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چکیده
ــد. نبــود  ــه وقــوع پیوســتن فســاد اداری مالــی نقــش آفریــن ان مؤلفــه هــای متعــددی در ب  
ــد.  ــی رون ــمار م ــه ش ــا ب ــه آن ه ــز از جمل ــارض آمی ــای تع ــت ه ــری در موقعی ــش گ ــفافیت و کن ش
مدیریــت تعــارض منافــع بــه عنــوان ســاز و کاری بــرای پیشــگیری از بــه وقــوع پیوســتن ایــن پدیــده 
ــارض  ــرا، کنــش گــری در شــرایط تع ــه اســت. زی ــرار گرفت ــی ق ــذاران جنای ــورد توجــه سیاســت گ م
ــری و  ــول براب ــن اص ــت اداری، تضمی ــم و عدال ــدن نظ ــیده ش ــش کش ــه چال ــای ب ــه ه ــز زمین آمی
ــی آورد.  ــم م ــی را فراه ــادی عموم ــی اعتم ــی و اداری و ب ــای مدیریت ــه عرصــه ه ــداری در هم ناجانب
در سیاســت جنایــی ایــران مدیریــت تعــارض منافــع در اصــل یکصــدو چهــل و یکــم قانــون اساســی 
و در دیگــر پهنــه هــای هنجارگــذاری بــه صــورت پراکنــده و از رهگــذر جــرم انــگاری مــورد 
ــت  ــوه مدیری ــه »نح ــه در الیح ــن زمین ــن گام در ای ــادی تری ــا، بنی ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی« برداشــته شــده اســت. 
ــای  ــته ای از رفتاره ــتن دس ــرم انگاش ــگیرانه و ج ــای پیش ــری روش ه ــی بکارگی ــه چگونگ در آن ب
ناقــض ضوابــط مربــوط کــه در بــه زمامــداری اداری تأثیرگــذار هســتند، اشــاره شــده اســت.

سیاســت  تدویــن  و  تهیــه  مذکــور،  الیحــه  شــدن  قانــون  در  شــتاب  رســد  مــی  نظــر  بــه 
هــای کالن و برنامــه هــای نظــام منــد در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع و نیــز آمــوزش 
کارگــزاران بــرای رعایــت مجموعــه هنجارهــای مربــوط بــه ایــن ســاز و کار مــی توانــد در 
کاهــش ســطح تأثیــر تعــارض منافــع در پیدایــش فســاد اداری مالــی نقــش آفریــن باشــد.

کلیدواژه ها: فساد اداری و مالی، مدیریت تعارض منافع، سیاست جنایی، بِه زمام داری، پیش گیری.
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مقدمه
در هــر جامعــه، مســئله های متعــدد اداری وجــود دارنــد کــه بایــد بــه صــورت شایســته مدیریــت 
شــوند. نظــام اداری، دربرگیرنــده مجموعــه ای از ســاختار و کنش گری هــا بــرای مدیریــت موضوع هــای 
ــا آن  ــی ب ــد زندگ ــگان در فرآین ــه هم ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــمار اقتص پرش
ــد  ــت گذاران بای ــت و سیاس ــراد اس ــن اف ــای بنیادی ــئله ها از حق ه ــته مس ــت شایس ــد. مدیری روبه روین
بــا پیش بینــی تدبیرهــای مناســب، زمینه هــای آن را فراهــم کننــد. از رهگــذر مدیریــت شایســته کــه 
همــان بِه زمــام داری1 اســت، مناســب ترین سیاســت ها و کنش گری هــا نســبت بــه موضوع هــای 

ــه اندیشــیده و اجــرا می شــود.2 ــف جامع مختل
بِه زمــام داری بــر سلســله ای از اصــول اســتوار اســت کــه حاکمیــت قانــون، شــفاف بــودن و شناســایی 
حق هــای برابــر از جملــه برجســته ترین آن هاســت. رعایــت هــر یــک از آن هــا در شــکل گیری مدیریــت 
شایســته و پایــدار نقــش اساســی ایفــا می کنــد؛3 زیــرا در پهنه هــای مختلــف زمــام داری ماننــد نظــام 

ــد.4 ــم می آی ــر فراه ــدام عادالنه ت ــری و اق ــای تصمیم گی اداری، زمینه ه
نظــام اداری، عرصــه ای گســترده اســت کــه همــه اشــخاص بــا آن پیونــد دارنــد. بــه همیــن دلیــل، 
ــورت  ــه ص ــر توج ــه آن بیش ت ــه ب ــئله های جامع ــت مس ــی مدیری ــام داری و چگونگ ــی زم ــرای ارزیاب ب
ــت  ــا اهمی ــرای آن ه ــرای اج ــازوکارهای الزم ب ــی س ــذاری و پیش بین ــن رو، هنجارگ ــرد. از ای می گی
ــدام  ــری و اق ــه تصمیم گی ــد ک ــددی دارن ــن عرصــه، اشــخاص درخواســت های متع ــراوان دارد. در ای ف

ــازد. ــاًل ضــروری می س ــت شایســته را کام ــه و مدیری عادالن
ــه پیش گیــری از ارتــکاب دســته ای از رفتارهایــی  ــر داشــتن ایــن ســودها، ب بِه زمــام داری عــالوه ب
ــای اداری  ــتن هنجاره ــده انگاش ــتند. نادی ــای اداری هس ــا و هنجاره ــض ارزش ه ــه ناق ــد ک می انجام
بــه شــکل های مختلــف تبلــور می یابــد کــه فســاد اداری و مالــی5 از مهم تریــن آن هاســت. بــا 
ارتــکاب ایــن پدیــده، مجموعــه ای از ارزش هــای بنیادیــن اجتماعــی بــه ویــژه اعتمــاد عمومــی، نظــم، 
ــر همیــن اســاس،  ــه چالــش کشــیده می شــود. ب ــری اداری، قانون مــداری و بی طرفــی ب ــت و براب عدال
سیاســت گذاران جنایــی بــرای حمایــت از آن هــا و کاهــش فســاد اداری و مالــی، سلســله ای از کنش هــا 
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2. برای آگاهی بیش تر نک:زارعی، محمدحســین، »حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت ایران«، مجله تحقیقات حقوقی، 
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ــط و  ــرد، محی ــای ف ــه مؤلفه ه ــی ب ــاد اداری و مال ــکاب فس ــد.1 ارت ــایی می کنن ــا را شناس و واکنش ه
موقعیت مدارانــه وابســته اســت. در ایــن میــان، وضعیت هــای پیــش از ارتــکاب بــزه کاری ماننــد وجــود 
تعــارض منافــع2 و شــفاف و پاســخ گو نبــودن در چگونگــی وقــوع رفتارهــای مجرمانــه اثرگــذار اســت.3

تعــارض منافــع، وضعیــت پیش جنایــی4 اثرگــذار بــر ارتــکاب فســاد اداری و مالــی اســت. ایــن پدیــده 
ــو آن هــا، کارگــزاران برخــوردار از موقعیــت اداری  ــده مجموعــه ای از رفتارهاســت کــه در پرت دربرگیرن
ــخص مدارانه  ــای ش ــت آوردن منفعت ه ــه دس ــتای ب ــی در راس ــای عموم ــن منفعت ه ــده گرفت ــا نادی ب

گام برمی دارنــد.
ایــن وضعیــت همــواره بــرای نظــم و امنیــت اداری و مدیریــت شایســته5 چالش زاســت و بــه همیــن 
ــد  ــع مانن ــارض مناف ــود تع ــورت وج ــد. در ص ــه کرده ان ــه آن توج ــی ب ــت گذاران جنای ــل، سیاس دلی
شــاغل بــودن در دو یــا چنــد نهــاد دولتــی و خصوصــی، اصــول متعــددی در چارچــوب نظــام اداری از 
ــش  ــه چال ــون ب ــت قان ــداری و حاکمی ــه، برابری م ــای عادالن ــودن، تصمیم گیری ه ــب دار نب ــه جان جمل
ــری از  ــه پیش گی ــای الزم ب ــن تدبیره ــش گرفت ــا در پی ــان ب ــاس، آن ــن اس ــر ای ــوند. ب ــیده می ش کش

ــد. ــان می دهن ــه نش ــگاری آن توج ــت و جرم ان ــن وضعی ــش ای پیدای
در سیاســت جنایــی ســازمان ملــل متحــد، از رهگــذر پیمــان مقابلــه بــا فســاد 2003 در ایــن زمینــه 
تدبیراندیشــی شــده اســت. برابــر بنــد 4 مــاده 7 ایــن پیمــان: »هــر کشــور عضــو بایــد بــر اســاس اصــول 
ــش  ــای الزم را در پی ــع، تدبیره ــارض مناف ــری از تع ــفافیت و پیش گی ــای ش ــه ارتق ــن در زمین بنیادی
ــده  ــه« آم ــای پیش گیران ــوان »اقدام ه ــا عن ــل دوم و ب ــه در فص ــاده ک ــن م ــوب ای ــرد.« در چارچ گی
ــا در  ــش روی دولت ه ــته های پی ــه بایس ــع از جمل ــارض مناف ــع تع ــرای رف ــت گذاری ب ــت، سیاس اس

ــد. ــمار می آی ــه ش ــی ب ــاد اداری و مال ــری از فس ــه پیش گی زمین
در سیاســت جنایــی ایــران نیــز در ســطح های مختلــف بــه مدیریــت تعــارض منافــع توجــه شــده 
ــی نظــام  ــون اساســی و  بنــد 24 سیاســت های کل ــه اصــل 41 قان ــوان ب ــه می ت اســت کــه از آن جمل

1. برای آگاهی بیش تر نک: ابراهیمی، شهرام و حامد صفایی آتشگاه، »رویکرد قانون گذار به پیش گیری از جرم در قانون 

ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد«، مجله پژوهش نامه حقوق کیفری، 1394، شماره 2، ص8.

2-Conflict Interest.

3.  برای آگاهی بیش تر نک: فرجی ها، محمد و حسین جوادی، »مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری«، مجله رفاه اجتماعی، 

دوره چهاردهم، 1393، شماره 54، ص 54.

4. وضعیت پیش جنایی )Preciminal Situation( همان موقعیت های پیش از ارتکاب بزه کاری یا پدیده ای اســت که فرصت 

مناسب برای وقوع آن را فراهم می آورد. برای آگاهی بیش تر نک: نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی، دانش نامه 

جرم شناسی، تهران: کتاب خانه گنج دانش، چاپ پنجم، 1397.

5-Good Management.
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ــف در  ــای مختل ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد ب ــزاران بای ــرد. سیاســت گذاران و کارگ ــاره ک اداری )1389( اش
ــای  ــع از جلوه ه ــارض مناف ــود تع ــًا نب ــه قاعدت ــد ک ــدام کنن ــام اداری اق ــالمت نظ ــای س ــه ارتق زمین
ــس و  ــدگان مجل ــه وزرا و نماین ــع مداخل ــی من ــه قانون ــه الیح ــر آن، ب ــزون ب ــت. اف ــته آن اس برجس
کارمنــدان دولــت در معامــالت دولتــی و کشــوری )1337( و آیین نامــه اجرایــی قانــون اصــالح مبــارزه 

ــرد.1 ــاره ک ــوان اش ــواد مخــدر )1377( می ت ــا م ب
ــمار  ــش ش ــع و کاه ــارض مناف ــت تع ــرای مدیری ــاز ب ــدام هم س ــن اق ــن، مهم تری ــود ای ــا وج ب
ــع  ــارض مناف ــت تع ــن الیحــه »نحــوه مدیری ــه و تدوی ــر نظــام اداری، تهی ــذاری آن ب ــش و اثرگ پیدای
در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی« اســت1 کــه در ســال 1398 پــس از تصویــب در 
هیئــت وزیــران بــه مجلــس شــورای اســالمی فرســتاده شــد. ایــن الیحــه کــه دربرگیرنــده چهــار بخــش 
و 40 مــاده اســت، ســازوکارهای متعــددی را بــرای مدیریــت تعــارض منافــع شناســایی کــرد. بــه هــر 
رو، بــودن تعــارض منافــع در فرآینــد تصمیم گیــری، کنش گــری و مدیریــت کارگــزاران اداری، زمینــه 
شــکل گیری فســاد اداری و مالــی را فراهــم مــی آورد. بــر همیــن اســاس، بــرای بِه زمــام داری و ارتقــای 
ــته ای از  ــرای دس ــگاری ب ــری و جرم ان ــرای پیش گی ــای الزم را ب ــد تدبیره ــام اداری بای ــالمت نظ س

ــرد. ــی ک ــه پیش بین ــای آن ب جلوه ه
در ایــن نوشــتار،3 چگونگــی شناســایی )گفتــار یکــم( و چگونگــی مدیریــت )گفتــار دوم( تعــارض 
منافــع در الیحــه »نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی« 

در زمینــه چگونگــی ارتقــای ســالمت نظــام اداری بررســی می شــود. 

گفتار یکمـ  چگونگی شناسایی تعارض منافع در الیحه 

نخســتین گام بــرای مدیریــت تعــارض منافــع، شناســایی تعــارض منافــع و مصداق هــای آن اســت. 
ــارض  ــای تع ــق، جلوه ه ــه صــورت دقی ــد ب ــع بای ــارض مناف ــت تع ــران مدیری ــه، کنش گ ــن مرحل در ای
ــود  ــه وج ــا در زمین ــذر، تردیده ــن رهگ ــا از ای ــد ت ــری کنن ــپس تصمیم گی ــایی و س ــع را شناس مناف

1. بــه موجــب تبصــره 3 مــاده 22 آیین نامــه یادشــده: »تعییــن یــک وکیــل تســخیری، بــرای دو یــا چنــد متهــم در یــک پرونــده، 

بــه لحــاظ تعــارض دفــاع از موکلیــن ممنوع اســت«.

2. ایــن الیحــه را معاونــت حقوقــی رییــس جمهــوری تهیــه و تدویــن کــرد. ســپس در مجلــس شــورای اســالمی نیز طــرح مربوط 

بــه آن تهیــه و تنظیم شــد.

3. افزودنــی اســت کــه در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع، شــماری پژوهــش نگاشــته شــده اســت، امــا در آن هــا، ایــن الیحــه 

موضــوع بررســی نبــوده؛ چــون تــازه تدویــن شــده اســت. بــرای آگاهــی بیش تــر نــک: دادخدایــی، لیــال، فســاد مالــی اداری و 

ــزه کاری  ــی در قلمــرو ب ــری افتراق ــور، اعظــم، سیاســت کیف ــزان، 1390؛ مهدوی پ ــران: می ــا آن، ته ــه ب ــی مقابل سیاســت جنای

اقتصــادی، تهــران: میــزان، چــاپ نخســت، 1390.

رویکرد سیاست جنایی الیحه »نحوه مدیریت تعارض 
منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی«
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ــودن تعــارض منافــع از کنش گــری خــودداری شــود.  ــا در صــورت ب تعــارض منافــع برطــرف گــردد ی
بــه همیــن دلیــل، در چارچــوب ایــن الیحــه، بــرای نظام  منــدی فرآینــد تشــخیص جلوه هــای تعــارض 

ــت آن سیاســت گذاری شــده اســت.  ــع و مدیری مناف

بند یکم ـ جلوه های تعارض منافع
ــت.  ــته ترین آن هاس ــع از برجس ــارض مناف ــه تع ــددی دارد ک ــای متع ــی گونه ه ــاد اداری و مال فس
اشــخاص دارای موقعیــت و اختیارهــای قانونــی بــرای دســت یابی بــه ســود شــخص مدارانه از موقعیــت 
و اختیــار قانونــی خــود ســوء اســتفاده می کننــد.1 در همیــن چارچــوب، برابــر بنــد 1 مــاده 1 الیحــه 
یادشــده، تعــارض منافــع چنیــن تعریــف شــده اســت: »موقعیتــی کــه منفعــت شــخصی مشــموالن ایــن 
قانــون در مقــام انجــام وظایــف یــا اعمــال اختیــارات قانونــی آنــان در تعــارض بــا منافــع عمومــی قــرار 
ــه  ــع، ب ــود.« در واق ــف ش ــن وظای ــض ای ــدون تبعی ــه و ب ــام بی طرفان ــع انج ــد مان ــرد و می توان می گی
ــه  ــی ک ــای عموم ــر منفعت ه ــخص مدارانه2 ب ــای ش ــن منفعت ه ــری یافت ــاز برت ــای زمینه س وضعیت ه
ــه  ــع گفت ــارض مناف ــد، تع ــش کن ــون را دچــار چال ــای پیش بینی شــده در قان ــق تکلیف ه ــد تحق فرآین
می شــود.3 ایــن الیحــه بــرای شناســایی تعــارض منافــع و مدیریــت آن، سیاســت گذاری و فرآیندهایــی 

ــرده اســت. ــی ک پیش بین

الف( پیوند یا کشمکش داشتن
در سیاســت جنایــی، رابطــه خویشــاوندی از مؤلفه هــای اثرگــذار بــر بــه چالــش کشــیدن 
ــری )1392(،  ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــاده 421 قان ــف« م ــد »ال ــب بن ــه موج ــت. ب ــب داری اس ناجان
»قرابــت نســبی یــا ســببی تــا درجــه ســوم...« از جلوه هــای رد دادرســان شناســایی شــده اســت؛ زیــرا 
ــا هــر یــک از کنش گــران دعــوای کیفــری، اصــل  رســیدگی قضایــی از ســوی دادرســان خویشــاوند ب
ناجانــب داری را نقــض می کنــد. مــاده 49 قانــون دفتــر اســناد رســمی )1316( نیــز چنیــن اســت. بــر 
اســاس آن، »ســردفتر یــا دفتریــار نمی توانــد اســنادی را کــه مربــوط بــه خــود یــا کســانی کــه تحــت 
ــا درجــه  ــا ســببی ت ــا آن هــا قرابــت نســبی ی ــا ب ــا قیمومــت آن هــا هســتند و ی ــا وصایــت ی والیــت ی

ــا در خدمــت آن هــا هســتند، ثبــت نماینــد«. ــد و ی چهــارم از طبقــه ســوم دارن

1-Charles, Sampford, Measuring Corruption, Ashgate, 2007, p.13.

2. بــه موجــب بنــد 2 مــاده 1، منفعــت شــخص مدارانه دربرگیرنــده »...حــق یــا امتیــازی بالفعــل، مالــی یــا غیرمالــی ]اســت[ 

کــه تمامــًا یــا جزئــًا و بــه طــور مســتقیم یا غیرمســتقیم، عایــد یکــی از اشــخاص مشمول...شــود یــا زیانــی را از وی دفــع کند«.

3. افشــاری، فاطمــه و داور درخشــان، »مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اورق بهــادار در آیینه هنجارهــای تقنینی«، 

مجلــه پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، دوره دوم، 1399، شــماره 5، ص169.
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الیحــه یادشــده بــه ایــن رویکــرد توجــه کــرده اســت. مطابــق بنــد 1 مــاده 1، آن گاه کــه »شــخص 
مشــمول ایــن قانــون یــا بســتگان او از نظــر مالــی یــا حرفــه ای و شــغلی از تصمیــم، اقــدام یــا دســتور 
ــد دارای دو  ــن بن ــع اســت. ای ــارض مناف ــای تع ــع شــوند«، از جلوه ه ــاروا منتف ــه نحــو ن ــورد نظــر ب م
جنبــه اســت. جنبــه اول، بــودن زمینــه ای بــرای ســود بــردن کارگــزار اســت. بــه هــر رو، تصمیم گیــری 
یــا اقــدام از ســوی آن دســته کــه موضــوع تصمیم هــا، دســتورها و اقدام هــای خودنــد، قاعدتــًا تعــارض 
منافــع را پدیــد مــی آورد. همیــن شــرایط، اصــل ناجانــب داری را بــا چالــش همــراه می ســازد. چــه بســا، 
ــه شــکل  ــردن خــود ب ــرای ســود ب ــدام ب ــا اق ــری، دســتور دادن ی ــن دســته در راســتای تصمیم گی ای

نامتعــارف گام بردارنــد.1
ــودن  ــه ب ــدام در عادالن ــری و اق ــگام تصمیم گی ــب داری هن ــت نشــدن ناجان ــه در صــورت رعای البت
ــد. کمینــه این کــه پنداشــت جامعــه، تصمیم گیــری،  ــد می آی کنش گــری ایــن کارگــزاران چالــش پدی
ــد  ــر اســاس بن ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــرای خــود اســت. ب ــزار ب ــدام از ســوی آن کارگ ــا اق دســتور دادن ی
یادشــده، آن گاه کــه کارگــزار در موقعیــت ســود بــردن قــرار گیــرد، تعــارض منافــع نمایــان می شــود، 
ــن  ــده باشــد. در همی ــاداش خــود تصمیم گیرن ــه پ ــک دســتگاه در زمین ــس ی ــه ریی ــوردی ک ــل م مث
چارچــوب، بــه بنــد »چ« مــاده 6 منشــور اخالقــی و اداری و اخــالق حرفــه ای کارگــزاران نظــام )1400( 
ــالت،  ــا و تعام ــام فعالیت ه ــد »در انج ــه یافته ان ــزاران وظیف ــق آن، کارگ ــرد. مطاب ــاره ک ــوان اش می ت
روابــط و مناســبات از قبیــل خویشــاوندی، قومــی، نــژادی، مذهبــی و رویکــرد تبعیض آمیــز جنســیتی 

را در تصمیمــات و اقدامــات خــود تأثیــر...« ندهنــد.
ــردن بســتگان کارگــزار اســت. رابطــه خویشــاوندی در  ــرای ســود ب ــودن زمینــه ای ب جنبــه دوم، ب
ــد  ــق بن ــت. مطاب ــذار اس ــی اثرگ ــای عموم ــر منفعت ه ــخص مدارانه ب ــای ش ــن منفعت ه ــری یافت برت
ــده  ــمار آم ــه ش ــع ب ــارض مناف ــای تع ــده از جلوه ه ــزاران یادش ــا کارگ ــه ب ــن رابط ــود ای ــده، وج یادش
اســت؛ زیــرا چنیــن رابطــه ای، زمینــه کنــار گذاشــتن ناجانــب داری و تصمیم گیــری، دســتور و اقــدام 
ناعادالنــه و در واقــع، بهره منــدی نامتعــارف و ارتــکاب فســاد اداری و مالــی را فراهــم مــی آورد.2 بــرای 
ــه رو  ــود روب ــد خ ــره فرزن ــت وام کم به ــت دریاف ــا درخواس ــک ب ــعبه بان ــس ش ــه ریی ــی ک ــه، وقت نمون

1. دادخدایی، پیشین، ص156.

2. پیش تــر نیــز قانون گــذار در تبصــره 1 مــاده  قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلســین و کارمنــدان در معامــالت 

دولتــی و کشــوری )1337(، ایــن جلــوه از تعــارض منافــع را شناســایی کــرده بــود. مطابــق آن: »پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن 

ــای  ــه اقرب ــن شــرکت ها و مؤسســاتی ک ــون و هم چنی ــن قان ــدرج در ای ــاد اشــخاص من ــروس ودام ــا شــوهر و اوالد بالفصــل و ع ی

ــا  ــا و ی ــا بانک ه ــا و ی ــد باوزارت خانه ه ــند، نمی توانن ــمت باش ــا دارای س ــهیم ی ــد 7 و 8 در آن س ــدرج در بن ــه نحومن فوق الذکرب

ــا  ــت ی ــا معاون ــن اشــخاص در آن ســمت وزارت ی ــه ای ــون ک ــن قان ــور درای ــا ســایر مؤسســات مذک شــهرداری ها و ســازمان ها و ی

مدیریــت دارنــد، وارد معاملــه یــادآوری شــوند«
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شــود، تعــارض منافــع پدیــد می آیــد و می توانــد زمینــه ای بــرای ســوء اســتفاده از موقعیــت و نادیــده 
انگاشــتن شــماری از ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی دریافــت وام باشــد. 

ــا مراجعه کننــدگان نیــز از جلوه هــای تعــارض  ــودن کشــمکش میــان کارگــزار ب ــر ایــن، ب عــالوه ب
منافــع اســت. بــه موجــب بنــد 4 مــاده یادشــده، وجــود دعــوای کیفــری یــا حقوقــی میــان کارگــزاران 
یــا بســتگان آنــان بــا آن شــخص کــه از کنش گــری ایــن دســته اثــر می پذیــرد، تعــارض منافــع اســت؛ 

چــون بــودن اختــالف و خصومــت برآمــده از آن چــه بســا بــه کنش گــری ناعادالنــه بیانجامــد.1
ــون  ــره فن ــت. نگ ــی پذیر اس ــانه بررس ــای جرم شناس ــماری از نگره ه ــذر ش ــت از رهگ ــن وضعی ای
ــه  ــای مجرمان ــان رفتاره ــره، مرتکب ــن نگ ــو ای ــت. در پرت ــن آن هاس ــه مهم تری ــده2 از جمل خنثی کنن
اصــواًل بــه هنجارســتیز بــودن ایــن پدیــده آگاهنــد. بــا ایــن حــال، تعــدادی مؤلفــه در توجیــه ارتــکاب 
ــه  ــت و زمین ــذار اس ــا اثرگ ــا و هنجاره ــه ارزش ه ــته ای ب ــدی دس ــق درآوردن پای بن ــه تعلی ــرم و ب ج
ــه وفــاداری و انــکار  ــه توســل ب ــزه کاری را فراهــم مــی آورد. ایــن فنــون متعددنــد.3 در ایــن میــان، ب ب

ــرد.  ــه ک ــر توج ــوان بیش ت ــده می ت بزه دی
ــای  ــر ارزش ه ــواده را ب ــد خان ــر مانن ــزه کار، خواســته های دســته کوچک ت ــن یکــم، ب ــر اســاس ف ب
بنیادیــن اجتماعــی و منفعت هــای عمومــی برتــر می شــمارد و در راســتای بــرآورده ســاختن انتظارهــای 
ــوه از  ــن جل ــش ای ــای پیدای ــد زمینه ه ــاوندی می توان ــد خویش ــن رو، پیون ــی دارد. از ای ــان گام برم آن
ــه ایــن ســان، ممنــوع  ــه ارتــکاب جــرم را فراهــم آورد. ب وضعیــت تعارض آمیــز و گرویــدن اشــخاص ب
بــودن کنش گــری در ایــن موقعیــت کــه در الیحــه یادشــده شناســایی شــده اســت، احتمــال برتــری 

ــد.  ــش می ده ــگان را کاه ــای هم ــا منفعت ه ــاد ب ــر و متض ــته کوچک ت ــای دس دادن منفعت ه
ــکاب  ــه ارت ــده ب ــذر شایســته پنداشــتن بزه دی ــزه کار از رهگ ــن دوم، ب ــو ف ــن، در پرت ــر ای ــالوه ب ع
ــان  ــده، زی ــار بزه دی ــوع رفت ــا و ن ــه خصیصه ه ــه ب ــا توج ــزه کار ب ــع، ب ــد. در واق ــت می زن ــرم دس ج
رســاندن وی را توجیــه می کنــد. بــه ایــن ســان، بــودن کشــمکش میــان کارگــزار می توانــد ســازوکاری 

ــد.  ــی باش ــاد اداری و مال ــتای فس ــری در راس ــاز کنش گ ــه س ــده و زمین خنثی کنن

ب( برخورداری از شغل تعارض آفرین
گاهــی شــغل اشــخاص، زمینــه ای بــرای تعــارض منافــع پدیــد مــی آورد؛ زیــرا برخــورداری کارگزاران 
ــا منفعت هــای عمومــی  ــا منفعت هــای متعــدد و در ســتیز ب ــان را ب ــا چنــد شــغل، آن از یــک شــغل ی

1. ســرفرازی، مهرداد و دیگران، »رویکردهای پیش گیری از فســاد اداری، ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت 

سالم و شفاف«، مجله چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره سوم، 1399، شماره 32.

2-Techniques of Neutralization Theory.

 3-See: Sykes, Gresham M. & David Matza,“Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency”, American

Sociological Review, Vol. 22, No. 6, 1957
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روبــه رو می ســازد.1 ایــن وضعیــت در الیحــه یادشــده بــه دو شــکل شناســایی شــده اســت:

شکل نخست ـ داشتن بیش از یک شغل
ــا  ــه بس ــد. چ ــع بیانجام ــارض مناف ــه تع ــد ب ــدد می توان ــغل های متع ــخاص از ش ــورداری اش برخ
ــتار  ــد در هس ــت می توان ــن وضعی ــد. ای ــته باش ــود داش ــارض وج ــغل ها تع ــک از آن ش ــر ی ــان ه می
ــر در اصــل  ــع پیش ت ــوه از تعــارض مناف ــن جل ــر بگــذارد. ای ــدام اث ــا چگونگــی اق تصمیــم و دســتور ی
141 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران )1358( و تبصــره 4  قانــون ممنوعیــت تصــدی بیــش 
از یــک شــغل )1373( شناســایی شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، بــه مــاده 25 آیین نامــه اجرایــی مــاده 
33 قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان )1383( می تــوان اشــاره کــرد. بــه موجــب آن، »ناظــر 
نمی توانــد مجــری تمــام یــا بخشــی از ســاختمان تحــت نظــارت خــود باشــد. انجــام نظــارت  ســاختمان 
ــا  ــی ب ــه مال ــه رابط ــچ  گون ــد هی ــن نمی توان ــر هم چنی ــت . ناظ ــع اس ــاختمان بالمان ــراح س ــط ط توس
مالــک ایجــاد نمایــد یــا بــه نحــوی عمــل نمایــد کــه دارای منافعــی در پــروژه گــردد.« ایــن رویکــرد 
در مــواد 13 و 14 الیحــه یادشــده نیــز شناســایی شــده کــه برابــر آن، تصــدی هم زمــان بیــش از یــک 
ــه شــمار  ــع ب ــارض مناف ــای تع ــی و خصوصــی از مصداق ه ــای دولت ــه نهاده ــا از جمل شــغل در نهاده
ــد  ــی می توانن ــت علم ــای هیئ ــاده 13، اعض ــق م ــتثنا دارد. مطاب ــز اس ــت نی ــن وضعی ــت. ای ــه اس رفت

ــر عهــده داشــته باشــند. هم زمــان تصــدی شــغل دیگــری را ب

شکل دومـ  قرار گرفتن در موقعیت به چالش کشاننده وظیفه نظارتی و محاسباتی
شــماری از شــغل ها هســتاری نظــارت و ارزیابی کننــده دارنــد. اگــر اشــخاص مشــمول کــه عهــده دار 
وظیفــه نظــارت و ارزیابــی کنش گری هــای خــود، بســتگان یــا آن دســته از اشــخاص حقوقــی باشــند 
ــالوه  ــد. ع ــش می آی ــع پی ــارض مناف ــاده 3 تع ــد 5 م ــق بن ــد، مطاب ــع دارن ــهام و نف ــا س ــه در آن ه ک
ــه موجــب بنــد 6 مــاده یادشــده، همــکاری اشــخاص عهــده دار وظیفــه نظــارت و ارزیابــی  ــر ایــن، ب ب
ــای  ــونده از جلوه ه ــارت و ارزیابی ش ــاد نظ ــی نه ــاور حقوق ــا مش ــاب رس ی ــازرس، حس ــوان ب ــه عن ب
ــه ای  ــای حرف ــن و رفتارنامه ه ــوب موازی ــت در چارچ ــن وضعی ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــع ب ــارض مناف تع
ــزاران نظــام  ــه ای کارگ ــی و اداری و اخــالق حرف ــد منشــور اخالق ــی مانن ــه نظــارت و ارزیاب ــوط ب مرب
)1400( شناســایی شــده اســت. در پرتــو آن نیــز بایدهــای رفتــاری حرفــه ای متعــددی از جملــه اصــل 

ــی شــده اســت.  ــه پیش بین ــه شــکل عادالن ــزاران ب ــای کارگ ــرا وظیفه ه ــرای اج ــب داری ب ناجان
ــر  ــتوار ب ــا اس ــد ت ــف یافته ان ــزاران تکلی ــور، کارگ ــن منش ــاده 5 ای ــای 6 و 9 م ــاس بنده ــر اس ب

ــماعیل  ــه: اس ــدار، ترجم ــردی فرصت م ــفیدی؛ رویک ــم یقه س ــون، جرای ــالی اس. سیمپس ــکل ال. و س ــون، مای 1. بنس

ــت، 1391، ص130. ــاپ نخس ــزان، چ ــران: می ــژاد، ته رحیمی ن
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اصــول »شــفافیت در فرآینــد و عملکــرد کاری، پاك دســتی و عــدم سوءاســتفاده از موقعیــت شــغل« و 
»تعهــد و وفــاداری بــه اهــداف و مأموریت هــای ســازمان و حفــظ اســرار ســازمانی« کنش گــری کننــد. 
آشــکار اســت کــه مدیریــت تعــارض منافــع از ایــن رهگــذر و نداشــتن دو یــا چنــد شــغل بــه صــورت 
هم زمــان از مصداق هــای ایــن بندهــا خصوصــًا »عــدم ســوء اســتفاده از موقعیــت شــغل« و یــا »تعهــد 
و وفــاداری« بــه هدف هــا و مأموریت هــای نهــادی بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا فعالیــت هم زمــان از ســطح 
تعهــد و وفــاداری بــه هدف هــای نهــادی می کاهــد، بــه ویــژه آن جــا کــه مأموریــت آن هــا در تضــاد بــا 

یکدیگــر قــرار دارد و زمینــه ســوء اســتفاده از موقعیــت را فراهــم مــی آورد. 
عــالوه بــر ایــن، در منشــور اخــالق حرفــه ای کارگــزاران دیــوان محاســبات کشــور نیــز بــه موجــب 
ــه  ــر گون ــارغ از ه ــود را ف ــای خ ــه توانایی ه ــد »هم ــان بای ــه آن ــت ک ــده اس ــی ش ــد 9 پیش بین بن
ــات  ــه و اثب ــام وظیف ــت انج ــی، در جه ــی و مال ــی، اجتماع ــل سیاس ــا و عوام ــری از جریان ه تأثیرپذی
ــا اشــخاص ذی مدخــل در  ــه موضــوع ی ــش داوری نســبت ب ــه پی ــر گون ــه کار بســته و از ه ــت ب حقیق
ــا  ــود را ب ــی خ ــا اجتماع ــخصی ی ــط ش ــده و رواب ــاب ورزی ــی اجتن ــا حساب رس ــیدگی ی ــوع رس موض
ــا  ــکاری ی ــابقه هم ــه س ــچ گون ــد هی ــن نبای ــد. هم چنی ــر نده ــخاص در کارش تأثی ــا اش ــتگاه ی دس
ــورد رســیدگی داشــته باشــد...«. ــا موضــوع م ــط ب ــا اشــخاص مرتب ــا دســتگاه ی ــالت تجــاری ب معام

ایــن جلــوه از تعــارض منافــع در چارچــوب نگــره بی هنجــاری نهــادی1 بررســی پذیر اســت. 
در پرتــو ایــن نگــره، هــر نهــادی دارای کارکــردی در جامعه پذیــری اســت و زدودن تمرکــز آن، 
چالش هایــی پرشــمار را پدیــد مــی آورد. بــه همیــن دلیــل، برخــورداری اشــخاص از شــغل های متعــدد 
بــه ویــژه شــغل های دارای هســتار نظارت کننــده کــه از رهگــذر ایــن الیحــه در جایــگاه وضعیت هــای 
ــوزش  ــر آم ــده را از نظ ــای نظارت کنن ــرد نهاده ــق کارک ــرای دقی ــد، اج ــرار گرفته ان ــز ق تعارض آمی
ــد. ــف می کن ــار ضع ــرم دچ ــکاب ج ــای ارت ــش فرصت ه ــا و کاه ــی وضعیت ه ــه ای، ارزیاب ــالق حرف اخ

ــودن  ــو آن، ب ــوان اشــاره کــرد3 کــه در پرت ــه نگــره پنجره هــای شکســته2 می ت ــن، ب ــر ای ــزون ب اف
ــزه کاری  ــکاب ب ــای ارت ــد زمینه ه ــده می توان ــارت و مهارکنن ــیوه های نظ ــری ش ــش در به کارگی چال
را فراهــم ســازد. بنــا بــر ایــن، کاهــش ســطح مهارگــری، اســباب گرایــش یافتــن اشــخاص بــه نقــض 
ــته از  ــان آن دس ــژه در می ــه وی ــز ب ــای تعارض آمی ــد.4 وضعیت ه ــاد می کن ــری را ایج ــای کیف هنجاره

1-Instititional Anomie Theory.

2-Broken Windows Theory.

ــت،  ــاپ نخس ــزان، چ ــران: می ــری، ته ــی نظ ــه جرم شناس ــر، دانش نام ــاد، امی ــک: پاک نه ــر ن ــی بیش ت ــرای آگاه 3. ب

.1399

4-Gau, Jacinta M. &Travis C. Pratt, “Revisiting Broken Windows Theory: Examining the Sources of the Discrimi-

nant Validity of Perceived Disorder and Crime”, Journal of Criminal Justice, Vol.38, 4,p.759
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کارگــزاران کــه وظیفــه نظــارت را بــه عهــده دارنــد، تردیــد پدیــد مــی آورد و چــه بســا آنــان را از انجــام 
ایــن تکلیــف بــاز دارد.

ــدام اشــخاص مشــمول در زمینــه »... گزینــش،  ــر همیــن اســاس، از رهگــذر بنــد 8 مــاده 1، اق ب
انتخــاب، امتحــان، داوری، اجــرای یــک مســابقه، آزمــون یــا رقابــت و هــر نــوع احــراز صالحیــت...« در 
شــمار تعــارض منافــع قــرار گرفتــه اســت، ماننــد آن کــه آزمون دهنــده، مســئول گــردآوری پرســش ها 
ــوان  ــده را می ت ــه یادش ــده در الیح ــت پیش بینی ش ــل، ممنوعی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــازی باش و آزمون س
ــده در  ــای شناسایی ش ــرا کنش گری ه ــرد؛ زی ــی ک ــده بررس ــای خنثی کنن ــره فن ه ــوب نگ در چارچ
ــر  ــته کوچک ت ــای دس ــتای منفعت ه ــدام در راس ــری و اق ــه تصمیم گی ــه توجی ــه، زمین ــد پیش گفت بن

ــی آورد. ــم م ــی را فراه ــا تالفی جوی ی
ــه موضــوع در جایــگاه  ــر اســاس بنــد 7 مــاده 3 نیــز اشــخاص مشــمول بایــد پیش تــر نســبت ب ب
ــر  ــالم نظ ــد، اع ــن بن ــو ای ــند. در پرت ــرده باش ــالم نظــر نک ــه صــورت رســمی اع ــی ب ــارت و ارزیاب نظ
ــت  ــته، وضعی ــم گذش ــر تصمی ــاری ب ــب داری و پافش ــه جان ــم آوردن زمین ــا فراه ــخاص ب ــین اش پیش
تعــارض منافــع را شــکل می دهــد. در همیــن زمینــه می تــوان بــه بنــد »ت« مــاده 421 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری )1392( اشــاره کــرد. مطابــق آن، اظهــار نظــر هســتاری دادرســان در گذشــته نســبت 

ــت.  ــده اس ــی ش ــیدگی پیش بین ــد رس ــان در فرآین ــای رد آن ــوع از جلوه ه ــه موض ب

ج( برون سپاری وظیفه
ــد.  ــی دارن ــی تکلیف های ــای عموم ــتای منفعت ه ــزاران در راس ــک از کارگ ــر ی ــام اداری، ه در نظ
ــای  ــا و مصلحت ه ــه حق ه ــوط ب ــای مرب ــام دادن مأموریت ه ــرای انج ــف ب ــای مختل ــان در جایگاه ه آن
ــه اجــرا مــی  ــر کنش گری هــا و وظیفــه ای کــه ب ــه همیــن دلیــل، در براب ــد و ب ــرار می گیرن همــگان ق
گذارنــد، حقــوق دریافــت می کننــد. از ایــن رو، واگــذاری انجــام ایــن وظیفه  هــا بــه نهــادی دیگــر کــه 
بــرای اشــخاص مشــمول یــا بســتگان آنــان دارای ســود باشــد، جلــوه ای از تعــارض منافــع اســت؛ زیــرا 
ــه مجموعــه ای دیگــر  ــون، آن را ب ــه جــای انجــام دادن تکلیــف پیش بینی شــده در قان ایــن اشــخاص ب
از بخــش خصوصــی می ســپارند کــه بــرای آنــان یــا نزدیــکان ایــن دســته ســودآور اســت. بــرای نمونــه، 
اشــخاص مشــمول از جملــه پزشــک یــک بیمارســتان دولتــی، بیمــاری را کــه بــه آن جــا مراجعــه کــرده 
اســت، بــه بیمارســتان خصوصــی راهنمایــی کنــد کــه در آن جــا ســهام دارد. از رهگــذر مــاده 19 الیحــه 

ــد. ــع می آفرین ــارض مناف ــه، تع ــپاری وظیف ــه، برون س پیش گفت
ــواًل  ــره اص ــن نگ ــو ای ــت. در پرت ــر اس ــی1 تحلیل پذی ــاب عقالن ــره انتخ ــاس نگ ــر اس ــوه ب ــن جل ای
اشــخاص پــس از حســابگری و ارزیابــی ســود و زیــان برآمــده از رفتــاری، در صــورت ســودآور بــودن، آن 

1-Rational Choice Theory .

رویکرد سیاست جنایی الیحه »نحوه مدیریت تعارض 
منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی«
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ــه  ــان را ب ــه کارگــزار چــه بســا آن ــه نهادهــای نفع رســان ب را انجــام می دهنــد. برون ســپاری تکلیــف ب
ســمت کنش گــری تعارض آمیــز پیــش ببــرد. بــه هــر رو، بــودن ایــن موقعیــت، اشــخاص را در شــرایط 
ــد، می تواننــد  ــردن منفعــت شــخص مدارانه دارن ــرای ب ــان کــه انگیــزه ای ب انتخــاب قــرار می دهــد و آن

از ایــن وضعیــت بــرای ارتــکاب فســاد اداری و مالــی بهــره بگیرنــد.

د( دریافت کمک و هدیه
ــر خدمت هــا و وظیفــه ای کــه انجــام می دهنــد، حقــوق دریافــت  در نظــام اداری، کارگــزاران در براب
ــا عنــوان »حقــوق و مزایــا« در  می کننــد. در فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری )1386( ب
ایــن زمینــه ضابطه گــذاری شــده اســت. هم چنیــن می تــوان بــه مــاده 14 قانــون راجــع بــه کارشناســی 
ــی از اشــخاص  ــا مال ــر وجــه ی ــت ه ــق آن، »دریاف ــه مطاب ــرد ک رســمی دادگســتری )1317( اشــاره ک
ذی نفــع... ممنــوع اســت و  متخلــف بــه مجــازات مرتشــی محکــوم خواهــد شــد.« بنا بر ایــن، مطالبــه وجه 
ــر اســاس ضوابــط شناســایی شــده اســت، از مراجعه کننــدگان نهادهــای  ــا امتیــازی فراتــر از آن چــه ب ی
مشــمول از دو جهــت ایــراد دارد. یکــم این کــه اشــخاص مشــمول بیــش از آن چــه شایســته آن هســتند، 
بــه ســود رســیده اند. ایــن واقعیــت، عدالــت اداری را بــه چالــش می کشــد. دوم این کــه برابــر مجموعــه 
هنجارهــا، خدمات رســانی نهادهــای دولتــی و عمومــی بــه شــهروندان قاعدتــًا بایــد رایــگان باشــد تــا از 
ایــن رهگــذر، زمینه هــای پیدایــش تفاوت گــذاری و نابرابــری و تحمیــل هزینــه بــر افــراد بــرای دریافــت 
خدمــات یادشــده از بیــن رود. بنــا بــر ایــن، دریافــت کمــک و هدیــه بــه هــر شــکل بــر ناجانــب داری و 
برقــراری عدالــت و برابــری اداری اثــر می گــذارد و اســباب برهــم خــوردن نظــم اداری و عمومــی را فراهــم 
ــه از ســوی اشــخاص  ــت کمــک و هدی ــه، دریاف ــاده 3 الیحــه پیش گفت ــد 2 م ــر اســاس بن ــی آورد. ب م
ــای  ــمار جلوه ه ــدام در ش ــتور و اق ــدور دس ــری، ص ــس از تصمیم گی ــا پ ــش ی ــال پی ــک س ــمول، ی مش

تعــارض منافــع قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن وضعیــت از رهگــذر نگــره فرهنــگ طبقــه پاییــن1 تحلیل پذیــر اســت.2 در پرتــو ایــن نگــره، طبقــه 
ــزه کاری نقش آفریــن  پاییــن جامعــه دارای فرهنــگ و ارزش هــای متعــددی اســت کــه در ارتــکاب یافتــن ب
اســت. در ایــن میــان، ارزش زرنــگ بــودن از جملــه آن هاســت. بــر ایــن اســاس و در چارچــوب فرهنــگ ایــن 
دســته، زرنــگ، کســانی هســتند کــه بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز و منفعت هــای مــادی بــا هــر شــیوه ای و 
فریــب دادن دیگــران گام بردارنــد. بنــا بــر ایــن، دریافــت کمــک و هدیــه و انجــام دادن وظیفــه بــا توجــه به آن 
می توانــد شــماری از کارگــزاران را بــه ســوی صرفــًا ســود بــردن و رســیدن بــه امتیــاز و منفعــت گرایــش دهد. 

ایــن تحلیــل بــا توجــه بــه هســتار تعــارض منافــع تقویــت می شــود؛ زیــرا پدیــده ای نیرنگ مدارانــه اســت.

1-Lower Class Culture Theory.

ــه:  ــی، ترجم ــای جرم شناس ــین، نظریه ه ــن دی. مک ش ــی. و ماری لی ــک پ ــز، فران ــک: ویلیام ــر ن ــی بیش ت ــرای آگاه 2. ب

حمیدرضــا ملک محمــدی، تهــران: میــزان، چــاپ نخســت، 1393.
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بند دوم ـ فرآیند شناسایی تعارض منافع
ــع  ــارض مناف ــای تع ــایی مصداق ه ــرای شناس ــددی ب ــای متع در ســطح الیحــه یادشــده، مرحله ه
پیش بینــی شــده اســت. مرحلــه یکــم، مرحلــه نخســتین اســت کــه در پرتــو آن، هیئت هــای نخســتین، 
موقعیــت تعــارض منافــع را در مرحلــه بــدوی تشــخیص می دهنــد. مرحلــه دوم، مرحلــه پســین اســت 
ــی های الزم را  ــه، بررس ــن الیح ــده در ای ــر پیش بینی ش ــد نظ ــای تجدی ــاس آن، هیئت ه ــر اس ــه ب ک

بــرای تعــارض منافــع تشــخیص داده شــده انجــام می دهنــد. 

الف( ساختار و آمیختار هیئت های مدیریت تعارض منافع
ــرای شناســایی مصداق هــای تعــارض  ــر اســاس بنــد 1 مــاده 5 ایــن الیحــه، دو ســطح هیئــت ب ب
منافــع پیش بینــی شــده اســت. ســطح یکــم، هیئت هــای نخســتین هســتند کــه در مرکــز دســتگاه ها، 
ــج  ــزی پن ــتین مرک ــای نخس ــوند. هیئت ه ــکیل می ش ــتانی تش ــتانی و شهرس ــتگاه های اس ــتاد دس س
ــتانی و  ــای اس ــد. هیئت ه ــتفاده کنن ــوق دان اس ــو حق ــک عض ــد از ی ــه بای ــه کمین ــد ک ــو دارن عض
شهرســتانی ســه عضــو دارنــد کــه کمینــه، یــک عضــو آن بایــد حقــوق دان باشــد. ایــن اعضــا از ســوی 

ــر دســتگاه انتخــاب می شــوند.  ــام ه ــن مق باالتری
ســطح دوم، هیئت هــای تجدیــد نظــر هســتند. در بنــد 5 مــاده 5 الیحــه یادشــده، بــرای بررســی 
دقیــق مصداق هــای تعــارض منافــع و پیش گیــری از بــه چالــش کشــیده شــدن حق هــای اشــخاص و 
تضمیــن نظــم اداری، حــق اعتــراض بــرای آن دســته از کارگــزاران پیش بینــی شــده اســت کــه موضــوع 
ــیدگی  ــر رس ــد نظ ــای تجدی ــراض در هیئت ه ــن اعت ــه ای ــد. ب ــرار گرفته ان ــع ق ــارض مناف ــم تع تصمی
ــد، دارای  ــن بن ــب ای ــه موج ــا ب ــن هیئت ه ــوند. ای ــکیل می ش ــتگاه ها تش ــتاد دس ــه در س ــود ک می ش
پنــج نفــر هســتند کــه کمینــه، یــک عضــو آن بایــد حقــوق دان باشــد. مطابــق بنــد پیش گفتــه، ایــن 
ــه تصمیــم هیئت هــای نخســتین اســتانی رســیدگی  ــه اعتــراض اشــخاص نســبت ب ــًا ب هیئت هــا صرف
ــه  ــتانی ب ــتین شهرس ــای نخس ــای هیئت ه ــده، تصمیم ه ــاده یادش ــد 4 م ــاس بن ــر اس ــد و ب می کنن

ــر اســت. ــای نخســتین اســتانی اعتراض پذی ــالغ در هیئت ه ــس از اب ــدت ده روز پ م

ب( وظیفه های هیئت های مدیریت تعارض منافع
بــر اســاس بنــد 2 مــاده 5 الیحــه یادشــده، »تعییــن فهرســت مصادیــق تعــارض منافــع، برنامه ریزی 
ــالم  ــخاص و اع ــات اش ــه اعتراض ــیدگی ب ــع، رس ــارض مناف ــری از تع ــت پیش گی ــارت در جه و نظ
ــای  ــه وظیفه ه ــع...« از جمل ــارض مناف ــار تع ــخاص دچ ــه رأی اش ــرام ب ــا احت ــم ی ــاری تصمی بی اعتب
ــتین  ــطح نخس ــده در در دو س ــای یادش ــان، هیئت ه ــن س ــه ای ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــده ب پیش بینی ش
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و تجدیــد نظــر بایــد افــزون بــر شناســایی مصداق هــای تعــارض منافــع، در زمینــه نظــارت و وضعیــت 
ــد.  ــع گام بردارن ــارض مناف ــودن تع ــورت ب ــا در ص ــتورها و اقدام ه ــا، دس تصمیم ه

گفتار دوم ـ چگونگی مدیریت تعارض منافع در الیحه

ــن  ــه نقش آفری ــای ناعادالن ــتورها و اقدام ه ــردن دس ــادر ک ــا، ص ــع در تصمیم گیری  ه ــارض مناف تع
اســت. در چارچــوب ایــن الیحــه، سلســله شــیوه هایی بــرای مدیریــت آن شناســایی شــده اســت. ایــن 
ــارض زا  ــای تع ــن وضعیت ه ــرای شــکل نگرفت ــو آن ب ــه در پرت ــا گاه پیشــین مدارانه هســتند ک روش ه
ــت  ــیوه های مدیری ــی ش ــود. گاه ــدام می ش ــت اق ــن موقعی ــری در ای ــدن از کنش گ ــودداری ورزی و خ
ــرای بازداشــتن  ــگاری ب ــذر جرم ان ــه موجــب آن، از رهگ ــه ب ــع پســین مدارانه هســتند ک ــارض مناف تع

ــود.1 ــته می ش ــز گام برداش ــرایط تعارض آمی ــری در ش ــزاران از کنش گ کارگ
مدیریــت تعــارض منافــع، فرآینــدی اســت کــه در چارچــوب آن، زمینه هــای دور شــدن از 
موقعیت هــای تعارض آمیــز و چگونگــی اســتفاده شایســته کارگــزاران از اختیارهــا و بــه انجــام رســاندن 
تکلیف هــا فراهــم می شــود. بــر همیــن اســاس، فرآینــد یادشــده بایــد بــه صــورت عادالنــه و بــر پایــه 
سلســله ای از اصــول پیــش بــرود کــه در تضمیــن حق هــای بنیــادی اشــخاص و جامعــه ریشــه دارنــد.

بند یکم ـ اصول مدیریت تعارض منافع 
ــن اصــول در  ــه ای ــت شــود. توجــه ب ــر اســاس سلســله ای از اصــول مدیری ــد ب ــع بای ــارض مناف تع
فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع، اســباب شناســایی و پاســخ دادن عادالنــه نســبت بــه موقعیت هــا را 
ــا از رهگــذر مجموعــه  ــن اصــول، آشــکارا شناســایی نشــده اند، ام ــن الیحــه، ای فراهــم مــی آورد. در ای

ــمرد.  ــع برش ــارض مناف ــه تع ــت عادالن ــرای مدیری ــددی را ب ــول متع ــوان اص ــای آن می ت فصل ه

الف( قانون مند بودن مدیریت تعارض منافع
رعایــت و تضمیــن قانــون از برجســته ترین اصــول عادالنــه بــودن کنش گری هــا از جملــه مدیریــت 
ــده مجموعــه ای از بایدهــا و  ــون کــه دربرگیرن ــر اســاس قان ــرا کنش گــری ب ــع اســت؛ زی تعــارض مناف
ــی آورد.2 در  ــم م ــت را فراه ــت و عدال ــم، امنی ــراری نظ ــه برق ــت، زمین ــی اقدام هاس ــا و چگونگ نبایده
ــد  ــد، بای ــن فرآین ــرا در ای ــدان دارد؛ زی ــی دوچن ــون اهمیت ــت قان ــز رعای ــع نی ــارض مناف ــت تع مدیری
ــذاری و حــق  ــدون تفاوت گ ــری و ب ــه براب ــر پای ــزاران ب ــری کارگ ــه کنش گ ــه در زمین ــه حــق جامع ب

اشــخاص مشــمول بــر تغییــر نیافتــن اختیارهــای قانونــی آنــان بــه صــورت بنیادیــن توجــه شــود.

1. توسلی زاده، توران، پیش گیری از جرایم اقتصادی، تهران: جنگل، چاپ نخست، 1392، ص 165.
ــران و  ــای آن در ای ــی و قاعده ه ــوق جنای ــدی حق ــل قانون من ــی اص ــه تطبیق 2. رایجیــان اصلــی، مهــرداد، »مطالع

انگلســتان«، مجلــه حقــوق تطبیقــی، دوره دوم، 1390، شــماره 2، ص 77.



232

عــالوه بــر توجــه بــه اصــل قانون منــدی در قوانیــن بنیادیــن ماننــد اصــل 36 قانــون اساســی، در 
ایــن الیحــه نیــز بــه گونــه ای بــه رعایــت و تضمیــن آن در فرآینــد شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع 
اشــاره شــده اســت. بنــد 1 مــاده 1 و مــاده 14 نمونه هایــی برجســته در ایــن زمینــه هســتند. در پرتــو 
ــه تعــارض منافــع، معیــار همــان قانــون و هنجارهــای  آن هــا، در تعریــف و نیــز اســتثناهای مربــوط ب

ــت. ــه اس ــمار رفت ــه ش ــده در آن ب پیش بینی ش

ب( برابری مدار بودن مدیریت تعارض منافع
هســتار انســان ها بــا یکدیگــر برابــر اســت و در همــه عرصه هــا بایــد بــر اســاس اصــل برابری مــداری 
بــا آنــان رفتــار شــود. رعایــت و تضمیــن ایــن اصــل چنــان اهمیــت دارد کــه از رهگــذر اصــول نوزدهــم 
ــا یکدیگــر  ــن اصــول، همــگان ب ــه موجــب ای ــه آن توجــه شــده اســت.1 ب ــون اساســی ب و بیســتم قان
ــادی در فرآینــد  ــن اصــل بنی ــد... .« ای ــرار دارن ــون ق ــت قان ــه شــکل »... یکســان در حمای ــد و ب برابرن
مدیریــت تعــارض منافــع نیــز بایــد شناســایی و تضمیــن شــود، بــه ویــژه این کــه ســازوکار پیش گفتــه 

ــه میــان آمــده اســت. ــری در مجموعــه کنش گری هــای کارگــزاران ب ــرای رعایــت براب ب
در ایــن الیحــه بــه ایــن اصــل بــه گونــه ای از رهگــذر بنــد 11 مــاده 1 و مــاده 2 توجــه شــده اســت. 
بــه موجــب آن، کارگــزاران همــه بخش هــای حاکمیــت و بســیاری از نهادهــای خدمات رســان یــا دارای 
ــت تعــارض  ــون کارشناســان رســمی دادگســتری، موضــوع مدیری تأثیــر گســترده عمومــی ماننــد کان
منافــع قــرار گرفته انــد. شناســایی رویکــرد بیشــینه گرایانه نســبت بــه مشــموالن ایــن ســازوکار و نیــز 
رویکــرد کمینه گرایانــه نســبت بــه اســتثناهای آن نمایانگــر بــه رســمیت شــناختن اصــل یادشــده در 

چارچــوب مدیریــت تعــارض منافــع اســت.

ج( فراگیر بودن مدیریت تعارض منافع
ــه  ــد، بلک ــد نمی آی ــزی( پدی ــی ســتادی )مرک ــای مدیریت ــط در پهنه ه ــع فق ــارض مناف ــش تع چال
ــدام   ــتور دادن و اق ــری، دس ــر تصمیم گی ــذاری آن ب ــدن و اثرگ ــان ش ــکان نمای ــا، ام ــه عرصه ه در هم
وجــود دارد. در ایــن الیحــه، اصــل فراگیــر بــودن مدیریــت تعــارض منافــع شناســایی شــده اســت. بــر 
ایــن اســاس، ســازوکار یادشــده بایــد در همــه ســطح های مدیریتــی و اداری و همــه منطقه هــا ـ ملــی، 

اســتانی و شهرســتانی ـ بــه کار گرفتــه شــود.
ایــن اصــل در مــاده 5 الیحــه پیش گفتــه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. در چارچــوب آن، در 
ــع تشــکیل می شــوند  ــت تعــارض مناف ســطح های مرکــزی، اســتانی و شهرســتانی، هیئت هــای مدیری

1. بــرای آگاهــی بیش تــر نــک: مهرپــور، حســین، مختصــر حقــوق اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، تهــران: دادگســتر، 
چــاپ ششــم، 1398.
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ــه آن اظهــار نظــر کننــد. ایــن  ــا پــس از بررســی همــه جنبه هــای موضــوع شناسایی شــده نســبت ب ت
ــای ایــن  ــر چگونگــی ســپری شــدن فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع اســت، ولــی گوی مــاده ناظــر ب

اصــل هــم هســت.

د( مشارکت مدارانه بودن مدیریت تعارض منافع
در سیاســت جنایــی، اصــل مشــارکت مدارانه بــودن از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چــون در 
ــرای  ــز ب ــی نی ــای اجتماع ــای نهاده ــی، از قابلیت ه ــای دولت ــای نهاده ــر ظرفیت ه ــزون ب ــو آن، اف پرت
ــت تعــارض  ــن اصــل در زمینــه مدیری ــه ای سیاســت گذاری و کنش گــری اســتفاده می شــود.1 توجــه ب
ــوع  ــه موض ــبت ب ــه نس ــری عادالن ــا و تصمیم گی ــایی واقعیت ه ــم در شناس ــی مه ــًا نقش ــع قاعدت مناف
ــت.  ــده اس ــایی ش ــف شناس ــای مختل ــه صورت ه ــه ب ــل پیش گفت ــه، اص ــن الیح ــد. در ای ــا می کن ایف
صــورت یکــم، مدیریــت تعــارض منافــع از ســوی اشــخاص مشــمول اســت. ایــن دســته بــر اســاس مــواد 
متعــدد از جملــه مــاده 9 بــه ســوی خــودداری ورزیــدن از تصمیم گیــری، دســتور صادرشــده یــا اقــدام 
در موقعیــت تعــارض منافــع رهنمــون شــده اند. بــه موجــب آن، »چنان چــه شــخص مشــمول... پیــش 
از اقــدام، متوجــه وجــود تعــارض منافــع گــردد، بایــد ضمــن گــزارش موضــوع بــه مقــام مافــوق و هیئــت 
مدیریــت تعــارض منافــع ذی ربــط، از انجــام وظیفــه امتنــاع کــرده و حســب مــورد طبــق دســتور کتبــی 
آنــان اقــدام نمایــد.« بنــا بــر ایــن، بــه خودمدیریتــی آنــان بــه عنــوان جلــوه ای از ایــن اصــل در ایــن 

الیحــه توجــه شــده اســت.
صــورت دوم، گــزارش دادن آگاه شــدگان اســت. بــر ایــن اســاس، همــه کارگــزاران نهادهــای مشــمول 
وظیفــه یافته انــد تــا پــس از آگاهــی از تعــارض منافــع، آن را گــزارش کننــد. مطابــق مــاده 34، »کلیــه 
ــون در مجموعــه  ــون موظفنــد در صــورت اطــالع از مــوارد نقــض ایــن قان اشــخاص مشــمول ایــن قان
ــزارش  ــع گ ــارض مناف ــت تع ــت مدیری ــه هیئ ــب را ب ــوع خــود، مرات ــا دســتگاه متب ــت ی تحــت مدیری
دهنــد.« بــه ایــن ســان، مشــارکت افــراد در مدیریــت تعــارض منافــع بــه رســمیت شــناخته شــده اســت 
ــع و  ــارض مناف ــش تع ــش پیدای ــه کاه ــا در زمین ــه ظرفیت ه ــتفاده از هم ــا اس ــذر ب ــن رهگ ــا از ای ت

ــدام شــود. ــت اق ــن وضعی ــری در ای کنش گ

هـ( آسیب رسان نبودن مدیریت تعارض منافع 
هــدف از ســازوکار مدیریــت تعــارض منافــع بــرای بِه زمــام داری، برقــراری عدالــت اداری و کاهــش 
ــرای  ــا وجــود ایــن، بهــره جســتن از آن، ســازوکاری ب احتمــال ارتــکاب فســاد اداری و مالــی اســت. ب
ــش کشــیدن  ــه چال ــه این کــه زمینه هــای ب ــد اداری اســت، ن پاســداری از حق هــای همــگان در فرآین

1. جمشیدی، علی رضا، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1390، ص 24.
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نظــم اداری و حق هــای بنیادیــن اشــخاص از جملــه مــدت دار شــدن کنش گری هــا در نهادهــا را فراهــم 
ــر اســاس مــاده 10 الیحــه، اگــر »... امتنــاع از ادامــه انجــام وظیفــه موجــب اختــالل اساســی  آورد. ب
ــد ادامــه یافتــه و وجــود  در امــر نظــارت و محاســبه و فــوت منافــع عمومی شــود، اجــرای وظیفــه بای
تعــارض منافــع، ضــرورت ادامــه مداخلــه و نتیجــه اقدامــات صورت گرفتــه بایــد در صورت جلســه قیــد 

گــردد و بــه هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع ذی ربــط گــزارش شــود...«. 
بــه ایــن ســان، در الیحــه یادشــده بایــد بــه اصــل ســرعت در کنش گری هــای نهادهــا توجــه کــرد 
ــوان  ــه اداری نمی ت ــن، در پهن ــر ای ــا ب ــت. بن ــن اس ــی نقش آفری ــای عموم ــن منفعت ه ــه در تضمی ک
ــته  ــام شایس ــول و انج ــر اص ــذاردن دیگ ــار گ ــرای کن ــت آویزی ب ــع را دس ــارض مناف ــت تع مدیری

ــمار آورد.  ــه ش ــای اداری ب وظیفه ه

بند دوم ـ شیوه های مدیریت تعارض منافع 
ــددی  ــای متع ــه اســتفاده از روش ه ــت آن ب ــز و مدیری ــای تعارض آمی ــش موقعیت ه کاهــش پیدای
وابســته اســت. شــماری از آن هــا جنبــه کنش مدارانــه دارنــد و دســته ای دیگــر از خصیصــه 
واکنش مدارانــه برخوردارنــد. شــیوه های کنش مدارانــه اصــواًل پیــش از شــکل گیری وضعیت هــای 
ــای  ــوند. روش ه ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــن وضعیت های ــری در چنی ــش از کنش گ ــا پی ــز ی تعارض آمی
واکنش مدارانــه پــس از کنش گــری در موقعیت هــای پیش گفتــه و بــرای مقابلــه کــردن بــا کارگــزاران 

ــد. ــرا درمی آین ــه اج ــوط ب ــط مرب ــده ضواب نقض کنن

الف( مدیریت کنش مدارانه تعارض منافع
در فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع اصــواًل کنش هــا نقشــی توجه پذیــر دارنــد. ایــن کنش هــا همانــا 
پیش گیــری از جــرم هســتند کــه شــامل مجموعــه ای از کنش هــای فردمدارانــه و موقعیت مدارانــه می شــوند 
کــه بــا هســتاری ناقهرآمیــز پیــش از بــه وجــود آمــدن وضعیت هــای یادشــده یــا پــس از آن و پیــش از هــر 
گونــه تصمیم گیــری، دســتور دادن و اقــدام بــه کار می رونــد.1 در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع قاعدتــًا 
ــای  ــن وضعیت ه ــکل ناگرفت ــه ش ــر ب ــم، ناظ ــد. یک ــور می یابن ــکل تبل ــه دو ش ــه ب ــیوه های پیش گیران ش
ــن  ــا از ای ــت اســت ت ــش موقعی ــری از پیدای ــا، هــدف، پیش گی ــن روش ه ــو ای ــز اســت. در پرت تعارض آمی
رهگــذر، کارگــزاران در وضعیــت تعارض آمیــز قــرار نگیرنــد یــا اساســًا ایــن وضعیــت پدیــد نیایــد. دوم، ناظــر 
بــه کنش گــری نکــردن در ایــن موقعیت هاســت. بــر ایــن اســاس، بــا وجــود پیدایــش وضعیــت اصــواًل بــه 
پیش گیــری از اقــدام در ایــن موقعیــت توجــه می شــود. آشــکار اســت کــه ایــن گونــه پیش گیــری، ناظــر 

بــه رفتارهایــی مجرمانــه اســت کــه در ایــن زمینــه پیش بینــی شــده اســت.

1. نیازپور، امیرحسن، پیش گیری از جرم، تهران: دادگستر، چاپ نخست، 1400، ص 15.
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1.کنش های فردمدارانه
ــخاص و  ــاختن اش ــد س ــرای هنجارمن ــری ب ــای ناکیف ــه روش ه ــواًل از مجموع ــه اص ــن پهن در ای
ــده،  ــیوه های یادش ــن، ش ــر ای ــا ب ــود. بن ــتفاده می ش ــزه کاری اس ــوی ب ــه س ــان ب ــن آن ــش نایافت گرای
ــا  ــط ب ــای مرتب ــن جرم ه ــکاب نایافت ــه ارت ــتند و در زمین ــخاص هس ــازی اش ــر جامعه پذیرس ــر ب ناظ
ــه ای  ــای حرف ــوزش رفتارنامه ه ــا آم ــته ترین آن ه ــد. برجس ــه کار می آین ــز ب ــای تعارض آمی موقعیت ه
ــرای  ــی ب ــای اخالق ــن و معیاره ــه ای از موازی ــامل مجموع ــواًل ش ــه اص ــا ک ــن رفتارنامه ه ــت. ای اس
چگونگــی کنش گــری در قلمــرو حرفــه ای هســتند، شــخصیت اشــخاص را در راســتای ســازمان پذیری 
و پیــروی از هنجارهــای مربــوط بــه آن حرفــه می پروراننــد. آمــوزش کارگــزاران نســبت بــه چگونگــی 

ــه اســت.  ــاز از آن جمل ــا امتی ــه ی ــن هدی ــد نپذیرفت ــاری مانن ــط رفت ــت ضواب ــری و رعای کنش گ
ــی  ــد در اجتماع ــی می توان ــای عموم ــطح آگاهی ه ــای س ــازی و ارتق ــن، فرهنگ س ــر ای ــالوه ب ع
ــع  ــارض مناف ــه تع ــه نســبت ب ــف از جمل ــای مختل ــه در زمینه ه ــار جامع ــوع رفت شــدن اشــخاص و ن
ــن،  ــر ای ــا ب ــد. بن ــن باش ــی نقش آفری ــی و عموم ــزار دولت ــوان کارگ ــه عن ــری ب ــی کنش گ و چگونگ
ــای  ــده از رفتاره ــای برآم ــزان زیان ه ــاختن می ــان س ــل نمای ــاز مث ــیوه های فرهنگ س ــری ش به کارگی
ــه  ــری فردمداران ــه پیش گی ــد ب ــی می توان ــاد عموم ــش اعتم ــای اداری و کاه ــز در محیط ه تعارض آمی

ــد.1 ــا بیانجام ــا آن موقعیت ه ــط ب ــای مرتب ــکاب جرم ه از ارت
در ایــن الیحــه بــه ایــن گونــه پیش گیــری از رهگــذر مــاده 4 توجــه شــده و شــورای عالــی نظــارت 
بــر تعــارض منافــع وظیفــه یافتــه اســت تــا در زمینــه »... فرهنگ ســازی... ]و[ آموزش هــای مرتبــط...« 
ــد  ــه می توان ــری یادشــده اســت ک ــه ای برجســته از پیش گی ــف، جنب ــن تکلی ــد. ای سیاســت گذاری کن

در هنجارمنــد ســاختن کارگــزاران اثرگــذار باشــد.

2.کنش های موقعیت مدارانه
ــر وضعیت هــای پیش جنایــی اســت. ایــن وضعیت هــا همــان وضعیــت پیــش  ــه دیگــر، ناظــر ب گون
ــد.2 در  ــد می آورن ــری پدی ــای کیف ــض هنجاره ــرای نق ــب را ب ــت مناس ــه فرص ــد ک ــکاب جرمن از ارت
ــا،  ــی وضعیت ه ــه برخ ــم این ک ــد. یک ــور می یابن ــکل تبل ــه دو ش ــا ب ــواًل وضعیت ه ــه اص ــن زمین ای
ــای  ــه صورت ه ــه ب ــد ک ــا پیش موقعیت هاین ــد. آن ه ــا را ایجــاد می کنن ــش آن موقعیت ه اســباب پیدای
مختلــف ماننــد دریافــت هدیــه یــا مســاعدت مالــی، کارگــزاران را در وضعیت هــای تعارض آمیــز قــرار 
ــاد  ــژه فس ــه وی ــا ب ــر جرم ه ــکاب دیگ ــه ارت ــا زمین ــن وضعیت ه ــش ای ــه پیدای ــد. دوم این ک می دهن

1. جندلــی، منــون، درآمــدی بــر پیش گیــری از جــرم، ترجمــه و تحقیــق: شــهرام ابراهیمــی، تهــران: میــزان، چــاپ نخســت، 
1393، ص 63.
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اداری و مالــی را فراهــم مــی آورد. بنــا بــر ایــن، در پهنــه پیش گیــری یادشــده، از روش هــای متعــددی 
ــش  ــزه کاری، افزای ــکاب ب ــد ارت ــردن فرآین ــوار ک ــذر دش ــب از رهگ ــای مناس ــش فرصت ه ــرای کاه ب

ــود. ــتفاده می ش ــرم اس ــاج ج ــه آم ــش جاذب ــه و کاه ــای مجرمان هزینه ه
ــورت  ــت. ص ــده اس ــه ش ــری توج ــوع پیش گی ــن ن ــه ای ــورت ب ــه دو ص ــه ب ــه پیش گفت در الیح
یکــم، ناظــر بــر پیش گیــری از پیدایــش وضعیت هــای تعارض آمیــز اســت. افزایــش نظــارت و بازرســی 
ــه  ــدار توج ــاده 5 م ــذر م ــه از رهگ ــد ک ــمار آی ــه ش ــه ب ــن زمین ــب در ای ــیوه ای مناس ــد ش می توان
قــرار گرفتــه اســت. صــورت دوم، مدیریــت تعــارض منافــع و دور شــدن اشــخاص از آن اســت کــه در 

ــت.  ــن اس ــدرت نقش آفری ــتفاده از ق ــوء اس ــا س ــی ی ــاد اداری و مال ــوع فس ــری از وق پیش گی

ب( مدیریت واکنش مدارانه تعارض منافع
ــه از  ــن زمین ــه در ای ــوق جامع ــن حق ــع و تضمی ــارض مناف ــت تع ــرای مدیری ــده ب ــه یادش الیح
ــه اداری  ــا جنب ــته ای از آن ه ــت. دس ــرده اس ــی ک ــرا را پیش بین ــت اج ــارم، ضمان ــش چه ــذر بخ رهگ
ــایی  ــر رو، شناس ــه ه ــد. ب ــری برخوردارن ــتاری کیف ــا از هس ــری از آن ه ــمار دیگ ــد و ش ــی دارن و مدن
ــخاص از  ــتن اش ــه و بازداش ــن زمین ــی در ای ــای اساس ــت از ارزش ه ــباب حمای ــا، اس ــن واکنش ه ای
ــای  ــا رفتاره ــه ب ــرد مقابل ــتفاده از راهب ــع، اس ــع و در واق ــارض مناف ــای تع ــری در موقعیت ه کنش گ

ــی آورد. ــم م ــگان را فراه ــای هم ــه منفعت ه ــان ب آسیب رس

1. واکنش های اداری و مدنی
ــا و  ــض بایده ــرای نق ــه پاســخ های پیش بینی شــده ب ــی از جمل ــی اداری و مدن ــای اجرای ضمانت ه
نبایدهــای مربــوط بــه مدیریــت تعــارض منافــع بــه شــمار می رونــد. بــر اســاس مــاده 36، کنش گــری 
ــای اداری را  ــری واکنش ه ــب به کارگی ــع موج ــارض مناف ــودن تع ــورت ب ــمول در ص ــخاص مش اش
فراهــم می ســازد کــه در بندهــای »ج« تــا »ی« مــاده 9 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری )1372( 
پیش بینــی شــده اســت. بنــا بــر ایــن، »کســر حقــوق و مزایــا حداکثــر تــا یــک ســوم از یــک مــاه تــا 
یــک ســال، انفصــال موقــت از یــک مــاه تــا یــک ســال، بازخریــد خدمــت و اخــراج از محــل خدمــت...« 
از جملــه واکنش هــای ناظــر بــه ایــن بــزه اداری اســت. عــالوه بــر ایــن، در الیحــه یادشــده، از رهگــذر 
مــاده 35 بــرای ناقضــان ضوابــط مربــوط بــه مدیریــت تعــارض منافــع مســئولیت مدنــی نیــز شناســایی 
ــع، »... مســئولیت  ــودن وضعیــت تعــارض مناف ــه موجــب آن، کنش گــری در صــورت ب شــده اســت. ب

جبــران کلیــه خســارات وارده بــه اشــخاص و اســترداد منافــع حاصلــه...« را بــه بــار مــی آورد.
ــا را  ــد زیان ه ــد و بای ــی دارن ــا مســئولیت مدن ــن هنجاره ــده ای ــزاران نقض کنن ــن، کارگ ــر ای ــا ب بن
ــودن  ــری در صــورت ب ــاری کنش گ ــرای بی اعتب ــت اج ــاده یادشــده، ضمان ــو م ــد. در پرت ــران کنن جب
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تعــارض منافــع نیــز شناســایی شــده اســت. مطابــق مــاده یادشــده، »... درخواســت اعــالم بی اعتبــاری 
ــًا بــه اعتبــار نداشــتن  تــا یــک ســال از تاریــخ مشــاوره، تصمیــم یــا اقــدام...« پذیرفتــه شــده و قاعدت

می انجامــد. انجام شــده  کنش گــری 

2. واکنش های کیفری
ــه  ــوط ب ــرای حمایــت کیفــری از مجموعــه هنجارهــا و ارزش هــای اساســی مرب ــن الیحــه، ب در ای
ــه  ــاده 37، آن گاه ک ــر اســاس م ــه اســت. ب ــز صــورت گرفت ــگاری نی ــع جرم ان ــارض مناف ــت تع مدیری
اشــخاص مشــمول در موقعیــت تعــارض منافــع بــه تصمیم گیــری و اقــدام دســت بزننــد، نقــض شــدن 
ضوابــط مدیریــت تعــارض منافــع را گــزارش ندهنــد و پیــش از بــه ســر آمــدن محدودیت هــای زمانــی 
ــش  ــز را در پی ــای تعارض آمی ــت همکاری ه ــن دوره خدم ــان پذیرفت ــا پای ــس از بازنشســته شــدن ی پ
گیرنــد، شایســته ســرزنش اداری، مدنــی و کیفــری پنداشــته شــده اند. افــزون بــر ایــن، مطابــق مــاده 
ــده و  ــگاری ش ــکارا جرم ان ــز آش ــای تعارض آمی ــا در موقعیت ه ــماری از کنش گری ه ــکاب ش 38، ارت
شایســته کیفــر زنــدان یــا مجــازات مالــی شــدت یافته بــه شــمار آمــده  اســت. بــر اســاس ایــن مــاده، 
»... دریافــت هــر گونــه وجــه، امتیــاز یــا تســهیالت، تخفیــف، کمــک، مســاعدت...، پرداخــت یــا اعطــای 

امتیــاز از منابــع دولتــی یــا عمومــی...«، رفتــاری مجرمانــه شناســایی شــده اســت.
ــگاری  ــز جرم ان ــت تعارض آمی ــری در وضعی ــه، کنش گ ــن الیح ــوب ای ــب، در چارچ ــن ترتی ــه ای ب
ــد  ــرم در فرآین ــان دادن ج ــار نش ــی و زیان ب ــای بازدارندگ ــذر، زمینه ه ــن رهگ ــا از ای ــت ت ــده اس ش
ــزه کاران  ــماری از ب ــری، ش ــای کیف ــو آموزه ه ــر رو، در پرت ــه ه ــد. ب ــم آی ــری فراه ــابگری کیف حس
ــنجش  ــزه کاری را س ــده از ب ــودهای برآم ــه و س ــه، هزین ــای مجرمان ــوع رفتاره ــش از وق ــی پی احتمال

ــد.   ــکاب آن گام برمی دارن ــرای ارت ــتن، ب ــده داش ــورت فای ــد و در ص می کنن
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نتیجه گیری
ــار  ــرای مه ــی را ب ــی و اجتماع ــای دولت ــا و واکنش ه ــه ای از کنش ه ــی، مجموع ــت جنای سیاس
پدیــده مجرمانــه دربرمی گیــرد. در ایــن پهنــه اصــواًل از همــه ظرفیت هــا بــرای حمایــت از ارزش هــای 
ــای  ــری در وضعیت ه ــود.1 کنش گ ــتفاده می ش ــا اس ــده آن ه ــای نقض کنن ــی و رفتاره اساســی اجتماع
ــی و  ــاره آن تدبیراندیش ــی درب ــت گذاران جنای ــه سیاس ــت ک ــی اس ــه موضوع های ــز از جمل تعارض آمی
تصمیم گیــری می کننــد تــا از ایــن رهگــذر، شــمار فســاد اداری و مالــی و دیگــر بزه کاری هــای مرتبــط 
کاهــش یابــد. بــا ارتــکاب ایــن نــوع رفتارهــا، ارزش هــای ناظــر بــر نظــام مدیریــت و اداری، نظــم، امنیت 
ــی  ــت جنای ــل، در سیاس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــترده  می ش ــی گس ــار چالش های ــی دچ ــاد عموم و اعتم
ایــران، الیحــه ای ویــژه بــرای پیش گیــری از تعــارض منافــع یــا کاهــش ســطح اثرگــذاری آن بــر فســاد 
اداری و مالــی تدویــن و پــس از تصویــب در هیئــت دولــت بــه مجلــس شــورای اســالمی فرســتاده شــد. 
ایــن سیاســت گذاری می توانــد در تضمیــن منفعت هــای عمومــی در عرصــه اداری مدیریتــی و کاهــش 

ــد. ــذار باش ــزاران اثرگ ــری کارگ ــخص مدارانه در کنش گ ــای ش ــا و منفعت ه ــش گرایش ه نق
بــا وجــود ایــن، بــه نظــر می رســد توجــه بــه شــماری پیشــنهاد می توانــد بــه تقویــت ایــن الیحــه و 
ــای  ــا یافته ه ــز ب ــای تعارض آمی ــده وضعیت ه ــه و مدیریت کنن ــیوه های پیش گیران ــدن ش ــاز ش هم س
حقوقــی و جرم شناســانه بیانجامــد. یکــم، ســرعت بخشــیدن بــه فرآینــد بررســی الیحــه یادشــده اســت. 
ــوز در  ــس شــورای اســالمی فرســتاده شــده اســت، هن ــه مجل ــن الیحــه ب ــه مدت هاســت ای ــا این ک ب
ــن  ــمول ای ــازمان های مش ــذاری درون س ــرار دارد. دوم، هنجارگ ــب ق ــی و تصوی ــی نهای ــار بررس انتظ
ــت  ــن وضعی ــه از ســوی دســتگاه های مشــمول ای ــالغ بخش نام ــه و اب ــن رو، تهی ــت اســت. از ای وضعی
می توانــد تــا انــدازه ای در آشــنا ســاختن مجموعــه کارگــزاران بــا چگونگــی مدیریــت تعــارض منافــع و 
رعایــت ضوابــط مربــوط و نیــز پیش گیــری از فســاد ادارای مالــی اثرگــذار باشــد. ســوم، فرهنگ ســازی 
اســت. بــه هــر رو، افزایــش ســطح آگاهی هــای عمومــی در جامعــه و میــان کارگــزاران اداری و مدیریتــی 
ــد در  ــز می توان ــای تعارض آمی ــت موقعیت ه ــده از مدیری ــودهای برآم ــف آن و س ــای مختل در جنبه ه
ــا دوره هــای  ــده نقــش داشــته باشــد. برگــزاری همایش هــای علمــی ی ــن پدی پاییــن آمــدن شــمار ای
آموزشــی در دوران خدمــت کارگــزاران از جملــه ســازوکارهای مناســب بــرای فرهنگ ســازی و آمــوزش 

ــد.  ــه شــمار می رون ب
ــت  ــه دارای ظرفی ــش از جامع ــن بخ ــت. ای ــی اس ــای اجتماع ــارکت نهاده ــت مش ــارم، تقوی چه
ــش  ــن، افزای ــر ای ــا ب ــت. بن ــع اس ــارض مناف ــت تع ــه و مدیری ــده مجرمان ــار پدی ــرای مه ــاری ب سرش
میــزان نقــش ایــن نهادهــا در ایــن زمینــه می توانــد بــه اثربخش تــر کــردن تدبیرهــای اندیشیده شــده 

1. بــرای آگاهــی بیش تــر نــک: الزرژ، کریســتین، درآمــدی بــر سیاســت جنایــی، ترجمــه: علی حســین نجفــی ابرندآبــادی، 

تهــران: میــزان، چــاپ نهــم، 1400.

رویکرد سیاست جنایی الیحه »نحوه مدیریت تعارض 
منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی«



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره یازدهم / تابستان 1401

239

بیانجامــد. ایــن الیحــه تــا انــدازه ای بــه ایــن جنبــه از سیاســت جنایــی توجــه کــرده، امــا تقویــت آن، 
ــر اســت. پنجــم، افزایــش میــزان شفاف ســازی اســت. در زمینــه مهــار فســاد اداری  ــدی انکارناپذی بای
ــن  ــه همی ــر دارد. ب ــی توجه پذی ــازی نقش ــز، شفاف س ــای تعارض آمی ــت وضعیت ه ــی و مدیری و مال
ــت  ــه آن اهمی ــودن ب ــخ گو ب ــازی و پاس ــرای شفاف س ــمول ب ــتگاه های مش ــر دس ــارت ب ــل، نظ دلی
ــانه ها  ــور و رس ــی کل کش ــازمان بازرس ــد س ــی مانن ــای دولت ــه، نهاده ــن زمین ــیاری دارد. در ای بس
ــن  ــش ای ــری از پیدای ــا و پیش گی ــردن کنش گری ه ــه ای ک ــاگری در شیش ــذر افش ــد از رهگ می توانن

ــند. ــذار باش ــزاران  اثرگ ــردن کارگ ــدام ناک ــا و اق وضعیت ه
بــه هــر رو، تعــارض منافــع از مؤلفه هــای نقش آفریــن در ارتــکاب فســاد اداری و مالــی و رفتارهــای 
ــن رو،  ــی وارد می ســازد. از ای ــه نظــام اداری و مدیریت ــه ای اســت کــه آســیب های متعــددی ب مجرمان
نهادهــای کارگــزار در زمینــه پیش گیــری از جــرم بــه ویــژه شــورای عالــی پیش گیــری از وقــوع جــرم 
و کارگروه هــای ارتقــای ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد بایــد از رهگــذر تهیــه و تدویــن برنامــه 

راهبــردی و عملیاتــی پیش گیرانــه در راســتای کاهــش شــمار آن گام بردارنــد.  
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Criminal policy approach of the bill “How to manage 
conflicts of interest in performing legal duties and pro-

viding public services”

Amir Hassan Niyazpour*

Abstract:
Several meetings are played by corruption.Some of them are individualistic and 
some of them are rooted in situations. The lack of transparency and action in con-
flict situations is one of the pre-criminal situations that can affect corruption. Tthe 
management of conflict conflict has been considered by criminal policy makers as 
a mechanism for preventing the occurrence of this phenomenon. Because,action, in 
conflictful conditions, provides the basis for challenging order and administrative 
justice, guaranteeing the principles of equality and inequality in all management and 
administrative areas and general distrust. In Iranian criminal policy, despite the foun-
dation of conflict management in principle 140 constitution has been scattered in 
other non-normative zones, and through criminalization, attention has been paid to a 
number of its effects. But, the most fundamental step in this area has been removed 
in the bill “How to manage conflicts of interest in conducting legal duties and public 
services.” In the bill, identifying use of preventive methods, as well as the criminal-
ization of a bunch of behaviors in violation of these mechanisms, including projected 
policies in the bill for administrative reign. However, it seems that acceleration in 
the law of the bill, the preparation and compilation of macro policies and systematic 
programs in the management of conflict conflict, as well as training brokers to com-
ply with the set of norms related to this mechanism, can reduce the level of effect 
Conflict conflicts in the emergence corruption.

Keywords: Corruption, Conflict interest management, Criminal policy, Good gov-
ernence,Prevention
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