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مقدمه 

یکــی از اصــول مبنایــی حقــوق عمومــی، لــزوم رعایــت منفعــت عمومــی از ســوی مقامــات، مســئوالن، کارگــزاران و 
ــه  ــی، در ارائ ــی و به طورکل ــی و قضای ــی، اجرای ــارات تقنین ــف و اختی ــال وظای ــی در اعم ــان بخــش عموم ــه کارکن کلی
ــف  ــز و غــرض ورزی در انجــام وظای ــار تبعیض آمی ــب داری، رفت ــن اصــل جان ــه موجــب ای ــی اســت. ب ــات عموم خدم
قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی ممنــوع اســت. اصــل چهــل قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بیــان می کنــد 
ــد". در  ــرار ده ــی ق ــع عموم ــه مناف ــاوز ب ــا تج ــر ی ــه غی ــرار ب ــیله اض ــش را وس ــال خوی ــد اعم ــس نمی توان "هیچ ک

ــد2.  ــت1 می نامن ــده را تضــاد منفع ــن پدی اصطــاح تخصصــی ای

تعــارض منافــع بــه شــرایطی گفتــه می شــود کــه یــک شــخص بــر ســر دوراهــی منافــع اجتماعــی و ماموریت هــای 
ســازمانی و از ســوی دیگــر منافــع شــخصی، خانوادگــی حزبــی یــا غیــره قــرار می گیــرد. در واقــع تامیــن کــردن یکــی 
از ایــن منافــع منجــر بــه تامیــن نکــردن منافــع دیگــری می شــود. بنابرایــن وجــود تعــارض منافــع لزومــًا بــه معنــای 
بــروز فســاد نیســت بلکــه بــه معنــای ایجــاد شــرایطی اســت کــه شــخص بــرای انجــام فســاد انگیــزه دارد و در نتیجــه 
ــی  ــوان بســتر اصل ــه عن ــع ب ــارض مناف ــق مســاله تع ــایی دقی ــرو شناس ــد. از این ــش می یاب ــز افزای ــال فســاد نی احتم
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــع ب ــن جام ــن قوانی ــون آن، تدوی ــق گوناگ ــذاری و مصادی ــای اثرگ ــد، حوزه ه ــواع مفاس ــروز ان ب

ــد. ــده را الزم می نمای ــود آم ــه وج ــای ب موقعیت ه

ضرورت مسئله

سوءاستفاده از تعارض منافع، در حوزه عمومی تبعات منفی متعددی به شرح زیر در پی خواهد داشت:

1- قربانــی شــدن منافــع عمومــی: چنانچــه تعــارض منافــع به خوبــی مدیریــت نشــود، دیگــر نمی تــوان 
ــا،  ــایر مجموعه ه ــا، ادارات و س ــا، نهاده ــب دولت ه ــخاص از جان ــای اش ــه تصمیم گیری ه ــت ک ــار داش انتظ
ــت  ــث مدیری ــه مبح ــه ب ــدون توج ــه ب ــد؛ چراک ــی باش ــع اصل ــظ مناف ــور حف ــالم و به منظ ــورت س ــًا به ص الزام

ــری اشــخاص تأثیرگــذار شــود. ــر تصمیم گی ــه ب ــع فرعــی و ثانوی ــع، ممکــن اســت مناف ــارض مناف تع

2- اتــالف منابــع: قربانــی شــدن منافــع اولیــه در مســیر حمایــت از منافــع شــخصی، منجــر بــه اتــاف منابــع 
ــردد. ــاد می گ نه

3- افزایــش فســاد: تســلیم شــدن فــرد در برابــر منافــع ثانویــه عمدتــًا مصداقــی از آن چیــزی اســت کــه 
ــع  ــارض مناف ــه تع ــت ک ــاد یاف ــی از فس ــوان مصداق ــختی می ت ــود. به س ــده می ش ــاد نامی ــام فس ــوم ع در مفه
ــا  ــردم از حکومت ه ــته های م ــی ترین خواس ــی از اساس ــاد یک ــری از فس ــد. جلوگی ــه آن نباش ــه و مقدم پیش زمین

ــات می باشــد. ــم و تخلف ــش جرای اســت. نتیجــه فســاد افزای
1- Conflict of interes t
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ــرمایه  ــدی س ــم و کلی ــکال مه ــی از اش ــه یک ــه مثاب ــادی ب ــاد نه ــی: اعتم ــرمایه اجتماع ــش س 4- کاه
ــد  ــان حاصــل نمای ــد کــه افــکار عمومــی جامعــه اطمین ــی حفــظ شــده و حتــی افزایــش می یاب اجتماعــی، زمان
کــه هیــچ ارتبــاط ناســالمی میــان انجــام وظایــف یــک مســئول بــا منافــع شــخصی وی یــا ســازمان وی وجــود 
نــدارد چراکــه اگــر در تعــارض منافــع شــخصی یــا گروهــی حاکــم یــا هیــأت حاکمــه بــا منافــع همگانــی، حاکــم 
نفــع شــخصی یــا گروهــی خــود را مقــدم بــدارد، انحــراف و فســاد ایجــاد شــده و اعتمــاد نهــادی را خدشــه  دار 
می  کنــد. تبعــات منفــی ناشــی از کاهــش ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد نهــادی، حتــی بــه مــواردی نیــز تعمیــم 

ــود.  ــذ می ش ــتی اخ ــات درس ــع، تصمیم ــارض مناف ــود تع ــم وج ــه علی رغ ــد ک می  یاب

ــد. از  ــرار می  گیرن ــور ق ــائل کش ــن مس ــره چالش برانگیزتری ــور، در زم ــوارد مذک ــان، م ــیاری از کارشناس ــاور بس ــه ب ب
اینــرو، در ســال های اخیــر تــاش  شــده از طریــق تصویــب قوانیــن، بخشــی از ایــن مســائل مدیریــت و کنتــرل شــود. 
نتیجــه ایــن تاش هــا ارائــه چهــار طــرح در دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی بــه شــرح جــدول زیــر اســت:

جدول )1(: طرح های مربوط به تعارض منافع در مجلس یازدهم و طواری آن

تاریخ اعالم عنوان طرح
آخرین وضعیت1دورهوصول

تصویب در کمیسیون اجتماعی در تاریخ 1۳99/1۰/2۳یازدهم1۳99/۴/۳طرح مدیریت تعارض منافع

طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت 
اعام وصول در تاریخ 1۳99/۸/19یازدهم1۳99/۴/1۸دانشگاه های غیرانتفاعی

طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام 
اعام وصول در تاریخ 1۳99/۵/۵یازدهم1۳99/۵/۵وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

طرح ارتقاء سامت اداری و پیشگیری از 
اعام وصول در تاریخ 1۴۰۰/۶/1۶یازدهم1۴۰۰/۰۶/1۶تعارض منافع

نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه متاســفانه در قوانیــن کشــور مصادیــق تعــارض منافــع و راه کارهــای مقابلــه 
بــا آن بــه طــور کامــل و دقیــق مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در نتیجــه، ارائــه طرحــی کــه بتوانــد بــه ایــن نیازهــا 
ــت نامناســب کشــور از نظــر  ــه وضعی ــا توجــه ب ــه خــودی خــود، ارزشــمند اســت. از ســوی دیگــر، ب پاســخ بدهــد، ب
شــاخص لــزوم ادراک فســاد در دنیــا در ســال های اخیــر، لــزوم پرداختــن بــه ایــن مســئله و تدویــن قانونــی بدیــن منظــور 
را دوچنــدان می نمایــد. بــا ایــن توضیحــات و بــا توجــه بــه ضــرورت پیشــگیری از فســاد، لــزوم قانون گــذاری در 

حــوزه مدیریــت تعــارض منافــع مــورد تاییــد اســت. 
1- آخرین وضعیت طرح ها بر اساس اطاعات وبسایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی درج شده است.
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ارزیابی کلیات طرح

بــا وجــود مســائل مطــرح شــده، امــا طــرح ارائــه شــده بــه مجلــس، دارای خألهــا و ایرادهایــی اســت کــه بــدون ترمیــم 
ــا فســاد، ناممکــن می نمایــد. در ادامــه بــرای بررســی برخــی  و اصــاح آنهــا دســتیابی بــه اهــداف قانــون و مبــارزه ب
ابهامــات و اشــکاالت طــرح پیشــنهادی و بــه منظــور ارزیابــی کارآمــدی و اثرگــذاری ایــن طــرح بــه چنــد ســوال مهــم 

بایــد بصــورت شــفاف پاســخ داده شــود: 

1- آیــا تدبیــری بــرای در امــان مانــدن ایــن طــرح از سوءاســتفاده از تعــارض منافــع اندیشــیده 
شــده اســت؟

چنانکــه گفتــه شــد، تعــارض منافــع از چالش هــای کلیــدی امــروز کشــور اســت. امــا تهیــه طــرح یــا الیحــه در ایــن 
ــع و انحــراف آن از هــدف در نتیجــه تاثیرگــذاری اشــخاصی  ــارض مناف ــری از تع خصــوص خــود در معــرض تاثیرپذی
ــه ایــن امــر و  اســت کــه از ابهــام و نبــود مقــررات کافــی در ایــن حــوزه، در حــال حاضــر منتفــع می شــوند. توجــه ب
اتخــاذ تمهیداتــی بــرای جلوگیــری از انحــراف طــرح از اهــداف خــود و تبدیــل شــدن آن بــه قانونــی کم اثــر و کم فایــده 
بــرای کشــور ضــروری بــه نظــر می رســد. یکــی از راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع، عــدم امــکان مشــارکت در 
تصمیم گیــری در شــرایط تعــارض منافــع اســت کــه بایــد در خصــوص تصمیم گیــری در مــورد ایــن طــرح نیــز رعایــت 

شــود.

2- چه تمهیدی برای حوزه های خاص تعارض منافع اندیشیده شده است؟

ایــن طــرح تــاش دارد قواعــد عــام مدیریــت تعــارض منافــع در کشــور را فراهــم آورد، امــا بــه نظــر نمی رســد بــرای 
ــرای وضــع  ــدی ب ــرح تمهی ــه در ط ــر آن اســت ک ــد. بهت ــی باش ــاص کاف ــای خ ــع در حوزه ه ــارض مناف ــت تع مدیری

ــز اندیشــیده شــود. ــع در کشــور نی ــارض مناف ــرای حوزه هــای خــاص تع ــررات الزم ب مق

3- چه تمهیدی برای تعارض منافع سازمان محور اندیشیده شده است؟

در تعــارض منافــع شــخص محــور برخــی ویژگی هــای مربــوط بــه شــخص ماننــد روابــط خانوادگــی، روابــط ســهامداری 
و ... ســبب می شــود کــه منافــع شــخص در تعــارض بــا منافــع عمــوم مــردم قــرار گیــرد. به عنــوان مثــال برگزارکننــده 
مناقصــه در یــک وزارتخانــه کــه بایــد منافــع عمومــی را در مناقصــه حفــظ کنــد، شــخصا یــا از طریــق خویشــاوندان خود 

منافعــی در شــرکتی داشــته باشــد کــه در مناقصــه شــرکت خواهــد کــرد. 

ــال  ــوان مث ــرد. به عن ــرار می گی ــی ق ــع عموم ــا مناف ــارض ب ــع ســازمان در تع ــع ســازمان محــور، مناف ــارض مناف در تع
یــک شــخص حقوقــی به عنــوان مجــری یــک طــرح تعییــن می شــود و مســئولیت نظــارت بــر طــرح نیــز بــه شــخص 
دیگــری واگــذار می گــردد کــه زیرمجموعــه شــخص حقوقــی اول اســت. ایــن تعــارض منافــع عمدتــًا هنــگام تعامــات 
بخــش خصوصــی و دولتــی کــه در آن هــا شــرکت ها بــرای مشــاوره، ارزیابــی، اجــرا و نظــارت یــا حتــی تنظیــم گیــری 
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اســتفاده می شــوند رخ دهــد. یکــی از مصادیــق آن، مراجــع اعطاکننــده مجــوز می باشــد. ایــن مراجــع بــه علــت ارتبــاط 
مالــی یــا غیرمالــی اعضــا بــا درخواســت کننــده مجــوز یــا رقبــای آن هــا ممکــن اســت در فراینــد اعطــای مجــوز درگیــر 

مســئله تعــارض منافــع شــوند.

ــد عــدم تصــدی مشــاغل  ــردی مانن ــع در ســطح ف ــارض مناف ــده تع ــل ایجادکنن ــه برخــی از عوام ــا ب ــن طــرح تنه ای
ــی کــه توجــه  همزمــان، عــدم ســهام داری در شــرکت های خصوصــی و ممنوعیــت دریافــت هدیــه اشــاره کرده در حال
بــه ســایر عوامــل ایجادکننــده تعــارض منافــع در ســطح فــردی و همچنیــن تعــارض منافــع ســازمان محور نیــز ضــروری 
ــارض  ــر از تع ــا مهمت ــد دشــوار اســت ام ــر چن ــی، ه ــای ســاختاری و صنف ــع در الیه ه ــارض مناف ــت تع اســت. مدیری
منافــع فــردی اســت. عوامــل نهــادی ایجادکننــده تعــارض منافــع ماننــد وحــدت قاعده گــذاری و اجــرا، اتحــاد ناظــر و 

نظــارت شــونده، تعــارض وظایــف و تعــارض درآمــد و وظایــف در طــرح مغفــول مانــده اســت.

4- ســازوکار افشــاء بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ســازوکارهای مدیریــت تعــارض منافــع چــه 
میــزان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؟

از جملــه راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع شــخص محور الــزام اشــخاص بــه اعــام منافــع مالــی )از طریــق اعــام 
درآمدهــا و امــوال شــخصی یــا خانوادگــی و دریافــت هدایــا در زمــان تصــدی مســئولیت( و الــزام اشــخاص بــه افشــا 
و اعــام وجــود تعــارض منافــع در زمــان تصــدی مســئولیت )از طریــق اعــام و افشــای منافــع شــخصی مرتبــط بــا 
ــزام بــه افشــا  مدیریــت قراردادهــا، تصمیم گیــری و رای گیــری، مشــارکت در تهیــه یــا ارائــه سیاســت ها( می باشــد. ال
می توانســت در مــاده ۵ و پــس از تکمیــل مصادیــق تعــارض منافــع پیش بینــی شــود، امــا در طــرح ایــن امــر بــه نحــو 

مطلــوب مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت.

نتیجه گیری
با توجه به آنچه گفته شد، پیشنهاد می شود:

تدبیــری بــرای در امــان مانــدن »طــرح تعــارض منافــع« از سوءاســتفاده از تعــارض منافــع اندیشــیده شــود، از جملــه 
ــود.  ــری ش ــع جلوگی ــارض مناف ــرایط تع ــرح، در ش ــن ط ــری در خصــوص ای ــکان مشــارکت در تصمیم گی ــه از ام اینک
دایــره شــمول طــرح نیــز  بــه عنــوان طرحــی کــه قواعــد عــام ناظــر بــر مدیریــت تعــارض منافــع را شــامل می شــود 

توســعه یابــد. از جملــه اینکــه:
به مدیریت تعارض منافع سازمانی توجه ویژه شود.	 
موقعیت های اصلی تعارض منافع مشخص شود. 	 
راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع بخصــوص ســازوکار افشــاء بــه نحــو شــفاف و دقیــق مــورد توجــه قــرار 	 

گیــرد. بخصــوص مــاده ۵ طــرح کــه تنهــا موقعیت هــای تعــارض منافــع را نــام بــرده )بــه صــورت تمثیلــی( 
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بــدون آنکــه الزامــی بــرای افشــاء در صــورت قــرار گرفتــن در چنیــن شــرایطی ایجــاد کنــد، نیازمنــد بازنگــری 
است.

حوزه هــای خــاص تعــارض منافــع در کشــور کــه نیازمنــد توجــه جــدی و فــوری هســتند ماننــد حوزه هــای 	 
صــدور مجوزهــای کســب وکار، تنظیم گــری و تصدی گری هــای همزمــان نهادهــای حاکمیتــی، نظــام بانکــی، 
شــهرداری، صندوق هــای تامیــن اجتماعــی و بازنشســتگی و ... در طــرح مــورد توجــه قــرار گیــرد و ســازوکاری 

بــرای تمهیــد مقــررات الزم بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در ایــن حوزه هــای خــاص پیش بینــی شــود.

برخــی نــکات و اصاحــات در مــواد طــرح ضــروری اســت کــه بــه تعــدادی از آنهــا در ادامــه ایــن گــزارش اشــاره شــده 
است.

ــع تمامــی  ــن پیش نویــس طرحــی کــه جام ــرای تدوی ــاش ب ــق و ت ــد می شــود کــه هزینه هــای تحقی ــان تاکی در پای
ــک  ــه ی ــود ک ــی خواهــد ب ــر از هزینه های ــا کمت ــع باشــد یقین ــارض مناف ــت تع ــز اهمی نیازهــای کشــور در مســاله حائ
ــام  ــی نظ ــت های کل ــد 9 سیاس ــرار بن ــن تک ــذا ضم ــرد. ل ــد ک ــل خواه ــور تحمی ــر کش ــم ب ــا مبه ــص ی ــون ناق قان
قانونگــذاری در ادامــه، بــر ضــرورت تــاش بــرای تدویــن پیش نویســی جامــع و مانــع و حــذف تاثیــر اشــخاصی کــه 
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در تعــارض منافــع مســتقیما تحــت تاثیــر مــواد ایــن طــرح قــرار می گیرنــد تاکیــد می گــردد:

»بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری: رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای 
 انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر:

  	قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
  	معطوف بودن به نیازهای واقعی.

  	شفافیت و عدم ابهام.
  	استحکام در ادبیات و اصطاحات حقوقی.

  	بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.
  	ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

  	ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
  	انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.

  	جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.
 	عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی االمکان پرهیز از 

استثناهای قانونی.«
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پیشنهادات اصالحیمواد طرحماده

ماده 1

مفاهیــم و اصطاحــات زیــر در ایــن قانــون در معانــی مشــروح زیــر 
ــد: ــه کار می رون ب

ــه  ــا شــرایطي ک ــت ی ــارت اســت از موقعی ــع: عب ــارض مناف  1. تع
ترجیــح منافــع شــخصی یــا گروهــی بــر منافــع عمومــی، می توانــد 
ــض  ــدون تبعی ــه و ب ــی طرفان ــح، ب ــدم انجــام صحی ــه ع منجــر ب

وظایــف و اعمــال اختیــارات شــود.
2. منافــع شــخصی: هرگونــه منفعــت مــادی یــا غیــر مــادی بالقــوه 
یــا بالفعــل کــه بــه شــخص یــا بســتگان، شــرکا و یــا نماینــدگان 

ــرد. ــق می گی ــی آنهــا تعل قانون
۳. منافــع گروهــی: هرگونــه منفعــت مــادی یــا غیرمــادی بالقــوه یــا 
بالفعــل کــه متعلــق بــه گروهــی اســت کــه شــخص بــه نحــوی به 

آن وابســتگی دارد، نظیــر عضویــت در ســازمان،  حــزب و تشــکل.
ــر  ــراد زی ــامل اف ــتگان ش ــون بس ــن قان ــر ای ــتگان: از نظ ۴. بس

شــد: می با
- پدر، مادر، فرزند، نوه و فرزند خوانده؛

- برادر، خواهر و فرزندان آنها؛
 - همسر و پدر و مادر همسر و فرزندان غیر نسبی همسر؛

- عروس و داماد؛
- عمو، عمه، خاله و دایی.

۵. مدیریــت تعــارض منافــع: کلیــه تصمیمــات، تدابیــر و اقدامــات 
الزم اعــم از اداری، نظارتــی، قضایــی و شــبه قضایی، کــه بــه 
موجــب قوانیــن و مقــررات بــراي پیشــگیري یــا رفــع یــا کاهــش 
ــود. ــي ش ــاذ م ــع اتخ ــارض مناف ــاي تع ــوء موقعیت ه ــرات س تاثی

ــاده ۳  ــع موضــوع م ــارض مناف ــت تع ــی مدیری ۶. ســتاد: ســتاد مل
ــون. ایــن قان

7. مؤسســات عمومــی: ســازمانها و نهادهــای وابســته بــه حکومــت 
ــه در  ــزاء آن ک ــام ارکان و اج ــامل تم ــه ش ــام کلم ــای ع ــه معن ب
مجموعــه قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت، موضــوع 
ــات،  ــه اطاع ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب ــاده )1( قان ــد )د( م بن
از جملــه دســتگاه های موضــوع مــاده 29 قانــون برنامــه پنجســاله 
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری  اقتصــادی،  ششــم توســعه 

ــران اســامی ای

ــع،  ــارض مناف ــم تع ــی از مفاهی ــف دقیق ــاده اول تعاری ــف: در م ال
ــارض  ــت تع ــتگان، مدیری ــی، بس ــع گروه ــخصی، مناف ــع ش مناف
منافــع، ســتاد و موسســات عمومــی ارائــه شــده اســت. امــا تعریفــی 
از »منافــع عمومــی« بــه عنــوان یکــی از شــاخص های اساســی 
ــات  ــد موجب ــه می توان ــده اســت ک ــه نش ــون ارائ ــن قان ــرای ای اج
عــدم اجــرای صحیــح آن را فراهــم ســازد. لــذا مغایــر اصــل تدویــن 
ــد 9  ــوع بن ــن، موض ــودن قوانی ــرا ب ــل اج ــر قاب ــی ب ــن مبتن قوانی

ــت. ــذاری اس ــی قانون گ ــت های کل سیاس
ب: بــکار بــردن واژه بســتگان و ســپس ذکــر مصادیقــی از آن در 
ــدرج در  ــبی من ــببی و نس ــات س ــوان از طبق حالیکــه می ت

ــد بنظــر نمی رســد. ــی اســتفاده کــرد، مفی ــون مدن قان

ماده 2

اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
ــه  ــیدگی ب ــون رس ــوع قان ــئوالن موض ــات و مس ــه مقام 1-کلی
ــامی  ــوری اس ــزاران جمه ــئوالن و کارگ ــات، مس ــی مقام دارای

ــام ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب 1۳9۴ مجم ــران مص ای
قانــون   29 مــاده  موضــوع  دســتگاه های  کارکنــان  2-کلیــه 
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــران ــامی ای ــوری اس جمه

بررسی مواد طرح
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ماده 3

»ســتاد ملــی مدیریــت تعــارض منافــع« بــا ترکیــب اعضــاء ذیــل 
ــون را  ــن قان ــاده ۴ ای ــور در م ــف مذک ــود و وظای ــکیل می ش تش

ــده دارد: برعه
الــف( اعضــاء حقوقــی شــامل: رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور، معــاون حقوقــی رییــس جمهــور، وزیــر اطاعــات و رییــس 

ســازمان بازرســی کل کشــور
ب( اعضــاء حقیقــی شــامل: ســه نفــر از بیــن افــراد صاحــب نظــر 
در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع، یــک نفــر بــه انتخــاب رییــس 
جمهــور، یــک نفــر بــه انتخــاب رییــس مجلــس شــورای اســامی 

و یــک نفــر بــه انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه 
ــی از  ــد یک ــف( می توانن ــد )ال ــور در بن ــات مذک ــره 1: مقام تبص
معاونیــن خــود را بــه عنــوان نماینــده تــام االختیــار جهــت شــرکت 

ــد.  در جلســات ســتاد معرفــی نمای
تبصــره 2: شــیوه کار ســتاد و نحــوه همــکاری موسســات عمومــی 
بــا آن، بــه موجــب آییــن نامــه ای خواهــد بــود کــه حداکثــر ظــرف 
ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن قانــون بــا پیشــنهاد مشــترک 
ســازمان اداری و اســتخدامی و معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری 

ــه تصویــب هیــات وزیــران می رســد. ب

ــرای  ــر اج ــی تأثی ــر نظــرات کارشناســی و ارزیاب ــاء ب ــف: »ابتن ال
ــورد  ــذاری م ــام قانونگ ــی نظ ــت های کل ــد 9 سیاس ــون« در بن قان
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. در قوانیــن مصــوب متعــددی به تشــکیل 
ســتادهایی بــا وظایفــی مشــابه وظایــف بــاال اشــاره شــده اســت اما 
در صورتــی کــه بــه بررســی عملکــرد ایــن ســتادها پرداختــه شــود، 
ــه  ــا تشــکیل آنهــا ب بســیاری از آنهــا عمــا تشــکیل نمی گــردد ی
دالیــل مختلفــی ماننــد فقــدان منابــع مالــی یــا بدنــه کارشناســی 
ــدود  ــه در مع ــود. از جمل ــی نمی ش ــخصی منته ــتاورد مش ــه دس ب
ــام  ــا انج ــتادها و هیات ه ــن س ــرد ای ــه از عملک ــی ک ارزیابی های
گرفتــه در خصــوص عملکــرد هیــأت مقررات زدایــي و بهبــود 
ــراي  ــون اج ــی1  قان ــاده 7 اصاح ــوع م ــب و کار موض ــط کس محی
ــي  ــون اساس ــارم )۴۴( قان ــل و چه ــل چه ــي اص ــت هاي کل سیاس
گفتــه شــده اســت: »در مجمــوع می تــوان گفــت عملکــرد هیــات 
مقررات زدایــی بــه انــدازه کافــی در اجــرای مفــاد مــاده )7(، موثــر 
و اثربخــش نبــوده اســت.2 « بنابرایــن بــه نظــر می رســد تشــکیل 
چنیــن نهادهایــی جــز تحمیــل هزینــه قانون گــذاری و هزینه هــای 
مربــوط بــه تشــکیل ســتادها، بــه خروجــی مــورد انتظــاری دســت 
پیــدا نکنــد. سیاســت های کلــی نظــام قانون گــذاری اباغــی 
مقــام معظــم رهبــری کــه بــر ارزیابــی تاثیــر اجــرای قانــون تاکیــد 
ــای  ــش هزینه ه ــری از افزای ــرای جلوگی ــبی ب ــه گاه مناس دارد، تکی
ــا اســتفاده از روش هایــی اســت کــه قبــا آزمــوده  قانون گــذاری ب

شــده و کارایــی کافــی را نداشــته اســت.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــتاد، ب ــکیل س ــر تش ــد ب ــورت تاکی ب: در ص
ــه اســت؛  تشــکیل هــر ســتادی مســتلزم تعییــن رئیــس و دبیرخان
ــخص  ــور مش ــرح مزب ــوع در ط ــن موض ــت ای ــروری اس ــذا ض ل
ــه  ــت و دبیرخان ــود ریاس ــنهاد می ش ــاس پیش ــن اس ــر ای ــردد. ب گ
ایــن ســتاد بــر عهــده ریاســت ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 

ــرد. ــرار گی ق
ــن  ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب ــع نظ ــود مرج ــنهاد می ش پ: پیش
ــوان  ــه عن ــور ب ــع مذب ــرای مرج ــی ب ــف گزارش ده ــون و تکلی قان

ــود.  ــی ش ــه پیش بین ــاده ای جداگان م
ت: ســتاد ملــی مدیریــت تعــارض منافــع فقــط از قــوای مجریــه 
و قضاییــه تشــکیل شــده اســت در حالیکــه بــا توجــه بــه گســتره 
ــم از  ــی و ه ــش خصوص ــم از بخ ــاده 1 ه ــد ۵ م ــف در بن وظای
ــن  ــند. ضم ــته باش ــور داش ــتاد حض ــن س ــد در ای ــه بای ــوه مقنن ق
اینکــه چــون بازررســی کل کشــور قــدرت اجرایــی نــدارد پیشــنهاد 

ــد. ــتاد باش ــن س ــو ای ــم عض ــور ه ــتان کل کش ــود دادس می ش

1 - مــاده 7 بــه موجــب مــاده 2 »قانــون اصــاح مــواد )1( و )7( قانــون اجــراي سیاســت هاي کلــي اصــل چهــل و چهــارم )۴۴( قانــون اساســي و اصاحــات بعــدي آن 
مصوب 1۳99/11/1۵ مجلس شوراي اسامي« اصاح شده است. 

2 - احمــد مرکزمالمیــری، گــزارش نظــارت بــر اجــرای احــکام قانونــی مجوزهــای کســب وکار؛ 1. ارزیابــی عملکــرد هیئــت مقررات زادیــی و تســهیل صــدور مجوزهــای 
کسب وکار )تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی )دفتر مطالعات اقتصادی(، 1۳99(، ص. 2. 
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ماده 4

وظایف ستاد عبارت است از:
اقدامــات الزم در جهــت شناســایی موقعیت هــای  انجــام   -1
تعــارض منافــع در موسســات عمومــی و ارائــه پیشــنهادهای مــورد 
ــورد  ــط حســب م ــع ذیرب ــه مراج ــا ب ــت آنه ــاز در جهــت مدیری نی
ــر  ــا اتخــاذ تدابی ــررات ی ــن و مق ــا اصــاح قوانی ــب ی ــرای تصوی ب

ــی الزم؛ اجرای
2- انجــام هماهنگــی در جهــت تســهیل تبــادل اطاعــات و 
ــه منظــور اجــرای  ــف، ب همــکاری بیــن موسســات عمومــی مختل
ــا مدیریــت  صحیــح قوانیــن و مقرراتــی کــه بــه نحــوی مرتبــط ب

موقعیت هــای تعــارض منافــع باشــد؛
ــای  ــت موقعیت ه ــث مدیری ــی از حی ــی موسســات عموم ۳- ارزیاب
ــار  ــم و انتش ــا و تنظی ــاالنه آنه ــدی س ــه بن ــع و رتب ــارض مناف تع

ــردم؛ ــرای عمــوم م ــی آن ب عموم
۴- تنظیــم و انتشــار عمومــی گــزارش از فعالیت هــا و نحــوه 
عملکــرد ســتاد در زمینــه مدیریــت موقعیت هــای تعــارض منافــع، 

ــار در ســال؛ ــک ب ــل ی حداق
جهــت  در  الزم  هماهنگی هــای  ایجــاد  و  سیاســت گذاری   -۵
تدویــن و اجــرای برنامه هــای آموزشــی بــه منظــور مهارت افزایــی 
بــا  آشــنایی  در  قانــون  ایــن  مشــمولین  دانش افزایــی  و 
ــت  ــت آن و رعای ــوه مدیری ــع و نح ــارض مناف ــای تع موقعیت ه

ــه. ــی مربوط ــن قانون موازی
تبصــره: موسســات عمومــی مکلــف بــه ارائــه اطاعــات و همکاری 

الزم بــا ســتاد، بــه منظــور انجــام وظایــف محولــه می باشــند.

ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــتاد آورده ش ــف س ــاده وظای ــن م ــف. در ای ال
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــی ب ــه اجرای ــن آیین نام ــدم تدوی ــه ع ــه ب توج
ــام  ــی انج ــه چگونگ ــت. بطوری ک ــدور نیس ــف مق ــی وظای ارزیاب
اقدامــات الزم در جهــت شناســایی موقعیتهــای تعــارض منافــع یــا 
چگونگــی انجــام هماهنگــی در جهــت تســهیل تبــادل اطاعــات 
و همــکاری بیــن موسســات عمومــی مختلــف در مدیریــت 
ــع و چگونگــی ارزیابــی موسســات  موقعیت هــای تعــارض مناف
عمومــی در مدیریــت آن، مشــخص نیســت. لــذا حتمــا الزم اســت 
ــه  ــک آیین نام ــن ی ــتاد، تدوی ــن س ــرد ای ــی عملک ــت ارزیاب جه

ــود. ــده ش ــاده گنجان ــن م ــی در مت اجرای
ــاده  ــه م ــوان تبصــره 2 ب ــه عن ــد ب ــن بن ب: پیشــنهاد می شــود ای
۴ اضافــه گــردد: »نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن قانــون برعهــده 

ســتاد اســت.«
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ماده 5

ــع  ــارض مناف ــای تع ــری موقعیت ه ــه بســترهای شــکل گی از جمل
عبــارت اســت از: 

ــباتی،  ــی و محاس ــف نظارت ــخِص دارای وظای ــه ش ــرایطی ک 1. ش
ــا  ــخصی ی ــع ش ــه در آن دارای مناف ــد ک ــوری باش ــر ام ــر ب ناظ

ــت.  ــی  اس گروه
ــف مشــاغل و  ــان ســطوح مختل ــی شــخص می ــکان جابجای 2. ام

ــط. ــا مشــاغل خصوصــی مرتب ــی ب مناصــِب موسســات عموم
ــه موجــب آن اشــخاص مســئول در موسســات  ــه ب ــواردی ک ۳. م
ــا  ــود و ی ــف خ ــام وظای ــوه انج ــرای نح ــد ب ــار دارن ــی اختی عموم
فعالیت هایــی کــه در آن دارای منافــع شــخصی یــا گروهــی 

ــد. ــررات نماین ــع مق ــند، وض می باش
۴. وجــود اختیــارات تشــخیصی منحصــر بــه فــرد اشــخاص 
مســئول در موسســات عمومــی، جهــت اعــام موافقــت بــا امــوری 
ــا  از قبیــل صــدور مجوزهــا یــا اعطــای امتیــازات یــا تســهیات ب

ــت. ــه آن محــدود اس ــی ب ــه دسترس ــی ک ارزش مال
۵. قرارگرفتــن شــخص در شــرایطی کــه ملــزم اســت میــان انجــام 
صحیــح وظیفــه و حفــظ منافــع عمومــی بــا افزایــش میــزان درآمــد 
بــرای خــود یــا بســتگان یــا موسســه متبوعــش، یکــی را انتخــاب 

. ید نما
۶. اشــتغال همزمــان شــخص در دو یــا چنــد منصــب در موسســات 
عمومــی و یــا فعالیــت توأمــان در موسســات عمومــی و موسســات 

خصوصــی کــه حــوزه ی کاری آنهــا بــا هــم مرتبــط باشــد.
ــی  ــات عموم ــی موسس ــا نهان ــی ی ــات درون ــتفاده از اطاع 7. اس
ــد ارزش  ــات واج ــوص اطاع ــی، به خص ــار عموم ــش از انتش پی
ــه  ــه ب ــی ک ــع شــخصی و گروه ــن مناف ــور تامی اقتصــادی به منظ
ــا  ــه  آنه ــن موسســات ب ــا ای ــود ب ــاط خ ــا ارتب ــگاه ی ــبت جای مناس

ــد. ــی دارن دسترس

ایــن مــاده بــه صــورت تمثیلــی برخــی مصادیــق تعــارض منافــع 
ــواد  ــایر م ــا س ــاط آن ب ــه ارتب ــدون آنک ــت ب ــرده اس ــان ک را بی
مشــخص باشــد. فایــده درج مصادیــق غیرحصــری بــرای تعــارض 

ــن طــرح چیســت؟ ــع در مت مناف
ــرد  ــرای ف ــی را ب ــه الزامات ــا چ ــن موقعیت ه ــن در ای ــرار گرفت ق

ــت؟ ــد داش ــال خواه بدنب
اصــوال ایــن مــاده فاقــد حکــم بــوده و بایــد نــگارش آن اصــاح 

شــود. 
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ماده 6

ــکاری  ــس از قطــع هم ــون، پ ــن قان ــاده 2 ای ــد 1 م مشــمولین بن
ــام  ــال از انج ــدت دو س ــه م ــود، ب ــت خ ــل خدم ــتگاه مح ــا دس ب
ــطه  ــا واس ــا ب ــام و ی ــه ن ــخصًا، ب ــاری، ش ــه تج ــه معامل هرگون
اشــخاص دیگــر و همچنیــن شــرکت هایی کــه ایــن اشــخاص در 
ــا عضــو هیــات  ــر ی ــا مدی ــد ی آنهــا بیــش از ۵ درصــد ســهام دارن
ــه طــی دو  ــتگاه هایی ک ــا دس ــتگاه ی ــا دس ــند ب ــره آن می باش مدی
ســال پایانــی در آن خدمــت نموده انــد ممنــوع می باشــند. در 
صــورت تخلــف، معاملــه مزبــور باطــل اســت و متخلفیــن متضامنــًا 
مســئول پرداخــت خســارات ناشــی از ابطــال آن معاملــه می باشــند 
و بعــاوه فــرد متخلــف ذینفــع تــا دو برابــر منافــع حاصلــه جریمــه 
ــا  ــم و اطــاع ب ــا عل ــه ب ــی ک ــران و کارکنان ــدام مدی می شــود. اق
چنیــن اشــخاصی معاملــه انجــام داده یــا دســتور انجــام آن را صــادر 

ــود. ــوب می ش ــف اداری محس ــد تخل کرده ان
تبصــره 1: حکــم ایــن مــاده بــرای ســایر مشــمولین بنــد 2 مــاده 2 
ایــن قانــون، معاملــه بــا دســتگاه یــا دســتگاه هایی اســت کــه طــی 

یــک ســال پایانــی در آن خدمــت نموده انــد. 
تبصــره 2: عــدم شــمول حکــم ممنوعیــت مذکــور در ایــن مــاده، 
بایــد بصــورت شــفاف از ســوی طــرف قــرارداد، بصــورت اقــرار در 
متــن قــرارداد درج گــردد و مراتــب قبــل از انجــام معاملــه از واحــد 

ذیربــط اســتعام شــود.

الف: در ماده ۶ اصطاح »بطان« جایگزین »ابطال« شود.
ــود، از  ــف موج ــه تعاری ــاع ب ــا ارج ــف ی ــق درج تعری ب: از طری

ــود. ــام ش ــع ابه ــاده ۶ رف ــتگاه ها در م ــا دس ــتگاه ی دس
ــام  ــاده چیســت؟ ابه ــن م ــه تجــاری«  در ای ــور از »معامل پ: منظ
ــا ســایرقراردادها  ــه تجــاری ب ــان معامل در ایــن مــاده و تفــاوت می

ــد.  ــد می کن ــاده را ناکارآم ــن م ــرای ای اج
ــی  ــا دســتگاه هایی کــه طــی دو ســال پایان ــد » دســتگاه ی ت: قی
در آن خدمــت نموده انــد « آیــا شــامل همــه نهادهایــی اســت کــه 
ــادی مشــمول  ــا نه ــا تنه ــته اســت ی ــت داش شــخص در آن فعالی
ــه صــورت کامــل در  ــد می شــود کــه شــخص دو ســال ب ــن قی ای

آن فعالیــت داشــته باشــد؟
ث: در مــاده ۶ اشــاره شــده اســت کــه اقــدام مدیــران و کارکنانــی 
کــه بــا علــم و آگاهــی بــا چنیــن اشــخاصی معاملــه انجــام داده یــا 
ــود.  ــوب می ش ــف اداری محس ــد تخل ــادر کرده ان ــتور آن را ص دس
ــی  ــوده و اجرای ــم و آگاهــی مبهــم ب ــات داشــتن عل چگونگــی اثب

ــد. ــف را مشــکل می نمای ــا متخل ــودن برخــورد ب ب
ــبه  ــوه محاس ــوده و نح ــم ب ــه« مبه ــع حاصل ــارت » مناف ج: عب
آن نامشــخص اســت. بهتــر اســت کــه درصــدی از مبلــغ معاملــه 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــبه جریم ــاک محاس م

ماده 7

مشــمولین ایــن قانــون کــه بــه نحــوی در فرآینــد صــدور مجوزهــا 
ــا از ســوی  ــا مزای ــه اعطــای تســهیات ی ــا هرگون ــت ی ــا موافق ی
دســتگاه محــل خدمتشــان دخالــت دارنــد، از مشــارکت در بررســی، 
ــا  ــه خــود ی ــوط ب ــدام در فرآینــدی کــه مرب ــا اق ــم ی ــد، تصمی تایی
ــخص  ــوارد ش ــن م ــند. در ای ــوع می باش ــت ممن ــان اس بستگانش
ــه  ــق مکاتب ــود را از طری ــت خ ــت ممنوعی ــف اس ــمول موظ مش
رســمی بــه مقــام مافــوق خــود اعــام نمایــد. مقــام مافوِق شــخص 
مشــمول مکلــف اســت انجــام وظیفــه ی شــخِص مشــمول را در آن 
مــورد بــه دیگــر اشــخاص محــول و موضــوع را همزمــان بــه واحــد 

حراســت دســتگاه گــزارش نمایــد.
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ماده 8

در مــوارد زیــر انجــام وظایــف و اختیــارات نظارتــی و محاســباتی از 
ســوی اشــخاص مشــمول ایــن قانــون ممنــوع اســت:

1- در مــواردی کــه انجــام وظایــف و اختیــارات نظارتــی یــا 
ــا  ــوال او ی ــا ام ــود ی ــورد خ ــخص در م ــوی ش ــباتی از س محاس
یــا  اســت کــه وی  یــا شــرکت ها و مؤسســاتی  بســتگانش 
ــرکت و  ــره آن ش ــأت مدی ــو هی ــا عض ــل ی ــتگانش  مدیرعام بس

ــند؛ ــهامدار آن باش ــد س ــش از ۵ درص ــا بی ــوده ی ــه ب مؤسس
2- در مــواردی کــه شــخِص مســئوِل انجــام وظایــف و اختیــارات 
ــو  ــتگان وی عض ــا بس ــود ی ــان خ ــباتی، همزم ــا محاس ــی ی نظارت
ــورد  ــورد نظــارت و م ــا نهــاد م ــا مشــاور مؤسســه ی ــا همــکار ی ی

محاســبه باشــند؛
۳- در مــواردی کــه شــخِص مســئوِل انجــام وظایــف و اختیــارات 
نظارتــی یــا محاســباتی، قبــًا در خصــوص موضــوع مــورد نظــارت 
یــا محاســبه، بــا ســمِت دیگــري رســیدگي کــرده یــا اعــام نظــر 

رســمي نمــوده اســت.
در مــوارد فــوق شــخص مشــمول موظــف اســت مــوارد ممنوعیــت 
ــد، مقــام  ــه طــور رســمی اعــام نمای ــه مقــام مافــوق ب خــود را ب
ــه شــخص  مافــوق در ایــن مــوارد وظایــف شــخص مشــمول را ب

ــد. ــول می نمای ــری مح دیگ
ــوق  ــوارد ف ــمول، ازم ــخِص مش ــوِق ش ــام ماف ــرگاه مق ــره: ه تبص
مطلــع گــردد، موظــف اســت از ادامــه اقدامــات نظارتــی و 

محاســباتی توســط آن شــخص جلوگیــری بــه عمــل آورد. 

الــف: تعریــف وظایــف و اختیــارات نظارتــی و محاســباتی 
مشــخص نیســت. روشــن نبــودن حــدود ایــن وظایــف و اختیــارات، 

ــد. ــاد می کن ــددی را ایج ــکات متع ــرا مش ــام اج در مق
ــی« را  ــارات اجرای ــف و اختی ــاده »وظای ــن م ــه ای ــل اینک ب: دلی
در برنمی گیــرد نامشــخص اســت. در ایــن مــاده یــا در مــاده 
جداگانــه ای بایــد تکلیــف قرارگرفتــن در موقعیــت تعــارض منافــع 

ــود. ــن ش ــی تعیی ــارات اجرای ــف و اختی ــرای وظای ــام اج در مق

ماده ۹

ــون  ــن قان ــاده 2 ای ــد 1 م ــان شــخص مشــمول بن تصــدی همزم
ــا تحــت نظــارت  ــت  آنه ــه فعالی در مشــاغل بخــش خصوصــی  ک
ــوع می باشــد. اشــخاصی کــه  ــرار دارد، ممن ســازمان متبوعشــان ق
در وضعیــت مغایــر قــرار دارنــد بایــد ظــرف ســه مــاه نســبت بــه 
توقــف فعالیــت مغایــر اقــدام کــرده و موضــوع را بــه مقــام مافــوق 
بصــورت رســمی گــزارش نماینــد، در غیــر ایــن صــورت بــه تخلــف 
ــد  ــزل خواهن ــود ع ــاده 1۴ رســیدگی و از ســمت خ ــق م ــا طب آنه

شــد.

ــن  ــاده 2 مشــمول ای ــد 1 م ــراد موضــوع بن ــط اف ــرا فق ــف: چ ال
ــز  ــاده 2 نی ــد 2 م ــراد موضــوع بن ــند. اف ــاده می باش ــن م ــم ای حک
در بســیاری از مــوارد در موقعیتــی می باشــند کــه صــدور مجــوز و 
نظــارت بــر فعالیــت موسســات خصوصــی تحــت نظــارت ســازمان 
ــاده 9 شــامل هــر  متبوعشــان می باشــد. الزم اســت کــه حکــم م
دو گــروه گــردد. شــمول محدودیت هــا و الزامــات پیش بینــی 
شــده در ایــن طــرح بــر هــر دو گــروه اشــخاص موضــوع بندهــای 

1 و 2 مــاده 2 بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ب: مهلــت ســه مــاه منــدرج در ایــن مــاده فرصــت مناســبی بــرای 

ســوء اســتفاده از ایــن قانــون اســت.
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ماده 10

دریافــت هرگونــه هدیــه از ســوی مشــمولین ایــن قانــون کــه بــه 
مناســبت اشــتغال آنهــا در یکــی از دســتگاه های اجرایــی منصــرف 
ــا  ــط ب ــف مرتب ــف اداری و وظای ــام وظای ــل انج ــه در مقاب از آنک
ــن  ــور در تبصــره 2 ای ــوارد مذک ــر از م ــه غی ــد، ب ــا باش ــغل آنه ش
ــت  ــه دول ــت آن را ب ــف اس ــف موظ ــت و متخل ــوع اس ــاده ممن م

ــد. اعــاده نمای
ــر  ــا غی ــی ی ــات دارای ارزش مال ــا خدم ــه کاال ی تبصــره 1: هرگون
ــواع  ــهیات، ان ــیاء، تس ــه، اش ــا کارت هدی ــول ی ــر پ ــی نظی مال
ــیط  ــا تقس ــف ی ــراء و تخفی ــا، اب ــا، معافیت ه ــازات و مجوزه امتی

ــود. ــی می ش ــه تلق ــوان، هدی ــر عن ــت ه ــی تح بده
تبصــره 2: دریافــت هدایایــی کــه عرفــا عــودت آنهــا ممکن نیســت 
یــا خــاف عــرف اخاقــی اســت و بــه درخواســت شــخص نبــوده 
ــل  ــدم حداق ــه ص ــر از س ــه ارزش آن کمت ــرط آنک ــه ش ــد، ب باش
حقــوق کارکنــان دولــت در هــر ســال باشــد، مشــمول حکــم مــاده 

نیســت.
تبصــره۳: پذیــرش هدیــه از جنــس حقــوق مالــی همچــون وجــه 
ــا  ــه ی ــا حوال ــزات گرانبهــا ی ــار، اوراق بهــادار، فل نقــد، انتقــال اعتب
امتیــاز آنهــا، بــه هــر میــزان ارزش و تحــت هــر عنوانــی ممنــوع 

اســت.
تبصــره ۴: دریافــت هدایــای دیپلماتیــک، تابــع قوانیــن و مقــررات 

ــد. ــود می باش ــاص خ خ

الــف: نســبت ایــن مــاده بــا جــرم رشــاء و ارتشــاء و قانــون تشــدید 
ــخص  ــرداری مش ــاس و کاهب ــاء، اخت ــن ارتش ــازات مرتکبی مج
ــده اســت:  ــرر ش ــور، مق ــون مذک ــاده ۳ قان ــردد. در تبصــره ۴ م گ
»هــرگاه میــزان رشــوه بیــش از مبلــغ دویســت هــزار ریــال باشــد، 
ــت  ــرار بازداشــت موق ــي، صــدور ق ــل کاف در صــورت وجــود دالی
بــه مــدت یک مــاه  الزامــي اســت...« امــا در تبصــره 2 ایــن مــاده  
طــرح تــا مقــدار معینــی مبــاح شــناخته شــده اســت. مفــاد تبصــره 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــده انگیز ب 2 مفس
ــای دریافتــی اهمیــت دارد  ــه مزای ب: ایــن مــاده از نظــر توجــه ب
ــی را  ــوع مزایای ــر ن ــه ه ــود ک ــن ش ــوی تدوی ــه نح ــد ب ــذا بای ل
ــده  ــته ش ــی نوش ــو تمثیل ــه نح ــره 1 ب ــد تبص ــر چن ــرد. ه دربرگی
ــد  ــف می باش ــاط ضع ــفرها از نق ــه س ــح ب ــدم تصری ــا ع ــت ام اس
ــخصی  ــفرهای ش ــب س ــی در قال ــات احتمال ــی از تخلف ــرا برخ زی
ــه اهــدا  ــک هدی ــوان ی ــه عن انجــام می شــود. برخــی از ســفرها ب
ــت و  ــای رف ــه هزینه ه ــک شــرکت کلی ــال ی ــرای مث می شــوند، ب
برگشــت و اقامــت بــه داخــل یــا خــارج را صرفــًا بــرای تفریــح و 
نــه مأموریــت، تقبــل میکنــد. ایــن ســفرها اتفاقــًا می تواننــد باعــث 
ایجــاد موقعیــت تعــارض منافــع و فســادهای مرتبــط بــا آن شــوند. 

ماده 11

ــتگان  ــون و بس ــن قان ــاده 2 ای ــد 1 م ــمولین بن ــهامداری مش س
آنهــا در شــرکت ها و موسســاتی کــه در حــوزه ماموریتــی دســتگاه 
اجرایــی تابعــه آنهــا می باشــد، غیــر از ســهام شــرکت های عرضــه 
شــده در بــورس و ســهام شــرکت های تعاونــی کارمنــدی ممنــوع 
اســت. دارنــدگان اینگونــه ســهام مکلفنــد ظــرف ســه مــاه نســبت 
ــن صــورت  ــر ای ــد، در غی ــدام نماین ــود اق ــهام خ ــذاری س ــه واگ ب
عــاوه بــر جریمــه بــه میــزان دو برابــر ارزش واقعــی ســهام، بــه 

ــاده 1۴رســیدگی می شــود. ــق م ــا طب ــف آنه تخل

ــده در  ــه ش ــهام عرض ــوص س ــهامداری در خص ــرای س ــقفی ب س
ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت ــورس در نظ ب

ماده 12

ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور موظــف اســت ســازوکار الزم 
جهــت اخــذ تعهدنامــه از مشــمولین ایــن قانــون بــه منظــور رعایــت 
و  قوانیــن  بــه موجــب  و محدودیت هایــی کــه  ممنوعیت هــا 
مقــررات بــرای مدیریــت تعــارض منافــع مقــرر شــده اســت، برابــر 
ــد،  ــی اداری می رس ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــه ب ــه ای ک آیین نام

اقــدام نمایــد. 

ایــن مــاده مبهــم بــوده و فاقــد ضمانــت  اجــرا اســت. هزینــه عــدم 
اجــرای آن از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی یــا ارائــه تعهــد 

خــاف واقــع، مشــخص نیســت.
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ماده 13

ــراری  ــات برق ــه پیشــنهاد ســتاد الزام ــا ب ــت موظــف اســت بن دول
داده  پایگاه هــای  و  ســامانه ها  اطاعــات  تبــادل  و  ارتباطــات 
ــد. ســتاد موظــف اســت ســامانه ی  ــا نمای ــف موجــود را مهی مختل
ــای  ــری داده  ه ــور تقاطع گی ــه منظ ــع را ب ــارض مناف ــت تع مدیری
ــن  ــون و همچنی ــن قان ــع مشــمولین ای ــا مناف ــود در رابطــه ب موج
اخــذ اســتعامات الکترونیکــی، ظــرف مــدت ۶ مــاه از ابــاغ ایــن 

ــد. ــدازی نمای ــون راه ان قان

ــنهاد  ــه پیش ــت ب ــده اس ــف ش ــت موظ ــاده دول ــن م ــف: در ای ال
ــامانه ها  ــات، س ــادل اطاع ــاط و تب ــراری ارتب ــات برق ــتاد، الزام س
ــا نمایــد. در ایــن مــاده  و پایگاه هــای داده مختلــف موجــود را مهی
ــادل  ــای تب ــامانه ها و پایگاه ه ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ــوان نش عن

ــد داد. ــی را انجــام خواهن ــوع داده های ــه ن ــات چ اطاع
ب: بهتــر اســت عبــارت »تقاطع گیــری« در صــدر قانــون تعریــف 

شود.

ماده 14

در مــوارد تخلــف از احــکام ایــن قانــون، اشــخاص مشــمول 
حســب مــورد بــر اســاس رأی هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات 
ــه دســتگاه  ــوط ب ــا مراجــع انضباطــي مرب اداری،  مراجــع مشــابه ی
متبــوع اشــخاص مشــمول،  بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
بــه یکــي از مجازات هــاي اداري مقــرر در مــاده )9( قانــون 
ــا حســب مــورد  ــه تخلفــات اداري –مصــوب 1۳72- ی رســیدگي ب
ــه مراجــع  ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــه مجــازات متناســب در قوانی ب
انضباطــی محکــوم می شــوند. در مــواردی کــه عمــل انجــام 
ــورد  ــب م ــد حس ــه باش ــن مجرمان ــی از عناوی ــمول یک ــده مش ش
مراجــع و هیئت هــای یــاد شــده موظفنــد مرتکــب را صــرف نظــر 
ــه  ــه جنب ــیدگی ب ــت رس ــی جه ــیدگی های اداری و انضباط از رس

ــد. ــی نماین ــح معرف ــی صال ــع قضائ ــه مراج ــه ب مجرمان

ماده 15
ــر  ــه قوانیــن و مقرراتــی کــه تحــت عناویــن مختلــف ناظــر ب کلی
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــد ب ــع می باش ــارض مناف ــای تع موقعیت ه
اســت مگــر اینکــه تمــام یــا بخشــی از آن بــه صراحــت مغایــر بــا 

ــون باشــد. احــکام مقــرر در ایــن قان

بهتــر اســت قوانیــن و مقرراتــی کــه بــه صراحــت مغایــر هســتند، 
احصــاء شــوند و مشــخصا لغــو آنهــا ابــاغ گــردد وگرنــه تشــخیص 
ایــن تغایــر بــرای دســتگاه های مختلــف ســخت و پرابهــام خواهــد 

بــود و اجــرای ایــن قانــون را بــا چالــش مواجــه خواهــد کــرد.


