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The principle of speed and up-to-date good regulation
In the Iranian administrative system
Seyed Mohammad Mahdi Ghamami1
Vahid Moeen2
Regulation or regulation is one of the most important functions of the
executive branch, which in some cases is in the form of the preparation and
approval of the rules of procedure of laws, and in others, by type of work,
political or administrative authority for the performance of administrative
duties, the enforcement of laws and the regulation of its administrative
bodies Provisions of the law and regulations.
In some cases, his or her political or administrative authority initiates and
performs administrative duties, to Providing law enforcement and regulating
its administrative bodies to the enactment of the law and regulations.
Meanwhile, as the principle of the hierarchy of laws and regulations requires
the general policies and ordinary laws of the parliament to follow their
upstream principles, The regulations of government and executive agencies
should also comply with the general principles of regulation that are
addressed in upstream documents, including the constitution, general policy
systems, and customary laws. In the system of the Islamic Republic of Iran,
one of the basic it from other political systems of the world is the principle
of the legality of laws and regulations.
In this paper, the authors responded to the question that "the concept and
mechanism of guaranteeing the principle of the legality of laws and
regulations in the legal system of Iran? Through descriptive-analytic study,
the concept of the legal principle of good regulation has been investigated;
its bases in two parts of the sovereignty and legal system of Iran and its
guarantee mechanism have been addressed through the Guardian Council
and the Administrative Justice Court as an institution for the regulation of
executive agencies.
Keywords: Good regulation, good governance, executive agencies, judicial
supervision, Guardian Council, Administrative Justice Court
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چکیده
يآيد كه در برخي ا
رگومتور يا مقرراتگذار ا مهمترين وظايف قوه مجريه به حساب م ِ
موارد در قالب تهيه و تصويب آييننامهها اجرايي قوانين و در برخي ديگر ،حسب نوع كار مقام
سياسي يا ادار برا انجام وظايف ادار  ،تأمين اجرا قوانين و تنظيم سا مانها ادار خود به
وضع تصويبنامه و آئيننامه ميپردا د .ا آنجايي كه اص) سلسله مراتب قوانين و مقررات ايجاب
مينمايد سياستها كلي نظام و قوانين عاد مجلس ا اصول بامدستي خود پيرو كنند ،مقررات
دستگاهها حكومتي و اجرايي نيز بايد ا اصول كلي مقرراتگذار كه در اسناد بامدستي آن وجود
دارد ،تبعيت نمايند .يكي ا سياستها كلي نظام ادار نظام ادار ايران كه نماد كارآمد بشمار
ميآيد ،اص) رو آمد و سرعت است .در اين مقاله ،نگارنده در پاسخ به اين سؤال كه «مفهوم و
سا وكار تضمين اص) رو آمد و سرعت در مقرراتگذار نظام حقوقي ايران چيست؟« با مطالعه
توصيفي – تحليلي به بررسي معنا و مفهوم اين اص)؛ مباني آن را در نظام حقوقي ايران و سا وكار
تضمين آن ا طريق اصولي ا قانون اساسي ا قبي) اص)  138و  85به عنوان نهادها متولي آن در
دستگاهها اجرايي پرداخته است.

واژگان کلیدی:
مقرراتگذار خوب ،حكمراني مطلوب ،كارآمد نظام ادار  ،رو آمد و سرعت ،سياستها
كلي ،خانواده.

 استاديار دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق عليه السالم
 كارشناسي ارشد حقوق عمومي(نويسنده مسوول
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مقدمه
در اواسط دهه  1990ميالد عنوان «حكمراني خوب» ا سو بانك جهاني مطرح
گرديد .اين پديده بر اين عقيده استوار بود كه رشد اقتصاد

تنها به عقالنيت با ار

وابسته نيست بلكه به كيفيت حكمراني همبستگي دارد .درنتيجه كاهش اندا ه دولت
بايد متوقف شود و كيفيت و اثر بخشي و كارآمد دولت صرف نظر ا اندا ه آن بايد
مدنظر قرار گيرد( .دادگر 333 :1392 ،بنابراين دولتِ مقرراتگذار مفهوم جديد بود
كه در برابر دولت رفاه يا دولت تأمينكننده ( 1قرار گرفت و تأكيد بسيار بر تدوين
قواعد نظارت بر اجرا نسبت به پرداخت يارانهها دارد.
انقالب اسالمي ايران در  1357توانست مدلي ا حكمراني خوب را به ارمغان آورد
كه استقالل سياسي كشور ا اولين دستآوردها آن به شمار ميرود كه با تصويب
قانون اساسي مسير استقالل مردم در حو هها ديگر گشوده شد .اين استقالل را نبايد
قطع رابطه با جامعه جهاني تفسير نمود بلكه ،به استناد اص) دوم قانون اساسي بايد با
استفاده ا علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشر و تالش در پيشبرد آنها ،به اهداف
آتي انقالب يعني استقالل فرهنگي ،اقتصاد  ،نظامي و  ...بر اساس الگويي ايراني-
اسالمي دست پيدا كرد .به عبارت ديگر ،ا آنجايي كه هر جامعه اقتضائات خاص خود
را دارد و ا طرفي بهرهمند

هوشمندانه ا تجربه جهاني بسيار ار شمند است؛ بايد

مدل بومي ا حكمراني شايسته در ايران بر اساس اقتضائات جامعه ايراني -اسالمي
تبيين گردد كه عالوه بر اصول اسالمي در آن ،تجربه كشورها ديگر در پيشرفت و
عدالت را در خود جا دهد.
مفهوم مقرراتگذار

خوب در نظام ادار

يكي ا مهمترين شاخصهها

دولت

تنظيمگرا است كه به اصول ماهو و شكلي تقسيم ميشود .مشاركت مردمي ،شرعي
بودن مقررات ،تقدم منافع عمومي ،حاكميت قانون ،تناسب و  ...ا جمله اصولي هستند
كه بايد در تهيه ،تصويب و اجرايي مقررات ا سو دستگاهها اجرايي رعايت شوند.
اصول ماهو اصولي هستند كه فارغ ا نوع ،شك) و تشريفات مقرراتگذار  ،رعايت
آنها در محتوايي مقرراتگذار الزامي است و در صورتي كه نقض گردند يا مرجع
قضائي به تضييع حقوق اشخاص به سبب آنها رأ دهد ،منجر به ابطال مقرره ا

مان

تصويب آن خواهد شد .در مقاب) اصول ماهو  ،اصول شكلي قرار دارند كه فارغ ا
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محتوا مقررات ،بايد در تهيه و تصويب مورد توجه قرار گيرند .بهعبارتديگر ،فرقي
ندارد كه محتوا

مقررات تا چه ميزان صحيح و مبتني بر اصول ماهو

تنظيم شده

باشند بلكه ،در جهت ني) به عدالت رويها بايد آنها را در تهيه و تصويب مقررات
ادار تضمين نمود.
اين پژوهش بنا دارد به يكي ا مهمترين اصول مقرراتگذار
اسالمي ،يعني اص) رو آمد

و سرعت در مقرراتگذار

خوب در نظام

خوب بپردا د كه برا

كارآمد نظام جمهور اسالمي ايران ،بسيار موثر است .تبيين جايگاه نهادها نظارتي
در رعايت اين اص) و مبنا نظر در قوانين بامدستي؛ ميتواند به عنوان كار بديع
در با تعريف حكمراني خوب در دولت اسالمي باشد .برهمين اساس در ادامه اص)
مذكور در سه بخش مورد بررسي قرار ميگيرد كه در بخش اول چارچوب نظر آن با
پرداختن به معنا و مفهوم و مبنا آن بررسي ميشود؛ در بخش دوم به آراء مراجع شبه
قضائي در پرداختن به اين اص) مورد توجه قرار ميگيرد و در بخش سوم ،جايگاه اين
اص) در نظام حقوقي ايران مورد كنكاش قرار خواهد گرفت.

 .1چارچوب نظري اصل روزآمدي و سرعت در مقرراتگذاري
اين اص) يكي ا معيارها

كارآمد

اداره و ا اصول بهرو در مقرات گذار

خوب است .بر اين اساس دولت موظف است نسبت به قوانين كه برا اجرا نيا مند
مقرراتگذار هستند ،در اسرع وقت مقرراتگذار نمايد و آن دسته ا مقرراتي كه
نيا مند اصالح و تغيير هستند را ،حسب اقتضائات مان و مكان به رو گردانند .بدين
جهت اين اص) تكليفي را بر مقامات عمومي بار مينمايد كه با بهرو رساني مقررات،
در كوتاهترين مان ،اقدام به اصالح و تكمي) رويهها

ادار

نمايند و به عبارتي

سرعت را در مقرراتگذار خود دخي) كنند .براين اساس مقام عمومي بايد اومً قلمرو
ماني موردنظر مقنن را در وضع مقررات ادار رعايت نمايد و ثانياً هرگونه تقصير در
اين مينه را به نفع اشخاص تفسير و اداره را در اين خصوص مسئول بداند.
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 -1-1معنا و مفهوم اصل روزآمدی و سرعت

بهرو رساني مقررات خود تابعي ا متغيرها
حو هها

اجتماعي است .در جامعه امرو

مختلفي وجود دارد كه روابط ميان افراد در آن دچار تحول و دگرگوني

ياد است و در مقاب) حو ههايي وجود دارد كه تغيير و تحول در آن بهكند رخ
ميدهد .مضاف بر آنكه دولتها با توجه به سياستهايي كه در يك حو ه دارند ،تماي)
به تغيير يا عدم تغيير شرايط يك حو ه را در دستور كار مقرراتگذار
ميدهند .خانواده و فضا
ويژگيها
حو ه

مجا

خود قرار

ا جمله حو ههايي هستند كه حسب شرايط و

ذاتي خود به ترتيب كمترين و بيشترين تغيير را در روابط ميان افراد
خود دارا هستند .ا نظر برخي اساتيد اگرچه مقدمه قانون اساسي ار ش

حقوقي ندارد؛ امّا مينهسا اصول قانون اساسي است(هاشمي 68 ،1384 ،و ميتواند به
تفسير اصول قانون اساسي كمك نمايد .در مقدمه و اصول قانون اساسي جمهور
اسالمي ايران در چندين مورد خانواده بهعنوان ركن اساسي و ثابت جامعه اسالمي
برشمرده شده است تا آنجا كه در اص) دهم قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات نظام
اسالمي را حول آن دانسته و گفته است :ا آنجاكه خانواده واحد بنياد جامعه اسالمي

است‚ همه قوانين و مقررات و برنامهريز ها

مربوط بايد در جهت آسان كردن

تشكي) خانواده‚ پاسدار ا قداست آن و استوار روابط خانوادگي بر پايه حقوق و

اخالق اسالمي باشد .ا معنا اص) مذكور پيدا است كه نه تنها مقرراتگذار دولت
نبايد روابط حاكم در حو ه خانواده را دچار تزلزل و فروپاشي گرداند بلكه
مقرراتگذار ديگر حو هها اجتماعي را نيز بايد بر اساس استحكام و ثبات خانواده،
تهيه و تصويب گردانيد( . 2اين قصد مقنن حاكي ا آن است كه روابط خانواده در نظام
اسالمي هميشه دارا

اصول ثابتي است كه نه تغيير ميكند و نه دولت بهواسطه

مقرراتگذار  ،حق تغيير آن را دارد ،چه رصد به آنكه دولتها بخواهند واحد بنيادين
خانواده را بهعنوان اصليترين واحد تشكي)دهنده اجتماعي حذف يا تغيير دهد.
در مقاب) حو ه خانواده كه كمترين تغيير را ،هم ا جهت نقش بنيادين آن در جامعه
و هم ا جهت روابط داخلي آن ميتوان مشاهده كرد و به تبع مقرراتي كه اين دو مهم
را نشانه رفتهاند بايد به آن توجه كام) داشته باشند؛ برخي ا حو هها اجتماعي هستند
كه نه تنها روابط آنها حسب شرايط و اقتضائات ماني و مكاني هررو در حال تغيير
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است ،بلكه قوانين و مقررات مرتبط با آن نيز ،حسب همين تغييرات بايد بهسرعت
بهرو رساني و تكمي) گردند .مقررات حو ه سرمايهگذار

و با ار ،فضا

مجا

،

حم)ونق) هوايي و موارد ا اين قبي) ا جمله حو ههايي هستند كه دولت با رصد
مداوم اين حو هها و بهرو رساني سريع مقررات آنها ميتواند به تنظيم روابط ميان
آنها با يكديگر و همچنين تنظيم روابط دروني آنها اقدام نمايد .مقام معظم رهبر در
دو نامها كه برا تشكي) و انتصاب اعضا شورا عالي فضا مجا

ابالغ نمودند

به تحومت سريع اين حو ه و لزوم رو آمد و سرعت در مقرراتگذار اين حو ه
اشاره نمودهاند( . 3ا همين رو ،بهرو رساني مقررات كه منجر به رو آمد و كارآمد
آن حو هها ميگردد ،ا مهمترين اصول مقرراتگذار خوب در نظام ادار به شمار
ميآيد.

 -2-1مبانی اصل روزآمدی و سرعت

يكي ا منابع مهم كه برا
است .اين اصول قواعد

مقامات ادار م مامجرا است ،اصول عمومي حقوق
هستند كه در متن قوانين به آنها اشاره نشده است،

بااينوجود ،جز قواعد مسلم حقوق بشمار ميآيند(.طباطبائي موتمني457 ،1390 ،
اص) رو آمد و سرعت در مقرراتگذار ا جمله اصول م مامجرا در حقوق ادار
است(.گرجي 226 ،1391 ،طبق اين اص) نيا ها

ندگي اجتماعي همواره در تغيير و

تحوّل است و منافع عمومي ايجاب ميكند كه دولت و سا مانها

عمومي پيوسته

مقررات خود را با آن مقتضيات تطبيق دهند(.طباطبايي مؤتمني 269 ،1390 ،

 .1-2-1پاسخگویی در محدوده زمانی معقول

ا جمله مباني اص) رو آمد و سرعت در مقرراتگذار  ،اص) پاسخگويي( 4در
محدوده ماني معقول( 5است .در نظامها ادار دنيا نيز اص) رو آمد و سرعت در
مقرراتگذار  ،در كنار اص) پاسخگويي در محدوده ماني معقول ،ا اصول حاكم بر
تصميمات ادار

به شمار ميآيد .توضيح آنكه ،ا جمله نيا ها

مردم در كنار
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پاسخگويي به شكايات و درخواستها ا اداره ،نيا به اجرا

قانون توسط دولت

ميباشد كه حسب اصول قانون اساسي جمهور اسالمي ايران ،اجرا قوانين در اكثر
موارد بر عهده قوه مجريه ميباشد( 6و اص)  138قانون اساسي نيز تهيه آييننامهها
اجرايي و مستق) را برعهده و

قرار داده است .مبرهن است كه حركت چرخهها

اقتصاد و تنظيم روابط اجتماعي جامعه نيا مند اجرا قوانين توسط دولت بوده كه
اين مهم جز با مقرراتگذار به موقع ،سريع و بهرو رساني آنها محقق نخواهد شد.
قانونگذار نيز با توجه به اص)  138قانون اساسي بهعنوان وظيفه مقرراتگذار قوه
مجريه و مفروض دانستن اص) پاسخگويي دولت در محدوده ماني معقول به نيا ها
حياتي شهروندان ا جمله اجرا
عدالت ادار

قوانين و همچنين در نظر داشتن صالحيت ديوان

در رسيدگي به شكايت اشخاص ا دولت به سبب «تخلف در اجرا

قوانين و مقررات يا خوددار

ا انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص

ميشود»؛ دولت را به تهيه و تصويب آييننامهها

اجرايي قوانين ظرف مدتي معين

مجبور كرده است .معالوصف ،ا آنجاييكه پاسخگويي دولت در محدوده ماني معقول
تنها به شكايات و درخواستها مردم ا اداره ختم نميگردد و نيا به مقرراتگذار
را حسب تكليف قانون اساسي شام) ميشود؛ دولت مكلف است با تصويب قوانين در
مجلس ،مقررات اجرايي قوانين را در محدوده قانوني معين شده يا در محدوده ماني
معقول تهيه و تصويب نمايد و به عبارت ديگر ،اص) سرعت در مقرراتگذار

را

رعايت نمايد .شايان ذكر است كه عدم رعايت اص) مذكور در مقرراتگذار  ،نه تنها
ا جمله اص) ضرورت ادامه خدمات عمومي ،تعطي)

بسيار

ا اصول حقوق ادار

ناپذير

خدمات عمومي و  ...را مخدوش ميگرداند بلكه ،در موارد

كه قوانين با

هدف تسريع در ح) مشكالت جامعه اقدام به تصويب فوريت لوايح و طرحها
مينمايد ،هدف قانونگذار نقض گرديده و موجب خسارتهايي به كشور خواهد شد.
به اص) پاسخگويي در محدوده ماني معقول بهعنوان مبنا

اص) رو آمد

و

سرعت در قوانين كشورها

ديگر نيز اشارهشده است .بهعنوان مثال در ماده  17كد

اروپايي رفتار خوب ادار

در اين خصوص آمده است كه ...« :كارمند بايد مراقبت

نمايد تا در قبال شكايت ارائهشده به مؤسسه ،تصميمي در محدوده ماني معقول و
بدون تأخير كه در هر مورد نبايد بيشتر ا  2ماه ا تاريخ وصول طول بكشد ،اتخاذ
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شود .اين قاعده بايد در جواب دادن به نامهها
ادار
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عموم و جواب دادن به يادداشتها

كه كاركنان به مقامات مافوق مينويسند و خواستار تأييد تصميمات متحده

ميشوند نيز بايد مراعات گردد .اگر نتوان در محدوده ماني مقرر در فوق به دلي)
پيچيدگي موضوعات مطروحه در ارتباط با تقاضا يا شكايت واصله به مؤسسه ،اتخاذ
تصميم نموده ،كارمند بايد در كمترين مان ممكن به نويسنده اطالع بدهد ،در اين
صورت ،تصميم قطعي در كوتاهترين مان ممكن به متقاضي اعالم خواهد شد».
(يزداني6 ،1387 ،
ا اينرو پاسخگويي در محدوده ماني معقول بهعنوان يكي ا مباني شك)دهنده
اص) رو آمد

مقرراتگذار

ايجاب مينمايد تا در كنار عالوه بر اينكه دولت

ميبايستي بهسرعت قوانين كشور را در قالب مقرراتگذار

اجرا نمايد ،نسبت

بهرو رساني مقررات نيز بايد توجه كافي داشته باشد.

 .2-2-1تداوم و استمرار خدمات عمومی

يكي ا اصول ديگر كه دولت را در بهرو رساني مقررات ادار ملزم ميگرداند،
اص) تداوم يا ثبات و استمرار خدمات عمومي است .نظريه خدمات عمومي ا جمله
تأثيرگذارترين نظريات در حو ه مباحث مربوط به حقوق ادار محسوب ميشود كه به
اعتقاد برخي ،مشروعيت دولت وابسته به ميزان «خدمات عمومي» است كه انجام ميدهد
و اگر دولتي قدرت انجام دادن اين وظيفه را نداشته باشد شايستگي بقا خود را ا
دست ميدهد ،مشروعيت اعمال قدرت نيز ا همان هدف خدمت مايه ميگيرد.
(كاتو يان 49 ،1381 ،مشروعيت قدرت دولت نه تنها به خدماتي است كه انجام
ميدهد ،بلكه به چگونگي اجرا اين خدمات مربوط ميشود(.طباطبايي مؤتمني،1390 ،
 9خدمات عمومي بايد تابع اص) استمرار بوده و هيچگاه متوقف نگردند(.موسي اده،
 51-56 ،1386اين اص) كه ا اصول قديمي و بنيادين در دولتها رفاه به حساب
ميآيد ،تأكيد ميكند كه خدمات عمومي بايد بهصورت مداوم و بدون وقفه ارائه شود
و دستگاهها متولي بايد به طور برنامهريز كنند كه اين خدمات در طول شبانهرو
به شهروندان ارائه گردد .يكي ا آثار

كه بر اين اص) مترتب است ،بهرو رساني
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مقررات دولتي است .ا آنجاييكه اصول و قواعد برخي ا حو هها

مقرراتگذار

دچار تحول و تغيير مستمر هستند ،برا آنكه خدمات آن حو ه با مشك) مواجه نگردد،
بايد مقررات مرتبط با آن نيز بهصورت مستمر تجديد و بهرو رساني شوند.
در واقع مقامات ذ ربط بايد تمامي مقررات مرتبط با ارائه خدمات عمومي به مردم
را حسب نيا

بهرو رساني كنند تا در روند ارائه آنها خللي بوجود نيايد،

عليالخصوص اگر خدمات عمومي ارائهشده در ارتباط با مسائلي است كه هر رو
دچار تحول و تغيير ميشوند و به سبب تكام) و تغيير ياد در روابط و اصول حاكم بر
آنها نيا مند بهرو رساني مداوم مقررات هستند .ا جمله خدماتي كه دولت در فضا
مجا

به شهروندان ارائه ميدهد ،حفظ امنيت نق)وانتقال پول در فضا مجا

است.

ا آنجاييكه شيوهها و روشها سرقت اينترنتي به سرعت تغيير ميكند ،پليس فتا (8
نيز ميبايستي در جهت حفظ امنيت كاربران اينترنتي مقررات مربوط به سايتها
خريدوفروش ،درگاه اينترنتي بانكها و  ...را بهتناسب تغيير روشها و اقتضائات
فناور  ،بهرو رساني كند.

 .3-2-1سازگاری مقررات و تصمیمات اداری

اص) سا گار  ،ادامه منطقي اص) تداوم خدمات عمومي است .رو آمد و سا گار
شدن مقررات با شرايط جديد ،هم به نفع اداره و دولت است و هم منافع
استفادهكنندگان ا خدمات عمومي را بهتر تأمين ميكند (گرجي . 227 ،1388 ،حسب
اص) سا گار  ،نيا ها شهروندان مداوم درحال تغيير و تحوّل است و منافع عمومي
جامعه ايجاب مينمايد كه دولت حسب اين تغييرات اقدام بهرو رساني و رو آمد
مقررات ادار با آن مقتضيات نمايد .برا نمونه در مينه حم)ونق) عمومي و ارائه
خدمات مسافرتي به افراد ،دولت نميتواند در مان حاضر ا وسايلي سنّتي و قديمي
 50سال قب) (مانند درشكه و گار

و  ...استفاده نمايد .نتيجه چنين اصلي در ارائه

خدمات عمومي نخست اين خواهد بود كه اداره ،موظّف و مكلّف به چنين انطباق و
سا گار است و دوّم اينكه دستگاه ادار بايد بتواند هر لحظه ميان مقررات وضع شده
با مقتضيات مان خود ،سا گار

بهتر

ايجاد نمايد .برا

نمونه ،بر اساس اص)
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مذكور ،اداره حق دارد تعهدات جديد را به پيمانكار خود تحمي) كند(.موسي اده،
56 ،1386
 .2اصل سرعت و روزآمدي در آراء مراجع شبه قضائي
يكي ا شيوهها ارتقاء كارايي و شكوفايي اقتصاد  ،جلوگير

ا انحصار و

حمايت ا رقابت است؛ به همين جهت در بيشتر نظامها حقوقي سعي شده است تا با
وضع قوانين و مقررات ،عالوه بر ايجاد و گسترش رقابت ،بر عملكرد آن در با ار نيز
نظارت شود؛ بنابراين ،در كنار منابع تقنيني ،وجود نهادها اجراكننده و ناظر بر مقررات
اقتصاد

ضرور

مرتبط با رقابت در با ار ،ا جمله سياست

است .به سياستها

تجار  ،سياست تنظيمكننده و سياستها

اتخاذكننده ا سو

دولت برا

اصالح

رويهها ضدرقابتي شركتها خصوصي و يا عمومي ،سياست رقابتي گفته ميشود.
(رستمي433 ،1394 ،
يكي ا مهمترين آراء مراجع شبه قضائي در نظام ادار

كشور ،محكوميت عدم

رعايت اص) به رو آمد در مقرراتگذار توسط و ارت بهداشت ،درمان و آمو ش
پزشكي است كه توسط شورا رقابت صادر گرديده است.
در حقوق ايران ،شورا رقابت بر اساس قانون اجرا سياستها كلي اص) 44
قانون اساسي مصوب  1387/3/25مجلس شورا اسالمي ،بر عملكرد بنگاهها و رقابت
در با ار نظارت دارد .در رابطه با ماهيت حقوقي اين شورا بايد گفت؛ با توجه به
تركيب اعضا و نحوه انتخاب آنها ،برخي حقوقدانان نيز اين نهاد را سا ماني دولتي و
مستق) قلمداد كردهاند كه بر اساس اختيارات و وظايف محوله در فص) نهم قانون
اجرا سياستها كلي اص)  44عم) مينمايد .بايد گفت كه حتي اگر به دلي) حضور
نمايندگان اتاق با رگاني ،اتاق تعاون و قضات دادگستر

اين نهاد را نهاد

دولتي

ندانيم ،ماهيت ادار شورا رقابت قاب)انكار نيست(غفار فارساني 262 ،1392 ،اما
در واقع شورا رقابت نهاد ادار كه در راستا وظايف نظارتي خود ماهيت قضائي
نيز پيدا كرده است .برخالف نهادها
ماهيت قضايي نيز هستند(.خشنود

رقابتي با ماهيت ادار  ،نهادها

ناظر دارا

و حسني 207 ،1395 ،در قانون مذكور يكي ا
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وظايفي كه برا شورا رقابت قائ) شده است نظارت و رسيدگي به تخلفات قانون در
امر رقابت با ار است .
شورا رقابت نيز در راستا اجرا ماده  7قانون اجرا سياستها كلي اص) 44
قانون اساسي مصوب  ،1386در جلسه دويست و نود و پنجم خود مورخ
 ،1396/03/21مدت تعيين شده در آييننامه و ارتخانه بهداشت ،درمان و آمو ش
پزشكي پيرامون تأسيس و ارائه مجو داروخانهها را خالف قانون دانسته و بيان داشته
است و ارتخانه مذكور نبايد به بهانه اشباع با ار مانع صدور مجو داروخانهها شود و
مان تعيين شده برا صدور مجو بيش ا (حداق) مان ممكن قرار داده شده است.
به همين خاطر شورا

رقابت ا و ارتخانه بهداشت ،درمان و آمو ش پزشكي

درخواست كرد تا مواد مذكور ا جمله اين ماده را ا آييننامه خود حذف كند اما
و ارتخانه فوقالذكر ا اجرا

اين مصوبه شورا

رقابت امتناع ور يد و به همين

واسطه شورا جريمه يك ميليارد ريالي را برا اين و ارتخانه تعيين نموده است(. 9
مقتضا ديگر اين اص) آن است كه مقامات ادار موظف خواهند بود وظايف خود
را در كوتاهترين مان ممكن انجام دهند .بهعبارتديگر ا جمله آثار مترتب بر اص)
رو آمد  ،سرعت در مقرراتگذار

است .در قوانين ادار

برخي ا كشورها

مالکها مختلف و محدوده

ماني كلي و عام برا وضعيتها ادار بيان گرديده

است .در كشور ليتواني برا

وضعيتها و مراح) مختلف اتخاذ تصميم ا قبي)

مقرراتگذار ادار  ،ارائه اطالعات و خدمات ،پاسخگويي به نامهها ساده تا پيچيده،
ارسال تقاضاها به مراجع ديگر ،بسته به محتوا و ماهيت موضوع ،محدودها

ماني

متعدد پيشبينيشده است اما ،ميانگين مشهور در قوانين ادار يك ماه است كه ا
رو

كه فرآيند آغا ميشوند شروع ميگردد(.هداوند و مشهد 190-180 ،1391 ،
عدم رعايت اص) رو آمد

و رعايت محدوده ماني در مقرراتگذار  ،ممكن

است مينهسا نقض حقوق شهروندان و تضييع حقوق آنها گردد .در تعداد ا آراء
ديوان عدالت ادار بر عدم تعل) اداره تأكيد و مسئوليت و خسارات احتمالي ناشي ا
آن را متوجه مقام ادار (و نه شهروندان نموده است .به عبارات حقوقي ،درصورتيكه
اداره در وضع مقررات ادار تأخير داشته باشد و ا اين تأخير ضرر به شهروندان
وارد شود ،اداره ميييشمول «قاعده اقدام» ميگردد.
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ا جمله آرائي كه ديوان اين مسئله را مورد توجه قرار داده است عبارتاند ا  ،رأ
شماره  21مورخ 1386/1/26هيئت عمومي ديوان عدالت ادار ( 7در خصوص ابطال
بند  2بخشنامه شماره  1800/53676مورخ  1383/4/1سا مان مديريت و برنامهريز
كشور .در رأ

مذكور حسب مقررات مورد اشاره ،تاريخ استحقاق مستخدمين واجد

شرايط به دريافت فوقالعاده مزبور تاريخ تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور است و
تأخير هيئت مميزه مربوط در احرا شرايط مذكور نافي حق مكتسب افراد ا تاريخ
استحقاق قانوني آنان نيست ،بنابراين بند  2بخشنامه شماره  53171/1800مورخ
1/4/1383سا مان مديريت و برنامهريز كشور كه برخوردار ا فوقالعاده ويژه را ا
تاريخ تصويب هيئت مميزه تعيين و اعالم كرده است خارج ا حدود اختيارات قانوني
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سا مان مديريت و برنامهريز كشور در وضع
مقررات دولتي تشخيص داده شده و به استناد ماده  2قانون ديوان عدالت ادار ابطال
گرديده است.
در يكي ا آراء ديگر ،ديوان تأخير مقام ادار در صدور حكم مربوطه را مخالف با
حقوق مكتسبه افراد معرفي نموده است .در رأ شماره  654مورخ  1386/6/8هيئت
عمومي ديوان عدالت ادار ( 10در خصوص استخدام رسمي دانشجويان متعهد به
خدمت در آمو شوپرورش به دو ماده  9و  8قانون متعهدين خدمت به و ارت
آمو شوپرورش مصوب  1369اشاره نموده است و بيان كرده است كه دانشجويان
متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور ا آغا تحصي) خود به استخدام آ مايشي
و ارت آمو شوپرورش درآمده و ا حقوق و فوقالعاده شغ) مربوط به مدارک
تحصيلي م م جهت ورود به دوره تحصيلي موردنظر برخوردار ميباشند .بنابراين
واجدين شرايط مذكور در عداد مستخدمين رسمي محسوب شدند و عدم اشتغال اين
قبي) افراد مستند به فع) آنان نبوده و تأخير در صدور احكام رسمي نافي حق مكتسب
قانوني آنان نيست .برهمين اساس

ديوان مطابق دادنامهها

شماره 2331مورخ

 15/11/1382دو شعبه  10و  11بدو ديوان را بر تأييد استحقاق شاكيان به استخدام
رسمي و قطعي ا تاريخ فراغت ا تحصي) و احتساب ايام بالتكليفي و پرداخت حقوق
و مزايا قانوني آنها در مدت مزبور صادر كرده است.
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 .3اصل سرعت و روزآمدي ،در نظام حقوقي ايران
ا آنجاييكه اص) رو آمد و سرعت در مقرراتگذار

ا اصول حياتي در نظام

ادار بشمار ميآيد اما متأسفانه تنها در يك سند بامدستي و آنهم در سياستها كلي
نظام ادار  ،ابالغ شده ا مقام معظم رهبر در تاريخ  1389/01/31پيرامون ويژگيها و
اصول حاكم بر نظام ادار در جمهور اسالمي ايران ،بيان شده است .دربند  13اين
سند ،عدالت محور  ،شفافيت و رو آمد در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات ادار
ا جمله اصول نظام ادار در ايران برشمرده شده است .مشخص و پرواضح است كه
دستگاهها اجرايي كشور ماني كارآمد و بهرو خواهند بود كه مقررات مرتبط با خود
را بهرو رساني كنند .ا طرفي بهرو رساني قوانين ،سرعت و عملكرد سريع دولت را
طلب ميكند ،تا بتواند به موقع و در مان معقول به تنظيم مسائ) و روابط حو هها
مختلف جامعه بپردا د .بند  11سياستها

مذكور به ويژگي سرعت در نظام ادار

اشاره دارد« :انعطافپذير و عدم تمركز ادار و سا ماني با رويكرد افزايش اثربخشي،
سرعت و كيفيت خدمات كشور »
ا جمله موارد كه پيرامون اص) رو آمد قوانين ميتوان به آن اشاره نمود ،ماده
 81قانون مالياتها مستقيم مصوب  1366و اصالحات بعد آن( 11است .در اين
ماده قانونگذار درضمنآنكه مشاغ) معاف ا ماليات را در بخش كشاور

معرفي

كرده است ،دولت را به ارائه طرحي پيرامون آن رشته ا فعاليتها و مشاغلي كه ادامه
به حساب ميآيند ،جهت تصويب در مجلس شورا

اسالمي

فعاليتها

كشاور

مكلف كرده است .فيالواقع مجلس خواسته است ليست فعاليتها كشاور

د ر اي ن

ماده را به حسب اطالعات فني دولت ،به رو رساني نمايد و ا اجحاف در حق
حرفهها

جديد كشاور

در بهرهمند

قانونگذار ميتواند در موارد

ا معافيت مالياتي جلوگير نمايد .بنابراين

كه حكم يك ماده شام) افراد متعدد

را در حال و

آينده ميشود ،بهرو رساني ليست مدنظر را به دولت واگذار نمايد و با اين كار در
تنظيم حو هها مدنظر دولت را يار رساند .در اينجا اگرچه ارائه طرح ا سو دولت
به معنا

مقرراتگذار

ادار

نميباشد اما ا جمله مصاديق بهرو رساني قوانين و

مقررات در كشور به حساب ميآيد.
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يكي ا مصاديقي كه نيا بهرو رساني جد دارد ،اساسنامه شركتها و مؤسسات
است .اساسنامه شركتها و مؤسسات باشد شام) موارد باشد كه قانونگذار آنها را
در ماده  8قانون تجارت مصوب  1311بيان كرده است .ا اينرو اساسنامه شركتها و
مؤسسات به طور دائم در حال تغيير و اصالح هستند و اگر امكان اصالح برخي ا
موارد اساسنامه وجود نداشت ،مشكالت فراواني ا جمله انحالل شركت و تأسيس
مجدد آن با اساسنامه جديد را پيشرو صاحبان آنها قرار ميداد كه با اص) سرعت در
تجارت شركتها

تجار

سا گار

ندارد .در همين راستا و ا آنجاييكه برخي ا

شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت نيز به تغيير و اصالح اساسنامه نيا مند
هستند؛ قانونگذار در اص)  85قانون اساسي اين اجا ه را مجلس داده است تا دولت
خود بتواند اساسنامه سا مانها ،شركتها ،مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با
رعايت اص)  72قانون اساسي به تصويب برساند .ا همين رو دولت نيز ميتواند با
اصالح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسسات مذكور ،اهداف و ساختار اين
شركتها را بهرو رساني نمايد .اين اص) در كارآمد

و كم كردن هزينهها

شركتها دولتي تأثير به سزايي خواهد داشت كه مجال بررسي آن در اين پژوهش
نميباشد.

نتيجهگيري
رو آمد و سرعت در مقرراتگذار ا جمله ويژگيها مقرراتگذار خوب
است كه حسب حو ها

كه دولت در آن به مقرراتگذار ميپردا د متفاوت است.

دولتها حسب وظايفي كه در قبال مردم دارند ،بايد به نيا ها مردم در ماني معقول
پاسخگو باشند و اين مهم در مقرراتگذار

ادار

به جهت مجرايي برا

اجرا

قوانين مورد نيا جامعه اهميتي دوچندان پبدا كرده است .سرعت در مقرراتگذار به
اين معنا است كه دولت بايد در اسرع وقت به تهيه و تصويب آييننامه ها مورد نيا
بپردا د و به رو آمد

به اين معنا است كه دولت و دستگاهها

اجرايي بايد همان

مقررات وضع شده را حسب مقتضيات مان بهرو رساني كنند .سا گار و پاسخگويي
در محدوده ماني معقول ا جمله مباني اص) سرعت و رو آمد در مقرراتگذار
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خوب است كه در بند 11و 13سياستها كلي نظام ادار و قانون مديريت خدمات
كشور به آن اشاره شده است .اين اص) در حو ه اقتصاد و موارد كه دچار تغيير و
تحومت سريع هستند ا اهميت دوچنداني برخوردار است.

يادداشتها
 -1دستگاهها اجرايي در ماده  5قانون مديريت خدمات كشور مصوب 1378
عبارتاند ا  :كليه و ارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات يا نهادها عمومي غيردولتي،
شركتها دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام
است ا قبي) شركت ملي نفت ايران ،سا مان گسترش و نوسا صنايع ايران ،بانك
مركز  ،بانكها و بيمهها دولتي ،دستگاه اجرائي ناميده ميشوند،
 -2مقدمه قانون اساسي  :خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي
انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكي) خانواده كه مينه سا اصلي حركت
تكاملي و رشد يابنده انسان است اص) اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت ني) به
اين مقصود ا وظايف حكومت اسالمي است‚ ن در چنين برداشتي ا واحد خانواده‚ا
حالت (شيئي بودن و يا(ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف دگي و استثمار‚ خارج
شده و ضمن با يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادر در پرورش انسانها مكتبي پيش
آهنگ و خود همر م مردان در ميدان ها فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيرا مسئوليتي
خطيرتر و در ديدگاه اسالمي برخوردار ا ار ش و كرامتي وامتر خواهد بود.
اص) چه) و سوم
برا تامين استقالل اقتصاد جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن
نيا ها انسان در جريان رشد‚ با حفظ آ ادگي او‚ اقتصاد جمهور اسالمي ايران بر اساس
ضوابط ير استوار ميشود:
 1ي تامين نيا ها اساسي :مسكن‚ خوراک‚ پوشاک‚ بهداشت‚ درمان‚ آمو شوپرورش
و امكانات م م برا تشكي) خانواده برا همه.
... -2
 -3حكم تشكي) و انتصاب اعضا شورا عالي فضا مجا مصوب ... -1390
اين شورا وظيفه دارد مركز به نام مركز ملّي فضا مجا كشور ايجاد نمايد تا اشراف
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در سطح داخلي و جهاني و تصميمگير نسبت به

نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع ا حيث سختافزار  ،نرمافزار و
محتوايي در چارچوب مصوّبات شورا عالي و نظارت بر اجرا دقيق تصميمات در همه
سطوح تحقق يابد.
نامه انتصاب اعضا جديد شورا عالي فضا مجا
اين تشكيالت سياستگذار  ،مديريت كالن و برنامهريز

مصوب  -1394وظيفه اصلي
و تصميمگير ها

مم و

بههنگام و همچنين نظارت و رصد كارآمد و رو آمد در اين عرصه ميباشد .لذا م م است با
توجه به تحومت سريع و پيچيده در اين ميدان ا يك طرف و نيا ها واقعي و متراكم
كشور ا طرف ديگر ،خود را برا انجام رسالتي سنگين در يك دوره چهار ساله آماده كند.
Timelimits -4
Reasonable time -5
 -6قوانين مجلس شورا اسالمي محدوده ا وسيع را در برمي گيرد كه در برخي ا
موارد مخاطب اجرا قوانين قوه قضائيه و در برخي موارد مخاطب قوه مجريه و نهادها
انقالبي هستند .ا اينرو در اص) پنجاه و هشتم قانون اساسي اين طور آمده است كه :اعمال
قوه مقننه ا طريق مجلس شورا

اسالمي است كه ا نمايندگان منتخب مردم تشكي)

ميشود و مصوبات آن پس ا طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد برا اجرا به قوه مجريه
و قضائيه ابالغ ميگردد.
 -7وب سايت رسمي ديوان عدالت ادار http://divan-edalat.ir/aho- :
detail/1927
 -8وفق قانون جرايم رايانها مصوب  1389در مجلس شورا اسالمي و لزوم تعيين
ضابط قضايي برا اين قانون و نيز مصوّبات دولت جمهور اسالمي ايران مبني بر تشكي)
پليس فضا توليد و تبادل اطّالعات ،پليس فتا در بهمنماه سال  1389به دستور سردار
فرماندهي محترم نيرو

انتظامي جمهور

اسالمي ايران ،تشكي) گرديد .ماهيت اصلي

پليس فتا ،عملياتي است به اين معنا كه به صورت كامالً تخصّصي و ا طريق تجهيز به
منابع ار شمند نيرو انساني ،دانشي و تجهيزاتي با توان عملياتي خوب ،نسبت به تأمين
امنيت فضا

توليد و تبادل اطّالعات با رويكرد مقابله با جرايم ا طريق پيشبيني،

پيشگير و كشف جرم اقدام مينمايد.
 -9وب سايت رسمي مركز ملي رقابت:
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https://www.nicc.gov.ir/council/decisions-council/613-2951396-03-10.html
 -10وب سايت رسمي ديوان عدالت ادار :
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32908
 -11ماده  81قانون مالياتها مستقيم مصوب  1366و اصالحات بعد آن -درآمد
حاص) ا كليه فعاليتها كشاور

 ،دامپرور  ،دامدار  ،پرورش ماهي و نبور عس) و

پرورش طيور ،صياد و ماهيگير  ،نوغاندار  ،احياءمراتع و جنگلها ،باغات اشجارا هر
قبي) و نخيالت ا پرداخت مالياتمعاف ميباشد.دولت مكلف است مطالعات و
بررسيها م م را در مينه كليه فعاليتها كشاور

و آن رشته ا فعاليتها مزبور كه

ادامه معافيت آنها ضرورتداشته باشد معمول و ميحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه
سوم توسعه اقتصاد  ،اجتماعي و فرهنگي جمهور

اسالميايران و به مجلس شورا

اسالمي تقديم نمايد.
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