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 چکیده :

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطرر را ایجرا  

 رباره منفعت اولیه ای کند که تصمیم یا اقدامات حرفهمی

صورت ناروا تحت تأثیر منفعتری ثانویره قرررار ؛یرر   به

ای  یگر ارتباط منافع شخصی افرا  با وظیفه حرفهعبارتبه

آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قررار ؛ررفتن 

بره تعارض منرافع  ر این میان، .  ای باشداقدامات حرفه

تما  عمومی نسبت بره عنوان یکی از جرایم اقتصا ی که اع

حاکمیت را تخطیه می نماید  ر اسنا  مختلف  اخلی و بین 

است . سوال  ارای سبقه بو ه المللی و به  رازای تاریخ 

تحلیلی صرورت -اصلی که  ر این تحقیق که به روش توصیفی 

آن مری باشرد ؛رفته ، نگارنده به  نبال پاسخ بو ه است،

ی و برین المللری چه تفاوت هایی میران بسرترهای ملر که

مشارکت های مر می  ر پیشگیری از فسا  ا اری با تاکیرد 

 اللت بر وجو   ار ؟  نتیجه تحقیق حاضر تعارض منافع بر 

تفاوت هایی میران بسرترهای  اخلری و برین  آن  ارند که

 یده می شرو  از جملره تعارض منافع المللی مبارزه با  

، هرم چنرین   ر بخش خصوصیتعارض منافع عدم جرم انگاری 

عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللری 

، عدم تبیین  قیق مقررات سوت زنی تعارض منافع ر زمینه 

 ر حقوق  اخلری ایرران تعارض منافع  ر مور  مبارزه با 

 ر مقابل منطقه ای بو ن ترا برین المللری برو ن حقروق 

ر  ر و عدم ضمانت اجراهرای مروثتعارض منافع مبارزه با 

قابل ذکرر تعارض منافع سطح بین المللی برای مبارزه با 

 می باشد . 

، تعارض مناافع  کلید واژگان : مشارکت عمومی، سوت زنی،

 جامعه مدنی. 

                                                           
 yahoo.com68imankheiri@دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه اصول الدین قم،  1
 mmkpour@yahoo.comاستادیار، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه اصول الدین قم،  2



A Comparative Study of National and International Contexts of Public 

Participation in the Prevention of Corruption: A Case Study of the 

Crime of Conflict of Interests  

Authors : 

Iman Kheiri3 

Dr.Mostafa Karamipour 4 

Abstract: 

Citizens' participation is not a new concept, but it has become much more 

important during recent decades, due to the occurrence of violations such as 

administrative corruption crimes. In general, citizens have not only the right 

but also the duty to participate in decisions that affect their general welfare. 

This participation, while being a moderator of the ruling power, helps to deal 

more appropriately with cases of administrative corruption. The main 

question that the author sought to answer in this descriptive-analytical 

research is what are the differences between the national and international 

bases of people's participation in the prevention of administrative corruption 

with an emphasis on Conflict of Interests? The results of the present research 

indicate that there are differences between the domestic and international 

anti-Conflict of Interests  frameworks, such as the lack of criminalization of 

Conflict of Interests  in the private sector, as well as the lack of provision for 

the mechanism of international judicial assistance in the field of Conflict of 

Interests , lack of It is worth mentioning the detailed explanation of whistle-

blowing regulations regarding the fight against Conflict of Interests  in Iran's 

internal law, in contrast to the regional to international nature of anti-

Conflict of Interests  rights and the lack of guarantee of effective 

implementation at the international level to fight Conflict of Interests . 

Keywords: public participation, whistling, Conflict of Interests, civil 

society. 
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به طور کلی ریشه توجه به مشارکت های عمومی  ر پیشگیری 

و مبارزه با فسا  را بایستی از زمان تصویب کنوانسریون 

سازمان ملل متحد علیه فسا   انست که  ر موا  مختلف آن 
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به این ظرفیت بالقوه اشاره شده اسرت.  13از جمله ما ه 

ه این امر البته پیش از آن  ر قالب اعالمیه توسعه هراار

مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان یکری از اهردا  

توسعه پایدار و به عنوان یکی از مولفه های اصل حاکمیت 

قانون ذکر شده بو .  ر این کنوانسریون عرالوه برر ایرن 

موضوع به ظرفیت های سوت زنی  ر زمینه پیشگیری از فسا  

بلکره نیا اشاره شد. این امر  ر همین سطح باقی نمانده 

 ر سطح اسنا  منطقه ای و  اخلری نیرا بره ظرفیرت هرای 

 مر می  ر پیشگیری و مبارزه با فسا  اشاره شده است. 

قضایی جمهوری اسالمی ایران نیا اقدامات  - ر نظام حقوقی

مثبتی  ر زمینه تقویت مشارکت های عمومی  ر پیشرگیری و 

مبارزه با فسا  صورت پذیرفته است از جمله می توان بره 

  سامانه سجام  ر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه ایجا

قضاییه اشاره نمو  که شهروندان مری تواننرد برا تهیره 

؛اارش های مر می ، نسبت به وقوع جرایم فسرا  ا اری  ر 

  ستگاه های حاکمیتی ؛اارش های خو  را ثبت نمایند. 

مشارکت عمرومی  ر پس از ذکر این پیشینه بایستی ؛فت که 

فسا ، یکی از نها های حقوقی بسریار مهرم  ر  مبارزه با

 ر بنرد یر  اسنا  بین المللی و  اخلی تلقی مری شرو . 

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فسا  به ایرن  13ما ه 

موضوع اشاره شده است که  ولرت هرای عضرو بایسرتی نقرش 

نها های مدنی و عموم مر م را  ر پیشگیری و مبارزه برا 

برا ایرن حرال، مشرارکت عمرومی  ر  فسا  تقویت نمایند.

بر اسراک کنوانسریون فروق  پیشگیری و مبارزه با فسرا  

الذکر ، نیازمند اقتضایاتی است از جمله ایجا  شرفافیت 

ا اری و نیا التاامات ؛اارش  هی عمومی بر مبنای مرا ه 

. اهمیت نقش مشارکت های عمومی  ر پیشگیری و مبارزه  10

؛ر   کره  انسرته شرو  کره با فسا  از آن رو بیشتر می 

فسا  یر  پدیرده اجتمراعی ، اقتصرا ی و سیاسری اسرت و 

بایستی با ظرفیت های فراقانونی و مر م محور به این آن 

از آن تعرارض منافعرمبارزه با پاسخ  ا .  ر این میان، 

رو  ر نظام جمهوری اسالمی ایران  ارای اهمیت مری باشرد 

بره  نبرال آن ، که با توجه به هشت سال جنگ تحمیلری و 

سازند؛ی امور کشور و مشکالت اقتصرا ی حاصرل از آنهرا ، 

فرهنگ نا رست موجو   ر تعدا ی از سرازمان هررا و شریوه 

ناصحیح سب  زند؛ی برخی از کارکنان ، زمینره ای فرراهم 

آور ه است تا رسوخ فسا  ا اری و مالی بر سرازمان هرای 



ا ؛سرترش کشورمان ، سهم قابل توجهی را  اشته باشد که ب

شاعه و تعمیرق آن  ر بخرش  آن  ر بخش اجرایی مملکت و ا

خصوصی ، آثار این فشار به شکل تورم ، خالفکاری ، تقلرب 

، قررانون شررکنی ، فسررا  اخالقرری ، توییررر الگرروی مصررر  

خانوا ه های فاسد شده ، اسرا  و از این قبیل موار  بر 

ه و مردیریتی جامعر جامعه تحمیل می ؛ر   و توان اقتصا ی

را تحلیل بر ه و وجدان ملی را به شدت متاثر مری سراز   

 . (89:  1394) قاهر وست و  یگران، 

 ر پایان بایستی ؛فت که سوال اصلی کره  ر ایرن تحقیرق 

جرم  تعرارض مطرح می شو ، آن است که با توجه مور ی به 

، چه تفاوتی میان بسرترهای ملری و برین المللری منافع 

گیری از فسا  ا اری وجرو   ار  مشارکت  هی مر م  ر پیش

فرضیه ای که  ر این ارتباط مری تروان ارایره  ا  آن ؟ 

 ر بخرش تعارض منرافع است که از  جمله عدم جرم انگاری 

خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضردت هرای 

، عردم تبیرین تعارض منرافعقضایی بین المللی  ر زمینه 

تعرارض منرافع بارزه با  قیق مقررات سوت زنی  ر مور  م

 ر حقوق  اخلی ایران  ر مقابل منطقه ای بو ن ترا برین 

و عدم ضرمانت تعارض منافع المللی بو ن حقوق مبارزه با 

تعارض اجراهای موثر  ر سطح بین المللی برای مبارزه با 

قابل ذکر می باشد. عالوه بر این،  تفاوت هرا هرم منافع 

، هم  ر زمینه تدوین   ر ناحیه حمایت های ما ی و معنوی

هم  الااماتی برای ناشناک ماندن ؛اارش  هند؛ان فسا  و 

 ر زمینه نحوه استنا  به ؛اارش های مر مری  ر رسرید؛ی 

روشی که برای پاسخ به این سروال های قضایی وجو   ار . 

تحلیلری اسرت و  ر  -اصلی انتخاب شده است، روش توصریفی

ی اعرم از منرابع این راستا از منابع معتبرکتابخانره ا

 ست اول یعنی قوانین و مقررات و منابع  سرت  وم یعنری 

نهایتا بایستی ؛فرت  کترین های موجو  استفا ه می شو . 

که اهدافی که از این تحقیق  نبال می شوند اوال شناسایی 

بسترهای ملی و بین المللی مشارکت مر می  ر پیشگیری از 

ت های هرر یر  از شناسایی تفاوفسا  ا اری است و ثانیا 

 این بسترها با یکدیگر است. 

مشارکت دهی عمومی در پیشاگیری و بسترهای بین المللی  -1

 تعارض منافعمبارزه با فساد : با تاکید بر 

 دکترین های حقوقی  –1-1



مشارکت  هی عمومی  ر پیشگیری و مبارزه به منظور آشنایی با 

، آشنایی با  کترین های حقوقی نیا از اهمیت زیا ی با فسا  

برخور ار می باشد . بدین منظور  ر مبحث حاضر  ر ارتباط با 

  کترین های حقوقی ، بحث و بررسی می ؛ر   . 

 نظریه ژان پیناتل :  -1-1-1

ژان پیناتل معتقد است که پدیده مجرمانه از جمله  ر زمینره 

جردا از هرم قابرل تفسریر و  ،  ر سه سطحتعارض منافعجرایم 

تفسیر باهکاری به عنوان ی  پدیده کلی و  –تبیین است : الف 

تو ه ای ) مجموع جرایم ارتکابی  ر زمان و مکان معین (   ب 

تفسیر و مطالعه باهکار به عنوان مباشر عمرل مجرمانره ای  –

مطالعه باه یا عمرل  –که باید به طور فر ی مطالعه شو    ج 

مجرمانه که باید آن را با جردا کرر ن از زنررد؛ی یرا پیشره 

وی  (  121: 1384) کی نیا، مجرمانه مور  نظر ، مطالعه نمو .

 ر قالب نظریه شخصیت جنایی معتقد است که برین باهکراران و 

غیرباهکاران تفاوت اساسی از نظر ماهوی وجو  نردار  . ایرن 

فروضات مکتب تحققی حقوق جاا قرار می ؛ااره  ر نقطه مقابل م

؛یر  که  ر آن باهکار ، از نظر سرشرت و سراختمان برا فرر  

 (  162:  1382) ؛رور ، عا ی و غیرباهکار تفاوت ماهوی  اشت .

 ر نظریه شخصیت جنایی که عمدتا جنبره روان شرناختی  ار  ، 

ابعا ی بررسی می شو  که به فر  اجازه  ا ه می شرو  ترا از 

(  21: 1390) جروانمر ، شه مجرمانه به بستر عمل  رآید .اندی

به عبارت  یگر ، ؛ذار از اندیشه مجرمانه به عمرل مجرمانره 

 ر چارچوب نظریه شخصیت جنایی ، موکول به این است که چهرار 

خو بینی و خو محروری  -1متویر زیر  ر شخص مجرم جمع باشد : 

بی  -4ت تهاجمی   پرخاشگری یا حال -3بی ثباتی روانی    -2  

اعتنایی یا بی تفاوتی عاطفی . این چهار متویرر بره اضرافه 

هسته مرکای شخصیت مجرمانه سبب می شو  که بالقو؛ی مجرمانره 

تبدیل به بالفعلی مجرمانه شو  . بردین ترتیرب ، جمرع ایرن 

چهار متویر  ر فر  انسانی ، وی را از غیرباهکار تبدیل بره 

پیناتل ، تفاوت باهکار برا فرر ی باهکار کر ه لذا از منظر 

که هنوز مرتکب جرم نشده است  ر این است که این چهار متویر 

 ( Jones,2005:90) به هسته مرکای شخصیت او افاو ه نشده است. 



 نظریه مرتون  -1-1-2

یکی از جمله نظریاتی که  ر باب تبیین باهکاری و راهکارهای 

جاری و فشار می باشد پیشگیری از آن مطرح است ، نظریه بی هن

. نظریه بی سامانی اجتماعی و بی هنجاری که نظریه فشار نیا 

نامیده می شو  ، با اینکره از ریشره هرای نظرری و پیوهشری 

متفاوتی تکامل یافته اند اما مضمون مشترکی  ارند .  ر این 

مفهوم ، علت باهکاری پیدایش آنومی و ؛سست اجتمراعی اسرت ، 

شناسی  ورکیم نوعی احسراک بری هنجراری آنومی  ر نظریه جرم 

است که نهایتا به ارتکاب کیروی می انجامد. رابرت مرترون ، 

جامعه شناک آمریکرایی برا بیرران نظریره هنجررار ؛سریختگی و 

تاثیرپذیری از اندیشره هرای  ورکریم ، اثرر قشرربندی هرای 

ناعا النه اجتمراعی را  ر توزیرع فرصرت هرا و اهردا  ، برر 

انحرافات اجتماعی مور  بررسی قرار می  هد پیدایی و پایایی 

 . 

به تعبیر  قیق تر این نظریه ، هرر ؛ونره سررپیای از وفراق 

عمومی موجو   رباره ارزش ها و هنجارهای جامعه را جررم مری 

 اند .  ر خصوص علت جرم ، سخن اصلی نظریه فشار آن است کره 

باید این پدیده را ناشی از ؛سسرت اجتمراعی یرا فرآینردهای 

ی فشرار اجتماعی به حساب آور  کره نشرران  هنرده وجرو  نروع

اجتماعی  ر  رون جامعه است . این  ید؛اه هرم چنرین برر ان 

است که فشارها یا سرچشمه های تنش ، طبیعتری اجتمراعی  ار  

نه فر ی . نظریه های فشار بر مبنای این اعتقا  هسرتند کره 

انسان ها ذاتا منحر  نیستند بلکه  ر اثر فشار به سوی جررم 

ل و آرزوها از ی  سرو و کشانده می شوند . فشار ناشی از آما

عدم امکان  ستیابی به آنها از طرق قانونی از سروی  یگرر . 

علت این امر آن است که ساختار اجتماعی به ترتیبی اسرت کره 

 بی عدالتی اقتصا ی جنبه جرم زایی به خو  می ؛یر  . 

 نظریات چند عاملی :  -1-1-3

سیگل پنج رویکرر  را  ر تبیرین جررایم مهرم مری  انرد کره 

عبارتنررد از : رویکررر  انتخرراب عاقالنرره ، رویکررر  صررفات ، 

رویکر  ساختارهای اجتماعی ، رویکر  فرآینردهای اجتمراعی و 

رویکر  انتقا ی .  ر رویکر  انتخاب عاقالنه بیشار برر ایرن 

تاکید می شو  که مجرم  ر ارتکاب جرم برآور  هاینره فایرده 



رتکراب  ر می کند و پرس از آن ، بهتررین تصرمیم را بررای ا

بهترین زمان می ؛یر  . رویکر  صرفات بره  و  سرته نظریرات 

اجتماعی و نظریات روان شناختی تقسیم می شو   –زیست شناختی 

.  ر رویکر  ساختارهای اجتمراعی ، الراام هررای اقتصرا ی و 

اجتماعی ، تعیین کننده های اصلی الگوهای رفتارهای مجرمانه 

جه موقعیت هرای افررا   ر هستند . جرم  ر این رویکر  ، نتی

ساختارهای اجتماعی است . بر اساک نظریات رویکر  انتقا ی ، 

علت جرم به نابرابری های اقتصا ی ، اجتماعی و سیاسی بازمی 

؛ر   . با توجه به رویکر های تبیین کننده کره توسرس سریگل 

ارایه شده است ، حروزه اقتصرا ی از اهمیرت ویریه ای بررای 

ر است   به این علت که  ر سه رویکرر  از تبیین جرم برخور ا

پنج رویکر  اصلی تبیین کننده جرم ، نقش عوامل اقتصا ی مهم 

 ر  (  87-86: 1394) نوغانی  خت بهمنی و میرمحمردتبار، است 

نظریات چندعاملی ، علل متعد ی را  ر بروز ی  پدیده  ر نظر 

صرلی می ؛یرند . ظاهرا برخی از این نظریه ها ، نقش عامرل ا

را انکار کر ه و به طور همامران نقرش فاکتورهرای مختلرف و 

 خالت آنها را  ر وقوع پدیده های اجتماعی ، انسانی و ما ی 

مور  بررسی قرار می  هند . این نظریره هرا جررم را نتیجره 

تعامل عوامل مختلف می  انند . نظریره هرایی ماننرد نظریره 

) سرعیدی و .فونتان ، کروراکیس و برا ر از آن جملره هسرتند

با پایه ریای اقتصا  نهرا ؛رایی  ر    (  70:  1395 یگران، 

، بسیاری از اقتصا  انان این مکتب هم چرون کروز ،  1970 هه 

نورث ،  مستا اقدام به معرفی ؛رایش حقوق اقتصا  نمو ند که 

 ر این میان ، نقش رونالد کوز و ؛ری بکر  ر پیدایش تحلیرل 

 اقتصا ی حقوق قابل توجه بو ه و به طور حتم رونالد کروز را

می توان پایه ؛ذار تحلیل اقتصا ی حقوق مالکیت و ؛رری بکرر 

) پناهی و رسرتمی ، را پایه ؛ذار تحلیل اقتصا ی جرم  انست.

هر  و  سته از تئروری هرای اقتصرا ی و جامعره  ( 267:  1396

شناختی بر وجو  رابطه معنا ار بین جرم و نابرابری  رآمردی 

. اقتصرا  انان  و توزیع رفاه  ر جامعه ، تاکید مری ورزنرد

معتقدند که نابرابری  رآمد منجرر بره تقویرت فعالیرت هرای 

اقتصا ی و مجرمانه می ؛ر   و از این کانال برافراایش نررخ 

رشد جنایت اثر مثبت می ؛ذار  . جامعه شناسان معتقدنرد کره 

نابرابری  رآمدی منجر به کاهش سرمایه های اجتماعی و بر هم 

تیجره آن ، افراایش نررخ رشرد ریختگی اجتماعی می شو  کره ن



جرایم است . از طرفی ، تفاوت طبقراتی و نرابرابری  رآمردی 

سبب ایجا   ر؛یرری هرای اجتمراعی و تقویرت مسرایل قرومی و 

طبقاتی می ؛ر   که نتیجه این امر نیا افاایش نررخ ارتکراب 

 ( 102: 1396) فعال جو و  یگران، جرایم است. 

از شررکت هرا و صراحبان استفا ه ناخواسته قدرت هرای برار  

سرمایه ،  ر واقع نیاز قدرت های بار  به پرول توسرس محریس 

اقتصا ی بار  تامین می شو  . از این رو ، به خاطر ارتبراط 

فعاالن اقتصا ی با حاکمیت با جرایم آنها با اغمراض برخرور  

می شو  . محیس اقتصا ی محیطی شفا  نیست  ر نتیجره فعالیرت 

نیست و تقبیح آنها را به  نبال نردار  آنها تحری  برانگیا 

. رسید؛ی به این جرایم به اهل فن وا؛ذار می شرو  کره ایرن 

) مری امر سبب تضعیف نمو  بیرونی کنترل این جرایم می شو . 

 ( 25:  1381ری، 

مشارکت دهی عمومی در زمینه اسناد بین المللی در زمینه  -1-2

 تعارض منافعمبارزه با فساد با تاکید بر 

 کنوانسیون مریدا  -1-2-1

تعارض اولین کنوانسیونی که به بحث  ر ارتباط با جرم 

پر اخته و ارتباط  ا  ، کنوانسیون بین المللری منافع

مبارزه با فسا  موسوم به کنوانسیون مریدا است . این 

کنوانسیون بین المللی، نخستین کنوانسریون ضررد فسرا   

 ار می باشرد . است که از سطح اجرای جهان شمول برخور

ما ه خو  ،  ولت های  71کنوانسیون  ر خالل هشت فصل و 

عضو را ملام می نماید تا ی  سطح ؛سرتر ه و جرامع از 

اقدامات ضد فسا  که بر قوانین ، موسسات و رویه هرای 

آنها تاثیر می ؛ذار  را اجرایی نمایند . کنوانسریون 

ن آن مریدا را می توان نه تنها بر حسب جهان شمول بو 

بلکه به واسطه کارآمدی و مقررات مفصل آن  ر ارتبراط 

با اقدامات ضد فسا  ی  سند بی همتا و منحصر به فرر  

می باشد   کشور جمهروری اسرالمی ایرران نیرا یکری از 

کشورهای عضو این کنوانسیون بو ه و قانون الحاق  ولت 

جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملرل متحرد 

رزه با فسا   ر جلسه علنی روز یکشنبه مرورخ برای مبا



بیست و یکم خر ا ماه ی  هاار و سیصد و هشتا  و پرنج 

مجلس شورای اسالمی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ر 

قانون اساسی  112و  ر اجرای اصل  1387/  7/  20تاریخ 

تصویب آن را با  رج بیانیه الحاقی ، موافق با مصالح 

: 1395) نظری نیا  و اسرفندیاری فرر، نظام تشخیص  ا 

کنوانسیون  ر ی   وره کمترر از  و سرال  ر  ( 193-194

 فتر سازمان ملل متحد  ر وین مور  مذاکره قرار ؛رفت 

 ولت می شد توسس سازمان ملرل  129. مذاکرات که شامل 

مریال ی آغراز شرده و  ر هفتمرین  2001متحد  ر اوایل 

 ولرت هرا  ر اوایرل  جلسه مذاکراتی برین نماینرد؛ان

  میال ی نتیجه نهایی مذاکرات مشرخص ؛ر یرد 2003اکتبر 

. (Lewis,2005:34 ) مقررردماتی تررردوین ایرررن  کارهرررای

کنوانسیون از آن رو به سرعت انجام ؛رفت که اوال پریش 

از این کنوانسیون ،  ولرت هرا کنوانسریون هررای برین 

المللی مشابه  یگری  ر سطح منطقه ای از جمله  ر سطح 

سررازمان کشررورهای آمریکررایی ، اتحا یرره آفریقررایی و 

اتحا یه اروپرایی منعقرد نمرو ه بو نرد و بره نروعی 

 ؛ی ذهنی برای انعقا  موافقت نامه این چنینری را آما

 اشتند. عالوه بر این حضور نمایند؛ان سازمان های بین 

المللی غیر ولتی از جمله سازمان شفافیت بین المللری 

که تاثیر زیا ی حتی تا به امرروز  ر رونرد تصرویب و 

اجرای کنوانسیون مریدا  اشته اند ، بسریار  ر رونرد 

) انسرریون مریرردا تاثیر؛ررذار بررو .تسررهیل تصررویب کنو

International Monetary Fund, 2008:43 )  ر پایرران مررذاکرات 

مریال ی ، مرتن  2003تصویب کنوانسیون  ر اوایل اکتبر 

میال ی از سوی مجمع عمومی  2003اکتبر  31کنوانسیون  ر 

   ( Hussain,2012: 65) ملل متحد مور  پذیرش قرار ؛رفت.

ای توسعه یافته ، به تدریج  ر این  ر این بین  ولت ه

کنوانسیون عضویت پیدا کر ند به نحوی که فرانسره کره 

خو  را سر مدار  ولت های توسعه یافته بررای مبرارزه 

با فسا  تلقی نمو  ، اولین  ولت عضو ؛روه هشرت برو  

که کنوانسیون مریدا را به تصویب رسانده و رییس ؛روه 

م چنرین ایرن  ولرت ،  وستان کنوانسیون مریدا شد . ه

قانون ؛ذاری خو  را برای ایجا  محدو یت بیشتر بررای 



) به روز نمو ه است .تعارض منافعجرایم فسا  از جمله 

Tanzler and Maras,2016:121 )   کنوانسیون مریدا قابلیت های

 ولت ها بررای همکراری حقروقی و قضرایی را از طریرق 

ن المللری ارایه ی  مسیر سریع برای همکرراری هرای بری

حقوقی و قضایی  ر راسرتای اهرردا  تحقیرق ، تعقیرب و 

رسید؛ی به جرایم های منفعرل و فعرال فسرا  از جملره 

از طریررق شررماری پیایررده ای از سرراز و تعررارض منافعرر

 Rose-Ackerman and) کارهررای خرراص ارتقرراخ مرری بخشررد.

Soreide,2011:454 )  البته این موضوع قابل ذکرر اسرت کره

المللی چیای بیش از صر  همکاری هرای  همکاری های بین

حقوقی و قضرایی را اقتضراخ نمرو ه و بره اصرطالح بره 

همکاری ا اری نیا نیاز  ار  و بنابراین نمی توان به 

صر  انعقا  موافقت نامه های حقوقی و قضایی که مرور  

نظر کنوانسیون مریردا اسرت ، بره همکراری هررای برین 

ربوط به فسرا  از المللی  ر زمینه مبارزه با جرایم م

 De) نمی تررروان  ل بسرررت. تعرررارض منرررافعجملررره 

Sanctis,2013:149 ) 

این موضوعی است که  ر توصیه نامه های ؛روه مالی بین 

المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ) فاتف ( نیرا 

 یده می شو  به نحوی که خواستار تبا ل اطالعات بررای 

 17مررا ه   رهمکرراری هررای بررین المللرری شررده اسررت . 

از تعرارض منافعرکنوانسیون مریدا موضوع مبرارزه برا 

طریق جرم انگاری و اقدامات قضرایی و انضرباطی بررای 

 مبارزه با آن مور  تاکید قرار ؛رفته است :

و اسررتفا ه غیرمجرراز از  تعررارض منررافعحیررف و میل،))

 امررررررروال توسرررررررس مقامهرررررررا   ولتررررررر 

اتخراذ هر کشور عضو،قوانین وسایر اقدامات ضررور  را 

 و میررررررل،خواهررررررد نمررررررو  تررررررا حیررررررف

ها  غیرمجاز از هرر مرال و  یگر استفا ه تعارض منافع

یا وجوه  ولت  یا شخص  یا اوراق بها ار یا هرر چیرا 

 یگر با ارزش توسس مقام  ولت   ر جهت منافع خو  یرا 

هر شخص یا واحد  یگر که بنا به موقعیت شرول  او بره 

صورت عمدی ارتکراب  و  وا؛ذار شده است، رصورت  که به

 ((.یابد، جرم تلق  ؛ر  



 ر  تعرارض منرافعکنوانسیون بره  22هم چنین  ر ما ه 

 بخش خصوصی اشاره شده است :

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضر  ))

 ر  تعارض منرافعرا مدنظر قرار خواهد  ا  تا ارتکاب 

س حین فعالیتها  اقتصا  ، مرال  یرا بازر؛ران ، توسر

 شخصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

کند یرا آن که  ر هر جایگاه   ر بخش خصوص  فعالیت م 

کند، از هر مال ، وجوه خصوصر  یررا اوراق را ا اره م 

بها ار یا هر چیا با ارزش  که به موجب جایگاه شرول  

صورت عمردی است،  ر صورت  که بهو ، به او وا؛ذار شده

 .ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرم کیفر  تلق  ؛رر  

)) 

تعرارض یکی  یگر از ساز و کارهای موثر  ر مبارزه با 

، راه اندازی نظام هرای ؛راارش  هری  ر زمینره منافع

است . بدیهی است کره  ر صررورت کره تعارض منافعجرایم 

کارمنردان  ولرت و تعرارض منافععامه مر م با مصا یق 

 تعرارض منرافعحتی آناه کره  ر کنوانسریون مریردا ، 

کارمندان بخش خصوصی اطالق شده است   آشنا باشرند مری 

 تعارض منافعتوان به سهولت می توان با مصا یق مختلف 

مبارزه نمو  . ی  نکته  یگر  ر این مرور  ، آشرنایی 

اسرت  تعرارض منرافعمقامات  ولتی و عمومی با مصا یق 

را حتری  ر تعارض منرافعبدیهی است آناه که می تواند 

مان یافتره  رآور  ، عرردم آشرنایی سطح یر  جررم سراز

اسرت و فسرا ی  تعارض منافعمقامات اجرایی با مصا یق 

 است که از این بابت بر جامعه تحمیل می ؛ر   . 

 اقدامات اتحادیه اروپایی  –-1-2-2

تحا یه اروپایی به عنوان قاره ای که از کشورهای ا

از  تعارض منافعنسبتا با امکان ارتکاب جرایم باالتر 

جمله یونان ، بلوارستان ، ایتالیا و رومانی تا 

کشورهایی که از امکان ارتکاب جرایم پایین تر  ر این 

مور  از جمله  انمارک ، سو د ، هلند و فنالند 

برخور ار است ، هم  ر معرض فسا  ؛ستر ه بو ه و هم 

خو   ر تدوین استاندار ها و قوانین بین المللی  ر 

ه طور خاص و فسا  به طور عام ب تعارض منافعحوزه 

 ر   ( Rothstein et al , 2013: 32) مشارکت  اشته است.



مذاکرات راجع به توسعه اسنا  بین المللی ضد فسا  هم 

 ر سطح منطقه ای و هم  ر سطح جهانی به وییه  ر 

شورای اروپا ، سازمان توسعه و همکاری اروپا و 

 و سند موضع  سازمان ملل متحد مشارکت  اشته است .  ر

مشترک اتحا یه اروپایی  ر ارتباط با مذاکرات  ر 

شورای اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصا ی اروپا 

، از  ولت های عضو خواسته شد تا  ر مور  کار فسا  

 ر سه سازمان مربوطه با یکدیگر همکاری  اشته باشند 

تا اطمینان یابند که هیچ ؛ونه عدم انطباقی وجو  

ته و اینکه ابتکارات هر سازمان ضرورتا  وباره نداش

کاری فعالیتی که پیش تر  ر سازمان  یگر صورت ؛رفته 

است   نیست .  ر هر  و سند فوق ، از  ولت های عضو 

اتحا یه اروپایی خواسته شد تا مواضع خو  را  ر 

ارتباط با تمامی موضوعات مدنظر اتحا یه اروپایی  ر 

با یکدیگر هماهنگ ارض منافعتعاین ارتباط از جمله 

نمایند .آنها مواضع خاصی را  ر ارتباط با محدو ه 

کنوانسیون های بین المللی حاکم بر مبارزه با فسا  ، 

تعاریف و صالحیت ها که اعضای اتحا یه اروپایی می 

بایستی  ر زمان مذاکره راجع به اسنا  مرتبس سازمان 

اتخاذ نمایند همکاری و توسعه اقتصا ی و شورای اروپا 

، اعمال نمو ه اند . مقررات کنوانسیون بین المللی 

مبارزه با فسا  ) مریدا ( مانع از عضویت سازمان های 

بین المللی اقتصا ی منطقه ای از جمله اتحا یه 

) اروپایی نشده و بالعکس آن را تشویق می نماید .

Szarek-Mason,2010:43)   26کنوانسیون اروپایی ضدفسا   ر 

میال ی از سوی  ولت های عضو اتحا یه مور   1997ه م

پذیرش قرار ؛رفت . این کنوانسیون برای مبارزه با 

فسا  هم  ر سطح مقامات  ولتی و هم  ر سطح مقامات 

شرکت های خصوصی مور  تصویب قرار ؛رفته و شامل ساز و 

کارهای همکاری های قضایی  ر امور کیفری و تعهدات 

ی افعال مجرمانه فسا  از جمله مربوط به جرم انگار

 می باشد . تعارض منافع

به عالوه ، اتحا یه اروپایی برای هر ی  از  ولت های 

عضو ی  راهبر  مشخص  ر زمینه مبارزه با فسا  

پیشنها  نمو ه و بر همین اساک مسایل و مشکالتی را 



مور  شناسایی قرار  ا ه است . از جمله آن می توان 

مبارزه با فسا  التویا  قت نمو  که به ؛اارش پیشرفت 

اتحا یه اروپایی  ر آن ، سه فرآیندی را که می 

بایستی برای پیشگیری از فسا   نبال شو  ،  ر کشور 

تکمیل ی   -1التویا مور  شناسایی قرار  ا ه است : 

ارایه کم  موثر از طریق نها های  -2چارچوب حقوقی   

ر تقویت آ؛اهی اتخاذ اقداماتی به منظو -3حقوقی   

رسانی  ر زمینه فسا  و توییر ا راکیات عمومی نسبت 

) تعارض منافعبه فسا  و مصا یق آن از جمله 

Michael,2005:117 )  

 

 اقدامات شورای اروپا –1-2-3

کنوانسیون ضد فسا  شورای اروپا برخال  کنوانسیون 

سازمان همکاری و توسعه اقتصا ی و کنوانسیون بین 

المللی ضد فسا  سازمان کشورهای آمریکایی ، ی  

کنوانسیون بین المللی عام تر  ر این زمینه تلقی می 

؛ر   . این کنوانسیون به  نبال جرم انگاری اشکال 

در سطح مقامات تعارض منافعه مختلف جرایم فسا  از جمل

( ،  3و  2 ولتی فعال و غیرفعال  ولتی  اخلی ) موا  

( ،  6مقامات  ولتی فعال و غیرفعال خارجی ) ما ه 

( ، مجامع  4مجامع و انجمن های  ولتی  اخلی ) ما ه 

( ، مقامات رسمی  6و انجمن های  ولتی خارجی ) ما ه 

ن های بین بین المللی از جمله  بیران کل سازما

المللی و مقامات این چنین سازمان هایی و حتی روسای 

( ،  9شرکت ها و مدیران شرکت های  ولتی ) ما ه 

اعضای مجالس قانون ؛ذاری  ولت های عضو و سایر مجالس 

(   قضات و مقامات  10 ولتی  ولت های عضو ) ما ه 

 ا ؛اه های  اخلی و بین المللی از جمله  یوان کیفری 

یو؛سالوی سابق ،  ا ؛اه اروپایی حقوق بشر و برای 

( بو ه  11 یوان  ا ؛ستری اتحا یه اروپایی ) ما ه 

( ی  ؛روه بین 5 ؛رکو است . ؛روه  ولت های ضد فسا  )

المللی متشکل از  ولت های مختلف بو ه که  ر سال 

                                                           
5 '' GRECO ''  



از سوی شورای اروپایی برای نظارت بر انطباق  1999

ضدفسا  سازمان تشکیل   ولت ها با استاندار های

عضو  اشته که  46؛ر یده است .  ر حال حاضر ، ؛رکو 

عضو  ولت های اروپایی به عالوه ایاالت متحده  45

آمریکا می باشند . به مانند کنوانسیون ضد فسا  

سازمان کشورهای آمریکایی ، کنوانسیون ؛رکو نیا از 

  ولت های عضو  رخواست می نماید تا باالترین و وسیع

ترین سطح معاضدت های حقوقی و قضایی  ر مرحله تحقیق 

و تعقیب های قضایی  ر مور  جرایم فسا  از جمله 

  ( Tarun,2010:54-55) پیا ه شو .تعارض منافع

 

مشارکت دهی عمومی در زمینه پیشگیری و بسترهای داخلی  -2

 تعارض منافعمبارزه با فساد : با تاکید بر 

 ایرانیسیر قانون گذاری –-2-1

الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف  -1-1- 2

 قانونی و ارایه خدمات عمومی 

نحوه مدیریت تعارض منافع  ر انجام وظررایف قرانونی و “الیحه 

جمهور که به پیشنها  معاونت حقوقی رییس” ارایه خدمات عمومی

هیئت وزیران با قید  و فوریرت بره  ۱۹/۸/۱۳۹۸ ر جلسه مورخ 

تصویب رسیده است و  ر حال حاضر نیا  ر رونرد تصرویب مجلرس 

شورای اسالمی قرار  ار  را می تروان بره عنروان مهرم تررین 

اقدام  ر جهت مبارزه با تعارض منافع  ر نظام حقوقی جمهوری 

فصل و  3این الیحه  ر قالب اسالمی ایران تا به امروز  انست. 

خورشیدی اعالم وصول شده است  1399تیرماه  3 ه  ر تاریخ ما 27

 1396. البته پیشینه این الیحه به طور خراص بره اواخرر سرال 

باز؛شته که  ر آن ، پیش نویس الیحه مدیریت تعارض به منظرور 

اظهارنظر کارشناسی  ر سامانه قوانین  ولت انتشرار یافرت . 

س شورای اسالمی وقت به این  لیل که ارسال الیحه مابور به مجل

با تاخیر مواجه ؛شت ، نمایند؛ان مجلس  ر طرحی  ر اسفندماه 

، طرحی را با موضوع تعارض منرافع آمرا ه کرر ه و اعرالم 1397

وصول نیا شد . نظر به اینکه بررسی این طررح نیرا زمراننبر 

شد، نهایتا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، الیحه فعلری را کره 



ت تعارض منافع  ر انجام وظایف قرانونی با عنوان نحوه مدیری

و ارایه خدمات عمومی است به مجلس شورای اسالمی ارسال نمرو  

 . 

این الیحه از ضعف ها و ایرا ات متعد ی رنج می بر  از جملره 

اوال صرفا به تعرارض منرافع  ر سرطح اشرخاص حقیقری و فرر ی 

 پر اخته شده است و به تعارض های حرفه ای و سرازمانی ورو ی

نداشته است . ثانیا ا؛رچه  ر پایران هرر مرا ه عمومرا بره 

ضمانت اجراهای نقض آن اشراره شرده اسرت امرا مجرد ا فصرلی 

جدا؛انه تحت عنوان ضمانت اجراخ پیش بینی شده است که تناقض 

 هایی  ر این خصوص به چشم می خور . 

 

 قانون ارتقای سالمت اداری  –2 -1 – 2

قانون ارتقای سالمت ا اری و پیشگیری از فسا  که مهرم تررین 

جرم تعرارض منرافع قانون  اخلی ایران  ر زمینه پیشگیری از 

است، قانون مهمی  ر این زمینه تلقی می شو  که اخیرا پس از 

چند سال آزمایشی بو ن، الیحه قانون ارتقای سالمت نظام ا اری 

برا اصرالحات و الحاقرات  ۱۳۹۰ /۸  /۷ و مقابله با فسا  مصروب 

بعدی، با اصالحات زیر  ا می شده اسرت.عنوان قرانون ارتقرای 

سالمت ا اری و مقابله برا فسرا ، مویرد رویکررر  پیشرگیرانه 

قانون ؛ذار است . به کار بر ن لفظ مقابله  ارای بار کنشری 

است ، به جای واژه مبارزه که  ارای بار کیفری و سرکوب ؛ری 

ی از قرانون بره تکرالیف  سرتگاه هرا  ر است ، اختصاص فصرل

پیشگیری از مفاسد ا اری و مقدم بو ن این تدابیر برر اعرالم 

مجررازات مرتکبرران و اقرردامات واکنشرری، نشرران از رویکررر  

پیشگیرانه قانون ؛ذار  ر تصویب این قانون  ار . مهم تررین 

تدابیر پیشگیرانه  ر این قانون عبارتند از :  سترسری آزا  

ت، مکانیاه کر ن امور ا اری به ؛ونه ای کره نیراز به اطالعا

به مراجعه اشخاص به نها های ا اری به حداقل کراهش یابرد ، 

تکلیف  ولت به منشور اخالق حرفه ای کار؛ااران نظام و حمایت 

از مخبرین و ؛اارش  هند؛ان . از جمله می توان به چنرد یر  

نرد و  ر از رویکر های قانون ؛ذار که جنبره پیشرگیرانه  ار

 باال مور  اشاره قرار ؛رفتند اشاره نمو  :



 دسترسی آزاد به اطالعات: ایجاد شفافیت  –الف 

جهت شفافیت  ر بخش  ولتی از جمله  ر زمینه تشکیالت، عملکر  

و فرآیندهای تصمیم ؛یری مدیریت  ولتی با هرد  مبرارزه برا 

لره فسا  اعالم نمو ه است. قانون ارتقای سرالمت ا اری و مقاب

بر اطرالع رسرانی جمعری و ایجرا   8تا  3با فسا   ر طی موا  

 شفافیت  ر قرار ا های  ولتی تاکید نمو ه است  

 کانیزه نمودن امور اداری و استفاده از فناوری اطالعات م -ب

قانون ارتقای سالمت ا اری و مقابله برا فسرا  کلیره  20ما ه 

مکلرف نمرو ه  را 2اشخاص مندرج  ر بندهای الف، ب و ج ما ه 

است ظر   و سال پس از تصویب این قانون، فرآیند امور مرالی 

و مکاتبات ا اری خرو  را مکرانیاه نماینرد  )) البتره برا 

عنایت به انقضای مهلت  ا ه شده کره فرآینرد امرور مرالی و 

 مکاتبات ا اری خو  را مکانیاه نمایند، 

 ام کلیف  ولت به منشور اخالق حرفه ای کار؛ااران نظت- 

با وجو  این که تاکنون اقدامی از سوی  ولت  ر ایرن زمینره 

صورت نگرفته است با ایرن حرال،  سرتگاه هرای اجرایری طبرق 

و  6قانون مردیریت خردمات کشروری 25مقررات  یگر مانند ما ه 

هیات  ولت  ر خصروص ا ای  1388 /18/11تبصره های آن و مصوبه 

فه نمو ه انرد امرا سو؛ند و امضای منشور اخالقی ، انجام وظی

بر اساک قانون ارتقرای سرالمت ا اری ، اقردامات بره تردوین 

 منشور اخالق حرفه ای صورت نپذیرفته است . 

البته این قانون به مانند سایر قوانین ناظر بر جرایم فسا  

، نتوانست مهر تایید شورای نگهبان را به خو  جلب نمرو ه و 

ه  ر مقام حرل اخرتال  سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام بو  ک

فیمابین اقدام به تاییرد نظرر مجلرس شرورای اسرالمی نمرو .  

                                                           
مدیران و کارمندان  ستگاه های اجرایی، خدمتگااران مر م هستند و باید  -25ما ه  6

با رعایت موازین اخالق اسالمی و ا اری و طبق سو؛ندی که  ر بدو ورو  ا اخ نمو ه اند 

و منشور اخالقی و ا اری که امضاخ می نمایند وظایف خو  را به نحو احسن  ر راه خدمت 

 رفتن حقوق و خواسته های قانونی آن ها انجام  هند. به مر م و با  ر نظر ؛

منشور فوق الذکر، متن سو؛ندنامه و تعهدات کارمندان  ستگاه  اصول و مفا  -1تبصره 

 های اجرایی با پیشنها  سازمان به تصویب هیات وزیران برسد  

ستگاه های اجرایی می توانند متناسب با وظایف و شرایس خاص  ستگاه   -2تبصره 

ربوطه عالوه بر موار  فوق، موار ی را با رعایت منشور اخالقی مصوب هیات وزیران به م

 آن اضافه نمایند. 



نها های مختلف حاکمیتی  ر این قانون ، همان طور که پیش تر 

بدان اشاره شده برو ، مسرئولیت پیوهشنیا  ر مقدمه کلی این 

پیشگیری از جرایم فسا  را برعهده ؛رفته بو ند. به طور کلی 

، البته می توان نقش پنج نها  حاکمیتی یعنی  یوان محاسبات 

کشور،  یروان عردالت ا اری ، سرازمان بازرسری کرل کشرور ، 

سازمان حسابرسی و وزارت اطالعررات را  ر اجررای ایرن قرانون 

قانون ارتقای سالمت مقررر  4برای نمونه ما ه  پررنگ  انست. 

 می  ار  : 

موظف  وزارت اطالعات، پیشگیری از شکل ؛یری فسا به منظور )) 

است نقاط مهم و آسیب پرذیر  ر فعالیرت هرای کرالن اقتصرا ی 

 ولتی و عمومی مانند معرامالت و قرار ا هرای برار  خرارجی، 

ا مراکرا مهرم سرمایه ؛ذاری های بار  ، طرح های ملری و نیرر

تصمیم ؛یری اقتصا ی و پولی کشور  ر  ستگاه های اجرایری را 

 ر صورت وجو  ؛اارش موثق و یا قرا ن معتبر مبنی برر تخلرف 

یا سوخعملکر  با کسب مجوز قضایی الزم پوشش اطالعاتی کرافی و 

 . (( مناسب  هد

برخی از وظایف و ماموریت ها  ر این قانون ، برعهده  ستگاه 

های مختلف حاکمیتی قرار  ا ه شرده اسرت کره مری توانرد  ر 

صورتی که با رویکر  پیشگیرانه صورت پذیر ، مانع از ارتکاب 

جرایم بعدی  ر این حوزه شو  . برای نمونه طبق بند ب مرا ه 

صا  و امور  ارایری قانون ارتقای سالمت ا اری ، وزارت اقت 9

ظر  حداکثر  و سرال پرس از تصرویب ایرن مکلف شده است : )) 

قانون، نظام جامع اطالعات مالیاتی و پایگاه اطالعات چ  هرای 

بالمحل و سفته های واخواستی و بردهی هرای معروق  ر بنردهای 

 . (( این قانون را راه اندازی نماید 2الف، ب و ج ما ه 

اهر ممکن است کره برا پیشرگیری از ا؛رچه ماموریت فوق، به ظ

جرایم فسا  ارتباطی نداشته باشد اما با توجه به اینکه راه 

اندازی نظام جامع اطالعات مالیاتی و پایگاه های اطالعات چر  

های بالمحل یکی از ساز و کارهای پیشگیری از ارتکراب جررایم 

فسا  بعدی  ر این حوزه می ؛ر  ، بنرابراین مری تروان ایرن 

 ؛ذاری را  ر جهت مابور  انست . قاعده 

این قانون، وظایفی نیا بر عهده معاونت  8هم چنین  ر ما ه  

های برنامه ریای و نظارت راهبر ی و توسعه مدیریت و سرمایه 



انسانی ریاست جمهوری قرار  ا ه شده است . البته به نظر می 

رسد که برخی از این تکالیف ، کامال  ر اختیار نهرا  مابرور 

و ه و  ر اختیار سایر نها های حاکمیتی از جملره سرازمان نب

 ربراره آن  سرته از ثبت اسنا  و امالک باشد .از جمله : )) 

فرآیندهای ا اری از جمله نقل و انتقرال امروال غیرمنقرول، 

ثبت شرکت ها و واحدهای تولیردی، اخرذ مجروز مراحرل مختلرف 

کره انجرام صا رات و وار ات و امور مربوط به اتباع بیگانه 

((   ر بند ی  مرا ه  آن به چند سازمان مربوط می ؛ر   ....

این قانون، قوه قضاییه مکلف به ارایه ی  الیحره پیشرگیری  11

 از جرایم فسا  شده است که هم چنان اجرایی نشده است :

 :)) قوه قضا یه موظف است

الف ر ظر  ی  سال ضمن برازنگری قروانین جاا ری مررتبس برا 

ع این قانون و بررسی خألهای موجو ، الیحه ای جامع جرا م موضو

با هد  پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتهرا 

با جرا م، تدوین نماید و  ر اختیار  ولت قرار  هد تا  ولت 

 ... (( .با رعایت ترتیبات قانونی اقدام الزم را به عمل آور 

 

 

 اسالمی ایران در جمهوری  تعارض منافععناصر جرم -2-2

تعارض منافع یکی از مهم ترین جرایم فسا  اقتصرا ی و ا اری 

تعاریف مختلفی  ر ارتباط با آن وجو   ار  از جملره   است که

تعارض منافع ، تعارض بین وظیفه عمرومی و نفرع شخصری مقرام 

 ولتی  انسته شده است که  ر آن به  لیل نفع شخصی ی  مقرام 

چار تاثیر ناروا شده و تصمیمات و  ولتی، تصمیمات ی  مقام  

پاسخگویی او را تحت الشعاع خو  قررار مری  هرد. هرم چنرین 

تعارض منافع بدین صورت تعریف شده اسرت کره )) بره شررایطی 

؛فته می شو  که ی  شخص بر سرر  و راهری منرافع اجتمراعی و 

ماموریت های سازمانی و از سوی  یگر، منافع شخصی، خانوا ؛ی 

ه قرار می ؛یر .  ر واقع ، تامین یکی از این ، حابی یا غیر



((   ر الیحره 7منافع منجر به تامین نکر ن  یگری مری شرو  . 

تعارض منافع جمهوری اسالمی ایران نیا تعارض منافع بره ایرن 

 صورت تعریف شده است :

موقعیتی که منفعت شخصری مشرموالن ایرن قررانون  ر مقرام )). 

قانونی آنان  ر تعرارض برا انجام وظایف یا اعمال اختیارات 

طرفانه و بدون تواند انجام بی؛یر  و میمنافع عمومی قرار می

 (( تبعیض وظایف مذکور را مانع شو 

تعارض منافع الاامًا به معنای برروز فسرا  نیسرت، امرا بره 

وجو  تعارض منرافع ممکرن  .معنای فراهم بو ن شرایس فسا  هست

تعارض نقشی الاامًا سطحی  هر .است آ؛اهانه یا ناآ؛اهانه باشد

 از تعارض منافع را  ربر خواهد  اشت

تعارض منافع به صورت فر ی ، ؛روهی و سازمانی صورت می ؛یر  

که تنها  ر قوانین ایران  ر مقایسه با قوانین انگلستان به 

به لحاظ منابع  ینی نیا .تعارض منفعت فر ی پر اخته شده است 

ه شده است از جمله مری تروان به موضوع جرم تعارض منافع توج

 سوره مبارکه نساخ توجه نمو  : 96به آیه شریفه 

ذیَن َتَوفَّاُهُم اْلَمالِ َکُة ظاِلمي)) ْنُفِسهِْم قاُلوا فریَم ُکْنرُتْم  ِإنَّ الَّ
َ
أ

ْرُض اَّللَِّ واِسرَعًة قاُلوا ُکنَّا ُمسَْتْضَعفیَن ِفي الَْ 
َ
 َلْم َتُکْن أ

َ
ْرِض قاُلوا أ

واُهْم َجَهنَُّم َو ساَخْت َمصیراً 
ْ
ولِئ َ َمأ

ُ
 .(( َفُتهاجُِروا فیها َفأ

ا؛رچه به نظر می رسد که تعارض منافع عمردتا متوجره اشرخاص 

حقیقی است اما این امر الااما متوجه اشرخاص حقیقری نبرو ه 

بلکه ممکن است به واسطه تصویب قوانین مختلف تضمین کننرده، 

ی  صنف یا فعالیت حرفه ای به طور رسمی مشمول تعارض منرافع 

 الیرل مختلرف از شو  . به این معنا که قانون ؛ذار، ؛اه به 

طریق تصویب قوانین خو  به نوعی به اصنا  یرا فعالیرت هرای 

حرفه ای خاص ، مجوز تعارض منافع می  هرد. ر ایرن چرارچوب، 

نظام های حرفه ای ، مجموعه مقرراتی است کره  ر هرر یر  از 

حرفه ها و یا صنف ها و یا سرازمان هرا وجرو   اشرته و بره 

یرا صرنف یررا سرازمان مری پیدایش نظم و انسجام  ر آن حرفه 

خورشیدی  1381انجامد. قانون کانون کارشناسان رسمی  ا ؛ستری 
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خورشریدی ،  1333،الیحه قانونی استقالل کانون وکالی  ا ؛سرتری 

قانون نظام پاشکی و قوانین زیرشراخه ای آن  ر ارتبراط برا 

پرسررتاری ،مامررایی ،  ندانپاشررکی و ... و قررانون نظررام 

 یق قوانینی هستند که  ر ارتبراط برا  امپاشکی از زمره مصا

نظام های حرفه ای به تصویب رسیده اند. مثال های زیرا ی را 

 ر مور  تعارض منافع حرفره ای مری تروان ارایره  ا  بررای 

بند و قانون نظام پاشرکی آمرده اسرت : ))  3نمونه  ر ما ه 

تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه پاشکی که عنروان جررایم 

اشته باشد،  ر نظام پاشکی رسرید؛ی مری شروند . (( عمومی ند

ا؛رچه از ی  طر  اصل تخصصی بو ن ، می توانرد رسرید؛ی  رون 

سازمانی به تخلفات صنفی یا حرفه ای را توجیره نمایرد امرا 

عدم وجو  ی  سازمان مستقل از صنف یا حرفره مرور نظر بررای 

 رسید؛ی به تخلفات حرفه ای یا صنفی اعضراخ خرو  مری توانرد

  8نوعی تعارض منافع حرفه ای تلقی شو .

اهمیت پر اختن به تعارض منافع حرفره ای و سررازمانی زمرانی 

که تنها  ر قوانین ایران به تعارض منفعت پررنگ تر می ؛ر   

البته قوانینی از  هه های پیشین بره .فر ی پر اخته شده است 

صورت مصداقی به تعارض منافع  ر برخری نظرام هرای حرفره ای 

ر اخته اند از جمله الیحه قرانونی راجرع بره منرع مداخلره پ

وزراخ و نمایند؛ان مجلس و کارمندان  ولت  ر معامالت  ولتری 

، قانون ممنوعیت پورسانت  ر معامالت خارجی 1337و کشوری مصوب 

، 1373، قانون ممنوعیت تصدی بیش از ی  شول مصروب  1372مصوب 

قرانون اجررای سیاسرت  ،1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

، قانون برازار اوراق 1387قانون اساسی مصوب  44های کلی اصل 

، قانون ارتقرای سرالمت 1384بها ار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

، قانون رسرید؛ی بره 1390ا اری و نظام مقابله با فسا  مصوب 

 ارایی مقامات، مسئوالن و کار؛ااران جمهروری اسرالمی ایرران 

ی توان به عنوان مصرا یق توجره قرانون ؛رذار را م 1391مصوب 

ایرانی به این پدیده نابه هنجار  انست اما همران طرور کره 

؛فته شد هم چنان توجه خاص  ر زمینه این رفتار نرامطلوب  ر 
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سیاست تقنینی ایران وجو  ندار . عالوه بر این می توان موا  

ون قران 25قانونی را نیا مور  توجه قرار  ا  از جمله مرا ه 

 مدیریت خدمات کشوری که مقرر می  ار  :

خدمت ؛ااران ، مر م هستند و باید با رعایت موازین اخالق )) 

اسالمی و ا اری و طبق سو؛ندی که  ر بردو ورو  ا ا نمرو ه و 

منشور اخالقی و ا اری که امضاخ می نمایند وظایف خو  را بره 

قروق و نحو احسن  ر راه خدمت به مر م و با  ر نظر ؛ررفتن ح

 ((  خواسته های قانونی آنها انجام  هند.

همین قانون نیا اشاره  اشت کره  91هم چنین می توان به ما ه 

  ر ابتدای ان مقرر می  ار  :

اخررذ رشرروه و سوخاسررتفا ه از مقررام ا اری ممنرروع اسررت. )) 

استفا ه از هر ؛ونه امتیاز، تسهیالت، حرق مشرراوره، هدیره و 

نجام وظیفه ا اری و وظرایف مررتبس موار  مشابه   ر مقابل ا

با شول توسس کارمندان  ستگاه های اجرایی  ر تمامی سطوح از 

افرا  حقیقی و حقوقی به جا  ستگاه هرای ذیرربس خرو  تخلرف 

 . (( محسوب می شو 

 

 

نااظر چالش ها و خالءهای نظام حقوقی داخلی و بین المللای -3

بر مشارکت دهی عمومی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فسااد: 

 تعارض منافعبا تاکید بر 

عالوه بر چالش ها و خالخهایی که به صورت جدا؛انه  ر هرر یر  

از نظام های حقوقی  اخلی ایران و  حقوق برین الملرل وجرو  

 ارند ، چالش ها و خالخهایی نیا به صورت مشرترک وجرو   ار  

که  ر هر  و نظام حقوقی  اخلی و بین المللی وجرو   ارنرد. 

: عدم مدنظر قررار  این چالش ها و خالخهای مشترک عبارتند از

 ا ن جبران خسارت براه  یرد؛ان  ر زمینره هررای مررتبس برا 

، ابهرام  ر مفهروم تعارض منافعحکمرانی مطلوب و مبارزه با 

حکمرانی مطلوب . البته به مانند مباحث  یگر ، چرالش هرا و 

خالخهایی که  ر این مبحث به عنوان چالش ها و خالخهای مشرترک 

مع و مرانع نبرو ه بلکره  ر ایرن مدنظر قرار می ؛یر  ، جرا



زمینه می توان به چالش ها و خالخهای مشترک  یگری نیا اشاره 

 نمو  . 

 جبران خسارت بزه دیدگان عدم مدنظر قرار دادن –3-1

اصوال هد  اصلی هر اقدام کیفری این است  ترا نظمری را کره  

شده است، به صرورت مجرد   بوسیله ی  عمل نابهنجار خدشه  ار

 ر جامعه هد  برقرار نمایرد. مردت هاسرت کره حقوقردانان و 

جامعه شناسان به این نتیجه رسریده انرد کره صرر  تنبیره و 

ترهیب مجرم نمی تواند هد  غایی اعمال مجازات باشد و قانون 

بایست با حمایت از باه  یده جهت برقرراری  وبراره نظرم از 

اید. جبران خسارت از باه  یرده نره  سته رفته جامعه تالش نم

 تنها یکی از صور حمایت از وی، بلکه بنیا ین ترین آن هاست. 

 ر همین راستا اسنا  بین المللی متعد ی  ولت ها را ترغیرب 

نمو ه اند تا منابع حاصل از ضبس عواید ناشی از جررم را  ر 

 رجرره اول، برره جبررران خسررارت قربانیرران آن تخصرریص  هنررد. 

ن مبارزه با فسا  سازمان ملل پس از آنکه  ر مرا ه کنوانسیو

خویش حق بر جبرران خسرارت قربانیران را بره رسرمیت مری  25

اولویت باز؛شت عواید مصا ره شرده  57ما ه  3،  ر بند 9شناسد

حاصل از جرم به کشور متقاضی استر ا  را برر مبنرای تخصریص 

این  ارایری هررا بره مالکران قرانونی و یرا جبرران خسرارت 

 10بانیان جرم به رسمیت می شناسد.قر

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته  14از ما ه  2بند 

کشروری برا  رخواسرت  هنگررامي کرهفراملی نیا عنوان می کند 

استر ا  اموال مصرا ره شرده ناشری از جررم عضرو  یگرری از 

حردو  مقرررر  ر قروانین  کنوانسیون مواجه می شو ، بایست  ر

ر اندن عوایرد حاصرل از جررم یرا امرروالي ، باز؛خو  اخلي 

 رخواسرت کننرده را  ر اولویرت  مرصا ره اي بره کرشور عرضو

تا بدین ترتیب آن کرشور بتوانررد خررسارات وار ه   هدقرار 
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 اخلی خو  اتخاذ " هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون 

خواهد نمو  تا تضمین کند افرا  یا واحدهایی که  ر اثر فسا  متحمل 

اند، حق  ارند تا علیه اشخاصی که مسئول آن زیان هستند زیان شده

 منظور  ریافت خسارت، اقامه  عوی نمایند."به

10 . United Nation Convention Against Corruption(2003), Art.57, Para3 



قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا اموال  بره

 11.مابور را به صاحبان مشروع آن ها باز ؛ر اند

 ر  2005ه اروپرا نیرا کنوانسریونی  ر سرال  ر سطح اتحا یرر

ارتباط با "تطهیر، ر یابی، توقیف و مصا ره اموال ناشری از 

به تصویب رسید که تصریح مری  12جرایم و تامین مالی تروریسم"

کند چناناه  ولت عضوی حسب تقاضای  ولت عضو  یگر اقدام بره 

ت مصا ره نماید، بایست  ر حدو  سعه ی قوانین  اخلی  رخواسر

استر ا  اموال  ولت متقاضی را اجابت نماید، البته به شرطی 

که آن  ولت بنا  اشته باشد این اموال را  ر راستای جبرران 

 13خسارت قربانیان جرم صر  نماید.

 عدم مدنظر قرار دادن سایر ذی نفعان  -3-2

 2009قطعا یکی از شاخص های اصلی تحقق حکمرانی مطلوب  ر سال 

حکمرانی بازل به همراه برنامرره توسرعه ملرل میال ی ، موسسه 

خو ارزیابی هرای کنوانسریون متحد  ستورالعملی با عنوان )) 

((  14بین المللی مبارزه با فسرا  : فراترر از حرداقل رفرتن 

برای ترغیب کر ن  ولت های عضو به منظور آغاز فرآیند بررسی 

کنوانسیون مابور از طریرق  ر؛یرر نمرو ن ذی نفعران متعرد  

منتشر نمو .  ر این  ستورالعمل   سه الویت اصلی برای  ولت 

های عضو کنوانسیون مریدا ذکر شده بو ه اول اینکه  ولت هرا 

موسسات مسئول مبرارزه  بایستی فاصله بین قوانین ، نها ها و

در معنرای اخرص آن برا تعارض منافعبا فسا   ر معنای اعم و 

کارآمدی آنها را کاهش  هند.  ر این راستا ،  ولت های عضرو 

می بایستی بر مبنای با همکاری با سازمان های بین المللی ، 

بخش خصوصی و جامعه مدنی برنامه های اقدام ضدفسا  را مبتنی 

زنگری کنوانسیون برین المللرری مبرارزه برا بر توصیه های با

فسا  صورت  هند . ثانیا مشارکت کامل جامعه مدنی که یکی از 

مظاهر بارز تحقق حکمرانری مطلروب مری باشرد  ر پیشرگیری و 

اجتناب ناپذیر بو ه چرا که پیشرگیری تعارض منافعمبارزه با 

به طور اخص نیازمنرد اقردام  سرته تعارض منافعو مبارزه با 

می باشد. نکته سوم که ارتباط مستقیم تری با حکمرانری  جمعی

مطلوب پیدا می نماید ، آن است که  ولت های عضو کنوانسریون 
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مریدا می بایستی  ر اجرای تصمیمات ، قوانین و سیاسرت هرای 

را اجرایری  2030خو  ، اهدا  توسرعه پایردار تعارض منافعضد 

 نمایند. 

اهبرر  ضدفسرا  بررای ر ر این زمینه هم چنین می تروان بره 

اتحا یه بین المللی کانون های وکالخ  ر آوریل  15مشاغل حقوقی

میال ی اشاره نمو  که  ر همکاری برا سرازمان همکراری و  2010

توسعه اقتصا ی و  فتر مبارزه با موا  مخدر و جرم ملل متحد 

تدوین شده است . این پروژه بررر نقرش وکرالخ  ر مبرارزه برا 

در معامالت برین المللری و تعارض منافعه مصا یق فسا  از جمل

تاثیر آن بر رویه قانونی اسنا  حقوقی بین المللی ضدفسا  و 

قانون ؛ذاری هررای مررتبس  اخلری آن کره از قابلیرت اعمرال 

 ( OECD,2009:23) فراسرزمینی برخور ار است ، متمرکا می باشد 

 

 نتیجه گیری :

تعارض منافع یکی از آسیب پذیری های نظام ا اری هرر کشروری 

تلقی می شو . البته این رفتار ، ی  تفاوت اصرلی برا سرایر 

جرایم فسا  ا اری  ار  و آن این کره قرانون ؛رذار خرو   ر 

برخی از حوزه ها با تصویب قوانین الزم االجراخ به نروعی بره 

ن را مری تروان تعارض منافع رسمیت بخشیده است. مثال بارز آ

 ر حوزه نظام پاشکی مور  شناسایی قررار  ا  بره نحروی کره 

بسیاری از اعضای هیات  انشگاه های علوم پاشکی یرا شراغلین 

 ر ستا  وزارت خانه بهداشت،  رمان و آموزش پاشکی ضمن تصدی 

سمت ا اری ، موسسات تجراری اعرم از  اروخانره، شررکت هرای 

ت بیمارسررتان و ... را بازر؛ررانی  ر زمینرره  ارویرری، ریاسرر

برعهده  ارند. قطعا تصدی همامان  و سمت  ولتی و خصوصی کره 

از ی  سو ، سرمت هرای  ولتری ، انجرام وظرایف حراکمیتی را 

اقتضاخ می نماید و سمت خصوصی که منافع شخصی همان افرا  را 

شامل می شو  قانون ارتقای سالمت ا اری و مقابلره برا فسرا  

رین قرانون  اخلری ایررران  ر زمینره ا اری به عنوان مهم تر

 پیشگیری از جرایم فسا  محسوب می ؛ر  . 

 ر کنوانسریون  تعرارض منرافعتفاوت هایی میان جرم انگراری 

مریدا با نظام حقوق کیفری جمهوری اسالمی ایران به چشرم مری 
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خور  از جمله اینکه  ر کنوانسیون مریدا که جمهروری اسرالمی 

 ر بخرش خصوصری  تعارض منرافع،  ایران نیا بدان پیوسته است

نیا پیش بینی شده است به عبارت  یگر رویکر  کنوانسیون عدم 

در بخش خصوصی و بخش  ولتی می باشرد تعارض منافعتمایا میان 

تعرارض . ا؛رچه برخی این پیشنها  را مطرح نمرو ه انرد کره 

در بخش خصوصی پیش بینی شده  ر کنوانسیون مریدا معا ل منافع

 ر امانت  ر حقوق ایران است اما طبق اصل تفسریر  جرم خیانت

مضیق کیفری و قانونی بو ن جررم و مجرازات ، نبایسرتی ایرن 

چنین تعبیری را مور  پذیرش قرار  ا  چرا که  ر نظرام هرای 

حقوقی کشورهای پیشرفته از جمله آلمان و ایاالت متحرده نیرا 

بره  در بخش خصوصی و خیانت  ر امانرت قایرلتعارض منافعبین 

تفکی  شده اند . از سوی  یگر ، برخی مفاهیم  ر کنوانسریون 

وجو   ار  کره  ر حقروق تعرارض منرافعمریدا  ر تعریف جررم 

ایران به  قت مور  تعریف قررار نگرفتره و مشرخص نیسرت کره 

جمهوری اسالمی ایران از چه رویکر ی  ر زمینه تعریرف مفهروم 

هررای اصرلی جررم فوق استفا ه نمو ه است و این یکی از چالش 

 نیا تلقی می ؛ر   .  تعارض منافعانگاری جرم 

تعرارض با این حال نباید مشکالتی که  ر زمینه جررم انگراری 

وجو   ار  را صرفا منحصر به حقوق  اخلی  انسرت چررا  منافع

که  ر عرصه حقوق بین الملل نیا چالش های فراوانی  ر زمینه 

ه بره معیارهرای بره ویریه برا توجرتعارض منافعجرم انگاری 

حکمرانی مطلوب وجو   ارند این امر به ویریه از آن رو مهرم 

می نماید که از پس از انقالب کبیر فرانسه ، مفاهیم بنیا ین 

حکمرانی مطلوب به وییه  موکراسی و مشارکت عمروم و حاکمیرت 

ملرت  ر غررب  –قانون به عنوان مبانی اصلی شکل ؛یری  ولرت 

 مطرح بو ه اند . 

 مآخذ: منابع و

پناهی ، حسین و رستمی ، همت ستار ، بررسی رابطه میان رشرد 

اقتصا ی و جرم : شواهدی از اسرتان هرای ایرران ، فصرلنامه 

، سرال بیسرت و  83پیوهش ها و سیاست های اقتصرا ی ، شرماره 

  1396پنجم ، پاییا 



جوانمر  ، بهروز   تحلیل جرم شناختی روان شناختی باهکراری 

 ر پرتو نظریه شخصیت مجرمانه با تاکید بر سه پرونده جنایی 

  1390،  46و  45، مجله کانون وکالی  ا ؛ستری مرکا ، شماره 

حبیب زا ه ، محمدجعفر و منصورآبا ی ، عباک   بررسی تطبیقی 

قروق کیفرری ایرران ، و تصرر  غیرقرانونی  ر حتعارض منرافع

، تابسرتان  2، شرماره  4فصلنامه مدرک علوم انسرانی ،  وره 

1379  

، تعرارض منرافعرمضانی ، احمد   بررسی تطبیقی ارکران جررم 

)  4، شرماره  6،  وره  1379فصلنامه نامره مفیرد ، زمسرتان 

 (  24پیاپی 

سجا ی ، سیدجعفر   فرهنگ معار  اسالمی ، جلرد سروم ، شررکت 

  1364و مترجمان ایران ، تهران ،  مولفان 

سعیدی ،  اوو    ساالرزایی ، امیر حماه و کیخا ، محمدرضا   

تحلیل حقوقی عوامل اقتصا ی جررم ) جامعره نمونره : هنرد و 

ایران ( ، فصلنامه مطالعات شرربه قراره  انشررگاه سیسرتان و 

  1395بلوچستان ، سال هفتم ، شماره بیست و هشتم ، پاییا 

، حمیدرضا   مالبهرامی ، احمرد و امیرری ، حسرین   فعال جو 

بررسی غیرخطی عوامل مختلف اقتصا ی موثر برر وقروع جررم  ر 

ایران ، فصلنامه مجلرس و راهبرر  ، سرال بیسرت و چهرارم ، 

  1396شماره نو  ، تابستان 

قاهر وست ، علیرضا و  یگران   بررسی چگونگی تاثیر حقروق و 

و مرالی ، فصرلنامه مطالعرات   ستما  بر کراهش فسرا  ا اری

  1394منابع انسانی ، سال پنجم ، شماره پانا هم ، بهار 

( ، تهرران ،  1کی نیا ، مهدی ، روان شناسی جنرایی ) جلرد 

  1384انتشارات رشد ، 

؛ور  ، فرانسوا ، روان شناسی قضرایی ، ترجمره محمرد حسرین 

  1382سروری ، تهران ، انتشارات نگاه ، 



تعارض عباک   بررسی تطبیقی خیانت  ر امانت و منصورآبا ی ، 

، مجله علوم اجتماعی و انسانی ،  وره هفدهم ، شرماره منافع

  33، پیاپی  1380اول ، پاییا 

، نظام های بار  سیاست جنایی  1381می ری ،  لماک مارتی ،   

  1381، ترجمه علی حسین  نجفی ابرندآبا ی ، نشر میاان ،  

  1394میرمحمدصا قی ، حقوق جاای عمومی ، انتشارات میاان ،  

نظری نیا  ، محمدرضا و اسرفندیاری فرر ، خشرایار   بررسری 

تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فسا  مالی و قانون 

ارتقای سالمت نظام ا اری و مقابلره برا فسرا  ، پیوهشرنامه 

 1395ار و تابسرتان حقوق کیفری ، سال هفتم ، شماره اول ، به

 ، شماره پیاپی 

نوغانی  خت بهمنی ، محسن و میرمحمد تبار ، سیداحمد  بررسی 

عوامل اقتصا ی موثر بر جرم ) فراتحلیلی از تحقیقات انجرام 

شده  ر ایران ( ، فصلنامه پیوهش های راهبر ی امنیت و نظرم 

، شرماره سروم ،  11اجتماعی ، سال چهرارهم ، شرماره پیراپی 

  1394ن زمستا
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