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مقدمه
ــون  ــارم قان ــاد و چه ــد و هفت ــل  یکص ــرای اص در اج
ــکیل  ــون تش ــران، قان ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس
ــی کل کشــور در تاریــخ 1360/7/19  ســازمان بازرس
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســید. در ایــن 
اصــل از قانــون اساســی آمــده اســت: »بــر اســاس  حــق  
نظــارت  قــوه  قضاییــه  نســبت  بــه  حســن  جریــان  امــور 
اداری   دســتگاه های   در  قوانیــن   صحیــح   اجــرای   و 
ــام  "ســازمان  بازرســی  کل  کشــور" زیــر  ــه  ن ســازمانی  ب
ــردد. حــدود  ــه  تشــکیل  می گ ــوه  قضایی نظــر رییــس  ق
ــن   ــون  تعیی ــازمان  را قان ــن  س ــف  ای ــارات  و وظای اختی

می کنــد.«
قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور در اولیــن 
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دوره مجلــس شــورای اســالمی در 14 مــاده و 5 تبصــره 
بــه تصویــب رســید.

ــون  مجلــس شــورای اســالمی در دوره پنجــم، ایــن قان
را بعــد از گذشــت 15 ســال در هفتــم مــرداد مــاه ســال 
1375 اصــالح کــرد و قانــون جدیــد را در 12 مــاده بــا 

اصالحــات و الحاقــات بــه تصویــب رســاند. 
قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور بــرای بــار 
ــه  ــی ب ــاه 1387 اصــالح و الحاقات دوم در هفدهــم تیرم
آن انجــام شــد. طبــق مصوبــه مجلس شــورای اســالمی، 
مقــرر شــد ایــن قانــون بــرای مــدت 5 ســال بــه طــور 

آزمایشــی اجــرا شــود.
ــون،  ــان اجــرای آزمایشــی قان ــان مــدت زم پــس از پای
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــم مجل ــدگان دوره نه نماین
پانزدهــم مهــر مــاه 1393 ایــن قانــون را بــرای ســومین 

ــد. ــار اصــالح کردن ب
در مــاده 16 اشــاره بــه نســخ )قانــون اصــالح مــوادی از 
ــازمان بازرســی کل کشــور مصــّوب  ــون تشــکیل س قان
ــخ  ــه در تاری ــّوب 1375( ک ــه آن مص 1360 و اصالحی
1387/4/17 مصــّوب گردیــده بــود دارد و در مــاده 
ــه  ــف ب ــی را مکلّ ــازمان بازرس ــور، س ــون مذک 14 قان
قانــون  آن  اجرایــی  آیین نامــه  پیش نویــس  تهیــه 
ــل و 66  ــت فص ــر در هف ــورد نظ ــه م ــود. آیین نام نم
ــب  ــخ 1398/3/21 به تصوی ــره در تاری ــاده و 29 تبص م
رئیــس محتــرم قــوه قضائیــه رســید و از تاریــخ تصویــب 
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ــت. ــده اس ــرا ش الزم االج
ــف و  ــه تکالی ــان ب ــی بازرس ــزوم آگاه ــه ل ــه ب ــا توج ب
ــا در  ــق آن ه ــرای دقی ــر اج ــی و تأثی ــارات قانون اختی
سالم ســازی نظــام اداری کشــور مجموعــه حاضــر تهیــه 

ــرد. ــرداری قرارگی ــورد بهره ب ــا م ت
ــا  ــد ب ــران ارجمن ــؤوالن و صاحب نظ ــت مس ــد اس امی
ارائــه نظــرات و پیشــنهادهای خویــش، مــا را در ارتقــای 

ــد. ــاری نماین ــدی ی ــای بع ــی مجموعه ه کیف

حسین شهرابی فراهانی

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی
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قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین 
اصالحات و الحاقات مصوب 1393/7/15 مجلس 

شورای اسالمی
 مـاده 1 ـ بـه منظـور نظـارت بـر حسـن جریـان امور 
اداری و در  و اجـرای صحیـح قوانیـن در دسـتگاه های 
اجـرای اصـل 174 قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی 
 ایـران، سـازمانی بـه نام »سـازمان  بازرسـی کل کشـور« 
کـه در ایـن قانـون به اختصـار سـازمان نامیده می شـود 
زیـر نظـر رییس قـوه قضاییـه1 و بـا اختیـارات و  وظایف 

منـدرج در ایـن قانـون تشـکیل می شـود.
قانـون  ایـن  نظـر  از  بازرسـی  و  نظـارت  تبصـره: 
عبـارت اسـت از مجموعـه فعالیت هـای مسـتمر و 
منظـم و هدفـدار بـه منظـور جمـع آوری اطالعـات 
اقدامـات  از  بعـد  و  حیـن  مراحـل  دربـاره  الزم 
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دسـتگاه های مشـمول مـاده)2( ایـن قانـون، تجزیه 
و تحلیـل آنهـا، تطبیـق عملکرد دسـتگاه بـا اهداف 
مناسـب  پیشـنهادهای  ارایـه  و  قانونـی  تکالیـف  و 
در جهـت حسـن جریـان امـور.2 سـازمان بازرسـی 
همچنیـن می توانـد قبـل از اقدامـات دسـتگاه های 

مذکـور نیـز اطالعـات الزم را جمـع آوری کنـد.3

زیر  شرح  به  سازمان  اختیارات4  و  وظایف  ـ   2  ماده 
می باشد:

 الــف( بازرســی و نظــارت5 مســتمر کلیــه وزارت خانه هــا 
و ادارات و امــور اداری و مالــی دادگســتری، ســازمان ها 
نیروهــای  و  قضاییــه6  قــوه  تابعــه  دســتگاه های  و 
نظامــی و انتظامــی و مؤسســات و شــرکت های دولتــی 
ــر  ــا و دفات ــه  آنه ــهرداری ها و مؤسســات وابســته ب و ش
ــای  ــه و نهاده ــات عام المنفع ــمی و مؤسس ــناد رس اس
انقالبــی و ســازمان هایی کــه تمــام یــا قســمتی از 
ــا  ــت اســت ی ــه دول ــق ب ــان متعل ــا ســهام آن ســرمایه ی
ــر آنهــا نظــارت یــا کمــک   دولــت بــه نحــوی از انحــا ب
می نمایــد و کلیــه ســازمان هایی کــه شــمول ایــن 
قانــون نســبت بــه آنهــا مســتلزم ذکــر نــام آنهــا اســت، 

ــر اســاس برنامــه  منظــم. ب
ــام  ــاده حســب االمر مق ــام بازرســی های فوق الع ب( انج
معظــم رهبــری و یــا بــه دســتور رییــس قــوه قضاییــه و 
یــا درخواســت رییــس جمهــور7 و یــا کمیســیون اصــل 
نود)90( قانون اســــاسی مجـــلس شـــورای اســـالمی8 
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ــا مســئول دســتگاه های  ــر ی ــه تقاضــای وزی ــا ب ــا بن و ی
اجرایــی ذی ربــط و یــا هــر مــوردی کــه بــه نظــر رییــس 

ســازمان ضــروری تشــخیص داده شــود.9
ج( اعــالم مــوارد تخلــف و نارســایی ها و ســوء جریانــات 
ــای  ــا و نهاده ــوص وزارت خانه ه ــی در خص اداری و مال
ــور و در  ــس جمه ــه ریی ــا ب ــالمی و بنیاد ه ــالب اس انق
ــته  ــی و وابس ــرکت های دولت ــات و ش ــوص مؤسس خص
ــه وزیــر ذی ربــط و در مــورد شــهرداری ها  ــه دولــت ب ب
ــوص  ــور و در خص ــر کش ــه وزی ــته ب ــات وابس و  مؤسس
 مؤسســات غیــر دولتــی کمک بگیــر از دولــت بــه وزیــر 
ذی ربــط10 و در خصــوص ســوء جریانــات اداری و مالــی 
ــه  ــتری ب ــع دادگس ــای تاب ــی و واحد ه ــع قضای مراج
ــوارد ارجاعــی کمیســیون  ــه و در م ــوه قضایی رییــس ق
ــه آن  ــی ب ــه بازرس ــی11 نتیج ــون اساس ــود قان ــل ن اص

کمیســیون اعــالم خواهــد شــد.12
ــالم  ــزارش بازرســی متضمــن اع ــه گ ــواردی ک د( در م
ــت  ــرم دارای حیثی ــه ج ــت، چنانچ ــی اس ــوع جرم وق
ــأذون  ــات م ــا مقام ــازمان ی ــس س ــد، ریی ــی باش عموم
ــل و  ــا دالی ــزارش را ب ــخه از گ ــک نس ــرف وی ی از ط
مــدارک مربــوط بــرای تعقیــب و مجــازات مرتکــب بــه 
مرجــع صالــح قضایــی ارســال و موضــوع را تــا حصــول 
ــات  ــورد تخلف ــد و در م ــری نماین ــی پیگی ــه نهای نتیج
ــه  ــب را ب ــتقیماً مرات ــی مس ــی و انتظام اداری، انضباط
ــری الزم را  ــوده و پیگی ــس نم ــط منعک ــع ذی رب مراج
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به عمــل آورنــد. مــــراجع رســیدگی کننده مکلفنــد 
وقــت رســیدگی و جهــت حضــور را بــه اطــالع ســازمان 

ــانند.13 ــور برس ــی کل کش بازرس
تبصره 1 ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت 
آنها  تضییع  و  عمومی  حقوق  و  دولتی  اموال  به 
متهمان  یا  متهم  کیفری  تعقیب  ضمن  دادستان 
و  خسارت  ورود  احراز  صورت  در  صالح  دادگاه  در 
ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه 

دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. 

دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری با دادستان 
پیـگیــری  و  مدارک  و  دالیل  جمـع آوری  در 

مــوضوع می باشند.14

تبصره2ـ  گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه 
و تصویب نامه و بخش نامه و دستورالعمل های صادره 
و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که 
باشد  از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر  حاکی 
جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری 
به طور  این گونه موارد  به  ارسال می گردد. رسیدگی 

فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.15

ــ ( در مــواردی کــه گــزارش بازرســی متضمــن اعــالم  ه
ــا  ــر ت ــات باالت ــران کل ادارات و مقام ــف اداری مدی تخل
ســطح وزرا و هم طــراز آنــان اســت کــه مشــمول قانــون 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری هســتند، ســازمان گزارش 
ــات  ــه تخلف ــأت رســیدگی ب ــه هی ــرای رســیدگی ب را ب
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ــول  ــا حص ــال و ت ــوری ارس ــت جمه ــاد ریاس اداری نه
ــای  ــوص پرونده ه ــد. در خص ــری می کن ــه پیگی نتیج
مطروحــه در رابطــه بــا مقامــات فــوق، هیــأت رســیدگی 
ــر  ــک نف ــت ی ــا عضوی ــور ب ــر مزب ــدوی و تجدیدنظ ب
از قضــات منصــوب رییــس قــوه قضاییــه تشــکیل 
می شــود و خــارج از نوبــت طبــق قانــون رســیدگی بــه 
تخلفــات اداری بــه موضــوع رســیدگی می کنــد. رییــس 
هیــأت موظــف اســت ضمــن نظــارت بــر ثبــت پرونــده و 
تعییــن اوقــات رســیدگی، مراتــب را بــه عضــو قاضــی و 

نماینــده ســازمان جهــت حضــور اعــالم نمایــد.16
کارکنان  و  مقامات  تخلفات  به  رسیدگی  ـ  تبصره 
شورای  مسلح،  نیروهای  و  مقننه  و  قضاییه  قوای 
نگهبان و دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری از 

شمول این بند مستثنی است.17

نیروهای  از  بازرسی  سازمان مجاز است در نظارت و  و( 
تابعه  مؤسسات  و  شرکت ها  و  امنیتی  انتظامی،  نظامی، 
مراجع  متخصص  و  شرایط  واجد  بازنشسته  نیروهای  از 
مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد 

سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.18

و  بازرسی  انجام  برای  می تواند  سازمان  ـ   3  ماده 
اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب 
صالحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت 
کادر  تأمین  به  نسبت  موارد  سایر  در  و  نماید  استفاده 
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مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در 
صورت عدم امکان از  طریق استخدام اقدام نماید.

و  وزارت خانه ها  کارمندان  انتقال  ـ   1  تبصره 
مؤسسات و شرکت های دولتی به سازمان به صورت 

مأمور یا انتقال دائم بالمانع است.
سازمان  استخدامی  و  اداری  مقررات  ـ   2  تبصره 
توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به 
مرحله اجرا در می آید مگر مواردی که  مشمول مفاد 

ماده 14 این قانون است.

 مـاده 4 ـ رییس سـازمان توسـط رییس قـوه قضاییه 
از میـان قضـات شـرع و یـا قضاتـی کـه دارای رتبـه 10 
یـا 11 قضایـی باشـند تعییـن می شـود. رییس  سـازمان 
می توانـد یـک نفـر قائم مقـام برای خـود از میـان قضات 
بـا صالحیـت انتخـاب کند کـه بـا پیشـنهاد او و تصویب 
و  همچنیـن  می گـردد  تعییـن  قضاییـه  قـوه  رییـس 

می توانـد بـه تعـداد الزم معـاون داشـته باشـد.

 ماده 5 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت های بازرسی به 

عمل می آید. رییس هیأت بازرسی توسط رییس سازمان 

کارشناسان  و  یا متخصصین  بین قضات  از  مورد  حسب 

برجسته و مورد اعتماد انتخاب می گردد.19 
 تبصره 1ـ  آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی 
به  باید  می باشد  جرم  یا  تخلف  وقوع  از  حاکی  که 

تأیید بازرس قضایی برسد.20

در  بازرس  یا  و  بازرسی  هیأت  رییس  ـ   2  تبصره 
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صورتی که دارای پایه قضایی و ابالغ خاص از رییس 
قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری 
 برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین 
 بردن دالیل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی 
به صدور   نسبت  دادرسی  آیین  قانون  مقررات  برابر 
قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید 
و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص 
دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت  رییس 
دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره 
تجدیدنظر  قابل  ابالغ  تاریخ  از  20روز  مدت  ظرف 
در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط  می باشد.21

و  قضایی  مراجع  در  سازمان  گزارش های  ـ   6  ماده 
و  انضباطی  اداری،  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های 
ماه  سه  مدت  ظرف  حداکثر  و  نوبت  از  خارج  انتظامی، 
به  رسیدگی  چنانچه  می گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد 
پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، 
مراجع مذکور باید جهات و دالیل آن را در پرونده درج 

و تصریح نمایند.
آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی 
صادره  آرای  و  ذی ربط  دادستان  موافقت  و  کشور  کل 
و  انضباطی  اداری،  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های 
انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صالح 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر بوده و این 

رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.22 
ضمن  قضایی  پایه  دارای  بازرس  هرگاه  ـ  تبصره 
بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد 
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دهد،  تشخیص  شرع  بّین  خالف  را  آن  که  کند 
گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای 
رییس قوه قضاییه ارسال می کند تا رییس قوه طبق 

قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.23

 ماده 7 ـ بازرس یا هیأت های بازرسی گزارش کار خود 
را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود. 

و  وزارت خانه ها  در  ذی ربط  مسئوالن  کلیه  ـ   8  ماده 
ادارات و سازمان ها و مؤسسات  اسناد و اطالعات و مدارک 
در  وقت  فوت  هرگونه  بدون  را  تحقیقات  در  لزوم   مورد 
همکاری  و  داده  قرار  اعزامی  بازرسان  یا  بازرس  اختیار 

الزم را مبذول دارند.
ــن  ــدرج در ای ــف من ــف از تکلی ــره 1 ـ تخل  تبص
مــاده در خصــوص عــدم همــکاری در ارایــه اســناد 
و مــدارک مــورد نیــاز، موجــب حبــس از ســه مــاه 
ــت از  ــال موق ــا انفص ــاه ی ــش م ــا ش ــک روز ت و ی
ــک  ــا ی ــاه ت ــه م ــی از س ــی و عموم ــات دولت خدم

ــود.24 ســال خواهــد ب

 تبصــره 2 ـ اســناد ســّری دولتــی از حکــم ایــن 
مــاده مســتثنی اســت مگــر بــه درخواســت رییــس 
ــس  ــت ریی ــور و موافق ــی کل کش ــازمان بازرس س

قــوه قضاییــه.25 

شورای  مجلس   1393/7/15 اصالحیه  در  ـ   9  ماده 
اسالمی حذف گردید.

ضمن  در  بازرسی،  هیأت  یا  و  بازرس  )چنانچه 
حسن  یا  و  بازرسی  انجام  حسن  برای  و  بازرسی 
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جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک 
بازرسی ضروری  پایان  تا  را  از کارکنان  نفر  یا چند 
تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست 
تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه 
مربوط  رییس دستگاه  یا  وزیر  اطالع دهند.  مربوط 
تعلیق  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  است  موظف 
این که  به عذر  نماید و نمی تواند  اقدام  آن کارمند 
درخواست مدلل نیست و یا دالیل غیرکافی  است، از 

انجام تقاضا خودداری کند.
اعالم  با  مذکور  پیشنهادهای  اجراء  عدم  در صورت 
مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه 
در دادگاه، مشمول مفاد ماده)576( قانون مجازات 

اسالمی خواهد بود.(

 ماده 10 ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است 
از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده 
روز عملیات اجرایی را جهت انجام  پیشنهادهای مندرج 
به  مرتباً  را  کار  جریان  مفاد  و  مزبور، شروع  گزارش  در 
حصول  تا  است  موظف  سازمان  برساند.  سازمان  اطالع 

نتیجه نهایی جریان امر را  پیگیری نماید.
سازمان  پیشنهادهای  که  مواردی  در  ـ  تبصره 
سوء  یا  تخلف  تکرار  جرم،  وقوع  از  جلوگیری  برای 
انجام  موجب  آنها  اجرای  عدم  و  باشد  امور  جریان 
عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن 
استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح 
مشمول مجازات مقرر در تبصره )1( ماده )8( این 

قانون می باشد.26
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 مـاده 11 ـ سـازمان می تــواند در موارد زیر نیـز اقدام 
نماید:27

الف( بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد 

و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، 

صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.
ب( با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب 
دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معامالتی 
و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات 

و مزایده ها نظارت کند.
ــان  ــد زم ــط موظفن ــئوالن ذی رب ــره ـ مس تبص
تشــکیل جلســات مجامــع و شــوراهای مــورد نظــر 

ــانند. ــازمان برس ــه اطــالع س را ب

به  به هنگام  ارایه گزارش های نظارتی هشداردهنده  ج( 
مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و 

سوء جریانات احتمالی. 
طریـق  از  عمومـی  آگاهی بخشـی  و  اطالع رسـانی  د( 
رسـانه های عمومـی بـه منظـور ارتقـای سـالمت نظـام 
اداری و مقابلـه با فسـاد، بـا رعایت قانون آیین دادرسـی 

کیفـری مصـوب 1392/12/4.

و  مؤسســات  قـانونی  بازرســان  چنانچه  ـ   12  ماده 
شرکت های مشمول بازرسی، مسئوالن سازمان حسابرسی 
دولتی، حفاظت و اطالعات و حراست و نظارت و بازرسی 
سوء  به  بازرسی،  مشمول  دستگاه های  و  وزارت خانه ها 
جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های 
اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که 
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مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به 
اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

پنجم  ماده )606( کتاب  در  مقرر  به مجازات  مستنکف 
مجازات های  و  »تعزیــرات  اسـالمی  مجـــازات  قانون 

بازدارنده« مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد.28

 ماده 13 ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت 
ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم 
سایر  و  عمومی   محاسبات  قانون  شمول  از  خارج  آن 

مقررات مصرف خواهد شد.29

 ماده 14 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان 
بازرسی کل کشور تهیه می شود و به  تصویب رییس قوه 

قضاییه می رسد.30

دارایی  و  اقتصادی  امور  قوه قضاییه، وزارت  ماده 15ـ 
وسازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط 

مأمور اجرای این قانون می باشد.31

ماده 16ـ از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، )قانون 
اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
مصوب 1360 و اصالحیه آن مصوب 1375( که در تاریخ 
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  تصویب  به   1387/4/17

مجلس شورای اسالمی رسیده بود نسخ می شود.
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پی نوشت
1. اصالحی1393/7/15 توسط مجلس شورای اسالمی ـ 

کلمه »رییس« قبل از عبارت قوه قضاییه اضافه گردید.
حق  اساس  بر  چهارم:  و  هفتاد  و  یک صد  اصل 
و  امور  جریان  به حسن  نسبت  قضاییه  قوة  نظارت 
اجراي صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري سازماني 
به نام »سازمان بازرسي کل کشور« زیر نظر رئیس 
و  اختیارات  حدود  مي گردد.  تشکیل  قضاییه  قوة 

وظایف این سازمان را قانون تعیین مي کند.
2. الحاقی 1387/4/17 و 1393/7/15

بازرسی  )سازمان  عبارت  1393/7/15ـ  اصالحی   .3
همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور نیز 
اطالعات الزم را جمع آوری کند( اضافه گردید. در عبارت 
»درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های 

مشمول ماده )2(« کلمه »قبل« حذف گردید.
از  بعد  اختیارات«  »و  عبارت  اصالحی 1393/7/15ـ   .4

کلمه »وظایف« اضافه گردید. 
5. اصالحی 1393/7/15ـ واژه »و نظارت« اضافه گردید.

6. اصالحی 1393/7/15 ـ عبارت »و امور اداری و مالی 
دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه« 

اضافه گردید.
7. اصالحی مصوب 1375/5/7ـ عبارت )انجام بازرسی های 
فوق العاده برحسب دستور شورای عالی قضایی( به عبارت 
مقام  حســـب االمر  فوق العاده  بازرسی های  )انجـــام 
یا  و  قضاییه  قوه  رییس  دستور  به  یا  و  رهبری  معظم 

درخواست رییس جمهور( تغییر یافت. 
عبارت  1387/4/17ـ  و   1375/5/7 مصوب  اصالحی   .8
شورای  مجلس  اساسی  قانون   90 اصل  )کمیسیون 



ور
کش

ل 
ک

ی 
رس

باز
ان 

زم
سا

ل 
کی

تش
ون 

قان
 

23

اسالمی( در سال 1375 به عبارت )کمیسیون اصول 88 
و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی( و مجدداً در 
سال 1387 به عبارت )کمیسیون اصل 90 قانون اساسی 

مجلس شورای اسالمی( تغییر یافت. 
9. اصالحی مصوب 1375/5/7 ـ عبارت »به نظر رییس 
داده  تشخیص  ضروری  قضایی  عالی  شورای  و  سازمان 
شود« به عبارت »به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص 

داده شود« تغییر یافت.
10. اصالحی مصوب 1387/4/17ـ عبارت »وزارت امور 
ذی ربط«  »وزیر  عبارت  و  حذف  دارایی«  و  اقتصادی 

جایگزین گردید.
11. اصالحی مصوب 1387/4/17ـ عبارت »اصول هشتاد 

و هشت و نود« به »اصل نود )90(« تغییر یافت.
12. اصالحی مصوب 1375/5/7 ـ کل بند )ج( در سال 

1375 اصالح گردید.
13. الحاقی 1375/5/7 ـ بند )د( در سال 1375 به ذیل 
الحاق گردید و در سال 1387 و 1393 اصالح  ماده 2 

گردید.
14. الحاقی 1387/4/17 و 1393/7/15

15. اصالحـی1375/5/7ـ تبصره ذیل مـاده2 درسـال75 
اصـالح و در سـال 87 و 93 نامـش بـه تبصـره)2( تغییر 

فت. یا
16. الحاقی 1387/4/17 و 1393/7/15

ـ   1393/7/15 اصالحی  و   1387/4/17 الحاقی   .17
عبارت »از شمول این ماده مستثنی است« به »از شمول 

این بند مستثنی است« در سال 1393 تغییر یافت. 
به  بند »و« در سال 1393  ـ  الحاقی 1393/7/15   .18

ذیل ماده 2 قانون سازمان اضافه گردید.
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19. اصالحی 1375/5/7
20. الحاقی 1375/5/7
21. الحاقی 1375/5/7

22. اصالحی 1375/5/7 و 1387/4/17 و 1393/7/15
23. الحاقی 1375/5/7 و اصالحی 1393/7/15

24. اصالحی 1387/4/17 و 1393/7/15
25. اصالحی 1375/5/7ـ عبارت »مگر به دستور صریح 
رییس  درخواست  به  »مگر  به  قضایی«  عالی  شورای 
سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه« 

تغییر یافت.
26. الحاقی 1393/7/15

27. اصالحی 1393/7/15
28. الحاقی 1375/5/7 و اصالحی 1393/7/15

ماده 606 ـ هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین 
از  سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده)598( که 
وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف غیرقانونی یا 
کاله برداری یا جرایم موضوع مواد)599( و )603( در 
سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع 
شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیت دار 
قضائي یا اداري اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش 
تا دو  ماه  از شش  انفصال موقت  به  تا دو سال  ماه 

سال محکوم خواهد شد.

29. اصالحی 1375/5/7
30. اصالحی 1393/7/15
31. اصالحی 1375/5/7
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آیین نامـه اجرایـی قانـون تشـکیل سـازمان 
1398/03/21 مصـّوب  کشـور  کل  بازرسـی 

در اجرای ماده 14 قانون اصالح موادی از قانون تشـکیل 
سـازمان بازرسـی کل کشـور، مصـّوب 1393/7/15 و بنا 
آیین نامـه  کشـور،  بازرسـی کل  سـازمان  پیشـنهاد  بـه 

اجرایـی ایـن قانـون به شـرح مواد آتی اسـت.

فصل اول ـ کلیات
مـاده 1 ـ اصطالحـات مذکـور در ایـن آیین نامـه در 

معانـی زیـر بـه کار مـی رود:
الـف ـ قانـون: قانـون تشـکیل سـازمان بازرسـی کل 
کشـور مصـّوب سـال 1360 و بـا آخریـن اصالحـات و 

الحاقـات بعـدی؛
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛
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پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
وزارتخانـه و سـایر اشـخاص حقوقـی  ت ـ دسـتگاه: 

مذکـور در مـاده 2 قانـون؛
ث ـ نظـارت و بازرسـی برنامه ای: نظارت و بازرسـی 
مسـتمر بـر اسـاس برنامه هـای مـدّون و منّظم سـاالنه با 

تعییـن قلمـرو موضوعی، محیطـی و زمانی؛
ج ـ نظارت و بازرسـی فوق العاده: نظارت و بازرسـی 
خـارج از برنامـه، حسـب دسـتور یـا درخواسـت مقامات 
مذکـور در بنـد »ب« مـاده)2( قانون در حـدود موضوع؛

چ ـ نظـارت و بازرسـی موردی: بررسـی شـکایات و 
اعالمـات مقـرون بـه دلیـل دایر بر وقـوع جرم یـا تخلّف 

یـا سـوء جریان در حـدود صالحیت سـازمان؛
 ح ـ بـازرس قضایی: بـازرس دارای پایه قضایی اسـت 
کـه بـا پیشـنهاد رییـس سـازمان و صـدور ابـالغ خـاص 
رییـس قـوه قضاییـه از اختیـارات مقـرر در تبصـره)2( 

مـاده)5( قانـون برخـوردار می شـود؛
خ ـ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری: قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری مصـّوب 1392 و اصالحـات و الحاقات 

بعدی.

مـاده 2 ـ نظـارت و بازرسـی بـه یکـی از صورت هـای 
زیـر انجـام می شـود:
الف ـ برنامه ای؛
ب ـ فوق العاده؛

ج ـ موردی.
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مـاده 3 ـ اولویّت هـای نظـارت و بازرسـی برنامـه ای 
انسـانی،  نیـروی  ماننـد  سـازمان  منابـع  بـا  متناسـب 
امکانـات، اعتبـارات، شـرایط و مقتضیـات زمانـی خواهد 

بـود کـه بـا توجـه بـه مـوارد زیـر تعییـن می گـردد:
الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام؛
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  برنامـه  قانـون  ـ  پ 
مربـوط؛ مقـررات  و  قوانیـن  سـایر  و  کشـور  فرهنگـی 

ت ـ برنامه هـای راهبـردی سـازمان مصـّوب رییـس قوه 
ییه؛ قضا

ثـ  مشـکالت و انتظـارات مـردم و نیازهـای عمومی در 
چارچـوب قوانیـن و مقررات.

مـاده 4 ـ برنامـه نظـارت و بازرسـی، قبـل از پایـان 
هـر سـال بـرای سـال بعـد، بـا رعایـت اولویّت هـا تهیه و 
تدویـن و بـه اسـتحضار رییس قـوه قضاییه می رسـد. در 
تدویـن برنامـه و انجام نظـارت و بازرسـی های برنامه ای، 

نـکات زیـر باید مـورد توجـه قـرار گیرد:
الـف ـ عملکـرد دسـتگاه از حیـث حسـن جریـان امور 
و اجـرای صحیـح قوانیـن، شـامل تناسـب سـاختار بـا 
مأموریـت و وظایـف دسـتگاه، انجـام برنامه هـا، طرح هـا 
و درجـه رشـد و ارتقـاء و نیـل بـه اهداف تعیین شـده در 
سیاسـت ها و برنامه هـای مصّوب، شناسـایی نقـاط قوت، 

ضعـف، فرصت هـا و تهدیدهـا و مفاسـد اداری و مالـی؛
ب ـ نحـوه عملکـرد و رفتـار مسـئوالن از حیـث اصـول 
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مدیریـت، اسـتفاده از منابـع، ایجاد تحـول و به کارگیری 
در  تسـهیل  و  تسـریع  جهـت  در  نویـن  فن آوری هـای 
انضبـاط،  شـهرت،  حسـن  عمـل،  نیـز صحـت  و  امـور 
مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی، رعایـت حقـوق مـردم، 

اخـالق حرفـه ای و شـؤون اسـالمی؛
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  عمومی،  اوضاع  ـ  پ 
اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از 
قبیل پیشرفت اجرای برنامه های توسعه بخشی، استانی و 
ویژه، رشد اقتصاد ملّی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری، 
رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهک های 
اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، 
سالمت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، 
و  منابع طبیعی  از  و حراست  و حفظ  حقوق شهروندی 

محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت های دستگاه.
تبصـره 1 ـ نظـارت و بازرسـی سـازمان تنهـا در 
محـدوده وظایـف و اختیـارات ذکرشـده در ماده)2( 

قانـون انجـام می گیـرد.
بازرسی  و  نظارت  مأموریت های  در  ـ   2 تبصره 
فوق العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی های 

بندهای »الف« تا »پ« باید رعایت گردد.

مـاده 5 ـ نظـارت و بازرسـی، حسـب مـورد توسـط 
بـازرس یـا هیـأت بازرسـی صـورت می گیـرد. بـازرس یا 
اعضـاء هیأت بازرسـی از بین اشـخاص واجـد صالحیت، 
توسـط رییـس سـازمان و یا مقامـات مجـاز از طرف وی 
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تعییـن می شـوند. رییـس هیـأت بازرسـی بـا اولویّـت از 
بیـن دارنـدگان پایـه قضایـی و در صورت نبود ایشـان از 
بیـن متخّصصیـن و کارشناسـان باتجربه و مـورد اعتماد 

تعییـن خواهد شـد.

مـاده 6 ـ سـازمان می توانـد در مرکـز، به تعـداد الزم 
معاونت و بازرسـی امور داشـته باشـد و در خارج از مرکز 
نیـز در صـورت اقتضـاء، منطقـه و در مراکـز اسـتان ها، 
بازرسـی کل و در شهرسـتان ها، نمایندگـی به تشـخیص 
تخصصـی،  امـور  در  نمایـد.  ایجـاد  سـازمان  رییـس 
هماهنگـی، نظـارت و هدایت اسـتان ها بر عهـده معاونان 

سـازمان می باشـد.

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی
مـاده 7ـ  انجـام هرگونـه نظارت و بازرسـی، مسـتلزم 
صـدور حکـم مأموریـت از سـوی رییس سـازمان یا مقام 
مجـاز از طـرف ایشـان خواهـد بود. بـازرس کل اسـتان، 
در حـوزه مأموریـت خـود می توانـد در مـورد برنامه های 
مصـّوب و مـوردی، نسـبت بـه صـدور احـکام مأموریـت 

نظـارت و بازرسـی، اقـدام نماید.
تبصـره 1ـ  در احـکام مأموریـت، موضـوع بازرسـی 
و مـدت آن و نیـز قلمـرو محیطـی و محـدوده زمانی 

بازرسـی بایـد به طـور صریح مشـخص باشـد.
تبصره 2 ـ بازرسـی از اسـتانداری، دیوان محاسبات 
و  نظامـی  واحدهـای  اطالعـات،  کل  اداره  اسـتان، 
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انتظامـی اسـتان، بـا هماهنگـی معـاون ذی ربـط و 
همـکاری نیروهـای آن معاونت، توسـط بازرسـی کل 
اسـتان و بـا حکـم رییـس یـا معـاون سـازمان انجام 

شـد. خواهد 

تبصره 3 ـ نظارت و بازرسـی برنامـه ای، فوق العاده 
و مـوردی از دسـتگاه می تواند به شـکل خوداظهاری 
یـا  بازرسـی  هیـأت  ایـن روش،  در  گیـرد.  صـورت 
بـازرس تعیین شـده سـؤاالت متناسـب بـا موضـوع 
را طـرح و اطالعـات، اسـناد و مـدارک موردنظـر را 
توسـط  راسـتی آزمایی  طریـق  از  و  نمـوده  مطالبـه 
بازرسـان مزبـور بررسـی و گـزارش بازرسـی تهیـه و 

بـه مبـادی ذی ربـط ارسـال می شـود.

تبصـره 4 ـ بازرسـی از امـور اداری و مالـی مراجع 
قـوه  تابعـه  دسـتگاه های  و  سـازمان ها  و  قضایـی 
قضاییـه بـا اجـازه و موافقـت ریاسـت قـوه قضاییـه 

می گیـرد. انجـام 

ماده 8 ـ سـازمان با تبیین موضوع و حـدود مأموریت 
و تعلیمـات الزم، بـازرس یا هیأت بازرسـی را به دسـتگاه 
بازرسـی شـونده اعـزام می کنـد. تقسـیم کار بیـن اعضاء 
هیـأت بازرسـی بـه عهـده رییس هیـأت بـوده و هر یک 
از اعضـاء نتیجـه کار خـود را به طور مکتوب بـه وی ارائه 

داده تـا گـزارش نهایی تهیـه گردد.

مـاده 9 ـ بـازرس یـا هیـأت بازرسـی اعزامـی مکلـف 
اسـت پـس از ورود بـه حـوزه مأموریـت، مراتـب را بـه 
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سـازمان اطـالع داده و بعد از انجـام مأموریت نیز گزارش 
جامـع آن را تهیه و تسـلیم نماید. رییس هیأت بازرسـی 
نیـز بایـد ارزیابـی خـود را نسـبت بـه عملکـرد و فعالیت 
هـر یـک از اعضاء هیـأت بازرسـی به بـازرس کل مربوط 

به صـورت مکتـوب اعـالم دارد.
انجـام  در  اسـت  موّظـف  کل  بـازرس  تبصـره: 
تصـّدی  تحـت  بازرسـی  و  نظـارت  مأموریت هـای 
خـود و تهیه گـزارش بازرسـی، نظارت کامل داشـته 
و به طـور مرتـب بازرسـان را در انجـام فعالیت هـای 

نمایـد. ارشـاد  مذکـور راهنمایـی و 

ماده 10 ـ در بازرسـی برنامه ای و همچنین در مواردی 
که برای بررسـی اوضـاع کلی یک منطقه هیأت بازرسـی 
اعـزام می گـردد، هیأت موّظف اسـت پس از اسـتقرار در 
محـل بـه نحـو مقتضـی، ورود و آمادگـی خـود را بـرای 
اطالعـات  جمـع آوری  و  شـکایات  اعالمـات،  دریافـت 
در حـدود صالحیـت سـازمان، بـا تعییـن نشـانی محـل 

اسـتقرار خود اعـالم دارد.

مـاده 11 ـ سـازمان می توانـد بـه شـکایات و اعالمات 
اشـخاص، در خصـوص سـوء جریان اداری و مالی و نقض 
»الـف«  بنـد  موضـوع  مقـررات دسـتگاه های  و  قوانیـن 

مـاده)2( قانـون و کارکنـان آن هـا رسـیدگی نماید.

ماده 12 ـ شکایت باید متضمن هویّت، نشانی، شماره 
پست  نشانی  امکان  صورت  در  و  پستی  کد  و  ملّی 
به دالیل و  الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون 
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با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط 
پیوست گردد. درصورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، 

در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می رسد.
باید  شکایت  حقوقی  اشخاص  مورد  در  ـ   1 تبصره 
شناسه  پستی،  کد  حقوقی،  شخص  هویّت  متضّمن 
ملّی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد.

تبصره 2 ـ شکایات اشخاص می تواند از طریق پست 
و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در 

این صورت احراز هویّت شاکی ضروری است.

شاکی  به  مقتضی  نحو  به  بازرسی  نتیجه  ـ   13 ماده 
از  خارج  موضوع  بررسی  چنانچه  و  می شود  داده  اطالع 
بایگانی  و شکواییه  هدایت  شاکی  باشد،  سازمان  وظیفه 
می گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید 

به وی مسترد خواهد شد.

ماده 14 ـ اعالمات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و 
از طریق پست، تلفن، پایگاه اطالع رسانی و رسانه ها یا از 
طرق دیگر قابل دریافت می باشد و به اعالماتی که هویّت 
اعالم کننده معلوم نباشد، ترتیِب اثر داده نمی شود. مگر 
این که به طور مدلّل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان 

بازرسی آن را الزم تشخیص دهد.

مـاده 15 ـ به منظور اسـتفاده از ظرفیت دسـتگاه های 
سـازمان  گزارش هـا،  کیفـی  ارتقـای  و  کشـور  اداری 
می توانـد بـا توافـق مسـئوالن دسـتگاه ها و بهره منـدی 
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از کارشناسـان و متخّصصـان و امکانـات آن هـا، اقـدام به 
نظـارت و بازرسـی نمایـد. رییس هیـأت بازرسـی باید از 
میان بازرسـان و کارشناسـان سـازمان انتخـاب و اعضای 
هیـأت بازرسـی، تحـت تعلیم و هدایـت وی انجام وظیفه 
نماینـد. گـزارش بازرسـی بـا رعایـت ضوابط، بـه مبادی 

ذی ربـط ارسـال خواهد شـد.

ماده 16 ـ سازمان می تواند در انجام نظارت و بازرسی 
ارتباط  برقراری  و  نوین  فن آوری های  از  بهره گیری  با 
آن  سامانه  از  را  الزم  اطالعات  دستگاه،  با  الکترونیکی 
دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن ها را 
تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج 
ارسال  مربوط  مراجع  برای  مناسب  پیشنهادهای  ارائه  و 
ایجاد  زمینه  مکلّف اند  دستگاه  ذی ربط  مسئوالن  دارد. 
ارتباط بر خط با سامانه ها و پایگاه های اطالعاتی خود را 

برای سازمان فراهم آورند.

مـاده 17 ـ در اجـرای بنـد »ب« مـاده)11( قانـون و 
بـا توجـه بـه تبصـره مـاده)1( قانـون، مبنـی بـر اعمـال 
اقدامـات  از  نظـارت سـازمان در مراحـل حیـن و بعـد 
دسـتگاه و نیـز جمـع آوری اطالعات الزم قبـل از فعالیت 
آن هـا، سـازمان می توانـد اقدامـات زیـر را انجـام دهـد:

نیـز  و  شـوراها  مجامـع،  از  جامعـی  فهرسـت  ـ  الـف 
دسـتگاه  اعتبـاری  و  معامالتـی  مالـی،  کمیسـیون های 

نمایـد. بـه روز  را  آن هـا  مسـتمر  به طـور  و  تهیـه 
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مجامع،  جلسات  تشکیل  زمان  موّظفند  مذکور  مراجع 
شوراها، کمیسیون های مالی، معامالتی و اعتباری دستگاه 
را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطالع سازمان 
برسانند. به گونه ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل 

از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.
ب ـ بـا بهره گیری از پایگاه اطالع رسـانی سـازمان برنامه 
و بودجـه، دسـتگاه، مجامـع، شـوراها و کمیسـیون های 
اطالعـات  بانـک  مـاده،  ایـن  »الـف«  بنـد  در  مذکـور 
مربـوط بـه مزایده هـا، مناقصه هـا، قراردادهـا، معامـالت 
و اعتبـارات دسـتگاه های فوق الذکـر را ایجـاد و به طـور 
مسـتمر از بـه روز بـودن آن اطمینـان حاصـل کنـد و بـا 
تجزیـه و تحلیـل مناسـب قراردادهـا و معامـالت مذکور 
اعـم از مـواردی کـه در آن هـا رعایـت تشـریفات یا ترک 
تشـریفات صـورت گرفتـه و یـا معامـالت خـاص از محل 
اعتبـارات و وجـوه در اختیـار باالتریـن مقـام دسـتگاه 

مذکـور، بـر آن هـا نظـارت نماید.

مـاده 18 ـ جهات رد بازرس همان جهـات رد دادرس 
مقـرر در قانـون آییـن دادرسـی کیفـری اسـت. در مورد 

کارشناسـی مطابـق مقـررات مربوط عمل می شـود.

این  در  مذکور  موارد  بازرس  چنانچه  ـ   1 تبصره 
ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی 
تخلّف محسوب  نماید،  بازرسی  به  مبادرت  و  پنهان 
انتظامی  و  اداری  مراجع  به  مراتب  مورد  حسب  و 
در  سازمان  رییس  صورت،  این  در  می گردد.  اعالم 
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مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن  
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره 2 ـ مدیر یا مسـئول دسـتگاه مورد بازرسـی 
نیـز در مـوارد فـوق در صـورت اطـالع مراتـب را بـه 

سـازمان اعـالم می نماید.

مـاده 19 ـ بـازرس یـا هیـأت بازرسـی موّظـف اسـت 
قبـل از شـروع بازرسـی، اقدامـات ذیـل را به جـا آورد:

الـفـ  کسـب آگاهی های الزم نسـبت به مورد بازرسـی 
و شـناخت موضوع مأموریت؛

ب ـ توجـه کامـل بـه اهدافـی کـه از اجـرای مأموریـت 
محولـه مـورد نظـر اسـت و بررسـی طـرق نیـل بـه ایـن 

اهـداف و انتخـاب روش هـای مناسـب و مقتضـی؛
پـ  تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه)چک لیست(، 
رجوع به سوابق و گزارش های موجود در سازمان، مطالعه 
مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و 
نیاز،  برای جمع آوری اطالعات مورد  تعیین منابع موثق 
و  اقلیمی  بازرسی و خصوصیات  مورد  با محیط  آشنایی 
اجتماعی آن، کسب اطالعات اجمالی از وجود برنامه ها و 

طرح های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

بازرسی می تواند اطالعات  یا هیأت  بازرس  ماده 20 ـ 
مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، 

از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید:
الف ـ مشاهدات؛

ب ـ کسب اطالع از شهود و مّطلعان؛
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پ ـ مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارک 
الزم از آن ها؛

ت ـ کسب نظر کارشناسی؛
ث ـ استعالم از مسئوالن وکارکنان دستگاه مورد بازرسی؛
ج ـ بررسـی سـامانه ها و بانک هـای اطالعاتـی دسـتگاه 

بازرسـی. مورد 

در  موّظف است  هیأت بازرسی  یا  بازرس  ـ   21 ماده 
چارچوب مأموریت مصّوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای 
مورد بازرسی را مالحظــه و یــافته های خود را ثبت و 
مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

بـا احـراز هویّـت و مشـخصات  مـاده 22 ـ بـازرس 
شـهود و مّطلعـان، موضـوع شـهادت و اطـالع و نیز زمان 
و مـکان اسـتماع آن را در صورت مجلـس قیـد کـرده بـه 
امضـاء آنان می رسـاند. در صـورت عدم تمایل ایشـان به 
امضـاء یـا درج هویّـت در صورت مجلـس، بـازرس مراتب 

را گواهـی و آن را امضـاء می نمایـد.
تبصـره ـ افشـاء اطالعات مربوط به مشـخصات شـهود 
و مطلعـان و محـل سـکونت یـا اشـتغال آن هـا ممنـوع 
اسـت؛ مگر به درخواسـت مرجـع قضایی و اعـالم مراتب 

بـه آن مرجع.

مـاده 23 ـ اخـذ مـدارک و اسـناد، تهیـه رونوشـت 
یـا تصویـر از آن هـا همچنیـن دریافـت حامل هـای داده 
از قبیـل دیسـکت ها یـا لوح هـای فشـرده یـا کارت هـای 
حافظـه، دسترسـی به سیسـتم ها و سـامانه های رایانه ای 



یی
جرا

ه ا
نام

ین 
 آی

 

39

بازرسـی  مـورد  داده هـای دسـتگاه  و  اطالعـات  حـاوی 
توسـط بـازرس یـا هیأت بازرسـی باید مرتبط بـا موضوع 

مأموریـت و قابل اسـتفاده در تهیـه گـزارش باشـد.

لـزوم  اسـناد و مـدارک و دفاتـر مـورد  مـاده 24 ـ 
و  بـا طبقه بنـدی محرمانـه  بازرسـی  امـر  انجـام  بـرای 
خیلی محرمانـه، توسـط بـازرس یـا هیـأت بازرسـی در 
محـل مأموریـت مالحظـه و مطالعـه و در صـورت نیـاز 

می شـود. تصویربـرداری  یـا  و  صورت مجلـس 

ماده 25 ـ از اسـناد سـّری پـس از رعایـت تبصره)2( 
مـاده)8( قانـون، بـه طریـق دسـت نویس رونوشـت تهیه 
می گـردد؛ مگـر آن که بنا به درخواسـت رییس سـازمان، 

تهیـه تصویر آن ضروری باشـد.

مـاده 26 ـ طبقه بنـدی گزارش هـای سـازمان تابـع 
طبقه بنـدی باالتریـن اسـنادی اسـت کـه در آن گزارش 
بـه آن هـا اسـتناد می شـود و چنانچـه نظـر بـر ارتقـای 
طبقه بنـدی باشـد بـا کسـب نظـر تأیید کننـده نهایـی 

گـزارش یـا رییـس سـازمان اقـدام خواهـد شـد.

به طبقه بندی گزارش های  نیاز  در صورت  ماده 27 ـ 
سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه بندی می باشد 
با تشخیص تأییــد کننده نهــایی گـــزارش، طبقه بندی 
باشد  آن  بر سّری شناخته شدن  نظر  و چنانچه  می شود 
باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی 

جلب گردد.
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مـاده 28 ـ دسترسـی بـه حسـاب های اشـخاصی که 
در مظـان اتهـام جرایـم مالـیـ  اقتصـادی نظیـر رشـوه، 
اختـالس، کالهبـرداری، تبانـی و تدلیـس در معامـالت، 
تحصیـل مـال نامشـروع و اخـذ پورسـانت می باشـند که 
بـه نحـوی مرتبـط بـا دسـتگاه اسـت، توسـط بـازرس 
قضایـی سـازمان بـا موافقـت رییـس سـازمان یـا مقـام 
مـأذون از طـرف او امکان پذیر اسـت. مسـئوالن بانک ها، 
مؤسسـات مالـی و اعتبـاری و صندوق هـا، اعـم از دولتی 
و غیردولتـی موّظـف بـه اجـرای دسـتور بـازرس قضایی 

بود. خواهنـد 

مـدارک  و  اطالعـات  می توانـد  سـازمان  مـاده 29 ـ 
الزم را بـرای اعمـال نظـارت و بازرسـی مطالبـه کنـد 
و همچنیـن از اماکنـی کـه در آن هـا فعالیت هایـی بـا 
حیطـه طبقه بنـدی صـورت می گیـرد، نظارت و بازرسـی 
نمایـد. مسـئوالن ذی ربط دسـتگاه مکلّفند بـه مکاتبات، 
حامل هـای  مطالبـه  و  کتبـی  و  شـفاهی  اسـتعالمات 
داده از قبیـل لوح هـای فشـرده یـا کارت هـای حافظـه 
و فایل هـای الکترونیکـی حسـب درخواسـت، بـا فوریـت 
پاسـخ دهنـد و نمی تواننـد بـه عـذر این کـه درخواسـت 
خـارج از اختیـارات بازرسـی اسـت یـا بـه بهانـه عـدم 
صـدور دسـتور مقام مافـوق و یا لـزوم هماهنگی بـا او از 

همـکاری خـودداری نماینـد.
تبصره 1ـ  نظارت و بازرسی از فعالیت هایی که دارای 
طبقه بندی سّری است، با پیشنهاد رییس سازمان و 
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موافقت رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.
بـه  مـاده،  ایـن  مقـررات  از  تخلّـف  ـ   2 تبصـره 
اسـت. قانونـی  پیگـرد  موجـب  سـازمان  درخواسـت 

مـاده 30 ـ افشـای اطالعـات به دسـت آمده یـا هویّت 
از  اخبـار  و  اسـناد، مـدارک  ارائـه هرگونـه  و  اشـخاص 
محتـوای پرونده هـا در تمامـی مراحـل بازرسـی توسـط 
بـازرس یـا بازرسـان و سـایر کارکنـان، جز به مسـئوالن 
مربـوط در سـازمان ممنـوع بـوده و بـا مرتکـب برخـورد 

قانونـی صـورت خواهـد گرفت.

مـاده 31ـ  بـازرس یا هیأت بازرسـی می تواند حسـب 
مـورد از کارشناسـان سـازمان و یـا خـارج از سـازمان 
اعـم از کارشناسـان دسـتگاه های اداری کشـور، رسـمی 
و غیررسـمی کـه دارای صفـات امانـت و صداقـت بوده و 
از حسـن شـهرت نیـز برخـوردار باشـند اسـتفاده نماید.

مـاده 32 ـ هرگاه برای روشـن شـدن موضـوع و رفع 
ابهـام یـا در جهت تکمیـل اطالعات، نیاز بـه اخذ توضیح 
از مسـئوالن و کارکنان دسـتگاه باشـد، آنـان موّظفند به 
سـؤاالت کتبی یا شـفاهی بازرس پاسـخ داده و اظهارات 
آنـان صورت مجلـس خواهـد شـد و همچنیـن در صورت 
نیـاز می تـوان اشـخاص مزبـور و سـایر افـراد مرتبـط بـا 
موضـوع را جهـت اخـذ توضیح به سـازمان دعـوت نمود.

تبصـرهـ  اخـذ توضیـح الزاماً مقدمه ای بـرای تفهیم اتّهام 
و اخـذ دفاع تلقی نمی شـود.
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مـاده 33ـ  هـرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسـی 
دالیـل و مدارکـی به دسـت آید کـه فرد یا افـرادی را در 
مظـانِّ ارتـکاب جـرم و یـا تخلّـف قـرار دهد، موضـوع، با 
ذکـر دالیـل و مـدارک توسـط بـازرس قضایی بـه فرد یا 
افـراد مذکـور تفهیـم و دفاعّیـات آنـان به نحـو حضوری 
اخـذ می شـود و در صورتـی کـه اخـذ دفاعّیـات بـه نحو 
بـه  مکاتبـه ای  به صـورت  نباشـد  امکان پذیـر  حضـوری 

شـرح زیـر اقدام می شـود:
الف ـ در اسـتماع و اخذ دفاعیات، الزم اسـت مشخصات 
کامـل فـرد و مسـئولیت های قبلـی و فعلـی و نشـانی 
و  اقامـت وی مشـخص گـردد؛ سـپس موضـوع  محـل 
دالیـل اتهام یـا سـوء جریان و به طورکلی مسـائل مرتبط 
بـا هـر یـک از آن هـا از قبیـل ورود خسـارت به امـوال و 
میـزان آن تفهیـم و از فـرد خواسـته شـود پاسـخ های 
خـود را بنویسـد؛ در صورتـی کـه نخواهـد اظهاراتـش را 
مکتـوب نماید، بازرس پاسـخ او را در صورت جلسـه درج 
و بـه امضـاء او رسـانده، خود نیـز آن را امضـاء می کند و 
چنانچـه از امضـاء صورت جلسـه و یـا دادن پاسـخ امتناع 

کنـد، بـازرس مراتـب را گواهـی خواهـد نمود؛
بـ  بـازرس در جریـان اخـذ دفاع می تواند پرسـش های 

مرتبـط و مؤثـر را طرح نماید؛
پ ـ در اخـذ دفاعیـات بـه طریـق مکاتبـه ای، موضـوع 
بـا ذکـر دالیـل آن به صـورت مکتـوب تهیـه و بـا تعیین 
مهلـت مناسـب بـا رعایـت طبقه بنـدی اسـناد، به صورت 
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مسـتقیم بـرای فـرد مـورد نظـر ارسـال می گردد؛
ت ـ چنانچـه فـرد بـرای تدارک دفـاع اسـتمهال نماید، 
بـازرس بـا تعیین مهلت مناسـب مراتب را صورت جلسـه 

می کنـد؛
ثـ  در صـورت اسـتنکاف فـرد از دادن پاسـخ به بازرس 
و یـا عـدم وصـول پاسـخ کتبـی در مهلت تعیین شـده و 
یـا عـدم گواهـی و امضـاء ذیـل پاسـخ ها، مراتب توسـط 

بـازرس گواهـی و در گـزارش منعکس می شـود.
تبصـره 1 ـ در صورتـی که اخذ و اسـتماع دفاعیات 
و  دالیـل  امحـاء  یـا  مواضعـه  تبانـی،  بیـم  موجـب 
مـدارک و یـا اختـالل در امـور گـردد، حسـب مورد 
بـا پیشـنهاد معـاون مربوط یا بـازرس کل اسـتان به 
تشـخیص بـازرس قضایـی به طـور موقـت اقدامـات 
فـوق متوقـف می شـود و گـزارش مربـوط بـه مراجع 

ذی صـالح منعکـس می گـردد.
تبصره 2 ـ در اخذ و اسـتماع دفاعیات و جمع آوری 
اطالعـات، رعایـت شـؤون افـراد و نیز کلیـه مقررات 
مربـوط و اصـول اخالقـی و حرفه ای سـازمان الزامی 
اسـت و طرح سـؤاالت تلقینـی و نیز اکـراه و اجبار و 
اغفـال افـراد ممنوع اسـت و در صورتی کـه دفاعیات 
وارد نباشـد، بـازرس بایـد نسـبت به دالیـل و جهات 

رّد آن در گـزارش مسـتدالً اظهارنظر نماید.
تبصـره 3 ـ چنانچه درج توضیحـات و دفاعیات در 
گـزارش سـازمان الزم باشـد، بایـد عیـن مطالـب یـا 

مفـاد آن بـا رعایـت امانـت داری منعکس شـود.
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مـاده 34 ـ در صورتـی کـه دفاعیـات یـا توضیحـات 
ماننـد  نمایـد،  اقتضـاء  را  بیشـتری  بررسـی های  فـرد، 
تحقیق از شـهود، مالحظه اسـناد و مدارک و کسـب نظر 
کارشـناس، بـازرس اقـدام الزم را مطابـق مـواد قبـل بـه 

عمـل خواهـد آورد.

مـاده 35 ـ بـازرس قضایـی، در صورت وجـود دالیل 
کافـی بـر توجه اتهام بـه متهم بـا رعایت مقـررات قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری ابتـدا عنـوان اتهـام را تفهیـم 
صـادر  مقتضـی  تأمیـن  قـرار  سـپس  و  نمـود  خواهـد 
می کنـد. اعتراض بـه قرار صادرشـده تابع مقـررات آیین 

دادرسـی کیفـری خواهـد بود.

مـاده 36 ـ بـازرس قضایـی فقـط تـا پایـان مـدت 
بازرسـی منـدرج در حکـم مأموریت مجاز به صـدور قرار 
تأمیـن می باشـد و موّظـف اسـت تصمیـم خـود در ایـن 
خصـوص را بـا رعایـت سلسـله مراتب بـه اطالع سـازمان 

ند. برسا

مـاده 37ـ  در صورت فراهم شـدن موجبـات تخفیف 
یـا تشـدید تأمین یـا رفع اتهـام از متهم، بـازرس قضایی 

مطابـق قانـون آیین دادرسـی کیفری اقـدام می نماید.

از  مـاده 38 ـ بـازرس در اجـرای مأموریـت خـود، 
هرگونـه پیـش داوری و القاء نظر ممنوع اسـت، اسـتنتاج 

و اظهارنظـر بـازرس منـوط بـه اتمام بازرسـی اسـت.
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مـاده 39 ـ هـرگاه بـازرس یا هیـأت بازرسـی، ضمن 
انجـام مأموریـت بـا موضوعاتـی برخـورد کنـد کـه واجد 
اهمیـت و یـا حاکـی از سـوء جریان و یـا وقـوع جـرم در 
دسـتگاه مورد بازرسـی اسـت و رسـیدگی به آن خارج از 
مأموریـت او باشـد، موضـوع را با رعایت سلسـله مراتب به 

سـازمان اعـالم و کسـب تکلیـف می نماید.

محیـط  در  بازرسـان  رفتـار  و  عملکـرد  مـاده 40 ـ 
بازرسـی، بایـد مبتنی بـر اخالق حرفـه ای و در چارچوب 
قانـون باشـد و نبایـد در امور خصوصی کارکنـان مداخله 

. یند نما

تحقیقـات،  بازرسـی،  و  نظـارت  اعمـال  ـ  مـاده 41 
کسـب اطالعـات و تهیه مدارک و اسـناد بایـد به گونه ای 
باشـد کـه در روند امور جاری دسـتگاه بازرسـی شـونده 
ایجـاد وقفـه یا خلـل ننماید و انگیـزه اقـدام و فعالیت را 

از مدیـران سـلب نکند.
تبصـره ـ منظـور از ایجـاد وقفـه و خلـل، اقداماتی 
اسـت کـه موجب تعطیلی یا کند شـدن امـور جاری 
دسـتگاه مـورد بازرسـی گردد یـا فعالیت هـای آن را 
دچـار اشـکال نمایـد. تشـخیص حسـن اجـرای این 

مـاده با سـازمان می باشـد.

مـاده 42 ـ مدیـران نظـارت و بازرسـی موّظفنـد بـا 
کسـب اطالعـات الزم و بـه هنـگام از دسـتگاه، به منظور 
پیشـگیری از بحران اجتماعی، سـوء جریانات مهم، وقوع 
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جـرم و نقـض قوانیـن، با اطالع سـازمان و بـدون رعایت 
تشـریفات مربـوط بـه تهیه گزارش های بازرسـی، سـریعاً 
هشـدار الزم را بـرای اتخـاذ تصمیم مناسـب به دسـتگاه 
بدهنـد. گـزارش تکمیلـی در صـورت لـزوم پـس از طی 
مراحـل مربـوط، به مبـادی ذی ربط ارسـال خواهد شـد. 
همچنیـن سـازمان می توانـد در صـورت لـزوم علـل بروز 
وقایـع مهـم مملکتـی را به طـرق مقتضی بررسـی کرده 
و مراتـب را بـه رییـس قـوه قضاییـه و مقامـات مسـئول 

نماید. گـزارش 

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

مـاده 43 ـ تنظیم گزارش بازرسـی از حیث شـکلی، 
بـه ترتیب زیر اسـت:

تنظیم  تاریخ  گزارش،  عنوان  عنوان:  صفحه  ـ  الف 
گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛
از موضوع که خواننده گزارش  خالصه ای  پ ـ مقدمه: 

را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می کند؛
که  اصلی  یا قسمت اصلی گزارش: بخش  ت ـ متن 
متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی 
از بررسی ها را نشان  نتایج حاصل  انجام شده و  برای آن 

می دهد، شامل:
1ـ  تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

2 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛
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3ـ  روش و چگونگـی جمـع آوری اطالعـات، تجزیه و 
تحلیـل اطالعات جمع آوری شـده؛

4 ـ استنتاج و ارایه نظرها؛
5 ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارک مربوط.
صریح،  عبارات  از  باید  گزارش  تحریر  در  ـ  تبصره 
دستور  و  نگارش  آیین  قواعد  رعایت  با  ساده  کوتاه، 
زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات 
غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، 

تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

مـاده 44 ـ طـرح گـزارش بـا اسـتفاده از ماحصـل 
بررسـی ها، اطالعـات و دالیل جمع آوری شـده در جریان 
بازرسـی، تهیـه و بـا ایجاد ارتبـاط منطقی بیـن مطالب، 
بـه تحریـر متـن گـزارش به صـورت مسـتند و مسـتدل 
اقـدام می گـردد. در تدویـن گـزارش بازرسـی نـکات زیر 

بایـد رعایت شـود:
اطالعات  و  تحقیقات  نتیجه  و  مطالب  تنظیم  ـ  الف 
به دست آمده و طبقه بندی آن ها بر مبنای درجه اهمیت 

دالیل و مستندات و تعیین جایگاه آن ها در گزارش؛
مورد  موضوع  یا  دستگاه  عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  ـ  ب 

بازرسی؛
پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات 
مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛

تـ  اعـالم نظـر نسـبت به حسـن جریان امـور و اجرای 
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صحیـح قوانیـن و یـا تعییـن مـوارد اختـالف بیـن آنچه 
بیـان  و  انجـام می گرفـت  بایـد  آنچـه  و  انجـام گرفتـه 

اشـکاالت، معایـب، نقایـص، وقـوع تخلّـف و جـرم؛
ثـ  درج گزیـده دفاعیـات متهـم یـا متخلّـف و نظریات 
مسـئول دسـتگاه مورد بازرسی در بازرسـی های برنامه ای 
و مهـم به صـورت مکتـوب دربـاره اشـکاالت و تخلّفات و 

جرائـم در مـوارد لزوم؛
ج ـ اسـتنتاج از مجموعـه بررسـی ها و اعـالم نظر نهایی 
بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع و احـوال مؤثـر و ارایـه 

پیشـنهادهای مناسـب و اصالحـی و قابـل اجـرا؛
چ ـ تعییـن روش پیگیـری و نظـارت بر تحقـق نظریات 

و پیشـنهادهای ارایه شـده.

مـاده 45 ـ در ارایه پیشـنهادهای منـدرج در گزارش 
بازرسـی باید نـکات زیر رعایت شـود:

الـفـ  مسـتقیماً بـا موضـوع مأموریت محولـه مرتبط و 
برگرفتـه از اسـتنتاج و نظریـه گزارش باشـد.

ب ـ صریـح، روشـن و قابـل اجرا باشـد و از بیان مطالب 
کلـی، مبهم و مجمل خودداری شـود.

پ ـ شـرایط، اوضـاع و احـوال، امکانات، تـوان اجرایی و 
مقـررات حاکـم بـر دسـتگاه بازرسی شـونده مـورد توجه 

قـرار گیرد.
تـ  موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش های 

منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.
ث ـ در هـر امـر تخّصصـی بـه نظریه کارشـناس مربوط 
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اسـتناد شود.
جـ  تشـویق، ارتقـاء، اعطـای نشـان و درجـه و یـا نظایر 
آن و همچنیـن اعمـال سیاسـت های تنبیهی در محدوده 
اختیـارات قانونی مسـئوالن بـوده و نیز طـرح موضوعات 
در مراجـع رسـیدگی بـه تخلّفـات اداری و انتظامـی و 

مراجـع قضایی، باید مسـتند و مسـتدل باشـد.
چ ـ درخواست ابطال آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و 
باید  اداری  عدالت  دیوان  از طریق  دستورالعمل دستگاه 
متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی 

با تأیید کمیسیون تطبیق مصّوبات سازمان باشد.
حدود  در  بازرسی  ضمن  قضایی  بازرس  چنانچه  ـ  ح 
مقررات قانونی به رأیی برخورد کند که آن را خالف بین 
شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس 
ذکر  با  می تواند  سازمان  رییس  و  نماید  اعالم  سازمان 

مستندات به رییس قوه قضاییه اعالم نماید.
خ ـ چنانچـه سـوء جریان یـا نارسـایی های موجـود در 
و  فقـدان ضوابـط  از  ناشـی  بازرسـی شـونده،  دسـتگاه 
مقـررات متناسـب باشـد و یـا ایجاد وضعیـت مطلوب در 
آن دسـتگاه مسـتلزم تدویـن مقرراتـی اسـت، با تشـریح 
موضـوع و تعییـن محورهـای اساسـی و کلـی، حسـب 
مـورد، تذکرات الزم مبنـی بر ضرورت تدویـن آیین نامه، 
تصویب نامـه، بخشـنامه، دسـتورالعمل و الیحـه قانونی و 
یـا اصـالح مقـررات بـه دسـتگاه ذی ربـط داده می شـود.

ماده 46 ـ گزارش های نظارت و بازرسی پس از بررسی 
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مقامات  یا  و  سازمان  رییس  امضای  با  نهایی،  تأیید  و 
مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می شود.

تبصـره ـ نحـوه تهیـه گـزارش مطابـق مـواد فصل 
و  تنقیـح  بررسـی،  و  بـوده  آیین نامـه  ایـن  سـوم 
ارزیابـی گـزارش مسـتند بـه آن نیـز در قالـب اوراق 
متحدالشـکل کـه بـه ایـن منظـور تهیـه و بـه تأیید 

می گیـرد. انجـام  می رسـد  سـازمان  رییـس 

مـاده 47 ـ چنانچـه در مأموریـت نظارت و بازرسـی 
وقـوع تخلّف یـا جرمی کـه دارای حیثیت عمومی اسـت 
کشـف گـردد بایـد ضمن تهیـه گـزارش اختصاصـی، در 
گـزارش اصلـی درج و بـه تأییـد بـازرس قضایـی برسـد. 
گـزارش اختصاصـی بایـد مشـتمل بـر بررسـی جزئیـات 
امـر و تطبیـق تخلّف یـا جرم با مقـررات قانونـی و احراز 
صحـت آن باشـد. همچنیـن بـازرس مذکـور موّظـف بـه 
جمـع آوری و حفـظ دالیـل و مـدارک مربـوط اسـت و 
چنانچـه ضرورتـی به ابطـال مصّوبات خالف قانون باشـد 
در گـزارش اختصاصـی قیـد می کند. گـزارش اختصاصی 
تهیه شـده پـس از بررسـی و تنقیـح، بـا تأییـد نهایـی 
رییـس سـازمان یـا مقـام مجـاز از طـرف وی بـه مراجع 

مربـوط منعکـس خواهد شـد.
تبصـره 1 ـ منظور از گـزارش اختصاصی آن قسـمت از 
گـزارش اصلـی اسـت کـه بـرای اقـدام قانونی بـه مراجع 
صالـح قضایـی یـا اداری، انضباطـی و انتظامـی یـا دیوان 
عدالـت اداری توسـط رییـس سـازمان یا مقام مـأذون از 
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طرف وی ارسـال می شـود.
تبصـره 2 ـ چنانچه در جریان بازرسـی و تهیه گزارش، 
جرائـم دیگـری کـه مسـتلزم اقدامات فوری و دسـتورات 
قضایـی ویژه که خـارج از اختیارات بازرس قضایی اسـت 
اعـالم یـا احراز گـردد مراتـب از ناحیه رییس سـازمان یا 
مقـام مـأذون بـا تأکیـد بـر فوریت و نـوع درخواسـت به 

مرجـع قضایـی صالح منعکـس می گردد.
تبصـره 3 ـ چنانچـه امـکان شناسـایی متهـم اصلـی، 
شـرکاء و معاونـان جـرم و یـا میـزان ضـرر و زیـان وارده 
بـا  گـزارش  نباشـد  امکان پذیـر  الزم  تـالش  علی رغـم 
تصریـح ایـن موضـوع به مراجـع قضایی مربـوط منعکس 

می شـود.

پیشنهادهای  اجرای  سازمان موّظف است  ماده 48 ـ 
مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از 
طریق مکاتبه، دعوت از مسئوالن ذی ربط، انجام بازرسی 
یا هر طـریق  بازرسی( و  یا هیأت  بازرس  پیگیری)اعزام 
قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آن ها 

بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط 

در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده)10( قانون؛
ب ـ تهیـه گـزارش اسـتنکاف از اجـرای پیشـنهادهای 
قانونـی سـازمان و ارسـال آن بـه مرجـع قضایـی پس از 

طـی تشـریفات مربـوط به ارسـال گـزارش.
تبصـره ـ پیگیری اجـرای پیشـنهادهای مندرج در 
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گـزارش از مراجـع مختلـف بایـد هم زمان، مـوازی و 
مؤثـر باشـد، به طوری کـه پیگیری یک مـورد موجب 

غفلت از سـایر پیشـنهادها نگردد.

ماده 49 ـ مراجـع قضایی و اداری رسـیدگی کننده به 
جرایـم و تخلّفـات، مکلّفنـد وقت رسـیدگی و موضوع آن 
را بـه اطـالع سـازمان رسـانده و در همه مراحـل تحقیق 
و محاکمـه بـه گزارش هـای سـازمان خـارج از نوبت و در 
مهلـت تعیین شـده بـه شـرح مـاده)6( قانـون رسـیدگی 
نماینـد. سـازمان حسـب مـورد با تقدیـم الیحه یـا اعزام 
نماینـده بـرای حضـور در جلسـه تحقیـق یـا محاکمـه، 
توضیحـات الزم را ارایـه خواهـد کـرد. نماینـده سـازمان 
قبـاًل پرونـده را مطالعـه کرده و در صورت لـزوم، از اوراق 

مربـوط تصویـر یـا رونوشـت تهیـه می نماید.
و  انضباطـی  اداری،  و  قضایـی  مراجـع  ـ  تبصـره 
تخلّفـات  و  جرایـم  بـه  رسـیدگی کننده  انتظامـی 
مکلّف انـد نسـخه ای از قـرار و یـا حکـم صـادره را به 

سـازمان ارسـال و ابـالغ نماینـد.

مـاده 50 ـ در مواردی که سـازمان به آراء صادرشـده 
از مراجـع قضایـی اعـم از قـرار و حکم معترض باشـد در 
اجـرای تکلیـف مقـرر در بنـد »د« مـاده)2( و مـاده)6( 
حصـول  تـا  گزارش هـا  پیگیـری  جهـت  در  و  قانـون 
نتیجـه می توانـد قبـل از انقضـای مهلـت قانونـی، دالیل 
و مسـتندات مخـدوش بـودن رأی را بـه دادسـتان اعالم 
تـا در صـورت موافقـت وفق مقـررات قانونی اقدام شـود.
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مـاده 51 ـ در مـواردی کـه گـزارش بازرسـی راجـع 
و  امـوال دولتـی  بـه  و ورود خسـارت  وقـوع جـرم  بـه 
حقـوق عمومـی و تضییـع آن هاسـت، دادسـتان ضمـن 
تعقیـب کیفـری، صـدور حکـم بـه جبـران خسـارت و 
زیـان واردشـده را نیـز از دادگاه درخواسـت می نمایـد. 
درخواسـت دادسـتان مسـتلزم پرداخت هزینه دادرسـی 
نیسـت. این مقـررات نافـی وظیفـه دسـتگاه های مربوط 

بـرای احقـاق حقـوق خـود نمی باشـد.
تبصـره ـ در مـواردی کـه مراجع رسـیدگی کننده، 
هیـأت  یـا  کارشـناس  بـه  را  امـر  ارجـاع  قـرار 
کارشناسـی ضـروری تشـخیص دهنـد، هزینه هـای 
کارشناسـی حسـب مـورد بایـد توسـط معتـرض بـه 
گـزارش سـازمان و یا دسـتگاه ذی ربط و یـا از محل 

اعتبـارات قـوه قضاییـه پرداخـت شـود.

مـاده 52 ـ در صورتـی کـه بعـد از انجـام بازرسـی و 
ارسـال گـزارش بـه مبـادی ذی ربـط، دالیـل و مـدارک 
جدیـدی تحصیـل شـود که ضـرورت بازنگـری، اصالح و 
تکمیـل گـزارش را اقتضـاء نماید، سـازمان موّظف اسـت 
بـه ترتیبـی که گزارش بازرسـی تهیه شـده، موضوع را در 
فرآینـد بررسـی مجـدد قرار دهد و حسـب مورد نسـبت 
بـه اصـالح، تکمیـل و یـا عـدول از تمـام یـا بخشـی از 
گـزارش اقـدام نمایـد. چنانچه عـدول از گـزارش مربوط 
بـه تخلّـف و یـا جرم باشـد بایـد مراتب بـدون فوت وقت 

بـه مراجـع ذی صـالح اعـالم گردد.
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فصل چهارم ـ دستگاه های نظارتی
ماده 53 ـ چنانچه مسئوالن و اشخاص موضوع ماده 
12 قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از 
سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در 
قوانین  رعایت  عدم  فسادزا،  بستر های  وجود  مناقصه ها، 
بررسی آن ها  اجرایی که  مالی و محاسباتی، در دستگاه 
مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موّظفند 

مراتب را به اطالع سازمان برسانند.
تبصـره ـ اعـالم مراتـب مذکـور بـه سـازمان، مانع 
از سـایر تکالیـف قانونـی نظیـر اعالم ِجرم بـه مراجع 
قضایـی و هیأت هـای رسـیدگی به تخلّفـات اداری و 

نیسـت. انتظامی 

ماده 54 ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعالمات 
ضمن تشکیل پرونده و بررسی های اولیه می تواند موضوع 
سوءجریان اداری و مالی یا تخلّف از قانون و مقررات را 
از مرجع نظارتی دستگاه استعالم و سپس  حسب مورد 

رسیدگی و اظهارنظر نماید.

فصل پنجم ـ نظارت همگانی
مـاده 55ـ  در اجـرای بنـد »الـف« مـاده)11( قانون، 
سـازمان می توانـد از ظرفیـت تشـکل های غیردولتـی و 
مردم نهـاد و اشـخاص واجد شـرایط، در حـدود اختیارات 
گـزارش  اطالعـات،  و  اخبـار  کسـب  به صـورت  قانونـی 

آسیب شناسـی و موضـوع یابـی اسـتفاده نمایـد.
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در ایـن راسـتا سـازمان می توانـد اقدامـات زیـر را انجـام 
دهـد و پـس از بررسـی و ارزیابـی آن هـا در حوزه هـای 

مربـوط تصمیـم مقتضـی اتخـاذ کند:
الـف ـ ایجـاد سـامانه های مناسـب کـه زمینـه ارائـه و 

اطالعـات و اخبـار را فراهـم نمایـد؛
ب ـ ایجـاد واحـدی به منظـور شناسـایی و به کارگیـری 
تشـکل های  و  مردم نهـاد  سـازمان های  و  اشـخاص 
غیردولتی واجد شـرایط در بخش هـای علمی، تخصصی، 

صنفـی و مردمـی و نیـز بانـک اطالعاتـی مربـوط؛
و  علمـی  بخش هـای  در  تخصصـی  نظـرات  اخـذ  پ ـ 

فنـی، صنعتـی و مردمـی.
مـاده 56 ـ به منظور اطالع رسـانی عمومی، بـا رعایت 
بنـد »د« مـاده)11( قانـون، رییـس سـازمان یـا مقـام 
مـأذون از طـرف وی در موارد زیر با رعایت دسـتورالعمل 
اطالع رسـانی و ارتباطـات رسـانه ای قـوه قضاییـه مصّوب 

1397/8/7 اتخـاذ تصمیـم می نماید:
الـف ـ پاسـخگویی مناسـب و به موقع به افـکار عمومی 
در  جامعـه  در  مطـرح  مسـایل  و  موضوعـات  مـورد  در 

صـورت ارتبـاط بـا وظایف سـازمان؛
ب ـ اطالع رسـانی نسـبت بـه اقدامات اثربخش سـازمان 

در خصـوص مسـائل اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی؛
پ ـ پاسـخگویی بـه مقـاالت و ایـرادات احتمالـی بـر 

سـازمان؛ گزارش هـای  یـا  و  اقدامـات 
ت ـ تعیین موضوعات و اطالعات قابل ارایه در نشـریات 
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و پایگاه هـای اطالع رسـانی بین المللـی و منطقـه ای نظیر 
انجمـن آمبودزمان آسـیایی، مؤسسـه آمبودزمان جهانی 

و انجمـن بین المللی مسـئوالن مبارزه با فسـاد.

تبصـره ـ انجـام هرگونـه مصاحبـه و اطالع رسـانی 
در خصـوص مراحـل نظـارت و بازرسـی و بررسـی 
پرونده هـا و گزارش هـا، بـا مجـّوز ریاسـت سـازمان 
یـا مقـام مـأذون از جانـب وی امکان پذیـر می باشـد.

فصل ششـم ـ به کارگیـری نیروهای بازنشسـته 
امنیتی و  انتظامـی  نظامی، 

ــون و  ــاده 57 ـ در اجــرای بنــد »و« مــاده)2( قان م
ــری  ــت به کارگی ــون ممنوعی ــون اصــالح قان ــت قان رعای
شــورای  مجلــس   1397/6/6 مصــّوب  بازنشســتگان 
نظامــی،  نیروهــای  از  اســالمی، ســازمان می توانــد 
ــاع و  ــی رســمی بازنشســته وزارت دف ــی و امنیت انتظام
پشــتیبانی نیروهــای مســلح، ارتــش جمهــوری اســالمی 
ایــران، ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، نیــروی 
انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران، وزارت اطالعــات و 
وزارت کشــور در امــر نظــارت و بازرســی ایــن مراجــع و 

ــد. ــتفاده نمای ــه اس ــات تابع ــرکت ها و مؤسس ش

مـاده 58 ـ تشـخیص تخصص و تـوان و بـه روز بودن 
دانـش ایـن بازنشسـتگان در امـر نظـارت و بازرسـی بـر 
عهـده رییـس سـازمان یـا مقـام مـأذون از طـرف وی 

بود. خواهـد 
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مـاده 59 ـ بازنشسـتگان مذکـور در مـواد قبلـی باید 
حداقـل دارای مـدرک کارشناسـی باشـند. بازنشسـتگان 
بایـد  آن  بـر  نیـز عـالوه  انتظامـی  و  نظامـی  نیروهـای 
حداقـل بـا درجـه سـرهنگی یـا هم تـراز آن بازنشسـته 

شـده باشـند.

مـاده 60 ـ سـازمان می توانـد از تخصـص و تجـارب 
بازنشسـتگان مزبـور حسـب مـورد در انجـام بازرسـی از 
وزارت اطالعـات، وزارت دفاع و پشـتیبانی، ارتش، سـپاه، 
نیـروی انتظامـی و شـرکت ها و مؤسسـات و صنایـع و 
بنگاه هـای اقتصـادی و بنیادهـای تعـاون وابسـته آن هـا 
و یگان هـای انتظامـی و حراسـت و حفاظـت اطالعـات 
وزارتخــــانه ها و سـازمان ها و شـــرکت های دولتـی و 

شـهرداری ها اسـتفاده کنـد.

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده 61 ـ کلیه تشکل ها و اشخاص موضوع بند »الف« 
ماده)11( قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و 
مّطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری های الزم 
را معمول دارند، مشمول حمایت های قانونی خواهند بود.

مـاده 62 ـ کلیـه بازرسـان غیرقضایی و کارشناسـان 
سـازمان بایـد در حضـور رییس سـازمان یا مقـام مأذون 
از جانـب وی و عنداالقتضـاء در مراسـم عمومی سـازمان 

بـه شـرح ذیل سـوگند یـاد کنند:
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قرآن  پیشگاه  در  من  ـ  الرحیم  الرحمن  »بسم اهلل 
می کنم  یاد  سوگند  متعال،  قادر  خداوند  به  کریم 
که همواره حدود الهی و موازین اسالمی را محترم 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  به  نسبت  و  شمارم 
قانون،  اجرای صحیح  و  اساسی، والیت فقیه  قانون 
وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  مأموریت های  انجام 
را  خود  نظر  درستی  و  راستی  به  و  دارم  معمول 
اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت 
ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار 
واقع  برخالف  و  ندارم  مکتوم  را  هیچ چیز  و  نمایم 
و  باشم  امین  و  رازدار  و  ننویسم  و  نگویم  چیزی 
از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و 

اخالق حرفه ای، اجتناب ورزم«.

مـاده 63 ـ در اجـرای بنـد »الـف« مـاده)2( قانـون، 
مالـی  و  اداری  امـور  در  بازرسـی  و  نظـارت  بـر  دایـر 

می گـردد: اقـدام  زیـر  نحـو  بـه  دادگسـتری، 
الف ـ امور اداری:

1 ـ بررسـی عملکـرد واحدهـای مـورد بازرسـی از حیث 
انجـام وظایف قانونی، تناسـب تشـکیالت بـا مأموریت ها 
و اختیـارات و میـزان تأثیـر در تأمیـن انتظـارات اهالـی 

حـوزه فعالیـت و رفـع مشـکالت قضایـی مردم؛
2ـ  بررسـی نحـوه تنظیـم و نگهـداری دفاتـر، پرونده ها، 
اسـناد و مدارک اعم از روش های دسـتی یـا الکترونیکی، 
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کیفیـت ارجـاع و تعییـن اوقـات رسـیدگی و دادرسـی 
و فواصـل تجدیـد جلسـات و جهـات آن، بررسـی آمـار 
عملکـرد تطبیـق اقدامـات با آمـار مربوط و بررسـی های 

مقایسه ای؛
3 ـ بررسـی چگونگـی اعمـال مدیریـت و نظـارت بـر 
واحدهـای تحـت تصـّدی و حسـِب مـورد، بررسـی طرز 
رفتـار رؤسـا و متصّدیان شـعب و کارمندان دفاتر شـعب 
از حیـث انجـام وظیفـه محّولـه، رعایـت نظـم و ترتیـب، 
صّحـِت عمـل و حسـِن سـلوک بـا همـکاران و مراجعان، 

حسـن شـهرت و معلومـات و دانـش شـغلی؛
4 ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی 

اعالمات و شکایات واصله از تخلّفات اداری و مالی.
ب ـ امور مالی:

بررسـی وضعیـت و نحـوه عملکـرد بخش هـای مالـی و 
حسـابداری، کیفیـت وصـول درآمدهـای مراجـع قضایی 
و واحدهـای مختلـف دادگسـتری اعـم از وجـوه حاصـل 
از فـروش تمبـر و پرداخـت جـزای نقـدی و سـپرده ها و 
واریـز آن هـا به حسـاب های مخصـوص و چگونگی صرف 
اعتبـارات، امـور مربـوط به معامـالت، امـوال و تجهیزات 

و طـرز نگهـداری آن ها.

نظـارت  مشـمول  دسـتگاه  تشـخیص  ـ   64 مـاده 
دسـتگاه  و  مؤسسـه  و  اسـت  سـازمان  بـا  بازرسـی،  و 
نمی توانـد مانـع انجـام بازرسـی شـود و چنانچـه ادعایی 
در ایـن خصـوص دارنـد بایـد کتبـاً بـه سـازمان اعالم و 
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نظـر نهایی رییس سـازمان یـا مقام مـأذون از جانب وی 
الزم االتبـاع خواهـد بـود.

آیین نامـه  آیین نامـه،  ایـن  تصویـب  بـا  مـاده 65 ـ 
اجرایـی سـابق بـا اصالحـات بعـدی آن، نسـخ و کلیـه 
لغـو می شـود. مغایـر،  بخشـنامه های  و  دسـتورالعمل ها 

مـاده 66ـ  ایـن آیین نامـه در 66 مـاده و 29 تبصـره 
سـازمان  تشـکیل  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه  جایگزیـن 
بازرسـی کل کشـور، مصـّوب 1388/1/15 اسـت و در 
قضاییـه  قـوه  رییـس  تصویـب  بـه  تاریـخ 1398/3/21 

رسـید و از تاریـخ تصویـب الزم االجـرا اسـت.

رییس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رییسی



ئم
ما

ض
 





ئم
ما

ض
 

63

الف( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ 
مصوب 1360/7/19 مجلس شورای اسالمی

اجرای  و  امور  جریان  حسن  بر  نظارت  منظور  به  ـ   1 ماده 
اداری و در اجرای اصل 174  صحیح قوانین در دستگاه های 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سازمانی به نام سازمان 
سازمان  اختصار  به  قانون  این  در  که  کشور«  کل  » بازرسی 
نامیده می شود، زیر نظر شورای عالی قضایی و با اختیارات و  

وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود.
 ماده 2 ـ وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:

نیروهای  ادارات و  بازرسی مستمر کلیه وزارت خانه ها و   الف( 
و  دولتی  شرکت های  و  مؤسسات  و  انتظامی  و  نظامی 
شهرداری ها و مؤسسات وابسته به  آنها و دفاتر اسناد رسمی 
و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمان هایی که 
تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا  
دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه 
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سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر 
نام آنها است بر اساس برنامه  منظم.

ب( انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی 
اساسی  قانون  اصل90  کمیسیون  درخواست  به  یا  و  قضایی 
مسئول  یا  وزیر  تقاضای  به  بنا  یا  و  اسالمی  شورای  مجلس 
دستگاه های اجرایی ذی ربط و یا هر مورد دیگری که به نظر 
رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری  تشخیص داده 

شود.
و  اداری  سوءجریانات  و  نارسایی ها  و  تخلف  موارد  اعالم  ج( 
مالی در خصوص وزارت خانه ها و نهادهای انقالبی ) که فهرست 
در  و  وزیر  به نخست  وزیران می رسد(  تصویب هیأت   به  آنها 
خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت به 
وزیر وزارت خانه ذی ربط و در خصوص شهرداری ها و  مؤسسات 
وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمان های 
تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضایی و 
در خصوص  مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت 

امور اقتصادی و دارایی.
 تبصره ـ در بازرسی هایی که به دنبال شکایت انجام می گیرد 
یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف، توسط سازمان 

به دیوان عدالت اداری  ارسال می گردد.
نظر  اظهار  و  بازرسی  انجام  برای  می تواند  سازمان  ـ   3  ماده 
و  صالحیت  صاحب  اشخاص  و  قضات  وجود  از  کارشناسی 
متخصصان در هر رشته به طور دایم یا موقت استفاده نماید و 
در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال 
از طریق  امکان  در صورت عدم  و  دولت  کارکنان  مأموریت  یا 

استخدام اقدام نماید.
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و  مؤسسات  و  وزارت خانه ها  کارمندان  انتقال  ـ   1  تبصره 
شرکت های دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دائم 

بالمانع است.
 تبصره 2 ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط شورای 
عالی قضایی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در 
می آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.

 ماده 4 ـ رییس سازمان توسط شورای عالی قضایی از میان 
قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند، 
تعیین می شود. رییس  سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای 
با پیشنهاد  انتخاب کند که  با صالحیت  از میان قضات  خود 
او و تصویب شورای عالی قضایی تعیین می گردد و  همچنین 

می تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد.
 ماده 5 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت های بازرسی به عمل 
می آید. رؤسای هیأت های بازرسی از بین قضات یا اشخاصی 
که با رعایت ضوابط  استخدامی قاضی، گواهی صالحیت قضایی 
رییس  طرف  از  باشند،  داشته  قضایی  عالی  شورای  طرف  از 

سازمان انتخاب خواهند شد.
کند،  پیدا  جزایی ضرورت  تعقیب  که  مورد  هر  در  ـ   6  ماده 
طریق  از  بازرسی  هیأت  رییس  یا  بازرس  پیشنهاد  به  مراتب 
سازمان به دادستانی محل اعالم و  تا حصول نتیجه پیگیری 
حاکم شرع  یا  و  دادستان  که خود  در صورتی  و  خواهد شد 
مورد تعقیب قرار گیرند، مراتب سریعاً به شورای عالی قضایی 

گزارش  تا دستور الزم صادر شود.
را  خود  کار  گزارش  بازرسی  هیأت های  یا  بازرس  ـ   7  ماده 

مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.
 ماده 8 ـ کلیه مسئوالن ذی ربط در وزارت خانه ها و ادارات و 
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سازمان ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند 
اسناد و اطالعات و مدارک  مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر 
گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده 

و همکاری الزم را مبذول دارند.
 تبصره 1 ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس 
از خدمت  موقت  انفصال  یا  ماه  تا شش  ماه  از سه  جنحه ای 

دولت تا یک سال خواهد  بود.
 تبصره 2 ـ اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است، 

مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
 ماده 9 ـ در مواردی که بازرس یا هیأت های بازرسی به منظور 
حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی 
را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند، باید 
مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطالع 
داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا  نمایند. 
وزیر یا رییس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیأت 
بازرسی است، و در غیر این صورت شخصاً مسئول عواقب امر 
به  الزم  تصمیم  اتخاذ  را جهت  مراتب  و  سازمان  بود  خواهد 

شورای عالی قضایی گزارش خواهد نمود.
 ماده 10 ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ 
دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات 
اجرایی را جهت انجام  پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، 
برساند.  سازمان  اطالع  به  مرتباً  را  کار  جریان  مفاد  و  شروع 
را  امر  جریان  نهایی  نتیجه  حصول  تا  است  موظف  سازمان 

 پیگیری نماید.
 ماده 11 ـ از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی 
و  اموال  و  مدارک  و  اوراق  و  اسناد  کلیه  و  منحل  کل کشور 



ئم
ما

ض
 

67

قرار  سازمان  اختیار  در  آن  کارکنان   و  تعهدات  و  اعتبارات 
می گیرد.

 ماده 12 ـ آیین نامه اجرایی این قانون و نمودار تشکیالتی این 
سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 
امور اداری و استخدامی  کشور توسط سازمان تهیه، به تصویب 

شورای عالی قضایی برسد.
ردیف  در  کشور  کل  بودجه  در  سازمان  بودجه  ـ   13  ماده 
مستقل ذیل ردیف وزارت دادگستری منظور و طبق مقررات 

جاری به مصرف خواهد رسید.
 ماده 14ـ  شورای عالی قضایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مربوط  قسمت  در  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  و 

مأمور اجرای این قانون  می باشد.
 قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز 
یکشنبه نوزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور 
اسالمی  شورای  مجلس  به  تصویب  نگهبان  محترم  شورای 

رسیده است.
 رییس مجلس شورای اسالمی ـ اکبر هاشمی

ب( قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان 
بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره 

به آن مصوب 1375/5/7
کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون   2 ماده  ب  بند  1ـ   ماده 

کشور به شرح زیر اصالح می گردد: 
ب( انجام بازرسی های فوق العاده حسب األمر مقام معظم رهبری 
و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور 
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و یا کمیسیون اصول 88  و 90 قانون اساسی مجلس شورای 
اسالمی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی 
سازمان  ضروری  رییس  نظر  به  که  موردی  هر  یا  و  ذی ربط 

تشخیص داده شود. 
 ماده 2 ـ بند ج ماده 2 این قانون به شرح زیر اصالح می گردد: 
ج( اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی 
در خصوص وزارت خانه ها و نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها 
به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی 
شهرداری ها  مورد  در  و  ذی ربط  وزیر  به  دولت  به  وابسته  و 
مؤسسات  خصوص   در  و  کشور  وزیر  به  وابسته  مؤسسات  و 
غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و  قضایی  مراجع  مالی  و  اداری  سوء جریانات  خصوص  در  و 
موارد  در  و  قوه قضاییه  رییس  به  تابعه  دادگستری  واحدهای 
نتیجه  اساسی  قانون   90 و   88 اصول  کمیسیون  ارجاعی 

بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد شد. 
 ماده 3 ـ بند د به ذیل ماده 2 این قانون الحاق می گردد: 

مالی  از سوء جریان  بازرسی حاکی   د( در صورتی که گزارش 
دالیل  با  را  آن  از  نسخه  یک  سازمان  رییس  باشد  اداری  یا 
به مرجع  برای تعقیب و مجازات  مرتکب مستقیما  و مدارک 
قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا 

حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. 
 در تمام موارد فوق الذکر رییس سازمان تصویر گزارش بازرسی 
را جهت استحضار و پیگیری برای رییس قوه قضاییه ارسال 

خواهد نمود. 
اصالح  زیر  به شرح  قانون  این   2 ماده  ذیل  تبصره  ـ   4  ماده 

می شود: 
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و  آیین نامه  با  ارتباط  در  بازرسی  گزارش های  ـ   تبصره 
تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات 
تشخیص  از  دولتی که حاکی  غیر  و حقوقی  اشخاص حقیقی 
تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی 
به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی به این گونه 

موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود. 
 ماده 5 ـ ماده 5 این قانون به شرح زیر اصالح می شود: 

بعمل  بازرسی  هیأت های  یا  بازرس  توسط  بازرسی  ـ   5  ماده 
حسب  سازمان  رییس  توسط  بازرسی  هیأت  رییس  می آید، 
مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد 

اعتماد انتخاب می گردد. 
که  قضایی  غیر  بازرسین  گزارش  از  قسمت  آن  ـ   1  تبصره 
بازرس  تأیید  به  باید  می باشد  جرم  یا  تخلف  وقوع  از  حاکی 

قضایی برسد. 
بازرس در صورتی که  یا  و  بازرسی  ـ رییس هیأت   تبصره 2 
باشد  قضاییه  قوه  رییس  از  ابالغ خاص  و  قضایی  پایه  دارای 
چنانچه در ضمن بازرسی به اموری  برخورد نماید که بیم تبانی 
یا فرار متهم و یا از بین بردن دالیل و مدارک برود، می تواند 
به  قانون آیین دادرسی نسبت  برابر مقررات  بازرسی  پایان  تا 
و  نماید  تصمیم  اتخاذ  بازداشت  قرار  از  غیر  تأمین  صدور قرار 
باید  دهد  تشخیص  ضروری  را  موقت  بازداشت  قرار  چنانچه 
محل  دادگستری  رییس  موافقت   و  هیأت  رییس  پیشنهاد  با 
اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط 

 می باشد. 
 ماده 6 ـ ماده 6 این قانون به شرح ذیل اصالح و یک تبصره 
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به آن الحاق می گردد: 
 ماده 6 ـ گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیأت های 
و  شده  رسیدگی  نوبت  از  خارج  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
بازرس کل  با  درخواست سازمان  قضایی  مراجع  آرای صادره 
آرا صادره هیأت های  و  دادستان کل کشور  موافقت  و  کشور 
مذکور  سازمان  درخواست  با  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مدت  ظرف  ذی صالح  در  مراجع 
تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. 
ضمن  است  قضایی  پایه  دارای  که  بازرسی  هرگاه  ـ   تبصره 
بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که 
یا قانون تشخیص دهد، گزارش مستدل  بّین شرع  آنرا خالف 
آن را از طریق رییس سازمان برای اطالع دادستان کل کشور 
از  آن  را  صورتی که  در  کل  دادستان  می دارد.  ارسال  و  تهیه 
عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون   18 ماده   2 بند  مصادیق  
را  قانونی  اقدام  انقالب مصوب 1373/4/15 تشخیص دهد  و 

معمول می دارد. 
 ماده 7 ـ تبصره 2 ذیل ماده 8 این قانون به شرح ذیل اصالح 

می شود: 
 تبصره 2 ـ اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است، 
مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت 

رییس قوه قضاییه. 
 ماده 8 ـ ماده ذیل به عنوان ماده 12 به این قانون الحاق و 

ماده 12 سابق به 14 تغییر می یابد: 
و  حراست  مسئولین  دولتی،  حسابرسی  سازمان  ـ   12  ماده 
بازرسی  مشمول  مؤسسات  و  وزارت خانه ها  بازرسی  و  نظارت 
چنانچه به سوء جریانی در  رسیدگی به عملکرد مالی و اداری 
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دولت  به  وابسته  و  دولتی  و شرکت های  اجرایی  دستگاه های 
برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید  مراتب 

را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. 
 ماده 9 ـ ماده 13 این قانون به شرح ذیل اصالح می شود: 

بودجه کل کشور تحت ردیف  بودجه سازمان در  ـ   ماده 13 
مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از 
شمول قانون محاسبات عمومی  و سایر مقررات مصرف خواهد 

شد. 
 ماده 10 ـ ماده 14 این قانون به 15 تغییر می یابد. 

 ماده 11 ـ کلمه »شورای عالی قضایی« در مواد)1 ـ 3 ـ 5 ـ 
8 ـ 9 و14( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به »قوه 
قوه  »رییس  به  قانون  4 و12(  این  و   2( مواد  در  و  قضاییه« 

قضاییه« تبدیل می گردد. 
 ماده 12 ـ عبارت » که درهرحال از حداکثر فوق العاده روزانه 
کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد«  از متن تبصره 3 ماده 3 
قانون مقررات اداری و  استخدامی سازمان بازرسی کل کشور 

حذف شود. 

ج( قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان 
بازرسی کل کشور مورخ 1387/4/7 

توسط   1393/7/15 تاریخ  در  قانون  این  است  ذکر  به  )الزم 
مجلس شورای اسالمی نسخ گردید(

ماده 1 ـ در ماده )1( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
یک  و  اضافه  قضاییه«  »قوه  عبارت  از  قبل  »رییس«  کلمه 

تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد: 
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از  است  عبارت  قانون  این  نظر  از  بازرسی  و  نظارت  ـ  تبصره 
منظور  به  هدفدار  و  منظم  و  مستمر  فعالیت های  مجموعه 
از  بعد  و  حین  قبل،  مراحل  درباره  الزم  اطالعات  جمع آوری 
و  تجزیه  قانون،  این   )2( ماده  مشمول  دستگاه های  اقدامات 
تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی 

و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. 
ماده 2 ـ ماده )2( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به 

شرح زیر اصالح می شود: 
1 ـ در صدر ماده: عبارت »و اختیارات« بعد از کلمه »وظایف« 

اضافه می گردد. 
2 ـ در سطر اول بند )الف(: عبارت »و نظارت« بعد از کلمه 
دادگستری،  مالی  و  اداری  امور  »و  عبارت  و  »بازرسی« 
کلمه  از  بعد  قضاییه«  قوه  تابعه  دستگاه های  و  سازمان ها 

»ادارات« اضافه می شود. 
3ـ  در بند )ب(: عبارت »کمیسیون اصول هشتاد و هشت)88( 
اصل  »کمیسیون  عبارت  به  اساسی«  قانون  نودم)90(  و 

نود)90( قانون اساسی« تغییر می یابد. 
4 ـ در بند )ج(: عبارت »وزارت امور اقتصادی و دارایی« حذف 

و عبارت »وزیر ذی ربط« جایگزین می گردد. 
به »اصل  نود )90(«  و  عبارت »اصول هشتاد و هشت )88( 

نود)90(« تغییر می یابد. 
5 ـ بند)د( به شرح زیر اصالح می گردد: 

د( در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی 
رییس  باشد،  عمومی  حیثیت  دارای  جرم  چنانچه  است، 
گزارش  از  نسخه  یک  وی  ازطرف  مأذون  مقامات  یا  سازمان 
را با دالیل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به 
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مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی 
پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی 
مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری 

الزم را به عمل آورند. 
مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور 

را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. 
6 ـ متن  زیر به عنوان تبصره )1( به بند)د( الحاق می گردد: 

تبصره 1 ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال 
دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب 
کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود 
خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه 

دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. 
در  دادستان  با  همکاری  به  موظف  ذی ربط  دستگاه های 

جمع آوری دالیل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند. 
7 ـ تبصره ذیل بند)د( به تبصره )2( تبدیل می شود. 

8 ـ متن زیر به عنوان بند)ه ( و تبصره ذیل آن اضافه می گردد: 
ه ( درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری 
مدیران کل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزرا و هم طراز آنان 
رسیدگی  را جهت  موضوع  بازرسی کل کشور  سازمان  باشد، 
تا  و  ریاست جمهوری منعکس  نهاد  اداری  تخلفات  به هیأت 

حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. 
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه 
دستگاه های  و  نگهبان  شورای  مسلح،  نیروهای  و  مقننه  و 
زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است. 
قانون   )3( ماده  به  تبصره )3(  عنوان  به  زیر  متن  ـ   3 ماده 

تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اضافه می گردد: 
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افراد بازنشسته با حداقل  از  تبصره3 ـ سازمان می تواند رأساً 
مدرک کارشناسی و واجد صالحیت در امور تخصصی استفاده 

کند. 
عمومی  مقررات  از  ماده  این  در  مذکور  افراد  به کارگیری 
استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات 

مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد. 
ماده 4 ـ ماده )6( قانون بازرسی کل کشور به شرح زیر اصالح 

و تبصره آن ابقا می گردد: 
هیأت های  قضایی،  مراجع  در  سازمان  گزارش های  ـ   6 ماده 
رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت 
چنانچه  شد.  خواهد  رسیدگی  سه ماه  مدت  ظرف  حداکثر  و 
رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته 
باشد، مراجع مذکور  باید جهات و دالیل آن را در پرونده درج 

و تصریح نمایند.
ماده 5 ـ تبصره  ماده)8( به شرح زیر اصالح می شود: 

تبصره ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 
سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی 

و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. 
ماده 6 ـ ماده)9( قانون به شرح زیر اصالح می گردد: 

ماده 9 ـ چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی 
و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه 
مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان 
علل،  و  جهات  ذکر  با  باید  دهند،  تشخیص  ضروری  بازرسی 
درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه 
مربوط اطالع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است 
ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و 
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نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دالیل 
غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند. 

با اعالم مراتب و  در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور 
پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول 

مفاد ماده)576( قانون مجازات اسالمی خواهد بود. 
ماده 7 ـ تبصره زیر به ماده)10( قانون الحاق می گردد: 

عذر  بدون  سازمان  قانونی  پیشنهادهای  اجراء  عدم  ـ  تبصره 
با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات  موجه 

ماده )576( قانون مجازات اسالمی خواهد بود. 
ماده 8 ـ متن زیر جایگزین ماده )11( قانون تشکیل سازمان 

بازرسی کل کشور می گردد: 
ماده 11 ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید: 

از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و  الف( بهره گیری 
اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و 

مردمی به منظور انجام وظایف محوله. 
مسئوالن  با  منظم  و  مستمر  الزم،  هماهنگی های  ایجاد  ب( 
اختیارات  و  استقالل  حفظ  با  کشور  نظارتی  دستگاه های 
قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقای کیفی و کّمی و 
افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و 
غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارایه گزارش نتایج حاصله 

به رؤسای قوای سه گانه. 
در  تصمیم گیر  شوراهای  و  مجامع  به  نماینده  معرفی  ج( 
معامالت دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه های 
مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام 

وظیفه نظارتی. 
جلسات  تشکیل  زمان  موظفند  ذی ربط  مسئوالن  ـ  تبصره 
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مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطالع سازمان برسانند. 
د( ارایه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات 
مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات 

احتمالی. 
رسانه های  طریق  از  عمومی  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  ه ( 
عمومی به منظور ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، 
آیین  قانون   )188( ماده   )1( تبصره  اصالح  قانون  رعایت  با 
 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

1378و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385. 
ماده 9 ـ ماده )12( قانون به شرح زیر اصالح می شود: 

ماده 12ـ چنـانچه بازرسان قانونی مؤســسات و شرکت های 
حسابرسی  دولتی،  سازمان  مسئولیـــن  بازرسی،  مشمـــول 
حفاظت و اطالعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارت خانه ها 
رسیدگی  در  سوء جریانی  به  بازرسی،  مشمول  دستگاه های  و 
شرکت های  و  اجرایی  دستگاه های  اداری  و  مالی  عملکرد  به 
دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان 
بازرسی است، باید مراتب را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور 

برسانند.
مجازات  قانون   )606( ماده  در  مقرر  مجازات  به  مستنکف 

اسالمی محکوم خواهد شد. 
ماده 10 ـ ماده )14( قانون به شرح زیر اصالح می شود: 

ماده 14 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی 
کل کشور تهیه و به  تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 
قانون  فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تیر ماه 
یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوقی 
 )85( پنجم  و  هشتاد  اصل  طبق  اسالمی  شورای  مجلس 
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و پس  گردید  تصویب  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 
از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در 

تاریخ  1387/4/25 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
علی الریجانی 

رییس مجلس شورای اسالمی

د( قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان 
بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15

ماده 1ـ در ماده )1( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
مصـــوب 1360/7/19 و اصالحیه مــــورخ 1375/5/7 آن، 
یک  و  اضافه  قضاییه«  »قوه  عبارت  از  قبل  »رییس«  کلمه 

تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
از  است  عبارت  قانون  این  نظر  از  بازرسی  و  نظارت  ـ  تبصره 
منظور  به  هدفدار  و  منظم  و  مستمر  فعالیت های  مجموعه 
جمع آوری اطالعات الزم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات 
تحلیل  و  تجزیه  قانون،  این   )2( ماده  مشمول  دستگاه های 
آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه 
سازمان  امور،  جریان  حسن  جهت  در  مناسب  پیشنهادهای 
بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور 

نیز اطالعات الزم را جمع آوری کند.
ماده 2ـ ماده )2( قانون به شرح زیر اصالح می شود:

1ـ در صدر ماده: عبارت»و اختیارات« بعد از کلمه »وظایف« 
اضافه می شود.

از کلمه  بعد  نظارت«  )الف(: عبارت »و  بند  اول  2ـ در سطر 
دادگستری،  مالی  و  اداری  امور  »و  عبارت  و  »بازرسی« 
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کلمه  از  بعد  قضاییه«  قوه  تابعه  دستگاه های  و  سازمان ها 
»ادارات« اضافه می شود.

3 ـ بند )د( به شرح زیر اصالح می شود:
د( در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی 
است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان 
یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیل 
و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح 
پیگیری  نهایی  نتیجه  حصول  تا  را  موضوع  و  ارسال  قضایی 
نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً 
مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری الزم را 
به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و 

جهت حضور را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
4 ـ متن زیر به عنوان تبصره )1( به بند )د( الحاق و تبصره 

قبلی به تبصره )2( تبدیل می شود:
اموال  به  ورود خسارت  به  منتهی  مورد جرایم  در  تبصره 1ـ 
دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب 
کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود 
خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه 

دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
در  دادستان  با  همکاری  به  موظف  ذی ربط  دستگاه های 

جمع آوری دالیل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.
5ـ متن زیر به عنوان بند )ه ( و تبصره آن اضافه می شود:

ه ( در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری 
مدیران کل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزرا و هم تراز آنان 
اداری هستند،  تخلفات  به  قانون رسیدگی  که مشمول  است 
به  رسیدگی  هیأت  به  رسیدگی  برای  را  گزارش  سازمان 
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تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه 
رابطه  در  مطروحه  پرونده های  در خصوص  می کند.  پیگیری 
با  مزبور  تجدیدنظر  و  بدوی  فوق، هیأت رسیدگی  مقامات  با 
عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل 
می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

به موضوع رسیدگی می کند.
رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین 
سازمان  نماینده  و  قاضی  عضو  به  را  مراتب  رسیدگی،  اوقات 

جهت حضور اعالم نماید.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه 
و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیرنظر 

مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
6ـ بند زیر به عنوان بند »و« اضافه می شود:

وـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، 
نیروهای  از  تابعه  مؤسسات  و  شرکت ها  و  امنیتی  انتظامی، 
استفاده  مذکور  مراجع  متخصص  و  شرایط  واجد  بازنشسته 
کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب 

رییس قوه قضاییه می رسد.
اصالح  زیر  شرح  به  آن  تبصره  و  قانون   )6( ماده  3ـ  ماده 

می گردد:
هیأت های  و  قضایی  مراجع  در  سازمان  گزارش های  6ـ  ماده 
رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت 
می گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  ماه  مدت سه  و حداکثر ظرف 
چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت 
داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دالیل آن را در پرونده 

درج و تصریح نمایند.
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آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل 
هیأت های  صادره  آرای  و  ذی ربط  دادستان  موافقت  و  کشور 
رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست 
از  سازمان مذکور در مراجع ذی صالح ظرف بیست روز پس 
ابالغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت 

خواهد بود.
بازرسی  ضمن  قضایی  پایه  دارای  بازرس  هرگاه  ـ  تبصره 
را  آن  که  کند  برخورد  حکمی  به  قانونی،  مقررات  درحدود 
خالف بّین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق 
رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می کند تا رییس 

قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
ماده 4ـ تبصره )1( ماده )8( به شرح زیر اصالح می شود:

تبصره 1ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم 
همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه 
ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و 

عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده 5ـ تبصره زیر به ماده )10( قانون الحاق می شود:

تبصرهـ  در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از 
وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای 
از  مربوطه  و مسئول  غیرقانونی شود  انجام عمل  آنها موجب 
انجام آن استنکاف نماید، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح 
قانون  این   )8( ماده   )1( تبصره  در  مقرر  مجازات  مشمول 

می باشد.
ماده 6ـ ماده )11( قانون به شرح زیر اصالح می شود:

ماده 11ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و  الف( بهره گیری 
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اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و 
مردمی به منظور انجام وظایف محوله

مناسب  ابزار  هرگونه  و  روز  فناوری های  از  بهره گیری  با  ب( 
و  معامالتی  مالی،  کمیسیون های  و  شوراها  عملکرد  بر  دیگر 
و  مناقصات  انجام  و  بازرسی  مشمول  دستگاه های  اعتباری 

مزایده ها نظارت کند.
جلسات  تشکیل  زمان  موظفند  ذی ربط  مسئوالن  ـ  تبصره 

مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطالع سازمان برسانند.
ج( ارایه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات 
مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات 

احتمالی
از طریق رسانه های  د ( اطالع رسانی و آگاهی بخشی عمومی 
عمومی به منظور ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، 

با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
ماده 7ـ ماده )12( قانون به شرح زیر اصالح می شود:

شرکت های  و  مؤسسات  قانونی  بازرسان  چنانچه  12ـ  ماده 
مشمول بازرسی، مسئوالن سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت 
و  وزارت خانه ها  بازرسی  و  نظارت  و  حراست  و  اطالعات  و 
رسیدگی  در  جریانی  سوء  به  بازرسی،  مشمول  دستگاه های 
شرکت های  و  اجرایی  دستگاه های  اداری  و  مالی  عملکرد  به 
دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان 
کل  بازرسی  سازمان  اطالع  به  را  مراتب  باید  است،  بازرسی 

کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده )606( کتاب پنجم قانون 
مصوب  بازدارنده«  مجازات های  و  »تعزیرات  اسالمی  مجازات 

1375/3/2 محکوم خواهد شد.
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ماده 8 ـ ماده )14( قانون به شرح زیر اصالح می شود:
ماده 14ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی 
قضاییه  قوه  رییس  تصویب  به  و  می شود  تهیه  کشور  کل 

می رسد.
اصالح  »قانون  قانون،  این  الزم االجرا شدن  تاریخ  از  9ـ  ماده 
مصوب  کشور  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون  از  موادی 
1360 و اصالحیه آن مصوب 1375« که در تاریخ 1387/4/17 
به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 

رسیده بود، نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه 
و سه مجلس  نود  و  و سیصد  یکهزار  ماه  مهر  پانزدهم  مورخ 
شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 1393/7/30 به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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شماره 32/53390 ـ 1393/8/7

حضرت حجت االسالم والمسلمین
جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسالمی ایران

در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســوم )123( قانــون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران قانــون اصــالح 
مــوادی از قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــالح  ــون اص ــدن قان ــی ش ــرح دائم ــوان ط ــا عن ــه ب ک
مــوادی از قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــم  ــالمی تقدی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــوب 1387 ب مص
ــه  ــی روز س ــب در جلســه علن ــا تصوی ــود، ب ــده ب گردی
ــرم  ــورای محت ــد ش ــورخ 1393/7/15 و تأیی ــنبه م ش

ــردد. ــالغ می گ ــت اب ــه پیوس ــان، ب نگهب

رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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شماره 92530 ـ 1393/8/17

وزارت دادگستری

در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســوم قانون اساســی 
ــوادی از  ــالح م ــون اص ــران »قان ــالمی ای ــوری اس جمه
ــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور« کــه در  قان
جلســه علنــی روز ســه شــنبه مــورخ پانزدهــم مهرمــاه 
یکهــزار و ســیصد و نــود و ســه مجلس شــورای اســالمی 
ــورای  ــد ش ــه تأیی ــخ 1393/7/30 ب ــب و در تاری تصوی
نگهبــان رســیده و طــی نامــه شــماره 32/53390 مورخ 
ــده  ــورای اســالمی واصــل گردی ــس ش 1393/8/7 مجل

ــالغ می گــردد. ــه پیوســت جهــت اجــرا اب اســت، ب

رییس جمهور ـ حسن روحانی
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