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 بررسی تعارض منافع مقامات قضایی
1 سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
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  دهیچک

که در آن  کندیمرا ایجاد  تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم
را بر عهده دارد، مقدم شود،  هاآنمنفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از 

 نیترمهم. از دهدیمیی است که شخص را در معرض فساد قرار هاتیموقعرو یکی از ازاین
نصب ی مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت مهاحوزه

ی به این اعتمادیبمنظور جلوگیری از ایجاد قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به
ی شود. با عنایت به این مهم نیبشیپی در زمینه مدیریت تعارض منافع اژهیوجایگاه، قواعد 

سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات 
ی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع قضای

مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت  هانهیزمی شده است. در برخی نیبشیپاین مقامات 
مانند  هانهیزم، لیکن در سایر شودیمدریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی 

دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت نظام اعالم 
ناقص مقرر  صورتبهی سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد هاتیفعال

ی هانهیزمو ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق  انددهش
 ود شود.ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محد
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 مقدمه
تعارض منافع زمانی : »اندگفتهاز مفهوم تعارض منافع، تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی 

وجود دارد که منافع خصوصی شخص با وظایف رسمی وی، مشتمل بر تکلیف عمومی به 
(. برخی نیز Davids, 2008: 37« )اجرای اقدامات رسمی به روشی غیرمغرضانه در تعارض است

که تصمیم )رأی(  کندیمتعارض منافع، مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد »معتقدند: 
ناروا تحت تأثیر منفعت  صورتبهی ]شخص[ در ارتباط با منفعت اولیه احرفهیا اقدامات 
 (.Institute of Medicine, 2009: 46« )گیردثانویه قرار 

ی تعاریف مربوط به این مفهوم و ارائه تعریفی جامع که متضمن همه عناصر بندجمعدر مقام 
تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که در آن یک شخص که مسئول »باشد، باید گفت که 

میماتی است که آثار این حمایت از منافع دیگران )منفعت اولیه( است، قادر به اتخاذ تص
دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که ؛ لیکن بهگرددیمدیگران  ریدامنگتصمیمات 

این تعریف «. ، منافع شخصی خود )منفعت ثانویه( را بر منافع دیگران مقدم بداردرندهیگمیتصم
 در همه روابط اعم از عمومی و خصوصی قابل تطبیق است.

فع و ضرورت مدیریت آن، از مباحثی است که در بسیاری از علوم از جمله موضوع تعارض منا
تعارض منافع رابطه  عالوهبهحقوق، پزشکی و روش تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، 

که فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت  اندگفتهمستقیمی با فساد دارد. در تعریف فساد 
 :Ganahl, 2014: 57; Bainbridge, 2013کسب منافع شخصی ) به یک فرد در راستای شدهسپرده

174; StachowiczStanusch, 2010: 132 که فساد به معنای  اندآورده(. همچنین در تعریف فساد
(. تعاریف Morris, 1991: 23استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است )

ارتباط نزدیکی با هم دارند؛ « فساد»و « فعتعارض منا»که دو مفهوم  دهدیممذکور نشان 
که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت  کندیمتعارض منافع این بیم را ایجاد 

یی است که شخص را هاتیموقعرو یکی از ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاینحمایت از آن
کنوانسیون مبارزه با فساد  7ماده  1د ی در بنروشنبه. این ارتباط دهدیمدر معرض فساد قرار 

کند تالش میهر کشور عضو، )مریدا( مشخص شده است. مطابق این بند،  1112مصوب 
منافع  تعارضو از  دهدیشفافیت را ارتقا م که ییهانظام، براساس اصول قانون داخلی خود

 .تحکیم بخشد ، اتخاذ کرده ودینمایجلوگیری م
یریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا ی مدهاحوزه نیترمهماز 

منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به
ی شود. شایان ذکر نیبشیپی در زمینه مدیریت تعارض اژهیوی به این دستگاه، قواعد اعتمادیب
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در کنار هم « مدیریت»و « پیشگیری»و واژه ی دریکارگبهاست در خصوص تعارض منافع، 
و هم  ردیگیبرمضرورتی ندارد، زیرا مفهوم مدیریت، هم پیشگیری از تعارض منافع را در 

موضوع  آنکهنکته دیگر  1.دهدیمرا پوشش  هاتیموقعراهکارهای رفع و کاهش آثار سوء این 
سی راهکارهایی که مطابق مقاله حاضر، تنها مدیریت حقوقی تعارض منافع است؛ یعنی برر

ی اجرایی هاتیریمدرو ، ازاینشودیمقوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع تبیین 
ی سازمانی و سایر اقسام مدیریت را مدنظر ندارد. شایان ذکر است که هایزیربرنامهمانند 

مطابق ستند، ی قاضی هطرفیباستقالل و  کنندهنیتضمقواعد مدیریت تعارض منافع در واقع 
 «یعموم یزندگ یتدر مورد شفاف 1112اکتبر  11مورخ  917-1112قانون شماره » 1ماده 

با نفع  ینفع عموم یککه موجب تداخل  شودیاطالق م یتیفرانسه، تعارض منافع به موقع
 یک ینیو ع طرفیمستقل، ب یشود اجرا سببشود و  یگرد ینفع عموم یا یخصوص

 قرار گرفته است. یرنظر برسد که تحت تأثبه یا یردگ قرارا نارو یرتحت تأث یتمأمور
با عنایت به مطالب مذکور، سؤال مقاله حاضر این است که راهکارهای مدیریت حقوقی 

 تعارض منافع مقامات قضایی چیست؟
ی تعارض منافع قضات، هاتیموقعپس از تبیین  شودیمبرای پاسخگویی به پرسش حاضر، سعی 

ی و قوانین دیگر کشورها، راهکارهای مدیریت حقوقی المللنیبالعه اسناد حسب مورد با مط
تعارض منافع مقامات قضایی معرفی و وضعیت نظام حقوقی ایران نسبت به روش مزبور ارزیابی 

 شود و در صورت نیاز، پیشنهادهای اصالحی برای نظام حقوقی کشور تبیین گردد.

 ی تعارض منافع قضاتهاتیموقع. تبیین 1
کرد، قضات به دو از انقالب نیز از آن تبعیت می شیپدر حقوق فرانسه که در نظام حقوقی 

 ,Labbée, 2006: 73; Council of Europe) ایستادهقضات و  قضات نشستهشدند: دسته تقسیم می

1997: 45; Keubou, 2010: 45). 
در دادگاه  که در حال حاضر نیز در حقوق ما دو دسته قاضی وجود دارد؛ نخست قضاتی

دعاوی و صدور حکم است؛ و دوم قضاتی که در  وفصلحلو وظیفه آنان  اندتیفعالمشغول 
ی سازآمادهکنند و وظیفه آنان اصوالً انجام تحقیقات مقدماتی برای دادسرا فعالیت  می

پارکه،  منصبانصاحبی کیفری و انجام امور حسبی است و در طول زمان به آنان، هاپرونده
 .ندیگویمات تحقیق و دادستان، بازپرس و دادیار قض

ی که باید بدان توجه داشت آن است که در بحث تعارض منافع در ارتباط با قضات، انکته
ی متعارض طرفین دعواست، رسیدگی هانفعاند که به موضوع خاصی که متضمن منظور قضاتی

ری یا اداری و خواه مرجع کنند، خواه این موضوع دعوای حقوقی باشد یا دعوای کیفیم
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به معنای تمام دارندگان پایه قضایی  جانیارو قاضی در رسیدگی دادسرا باشد یا دادگاه؛ ازاین
آموزشی مأمور به  اداری و ستادی، هاینیست، زیرا تعدادی از دارندگان پایه قضایی بخش

ت اشتغال ندارند. از فعالیت هستند و با وجود داشتن پایه قضایی به امر رسیدگی به اختالفا
، کارفرمادر مراجع حل اختالف کارگر و  کنندهیدگیرسسویی برخی قضات، مانند قضات 

ی غیرقاچاق و ... پایه هاپروندهشهرداری، سازمان تعزیرات حکومتی در  111کمیسیون ماده 
 قضایی ندارند، ولی وظیفه آنان قضاوت است.

 :رندیگیمی تعارض منافع قرار هاتیقعمودر نظام حقوقی ما قضات از دو جنبه در 
الف( تعارض منافع به اعتبار صدور احکام جزئی و موردی: این قسم تعارض منافع، حالت 

که یا  دیآیموجود ی مطروحه نزد آنان بههاپروندهمعمول تعارض منافع قضات است که در 
( یا موضوع با شودیمگی )مواردی که با یک قاضی رسید کنندیم وفصلحلرا  هاآنیی تنهابه

یا  دنظریتجدی با تعدد قضات در هایدگیرس)مانند  شودیم وفصلحلمشورت چند قاضی 
تشکیل هیأت عمومی برای رسیدگی به آرای اصراری(. وجه مشترک همه این آرا آن است که 

 .شودیمخاص و مورد صادر  صورتبهیک پرونده خاص تعیین تکلیف شده و حکم 
گذاری: اگرچه مطابق اصل تفکیک قوا، وظیفه افع به اعتبار شأن قاعدهب( تعارض من

 دعوا هر مورد در اندمکلفی به قوه مقننه واگذار شده و در قوه قضائیه، قضات گذارقاعده
قانون  1کرده و از صدور حکم عام و کلی اجتناب ورزند )ماده  تکلیف تعیین خاص طوربه

استثنایی بر این  عنوانبهانقالب در امور مدنی(، لیکن  ی عمومی وهادادگاهآیین دادرسی 
قانون آیین دادرسی کیفری( و هیأت  171موضوع، برای هیأت عمومی دیوان عالی کشور )ماده 

اداری(  عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 11عمومی دیوان عدالت اداری )ماده 
. اندشدهی قائل گذارقاعدهه، صالحیت تحت عناوین صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد روی

قانون بوده و  مثابهبهموضوع جزئی نیست، بلکه حکمی عام و  وفصلحلاعتبار این آرا دیگر 
 االتباع است. در سایر موارد نیز الزم

 ی قضات و تعارض منافعطرفیب. رابطه 2
ی در مورد امری ریگمیتصمکه شخصی مسئول  ابدییمگفتیم که تعارض منافع در جایی بروز 

تعارض منافع این مهم استنباط از تتبع در میان مصادیق . شودیمدیگران  ریدامنگباشد که اثر آن 
ی طرفیبکه تعارض منافع از دو حالت خارج نیست: تعارض منافع در رابطه مبتنی بر  شودیم

مسئول به  و تعارض منافع در رابطه نمایندگی. با این توضیح که گاهی اثر تصمیمات فرد
، مانند کاری که انددهی و عدم جانبداری دیگری اعتماد کرطرفیبکه به  گرددیبازماشخاصی 

. در واقع در این حالت به عدم جانبداری شخص اعتماد شده و به دهدیمقاضی یا داور انجام 
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ی اعطا شده است و گاهی اثر تصمیمات فرد مسئول به شخصی ریگمیتصموی مسئولیت 
کند و از وی توقع وفاداری دارد؛ ی و درستکاری دیگری اعتماد میامانتدارکه به  رددگیبازم

 مانند رابطه وکیل و موکل.
به لحاظ لغوی شخص ی است. طرفیبتعارض منافع قضات، تعارض منافع مبتنی بر رابطه 

ب و برابر، بدون تعص صورتبهی اختالف، هاطرف(، کسی است که با تمام impartial) طرفیب
( impartialityی )طرفیبرو از لحاظ لغوی، (؛ ازاینAbate, 1999: 392) کندیممنصفانه برخورد 

(. شخصی که موضع وی 319: 1232 ین،معی و عدم تعصب است )جانبداربه معنای عدم 
نسبت به یک موضوع، پیش از بررسی منصفانه یک موضوع نسبت به آن دارای موضعی 

 طرفیب)جانبداری(،  ندکیمو از موضعی خاص طرفداری  ی(داورشیپمشخص بوده )
 . شودینممحسوب 

در بسیاری از متون و اسناد  کهیطوربهی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی دارند، طرفیباستقالل و 
، اما این دو مفهوم از حیث معیارهای ارزیابی با یکدیگر ندشویمی در کنار هم بررسی المللنیب

ی وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل به یک طرف دعواست و استقالل، رفطیبتفاوت دارند؛ 
قضایی در برابر فشارهای بیرونی است )خالقی،  مراجعی رینفوذناپذوصفی عینی و به معنای 

نوعی  صورتبهتا حد ممکن  تواندیمرو استقالل دادگاه و اعضای آن (. ازاین12: 1292
(Objective و )شخصی ) رتصوبهی دادرس طرفیبSubjective( ارزیابی شود )American Law 

Institute, 2005: 18 .) 
ی برای الهیوسعبارت دیگر استقالل ی است، بهطرفیباستقالل دادگاه و دادرس در واقع مقدمه 

از تأثیرات داخلی  دور بهای مستقل و ی است؛ یعنی ابتدا سعی شده است محکمهطرفیبحفظ 
ی خود را از دست طرفیبرک شود تا دادرس تحت تأثیر این فشارها و خارجی تهیه و تدا

که استقالل به این  اندگفتهندهد و به یکی از طرفین گرایش پیدا نکند. برخی در این خصوص 
در خصوص موضوع اختالف  طرفانهیبمعناست که دادگاه با وجود منافع بالفعل یا بالقوه، 

 .(Office of Democracy and Governance, 2002: 133) ی کندریگمیتصم
برخی  واسطهبهکه  ردیگیمبا عنایت به آنچه گذشت، تعارض منافع قاضی ازآنجا نشأت 

رو دو اصل روابط، خطر معقولی برای تمایل به سمت یکی از طرفین دعوا وجود دارد؛ ازاین
ها، صدور رأی به اند که نتیجه رعایت آنی قاضی از اصول راهبردی دادرسیطرفیباستقالل و 

دور از جانبداری است؛ به همین سبب الزم است تمهیداتی اندیشیده شود که استقالل و 
قواعد مربوط به تعارض ی دادرسی و در نتیجه عدم جانبداری قاضی را مدیریت کند. طرفیب

 TAIEX) دشویممحسوب  طرفیبمنافع، عنصری اساسی برای نظام قضایی مستقل و 
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seminar, 2015: 3 مورد در 1112 اکتبر 11 مورخ 917-1112 شماره قانون» 1(. مطابق ماده 
که موجب تداخل  شودیمفرانسه، تعارض منافع به موقعیتی اطالق « عمومی زندگی شفافیت

مستقل، یک نفع عمومی با نفع خصوصی یا نفع عمومی دیگر شده و سبب شود اجرای 
نظر برسد که تحت تأثیر قرار قرار گیرد یا به واو عینی یک مأموریت تحت تأثیر نار طرفیب

 گرفته است.
ی، میان چند گزینه باید قضاوت کند و اثر طرفیبدر این قسم تعارض منافع، شخص مکلف به 

یی که یک شخص مکلف به هاتیموقعرو تمام ، ازاینندکیمقضاوت وی به دیگران سرایت 
صورت داشتن منافع شخصی در معرض یی است که وی در هاتیموقعی است، از طرفیب

ی را انتخاب کند که منافع وی انهیگزسبب منافع شخصی، و به ردیگیمتعارض منافع قرار 
تأمین نماید. با عنایت به این مهم، تمامی راهکارهایی که راه را بر جانبداری شخص مکلف به 

ی محسوب طرفیبی بر ، راهکارهای مدیریت تعارض منافع در روابط مبتنبندندیمی طرفیب
ی و استقالل شخصی و نهادی قضات را طرفیببرخی نویسندگان تضمین  نکهیا. شوندیم

عنوان راهکارهایی در عرض سایر راهکارها نظیر ممنوعیت فعالیت سیاسی و اعالم دارایی به
 ، تلقی اشتباه از راهکارهای مدیریت(182-177: 1299درخشان،  یلیان ووک) انددادهقرار 

ی راهکارهایی نوعبهتعارض منافع است، زیرا تمام راهکارهای مدیریت تعارض منافع قضات 
و در واقع عنصر اساسی  شودیمی طرفیباست که مانع از جانبداری و خروج قاضی از 

 ی آنان و مانعیت از جانبداری آنان است.طرفیبمدیریت تعارض منافع قضات، حمایت از 

 ارض منافع قضات. راهکارهای مدیریت تع3
راهکارهای مدیریت تعارض منافع قضات در برخی موارد با راهکارهای مدیریت تعارض 

قدری  هاآنمنافع کارگزاران دولت مشترک است، ولی نسبت به قضات متناسب با جایگاه 
ی شده است و برخی راهکارهای دیگر نیز مختص مدیریت تعارض منافع قضات سازیشخص
 .اندشدهتعبیه 

 . راهکاری مشترک با سایر کارگزاران حکومت3-1
از: لزوم اعالم دارایی،  اندعبارتراهکارهای مشترک تعارض منافع قضات با سایر کارگزاران 

 ممنوعیت درب گردان، ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه.

 . لزوم اعالم دارایی3-1-1
بر رشد غیرمتعارف دارایی افراد که  توانیمآن  هلیوسبه، از ابزارهایی است که 1اعالم دارایی

ها باشد، نظارت کرد. نظام اعالم ممکن است ناشی از سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت آن
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دارایی مقامات و مسئوالن با هدف ارتقای شفافیت، درستی و اعتماد شهروندان به اداره عمومی 
عبارت دیگر نظام افشای مؤثر دارایی به (.123: 1293تأسیس شده است )وکیلیان و درخشان، 

(. در اسناد OECD, 2020: 148ی، شفافیت و پاسخگویی کمک کند )درست به تواندیمو منافع 
 متحد ملل سازمان یونکنوانس 8ماده  2ی نیز بر این موضوع تأکید شده است. در بند المللنیب

به این کنوانسیون ملحق شده، آمده  1287( که کشور ما نیز در سال 1112فساد ) با مبارزه برای
 تالش خود داخلی قانون اساسی اصول طبق و اقتضاءدر صورت  عضو، کشور هر»است: 
با  رابطه در تا نماید ایجاد را دولتی مقامات نیاز مورد هانظام و اقدامات نمود تا خواهد

 منافعی که یا کالن یهدایا و مالی ذخایر ی،گذارهیسرما استخدام، خود، بیرونی یهاتیفعال
 بروز کند، دولتی مقاماتعنوان به هاآن وظایف با رابطه در منافع تعارض آن، از است ممکن
 «.نماید تهیه مربوط مراجع برای را ییهاهیاظهار

 ,World Bankای بنیادین برای کنترل تعارض منافع است )اعالم دارایی مأمور رسمی، شیوه

برای تشخیص، مدیریت و نیز  تواندیمدر بحث تعارض منافع  اهییدارا(. اعالم 52 :2013
نشان دهد که آیا تصمیم یک مقام  تواندیمرای مثال بکار رود، زیرا اعمال ضمانت اجرا به

ناروا و من غیر  دارا شدن عالوهبهدولتی تحت تأثیر منفعت شخصی گرفته شده است یا خیر، 
 (.OECD, 2020: 148گذارد )حق را نیز به نمایش می

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران  2ماده  7در کشور ما به موجب بند 
در اجرای این قانون، صورت دارایی  ی کهمقامات و مسئوالن، از جمله جمهوری اسالمی ایران

ه خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائی
دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت »از:  اندعبارتکنند اعالم 

 «.ییها و سایر دارندگان پایه قضاها و معاونان همه آناداری و رؤسای کل دادگستری استان
ی در گذارقانون. کشور ما از حیث دینمایماین بند تمام قضات را مشمول نظام اعالم دارایی 

ی نموده است از نیبشیپن زمینه گامی به جلو برداشته و نکات مهمی را در قانون موصوف ای
 که:یناجمله 
به صرف اعالم دارایی توسط شخص خود مقامات اکتفا ننموده بلکه مقامات  گذارقانونالف( 

ها نموده است تکفل آن تحت فرزندان و همسر خود، هایدارایی فهرست را مکلف به ارائه
 (.1ده )ما

ی موجود شخص اکتفا ننموده بلکه به هاییدارابه صرف اعالم  گذارقانونب( 
ی فرد که ممکن است سودآور باشد و نیز سایر منابع درآمدی فرد نیز توجه هایگذارهیسرما

 (.2نموده است )ماده 
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یراد و ی گوناگونی اهاجنبهبا وجود نکات مطلوب مذکور، نظام اعالم دارایی در کشور ما از 
 نقص دارد:

فهرست دارایی در  کهیدرصورتالف( الزم است اعالم دارایی شرط تصدی سمت باشد و 
مدت مقرر اعالم نشود، از تصدی شخص مزبور به سمت مربوطه جلوگیری شود. در قانون 
فعلی دادن فهرست دارایی شرط تصدی سمت نیست، بلکه کافی است تعهد به ارائه فهرست 

 ی نشده است.نیبشیپضمن ضمانت اجرایی برای نقض این تعهد داده شود و در 
ب( الزم است در صورت احراز خالف واقع بودن فهرست دارایی، شخص مزبور از سمت 

 ی است.امقررهخود برکنار شود. قانون فعلی فاقد چنین 
به صرف اعالم دارایی توسط شخص خود مقامات اکتفا نکرده، بلکه  گذارقانونج( اگرچه 

تکفل نیز کرده است و  تحت فرزندان و همسر هایدارایی فهرست قامات را مکلف به ارائهم
و الزم است این فهرست شامل پدر و  رسدینمنظر ؛ لیکن کافی بهدشویمامر مثبتی محسوب 

(. این Langseth, 2002: 13مادر و نیز سایر اقوام نزدیک فرد شود، مانند خواهر و برادر فرد )
ی خود، هاییداراپنهان کردن حجم واقعی  منظوربهن نظر است که بسیاری از افراد مهم از ای

 .کنندیمرا به نام اعضای خانواده خود  هاییدارا
د( در قانون فعلی کافی است فهرست در ابتدا و انتهای مسئولیت فرد داده شود. این مقرره 

رای مثال یک بی فرد شود، زیرا هاییدارامعناست که قرار نیست نظارتی بر رشد عمالً بدین
سال و در  21و باید صبر کرد تا پس از  دهدیمقاضی در ابتدای سمت خود فهرستی ارائه 

 21انتهای سمت خود فهرست دیگری ارائه دهد تا با فهرست اولیه مقایسه شود، یعنی در طول 
ه سمت، فهرست سال قرار نیست مورد نظارت قرار گیرد. الزم است هم در ابتدای تصدی ب

( این فهرست مندقاعدهها ارائه شود و سپس در فواصل زمانی مشخص و منظم )اموال و دارایی
 (.Langseth, 2002: 13شود ) روزبه

ی شود تا نیبشیپه( الزم است تشکیالت ساختاری کارامد متناسب با اشخاص موضوع قانون 
 را دارا باشد. هاتفهرسقابلیت نظارت بر اشخاص مشمول قانون و ارزیابی 

گفت کشور ما از ابزار اعالم  توانننقایص و ایرادات مذکور سبب شده است که در حال حاضر 
نحو مطلوبی در زمینه کنترل تعارض منافع کارمندان دولت از جمله قضات استفاده دارایی به

 کور اصالح شود.رو الزم است نظام کنترل دارایی در ایران، مطابق رهنمودهای مذ؛ ازاینندکیم

 . ممنوعیت درب گردان3-1-2
 2«گردان درب» پدیده اغلب دولتی و خصوصی هایبخش بین اصلی نانیآفرنقش ییجاجابه

یی جاجابهعبارت دیگر، درب گردان عبارت است از به .(OECD, 2010: 17شود )می خوانده
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مجریه، قوه مقننه و  ی قوههارمجموعهیزی و نظارتی در گذارمقرراتی هاپستافراد از 
(. درب 2: 1292ی نظارتی به بخش خصوصی و برعکس )انصاری و همکاران، هاسازمان

 گردان مشتمل بر سه حالت است:
 ؛1چرخش درب از بخش خصوصی به بخش حکومتی -حالت نخست

 ؛2چرخش درب از بخش حکومتی به بخش خصوصی -حالت دوم
؛ مانند حرکت 3ی(زنچانهی )گریالب چرخش درب از بخش حکومتی به بخش -حالت سوم

نمایندگان مجلس برای تبدیل شدن به وکیل پردرآمد و استفاده از ارتباطات خود با مقامات 
 (.OECD, 2010: 17سابق برای پیشبرد منافع مشتریان )

: 1292ی تعارض منافع است )انصاری و همکاران، هاتیموقعدرب گردان عاملی برای ایجاد 
عبارت دیگر ممنوعیت فعالیت در بخش ممنوعیت اشتغال پسادولتی یا به رو(، ازاین2

خصوصی پس از ترک مشاغل دولتی از ابزارهای پیشگیری از تعارض منافع است )پرهیزکاری 
 (.8: 1293 رزقی، و

الیحه  8رای مثال مطابق ماده ب؛ 7شودیمیی از پدیده درب گردان دیده هانمونهدر کشور ما نیز 
 کانون طرف از اول درجه وکالت پروانه زیر به اشخاص»کانون وکالی دادگستری: استقالل 

 :شودیم دادهوکال 
 و بوده قضایی خدمات سابقه متناوب سال پانزده یا متوالی ده سال دارای به کسانی که (الف

 از هاآن از قضایی صالحیت سلبو باشد  داشته دادگاه عضویت یا ریاست سال پنج الاقل
 .باشد نشده قضات انتظامی عالی دگاهدا طرف

 و باشند داشته قضایی خدمات سابقه سال 2 و بوده لیسانس دانشنامه دارای به کسانی که ب(
 .باشد نشدهها از آن انتظامی عالی دادگاه طرف از قضایی صالحیت سلب

 انسلیس دارای که نمایندگی کامل دوره یک گذراندن با اسالمی شورای مجلس نمایندگان ج(
 قضائی کار سابقه سال 2 و قم یهحوزه علم از عالیه سطوح تحصیالت پایان گواهی یا قضایی

 «.باشند محاکم در
منطبق با حالت سوم درب گردان هستند « ج»دوم و بند  حالت بامنطبق « ب»و « الف»بندهای 

و بحث و قوانین ما از این نظر شایسته نقد است. بحث از نمایندگان مجلس خارج از قلمر
سبب تعارض منافع مقامات  تواندیمحاضر است، ولی اعطای پروانه وکالت به قضات سابق 

قضایی شود. وجود سابقه قضایی و روابط عمیق سازمانی و نیز روابط معنوی این شخص با 
 دهدیممقامات قضایی و کارکنان دادگستری احتمال بروز فساد در دستگاه قضا را افزایش 

 (.71 :1298 دی،معتم )پاشایی و
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تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که در آن یک »در تعریف تعارض منافع گفتیم که 
دلیل اعتماد بر وصف شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران )منفعت اولیه( است ]به

 ریدامنگی او[ قادر به اتخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات طرفیبی یا امانتدار
دلیل وجود روابطی خاص میان وی و دیگران، بیم آن وجود دارد ؛ لیکن بهگرددیمدیگران 

حال «. منافع شخصی خود )منفعت ثانویه( را بر منافع دیگران مقدم بدارد رندهیگمیتصمکه 
قانون مذکور چه کسی درگیر تعارض  8ماده « ب»و « الف»سؤال این است که در بندهای 

 منافع است؟
شده را مستقیم و قضات قضات سابق وکیل گذارقانون: »اندگفتهین پرسش برخی در پاسخ به ا

و کارکنان فعلی را غیرمستقیم در معرض تعارض منافع قرار داده است. نفع نخست مستخدمین 
قضایی اصول و اهداف دستگاه قضایی است و نفع دوم ایشان نوعی رابطه شخصی، که 

سپاسگزاری و ادای  همچونیرمالی، غند نفع مالی یا برای به دست آوردن اهدافی مان تواندیم
 (.71 :1298 معتمدی، )پاشایی و« احترام، باشد

شده را مستقیم و قضات و کارکنان فعلی را قضات سابق وکیل گذارقانون»این گفته که 
، قابل پذیرش نبوده و شایسته نقد است، «غیرمستقیم در معرض تعارض منافع قرار داده است

ی از ارکان وجود تعارض منافع آن است که شخص درگیر تعارض منافع دارای زیرا یک
مسئولیت حمایت از یک منفعت اولیه باشد. در خصوص قاضی سابق )وکیل فعلی( چه 

دنبال آن است که با استفاده از روابط خود در دعوا پیروز تعارض منفعتی متصور است؟ او به
ثانویه( و این دقیقاً همان چیزی است که موکل او  الوکاله خود برسد )منفعتشود و به حق

)منفعت اولیه(، زیرا او مسئول حمایت از منافع موکل است نه منافع دستگاه قضا،  خواهدیم
زیرا هیچ برخوردی میان منفعت اولیه و ثانویه وجود ندارد و تبعاً تعارض منفعتی نیز وجود 

مستقیماً در معرض تعارض منافع  را شدهوکیل سابق قضات گذارقانون نکهیارو ندارد؛ ازاین
قرار داده است، گزاره صحیحی نیست. ادامه جمالت نویسنده مزبور نیز که تنها به تعارض 

و عدم اشاره به تعارض منافع وکیل فعلی نیز  کندیممنافع قضات و کارکنان دستگاه قضا اشاره 
ص تعارض منافع وکیل فعلی دچار اشتباه این باشد که نویسنده مزبور در خصو ربیانگ تواندیم

شده مستقیماً و قضات و کارکنان فعلی شده است، زیرا وی عنوان داشته قضات سابق وکیل
ی قاضی تشریح تعارض منافع جابهغیرمستقیم در معرض تعارض منافع هستند، ولی  صورتبه

اشاره کرده است،  سابق و وکیل الحق صرفاً به بیان تعارض منافع قضات و کارکنان فعلی
)به تعبیر نویسنده مزبور(  میرمستقیغطبیعتاً تعارض منافع مستقیم از تعارض منافع  کهیدرحال

ی تعارض منافع به مستقیم و غیرمستقیم نیز صحیح بندمیتقساست. شایان ذکر است که  ترمهم
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یم و غیرمستقیم ، زیرا فرد یا درگیر تعارض منافع است یا نیست و حالت مستقرسدینمنظر به
 .رسدینمنظر در خصوص آن معنادار به

به تبعات منفی وکیل شدن قضات سابق توجه داشته و به همین  گذارقانونشایان ذکر است که 
بیان کرده  1273دادگستری مصوب  وکالت پروانه اخذ کیفیتقانون  3ماده  1دلیل در تبصره 

 خود خدمت محل آخرین در سال سه مدت به اندبوده قضایی رتبه دارای که کسانی»است: 
 درجه یهامجازات مستوجب تکرار ترتیببه مقرره این از متخلف. داشت نخواهند وکالت حق

 «..بو خواهد 3 الی 2
مقرره مذکور اگرچه از حیث توجه به موضوع مورد بحث مفید است، لیکن صرف تعیین 

ضی نخواهد بود. در واقع ی انضباطی برای وکیل رافع تعارض منافع قاضمانت اجرا
، از دیگر سو الزم بود برای قاضی نیز تکلیف شده نییتعطورکه برای وکیل ممنوعیت همان

گذاشته شود که وکالت چنین اشخاصی را نپذیرد. متأسفانه در حال حاضر با عنایت به حصری 
یسته است این موضوع را از مصادیق رد دادرس دانست و شا توانینمبودن موارد رد دادرس 

الزم است در صورت  عالوهبهدر اصالح موارد رد دادرس به این موضوع نیز توجه شود. 
پذیرش وکالت توسط قاضی، طرف دعوا حق داشته باشد به این امر اعتراض کند و نیز چنانچه 
پرونده توسط قاضی مزبور رسیدگی شده و به صدور رأی منجر شود، این رأی در مرجع باالتر 

 ی قاضی( نقض شود.طرفیبنادیده گرفتن یکی از اصول اساسی دادرسی ) عنوانبه

 . ممنوعیت اشتغال همزمان3-1-3
استقالل  کنندهمخدوشاز عوامل  تواندیمداشتن شغل دیگری همزمان با تصدی منصب قضا 

رای مثال اگر قاضی در خارج از ساعات اداری نزد شخص دیگری بی دادرس باشد. طرفیبیا 
ه کار باشد، نسبت به دعاوی مربوط به کارفرما یا اعضای خانواده او بدون جانبداری مشغول ب

قضاوت کند، زیرا بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر منافع خود، از دست ندادن شغل دوم از 
قاضی نزد شخص دیگری مشغول به کار باشد، امری  نکهیا رسدیمنظر ی خارج شود. بهطرفیب

بوده است، زیرا در ضمن بیان موارد رد دادرس به خادمان قضات  گذارنقانوخارج از تصور 
قانون آیین  91ماده « ب»ی نکرده است )بند ااشارهتوجه کرده، ولی به مخدومان قضات 

 دادرسی مدنی(.
ابزارهای مبارزه با تعارض منافع است که در  نیترمرسوماعمال محدودیت در شغل دوم از 

مبنای ممنوعیت قضات از  (.8: 1293 رزقی، )پرهیزکاری ور رفته است کاکشورهای متعددی به
ی اقتصادی، جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد هابنگاهاشتغال به امور تجاری و فعالیت در 

ی تجاری قاضی قابلیت ایجاد تعارض منافع برای وی هاتیفعالعمومی به قضات است، زیرا 
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. فرض شودیمیی ذکر هامثالرای روشن شدن موضوع . ب(19: 1297)درخشان، را در پی دارد 
، ددهیمکنیم یک قاضی در خارج از وقت اداری در یک مؤسسه حقوقی مشاوره حقوقی ارائه 

مستمر در این مؤسسه به وی مشاوره داده است )از مشتریان  صورتبهچنانچه شخصی که وی 
که  رودینمباشد، آیا بیم آن ( دعوایی در همان شعبه وی داشته استثابت و مستمر مؤسسه 
 تمایل داشته باشد. رندهیگمشاورهقاضی به سمت شخص 

مشاور حقوقی یک دستگاه دولتی یا شرکت خصوصی فعالیت  عنوانبهفرض کنیم قاضی 
، اگر دعوایی میان این دستگاه با دیگران در نزد وی مطرح شود، آیا بیم جانبداری قاضی کندیم

 ندارد؟از دستگاه مزبور وجود 
ی نیز فعالیت دارد و طبق سازساختمانفرض کنیم یک قاضی عضو دیوان عدالت اداری در امر 

ی خاص قصد داشته ساختمانی را طراحی کند و بسازد؛ اما قبل از شروع به کار امصوبه
، حال اگر از این مصوبه در دیوان رسدیمبه تصویب  وسازساختی مبنی بر ممنوعیت امصوبه

ری شکایت شود و قاضی مزبور یکی از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدالت ادا
تصور کرد که در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه مزبور بدون جانبداری  توانیمباشد، 

 قضاوت خواهد کرد.
 مشاغل سایر اجرای امکان کشورها از بسیاری قضات، طرفیبی و استقالل کافی تضمین برای

شورای » طورکههمان. کنندیم محدود یا ممنوع قاضیعنوان به خود وظیفه انجام با همزمان را
 است ممکن که ایحرفه فعالیت هرگونه از» باید قضات کند،می توصیه 8«مشورتی قضات اروپا

 را فشانیوظا هاآن که شود سبب یا کند منحرف خود قضایی هایمسئولیت از را هاآن
 (.Council of Europe, 2015: 343« )کنند هند خوددارید انجام جانبدارانهصورت به

 کی از شیب توانندقانون اساسی، کارمندان دولت از جمله قضات نمی 111در کشور ما مطابق اصل 
آن  هیسرما از یقسمت یاکه تمام  یمؤسسات در دیگرنوع شغل  هرداشتن  و باشندداشته  یشغل دولت

 یوکالت دادگستر و یاسالم یمجلس شورا یندگینما و است یمؤسسات عموم یامتعلق به دولت 
انواع مختلف  رهیمد تیأه در تیعضو یاعامل  تیریمد و استیر نیز و یمشاوره حقوق و

 2تبصره  آنان ممنوع است. یمؤسسات برا وادارات  یتعاون یهاشرکت جز ی،خصوص یهاشرکت
ی تصدی بیش ضمانت اجرانیز  1272شغل مصوب  یک از بیش تصدی ممنوعیت واحده قانونماده

ماه تا  3متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از »بیان کرده است:  گونهنیااز یک شغل را 
گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است یک سال محکوم می

بر ر در مرتبه دوم، عالوهگردد. در صورت تکراجز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میبه
 «.گردداسترداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می
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شأن تصدی منصب قضا،  کهیدرحالممنوعیت مذکور برای تمامی کارمندان دولت است، 
ی قضات است؛ طرفیبی بیشتری در راستای حفظ استقالل و هاتیمحدودمقتضی ایجاد 

 ی دیگری برای قضات ایجاد شده است:هاتیمحدودین و مقررات خاص رو در قوانازاین
دفتریاران اشتغال  وسردفتران  کانون و رسمی اسناد دفاتر قانون 12ماده  1الف( مطابق بند 

 دفتریاری اسناد رسمی ممنوع است. و قضات به سردفتری
اج و طالق و نقل و نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدو 1ماده  2ب( مطابق تبصره 

(، دارندگان پایه قضایی مادم که به مشاغل خود اشتغال دارند 1291انتقال آنان )الحاقی 
 به سردفتری ازدواج و طالق منصوب شوند. توانندینم

قانون نظارت بر رفتار قضات، یکی از تخلفات انتظامی قضات که  17ماده  1ج( مطابق بند 
 مشاغل به همزمان اشتغال»عبارت است از:  باشدیم 12تا  8مستوجب مجازات انتظامی درجه 

 ی،دادگستر یرسم کارشناسی یا یاساس قانون( 111) ویکمیکصدوچهل اصل در مذکور
 تجاری هاییتفعال به اشتغال و رسمی اسناد و طالق ازدواج، دفتر تصدی رسمی، مترجمی
 9«تجارت. قانون( 1) ماده موضوع

حاکم م در شاغل اداری کارمندان و قضات کلیه»آیین دادرسی مدنی: قانون  171ماده د( مطابق 
 11«.توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشدقضایی نمی

 اجازه قضات، ، بهداردیمالیحه استقالل کانون وکالی دادگستری عنوان  11ه( مطابق ماده 
 شود.نمی داده وکالت

 کلی محروم نیستند. قضات طوربه هاتیفعالتغال به سایر البته باید توجه داشت که قضات از اش
 ,Canadian Judicial Councilکنند ) شرکت مذهبی و خیریه مدنی، یهاتیفعال در توانندیم

ها ارتباطی با وظیفه رسمی آن کهیدرصورتو نوشتن مقاالت  هایسخنراندر قبال ( و 22 :2004
 Federalزم است این درآمد خود را نیز گزارش دهند )نداشته باشد، کسب درآمد کنند؛ البته ال

Judicial Center, 2013: 22.) 
ی آموزشی برای قضات فاقد هاپستقانون اساسی، تصدی  111در کشور ما نیز مطابق اصل 

تمامی  رسدیمنظر شده از شغل، بهبا عنایت به تعریف ارائه عالوهبه 11ممنوعیت است.
شغل  نکهیاموارد مجاز برای قضات ذکر شده است، با توجه به  عنوانبهمصادیقی که در باال 

 ها برای قضات مجاز است.، انجام آنشوندینممحسوب 
ینه ممنوعیت اشتغال همزمان زمبا عنایت به مطالب مذکور، رویکرد تقنینی کشورمان، در 
رکه برخی طوالبته همان. شودیمقضات برای جلوگیری از تعارض منافع مطلوب ارزیابی 

، الزام قضات به عدم فعالیت اقتصادی مستلزم آن است که تمهیداتی از اندگفتهنویسندگان 
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سبب جایگاه ها که بهنحوی تعیین شود تا آنسوی قوه قضائیه اندیشیده شود تا درآمد قضات به
حساس خود پیوسته در معرض تطمیع از سوی طرفین دعاوی یا وکالی آن هستند، بتوانند در 

 (.111: 1297اکبری رودپشتی و زمانی، مقابل این تطمیعات ایستادگی کنند )

 . ممنوعیت دریافت هدیه3-1-4
(. World Bank, 2013: 53ی تعارض منافع است )هاتیموقعدریافت هدایای غیرقانونی نیز از 

مطابق  .ردیگیمی را در برترگستردهمنظور از هدیه صرفاً دریافت یک کاال نیست، بلکه دایره 
 هرگونهآمده است، منظور از هدیه  Judicial Conference Regulations on Giftsتعریفی که در 

ی، وام، مدارا یا سایر موارد مشابه است که نوازمهمانانعام، مساعدت، تخفیف، پذیرایی، 
 :شودینمی با پول را داشته باشد؛ اما شامل موارد زیر گذارارزشقابلیت تقویم و 

 ؛11شخصی روابط براساس ی اجتماعینوازهمانمالف( 
 ؛شودیمی اجتماعی ارائه نوازمهمان عنوانبهیت( مانند غذا و نوشیدنی که اهمکمب( موارد ساده )

 ی قهرمانیهاکاپ و هایگواه ،هاپالک مانند کمی ذاتیباارزش  موارد و تبریک یهاکارتج( 
 ؛اندشده گرفته نظر در نمایش دادن برای فقط که

 وضعیت از غیر عواملیبراساس  کهیدرصورت دیگر مالیمؤسسات  وها بانک یهاوامد( 
 باز هم قابل دسترسی باشد؛ قضایی

 غیر عواملیبراساس  که تجاری هاییفتخف و مطلوب یهانرخ جمله از مزایا وها فرصته( 
 باز هم قابل دسترسی باشد؛ قضایی وضعیت از

 برای که شودمی داده رقبا به به قید قرعه رویدادها یا مسابقات در که یجوایز وها پاداشو( 
 باز هم قابل دسترسی باشد؛ قضایی وضعیت از غیر عواملی براساس و است آزاد عموم

 همان براساس و شرایط همان با اعطاشده تحصیلی یهانهیهزکمک یا تحصیلی یهابورسز( 
باز  قضایی وضعیت از غیر عواملی براساس و شودمی الاعم متقاضیان سایر برای که معیارهایی

 هم قابل دسترسی باشد؛
 Judicial Conference Regulationsشود )می پرداخت کارمند توسط آن ارزش که چیزی ح( هر

on Gifts, 1917: 2; See also, Federal Judicial Center, 2013: 18-20.) 
این مفهوم را بیش از پیش به « هدیه»به « ت تقویم با پولقابلی»در حقوق کشور ما اضافه کردن قید 

رو شود، ازاینرشوه محسوب میو در واقع پذیرش هدیه نیز از مصادیق اخذ  کندیمرشوه نزدیک 
ن ارتشا و اختالس اقانون تشدید مجازات مرتکب 2مطابق ماده  آنکهنیاز به ذکر مجزا ندارد. توضیح 

برای انجام دادن یا  ...دولتی اعم از قضایی و اداری  یندمین و مأمورهریک از مستخ: »برداریو کاله
وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا  باشدیمزبور م یهاانجام ندادن امری که مربوط به سازمان
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مطابق این ماده یکی از  «.قبول نماید در حکم مرتشی است میرمستقییا غ یماًتسلیم مالی را مستق
 هرگاه»رو تشا، جنبه مالی داشتن چیزی است که داده و گرفته شود؛ ازاینشرایط تحقق جرم ار

، یا نمره قبولی که گرددیمی که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ امقالهکارمند در عوض 
یا به خودش شغل  نامثبتفرزندش در مدرسه خوبی  نکهیا... یا  شودیمبه او یا فرزندش داده 

، یا به صرف خواهش و درخواست کسی کندیم، یا دیگری با او ازدواج گرددیمخوبی پیشنهاد 
« کاری را )برخالف وظیفه( انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد، مرتشی محسوب نخواهد شد

(. لذا اگر باز هم قید مالی به هدیه افزوده شود، تفاوتی میان اخذ 272: 1281 ی،صادق یرمحمدم)
مالک، این است که قاضی تحت تأثیر قرار گرفته و بیم  نکهیا. با توجه به ماندینمقی هدیه و ارتشا با
بر مواردی که ارزش مالی دارد، سایر امور ی خارج شود، الزم است عالوهطرفیبآن باشد که از 

ی مذکور را نیز اگرچه قابل تقویم به پول نیستند، در زمره هدایا محسوب کرد. هامثالمطلوب مانند 
ی قابل استنباط است. در این بند نوعبهقانون نظارت بر رفتار قضات نیز  17ماده  2این مهم از بند 

است،  12تا  8یکی از تخلفات انضباطی که مستوجب مجازات انضباطی درجه  عنوانبه گذارقانون
در «. ییاه قضاپذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگ»بیان داشته است: 

از حیث مالی یا غیرمالی بودن اطالق دارد و هر « خدمت یا امتیاز غیرمتعارف»ی هاعبارتاین بند 
 .ردیگیمدو قسم را در بر

 . راهکارهای اختصاصی مدیریت تعارض منافع قضات3-2
از: ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی  اندعبارتراهکارهای اختصاصی تعارض منافع قضات 

 شوند.نوعیت فعالیت سیاسی که در ادامه بررسی میو مم

 . ممنوعیت رسیدگی به دعاوی )رد دادرس(3-2-1
. است دادگاه ریاست برای مستقل و طرفبی وجود قاضی عدالت، اساسی هایمؤلفه از یکی

 ارتباط با طرفین، نفعی در هیچ قاضی که شودیم حفظ زمانی حقوقی نظام به عمومی اعتماد
 .(Abramson, 1993: 1046باشد ) نداشته دعوا وضوعم یا وکال
غمامی و محسنی، بینی موارد رد دادرس، از مصادیق پیشگیری از جانبداری قاضی است )پیش

ی قاضی مورد تردید قرار گیرد، راهکار مناسب صالح ندانستن طرفیب کهیوقت(. 173: 1282
 ,.Caperton v. AT Massey Coal Co., Incقاضی مزبور برای رسیدگی به دعواست. در دعوای )

556 US 868 - Supreme Court 2009 دادگاه عالی ایاالت متحده عنوان کرد در شرایطی که )
 ,Neubauerجانبداری قاضی محتمل باشد، الزم است قاضی از رسیدگی به دعوا امتناع ورزد )

2016: 163; Tarkington, 2018: 169.) 
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: داردیمی دادگاه بیان طرفیبسی مدنی فراملی پس از بیان لزوم اصول آیین دادر 1 اصل 2بند 
ی در دعوا است، مادام که جهات ریگمیتصمدادرس، یا هر شخص دیگری که دارای اختیار »

ی دادگاه دخالت هاتیفعالی وی وجود دارد، نباید در طرفیبمعقول و متعارفی برای ظن به 
« ی کندنیبشیپی عادالنه و کارامدی را هاوهیشی طرفیبد به کند. قانون مقر دادگاه باید برای ایرا

از اصول رفتار قضایی  1از کاربردهای اصل  2(. مطابق بند 19: 1291)غمامی و محسنی، 
 در طرفانهبی گیرییمتصم امکان که اییدعاو به رسیدگی از باید قاضی(: »1112بنگلور )
 خصوص در طرفانهبی گیرییمتصم به قادر فیمتعار ناظر هر دید از یا ندارد را آن خصوص

 زیر موارد از عبارت دعاوی این. کند صالحیت عدم اعالم و ورزد خودداری نیست، مورد
 :شودنمی موارد این به محدود ولی است،

 موضوعاتی به یا و داشته داوریپیش یا تعصب دعوا طرفین از یکی درباره قاضی که مواردی -
 .باشد داشته شخصی علم هستند اختالف محل و شده امهاق دلیلعنوان به که
 کرده وظیفه انجام فیه متنازع موضوع در اصلی شاهد یا وکیلعنوان به قبالً قاضی که مواردی -

 .باشد
 داشته اقتصادی منافع هیفمتنازع موضوع نتیجه در وی، خانواده اعضای از یکی یا قاضی -

 (.182-181: 1288قناد، « )باشد
ی دادرس دادگاهی رود که طرفیببه جهاتی بیم خروج از  هرگاه»وق ما برخی معتقدند در حق

دعوا به او ارجاع شده، هریک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری 
به دعوا رسیدگی کند. دادرس نیز در صورت وجود هریک از جهات مورد اشاره مکلف است 

(. 19: 2، ج 1281شمس، « )است تا دادرس دیگری رسیدگی نماید به خودداری از رسیدگی
این سخن مشابه رویکردی است که در اصول اخالقی قضات کانادا بیان شده است. مطابق این 

از خود سلب  نیستند، طرفبی قضاوت به قادر معتقدند که موردی قضات باید در هراصول، 
 .(Canadian Judicial Council, 2004: 29صالحیت کنند )

در اصول بنگلور و نیز اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز موارد رد دادرس محدود به 
قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی نیز موضعی مشابه  سینوشیپ. در اندنشدهمصادیق حصری 
(. لیکن در حقوق ما وضع به این منوال نیست 121: 1291 ی،و محسن یغماماتخاذ شده است )

د قانونی متعددی که به موارد رد دادرس و ضمانت اجرای آن اشاره شده است، این و در موا
ی عمومی و هادادگاهقانون آیین دادرسی  91)ماده  اندشدهحصری بیان  صورتبهمصادیق 

 قانون آیین دادرسی کیفری(. 111انقالب در امور مدنی و ماده 
دی که در اسناد فراملی و نیز حقوق با عنایت به مطالب مذکور در حقوق ما برخالف رویکر
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ی و این امر سبب نیبشیپحصری  صورتبهکشورهای پیشرفته وجود دارد، موارد رد دادرس 
شده است که بسیاری از موارد مهم وجود تعارض منافع در قاضی مشمول موارد دادرس 

 رای مثال:بنباشد؛ 
ی یا نسبی تا درجه سببقرابت » قانون آیین دادرسی مدنی 91ماده « الف»الف( در خصوص بند 

ی را اگستردهاگرچه در ظاهر قلمرو « سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
؛ اما برخی مصادیق دیگر ردیگیمی که حتی نوه دایی دادرس را نیز در برنوعبه، شودیمشامل 

 .ردیگیرنمبمانند پدر، مادر، برادر و خواهر عروس )همسر فرزند( دادرس را در 
 اندنوشتهقانون مزبور )داشتن نفع شخصی در دعوا( برخی  91ماده « و»ب( در خصوص بند 

 تواندیمدادرس تعدادی سهم از شرکتی سهامی را دارا باشد آیا دادرس مزبور  هرگاه»که 
ی دگیرس اندکردهدعوایی که علیه این شرکت اقامه شده و یا دیگران علیه این شرکت اقامه 

د؟ باید گفت با توجه به جدایی شخصیت شرکت سهامی از شخصیت سهامداران آن، نمای
-11: 2ج  ،1281 شمس،« )در دعوا دانست« نفع شخصی» دارنده توانینمدادرس مزبور را 

(. این در حالی است که یکی از موارد روشن تعارض منافع، آن است که قاضی، در یکی از 12
 اشد.ب سهامدارهای طرف دعوا، شرکت

ج( وجود دوستی و دشمنی آشکار بین قاضی و طرفین دعوا نیز از موارد رد دادرس محسوب 
 .دشوینم

کنند و در محل خدمت سابق ی مواردی که قضات سابق، پروانه وکالت اخذ مینیبشیپد( عدم 
 مدتیطوالن. شخصی که با دادرس یک پرونده رابطه همکاری پردازندیمخود به وکالت 

 ست، نزدیکی و تأثیر بیشتری نسبت به بستگان درجه سوم از طبقه دوم دارد )پاشایی وداشته ا
 (.71 :1298 معتمدی،

با عنایت به مطالب مذکور الزم است قانون کشور ما نیز مطابق یکی از رویکردهای یادشده 
تمثیلی بیان کند یا موارد  صورتبهکه یا مصادیق رد دادرس را  صورتنیبداصالح شود، 

 یکی از بندهای رد دادرس بیان نماید. عنوانبهتعارض منافع را نیز 
بر مورد مذکور، از ایرادات عمده نظام حقوقی ما این است که موارد رد دادرس را صرفاً عالوه

ی موردی و صدور حکم خاص در هایدگیرسی کرده که قاضی در مقام نیبشیپناظر بر حالتی 
ضی عضوی از اعضای هیأت عمومی برای صدور حکم یک دعواست و برای حالتی که قا

وحدت رویه یا ایجاد رویه است یا حتی عضوی از هیأت عمومی برای رسیدگی به رأی 
ی نشده است. این در حالی است که بروز تعارض نیبشیپرد دادرسی  موارداصراری است، 
ضایی جزئی باشد و از شدیدتر از تعارض منافع در امور ق بساچهی گذارقاعدهمنافع در مقام 
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( از 117-99: 1298همین باب است که تعارض منافع نمایندگان مجلس )زینالو و همکاران، 
ی در پی داشته باشد. ترعیوسمفاسد  تواندیماهمیت زیادی برخوردار است و عدم مدیریت آن 

رسیدگی با عنایت به این مهم الزم است موارد رد دادرس به همه مواردی که قضات در مقام 
 ی هیأت عمومی نیز تسری داده شود.هایدگیرسهستند، از جمله 

ی هیأت عمومی با یک چالش جدی مواجه است و آن هایدگیرستسری موارد رد دادرس به 
 با وجود تعارض منافع است.عی ریگمیتصمی شرکت در ضمانت اجرا

ی هاراهوردی، مقنن ی مهایدگیرسبرای مدیریت شرایط در حالت وجود موارد رد دادرس در 
 زیر را مقرر کرده است:

قانون آیین  91)ماده  الف( صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به قاضی دیگر
 ی عمومی و انقالب در امور مدنی(؛هادادگاهدادرسی 

ب( امکان اعتراض به رأی صادره در صورت رسیدگی قاضی فاقد صالحیت و نقض رأی 
 قانون مذکور(؛ 271و  218صادره )مواد 

ی مجازات انضباطی درجه شش تا ده برای قاضی خاطی: اگرچه اظهارنظر با وجود نیبشیپج( 
آن را مصداق  توانیمطور مشخص تخلف انتظامی محسوب نشده است، دالیل رد دادرس، به

 ایفوظ انجام از امتناع و رسیدگی از قانون نظارت بر رفتار قضات )استنکاف 13ماده  2بند 
 از امتناع دادرس رد جهات وجود موارد در دادرس قانونی قانونی( دانست، زیرا تکلیف

 ماده 2 بند مصداق وی رفتار کند، عمل تکلیف اینبرخالف  وی کهیدرصورت است، رسیدگی
 رد جهات موارد از صرفاً قضایی مقام که جایی در مذکور یهامجازات البته .بود خواهد مذکور
 وی عمل اگر باشد، زیرا منجر نشده جانبداری به وی عمل این و باشد ردهک تخطی دادرس

 17 ماده 1 بند مصداق وی عمل باشد، «قضایی وظایف انجام در طرفیبی از خروج» سبب
 در را( شدیدتر هایمجازات) سیزده تا هشتدرجه  انتظامی هایمجازات و است قانون همان

 داشت. خواهد پی
ی مجازات برای اشخاص دارای تعارض منافع که در نیبشیپادشده، تنها ی یهاحلراهاز بین 

ی ریگمیتصمطور کامل قابل اعمال است. امتناع از شرکت در ، بهاندکردهی شرکت ریگمیتصم
جا ضرورت ندارد و نیز در این خصوص قابل اعمال است، با این تفاوت که صدور قرار در این

هکار مناسبی است. در خصوص قابلیت اعتراض و ابطال رأی اعالم موضوع به رئیس دیوان را
جای تأمل وجود دارد، زیرا اوالً باالتر از هیأت عمومی مرجعی برای رسیدگی به آرای آن 

به تسلسل منجر شود؛  تواندیموجود ندارد و ایجاد مرجعی باالتر از هیأت عمومی دیوان نیز 
نظر ی ابطال رأی هیأت عمومی دیوان کافی بهثانیاً وجود یک شخص دارای تعارض منافع برا
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ی تبیین شود؛ ثالثاً آرای هیأت عمومی در ترقیدقو الزم است برای این موضوع قاعده  رسدینم
ها آرای متعددی و مطابق آن شوندیمی رساناطالعمقام وحدت رویه یا ایجاد رویه مانند قانون 

باید به این موضوع نیز توجه شده و برای آن رو برای حالت ابطال آرا ؛ ازاینشودیمصادر 
 ی شود.نیبشیپتمهیدی 

قانون آیین دادرسی کیفری،  177شده در ماده ینیبشیپ سازوکارالزم است مشابه  رسدیمنظر به
و  صحتدر این موارد نیز امکان اعالم موضوع به رئیس قوه قضائیه وجود داشته باشد تا ایشان 

د و در صورت وارد بودن اعتراض، دستور تشکیل مجدد هیأت سقم موضوع را بررسی کنن
عمومی را صادر کنند. در خصوص آن وجود چند شخص دارای تعارض منافع برای تجدید 

نحوی باشد که بر نتیجه جلسه مؤثر باشد، و اال نیازی جلسه الزم است. تعداد این افراد باید به
نحوی تنظیم شود که به جلساتصورتست به تجدید جلسات نیست. برای این منظور الزم ا

قضات موافق هر نظریه مشخص باشند و بررسی شود که اکثریت قائل بر نظریه نهایی آیا بدون 
وجود اشخاص درگیر تعارض منافع نیز کماکان به قوت خود باقی است یا خیر. اگر پس از 

ه تجدید جلسه نیست، حذف اشخاص دارای تعارض منافع، کماکان اکثریت باقی باشد، نیازی ب
 در غیر این صورت الزم است هیأت عمومی مجدداً تشکیل جلسه دهد.

اگر رئیس قوه قضائیه تجدید جلسه هیأت عمومی را دستور دهد و هیأت عمومی به نتیجه دیگری 
صدور رأی وحدت  مثابهبهشود و مورد اتباع خواهد بود و برسد، رأی جدید نیز مجدداً ابالغ می

آرایی را که به استناد رأی  توانینمرو ؛ ازاینگرددیمد است که ناسخ رأی قبلی محسوب رویه جدی
سابق صادر و قطعی شده است، ابطال کرد، زیرا این مسئله سبب بر هم خوردن نظم قضایی و عدم 
امکان اعتماد به آرای قضایی خواهد شد؛ چراکه همیشه این امکان وجود دارد که آرای وحدت 

 اعتبار شوند.یبایجاد رویه تجدید شده و آرای مبتنی بر آنان همگی رویه یا 

 ی سیاسیهاتیفعال. ممنوعیت 3-2-2
قضات نیز مانند سایر افراد جامعه حق دارند در تعیین سرنوشت خود از راه شرکت در 

ی قضات اهمیت زیادی طرفیبانتخابات و ... مشارکت جویند، لیکن ازآنجا که حفظ استقالل و 
ی سیاسی که هاتیفعالرد و نباید تحت تأثیر مسئله دیگری قرار گیرد، قضات از برخی دا
 برای هامحدودیت این اند.به جانبداری آن از فرد یا گروه خاصی منجر شود، منع شده تواندیم

 هاآن طرفیبی و استقالل باشند، سیاسی حزب عضو هاآن اگر زیرا است، مهم بسیار قضات
البته قضات و خود جامعه نیاز دارند تا صدای این  .(OECD, 2005: 14شود ) یفتضع تواندمی

قشر شنیده شود. اعضای قوه قضائیه همانند سایر شهروندان از آزادی بیان، عقیده، انجمن و 
نحوی رفتار کنند که کرامت اجتماعات برخوردارند، ولی به این شرط که در اعمال این حقوق به
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(. برخی معتقدند 31: 1283ساکوچی، ی و استقالل قوه قضائیه حفظ شود )طرفیبذاتی مقام خود و 
 هر در گذارانیاست. سدارند هایگذاراستیس از مستقیمی آگاهی حقوق، از یاحوزه هر در قضات
 خشونت داخلی، روابط مانند موضوعاتی مورد در قضات دانش از است ممکن حکومت از سطح

 حقوق مسئولیت مدنی، و سالخوردگان رفتار با سوء نوجوانان، و بزرگساالنجرائم  خانگی،
 اجرای و قانون تفسیر نقشی محوری در قضا دستگاه. شوندمند ها بهرهشرکت و قراردادها

 است ممکن قضات، اگرچه طرفیبی و یریگکناره استقالل، وجود اصول با. دارد هااستیس
 برای یا کنند شرکت سیاسی فرایند در بتوانندها دادگاهاهمیت زیادی دارد که  باشد، دشوارتر
 .(Hartley, 2014: 390کنند ) یزنچانهی حکومت هاقسمت سایر با مذکور نیازهای
 و بحث در مشارکت یاها سازمان یاها گروه در عضویت مانند رفتارهایی از باید قضات
 در را قاضی یطرفیب هب اعتماد آگاه، و منصف معقول، فرد یک از نظر که عمومی وگویگفت
، خودداری ورزند. این موارد کندیممطرح شود تضعیف ها دادگاهنزد  تواندمی که مسائلی مورد

 از: اندعبارت
 سیاسی؛ یهاکمک یآورجمع و سیاسی احزاب در الف( عضویت

 Canadian Judicialپول ) یآورجمع رویدادهای سیاسی و سیاسی مجامع در ب( حضور

Council, 2004: 28؛) 
 ج( مشارکت در احزاب یا کارزارهای سیاسی؛

 عملکرد بر مستقیماً که مواردیجز به یزبرانگبحث سیاسی مباحثات در علنی د( مشارکت
 گذارند؛یم تأثیر عدالت اجرای اساسی یهاجنبه یا دادگستری استقالل ،هادادگاه

 .(Canadian Judicial Council, 2004: 29سیاسی ) تصمیم بر تأثیرگذاری برای طومارها امضای (ـه
ی طرفیبباید توجه داشت که صرف داشتن عقاید سیاسی متفاوت لزوماً سبب خروج قاضی از 

در پرونده ام. دی. یو علیه  1112ژانویه  18. در تصمیم مورخ شودینمعدم صالحیت او  تبعاًو 
دلیل کی از احزاب سیاسی که بهدولت ایتالیا در مورد یکی از اعضای شاغل پارلمان و منتخب ی

دلیل تمایالت ادعا کرد که قضات به هیعلمحکوم کهیوقتتخلفات مالی محکوم شده بود، 
عقاید سیاسی  کهیدرصورت، دادگاه اظهار داشت اندنبوده طرفیبسیاسی مخالف و علنی خود 

توجیه برکناری تعارض منافعی که سبب  خودیخودبهقاضی مخالف عقاید سیاسی متهم باشد، 
که عوامل  دهدیم(. این مهم نشان 31: 1283ساکوچی، قاضی شود، ایجاد نخواهد شد )

عینی قابل ارزیابی باشد و تا  صورتبهی قاضی باید مانند موارد مذکور طرفیب کنندهمخدوش
وی را دارای  توانینمی سیاسی خود را بروز ندهد، هاشیگراقاضی به یکی از طرق مزبور 

 رض منافع قلمداد کرد.تعا



 
 
 

 بررسی تعارض منافع مقامات قضایی
 

 

 

22 

 این باید باشند، قضات فعال سیاسی نظر از دارند حق قاضی یک خانواده اعضای اگرچه
 است، ممکن خانواده نزدیک اعضای فعالیتی از سوی انجام چنین که کنند درک را واقعیت

بگذارد  منفی تأثیر قاضی بودن طرفبی از عمومی برداشت بر اشتباه،صورت به حتی
(Canadian Judicial Council, 2004: 29). 

الیحه قانونی اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات  21در کشور ما نیز مطابق ماده 
 احترام شئون رعایت و وظیفه انجام در کامل یطرفیب حفظمنظور به: »11/11/1222مصوب 

 و هاآن بهوابسته  هاییتجمع و سیاسی احزاب در قضایی مشاغل متصدیان عضویت قضایی
 مفاد از تخلف است حزبی ممنوع و سیاسی مجله یا روزنامه انتشار و حزبی تبلیغاتهرگونه 

 «.بود خواهد قضایی خدمات از و انفصال انتظامی عالی دادگاه در تعقیب موجب ماده این
 ، قضات از1292سیاسی مصوب  هایگروه و احزاب فعالیت نحوه قانون 2مطابق ماده  عالوهبه

 .اندمحروم آن در عضویت یا حزب تأسیس حق
از مصادیقی است که در مواد مذکور بیان شده است و مواردی  ترگستردهی سیاسی هاتیفعال

 Canadian Judicialپول ) یآورجمع رویدادهای سیاسی و سیاسی مجامع در حضورمانند 

Council, 2004: 28سیاسی باحثاتم در علنی (، مشارکت در کارزارهای سیاسی، مشارکت 
 Canadian Judicialسیاسی ) تصمیم بر تأثیرگذاری برای طومارها یز و امضایبرانگبحث

Council, 2004: 29 قوانین فعلی از این نظر  رسدیمنظر رو به؛ ازاینردیگیبرم( را نیز در
ی نیبشیپی در قوانین روشنبهی سیاسی مذکور هاتیفعالاند و شایسته است ممنوعیت ناقص
یک از قوانین فعلی، صحبتی از محدودیت یا ممنوعیت اعضای خانواده یچهدر  عالوهبهشود. 

 .شودینمی سیاسی دیده هاتیفعالقضات برای مشارکت در 

 

 گیرینتیجه
ی تعارض منافع، از بسترهای فساد مقامات قضایی محسوب هاتیموقع نکهیابا عنایت به 

، راهکارهایی جامع برای مدیریت تعارض منافع ی حقوقیهانظام، ضروری است شودیم
ی، شخص طرفیبی کنند. در تعارض منافع در روابط مبتنی بر نیبشیپمقامات قضایی 

ی، میان چند گزینه باید قضاوت کند و اثر قضاوت وی به دیگران طرفیبمکلف به 
از  ی است،طرفیبیی که یک شخص مکلف به هاتیموقعرو تمام . ازاینگرددیبازم

یی است که وی در صورت داشتن منافع شخصی در معرض تعارض منافع هاتیموقع
ی را انتخاب کند که منافع وی تأمین شود. انهیگزسبب منافع شخصی، و به ردیگیمقرار 

با عنایت به این مهم، تمامی راهکارهایی که راه را بر جانبداری شخص مکلف به 
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ی طرفیبت تعارض منافع در روابط مبتنی بر ، راهکارهای مدیریبندندیمی طرفیب
ی و استقالل شخصی و طرفیببرخی نویسندگان تضمین  نکهیا؛ لذا شوندیممحسوب 

عنوان راهکارهایی در عرض سایر راهکارها مانند ممنوعیت فعالیت نهادی قضات را به
عارض منافع ، تلقی اشتباه از راهکارهای مدیریت تانددادهسیاسی و اعالم دارایی قرار 

ی راهکارهایی است که نوعبهاست، زیرا تمام راهکارهای مدیریت تعارض منافع قضات 
 .شودیمی طرفیبمانع از جانبداری و خروج قاضی از 

در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات 
اشتغال همزمان، ممنوعیت  مانند ممنوعیت هانهیزمی شده است. در برخی نیبشیپ

؛ شودیمدریافت هدیه و ایجاد امنیت شغلی رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی 
 صورتبهراهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد  هانهیزملیکن در سایر 
و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع کند تا از این  انددهناقص مقرر ش

 ی ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.هانهیزمطریق 
در زمینه اعالم دارایی مقامات قضایی الزم است اعالم دارایی شرط تصدی سمت باشد و 

فهرست دارایی در مدت مقرر اعالم نشود، از تصدی شخص مزبور به  کهیدرصورت
رایی، سمت مربوط جلوگیری شود و نیز در صورت احراز خالف واقع بودن فهرست دا

اعالم دارایی شامل پدر  نظامالزم است  عالوهبهشخص مزبور از سمت خود برکنار شود. 
و مادر و نیز سایر اقوام نزدیک فرد نظیر خواهر و برادر نیز شود و در نهایت تشکیالت 

ی مقامات قضایی هاییدارای شود تا قابلیت نظارت مستمر بر نیبشیپساختاری کارامدی 
 را دارا باشد. هاتفهرسو ارزیابی 

در حوزه ممنوعیت قضات برای رسیدگی به دعاوی، حصری بودن موارد رد دادرس، نقص 
رو بزرگی است و سبب شده موارد روشنی از تعارض منافع قضات نادیده گرفته شود؛ ازاین

الزم است حصری بودن مصادیق اصالح شود تا در سایر مواردی که بیم جانبداری قاضی 
امکان اعتراض از سوی اصحاب دعوا و رسیدگی به این مهم وجود داشته باشد.  نیز رودیم

ی مهم که مغفول واقع شده، تعارض منافع قضات در زمان اظهارنظر هاحوزهیکی از  عالوهبه
که قضات در در هیأت عمومی است، به همین سبب الزم است موارد رد دادرس برای زمانی

نیز وجود داشته باشد و برای تخطی از این مهم نیز ضمانت  نندکیمهیأت عمومی اظهارنظر 
اجرا تعیین شود، به این صورت که در این موارد نیز امکان اعالم موضوع به رئیس قوه قضائیه 

و سقم موضوع را بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض،  صحتوجود داشته باشد تا ایشان 
 ند.دستور تشکیل مجدد هیأت عمومی را صادر نمای
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نحو ضعیفی وارد شده و نیز نظام حقوقی کشور ما به گردان دربدر زمینه ممنوعیت 
 آخرین برای وکالت در سالهسهبرای وکالیی که سابقه قضاوت دارند، صرفاً ممنوعیت 

ی آن نیز صرفاً مجازات انضباطی ضمانت اجرامقرر کرده است که  خود خدمت محل
این مورد از سوی قاضی پرونده نیز نگریسته شود؛ شایسته است  کهیدرحالوکیل است، 

به این صورت که قاضی پرونده مکلف شود وکالت چنین شخصی را نپذیرد و در 
صورت پذیرش وکالت توسط قاضی، طرف دعوا حق داشته باشد به این امر اعتراض 
کند و نیز چنانچه پرونده توسط قاضی مزبور رسیدگی و به صدور رأی منجر شود، این 

ی طرفیبنادیده گرفتن یکی از اصول اساسی دادرسی ) عنوانبهرأی در مرجع باالتر 
 قاضی( نقض شود.

الیحه قانونی  21ی سیاسی، در کشور ما مطابق ماده هاتیفعالدر حوزه ممنوعیت قضات از  
 هایگروه و احزاب فعالیت نحوه قانونو اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات 

ی سیاسی مانند هاتیفعالاز تأسیس حزب یا عضویت در آن و نیز برخی  سیاسی، قضات
 هاتیممنوع؛ لیکن این اندشده حزبی ممنوع و سیاسی مجله یا روزنامه انتشار و حزبی تبلیغات

 رویدادهای سیاسی و سیاسی مجامع در حضورکافی نبوده و الزم است مواردی مانند 
 سیاسی مباحثات در علنی سیاسی، مشارکتپول، مشارکت در کارزارهای  یآورجمع
سیاسی نیز برای قضات منع شود.  تصمیم بر تأثیرگذاری برای طومارها یز و امضایبرانگبحث

ی سیاسی که هاتیفعالالزم است برای اعضای خانواده قضات مشارکت در برخی  عالوهبه
 شبهه جانبداری برای قضات ایجاد کند، منع شوند. تواندیم
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 هاتیادداش
که در تاریخ « نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی». الیحه 1

نحوی تعریف کرده است که شامل راهکارهای به مجلس تقدیم شده است نیز مدیریت را به 1/9/1298

دامات و تدابیر مدیریت تعارض منافع: کلیه اق»ماده این الیحه:  2. مطابق بند شودیمپیشگیری نیز 

قضایی الزم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات اداری، نظارتی، قضایی و شبه

 «.ی تعارض منافعهاتیموقعسوء 
2. Asset Declaration. 

3. Revolving door. 
4. From private sector-to-government revolving door. 
5. From government-to-private sector revolving door. 
6. From government-to-lobbyist revolving door. 

 .شودیم نظرصرفرو از آن ارتباطی با بحث حاضر ندارد، ازاین گردان درب. حالت نخست 7
8. Consultative Council of European Judges (CCJE). 

 مصوب قضایی رفتار خصوص در بنگلور اصول از« رفتار صحیح»از کاربردهای اصل  11. مطابق بند 9

 (.187 :1288 )قناد،« کند وکالت نباید است، قضایی دستگاه استخدام در که مادام قاضی»میالدی:  1111

 است ممکن قاضی کرواسی، در. کنندیم منع قضات برای را داوری فعالیت . بسیاری از کشورها،11

در  و است دیگری یک نهاد در وی، صالحیت از ارد خارجمو در فقط اما کند، مداخله داورعنوان به

 از یکی توسط توانینم را او) باشد «طرفیب» داور است ممکن قاضی استونی، در .الزحمهحققبال 

 .Council of Europe, 2015: 345، البته بدون حق دریافت دستمزد. ر.ک: (کرد انتخاب طرفین

 از غیری آموزشی همه کشورها رویکرد مشابهی ندارند. بهاهتیفعال. در زمینه اشتغال قضات به 11

 و مالت ایرلند، دانند،ینم مجاز را تدریس نوع هیچ که اسکاتلند و شمالی ایرلند ولز، انگلیس، آندورا،

 آلبانی، کهیدرحال دانند،یم دریافت دستمزد مجاز عدم صورت در فقط را تدریس اجازه پرتغال

با  فعالیت یکعنوان به فقط را اجازه این سوئد و لهستان نروژ، مارک،دان چک، جمهوری کرواسی،

 .Council of Europe, 2015: 345 ر.ک:. دهندیم دستمزد

ی قرار گیرد، از شمول نوازمهمان. چنانچه به اعتبار سمت شخص از وی دعوت شود و در ضیافت مورد 11
 این بند خارج است.
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