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نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات »تحلیل حقوقی الیحه 

 «مدیریت تعارض منافع»و طرح « عمومی

 مقدمه
شود که یک حق یا منفعت شخصی در تعارض با می به شرایطی اطالقتعارض منافع، مفهومی است که در نگاه کلی 

گیرد و در نتیجه آن حق یا منفعت عمومی نسبت به منفعت شخصی در اولویت قرار یک حق یا منفعت عمومی قرار می

 گیرد. از آنجا که در کشورهای دموکراتیک اصل بر آزادی حقوق فردی است، اعمال محدودیت بر حقوق و منافعمی

افراد باید به صورت استثنا و بر اساس یک هدف مشروع بوده و طبق شرایط و ضوابط دقیق و خاص باشد. بنابراین در 

 بحث تعارض منافع مهم ترین گام تدوین قانون مطابق با معیارها و اصول قانون گذاری است. 

تدوین شده، تا هر شهروند با استفاده از مهم ترین معیار در تعیین قانون مطلوب آن است که ضوابط قانون با دقت نظر 

بینی کند. بنابراین دقت نظر و نکته بینی در رفتار خویش را پیش یآن بتواند رفتار خویش را تنظیم نماید و پیامدها

 یعالوه بر آن، میزان دقت نظر مورد نیاز بر اساس شرایط و بسته به محتوا آن دارد. یپذیربینیقوانین دللت بر پیش

تنها دستیابی به کند که نهشود. دیوان اروپایی حقوق بشر عنوان میون و اشخاص تحت شمول آن، معین میقان

و امکان تغییر قانون با اوضاع و  یپذیراز عدم انعطاف ینظر متقن در چارچوب قانون غیر ممکن است، بلکه دوردقت

ودن و ابهام در تدوین قوانین را با توجه به هدف قانون شرایط متغیر از ملزومات تدوین قوانین است. این تفسیر، کلی ب

ضوابط بسیار کلی و مبهم، قوانین قابل توجیهی بر اساس معیار دقت نظر در  ینماید اما قوانین حاوپذیر میتوجیه

 . دهندجهت اتخاذ تصمیمات خودسرانه و غیر قانونی می یصالحیت اختیار ،تدوین قانون نیستند. چرا که به مقامات

بنابراین در فرآیند تدوین قانون مدیریت تعارض منافع ضروی است ضوابط مندرج در آن به صورت دقیق مشخص 

های ای که هر شهروند با مطالعه آن بتواند شخصا امکان مواجهه با تعارض منافع را در حیطه فعالیتگردیده، به گونه

طلبد که در برخی موارد ه به روح و محتوای قانون، میخویش تشخیص دهد. با این وجود ماهیت ثبات قوانین و توج

به ارائه ضوابط کلی در متن قانون بسنده کرد. این ضوابط کلی باید قابل درک برای شهروندان باشد و کلی بودن آن 

 1در راستای مطابقت با نیازها و تغییرات جامعه در طول زمان باشد.

مندرج در طرح و لیحه تعارض منافع بر مبنای ضرورت دقت نظر در تدوین در این راستا، این نوشته به بررسی ضوابط 

پردازد و ضوابط قانون با حفظ اصل کلی بودن ضوابط اصلی قانون در راستای قابلیت اعمال آن در طول زمان می

هایی از بخشها انجام شود. در مقایسه لیحه و طرح، ابتدا تالش شده است تحلیل لیحه و طرح در کنار مقایسه آن

آمده ولی در دیگری  هاآنهایی که در یکی از گیرد و در ادامه بخشمی ها که با یکدیگر تشابه دارد مورد بررسی قرارآن

شود. در هر قسمت تالش شده است نکات و پیشنهادات مرتبط با آن بیان شود و در پایان می نیامده است بررسی

 شود.می تر بیانیک قانون جامع گزارش، نتیجه و پیشنهادات برای تدوین

 تشابهات لیحه و طرح .1
تعاریف، اشخاص مشمول و مصادیق تعارض منافع، دارای تشابهاتی هستند که در ادامه های لیحه و طرح در قسمت

 گیرند.می مورد بررسی قرار
                                                           

مطالعه بیشتر ر. ک :آزادی بیان و سخنان تنفرآمیز. با نظارت علمی علی اکبر گرجی ازندریانی. انتشارت خرسندی، . جهت 1

 .5931ار ھچاپ اول، ب
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 تعاریف الیحه و طرح .1. 1

 تعارض منافع  .1. 1. 1

 پردازیم.می هاآنهای مندرج در طرح و لیحه و عبارت -5-5در تعریف مفهوم تعارض منافع، ابتدا به بررسی مواد 

مابین منفعت شخصی تفاوت بارز طرح و لیحه در تعریف مفهوم تعارض منافع آن است که در لیحه تعارض فی

طرفانه و بدون ی مشمولین قانون با انجام بیشخص ولی در طرح تعارض منفعت« منفعت عمومی»مشمولین قانون با 

به عنوان تعارض منافع تعریف شده است.برای تدقیق مفهوم تعارض منافع ارائه تعریف « ایف حرفهیوظا»تبعیض 

)مندرج در ای های منفعت عمومی) مندرج در لیحه( و وظایف حرفهدقیق از واژه منفعت شخصی از یک سو و واژه

 طرح( ضروری است. 

 منفعت شخصی .1. 1. 1. 1

 شرح گردیده و سپس به دقت مورد بررسی قرار گیرند. 
 
 در ابتدا تعاریف مندرج در طرح و لیحه عینا

 و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید 
 
 یا جزئا

 
لیحه مدون دولت، حق یا امتیازی بالفعل، مالی یا غیر مالی که تماما

وی دور کند منفعت شخصی دانسته و در تعریف عواید غیرمستقیم ، یا زیانی را از شده یکی از اشخاص مشمول قانون

یا آنچه از طریق بستگان و اشخاص دیگر در اختیار خود فرد قرار گیرد به عنوان  آنچه به بستگان فرد تعلق میگیرد و 

 تعریف عواید غیرمستقیم ارائه داده است. 

مالی که تماما یا جزئا عاید یک شخص، بستگان، شرکا و بالفعل، مالی و غیر طرح مدون مجلس هرگونه منافع بالقوه و

 نمایندگان او شود را مشمول تعریف منفعت شخصی دانسته است. 

تعاریف طرح و لیحه از قبیل بالفعل بودن، مالی یا غیرمالی بودن حق و منفعت که بگذریم، های از اشتراکات ویژگی

دور کردن زیان از شخص مشمول قانون و تعلق گرفتن عواید به شرکا و  ،چند ویژگی از قبیل بالقوه بودن منفعت یا حق

 نمایندگان شخص مشمول قانون قابل بحث و بررسی است. 

 بالقوه بودن حق از مواردی است که ضرورت درج یا عدم درج آن در لیحه مصوب دولت قابل بحث و بررسی است. 

درج عبارت بالقوه یا بالفعل بودن حق یا امتیاز در تعریف منفعت  رسد، در نظر تدوین کنندگان لیحه دولتمی به نظر

مدیریت تعارض منافع، های هیئتکند. چرا که ظرفیت نمی شخصی خلل چندانی در شناسایی مصادیق ایجاد

 پیشگیری از تعارض منافع در تمامی شرایط و به صورت مطلق را هدف قرار داده،  1مندرج در ماده 
 
لیحه، اساسا

 احتمال بروز موارد می بنابراین به نظر
 
رسد با انجام وظایفی نظیر تعیین مصادیق تعارض منافع در هر دستگاه اساسا

نچه پیش از این درباره اهمیت و ضرورت صراحت قوانین و آیابد. با اینحال براساس می بالقوه تعارض منافع کاهش

تواند به مجریان قانون در تعیین مصادیق منفعت می نیست وخالی از لطف  «بالقوه»مقررات گفته شد، درج عبارت 

 شخصی کمک شایانی نماید. 
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دور کردن زیان از شخص مشمول قانون نکته قابل توجه دیگری است که در لیحه لحاظ گردیده و درج آن در طرح 

منافع و فواید مثبت بلکه خالی از لطف نیست. تدوین کنندگان لیحه در تعریف منفعت ابتکار عمل داشته و نه تنها 

قرار داده اند. بنابراین باتوجه به جامعیت تعریف منفعت شخصی با  فعت شخصیمندفع مضرات را هم مشمول تعریف 

شود، درج این عبارت در تعریف منفعت شخصی می پیشنهاد «دور کردن زیان از شخص مشمول قانون»لحاظ عبارت  

 گیرد.  در دستور کار تدوین کنندگان طرح قرار

نحوه تعلق عواید حاصل از تعارض منافع به اشخاص غیر از  ،در تعریف منفعت شخصی نکته قابل بحث دیگر

مشمولین قانون است. همانطور که در مقدمه این بحث آمد، لیحه به تعریف عواید غیرمستقیم پرداخته و عواید متعلق 

در پیش بینی عواید متعلق به بستگان با لیحه  ،به بستگان را مشمول تعریف منفعت شخصی دانسته است. طرح

در طرح پیش بینی عواید به نمایندگان و شرکای مشمولین  جمندر اشتراک موضوعی دارد با این حال از ابتکارات 

 قانون است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

ترین مسائل پیرامون مفهوم منفعت شخصی شهرسد، شمول عواید شرکا به عنوان منفعت شخصی از پر مناقمی به نظر

های باشد. در بررسی شمول عواید شرکا ابتدا لزم است بررسی کنیم فعالیت فرد مشمول قانون در چه نوع شرکت

در شرکتی  ،تر آیا فعالیت تجاری فرد مشمول تعارض منافعتجاری موضوع تعارض منافع قرار میگیرد؟ به عبارت دقیق

باشد یا خیر. متعاقب می پذیرامکان ،یا اهداف فعالیت آن مرتبط با وظایف شغلی فرد مشمول استکه موضوع وظایف 

گیرد در دامنه تعریف منفعت شخصی قرار میهایی گیرد که شریک در چنین شرکتآن این نکته مورد بررسی قرار می

 یا خیر. 

های تجاری ممنوع گردیده است. ن در شرکتلیحه، سهامداری بیش از پنج در صد  مشمولین قانو 51طبق ماده 

های تجاری صرفا محدود به شرایط خاص ) رعایت واضح است که در این ضابطه فعالیت مشمولین قانون در شرکت

های تجاری به صورت مطلق به کار رفته و گردیده است. چرا که عبارت شرکت -و نه ممنوع –سقف پنج درصدی( 

موضوع و یا اهداف فعالیت شرکت تجاری با وظایف شغلی مشمول قانون ذکر نشده است. قیدی مبنی بر مرتبط بودن 

رسد فعالیت مشمولین قانون به شرط رعایت سقف پنج درصدی سهامداری بالمانع است؛ چه می بنابراین به نظر

بررسی مذکور،  موضوع و اهداف فعالیت شرکت تجاری با وظایف شغلی مشمول قانون مرتبط باشد یا نباشد. متعاقب

چه موضوع و اهداف فعالیت  -های تجاریبر اساس لیحه عواید شرکای شخص مشمول قانون در تمامی شرکت

مشمول تعریف عواید غیرمستقیم شده و داخل  -شرکت تجاری با وظایف شغلی مشمول قانون مرتبط باشد یا نباشد

 گیرد. می در مفهوم منفعت شخصی قرار

دوین طرح این مسئله لحاظ شده که به صورت کلی فعالیت شخص مشمول قانون در بر خالف لیحه، در ت

رسد در می باشد. با توجه به قواعد تعارض منافع به نظرمی هایی که مرتبط با موضوع فعالیت وی است، ممنوعشرکت

 سهامداری مشمولین قانون در شرکتمی لیحه
 
با وظایف ها آنهایی که موضوع و اهداف فعالیت بایست صراحتا

هایی در دامنه تعریف شغلی مشمول قانون مرتبط است ممنوع شود و به دللت التزامی شریک در چنین شرکت

  منفعت شخصی قرار گیرد.
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بنابر آنچه گفته شد، مفهوم منفعت شخصی در طرح و لیحه اشتراکات بسیاری دارند. بنابراین رجوع به مذاکرات 

های ه و استعالم قصد هر یک از درج یا عدم درج هر یک از مفاهیم با استناد به بررسیکنندگان طرح و لیحتدوین

 کند. می تری از مفهوم منفعت شخصی کمک شایانیکارشناسی، به امکان تصویب تعریف جامع

 ای وظایف حرفه .2. 1. 1. 1

طرفانه و بدون همانطور که پیش از این گفته شد، در طرح، تعارض منفعت شخصی مشمولین قانون با انجام بی

به عنوان ای به عنوان تعارض منافع تعریف شده است. بنابراین بررسی مفهوم وظایف حرفه« ایوظایف حرفه»تبعیض 

 یکی از ارکان تعریف تعارض منافع در طرح ضروری است. 

شود که قانون برای پست سازمانی تعریف نموده و یا به می به وظایفی اطالقای ف حرفهی، وظا5ماده  2طبق بند 

موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای فرد پیش بینی شده است. از نظر نویسنده تعریف ارائه شده 

 خالی از چالش و خلل اساسی است. 

 منفعت عمومی  .3. 1. 1. 1

است. این ابهام از نبود رویه در تعریف مفهوم مفهوم منفعت عمومی از مفاهیم مبهم در ادبیات حقوق عمومی ایران 

که در قوانین متعددی از مفهوم منفعت عمومی سخن به ای شود. به گونهمی منفعت عمومی در قوانین مدون ناشی

میان آمده بی آنکه به ارائه ضوابط دقیقی جهت تبیین این مفهوم اقدام شده باشد. عالوه بر این نظریات علمای علم 

از مفاهیم خدمات عمومی، مصلحت عمومی و حقوق عمومی را داخل در قلمروی ای یران طیف گستردهحقوق در ا

لیحه تعارض منافع رویه سابق نظام تدوین کنندگان رسد می . به نظر1مفهوم منفعت عمومی دانسته است

مدون دولت از مفهوم منفعت  که در لیحهای اند. به گونهگذاری را در تبیین مفهوم منفعت عمومی پیش گرفتهقانون

عمومی بدون ارائه تعریف دقیق از آن سخن به میان آمده است. بنابراین ارائه تعریف دقیق از مفهوم منفعت عمومی و 

 . رسی لیحه دولت مد نظر قرار گیردبایست در بر می درج آن در لیحه از مواردی است که

و منفعت « منفعت شخصی»مابین منافع در لیحه، تعارض فیهمانطور که پیش از این شرح داده شد، تعارض 

گذاری همراستا با سابقه قانون ،است. لیحه« وظایف حرفه ای»مابین منفعت شخصی و عمومی و در طرح تعارض فی

ین در ایران، به ارائه تعریف دقیق از منفعت عمومی نپرداخته است. با این وجود، طرح بر خالف لیحه به تدقیق و تبی

کنندگان لیحه در تبیین مفهوم کنندگان طرح نسبت به تدوینپرداخته است. بنابراین تدوینای مفهوم وظایف حرفه

 اند. تری داشتهتعارض منافع عملکرد کامل

 

 

                                                           

، مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایرانجهت مطالعه بیشتر ر.ک: منصوریان، ناصر علی و شیبانی، عادل،  1

  .31و زمستان  ، پاییز51قضائی، شماره  های حقوقفصلنامه دیدگاه
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 قلمرو شخصی الیحه و طرح .2. 1

مشمولین بر اساس نهادها و اشخاص حقوقی لیحه و طرح اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند، و در هر دو سند، 

ها ضوابط شناسایی اشخاص حقوقی و نحوه طبقه بندی آنو ها اند. با این حال روشقواعد یکسانی شناسایی گردیده

دارند. ابتدائا هایی سازمانی مشمول تعارض منافع با یکدیگر تفاوتهای و دارندگان پستها و در برخی موارد سمت

ه و در طرح منعکس گردیده و در ادامه نقاط قوت و ضعف مورد بحث و حلیمتن مواد مرتبط با قلمروی شخصی در 

 گیرند.بررسی قرار می

 قلمروی شخصی در الیحه .1. 2. 1

 :است لیحه اشخاص مشمول قانون تعارض منافع به شرح ذیل 2طبق ماده 

 امل:ش ،الف: مشمولین قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران

 نمایندگان مجلس خبرگان رهبری -5

 ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام2

 ـ مقامات منصوب از سوی رهبری9

 ـ اعضای شورای نگهبان۴

 ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس 1

 این قوه و معاونان و مدیران کل آنانوابسته به های و دستگاهها ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان 1

و ها ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان 5

 ها و سایر دارندگان پایه قضائیمعاونان همه آن

 ـ مشاوران سران سه قوه ۸

 مجلس خبرگان رهبریـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 3

 هاـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن5۱

دولت، شورای عالی انقالب فرهنگی و  هیئتـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 55

 شورای عالی فضای مجازی

 مستشاری هیئتاعضای  ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و52

 ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران59

 هاو مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها ـ رؤسا و معاونان سازمان5۴

 هاها و رؤسای کالنتریهمترازان آنـ فرماندهان و مسئولن نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالتر و 51

و مؤسسات ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها ها، بانکمدیره بیمه هیئتـ مدیران عامل، اعضای 51

 مناطقهای ها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستوابسته به آن
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 تخصصی، مناطق و فرابورسهای رؤسای بورسـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، 55

 عامل صندوق توسعه ملی هیئتـ رئیس و اعضای 5۸

ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کالن 53

 هاشهرها و معاونان آن

جمهوری اسالمی ایران در های منافع و رؤسای نمایندگیو مسئولن حفاظت ها ـ سفرا و کارداران، سرکنسول2۱

 خارج کشور

و مؤسسات دولتی یا وابسته ها امناء و مدیرعامل شرکت هیئتمدیره،  هیئتـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی،  25

 به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

 و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه هیئتـ اعضای 22

 ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور29

 ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین2۴

ها و موقوفات ن)اعم از نظامی و غیر نظامی(، تولیت آستا ب: مقامات و مسئولن نهادها و واحدهای تحت نظر رهبری

 هابنیادها و نهادهای انقالبی و موسسات وابسته به آن و

 ها مستلزم ذکر نام است. هایی که شمول قانون بر آنپ: مقامات و مسئولن سازمان

ت: کارکنانی که بر اساس ضوابط، به موجب حکم یا قرارداد در یکی از اشخاص حقوقی مشمول قانون پذیرفته 

 اند.شده

بازرگانی، کانون وکال های دار امر عمومی مانند اتاقمدیره اشخاص حقوقی عهده هیئتاعضای  مدیران و ث: روسا،

 ...و

 قلمروی شخصی در طرح  .2. 2. 1

 در نهادهای عمومی نوع اول دوم هستند.ها کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز آن .5

 : است ای نوع اول و دوم به شرح ذیلطرح، نهاده 5ف مندرج در ماده یطبق تعار

 ها و ها، موسسات، دانشگاهاعم از وزارتخانه ،: قوای سه گانه قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیهنهاد نوع اول

و ها های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکشرکت

ها مستلزم ذکر یا که شمول قانون بر آنهایی بیمه دولتی، دستگاههای موسسات اعتباری دولتی، شرکت

تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشد یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کند نظیر 

جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان 

سترش و توسعه صنایع و نوسازی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه گ

و نوسازی صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری 
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های و شرکت نشانی، اورژانس، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، تمامی موسساتاسالمی ایران، آتش

 تابعه یا وابسته با آن ها

 ها و موقوفات و بنیادها و )اعم از نظامی و غیر نظامی(، تولیت آستان : واحدهای زیر نظر رهبرینهاد نوع دوم

 هاآنوابسته به های نهادهای انقالبی و موسسات و شرکت

 کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و چهارم: .2

 : است طرح نهادهای نوع سوم و چهارم به شرح ذیل 5 ف مندرج در مادهیطبق تعار

 :هاشوراهای اسالمی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان نهاد نوع سوم 

  :مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقالب نهاد نوع چهارم

 فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی 

مدیریتی و های هیئتو عضو هر نوع از ها کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز آن .9

 پنجم هستند.تصمیم گیر در نهادهای عمومی نوع 

 بازرگانی، کانون وکال و سازمان نظام های دار امر عمومی مانند اتاق: اشخاص حقوقی عهدهنهاد نوع پنجم

پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مجامع صنفی، دانشگاه آزاد و 

 .و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و مدارس غیر دولتیها دانشگاه

 مقایسه قلمروی شخصی در طرح و الیحه  .3. 2. 1

 مهم 
 
ترین مسئله در مقایسه لیحه و طرح آن است که بر اساس طرح در نهادهای نوع اول و دوم و پنجم صرفا

و در نهادهای سوم و چهارم صرفا  هستندها اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز آن

، حال آنکه بر اساس لیحه کلیه کارکنان در اشخاص حقوقی مندرج هستند عاعضای نهادها مشمول تعارض مناف

رسد در لیحه می . این مسئله قابل بحث و بررسی است و به نظرهستند در لیحه ، مشمول قواعد تعارض منافع

 . تری پبش بینی شده استبه دلیل جامعیت نسبت به کلیه کارکنان و نه صرفا مقامات مدیریتی ضابطه دقیق

  قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان معاون از عناوینی است که مشمول تعریف پست  23طبق بند د ماده

 . طرح بر خالف لیحه معاون را به عنوان سمت مدیریتی شناسایی نکرده است. است سازمانی مدیریتی

  قانون رسیدگی  دیگریلیحه بابت شناسایی بخش عظیمی از اشخاص حقوقی مشمول تعارض منافع به قانون(

رسد هدف لیحه می ارجاع داده است. به نظر (اسالمی ایران به دارایی مقامات، مسئولن و کارگزاران جمهوری

های تعارض منافع از این کار، استناد به ضوابط قانونی باشد که در آن سابقا   توسط قوه مقننه به عنوان نهادهای

اند. با این حال با توجه به ضرورت صراحت قوانین، دقت نظر و قابلیت پیش عهده دار امر عمومی شناسایی شده

بینی مسائل قانونی از غیر آن، ارجاع مخاطب لیحه به قانون دیگری بابت احصای اشخاص حقوقی مشمول 

 تعارض منافع خالف قواعد قانون گذاری است. 
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 ارزشمند بوده و به نظرای امر عمومی مسئله داربندی نهادهای عهدهاز سوی دیگر ابتکار عمل طرح در دسته 

 رسد این دسته بندی مبنای دقیق تری بابت شناسایی اشخاص حقوقی مشمول قانون باشد. می

 طرح به عنوان شخص حقوقی مشمول قانون درج های مجلس خبرگان رهبری از نهادهایی است که در دسته

. با توجه به شمول طرح نسبت به نهادهای مشابه تاسمشمول تعارض منافع بر اساس لیحه نگردیده ولی 

انگاری بوده و در رسد، عدم درج ناشی از سهلمجلس خبرگان، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می

 بایست لحاظ گردد. می نهاییهای به روز رسانی

 رباره مقامات منصوب توسط اند اما دهم طرح و هم لیحه درباره نهادهای تحت نظر و مدیریت رهبری سخن گفته

که لزوما  است . این نکته قابل تاملاست این موضوع گفته و طرح فاقد ضابطه دقیقی درسخن رهبری فقط لیحه 

مانند مشاوران رهبری یا مشاور رهبری در امور ، افراد منصوب رهبری در نهادهای زیر نظر رهبری فعال نیستند

به  مقامات منصوب رهبریشود پیشنهاد میبنابراین  .دی روابط خارجیالملل، رئیس و اعضای شورای راهبر بین

 عنوان مشمولین تعارض منافع در طرح درج گردند. 

 وابسته به قوای سه گانه مشمول قانون های از ایرادات لیحه این است که به صورت احصایی برخی از سازمان

ها و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان وابسته به قوه قضائیه مانندهای اند و سایر سازمانشده

تامینی و تربیتی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، روزنامه 

عدم شمولیت برخی از  .نیستند رسمی، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مشمول لیحه

دیوان محاسبات ،ها، کتابخانه، موزه و مرکز اسناده به قوه مقننه در لیحه نظیر مرکز پژوهشوابستهای سازمان

کلی است که بر ای تر، لیحه فاقد ضابطهمرکز تحقیقات اسالمی نیز مسئله دیگری است. به عبارت دقیق ،کشور

 مشمول لیحه قرار بگیرند. هانآاجرایی و نهادهای وابسته به های دستگاهها،سازمان ،اساس آن قوای سه گانه

  .طرح، بر خالف لیحه درباره شمول قانون به مشاوران سران قوا مسکوت است 

  درباره نهادهای تحت نظر رهبری ذکر این نکته ضروری است، همانطور که در نهادهای نوع اول، اشخاص حقوقی

تواند میرهبری به صورت مصداقی  مشمول قانون به صورت دقیق و مصداقی ذکر شد، ذکر نهادهای زیر نظر

 اند به شرح ذیلزیر نظر رهبری که در متن لیحه و طرح ذکر نشدههای برخی از نهادها و سازمان مفید باشد.

: بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقالب است

شورای عالی مجمع تقریب مذاهب،  ،خمینی، شوراهایی نظیر: شورای عالی قرآناسالمی، کمیته امداد امام 

و ها سازمان ،مجمع جهانی اهل بیت، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

مؤسسه اطالعات، مؤسسه کیهان، سازمان تبلیغات اسالمی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  موسساتی نظیر:

المام صادق ) دانشگاه امام ها، شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها، موسسه جامعهانشگاهدر د

دانش آموزان و  یاسالم یهاانجمن هیاتحاد ،علمیههای صادق(، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، حوزه

ها و بعضی ا، امام جمعه مراکز استانهنمایندگان ولی فقیه در استان ،دانشجویان در داخل و خارج از کشور

 .شهرهای بزرگ، شورای سیاستگذاری امور ائمه جمعه
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  در لیحه صرفا اعضای شوراهای شهر مشمول قانون دانسته شده ولی طرح اعضای تمامی شوراهای اسالمی را

مشمول دانسته شده ها تر است. عالوه بر آن در لیحه کارکنان شوراها در کنار اعضای آنمشمول دانسته و جامع

مشمول دانسته  هاآنشهردار و معاونان  ،که جامعیت بهتری دارد. همچنین بر اساس لیحه استاندار و فرماندار

  .اند در حالی که طرح فاقد چنین ضوابطی استشده

 نام مستلزم ذکر  هاآنهایی که شمول قانون بر ضابطه مندرج در طرح جهت شمول تعارض منافع به سازمان

را تا حدودی تعریف کرده و با ذکر ها است، ضابطه بهتری است. چرا که قاعده مربوط به شناسایی این سازمان

، ردهکنسبت به شمولیت قواعد تعارض مناقع را مشخص ها گیری از سازمانهایی نه تنها تکلیف تعداد چشممثال

 نماید. می شوند، کمک شایانیمی در آینده تشکیلکه هایی بلکه با ارائه معیاری نسبی برای شناسایی سازمان

 مصادیق تعارض منافع .3. 1

ها، به یکی از تشابهات لیحه و طرح، بیان مصادیق تعارض منافع به صورت کلی است. به عبارتی در هر دوی آن

 های کلی تعارض منافع اشاره شده است. بندیدسته

به  1ها در ماده و سپس مدیریت آن 1تعارض منافع آمده استهای تبا ذکر موقعی 9در لیحه، این بخش ابتدا در ماده 

تر مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه مفاد به صورت مفصل «الزامات مدیریت تعارض منافع»بعد تحت عنوان 

 توان استخراج کرد:می کلی تعارض منافع راهای بندیلیحه، این دسته

 منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم گیری  .1

 منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی  .2

                                                           
 . این مصادیق شامل: 1

 ای شخص مشمول قانون یا بستگان از تصمیم یا اقدامی خاصانتفاع مالی یا حرفه ●

ف یکسال قبل یا بعد ردریافت هدیه یا کمک یا مساعدت ملی یا امتیاز توسط شخص مشمول قانون یا بستگان وی ظ ●

 از تصمیم یا اقدامی خاص

گیرد/ صدور تصمیم صادر یا اقدام نسبت بدهکاری شخص مشمول قانون به شخصی که مورد تصمیم یا اقدام قرار می ●

 به وی است، در قالب تاثیر ناروا 

جریان دعوای مدنی یا کیفری / عدم گذشت بیش از دو سال از صدور حکم قطعی بین به شخصی که مورد تصمیم یا  ●

 نماید.در یا اقدام میگیرد/ تصمیم صااقدام قرار می

 دار مقام نظارتی و محاسباتی با بازرسی، حسابرسی یا مشاوره شخص موضوع نظارت یا محاسبه جمع بین عهده ●

 دار مقام نظارتی و محاسباتی در سمتی دیگر رسیدگی یا اعالم نظر قبلی شخص عهده ●

... توسط شخص مشمول قانون با وجود  انجام اقداماتی از جنس احراز صالحیت مانند گزینش، انتخاب، داوری و ●

 منفعت شخصی وی
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 منع یا تحدید تصدی همزمان دو تا چند شغل یا پست  .3

های تجاری و موسسات غیر لیت یا سهامداری( در شرکتئومنع یا تحدید فعالیت )اعم از پذیرش مس .4

 تجاری انتفاعی. 

 ید کسب درآمداعالم و تحد .5

 منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک .6

 منع یا تحدید گرفتن هدیه .7

 منع یا تحدید صدور گواهی یا مجوز .8

آمده است با مطالعه  «قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع»به بعد آن تحت عنوان  ۴در طرح، این بخش در ماده 

 استخراج کرد:توان می کلی تعارض منافع راهای بندیمفاد لیحه، این دسته

آیندهای تصمیم گیری .5   .امتناع مشمولین از شرکت در جلسات یا فر 

ها، سهامدار یا عضو هایی که اشخاص مشمول این قانون یا بستگان آنممنوعیت طرفیت قراردادی شرکت .2

 موسس، بازرس، حسابرس، مشاور و نماینده آن هستند یا در فرآیند هیئت ،نظارتهیئت ،مدیرههیئت

 .اند تاثیر گذار ،قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آن اشتغال دارند

  .ممنوعیت صدور مجوز مشمولین این قانون .9

 هیئت ،نظارت هیئت ،مدیره هیئتیت قبول سمت توسط مشمولین قانون به عنوان سهامدار یا عضو عممنو .۴

ها با یا نهادهایی که موضوع یا اهداف فعالیت آن هاموسس، بازرس، حسابرس، مشاور و نماینده در شرکت

های . سهامداری در شرکت، مرتبط استفعالیت دارند هاآنموضوع یا اهدافی که مشمولین قانون در 

 )که موضوع فعالیت آن مرتبط با موضوع فعالیت نهادی که مشمول قانون در آن فعال است، خصوصی

 ل میزان سرمایه شرکت باشد. درصد از ک 1باشد( نباید بیشتر از نمی

 ممنوعیت اشتغال همزمان .1

 یا ادریافت هد .1

  .سفرهای خارجی .5

طرح حکایت از آن دارد علیرغم استفاده از  ۴لیحه و ماده  به بعد 1و ماده  9مشاهده مصادیق اعالم شده در ماده 

های بندیهایی، دستهو در بخش هایی مشابه یکدیگرندها، در بخشبندیواژگان و ادبیات مختلف در بیان این دسته

که در هر دوی آن مشخصا در ارتباط با منافع شخصی اشخاص مشمول بیان هایی محدودیت خاص خود را دارند.

 شده است عبارتند از:

 گیریحضور در جلسات و تصمیم .5

 صدور مجوز  .2
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 شخص تیفعالهای مرتبط با مانند مدیریت و حسابداری و بازرسی در شرکتهایی پذیرش سمت .9

 تصدی شغل همزمان .۴

 درصد 1خصوصی بیش از های سهامداری در شرکت .1

 .دریافت هدایا .1

 در طرح نیامده است عبارتند از:محدودیت
 
 هایی که در لیحه بیان شده است و مشخصا

 های وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتیمحدودیت .5

 ع کننده در آن ذینفع استمحدودیت کسب درآمد و ارجاع اشخاص به موسسات خصوصی که ارجا .2

 محدودیت استفاده از خدمات مشاوره اشخاص مشمول قانون .9

 محدودیت دادن و گرفتن کمک .۴

 محدودیت مربوط به گزینش و امتحان با وجود منفعت شخصی .1

 محدودیت مربوط به اشخاصی که با آنان دعاوی حقوقی و کیفری مطرح است. .1

 مشخصکه در طرح بیان شده است ولی هایی محدودیت
 
 در لیحه نیامده عبارتند از: ا

 که اشخاص موضوع قانون در آن ذینفع هستند.هایی طرفیت قراردادی شرکت .5

 تابعیت مضاعف .2

  .سفرهای خارجی .9

بینی شده است که به صورت عام بوده و ها پیشموادی نیز در آندر کنار مصادیق فوق که در لیحه و طرح آمده است، 

لیحه که هر بند، خود  9شوند. مثال  بیان موارد تعارض منافع در بندهای ماده می را شامل بسیاری از تعارضات منافع

لیحه در یک حکم کلی  1دهد و یا مثال ماده به صورت کلی بیان شده است و مسائل متعددی را در عمل پوشش می

ممنوع  9صادیق اعالمی در ماده یک از م بیان کرده است اشخاص مشمول قانون از حضور و اتخاذ تصمیم در مورد هر

طرح، کلیه اشخاص مشمول قانون، از حضور و اتخاذ تصمیم در مورد تمام مصادیق  5۴هستند و یا مثال  در ماده 

 اند. تعارض منافع ممنوع شده

شود با این وجود اول می اگرچه این شیوه کلی گویی در لیحه و طرح، بسیاری از مصادیق تعارض منافع را شامل

طرح به  5لیحه آمده است بیان نشده است و تنها در ماده  9اینکه در طرح مصادیق تعارض منافع آن طور که در ماده 

 تعریف تعارض منافع اکتفا شده است و دوم اینکه وقتی قانونگذار در کنار احکام کلی، به ذکر مصادیق تعارض منافع

اشاره کند. بنابراین با توجه به اینکه  هاآنبینی و به پیش ترین مصادیق موجود راپردازد، شایسته است جامعمی

 اشاره شده است، پیشنهاد هاآنبه بعد به نحوه مدیریت  1لیحه مصادیق تعارض منافع آمده است و در ماده  9درماده 

است مانند تعارض منافع مربوط به سفرهای خارجی و  آمدهشود مواردی از مصادیق تعارض منافع که در طرح می

در بخش سوم  هاآنحل مدیریت وضعیت قراردادی، به عنوان مصادیق تعارض منافع در لیحه آورده شود و راه

 بینی شود.پیش
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 های لیحه و طرحتفاوت .2
 یاجرا ضمانت ، نظارت بر تعارض منافع و  منافع تعاض تیریمد مرجع، منافع تعارض تیریطرح در نحوه مدلیحه و 

 اند.عمل کرده گریکدی از متفاوت منافع تعارض نقض

 نحوه مدیریت تعارض منافع .1. 2

تعارض منافع و  قیتعارض منافع است. در طرح، مصاد تیریو طرح، نحوه مد حهیل  یهاتفاوت نیترمهم از یکی

 ینیبشیپ یو مال یادار یضمانت اجرا کی ت،یهر ممنوع یبه بعد آمده است و در انتها 5۴در مواد  هاآن تیممنوع

 حهیکه در ل  یاست. در حال شدهتعارض منافع اشاره  یهاتیموقع بر صرف نظارت به یمستقل مواد در و است شده

آن،  9است بلکه ابتدا در ماده  شدهناکتفا  یادار هاتیو ذکر تنب قیمصاد انیتعارض منافع صرفا به ب تیریمد یبرا

 تیریتعارض منافع، در مورد نحوه مد قیمصاد شتریب حیبه بعد با تشر 1تعارض منافع آمده است و در ماده  قیمصاد

 تیریمد»عنوان طرح،  نکهیا رغمیعل یاست. به عبارتشده آن آمده پرداخته  1که در ماده  ییهاهیئتتوسط  هاآن

 تیریمد یقواعد اختصاص»و عنوان  شده تعارض منافع اشاره قیاست و فصل دوم آن که به مصاد «منافع تعارض

  و شدهن ینیب شیپ منافع تعارض تیریمد یبرا یعمل یکارورا دارد، در عمل ساز «منافع تعارض منافع
 
 با صرفا

 .است شدهپرداخته منافع تعارض تیریمد بحث به است آمده 5۴ ماده تبصره در آنچه مانند یکل یعبارات

 تعارض تیریمد یبرا دیبا و ستین منافع تعارض تیریمد نحوه یبرا یسازوکار مناسب یطرح، حاو رسدیبه نظر م

اشخاص  یقانون برا یدر عمل اجرا نصورتیا ریدر غ ،استفاده کرد یگرید سازوکار ای و حهیل  سازوکار از منافع

 اریدر اخت یحل مشخصشود و راهیم دارند با مشکل روربرو تیاشخاص در آن فعال نیکه ا ییمشمول قانون و نهادها

 .دگیر ینمقرار  هاآن

 مدیریت تعارض منافع متولی  .2. 2

در دارد. وجود لیحه در مقایسه با طرح قواعد دقیق تری در مدیریت تعارض منافع  در  ،همانطور که پیش از این آمد

گرفته و در نهایت ضوابط طرح نسبت به این موضوع مورد بحث و بررسی قرار در لیحه ادامه قواعد پیش بینی شده 

  شرح و بررسی می شود. 

یک سازوکار عملی  هاآنتوسط ها لیحه و مدیریت این موقعیت 1مدیریت تعارض منافع در ماده  هایهیئت ینیبشیپ

سوء استفاده از تعارض منافع تعیین شده است. در بینی و در راستای برخورد با برجسته است که در لیحه پیش

عالوه بر وظیفه نظارت بر  هیئتذکر این نکته ضروری است که این  هیئتبینی این راستای تفهیم عملی بودن پیش

که اشخاص مشمول  را تواند اعمالیمی تعارض منافع و اعطای مجوزهای لزم برای مدیریت این حالت،های موقعیت

در بند  هاهیئت این اعتبار اعالم کنند و آثار آن را اعاده کنند.دهند بیتعارض منافع انجام میهای موقعیت لیحه در

ها در مدیریت تعارض منافع در عمده آنهای آمده است و نقش 2 در بند هاآنتعریف شده اند و وظایف  1یک ماده 

در آیین نامه اجرایی ها هیئتنامه رسیدگی در این لیحه، آیین 1به بعد بیان شده است. مطابق تبصره ماده  1مواد 

 شود. قانون تعیین می
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های مدیریت تعارض منافع کارایی این نهاد بر اساس ظرفیت یهاهیئتبینی ترین مالحظات پیرامون پیشاز مهم

رسد این می ، به نظرهستند متشکل از اعضای خود هر سازمان هاهیئتنجایی که آحقوقی و اداری کشور است. از 

ها چرا که کنترل داخلی سازمان ،در رهنمود اشخاص مشمول قانون در هر دستگاه مفید و موثر است هاهیئت

 . با این حال این ابزار به تنهایی کافی نیست واست گری( ابزاری موثری جهت مدیریت تعارض منافعنظارت)خود

تجدید نظر ی هاهیئتبایست در کنار سایر ابزارها به عنوان راهکاری جهت تعارض منافع باشد. بدین جهت می

اند. همچنین از آنجا بدوی پیش بینی شدههای هیئتتعارض منافع به عنوان نهادی جهت اعالم اعتراض نسبت به 

تراض به تصمیمات آن در صالحیت دیوان مدیریت تعارض منافع از دسته شوراهای اداری است، اع  یهاهیئتکه 

. بنابراین وجود ابزارهای چند سطحی جهت اعتراض و بررسی مجدد تصمیمات شوراها، به کارایی است عدالت اداری

 افزاید.ها میعملکرد آن

تصمیمات کارایی نظارت قضایی بر میزان و  هاهیئتاز جهت درون سازمانی بودن هایی با این وجود همچنان نگرانی

بینی نشده است و در دل لیحه، تشکیالت مستقلی برای آن پیش 1وجود دارد. از آنجا که به موجب بند اول ماده 

در انجام وظایف خود با اهداف و وظایف ها هیئترود خود این می آیند، این احتمالهای دولتی بوجود میسازمان

قرار بگیرند و کارایی مورد نظر را به همراه نداشته باشند. از سوی ارکان بالدستی و موثر سازمان دولتی در تعارض 

دیگر، نظر به مسئله اطاله دادرسی در دستگاه قضایی، و تخصصی بودن موضوع تعارض منافع، انتظار راه حل نهایی 

 در مدیریت تعارض منافع از دیوان عدالت اداری چندان منطقی نیست. 

فاقد ابتکارات  –بر خالف لیحه  –است که طرح  متولی مدیریت تعارض منافع آننی بیمساله قابل تامل نسبت به پیش

تعارض نظارت بر  متولی اجرای قواعد مندرج در طرح، بینی عملی جهت مدیریت تعارض منافع است و بدون پیش

است؛ فارق از ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی  شده منافع به انبوه وظابف قانونی سازمان بازرسی کل کشور افزوده

 .-که خود مقال دیگری است –کل کشور و امکان سنجی اجرای قواعد تعارض منافع توسط سازمان بازرسی کل کشور 

دو نهاد نظارتی برای مدیریت تعارض منافع معین شده بنابراین بدون پیش بینی نهاد مجری  مدیریت تعارض منافع، 

 است. 

 منافع در طرح  مدیریت تعارض رنظارت ب .3. 2

در طرح برای نظارت و مدیریت تعارض منافع، سامانه جامع منافع و نظارت توسط سازمان بازرسی کل کشور 

، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده سازمان 1و  ۴در بخش دوم طرح در مواد بینی شده است. پیش

در این خصوص به سازمان بازرسی داده شده است  1اراتی که در ماده بازرسی کل کشور قرار گرفته است اما اختی

 جنبه نظارتی دارد. مطابق این ماده، سازمان بازرسی باید موقعیت
 
های تعارض منافع را شناسایی کند و به اطالع صرفا

، سامانه جامع 52تا  1در بخش سوم طرح در مواد ترین مقام نهاد مربوطه برساند و در اختیار مردم قرار دهد. عالی

آوری اطالعات مربوط بینی شده است. هدفی که برای این سامانه تعیین شده است عبارت است از جمعمنافع پیش

های های تعارض منافع از طریق خود اظهاری اشخاص، اعالم مقامات بالتر اشخاص و اعالم سازمانبه موقعیت

مالحظه مفاد فوق نظارت کنند. ها در این سامانه، مردم بر این موقعیت هاآنم مردم تا با درج مرتبط و اعالم عمو
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شایان ذکر است بر اساس اصل  .استو گزارش دهی نظارتی  حکایت از آن دارد که نقش این دو نهاد در طرح، صرفا

ظارت بر حسن اجرای قوانین و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی صراحتا سازمان بازرسی کل کشور وظیفه ن

به صورت عملی نیز برخورد کنند، وفق سازمان بازرسی کل کشور  عالوه بر آن چنانچه مقررات را بر عهده دارد  .

قانون سازمان بازرسی کل کشور، این 2) به عنوان مثال بر اساس ماده تواند اقدام کند می مقررات مربوط به خود

سازمان وظیفه اعالم تخلفات اداری و سو جریانات مالی و اداری دستگاه های اجرایی به دولت را برعهده دارد و بر 

رجاع به قانون مذکور در صورت کشف جرائم دارای جنبه عمومی در دستگاههای اجرائی موظف به ا 47اساس ماده 

با این اوصاف سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قانون می باشد و نه   مرجع قضائی ذی صالح می باشد( 

 بهتعارض منافع  تیریمد یهمان نهاد متول ایقانون  یجرم نهاد طرح در همانطور که پیش از این آمد، مجری قانون. 

 است.  نشده مشخص قیدق صورت

تر مشخص شود محل یئبه صورت جز  هاآننحوه نظارت  نکهیبدون ا هاآندو نهاد و نظارت  نیبه ا یاشاره کل نیهمچن

 طرح مهم نواقص از یکی لیدل نیندارد. به هم یگذارقانون سابقه که منافع جامع سامانه مورد در ژهیو هب است رادیا

 و ییراهنما و مربوطه مسائل حل و منافع تعارض تیریمد یبرا ینیمع سازوکار که است امر نیهم حهیل  به نسبت

 یانت اجراضم و است هشدن ینیبشیتعارض منافع پ یهاتیموقع در مشمول اشخاص و یدولت یهاسازمان تیهدا

 .است نشده مقرر شودیاتخاذ مها تیموقع نیا در که یماتیبرخورد و اعاده آثار تصم یبرا یموثر

  منافعضمانت اجرای نقض قواعد تعارض  .4. 2

 یان. شاباشد شده ذکر تخلفات به رسیدگی برای ناظر نهاد آنکه بدونذکر شده،  یادار یهاتاز تنب یطرح موارد در

 به تخلفات را بر عهده دارند.  یدگیرس یفهوظ اداری تخلفات به رسیدگی های هیئتذکر است 

 
 
از  یعیوس یفکه ط یشده در حال ینیب یشپ ینقد یانفصال موقت از خدمت و جزا یهاتدر طرح صرفا تنب ضمنا

کند، ضمن  یاقتضا م یهوجود دارد که توجه به اصل تناسب تخلف و تنب یبه تخلفات ادار یدگیجهت رس یهاتتنب

به تخلفات مرتبط با  یدگیجهت رس یهاتاز تنب یعیوس یفط ی،به تخلفات ادار یدگیقانون رس 3ارجاع به ماده 

 گردد.   ییتعارض منافع شناسا
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 پیشنهاد و نتیجه
توان چنین نتیجه گرفت که روش تحقیق و تدوین لیحه برای مدیریت تعارض منافع می از تحلیل مفاد لیحه و طرح

 تر و موثرتر از سازوکارهای تعریف شده در طرح است. عملیاتی

و در ادامه  9لیحه و سپس بیان مصادیق تعارض منافع در ماده  2و 5بیان تعاریف و اشخاص مشمول در مواد 

 9حل تعارض منافع مصادیق اعالمی در ماده های و روش 1های مدیریت تعارض منافع در ماده هیئتبینی پیش

است، سازوکار مناسبی برای مدیریت تعارض به بعد لیحه آمده  1فوق که به صورت مفصل در ماده های هیئتتوسط 

 . منافع است

 گردد. طرح پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می جهت بهبود ضوابط مندرج دردر پایان 

: شود  یم یشنهادمختلف، پ ینهادها ینمابیف یاسیمالحظات س و  یکدیگرقوا از  یکاصل تفک یترعا یلبدل -1-1

نوع  یعموم یدر نهادها دستگاه ینبالتر و سه گانه یصورت منفک به قوا بهتعارض منافع  یریتامر مدالف( 

های عالی مدیریت تعارض هیئتشود.  یضفوبه عنوان ارکان عالی مدیریت تعارض منافع تپنجم  چهارم و

 سلسلهبنا به در صورت لزوم، ( بت تعارض منافع شوند. یمرجع مدیر عالی منافع مستقر در هر یک از ارکان

مشمول  یاز نهادها یکهر ارکان، در برخی از های زیرمجموعه گستردگی دستگاهبا توجه به و  اداریمراتب 

امر  به رسیدگی در ریعست موجب ،بدوی هایهیئت تشکیلشود.  یلتشک نظارت بدوی یهاهیئتقانون  

 یعال یهاهیئت در رسیدگی قابل یستبا می یبدو یهاهیئت ینا یشود. ضمنا آرایمنافع م رضاتعمدیریت 

 مربوطه باشند. 

 یدگیرس یتدر نها و ینهزم یندر ا سیاستگذاری ،نظارت عالی هایهیئت عملکرد در رویه وحدت ایجاد جهت -1-2

در  اکیداها دستگاه تمامینظارت  یعال یهاهیئت یندگاناز نما متشکل یعال یشورا ینیبپیش ،یفرجام

 یاحتمال یاتشکا به فرجامی رسیدگینظارت  یعال شورایگسترده  یبتوجه به ترک با. یرددستور کار قرار گ

 طرفانه خواهد بود. بی

 یشنهادو مقررات، پ ینقوان یبر اجرا یجمهور مبنیسرئ یفهو وظ یقانون اساس یزدهمو س یکصدتوجه به اصل  با -2

 یژهجهت پرداختن به کارو هامعاونت یرمسئول مستقل از سا یکو  یجمهوریاستنهاد ر یلذ یشود معاونتیم

 . گردد تشکیل، عتعارض مناف یریتمد

. گیرد قرار کار دستور در دارد، را قانون مشمولین همه به ایفراقوه نظارت امکان که مستقلی سازمان تاسیس  -3

 صورت به آن بودجه تامین نحوه و رسیده اسالمی شورای مجلس تصویب به بایستمی سازمانی چنین اساسنامه

به  یدگیمشمول قانون در امر رس ینهادها یرنهاد از سا ینتا استقالل ا شود بینییشپ کارشناسانه و دقیق

 گردد.  حفظتعارض منافع 

نظارتی طرح )سامانه جامع های به عنوان پایه قانون قرار بگیرد و بخش و سازوکارهای آن مفاد لیحه  در نهایت آنکه 

هایی از تعاریف و اشخاص مشمول و مصادیق تعارض کشور( به لیحه افزوده شود و بخش منافع و سازمان بازرسی کل

 به لیحه اضافه شود. ،ها اشاره نشده استمنافع که در طرح آمده است ولی در لیحه به آن
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 پیوست: مقایسه موضوعی طرح و لیحه مدیریت تعارض منافع .3
 الیحه طرح موضوع  ردیف

1  
تعاریف 
 قانونی

 مورد شامل: ۸
 تعارض منافع ●
 وظابف حرفه ای ●
 مدیریت تعارض منافع ●
 منافع شخصی ●
 بستگان ●
 : (نوع 1نهادهای عمومی )تقسیم شده به  ●
های دولتی، موسسات عمومی قوای سه گانه، شرکت -5

ها و به صورت مصداقی از شرکت منحصرا و –غیردولتی 
 موسسات عمومی غیردولتی نام برده شده 

)اعم از نظامی و غیرنظامی(،  رهبریواحدهای زیر نظر  -2
بنیادها و نهادهای انقالبی  ها و موقوفات وتولیت آستان

 هاو موسسات وابسته به آن
 هاشوراهای اسالمی، شورای عالی استان -9
شوراهای عالی نظیر و نه محدود به شورای عالی انقالب  -۴

.، مجمع .فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و.
 نتشخیص و شورای نگهبا

های دار امر عمومی مانند اتاقاشخاص حقوقی عهده -1
 ...وکال و نبازرگانی، کانو

 نهاد وابسته  ●
 هدیه ●

 مورد شامل: 55
 تعارض منافع ●
 منفعت شخصی ●
 بستگان ●
 ناروا تاثیر ●
 مدیریت تعارض منافع ●
 مقامات و مسئولن ●
 وظایف واختیارات نظارتی ●
 وظایف و اختیارات محاسباتی ●
 شورا ●
 کارکنان ●
 مشمولاشخاص  ●
 

2  
اشخاص 
مشمول 

 قانون 

رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز در نهادهای  ●
 عمومی نوع اول دوم 

 کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و چهارم  ●
رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز، عضو هر نوع  ●

 مدیریتی و تصمیم گیری در نهاد نوع پنجم هیئت
 

بخش خصوصی موارد رد دادرسی و تعارض منافع در 
 مشمول این قانون نیست و تابع مقررات خاص خود است.

مشمولین قانون رسیدگی به دارایی مقامات،  ●
 مسئولن و کارگزاران 

 مقامات و مسئولن نهادهای تحت نظر رهبری ●
ها تولیت آستان )اعم از نظامی و غیرنظامی(،

بنیادها و نهادهای انقالبی و  و موقوفات و
 هاآنموسسات وابسته به 

هایی که شمول لن سازمانئو مقامات و مس ●
 ها مستلزم ذکر نام است. قانون بر آن

کارکنانی که بر اساس ضوابط، به موجب حکم  ●
یا قرارداد در یکی از اشخاص حقوقی مشمول 

 اند.قانون پذیرفته شده

مدیره  هیئتاعضای  روسا، مدیران و ●
دار امر عمومی مانند اشخاص حقوقی عهده

 ...وکال و نبازرگانی، کانوی هااتاق

3  
مصادیق 

تعارض 
 منافع 

مندرج در بخش اول )کلیات( به  ،لیحه 9ماده   .مسکوت است
 .تهفمصادیق تعارض منافع اختصاص یا

شخص مشمول قانون ای انتفاع مالی یا حرفه ●
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 الیحه طرح موضوع  ردیف
 .یا بستگان از تصمیم یا اقدامی خاص 

دریافت هدیه یا کمک یا مساعدت ملی یا  ●
توسط شخص مشمول قانون یا بستگان امتیاز 
ف یکسال قبل یا بعد از تصمیم یا روی ظ

 .اقدامی خاص
بدهکاری شخص مشمول قانون به شخصی  ●

گیرد/ صدور که مورد تصمیم یا اقدام قرار می
در  ،تصمیم صادر یا اقدام نسبت به وی است

 .قالب تاثیر ناروا
جریان دعوای مدنی یا کیفری / عدم گذشت  ●

سال از صدور حکم قطعی بین به  بیش از دو
شخصی که مورد تصمیم یا اقدام قرار 

 نماید.می گیرد/ تصمیم صادر یا اقداممی
دار مقام نظارتی و محاسباتی جمع بین عهده ●

با بازرسی، حسابرسی یا مشاوره شخص 
 .موضوع نظارت یا محاسبه

دار رسیدگی یا اعالم نظر قبلی شخص عهده ●
 .مقام نظارتی و محاسباتی در سمتی دیگر 

انجام اقداماتی از جنس احراز صالحیت  ●
.. توسط .مانند گزینش، انتخاب، داوری و

شخص مشمول قانون با وجود منفعت 
 .شخصی وی

4  
قواعد و 

الزامات 
تعارض 
 منافع 

فصل دوم طرح به قواعد اختصاصی مدیریت تعارض  ●
 پردازد:می منافع به شرح ذیل

مشارکت بر فرآیندهای تصمیم گیری اثرگذار بر منافع  ●
 خصوصی: 

آیندهای  ● امتناع مشمولین از شرکت در جلسات یا فر 
 تصمیم گیری در صورت مواجهه با تعارض منافع 

هایی که اشخاص ممنوعیت طرفیت قراردادی شرکت ●
، سهامدار یا عضو هاآنمشمول این قانون یا بستگان 

موسس، بازرس، هیئت ،نظارت هیئت ،مدیرههیئت
حسابرس، مشاور و نماینده آن هستند یا تاثیر گذاری 

قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص  در فرآیند هاآن
 مشمول در آن اشتغال دارند.

عدم امکان صدور مجوز مشمولین این قانون برای  ●
سهامدار یا عضو ها هایی که مشمول یا بستگانشرکت
موسس، بازرس،  هیئت ،نظارت هیئت ،مدیره هیئت

 حسابرس، مشاور و نماینده آن هستند.
ممنویت قبول سمت توسط مشمولین قانون به عنوان  ●

 ریت تعارض منافعبخش سوم لیحه به الزامات مدی
 پردازد: می
منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و  ●

 گیری تصمیم
منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و  ●

 محاسباتی 
منع یا تحدید تصدی همزمان دو تا چند شغل  ●

 یا پست 
های تجاری و منع یا تحدید فعالیت در شرکت ●

 موسسات غیرتجاری انتفاعی
 درآمداعالم و تحدید کسب  ●
 منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک ●
 منع یا تحدید گرفتن هدیه ●
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 الیحه طرح موضوع  ردیف
 هیئت ،نظارت هیئت ،مدیره هیئت سهامدار یا عضو

موسس، بازرس، حسابرس، مشاور و نماینده در 
 هاآنها یا نهادهایی که موضوع یا اهداف فعالیت شرکت

ها فی که مشمولین قانون در آنبا موضوع یا اهدا
 فعالیت دارند. 

تصریح به میزان مجازات متخلف در صورت ارتکاب هر  ●
  .یک از تخلفات بال

 تصدی مشاغل همزمان:  ●
ممنوعیت اشتغال در نهادهای عمومی یا خصوصی که  ●

مشابه حوزه کاری فرد مشمول هستند، در تمامی 
مشاوره قراردادی وقت، تمامو وقت ها اعم از پارهقالب

 ...و
های خصوصی)که موضوع فعالیت سهامداری در شرکت ●

آن مرتبط با موضوع فعالیت نهادی که مشمول قانون در 
  .(نیست ،آن فعال است

درصد از کل میزان سرمایه شرکت  1نباید بیشتر از  ●
 باشد. 

 تابعیت مضاعف ●
 یا ادریافت هد ●
 سفرهای خارجی  ●

1  
تشکیالت 

و 
نهادهای 

صالح 
مدیریت 

تعارض 
 منافع 

 سازمان بازرسی کل کشور  ●
ارائه گزارش سالنه به عموم و بالترین مقام دستگاه  -

 مربوطه
ترین مقام دستگاه مربوطه در جهت رفع اقدام عالی -

 تعارض منافع 
سامانه جامع منافع زیر نظر سازمان اداری و استخدامی  ●

 کشور 
 

شورای عالی نظارت بر تعارض منافع با  ●
 جمهور ریاست رئیس

 اجراییهای تصویب دستورالعمل -
ایجاد وحدت  رفع اختالف در اجرای قانون و -

 رویه 
 گذاری ی و سیاستزسافرهنگ-
بدوی و  هایهیئتهای نقض تصمیم -

 تجدید نظر 
 دبیرخانه: معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 بدوی مدیریت تعارض منافع  هایهیئت ●
موضوع های تشکیل در مرکز دستگاه -

 2،9،۴بندهای 
بدوی مدیریت تعارض منافع  هایهیئت ●

 استانی
 تشکیل در ستاد دستگاه واحدهای استانی-
بدوی مدیریت تعارض منافع  هایهیئت ●

 ترواحدهای کوچک شهرستان و
کمیته مدیریت تعارض منافع شهرستان:  ●

بدوی شهرستان جز در  هیئتوظایف 
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 الیحه طرح موضوع  ردیف
اعتبار اعالم کردن آرا و تصمیمات اشخاص بی

 مورد تعارض را بر عهده دارد. 
 تجدید نظر مدیریت تعارض منافع: هیئت ●
وزارتخانه یا سازمان  تشکیل در مرکز ستاد -

 مستقل 
بدوی  هایهیئترسیدگی به اعتراضات تمامی -

اعتبار اعالم کردن آرا و در خصوص در بی
 تصمیمات اشخاص مورد تعارض

1  
گزارش 
 تخلف 

گزارش اشخاص به نهادهای نظارتی و قضایی و ثبت در 
 سامانه جامع

بدوی با اعالم اشخاص  هایهیئترسیدگی در 
 دچار تعارض یا گزارش اشخاص

7  
مرور 
 زمان 

سال از تاریخ اعالم تصمیم یا اقدام موضوع  5 .مسکوت است 
 تعارض 

8  
ضمانت 

 اجرا 
بینی ذکر مجازات صریح برای برخی تخلفات و نوعا پیش

 تنبیه اداری انفصال از خدمت 
ارجاع امر به  عدم مجازات انگاری مجزا و ●

رسیدگی به تخلفات اداری جهت  هایهیئت
به تخلفات صدور رای مطابق قانون رسیدگی 

 اداری
ذکر مصادیقی از تعارض منافع که در قوانین  ●

  .اندقبال جرم انگاری شده

9  
آیین 

 دادرسی 
عنوان فصلی به آیین دادرسی و ضمانت اجرا اختصاص 
یافته، لکن فصل مذکور فاقد قاعده صریحی درباره آیین 

رسد کال تعارض منافع را به عنوان می نظره)باست  دادرسی
ی شناسایی و تابع آیین رسیدگی به تخلفات تخلف ادار

  .داند.(می اداری

مسکوت است )همان آیین رسیدگی به تعارض 
 .تعارض منافع است( هایهیئتمنافع در 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 «یو ارائه خدمات عموم یقانون فیتعارض منافع در انجام وظا تیرینحوه مد» حهیال یحقوق لیتحل
 «تعارض منافع تیریمد»و طرح 

 9 -ییاجرا یهاآن در دستگاه تیریمد یتعارض منافع و راهکارها
 9933شماره مسلسل:  – 139کد گزارش: 

 
 فاطمه سرخیل –پژوهشگر: دکتر مجید صرفی 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 
 
  


	مقدمه
	1. تشابهات لایحه و طرح
	1. 1. تعاریف لایحه و طرح
	1. 1. 1. تعارض منافع
	1. 1. 1. 1. منفعت شخصی
	1. 1. 1. 2. وظایف حرفهای
	1. 1. 1. 3. منفعت عمومی


	1. 2. قلمرو شخصی لایحه و طرح
	1. 2. 1. قلمروی شخصی در لایحه
	1. 2. 2. قلمروی شخصی در طرح
	1. 2. 3. مقایسه قلمروی شخصی در طرح و لایحه

	1. 3. مصادیق تعارض منافع

	2. تفاوتهای لایحه و طرح
	2. 1. نحوه مدیریت تعارض منافع
	2. 2. متولی مدیریت تعارض منافع
	2. 3. نظارت بر مدیریت تعارض منافع در طرح
	2. 4. ضمانت اجرای نقض قواعد تعارض منافع

	نتیجه و پیشنهاد
	3. پیوست: مقایسه موضوعی طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع

