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خ دهــد به  نــیــاز واقــعــی دارنـــد ممکن اســت ر کــه 
آن  از  پیشگیری  پــی  در  اصــل  ایــن  جهت  همین 
دولــت  کارکنان   141 اصــل  مطابق  اســت.  بــرآمــده 
با  که  باشند  دارا  را  متعددی  مشاغل  نمی توانند 
اعم  می توان  را  دولت  اصل،  این  فلسفه  به  توجه 
قوا  سایر  بر  را  اصــل  ایــن  و  دانست  مجریه  قــوه  از 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  دانــســت.  ــرا  الزم االجـ نیز 
آمده  وجود  به  منافع  تعارض  مشاغل،  تعدد  منع 
شدن  قربانی  موجب  که  است  مشاغل  این  اثر  در 
خصوصی  منافع  کسب  در  سعی  و  عمومی  منافع 
که  یا تعارض منافع نهادهای شاغل در آن دانست 
می شود  تمام  نهادها  این  از  یکی  ضرر  به  باالخره 
انــتــظــار و  قــابــل  نــمــی تــوانــد منفعت  ــرد شــاغــل  ف و 
کثری را نصیب نهاد شاغل در آن نماید. اصل  حدا
142 به اعالم دارایی برخی از مسئوالن و مقامات 
است  پرداخته  ایــران  اسالمی  جمهوری  عمومی 
منافع  تعارض  شناسایی  جهت  در  اعــالم  این  که 
کاربرد فراوانی داشته و در جهت مدیریت آن برای 

رئیس قوه قضاییه چراغ راه می باشد.
قانون نظارت بر قضات مصوب سال 1390 نیز 
مصادیق  پیش بینی  متضمن  قوانین  از  دیگر  یکی 
مواد  در  که  است  قضایی  نظام  در  منافع  تعارض 
رأی  صدور  جمله  از  آنان  از  برخی  به   17 و   16  ،15
ج از نوبت،  غیرمستدل، تعیین وقت دادرسی خار
سوءاستفاده از اموال و امکانات عمومی، اشتغال 
کردن مستندات از لوایح طرفین  ج  هم زمان، خار
و پذیرش هدیه از سوی قضات اشاره شده است. 
مسئوالن  مــقــامــات،  دارایـــی  بــه  رسیدگی  قــانــون 
متضمن  نیز  ایــران  اسالمی  جمهوری  کــارگــزاران  و 
که در رابطه با اعالم  مدیریت تعارض منافع است 
از  یکی  که  شده  تصویب  عمومی  مقامات  دارایــی 
مقامات  منافع  تعارض  مدیریت  اساسی  عناصر 

عمومی به شمار می رود.
اداری  نظام  سالمت  ارتقای  قانون   13 مــاده 
ــی دارد:  مـ مــقــرر   1390 مــصــوب  فــســاد  بــا  مقابله  و 
تبانی  هرگونه  باید  قانون  این  مشمول  مسئوالن 
و  حق  برخالف  نفوذ  اعمال  دولتی،  معامالت  در 
در  دولتی  معامالت  در  دخالت  قانونی،  مــقــررات 
قانونی دارد، تحصیل مال  که ممنوعیت  مواردی 
غیرقانونی  تصرف  یا  غیرمجاز  استفاده  نامشروع، 
تضییع  یا  و  عمومی  یا  دولتی  امــوال  یا  وجــوه  در 
آن ها، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، 
تحت  دیگری  یا  خــود  بــرای  نفعی  نمودن  منظور 

حق الزحمه  پاداش،  کمیسیون،  از  اعم  عنوان  هر 
را  مناقصه  یــا  مــزایــده  یــا  معامله  در  حق العمل  یــا 
را  امر  این  که  دهند  اطــالع  ذی صــالح  مقامات  به 
از  پیشگیری  و  گری  افشا راستای  در  می توان  نیز 

کرد. تعارض منافع عنوان 
ــای  ــی هـ قــانــون رســیــدگــی بــه امــــوال و دارایـ
اسالمی  جمهوری  کارگزاران  و  مسئوالن  مقامات، 
مصلحت  تشخیص  مجمع   1394 مصوب  ایــران 
کشور  تقنینی  سپهر  در  مهم  قوانین  دیگر  از  نظام 
جــدی،  و  مستمر  اجــــرای  ــورت  صــ در  کــه  اســـت 
تعارض  موقعیت های  از  بسیاری  می رود  آن  امید 
مسئوالن  دســت انــدازی  از  و  شــده  کشف  منافع 
با  قانون  ایــن  کــرد.  پیشگیری  عمومی  منافع  به 
را  آنـــان  مــســئــوالن،  از  ــادی  زیـ گستره  پیش بینی 
کــه در صــورت  کــرده  ــی خــود  ملزم بــه اعــالم دارایـ
موقعیت های  ــوان  مــی ت نــاظــر  نــهــادهــای  بــررســی 
قانون  داد.  تشخیص  را  احتمالی  منافع  تعارض 
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1371 
که هر شخص می تواند تنها یک  کرده است  اعالم 
شغل دولتی را عهده دار شود. این قانون بسیاری 
از مــوقــعــیــت هــای تــعــارض مــنــافــع مــانــنــد تــعــارض 
مجری  اتحاد  و  وظایف  و  درآمــد  تعارض  مشاغل، 
مدیریت  بهبود  زمینه ساز  و  برده  بین  از  را  ناظر  و 

کشور می شود. تعارض منافع در 

کشورها تجربیاتسایر
دنیا، دولت ها سیاست هایی  نقاط  اقصی  در 
و  مقننه  مجریه،  قــوای  در  منافع  تعارض  بــرای  را 

بر  سیاست ها  ایــن  کــه  می کنند  تــدویــن  قضائیه 
قوای  برای  ولی  است  کم  حا سیاسی  نظام  کلیت 
مثال  برای  باشد.  متفاوت  است  ممکن  مختلف 
که  کشورها قوانین عمومی ضدفساد  که  در حالی 
قرار  کار خود  را در دستور  کم است  قوا حا بر همه 
برای  نیز  خاصی  کدهای  و  مقررات  ولی  داده انــد 
برای  از قوا در مورد استانداردهای رفتاری  هریک 
از تعارض منافع پیش بینی شده است  پیشگیری 
کارکردهای  که  که با توجه به جنس خاص هر قوه 
ویژه ای را بر عهده دارند این معیارها تدوین و اجرا 
کدهای رفتار حرفه ای بهترین مکانیسم  می شود. 
مــقــررات  چــارچــوب  در  و  حــرفــه ای  رفــتــار  تضمین 
مختلف  قــوای  در  کــه  می شوند  محسوب  عــرفــی 
مشخص  را  نهاد  آن  کارکنان  رفــتــاری  خط مشی 
تعارض  مدیریت  دولــت هــا  از  بسیاری  می کنند. 
منافع را از طریق رویکردهای پیچیده ای هم چون 
نظارت  نظام های  و  شفافیت  کارآموزی،  آموزش، 
محدودیت  ممنوعیت،  از  و  می کنند  دنبال  را  کارا 
دوری  منافع  تعارض  جزایی  و  اداری  مــجــازات  و 

کرده اند.
پیشگیری  با  رابطه  در  زیــادی  اسناد  کنون  تا
بین المللی  سطح  در  منافع  تــعــارض  مدیریت  و 
لزوم  آنــان  شاه بیت  که  اســت  رسیده  تصویب  به 
با  و  متناسب  کــشــورهــا  داخــلــی  قــوانــیــن  تصویب 
این اسناد  از جمله  این اسناد است.  از  الگوگیری 
می توان به 1- راهنمای مدیریت تعارض منافع در 
بخش خدمات عمومی سازمان توسعه اقتصادی 
موسوم  اروپا  شورای  تصویب نامه   -2 اجتماعی   -
بــه 20 راهــکــار اصــولــی بـــرای مــبــارزه بــا فــســاد 3- 
ــران  وزی شـــورای   10  )2000(  R شــمــاره  توصیه نامه 
کد رفتاری مقامات عمومی  اتحادیه اروپا با عنوان 
معاهده   -5 ملل  سازمان  فساد  ضد  معاهده   -4
 -6 فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری  در  آفریقا  اتحادیه 
کرد.  کشورهای آمریکایی اشاره  معاهده ضد فساد 
کنوانسیون   7 مــاده   4 بند  موجب  به  همچنین 
کــشــورهــا بــایــد بر  مــبــارزه بــا فــســاد ســازمــان مــلــل، 
اساس قانون داخلی خود شفافیت و منع تعارض 

منافع را ترویج دهند.
منافع  تعارض  مدیریت  آمریکا  در  که  قانونی 
حرفه ای  رفتار  کد  قانون  می کند،  تنظیم گری  را 
میالدی   2003 مصوب  که  دارد  نام  کمه  هیئت حا
رفتار  کمیته  قــانــون،  ایــن   1 مــاده  مطابق  اســت. 
حرفه ای وظیفه درخواست افشای ساالنه در مورد 

می توان  را  اساسی  قانون   8 اصل     
نــمــودهــای قــانــونــی نــســبــت به  از  یــکــی 
جواز افشاگری در قبال فساد و تعارض 
از جمله مصادیق  یرا  کرد ز منافع تلقی 
مطابق  می باشد.  منافع  تعارض  منکر، 
منابع  از  بــهــره بــرداری  در  نیز   48 اصــل 
ملی  درآمــدهــای  از  استفاده  و  طبیعی 
کشور  مــنــاطــق  و  اســتــان هــا  بــیــن  نــبــایــد 
تصمیم گیران  و  باشد  کــار  در  تبعیضی 
ــه به  ــوج بـــا ت ــد  ــای و تــقــســیــم کــنــنــدگــان ب
ظرفیت ها و نیازهای منطق مختلف آن 

کنند.  را تقسیم 


