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مؤلفــه هــای متعــددی در بــه وقــوع پیوســتن فســاد اداری مالــی نقــش آفریــن انــد .نبــود
شــفافیت و کنــش گــری در موقعیــت هــای تعــارض آمیــز از جملــه آن هــا بــه شــمار مــی رونــد.
مدیریــت تعــارض منافــع بــه عنــوان ســاز و کاری بــرای پیشــگیری از بــه وقــوع پیوســتن ایــن پدیــده
مــورد توجــه سیاســت گــذاران جنایــی قــرار گرفتــه اســت .زیــرا ،کنــش گــری در شــرایط تعــارض
آمیــز زمینــه هــای بــه چالــش کشــیده شــدن نظــم و عدالــت اداری ،تضمیــن اصــول برابــری و
ناجانبــداری در همــه عرصــه هــای مدیریتــی و اداری و بــی اعتمــادی عمومــی را فراهــم مــی آورد.
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
توجــه قــرار گرفتــه اســت .امــا ،بنیــادی تریــن گام در ایــن زمینــه در الیحــه «نحــوه مدیریــت
تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی» برداشــته شــده اســت.
در آن بــه چگونگــی بکارگیــری روش هــای پیشــگیرانه و جــرم انگاشــتن دســته ای از رفتارهــای
ناقــض ضوابــط مربــوط کــه در بــه زمامــداری اداری تأثیرگــذار هســتند ،اشــاره شــده اســت.
بــه نظــر مــی رســد شــتاب در قانــون شــدن الیحــه مذکــور ،تهیــه و تدویــن سیاســت
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.
کلیدواژهها :فساد اداری و مالی ،مدیریت تعارض منافع ،سیاست جنایی ،بِهزمامداری ،پیشگیری.

* .استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در هــر جامعــه ،مســئلههای متعــدد اداری وجــود دارنــد کــه بایــد بــه صــورت شایســته مدیریــت
شــوند .نظــام اداری ،دربرگیرنــده مجموع ـهای از ســاختار و کنشگریهــا بــرای مدیریــت موضوعهــای
پرشــمار اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه همــگان در فرآینــد زندگــی بــا آن
روبهروینــد .مدیریــت شایســته مســئلهها از حقهــای بنیادیــن افــراد اســت و سیاســتگذاران بایــد
بــا پیشبینــی تدبیرهــای مناســب ،زمینههــای آن را فراهــم کننــد .از رهگــذر مدیریــت شایســته کــه
همــان بِهزمــامداری 1اســت ،مناســبترین سیاســتها و کنشگریهــا نســبت بــه موضوعهــای
2
مختلــف جامعــه اندیشــیده و اجــرا میشــود.
بِهزمــامداری بــر سلســلهای از اصــول اســتوار اســت کــه حاکمیــت قانــون ،شــفاف بــودن و شناســایی
حقهــای برابــر از جملــه برجســتهترین آنهاســت .رعایــت هــر یــک از آنهــا در شــکلگیری مدیریــت
شایســته و پایــدار نقــش اساســی ایفــا میکنــد؛ 3زیــرا در پهنههــای مختلــف زمــامداری ماننــد نظــام
4
اداری ،زمینههــای تصمیمگیــری و اقــدام عادالنهتــر فراهــم میآیــد.
نظــام اداری ،عرصـهای گســترده اســت کــه همــه اشــخاص بــا آن پیونــد دارنــد .بــه همیــن دلیــل،
بــرای ارزیابــی زمــامداری و چگونگــی مدیریــت مســئلههای جامعــه بــه آن بیشتــر توجــه صــورت
میگیــرد .از ایــن رو ،هنجارگــذاری و پیشبینــی ســازوکارهای الزم بــرای اجــرای آنهــا اهمیــت
فــراوان دارد .در ایــن عرصــه ،اشــخاص درخواســتهای متعــددی دارنــد کــه تصمیمگیــری و اقــدام
عادالنــه و مدیریــت شایســته را کامــ ً
ا ضــروری میســازد.
بِهزمــامداری عــاوه بــر داشــتن ایــن ســودها ،بــه پیشگیــری از ارتــکاب دســتهای از رفتارهایــی
میانجامــد کــه ناقــض ارزشهــا و هنجارهــای اداری هســتند .نادیــده انگاشــتن هنجارهــای اداری
بــه شــکلهای مختلــف تبلــور مییابــد کــه فســاد اداری و مالــی 5از مهمتریــن آنهاســت .بــا
ارتــکاب ایــن پدیــده ،مجموع ـهای از ارزشهــای بنیادیــن اجتماعــی بــه ویــژه اعتمــاد عمومــی ،نظــم،
عدالــت و برابــری اداری ،قانونمــداری و بیطرفــی بــه چالــش کشــیده میشــود .بــر همیــن اســاس،
سیاسـتگذاران جنایــی بــرای حمایــت از آنهــا و کاهــش فســاد اداری و مالــی ،سلســلهای از کنشهــا
1-Good Governence.

 .2برای آگاهی بیشتر نک:زارعی ،محمدحســین« ،حکمرانی خوب ،حاکمیت و حکومت ایران» ،مجله تحقیقات حقوقی،
 ،1383شماره .40
3-See:Botchway,Fransic,“Good Governence: The Old, The new, The principles and The Elements”, Florida Journal of
International Law, Vol.13, No. 2,2001, p.6
4-See:www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles.
5-Corruption.
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و واکنشهــا را شناســایی میکننــد 1.ارتــکاب فســاد اداری و مالــی بــه مؤلفههــای فــرد ،محیــط و
موقعیتمدارانــه وابســته اســت .در ایــن میــان ،وضعیتهــای پیــش از ارتــکاب بــزهکاری ماننــد وجــود
3
تعــارض منافــع 2و شــفاف و پاسـخگو نبــودن در چگونگــی وقــوع رفتارهــای مجرمانــه اثرگــذار اســت.
تعــارض منافــع ،وضعیــت پیشجنایــی 4اثرگــذار بــر ارتــکاب فســاد اداری و مالــی اســت .ایــن پدیــده
دربرگیرنــده مجموع ـهای از رفتارهاســت کــه در پرتــو آنهــا ،کارگــزاران برخــوردار از موقعیــت اداری
بــا نادیــده گرفتــن منفعتهــای عمومــی در راســتای بــه دســت آوردن منفعتهــای شــخصمدارانه
گام برمیدارنــد.
5
ایــن وضعیــت همــواره بــرای نظــم و امنیــت اداری و مدیریــت شایســته چالشزاســت و بــه همیــن
دلیــل ،سیاســتگذاران جنایــی بــه آن توجــه کردهانــد .در صــورت وجــود تعــارض منافــع ماننــد
شــاغل بــودن در دو یــا چنــد نهــاد دولتــی و خصوصــی ،اصــول متعــددی در چارچــوب نظــام اداری از
جملــه جانــبدار نبــودن ،تصمیمگیریهــای عادالنــه ،برابریمــداری و حاکمیــت قانــون بــه چالــش
کشــیده میشــوند .بــر ایــن اســاس ،آنــان بــا در پیــش گرفتــن تدبیرهــای الزم بــه پیشگیــری از
پیدایــش ایــن وضعیــت و جرمانــگاری آن توجــه نشــان میدهنــد.
در سیاســت جنایــی ســازمان ملــل متحــد ،از رهگــذر پیمــان مقابلــه بــا فســاد  2003در ایــن زمینــه
تدبیراندیشــی شــده اســت .برابــر بنــد  4مــاده  7ایــن پیمــان« :هــر کشــور عضــو بایــد بــر اســاس اصــول
بنیادیــن در زمینــه ارتقــای شــفافیت و پیشگیــری از تعــارض منافــع ،تدبیرهــای الزم را در پیــش
گیــرد ».در چارچــوب ایــن مــاده کــه در فصــل دوم و بــا عنــوان «اقدامهــای پیشگیرانــه» آمــده
اســت ،سیاســتگذاری بــرای رفــع تعــارض منافــع از جملــه بایســتههای پیــش روی دولتهــا در
زمینــه پیشگیــری از فســاد اداری و مالــی بــه شــمار میآیــد.
در سیاســت جنایــی ایــران نیــز در ســطحهای مختلــف بــه مدیریــت تعــارض منافــع توجــه شــده
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه اصــل  41قانــون اساســی و بنــد  24سیاس ـتهای کلــی نظــام
 .1برای آگاهی بیشتر نک :ابراهیمی ،شهرام و حامد صفایی آتشگاه« ،رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون

ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد» ،مجله پژوهشنامه حقوق کیفری ،1394 ،شماره  ،2ص.8

2-Conflict Interest.

 .3برای آگاهی بیشتر نک :فرجیها ،محمد و حسین جوادی« ،مطالعه جرمشناختی تخلفات و فساد اداری» ،مجله رفاه اجتماعی،
دوره چهاردهم ،1393 ،شماره  ،54ص .54
 .4وضعیت پیشجنایی ( )Preciminal Situationهمان موقعیتهای پیش از ارتکاب بزهکاری یا پدیدهای اســت که فرصت
مناسب برای وقوع آن را فراهم میآورد .برای آگاهی بیشتر نک :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین و حمید هاشمبیگی ،دانشنامه
جرمشناسی ،تهران :کتابخانه گنج دانش ،چاپ پنجم،

.1397
5-Good Management.
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اداری ( )1389اشــاره کــرد .سیاســتگذاران و کارگــزاران بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف در
زمینــه ارتقــای ســامت نظــام اداری اقــدام کننــد کــه قاعدتــاً نبــود تعــارض منافــع از جلوههــای
برجســته آن اســت .افــزون بــر آن ،بــه الیحــه قانونــی منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس و
کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی و کشــوری ( )1337و آییننامــه اجرایــی قانــون اصــاح مبــارزه
1
بــا مــواد مخــدر ( )1377میتــوان اشــاره کــرد.
بــا وجــود ایــن ،مهمتریــن اقــدام همســاز بــرای مدیریــت تعــارض منافــع و کاهــش شــمار
پیدایــش و اثرگــذاری آن بــر نظــام اداری ،تهیــه و تدویــن الیحــه «نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع
در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی» اســت 1کــه در ســال  1398پــس از تصویــب در
هیئــت وزیــران بــه مجلــس شــورای اســامی فرســتاده شــد .ایــن الیحــه کــه دربرگیرنــده چهــار بخــش
و  40مــاده اســت ،ســازوکارهای متعــددی را بــرای مدیریــت تعــارض منافــع شناســایی کــرد .بــه هــر
رو ،بــودن تعــارض منافــع در فرآینــد تصمیمگیــری ،کنشگــری و مدیریــت کارگــزاران اداری ،زمینــه
شــکلگیری فســاد اداری و مالــی را فراهــم مـیآورد .بــر همیــن اســاس ،بــرای بِهزمــامداری و ارتقــای
ســامت نظــام اداری بایــد تدبیرهــای الزم را بــرای پیشگیــری و جرمانــگاری بــرای دســتهای از
جلوههــای آن بــه پیشبینــی کــرد.
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 ســامت نظــام اداری بررســی میشــود.

گفتار یکم ـ چگونگی شناسایی تعارض منافع در الیحه
نخســتین گام بــرای مدیریــت تعــارض منافــع ،شناســایی تعــارض منافــع و مصداقهــای آن اســت.
در ایــن مرحلــه ،کنشگــران مدیریــت تعــارض منافــع بایــد بــه صــورت دقیــق ،جلوههــای تعــارض
منافــع را شناســایی و ســپس تصمیمگیــری کننــد تــا از ایــن رهگــذر ،تردیدهــا در زمینــه وجــود
 .1بــه موجــب تبصــره  3مــاده  22آییننامــه یادشــده« :تعییــن یــک وکیــل تســخیری ،بــرای دو یــا چنــد متهــم در یــک پرونــده،
بــه لحــاظ تعــارض دفــاع از موکلیــن ممنوع اســت».
 .2ایــن الیحــه را معاونــت حقوقــی رییــس جمهــوری تهیــه و تدویــن کــرد .ســپس در مجلــس شــورای اســامی نیز طــرح مربوط
بــه آن تهیــه و تنظیم شــد.
 .3افزودنــی اســت کــه در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع ،شــماری پژوهــش نگاشــته شــده اســت ،امــا در آنهــا ،ایــن الیحــه
موضــوع بررســی نبــوده؛ چــون تــازه تدویــن شــده اســت .بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :دادخدایــی ،لیــا ،فســاد مالــی اداری و
سیاســت جنایــی مقابلــه بــا آن ،تهــران :میــزان1390 ،؛ مهدویپــور ،اعظــم ،سیاســت کیفــری افتراقــی در قلمــرو بــزهکاری
اقتصــادی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت.1390 ،
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تعــارض منافــع برطــرف گــردد یــا در صــورت بــودن تعــارض منافــع از کنشگــری خــودداری شــود.
بــه همیــن دلیــل ،در چارچــوب ایــن الیحــه ،بــرای نظاممنــدی فرآینــد تشــخیص جلوههــای تعــارض
منافــع و مدیریــت آن سیاســتگذاری شــده اســت.

بند یکم ـ جلوههای تعارض منافع

فســاد اداری و مالــی گونههــای متعــددی دارد کــه تعــارض منافــع از برجســتهترین آنهاســت.
اشــخاص دارای موقعیــت و اختیارهــای قانونــی بــرای دس ـتیابی بــه ســود شــخصمدارانه از موقعیــت
و اختیــار قانونــی خــود ســوء اســتفاده میکننــد 1.در همیــن چارچــوب ،برابــر بنــد  1مــاده  1الیحــه
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
میگیــرد و میتوانــد مانــع انجــام بیطرفانــه و بــدون تبعیــض ایــن وظایــف شــود ».در واقــع ،بــه
وضعیتهــای زمینهســاز برتــری یافتــن منفعتهــای شــخصمدارانه 2بــر منفعتهــای عمومــی کــه
فرآینــد تحقــق تکلیفهــای پیشبینیشــده در قانــون را دچــار چالــش کنــد ،تعــارض منافــع گفتــه
میشــود 3.ایــن الیحــه بــرای شناســایی تعــارض منافــع و مدیریــت آن ،سیاسـتگذاری و فرآیندهایــی
پیشبینــی کــرده اســت.
الف) پیوند یا کشمکش داشتن
در سیاســت جنایــی ،رابطــه خویشــاوندی از مؤلفههــای اثرگــذار بــر بــه چالــش کشــیدن
ناجانــبداری اســت .بــه موجــب بنــد «الــف» مــاده  421قانــون آییــن دادرســی کیفــری (،)1392
«قرابــت نســبی یــا ســببی تــا درجــه ســوم »...از جلوههــای رد دادرســان شناســایی شــده اســت؛ زیــرا
رســیدگی قضایــی از ســوی دادرســان خویشــاوند بــا هــر یــک از کنشگــران دعــوای کیفــری ،اصــل
ناجانـبداری را نقــض میکنــد .مــاده  49قانــون دفتــر اســناد رســمی ( )1316نیــز چنیــن اســت .بــر
اســاس آن« ،ســردفتر یــا دفتریــار نمیتوانــد اســنادی را کــه مربــوط بــه خــود یــا کســانی کــه تحــت
والیــت یــا وصایــت یــا قیمومــت آنهــا هســتند و یــا بــا آنهــا قرابــت نســبی یــا ســببی تــا درجــه
چهــارم از طبقــه ســوم دارنــد و یــا در خدمــت آنهــا هســتند ،ثبــت نماینــد».
1-Charles, Sampford, Measuring Corruption, Ashgate, 2007, p.13.

 .2بــه موجــب بنــد  2مــاده  ،1منفعــت شــخصمدارانه دربرگیرنــده «...حــق یــا امتیــازی بالفعــل ،مالــی یــا غیرمالــی [اســت]
کــه تمامـاً یــا جزئـاً و بــه طــور مســتقیم یا غیرمســتقیم ،عایــد یکــی از اشــخاص مشمول...شــود یــا زیانــی را از وی دفــع کند».
 .3افشــاری ،فاطمــه و داور درخشــان« ،مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اورق بهــادار در آیینه هنجارهــای تقنینی»،
مجلــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،دوره دوم ،1399 ،شــماره  ،5ص.169
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رویکرد سیاست جنایی الیحه «نحوه مدیریت تعارض

منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»

الیحــه یادشــده بــه ایــن رویکــرد توجــه کــرده اســت .مطابــق بنــد  1مــاده  ،1آن گاه کــه «شــخص
مشــمول ایــن قانــون یــا بســتگان او از نظــر مالــی یــا حرفـهای و شــغلی از تصمیــم ،اقــدام یــا دســتور
مــورد نظــر بــه نحــو نــاروا منتفــع شــوند» ،از جلوههــای تعــارض منافــع اســت .ایــن بنــد دارای دو
جنبــه اســت .جنبــه اول ،بــودن زمینـهای بــرای ســود بــردن کارگــزار اســت .بــه هــر رو ،تصمیمگیــری
یــا اقــدام از ســوی آن دســته کــه موضــوع تصمیمهــا ،دســتورها و اقدامهــای خودنــد ،قاعدتـاً تعــارض
منافــع را پدیــد مـیآورد .همیــن شــرایط ،اصــل ناجانـبداری را بــا چالــش همــراه میســازد .چــه بســا،
ایــن دســته در راســتای تصمیمگیــری ،دســتور دادن یــا اقــدام بــرای ســود بــردن خــود بــه شــکل
1
نامتعــارف گام بردارنــد.
البتــه در صــورت رعایــت نشــدن ناجانــبداری هنــگام تصمیمگیــری و اقــدام در عادالنــه بــودن
کنشگــری ایــن کارگــزاران چالــش پدیــد میآیــد .کمینــه اینکــه پنداشــت جامعــه ،تصمیمگیــری،
دســتور دادن یــا اقــدام از ســوی آن کارگــزار بــرای خــود اســت .بــه ایــن ترتیــب ،بــر اســاس بنــد
یادشــده ،آن گاه کــه کارگــزار در موقعیــت ســود بــردن قــرار گیــرد ،تعــارض منافــع نمایــان میشــود،
مثــل مــوردی کــه رییــس یــک دســتگاه در زمینــه پــاداش خــود تصمیمگیرنــده باشــد .در همیــن
چارچــوب ،بــه بنــد «چ» مــاده  6منشــور اخالقــی و اداری و اخــاق حرفـهای كارگــزاران نظــام ()1400
میتــوان اشــاره کــرد .مطابــق آن ،کارگــزاران وظیفــه یافتهانــد «در انجــام فعالیتهــا و تعامــات،
روابــط و مناســبات از قبیــل خویشــاوندی ،قومــی ،نــژادی ،مذهبــی و رویكــرد تبعیضآمیــز جنســیتی
را در تصمیمــات و اقدامــات خــود تأثیــر »...ندهنــد.
جنبــه دوم ،بــودن زمین ـهای بــرای ســود بــردن بســتگان کارگــزار اســت .رابطــه خویشــاوندی در
برتــری یافتــن منفعتهــای شــخصمدارانه بــر منفعتهــای عمومــی اثرگــذار اســت .مطابــق بنــد
یادشــده ،وجــود ایــن رابطــه بــا کارگــزاران یادشــده از جلوههــای تعــارض منافــع بــه شــمار آمــده
اســت؛ زیــرا چنیــن رابط ـهای ،زمینــه کنــار گذاشــتن ناجان ـبداری و تصمیمگیــری ،دســتور و اقــدام
ناعادالنــه و در واقــع ،بهرهمنــدی نامتعــارف و ارتــکاب فســاد اداری و مالــی را فراهــم م ـیآورد 2.بــرای
نمونــه ،وقتــی کــه رییــس شــعبه بانــک بــا درخواســت دریافــت وام کمبهــره فرزنــد خــود روبــهرو
 .1دادخدایی ،پیشین ،ص.156
 .2پیشتــر نیــز قانونگــذار در تبصــره  1مــادهقانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلســین و کارمنــدان در معامــات
دولتــی و کشــوری ( ،)1337ایــن جلــوه از تعــارض منافــع را شناســایی کــرده بــود .مطابــق آن« :پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن
یــا شــوهر و اوالد بالفصــل و عــروس ودامــاد اشــخاص منــدرج در ایــن قانــون و همچنیــن شــرکتها ومؤسســاتی کــه اقربــای
فوقالذکربــه نحومنــدرج در بنــد  7و  8در آن ســهیم یــا دارای ســمت باشــند ،نمیتواننــد باوزارتخانههــا و یــا بانکهــا و یــا
شــهرداریها وســازمانها و یــا ســایر مؤسســات مذکــور درایــن قانــون کــه ایــن اشــخاص در آن ســمت وزارت یــا معاونــت یــا
مدیریــت دارنــد ،وارد معاملــه یــادآوری شــوند»
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شــود ،تعــارض منافــع پدیــد میآیــد و میتوانــد زمین ـهای بــرای ســوء اســتفاده از موقعیــت و نادیــده
انگاشــتن شــماری از ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی دریافــت وام باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،بــودن کشــمکش میــان کارگــزار بــا مراجعهکننــدگان نیــز از جلوههــای تعــارض
منافــع اســت .بــه موجــب بنــد  4مــاده یادشــده ،وجــود دعــوای کیفــری یــا حقوقــی میــان کارگــزاران
یــا بســتگان آنــان بــا آن شــخص کــه از کنشگــری ایــن دســته اثــر میپذیــرد ،تعــارض منافــع اســت؛
1
چــون بــودن اختــاف و خصومــت برآمــده از آن چــه بســا بــه کنشگــری ناعادالنــه بیانجامــد.
ایــن وضعیــت از رهگــذر شــماری از نگرههــای جرمشناســانه بررســیپذیر اســت .نگــره فنــون
خنثیکننــده 2از جملــه مهمتریــن آنهاســت .در پرتــو ایــن نگــره ،مرتکبــان رفتارهــای مجرمانــه
اصــوالً بــه هنجارســتیز بــودن ایــن پدیــده آگاهنــد .بــا ایــن حــال ،تعــدادی مؤلفــه در توجیــه ارتــکاب
جــرم و بــه تعلیــق درآوردن پایبنــدی دســتهای بــه ارزشهــا و هنجارهــا اثرگــذار اســت و زمینــه
بــزهکاری را فراهــم م ـیآورد .ایــن فنــون متعددنــد 3.در ایــن میــان ،بــه توســل بــه وفــاداری و انــکار
بزهدیــده میتــوان بیشتــر توجــه کــرد.
بــر اســاس فــن یکــم ،بــزهکار ،خواســتههای دســته کوچکتــر ماننــد خانــواده را بــر ارزشهــای
بنیادیــن اجتماعــی و منفعتهــای عمومــی برتــر میشــمارد و در راســتای بــرآورده ســاختن انتظارهــای
آنــان گام برمــیدارد .از ایــن رو ،پیونــد خویشــاوندی میتوانــد زمینههــای پیدایــش ایــن جلــوه از
وضعیــت تعارضآمیــز و گرویــدن اشــخاص بــه ارتــکاب جــرم را فراهــم آورد .بــه ایــن ســان ،ممنــوع
بــودن کنشگــری در ایــن موقعیــت کــه در الیحــه یادشــده شناســایی شــده اســت ،احتمــال برتــری
دادن منفعتهــای دســته کوچکتــر و متضــاد بــا منفعتهــای همــگان را کاهــش میدهــد.
عــاوه بــر ایــن ،در پرتــو فــن دوم ،بــزهکار از رهگــذر شایســته پنداشــتن بزهدیــده بــه ارتــکاب
جــرم دســت میزنــد .در واقــع ،بــزهکار بــا توجــه بــه خصیصههــا و نــوع رفتــار بزهدیــده ،زیــان
رســاندن وی را توجیــه میکنــد .بــه ایــن ســان ،بــودن کشــمکش میــان کارگــزار میتوانــد ســازوکاری
خنثیکننــده و زمینــه ســاز کنشگــری در راســتای فســاد اداری و مالــی باشــد.
ب) برخورداری از شغل تعارضآفرین
گاهــی شــغل اشــخاص ،زمینـهای بــرای تعــارض منافــع پدیــد مـیآورد؛ زیــرا برخــورداری کارگزاران
از یــک شــغل یــا چنــد شــغل ،آنــان را بــا منفعتهــای متعــدد و در ســتیز بــا منفعتهــای عمومــی
 .1ســرفرازی ،مهرداد و دیگران« ،رویکردهای پیشگیری از فســاد اداری ،ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت
سالم و شفاف» ،مجله چشمانداز 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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روبـهرو میســازد 1.ایــن وضعیــت در الیحــه یادشــده بــه دو شــکل شناســایی شــده اســت:
شکل نخست ـ داشتن بیش از یک شغل
برخــورداری اشــخاص از شــغلهای متعــدد میتوانــد بــه تعــارض منافــع بیانجامــد .چــه بســا
میــان هــر یــک از آن شــغلها تعــارض وجــود داشــته باشــد .ایــن وضعیــت میتوانــد در هســتار
تصمیــم و دســتور یــا چگونگــی اقــدام اثــر بگــذارد .ایــن جلــوه از تعــارض منافــع پیشتــر در اصــل
 141قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ( )1358و تبصــره 4قانــون ممنوعیــت تصــدی بیــش
از یــک شــغل ( )1373شناســایی شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــه مــاده  25آییننامــه اجرایــی مــاده
 33قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ( )1383میتــوان اشــاره کــرد .بــه موجــب آن« ،ناظــر
نمیتوانــد مجــری تمــام یــا بخشــی از ســاختمان تحــت نظــارت خــود باشــد .انجــام نظــارت ســاختمان
چ گونــه رابطــه مالــی بــا
توســط طــراح ســاختمان بالمانــع اســت .ناظــر همچنیــن نمیتوانــد هیــ 
مالــک ایجــاد نمایــد یــا بــه نحــوی عمــل نمایــد کــه دارای منافعــی در پــروژه گــردد ».ایــن رویکــرد
در مــواد  13و  14الیحــه یادشــده نیــز شناســایی شــده کــه برابــر آن ،تصــدی همزمــان بیــش از یــک
شــغل در نهادهــا از جملــه نهادهــای دولتــی و خصوصــی از مصداقهــای تعــارض منافــع بــه شــمار
رفتــه اســت .ایــن وضعیــت نیــز اســتثنا دارد .مطابــق مــاده  ،13اعضــای هیئــت علمــی میتواننــد
همزمــان تصــدی شــغل دیگــری را بــر عهــده داشــته باشــند.
شکل دوم ـ قرار گرفتن در موقعیت به چالش کشاننده وظیفه نظارتی و محاسباتی
شــماری از شــغلها هســتاری نظــارت و ارزیابیکننــده دارنــد .اگــر اشــخاص مشــمول کــه عهــدهدار
وظیفــه نظــارت و ارزیابــی کنشگریهــای خــود ،بســتگان یــا آن دســته از اشــخاص حقوقــی باشــند
کــه در آنهــا ســهام و نفــع دارنــد ،مطابــق بنــد  5مــاده  3تعــارض منافــع پیــش میآیــد .عــاوه
بــر ایــن ،بــه موجــب بنــد  6مــاده یادشــده ،همــکاری اشــخاص عهــدهدار وظیفــه نظــارت و ارزیابــی
بــه عنــوان بــازرس ،حســابرس یــا مشــاور حقوقــی نهــاد نظــارت و ارزیابیشــونده از جلوههــای
تعــارض منافــع بــه شــمار مــیرود .ایــن وضعیــت در چارچــوب موازیــن و رفتارنامههــای حرفــهای
مربــوط بــه نظــارت و ارزیابــی ماننــد منشــور اخالقــی و اداری و اخــاق حرفــهای کارگــزاران نظــام
( )1400شناســایی شــده اســت .در پرتــو آن نیــز بایدهــای رفتــاری حرفـهای متعــددی از جملــه اصــل
ناجانــبداری بــرای اجــرا وظیفههــای کارگــزاران بــه شــکل عادالنــه پیشبینــی شــده اســت.
بــر اســاس بندهــای  6و  9مــاده  5ایــن منشــور ،کارگــزاران تکلیــف یافتهانــد تــا اســتوار بــر
 .1بنســون ،مایــکل ال .و ســالی اس .سیمپســون ،جرایــم یقهســفیدی؛ رویکــردی فرصتمــدار ،ترجمــه :اســماعیل
رحیمینــژاد ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت ،1391 ،ص.130
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اصــول «شــفافیت در فرآینــد و عملكــرد كاری ،پاكدســتی و عــدم سوءاســتفاده از موقعیــت شــغل» و
«تعهــد و وفــاداری بــه اهــداف و مأموریتهــای ســازمان و حفــظ اســرار ســازمانی» کنشگــری کننــد.
آشــکار اســت کــه مدیریــت تعــارض منافــع از ایــن رهگــذر و نداشــتن دو یــا چنــد شــغل بــه صــورت
همزمــان از مصداقهــای ایــن بندهــا خصوص ـاً «عــدم ســوء اســتفاده از موقعیــت شــغل» و یــا «تعهــد
و وفــاداری» بــه هدفهــا و مأموریتهــای نهــادی بــه شــمار مـیرود؛ زیــرا فعالیــت همزمــان از ســطح
تعهــد و وفــاداری بــه هدفهــای نهــادی میکاهــد ،بــه ویــژه آن جــا کــه مأموریــت آنهــا در تضــاد بــا
یکدیگــر قــرار دارد و زمینــه ســوء اســتفاده از موقعیــت را فراهــم مـیآورد.
عــاوه بــر ایــن ،در منشــور اخــاق حرفـهای کارگــزاران دیــوان محاســبات کشــور نیــز بــه موجــب
بنــد  9پیشبینــی شــده اســت کــه آنــان بایــد «همــه تواناییهــای خــود را فــارغ از هــر گونــه
تأثیرپذیــری از جریانهــا و عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و مالــی ،در جهــت انجــام وظیفــه و اثبــات
حقیقــت بــه کار بســته و از هــر گونــه پیــشداوری نســبت بــه موضــوع یــا اشــخاص ذیمدخــل در
موضــوع رســیدگی یــا حسابرســی اجتنــاب ورزیــده و روابــط شــخصی یــا اجتماعــی خــود را بــا
دســتگاه یــا اشــخاص در کارش تأثیــر ندهــد .همچنیــن نبایــد هیــچ گونــه ســابقه همــکاری یــا
معامــات تجــاری بــا دســتگاه یــا اشــخاص مرتبــط بــا موضــوع مــورد رســیدگی داشــته باشــد.»...
ایــن جلــوه از تعــارض منافــع در چارچــوب نگــره بیهنجــاری نهــادی 1بررســیپذیر اســت.
در پرتــو ایــن نگــره ،هــر نهــادی دارای کارکــردی در جامعهپذیــری اســت و زدودن تمرکــز آن،
چالشهایــی پرشــمار را پدیــد مـیآورد .بــه همیــن دلیــل ،برخــورداری اشــخاص از شــغلهای متعــدد
بــه ویــژه شــغلهای دارای هســتار نظارتکننــده کــه از رهگــذر ایــن الیحــه در جایــگاه وضعیتهــای
تعارضآمیــز قــرار گرفتهانــد ،اجــرای دقیــق کارکــرد نهادهــای نظارتکننــده را از نظــر آمــوزش
اخــاق حرفــهای ،ارزیابــی وضعیتهــا و کاهــش فرصتهــای ارتــکاب جــرم دچــار ضعــف میکنــد.
افــزون بــر ایــن ،بــه نگــره پنجرههــای شکســته 2میتــوان اشــاره کــرد 3کــه در پرتــو آن ،بــودن
چالــش در بهکارگیــری شــیوههای نظــارت و مهارکننــده میتوانــد زمینههــای ارتــکاب بــزهکاری
را فراهــم ســازد .بنــا بــر ایــن ،کاهــش ســطح مهارگــری ،اســباب گرایــش یافتــن اشــخاص بــه نقــض
هنجارهــای کیفــری را ایجــاد میکنــد 4.وضعیتهــای تعارضآمیــز بــه ویــژه در میــان آن دســته از
1-Instititional Anomie Theory.
2-Broken Windows Theory.

 .3بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :پاکنهــاد ،امیــر ،دانشنامــه جرمشناســی نظــری ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت،
.1399
4-Gau, Jacinta M. &Travis C. Pratt, “Revisiting Broken Windows Theory: Examining the Sources of the Discriminant 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 مـیآورد و چــه بســا آنــان را از انجــام
ایــن تکلیــف بــاز دارد.
بــر همیــن اســاس ،از رهگــذر بنــد  8مــاده  ،1اقــدام اشــخاص مشــمول در زمینــه « ...گزینــش،
انتخــاب ،امتحــان ،داوری ،اجــرای یــک مســابقه ،آزمــون یــا رقابــت و هــر نــوع احــراز صالحیــت »...در
شــمار تعــارض منافــع قــرار گرفتــه اســت ،ماننــد آنکــه آزموندهنــده ،مســئول گــردآوری پرس ـشها
و آزمونســازی باشــد .بــه همیــن دلیــل ،ممنوعیــت پیشبینیشــده در الیحــه یادشــده را میتــوان
در چارچــوب نگــره فنهــای خنثیکننــده بررســی کــرد؛ زیــرا کنشگریهــای شناساییشــده در
بنــد پیشگفتــه ،زمینــه توجیــه تصمیمگیــری و اقــدام در راســتای منفعتهــای دســته کوچکتــر
یــا تالفیجویــی را فراهــم م ـیآورد.
بــر اســاس بنــد  7مــاده  3نیــز اشــخاص مشــمول بایــد پیشتــر نســبت بــه موضــوع در جایــگاه
نظــارت و ارزیابــی بــه صــورت رســمی اعــام نظــر نکــرده باشــند .در پرتــو ایــن بنــد ،اعــام نظــر
پیشــین اشــخاص بــا فراهــم آوردن زمینــه جانــبداری و پافشــاری بــر تصمیــم گذشــته ،وضعیــت
تعــارض منافــع را شــکل میدهــد .در همیــن زمینــه میتــوان بــه بنــد «ت» مــاده  421قانــون آییــن
دادرســی کیفــری ( )1392اشــاره کــرد .مطابــق آن ،اظهــار نظــر هســتاری دادرســان در گذشــته نســبت
بــه موضــوع از جلوههــای رد آنــان در فرآینــد رســیدگی پیشبینــی شــده اســت.
ج) برونسپاری وظیفه
در نظــام اداری ،هــر یــک از کارگــزاران در راســتای منفعتهــای عمومــی تکلیفهایــی دارنــد.
آنــان در جایگاههــای مختلــف بــرای انجــام دادن مأموریتهــای مربــوط بــه حقهــا و مصلحتهــای
همــگان قــرار میگیرنــد و بــه همیــن دلیــل ،در برابــر کنشگریهــا و وظیف ـهای کــه بــه اجــرا مــی
گذارنــد ،حقــوق دریافــت میکننــد .از ایــن رو ،واگــذاری انجــام ایــن وظیفههــا بــه نهــادی دیگــر کــه
بــرای اشــخاص مشــمول یــا بســتگان آنــان دارای ســود باشــد ،جلــوهای از تعــارض منافــع اســت؛ زیــرا
ایــن اشــخاص بــه جــای انجــام دادن تکلیــف پیشبینیشــده در قانــون ،آن را بــه مجموع ـهای دیگــر
از بخــش خصوصــی میســپارند 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  19الیحــه
پیشگفتــه ،برونســپاری وظیفــه ،تعــارض منافــع میآفرینــد.
ایــن جلــوه بــر اســاس نگــره انتخــاب عقالنــی 1تحلیلپذیــر اســت .در پرتــو ایــن نگــره اصــوالً
اشــخاص پــس از حســابگری و ارزیابــی ســود و زیــان برآمــده از رفتــاری ،در صــورت ســودآور بــودن ،آن
1-Rational Choice Theory .
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را انجــام میدهنــد .برونســپاری تکلیــف بــه نهادهــای نفعرســان بــه کارگــزار چــه بســا آنــان را بــه
ســمت کنشگــری تعارضآمیــز پیــش ببــرد .بــه هــر رو ،بــودن ایــن موقعیــت ،اشــخاص را در شــرایط
انتخــاب قــرار میدهــد و آنــان کــه انگیــزهای بــرای بــردن منفعــت شــخصمدارانه دارنــد ،میتواننــد
از ایــن وضعیــت بــرای ارتــکاب فســاد اداری و مالــی بهــره بگیرنــد.
د) دریافت کمک و هدیه
در نظــام اداری ،کارگــزاران در برابــر خدمتهــا و وظیف ـهای کــه انجــام میدهنــد ،حقــوق دریافــت
میکننــد .در فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ( )1386بــا عنــوان «حقــوق و مزایــا» در
ایــن زمینــه ضابطهگــذاری شــده اســت .همچنیــن میتــوان بــه مــاده  14قانــون راجــع بــه کارشناســی
رســمی دادگســتری ( )1317اشــاره کــرد کــه مطابــق آن« ،دریافــت هــر وجــه یــا مالــی از اشــخاص
ذینفــع ...ممنــوع اســت ومتخلــف بــه مجــازات مرتشــی محکــوم خواهــد شــد ».بنا بر ایــن ،مطالبــه وجه
یــا امتیــازی فراتــر از آنچــه بــر اســاس ضوابــط شناســایی شــده اســت ،از مراجعهکننــدگان نهادهــای
مشــمول از دو جهــت ایــراد دارد .یکــم اینکــه اشــخاص مشــمول بیــش از آنچــه شایســته آن هســتند،
بــه ســود رســیدهاند .ایــن واقعیــت ،عدالــت اداری را بــه چالــش میکشــد .دوم اینکــه برابــر مجموعــه
هنجارهــا ،خدماترســانی نهادهــای دولتــی و عمومــی بــه شــهروندان قاعدت ـاً بایــد رایــگان باشــد تــا از
ایــن رهگــذر ،زمینههــای پیدایــش تفاوتگــذاری 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 ناجان ـبداری و
برقــراری عدالــت و برابــری اداری اثــر میگــذارد و اســباب برهــم خــوردن نظــم اداری و عمومــی را فراهــم
مــیآورد .بــر اســاس بنــد  2مــاده  3الیحــه پیشگفتــه ،دریافــت کمــک و هدیــه از ســوی اشــخاص
مشــمول ،یــک ســال پیــش یــا پــس از تصمیمگیــری ،صــدور دســتور و اقــدام در شــمار جلوههــای
تعــارض منافــع قــرار گرفتــه اســت.
2
1
ایــن وضعیــت از رهگــذر نگــره فرهنــگ طبقــه پاییــن تحلیلپذیــر اســت .در پرتــو ایــن نگــره ،طبقــه
پاییــن جامعــه دارای فرهنــگ و ارزشهــای متعــددی اســت کــه در ارتــکاب یافتــن بــزهکاری نقشآفریــن
اســت .در ایــن میــان ،ارزش زرنــگ بــودن از جملــه آنهاســت .بــر ایــن اســاس و در چارچــوب فرهنــگ ایــن
دســته ،زرنــگ ،کســانی هســتند کــه بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز و منفعتهــای مــادی بــا هــر شــیوهای و
فریــب دادن دیگــران گام بردارنــد .بنــا بــر ایــن ،دریافــت کمــک و هدیــه و انجــام دادن وظیفــه بــا توجــه به آن
میتوانــد شــماری از کارگــزاران را بــه ســوی صرفـاً ســود بــردن و رســیدن بــه امتیــاز و منفعــت گرایــش دهد.
ایــن تحلیــل بــا توجــه بــه هســتار تعــارض منافــع تقویــت میشــود؛ زیــرا پدیــدهای نیرنگمدارانــه اســت.
1-Lower Class Culture Theory.

 .2بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :ویلیامــز ،فرانــک پــی .و ماریلیــن دی .مکشــین ،نظریههــای جرمشناســی ،ترجمــه:
حمیدرضــا ملکمحمــدی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت.1393 ،
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بند دوم ـ فرآیند شناسایی تعارض منافع

در ســطح الیحــه یادشــده ،مرحلههــای متعــددی بــرای شناســایی مصداقهــای تعــارض منافــع
پیشبینــی شــده اســت .مرحلــه یکــم ،مرحلــه نخســتین اســت کــه در پرتــو آن ،هیئتهــای نخســتین،
موقعیــت تعــارض منافــع را در مرحلــه بــدوی تشــخیص میدهنــد .مرحلــه دوم ،مرحلــه پســین اســت
کــه بــر اســاس آن ،هیئتهــای تجدیــد نظــر پیشبینیشــده در ایــن الیحــه ،بررســیهای الزم را
بــرای تعــارض منافــع تشــخیص دادهشــده انجــام میدهنــد.
الف) ساختار و آمیختار هیئتهای مدیریت تعارض منافع
بــر اســاس بنــد  1مــاده  5ایــن الیحــه ،دو ســطح هیئــت بــرای شناســایی مصداقهــای تعــارض
منافــع پیشبینــی شــده اســت .ســطح یکــم ،هیئتهــای نخســتین هســتند کــه در مرکــز دســتگاهها،
ســتاد دســتگاههای اســتانی و شهرســتانی تشــکیل میشــوند .هیئتهــای نخســتین مرکــزی پنــج
عضــو دارنــد کــه کمینــه بایــد از یــک عضــو حقــوقدان اســتفاده کننــد .هیئتهــای اســتانی و
شهرســتانی ســه عضــو دارنــد کــه کمینــه ،یــک عضــو آن بایــد حقــوقدان باشــد .ایــن اعضــا از ســوی
باالتریــن مقــام هــر دســتگاه انتخــاب میشــوند.
ســطح دوم ،هیئتهــای تجدیــد نظــر هســتند .در بنــد  5مــاده  5الیحــه یادشــده ،بــرای بررســی
دقیــق مصداقهــای تعــارض منافــع و پیشگیــری از بــه چالــش کشــیده شــدن حقهــای اشــخاص و
تضمیــن نظــم اداری ،حــق اعتــراض بــرای آن دســته از کارگــزاران پیشبینــی شــده اســت کــه موضــوع
تصمیــم تعــارض منافــع قــرار گرفتهانــد .بــه ایــن اعتــراض در هیئتهــای تجدیــد نظــر رســیدگی
میشــود کــه در ســتاد دســتگاهها تشــکیل میشــوند .ایــن هیئتهــا بــه موجــب ایــن بنــد ،دارای
پنــج نفــر هســتند کــه کمینــه ،یــک عضــو آن بایــد حقــوقدان باشــد .مطابــق بنــد پیشگفتــه ،ایــن
هیئتهــا صرف ـاً بــه اعتــراض اشــخاص نســبت بــه تصمیــم هیئتهــای نخســتین اســتانی رســیدگی
میکننــد و بــر اســاس بنــد  4مــاده یادشــده ،تصمیمهــای هیئتهــای نخســتین شهرســتانی بــه
مــدت ده روز پــس از ابــاغ در هیئتهــای نخســتین اســتانی اعتراضپذیــر اســت.
ب) وظیفههای هیئتهای مدیریت تعارض منافع
بــر اســاس بنــد  2مــاده  5الیحــه یادشــده« ،تعییــن فهرســت مصادیــق تعــارض منافــع ،برنامهریزی
و نظــارت در جهــت پیشگیــری از تعــارض منافــع ،رســیدگی بــه اعتراضــات اشــخاص و اعــام
بیاعتبــاری تصمیــم یــا احتــرام بــه رأی اشــخاص دچــار تعــارض منافــع »...از جملــه وظیفههــای
پیشبینیشــده بــه شــمار مــیرود .بــه ایــن ســان ،هیئتهــای یادشــده در در دو ســطح نخســتین
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و تجدیــد نظــر بایــد افــزون بــر شناســایی مصداقهــای تعــارض منافــع ،در زمینــه نظــارت و وضعیــت
تصمیمهــا ،دســتورها و اقدامهــا در صــورت بــودن تعــارض منافــع گام بردارنــد.

گفتار دوم ـ چگونگی مدیریت تعارض منافع در الیحه
تعــارض منافــع در تصمیمگیریهــا ،صــادر کــردن دســتورها و اقدامهــای ناعادالنــه نقشآفریــن
اســت .در چارچــوب ایــن الیحــه ،سلســله شــیوههایی بــرای مدیریــت آن شناســایی شــده اســت .ایــن
روشهــا گاه پیشــینمدارانه هســتند کــه در پرتــو آن بــرای شــکل نگرفتــن وضعیتهــای تعــارضزا
و خــودداری ورزیــدن از کنشگــری در ایــن موقعیــت اقــدام میشــود .گاهــی شــیوههای مدیریــت
تعــارض منافــع پســینمدارانه هســتند کــه بــه موجــب آن ،از رهگــذر جرمانــگاری بــرای بازداشــتن
1
کارگــزاران از کنشگــری در شــرایط تعارضآمیــز گام برداشــته میشــود.
مدیریــت تعــارض منافــع ،فرآینــدی اســت کــه در چارچــوب آن ،زمینههــای دور شــدن از
موقعیتهــای تعارضآمیــز و چگونگــی اســتفاده شایســته کارگــزاران از اختیارهــا و بــه انجــام رســاندن
تکلیفهــا فراهــم میشــود .بــر همیــن اســاس ،فرآینــد یادشــده بایــد بــه صــورت عادالنــه و بــر پایــه
سلســلهای از اصــول پیــش بــرود کــه در تضمیــن حقهــای بنیــادی اشــخاص و جامعــه ریشــه دارنــد.

بند یکم ـ اصول مدیریت تعارض منافع

تعــارض منافــع بایــد بــر اســاس سلســلهای از اصــول مدیریــت شــود .توجــه بــه ایــن اصــول در
فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع ،اســباب شناســایی و پاســخ دادن عادالنــه نســبت بــه موقعیتهــا را
فراهــم م ـیآورد .در ایــن الیحــه ،ایــن اصــول ،آشــکارا شناســایی نشــدهاند ،امــا از رهگــذر مجموعــه
فصلهــای آن میتــوان اصــول متعــددی را بــرای مدیریــت عادالنــه تعــارض منافــع برشــمرد.
الف) قانونمند بودن مدیریت تعارض منافع
رعایــت و تضمیــن قانــون از برجســتهترین اصــول عادالنــه بــودن کنشگریهــا از جملــه مدیریــت
تعــارض منافــع اســت؛ زیــرا کنشگــری بــر اســاس قانــون کــه دربرگیرنــده مجموع ـهای از بایدهــا و
نبایدهــا و چگونگــی اقدامهاســت ،زمینــه برقــراری نظــم ،امنیــت و عدالــت را فراهــم مــیآورد 2.در
مدیریــت تعــارض منافــع نیــز رعایــت قانــون اهمیتــی دوچنــدان دارد؛ زیــرا در ایــن فرآینــد ،بایــد
بــه حــق جامعــه در زمینــه کنشگــری کارگــزاران بــر پایــه برابــری و بــدون تفاوتگــذاری و حــق
اشــخاص مشــمول بــر تغییــر نیافتــن اختیارهــای قانونــی آنــان بــه صــورت بنیادیــن توجــه شــود.
 .1توسلیزاده ،توران ،پیشگیری از جرایم اقتصادی ،تهران :جنگل ،چاپ نخست ،1392 ،ص .165
 .2رایجیــان اصلــی ،مهــرداد« ،مطالعــه تطبیقــی اصــل قانونمنــدی حقــوق جنایــی و قاعدههــای آن در ایــران و
انگلســتان» ،مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دوره دوم ،1390 ،شــماره  ،2ص .77
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عــاوه بــر توجــه بــه اصــل قانونمنــدی در قوانیــن بنیادیــن ماننــد اصــل  36قانــون اساســی ،در
ایــن الیحــه نیــز بــه گونـهای بــه رعایــت و تضمیــن آن در فرآینــد شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع
اشــاره شــده اســت .بنــد  1مــاده  1و مــاده  14نمونههایــی برجســته در ایــن زمینــه هســتند .در پرتــو
آنهــا ،در تعریــف و نیــز اســتثناهای مربــوط بــه تعــارض منافــع ،معیــار همــان قانــون و هنجارهــای
پیشبینیشــده در آن بــه شــمار رفتــه اســت.
ب) برابریمدار بودن مدیریت تعارض منافع
هســتار انســانها بــا یکدیگــر برابــر اســت و در همــه عرصههــا بایــد بــر اســاس اصــل برابریمــداری
بــا آنــان رفتــار شــود .رعایــت و تضمیــن ایــن اصــل چنــان اهمیــت دارد کــه از رهگــذر اصــول نوزدهــم
و بیســتم قانــون اساســی بــه آن توجــه شــده اســت 1.بــه موجــب ایــن اصــول ،همــگان بــا یکدیگــر
برابرنــد و بــه شــکل « ...یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد ». ...ایــن اصــل بنیــادی در فرآینــد
مدیریــت تعــارض منافــع نیــز بایــد شناســایی و تضمیــن شــود ،بــه ویــژه اینکــه ســازوکار پیشگفتــه
بــرای رعایــت برابــری در مجموعــه کنشگریهــای کارگــزاران بــه میــان آمــده اســت.
در ایــن الیحــه بــه ایــن اصــل بــه گونـهای از رهگــذر بنــد  11مــاده  1و مــاده  2توجــه شــده اســت.
بــه موجــب آن ،کارگــزاران همــه بخشهــای حاکمیــت و بســیاری از نهادهــای خدماترســان یــا دارای
تأثیــر گســترده عمومــی ماننــد کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری ،موضــوع مدیریــت تعــارض
منافــع قــرار گرفتهانــد .شناســایی رویکــرد بیشــینهگرایانه نســبت بــه مشــموالن ایــن ســازوکار و نیــز
رویکــرد کمینهگرایانــه نســبت بــه اســتثناهای آن نمایانگــر بــه رســمیت شــناختن اصــل یادشــده در
چارچــوب مدیریــت تعــارض منافــع اســت.
ج) فراگیر بودن مدیریت تعارض منافع
چالــش تعــارض منافــع فقــط در پهنههــای مدیریتــی ســتادی (مرکــزی) پدیــد نمیآیــد ،بلکــه
در همــه عرصههــا ،امــکان نمایــان شــدن و اثرگــذاری آن بــر تصمیمگیــری ،دســتور دادن و اقــدام
وجــود دارد .در ایــن الیحــه ،اصــل فراگیــر بــودن مدیریــت تعــارض منافــع شناســایی شــده اســت .بــر
ایــن اســاس ،ســازوکار یادشــده بایــد در همــه ســطحهای مدیریتــی و اداری و همــه منطقههــا ـ ملــی،
اســتانی و شهرســتانی ـ بــه کار گرفتــه شــود.
ایــن اصــل در مــاده  5الیحــه پیشگفتــه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .در چارچــوب آن ،در
ســطحهای مرکــزی ،اســتانی و شهرســتانی ،هیئتهــای مدیریــت تعــارض منافــع تشــکیل میشــوند
 .1بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :مهرپــور ،حســین ،مختصــر حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :دادگســتر،
چــاپ ششــم.1398 ،
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تــا پــس از بررســی همــه جنبههــای موضــوع شناساییشــده نســبت بــه آن اظهــار نظــر کننــد .ایــن
مــاده ناظــر بــر چگونگــی ســپری شــدن فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع اســت ،ولــی گویــای ایــن
اصــل هــم هســت.
د) مشارکتمدارانه بودن مدیریت تعارض منافع
در سیاســت جنایــی ،اصــل مشــارکتمدارانه بــودن از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چــون در
پرتــو آن ،افــزون بــر ظرفیتهــای نهادهــای دولتــی ،از قابلیتهــای نهادهــای اجتماعــی نیــز بــرای
سیاس ـتگذاری و کنشگــری اســتفاده میشــود 1.توجــه بــه ایــن اصــل در زمینــه مدیریــت تعــارض
منافــع قاعدتــاً نقشــی مهــم در شناســایی واقعیتهــا و تصمیمگیــری عادالنــه نســبت بــه موضــوع
ایفــا میکنــد .در ایــن الیحــه ،اصــل پیشگفتــه بــه صورتهــای مختلــف شناســایی شــده اســت.
صــورت یکــم ،مدیریــت تعــارض منافــع از ســوی اشــخاص مشــمول اســت .ایــن دســته بــر اســاس مــواد
متعــدد از جملــه مــاده  9بــه ســوی خــودداری ورزیــدن از تصمیمگیــری ،دســتور صادرشــده یــا اقــدام
در موقعیــت تعــارض منافــع رهنمــون شــدهاند .بــه موجــب آن« ،چنانچــه شــخص مشــمول ...پیــش
از اقــدام ،متوجــه وجــود تعــارض منافــع گــردد ،بایــد ضمــن گــزارش موضــوع بــه مقــام مافــوق و هیئــت
مدیریــت تعــارض منافــع ذیربــط ،از انجــام وظیفــه امتنــاع کــرده و حســب مــورد طبــق دســتور کتبــی
آنــان اقــدام نمایــد ».بنــا بــر ایــن ،بــه خودمدیریتــی آنــان بــه عنــوان جلــوهای از ایــن اصــل در ایــن
الیحــه توجــه شــده اســت.
صــورت دوم ،گــزارش دادن آگاهشــدگان اســت .بــر ایــن اســاس ،همــه کارگــزاران نهادهــای مشــمول
وظیفــه یافتهانــد تــا پــس از آگاهــی از تعــارض منافــع ،آن را گــزارش کننــد .مطابــق مــاده « ،34کلیــه
اشــخاص مشــمول ایــن قانــون موظفنــد در صــورت اطــاع از مــوارد نقــض ایــن قانــون در مجموعــه
تحــت مدیریــت یــا دســتگاه متبــوع خــود ،مراتــب را بــه هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع گــزارش
دهنــد ».بــه ایــن ســان ،مشــارکت افــراد در مدیریــت تعــارض منافــع بــه رســمیت شــناخته شــده اســت
تــا از ایــن رهگــذر بــا اســتفاده از همــه ظرفیتهــا در زمینــه کاهــش پیدایــش تعــارض منافــع و
کنشگــری در ایــن وضعیــت اقــدام شــود.
هـ) آسیبرسان نبودن مدیریت تعارض منافع
هــدف از ســازوکار مدیریــت تعــارض منافــع بــرای بِهزمــامداری ،برقــراری عدالــت اداری و کاهــش
احتمــال ارتــکاب فســاد اداری و مالــی اســت .بــا وجــود ایــن ،بهــره جســتن از آن ،ســازوکاری بــرای
پاســداری از حقهــای همــگان در فرآینــد اداری اســت ،نــه اینکــه زمینههــای بــه چالــش کشــیدن
 .1جمشیدی ،علیرضا ،سیاست جنایی مشارکتی ،تهران :میزان ،چاپ نخست ،1390 ،ص .24
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نظــم اداری و حقهــای بنیادیــن اشــخاص از جملــه مــدتدار شــدن کنشگریهــا در نهادهــا را فراهــم
آورد .بــر اســاس مــاده  10الیحــه ،اگــر « ...امتنــاع از ادامــه انجــام وظیفــه موجــب اختــال اساســی
در امــر نظــارت و محاســبه و فــوت منافــع عمومیشــود ،اجــرای وظیفــه بایــد ادامــه یافتــه و وجــود
تعــارض منافــع ،ضــرورت ادامــه مداخلــه و نتیجــه اقدامــات صورتگرفتــه بایــد در صورتجلســه قیــد
گــردد و بــه هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع ذیربــط گــزارش شــود.»...
بــه ایــن ســان ،در الیحــه یادشــده بایــد بــه اصــل ســرعت در کنشگریهــای نهادهــا توجــه کــرد
کــه در تضمیــن منفعتهــای عمومــی نقشآفریــن اســت .بنــا بــر ایــن ،در پهنــه اداری نمیتــوان
مدیریــت تعــارض منافــع را دســتآویزی بــرای کنــار گــذاردن دیگــر اصــول و انجــام شایســته
وظیفههــای اداری بــه شــمار آورد.

بند دوم ـ شیوههای مدیریت تعارض منافع

کاهــش پیدایــش موقعیتهــای تعارضآمیــز و مدیریــت آن بــه اســتفاده از روشهــای متعــددی
وابســته اســت .شــماری از آنهــا جنبــه کنشمدارانــه دارنــد و دســتهای دیگــر از خصیصــه
واکنشمدارانــه برخوردارنــد .شــیوههای کنشمدارانــه اصــوالً پیــش از شــکلگیری وضعیتهــای
تعارضآمیــز یــا پیــش از کنشگــری در چنیــن وضعیتهایــی بــه کار گرفتــه میشــوند .روشهــای
واکنشمدارانــه پــس از کنشگــری در موقعیتهــای پیشگفتــه و بــرای مقابلــه کــردن بــا کارگــزاران
نقضکننــده ضوابــط مربــوط بــه اجــرا درمیآینــد.
الف) مدیریت کنشمدارانه تعارض منافع
در فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع اصــوالً کنشهــا نقشــی توجهپذیــر دارنــد .ایــن کنشهــا همانــا
پیشگیــری از جــرم هســتند کــه شــامل مجموعـهای از کنشهــای فردمدارانــه و موقعیتمدارانــه میشــوند
کــه بــا هســتاری ناقهرآمیــز پیــش از بــه وجــود آمــدن وضعیتهــای یادشــده یــا پــس از آن و پیــش از هــر
گونــه تصمیمگیــری ،دســتور دادن و اقــدام بــه کار میرونــد 1.در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع قاعدتـاً
شــیوههای پیشگیرانــه بــه دو شــکل تبلــور مییابنــد .یکــم ،ناظــر بــه شــکل ناگرفتــن وضعیتهــای
تعارضآمیــز اســت .در پرتــو ایــن روشهــا ،هــدف ،پیشگیــری از پیدایــش موقعیــت اســت تــا از ایــن
رهگــذر ،کارگــزاران در وضعیــت تعارضآمیــز قــرار نگیرنــد یــا اساسـاً ایــن وضعیــت پدیــد نیایــد .دوم ،ناظــر
بــه کنشگــری نکــردن در ایــن موقعیتهاســت .بــر ایــن اســاس ،بــا وجــود پیدایــش وضعیــت اصــوالً بــه
پیشگیــری از اقــدام در ایــن موقعیــت توجــه میشــود .آشــکار اســت کــه ایــن گونــه پیشگیــری ،ناظــر
بــه رفتارهایــی مجرمانــه اســت کــه در ایــن زمینــه پیشبینــی شــده اســت.
 .1نیازپور ،امیرحسن ،پیشگیری از جرم ،تهران :دادگستر ،چاپ نخست ،1400 ،ص .15
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.1کنشهای فردمدارانه
در ایــن پهنــه اصــوالً از مجموعــه روشهــای ناکیفــری بــرای هنجارمنــد ســاختن اشــخاص و
گرایــش نایافتــن آنــان بــه ســوی بــزهکاری اســتفاده میشــود .بنــا بــر ایــن ،شــیوههای یادشــده،
ناظــر بــر جامعهپذیرســازی اشــخاص هســتند و در زمینــه ارتــکاب نایافتــن جرمهــای مرتبــط بــا
موقعیتهــای تعارضآمیــز بــه کار میآینــد .برجســتهترین آنهــا آمــوزش رفتارنامههــای حرفــهای
اســت .ایــن رفتارنامههــا کــه اصــوالً شــامل مجموعــهای از موازیــن و معیارهــای اخالقــی بــرای
چگونگــی کنشگــری در قلمــرو حرف ـهای هســتند ،شــخصیت اشــخاص را در راســتای ســازمانپذیری
و پیــروی از هنجارهــای مربــوط بــه آن حرفــه میپروراننــد .آمــوزش کارگــزاران نســبت بــه چگونگــی
کنشگــری و رعایــت ضوابــط رفتــاری ماننــد نپذیرفتــن هدیــه یــا امتیــاز از آن جملــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ،فرهنگســازی و ارتقــای ســطح آگاهیهــای عمومــی میتوانــد در اجتماعــی
شــدن اشــخاص و نــوع رفتــار جامعــه در زمینههــای مختلــف از جملــه نســبت بــه تعــارض منافــع
و چگونگــی کنشگــری بــه عنــوان کارگــزار دولتــی و عمومــی نقشآفریــن باشــد .بنــا بــر ایــن،
بهکارگیــری شــیوههای فرهنگســاز مثــل نمایــان ســاختن میــزان زیانهــای برآمــده از رفتارهــای
تعارضآمیــز در محیطهــای اداری و کاهــش اعتمــاد عمومــی میتوانــد بــه پیشگیــری فردمدارانــه
1
از ارتــکاب جرمهــای مرتبــط بــا آن موقعیتهــا بیانجامــد.
در ایــن الیحــه بــه ایــن گونــه پیشگیــری از رهگــذر مــاده  4توجــه شــده و شــورای عالــی نظــارت
بــر تعــارض منافــع وظیفــه یافتــه اســت تــا در زمینــه « ...فرهنگســازی[ ...و] آموزشهــای مرتبــط»...
سیاســتگذاری کنــد .ایــن تکلیــف ،جنبــهای برجســته از پیشگیــری یادشــده اســت کــه میتوانــد
در هنجارمنــد ســاختن کارگــزاران اثرگــذار باشــد.
.2کنشهای موقعیتمدارانه
گونــه دیگــر ،ناظــر بــر وضعیتهــای پیشجنایــی اســت .ایــن وضعیتهــا همــان وضعیــت پیــش
از ارتــکاب جرمنــد کــه فرصــت مناســب را بــرای نقــض هنجارهــای کیفــری پدیــد میآورنــد 2.در
ایــن زمینــه اصــوالً وضعیتهــا بــه دو شــکل تبلــور مییابنــد .یکــم اینکــه برخــی وضعیتهــا،
اســباب پیدایــش آن موقعیتهــا را ایجــاد میکننــد .آنهــا پیشموقعیتهاینــد کــه بــه صورتهــای
مختلــف ماننــد دریافــت هدیــه یــا مســاعدت مالــی ،کارگــزاران را در وضعیتهــای تعارضآمیــز قــرار
میدهنــد .دوم اینکــه پیدایــش ایــن وضعیتهــا زمینــه ارتــکاب دیگــر جرمهــا بــه ویــژه فســاد
 .1جندلــی ،منــون ،درآمــدی بــر پیشگیــری از جــرم ،ترجمــه و تحقیــق :شــهرام ابراهیمــی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت،
 ،1393ص .63
 .2محمد نسل ،غالمرضا (ترجمه و تحقیق) ،مبانی پیشگیری از جرم ،تهران :میزان ،چاپ نخست ،1391 ،ص .56
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اداری و مالــی را فراهــم مـیآورد .بنــا بــر ایــن ،در پهنــه پیشگیــری یادشــده ،از روشهــای متعــددی
بــرای کاهــش فرصتهــای مناســب از رهگــذر دشــوار کــردن فرآینــد ارتــکاب بــزهکاری ،افزایــش
هزینههــای مجرمانــه و کاهــش جاذبــه آمــاج جــرم اســتفاده میشــود.
در الیحــه پیشگفتــه بــه دو صــورت بــه ایــن نــوع پیشگیــری توجــه شــده اســت .صــورت
یکــم ،ناظــر بــر پیشگیــری از پیدایــش وضعیتهــای تعارضآمیــز اســت .افزایــش نظــارت و بازرســی
میتوانــد شــیوهای مناســب در ایــن زمینــه بــه شــمار آیــد کــه از رهگــذر مــاده  5مــدار توجــه
قــرار گرفتــه اســت .صــورت دوم ،مدیریــت تعــارض منافــع و دور شــدن اشــخاص از آن اســت کــه در
پیشگیــری از وقــوع فســاد اداری و مالــی یــا ســوء اســتفاده از قــدرت نقشآفریــن اســت.
ب) مدیریت واکنشمدارانه تعارض منافع
الیحــه یادشــده بــرای مدیریــت تعــارض منافــع و تضمیــن حقــوق جامعــه در ایــن زمینــه از
رهگــذر بخــش چهــارم ،ضمانــت اجــرا را پیشبینــی کــرده اســت .دســتهای از آنهــا جنبــه اداری
و مدنــی دارنــد و شــمار دیگــری از آنهــا از هســتاری کیفــری برخوردارنــد .بــه هــر رو ،شناســایی
ایــن واکنشهــا ،اســباب حمایــت از ارزشهــای اساســی در ایــن زمینــه و بازداشــتن اشــخاص از
کنشگــری در موقعیتهــای تعــارض منافــع و در واقــع ،اســتفاده از راهبــرد مقابلــه بــا رفتارهــای
آسیبرســان بــه منفعتهــای همــگان را فراهــم مــیآورد.
 .1واکنشهای اداری و مدنی
ضمانتهــای اجرایــی اداری و مدنــی از جملــه پاســخهای پیشبینیشــده بــرای نقــض بایدهــا و
نبایدهــای مربــوط بــه مدیریــت تعــارض منافــع بــه شــمار میرونــد .بــر اســاس مــاده  ،36کنشگــری
اشــخاص مشــمول در صــورت بــودن تعــارض منافــع موجــب بهکارگیــری واکنشهــای اداری را
فراهــم میســازد کــه در بندهــای «ج» تــا «ی» مــاده  9قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ()1372
پیشبینــی 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 واکنشهــای ناظــر بــه ایــن بــزه اداری اســت .عــاوه بــر ایــن ،در الیحــه یادشــده ،از رهگــذر
مــاده  35بــرای ناقضــان ضوابــط مربــوط بــه مدیریــت تعــارض منافــع مســئولیت مدنــی نیــز شناســایی
شــده اســت .بــه موجــب آن ،کنشگــری در صــورت بــودن وضعیــت تعــارض منافــع ...« ،مســئولیت
جبــران کلیــه خســارات وارده بــه اشــخاص و اســترداد منافــع حاصلــه »...را بــه بــار مـیآورد.
بنــا بــر ایــن ،کارگــزاران نقضکننــده ایــن هنجارهــا مســئولیت مدنــی دارنــد و بایــد زیانهــا را
جبــران کننــد .در پرتــو مــاده یادشــده ،ضمانــت اجــرای بیاعتبــاری کنشگــری در صــورت بــودن
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تعــارض منافــع نیــز شناســایی شــده اســت .مطابــق مــاده یادشــده ...« ،درخواســت اعــام بیاعتبــاری
تــا یــک ســال از تاریــخ مشــاوره ،تصمیــم یــا اقــدام »...پذیرفتــه شــده و قاعدت ـاً بــه اعتبــار نداشــتن
کنشگــری انجامشــده میانجامــد.
 .2واکنشهای کیفری
در ایــن الیحــه ،بــرای حمایــت کیفــری از مجموعــه هنجارهــا و ارزشهــای اساســی مربــوط بــه
مدیریــت تعــارض منافــع جرمانــگاری نیــز صــورت گرفتــه اســت .بــر اســاس مــاده  ،37آن گاه کــه
اشــخاص مشــمول در موقعیــت تعــارض منافــع بــه تصمیمگیــری و اقــدام دســت بزننــد ،نقــض شــدن
ضوابــط مدیریــت تعــارض منافــع را گــزارش ندهنــد و پیــش از بــه ســر آمــدن محدودیتهــای زمانــی
پــس از بازنشســته شــدن یــا پایــان پذیرفتــن دوره خدمــت همکاریهــای تعارضآمیــز را در پیــش
گیرنــد ،شایســته ســرزنش اداری ،مدنــی و کیفــری پنداشــته شــدهاند .افــزون بــر ایــن ،مطابــق مــاده
 ،38ارتــکاب شــماری از کنشگریهــا در موقعیتهــای تعارضآمیــز آشــکارا جرمانــگاری شــده و
شایســته کیفــر زنــدان یــا مجــازات مالــی شــدتیافته 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.
بــه ایــن ترتیــب ،در چارچــوب ایــن الیحــه ،کنشگــری در وضعیــت تعارضآمیــز جرمانــگاری
شــده اســت تــا از ایــن رهگــذر ،زمینههــای بازدارندگــی و زیانبــار نشــان دادن جــرم در فرآینــد
حســابگری کیفــری فراهــم آیــد .بــه هــر رو ،در پرتــو آموزههــای کیفــری ،شــماری از بــزهکاران
احتمالــی پیــش از وقــوع رفتارهــای مجرمانــه ،هزینــه و ســودهای برآمــده از بــزهکاری را ســنجش
میکننــد و در صــورت فایــده داشــتن ،بــرای ارتــکاب آن گام برمیدارنــد.
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نتیجهگیری
سیاســت جنایــی ،مجموعــهای از کنشهــا و واکنشهــای دولتــی و اجتماعــی را بــرای مهــار
پدیــده مجرمانــه دربرمیگیــرد .در ایــن پهنــه اصــوالً از همــه ظرفیتهــا بــرای حمایــت از ارزشهــای
اساســی اجتماعــی و رفتارهــای نقضکننــده آنهــا اســتفاده میشــود 1.کنشگــری در وضعیتهــای
تعارضآمیــز از جملــه موضوعهایــی اســت کــه سیاســتگذاران جنایــی دربــاره آن تدبیراندیشــی و
تصمیمگیــری میکننــد تــا از ایــن رهگــذر ،شــمار فســاد اداری و مالــی و دیگــر بزهکاریهــای مرتبــط
کاهــش یابــد .بــا ارتــکاب ایــن نــوع رفتارهــا ،ارزشهــای ناظــر بــر نظــام مدیریــت و اداری ،نظــم ،امنیت
و اعتمــاد عمومــی دچــار چالشهایــی گســترده میشــود .بــه همیــن دلیــل ،در سیاســت جنایــی
ایــران ،الیحـهای ویــژه بــرای پیشگیــری از تعــارض منافــع یــا کاهــش ســطح اثرگــذاری آن بــر فســاد
اداری و مالــی تدویــن و پــس از تصویــب در هیئــت دولــت بــه مجلــس شــورای اســامی فرســتاده شــد.
ایــن سیاس ـتگذاری میتوانــد در تضمیــن منفعتهــای عمومــی در عرصــه اداری مدیریتــی و کاهــش
نقــش گرایشهــا و منفعتهــای شــخصمدارانه در کنشگــری کارگــزاران اثرگــذار باشــد.
بــا وجــود ایــن ،بــه نظــر میرســد توجــه بــه شــماری پیشــنهاد میتوانــد بــه تقویــت ایــن الیحــه و
همســاز شــدن شــیوههای پیشگیرانــه و مدیریتکننــده وضعیتهــای تعارضآمیــز بــا یافتههــای
حقوقــی و جرمشناســانه بیانجامــد .یکــم ،ســرعت بخشــیدن بــه فرآینــد بررســی الیحــه یادشــده اســت.
بــا اینکــه مدتهاســت ایــن الیحــه بــه مجلــس شــورای اســامی فرســتاده شــده اســت ،هنــوز در
انتظــار بررســی نهایــی و تصویــب قــرار دارد .دوم ،هنجارگــذاری درون ســازمانهای مشــمول ایــن
وضعیــت اســت .از ایــن رو ،تهیــه و ابــاغ بخشنامــه از ســوی دســتگاههای مشــمول ایــن وضعیــت
میتوانــد تــا انــدازهای در آشــنا ســاختن مجموعــه کارگــزاران بــا چگونگــی مدیریــت تعــارض منافــع و
رعایــت ضوابــط مربــوط و نیــز پیشگیــری از فســاد ادارای مالــی اثرگــذار باشــد .ســوم ،فرهنگســازی
اســت .بــه هــر رو ،افزایــش ســطح آگاهیهــای عمومــی در جامعــه و میــان کارگــزاران اداری و مدیریتــی
در جنبههــای مختلــف آن و ســودهای برآمــده از مدیریــت موقعیتهــای تعارضآمیــز میتوانــد در
پاییــن آمــدن شــمار ایــن پدیــده نقــش داشــته باشــد .برگــزاری همایشهــای علمــی یــا دورههــای
آموزشــی در دوران خدمــت کارگــزاران از جملــه ســازوکارهای مناســب بــرای فرهنگســازی و آمــوزش
بــه شــمار میرونــد.
چهــارم ،تقویــت مشــارکت نهادهــای اجتماعــی اســت .ایــن بخــش از جامعــه دارای ظرفیــت
سرشــاری بــرای مهــار پدیــده مجرمانــه و مدیریــت تعــارض منافــع اســت .بنــا بــر ایــن ،افزایــش
میــزان نقــش ایــن نهادهــا در ایــن زمینــه میتوانــد بــه اثربخشتــر کــردن تدبیرهــای اندیشیدهشــده
 .1بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :الزرژ ،کریســتین ،درآمــدی بــر سیاســت جنایــی ،ترجمــه :علیحســین نجفــی ابرندآبــادی،
تهــران :میــزان ،چــاپ نهــم.1400 ،
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بیانجامــد .ایــن الیحــه تــا انــدازهای بــه ایــن جنبــه از سیاســت جنایــی توجــه کــرده ،امــا تقویــت آن،
بایــدی انکارناپذیــر اســت .پنجــم ،افزایــش میــزان شفافســازی اســت .در زمینــه مهــار فســاد اداری
و مالــی و مدیریــت وضعیتهــای تعارضآمیــز ،شفافســازی نقشــی توجهپذیــر دارد .بــه همیــن
دلیــل ،نظــارت بــر دســتگاههای مشــمول بــرای شفافســازی و پاســخگو بــودن بــه آن اهمیــت
بســیاری دارد .در ایــن زمینــه ،نهادهــای دولتــی ماننــد ســازمان بازرســی کل کشــور و رســانهها
میتواننــد از رهگــذر افشــاگری در شیشــهای کــردن کنشگریهــا و پیشگیــری از پیدایــش ایــن
وضعیتهــا و اقــدام ناکــردن کارگــزاران اثرگــذار باشــند.
بــه هــر رو ،تعــارض منافــع از مؤلفههــای نقشآفریــن در ارتــکاب فســاد اداری و مالــی و رفتارهــای
مجرمان ـهای اســت کــه آســیبهای متعــددی بــه نظــام اداری و مدیریتــی وارد میســازد .از ایــن رو،
نهادهــای کارگــزار در زمینــه پیشگیــری از جــرم بــه ویــژه شــورای عالــی پیشگیــری از وقــوع جــرم
و کارگروههــای ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد بایــد از رهگــذر تهیــه و تدویــن برنامــه
راهبــردی و عملیاتــی پیشگیرانــه در راســتای کاهــش شــمار آن گام بردارنــد.
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 .8محمــد نســل ،غالمرضــا (ترجمــه و تحقیــق) ،مبانــی پیشگیــری از جــرم ،تهــران :میــزان،
چــاپ نخســت.1391 ،
 .9مهدویپــور ،اعظــم ،سیاســت کیفــری افتراقــی در قلمــرو بــزهکاری اقتصــادی ،تهــران:
میــزان ،چــاپ نخســت.1390 ،
 .10مهرپــور ،حســین ،مختصــر حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران:
دادگســتر ،چــاپ ششــم.1398 ،
 .11نجفــی ابرندآبــادی ،علیحســین و حمیــد هاشــمبیگی ،دانشنامــه جرمشناســی،
تهــران :کتابخانــه گنــج دانــش ،چــاپ پنجــم.1397 ،
 .12نیازپور ،امیرحسن ،پیشگیری از جرم ،تهران :دادگستر ،چاپ نخست.1400 ،
 .13ویلیامــز ،فرانــک پــی .و ماریلیــن دی .مکشــین ،نظریههــای جرمشناســی ،ترجمــه:
حمیدرضــا ملکمحمــدی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت.1393 ،
ب) مقاله
 .1ابراهیمــی ،شــهرام و حامــد صفایــی آتشــگاه« ،رویکــرد قانــون گــذار بــه پیشگیــری
از جــرم در قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد» ،مجلــه پژوهشنامــه
حقــوق کیفــری ،دوره ششــم ،1394 ،شــماره .2
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 .2افشــاری ،فاطمــه و داور درخشــان« ،مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اورق بهــادار در
آیینــه هنجارهــای تقنینــی» ،مجلــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،دوره دوم ،1399 ،شــماره .5
 .3رایجیــان اصلــی ،مهــرداد« ،مطالعــه تطبیقــی اصــل قانونمنــدی حقــوق جنایــی و
قاعدههــای آن در ایــران و انگلســتان» ،مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دوره دوم ،1390 ،شــماره .2
 .4زارعــی ،محمدحســین« ،حکمرانــی خــوب ،حاکمیــت و حکومــت ایــران» ،مجلــه تحقیقات
حقوقــی ،دوره هفتم ،1383 ،شــماره .40
 .5ســرفرازی ،مهــرداد و دیگــران« ،رویکردهــای پیشگیــری از فســاد اداری ،ضرروتــی
اساســی در اســتقرار یــک دولــت ســالم و شــفاف» ،مجلــه چشـمانداز حســابداری و مدیریــت،
دوره ســوم ،1399 ،شــماره .32
 .6فرجیهــا ،محمــد و حســین جــوادی ،مجلــه رفــاه اجتماعــی ،دوره چهاردهــم ،1393 ،شــماره
.54
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Criminal policy approach of the bill “How to manage
conflicts of interest in performing legal duties and providing 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 conflict 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 foundation 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 criminalization 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 comply 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 governence,Prevention
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