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اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد
فرامرز

عطريان*

چکیده
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیمگیری و سیاستگذاری آن در عرصۀ اقتصااد دا یهی دا ظرار
میرس  ،اما چناظچ این م اخل دا رعایت موازین و قواع حقوقی و اقتصادی و دا اعمال دقات و
ظرافت ویژه صورت ظپذیرد ،آثار منفی جبرانظاپذیری در ظرام دازار خواه داشت .یکی از اصاول
اجرایی در اینگوظ م اخالت ،تأمین اصل امنیت حقوقی فعاالن اقتصادی و سرمای گذاران است.
این اصل ک یکی از اصول دنیادین حقوق اداری و اقتصادی است ،مبین پیشدینیپاذیر داودن و
قادل اتکا دودن تصمیمات اداری است؛ د گوظ ای ک شهروظ ان قادر داشن دا اطمینانخااطر دا
ظهادهای دولتی اتکا کرده و درای زظ گی خویش درظام ریزی کنن  .ایان مهام در صاورت تققا
میتواظ د اعتماد سرمای گذاران و فعاالن اقتصادی د دولت و در ظهایت افزایش تولیا و روظا
اقتصادی منجر شود .ارکان اصل امنیت حقوقی ،اظترار مشروع ،عطف د ماسب ظش ن تصمیمات
اداری ،رعایت مهلت معقول و اظتشار و شفافیت مقررات دولتای اسات .در ظراام حقاوقی ایاران
درخی از این شاخص ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی د رسمیت شناخت میشاوظ  ،اماا عماالا
در دسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفولاظ  .لذا دا توج د تأثیر آنها در عرصۀ
اقتصاد الزم است دیشتر مورد توج مقنن ،قضات و دولتمردان قرار گیرظ .

کلیدواژگان
امنیت حقوقی ،اظترار مشروع ،تصمیمات اداری دولت ،حقوق عمومی اقتصادی.

* استادیار گروه حقوق ،واح ظجف آداد ،داظشگاه آزاد اسالمی ،ظجف آداد ،ایران.
Email: atrian.f.1001@gmail.com
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مقدمه
اگر ظاکارآم ی تص یگری دولت در اقتصاد و مطلودیت اقتصاد مبتنی دار داازار را مسالم فار
کنیم ،ظودت د دررسی ظقش دولت در دازار و میازان و شایو دخالات آن در ایان حاوزه خواها
رسی  .در این خصوص هیچ اظ یشمن ی منکر لزوم دخالت دولت در دازار ظیست؛ دلکا اخاتال
در میزان و چگوظگی ایفای این ظقش است ،د طوری ک درخی متفکران همچون آدام اسمیت -
طالی دار تفکر دازار آزاد -ظیز در ضرورت دخالت ح اقلی دولت در سیستم اقتصادی کشور اذعان
دارظ  .وی در این خصوص س وظیفۀ اصلی درای حکومت درمیشمرد :قاظونگذاری ،ایجاد ظرم و
امنیت و اظجام خ مات عمومی (داقری ،)44 :7931 ،اما ظکتۀ مهم و ظریف در اینجا ،شیو اظجام
این وظایف است ،زیرا اگر دولت این مسئولیتها را د درستی و از طرق صقیح د اظجام ظرسااظ ،
ممکن است هزینۀ دخالت وی دیش از فوای آن شود .از وظاایف حا اقلی و اصالی حکومات در
اقتصاد ،ه ایت و ظرارت در دازار است ک دا اهرمهای مختلفای صاورت مایگیارد .ایفاای ظقاش
دولت در دازار از ظرافتها و حساسیتهای ویژهای درخوردار است ک چناظچ د صورت صاقیح
اجرا ظشود ممکن است تأثیرات منفی فراواظی را د دظبال داشت داش  .تفکر مقارراتزدایای 7کا
در ده های اخیر دسیاری از کشورهای جهان را تقت تأثیر قرار داده ،مؤی همین مطلب اسات.
م اخالت دولت دای در ح ضرورت و دا شایوه ای مطلاو داشا (شام .)771 :7937 ،،دا
طوری ک دخالت زیاد ظهادهاای عماومی و تصاویب مقاررات دولتای حجایم و دسات و پااگیر
می تواظ د افازایش دروکراسای و مخاطباان آن منجار شاود و فعااالن اقتصاادی را از تولیا و
سرمای گذاری دلسرد کن  .این در حالی است ک اگر ظوع و کیفیات ایان ضاواد داا مقتضایات
جامع سازگار و هماهنگ ظباش  ،لطمات فراواظی د اقتصاد کشور وارد خواه شا  .دناادراین ،در
اصل لزوم ظرارت و دخالت دولت در عرصاۀ اقتصااد دا منراور تنرایم داازار تردیا ی دا ظرار
ظمیرس  ،اما شیو اجرای این رسالت و وضاع قواعا مرداوه دا آن ظیاز از اهمیات دا سازایی
درخوردار است ک دقت فراواظی میطلب  .در این میان یکی از اصولی ک در این زمین دولاتهاا
دای م ظرر داشت داشن و همواره رعایت کنن  ،اصل امنیت حقوقی است .لقاا ایان اصال در
فعالیت های دولتی از چنان اهمیتی درخوردار است ک د راحتی می توان لطماات جباران ظاپاذیر
مراعاتظکردن آن را د ویاژه در عرصاۀ اقتصااد تصاور کارد .مایتاوان گفات زیردناای تولیا و
سرمای گذاری ،اعتماد سرمای گذار د کشور پذیرظ ه است و د ون امنیات حقاوقی ،اعتماادی در
میان ظخواه دود .شایان یادآوری است دا توج د ظقش ح اکثری و تأثیر اظکارظاپذیر قو مجریا
در عرصۀ اقتصاد ،تمرکز در این مقالا دار دخالات ایان قاوه در اتخااذ و اجارای سیاساتهاای
اقتصادی است .دنادراین ،مباحث مطرحش ه در این تققی از جنب های اصل امنیت حقوقی کا
1. Deregulation.
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مردوه د قوای مقنن یا قضایی است ،منصر خواه دود .سؤالی ک در این ظوشاتار دا دظباال
پاسخ آن هستیم آن است ک شرای و الزامات این اصل چیست و دولت چگوظ میتواظ دا آن
توج داشت داش ؟

مفهوم اصل امنیت حقوقی
اصل امنیت حقوقی 7ک از ملزومات حاکمیت قاظون است ( ،)Portuese, 2014: 1امروزه یکای از
اصول اساسی حاکم در ظرامهای حقوقی مطرح دظیاست .درای مثاال ،در ظراام حقاوقی اتقادیاۀ
اروپا این اصل از اصول دنیادین این سیستم حقوقی مقسو می شاود (ک خا ایی)39 :7930 ،
ک درای تمامی مأموران و ظهادها الزامآور است .در این خصوص ماد  9مصاودۀ  1001/1کمیتاۀ
وزیران شورای اروپا ،ضمن تأکی در لزوم رعایت ایان اصال از ساوی مقاماات عماومی ،آن را از
ارکان ادار خو  1درمیشمرد 9.مقتضای اصل امنیات حقاوقی آن اسات کا در یا سیساتم
حقوقی ،تصمیمات و اق امات دولتی قادل پیشدینی و قادل اتکا داش د گوظ ای ک مردم دتواظنا
دا اطمینان خاطر و دا اعتماد د آنها امور زظ گی خود را درظام ریزی کننا و دا ینترتیاب یا
تعامل مبتنی در اعتماد میان شهروظ ان و ظهادهای عمومی درقارار شاود .مطلاو آن اسات کا
شهروظ ان دا داشتن ح ،امنیت و اطمینانخاطر دا دولت در تعامل داشن و د اظن ک مایتاوان
د وع هها و عملکرد مقامات عمومی اعتماد کرد .در این اساس ،میتوان گفات پایشدینایپاذیر
دودن 4تصمیمات دولتی ،ها و رکان اساتوار اصال امنیات حقاوقی اسات؛ زیارا در صاورت
پیشدینیظاپذیر دودن این تصمیمات ،امکان اتکای شهروظ ان د مقامات عماومی و درظاما ریازی
زظ گی وجود ظخواه داشت .ع م حاکمیت این اصل در رواد مردم و دولت مایتواظا دا داروز
هرج و مرج و خودسری در جامع منجر شود ،زیرا افراد د جاای مراجعا دا دولات غیار قادال
اعتماد و صر هزین های هنگفت ،ترجیح خواهن داد از طرق غیرقاظوظی و غیررسمی ،امور خود
را د ون پرداخت هزین های قاظوظی تمشیت کنن  .اما تأثیر مراعااتظکاردن ایان اصال از ساوی
دولت در عرصۀ اقتصاد د مراتب دیشتر و جبرانظاپذیرتر است ،زیرا زظ گی ی سارمای گاذار داا
درظام ریزی وی رقم میخورد و مسلم است ک اگر رفتار و عملکرد دولت دا گوظا ای داشا کا
م اوم درظام های او را د هم دزظ  ،شخص د دلیل تقمالظکاردن ریسا ایان سارمای گاذاری،
احتماالا از اظجام آن کار اقتصادی منصر می شود و تارجیح خواها داد درظاما هاای اقتصاادی
1. sécuritéjuridique/ Legal Certainty.
2. Good administration.

 .9دن  7ماد  9مصودۀ  1001/1کمیتۀ وزیران شورای اروپا درخصوص ادار خو « :مقامات عمومی دای طب
اصل امنیت حقوقی رفتار کنن ».
4. Predictability.

 287فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان 6931

خویش را در کشوری دنیانگذاری کن ک قادل اعتماد داش  .در این اساس ،رادطۀ میاان فعااالن
اقتصادی و دولت در ی کشور دایستی مبتنی دار اعتمااد و اطمیناان داشا و سارمای گاذاران
دتواظن دا احساس امنیت و اطمینانخاطر د سرمای گذاری و تولی مبادرت ورزظ  .سرمای گاذار،
فعالیت اقتصادی دا ریس داال ،همچنین فعالیتی را ک د دلیل پیشدینیظاپذیر دودن تصمیمات
اداری ممکن است هر لقر دساتخوش دگرگاوظی شاود ظخواها پاذیرفت .اماا دولات چگوظا
میتواظ این اصل را مراعات کن ؛ در حالی ک ادار جامع دار عها اوسات و وی دایا در هار
زمان کشور را دا اقتضائات روز اداره کن ؟ آظچ مسلم است دولت دای دا منراور اتخااذ هرگوظا
تصمیم درای ادار دهتر جامع از اختیارات کافی درخوردار داش  ،اما اعماال ایان اختیاار چگوظا
میتواظ د اعتماد فعاالن اقتصادی لطم ظزظ ؟ چگوظ مایتاوان میاان پایشدینایپاذیر داودن
تصمیمات دولتی و داشتن صالحیت تخییری کافی د منرور اتخاذ هرگوظا تصامیم دارای ادار
دهتر جامع جمع کرد؟ این مهم دا اجرای ارکان اصل امنیت حقاوقی حاصال خواها شا  .اگار
دولت در تصمیمگیریهای خود این شرای را رعایت کن  ،در عین درخورداری از قا رت کاافی
درای اتخاذ تصمیم ،امنیت و اطمینانخاطر و دالتبع درظام ریزیهای فعاالن اقتصاادی را ظیاز دار
هم ظخواه زد .در ادام د لوازم و ارکان این اصل پرداخت خواه ش .

اصل انتظار مشروع
اصل اظترار مشروع 7یکی از لوازم اساسی امنیت حقوقی و از ارکان ماهوی آن است .دا طاوری
ک در دسیاری از اسناد حقوقی ،این دو مفهوم در کنار یک یگر د کار رفت اظا  1.ایان اصال کا
طب مقررات حقوقی اتقادیۀ اروپا از ویژگیهای ادار خو  9مقسو مایشاود ،4چناین معناا
ش ه است« :اظترارات مشروع د خواست ها و توقعات معقولی گفت میشود ک در رواد متقادال
افراد و کارگزاران عمومی ،در اثر تصمیمات ،اق امات ،سیاست ها و روی هاای اداری ایجااد شا ه
است؛ د ظقوی ک اظصرا و یا ع م توج د آنها ضمن ظقض تمایالت معقاول سااد  ،موجاب
ایراد خسارت د شهروظ ان میشود و د ینجهت اظترارات یادش ه مستلزم ظوعی حمایت حقوقی
خواه دود» ( .)Craig, 1992: 81مقامات اداری در کشاور دایا حا تغییار عملکارد ،رویا یاا
تصمیمات خود را داشت داشن  ،اما از طر دیگار اصال امنیات حقاوقی ایجاا مایکنا کا
شهروظ ان و د ویژه سرمای گذاران اقتصادی دتواظن دا پیشدینی تصمیمات و رویا هاای موجاود
اداری د آن اعتماد و درظام ریزی کنن  .در این خصوص اظترار مشروع د منزلۀ مهامتارین رکان
1. Legitimate expectations.
2. See: Art 6 of the Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on
good administration.
3. Good administration.
4. Art10 Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good
administration.
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اصل امنیت حقوقی اقتضا میکن ک تغییرات در سیاستهای دولتی د گوظ ای اعمال شاود کا
توقعات ،اظترارات و درظام ریزیهای شهروظ ان کمترین لطم را دبین  .این اصال کا اماروزه از
اصول دنیادین حقوق اداری تلقی میشود (زارعی و دهنیاا )790 :7930 ،داا ادزارهاای گوظااگون
سعی دارد د این مطلو دست یاد  .از مهمترین این اهرمها میتوان د موارد زیر اشاره کرد:

 .1عمل به وعدههای دولتی
یکی از اقتضائات اصل اظترار مشروع ک میتواظ تأثیر د سزایی در دهباود وضاعیت اقتصاادی از
طری جلب اطمینان سرمای گذاران ،داشت داش  ،عمل کردن مقامات دولتی د وع ه هاای خاود
است ،زیرا د طور طبیعی شهروظ ان و از جمل فعاالن اقتصادی ممکن اسات دناا دار قاول هاا و
وع ههای مأموران دولتی سرمای گذاری کنن و در صورت تقق ظیافتن آنها ،د ش ت د درظاماۀ
آنها خلل وارد شود .درای مثال ،اگر دولت وع ه ده کا در صاورت راهاظا ازی واحا تولیا ی
درای تولی کفش ،د سرمای گذار تسهیالت پرداخت خواه کرد و درخی افراد پیرو این اعالن د
سرمای گذاری اق ام کنن  ،حال اگر دولت د وع خود عمل ظکن و تسهیالت موعود را پرداخت
ظکن مسلم است ک چ اتفاقی درای سرمای و درظام های فرد متقاضی خواه افتاد .د یهی است
ک عملظکردن د وع ههای دولتی ،درخال لزوم پیشدینیپذیر دودن تصامیمات اداری اسات و
میتواظ د تخ یش اطمینان حقوقی و اعتماد فعااالن اقتصاادی دا دولات منجار شاود .البتا
معقول دودن اظترارات ظاشی از ی وع دولتی و میزان تخ یش توقعات شهروظ دایستی در هار
پروظ ه ای د صورت موردی دررسی شود ،اما در صورتی ک مشروعیت توقع خواهان و لطما دا
اظترارات وی در اثر اجراظکردن وع ههای دولتی درای قاضی مقرز شود میتواظ د ظقض تصمیم
اداری خال وع ه یا جبران خسارت متقاضی منجر شود (شوظبرگ ،)93 :7931 ،زیرا این اقا ام
اداری امنیت و اطمینان حقوقی شهروظ ان را د خطر میاظ ازد و سبب دیاعتمادی دا سیساتم
دولتی خواه ش .

 .2چگونگی تغییر سیاستهای اقتصادی دولتی
دع دومی ک در دقث اظترار مشروع درخصوص اصل امنیت حقوق مطرح است ،چگوظگی تغییر
سیاستها ،روی ها و مقررات دولتی است .پرواضح است ک تغییر روی و سیاساتهاای اداری از
اقتضائات ادار دهین کشور است و ظمی توان اظترار داشات و حتای ظاامطلو اسات کا ادارات
دولتی دا سیاستها و روشهای قا یمی جامعا را اداره کننا  .مسالماا تغییارات ایجادشا ه در
زظ گی مردم ،متقول و د روزش ن عملکرد دولت را ظیاز مایطلبا (هماان ،)47 :اماا از طرفای
اظترار مشروع اقتضا میکن ک ایان اختیاار اداری دا گوظا ای اعماال شاود کا حتایاالمکاان
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اظترارات معقول و موج شهروظ ان و د طور خاص سرمای گذاران اقتصادی و درظام ریازیهاای
آظان مخ وش ظشود .زیرا مردم ظوعاا د روی و عملکرد م اوم مقامات اداری اعتماد و دا پیشدینی
تصمیمات دع ی آنها د درظام ریزی و سرمای گذاری اقا ام مایکننا  .اظتراار مشاروع مخاالف
تغییر سیاستها و روی های اداری ظیست؛ زیرا این موضوعی است اجتنا ظاپاذیر ،دلکا دایساتی
د گوظ ای عمل شود ک امنیت و اعتماد مردم سلب ظشود .از لوازم این امر آن است ک تغییارات
سیاست یا روی هاای دولتای ،موجا و در حا ضارورت داشا و البتا دا یهی اسات کا اگار
تصمیمگیریها کارشناسی ش ه و همراه دا دوراظ یشی داش  ،د تغییر و دگرگاوظی ظیااز کمتاری
خواه داشت .اما چناظچ تغییر مصودات دولتی ضروری داش دای ایان امار دا گوظا ای صاورت
گیرد ک اعتماد مردم ظاشی از سیاستها و رویۀ دولات و داالتبع ،درظاما ریازی آنهاا مخا وش
ظشود .درای مثال ،این تغییرات دای دا حفظ حقوق قبلی شهروظ ان داش و د صاورت ظاگهااظی و
د ی داره اعمال ظشود ،زیرا تغییر ظاگهاظی تصمیمات و مقاررات اداری دار سارمای گاذاریهاا و
درظام ریزیهای اقتصادی لطم وارد خواه کرد .درای مثال ،ممکن است دولات در یا مقطاع
تصمیم دگیرد ک از واردات چای حمایت کن و دراساس این سیاست ،عا های در ایان خصاوص
سرمای گذاری کنن  ،اما پ ،از چن ی ،دولات طای تصامیمی ج یا  ،واردات ایان مقصاول را
ممنوع کن یا معیارهای متفاوتی را درای اشخاص واردکنن ه در ظرر گیرد .مسلم است کا ایان
تغییر رویۀ ظاگهاظی میتواظ د اضرار دسیاری از واردکنن گان و سرمای گذاران منجر شود .در این
اساس ،مقامات اداری ظبای د طور ظاگهاظی تصمیمات و سیاستهای خود را تغییر دهنا  ،دلکا
می تواظن دا پیشدینی دوران گذار 7یا اطاالع قبلای دا شاهروظ ان و ذی ظفعاان اجاازه دهنا و
سرمای گذاران و فعاالن اقتصادی ظیز درظام های خود را دا سیاست ج ی سازگار کنن  .دناادراین،
اصل اظترار مشروع و امنیت حقوقی مخالف تغییر سیاستها و مقررات دولتی ظیست ،دلک مبین
آن است ک این تغییرات د گوظ ای اعمال ظشود ک اق امات دولتای پایشدینایظاپاذیر و سابب
لطم د درظام های اقتصادی افراد شود .د ینلقا همانگوظ ک گذشت میتوان دا اطالعرساظی
قبلی د شهروظ ان و در ظرر گرفتن مرحلۀ گذار درای این تغییرات ،اعتمااد سارمای گاذاری دا
سیستم حقوقی کشور را ارتقا داد .دناادراین ،مقاماات اداری حا خواهنا داشات تصامیمات و
مقررات دولتی را تغییر دهن  ،اماا دایا ایان اختیاار داا حفاظ اظتراارات معقاول شاهروظ ان و
لطم ظزدن د امنیت حقوقی سرمای گذاران همراه داش  .در مراجاع قضاایی ظراامهاای حقاوقی
مطرح دظیا در این خصوص پروظ ههای قضایی متع د و قادل توجهی تشکیل شا ه اسات کا در
اینجا د دلیل رعایت اختصار د ذکر ی مورد از دیوان دادگستری اروپاا اکتفاا مایشاود .ایان
دعوی 1درخصوص مسئلۀ درظامۀ تولی شیر دود .درای سالها ،دازار شیر اروپا از ازدیاد ذخیره رظج
1. Transition.
2. Case 120/86 Mulder v. Minister van Laudbouw en Visserij[1988] ECR 2321.
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میدرد .در سال  7311شورای اروپا ت ادیری را درای تنریم این دازار و حل مشکل شایر اضاافی
اتخاذ کرد .در این خصوص آیینظام ای د تصویب این شورا رسی کا طای آن ،تولی کننا گان
شیر د توقف تولیا خاود دارای یا دااز زمااظی تشاوی شا ظ  .دراسااس ایان مصاود  ،اگار
تولی کنن های د توقف تولی شیر درای  1سال تعه د ه از امتیازاتی درخوردار خواه شا  .داا
این حال این ت ادیر مشکل شیر اضافی را حل ظکرد ،دنادراین ،شورا ت ادیر ساختگیراظ تاری را در
سال  7334اتخاذ کرد .د این ترتیب ک آیینظام ای درای تقمیل مالیات در تولی کنن گان شیر
اضافی تصویب کرد .دراساس این مصود  ،ی میزان مرجعی در مبنای تولی شیر هر تولی کنن ه
در سال گذشت در ظرر گرفت ش ک در صورت تجااوز میازان شایر تولی شا ه از ایان میازان
مرجع ،تولی کنن ه موظف میش مالیات اضافی پرداخت کن  .پیرو تصاویب ایان دساتورالعمل،
دادخواستی در دیوان دادگستری اروپا مطرح ش  .خواهان در سال  7313متعه شا ه داود کا
درای  1سال تولی شیر خود را متوقف کن  .پ ،از اتمام این دوره وی قص شروع مج د تولیا
را داشت دنادراین ،تقاضای تعیین میزان مرجع را کرد .درخواست وی د طور کلی رد شا  ،زیارا
د دلیل اینک وی در سال مرجع یعنی  7339هیچ شیری تولی ظکرده دود ،میازان مرجاع را از
دست داد ،زیرا تولی ش را پیرو تعه متوقاف کارده داود .دناادراین او در صاورت تولیا مجا د
دایستی متقمل مالیاتی هنگفت میش  .او در دادخواست تق یمی ،م عی ش کا طارح میازان
مرجع ،اظترارات مشروع وی را ظقض کرده است .دیوان مزدور است الل کرد ک تولی کنن های ک
تولی شیر را متوقف و مج داا تولی را شروع کرده است ظمیتواظ اظترار داشات داشا کا داا او
دقیقاا همان رفتاری دشود ک هنگام تعلی اعمال میش ه است .این اظترار مشروعی ظیسات کا
اینها در معر ی سیاست دنیادین ج ی ظباشن  .دا وجود ایان ،خواهاان مایتواظا دا طاور
مشروع اظترار داشت داش ک تولی را مج داا آغاز کن د ون آظک در مضیق قرار گیرد ،زیرا قرار
در این دوده است ک در اثر تعلی تولی شیر ،تشوی و حمایت شود و ظ تنبی مالی« .در جاایی
ک چنین تولی کنن های ،مثالا در پروظ حاضر ،توس ت ادیر جامع د تعه درای تعلیا تولیا
شیر درای م ت معینی در راستای منافع عمومی تشوی ش ه است ،اظترار مشاروعی اسات کا
وی متوقع دوده ک پ ،از خاتمۀ این تعه ش ،مشمول مق ودیتهای خاص اعمالش ه ظگاردد
و اظترار داشت ک طرحهای حکومتی درای وی سودمن داش » 7.خواهان د طور قادل توجهی از
دازاریادی شیر مقروم ش ه ،زیرا قبالا تعه توقیف تولی داده دود ،اما در سال  7331پایشدینای
ظمیکرد ک د وی ی میزان مرجع اعطا ظمیشود .پیرو این اقامۀ دعوا ،دادگاه آیینظامۀ شورا را
ادطال کرد ،زیرا اظترارات مشروع تولی کنن ه را ظقض کرده دود .اظتراار وی آن داود کا پا ،از
تولی مج د ،د دلیل تعه اتی ک داده است ،مشمول مق ودیت شود .ظکتۀ درخور توج در این
پروظ ه آن است ک دیوان دادگستری اروپا در این رأی ،ماظع تغییر سیاسات ظشا ه اسات ،دلکا
1. Case 120/86 Mulder v. Minister van Laudbouw en Visserij[1988] ECR 2321, 24.
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مقرر کرده ک این امر دایستی داا رعایات موقعیات خااص تولی کننا گان متعها شا ه صاورت
میگرفت .ظکتۀ دیگری ک در این پروظ ه در آن تأکی ش ه است ،قادل پیشدینی دودن اقا امات
اداری است ک در تأمین اظترارات مشروع شهروظ ان ،ظقش د سازایی دارد .دناادراین ،در پروظا
مزدور تصمیم متخذه ظقض ش  ،زیرا از سوی شورای اروپا درای خواهاان قادال پایشدینای ظباود
(.)Misztal, 1996: 65
در ظرام حقوقی ایران ،اعمال تغییرات مکرر ،عجوالظا و دا ون اطاالع قبلای در مصاودات و
سیاستهای دولتی زیاد مشاه ه میشود ک این میتواظ د ش ت د دیرغبتی سرمای گذاران د
دلیل ریس داالی فعالیات اقتصاادی و ظ اشاتن اطمیناانخااطر منجار شاود .داا وجاود ایان،
خوشبختاظ در قواظین ج ی ردپاهای خودی در این خصوص د چشم میخاورد کا در صاورت
اجرا میتواظ دسیار مفی واقع شود .درای مثال میتوان د ماد  14قاظون دهبود مساتمر مقای
کسب و کار 7اشاره کرد .در این ماد قاظوظی د دلیل ایجاد ثباات و اطمیناان اقتصاادی ،اعماال
هرگوظ تغییر در سیاستها ،روی ها و مقررات اقتصادی د اعالم عمومی قبلی در رساظ ها مناوه
ش ه است .هرچن تعیینظکردن زمان مشخص قبل از اجرا در این ماده ظقیصۀ مهمای مقساو
میشود و حتی ممکن است د اعمال سلیق و اجراظش ن قاظون منتهی شود ،اماا اصال تصاویب
چنین مادهای ک ظشان از تقاوالت مثبات قاعا هگاذاری در ایاران مقساو مایشاود دسایار
امی وارکنن ه و خوشاین اسات ،دا خصاوص کا دا صاراحت از اصاطالحات «ثباات و امنیات
اقتصادی» استفاده کرده و اطالعرساظی قبل از اعمال تغییارات در سیاساتهاای اقتصاادی را از
لوازم آن درشمرده است .پرواضح است ک اجرایی ش ن آن ظیاز د اهتمام ج ی تمام مسئوالن و
متص یان حکومتی خواه داشت.
دیوان ع الت اداری در عرصۀ رویۀ قضایی ،در آرا خود از اصال اظتراار مشاروع دا صاراحت
استفاده ظکرده است ،اما در درخی از تصمیمات قضایی د ون د کار دردن این اصطالح از مفهاوم
آن دا عنوان حقوق مکتسب ،دهرهدرداری کرده است .یکی از آرا درخور توجا در ایان خصاوص
رأی شمار  144مورخ  139/70/11هیئت عمومی این دیوان است .در این رأی ،هیئت عماومی
تغییر طرح تفصیلی مردوه د ساختماظی را ک قبالا دارای آن پرواظا صاادر شا ه اسات ،مغاایر
حقوق مکتسب صاحب پرواظ داظست و آن را غیرمجاز اعالم کرده است .ایان رأی داا توجا دا
« .7دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاظ د منرور شفا سازی سیاستها و درظام های اقتصادی و ایجاد ثبات و
امنیت اقتصادی و سرمای گذاری ،هرگوظ تغییر سیاستها ،مقررات و روی های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل
از اجرا ،از طری رساظ های گروهی د اطالع عموم درساظن ».
« .1ظرر د اینک پرواظۀ ساختماظی دراساس درخواست شهروظ ان از سوی شهرداری مطاد دا اصول شهرسازی و
ح وث و ثغور معادر عمومی و وضعیت موجود صادر میگردد ک ماالا موج حقوق مکتسب ای درای اشخاص است
سلب ح و یا تغییر آن د ون اجاز قاظونگذار فاق وجاهت و اعتبار میداش .»...
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صالحیت اختیاری کمیسیون ماد  1قاظون تأسی ،شورای عالی شهرسازی و معماری ایاران در
تصویب و تغییر طرحهای تفصیلی درخور توجا اسات ،زیارا دیاوان عا الت اداری اعماال ایان
صالحیت را ظامق ود فر ظکرده و آن را د حفظ ح مکتسب شهروظ ان منوه داظست اسات.
همچنین ،رأی شمار  409مورخ  7931/9/79آن دیوان 7مبنی در ادطال آیین ظامۀ هیئت وزیران
د دلیل رعایتظکردن حقوق مکتسب اشخاص در آن ،از آرای درخور توج و البتا قادال تقا یر
است.

 .3لغوناپذيری اقدامات يکجانبۀ اداری
درخال مقررات دولتی ک مقامات اداری میتواظن دا رعایت اظترارات معقول شهروظ ان آنها را
تغییر دهن  ،وضعیت تصمیمات اظفرادی دولتی همچون مجوزهای اداری -ک مخاطاب آن یا
ظفر است -متفاوت است .اصال اظتراار مشاروع و امنیات حقاوقی ایجاا مایکنا کا چناین
تصمیماتی در صورت قاظوظی و مطلو دودن درای شهروظ قادل لغو ظباش  ،زیرا اصاوالا مخاطباان
تصمیم اداری د آن اتکا و دا اعتماد د اق ام مأمور دولتی طب آن درظام ریزی و سرمای گاذاری
میکنن  .دنادراین ،لغو چنین تصمیماتی مثل مجوزهای اداری می تواظ د ش ت د روادا میاان
مردم و ظهادهای دولتی لطم دزظ و سبب دی اعتمادی شهروظ ان و فعاالن اقتصاادی دا دولات
شود .در این اساس است ک همواره در متون حقوقی ،قطعیت 1از ارکاان اصال امنیات حقاوقی
درشمرده ش ه است ( .)Seerden, 2007: 322د ینلقا حتی در ظرامهای حقوق مثال فراظسا
ک دی گاهی متفاوت د اصل اظترار مشروع دارظ  ،9این موضوع را د رسمیت شمردهاظ و اعمال
ی جاظبۀ اداری قاظوظی موج ح را د هیچوج قادل لغاو ظمایداظنا ( Lombard et Dumont,
.)2007: 244
البت درخصوص اق امات اداری مخالف قاظون ،قضی متفاوت است .همان طور کا حاکمیات
 .....« .7داا توج دا اینک دا موجاب مصاودات مصارح در دنا  1تصاویبظاماۀ شامار  70441/ت  17040هاا -
 7939/9/11هیئتوزیران ،اجاازه ورود خاودرو داا رعایات شارای مرداوه داده شا ه اسات و در اجارای ایان
مصودات ،واردات خودرو صورت پذیرفت  ،مصودۀ مؤخر هیئت وزیران دا لقا مقررات ماد  4قااظون صاادرات و
واردات مصو سال  7911ظمیتواظ ح مکتسب اشخاصی ک دا مصودات قبلی درای آنها ایجاد ش ه اسات را
مق ود کن  .دنادراین ،چون در دن  1تصویبظامۀ یادش ه ،حقوق آن دست از اشاخاص کا داا مصاودات قبلای
ظسبت د واردات خودرو اق ام کردهاظ و دا این مصود ظتواظسات اظا خاودروی خاود را تارخیص کننا تضاییع
میشود ،در ظتیج این دن از مصود صرفاا در ح ی کا ظافی ح مکتسب چنین اشخاصی است داا استناد دا
دن  7ماد  71و مواد  79و  33قاظون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ع الت اداری و دا منراور جلاوگیری از
تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ادطال میشود».
2. Definite.
3. See: Petit, Jacqes, Le principe de confiancelégitime en droitadministratiffrançais, 2010 (http://dpa.uparis2.fr/IMG/pdf/Administratif_-_expose_Zaoui.pdf).
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قاظون اقتضا میکن اگر تصمیم اداری درخال قاظون اتخاذ ش ه دود ،قادل لغاو اسات مگار آظکا
ظقض قاظون فاحش ظباش  .اما د هار حاال خساارت ظاشای از ایان لغاو ظیاز دایا جباران شاود
( .)Bradley & Ewing, 2007: 754آرا قضایی متع دی در این خصوص صادر ش ه است کا در
اینجا د ذکر ی مورد اکتفا می شود .در سال  7311در پروظ الجرا ،7دیوان دادگساتری اروپاا
رأی قادل توجهی درخصوص لغوظاپذیری تصمیمات اداری صادر کرد .خاظم الجرا ک در استخ ام
موقت مجمع عمومی دود دا تصمیم هیئت مسئول امور استخ امی  ،د استخ ام دائم درآم ه دود؛
اما هفت ماه دع  ،مجمع د دلیل اختال های صنعتی ک ظامبرده در آن ظقش داشت ،از تصامیم
خود ع ول و وی را اخراج کرد .دیوان در این خصوص اظهار داشات « :اقا ام اداری اعطاکننا
حقوق فردی د شخص ذیظفع ،چناظچ قاظوظی داش  ،ظمیتواظ لغو شاود .در ایان پروظا ه چاون
شخص ،دارای ح مکتسب است حفظ اطمینان د ثبات وضعیت ک د ینساان ایجادشا ه دا
منافعی ک اداره در رجوع از تصمیم خود دظبال میکن ترجیح دارد» 1.در پروظ های دیگر دیوان
دادگستری اروپا د جای ترجیح صریح و مسلم حاکمیت قاظون یاا اظتراار مشاروع دا یکا یگر،
موضوع را د دررسی موردی در هر پروظ ه و سنجش اهمیت مناافع خصوصای و عماومی در آن
واگذار کرد .عبارت دیوان اینگوظ ظگاارش شا ه اسات« :اصال امنیات حقاوقی ،دایا داا اصال
قاظوظیدودن ترکیب شود .اینک ک امی از این دو دای حاکم داش د سنجش منافع عماومی یاا
منافع خصوصی در هر مورد دستگی دارد .یعنی از ی طر  ،ذیظفاعهاا ،حسانظیات و اعتمااد
آنها و از سوی دیگر ظفع جامع ».
در ظرام حقوقی ایران اصل اظترار مشروع د صراحت شناسایی ظش ه و مبنای تصویب قواظین
و آرا قضایی قرار ظگرفت است ،اما درخی قواظین و مقررات و تصمیمات قضایی را میتاوان یافات
ک مؤی مفهوم این اصل مترقیاظ  .از جمل درخصوص لغو تصامیمات و اقا امات اداری ،مااد
 70قاظون رفع مواظع تولی رقادتپذیر و ارتقای ظرام مالی کشور مصاو  97934دسایار درخاور
توج است .عبارت این ماد قاظوظی د گوظ ای تنریم ش ه ک گویا مقنن در مقام اعطای اختیاار
د دستگاههای اجرایی است ،اما در حقیقت ی ظوع مقا ودیت ظیاز دارای آنهاا دردار خواها
داشت .چ آظک طب این ماده ظهادهای عمومی حا لغاو ،تغییار یاا عطاف دا ماساب کاردن
مجوزها ،پرواظ ها یا تعه ات اداری را ظخواهن داشت مگر دا تصریح در قاظون یا قرارداد یاا جلاب
1. Algera.
2. Case C-7/56 - Algera & Others v Assemblée commune [1957] ECR 0081.

« .9دستگاههای اجرایی موضوع ماد ( )1قاظون م یریت خ مات کشوری و ماد ( )1قاظون مقاسبات عمومی کشور
و شرکتها و مؤسسات اظتفاعی وادست د دولت و دستگاههایی ک شمول حکم در آنها مستلزم ذکر یا تصاریح
ظام است در صورت وجود مجوز قاظوظی یا تصریح در قرارداد میتواظن قراردادها ،تعه ات ،توافقات ،واگاذاریهاا،
مجوزها و پرواظ های قاظوظی صادرش ه را لغو کنن یا تغییر دهن یا متوقف یا عطف د ماسب کنن در غیر ایان
صورت اق امات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذیظفع میداش ».
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رضایت ذیظفع .ظکتۀ درخور توج در این ماده آن است ک صرفاا مجوزها و پرواظا هاای قااظوظی
غیرقادل لغو و تغییر داظست ش ه است .د عبارت دیگر ،مفهوم مخالف این عبارت مباین امکاان
الغای تصمیمات اداری غیرقاظوظی خواه دود .این ماد قاظوظی ،در صورت اجرا ،فیظفس میتواظا
ظقش مؤثری در دهبود رواد سرمای گذاران و ظهادهای اداری و ایجاد اعتماد میان آنها و داالتبع
افزایش تولی و روظ اقتصادی ایفا کن .

عطف بهماسبق نشدن تصمیمات اداری
عطف د ماسب ظش ن 7قواع حقوقی یکی از لوازم اصل امنیت حقوقی و از ارکان جا اییظاپاذیر
این اصل است ( ،)Seerden, 2007: 322زیرا عقالا و منطقاا ظمیتوان از کسی اظترار داشت قاع
حقوقی را قبل از وضع آن رعایت کن  .دنادراین ،ظمی توان فرد را د دلیال رعایاتظکاردن قااظون
قبل از وضع آن مؤاخذه کرد ،زیرا مشمول قاع قبح عقا دالدیان خواه ش  .در حوز مساائل
اقتصادی از جمل قراردادهای فیمادین افراد و شرکتها ظیز این قاع ه حکمفرماست .یعنی قواع
حقوقی صرفاا ظسبت د موضوعات دع از تصویب تسری دارد و حقاوق مکتساب اشاخاص طبا
قواع قبلی را تقت تأثیر قرار ظخواها داد ،زیارا در غیار ایان صاورت اقا امات اداری غیرقادال
پیشدینیاظ و شهروظ ان ظمیتواظن دا اطمینانخاطر و اعتمااد دا سیساتم حقاوقی کشاور دا
فعالیت های روزمر خویش از جمل فعالیت های اقتصادی مبادرت ورزظ  .می تاوان گفات عطاف
د ماسب ظش ن قواظین امروزه د ی قاع ه د یهی تب یل ش ه است ک در اکثر قواظین اساسای
یا عادی کشورها ذکر و اجرا میشود .د ینترتیب ک هیچ قاظوظی ظسابت دا گذشاتۀ خاود اثار
ظ ارد مگر آظک در خود قاظون د آن تصریح شود .در این خصوص میتوان د ماد  4قاظون م ظی
ایران 1و ماد  1قاظون م ظی فراظس  9اشاره کرد .اما مسئلۀ مورد دقث در اینجا آن است کا آیاا
مقررات دولتی ظیز مشمول این قاع هاظ ؟ آیا مقررات دولتی میتواظن عطف د ماسب شوظ ؟ دا
عبارت دیگر ،آیا مقامات اداری میتواظن تصمیم خود را ظسبت د گذشت تسری دهن ؟ د ظرار
می رس مقررات دولتی ظیز دایستی از این اصل پیروی کنن یعنی مصاودات اداری ظبایا عطاف
د ماسب شوظ  .مبنای آن ظیز د همان مبنای عطف د ما سب ظشا ن قاواظین داازمی گاردد کا
هماظا اصل امنیت حقوقی است .در همین اساس اسات کا در مااد  9مصاودۀ  1001/1کمیتاۀ
وزیران شورای اروپا پ ،از الزام د رعایت اصل امنیت حقوقی از سوی مأموران دولتی در دن ،7

1. Non-retroactivity.

« .1اثر قاظون ظسبت د آتی است و قاظون ظسبت د ما قبل خود اثر ظ ارد مگر اینک در قاظون ،مقررات خاصی
ظسبت د این موضوع اتخاذ ش ه داش ».
« .9قاظون صرفاا ظسبت د آین ه اثر دارد .قاظون عطف د ماسب ظمیشود».
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دالفاصل در دن  ،1عطف د ماسب کردن تصمیمات را درای آنهاا ممناوع اعاالم کارده
همانگوظ ک اصل مزدور اقتضا میکن ک قواظین ظسبت د گذشت اثر ظ اشت داشن همچناین
ایجا میکن ک مقررات دولتی ظیز فاق اثر قهقرایی داشن  ،زیرا در غیار ایان صاورت ماردم و
د ویژه فعاالن اقتصادی ظمیتواظن د سیستم حقوقی کشور و تصمیمات و مقررات اداری اعتماد
کنن یعنی اق امات اداری غیر قادل پیشدینی خواهن ش  .درای مثال ،اگار قااظون اجااز وضاع
عوار گمرک د دولت داده داش و دولت این ظوع عاوار را وضاع کنا و ایان تکلیاف را دا
گذشت ظیز تسری ده  ،مسالماا سابب اخاالل در درظاماۀ اقتصاادی دسایاری از واردکننا گان و
فعاالن اقتصادی خواه ش ؛ زیرا آنها د ون احتسا این عاوار دا سارمای گاذاری مباادرت
کردهاظ  .دنادراین ،مصودات و مقررات دولتی ظیز ک میتواظنا فایظفسا موجا حا و تکلیاف
داشن  ،ظبای عطف د ماسب شوظ  ،زیرا در این صورت قطعاا آن اق ام غیر قادل پایشدینای و دار
خال امنیت حقوقی شهروظ ان خواه دود ،مگر در مواردی ک قاظونگذار چناین اجاازهای داده
داش  .همانگوظ ک گذشت در فراظس همچون ایران ،در قاظون م ظی د عطف د ماساب ظشا ن
قواظین تصریح ش ه ،اما درخصوص شمول این اصل در مصودات و مقررات دولتای موضاعگیاری
ظش ه است ،اما دا توج د اینک در ظرام حقوقی فراظس ایان قاعا ه دا منزلاۀ یا اصال کلای
حقوق 1شناخت می شود ،دنادراین شورای دولتی 9در چن ین رأی تصریح کرده اسات کا اصال
عطف د ماسب ظش ن ،شامل مقررات دولتی ظیز میشود .درای مثال ،این شورا در رأی مورخ 11
ژوئن  ،47343د صراحت اظهارظرر کرد ک «مقررات دولتی صرفاا ظسابت دا آینا ه اثار دارظا »
( .)Valette, 2009: 62هیئت عمومی دیوان عا الت اداری ظیاز در آرا متعا دی قاعا عطاف
د ماسب ظش ن قواظین را د منزلۀ ی اصل کلی حقوقی د رسمیت شناخت و آن را د مقاررات
دولتی ظیز تسری داده است .در این خصوص رأی شمار  11/31مورخ  11/1/11دیان مایکنا :
«چون عطف د ماسب کردن مقررات دولتی دا عنایت د وحا ت ماالک مااد  4قااظون ما ظی،
مواف اصاول و ماوازین قااظوظی ظیسات  1،»....همچناین در رأی  37/7ماورخ  37/7/73هیئات
عمومی دیوان مزدور دار دیگر در شمول اصل عطف د ماسب ظشا ن دار مقاررات دولتای تأکیا

1. Art 6 of the Recommendation CM/Rec (2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good
administration.
2. principegénéral du droit.
3. Conseild'État.
4. CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journalL'Aurore, Rec. 289.

 ..... « .1چون عطف د ماسب کردن مقررات دولتی دا عنایت د وح ت مالک ماد  4قاظون ما ظی ،موافا اصاول و
موازین قاظوظی ظیست ،لذا اطالق تبصر  7از دن  7تصویبظاماۀ شامار /97171ت  77111هاا 7914/1/11 -
هیئت وزیران و همچنین تبصر  7از دن  7از قسمت دخشظامۀ شمار  14/ 1/90 -90/7094داظ مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ک مفهوم تسری مقررات من رج در مصودات مذکور د گذشت میداشا  ،خاال قااظون
تشخیص داده می شود و د استناد قسمت دوم ماد  11قاظون دیوان عا الت اداری تبصارههاای مزداور ادطاال
میگردد».
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کرده و د استناد همین اصل ،مصودۀ دولتی معتر عن را ادطال کرده اسات 7.دار ایان اسااس،
اصل امنیت حقوقی اقتضا می کن ک مقررات دولتی ظیز همچون قواظین عطف د ماسب ظشاوظ .
رعایت این موضوع در عرص های اقتصادی اهمیت مضاعف ماییادا  ،زیارا فعااالن اقتصاادی داا
اعتماد د مقررات و ضواد موجود درظام ریزی و سرمای گذاری میکنن و اگر تصامیمات اداری
ج ی اق امات آنها را تقت تأثیر قرار ده قطعاا در فعالیت اقتصادی آظان خلل ایجاد میشود و
اطمینان و اعتماد میان آنها و دولت از میان خواه رفت .مسلم اسات کا در چناین سیساتم
حقوقی سرمای گذاری ریس داالیی دارد و فعاالن اقتصادی از فعالیت در چنین کشوری احتاراز
خواهن کرد .البت استثنا وارد در این اصل آن است ک قاظونگذار اجاز اتخاذ چنین تصمیمی را
د مقامات اداری داده داش ک در این صورت آنها مجاز د اتخاذ تصمیم داا اثار قهقرایایاظا و
د یهی است ک این اق ام غیر قادل پیشدینی تلقی ظخواه ش  ،زیرا در قاظون ذکر آن دا میاان
آم ه است.

اصل رعايت مهلت معقول
اصل رعایت مهلت معقول امروزه د دلیل تأثیری ک در دهبود رواد میان مردم و اداره میتواظا
داشت داش  ،در حقوق اداری م رن اهمیت زیادی دارد .این اصل در رویاۀ قضاایی دادگااههاای
اتقادیۀ اروپا از لوازم و ارکان امنیت حقوقی دا شامار مایرود ،)Hofmann, 2012: 196( 1زیارا
رعایت آن درای شهروظ ظوعی اطمینانخاطر ایجاد میکن و وی را قاادر خواها کارد در اماور
خویش درظام ریزی داشت داش  .اما اگر تصمیم یا اق ام اداری مق ود زماظی مشخصای ظ اشات
داش  ،طبیعتاا قادل پیشدینی و اتکاا ظخواها داود و دا ویاژه در عرصاۀ فعالیاتهاای اقتصاادی
مقاسبات و درظام ریزیهای فعاالن این عرص را مختل خواه کرد؛ زیرا ظمیداظنا درخواساتی
ک از اداره مثالا درای راهاظ ازی ی خ تولی کردهاظ چ زماظی پاسخ داده خواه ش و مسلماا
در چنین فضایی سرمای گذاری و درظام ریزی ظاممکن میشود ،اما اگر اق ام اداری مهلات زماان
مشخص یا معقول داشت داش حتی اگر پاسخ اداره منفی داش  ،تکلیاف سارمای گاذار مشاخص
میشود و د فعالیت دیگری خواه پرداخت .لذا در چنین حالتی مراجع دا اداره داا یا ظاوع
اطمینانخاطر و احساس امنیت همراه است ظا ساردرگمی و دالتکلیفای .اصال رعایات مهلات
« .7طب ماد  71قاظون صادرات و واردات مصو « 7911واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصر در
تولی  ،تکمیل ،آمادهسازی و دست دن ی کاالهای صادراتی د صورت ورود موقت دا ارائۀ تعه یا سفتۀ معتبر د
گمرک از پرداخت کلیۀ وجوه متعل د واردات ،جز آظچ ک جنبۀ هزین یا کارمزد دارد ،معا است»« .ظرر
د اینک وضع قاع خاص عالوه در حکم مقنن و عطف د ماسب کردن آن درخصوص مورد خال ماد
فوقالذکر و ماد  4قاظون م ظی است.»...

2. Case C-282/95 P Guérin automobiles v Commission [1997] ECR I-1503, 37.

 237فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان 6931

معقول ک در اسناد حقوقی مرتب از ویژگیهای ادار خو  7ظیز تلقی میشود 1دیاظگر آن است
ک کارمن ان و ظهادهای عمومی دای از تاأخیر و تنبلای در فراینا های اداری و پاساخگویی دا
شهروظ ان اجتنا ورزظ و امور تقت رسی گی آنها دا سارعت و دا ون تاأخیر صاورت گیارد
( .)Szydlo, 2004: 96د ینجهت ،ادار کن ی اداره د مقسو میشاود ( Hofmann, 2012:
 .)196طریقۀ اعمال این اصل در کشورهای مختلف کمی متفاوت است .د طوری کا در درخای
سیستمهای حقوقی مهلت و مق ود زماظی مشخص 9درای اظجام امور اداری تعیاین مایشاود و
مقامات دولتی موظف خواهن دود در آن دااز زمااظی مشاخص اقا امات اداری را اظجاام دهنا .
میاظگین مشهور در قواظین اداری ی ماه است .د یهی است دارای درخای اماور اداری دسات دا
مراحل و پیچیا گی آن ،ممکان اسات در قااظون مردوطا مهلات زماان دیشاتری معاین شاود
( .)Milecka, 2011: 50اما اگر مهلت زمان مشخصی ظیز درای اظجام امور اداری در قواظین ،معین
ظش ه داش اصل رعایت مهلت معقول ایجا میکن ک تقاضای شهروظ در ی مق ود زمااظی
منطقی و معقول 4و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد (ه اوظا و مشاه ی)733 :7937 ،
ظ اینک ی اق ام اداری ،ماهها د طول اظجام و متقاضی در سردرگمی و دالتکلیفی داقی دماظ .
د هر حال اظجام امور اداری در مق ود زماظی مشخص یا داز زماظی ظامشخص اماا معقاول ،دا
ایجاد ظرم در فعالیتهای اقتصادی سرمای گذاران و درقراری اطمینانخاطر فعااالن ایان عرصا
جهت مراجع د ادارات دولتی منجر خواه ش  .د یهی است چناین ظراام حقاوقی ،مساتع و
قادل سرمای گذاری و فعالیت اقتصادی خواه دود و رعایت این اصل فیظفس میتواظ در جاذ
و تشوی سرمای گذاران د کشور مفی و مؤثر داش  .در این خصوص فعاالن اقتصادی در صاورت
متضررش ن از تأخیر و کن ی ادارات دولتی می تواظن مطالباۀ خساارت کننا  .مراجاع قضاایی
اتقادیۀ اروپا در پروظ ههای متع دی پ ،از دررسی پروظ ه د دلیل رعایتظکردن مهلات معقاول
از سوی مقامات اداری د جبران خسارت متضرر رأی صادر کردهاظ 1.
در ظرام حقوقی ایران ظیز د افزایش سرعت اماور اداری و پرهیاز از تاأخیر و تنبلای تأکیا
فراوان ش ه است و قواظین و مقررات دسیاری در این خصوص تصویب ش هاظ  .د طاوری کا در
درخی از قواظین مق ودههای زماظی مشخص درای اظجام درخی از امور اداری معاین شا ه اسات.
درای مثال ،میتوان د تبصر ماد  7قاظون تسهیل تنریم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنی دار
ارائۀ پاسخ استعالم های صورتگرفت طی مهلت  10روز ،مااد  79قااظون مطبوعاات مبنای دار
1. Good administration.
2. See: Art 41 the European Charter of Fundamental Rights & Art 17 The European Code of Good
Administrative Behaviour.
3. Time limits.
4. Reasonable time.
5. see Case T-81/95 Interhotel v Commission [1997] ECR II-1265 , 65 , Case C-282/95 P Gue̕rin
automobiles v Commission [1997] ECR I-1503, 37.
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تعیین مهلت دو ماه د منرور ص ور پرواظۀ اظتشار از ساوی وزارت کشاور ،ماواد  3و  71قااظون
فعالیت احزا  ،جمعیتها و اظجمنهای سیاسی و صنفی و اظجمنهای اساالمی یاا اقلیاتهاای
دینی شناخت ش ه درخصوص مق وده های زماظی ی ماه و س ماها دارای دررسای و صا ور
پرواظۀ فعالیت ،مواد  1و  3قاظون اظتشار و دسترسی آزاد د اطالعات ک مبین پاسخگویی ادارات
دولتی در  70روز است اشاره کرد .شورای عالی اداری ظیز مصودات قادل توجهی در این خصوص
د تصویب رساظ ه و در آنها مق ودههای زمااظی مشخصای را دارای اظجاام درخای اماور اداری
پیش دینی کرده است .از آن جمل می توان د مصودۀ اصالح روش های ص ور پرواظاۀ سااختمان،
گواهی ع م خال و پایان کار ساختمان در شهرداریها مصو  7917مبنی دار تعیاین مهلات
 74روز د منرور ص ور پرواظۀ ساخت و  1روز د منرور اص ار پایان کاار ،دساتورالعمل «اصاالح
روشهای ص ور گواهی حصر وراثت و گواهینامۀ واریز مالیات در ارث مصاو  »7917و تعیاین
مهلت  43ساعت درای ظشر آگهی در جرای و ی روز پ ،از اتمام مهلات آخارین ظشار آگهای
د منرور ص ور گواهی حصر وراثت ،مصودۀ اصالح روشهاای جااری در ساازمان ثبات اساناد و
امالک کشور مصو  7911درخصوص تعیین مهلتهای زماظی  1 ،1و  9روز دا منراور صا ور
صورت مجل ،تفکیکی ،سن مالکیت و اصالح سان اشااره کارد .تعا اد قادال تاوجهی از ایان
مصودات وجود دارد ک ذکر تمام آنها از حوصلۀ این سطور خارج است .قواظین تاازهتصاویب در
عرصۀ اقتصادی کشور ظیز مبین اهتمام دیشتر در این خصوص است .ماد  11قاظون رفاع مواظاع
تولی رقادت پذیر و ارتقای ظرام مالی کشور 7مبنی در تشکیل «هیئت مقارراتزدایای و تساهیل
ص ور مجوزهای کسب و کار» دا ه حذ تشریفات غیرضروری و در ظتیج افازایش سارعت
امور اداری از جملۀ این موارد است.
« .7کلیۀ مراجعی ک مجوز کسب و کار صادر مایکننا موظافاظا ظاوع ،شارای و فراینا صا ور ،تم یا و لغاو
مجوزهایی را ک صادر میکنن د همراه مباظی قاظوظی مردوط ظر م ت ی مااه پا ،از اداال ایان قااظون،
تهی و د «هیئت مقرراتزدایی و تسهیل ص ور مجوزهای کسب و کاار» ،مساتقر در وزارت اماور اقتصاادی و
دارایی د صورت الکتروظیکی و پ ،از تأیی ظماین تاماالختیار یا داالترین مقام دستگاه اجرایای ارساال کننا .
این هیئت هر ماه ح اقل ی دار د ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دا حضور دادستان کل کشور ،رئای،
سازمان دازرسی کل کشور ،رئی ،دیوان مقاسبات کشور یا ظماین گان تااماالختیاار آظاان ،دو ظماینا مجلا،
شورای اسالمی ،رئی ،اتاق دازرگاظی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،رئی ،اتاق تعاون مرکزی ایاران ،رئای،
اتاق اصنا ایران و حسب مورد ظماین دستگاه اجرایی ذیردا موضاوع مااد ( )1قااظون ما یریت خا مات
کشوری و ماد ( )1قاظون مقاسبات عمومی کشور و دارظ گان ردیف و عنوان در قاظون دودجۀ سانواتی مرداوه
تشکیل میشود .این هیئت موظف است ح اکثر تا م ت س ماه پا ،از اداال ایان قااظون ،شارای و مراحال
ص ور مجوزهای کسب و کار در مقررات ،دخشنام ها ،آیینظام ها و ماظن اینها را د ظقاوی تساهیل و تساریع
ظمای و هزین های آن را د ظقوی تقلیل ده ک ص ور مجوز کسب و کار در کشور دا ح اقل هزینا و مراحال
آن ترجیقاا د صورت آظی و غیرحضوری و راهاظ ازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»...
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در این اساس د ظرر میرس در قواظین و مقاررات مصاو در ظراام حقاوقی ایاران اهتماام
ج ی در ظهادین کردن و اجرای اصل رعایت مهلت معقول وجود داشت و د ان توج کافی شا ه
است ،اما عمالا آظچ در ادارات دولتی مشاه ه میشود در خال این اصل و ضاواد قااظوظی و در
دسیاری از موارد مصرحات موجود در این قواظین و مقررات مغفول و دالاجرا واقع ش ه اسات .دار
این اساس دا توج د تأثیری ک اجرای این اصل در تقق امنیات حقاوقی شاهروظ ان و تاأثیر
د سزای آن در دهبود رواد مردم و ادارات دولتی و افزایش رضاایتمنا ی آظاان دارد و دا ویاژه
اهمیت مضاعف آن در عرص های اقتصادی ،دایستی راهکارهای دیگری همچون آموزش مأموران
دولتی درای اظجام این تکلیف اداری و درخورد قاطع ظهادهای ظاظر همچون هیئتهای رسای گی
د تخلفات اداری دا کارمن ان خاطی و آگاهکردن مردم از داشتن ایان حا و طارق مطالباۀ آن
اظ یشی ه شود .شکل گیری رویۀ قضایی مبتنی در جبران خساارت ظاشای از تاأخیر اظجاام اماور
اداری از سوی ظهادهای عمومی و کارمن ان مقصر ظیز میتواظ در این خصوص مؤثر واقع شود.

انتشار و شفافیت
از ارکان و لوازم اصل امنیت حقوقی آن است ک شهروظ ان از حقوق و تکالیف خویش د وضاوح
آگاهی داشت داشن ؛ در غیر این صورت تصمیمات ادارات دولتی غیرقادل پیشدینی خواه شا .
زیرا مردم ظمیداظن اداره د منرور ایفای حقوق شهروظ ی یا الزام شخص د اظجام تکلیف قاظوظی
چ تصمیمی خواه گرفت .الزمۀ آگاهی شهروظ از حقوق و تکالیف در وهلۀ اول اظتشار 7قواظین
و مقررات دولتی است ،زیرا اگر قاظون یا مصودۀ مردوط منتشر ظشود ،طبیعتاا دسیاری از ماردم از
من رجات آن آگاه ظخواهن ش و این میتواظ در امور جامع و از جمل فعالیاتهاای اقتصاادی
دیظرمی ش ی ی حکمفرما کن و د یهی است ک این موضوع مص اق دارز غیرقادل پایشدینای
دودن اق امات اداری و در خال اصل امنیت حقوقی است و ظتیج ای جز اختالل در درظام ریازی
اشخاص ظخواه داشت .درای مثال ،اگر ی فعال اقتصادی ک قص تولی ی کاال یا واردکاردن
آن د کشور را دارد و پ ،از سرمای گذاری ،درظام ریزی و پیشدینی هزین هاای الزم در مرحلاۀ
اجرای طرحهای خود ،دا افزایش هزین ای همچاون عاوار قااظوظی مواجا شاود داالتبع کلیاۀ
درظام ریزیهای وی ظقش در آ خواه ش  .دنادراین ،ایان موضاوع مایتواظا سارمای گاذاری و
فعالیت اقتصادی را همواره دا ریس داال همراه کن و موجب احتراز فعاالن این عرص از تعامال
اقتصادی در کشور شود .پرواضح است ک این قاعا ه هماانطاور کا دار قاواظین حااکم اسات،
مقررات دولتی را ظیز شامل می شود؛ زیرا اینها ظیز د سهم خود موج ح و تکلیاف اظا و لاذا
امنیت حقوقی ایجا میکن ک منتشر شاوظ ( .)Predescu, 7ایان موضاوع دا منزلاۀ یکای از
1. Publication.
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ارکان اصل امنیت حقوقی در اسناد حقوقی مختلف مانعک ،شا ه اسات .دارای مثاال ،دیاوان
دادگستری اروپا ،در یکی از آرا خود د لزوم اظتشار قواع حقوقی قبال از اقا ام اداری و ارتبااه
آن دا اصل امنیت حقوق تصریح کرده است« :اصوالا اصل امنیت حقوقی ایجاا مای کنا هایچ
اق امی در اتقادیۀ اروپا قبل از اظتشار آن صورت ظپذیرد».)Ibid, 8( 7
در ظرام حقوقی ایران اظتشار قواظین در مواد  7تا  9قاظون م ظی پیشدینای شا ه اسات ،اماا
درخصوص لزوم اظتشار مقررات دولتی تا سال  7933خأل قاظوظی وجاود داشات .در ساال 7933
طب تبصر ماد  1قاظون اظتشار و دسترسی آزاد د اطالعاات ،مؤسساات عماومی دا اظتشاار و
اعالن عمومی اسناد اداری متضمن ح و تکلیف مکلف ش ظ و دراساس ماد  77قااظون مزداور
مصودات دولتی موج ح یا تکلیف قادل طبق دن ی د منزلۀ اسارار دولتای ظباودهاظا و اظتشاار
آنها الزامی ش ه است .مفاد این مواد قاظوظی میتواظ گام مؤثری در جهت تققا اصال امنیات
حقوقی در جامع د ویژه در عرصۀ اقتصادی داش  .البت مشروه در آظکا اجارا شاود و همچاون
درخی قواظین دیگر مغفول ظماظ  ،زیرا قبل از این قاظون ظیز در درخای ماوارد خااص ،تکلیاف دا
اظتشار مقررات دولتی مقرر ش ه دود ،اما در عمل اجرا ظمیش  .درای مثال ،در تبصر  7مااد 10
قاظون مالیات در ارزشافزوده ،شوراهای اسالمی موظف د اظتشار و اعالن عمومی مصاودات خاود
درخصوص عوار ش هاظ ؛ اما در عمل در دسیاری از شهرها و استانهای کشاور ایان مصاودات
منتشر ظمیشود .این در حالی است ک این مصودات دا توج دا موضاوع آنهاا یعنای پرداخات
عوار  ،میتواظن تأثیر مهمی در درظام ریزیهای اقتصادی داشت داشن  .دنادراین ،داا توجا دا
مفاد قاظون اظتشار و دسترسی آزاد د اطالعات الزم است کلیۀ مصودات دولتای کا در کشاور از
سوی کمیسیونها ،شوراها و مراجع مختلف حکومتی د تصویب میرس و میتواظ موج ح و
تکلیف داش از طرق مختلف همچون اینترظت یا رساظ های عمومی منتشر شود و د اطالع عموم
درس  .البت صرفاا اظتشار ظمیتواظ امنیت حقوقی کافی درای مردم و فعاالن اقتصادی فراهم کن ؛
دلک شفافیت ،1جامعیت 9و قادل فهم دودن 4ظیز از ارکان اصل امنیت حقوقی مقسو میشاود.
اگر قاظون یا مقررهای منتشر شود و از شفافیت و صراحت کافی درخوردار ظباش میتواظ مقملی
درای اعمال سلیق و احیاظاا سوءاستفاد کارمن ان اداری و سردرگمی و دالتکلیفای شاهروظ ان و
حتی خود مأموران دولتی داش  .قاظون یا مقرره ای ک قرار اسات داا وضاع آن تکلیاف موضاوعی
مشخص شود ،اما پ ،از تصویب صرفاا در سؤاالت و ادهامات می افزای ظ مردم دقیقااا مایداظنا
چ ح یا تکلیفی درای آنها مقرر ش ه است و ظ مأموران اداری اطالع دارظ ک دای چ کنن .
دنادراین ،شفافیت از لوازم تقق امنیت حقوقی و پیشدینیپذیر داودن تصامیمات اداری اسات.
1. Case C 368/89, Crispoltoni , Collection 1991, I-3695, 17.
2. Clarity.
3. Comprehensive.
4. easy to understand.
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مسلماا قاظون یا مصود ای ک شفا  ،صریح و قاطع ظیست ظمیتواظ مبنای ی اق ام اداری قادال
پیشدینی داش و فعال اقتصادی ظمیداظ در فالن موضوع چ درخاوردی داا وی خواها شا و
ظمیتواظ دا اتکا د رفتار اداره ،درظام ریزی الزم را اظجام دها  .در ظراام حقاوقی ایاران در حاال
حاضر قواظین یا مقرراتی وجود دارد ک پیچیا گی فاراوان آن ،ماردم ،ماأموران دولتای و حتای
حقوقداظان را رظج میده  .درای مثال ،میتوان د ماد  707اصالحی قاظون شهرداری اشاره کرد
ک دا قص ایجاد وح ت روی در موضوع تفکی اراضی و أخذ ق رالسهم شهرداریها درای اظجام
خ مات عمومی د تصویب رسی تا تشتت و ادهاماات ایان امار ،کا ظاشای از مصاودات متعا د
شوراهای اسالمی دود ،درطر شود ،اما عبارات این ماد قاظوظی آظچنان پیچی ه و ظامفهوم اسات
ک د چن طری قادل تفسیر است .مسلم است ک چنین مصود ای میتواظ سبب ایجااد وقفا
در وظایف اداری و دالتبع ،اخالل در امور اقتصادی و متوقفماظ ن امور شود.

نتیجهگیری
اصل امنیت حقوقی الزاماتی دارد ک دایستی دولت رعایت آن ها را سرلوحۀ اق امات و تصمیمات
خود قرار ده  .اولین رکن آن اصل اظترار مشروع است .از آظجا ک ظوعاا تغییار در سیاساتهاا و
روی های دولتی میتواظ د تخ یش و اختالل در درظام ریزیهای سرمای گذاران منجر شود و د
آن ها خسارت وارد کن  ،این اصل د گوظ ای سعی دارد ک در عاین حفاظ اختیاارات دولات در
تغییر سیاستها و روشهای م یریتی ،دا ثباتدخشی ح اکثری د این سیاستهاا ،درظاما هاای
اقتصادی فعاالن این حوزه ظیز کمترین آسیب را دبین  .اصل اظترار مشاروع ادزارهاایی دارد کا
الزم است دولت در اق امات خود آنها را رعایت کن  .اولاین آن ،عمال دا وعا ههاای مقاماات
اداری است .از آظجا ک سرمای گذاران اقتصادی دا اتکا د اعالنهاا و وعا ههاای دولتماردان دا
فعالیت میپردازظ  ،عملظکردن د آنها میتواظ د تخ یش امنیت حقوقی و سلب اعتماد ماردم
د دولت منجر شود .دومین موردی ک درای حفظ توقعات معقول مردم در اظترار مشاروع قادال
تصور است آن است ک تصمیمات و سیاستهای اداری صرفاا در مواقع ضروری و دا توجی کافی
تغییر کنن و در موارد ضروری ظیز دا اطالع قبلی و در ظرر گرفتن دوران گذار صورت پذیرظ تاا
فعاالن اقتصادی دتواظن درظام های خود را دا آنها هماهنگ کنن و آسیب کمتری دبینن  .ادازار
سوم د منرور حفظ اظترارات معقول شهروظ ان و سرمای گذاران ،قطعیات و لغوظاپاذیری اعماال
ی جاظبۀ اداری از ظوع اظفرادی است .در خال مقررات دولتی ،اق امات اداری اظفارادی از جملا
مجوزهای صادره ،د دلیل حفظ حقوق مکتسب صاحب آن ،اصاوالا قادال الغاا از ساوی مقاماات
دولتی ظخواهن دود .درخصوص جایگاه اصل اظترار مشروع در ظراام حقاوقی ایاران ،منا رجات
درخی قواظین تازهتصویب در عرصۀ اقتصادی ،امی وارکنن ه و ظشاظگر اهتمام مقنن د ارکان ایان
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اصل است هرچن ک تا د رسمیت شناخت ش ن کامل آن فاصلۀ زیاادی وجاود دارد .داا وجاود
این تقوالت مثبات ،در عمال ،ماواردی همچاون تغییارات ظاگهااظی ،عجوالظا و دا ون اطاالع
تصمیمات اداری و دعضاا اجراظکردن وع ههای دولتی زیاد مشاه ه میشود ک دای درطر شاود.
از راههای تأثیرگذار در این خصوص آموزش این قواظین د مردم و آگاهکاردن آظاان دا داشاتن
چنین حقوقی و آموزش کارمن ان دولت و مجازات آنها در صورت تخطی خواه دود؛ ک البتا
الزمۀ این امر وجود ضماظت اجرای کافی در قواظین و همراهی قضات مقاکم د خصاوص دیاوان
ع الت اداری خواه دود .رکن دوم اصل امنیت حقوقی ،عطف د ماسب ظش ن تصامیمات اداری
است .اثر قهقرایی مقررات دولتی میتواظا سابب پایشدینایظاپاذیر شا ن تصامیمات اداری و
تخ یش اطمینانخاطر و احساس امنیت سرمای گذاران شود .دیوان عا الت اداری دا خاودی در
آرای خود ،این مهم را د رسمیت شناخت است .رکن سوم اصل امنیت حقوقی ،رعایات مهلات
معقول در تصمیمات دولتی است .رعایت مق وده های زماظی مشخص ش ه در قاواظین و در غیار
این صورت اتخاذ تصمیم در م ت زمان معقول از ساوی مقاماات اداری ،دا عا م ساردرگمی و
دالتکلیفی شهروظ ان و سرمای گذاران و ایجاد اعتماد فیمادین طرفین منجر خواه ش  .در ظرام
حقوقی ایران دا وجود تأکی فراوان و تصویب قواظین و مقاررات متعا د در ایان زمینا دا ظرار
میرس عمالا این اصل در ادارات دولتی مغفول ماظ ه است .دنادراین ،ارائۀ آماوزشهاای الزم دا
کارمن ان و شهروظ ان و حمایت قضات مقاکم دا ص ور رأی مبنی در لزوم جبران خسارات ظاشی
از تعلل و تأخیر ادارات ،همچنین تنبی کارمن ان خاطی میتواظا گاامهاای ماؤثری در جهات
تقق این اصل داش  .آخرین الزمۀ اصل امنیت حقاوقی ،اظتشاار ،شافافیت و قادال فهام داودن
تصمیمات دولتی است .در ظرام حقوقی ایران ،دا وجود تصریح قواظین تازهتصویب ،درخی مقررات
دولتی همچنان منتشر ظمیشوظ ک دایستی این روی اصالح شود .عالوه در این ،دعضی قواظین یا
مقررات همچنان از وجود ادهامات فراوان و شفا ظبودن رظج میدرظ  .در هر حال رعایت و اجرای
این لوازم چهارگاظ د منرور حفظ امنیات و اطمیناانخااطر فعااالن اقتصاادی از ساوی دولات
ضروری است ک الزم است قاظونگذار در قالب قواظین اقتصادی مرتب توج کافی دا ان داشات
داش  .اما دا توج د اینک این ارکان همگی از اصول حقوقی اظا و منشاأ عقلای دارظا  ،تاا قبال از
اظ راج آنها در قواظین میتواظن از سوی قضات مقاکم د ویژه دیوان ع الت اداری مبنای ص ور آرا
قضایی داشن .
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