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مقدمه
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

امروزه هر كشور مدعي مبارزه با فساد ،در تالش است تا با هدف جلوگيري از اتالف منابع ،افزايش اعتماد عمومي به
نظام سياسي و ارتقاي سالمت و كارآمدي نظام اداري ،از تأثير سوء منافع شخصي و ثانويه بر نحوه انجام وظايف و
اختيارات حرفهاي و قانوني پيشگيري كرده و موجبات رشد و توسعه كشور را با دقت و سرعت بيشتري فراهم آورد.
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به همين خاطر با شناسايي دقيق مسئ له تعارض منافع به عنوان بستر اصلي بروز انواع مفاسد ،حوزه اثرگذاري و
مصاديق گوناگون آن ،قوانين جامع و يكپارچهاي را جهت مديريت موقعيتهاي بهوجود آمده به تصويب و اجرا
ميرساند .در ايران نيز به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسي و دين مبين اسالم ،مبارزه با فساد
در نتيجه شناخت مسئ له تعارض منافع ،انواع ،مصاديق و راهكارهاي مديريت بهينه آن ضروري و حياتي به نظر
ميرسد كه اين مهم در چند گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي 1به صورت مبسوط مورد بحث و
بررسي قرار گرفته است.
اما در حال حاضر به رغم آنكه دولت در اواخر سال  1396اقدام به انتشار عمومي پيشنويس اليحه مديريت
تعارض منافع در بخش عمومي و فراخوان جلب مشاركت خبرگان نمود ،هنوز بررسي اليحه در دستور كار هيئت
وزيران قرار نگرفته است .در نتيجه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دليل آثار مخرب عدم مديريت
تعارض منافع (به خصوص در رانت جويي و استفاده از ارتباطات در تصدي مشاغل) و سكوت قوانين كشور در خصوص

مطالعات حقوقي

آن ،طرح مديريت تعارض منافع را براي طي مراحل قانوني پيشنهاد دادهاند .پر واضح است كه به دليل لزوم جامعنگري

مطالعات اجتماعي

در تدوين قوانين ،طرحي كه بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است بايد در كنار ساير طرحها ،لوايح و قوانين مربوط

مطالعات سیاسي

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
23016535

به حوزه مبارزه با فساد و در يك پازل ديده شود تا با ايجاد همافزايي ميان قوانين مبارزه با فساد ،افزايش كارآمدي و
عدم موازي كاري را در حوزه مبارزه با فساد شاهد باشيم .در مجموع اعالم وصول طرح مديريت تعارض منافع ،به
عنوان اولين گام عملي تغيير استراتژي از «مبارزه منفعالنه و پسيني» به «مبارزه فعاالنه و پيشگيرانه» عليه فساد
تلقي مي گردد .در ادامه اهم محورهاي طرح به صورت اجمالي مورد بحث قرار گرفته است.

تاريخ انتشار:
1398/4/29

 1سیدعباس پرهیزكاري و ابوالفضل رزقي« ،تعارض منافع .1دستهبندی و مفهومشناسي» ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
شماره مسلسل ،15448 :تیرماه  1396و سیدعباس پرهیزكاري و ابوالفضل رزقي ،گزارش «تعارض منافع .2راهكارهاي پیشگیري و مديريت»،
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل ،15801 :اسفندماه 1396.
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محورهاي اصلي طرح
طرح مديريت تعارض منافع داراي محورهاي مختلفي است كه در ادامه به بررسي مهمترين آنها پرداخته شده است:
 .1حوزه شمول :در طرح مورد بررسي صرفاً به برخي از عوامل ايجادكننده تعارض منافع در سطح فردي نظير اشتغال همزمان ،سهامداري،
تابعيت مضاعف ،دريافت هديه و سفرهاي خارجي اشاره شده است و برخي موضوعات از جمله ارتباطات پساشغلي (دربگردان) و انگيزههاي
سياسي ،منطقهاي و سليقهاي غفلت شده است .به عالوه ساير عوامل نهادي ايجادكننده تعارض منافع نظير وحدت قاعدهگذاري و اجرا،
اتحاد ناظر و منظور (نظارتشوند ه) ،تعارض وظايف و تعارض درآمد و وظايف ،در هيچ يك از مواد طرح مورد توجه قرار نگرفته است .به
عالوه مديريت موقعيتهاي تعارض منافع سازمان محور نيز در هيچ يك از مفاد طرح مورد اشاره قرار نگرفته است .لذا به نظر ميرسد با
وجود تعاريف جامعي از تعارض منافع در ادبيات موضوع و اسناد بينالمللي ،ميتوان از تعاريف دقيقتري براي حوزه شمول طرح استفاده
كرد .در واقع بايد مشخص شود طرح حاضر درصدد مديريت تعارض منافع در چه سطوحي و در پاسخ به كدام نياز جامعه اعالم وصول
شده است .آيا مديريت جامع تعارض منافع در همه بخشها و سطوح را دنبال ميكند يا فقط به محدوديت استفاده از رانت،
خويشاوندساالري و امتيازات در تصدي مشاغل ميپردازد.
 .2اشخاص مشمول قانون :متن طرح ،دستهبندي جديدي از اشخاص مشمول ارائه كرده است كه به رغم جامعيت نسبي ،با رويه موجود
در قوانين گذشته ناسازگار است .لذا ميتوان ب ا هدف سازگاري با قوانين ديگري همچون قانون مديريت خدمات كشوري ،قانون محاسبات
عمومي ،قانون برنامه و بودجه ،دسته بندي متناسبي از اشخاص مشمول ارائه داد تا در آينده نظام حقوق اداري كشور با مشكل تطبيق
دستهبنديها مواجه نشود.
 .3مسئولیت اجراي قانون :بر خالف آنكه بخش دوم طرح به مسئوليت اجراي قانون اختصاص يافته است ،اما اين بخش صرفاً به تعيين
مسئول نظارت بر حسن اجراي اين قانون (كه حكم عام آن در قانون اساسي و قوانين ديگر وجود دارد) پرداخته و تنها در يك تبصره
بخش اعظم تكاليف را با دو ابزار بخشنامه و دستورالعمل به صورت كلي به عهده عاليترين مقام نهاد عمومي واگذار كرده است .لذا ،متولي
اجراي تدابير پيشگيرانه سوءاستفاده از موقعيتهاي تعارض منافع ،به صورت دقيق تعيين نشده است.
 .4گزارشدهي تخلف :مسئله گزارشدهي تخلف نيز كه در طرح به آن اشاره شده ،داراي الزامات فني و حقوقي متعددي است .به همين
منظور در حال حاضر طرح ديگري تحت عنوان «حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي» موضوع گزارشدهي تخلف را مورد
هدف قرار داده كه در كميسيون حقوقي و قضايي در حال بررسي است .به همين جهت الزم است نسبت اين محور از طرح مديريت
تعارض منافع ،با طرح مذكور مشخص شود.
 .5راهكارهاي عمومي و اختصاصي مديريت تعارض منافع :اين طرح به صورت كلي به برخي از قواعد عمومي مديريت تعارض منافع
نظير عدم مشاركت در فرايندهاي تصميمگيري در شرايط تعارض منافع ،عدم تصدي مشاغل همزمان ،عدم سهامداري در شركتهاي
خصوصي ،ممنوعيت تابعيت مضاعف ،ممنوعيت دريافت هديه و شفافسازي سفرهاي خارجي پرداخته و به اشتباه نام قواعد اختصاصي بر
آن نهاده است .نكته حائز اهميت آن است كه بسياري از راهكارهاي اساسي و مبنايي مدير يت تعارض منافع در قالب قواعد ساختاري
(اختصاصي) مديريت تعارض منافع جاي مي گيرد كه طرح مذكور استفاده از اين راهكارها را به يك تبصره كلي در ذيل مواد مربوط به
مسئوليت اجراي قانون تقليل داده است كه پيش تر ذكر آن رفت .اما از آنجا كه راهكارهاي اختصاصي مديريت تعارض منافع ،مانند
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راهكارهاي عمومي ،قواعدي ثابت و يكسان نبوده و بسته به ويژگيهاي ذاتي نهاد و يا دستگاه مورد نظر متغير است ،در بسياري از مواقع
نيازمند تغيير ساختار ،قوانين ،دستورالعملها و رويه هاي موجود نهاد و يا دستگاه تحت بررسي است .به همين جهت توجه به ويژگيها،
ساختارها ،فرايندها و رويه هاي موجود و مصاديق تعارض منافع در هر بخش ضروري به نظر ميرسد كه در طرح مورد نظر هيچ اشارهاي
به آن نشده است .همچنين تنگ شدن دايره اشخاص مجاز و صالح براي تصدي مشاغل (با توجه به برخي محدوديتهاي كلي پيشنهادي
طرح) ،ميتواند منجر به قفل شدن فرايندها و كاهش كارآمدي نظام اداري كشور شود .در اينگونه موارد راهكارهاي منعطفتري مانند،
افزايش جرائم تخطي و يا شفافيت فرايند تصميمگيري ،عملكرد متصديان مشاغل و دريافت هدايا ميتواند از بهرهبرداري شخصي از
موقعيت تعارض منافع پيشگيري كند بنابراين به نظر ميرسد طرح مورد بحث با تكيه بر تالشهاي قابل ستايشي كه در تعيين كلي قواعد
عمومي داشته است ظرفيت آن را دارد تا با اصالح و افزودن قواعد ديگر ،به حل مسئله درب گردان ،اتحاد ناظر و منظور ،تعارض وظايف
و تعارض درآمد-وظايف نيز بپردازد.
 .6ضمانت اجرا و دادرسي :با توجه به مفاد طرح و با وجود ارائه ضمانتهاي اجرايي در انتهاي بسياري از مواد پيشنهادي فصول اول و
دوم ،مجدداً يك فصل ديگر (يك ماده) به ضمانت اجرا اختصاص داده شده است كه منجر به ايجاد تعارض ميان مواد طرح مورد بررسي
ميشود .به طوري كه اوالً روشن نيست در صورت تخطي از قانون ،كدام يك از اين تضامين بايد استفاده شود و ثاني ًا مسئول رسيدگي نيز
براي آن تعيين نشده است .همچنين فلسفه انتخاب ضمانت اجراي مدني و انفصال موقت و دائم از ميان ضمانتهاي اجراي مدني ،كيفري،
اداري و انتظامي روشن نيست ،زيرا در بسياري از كشورها از ساير ضمانتهاي اجرا نيز استفاده ميشود .به عالوه تجربه بسياري از كشورها
مؤيد اين مطلب است كه بررسي موقعيت هاي تعارض منافع و مسائل پيراموني آن ،نيازمند آيين دادرسي افتراقي (مختص موضوعات
تعارض منافع و متفاوت با آيين دادرسي كيفري) است .طرح موجود عليرغم استفاده از عبارت «دادرسي» در عنوان فصل سوم (ضمانت
اجرا و دادرسي) ،در اين خصوص سكوت كرده است .بنابراين ،اين محور نيز همانند ساير محورهاي مذكور ،نيازمند اصالح و بازنگري است.
جمعبندي و نتیجهگیري
با توجه به اهميت موضوع مديريت تعارض منافع و اينكه طرح ارائه شده اهم محورهاي مورد نياز را پوشش داده است و همچنين عدم
ارائه اليحه مربوطه توسط دولت پیشنهاد ميگردد كلیات طرح مورد پذيرش قرار گیرد ،البته با توجه به نقايص موجود در طرح،
الزم است جزئیات آن به كمیته كارشناسي ذيل كمیسیون تخصصي مجلس شوراي اسالمي ارجاع شود تا اصالحات مورد
نیاز انجام پذيرد.
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