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  مقدمه

لیه کارکنان بخش عمومی در اعمال یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منفعت عمومی از سوي مقامات، مسئوالن، کارگزاران و ک

 و زیآمضیتبع، رفتار داريجانبی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل طورکلبهوظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و 

 کسچیه"کند ن بیان میورزي در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. اصل چهل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراغرض

(قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران). در اصطالح تخصصی  "قرار دهد یتجاوز به منافع عموم ای ریاضرار به غ لهیرا وس شیاعمال خو تواندینم

تعارض منافع عبارت " کندتضاد منفعت را این گونه بیان می (OECD)نامند. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي می 1این پدیده را تضاد منفعت

 "ا داردنارو تأثیرو پاسخگویی وي  عملکرداست از تضاد بین وظیفه عمومی و نفع شخصی مقام دولتی که در آن نفع شخصی مقام مسئول بر 

 ).2005(سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، 

اولین قوانین آن  2003در سال  کهيطوربهپرداخت جدي  صورتبهسازمان همکاري و توسعه اقتصادي به مسئله تعارض منافع  2000از سال 

سال پیش اولین  12اولین ارزیابی از اجرا این قانون به عمل آمد. به عبارتی، حدود  2006با مطالعه کشورهاي عضو آن به تصویب رسید و در سال

. دلیل تأکید و پیگیري سازمان و کشورهاي عضو گزارش از اجراي این قانون به دست سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و کشورهاي عضو رسید

نخواهد داشت زیرا هم به اعتماد  چنانآندانستند زمانی که فساد اداري رخ دهد دیگر مجازات کردن کارکرد خوبی میبه این خاطر بود که آنان به

دولت خواهد بود. بدین سبب، این سازمان و کشورهاي  بر برايبر و هزینهعمومی خدشه وارد شده است و هم فرآیند بررسی فساد صورت گرفته زمان

هایی همراه با اقدامات صورت گرفته از کشورهاي پیشتاز در این حوزه به چاپ رساندند تا کشورهاي مغفول این موضوع، عضو با هوشمندي کتاب

 با آشنایی و آگاهی این مسئله را در کشور خود مرتفع گردانند.

این موضوع مغفول ماند تا پیامدهاي فساد اثرات مخربی بر جامعه و اعتماد عمومی گذاشت. بدین منظور، نیاز به متأسفانه در کشور ایران، 

مخاطب  سازوکاري است تا فساد را قبل از رخ دادن مهار کرد نه اینکه بعد از رخ دادن بخواهد افراد خاطی را مجازات کند. شاید این سؤال در ذهن

گونه قانون یا دستورالعمل در خصوص تضاد منفعت در کشور ایران تصویب نشده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: باشد که تا به امروز هیچ

، قانون ممنوعیت 1337الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

، قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1373، قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 1372 پورسانت در معامالت خارجی مصوب

، قانون 1384، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1387قانون اساسی مصوب  44هاي کلی اصل ، قانون اجراي سیاست1386

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمی ابران مصوب  ،1390ارتقاي سالمت اداري و نظام مقابله با فساد مصوب 

ها و راهکارهاي مدیریتی آن ارائه شود؛ . با توجه توضیحات فوق باید، در این گزارش سعی بر آن است ابتدا مفاهیم، نظریهانداز این دسته 1391

  مبتنی بر این مفهوم تشریح گردد.سپس بر مبناي توضیحات فوق وضعیت فعلی کشور ایران 

   

                                                           
1. Conflict of interest 
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  تعارض منافع و انواع آن -1

تعارض منافع عبارت است از تضاد بین وظیفه عمومی و نفع شخصی مقام "طور که در مقدمه اشاره گردید، تعارض منافع عبارت است از همان

). به عبارتی 2005(سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،  "دولتی که در آن نفع شخصی مقام مسئول بر عملکرد و پاسخگویی وي تأثیر ناروا دارد

 گیري در شرایطی که فرد بین منفعت شخصیشود یعنی تصمیمدیگر، هر انسان در زمانی که تصدي یک پست را بر عهده دارد دچار این پدیده می

ها به سوي منافع مالی فرد داراي مقام شود توجهورده میو منفعت عمومی (وظیفه فرد) قرار دارد. متأسفانه زمانی که تعارض منافع سخن به زبان آ

 زبحی نظیر منافع بستگان، دوستان، شریکان و همرمالیغدهد. منافع تشکیل می را منافع مالی بخشی از منافع شخصی یک فرد کهیدرحالرود، می

هاي خود بین هر آن چیزي را ؛ زمانی فرد داراي مقام در تصمیمبیان نمود طورنیاتوان تعریف تعارض منافع را بودن هستند. به عبارتی دیگر می

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي آن فرد دچار تعارض منافع شده است. تخصصی که در تعارض با منافع عمومی باشد قرار گیرد، در اصطالح 

بین  وظایف فعلی فرد داراي مقام و  5واقعی، تضاد مستقیم کند. تعارض منافعتقسیم می 4و بالقوه 3، ظاهري2تعارض منافع را به سه دسته واقعی

کننده حقوق خود است دچار تعارض منافع واقعی است. تعارض مثال، زمانی که مدیري تعیین طوربه). 2013منافع شخصی وي است (زیبولد، 

ایف وي (منافع عمومی) تأثیر ناروا بگذارد اما در تواند بر وظمقام دولتی داراي منافع شخصی است که می ظاهراًمنافع ظاهري یعنی جایی که 

مثال، یک وزیر متهم به داشتن سهام در یک شرکت خصوصی در حوزه فعالیت وزارتخانه  طوربه). 2013حقیقت چنین چیزي وجود ندارد (زیبولد، 

ت است جایی که مقام دولتی داراي منافع شخصی دار در چنین شرکتی نیستند. تعارض منافع بالقوه عبارمربوطه است اما در حقیقت ایشان سهام

 عنوانبه). 2013تواند به تعارض منافع تبدیل شود، اگر وي مسئولیت جدیدي بپذیرد که منافع شخصی وي در آن دخیل باشد (زیبولد، است و می

تعارض منافع است اگر بخواهد وزیر نفت کشور بالقوه داراي  طوربههاي پتروشیمی است، این فرد مثال، زمانی که یک فرد داراي سهام در شرکت

ی) دارد، تعارض منافع بالقوه ظهور رمالیغگذارد که در آن نفع شخصی (مالی یا اي مییک مقام دولتی پا به عرصه کهیمادامشود. به عبارتی دیگر، 

عموالً اند. مت سه دسته کشور شناسایی شدهبندي که از کشورها در خصوص تعارض منافع شده است، باید گفکند. در خصوص تقسیمپیدا می

هاي که قوانین تنظیم، ممنوعیت و محدودیت 6اند. سیاست سختکشورها با سیاست سخت، متوسط و نرم در خصوص این مفهوم برخورد کرده

که  7روشود. سیاست میانهته میی، کنترل مستقالنه و سازوکارهاي نظارت براي مهار تعارض منافع در نظر گرفگزارش دهفراوان و نیز تعهد به 

مبتنی بر  8گیرد اما سازوکار کنترل و نظارت بر آن ضعیف است. سیاست نرمهاي مفصلی براي مهار تعارض منافع در نظر میقوانین و محدودیت

  گذاري و خود الزامی فرد است. رویکردهاي داوطلبانه و با تکیه بر اشکال متفاوت خود قانون

   

                                                           
2. Actual 
3. Apparent 
4. Potential 
5. A direction conflict 
6. Strict 
7. Moderate 
8. Soft 
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  رویکردها ها ونظریه -2

معمول در خصوص هر پدیده یک سري از نظریه و رویکردها وجود دارد و در خصوص این پدیده این موضوع نیز صادق است. براي بسیاري  طوربه

گیري صمیمداري تخورند تا صادقانه و به دور از جانباز افراد همواره این سؤال مطرح است، چرا افراد با وجود اینکه در بدو ورود خدمت قسم می

اخودآگاهانه دارانه نگیرد یا اینکه این تصمیم جانبدهد؟ آیا فرد آگاهانه بر مبناي منافع شخصی تصمیم مینمایند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی

ها انسان چرا گیري انسان ارائه شده است. بنابراین ضروري است تا ابتدا مشخص شودصورت پذیرفته است. چه نظریاتی در خصوص نحوه تصمیم

  کنند.ي منافع عامه (وظیفه عمومی) به منافع شخصی توجه میجابهگیري در زمان تصمیم

  عقالنیت محدود 2-1

گیري ارزیابی نمایند. تعارض منافع نشانه فقدان صداقت ها را در زمان تصمیمحلبا توجه به نظریه هربرت سایمون، افراد قادر نیستند تمامی راه

هاي محاسباتی در شناخت انسان بسیاري از اقدامات یک شخص تحت تأثیر ضمیر ناخودآگاه وي است. محدودیت جهیدرنتیک شخص نیست 

نامند و نتیجه این عقالنیت محدود، اخالقیات می 9هاي اخالقی وي تأثیر گذارد که هربرت سایمون آن را عقالنیت محدودتواند بر قضاوتمی

مدار قلمداد کند در نتیجه این نگاه، موانعی براي دیدن ، شایسته و اخالقخدمت گذاربر آن است هر فردي خود را  است. بنابراین، اعتقاد 10محدود

اي هبینی و نامرتبط نیستند بلکه محصور در راههاي غیرقابل پیششود. اخالقیات محصور در راهو شناختن تعارض منافع در زمان وقوع ایجاد می

ها نقش شوند. خودآگاهی در تصمیمات و قضاوتهایش منتج میناخودآگاه از بینش هر فرد نسبت به خود در قضاوت طوربهي هستند که دارنظام

هایی را کند. افشاء تعارض منافع، تعارضها دخیل میضمیر ناخودآگاه فکر، احساس و انگیزه را در تصمیمات و قضاوت کهیدرحالثانویه را دارد 

  ). 2005، 11د و بینش فرد تعارض باشد (چف و همکارانکند که از دیافشاء می

  بازي اولتیماتوم 2-2

که فرد  13راهی). از سوي دیگر، این نظریه بر دو2018، 12عدالتی تأکید دارد (چن وهمکاراناین نظریه بر تخصیص منصفانه و مقاومت در برابر بی

شوند و ). نحوه عملی اجراي این بازي بدین گونه است: دو نفر انتخاب می2005، 14گیري نماید، تمرکز دارد (تایلرباید بر مبناي منافع تصمیم

دهد. از کل تا جزئی از این شود. فردي که پول در اختیار دارد به فرد دیگر مبلغی از این پول را پیشنهاد میها داده میمقداري پول به یکی از آن

 دارندیبرمگر فرد دوم پیشنهاد ارائه شده را (مهم نیست چه مبلغ) بپذیرد، هر دو سهم را خود را تواند به فرد دوم پیشنهاد دهد. امبلغ، فرد اول می

گیرد. اگر فرد دوم پیشنهاد را نپذیرد پول به صاحب آن بازگردانده یعنی فرد اول مبلغ در اختیار منهاي مبلغی که نفر دوم در اختیار دارد، می

دهم مورد قبول نفر دهنده این موضوع را در ذهن خود دارد که ممکن است مبلغی را که پیشنهاد می نهادشیپشود. در این بازي همواره فرد می

وم د دوم قرار نگیرد و هر دو جریمه شویم (یعنی محروم از کل پول شویم) پس باید مبلغی را پیشنهاد بدهم که براي فرد دوم منصفانه باشد. نفر

اندیشند که نباید پول را از دست ایم. بنابراین هر دو طرف بازي به این مینپذیرم کل پول را از دست داده اندیشد اگر همین مبلغ رابه این می

گرایی بر این باورند که افراد به دنبال حداکثر ها مانند مطلوبیتبدهند. حال این موضوع چه ارتباطی با تعارض منافع دارد. در بسیاري از نظریه

ریه بازي اولتیماتوم بر این باور است که افراد در یک قاعده بازي به دنبال حداکثر کردن سود هستند و همواره ترس از کردن سود خود هستند. نظ

فراد ا شکست در بازي را دارند. بنابراین در موقعیت تعارض منافع افراد به دنبال حداکثر کردن سود خود در قاعده بازي هستند. به عبارتی دیگر،

کنند که تا حدودي نفع خود و تا حدودي نفع عامه ها تصمیمی را اتخاذ میآنگیرند، بلکه نفع شخصی خود را در نظر نمی صرفاًدر تصمیمات 

  (وظیفه عمومی) را در بر گیرد.

                                                           
9. Bounded rationality 
10. Bounded ethicality 
11. Chugh  et al 
12. Chen  et al 
13. Dilemma 
14. Tyler 
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  مدیریت تعارض منافع -3

تعددي است. لزوماً اتخاذ یک سیاست یا کارهاي مبراي اینکه افراد در تصمیمات خود منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند، نیاز به راه

راستا براي رفع این پدیده اقدام نمود. سپس بعد ، ضروري است تا اقدامات هماهنگ و همرونیازا. ستینحل براي مدیریت این پدیده کافی یک راه

  شوند.از آن تمامی اقدامات در قالب مواد قانونی درآورده 

 افشاء 3-1

  ود فرد یا توسط دیگران صورت گیرد:خ صورتبهتواند افشاء می

 افشاء توسط فرد 3-1-1

ها براي مدیریت تعارض منافع افشاء توسط خود فرد است. معموالً در بسیاري از کشورها فرد در هنگام تعارض منافع و بنا به حلترین راهیکی از ساده

. ستینین سازوکار براي مدیریت تعارض منافع الزم است اما به هیچ عنوان کافی ا اگرچهدارد که دچار تعارض منافع است. مواد قانونی مربوطه اعالم می

 تواند اثرات انحرافیپاسخ به تعارض منافع در همه جا مطرح است، آن می عنوانبهاین شیوه به دالیل فراوان مورد نقد قرار گرفته است. اگرچه افشاء 

 15یتکند. به عبارتی، اگر شفافریت تعارض منافع محبوب شده است اما آن تغییر اساسی ایجاد نمیافشاء براي مدی حلراهداشته باشد. همچنین، اگرچه 

ورزي به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در شخص داراي تعارض منافع داري و غرضبهتر از آن هستند. جانب 17طرفیبیو  16خوب و عالی باشد، دقت

اي تعارض منافع گمراه کننده خواهد بود حتی این تعارض منافع از سوي فرد افشاء شده باشد دریافت مشاوره از شخص دار هرگونه جهیدرنتاست 

تماد اعشود دریافت کننده آن به فرد داراي تعارض منافع بیافشاء تعارض منافع منجر به این می تنهانه). برخی اوقات یا شاید اغلب 2005، 18(کین

کند آن شخص صادق است که شود نظرات او را تصدیق هم نماید زیرا مشاوره گیرنده با خود فکر میمی هاي آن را نپذیرد بلکه باعثشود و مشاوره

تواند راهی براي جلب اعتماد مشاوره گیرنده باشد. همچنین، اگر فردي واقعاً چنین نیتی خود این عمل می جهیدرنتچنین چیزي را افشاء کرده است. 

سازد زیرا معتقد است من که تعارض منافع کند خود را از قیدوبند اخالقیات رها میوي تعارض منافع را آشکار میرا در ذهن نداشته باشد، زمانی که 

  ).2005، 19خود را افشاء کردم (میلر

  افشاء توسط دیگران 3-1-2

ا تواند تعارض منافع فردي رقیقی میحل دیگر براي مدیریت تعارض منافع افشاء آن توسط دیگران است. به عبارتی هر فرد اعم از حقوقی یا حراه

تواند تعارض منافع مقام دولتی را افشاء و بخش خصوصی می نهادمردمهاي افشاء کند. بنابراین، هر شخص یا نهادي اعم از عامه مردم، سازمان

اشند که از افشاء کنندگان حمایت است. باید قوانینی و نهادهایی ب 20کند. مسئله اساسی و جدي در خصوص این روش حمایت از افشاء کنندگان

  ).2005تواند درخواست انتقال براي قربانی نشدن بدهد (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، کنند و حتی شخص افشاء گر داراي مقام دولتی می

  سازيفرهنگ 3-2

تواند مهم باشد اگر قضاوت له نفع شخصی نمیهاي مدیریت تعارض منافع است. به عبارتی، مسئحلیکی از راه 21هاي اجتماعیسازي ارزشفعال

هاي اخالقی فعال شده باشند، محاسبه نفع شخصی ارزشی و اخالقی در خصوص موارد و مسائل فعال شده باشد. زمانی که قضاوت عدالت و ارزش

میم اخالقی و عادالنه محور شکل یابد. بنابراین، تصمیم در خصوص چطور رفتار کردن مبتنی بر تصدهی رفتار کاهش میشان در شکلاهمیت

توان انتظار داشت هاي اجتماعی به دو دلیل اهمیت دارد. نخست، میسازي ارزشیابد. فعالگیرد و دخالت نفع شخصی در تصمیمات کاهش میمی

                                                           
15. Transparency 
16. Accuracy 
17. Objectivity 
18. Cain 
19. Miller 
20. Protection of whistleblower 
21 . Activating social values 
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اعی فعال شوند، در نظر آوري هاي اجتمهاي اجتماعی شخص فعال شوند، احترام به قوانین نیز بیشتر شود. دوم، زمانی که ارزشزمانی که ارزش

هاي اجتماعی یک استراتژي براي مدیریت تعارض منافع است اما سازي ارزشیابد. در پایان باید گفت، فعالنفع شخصی در تصمیمات کاهش می

قدامات خود است، ). اگر بپذیریم هر شخص داراي چارچوب اخالقی براي ا2005دهد (تایلر، ی است که رفتار فرد را شکل مینفع شخصهنوز 

  سازي گسترش داد.توان آن چارچوب  با فرهنگمی

  اعالم منافع 3-3

نیز یکی از اقدامات مؤثر براي مدیریت تعارض منافع است. براي مقامات دولتی ضروري است قبل از شروع به فعالیت فرمی تحت  22اعالم منافع

و اعالم منافع در این است که  23). تفاوت اعالم اموال2003همکاري و توسعه اقتصادي، (سازمان  عنوان اعالم منافع را به واحد مربوطه ارائه دهند

هایی اعم از منقول و غیرمنقول دارد اما در خصوص اعالم منافع وي باید بیان کند که در چه فرد در ابتداي دوره خود باید بیان کند که دارایی

 ها و شرایطی وي منافع دارد.ها، موقعیتشرکت

  هیالهومجهولنظام معتمد  3-4

پذیرد مجبور است است. فرد زمانی که تصدي یک پست دولتی را می 24الهویهیکی دیگر از سازوکارهاي مدیریت تعارض منافع نظام معتمد مجهول

و  سهامم معموالً در خصوص ). این نظا2003الهویه درآورد (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، هاي را بفروشد یا اینکه به نظام مجهولیا دارایی

  شود.گذاري میداند پول خود در کجا سرمایهپذیرد، بدین صورت که نمیي نقدي فرد صورت میهاییدارا

  الهویهنظام قرارداد با مدیریت مجهول 3-5

توان گفت فرد از منافع خود اطالع میاستفاده کرد. در اینجا ن هیالهومجهولتوان از نظام معتمد یی که فرد منفعت مالکیت داشته باشد، نمیدرجا

ها ها و تصمیماست. این بدان معناست که مقام دولتی در بحث 25الهویهندارد. سازوکار مناسب براي چنین شرایطی نظام قرارداد با مدیریت مجهول

  ).2003گیرد (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، می ي وي تصمیمجابهندارد و مدیریت دیگر  اظهارنظرحق 

  گیريکناره 3-6

ها و حضور در جلسات ممانعت به عمل آورد زیرا او است. مقام دولتی باید از تصمیم 26گیريیکی دیگر از سازوکارهاي مدیري تعارض منافع کناره

رد دچار تعارض منافع گیري در این است که زمانی ف). تفاوت افشاء و کناره2005داراي منافع شخصی است (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، 

 آورد.گیري ممانعت به عمل میاست عالوه بر افشا از شرکت در جلسه یا تصمیم

  منع اشتغال دوم (ثانویه) 3-7

کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي قوانین جدي در خصوص فعالیت مقامات دولتی در بخش خصوصی دارند. یکی از این قوانین، 

کنند. البته هر هاي تجاري فعالیت میهاي مدیریتی شرکتاست که به خصوص براي کسانی  است که در بدنه 27غال ثانویهقانون در خصوص اشت

  ). 2003کدام از کشورها قوانین متفاوتی براي فعالیت در بخش خصوصی و تجاري دارند (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، 

   

                                                           
22. Declaration of interest 
23. Declaration of property 
24. Blind trust 
25. A blind management agreement 
26. Withdrawal 
27. Secondary employment 
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 منع اشتغال درب گردانی 3-8

خواهند است. این ممنوعیت براي کسانی است که می 28ازوکارهاي مناسب براي مدیریت تعارض منافع، منع اشتغال درب گردانییکی دیگر از س

). ممنوعیت افراد پس از خاتمه خدمت به این 2003پس از خاتمه خدمت در بخش خصوصی فعالیت کنند (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، 

دهند و پس از خاتمه خدمت در آن شرکت ل از اتمام خدمت اقداماتی به نفع یک شرکت خصوصی انجام میها قبدلیل است که برخی از آن

  شوند.مشغول به فعالیت می

  منع اخذ هدیه 3-9

 کند را گزارش کند و حتی در مواقعی بایدتوجهی را که از دوستان، بخش خصوصی، بخش دولتی دریافت میمقام دولتی باید هرگونه هدیه قابل

). در برخی موارد، افراد اعم از حقوقی و حقیقی به مقام 2005هدیه داده شده را به اعطا کننده عودت دهد (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، 

دولتی  اي است که مقامآورند. در بسیاري از موارد نحوه ارائه هدیه به گونهها را به عناوین و القاب خاص درمیدهند و آندولتی هدیه شخصی می

حل براي تشخیص فرد در خصوص اینکه آیا این هدیه کند اما در عمل این اتفاق در حال رخ دادن است. بهترین راهاحساس دریافت رشوه را نمی

دم) این وبراي من است یا متعلق به سازمان است؟ این است که او از خود سؤال کند اگر در این پست یا جایگاه نبودم (یک عابر پیاده در خیابان ب

ه به اي کشد؟ در اکثر موارد پاسخ خیر است و هدیه متعلق به سازمان است. درنتیجه تقریباً در اکثر موارد هرگونه هدیههدیه به من پیشنهاد می

 شود متعلق به سازمان است تا اینکه متعلق به خود شخص باشد. شخص اعطا می

  حذف تعارض منافع 3-10

). به عبارتی 2005تعارض منافع حذف آن است تا اینکه بخواهد براي فرد قابل دیدن و ندیدن باشد (چف و همکاران،  حل براي مدیریتبهترین راه

-ها موقعیتپذیرد و آنبراي موقعیت تعارض منافع است. این اقدام توسط متخصصین این حوزه صورت می رانهیشگیپدیگر، این سازوکار یک اقدام 

 ها درکنند. زمانی که این موقعیتها منع میشود را شناسایی و افراد از ورود در این موقعیتیک فرد در پست می هایی را که به تعارض منافع

نظامند در چنین وضعی قرار نخواهند گرفت. حال در زمان تعارض منافع اگر فرد  صورتبهزمانی قبل از تعارض منافع دیده شده باشند، مقامات 

هاي ایجاد کننده تعارض است یا خیر؟ خود سؤالی است که با ابهامات فراوان همراه است. درنتیجه با حذف موقعیتتشخیص دهد که دچار تعارض 

  گردند. این ابهامات حذف می

  آموزش تعارض منافع 3-11

 دهد (سازمانرا افزایش میشان هاي آموزشی آگاهی کارکنان دولتی درباره اشکال تعارض و منافع شخصی، برنامهدستورالعملعالوه بر قوانین و 

هاي تعارض منافع کمک خواهد نمود و حتی هاي آموزشی به مقامات در خصوص موقعیت و وضعیت). برنامه2003همکاري و توسعه اقتصادي، 

  ها اعطا کند.تري را به آنهاي اخالقی را تقویت نماید و بینش گستردهتواند ارزشمی

 مجازات 3-12

 29کیفري مجازاتتعارض منافع هستند. در هر کشوري  هرگونهدیر یا کارمند) پاسخگو در قبال خودداري و مدیریت کارکنان بخش دولتی (م

(سازمان همکاري و توسعه  انداند، در نظر گرفتهمتفاوتی از قبیل مالی، اداري و مدنی براي افرادي که تعارض منابع خود را افشاء یا اعالم نکرده

دارانه و مغرضانه گیرد. اگر وجود فرد در موقعیت تعارض منافع منجر به تصمیم جانبنرم و سخت صورت می صورتبه ). مجازات2003اقتصادي، 

دارانه و شود. از سوي دیگر، اگر وجود فرد در موقعیت تعارض منافع منجر به تصمیم جانبها اعمال میشده باشد، سیاست سخت در خصوص آن

  گردد.  براي وي اعمال می مغرضانه نشده باشد، سیاست نرم

   

                                                           
28. Revolving door (pantouflage) 
29. Criminal penalty 
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  نهاد و اعضاء مستقل 3-13

ورت نهاد و عامه مردم صهاي مردمبراي مدیریت تعارض منافع نیاز به کنترل بیرونی و داخلی است. کنترل بیرونی توسط بخش خصوصی، سازمان

اد ت از افشاء کننده(گان) بود. براي کنترل درونی نیاز به نهاشاره گردید و عنصر اساسی آن حمای لیتفصبهافشاء توسط دیگران  کارراهپذیرد که می

). به عبارتی، منظور از مستقل بودن یعنی اینکه شخص در تصمیم مربوطه ذینفع 2003است (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،  30مستقل

ارند؛ فع و کمیسیون تعارض منافع نیاز به استقالل دتواند تصمیمی مستقل اتخاذ کند. واحد مدیریت تعارض منانباشد. اگر شخص ذینفع باشد نمی

مدیریت تعارض منافع است، باید باشد. در مواردي اعضاء کمیسیون تعارض منافع  کنندهیدگیرسهم استقالل در اعضا و هم استقالل در نهادي که 

س، در مواردي نهاد مستقل است اما اعضاء آن مستقل نیستند. بنابراین کنند مستقل نیست. برعکمستقل هستند اما نهادي که در آن فعالیت می

  نیاز به نهاد و اعضا مستقل است.

  قوانین کشور ایران در خصوص تعارض منافع  -4

 صورتبههوم شود. دلیل این امر آن است در قوانین کشور این مفدر قوانین کشور ایران، مفهومی به نام تعارض منافع یا تضاد منافع مشاهده نمی

اند. بدین منظور الزم بود تا با توجه به ادبیات موضوعی، مواد مرتبط با این موضوع از قوانین موجود پنهان در قوانین قرار گرفته صورتبهپراکنده و 

قی که قانونی در کشور استخراج شوند. این امر از آن جهت حائز اهمیت است تا از قوانین تکراري جلوگیري به عمل آید و نیز در خصوص مصادی

  ایران براي آن وجود ندارد، تدبیري اندیشیده شود.

  قانون مدیریت خدمات کشوري 4-1

 ) گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداري و طبق هاي اجرائی، خدمت) مدیران و کارمندان دستگاه25ماده

نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با اخالقی و اداري که امضاء می نموده و منشور اداسوگندي که در بدو ورود 

  ها انجام دهند.هاي قانونی آندر نظر گرفتن حقوق و خواسته

آن تأکید  ) قانون مدیریت خدمات کشوري بر25طور که در مقدمه به اصل چهلم قانون اساسی اشاره شد و نیز در اینجا ماده (یادداشت: همان

  تواند اقدامات خود را در ضرر به منافع عمومی قرار دهند.ورزد، مقامات دولتی نمیمی

 ) هاي مورد انتظار هاي اجرائی مؤثري را براي آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشها و سامانه): سازمان موظف است برنامه56ماده

  ربط است.هاي ذيید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دورههاي اجرائی کشور تنظیم نماها و دستگاهدر بخش

  توان براي آموزش مدیران در خصوص تضاد منفعت استفاده کرد.) می56یادداشت: از ماده (

 ) باشند و هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی میهاي اجرائی در انجام وظایف و مسئولیت): کارمندان دستگاه88ماده

ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آن اندمکلفهاي اجرایی دستگاه

  از کارمندان حمایت قضایی نمایند.

  کند.یادداشت: این ماده حمایت از کارکنان دولت را فراهم می

 ) موارد و  هدیه، حق مشاوره، تسهیالت، امتیاز از مقام اداري ممنوع است. استفاده از هرگونه ): اخذ رشوه و سوء استفاده91ماده

هاي اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی در مقابل انجام وظیفه اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه مشابه

  شود.ربط خود تخلف محسوب میبه جزء دستگاه ذي

  ربط اشاره دارد. ها ذيشت: این ماده به منع هرگونه دریافت به غیر از دستگاهیاددا

                                                           
30. Independent institution  and individual  
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 ) تصدي از بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارکنان دولت ممنوع است. در موارد ضروري با تشخیص مقام مسئول مافوق 94ماده :(

  وق و مزایا براي حداکثر چهار ماه مجاز است.تصدي موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون درافت حق

حکم  صادرکنندهالذکر توسط هریک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام ماده فوق مفادتبصره: عدم رعایت 

  متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

  هاي دولتی اشاره دارد.بیش از یک شغل کارکنان در دستگاه یادداشت: این ماده به تصدي

 ) باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري هاي اجرائی مکلف می): کارمندان دستگاه96ماده

اند کتباً مغایرت دستور را با شخیص دهند، مکلفقوانین و مقررات اداري ت برخالفاطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مافوق را 

که بعد از این اطالع، مقام مافوق کتباً اجراي دستور خود را تائید کرد، کارمندان قوانین و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند. درصورتی

و پاسخگویی به مقام دستور دهنده  مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود

  است.

 یادداشت: این ماده به دستور خارج از قوانین و مقررات مدیر به کارمند اشاره دارد. اگر کارمندي تشخیص دهد که مدیري دچار تعارض منافع

  ه وي اعالم دارد.تواند منجر به نقض قوانین شود) است بنا به این قانون باید کتباً مراتب را باي که می(یعنی پدیده

  قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل   4-2

  دار شود.تواند تنها یک شغل دولتی را عهدهقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هر شخص می 141ماده واحده: با توجه به اصل  

هاي دولتی که به عنوان شرکتهاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و ): شرکت و عضویت در شوراي عالی، مجامع عمومی، هیات3تبصره (

شغل  گیردهاي پست و یا شغل سازمانی صورت مینمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت

  گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.دیگر محسوب نمی

ین تبصره صرفاً جنبه مالی در نظر گرفته شده مواردي چون منفعت غیرمالی، منفعت بستگان و شرکا لحاظ نشده است. به عبارتی، یادداشت: در ا

  تواند تعارض منافع ایجاد کند که صرفاً جنبه مالی ندارد.ها میحضور افراد در این موقعیت

  قانون ارتقاء و سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 4-3

 ریزي و نظارت راهبردي و هاي برنامه، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونتگیري فسادپیشگیري از شکل منظوربه): 8( ماده

  است. جمهورسیرئتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

ازي امور و مستند هاي اطالعاتی و استانداردسسازي اطالعات و استقرار و تقویت نظامها و راهکارهاي شفافالف) به تدوین سیاست

رسانی الزم به عموم مردم و همچنین تأمین هاي اجرائی براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطالعهاي دستگاهنمودن فعالیت

  هاي نظارتی و اطالعات کشور اقدام نماید.نیازهاي اطالعاتی دستگاه

  راهبردي گذاشته شده است. نظارتریزي و ماده این وظیفه در اختیار معاونت برنامهیادداشت: استناد معاونت حقوقی به این ماده است اما در این 

 ) نهاد در زمینه پیشگیري و مبارزه با فساد هاي مردم): وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را درباره توسعه و تقویت سازمان10ماده

نین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش ساالنه آن را به مجلس هاي فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قواو سنجش شاخص

  شوراي اسالمی ارائه نماید.

  امور و پیشگیري از فساد (تعارض منافع) نظارت داشته باشند. وفتقرتقنهاد باید در هاي مردمیادداشت: با استناد به این ماده سازمان

 ) نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت هر ): دولت مکلف است طبق مقررات این قانون 17ماده

 صالحيذعنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطالعات خود را پیشگیري، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع 

  یرند اقدام نماید.گقرار می انهیجوانتقامدهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات قرار می
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  شود.یادداشت: با استناد به این ماده از افشاء کنندگان اطالعات یا تعارض منافع حمایت می

 ) علوم، تحقیقات و فناوري، وپرورشآموزشهاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، ي جمهوري اسالمی ایران، وزارتخانهمایصداوس): سازمان 31ماده ،

هاي آموزش عمومی و اند در راستاي اجرا برنامهسایر نهادهاي آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

  گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند.رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابالغ میاطالع

توان انتظار داشت که مردم، در خصوص تعارض منافع اقدام. در صورتی میتوان براي افزایش آگاهی مردم یادداشت: با استناد به این ماده می

  نهاد و بخش خصوصی تعارض منافع را افشاء نمایند که از مصادیق آن اطالع و آگاهی داشته باشند. هاي مردمسازمان

  قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمی ایران 4-4

 ) هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق ) قانون اساسی، فهرست دارایی142صد و چهل و دوم ( قامات تعیین شده در اصل یک): م1ماده

شود. در ابتدا و انتهاي دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش اي که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابالغ میآیین نامه

  نماید.بت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام میدهند و قوه قضائیه نسمی

 ) االجرا شدن این افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن جمهوري اسالمی ایران و ارتقاي سالمت اداري از تاریخ الزم منظوربه): 2ماده

هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب به ارائه فهرست دارایی هاي موضوع این قانون، تعهدقانون، یکی از شرایط تصدي سمت

 خود اظهاري به قوه قضائیه است.

  پردازد و از اعالم منافع افراد غافل است.یادداشت: این ماده به مفهوم اعالم اموال مقامات دولتی می

که کارهاي اندکی از تعارض منافع اشاره شده است. درصورتیراهبا توجه به توضیحات فوق باید گفت، در قوانین کشور ایران به مصادیق و 

تواند تشخیص دهد که نقص هر کدام از این قوانین چیست. بدین منظور معاونت محترم حقوقی اطالع باشد نمیمخاطب از مفهوم تعارض منافع بی

ن اقدام گامی مثبت در جهت مدیریت تعارض منافع در انجام ریاست جمهوري اقدام به تدوین الیحه مدیریت تعارض منافع کرده است. اگر چه ای

کنندگان از مبانی علمی و موضوعی غافل ماندند. بدین منظور، اتاق بازرگانی شود که تنظیموظایف عمومی است، در بسیاري از موارد مشاهده می

ام به پیشنهادهایی در خصوص این مفهوم مبتنی بر مبانی سازي و سالمت اداري اقدصنایع معادن و کشاورزي ایران در کمیسیون رقابت، خصوصی

اندیشی بین نمایندگان اتاق بازرگانی و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوري هم 27/8/1397نظري و پیشینه موضوعی کرده است. در تاریخ 

ا توجه به ادبیات موضوعی، به عنوان مسئله به صورت بپذیرفت. برخی موارد بحث شده در نسخ جدید به اصالح انجامید و برخی موارد همچنان ب

  ردد. گشکل خود باقی مانده است. لذا در این گزارش ابتدا نقدي بر الیحه تعارض منافع قبلی و در ادامه نقدي بر الیحه تعارض منافع فعلی می

  لوایح تعارض منافع -5

  تشریح الیحه تعارض منافع اولیه 5-1

ماده تنظیم شده است. فصل اول آن شامل کلیات است که خود به دو  74فصل و  4ونیز در  سینوشیپیهی و این الیحه داراي یک مقدمه توج

شود. فصل دوم شامل تشکیل کمیسیون و واحدهاي نظارت است. کمیسیون تعارض منافع بخش تعاریف و اشخاص مشمول این الیحه تقسیم می

جمهور، رئیس سازمان اداري و استخدامی کشور، اطالعات، وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر اند از: رئیسشامل ده عضو که عبارت

کالي دان به انتخاب کانون ووبودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، یک حقوقرئیس سازمان برنامه

ها بدون ایجاد ساختار جدید، واحدي به نام تعارض منافع می کشور. در تمامی سازماندادگستري و یک حسابرس به انتخاب جامعه حسابرسان رس

 تخلفات به یدگیواحد رس ای یمسئول واحد حقوق، مقام مسئول نیمنتخب باالتر ندهینما ایمعاون شود که داراي سه عضو است ونیز شامل ایجاد می

سوم به الزامات کلی و خاص تعارض منافع اشاره دارد. الزامات کلی شامل فرصت شغلی،  ی است. فصل/ ماليمعاون ادار ای ریمد ایحراست  سیرئو 

در  مانزهم، حضور داورانِارزش سهام، نفع بستگان یا شرکا، دریافت هدیه، طلبکار یا بدهکاري، دعواي کیفري و خصومت شخصی، تصمیم پیش 

ورزي است. الزامات خاص شامل رتی، باز ارزیابی، تنگنا سیاسی، غرضهیئت بدوي و تجدیدنظر، میزان سهام در بخش خصوصی، خود نظا

زمان دو پست، همکاري با بخش خصوصی، کسب درآمد، قراردادهاي دولتی، مشاوره، دریافت کمک، گیري، نظارت و محاسبات، تصدي همتصمیم
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ونیز اخذ تسهیالت است. فصل چهارم دربردارنده مواد متفرقه  دریافت هدیه، نمایندگی و مأموریت اداري، استفاده از اطالعات، حضور در تبلیغات

  است که محور اصلی آن بر افشاء تعارض منافع است.

  نقد الیحه تعارض منافع اولیه 5-2

   یهینقد مقدمه توج 5-2-1

. اصل است شده میآن اشاره مستق تیو اهم هیتوج يکه در اصل سوم و چهلم برااشاره نشده درصورتی ییک از اسناد باالدستمقدمه به هیچ نیدر ا

  :اند ازسوم و چهلم عبارت

  سوم اصل

موظف است همه امکانات خود را  رانیا یاسالم ي. دولت جمهورگردندیم دینان موارد مربوط با موضوع پژوهش قآ انیبند است که از م 16 يدارا

  :به کار برد ریامور ز يبرا

  ی.مظاهر فساد و تباه هیو مبارزه با کل يو تقو مانیبر اساس ا یرشد فضائل اخالق يمساعد برا طیمح جادیا

  ی.و انحصارطلب یهرگونه استبداد و خودکامگ محو

  ي.و معنو يماد يهانهیهمه، در تمام زم يامکانات عادالنه برا جادیناروا و ا ضاتیتبع رفع

  چهلم اصل

  قرار دهد. یمنافع عموم تجاوز به ای ریاضرار به غ لهیرا وس شیاعمال خو تواندینم کسچیه

  الیحه سینوشیپنقد متن  5-2-2

 ياز تأثیر ناروا يریشگیپاعتماد به مقامات، مسئوالن و کارمندان و بهبود اداره کشور،  شیباهدف افزا یتعارض منافع عموم تیریقانون مد

جامعه و ارتقاء  یدر امور عموم تیشفاف شیافزا ،یقانون اراتیو استفاده از اخت فیو نحوه انجام وظا تیفیدولت بر ک یمنافع شخص

  شود.می بینظام، تصو يکارآمد يو ارتقا ياهیاز عدالت رو تیاز فساد و حما يریشگیو پ يسالمت نظام ادار يقاارت ،ییپاسخگو

منافع  تباهاشبهمتن برجسته تواند هدف این الیحه باشد. البته در یادداشت: به جز قسمتی از متن که برجسته شده است دیگر موارد ذکر شده نمی

  شخصی دولت ذکر شده است که باید به منافع شخصی مقامات و مسئوالن دولتی تغییر یابد.

  نقد تعاریف 5-2-3 

  ها.آن یقانون اراتیو اخت فیوظا ضیو بدون تبع طرفانهیقانون با انجام ب نیمشموالن ا یتعارض منافع شخصعبارت است از تعارض منافع 

توان به صورت زیر و با توجه به تعریف سازمان همکاري که تعارض را به میتعارض منافع با خود تعارض منافع تعریف شده است درصورتییادداشت: 

  و توسعه اقتصادي تعریف نمود تا درك صحیحی از آن حاصل شود.

 يو ییمقام مسئول بر عملکرد و پاسخگو یع شخصکه در آن نف یمقام دولت یو نفع شخص یعموم فهیوظ نیتعارض منافع عبارت است از تضاد ب

  .تأثیر ناروا دارد
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  کمیسیون نظارت بر تعارض منافع 5-2-4

 

ضاء به       ستقل وجود ندارد چینش اع سیون عالوه بر اینکه مفهوم نهاد م شت: در این کمی ست که خود تعارض منافع ایجاد کرده  گونهیاددا اي ا

  نهاد وجود ندارد.هاي مردمزرگانی و نیز سازماناست. در این کمیسیون عضوي از اتاق با

  الزامات خاص  5-2-5

 ) شمول این قانون تا    ): 35ماده سئوالن م سال  مقامات و م سایر دالیل،         سه  ستعفا یا  ستگی یا ا ش پس از خاتمه خدمت به دلیل بازن

هاي تجاري یا مؤسسات غیرتجاري اور در شرکتمدیره یا مدیرعامل، بازرسان، حسابرس، نماینده یا مشتوانند مؤسس یا عضو هیئتنمی

  انتفاعی فعال در حوزه خدمت خود باشند.

 تواند سه سال از دانش، تخصص و مهارتاي است که شخص نمیگونهیادداشت: این ماده متناسب با بستر ایران نیست زیرا شرایط اقتصادي به

شو     ست بیان  ستفاده نکند و عایدي دریافت نکند. بهتر ا سال نمی    خود ا سه  شته که         د که مقام و مسئول تا  ضور دا شرکتی ح سسه یا  تواند در مو

  قبالً براي آن تصمیم گرفته باشد یا مورد نظارت وي بوده باشد.

 ) ستی  خدمت که متقاضیانی  امور ارجاع)37ماده  موسسه   یا دفتر به است  انجام قابل قانون این مشمول  اشخاص  سوي  از هاآن درخوا

ستگان  از یکی یا دهنده ارجاع که دیگري حلم هر یا خصوصی   شد  ذینفع یا سهیم  آن در او شرکاي  یا ب شی  درآمد از سهمی  یا با  زا نا

ست  ممنوع شود  دهنده ارجاع عاید دیگر طریق هر به ارجاع،  شرط  به موجه علل سایر  یا و خدمت بودن فردمنحصربه  صورت  در مگر ا

  .ربطيذ منافع تعارض مدیریت واحد به ارجاع موارد ارشگز و متقاضی به دهنده ارجاع ذینفعی اعالم

کمیسیون نظارت 

بر تعارض منافع

رئیس جمهور

وزیر اطالعات

معاون حقوقی 

رئیس جمهور

وزیر اقتصاد

رئیس سازمان 

رئیس سازمان برنامه و بودجه

اداري و 

استخدامی کشور

رئیس سازمان 

بازرسی کل کشور

 یکی از نمایندگان

مجلس به انتخاب 

مجلس

یک حقوق دان به  

انتخاب کانون وکالي 

دادگستري

یک حسابرس به  

انتخاب جامعه 

حسابداران رسمی

این دو شخص نه 

و نه مستقل 

 هستند. وابسته

این دو شخص 

 مستقل

 .هستند

واحد تعارض  

ع باید زیر  مناف

نهاد  نظر یک 

باشد اما  مستقل 

در این ساختار  

این مفهوم لحاظ  

 نشده است.

حضور  جلسات با 

نصف به عالوه 

یک رسمی و  

تصمیمات و  

مصوبات آن با  

دوسوم آرا  

معتبر و  حاضرین 

الزم اجرا خواهد  

 بود.

در این ساختار به  

تعریف تعارض 

دقت نشده   منافع

زیرا خود   است
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شت: اینکه  سئله  چه شود  اعالم شخص  بودن ذینفع یاددا  این والی شود  خارج بودن نفعيذ از کرد مجبور را شخص  باید ؟کندیم حل را ايم

  حل مناسب است.گیري راههمراه با کناره طور که در ادبیات موضوعی اشاره گردید افشاء تعارض منافعداشت. همان نخواهد کارکردي ماده

 ) وها شرکت با یا هاآن متبوع دستگاه  با که قراردادهایی در توانندنمی هاآن شرکاي  یا بستگان  یا قانون این مشمول  اشخاص ) 38ماده 

سطه  با یا مستقیم طور به شود می منعقد دستگاه  آن تابعه مؤسسات   شخاص  وا . وندش  شریک  یا راردادق طرف دیگر، حقوقی و حقیقی ا

  .است مستثنی ماده این شمول از انحصاري، خدمات و کاالها به مربوط قراردادهاي

ر، به عبارتی دیگ .است  کرده باز را منافع تعارض گلوگاه ماده این. شوند میتأسیس   هدف همین با ابتدا انحصاري  يهاشرکت  یادداشت: برخی 

دانستند، کاال یا خدماتی نیاز کشور است، شرکتی انحصاري در این زمینه تأسیس کردند و        جه اینکه میدر کشور ایران برخی مقامات دولتی با تو 

  به مالکیت بستگان، نزدیکان یا شرکا خود در آوردند. 

 ) سهیم  یا شریک  از شخص،  یک به پروژه یا طرح مدیریت مشاوره  خدمات ارجاع صورت  در باید قانون این مشمول  اشخاص ) 43ماده 

شاوره  خدمات ارجاع و پروژه یا طرح اجراي در شخص  آن شدن  ذینفع یا شخاص  به پروژه یا طرح مدیریت م    ذینفع یا شریک  سهیم،  ا

 ارجاع از مانع شـــخص، یک به پروژه یا طرح یک مدیریت در مشـــاوره خدمات ارجاع همچنین. کنند پیشـــگیري پروژه یا طرح آن در

شاور  که بود خواهد دیگري طرح هر در شخص  آن به اجرا خدمات شد  اول طرح مجري آن، پروژه یا طرح مدیریت م  خدمات ارجاع. با

  .است شخص همان به پروژه یا طرح آن مدیریت در مشاوره خدمات ارجاع مانع نیز، شخص یک به پروژه یا طرح یک اجراي

  نیست. فهم قابل گونههیچ ماده یادداشت: این

 ) از دبع نباید کنندمی همکاري قانون مشمول این  حقوقی اشخاص  با که حقوقی مشاوران  و نکارشناسا   قضایی،  نمایندگان) 44ماده 

 یا دهند حقوقی مشاوره  ثالث اشخاص  به خود، سابق  متبوع شخص  علیه دیگر، سبب  هر به همکاري خاتمه یا شدن  معزول یا استعفا 

ــش مدت به وکالت از محرومیت به لفمتخ و بوده انتظامی تخلف حکم، این از تخطی. بپذیرند را هاآن وکالت ــه تا ماه ش ــال س  س

  .شد خواهد محکوم

ــت: در این ماده ذکر نگردیده که براي چه مدت زمانی نباید بپذیرد و اینکه آیا جرائم دیگري عالوه بر محرومیت نظیر جرائم نقدي و                 یادداشـ

  زندان نباید براي متخاطی لحاظ شود.

  مواد متفرقه 5-2-6

 ) طرفانهیب انجام مغایر و شخصی   منافعاساس   بر مافوق مقام دستور  که باشد  داشته  علم قانون این مشمول  شخص  هچنانچ) 72ماده 

 به ار موضوع باید و بوده اطاعت به مکلف مافوق، کتبی دستور  صورت  در. کند اعالم او به کتباً را مراتب است  مکلف است؛  اداري وظایف

  .دهد رشگزا ربطيذ منافع تعارض مدیریت واحد

است و این خود نقد جدي بر این الیحه است.  چگونه کننده افشاء فرد از حمایت که است نشده  بیان الیحه این مواد از کدامچیه یادداشت: در 

  نهاد صورت پذیرد.هاي مردمتواند از طریق مردم، بخش خصوصی و سازمانافشاء می

  تشریح الیحه تعارض منافع فعلی 5-3

سفانه در مت  ست. الیحه قبلی داراي      متأ ست که خود دلیلی بر چرایی تنظیم این الیحه بوده ا شده ا ن الیحه جدید مقدمه توجیهی آن حذف 

پردازد که خود ماده است. فصل اول به کلیات می   69بود که آن هم حذف شده است. الیحه فعلی، داراي چهار فصل است و      سینوشیپیک متن 

زد. فصل   پردانظارت بر تعارض منافع می ئتیهشود. فصل دوم به تشکیل کمیسیون و      این قانون تقسیم می به بخش تعاریف و اشخاص مشمول   

  پردازد.سوم به الزامات مدیریت تعارض منافع و فصل چهارم به ضمانت اجرا و سایر مقررات می
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  نقد الیحه تعارض منافع فعلی 5-4

 اصالح گردیده است. در بخش تعاریف، تعریف تعارض منافع ایراد داشت که 

    شود، این کمیسیون داراي استقالل کافی و    تغییرات در چینش اعضا همچنان مشاهده می   رغمیعلدر تشکیل کمیسیون تعارض منافع

 مناسب نیست. اعضاء آن به قرار زیر هستند:

 جمهورو در غیاب وي معاون اول به عنوان رئیس جمهورسیرئ .1

 )سیرئبینامعاون حقوقی ریاست جمهوري ( .2

 رئیس سازمان اداري و استخدامی کشور (دبیر کمیسیون) .3

 وزیر اطالعات .4

 وزیر امور اقتصادي و دارایی .5

 وزیر دادگستري .6

 وبودجهرئیس سازمان برنامه .7

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور .8

 رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شوراي اسالمی .9

 رئیس دیوان محاسبات .10

 ناف و تعاونهاي بازرگانی، اصیک نماینده از اتاق .11

شت:   سازمان         طور کههمانیاددا ضوي از  ست اما همچنان ع ضاء تغییر کرده ا ست چینش اع شخص ا سیون  هاي مردمم نهاد در کمی

ستقالل را از نظر افراد سلب می   حضور ندارد و تعداد اعضاء وابسته دولت به گونه    کند. نماینده کانون وکالي دادگستري و  اي است که ا

رسمی که دو عضوء مستقل این کمیسیون بودند نیز حذف شدند. اقدام مثبت، قابل توجه و مفید این است که رئیس  جامعه حسابداران

  اند. کمیسیون اصل نود و رئیس دیوان محاسبات به این کمیسیون در متن الیحه جدید اضافه شده

 ) شخص که برخال   ) بیان می30ماده شت؛ هرگونه پرداخت از اموال دولتی به هر  شد    دا صورت گرفته با ف این قانون و با وجود تعارض منافع 

سه ماه      شده و  صرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و متخلف عالوه بر رد مال، به جریمه نقدي معادل دو برابر ارزش مال دریافت  در حکم ت

 تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 

  تر به آن پرداخته است.تر و کلیفصل چهارم به جديیادداشت: این ماده در الیحه جدید حذف شده است و در 

 ) شخاص  ) بیان می38ماده شت؛ ا شمول  دا ستگان  یا قانون این م ستگاه  با که قراردادهایی در توانندنمی هاآن شرکاي  یا ب  با ای هاآن متبوع د

سسات   وها شرکت  سطه  با یا مستقیم طور به شود می منعقد دستگاه  آن تابعه مؤ شخاص  وا  یکشر  یا قرارداد طرف دیگر، حقوقی و یقیحق ا

  .است مستثنی ماده این شمول از انحصاري، خدمات و کاالها به مربوط قراردادهاي. شوند

ستثناء باید به واحد مدیریت تعارض منافع اطالع           ست که موارد ا شده در آن قید گردیده ا صالح  شت: این ماده در الیحه جدید ا یاددا

  داده شود. 

 صورت قانونی نمی     همچنان نقد شاء کنندگان حمایتی به  ست که از اف صورتی   جدي این الیحه این ا سالمت  که در شود در قانون ارتقاء و 

ساد؛ ماده  (  سبت به حمایت قانونی و    بیان می صراحتاً ) 17نظام اداري و مقابله با ف ست طبق مقررات این قانون ن دارد که دولت مکلف ا

اشــخاصــی که تحت هر عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطالعات خود را پیشــگیري، کشــف یا اثبات جرم و  تأمین امنیت و جبران خســارت 

سایی مرتکب، در اختیار مراجع     شنا گیرند قرار می انهیجوانتقامدهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات قرار می صالح يذهمچنین 

  شود.جدي حس می طورهباي اقدام نماید. در این الیحه خلع چنین ماده
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 ي مطالببندجمع -6

 شود.ترکیب کمیسیون با این آرایش خود داراي تعارض می 

 شود.یک از مواد این الیحه دیده نمیها، مردم و بخش خصوصی در افشاء تعارض منافع در هیچحمایتی از نهادها، سازمان 

 حه جدید اضافه گردند زیرا دو مستقل این کمیسیون بودند.کانون وکالي دادگستري و جامعه حسابداران رسمی باید به الی 

 .در این الیحه صرفاً سازوکار حقوقی در نظر گرفته شده است و از سازوکار سیاسی و مدیریتی غفلت شده است 

 یابد که   گیرد، باید یک ماده به این مســـئله اختصـــاصمفهوم تعارض منافع در گذر زمان مصـــادیقی متفاوتی به خود می کهییازآنجا

 مصادیق جدید آن در گذر زمان به این الیحه اضافه شوند.
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