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  چکیده:

ند، کدانان را به خود معطوف میهاي اصلی که در ابتدا ذهن حقوقد، یکی از مؤلفهآیزمانی که صحبت از ارزیابی یک نص قانونی به میان می

یز که ن »نویس الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونیپیش«باشد. در مورد سطح و کیفیت ضمانت اجراي آن متن می

و همراهی دولت محترم به مرحله پیشاتقنین رسیده است، این مؤلفه قابل هاي استراتژیک و به همت طی تالش ارزنده و قابل تقدیر مرکز بررسی

  بحث و بررسی است.

از همین رو در سند پیش رو ضمن بررسی کارآمدي هر یک از انواع ضمانت اجراهاي قانونی در تناسب با احکام و موضوعات این الیحه، الگوي 

  است.مطلوب براي طراحی ضمانت اجرا مورد ارائه قرار گرفته 
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  مقدمه 1

برخوردار گردد؛ یعنی باید حداقل آور یک قاعده الزامشرایط حداقلی  ازشود یک عبارت عنوان قانون اطالق می در بیان اهالی حقوق، زمانی به

 -3الزامی بودن  -2کلی بودن -1«از:  اندعبارتکه این عناصر  باشدمیقانون داراي عناصر چهارگانه به بیان دیگر عناصري را در بر داشته باشد. 

اي نسبت به دیگر عناصر یک توان گفت ضمانت اجرا از جایگاه ویژهدر این میان به جرأت می». ضمانت اجرا داشتن -4 قلمرو اجتماعی داشتن آن

رود و تا زمانی که این معیار به گیري قانون به شما میقانون برخوردار است. در واقع عنصر ضمانت اجرا در قانون از جمله شرایط صحت و شکل

  کننده قانون و قاعده حقوقی است.توان گفت قانون به معناي حداکثري آن شکل نگرفته است و در واقع این عنصر تکمیلقانون اضافه نگردد می

در اهمیت و جایگاه اساسی ضمانت اجرا همین بس که ماهیت قانون در حقوق با مفهوم ضمانت اجرا گره خورده و به تعبیر حقوقدانان مرز 

که توأم با ضمانت اجراست.  ايقاعدهقاعدة حقوقی یعنی نماید. به این معنا که اخالقی را ضمانت اجرا مشخص میمیان قانون و قواعد اجتماعی و 

قاعدة حقوقی نیستند. مثل قواعد اخالقی و  مشخصات قاعدة حقوقی است ولی قواعد دیگر هم حالت الزامی را دارد در حالی که الزامی بودن از

حقوقی ندارند.  کند و الزام در معناي وسیع را به همراه دارد اما ضمانت اجراي مادي مثل [قاعدة]می یجاد تکلیفقواعد مذهبی که براي پیروان ا

و یا اجراي آن قواعد را نیکو بدانند و در عین  الزم شمرده شده هاآنقواعدي که در زمان و مکان معین در اکثریت جامعه رعایت به بیان دیگر 

توسط قدرت عمومی مقرر شده و مدلول آن  است که ايقاعدهاما قانون  1شود.می گفته یاخالققواعد باشد  را نداشتهحال، آن قواعد ضمانت اج

بسته به ضمانت اجراي  باید از آن پیروي کنند و اختصاص به مصداق و مورد معین ندارد. اعتبار یک قانون الزام یا اذن و اباحه است و همۀ افراد

  2.آن است

توان به عنوان عنصر ماهوي و اصلی هر قانون به شمار آورد که مرز میان قانون و قواعد س بدیهی است که ضمانت اجرا را میبر همین اسا

و خواه اینکه  باشد عام و اساسی اي است که داراي ضمانت اجرا باشد، خواه اینکهلذا قاعدة قانونی قاعدهسازد. اجتماعی و اخالقی را روشن می

  3د خاص و عادي باشد.مربوط به موار

هاي اصلی که در ابتدا ذهن حقوقدانان را به خود معطوف آید، یکی از مؤلفهبنابراین زمانی که صحبت از ارزیابی یک نص قانونی به میان می

کز بل تقدیر مرنویس الیحه تعارض منافع نیز که طی تالش ارزنده و قاباشد. در مورد پیشکند، سطح و کیفیت ضمانت اجراي آن متن میمی

حث تر پیشاتقنین رسیده است، این مؤلفه قابل بهاي استراتژیک و به همت و همراهی دولت محترم به مرحله پیشاتصویب یا به عبارت دقیقبررسی

  و بررسی است.

ت دولت رعی لوایح هیئنویس این الیحه مستخرج از کمیته فدر همین راستا در سند پیش رو تالش شده تا با بررسی دقیق آخرین نسخه پیش

ررسی و استخراج احکام و موضوعات موجود در آن، مؤلفه ضمانت اجرا نسبت به هر یک از این احکام مورد ارزیابی قرار گیرد و عالوه بر این با ب

نت اجراي صحیح و اصول کلی حاکم بر ضمانت اجراي مطلوب در حوزه مقابله با فساد به طور خاص حوزه تعارض منافع، الگوي مطلوبی از ضما

  کامل براي این الیحه ارائه گردد.

از همین رو در بخش اول کلیات بحث شامل معرفی کامل ضمانت اجرا به عنوان یک عنصر حقوقی غیرقابل اغماض در تقنین و انواع و اصول 

مورد تشریح قرار گرفته و سپس در بخش بعدي حاکم بر آن و همچنین تعارض منافع به عنوان موضوع مورد مطالعه این سند و انواع و الگوهاي آن 

نویس الیحه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و کلیه احکام موجود و مخاطبین آن مورد شناسایی و احصاء قرار گرفته و ضمن آن ضمانت پیش

نویس دد و به طور کلی عوارض پیشاجراهاي موجود در الیحه نیز به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفته تا میزان کارآمدي و کفایت آن مشخص گر

هاي مستخرج از الیحه شناسایی گردد. در نهایت در بخش آخر نیز با تطبیق اصول کلی منتج از بخش الیحه از حیث ضمانت اجرا از سرجمع داده

                                                           
  19؛ 1383دانش،  مقدمۀ علم حقوق، تهران، گنج -1
  94همان،  - 2
  56؛ 12، ش 1388هاي حقوقی، موسی زاده، ابراهیم، ضمانت اجراي مغفول در قانون اساسی، آموزه 3
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ه، الگوي مطلوبی از ضمانت نویس الیحاول در مورد ضمانت اجرا و تعارض منافع و عوارض و مسائل شناسایی شده در بخش دوم متناظر با پیش

  اجرا مورد ارائه و تبیین قرار گرفته است.

  بخش اول؛ کلیات 2

  ضمانت اجرا .2-1

 تتدبیر ضمانت اجراي مناسب براي اطمینان از تحقق هر تعهد همواره از اصول منطقی و عقلی بوده که بشر از دیرباز در میان روابط و تعامال

هاي متنوعی از روابط میان افراد و جوامع این ضمانت ن که در سطوح مختلف از تعهدات و کیفیتفردي و اجتماعی خود در نظر داشته، حال آ

ت گرایانه و عینیهاي مختلفی تبعیت کرده است. از ضمانت اجراهاي اخالقی گرفته تا ضمانت اجراهاي حقوقی که در نگاه اثباتاجرا از انواع و روش

  شود.ینفک احکام و قواعد حقوقی یا به عبارت بهتر قانون شناخته میگرایانه اندیشمندان رشته حقوق، عنصر ال

هاي اما این طبیعی و منطقی است که ضمانت اجرا به عنوان ضامن و پاسدار تحقق تعهدات سپرده شده همواره از سوي حاکمیت در قالب

کام و نیز مخاطبان احکام تغییراتی داشته است. چرا که و کیفیت موضوعات اح مختلفی ارائه شده که به فراخور اقتضائات اجتماعی، جنس، شدت

ها و ها مناسب و پاسخگو باشد و تعیین درست هر یک از انواع ضمانت اجرا از ظرافتتواند به طور کلی در تمامی موقعیتهر ضمانت اجرایی نمی

رغم عزم جدي حاکمیت نتوانسته به درستی به نمود که علی توان به بسیاري از قوانین اشارهنکات خاصی برخوردار است. در تأیید این موضوع می

ه تر در نظر گرفتهاي جدید به حقوق، ضمانت اجرا به عنوان مفهومی گستردهمرحله اجرا درآید. گرچه به عنوان طرح بحث باید دانست که در نگاه

نیز با توجه به تطورات » ضمانت اجراهاي فراحقوقی«به نام  شده و تنها منوط به وجه قاهره و اجبارکننده دولت و حاکمیت نیست. بلکه مفهومی

  هاي آن مورد بحث و تأکید است که در این سند نیز به آن پرداخته خواهد شد.نظامات حقوقی، موضوعات و وابسته

و  هاي آنو ظرفیت راگیري در مورد ضمانت اجراي مناسب متناظر با هر موضوع نیازمند شناخت درست مفهوم ضمانت اجاز همین رو تصمیم

  نیز شناخت درست موضوع مورد تقنین و احکام آن است.

 تعریف ضمانت اجرا .2-1-1

. اصطالح ستیاز آن چندان آسان ن قیدق یفیتعر ، اما ارائهشودمیو متداول محسوب  جیرا یاگرچه اصطالح ضمانت اجرا در حقوق اصطالح

 آن هومکه البته مف رودمیبه کار  زین رفتارشناسی ای شناسیجامعهمانند  گریعلوم د یو در برخ ستین نحصاري علم حقوقا میضمانت اجرا از مفاه

ز ضمانت مفهوم منظور ا نیاست. در ا قیو تشو هیتنبدربرگیرنده  یضمانت اجرا مفهوم رفتارشناسیو  شناسیجامعهدر  ست؛ین کسانیعلوم  نیدر ا

 . برندیجام آن خودداري نمااناز  اینجام دهند و ارا  یعمل یدرون ای یرونیب هايمؤلفه ریثأت تحت افراد شودمیاست که موجب  ییرویاجرا هر ن

  .قیتشو ایشکل گرفته باشد  هیمزبور بر مبناي تنب رويیکه ن کندنمی یاساس تفاوت نیهم

سخن  رگیطلوب شکل گرفته است. به دم ریغ رفتار و تحمل تاوان یهیتنب هايسیاستاز مفهوم ضمانت اجرا بر اساس  هیاما در حقوق تبادر اول

و حتی در بسیاري از موارد مفهوم ضمانت اجرا  است رفتهیگردد که رفتاري خالف ضابطه صورت پذیم مطرح ییضمانت اجرا در حقوق تنها در جا

د تواند کارکراز آن نیست و نمی پندارند که البته این معناي محدود از ضمانت اجرا مفید معناي مدنظرمنحصراً مرادف مجازات و کیفر تخلف می

  مناسب آن را به دنبال داشته باشد.

باشد، ضمانت اجرا هرگونه نیرویی است که بنابراین در تعریف عمومی و کلی ضمانت اجرا که منطبق بر نظریه بازدارندگی در حقوق نیز می

حقوقی بازبدارد و هزینه تخلف از تعهد را براي وي افزایش دهد.  افراد جامعه و به طور خاص مشمولین را از امتناع و سرپیچی در مقابل قواعد

تواند مؤثر واقع شود که زیان متخلف به طور بدیهی همواره در صدد سنجش سود و زیان عمل ارتکابی خود است و در صورتی ضمانت اجرا می

  سنجیده شده بیشتر و تأثیرگذارتر از سود عمل ارتکابی باشد.
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 انواع ضمانت اجرا .2-1-2

 يکه شامل ضمانت اجراها یحقوق يمرسوم ضمانت اجرا هايشیوهدر حال حاضر عالوه بر تعریف کلی که از ضمانت اجرا ارائه شد، ر اساس ب

از  ياری، در بسشوندمیشناخته  یفراحقوق يبا عنوان ضمانت اجراها یاز ضمانت اجراها که به طور کل ینیاست، نسل نو يو ادار يفریک ،یمدن

  گرفته است. قرارمورد اقبال و استفاده  ایدن یقوقح هاينظام

  ضمانت اجراي کیفري .2-1-2-1

 یجرم مرتکب یکه اگر کس بیترت نیدر نظر گرفته است، بد نیفرد متخلف از آن قوان ياست که قانون برا یمجازات ،يفریک يضمانت اجرا

از جمله  گری. در انجام تخلفات دگرددمی نیتضم نیقوان ياجراهاي یکی از اهرم لهیوس نیشود به مجازات مقرر آن جرم محکوم خواهد شد و با ا

 نیوانق ییموارد مشابه ضمانت اجرا ریو سا یمجازات انتظام ،جرائم زین یو استخدام يادار نیتخلف از قوان ای یو رانندگ ییراهنما نینتخلف از قوا

  در نظر گرفته است. نیبه آن قوان اعتناییبی ایپا نهادن و  ریاز ز يریجلوگ يکه قانونگذار برا باشندمیمربوطه 

ترین نوع ضمانت اجرا دانست که امروزه نه تنها کاربرد سابق خود را از دست انگارانهترین و سادهبنابراین ضمانت اجراي کیفري را باید سنتی

به جاي ارائه راهکار است؛ چرا که اغلب مردم فریب براي پاك کردن صورت مسئله هاي توتالیتر و عوامداده است؛ بلکه توجیهی در دست حکومت

هاي اخیر نشان از عدم تأثیر مؤثر این دانند؛ در حالی که تجربیات دههکن کردن جرم و تخلف میامروزه نیز ضمانت اجراي کیفري را برابر با ریشه

اندازي توانسته است مقداري از اخیر با پوست هاينوع ضمانت اجرا در کاهش جرم و تخلف حکایت دارد. هرچند ضمانت اجراي کیفري در سال

 توان اذعانسرعت کاهش اعتبار خود بکاهد و با مهم انگاشتن مقتضیات زمانی و مکانی خود را با اتفاقات رخ داده در جامعه هماهنگ کند ولی می

  داشت اعمال ضمانت اجراي عریان و خالص منسوخ شده است.

  ضمانت اجراي مدنی .2-1-2-2

ت مثال به جه ي. براخوردمیبه چشم  ياریبس يضمانت اجراها زین ینبوده و در امور حقوق جرائمو  يفریک نیا محدود به قوانضمانت اجراء تنه

 واردم یشود، در برخ تیرعا هاآندر انعقاد  نیطرف يقراردادها و عقود مختلف، در چارچوب قانون انجام گرفته و موارد مندرج در قانون از سو نکهیا

  باشد. ییفاقد قدرت اجرا ایشده و  یعقد انجام گرفته، از نظر قانون باطل تلق ایکه آن قرارداد  شودمیموجب  یقانون طیشرا تیعدم رعا

ند از نتوا گریطرف، طرف د کی يدر صورت عدم انجام تعهد از سو شودمیقرارداد از نظر قانون سبب  کیباطل بودن  نکهیواقع با توجه به ا در

 طیکه بدون مراعات شرا يبطالن قرارداد د،یپرداخت خسارت نما ایمتعهد را ملزم به انجام تعهد  ،ينند مراجعه به محاکم دادگسترما یقانون قیطر

 قرار مدنظررا  هاآنمربوطه توجه و  نیهنگام انعقاد قرارداد، به قوان نیاست که موجب خواهد شد طرف ییمنعقد شده باشد، ضمانت اجرا یقانون

  دهند.

  ت اجراي اداريضمان .2-1-2-3

 یدولت مأمورانکارگزاران و  تخلفات ایو مقررات خاص اداري به تخلف  نینظام اداري در قالب قوان العملعکسضمانت اجراي اداري واکنش و 

واکنش و  یو... نوع یحقوق فري،یاجراهاي ک هايضمانت ریسا چون ضمانت اجراهاي اداري هم آیدبرمیمذکور  فیکه از تعر طورهمان. باشدمی

  .باشدمیانجام شده  اعمال یعمل امدیپ

در  توانو لیستی از این ضمانت اجرا را می آمد نیشیآن در سطور پ لیتفص که باشندمیبرخوردار  یاز تنوع خاص زیضمانت اجراهاي اداري ن

 قوقح خاص یدگیرس ندیدر فرآ یستیاداري با اشاره کرد که ضمانت اجراهاي یستیاما با قانون رسیدگی به تخلفات اداري مشاهده نمود؛ 9ماده 

مذکور از تخصص، تبحر و  نهادهاي اداري انجام شود چرا که کارشناسان و قضات هايدادگاهاداري و  یدگیهاي رس اتیه قیاداري و از طر

زایی تخلفات بنابراین کیفري باشند؛نمی منداز آن بهره یمدن و فريیکهاي دادگاهکه قضات  باشندمیو منحصر به فردي برخوردار  ژهیو هايآموزش

که  زاداري اشتباهی نابخشودنی بوده که نه تنها تناسب بین تخلف اداري و ضمانت اجرا در نظر گرفته نشده است؛ بلکه در این بین تفکیک قوا نی

خله در تخلفات اداري قوه مجریه استقالل این شود؛ چرا که قضات نهادهاي قضایی با مداشود نیز لگدمال میساالر محسوب میالزمه جامعه مردم

  ماند.اي باقی نمیپا نهاده و از تفکیک قوا پوسته قوه را زیر
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  مردمی)( ضمانت اجراي فراحقوقی .2-1-2-4

 نیبر هم زین هاآناجراي  تیبوده و صالح گذارقانونبر اساس حکم  هاآناي است که گستره همجموعه عوامل بازدارند یضمانت اجراهاي حقوق

ر د یکه عامل و محرك اصل یشده است. در حال دیتحد گذارقانونمحدود بوده که چارچوب آن توسط  يبرد يدارا نیبنابرا شود؛می نییمبنا تع

. تسیدولت ن ایشکل گرفته در افراد است که مبناي آن قوه قاهره حاصل از قانون  یدرون رويین ،یعامل و محرك اصل یاجراهاي فرا حقوق نتضما

را افزون سازد. منظور از ضمانت  هاآن تأثیرقوت  ،افزاییهمبر  مبتنیقلمداد شده و  یحقوق هايضمانتمکمل  تواندمینوع ضمانت اجراها  نیا

  .شوندمیواقع  مؤثر ت،یاز حاکم یبه دولت و قوه قاهره ناش یاست که بدون وابستگ هاییضمانت یفراحقوق جراهايا

نوع از ضمانت اجرا به جاي حکم  نیالزام در ا جادیمبناي ا یعنی؛ ستین یو الزامات حقوق هاگزارهبر  ینمبت یاجراهاي فرا حقوق ضمانت

 بینیپیشموجود در جامعه بدون  هايضرورتو  اتیمقتضی، است که بر اساس مراعات مصالح و منافع شخص یحس التزام درون گذارقانون

ز موارد ا اريیکه در بس دهدمیجارت، نشان تدر صحنه  ژهی، به وافتدمیدر عمل اتفاق  آنچه یست. بررسو فراتر از اراده آن شکل گرفته ا گذارقانون

 ياو ارزش ضمانت اجراه تیاند. اهمشده نییتع گذارقانوناست که از سوي  هاییمجازات ایو  یحقوق هايضمانتنوع ضمانت اجرا فراتر از  نیا تأثیر

علت مورد متابعت قرار  نیشده است و به هم یدرون یهنجار و نرم اجتماع کیفعاالن اقتصادي به عنوان  به حدي است که براي یفرا حقوق

  نداشته باشد. یدر پ یعواقب یاز نظر حقوق هاآن تیعدم رعا نکهیولو ا گیردمی

 اصول حاکم بر ضمانت اجرا .2-1-3

 یهمس تواندمی هاآندارد که غفلت از هر کدام از  یو اقتضائات فیراهر قانون ظ یاز عناصر اصل یکیضمانت اجرا به عنوان  کیو انتخاب  نییتع

حاکم  لاصو د،ینما نیمطلوب آن را تأم يضمانت اجرا کی دیاقتضائات که با نی. از جمله ادینما زایلرا  یقاعده حقوق کی ياز کارآمد یبخش بزرگ

 یمیقمست تأثیرو  نمایدمی کیقدم به تحقق کامل نزد کیرا  یقاعده حقوق هاآناز  کیاست که هر  یاصول شامل اوصاف نیبر ضمانت اجرا است. ا

  از آن دارد. یقاعده حقوق نیمشمول تیدر تابع

  قابلیت اجرا .2-1-3-1

به  زیبلکه خود ن نمایدنمی فیرا تضع یقاعده حقوق یاتیدر نظر گرفته شده نه تنها جنبه عمل يتوجه داشت که ضمانت اجرا دیدر وهله اول با

شود که در صورت  یطراح ايگونهبه  دیضمانت اجرا با گرید انیقابل اعمال و اجرا باشد. به ب یمدنظر قاعده حقوق قیدر همه مصادطور کامل 

اجرا  ایمشخص گردد که  محابابیسخت و  قدرآنکه  دیاجرا نبا ضمانت این. نه دیبتواند به مرحله اجرا درآ نیاز مشمول کینقض تعهد توسط هر 

رم ج ایشناخت جنس تخلف  ،ینیببه همراه آورد؛ بلکه با واقع ینظام حقوق يرا برا یآن زحمت مشقت و عوارض دوچندان ياجرا نکهیا اینشود و 

  نمود. ینیبشیو مقررات پ نیرا در قوان مؤثرکارآمد و  يضمانت اجرا توانیتناسب م نیادیاصل بن تیاو رع

  عدم استثناء پذیري و شمولیت .2-1-3-2

تواند کارآمد باشد که نسبت به تمامی مصادیق قاعده حقوقی به طور یکسان اجرا گردد. ین باید گفت که ضمانت اجرایی میتابع خصوصیت پیش

تواند دستمایه متروك شدن کامل چرا که استثناپذیري قواعد حقوقی به مراتب از ارزش و میزان اجرایی بودن آن قاعده کاسته و به تدریج می

ترین معیار انتخاب ضمانت اجراي آن باشد. تواند مهمی اوقات عمومیت و گستره شمول مخاطبین یک قاعده حقوقی میقاعده حقوقی گردد. گاه

گذاران تحت تأثیر افراطی فضاي جامعه رویه مشموالن قانون خودداري کرد؛ چرا که برخی اوقات قانونالبته باید احتیاط نمود که از گسترش بی

اي تیجهگذاري ننمایند که این اقدام چیزي جز تحمیل بودجه و ابتذال قانونگرایانه مشموالن قانون مطلوب میترش آرمانقرار گرفته و اقدام به گس

اي را از ضمانت اجرا استثناء کند؛ چرا که این امر موجب سبک شدن قانون در گذار نباید صنف، طبقه و گروه ویژهدر برندارد. از طرف دیگر قانون

  شود.دم همدلی در اجراي آن مینزد مردم و ع
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  تناسب با تخلف و گستره اضرار آن .2-1-3-3

رود، همچنین تابع اصل تناسب جرم و مجازات که اصلی شناخته شده و مبنایی براي مشروعیت و احراز عدالت هر نظام حقوقی به شمار می

 ییمبنابه بیان دیگر وجود است.  ضمانت اجرا مطلوبیت کارآمدي و معیارهاي ارزیابیاز  تخلفو  ضمانت اجرا انیم یو همسوئ یتناسب، هماهنگ

بر همین اساس در تعیین و انتخاب ضمانت  آن است. تیو عامل مشروع حقوقی عادالنهنظام  نیادیو بن هیاز اصول اول ضمانت اجرا يبرا یمنطق

 ضرار و فساد ایجاد شده به سبب تخلف، شدت و کیفیتبایست ابتدائا موضوع مورد تخلف را به درستی شناسایی نموده و بر اساس گستره ااجرا می

پوشی نکرده و بنا بر قول معروف فندق را با پتک بنابراین در نظام حقوقی معقول هیچ موقع از اصل تناسب چشم ضمانت اجرا را تنظیم نمود؛

  شکنند.نمی

 و ضرر صدمهتوان به میزان اند که از جمله آن میدادهمعیار قرار  هاي متعددي را براي یک ضمانت اجراي مطلوبدر بسط این اصل مؤلفه

متخلف  یو اصالح هیاهداف تنباشاره نمود و همچنین . و... متخلف یتیشخص اتیو خصوص یارتکاب تخلفنوع  ،تخلف یمطلق و نسب تیوارده، اهم

تناسب تخلف و ضمانت اجرا مورد مطالعه و دقت  مبانی تعییناز  یبه عنوان بخش یدفاع اجتماع نیو تأم یو خصوص یعموم يریشگی، پو اجتماع

  .گیردقرار می

  قدرت بازدارندگی .2-1-3-4

با دقت بیشتر در میان معیارهاي ضمانت اجراي مطلوب، اهمیت اصل بازدارندگی آن چنان اهمیت دارد که به عنوان یک اصل اساسی در تعیین 

 ضمانتاعمال  تیرا به عنوان غا انگیزيعبرتارعاب و  حقوقی دنیا جاري بوده و هايدر اکثر نظامکه  گیرد. اصلیضمانت اجراها مورد دقت قرار می

ی و افزایش هزینه واهمه در اذهان عموم جادیو ا ضمانت اجرابعد از  نیو با تمرکز بر ا مورد هدف قرار داده است اجرا و به طور خاص مجازات

ت که باید توجه داش بوده است. تماعاج نظم يو برقرار تخلف ینرخ واقع لیتقل تیر نهامجرمانه و د هايوسوسهو  هاانگیزهمقابله با  یدر پ ،تخلف

  ند.کتري برخوردار باشد، به تبع شدت ضمانت اجرا نیز بر مبناي این اصل افزایش پیدا میتر و گستردههر چه تخلف از ابعاد اجتماعی بزرگ

  تناسب با اهداف و راهکارها .2-1-3-5

ریزي قاعده حقوقی است. به این ت اجراي مطلوب تطابق و پیروي آن از اهداف و راهکارهاي مورد تأکید و برنامهاز دیگر اصول حاکم بر ضمان

بینی اي تنظیم گردد که اوالً هدف قاعده حقوقی را فراهم آورند و ثانیاً با راهکارها و ساختارهاي مورد پیشبایست به گونهمعنا که ضمانت اجراها می

رغم منطقی بودن ضمانت اجرا و هدف قانون، له که در برخی موارد علی کنترل موضوع قاعده حقوقی منطبق باشند. همچناننظام حقوقی براي 

یه راهکاري گذاري به تعبگذار باید با شناخت اهداف قانونبنابراین قانون گردد؛دلیل عدم تناسب این دو قانون عقیم شده و از حیض انتفاع ساقط می

  وري نظام تقنینی به منصه ظهور برسد.ب با جامعه اقدام کرده تا بهرهمناسب و متناس
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  تعارض منافع .2-2

. وقتی است» تعارض منافع«گیر در موقعیت یکی از بسترهاي اصلی بروز فساد در هر نظام حکمرانی قرار گرفتن مسئولین و مقامات تصمیم

ن احتمال وجود دارد که با استفاده از قدرت و اختیاراتی که به وي اعطا شده یک فرد در ساختار حکمرانی کشور داراي قدرت و اختیار باشد، ای

 بنابراین مادامی که تأمین منافع جامعه نوعی است تصمیماتی بگیرد که بیشتر در راستاي افزایش منافع شخصی، صنفی یا حزبی خود باشد؛

اش را بر منافع آحاد جامعه فرد مسئول، منافع شخصی یا صنفی کند ممکن استمحدودیت براي منافع شخصی یا صنفی فرد مسئول ایجاد می

 ترجیح دهد.

  تعریف تعارض منافع .2-2-1

کارمند وجود داشته باشد؛ به  ای ریمد ایاقدام مقام  ای گیريتصمیمدر  یطرفیبالقوه نقض ب تیکه ظرف شودیگفته م یتیتعارض منافع به وضع

 دراقدام آن ف ای زهیکه موجب شود که انگ یتیمربوط، وجود دارد؛ وضع یِمنافع عموم ای ياحرفه منافع آن فرد و منافع نیب يکه تضاد لیدل نیا

 مات،یصمکند که ت جادیخطر را ا نیا یطیمجموعه شرا یباشد، ول ياهیاهداف اول ایمنافع  يدارا یسازمان یوقت گر،یبه عبارت د ؛شود دهیبه فساد کش

  .دهدمیشود، تضاد منافع رخ  لیمتما يو اهداف ثانو يمنافع فرد نیبه تأم ییوابه شکل نار ايحرفهقضاوت و اقدامات 

یافع ماز آن من کیمواجه است که هر  یسازمان با منافع مختلف ایفرد  کیکه در آن،  شودمیگفته  یطیتعارض منافع به شرا گرید یعبارت به

فساد  طیفراهم بودن شرا ياما به معنا ست،یبروز فساد ن يعارض منافع الزاماً به معنا. البته تدیسازمان را فاسد نما ایآن فرد  حیصح میتصم توانند

با توجه  و یقانون يدر بستر طیشرا نیموارد ا ياری. در بسباشدناآگاهانه  ایبه تعارض منافع ممکن است آگاهانه  شدن گرفتار نکهیهست. ضمن ا

آن  تیریمد ازمندیاست که ن یعیطب يتعارض منافع امر طیآمدن شرا وجود به. لذا دیآیم وجود به يفرد ایو  یسازمان ،يساختار يهایژگیبه و

 کشور، منجر به ییاجرا يهادر دستگاه مخصوصاً نافعتعارض م تیریبروز فساد است. عدم توجه به مد يهانهیو کاهش زم يریشگیبه منظور پ

  .گرددیم یو اجتماع یاسیس ،محیطیزیست يهابیآس يدر موارد یو اتالف منابع و حت يفساد، ناکارآمد

آن که همان مواضع  نهیزم يریگشکل یاصل يهاجز با شناخت گلوگاه ،یتیها و سطوح مختلف حاکمتعارض منافع در همه حوزه تیریمد

 ازمندیع و اشکال تعارض منافع، نانوا يبندتعارض منافع و دسته یکار عالوه بر مفهوم شناس نیا ي. براستین ریپذمنافع است، امکانرخداد تعارض

و  تعارض منافع تیریسازوکارها و انجام اقدامات الزم به منظور مد یطراح در ياریکمک بس قیمصاد نیا یی. شناسامیآن هست قیاستخراج مصاد

 اتشنهادیو ارائه پ قیاء مصادتعارض منافع انجام شده است، اما احص يمباحث نظر رامونیپ یکاهش اثرات مخرب آن خواهد داشت. تاکنون مطالعات

  آن، صورت نگرفته است. تیریمد يبرا یاستیس

 تیریاست. نکته مهم مد یعیطب يبلکه امر ست،یفساد ن يخود به معنا يتعارض منافع به خود تیوجود موقع که ذکر شده، همانطور

 ریداباقدامات و ت هیتعارض منافع عبارت است از کل تیریمدکه امکان بروز فساد به حداقل ممکن برسد.  يتعارض منافع است به طور هايموقعیت

ض منافع تعار يهاتیوضع سوء راتیتأث يکاهش حداکثر ایاز بروز تعارض منافع، رفع  يریشگیپ يالزم برا ییو شبه قضا ییقضا ،ینظارت ،يادار

  قابل اجتناب. ریغ
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 الگوهاي تعارض منافع .2-2-2

  هیهد رشیپذ .2-2-2-1

 نهیهز ،ینیلوازم تزئ ،یپول نقد، خوراک رینظ يرنقدیو غ ياعم از نقد ه،یهر نوع هد ،یکارمند دولت کی ای یمقام دولت کیاست که  یتیموقع

صور ت نیکه ا يکند، به طور افتیاو قرار دارد، در ٔ◌ دربارهعمل  ای گیريتصمیمکه در مقام  ايخصوصیشرکت  ایاز فرد  ره،یو غ یحیتفر يسفرها

 PREVENTING CONFLICTSعمل خواهد کرد ( ای گیريتصمیم ه،یهد ٔ◌ اهداکنندهبه نفع  ندهیدر آ ،یند دولتکارم ایگردد که در مقام  جادیا

OF INTEREST, UNDP Ethics Office, 2015.(  

که سازمان  یشیمای. طبق پشودمیرشوه، محسوب  افتیقدم در راه در نیبروز تعارض منافع و اول هايزمینه ترینمهماز  یکی هیهد افتیدر

ه و در بسیاري از مصداق تعارض منافع بود ترینمهماز  یکی ه،یهد رشیکشور انجام داد، پذ 30 نیدر ب 2003در سال  يو توسعه اقتصاد يهمکار

 هیهد افتیدر ٔ◌ زمینهدر  المللیبیندر سطح  یکل کردیچهار روکشورها سیاست ممنوعیت براي این الگو از تعارض منافع اتخاذ شده است. گرچه 

  است: ییل شناساقاب

 تی(ممنوع هیهرگونه هد افتیدر عدم(  

 تیخاص (محدود طیتحت شرا هیهد افتیدر(  

 ي(آشکارساز هیو اعالم هد افتیدر(  

 بایستمی، شوندمیاعطاء  یاسیو س یکه به مقامات حکومت ايرسمی يایخاص): هدا طیشرکت (شرا ایبه نفع سازمان  هیهد افتیدر، 

 هاآن يشوند که ارزش ماد رفتهیپذ دیبا یخودکار) تنها در صورت ای(مانند سنجاق لباس  زیناچ يای. هدادولت باشند راثیمتعلق به م

 .باشد نییپا اریبس

  یدارا بودن سهام شرکت خصوص ای تیمالک .2-2-2-2

ت حاست که آن شرکت ت یشرکت خصوص کی تیمالک ایسهام  يدارا یهمزمان در بخش خصوص ،یمقام دولت کیاست که در آن  یتیموقع

 تأثیر تحت ایباشد که آن شرکت تحت کنترل  ايخصوصیمالک شرکت  دینبا یدولت ریمد کی او قرار دارد. ماتیتصم تأثیرتحت  ایکنترل 

در  یهستند. منافع شخص یهمکار بخش دولت ایباشند که طرف قرارداد  هاییشرکتمالک  دینبا یدولت رانیمد نیاو قرار دارد. همچن ماتیتصم

 رشیمورد پذ دیبا یبزرگ، زمان هايشرکتاز سهام  یدرصد کم تیمواجه کند. مالک دیدکارکنان را با ته یرسم فیعمل به وظا توانندمیموارد  نیا

با توجه به  دیبا یهمگ هااینرا ندارد، اما  هاشرکت هايسیاستبر  يدارند و قدرت اثرگذار یشخص گذاريسرمایه ٔ◌ جنبهکه صرفاً  ردیقرار بگ

  تواند جوانب عملیاتی یک قانون را تهدید نماید.که البته می رندیقرار بگ یبررس موردمورد به  ،یمسئول دولت گاهیجا

  یانعقاد قرارداد با بخش دولت .2-2-2-3

ع نف ي(دارا یآن، قرارداد خصوص هايزیرمجموعهاز  یکی ایکه بر آن کنترل دارد  یبا سازمان دولت ،یمقام دولت کیاست که در آن  یتیموقع

  .کندمی) عقد یخانوادگ ای یصشخ

 یخصوص هاییشرکتجهت تملک آن دسته از  یمقامات رسم يبرا هاییدر بسیاري از کشورها در مواجهه با این نوع از تعارض منافع محدودیت

 ای کنندمی يقاعده ساز هاآن يرا تحت کنترل دارند، برا هاشرکت نیمقامات ا ایهستند  یطرف قرارداد بخش عموم هاشرکت نیقرار دارد که ا

  شود.، در نظر گرفته میهستند هاآنقرارداد  فطر

  گردان هايدرب .2-2-2-4

و هم از بخش  یبه بخش خصوص ی(هم از بخش دولت شودمیجابه جا  ،یو بخش دولت یبخش خصوص نیاست که در آن افراد ب یتیموقع

توان به ها میپیشگیري از فساد احتمالی اندیشیده شده که از جمله آندر این زمینه نیز تدابیر مختلفی جهت کنترل و  )یبه بخش دولت یخصوص

  هاي ناظر بر آن اشاره نمود.تعیین دوره سردشوندگی و محدودیت
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  اشتغال همزمان .2-2-2-5

. در این )، اشتغال داردیخود در بخش دولت يکار ٔ◌ حوزه(مرتبط با  یهمزمان در بخش خصوص ،یمقام دولت کیاست که در آن،  یتیموقع

ل که از استحصا رودمیانتظار  ی، محدود و کنترل شود، چرا که از مقامات دولتهاسمندر  تیفعال ای یدولت-است که اشتغال پسا يضرورایط شر

ا ی غلش افتنیدر  ژه،یاز اطالعات و گیريبهره لیاند، اجتناب کنند. از قبکه قبالً در آن اشتغال داشته یدولت گاهیجا ایمقام  کیسود از  ينابجا

  ی.پس از ترك شغل دولت یانتصاب به شغل

  يشاوندساالریخو .2-2-2-6

 یقانون اتمیبر اتخاذ تصم یستیبه طور ناشا ،یکارمند دولت ایمقام  کی یکه منافع خانوادگ شودمیامکان فراهم  نیاست که در آن، ا یتیموقع

  او، اثر بگذارد ايحرفهو 

که احتمال  شودیم یناش ییجااز آن يشاوندساالری. تعارض منافع در خوردیگیقرار م يرساالستهیمقابل شا ٔ◌ نقطهعموماً در  يشاوندساالریخو

 تاسممکن  ت،یموقع نیدر ا گر،یبه عبارت د ؛وجود دارد ،یو نفع عموم یقانون ٔ◌ وظیفه ،ياو حرفه یشغل تعهدهايبر  ،یمنافع خانوادگ ياثرگذار

اشکال تعارض منافع، ممکن است  ریدخالت دهد، اگرچه همانند سا یخود را به طور نادرست یدگاعمال اراده، منافع خانوا ای میفرد در اتخاذ تصم

 درتاز ق یکه در آن، شخص کندیم فیتعر یتیرا موقع يشاوندساالریخو ،یکل فیتعر کیدر  المللبین تی. سازمان شفاففتدیاتفاق ن يزیچ نیچن

  ).197: 2000، المللبین تی(سازمان شفاف کندمیخانواده خود استفاده  يااز اعض یکیکسب استحصال منفعت  يخود، برا يایعموم

  رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی گیريتصمیممشارکت در فرایندهاي  .2-2-2-7

  او، اثرگذار هستند. یخانوادگ ای یکه بر منافع شخص کندمیمشارکت  گیريتصمیم يندهایدر فرا یمقام دولت کیاست که در آن  یتیموقع

گیرد. رویکرد اول سلب صالحیت نام دارد. به این معنا هاي حقوقی مختلف قرار میگونه موارد معموالً دو رویکرد کلی مورد اتخاذ نظامدر این 

ار از مشارکت در انتش بایستمیباشند،  ینفع شخص يدارا م،یتصم کیکه در اتخاذ  یکه در دولت مشغول به کار هستند، هر زمان يهمه افرادکه 

 کی ریدولت از طرف دولت درگ ندیفرا کیکه در  یمثال، شخص يگردد. برا یمستثن ،یقرارداد دولت کیمشارکت در انعقاد  ای يادار سند کی

ت که بهتر اس ،يموارد نیباشد. در چن لیدخ یدولت ندیفرا نیدر ا -اشخانواده ياز اعضا یکی ای-او  یاست، ممکن است نفع شخص یولتد ندیفرا

  .] او اثرگذار هستند، اجتناب کندیکه بر [نفع شخص يامور ٔ◌ درباره گیريتصمیم ندیخود، از شرکت فرا یضمن حفظ منصب دولت یآن مقام دولت

گیرد که تصمیم منوط و قائم به شخص بوده و اصطالحاً در هایی مورد استفاده قرار میرویکرد دیگر شفافیت تصمیمات بوده و در موقعیت

د. به این معنا که ضمن شفاف نمودن تصمیم اتخاذ شده، منافع شخصی که احتماالً با تصمیم در ارتباط باشد نیز به طور دهمقامات اجرایی رخ می

  شفاف به پیوست تصمیم منتشر گردد.

  ياو منطقه یقوم ،یاسیس هايانگیزه  .2-2-2-8

بر  یبه طور نادرست ،یکارمند دولت ایمقام  کی یو استان يشهر ،یقوم ،یحزب ،یاسیس هايانگیزهو  هاگیريجهتاست که در آن،  یتیموقع

  .گذاردمیاو اثر  ايحرفهو  یو عملکرد شغل گیريتصمیم

  تعارض منافع در مشاوره .2-2-2-9

 يکه در آن موضوع خاص، دارا یدر حال شودمی دهیخاص، به عنوان مشاور برگز ٔ◌ حوزه کیسازمان، در  ایفرد  کیاست که  یتیمنظور موقع

  است. یسازمان ای ینفع شخص

در  یمختلف لیبه دال توانندهم میهستند  یبه دولت یا بخش خصوص ايمشاورهکننده خدمات که ارائه هاییشرکتمؤسسات و در این زمینه 

ن خود باشد ممک دهنده مشورتاز یک هلدینگ فعال در رشته  یعنوان مثال اگر یک مؤسسه مشاوره خود بخش. بهگیرند قرارمعرض تعارض منافع 

  ها روبرو باشد.منفعت هلدینگ خود در مشاوره رفتنا تعارض منافع در نظر گاست ب
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 نویس الیحهبخش دوم؛ بررسی پیش 3

فاد موجود حال پس از تبیین مختصر ضمانت اجرا و تعارض منافع به عنوان دو مفهوم کلیدي و محور این سند، در این بخش ضمن مطالعه م

  گیرد.ضمانت اجراهاي موجود در آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می» نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی«نویس الیحه در پیش

ز اتر بیان شد معیار ارزیابی ضمانت اجراي هر قاعده حقوقی بر اساس موضوع حکم، مخاطب حکم، گستره تأثیرگذاري تخلف همانطور که پیش

  باشد.حکم، تبعیت از اهداف حکم و راهکارهاي متناظر با آن، دارا بودن اصول ضمانت اجراي مطلوب مانند بازدارندگی، شمولیت و... می

کارهاي اند تا بخش عظیمی از سازونویس الیحه به صورت ماده به ماده، باید دانست که نگارندگان الیحه تالش نمودهاما پیش از بررسی مفاد پیش

بنابراین در بخش اول تحلیل ضمانت اجراهاي  مرتبط با ضمانت اجراهاي الیحه را در یک فصل جداگانه از الیحه یعنی فصل چهارم تبیین نمایند؛

  گیرد.این الیحه مفاد مذکور در این فصل مورد بررسی قرار می

نت اجراهاي مختلفی براي تخلف و سوءاستفاده از هریک هاي تعارض منافع، ضمادر فصل چهارم الیحه ضمن ذکر مجدد مصادیق برخی موقعیت

  باشد.هاي مذکور اشاره نموده است که به شرح ذیل میاز موقعیت
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  ضمانت اجرا  تخلف  ردیف

گیري، مشاوره و اقدام ممنوعه در موقعیت عدم خودداري از تصمیم  1

  تعارض منافع

  اعتباري تصمیم، مشاوره یا اقدامبی

  وارده به اشخاصجبران کلیه خسارات 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا مراجع مشابه و ارجاع به هیئت  )65ذکر همین عنوان در ماده دیگر (  2

قانون رسیدگی به تخلفات  9محکومیت به بندهاي (ج) تا (ي) ماده 

  یا مجازات متناسب مطابق قوانین مرتبط 1372اداري مصوب 

مفاد الیحه توسط عدم گزارش مشاهده تخلف مشمولین از   3

بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران و ممیزین، 

ها، ناظران و سایر اشخاص مسئول ثبت یا رسیدگی به حسابذي

  هاي اشخاص مشمولاسناد، دفاتر یا فعالیت

  استرداد وجوه دریافتی

قانون  5) بند (الف) ماده 6، 4، 2، 1هاي مندرج در جزء (محرومیت

  1390المت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ارتقاء س

هاي ها، مؤسسات و اتحادیهلغو عضویت یا مجوز فعالیت در انجمن

  ايصنفی و حرفه

  سال انفصال از خدمت در دستگاه مشمول 3

یا جزاي نقدي به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ و یا هر دو 

  مجازات

  معرفی به مراجع قضایی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه  لف از مفاد قانونتحقق عناوین مجرمانه ضمن تخ  4

تخلف بازنشستگان و کسانی که با نهادهاي مشمول قانون قطع   5

  اندارتباط شغلی کرده

  خاتمه همکاري و استرداد وجوه دریافتی

پرداخت یا اعطاي امتیاز از منافع دولتی یا عمومی با علم به تعارض   6

  منافع

 598م تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و مجازات مقرر در ماده در حک

  قانون مجازات اسالمی

دریافت وجه، امتیاز یا تسهیالت، تخفیف، کمک، مساعدت و... از   7

  محل اموال دولتی و عمومی

  استرداد مال

  جزاي نقدي دو برابر مال

  سه ماه تا یکسال حبس

دادن  اختیار دیگران قرار افشاء اطالعات یا استفاده شخصی یا در  8

  آن

  ماه 6ماه تا  3انفصال از 

برابر  5حبس تعزیري از سه ماه تا یک سال یا جزاي نقدي به دو تا 

  پول یا ارزش مالی امتیاز به دست آمده یا به هر دو

هاي موجود در اشتغال، مشاوره، عدم رعایت ممنوعیت و محدودیت  9

  نظارت، حسابرسی و...

الذکر ممنوع و ادي که توسط قانون به بیان فوقبه کارگیري افر

  اند توسط مدیران باالدستیمحدود بوده

انفصال از خدمت شش ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی بابت 

  خدمت ممنوعه
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تخرج از مفاد الیحه پس از بررسی ضمانت اجراهاي موجود در فصل چهارم که در انتهاي این بخش پس از بررسی کامل احکام و موضوعات مس

گیرد، بهتر آن است که الگوهاي مورد تمرکز نگارندگان در این الیحه از خالل مفاد آن استخراج شده تا بتوان تحلیل کاملی مورد تحلیل قرار می

  گیرد.نسبت به آن ارائه نمود. لذا مفاد الیحه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می

  ضمانت اجرا  حکم  موقعیت  ماده

5  
م همکاري اشخاص حقیقی و حقوقی با عد

  کمیسیون تعارض منافع
  لزوم همکاري

در  مجازات سرپیچی از مقام مافوق

قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 

1372  

11  

گیري هر یک از اعضاي اقدام یا تصمیم

هاي مدیریت تعارض منافع در صورت هیئت

  مواجهه با موقعیت تعارض منافع

  4؟  گیريتصمیم امتناع از اقدام یا

12  
مواجهه با موقعیت تعارض منافع توسط 

  اشخاص مشمول قانون
  ؟  گزارش به هیئت مدیریت تعارض منافع

13  
مواجهه با موقعیت تعارض منافع توسط 

  اشخاص مشمول قانون

ثبت گزارش مدیریت موقعیت تعارض 

ها در منافع و دستور متخذه نسبت به آن

  عت تعارض منافسامانه الکترونیک هیئت مدیری

  ؟

14  

تعارض منافع شخصی با منافع عمومی در 

هاي شغلی و بکارگیري اختیارات و صالحیت

  قانونی

ممنوعیت بکارگیري اختیارات و 

هاي شغلی و قانونی در راستاي منافع صالحیت

  شخصی

  ؟

16  
تعارض منافع در شرکت در جلسات شورایی 

  گیريیا تصمیم

فع و امتناع از اعالم مراتب تعارض منا

  گیريشرکت در جلسه یا رأي
  ؟

17 

  18و 

احراز شرایط تعارض منافع اشخاص توسط 

  هیئت مدیریت تعارض منافع

اعالم مراتب و نظارت بر ترتیباتی مانند؛ 

امتناع شخص مزبور از شرکت در جلسات، 

محول شدن صالحیت به فرد واجد شرایط 

  جلسه و... دیگر، تغییر دستور

  ؟

19  
رغم گیري علیتصمیم ت در جلسه وشرک

  اطالع از تعارض منافع
  گیريضرورت امتناع از شرکت در تصمیم

  لغو تصمیم از تاریخ کشف

  گیري مجددتصمیم

مسئولیت مدنی در قبال خسارات 

  ناشی از لغو

ماه تا دائم یا سلب  6انفصال از 

  عضویت فرد متخلف از مرجع مربوط

20  
رات نظارتی و تعارض منافع وظایف و اختیا

  محاسباتی

لزوم امتناع از انجام وظیفه و گزارش به 

مقام مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع و 

  اقدام حسب دستور کتبی

  ؟

                                                           
  باشد.عالمت سوال در جدول به معناي عدم ذکر مصرح ضمانت اجرا در الیحه می - 4
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21  
گیري در تعارض منافع در جلسات و تصمیم

  شرایط اضطراري و ضرورت

گیري با ذکر شرکت در جلسه و تصمیم

لسه جتعارض منافع و نتیجه اقدامات در صورت

و اعالم به هیئت مدیریت تعارض منافع و 

تصمیم نهایی با هیئت نسبت به تأیید یا انجام 

  مجدد

  ؟

  تعارض منافع در موقعیت صدور مجوز  22

  ضمن گزارش به مقام مافوق در دو حالت؛

  ارجاع رسیدگی به شخص دیگر -1

اتخاذ تصمیم در صورت نبود شخص جایگزین و  

ئت مدیریت ارائه گزارش تعارض منافع به هی

  تعارض منافع

  ؟

  

  ؟

23  
تعارض منافع در گزینش داوري، صدور 

  گواهی، احراز صالحیت، نظارت، محاسبه
  اعتبار شدن تصمیمبی  امتناع از اتخاذ تصمیم

24  
تعارض منافع در تصمیم یا اقدام در یک 

  پست، سمت و... با تصمیم یا اقدام در شغل دیگر

ش به مقام امتناع از تصمیم یا اقدام و گزار

مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع و اقدام 

  حسب دستور کتبی ایشان

  ؟

25  

تصدي همزمان پست یا سمت (ریاست، 

هاي مدیره) در شرکتمدیرعاملی و هیئت

  خصوصی

  ؟  ممنوعیت تصدي به طور مطلق

25  

تصدي همزمان پست یا سمت (غیر از 

هاي مدیره) در شرکتریاست، مدیرعاملی و هیئت

  صوصیخ

ممنوعیت تصدي در مواردي که داخل در 

قلمرو فعالیت یا مستقیم با وظایف عمومی 

  ارتباط دارد.

  ؟

26  
تعارض وظایف مشمولین در همکاري به هر 

  وقتنحو با بخش عمومی به صورت موظف و تمام

اعالم موقعیت تعارض به مافوق و هیئت 

  مدیریت تعارض منافع

ض تعار اعالم نظر مافوق نسبت به تشخیص

  یا عدم آن

  ؟

27  
تأسیس شرکت تجاري یا مؤسسه غیرتجاري 

  انتفاعی در موضوع فعالیت شغلی مشمول
  ؟  ممنوعیت

  هاي تجاريسهامداري یا شراکت در شرکت  28

  درصد مجاز و بیش از آن ممنوع 5تا 

واگذاري سهام به غیربستگان و اعالم 

مشخصات منتقل الیه به هیئت مدیریت 

  ماه 3رف تعارض منافع ظ

  ؟

29 

مدیره، هیئت مدیرعاملی، عضویت در هیئت

نظارت، مسئولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره، 

هاي تجاري یا مؤسسات نمایندگی شرکت

  غیرتجاري انتفاعی

  ممنوعیت

تحویل گواهی استعفا از موارد مذکور ظرف 

  ماه به واحد اداري 3

  ؟
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30  

مدیره، مدیرعاملی، تأسیس، عضویت در هیئت

زرسی، حسابرسی، نمایندگی، مشاوره در با

هاي تجاري یا مؤسسات غیرتجاري شرکت

انتفاعی فعال در موضوع فعالیت شغلی مشمول 

سال آخر فعالیت براي مدیران کل، مقامات  2در 

 سال بعد از انفصال 2و مسئولین مشمول تا 

  بازنشستگی، استعفا و...)(

  ؟  ممنوعیت

31  

خصوصی یا ارجاع ارباب رجوع له مؤسسه 

شخصی که ارجاع دهنده یا بستگان یا شرکاي او 

  در آن سهیم یا ذینفع باشند.

  ؟  ممنوعیت

32  
معامله با خود و مداخله در قراردادهاي دولتی 

  به جز در کاالها و خدمات انحصاري
  ؟  ممنوعیت

  ممنوعیت  قراردادهاي خالف قواعد مذکور در قانون  34

حالت بطالن قرارداد، اعاده وضعیت به 

سابق، مسئولیت مدنی تضامنی مشموالن 

  متخلف

35  

ارائه خدمات مشاوره به مقامات و واحدهاي 

مشابه یا متناظر اجرایی، مشورتی، پژوهشی، 

گانه یا وابسته گذاري هر یک از قواي سهسیاست

  هابه آن

مجاز به جز در موارد تعارض منافع که در 

این حالت ملزم به ارائه گزارش به هیئت 

  مدیریت تعارض منافع هستند.

  ؟

36  
ارجاع خدمات مشاوره، مدیریت طرح یا پروژه 

  به یک شخص

ممنوعیت شریک یا سهیم یا ذینفع شدن 

  آن شخص در اجراي همان طرح
  ؟

37  
تعارض منافع شخص مشاور، بستگان یا 

  شرکاي وي در خصوص موضوع مشاوره

امتناع از ارائه مشاوره و اعالم به مقام 

  ا هیئت مدیریت تعارض منافعمافوق ی
  ؟

38  

تعارض منافع در اعطاي هرگونه کمک نقدي 

اشخاص حقیقی یا  یا غیرنقدي مشمولین به

  حقوقی

امتناع از اقدام و اعالم مراتب به هیئت 

  مدیریت تعارض منافع
  ؟

39  

نهادي که مشمول هاي مردمکمک به سازمان

ها مدیره یا هیئت امناء آنرئیس یا عضو هیئت

  باشد.

ممنوعیت و اعالم مراتب به هیئت مدیریت 

  تعارض منافع
  ؟

  کمک مشمولین به اشخاص دیگر  40

انتشار اطالعات کمک صورت پذیرفته و 

در پایگاه  کننده کمکاشخاص دریافت

  رسانی خود و دسترسی عمومیاطالع

  استفاده از ضمانت اجراي مردمی

41  
درخواست مشمولین یا قبول کمک از 

  قوقی یا حقیقیاشخاص ح

ممنوعیت مگر مواردي که در اساسنامه 

دستگاه متبوع یا به موجب قانون خاص مجاز 

ناروا  شده و در تصمیم یا اقدام مشمول تأثیر

  نداشته باشد.

  ؟
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42  
کمک و اعطاي تسهیالت و سایر امتیازات در 

  هاي اضطراري مانند سیل و زلزله و...وضعیت

یئت گزارش موارد تعارض منافع به ه

االمکان پیش از مدیریت تعارض منافع حتی

  ارائه کمک

  ؟

43  
هاي امدادي به کمک افراد مشمول در دستگاه

  اشخاص نیازمند

گزارش موارد تعارض منافع به هیئت 

  مدیریت تعارض منافع
  

44  

پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هر شخصی که 

فرایند اقدام یا تصمیم اداري در مورد وي در 

 ها به طورت یا از بستگان یا شرکاي آنجریان اس

  مستقیم و غیرمستقیم

    ممنوعیت

  دریافت هدیه توسط مشمولین  45

ممنوعیت اتخاذ تصمیم یا اقدام تا دو سال 

براي شخص هدیه دهنده یا بستگان یا شرکاي 

او یا اشخاص حقوقی که شخص هدیه دهنده 

  درصد سهم دارد. 5ها مدیریت یا بیش از در آن

ز دو سال هم با اطالع هیئت مدیریت پس ا

  تعارض منافع

  ؟

  

  

  

  ؟

46  

هاي دریافت هدیه از اشخاص حقیقی، شرکت

تجاري، مؤسسات غیرتجاري انتفاعی فعال در 

  موضوع خدمت و اشتغال مشمول

  ؟  ممنوعیت دریافت مگر هدایاي تبلیغاتی

48  

دریافت هدایایی که به عنوان تشریفات و در 

ها به مقامات یا کارکنان اهدا مراسمات و مناسبت

  شود.می

در حکم هدیه به دستگاه متبوع و قرار 

  گرفتن در اختیار دستگاه
  ؟

  دریافت هدایاي دیپلماتیک  49
هاي مجاز توسط نمایندگان رسمی دولت

  المللیخارجی و بین
  ؟

50  
تعارض منافع نمایندگی حقوقی در موارد رد 

  دادرس

مایندگی امتناع از درخواست یا قبول ن

  حقوقی
  ؟

51  

درخواست یا قبول نمایندگی یا مأموریت 

هایی اداري از سوي اشخاص مشمول نزد دستگاه

مقام، نائب رئیس یا یکی از که رئیس، قائم

معاونان و مدیران کل آن از بستگان یا شرکاي 

  مشمول باشد.

ممنوعیت مگر با گزارش به هیئت مدیریت 

  تعارض منافع هر دو دستگاه
  

53  

نمایندگی اشخاص مشمول نزد بستگان یا 

ها یا دیگر اشخاص حقوقی که شخص در شرکت

  ها سهیم یا ذینفع باشد.آن

  ؟  ممنوعیت

54  

استفاده از رانت اطالعاتی براي خود یا 

بستگان یا دیگران یا در قبال دریافت پول یا هر 

  امتیاز مالی یا غیرمالی و...

  ؟  ممنوعیت
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55  

یا پذیرش سمت یا  ارائه خدمات مشاوره

  سهیم شدن با اشخاصی که؛

مسئولیت نظارت، ارزیابی کاال یا خدمات و یا 

ها از سوي دستگاه متبوع مشمول به محاسبه آن

  عهده دارند.

  با دستگاه متبوع دعواي حقوقی دارند.

موسسه یا شرکتی که از دستگاه متبوع 

  شود.مشمول کمک نقدي و غیرنقدي می

سال پس  4مت و تا ممنوعیت در زمان خد

  از خاتمه خدمت
  ؟

56  

استفاده از عنوان، پست، سمت یا موقعیت 

اداري براي تبلیغ اشخاص، کاالها یا خدمات 

  دیگران

  ؟  ممنوعیت

58  

دریافت هرگونه تسهیالت، وام و  پرداخت و

آمیز از محل بودجه موارد مشابه با شرایط تبعیض

  و منابع عمومی و اختصاصی دستگاه و...

  ؟  نوعیتمم
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  بخش سوم؛ الگوي مطلوب ضمانت اجرا 4

این ضمانت اجرا با توجه به . کندیآن را فراهم م يحداکثر يو اجرا ییبوده و موجبات کارآ یضمانت اجرا الزمه هر قاعده حقوق ینیبشیپ

نابراین در ب بندي و تخصیص داده شوند؛مشوند باید تقسیها و نیز ماهیت اعمالی که تحت عنوان تخلف شناخته میگستره مشموالن و جایگاه آن

گیرند بندي ضمانت اجراها متناسب با نوع مشموالن قانون و نیز تخلفاتی که تحت عنوان مصادیق تعارض منافع قرار میاین بخش ابتدا به تقسیم

  ماییم.ها را ارائه نایم تا با شناخت تناسب میان این عناصر ضمانت اجراي مطلوب هریک از دستهپرداخته

  سنجی اعمال انواع ضمانت اجرا نسبت به مشمولین الیحهامکان .4-1

کند. تشخیص نوع ضمانت اجراي بینی ضمانت اجرا الزمه هر قاعده حقوقی بوده و موجبات کارآیی و اجراي حداکثري آن را فراهم میپیش

شود که در صورت عدم تناسب ضمانت اجرا با مشموالن قانون، گنجانده شده در قانون از لوازم اصلی تدوین هر الیحه و طرح قانونی محسوب می

تواند در پیشگیري از جرم و شود. بدیهی است که هر نوعی از ضمانت اجراها کارایی خود را داشته و میقانون به صورت نوزادي مرده متولد می

قانون ممتنع بوده و یا با تردیدهاي بسیاري روبرو است. از تخلف مؤثر باشد. با این حال در برخی موارد اعمال ضمانت اجرا بر برخی مشموالن 

هاي اداري د مورد مقامات عمومی انتخابی است که همواره با دیده تردید نسبت به اعمال آن نگریسته شده است. جمله این تردیدها اعمال مجازات

 ي در کاهش تخلفات ندارد.همچنین اعمال ضمانت اجراي کیفري در برخی مواقع جنبه سزادهی نداشته و تأثیر

ها را به صورت گزینشی بر مشموالن قانون اعمال نمود؛ بدین صورت که بینی و آنتوان طیفی از ضمانت اجراها را در قانون پیشبنابراین می

  ون پرهیز شود.هر نوعی از ضمانت اجرا بر طیف یا طبقه خاصی از مشموالن قانون اعمال گردد و از اطالق انگاري ضمانت اجرا در قان

سنجی اعمال ضمانت اجراهاي مختلف بر آنان بهترین راه تأثیرگذاري قانون و پیشگیري از تخلفات بندي مشموالن و امکانالوصف تقسیممع

به اجراي آن رود. چرا که برخی ضمانت اجراها با توجه به شأن و جایگاه مقام عمومی قابل اجرا نبوده و یا احتمال اندکی نسبت آتی به شمار می

شود؛ قضات نیز در عمل وجود دارد. به طور مثال مجازات کیفري براي اعضاي مجلس خبرگان عالوه بر اینکه هتک حرمت مقام علما محسوب می

ي راتمایل اندکی نسبت به صدور احکام کیفري نسبت به علما دارند. همچنین اعمال مجازات مدنی و جریمه در مورد برخی مقامات عمومی که دا

  تواند از ارتکاب تخلفات آتی پیشگیري نماید.باشند نمیبودجه کالن می

عالوه بر این در قوانین و مقررات عمومی کشور نیز امکان اعمال برخی از ضمانت اجراها به طور خاص براي گروهی از مشمولین به رسمیت 

قانون رسیدگی به تخلفات اداري، رویه و احکام مشخصی به عنوان  9اده شناخته شده و پیشنهاد شده است. به طور مثال در مورد مقامات اداري م

قانون رسیدگی به دارایی  3هاي بعد از آن مالك عمل قرار گیرد. ماده گذاريتوان در تقنین و مقرراتضمانت اجرا در نظر گرفته است که می

هاي اجرایی پیشنهاد داده و لذا که چارچوب مشخصی براي ضمانت مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمی ایران نیز از مواردي است

  تواند مالك عمل قرار گیرد.می
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  انواع ضمانت اجرا

  مشمولین

ضمانت اجراي 

  فراحقوقی

اي/ (سیاسی/ رسانه

  افکار عمومی)

ضمانت اجراي 

کیفري (حبس، 

  اعدام و...)

ضمانت اجراي 

اداري (عزل، 

  انفصال و...)

ضمانت اجراي 

جبران مدنی (

خسارت، جریمه 

  و...)

  *      *  اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام

  *      *  مقامات منصوب رهبري

  *      *  اعضاي فقیه شوراي نگهبان

  *      *  نمایندگان مجلس

  *  *  *  *  مدیران کل مجلس

  *  *    *  اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان

  *      *  رهبري خبرگان مجلس نمایندگان

 هايدستگاه و هاسازمان رؤساي و هقضائی قوه رئیس معاونان

  آنان کل مدیران و معاونان و قوه این به وابسته
*  *  *  *  

  *      *  کشور عالی دیوان رئیس کشور و کل دادستان

 اهاستان دادگستري کل رؤساي و اداري عدالت دیوان رئیس

  قضائی پایه دارندگان سایر و هاآن همه معاونان و
*  *  *  *  

  *  *  *  *  قوه سه سران مشاوران

 و نظام مصلحت تشخیص مجمع قوه، سه سران دفاتر رؤساي

  رهبري خبرگان مجلس
*  *  *  *  

 و کل مدیران وزرا، معاونان جمهور،رئیس ارشد دستیار

  هاآن همترازان
*  *  *  *  

 مصلحت تشخیص مجمع ملی، امنیت عالی شوراي دبیران

 ايفض عالی شوراي و فرهنگی انقالب عالی شوراي نظام،

  مجازي

*      *  

  *  *  *  *  دبیر هیئت دولت

 و آنان معاونان کشور، محاسبات دیوان دادستان و رئیس

  مستشاري هیأت اعضاي
        



21 

 

 جمهوري مرکزي بانک دبیرکل و معاونان مقام،قائم رئیس،

  ایران اسالمی
*  *  *  *  

 و نهادها دولتی، مؤسسات و هاسازمان معاونان و رؤسا

  هاآن کل مدیران و لتیغیردو عمومی مؤسسات
*  *  *  *  

 تمام سرتیپ درجه از مسلح نیروهاي مسئوالن و فرماندهان

  هاکالنتري رؤساي و هاآن همترازان و باالتر و
*  *  *  *  

 و هابانک ها،بیمه مدیره هیأت اعضاي عامل، مدیران

 مؤسسات و هاشرکت و دولتی اعتباري و مالی مؤسسات

 ویژه و ارزي شعب رؤساي و مناطق رؤساي ها،آن به وابسته

  مناطق هايسرپرست و

*  *  *  *  

 رؤساي وي، معاونان و بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

  فرابورس و مناطق تخصصی، هايبورس
*  *  *  *  

  *  *  *  *  ملی توسعه صندوق عامل هیأت اعضاي و رئیس

 اعضاي و شهرداران فرمانداران، آنان، معاونان و استانداران

 و شهرهاکالن مناطق شهرداران و شهرها تمام شهر ورايش

 مسئوالن و هاسرکنسول کارداران، و ها سفراآن معاونان

 اسالمی جمهوري هاينمایندگی رؤساي و منافع حفاظت

  کشور خارج در ایران

*  *  *  *  

 و گمرك کل مدیران و وي معاونان و گمرك کلرئیس

  کشور گمرکات رؤساي
*  *  *  *  

 و کل مدیران معاونان، کشور، مالیاتی امور زمانسا رئیس

  سرممیزین
*  *  *  *  

 هیأت مدیره، هیأت عمومی، مجامع در دولت نمایندگان

 به وابسته یا دولتی مؤسسات و هاشرکت مدیرعامل و امناء

  غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و دولت

*  *  *  *  

 و یژهو مناطق بازرسان و مدیرعامل و مدیره هیأت اعضاي

  آنان معاونان و تجاري آزاد مناطق
*  *  *  *  

  

 صورت نیبر مشموالن قانون اعمال نمود؛ بد ینشیها را به صورت گزو آن بینیپیشاز ضمانت اجراها را در قانون  یفیط توانیمبه طور کلی 

 الوصفمعشود.  زیضمانت اجرا در قانون پره يق انگاراز مشموالن قانون اعمال گردد و از اطال یطبقه خاص ای فیاز ضمانت اجرا بر ط یکه هر نوع

یبه شمار م یاز تخلفات آت يریشگیقانون و پ تأثیرگذاريراه  نیمختلف بر آنان بهتر ياعمال ضمانت اجراها سنجیامکانمشموالن و  بنديتقسیم

 مثالًآن وجود دارد.  ينسبت به اجرا یاحتمال اندک ایده و قابل اجرا نبو یمقام عموم گاهیو جا شأنضمانت اجراها با توجه به  ی. چرا که برخرود

نسبت به  یاندک لیدر عمل تما زیقضات ن شود؛یهتک حرمت مقام علما محسوب م نکهیمجلس خبرگان عالوه بر ا ياعضا يبرا يفریمجازات ک
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 باشندیبودجه کالن م يکه دارا یمقامات عموم یدر مورد برخ مهیو جر یاعمال مجازات مدن نینسبت به علما دارند. همچن يفریصدور احکام ک

همچنین به سختی بتوان ضمانت اجراي کیفري، مدنی، اداري و حتی مردمی را در مورد منصوبان . دینما يریشگیپ یاز ارتکاب تخلفات آت تواندنمی

ن دسته از مشموالن ضمانت اجراي مدنی مانند اعاده به ها باید براي ایمستقیم مقام معظم رهبري اعمال کرد. با این حال در مقام اکتفا به حداقل

  توان در نظر گرفت.وضع سابق و ضمانت اجراي مردمی مانند قضاوت افکار عمومی می

سابقه و  گاه،یفارغ از رتبه، جا یآن را بر هر مشمول توانمیکه در مورد همه مقامات و مشموالن قانون مصداق دارد و  یمطلق ياجرا ضمانت

 يهانهیهز لیعدم تحم ،یبه بودجه دولت ازیعدم ن یمردم يضمانت اجرا يای. از جمله مزاباشدیم یمردم ياعمال کرد، ضمانت اجرا يو شأن

ضمانت  قی. از جمله مصادکنندیاقدام به اعمال ضمانت اجرا م اریاحکام و خودجوش بودن آن است که مردم به طور آتش به اخت ياجرا يابر یمال

 نیرابناب ؛دانست یدر انتخابات آت هاآنو عدم انتخاب  يریو تصو یصوت يهامتخلفان در مطبوعات، رسانه یاسام يبه افشا توانیم یمردم ياجرا

  در آن ندارد. یدخالت تیمردم قرار داشته و حاکم اریضمانت اجرا در اخت نیا لیصدر تا ذ شودیم همشاهد

در اعمال ضمانت اجرا وجود دارد و چون  یتبان ای گراییمصلحتاز  یضمانت اجرا احتمال کم نیا يتکثر عامالن اجرا لیبه دل گریطرف د از

نوع ضمانت اجرا در امان  نیا ررسیکه مشموالن بتوانند از ت رسدیبه نظر م دیبع یفرض نیانسان است بنابرا هاونیلیگستره اعمال آن به اندازه م

 دیمطبوعات و تحد ینسب تیبه محدود توانیاست که از جمله م روبرو يمتعدد يهاتیه با محدوددر کشور ما البت یمردم ياجرا ضمانتبمانند. 

را بر اعمال  يدیعرصه جد يمجاز يسخت کرده است. البته وجود فضا یمردم يها اشاره نمود که کار را بر اعمال ضمانت اجراسمن هايصالحیت

 دواریام یمردم يو مداوم ضمانت اجرا مؤثربه اعمال  توانمی ت،یحاکم یا عدم نظارت نسبفضا ب نیباز کرده است که در ا یمردم ياجرا تضمان

 بود.

  سنجی انواع ضمانت اجرا نسبت به الگوهاي تعارض منافع موجود در الیحهامکان .4-2

ک از انواع ضمانت اجرا سنجی هر یتوان کیفیت ضمانت اجراي یک موضوع حقوقی را محک زد، بررسی و امکانهایی که مییکی دیگر از روش

نسبت به احکام مختلفی است که حول موضوع محوري شکل گرفته است. حال در شرایطی که در الیحه مورد بحث از تعارض منافع به الگوهاي 

ی ناظر به این خاص و محدودي از آن اشاره شده و ناظر به مصادیق هر یک از این الگوها و اشکال، احکامی مقرر شده، در این بخش ضمانت اجرای

  بررسی قرار گرفته است. الگوها مورد بحث و

  دریافت هدیه .4-2-1

توان عالوه بر استرداد هدیه، جریمه به همان میزان ارزش هدیه و انفصال موقت براي بار نخست و در صورت ضمانت اجراي دریافت هدیه را می

د. البته رسها در این مورد لزومی به اعمال این نوع ضمانت اجرا به نظر نمیتکرار انفصال دائم صادر کرد. به دلیل عدم رویکرد کیفري سازي پرونده

سازي مردمی در صدد مسدود نمودن راه دریافت باید تدبیري اندیشه شود که از ضمانت اجراي مردمی نیز استفاده گردد و با استفاده از فرهنگ

  هدیه بود.

 تصدي همزمان دو یا چند شغل .4-2-2

قرار داد. از  1373قانون اساسی و قانون منع تصدي مشاغل متعدد مصوب  142را بر ممنوعیت اشتغال به استناد اصل  در این زمینه باید اصل

توان به انفصال از خدمت متخلف، جریمه به میزان دو برابر دریافتی از مشاغل متعدد فارغ از شغل جمله ضمانت اجراهاي مؤثر در این زمینه می

 بینی نمود.پیش اول و ضمانت اجراي مردمی

 هاي تجاري و مؤسسات غیرتجاري انتفاعیفعالیت در شرکت .4-2-3

، توان انفصال از خدمتشرط پیشگیري از ابتال به آن است. ضمانت اجراي مناسب براي این قسم را میممنوعیت این نوع تعارض منافع پیش

تفاعی محکوم کرد. همچنین شفافیت و ضمانت اجراي مردمی از جمله ماه و جریمه به مقدار دریافتی از مؤسسات تجاري و غیرتجاري ان 6حبس تا 

 الفباي تأثیرگذاري ضمانت اجرا در این نوع تعارض منافع است.
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 معامله با خود و تحدید قراردادهاي دولتی .4-2-4

سابق حداقل ضمانت اجراي سال و استرداد معامله و اعاده به وضع  2اصل بر ممنوعیت این نوع تعارض منافع است که ضمانت اجراي کیفري تا 

 ست.ادر نظر گرفته شده است. انفصال دائم و واگذاري قضاوت به افکار عمومی براي مؤثر واقع شدن ضمانت اجرا در این مصداق تعارض منافع الزم 

 خدمات استفاده از مشاوره .4-2-5

اشی از خدمات مشاوره باید به جریمه و انفصال توان به ممنوعیت حکم داد و در صورت ارتکاب عالوه ب وجوه استردادي ندر این مورد می

 شود.ها میها موجب ضمانت اجراي مردمی و نظارت مردم بر آنسایتموقت حکم داد. از طرفی اعالم لیست افراد در وب

 اخذ تسهیالت از جمله وام .4-2-6

استرداد وام باید به جریمه مورد نظر نیز محکوم  توان به محدودیت و ممنوعیت این مصداق تعارض منافع اشاره کرد و عالوه بردر این مورد می

 شود. همچنین انتشارشود. همچنین در صورت تکرار باید حکم به انفصال داد. این نوع ضمانت اجرا موجب پیشگیري و سزادهی افراد متخلف می

 .شودها براي دفعات آتی میلیست این افراد در سامانه موجب عدم دادن وام به آنان توسط بانک

 تبلیغات .4-2-7

توان براي آن ضمانت اجراي کیفري همچون جریمه و انفصال از خدمت به طور موقت اصل را باید محدودیت و ممنوعیت تبلیغات قرار داد و می

ن وي توان از برگزیده شدبراي بار اول و در صورت تکرار انفصال دائم حکم داد. همچنین در صورت اعمال ضمانت اجراي مردمی به طور مؤثر می

  جلوگیري کرد.

 استفاده از اطالعات .4-2-8

اصل بر ممنوعیت استفاده از اطالعات باید گذاشته شود و در صورتی که این تعارض منافع مسجل شود باید ضمانت اجراي کیفري همچون 

اهاي به کار گرفته شده هستند. حبس، ضمانت اجراي اداري مانند اخراج و نیز جبران خسارت وارده ناشی از استفاده از اطالعات حداقل ضمانت اجر

 کنند.ها را متوقف میدر صورت انتشار لیست این افراد از طریق ضمانت اجراي مردمی دیگر سایر نهادها نیز به کارگیري آن

 قبول نمایندگی حقوقی و مقام اداري .4-2-9

یز شود بلکه از شغل اصلی نعارض منافع محکوم میدر این نوع از تعارض منافع عالوه بر اینکه متخلف به استرداد وجوه دریافتی از موقعیت ت

  رسد.شود. عالوه بر آن اعمال ضمانت اجراي مردمی براي پیشگیري از استخدام مجدد و استفاده از موقعیت عمومی الزم به نظر میمنفصل می
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  الگوي مطلوب ضمانت اجرا در الیحه .4-3

فته صورت گر این بخش نسبت به الگوي مطلوب ضمانت اجرا طرح بحثی کوتاه با بررسی ضمانت اجراي مطلوب از دو منظر مخاطب و احکام در

زایاي ها و ماست. به این معنا که بتوان ضمانت اجراي مؤثر و قابل اعمال بر اکثریت مشموالن و اعم مصادیق تعارض منافع را معرفی نمود و ویژگی

  شود.آن را برشمرده می

یشنهاد در مورد تعارض منافع معرفی و تبیین شود، اشاره به این نکته ضروري است که مدیریت تعارض اما پیش از آن که رویکرد اصلی مورد پ

اند، هدف هاي مختلفی از جمله محدودیت، ممنوعیت و تغییر قواعد بازي نمودهها در مورد کنترل این موضوع از راهمنافع و تمام تالشی که دولت

اي و محترم آحاد شهروندان جامعه است. لذا سیاست اصلی و الگوي نافع به عنوان یکی از حقوق پایهبخشی این محفظ منافع عمومی و اولویت

مطلوبی که در تعیین ضمانت اجراي موارد تخلف از قواعد تعارض منافع و مخدوش کردن منافع عمومی توسط هر یک از مقامات، عزل و انفصال 

ظ منافع عمومی قرار گرفته است. به بیان دیگر در مدیریت تعارض منافع، بیش از آن که تأدیب آن مقام از صالحیتی است در اختیار وي براي حف

متخلف مالك تعیین ضمانت اجرا باشد، بازدارندگی و حفظ منافع عمومی به عنوان غایت اولیه حکومت و ملت مهم و محوري است. لذا به نظر 

تحقق منفعت شخصی و در نتیجه مخدوش کردن منافع عمومی باید با روش انفصال و  رسد سوءاستفاده هر یک از مقامات از صالحیت برايمی

  عزل مقام از سمت و صالحیت اعطاء شده است.

له قاباما آن چه که همواره به عنوان ابزار برتر در حوزه مدیریت تعارض منافع معرفی شده و در بسیاري از کشورها نیز به عنوان راهبرد اصلی م

  مورد طراحی قرار گرفته است، شفافیت و ایجاد نظارت مردمی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. با ضمانت اجرا

  شفافیت و نظارت مردمی .4-3-1

ید آمیز دانست؛ چرا که به تجربه ثابت شده است این شاه کلاگر عنوان شود که شفافیت شاه کلید مبارزه با فساد است این عبارت را نباید مبالغه

لی هاي قبآورد. یکی از ضمانت اجراهاي مؤثر که در بخشز بسترهاي فساد را از بین برده و زمینه را براي انتخاب صحیح مردم فراهم میبسیاري ا

ن نیز به کرات به آن اشاره شد، ضمانت اجراي مردمی بود که قابلیت اعمال بر انواع مصادیق تعارض منافع و همه مشموالن الیحه را داشت. ای

ن تواسازد. بنابراین میاجرا با افشاي تخلف و قرار دادن نظارت در دست مردم زمینه مجازات نرم عامالن تخلفات توسط مزدم را فراهم میضمانت 

گفت مؤثرترین ضمانت اجرا همان ضمانت اجرایی که قاضی و مجري آن مردم باشند که نه تنها بیم عدم تناسب مجازات وجود ندارد بلکه قطعیت 

هاي آیند و هزینهقضاوت برمی بودن ضمانت اجرا تضمین شده است. با شفافیت اسامی و اطالعات مردم به خوبی از پس پردازش اطالعات و و مؤثر

شود. بلکه مردم از طریق عدم انتخاب و گزینش متخلفان به المال براي اعمال ضمانت اجراهاي کیفري، مدنی و اداري تحمیل نمیگزاف بر بیت

باشد که در صورت زایل شدن آن باید مقام عمومی ورزند. بدیهی است اعتماد مردمی بزرگترین سرمایه مقام عمومی میامالن اقدام میسزادهی ع

  را همچون میت متحرك خواند که دیگر قابلیت زیست در کسوت مقام عمومی را دارا نیست.

، شامل اطالعات روشن و صریحی است که بتواند مشخصات فردي و تحصیلی شفافیتی که بتواند در مورد موضوع تعارض منافع کارآمد واقع شود

هاي اقتصادي، شرکت داري و مبادالت اقتصادي و... ها، اموال، فعالیتها، درآمدها، داراییها و سمتو خانوادگی، ارتباطات و تعامالت، مسئولیت

تواند در فرایند مدیریت تعارض تأثیر اختاري به تنهایی و به طور مستقیم نمیافراد را در معرض ارزیابی و نظارت قرار دهد. گرچه ایجاد چنین س

ه بگذارد بلکه این اطالعات از هر فرد زمانی مثمر ثمر خواهد بود که با تقاطع گیري از این اطالعات بسترهاي تعارض منافع هر یک از اشخاص 

 اي که بتواند این اطالعات را به طوردهد. بر همین اساس سامانهنیز افزایش میطور پیشینی قابل کشف بوده و توانایی مدیریت و کنترل آن را 

ها را فراهم نماید. لذا پیشنهاد سند مذکور به عنوان ابزار مطلوب مدیریت تعارض منافع، جامع در دسترس قرار داده و قابلیت تقاطع گیري این داده

  مع منافع است.ایجاد یک پنجره واحد اطالعاتی موسوم به سامانه جا
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  طرح مسأله در باب مرجع نظارت و رسیدگی .4-4

رسد که نه تنها ارزشی کمتر از تعیین ضمانت اجرا در گذار نوبت به مجري اجراي احکام میپس از تعیین ضمانت اجراي مناسب توسط قانون

ر باب مرجع نظارت و رسیدگی فروض مختلفی متصور رود. دکننده نحوه و کیفیت اجراي قانون نیز به شمار میقانون ندارد بلکه مکمل و تعیین

  کننده و نیز تأسیس نهاد جدید در این عرصه سخن راند.توان به استفاده از ظرفیت موجود در باب نهادهاي رسیدگیاست که از جمله می

  فرض اول؛ استفاده از ظرفیت موجود .4-4-1

کنند و دعاوي حقوق اداري هنوز مهجور مانده است یا مدنی رسیدگی می هاي جزاییاز آنجا که نهادهاي قضایی کشور ما اصوالً به پرونده

آید چرا که قضات نیز با ذهنیت دو دسته قبلی حقوق پرورانده بنابراین واگذاردن دعاوي تعارض منافع به محاکم عمومی امري شایسته به شمار نمی

خوردار نخواهند بود. از طرفی سپردن دعاوي تعارض منافع به محاکم موجود چنان پختگی و تخصص کافی براند و طبیعتاً احکام قضایی از آنشده

سازد و بدین ترتیب شوند خود زمینه ایجاد تعارض منافع در نهادهاي اجرایی را فراهم میدر ادارات که همان محاکم شبه قضایی به نامیده می

گردد. نهادهایی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی ساد ممتنع میرسیدگی در این محاکم نیز به دلیل عدم تخصص کافی و امکان تبانی ف

هاي موجود عمالً امکان رسیدگی به خیل عظیم دعاوي مرتبط با تعارض منافع را پیدا کل کشور و دیوان عدالت اداري نیز به دلیل تراکم پرونده

  شود.کنند و در عمل این دعاوي به بوته فراموشی سپرده مینمی

  م؛ ابتکار یک نهاد پویا و دادرسی اختصاصیفرض دو .4-4-2

 يدر مورد ضمانت اجرا یاساس یدادرس يالگو شودیم شنهادیپهاي فعلی نظارت و رسیدگی و مشهود بودن ناکارآمدي آنان، با عبور از مکانیسم

 ه،ییقضا به قوه يساختار یوجود وابستگشود که با  لیمطبوعات تشک منصفهئتیمعنا که دادگاه همانند ه نیقانون تعارض منافع حاکم شود. بد

 ياهموجود در دستگاه يهاو پرونده يدعاو هیشده و کل لیتشک انها در مرکز استنوع از دادگاه نیها باشد. ادادگاه ریاز سا یمتفاوت ياعضا يدارا

به انتخاب دادستان استان و دو مستشار  یقاض کیاز  انددادگاه عبارت نیا ي. اعضادینما یدگیرا رس باشدیمشمول که در ارتباط با تعارض منافع م

یاه نمدادگ یتعارض منافع باشد. قاض يدارا ییدستگاه اجرا ندهینما يگریدنهاد مبارزه با فساد بوده و مردم يهاتشکل ندهیاز آنان نما یکیکه 

ور است. دادگاه با حض یالتباع بوده و نظرات مستشاران مشورتالزم ا یدر هر حال نظر قاض یول دیرا انشا نما يبدون مشورت با مستشاران رأ تواند

ها علنی بوده و قاضی حق این دادگاه. گردندیو احکام بالفاصله در سامانه جامع تعارض منافع منتشر م ابدییم تیسه نفر رسم یعنیکامل  ياعضا

 لیدر تهران تشک زین ژهیو ییامر تعارض منافع، مجتمع قضا يبرا یاناست ژهیو يهاعالوه بر دادگاهغیرعلنی اعالم کردن جلسه دادرسی را ندارد. 

 هستند ائمد ایکه متضمن اخراج، انفصال موقت  ییصرفاً آرا يادار يهاقرار دهد. در مجازات دنظریرا مورد تجد یاستان يهاتا احکام دادگاه شودیم

مبالغ  ،یمدن يهااالجرا است. در مجازاتو الزم یقطع یدادگاه استان يموارد رأ ریو در سا باشندیمرکز م دنظریتجد ژهیدر شعبه و دنظریقابل تجد

. باشدیاالجرا مالزم و یموارد قطع ریتعارض منافع مرکز بوده و سا دنظریتجد ژهیدر دادگاه و دنظریتومان قابل تجد ونیلیم 10 يباال يهامهیو جر

تعارض  يهاپرونده يرا برا یمکلف قضات هی. قوه قضائباشدیمرکز م ژهیدر دادگاه و دنظریجدسال قابل ت 1 يحبس باال زین يفریک يهادر مجازات

ت رسد تأسیس الگوي جدید به نسببنابراین به نظر می .دیتعارض منافع مأمور نما يموجود در دعاو میبا مفاه ییآشنا يبرا ژهیو يهامنافع به دوره

  امر در جهت نظارت مردمی بیشتر بر رسیدگی به دعاوي مرتبط با تعارض منافع حکایت دارد. الگوهاي فعلی مطلوبیت بیشتري داشته و این
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