
 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري
 ، مجلس شوراي ملی22/10/1337مصوب 

 
 از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: -1ماده 

 .معاونین و نمایندگان مجلسین -وزیران  -وزیر نخست  -1
 .شهرداران و نمایندگان انجمن شهر -فرمانداران کل  -استانداران  -سفراء  -2
 .هاآنبه  هاي وابستهها و دستگاهمنصبان کشوري و لشگري و شهرداريکارمندان و صاحب -3
ریت یا اکثریت منافع یا مدییا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک  -4

 .ها باشدهاي وابسته به آنها و یا دستگاهشهرداريیا به دولت و یا نظارت آن متعلق  یا اداره کردن
ه الزحملسین یا مؤسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري یا حقاشخاصی که به نحوي از انحاء از خزانه دولت یا مج -5

 .نددارحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی) دریافت میبه استثناء طور مستمر (ال آن بهیا پاداش و یا امث
 .دارنددریافت میها کمک مستمر دولت یا از شهرداري اي که ازهاي خیریهمدیران و کارکنان بنگاه -6
ر یک نفر از اشخاص مذکویا سرمایه یا منافع آن متعلق به  تر سهامها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیششرکت -7

ا این ی متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد وسهام یا سرمایه یا منافع آن تر یشدر فوق و یا بیست درصد یا ب
داد تعها و مؤسساتی که به استثناء شرکتباشد ( هااداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنکه نظارت یا مدیریت و یا 

پنج  ق بیش ازفو اشخاص مذکور درباشد مشروط بر این که هیچ یک از  ترصاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیش
 .اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد)را نداشته و نظارت یا مدیریت یا  درصد از کل سهام آن

اعم تواند (باشد نمی 7هاي مندرج در بند ها متعلق به شرکتآنهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع شرکت -8
افتخاري و رایگان مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور دهند حقوق یا انجام میخدمتی که  از این که در مقابل

ها و یا مؤسسات آنهاي وابسته به ها یا دستگاههرداريمجلسین یا ش معامالت یا داوري در دعاوي با دولت یاانجام دهند) در 
به (مطرح شده یا نشده باشد قانونی مراجع  شرکت نمایند اعم از این که دعاوي مزبور دراین ماده  6و  4مذکور در بند 

 .تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)استثناي معامالتی که قبل از 
داماد اشخاص مندرج در این قانون و یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و پدر و مادر و برادر و خواهر و زن  -1تبصره 

توانند ا داراي سمت باشند نمیدر آن سهیم ی 8و  7به نحو مندرج در بند الذکر فوقمؤسساتی که اقرباء  ا وههمچنین شرکت
ین قانون که این اشخاص در آن سمت اها و یا سایر مؤسسات مذکور در مانسازها وها و یا شهرداريها و یا بانکوزارتخانهبا 

 .داوري شوندیا مدیریت دارند وارد معامله یا  وزارت یا معاونت
تعاون از مقررات این قانون مستثنی ور در این ماده در امور مربوط به هاي تعاونی کارمندان مؤسسات مذکشرکت -2ره تبص

 .خواهند بود
 منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از: -3تبصره 

 .انجام شود)اورزي ولو این که از طریق مقاطعه به استثناي معامالت محصوالت کشکاري (مقاطعه  -1
 .العمل کاريحق -2
معادن و همچنین نمک طعام  به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانونبرداري (اکتشاف و استخراج و بهره -3

 .ها واقع است)آن که معادن مذکور در ملک شخصی



 .کشی و نظارت در اجراي آنبرداري و قرارداد نقشهقرارداد نقشه -4
 .فنی و مالی و حقوقیقرارداد مطالعات و مشاورات  -5
 .شرکت در مزایده و مناقصه -6
ت عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب هایی که باید طبق قانون محاسباخرید و فروش -7

 .استثناء شده باشدقوانین دیگر از مناقصه و مزایده
ها موضوع این قانون مستثنی شهرداريت و اري دولت و امور مطبوعاتی دولمعامالت اجناس و کاالهاي انحص -4تبصره 

 .است
دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند اً و یا به نام و یا واسطه اشخاص اشخاصی که بر خالف مقررات ماده فوق شخص -2ماده 

ي) و لشگراعم از کشوري  (شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی االشعار داوري در دعاوي فوقنوانو یا به ع
رخالف مقررات این قانون عمل نمایند هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه باشخاص مذکور در ماده فوق درو سایر 

در بند ها و مؤسسات مذکور مجازات براي مسئولین شرکت همینو تا چهار سال محکوم خواهند شد و به حبس مجرد از د
 اظهار ننمایندانجام معامله قع تنظیم قرارداد وتگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موو اطالع بسماده اول که با علم  8و  7

مسئول پرداخت خسارات ناشی از  تعدد متضامناًطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت مقرر است و معامالت مزبور با نیز
 .باشندمعامله یادآوري و ابطال آن میآن 

اي این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و اول که بر اثر اجرکارمندان مشمول ماده  -تبصره 
 .شودبازنشستگی پرداختی دفعتًا واحده به آنان پرداخت میمقررات بازنشستگی نباشند کسور ولدر صورتی که مشم

راجع می حق قبول وکالت در محاکم و ایندگنمیک از نمایندگان مجلسین در دوره  از تاریخ تصویب این قانون هیچ -3ماده 
 .اند به قوت خود باقی استکه قبل از تصویب این قانون قبول کردههایی دعاوي و وکالتري ندارند ولیدادگست

 باشد.مأمور اجراي این قانون میدولت  -4ماده 
هزار و سیصد و سی و هفت به شنبه دوم دي ماه یک ت در جلسه سهقانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره اس

 .رسیدتصویب مجلس شوراي ملی
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