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 چکیده

دا  ظرار    یهیاقتصااد دا    ۀآن در عرص گذاریسیاستو  گیریتصمیماصل دخالت دولت و لزوم 
و دا اعمال دقات و   یو اقتصاد یو قواع  حقوق ینمواز یتم اخل  دا رعا یناما چناظچ  ا رس ،می

از اصاول   یکی. خواه  داشتدر ظرام دازار  ظاپذیریجبران یآثار منف ،یردصورت ظپذ یژهظرافت و
. است گذارانسرمای و  یفعاالن اقتصاد یحقوق یتاصل امن ینگوظ  م اخالت، تأمیندر ا اجرایی

داودن و   پاذیر دینیپیش یناست، مب یو اقتصاد یحقوق ادار یادیناز اصول دن یکیاصل ک   ینا
خااطر دا    ک  شهروظ ان قادر داشن  دا اطمینان ایگوظ  د  است؛ یادار تیمادودن تصم اتکا قادل

مهام در صاورت تققا      یان کنن . ا ریزیدرظام  یشخو یزظ گ یو دراکرده اتکا  یدولت یظهادها
و روظا    یا  تول یشافزا یتظهادر د  دولت و  یو فعاالن اقتصاد گذارانسرمای د  اعتماد  تواظ می

 یماتسب  ظش ن تصمما اظترار مشروع، عطف د ی،حقوق یتکان اصل امند. ارشومنجر  یاقتصاد
 یاران ا یاسات. در ظراام حقاوق    یمقررات دولتا  یتمهلت معقول و اظتشار و شفاف یترعا ی،ادار
 عماالا  اماا  ، وظشا میشناخت   یتد  رسم ییمراجع قضا یامقنن  از سوی هاشاخص  یناز ا یدرخ

 ۀدر عرص هاآن یر. لذا دا توج  د  تأثاظ و مغفول مهجورکان آن این اصل و ار در دسیاری از موارد
 .یرظ قرار گ دولتمردان و قضات مقنن،اقتصاد الزم است دیشتر مورد توج  
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 مقدمه

دار داازار را مسالم فار       یاقتصاد مبتن یتمطلودو  اقتصاد در دولت گریتص ی یظاکارآم  اگر
حاوزه خواها     یان دخالات آن در ا  شایو  و  یازان ظقش دولت در دازار و م یظودت د  دررس یم،کن
دلکا  اخاتال     یست؛منکر لزوم دخالت دولت در دازار ظ یشمن یاظ  یچه خصوص ین. در ای رس

- یتتفکران همچون آدام اسمم د  طوری ک  درخی ،ظقش است ینا یفایا یو چگوظگ یزاندر م
کشور اذعان  یاقتصاد یستمدولت در س یدر ضرورت دخالت ح اقل یزظ -دار تفکر دازار آزادی طال

 و ظرم ایجاد گذاری،قاظون: شمردمیحکومت در یدرا یاصل یفۀس  وظ خصوص یندر ا یدارظ . و
 اظجام شیو  اینجا، در یفظر و مهم ظکتۀ ، اما(44: 7931)داقری، عمومی  خ مات اظجام و امنیت

د  اظجام ظرسااظ ،   یحو از طرق صق یدرست را د هامسئولیت این دولت زیرا اگر است، وظایف این
حکومات در   یو اصال  یحا اقل  یفآن شود. از وظاا  ی از فوا یشد یدخالت و ینۀممکن است هز

 ظقاش  ایفاای . دگیار مای صاورت   یمختلفا  هایو ظرارت در دازار است ک  دا اهرم یتاقتصاد، ه ا
 یحصورت صاق   درخوردار است ک  چناظچ  د یایژهو هاییتو حساس هاظرافت از دازار در دولت

کا    7زدایای مقاررات  تفکر. داش داشت   را د  دظبال فراواظی منفی تأثیرات ممکن استاجرا ظشود 
. اسات طلب م ینهم ؤی قرار داده، م تأثیرجهان را تقت  یاز کشورها یاریدس یراخ هایدر ده 

. دا   (771 :7937شام،،  )داشا    مطلاو   ایشایوه  دا   و ضرورت ح  در دای  دولت م اخالت
 یرو دسات و پااگ   یمحجا  یمقاررات دولتا   یبو تصاو  یعماوم  یظهادهاا  یاددخالت ز طوری ک 

و  یا  از تول را یاقتصااد  فعااالن د و ومنجار شا   آن مخاطباان و  یدروکراسا  یشد  افازا  تواظ می
 یاتضاواد  داا مقتضا    یان ا یفیات اگر ظوع و ک این در حالی است ک . کن  دلسرد گذاریسرمای 
 در دناادراین، . شا   وارد خواه  کشور اقتصاد د  فراواظی لطمات ظباش ، هماهنگ و سازگارجامع  

 ظرار  دا   تردیا ی  داازار  تنرایم  منراور دا   اقتصااد  عرصاۀ  در دولت دخالت و ظرارت لزوم اصل
 ییسازا  دا  یات از اهم یاز الت و وضاع قواعا  مرداوه دا  آن ظ    رس ینا یاجرا شیو اما  رس ،ظمی

 هاا دولات  زمین  این در ک  اصولی از یکی میان این در. طلب می یدرخوردار است ک  دقت فراواظ
 در اصال  ایان  لقاا  . است حقوقی امنیت اصل کنن ، رعایت همواره و داشن  داشت  م ظرر دای 

 ظاپاذیر جباران لطماات   توانمی راحتید  ک  است ردرخوردا اهمیتی چنان از دولتی هایفعالیت
و  یا  تول یردناای ز تاوان گفات  مای . کارد اقتصااد تصاور    ۀدر عرصا  ویاژه د  آن را ظکردنمراعات
در  یاعتمااد  ی،حقاوق  یات است و د ون امن یرظ هد  کشور پذ گذارسرمای اعتماد  گذاری،سرمای 

 یا  مجر قو  یراظکارظاپذ تأثیرو  یقش ح اکثراست دا توج  د  ظ یادآوری یانظخواه  دود. شا یانم
 هاای یاسات س یقاوه در اتخااذ و اجارا    یان مقالا  دار دخالات ا    یناقتصاد، تمرکز در ا ۀدر عرص
 کا   حقوقی امنیت اصل هایاز جنب  ی تقق یندر ا ش همباحث مطرح دنادراین،است.  یاقتصاد

                                                           
1. Deregulation. 
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دظباال    ظوشاتار دا   ینک  در ا الیسؤ .دود خواه  منصر  است، قضایی  یا مقنن  قوای د  مردوه
آن  تواظ  دا  میو دولت چگوظ   یستاصل چ ینو الزامات ا ی آن است ک  شرا یمپاسخ آن هست

 توج  داشت  داش ؟
 

 حقوقی امنیت اصل مفهوم
از  یکای امروزه  (،Portuese, 2014: 1است ) قاظون حاکمیت ملزومات ازک   7حقوقی امنیت اصل

 اتقادیاۀ  حقاوقی  ظراام  در مثاال،  درای. یاستمطرح دظ یحقوق یهامحاکم در ظرا یاصول اساس
( 39 :7930 یی،)ک خا ا شاود  می مقسو  حقوقی سیستم این دنیادین اصول از اصل این اروپا

 یتاۀ کم 1/1001 ۀمصاود  9  ماد خصوص ین. در ااستآور موران و ظهادها الزامأم یتمام یک  درا
از  آن را ی،مقاماات عماوم   از ساوی اصال   یان ا یتوم رعادر لز ی کأاروپا، ضمن ت یشورا یرانوز

 یساتم س یا  آن اسات کا  در    یحقاوق  یات اصل امن مقتضای 9.شمردمیدر 1خو   ارکان ادار
ای ک  مردم دتواظنا   گوظ و قادل اتکا داش  د  دینیپیشقادل  یو اق امات دولت یماتتصم ی،حقوق

 یا   یاب ترتینو دا   نا  نک ریزیدرظام خود را  یامور زظ گ هاآنخاطر و دا اعتماد د  دا اطمینان
درقارار شاود. مطلاو  آن اسات کا        یعموم یشهروظ ان و ظهادها یاندر اعتماد م یتعامل مبتن

 تاوان مای خاطر دا دولت در تعامل داشن  و د اظن  ک  ینانو اطم یتشهروظ ان دا داشتن ح، امن
 یرپاذ دینای پایش گفات   توانمی ،اساس ینااعتماد کرد. در  یو عملکرد مقامات عموم هاوع ه د 

در صاورت   زیارا  ؛اسات  یحقاوق  یات اصال امن  اساتوار ها   و رکان    ی،دولت یماتتصم 4دودن
 ریازی درظاما  و  یشهروظ ان د  مقامات عماوم  یامکان اتکا یمات،تصم یندودن اظاپذیر دینیپیش
دا  داروز    تواظا  مای ت اصل در رواد  مردم و دول ینا یتحاکم ع موجود ظخواه  داشت.  یزظ گ
 قادال  غیار  دولات  دا   مراجعا   د  جاای  افراد شود، زیرامنجر  جامع  در خودسری و مرج و هرج

 خود امور غیررسمی، و غیرقاظوظی طرق از داد خواهن  ترجیح هنگفت، هایهزین  صر  و اعتماد
 از ساوی ل اصا  یان ا ظکاردن مراعاات  تأثیر. اما ن نک یتتمش یقاظوظ هایهزین  پرداخت د ون را

داا   گاذار سارمای   ی  یزظ گ زیرا ،است ظاپذیرتربرانو ج یشتراقتصاد د  مراتب د ۀدولت در عرص
 کا   داشا   ایگوظا   دا   دولت عملکرد و رفتار اگر ک  است مسلم و خوردمیرقم  یو ریزیدرظام 
 ری،گاذا سارمای   یان ا یسا  ر ظکاردن تقمال  یلدل  شخص د دزظ ،م ه را د  او هایدرظام  م اوم

 یاقتصااد  هاای درظاما   داد خواها   تارجیح  و شودمی منصر  اقتصادی کار آن اظجام از احتماالا

                                                           
1. sécuritéjuridique/ Legal Certainty. 
2. Good administration. 

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

4. Predictability. 
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فعااالن   یاان م ۀرادط ،اساس ینک  قادل اعتماد داش . در ا گذاری کن یاندن یرا در کشور یشخو
 گاذاران سارمای  و  داشا   یناان دار اعتمااد و اطم   یمبتن یستیکشور دا ی و دولت در  یاقتصاد

 گاذار، سرمای مبادرت ورزظ .  ی و تول گذاریسرمای خاطر د  ینانو اطم یتظن  دا احساس امندتوا
 یماتدودن تصم ظاپذیردینیپیش یلدل  ک  درا  یتیفعال، همچنین داال یس دا ر یاقتصاد یتفعال
. اماا دولات چگوظا     یرفتشاود ظخواها  پاذ    یممکن است هر لقر  دساتخوش دگرگاوظ   یادار
در هار   یا  دا یاوسات و و   جامع  دار عها     ادار ی ک در حال کن ؛اصل را مراعات  ینا تواظ می

اتخااذ هرگوظا     منراور دا   ی مسلم است دولت دا آظچ  کن ؟زمان کشور را دا اقتضائات روز اداره 
چگوظا    یاار اخت یان اما اعماال ا  ،درخوردار داش  یکاف یاراتدهتر جامع  از اخت  ادار یدرا یمتصم
داودن   یرپاذ دینای پایش  یاان م تاوان مای لطم  ظزظ ؟ چگوظ   اقتصادیاعتماد فعاالن  د  تواظ می

  ادار یدارا  یماتخاذ هرگوظا  تصام   منرورد  کافی تخییری صالحیت داشتن و دولتی یماتتصم
 اگار . شا   خواها   حاصال  حقاوقی  امنیت اصل ارکان اجرای دا مهم این کرد؟دهتر جامع  جمع 

 یاز قا رت کااف   یدرخوردار ینکن ، در ع یترا رعا ی شرا ینا خود هایگیریتصمیم در دولت
 دار  ظیاز  را اقتصاادی  فعاالن هایریزیدرظام خاطر و دالتبع و اطمینان یتامن یم،اتخاذ تصم یدرا
 .ش  خواه  پرداخت  اصل این ارکان و لوازم د  ادام  در. زد ظخواه  هم

 

 مشروع انتظار اصل
ی طاور   آن است. دا  یو از ارکان ماهو یحقوق یتامن یزم اساساز لوا یکی 7مشروع اظترار اصل
اصال کا     یان ا 1.اظا  کار رفت   د یک یگردو مفهوم در کنار  ینا ی،از اسناد حقوق یاریدر دس ک 

 معناا  چناین  ،4شاود مای مقسو   9خو  ادار  هاییژگیاروپا از و یۀاتقاد یطب  مقررات حقوق
 متقادال  رواد  در ک  شودمیگفت   یو توقعات معقول اهخواست  د  مشروع اظترارات»: است ش ه
شا ه   یجااد ا یادار هاای روی  و هاسیاست اق امات، تصمیمات، اثر در عمومی، کارگزاران و افراد

معقاول سااد ، موجاب     یالتضمن ظقض تما هاآنع م توج  د   یاک  اظصرا  و  یاست؛ د  ظقو
 حقوقی حمایت ظوعی مستلزم یادش ه اظترارات جهتد ین و شودمیخسارت د  شهروظ ان  یرادا

 یاا  یا  عملکارد، رو  ییار حا  تغ  یا  در کشاور دا  یادار (. مقاماتCraig, 1992: 81) «دود خواه 
 کا   کنا  مای  یجاا  ا یحقاوق  یات اصال امن  یگار اما از طر  د ،خود را داشت  داشن  یماتتصم

موجاود   هاای یا  و رو یماتتصم یدینپیش  دا ندتواظ یاقتصاد گذارانسرمای  ویژهد و  شهروظ ان
رکان   تارین مهام  منزلۀ اظترار مشروع د خصوص ینکنن . در ا ریزیدرظام د  آن اعتماد و  یادار

                                                           
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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اعمال شاود کا     یاگوظ د  یدولت هایسیاستدر  ییراتک  تغ کن میاقتضا  یحقوق یتاصل امن
اصال کا  اماروزه از     ین. این بلطم  را د ینشهروظ ان کمتر هایریزیدرظام توقعات، اظترارات و 

گوظااگون   ی( داا ادزارهاا  790 :7930 یاا، و دهن ی)زارعشود می یتلق یحقوق ادار دنیادیناصول 
 کرد:اشاره  زیرد  موارد  توانمی هااهرم ینا ترینمهم از. دست یاد مطلو   ینا دارد د  یسع
 

 دولتی هایوعده به عمل .1
از  یاقتصااد  یتدر دهباود وضاع   ییسزا د تأثیر تواظ میک   از اقتضائات اصل اظترار مشروع یکی
خاود   هاای وع ه د  دولتی مقامات کردنعمل داش ، داشت  گذاران،سرمای  ینانجلب اطم ی طر

و  هاا قاول  دناا دار   اسات  ممکن اقتصادی فعاالن جمل  از و شهروظ ان طبیعی د  طور زیرا است،
 ۀش ت د  درظاما د  ها،آن ظیافتنو در صورت تقق  ن کن گذاریسرمای  یموران دولتأم هایوع ه

 یا ی واحا  تول  اظا ازی راهاگر دولت وع ه ده  کا  در صاورت    ،مثال درایخلل وارد شود.  هاآن
اعالن د   ینا یروافراد پ یپرداخت خواه  کرد و درخ یالتتسه گذارسرمای کفش، د   ی تول درای

 پرداخت را موعود تسهیالت و ظکن  عمل خود وع   د  دولت اگر حال کنن ، اق ام گذاریسرمای 
 است د یهی. افتاد خواه  متقاضی فرد هایدرظام  و سرمای  درای اتفاقی چ  ک  است مسلم ظکن 
و  اسات  یادار یماتدودن تصام  پذیردینیپیشدرخال  لزوم  ی،دولت هایوع ه د  ظکردنعمل ک 
 البتا  . شاود منجار   دولات  دا   اقتصاادی  فعااالن د و اعتما یحقوق یناناطم یشد  تخ  تواظ می

 هار  در دایستی شهروظ  توقعات تخ یش میزان و دولتی وع   ی  از ظاشی اظترارات دودنمعقول
 دا   لطما   و خواهان توقع مشروعیت در صورتی ک  شود، اما دررسی موردی د  صورت ایپروظ ه

 تصمیم ظقض د  تواظ میمقرز شود  یقاض یدرا یدولت هایوع ه ظکردناثر اجرا در وی اظترارات
اقا ام   ینا زیرا ،(93 :7931 ،)شوظبرگشود  منجر متقاضی خسارت جبران یا وع ه خال  اداری

 سیساتم  دا   اعتمادیدی سبب و اظ ازدمیشهروظ ان را د  خطر  یحقوق ینانو اطم یتامن یادار
 .ش  خواه  دولتی
 

 یدولت اقتصادی هایسیاست تغییر چگونگی .2
 تغییر چگوظگیحقوق مطرح است،  یتاصل امن خصوصک  در دقث اظترار مشروع در یدوم دع 

 از اداری هاای یاسات و س ی رو ییراست. پرواضح است ک  تغ یمقررات دولت و های ، روهاسیاست
 ادارات کا   اسات  ظاامطلو   و حتای  داشات  اظترار توانظمی و است کشور دهین  ادار  اقتضائات

شا ه در  یجادا ییارات جامعا  را اداره کننا . مسالماا تغ    یمیقا   هایروش و هاستسیا دا دولتی
 یاماا از طرفا   ،(47هماان:  )طلبا   مای  یاز روزش ن عملکرد دولت را ظمردم، متقول و د  یزظ گ

االمکاان  یکا  حتا   شاود  اعماال  یاگوظا  دا   یادار یاار اخت یان ک  ا کن می ضااظترار مشروع اقت
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 هاای ریازی درظام و  یاقتصاد گذارانسرمای طور خاص   د وهروظ ان معقول و موج  ش اظترارات
 دینیپیشاعتماد و دا  یو عملکرد م اوم مقامات ادار ی مردم ظوعاا د  رو زیراآظان مخ وش ظشود. 

 مخاالف  مشاروع . اظتراار  کننا  مای  اقا ام  گذاریسرمای و  ریزیدرظام د   هاآن یدع  یماتتصم
 یساتی دلکا  دا  یر،ظاپاذ است اجتنا  یموضوع ینا زیرا ؛ظیست یادار هایی رو و هاسیاست تغییر

و اعتماد مردم سلب ظشود. از لوازم این امر آن است ک  تغییارات   یتعمل شود ک  امن یاگوظ د 
 اگار  کا   اسات  دا یهی  البتا   و داشا   ضارورت  حا   در و موجا   دولتای،  هاای سیاست یا روی 

اه دا دوراظ یشی داش ، د  تغییر و دگرگاوظی ظیااز کمتاری    کارشناسی ش ه و همر هاگیریتصمیم
ای صاورت  گوظا  خواه  داشت. اما چناظچ  تغییر مصودات دولتی ضروری داش  دای  ایان امار دا    

مخا وش   هاا آن ریازی درظاما  دولات و داالتبع،    ۀو روی هاسیاست از ظاشی مردم اعتمادک   گیرد
 و ظاگهااظی  د  صاورت  و داش  شهروظ ان قبلی حقوق ظحف دای  دا تغییرات این درای مثال،. شودظ

 و هاا گاذاری سارمای  دار   یو مقاررات ادار  یماتتصم یظاگهاظ ییرتغ زیرا ظشود، اعمال دارهی  د 
 مقطاع  یا   در دولات  است ممکن مثال، درای. کردخواه   لطم  وارد اقتصادی هایریزیدرظام 

 خصاوص  یان در ا یاعا ه  یاست،س ینا اساسدرو  کن  یتحما چای از واردات ک  دگیرد تصمیم
 را مقصاول  ایان  واردات ج یا ،  تصامیمی  طای  دولات  چن ی، از پ، اما کنن ، گذاریسرمای 
 یان . مسلم است کا  ا یرددر ظرر گ کنن هاشخاص وارد یرا درا متفاوتی هاییارمع یا کن  ممنوع

 ینشود. در ا منجر گذارانسرمای  واز واردکنن گان  یاریدس اضرار د  تواظ می یظاگهاظ یۀرو ییرتغ
دلکا    نا ، ده تغییر را خود هایسیاست و یماتتصم یظاگهاظ   طورد ظبای  اداری اتمقام ،اساس

 دهنا  و  اجاازه  ظفعاان ذی و شاهروظ ان  دا   یقبلا  اطاالع  یا 7گذار دوران دینیپیشدا  تواظن یم
 دناادراین، . کنن  سازگار ی ج  یاستسخود را دا  هایظیز درظام  یو فعاالن اقتصاد گذارانسرمای 

 مبین دلک  ظیست، یمقررات دولت و هایاستس ییرمخالف تغ یحقوق یتامن اصل اظترار مشروع و
 سابب  و ظاپاذیر دینای پایش  یاعمال ظشود ک  اق امات دولتا  ایگوظ د  تغییرات این ک  است آن

 رساظیاطالعدا  توانمی گذشت ک   گوظهمان لقا د ینافراد شود.  یاقتصاد هایدرظام  د  لطم 
دا    گاذاری سارمای  اعتمااد   تغییرات، این درای گذار مرحلۀ گرفتن و در ظرر شهروظ ان د  قبلی

 و یماتحا  خواهنا  داشات تصام     یمقاماات ادار  ین،کشور را ارتقا داد. دناادرا  یحقوق یستمس
و  شاهروظ ان  معقاول  راتاظتراا داا حفاظ    یاار اخت یان ا یا  اماا دا  ،دهن  ییررا تغ یمقررات دولت

 یحقاوق  هاای ظراام  قضاایی  مراجاع  درهمراه داش .  گذارانسرمای  یحقوق یتد  امن ظزدنلطم 
 در کا   اسات  شا ه  تشکیل توجهی و قادل متع د قضایی هایپروظ ه خصوص این در دظیا مطرح
 یان . اودشا یاروپاا اکتفاا ما    یدادگستر یواناز د مورد ی د  ذکر  اختصار رعایت د  دلیل اینجا
 رظج یرهاد ذخیاروپا از ازد یرها، دازار شسال یدرا دود. یرش ی تولۀ درظام ۀدرخصوص مسئل 1یدعو

                                                           
1. Transition. 
2. Case 120/86 Mulder v. Minister van Laudbouw en Visserij[1988] ECR 2321. 
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 یاضااف  یردازار و حل مشکل شا  ینا یمتنر یرا درا یریاروپا ت اد یشورا 7311درد. در سال می
کننا گان  ی آن، تول یکا  طا   ی شورا رس ینا یبد  تصو یاظام یینآ خصوص یناتخاذ کرد. در ا

مصاود ، اگار    یان شا ظ . دراسااس ا   ی تشاو  یزمااظ   دااز  یا   یخاود دارا   یا  د  توقف تول یرش
داا   درخوردار خواه  شا .  یازاتیسال تعه  د ه  از امت 1 یدرا یرش ی د  توقف تول یاتولی کنن ه

در را  یتار یراظ ساختگ  یرشورا ت اد دنادراین، ،را حل ظکرد یاضاف یرمشکل ش یرت اد ینحال ا ینا
 یرکنن گان شی در تول یاتمال یلتقم درای یاظام ک  آیین یبترت یناتخاذ کرد. د  ا 7334سال 
هر تولی کنن ه  یرش ی تول یدر مبنا یمرجع یزانم ی مصود ،  یندراساس ا کرد. یبتصو یاضاف

 یازان م یان شا ه از ا ی تول یرشا  یازان در سال گذشت  در ظرر گرفت  ش  ک  در صورت تجااوز م 
 دساتورالعمل،  ایان  تصاویب  پیرو. کن پرداخت  یاضاف یاتمال ش تولی کنن ه موظف می مرجع،

متعه  شا ه داود کا      7313خواهان در سال  .ش  مطرح اروپا دادگستری دیوان در دادخواستی
 یا  قص  شروع مج د تول یدوره و ینخود را متوقف کن . پ، از اتمام ا یرش ی سال تول 1 یدرا

 ، زیارا رد شا   یطور کل  د یمرجع را کرد. درخواست و یزانم یینتع یتقاضا دنادراین،را داشت 
مرجاع را از   یازان ظکرده دود، م ی تول یریش یچه 7339 یعنیدر سال مرجع  یود  دلیل اینک  

مجا د   یا  او در صاورت تول  دناادراین تعه  متوقاف کارده داود.     یرورا پ ی شتول ، زیرادست داد
 یازان ش  کا  طارح م   یم ع یمی،او در دادخواست تق  ش .میهنگفت  یاتیمتقمل مال یستیدا

ک   یامزدور است الل کرد ک  تولی کنن ه یوانرا ظقض کرده است. د یمرجع، اظترارات مشروع و
اظترار داشات  داشا  کا  داا او      ظ توامیاست ظرا شروع کرده  ی تول را متوقف و مج داا یرش ی تول
کا    یسات ظ یاظترار مشروع ینش ه است. ایاعمال م ی تعل دشود ک  هنگام یهمان رفتار یقاادق
طاور    تواظا  دا  ، خواهاان مای  یان ظباشن . دا وجود ا ی ج  یادیندن یاستس ی در معر   هاینا

قرار  یرد، زیراقرار گ یق آغاز کن  د ون آظک  در مض را مج داا ی مشروع اظترار داشت  داش  ک  تول
 ییدر جاا » .یمال ی و ظ  تنب شود یتو حما ی تشو یر،ش ی تول ی دوده است ک  در اثر تعل یندر ا

 یا  تول یا  تعل یجامع  د  تعه  درا یرحاضر، توس  ت اد  در پروظ  مثالا ی،اکنن هی تول ینک  چن
اسات کا     یش ه است، اظترار مشاروع  ی تشو یمنافع عموم یدر راستا ینیم ت مع یدرا یرش
ش ه ظگاردد  خاص اعمال یهایته ش، مشمول مق ودتع ینا ۀمتوقع دوده ک  پ، از خاتم یو

از  یطور قادل توجه  خواهان د 7«.سودمن  داش  یو یدرا یحکومت یهاو اظترار داشت  ک  طرح
دینای  پایش  7331اما در سال  ،داده دود ی تول یفتعه  توق قبالا زیرا ،مقروم ش ه یرش یادیدازار
شورا را  ۀظامدعوا، دادگاه آیین ۀاقام ینا یروپ ود.شمرجع اعطا ظمی یزانم ی  یکرد ک  د  وظمی

آن داود کا  پا، از     یاظتراار و  اظترارات مشروع تولی کنن ه را ظقض کرده دود. زیرا ،ادطال کرد
 ینتوج  در ا درخور ۀشود. ظکت یت، مشمول مق وداست ک  داده یتعه ات یلدل  مج د، د ی تول

دلکا    اسات،  ظشا ه  یاسات س ییرماظع تغ ی،رأ یندر ااروپا  یدادگستر یوانپروظ ه آن است ک  د

                                                           
1. Case 120/86 Mulder v. Minister van Laudbouw en Visserij[1988] ECR 2321, 24. 
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شا ه صاورت    کننا گان متعها  ی خااص تول  یات موقع یات داا رعا  یستیامر دا ینمقرر کرده ک  ا
دودن اقا امات   دینی، قادل پیشاست ش ه ی پروظ ه در آن تأک ینک  در ا یگریدۀ . ظکتگرفتمی
  در پروظا   دناادراین، دارد.  ییسازا  د اظترارات مشروع شهروظ ان، ظقش ینتأمدر ک   است یادار

دینای ظباود   خواهاان قادال پایش    یاروپا درا یشورا ش ، زیرا از سویمتخذه ظقض  یممزدور تصم
(Misztal, 1996: 65.) 

 و مصاودات  در قبلای  اطاالع  دا ون  و عجوالظا   مکرر، تغییرات اعمال ایران، حقوقی ظرام در
د   گذارانسرمای  یرغبتدیش ت د  د  تواظ میین ک  ا شودمی مشاه ه زیاد دولتی هایسیاست

 ایان،  وجاود خااطر منجار شاود. داا     ریس  داالی فعالیات اقتصاادی و ظ اشاتن اطمیناان     دلیل
کا  در صاورت    خاورد مید  چشم  خصوصدر قواظین ج ی  ردپاهای خودی در این  خوشبختاظ 

 مقای   مساتمر  دهبود قاظون 14 ماد  توان د می مثال درایدسیار مفی  واقع شود.  تواظ میاجرا 
 اعماال  اقتصاادی،  اطمیناان  و ثباات  ایجاد د  دلیل قاظوظی ماد . در این اشاره کرد 7کار و کسب

مناوه   هاو مقررات اقتصادی د  اعالم عمومی قبلی در رساظ  هاروی  ها،سیاست در تغییر هرگوظ 
مهمای مقساو     ۀاین ماده ظقیصزمان مشخص قبل از اجرا در  ظکردنتعیین چن ش ه است. هر

 تصاویب اصال   اماا  شود، منتهی قاظون ظش نممکن است د  اعمال سلیق  و اجرا حتی و شودمی
 دسایار  شاود مای در ایاران مقساو     گاذاری قاعا ه ظشان از تقاوالت مثبات    ای ک مادهچنین 

ثباات و امنیات   »از اصاطالحات   صاراحت دا  خصاوص کا     دا  ،و خوشاین  اسات  امی وارکنن ه
 از را اقتصاادی  هاای سیاسات  در تغییارات  اعمال از قبل رساظیاطالعاستفاده کرده و « قتصادیا

 و مسئوالن تمام ج ی اهتمام د  ظیاز آن ش ناجرایی. پرواضح است ک  است درشمرده آن لوازم
 .داشت خواه  حکومتی متص یان
 صاراحت دا   مشاروع  اظتراار  اصال  ازخود  آرا قضایی، در رویۀ عرصۀ در اداری ع الت دیوان
اصطالح از مفهاوم   ینکار دردن ا  د ون د ییقضا یماتاز تصم یاما در درخاست،  ظکردهاستفاده 

 خصاوص  یان توجا  در ا  درخوراز آرا  یکی. است کرده درداریدهره آن دا عنوان حقوق مکتسب،
 میعماو  رأی، هیئت این در. است یواند ینا عمومی هیئت 11/70/391 مورخ 144 شمار  یرأ
 ایرمغا  اسات، آن پرواظا  صاادر شا ه     یک  قبالا دارا را  یمردوه د  ساختماظ صیلیطرح تف ییرتغ
 دا   توجا   داا  رأی ایان . است کردهمجاز اعالم یرغ آن راو   مکتسب صاحب پرواظ  داظست قوقح

                                                           
ثبات و  یجادو ا یاقتصاد یهاها و درظام یاستس یسازمنرور شفا ظ  د امکلف ییاجرا یهاهدولت و دستگا» .7

قبل  یرا در زمان مقتض یاقتصاد یهای ها، مقررات و رویاستس ییرهرگوظ  تغ گذاری،ی و سرما یاقتصاد یتامن

 .«د  اطالع عموم درساظن  یگروه یهارساظ  ی از اجرا، از طر
ساختماظی دراساس درخواست شهروظ ان از سوی شهرداری مطاد  دا اصول شهرسازی و  ۀنک  پرواظد  ای ررظ» .1

ای درای اشخاص است الا موج  حقوق مکتسب اگردد ک  مح وث و ثغور معادر عمومی و وضعیت موجود صادر می
 ..«.داش .گذار فاق  وجاهت و اعتبار میقاظون  سلب ح  و یا تغییر آن د ون اجاز
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 در ایاران  معماری و شهرسازی عالی شورای ی،تأس قاظون 1 ماد  کمیسیون اختیاری صالحیت
 یان اعماال ا  یعا الت ادار  یاوان د ، زیارا توجا  اسات   درخور تفصیلی هایطرح یریو تغ یبتصو

 .اسات  داظست منوه  شهروظ ان مکتسب ح د  حفظ  آن را را ظامق ود فر  ظکرده و یتصالح
 وزیران هیئت ظامۀآیین ادطال در مبنی 7دیوان آن 79/9/7931 مورخ 409 شمار  رأی همچنین،
 تقا یر  قادال  البتا   و توج  درخور آرای از آن، در اشخاص سبمکت حقوق ظکردنرعایت د  دلیل

 .است
 

  یادار جانبۀيک اقدامات لغوناپذيری .3
را  هاآناظترارات معقول شهروظ ان  یتدا رعا تواظن می یک  مقامات ادار یمقررات دولت درخال 

 یا  آن  ک  مخاطاب - یادار هایهمچون مجوز دولتی یاظفراد یماتتصم یتوضع دهن ، ییرتغ
 ینکا  چنا   کنا  مای  یجاا  ا یحقاوق  یات متفاوت است. اصال اظتراار مشاروع و امن    -استظفر 
مخاطباان   اصاوالا  زیرا ظباش ، لغو قادل شهروظ  درای دودنمطلو و  قاظوظیدر صورت  یماتیتصم
 گاذاری سرمای و  ریزیدرظام طب  آن  ید  آن اتکا و دا اعتماد د  اق ام مأمور دولت یادار یمتصم
 یاان د  روادا  م  ش تد  تواظ می یادار هایمجوز مثل تصمیماتی چنین لغو دنادراین، .کنن می

 دولات  دا   اقتصاادی  فعاالن و شهروظ ان اعتمادیدی سبب و  ظزدلطم   یدولت یمردم و ظهادها
 یحقاوق  یات از ارکاان اصال امن   1یتقطع ی،اساس است ک  همواره در متون حقوق ین. در اشود

 فراظسا   مثال  حقوق هایدر ظرام حتی لقا (. د ینSeerden, 2007: 322است ) هش  شمردهدر
و اعمال  اظ شمرده یتموضوع را د  رسم این ،9دارظ  مشروع اظترار اصل د  متفاوت دی گاهی ک 
 ,Lombard et Dumontداظنا  ) ظمای قادل لغاو   وج یچهح  را د  موج  قاظوظی اداری جاظبۀی 

2007: 244.) 
 حاکمیات  طور کا  همانمتفاوت است.  ی قض قاظون، مخالف اداری اق امات درخصوص البت 

                                                           
-هاا   17040 ت /70441  شامار  ۀظاما یبتصاو  1ک  دا  موجاب مصاودات مصارح در دنا      ین..... داا توج  دا  ا» .7

 یان ا یمرداوه داده شا ه اسات و در اجارا     ی شارا  یات اجاازه ورود خاودرو داا رعا    یران،وزهیئت 11/9/7939
قااظون صاادرات و    4  اددا لقا  مقررات م یرانخر هیئت وزؤم ۀ، مصودیرفت مصودات، واردات خودرو صورت پذ

ش ه اسات را   یجادها اآن یدرا یک  دا مصودات قبل یتواظ  ح  مکتسب اشخاصیظم 7911واردات مصو  سال 
 یش ه، حقوق آن دست  از اشاخاص کا  داا مصاودات قبلا     یاد ۀظامیبتصو 1چون در دن   ین،مق ود کن . دنادرا

 ییعکننا  تضا   یصخاود را تارخ   یاظا  خاودرو    ظتواظسات  مصود یناظ  و دا اظسبت د  واردات خودرو اق ام کرده
است داا استناد دا   یاشخاص ینح  مکتسب چن یکا  ظاف یدن  از مصود  صرفاا در ح  ینا یج شود، در ظتیم

از  یریمنراور جلاوگ  و دا   یع الت ادار یواند یدادرس یینو آ یالتقاظون تشک 33و  79و مواد  71  ماد 7دن  
 .«شودیادطال م یبتصو یخاز تارحقوق اشخاص  ییعتض

2. Definite. 
3. See: Petit, Jacqes, Le principe de confiancelégitime en droitadministratiffrançais, 2010 (http://dpa.u-

paris2.fr/IMG/pdf/Administratif_-_expose_Zaoui.pdf). 
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مگار آظکا     اسات اتخاذ ش ه دود، قادل لغاو   قاظون درخال  اداری تصمیم اگر کن می ضااقت قاظون
شاود  جباران   یا  دا یاز لغاو ظ  یان از ا یحاال خساارت ظاشا      هار فاحش ظباش . اما د اظونق ضظق
(Bradley & Ewing, 2007: 754). در کا   ش ه است صادر خصوص یندر ا یمتع د ییقضا آرا 

اروپاا   یدادگساتر  یواند ،7الجرا پروظ  در  7311. در سال شودمیمورد اکتفا  ی  ذکر د  اینجا
 استخ ام در ک  الجرا خاظم. کردصادر  یادار یماتتصم یریدرخصوص لغوظاپذ یقادل توجه یرأ

دود؛  درآم ه دائم استخ ام د  ،استخ امی امور مسئول هیئت تصمیم دا دود عمومی مجمع موقت
 تصامیم  از داشت، ظقش آن در ظامبرده ک  صنعتی هایاختال  دلیل د  مجمع دع ، ماه هفت اما

  اعطاکننا   یاقا ام ادار »  :خصوص اظهار داشات  یندر ا یوان. دکردرا اخراج  یخود ع ول و و
 چاون  پروظا ه  ایان  در. شاود  لغو تواظ میاش ، ظد ی، چناظچ  قاظوظظفعید  شخص ذ یحقوق فرد

دا    ایجادشا ه  ساان د ینک   یتوضع باتد  ث اطمینان حفظ است مکتسب ح   یدارا شخص،
 دیوان دیگر ایپروظ ه در 1.«دارد یحترج کن یخود دظبال م یمک  اداره در رجوع از تصم یمنافع

 یکا یگر، اظتراار مشاروع دا      یاا  نقاظو حاکمیت مسلم و صریح ترجیح د  جای اروپا دادگستری
در آن  یو عماوم  یمناافع خصوصا   یتدر هر پروظ ه و سنجش اهم یمورد یموضوع را د  دررس

 اصال  داا  دایا   ی،حقاوق  یات اصال امن »اسات:   شا ه ظگاارش   گوظ این یوانواگذار کرد. عبارت د
 یاا  یفع عماوم سنجش منا د  داش  حاکم دای  دو این از ی ک ام ینک ا .شود ترکیب دودنقاظوظی

و اعتمااد   یات ظحسان  هاا، ظفاع ذی ،طر  ی از  یعنیدارد.  یدر هر مورد دستگ یمنافع خصوص
 .«ظفع جامع  یگرد یو از سو هاآن

 ینقواظ یبتصو یو مبنا ظش ه ییصراحت شناسااصل اظترار مشروع د  یرانا یظرام حقوق در
 یافات  تاوان میرا  ییقضا یماتو تصم و مقررات ینقواظ یاما درخ ،قرار ظگرفت  است ییو آرا قضا

اد  ما  ی،و اقا امات ادار  یمات. از جمل  درخصوص لغو تصام اظ مترقی اصل این مفهوم مؤی  ک 
 درخاور  یاردسا  79349 کشور مصاو   یظرام مال یو ارتقا یرپذرقادت ی رفع مواظع تول اظونق 70

 یاار اخت یمقام اعطا در مقنن یاگو ک  ش ه تنریم ایگوظ د  قاظوظی ماد  این بارتتوج  است. ع
دردار خواها     هاا آن یظیاز دارا   یتظوع مقا ود  ی  یقتاما در حق است، ییاجرا هاید  دستگاه

 کاردن  ماساب  دا   عطاف  یاا  تغییار  لغاو،  حا   عمومی ظهادهای ماده این طب  آظک  چ . داشت
جلاب   یاا قرارداد  یا ناظودر ق یحرا ظخواهن  داشت مگر دا تصر یتعه ات ادار یا هاپرواظ  ها،مجوز

                                                           
1. Algera. 
2. Case C-7/56 - Algera & Others v Assemblée commune [1957] ECR 0081. 

کشور  ی( قاظون مقاسبات عموم1)  و ماد یخ مات کشور یریت( قاظون م 1)  موضوع ماد ییاجرا یهادستگاه». 9
 یحتصار  یاها مستلزم ذکر ک  شمول حکم در آن ییهاوادست  د  دولت و دستگاه یها و مؤسسات اظتفاعو شرکت

هاا،  یتواظن  قراردادها، تعه ات، توافقات، واگاذار یدر قرارداد م یحتصر ای یصورت وجود مجوز قاظوظ ظام است در
 یان ا یرماسب  کنن  در غعطف د  یامتوقف  یادهن   ییرتغ یاصادرش ه را لغو کنن   یقاظوظ یهامجوزها و پرواظ 

 .«داش یظفع میاشخاص ذ یتصورت اق امات فوق مستلزم جلب رضا
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 قااظوظی  هاای پرواظا   و جوزهاماده آن است ک  صرفاا م ینتوج  در ا درخور ۀ. ظکتظفعیذ یترضا
امکاان   ینعبارت مبا  ینمفهوم مخالف ا دیگر، عبارتد   .است ش ه داظست  و تغییر لغو غیرقادل

 تواظا  می ظفس فی جرا،ا صورت در ی،قاظوظ  ماد ینا خواه  دود. یرقاظوظیغ یادار یماتتصم یالغا
و داالتبع   هاآن یاناعتماد م یجادو ا یادار یو ظهادها گذارانسرمای رواد   دهبود در یظقش مؤثر

 .کن  یفاا یو روظ  اقتصاد ی تول یشافزا
 

   یادار یماتسبق نشدن تصممابه عطف
 یرظاپاذ ییجا ا  و از ارکان حقوقی یتاز لوازم اصل امن یکی یقواع  حقوق 7ظش ن سب ماد  عطف

 قاع   داشت اظترار کسی از توانظمی منطقاا و عقالا (، زیراSeerden, 2007: 322) است اصل ینا
قااظون   ظکاردن یات رعا یال دل  را د فرد تواندنادراین، ظمی. کن  رعایت آن وضع از قبل را حقوقی

 ئلمساا   حوز در. ش  خواه  دالدیان عقا  قبح  مشمول قاع  زیرا کرد، مؤاخذهقبل از وضع آن 
قواع   یعنیقاع ه حکمفرماست.  ینا یزظ هاشرکت و افراد فیمادین دادهایاز جمل  قرار یاقتصاد
دارد و حقاوق مکتساب اشاخاص طبا       تسری یبظسبت د  موضوعات دع  از تصو صرفاا یحقوق

 قادال یرغ یاقا امات ادار  غیار ایان صاورت   در  زیارا  ،قرار ظخواها  داد  یررا تقت تأث یقواع  قبل
 دا   کشاور  حقاوقی  سیساتم  دا   اعتمااد  و خاطراطمینان دا تواظن میو شهروظ ان ظ اظ دینیپیش

گفات عطاف    تاوان می. ورزظ  مبادرت یاقتصاد هایفعالیت جمل  از خویش  روزمر هایفعالیت
 اساسای  ینک  در اکثر قواظاست ش ه  یلتب  یهیقاع ه د  ی امروزه د   ینسب  ظش ن قواظما د
خاود اثار    ۀظسابت دا  گذشات    یقاظوظ یچک  ه یبترتین. د شودمیکشورها ذکر و اجرا  یعاد یا

 م ظی قاظون 4 توان د  ماد می خصوص ینشود. در ا یحد  آن تصر قاظون خود درظ ارد مگر آظک  
 یاا آن است کا  آ  ینجامورد دقث در ا ۀ. اما مسئلاشاره کرد 9فراظس  م ظی اظونق 1 ماد  و 1یرانا

سب  شوظ ؟ دا   ما عطف د تواظن می یمقررات دولت یاظ ؟ آاقاع ه ینمشمول ا یزظ یات دولتمقرر
د  ظرار   دهن ؟ تسریخود را ظسبت د  گذشت   یمتصم تواظن می یمقامات ادار یاآ یگر،عبارت د

 عطاف  ظبایا   اداری مصاودات  یعنیکنن   یرویاصل پ یناز ا یستیدا یزظ یمقررات دولت رس می
کا    گاردد داازمی  قاواظین  ظشا ن  سب ماد  عطف مبنای همان د  ظیز آن مبنای. شوظ   ماسبد 

 یتاۀ کم 1/1001 ۀمصاود  9  اساس اسات کا  در مااد    ین. در هماست یحقوق یتهماظا اصل امن
، 7دن   در یمأموران دولت ی از سویحقوق یتاصل امن یتاروپا پ، از الزام د  رعا یشورا یرانوز

                                                           
1. Non-retroactivity. 

 یقاظون، مقررات خاص رد ینک است و قاظون ظسبت د  ما قبل خود اثر ظ ارد مگر ا ی ر قاظون ظسبت د  آتاث» .1
 «.موضوع اتخاذ ش ه داش  ینظسبت د  ا

 .«شودیسب  ظمما اثر دارد. قاظون عطف د ین هد  آ صرفاا ظسبت قاظون». 9
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 7ممناوع اعاالم کارده اسات.     هاا آن یرا درا یماتتصم کردن ماسب د  عطف ،1دالفاصل  در دن  
 همچناین ظسبت د  گذشت  اثر ظ اشت  داشن   قواظینک   کن می اقتضا مزدورگوظ  ک  اصل همان

ماردم و   یان صاورت  ا یار در غزیرا  ، نداش ییفاق  اثر قهقرا ظیز دولتی مقررات ک  کن می یجا ا
اعتماد  یو مقررات ادار یماتتصم کشور و حقوقی سیستم د  تواظن میظ یفعاالن اقتصاد ویژهد 

وضاع    اجااز  اظوناگار قا  درای مثال،   ش . نخواه دینیپیشقادل  یرغ یاق امات ادار یعنیکنن  
 دا   را تکلیاف  و ایان  کنا   وضاع  راظوع عاوار    ینداده داش  و دولت ا دولت د عوار  گمرک 

و  واردکننا گان  از دسایاری  اقتصاادی  درظاماۀ در  اخاالل  سابب  مسالماا  ،ده  یتسر ظیز گذشت 
مباادرت   گاذاری سارمای  عاوار  دا     یند ون احتسا  ا هاآن زیرا ؛خواه  ش  یفعاالن اقتصاد

 یاف حا  و تکل  ظفسا  موجا   فای  تواظنا  میک   یزظ یمصودات و مقررات دولت ین،اظ . دنادراکرده
و دار   دینای پایش قادل  غیرصورت قطعاا آن اق ام  نیدر ا زیرا ،سب  شوظ ما عطف د ی داشن ، ظبا
داده  یااجاازه  ینگذار چنا ک  قاظون یمگر در موارد ،شهروظ ان خواه  دود یحقوق یتخال  امن

 ظشا ن  ساب  ما د عطف د  یم ظ قاظون، در یرانگوظ  ک  گذشت در فراظس  همچون اداش . همان
 یاری گموضاع  یمصودات و مقررات دولتا اصل در  ینشمول ا درخصوص اما ش ه، تصریح قواظین

 یاصال کلا   منزلاۀ یا    قاعا ه دا   یان فراظس  ا یظرام حقوق در ینک دا توج  د  ا اما ،ظش ه است
 اصال  اسات کا    کرده یحتصر یرأ یندر چن  9یدولت یشورادنادراین  شود،میشناخت   1حقوق
 11مورخ  یرأ در شورا این مثال، درای .شودمی یزظ یشامل مقررات دولت ظش ن، سب ماد  عطف
 «دارظا   اثار  آینا ه  دا   ظسابت  صرفاا دولتی مقررات» ک  کرد اظهارظرر صراحتد  ،73434ژوئن 

(Valette, 2009: 62هیئت .) عطاف  قاعا    متعا دی  آرا در ظیاز  اداری عا الت  دیوان عمومی 
  مقاررات  د آن راو  شناخت  رسمیت د  حقوقی کلی اصل ی  منزلۀد  را قواظین ظش ن ماسب د 

: کنا  دیان مای  11/1/11مورخ  31/11  شمار یرأ خصوص ینداده است. در ا تسری یزظ یدولت
 ما ظی،  قااظون  4 مااد   ماالک د  وحا ت   ایتدا عن یماسب  کردن مقررات دولت چون عطف د»

هیئات   73/7/37ماورخ   7/37ی در رأ ینهمچنا  1،....« ظیسات  قااظوظی  ماوازین  و اصاول  مواف 
 یا  تأک یسب  ظشا ن دار مقاررات دولتا    ما در شمول اصل عطف د یگردور دار دمز یواند یعموم

                                                           
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. 

ظی، موافا  اصاول و   قاظون ما   4  ماسب  کردن مقررات دولتی دا عنایت د  وح ت مالک ماد چون عطف د ..... » .1
 11/1/7914 -هاا   77111/ت 97171  شامار  ۀظاما تصویب 7از دن   7  موازین قاظوظی ظیست، لذا اطالق تبصر

داظ  مرکزی  14/ 90/1 -7094/90  شمار ۀظاماز قسمت   دخش 7از دن   7  ت وزیران و همچنین تبصرئهی
داشا ، خاال  قااظون    ات مذکور د  گذشت  میم تسری مقررات من رج در مصودوجمهوری اسالمی ایران ک  مفه

هاای مزداور ادطاال    قاظون دیوان عا الت اداری تبصاره   11  شود و د  استناد قسمت دوم مادتشخیص داده می
 «.گرددمی
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 اسااس،  ایان  دار  7.اسات  کردهادطال  را عن معتر  یدولت ۀمصود ،اصل یند  استناد هم کرده و
. ظشاوظ   ماسب د  عطف قواظین همچون ظیز دولتی مقررات ک  کن میاقتضا  حقوقی امنیت اصل
داا   یفعااالن اقتصااد   زیارا  یادا ، مای  مضاعف اهمیت اقتصادی یهاموضوع در عرص  ینا یترعا

 یادار یماتاگر تصام  و کنن می گذاریسرمای و  ریزیدرظام ضواد  موجود  اعتماد د  مقررات و
و  شودمی یجادآظان خلل ا یاقتصاد یتقرار ده  قطعاا در فعال یررا تقت تأث هاآناق امات  ی ج 
 یساتم س ینخواه  رفت. مسلم اسات کا  در چنا    یانو دولت از م هاآن یانو اعتماد م یناناطم

احتاراز   یکشور یندر چن یتاز فعال یو فعاالن اقتصاد یی داردداال یس ر گذاریسرمای  یحقوق
را  یمیتصم یناتخاذ چن اجاز  گذارقاظون ک  است آن اصل این در وارد استثنا البت . کردخواهن  

ظا  و  ایای داا اثار قهقرا   یممجاز د  اتخاذ تصم هاآن ین صورتر اداده داش  ک  د ید  مقامات ادار
 یاان ذکر آن دا  م  اظوندر ق ، زیراظخواه  ش  یتلق دینیپیشقادل  یراق ام غ یناست ک  ا یهید 

 آم ه است.
 

 معقول مهلت رعايتاصل 
 تواظا  یممردم و اداره  یانم دهبود رواد ک  در  یریتأث یلدل  امروزه د معقول مهلت رعایت اصل

 هاای دادگااه  ییقضاا  یاۀ رو در اصل ایندارد.  یادیز یتم رن اهم یادار قوقدر ح داش ، داشت 
 (، زیارا Hofmann, 2012: 196) 1روددا  شامار مای    حقوقی امنیت ارکان و لوازم از اروپا اتقادیۀ

ور در اما  کارد را قاادر خواها     وی و کن می یجادخاطر ااطمینان ظوعیشهروظ   یدرا آن یترعا
ظ اشات    یمشخصا  یزماظ  مق ود یاق ام ادار یا یماما اگر تصم ریزی داشت  داش .درظام  یشخو

 یاقتصااد  هاای یات فعال ۀدر عرصا  ویاژه دا  و اتکاا ظخواها  داود و     دینیپیش یعتاا قادلطب ،داش 
 یدرخواسات  داظنا  میظ زیرا کرد؛عرص  را مختل خواه   ینفعاالن ا هایریزیدرظام مقاسبات و 

پاسخ داده خواه  ش  و مسلماا  یاظ  چ  زماظکرده ی خ  تول ی  اظ ازیراه ی  از اداره مثالا دراک
 زماان  مهلات  اداری اق ام اگر اما شود،میظاممکن  ریزیدرظام و  گذاریسرمای  ییفضا یندر چن

مشاخص   گاذار سارمای   یاف تکل داش ، منفی اداره پاسخ اگر حتی داش  داشت  معقول یا مشخص
ظاوع   یا  مراجع  دا  اداره داا    یحالت ین. لذا در چنپرداخت خواه  یگرید یتفعال د و  شودیم

مهلات   یات . اصال رعا یفای و دالتکل یهمراه است ظا  ساردرگم   یتخاطر و احساس امناطمینان

                                                           
واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصر  در » 7911قاظون صادرات و واردات مصو   71  طب  ماد» .7

معتبر د   ۀتعه  یا سفت ۀدن ی کاالهای صادراتی د  صورت ورود موقت دا ارائسازی و دست دهتولی ، تکمیل، آما
ظرر » .«هزین  یا کارمزد دارد، معا  است ۀوجوه متعل  د  واردات، جز آظچ  ک  جنب ۀگمرک از پرداخت کلی

  خال  ماد ماسب  کردن آن درخصوص مورد خاص عالوه در حکم مقنن و عطف د  د  اینک  وضع قاع 
  .«قاظون م ظی است... 4  الذکر و مادفوق

2. Case C-282/95 P Guérin automobiles v Commission [1997] ECR I-1503, 37. 
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آن است  یاظگرد 1شودمی یتلق یزظ 7خو  ادار  هایویژگی از مرتب  حقوقی دمعقول ک  در اسنا
دا    ییو پاساخگو  یادار اینا های در فر یو تنبلا  یراز تاأخ  ی دا ومیعم یظهادها ک  کارمن ان و

گیارد  صاورت   یرسارعت و دا ون تاأخ   دا   هاآن ی گیو امور تقت رس ورزظ  اجتنا شهروظ ان 
(Szydlo, 2004: 96 .) شاود ) میمقسو   د  اداره ی  کن  ادار  ،جهتیندHofmann, 2012: 

 یدر درخا  د  طوری کا  متفاوت است.  یمختلف کم یکشورها اصل در یناعمال ا یقۀطر (.196
 شاود و مای  یاین تع یاظجام امور ادار درای 9مشخص زماظی مق ود  و مهلت حقوقی هاییستمس

. اداری را اظجاام دهنا    مشاخص اقا امات   زمااظی  دااز   آن در دود خواهن  موظف دولتی مقامات
دسات  دا     یاماور ادار  یدرخا  یاست دارا  یهی. د استماه  ی  یادار ینمشهور در قواظ یاظگینم

شاود   معاین  دیشاتری  زماان  مهلات مردوطا    اظونممکان اسات در قا    آن، پیچیا گی و  مراحل
(Milecka, 2011: 50اما .) ینمع قواظین، در امور اداری اظجام درای ظیز مشخصی زمان مهلت اگر 

 زمااظی  مق ود  ی  در شهروظ  تقاضای ک  کن می یجا مهلت معقول ا یتظش ه داش  اصل رعا
( 733 :7937 ی،)ه اوظا  و مشاه   گیرد  صورت ممکن زمان ترینو در کوتاه 4معقول و منطقی

دماظ .  یداق یفیو دالتکل یدر سردرگم یطول اظجام  و متقاض  د هاماه ی،اق ام ادار ی  ینک ظ  ا
دا    ،معقاول  ااما ظامشخص  یزماظ  داز یامشخص  یزماظ  در مق ود ید  هر حال اظجام امور ادار

 عرصا   ایان  فعااالن  خاطراطمینان ریو درقرا گذارانسرمای  یاقتصاد هاییتظرم در فعال یجادا
مساتع  و   ی،ظراام حقاوق   یناست چنا  یهی. د ش  خواه منجر  دولتی ادارات د  مراجع  جهت
ذ  در جا  تواظ می ظفس فیاصل  ینا یترعا و خواه  دود یاقتصاد یتو فعال گذاریسرمای قادل 
صاورت   در یفعاالن اقتصاد خصوص ینو مؤثر داش . در ا ی د  کشور مف گذارانسرمای  ی و تشو

 قضاایی  مراجاع . کننا   خساارت  مطالباۀ  تواظن می یادارات دولت یو کن  یرمتضررش ن از تأخ
مهلات معقاول    ظکردنرعایت یلدل  پروظ ه د یپ، از دررس یمتع د هایپروظ ه در اروپا اتقادیۀ
 1.اظ کردهصادر  ید  جبران خسارت متضرر رأ یمقامات ادار از سوی
 یا  تأک یو تنبلا  یرتاأخ  از پرهیاز  و اریسرعت اماور اد  یشد  افزا یزظ یرانا یظرام حقوق در

در  کا   طاوری  د اظ . ش ه یبتصو ین خصوصدر ا یاریو مقررات دس ینو قواظاست فراوان ش ه 
. اسات  شا ه  معاین  اداری امور از درخی اظجام درای مشخص زماظی هایمق وده یناز قواظ یدرخ
دار   یمبن رسمیاسناد در دفاتر اسناد  یمتنر یلتسه اظونق 7 اد م  تبصرتوان د  می ،مثال درای
دار   یمطبوعاات مبنا   اظونقا  79 مااد   روز، 10 مهلت طی گرفت صورت هایپاسخ استعالم ۀارائ

                                                           
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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 اظونقا  71و  3وزارت کشاور، ماواد    از ساوی ر اظتشا ۀص ور پرواظ منرورد مهلت دو ماه   یینتع
 هاای یات اقل یاا  یاساالم  هایاظجمن و صنفی و سیاسی هایو اظجمن هایتاحزا ، جمع یتفعال

 صا ور  و دررسای  دارای  ماها   س  و ماه  ی  زماظی هایمق وده درخصوص ش هشناخت  دینی
ادارات  ییپاسخگو ینات ک  مبآزاد د  اطالع یاظتشار و دسترس قاظون 3و  1مواد  فعالیت، پرواظۀ
 خصوص یندر ا یمصودات قادل توجه یزظ اداری عالی شورای. است اشاره کردروز  70در  یدولت

 یاماور ادار  یاظجاام درخا   یرا دارا  یمشخصا  یزمااظ  هایمق وده هاآنرساظ ه و در  یبد  تصو
 سااختمان،  رواظاۀ پ ص ور هایروش اصالح مصودۀ د  توانمی جمل است. از آن  کرده دینیپیش

مهلات   یاین دار تع  یمبن 7917مصو   هاشهرداری در ساختمان کار پایان و خال  ع م گواهی
اصاالح  »دساتورالعمل   کاار،  پایان اص ار منرورد روز  1ساخت و  ۀص ور پرواظ منرورد روز  74

 نیای و تع «7917در ارث مصاو    یاتمال یزوار ینامۀحصر وراثت و گواه یص ور گواه هایروش
 یظشار آگها   ینروز پ، از اتمام مهلات آخار   ی و  ی در جرا یظشر آگه یساعت  درا 43مهلت 

 در ساازمان ثبات اساناد و    یجاار  یهاا اصالح روش ۀمصود ،حصر وراثت یص ور گواه منرورد 
صا ور   منراور دا  روز  9و  1، 1 یزماظ هایمهلت ییندرخصوص تع 7911امالک کشور مصو  

 یان از ا قادال تاوجهی   تعا اد . کارد و اصالح سان  اشااره    یتمالکسن   یکی،صورت مجل، تفک
تصاویب در  تاازه سطور خارج است. قواظین  ینا ۀاز حوصل هاآنمصودات وجود دارد ک  ذکر تمام 

 مواظاع قاظون رفاع   11 ماد . است خصوصدیشتر در این  اهتماماقتصادی کشور ظیز مبین  ۀعرص
 یلو تساه  یای زداهیئت مقاررات »مبنی در تشکیل  7شورک مالی ظرام ارتقای و پذیررقادت تولی 

حذ  تشریفات غیرضروری و در ظتیج  افازایش سارعت    دا ه   «کسب و کار یص ور مجوزها
 . از جملۀ این موارد استامور اداری 

                                                           
و لغاو   یا  صا ور، تم   ینا  و فرا  یظا  ظاوع، شارا   اکننا  موظاف  یک  مجوز کسب و کار صادر ما  یمراجع یۀکل» .7

قااظون،   یان مااه پا، از اداال  ا    ی مردوط  ظر  م ت  یقاظوظ یکنن  د  همراه مباظیرا ک  صادر م ییمجوزها
و  ی، مساتقر در وزارت اماور اقتصااد   «کسب و کاار  یص ور مجوزها یلو تسه ییزداهیئت مقررات»و د   ی ته

ارساال کننا .    یای مقام دستگاه اجرا ینداالتر یا یاراالختتام ین  ظما یی و پ، از تأ یکید  صورت الکتروظ ییدارا
 ی،و دا حضور دادستان کل کشور، رئا  ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستدار د  ر ی هیئت هر ماه ح اقل  ینا

مجلا،   ینا   آظاان، دو ظما  یاار االختتاام  ین گانظما یامقاسبات کشور  یواند ی،کل کشور، رئ یسازمان دازرس
 ی،رئا  یاران، ا یاتاق تعاون مرکز ی،رئ یران،ا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق دازرگاظ ی،رئ ی،اسالم یشورا

خا مات   یریت( قااظون ما   1)  ردا  موضاوع مااد   یذ ییدستگاه اجرا ین  و حسب مورد ظما یراناتاق اصنا  ا
مرداوه   یسانوات  ۀر قاظون دودجو عنوان د یفکشور و دارظ گان رد ی( قاظون مقاسبات عموم1)  و ماد یکشور
و مراحال   ی قااظون، شارا   یان هیئت موظف است ح اکثر تا م ت س  ماه پا، از اداال  ا   ینشود. ایم یلتشک

 یعو تسار  یلتساه  یرا د  ظقاو  هاینها و ماظن  اظام یینها، آکسب و کار در مقررات، دخشنام  یص ور مجوزها
و مراحال   ینا    ک  ص ور مجوز کسب و کار در کشور دا ح اقل هزده یلتقل یآن را د  ظقو یهاین و هز ی ظما

 ....«یردزمان ممکن صورت پذ ینآن کسب و کار در کمتر یاظ ازو راه یرحضوریو غ ید  صورت آظ یقااآن ترج
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 اهتماام  ایاران  حقاوقی  ظراام  در مصاو   مقاررات  و قواظین در رس میظرر  د این اساس  در
شا ه   یمهلت معقول وجود داشت  و د ان توج  کاف رعایت اصل جرایا و کردنظهادین  در ج ی

 در و قااظوظی  ضاواد   و اصل این خال  در شودمیمشاه ه  یعمالا آظچ  در ادارات دولت است، اما
. دار  اسات  ش ه واقع دالاجرا و غفولو مقررات م ینقواظ ینموجود در ا مصرحات موارد از دسیاری

 یرشاهروظ ان و تاأث   یحقاوق  یات اصل در تقق  امن ینا یک  اجرا یریاساس دا توج  د  تأث ینا
 ویاژه دا  آظاان دارد و   منا ی یترضاا  یشافزا و یآن در دهبود رواد  مردم و ادارات دولت یسزا د

همچون آموزش مأموران  یگرید راهکارهای دایستی اقتصادی، هایمضاعف آن در عرص  یتاهم
 ی گیرسا  هایظاظر همچون هیئت یخورد قاطع ظهادهاو در یادار یفتکل یناظجام ا درای یدولت

آن  طالباۀ حا  و طارق م   یان کردن مردم از داشتن او آگاه یدا کارمن ان خاط ید  تخلفات ادار
 اماور  اظجاام  تاأخیر  از ظاشای  خساارت  جبران در مبتنی قضایی رویۀ گیریشکل. شود یشی هاظ 

 .شود واقع مؤثر خصوص این در تواظ می یزو کارمن ان مقصر ظ یعموم یظهادها از سوی اداری
 

 شفافیت وانتشار 
وضاوح  د  یشخو یفو تکال حقوق از شهروظ ان ک  است آن حقوقی امنیت اصل لوازم و ارکان از

خواه  شا .   دینیپیش یرقادلغ یادارات دولت یماتتصم ین صورتا یردر غ ؛داشت  داشن  یآگاه
 یقاظوظ یفالزام شخص د  اظجام تکل یا یشهروظ  حقوق ایفای منرورد  اداره داظن میمردم ظ یراز

 ینقواظ 7اول اظتشار ۀدر وهل یفو تکال قوقشهروظ  از ح یآگاه الزمۀ خواه  گرفت. تصمیمی چ 
از ماردم از   یاریدس یعتااطب ،مردوط  منتشر ظشود ۀمصود یا اظوناگر ق ، زیرااست یو مقررات دولت

 یاقتصااد  هاای فعالیات  جمل  از و جامع  امور در تواظ می ینمن رجات آن آگاه ظخواهن  ش  و ا
 دینای پایش  غیرقادل دارزموضوع مص اق  یناست ک  ا یهیو د  کن  حکمفرما ش ی ی ظرمیدی

 ریازی درظام جز اختالل در  یایج ظتو  است یحقوق یتو در خال  اصل امن یاق امات ادار دودن
واردکاردن   یاکاال  ی  ی ک  قص  تول یل اقتصادفعا ی اگر  ،مثال درایاشخاص ظخواه  داشت. 

 مرحلاۀ  در الزم هاای ین هز دینیپیشو  ریزیدرظام  گذاری،سرمای آن د  کشور را دارد و پ، از 
 یاۀ مواجا  شاود داالتبع کل    یهمچاون عاوار  قااظوظ    یاین هز یشدا افزا خود، هایاجرای طرح

و  گاذاری تواظا  سارمای   مای موضاوع   یان ا ن،دنادرای. ش  خواه  در آ  ظقش وی هایریزیدرظام 
عرص  از تعامال   ینو موجب احتراز فعاالن ا ن داال همراه ک یس را همواره دا ر یاقتصاد یتفعال

 اسات،  حااکم  قاواظین  دار  کا   طاور هماان  قاعا ه  این ک  است پرواضحدر کشور شود.  یاقتصاد
و لاذا   اظا  یاف ح  و تکل موج  خود سهم د ها ظیز این زیرا شود؛می شامل ظیز را دولتی مقررات

از  یکای  منزلاۀ دا  موضاوع   یان ا (.Predescu, 7شاوظ  )  منتشر ک  کن می یجا ا یحقوق یتامن

                                                           
1. Publication. 
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 یاوان د دارای مثاال،  اسات.   شا ه مختلف مانعک،   یدر اسناد حقوق یحقوق یتارکان اصل امن
 ارتبااه  و اداری  اماقا  از قبال  حقوقی قواع  اظتشار لزوم د  خود آرا از یکی در ،اروپا یدادگستر

 هایچ  کنا  مای  یجاا  ا یحقوق یتاصل امن اصوالا» کرده است: تصریح حقوق امنیت اصل دا آن
 (.Ibid, 8) 7«ظپذیرد صورت آن اظتشار از قبل اروپا اتقادیۀ در اق امی
اماا   اسات،  شا ه  دینای پیشقاظون م ظی  9تا  7 مواددر  یناظتشار قواظ یرانا یظرام حقوق در

 7933وجاود داشات. در ساال     یخأل قاظوظ 7933تا سال  یاظتشار مقررات دولت درخصوص لزوم
دا  اظتشاار و    یسساات عماوم  ؤم اطالعاات،  د  آزاد دسترسی اظتشار و قاظون 1اد  م  طب  تبصر
 مزداور  اظونقا  77 اد م دراساسو  ظ ش  مکلف یفمتضمن ح  و تکل اداری سنادا یاعالن عموم

و اظتشاار   اظا  ظباوده  یاسارار دولتا   منزلۀد  یدن قادل طبق  فیتکل یاح   موج  دولتی مصودات
 یات در جهت تققا  اصال امن   یگام مؤثر تواظ می یمواد قاظوظ یناست. مفاد ا ش ه یالزام هاآن

 همچاون  و شاود  اجارا  در آظکا   مشروه البت . داش  دیاقتصا ۀدر عرص ویژهد در جامع   یحقوق
دا    یاف تکل ،ماوارد خااص   یدر درخا  یزظ قاظون این از قبل ازیر ظماظ ، مغفول دیگر قواظین درخی

 10 مااد   7 تبصر  در مثال، درایش . ظمیاما در عمل اجرا  ،دود ش همقرر  یاظتشار مقررات دولت
مصاودات خاود    یموظف د  اظتشار و اعالن عموم یاسالم یشوراها ،افزودهارزش در یاتمال قاظون

مصاودات   یان کشاور ا  هایشهرها و استان از یاریدر دساما در عمل  ؛اظ ش هدرخصوص عوار  
یعنای پرداخات    هاا آناین در حالی است ک  این مصودات دا توج  دا  موضاوع    شود.ظمی منتشر

 دا   توجا   داا  دنادراین، . نداشت  داش یاقتصاد هایریزیدرظام در  یمهم یرتأث تواظن میعوار ، 
از کا  در کشاور    یمصودات دولتا  یۀات الزم است کلآزاد د  اطالع یاظتشار و دسترس قاظون مفاد
ح  و  موج  تواظ میو  رس می یبد  تصو یمختلف حکومت مراجع و شوراها ها،یسیونکم سوی

د و د  اطالع عموم ومنتشر ش یعموم هایرساظ  یا اینترظت همچون مختلف قداش  از طر یفتکل
 ؛فراهم کن  یمردم و فعاالن اقتصاد یدرا یافک حقوقی امنیت تواظ میاظتشار ظ صرفاا البت درس . 

. شاود میمقسو   یحقوق یتاز ارکان اصل امن ظیز 4دودن فهم قادلو  9جامعیت ،1یتدلک  شفاف
 یمقمل تواظ میدرخوردار ظباش   یو صراحت کاف یتاز شفاف و منتشر شود یامقرره یا اظوناگر ق

 و شاهروظ ان  دالتکلیفای  و سردرگمی و اداری انکارمن  سوءاستفاد  احیاظاا و یق اعمال سل یدرا
 موضاوعی  تکلیاف  آن وضاع  داا  اسات  قرار ک  ایمقرره یا قاظون. داش  دولتی مأموران خود حتی

 داظنا  مای  یقااا ظ  مردم دق افزای می ادهامات و سؤاالتصرفاا در  تصویب از پ، شود، اما مشخص
چ  کنن .  دای اطالع دارظ  ک   یموران ادارأو ظ  ماست مقرر ش ه  هاآن یدرا یفیتکل یاچ  ح  
. اسات  اریاد یماتداودن تصام   یرپذدینیپیشو  یحقوق یتاز لوازم تقق  امن یتشفاف دنادراین،

                                                           
1. Case C 368/89, Crispoltoni , Collection 1991, I-3695, 17.  
2. Clarity. 
3. Comprehensive. 
4. easy to understand. 
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قادال   یاق ام ادار ی  یمبنا تواظ میظ یستو قاطع ظ یحک  شفا ، صر یامصود  یامسلماا قاظون 
 و خواها  شا    یداا و  یموضوع چ  درخاورد  در فالنداظ  ظمی یداش  و فعال اقتصاد دینیپیش

 حاال  در یاران ا یظراام حقاوق   در. اظجام دها  الزم را  ریزیدرظام  اداره، رفتار د  اتکا دا تواظ میظ
 یو حتا  یدولتا  أمورانما  ،ماردم  ،آن فاراوان  پیچیا گی  ک  دارد وجود مقرراتی یا قواظین حاضر
 اشاره کرد یقاظون شهردار یاصالح 707 اد متوان د  می ،مثال درای. ده میداظان را رظج حقوق

اظجام  درای هایخذ ق رالسهم شهردارأو  یاراض ی در موضوع تفک ی وح ت رو یجادک  دا قص  ا
از مصاودات متعا د    یکا  ظاشا   ،امار  یان ا ادهاماات و  شتتتا ت ی رس یبد  تصو یخ مات عموم

و ظامفهوم اسات   یچی هآظچنان پ یظقاظو  ماد یناما عبارات ا ،دود، درطر  شود یاسالم یشوراها
 وقفا   ایجااد  سبب تواظ می ایمصود  چنین ک  است مسلم. است یرقادل تفس ی ک  د  چن  طر

 ماظ ن امور شود.و متوقف یوظایف اداری و دالتبع، اخالل در امور اقتصاد در
 

 گیرینتیجه
 یماتاق امات و تصم ۀرلوحرا س هاآن رعایت دولت دایستی ک  دارد الزاماتی حقوقی امنیت اصل

و  هاا یاسات در س ییار رکن آن اصل اظترار مشروع است. از آظجا ک  ظوعاا تغ ینخود قرار ده . اول
د و د  ومنجر ش گذارانسرمای  هایریزیدرظام اختالل در  و تخ یشد   تواظ می یدولت هایی رو
 در دولات  اختیاارات  حفاظ  ینعا  در ک  دارد سعی ایگوظ اصل د  ینا ،خسارت وارد کن  هاآن

 هاای درظاما   هاا، یاستس یند  ا یح اکثر یدخشدا ثبات یریتی،م  یهاو روش هاسیاست تغییر
دارد کا    ییادزارهاا  مشاروع . اصل اظترار ین را دب یبآس ینکمتر یزحوزه ظ ینفعاالن ا یاقتصاد

 مقاماات  هاای   وعا ه عمال دا   ،آن ین. اولا کن  یترا رعا هاآنالزم است دولت در اق امات خود 
دولتماردان دا     هاای وعا ه  و هاا دا اتکا د  اعالن یاقتصاد گذارانسرمای . از آظجا ک  است اداری

ماردم   اعتمادو سلب  یحقوق یتامن یشد  تخ  تواظ می هاآنظکردن د  عمل پردازظ ،می یتفعال
 قادال  مشاروع  ظتراراحفظ توقعات معقول مردم در  درایک   موردی یند  دولت منجر شود. دوم

 یکاف ی و دا توج یدر مواقع ضرور صرفاا اداری هایو سیاست تصمیماتآن است ک   استتصور 
 تاا  یرظ گرفتن دوران گذار صورت پذ و در ظرر یدا اطالع قبل یزظ ی  و در موارد ضرورنکن ییرتغ

. ادازار  ینن دب یمترک یبو آس کنن هماهنگ  هاآنخود را دا  هایدرظام  دتواظن  یفعاالن اقتصاد
اعماال   یریو لغوظاپاذ  یات قطع گذاران،سرمای حفظ اظترارات معقول شهروظ ان و  منرورد سوم 
 جملا   ازاظفارادی   اداریاق امات  ی،از ظوع اظفرادی است. در خال  مقررات دولت یادار جاظبۀی 

مقاماات   ساوی از حفظ حقوق مکتسب صاحب آن، اصاوالا قادال الغاا     د  دلیل صادره، مجوزهای
منا رجات   ایاران،  حقاوقی  ظراام  در مشروع اظترار اصل جایگاه درخصوص   دود.نظخواه یدولت

 یان و ظشاظگر اهتمام مقنن د  ارکان ا ی وارکنن هام ی،اقتصاد ۀدر عرص تصویبتازه ینقواظ درخی
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 داا وجاود  وجاود دارد.   یاادی ز ۀش ن کامل آن فاصلشناخت  یتهرچن  ک  تا د  رسم استاصل 
 اطاالع  دا ون  و عجوالظا   ظاگهااظی،  تغییارات  همچاون  ماواردی  عمال،  در ،تقوالت مثبات  ینا

. شاود  درطر  دای  ک  شودمیمشاه ه  یادز یدولت هایوع ه ظکردناجرا دعضاا و اداری تصمیمات
 داشاتن دا    آظاان کاردن  د  مردم و آگاه ینقواظ ینآموزش ا خصوص ینگذار در اتأثیر هایراه از

خواه  دود؛ ک  البتا    یدر صورت تخط هاآنمجازات  وآموزش کارمن ان دولت  و حقوقی چنین
 یاوان خصاوص د  قضات مقاکم د یو همراه یندر قواظ یکاف یامر وجود ضماظت اجرا ینا ۀالزم

 یادار تصامیمات  ظش ن ماسب  عطف د ی،حقوق یتخواه  دود. رکن دوم اصل امن یع الت ادار
و  یادار یماتشا ن تصام   یرظاپاذ دینای پایش  سابب  تواظا  می یولتمقررات د قهقراییاست. اثر 

در  یخاود  دا  یعا الت ادار  یوانشود. د گذارانسرمای  یتخاطر و احساس امناطمینان یشتخ 
 مهلات  رعایات  حقوقی، امنیت اصل سومرکن  .است شناخت  رسمیت د  را مهم اینآرای خود، 

 غیار  در و قاواظین  در ش همشخص زماظی یهامق وده یترعا .است دولتی تصمیمات در معقول
و  یدا  عا م ساردرگم    اداری، مقاماات  از ساوی  معقول زمان م ت در تصمیم اتخاذ این صورت

ظرام  درخواه  ش .  جرمن ینطرف یمادیناعتماد ف یجادو ا گذارانسرمای شهروظ ان و  یفیدالتکل
دا  ظرار    ینا  زم یان متعا د در ا  و مقاررات  ینقواظ یبفراوان و تصو ی دا وجود تأک یرانا یحقوق
الزم دا    هاای آماوزش  ارائۀ دنادراین،. استماظ ه  مغفول دولتی ادارات در اصل این عمالا رس می

 یجبران خسارات ظاش لزوم در یمبن یص ور رأ داقضات مقاکم  یتکارمن ان و شهروظ ان و حما
 جهات در  ماؤثری  هاای گاام  تواظا  میهمچنین تنبی  کارمن ان خاطی  ،ادارات یرتعلل و تأخ از

و قادال فهام داودن     یتشافاف  ،اظتشاار  ی،حقاوق  یتاصل امن ۀالزم ینداش . آخر اصل ینتقق  ا
تصویب، درخی مقررات تازهتصریح قواظین  دا وجوددر ظرام حقوقی ایران،  است. یدولت یماتتصم

دعضی قواظین یا  ،در این   ک  دایستی این روی  اصالح شود. عالوهظشودولتی همچنان منتشر ظمی
 یو اجرا یترعا در هر حالدرظ . رظج می ظبودنمقررات همچنان از وجود ادهامات فراوان و شفا 

 دولات  ی از ساوی خااطر فعااالن اقتصااد   و اطمیناان  یات امن حفظ منرورد لوازم چهارگاظ   ینا
 داشات  دا ان   یکاف توج مرتب   یاقتصاد یندر قالب قواظ گذارقاظون است الزم ک  است یضرور

تاا قبال از    دارظا ،  عقلای  أمنشا  و اظا  یاز اصول حقوق یارکان همگ ینا ینک داش . اما دا توج  د  ا
ص ور آرا  یمبنا یع الت ادار یواند ویژهد قضات مقاکم  از سوی تواظن می یندر قواظ هاآن اظ راج

 . نداش ییقضا
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