاداره م
ا یا اسناد و اوراق بهادار و یا سهام یها ا حوالهیا مطالبات یوجوه یر رسمیا غییاعم از رسمیخدمات عموم

فه به آنها یا اشخاص را که بر حسب و ظیاز سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و کیر اموال متعلق به هر یسا
ر مجازات یب زیمحسوب و به ترتد مختلسیبرداشت و تصاحب نمايگریا دیسپرده شده است بنفع خود 

ال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و یزان اختالص تا پنجاه هزار ریکه مید شد. در صورتخواه
م از ین مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایش از ایسه سال انفصال موقت و هر گاه بشش ماه تا

معادل دو برابر آن محکوم ينقديمورد اختالس به جزاا مالیو در هر مورد عالوه بر رد وجه یخدمات دولت
شود.یم



.شودیمرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم ميدر صورت اتالف عمد	-1تبصره
زان اختالس تا پنجاه یکه میر آن باشد در صورتیچنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظا	-2تبصره
ن مبلغ یش از ایک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیحبس و ال باشد مرتکب به دو تا پنج سالیهزار ر

ا مال یبر رد وجه و در هر دو مورد عالوهیم از خدمات دولتیباشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دا
شود.یمعادل دو برابر آن محکوم مينقديمورد اختالس به جزا

ا مال مورد اختالس را مسترد یخواست تمام وجه فریهرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور ک	-3تبصره
حکم ید و اجرا مجازات حبس را معلق ولینمایمعاف مينقدياز جزایا قسمتید دادگاه او را از تمام ینما

.انفصال درباره او اجرا خواهد شد

محاکم اعم از ت یا صالحین مجازات ییث تعیم اختالس از حیحداقل نصاب مبالغ مذکور در جرا	-4تبصره
دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد.بهاین است که جرم دفعتا واحده یا

صدور قرار ، یل کافیباشد، در صورت وجود دالالید بر صد هزار ریزان اختالس زایهر گاه م	-5تبصره
ن ینخواهد بود. همچنیدگیک از مراحل رسیچ یهن قرار دریاست و ایک ماه الزامیبازداشت موقت به مدت 

از يوییف نهایتکلنییو تعیدگیان رسیکارمند را تا پا،واند پس از بازداشت موقتتیر دستگاه میوز
تعلق نخواهد گرفت.ییایچگونه حقوق و مزایچ حالت هیهق مذکور دریام تعلیق کند. به ایخدمت تعل

ک یتبصرهت مقررات یف دادگاه مکلف به رعایمذکور در صورت وجود جهات تخفه موارد یدر کل		-	6تبصره
م خواهد بود.یا انفصال دایبنا به مورد حداقل انفصال موقت زیک از لحاظ حداقل حبس و نیماده 
که یمجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورت		-6ماده

یشود. مستخدمان دولتیشروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم مز جرم باشد،یانجام شده ننفس عمل 
م از خدمات یبه انفصال داا همتراز آنها باشدیا باالتر و یکل ریازات مذکور چنانچه در مرتبه مدعالوه بر مج

یلتانفصال موقت از خدمات دوتر باشد به شش ماه تا سه سال نییکه در مراتب پایو در صورتیدولت
.شوندیمحکوم م

که یآن مقرر شده در صورتين قانون که مجازات حبس برایمندرج در ايهادر هر مورد از بزه-	7ماده
فر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. یخ صدور کیتارن قانون باشد ازین مذکور در ایمرتکب از مامور

که متهم به موجب یربط اعالم دارد. در صورتیا سازمان ذیفر خواست را به اداره یدادسرا مکلف است صدور ک
را که به علت یمدتيایق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایام تعلیبرائت حاصل کند ایقطعيرا

خواهد کرد.افتیقش نگرفته دریتعل

ن قانون خواهند یکر نام است مشمول اکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذییه دستگاههایکل-8ماده
.شودیلغو من قانونیر ایه مقررات مغاین کلیبود همچن



ست و هشتم یروز پنجشنبه مورخ بیدر جلسه علنتبصرهقانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده 
با 15/9/1367خ یب و در تاریتصویاسالميمجلس شوراصد و شصت چهاریهزار و سکیور ماه یشهر

ده است.یرسیص مصلحت نظام اسالمیب مجمع تشخید و تصوییبه تایاصالحات

یاکبر هاشم-	یاسالميس مجلس شوراییر


