
 : داری و مقابله با فسادقانون ارتقاء سالمت نظام ا - 13ماده

کلیه مسؤوالن دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء،  

اختالس، کالهبرداری، تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخالف 

در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده  حق و مقررات قانونی، دخالت در معامالت دولتی

غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معامالت دولتی، اخذ وجه 

از کمیسیون، پاداش، یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم 

حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود 

بالفاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت 

 .( قانون مجازات اسالمی می شوند606ماده )مشمول مجازات مقرر در 

 

 : تبصره

هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع  

خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول باالتر خود و یا واحد 

 .زارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شودنظارتی گ
 

 : داری و مقابله با فسادقانون ارتقاء سالمت نظام ا  ـ15ماده

( این قانون به تناسب مسؤولیت 2مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند )الف( ماده ) 

یی موارد آن و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسا

و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذی صالح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل 

 .دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند

 

 : داری و مقابله با فسادقانون ارتقاء سالمت نظام ا   ـ 17ماده

ارت اشخاصی که تحت دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خس

عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطالعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در 

اختیار مراجع ذی صالح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام 

 :زنماید. اقدامات حمایتی عبارتند ا



، عدم افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور الف ـ

مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم افشاء 

همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین هویت آنان را الزم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و 

 .نامه اجرائی این قانون مشخص می شود

در صورتی که در فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر  ب ـ

ظف به انجام ( این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط مو2ج( ماده ))  دستگاههای اجرائی موضوع بندهای )الف(، )ب( و

 .این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد

در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا  جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی ج ـ

یان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین ز

 .مطالبه نماید

هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه  د ـ

منبعی که اطالعات جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و 

 .صحیحی را به مقامات ذی صالح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است

طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطالعات و با همکاری  نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان،

وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه 

 .می شود و اقدامات قانونی الزم برای تصویب در مجلس شورای اسالمی به عمل می آید

 : تبصره 

اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطالعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع 

 .ذی صالح باشد

 


