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تعریف فساد
فساد در قانون ارتقای سالمت اداری به هرگونه فعل یا ترك فعلی اطالق شده است كه توسط هر شخص حقيقی یا
حقوقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت یا امتياز مستقيم یا غيرمستقيم
برای خود یا دیگری ،با نقض قوانين و مقررات كشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ،منافع ،منابع یا سالمت
و امنيت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظير رشاء  ،ارتشاء  ،اختالس ،تبانی ،سوءاستفاده از مقام یا موقعيت
اداری ،سياسی ،امکانات یا اطالعات ،دریافت و پرداختهای غيرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت
تخصيص های غيرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
وظیفه مدیران در قبال رخداد جرایم در حوزه کاری خود
بر اساس ماده  13قانونن ارتقای سالمت اداری كليه مسؤوالن موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط
به ا رتشاء ،اختالس ،كالهبرداری ،تبانی در معامالت دولتی ،اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلی یا خارجی ،اعمال
نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی ،دخالت در معامالت دولتی در مواردی كه ممنوعيت قانونی دارد ،تحصيل مال
نامشروع ،استفاده غيرمجاز یا تصرف غيرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضييع آنها ،تدليس در معامالت
دولتی ،اخذ وجه یا مال غيرقانونی یا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از
كميسيون ،پاداش ،حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در
حوزه مأموریت خود بالفاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسيدگیكننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند،
در غير این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده  ۶۰۶قانون مجازات اسالمی میشوند.
بر اساس ماده  ۶۰۶قانون قانون مجازات اسالمی هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در
ماده  ۵۹۸این قانون كه از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف غيرقانونی یا كالهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹
و  ۶۰3در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بهمراجع صالحيتدار قضائی
یا اداری اعالم ننماید عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
(سازمان ها و موسسات موضوع ماده  ۵۹۸عبارتند از  :ادارات  ،سازمانها  ،شوراها  ،شهرداری ها و موسسات و
شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت  ،نهادهای انقالبی و بنيادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقيه اداره میشوند ،
دیوان محاسبات  ،موسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره میشوند  ،دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضا و
كاركنان قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غير رسمی.
جرایم ماده  ۵۹۹عبارت است از :استيصال نفع برای خود یا دیگری از طریق تقلب یا تدليس در انجام معامله یا ساختن
چيزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن.
جرایم ماده  ۶۰3به طور كلی عبارت است از  :هرگونه سوء استفاده و استيصال منفعت برای خود یا دیگری از معامالت ،
مزایدهها  ،مناقصهها و تشخيصات و امتيازات سازمان متبوع بالمباشره یا به واسطه).
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همچنين بر اساس ماده  72قانون آیين دادرسی كيفری 13۹2هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم
غير قابل گذشت در حوزه كاری خود مطلع شوند ،مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند.
وظیفه کارمندان در قبال رخداد جرایم در حوزه کاری خود
بر اساس تبصره ماده  13قانون ارتقای سالمت اداری هر یک از كاركنان دستگاههای موضوع این قانون كه در حيطه
وظایف خود از وقوع ارتشاء ،اختالس ،كالهبرداری ،تبانی در معامالت دولتی ،اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلی
یا خارجی ،اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی ،دخالت در معامالت دولتی در مواردی كه ممنوعيت قانونی دارد،
تحصيل مال نامشروع ،استفاده غيرمجاز یا تصرف غيرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضييع آنها ،تدليس
در معامالت دولتی ،اخذ وجه یا مال غيرقانونی یا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر
عنوان اعم از كميسيون ،پاداش ،حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد
اقتصادی در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سایرین ،مراتب را به صورت مکتوب و فوری به
مسؤول باالتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غير این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده  ۶۰۶قانون
مجازات اسالمی میشود.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی
مطابق ماده  1۸قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد هر نوع فعاليت اقتصادی به صورت مستقيم و غيرمستقيم
برای كليه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون كه در وظایف و اختيارات قانونی آنها
فعاليتهای اقتصادی پيشبينی نشده ،ممنوع است.
دستگاه های مندرج در بندهای (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون عبارتند از  :دستگاه های اجرایی ،موسسات دولتی،
موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی ،شركت های دولتی  ،شوراهای اسالمی شهر ،شوراهای اسالمی روستا ،
موسسات خصوصی عهده دار ماموریت عمومی (مانند كانون كارشناسان رسمی دادگستری ،سازمان نظام پزشکی و
سازمان نظام مهندسی) و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غيرنظامی و توليت آستان های مقدس با
موافقت ایشان.
وظیفه کارکنان در قبال اظهارات  ،اسناد و مدارك غیرواقعی
مطابق ماده  2۴قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد هرگونه اظهار خالف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك
غيرواقعی به دستگاه ها كه موجب تضييع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا كسب
امتياز ناروا گردد ،جرم محسوب میشود و مجازات دارد.
هر یک از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش
نمایند ،مقام مسؤول درصورتی كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم مینماید.
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كارمند و مقامی كه از این تکليف سرباز زند به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی
محکوم میشوند.
مسئولیت تضامنی کارمند و مدیر بالفصل در خصوص عملکرد سازمانی
ماده  ۹2قانون مدیریت خدمات كشوری :مدیران و سرپرستان بالفصل ،مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم
كارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند .درصورتی كه كارمندان
مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظير رشوه و یا سوء استفاده در حيطه مدیریت
مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد ،عالوه بر برخورد با كارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان كارمندان (حسب
مورد) نيز كه در كشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط ،با آنان رفتار خواهد شد.
مهلت پاسخگویی به شکایات:
مطابق ماده  2۵قانون ارتقای سالمت اداری مهلت پاسخگویی به شکایات  ،حداكثر یک ماه است .حتی اگر شکایت
وارد نباشد در همين مهلت باید موضوع به صورت مکتوب و با ذكر علت به شاكی اعالم شود.
مطابق همين ماده ،عدم رسيدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذیصالح یا عدم پاسخ مکتوب به شاكی
در مهلت مذكور ،تخلف محسوب و با مرتکبين طبق قوانين مربوطه برخورد میشود.
نفی تبعیض در پاسخگویی
بر اساس ماده  ۹۰قانون مدیریت خدمات كشوری كارمندان دستگاههای اجرائی موظف میباشند كه وظایف خود را با
دقت ،سرعت ،صداقت ،امانت ،گشاده رویی ،انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه
انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومی ممنوع میباشد .ارباب رجوع می توانند در برابر
برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت
نمایند.
ممنوعیت گرفتن امتیاز ،تسهیالت ،حق مشاوره و هدیه در مقابل انجام وظایف اداری
مطابق ماده  ۹1قانون مدیریت خدمات كشوری كارمندان دستگاه های اجرایی در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف
مرتبط با شغل صرفا می توانند از دستگاه ذی ربط خود  ،امتياز ،تسهيالت ،حق مشاوره ،هدیه و موارد مشابه دریافت
كنند و دریافت این موارد از افراد حقوقی و حقيقی خارج از دستگاه تخلف محسوب می شود.
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وظیفه کارمندان در خصوص رشوه
مطابق ماده  3آیين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصالحات  )13۸۵/2/7كليه
كاركنان دستگاههای اجرایی درصورت مشاهده تالش برای اخذ رشوه از خودشان یا دیگر همکاران یا اطالع از این كه
همکاران برای اخذ رشوه مذاكره یا موافقت كرده اند مکلفند مراتب را با ذكر مشخصات فرد یا افراد پيشنهاد كننده به
هيأت هایرسيدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق قانون پيگيری شود.
وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم رشوه
بر اساس ماده  12آیين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصالحات )13۸۵/2/7
دستگاههای اجرایی موظفند واحدها و گروه هایی از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه
میباشند اولویتبندی نمایند و نقاط آسيبپذیر را با جدیت و اولویت اصالح نمایند.
وظیفه دستگاه ها در قبال رشوه دهنده
مطابق تبصره  3ماده  ۹1قانون مدیریت خدمات كشوری دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقيقی و حقوقی
رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسيدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
مطابق تبصره  ۴ماده  ۹1قانون مدیریت خدمات كشوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است اسامی افراد
حقيقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههای
اجرائی اعالم نماید.
مصادیق رشوه
مطابق آیين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصالحات  )13۸۵/2/7مصادیق رشوه
عبارتند از :
الف ـ گرفتن وجوهی به غيراز آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب ـ اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولی یا ظاهراً به قيمت معمولی و واقعاً بهمقدار فاحش
كمتر از قيمت.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم یا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدونرعایت مقررات
مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبيل مذاكره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از
ارباب رجوع.
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ه ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم یاغيرمستقيم برای انجام
دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به دستگاه اجرایی میباشد.
و ـ اخذ هرگونه مال دیگری كه در عرف رشوهخواری تلقی میشود از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وامبدون رعایت
ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤوليتی كه منغيرحق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداشو قائل شدن تخفيف و
مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارجاز ضوابط كه موجب بخشودگی یا
تخفيف گردد.

دستگاه های مشمول آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه
مطابق ماده  1۶آیين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصالحات  )13۸۵/2/7كليه
دستگاههای مذكور در ماده ( )1۶۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ
مصوب  13۸3ـ و نيروی انتظامی و كاركنان قوه قضایيه ،بانکها و بيمههایدولتی ،نهادهای عمومی غيردولتی و
شهرداریها مشمول این آیيننامه میباشند.
پرداخت کمک یا هدیه به دستگاه های اجرایی
مطابق ماده  71مکرر (اصالحی  )13۹۰/۰2/1۹قانون محاسبات عمومی كشور و تبصره آن (الحاقی )13۹3/12/۰۴
پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها  ،مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی به دستگاههای اجرائی به عنوان
كمک یا هدیه به صورت نقدی و غيرنقدی به جز در مواردی كه در مقررات قانونی مربوط پيش بينی شده ممنوع است.
شیوه دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی «مجاز»
مطابق ماده  71مکرر (اصالحی  )13۹۰/۰2/1۹قانون محاسبات عمومی كشور هدایای نقدی كه بر اساس مقررات
برای مصارف خاص به وزارتخانه ها  ،مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز
كه توسط خزانه داری كل كشور برای دستگاههای مذكور افتتاح شده یا می شود واریز گردد  .مصرف وجوه مذكور با
رعایت هدف های اهداء كننده برابر آئين نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه و به تصویب
هيأت وزیران می رسد.
هدایایی كه به طور غيرنقدی و بر اساس مقررات به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد  ،مشمول مقررات
اموال دولتی خواهد بود و این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.
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نگاهی به قوانین و مقررات ناظر بر سالمت اداری

چارچوب قانونی دریافت و پرداخت وجوه در دستگاه های اجرایی
مطابق تبصره الحاقی  13۹3/12/۰۴به ماده  71مکرر (اصالحی  )13۹۰/۰2/1۹قانون محاسبات عمومی كشور دریافت
و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی باید در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و
هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است  .كليه مسؤوالن و
مقامات ذی ربط  ،مدیران  ،ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این تبصره می باشند .

دریافت وجه،کاال و خدمات (تحت هر عنوان) از اشخاص حقیقی و حقوقی
مطابق ماده  ۴قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  13۸۰/11/27دریافت هرگونه وجه ،كاال و یا خدمات
تحت هر عنوان از اشخاص حقيقی و حقوقی توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهای دولتیغير از مواردی كه در
مقررات قانونی مربوط معين شده یا میشود ممنوع است.
دریافت هدایا و کمک جنسی و نقدی در قبال معامالت
مطابق ماده  ۴قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  13۸۰/11/27اخذ هدایا و كمک نقدی و جنسی در
قبال كليه معامالت اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غير دولتی ،مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است و یا تابع
قوانين خاص هستند ممنوع میباشد.
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