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سالمعليكم؛

1

مادة675ـ چنانچه هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود

سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از
طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
2

قانون اصالح تبصره( )1ماده( )111قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  1771و الحاق سه

تبصره به آن
ماده واحده ـ اصالحات ذيل در ماده( )111قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  1731به عمل ميآيد:
الف ـ تبصره( )1ماده ( )111به شرح زير اصالح ميشود:
تبصره 1ـ منظور از علني بودن محاكمه ،عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است .خبرنگاران رسانهها ميتوانند با
حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و
اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند .تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.
ب ـ تبصرههاي ذيل به عنوان تبصرههاي ()4( ،)7و ()5به ماده( )111الحاق ميگردد:
تبصره7ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختالس ،ا رتشا ،مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معامالت دولتي ،اخالل در نظام
اقتصادي كشور ،سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري ،جرايم گمركي ،جرايم مالياتي ،قاچاق كاال و ارز و به
طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت،به دستور دادگاه صادر كننده رأي قطعي خالصه متن حكم شامل مشخصات فرد،سمت يا عنوان ،جرايم
ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكومعليه به هزينهوي در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار و عنداللزوم يكي از روزنامههاي محلي منتشر و
در اختيار ساير رسانههاي عمومي گذاشته ميشود .مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون ( )111.111.111ريال
يا بيشتر از آن باشد.
تبصره4ـ مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پروندههاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در
صورت تأخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي كننده به مجازات انتظامي از درجه ( )4به باالتر محكوم ميشوند.
تبصره 5ـ هريك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به
مجازات مقرر در ماده( )535قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس
شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1715/7/71به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
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تبصره مادة( )4قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب ...« :رسيدگي به كلية اتهامات اعضاء مجمع تشخيص

مصلحت نظام ،شوراي نگهبان ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،وزراء و معاونين آنها ،معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه ،سفرا ،دادستان و
رئيس ديوان محاسبات ،دارندگان پاية قضايي ،استانداران ،فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجة سرتيپ و باالتر و
مديران كل اطالعات استانها در صالحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي كه در صالحيت ساير مراجع قضايي است».
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قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات

رونوشت:
ـ اعضاء معزّز فقهاء و حقوقدانان شوراي محترم نگهبان ،جهت استحضار
ـ جناب آقاي دكتر كدخدايي ،معاون محترم اجرايي و امور انتخابات ،جهت استحضار
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