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  چکیده:

در عرصه مبارزه با فساد در کشور ما محسوب  ریاخ يهاسال لیبدیب حیاز لوا یکی یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد حهیال

از  يریگشیو پ قیمصاد نییتع نهیدر زم یدرخشان يهامقرره يدر عرصه مبارزه با فساد بوده و دارا شانهینواند یابتکارات يدارا حهیال نی. اشودیم

مشاوره،  ينظارت بر تعارض منافع در هر نهاد مشمول قانون برا ئتیه لیبه تشک توانیم حهیال نیا ي. از جمله موارد ابتکارباشدمیتعارض منافع 

 نتعارض منافع همچو يهاتیافراد از قرار گرفتن در موقع تیو محدود تیو مبارزه با تعارض منافع صورت گرفته در سازمان، ممنوع يریشگیپ

تعارض منافع اشخاص مشمول و سپس نظارت بر  ير خود اظهارب دیانعقاد قرارداد با بستگان و شرکا و تأک ه،یهد افتیمشاغل متعدد، قبول و در

  .شودیمطلوب قانون فراهم م ياجرا يبرا نهیزم ییارتقا شنهاداتیپ یآنان اشاره کرد که با برخ

که بدون ترمیم و اصالح این ایرادات اجراي قانون منتفی شده و  باشدمیو ایرادات جدي  خألهانقاط قوت بسیار، داراي  رغمعلیالیحه این 

ابهام در تعریف برخی اصطالحات و واژگان، ترکیب نامناسب به  توانمیدر راه مبارزه با فساد قدم برداشت. از جمله ایرادات این الیحه  تواننمی

و فقدان دسترسی آزاد مردم به اطالعات مربوط به مدیریت تعارض  کمیسیون نظارت بر تعارض منافع و عدم اهتمام جدي به گزارش دهی مردمی

  .شودمیآن  مؤثرساختن این ایرادات با پیشنهادهاي جایگزین موجب بارور شدن قانون و اجراي  برطرفاشاره کرد که لزوم  منافع
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  مقدمه:

وسط ت» انجام وظایف قانونیمدیریت تعارض منافع در نحوه «انتظار و نیاز مبرم جامعه اداري آلوده به فساد ایران، پیشنویس الیحه  هاسال ازپس 

 .شده استجمهوري آماده معاونت حقوقی ریاست

شد کشور احساس می يگذارقانوناي در سپهر که سالیان سال وجود چنین الیحه شودیمتدوین این الیحه به خودي خود کاري ارزشمند محسوب 

الزم بود. حال فارغ از کیفیت تصویب این الیحه در اي و با توجه به وضعیت کشور ما از نظر شاخص ادراك فساد در دنیا، لزوم تدارك چنین الیحه

  تود.س اند،که نیاز مبرم جامعه به این الیحه را تشخیص داده و به آن همت گمارده را کنندگان الیحه مذکورمجلس شوراي اسالمی، باید اراده تدوین

دهد که در در کشور ما را می اثرگذارگیر و ادهاي تصمیمجمهوري نوید شفافیت بیشتر نهانتشار عمومی پیشنویس از سوي معاونت حقوقی ریاست

با انتشار متن پیشنویس الیحه از همگان در جهت ارائه نظرات و ایرادات خود در مورد الیحه دعوت به عمل آورده و مشارکت  رینظکماقدامی 

داده است که عالوه بر رفع ایرادات و نقاط ضعف پیشنویس، گذاري را به عنوان یک اصل سرلوحه خود قرار گیري و مقرراتعمومی در فرآیند تصمیم

  کند.گیري را تقویت میاحساس سهیم شدن نخبگان و صاحب نظران در فرآیند تصمیم

 تعارض دهدمی رخ بشریت روزمره زندگی در که تعارض موارد این از یکی. شوندمی مختلفی تعارضات دچار همواره خود حیات طول در هاانسان

 منافع ضتعار کرد. اشاره سازمانی منافع بر فردي منافع تقدم به توانمی ادارات در فساد منفی آثار از. است عمومی منافع و فرد خصوصی منافع بین

 کشورها ملل، سازمان فساد با مبارزه کنوانسیون 7 ماده 4 بند موجب به. است رسمی مقامات خصوصی منافع و عمومی وظیفه بین تعارض شامل

 نگامه عمومی مقامات که نمایدمی تضمین عمومی تعارض منع قانون. دهند ترویج را منافع تعارض منع و شفافیت خود داخلی قانون اساس بر باید

 افعمن راستاي در را تصمیم بهترین و نگیرد قرار مبنا هاآن ارزیابی و قضاوت در هاآن شخصی منافع عمومی، هايسیاست مورد در گیريتصمیم

 دولتی معامالت و قرارداد انعقاد از دولت کارکنان و وزرا منع -1: از اندعبارت که کنندمی دنبال را عمده هدف دو قوانین این. نمایند اتخاذ عمومی

  .آنان شخصی منافع افشاي با عمومی تصمیمات در کارکنان شخصی منافع دخالت از جلوگیري -2

  :باشد زیر هايمؤلفه داراي باید منافع تعارض منع قانون هر

  عمومی از خصوصی منافع تمایز و تفکیک -

  خصوصی منافع افشاي براي هاییمکانیسم تبیین -

  شد خواهد گرفته عمومی منافع عرصه در که ییهايسازمیتصم با ناسازگار خصوصی منافع تعیین -

  عمومی منافع راستاي در يهايسازمیتصم از خصوصی منافع خروج براي ايرویه ایجاد -

  خصوصی منافع مورد در اتهامات حل و رفع براي فرآیندهایی ایجاد -

 چراکه د؛کر شناسایی را منافع تعارض باید فساد، با مبارزه براي دلیل همین به هستند همراه یکدیگر با منافع تعارض و فساد مواقع بیشتر در

 باید عمومی کارکنان راستا این در .شوندمی محسوب اداري انسجام بردن باال و دموکراسی ارتقاي جهت در مهمی ابزار منافع تعارض هايسیاست

 میان در بالقوه فساد و مدیریتی وظایف گیري،تصمیم قدرت دلیل به اعالم این .نمایند اعالم اداره به را خود منافع خود، انتصاب یا انتخاب از قبل

  شود.می گرفته نظر در آنان منافع اعالم براي متفاوتی کار و ساز که است عمومی مقامات و مدیران

 تهدید را ترممه هايمنفعت که تعارضی گیرند،می قرار یکدیگر با تعارض در طبیعی، صورت به گاهی که هستند گسترده قدري به هاانگیزه و منافع

 انجام و رااج بر نامناسبی نتایج و اثر خصوصی منافع این که است عمومی مقام عمومی وظایف و شخصی منافع بین تعارض منافع، تعارض. نمایدمی

 صورتی در بالقوه منافع تعارض. باشد داشته وجود بالقوه یا آشکار طور به است ممکن وضعیت این که گذاردمی وي عمومی هايمسئولیت و وظایف

 به بعد هفته است قرار عمومی مقام همسر مثالً آید؛ وجود به است ممکن آینده در احتمالی خصوصی منفعت که بیاید وجود به است ممکن

 مکنم احتمالی، انتصاب این اثر در و است مؤثر وي انتصاب عدم یا انتصاب در عمومی مقام تصمیم اینکه حال و شود منصوب ايکارخانه مدیرعاملی

 عضو که دهدمی رخ هنگامی منافع تعارض اروپا، اتحادیه پارلمان قانون مطابق باشد. داشته نابجایی و نامناسب اثر عمومی مقام تصمیمات بر است
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 فعتمن که وقتی البته. باشد داشته وظایفش اجراي راستاي در او عملکرد بر تأثیر و بوده ناموجهی شخصی منفعت داراي اروپا اتحادیه پارلمان

  است. نداده رخ منافع تعارض باشد جامعه از عضوي عنوان به یا و عمومی منفعت راستاي در نماینده

 بر خاص شرایط در و نمایند تصدیق را آن عمومی مقامات که کرد مشخص و تعریف را تعارض حل باید اوالً منافع تعارض حل و مدیریت براي

 و ضوابط از خارج خاص استخدام منع مانند است ناسازگار عمومی مقامات وظایف با که خاص شرایط محدوده تعیین ثانیاً. کنند عمل آن اساس

 وسیله به دتوانمی دولت بنابراین ؛شود ذکر قانون در باید عمومی مقامات بر عمومی نظارت قدرت بینیپیش و عموم براي منافع تعارض افشاي ثالثاً

 ککم افشا موجب نظام. کند تضمین را عمومی منافع است تعارض در عمومی مقامات منافع با شهروندان منافع که مواقعی در عمومی افشاي نظام

 نافعم که تصمیماتی با خاص کارمندان منافع است ممکن چراکه شودمی هاگیريتصمیم در خود کارکنان به دادن مشارکت در مدیران شناخت به

 از جلوگیري براي نهادها روساي به کمک مسئوالن و مقامات اطالعات افشاي نظام پیامدهاي از یکی .باشد تعارض در دارد دنبال به را عمومی

 بینذره زیر آنان رفتار که فهماندمی رسمی مقامات منافع به اعالم نظام است عمومی نهاد یکپارچگی و اتحاد حفظ و کارمندان میان منافع تعارض

  .سازدیمفراهم  غیرقانونی اموال و فساد تعقیب و کشف براي را ايزمینه و کندمی جلوگیري بالقوه منافع تعارض از و است

  :از اندعبارت منافع تعارض از جلوگیري ابزار ترینمهم

 آشنایان استخدام محدودیت 

 عمومی مقام توسط دریافتی هدایاي همچنین و وي خانواده و عمومی مقام درآمد اعالم  

 هاگیريتصمیم و قراردادها مدیریت در آشکار خصوصی منافع اعالم  

 هادارایی و اموال عمومی افشاي  

 سیاسی هايتشکل در همکاري ها،سمن در انتصاب مانند همزمان بیرونی انتصابات بر نظارت و محدودیت  

 گیريکناره( دارد وجود آن در عمومی مقام خصوصی منفعت که عمومی هايفعالیت در مشارکت یا تصمیمات از انصراف و گیريکناره 

  )آمیزتعارض هايموقعیت از

 هاشرکت خصوصی مالکیت بر خانوادگی و شخصی محدودیت  

 قضات و عمومی بخش کارکنان و سیاسی و عمومی مقامات مشاغل جمع منع 

  

هاي به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف فعالیتاین الیحه در این سند به تفصیل و با رویکرد بررسی ماده به ماده، مفاد با توجه به این تفاصیل 

قویت ت يها و ابداعات این الیحه معرفی شده و پیشنهاداتی در راستايتقنینی دولت محترم مورد پردازش قرار گرفته است که در بخش اول نوآور

 پیشنهاداتی در راستاي ،هاي موجود در مواد مختلف الیحه شناسایی و تبیین شده  و به فراخوراین نقاط قوت ارائه شده و در بخش دوم نیز چالش

  اصالح و بهبود نقاط ضعف الیحه ارائه شده است.
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 هاي الیحهنوآوريبخش اول؛  -1

  تبیین و تدقیق مفاهیم .1,1

کلیدي الیحه آشنا ساخته  اصطالحاتو مفاهیم موجود در آن تعریف ارائه داده است و خواننده و مجري را با  واژگانالیحه به خوبی در مورد  1ماده 

الشعاع قرار که اصل حاکمیت قانون را تحتهاي شخصی کند و از تفاسیر و برداشتاست. این موضوع به فهم قانون و اجراي راحت آن کمک می

سرمشق قوانین دیگر قرار گرفته و از اطناب سخن در سایر قوانین و مقررات پیشگیري  تواندمیکند. همچنین این موضوع پیشگیري می دهدمی

  کند.

عمومی ذکر شده در قانون رسیدگی به دارایی به خوبی مشخص ساخته است که منظور از مقامات و مسئوالن الیحه، همان مقامات  1ماده  3در بند 

ز ا قوانین دیگر برداريبهرهبه طور جامع ذکر شده است و این موضوع مورد  آنجامقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمی ایران است که در 

؛ چرا باشدمیبودن مبارزه با فساد  جانبههمه ،عمومی مشمول قانون مقاماتاست. از جمله مزایاي جامعیت  قرار گرفتهجمله الیحه تعارض منافع 

  .کندمیاثر که استثناپذیري از چتر قانون خود داراي مفاسدي است که قانون را بی

ل قانون بندي افراد ذیبندي و طبقهبه درجه گذارقانوناین تنقیح نشان از باور  کهشده است  پرداختهدر بند چ به طور خاصی به تعریف بستگان 

دان و شود. مفستبدیل هاي افراد مشمول قانون یکی از گریزگاهه ب توانستمیاشاره شده است که  فرزندخواندهدارد. همچنین به خوبی به مسئله 

تا  دهندعمل غیرقانونی انجام شده مشارکت میمتخلفان به طور معمول براي پاك کردن رد پاي خود در مفاسد، بستگان و شرکاي خود را نیز در 

  است. هاي قانونزدنو دور  هاسوءاستفادهبه نام آنان ولی به کام مقامات مشمول تمام شود. این مقرره در جهت پیشگیري از چنین 

 ر نظر رهبري کرده است که اینکند اقدام به مشمولیت مسئوالن و کارمندان نهادهاي زیکه به اشخاص مشمول قانون اشاره می 2ماده  3بند 

این افراد همواره از قانون مستثنی شده و در نتیجه قانون  متأسفانهاخیر است که  هايسالدر  گذارانقانونموضوع از جمله مطالبات افکار عمومی از 

در مظان  طبیعتاًرات و قدرت عمومی بوده و شد. نهادها و مقامات زیر نظر رهبري همواره داراي اختیاحاکمیت اعمال نمی تأثیرگذاربر بخش مهم و 

  بنابراین الزم بود این اشخاص تحت سیطره نظارت از منظر تعارض منافع قرار گیرند. دارنداتهام تعارض منافع قرار 

ولی داراي  استقالل نسبی رغمعلی مؤسساتبه خدمت عمومی را مشمول قانون داده است؛ چرا که این  مأمور مؤسساتبه خوبی  2ماده  5بند 

بخش مهمی از  مؤسساتشود. قدرت عمومی در اختیار این میتمام و تعارض منافع در این قسمت به ضرر منافع عمومی  هستندعمومی  مأموریت

ابراین بن ؛دهندقرار می تأثیردربرمی گیرد و به طور مستقیم با تصمیمات و اقدامات خود حقوق مردم را تحت  نیزعمومی را  مؤسساتهاي صالحیت

  .شودمیخدمات عمومی  دارعهدهخصوصی  مؤسساتموجب شفافیت بیشتر نهادهاي مزبور و پیشگیري از فساد در بخش  مؤسساتشامل شدن این 

تعارض منافع و اتمام حجت با اشخاص  شناختبه سزایی در  تأثیرتواند اقدام به ذکر مصادیق تعارض منافع نموده است که این امر می 15در ماده 

ان و شغلی خود یا بستگ هايفرصتنارواي تصمیم، اقدام یا دستور اشخاص مشمول قانون بر  تأثیربه توان مشمول قانون باشد که از جمله آنان می

 اسرائیلیو کار را بر توجیهات بنی مول شدهشرکاي وي اشاره کرد. تنقیح موارد و مصادیق تعارض منافع موجب قانونمندي نهادها و اشخاص مش

  .کندمیاشخاص مشمول سخت 

را براي تحقق تعارض منافع ذکر نموده است که در دستور، تصمیم یا اقدام اشخاص مشمول این قید وجود » عامداًعالما و « قیود 15تبصره ماده  

ین در صورتی که اشخاص مشمول به طور اتفاقی و غیرعمدي در وضعیت بنابرا ؛شود برقرارناروا و منافع شخصی رابطه استنادي  تأثیرداشته و بین 

تعارض منافع امري غیرارادي بوده و اشخاص سهمی در بروز آن  هايموقعیت؛ چرا که برخی از اندنشدهتعارض منافع قرار بگیرند مرتکب تخلفی 

  ندارند.

  ابتکارات ساختاري .1,2

براي سامان دادن به امور مربوط به تعارض منافع است که این موضوع نشان  تأسیسیمستقل و  کمیسیونتشکیل  4از دیگر ابتکارات الیحه در ماده 

توانند در این زمینه مثمر ثمر واقع شوند. این موضوع به خصوص می آنمربوطه فارغ از اعضاي  کمیسیوناز اهمیت مدیریت تعارض منافع دارد و 

ت این کمیسیون از نکا خواهیفرجامو نقش  کندمیمراجع نظارت بر تعارض منافع اهمیت افزونی پیدا  در رابطه با تجدیدنظر تصمیمات و اقدامات

  نگارندگان به نظارت بر مدیریت تعارض منافع در سطح کالن و کشوري دارد. نافذکه نشان از نگاه  باشدمیبارز و درخشان الیحه 
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ادي در زی تأثیر غیردولتیهاي بازرگانی، اصناف و تعاون است که به عنوان نماینده ده از اتاقنیز عضویت یک نماین 4ماده  11از جمله ابتکارات بند 

رکت بیشتر و بدیهی است مشا کنندمی، بازار و اقتصاد ایفا هاگذاريسیاستبازرگانی نقشی اساسی در تنظیم  هاياتاق. داردبهبود کارکرد کمیسیون 

  گوناگون شود. هايعرصهموجب بهبود عملکرد نهادهاي مختلف در ایی رو اج گذاريقانوندر سپهر  هاآن

اند به توها نام برده است که این امر میتعارض منافع دستگاه هايهیئتنظارت بر تعارض منافع به عنوان مرجع تجدیدنظر  کمیسیوناز  6در ماده 

شدن  آلوده ،موجودتلقی شده و از فساد پیشگیري نماید؛ چرا که یکی از خطرات  هاآنها و امور تعارض منافع دستگاهتصمیمات ري در گعنوان بازن

ارکردي را ایفا کرده و مانع کژک هاآنتعارض منافع به فساد و تعارض منافع است که این کمیسیون همچون عقابی تیزبین وظیفه نظارت بر  هايهیئت

که این افراد از مقامات ارشد و متخصص کشور  کندمیاهمیت افزونی پیدا  کمیسیوناین با توجه به افراد عضو شده در  موضوع. این شودمی هاآن

  .کنندمیبوده و نظارت کالن و ساختاري اعمال 

هاي مشمول این قانون نموده است تا از بروز تعارض منافع در دستگاه مزبور پیشگیري کرده و اقدام به تشکیل هیئتی در کلیه دستگاه 9در ماده 

ت که هم از بروز فساد کالن اي اسنقطهنماید. از مزیت این ماده کنترل و مدیریت تعارض منافع در مقیاس کم و  مدیریتصورت بروز آن را  یا در

  کند.هاي باالتر جلوگیري میتعارض منافع در کمیسیون هايپروندهپیشگیري کرده و هم از تجمیع 

توانند تعارض دم میو پاداش حمایت شده است و عموم مر رت تلویحی ولی بدون ضمانت اجرااز افشاگران تعارض منافع به صو 12مطابق ماده 

تعارض منافع ممکن است توسط اشخاص مشمول اعالم نشده و از دید  هايموقعیتمنافع افراد مشمول را به هیئت مذکور اطالع دهند. بسیاري از 

  .کندمیکمک  هاموقعیتپنهان بماند که مقرره این ماده در کشف این  هادستگاهمزبور در  هايهیئت

 از اطالع صورت در اندموظف قانون مشمول اشخاص کلیه داردمی مقرر و است نموده اقدام منافع تعارض از مطلعین و افشاگران تکلیف به 60 ماده

 مایند.ن گزارش منافع تعارض مدیریت هیئت یا خود باالتر مسئول به را مراتب خود متبوع دستگاه یا مدیریت تحت مجموعه در قانون نقض موارد

  .نمایند یاري را ربطذي نهادهاي فساد، کشف در افراد شودمیاین موضوع موجب 

  هاي جدیدهاي موجود و ایجاد فرصتتوجه به ظرفیت .1,3

مجوز واگذاري برخی تحقیقات را به وزارت اطالعات صادر نموده است. این موضوع به خصوص در مواردي که تعارض  گذارقانون 6در اواخر ماده 

بگشاید؛ چرا که یکی از وظایف وزارت اطالعات مقابله با فسادهاي  کمیسیونتواند گره از کار می آمیزدمیمنافع با فسادهاي کالن و پیچیده در هم 

  .کندمیبا فساد این مقوله روند کاهشی پیدا  مبارزهو بدیهی است با همکاري نهادهاي  هاستآن نهداماسازمان یافته و کشف و 

دهد و مطابق قانون ساالنه خود را به رهبري، مجلس شوراي اسالمی و قوه قضائیه ارائه می هايگزارشعنوان شده است که کمیسیون  8در ماده 

تواند به افشاي تعارض منافع پنهان مانده یا کتمان شده نیز گیرد. این موضوع میدسترس عموم قرار میدر  شاین گزار اطالعاتی آزاد به سدستر

  بینجامد و مردم به مثابه افشاگر فساد و تعارض منافع عمل نمایند.

  طراحی سازوکارهاي مدیریت تعارض منافع .1,4

گیري عنوان شده است در صورتی که هریک از اعضاي هیئت با تعارض منافع در انجام وظایف خود رو به رو شوند باید از تصمیم 11در ماده همچنین 

براي پیشگیري از تعارض منافع و آلوده شدن هیئت به تعارض منافع است. بدیهی است اعضاي هیئت به مانند  موضوعو اقدام امتناع کنند که این 

  .توجه به آن از اهمیت بیشتري برخوردار استتعارض منافع باشند که  هايموقعیتاعضاي جامعه داراي سایر 

تواند به مشارکت باید به اطالع عموم برسد. این موضوع می مورد آنقانون، گزارش مدیریت تعارض منافع و تصمیم اتخاذ شده در  13مطابق ماده 

ه ک باشدمیایفا نماید. یکی از حقوق بدیهی مردم حق بر آگاهی  مهمی عمومی نقش اعتمادنیز افزایش  مردم در کشف موارد جدید تعارض منافع و

  .باشدمیاین حق  تحققمدیریت تعارض منافع نهادها از مصادیق  هايگزارشاطالع عموم از 

رد و آنان نباید خود را در توسط اشخاص مشمول یاد ک ارض منافعتوان به خودمدیریتی تعمی آناي را بنا گذاشته است که از قانون مقرره 14ماده 

 مقاماتبه و زمینه تحریک به سوي تعارض منافع فراهم شود. این مکانیسم موجب اعتماد  بودهقرار دهند که در معرض تعارض منافع  موقعیتی

  .شودمیتعارض منافع و کشف آنان  هايموقعیتمشمول و صرف هزینه کمتر براي نظارت بر 
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مورد  رأي دادن و یا هر دور در ماده باید از شرکت یا وذکماعالم شده است که در صورت وجود تعارض منافع هریک از اعضاي نهادهاي  16اده در م

ساز است. تعارض تصمیم نهادهايمجلس شوراي اسالمی، هیئت دولت، شوراي نگهبان و دیگر  نهادهار آن جلسه خودداري نمایند. از جمله این د

 گیريرأي؛ بنابراین ممانعت از شرکت در شودمیمنافع اشخاص مشمول  تضمینحقوق شهروندان و  تضییعگیري و اقدام موجب در تصمیم منافع

  .شودمیو تصمیم موجب پیشگیري از تجمیع منافع نزد اشخاص مشمول 

 باشد. اشخاص مشمول دارايبیشتري در عرصه اداري کشور می نسبتاًبه دیگري اشاره نموده است که داراي فراوانی نیز به موضوع مبتال 23ماده 

ی از . یکباشدنمیاقدام نمایند واال این اقدامات معتبر  چنینیاین، داوري، صدور گواهی و.. اقداماتی امتحانبه گزینش،  توانندنمیتعارض منافع 

از کنندگان است که با این مقرره جلوي بسیاري منافع گزینش ایرادات موجود در نظام گزینش و امتحان کشور، نادیده گرفتن وضعیت تعارض

  .شودمیگرفته در این عرصه مفاسد 

کرده است؛ البته این ماده مربوط به مواردي است که تعدد مشاغل  تأکیداین الیحه به تعارض منافع مشاغل متعدد مشموالن قانون  24ماده 

منافع  تعارض هیئتداشتن تعارض منافع در مورد مشاغل متعدد باید به  صورتدر  صرفاًباشند و ممنوعیتی نداشته و افرا مجاز به تعدد مشاغل می

  پرهیز نمایند. اقدامو از تصمیم و  شگزار

به طور همزمان اشاره دارد و نیز در صورتی که فعالیت اشخاص در تعارض منافع با  هاسمت وقانون اشاره به ممنوعیت برخی مشاغل  25ماده 

  مشاغل آنان قرار داشته باشد ممنوعیت وضع نموده است.

 ولی در صورتی شود؛محدودیتی در نظر گرفته نمیمشمول باشد  افراد هصد از سهام شرکت تجاري متعلق بدر 5در صورتی که تنها  28ماده  مطابق

به شخص دیگري غیر از وابستگان انتقال داده شود. این موضوع به خصوص در  انتخابیا  انتصابماه از  3 ظرفیش از این مقدار باشد باید که ب

 ذکور افرادم هايشرکتکه تسهیالت و رانت اطالعاتی به  کندمیرابطه با مزایا و تسهیالت در نظر گرفته شده بعد از انتخاب و انتصاب اهمیت پیدا 

  .شودمیمشمول سرازیر 

براي  ساله 3الیحه ذکر شده است. در این ماده دوره استراحت  30شود در ماده از نکات جالب الیحه که از ابتکارات برجسته آن محسوب می

، دیرعاملمن و مدیران کل این قانون قرار داده شده است تا پس از استعفا، بازنشستگی و یا سایر دالیل منفک کننده از خدمت به مقامات، مسئوال

ت لیت شغلی دو سال آخر فعالیبا فعا ارتباطانتفاعی نتوانند وارد شوند. البته این موضوع در  مؤسساتتجاري یا  هايشرکتو ... در  مؤسس هیئت

  دو سال آخر باشد. فعالیتمورد ممنوعیت سه ساله مرتبط با  ه دراست ک

وارد شوند و در موارد  شودیمنعقد مکه با اشخاص مشمول  نباید در قراردادهایی هاآنقانون، اشخاص مشمول و بستگان یا شرکاي  32مطابق ماده 

از  تواندیم هاآنکه بازرسی و نظارت بر  اندبودهاستثنا هیئت مدیریت تعارض منافع باید مطلع شود. قراردادها همواره بستر فساد و تعارض منافع 

  تعارض منافع بسیاري پیشگیري نماید.

شود که از جمله آنان مچنان پابرجا بوده و بر اساس مواد آن عمل میذکر شده است که قوانین مطلوب ه 33دیگر قانون در ماده  يهاينوآوراز 

است. این مقرره به تنقیح قوانین و موارد نسخ و  1387قانون اساسی مصوب  44اصل  هايسیاستو قانون اجراي  1337قانون منع مداخله وزرا.... 

  .نمایدمیمشخص  نیزتخصیص نیز کمک کرده و تکلیف قوانین سابق را 

الیحه آمده است و وضعیت پس  5ن لم یکن کردن قراردادهاي متضمن تعارض منافع نموده است که مصادیق آن در بند نیز اقدام به کأ 34ه ماد

 ااز بطالن باید به حالت قبل قرارداد برگردد. همچنین مسئولیت مدنی آن به صورت تضامنی متوجه متخلفان یعنی دارندگان تعارض منافع است ت

  و لغو کردن قانون تعارض منافع به وجود نیاید. کاريسپازمینه 

در صورت داشتن  هاممنوعیتها و دارد که شامل محدودیت هاییمقررهمشاوره اشخاص مشمول الیحه  هايمحدودیتاین ماده در مورد  7بند 

موجب فسادهاي کالن و  تواندمیو  گیردمیبه خصوص در رابطه با اطالعات موجود در نهادهاي مشمول صورت  هامشاورهتعارض منافع است. این 

  رقابت ناسالم گردد.

قی به افراد حقی تواندمیگیرد. این کمک نقدي و غیرنقدي است که از سوي اشخاص مشمول قانون انجام می هايکمک منديضابطهدر پی  38ماده 

این  مقصد و میزان فیت مالی است؛ چرا که باید منبع،تعارض منافع از منظر شفا هايموقعیتگیرد. این مقرره در پی شناسایی یا حقوقی تعلق 

  مشخص باشد. هاکمک
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ماه به این افراد  3است و براي این منظور  کنندهدریافتاشخاص مشمول و اشخاص  هايکمکو اعالم عمومی  سازيشفافالیحه در پی  40ماده 

  .شودمیآنان  پذیرينظارتاطالعات مهلت داده است. این مقرره موجب پاسخگویی اشخاص مشمول و در نتیجه  بارگذارياي رب

 تبوعم دستگاه اساسنامه در اینکه مگر است ننموده حقوقی و حقیقی اشخاص از کمک درخواست یا قبول به مجاز را مشمول افراد قانون 41 ماده در

 قبول یا درخواست ممنوعیت بر اصل که است جهت آن از ماده این اهمیت شود. شمرده مجاز قانونی وظایف انجام براي قانون موجب به و هاآن

 اساسنامه -1 است؛ شمرده مجاز را امر این شرط دو با صرفاً فقط و نماید پیشگیري مفاسد بسیاري از تواندمی منظر این از و شده گذاشته کمک

 متصمی بر قبول یا درخواست کمک نباید در صورت وجود دو شرط مذکور، البته خود. قانونی وظایف انجام براي -2 باشد داده اجازه مطبوع دستگاه

  باشد. داشته تاثیر ناروا بستگانشو  کنندهکمک مشمول اشخاص اقدام و

 زیبا ريظاه با صرفاً و دیگر مفاسد ارتکاب و سوءاستفاده براي اشخاصی غیرمترقبه حوادث از بعد عموماً که دارد اشاره امر این به نیز قانون 42 ماده

 موارد دبای قانونی هايکمک ارائه از پیش امکان حدتا  که است نموده اعالم منافع تعارض از پیشگیري براي ماده این که دننمایمی کمک به اقدام

 صورت ماعال این اضطراري شرایط رفع از بعد بالفاصله نباشد پذیرامکان امر این اگر و دهند اطالع موسسه منافع تعارض هیئت بهرا  منافع تعارض

  برسد. خود پلید اهداف به کمک این طریق از منافع تعارض داراي اشخاص مبادا تا گیرد

 ارباب از هدیه اخذ و دریافت موضوع به ماده این که چرا باشد؛ تواندمی فساد با مبارزه اسناد در اشاره مورد و مهم موارد از یکی قانون 44 ماده

 یا مستقیم صورت به اینکه از اعم وي بستگان یا شرکا یا شخص خود طرف از چه است جریان در نهاد یا سازمان آن در وي امور که رجوعی

 هرگونه مال، تسهیالت، هرگونه اعطاي از است عبارت که است شده ذکر ماده این در نیز هدیه مصادیق و باشد شده داده هدیه این غیرمستقیم

 کاهش زا یا شود یا شرکاي وي بستگان یا هدیه کنندهدریافت دارایی افزایش به که غیرمالی و مالی حق یا امتیاز خاص وضعیت و تخفیف ،ءابرا

  .نماید جلوگیري هاآن دارایی

 سپ سال دو تا توانندنمی افراد این که است نموده مشمول اشخاص سوي از هدیه دریافت صورت در زمان تعیین به اقدام نو ابتکاري در 45 ماده

 5 از بیش را مدیریت هاآن در دهنده هدیه شخص که حقوقی اشخاص یا وي شرکاي و بستگان دهنده، هدیه شخص خصوص در هدیه، دریافت از

 منافع ضتعار مدیریت هیئت موافق نظر با نیز سال دو این از بعد البته که دهند صورت اداري اقدام یا داده دستور یا گرفته تصمیم دارد سهم درصد

  .کنندمی وظیفه انجام

 زا غیر و است شمرده مجاز قانون این مشمول اشخاص براي را شودمی ارسال مختلف اشخاص براي تبلیغاتی صورت به که هدایاي صرفاً 46 ماده

  بگیرند. چیزي توانندنمی هدایااین 

 و مقامات به هامناسبت و مراسم در و تشریفات عنوان به که هدایایی که معنی این به هستیم رو به رو هدیه دریافت با محدودیت هم 48 ماده در

شود که این مقرره براي  داده قرار متبوع دستگاه اختیار در باید شودمی داده هاآن عمومی سنت و اداري شأن و جایگاه فراخور به و مختلف کارکنان

  باشد.شخصی از هدایاي دریافتی می سوءاستفادهجلوگیري از 

 ،مقامقائم رئیس، که هاییدستگاه نزد قانون این مشمول شخص سوي از اداري مأموریت یا نمایندگی قبول یا درخواست است شده ذکر 52 ماده در

 دو هر افعمن تعارض مدیریت به موضوع گزارش با مگر است؛ ممنوع باشد وي یا شرکاي بستگان از آنجا کل مدیران و معاونان از یکی یا رئیسنایب

  .شودمیانجام  دستگاه دو توسط هر منافع تعارض بر نظارت که چرا دارد؛ گذارقانون هوشمندي و اهمیت از نشان این موضوع که دستگاه

 یا ارهاد وظایف مناسبت به که اطالعاتی از شخصی منافع در جهت ابزاري و استفاده یعنی منافع تعارض مصادیق ترینمهم از یکی به 54 ماده در

اعالم به مجوز انتشار داده  مجاز مقامات توسط که زمانی تا است و شدهاشاره  شودمی داده قرار قانون این مشمول مقامات اختیار در عمومی سمت

 قبال رد یا و دهند قرار دیگران یا بستگان اختیار در گذاريسرمایهیا  معامله نظیر شخصی مقاصد براي را اطالعات این که صورتی در نشده است؛

 تران مورد در خصوص به . این موضوعاندشده منافع تعارض مرتکب بگذارند اطالعات دارندگان احتمالی رقباي اختیار در امتیاز پول یا دریافت

  کرد. عنوان عمومی اعتماد و اداره به اتکاي هايشاخصه از یکی را آن توانمی که است گرفته قرار توجه مورد مطلوب اداره داريامانت و اطالعاتی

 دلیلی هر به خدمت یافتگان خاتمه یا بازنشستگان مورد در خاص استراحت دوره عنوان به را ايدوره منافع تعارض از پیشگیري براي 55 ماده

 دستگاه آن یا در باشند داشته عهده بر را هاآن محاسبه یا خدمات یا کاال ارزیابی دارعهده توانندنمی مشمول اشخاص این که است کرده عنوان

 ارائه مشاوره اقامه کرده دعوا هاآن علیه او متبوع دستگاه که اشخاصی به ماده این در مذکور مدت در یا پرداخته مشاوره خدمت ارائه به متبوع
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 تشرک تأسیس به اقدام عمومی اداره از خروج یا بازنشستگی از پس عمومی مقامات که باشدمی چرخان هايدرب موضوعات از یکی امر این نمایند.

  .کنندمی سودآوري به اقدام اطالعاتی رانت از استفاده با و نمایدمی خود قبلی فعالیت نهاد با رقابت در فعالیتی هرگونه یا

 تبلیغ دنتواننمی خود پست اداري سمت اعتبار به مشمول اشخاص که دارد اشاره این به شودمی شامل را 57 و 56 مواد که نیز الیحه این 12 بند

 خدمات یا کاال شخص، مورد در مثبت ارزیابی و علنی بیان 56 ماده تبصره در تبلیغ از منظور. دهند انجام را دیگران خدمات یا کاالها ،اشخاص

 هاسخنرانی در هاآن معرفی و انتفاعی غیرتجاري مؤسسات و تجاري هايشرکت هايبرنامه یا اماکن یا دفاتر در شرکت براي دعوت قبول دیگران،

 است. بستگان یا خود براي غیرمالی یا مالی حق یا امتیاز نقدي، دریافت ازاي در هاآن با مشترك ویدیو یا عکس انتشار یا و علنی اظهارنظرهاي یا

 االريسشایسته یا آوردن رأي در تأثیرگذاري نقش عمومی اشخاص مهم مواقع دیگر یا انتخابات ایام در معموالً که دارد اهمیت جهت آن از موضوع این

  کرد. جلوگیري منافع تعارض از باید منظر این از و کنندمی ایفا طرفانهبی آزاد و انتخابات و گزینی شایسته یا

  پرداختن به ضمانت اجراها .1,5

شخاص امزبور لغو و مسئولیت مدنی لغو تصمیم با  تصمیمدر صورتی که با وجود تعارض منافع تصمیمی اتخاذ شود، از تاریخ کشف،  19 مادهدر 

ماه تا دائم یا سلب عضویت نیز  6ماده به ضمانت اجراي اداري یعنی انفصال از  بر اینعالوه  بود. خواهدگیري کننده داراي تعارض منافع تصمیم

  .شودمیاز تعارض منافع  مؤثراست که تلفیقی از ضمانت اجراها موجب پیشگیري  شدهاشاره 

 عموضو است. پذیرش قابل مذکور اقدام یا تصمیم ،همشاور تاریخ از سال یک تا بطالن اعالم درخواست که دارد پی در را مقرره این 62 ماده تبصره

 در باید که است کاري حداقل بطالن اعالم و شود اتخاذ باید شخصی منافع راستاي در اقدامات براي اجرایی ضمانت که دارد اهمیت جهت آن از

  داد. انجام منافع تعارض قبال

 لفاتتخ از یکی مرتکب ،شغلی ارتباط قطع از بعد که افرادي سایر و بازنشستگان تخلفات به که است 65 ماده قانون این هوشمندانه مواد از یکی

 اريهمک خاتمه بر عالوه و رسیدگی شده مشابه مراجع اداري و تخلفات به رسیدگی هايهیئت توسط داردمی مقرر که گردندمی قانون این موضوع

 عیتوض دارد وجود منافع تعارض خصوص به و جرم و فساد با مبارزه راستاي در که مشکالتی از یکی .کندمی اقدام نیز دریافتی وجوه استرداد به

  است. منافع تعارض با مبارزه براي مؤثر معیارهاي جمله از افراد این براي مجازات تعیین که است مزبور نهادهاي بازنشستگان

قرار گرفته و مرتکب تعارض منافع  منافع تعارض هايموقعیت از یک هر در که افرادي براي اجرا ضمانت تعیین به اقدام الیحه 63و  62 ماده در

 هايازاتمج از یکی به توانندمی انضباطی انتظامی و مراجع مشابه، مراجع و اداري تخلفات به رسیدگی هاي هیات این اساس بر نموده است. شوندمی

 که مواردي در داردمیمقرر  ماده این تبصره البته کنند. محکوم متناسب مجازات یا 1372 مصوب اداري تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده در مقرر

  .گرددمی معرفی قضایی مراجع به مجرمانه از جنبه ،ايحرفه و اداري مجازات بر عالوه گیرد قرار نیز مجرمانه عنوان تحت شده انجام اقدامات

  جمع بندي و پیشنهادات بخش اول .1,6

 که در صورت اجراي قاطع و باشدمیبا فساد  مؤثرالیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی جزو لوایح امیدوار کننده براي مبارزه 

توان به کاهش چشمگیر فساد در کشور دل بست. این الیحه با اشاره به جمیع مصادیق تعارض منافع در عرصه عمومی و در ابعاد مستمر آن می

بر  دگانکننوینتد تأکیدمختلف با مقرره گذاري جامع سعی در پیشگیري و مدیریت تعارض منافع داشته است. این موضوع به خصوص با توجه 

تعارض منافع به صورت خوداظهاري، منع مشارکت در  هايموقعیتهمچون تعدد مشاغل، انعقاد قراردادها، اعالم  هاییممنوعیتمحدودیت و 

 کمیسیونبه اشخاص و نهادها از سوي اشخاص مشمول مورد مطمح نظر قرار گرفته است. البته باید  کمک، محدودیت گذاريسرمایه هايشرکت

جرایی زمینه ا نامهآییننظارت بر تعارض منافع با تشکیل جلسات منظم و رسیدگی دقیق بستر اجراي قانون را به نحو احسن فراهم سازد و با تدوین 

  تسهیل مبارزه با فساد از مدخل تعارض نافع آماده شود.

پیشنهاداتی را در جهت تکمیل این نقاط قوت و ارتقاء هر چه بیشتر نویس نسبت به آنان اقدام نموده می توان هایی که این پیشبا توجه به نوآوري

  الیحه ارائه نمود که برخی از این پیشنهادات عبارتند از؛

 مدنی و بخش خصوصی در کمیسیون نظارت بر تعارض منافع جامعهمشارکت بیشتر نمایندگان  -1

  تدقیق و تکمیل طراحی سازوکارهاي اجرایی مدیریت تعارض منافع -2
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  اي خاص با قضات متخصص در زمینه تعارض منافعهاي تعارض منافع در شعبهی پروندهگبینی مراجع قضایی موجود در مورد رسیدپیش -3

  نظارت بر تعارض منافع کمیسیوناعالم زمان تشکیل جلسات  -4

 19و تنوع ضمانت اجراهاي به کارگرفته شده در ماده  پذیريانعطاف -5

 اهاتعمیم و طراحی کامل ضمانت اجر -6
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  بخش دوم؛ ایرادات الیحه  -2

  هاي لفظی و مفهومیچالش. 2,1

 اختیارات و وظایف انجام قبال دردر تعریف تعارض منفعت عنوان شده است که منفعت شخصی مشموالن این قانون  الیحه 1الف ماده  بند در

 که اچر شود؛ ذکر نیز عرفی اختیارات و وظایف ،قانونی اختیارات و وظایف بر عالوه باید ولی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد. قانونی

 موضوع نای دهد. انجام را آن باید عرفا ولی نباشد مشمول مقام اختیار و وظیفه تحت موضوعی اینکه علیرغم گزینشی هايصالحیت در است ممکن

 کندمین تعیین را وظایف سخت و سفت و چارچوب گذارقانون موارد همه در .شودمی اختیاري صالحیت تفسیر در سوءاستفاده از پیشگیري موجب

افزون دولت در روز هايصالحیت. در هر اداره و نهادي با توجه به گذاردمی مانور قدرتظهور  براي عمومی مقام اختیار در را آن از بخشی بلکه

که تا تبدیل این  گیردمیمشمول شکل  مقاماتدر جهت اقدامات و تصمیمات  رجوعارباباز طرف  مشروعی انتظاراتخدمات عمومی،  ارائه عرصه

 هايدرخواستاعمال تبعیض  عدمو  طرفیبیاختیارات به قانون ممکن است حقوق ملت تضییع گردد. بنابراین باید مقامات مشمول در نهایت 

  مورد نظر مردم را انجام داده و مانع بروز تعارض منافع گردند.

مشمول قرار گرفتن هر دو به طور همزمان  گذارقانون هدفشود؛ چرا که  ذکر غیرمالی و مالی جاي به غیرمالی یا مالی عبارت باید ب بند در

غفلت  ورتصاز بسیاري مفاسد پیشگیري کرده و در  تواندمی گذارقانون. بنابراین ادبیات کندمینبوده است بلکه صرف وجود یکی از آنان کفایت 

  کلمات واضح و هوشمندانه با فساد فزاینده روبرو خواهیم شد. و جعلاز استفاده 

 وجود بدون یا قوانین برخالف« دو قید همان بود بهتر و نیست مشخص »منصفانه رقابت قواعد برخالف« عبارت از گذارقانون منظور بند پ در

ر بنا ب تواندمیسهل نبوده و اجماعی در مورد آن وجود ندارد و هرکس » رقابت منصفانه قواعدبرخالف «کند. چرا که تعریف  ذکر را »مشروع سبب

بناي چرا که م ود؛شق سوم در قانون ش ایجاددر ذیل قانون یا شرع تعریف گردیده و مانع  تواندمیتفسیر خود حقوق مردم را ذبح نماید. این عبارت 

  .باشدنمی حالت دواز این  خارجو  حکمرانی در ایران مبتنی بر شرع یا قانون بوده

 جزو غیره و خاله دختر عمو، پسر که چرا داد؛می قرار بستگان جزو را آن و کردمی ذکر به را سوم طبقه اول درجه تا باید گذارقانون ج بند در

 سکوت ناتنی خویشاوندان و نامادري و ناپدري به نسبت ماده این در همچنین است. در این موارد قریب منافع تعارض خطر و شده محسوب اقوام

 باال را ونقان جامعیت توانستمی »باشندمی تنی بستگان حکم در فوق طبقات در ناتنی خویشاوندان« عبارت با گذارقانون کهحالی در است شده

با طرف معامله قرار دادن خویشاوندان ناتنی نسبت  توانندمینماید. در بسیاري از موارد اشخاص مشمول  مسدود را منافع تعارض نفوذ زمینه و برده

ان طراحی گردیده و همه بستگ ايسامانهرا ببرند. براي این منظور باید  استفادهنهایت  گذارقانونخصی اقدام نموده و از سکوت شبه کسب منافع 

سرعت انجام داده و هم با ف خود را به راحتی و نظارت بر تعارض منافع وظای هايهیئتمشمول در آن مشخص گردند تا هم  مقاماتو شرکاي 

  مردم اقدام به افشاگري در صورت پنهان ماندن مصادیق تعارض منافع نمایند.

 در حتی و شود گرفته کار آنان به جزایی یا مدنی مسئولیت و باید در مورد تقصیر اشخاص مشمول »عامداًعالما و «قید  13 ماده تبصره در

 ای بروز در نه و است مؤثر مشمول اشخاص نبودن یا بودن مقصر در صرفاً باال قید و دهدمی رخ منافع تعارض نیز عمد فقدان و علم عدم صورت

را در بخش عمومی شناسایی کرده و در صورت غفلت از این نکته  هامنافعبسیاري از تعارض  تواندمیمنافع. دقت در این مقرره  تعارض بروز عدم

. بنابراین بروز تعارض منافع به علم و عمد افراد در مانندمیسنجی بسیاري از مصادیق تعارض منافع شناسایی نشده و بدون ضمانت اجرا باقی 

  و در صورت نیاز اعمال ضمانت اجرا است. کنترلحوه مدیریت و باشد که مهم نمیی عنبوده و امري طبی مرتبطبرخی مواقع 

 ظرن به کیست. آن تشخیص مرجع و شودمی ختم کجا به آن دامنه و چیست شغلی فعالیت موضوع از منظور است نشده مشخص 27 ماده در

 ای تأسیس به اقدام شغلی فعالیت حیطه از خارج در که صورتی در حتی مشمول افراد که چرا باشد؛ منافع تعارض بستر ماده این خود رسدمی

 خود شغل بر تمرکز عدم حداقل را فراهم کرده و منافع تعارض موجبات نمایند انتفاعی تجاري غیر موسسه یا تجاري شرکت تأسیس در مشارکت

  شد. را موجب خواهند

 ارتباط که آنان فعالیت یا خدمتی قلمرو در داخل موضوعات در هاسمت به مشاغل تصدي« تشخیص مرجع که است نشده مشخص 25 ماده در

 در نای بر عالوه سازد.می مهیا را منافع تعارض و گریزيقانون زمینه ابهام این و باشدمی شخصی یا نهاد چه »دارد آنان عمومی وظیفه با مستقیم
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و  دست مفسر و گمارند همت محدود و متقن کلمات از استفاده به کنندگانتدوین باید که رفته کار به بردارسلیقه و تفسیرپذیر کلمات عبارت این

  .باشدمی ايسلیقه کامالً و نبوده مشخص کلمات این محدوده مجري نباید باز گذارده شود؛ در حالی که

  هاي ماهوي و ساختاري. چالش2,2

 اتاق نماینده که 11 دربند جز به خصوصی بخش و مدنی جامعه اعضاي آن در و بوده حاکمیتی منافع تعارض بر نظارت کمیسیون ترکیب

 نهادمردم ايهتشکل و احزاب ،نگارانروزنامه وکال، کانون از اينماینده و شده برقرار تعادل و توازن باید ترکیب این در است. مفقود باشدمی بازرگانی

 این رد همچنین نیست. شفافیت گرتضمین و نشده حاکمیت به عمومی اعتماد ترمیم و افزایش موجب فعلی ترکیب باشد. داشته مؤثر حضور

 نماینده 2 مجریه، قوه از نماینده 7 که چرا انجامد؛می خواهد کمیسیون در رأي استبداد به این موضوع و است نشده رعایت قوا بین موازنه ترکیب

بود. لزوم هماهنگی با  خواهد منافع تعارض مدیریت و مبارزه ماندن عقیم معناي به این و دارند حضور قضاییه قوه از نماینده 1 و مقننه قوه از

  .شودمیهریک از قوا موجب تقویت اجراي قانون  مؤثرحضور مسئوالن 

 به اطالعات به آزاد دسترسی قانون مطابق گزارش قضاییه باید قوه و مجلس رهبري، به ساالنه گزارش از پسمقرر شده است:  قانون 8 ماده در

 اشدب دسترسی اطالعات مربوط به مدیریت تعارض منافع قابل نیز مردم براي فوق نهادهاي به گزارش با همزمان باید که حالی در شود؛ داده مردم

ردم اذعان کرد م توانمی. حتی باشدمی شفافیت فساد با مبارزه آن هدف که است منافع تعارض مدیریت قانون مقتضاي خالف بر سانسور اعمال و

نهادهاي عمومی و اشخاص خاص مقدم بوده و حق بر آگاهی آنان از جریان مدیریت تعارض منافع امري بدیهی است؛  در موضوع تعارض منافع بر

  .دهدمیقرار  تأثیرچرا که این موضوع به طور مستقیم حقوق و تکالیف شهروندان را تحت 

 فکش نوین هايمدل از یکی شود؛ چرا که گرفته نظر در مشمول افراد منافع تعارض دهندگان گزارش براي جوایز و هاتشویق باید 12 ماده در

 یحال در است؛ هاآن به غیرمالی و مالی انگیزه دادن و منافع تعارض افشاگران از حمایت پیشرو کشورهاي توسط عمومی بخش در منافع تعارض

 موجب عدم انگیزه افشاگران و در نتیجه انباشتامر است که این  نموده تصور افراد دیگر براي تکلیف مثابه به و پاداش بدون را اقدام این الیحه که

 در سطح دنیا حتی روز خاصیتعارض منافع پنهان در بخش عمومی شده و کاهش مشارکت مردمی در ساحت عمومی کشور را در پی دارد. 

ین کنند. همچنتخاب شده و جایزه خود را دریافت میشده و افشاگران برتر ان گذارينامبه حمایت از افشاگران داده شده است که روز ملی  اختصاص

گرفتن  قرار بالقوهخطرات  معرضافشاي هویت خود و بدون در  بدونتا به راحتی و  شودمیخطوط آنالین و ناشناسی براي افشاگران در نظر گرفته 

  اقدام به افشاگري نمایند.

 نای در است ممکن منافع ارضتع مجلس، اعضاي ریايزهد بی و باال تقواي علیرغم است. نیامده میان به خبرگان مجلس از ذکري 16 ماده در

 خطیري هوظیف که است؛ چرا مجالس و مجامع بقیه از باالتر مجلس این در منافع تعارض مدیریت و پیشگیري اهمیت بساچه و یابد بروز نیز مجلس

 عارضت گروگان نیز را آتی هاينسل و گرفته قرار تأثیر تحت ایران ملت کل منافع تعارض بروز صورت در رهبري دارند و بر نظارت و در تعیین

  خواهند بود. خبرگان مجلس اعضاي منافع

 سخنی ولی گردیده؛ وضع منافع تعارض داراي مشمول مقام براي نیز اداري اجراي ضمانت آن بر عالوه و شده ذکر مدنی مسئولیت 19 ماده در

 زممستل که شده واقع جرمی منافع تعارض داراي فرد تصمیم و اقدام اثر در است ممکن که حالی در ؛استنیامده  میان به کیفري مسئولیت از

باشد. بنابراین استفاده ترکیبی ا ضمانت اجراهاي موجود در نظام قانونی و قضایی کشور موجب نفوذ قانون  کیفري اجراي ضمانت و مجازات وضع

  .شودمیو اجراي مقتدرانه آن 

 ودش شناسایی وي براي نیز اداري و مدنی منافع، مسئولیت تعارض داراي مشمول شخص اقدام و تصمیم اعتبار عدم بر عالوه باید 23 ماده در

گردد. در صورتی که خسارتی از جانب اشخاص  متقاضی و رجوعارباب متوجه غیرمالی و مالی خسارت وي امتناع عدم اثر در است ممکن چراکه

هاي نظارت بر تعارض منافع قرار در دستور کار هیئت فوراًها گردد، این موضوع باید نفعو ذي رجوعاربابمشمول الیحه در اثر فعل یا ترك فعل 

نبوده و ممکن است انواع و اقسام  بعديتکنافع ت یا تصمیمات افراد داراي تعارض ماگرفته و نسبت به رسیدگی آن اقدام نمایند. چرا که اقدام

  تبعات را در پی داشته باشد.

 خصوصی با عمومی و عمومی با عمومی خصوص به مشاغل همزمان تصدي عموماً که چرا شود گذاشته ممنوعیت بر اصل دبای 26 ماده در

 پردهس منافع تعارض مدیریت هیئت به تشخیص که حالی در کرد؛ جلوگیري آن تالی مفاسد از تواننمی و بوده  فساد و منافع تعارض با همراه
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 به عمناف تعارض وجود صورت در تا شود عمومی اعالم همزمان همکاري یا اشتغال مجوز بر مبنی تصمیم و داشته استثنا جنبه باید که است شده

  شود. داده اطالع منافع تعارض مدیریت هیئت

 5 این میزان مواقع برخی در که چرا بر اساس چه چیزي بنا شده است؛ الشرکه سهم یا سهام کل درصد 5 معیار نیست معلوم 28 ماده در

 واگذاري ،استخدام و انتصاب شرط ماده در این باید همچنین .باشدمی الشرکه سهم آن نتایج ترینبدیهی از منافع تعارض که است زیاد آنقدر درصد

این مقرره موجب انتخاب فرد از میان سهم الشرکه و  .شودمی فساد و منافع تعارض بروز موجب کار این براي ماهه سه مهلت و باشد مزبور سهام

 به را مشمول اشخاص الزام باید هاواگذاري از پس آن بر . عالوهرسدمیو احتمال تعارض منافع در این مصداق به حداقل  شودمیسمت عمومی 

  نمایند. اعالم هارسانه و مردم منافع تعارض بروز صورت در تا خواست الیه منتقل فرد عمومی اعالم

که مربوط به مدیرعاملی، عضویت در هئیت مدیره یا هیئت نظارت، پذیرش مسئولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره، نمایندگی  29 ماده در

 هما یک به یت هاي مزبورعاستعفا از موقماه براي  سه تجاري و موسسه غیرتجاري انتفاعی از سوي اشخاص مشمول است، باید مدت هايشرکت

 باز بازه این در منافع تعارض ارتکاب براي را مشمول مقام دست و بودهکافی  منافع تعارض و استفادهسوء براي ماه سه مدت زیرا یابد؛ تقلیل

  .گذاردمی

ه برسد. این ماد منافع تعارض کشف براي مردم عموم اطالع به باید منافع، تعارض مدیریت هیئت به استثنا موارد اطالع بر عالوه 32 ماده در

اي و ماده باشدمیداراي خطر بالقوه تعارض منافع  هايزمینهدر مورد ممنوعیت انعقاد قرارداد اشخاص مشمول، بستگان و شرکاي آنها در برخی 

  دد.با ماهیت پیشگیرانه تنظیم شده است تا سالمت قراردادي نهادها و اشخاص مشمول تضمین گر

است. این موضوع  نیامده میان به اداري اجراي ضمانت اعمال و کیفري مسئولیت از ذکري و شده اشاره مدنی مسئولیت به صرفاً 34 ماده در

از رشد تعارض منافع در بخش عمومی  تواندمی؛ چرا که ترکیب ضمانت اجراها کارگر بوده و شودمیدر پیشگیري از تعارض منافع آتی  خألموجب 

  نماید. مؤثرگیري شپی

 متناظرو  مشابه نهادهاي مقامات به مشابه موضوعات به راجع و همزمان مشاوره خدمات ارائه مجوز بر را اصل انگیز شگفت ايمقرره در 35 ماده

 تمالاح بر ماده ادامه ضمنی اذعان توجه قابل نکته است. داده قرار مشمول اشخاص توسط گانهسه قواي از هریک سیاستگذاري و اجرایی، مشورتی

 قرار جوزم عدم بر اصل باید که حالی در شود. اعالم منافع تعارض مدیریت ذیربط هايهیئت به باید هنگام این در که است منافع تعارض بروز قوي

بسترساز مناسبی جهت ایجاد فساد به و توان عامل را می 35 ماده و است مشهود همزمان هايمشاوره این اثر در منافع که تعارض چرا شود؛ داده

  رسد.ب نیز عموم اطالع به منافع تعارض مدیریت هیئت اطالع بر عالوه که است این داد انجام ماده ترمیم براي توانمی که کاري حداقل .آورد شمار

 و است زیاد مزبور هايکمک کنندگان دریافت مشخصات و اشخاص به کمک اطالعات عمومی ثبت براي ماهه سه فرصت الیحه 40 ماده در

د اطالعات مزبور بای هايکمکفت اطلبد؛ بلکه به محض دریالوصول بوده و زمان زیادي را نمییابد. این اطالعات سهل تقلیل کمتر یا ماه یک به باید

  مربوطه بارگذاري شود تا اصل سرعت در حقوق اداري نیز رعایت شود.

 صرفاً ایاهد این شود. استثنا شودمی داده مشمول اشخاص به شخصی هايمناسبتتحصیل و  تولد، مناسبت به که هدایایی یدبا الیحه 9 بند در

د؛ چرا گردمحدودیت و نه ممنوعیتی براي آن قائل شد. این موضوع به تفکیک منشأ هدایاي دریافتی مقامات عمومی برمی نه شده و شفاف باید

که تحدید این موضوعات به  باشندمیهایی در زندگی خود نیز به مانند سایر افراد جامعه حق زندگی عادي داشته و داراي مناسبتکه آنان 

ه در گیرند؛ بدین معنی کدر برخی کشورها معیار حدنصاب را براي پذیرش هدایا در نظر می کند.کی نمیو مدیریت تعارض منافع کمپیشگیري 

لغ فرضی، مقامات مشمول باید هدایاي خود را اعالم نمایند یا در صورتی که ارزش آن زیاد باشد باید از گرفتن آن خودداري صورت تجاوز از مب

اید با گذار بکند. قانونکنند. قبول و دریافت هدیه اثرات سوئی بر عملکرد اداره مطلوب گذاشته و زمینه رشد فزاینده رشوه در جامعه را فراهم می

کن کرده و از تعارض منافع از طریق دریافت هدیه هاي عرفی، قضایی و قانونی اخذ هدیه در جامعه را ریشه، بسترو موثر در این زمینه تقنین قوي

  پیشگیري نماید.

ه کمک چندانی ب تواندنمیتوان عنوان کرد که روح حاکم بر قانون از صالبت خاصی در مبارزه با فساد برخوردار نبوده و بندي میدر مقام جمع

ا ارائه خود ر هايحلنان راه مختلف قرار گرفته و آ هايرشتهمورد نقد کارشناسان و متخصصان  تواندمیمبارزه با فساد در کشور نماید. این موضوع 

  نمایند.
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  جمع بندي و پیشنهادات بخش دوم -3

یر و با اهمیت در چند سال گذشته است که وظیفه کارشناسان و ام وظایف قانونی از جمله لوایح خطیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجال

ون نظارت یتا نسبت به تکمیل و اجراي حداثري آن اقدام نمایند. براي اجراي کامل و حداکثري این قانون باید ترکیب کمیس باشدمیصاحب نظران 

یز نت داده شوند و اعضاي دولتی وصی بیشتر در آن مشارکی و بخش خصن جامعه مدنابر تعارض منافع از حالت حاکمیتی خارج شده و نمایندگ

ی قانون نقش به سزای مؤثردر اجراي  تواندمیاز افشاگران تعارض منافع  مؤثره گانه بوده و غلبه با قوه خاصی نباشد. همچنین حمایت از قواي س

از جمله دیگر نکات ترمیمی قانون ارائه اطالعات مدیریت و  داشته و با در نظر گرفتن جوایز مختلف براي آنان زمینه افشاي فساد فراهم گردد.

  تا آنان نیز با دلگرمی نسبت به مبارزه با فساد امیدوار شوند. باشدمیافع در اشخاص مشمول الیحه به مردم ض منکنترل تعار

 ر گیرد، پیشنهاداتی است که به فراخور شناساییبا توجه به این تفاصیل آنچه که می تواند به عنوان نسخه کارآمدساز این الیحه مورد ارائه قرا

ود هر چه بیشتر این نص قانونی ها شاهد اصالح و بهبگیرد تا با اصالح هر یک از آنهاي موجود در الیحه مورد پیشنهاد قرار میها و چالشنقصان

  بدیل در نظام حقوقی کشور باشیم. برخی از این پیشنهادات عبارتند از؛بی

ون نظارت بر تعارض منافع الزامی است تا یدر ترکیب کمیس هارسانهمردم نهاد و  هايتشکلنمایندگان کانون وکال، احزاب، استفاده از  -1

 ون شاهد باشیم.یاز این کمیس ترمردمیترکیب 

مردم مبنی  صحه گذاشتن بر حق ،ول به مردم از طریق پایگاه اطالع رسانیعات مدیریت تعارض منافع اشخاص مشمارائه مستمر اطال -2

 بر آگاهی داشتن از جریان امور است

 .شودمیحمایت ایجابی و سلبی از گزارشگران تعارض منافع که هم شامل جوایز نقدي و غیرنقدي و هم مصونیت آنان از خطرات احتمالی  -3

 هامجازاتو مدنی در اعمال  ، مردمیاده ترکیبی و تلفیقی از ضمانت اجراي کیفري، ادارياستف -4

 به کار رفته  ات و واژگانمند از برخی اصطالحشفاف و چارچوبارائه تعریفی  -5

در کشورهاي دیگر انون را به ضد خود تبدیل نماید. ق تواندمیقانون  مؤثراجرایی براي اجراي  هاينامهآیین بینیپیشعدم تدارك و  -6

موجود تعارض منافع احصا شده و  مصادیقاختیارات نهادها،  متناسب با هر قوه قانون تعارض منافع تصویب شده و با توجه به وظایف و

 تعارض منافع را کنترل نمایند. اندتوانستهبه خوبی  مؤثراز طریق اعمال ضمانت اجراهاي 

کامل به موضوع آیین رسیدگی و مرجع نظارتی این قانون به همراه تکمیل طراحی سیکل اجرا و ضمانت  تمرکزرسد همچنین به نظر می -7

  هاي مناسب عنصر مفقوده این الیحه است که در این زمینه گزارش تفصیلی دیگري به پیوست ارائه خواهد شد.اجرا


