
 ایران در اجتماعی گذاری مقررات

 *سید محمد سعادت

 چکیده

، اما با تلفیقی از اصول حاکم دیگر کشورهاحقوقی جمهوري اسالمی ایران، متفاوت با مدل هاي حقوقی  نظام

مدل خاص از دموکراسی بر نظام هاي حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسالمی به عنوان یک 

   به دنبالاین دموکراسی جوان یا به تعبیري مردم ساالري دینی،  شناسایی قرار گرفته است. در دنیا مورد

و ایجاد سه قوه  1368و بازنگري آن در سال  1358در سال می ایران سالتدوین قانون اساسی جمهوري ا

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا و تاکید بر استقالل قوا به معناي  و ایجاد شده استمقننه، مجریه و قضاییه 

عدم مداخله و تعرض قوا نسبت به یکدیگر، تنها تعامل و کنترل در جهت تعادل و توازن قوا، به جهت نسبی 

قانون اساسی به مفهوم  57تفکیک قوا مجاز خواهد بود درغیر این صورت در مغایرت با اصلبودن نوع 

در همین راستا  صالحیت قوه مقننه براي قانونگذاري و صالحیت قوه مجریه براي مقررات گذاري خواهد بود.

شده ارهاي پذیرفتهسازوک باو  برطرفنارسایی بازار را صالحیت خود  به عنوان اصلی ترین  دارد  وظیفهدولت 

از طریق پر کردن خألها و با هدف حمایت از منفعت عمومی و حفاظت از حقوق  و  ،را تکمیلآن اجتماعی 

پیرامون مقررات گذاري خواهد شد  تحیق تالشدر این  نماید.پذیر خود را ایفا فردي نقش مناسب و توجیه

هاي بازار و در رفع نارسایی انتظامات اداري و دولت براي  ابزارهاي رایجمهمترین یکی از اجتماعی به عنوان 

 بحث و بررسی کنیم.اختصار جهت بهبود برابري و ممانعت از ورود آسیب به شهروندان به
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 مقدمه

ست. درواقع، مقررات اازطریق مقررات گذاري اجتماعی ها، تنظیم امور عمومی جامعه از مهمترین وظیفه اساسی دولت

حالل جتماعی است. در عینگذاري ابزار و فرآیندي است که تا حدودي بیانگر ساز و کار حضور و مداخله دولت در امور ا

ذاري ازحوزه اقتصاد گمقررات  عرصهشده است که  باعثمقررات گذاري درسالیان اخیر از  هدست آمدنتایج و تجارب به

 .پیدا کندسایر حوزه هاي اجتماعی نیز تسري  به

جتماعی اعم از آگاهانه، تنظیم مقررات در همه ي حوزه هاي اجتماعی و ساز و کارهاي کنترل ا مفهوممقررات گذاري به

الش دولت به منظور ترین عرصه، مقررات  گذاري می تواند شامل هرگونه تتعمدي یا غیر تعمدي می باشد. در وسیع

و از آنجا که   مدرن است. رار دادن رفتار اجتماع باشد. به عبارتی مقررات گذاري، بخش توسعه یافتۀ دولتتحت تاثیر ق

تنها از لحاظ کمی نها است و در این راست منافع عمومی جامعه ارائه خدمات و تأمینقوه مجریه  ف اصلیاهدیکی از ا

ون و برخورداري از امتیازات پذیري از قانانعطاف الزمه هم،بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد، بلکه از لحاظ کیفی 

ي امل مؤثروعیکی از  . گستردگی وظایف اداري و اجرایی نیزبه عهده دارددو مشخصه بارز آن  به عنوان قدرت عمومی

از نظام  قش بسیار فراتردر قوه مجریه متمرکز نباشد، بلکه اداره امور حکومت ن فقطها شده این ویژگی باعثاست که 

ین هم. مل میشودشادهنده خدمات عمومی را  اشخاص حقوقی ارائه همهکه  ییاجرایی قوه مجریه را میطلبد، تا جا

قوق شهروندي در حکارگیري ابزاري مطلوب در کنترل قدرت قوه اجرایی جامعه و حفظ ست که ضرورت بههها ویژگی

ین تر حکومت را به منظور تماعی، افراد و شرکت ها یا سطوح پائولذا مقررات گذاري اج میکند. الزام آوربرابر آن را 

ام آزاد ،تمشیت چارچوب هاي مند داراي نظبهبودرفاه عمومی، وادار به انجام برخی اقدامات می کند. در یک جامعه قانون

قررات گذاري در یکی از پر اهمیت ترین مراتب ماجتماعی با لحاظ کردن موقعیت هاي شهروندي صورت می پذیرد. 

هروند قانون مدار، شت. در این مسیر براي تحقق اهداف در چارچوب مناسبات این راستا، مقررات گذاري اجتماعی اس

ین الزام جامعه مدنی به اصالت این مهم در پرتو قواعد و هنجارهاي عرفی است. با این حال مقررات گذاري اجتماعی مب

در سطوح مختلف ران اجتماعی در جمهوري اسالمی ایرویکرد این نوع از مقررات گذاري است. هر چند مقررات گذاري 

وزارتخانه یا اداره کل  از جمله ،مله مجریه و مقننه و گاه فراتر از قواي تصمیم گیري و گاه میان دستباالدست از ج

نینی نقش بسیار مهمی صورت می پذیرد اما در این فرآیند مراجع قانون گذاري در حوزه اجتماعی به خصوص در سطح تق

ع بوده و به دلیل ود به صورت یک چارچوب جامایفا می کنند. به نظر می رسد از یک سو مقررات گذاري اجتماعی خ

باشیم و این مهم را زیر  سزاي آن در راس قرار بگیرد. از سوي دیگر شاید نگاه پایین دست به اجتماع داشتهاهمیت به

اعی توجیه می شود. مجموعه مقررات گذاري اجتماعی بدانیم. در هر صورت مداخالت حاکمیتی با وجود ضعف هاي اجتم

یت فراوانی چه به مقررات گذاري اجتماعی در کشور ما نیز همچون سایر کشورها از اهم ،همه این مسایل علی رغم

عی خواهد شد آثار سلحاظ سیاسی، اقتصادي و چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. در این تحقیق مختصر 

  حث و بررسی قرار گیرد.هاي مختلف مقررات گذاري اجتماعی در ایران مورد بپیرامونی و جنبه

 

 و مبانی ،مفاهیم تعاریف  -1

 گذاریتعریف مقررات -1-1

طور کلی می هب مقررات گذاري به معناي تنظیم چیزي و یا رفتاري به قصد اصالح و رسیدن به حد مطلوب است.

ناشی از چالشهاي توان گفت که مقررات گذاري عبارت است از کلیه قوانین و قواعدي که به منظور پیشگیري از 

فعالیتهاي انحصار و یا جبران پیامدهاي یک فعالیت برسایر فعالین بازار یا مشترکین، توسط دولت و یا یک نهاد مستقل 



ها، مجاز هاي خاصی را براي افراد و بنگاهگذاري فرایند یا اقدامی است که دولت در آن فعالیتمقررات 1وضع شده است.

ها را با فرایند اداري طور عمده خصوصی و گاهی عمومی هستند و دولت کنترل آنفعالیت ها به سازد. اینیا غیرمجاز می

گذاري گیرد. مقرراتهاي مقررات گذار، در دست میهاي اداري خاص بر آن سازمانمستمر و عموماً به وسیله سازمان

ابزار یا فرایندي است که تا حد زیادي،  شود،نیز تعبیر می "تعدیل "یا "تمشیت"، "تنظیم"، "سازماندهی"که از آن

ها بر بسیاري از محصوالت و خدماتی که در بیانگر حضور مؤثر دولت در مناسبات اجتماعی و اقتصادي است. دولت

شوند نظارت و کنترل دارند ماهیت مقررات براساس اقتصادي یا اجتماعی بودن تا حدي متفاوت است. بازارها عرضه می

هاي اجتماعی از زیست، ایمنی، بهداشت، امنیت و پدیدهجتماعی به مقوله کنترل در مسائلی مانند محیطگذاري امقررات

منظور گیرد این مقررات بیشتر با رفاه فیزیکی و روانی بههایی اشاره دارد که در محل کار انجام میجمله انواع تبعیض

 یعنی )بایدها و نبایدهایی که( گذاري اجتماعیمقررات 2.جلوگیري از ورود صدمه و آسیب به شهروندان سر و کار دارد

کند چنین مقرراتی منظور بهبود رفاه عمومی وادار به انجام برخی اقدامات میتر حکومت را بهیا سطوح پائیناجتماع افراد 

 3.شوندعنوان ابزار حکومت براي تحقق بسیاري از اهداف عمومی بکار گرفته میبه

 :مقررات گذارعریف نهاد ت -1-2

یک مقام دولتی و یا یک سازمان دولتی و یا نهادي مستقل است که مسئول اعمال صالحیت  نهاد مقررات گذار

مثال در حوزه اقتصادي بورس، بانک، رقابت )نظارتی یا مقررات گذاري، بر حوزه اي مشخص از فعالیت هاي اقتصادي 

گذار، اجراي سیاستها در بـستر قـانون بنیادي آن سـازمان است. مـعموال ک سازمان اداري مقررات وظیفه یباشد.   و...می

اي که اختیار مـقررات گذاري را تصویب و تفویض میکند، بازار هدف مقررات گذاري را نیز تعیین مینماید. قـانون موضوعه

اره خـط مـشی مـقررات گذاري این قوانین، اهداف مقررات گـذاري را بـیان کرده، اما نوعا دستورات مبهمی نـیز دربـ

ارائه میکنند. بـراي مـثال ممکن است قانون به یک سازمان اداري دستور دهد که منفعت، رفاه و نیاز عمومی را دنبال 

 4کند که این کـار قـطعا اخـتیار قابل توجهی را به مجریان واگذار میکند.

 

 جایگاه نهاد مقررات گذار مستقل در حقوق ایران  -1-3

حقوق ایران نهادهاي مقررات گذار متعددي مشغول به فعالیت هستند، از جمله: شوراي بورس، شوراي رقابت،  در

سازمان تنظیم مقررات رادیویی، هیأت تنظیم بازار برق و ... . با این وجود بررسی نهاد هاي مقررات گذار در حقوق ایران 

ا به نحوي است که استقاللی از دولت براي آنها متصور نشان می دهد که اصوال وضعیت اعضاي تمامی این نهاد ه

که به منظور اجراي مصوبات کمیسیون تنظیم  نیست. به طور مثال، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفاي وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تأسیس شده است، معاون وزیر 

هاي فرادولتی که دارد، اما زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است. این تباطات بوده و با وجود ماموریتار

هاي هایی براي جدایی این سازمان از دولت بوده است. مطابق گزارش مرکز پژوهشموضوع همواره زمینه ساز تالش

کشور هم وابسته که  33کشور داراي رگوالتور مستقل، و  115ت ،المللی مخابرامجلس با استناد به گزارش اتحادیه بین

کشور محاسبه شده است. در بازار بورس نیز با وضعیت مشابهی روبه رو هستیم. )به عنوان مثال(  33ایران جزو این 

ین قانون تشکیل ا 3موجب ماده قانون بازار اوراق بهادار شوراي عالی بورس را تعریف کرده و آن را شورایی میداند که به

هاي شوراي عالی بورس باالترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست 3( طبق ماده 1، ماده 1میشود.)بند 
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رئیس -3وزیر بازرگانی؛-2وزیر امور اقتصاد و دارایی؛  -1کالن را بر عهده دارد و داراي اعضایی است که عبارتند از: 

رئیس -5رؤساي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛  -4یران؛ کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ا

یک نفر  -7دادستان کل کشور؛ -6عنوان دبیر شورا و سخنگوي سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد؛ سازمان که به

اي بازار اوراق، حرفه هايسه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل -8ها؛ نماینده از طرف کانون

یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به  -9بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیئت وزیران؛

 5پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیئت وزیران براي هر بورس کاالیی. ریاست شورا نیز با وزیر امور اقتصاد و دارایی است.

 

 ریتعریف حقوق ادا -1-4

سازمان ها و تشکیالتی  - 1ر ي از اصول و قواعدي که ناظر است بحقوق اداري عبارت است از بررسی مجموعه ا

که به کمک آنها مقامات عمومی براي مجموع شهروندان نظم و امنیت را تأمین می نمایند و خدماتی را که مردم از آنها 

و اختیاراتی که به اعتبار وظایف فوق ، مأموران دولتی باید دارا باشند  . تعیین اقتدارات2انتظار دارند برآورده می سازند . 

 6و همچنین تعیین حدود این اختیارات به منظور حمایت از شهروندان در مقابل خودکامگی سازمان هاي اداري.

 

 مفهوم دولت و اجتماع -1-5

شود بلکه سه نهاد حکومت، جامعه یکاربرد جدید این واژه )حکمرانی(فقط شامل بازیگران و نهادهاي دولت نم

مدنی و بخش خصوصی را نیز در بر می گیرد. از این رو حکمرانی ،دولت را نیز در بر میگیرد. اما با درگیر کردن بخش 

خصوصی و جامعه مدنی از آن نیز فراتر میرود. هر سه آنها براي توسعه انسانی پایدار، ضروري هستند. دولت، محیط 

مناسب به وجود میآورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد مینماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی سیاسی و حقوقی 

مظاهر سیاست  7.و اجتماعی گروههاي فعال براي مشارکت در فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را تسهیل مینماید

نشدن حقوق مردم, ناچیز دانستن حقوق آنها, چپاول  حکومت مدارانه )یا بى دادگرانه( نیز عبارتند از: سلب آزادى, رعایت

 اموال مردم, استیالى افراد نااهل و غیرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى 

و امور اجتماعى, تقدم روابط بر ضوابط و رواج خویشاوندساالرى به جاى شایسته ساالرى, سخت گیرى و بد 

چرا که دولت و حکومت و کلیه سازمانهاي سیاسی ، که به   8گران بر آنان. رفتارى با مردم و تحمیل دشوارىها و بار

 9اي بیش نیستند.تأمین خوشبختی و رفاه انسان به میان آمده است، وسیله

 

 مفهوم مقررات گذاری  -1-6

آنچه که در خصوص مبانی وضع مقررات اجتماعی مطرح میباشد، ضرورت وضع چارچوب هاي قانونی براي اقدام 

عمل به هنجارهاي تقنینی توسط شهروندان است. از این رو مقررات گذاري می تواند در تمام امور اجتماعی از جمله و 

هاي خود بخواهند تا حدي عدالت اجتماعی را محقق مسائل زیست محیطی انجام گیرد و جوامع حق دارند که از دولت

فعت عمومی است. بر این اساس دولت در جاهایی مقررات نماید. مهم ترین نظریه در حوزه مقررات گذاري، نظریه من

گذاري می کند که فعالیت اقتصادي، داراي عوارض بیرونی و زیست محیطی است و یا جایی که عدم تقارن اطالعات 
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عمل وارد، نهادهاي مقررات گذار به مثابه متخصصانی تلقی می شوند که به نفع منفعت عمومی از این منظروجود دارد. 

 .می کننددر جهت رفع کاستی هاي موجود اقدام و وند میش

هاي حقوق مسئولیت ها و محدودیتویژه کاستیکننده نارسایی نظام حقوقی و بهگذاري اجتماعی برطرفمقررات

مدنی و شبه جرم براي جلوگیري از ورود آسیب و صدمه به افراد و ارتقاء نتایج مثبت است. این موارد به نوبه خود ناشی 

ها براي درونی ز نارسایی نظام بازار هستند. اگر به مثال آلودگی هوا توجه کنیم که ناشی از نارسایی و ناتوانی شرکتا

تواند علیه کارخانه شکایتی را کردن هزینه این آلودگی و درنتیجه بروز پدیده عوارض بیرونی است در اصل یک فرد می

انگاري کارخانه را )با استناد به مسئولیت( اثبات م( تالش کند یا سهلمطرح و براي اثبات ورود خسارت )وقوع شبه جر

ها در نتیجه آلودگی است، اما در عمل هزینه و زمان الزم براي طرح شکایت علیه این قبیل نماید و نشان دهد که این

گذاري اقتصادي مقرراتگردد. برخالف حلی مناسب محسوب میگذاري راهکارخانجات بسیار زیاد است. بنابراین مقررات

شوند را تهیه نمود، و گذاري میهاي بازار که مبناي مداخله از طریق مقرراتتوان فهرستی از نارساییکه نسبتاً می

اند. این موارد عموماً عبارت گذاري اجتماعی است کمتر تعریف شدههایی که مبنا و منطق استفاده از مقرراتنارسایی

که تعریف فوق فرصت مناسبی را ازآنجاییو ها. هاي مسئولیت مدنی و شبه جرم یا هر دوي آنهستند از نارسایی نظام

گذاري کند، اتخاذ تصمیم براي تحمیل مقرراتگذاري فراهم میبراي مداخله در مناسبات اجتماعی از طریق مقررات

 10اجتماعی ماهیتاً سیاسی است.

 

 مبانی مقررات گذاری  -1-7

اجتماع نیازمند چارچوب هاي قانونی براي اقدام و عمل به هنجارهاي تقنینی توسط شهروندان  باتوجه به اینکه

از این رو مقررات گذاري می تواند در تمام امور اجتماعی از جمله مسائل زیست محیطی انجام گیرد و جوامع حق  .است

ین نظریه در حوزه مقررات گذاري، نظریه دارند که از دولت بخواهند تا حدي عدالت اجتماعی را محقق نماید .مهم تر

منفعت عمومی است. بر این اساس دولت در جاهایی مقررات گذاري می کند که فعالیت اقتصادي عوارض بیرونی و 

د می شود. از این رو در این زیست محیطی دارد یا جایی که عدم تقارن اطالعات وجود دارد که در این موارد دولت وار

ی تلقی می شوند که به نفع منفعت عمومی عمل و کاستی هاي هایمقررات گذار به مثابه متخصصهاي نهاد ،خصوص

 11موجود را اصالح می کنند.

 

 گذاری و نظارت  مبانی حضور دولت در مقررات -1-8

 ها و اصطالحات متعددي استفاده شده است: دولت به عنوان مالک، دولتبراي شناساندن پدیده دولت مدرن از واژه

به مثابه تولید کننده، دولت به منزله کارفرما، دولت به عنوان توزیع کننده و دولت به عنوان سیاستگذار. با این حال اغلب 

ادعا شده که عصر حاضر، عصر دولت مقررات گذار است. در واقع، در میان عناوین بسیاري که براي نشان دادن ماهیت 

به کار رفته، اصطالح دولت مقررات گذار رواج بسیاري یافته است. با این تغییرات اخیر در اقتصادهاي سرمایه داري 

وجود،این مفهوم پرسش هاي متعددي را در ذهن ایجاد میکند؛ مانند اینکه مقررات گذاري اساساً به چه مفهومی است و 

از یک دیدگاه،  رد؟دولت مقررات گذار چه ویژگیهایی دارد و چه اصول و سازوکارهایی براي مقررات گذاري وجود دا

اصطالح دولت مقررات گذار به این معنا است که تأکید دولتهاي مدرن بیشتر بر استفاده از اقتدار، مقررات و استانداردها 
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هاي عمومی و ارائه مستقیم خدمات شده است. این دیدگاه معتقد است که جایگزین تأکید اولیه بر مالکیت عمومی، یارانه

توسعه دولت مدرن، مقررات گذاري است. این پاسخ، به ابعاد عینی و ملموس دولت مقررات گذار است که بخشِ در حال 

اشاره دارد و بر وجود روابط میان ابزارهاي جدید و اصالح شده مقررات گذاري که پیش از این یا وجود نداشتند یا حداقل 

قررات گذار که این ابزارها را به کار می گیرند، به طور گسترده اي مورد استفاده قرار نمیگرفتند و گسترش نهادهاي م

تأکید میکند. در واقع، به مرور از نقش دولت به عنوان مالک، تولید کننده و کارفرما کاسته شده و بر نقش آن به عنوان 

اقتصاد هاي مقررات گذار، توزیع کننده و سیاستگذار تأکید بیشتري شده است. یکی از دالیل این امر آشکار شدن کاستی

دولتی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهاي اروپایی بود. بسیاري از کشورهاي اروپایی براي رهایی از 

هاي اقتصاد دولتی و با هدف افزایش رشد اقتصادي، سیاست خصوصی سازي را در پیش گرفتند. ها و ناکارامديکاستی

مراه و همگام با خصوصی سازي و آزاد سازي اقتصادي بوده است. به از این رو در بسیاري از کشورها مقررات گذاري ه

عبارت دیگر، مقررات گذاري در این مفهوم عبارت است از مداخله دولت در اقتصاد براي تنظیم بازار که به طور عمده از 

د زیادي میتواند طریق وضع قوانین و مقررات صورت میگیرد. در واقع، مقررات گذاري ابزار یا فرایندي است که تا ح

هاي حضور و مداخله دولت در بازار باشد. با این حال، پیشرفتها و دستاوردهاي مقررات گذاري  در سالیان بیانگر مکانیزم

ها مانند محیط زیست، روابط کارگر  و اخیر موجب شده است که منطق مقررات گذاري  از حوزه اقتصاد به سایر حوزه

  12رف کنندگان و ... نیز تسري یابد. کارفرما، حمایت  از حقوق مص

 

 گری نفع عمومی یا نفع شخصیهدف تنظیم- 1-9

گري یک چالش اصلی هر نظریه اجتماعی توضیح روند مداخله دولت در سازوکار بازار یا همان مفهوم تنظیم

ها و ورود به صنعت و عناصري از این هاي قانونی درباره نرخاقتصادي است این عبارت گاه انواع مالیات و یارانه و کنترل

گري را به تر آن است که تنظیمگري وجود دارد مناسبتنظیمشود از میان تعاریف متعددي که براي قبیل را شامل می

دسته اقتصادي  2گري را به کار بستن ابزارهاي حقوقی قانونی براي تحقق اهداف اقتصادي یا اجتماعی بدانیم غالباً تنظیم

زارهایی با رقابت گري اقتصادي بیشتر در مورد صنایعی با ساختار شبه انحصاري یا باکنند تنظیمو اجتماعی تقسیم می

 13گري ساختاري و تنظیم گري هدایت کنند. گونه است تنظیم 2رود و خود به ازحد به کار میاندک یا تکثر بیش

 

 های مقررات گذاریشاخصه-2

 اهداف مقررات گذاری  -2-1

پردازد. به دلیل مقررات گذاري اجتماعی به بررسی آثار فعالیت هاي اقتصادي بر رفاه اجتماعی شهروندان می 

پیچیدگی روزافزون امورعمومی درجهان امروز، مقررات گذاران باید نه تنها بایدازاهدافی که براي مصوبه خود تعریف 

کرده اند شناخت الزم راداشته باشند، بلکه آثار گوناگونی که یک مصوبه بر کارکرد بخش هاي اقتصادي، اجتماعی، 

تجربه نشان می دهد که ایجاد هماهنگی و تعادل  رد را نیز کامالً بشناسند.فرهنگی و محیط زیستی به جاي می گذا

 14مقررات گذاري کشور مؤثرتر باشد. میان خط  مشی هاو مقررات مختلف ،می تواند درانسجام کلیت نظام
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  اصول مقررات گذاری -2-2

ده اي به تهیه و با شکل گیري دولت تنظیم گر به عنوان پارادایم حاکم در مدیریت بخش عمومی، توجه فزآین

اري به شمار می اجراي مقررات گذاري خوب مبذول شده است که یکی از لوازم مهم  تحقق اهداف نظام مقررات گذ

یت ناظر بر تعداد یفیت یاهر دو باشد. کمآید. وصف خوب و مطلوب بودن مقررات می تواند معطوف به جنبه کمیت،ک

ار به عنوان عامل مخل مقررات ،آیین نامه ها و بخش نامه هاي الزم االجراست. وجود انبوه قوانین و مقررات بی شم

ی زند. اخیرا این مدسترسی به قانون و شفافیت و گاه کارآمدي آن تلقی می شود.کمیت مقررات به کیفیت آن صدمه 

ر مرجعی در هر حال ت مقررات در معناي وسیع تر به کار برده شده و این اندیشه مطرح شده است اگتمرکز بر کیفی

ي مطلوب بنابر کمیت و مقرراتی را تصویب می کند، مرجع دیگر باید کیفیت آن را ارتقا دهد. بنابراین مقررات گذار

ا تعالی رشد اجتماعی در بگیرد. در این راست کیفیت بایستی چرخه ي رشد اجتماعی و استانداردهاي اجتماعی را در نظر

سانی از جمله حق گرو تضمین مشارکت توسعه و نیل آن بسوي توسعه پایدار و تحقق آن در گرو حفاظت از حقوق ان

 محیط زیست سالم و حفاظت از آن است. 

 

 مدل های مقررات گذاری -2-3

انـک جهانی  کـه بتبعیـت می کنـد. الگـوي اصـالح سیاسـت هاي مقررات گـذاري در دنیـا از دو الگـو 

 )-2مقـررات؛  ) ساده سـازي-1مبتنـی اسـت و بـر موضوعـات زیـر تأکیـد دارد.  بـر مقررات گـذاري مؤثـر

ت افـراد و اطمینـان دادن بـه آنهـا ) حـق مالکیـ-3مقررات گـذاري  تقویت کننـده ي رقابـت و ضـد انحصـار؛ 

) کاهـش 5ز فناوري هـاي نویـن؛ ا) اسـتفاده 4-هایشـان و تعرض به آن؛ بـط سرمایهاز عـدم مصادره و ض

 درگیـري تجـار بـا دادگاه ها .

الگـوي دوم یـا الگوي سـازمان همـکاري اقتصادي و توسـعه، کـه متأثر از الگـوي حکمرانی خـوب اسـت، بر مقـررات 

گذار ،مشـارکت پذیري یـا مقررات گـذاري بـاز، ل نهـاد مقرراتگذاري بهتر مبتنی اسـت. در این الگو بر اسـتقال

پارچگـی مقررات تأکید می شـود .مشـارکت پذیري مقررات گـذاري بـه این معناسـت کـه شـفافیت و ثبـات یا یک

ـات در مقررات توسـط تکنوکرات هـا و کارگزاران دولـت تهیـه، تصویـب و اجـرا نشـده، بلکـه تمامـی ایـن اقدام

 15فراینـدي مشـارکتی انجام می شـود.

 

 بندی کیفیت مقررات گذاریدسته -2-4

گذاري وجود دارد: نخست ، کاربرد، توسط کمک بندي براي انواع کاربرد نماگرهاي کیفیت مقرراتسه دسته

اصالحات و بروندادهاي کننده براي ارزیابی پیشینی یک پروژه و در طول اجرا؛ دوم ، کاربرد توسط دولت براي ارزیابی 

آن و سوم، کاربرد توسط مجموعه گسترده از اجزاي دولت ها و ذینفعان به منظور افزایش میزان همگرایی در سازمان 

هاي چند جانبه و فراملی که کاربردهاي ویژه توسط هر یک از سه گروه مذکور، واجد رویه ها و ویژگی هایی خاص 

 16.است
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  مقررات گذارصالحیت نهادهای  -2-5

از مهم ترین صالحیت هایی که به نهادهاي مقررات گذار اعطا شده است می توان به صالحیت قاعده گذاري، 

صدور مجوز براي شرکت هاي موضوع مقررات گذاري، وضع جریمه یا تعلیق شرکت هاي متخلف، اجراي قواعد و در 

رین ادبیاتی که در حوزۀ صالحیت نهاد هاي مقررات گذار تات اشاره کرد. با این وجود، بیشمواردي حل وفصل اختالف

قاعده گذاري به عنوان مهم ترین صالحیت نهادهاي مقررات  .ستاوجود دارد، مربوط به صالحیت قاعده گذاري آنها

 17گذار می باشد.

 

 شرایط صحت اعمال و تصمیمات اداری -2-6

که شرایط مقرر در اتخاذ آن تصمیمات رعایت شده اعمال و تصمیمات اداري زمانی صحیح و قانونی خواهد بود 

براي صحت اعمال و تصمیمات  شود.باشد. از این رو است که بحث ابطال اقدامات و اعمال و تصمیمات اداري مطرح می

( عدم مغایرت با 3( عدم مغایرت با قانون. 2( صالحیت مامور یا مقامات ذیربط. 1اداري وجود شرایط زیر ضروري است. 

شمول؛ یعنی قواعد عمومی که  استثناء بر تمام لاعمال قانونگذاري عبارت است ازوضع قواعد عام ا 18تصمیمات مافوق.

اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا میشود... مثل آیین نامه هایی که به وسیله قوه مجریه تصویب میشوند. و فرق آن 

دیوان عدالت اداري  زبه اعتبار مخالفت آن با قانون، انامه را با قانون در این است که میتوان تقاضاي بطالن آئین 

 19.مورد قانون چنین امري ممکن نیست ولی در درخواست نمود

 

 صالحیت مامور -2-7

دونوع صالحیت اداري شناخته شده در حقوق انگلستان وجود دارد که اخیرا درسیستم حقوقی ما هم ترجمه شده 

هست که قطعا بر خالف اصل حاکمیت قانون هست چرا که فلسفه اصل حاکمیت است یکی صالحیت هاي خودسرانه 

قانون این است که تصمیمات ادارات و مامورین دولتی مبتنی بر نص قانون باشد.لذا هر تصمیمی که بر اساس هوا و 

ها وجود  هوس و مبتنی بر هرگونه خالف قانون باشد یقینا نقض اصل حاکمیت قانون هست ولی یک سري از صالحیت

دارد که صالحیت گزینشی است یا اختیارات مبتنی بر صالحیت مامور. اگر بخواهیم مامور اداري را مطلقا محدود کنیم 

به متن قانون یقینا ابتکار عمل از او گرفته میشود. لذا در راستاي قانون و درمحدوده صالحیت هایی که قانون مشخص 

خودش براي اعمال برخی از صالحیتها و صالحدیدها باز است. در یک مثال  کرده دست مامور اداري به فراخور وظیفه

ساده و بدوي بخواهیم بگوییم ا گر مامور وظیفه داشته باشه که نامه اي را بنویسد یاارسال کند این وظیفه قانونی هست 

خودش میباشد. چیزي  ولی اینکه براي نوشتن از چه رنگ خودکاري استفاده ب کند ، میتوان گفت که از صالحیتهاي

که دایسی تحلیل میکند وحاکمیت قانون اولی هاست که ما داریم آن را بحث میکنیم میگوید هیچ کدام از اینها قبول 

نیست و یک مامور اداري باید مطلقا طبق قانون عمل کند. و هیچگونه صالحیت گزینشی ندارد. ولی به مرور که تئوري 

و به زمان حال میرسد معتقد هستند که صالحیت گزینشی نه تنها خالف اصل حاکمیت  حاکمیت قانون توسعه پیدا میکند

 20قانون نیست  بلکه براي حسن اجرا و اداره امور یک امر ضروري محسوب میشود.
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 گرماهیت دولت تنظیم -2-8

کننده یعنی دولت است، ترین نکته در ادبیات موضوع توجه به ماهیت نهاد تنظیمگري، مهمغیر از مسئله هدف تنظیم

فرض نئوکالسیک یعنی دولت عاقل مقتدر و خیرخواه را کنار گذاشت و جا بود که پیشگري در آناهمیت ادبیات تنظیم

 21اتفاق به بهترین نحو در ظهور رویکرد انتخاب عمومی رخ داد. جایگزین ساخت این گر رانگاهی واقعی به عامل تنظیم

 

 گذاریابزارهای مداخله و مقررات -2-9

از هر چیز نیازمند ابزارهایی کارآمد و دولت براي ایفاء نقش خود در تنظیم مناسبات اقتصادي و اجتماعی بیش

ها در لباس جدید نیازمند زندگی جمعی هستند. دولتاثربخش است ابزارهاي دولت وسایل اقدام و حضور دولت در صحنه 

بندي مرسوم هاي اجتماعی و اقتصادي هستند در یک تقسیمیافته متنوع و تخصصی براي برخورد با پدیدهابزارهاي توسعه

 توان ابزارهاي اجرایی و اداري دولت را در سه گروه ابزارهاي داوطلبانه، نیمه اجباري و اجباري تقسیم کرد.می

گذاري فرایند یا اقدامی است که دولت طی آن رراتگردد مقگذاري یکی از ابزارهاي اجباري دولت محسوب میمقررات

ها عمدتاً خصوصی و گاهی عمومی سازد این فعالیتها مجاز یا غیرمجاز میهاي خاصی را براي افراد و بنگاهفعالیت

هاي هاي اداري خاص )سازماني مستمر و عموماً از طریق سازمانها را از طریق فرایند ادارهستند و دولت کنترل آن

 22گیرد.مقررات گذار( در دست می

 

 رویکردهای نظری مقررات گذاری -2-10

در مـورد چرائـی ورود دولـت بـه حـوزه مقررات گـذاري، سـه رویکـرد نظـري منفعـت عمومـی 

وجـود دارد . رویکـرد منفعـت عمومـی به عنـوان  ،رویکـرد منفعـت خصوصـی و رویکـرد اقتصـاد نهادگـرا

رویکـرد غالـب، دربردارنـده ي دو حوزه مشـخص، یعنی شکسـت یـا نارسـایی بـازار و توزیـع ثـروت و تقویـت 

برابـري اسـت؛ کـه همـان حوزه هـاي اقتصـادي، اجتماعـی مداخلـه ي دولت انـد. در ایـن رویکـرد دولـت به 

ـري از ایجاد انحصـار، تضمیـن تولیـد کاالهـاي عمومـی، پیشـگیري از عـوارض بیرونـی بخـش منظـور جلوگی

خصوصـی ،همچـون خطـرات محیط زیسـتی و بهداشـتی، عدم تقـارن اطالعات بیـن تولید کننـده و مصرف 

ات گذاري در زمینـه کننـده، ضوابـط و مقرراتـی را وضـع می کنـد. در حوزه هـاي بـاز توزیع ثـروت بـه مقرر

معافیت هـاي مالیاتـی یـا مالیات هـاي تصاعـدي، روشـهاي دیگـر تقویـت عدالـت اجتماعـی، روش هـاي 

جلوگیـري از نابرابري هـا و ایجـاد فاصلـه ي طبقاتـی می پـردازد. البتـه در برخـی از کشـورها دولـت بـه حوزه 

هـا نیـز اقـدام ود کـرده و بـه مقررات گـذاري در ایـن حوزههـاي خصوصـی، اخالقـی یـا مقطعـی نیـز ور

 23.مینمایـد

 

 گذاری اجتماعیعلت انتخاب مقررات -2-11

عنوان یک ابزار، ماهیتاً یک انتخاب سیاسی گذاري اجتماعی بههمانند سایر ابزارهاي اداري، انتخاب مقررات

که اساساً بایستی یک ها و دورنماها است. تصمیم درباره ایناي میان ارزشکننده موازنهگردد که منعکسمحسوب می

سازي مقررات گیري درباره چگونگی طراحی و پیادهگذاري نمود یا نه، با تصمیمپدیده اجتماعی و اقتصادي را مقررات
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مربوط به  گذاري اجتماعی غالبا در ادامه مباحثهمین دلیل بحث در باب شکل و نوع مقرراتاجتماعی همراه است. به

کننده نارسایی نظام حقوقی گذاري اجتماعی برطرفمقرراتشود. در حقیقت گذاري، مطرح میپذیرش یا رد اصل مقررات

هاي حقوق مسئولیت مدنی و شبه جرم براي جلوگیري از ورود آسیب و صدمه به افراد و ها و محدودیتویژه کاستیو به

اقتصادي که گذاري ارتقاء نتایج مثبت است. این موارد به نوبه خود ناشی از نارسایی نظام بازار هستند. برخالف مقررات

هایی نارسایی اماشوند را تهیه نمود، گذاري میهاي بازار که مبناي مداخله از طریق مقرراتتوان فهرستی از نارساییمی

اند. این موارد عموماً عبارت هستند از نارسایی گذاري اجتماعی است کمتر تعریف شدهکه مبنا و منطق استفاده از مقررات

که تعریف فوق فرصت مناسبی را براي مداخله در و ازآنجایی ها.و شبه جرم یا هر دوي آنهاي مسئولیت مدنی نظام

گذاري اجتماعی ماهیتاً کند، اتخاذ تصمیم براي تحمیل مقرراتگذاري فراهم میمناسبات اجتماعی از طریق مقررات

 24سیاسی است.

 

 گذاری اجتماعیهای مقرراتویژگی -2-12

 که به شرح یر میباشد. جزء کلیدي است 4متضمن گذاري اجتماعی مقررات

 قواعدي که حاکم بر رفتارها و نتایج مورد انتظار هستند 1

 روندعنوان معیار تبعیت بکار میاستانداردهایی که به 2

 هاي اجرا در موارد عدم تبعیت از قواعد مزبورها ضمانتتعیین مجازات 3

 کندها را اجرا میمجازاتدستگاه اداري که قواعد را اعمال و  4

هایی براي اقدام کردن و تبعیت از استانداردهاي اجرایی در نظر گرفته شود کند که مهلتاین قواعد ایجاب می

شده یا با توجه به پیروي از تبعیت از قواعد با توجه به تاریخ یا فرآیندي که به وسیله آن اقدامات گوناگون انجام

 25شود.بی میاستانداردهاي مربوط ارزیا

 

 گذاریهای مقرراتمزیت -2-13

ر است و دولت که اطالعات مورد نیاز براي تدوین مقررات، در مقایسه با ابزارهاي داوطلبانه و ترکیبی کمتاین 2-13-1

طح تواند در رابطه با سربط اطالع داشته باشد. براي مثال دولت میهاي عوامل ذينیاز ندارد که پیشاپیش از اولویت

 ربط انتظار تبعیت داشته باشد. مجاز آلودگی کم، استانداردي تدوین کند و از سوي عوامل ذي

آمیز. هاي غیراخالقی یا خشونتکه اقدام خاصی نامطلوب تشخیص داده شود. مانند تولید و توزیع فیلمزمانی 2-13-2

هایی ها از یافتن روشگونه فیلمباره گفتنی است که تدوین و تصویب مقرراتی درباره ممنوعیت خریدوفروش ایندراین

 تر است.ها آسانبراي عدم تولید و توزیع آن

کند، مقررات، از بداند که چه هدفی را دنبال می ور دولت همه اطالعات مربوطه را در اختیار داشته باشد اگ-2-13-3

 تر است. نظر اداري، در مقایسه با سایر ابزارها، اثربخش

ها را فراهم ریزيها و برنامهبینی بیشتر، امکان هماهنگی بهتر تالشگذاري به دلیل قابلیت پیشمقررات -2-13-4

 کند. می

بینی، گذاري با برخورداري از قابلیت پیشالعمل فوري مورد نیاز است، مقرراتدر مواقع بحرانی که عکس-2-13-5

 ابزاري سودمند است. 
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تر است. در صورت استفاده از هزینههاي مالیاتی، کمیزهمقررات در مقایسه با ابزارهاي دیگر. مانند یارانه و انگ2-13-6

که عامه مردم، خواهان اقدامی ها را اعمال کند. درنهایت، زمانیک سازمان اداري مورد نیاز است که آنمقررات، فقط ی

 ودمندي مورد استفاده قرار گیرد.سعنوان ابزار تواند بهسریع و مشخص از طرف دولت باشند، مقررات می

 

 گذاری:های مقرراتنارسایی -2-14

 .به دنبال داردهایی نیز نارسایی ی میباشد اماداراي مزیت هایاینکه علیرغم عی اجتماگذاري مقررات

هاي داوطلبانه یا بخش خصوصی را منحرف کرده و باعث کاهش کارایی افتصادي که مقررات اغلب فعالیتاین -2-14-1

ده و بر گذاري ناظر بر قیمت و تخصیص مستقیم، عملکرد عوامل مؤثر در عرضه و تقاضا را محدود کرشود. مقرراتمی

شود. براي مثال، بینی در بازار میپیش قابل هاي اقتصادي غیررو، گاه باعث انحرافگذارد. ازاینسازوکار قیمت تأثیر می

ها تاثیر اهش رقابت شود و بر قیمتتواند باعث کها میهاي صنعتی یا خروج از آنمحدودیت در مورد ورود به بخش

 منفی بگذارد.

هاي موجود و محدود ساختن فرصت براي آزمون بازار ین امنیت بازار و شرکتگاهی اوقات، براي تاممقررات  -2-14-2

 شود.هاي فنی مییشرفتپها، مانع از نوآوري و و از سوي دیگر شرکت

 ها وجود ندارد. این ویژگیوده و امکان در نظر گرفتن شرایط خاص در مورد آنمقررات اغلب انعطاف ناپذیر ب -2-14-3

آفرین هستند ضعان مقررات نیست. مقررات اجتماعی اساساً مشکلاانجامد که مورد توجه وبه تصمیمات و پیامدهایی می

قبول، یا با مقررات خاص، تا حدودي ممکن است. براي مثال بکارگیري در بسیاري از موارد مشخص کردن مسائل قابل

ه است، چرا که ممکن است با پدید آمدن شرایط م فراوانی همرابا ابها "سالم و مؤثر"هایی از جمله داروهاي عبارت

 جدید، این استانداردها کاربرد خود را از دست بدهند. 

ها پذیر نیست. براي مثال در جهان میلیونهاي نامطلوب، امکاناز نظر اداري، وضع مقررات براي تمام فعالیت-2-14-4

کننده ها حقق اهداف اداره، استفاده شود، باید براي هر یک از آلودهتبراي  کننده وجود دارد. حال اگر این ابزارهاآلوده

هاي کسب اطالعات، ي اعمال این ابزار از جمله هزینهاي وجود داشته باشد. سرانجام، ممکن است هزینهمقررات ویژه

 توجه باشد.قابلهاي اداري مقررات گذار بسیار تحقیق، بررسی، تعقیب و پیگرد متخلفین به وسیله سازمان

 

 برخی از انواع مقررات اجتماعی -2-15

اند از مقررات ناظر بر ایمنی و بهداشت کاالهاي مصرفب دارویی و برخی از انواع مقررات اجتماعی عبارت

غذایی، خطرات شغلی، خطرات مرتبط با آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و تبعیض جنسیتی یا قومی. حفاظت از 

گذاري اجتماعی و اقتصادي را در بر دارد چرا که منشأ مشکالت مربوط به آن، معموالً دو نوع مقرراتزیست، هر محیط

گذاري اقتصادي، بر ها اغلب ماهیت اجتماعی دارند مقررات اجتماعی برخالف مقرراتماهیت اقتصادي و آثار منفی آن

تر مانند آلودگی، ها مشکالت یا کارکردهاي وسیعجه آنها یا مخابرات تاکید ندارد بلکه محور توصنایع خاصی مانند بانک

 26رو مقررات ممکن است شامل چندین صنعت شده و در قلمرو چند سازمان دولتی باشد.ایمنی یا امور اخالقی است. ازاین

 

 گذاری اجتماعی:گستره مقررات -2-16

گیرند مقررات اجتماعی حاکم هستند بر هاي مختلفی از زندگی مردم را در بر میگذاري اجتماعی جنبهمقررات

کنیم ) مقررات مربوط که ما زندگی میخوریم ) بازرسی برچسب زدن و کنترل محتویات مواد غذایی( جاییآنچه ما می
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ري کودکان( چگونگی تحصیل ما )الزامات مربوط به ها ) مقررات تسهیل نگهدابه زمین و ساختمان( نگهداري بچه

کار( کنیم )باز مقررات ایمنی و بهداشتحضور در مدرسه، برنامه آموزشی، کیفیت معلمان(، شرایطی که ما در آن کار می

پوشیم)الزامات مربوط به برچسب زدن و کیفیت تولید( بسته ایمنی خودروهاي هایی که ما میبسته لباس

نوشیم کنیم و آبی که ما میانداردهاي خودرویی مقررات رانندگی( بسته کیفیت هوایی که ما استنشاق میمسافرتی)است

کنیم )مقررات پرستار خانگی(و ها روزهاي بیماري را سپري میزیست( تسهیالتی که ما با استفاده از آن)باز مقررات محیط

گذاري اجتماعی را توان مقرراتبندي کلی میب در یک دستهترتیودفن ما)مقررات مربوط به تدفین( بدینچگونگی کفن

 در سطح تقنینی شامل عناوین زیر دانست

 ها حفاظت منابع طبیعی( ها و مراتع آالیندههاي گیاهی و جانوري جنگلزیست ) هوا آب و گونهمحیط -2-16-1

 رس بازرسی گوشت و غیره( غذا و دارو ) مواد غذائی داروها مواد آرایشی تغذیه رایگان مدا-2-16-2

سازي ایمنی و بهداشت و ایمنی ) کاالهاي مصرفی کنترل خطرات ایمنی منازل مسکونی ایمنی در ساختمان-2-16-3

 ( ...کار بهداشت

 سیاست اجتماعی ) معلولین تامین اجتماعی تأمین مسکن... (  -2-16-4

هاي اداري صورت توسط سازمانقوانین توسط پارلمان یا وضع مقررات تواند در قالب وضع گذاري اجتماعی میمقررات

گذاري را برعهده دارند هاي اداري متعددي را که وظیفه مقرراتترتیب قوانین مصوب پارلمان معموالً سازمانبدین. گیرد

هاي ارتخانههاي اداري موصوف ممکن است همان وزسازمان. کندها را مشخص میحدود وظایف آنتاسیس کرده و 

هاي اداري مستقل از ها باشند و یا ممکن است سازمانهاي اداري وابسته به وزارتخانهوابسته به قوه مجریه و سازمان

گذاري و نظارت بر اجراء مقررات ها مقرراتهاي مستقل که بعضاً تنها وظیفه آنها و کمیسیونقوه مجریه یعنی هیأت

ي مرکزي و یا مقامات محلی صورت گیرد در اجتماعی ممکن است توسط قوهگذاري است باشند همچنین مقررات

ها صورت گیرد تقسیم وظایف و حدود تواند توسط دولت مرکزي یا ایالتگذاري اجتماعی میکشورهاي فدرال نیز مقررات

ود اختیارات است درهرحال مالحظات حقوقی مهمی در خصوص حدربط روشن شدهاختیارات این مقامات در قوانین ذي

گردد گذاري مطرح است که معموالً از نوع نگاه قانون اساسی به این مقوله آغاز میهاي اداري براي مقرراتدستگاه

وضع قواعد کلی و نوعی موجد حق و تکلیف و داراي ضمانت )گذاري که باتوجه به اصل تفکیک قوا وظیفه قانونازآنجایی

گذاري باشد لذا موضع و رویکرد قانون اساسی به صالحیت مقررات) پارلمان( می االصول برعهده قوه مقننهعلی(اجرا 

وظیفه استثنایی در کشورهاي مختلف یک عنوان هاي اداري تشکیل دهنده و وابسته به آن، بهقوه مجریه و سازمان

شود و با عنوان صالحیت یهاي حقوقی شناخته مگذاري تفویضی در برخی از نظامتفاوت دارد این بحث ذیل عنوان قانون

شود این بحث همچنین از منظر حقوق اي قوه مجریه یا صالحیت شبه تقنینی دستگاه اداري نیز نامیده مینامهآیین

ها در موارد مداخله عمومی با موضوع حدود و چگونگی مداخالت دولت در مناسبات اجتماعی و نحوه جبران خسارت

باشد معیارهاي حقوقی متفاوتی هاي حقوقی مختلف مطرح میاین زمینه در نظامشود مجادالت مفصلی در مربوط می

هاي حقوقی هاي خصوصی در نظامبراي ایجاد توازن میان منفعت عمومی و ایجاد محدودیت در حقوق فردي و مالکیت

عمل تقنینی  )گذاري که قانونعالوه در برخی از کشورها همانگونه اند بهویژه در آراء محاکم ایجاد شده و بسط یافتهو به

داراي آیین خاص مربوط به خود  (قضائی عمل قضائی  )رسی باشد و همانگونه که داداصی میداراي آیین و فرایند خ (

 هاي اداري نیز داراي آیین فرایندها فرایند و معیارهاي مخصوصیگذاري توسط قوه مجریه به سازمانباشد مقرراتمی

جلب  .گیري مقررات رعایت کنند اي را در فرایند شکلاري مکلف هستند که قواعد شکلی ویژههاي ادو سازمان هست

تنها عامل موجه سازي دموکراتیک و ارتقاء گیري مقررات نهنفع در مسیر شکلمشارکت حداکثري مردم و اشخاص ذي

شود و اثربخشی مقررات نیز می گردد بلکه موجب ارتقاء کیفیت کارآمديگویی مقامات عمومی و مردم میسطح پاسخ



ي توسط مقامات اداري و تبعیت از اگذاري عمدتاً ناشی از ضرورت رعایت انصاف رویهمعیارهاي آیینی در فرایند مقررات

ی از گذاري اجتماعباشد معموالً تصور ما این است که مقرراتطرفی و استماع میاصل مهم عدالت طبیعی یعنی بی دو

گذاري اند اما گاهی اوقات از مقرراتها ایجاد شدهحدود و رفتار مؤسسات خصوصی و شرکتدتعیینسوي حکومت براي 

گذاري اجتماعی هاي مقرراتشود برنامهتر استفاده میاجتماعی توسط سطوح باالي حکومت براي کنترل سطوح پائین

گذاري خطر احتمالی محصوالتی که جدیداً با مقرراتویژه در رابطه توانند متفاوت باشند بهبا توجه به زمان مداخله نیز می

تر هستند این بدین خاطر است که ایجاد الزامات جدید اند از قبیل داروهاي جدید که معموالً سخت گیرانهشدهتولید می

 بسیار ساده تراز تحمیل آنها به صورت برگشت پذیر است.

موجب آن درمورد بندي نماد مقررات پیشینی که بهگروه دسته 2توان در از این نظر مقررات اجتماعی را می

ضرر هستند دسترس باشند باید اثبات شود که بیصورت عمومی قابلاز آنکه بهاند پیشکاالهایی که جدیداً تولید شده

وم قرار داده محصول جدید که آن را در دسترس عم یک موجب آن تولیدکنندههستند که بهدسته دوم مقررات پسینی 

ي شود که ضرورگذاري زمانی انجام میترتیب مقرراتکنند بدینارزیابی محدودتر تضمین می یکاز ایمنی آن را پس

تري کند زیرا فرض بر این است که آزمون وسیعواقع شود در اصل مقررات پیشینی حاشیه ایمنی بیشتري را تامین می

کند که اطالعاتی را در رابطه با ها را ملزم میشود برخی از مقررات اجتماعی صرفاً افراد یا شرکتار گرفته میبک

شوند فهرست این هایشان به دیگران بدهند مثالً سازندگان مواد شیمیایی که داراي مواد سمی هستند مکلف میفعالیت

محیطی موجب قوانین زیستارند که باید فرایند خاصی طی شود مثالً بهدمواد را ارائه کنند برخی از مقررات نیز مقرر می

 زیست باید گزارش شود برخی از مقررات انجام کارهاي خاصی را مثل برچسب زدن و نگهداريها بر محیطآثار پروژه

هرگونه تبعیض در  کنند مثالً مقررات استخدامیاقدامات خاصی را ممنوع اعالم می برخی دیگر  و دارنداسناد مقرر می

هاي متناسب با هاي اخیر منجر به انتخاب روشکنند گرایش به اقتصاد بازار در سالمسائل استخدامی را ممنوع می

نفعت مورد بازنگري گذاري اجتماعی با معیار هزینه ماست انواع مقرراتگذاري اجتماعی شدهسازوکار بازار در زمینه مقررات

 27.استگذاري رواج پیدا کردههاي مذاکره براي مقرراتستفاده از روشهمچنین ا. گیرندقرار می

 

 شکست بازار؛ توجیه کننده دولت مقررات گذار  -2-17

مروري بر مبانی نظري و دیدگاه مکاتب مختلف در مورد نقش و حضور دولت در اقتصاد نشان داد که اکثر قریب 

اقتصاد در شرایط شکست بازار هستند. یکی از بازارهایی که ممکن به اتفاق مکاتب مختلف، موافق با دخالت دولت در 

است که دچار شکست شده و حضور دولت را براي جبران شکست از طریق مقررات گذاري و نظارت بطلبد، بازار مالی 

دیگر است، به نحویکه در بسیاري از متون اقتصادي عدم وجود دولت مقررات گذار را منجر به شکست بازار و در طرف 

 28شکست بازار را توجیه کننده حضور دولت مقررات گذار دانسته اند.

 

 ی در ایرانمقررات گذار -3

 رانیا در یادار سازمان خچهیتار -3-1

 اما اند بوده ییابتدا آغار در چند هر التیتشک نیا.  اند بوده یالتیتشک يدارا لزوما جامعه امور اداره يبرا ها دولت

 مشخصات يدارا تیمشروط انقالب تا باستان عهد از رانیا يادار يها سازمان .اند افتهی تکامل دولت تحوالت به توجه با

 یاجتماع و یاسیس يرهایمتغ و عوامل به توجه با يا دوره هر در گرچه ها سازمان نیا بودند یکسانی ییاجرا تیماه و
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 و هدف ، محتوا لحاظ از یول اند داشته تفاوت ظاهر به یسازمان يها چارچوب و نیعناو ها حکومت اهداف نیهمچن و

 و نظم يبرقرار ، ییقضا احکام ياجرا ، اتیمال يآور جمع یعنی یاساس محور چهار حول و داشته مشابه فیوظا تیفیک

 ، جامعه امکانات هیکل از تیمشروط انقالب تا رانیا يادار يها سازمان اندداشته تیفعال دول ریسا با ارتباط و تیامن

 حکام يها قهیسل و زمان يمقتضا به و گرفتند یم بهره آن از حراست و حکومت حفظ جهت يادار و یسازمان عوامل

 نیبهتر بودند دار عهده را مملکت امور اداره وقت حکومت ارین مورد و مناسب التیتشک و نیعناو با و آنان اهداف و

 امور اداره تمرکز عدم و تمرکز از یبیترک با که شده دهید انیساسان سلسله دوره در اسالم از قبل رانیا در يادار ستمیس

 به توجه با.  بود گرفته بکار را يادار نظام نیتر دهیچیپ هیصفو زین اسالم از بعد.  بود دار عهده را رانیا عیوس کشور

 داشته یفیک و یاساس جنبه که يادیبن يها یدگرگون و راتییتغ یعموم يازهاین و ها دولت فیتکال دامنه تیمحدود

 در یانتظام نقش يفایا صرفا آنها يوجود فلسفه نشده و دهید رانیا در نوزدهم قرن آغاز تا يادار يها سازمان در باشد

 29.است بوده حکومت استمرار و حاکم قدرت تیتثب و حفظ جهت

 

 تیمشروط عصر در مدرن یادار یها سازمان یریگ شکل -3-2

 ممالک همانند قاجار نیسالط که شد موجب قاجار دوره در نوزدهم قرن آغاز در یخارج يکشورها با ارتباط

 دوره در وزارتخانه عنوان تحت رانیا يادار سازمان نیاول.  برند وزارتخانه جادیا به دست مملکت اداره يبرا ییاروپا

 وزارتخانه سه سال آن در.  دیگرد سیتاس يقمر يهجر 1239 سال حدود خارجه دول وزارت نام با شاه یفتحعل سلطنت

 يهجر 1239 سال در دولت اتیه یننخست دیآمد وجود به دیفوا وزارت - داخله وزارت - هیمال وزارت يها نام به گرید

 به شاه نیالد ناصر 1257 سال در....شد دار عهده مرکر در را کشور امور اداره ریور چهار و اعظم صدر استیر با يقمر

 وزارتخانه تعداد البته.  نمود سیتأس وزارتخانه کشور اداره يبرا و کرد جادیا را یدولت يشورا ییاروپا يها ستمیس از دیتقل

 وجود هیمال ، هیعدل ، جنگ فیوظا ، خارجه ، داخله يها وزارتخانه دوران نیا در.  داشت یبستگ شاه تصمیم به ها

 تیمشروط آورد ره نیمهمتر.  است دهیگرد یفراوان راتییتغ خوش دست کشور امور اداره تیمشروط انقالب با... . داشتند

 با....  دیگرد یقانون يموار و نظامات مشمول و خارح افراد ماتیتصم از مملکت امور آن تبع به بود امور شدن قانونمند

 ، التیتشک نظر از یدولت يها سازمان مختلف وجوه یشمس يهجر 1285 سال در کشور یاساس قانون نیاول بیتصو

 یانیم دییتش يبرا که ینیقوان هیکل " یاساس قانون 16 اصل موجب به.  شد یقانون مقررات و نیمواز تابع بودجه و پرسل

 طبق " برسد یمل يشورا مجلس بیتصو به دیبا است الزم ها وزارتخانه اساس و یمملکت امور انتظام و سلطنت و دولت

 بیتصو با شود الزم مقرره نیقوان فسخ و رییتغ با دیجد یقانون ها وزارتخانه یاساس نیقوان در هرگاه ، کمی و ستیب اصل

 اطهار مسئول يوزرا طرف از ای ، عنوان مجلس از امور آن لروم نکهیا از اعم گرفت خواهد صورت یمل يشورا مجلس

 ياجرا با.  .....شد امور دار عهده قانون به اتکاء با یدولت يها سازمان آن متمم و یاساس قانون بیتصو از پس باشد شده

 تابع یاستخدام امور و محدود وزارتخانه امور بر یشخص نظرات اعمال در وزارتخانه مسئول رانیمد اختبارات قانون نیا

 رانیمد نظرات اعمال از را یانسان يروین راتییتغ و ها وزارتخانه یسازمانده يکشور استخدام قانون... . دیگرد قانون

 نظام عنوان تحت ییاجرا دستورالعمل کاربرد و نیتدو اریاخت زین ها وزارتخانه به.  داد قرار قانون کنترل در و کرده خارج

 اوضاع و طیشرا نیهم با است شده افزوده ها سازمان تعداد بر دوم یجهان جنگ از پس.. . شد داده مخصوصه يها نامه

»  ار یدولت امور اداره تحول و ریتعب برور موجب یالملل نیب ارتباطات گسترش و یداخل يها تیفعال توسعه و احوال و

 يها سازمان توسعه امر نیا که دیگرد دولت توسط یاجتماع ياقتصاد تیمسئول قبول به«  قانون يبرقرار و نظم حفظ

 قطب يسو به مردم مهاجرت ، ینیشهرنش توسعه ، تیجمع شیافزا گرید طرف از است داشته یپ در را مناسب یدولت
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 برجا يادار ستمیس کل بر یتوجه قابل اثرات یاجتماع امور در فعال دخالت به دولت از مردم انتظار و ياقتصاد يها

 در....  افتی رییتع توسعه خدمت در یدولت امور اداره به«  قانون و نظم حفظ»  یسنت ستمیس از یدولت امور اداره گذاشت

 در افتی نام رییتغ يکشور خدمات سازمان به همانویبتص منوح به کشور يادار یعال يشورا 1338 سال

 یاستخدام و يادار امور سازمان قانون نیا 103 ماده اساس بر دیرس بیتصو به يکشور استخدام قانون3/3/1345خیتار

 30.داشت عهده بر را یانسان امور تیریمد یده سامان هفتاد دهه تا که گرفت شکل کشور

 

 یاسالم یجمهور در یادار یها سازمان -3-3

 امور اداره در و دنشد وارد کشور يادار نظام مجموعه به یاستخدام و یسازمان نهیزم دو در یراتیتعب انقالب از پس

 - یانقالب ينهادها جادیا جمله از یمهم یسازمان تحوالت)در همین زمان( دندیگرد دار عهده را يدیجد فیوظا کشور

 يادار يها سازمان در یمش خط وحدت اعمال ، يادار يها سازمان فیوظا و ساختار رییتغ ، دیجد يها سازمان جادیا

 سیتأس ، یمل منابع و ثروت عادالنه میتقس در یاساس قانون حیتصر... است داده رخ دولت تیحاکم اقتدار شیافرا ،

 سازمان نیا جمله از ....نمود یم يضرور يامر اهداف یی ایناجراابزار  و عامل عنوان به را يدیجد يها سازمان

 يبرا یاساس قانون 47 و 45 و 43 و 31 اصول در مندرج اهداف به وصول منظور به که بود "يشهر نیزم سازمان"ها

 طول در که يگرید اقدام... است آمده وجود به ، نیزم يباز بورس از يریجلوگ و مسکن به عموم يها يازمندین نیتأم

 فیوظا يدارا يها سازمان که بود نیا ، رفتیپذ انجام یاجتماع ياقتصاد توسعه سوم و دوم ساله پنج يها برنامه ياجرا

 دیتأک مشابه يها دستگاه امغاد بر نیز  یاجتماع و ياقتصاد توسعه چهارم برنامه در. دنشد ادغام هم در زيموا و مشابه

 تعداد از درصد ستیب حداقل يواگذار ای و حذف شنهادیپ ،چهارم برنامه اول سال انیپا تا است شده مکلف دولت و شد

 يضرور ریغ يها دستگاه انحالل و امغاد و ها بخش ریسا به را آن رینظا و ها شرکت و مؤسسات ، نهادها و ها سازمان

 و نموده دیتأک یدولت مؤسسه ، وزارتخانه جادیا تیممنوع بر و کند میتقد یاسالم يشورا مجلس به بیتصو جهت را

 شده موکول یاسالم يشورا مجلس بیتصو و رانیوز أتیه دییتأ به استثناء موارد در یدولت مؤسسه و وزارتخانه جادیا

 اعمال تیتقو گرید طرف از است. دهیگردن مشاهده فوق فیوظا انجام يبرا ییاجرا کار و ساز کنون تا البته ، است

(  92 بهمن)  یفعل ساختار در. است یدولت يها دستگاه توسعه منع استیس با ریمغا آن قلمرو توسعه و دولت تیحاکم

 مستقل سازمان 17 وزارتخانه، 18 وزراء و جمهور سیرئ نظر ریز هیمجر قوه در ، رانیا در متمرکر نظام يادار يسارمانها

 عالوه هیقضائ قوه در و قوه نیا به وابسته موسسه ود ، یاسالم يشورا مجلس جز به مقنه قوه در جمهور، سیرئ نظر ریز

 وابسته موسسه 6 تعداد کشور کل یبازرس سازمان و يادار عدالت وانید ،یاختصاص و یعموم يدادگاهها یکل ساختار بر

 31.دارد وجود قوه نیا به

 

 تاریخچه مقررات گذاری در ایران -3-4

توان در گذشته حکم حضور دولت در اقتصاد و جامعه عمدتاً با ارائه مستقیم کاال و خدمات همراه بود که از آن می

مرور با تقویت چهره حاکمیتی دولت استقالل بخش خصوصی و بسط جامعه مدنی گزینه به حکمرانی مستقیم نام برد به

الث مورد استقبال قرار گرفت بر اساس انگاره حکمرانی خوب حکمرانی غیرمستقیم و یا به تعبیر دیگر حکمرانی شخص ث

است و از این منظر نقش حکمرانی بد و حکمرانی میانی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تقسیم شده

دولت اعمال حاکمیت یعنی ایجاد محیط سیاسی و حقوقی بارور؛  نقش بخش خصوصی تولید کاال و خدمات و درنتیجه 

                                                           
 61ص همان، - 30
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هاي سنتی ترتیب نقشدرآمدزایی و نقش جامعه مدنی تسهیل مشارکت همگانی و توسعه فرهنگی است بدین اشتغال و

هاي دیگر دولت یعنی رنگ شده و نقشکننده خدمات کارفرما و مالک کمعنوان تولیدکننده کاال و عرضهدولت به

 32ویت و گسترش یافتند.ویژه مقررات گذار تقکننده ثروت و بهمشی ساز توزیعگذار و خطسیاست

بـه طـور کلـی مقررات گـذاري در ایـران حـوزه اي مغفـول بـوده و توجهـی محـدود، پراکنـده ،ناهماهنـگ، 

غیرتخصصـی، تنگ نظرانـه و ناکافـی بـه آن شـده اسـت. مـدل اسـتفاده شـده در ایـران بـه میـزان زیـادي متأثـر 

اقص اجـرا شـده اسـت و در آن تنهـا بـه مقررات زدایـی از مـدل بانـک جهانی می باشـد؛ اما ایـن مدل به صـورت ن

توجـه شـده کـه بانـک جهانـی توصیـه اي در مـورد آن نداشـته اسـت. در ایـران نهـاد مسـئول بهبـود کیفیـت 

ح و برنامـه پنجـم تنهـا اشـاره اي بـه شناسـایی و پیشـنهاد اصال 70و  62، 76-75مقـررات وجـود نـدارد. در مواد 

انعـکاس یافتـه اسـت. در گذشـته سـازمان  44حـذف قوانین مخـل تولیـد و سـرمایه گذاري شـده کـه بعدهـا در اصـل 

هائی چـون تنظیـم مقـررات رادیویـی ایـران، سـازمان غـذا و دارو، یـا شـوراي پـول و اعتبـار بانـک مرکـزي به طـور 

داده اند. نهـادي به عنوان شـوراي گفتگـوي دولـت و بخـش خصوصی نیـز  گـذاري را انجـام میناقص امـر مقررات

وجود دارد کـه دبیرخانـه اش در اتـاق بازرگانی اسـت و ماهیتـی مشـورتی دارد؛ امـا به علت عدم مشـارکت دولت ها 

ت عنـوان هیئـت مقررات در گذشـته برگزار نمی شـده اسـت. بـه عـالوه در حـال حاضـر، در وزارت اقتصاد، هیئتـی تح

 33زدایی و تسـهیل صـدور مجوزهـا وجـود دارد کـه رویکـردي تقلیل گرایانـه و معطوف به حـذف مجوزها دارد.

 

 های مقررات گذار سازمانها و نهاد -3-5

هاي اقتصادي و گذاري قادر به وضع قواعد تخصصی و پیچیده در تمامی حوزهکه مجالس قانونازآنجایی

ها اجتماعی نیستند و اساساً به دالئل سیاسی نیز تمایلی ندارند که خود را وارد جزئیاتی نمایند که منجر به رویارویی آن

اند براي تفویض سپارند که عمدتاً براي همین کار ایجاد شدههایی میدهندگان شود لذا این وظیفه را به سازمانبا رأي

گویند، به نام وظایف هاي حقوقی به آن قانون توانمندساز یا قانون مادر میرخی از نظاماین اختیار معموالً قانونی که در ب

سازمان حفاظت محیط زیست یک به عنوان مثال 34.کنندصالحیت و چگونگی فعالیت یک سازمان اداري مشخص می

ها به عنوان ساختار  همچنین شهرداري د .شو سازمان فرابخشی در سطح ملی به عنوان نهاد مقررات گذار محسوب می

بخشی به مقررات گذاري می پردازند. در این راستا مقررات گذاري در واقع تعیین شیوه اجراي مقررات و مصوبات است. 

سیاست هاي کلی نظام وقتی در مرحله اجرا قرار می گیرد یعنی مقررات گذاري شده است. برنامه توسعه ششم و منشور 

ط زیستی نیز در آن دیده می شود در واقع سیاست گذاري است که بعد از تصویب حقوق شهروندي که جنبه هاي محی

 آئین نامه هاي موجود  مقررات گذاري صورت می پذیرد. 

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان فرابخشی در سطح ملی به عنوان نهاد مقررات گذار محسوب می 

بخشی به مقررات گذاري می پردازند. در این راستا مقررات گذاري در همچنین شهرداري ها به عنوان ساختار . گردد

واقع تعیین شیوه اجراي مقررات و مصوبات است. سیاست هاي کلی نظام وقتی در مرحله اجرا قرار می گیرد یعنی مقررات 

ده می شود گذاري شده است. برنامه توسعه ششم و منشور حقوق شهروندي که جنبه هاي محیط زیستی نیز در آن دی

 35هاي موجود مقررات گذاري صورت می پذیرد.در واقع سیاست گذاري است که بعد ازتصویب آئین نامه
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 قانون اساسیبق امط ایران جمهوری اسالمیمقررات گذاری در -3-6

زدهم، یکصد و سی در اصول چهارم، دهم، دوازدهم، هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم، یکصد و هشتم، یکصد و دوا

در خصوص نحوه  قانوناساسی جمهوري اسالمی ایران به صراحت هشتم، یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و هفتمو 

 مقررات گذاري اشاراتی دارد.

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر : اصل چهارم -3-6-1

باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر اینها باید بر اساس موازین اسالمی 

 حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

هاي ریزياز آنجا که خانواده واحد بنیادي جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه: اصل دهم -3-6-2

ن کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایه حقوق و مربوط باید در جهت آسا

 اخالق اسالمی باشد.

عشري است و این اصل الی االبد غیرقابل دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفري اثنی: اصل دوازدهم -3-6-3

حنبلی و زیدي داراي احترام کامل هستند و پیروان این تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، 

مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، 

اي که پیروان هر یک از این مذاهب ها رسمیت دارند و در هر منطقهارث و وصیت( و دعاوي مربوط به آن در دادگاه

اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر 

 مذاهب.

تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی مجلس شوراي اسالمی نمی:اصل هفتاد و دوم -3-6-4

ن امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص ای

 نگهبان است.

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاري به دیگري نیست. مجلس : اصل هشتاد و پنجم -3-6-5

بعضی از قوانین تواند اختیار وضع تواند اختیار قانونگذاري را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروري مینمی

هاي داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون

شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شوراي نماید به صورت آزمایشی اجرا میتعیین می

زمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد تواند تصویب دائمی اساسنامه سااسالمی می

و دوم به کمیسیونهاي ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با 

رتیب مذکور در اصل نود اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ت

و ششم با شوراي نگهبان است. عالوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به 

منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئیس مجلس شوراي 

 اسالمی برسد.

نامه داخلی قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین: و هشتماصل یکصد  -3-6-6

جلسات آنان براي نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به 

ر این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر د

 به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنان است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام براي تشخیص مصحلت در مواردي که مصوبه : اصل یکصد و دوازدهم -3-6-7

مصلحت  مجلس شوراي اسالمی را شوراي نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن



دهد و سایر وظایفی که در این نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع می ،نظام

نماید. شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبري تعیین میاست به دستور رهبري تشکیل می قانون ذکر شده

 اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبري خواهد رسید.مقررات مربوط به مجمع توسط خود 

هاي نامهزیري مأمور تدوین آیینعالوه بر مواردي که هیئت وزیران یا و:اصل یکصد و سی و هشتم -3-6-8

نهاي شود، هیئت وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمااجرایی قوانین می

نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران نامه و آیینبه وضع تصویب اداري

 شد.ابمخالفقوانینروحونباید با متنارد ولی مفاد این مقررات دنامه و صدور بخشنامه را حق وضع آیین

ات کمیسیونهاي مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبربوط به وظایف خود را به متواند تصویب برخی از امور دولت می

 االجرا است.جمهور الزماین کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس

، ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئیس هاي دولت و مصوبات کمیسیونهاي مذکور در این اصلنامهها و آییننامهتصویب

لیل براي تجدید نظر به هیئت در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر د رسد تامجلس شوراي اسالمی می

 وزیران بفرستند.

هاي دولتی که مخالف نامهها و آییننامهي تصویبند از اجرااها مکلفقضات دادگاه :اصل یکصد و هفتادم -3-6-9

تواند ابطال این س میکاز حدود اختیارات قوه مجریه است خودداري کنند و هر  جربا قوانین و مقررات اسالمی یا خا

 گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند.

 

  دودیت های حاکم بر قانونگذاری در ایران مح -3-7

براساس قانونگذار  به منظور دستیابی به قوانین مفید براي هدایت رفتارهاي عمومی هر اجتمـاعی الزم است

انون باید در یک رابطه قاصولی خاص در فرآیند قانونگذاري اقدام نماید. در حقیقـت،ماهیت، ویژگی ها، هدف و فلسفه 

معتبر  ول و برگرفتـه از منـابعسازگار و همگرا بـا اصـول قانونگذاري قرار گیرند تا قواعد حقوقی براساس مبنایی قابل قب

 ر را به منصه ظهور برسانند.  وضع گردیده و کارکردهاي مورد نظ

صالحیت قانونگذاري مجلس شوراي اسالمی که از حیث قلمـرو  موضـوعی مقیـدمی باشد )برخی از حوزه ها به موجب 

است همانند قانونگذاري براي مجلس خبرگان رهبري البته این  قانون اساسی از صالحیت مجلـس خـارج شـده

یرت با قانون اساسی هم قابل طبقه بندي است( مشروط به عدم مغایرت با احکام عنوان عدم مغا محدودیت هـا در ذیـل

ن حاکم بر قانونگذاري است، قبل از پرداخت اسالم و قانون اساسی شده است، در این قسـمت سـخن از محـدودیت هـاي

یست به بیان دیگر هدف، صرفاً محدودیت ها و الزامات قانونی ن «محدودیت»به این محدودیت ها باید گفـت مقصـود از

اسالمی بیان شده  محدودیت هایی که در قانون اساسی نسبت به صالحیت قانونگـذاري مجلـس شـوراي تنها بیـان

است نیست، عالوه بر اینگونه محدودیت ها و الزامات، محدودیت هاي دیگري که مربوط به طبیعت و ماهیت قانون و 

در این  «محدودیت»ذکر این نکته ضروري است که واژه رگرفته است همچنین قانونگذاري می گردد هم مـد نظـر قـرا

در معنایی موسع به کار رفته است به تعبیر دیگر، الزامات، بایسته هـا و موانـع قـانونی،اخالقی و عقالنی پیش  جسـتار

قانونگـذاري بحـث  عنوان محدودیت هـاي  حـاکم بـر روي مجلس شوراي اسالمی براي قانونگذاري همگی در ذیـل

محدودیت هاي حاکم بر روند قانونگذاري در نظام حقوقی جمهوري اسـالمی ایـران  شـده اسـت؛ بـر همـین اسـاس

 36را می توان به امور موضوعی و حکمی تقنین طبقه بندي نمود.
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 بر نهادها نظارتو  ه جمهوری اسالمیقوه مجری -3-8

 133ه نشده، اما اصل به دولت داد ایران، جمهوري اسالمیدر  ،امور اجراییگذاري در اختیار قانونکه هرچند 

بر مواردي  عالوه»ین اصل اگذاري بر اعمال اداره را به قوه مجریه اعطا کرده است. مطابق قانون اساسی اجازه مقررات

ق دارد براي انجام وظایف وزیران حهاي اجرایی قوانین میشود، هیأت نامهکه هیأت وزیران یا وزیري مأمور تدوین آیین

پردازد، ولی مفاد این مقررات نامه بنامه و آیینهاي اداري به وضع تصویباداري و تأمین اجرایی قوانین و تنظیم سازمان

انون اساسی، قوه مجریه نیز بر مبناي این تحلیل و در نظام نظارت و تعادل ق«. نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد

واي حکومتی و حتی نهادها منظور اِعمال کنترل بر سایر قابزارهاي الزم چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجرایی بهاز 

 مند است. ي عمومی غیردولتی بهرههاي غیرحکومتی مانند نهادهاو ارگان

 

 ارت اداره بر اداره نظ -3-9

عنوان این قوه به ه کرد چراک قلمداد نمیتوان قوه مجریهصرف کنترلی  ابزارگذاري را به عنوان تنها مقررات

کومتی و غیرحکومتی نقش نظارتی آنها در مورد دیگر نهادهاي ح هایی است کهداراي دستگاهحکومتی،  رکنمهمترین 

تصادي شوند. وزارت امور اقابزارهاي اصلی کنترل و حفظ توازن قوه اجرایی کشور در برابر سایر قوا محسوب میعنوان  به

اعمال نظارت مالی ن آمهمترین وظیفه  ،قانون محاسبات عمومی 11بق ماده ط است که هاهارایی یکی از این دستگاو د

است. در خصوص  زینههاز نظر انطباق پرداختها با قوانین و مقررات راجع به هر نوع دستگاه هاي دولتی بر مخارج 

لی مورد درخواست وزارت ادها را مکلف کرده تا اطالعات مانههمه  ،این قانون 131نهادهاي عمومی غیردولتی نیز ماده 

د. بگذارر وزارتخانه مذکور اختیا در صورت مستقیمبهامور اقتصادي و دارایی را که براي انجام وظایف خود الزم بداند، 

سات و نهادهاي رانی مؤسهاي عمقانون مذکور بیان میدارد حساب و اسناد هزینه اعتبارات جاري و طرح 12ماده  5تبصره 

ی رسیدگی و حساب عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط توسط حسابرسان منتخب وزارت دارای

ردولتی نیز مشمول ساالنه آنها براي حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل شود. بنابراین نهادهاي عمومی غی

 . هستند اوزارت امور اقتصادي و دارایی انجام هزینه، قبل از  ،نظارت مالی

از جمله اینکه نظارت مالی وزارت دارایی نیز همانند نظارت همراه است؛ ی هایبا محدودیت هماِعمال این نظارتها  البته

ین در قوانین بودجه کل کشور تأمآنها اعتبارات  قابل اِعمال است کهاز منابع مالی  هاییدیوان محاسبات، صرفاً بر بخش

غیر از بودجه کل کشور تأمین میشود  ،از منابع و نقدینگی این نهادها که از محل منابع قابل توجهیبخش  ولذامیشود. 

هاي دولت تمرکز کلیه دریافت»قانون اساسی مبنی بر لزوم  53علیرغم تأکید اصل و  ول این نظارت خارج است.از شم

دلیل برداشتی اشتباه از لزوم استقالل حقوقی آنها و عدم  یردولتی به، نهادهاي عمومی غ«داري کلهاي خزانهدر حساب

داري کل هاي بانکی مورد نیاز از طریق خزانههیچگونه تکلیفی به افتتاح حساب سازي موضوع از سوي قانونگذار،شفاف

 37ندارند.  ،ور در مورد منابع مالی داخلی خودکش

سابی بر اقدامات و عمال نقش نظارتی واحدهاي ذیحمیتوان در ا این چالشها رادر بخش منابع دولتی نیز وجود 

، 1366ی مصوب سال قانون محاسبات عموم 31ماده  2و  1هاي بق تبصرهلی نهادهاي مذکور مشاهده کرد. طعملکرد ما

ت میدارند، با ذیحساب مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی در مورد وجوهی که از محل درآمدهاي عمومی دریاف

اجرایی وظایف  ستگاهحکم وزارت امور اقتصادي و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب میشوند و زیر نظر رئیس د

 خود را انجام خواهند داد. 
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 دیوان محاسبات بازوی نظارت مالی پارلمان بر نهادها  -3-10

نوان مؤسسه دولتی عدیوان محاسبات به ،قانون اساسی 53پس از پیروزي انقالب اسالمی براساس اصل 

قانون  55مستقل تحت اداره مستقیم مجلس شوراي اسالمی موجودیت یافت. در خصوص صالحیت ذاتی دیوان اصل 

ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههایی دیوان محاسبات به کلیه حسابهاي وزارتخانه»د: یداراساسی، بیان م

ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید  فاده میکنند بهنحوي از انحاء از بودجه کل کشور است که به

همچنین قانون   «.اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشدتا هیچ هزینه

لمال اپاسداري از بیتمنظور  هدف دیوان را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به 1361دیوان محاسبات مصوب سال 

هاي اجرایی برشمرده است. هدفی که دامنه نظارتی آن حسابها و دستگاه از طریق کنترل عملیات و فعالیتهاي مالی

قانون  35و  33طور کلی هر واحد اجرایی را که بر طبق اصول  ها، سازمانها، مؤسسات و بهمنابع مالی کلیه وزارتخانه

، شامل میشود و از حیث پاسخگویی اشخاص نیز تمام مقامات و قواي استرتب تن ماساسی مالکیت عمومی بر آ

نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند در برمیگیرد، ولو آنکه  گانه، سازمانها و ادارات تابعه را که بهسه

در نظارت مالی دیوان محاسبات  بنابراین ظاهراً اشخاص حقوقی مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنا باشند.

ها و واحدهاي اجرایی حقوق عمومی از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی ابهامی نمیتوان بر تمامی دستگاه

صراحت کلیه نقدینگی  نیز به 1366قانون محاسبات عمومی مصوب سال  13تصور کرد، کما اینکه قوانینی مانند ماده 

نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن در زمره وجوه عمومی محسوب کرده و  صرف، ت مذکور رامربوط به نهادها و مؤسسا

اي گونه پذیري به ناپذیر است. اما در عمل این نظارت لحاظ ضرورت نظارت یادشده بر تمامیت این منابع اجتناب بدین

جاي روند افزایشی قانونگذاري  ند بهرقم میخورد. توجه ناکافی قانونگذار به کارکرد نهادي ناظر چون دیوان که میتوان

کلی این نظام نقش بسیار مهمی را  يهادهی به سیاستگذاريدر نظام مالی کشور، در حفظ منابع مالی جامعه و جهت

ایفا کنند از یکسو، و قانونگذاري متعارض و مبهم در خصوص وضعیت اموال و منابع مالی نهادها که مقرراتگذاري 

هاي قانونی یادشده، صالحیت اند از سوي دیگر ،موجب شد تا با وجود ظرفیتآن وسعت بخشیدهمستقل داخلی نیز بر 

المال توسط دیوان محاسبات در سالهاي پس از انقالب اسالمی همواره محل مناقشه میان این بازوي پاسداري از بیت

به صدور نظریه تفسیري شماره نظارتی مجلس و مسئوالن ذیربط نهادها واقع شود. تا آنکه این امر در نهایت 

سازي دامنه صالحیت نظارتی قانون اساسی با محوریت شفاف 55شوراي نگهبان از اصل  13/1/15مورخ  1116/21/15

 دیوان محاسبات به شرح ذیل منجر شد. 

قانون اساسی ناظر بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صالحیت دیوان محاسبات  55اصل »

به این ترتیب تفسیر یادشده با محدود کردن اطالق عبارت «. برسی محدود به همان موارد استدر رسیدگی و حسا

شده در اصل مذکور به بودجه کل کشور، محدودیتی اساسی را در زمینه نظارت مالی دیوان  تصریح« اعتبارات مصوب»

ردولتی که از محلی غیر از بودجه مذکور تأمین محاسبات بر آن بخش از منابع مالی مؤسسات و نهادهاي عمومی غی

المال به بودجه کل کشور فرو کاست. البته میشود، ایجاد کرد و شأن صالحیتی دیوان محاسبات کشور را از پاسداري بیت

بار نیست که در ارتباط با نظارت مالی دیوان محاسبات ایجاد میشود، بلکه این نظارت از زمان  این محدودیت اولین

 قانون دیوان 31هایی از این حیث بوده است. مطابق ماده سیس دیوان پس ازانقالب مشروطه همواره محل مناقشهتأ

هاي داخله و دیوان محاسبات به کلیه حسابهاي بانکها و کمپانی»ق نیز مقرر شده بود: 1321محاسبات مصوب سال 

درصورتیکه در قانون «. خارجه و اشخاصی که داراي امتیاز بوده و باید به دولت حقی بدهند، رسیدگی و تفتیش مینماید

خورشیدي و اصالحات بعدي آن اختیارات مذکور محدود و حقوقی از دیوان محاسبات سلب شد که  1312مصوب سال 

ه بود به این ترتیب شتنون اساسی مشروطیت به عهده دیوان مزبور گذامتمم قا 112مانع از انجام وظایفی شد که اصل 



ویژه فرانسه و بلژیک  صالحیت و کارکرد این نهاد نظارتی که حدود یک قرن پیش با الگوبرداري از قوانین غربی به

با سازمانهاي  بر آنکه پیش از انقالب با تردیدهاي جدي مواجه بود ،پس از انقالب نیز در ارتباط تأسیس شد، عالوه

روست.  اي مانند مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و ساختارهاي سازمانی مشابه با ابهام فراوان روبهیافته موجودیت

هاي موجود، ظرفیت وضع قوانین مبهم و حتی این ابهامات آنجا اهمیت دوچندان مییابند که در مقابل عدم اصالح رویه

البته این مطلب به معناي عدم کنترل تقنینی پارلمان  ت عمومی کشور افزایش یافته است.کننده نهادها از محاسبا مستثنی

 به گیري بوروکراسی در همه نظامهاي سیاسی آشکار است ، بر اداره نیست، بلکه ضرورت کنترل قدرت و اختیار تصمیم

نیز وجود دارد. در چنین شرایطی  ویژه آنکه بین حکومت نمایندگی و نیاز اداري به حکومت کارامد تضادهاي احتمالی

بخش مهم نظام سیاسی عنوان نیروي ثبات آنچه در کشورهاي پیشرفته مانع از بروز فساد اداري شده و بوروکراسی را به

هاي مهمی همچون گسترش دامنه کارکردي نهادهاي ناظر و تأثیرگذار بر تبدیل کرده است، پرداختن قانونگذار به حوزه

شک در کشور ما نیز پیگیري و دستیابی به  رداختن به بایدها و نبایدهاي اجرایی در درون اداره است  بیجاي پ اداره به

 چنین سیاستها و اهدافی است که میتواند کارکرد مطلوب اداره را نمایان سازد. هدفی که در وهله اول مستلزم تالش به

دهاي اجرایی و نیز ناظر اداره بر پایه نیازهاي داخلی است. هاي حقوق عمومی و کارکرد نهامنظور شناخت مفاهیم و بنیان

 عنوان نماینده اراده عمومی پیگیري شود. جانبه که ابتدا باید از سوي پارلمان به تالشی همه

 

 قانون اساسی(  135و)(58)تحلیل استدالل های دولت ناظر به مفاد اصول -3-11

حداقل به مفهوم شکلی پذیرفته وبدیهی است به این « حاکمیت قانون» در تمامی نظام هاي حقوقی اصل

باید مفاد قوانین را رعایت نمایند و همچنین میان قوانین  (چه فرمابرداران و چه فرمانروایانافراد جامعه )معنا که همه 

ما باید قوانین و مقررات مافوق را رعایت کنند. در این الزا ،اصل سلسله مراتب هنجارها حاکم است یعنی قواعد مادون

نامه هایی را که میان بیش از همه، مقامات اجرایی که اختیارات محدودي در قاعده گذاري دارند باید مصوبات و آیین

 .ته باشدباشد یا حداقل هیچ مغایرتی با مفاد یا اهداف قوانین نداش« آنچه قانون می گوید»تصویب می کنند مبتنی بر 

قانون اساسی  (133 )و(121)این همان ایده اي است که از ابتدا در اصول متعددي از قانون اساسی مخصوصاً اصول

اول علیهذا در نظام حقوقی ایران دو نهاد به نظارت بر تصویب نامه هاي دولت می پردازند: وارد شد.  1385مصوب 

بررسی می ( 133)ولتی و عمومی را به شرط شکایت مطابق اصلتصمیمات همه مراجع د تمامدیوان عدالت اداري که 

و یا هر (135)و(58)ضوع اصولرئیس مجلس شوراي اسالمی که فقط تصویب نامه هاي هیئت وزیران مودوم کند؛ و 

را رسیدگی می کند. در این فرآیند  مصوبه اي که ماهیت تصویب نامه داشته و مصوب مقامات مذکور در این اصول باشد

و (135(و)58)مطابق صدر ماده واحده اجراي اصولاگر رئیس مجلس مصوبه اي را مغایر قانون اعالم کند مصوبه 

دیگر موضوعی نیست که دیوان عدالت اداري  ،الحاقی(5)قد اعتبار می شود و مطابق تبصرههمچنین تبصرۀ چهارم آن فا

مجلس بر دیوان حاکم است. نظارت رئیس مجلس  صالحیت رسیدگی به آن را داشته باشد و در هر حالت نظر رئیس

ن نظارت کاستی هایی وجود دارد یباشد. گرچه در ایک قوا مدر مدل تفکی« تعادل و نظارت» تکمیل کننده فرآیند نظام

الخصوص اینکه چرا اختیار رئیس مجلس شامل سایر نهادهاي مقرره گذار حکومتی نشده است و به همین جهت یعل

گردد .گرچه متأسفانه در همین فقدان نظارت مواجه م یو کاست خللت قانون و نظام تعادل و نظارت با صیانت از حاکمی

 38مقدار مصرح قانون اساسی نیز دچار نافرمانی و برداشت هاي غیرحقوقی هستیم. 
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 الزامات مقررات گذاری در ایران -3-12

ن بـا مسـأله مقررات ي مناسـب ایـرامواجـهبـا توجـه بـه آنچه که گفته شـد، بـه نظـر می رسـد کـه 

 گـذاري در گـرو رعایـت الزامـات زیـر اسـت:

گـذاري هاي مقرراتالزم اسـت کـه سیاسـت،هاي خارجـیـرکتي مناسـب بـا ورود شبـراي مواجهـه -3-12-1

کـر شـده و راه هـاي ذدهـاي در ایـران تغییـر نمـوده، محیـط مقررات گـذاري در ایـران بهبـود یافتـه و تهدی

 مقابلـه با آن مـورد توجه قـرار گیرد .

که همـه  ز آنجـا کـه بخش هـاي زیـادي از اقتصـاد ایران نهـاد مقررات گـذار ندارند، الزم اسـتا -3-12-2

اقـدام ـن نهادهایی ي بخش هـاي اقتصـادي اعـم از بانکـی، معـدن، حمـل و نقل و بیمه نسـبت بـه ایجاد چنی

 .نمایند

ابجایـی زم اسـت کـه نهـادي مسـتقل، هیئـت امنایـی و مسـتقل از سـه قـوه کـه تحـت تأثیـر جال -3-12-3

نهـاد مرکـزي و جمعـی  سیاسـی سـران قـوا نبـوده و متشـکل از ذینفعـان نیز باشـد، تشـکیل شـود. ایجاد ایـن

 اسـت. مسـتلزم اصـالح سیاسـت مقررات گـذاري کشـور

الزم اسـت کـه نهـادي هماهنگ کننـده بـراي نظـارت بـر اصـالح مقررات گـذاري ایجـاد شـود  -3-12-4

کـه در رأس همـه ي مقررات گذارهـا قـرار گرفتـه، باعث تقویـت اختیارات آنها شـده و سیاسـت هاي اصالحـی، 

نماید. در همیـن راسـتا الزم اسـت کـه بخـش  کـه در قالـب قانـون مقرر می شـوند را اجـرا و پیاده سـازي

 39قضائـی مقررات گذارهـا نیز ایجاد شـود .

 

 نزوم بکارگیری نهاد مقررات گذار مستقل در حقوق ایرال -3-13

در بررسی لزوم بکارگیري نهاد مقررات گذار مستقل باید به دو مسئله توجه نمود، شکست بازار در تنظیم خود 

نظر میرسد که   تنظیم بازار .نارسایی یا شکست بازار، یکی از ویژگیهاي مهم بازار است. زیرا بعید بهو شکست دولت در 

فی رطور خودکار و کارآمد عمل کند. لذا نظام بازار از لحاظ کارآیی با مشکل روبرو میشود و از طدستگاه بازار همواره به

این  تنهایی قادر به حل و فصل آنها نیست.ارد که نظام بازار بههایی در زمینه توزیع و تثبیت اقتصادي وجود ددشوراري

؛ کاالهاي عمومی؛ موارد شکست بازار و عدم تحقق رقابت جیانحصار؛ آثار خار نابرابري توزیعی :ها عبارتند ازشکست

هاي عا ، واقعیتدخالت دولت است. دخالت دولت عمدتا براي جبران نارسایی هاي بازار است. به رغم این اد مجوزکامل، 

موجود در اقتصاد جوامع مختلف، حاکی از وجود و استمرار ناکارایی هاي گوناگون، بی عدالتی هاي متزاید و انحطاط 

اخالقی رو به گسترش است. پس معلوم می شود که پیدایش و دخالت دولت نه تنها نتوانسته است شکست بازار را 

یی جدیدي شده یا به شکست بازار دامن زده است. نمونه بارز آن را در جبران کند، بلکه احتماال خود منشا نارسا

شاهد بوده ایم .در نتیجه مشخص می گردد که نه نهادي کامال دولتی و (از پیش تنظیم شده)اقتصادهاي سوسیالیستی

این میان نهاد  نه واگذاري کامل تنظیم به بازار یا همان خود تنظیمی، راه حل نهایی براي این امر نخواهد بود. در

که از یک سو از فعاالن بازار و متخصصان آن تشکیل شده است و لذا تغییر مقامات  مقررات گذار مستقل از آنجایی

دولتی علی االصول در آن بی تاثیر است و عالوه بر آن به دلیل ماهیت غیردولتی خود، دچار شکست دولت نخواهد شد. 

است هاي کلی اقتصادي از جمله برنامه هاي توسعه اجتماعی اقتصادي و از سوي دیگر، این نهاد در چهارچوب سی
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فرهنگی فعالیت می کند و از این حیث دچار چالش هاي خود تنظیمی و شکست بازار نمیشود. در عین حال که تخصصی 

 40بودن نهاد مقررات گذار مستقل موجب ارتقاء مقررات تنظیمی از سوي آن می گردد.

 

 ها در دولت جمهوری اسالمیهنام بمغایرتهای محتوای تصوی چالش-3-14

 گذار احکام قانون نسبت به محتوایدولت کم توجهی  -3-14-1

ر مفاد و شمول آن در مواردي شاهد آن هستیم که دولت از کلیات یک قانون مطلع است ولی خود را از دقت د

شرایط قانون و یا عدم  تضییق یا توسعه شمول احکام و . کندمعاف میداند و یا از این حیث دقت الزم را اعمال نمی

 . موارد هستنداین از جمله  و عدم رعایت تشریفات قانونی تصریح به الزامات مقتضی

 های اجتماعی و گروهی فشارها و دخالت -3-14-2

یر با قانون و ا مغاردر مواردي دولت بنا به یک سري از فشارها و ضرورتهاي اجتماعی قصد میکند تامصوباتی 

ت ه این ترتیب که دولبیا بر لبه ابهام آمیز آن وضع نماید. عمدۀ این مصوبات در سفرهاي استانی تصویب می شوند. 

ماده )و بند ت (23 ه)ادم)شده ه داراي بار مالی پیش بینی نکند کیها و تصمیماتی اخذ مهفارغ از مطالعات کارشناسی، وعد

قانون محاسبات ( 3ده ما)ساله پنجم توسعه و قوانین سلف آن است و با ایرادات بودجه اي قانون برنامه پنج  ( 221

به تبدیل وضعیت  مصوبه جنجال آمیز دولت در الزام دستگاه ها از جمله این تصمیمات، روبرو است. عمومی کشور

بات دولت با قوانین طبیق مصوهاي متعدد هیئت بررسی و تبا توجه به استدالل است کهقراردادي نیروهاي شرکتی به 

هاي اجتماعی استناشی از فشارها و خو، مواد قانون مدیریت خدمات کشوري در خصوص مغایرت با مفاد متعددي از

سیاست کوچک  یحهالغییر و اصالح مفاد مذکور قانونی بدون درخواست براي ت که است که دولت را بر آن می دارد

اي امتیاز به . این موضوع در خصوص اعطمصالح عمومی و قانونی پاسخ دهدف به یک خواسته بر خال سازي دولت

فت اعضاي هیئت مدیره برخی اقشار و افراد نیز در این قالب قابل تحلیل است براي مثال اعطاي حقوق و مزایاي هنگ

یان مصوبات دولت مدر این  و یا ورود خودرو براي افراد خاص و شرایط تبعیض آمیز. )81(موسسات و شرک تهاي دولتی

ري کردن آن همواره با در خصوص تولید خودروهاي فاقد استاندارد نیز با توجه به حمایت دولت از این صنعت و انحصا

 ت.فشار خودروسازان و نیاز عمومی ناشی از عدم امکان انتخاب و بازار انحصاري روبرو بوده اس

 خالف مندرجات قانوندولت بر اعمال  پافشاری  -3-14-3

میم دولت آشکارا است که مصوبه و یا تصمواردي منظور از اصرار دولت بر اعمال خالف مندرجات قانون آن 

دم است به دلیل ع یکند. نتیجۀ این قانون شکنی که البته ممکنم قانونگذار را هرچند شکلی نقض محکمی از احکا

اي خاص و بارز اصرار هه نرا مختل نماید. از نموصادي کشور یتوان نظام اداري ـ اقتاطالع از مفاد قانون رخ دهد م

ار بر امکان سوء استفاده قانونگذنگارش کم دقتی اعی است که البته مسئله سازمان تأمین اجتم ،دولت بر خروج از قانون

فرد دچار تغییرات  اي انتصاب یکان مذکور برماز فرصت ایجاد شده موثر بوده است. از یک طرف مفاد اساسنامه ساز

 ور تفویض می گردد.جمه سرفاه اجتماعی به معاون اول رئیوکار وظایف و اختیارات وزیر تعاون،ی ییگردد و از سوم

 تأکید بر تبعیض و تخفیف ها  -3-14-4

ر آنها با اعطاي امتیاز اقدام به صدور مصوباتی می کند که مبناي عدالت دي ولت در موارددبسیار دیده شده که 

قانون  (12)ماده« 8»قانون برنامه پنجم و بند (113)ماده« 1»و ترجیح و تخفیف نقض می گردد. براي مثال تبصره  

 .الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که هرگونه تبعیض را محکوم  میکند
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 عدم بیان مستندات و اطالعات مربوط به مصوبات  -3-14-5

-نآیی»وان به عن( 135)است که دولت مطابق اصل  اي از مصوبات دولت مصوباتیبدون تردید بخش عمده

هیأت »نماید: یتعلل م طور جديهاقدام به وضع آن کرده است ولی غیر از آنکه در ارسال مصوبات ب« هاي اجرایینامه

صوبات و مستندات مسیونهاي موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند عالوه بر ارسال متن دولت و کمی

طه را در اسرع وقت درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطالعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهاي مربوآن  به

ز مصالح و نصوص ابه جهت عدم اطالع  به این ترتیب برخی موارد مغایرت رئیس مجلس« در اختیار وي قرار دهند.

قالب یک پیوست  مورد نظر دولت است. در حالی که وجود مستند و اطالعات مذکور اگر در اختیار رئیس مجلس در

 یشد و یا کیفیت آن به وجه دیگري بود .الزامی قرار  میگرفت مغایرت اخذ  نم

  عدم اشراف دولت به قوانین و اسناد الزم االجرا -3-14-6

برمی گردد که در حالت خوشبینانه آنرا نمی  ینه ابعضاً ب نامه ها به مغایرت هاي قانونیبخشی از مغایرت هاي تصویب

و  طور خاص در مصوبات استانی هیئت وزیران که فوريهاین موارد ب توان قصد عمدي بر نقض قوانین قلمداد کرد.

است همواره متن مصوبات قبل از امضا و ابالغ از جهت رعایت  یشود. در حالی که الزمدیده م ابدون کارشناسی مکرر

 41ست هاي کلی مورد دقت قرار گیرند.و سیا قوانین، تفاسیر شوراي نگهبان

 گرتقلیل آسیب های دولت تنظیم -3-14-7

سادهاي مالی و اقتصادي بروز ف زمینهکه باعث ایجاد  اقتدار و انحصاري برخوردارنداز آنچنان کارگزاران دولتی 

ظم داري خصوصی و نسوي بنگاه حرکت بهبا کهاینطور برداشت میشودنگاه اول گرچه در .شودمیاز پیش فراهم بیش

براي را  بستر گري این نظیمتفرایندهاي پیچیده  واقعیدر اما  از بین میرود رانت جویی کارگزاران دولتی ، زمینه بازار

که مد نظر اي ا به عدهرمجوزها انجام دهند و مقررات را به نفع گروهی خاص وضع د نتا بتوانکند فراهم می کارگزاران

ر از ابزار تعرفه تحت فشاو د ندار تنظیم کناي جهتمجال ورود و خروج به صنایع را به شیوه ،دنبدهخودشان است 

هکارهاي امتصور میباشد رگر دولت تنظیم ها که از جانب اینگونه آفات و آسیببراي کاهش . دنگروهی ویژه استفاده کن

نحوه نصب و  ،گراختار سازمانی نهاد تنظیمسبه وابستگی یا استقالل  هااز آن بعضی اي وجود دارد که نظري گسترده

اد اهش رانت و فسکتقلیل و دیگري از راهکارهاي  قسمت البته بستگی دارد.نظارت بر عملکرد آن  روشعزل اعضا و 

گر با توجیهات اي تنظیماگر نهاده نام برد.اصل شفافیت میتوان از ها که در صدر آن منوط استبه حاکمیت اصولی ب

مال وقوع فساد و ند احتنمختلف از زیر بار ارائه اطالعات دقیق و روشن و گزارش عملکرد شفاف و بهنگام شانه خالی ک

گر ازجمله بهترین د تنظیمشار عمومی صورت مذاکرات نهاد رسید انتحداکثر خواه بهنفع یا فشار هاي ذيگروه نفوذ

 . کارها استراه

 

 نه دیوان عدالت اداریبرخورد دوگا -3-15

عالوه در تشخیص عمل عمومی ماهیت کند، بهبه همه دعاوي علیه اعمال عمومی رسیدگی نمی دیوان عدالت اداري

شخصی بودن پیروي کرده و مالک آن را شخص انجام دهنده عمل قرار عمل را مورد توجه قرار نداده، بلکه از نظر 

 42داده است.
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 جمع بندی و نتیجه گیری

در حقوق ایران بر اساس قانون اساسی، نهادهاي مقررات گذار متعددي مشغول به فعالیت هستند. بررسی نهاد هاي 

درستی  مشخص نشده، و وسعت مقرراتگذاري به گیر در درون قوه مجریه که حتی شمار آنان نیزتصمیممقررات گذار و 

نحوي که امکان مختلف اداري منجر شده است، به هايهاي موازي و تشتت آرا در زمینهاغلب به ایجاد رویه، این مراجع

 .دولت در ارتباط با نظارت شوندگانی مانند نهادها را با مشکل مواجه کرده است مالی و یا عملیاتی -هاي اداري نظارت

گذار در ایران به نحوي است که استقاللی از دولت براي آنها متصور اصوال وضعیت اعضاي تمامی نهاد هاي مقررات

هاي مختلف سایر قوا و نهادهاي حکومتی عنوان ابزار کنترلی میتواند حوزهدامنه مقرراتگذاري قوه مجریه دولت به نیست.

ست، بلکه شأن و جایگاه حقوقی ین ابزار به معناي عدول از حدود قانونی ناستفاده از ایو  غیر قوه مجریه را در بربگیرد

دلیل برداشتی سنتی از نقش تقنینی اي نازلتر از قوانین پارلمان قرار دارد. با وجود این و بهشده در مرتبه مقررات وضع

الزامات حقوقی و اقتضائات اداري، که از عبارتی پارلمان بر اداره، یافتن نقطه تعادل میان ابزارهاي کنترلی دو قوه یا به

مقررات دولتی  ،موارد بسیاريضروریات نظام حقوق عمومی کنونی است، تاکنون میسر نشده است و به همین دلیل در 

 اند. گستره وسیعی از مقررات دولتی ابطالبوده هاي اجرایی در تعارضشده پارلمان در ارتباط با دستگاه با قوانین وضع

دلیل مغایرت با قانون خود مؤید این موضوع است. این مسئله در ط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري بهشده توس

شده در  تر مطرح است، زیرا چنانچه مقررات دولتی با قوانین وضعنحو جديخصوص نهادهاي عمومی غیردولتی به

دید حدود مقرراتگذاري قوه مجریه خصوص نهادها در تعارض باشد، وجود نهاد ناظري که در صورت لزوم موجب تح

زیرا ابهامات فراوان در ماهیت حقوقی نهادهاي عمومی غیردولتی و همچنین اطالق واژه  !اي از ابهام استشود ،در هاله

قانون اساسی سبب شده که اساساً شخصیت حقوقی نهادهاي عمومی غیردولتی، آنجا که  113در اصل « مردم»

هاي کالن یا روح کلی قوانین این نهادها مغایر باشد، نتوانند در سیاستگذاري الل حقوقی،مقرراتگذاري دولتی با استق

نظر میرسد سازوکار نظارتی باقیمانده،  مقام شاکی نسبت به این مقررات در دیوان عدالت اداري شکایت کنند .ازاینرو به

نظارت، نظارت شخص حقیقی و نه نهادي نظارت رئیس مجلس بر این مقررات در زمان تصویب آنهاست که البته این 

 حقوقی است. 
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