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 چکیده

قضائیه و   ۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قو
  زمینۀ هایی در  شود که معمواًل کشورهای مختلف مقرره اداری محسوب می و    نظام سیاسی  در کل  

کنند. کشورهای جمهوری اسالمی  می   بینیپیشپیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی  
ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی تا اندازه هریک و انگلستان نیز  آمریکا  ۀ متحدایاالت، ایران

تصو منظور  مقایسیب کردهبدین  با  می   ۀاند.  فوق  نتیجه رسید کهسه کشور  این  به  به    توان  توجه  با 
تصویب و اجرای مقدم  ،  تدوین  تبعبهو انگلیس و    آمریکا شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در  

ایران به  قوانین نسبت  این کشورها روند کاهشی داشته،  این  منافع موجود در نظام قضایی    تعارض 
عارض منافع نقش  مسئوالن قضایی و مردم نیز با اطالع و تفهیم این موضوع در مدیریت تو    است
تعارض منافع نتوانسته است  یی داشتهبسزا  به نام  اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی 

ض چنان محسوسی از مدیریت تعار  آن  و نیز در نتیجه روند    ندجایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا ک
نبوده  شاهد  را  قضایی  نظام  در  وجودمنافع  با  و  ،  این   ایم.  پراکندهقوانین  متضمن  مقررات  که  ای 

،  اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافعپیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده 
منافع تعارض  افشاگران  از  مؤثر  حمایت  یا  دارایی  اعالم  مدیریت  نتوانسته،  همچون  در  اند  مؤثری 

اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود  قانون جامع و    نبودتعارض منافع انجام دهند. همچنین    خصوص 
 . نیز به مشکالت مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است 

،  قضات  رفتار   قانون نظارت بر،  طرفیاستقالل و بی،  مبارزه با فساد ،  تعارض منافع  :واژگان کلیدی 
نظام قضایی 
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۲۷۲ 

 دمهمق

طور طبیعی  گیرد که بهمختلفی قرار می  هایها و سمتانسان در طول زندگی خود در موقعیت
و موجب تعارض منافع شود.  باشند  ها با یکدیگر سازگاری نداشته  این موقعیت  ممکن است منافع  
منافع خصوصی و عمومی است که متولیان مناصب عمومی   مربوط به تعارض    بیشترین حساسیت  

برخ  خویشدر  خصوصی  زندگی  منافع  و  عمومی  اهداف  میان  موارد  قرار    ی  تعارض  موقعیت  در 
گیرند. از جمله مقامات عمومی که در معرض تعارض منافع قرار دارند قضات و کارکنان نظام  می 

قضایی هستند که باید خود نیز منشأ مبارزه با تعارض منافع باشند. نظام قضایی دارای اصول خاصی  
طرفی  ی یا آن را مدیریت کرد. بیتوان از تعارض منافع پیشگیرمی هاآنورت التزام به است که در ص

جامع،  قاضی یک  ارکان  از  قضایی  نظام  به  عمومی  اعتماد  و  قضایی  است مردم   ۀاستقالل   ساالر 

ترین ضربه به این اعتماد را تعارض منافع رقم  ( که شاید سهمگین25  :1389،  زاده و دیگران)حبیب
آید آثار عمیق و شکافی عظیم بر اعتماد د و تبلیغاتی که در پی بروز تعارض منافع به وجود میزن می 

 .گذارد بر جای میعمومی ملت به این نهاد امین 
ترین عوامل بروز فساد در نظام قضایی دانست و الجرم برای  توان یکی از مهمتعارض منافع را می 

این قوه  د در نظام قضایی مبارزه کرد و اعتماد عمومی را به  مبارزه با آن باید با تعارض منافع موجو
( است  منافع  تعارض  چیستی  تعریف  نیازمند  این  که   European Judicial Trainingبرگرداند 

Network, 2016: 3و تا زمانی که رفتار   استای قضات وابسته به یکدیگر  (. استقالل و رفتار حرفه
استقالل همین بس  استقالل قضایی وجود ندارد. در اهمیت    امید چندانی به،  قضات اصالح نشود

و این اعتماد وابسته    رد که پذیرش و حمایت عمومی از تصمیمات دادگاه بستگی به اعتماد عمومی دا
(. یکی دیگر از عواملی که موجب  Nolan, 1993: 874)   استقضائیه    ۀبه میزان تمامیت و استقالل قو

ب  در  منافع  تعارض  پیدایش  می کاهش  قضایی  نظام  از جمله  که  شود شخش عمومی  است  فافیت 
( دارند  اعتقاد  قضایی  نظام  و  قضات  به شفافیت  نیز  مردم  از   ,Demmke and Henoklبسیاری 

،  اجتماعی ،  (. امروزه همگان به این نکته اذعان دارند که تعارض منافع مفهومی سیاسی38 :2007
ارد و باید  سیاری پیرامون تعریف اجماعی آن وجود دفرهنگی و قانونی است که مجادالت ب،  اقتصادی

با استفاده از تمام ابعاد شناختی آن اقدام به مدیریت تعارض منافع کرد. از جمله ابعاد پیشگیری از  
تعارض منافع اعالم و افشای عمومی یا محدود منافع موجود و تحت تملک مقامات عمومی از جمله  

(.  Stefan, 2012: 40نماید )تعارض منافع آتی را تسهیل میهای  قضات است که شناسایی موقعیت
فعالیت از  باید  قضات  و  قضایی  میمقامات  منافع  تعارض  بروز  به  منجر  که  اقداماتی  و  شود  ها 
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۲۷۳ 

صالح اطالع دهند  خودداری نمایند؛ البته در مواردی که تعارض منافع بالقوه را به اطالع مقامات ذی
 رتب نیست.نافع عمومی نباشد مسئولیتی بر آنان متو از این بابت ضرری متوجه م

 مفهوم و جایگاه تعارض منافع. 1

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در رابطه با  
گیرنده به توانند یک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم در صورتی که تصمیمموضوع مشخص می
یا    این افراد خاص هدف قانون نبوده  گیری کند تعارض منافع رخ داده است.یمنفع افراد خاص تصم

در واقع    .بوده است   هاآنخدمات عمومی به    ۀدر پی ارائ  گذارقانون تنها بخشی از افرادی هستند که  
بوده است به این افراد خاص نفعی رسانده    گذارقانونمقام عمومی با هدفی خاص که غیر از هدف  

،  دهد که امور شخصی افرادع زمانی رخ می(. تعارض منافMichael and Andrew, 2001: 8است )
آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیج منطقی این تالقی    ۀوظایف عمومی و رسمی 

باید فرد اقدام به حفظ منافع عمومی یا تراضی بین منافع کند   م رخداد تعارض باشد که در این هنگا
(Prosecution Service, 2018: 35  فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است دچار جرم .)

  ودتواند به جرم ختم شیا تخلفی نشده است بلکه مهم چگونگی مدیریت تعارض منافع است که می
 یا با مدیریت صحیح در پی زدودن آن بود.

 اهمیت مدیریت تعارض منافع. 1-1

سطوح وظایف   ۀرند انتظار دارد که در همه در بخش عمومی فعالیت دامقاماتی ک  تمام   جامعه از
بی  را  رسان خود  انجام  به  جانبداری  بدون  و  یا    ندطرفانه  شخصی  منافع  بر  منافع  و  آنان  نزدیکان 

ناشی  شانتصمیمات و  سوءمدیریت  هرگونه  نگذارد.  میاثر  وظایف  انجام  در  یا گری  فساد  به  تواند 
 می بینجامد.سوءاستفاده از منصب عمو

 : از تعارض منافع دو دلیل عمده وجود دارد  برای جلوگیری
 ؛ اعتبار نظام قضایی و اعضای آن حفظ خواهد شد، در صورتی که تعارض منافع رخ ندهد .1
ندادن به خطرات تعارض منافع خود یکی از عوامل اصلی تعارض  کردن و اهمیتپوشیچشم  .2

 (. Demmke and Henokl, 2007: 29منافع بالقوه است )
گیرد موجب افزایش کارآمدی در محیط که در جهت مدیریت تعارض منافع صورت میاقداماتی  

،  شود. در بیشتر مواقعمیمحسوب  قانونی  عمومی شده که در همان حال تهدیدی برای فساد و بی
ید تعارض منافع با، به همین دلیل برای مبارزه با فساد ؛فساد و تعارض منافع با یکدیگر همراه هستند

دموکراسی   یهای مبارزه با تعارض منافع ابزار مهمی در جهت ارتقای کرد؛ چراکه سیاسترا شناسای
قبل  ،  کارکنان عمومی باید،  (. در این راستا Sigma, 2006: 6شود )انسجام اداری محسوب می  بهبود  و
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 :Salminen and others, 2009منافع خود را به اداره اعالم نمایند )،  از انتخاب یا انتصاب خود

وظایف مدیریتی و فساد بالقوه در میان مدیران و مقامات  ،  گیری دلیل قدرت تصمیمبه،  (. این اعالم86
 ,Rexhaشود )های آنان در نظر گرفته میعمومی است که سازوکار متفاوتی برای اعالم اموال و دارایی 

2014: 10 .) 
فساد استفاده از موقعیت  ارض منافع تمایزاتی وجود دارد.البته باید توجه داشت میان فساد و تع

تعارض منافع مربوط به انجام وظایف قانونی    حال آنکه،  و سمت عمومی برای منافع شخصی است
  ۀمقام عمومی دارای منافع شخصی باشد یا هنگام انجام وظیف  صورتی که در  ،  استمقام عمومی  

شود فساد اغلب شامل موارد تعارض منافع نیز می ،  هتر ی تعارض منافع بروز یابد. به عبارت ب عموم
مقام عمومی که مطابق قانون و  ، مثال عنوانبه  ؛موارد فساد نیستند  ءموارد تعارض منافع جز ۀولی هم

بی اصول  اساس  تصمیمبر  میطرفانه  پی  گیری  در  نیز  او  خود  شخصی  منافع  است  ممکن  کند 
شود و فردی دیگر که رشوه گرفته است  ه فساد محسوب نمیوجهیچشود که این به  تأمینگیری  میمتص

(؛  Esadze, 2013: 3است )  گونه اینتعارض منافع بشود که اغلب و نه همیشه    مشمول ممکن است  
برای   اساسی  عنصر  منافع  تعارض  مدیریت  بینجامد.  فساد  به  منافع  تعارض  است  ممکن  بنابراین 

شود که به محاکمه و رفتار عادالنه در ی محسوب میقضائیه و نظام قضای  ۀطرفی قول و بیاستقال
سوء بر عملکردهای نظام    تأثیراعتمادی و  این مدیریت به بی  نبودکند و  روند رسیدگی نیز کمک می

 (. TAIEX Seminar, 2015: 3زند )قضایی دامن می 
 بندی تعارض منافعدسته . 1-2

اند از: منافع مالی و منافع غیرمالی.  رت شود که عباتعارض منافع عمومًا به دو دسته تقسیم می
،  شوند که منافع مالی آن به کارکنانطور بالقوه یا بالفعل شامل آورده و سود مالی میمنافع مالی به

،  برای کار دولتیکردن موقعیت مناقصه  شدن سهام یا فراهمدارا ،  اموال شخصی،  آنان  ۀاعضای خانواد
شود. این منفعت مالی روند  می مربوط  ت درآمد از شغل دوم  قبول هدیه و پذیرش مهمانی یا دریاف

طور  کند که بهگیری مقام عمومی ارزش آنان افزایش پیدا می تصمیم  ۀکه در نتیجچرا   ؛افزایشی دارد 
دیگر    ۀشود. دستومی می مثال با انتخاب پیمانکار خاص برای مناقصه سهم بیشتری نصیب مقام عم

ممکن است این نوع تعارض منافع از  و  شود  مالی در آنان دیده نمی   ۀمنافع غیرمالی هستند که وجه
اجتماعی و فرهنگی ناشی شود که  ،  هایی در محیط ورزشیروابط شخصی یا خانوادگی یا فعالیت

که فرزند او در مهدکودک  مهندس شهرداری  ،  طور مثالبه  ؛بارزترین مثال آن منافع خانوادگی است
طور داوطلبانه برای گسترش مهدکودک طراحی کند  هایی را بهشهمحلی مشغول به تحصیل است نق 

و    است  موقعیت فرزند قرار گرفته  تأثیرکه در اینجا تعارض منافع بروز یافته است و تصمیم او تحت  
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(. همچنین قضاتی که ارتباط  Esadze, 2013: 5گیرد )طرفی او در ارزیابی نقشه مورد تردید قرار میبی
گروه با  سازمالبی  هایشخصی  و  مردم هاناگر  دارند ی  قرار  منافع  تعارض  معرض  در  دارند  نهاد 

(Sanz, 2017: 42 .) 
تقسیم میدر  تقسیم  بخش  دو  به  عمومًا  منافع  تعارض  دارد  وجود  که  دیگری  که  بندی  شود 

  نافع بالفعل. در تعارض منافع بالقوه لزومی به اعالم تعارض منافع بالقوه و تعارض م  : اند ازعبارت 
بلکه باید صرفًا به طرفین دعوی و مقام ناظر اطالع  ،  خاص وجود ندارد   ۀعدم صالحیت در پروند

شاهد یکی از طرفین در پرونده موجود    عنوانبههای قاضی  یکی از همسایهمثل آنکه  ،  شودداده می 
تصمیم صالحیت  قاضی  بالفعل  منافع  تعارض  در  ولی  مجوز باشد.  وجود  با  حتی  و  ندارد  گیری 

ای که همسر یا دوستان  نمونه در پرونده  عنوانبه  ؛شودامات قضایی چنین حقی به وی داده نمی مق
الفعل رخ داده است و صالحیت قضاوت  قرار دارند تعارض منافع ب  اطرفین دعو  عنوانبهنزدیک وی  

اید  قضات و کارکنان قضایی ب، از قاضی سلب شده است؛ بنابراین در تعارض منافع واقعی یا بالفعل
ولی در تعارض منافع بالقوه باید به ناظر و مافوق خود   . گیری خودداری کننداز قضاوت و تصمیم

رسیدگی   ۀادام  فرایند  خصوص و قاضی ارشد در  اطالع دهند تا از تعارض منافع پیشگیری کند و ناظر  
 (. Federal Judicial Center, 2013: 11کنند )گیری میتصمیم

 ارض منافعقوانین مدیریت تع. 1-3

مقننه و  ،  هایی را برای تعارض منافع در قوای مجریهها سیاستدولت،  نقاط دنیااعمومًا در اقص
لیت نظام سیاسی حاکم است ولی برای قوای مختلف  ها بر ک کنند که این سیاستقضائیه تدوین می

تور کار خود  برای مثال در حالی که کشورها قوانین ضد فساد را در دس  ؛ممکن است متفاوت باشد
استانداردهای رفتاری    خصوص ولی مقررات و کدهای خاصی نیز برای هریک از قوا در  ،  اندقرار داده 

هر قوه این معیارها    ۀه است که با توجه به کارکردهای ویژشد  بینیپیشبرای پیشگیری از تعارض منافع  
ای بهترین مکانیسم  حرفه  (. کدهای رفتار  Demmke and others, 2007: 23شود )تدوین و اجرا می

مشی  شوند که در قوای مختلف خطارچوب مقررات عرفی محسوب میهای در چتضمین رفتار حرفه
(. هر قانون منع تعارض منافع باید  Gilman, 2005: 5کنند )رفتاری کارکنان آن نهاد را مشخص می 

هایی  تبیین مکانیسم  .2  ؛تفکیک و تمایز منافع خصوصی از عمومی  .1های زیر باشد:  دارای مؤلفه 
  ۀ هایی که در عرص سازیتعیین منافع خصوصی ناسازگار با تصمیم . 3 ؛برای افشای منافع خصوصی

های  سازیای برای خروج منافع خصوصی از تصمیمایجاد رویه  .4  ؛منافع عمومی گرفته خواهد شد
منافع خصوصی    زمینۀت در  هایی برای رفع و حل اتهاما فرایندایجاد    .5  ؛در راستای منافع عمومی

(Messick, 2009: 1 .) 
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یی گو پاسخ ،  هستند که صداقت   هاییمعمواًل بهترین قوانین در ارتباط با این موضوع مربوط به مقرره 
کردن و حل تعارض ستیز را ترویج دهند و ابزاری جهت مشخص و تمامیت بیشتر نهاد و رفتارهای فساد 

(. تاکنون اسناد زیادی در Demmke and others, 2007: 32اشد ) تعبیه شده ب  ها آن منافع بالقوه در  
بیت لمللی به تصویب رسیده است که شاه ا رابطه با پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در سطح بین 

این اسناد   ۀ آنان لزوم تصویب قوانین داخلی کشورها متناسب و با الگوگیری از این اسناد است. از جمل
به می  توسع راهنما  . 1  توان  سازمان  عمومی  خدمات  بخش  در  منافع  تعارض  مدیریت   ۀی 

 .3، راهکار اصولی برای مبارزه با فساد  20شورای اروپا موسوم به   ۀنام تصویب  .2، جتماعیا اقتصادی 
 .4، 1اروپا با عنوان کد رفتاری مقامات عمومی ۀشورای وزیران اتحادی   R (2000) 10  ۀ شمار ۀنام توصیه 
با   ۀ اتحادی  ۀ معاهد  .5،  2003مصوب    2مان مللضد فساد ساز   ۀ معاهد  آفریقا در پیشگیری و مبارزه 

 اشاره کرد.  1996مصوب    4ییآمریکا ضد فساد کشورهای   ۀ معاهد   . 6  و   0032مصوب    3فساد
 مصادیق کنترل تعارض منافع در نظام قضایی . 2

طور و به  استان  برخی از مصادیق کنترل تعارض منافع در نظام قضایی با دیگر قوا و نهادها یکس 
توان اعالم دارایی مقامات عمومی بارز آن را می  ۀ نهادهای عمومی رعایت شود. نمون   ۀ باید در هم  یکل

و این نظام باید در رعایت آن    رد عنوان کرد. برخی دیگر از این مصادیق به نظام قضایی اختصاص دا
در حالی که در دیگر  ،  ر کرد های سیاسی ذکتوان محدودیت فعالیتقدم باشد که از جمله میپیش 

های نظام حزبی بلکه یکی از شاخصه،  یستمحدود نتنها  نهها  این فعالیت،  یعنی مجریه و مقننه،  قوا
ممنوعیت    ؛طرفیاند از: تضمین بیترین ابزار جلوگیری از تعارض منافع عبارت رود. مهمبه شمار می

هدیه پذیرش  فعالیمندقاعده  ؛مطلق  محدودیت  یا  سیاسیتسازی  به  ؛های  و    کارگیریممنوعیت 
ها و  شرکت،  نهادی مردم هانا سازم،  هامدیره محدودیت عضویت در هیئت  ؛استخدام خویشاوندان

ی شغلی و دیگر منافع هاناهای تجاری یا سازمعدم وابستگی به اتحادیه  ؛ی غیرانتفاعیها ناسازم
  ؛ عمومی مقامات رسمی تعارض دارد طور بالقوه با وظایف  عدم پذیرش شغل دوم که به  ؛شخصی

انجمنتعهدم با  رابطه  یا  نژادیشدن  مشاغل  یا  اعتقادی ،  قومی،  ها  عمومی  ؛یا  اطالعات   ؛افشای 
اعالم دارایی و   ؛اعالم درآمد و دارایی شخصی  ؛ممنوعیت نمایندگی و کار برای کشورهای خارجی

خانواده قراردادها  ؛درآمد  با  مرتبط  شخصی  منافع  با  اعال   ؛اعالم  مرتبط  شخصی  منافع  م 

 
1. Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R(2000) 10 to Member 

States on codes of conducts for public officials. 

2. United Nations Convention against Corruption, 2003. 

3. African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003. 

4. Inter American Convention against Corruption, 1996. 



 وکیلیان و درخشان  /یقیتطب کردیرو با ییقضا نظام در منافع  تعارض تیر ی مد و  یر یشگیپ یراهکارها

 

۲۷۷ 

  ؛ نهاد بعد از اشتغالهای مردم ها و کنترل دادوستدها و مشاغل یا فعالیتمحدودیت  ؛سازیتصمیم
انتصابات   کنترل  و  در سمن  زمانهممحدودیت  استخدام  مانند  یا  هاناسازم،  هابیرونی  ی سیاسی 

 رسی خواهد شد.ق بر( که در این بخش برخی از این مصادیEsadze, 2013: 10) دولتی
 طرفیتضمین بی . 2-1

طرفی قضایی را باید در برابری افراد نسبت به یکدیگر و در رابطه با مقامات عمومی مبنای اصلی بی 
های یک طرفی همیشه در قلب و مرکز ویژگی (. بی 33:  1385،  در برابر قانون و دادگاه دانست )ناجی 

قوۀ معیارسنجی این ویژگی در   دنبالبه ای  ارت ویژه و نظنظام قضایی نهفته است که مردم با حساسیت  
ولی نباید این نظریه را نادیده گرفت که قوانین و مقررات بیشتر الزامًا به کاهش فساد   . هستند  قضاییه

دیگر   . انجامد نمی  عبارت  سخت ،  به  مقررات  و  قوانین  افزایش  بین  مستقیمی  کاهش ارتباط  با  گیرانه 
( ندارد  وجود  منافع  به Esadze, 2013: 20تعارض  رسیدگی  در  خود  صالحیت  باید عدم  قضات   .)

طور منطقی بر این باور هستند که تعارض منافع بین شخص قاضی یا خانواده که آنان به را  هایی پرونده 
 Canadian Judicialهای اجتماعی وی و وظایف او وجود دارد اعالم کنند ) یت یا دوست نزدیک یا فعال 

Council, 2004: 29 برابری در دسترسی به نهاد ،  طرفی در برابری طرفین در دسترسی به وکیل(. بی
در مدت معقول و حق تجدیدنظرخواهی نمود پیدا   ا رسیدگی به دعو ،  فرصت کافی برای دفاع،  قضایی

 طرفی خواهد انجامید.نه خللی در این موارد پیش آید به نقض بی کند که هرگومی 
رفتا  3  مادۀ  Cقسمت    1بند   حرفهکد  ایاالتر  قضات  و    1973مصوب    1آمریکا   ۀ متحد  ای 

را ندارد و باید عدم    هاآنمواردی را اعالم کرده است که قاضی صالحیت رسیدگی به    2014اصالحی  
 خصوص توجه و منطقی در  شایان    دلیل تردیدصالحیت خود را اعالم نماید. این عدم صالحیت به

ا یکی از ورزی شخصی ب: قاضی جانبداری یا غرض ستاطرفی قاضی است که شامل موارد زیر  بی
دارد یا دارای نفع مالی از جهت   اداده در دعوهای رخحقیقت  بارۀ داوری در یا پیش  باشد  طرفین داشته

دعو به  دعو  ؛ستارسیدگی  اینکه  قاضی است و صاحب  ۀخان  خصوص   در  امانند  خانه  استیجاری 
از بس فردی  یا  یا همسر  دارد  قرار  پروند  عنوانبهتگان قاضی  طرف دعوی  در  ثالث  ه دخیل شخص 

شاهد یا وکیل یکی از ،  راهنما ،  مأمور  عنوانبه رسیدگی یا    فرایندباشد. این دخالت ممکن است در  
بند   مطابق  انگلستان  در  باشد.  انگلستان  1فصل    4  ۀ شمار  iiطرفین  قضایی  رفتار  راهنمای   2قانون 

اساس  عنوانبهطرفی  بی،  2013مصوب   که  عنصر  است  شده  عنوان  قضایی  نهاد  در  ها  تن نهی  باید 
  4  ۀ شمار  vسازی نیز اعمال آن الزم است. بند  تصمیم  فرایندبلکه در  ،  ها رعایت شودگیری تصمیم

 
1. Code of Conduct for United States Judges 

2. Guide to Judicial Conduct 
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ذاتی نهاد قضایی   ۀوظیف  عنوانبهاین قانون نیز تضمین تساوی رفتار همگان در نزد دادگاه را    1فصل  
 و کردار بروز یابد. ذکر کرده است که باید در گفتار 

به ایران  بند  در  مصوب    17  مادۀ   4موجب  قضات  رفتار  بر  نظارت  صراحت  به،  1390قانون 
مد نظر قانون محسوب کرده است.    جرایم  ۀطرفی در انجام وظایف قضائی« را در زمر»خروج از بی

یز علیه یکی آمورزانه و تبعیضطور غرض منافع خصوصی به یا    طرفی اعمال نظر شخصیمنظور از بی 
برد و موجب کاهش اعتماد  است که این ویژگی اساسی نظام قضایی را زیر سؤال میواز اصحاب دع

می قضات  به عملکرد  بیعمومی  با  رابطه  در  کشود.  قضات  بالطرفی  از  یکی  نظام  ه  حیاتی  های 
  92ی مصوب قانون آیین دادرسی کیفر 93و  3 وادمآید قضایی در کنار استقالل قضایی به شمار می

طرفی و استقالل  مراجع قضایی باید با بی»،  3  مادۀدارند. مطابق    تأکید طرفی مراجع قضایی  نیز بر بی
ت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند  ترین مهلکامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه

طوالنی یا  اختالل  ایجاد  باعث  که  اقدامی  هر  از  میدادرسی    فرایندشدن  و  جلوگیری  کیفری  شود 
طرفی و در حدود اختیارات قانونی بازپرس باید در کمال بیدارد: »مقرر می   93  مادۀو نیز    .«کنند

«  .والی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و اح
بر   بی  تأکیدعالوه  اصل  در قضاوتبر حفظ  قانو  421  مادۀ،  طرفی  رد این  از مصادیق  برخی  به  ن 

دادرسی   فرایندطرفی و مدیریت تعارض منافع در  مستقیمی با حفظ بی   ۀکه رابط  رد دادرس اشاره دا
بندها می   ۀاز جمل  ؛دارد  با طرفین دعواین  قرابت نسبی و سببی دادرس  به  قیمومت و    ۀرابط،  اتوان 

وجود  ،  ارس با یکی از طرفین دعوداد  ۀبودن خانوادوراث،  با دادرس  امخدومیت یکی از طرفین دعو
خانواد یا  دادرس  شخصی  دعو  ۀنفع  در  مطروحهاوی  پروند،  ی  مورد  در  دادرس  قبلی   ۀ اظهارنظر 

اشاره کرد. این مضامین   اوی با طرفین دعو  ۀی حقوقی بین دادرس یا خانواداجود دعوو و  شدهح مطر
امور مدنی نیز با تغییراتی تکرار شده  های عمومی و انقالب درقانون آیین دادرسی دادگاه 91 مادۀدر 

تجدیدنظرخواهی یا قابل  رأی وی،  مردود اقدام به صدور رأی کند  است. در صورتی که حتی قاضی  
که همانا پیشگیری از ،  وجودی این مواد  ۀ (. با توجه به فلسف27:  1387،  خواهی است )شمسرجام ف

مقامات    ۀکور در این مواد را حتی به بقیطرفی مذتوان مصادیق بیمی،  طرفی قضایی استنقض بی
 تصمیمات و اقدامات قضایی محسوب کرد.  ۀقضایی نیز تعمیم داد و آن را سرلوح 

 یی اعالم دارا. 2-2

عمومی   مسئوالن  دارایی  اعالم  نظام  تأسیس  از  آنانگوپاسخهدف  و   و  کردن  شفافیت  افزایش 
حاکمه   هیئت  به  شهروندان  درخش  استاعتماد  و  از  236:  1396،  ان)وکیلیان  دارایی  افشای   .)

،  مانند رشوه و اختالس،  اداری  جرایم کردن  و در عیان  کندمیمدیریت مقام عمومی پیشگیری  سوء
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(. متخصصان بر  World Bank Governance and Public Sector Group, 2013: 4مؤثر است )
کارکنان   ۀعارض منافع الزام همهای پیشگیری و مدیریت تاین اعتقاد هستند که یکی از بهترین راه

هاست  به اعالم دارایی و بررسی و کنترل این اعالمیه،  قضات و مقامات قضایی   خصوص به،  قضایی
ای ادامو  شرط  باید  را  اعالمیه  تا    ۀن  دانست  قضایی  دستگاه  در  فعالیت  و  .  باشد  بسزاآن    تأثیرکار 

های  شده از جمله مکانیسمبا اعالم تحریفها در جهت پیشگیری و مبارزه  آزمایی این اعالمیهراستی
( است  منافع  تعارض  مدیریت  اعالمیهTAIEX Seminar, 2015: 8-10مؤثر  این  باید  (.  ها 

 (.Langseth, 2012: 12شده و در فواصل مشخصی ارائه شود )رسانیروزبه
مصوب   1د عمومیهای افراد دارای عملکر دارایی و مسئولیت ،  درآمد ،  قانون اعالم منافع  1  مادۀدر  
یکی اهداف تصویب کشف ،  یی تصویب شد آمریکا ضد فساد کشورهای    ۀ که در راستای معاهد  2013

قضات و کارکنان ،  مقامات قضایی،  3  مادۀ   Nدر بند  ،  منافع عنوان شده است کهو جلوگیری از تعارض  
 30اند ظرف  مکلف   4  مادۀ موجب  نظام قضایی را نیز مشمول این قانون قرار داده است. این مقامات به 

درآمد ، شود لیست منافعروز از شروع انتصاب و هرساله در زمانی که توسط مقامات صالح تعیین می 
مصوب  2ای دولتقانون اخالق حرفه  102 مادۀ aهای خود را ذکر نمایند. در بند ی و مسئولیت و دارای 
مد و اموال اعالمی مشخص باشد و نوع و مقدار یا ارزش درآ ، نیز مقرر شده است که باید منبع  1978

انگلیس   3ونیها و خدمات قان قانون دادگاه   73  مادۀ دهنده موظف به افشای این موارد است. مطابق  ارائه 
ند که در صورت عدم انجام کن قضات و کارکنان قضایی باید اموال و دارایی خود را ثبت  ،  1990مصوب  

 ق قاضی را درخواست نماید.تواند تعلی مسئول ثبت دارایی می ،  تکلیف مزبور
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ،  »قانون رسیدگی به دارایی مقامات  3  مادۀ  7در ایران بند  
لیست اموال و   ۀقضایی را ملزم به ارائ ۀدارندگان پای ۀقضائیه و هم  ۀمسئوالن قو 1394ایران« مصوب 

د که  کرتوان اذعان  جه به اطالق این بند مینماید که با توقضائیه می  ۀهای خود به رئیس قودارایی 
مشخص فواصل  در  باید  نقضات  قانون  در  و  شده  مثبت  گام  تا  نمایند  اقدام  تعهد  این  به  سبت 

اجرایی   ۀنامآیین 4 مادۀمطابق ، محور در رابطه با تعارض منافع برداشته شود. عالوه بر این پیشگیرانه 
پایمسئ  ۀاعضای خانواد،  1398قانون فوق مصوب   قضایی نیز مکلف به تکمیل    ۀ والن و دارندگان 

 
1. LAW ON THE DECLARATION OF INTERESTS, INCOME, ASSETS AND 

LIABILITIES OF PERSONS PERFORMING PUBLIC FUNCTIONS 

2. Ethics in Government Act 

3. Courts and Legal Services Act 
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که این موضوع نوید مدیریت بهتر تعارض منافع در سطح نظام    اند اموال و دارایی خود شده   ۀاعالمی
 دهد. قضایی را می

 حمایت از افشاگران . 2-3

ن و  پیشگیری از تعارض منافع استفاده از ظرفیت افشاگرا بسیار مهم و مرسوم  یکی از راهکارهای  
،  نگارانروزنامه،  خبرنگاران ،  مطبوعات،  هادهندگان تعارض منافع است. در این زمینه رسانهگزارش
 افزایشکنند. حمایت از این اشخاص موجب  یی ایفا میبسزا نهاد و شهروندان نقش  های مردم تشکل

می  ۀهزین فساد  و  منافع  تعارض  کاهش  نتیجه  در  و  منافع  تعارض  مدیریت  )دادخ عدم  ، داییشود 
افراد  .(236:  1392 این  بر  با نظام قضایی،  عالوه  رابطه  بروز می   ادعو  طرفین،  در  به  توانند نسبت 

و برکناری قاضی را از پرونده خواستار باشند. در صورتی که   نندتعارض منافع در پرونده اعتراض ک 
و خواستار    شدهدلیل وجود شرایط تعارض منافع معترض  به استقالل قاضی به  ایکی از طرفین دعو

شود پرونده  در  قاضی  آن  از  استفاده  را می،  عدم  قاضی  کرد    توان  محروم  پرونده  به  رسیدگی  از 
(Abramson, 2007: 301سیاست .) پیشگیری از تعارض منافع    جهتبهکه  ،  ها و اقدامات افشاگرانه

قرار،  گیرد بالقوه صورت می توجه مسئوالن  مورد  آن  و  بگیرد   باید  فوریرسیدگی جد  به  و  د شو  ی 
(Demmke and others, 2007: 28 تأسیس سازوکاری برای افش .)و دیگر افراد   ااگری طرفین دعو

برای مدیریت این نوع   ی بسیار مؤثرهابرای افشای وضعیت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راه
در صورت (. قاضی و دیگر کارکنان و مقامات قضایی  TAIEX Seminar, 2015: 9)  است  تعارض

ذی مراجع  و  مقامات  به  و  افشا  را  آن  باید  منافع  تعارض  با وضعیت  اعالم  مواجهه  تا    کنندصالح 
دعاوی  تصمیم حل  با  ارتباط  در  )  نحوبهگیری  گیرد  صورت   International Barاحسن 

Association, 2014: 7منصب عمو و  مقام  در  که  می (. هرکسی  وظیفه  ایفای  مسئولیت ،  کندمی 
موقعیتایجاب می  شخصی وی مافوق خود کند  یا  ناظر  به  را  بالفعل  و  بالقوه  منافع  تعارض  های 

 (. Esadze, 2013: 3گزارش دهد )
منافع  22  مادۀ مطابق   اعالم  و مسئولیت ،  درآمد ،  قانون  دارای عملکرد عمومی دارایی  افراد  های 

توجه به دسترسی عمومی به ،  صالح باید شرایطی را به وجود آورد که  نهاد،  آمریکا  ۀ متحد   ایاالت با 
اطالعاتی در ارتباط با منافع و دارایی مقامات عمومی   که  ی هرکس ،  اطالعات و منافع افراد مشمول قانون

کد رفتاری کارکنان نظام قضایی   VIIIدارد بتواند آن را به نهاد مزبور اطالع دهد. همچنین مطابق بخش  
پنسیلوانیا  ا ،  2010مصوب    آمریکا  1یایالت  از جانب هر  قانون  این  نقض مواد  برای  تهدیدآمیز  قدام 

 
1. Code of Conduct For Employees of the Unified Judicial System, 2010 
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ترین ناظر اطالع داده شود. هرگونه تبعیض یا اقدام نامناسب علیه کارکنان قضایی باید به نزدیک   هرکس
کرده  گزارش  را  تهدیداتی  چنین  ممنوع  که  قضایی تاس اند  کارکنان  انگلستان  در  بروز ،  .  صورت  در 

مدیر یا ،  باید فورًا آن را به شورای سلطنتی محلی،  خداد تعارض منافعتعارض منافع یا احتمال منطقی ر 
ترین ناظر اطالع دهند تا بدین وسیله این مقامات با اعالم آن از بروز آن شده یا نزدیک بینی پیش   ۀنمایند 

 (.Prosecution Service, 2018: 3آن را جبران نمایند )،  توجه به شرایطبا  ،  پیشگیری کرده یا 
ایر می در  اصل  ان  از  اساسی    8توان  منافع    برایقانون  تعارض  و  فساد  قبال  در  افشاگری  جواز 

تواند نسبت به نهی آن می یهرکسو   است د؛ چراکه یکی از نمودهای منکر تعارض منافع کراستفاده  
قضات متضمن نکته مهمی  رفتار قانون نظارت بر  15 مادۀ 9د. بند کناز جمله در نظام قضایی اقدام  

»  است اداریکه  کارکنان  تخلفات  اعالم  از  دادگستری،  ضابطان،  خودداری  کارشناسان  ،  وکالی 
در موارد الزام  ،  جع مربوطقضائیه و مترجمان رسمی به مرا   ۀمشاوران حقوقی قو،  رسمی دادگستری

« مستوجب مجازات انتظامی دانسته شده است. این بند حکایت از حمایت ضمنی از افشاگری  قانون
به مانند  ، این ماده نیز ۀمفقود  ۀ قضایی دارد. حلق ۀت به دیگر ارکان و اعضای نظام گسترد قضات نسب

مثبت افشاگری    ۀ بر جنب  تأکیدو    فقدان تشویق و مزایا در صورت افشاگری ،  اغلب قوانین کشور ما 
 نظام قضایی مثمرثمر واقع شود.  یافشاکردن تخلفات دیگر اعضا  ۀتواند در انگیز است که می

 زمان همممنوعیت اشتغال . 2-4

های موازی با شغل و سمت عمومی یکی از موارد کاهش کارآمدی در بخش  اشتغال و فعالیت
دارای منفعت شخصی برای متصدی شغل عمومی و    اغلبشود. این مشاغل  عمومی محسوب می

به بخش عمومی  زیان  موجب  که  است  منفعت  و  وقت  در  تعارض  ادامنیز  و  حفظ  منفعت   ۀدلیل 
شود. بنابراین اعمال محدودیت برای اشتغال در شغل دوم یکی  صی کارکنان بخش عمومی میشخ 

(.  8:  1396،  شود )رزاقی و پرهیزکاریاز راهکارهای مؤثر پیشگیری از تعارض منافع محسوب می
اعضای نظام قضایی اغلب از اشتغال با مزد در خارج از ساعات وظایف رسمی خود ممنوع هستند  

های  البته فعالیت  .ندکنهای اقتصادی اقدام  به مشاغل یا فعالیت  ند در خارج از این ساعاتتوانو نمی
ممنوعیت  ،  فرهنگی این  از  آموزشی  و  )  مستثناتحقیقاتی  و  CEPEJ, 2014: 343هستند  (. قضات 

باشند هایی میقضائیه نیز به مانند دیگر کارکنان در بیرون از دستگاه قضایی دارای فعالیت  ۀکارکنان قو
ها را ادامه دهند.  های مشخص این فعالیتتوانند با محدودیتنیز می   یهئقوۀ قضادر  که بعد از اشتغال  

  ۀهای رسمی و شغلی و نیز عدم انعکاس چهرها عدم تداخل آن با فعالیتاین محدودیت  ۀاز جمل
استأش  دون عمومی  افکار  در  قضائیه  قوه  می به  ؛ن  مثال  فعالیتطور  خیتوان  ،  فرهنگی،  ریههای 

یا   دادسخنرانیآموزشی  ادامه  را  و تخصص  با شغل  مرتبط  مکتوبات  یا  احتمال  ،  ها  این  باید  ولی 
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 :Canadian Judicial Council, 2004نباشد )   ااز طرفین دعو  ویمنطقی را بدهند که آن سازمان جز

ارکردهای و خدمات  بالقوه در راستای ک   طورهای عمومی را که بهتوان سمتطور کلی نمی(. به28
های کارکنان قضایی با کارکنان  باشد انجام داد؛ چراکه کارویژه دوگانه است و ناظر بر تفکیک قوا می

قبیل   از  اموری  را  تفاوت دارد. در صورتی که قضات و کارکنان قضایی شغل دوم خود  قوای دیگر 
مردم ضربه وارد خواهد کرد؛    به اعتماد عمومی،  ندقرار دههای اقتصادی و تجاری  فعالیت در بنگاه

سازمانی  فعالیتی برون  عنوانبههای تجاری  چراکه تصور عمومی بر این مبنا استوار است که فعالیت
 (. OECD, 1999: 64قابلیت بروز تعارض منافع در نظام قضایی را داراست ) 

از این افراد نب،  قضات  ایکد رفتار حرفه  4  مادۀ  Aقسمت    4موجب بند  به  آمریکادر   اید فارغ 
موجب بند مگر اینکه قانون مجوز داده باشد. به،  شغل قضاوت به داوری و میانجیگری اقدام نمایند

توانند  ند و حتی آنان نمی کنحقوقی    ۀ نیز قضات نباید اقدام به وکالت و مشاور  4  مادۀ  Aقسمت    5
می  فقط  و  در محکمه شوند  خود  اقوام  برا وکیل  توتوانند  خود  خویشاوندان  یا صیه ی  حقوقی  هایی 

بنویسند بند  یا    دادخواست  برای دادگاه ارائه شود. مطابق  تا  نمایند  بازبینی  را  آنان  ، 4  مادۀ  Fاسناد 
سمت پذیرفتن  از  عمومیقضات  اعتماد  کاهش  موجب  که  )عام(  دولتی  بی،  های  یا  نقض  طرفی 

ایاالت یا  ،  کشور  ۀ نند نمایندتوا ه در عین حال مید. البتکننقضائیه است باید خودداری    ۀاستقالل قو
قانون   5فصل    1بند    12آموزشی یا فرهنگی شوند. مطابق قسمت  ،  خود در مجامع حقوقی  ۀمنطق

وکیل یا مشاور حقوقی در حین وابستگی    عنوانبهقضات حق ندارند  ،  راهنمای رفتار قضایی انگلستان 
اندازی و شراکت در  ات از راهقض، 8فصل  3اول بند موجب قسمت به نهاد قضایی مشغول شوند. به

 گیرند.تحت تعقیب قرار می، تشکیالت اقتصادی و تجاری ممنوع هستند و در صورت ارتکاب
قانون   141اصل  ،  اعمال نفوذ و تضییع حقوق مردم و    در کشور ما نیز برای پرهیز از فساد اداری

صراحتاً  )هاشمی  اساسی  است  کرده  اشاره  ممنوعیت  این  ک14:  1392،  به  فلسف(  به  توجه  با    ۀه 
،  شود. به تأسی از قانون اساسی شامل قضات و کارکنان نظام قضایی نیز می،  ممنوعیت جمع مشاغل

به مشاغل مذکور در   زمانهماشتغال  دارد: »قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می  17  مادۀ  2بند  
یک )وهلچوصداصل  دادگست۱۴۱یکم  رسمی  کارشناسی  یا  اساسی  قانون  رسمی ،  ری (  ،  مترجمی 

( قانون  ۱)  مادۀ های تجاری موضوع  طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت،  تصدی دفتر ازدواج 
بخشنامتجارت  است.  ممنوع  قضات  برای  قو  ۀ «  سال    ۀریاست  در  ممنوعیت   84قضائیه  بر  مبنی 

یریت تعارض  دیگر به غیر از قضاوت نیز سند دیگری از پیشگیری و مدقضات از اشتغال به مشاغل  
قضات مادامی که در سمت قضا قرار ،  موجب این بخشنامهبه،  که  ستمنافع در نظام قضایی کشور ما

سردفتری  جمله  از  و  رسمی  و  آزاد  از  اعم  دیگر  مشاغل  به  اشتغال  هرگونه  از  در  ،  دارند  مشاوره 



 وکیلیان و درخشان  /یقیتطب کردیرو با ییقضا نظام در منافع  تعارض تیر ی مد و  یر یشگیپ یراهکارها

 

۲۸۳ 

دیگری    ۀبه حرف   نباید،  های دولتی و غیردولتی ممنوع هستند و جز انجام وظایف قضایی محول دستگاه
 ولو با واسطه یا با شرکت دیگری مبادرت ورزند.

 تقالل نهادی و شخصی قضاتاس. 2-5

شود که مبنای  یکی از ارکان اساسی دموکراسی محسوب می  عنوانبهاعتماد عمومی در نظام ملی  
بی  ۀعمد و  استقالل  )آن  است  قضایی  نظام  و  قضات   European Judicial Trainingطرفی 

Network, 2016: 2قو استقالل  تضمین  از  قوای  ۀ(. هدف  دخالت  از  بر    قضائیه جلوگیری  دیگر 
ماندن قضات و عوامل قضایی از اقدامات دیگر قواست که این استقالل از طریق  عملکرد آن و مصون

(. عالوه بر این  15:  1387،  مالی آنان است )هداوند  تأمینانتصاب و عدم امکان برکناری قضات و  
اشند و تمهیداتی ید همواره در پی افزایش استقالل نهادی و عملکردی خود در نظام قضایی بآنان با

گرفته از ای وارد نشود. نیاز به استقالل قضایی نشئتباید اندیشیده شود که به استقالل قضات خدشه
پیش  که  است  فردی  و  نهادی  تصمیماستقالل  و  تصمیمات  بیسازیشرط    است طرفانه  های 

(Shetreet, 1976: 17قضات باید بدون توجه به فشارها و تطمیع طرفین دعوی .)  ،یاستمداران س  ،
نگاران و دیگر اشخاص و نهادها و بدون آنکه اقدام به شرح و تفسیر جزئیات  روزنامه،  مقامات رسمی
 ,Wilsonطور مستقل صادر نمایند ) و آرای خود را به کننددرخواست آنان را رد ،  کنند اقدامات خود  

 ایک دعو  ۀ دهندو فیصله  کند که داوروقتی که قاضی قبول می،  یک اصل کلی  عنوانبه(.  55 :1980
کند تا  ادامه پیدا می   اطرفی خود را حفظ نماید و این روند تا پایان دعوباید وی استقالل و بی،  باشد
 International Barیا قانون را تفسیر نماید )سازد  را مشخص    احکم دعو،  بر اساس قانون،  اینکه

Association, 2014: 4  غیر از موازین حقوقی در تصمیمات قاضی (؛ بنابراین هر چیز یا شخصی
استقالل قضایی را نقض کرده است و باید حداکثر تالش را برای پیشگیری از ورود و ، خلل وارد کند 

 (. 4: 1393، گذاری این عوامل به خرج داد )امیری و ویژهتأثیر
، وابط خانوادگیقاضی نباید اجازه دهد ر،  ای قضاتکد رفتار حرفه  2  مادۀ  Bابق بند  مط  آمریکادر  

 تأثیر اقتصادی و دیگر روابط خارج از محیط کاری بر عملکرد و قضاوت وی  ،  سیاسی ،  اجتماعی
بند   مطابق  سازم  Cبگذارد.  عضو  نباید  گروه  هاناقاضی  عملکردی  یا  اساس  بر  که  باشد  هایی 

بنا  تبعیض شدهآمیز  نژادی نهاده  تبعیض  مبنای  بر  و  اقد،  جنسی ،  اند  قومیتی  و  میمذهبی  کنند.  ام 
بند   انگلستان  1فصل    4قسمت    Iمطابق  رفتار قضایی  پیش،  قانون راهنمای  شرط  استقالل قضایی 

عادالنه عنوان شده است که باید قضات هم در بعد فردی  ۀحاکمیت قانون و تضمین اساسی محاکم
 بتوانند استقالل خود را حفظ نمایند.و هم بعد نهادی 
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ا  57اصل   جمهوری  اساسی  ایرانقانون  کشور،  سالمی  بر  حاکم  قوای  برشمردن  از  به  ،  پس 
را صرفًا از جانب دادگاه    آن  حکم به مجازات و اجرای  36کند. همچنین اصل  می  تأکیداستقالل آنان  

قو از استقالل  امر نشان  این  دانسته است که  ا    قضائیه و  ۀمجاز  در  از دخالت  قوا  عمال پرهیز دیگر 
قضائیه در انجام وظایف خود اشاره    ۀبه استقالل نهادی قو  156مجازات است. صدر اصل    ۀخودسران

مجریه است که قضات باید از اجرای مقررات    ۀقضائیه از قو  ۀدر مقام بیان استقالل قو  170دارد. اصل  
نمایند.  دولتی   خودداری  قانون  فردی    164اصل    مخالف  استقالل  به  قضات  مصونیت  تضمین  با 

توان از مقامی که در آن شاغل است بدون محاکمه  بدین ترتیب که قاضی را نمی،  دارد   تأکیدقضات  
قانون آیین دادرسی کیفری    3  مادۀنسبت به انتقال وی اقدام کرد. همچنین  یا    و اثبات جرم برکنار نمود

قانون   8  مادۀکند.  رسیدگی به دعاوی و صدور رأی می تقالل در  مراجع قضایی را مکلف به حفظ اس 
آیین دادرسی مدنی نیز هرگونه تغییر در حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن را توسط مقامات رسمی 
و ادارات دولتی ممنوع کرده و صرفًا تغییر حکم را در صالحیت مراجع باالتر قضایی در موارد قانونی  

 34  مادۀ نیز بند خ    1392اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب    ۀمنار آیینقرار داده است. د
 داند.شغل قضاوت می ۀنوعی آن را الزمو به ارد به استقالل قضایی اشاره د

 ممنوعیت دریافت هدیه . 2-6

ارائ قبال  در  و قضات  قضایی  نظام  را    ۀکارکنان  مبالغی  انجام وظیفه  و  حقوق   عنوانبهخدمات 
داری کل پرداخت کنند که میزان این حقوق مشخص و از خزانهز دولت دریافت می ه و مزد اماهان

باشد. اغلب  شود. این مقرری ماهانه برای گذران امور زندگی و رفاه حال کارکنان و قضات میمی 
ء  قضائیه را از دریافت هرگونه وجه یا شی  ۀقو  ۀزیرمجموع  خصوص بهها کارکنان بخش عمومی  دولت

هدیه است. »هدیه عبارت است از هرگونه    ها آن  ۀ کنند که از جملرری ماهانه منع میافی بر مقاض
یا هرگونه اشیای دیگری که ارزش مالی ،  مهمانی،  پذیرایی،  تخفیف،  مساعدت،  انعام ،  پاداش وام 

هایی خاص مثل تولد یا که از سوی خویشاوندان و دوستان در مناسبت  هاییداشته باشد«. البته هدیه
داده می  خاطر بهاسبت کاری  به من )   مستثنا شود  عملکرد وی   ,Federal Judicial Centerهستند 

ای هدایا این است که کارکنان بخش عمومی از گرفتن هر هدیه  ۀ(. منظور از ممنوعیت مبادل18 :2013
رزشی منع شوند که وجود قوانین مناسب در این زمینه موجب کاهش ریسک  به هر شکلی و با هر ا

 خش عمومی خواهد شد.در ب
اند افراد مشمول این قانون مکلف ،  آمریکا ای در دولت  قانون اخالق حرفه   102  مادۀ  cموجب بند  به 

ه  هرگونه  دریافت  صورت  در  و  نمایند  خودداری  باارزش  اشیای  و  اموال  یا  هدیه  دریافت  یا از  دیه 
این هدا ،  صالح اطالع دهندآن را به مقام ذی ،  ایتحفه  یا از طرف همسر یا خویشاوندان مگر اینکه 
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از گرفتن و درخواست هرگونه   آنان ،  ای قضاتکد رفتار حرفه   4  مادۀ   Dقسمت    4موجب بند  باشد. به 
قضات و ،  قضایی انگلستانقانون راهنمای رفتار    5فصل    1بند    14هدیه ممنوع هستند. مطابق قسمت  

که در ارتباط با   را   ام یا هر چیز باارزشی و ،  اعضای خانواده آنان حق درخواست یا قبول هرگونه هدیه 
پذیرفتن کند: » قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می   17  مادۀ  5وظایف رسمی قضات است ندارند. بند  

« مقصود از این بند اعم از تعهد . ی ی ایگاه قضاهرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار ج
طرفی قاضی و در نتیجه بروز تعارض که هر دو موجب نقض بی به پذیرش و پذیرش بالفعل است؛ چرا 

، شود. همچنین ماهیت پذیرش نیز ممکن است شیء فیزیکی مانند کاال بوده یا شامل خدمات منافع می 
هایی که ایی و قضات با اتکا به سمت خود و صالحیت تسهیالت و دیگر منافعی باشد که کارکنان قض 

هر قانون تعارض منافع محسوب اصلی عناصر  ز . این مقرره یکی ا بپذیرند  در اختیار دارند این موارد را 
 شود که برای پیشگیری از تعارض منافع گنجانده شده است.می 

 ممنوعیت فعالیت سیاسی. 2-7

د که این انیهای مدنی و سیاساعضای نظام قضایی نیز دارای حق،  به مانند همه اعضای جامعه 
بنحق بشر    کراتیک  دمو  ۀیک جامع  ۀمایها  و حقوق  قانون  دلیل محدودیت استتحت حاکمیت   .

طرفی و استقالل در نظام قضایی  های سیاسی و حزبی حفظ بیفعالیتپرداختن به عوامل قضایی از 
ها و تعهدات سیاسی برای قضات و کارکنان  از کشورها فعالیت(. در بسیاری  Sigma, 2006: 6است )

همسران یا والدین قضات و  ،  هاعالوه بر این،  در برخی کشورها قضایی ممنوع گردیده است و حتی  
نمی نیز  قضایی  عهدهعوامل  سمتتوانند  برخی  )دار  شوند  سیاسی  (.  CEPEJ, 2014: 344های 

و   کنندگذار است خودداری  تأثیره در تصمیمات سیاسی  قضات باید از امضای تومارهای سیاسی ک
انتخاباتنباید در کمپین مبارزات  از مناظرات عمومی در ها و  آنان  نمایند.  افراد شرکت  ی احزاب و 

طور مستقیم مربوط به عملکرد  هولی در صورتی که ب  نند.مسائل سیاسی باید خودداری ک  خصوص 
 Canadianتوانند بحث کنند )می،  حیاتی مدیریت قضایی باشد ها یا استقالل قضایی یا ابعاد دادگاه

Judicial Council, 2004: 29 .) 
حرفه   5  مادۀ طابق  م  رفتار  قضات کد  نباید  ،  ای  هیچ   عنوان به قاضی  در  سازمرهبر  از  ی ها ن ا یک 

وظیفه   انجام  ک   کرده سیاسی  سخنرانی  خاص  نامزد  یا  سیاسی  سازمان  برای  یا   ند یا  مخالفت  به  یا 
مالی تواند با گرفتن وام به کمک  . همچنین قاضی نمی بپردازد طرفداری عمومی از حزب یا نامزد سیاسی  

 ۀ قانون راهنمای رفتار قضایی انگلستان به قطع رابط   3فصل    3ی سیاسی اقدام کند. بند  ها ن ا برای سازم
کند باید از بودن قضاوت بر این امور اشاره دارد و بیان می ها و احزاب سیاسی و مقدم فعالیت قضات با 

یری شود. همچنین مطابق کمک برای احزاب سیاسی توسط قضات جلوگ   ۀهرگونه ائتالف سیاسی و ارائ 
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نظرات و   یرتأث   ۀ های سیاسی نیز پرهیز شود که شائباین بند باید از تظاهر عمومی به مشارکت در فعالیت 
 مادۀ های بعدی و از منظر طرفداری تقلیل یابد. مطابق بند چ  دالیل سیاسی بر قضات در مورد پرونده 

قضات از عضویت در احزاب و ، 1394وب های سیاسی« مص فعالیت احزاب و گروه  ۀ قانون »نحو  51
اند. از لحن مرتکب جرم شده ،  کل محروم هستند و در صورت عضویت   طور های سیاسی به تشکل 

کار  ۀو ادام  گردندمی از سمت قضایی منعزل ، آید که در صورت عضویت در احزاب قانون چنین برمی 
طرفداری از نامزد   ۀ ی قضات که شائب آنان در نظام قضایی ممنوع است. همچنین هرگونه فعالیت سیاس 

تعمیم قابل  و با شأن قضات و کارکنان قضایی متناسب نباشد نیز  است  کرده و احزاب خاصی را تقویت  
طرف و مستقل بی   نظام قضایی    ۀ که الزم   است قانون فوق است. این ممنوعیت امری بدیهی    5  مادۀ به  

سیاسی خود از شأن مساوی در نزد دادگاه برخوردار احزاب و نامزدها فارغ از جایگاه    ۀ باشد که هم می 
احزاب در  یا عضویت قضات  فعالیت سیاسی  در صورت  وجود  ،  باشند.  به  منافع  و   آید می تعارض 

 گیرند.قضات منافع حزب یا جریان سیاسی متبوع خود را در نظر می 
 ابزاریا  ادوات  یا منع سوءاستفاده از موقعی. 2-8

عمومی بخش  تناسب،  در  کارکنان  به  ارائ،  شغل  برای  آنان  اختیار  در  تجهیزاتی  و   ۀامکانات 
شود. کارکنان قضایی در قبال اموال و تجهیزات نظام قضایی  خدمات عمومی توسط دولت گذاشته می
آنچه برای این  در مواردی به غیر از    هاآن  ۀو از استفاد  نندمسئولیت دارند و باید از آنان حفاظت ک

های بیرونی توان برای فعالیتخودداری نمایند. این اموال و امکانات را نمیهدف تعبیه شده است  
جزئی از    ۀاستفاد  ۀ صالح اجاز البته ممکن است دستگاه اداری و مقامات ذی  .مورد استفاده قرار داد

برداری قرار گیرد که این موارد نباید برای نظام قضایی و  آنان را دهند که برای امور شخصی مور بهره 
قضات و کارکنان قضایی دارای  ،  ای دربرداشته باشد. در کنار ادوات و تجهیزات اداریولتی هزینهد

و جایگاه را هم در درون نظام    که زمینه برای سوءاستفاده از این موقعیت  اندای از قدرت عمومی درجه 
اداری   صوص خبهآورد. این موقعیت ممتاز و  قضایی و هم خارج از ساختار نظام قضایی فراهم می

طور مناسب و مطابق قانون و در  که متناسب با وظایف آنان در نظام قضایی تعریف شده است باید به

 
آن محروم»  : 5  ۀماد  .1 یا عضویت در  تأسیس حزب  از حق  شاغل    (چ  ...  اند:اشخاص زیر  کارکنان  و  قضات 

نظامی و    نیروهایدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در  ،  های اطالعاتوزارتخانه

تشکل  و  احزاب  در  عضویت  از  قوانین  طبق  که  افرادی  سایر  و  یا انتظامی  شده  محروم  سیاسی  های 

 « شوند.می
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ارائ برا   ۀجهت  سوءاستفاده  از  و  شود  استفاده  عمومی  و  تأثیری  خدمات  نهادها  دیگر  در  گذاری 
 (. Federal Judicial Center, 2013: 23) ها در جهت منافع شخصی پیشگیری شودموقعیت
ایاالتکد رفتار حرفه  2B  مادۀدر   از   آمریکا  ۀمتحد  ای قضات  نباید  ذکر شده است که قاضی 

بند   9طابق قسمت  عنوان و موقعیت خاص قضایی خود به نفع منافع شخصی سوءاستفاده نماید. م
انگلستان  5فصل    1 قضایی  رفتار  نظام  ،  قانون راهنمای  در  موقعیت خود  و  قدرت  از  نباید  قضات 

اعضای خانواده و دیگران استفاده نمایند. همچنین آنان ،  منافع خصوصی خود  یی برای ارتقاقضای
ند. در ایران مطابق  حق اثرگذاری نامناسب بر دیگر اعمال و امور از طریق سمت قضایی خود را ندار

تخلف «  عمومی و توقیفی،  سوءاستفاده از اموال دولتی» ،  قانون نظارت بر رفتار قضات  16  مادۀ  1بند  
های مقرر در تواند متخلفان را به یکی از مجازاتمحسوب شده و دادگاه عالی انتظامی قضات می

دلیل ممنوعیتی  اجرا بهاین ضمانت  است محکوم نماید.   10تا    6  ۀهای درجکه از بین مجازات  13  مادۀ
گونه استفاده و  موجب آن هرقانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و به  149  مادۀ  1  ۀاست که در تبصر

 تصرف غیرمجاز در اموال توقیفی ممنوع گردیده است. 
 حفاظت از اطالعات محرمانه . 2-9

دارای اطالعاتی هستند که ،  مستخدمان بخش عمومی  ۀنند هم به ما،  کارکنان نظام قضایی و قضات
ن اطالعات دهند که ای قضائیه قرار می   ۀ مردم متناسب با مشکالت خود در اختیار قضات و کارکنان قو 
گیرد. اطالعات محرمانه توسط کارکنان توسط کارکنان برای حل مشکالت مردم مورد استفاده قرار می 

می  دریافت  مردم  از  به ش قضایی  این  که  قضایی  ود  دستگاه  در  وظیفه  انجام  این   است. موجب  ولی 
 Prosecutionد )نباید افشا شده و ابزار منافع شخصی شو   دار صالحیت جز برای مقامات  اطالعات به 

Service, 2018: 2 دوستان ،  کارکنان قضایی است که از افشای اطالعات محرمانه به خانواده  ۀ (. وظیف
یا دیگر همکاران سابق خود خودداری نمایند؛ چراکه همیشه بیم سوءاستفاده از اطالعات شخصی 

می  دیگر  اشخاص  علیه  یا  له  ممنوعیت  مردم  این  و  معامله   جهت به رود  اطالعات قرار مورد  نگرفتن 
ز اعم ا ،  دلیل منافع شخصیبه   ممکن است   خصوصی مردم توسط کارکنان قضایی و قضات است که 

برداری و سوءاستفاده قرار گیرد و از این محل منافعی نصیب این مورد بهره ،  اقتصادی و غیراقتصادی
 (.Federal Judicial Center, 2013: 5کارکنان یا دیگر اشخاص شود ) 

بند  به رفتار حرفه  4  مادۀ  Dقسمت    5موجب  اطالعات    آنان،  ای قضاتکد  افشای هرگونه  از 
غل قضاوت در اختیار آنان قرار گرفته است در راستای اهداف غیرمرتبط با  خصوصی که با توجه به ش

راهنمای رفتار قضایی    5فصل    1بند    10موجب قسمت  باید خودداری نمایند. به  شانوظایف رسمی
گیرد نباید قرار می  هاآنشغل قضات در اختیار    ۀواسطاطالعات خصوصی و محرمانه که به،  نانگلستا
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افشا شود. البته این عدم افشا مربوط به عوامل و شرایط خارج از وظایف قضایی است. در جمهوری  
توان گفت که افشای اطالعات خصوصی مردم  قانون اساسی می  25اسالمی ایران مستفاد از اصل  

توان  ده است میکرز  قضات و کارکنان قضایی ممنوع است و صرفًا در مواردی که قانون تجوی   توسط
بازپرس مکلف است در مواردی که  ،  قانون آیین دادرسی کیفری   101  مادۀموجب  د. بهکر آن را افشا  

دیده احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت  دسترسی به اطالعات فردی بزه 
این اطالعات اتخاذ کند.   تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به، به همراه داشته باشد  را  وی

دیده اعمال  رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه  ۀاین امر در مرحل
شاهد و   مسکونی و شغلی، نیز بازپرس را به عدم افشای اطالعات هویتی 214 مادۀبند ب  شود.می 

این   660  مادۀموجب  چنین بهمطلع در موارد بیم خطر جانی و ضرر مالی مکلف کرده است. هم 
دارند،  قانون اشخاص  توسط  اطالعات  محرمانگی  یا  خصوصی  حریم  جمله ،  ها داده   ۀنقض  از 

  شود. بنابراین مقررات عمال مجازات کیفری مقرر در این ماده بر آنان میموجب ا  ،  کارکنان قضایی
 ور ما وجود دارد.ای در رابطه با حفظ اطالعات محرمانه در نظام قضایی کشمالحظهرخور د

 نتیجه

  ایاالت ،  پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حقوقی کشورهای جمهوری اسالمی ایران
و   آمریکا  ۀمتحد پیشگیری  اساسی  ویژگی  است.  خود  خاص  اهمیت  و  جایگاه  دارای  انگلیس  و 

مردم در قالب    ۀبودن قوانین و حساسیت ویژچندالیه  آمریکا  ۀمتحد  منافع در ایاالت  مدیریت تعارض 
طوری که عالوه بر وجود به،  گزارشگری تعارض منافع نسبت به بروز آن در نظام قضایی بوده است

اند و هرکدام اقدام به تدوین و  ایاالت نیز دست به کار شده،  تفصیلی در سطح فدرالقوانین جامع و  
اند. در انگلستان نیز این ای در نظام قضایی کردهصویب قوانین تعارض منافع و اصول رفتار حرفهت

وری طبه،  ای برخوردار بوده استاز قوا از اهمیت ویژه هریک  دیرینه در سطح    ۀمفهوم با توجه به سابق
هر    ۀبه کارکرد ویژ  تعارض منافع هستند که با توجه  ۀای در زمینگانه دارای مقررات ویژه که قوای سه

 ها با یکدیگر تفاوت دارد. قوه در مواردی این مقرره 
دلیل عدم شناسایی صریح مفهوم تعارض منافع و نیز عدم اهمیت  در جمهوری اسالمی ایران به

نون جامعی در این ارتباط به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده تاکنون قا،  ارتباط آن با فساد 
پیشگیری و ،  های مناسبی از مبارزه توان نمونه قوانین و مقررات مختلف می  در،  این  است. با وجود

و نیازمند تدقیق و   یستندکافی ن، بودندر عین مناسب، مدیریت تعارض منافع را مشاهده کرد که البته
خألهایبرطرف  مهم  کردن  است.  میموجود  که  قانونی  دربردارندترین  گفت  برای    ۀتوان  الزاماتی 

قانون »نظارت بر رفتار قضات« است که  ،  مبارزه با تعارض منافع در نظام قضایی است پیشگیری و  
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توان  می،  های آتی این قانوندر صورت شناسایی برخی از مصادیق مهم تعارض منافع در اصالحیه
مدیریت   ۀضایی جمهوری اسالمی ایران نیز دارای قانون ویژه و مترقی در زمیناذعان داشت نظام ق

سازی مردم نسبت به  افع است. البته نباید از نقش نهادهای ناظر در اجرای قانون و آگاهتعارض من
سازی مردم و ایجاد جنبش  آگاه ۀدر نتیج، قضائیه غافل شد که چه بسا  ۀمصادیق تعارض منافع در قو

شاهد پیشگیری و کاهش تعارض منافع موجود ، مردمی علیه تعارض منافع بالقوه و بالفعل افشاگری  
همچون خبرنگاران و ،  در نظام قضایی باشیم. عدم حمایت کافی از افشاگران خارج از نظام قضایی

مردم تشکل فسادهای  با  مبارزه  وجود ،  نهاد  و  قضات  عمومی  منافع  و  دارایی  عمومی  اعالم  عدم 
  است طرفی قضات از جمله کمبودهای نظام حقوقی کشور  ابهامات قانونی در استقالل شخصی و بی

 کند. لزوم تقنین صریح و واضح در این حوزه را ایجاب میکه 
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 منابع

 فارسی 
ر تضمین استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران  »اصول بنیادین ناظر ب،  (1393)  ویژهمحمدرضا  محسن و  ،  امیری ▪

 .3شماره ، 18دوره ، های حقوق تطبیقیپژوهش ، با نگاهی به حقوق فرانسه«

»استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران  ،  (1389)  نیاشهبازی مرتضی  و    کرامت  قاسمو    محمدجعفر،  حبیب زاده ▪
 .4شماره ، 14دوره ، تطبیقیهای حقوق پژوهش  -مدرس علوم انسانی، تطبیقی« ۀبا مطالع

ایران در قانون ارتقاء سالمت    گذارقانونگیرانه  »بررسی مفهوم »فساد« و رویکرد پیش،  (1392لیال )،  دادخدایی ▪
 .3شماره ،  سال چهارم، تعالی حقوق ۀفصلنام، مقابله با فساد« اداری و

و  ،  رزاقی ▪ منافع،  (1396)  پرهیزکاری سیدعباس  ابوالفضل  مدیریت«،  »تعارض  و  پیشگیری  مرکز  ،  راهکارهای 
 .15801مسلسل:  ۀ شمار، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی، های اقتصادیپژوهش 

 انتشارات دراک. تهران: ، پیشرفته ۀی: دور آیین دادرسی مدن، (1387عبدالله )، شمس ▪

 . 57و  56 ۀ شمار، حقوقی دادگستری ۀمجل، طرفی در دادرسی کیفری«»بی، (1385مرتضی )، ناجی ▪
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