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اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و
کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري
( مصوب )0331/01/22
ماده  -0از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير :
 -1نخست وزير ،وزيران ،معاونين و نمايندگان مجلسين.
 -2سفرا ،استانداران ،فرمانداران کل ،شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.
 -3کارمندان و صاحب منصبان کشوري و لشکري و شهرداريها و دستگاه هااي واسسات
س آنها.
 -4کارکنان هر سازمان يا سنگاه يا شرکت يا سانک يا هر مؤسس ديگر ک اکثريت سهام
يا اکثريت منافع يا مديريت يا اداره کردن يا نظارت آن متعلق س دولت يا شهرداريها
و يا دستگاه هاي واسست س آنها ساشد.
 -5اشخاصي ک س نحوي از انحاء از خزان دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذکور در ساال
حقوق يا مقرري يا حق الزحم يا پاداش و يا امثال آن س طور مستمر (س اساتثناي
حقوق سازنشستگي و وظيف و مستمري قانوني) دريافت مي دارند.
 -6مديران و کارکنان سنگاه هاي خيري اي ک از دولت يا از شهرداري ها کمک مستمر
دريافت مي دارند.
 -7شرکت ها و موسساتي ک پنج درصد يا سيشتر سهام يا سرماي يا منافع آن متعلق س
يک نفر از اشخاص مذکور در فوق يا سيست درصد يا سيشتر سهام يا سرماي يا منافع
آن متعلق س چند نفر از اشخاص مذکور در فوق ساشد و يا اينک نظارت و يا مديريت
و يا اداره و يا سازرسي مؤسسات ماذکور ساا آنهاا ساشاد سا اساتثناي شارکت هاا و
تعداد صاحبان سهام آن يکصاد و پنجااه نفار ياا سيشاتر ساشاد
درصورتيک
مشروط سر اينک هيچ يک از اشخاص مذکور در فوق ساي از پانج درصاد از کال
مديريت يا اداره و يا سازرسي آن سا اشخاص
سهام آن را نداشت و نظارت يا
مذکور در فوق نباشد.
 -8شرکت هايي ک اکثريت سهام يا سرماي يا منافع آنها متعلق س شرکت هاي منادر
در سند  7ساشد نمي توانند (اعم از اينک در مقاسل خدمتي ک انجام مي دهند حقوق
يا مالي دريافت دارند يا آنک آن خدمت را س طور افتخاري و رايگان انجام دهند) در
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معامالت يا داوري در دعاوي سا دولت يا مجلسين يا شاهرداريها ياا دساتگاه هااي
واسست س آنها و يا موسسات مذکور در سند  4و  6اين مااده شارکت نمايناد اعام از
اينک دعاوي مزسور در مراجع قاانوني مرارش شاده ياا نشاده ساشاد ( سا اساتثناي
معامالتي ک قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده ساشد).
تبصره  -0پدر ومادر و سرادر و خواهر و زن يا شوهر و اوالد سالفصل و عروس و داماد
اشخاص مندر در اين قانون و همچنين شرکت ها وموسساتي ک اقرساء فوق الذکر
س نحو مندر در سند  7و  8در آن سهيم و يا داراي سامت ساشاند نماي توانناد ساا
وزارت خان ها و يا سانک ها و يا شهرداري ها و يا سازمان ها و يا سااير موسساات
مذکور در اين قانون ک اين اشخاص در آن سمت وزارت و يا معاونت و ياماديريت
دارند وارد معامل يا داوري شوند.
تبصره  -2شرکت هاي تعاوني کارمندان موسسات مذکور در اين ماده در امور مرساوط
س تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند سود.
تبصره  -3منظور از معامالت مندر در اين ماده عبارت است از :
 -1مقاطع کاري (س استثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولو اينک از طريق مقاطع
انجام شود).
 -2حق العمل کاري .
 -3اکتشاف و استخرا و سهره سرداري (س استثناي معادن طبقا اول منادر در قاانون
معادن و همچنين نمک طعام ک معادن مذکور در ملک شخصي آنها واقع است).
 -4قرارداد نقش سرداري و قرارداد نقش کشي و نظارت در اجراي آن.
 -5قرارداد مرالعات و مشاورات فني ومالي و حقوقي.
 -6شرکت در مزايده و مناقص .
 -7خريد و فروش هايي ک سايد طبق قانون محاسبات عمومي ياا مناقصا وياا مزاياده
انجام شود هرچند س موجب قوانين ديگر از مناقص و مزايده استثناء شده ساشد.
تبصره  -4معامالت اجناس و کاالهاي انحصاري دولات و اماور مربوعااتي دولات و
شهرداريها از موضوع اين قانون مستثني است.
ماده  -2اشخاصي ک سرخالف مقررات ماده فاوق شخصا وا و ياا سا ناام و ياا واسار
اشخاص ديگر مبادرت س انجام معامل نمايند و يا س عنوان داوري در دعاوي فاوق
االشعار شرکت کنند و همچنين هر يک از مستخدمين دولتاي (اعام از کشاوري و
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لشکري) و ساير اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتب و درج و مقامي ک ساشند
هرگاه سرخالف مقررات اين قانون عمل نمايند س حبس جنائي درج  2از دو تا چهار
سال محکوم خواهند شد و همين مجازات سراي مسئولين شارکت هاا و مؤسساات
مذکور در سند  7و  8ماده اول ک سا علم و اطالع سستگي و ارتباط خود و يا شرکاء را
در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامل اظهار ننمايند نيز مقرر است و معامالت مزسور
ساطل سوده و متخلف شخصاو و در صورت تعدد متضامناو مسائول پرداخات خساارات
ناشي از آن معامل يا داوري و اسرال آن مي ساشند.
تبصره  :کارمندان مشمول ماده  1ک سراثر اجراي اين قاانون مايال سا اداما خادمت
دولتي نباشند سازنشست محسوب و در صاورتي کا مشامول مقاررات سازنشساتگي
نباشند کسور سازنشستگي پرداختي دفعتاو واحده س آنان پرداخت مي شود.
ماده  -3از تاريخ تصويب اين قانون هيچ يک از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي
حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وکالات هاايي
ک قبل از تصويب اين قانون قبول کرده اند س قوت خود ساقي است .
ماده  -4دولت مأمور اجراي اين قانون مي ساشد.

