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 چکیده
 بروز موجب و آورد می وارد جامعه مختلف یها بخش به جبران ناپذیری ضربات اقتصادی گری اخالل
 برای قضاییه قوۀ چون نهادهایی نقش بین، این در. شود می جامعه گوناگون های الیه سطح در هایی تنش
 و اقتصادی مفاسد با مبارزه مرجع ترین اصلی نهاد این زیرا ؛شود می برجسته هایی آسیب چنین با تقابل

 که است نهادهایی بر مستمر نظارت فسادها، این با رویارویی راهکارهای از یکی. آید می شمار به غیراقتصادی
 منابع به استناد با پژوهش این در. شود مختل بزهکاران برای امنیت احساس تا دارند قرار فساد معرض در

 جریان بر نظارت فرآیند بهبود برای قضاییه قوۀ اصلی اقدام دو تحلیلی، -توصیفی روش و ای کتابخانه
 متغیرهای بر تکیه با نهاد این که میدهد نشان تحقیق نتایج. است شده کاویده و بررسی اقتصادی اخاللگری

 اینگونه از جلوگیری در کاربردی و مؤثر عملکردی تواند می «قضایی استقالل» و «قانون حاکمیت»
 عبارتند که است اصلی شاخصۀ سه دارای زمینه این در قضایی استقالل همچنین،. باشد داشته ها اخاللگری

 دقیق، نظارتهای بر تکیه با میتواند قضاییه قوۀ مجموع، در. «تصمیمگیری» و «مالی» ،«اجرایی و اداری: »از
 فعالیت برای را الزم بسترهای و کند برطرف دارد، وجود قضایی سیستم توانایی با ارتباط در که را تردیدهایی

                                                                                                                   
 استخراج «اقتصادی نظام در گری اخالل حرمت فقهی مبانی» عنوان تحت تخصصی دکتری رساله از مقاله این 1
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 فعاالن تمایل موجب اقتصادی، و قضایی امنیت ایجاد با و نماید پرهزینه و محدود اقتصادی اخاللگران
 .شود کشور در گذاری سرمایه به خارجی و داخلی اقتصادی

 

 نظارت قانون، اخاللگری، اقتصادی، نظام قضاییه، قوۀ :يکلیدکلمات 

 JEL: K00بندي  طبقه
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 مقدمه

گریز در معرض خطر قرار دارد. این افراد جامعۀ انسانی همواره از سوی برخی از افراد بزهکار و قانون

های کالنی را به دست بیاورند و  برای نیل های غیرقانونی قصد دارند ثروتها و روشبا استفاده از راه

گیرانه سعی گذار با وضع قوانین سختهدف، از هیچ بزهی رویگردان نیستند. بنابراین، قانونبه این 

های بزهکار محدود کند تا نوعی ثبات، یکپارچگی، دارد بزه را کاهش دهد و شرایط را برای فعالیت

شود. قوۀ وری در جامعه به وجود بیاید و تداوم پیدا کند و مناسبات اجتماعی مختل نانسجام و بهره

 کند.قضاییه نیز، این قوانین را با جدیت پیگیری و اجرا می

ترین یکی از مهم»های معمول در جوامع مختلف، ارتکاب به جرائم اقتصادی است که یکی از بزه

و جمهوری اسالمی ایران نیز، همچون کشورهای دیگر با  شود میهای جامعۀ جهانی محسوب چالش

ای (. بنابراین، باید این مقوله را پدیده69: 1388)حسینی، « ستچنین معضل عظیمی مواجه ا

المللی و در نگاهی کلی، اجتماعی به شمار آورد. با توجه به اهمیت موضوع، در قانون مجازات  بین

هایی  این قانون، جرم اقتصادی دارای مصداق 36 با ارجاع به تبصرۀ مادۀ 1392سال اسالمی مصوب 

ارتند از: کالهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختالس، اعمال نفوذ برخالف حق و دانسته شده است که عب

مقررات قانونی در صورت تحصیل ممال از سوی مجرم یا دیگری، دخالت وزیران و نمایندگان 

مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری، تبانی در معامالت دولتی، اخذ پورسانت در 

های مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کاال و ارز، جرممعامالت خارجی، تعدیات 

شویی، اخالل در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی مالیاتی، پول

های اقتصادی، ابتدا حوزۀ اقتصاد کشور های ناشی از جرم(. آسیب189: 1398)قهرمانی و سایبانی، 

(. با 109: 1382کشاند )ایمانی، دهد، به نابودی میه و بنیاد قدرت آن را شکل میرا که نبض تپند

ای در اقتصاد کشور و معیشت مردم برجای آلود اقتصادی عدههای بزههایی که کنشتوجه به آسیب

های گوناگون، مانع گسترش فعالیت ها و مکانیسماند با کاربست طرحها سعی کردهگذارد، دولتمی

ثباتی بزهکاران شوند. بدیهی است که هرگونه قصور در این امر معضالت دیگری همچون: بیاین 

کند و در نهایت، بروز سیاسی و اصل حاکمیت، مختل شدن اعتماد همگانی به دولت، را ایجاد می

عوامل متعددی موجب اهمیت جرائم »زند. های عمیقی را در سطح اجتماعی رقم میشکاف

بخشی، حساسیت افکار عمومی، های توسعه: شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامهاقتصادی شده است

پذیری اقتصاد، مطالبات رهبری، توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر جرائم اقتصادی بر رقابت

ای، همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با انداز و قوانین برنامهالزامات سند چشم

)معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضاییه، « اندم اقتصادی را افزایش دادهجرائ
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های ویژۀ مبارزه با فساد هستیم که با انگیزۀ اندازی دادگاه(. در نتیجه، امروزه شاهد راه5-4: 1382

 اند..کن کردن فساد اقتصادی برپا شدهریشه

هاست: الف( نقش نظارتی قوۀ گویی به این پرسشخهدف و مسألۀ اصلی در پژوهش حاضر، پاس

هایی است؟ ب( ارتباط بین حاکمیت قانون های اقتصادی شامل چه مؤلفهقضاییه برای مبارزه با جرم

های اقتصادی در قوۀ قضاییه به چه شکل است؟ ج( استقالل و نظارت قضایی برای کاهش بزه

 گیرد؟قضایی این نهاد چه مواردی را دربر می

 

 روش شناسي تحقیق

تحلیلی پرداخته شده است. ساختار  -ای و روش توصیفیپژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه

کلی مقاله به این صورت است که ابتدا توضیحاتی دربارۀ معیارهای ضروری نظارت قضایی بر 

ارائه « استقالل قضایی»و « حاکمیت قانون»جلوگیری از اخاللگری و دو مؤلفۀ اصلی آن، یعنی 

کند. همچنین، برای تقویت می ها تداوم پیداو در بخش اصلی پژوهش، بر این مبنا تحلیل شود می

 ها از منابع التین و فارسی در قالب کتاب و مقاله استفاده شده است.تحلیل

 

 پیشینۀ تحقیق

تاکنون در هیچ تحقیقی به صورت مستقیم و مبسوط به  نقش و کارکرد قوۀ قضاییه در اخاللگری 

پردازد. خستین بار به این مهم میرو، تحقیق حاضر برای ندر نظام اقتصادی اشاره نشده است. از این

ها اشاره ها و بزهبا این حال، در چند پژوهش به ابعادی از نقش قوۀ قضاییه در پیشگیری از جرم

ای به تحلیل جرم ( در مقاله1395زنوز و همکاران ) . سمیعیشود میشده است که به آن اشاره 

ص در حقوق ایران پرداخته و به این اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپردۀ اشخا

اند که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات نتیجه رسیده

دهندۀ بزه فوق، عنوان مجرمانۀ اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل

وین مجرمانۀ مذکور در قانون تشدید مجازات قانون مذکور با وجود عنا 1مادۀ « هـ»مندرج در بند 

، 1392قانون مجازات اسالمی  286و همچنین، مادۀ  1367مرتکبان ارتشاء، اختالس و کالخبرداری 

( به 1398اند. در پژوهشی دیگر، قهرمانی و سایبانی )مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته

ها صادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتهای ویژۀ مبارزه با مفاسد اقتبررسی دادگاه

حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم  در باالتریناند که و به این نتیجه رسیده پرداخته

های اند. هرچند دادگاهعرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کردههای ویژۀ جامع را که همدادگاه
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های هستند، با مدل جمهوری اسالمی ایران در نحوۀ تشکیل خاصویژۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی 

  جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.

 

 مباني نظري  

جرم اقتصادی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که با انگیزۀ کسب سود یا امتیاز »جرم اقتصادی: 

حرفۀ مربوطه ارتکاب  های شغلی و نقض اعتماد حاکم برمادی و نوعاً با ارتکاب در بستر فعالیت

زاده، )توسلی«. کندیافته و بالفعل یا بالقوه موجبات اخالل در نظام اقتصادی کشور را فراهم می

آورد. ( این جرم، ویژگی اقتصادی ندارد، بلکه پیامدهای نامطلوب اقتصادی به وجود می1: 1390

. دکن می بیشترغنی و فقیر را  میان فاصلۀو  شود می منجرها  فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت

شرایطی و  کند مین میأرا ت قشر مرفه ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعاین نوع فساد، 

: 1387یابد )النگست و دیگران، سهولت می های دیگرجرمانواع بروز  به واسطۀ آن،که  زندرقم میرا 

26 .) 

کلی در گسترۀ حقوق عمومی دانست که بر اساس  ایحاکمیت قانون: این مفهوم را باید قاعده

های حکومتی گرایی حقوقی و حقوق طبیعی( در تصمیمشدۀ حقوقی )اثباتآن، اصول شناخته

(. در تثبیت حاکمیت قانون در جامعه، نظارت قضایی 30: 1389نقشی مهم و محوری دارند )ساکی، 

اثرگذار است که اصل حاکمیت قانون در های یک جامعه اهمیت دارد. این مهم زمانی در چهارچوب

ای مبرهن، نهادینه شود. باید توجه داشت که اصل حاکمیت قانون آن رعایت شده و به عنوان مقوله

و نظارت قضایی، مکمل یکدیگر هستند و بدون حاکمیت قانون، نطارت و کنترل قضایی دشوار به 

ار خود را در جامعه از دست بدهد، حاکمیت ها ارزش و اعتبرسد. در برابر، اگر این نظارتنظر می

(. هنگامی قانون به 43: 1386)ولیدی،  شود میهایی جدی مواجه افتد و با چالشقانون به خطر می

که قوۀ قضاییه با جدیت، نظارت بر اجرای قوانین را  شود میعنوان اصل برتر در جامعه شناخته 

 پیگیری کند.  

که استقالل قضایی حفظ شود  شود میانی اجرایی و محقق استقالل قضایی: کنترل قضایی زم

(Loveland, 2009: 58 این مقوله به قدری در فرهنگ حقوقی دارای اهمیت است که شماری از .)

(. استقالل قوۀ 314: 1382دوا، دانند )هیمننظران، قاضی را یگانه حافظ آزادی فردی میصاحب

وع فردی آن در مواردی همچون امنیت شغلی نمود پیدا قضاییه شامل روابط فردی و نهادی است. ن

: 1388)نوری نشاط،  شود میکند و نوع نهادی در روابط اداری آن با قوۀ مجریه یا مقننه دیده می

(. قوۀ قضاییه برای آنکه بتواند استقالل نهادی خود را حفظ کند، رعایت سه مقوله الزامی به 194

گیری. از دید اجرایی، این قوه باید امور اداری عمومی لی و تصمیمرسد: استقالل اجرایی، مانظر می
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خود را با اختیار تام انجام دهد. از منظر مالی، قوۀ قضاییه باید از تمکن و منابع مالی کافی برای 

گیری هم، نهادهای موازی دیگر های خود برخوردار باشد. در زمینۀ تصمیماجرای دقیق خویشکاری

که عبارتند از: قوای مجریه و مققنه، پلیس، زندان، نهادهای اجتماعی و ... باید  در ساختار حکومت

به تصمیات قوۀ قضاییه احترام بگذارند و آن را بپذیرند. حتی اگر این آراء منافع آنها را تأمین نکند 

 (.195-196)همان: 

 

 معیارهاي ضروري نظارت قضایي بر جلوگیري از اخاللگري

همواره ثابت و ایستا نیستند، بلکه بر اساس نیازهای روز جامعه و شرایط جدید، قوانین حقوقی 

های گوناگون بر روابط شهروندان و امکان ایجاد تغییر در آن وجود دارد. بنابراین، قوانین با مصداق

شوند تا نوعی ثبات پدید بیاورند و موجب امنیت ذهنی شهروندان شوند. قوۀ قضاییه دولت حاکم می

های دقیق، های مستمر و نظارتاز تصویب قوانین مختلف از سوی قوۀ مقننه، باید با پیگیری پس

ها و ها فراهم کند و مانع بروز ناهنجاریهای الزم را برای اجرایی شدن این قانونزمینه

های ها در سطوح خُرد و کالن جامعه شود و نوعی رضایت عمومی را در میان الیه گریزی قانون

آورد. در های گوناگون به ویژه اقتصاد به وجود میون جامعه به ویژه فعاالن و کنشگران حوزهگوناگ

این بخش، دو متغیر اصلی )حاکمیت قانون و استقالل قضایی( که با گرایش دستگاه قضایی به آن، 

 ، کاویده و بررسی خواهدشود میای چون: امنیت اقتصادی و قضایی در کشور تأمین اهداف عالیه

 شد. 

 

 حاکمیت قانون

های مشترک اندیشمندان صحبت از قانون به عنوان ابزار حکومت یا هدایت حکومت، یکی از دغدغه

سیاسی غرب، حاکمیت قانون در تقابل  -. در سنت حقوقیشود میفسلفه، حقوق و سیاست محسوب 

با حکومت شخص معنا شده است. بر این پایه، کنش سیاسی حاکمان باید با نظرداشت مبانی نظریۀ 

خواهی و در گسترۀ نظم مبتنی بر قانون اساسی صورت بگیرد و همسو با آن باشد و مشروطه

دارند )النگست و دیگران،  هایی را شامل شود که غالب مردم نسبت به کیفیت آن آگاهی رویه

(. قوۀ قضاییه مرجع اصلی و رسمی رسیدگی به شکایات مردمی است؛ زیرا این نهاد 64-63: 1387

ای . بنابراین، عملکرد قوۀ قضاییه نباید به گونهشود میبه عنوان رکن اصلی مقابله با فساد شناخته 

یا تقصیری در  در صورتی که کاستی»انگارۀ ذهنی مردم اختالل ایجاد شود. باشد که در این پیش

های اجرایی در امر مبارزه با فساد باشد، این دستگاه قضایی است که ملجأ و مرجع عملکرد دستگاه

نهایی تظلمات و مراجعات مردم برای رسیدگی و مراقبت از روند صحیح گردش امور اداری و مالی 
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قانون در حوزۀ اقتصاد دو نتیجۀ  (. کاربست نظریۀ حاکمیت162: 1395)قاسمی، « کشور است

کند و در برابر، مدار اقتصادی ایمن میمعکوس دارد. به این معنا که شرایط را برای فعاالن قانون

های گستردۀ برد و فعالیتهای اقتصادی را از بین میهای فسادآفرین موجود برای اخاللگریزمینه

های آن به معنای پیروی همۀ ون با حداقل مؤلفهکند. حاکمیت قاناخاللگران را با مشکل مواجه می

مدار ای که قانونآحاد جامعه به ویژه مسئوالن و زمامداران از قانون است. به این اعتبار، در جامعه

پذیرد و مسئوالن و زمامداران، در های حکومتی در چهارچوب قانون صورت میباشد، همۀ کنش

(. قانون را باید مصوبات پارلمان، معاهدات 434: 1384قبال اعمال خویش مسئول هستند )هاشمی، 

های دادگستری دانست. هدف از های اداری و احکام دادگاهنامهالمللی، اصول کلی حقوق، آیینبین

 ,Roseهایی برای اختیارات مقامات حکومتی ایجاد شود )حاکمیت قانون این است که محدودیت

توان به مبارزۀ منسجم ن در قوۀ قضاییه اجرایی نشود، نمی(. تا زمانی که حاکمیت قانو459 :2009

کند که همه در برابر قانون برابر با فساد اقتصادی امیدوار بود. حاکمیت قانون این مهم را تبیین می

هستند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانی، اصل حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده 

اندرکاران و برابر دانستن آنها با دیگران و و اختیارات دست است که نمود آن، تحدید وظایف

مردان است. طبیعتاً اجرای درست قانون در های گوناگون بر دولتبینی نظارتهمچنین، پیش

های موجود را برای کسانی ی گوناگون جامعه، وضعیتی باثبات و به دور از فساد و آلودگیها بخش

کند. به بیان دیگر، امنیت های سالم و قانونی هستند، ایجاد میالیتکه در حوزۀ اقتصادی قائل به فع

زند و مانع اقتصادی برآمده از حاکمیت قانون، اگرچه بسیاری از اخاللگران اقتصادی را کنار می

کند تا ، اما این زمینه و ظرفیت را برای فعاالن اقتصادی فراهم میشود میهای غیرقانونی آنها کنش

های گوناگون اقتصاد های کالنی را در قسمتگذاریمنیت اقتصادی ایجادشده، سرمایهبا تکیه بر ا

های اصلی حاکمیت قانون، صیانت از اقتصاد انجام دهند. بنابراین، در یک نگاه کلی، یکی از هدف

 سالم و نابودی اقتصاد ناسالم است. 

این اصل باورمند هستند که پردازانی که برداشتی ماهوی از حاکمیت قانون دارند، به نظریه

حاکمیت قانون نقش مهمی در برقراری نظم در امور اجتماعی و اقتصادی دارد. همچنین، 

هایی تابع این حاکمیت هستند که معیارهای فرااخالقی )مانند: معیارهای اخالقی، سیاسی و  دولت

: 1385رکز مالمیری، کنند )مکنند و اعمال حاکمیت را بر اساس آن تنظیم می...( را رعایت می

(. بر این اساس، قوۀ قضاییه باید قوانینی را به کار بندد تا مبتنی بر عدالت و اخالق باشد و همۀ 62

های اجتماعی در برابر بزهکاری، یکسان اقشار جامعه را دربر بگیرد. این بدان معناست که همۀ گروه

ها گرایش دارند، به خوبی خاللگریشوند و کسانی که به جرائم اقتصادی و ادر نظر گرفته می

 شوند.دانند که در صورت ارتکاب به چنین عملی از سوی قوۀ قضاییه بازداشته می می
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توان حاکمیت قانون همواره با استبداد تعارض مافع دارد. یعنی در نبود ساختار حکومتی نمی

رو، در جوامعی که حاکمیت قانون به هایی چون عدالت و فسادستیزی را محقق ساخت. از این مؤلفه

های اقتصادی هستیم؛ زیرا ، شاهد کاهش آمار بزه به ویژه اخاللگریشود میعنوان یک مهم شناخته 

های ضداقتصادی اخاللگران، بسیار محدود این ساختار حکومتی شرایط و بسترها را برای فعالیت

ای نفوذ افرادی از این دست وجود دارد، شرایط هایی که برگذار با شناسایی دقیق راهکند و قانونمی

نماید. بنابراین، یکی از عواملی که باعث فراگیری حاکمیت را برای بزهکاران اقتصادی نامطلوب می

برانگیز و نیز، عملکرد نظارتی زا و چالشهای آسیبگذار از موقعیت، درک درست قانونشود میقانون 

 قننه است.قوۀ قضاییه از قوانین مصوب قوۀ م

های اصلی حاکمیت قانون این است که مسئولیت زمامداران را در صورت تخطی از یکی از پایه

قانون شناسایی کند و با کاربست ابزارهای ایجابی و سلبی که مبنایی قانونی دارند، آنها را از 

و غیراداری های گوناگون اداری پیشروی در اهداف نامطلوب خود که منجر به ایجاد فساد در الیه

نوعی  -حتی در باالترین رده–، بازدارد. اجرای یکسان قانون برای همۀ مسئوالن کشوری شود می

آورد. به این معنا که مردم به عنوان ناظران عملکرد اعتماد عمومی را هم در جامعه به وجود می

تار سیاسی، رسند که قانون در ساخدستگاه قضا شاهد رفتاری منطقی هستند و به این باور می

روند، به هیچ اجتماعی، اقتصادی و ... کشور حاکم است و همۀ کسانی که از محدودۀ قانون فراتر می

مانند. ایجاد عدم امنیت برای این روی به واسطۀ مقام و جایگاهی که دارند، از مجازات مصون نمی

 -عمیق در جامعه هستندهای اقتصادی که به واسطۀ اطالعات مهم قادر به ایجاد اخاللگری-افراد 

دهد. این نتیجۀ برقراری و اجرای بدون هایی از این دست را کاهش میهای اقدام به بزههزینه

آفرین معمول است که منتج های تبعیضتبعیض قانون برای همۀ اعضای جامعه و به دور از مصلحت

گذار و ناظران اجرای قانون یعنی دستگاه قضایی به افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به قانون

 .شود می

آورد، برقراری عدالت اقتصادی است. به از دستاوردهای مهمی که حاکمیت قانون به ارمغان می

رسند که هر فرد به میزان کوشش و زحمتی این معنا که فعاالن اقتصادی به این نتیجه و باور می

ای طراحی ؛ چراکه این نظام حقوقی به گونهشود میبرخوردار های خود کند، از سرمایهکه صرف می

دهد. فعال حوزۀ اقتصاد و تدوین شده است که اجازه و فرصت تعدی به اخاللگران اقتصادی را نمی

های مالی و اقتصادی خود باید به معیارهای قانونی پایبند رسد که در رسیدن به هدفبه این باور می

های غیرقانونی همچون: کالهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختالس، سل به راهباشد و در این میان، تو

پذیر نخواهد بود. بنابراین، با حاکمیت قانون بر عرصۀ اقتصاد از اعمال نفوذ برخالف حق و ... امکان

گذارد و احتمال طریق نقش نظارتی قوۀ قضاییه، معیارهای فعالیت اقتصادی رو به مطلوبیت می
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کند؛ زیرا بساط فساد، ای کاهش پیدا میگذاری در اقتصاد کشور به میزان برجستهریسک سرمایه

رود و یا های مستمر دستگاه قضایی، از بین میهای اقتصادی به واسطۀ نظارتو تبعیض رانت

های مشی اصلی و محوری در جریانکند و تنها قانون به عنوان خطدستکم به شدت کاهش پیدا می

 یابد.میاقتصادی نمود 
 

 استقالل قضایي

های اقتصادی، وجود یک دستگاه قضایی مقتدر، مستقل و مجرب اهمیت پیدا برای تقابل با جرم

تواند با اتخاذ راهکارهایی خُرد و کالن، بسترهای مساعد برای فعالیت بزهکاران کند. این نهاد میمی

زدایی از سیستم اقتصادی کشور داشته اقتصادی را از بین ببرد و تأثیری مستقیم و مطلوب بر بزه

ای عمل کند های حاکمیتی را تضمین کند. دستگاه قضایی باید به گونهباشد و سالمت سایر دستگاه

های مراتب اداری قرار نگیرد و مانع دخالتکه تحت تأثیر مقامات در سطوح میانی یا باالیی سلسله

ماند قانون از تجاوز غیر مصون باقی می مداران در اجرای امور شود. در این صورت،سیاست

(. استقالل قضایی قوۀ قضاییه باید در سه محور نمود و عینیت پیدا کند: 48-49: 1391)خداییان، 

گیری. زمانی که قوۀ  در انجام مسائل اداری و اجرایی از . تصمیم3. مالی و 2. اداری و اجرایی، 1

های بروز بزه را تا حد زیادی مواضعی خواهد بود که زمینهقدرتی تام برخوردار باشد، قادر به اتخاذ 

دهد. همچنین، هنگامی که این نهاد دارای استقالل مالی باشد و از این بابت، وابستگی به کاهش می

و  شود مینهاد دیگر وجود نداشته باشد، امکان رویارویی با فساد و فشار واردشده از بیرون فراهم 

گیری دیده یابد. مرحلۀ بعدی استقالل قضایی در بُعد تصمیمش میپذیری این قوه کاهآسیب

چون و چرا . آنجا که آراء این نهاد از سوی نهادهای دیگر که در حاکمیت سهیم هستند، بیشود می

های آنان را ها خالف منافع نهادهای دیگر باشد و خواسته، حتی اگر این تصمیمشود میپذیرفته 

 تحت پوشش قرار ندهد.
 

 استقالل اداري و اجرایي

برای صالحیت انحصاری در ارتباط با استقالل اداری و اجرایی باید این نکته را بازگو کرد که 

و هیچ نهاد دیگری اجازۀ دخالت در این کار را ندارد.  است ، مربوط به قوۀ قضاییهرسیدگی به دعاوی

عدم رعایت این اصل به معنای به خطر افتادن استقالل دستگاه قضایی در اجرایی کرذن عدالت در 

ضمن تصریح به  ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانهای گوناگون از جمله اقتصاد است. زمینه

بر استقالل ، ل پنجاه و هفتم، در اصل یکصد و پنجاه و ششماستقالل قوا نسبت به یکدیگر در اص

و وظایف  هاهدف دربارۀقانون اساسی که  156به مفاد اصل  عنایتقضاییه تأکید شده است. با  ۀقو

عوامل  ترینبنیادیاستقالل این قوه از  توان تبیین کرد کهچنین رویکردی را می است،این نهاد 
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احقاق حق  که - آن همگانیکارکرد  آن است؛ زیرا جدای ازوظایف و اجرای  هاتضمین تحقق هدف

های بر مناسبات اقتصادی و فعالیتنظارت قضایی  است، و رسیدگی به اختالفات قضایی میان مردم

رو، برای آنکه انتظار از این. قرار دارد نهاداین  ۀبرعهد های گوناگون جامعهپولی و مالی در الیه

لی و مطلوب قوۀ قضاییه تحقق پیدا کند و این نهاد برای انجام رسالت نظارت جامعه از کارکرد اصو

 حفظ استقالل، مورد نیاز است. انجام امور اداریتر عمل نماید، استقالل کامل در قضایی موفق

از آنچه استقالل نهادی یا سازمانی  برخورداریبدون  یقضای هایقاضی در اتخاذ تصمیم شخصی

های در داوری استقالل شخصی قاضیبدیهی است که  .یافتنی نیستتحقق، شود میه نامید

این  تحقققاضی برای  طرفانۀ او تأثیر مطلوبی دارد، اما باید این مهم را در نظر داشت که بی

تمهید این فضا »شرایطی فعالیت کند که امکان حفظ استقالل برای او میسر باشد. طرفی باید در  بی

ادی است. بدین ترتیب، موضوع استقالل نهادی، منابع و امکاناتی است که هدف اصلی استقالل نه

)زارعی، « دمزبور بتواند وظایف خود را به درستی انجام ده ۀگیرد تا قوقضاییه قرار می ۀدر اختیار قو

1380 :55.) 

 

 استقالل مالي

ن اقتصادی تأثیری شایان های کالاستقالل مالی قوۀ قضاییه در مبارزۀ این نهاد با مفاسد و اخاللگری

تواند به دهد، می شخصی منابع مالی و اداری را در اختیار یک نهاد دیگر قرار می»دارد؛ چراکه وقتی 

قضاییه هرگز به دست نخواهد آمد، اگر  ۀراحتی آن نهاد را کنترل و یا هدایت کند. استقالل قو

قوای مجریه و مقننه باشد که قرار  اختیار مالی و اداری این قوه در دست نهادهای سیاسی همچون

هایی روشی از یک(. 208-209: 1384)اسماعیلی، « داست تحت نظارت قضایی این قوه قرار گیرن

العمر مادام ۀاعطای دور مالی دستگاه قضا مورد توجه قرار گیرد،استقالل  گسترشبرای تواند می که

ها به صورت آزادانه و از روی ارتباط با پروندهاست تا در  قاضیانمدت به فعالیت طوالنی ۀیا دور

بر پایۀ دو عنصر حاکمیت قانون و مالحظۀ قضایی احکامی و  نندگیری ک تصمیماختیار تام و تمام، 

های معمول را در نظر نگیرند. البته، هنگامی که قاضی از شرایط مالی را صادر نمایند و مصلحت

ر، دستگاه قضایی نیاز مالی به قوای دیگر نداشته باشد، در تمساعدی برخوردار باشد و در سطح کالن

های خارج از این تر عمل خواهد کرد و قدرتهای اقتصادی، قاطعانهمبارزه با فسادها و اخاللگری

نهاد قادر نیستند در تعیین احکام تأثیری داشته باشند؛ زیرا همۀ مباحث مالی این نهاد از سوی 

 قانون اساسی ایران، سعی شده است در درپس از درک اهمیت موضوع . شود میخود نهاد، تأمین 

هایی صورت بگیرد و استقالل مالی نهاد قضایی دارای اهمیت تلقی شود. با این حال، ایران بازنگری

ای است که تحقق این هدف را به صورت قطعی میسر ساختار نهادهای مالی در کشور به گونه
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هایی ایجاد شده است، ولی در ساختارهای مالی ن اساسی دگرگونیکند؛ زیرا اگرچه در قانو نمی

تواند فرآیند استقالل مالی قضایی را سرعت بخشد اوضاع همچون سابق است. این عدم هماهنگی می

اند، شدت دهد. این در و جریان مقابله با اخاللگران کالن اقتصادی را که در قوای دیگر نفوذ کرده

الل مالی به معنای امکان اعمال نفوذ در تصمیات این نهاد خواهد بود. در حالی است که نبود استق

توان به قوۀ مقننه اشاره کرد که به لحاظ مالی دارای استقالل است و از مقررات کنار قوۀ قضاییه می

(، اما دستگاه 1366٫6٫1قانون محاسبات عمومی مصوب  66 ۀمادکند )خاص مالی پیروی می

مقررات عام قانون  ازها ندارد و وزارتخانهدیگر از جمله های اجرایی ستگاهتفاوتی با دقضایی 

کند. در این زمینه باید تدابیری جدیدی اندیشیده تابعیت میـ 1366محاسبات عمومی ـ مصوب 

های بسیاری را بر پیکرۀ اجرای قانون در شود؛ زیرا نبود این استقالل و خودبسندگی مالی ضربه

 کند. کشور وارد می

 

 گیرياستقالل تصمیم

ای برخوردار است. دستگاه قضایی با رسیدگی و گیری از اهمیت ویژهاستقالل قوۀ قضاییه در تصمیم

های اقتصادی، نقشی پویا در تحقق امنیت صدور احکام درست و مبتنی بر عدالت در پرونده

ها و مسائل ز نهادها به حوزهدهد که هیچ کدام ااقتصادی در جامعه دارد. این مهم زمانی روی می

جزئی و کالن اقتصادی ورود نداشته باشند و اتخاذ تصمیمات را به دستگاه قضایی و شخص قاضی 

نهادی در ساختار حکومتی وجود داشته باشد و بر اساس واگذار کنند. یعنی باید نوعی اعتماد بین

شمرده شود و افزون بر این، هیچ  االجراهای قوۀ قضاییه محترم و الزماین اعتماد، همۀ تصمیم

دهی و نفوذی در این رابطه انجام نشود. زمانی که استقالل دستگاه قضا در برخورد سختگیرانه جهت

محور با بزهکاران اقتصادی نمود عینی و عملی پیدا کند، نوعی امنیت قضایی و به تبع، و قانون

آید. اهمیت رجی( حوزۀ اقتصاد به وجود میگذاران و فعاالن )داخلی و خااقتصادی در ذهن سرمایه

های کلی در ارتباط با امنیت اقتصادی از از سیاست 4ای است که مقنن در بند این مقوله به اندازه

نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی »منظر قضایی یادآور شده است که 

انتظار از دستگاه قضای این است که ضمن رعایت  بر این پایه،«. باید دقیق، روشن و تخصصی باشد

های تجاری و اقتصادی، تفسیر قوانین از سوی این نهاد به سود اصل سرعت در رسیدگی به پرونده

اندرکاران قوۀ قضاییه و در اجرای تعهدات باشد و نه نقض آن. این سخن بدان معناست که دست

های اقتصادی دهند که در سهولت بخشیدن به فعالیترأس آن، قاضی، باید خوانشی از قوانین ارائه 

 های اقتصادی از سوی دیگر، اثری مطلوب داشته باشد. سالم از یکسو و مقابله با اخاللگری
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های اقتصادی، قضات هستند که یکی از ارکان اصلی وابسته به قوۀ قضاییه برای رسیدگی به بزه

در صورت »های قضایی برخوردارند. بدیهی است که گیریطبق قانون، از استقالل رأی در تصمیم

نظری قاضی، مردم از اجرای قوانین و عدالت به نحو صحیح و بدون حف و استقالل رأی و بی

« مند خواهند گشتگونه تبعیضی برخوردار و از مزایای امنیت فردی و اجتماعی بیشتری بهره هیچ

تا او در برابر بزهکاران با  شود میقاضی باعث (. در سوی مقابل، این ویژگی 34: 1350)امینیان، 

های آزادی عمل، اقدامات الزم را انجام دهد و به دور از هرگونه فشارهای خارجی از سوی شخصیت

های اقتصادی قاطعیت نشان های جرائم اقتصادی، خاصه اخاللگریحقیقی و حقوقی در قبال پرونده

کند که از پرونده در اختیار دارد، حکمی را صادر میدهد. قاضی بر اساس قانون موجود و مدارکی 

االجراست. نهادها و اشخاص دیگر نیز، باید بر اساس آن روابط خود را تنظیم که برای بزهکاران الزم

ضمانت اجرای قانون در اختیار مقام شامخ »کنند و حق هیچ گونه اعمال نفوذ و دخالتی را ندارند. 

رساند انات الزم، متخلفان و متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر میقاضی است که با ابزار و امک

دیدگان، زمینه را برای اجرای قوانین تأمین کنندۀ امنیت و آزادی فراهم و تسلی خاطر خسارت

های بسیاری است. از جمله (. استقالل قضایی دارای شاخصه452: 2، ج1377)هاشمی، « کند می

های گوناگون سیاسی، وابستگی و تعلق خاطر ها و جناحنباید به گروه اینکه، قضات دادگستری

طرفانه و حرکت در چهارچوب قوانین را رعایت داشته باشند. همچنین، باید اصول دادرسی بی

ها از آزادی عمل و یابد که قضات و دادرساننمایند. این استقالل قضایی در صورتی تحقق می

برخوردار باشند. بنابراین، تالش برای جلوگیری از هرگونه فشاری  تضمینات مناسب معنوی و مادی

(. قوۀ قضاییه 18-19: 1386های قوۀ قضاییه و نهادهای مربوطه است )زارعی، بر آنها یکی از بایسته

ها نباید از سوی قوای دیگر تحت باید از قوای دیگر حکومت جدا باشد. این بدان معناست که دادگاه

 نافع خصوصی یا حزبی این نهادها مورد عنایت قرار گیرد.فشار باشند و م

تر، دستگاه قضایی برخورد با مفسدان دارای قدرت یکی از وظایف اصلی قاضی و در مرحلۀ کالن

ای برخوردار هستند، دشوارتر از دیگر اخاللگران است؛ زیرا برخورد با این افراد که از موقعیت ویژه

های غیرقانونی با افراد نفوذ در ساختار حاکمیتی و برقراری ارتباط است. این اخاللگران به واسطۀ

دهی به اقتصاد کشور بنا اند و در جهتصاحب منصب دیگر به قدرت و ثروت کالنی دست پیدا کرده

به میل و خواست خود، از آزادی عمل برخوردار هستند. با توجه به منابعی که این افراد در اختیار 

و معیشت مردم با  شود میهای اثرگذار ها در عرصۀ اقتصاد منجر به بروز اختاللدهیدارند، جهت

برخورد با  ۀقضایی و نحو ءآرامشکالتی اساسی مواجه خواهد شد. بنابراین، قوۀ قضاییه برای اجرای 

ها بایستی بدون محکومیت، نقشی مهم را برعهده دارد. بر این پایه، مفسدین صاحب قدرت

قاضی  شود.اجرایی  ،و بدون اینکه مانعی در این راه وجود داشته باشد نهادهای دیگرثیرپذیری از أت
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شده از جانب او به مرحلۀ اجرا رای صادر که اطمینان داشته باشد نسبت به این موضوع باید

قدرت خنثی کردن این احکام را ندارد. به بیان دیگر،  رسمی و غیر رسمیآید و هیچ مقام  درمی

ترین عناصر دستگاه قضا باید وحدت رویه را حس و تأیید کند. نبود این ن یکی از مهمقاضی به عنوا

های بسیاری را در پی خواهد داشت. از جمله اینکه مردم نسبت به انسجام و یکپارچگی آسیب

شوند و افزون بر های دوگانۀ قوۀ قضاییه در برابر فساد اقتصادی و اخاللگران دچار تردید میکنش

 بینند.های خود را آماده میخاللگران کالن در عرصۀ اقتصاد، بسترهای تداوم فسادآفرینیاین، ا

 

 گیرينتیجه

های نظام اقتصادی دارد و به عنوان نهادی جامع قوۀ قضاییه نقش مهمی در جلوگیری از اخالگری

آید. در این برای حراست از افراد جامعه که در معرض خطر اخاللگری قرار دارند، به حساب می

تواند در انجام این کارکرد تأثیرگذار باشد، بررسی و کاویده شده هایی که میپژوهش، این نقش و راه

دهد که معیارهای ضروری نظارت قضایی بر جلوگیری از اخاللگری است. نتایج تحقیق نشان می

اط با حاکمیت است. در ارتب« استقالل قضایی»و « حاکمیت قانون»شامل دو مؤلفۀ اصلی یعنی 

های کند و مؤلفهقانون باید گفت که قوۀ قضاییه تا زمانی که بر اساس قانون اساسی رفتار می

گرایی حقوقی و حقوق طبیعی در آن تأثیر مستفیم دارد، امکان وضع قوانین دقیق و جدی  اثبات

میت قانون گسترش گردد. همچنین، نظارت این نهاد به واسطۀ حاکبرای مبارزه با اخاللگری فراه می

های قانونی آنها در قبال اخاللگران به یابند که کنشاندرکاران قوۀ قضاییه درمیکند و دستپیدا می

آید. نظارت بر عملکرد نهادهای زیر نظر قوۀ قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زمانی حساب می

های غیرقانونی مانعی راهم باشد و راهکند که بسترهای الزم برای مجریان این نهاد فتحقق پیدا می

گذاری برای مقابله با فسادهای اقتصادی اهمیت برای اقدامات وی محسوب نشوند. اگرچه قانون

ای مطلوب، مبحث نظارت اهمیتی شایانی دارد، اما این فقط آغاز راه است و برای رسیدن به نتیجه

قانون در جرائم اقتصادی تا حد زیادی به کند. به طوری که ماندگاری حاکمیت دوچندان پیدا می

 نظارت دقیق و مستمر بستگی دارد.

تر از سوی قوۀ قضاییه در مقابله با اخاللگران نظام اقتصادی، گذشته از برای اجرای نظارت دقیق

حاکمیت قانون، مؤلفۀ دیگری هم باید مورد نظر قرار بگیرد که استقالل قضایی نام دارد. این 

. 3. مالی 2. اجرایی و اداری 1کند: بسندگی در سه بخش نمود پیدا میاستقالل و خود

گیری. زمانی که هر سه مورد تأمین شود، قوۀ قضاییه در مبارزه با مفاسد و اخاللگران  تصمیم

اقتصادی موفق عمل خواهد کرد. در ارتباط با مقولۀ اجرایی و اداری باید به این مهم توجه کرد که 

که از اختیار تام در امور اداری عمومی برخوردار شود، امکان جلوگیری از قوۀ قضاییه زمانی 
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آید. همچنین، تجربه نشان داده است که های اقتصادی و مبارزۀ استوار با آن به وجود میاخاللگری

هرگاه قوۀ قضاییه از خودکفایی مالی برخوردار شود و منابع اقتصادی شایان توجهی را در اختیار 

های اخالل اقتصادی در جامعه را تواند سرشاخهتری عمل کرده و میباشد، با استقالل افزونداشته 

برد و کن نماید. در مقابل، عدم تمکن مالی، تمرکز الزم را برای این نهاد از بین میشناسایی و ریشه

ار قدرت گیری، عدم تابعیت نهادهای موازی دیگر این نهاد که نقش مهمی در ساختدر حوزۀ تصمیم

دارند، همچون: پلیس، قوای مجریه و مققنه، زندان و ... شرایط هرج و مرج را در سازوکارهای 

کند. این در حالی است که اگر آراء قوۀ قضاییه مورد تأیید و تابعیت دیگر نهادها اقتصادی ایجاد می

از بین خواهد رفت  باشد و نوعی یکپارچگی در جلوگیری از فساد ایجاد شود، بسترهای فسادبرانگیز

 کم محدودتر خواهد شد.  و یا دست
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