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الیحه قانونی راجع به منع مداخله

وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت

در معامالت دولتی و کشوري

1337دیماه 22مصوب 

-مـــاده اول

:از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر

.نمایندگان مجلسیــن نخست وزیر، وزیران ، معاونین و -1

سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهـــــرداران و نماینـدگان انجمـن    -2

.شهر

منصبان کشوري ولشـکري وشـهرداریها ودسـتگاههاي    کارمندان وصاحب-3

وابسته به آنها

ه کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانـک یـا هرموسســه دیگـر کـ     -4

اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یـا نظـارت آن متعلـق    

.بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــاي وابستـه به آنها باشــد



اشخاصی که بنحوي از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مـذکور  -5

باستثناي (ل آن بطورمستمردر باال حقوق یا مقرري یاحق الزحمه یاپاداش ویا امثا

.دریافت میدارند) حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی 

مدیران و کارکنان بنگاههاي خیریه اي که از دولت یا از شـهرداریها کمـک   -6

.مستمر دریافت میدارند

شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق -7

بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یـا  

منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظـارت و  

ور بـا آنهـا باشـد بـه اسـتثناي      یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مـذک 

شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریـا بیشترباشـد   

مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصـد از کـل   

سهام آن را نداشته ونظارت یـا مـدیریت یـا اداره و یـا بازرسـی آن بااشـخاص       

.  مذکوردرفوق نباشد

کتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهاي منـدرج در شر-8

اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یـا  ( باشد نمیتوانند 7بند 



) مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاري و رایگان انجـام دهنـد  

مجلسیـــن یـا شـهرداریها یـا     در معامالت یـا داوري در دعـاوي بـا دولـت یـا     

این مــــاده  )6و 4بند ( دستگاههاي وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در 

شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــی مطـرح شـــده   

به استثناي معامالتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد (یا نشده باشد 

).شده باشد

پدر و مادر و برادر و خـواهر و زن یـا شــوهر و اوالد بالفصـل و     -1تبصره 

عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی 

درآن سهیـــــم ویـا داراي سـمت    8و7که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند 

هرداریها و یا سازمان هـا و یـا   باشند  نمیتوانند با وزارتخانه ها  ویا بانکها و یا ش

سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص درآن سـمت وزارت ویـا   

وارد معامله یا داوري شوندمعاونت ویا مــــدیریت دارند

-2تبصره 

شرکت هاي تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور   مربوط 

.مستثنی خواهند بودبه تعاون از مقررات این قانون



–3تبصره 

:منظوراز معامالت مندرج در این ماده عبارتست از

باستثناي معـامالت محصـوالت کشـاورزي ولـو اینکـه ازطریـق       (مقاطعه کاري -1

).مقاطعه انجام شـــود

.حق العمل کاري -2

در قانون اکتشاف و استخراج و بهره برداري به استثناي معادن طبقه اول مندرج-3

.معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است

.قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجراي آن-4

.قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی -5

.شرکت در مزایده و مناقصه -6

ون محاسـبات عمومـــی بـا مناقصـه و یـا      خرید وفروش هائیکه باید طبق قـان -7

مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شـده  

.باشـد



-4تبصره 

معامالت اجناس و کاالهاي انحصـاري دولـت و امـور مطبوعاتــی دولـت و      

.شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است 

-ماده دوم

که بر خالف مقررات ماده فـوق شخصـا و یـا بنـام و یـا واسـطه       اشخاصــــی 

اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوري در دعـاوي فـوق   

اعم از کشـوري و  ( االشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی 

می و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقا) لشکـري 

که باشند هر گاه بر خالف مقــررات این قـانون عمـل نماینـد بحـبس جنائــی      

محکـــوم خواهند شد وهمـین مجـازات بـراي    ) دو تا چهار سال( درجه دو از 

ماده اول که با علم و اطالع )8و7بند (مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  

رارداد و انجـام معاملـه   بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقـع تنظـیم قـ   

اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصـــا و  

درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یـادآوري  

.و ابطال آن میباشند



-تبصره

کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجراي این قانون مایـل بـه ادامـه خـدمت     

دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودرصـورتیکه مشـمول مقـررات بازنشسـتگی     

.نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت میشود

-ماده سوم

ــدگان    ــک از نماین ـــون هیچی ــن قانــ ــاریخ تصــویب ای ــین در دوره از ت مجلس

نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکـــم و مراجـع دادگسـتري ندارنـد ولـی      

دعاوي و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقـوت خـود   

.باقــــی است

-ماده چهارم

.دولت مامور اجراي این قانون میباشد


