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267قوانين داخلي

6معاهدات بين المللي

185ماده قانوني
88ساير

پراكندگي مواد بر اساس داخلي يا بين المللي

پراكندگي مواد بر اساس قانون يا ساير مقررات(آيين نامه - 
نظامنامه-دستوالعمل و...)

به نام خدای مهربان
مشخصات مواد قانونی مرتبط با پروژه تحقيقی منع ذی نفعی مسئوالن

 تعداد مواد منسوخ:119
  تعداد مواد معتبر:154

پراكندگي مواد بر اساس مرجع تصويب

جمع كل تعداد مواد قانوني شناسايي شده تا 1395/7/11 : 273 ماده

مجلس شوراي اسالمي

مجلس شوراي ملي

كميسيون مجلس

هيأت وزيران، نخست وزير، وزير

مراجع خاص

مراجع بين المللي
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تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

متمم قانون اساسي 1
داخليمنسوخاصل31- يك نفر نمي تواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باشد . نمايندگان مجلساصل31پادشاه وقت1286مشروطه

 متمم قانون اساسي 2
اصل 32- چنانچه يكي از وكال در ادارات دولتي موظفاً مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل مي شود و  نمايندگان مجلساصل32پادشاه وقت1286مشروطه

داخليمنسوخمجدداً عضويت او در مجلس موقوف به استعفاي از شغل دولتي و انتخاب از طرف ملت خواهد بود .

 متمم قانون اساسي 3
 پادشاه مملكت ( در اصل 43پادشاه وقت1286مشروطه

زمان حكومت قاجار) 
43- شخص پادشاه نمي تواند بدون تصويب و رضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا متصدي امور مملكت 

داخليمنسوخديگري شود

متمم قانون اساسي 4
داخليمنسوخاصل 68- وزراي موظفاً نمي توانند خدمت ديگري غير از شغل خودشان در عهده گيرندوزرااصل68پادشاه وقت1286مشروطه

متمم قانون اساسي 5
اصل 85- رؤساي محاكم عدليه نمي توانند قبول خدمات موظفة دولتي را بنمايند مگر اين كه آن خدمت را رؤساي محاكم عدليهاصل85پادشاه وقت1286مشروطه

داخليمنسوخمجاناًً بر عهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد .

مجلس شوراي 1289قانون ديوان محاسبات6
 اعضاي ديوان ماده 23ملي

محاسبات

اشخاص ذيل از عضويت ديوان محاسبات محرومند مگر در صورتي كه پس از قبول عضويت ديوان  - 23 ماده
مزبور از شغل خود استعفا دهند.

1 )  كساني كه داراي شغل دولتي بوده و يا متصدي يكي از معامالت دولتي باشند.
2 )  نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا و اعضاي انجمن هاي ايالتي و واليتي و بلدي.

داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1289قانون ديوان محاسبات7
 اعضاي ديوان ماده 34ملي

داخليمنسوخ ماده 34 - اعضاي ديوان محاسبات در هيچ يك از معامالت دولتي نبايد دخالت نموده يا واسطه واقع شوند .محاسبات

مجلس شوراي 1290قانون ثبت اسناد8
ماده 7 - مباشرين ثبت نمي توانند با شغل خود شغلي را در ادارات دولتي يا انجمن هاي بلديه و ايالتي و مباشرين ثبتماده 7ملي

داخليمنسوخواليتي و غيرها توأم نمايند و يا شغل وكالت را در محاكم عدليه متصدي شوند .

جدول مشخصات مواد قانونی مرتبط با پروژه تحقيقی منع ذی نفعی مسئوالن
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مجلس شوراي 1290قانون ثبت اسناد9
 مطلعين از معامالت ماده59ملي

در جريان ثبت اسناد

ماده 59 - هرگاه اشخاص مطلع يكي از صفات مفصله ذيل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است :
اوال - كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ باشند .

ثانياً - اشخاصي كه در معامله ذي نفع اند يعني در خود سند معامله راجع به فايده و نفع آن ها چيزي نوشته 
شده است .

ثالثاً - خدمه مباشر ثبت و اجزاي او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن .
رابعاً - اقوام اصحاب معامله تا درجه چهار و همچنين خدام اصحاب معامله .

خامساً - اشخاصي كه بواسطه ارتكاب به جنايات محكوم شده اند .

داخليمنسوخ

10
قانون اصول تشكيالت 

عدليه و محاضر شرعيه و 
حكام صلحيه

بند 4 ماده كميسيون مجلس1290
ماده 238 - اشخاص مفصله نمي توانند وكالي رسمي يا غير رسمي شوند : (  رابعاً )  اشخاصي كه شغل وكالي عدليه238

داخليمنسوخموظفي در ادارات رسمي دولتي يا ملتي دارند .

قانون انتخابات مجلس 11
مجلس شوراي 1290شوراي ملي

 انتخاب كنندگان ماده 5ملي
نمايندگان مجلس

: كساني كه بواسطه شغل و مقام خود از انتخاب كردن محرومند - 5 ماده
اول - اهل نظام بري و بحري به استثناي صاحب منصبان افتخاري . 

. صاحب منصبان و اجزاي امنيه و نظميه در محل خدمت - دوم
داخليمنسوخ

قانون انتخابات مجلس 12
مجلس شوراي 1290شوراي ملي

 نمايندگان مجلسبند 4 ماده 7ملي
ماده 7 - اشخاصي كه از انتخاب شدن محرومند :

چهارم - مستخدمين امنيه و نظميه و اهل نظام بري و بحري باستثناي صاحب منصبان افتخاري .
پنجم - حكام كل و جزو و معاونين ايشان در قلمرو مأموريت خود .

داخليمنسوخ

قانون انتخابات مجلس 13
مجلس شوراي 1290شوراي ملي

 نمايندگان مجلسبند 5 ماده 7ملي
ماده 7- اشخاصي كه از انتخاب شدن محرومند :

پنجم - حكام كل و جزو و معاونين ايشان در قلمرو مأموريت خود . تبصره - ساير مستخدمين دولتي قابل 
انتخاب هستند بشرط آنكه پس از انتخاب براي مدت نمايندگي از شغل خود استعفاء دهند .

داخليمنسوخ
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قانون موقتي اصول 14
امين صلحماده 134كميسيون مجلس1290محاكمات حقوقي

ماده 134 - در موارد مفصله ذيل امين صلح بايد خودش از رسيدگي امتناع نمايد و متداعيين مي توانند او را رد 
نمايند :

1 - وقتي كه امين صلح نفع شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد .
2 - وقتي كه امين صلح با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته باشد .

3 - وقتي كه امين صلح قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور امين 
صلح است .

4 - وقتي كه امين صلح يا زوجه او وارث يكي از متداعيين هستند .
5 - وقتي كه امين صلح با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي دارند محاكمة جزائي 

داشته اند و يك سال از زمان ختم آن محاكمه نگذشته است .
6 - در صورتي كه مابين امين صلح و يكي از متداعيين يا عيال او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح 

است .
7 - وقتي كه امين صلح سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعائي كه اقامه شده نموده است .

داخليمنسوخ

قانون موقتي اصول 15
 مطلعين در دعاوي ماده 265كميسيون مجلس1290محاكمات حقوقي

مدني

ماده 265 - در صورت عدم تراضي طرفين در انتخاب اشخاص عضو محكمه اقدام به استماع مطلعيني كه 
طرفين يا يكي از آنان به او معرفي مي نمايند مي كند . طرفين حق دارند كه مطلعين يكديگر را در موارد 

مفصله رد كنند :
1 - در صورتي كه يكي از مطلعين خادم يا مخدوم يكي از طرفين است .

2 - اشخاصي كه با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سيم دارند يا قيم يا مباشر يا وكيل يكي از 
طرفين هستند و يا يكي از متداعيين محاكمه دارند يا در قضيه ذي نفعند .

داخليمنسوخ

قانون موقتي اصول16
2 مادهكميسيون مجلس1290محاكمات حقوقي بند

399
 ضامنين تأمين 

خواسته در دعاوي 
: ضمانت اشخاص مفصله ذيل قبول نميشود - 399 ماده

. وكالي رسمي عدليه براي موكلين خود داخليمنسوخ(  2 )
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قانون موقتي اصول 17
 قضاتماده 421كميسيون مجلس1290محاكمات حقوقي

حكام عدليه در موارد مفصله ذيل بايد از رسيدگي امتناع نمايند و متداعيين نيز حق خواهند داشت  - 421 مادة
آنها را رد كنند . 

(  1 )  وقتي كه حاكم نفع شخصي در ادعايي كه اقامه شده است داشته باشد . 
(  2 )  وقتي كه حاكم يا زوجه او با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند . 

(  3 )  وقتي كه حاكم قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور حاكم 
است . 

(  4 )  وقتي كه حاكم يا زوجه او وراث يكي از متداعيين هستند . 
(  5 )  وقتي كه حاكم با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارند 

محاكمة جزائي داشته اند و هنوز يك سال از زمان ختم آن محاكمه نگذشته است . 
(  6 )  در صورتي كه مابين حاكم و يكي از متداعيين يا زوجه او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح 

است . 
(  7 )  وقتي كه حاكم سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعايي كه اقامه شده نموده است . 

داخليمنسوخ

قوانين موقتي محاكمات 18
 قضاتماده 332كميسيون مجلس1291جزائي

ماده 332 - جهات رد از قرار ذيل است : 
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي بين حاكم يا يكي از طرفين يا اشخاصي كه در امر جزايي دخيل اند . 

ب - در صورتي كه حاكم ولي يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور حاكم 
باشد . 

ج - در صورتي كه حاكم يا عيال يا اوالد او وارث يكي از اشخاصي كه در امر جزايي دخيل اند بوده باشد . 
د - در صورتي كه حاكم در همان امر جزايي مستنطق يا مدعي العموم و يا جزو شهود يكي از طرفين باشد .

داخليمنسوخ

قوانين موقتي محاكمات 19
 شهودماده 246كميسيون مجلس1291جزائي

ماده 246 -( منسوخه 1337/05/01)  شهادت اشخاص ذيل را بدون خواستن التزام استماع مي نمايند : 
(  اول )  اشخاصي كه به حد بلوغ نرسيده اند . 

(  دوم )  اشخاص مفصله ذيل در صورتي كه يكي از طرفين آنان را رد كرده باشند . 
1 - اشخاصي كه به واسطه ارتكاب به جنايات محكوم به مجازات شده اند . 

2 - زوج يا زوجه مدعي خصوصي و اسالف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباي او تا درجه سوم از 
طبقه دوم . 

3 - اشخاصي كه قيم يا ولي يا مباشر امور يكي از طرفين هستند يا با يكي از طرفين محاكمه دارند .

داخليمنسوخ
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قانون تشكيالت وزارت 20
مجلس شوراي 1294ماليه كل مملكت ايران

ماده 38ملي
اعضاي كميسيون 
تطبيق حوالجات 
وزارت ماليه

ماده 38 - اعضاي مجلس شوراي ملي و سنا و اشخاصي كه داراي مشاغل دولتي هستند يا متصدي معامالت 
دولتي مي باشند نمي توانند عضو كميسيون مزبور باشند مگر اين كه بعد از انتخاب از شغل اولي خود استعفاء 

دهند .
داخليمنسوخ

قانون تشكيالت وزارت 21
مجلس شوراي 1294ماليه كل مملكت ايران

ماده 45ملي
اعضاي كميسيون 
تطبيق حوالجات 
وزارت ماليه

داخليمنسوخماده 45 - اعضاي كميسيون در هيچ يك از معامالت دولتي نبايد دخالت نموده و يا واسطه واقع شوند .

مجلس شوراي 1302قانون ثبت اسناد و امالك22
مباشرين ثبتماده 78ملي

ماده 78 - مباشر ثبت نميتواند اسناد راجعه به منفعت خود يا كساني را كه در تحت واليت يا وصايت و يا 
قيمومت او واقعند و يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سيم دارند و يا در خدمت او هستند 

ثبت نمايد - در اين صورت عمل ثبت به عهده مباشر ديگري كه در آن حوزه مأموريت دارد واگذار خواهد شد 
و اگر مباشر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح محل سند را ثبت خواهد كرد .

داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1302قانون ثبت اسناد و امالك23
 شهود در معامالت ماده 83ملي

رسمي

ماده 83 - شهادت شهودي (  مطلعين )  كه داراي صفات ذيل باشند پذيرفته نخواهد شد . 
اوالً - كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ . ثانياً - اشخاص ذي نفع در معامله . ثالثاً - خدمه مباشرين 

وخدمه ساير اعضاء ثبت اسناد و امالك . رابعاً - اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنين خدمه 
اصحاب معامله . خامساً - اشخاصي كه به واسطه ارتكاب بجنايت محكوم شده اند . سادساً - اشخاصي كه از 

حقوق اجتماعي محروم شده اند . سابعاً - اشخاصي كه معروف به فساد عقيده و متجاهر به فسق باشند .

داخليمنسوخ

مديران شركت هاي ماده 39كميسيون مجلس1303قانون تجارت24
تجاري

مديرهاي شركت نمي توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معامالتي كه با شركت يا به حساب  - 39 ماده
شركت مي شود به طور مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آن را 

. همه ساله به مجمع عمومي بدهند
داخليمنسوخ

در صورتي كه دالل در معامله سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي داند اطالع دهد و در داللماده 153كميسيون مجلس1303قانون تجارت25 - 153 ماده
. داخليمنسوخصورت تخلف مسئول خسارات وارده خواهد بود

كميسيون 1304 قانون مجازات عمومي26
 كارمندان دولتماده 156مجلس

ماده 156 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است 
اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است پاي دولت 

محسوب نمايد و يا نوكرهاي شخصي خود را جزو خدمة دولت محسوب نموده و حقوق آن ها را به 
حساب دولت منظور بدارد محكوم به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و تأدية ضعف مبلغي كه به 

ترتيب فوق پاي دولت محسوب داشته است خواهد گرديد .

داخليمنسوخ
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كميسيون 1304 قانون مجازات عمومي27
كارمندان دولتماده 157مجلس

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بالمباشره يا بتوسط وسائط در معامالت و  - 157 ماده
مزايده ها و مناقصه ها و تخصيصات و امتيازات دولتي كه در تحت مديري يا نظارت او بعمل آمده 

نفعي براي خود منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دولت بر عهدة دولت چيزي بخرد يا بسازد يا 
در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه به عهدة او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد 

براي خود نفعي منظور دارد عالوه بر انفصال از خدمت دولت محكوم بتأديه ضعف انتفاعي كه منظور 
. داشته است خواهد شد

داخليمنسوخ

قانون انتخابات مجلس 28
مجلس شوراي 1304شوراي ملي

ماده 57- ( الحاقي 1304/06/12)  مأمورين ماليه در قلمرو مأموريت خودشان از حق انتخاب شدن محروم  نمايندگان مجلسماده 57ملي
داخليمنسوخخواهند بود .

قانون انتخابات مجلس 29
مجلس شوراي 1304شوراي ملي

 انتخاب كنندگان ماده 11ملي
نمايندگان مجلس

ماده 11- كساني كه به واسطه شغل و مقام خود از انتخاب كردن محرومند : 
1 - اهل نظام بري و بحري به استثناي صاحب منصبان افتخاري . 

2 - صاحب منصبان و اجزاي امنيه و نظميه در محل خدمت .
داخليمنسوخ

قانون انتخابات مجلس 30
مجلس شوراي 1304شوراي ملي

ملي
بنده 4 ماده 

ماده 13- اشخاصيكه از انتخاب شدن محرومند :نمايندگان مجلس13
داخليمنسوخ4 - مستخدمين امنيه و نظميه و اهل نظام بري و بحري باستثناء صاحب منصبان افتخاري

قانون انتخابات مجلس 31
مجلس شوراي 1304شوراي ملي

ملي
بنده 5 ماده 

ماده 13- اشخاصي كه از انتخاب شدن محرومند : 5 - حكام كل و جزء و معاونين ايشان در قلمرو مأموريت  نمايندگان مجلس13
داخليمنسوخخود .

قانون انتخابات مجلس 32
مجلس شوراي 1304شوراي ملي

ملي
بند 6 ماده 

نمايندگان مجلس13
ماده 13- اشخاصي كه از انتخاب شدن محرومند : 6 - مأمورين ماليه در قلمرو مأموريت خود .

تبصره - ساير مستخدمين دولتي قابل انتخاب هستند به شرط آنكه پس از انتخاب براي مدت نمايندگي از 
شغل خود استعفا دهند.

داخليمنسوخ
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ماده 152كميسيون مجلس1304قانون مجازات عمومي33
 اشخاص مذكور در 
ماده 2 قانون تشكيل 

ديوان كيفر

ماده 152 -( منسوخه 22/02/1355)  هر يك از اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر وجوه 
نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها 

و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه باو سپرده شده است بنفع خود يا ديگري 
برداشت و تصاحب كرده يا عمداً تلف نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد : 

در صورتي كه ميزان اختالس تا پنج هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه اي و هر گاه 
بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم ميشود و در هر دو 

مورد عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس بجزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد .

داخليمنسوخ

كارمندان دولتماده 157كميسيون مجلس1304قانون مجازات عمومي34

ماده 157 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بالمباشره يا بتوسط وسائط در معامالت و مزايده ها و 
مناقصه ها و تخصيصات و امتيازات دولتي كه در تحت مديري يا نظارت او بعمل آمده نفعي براي خود منظور 
دارد يا بدون مأموريت از طرف دولت بر عهدة دولت چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر 

حسب وظيفه بعهدة او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود نفعي منظور دارد عالوه بر انفصال از 
خدمت دولت محكوم به تأديه ضعف انتفاعي كه منظور داشته است خواهد شد .

داخليمنسوخ

قانون ثبت عمومي 35
مجلس شوراي 1306امالك - و مرور زمان

نمايندگان قانوني و ماده5ملي
قضايي محجورين

مادة 5- مرور زمان بر عليه كساني كه بعلت خطر جاني يا ناموسي و يا به علت مخاطره در اموال خود يا 
اقرباي نزديك خود نتوانسته اند اقامه دعوا نمايند جاري نمي شود مگر بعد از زوال مانع . 

مرور زمان بر عليه كساني كه در تحت واليت هستند مثل صغير و مجنون و سفيه جاري نميشود . 
زوج و زوجه نمي توانند نسبت به يكديگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده نمايند نسبت به امالكي كه 
در دفتر ثبت امالك ثبت شده است مرور زمان جاري نمي شود - مرور زمان قابل اسقاط است ولي اسقاط آن 

وقتي ممكن است كه به واسطه مرور مدت معينه در اين قانون حاصل شده باشد . اسقاط مرور زمان بايد 
صريح باشد . 

متولي و قيم و ولي و همچنين كسي كه ممنوع از تصرف در مالي است نمي تواند مرور زماني را كه براي او 
حاصل شده است اسقاط كند .

داخليمنسوخ
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مجلس شوراي 1306قانون حكميت36
داورماده 5ملي

ماده 5- اشخاص ذيل نمي توانند حكم ثالث شوند و خود آن ها نيز بايد از قبول حكميت امتناع نمايند مگر به 
تراضي طرفين :

ا )  كسي كه در دعوي مطروحه ذي نفع باشد .
ب)  كسي كه شخصاً يا زوجه اش يا يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سيم دارد .

ج)  كسي كه قيم يا كفيل يا مباشر امور يكي از متداعيين است يا يكي از متداعيين مباشر امور او است .
د)  كسي كه خود يا زوجه اش وارث يكي از متداعيين است .

هـ)  كسي كه با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آن ها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارد محاكمات 
جنايي يا جنحه داشته يا دارد .

و )  كسي كه مابين او يا زوجه او يا اقرباي نسبي او تا درجه سوم و يكي از متداعيين يا زوجه او يا اقرباي نسبي 
تا درجه سوم دعواي حقوقي مطرح است .

داخليمنسوخ

 اعضاي دادگاه هاي ماده 23كميسيون مجلس1307قانون محاكمات نظامي37
نظامي

ماده 23- اقرباي نسبي و سببي تا درجه سوم نمي توانند به عضويت ديوان حرب واحدي منصوب و يا وظايف 
داخليمنسوخمدعي العموم يا مستنطق يا منشي گري همان ديوان حرب را عهده دار شوند .

 قضات و رؤساي ماده 24كميسيون مجلس1307قانون محاكمات نظامي38
دادگاه هاي نظامي

اشخاص ذيل نمي توانند به سمت رئيس يا قاضي ديوان حرب انتخاب و يا وظيفة مستنطق را عهده  -24 ماده
دار شوند : 

اوالً - اقرباي نسبي يا سببي متهم تا درجه چهارم . 
ثانياً - كسي كه شاكي بوده يا حكم تعقيب قضيه را داده يا اداي شهادت نموده است . 

ثالثاً - كسي كه در مدت پنج سال قبل از اين محاكمه به عنوان شاكي يا مدعي خصوصي با متهم فعلي 
محاكمه جزايي داشته است . 

كسي كه در موضوع اتهام به نحوي از انحاي سابقاً رسيدگي كرده باشد . - رابعاً

داخليمنسوخ

قانون اصالح قانون 39
داورماده 6كميسيون مجلس1308حكميت

قضات و صاحب منصبان پاركه بدايت و استيناف را كه شاغل خدمت هستند نمي توان به حكميت  - 6 ماده
انتخاب نمود ولو به تراضي اطراف دعوي - وكالي رسمي عدليه را نمي توان به قرعه براي حكميت انتخاب 

. كرد
داخليمنسوخ
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شهودماده 148كميسيون مجلس1308قانون ثبت اسناد و امالك40

ماده 147 - هركاه [ هرگاه ] مسئول دفتر در هويت اشخاص ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف 
و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و 

اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد . 
ماده 148 - در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي نمايد نمي تواند معرف 

طرف ديگر باشد .

داخليمنسوخ

سردفترماده 150كميسيون مجلس1308قانون ثبت اسناد و امالك41

مسئول دفتر نمي تواند اسنادي كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت واليت يا وصايت و يا  - 150 ماده
قيمومت او واقعند و يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند 

داخليمنسوخثبت نمايد .

شهودماده 156كميسيون مجلس1308قانون ثبت اسناد و امالك42

ماده 156 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد : 
2 - اشخاص ذي نفع در معامله 

3 - خدمة مسئول دفتر 
4 - اقارب طرفين معامله تا درجه سوم و همچنين خدمه اصحاب معامله

داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1308قانون تامين مدعي به43
ملي

بند 2 ماده 
19

ضامنين تأمين 
خواسته

ماده 19- ضمانت اشخاص ذيل قبول نميشود : 
داخليمنسوخ2 - وكالي رسمي عدليه براي موكلين خود .

كميسيون مجلس1309نظام نامه بلديه44
بند 4 

قسمت ب 
ماده 10

اعضاي انجمن شهر

ماده 10 - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كه به موجب ماده 5 قانون بلديه بايد منحصراً از طبقات 
سه گانه (  تجار و اصناف و مالكين )  باشند به قرار ذيل است :

ب - شرايط انتخاب شوندگان : 
رابعاً - در ادارات دولتي استخدام نداشته باشند .

داخليمنسوخ

قانون ثبت اسناد و 45
كميسيون 1310امالك

 شاهدماده 59مجلس

 ماده 59- شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
3 – اشخاص ذي نفع در معامله

4 – خدمه مسئول دفتر
5 – خدمه اصحاب معامله

داخليمعتبر

5 مادهكميسيون مجلس1310قانون هيأت منصفه46 بند
.اعضاي هيأت منصفه42 اعضاي هيأ ت منصفه بايد داراي شرايط ذيل باشند -4 ماده

عدم استخدام دولتي يا بلدي يا عدم استخدام در ادارات مجلس داخليمعتبر5 -

سردفترماده 53كميسيون مجلس1310قانون ثبت اسناد و امالك47
مسئول دفتر نمي تواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت واليت يا وصايت و يا  -53 ماده

قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت 
. نمايد

داخليمعتبر

Page 10

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

شهودماده 59كميسيون مجلس1310قانون ثبت اسناد و امالك48

: شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد -59 ماده
3 - اشخاص ذي نفع در معامله

4 - خدمه مسئول دفتر
خدمه اصحاب معامله - 5

داخليمعتبر

داللماده 346كميسيون مجلس1311قانون تجارت49
در صورتي كه دالل در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي داند  - 346 ماده
اطالع دهد واال مسئول خسارات وارده بوده و به عالوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد 

شد .
داخليمعتبر

قانون راجع به ديوان 50
مجلس شوراي 1312محاسبات

ملي
بند ب ماده 

3
اعضاي ديوان 
محاسبات

اشخاص ذيل نمي توانند برياست يا عضويت ديوان محاسبات منصوب شوند مگر اينكه قبل از  - ب -3 ماده
انتصاب به سمت هاي مزبور از شغل خود استعفا دهند : 

1 - نمايندگان مجلس شوراي ملي و اعضاي انجمن هاي بلدي 2 كساني كه داراي شغل دولتي بوده و يا 
. متصدي يكي از معامالت دولتي باشند

داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1313قانون حكميت51
داورماده 10ملي

ماده 10 - اشخاص ذيل را نمي توان به قيد قرعه به سمت حكم مشترك معين كرد مگر به تراضي طرفين .
1 - كسي كه در دعوي ذي نفع باشد .

2 - اشخاصي كه با يكي از متداعيين قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند .
3 - كسي كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از متداعيين يا يكي از متداعيين مباشر امور اوست .

4 - كسي كه خود يا زوجه اش وارث يكي از متداعيين است .
5 - كسي كه با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با يكي از آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه 

سوم دارند محاكمه جنائي يا جنحه سابقًا يا فعالً داشته باشد .
6 - كسي كه شخصاً يا زوجه او و يا يكي از اقرباي نسبي و يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از 

متداعيين يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او محاكمه حقوقي دارد .
7 - قضات و صاحب منصبان بدايت و استيناف و حكام و ساير مأمورين دولت در حوزه ماموريت خود .

داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1314قانون مدني52
ملي

تبصره 2 
شاهدماده 1313

ماده 1313- در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 2: شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز 

شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
داخليمعتبر
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مجلس شوراي 1314قانون مدني53
 قيمماده 1231ملي

ماده 1231- اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
1- كساني كه خود تحت واليت يا قيمومت هستند.

2- كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده 
باشند.

سرقت، خيانت در امانت، كالهبرداري، اختالس، هتك ناموس يا منافيات عفت، جنحه نسبت به 
اطفال، ورشكستگي به تقصير.

3- كساني كه حكم ورشكستگي آن ها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آن ها تصفيه نشده است.
4- كساني كه معروف به فساد اخالق باشند.

5- كسي كه خود يا اقرباي طبقه ي اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.

داخليمعتبر

مجلس شوراي 1314قانون مدني54
ماده 1240-قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم از اين كه  قيمماده 1240ملي

داخليمعتبرمال مولي عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

مجلس شوراي 1314قانون وكالت55
وكالبند 2 ماده 5ملي

: به اشخاص ذيل اجازه وكالت داده نميشود - 5 ماده
داخليمنسوخ 2 - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال بخدمت . 

مجلس شوراي 1315قانون وكالت56
وكالبند 2 ماده 7ملي

ماده 7 - به اشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نميشود.
2 - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال بخدمت باستثناي استادان دانشكده حقوق 

كه اشتغال به تدريس يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف .
داخليمعتبر

مجلس شوراي 1316قانون دفتر اسناد رسمي57
سردفتران و دفتريارانماده 7ملي

ماده 7 - مشاغل ذيل منافي شغل سردفتري و دفترياري است : 
1 - استخدام دولتي و شهرداري در حين اشتغال به خدمت . 

2 - نمايندگي مجلس شوراي ملي . 
3 - وكالت در عدليه . 

4 - اشتغال بهر نوع كسب و تجارت و هر نوع داللي . 
5 - عضويت در هيأت مديره شركت هاي تجارتي و مؤسسات استقراضي و بيمه .

داخليمعتبر

مجلس شوراي 1316قانون دفتر اسناد رسمي58
اعم از ذي داخليمعتبرماده 27 - يك نفر سردفتر نميتواند در آن واحد متصدي دو دفترخانه باشدسردفترماده 27ملي

نفعي
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مجلس شوراي 1316قانون دفتر اسناد رسمي59
سردفتران و دفتريارانماده 49ملي

ماده 49 - سردفتر يا دفتريار نمي تواند اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت واليت يا وصايت يا 
قيمومت آن ها هستند و يا با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و يا در خدمت آن ها 

هستند ثبت نمايند . در صورتي كه در محل اقامت سردفتر يا دفتريار دفترخانه ديگري نباشد با حضور امين 
صلح يا نماينده پاركه سند در همان دفترخانه تنظيم و ثبت خواهد شد .

داخليمعتبر

قانون اساسنامه بانك 60
مجلس شوراي 1317ملي ايران

ماده 18ملي
مدير كل بانك ملي 

و قائم مقام و 
معاونين وي

ماده 18 - مدير كل و قائم مقام و معاونين بايد ايراني و تبعه ايران باشند و در مدت تصدي خود نمي توانند 
داخليمنسوخهيچ شغل دولتي يا آزاد ديگر داشته و يا بهر عنوان ديگر سهيم يا ذي نفع در بنگاه هاي اقتصادي باشند .

قانون اساسنامه بانك 61
مجلس شوراي 1317ملي ايران

ماده 48ملي

اعضاي شوراي عالي 
و هيأت نظارت و 
بازرس دولت در 

بانك ملي

ماده 48 - اعضاي شوراي عالي و هيأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نمي توانند اقدام به 
معامالت تجاري نموده يا عضويت شركت ها و بنگاه هاي تجاري را قبول نمايند مگر با اجازه مخصوص 

مجمع عمومي مشروط به اين كه موارد نامبرده مخالف مصالح بانك نباشد.
داخليمنسوخ

قانون راجع به 62
مجلس شوراي 1317كارشناسان رسمي

كارشناسانماده13ملي
كارشناس هنگام مراجعه مقام صالحيت دار اگر جهت ردي موجود باشد مكلف است آن را به آن  - 13 ماده

مقام اظهار دارد تشخيص كفايت يا عدم كفايت جهت رد با مقام ارجاع كننده است جهات رد كارشناس همان 
جهات رد حاكم است.

داخليمنسوخ

63
آيين نامه اجراي مفاد 

اسناد رسمي الزم 
االجرا

حافظ اموال توقيف ماده 35وزير دادگستري1318
شده

35ـ مأمـور اجراء نمي تواند بدون تراضي كتبي طرفين امـوال بازداشت شده را به اشخاص زير  ماده
بسپارد : 

الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم . 
ب ـ به متعهدله و متعهد و عيال آنان و همچنين به اشخاصي كه با متعهد يا متعهدله قرابت نسبي يا 

سببي تا درجه سوم دارند و مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديكري [ ديگري ] براي حفظ 
. اموال بازداشت شده پيدا نشود

داخليمنسوخ
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قانون آيين دادرسي 64
مجلس شوراي 1318مدني

 دادرس دعاوي ماده 208ملي
حقوقي

 ماده 208 - دادرسان دادگستري در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايند و اصحاب دعوي 
مي توانند آنها را رد كنند:

1 - وقتي كه دادرس يا زوجه او نفع شخصي در ادعايي كه اقامه شده است داشته باشد.
2 - وقتي كه دادرس يا زوجه او با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه 

دوم دارند.
3 - وقتي كه دادرس قيم يكي از اصحاب دعوي يا كفيل امور او است و يا يكي از اصحاب دعوي 

مباشر امور دادرس است.
4 - وقتي كه دادرس يا زوجه او وارث يكي از اصحاب دعوي هستند.

5 - وقتي كه دادرس با يكي از اصحاب دعوي يا اشخاصي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه 
سوم از طبقه دوم دارند دادرسي جنايي يا جنحه اي داشته اند و هنوز پنج سال در صورت جنايي و 

دو سال در صورت جنحه اي از زمان صدور حكم قطعي نگذشته است.
6 - در صورتي كه مابين دادرس و يكي از اصحاب دعوي يا زوجه او دادرسي مدني در دادگاه ديگري 

مطرح است.
7 - وقتي كه دادرس سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده به عنوان دادرس يا داوري يا كارشناسي يا 

گواهي اظهار عقيده كرده يا كتباً توصيه كرده باشد.

داخليمنسوخ
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قانون آيين دادرسي 65
مجلس شوراي 1318مدني

داورماده 645ملي

ماده 645 - اشخاص مذكوره زير را نمي توان بقيد قرعه به سمت داور مشترك معين كرد مگر 
بتراضي طرفين :

1 - كسي كه در دعوي ذي نفع باشد .
2 - اشخاصي كه با يكي از اصحاب دعوي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند .

3 - كسي كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوي است يا يكي از اصحاب 
دعوي مباشر امور او است .

4 - كسي كه خود يا زوجه اش وارث يكي از اصحاب دعوي است .
5 - كسي كه با يكي از اصحاب دعوي يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه 

سوم با يكي از اصحاب دعوي دارند دادرسي جنايي يا جنحه اي سابقاً يا فعالً داشته باشد .
6 - كسيكه شخصاً يا زوجه او و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي 

از اصحاب دعوي يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي 
مدني دارد .

7 - دادرسان و صاحب منصبان دادسرا و حكام و ساير كارمندان دولت در حوزه مأموريت آن ها .

داخليمنسوخ

قانون آيين دادرسي 66
مجلس شوراي 1318مدني

 مأمور ابالغ اوراقماده 106ملي

ماده 106 - در موارد زير مأمور ابالغ نمي تواند متصدي امر ابالغ شود : 
1 - به اشخاصي كه به مأمور قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند . 

2 - در صورتي كه بين مأمور ابالغ و مدعي عليه دعواي مدني و يا جزايي در دادگاه مطرح باشد و يا 
آنكه دعواي جزايي سابقاً مطرح بوده و در جنحه بيش از دو سال و در جنايي بيش از پنج سال از 

تاريخ ختم آن نگذشته باشد .

داخليمنسوخ

قانون اداره تصفيه امور 67
مجلس شوراي 1318ورشكستگي

كاركنان اداره تصفيه ماده 4ملي
امور ورشكستگي

ماده 4 - هر گاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارائي ورشكسته به نفع 
داخليمعتبرخود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد .

مجلس شوراي1318قانون آيين دادرسي مدني68
ملي

3 ماده بند
245

ضامنين تامين 
خواسته

ضمانت اشخاص مذكور در زير بدون رضايت طرف قبول نميشود :  - 245 ماده
. وكالي دادگستري براي موكلين خود داخليمنسوخ3 -
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مجلس شوراي 1318قانون آيين دادرسي مدني69
شهودماده 413ملي

ماده 413 - در موارد زير نيز اصحاب دعوي ميتوانند گواه ها را جرح نمايند : 
1 - در صورتي كه بين گواه و يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم باشد . 

2 - در صورتي كه بين گواه و يكي از اصحاب دعوي سمت خادم و مخدومي باشد . 
3 - در صورتي كه بين گواه و كسي كه گواهي بر ضرر او داده ميشود دعوي مدني يا جزايي فعالً مطرح باشد 

و يا دعوي جزائي سابقاً مطرح بوده و هنوز پنجسال در صورت جنائي و دو سال در صورت جنحه از صدور 
حكم قطعي نگذشته است .

داخليمنسوخ

مجلس شوراي1318قانون آيين دادرسي مدني70
ـ كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در داورماده 654ملي (12/10/1331 (منسوخه ماده654 مكرر-

هر چند بتراضي طرفين دعوا باشد. داخليمنسوخدادگستري نمي توانند داوري نمايند.

قانون دادرسي و كيفر71
كارمندان دادگاه ماده 36كميسيون مجلس1318ارتش

هاي نظامي
اقرباي نسبي و سببي تا درجه سوم نميتوانند بكارمندي يك دادگاه نظامي منصوب و يا وظايف  - 36 ماده

. داخليمنسوخدادستاني يا بازجوئي يا منشي گري همان دادگاه را عهده دار شوند

قانون دادرسي و كيفر 72
ماده 37كميسيون مجلس1318ارتش

كارمندان و مقامات 
قضايي دادگاه هاي 

نظامي

ماده 37 - اشخاص مشروحه پايين نمي توانند بسمت رياست يا كارمندي دادگاه انتخاب و يا وظيفه دادستان و 
بازپرسي را عهده دار شوند . 

1 - اقرباي نسبي يا سببي متهم تا درجه سوم . 
2 - كسي كه شاكي بوده يا حكم تعقيب قضيه را داده يا در موضوع اتهام مربوطه گواهي داده است . 

3 - كسي كه با متهم به عنوان شاكي يا خواهان خصوصي قبالً دادرسي كيفري داشته و از تاريخ آن دادرسي 
تا تاريخ دادرسي مطروحه پنج سال نگذشته باشد . 

4 - كسي كه در موضوع اتهام بنحوي از انحاء سابقاً رسيدگي و اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده 
باشد . 

5 - كسي كه سابقه محكوميت كيفري در يكي از دادگاه ها داشته باشد و يا باتهام ارتكاب بزهي خود تحت 
تعقيب باشد . 

6 - افسراني كه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسبه انجام وظيفه نموده اند .

داخليمنسوخ

قانون دادرسي و كيفر 73
ماده 44كميسيون مجلس1318ارتش

كارمندان و مقامات 
قضايي دادگاه هاي 
تجديد نظر در امور 

داخليمنسوخماده 44 - مقررات مواد 36 و 37 اين قانون در مورد كارمندان ديوان تجديد نظر الزم الرعايه است .
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قانون دادرسي و كيفر 74
نظاميان و متصدي ماده 401كميسيون مجلس1318ارتش

محاسبات نظامي

ماده 401 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه حقوق و جيره و ساير وجوه مربوطه يا لباس و ساير 
احتياجات افراد ابواب جمعي خود را كه براي پرداخت يا مصرف و تحويل به آنها دريافت داشته است به افراد 
مربوطه نپرداخته يا به آنها تحويل نداده يا به مصرف آنها نرساند و كالً يا بعضاً به نفع خود برداشت نمايد با 

رعايت مقررات مواد 53 و 54 اين قانون به حبس مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدين نحو 
مورد سوءاستفاده واقع شده است محكوم خواهد شد .

داخليمنسوخ

قانون دادرسي و كيفر 75
نظاميان و متصدي ماده 402كميسيون مجلس1318ارتش

محاسبات نظامي

هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق به دولت  - 402 ماده
يا نظاميان را براي مصالح شخصي خود به كار اندازد يا وسيله بازرگاني قرار دهد به حبس عادي از شش ماه تا 

. سه سال محكوم خواهد شد
داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1319قانون امور حسبي76
قضاتماده 8ملي

ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
1 - اموري كه در آن ها ذي نفع است.

2 - امور راجع به زوجه خود ( زوجه اي كه در عده طالق رجعي است در حكم زوجه است).
3 - امور اقرباي نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.

4 - امور راجع به اشخاصي كه سمت واليت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آن ها دارد.

داخليمعتبر

77
قانون راجع به دعاوي 

اشخاص نسبت به امالك 
واگذاري

مجلس شوراي 1321
ملي

تبصره 4 
ماده 19

اعضاي هيأت هاي 
رسيدگي و تصفيه 
امور امالك واگذاري

تبصره 4 - هيچيك از آقايان نمايندگان مجلس نمي توانند در هيأت هاي رسيدگي و تصفيه امور امالك 
داخليمنسوخواگذاري به سمت وكالت دادگستري يا حكميت وارد دعاوي شوند .

قانون تشكيل شهرداري 78
مجلس شوراي 1328و انجمن شهرها و قصبات

شهردارماده 7ملي

ماده 7 - اشخاص زير از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند مگر اينكه قبل از آگهي انتخابات از شغل 
خود استعفا دهند . 

1 - نخست وزير و وزيران و معاونين آنها از تمام كشور - استانداران و فرمانداران و بخشداران و معاونين آنها و 
رؤساي محاكم و دادستان و بازپرس و رؤساي ادارات محلي در حوزه مأموريت خود . 

2 - عمال و مأمورين شهرباني - ژاندارمري و نظاميان . 
از هر دسته موقعي كه در خدمت هستند ليكن در مرخصي ميتوانند در رأي دادن شركت نمايند .

داخليمنسوخ
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قانون تشكيل شهرداري 79
مجلس شوراي 1328و انجمن شهرها و قصبات

ملي
تبصره 1 
شهردارماده 7

تبصره 1 - نمايندگان مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در تمام كشور - اعضاي انجمن هاي ايالتي و واليتي 
و اعضاي انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره اي كه داراي اين سمت هستند و كليه كارمندان ادارات 

و شهرداري از انتخاب شدن در حوزه مأموريت خود محرومند .
داخليمنسوخ

قانون تشكيل شهرداري 80
مجلس شوراي 1328و انجمن شهرها و قصبات

ملي
تبصره 2 
تبصره 2 - در مركز بخش ها و قصبات از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند در اعضاي انجمن شهرماده 7

داخليمنسوخآن واحد فقط يك نفر ميتواند عضويت يك انجمن را دارا باشد.

قانون تشكيل شهرداري 81
مجلس شوراي 1328و انجمن شهرها و قصبات

ملي
تبصره 3 
اعضاي انجمن نظارتماده 10

تبصره 3- كسانيكه داوطلب نمايندگي هستند نميتوانند در كميسيون دو نفري و در عده 27 نفري شركت 
داخليمنسوخداشته باشند و نيز نمي توانند عضويت انجمن نظارت اصلي و شعب را داشته باشند .

اليحه استقالل كانون 82
1331وكال

نخست وزير
وقت (دكتر 

مصدق)
وكالماده 9

چنانچه وكيل يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا  -9 ماده
درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقيماً يا مع الواسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن 

دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.
داخليمنسوخ

اليحه قانوني اصالح 83
نخست وزير وقت 1331قانون استخدام قضات

قضاتماده14( مصدق)
ماده 14- به منظور حفظ بي طرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضائي عضويت متصديان 
مشاغل قضائي در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها ممنوع است تخلف از مفاد اين ماده موجب 

تعقيب در محكمه عالي انتظامي و انفصال از خدمت قضائي خواهد بود.
داخليمنسوخ

نخست وزير وقت 1331اليحه قانوني شهرداري84
شهردارماده 7( مصدق)

7ـ اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند: ماده
1ـ نخست وزير و وزيران و معاونين آنها در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و 

معاونين آن ها و رؤساي دادگاه ها و دادستانان و بازپرسان و رؤساي ادارات در حوزه مأموريت خود
2ـ افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و هم رديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت 

داخليمنسوخ

نخست وزير وقت 1331اليحه قانوني شهرداري85
اعضاي انجن شهرماده 8( مصدق)

ماده 8 ـ از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر 
است ميتواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراي يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد 
شد و اگر قرابت پس از تمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين جلسه انجمن شهر به حكم 

قرعه يك نفر ابقاء ميشود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از 
آنها رأيشان بيشتر است دعوت خواهدشد.

داخليمنسوخ
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اساسنامه شركت ملي 86
نخست وزير وقت 1331نفت ايران

ماده 39( مصدق)

مديرعامل و اعضاي 
هيأت مديره و هيأت 
بازرسي شركت ملي 

نفت ايران

ماده 39ـ مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و هيأت بازرسي نبايد اشتغالي اعم از دولتي و يا غيردولتي افتخاراً 
يا به طور موظف داشته باشند و در صورت اشتغال به چنين شغلي از شغلي كه در شركت ملي نفت ايران 

داشته اند مستعفي شناخته خواهندشد . 
اشخاص مذكور نبايد در شركت ها و مؤسسات و تجارتخانه هايي كه منظور عمده آنان معامله با شركت ملي 
نفت بوده يا رقيب اين شركت مي باشند سهيم يا ذي نفع باشند و در صورت ثبوت تخلف مستعفي شناخته 

خواهند شد .

داخليمنسوخ

87
اليحه قانوني امور مالي

نخست وزير وقت 1331دانشگاه
ماده 8( مصدق)

كارمندان فني و 
اداري دانشگاه و 
اعضاي كميسيون 

ماده 8- هيچ يك از كارمندان فني و اداري دانشگاه و اعضاي كميسيون مالي حق معامله با دانشگاه را 
داخليمنسوخمستقيم يا غيرمستقيم نخواهند داشت و در صورت دخالت از خدمت منفصل خواهند شد .

88

اليحه قانوني تأسيس 
بانك ساختماني و 

نخست وزير وقت 1331اساسنامه آن
 اعضاي هيأت مديره ماده 10( مصدق)

بانك ساختماني

ماده 10ـ (منسوخه 06/12/1331) افراد هيأت مديره در مدت تصدي خود نمي توانند هيچگونه شغل دولتي 
ديگر به جز استادي دانشگاه داشته باشند و حق ندارند در مؤسساتي كه با بانك طرف معامله يا حساب 

هستند سهيم يا شريك باشند و همچنين نمي توانند با بانك معامله نمايند.
داخليمنسوخ

89
قانون تأسيس شركت 
نخست وزير وقت 1331اتوبوس راني عمومي

( مصدق)
تبصره 5 
ماده واحده

سهامداران شركت 
اتوبوسراني

تبصره 5 - هيچ يك از اعضاي انجمن شهر يا شخص شهردار نميتوانند صاحب سهام شركت اتوبوسراني در 
داخليمعتبرشهر محل تأسيس شركت باشند و همچنين اقوام بالفصل آن ها نيز مشمول همين تبصره خواهند بود .

اساسنامه شركت سهامي 90
ماده 32كميسيون مجلس1331تلفن ايران

مدير عامل و اعضاي 
هيأت مديره و 

بازرسان شركت و 
بازرس شركت 

ماده 32 - شركت مستقيم يا غير مستقيم مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت و بازرس دولت 
داخليمنسوخهنگام اشتغال و تا يك سال پس از آن در معامالت شركت سهامي تلفن ايران ممنوع است.

91
اليحه قانوني اساسنامه
نخست وزير وقت 1331بانك توسعه و صادرات

ماده 24( مصدق)
مدير عامل و اعضاي 
هيأت مديره بانك 
توسعه و صادرات

ماده 24- مديرعامل بايد ايراني و تبعه ايران بوده و مديرعامل و 2 نفر اعضاي هيأت مديره نمي توانند هيچ 
داخليمنسوخشغل دولتي يا آزاد ديگر داشته و يا به عنوان ديگر سهميه يا ذي نفع در بنگاه هاي صادراتي باشند .

92
اليحه قانوني اساسنامه
نخست وزير وقت 1331بانك توسعه و صادرات

بازرسان بانك توسعه ماده30( مصدق)
و صادرات

ماده 30-  بازرسان حق مداخله مستقيم در امور بانك ندارند ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به مديرعامل 
داخليمنسوخاطالع دهند .

آيين نامه اليحه قانوني 93
 وكالي داراي ماده 33وزير دادگستري1332استقالل كانون وكال

سابقه قضايي
ماده 33 - كانون مي تواند وكالت كساني را كه سابقه شغل قضايي در محلي دارند تا 2 سال از تاريخ 

داخليمنسوخترك خدمت در آن محل منع نمايد.
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قانون دادرسي و كيفر 94
نخست وزير وقت 1332ارتش

ماده 45( مصدق)
رئيس و كارمندان و 
منشي هاي دادگاه 

بدوي نظامي

ماده 45- (منسوخه 07/05/1332) اشخاص زير نمي توانند به سمت رياست يا كارمندي يا منشي گري 
دادگاه انتخاب شده يا وظيفه دادستاني يا بازپرسي را عهده دار گردند . 

1 ) اقرباي نسبي يا سببي متهم يا شاكي تا درجه سوم از طبقات سه گانه . 
2 ) شاكي يا اعالم كننده بزه با كسي كه در موضوع اتهام گواهي داده است . 

3 ) كسي كه با متهم يا شاكي دادرسي كيفري يا مدني داشته و در تاريخ ختم آن دادرسي تا تاريخ دادرسي 
مطروح پنج سال نگذشته باشد . 

4 ) كسي كه در موضوع اتهام به نحوي از انحاي سابقأ رسيدگي نموده يعني اظهار عقيده بر بزه كار بودن يا 
نبودن كرده باشد . 

5 ) كسي كه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسب انجام وظيفه كرده است .

داخليمنسوخ

قانون دادرسي و كيفر 95
نخست وزير وقت 1332ارتش

( مصدق)
تبصره 1 
ماده 45

قضات دادگاه هاي 
بدوي نظامي

تبصره1- (منسوخه 1332/05/07) قضاتي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه 
داخليمنسوخگانه داشته باشند نمي توانند در يك دادگاه توأماً انجام وظيفه نمايند . 

قانون دادرسي و كيفر 96
نخست وزير وقت 1332ارتش

( مصدق)
تبصره 2 
ماده 45

قضات دادگاه هاي 
بدوي نظامي

تبصره2- (منسوخه 1332/05/07) وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه بين وكالي 
متهم يا شاكي و هر يك از قضات دادگاه مانع دخالت وكالي مزبور در دادرسي بوده و مكلفند مراتب را به 

دادگاه اعالم دارند.
داخليمنسوخ

اليحه قانوني اساسنامه 97
نخست وزير وقت 1332بانك كشاورزي

اعضاي هيأت مديره ماده 19( مصدق)
داخليمنسوخماده 19ـ اعضاي هيأت مديره حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم معامالت بازرگاني با بانك انجام دهند.بانك كشاورزي
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نخست وزير وقت 1332اليحه قانوني شهرداري98
شهردارماده 7( مصدق)

ماده 7 ) اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند : 
1) نخست وزير و وزيران و معاونين آنها در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و 

معاونين آنها و رؤساي دادگاه ها و دادستانان و بازپرسان و رؤساي ادارات در حوزه مأموريت خود . 
2) افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و هم رديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت 

هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند . 
3) نمايندگان مجلسين در تمام كشور . 

4) اعضاي انجمن هاي ايالتي و واليتي و اعضاي انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر و قصبه در دوره اي كه 
داراي اين سمت هستند و كليه كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه هاي دولتي و شهرداري و بنگاه هاي 

وابسته به دولت و و صاحبان دفاتر رسمي در حوزه مأموريت خود كه نمي توانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل 
از اعالن انتخابات منتظر خدمت شده يا استعفاء داده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد . 5) 
رؤسا و اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت ها در شهر يا قصبه اي كه مركز يا شعبه شركت در آن 

واقع است حق انتخاب شدن ندارند .

داخليمنسوخ

نخست وزير وقت 1332اليحه قانوني شهرداري99
اعضاي انجمن شهرماده 8( مصدق)

ماده 8 ) از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر 
است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراي يكي از آنها به حكم قرعه معين 

خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين جلسه انجمن شهر 
به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده اند از شخص يا اشخاصي كه 

بعد از آنها رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد .

داخليمنسوخ

100
اليحه قانوني اساسنامه 
شركت سهامي شيالت 

ايران
نخست وزير وقت 1332

بازرس شركت ماده 21( مصدق)
سهامي شيالت ايران

ماده 21ـ بازرس نمي تواند در امور جاري مداخله نمايد ولي مي تواند در مورد لزوم نظر خود را به مديرعامل و 
داخليمنسوخرئيس هيأت مديره تذكر دهد .

نخست وزير وقت 1332اليحه قانوني بانك ها101
مديران و صاحبان ماده 37( مصدق)

امضاي مجاز در بانك 
ماده 37ـ مديران و صاحبان امضاي مجاز بانك ها حق ندارند وام و يا اعتباري بيش از دو برابر حقوق ساليانه 

اعم از ذي داخليمنسوخخود از بانكي كه در آن كار مي كنند دريافت كنند.
نفعي

اساسنامه شركت ملي 102
كميسيون 1333نفت ايران

ماده 33مشترك مجلسين
رئيس و اعضاي 

هيأت مديره شركت 
ملي نفت ايران

داخليمعتبرماده 33- رئيس و اعضاي هيأت مديره حق هيچگونه معامله اي مستقيم يا غير مستقيم با شركت ندارند .
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اساسنامه شركت ملي 103
كميسيون 1333نفت ايران

ماده 49مشترك مجلسين
اعضاي هيأت عالي 
بازرسي شركت ملي 

نفت ايران

ماده 4- اعضاي هيأت عالي بازرسي به هيچ وجه حق مداخله در امور جاري شركت نداشته و وظايف آن ها 
داخليمعتبرمحدود است به آنچه به موجب اين اساسنامه مقرر گرديده است .

اساسنامه شركت ملي 104
كميسيون 1333نفت ايران

اعضاي هيأت مديرهماده 72مشترك مجلسين

ماده 72- هيأت مديره ميتواند به تشخيص خود پاداشهايي در ازاي خدمات شايان تقدير به كارمندان شركت 
و نيز به اشخاصي كه در مورد امور شركت مساعدت مؤثري نموده باشند بپردازند . اعطاي چنين پاداش ها 

به اعضاي هيأت مديره و هيئت عالي بازرسي موكول به پيشنهاد هيئت مديره و موافقت شوراي 
عالي خواهد بود .

داخليمعتبر

1334قانون شهرداري ها105
كميسون 
مشترك 
مجلسين

اعضاي انجمن شهرماده 10

اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند: - 10 ماده
1 - نخست وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و 

فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و  رؤساي دادگاه ها و دادستان ها و بازپرسان و 
رؤساي ادارات دولتي در حوزه مأموريت خود.

2 - افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و هم رديفان آن ها از هر دسته تا موقعي كه در 
خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.

3 - اعضاي انجمن هاي ايالتي و واليتي و اعضاي انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره اي كه 
داراي اين سمت هستند.

4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه هاي دولتي و شهرداري و بنگاه هاي وابسته به 
دولت و كساني كه به نحوي از انحاي از شهرداري مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت مي دارند 

در حوزه مأموريت خود نمي توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از اعالن انتخابات منتظر خدمت يا 
 بازنشسته شده يا استعفا داده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.

5 - رؤسا و اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت ها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم 
يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل خواربار - وسايل نقليه - برق - آب - دارو و امثال اين 

ها را به عهده دارند نمي توانند به عضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنها است انتخاب 
شوند.

چنانچه يكي از كارمندان پايه دار دولت يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت  -  تبصره

داخليمعتبر

Page 22

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

1334قانون شهرداري ها106
كميسيون 

مشترك 
مجلسين

 اعضاي انجمن ماده 11
شهر

ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي 
او بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را  دارا باشد و در صورت تساوي آراي يكي از آنها به حكم 
قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در  نخستين 
جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده اند از 
شخص يا اشخاصي كه بعد از آن ها رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن كه الاقل 

داراي نصف رأي آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و اال تجديد انتخاب مي شود.

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

1334قانون شهرداري ها107
كميسيون 

مشترك 
مجلسين

 اعضاي انجمن ماده 13
شهر

يك نفر نمي تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد. - 13 ماده
 تبصره - در شهرهايي كه به حوزه هاي انتخابيه تقسيم مي شود هر گاه يك نفر در بيش از يك حوزه 
انتخاب گردد فقط مي تواند نمايندگي يكي از  حوزه ها را داشته باشد و از ساير حوزه ها كساني كه بعد 

از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي 
حداقل داراي نصف آراي آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و اال انتخابات در آن حوزه تجديد 

خواهد شد.
در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت ج -

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

اليحه استقالل كانون108
مجلس شوراي1334وكال

وكال و كارآموزان ماده 43ملي
وكالت

43 ـ كارآموزان و همچنين وكالي دادگستري نمي توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت  ماده
. اعم از ذي داخليمنسوخو شئون وكالت است اشتغال ورزند

نفعي

اليحه استقالل كانون 109
مجلس شوراي 1334وكال

ماده 58ملي

 اعضاي دادستان، 
معاونان وي و 

دادرسان دادسراي 
و دادگاه انتظامي 

وكال

ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آيين 
دادرسي مدني براي دادرسان دادگاه هاي عمومي مقرر است به عالوه در موردي كه وكيل شاكي يا 

مشتكي عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت به طور كلي باشد بايد از رسيدگي 
امتناع نمايند.

داخليمنسوخ

مجلس شوراي 1334آيين نامه معامالت دولتي110
داخليمعتبرماده 45- مستخدمين دولت حق شركت در معامالت دولتي نخواهند داشت .كارمندان دولتماده45ملي

قانون تأسيس بانك 111
كميسيون 1334ساختماني و اساسنامه آن

اعضاي هيأت مديرهماده13مشترك مجلسين
ماده 13- افراد هيأت مديره در مدت تصدي خود نمي توانند هيچگونه شغل دولتي ديگر داشته باشند و حق 
ندارند در مؤسساتي كه با بانك طرف معامله يا حساب هستند سهيم يا شريك باشند و همچنين نمي توانند 

با بانك معامله نمايند .
داخليمنسوخ
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كميسيون 1334قانون بانكداري112
ماده 33مشترك مجلسين

مديران و صاحبان 
امضاي مجاز در بانك 

ها

ماده 33- مديران و صاحبان امضاي مجاز بانك ها حق ندارند وام يا اعتباري بيش از دو برابر حقوق ساليانه 
اعم از ذي داخليمعتبرخود از بانكي كه در آن كار ميكنند دريافت كنند .

نفعي

قانون اساسنامه بانك 113
كميسيون 1334كشاورزي ايران

اعضاي هيأت مديره ماده 23مشترك مجلسين
داخليمنسوخهماده 23- اعضاي هيأت مديره نمي توانند با بانك معامالت بانكي و تجاري بنمايند .بانك كشاورزي

اليحه اساسنامه بانك 114
كميسيون 1334توسعه صادرات

اعضاي هيأت مديره ماده 26مشترك مجلسين
بانك توسعه صادرات

ماده 26- هيأت مديره بانك بايد تبعه ايران بوده و نمي تواند هيچ شغل دولتي يا آزاد ديگر داشته و يا به هر 
داخليمنسوخهعنوان ديگر سهيم و يا ذي نفع در بنگاه هاي بازرگاني باشند.

اليحه اساسنامه بانك 115
كميسيون 1334توسعه صادرات

بازرسان  بانك ماده 31مشترك مجلسين
توسعه صادرات

ماده 31- بازرسان حق مداخله مستقيم در امور جاري بانك ندارند ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به 
داخليمنسوخهمدير عامل اطالع دهند .

اليحه اساسنامه بانك 116
كميسيون 1334توسعه صادرات

كارمندان بانك ماده 37مشترك مجلسين
توسعه صادرات

ماده 37- كاركنان بانك در مدت تصدي خود نمي توانند اقدام به معامالت بازرگاني نموده يا عضويت شركت 
داخليمنسوخهها و بنگاه هاي تجارتي را قبول نمايند .

كميسيون 1334اليحه قانوني مطبوعات117
اعضاي هيأت منصفه ماده 35مشترك مجلسين

مطبوعات
ماده 35- موارد رد اعضاي هيأت منصفه و شرايط آن همان است كه قانوناً در مورد رد قضات پيش بيني شده 

داخليمنسوخهاست .

اليحه استقالل كانون 118
مجلس شوراي 1336وكال

 وكيل دادگستريماده 12ملي
ماده 12- در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت 

نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته  باشد مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در آن 
دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.

داخليمعتبر
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119

اليحه منع مداخله وزرا 
و نمايندگان مجلس و 
كارمندان در معامالت 

دولتي و كشوري

مجلس شوراي 1337
مسئوالن حكومتي ماده1ملي

و كارمندان دولتي

نخست وزير، وزيران ، معاونين و نمايندگان مجلسيــن . -1 1-از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير: مـــاده
2-  سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر.

3-  كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشكري وشهرداري ها و دستگاه هاي وابسته به آن ها
4- كاركنان هر سازمان يا بنگاه ها يا شركت يا بانك يا هر مؤسسـه ديگر كه اكثريت سهــام يا اكثريت منافع يا مديريت 

يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاه هاي وابستـه به آنها باشد.
5- اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در باال حقوق يا مقرري ياحق الزحمه 

ياپاداش و يا امثال آن به طور مستمر (باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت ميدارند.
6- مديران و كاركنان بنگاه هاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداري ها كمك مستمر دريافت ميدارند.

7- شركت ها و موسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در 
فوق يا بيست درصد يا بيشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق باشد و يا اينكه 

نظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركت ها و مؤسساتي كه تعداد 
صاحبان سهـام آن يكصدوپنجاه نفر يا بيشتر باشد مشروط بر اينكه هيچ يك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج 

درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مذكور در فوق نباشد. 
8- شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركت هاي منـدرج در بند 7 باشد نمي توانند ( اعم 
از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام مي دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را بطور افتخـاري و رايگان 

انجام دهند) در معامالت يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسيــن يا شهرداري ها يا دستگاه هاي وابستـه به آنها و يا 
مؤسسات مذكور در ( بند 4 و 6) اين مـاده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــي مطرح 

شــده يا نشده باشد (به استثناي معامالتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد). تبصره- پدر و 
مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در اين قانون و همچنين شركت 

ها و مؤسساتي كه اقرباي فوق الذكر به نحو مندرج در بند 7و8 درآن سهيـم و يا داراي سمت باشند  نمي توانند با 
وزارت خانه ها و يا بانك ها و يا شهرداري ها و يا سازمان ها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانـون كه اين اشخاص در 

آن سمت وزارت و يا معاونت و يا مــــديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند تبصره 2-  شركت هاي تعاونــي 
كارمندان مؤسســات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود. تبصره 3 – 

منظور از معامالت مندرج در اين ماده عبارتست از:

داخليمعتبر

120
قانون منع مداخله 
كاركنان دولت در 

معامالت دولتي
مجلس شوراي 1337

ملي
تبصره1 
كارمندان دولتماده 1

پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص - 1   تبصره
 مندرج در اين قانون و همچنين شركت ها و  مؤسساتي كه اقرباء فوق الذكر به نحو مندرج در بند 7 و
 در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي توانند با وزارتخانه ها و يا بانكها و يا شهرداري ها و سازمان 8
 ها ويا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت

داخليمنسوخ

قانون بانكي و پولي 121
1339كشور

كميسيون
مشترك 
مجلسين

ماده 69
اعضاي هيأت عامل 
و هيأت مديره و 
روساي بانكها

 ماده 69 - اعضاي هيأت عامل يا هيأت مديره و رؤساي هيچ بانكي نمي توانند بدون اجازه مجمع 
داخليمعتبرعمومي در بانك ديگري سمتي داشته باشند.
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اليحه اصالحي قسمتي 122
1347از قانون تجارت

كميسيون 
مشترك 
مجلسين

ماده 77
مطالبه كنندگان 
مزاياي خاص در 
شركتهاي سهامي

گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در  - 77 ماده
مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد.  دارندگان آورده غير نقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود 
مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد كرده اند يا مزاياي آنها موضوع  رأي 
است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد 

نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

داخليمعتبر

اليحه اصالح قسمتي 123
1347از قانون تجارت

كميسيون 
مشترك 
مجلسين

 مديران شركت ماده 129
هاي سهامي

اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت و هم چنين مؤسسات و شركت هايي كه  - 129  ماده
اعضاي هيأت مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا  عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند 

نمي توانند بدون اجازه هيأت مديره در معامالتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود به طور 
مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيأت مديره مكلف 

است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده  بالفاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به 
اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي 

داخليمعتبر

اليحه اصالحي قسمتي 124
1347از قانون تجارت

كميسيون 
مشترك 
مجلسين

 مديران شركت ماده 131
هاي سهامي

 ماده 131 - در صورتي كه معامالت مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت 
گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معامالت قابل ابطال خواهد 

بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته 
 باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطالن معامله را از دادگاه صالحيت دار درخواست كند. ليكن در 
هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذي نفع  در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم 

به درخواست بطالن معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش 
بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات الزم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا 

مدير عامل ذين فع در معامله حق شركت در رأي نخواهد  داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده 
به دعوت هيأت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.

داخليمعتبر

اليحه اصالح قسمتي 125
1347از قانون تجارت

كميسيون 
مشترك 
مجلسين

بازرسان شركت ماده 147
هاي سهامي

اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند: - 147 ماده
1 - اشخاص مذكور در ماده 111 اين قانون.

2 - مديران و مدير عامل شركت.
3 - اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

2 موظفاً حقوق دريافت مي دارد. هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند - 4

داخليمعتبر
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قانون اصالح قسمتي 126
1347از قانون تجارت

كميسيون 
مشترك 
مجلسين

مديران عامل 126
شركت هاي سهامي

111 نمي توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و هم  اشخاص مذكور در ماده - 126  ماده
چنين هيچ كس نمي تواند در عين حال مديري  عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و 
اقدامات مدير عاملي كه برخالف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و  اشخاص 

ثالث معتبر و مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

داخليمعتبر

قانون پولي و بانكي 127
مجلس شوراي 1351كشور

 اعضاي هيأت ماده 20ملي
عامل بانك مركزي

حقوق و مزاياي رييس كل و قائم مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف  - 20 - الف  ماده
مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.

ب - حقوق و مزاياي دبير كل و معاونان بانك به پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين 
و از بودجه بانك پرداخت مي شود.

ج - رييس كل بانك - قائم مقام رييس كل - دبير كل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع 
عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود رل به نحو 

احسن انجام دهند.
 د - اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين 

و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانك ها يا مؤسسات 
اعتباري خصوصي باشند.

داخليمنسوخ

قانون پولي و بانكي 128
مجلس شوراي 1351كشور

ماده 23ملي
 اعضاي هيأت 
نظارت بانك 

مركزي

حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي  - 23 - الف  ماده
قابل پرداخت است.

ب - اعضاي هيأت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار 
بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند.

ج - اعضاي هيأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در 
معامالت دولتي و كشوري خواهند بود.

 د - اعضاي هيأت نظار در دوران تصدي خود نمي تواند در دستگاه هاي دولتي يا خصوصي سمت 
موظف دارا باشند.

داخليمنسوخ
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قانون پولي و بانكي 129
مجلس شوراي 1351كشور

موانع قانوني ماده 34ملي
اعطاي اعتبار

انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است: - 34 ماده
1 - خريد و فروش كاال به منظور تجارت.

2 - معامالت غير منقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معامالت غيرمنقول است.
3 - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي 

به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران به موجب دستورها يا آيين نامه هاي خاص 
تعيين خواهد كرد.

4 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذي نفع اند و ساير 
اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي  ايران به موجب دستورها يا آيين نامه هاي 

خاص تعيين خواهد كرد.
5 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت 

آيين نامه اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول  و اعتبار خواهد رسيد.

داخليمنسوخ

قانون پولي و بانكي 130
مجلس شوراي 1351كشور

ملي
بند ب 
ماده 35

 مديران و روساي 
بانكها

ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك
داخليمنسوخديگري سهم يا سمتي داشته باشند.

قانون پولي و بانكي 131
مجلس شوراي 1352كشور

ملي
بند 4 و 5 
ماده 34

شرايط اعطاي 
اعتبار به اعضاي 

بانكها

4 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذي نفعاند و ساير 
اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران به موجب دستورها يا آيين نامه هاي خاص 

تعيين خواهد كرد.
5 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت 

آيين نامه اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

داخليمنسوخ

132
قانون دفاتر اسناد 

رسمي و كانون 
سردفتران و دفترياران

مجلس شوراي 1354
سر دفترانماده 14ملي

ماده 14- يك سردفتر نمي تواند متصدي امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه ديگر در موارديكه 
به موجب اين قانون مقرر است تصدي محسوب نمي شود.

وظايف سردفتر كفيل نسبت به امور دفترخانه كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا معذوريت 
است و يا به علت فوت يا بازنشستگي سردفتر دفترخانه تعطيل شده است در هر يك از شقوق مذكور 

در فوق طبق آئين نامه معين خواهد شد.

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي
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133
قانون دفاتر اسناد 

رسمي و كانون 
سردفتران و دفترياران

مجلس شوراي 1354
سردفترانماده 15ملي

مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفترياري است. -15 ماده
قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در موسسات دولتي و وابسته به دولت وشهرداري ها.

اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده 1 قانون تجارت عضويت در هيأت مديره و مديريت عامل 
شركت هاي تجاري و بانكها و موسسات بيمه و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت.

مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (به استثناء 
نشريه كانون سردفتران و مجالتي كه صرفاً جنبه علمي داشته باشد)

تبصره 1- تدريس در دانشگاه و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال به شغل 
سردفتري يا دفتري ياري نخواهد بود.

تبصره2- سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ 
سمت از اشتغال به سردفتري معذور خواهد بود و در اين مدت دفترخانه به تصدي دفتريار واجد 

مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا  شرايط كه از طرف سردفتر معرفي مي شود اداره خواهد شد.

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

قانون پولي و بانكي 134
مجلس شوراي 1354كشور

ملي

بند هاي 
ج، د، ه 
ماده 23

 اعضاي هيأت نظار 
بانك مركزي

ج - اعضاي هيأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراي و نمايندگان مجلسين و كارمندان در 
معامالت دولتي و كشوري خواهند بود.

 د - اعضاي هيأت نظار در دوران تصدي خود نمي تواند در دستگاه هاي دولتي يا خصوصي سمت 
موظف دارا باشند.

داخليمنسوخ

قانون پولي و بانكي 135
مجلس شوراي 1355كشور

ملي

بند هاي 
د، ه ماده 

20

اعضاي هيأت عامل 
بانك مركزي

 د - اعضاي هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين 
و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانك ها يا مؤسسات 

اعتباري خصوصي باشند.
ه - اعضاي هيأت عامل در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاه هاي دولتي يا خصوصي سمت 

موظفي دارا باشند.

داخليمنسوخ

136
آيين نامه اجرايي ماده 

50 قانون تأمين 
اجتماعي

1355

وزير
دادگستري - 

وزير بهداري و 
بهزيستي

ماده19
 مأمور اجراي 
سازمان تأمين 

اجتماعي

  
ماده 19- مأمور اجرا نمي تواند اموال  بازداشت  شده  را با قرباي  نسبي  يا سببي  خود تا درجه  سوم  از 
طبقه  دوم  بسپارد. در مواردي  كه  اشخاص  معتبر و امين  براي  حفظ  اموال  توقيف  شده  حاضر نشوند 

اموال  بازداشت  شده  به  محلي  كه  اجراي تعيين  خواهد كرد ارسال  و توسط  اشخاصي  كه  از طرف  

داخليمعتبر

137
آيين نامه اجرايي ماده 

50 قانون تأمين 
اجتماعي

1355

وزير 
دادگستري - 

وزير بهداري و 
بهزيستي

مأمور اجرا و ابالغ ماده11
تأمين اجتماعي

در موارد زير مأمور اجراء نمي تواند متصدي  امر ابالغ  و اجراء شود:مأموري  كه  با بدهكار  -11 ماده
قرابت  سببي  و يا نسبي  تا درجه  سوم  از طبقه  دوم  داشته  باشد. در صورتيكه  بين  مأمور اجراء و 

بدهكار دعوي  مدني  يا جزايي  در دادگاه  مطرح  باشد و يا اينكه  دعوي  جزائي  سابق  مطرح  بوده  و در 
جرم  جنحه  بيش  از دو سال  و در جنائي  بيش  از پنج  سال  از تاريخ  ختم  آن  نگذشته  باشد.

داخليمعتبر
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138
آيين نامه اجرايي ماده 

50 قانون تأمين 
اجتماعي

1355

وزير 
دادگستري - 

وزير بهداري و 
بهزيستي

ماده 19
حافظ اموال توقيف 

شده تأمين 
اجتماعي

19 مامور اجرا نمي تواند اموال  بازداشت  شده  را با قرباي  نسبي  يا سببي  خود تا درجه  سوم  از  ماده
طبقه  دوم  بسپارد. در مواردي  كه  اشخاص  معتبر و امين  براي  حفظ  اموال  توقيف  شده  حاضر نشوند 

اموال  بازداشت  شده  به  محلي  كه  اجراء تعيين  خواهد كرد ارسال  و توسط  اشخاصي  كه  از طرف  اجراء 
تعيين  مي شوند محافظت  خواهد شد.

داخليمعتبر

قانون پولي و بانكي 139
مجلس شوراي 1356كشور

ماده 17ملي
 اعضاي مجمع 
عمومي بانك 

مركزي

وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيأت  - مجمع عمومي بانك از وزير دارايي - 17 -الف  ماده
وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي شود.  رياست مجمع عموي بانك با وزير دارايي است.
ب - اعضاي ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي كنند.

ج - وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
1 - رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.

رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش هاي هيأت نظار. - 2

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

قانون اجراي احكام 140
مجلس شوراي 1356مدني

مديران و مأمورين ماده 18ملي
اجراي احكام

ماده 18 - مديران و دادورها ( مأمورين اجرا) در موارد زير نمي  توانند قبول مأموريت نمايند.
1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2 - امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز ( مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا 
درجه سوم دارد.

3 - مدير يا دادورز ( مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 - وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز ( مأمور اجرا) يا همسر آنان 

دعوي مدني يا كيفري مطرح است.  در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف 
رئيس دادگاه به مدير يا دادورز ( مأمور اجرا) ديگري محول مي شود و اگر در آن حوزه مدير يا  مأمور 

ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران 
شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

داخليمعتبر

قانون اجراي احكام 141
مجلس شوراي 1356مدني

حافظ اموال توقيف ماده 79ملي
شده

 ماده 79 - اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي شود:
1 - اقرباي سببي و نسبي دادورز ( مأمور اجرا) تا درجه سوم.

2 - محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم 
دارند.

داخليمعتبر
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142

آيين نامه اجرايي قانون 
ثبت اختراعات، طرح 
هاي صنعتي و عالئم 

تجاري

رئيس قوه 1358
قضاييه

تبصره 3 
ماده 170

اعضاي كميسيون 
مواد 17 و 58 

قانون ثبت 
اختراعات، طرح 
و صنعت هاي

داخليمنسوختبصره3ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي تواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.

143

اليحه قانون انتخابات 
مجلس بررسي نهايي 

قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران

ماده 38شوراي انقالب1358

اعضاي  مجلس 
بررسي نهائي قانون 
اساسي جمهوري 
اسالمي ايران

ماده 8 ـ اشخاص زير از انتخاب شدن محروم ميباشند : 
1 ـ محجورين . 

2 ـ نخست وزيران ، وزيران ، استانداران و معاونين آن ها و نمايندگان مجلسين و سفرا و وابستگان نزديك 
رژيم سابق ، از پانزده خرداد 42 تا 22 بهمن 1357 . 

3 ـ اعضاي انجمن هاي نظارت بر انتخابات و شعب آنها . 
4 ـ نخست وزير و وزيران و معاو نين آنها ، استانداران و فرمانداران قضات و دادستانها ، و شهرداران و رؤساي 

سازمان هاي مستقل دولتي و شهرداري ها و افسران شاغل در ارتش ، ژاندارمري و شهرباني ، در حوزه 
مأموريت . 

5 ـ كاركنان و كارمندان دولت و شهرداري ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها .

داخليمنسوخه

144

اليحه قانون انتخابات 
مجلس بررسي نهايي 

قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران

تبصره ماده شوراي انقالب1358
12

 اعضاي هيأت 
اجرايي و انجمن 
هاي نظارت بر 

انتخابات مجلس 
بررسي نهايي قانون 

اساسي

تبصره- هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي و انجمن هاي نظارت اصلي و فرعي نبايد با يكي از كانديداهاي 
حوزه انتخابيه استان خويشاوندي نسبي يا سببي (پدر ـ مادر ـ فرزند ـ همسر ـ خواهر ـ برادر ـ نوه ـ داماد ـ 

عرو س ـ دايي ـ خاله ـ عمه ـ عمو ـ برادر زاده ـ خواهر زاده) داشته باشند .
داخليمنسوخه

اعضاي هيأت منصفه ماده 36شوراي انقالب1358اليحه قانوني مطبوعات145
داخليمنسوخهماده 36 ـ موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش بيني شده است .مطبوعات

146
اليحه قانوني انتخابات 

شوراهاي شهر و طريقه 
اداره آن

كانديداهاي انتخابات ماده 7شوراي انقالب1358
شوراهاي شهر

ماده 7 ـ اشخاص زير از انتخاب شدن محروم ميباشند : 
1 ـ محجورين و ورشكستگان به تقصير . 

2 ـ نخست وزير ـ وزيران ـ استانداران ـ سفراء ـ نمايندگان مجلسين ـ امراي ارتش و شهرباني و ژاندارمري ، 
از 15خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 . 

3 ـ نخست وزير ـ وزيران ـ استانداران ـ فرمانداران ـ دادستان ها ـ شهرداران ـ مديران كل ـ رؤساي ادارات 
دولتي ـ افسران شاغل ارتش و شهرباني و ژاندارمري و اعضاي انجمن هاي نظارت در حوزه مأموريت .

داخليمنسوخه
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147
اليحه قانوني انتخابات 

شوراهاي شهر و طريقه 
اداره آن

ماده 27شوراي انقالب1358

اعضاي هيأت اجرايي 
انتخابات و انجمن 

هاي نظارت و دفاتر 
ثبت نام و شعب اخذ 

رأي انتخابات 
شوراهاي شهر

ماده 27 ـ هيچيك از اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و انجمن هاي نظارت و دفاتر ثبت نام و شعب اخذ رأي 
نبايد با يكي از داوطلبان عضويت در شوراي شهر خويشاوندي نسبي يا سببي ( پدر - مادر - فرزند - همسر - 

خواهر - برادر - داماد - عرو س) داشته باشند .
داخليمنسوخه

قانون اساسي جمهوري 148
اعضاي قوه مجريهاصل 141همه پرسي1358اسالمي

اصل 141- رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل 
دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به 

دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و 
نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شركت هاي خصوصي ، جز شركت هاي 

تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است . 
سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

داخليمعتبر

اساسنامه كميته ملي 149
بند ب ماده شوراي انقالب1358المپيك ايران

12
اعضاي كميته ملي 

المپيك

ماده دوازدهم - اشخاص زير نمي توانند به عضويت كميته ملي الميپك ايران انتخاب گردند . 
ب - افرادي كه براي نفع شخصي به ورزش بستگي و اشتغال داشته باشند . (به غير از افرادي كه بعنوان شغل 
از اين راه بطور مستمر در تشكيالت اداري ورزش حقوق دريافت داشته و با ورزشهاي آماتوري بستگي دارند ) .

داخليمنسوخ

قانون انتخابات رياست 150
مجلس شوراي 1364جمهوري

ماده 40اسالمي

 اعضاي هيأت هاي 
اجرايي و ناظرين 
شوراي نگهبان و 
اعضاي شعب ثبت 

نام و اخذ راي 
انتخابات رياست 

ماده 40 : هيچ يك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و 
اخذ راي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند: الف: 
خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر وئ خواهر ب: خويشاوندي سببي : همسر و پدر، مادر، 

برادر و خواهر او.

داخليمعتبر
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151
قانون تشكيالت 

شوراهاي اسالمي 
كشوري

مجلس شوراي 1365
ماده 12اسالمي

 مسئولين اجرايي 
و نظارتي انتخابات 
شوراهاي اسالمي 

كشوري

داخليمنسوخماده 12 - مسئولين اجرائي و نظارتي انتخابات شوراهاي اسالمي كشوري از داوطلب شدن محرومند .

152
قانون تشكيالت 

شوراهاي اسالمي 
كشوري

مجلس شوراي 1365
ماده 19اسالمي

مسئولين اجرائي 
انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشوري

اعم از ذي داخليمنسوخماده 19 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي ممنوع است .
نفعي

قانون ماليات هاي 153
مجلس شوراي 1366مستقيم

اعضاي هيأت عالي ماده 266اسالمي
انتظامي مالياتي

ماده 266 – مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده 262 اين قانون مركب است از دو نفر 
اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رييس هيأت و  يك نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي 
رييس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير  مقررات 

موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد.
 رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابالغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني 

انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر  مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رييس 
هيأت عالي انتظامي مالياتي، رييس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاء هيأت عالي انتظامي به 
انتخاب رييس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديد نظر 

قطعي و الزم االجرا است.
 تبصره 1 – هر گاه هر يك از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر 
سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزير امور اقتصادي و 

دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.

داخليمعتبر

مجمع تشخيص 1369قانون كار154
ماده 102مصلحت نظام

 بازرسان كار و 
كارشناسان 
بهداشت كار

ماده 102- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه 
خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور 

مستقيم در آن ذي نفع باشند.
داخليمعتبر
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155
قانون تشكيالت 

شوراهاي اسالمي 
كشوري

مجلس شوراي 1369
ماده 40اسالمي

اعضاي هيأتهاي 
اجرائي و نظارت و 
اعضاي شعب ثبت 

نام و اخذ رأي 
انتخابات شوراهاي 
كشوري اسالم

ماده 40 - هيچ يك از اعضاي هيأت هاي اجرائي و نظارت و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد 
با كانديدا ها خويشاوندي نسبي ( پدر - مادر - فرزند - برادر - خواهر ) و يا سببي درجه يك داشته 

داخليمنسوخباشند به استثناء روستا ها كه وجود ارتباط خويشاوندي سببي درجه يك بالمانع خواهد بود .

قانون رسيدگي به 156
مجلس شوراي 1372تخلفات اداري

اسالمي
تبصره 2 
ماده 2

اعضاي هيأت هاي 
بدوي و تجديد نظر 

رسيدگي به 
تخلفات اداري

تبصره 2 ماده 2 - هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت هاي بدوي يك دستگاه نمي توانند 
همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در 

تجديدنظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند.
داخليمعتبر

157
 قانون ممنوعيت اخذ 
پورسانت در معامالت 

خارجي
مجلس شوراي 1372

ماده واحدهاسالمي

 مسئوالن انقالبي، 
شهرداري و 

مسئوالن حكومتي 
در معامالت خارجي

ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبيل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر 
عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با معامالت خارجي قواي سه گانه ، سازمان ها ، 

شركت ها و مؤسسات دولتي ، نيرو هاي مسلح ، نهاد هاي انقالبي ، شهرداري ها و كليه تشكيالت 
وابسته به آنها ممنوع است . مرتكب عالوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از 

2 تا 5 سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي گردد .

داخليمعتبر

158
قانون ممنوعيت 

تصدي بيش از يك 
شغل

مجلس شوراي 1373
اسالمي

تبصره 4 
كارمندان دولتماده واحده

تبصره 4 ماده واحده - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه 
آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، وكالت 

دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت  هاي 
خصوصي جز  شركت  هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

داخليمعتبر

159
قانون ممنوعيت

تصدي بيش از يك 
شغل

مجلس شوراي 1373
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص كارمندان دولتماده واحدهاسالمي

اعم از ذي داخليمعتبرمي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
نفعي

160
قانون تشكيالت،

وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي

مجلس شوراي 1375
ماده 27اسالمي

اعضاي هيأت هاي 
اجرايي و نظارت 
انتخابات شوراها

  ماده 27 - اعضاء هيأت هاي اجرائي و نظارت انتخابات شورا ها از داوطلب شدن در حوزه  هاي 
داخليمعتبرانتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.
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161
قانون تشكيالت، 

وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي

مجلس شوراي 1375
 اعضاي شورا هاي ماده 28اسالمي

اسالمي شهر

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسالمي به  - 28  ماده
ترتيب ذيل محرومند

1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء معاونين و مشاورين 
آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و 

مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان 
عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس سازمان 
بازرسي كل كشور و معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي 

نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي، دبيرهيأت 
دولت، رؤساي دفاترسران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و 

غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هالل احمر 
و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، 

سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات، 
دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيالت 

ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت 
آنان به كل كشور  تسري دارد، از عضويت در شورا هاي اسالمي سراسر كشور محرومند مگر آن كه 

قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، 
بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، 

دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين 
به عموم بودجه از كه دولت به ته واب يا و دولت ات مؤس و نهادها و دولت كتهاي وش سازمانها

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

162
قانون تشكيالت،

وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي

مجلس شوراي 1375
اسالمي

تبصره 2 
ماده 32

اعضاي هيأت هاي 
اجرايي انتخابات 
انجمن شهرستان 

تبصره 2 ماده 32 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد 
داخليمعتبرداوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

163
قانون تشكيالت،

وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي

مجلس شوراي 1375
اسالمي

تبصره 2 
ماده 33

 اعضاي هيأت هاي 
اجرايي انتخابات 
انجمن بخش ها

تبصره 2 ماده 33 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب 
داخليمعتبرعضويت در شوراي روستا باشند.
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164
آيين نامه اجرايي 

قانون نظام مهندسي و 
كنترل ساختمان

ماده 63هيأت وزيران1375

 اعضاي هيأت 
اجراي انتخابات 

هيأت مديره نظام 
مهندسي استانها

اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و  - 63  ماده
يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با 
اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارت نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت 

اجرايي انتخابات است.
اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند. -  تبصره

داخليمعتبر

مجلس شوراي 1375 قانون مجازات اسالمي165
كارمندان دولتماده 602اسالمي

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است  - 602 ماده
اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت 
منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن ها را به حساب 

دولت منظور بدارد به شالق تا ( 74 ) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور 
. داشته است محكوم خواهد گرديد

داخليمعتبر

مجلس شوراي 1375 قانون مجازات اسالمي166
كارمندان دولتماده 603اسالمي

ماده 603 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در 
وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي مذكور در ماده (101) كه بالمباشره يا به واسطه در معامالت و 

مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از 
كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از 

طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن ها منظور دارد يا 
بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت 

وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري 
نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي 
كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به 

حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .

داخليمعتبر
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167
آيين نامه اجرايي 

قانون نظام مهندسي و 
كنترل ساختمان

 مهندسان عضو ماده 47هيأت وزيران1375
نظام مهندسي

ماده 47 - شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي 
استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند، كارت 
عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت 

در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي 
استان محل صدور آن فرستاده مي شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام  مهندسي 

استان قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب 
درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از  پروانه و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي 

استان جديد ارسال دارد.

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

168
آيين  نامه اجرايي 

شرايط احراز سمت 
شهردار

 شهردارماده 2هيأت وزيران1377

ماده 2- كسي كه به سمت شهردار انتخاب مي شود نبايد صاحب مؤسساتي باشد كه تمام يا بخشي از 
حوايج عمومي حوزه عمل شهرداري را تأمين مي نمايد و  همچنين نبايد در زمان تصدي اين سمت،  

رييس يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل شركت ها و مؤسسات مذكور باشد.
شهردار حق ندارد در معامالت و قرارداد هايي كه  يك طرف آن شهرداري يا يكي از مؤسسات تابعه و 

يا وابسته به آن است به طور مستقيم يا غير مستقيم ذي نفع باشد.
 تبصره - عضويت شهردار در هيأت مديره و مجمع عمومي يا شوراي شركت ها وسازمان ها 

ومؤسساتي كه وابسته و يا تابع شهرداري ها و نيز مؤسسات عمومي، اعم از دولتي يا غير دولتي كه 
شهرداري در آنها صاحب سهم باشد و يا حضور شهردار در سمت هاي مذكور در اينگونه مؤسسات 
كه بنا به تصويب شوراي اسالمي شهر  ضروري تشخيص داده شود از شمول مفاد اين ماده مستثني 

است.

داخليمعتبر

آيين نامه انتظامي 169
ماده 42هيأت وزيران1378پزشكان

اعضاي هيأت هاي 
بدوي و عالي 

انتظامي

اعضاي هيأتهاي بدوي يا هيأت عالي انتظامي در موارد زير در رسيدگي و - 42  ماده
صدور رأي شركت نمي كنند.

 الف - عضو هيأت يا زوجه وي با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند.

ب - عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته باشند.
عضو هيأت يا زوجه وي در دعواي طرح شده ذي نفع باشند. پ -

داخليمعتبر

Page 37

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

قانون آيين دادرسي 170
1378كيفري

كميسيون امور 
حقوقي و 

قضايي مجلس
 مقامات قضاييماده 46

 ماده 46 - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين 
دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند:

 الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از 
طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.

ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل 
امور قاضي يا همسر او باشد.

ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي 
دخالت دارند.

 د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبالً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از 
طرفين باشد.

ه - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي 
مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

 و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.

داخليمنسوخ

قانون آيين دادرسي 171
1378كيفري

كميسيون امور 
حقوقي و 

قضايي مجلس
 شهودماده 155

در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد - 155 ماده
الزم است شاهد داراي شرايط زير باشد:

6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا

 تبصره 1 - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود.

داخليمنسوخ
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قانون انتخابات مجلس 172
مجلس شوراي 1378شوراي اسالمي

داوطلبان ماده 29اسالمي
نمايندگي مجلس

ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :
الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت 
خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند : 1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي .2 - دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و معاونين وي .3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور .4 - روساي دفاتر سران سه قوه .5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها 
.6 - معاونين و مشاورين وزرا .7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا .8 -
 اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي .10 - رئيس ديوان عالي 

كشور و معاونين و مشاورين وي .11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي .12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و 
مشاورين وي .13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي .14 - روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و 

ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور .15 - رئيس سازمان صدا 
و سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي .16 - رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي .17 - 

استانداران .18 - معاونين و مشاورين استانداران .19 - فرمانداران .20 - بخشداران .21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري .22 - 
روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي .23 - رئيس دانشگاه آزاد اسالمي .24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها .25 - اعضاي 

هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد .26 - 
رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي .27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي ( مستضعفان ، شهيد ، 15 خرداد ، مسكن 

) ، كميته امداد امام خميني ( ره ) ، نهضت سوادآموزي ، سازمان تبليغات اسالمي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان 
تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ايران ، معاونين و مشاورين آنان . 

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات .29 - اعضاي شوراهاي اسالمي شهرهاب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه 
هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست 

شاغل نباشند : 1 - ائمه جمعه دائمي .2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها . 3 - مديران كل و 
سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان .4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان .5 - 

رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان .6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها 
و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل 

شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان .8 - سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان .9 - 
سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسالمي در مركز استان و شهرستانها .10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران .11 

- اعضاء شوراهاي اسالمي روستا . 12 - رؤساي اتاقهاي بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در 
استانج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود .

داخليمعتبر

قانون انتخابات مجلس 173
مجلس شوراي 1378شوراي اسالمي

ماده 33اسالمي

 اعضاي هيأت 
اجرائي و ناظرين 
شوراي نگهبان و 
اعضاي شعب ثبت 

نام واخذ رأي 
انتخابات مجلش 

هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ  - 33 ماده
رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته 

باشند .
الف - خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر .

ب - خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او .

داخليمعتبر
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قانون انتخابات مجلس 174
مجلس شوراي 1378شوراي اسالمي

 نمايندگان مجلسماده 29اسالمي

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند : - 29 ماده
الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه 
قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند : 1 - رئيس جمهور و 

معاونين و مشاورين وي .2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي .3 - مشاورين معاونين رئيس 
جمهور .4 - روساي دفاتر سران سه قوه .5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .6 - معاونين و مشاورين وزرا .7 - 

مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا .8 - اعضاي 
شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي .10 - 

رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي .11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي .12 - 
رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي .13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و 

مشاورين وي .14 - روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور .15 - رئيس سازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي .16 - رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي 
.17 - استانداران .18 - معاونين و مشاورين استانداران .19 - فرمانداران .20 - بخشداران .21 - شهرداران و 
روساي مناطق شهرداري .22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي .23 - رئيس دانشگاه آزاد اسالمي .24 - 

اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها .25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و 
وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد .26 - رئيس كل بانك مركزي 

ايران و معاونين و مشاورين وي .27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي ( مستضعفان ، شهيد ، 15 خرداد ، مسكن 
) ، كميته امداد امام خميني ( ره ) ، نهضت سوادآموزي ، سازمان تبليغات اسالمي ، دفتر تبليغات حوزه 

علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ايران ، 
معاونين و مشاورين آنان . 

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات .29 - اعضاي شوراهاي اسالمي شهرهاب - اشخاص زير از 
داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از 

ائمه جمعه دائمي .2 - قضات شاغل  - 1 : سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند

داخليمعتبر

قانون انتخابات مجلس 175
مجلس شوراي 1378شوراي اسالمي

ماده 33اسالمي

 اعضاي هيأت 
اجرايي ، ناظرين 
شوراي نگهبان و 
اعضاي شعب ثبت 
نام و اخذ رأي در 

هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي ، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ  - 33 ماده
رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته 

باشند.
الف) خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

برادر و خواهر او. - مادر - همسر و پدر : خويشاوندي سببي ب)

داخليمعتبر
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قانون آيين دادرسي 176
مجلس شوراي 1379مدني

 قضاتماده 91اسالمي

دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد  - 91 ماده
كنند.

 الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود 
داشته باشد.

ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا 
همسر او باشد.

ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
 د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر 

كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در 

سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.  و -

داخليمعتبر

قانون آيين دادرسي 177
مجلس شوراي 1379مدني

كارشناسماده 261اسالمي

كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد، مگر  - 261  ماده
اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از 

مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعالم دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان 
موارد  معذور بودن دادرس است.

داخليمعتبر

قانون آيين دادرسي 178
مجلس شوراي 1379مدني

داورماده 469اسالمي

دادگاه نمي  تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي - 469 ماده
طرفين:

1 - كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2 - كساني كه در دعوا ذي نفع باشند.

3 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا

يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.

6 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه
دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.

7 - كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از
طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه 

سوم او دادرسي مدني دارند.

داخليمعتبر

Page 41

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

179

آيين نامه نظارت بر 
تاسيس و فعاليت 
دفترهاي خدمات 

مسافرتي، سياحتي، 
جهانگردي و زيارتي

ماده 9هيأت وزيران1380

منع ذي نفعي 
مديران فني دفاتر 
خدمات مسافرتي، 

سياحتي، 
جهانگردي و زيارتي

ماده 9 - دارندگان مجوز يا مديران عامل اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط ماده (8) اين 
آيـين نامه مي توانند به عنوان مدير فني همان دفتر تعيين شوند. تبصره ) مدير فني در هر حال 

نمي تواند مدير فني بيش از يك دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.
داخليمعتبر

 قانون مجازات جرائم 180
مجلس شوراي 1382نيروهاي مسلح

 نظاميانماده 108اسالمي

هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به  - 108 ماده
ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا 

قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز ، نفعي براي خود يا ديگري 
تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد عالوه بر جبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل 

بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير محكوم مي شود : 
الف - در صورتي كه سود حاصله يا ضرر وارده تا ده ميليون ( 000 000 10 ) ريال باشد به حبس از 

شش ماه تا دو سال . 
ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون ( 000 000 10 ) ريال تا يكصد ميليون ( 

000 000 100 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال . 
ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون ( 000 000 100 ) ريال باشد به حبس 

از دو تا ده سال 

داخليمعتبر

181
قانون تشكيالت، 

وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي

مجلس شوراي 1382
اسالمي

تبصره 1 
ماده 14 
مكرر

 اعضاي شوراهاي 
اسالمي شهر و 

روستا

اعم از ذي داخليمنسوختبصره 1 ماده 14 مكرر - هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.
نفعي

182

آيين نامه اجرايي ماده 
33 قانون نظام 

مهندسي و كنترل 
ساختمان

مهندس ناظر ماده 25هيأت وزيران1383
ساختمان

ماده 25 - ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام 
نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بالمانع است . ناظر همچنين نمي تواند هيچ گونه رابطه مالي با 

مالك ايجاد نمايد يابه نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
داخليمعتبر

قانون بازار اوراق بهادار 183
مجلس شوراي 1384جمهوري اسالمي ايران

ماده 10اسالمي
 هيأت مديره 

سازمان بورس و 
اوراق بهادار

اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهيچوجه حق اشتغال يا  - 10 ماده
پذيرش مسؤوليت ديگري در ساير دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند 

داشت.
داخليمعتبر
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قانون بازار اوراق بهادار 184
مجلس شوراي 1384جمهوري اسالمي ايران

ماده 50اسالمي
كارگزاران، معامله 

گران و بازارگردانان 
بورس

معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام  / كارگزار، كارگزار - 50 ماده
معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، بر خالف 

مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهاي مقرر در ماده (674) قانون 
6/3/1375 محكوم خواهد شد. مجازات اسالمي مصوب

داخليمعتبر

قانون بازار اوراق بهادار 185
مجلس شوراي 1384جمهوري اسالمي ايران

اسالمي
تبصره 2 
ماده 3

 اعضاي شوراي 
عالي بورس و اوراق 

بهادار

تبصره 2 ماده 3 - مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را
داخليمعتبرنمي توان از ميان اعضاي هيأت مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.

قانون مبارزه با 186
مجلس شوراي 1386پولشويي

ماده 8اسالمي

 مامورين دولت و 
اشخاص مقرر در 
قانون مبارزه با 

پولشويي

ماده8 ـ اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در 
قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطالعات يا استفاده 

از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص 
مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد 

محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.

داخليمعتبر

187
قانون اجراي سياست 

هاي كلي اصل44 
قانون اساسي

مجلس شوراي 1386
ماده 24اسالمي

 اشخاص مندرج 
در ماده 24 قانون 
اجراي سياست 

هاي كلي اصل44 
قانون اساسي 
مصوب 1386

 ماده24ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه 
كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي 

اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و 
مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي گيرد (حسب مورد)، اعضاي هيأت عامل، رئيس و 

كاركنان سازمان خصوصي سازي و اعضاي شركتهاي مشاور و كميته هاي فني و تخصصي 
دست اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق 

تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري را، 
خريداري نمايند.     

تبصره1ـ كليه معامالت و واگذاري  هايي كه بر خالف حكم اين ماده صورت مي  گيرد، باطل است و 
دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت 

برگرداند.
تبصره2ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله 

كاركنان دولت مصوب 1337 و اصالحات بعدي آن تسري مي  يابد.

داخليمعتبر
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188
قانون اجراي سياست 

هاي كلي اصل44 
قانون اساسي

مجلس شوراي 1386
ماده 46اسالمي

مديران، مشاوران 
يا ساير كاركنان 

شركت يا 
بنگاههاي اقتصادي

ماده46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد 
محدوديت يا اخالل در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا 

بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.
داخليمعتبر

189
قانون اجراي سياست 

هاي كلي اصل44 
قانون اساسي

مجلس شوراي 1386
 رئيس و اعضاي ماده55اسالمي

شوراي رقابت

ماده55 ـ دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به شرح زير 
است:

1ـ دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو 
قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

2ـ دوره تصدي كساني كه به داليلي جانشين اعضاء شورا مي  شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو 
قبلي خواهد بود.

3ـ اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر 
الزامي است.

4ـ اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي   توانند همزمان 
شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي ، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

تبصره ـ اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و 
اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني 

هستند.
5 ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز 

كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي 
منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسرا ها و دادگاه  هاي انتظامي  قضات رسيدگي 

خواهد شد.

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

190
قانون تشكيالت،

وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي

مجلس شوراي 1386
اسالمي

3 تبصره
ماده 14 
مكرر

اعضاي شوراهاي 
اسالمي شهر و 

روستا

نامزد شدن اعضاء شورا هاي اسالمي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمي منوط به 
داخليمعتبرپذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني  مي  باشد.

191
دستورالعمل پذيرش 

اوراق بهادار در بورس 
اوراق بهادار تهران

1386
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 11 
ماده 6

 متقاضي پذيرش 
سهام عادي 

پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار

مادة 6- متقاضي پذيرش سهام عادي در تابلوي اصلي بازار اول، بايد داراي شرايط زير باشد: 11- 
داخليمعتبردعاوي حقوقي له يا عليه شركت، داراي اثر با اهميت بر صورت  هاي مالي، وجود نداشته باشد.
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192

دستور المعل 
موسسات حسابرسي 

معتمد سازمان بورس 
و اوراق بهادار

1386
 شوراي عالي 
بورس و اوراق 

بهادار

بند ب 
ماده 13

 موسسه 
حسابرسي معتمد 

و شركاي آن، 
مديران، سرپرستان 
و حسابرسان ارشد 

بند ب ماده 13 - موسسه حسابرسي معتمد و شركاي آن، همسر و اشخاص تحت واليت، وصايت و 
قيمومت شركاي مذكور، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نيستند در هيچيك از 

واحد هاي مورد رسيدگي موسسه حسابرسي معتمد، مدير يا سهامدار باشند.
داخليمعتبر

193

مصوبه مربوط به
 تعريف كارگزار 

غيرذي نفع در بورس 
كاالي ايران

1386
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

1 -كارگزاران بورس كاالي ايران نبايستي در امر تجارت فوالد و ساير محصوالت پذيرفته شده در كارگزاران بورسماده 1
داخليمعتبربورس ذي نفع باشند.

194
شرايط فعاليت

كارگزاران در بورس 
كاالي ايران

1386
شوراي عالي

بورس و اوراق 
بهادار

 كارگزاران بورس ماده 1
كاال

1) كارگزاران بورس كاالي ايران نبايستي در امر تجارت فوالد و ساير محصوالت پذيرفته شده در 
داخليمعتبربورس ذي نفع باشند.

195

دستورالعمل صدور
مجوز تأسيس و 

فعاليت كارگزاري در 
بورس

1386
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 10
 اعضاي مديران و 
كاركنان شركتهاي 
كارگزاري بورس

ماده 10 -  اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و ساير مديران و كاركنان در يك شركت كارگزاري مجاز 
اعم از ذي داخليمعتبرنيستند در شركت كارگزاري ديگري اشتغال داشته باشند.

نفعي

196

دستورالعمل صدور 
مجوز تأسيس و 

فعاليت كارگزاري در 
بورس

1386
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 9

سهامداران و 
مديران و 

نمايندگان اعضاي 
هيأت مديره 
شركت هاي 

كارگزاري بورس

ماده 10 -  سهامدار، يا عضو هيأت مديره يا نماينده عضو هيأت مديره در يك شركت كارگزاري و 
اشخاص وابسته به آنها نمي توانند، در شركت كارگزاري ديگري سهامدار باشند.منظور از شخص 

وابسته در اين ماده در مورد اشخاص حقيقي عبارت است از همسر و اشخاص تحت تكفل و اشخاص 
حقوقي تحت كنترل آنها و در مورد اشخاص حقوقي عبارت است از اشخاص حقوقي تحت كنترل، 

اشخاص كنترل كننده  و اشخاص حقوقي كه تحت كنترل مشترك قرار دارند.

داخليمعتبر
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197
آيين نامه اجراي مفاد 

اسناد رسمي الزم 
االجرا

رئيس قوه 1387
حافظ اموال توقيف ماده 46قضاييه

شده

ماده46ـ مأمور اجرا نمي توانـد بـدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زير 
بسپارد:

الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه دوم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصي كه با متعهد و يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي 

تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ 
اموال بازداشت شده پيدا نشود.

داخليمعتبر

198

دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در بورس اوراق بهادار 
تهران

1387
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 10 
ماده 25

مديران شركت هاي 
سهامي عام 

پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار 

مصوب هيأت 
مديره سازمان.

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از:

10- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر اينكه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت و يا 
مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شركت، شريك يا عضو هيأت مديره يا 
مديرعامل آنها باشند، نمي توانند بدون تصويب هيأت مديره در معامالتي كه با شركت يا به حساب 

شركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند 

داخليمعتبر

199

دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در بورس اوراق بهادار 
تهران

1387
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 10 
ماده 27

مديران شركت هاي 
سهامي عام 

پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار 

مصوب هيأت 

مادة 27- تخلفاتي كه موجب تذكر كتبي به سهامدار/ سهامداران عمدة ناشر و مديران ارشد آنها با 
درج در پرونده مي گردد، عبارتنداز:

10- تصدي سمت مديريت عامل و رياست هيأت مديرة ناشر توسط يك شخص
داخليمعتبر

200

دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در بورس اوراق بهادار 
تهران

1387
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 11 
ماده 25

مديران شركت هاي 
سهامي عام 

پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار 

مصوب هيأت 
مديره سازمان.

تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به  -25 مادة
عموم مي¬گردد، عبارتند از:11- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر اينكه مديرعامل، اعضاء هيأت 

مديره به استثناء اشخاص حقوقي، اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره، 
درجلسات هيأت مديره شركت مي كنند و يا ساير اشخاص ذكر شده در اساسنامه، حق ندارند 

هيچ گونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد 
كند

داخليمعتبر
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201

دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در بورس اوراق بهادار 
تهران

1387
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 12 
ماده 25

 مديران 
شركت هاي سهامي 
عام پذيرفته شده 
در بورس اوراق 
بهادار مصوب 

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 12- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر عدم انجام معامالتي نظير 

معامالت شركت توسط مديران و مديرعامل، كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد
داخليمعتبر

202

دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در بورس اوراق بهادار 
تهران

1387
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 13 
ماده 25

 مديران 
شركت هاي سهامي 
عام پذيرفته شده 
در بورس اوراق 
بهادار مصوب 

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 13- عدم رعايت مفاد اساسنامه در خصوص عدم پرداخت وجه، دارايي و 

امتيازات ديگر به بازرس، مديران، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها غير از آنچه به تصويب مجمع 
عمومي رسيده است و يا انجام معامالت با آنها

داخليمعتبر

203

دستورالعمل كميتة 
سازش كانون 

كارگزاران بورس و 
اوراق بهادار

1387
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 4

 اعضاي كميته 
سازش كانون 

كارگزاري بورس و 
اوراق بهادار

مادة 4- در موارد زير عضو علي البدل به جاي عضو اصلي در جلسات كميته شركت خواهد كرد:
الف- در صورت وجود عذر موجه، فوت، استعفاء يا سلب شرايط عضو اصلي.

ب- قرابت نسبي يا سببي درجه اول از هر طبقه بين عضو اصلي با يكي از اصحاب دعوا.
ج- دعواي حقوقي يا جزايي بين عضو اصلي با يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او مطرح باشد و يا در 

سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
د- عضو اصلي، مدير عامل، عضو هيأت مديره يا مالك بيش از پنج درصد سهام، يكي از اصحاب دعوا 

باشد.

داخليمعتبر

204

قانون الحاق يك 
تبصره به قانون 

ممنوعيت تصدي بيش 
از يك شغل

مجمع تشخيص 1387
 اعضاي حقوقدان ماده واحدهمصلحت نظام

شوراي نگهبان

تبصره ماده واحده ـ عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و 
سازمان هاي تابعه آنها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها 

مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي 
نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي 
بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني 

شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از 
تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.

داخليمعتبر

Page 47

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

205
آيين نامه انضباطي 
فدراسيون فوتبال 

جمهوري اسالمي ايران
ماده 19مجمع عمومي1388

 اعضاي كميته 
انضباطي و 

استيناف فدراسيون 
فوتبال

ماده 19 - اعضاي كميته  ها ي انضباطي و استيناف در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايند:
وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين اعضا با يكي از طرفين.

اعضاء، متكفل امورِ يكي از طرفين باشند.
اعضاء يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

بين اعضاء با يكي از طرفين، دعوي حقوقي يا جزايي در مراجع قضايي مطرح باشد و يا مطرح بوده و 
از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

اعضاء، سابقه اظهار نظر ماهوي در پرونده داشته باشند.

داخليمعتبر

206

دستورالعمل انضباطي 
ناشران غيربورسي و 
غير فرابورسي ثبت 

شده نزد سازمان

1388
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 10 
ماده 24

مديران  
شركت هاي سهامي 
عام ثبت شده نزد 
سازمان مصوب 
هيأت مديره 

سازمان

مادة 24- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 10- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر اينكه اعضاي هيأت مديره و 

مديرعامل شركت و يا مؤسسات و شركت  هايي كه اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شركت، شريك 
يا عضو هيأت مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي توانند بدون تصويب هيأت مديره در معامالتي كه با 
شركت يا به حساب شركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند

داخليمعتبر

207
دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در فرا بورس ايران
1388

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 10 
ماده 25

مديران شركت هاي 
سهامي عام 

پذيرفته  شده در 
فرا بورس مصوب 

هيأت مديره 
سازمان

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 10- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر اينكه اعضاي هيأت مديره و 

مديرعامل شركت و يا مؤسسات و شركت  هايي كه اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شركت، شريك 
يا عضو هيأت مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي توانند بدون تصويب هيأت مديره در معامالتي كه با 
شركت يا به حساب شركت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند

داخليمعتبر

208

دستورالعمل انضباطي 
ناشران غيربورسي و 
غير فرابورسي ثبت 

شده نزد سازمان

1388
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 11 
ماده 24

 مديران  
شركت هاي سهامي 
عام ثبت شده نزد 
سازمان مصوب 
هيأت مديره 

سازمان

مادة 24- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 11- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر اينكه مديرعامل، اعضاء هيأت 

مديره به استثناء اشخاص حقوقي، اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره، 
درجلسات هيأت مديره شركت مي كنند و يا ساير اشخاص ذكر شده در اساسنامه، حق ندارند 

هيچ گونه وام يا اعتباري از شركت (به استثناي بانك ها و شركت هاي مالي و اعتباري، به شرط آنكه 
تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد) تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را 

تضمين يا تعهد كند

داخليمعتبر
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209
دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در فرا بورس ايران
1388

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 11 
ماده 25

 مديران 
شركت هاي سهامي 
عام پذيرفته  شده 

در فرا بورس 
مصوب هيأت 
مديره سازمان

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 11- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر اينكه مديرعامل، اعضاء هيأت 

مديره به استثناء اشخاص حقوقي، اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره، 
درجلسات هيأت مديره شركت مي كنند و يا ساير اشخاص ذكر شده در اساسنامه، حق ندارند 

هيچ گونه وام يا اعتباري از شركت (به استثناي بانك ها و شركت هاي مالي و اعتباري، به شرط آنكه 
تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد) تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را 

تضمين يا تعهد كند.

داخليمعتبر

210

دستورالعمل انضباطي 
ناشران غيربورسي و 
غير فرابورسي ثبت 

شده نزد سازمان

1388
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 12 
ماده 24

مديران  
شركت هاي سهامي 
عام ثبت شده نزد 
سازمان مصوب 
هيأت مديره 

مادة 24- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از:12- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر عدم انجام معامالتي نظير 

معامالت شركت توسط مديران و مديرعامل، كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد.
داخليمعتبر

211
دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در فرا بورس ايران
1388

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 12 
ماده 25

 مديران 
شركت هاي سهامي 
عام پذيرفته  شده 

در فرا بورس 
مصوب هيأت 

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 12- عدم رعايت مفاد اساسنامه مبني بر عدم انجام معامالتي نظير 

معامالت شركت توسط مديران و مديرعامل، كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد.
داخليمعتبر

212

دستورالعمل انضباطي 
ناشران غيربورسي و 
غير فرابورسي ثبت 

شده نزد سازمان

1388
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 13 
ماده 24

 مديران  
شركت هاي سهامي 
عام ثبت شده نزد 
سازمان مصوب 
هيأت مديره 

مادة 24- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 13- عدم رعايت مفاد اساسنامه در خصوص عدم پرداخت وجه، دارايي و 

امتيازات ديگر به بازرس، مديران، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها غير از آنچه به تصويب مجمع 
عمومي رسيده است و يا انجام معامالت با آنها

داخليمعتبر
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213
دستورالعمل انضباطي 
ناشران پذيرفته شده 

در فرا بورس ايران
1388

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 13 
ماده 25

مديران شركت هاي 
سهامي عام 

پذيرفته  شده در 
فرا بورس مصوب 

هيأت مديره 
سازمان

مادة 25- تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده و اعالم به 
عموم مي گردد، عبارتند از: 13- عدم رعايت مفاد اساسنامه در خصوص عدم پرداخت وجه، دارايي و 

امتيازات ديگر به بازرس، مديران، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها غير از آنچه به تصويب مجمع 
عمومي رسيده است و يا انجام معامالت با آنها

داخليمعتبر

214

دستورالعمل اجرايي
نحوه انجام معامالت 

اوراق بهادار در 
فرابورس ايران

1388
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

مادة 31- يك كارگزار در يك معاملة عمده نمي تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعاليت كارگزاران بورسماده 31
داخليمعتبرنمايد.

215

دستورالعمل  تأسيس 
وفعاليت  
1389سبدگردان

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

 سبدگردان در ماده 27
بازار بورس

ماده 27- درصورتي كه سبدگردان، ورقه ي بهاداري خاص را به نام مشتري خود خريد، فروش يا 
نگه داري مي كند در حالي كه؛ (الف) شركت سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن يا (ب) كاركنان 
سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن ها، در آن ورقه ي بهادار مطابق تبصره ي 1 اين ماده ذي نفع 

محسوب مي شوند، و سبدگردان از اين موضوع مطلع بوده يا از طريق دريافت گزارش هاي موضوع 
تبصره ي 2 اين ماده از اين موضوع مطلع شده باشد، آن گاه سبدگردان موظف است بالفاصله 

كاركناني كه وظيفه ي سبدگرداني براي مشتريان را به عهده دارند، از اين امر مطلع نموده، طي 
گزارش هايي كه حداقل هرماه تهيه مي شود حسابرس و امين خود را، از اين موضوع مطلع كند و در 

گزارش هاي دوره اي كه به مشتري مي دهد، اين موضوع را افشا نمايد.

داخليمعتبر
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216

دستورالعمل  تأسيس 
وفعاليت  
1389سبدگردان

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

سبدگردان در بازار ماده 29
بورس

ماده 29- سبدگردان ملزم است در تارنماي خود موارد زير را افشا نمايد:  9- تضاد منافعي كه ممكن 
است به دليل ارائه ي خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وي با 

مشتريان بوجود آيد و راه  هاي كنترل و حل و فصل اين تضاد منافع؛
10-  هر گونه رابطه ي تجاري اساسي كه سبدگردان با ديگران دارد و با خدمات سبدگرداني و ساير 

خدماتي كه سبدگردان ارائه مي دهد در تضاد است (نظير توافق با يك يا چند كارگزار براي انجام 
معامالت اوراق بهادار به نام مشتريان از طريق آنها)؛

11- هر گونه منافعي كه به استثناء كارمزد دريافتي از مشتري در نتيجه ي سبدگرداني، نصيب 
سبدگردان مي شود (نظير دريافت بخشي از كارمزد كارگزاري از شركت كارگزاري كه واسطه ي 

معامالت مشتريان سبدگردان مي شود)؛
12- هرگونه منافعي كه ارائه ي خدمات سبدگردان براي اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت 

سبدگردان، بوجود مي آورد؛
14- هرگونه سمت يا شغلي كه هر يك از اعضاي هيأت مديره، مشاوران، تحليل گران، كارشناسان يا 

نمايندگان سبدگردان در ساير شركت  ها و اشخاص حقوقي، پذيرفته يا به آن اشتغال دارند اعم از 
تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت.

داخليمعتبر

217
دستورالعمل  تأسيس 

وفعاليت  
سبدگردان

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 3 
قسمت 

الف ماده 4

 سبدگردان در 
بازار بورس

30 روز كاري پس از تكميل مدارك و اطالعات موضوع ماده¬ي 3، تقاضاي  4 ظرف مدت ماده
تأسيس شركت  سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان، توسط مديريت مربوطه در 

سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط زيرحسب مورد به تشخيص سازمان، مجوز تأسيس 
شركت  سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان توسط سازمان، صادر و به متقاضي 

تسليم مي شود:
الف) شرايط موافقت با تأسيس شركت سبدگردان:

3- مؤسسين و اشخاص وابسته به آن ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقي ديگري با فعاليت 
سبدگرداني به عنوان مؤسس يا شريك عمده محسوب نشوند( مگر با ذكر داليل و موافقت  هيأت 

مديره ي سازمان) و تركيب مؤسسين يا شركاء به گونه اي باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر 
براي سبدگرداني را دنبال نمايد.

داخليمعتبر

Page 51

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

218

دستورالعمل  تأسيس 
وفعاليت  
1389سبدگردان

هيأت مديره 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 6 
قسمت ب 

ماده 4

 سبدگردان در 
بازار بورس

ماده 4 - ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل مدارك و اطالعات موضوع ماده ي 3، تقاضاي 
تأسيس شركت  سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان، توسط مديريت مربوطه در 

سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط زيرحسب مورد به تشخيص سازمان، مجوز تأسيس 
شركت  سبدگردان يا تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان توسط سازمان، صادر و به متقاضي 
تسليم مي شود:ب) شرايط موافقت با تبديل شركت موجود به شركت سبدگردان:  6- شركاي عمده 

ي شركت متقاضي و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقي ديگري كه در 
زمينه ي سبدگرداني فعاليت مي¬كند، به عنوان شريك يا موسس عمده نباشند (مگر با ذكر داليل و 

موافقت  هيأت مديره ي سازمان).

داخليمعتبر

قانون برنامه پنجم 219
مجمع تشخيص 1389توسعه

مصلحت نظام

تبصره 2 
بند د ماده 

84

هيأت عامل 
صندوق توسعه ملي

تبصره 2 بند د ماده 84- اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و 
شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل 

يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي باشند.
داخليمعتبر

قانون برنامه پنجم 220
مجمع تشخيص 1389توسعه

مصلحت نظام

3 تبصره
بند ج ماده 

84

 هيأت امناي 
صندوق توسعه ملي

84ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي توانند در جلسات  3 بند ج ماده تبصره
اعم از ذي داخليمعتبرهيأت امناء شركت نمايند.

نفعي

اساسنامه صندوق 221
25هيأت وزيران1389تأمين اجتماعي

 اعضاي هيأت امنا ، 
هيأت مديره ، هيأت 
نظارت و مديرعامل 

صندوق تامين 
اجتماعي

ماده 25ـ اعضاي هيأت امنا ، هيأت مديره ، هيأت نظارت و مديرعامل و اعضاي درجه يك خانواده 
آنان نمي توانند در معامالتي كه با صندوق يا به حساب صندوق انجام مي پذيرد ، به طور مستقيم يا 

غيرمستقيم سهيم يا شريك باشند
داخليمعتبر

222
دستورالعمل تأسيس و 

فعاليت مشاور 
سرمايه گذاري

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 3 
قسمت 

الف ماده 4

موسسين و 
مشاورين سرمايه 
گذاري بازار بورس

بند 3 قسمت الف ماده 4 - مؤسسين و اشخاص وابسته به آن ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص 
حقوقي ديگري با فعاليت مشاور سرمايه گذاري به عنوان مؤسس يا شريك عمده محسوب نشوند (مگر 

با ذكر داليل و موافقت  هيأت مديره ي سازمان) و تركيب مؤسسين يا شركاء به گونه اي باشد كه 
شركت بتواند اهداف مورد نظر براي مشاور سرمايه گذاري را دنبال نمايد.

داخليمعتبر
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223
دستورالعمل تأسيس و 

فعاليت پردازش 
اطالعات مالي

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 3 
قسمت 

الف ماده 6

اشخاص فعال در 
زمينه پردازش 

اطالعات مالي در 
بازار بورس

بند 3 قسمت الف ماده 6- مؤسسين و اشخاص وابسته به آن ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص 
حقوقي ديگري با فعاليت پردازش اطالعات مالي به عنوان مؤسس يا شريك عمده محسوب نشوند( 

مگر با ذكر داليل و موافقت  هيأت مديره ي سازمان) و تركيب مؤسسين يا شركاء به گونه اي باشد كه 
شركت بتواند اهداف مورد نظر براي پردازش اطالعات مالي را دنبال نمايد.

داخليمعتبر

224
دستورالعمل تأسيس و 

فعاليت مشاور 
سرمايه گذاري

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 6 
قسمت ب 

ماده 4

 موسسين و 
مشاورين سرمايه 
گذاري بازار بورس

بند 6 قسمت ب ماده 4- شركاي عمده ي شركت متقاضي و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و 
مجموعاً، در شخص حقوقي ديگري كه در زمينه ي مشاوره ي سرمايه گذاري فعاليت مي كند، به 

عنوان شريك يا موسس عمده نباشند (مگر با ذكر داليل و موافقت  هيأت مديره ي سازمان)؛
داخليمعتبر

225
دستورالعمل تأسيس و 

فعاليت پردازش 
اطالعات مالي

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 6 
قسمت ب 

ماده 6

اشخاص فعال در 
زمينه پردازش 

اطالعات مالي در 
بازار بورس

بند 6 قسمت ب ماده 6 - شركاي عمده ي شركت متقاضي و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و 
مجموعاً، در شخص حقوقي ديگري كه در زمينه ي پردازش اطالعات مالي فعاليت مي كند، به عنوان 

شريك يا مؤسس عمده نباشند (مگر با ذكر داليل و موافقت  هيأت مديره ي سازمان)
داخليمعتبر

226

 
دستورالعمل انتشار 

1389اوراق اجاره
شوراي عالي 

بورس و اوراق 
بهادار

تبصره 1 
تبصره 1 ماده 5 - ضمانت اشخاص حقوقي تحت كنترل باني براي ايفاي تعهدات باني قابل قبول باني در بازار بورسماده 5

داخليمعتبرنمي باشد. اين موضوع بايد توسط حسابرس باني تأييد گردد.

227

دستورالعمل معامالت 
قرارداد آتي سهام در 

بورس اوراق بهادار 
تهران

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

تبصره 
تبصره ماده 13- كارگزاران مجاز نيستند به هيچ وجه از وجوه مشتريان به نفع خود يا ساير اشخاص كارگزاران بورسماده 13

داخليمعتبراستفاده نمايند.

دستورالعمل انتشار 228
1389اوراق اجاره

شوراي عالي
بورس و اوراق 

بهادار
مادة 17- باني به طور مستقيم يا غير مستقيم مجاز به خريد اوراق اجارة منتشره به منظور تأمين  باني در بازار بورسماده 17

داخليمعتبرمالي خود نخواهد بود.
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229
دستورالعمل تأسيس و 

فعاليت مشاور 
سرمايه گذاري

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 19
 مشاوران سرمايه 
گذاري در بازار 

بورس

ماده 19- درصورتي كه مشاور سرمايه گذاري به مشتري خود در زمينه ي ورقه ي بهاداري خاص، مشاوره مي دهد در حالي كه؛ (الف) شركت مشاور 
سرمايه گذاري يا اشخاص وابسته به آن (ب) كاركنان مشاور سرمايه گذاري يا اشخاص وابسته به آن ها (ج) ساير مشتريان مشاور سرمايه گذاري يا ( د) 

صندوق  هاي تحت مديريت مشاور سرمايه گذاري، در آن ورقه ي بهادار مطابق تبصره ي 1 اين ماده ذي نفع محسوب مي شوند، و مشاور سرمايه گذاري از 
اين موضوع مطلع بوده يا از طريق دريافت گزارش هاي موضوع تبصره ي 2 اين ماده از اين موضوع مطلع شده باشد، آن گاه مشاور سرمايه گذاري موظف 

است قبل از انعقاد قرارداد با مشتري و همچنين قبل از ارائه ي مشاوره ي سرمايه گذاري در مورد آن ورقه ي بهادار خاص، مشتري را از اين موضوع مطلع 
كند. اطالعات ارائه شده به مشتري در اجراي اين ماده شامل مشخصات ورقه ي بهادار و شرح منافع ذي نفع در آن ورقه ي بهادار خواهد بود. 

تبصره1: در صورتي كه يك شخص از تغيير قيمت يك ورقه ي بهادار، به طور مستقيم يا غير مستقيم سود يا زيان نمايد يا آن ورقه ي بهادار براي وي 
حقوق يا منافعي ايجاد كند يا از معامالت آن ورقه ي بهادار منتفع شود يا خود ناشر ورقه ي بهادار محسوب شود، آن گاه شخص يادشده، نسبت به آن 

ورقه ي بهادار، ذي نفع محسوب مي شود. بنابراين شخص از جمله در شرايط زير، ذي نفع ورقه ي بهادار محسوب مي گردد:
1- در صورتي كه مالك ورقه ي بهادار باشد؛

2- در صورتي كه اختيار خريد يا فروش ورقه ي بهادار را به ديگري اعطاء يا از ديگري دريافت نموده باشد؛
3- در صورتي كه ورقه ي بهادار را قرض گرفته يا قرض داده باشد؛

4- در صورتي كه پذيره نويسي يا فروش ورقه ي بهادار را تعهد كرده باشد يا بازاريابي براي پذيره نويسي يا فروش ورقه ي بهادار را پذيرفته باشد يا مشاور 
ناشر در زمينه ي عرضه ورقه ي بهادار باشد يا در اين موارد با ديگران مشاركت داشته باشد؛

5- در صورتي كه ناشر ورقه ي بهادار باشد.
تبصره2: كاركنان مشاور سرمايه گذاري موظف اند بالفاصله پس از ذي نفع شدن خود يا اطالع از ذي نفع شدن هريك از اشخاص وابسته ي خود نسبت به 

هر ورقه ي بهادار، موضوع را با جزئيات كامل به مشاور سرمايه گذاري گزارش كنند. مشاور سرمايه گذاري موظف است فهرست اوراق بهاداري را كه 
كاركنان در اجراي اين ماده به وي گزارش نموده اند را به اضافه ي فهرست اوراق بهاداري كه خود يا مشتريان يا اشخاص وابسته به مشاور سرمايه گذاري ( 
در حد اطالع مشاور سرمايه گذاري) نسبت به آن ها ذي نفع محسوب مي شوند؛ تهيه كرده و در اختيار كاركناني كه وظيفه ي ارائه ي خدمات به مشتري را 

به عهده دارند قرار دهد، تا در اجراي اين ماده مورد استفاده قرار گيرد. اين گزارش صرفاً شامل اين موارد است : (الف) مشخصات اوراق بهادار، (ب) 
تعيين اينكه ذي نفع شركت است يا يكي از كاركنان يا اشخاص وابسته به آن ها يا مشتري يا صندوق تحت مديريت مشاور سرمايه گذاري، (ج) تعيين 

اينكه آيا منافع ورقه ي بهادار به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ذي نفع تعلق مي گيرد يا خير و (د) تعيين اينكه افزايش يا كاهش قيمت ورقه ي بهادار 
منجر به سود يا زيان ذي نفع، مي گردد. ساير اطالعات ارائه شده توسط كاركنان به مشاور سرمايه گذاري، به صورت محرمانه نزد مشاور سرمايه گذاري 
نگه داري شده و در اختيار مشتريان يا ساير كاركنان ( به استثناي كاركناني كه وظيفه ي تهيه يا تأييد فهرست مذكور را به عهده دارند) قرار نمي گيرد.

داخليمعتبر

دستورالعمل فعاليت 230
1389نهادهاي واسط

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 5
 نهاد واسط(ناظر 
اوراق بهادار) در 

بازار بورس

مادة 5- نهاد واسط جز در موارد تعيين شده در موضوع فعاليت در اساسنامة خود، مجاز به هيچگونه 
داخليمعتبرفعاليت ديگري نمي باشند.
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231

دستورالعمل معامالت 
قرارداد آتي سهام در 

بورس اوراق بهادار 
تهران

1389
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 7

 مديران و 
كارمندان 
شركتهاي 

كارگزاري، بورس، 
شركت

ماده 7- مديران و كارمندان شركتهاي كارگزاري، بورس، شركت سپرده گذاري و سازمان و اشخاص 
داخليمعتبرتحت تكفل ايشان حق خريد و فروش در بازار آتي را ندارند.

دستور العمل رسيدگي 232
دادستان ديوان 1389دادسراي ديوان محاسبات

ماده 18محاسبات كشور
داديار تحقيق 

دادسراي ديوان 
محاسبات

ماده 18- چنانچه داديار تحقيق با مسئول رويداد مالي مورد رسيدگي، قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر 
طبقه داشته و يا بين وي يا همسر يا فرزندان او با شخص مذكور سابقه دعواي حقوقي يا جزايي مطرح بوده 

باشد از رسيدگي امتناع و با صدور قرار مقتضي مراتب را به دادستان منعكس مي نمايد.
داخليمعتبر

دستورالعمل انتشار 233
1390اوراق مرابحه

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

داخليمعتبرماده4- باني و فروشنده نبايد داراي شخصيت حقوقي واحد باشند. باني در بازار بورسماده 4

234

منشور فعاليت 
حسابرسي داخلي 

سازمان بورس و اوراق 
بهادار

1390
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 5

 مدير حسابرسي 
داخلي و كاركنان 
واحد حسابرسي 
داخلي در بازار 

بورس

مدير حسابرسي داخلي و كاركنان واحد حسابرسي داخلي مجاز به انجام موارد زير نيستند: -5 ماده
1- انجام هرگونه وظايف اجرايي در شركت و شركت  هاي فرعي،

2- ايجاد و يا تصويب تراكنش هاي حسابداري خارج از واحد حسابرسي داخلي،
3- هدايت فعاليت  هاي ساير كاركنان شركت مگر تا ميزاني كه آنان براي كمك به تيم حسابرسي 

داخلي تخصيص داده شده اند، 
4- حسابرسي فعاليت  هايي را كه خود قبالً در آن مسئوليت اجرايي داشته اند،
5- انجام ساير اعمالي كه استقالل و بي طرفي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد.

داخليمعتبر
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235

دستورالعمل الزامات 
افشاي اطالعات و 
تصويب معامالت 
اشخاص وابسته 
ناشران بورسي و 

فرابورسي

1390
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

مديران ناشر سهام ماده 7
و اوراق بهادار

مادة 7- در اجراي ماده 129 اصالحيه قانون تجارت، اعضاء هيأت مديره و مديرعامل ناشر و 
همچنين مؤسسات و شركت  هايي كه اعضاي هيأت مديره و يا مدير عامل ناشر شريك يا عضو هيأت 

مديره و يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيأت مديره در معامالتي كه با ناشر يا به 
حساب ناشر مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم (به شرح مذكور در تبصره اين ماده) طرف 

معامله واقع و يا سهيم شوند. 
تبصره: معامله اشخاص ذيل با ناشر از نظر مقررات اين دستورالعمل، معامله مدير ذي نفع بصورت 

غير مستقيم تلقي شده و مشمول مفاد اين ماده خواهد بود:
1. اشخاص حقوقي تحت كنترل (به مفهوم مذكور در استانداردهاي حسابداري الزم االجرا) اعضاء 

هيأت مديره و مدير عامل ناشر.
2. اشخاص حقوقي تحت كنترل (به مفهوم مذكور در استانداردهاي حسابداري الزم االجرا) مؤسسات 

و شركت هايي كه اعضاي هيأت مديره و يا مدير عامل ناشر، شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير 
عامل آنها مي باشند.

3.  همسر، فرزندان و همسران آنان، پدر، مادر، برادر و خواهر اعضاء هيأت مديره و مدير عامل ناشر و 
همچنين اشخاصي كه اعضاء هيأت مديره و مدير عامل ناشر به عناويني از قبيل قيم يا وصي متولي 

امور آنها است.

داخليمعتبر

236

دستورالعمل الزامات 
افشاي اطالعات و 
تصويب معامالت 
اشخاص وابسته 
ناشران بورسي و 

فرابورسي

1390
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

 مديران ناشر سهام ماده 8
و اوراق بهادار

مادة 8- معامالت با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصالحيه قانون تجارت، بايد به تصويب هيأت 
مديره برسد و در جلسة تصميم گيري و تصويب در هيأت مديره، مدير ذي نفع، حق رأي ندارد. ناشر 
بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه اطالعات الزم از قبيل مبلغ معامله و مبناي تعيين آن، نظريه كارشناس 
رسمي، استعالم بها، برگزاري مناقصه يا مزايده يا روش هاي مشابه، قيمت منصفانه، مشخصات كامل 

موضوع قرارداد، مشخصات كامل طرف قرارداد و نوع وابستگي آن با ناشر، منافع مستقيم يا 
غيرمستقيم مدير ذي نفع و سمت وي در شخص طرف معامله و ساير اطالعات ضروري براي 

تصميم گيري مناسب در اختيار هيأت  مديره قرار گيرد. در اين راستا، مدير ذي نفع نيز مكلف است 
اطالعات الزم درخصوص نوع وابستگي و درصد مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در طرفين معامله را 

جهت تصميم گيري مناسب در اختيار هيأت مديره قرار دهد.

داخليمعتبر
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دستورالعمل الزامات 
افشاي اطالعات و 
تصويب معامالت 
اشخاص وابسته 
ناشران بورسي و 

فرابورسي

1390
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

مديران ناشر سهام ماده 10
و اوراق بهادار

مادة 10- در مورد معامالت مشمول ماده 129 اصالحيه قانون تجارت، هيأت مديره مكلف است 
بالفاصله بازرس ناشر را از معامله اي كه اجازه آن داده شده است بطور كتبي مطلع نمايد و همچنين 
گزارش روشني از آن حاوي كليه شرايط معامله به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و 

بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله كه بصورت جداگانه و مشخص 
قرائت مي شود، نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم نمايد.

تبصره: اتخاذ تصميم نسبت به معامله مذكور بايد جدا از ساير موضوعات دستور جلسه مجمع عمومي 
صورت گيرد و مدير ذي نفع در معامله در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله 
مذكور حق رأي ندارد و اين موضوع بايد توسط هيأت رئيسه مجمع كنترل و در صورت جلسه قيد 

گردد.

داخليمعتبر

238

 ضوابط استخدام و 
نقل و انتقال اشخاص 
وابسته به اعضاء بين 

اعضاء كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار

1390

هيأت مديره 
كانون 

كارگزاران 
بورس و اوراق 

بهادار

ماده 12
اشخاص وابسته به 

اعضا در كانون 
كارگزاران بورس

شخص وابسته به عضو نمي تواند در چندين شركت عضو كانون مشغول به فعاليت باشد.  ماده12-
عضو مكلف است از استخدام شخص وابسته به عضوي كه با عضو ديگر داراي قرارداد استخدام مي 

باشد، خودداري نمايد.
تبصره: شخص وابسته به عضوي كه با چندين شركت عضو كانون صرفاً قرارداد مشاوره دارد، خارج از 

شمول اين ماده است.

داخليمعتبر

Page 57

المه
شنامه هاى حقوقى ع

مركز پژوهشى دان



يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

239

آيين نامه رسيدگي 
دادسراها و هيأت هاي 
انتظامي سازمان نظام 

پزشكي جمهوري 
اسالمي ايران

شوراي عالي 1390
 اعضاي دادسراها و ماده 39سازمان

هيأت هاي انتظامي

 ماده39- اعضاي دادسرا ها و هيأت هاي انتظامي در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت نمي 
كنند:

 الف- عضو هيأت (عضو دادسرا) يا همسر ايشان با شاكي يا مشتكي عنه ، قرابت نسبي يا سببي تا 
درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .)  قرابت يا نسبي  است و يا سببي. قرابت نسبي به ترتيب 

طبقات ذيل است: طبقه اول- پدر، مادر، اوالد و اوالد اوالد. طبقه دوم- برادر و خواهر و اوالدآنها به 
عالوه اجداد و اجداد اجداد. طبقه سوم- عمو، عمه، دايي، خاله و اوالد آنها. در هر طبقه درجات قرب 
و بعد قرابت نسبي به عده نسل ها در آن طبقه معين مي گردد. مثال در طبقه اول قرابت پدر و مادر 
با اوالد در درجه اول و نسبت به اوالد اوالد در درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و يا در طبقه سوم 
قرابت عمو و دايي در درجه اول از طبقه سوم و قرابت اوالد آنها در درجه دوم از همان طبقه است. 

شايان ذكر است كه هركس در هرخط و درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد، در همان خط 
و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت.)

 ب- عضو هيأت (عضو دادسرا) يا همسر ايشان با شاكي يا مشتكي عنه دعواي حقوقي يا جزايي 
داشته باشند.

 ج- عضو هيأت (عضو دادسرا) يا همسر ايشان در دعواي طرح شده ذي نفع باشند.
 د- عضو هيأت يا عضو دادسرا قبال در پرونده اظهارنظر انتظامي نموده باشند. 

تبصره- كارشناسان انتظامي براي هر پرونده فقط در يك مرحله مي توانند اظهارنظر تخصصي نمايند.

داخليمعتبر

قانون نظارت بر رفتار240
مجلس شوراي1390قضات

داخليمعتبرماده 54- جهات رد قضات مذكور در اين قانون همان موارد رد دادرس در آيين دادرسي مدني است . قضاتماده 54اسالمي

دستورالعمل انتشار 241
1390اوراق قرض الحسنه

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

تبصره 1 
تبصرة 1ماده 4- ضمانت اشخاص حقوقي تحت كنترل باني براي پرداخت تعهدات باني قابل قبول باني در بازار بورسماده 4

داخليمعتبرنمي باشد. عدم كنترل ضامن توسط باني بايد توسط حسابرس باني تأييد گردد.

242
منشور كميته 

حسابرسي سازمان 
بورس و اوراق بهادار

1391
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 5

 اعضاي كميته 
حسابرسي سازمان 

بورس و اوراق 
بهادار

تركيب و ويژگي  هاي اعضاي كميته حسابرسي به شرح زير مي باشد: -5 ماده
1- كميته حسابرسي از سه تا پنج عضو كه اكثريت آن ها مستقل و داراي تخصص مالي هستند، با 

انتخاب و انتصاب هيأت مديره تشكيل مي گردد.
2- رئيس كميته حسابرسي بايد عضو مستقل هيأت مديره يا عضو غير موظف مالي هيأت مديره 

باشد .
مديران اجرايي شركت، مجاز به عضويت در كميته حسابرسي نمي  باشند. تبصره:

داخليمعتبر
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 قانون نظارت بر رفتار243
مجلس شوراي1391نمايندگان

نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب نمايندگان مجلسماده 11اسالمي -11 ماده
. اعم از ذي داخليمعتبر11/10/1373 مي باشند

نفعي

244

دستورالعمل خريد 
اعتباري اوراق بهادار 

در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ايران

1391
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

كارگزاران بازار ماده 16
بورس

مادة 16- كارگزار مجاز به خريد اعتباري براي مديران (اعم از مديرعامل و اعضاي هيأت مديره) و 
كاركنان شركت كارگزاري و اشخاص وابسته به آن  ها و همچنين سهامداران حقيقي شركت 

كارگزاري و اشخاص وابسته به آنها نيست.
داخليمعتبر

دستورالعمل بازار 245
1391فرعي بورس كاال

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

كارگزاران بورس و ماده 21
داخليمعتبرمادة 21- يك كارگزار در عرضة يك جا نمي تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعاليت نمايد.اوراق بهادار

وزير تعاون، كار 1391آيين دادرسي كار246
ماده 79و رفاه اجتماعي

 اعضاي هيأت 
تشخيص رسيدگي 
كننده به اختالفات 
كارگر و كارفرما

ماده 79- در موارد زير اعضاي مرجع رسيدگي كننده حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي 
را ندارند و طرفين نيز مي توانند آن ها را رد نمايند: 

1- هرگاه عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده يكي 
از طرفين دعوا باشند.

2- هرگاه عضو مرجع يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوا قرابت نسبي يا سببي تا دجه سم از هر 
طرقه را داشته باشد.

3- هرگاه دعواي كيفري يا حقوقي بين عضو مرجع يا همسرا يا فروزند وي با يكي از اصحاب دعوا در 
جريان باشد و يا در سابق مطرح بوده باشد.

4- چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا بازرس يا 
مأمور تحقيق يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

5- عضو مرجع قيم يا مخدوم يكي از طرفين يا قيم يا مخدوم فرزن يا همسر يكي از طرفين باشد و 
يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور عضو مرجع يا همسر يا فرزند او باشد.

داخليمعتبر

247

منشور فعاليت
حسابرسي داخلي 

سازمان بورس و اوراق 
بهادار

1391
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

بند 1 ماده 
9

حسابرسان مستقل 
فعال در بورس و 

اوراق بهادار

بند 1 ماده 9- در تعيين حدود رسيدگي، انجام رسيدگي ها، ارايه پيشنهادها و گزارش نتايج از 
داخليمعتبراستقالل حرفه اي برخوردار باشند، نگرشي بي طرفانه داشته باشند و از تضاد منافع بپرهيزند.
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قانون انتخابات رياست 248
مجلس شوراي 1391جمهوري

اسالمي
تبصره 3 
ماده 31

اعضاي هيأت 
اجرائي مركزي 
انتخابات رياست 

تبصره3ماده 31- هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست 
داخليمعتبرجمهوري باشند

آيين نامه قانون 249
رئيس قوه 1392نظارت بر رفتار قضات

قضاتماده11قضاييه

در صورتي كه قاضي قبل از الزم االجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع  -11 ماده
بند2 ماده 17 قانون نموده باشد بايد در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحويل و تا زماني 
كه به شغل قضا اشتغال دارد حق فعاليت در مشاغل مزبور و نيز اشتغال به موارد مذكور در ماده دو 

. قانون تجارت را ندارد

اعم از ذي داخليمعتبر
نفعي

250
آيين نامه انضباطي 
فدراسيون فوتبال 

جمهوري اسالمي ايران
بند 1 ماده مجمع عمومي1392

28

 رئيس و اعضاي 
ركن قضايي 

فدراسيون فوتبال

بند 1 ماده 28- رئيس و اعضاي ركن قضايي به استثناي عضويت در مجامع بين المللي قوتبال نبايد 
در هيأت رئيسه فدراسيون و هيأت هاي استاني و يا هر كدام از كميته هاي ثابت و دپارتمان ها و 

باشگاهها و واحد هاي ديگر در فوتبال عضويت داشته باشند.
داخليمعتبر

251
آيين نامه انضباطي 
فدراسيون فوتبال 

جمهوري اسالمي ايران
ماده 29مجمع عمومي1392

 رئيس و اعضاي 
ركن قضايي 

فدراسيون فوتبال

ماده 29- موارد رد اعضاي ركن قضايي: 1) در صورتي كه عضو يا بستگان درجه يك وي داراي هر 
گونه نفعي در موضوع تحت رسيدگي باشند. 2) در صورتي كه عضو، از هريك از طرفين داراي 

نمايندگي بوده و يا داراي رابطه كاري در خارج از سيستم فوتبال باشد. 3) در صورتي كه عضو با 
يكي از طرفين داراي سابقه طرح دعوي حقوقي يا جزايي در مراجع داخلي يا بيروني فدراسيون 
باشد. 5) در صورتي كه عضو قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين عضو و طرفين 

پرونده وجود داشته باشند. 6) در صورتي كه عضو، قيم يا مخدوم يا متكفل امور يكي از طرفين باشد.

داخليمعتبر

1392قانون مجازات اسالمي252
كميسيون  امور 

قضايي  و 
حقوقي  مجلس

شاهدماده 177

شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد: -177  ماده
ج- ذي نفع نبودن در موضوع

داخليمعتبرچ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
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قانون آيين دادرسي 253
1392كيفري

كميسيون  امور 
قضايي  و 

حقوقي  مجلس
 مقامات قضاييماده 421

ماده 421: دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي توانند در اين 
موارد ايراد رد دادرس كنند:

الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا 
معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور 
همسر وي باشد.

پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
ت - دادرس در همان امر كيفري قبالً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي 

از طرفين بوده باشد.
ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا 
فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، 

بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميشود.

داخليمعتبر

254
ضوابط انتخاب نماينده 
كانون ها شوراي عالي 

بورس اوراق بهادار
1392

شوراي عالي 
بورس و اوراق 

بهادار

تبصره 
ماده 4

 نماينده معرفي 
شده كانون هاي 

فعال در بازار 
سرمايه به شوراي 

تبصره ماده 4- نماينده معرفي شده كانون ها نمي تواند از بين اعضاي هيأت مديره يا كاركنان 
اعم از ذي داخليمعتبرسازمان انتخاب شود

نفعي

255
دستورالعمل كنترل
هاي داخلي شركت 

هاي كارگزاري
1393

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 7
 مسئول واحد 
نظارت شركت 
هاي كارگزاري

ماده 7- مسئول واحد نظارت مستقيماً زيرنظر هيأت مديره يا يكي از اعضاي هيأت مديره مشروط بر 
داخليمعتبراينكه مديرعامل نباشد با تصميم و انتخاب اكثريت اعضاي هيأت مديره فعاليت مي كند.

256
دستورالعمل كنترل
هاي داخلي شركت 

هاي كارگزاري
1393

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 9
مسئول واحد 
نظارت شركت 
هاي كارگزاري

ماده9- مسئول و كاركنان واحد نظارت نبايد هيچ گونه دخالت و مسئوليتي در فعاليت هاي اجرايي 
داخليمعتبرشركت داشته باشند
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257

دستورالعمل رسيدگي 
به اختالفات در كانون 

شركت هاي سرمايه 
گذاري سهام عدالت

1394
هيأت مديره 

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 4

اعضاي هيأت هاي  
سازش و رسيدگي 

به اختالفات 
كانونهاي شركت 

هاي سرمايه 
گذاري سهام عدالت

ماده 4- هيچ يك از اعضاي هيأت نبايد به هيچ وجه در موضوع ارجاعي، ذي نفع باشد. عضو ذي نفع 
موضوع تبصره اين ماده، موظف است موضوع را حداقل 3 روز كاري قبل از تشكيل جلسه، به 

دبيرخانه هيأت كتبا اعالم نمايد تا يك عضو علي البدل غيرذي نفع جايگزين وي شود. در صورتي كه 
عده اعضاي اصلي و علي البدل غيرذي نفع در يك پرونده خاص، كمتر از عده الزم براي تشكيل 

جلسه باشد، افراد كافي براي آن پرونده خاص توسط هيأت مديره كانون تعيين خواهند شد.
تبصره: در موارد زير عضو هيأت به عنوان ذي نفع پرونده محسوب مي شوند:

الف) قرابت نسبي يا سببي درجه اول از هر طبقه بين عضو اصلي با يكي از اصحاب دعوي 
ب) دعوي حقوقي يا جزايي بين عضو اصلي با يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او مطرح باشد و يا در 

سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
ج) عضو اصلي، مديرعامل، عضو هيأت مديره يا ملك بيش از 5 درصد سهام، يكي از اصحاب دعوي 

باشد.

داخليمعتبر

258
آيين نامه خريد،

نگهداري و عرضه 
سهام خزانه

1394
هيأت مديره

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

 ناشر سهام خزانهماده 5
ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رأي در مجامع بوده و حق تقدم در خريد سهام  :5 مادة
جديد را ندارد و در زمان انحالل مستحق دريافت هيچ گونه دارايي نمي باشد. به سهام خزانه در 

موقع تقسيم سود، سودي تعلق نمي گيرد.
داخليمعتبر

قانون شوراهاي حل 259
1394اختالف

كميسيون  امور 
قضايي  و 

حقوقي  مجلس
 اعضاي شوراهاي ماده7

حل اختالف

ماده 7- قضات، كاركنان دادگستري، وكال و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و 
كاركنان نيرو هاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران و نيرو هاي اطالعاتي تا زماني كه در 

سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند
داخليمعتبر

260
دستورالمعل اجرايي
خريد و نگهداري و 
عرضه سهام خزانه

1394
هيأت مديره

سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 8
اعضاي هيأت 

مديره و مديران 
اجرايي ناشر سهام 

ماده 8- اعضاي هيأت مديره (اعضاي حقيقي و حقوقي و همچنين نمايندگان حقيقي اعضاي 
داخليمعتبرحقوقي) و يا مديران اجرايي ناشر حق شركت در معامالت مربوط به سهام خزانه را ندارند.

دستور العمل انتشار 261
1394اوراق رهني

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

داخليمعتبرماده 12- نهاد واسط تحت هيچ شرايطي مجاز به اخذ تسهيالت از شبكه بانكي كشور نمي باشد.ناظر اوراق رهنيماده 12

دستورالعمل انتشار 262
1394اوراق رهني

هيأت مديره
سازمان بورس 
و اوراق بهادار

ماده 12
نهاد واسط(ناظر 
اوراق بهادار) در 

بازار بورس و شبكه 
داخليمعتبرماده 12- نهاد واسط تحت هيچ شرايطي مجاز به اخذ تسهيالت از شبكه بانكي كشور نمي باشد.
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اساسنامه ديوان بين 263
اعضاي سازمان 1998المللي كيفري

ملل متحد
بند 2 ماده 

40
 قضات ديوان بين 
المللي كيفري

قضات در كمال استقالل انجام وظيفه خواهند كرد. -40 2 ماده بند
قضات نمي توانند به فعاليتي بپردازندكه با وظايف آنها ناسازگار بوده و يا استقالل آنها را مورد ترديد 

قرار بدهد.
قضاتي كه به طور تمام وقت در مقرّ ديوان انجام وظيفه مي نمايند، نبايد به هيچ فعاليت حرفه اي 

ديگري اشتغال داشته باشند.
در مورد هر مسأله اي كه در رابطه با بندهاي 2 و 3 مطرح شود، رأي اكثريت مطلق قضات قاطع 

خواهد بود . در اين رأي گيري قاضيي كه مسأله
در مورد او مطرح شده است ، شركت نخواهد كرد.

بين معتبر
المللي

اساسنامه ديوان بين 264
اعضاي سازمان 1998المللي كيفري

ملل متحد
بند 5 ماده 

42

 دادستان دادسراي 
ديوان بين المللي 

كيفري و معاونان وي

بند ب ماده 42- نه دادستان و نه معاونان وي نبايد درگير هيچ فعاليتي كه ممكن است با وظايف آن ها در امر 
تعقيب متهمين ناسازگار بوده يا موجب ترديد در استقالل آن ها باشد، بشوند. آنان نبايد به هر پيشه ديگري كه 

ماهيت حرفه اي دارد، اشتغال داشته باشند.
بين معتبر

المللي

اساسنامه ديوان بين 265
اعضاي سازمان 1998المللي كيفري

ملل متحد
بند 7 ماده 

42

منع ذي نفعي 
دادستان دادسراي 
ديوان بين المللي 

كيفري و معاونان وي

بند م ماده 1 - نه دادستان و نه معاونان وي نبايد در موضوعي كه در آن بي طرفي آن ها به هر علتي بتواند 
مورد ترديد منطقي وارد شود، شركت نمايند. بر اساس اين پاراگراف آن ها فاقد صالحيت هستند از جمله در 

صورتي كه قبالً تحت هر عنواني، در آن پرونده در ديوان يا در يك پرونده كيفري مرتبط با آن در محاكم ملي 
( كه در آن شخص مورد تحقيق يا تعقيب دخيل بوده است)  درگير بوده باشند.

بين معتبر
المللي

266
آيين نامه كاركنان 
ديوان بين المللي 

كيفري
2003

مجمع دولت
هاي عضو 

اساسنامه رم 
ديوان بين 

المللي كيفري

بند م ماده 
 كاركنان ديوان1

بند م ماده 1- كاركنان نبايد به طور فعال در مديريت يا كسب منفعت مالي از يك تجارت سود آور 
يا اشتغاالت ديگر شركت نمايند (در صورتي كه براي كاركنان يا تجارت سود آور يا دغدغه هاي ديگر 

امكان كسب سود از مؤسسه يا نفع مالي به دليل موقعيت كاركنان در ديوان وجود داشته باشد.)
بين معتبر

المللي

اصول رفتار قضايي( 267
2005اصول بنگلور)

كميسيون
حقوق بشر 
سازمان ملل

بند 2 اصل 
بند 2 اصل 2- قاضي بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، صاحبان مشاغل قضاتدوم

بين معتبرحقوقي و ارباب دعاوي را به بي طرفي قاضي و نظام قضايي حفظ كند و ارتقا بخشد.
المللي

ديوان بين2005قانون اخالق قضايي268
الملل كيفري

2 ماده بند
قضات بايد از تعارض منافع يا قرار گرفتن در موقعيتي كه ممكن است به طور منطقي  قضات4  -4 2ماده بند

بين معتبراز آن، تعارض برداشت شود، خودداري كنند.
المللي
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يف
عنوان قانون- تاريخ رد

تصويب
سال 
ماده مرجع تصويبتصويب

توضيحاتقلمرواعتبارمتن مادهمخاطبمربوطه

اصالحي قانون مجازات عمومي269
1355

مجلس شوراي 
ملي

بند 1 ماده 
153

 اشخاص مذكور در 
ماده 2 قانون تشكيل 

ديوان كيفر

ماده 153( منسوخه 22/02/1355) - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا 
مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به 

نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد : 
1 - در صورتي كه وجوه يا اموال را به نفع خود يا ديگرى مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از 

ده هزار و يك ريال تا يك صد هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه اي و هر گاه بيش 
از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنائي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم مي گردد و در هر دو 

مورد عالوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد. 

داخليمنسوخ

اصالحي قانون مجازات عمومي270
1355

مجلس شوراي 
ملي

ماده 153 
مكرر

اشخاص مذكور در 
ماده 2 قانون تشكيل 
ديوان كيفر (  مأمور 
به انجام معامله يا 

ساير امور مندرج در 
ماده) 

ماده 153 مكرر ( منسوخه 22/02/1355) - هر شخصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در 
ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر 

بوده به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا 
تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند كه موجب ضرر و زيان سازمان يا مؤسسه 
باشد حسب ميزان ضرر وارده به مجازات مختلس محكوم خواهد شد. هر گاه مرتكب كارمند سازمان ها و 

مؤسسات فوق نباشد به جاي انفصال از خدمت حكم به محروميت از استخدام در تمام سازمان ها و مؤسسات 
مزبور داده خواهد شد .

داخليمنسوخ

نخست وزير وقت آذر 1331اليحه قانوني مطبوعات271
اعضاي هيأت منصفه ماده 40( مصدق)

مطبوعات
ماده 40ـ موارد رد اعضاي هيأت منصفه و شرايط آن همان است كه قانوناً در مورد رد قضات پيش بيني شده 

داخليمنسوخاست.

بهمن اليحه قانوني مطبوعات272
1331

نخست وزير وقت 
اعضاي هيأت منصفه ماده 39( مصدق)

مطبوعات
ماده 39- موارد رد اعضاي هيأت منصفه و شرايط آن همان است كه قانوناً در مورد رد قضات پيش بيني شده 

داخليمنسوخاست.

آيين نامه انضباطي 273
كميته انضباطي ماده 14كميته انظباطيفوتسال

فوتسال

اعضاي كميته ي انضباطي در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايند: -14  ماده
1) وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين اعضا با يكي از طرفين.

2)ا عضاء، متكفل امورِ يكي از طرفين باشند.
3) اعضاء، سابقه اظهار نظر ماهوي در پرونده داشته باشند.

داخليمعتبر
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