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 پیشگفتار : 

جزوه فوق صرفاً جهت آشنایی فراگیران با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور 

 و همچنین ارتباط آن با سایر دستگاهها می باشد. 

از آنجائی که در قانون هیچگونه دخل و تصرفی نمی توان کرد عیناً خدمت شما بزرگواران ارائه گردیده است که 

ر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، دستور العمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی، آئین نامه مشتمل ب

 اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آئین نامه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور می باشد. 

ون ارتقاء سالمت نظام اداری و قوانین دیگری با قانون بازرسی کل کشور مرتبط است از قبیل قانون مناقصات، قان

 مقابله با فساد، ... که در این جزوه نیامده وجهت اطالعات بیشتر فراگیران می توانند مطالعه نمایند. 

 

 «من اهلل توفیق»
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 ی با قوانین سازمان بازرسی کل کشوریآشنا

 مقدمه : 

شان و جایگاه قانون و مقررات رانمی توان باچیزی مقایسه کرد. محتوای قانون درهر زمینه ای که باشد چنانچه آنرا 

بعنوان تصمیماتی برای اداره محیط انسانی و اجماعی فرض کنیم، درپرتو اولیه عنایات و فیوضات الهی است و به 

ت حق، انبیاء و اولیاء الهی بوده اند، به همین دلیل اصل را بر تحقیق که اولین قانونگذار و برنامه ریزان بعد از حضر

 حکیم بودن قانون گذار گذارده اند. 

اجرای قانون الزام زندگی است، نمی توان جامعه و نظامی را تصور کرد که از قانون استثناء باشد. برنامه که نقشه راه 

ت تدوین و اجرائی می شود، لذا شأن و جایگاه این عمومی در چشم انداز کالن است خود در پرتو قانون و مقررا

 هردو )قانون و برنامه( عظیم القدر است و ازجایگاه بلند مرتبه ایی برخوردار است. 

در طول سالیان استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران، قانون و مقررات متنوعی برای اداره امور کشور و پاسخگویی به 

گردیده است که برخی مثل قانون اساسی به عنوان سند باال دست و برخی مثل نیازهای مردم تنظیم و اجراء 

مقررات اداری، ناظر بر فعالیت کلی نهادهای اداری و اجرایی کشور بوده است. همچنین برنامه ها یی تنظیم و اجراء 

 گردیده که به صورت بلندمدت و کوتاه مدت راهبری مسائل مختلف جامعه را رقم می زند. 

سی آسان به قوانین و مقررات و برنامه های در عصر انفجار اطالعات کارآسانی است که نرم افزارهای گوناگون دستر

آن را محقق نموده اند با این حال برای فرهنگ سازی، نهادینه کردن ، اجرایی نمودن قانون، الزم است تا افراد 

امر می تواند عالوه بر پاسخگو نمودن دستگاه ها  این .پیوسته در معرض یادگیری ، آموزش و بهسازی قرار گیرند

نسبت به مردم، بخشی از وظیفه آنها به خصوص نهادهای نظارتی به حساب آید، چرا که حسن جریان امور و اجرای 

 قوانین نیازمند توجه و اطالع رسانی درست و به هنگام است. 

های آسیب شناسی مشخص گردیده که جهل به طی سالیان اخیر در قالب اجرای برنامه های بازرسی و گزارش 

قانون و ناآگاهی از برنامه ها خود یکی از چالش ها و تنش های اجرایی بوده است که الزم می باشد در این رابطه 

 کلیه دستگاهها مسئولیت آگاهی بخشی و شفاف سازی افکار عمومی را به درستی به انجام رسانند. 

قانون اساسی  174ت مایه اصلی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اهداف بلند اصل در این باره قانون و برنامه دس

برای تحقق آرمانها و ماموریت های نظام اسالمی است که تحقق این اهداف رضایت مندی عمومی را به دنبال دارد. 

 )مجموعه قانون و مقررات سازمان بازرسی کل کشور( 
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 30/07/1393قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 

( 174اههای اداری و در اجراء اصل )به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگ -1ماده 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، سازمانی به نام )سازمان بازرسی کل کشور ( که در این قانون به اختصار 

 .قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود رئیس سازمان نامیده میشود زیر نظر

منظور  های مستمر و منظم و هدفدار به نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت - تبصره

( این قانون، تجزیه و ۲دستگاههای مشمول ماده)آوری اطالعات الزم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات  جمع

تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان 

 امور.

 .آوری کند تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطالعات الزم را جمع سازمان بازرسی همچنین می 

  :سازمان به شرح زیر میباشدو اختیارات وظائف  - ۲ماده 

 و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نظارت بازرسی -الف

ه آنها و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته ب تابعه قوه قضائیه

و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام 

آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که مشمول 

 .نها است بر اساس برنامه منظماین قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آ

انجام بازرسی های فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبری و یابه دستور رئیس قوه قضائیه و یا  -بند ب 

( قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و یا بنا به تقاضای 90(و )88درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول )

 .ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شودوزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذی 

اعالم موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقالب  -بند ج

بط و اسالمی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی ر

در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری 
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( قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون 90و  88به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول )

 .اعالم خواهد شد

در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد،  -دبند 

رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات 

ب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، مرتک

عمل آورند. مراجع  ربط منعکس نموده و پیگیری الزم را به انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی

 .ن بازرسی کل کشور برسانندکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطالع سازما رسیدگی

در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن  -1تبصره

تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را 

ربط موظف به همکاری با دادستان در  دستگاههای ذی .نماید درخواست میبدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه 

 .باشند آوری دالیل و مدارک و پیگیری موضوع می جمع

گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات   -۲تبصره 

تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور  اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از

رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به این گونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد 

 .بود

سطح وزراء و کل ادارات و مقامات باالتر تا  در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری مدیران -هبند 

همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت 

های  کند. درخصوص پرونده رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می

جدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و ت

شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی  قضائیه تشکیل می رئیس قوه

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

 .اعالم نماید نماینده سازمان جهت حضور
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رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای  - تبصره

 .زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است

سات تابعه از سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤس -وبند 

نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان  نیروهای بازنشسته واجدشرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین

 .رسد به تصویب رئیس قوه قضائیه می

سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صالحیت و  - 3ماده 

ر هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق متخصصان د

 .انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید

ت مامور و یا انتقال دائم انتقال کارمندان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صور -1ه تبصر

 .بالمانع است

مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در  -۲تبصره 

 (این قانون است 1۲می آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده )

قضائی  11یا  10قضاتی که دارای رتبه رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا  - 4ماده 

باشند تعیین میشود. رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صالحیت انتخاب کند که 

 .با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد الزم معاون داشته باشد

ط بازرس یا هیاتهای بازرسی به عمل می آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان بازرسی توس - 5ماده 

 .حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب میگردد

آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضائی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم میباشد باید به تایید بازرس  - 1تبصره 

 .ضائی برسدق

رئیس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضائی و ابالغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد  -۲تبصره 

چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا ازبین بردن دالئل و مدارک برود 

نون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از بازداشت اتخاذ تصمیم میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قا

نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس 
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گاه روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در داد ۲0دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت 

 .تجدید نظر مرکز استان مربوط میباشد

های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از  گزارش -۶ماده

ها بیش از مدت معین  گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ماه مورد رسیدگی قرار می نوبت و حداکثر ظرف مدت سه

 .اشد، مراجع مذکور باید جهات و دالیل آن را در پرونده درج و تصریح نمایندنیاز به وقت داشته ب

ربط و آراء صادره هیأتهای  آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی

رف بیست روز صالح ظ رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی

 .پس از ابالغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود

حکمی برخورد کند که آن را  هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به - تبصره

کند  قوه قضائیه ارسال میخالف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس 

 .عمل آورد تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به

 .به سازمان تسلیم خواهند نمود "بازرس یا هیاتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیما -7ماده

انون کلیه مسئوالن ذی ربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این ق - 8ماده 

مکلفند اسناد و اطالعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان 

 .اعزامی قرار داده و همکاری الزم را مبذول دارند

تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب  -1تبصره

 .ماه تا یک سال خواهد بود ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه و یک روز تا شش حبس از سه

اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و  -۲تبصره 

  موافقت رئیس قوه قضائیه

بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان در مواردی که بازرس یا هیاتهای  -9ماده 

و مستدل به وزیر یا رئیس  "واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا

اه مربوط وزیر یا رئیس دستگ .دستگاه مربوط اطالع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند
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مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان  "مکلف به اجراء تقاضای هیات بازرسی است . و در غیراین صورت شخصا

 .مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به قوه قضائیه گزارش خواهد نمود

ف ده روز وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظر -10ماده 

به اطالع  "عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتبا

 .سازمان برساند.سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید

ر تخلف یا سوء جریان امور باشد و که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرا در مواردی - تبصره

عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز 

 .باشد ( این قانون می8( ماده)1در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره)

 :کندتواند در موارد زیر نیز اقدام  سازمان می -11ماده

گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی،  بهره -الف

 صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

های مالی، معامالتی و  های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون گیری از فناوری با بهره -ب

 .ها نظارت کند ستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایدهاعتباری د

 .ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطالع سازمان برسانند مسؤوالن ذی - تبصره

وء هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و س  ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به -ج

 جریانات احتمالی

منظور ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با  های عمومی به بخشی عمومی از طریق رسانه رسانی و آگاهی اطالع - د

  139۲/ 1۲/ 4دادرسی کیفری مصوب  فساد، با رعایت قانون آیین

حسابرسی دولتی، چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤوالن سازمان  -1۲ماده

ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در  حفاظت و اطالعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه

رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به 

 .ع سازمان بازرسی کل کشور برسانندوظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطال
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« تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ۶0۶مستنکف به مجازات مقرر در ماده )

 .محکوم خواهد شد 1375/ 3/ ۲مصوب 

بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن  - 13ماده 

 .ارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شدخ

تصویب رئیس قوه قضائیه   شود و به نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می آیین -14ماده

 .رسد می

کشور در قسمت مربوط قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی  - 15ماده 

  .مامور اجراء این قانون میباشد

کشور  کل قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی »االجراء شدن این قانون،  از تاریخ الزم  -1۶ماده

به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی  1387/ 4/ 17که در تاریخ « 1375و اصالحیه آن مصوب  13۶0مصوب 

 .شود می رسیده بود، نسخ میمجلس شورای اسال

شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس  قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 1393 /7/ 30شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 رییس مجلس شورای اسالمی علی الریجانی
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 شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل

 3490/8۶/1شماره 

۲7/3/138۶ 

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه حاوی نه ماده و سه تبصره که 

ز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نی 1۲/3/138۶در تاریخ 

 .گردد ارسال می

 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی

 پیشگفتار

جمهوری اسالمی ایران  ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. به موجب قانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمان

مسأله قضاء در رابطه با پاسداری » آمده است:  وظیفه خطیر بر عهده قوه قضائیه است. در مقدمه قانون اساسیاین 

منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است  از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی، به

 از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیقایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسالمی و متشکل  حیاتی، از این رو

الزم است به دور از هر  ها بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن دینی پیش

 .نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد

این قانون، وظایف و   174تا 15۶نام گرفته است. از اصل « قوه قضاییه» فصل یازدهم قانون اساسی، تحت عنوان 

ای است مستقل که  کند. مبتنی بر اصول قانونی اساسی، قوه قضائیه، قوه حدود اختیارات قوه قضائیه را تبیین می

 :دار وظایف زیر است پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده

خصومات و اخذ تصمیم و  ، حل و فصل دعاوی و رفعـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات1

 .کند اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

 .های مشروع ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی۲

 .ـ نظارت بر حُسن اجرای قوانین3
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 .اسالم ییـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزا4

 .ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین 5

با کمی تدقیق در وظایف مذکور، توجه ویژه به اقدامات با ماهیت نظارتی و بازرسی مشهود است. بدون توجه به امر 

نماید. از  مینظارت و بازرسی، پیشگیری از خطاها، کشف جرائم، احیای حقوق عامه و برقراری عدالت، غیرممکن 

در کشور، وظیفه خطیر قوه قضائیه در پیشگیری و یا برخورد با « نظارت بر حُسن اجرای قوانین» طرفی وظیفه 

 .تر نموده است های اداری مجری قانون را سنگین خطاها در دستگاه

قوه قضائیه و  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بسیاری دیگر از قوانین کشور، نقش نظارتی برای رئیس

نهادهای تابعه این قوه در نظر گرفته شده است. از طرفی اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور سبب 

های کلی برنامه چهارم توسعه  گانه( و نیز سیاست های هفده های کلی قضایی )سیاست شده است تا در سیاست

ظم رهبری مصوب و ابالغ شده است، بر تقویت و کارآمد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام مع

 .کردن نظام بازرسی و نظارت تأکید و تصریح شود

های اصلی فرآیند اصالح قوه قضائیه است که در راستای   از مؤلفه« تقویت نظام نظارت و بازرسی» همچنین 

دستور ریاست محترم قوه قضائیه  و به 1380های کالن توسعه کشور و در طرح توسعه قضایی که در سال  برنامه

 .تهیه شد، مدنظر قرار گرفته است

قضائیه گذاشته شده است، در  در این میان توجه به مبانی نظارت و بازرسی که مبتنی بر قوانین کشور بر عهده قوه

ناسب و سامان را برای دستیابی به راهکارهای مت  تواند زمینه های نظارت و بازرسی در کشور، می کنار مشکالت نظام

 .بخشیدن به نظام مذکور فراهم نماید

 ـ مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه1

وظیفه نظارت و بازرسی ریاست قوه قضائیه و نیز نهادهای تابعه این قوه، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسالمی 

و طرح توسعه قضایی است که در های کلی نظام، قوانین تشکیل نهادهای نظارتی تابعه قوه قضائیه  ایران، سیاست

 .شود ها اشاره می ادامه به اهم آن
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 ـ نظارت رئیس قوه قضائیه1ـ1

ها و اختیاراتی است. این نظارت به  ریاست قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور دارای مسؤولیت

شود. برخی از  قانونی تابعه قوه قضائیه اعمال میصورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان ایشان و نیز توسط نهادهای 

 :ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است اهم مسؤولیت

ـ رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از 

 . (13۶8قانون اساسی ـ اصالحی  14۲خدمت )اصل

 (.13۶8قانون اساسی ـ الحاقی  17۶ـ عضویت در شورای امنیت ملی )اصل 

 (.13۶8اساسی اصالحی ـ معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی )اصل نود و یکم قانون

کیل قانون تش 8ماده ۲ـ دستور قرار دادن اسناد سری دولتی در اختیار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور )تبصره

 .(13۶0سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب 

 ۲۲های رسیدگی به تخلفات اداری )ماده ـ تعیین نماینده برای هیئت عالی و هیأت هماهنگی نظارت بر کار هیأت

نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ  آئین 34و ماده  137۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 

 .(1373مصوب 

 .(۲۲/1۲/13۶4قانون مطبوعات مصوب  10یین قاضی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات )مادهـ تع

قانون نظام مهندسی  13قانون نظام مهندسی ساختمان )ماده  13ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 

 .(1371ساختمان مصوب خرداد 

قانون تشکیالت  ۲1)ماده یالت شوراهای اسالمی کشورقانون تشک ۲1ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 

 .(1/9/13۶1شوراهای اسالمی کشور مصوب 

قانون اساسی ـ  175)اصل  ـ تعیین دو نماینده برای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 (. 13۶8اصالحی 

 .(13۶8قانون اساسی ـ اصالحی  1۶۲ـ نظارت بر دیوان عالی کشور )اصل 

 .(13۶8قانون اساسی ـ اصالحی  1۶۲ـ نظارت بر دادستانی کل کشور )اصل 

 .(13۶8قانون اساسی ـ اصالحی  173ـ نظارت بر دیوان عدالت اداری )اصل 
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 .(13۶8قانون اساسی ـ اصالحی  174ـ نظارت بر سازمان بازرسی کل کشور )اصل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همانگونه که پیشتر عنوان ـ نظارت نهادهای تابعه قوه قضائیه مبتنی بر ۲ـ1

ای است مستقل که پشتیبان حقوق  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قوه قضائیه، قوه 15۶شد مبتنی بر اصل 

 :دار وظایف زیر است فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده

خصومات و اخذ تصمیم و  مات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفعـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظل1

 .کند اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

 .های مشروع ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی۲

 .ـ نظارت بر حُسن اجرای قوانین3

 .اسالم حدود و مقررات مدون جزاییـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای 4

 .ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین 5

وظایف قوه قضائیه و در  3رسد، اما در بند هر چند نظارت و بازرسی الزمه تحقق تمامی وظایف مذکور به نظر می

 :ارتباط با موضوع نظارت و بازرسی، اینگونه بیان شده است

قانون اساسی و به صورت  174و  1۶1به صورت مستقیم در اصول « ت بر حُسن اجرای قوانیننظار» چگونگی 

 .شده است ( تعریف173ضمنی در وظایف دیوان عدالت اداری )اصل

شور  ترین مرجع قضائی  قانون اساسی؛ نظارت دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور، عالی 1۶1و  110ـ اصول 1ـ۲ـ1

نون اساسی، ناظر بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع قا 1۶1و مبتنی بر اصل 

های عمومی و انقالب است. عالوه بر این، مبتنی بر بند  تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه

 .وظایف قانونی را داردقانون اساسی، دیوانعالی کشور صالحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از  110اصل  10

ضوابطی که رئیس قوه  شود و براساس هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می همچنین انجام مسئولیت

 .کند، بر عهده این دیوان است می قضائیه تعیین 

 :قانون اساسی آمده است که 170ها در اصل  ؛ نظارت قضات دادگاه170ـ اصل ۲ـ۲ـ1

های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا  نامه ها و آیین نامه لفند از اجرای تصویبها مک قضات دادگاه»

 .خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند
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 «.گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند تواند ابطال این هر کس می

کند. همچنین  های دولتی معرفی می نامه ها و آیین نامه صحت تصویبها را به عنوان ناظرین بر  این اصل قضات دادگاه

 .نماید رسیدگی و حق ابطال را برای دیوان عدالت اداری لحاظ می

به منظور رسیدگی » قانون اساسی،  173قانون اساسی؛ نظارت دیوان عدالت اداری براساس اصل  173ـ اصل 3ـ۲ـ1

ها،  های دولتی و احقاق حقوق آن نامه به مأمورین یا واحدها یا آیین به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت

شود. حدود و اختیارات و نحوه عمل این  دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضائیه تأسیس می

 «.کند دیوان را قانون تعیین می

دوم قانون دیوان عدالت اداری، صالحیت و از فصل  13قانون اساسی و همچنین ماده 173و  170با توجه به اصول 

 :شود بندی می حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل دسته

 :ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از1

لتی و های دو ها و مؤسسات و شرکت ها و سازمان الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه

 .ها و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها شهرداری

 .ب ـ تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها

 ها و سایر نظامات و مقررات دولتی. نامه ج ـ آئین

های بازرسی و  های اداری، هیأت دادگاهـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ۲

های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده  هایی مانند کمیسیون کمیسیون

ها و منابع طبیعی و اصالحات  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 5۶ها، کمیسیون ماده  قانون شهرداری 100

 .ها نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن بعدی آن منحصراً از حیث

ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در 3

ها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از  مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن     و مستخدمان 1بند

 ستخدامیحیث تضییع حقوق ا
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ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور  ها، ادارات، هیأت سازمان» قانون مذکور،  ۲۶مبتنی بر ماده 

موقت دیوان، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به 

 «.نماید بران خسارت وارده محکوم میماه تا یکسال و ج ۶انفصال موقت از شغل به مدت 

 :کند های مذکور رسیدگی می براساس مواد قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان در دو صورت به تخلفات دستگاه

 .قانون دیوان عدالت اداری( 13خواهی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی )ماده ـ شکایت، تظلم

ئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج ـ در صورت مطلع شدن رئیس قوه قضائیه یا ر

 قانون دیوان عدالت اداری(. 40کننده. )ماده  از اختیارات مقام تصویب

 قانون اساسی؛ نظارت سازمان بازرسی کل کشور 174ـ اصل 4ـ۲ـ1

جریان امور و اجرای صحیح قانون اساسی و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن  174مبتنی براصل 

زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل « سازمان بازرسی کل کشور» های اداری، سازمانی به نام  قوانین در دستگاه

 .کند شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می می

ی این قانون وظایف و اختیارات نامه اجرای قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز آئین ۲مبتنی بر ماده 

 :سازمان بازرسی کل کشور بدین شرح است

 ـ بازرسی مستمر:

های دولتی و  ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت خانه بازرسی مستمر کلیه وزارت

هایی  دهای انقالبی و سازمانالمنفعه و نها ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام شهرداری

که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک 

 .ذکر نام است براساس برنامه منظم     هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم نماید و کلیه سازمان می

 :العاده ـ بازرسی فوق

 :پذیرد العاده که در شرایط زیر صورت می های فوق ام بازرسیانج

 .االمر مقام معظم رهبری ـ حسب

 .ـ دستور رئیس قوه قضائیه

 .ـ درخواست رئیس جمهور
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 .قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 90و  88ـ درخواست کمیسیون اصول 

 .های اجرایی ذیربط ـ بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه

 .خیص رئیس سازمان بازرسی کل کشورـ به تش

 .کند عالوه بر موارد فوق، در رسیدگی به شکایات و اعالمات نیز سازمان اقدام به بازرسی می

قانون تشکیل سازمان  ۲الزم به ذکر است که در تمامی موارد بازرسی، تصویب گزارش بازرسی براساس بند د ماده

شود. همچنین مبتنی بر بند  ارسال می برای ریاست قوه قضائیهبازرسی کل کشور، جهت استحضار و پیگیری، 

جریان مالی یا اداری باشد، یک نسخه از گزارش با دالیل و  مذکور، در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء

یابد. از طرفی در ارتباط با  مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح انعکاس می مدارک برای تعقیب و مجازات

های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که  نامه و دستورالعمل نامه و بخش نامه و تصویب آئین

الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال  حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق

 .شود می

 ـ نظارت دادستان کل کشور 5ـ ۲ـ1

ارتباط با هیأت عمومی  های بسیاری است. بخشی از این وظایف در مسئولیتدادستان کل کشور دارای وظایف و 

 .های نظامی، جرائم مواد مخدر است های عمومی، دادگاه دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه

ر امور گیری یا نظارت د های کشور و از منظر تصمیم بخشی از وظایف دادستان کل کشور نیز در قبال سایر سازمان

 :ملی و کشوری است. اهم این موارد عبارتند از

 .(1384ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب نامه اجرائی سازمان زندان آیین 1۶۲ها )ماده  ـ حق ورود به زندان

های  اساسنامه انجمن 13ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران )ماده

 :(13۶8یان اصالحی مصوب حمایت از زندان

 .(13۶8اصالحی  13۶7قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  33ـ عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر )ماده

ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هیئت مدیره کانون وکالء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکالء به دادگاه عالی 

 .(1333استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب الیحه قانونی  ۲1انتظامی قضات )ماده
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الیحه  ۲1ـ احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات )ماده 

 .(1358قانونی مربوط به استقالل کانون کارشناسان رسمی مصوب

آوری و  قانون تأسیس سازمان جمع 1۲)ماده  آوری و فروش اموال تملیکی ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع

 .(1370فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 

قانون تأسیس وزارت اطالعات  ۲ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران )ماده 

 :(13۶۲جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین  1رهـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی )تبص

 (.1348نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب

 ۲الیحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران )ماده ۲ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 

 (.1359ن مصوبنامه اجرائی آ الیحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین

ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی )مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 

1349). 

قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب  ۶3ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری )ماده 

13۶4). 

 قانون تشکیل 18انتخابات نظام پزشکی )مادهـ تعیین نماینده عضو هیأت مرکزی نظارت بر 

 .سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران(

های بدوی انتظامی و  کننده به شکایت اشخاص از هیأت ـ تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی

پزشکی جمهوری اسالمی قانون تشکیل سازمان نظام  ۲۶ها )ماده ها و عزل و نصب اعضاء آن تجدیدنظر در احکام آن

 :(۲4/4/13۶9ایران مصوب 

 (.1384مصوب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 3ماده  ۶ـ عضویت در شورای بورس اوراق بهادار )بند

 :(1351قانون پولی و بانکی کشور اصالحی  18ـ عضویت در شورای پول و اعتبار )بند ب ماده 

 .(1358قانون پولی و بانکی کشور اصالحی  ۲1ب ماده  ـ عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس )بند

 .(1358قانون پولی و بانکی کشور اصالحی  44ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانکها )ماده
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قانون  10ها و احزاب )ماده  ـ تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه

های دینی شناخته شده  های اسالمی یا اقلیت های سیاسی و صنفی و انجمن ها و انجمن جمعیتفعالیت احزاب، 

 (.13۶0مصوب

ـ تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی 

 .(13۶۶قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  4۶دولتی )ماده

 ت سایر واحدهای قوه قضائیهـ نظار ۶ـ۲ـ1

های محوله به آنان، به انجام وظایف  در قوه قضائیه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بر حسب مأموریت

نظارتی و بازرسی مشغول هستند. اداره کل حفاظت و اطالعات و اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات 

 .ستندمردمی قوه قضائیه از این دسته ه

 های کلی نظام ـ نظارت قوه قضائیه مبتنی بر سیاست3ـ1

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و » های کلی نظام نیز بر  همانگونه که در پیشگفتار ذکر شد، در سیاست

های  های نظارت و بازرسی قوه قضائیه مبتنی بر سیاست تأکید و تصریح شده است. اهم وظایف و مسؤولیت« نظارت

 :نظام، به شرح زیر استکلی 

 های کلی قضایی ـ سیاست1ـ3ـ1

بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابالغ شده است، نقش نظارتی قوه قضائیه در  17ها که در  این سیاست

 :کشور را به شرح زیر مورد تأکید قرار داده است

 های کلی برنامه چهارم توسعه ـ سیاست۲ـ3ـ1

لی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم های ک سیاست ۲۲براساس بند 

های عمده به شمار  در کشور از سیاست« تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت» رهبری ابالغ شده است، 

رفع تداخل میان  ها به جهت اصالح قوانین و مقررات مربوط و ارتقای کیفیت آن» رود. در ذیل این ماده نیز  می

 .ذکر شده است« وظایف نهادهای ذیربط
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 ـ نظارت قوه قضائیه براساس طرح توسعه قضایی4ـ1

طرح توسعه قضایی که در  .های اصلی در فرآیند اصالح قوه قضائیه است از مؤلفه« تقویت نظام نظارت و بازرسی»

به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، نظام نظارت و  1380های کالن توسعه کشور و در سال  راستای برنامه

 .بازرسی و تقویت آن را مدنظر قرار داده است

 های نظارت و بازرسی موجود ـ مشکالت نظام۲

ای است.  رت و بازرسی موجود در کشور دچار مشکالت عدیدههای نظا های اجمالی انجام شده، نظام مبتنی بر بررسی

 :در ادامه فهرستی از مشکالت مذکور ارائه شده است

 .ـ فقدان تعریف شفاف و مرزبندی شده برای اصالحات مرتبط مانند نظارت، بازرسی

 .های کالن نظارت و بازرسی ـ نامشخص بودن راهبردها و سیاست

 .رسیـ عدم تبیین نظام نظارت و باز

 ـ تعدد و تکثر نهادهای نظارتی کشور

 .های مختلف نظارت و بازرسی ـ وجود روش

 .های اجرایی با نهادهای نظارتی کشور ـ مواجهه متعدد دستگاه

 .های متعارض یا متضاد نهادهای نظارتی کشور ـ استنتاج

 .ـ موازی کاری نهادهای نظارت و بازرسی و افزایش هزینه نظارت و بازرسی

 .ها های نظارتی و کاهش کارآیی و اثربخشی آن های دستگاه تداخل فعالیتـ 

 .ـ نگرش منفی برخی از مدیران کشور نسبت به نظارت و بازرسی

 .ـ فقدان ارتباط مؤثر و کارآ بین نهادهای نظارت و بازرسی

 ـ مبانی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی3

ای از مبانی، معیارها و رویکردها استوار است. در این ارتباط تالش  وعهتشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر مجم

 :شده است تا موارد زیر منظور شود

 .ـ نقش نظارتی ملی رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه مبتنی بر قوانین کشور1

 .ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران۲
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 .فرهنگی کشور های کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و  ـ سیاست3

 .ـ قانون برنامه چهارم توسعه4

 .ـ قوانین تشکیل نهادهای نظارتی و بازرسی تابعه قوه قضائیه 5

 .های نظارت و بازرسی موجود ـ نکات مطروحه در مشکالت نظام ۶

حُسن گونه که در مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه آمده است، وظیفه نظارتی و بازرسی به ویژه در امر  همان

های  اجرای قوانین، بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادی راهبردی به عنوان متولی هماهنگی

سازی برنامه راهبردی نظارت و بازرسی، مرتفع نمودن مشکالت و دستیابی به اهداف قانون اساسی  کالن و یکپارچه

 .باشد میسر نمی

ضائیه وظایف نظارتی بسیاری برشمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه از آنجایی که قانون برای رئیس قوه ق

شوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذکور،  قضائیه در قانون، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می

 .الزم است تا ریاست آن برعهده رئیس قوه قضائیه باشد

د که ریشه بسیاری از مشکالت، در فقدان نهاد مذکور است. در ده از طرفی توجه به فهرست مشکالت نشان می

سطح کاربردی نیز فقدان نظام مدون و یکپارچه نظارت و بازرسی که تعاریف شفاف، ارتباطات و تعامالت الزم و 

 .های نظارت و بازرسی موجود است ترین ریشه مشکالت نظام های اجرایی در آن لحاظ شده باشد، عمده شیوه

گزاری، تقویت و کارآمدی  ـ به منظور سیاست1عمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه مادهدستورال

های بازرسی و نظارتی، افزایش کارایی و اثربخشی  نظارت و بازرسی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه

« بازرسی قوه قضائیه شورای عالی نظارت و» وری و ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور،  اقدامات و ارتقاء بهره

 .شود ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود، به نامیده می« شورا» که در این دستورالعمل به اختصار 

 :ـ اعضای شورا عبارتند از۲ماده

 ـ رئیس قوه قضائیه )رئیس شورا(.

 .ـ معاون اول قوه قضائیه

 .ـ رئیس دیوان عالی کشور

 .شورـ دادستان کل ک
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 .ـ رئیس دیوان عدالت اداری

 .ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

 .ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی

ـ دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر، 3ماده

 .اردمسؤولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را برعهده د

های غیرعضو مانند وزیر  تواند با هماهنگی رئیس شورا بر حسب مورد از نمایندگان دستگاه ـ دبیر شورا می1تبصره

مجلس شورای اسالمی و دیگر مسؤولین و  90اطالعات، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 

 .ردکارشناسان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل آو

نماید. ترکیب  تخصصی می های ـ دبیرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصویب شورا اقدام به تشکیل کارگروه۲تبصره

 .شود ها توسط دبیرخانه تعیین و برای تصویب به شورا پیشنهاد می و تعداد اعضای کارگروه

در موارد ضروری به تشخیص  العاده شود و جلسات فوق ماه یکبار تشکیل می 3ـ جلسات شورا حداقل هر 4ماده

 .رئیس شورا تشکیل خواهدشد

 :ـ وظایف و اختیارات شورا عبارت است از 5ماده

 .های جامع نظارت و بازرسی ها و برنامه انداز، راهبردها، سیاست ـ بررسی و تصویب چشم

 .ها ها و روش های نظارت و بازرسی از حیث اهداف، برنامه ـ هماهنگ نمودن دستگاه

 .های اعمال نظارت و بازرسی ها و شیوه تصویب شاخص ـ بررسی

 .های نظارت و بازرسی ها و برنامه ـ بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست

 .های نظارتی و بازرسی ـ تصویب راهکارهای تعامل و همکاری دستگاه

 .ـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکردها

 :وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا عبارت است ازـ  ۶ماده

 .ـ ایجاد تمهیدات الزم برای طراحی ساختار و تشکیالت دبیرخانه

 .ها به جهت ارایه به شورا برای بررسی و تصویب ها و برنامه نویس طرح ـ تهیه پیش

 .ـ تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رییس شورا
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 .ـ تنظیم صورت جلسات شورا

 .ـ پیگیری مصوبات شورا

 .های تخصصی و نظارت بر عملکرد آنها ـ ایجاد هماهنگی بین کارگروه

 .ای و موردی از عملکرد شورا و نهادهای عضو و ارائه به شورا های دوره ـ تنظیم گزارش

نظارتی و  های ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه شورا و فعالیت 3تبصره ـ دبیر شورا موظف است تا در هر 

 .بازرسی نهادهای عضو شورا، تهیه و به شورا ارائه نماید

 .شود ـ مصوبات شورا پس از امضای رئیس شورا، توسط دبیرخانه ابالغ می 7ماده

های  ها و برنامه های خود را منطبق با سیاست های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند برنامه ـ دستگاه 8ماده

 .را نمایندمصوب شورا تنظیم و اج

تبصره تنظیم و در تاریخ .............. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از  3ماده و  9ـ این دستورالعمل در 9ماده

 .االجرا است این تاریخ الزم

 رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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 آئین نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

 10/3/1388 100/13340/9000شماره

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

ـ  100/1۲۲97/9000نامه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه به شماره  به پیوست یک نسخه آیین

به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت مالحظه و درج در  4/3/1388که در تاریخ  4/3/1388

 .گردد میروزنامه رسمی کشور ارسال 

 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

 نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه آئین

وری در نظام نظارت و بازرسی  ـ به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بیشتر بین بخشهای نظارتی و ارتقاء بهره1ماده

شود، به ریاست  نامیده می« شورا» ختصار نامه به ا در قوه قضائیه شورای عالی نظارت و بازرسی که در این آئین

 .رئیس قوه قضائیه تشکیل شود

 :ـ اعضاء شورا عبارتند از۲ماده

 ـ رئیس قوه قضائیه )رئیس شورا(1

 ـ معاون اول قوه قضائیه۲

 ـ رئیس دیوان عالی کشور3

 ـ دادستان کل کشور4

 ـ رئیس دیوان عدالت اداری 5

 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۶

 اون اداری و مالی قوه قضائیهـ مع7

 ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی 8

 ـ دادستان انتظامی قضات9

 ـ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه10

 ـ رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه11
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 ـ رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه1۲

 :ـ وظایف و اختیارات شورا3ماده

های کلی مندرج در  امر نظارت و بازرسی بر اساس سـیاستهای قوه قضائیه در  ـ بررسی و تصویب سیاست1

 .ساله توسعه قضایی کشور 5های  سـاله نظام و برنامه ۲0انداز  چشم

 ـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد مراجع ذیربط۲

 های نظارتی قوه قضائیه ـ هماهنگی بین بخش3

بار در حضور رئیس قوه قضائیه و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه یک 4ماده

 .العاده در موارد ضروری به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا تشکیل خواهدشد تشکیل و جلسات فوق

 .دگرد ـ معاون اول قوه قضائیه به عنوان دبیر شورا تعیین و دبیرخانه نیز در حوزه معاون اول تشکیل می 5ماده

 :ـ وظایف دبیر شورا ۶ماده

 .العاده در موارد ضروری ـ تنظیم جلسات شورا و پیشنهاد جلسات فوق1

 ـ ابالغ و پیگیری مصوبات شورا۲

 های نظارتی و اقدامات شورا به رئیس شورا بندی، تحلیل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملکرد گروه ـ جمع3

 . ـ تهیه دستور جلسات و دعوت اعضاء4

 .ـ انجام امور دبیرخانه 5

های غیر عضو برای شرکت در جلسات  ـ دبیر شورا با هماهنگی رئیس شورا حسب مورد از نمایندگان دستگاه7ماده

 .آورد شورا دعوت به عمل می

های نظارتی  های نظارتی مستقل و ویژه متشکل از نمایندگان دستگاه ـ با تصویب شورا حسب مورد گروه 8ماده

 .ای یا موردی اعزام خواهدشد ر دبیر شورا جهت بازرسی و نظارت دورهمرتبط زیر نظ

های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند وظایف قانونی خود را در امر نظارت و بازرسی  ـ کلیه دستگاه 9ماده

 .های مصوب شورا انجام دهند گذاری براساس سیاست

 .گردد این خصوص ملغی میهای قبلی در  نامه ها و آئین ـ کلیه بخشنامه10ماده
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به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ  4/3/1388ماده تنظیم و در تاریخ  11نامه در  ـ این آئین11ماده

 .باشد االجرا می تصویب الزم

 رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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 های بعدی و اصالحیه 1360نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  آیین

قانون  14در اجرای ماده های بعدی آن و اصالحیه 13۶0نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  آیین

/د 94430/87/۲پیشنهاد شماره  و بنا به 1387و  1375های  و اصالحیه 13۶0کشور مصوب تشکیل سازمان بازرسی کل

 نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید. سازمان، آیین ۲8/1۲/1387مورخ 

 فصل اول: کلیات

 رود: نامه در معانی زیر به کار می ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین ـ واژه1ماده

 .1387و  1375های  اصالحیهو  13۶0الف( قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 

 نامه اجرایی قانون. نامه: آیین ب( آیین

 ج( سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

های مدون و منظم ساالنه با  های نظارتی و بازرسی مستمر براساس برنامه ای: فعالیت د( نظارت و بازرسی برنامه

 تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی.

دی: بررسی شکایات و اعالمات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در هـ( نظارت و بازرسی مور

 محدوده صالحیت سازمان.

ریزی مستمر ساالنه، که حسب دستور یا  های نظارت و بازرسی خارج از برنامه العاده: فعالیت و( نظارت و بازرسی فوق

 گیرد. ده موضوع ارجاعی انجام میقانون در محدو ۲ماده « ب» درخواست مقامات مذکور در بند 

 شود: ـ نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می۲ماده

 ای الف( برنامه

 العاده ب( فوق

 ج( موردی

ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و  های نظارت و بازرسی برنامه ـ اولویت3ماده

 گردد: با توجه به موارد زیر تعیین میشرایط و مقتضیات زمانی و 

 الف( فرامین مقام معظم رهبری.

 های کلی نظام. انداز و سیاست ب( سند چشم

http://hesabdartabriz.persianblog.ir/page/25
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 ج( قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.

 های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضائیه. د( برنامه

 ظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.هـ( مشکالت و انت

ها تهیه و تدوین و به تصویب  ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت4ماده

جه قرار های مستمر نکات زیر باید مورد تو رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی ریاست قوه قضاییه می

 گیرد:

الف( عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف 

های مصوب،  ها و برنامه ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها، طرح دستگاه، انجام برنامه

 دیدات و مفاسد اداری و مالی.ها و ته شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت

های  آوری ب( نحوه عملکرد و رفتار مسؤوالن از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیری فن

پذیری و پاسخگویی،  نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤولیت

 ای و شؤون اسالمی. حرفهرعایت حقوق مردم و اخالق 

ج( اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل 

پذیری،  گذاری، رقابت های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه پیشرفت اجرای برنامه

تماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سالمت و رفاه های اج زایی، تراز تجاری، فاصله دهک اشتغال

های  اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت

 های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان. دستگاه

قانون سازمان انجام  ۲ت ذکر شده در بند )الف( مادهد( نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارا

 شود. کنند نمی های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی گیرد و شامل مؤسسات و بنگاه می

 گیرد. ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می 5ماده

صالحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از  ـ بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد ۶ماده

شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و  طرف وی تعیین می

 مورد اعتماد تعیین خواهدشد.
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ج از مرکز، منطقه و اداره تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خار ـ سازمان می7ماده

  های بزرگ تشکیل دهد. ها و شهرستان کل بازرسی در مرکز استان

 فصل دوم: نظارت و بازرسی

ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف  8ماده

های مصوب و موردی،  تواند در مورد برنامه مأموریت خود میایشان خواهدبود. مدیرکل بازرسی استان، در حوزه 

 نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید.

 ـ در احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن صریحاً تعیین شود.1تبصره

ره کل اطالعات و واحدهای نظامی و انتظامی ـ احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، ادا۲تبصره

 استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهدشد.

قضاییه با اجازه و موافقت ریاست  های وابسته به قوه ـ بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان3تبصره

 گیرد. قضاییه انجام می قوه

شونده اعزام  ا هیأت بازرسی با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات الزم، به دستگاه بازرسیـ بازرس ی9ماده

گردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به وی داده تا  می

 گزارش نهایی تهیه گردد.

پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطالع داده  ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است10ماده

 و بعد از انجام مأموریت گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید.

ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام  ـ در بازرسی برنامه11ماده

محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد جهت دریافت اعالمات،  گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در می

 آوری اطالعات در حدود صالحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعالم دارد. شکایات و جمع

تواند به شکایات و اعالمات اشخاص، درخصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و  ـ سازمان می1۲ماده

 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آنها رسیدگی نماید. ۲ی موضوع بند الف ماده ها مقررات دستگاه

ـ شکایت باید متضمن هـویت، نشانی، کدمـلی و کدپستی شاکی و مقـرون به دالیل و با امضاء وی باشد و 13ماده

 در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.
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 رسد. درج و به امضاء شاکی می مجلس شفاهی اظهار شود، در صورت که شکایت درصورتی

شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد،  ـ نتیجه رسیدگی به شاکی اطالع داده می14ماده 

 گردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهدشد. شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می

ها یا از طرق  رسانی و رسانه کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطالعـ اعالمات اشخاص به نحو 15ماده 

 باشد. دیگر قابل دریافت می

شود. مگر این که به طور مدلل حاوی مسأله  کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی به اعالماتی که هویت اعالم

 مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را الزم تشخیص دهد.

تواند به شکل  های مشمول بازرسی می العاده و موردی از دستگاه ای، فوق های برنامه ـ نظارت و بازرسی1۶ادهم

 خوداظهاری صورت گیرد.

در این روش، سازمان سؤاالت متناسب با موضوع را طرح و اطالعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از  

 شود. ربط ارسال می بازرسی تهیه و به مبادی ذی طریق راستی آزمایی بررسی و گزارش

تواند با توافق  ها، سازمان می های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه17ماده

های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت  مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه مسؤوالن و بهره

میان بازرسان وکارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت   رک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید ازمشت

 بازرسی تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.

 ربط ارسال خواهدشد. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی

های مشمول  نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه های آوری  گیری از فن تواند با بهره ـ سازمان می18ماده

های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را  های دستگاه بازرسی، اطالعات الزم را از سامانه

ط تجزیه و تحلیل نموده و گـزارش خـود را همراه با استـنتاج و ارائه پیشنهـادهای مناسب، برای مـراجع مربو

 ارسال دارد.

های نوین  آوری اند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن های مذکور مکلف ربط دستگاه مسؤوالن ذی

 اطالعاتی را برای سازمان فراهم آورند.
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قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در  1قانون و با توجه به تبصره ماده  11ماده« ج» ـ در اجرای بند 19ماده

 های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: ل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاهمراح

 11ماده« ج» گیر در معامالت اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند  الف( نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم

روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع اند حداقل پانزده  را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظف

 مطلع نمایند.

ریزی و راهبردی ریاست  ریزی کشور )معاونت برنامه رسانی سازمان مدیریت و برنامه گیری از پایگاه اطالع ب( با بهره

ها،  ایدههای مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطالعات مربوط به مز جمهور(، دستگاه

های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت،  ها، قراردادها و معامالت دستگاه مناقصه

ها اعزام نماید و  ها و مزایده های برگزاری مناقصه نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون

م از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، به طور کلی بر قراردادها و معامالت اع

 نظارت نماید.

ها، نحوه اقدام  ج( به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطالعات، تشخیص اولویت

 صحیح قانون آگاه نماید. ناظرین را تدوین و ابالغ نموده و با آموزش الزم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای

 نماید: ـ در مـوارد زیر بازرس از رسیـدگی خودداری و مراتـب را به سـازمان اعالم می۲0ماده

الف( بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته  

 باشند.

 ازرسی سمت مدیریت داشته باشند.الذکر، در واحد مورد ب ب( بازرس یا اقربای فوق

ج( بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختالف اداری، حقوقی یا کیفری داشته  

 باشند.

ـ در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت 1تبصره

 باشد. نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می به بازرس تکلیف مییا ادامه آن را 

تواند مراتب را به سازمان اعالم نماید، اتخاذ  ـ مدیر یا مسؤول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می۲تبصره 

 تصمیم به عهده سازمان است.
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 بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع ۲1ماده

 های الزم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت. الف( کسب آگاهی

 نامه. این آیین ۲0ب( احراز صالحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 

ن اهداف و انتخاب ج( توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به ای

 های مناسب و مقتضی. روش

های موجود در سازمان، مطالعه  د( تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه )چک لیست(، رجوع به سوابق و گزارش

آوری اطالعات موردنیاز،  مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع

ها و  بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطالعات اجمالی از وجود برنامه آشنایی با محیط مورد

 های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت. طرح

تواند اطالعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از  ـ بازرس یا هیأت بازرسی می۲۲ماده

  ری نماید:آو های زیر جمع جمله با استفاده از روش

 الف( مشاهدات.

 ب( استطالع از شهود و مطلعین.

 های موجود و تهیه مدارک الزم از آنها. ج( مطالعه سوابق و پرونده

 د( کسب نظر کارشناسی.

 هـ( استعالم نظر مسؤوالن و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.

واحدهای مورد بازرسی را مالحظه و ـ بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت ۲3ماده

 نماید. نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می

 شود: ـ در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می۲4ماده

ر کلی جنبه طریقیت داشته باشد، الف( چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طو 

 تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید. بازرس می
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ب( در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت 

باید مراتب را  بازرس می مجلس، رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت مجلس و به امضاء او می را صورت

 گواهی و آن را امضاء نماید.

تبصره ـ افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر 

در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را 

 نند.الزم بدا

ـ اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح ۲5ماده

های مورد بازرسی، منحصر به موارد  های الکترونیکی حاوی اطالعات دستگاه ای و فایل افزارهای رایانه فشرده و نرم

 باشد. زارش آن میقابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گ

بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت  ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه۲۶ماده

 شود. مجلس و یا تصویربرداری می بازرسی در محل مأموریت مالحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت

گردد؛ مگر آنکه بنا  نویس رونوشت تهیه می نون، به طریق دستقا 8ماده  ۲ـ از اسناد سرّی با رعایت تبصره۲7ماده 

 به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

بندی شده )محرمانه ـ سّری( استناد شود، گزارش سازمان  ـ چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه۲8ماده

 بندی خواهدشد. حداقل مشمول همان طبقه

ی اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختالس، کالهبرداری، تبانی ها ـ دسترسی به حساب۲9ماده

های مشمول بازرسی  و تدلیس در معامالت، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه

 پذیر است. باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان

ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان  و صندوق ها، مؤسسات مالی و اعتباری مسؤوالن بانک

 قضایی سازمان خواهندبود.

تواند اطالعات و مدارک الزم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که  ـ سازمان می30ماده

های  ربط دستگاه ی نماید. مسؤوالن ذیگیرد، نظارت و بازرس بندی صورت می هایی با حیطه طبقه در آنها فعالیت

ای  افزارهای رایانه اند به مکاتبات، استعالمات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم قانون مکلف ۲مذکور در ماده 
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توانند به عذر این که درخواست خارج از  های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی و فایل

ی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری اختیارات بازرس

 نمایند.

بندی سری است، با پیشنهاد رئیس سازمان و  هایی که دارای طبقه ـ در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت1تبصره 

 گیرد. قضاییه صورت می موافقت رئیس قوه

 ن ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.ـ تخلف از مقررات ای۲تبصره

تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا  های سازمان می ـ بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل31ماده

 های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید. خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه

 باید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند. نتخب میـ کارشناسان م1تبصره

 باشد. می ۲0ـ موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده ۲تبصره

ـ هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطالعات، نیاز به اخذ توضیح از مسؤولین و 3۲ماده

اند به سؤاالت کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و  های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظف تگاهکارکنان دس

توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را  مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنین در صورت نیاز می

 جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

ی دالیل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف ـ هرگاه در پایان بازرس33ماده

و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع با ذکر دالیل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به 

 شود: ترتیب زیر اخذ می

 گیرد. صورت می ای الف( دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه

های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص  ب( در استماع دفاعیات، الزم است هویت کامل فرد و مسؤولیت

گردد؛ سپس موضوع و دالیل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود 

های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد  ه شود پاسخخسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواست

کند  اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می
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 و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.

 های مرتبط و مؤثر را طرح نماید. تواند پرسش ریان اخذ دفاع میج( بازرس در ج

ای، موضوع با ذکر دالیل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با  د( در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه

 گردد. بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می رعایت طبقه

 کند. تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه میهـ( چنانچه فرد برای 

و( در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و  

 شود. ها، مراتب توسط بازرس گواهی و درگزارش منعکس می امضاء ذیل پاسخ

چه قبل از خاتمه بازرسی نیز دالیل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوء جریان وجود ـ چنان1تبصره

 نماید. داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می

دالیل و مدارک و یا اختالل در  ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء۲تبصره 

صالح  امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی

 گردد. منعکس می

آوری اطالعات، رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول  ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع3تبصره

ای سازمان الزامی است و طرح سؤاالت تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در  هاخالقی و حرف

 صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دالیل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.

ن مطالب یا مفاد آن با رعایت ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان الزم باشد، باید عی4تبصره

 امانتداری منعکس شود.

های بیشتری را اقتضاء نماید مانند تحقیق از شهود،  ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی34ماده

 مالحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام الزم را مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد.

قضاییه از اختیارات مقرر  که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابالغ رئیس قوهـ بازرسی 35ماده 

 شود. قانون برخوردار می 5ماده  ۲در تبصره 

ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعیـین و سپس با توجـه به اهمیت جرم، شدت مجازات، 3۶ماده 

ا فرار متهم و یا از بین بردن دالیل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم دالیل اتهام، بیم تبانی ی
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 نماید. اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می

قرار صادره بالفاصله شود  قانون عمل می 5ماده ۲چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره

 شود. پس از تأیید با قید حق تجدیدنظرخواهی و مهلت آن به متهم ابالغ می

ـ در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بالفاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و 37ماده

 نماید. صالح اعالم می مراتب را به مرجع ذی

قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز  5ماده  ۲موضوع تبصره  ـ بازرس قضایی38ماده 

باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطالع سازمان  به صدور قرار تأمین می

 برساند.

د نسبت به فک قرار صادره اقدام و در ـ در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی بای39ماده

 غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعالم نماید.

ـ در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد 40ماده 

م مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به بازرسی را مانع انجا

طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حُسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل 

 نماید. افراد مذکور را می کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعالم و درخواست تعلیق

کند تا طبق  سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا باالترین مقام دستگاه مربوط اعالم می

 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد. 9ماده

نع یا اخالل و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در تبصره ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع ما 

اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعالم  قانون معلق شده 9اجرای ماده 

 خواهدنمود.

ازرس یا هیأت بازرسی ـ چنانچه حُسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، ب41ماده

قانون رسیدگی به تخلفات اداری  13باید قبـل از پایان بازرسی، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظیر ماده می

 از طریق سازمان به وزیر و یا باالترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید.
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لقاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس داوری و ا ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش4۲ماده 

 منوط به اتمام بازرسی است.

ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخوردکند که واجد اهمیت و یا حاکی 43ماده

و باشد، موضوع را با از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت ا

 نماید. رعایت سلسله مراتب به سازمان اعالم و کسب تکلیف می

 ای و از موضع قانون باشد و نباید در  ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخالق حرفه44ماده 

 اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند.

ای باشد که در روند  تحقیقات، کسب اطالعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونهـ اعمال نظارت و بازرسی، 45ماده

 شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند. امور جاری دستگاه بازرسی

ستگاه مورد بازرسی ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کندشدن حرکت د  تبصره ـ منظور از

باشد و در صورت  های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می گردد یا فعالیت

اختالف نظر میان دستگاه مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیأت منصوب از 

 شود. یا هیأت مزبور عمل می قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست سازمان و

های مشمول بازرسی، به  اند با کسب اطالعات الزم و به هنگام از دستگاه ـ مدیران نظارت و بازرسی موظف4۶ماده

منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطالع سازمان و بدون رعایت 

های  های بازرسی، سریعاً هشدار الزم را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب به دستگاه تشریفات مربوط به تهیه گزارش

 ربط ارسال خواهد شد. اداری بدهند. گزارش تکمیلی پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی

تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را  همچنین سازمان می

 ئیس قوه قضاییه و مقامات مسؤول گزارش نماید.به ر

 فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

آوری شده در جریان بازرسی، طرح گزارش تهیه و  ها، اطالعات و دالیل جمع ـ با استفاده از ماحصل بررسی47ماده 

گردد. در تدوین  م میبا ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدا

 گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:
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بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دالیل و  الف( تنظـیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطالعات به دست آمده و طبقه

 مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش.

 ب( تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی.

 یابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی.ج( ارز

گرفت و بیان  د( اعالم نظر بر حُسن جریان امور و یا تعیین موارد اختالف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می

 اشکاالت، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم.

صورت  ای و مهم به های برنامه ؤول دستگاه مورد بازرسی در بازرسیترین مس هـ( اخذ دفاعـیات و نقطـه نظرات عالی

 نمودن آن در گزارشات. مکتوب در رابطه با اشکاالت و تخلفات و منعکس

ها و اعالم نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پیشنهادهای  و( استنتاج از مجموعه بررسی 

 ا.مناسب و اصالحی و قابل اجر

 ز( تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه شده.

 االمکان به ترتیب زیر است: ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، حتی48ماده

 کنندگان گزارش. الف( صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه 

 ب( فهرست مطالب.

 ها و پیشنهادها. گیری خالصه گزارش: موضوع بازرسی، نتیجهج( 

 کند. د( مقدمه: که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می

  هـ( متن یا قسمت اصلی گزارش: که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده  

 دهد، شامل: می ها را نشان  نتایج حاصله از بررسی

 ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی.1

 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی.۲

 آوری شده. آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات جمع ـ روش و چگونگی جمع3

 ـ استنتاج و ارائه نظرها.4

 ـ پیشنهادها. 5
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 ه برای مراجعه الزم است.و( مستندات و مدارکی ک

ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغالط امالیی و اشکاالت دستوری استفاده شود 49ماده

آمیز، احساسی و عاطفی، موهن، وصفی، تکراری و غیرمأنوس  کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه و از به

 خودداری گردد.

 ارائه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: ـ در 50ماده

 الف( مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد.

 ب( صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

         دستگاه بازرسی مورد توجه قرارگیرد.ج( شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر   

 های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. د( موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش

 هـ( در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.

های تنبیهی در محدوده  سیاست و( تشویق، تقدیر، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال 

های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی  اختیارات قانونی مسؤوالن بوده و نیز طرح موضوعات در هیأت

 و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

از طریق دیوان های مشمول بازرسی ) نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه نامه، تصویب ز( درخواست ابطال آیین

 عدالت اداری( باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد.

ح( راجع به احکام قضایی که مغایرت بیّن آنها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً  

 تعیین گردد.

ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و شونده،  ط( چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی

یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و 

نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا  نامه، تصویب کلی، حسب مورد، تذکرات الزم مبنی بر ضرورت تدوین آیین

 شود. ربط داده می ت به دستگاه ذیاصالح مقررا

های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضاء رئیس سازمان و یا مقامات مأذون به  ـ گزارش 51ماده

 شود. مراجع قانونی مربوط ارسال می
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در حدود بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعکاس گزارش و پیگیری آن 

 اختیارات و وظایف خود مسؤولیت دارند.

ها و نیز چگونگی مکاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز  تبصره ـ نحوه بررسی، تنقیح و تأیید نهایی گزارش 

 رسد. دعوت مسؤوالن برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می

شود و درخصوص اعالم  ا به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس میه ـ گزارش 5۲ماده

 گردد. وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک تهیه و ارسال می

تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی 

 گردد. تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می های رسیدگی به کشور و یا هیأت یا دیوان محاسبات

ـ در صورتی که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است،  53ماده

فاده یا بالفاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاست

ضرر و زیان وارده، دالیل، مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال 

 شود. می

رغم تالش الزم  تبصره ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علی 

 شود. وضوع به مراجع قضایی منعکس میمیسور نباشد، گزارش با تصریح این م

های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق  ـ سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش 54ماده

ربط، انجام بازرسی پیگیری )اعزام بازرس یا هیأت بازرسی( و یا هر طریق قانونی دیگر  مکاتبه، دعوت از مسؤوالن ذی

 رت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد:پیگیری نماید و در صو

 قانون 10تبصره ماده  الف( تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به 

مرجع قضایی پس از طی تشریفات  ب( تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به

 ط به ارسال گزارشمربو

زمان موازی و مؤثر باشد، به طوری  تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم

 که پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.



40 
 

و جهت آن را به اطالع اند وقت رسیدگی  کننده به جرایم و تخلفات، مکلف ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی 55ماده

های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به  گزارش سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به

قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم الیحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه  ۶شرح ماده 

تواند قبالً پرونده را مطالعه کرده، از اوراق  ه خواهد نمود. نماینده سازمان میتحقیق یا محاکمه، توضیحات الزم را ارائ

 مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید.

ای از قرار و یا حکم صادره را به  اند نسخه کننده به جرایم و تخلفات مکلف تبصره ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی

 سازمان ارسال و ابالغ نمایند.

ستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی از معاونان یا دادیاران مجرب ـ داد 5۶ماده

و بصیر در امر تحقیقات نظارت نموده، تعلیمات الزم را به مقام تحقیق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای 

مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر منع یا موقوفی تعقیب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دالیل و 

 نماید. سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ می

ها تا حصول نتیجه چنانچه در  قانون، در جهت پیگیری گزارش ۲ماده « د»ـ با توجه به تکلیف مقرر در بند  57ماده

مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا 

بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر  مهلت قانونی، دالیل و مستندات مخدوش

 نماید. اعالم می

 شده را کافی ندانند، کننده به جرایم و تخلفات اعالمی سازمان، دالیل اقامه ـ چنانچه مراجع رسیدگی 58ماده

عمل آورند. تطبیق عنوان جرم یا تخلف با قانون  اند رأساً هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع به مکلف

 کننده است.  نیز به عهده مرجع رسیدگی 

اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع  ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به 59ماده

ادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست آنهاست، د

دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست. این مقررات  نماید. درخواست دادستان مستلزم تشریفات آیین می

  های مربوط برای احقاق حقوق خود نیست. نافی وظیفه دستگاه
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کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص  که مراجع رسیدگی تبصره ـ در مواردی

ربط و یا از محل  های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی دهند، هزینه

 بودجه دادگستری پرداخت شود.

اء قطعی صادره از مراجع قضایی را خالف بین شرع ـ در صورتی که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آر ۶0ماده

تشخیص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال و درخواست اقدام 

 آورد. عمل می قانونی به

شود که  ربط، دالیل و مدارکی تحصیل ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ۶1ماده

ضرورت بازنگری، اصالح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه 

شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرارداده و حسب مورد نسبت به تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از 

 گزارش اقدام نماید.

 صالح اعالم گردد. خلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیچنانچه عدول از گزارش، مربوط به ت

 های نظارتی فصل چهارم ـ دستگاه

های نظارتی کشور را )که در اجرای بند  ـ سازمان موظف است ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه ۶۲ماده 

سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است( تأیید سران  قانون تشکیل گردیده و اساسنامه آن به 11ماده « ب»

های سازمانی الزم نسبت به تنظیم و پیگیری امور شورا و تشکیل شوراهای متناظر استانی،  طراحی و با تعیین پست

 های تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساسنامه اقدام نماید. کارگروه

اند بدون فوت وقت، وقوع جرایم مربوط به ارتشاء،  ظفقانون مو 1۲ـ مسؤوالن و اشخاص موضوع ماده  ۶3ماده

اختالس، کالهبرداری، تبانی در معامالت دولتی، اخذ پورسانت در معامالت داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خالف 

حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا 

اخذ آن، منظورنمودن نفعی  و یا تضییع آنها، تدلیس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر بهعمومی 

العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه  الزحمه یا حق برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق

 ظایف کارکنان را به سازمان اعالم نمایند.و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با و
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های  ـ اعالم مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعالم جرم به مراجع قضایی و هیأت1تبصره 

 رسیدگی به تخلفات اداری نیست.

یا دستگاه منعکس شده  ـ در صورتی که اعالمات مذکور در این ماده به باالترین مقام مسئول در وزارتخانه۲تبصره

باشد، این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در غیر این صورت نامبرده مستنکف تشخیص و به 

 گردد. مرجع قضایی ذیصالح معرفی می

به تواند شکایات و اعالمات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را  ـ سازمان می ۶4ماده

ها و بازرسان قانونی  ها و حفاظت و اطالعات ادارات نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، حراست

های مشمول نظارت و بازرسی، ارسال و رسیدگی به موضوع و اعالم نتیجه را ظرف مدت معین خواستار  دستگاه

 شود.

 دارند. یز برای باالترین مقام مسئول خود ارسال میای از آن را ن مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه

 های غیردولتی فصل پنجم ـ تشکل

های غیردولتی و مردم نهاد و افراد  تواند از ظرفیت تشکل قانون، می 11ماده « الف»ـ سازمان در اجرای بند  ۶5ماده 

ری از وقوع جرم، جلوگیری از های مختلف از جمله امر پیشگی واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی در زمینه

زیست و ارتقاء میزان سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، توسعه  تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط

مند شود و از نیروهای متخصص و  ها و پیشنهادها بهره فرهنگ قانون مداری و کسب اطالعات و اخبار ارزیابی

های تخصصی حسب  های نظارت و بازرسی، انجام تحقیقات و مشاوره ام برنامههای مذکور در انج کارشناس تشکل

 مورد استفاده نماید و برای این منظور اقدامات زیر را انجام دهد؛

ها و اشخاص واجد  الف( با ایجاد واحدی در ساختار تشکیالتی سازمان و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشکل

های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با کمک به تشکیل  تانی با تشکلشرایط و نیز ارتباط واحدهای اس

 ای و تخصصی نظارتی، زمینه را برای نظارت همگانی فراهم کند. های حرفه انجمن

های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط  های انتخاب تشکل  دستورالعمل اجرایی این بند و معیارها و شاخص 

قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان برای همکاری با سازمان و نیز ضوابط مربوط، به  3یت ماده با رعا

 رسد. تصویب رئیس قوه قضاییه می
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های عمومی و تخصصی  های غیردولتی و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صالحیت ب( با شناسایی تشکل

 مربوط، مشخصات و اقدامات هر یک ثبت و ضبط شود. آنان اقدام و در بانک اطالعاتی

ها و نهادهای غیردولتی و افراد ابالغ و  های فوق باید به نحو روشن و رسمی به تشکل ج( انجام هر یک از مأموریت 

 های مشمول بازرسی مشخص و هدایت و نظارت الزم معمول شود. نحوه همکاری و ارتباط با سازمان و دستگاه

نماید؛ لیکن  گونه رابطه استخدامی با سازمان ایجاد نمی الذکر، آزاد و افتخاری است و هیچ ص فوقهمکاری اشخا

 های انجام کار و یا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نماید. تواند برخی از هزینه سازمان می

 شود. ی و به دولت پیشنهاد میبین های مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات الزم، در بودجه ساالنه پیش د( هزینه 

 رسانی فصل ششم ـ اطالع 

قانون به ریاست  11ماده« هـ» رسانی با رعایت بند  رسانی عمومی؛ شورای مشورتی اطالع منظور اطالع ـ به ۶۶ماده 

 رسانی تشکیل و نظر در امر اطالع ربط و افراد صاحب سازمان یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسئوالن ذی رئیس

 نماید: در موارد زیر اتخاذ تصمیم می

  رسانی و آگاهی بخش عمومی های اطالع ها و شاخص مشی ها، خط الف( تعیین سیاست

ب( نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف 

 سازمان

 رسانی مناسب و به موقع ج( نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطالع

 بندی با رعایت قانون و انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی  های دارای طبقه د( تعیین نحوه انتشار گزارش 

 نامه مربوط و آیین

 رسانی و حدود اختیارات آنان هـ( تعیین مقامات مجاز به اطالع

 ها( مام یا بخشی از گزارشرسانی )ارائه ت و( تعیین میزان و موضوعات قابل اطالع

 ها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط های نظارت و بازرسی، فعالیت ز( چگونگی ارائه برنامه

 های سازمان ح( پاسخگویی به مقاالت و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش

ای نظیر انجمن  المللی و منطقه بینرسانی  های اطالع ط( تعیین موضوعات و اطالعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه

 المللی مسئوالن مبارزه با فساد آمبودزمان آسیایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین
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موجب دستورالعملی است که به  ـ تعیین اعضاء شورا، نحوه تشکیل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به1تبصره

 رسد. تصویب رئیس سازمان می

ها و  توانند در هیچ یک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده و بازرسان سازمان نمیـ کارشناسان ۲تبصره

 رسانی عمومی نمایند؛ مگر به اذن رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی ها، اقدام به اطالع گزارش

ن و شهود که در جهت دهندگان به سازما قانون، گزارش 11ها و اشخاص موضوع بند الف ماده  ـ کلیه تشکل ۶7ماده

رسانی مناسب موجب تقویت نظارت و  ها که با اطالع های الزم را معمول دارند و رسانه وظایف سازمان، همکاری

 های قانونی سازمان هستند. اثربخشی اقدامات شوند، مشمول حمایت

 فصل هفتم ـ سایر موارد

دستورالعملی که سازمان به همین منظور تهیه نموده و ـ کلیه کارشناسان و بازرسان غیرقضایی باید طبق  ۶8ماده

 رساند سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه به شرح زیر است؛ به تأیید رئیس قوه قضاییه می

الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است، سوگندیاد  الرحمن اهلل بسم»

الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران،  کنم که همواره حدود می

فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام  قانون اساسی، والیت

رم و از آلودگی به جویی به کار گی های سازمان بازرسی کل کشور با رعایت عدالت، صداقت، رازداری، حق مأموریت

 «هر امر منافی پرهیزگاری، شرافت و اخالق اسالمی، اجتناب ورزم.

قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر  ۲ـ در اجرای بند الف ماده  ۶9ماده  

 گردد: اقدام می

 الف( امور اداری؛

ها و اختیارات  حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیالت با مأموریتـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از 1

 و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکالت قضایی مردم

های دستی یا الکترونیکی، کیفیت  ها، اسناد و مدارک اعم از روش ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده۲  

اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبیق ارجاع و تعیین 

 ای های مقایسه اقدامات با آمار مربوط و بررسی
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ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و 3

محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با متصدیان شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه 

 همکاران و مراجعین، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی

 ـ پیگیری موارد ارجاعی رئیس قوه قضاییه و بررسی اعالمات و شکایات واصله از تخلفات اداری ومالی4 

 ب( امور مالی؛ 

کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای  های مالی و حسابداری، بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش

های  ها و ... و واریز آنها به حساب تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده

 مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معامالت، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.

 ۲های موضوع ماده  های مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و مؤسسات و سازمان هـ تشخیص دستگا70ماده

توانند مانع انجام بازرسی شوند و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعالم و نظر  قانون، نمی

 نهایی سازمان قاطع خواهد بود.

های مقرر در قانون، با پیشنهاد رئیس  توجه به وظایف و مأموریتهای سازمانی با  ـ تشکیالت سازمان پست71ماده

 رسد. سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می

ها و بودجه مورد نیاز، براساس  ـ استخدام کارمندان غیرقضایی تهیه امکانات و ملزومات، اعالم نیازمندی7۲ماده

 گردد. برآورد و پیشنهاد سازمان توسط دولت تأمین می

و مورد نیاز پس از تأیید رئیس قوه قضاییه با ابالغ رئیس  ۶8، ۶۶، ۶5، 51، 19های مواد  ـ دستورالعمل73ماده

 سازمان اجرایی خواهد شد.

ها و  نامه اجرایی سابق با اصالحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل نامه، آیین ـ با تصویب این آیین74ماده

 شود. های مغایر، لغو می بخشنامه

به  15/1/1388وشش تبصره و در هفت فصل در تاریخ  نامه مشتمل بر هفتادوپنج ماده و بیست ـ این آیین75ماده

 تصویب رسید. 

 شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی


