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 چکیدٔه

خطر   این  که  شرایطی  مجموعه  از  است  عبارت  منافع  میتعارض  ایجاد  یا  را  تصمیمات  که  کند 
اعتماد  اقدامات حرفه به وی  با شخصی که  ارتباط  در  فرد  قرار    کردهای  منافع شخصی  تأثیر  تحت 

ای ضروری است؛ چراکه  گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه 
مصاد و  مفهوم  این  صحیح  آن  یشناخت  صحیح  مدیریت  برای  را  راه  آن  میق  سؤال فراهم  نماید. 

خصوصی  حقوق  در  منافع  تعارض  بحث  قلمرو  و  ابعاد  که  است  این  حاضر  پژوهش  اصلی 
اند از منفعت، تعارض،  تعارض منافع عبارت   ۀدهندچیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل

افراد صرف تصمیم)  قضاوت این عناصر در روابط  رابطه. وجود  و  اینکه رابطگیری(  از  مزبور   ۀنظر 
می  منافع  تعارض  ایجاد  باعث  خصوصی  حقوق  یا  باشد  عمومی  حقوق  به  این مربوط  در  گردد. 

نشان امانت  پژوهش  بر  مبتنی  روابط  در  یا  خصوصی  حقوق  در  منافع  تعارض  که  داری داده شده 
وا طرفین دع  ۀمانند رابط)  طرفیمبتنی بر بی  ۀوکیل و موکل( و یا در رابط  ۀنظیر رابط)  گرددمحقق می 

پژوهش   این  در  همچنین  نیست.  متصور  روابط  سایر  در  منافع  تعارض  و  قاضی(    جهت به با 
جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند  

کارگیری اصطالح تعارض منافع  به  ۀمصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمین  ترینمهمبرخی از  
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است.  ی گرفته  قرار  نقد  و  اشاره  مورد  شود  خلط  منافع  تعارض  بحث  با  است  ممکن  که  مواردی  ا 
مقدم منافع،  تعارض  مصادیق  آثار    ۀشناخت  از  جلوگیری  برای  تعارضات  این  حقوقی  مدیریت 

هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و و یا جبران این زیانها  بار آن زیان
 های اصالحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است. پیشنهاد

 طرفی، مدیریت حقوقی داری، بیگیری(، امانتتصمیم) تعارض منافع، قضاوت  واژگان کلیدی:

ٔمقدمه
منافع« »تعارض  طوالنی  1اصطالح  چندان  پیشین  ایعمر  و  اصطالح    ۀندارد  این  از  استفاده 

پروند یک  در  که  اصطالح  این  که  دادگاهی  اولین  است.  قرن  نیم  از  بیش  این    ۀچیزی  قضایی 
در   2گردد. بازمی  1949اصطالح را در مفهومی مشابه مفهوم استاندارد آن به کار برده است به سال  

حقوقی نشریات  از سال    3فهرست  پیش  تا  ندارد   1971نیز  وجود  عنوان  فرهنگ  این  در  . همچنین 
ِبَلک از سال    4حقوقی  پیش  فرهنگ  1979تا  و  نداشته  واژه وجود  تا این  نیز  انگلیسی  متداول  های 
این اصطالح نیز به  خصوص    در  فلسفی  ۀاند. اولین مباحثمتضمن این واژه نبوده   1971پیش از سال  

این  Davis & Stark, 2001: 17)  گردد بازمی  1970  ۀده پیدایش  شروع  کدهای  (.  در  اصطالح 
ده به  نیز  مخالفبازمی   1970  ۀاخالقی  منفعت  نظیر  آن  با  مرتبط  اصطالحات  اگرچه  ،  5گردد؛ 

در کدهای اخالقی بروز و ظهور   ترپیشخیلی    8و تعصب   7داری، جانب6منفعت یا منافع متعارض 
 (. Field & Lo, 2009: 303-304) اندپیدا کرده

بوده و تحقیقات متعددی   بحث از اهمیت بسزایی برخوردار  منافع در حقوق عمومی  تعارض 
-OECD, 2005: 94-110; Auby, Breen & Perroud, 2014: 3)   در این زمینه انجام شده است

خدمات عمومی، ارتقای    ۀباال بردن شفافیت فضای انجام اعمال اداری و ارائ  دلیلبه(. این امر  15
ادا سالمت  می نظام  فساد  از  جلوگیری  و  شدن  ری  مخدوش  از  جلوگیری  آن  غایی  هدف  و  باشد 

 
1. conflict of interest 

2. In Re Equitable Office Bldg. Corporation, 83 F. Supp. 531 (S.D.N.Y. 1949) available in:  

https://www.courtlistener.com/opinion/1430757/in-re-equitable-office-bldg-corporation. 

3. Index of Legal Periodicals 

4. Black's Law Dictionary 

5. Adverse interest 

6. Conflicting interest 

7. Bias 

8. Prejudice 
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  1اعتماد مردم نسبت به دولت است. 
این امر ممکن است این تلقی را ایجاد نماید که بحث تعارض منافع مربوط به حقوق عمومی و  

در سایر حوزه مأمور و  دولتی است  فراوان بحث  ان  اهمیت  دانست که  باید  لیکن  ندارد؛  ها کاربرد 
خصوصی  حقوق  در  منافع  تعارض  بحث  اهمیت  از  چیزی  عمومی،  حقوق  در  منافع  تعارض 

موقعیتش  چراکهکاهد؛  نمی تعارضات،  بروز  منشأ  نهاد،  این  صحیح  مفهوم  دارای  ناخت  های 
با پیشگیری و برخورد  و راهکارهای  منافع  از اهمیت   ۀ در حوزها  آن  تعارض  نیز  حقوق خصوصی 

و   است  برخوردار  حل  ۀنوب بهباالیی  نیز  و  حقوق  علم  از  شاخه  این  ارتقای  باعث  برخی    خود 
 شود. های آن میچالش

جوهر که  شده  ارائه  مختلفی  تعاریف  منافع،  تعارض  مفهوم  است.  ها  آن  ۀاز  تعارض  مشترک 
ای یک کند که تصمیمات یا اقدامات حرفهمنافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می

 & Field) ناروا تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد صورت به منفعت اولیه شخص در ارتباط با

Lo, 2009: 46 .)   در این تعریف، منظور از »منفعت اولیه« اهداف بنیادین حرفه یا فعالیت مزبور؛
ان رسمی مأمورعنه، سالمتی افراد یا حفظ اعتماد عمومی در انجام وظایف  نظیر حمایت از منوب 

ای را انجام  از »منفعت ثانویه«، منافع شخصی کسی است که تصمیم یا اقدام حرفه  است و منظور
آید که منافع خصوصی شخص با  دهد. برخی دیگر معقتدند تعارض منافع زمانی به وجود میمی 

( اگرچه بیشتر  Davids, 2008: 37)  مغرضانه در تعارض قرار گیرد وظایف رسمی وی به روشی غیر
سنخیت دارد؛ لیکن تعارض منافع    2عمومی  ۀ از مفهوم »تعارض منافع« با حوزتعاریف ارائه شده  

مختص این حوزه و حقوق عمومی نبوده و در حقوق خصوصی نیز کاربرد فراوانی دارد و تعاریف  
مثال برخی معتقدند    عنوانبهگردد؛  ها یافت میمتناسب با عمومیت این مفهوم نیز در میان پژوهش

تعارض منافع »وضعیتی است که در آن یک شخص منافع شخصی خود را با منافعی که مسئول  که  
(. برخی نیز معتقدند تعارض منافع، وضعیتی است  Joël, 2011: 3)  «بیندهاست در تعارض میآن 

 روروبهمشخص با یک یا چند تصمیم    ۀحقیقی یا حقوقی( در یک رابط)  که در آن شخص »الف«
 استاندارد، »الف« زمانی درگیر تعارض منافع است که: طور بهعیت، است. در این وض

شخص »الف« با دیگری ارتباطی دارد که مستلزم انجام قضاوت به نیابت از اوست. یعنی    .1

 
ای تحت عنوان »مدیریت تعارض  نویس الیحهدر کشور ما نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیش  .1

 هاست که تعیین تکلیف نشده است. منافع در انجام وظایف قانونی« به هیئت دولت تقدیم شده ولی مدت
2. Public Sector 
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تواند اموری انجام دهد  از طرف دیگری میها آن ای میان این دو شخص وجود دارد که یکی ازرابطه
گیری میان دو یا چند چیز است؛ مانند حالتی که یک شخص به دیگری  که این امور نیازمند تصمیم

می میان نیابت  از  باید  موکل  از  نیابت  به  وکیل،  حالت  این  در  بخرد،  خودرو  وی  برای  دهد 
 را ارزیابی نموده و یکی را برگزیند. ها آن خودروهای گوناگون، 

گ  .2 به سمتی  منافع  این  منافع خاصی است که  از  شخص »الف« دارای  مانع  دارند که  رایش 
نظیر حالتی که نماینده   .(Davis & Stark, 2001: 8)  شوندانجام قضاوت صحیح در این رابطه می

به فکر فروش آن بوده ولی مشتری   هادر مثال فوق، تمایل دارد یکی از خودروهای خود را که مدت 
 نداشته است به موکل بفروشد. 

 که: اند از ایناستخراج است که عبارت قابلاز تعریف مزبور، عناصر متعددی 
 تعارض منافع یک وضعیت است که یک شخص مسئول حمایت از منافع دیگری است؛  .1
 شود؛یر دیگران می گشخص مسئول، قادر به اتخاذ تصمیماتی است که آثار آن دامن  .2
وجود منافع شخص، باعث به وجود آمدن تعارض منافع و بیم تقدم منافع شخصی بر منافع    .3

 دیگران است.  
جمع مقام  در  توضیحات  این  به  عنایت  ارائبا  و  مفهوم  این  به  مربوط  تعاریف  تعریفی    ۀ بندی 

وضعیتی است که در    عناصر باشد، باید گفت که »تعارض منافع عبارت از  ۀ جامع که متضمن هم
از منافع دیگران منفعت اولیه( است قادر به اتخاذ تصمیماتی )  آن یک شخص که مسئول حمایت 

وجود منافع شخصی، بیم آن    دلیلبهگردد؛ لیکن  گیر دیگران میاست که آثار این تصمیمات دامن
یگران مقدم بدارد.«  منفعت ثانویه( را بر منافع د)  گیرنده، منافع شخصی خودوجود دارد که تصمیم

 تطبیق است.قابلروابط اعم از عمومی و خصوصی  ۀاین تعریف در هم
فوق مطالب  به  قلمرو بحث  با عنایت  و  ابعاد  این است که  پژوهش حاضر  اصلی  الذکر سؤال 

 تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟
تعارض منافع به    ۀددهنبرای پاسخ به سؤال فوق، در این نوشتار، سعی شده ابتدا عناصر تشکیل

شود تبیین  مصادیق   درستی  بررسی  به  ادامه  در  نماید.  هموار  آن  مصادیق  شناخت  برای  را  راه  تا 
شد خواهد  پرداخته  خصوصی  حقوق  در  منافع  خلط    تعارض  از  جلوگیری  برای  مطالبی  سپس  و 

دارای منافع متعارض هستند  ها  آن  مباحث مربوط به تعارض منافع با مواردی که به نوعی افراد در
 . گردد مطرح می
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ٔتعریفٔتعارضٔمنافعٔۀدهند.ٔعناصرٔتشکیٔل1
ٔ.ٔمنفعت1-1

(.  Garner, 2009: 885)  ( به هر گونه حق، امتیاز، قدرت یا مصونیت اشاره دارد Interest)  ۀواژ
قلمرو گسترده  همان طور به منفعت مالی نیست و  این واژه منحصر  تری دارد. در که واضح است 
 اند: بندی شدهبندی دقیق، بر اساس استانداردهای مختلف، منافع به شرح زیر دستهیک تقسیم

 های( منفعت گونه ) انواع بندی استاندارد طبقه
 منفعت شخصی، منفعت گروهی  ( subject) اختالف در موضوع 

 ( object) اختالف در هدف
 منفعت اقتصادی/ غیر اقتصادی 

 منفعت مادی/ معنوی 

 اختالف زمانی و مکانی 
 منفعت فعلی/ طوالنی مدت

 منفعت محلی/ جهانی
 منفعت اساسی/ غیر اساسی  اختالف در اهمیت 

 غیرمستقیم منفعت مستقیم/  اختالف در تأثیرگذاری

 (Ge, 2018: 4)  بندی منافعجدول طبقه

فرض کنیم یک داور در یک اختالف میان تجار دو کشور قرار است داوری نماید، اگر داور در  
دعوا   از   نفعذی موضوع  دعوا  طرفین  از  یکی  اگر  ولی  است  شخصی  منفعت  یک  امر  این  باشد 

حزبی داور باشد منفعت داور در برنده شدن وی یک منفت گروهی است.  پیمانان تجاری یا همهم
اگر نفعی که قرار است به یک قاضی در یک رسیدگی قضایی برسد مواردی نظیر پول یا ملک باشد 
یک منفعت اقتصادی است ولی اگر مواردی نظیر جلب رضایت معشوق یا رضایت خاطر یکی از 

غیر منفعت  باشد  ارتباطات  نزدیکان  و  مالی  منافع  معتقدند  برخی  است.  معنوی  یا  اقتصادی 
ترین منابع تعارض منافع هستند، اما عشق، اظهارات سابق، حس قدردانی و دیگر خانوادگی شایع

توانند منافع محسوب شوند. بنابراین، برای مثال، اگر یکی  می   های( »ذهنی« نیزکشش)   احساسات
شود، همچنین اگر یکی از  محسوب می  نفعذیاز طرفین دعوا دوست و یا دشمن قاضی باشد، وی  

دعوا، همسر   یا  اصحاب  بزرگی است. دوستی  دارای سهم  آن  در  قاضی  یا شرکتی که  باشد  قاضی 
 & Davis)  توانند قضاوت فرد را تهدید نمایندهای خانوادگی یا مالی نیز می خصومت مانند درگیری 

Stark, 2001: 9  .)یک و  فعلی  است  ممکن  ثبتمنافع  برای  قاضی  تمایل  مانند  باشند  نام  باره 
مدرسه در  طوالنیفرزندش  است  ممکن  نیز  و  خاص  مستمری. ای  برقراری  مانند  باشند    مدت 
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همچنین ممکن است منافع ناظر به قلمرو جغرافیایی متفاوتی باشند مانند تمایل قضات یا داوران به  
المللی. منافع همچنین ممکن است اساسی باشند مانند حفظ  ی بینپیروزی کشورشان در یک دعوا

ای مختصر. منافع ممکن است مستقیمًا عاید فرد  سالمتی یا ممکن است جزئی باشند مانند رشوه 
آنان خ منتفع شدن  از  فرد  نیز ممکن است عاید کسانی شوند که یک  مانند  می   دشنوشوند و  گردد 

 شود. منفعتی که عاید فرزندان شخص می
که  نکته است  این  شد  غافل  آن  از  نباید  که  که  Interest)  ۀواژای  مواردی  به  منحصر  تنها   )

می بر  در  نیز  را  ضرر  دفع  موارد  بلکه  نیست؛  شود  انسان  عاید  در منفعتی  رو  همین  از  گیرد؛ 
ده  المصالح( استفاتعارض)  این واژه به منفعت، از لغت مصلحت  ۀترجم  جایبهکشورهای عربی،  

(؛ زیرا مصلحت در لغت به معنای جلب منفعت یا دفع  2:  2017مجموعه المؤلفین،  )  شده است 
(. بنابراین در مواردی که قضاوت یک شخص با هدف اجتناب  265:  1993غزالی،  )   مضرت است

 گیرد نیز مشمول بحث تعارض منافع است. از ضرر تحت تأثیر قرار می 
 1گیری(تصمیٔم)ٔقضاوت.2-1ٔ

نتیجهتصمیم از  عبارت  که  ساده  تصمیمات  هم  که  است  عام  معنایی  دارای  از گیری  گیری 
بر می در  را  لذا موضوعات است  یا چند موضوع؛  میان چند شخص  و هم داوری و قضاوت  گیرد 

تصمیم از  خاصی  نوع  میقضاوت  تصمیمگیری  نوع  یک  قضاوت،  هر  هر  باشد؛  اما  است  گیری 
 (. Davis & Stark, 2001: 8) شودیک قضاوت محسوب نمی گیری تصمیم

از    است  عبارت  نظر شکل  فرایندقضاوت  یک  توجه  2گیری  و  مشاهده  اساس   ,Trident)  بر 

(. قضاوت اغلب چیزی بیش از کارهایی است که توسط یک کارمند ساده با یک کتاب  158 :2006
یا   4»مکانیکی«   3نیازمند قضاوت نباشند، »معمولی«، شود. تصمیمات تا زمانی که  قانون انجام می

می  5»اداری«  الگوریتممحسوب  یک  به  شبیه  چیزی  و  مسائل    6شوند  توضیحات  این  با  هستند 
معمولی  اموری  متداول،  حسابداری  و  ریاضی  ندارند)  متداول  قضاوت  به  نیاز  و  هستند   روتین( 

(Davis & Stark, 2001: 8  .) 
گ آنچه  به  عنایت  بهبا  توجه  با  حرفهگیری تصمیمآنکه    ذشت  به  های  وکال  تصمیمات  نظیر  ای 

 
1. Judgment 

2. opinion 
3. Routine 

4. Mechanical 

5. Ministerial 
6. Algorithm 
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تصمیم یک  از  بیش  چیزی  اغلب  موکل  از  اخالق  نیابت  کدهای  در  است  معمولی  و  ساده  گیری 
قواعد نمون حرفه نمون   1ایاخالق حرفه  ۀای نظیر  درخصوص    و  3(ABA)  2ایمسئولیت حرفه  ۀکد 

 5تصمیم   ۀکنند نه واژاستفاده می   4قضاوت   ۀوکیل به نیابت از موکل از واژ  ایهای حرفهگیری تصمیم
(American Bar Association, 2007: 36-44; McMunigal, 2001: 68) . 

تصمیم است،  قضاوت  مستلزم  که  اموری  معمولیدر  امر  یک  دیگر  محسوب )  گیری  روتین( 
بهنمی به شیوه کشود. قضاوت کردن مستلزم  بینش  و  مهارت  دانش،  بینی پیشقابلهایی غیرارگیری 

تصمیم است،  قضاوت  انجام  مستلزم  که  مواردی  در  بودن  است.  ماهر  وجود  با  مختلف  گیرندگان 
باشند بدون با هم مخالف  ازاینکه    ممکن است در یک مسئله  اشتباه کرده  ها  آن  بتوان گفت یکی 

 .(Davis & Stark, 2001: 8-9) است
را  ها  آن  ست که باید بر اساس مالحظات متعددی یکی ازروروبهر قضاوت فرد با چند گزینه  د

صحیح انتخاب نشده و    ۀبرگزیند. در این حالت ممکن است منافع شخصی فرد باعث شوند گزین
 گیرنده انتخاب شود. نافع برای تصمیم ۀگزین
ٔ.ٔتعارض1-3

، همان منافع  6منفعت مواجه هستیم. منفعت اولیه بیان شد که در بحث تعارض منافع ما با دو  
ثانویه منفعت  و  است  اعتمادکننده  است 7فرد  اعتماد  مورد  فرِد  شخصِی  منافع   ،  (Field & Lo, 

رابط  عنوانبه.  (46 :2009 در  منفعت   ۀمثال،  و  بیمار است  اولیه، سالمت  منفعت  بیمار،  و  پزشک 
تواند باعث ( و تعارض این منفعت میLo, 2012: 213)  تواند منافع مالی پزشک باشده، میثانوی 

بیمار نیازی  اینکه    بودن در یک آزمایشگاه، با وجود  نفعذی  دلیلبهمثال پزشک    عنوانبهاین شود که  
نماید تجویز  وی  برای  را  آزمایش  انجام  ندارد،  آزمایش  انجام  همکاران،  میالنی)  به  و  :  1390فر 

تعبیر    8(.6 از  دهد،  قرار  خطر  معرض  در  را  اولیه  منفعت  بتواند  ثانویه،  منفعت  که  حالتی  در 

 
1. Model Rules of Professional Conduct 

2. Model Code of Professional Responsibility 

3. American Bar Association 
4. judgment 

5. decision 

6. primary interest 

7. secondary interest 

8.  ( خودارجاعی  اصطالح  در  را  پزشک  عمل  می Self Referralاین  عبار(  که  از    ت گویند  به است  بیمار  ارجاع 
درجمؤسسه  بستگان  یا  پزشک  که  سرمایه   ۀ ای  آن  در  یا  داشته  ارتباط  آن  با  وی  کرده اول  و  گذاری  )پارسا  اند 

پزشکی رخ دهد   ۀ(. سایر اقسام رفتارهایی که به سبب تعارض منافع ممکن است در حرف262:  1396خورشیدیان،  
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اینکه    توان گفت با توجه بهازی با ادبیات حقوقی، میس شود. در مقام مشابه»تعارض« استفاده می
موقعیت و  حاالت  برخی  در  بلکه  ندارند  تعارضی  هم  با  ایجادشان  موقع  در  منفعت  دو  های  این 

 1اند تا »تعارض منافع«.جمع نیستند بیشتر به »تزاحم منافع« شبیهقابلخاص با هم 
ٔ.ٔرابطه1-۴

دیگران( را که توجیه  )  »رابطه« یک مفهوم عام است که هر ارتباطی بین یک شخص با دیگری 
گیرد. یک رابطه ممکن  کننده اعتماد دیگران به یک شخص برای یک هدف خاص است در بر می

غیر    است کاماًل  یا  و  کارفرما  و  کارگر  رابطه  و  مستخدم  و  دولت  رابطه  مانند  باشد  رسمی  کاماًل 
تواند طوالنی مدت باشد نظیر روابط خانوادگی می  رسمی باشد مانند رابطه بین دوستان. یک رابطه

باشد به این معنی که در این    2رابطه باید امانی   با وجود اینای بسیار کوتاه باشد.  تواند رابطهو می
کند اعتماد  دیگری  به  شخص  یک  باید  شخص  )  رابطه  تا  کند(  اعتماد  باشد  داشته  حق  حداقل  یا 

مزبور    ۀرابطاینکه    ( و یا Davis & Stark, 2001: 8)  امین( کاری را برای وی انجام دهد )  مورد نظر
 دعوا با قاضی یا داور(. طرفین ۀ  مانند رابط) طرفی شخص شکل گرفته باشدبا اتکا به بی

ٔ.ٔمصادیقٔتعارضٔمنافعٔدرٔحقوقٔخصوصی2
ها  آن  قسمتی از علم حقوق است که به اشخاص خصوصی، اموال و روابط  3حقوق خصوصی،

مGarner, 2009: 1316)  پردازد می  در  و  عمومی  قابل(  می   4حقوق  »حقوق  قرار  گیرد. 
و   عمومی دولت  روابط  بر  که  است  او  مأمورقواعدی  میان  حکومت  مردم  سازمانبا  و  های  کند 

منظم می را  خصوصی سازد ودولتی  تمام   حقوق  است. پس  افراد  روابط  بر  قواعد حاکم  مجموعه 
های عمومی است، از  گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانمقرراتی که مربوط به قوای سه

ی و تعهدات اشخاص در برابر هم  قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگ
 (.82: 1388کاتوزیان، ) قواعد حقوق خصوصی است« ۀکند، در زمرحکومت می

نباید تصور شود که بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی کشور ما یک بحث بدون سابقه  

 

سهم عبارت  از  )اند  )پارساParsa: 2016: 1خواری  پزشکی  با  مرتبط  صنعت  یک  طرف  از  هدیه  دریافت  و    و   ( 
 ( 264-263: 1396 خورشیدیان،

ها در عالم  دوی آن   هر  عدم قدرت مکلف بر انجام  سبب  به  حکم،  دو  تنافی  از  است  عبارت   اصطالح  در  تزاحم،  .1
)صدر،     شرعی   حکم(  امتثاِل )  یافتِن   تحقق  ۀمرحل  به  آن  در  موجود  تنافی  که  تزاحم  خالفبر  .(26:  1417امتثال 

 (.189: 1403است )مظفر،  تشریعۀ مرحل به ناظر تنافی، این ادله تعارِض  در گرددمیباز
2. Fiduciary 

3. Private law 

4. Public law 
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  از این عنوان استفاده شود، به بحث تعارض منافع پرداختهآنکه    است؛ بلکه در مواد متعددی بدون
پی راهکاری  و  دادرس،یرانهشگشده  منافع  تعارض  نظیر  است؛  شده  اندیشیده  آن  برای  نیز   1ای 
داور، منافع  شاهد،  2تعارض  منافع  قیم،  3تعارض  منافع  وکیل،  4تعارض  منافع  تعارض    5تعارض 

 و موارد متعدد دیگر.  7تعارض منافع بازرس شرکت تجاری  6منافع مدیر شرکت تجاری،
منافع  ۀدامن تعارض  در معرض  در شخص  اعتماد  مورد  لحاظ وصف  با  باید  را  منافع   تعارض 

 .دادمجزا مورد بررسی قرار صورت به
که یک شخص مسئول    کندبیان گردید تعارض منافع در جایی بروز می  ترپیشکه    همان طور

در  تصمیم دامن گیری  آن  اثر  باشد که  دیگران می امری  به  گیر  این تصمیمات  اثر  شود. حال گاهی 
الف( اعتماد نموده و از وی توقع وفاداری دارد )  داری شخصگردد که به امانتیک شخص بازمی

اختالفات   وفصل حلداری نسبت به موکل و گاهی نیز اثر تصمیمات به مانند تکلیف وکیل به امانت
دهد. در واقع در حالت اخیر به  قاضی یا داور انجام میگردد مانند کاری که  میان دو شخص باز می

گیری اعطا شده است. به عنایت به  داری شخص اعتماد شده و به وی مسئولیت تصمیم عدم جانب
عمل آمده مباحث مربوط به تعارض منافع در حقوق خصوصی، مطالب فوق و مطابق استقرای به
 گیرد: در یکی از دو بخش زیر قرار می

ٔطرفی.ٔتعارضٔمنافعٔدرٔشخصٔمکلفٔبهٔبی2-1
بی  تمام طرف 8طرف شخص  با  که  است  اختالف، ، کسی  تعصب و صورت  به   های  بدون  برابر، 

می  برخورد  لحاظ  Abate, 1999: 392)   کند منصفانه  از  لذا  بی (؛  عدم   9طرفیلغوی،  معنای  به 
یک   عنوان به طرفی  (. مطابق فرهنگ دهخدا بی 629:  1363معین،  )   داری و عدم تعصب استجانب 

های سیاسی یا به عبارت دیگر در حالتی بندی اصطالح سیاسی عبارت است از عدم دخالت در دسته 

 
 رسی کیفری. قانون آیین داد 421های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده قانون آیین دادرسی دادگاه  91 ۀماد .1
 های عمومی و انقالب در امور مدنی.قانون آیین دادرسی دادگاه 470و  469مواد  .2
 قانون آیین دادرسی کیفری.  322قانون مدنی و  1313 ۀماد .3
 قانون امور حسبی.  94و  93، 83، 81،  79، 76قانون مدنی و مواد  1248و  1245تا   1236مواد  .4
 قانون مدنی. 1072و  668، 667مواد  .5
 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت.  133و  132، 129مواد  .6
 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. 147 ۀماد .7

8. impartial 

9. impartiality 
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ها آن  هستند، دولت سومی در امور سیاسی   که دو دولت در وضعیت جنگی یا تیرگی مناسبات سیاسی 
میان  جنگ  ننماید ها  آن   یا  اصطالحات 5456:  1372دهخدا،  )   مداخله  نویسندگان،  برخی   .) 

 (Prejudice و )   (Bias را نقطه م ) قابل   (Impartiality قرار داده )اند   (Alam, 2004: 3.) 
بی  واقع  منصفانه( )  طرفیدر  برخورد  یا  برخورد  از   یکنواختی  که   عدالت اصول یکی  است 

اساس    موجببه بر  باید  تصمیمات  عینی آن  گرایش معیارهای  و  شود  های  اتخاذ 
نباید  داوریپیش خاص،  ناموجه  دالیل  اساس  بر  دیگری  بر  شخص  یک  منفعت  دادن  ترجیح  یا 

 (. Baghel, 2017: 123) مبنای تصمیمات باشد
در دو گروه تعارض منافع در دعاوی و تعارض منافع    توانمصادیق این قسم تعارض منافع را می 

 بندی نمود. اصیل طبقه -اصیل
ٔ.ٔتعارضٔمنافعٔدرٔدعاؤی2-1-1

نقش  دعوا  این  در  متعددی  اشخاص  باشد  در جریان  دعوایی  دو شخص  میان  آفرینی وقتی که 
نتیجمی  که  براها  آن  تصمیمات  ۀکنند  است.  تأثیرگذار  دعوا  طرفین  تکالیف  و  حقوق  یک  بر  ی 

گیری نمایند و منافع  طرفی تصمیمدادرسی صحیح و عادالنه الزم است این اشخاص در کمال بی
در دعاوی مطرح  )  اند از دادرسشان دخیل ننمایند؛ این افراد عبارت شخصی خود را در تصمیمات

ص یک  در مواردی که تشخی)   کارشناسان رسمی  1در موارد توافق بر داوری(،)  شده در دادگاه(، داور
 واگذار شده است( و شاهد.  ها آن  امر موضوعی به

که مشخص است شخص مورد اعتماد در این حالت، ممکن است اختیارات خود    ن گونه اهم
از ارادباشدرا مستقیمًا از قانون گرفته   اختیارات وی ناشی   ۀ؛ نظیر دادرس، کارشناس و شاهد و یا 

 مانند داور. باشدطرفین یک اختالف 
هی صراحتًا به بحث تعارض منافع در دعاوی اشاره نشده است ولی از تکالیفی که  در منابع فق

برای قاضی در بحث »رعایت تساوی میان طرفین دعوا« و نیز ممنوعیت مهمانی با یکی از طرفین 
اتهام   مظان  در  که  پذیرش شهادت شاهدی  نیز عدم  و  است  آمده  پذیرش هدیه  ممنوعیت  و  دعوا 

بی280:  1418حائری،    ؛518:  1407حلی،  )  است خمینی،  می 433تا:  ؛  روشنی  به  توان  ( 

 
  آنجا   و  کرده  توافق  اختالف  طرفین  با  خود  تعهدات  و  حقوق  به  راجع  که  دهدمی  اختیار  وی  به  داور  جایگاه  و  اعتبار  .1

  اختالف   طرفین  نامعقول   هایخواسته   برابر  در  اندازد،می  مخاطره  به  را  داوری  جریان  اختالف  طرفین  انتظارات  که
)خاکپور، اسکینی و بهمئی،   بخشد  نظم  قراردادی  چهارچوب   تحت  را  آنان  و  خود  تعهدات  و  حقوق  و  نماید  ایستادگی

1398 :1 .) 
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 تعارض منافع در قالب کلمات دیگری در میان فقها وجود داشته است. ۀ دریافت که اندیش
ٔاصیلٔـٔ.ٔتعارضٔمنافعٔاصیل2-1-2

میان سهامداران و دو نوع تعارض منافع وجود دارد: نخست تعارض منافع    1ها در راهبری شرکت
شرکت سهام   2( agent–principal)  مدیر  میان  منافع  تعارض  دوم  اکو  و  اقلیت    ریتثداران 

(OECD, 2011:41که به تعارض اصیل )   مشهور است. باید دانست که ساختار مالکیت،    3اصیل   ـ
( باعث  concentrated ownership)  نقش مهمی در تعارض منافع دارد و ساختار مالکیت متمرکز

 :Wu & Patel: 2015: 27; OECD, 2011)  داران اقلیت و اکثریت شدهتعارض منافع میان سهام 

 داران اکثریت با توجه به(. سهام Zou, 2019: 108)  ( و عدم توازن قدرت را در پی خواهد داشت41
آن   حقآنکه   سهام ها  رأی  میزان  از  تصمیتابعی  در  بیشتری  قدرت  است  به  گیری مشان  و  دارند  ها 

کنند. در این  مدیران شرکت را انتخاب میها  آن  اصلی هستند و در واقع  ۀگیرندعبارت بهتر تصمیم
باشد؛ زیرا از طرفی وابستگی داران است درگیر تعارض منافع میسهام   ۀهم  ۀشرایط مدیر که نمایند

سهام  به  وظیفبیشتری  دیگر  طرف  از  و  دارد  اکثریت  می  اخالقی  ۀداران  اقتضا  منافع  وی  که  کند 
 اکثریت را بر منافع اقلیت ترجیح ندهد.  

 ۀدهد که بحث تعارض منافع در نمایندگی در هماصیل در واقع نشان می  ـ  تعارض منافع اصیل
موارد تقدم منفعت شخصی نماینده  )  شودداری ناشی نمیموارد از انحراف نماینده از وصف امانت

منوب  منافع  محور بر  حول  بحث  موارد  برخی  در  بلکه  است(  شده  داده  توضیح  ادامه  در  که  عنه 
بی وصف  از  نماینده  انحراف  بیامکان  است؛  سهام طرفی  منافع  به  نسبت  و  طرفی  اقلیت  داران 

 داران اکثریت.  سهام 
اصیل منافع  تعارض  شرـ    بحث  حقوق  به  اختصاصی  که  کتاصیل  زمان  هر  بلکه  ندارد،  ها 

نمایندگی به نماینده دارای منافع    ۀ بیش از یک شخص باشد و اشخاص اعطاکنند  ۀشخصی نمایند
 گردد. اصیل محسوب می ـ متضاد باشند مورد از موارد تعارض منافع اصیل

ٔدارٔی.ٔتعارضٔمنافعٔدرٔشخصٔمکلفٔبهٔامانت2-2
باشد به این معنی که در این رابطه باید یک    4امانی  ۀموضوع بحث تعارض منافع باید رابط  ۀرابط

امین( )  یا حداقل حق داشته باشد اعتماد کند( تا شخص مورد نظر )  شخص به دیگری اعتماد کند

 
1. corporate governance 

 داری است. این قسم تعارض منافع، مربوط به تعارض منافع ناشی از تکلیف امانت .2
3. principal–principal 

4. Fiduciary 
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 (. Davis & Stark, 2001: 8) کاری را برای وی انجام دهد
  ۀ در یک رابط  معتقد است که امین کسی است که   2در دعوای متیو علیه بریستول()  1لرد میِلت 

و   اعتماد  بر  خاص امبتنی  موضوع  یک  در  او  از طرف  و  دیگری  برای  فعلی  است  متعهد  طمینان، 
 (. Bean & Dewar, 2005: 405) انجام دهد

رابط برخی  نظر  که  رابطه  3امانی،  ۀاز  است  مورد    موجببهای  در  دارد  وظیفه  شخص  یک  آن 
محدود در  که  نمونه  ۀموضوعاتی  کند.  عمل  دیگری  شخص  نفع  به  دارد  قرار  رابطه  ه رابطه  این  ای 

رابط از:  رابطنفعذیو    4تراستیۀ  عبارتند  رابط  ۀ،  محجور،  و  رابط  ۀقیم  و  نماینده  و  و   ۀاصیل  وکیل 
 آیند:به وجود میدر یکی از این چهار موقعیت  موکل. روابط امانی معموالً 

آن تفوق یا    ۀکند که نتیجزمانی که یک شخص به وفاداری تمام و کمال دیگری اعتماد می  .1
است. اعتمادکننده  شخص  بر  معتمد  مسئولیت   .2  نفوذ شخص  و  کنترل  شخص،  یک  که  زمانی 

را  محدود  .3  پذیرد.می  دیگری  در  که  موضوعاتی  مورد  در  دارد  وظیفه  شخص  یک  که   ۀ هنگامی 
زمانی که ارتباط خاصی   .4 بطه قرار دارد به نفع شخص دیگری عمل نموده یا به وی توصیه نماید.را 

که   دارد  امانتطور  بهوجود  وظایف  واجد  می  5داریسنتی  رابطتلقی  مانند  موکل  ۀ شود،  و    وکیل 
(Garner, 2009: 1402 .) 

د عمومی قراردادها پرداخته در متون فقهی، روش مرسوم بررسی عقود معین بوده و اصواًل به قواع 
والیت نمی  بحث  ذیل  یا  و  وصایت  یا  وکالت  عقد  مباحث  ذیل  اصواًل  نمایندگی  مباحث  لذا  شود؛ 

کلی پرداخته نشده و تعریف جامع و مانعی از آن   ۀ یک نظری   عنوان به مطرح شده است و به نمایندگی  
است نگردیده  آبادی،  )   ارائه  خلف  ل22:  1380قنواتی  علمای(؛  نمایندگی   کن  تعریف  به  حقوق 

»نمایندگی  پرداخته  معتقدند:  لنگرودی  دکتر  خصوصی   Representationاند.  و  عمومی  حقوق  در 
یا به نام شخص دیگر( به )  صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری 

قانونی  قدرت  قرا )   استناد  از  ناشی  اختیار  استناد  به  یا  قانونی(  قراردادی( )   ردادنمایندگی  نمایندگی 
نتیج می  و  حق    ۀ کند  یک  یا  تعهد  یک  ایجاد  او  منوب   عهده به اقدام  نفع  می یا  جعفری )   باشد.« عنه 

ماد 1370لنگرودی،   نموده   ۀ:  عنوان  مختصرتر  تعریفی  در  کاتوزیان  دکتر  مرحوم  اند: نمایندگی( 

 
1. Lord Millett 

2. MOTHEW (T/A STAPLEY & CO) v. BRISTOL and WEST BUILDING SOCIETY 

Respondant [1996] EWCA Civ 533 (24th July, 1996) 

3. Fiduciary relationship 

4. Trustee 

5. Fiduciary duties 



 یکرمانشاهٔیدیبأهیسؤٔٔینیبادٔ/ٔیخصوصٔحقوقٔدرٔمنافعٔٔتعارضٔقیمصادٔؤمفهومٔلیتحل
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د قراردادی ا به نام و به حساب اصیل در انعق  تواند موجب آن نماینده می ه ای است حقوقی که ب »رابطه 
 (.54:  1379کاتوزیان،  )  شود« گیر اصیل می مستقیم دامن طور  به شرکت کند که آثار آن  

و تراستی اهمیتی ندارد. نماینده، یک امین   1در بحث تعارض منافع، تمایز قانونی بین نماینده 
دارد   2شود که تحت کنترل مستمر اصیلمی  محسوب  عنی اصیل ممکن است در هر زمان  ی )  قرار 

نمایند  3دستورالعمل جدیدی را صادر کند( مانند  تحت کنترل نیست و   ۀدر حالی که یک تراستی 
 (. Davis & Stark, 2001: 8) آزادی عمل بیشتری دارد 

داری، مباحث مربوط  مباحث تعارض منافع ناشی از اعتماد به امانت  ترینمهماگرچه یکی از  
ا  نمایندگی  نمایندگی«به  »بحران  عنوان  ذیل  عمدتًا  و  می  4ست  قرار  بررسی  و  بحث  و  مورد  گیرد 

تعارض منافع در حقوق خصوصی کاربرد فراوانی دارد؛ لیکن    ۀ مباحث مربوط به این مسئله در حوز
امانت  ۀدامن به  اعتماد  از  ناشی  منافع  و تعارض  نیست  محدود  نمایندگی«  »بحران  بحث  به  داری 

 بندی است: تقسیمقابلگیرد که به شرح زیر در چهار دسته را نیز در بر می های دیگری حوزه 
ٔ.ٔتعارضٔمنافعٔناشیٔازٔاعطایٔاختیارٔمادیٔبهٔغیرٔبرایٔانعقادٔعملٔحقوقٔی2-2-1

  ۀ تواند دچار تعارض منافع شود، نماینددر این قسم تعارض منافع، شخِص دارای اختیار که می 
نیست اصیل  قراردادی  یا  شخص    جایبهکه    قانونی  بلکه  نماید،  انشا  را  حقوقی  عمل  بتواند  وی 

کند را به دیگری واگذار کمک می اصیل اختیار انجام برخی امور مادی که در انعقاد عمل حقوقی  
اعطای اختیار نگارش قرارداد که نمونه بارز آن در دفاتر اسناد رسمی دیده    کرده است؛ اموری نظیر

و  شومی  دور  د  راه  از  قراردادهای  موارد  در  که  دیگری  به  شخص  یک  پیام  ابالغ  اختیار  اعطای 
 تصور است و مواردی از این قبیل. قابل

ٔ.ٔتعارضٔمنافعٔناشیٔازٔاعطایٔاختیارٔانجامٔامورٔفکریٔبهٔغیرٔبرایٔانعقادٔعملٔحقوقٔی2-2-2
تیار و مورد اعتماد، قرار است با  منظور از انجام امور فکری، مواردی است که شخِص دارای اخ

کننده برای اصیل دارد وی را به انجام عمل حقوقی، ترغیب و یا  انجام برخی امور که جنبه راهنمایی
نظیر نماید؛  منصرف  آن  انجام  می   از  داده  مشاوره  اعطای  در  مشاور  به شخص  که   شود؛اختیاری 

یافتن طرف معامل برای  به دالل  داده میمناس  ۀاختیاری که  داده    شود؛ب  اختیاری که یک شخص 

 
1. Agent 

2. Principal 

دهد که  آید که یک شخص )اصیل( به دیگری )نماینده( اختیار میاست که زمانی به وجود می  اینمایندگی رابطه   .3
 (. Treitel, 2003: 705) پذیرد به نمایندگی از او عمل نماید و نماینده نیز این امر را می

4. Agency problem 
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 و مواردی از این قبیل. قراردادی را برای اصیل انجام دهدشود تا مذکرات پیشمی 
ٔ.ٔاعطایٔاختیارٔانشایٔعملٔحقوقیٔبرایٔغیٔر2-2-3

نماینده منافع، شخص  تعارض  این قسم  و    ، در  دارد  را  برای اصیل  انشای عمل حقوقی  اختیار 
ا حقوقی  عمل  مینشاآثار  نماینده  است.  مجری  اصیل  به  نسبت  وی  توسط  قراردادی شده  تواند 

تواند قانونی باشد؛ نظیر ولی و وصی، ممکن است  کار و کارگزار، میالعملباشد؛ نظیر وکیل، حق
این قسم   باشد نظیر مدیر شرکت.  ارکان اصیل  از  نیز ممکن است رکنی  قیم و  باشد؛ نظیر  قضایی 

ادیق در معرض تعارض منافع هستند و بسیاری از مباحث تعارض منافع  اشخاص بیش از سایر مص
 در این حوزه مطرح شده است. 

ٔ.ٔاعطایٔاختیارٔمدیریتٔاموال2-2-۴
اموالی را دارد که متعلق به دیگران   ۀ در این حالت، شخص در معرض تعارض منافع، اختیار ادار

ن ولی  و  نظیر وکیل  نمایندگانی  اداراست. ممکن است گفته شود  اختیار  دارند؛    ۀ یز  را  اموال اصیل 
اموال است؛ نظیر اختیاری که   ۀشخص نیست بلکه مقصود نمایند  ۀلیکن در اینجا مقصود نمایند

 متولی وقف، مدیر تصفیه یا مدیر ترکه دارد.

ٔ.ٔقلمرؤمباحثٔتعارضٔمنافع:ٔجلوگیریٔازٔخلطٔمباحٔث3
اصطالحی« از آن رو دارای اهمیت است که در  تحدید و مشخص کردن قلمرو »تعارض منافع  

های پیشگیری و برخورد با تعارض منافع( از مصادیق »تعارض  روش ) بحث مدیریت تعارض منافع
قاعدهمنافع اصطالحی« صحبت می منافع  تعارضات  از  این دسته  قابلیت  شود؛ زیرا  مند هستند و 

و می دارند  مدیریتشناخت  برای  برای  برنامهها  آن  توان  ارائه شده  راهکارهای  و ضمنًا  نمود  ریزی 
منافع   »تعارض  مصادیق  دارند.  سنخیت  اصطالحی«  منافع  »تعارض  با  منافع  تعارض  مدیریت 

گیرد؛ این دسته  های زندگی را در بر میای بوده و تقریبًا تمام حوزه لغوی« دارای قلمرو بسیار گسترده
منافع دارای ضابط تعارضات  قاعد  ۀاز  لذا نمیهمشخص و  نیستند؛  را احصا و  ها  آن  ۀتوان هممند 

بهدسته اگر دستهاینکه    بندی نمود مضافًا  باشد، راهکارهای مدیریت ها  آن  بندیحتی  ها  آن  ممکن 
 فراهم نیست. ها آن بسیار متفاوت است و امکان استخراج قاعده از

عارض منافع حالتی است  مطابق تعریف و عناصری که از اصطالح تعارض منافع ارائه گردید، ت
از  )  الف( که به هر علت مورد اعتماد قرار گرفته و لذا شخص)  که شخص الف( مسئول حمایت 

یا اشخاص دیگر توجه بهب( می )  منافع شخص  با  نفع اینکه    باشد  در مورد مسئولیت خود دارای 
تحت تأثیر   انتخاب از میان چند تصمیم()  باشد این احتمال وجود دارد که قضاوت ویشخصی می

 ب( را نادیده بگیرد. ) منفعت شخصی قرار گرفته و منافع شخص
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الگوی تعریف فوق از  منافع است ولی  تعارض  به حالت  الذکر طبیعتًا برخی حاالتی که شبیه 
شود و خارج از قلمرو  کند. عمده مصادیقی که در ادامه مطرح میکند خارج میمزبور تبعیت نمی

ق منافع اصطالحی«  که  رار می»تعارض  لغوی« است  منافع  موارد »تعارض    شباهت  لحاظبهگیرد 
اند. در موارد »تعارض منافع لغوی« در واقع میان  با تعارض منافع اصطالحی با آن خلط شدهها  آن 

هیچ لیکن  دارد؛  وجود  تعارض  شخص  دو  دیگری  منافع  منافع  از  حمایت  مسئول  طرفین  از  یک 
 حی« منتفی است. نیست؛ لذا بحث »تعارض منافع اصطال

ٔ.ٔارثٔنبردنٔقاتلٔازٔمقتؤل3-1
ن است به وجود ک ن موضوع ممیبرد. ای رد فرزندش از او ارث م یبم  یاگر پدراند: »برخی گفته

باشد  یموقع  یکآوردن   منافع  تعارض  به  کت  را  فرزندان  ترغکه  پدران  برا کب  یشتن  ا  یند.  ن  یرفع 
قتل از موانع ارث به حساب آمده است    یقانون مدن  880ۀ  عه و مادیش  ی بر اجماع فقها  تعارض، بنا 

  یر یسوء جلوگ   یهازه یارث از انگ  افتی در  تعارض منافعن بردن  یه با از بکب تالش شده  ین ترت ی و بد
 (.30: 1396پرهیزکاری و رزقی، ) شود.«

بردن  مزبور »ارث ن  ۀتر از قتل پدر توسط پسر است و در واقع مسئلالذکر کلیالبته موضوع فوق
 قاتل از مقتول« است.

محمد بن یعقوب    .1  ارث نبردن قاتل از مقتول« شده است؛ نظیردر روایات متعددی به بحث »
به نقل از امام   .2  (؛30:  1409حّر عاملی،  )  َراَث ِلْلَقاِتِل«یص( نقل کرده است که: »اَل مِ )  از پیامبر

َقَتَل َأَحُدُهَما َصاِحَبُه«َتَواَرُث  یع( آمده است: »اَل  )  صادق (، همچنین  120تا:  صدوق، بی)  َرُجاَلِن 
 (.677: 1387کلینی،  ) «ِرْثهُ یَبُه َلْم یَرِحٍم َقَتَل َقرِ  یَما َرُجٍل ذِ یاز ایشان منقول است: »أَ 

از روی ظلم چنانچه  قتل عمدی  معتقدند  امامیه  موارد مجاز( محقق شود  )  فقهای  از  غیر  در 
(؛ بلکه گفته شده  367تا:  ، خمینی، بی36:  1413؛ عاملی،  242:  1410عاملی،  )  تمانع ارث اس

دارد  وجود  اجماع  این خصوص  در کتاب »الخالف«  36:  1404نجفی،  )  در  نیز  (. شیخ طوسی 
بدون باشد  از روی معصیت  و  قتل عمدی  باشد اینکه    معتقد است چنانچه  اختالفی وجود داشته 

 (.28: 1407طوسی، ) شودل می مانع از ارث بودن وی از مقتو
قانون مدنی نیز به آن اشاره شده    880  ۀبا عنایت به مطالب فوق، یکی از موانع ارث که در ماد

است.  ۀمسئل مقتول  از  قاتل  نبردن  اشخاص  می  ارث  برخی  برای  موقعیتی  است  ممکن  که  دانیم 
این اشخاص درگیر یک    باشند.  برایجاد شود که موت مورث را به نفع خود بیابند و درصدد قتل وی  

منفعت مورث اقتضای آن را دارد که به زندگی خود ادامه دهد    .موقعیت دارای تعارض منافع هستند
تر از میان برداشته شود و ماترک وی به  از دیگر سو منفعت وارث در آن است که مورث هر چه سریع
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حکم نمایند  تصور  برخی  که  است  شده  سبب  حالت  این  برسد.  ارث  به  قانون   880  ۀماد  وارث 
که واضح است این مصداق، در    همان طورمدنی مربوط به بحث مدیریت تعارض منافع است، اما  

و   وارث  منافع  میان  مسئله  این  در  اگرچه  زیرا  نیست؛  اصطالحی«  منافع  »تعارض  مصداق  واقع 
اد نکرده  تعارض منافع لغوی( اما مورث در این زمینه به وارث خود اعتم)  مورث تعارض وجود دارد 

و او را مسئول حمایت از منافع خود قرار نداده است؛ لذا در این مسئله وارث در قبال حفظ منافع 
شیو و  مسئله  این  لذا  ببیند؛  تعارض  در  خود  منافع  با  را  آن  که  ندارد  مسئولیتی  و  وظیفه   ۀ مورث 

 برخورد با آن خارج از قلمرو بحث »تعارض منافع اصطالحی« است. 
 افع زوجین در تعیین اقامتگاه برای دعاوی خانوادگی. تعارض من 3-2

مورخ    8شعبه    9209970906800021شماره  رأی    در کشور  عالی    19/01/1392دیوان 
 ۀ.. در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواست.  چنین آمده است: »درخصوص اختالف در صالحیت

محترم   26  ۀ رخالف استدالل شعبخوانده به تمکین با توجه به محتویات پرونده. اواًل ب  ۀ الزام زوج
آنجائ از  کرج،  شهرستان  خانواده  حاضر  ی  دادگاه  حال  در  زوجین،  اختالفات    لحاظ بهکه  وجود 

از هم زندگی میفی  بوده و عماًل جدا  فاقد زندگی مشترک در زیر یک سقف  لذا در مابین  نمایند، 
موجود   منفعتی  لحاظبه وضع  بین  تعارض  نمی   که  خواهان  زوج  اقامتگاه  داشته،  وجود  تواند  آنان 

از  1(. //:irara.jri.achttp.)  ..« شود..اقامتگاه زوجه خوانده محسوب  قبل  که  جا  آن  مشابه مبحث 
یکی تعارض  ها  آن  ای در قبال حفظ منافع دیگر ندارند تعارض منفعت از زوجین وظیفهک  ی  هیچ

 گیرد.منافع اصطالحی« قرار میلغوی است و خارج از قلمرو »تعارض 
ٔای(عقودٔمغابنه)ٔٔمنافعٔدرٔمعامالتٔ.ٔتعارض3-3

گوناگونی   اعتبارات  به  تقسیم تقسیمقابلقراردادها  این  از  یکی  هستند.  تقسیم  بندیبندی  ها، 
نظیر هبه( است. عقود معوض از حیث هدف اقتصادی  )  نظیر بیع( و غیرمعوض )  عقود به معوض 

د به  خود  معامله متعاملین  عقود  و  مسامحه  عقود  دسته  مغابنه  2و  عقود  دیگر  تعبیر  به  جعفری  )  یا 

 
مالحظ  .1 مشابه    ۀبرای  شماره    : کنآرای  مورخ  دیوان    8شعبه    9109970906801442رأی  کشور  عالی 

شماره  ،  04/10/1391 رأی  نیز  مورخ    8شعبه    9109970906801772و  کشور  عالی  قابل  08/12/1391دیوان   ،
 اند. ( با همین مضمون صادر شده http://ara.jri.ac.irدسترسی در  )

نیتی که باید بر معامالت حکومت داشته  ح حسن دکتر کاتوزیان معتقد بودند که اصطالح عقد مغابنه چون با رو  .2
پارسی برای  کلمه »معامله«  ندارد،  تناسبی  مأنوس باشد،  واژزبانان  لذا  است؛  )کاتوزیان،    ۀتر  دادند  پیشنهاد  را  اخیر 

بندی عقود به عقد متعادل و  بندی عقود مسامحه و مغابنه، تقسیم(، مرحوم دکتر شهیدی به جای تقسیم128:  1380
 



 یکرمانشاهٔیدیبأهیسؤٔٔینیبادٔ/ٔیخصوصٔحقوقٔدرٔمنافعٔٔتعارضٔقیمصادٔؤمفهومٔلیتحل
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شوند. این تقسیم بر مبنای اهداف اقتصادی طرفین قرارداد است،  ( تقسیم می39:  1391لنگرودی،  
در برابر چیزی    اندمعمول به دنبال کسب سود هستند و مایلطور  بهطرفین قرارداد در عقود معوض  

گیر و  تر کسب نمایند و در این راه مانند تجار سختبهاگراندهند عوضی متعادل یا  که از دست می
هستند می  .دقیق  مغابنه  یا  معامله  عقود  را  عقود  معوض،    ، گوینداین  قراردادهای  برخی  در  ولی 

ارف غلبه دارد مانند  های متعهای اخالقی بر سودجویی اندیشند و هدفطرفین قرارداد این طور نمی
تر از معمول از سوی پدر به فرزند. این گروه از قراردادها را  جایی که فروش یک منزل با ثمن پایین

 (.128: 1380کاتوزیان، ) گویندعقود مسامحه می
به توجه  می   آنچه  با  به روشنی  از  توگذشت  منافع هر یک  در عقود مغابنه،  نتیجه گرفت که  ان 

ر تعارض است و الاقل از حیث لغوی میان طرفین قراردادهایی نظیر بیع و  طرفین با طرف دیگری د
دنبال منفعت خود هستند و  به  قراردادها طرفین  این قسم  در  منافع وجود دارد؛ زیرا  تعارض  اجاره 

قراردادها  این  در  ایثار  و  گذشت  ندارد )  اصواًل  جایگاهی  مقابل(  طرف  منافع  از    حمایت 
 (. 156: 1389خدابخشی، )

ای تعارض منافع وجود دارد، مقنن  الاقل از حیث لغوی میان طرفین عقود مغابنهآنکه  توجه به با
راهکارهای متفاوتی برای متعادل کردن قراردادها و نیز جلوگیری از سود بردن ناروای یک طرف به  

دلیس، اند از خیار غبن، خیار عیب، خیار تعبارت ها  آن  زیان دیگری تعبیه کرده است که برخی از
معامالت سفیه( سعی نموده به نوعی این  )  .. و گاهی نیز با اعالم بطالن و عدم نفوذ.خیار رؤیت و

مثال در تعارض منافع میان طرفین قرارداد منفعت    عنوانبهتعارضات منافع را مدیریت نماید. یعنی  
ا وی  برای  و  داده  ترجیح  دیگری  منافع  بر  را  متضرر  و  واقعی  قیمت  به  جاهل  فسخ  شخص  ختیار 

 معامله را قرار داده است. 
از نمونه به مسئلبرخی  توجه  ادامه ذکر می ۀ  های  در  نیز  در   گردد.منافع متعارض در معامالت 

گفته  در شرح مکاسب  غبن مرحوم کالنتر  ایجاد خیار  دارد، خصوص  دو غرض وجود  اینجا  در  اند 
گیرند؛ لذا غرض مغبون بر قرار می  غرض بایع غابن و غرض مغبون که این دو غرض با عم در تعارض 

می  مقدم  غابن  می غرض  وجود  به  خیار  وی  برای  و  روشنی 156:  1410کالنتر،  )  آید شود  به   .)
 گردد.لغوی( طرفین قرارداد باز )   توان به تعارض منافع مشخص است که بحث ایجاد خیار غبن می 

مبنای  خصوص    ه درآنک   انتفای خیار غبن نیز صادق است. توضیحخصوص    در  همین مسئله
غبن، برای اثبات نظر خود سه    دارطرف ( که فقیهان  233:  1383کاتوزیان،  )  خیار غبن گفته شده

 

 (. 91:  1382اند )شهیدی،  عقد نامتعادل را مطرح کرده 
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( 57:  1373؛ نائینی،  34:  1421یزدی،  )  (، شرط ضمنی68:  1414حلی،    :کن)  مبنای عیب اراده
  انصاری پس از بیان اند. شیخ  ( را مطرح کرده42:  1407؛ طوسی،  68:  1414حلی،  )  و نفی ضرر

دارد و معتقد است  »الضرر« است دو احتمال را بیان می  ۀ ترین دلیل برای خیار غبن قاعدقویاینکه  
از این احتماالت جبران شود نسبت به اثبات خیار  که ظاهر آن است چنانچه ضرر مغبون با یکی 

 (.161-164: 1415انصاری، ) برای مغبون اولویت دارد 
این بحث می  نتیجه گرفت که  تواز  به مغبون   همان طوران چنین  ناروا  که در زمان ورود ضرر 

شود در مواردی که جبران زیان به  اعطای خیار به وی باعث نفی ضرر و مدیریت منافع متعارض می
توان با طریق دیگر نیز ممکن باشد برای جلوگیری از ورود زیان ناشی از فسخ قرارداد به غابن می

فسخ   از  پرداخت. جلوگیری  تعارض  مدیریت  به  نمونه  معامله  فوقاز  از  های  بسیاری  و  الذکر 
گردد این نکته  نظر میصرف ها  آن  رعایت اختصار و عدم ضرورت از ذکر  دلیلبههای دیگر که  نمونه

شود که بحث معامالت مشحون از موارد منافع متعارض میان طرفین است اما غالب این  روشن می
منافع   تعارض  و وظیفه موارد  مسئولیت  معامله  از طرفین  یکی  زیرا  نیستند؛  قبال  اصطالحی  در  ای 

تعارض وظیفه برای وی  ندارد که  منافع طرف دیگر  پیش )  حفظ  اولیه( و منفعت شخصی  منفعت 
  بیاید؛ لذا این مصادیق همگی خارج از بحث تعارض منافع اصطالحی بوده و راهکارهای مدیریت

 فع اصطالحی متفاوت است.  نیز با بحث تعارض مناها  آن 
ٔنتیجٔه

 استخراج است:  قابلاز نوشتار حاضر نتایجی به شرح زیر 
تشکیل1 عناصر  عبارت   ۀ دهند.  منافع  این    اندتعارض  رابطه.  و  قضاوت  تعارض،  منفعت،  از 

نشان عناصر  این  عدم  یا  وجود  و  دارند  وجود  منافع  تعارض  مصادیق  تمامی  در  آن   ۀ دهندعناصر 
 است که یک مسئله مربوط به مبحث تعارض منافع است یا خیر. 

. مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی ذیل دو عنوان »تعارض منافع در شخص مکلف  2
بی امانتطربه  به  مکلف  شخص  در  منافع  »تعارض  و  میفی«  قرار  بررسی  مورد  که    گیرد داری« 

اصیل مربوط به قسم نخست بوده و تعارض منافع    ـ  تعارض منافع در دعاوی و تعارض منافع اصیل
 شود. اصیل ذیل عنوان دوم مطرح می ـ نماینده
تعارض منافع لغوی( ذیل عنوان )  مواردی که دو شخص دارای منافع متعارض هستند  ۀ . هم3

نمی  قرار  بررسی  مورد  اصطالحی«  منافع  ل »تعارض  مصادیق  گیرند؛  این  از  برخی    جهتبه یکن 
تصحیح ها  آن  شباهت شوند؛  حوزه  دو  این  مباحث  خلط  باعث  ممکن  منافع  تعارض  بحث  با 

مدیریت   بحث  در  که  است  مهم  جهت  این  از  مباحث  خلط  از  جلوگیری  و  حوزه  این  اشتباهات 
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منافع مناروش )  تعارض  »تعارض  مصادیق  از  منافع(  تعارض  با  برخورد  و  پیشگیری  فع های 
قاعدهاصطالحی« صحبت می منافع  تعارضات  از  دسته  این  زیرا  و میشود؛  برای  مند هستند  توان 

حالیبرنامهها  آن  مدیریت در  نمود؛  بسیار ریزی  قلمرو  دارای  لغوی«  منافع  »تعارض  مصادیق  که 
بوده  گسترده قاعده  ۀدارای ضابطو  ای  لذا نمی مشخص و  نیستند؛  بندی  را دستهها  آن   ۀتوان هممند 

به مضافًا  دستهاینکه    نمود  اگر  مدیریتها  آن  بندیحتی  راهکارهای  باشد،  بسیار  ها  آن  ممکن 
 فراهم نیست. ها آن  متفاوت است و امکان استخراج قاعده از

مقدم4 منافع،  تعارض  مصادیق  شناسایی  شیو  ۀ.  بهترین  است.  تعارضات  این   ۀ مدیریت 
اق از  مانع  که  است  آن  منافع  تعارض  شدمدیریت  تعارض  دارای  شخص  چنانچه    ، دامات  ولی 

شخص درگیر تعارض منافع اقدامات خود را انجام دهد الزم است راهکاری برای از بین بردن آثار  
بینی شود. در حقوق کشور ما از دیرباز مصادیق بارز تعارض منافع تصمیم او و احیانًا تنبیه وی پیش

بینی شده است؛ لیکن شناسایی موارد مزبور پیش  ها آن  شناسایی شده و راهکارهایی برای مدیریت
پراکنده و ناظر به موارد خاص است در حالی که مبتنی بر  صورت  بهنبوده و  مبتنی بر روش علمی  

عناصر را شناسایی  قاعدهصورت  به   توانشناسی میروش  این مصادیق  زمینکردمند  در  مدیریت    ۀ. 
من نیز  تعارض  روش   گذارقانونافع  تمامی  از  ما  بهره کشور  درستی  به  موجود  و    نکرده برداری  های 

دهی منابع درآمدها را نادیده  ها نظیر الزام به افشای تعارض منافع و گزارشروش   ترینمهمبرخی از  
 های دیگر نظیر ممنوعیت رقابت تجاری با اصیل، ممنوعیت معامله با خود یا گرفته و برخی روش 

در را  تصمیمات  و  اعمال  و  صورت  به  ابطال  از  عنوانبه موردی  لذا ها  آن   قاعده  است؛  نبرده  بهره 
مقنن در تصویب قوانین جدید و نیز اصالح قوانین سابق، پس از شناسایی موارد   شودپیشنهاد می

طرفی و سپس متناسب با  داری است یا بیتعارض منافع، ابتدا تبیین نماید منشأ این تعارض امانت
 را مقرر نماید.  این تشخیص، راهکارهای مدیریت متناسب با آن

ق تعارض منافع الزم است اصالحات متعددی  . مبتنی بر شناخت صحیح از مفهوم و مصادی5
طرفی  داری و تعارض منافع مبتنی بر بی تعارض منافع مبتنی بر امانت   ۀ در قوانین مربوط به دو حوز

حوز در  گردد.  زمینهبی   ۀ اعمال  برخی  است  الزم  اشتغال  طرفی  ممنوعیت  نظیر  و   زمانهمها 
رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و    ممنوعیت دریافت هدیه، اعالم دارایی، ممنوعیت برای

فعالیت حوزممنوعیت  در  و  گیرند  قرار  اصالح  و  بازبینی  مورد  نیز الزم امانت  ۀ های سیاسی  داری 
های تعارض منافع وکال،  های راهبری شرکتی در مقررات تجاری آورده شده و نیز حوزه است یافته

 بازبینی و اصالح قرار گیرند. نمایندگان حقوقی، قیمان و سایر نمایندگان مورد 
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22۸ٔ

ٔمنابٔع
ٔفارسٔی

یخ پزشکی(، »تعارض منافع در دندانپزشکی«، 1396) خورشیدیان اعظمو  پارسا، مجتبی ▪ ،  مجله اخالق و تار
 .10دوره 

، تهران: مرکز  شناسییندی و مفهومتعارض منافع: دسته(،  1396)  پرهیزکاری، سید عباس، رزقی، ابوالفضل ▪
 مجلس شورای اسالمی. های پژوهش 

 ، پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش. ترمینولوژی حقوق(، 1370) ، محمدجعفریلنگرود  یجعفر ▪
، دوم، تهران: انتشارات 4، ج  الفارق: دایره المعارف عمومی حقوق (،  1391)  ، محمدجعفریلنگرود  یجعفر ▪

 گنج دانش. 

احد،   ▪ داورقرا»(،  1398)  بهمئی  محمدعلیو    اسکینی  ربیعاخاکپور،  دادگستری،  «رداد  دورمجله حقوقی    ۀ ، 
 . 107 ۀ ، شمار83

 ۀ ، دورمجله فقه اهل بیت علیهم السالمغبن«،    یعلم و جهل در دعوا   ی(، »ادعا 1389)  خدابخشی، عبدالله ▪
 .64-63 ۀ ، شمار16

 ، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 3 لد، جنامه دهخدالغت (، 1372) دهخدا، علی اکبر ▪
 ، سوم، تهران: انتشارات مجد. تشکیل قراردادها و تعهدات(، 1382) ، مهدیشهیدی ▪

یه کلی نمایندگی در حقوق ایران و انگلیس(،  1380)  قنواتی خلف آبادی، جلیل ▪ ، رساله دکتری، تهران: نظر
 دانشگاه تربیت مدرس. 

ناصر ▪ عموم (،  1380)  کاتوزیان،  سهام 1ج    ،قراردادها   یقواعد  شرکت  تهران:  پنجم،  همکار   ی،  با   ی انتشار 
 بهمن برنا. 

ناصر ▪ عموم (،  1379)  کاتوزیان،  سهام 2ج    ،قراردادها   یقواعد  شرکت  تهران:  پنجم،  همکار  ی،  با   ی انتشار 
 بهمن برنا. 

ناصر ▪ تهران: شرکت سهام 5ج    ،قراردادها   یقواعد عموم(،  1383)  کاتوزیان،  با همکار  ی، چهارم،   ی انتشار 
 بهمن برنا. 

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(، 1388) کاتوزیان، ناصر ▪

 .، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر1، ج فرهنگ فارسی(، 1363) معین، محمد ▪

مجله (، »ارزیابی حقوقی تعارض منافع در حقوق نظام سالمت ایران«،  1390)  فر، علیرضا و همکارانمیالنی ▪
 .1، شماره  5، دوره یخ پزشکیاخالق و تار 

ٔعربی
ام  ▪ المک(،  1415)  نیانصاری، مرتضی بن محمد  اول، قم:  5، ج  اسبکتاب  خ  ی نگره جهانی بزرگداشت شک، 

 اعظم انصاری. 

 هم السالم.یت علی، قم: مؤسسه آل الب15، ج اض المسائلیر (، 1418) یید علی بن محمد طباطبا یحائری، س ▪
 هم السالم. یت علی، اول، قم: مؤسسه آل الب26، ج عةیوسائل الش(، 1409) حّر عاملی، محمد بن حسن ▪
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بن  یحلّ  ▪ حسن  اسدی،  مطهر  بن  )وسف  الفقهاء(،  1414ی  ج  تذکره  قم:  11،  اول،  البمؤسس،  آل  عل یه  هم  یت 
 السالم. 

الد ▪ البارع ف(،  1407)  ن احمد بن محمد اسدیی حّلی، جمال  النافع  یالمهذب  ، قم:  4، ج  شرح المختصر 
 ه قم. ین حوزه علمیانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس  دفتر

 ، اول، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.  2، ج لةیر الوسیتحر تا(، بی) د روح الّله موسویینی، سیخم ▪

باقر ▪ محمد  االصول(،  1417)  صدر،  علم  فی  ج  بحوث  شاهرودی،  هاشمی  محمود  سید  مقرر:  مرکز  7،   ،
 ، قم.الغدیر للدراسات اإلسالمیة

، قم: جماعة  4، ج  هیحضره الفقیمن ال  تا(،  بیی )ه القّم ین بن بابویبن الحس  یجعفر محّمد بن عل  یصدوق، أب  ▪
 ة، دوم.یالحوزة العلم ین فیالمدّرس 

ابو جعفر محمد بن حسن ▪ به  4و    3، ج  الخالف (،  1407)  طوسی،  انتشارات اسالمی وابسته  دفتر  اول، قم:   ،
 قم. ه ین حوزه علمیجامعه مدرس 

ز  ▪ الدیعاملی،  علیی ن  بن  تنق  کمسال(،  1413)  ن  إلی  اإلسالمیاألفهام  ج  ح شرائع  مؤسسة 13،  قم:  اول،   ،
 ة. یالمعارف اإلسالم 

م  ▪ بن  محمد  الدمشق(،  1410)  یکعاملی،  فیاللمعة  اإلمام   یة  ب ةیفقه  اول،  التراث  ی،  دار  الدار    -روت: 
 ة. یاإلسالم 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. 1، ج مستصفی فی علم االصولال(، 1993) غزالی، ابو حامد محمد بن محمد ▪
 تاب. ک، سوم، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار ال15، ج المحّشی( )  اسبک تاب المک(، 1410) کالنتر، سید محمد ▪
 ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.13، ج الکافی(، 1387) کلینی، محمد بن یعقوب  ▪

المرالدولة والمجتمع  یالمصالح فتعارض  (،  2017)  نیمجموعة مؤلف ▪ العرب ک، دوحه:  لألبحاث ودراسة    یز 
 اسات. یالس

 ، بیروت: مکتب االعالم االسالمی. 2، ج اصول الفقه (، 1403) مظفر، محمدرضا ▪
م ینائ ▪ فیمن(،  1373)  ن غروییرزا محمد حسینی،  الطالب  المیحاش  یة  ج  اسبکة  الم2،  تهران:  اول،  تبة ک، 

 ة. ی المحمد

ح ▪ محمد  ال(،  1404)  سننجفی،  فکجواهر  اإلسالم  یالم  شرائع  ج  شرح  ب39،  إحی،  دار  التراث یروت:  اء 
 . ی العرب 

 ان. یلی، دوم، قم: مؤسسه اسماع2، ج اسبکة المیحاش(، 1421) یی اظم طباطباکد محمد یزدی، سی ▪
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