
 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 93، زمستان 1398، 249-279

بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی  ایران 

کید بر برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی( ) با تأ

کفاش * 1  ملیکا 

محمد صادقی  ** 2

پذیرش: 98/3/18 دریافت: 97/9/5 

آزادی اقتصادی /  تضمینات آزادی اقتصادی /  اصل 44 / قوانین برنامه توسعه /  قانون 
کلی اصل 44 سیاست های 

چکیده
مقاله،  این  می گردد.در  ارزیابی  اقتصادی  آزادی  شاخص  با  کشورها  یافتگی  توسعه  امروزه 
قانون   44 بررسی اصل  و  تحلیل  با  ایران  نظام حقوق عمومی  در  اقتصادی  آزادی  تضمینات 
بهره گیری  و  توسعه  ششم  تا  اول  برنامه  قوانین   ،44 اصل  کلی  سیاست های  قانون  اساسی، 
که  می کند  حکایت  بررسی  این  نتایج  و  است  شده  مطرح  توصیفی-تحلیلی  وش  ر از 
تناسب  و  کارایی  قبیل  از  عدیده ای  کاستی های  دارای  اقتصادی  آزادی  با  مرتبط  قوانین 
مفهوم  از  نادرست  برداشت های  و  بدفهمی ها  برآن  هستند.عالوه  قانون  کمیت  حا حوزه  در 
مرحله  در  اقتصادی  آزادی  تضمین کننده  به عنوان  را  رقابتی  سیاست های  خصوصی سازی، 
تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول 
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در  اقتصادی،  آزادی  تضمینات  با  آن  حمایتی  رابطه  و  عمومی   اقتصادی   حقوق  کالسیک 
نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی 
بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی 
در خصوص  الزم  راهکار  ارائه  به  فوق الذکر  ویکرد  ر با  حاضر  است.پژوهش  کرده  و  ر وبه  ر

کاستی های فوق خواهد پرداخت.

M21, H11 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

تحقق  برای  و  دارد   قرار  بالمنازع  خواسته  مرحله  در  کشورها  تقاضای  به عنوان  توسعه  امروزه 
حقوقی  نظام های  در  که  است  اقتصادی  آزادی  تضمین های  به  توجه  مکانیزم ها،  از  یکی  آن 
اقتصادی  آزادی  مفهوم   . است  مواجه  متعددی  چالش های  با  بازسازی  و  کاوی  وا حیث  از 
به عنوان پیش شرط توسعه، خود را در آینه وحدت بر سر مفاهیم قرار داده است . در واقع آزادی 
گذاری دارایی های  اقتصادی1به معنای  آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و وا
اعضای  قابلیت  نشان دهنده ی  آورده اند2و  دست  به  قانونی  طریق  از  که  است  شخصی شان 
از  اقتصادی   آزادی  شاخص  محاسبه  است.در  اقتصادی  کنش های  انجام  برای  جامعه  یک 
اقتصاد،  در  دولت  دخالت  دولت،  مالی  بار  تجاری،  سیاست های  نظیر  مختلفی  مولفه های 
می شود  استفاده  قیمت ها  و  دستمزدها  و  مقررات  خارجی،  سرمایه گذاری  پولی،  سیاست های 
گستره ای از اهداف مثبت سیاسی و اقتصادی  که ارتباط بین آزادی اقتصادی و  .این  شاخص 
سنجش  مورد  هریتیج4  بنیاد  و  فریزر3  موسسه  شامل  بین المللی  نهاد  دو  توسط  می کند،  ارائه  را 
آزادی  شاخص  در  ایران  امتیاز   ،2018 سال  در  فریزر  موسسه  گزارش  براساس  که  می گیرند  قرار 
بنیاد  گزارش  در  و  نمود5  کسب  جهان  کشور   162 بین  در  را   130 رتبه  و  بود   6/03 اقتصادی 
کشور، رتبه 156 را به دست آورد6.  کسب امتیاز 50/9 در میان 180  هریتیج  در سال 2018 ایران با 
نمی شود،  محسوب  پیشرفته ای   کشور  اقتصادی،  توسعه  لحاظ  از  ایران  کشور  که  آنجایی  از 
کارآمد  در راستای حمایت  وند توسعه در آن، نیازمند ایجاد نهادهای اقتصادی و حقوقی  لذا ر
که  از آزادی های اقتصادی است. در واقع آزادی اقتصادی جزو آن دسته از آزادی هایی است 
تأمین آن نیازمند سطحی از دخالت دولت می باشد و برای بهره مندی مردم از آزادی اقتصادی، 
کردن زمینه های مناسب از سوی دولت است. به عبارت دیگر  نیاز به ایجاد بستری برای فراهم 
کافی نیست، بلکه دولت  اما  از جانب دولت شرط الزم است  آزادی  این  به رسمیت شناختن 

کند.  باید با تمهیداتی، تضمینات الزم را برای استفاده عموم مردم از این آزادی فراهم 
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به همین منظور، در بند ششم اصل سوم قانون اساسی ایران، محو هرگونه انحصار طلبی و در 
بند دوازدهم آن، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و 
کار  رفع فقر جز وظایف دولت بیان شده است و بخش نخست اصل28 قانون اساسی به آزادی 
که به آن تمایل  کار و شغلی را  که بنابر آن همه افراد ملت حق دارند هر  اختصاص یافته است 
که مخالف مصالح اسالم و حقوق عمومی نباشد. طبق اصل 43 قانون  دارند برگزینند به شرطی 
تهدید  مورد  را  مملکت  اقتصادی  استقالل  است  ممکن  آنکه  جهت  به  انحصارگری  اساسی، 
گردیده است و در بند 4 اصل 43 نیز  قرار دهد یا موجب فقر یا محرومیت در جامعه شود، منع 
افراد  اجبار  عدم  و  شغل  انتخاب  آزادی  »رعایت  را  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  ضوابط  از  یکی 
کار دیگری «بیان می کند.همچنین برطبق اصل 44  کشی از  کاری معین و جلوگیری از بهره  به 
گرفته است.  قانون اساسی عماًل تولید در اقتصاد در حیطه ی اعمال دولت و بخش عمومی قرار 
مواجه  توجه  کمترین  با  دولت  تصدی  کاهش  موضوع  توسعه،  اول  برنامه  قانون  در  همچنین 
قانون   ویکرد  بود.ر اقتصادی  آزادی  بر  مبتنی   ماهیت  لحاظ  از  دوم  برنامه  قانون  بود.اما  شده 
تسهیل  و  اقتصادی  زیرساخت های  در  اصالحات  همراه  به  رقابتی  اقتصاد  توسعه  سوم،  برنامه 
و  جامع تر  به طور  اقتصادی  آزادی  موضوع  به  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  در  بود.  سرمایه گذاری 
در  خصوصی  بخش  نقش  گسترش  لزوم  بر  پنجم،  برنامه  قانون  بود.در  شده  نگریسته  علمی تر 
اصالح  بر  تصمیم  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  در  نهایت  در  و  است  شده  کید  تأ کشور  اقتصاد 
کاالهای  کیفیت و رقابت پذیر ساختن  ویکرد ارتقای  سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای با ر

گرفته شد.  تولید 
در این مقاله به بررسی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با استناد به 
کلی اصل 44 و قوانین اول تا ششم توسعه پرداخته  اصل 44 قانون اساسی و قانون سیاست های 
شده است زیرا  تا چارچوب  حقوقی مشخص و مناسبی برای تضمین آزادی اقتصادی  وجود 
نداشته باشد این آزادی در حد یک شعار باقی خواهد ماند و نمی تواند  مانع تجاوز دولت به 
کلی چنانچه قوانین  شفاف و قابل پیش بینی نباشند،  قلمرو  این  نوع از آزادی ها  شود.به طور 
اجرای  جهت  مناسبی  قضایی  و  اداری  نظام  همچنین  و  گردد  اعمال  نابرابر  به طور  برهمگان 
فضای  در  اقتصادی  فعالیت های  انجام  اجازه  خصوصی  بخش  وبه  نباشد  قوانین  درست 
قادر  به درستی  اقتصادی  بنگاه های  نگردد،  تأمین  مالکیت  امنیت حقوق  و  نشود  رقابتی داده 
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اقتصادی  زمینه  در  خود  بالقوه  ظرفیت های  از  نمی تواند   کشور  آن  تبع  به  و  نبوده  فعالیت  به 
و  اقتصادی  آزادی  از  حمایت  واقع  رسید.در  نخواهد  اقتصادی  رشد  به  جامعه  و  کند  استفاده 
انسجام آن در قالب  یک ساختار اصولی و درست، منجر به حضور پررنگ تر  بخش خصوصی 
کشور از ظرفیت های بالقوه خود  در زمینه  که  در تصمیمات اقتصادی می شود و باعث می شود  
ونق بیشتری یابد و مسیر برای  کند تا اقتصاد داخلی ر اقتصادی به بهترین نحو ممکن استفاده 

گردد.  توسعه هموارتر 
دارای  موجود  قوانین  آیا  که  است  این  اساسی  پرسش  قانونی،  توجهات  این  علیرغم  اما 
تعاقب آن پرسش  و در  نهاد مالکیت هستند  تقویت  و  رقابت  کمیت،  تبیین حا قابلیت الزم در 
که با چه مکانیزم هایی می توان آزادی اقتصادی  که در این پژوهش وجود دارد این است  اصلی 
کمیت قانون، سیاست های رقابتی  را تضمین نمود.بر همین اساس، این مقاله در سه بخش، حا
بررسی می کند. انتقادی  و  با متدلوژی توصیفی و تحلیلی  را  و تضمین حقوق مالکیت، موضوع 

در سه بخش مذکور، نظام حقوقی ایران  با چالش های متعددی مواجه است.
کارایی آن بر می گردد.  کمیت قانون و عدم  کمیت قانون، مشکل به فقدان حا در بخش حا
توسعه  قوانین  دولت ها  اقتصادی  کارکردهای  و  مداخالت  تحقق  قالب های  از  یکی  که  آنجا از 
نظر  به  است.  شده  پرداخته  نیز  مسائل  این  به  توسعه  ساله  پنج  برنامه های  قوانین  در  است، 
انطباق و انسجام  ایران فاقد  برنامه ریزی توسعه در  بر  کم  می رسد مجموعه قوانین و مقررات حا
گاه با خالهای قانونی مواجه اند. علیرغم اختیارات  گاه با هم پوشانی و تناقض و  که  الزم است 
برنامه های توسعه مشخص  لوایح  تغییر  نهاد در مورد  این  قانونی  قانونی مجلس، محدوده عمل 
به  می باشد،  دولت  عهده  بر  توسعه  برنامه های  تدوین  مسئولیت  قانونا  که  آنجا  از  و  نیست 
تغییرات  از  فراتر  برنامه ها  در  مجلس  توسط  شده  اعمال  تغییرات  که  مواردی  در  می رسد  نظر 
جزیی بوده و در واقع نوعی برنامه ریزی تلقی می شود، دخالت در وطایف قوه مجریه محسوب 
بر  نظارت  وند  ر کالن،  سطح  در  متعدد  نظارتی  دستگاه های  وجود  با  این،  بر  می شود1.عالوه 

اجرای قوانین توسعه فاقد شفافیت و اثربخشی الزم است.
مفهوم  از  نادرست  برداشت  خصوصی سازی،  جمله  از  رقابتی  سیاست های  حوزه  در 
گذاری   وا صرف  که  چرا  است  آورده  وجود  به  را  متعددی   مشکالت  خصوصی سازی، 

1. قاسمی و زمانی، 20، 1390 
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باعث  گذاری،  وا این   اهداف  از  درست  درک  بدون  خصوصی  به  دولتی  بخش  از  مالکیت 
در  جامع   قانونی  نبود  دیگر  طرف  از  نمی شود.  خصوصی سازی  برنامه  موفقیت آمیز  اجرای  
زمینه  در  است.  افزوده  زمینه  این  در  موجود  مشکالت  بر  پیش  از  بیش  خصوصی سازی،  مورد 
مالکیت  حق  به  احترام  بحث  به  اساسی  قانون   4۷ و  و46   44 22و  اصول   ، مالکیت،  حقوق 
و  مذکور  اصل  بر  وارده  وای  نار تفاسیر  و  اساسی  قانون   22 اصل  نگارش  نحوه  پرداخته اند.اما 
این  ایجاد  باعث  عمومی،  منافع  جهت  به  مالکیت  سلب  برای  مستقلی  اصل  پیش بینی  عدم 
که در قانون اساسی ایران، سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت تجویز شده  تصور شده است 
ابهامات  بر  اساسی،  قانون   4۷ و   46 اصل  بر  وارده  ایرادات  و  انتقادات  دیگر  سوی  است1.از 

موجود در زمینه تضمین حقوق مالکیت در نظام حقوقی ایران افزوده است.

1. مبانی نظری 

آزاد بودن در  اقتصادی،  آزادی  از  کالسیک، مقصود  اقتصاد سیاسی  از دیدگاه  کالن  در سطح 
که، مفهوم آزادی حقوقی، آزاد بودن فرد نسبت به  مقابل دولت و مداخالت آن است. در حالی 
که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود  افراد دیگر است.به این معنی 
کند.پس آزادی اقتصادی، یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفـی  و آزادی او را محدود 
فعالیت های  و  امور  آن  قلمرو  که  تلقی می شود  اعتباری  و  آزادی حقوقی  از  نوعی  بلکه  نیست، 
که فرد در موقعیتی  اقتصادی است.آزادی اقتصادی در تعریف »هارشبرگر« عبارت است از این 
از  منظور  اساسًا  کند2.  ادغام  جامعه  کلیت  در  را  خودش  آن  با  که  است  وشی  ر انتخاب  برای 
آزادی اقتصادی »عدم وجود اجبار و الزام های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی 
بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا خدمات« است3. اما اقتصاددانان مشهور نیز در باب آزادی 
و  کالسیک  اقتصاددان  به عنوان  اسمیت4«  »آدم  کرده اند.  بیان  را  مختلفی  نظرات  اقتصادی 
از نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داری مدرن برای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی 
طریق  از  بهینه،  اجتماعی  رفاه  است  معتقد  و  نمی دهد  قرار  نظر  مد  را  وسیعی  عمل  حوزه 

کاشانی، 182، )1396( 1. امینی و 
2. Harshbarger2002، 134
3. Johanson2000، 51
4. Adam Smith
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کثر  به حدا را می توان  اقتصادی است  انگیزه عامالن  نفع شخصی،  آن  در  که  رقابتی  بازارهای 
کسب نفع شخصی، دست نامرئی بازار را تنظیم می کند1.از نظر  رسانید و همین آزادی افراد در 
به  خودجوش  نظم  مطلوب  عملکرد  و  تحقق  برای  الزم  شرط  آزادی  هایک2«  فون  »فریدریش 
بازار است وبرنامه ریزی دولتی متمرکز نمی تواند به موفقیت  خصوص در عرصه اقتصادی یعنی 
آن  حفظ  وبرای  است  قایل  زیادی  اهمیت  فردی  آزادی های  برای  فریدمن4«  »میلتون  برسد3. 
گیرد  عهده  بر  را  وظایفی  باید  دولت  وی  نظر  است.از  دولت  دخالت  کردن  محدود  به  معتقد 
نقش  ایفای  و  مختلف  قوانین  اعمال  عمدتًا  وظایف  این  و  نیست  ساخته  بازار  عهده  از  که 
سیاست های  از  بخشی  اقتصادی  آزادسازی  گفت،  می توان  حقیقت  در  است5.  میانجی گری 
دولت  مداخله  کاهش  منظور  به  اقدامات،  از  مجموعه ای  شامل  که  است  ساختاری  تعدیل 
مکانیزم  به  آن  گذاری  وا نهایتًا  و  خارجی  بخش  و  کار  خدمات،  و  کاالها  مالی،  بازارهای  در 
مالی؛  بازارهای  در  دولت  مداخالت  کاهش  از:  عبارتند  اقدامات  این  اهم  می باشد.6  بازار 
حذف  بازار؛  تقاضای  و  عرضه  نیروهای  به  قیمت  تعیین  گذاری  وا و  قیمتی  کنترل های  کاهش 
گرایش به نظام ارزی شناور؛ آزادسازی تجارت خارجی  یارانه ها و تعدیل قیمت های یارانه ای؛ 
به  پرداختی  سود  نرخ  آزادسازی  مقداری؛  محدودیت های  و  تجاری  تعرفه های  انواع  تعدیل  و 
اقتصادی،  آزادسازی  ارائه شده در خصوص  مفاهیم  با جمع بندی  بنابراین  بانکی.  سپرده های 
و  بازار  اقتصاد  سوی  به  حرکت  اقتصاد  آزادسازی  سیاست های  اصلی  جوهره  می رسد  نظر  به 
ملزومات  از  یکی  اقتصادی  آزادی  دیگر،  سوی  از  می باشد.  متمرکز  و  دولتی  اقتصاد  از  رهایی 
آزادی هر چه  برای  این فقره، َخلق بستری  و نقش دولت در  کشور می باشد  اقتصادی هر  نظام 
از   یکی  اقتصادی  آزادی  و تضمین  بهبود  و  است  غیردولتی  کلی بخش  به طور  و  بنگاه ها  بیشتر 
وش های  عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناورانه، دانش و مدیریت در راستای  ر
آزادی اقتصادی به عنوان یک  که  کشورها است چرا باثبات در  نیل به رشد اقتصادی مستمر و 
و  مولفه مهم در جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی نقش تعیین کننده ای دارد.از این ر

1. تفضلی، 460، 138۷ 
2. Friedrich von Hayek

3. نمازی، 66، 1384 
4. Milton Friedman

کالرک، ۷8، 1395   .5
6. Chase-Dunn, C, 1992,98
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اقتصادی هستند  آزادی  بیشتر  هر چه  ارتقای  برای  کشورها همواره در جستجوی ساز و کارهایی 
که ایجادکننده  کشور چارچوب های حقوقی، زمانی با آزادی اقتصادی سازگار است  و در یک 

مبادالت داوطلبانه و موجب حمایت از افراد و حقوق آنها باشد.

2. پیشینه پژوهش

کون و بیگلیزر1 در بررسی خود درباره  رابطه بین آزادی اقتصادی وامنیت اقتصادی و حقوق  دا
کلیه فعاالن  که ارتباط تنگاتنگی بین این سه متغیر وجود دارد و  مالکیت به این نتیجه رسیده اند 
مالکیت  تأمین حقوق  برای  مناسب  بستری  و  ثبات  با  به محیطی  نیاز  از هر چیز  قبل  اقتصادی 
و  سرمایه گذاری  امنیت  چنانچه  و  باشند  امیدوار  برنامه هایشان  اجرای  به  بتوانند  تا  دارند  خود 

حقوق مالکیت مردم به بهترین نحو تضمین شود، آزادی اقتصادی بروز پیدا می کند. 
لیبنبرگ2 در پژوهش خود ارتباط بین سه متغیر، آزادی های مدنی، آزادی اقتصادی و رشد 
متغیر،  سه  این  بین  که  می یابد  دست  نتیجه  این  به  نهایت  در  و  می نماید  بررسی  را  اقتصادی 
تبع  به  و  افزایش می دهد  را  اقتصادی  آزادی  آزادی سیاسی،  که  همبستگی قوی وجود دارد چرا

آن رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
گونه  این  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  آزادی  از  حمایت  بین  ارتباط  بررسی  با  گرومسن3 
شود،  پذیرفته  اساسی  حق  یک  به عنوان  اقتصادی  آزادی  که  صورتی  در  که  می کند  ل  استدال
حمایت از رقابت در بازار را می توان به عنوان ابزاری برای افزایش رفاه عمومی و تضمین توزیع 

کارآمد منابع دانست .
کمیت قانون ملی   ولیمیر4 در پژوهش خود به بررسی حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حا
گر بستر قانونی الزم برای  که ا کشورهای در حال توسعه پرداخته است و اینگونه بیان می کند  در 
برخوردار  کافی  ثبات  از  قوانین  این  و  شود  فراهم  کشورها   این  به  خارجی  سرمایه گذاران  ود  ور
را خواهند  کشورها  این  بازارهای  برای حضور در  باشند، سرمایه گذاران خارجی رغبت بیشتری 

داشت و زمینه برای رقابتی تر شدن بازار بیشتر فراهم  می شود.

1. Biglaiser and Dekouen (2012) 
2. Liebenberg (2013)
3. Gormsen (2017)
4. Velimir(2017) 
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که در این  گرفته است  در پژوهش های داخلی نیز موضوع آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار 
بخش مرتبط ترین مطالعات در رابطه با موضوع پژوهش حاضر بیان می گردد.

و  ایران  در  اقتصادی  عملکرد  و  آزادسازی  بررسی  به  خود  کتاب  در  نژاد1)1391(  غنی 
آزادی بخش  گرو  منافع ملی  در  که  بیان می کند  گونه  این  و  پرداخته است  کشورهای مختلف 
کارآمد رقابتی در  خصوصی برای فعالیت اقتصادی در همه زمینه ها است و دستیابی به اقتصاد 
درجه اول مستلزم آزادسازی اقتصادی از یک سو و برقراری انضباط مالی و پولی از سوی دیگر 
کم  ملی حا اقتصاد  بر  را  رقابت پذیری  اساسی  که می تواند اصل  واقعی است  وآزادسازی  است 

ود. کند، در این صورت مشکالت و موانع خصوصی سازی خودبه خود از بین می ر
کتاب خود به مطالعه خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر می پردازند  اسالمی و فرومند2 در 
ل  استدال گونه  این  و  کرده  بررسی  ایران  در  را  خصوصی سازی  موانع  و  اهداف  راستا  این  در  و 
اقدامات  و  می شود  محسوب  خصوصی سازی  نیاز  پیش  اقتصادی،  آزادسازی  که  می کند 
گرفته برای خصوصی سازی تنها در صورت همراهی با ساز و کارهای حقوق بشری نظیر،  انجام 
هر  و  بود  خواهد  ثمربخش  اطالعات،  آزاد  چرخش  فساد،  با  مبارزه  مردم،  گسترده  مشارکت 
بشر  حقوق  میزان  همان  به  یاید،  گسترش  ایران  در  آن  واقعی  معنای  به  چقدر خصوصی سازی 

توسعه خواهد یافت.
رسولی و فرزین وش3 در مقاله خود به تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل 
که  می یابند  دست  نتیجه  این  به  و  می پردازند  توسعه  در حال  و  ظهور  نو  کشورهای  در  سرمایه 
در  سرمایه  تشکیل  وی  ر بر  معنی داری  نقش  اقتصادی  آزادی  و  اقتصادی  امنیت  متغیرهای 
کشورهای نوظهور، اثر امنیت  کشور های در حال توسعه نسبت به  اقتصاد را بازی می کنند اما در 
که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن  اقتصادی مهم تر از آزادی اقتصادی است، به این معنی 

کشورهای در حال توسعه  تاثیر بیشتری نسبت به آزادی اقتصادی دارد. در 
اقتصاد  عرصه  در  دولت  مداخله  و  حقوقی  امنیت  اصل  بررسی  به  مقاله اش  در  عطریان4 
گرچه دخالت و سیاست گذاری دولت در عرصه  که  ل می کند  گونه استدال پرداخته است و این 

1. غنی نژاد )1391(. 
2. اسالمی و فرومند )1393(  

3. رسولی و فرزین وش )1394(  
4. عطریان )1396(
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و  حقوقی  قواعد  و  موازین  رعایت  با  مداخله  این  چنانچه  اما  می رسد  نظر  به  بدیهی  اقتصاد 
راستا  همین  در  و  داشت  خواهد  بازار  نظام  بر  جبران ناپذیری  منفی  آثار  نباشد  همراه  اقتصادی 
زمینه  در  دولتی  مقررات  و  شود  تأمین  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  حقوقی  امنیت  باید 

اقتصادی از شفافیت الزم برخوردار باشند.
کارایی در نظام حقوق رقابت  کمیت قانون و  کرباسیان1 در مقاله خود به بررسی حا طجرلو و 
بررسی  کسب و کار  محیط  در  را  قانون  کمیت  حا ویژگی های  راستا  این  می پردازندودر  ایران 
کسب و کار،  در محیط  اقتصادی  کارایی  برای  اول  گام  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و  می کنند 
حجم  وجود  و  است  محیط  این  در  قانون  کمیت  حا جایگاه  کردن  مشخص  و  درست  تعریف 
محیط  برای  الزم  قوانین  فهم  پیچیدگی  آن،  پی  در  پی  اصالحات  مقررات،  و  قوانین  انبوه 

کسب و کار است.  کمیت قانون در فضای  کسب و کار از مهمترین موانع بر سرراه حا
برخوردار  حاضر  پژوهش  با  زیادی  قرابت  از  محتوایی  لحاظ  از  آثار   این  اینکه  علیرغم 
این  و   پرداخته اند  حقوقی  نظام  در  اقتصادی  آزادی  تضمینات  موضوع  به  کمتر  اما  هستند، 

مقاله  بر آن است  تا خأل پژوهشی در این حوزه را برطرف نماید.

4. تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران

نظام  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  برنامه های  جهت  بشر،  بنیادین  حقوق  اصواًل 
و  تنظیم  بشر  بنیادین  حقوق  با  رابطه  در  دولت،  دخالت  حدود  می کند.  مشخص  را  سیاسی 
با  می دارد.  باز  خاصی  حوزه های  در  دخالت  از  را  دولت  گاهًا  حقوق  این  و  می یابد  تنسیق 
اقتصادی و سیاسی  می توان به حوزه و حدود  بنیادین بشر در نظام های  بررسی جایگاه حقوق 
و هدف  احترام است  مورد  بشر عماًل  بنیادین  که حقوق  نظام هایی  دخالت دولت پی برد. در 
که تضمین حقوق افراد  دولت، تضمین این حقوق است دخالت دولت تاحدی توجیه می شود 
این خود  دوم  در حالت  و  می کند  نقض  را  افراد  اول، دولت حقوق  مورد  در  کند.  اقتضا  را  آن 
کنیم  که به حقوق یکدیگر تجاوز می کنند. پس می بایستی دولت را تا حدی توجیه  افراد هستند 
کند  که اواًل از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری و این منظور را از طریق مکانیسمی تأمین 
حقوق  تضمین  جهت  در  را  دولت  دخالت  حدود  و  حوزه  ثانیًا  نباشد.  افراد  حقوق  ناقض  که 

کرباسیان )1396(.   1. طجرلو و 
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بر  نظارت  قضایی،  نظارت  تقویت  قوا،  تفکیک  مکانیسم های  از  و  نماییم  ترسیم  بشر  بنیادین 
کمیت قانون از دخالت و نقض حقوق بنیادین  تطابق قوانین با قانون اساسی و توسعه اصل حا
اقتصادی  حقوق  آزادسازی  بشر،  بنیادین  حقوق  از  یکی  کنیم1.  جلوگیری  دولت  توسط  بشر 
غیردولتی  مانند  اقدامی  که  است  شده  باعث  ما  جامعه  در  دولت گرا  تفکر  سلطه  می باشد. 
باز شود.  و مقررات گذاری دولتی  به دست دولت  باید  که  گرهی است  به عنوان  اقتصاد؛  کردن 
کردن  کاستن از وزن نسبی دولت در اقتصاد ملی و جایگزین  کردن اقتصاد به معنای  غیردولتی 
قابل  زمانی  تنها  اقتصادی،  نظام  عملکرد  به  بخشیدن  بهبود  هدف  با  خصوصی  بخش  با  آن 
فرآیند  آزادسازی  باشد2.  گرفته  صورت  جدی  به طور  آزادسازی  ابتدا  که  بود  خواهد  حصول 
سطوح  در  حکومتی  دیوان ساالری  که  است  بندهایی  و  قید  از  اقتصادی  بازیکنان  کردن  رها 
کرده است. در ادامه چارچوب حقوقی  مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت در جامعه ایجاد 

تضمینات آزادی اقتصادی  در نظام حقوق عمومی در قالب قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.

کمیت قانون 4-1. اصل حا

مربوط   قوانین  گر  ا که  چرا است  قانون  کمیت  حا اقتصادی،  آزادی  تضمینات  مهمترین  از  یکی 
به آزادی اقتصادی درست اجرا شود، آزادی اقتصادی به معنای واقعی محقق می شود. قاعده 
کالن، خود از مبانی یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر قانون است.  کمیت قانون در سطح  حا
و  می کند  عمل  شده  تعیین  حقوقی  نظم  یک  چارچوب  در  قاعده،  این  براساس  که  حکومتی 

صالحیت او را قانون معین می سازد.3 
کمیت قانون و اصل تفکیک قوا از مبانی و بنیان های قانون اساسی مدرن  در واقع، اصل حا
قانون  هرچند   . است  بنیادین  حقوق  تضمین  مکانیزم های  از  و  بنیادین  حقوق  تضمین  جهت 
اعالم  صرف  ولی  دارد  ضرورت  بشر  حقوق  و  شهروندان  بنیادین  حقوق  رعایت  برای  اساسی 
شهروندان،  حقوق  تضمین  برای  اساسی  مرحله  نیست.  کافی  شهروندان  آزادی های  و  حقوق 
سازمان های  و  افراد  طرف  از  را  آنها  اجرای  بتواند  که  است  مکانیسم هایی  و  اجراها  ضمانت 
کند. در مورد آزادی ها و حقوق بنیادین شهروندان، دو نوع ضمانت اجرا  عمومی تأمین و تضمین 

1. چراغی،)1382(، ۷1
2. غنی نژاد،)1391(، 188

3. شوالیه،)13۷8(، 1۷
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معرفی شده است. ضمانت اجرای رسمی و غیررسمی، ضمانت اجراهای رسمی و سازمان یافته، 
ضمانت  است.  داده  سازمان  و  پیش بینی  رسمًا  را  آن ها  قانون گذار  که  اجراهایی اند  ضمانت 
که فقط افکار عمومی، آن ها را به عنوان وسیله  اجراهای غیررسمی و سازمان نیافته، آن هایی اند 
گر احیانًا قانون هم آن ها را به رسمیت شناخته باشد، چگونگی  دفاع از آزادی تلقی می کند و ا
نظام  در  اقتصادی  آزادی  به  مربوط  قوانین  مهمترین  ذیل  در  نمی کند1.  معین  را  آن ها  اجرای 

حقوق عمومی مطرح و تحلیل می شود.

4-1-1. قوانین توسعه

این  بررسی  می یابد،  نمود  توسعه  قوانین  در  دولت  اقتصادی  سیاست های  مهمترین  که  آنجا  از 
که با جهت گیری  قوانین خالی از فایده نمی باشد.در قانون برنامه اول توسعه در بعد از انقالب، 
کاهش حجم دولت تدوین شد، محور خود را بر فرایندهای بازاری قرار داد و طی بندهای 2-8 
و  تولید  واردات،  صادرات،  در  رقابتی  فضای  از  وحراست  ایجاد  به  برنامه  کالن  سیاست های 
همه  برای  مساوی  اقتصادی  فرصت های  ایجاد  لزوم  بر  تنها  نه  بندها  این  در  پرداخت.  توزیع 
تحت  اقتصادی  گروه  آن  یا  این  از  دولت  حمایت های  محدودبودن  لزوم  به  بلکه  کیدشد،  تأ
شعار حمایت، در تعاونی های تولیدکنندگان داخلی یا به هر شکل و عنوان مانند بخشودگی های 

کید شد. گمرکی و سود بازرگانی و... تأ
دولتی  انحصارات  و  کاهش تصدی  در صدد  توسعه  دوم  برنامه  قانون  اول  از  فصل   6 بند 
سازمان ها، موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی بود. همچنین طبق بند 1-4، 
از  انحصار،  از  وجلوگیری  عالقمند  افراد  برای  تجارت  حرفه  در  وخروج  ود  ور شرایط  تسهیل 

برنامه عنوان شد. کلی  جمله سیاست های 
تنظیم  و  رقابت  تقویت  در خصوص  مشخص تری  خط مشی های  توسعه  سوم  برنامه  در 
انحصارات مطرح شد. فصل دوم این قانون به سازماندهی شرکت های دولتی، انحالل ادغام، 
فصل  در  دارد.  2۷(اختصاص  لغایت   9 مواد  )از  دولتی  شرکت های  ومدیریت  سهام  گذاری  وا
کردن دولت،  کارآمد  گذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی،  نیز موضوع وا سوم این قانون 
است.طی  شده  بیان  ایثارگران  اولویت  با  وتعاونی  خصوصی  بخش های  در  توانمندی  توسعه 

1. طباطبایی موتمنی، )138۷(، 233
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گذاری و نظارت بر حسن اجرای مقررات این قانون، نهادی  همین فصل، به منظور بهبود امور وا
و  اقتصادی  امور  وزیر  ریاست  به  نهاد  این  است.  شده  پیش بینی  گذاری  وا هیات  باعنوان 
قانون دولت مکلف  نیز در ماده )14(این  آن  و اختیارات  دارایی تأسیس شد و حدود وظایف 
سوم  فصل  در  گرفته  صورت  دیگر  تأسیس  نماید.  تأسیس  را  خصوصی سازی  سازمان  تا  گردید 
مسئولیت  قانون،  این   )20( ماده  دقیق تر،  به طور  است.  داوری  هیات  از  عبارت  قانون،  این 
رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات 
گرفت. در واقع، هیات داوری به عنوان یک   گذاری در صالحیت هیات داوری قرار  امر وا در 
به  رسیدگی  زمان  شدن  کوتاه  و  دادگستری  دعاوی  ودی  ور کاهش  منظور  به  قضایی  شبه  نهاد 
فعالیت های  به  ود  ور به  مایل  افراد  برای  مطمئن تری  فضای  طریق  این  از  تا  شد  پیش بینی  آن 
به  اعطاشده  انحصاری  امتیازات  برنامه،  این  چهارم  فصل  در  شود.  ایجاد  گذاری  وا مشمول 
خصوصی  بخش  طریق  از  انجام  قابل  فعالیت های  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  بازبینی  مورد  دولت 

به این بخش سپرده شود.
بخش  و  تعاونی ها  تقویت  دولت،  تصدی گری  حوزه  کاهش  هدف  با  چهارم،  برنامه  قانون 
مواد  مذکور  قانون   9 ماده  در  شد.لذا  مطرح  اجتماعی  عدالت  ارتقای  همچنین  و  خصوصی 
این  در  اینکه  ضمن  شد.  تنظیم  کردن  رقابتی  و  سیاست گذاری  گذاری،  وا بخش  با  مرتبط 
قالب  در  جدیدی  وظایف  دولت  برای  که  یافت  محوریت  حالی  در  خصوصی  بخش  قانون، 
کید  تأ موضوع،  این  بر  ناظر  مصادیق  مهمترین  از  یکی  شد.  گرفته  نظر  در  رسیدگی،  و  نظارت 
این قانون بر تدوین یک مجموعه مدون از مواد رقابتی به منظور بهبود فضای عمل بخش های 
که مفهومی وسیع تر  بر »تسهیل رقابت«  که تمرکز قانون  بار بود  مختلف اقتصادی بود.این اولین 
برنامه  قانون   41 و   40 و   38 مواد  قرار می گرفت.این موضوع در  انحصار« می باشد،  با  »مبارزه  از 
و  کنترل  و  رقابت  تسهیل  »الیحه  تا  شد  مکلف  دولت   آن  طی  و  شد  تصریح  توسعه  چهارم 

کند. جلوگیری از شکل گیری انحصارات« را در سال اول برنامه  به مجلس تقدیم 
قانون برنامه پنجم توسعه را می توان به عنوان اولین برنامه مصوب پس از ابالغ سیاست های 
نیز  کلی اصل 44 و قانون اجرای این سیاست ها دانست.نکته قابل توجه در تدوین این قانون 
کمیسیون  در  اتاق ها  نمایندگان  حضور  قالب  در  غیردولتی  بخش  سازمان یافته  دادن   مشارکت 
دولت  احیای  مفهوم  تحقق  در  عملی  ظرفیتی  می توان  را  قانون  این  می باشد.  مواد  تلفیق 
شورای  تأسیس  با  مشارکت  بحث  قانون  این  در  دانست.  نابازار  و  بازار  میان  تعامل بخشی  و 
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گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماده ۷5 این قانون پیگیری شده است. یکی از مهمترین 
اقتصادی است  افزایش حضور بخش خصوصی در بخش های  برنامه ششم،  قانون  مزیت های 
این  در  دولت  و  شود  گذار  وا خصوصی  بخش  به  تصدی گری  که  است  این  دولت  ویکرد  ر و 

کند. بخش ها نقش نظارتی را ایفا 
کشور همواره با آن مواجه بوده اند، عدم توجه  که  قوانین برنامه های توسعه  تی  یکی از مشکال
که  کم بر محیط برنامه ریزی در مراحل تدوین و اجرای آنها بوده این شرایط  کافی به شرایط حا
بعضًا تحت عناوینی چون »شروط صفر برنامه« یا »پیش نیازهای برنامه ریزی« یاد شده است، 
قابل  آماری  نظام  فقدان  توسعه،  مفاهیم  سطح  در  مشترک  فهم  فقدان  چون  مواردی  شامل 
و عدم  برنامه ها  بر  کم  و اجتماعی اصالح شده حا اثربخش، فقدان ساختار سیاسی  و  اطمینان 
برنامه  قوانین  جمله  از  برنامه ها،  از  بسیاری  در  می باشد.  آنها  مابین  الزم  قانونی  هماهنگی های 
یا  است  افتاده  اتفاق  عمل  در  آنچه  موارد  برخی  در  انقالب،  از  بعد  توسعه  سوم  و  دوم  و  اول 
اساسًا در قوانین برنامه پیش بینی نشده یا تناسبی با عمل نداشته است. در همین راستا می توان 
به ارائه برنامه تعدیل اقتصادی همزمان با برنامه اول توسعه، طرح ساماندهی اقتصادی همزمان 
با برنامه دوم توسعه، طرح تحول اقتصادی همزمان با برنامه چهارم و تدوین برنامه پنجم توسعه 
کامل  اجرای  به  آنان  پای بندی  عدم  نشان دهنده  که  کرد  اشاره  وقت  دولت های  توسط  کشور 
کشور است1. همچنین اینکه با وجود بودن حکم معینی نسبت  برنامه های میان مدت پنج ساله 
تدوین  ضرورت   عدم  یا  ضرورت  به  نسبت  اساسی،  قانون   52 اصل  در  سالیانه  بودجه های  به 
قانون  در  که  زیادی  کید  تأ علیرغم  و  ندارد  وجود  حکمی  میان مدت،  و  بلند مدت  برنامه های 
توسعه وجود دارد،  برنامه های  تدوین  مناطق در  و  به مشارکت بخش ها  بودجه  قانون  و  اساسی 
قوانین  فرایند  در  هم  نواقصی  اما  است.  نشده  مشخص  مشارکت  این  جلب  قانونی  ساز و کار 
شامل  نهادها،  از  مجموعه ای  توسط  کلی  به طور  که  فرایند  این  دارد.  وجود  توسعه  برنامه ریزی 
که  رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و دولت و مجلس انجام می شود دارای ضروریاتی است 
تشکل های  و  خصوصی  بخش های  معمواًل  می شوند.  مشکالت  برخی  سبب  آنها  رعایت  عدم 
نیز  اجرایی  دستگاه های  و  می کنند  شکایت  برنامه ریزی  فرایند های  در  حضور  عدم  از  صنفی 
به  برنامه ها  مفاد  از  صحیحی  درک  اصواًل  نبوده اند  دخیل  برنامه ریزی  وند  ر در  معمواًل  چون 

1. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،)1381( 
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در  برنامه ریزی  فرایند  می کند.  ایجاد  اختالل  برنامه  اجرای  در  مسأله  این  و  نمی آورند  دست 
که به صورت دوره ای و در قالب  ایران یک فرایند فصلی بوده و استمرار ندارد. به این ترتیب 
منطق  و  اولیه  مبانی  براساس  می شوند.  جمع  هم  دور  یکبار  سال  پنج  هر  فصلی  کمیته های 
برنامه  احکام  سپس  و  مشخص  اساسی  مشی های  خط  و  کلی  خطوط  باید  ابتدا  برنامه ریزی، 
مجمع  در  کلی  سیاست های  تدوین  معمواًل  که  حالی  در  گردد،  تدوین  آنها  تحقق  راستای  در 
برای  مناسب  فرصت  و  رفته  جلو  هم  با  همزمان  دولت،  در  برنامه  احکام  محتوای  و  تشخیص 
به  ایراداتی هم  اما  کلی در دست نیست.  با سیاست های  آن  و تطبیق  برنامه  از محتوای  اطالع 
با  آنها  ارتباط  نحوه  و  باالدستی  اسناد  وجود  اینکه  جمله  از  است  وارد  توسعه  برنامه  محتوای 
کشور بوده است؛این  برنامه های میان مدت پنج ساله همواره یکی از نقاط مبهم برنامه ریزی در 
کشور  میان مدت  برنامه های  فضای  بر  بلند مدت  سیاسی  چتر  یک  که   شده  موجب  مسأله 
و  ارشادی  ویکرد  ر به  یکباره  به  بود،  تفصیلی  که  اول  برنامه  از  مثال  نباشد.به عنوان  کم  حا
الزم  بستر سازی  بدون  و  شتاب زده   و  صریح  شدت  به  که  دوم  برنامه  در  تعدیل  سیاست های 

وی آورده شده است. کنترل آثار جانبی منفی آن، ر برای 
محدود  برنامه  قوانین  در  کلی  راه کارهای  برخی  طرح  به  برنامه ریزی  موارد،  از  بسیاری  در 
نامه ها  آیین  حتی  بلکه  نشده؛  منجر  مشخص  و  اجرایی  عملیات  و  برنامه ها  به  تنها  نه  و  شده 
افراط  در حد  برنامه ها  موارد،  برخی  در  و  است  نشده  تهیه  توسط دولت  آن  اجرایی  مقررات  و 
از  باالیی  بسیار  حد  در  مواد  برنامه ها  این  در  توسعه(.  اول  می باشد)برنامه  تفصیلی  و  جزیی 
و  سیاست گذاری  هدف گذاری،  زیربخش ها  و  بخش ها  یکایک  برای  و  گردیده  تهیه  تفصیل 
گونه برنامه ریزی،  الزامات و ضرورت های اساسی این  تأمین مالی انجام شده است، بی آنکه  
کارشناسی  نظام  مالی،  عظیم  منابع  تفصیلی،  و  جزیی  و  گسترده  اطالعات  وجود  ازجمله 
ارتباط  برنامه های مختلف توسعه،  کلی نمی توان بین  به طور  فراهم باشد.  و بسیار قوی  گسترده 
توسعه  مختلف  برنامه های  انتظار،  برخالف  عبارتی  به  کرد،  پیدا  ساختاری  و  محتوایی  وشن  ر
کنار هم دیده نمی شوند و نمی توان مثاًل برنامه چهارم را  کشور به مانند حلقه های یک زنجیر در 
کننده ضعف های آن دانست.علیرغم   دنباله و در امتداد برنامه سوم و مکمل اقدامات و برطرف 
یا فاقد  از وظایف نظارتی نهادهای مختلف  برنامه های توسعه، بسیاری  بر  اهمیت وافر نظارت 
علیرغم  مثال  به طور  می باشد؛  تداخل  دارای  یا  است  نظارتی  ابزار  یا  محدوده  تعیین  و  تعریف 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارت  محاسبات،  دیوان  نظارتی  وظایف 
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مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت و غیره ساز و کار نظارتی دائمی برای نظارت 
ناظر  نهاد  قانون اساسی، مهم ترین  ندارد. طبق  اعمال اصالحات وجود  و  توسعه ای  و  معنی دار 
مهمترین  و  است  اسالمی  شورای  مجلس  توسعه،  برنامه های  مجری  به عنوان  دولت  برعملکرد 
وی مجلس برای حسابرسی مالی دقیق عملکرد دولت، دیوان محاسبات است. لکن تجربه  باز
با  می دهد  نشان  را  بیت المال  کرد  هزینه  چگونگی  که  بودجه،  تفریغ  گزارش های  داده  نشان 
همچون  نیز  مجلس  نظارتی  وندهای  ر دیگر  سوی  از  می شود1.  و  ر وبه  ر نمایندگان  بی توجهی 
کاهش داده   کارایی آن را  که  گرفتار مشکالت ساختاری زیادی است  سوال و تذکر و استیضاح، 
کرد  ون دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز اشاره  است.از سوی دیگر باید به ساز و کارهای نظارتی در
شناسایی  حد  در  یا  و  نمی شوند  فعال  یا  اساسا  موارد  از  بسیاری  در  مختلف  موانع  دلیل  به  که 

کور باقی می مانند. نقاط 

4-1-2. اصل 44 قانون اساسی

کشور پی ریزی شده است  بررسی  به دلیل اینکه در اصل 44 قانون اساسی، زیربنای اقتصادی 
سیاست های  بر  تاثیری  چه  اصل  این  کامل  و  صحیح  اجرای  که  می دهد  نشان  اصل   این 
دولتی  بخش های  برای  ترتیب  به  اساسی  قانون  اصل44،  طبق  بر  می گذارد.  کشور  اقتصادی 
رسمیت  به  بخش ها  این  محدوده  در  صرفًا  را  خصوصی  بخش  و  شده  قائل  اولویت  تعاونی  و 
مبنای  را  مالکیت  دیگر  از سوی  و  وظایف  از یک سو  قانونگذار  اصل،  این  در  است.  شناخته 
بخش  تشخیص  ک های  مال از  یکی  بنابراین  است.  نموده  اعالم  خصوصی  بخش  تعریف 
برده  نام  مذکور  اصل  صدر  در  که  است  کارکرد«  و  »وظایف   ،44 اصل  در  خصوصی  از  دولتی 
ک تعریف بخش  ک دوم تمایز، »مالکیت عمومی « است. از نظر این اصل، مال شده است.مال
دولتی »مالکیت عمومی« و نه مالکیت دولتی است. به این ترتیب از نگاه اصل 44، بانکداری 
وظیفه،  این  دهنده  ارائه  سازمان های  و  است  دولتی  بخش  کارکردهای«  و  »وظایف  از  یکی 
به صورت »مالکیت عمومی « در اختیار دولت است.2 حدود مالکیت دولت و بخش دولتی در 

گردد: که در ذیل این اصل آمده تعیین  اصل 44 قانون اساسی باید با توجه به قیودی 

1. خاندوزی،)1388(، 121
2. نجفی خواه،)1395(، 116 
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به موجب ذیل اصل 44، مالکیت در هریک از سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی باید . 1
با اصول دیگر فصل چهارم  قانون اساسی سازگار باشد.

بر»تأمین . 2 آن  دوم  بند  در  که  است   43 اصل  اساسی،  قانون  چهارم  فصل  اصول  از  یکی 
کار  کامل و قرار دادن وسایل  کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال  شرایط و امکانات 
کار ندارند، به شکل تعاونی، از راه وام  کارند ولی وسایل  که قادر به  کسانی  در اختیار همه 
گروه های  افراد و  که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست  یا هر راه مشروع دیگر  بدون بهره 
شده  کید  تأ آورد.«  در  مطلق   کارفرمای  یک  به صورت  را  دولت  نه  و  شود  منتهی  خاص 
کند،  کارفرمای بزرگ مطلق  که دولت را تبدیل به  است، بنابراین هر برداشتی از اصل 44 

مغایر ذیل اصل 44 و مراد مقنن خواهد بود.
3 . 45 اصل  موضوع  عمومی  ثروت های  و  انفال  شامل  را  آن  که  خصوصی  بخش  از  تعریفی 

ل مردود خواهد بود. قانون اساسی قرار دهد، نیز با همین استدال
باید . 4 تعاونی  و  خصوصی  و  دولتی  بخش  در  مالکیت   ،44 اصل  ذیل  مطابق  این  بر  عالوه 

باشد.  نیز  کشور  اقتصادی  توسعه  و  رشد  موجب  و  نشود  خارج  اسالم  قوانین  محدوده  از 
اصل  صدر  در  مندرج  موارد  از  بخشی  در  دولت  مالکیت  ادامه  چنانچه  ترتیب،  این  به 
کشور باشد، مطابق ذیل اصل مذکور در مورد ادامه چنین  44؛مانع توسعه و رشد اقتصادی 
نموده  کید  تأ قانونگذار  که  است  دلیل  همین  پذیرد.به  صورت  تجدیدنظر  باید  مالکیتی 

است »تفصیل ضوابط و قلمرو  و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند«.
عمومی  بخش  بین  تمایز  شاخص  نظر  از  اساسی  قانون   44 اصل  از  که  چیزی  آن  هرصورت  به 
می باشد،  مالکیتی  و  وظیفه ای  شاخص  دو  از  توامان  استفاده  برد،  بهره  می توان  خصوصی  و 
کر شد،  و تعاونی ذ که در باب حدود مالکیت در سه قسمت دولتی، خصوصی  نظر به آن چه 
ولی  ندارد،  اساسی  قانون   44 اصل  با  مغایرتی  غیردولتی  عمومی  بخش  به  بنگاه ها  گذاری  وا
این  زیرا  است.  اشکال  محل  و  آفرین  ابهام  گذاری ها  وا این  نمودن  تلقی  خصوصی سازی 
ک  مال که   44 اصل  نظر  از  لکن  می شوند،  گذار  وا غیردولتی  عمومی  بخش  به  هرچند  بنگاه ها 
گذاری  تعریف بخش دولتی را »مالکیت عمومی« و نه مالکیت دولتی قرار داده است، پس از وا
از مقررات بخش خصوصی تبعیت می کند.  که  از این بنگاه ها، بنگاهی عمومی است  هر یک 
که دولت حق ایجاد فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد  نکته درخور توجه این است 
صدر اصل 44 را ندارد و همچنین بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و 
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خصوصی مجازند در صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، بیمه، تأمین 
کنند. نیرو و... مالکیت و مدیریت 

کلی اصل 44 کلی اصل 44 و قانون سیاست های  4-1-3. سیاست های 

کشور  کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه ی عطفی در راستای تغییر نهادی اقتصاد  سیاست های 
کشور است. ابالغ این سیاست ها، برای  بازار در نظام اقتصادی  ارتقای نظم  به منظور توسعه و 
فعالیت های تصدی  بار سنگین  این طریق  از  تا  آورد  فراهم  کشور فرصتی  اقتصادی  برنامه ریزان 
فرصت  هدایت گری  و  سیاست گذاری  نقش  ایفای  برای  دولت  و  یابد  کاهش  دولت  گرایانه 
را  مالکیت  و  وظایف  ک  مال دو  می شود  استنباط   44 اصل  از  چنانچه  آورد.  به دست  مناسبی 
که از این  ک تعریف بخش خصوصی قرار داد. اما در نگاه نخست به نظر می رسد  می توان مال
سیاست ها  این  )ج(  بند  در  است؛  شده  عدول   44 اصل  کلی  )ج(سیاست های  بند  در  ک  مال
گذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44به بخش های خصوصی،  »وا
یاد شده  بند  به شرح مندرج در  بنگاه های عمومی غیردولتی«  و  تعاونی سهامی عام  شرکت های 
مجاز اعالم شده است. به عبارت دیگر، نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی در ردیف بخش 
که  گذاری به آنها خصوصی سازی تلقی شده است. در حالی  خصوصی و تعاونی ذکر شده و وا
گذار می شوند، خصوصی سازی به عنوان  که بنگاه ها به بخش خصوصی و تعاونی وا در مواردی 
در  ولی  می افتد،  اتفاق  خصوصی  بخش  توسعه  و  دولتی  بخش  کوچک سازی  برای  سیاستی 
گذار می گردد خصوصی سازی  وا غیردولتی  نهاد های عمومی  و  موسسه ها  به  بنگاه ها  که  مواردی 
اینکه  اقتصادی بخش عمومی محقق می شود. علیرغم  از فعالیت های  به معنای مقررات زدایی 
واقع  در  ولی  می یابد،  تغییر  غیردولتی  عمومی  بخش  مالکیت  به  دولت  مالکیت  فرایند  دراین 
عمومی  مالکیت  هنوز  و  نشده   گذار  وا  44 اصل  موضوع  تعاونی  و  خصوصی  بخش  به  مالکیت 
بند  که موسوم  به سیستم خصوصی-دولتی است.  بود، موضوعی  بنگاه ها مترتب خواهد  براین 
کید دارد. بسیاری از فعالیت های اقتصادی  کلی بر آزادسازی اقتصادی تأ )الف( سیاست های 
بخش  برای  فعالیت ها  این  شدن  آزاد  و  است  دولتی  شرکت های  و  دولت  انحصار  در  صرفًا 
گذاری سیاست های  خصوصی ممکن است زمینه تحرک اقتصادی را فراهم آورد.1 در الزامات وا
کید شده است.در واقع  کلی، توجه بخش های غیردولتی بر آزادسازی بازار، قیمت و مدیریت تأ

1. عباسی، )1388(، 35 
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رفع انحصارات دولتی زمینه رقابت و اقتصاد بازار را فراهم می کند و نقش دولت را از مالکیت و 
مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر می دهد. 

ویکرد  ر تحول  در  مهم  گامی  اساسی  قانون  اصل44  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اما  
که با نگاهی مردم محور به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه نموده است  کشور می باشد  اقتصادی 
می شود.  محسوب  ملی  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  حضور  زمینه سازی  برای  کاملی  برنامه  و 
کشور  یکی از جنبه های مهم  این قانون توجه به مقررات زدایی و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در 
اقتصاد ملی، ظرفیت الزم  به عنوان منشور  قانون  این  واقع  از طریق بخش خصوصی است. در 
با  و  است  نموده  فراهم  را  جدید  پیش برنده  قوانین  تهیه  و  قبلی  غیرضرور  مقررات  حذف  برای 
شد.از  خواهد  فراهم  تولید  افزایش  و  چرخش  موجبات  مردمی،  حوزه  در  اقتصاد  شدن  گیر  فرا
برای  اقتصادی  فعالیت های  مجوز  صدور  و  سرمایه گذاری  امر  در  تسریع  و  تسهیل  دیگر،  سوی 
اجرای  قانون   )۷( ماده  اجرایی  نامه  آیین  موضوع  مجاز،  قلمروهای  در  دولتی  غیر  بخش های 
فصل  هفت  در   1388/5/1۷ تاریخ  در  که  است  اساسی  قانون   )44( اصل  کلی  سیاست های 
تسریع صدور  و  تسهیل  زمینه  در  با موضوعاتی  نامه  آیین  این  رسیده است.  به تصویب  و  تنظیم 
بر  نظارت  هیات  سرمایه گذاری،  راهنمای  کتاب  رسیدگی،  هیات  و  سرمایه گذاری  ستاد  مجوز، 
عمومی  مقررات  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  مجوزها،  و  صدور  شرایط  تسهیل  و  مقررات زدایی 
وبرو  کلی  اصل 44 قانون اساسی با چالش هایی ر تنظیم شده است. قانون اجرای سیاست های 

که اجرای آن را دچار اشکال می سازد: است 
گذاری و عدم توجه به دیگر سیاست های اجرایی این قانون چون؛ 	  الف( تمرکز دولت بر وا

رفع  و  کسب و کار  فضای  ایجاد  نیز  و  خصوصی  بخش  توانمندی سازی  زدایی،  مقررات 
موانع سرمایه گذاری و تولید.

گذاری سهام انجام شده.	  گذاری برخی از مدیریت ها در وا ب( عدم وا
کشور با عنوان شرکت های شبه دولتی.	  ج( نمود بخش جدیدی در اقتصاد 
 	 6 ماده  2و3  تبصره های  تکالیف  اساس  بر  خزانه  به  واریز  و  اقساط  دریافت  عدم  د( 

توزیع سهام عدالت. آیین نامه 
تکلیف 	  انجام  عدم  و  منسجم  به صورت  ابالغی  سیاست های  الف  بند  اجرای  عدم   ) و

گروه1.  گروه یک و تداوم تصدی گری در این  گذاری شرکت های  قانونی در وا

1. دین محمدی، اژدری، 1391، 8۷  
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شفاف  و  دقیق  به طور  که  بود  بهتر  نیز  و  نشده  مطرح  مهم  و  اساسی  موضوعات  قانون  این  در 
کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اصلی  انگیزه  شود.  مطرح  خصوصی سازی  مجریان  وظایف 
قالب  در  خصوصی سازی  به  مربوط  مقررات  و  ضوابط  ساختن  متمرکز  اساسی  قانون   44 اصل 
کوتاه بوده است.  گذاری در یک دوره بسیار  یک قانون و به دنبال آن سرعت بخشیدن در وا
تعداد  تصویب  به  قانون  این  در  مقرر  تکالیف  از  بسیاری  اجرای  که  است  این جا  امر  ایراد  اما 
به  را  منفی  اثر  که دو  موکول خواهد شد  و دستورالعمل  آیین نامه، تصویب نامه  از الیحه،  باالیی 

دنبال خواهد داشت:
وند 	  ر شدن  کند  سبب  که  تصویب نامه  و  آیین نامه  الیحه،  از  زیادی  حجم  تهیه   :

ً
اوال

می گردد.  خصوصی سازی 
قانون 	  و  کلی  سیاست های  در  که  اجرایی  دستگاه های  مختلف  سالیق  تاثیر   : ثانیاً

وند  اثر منفی برجای می گذارد و در صورت رضایت دستگاه های اجرایی، در ر اجرای آن 
کلی  خصوصی سازی وقفه ایجاد می کند.1بر اساس فصل نهم از قانون اجرای سیاست های 
گر  که اختیارات شورای رقابت را تا حد بسیار زیادی توسعه داده است. ا اصل 44 است 
چه در این خصوص به موضوع تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار می پردازد و این امر در 
اقتصاد آزاد از اهمیت بسیاری برخوردار است اما از جامعیت الزم برخوردار نیست و دارای 
که موضوعات خصوصی سازی را متأثر می سازد. بر اساس ماده  ابهامات و تناقضاتی است 
54 تحت نظر شورای رقابت، موسسه ای دولتی با عنوان مرکز ملی رقابت به فعالیت خواهد 
پرداخت و نیز بر اساس ماده 59 شورا می تواند تشکیل »نهادهای تنظیم کننده بخشی« را به 
که در لوای این قانون مجوز  گونه به نظر می رسد  کند. در واقع این  هیأت وزیران پیشنهاد 
که با اصلی ترین هدف این قانون  گسترش تشکیالت دولتی و دیوان ساالری  دیگری برای 

کاهش مداخالت دولت در اقتصاد در تضاد است. یعنی 
و  رایانه ها  انبارها،  کن،  اما به  ود  ور مجوز  می تواند  شورا  این   ،90 ماده  موجب  به  چنانچه 
که اختیارات شورای رقابت  دفاتر شرکت ها برای بازرسی را صادر نماید. لذا می توان متصور شد 
با اختیارات قضایی فعالیت  و به شکل یک دستگاه اجرایی  نهاد سیاستگذاری  از یک  فراتر 

کرد. خواهد 

کدامن،)1388(، 98  1. پا
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4-2. سیاست های رقابتی

رفتار  بر  مستقیم  به طور  که  است  رقابت  پشتیبان  اقدامات  از  مجموعه ای  رقابتی  سیاست 
بخش  ضدرقابتی  عملکردهای  حذف  ویکردش  ر و  بوده  اثرگذار  صنایع  ساختار  و  بنگاه ها 
تعریف شامل  در وسیع ترین  دارد.  گسترده ای  مفهوم  این اصطالح،   . دولتی است  و  خصوصی 
تنظیم کننده  سیاست  تجاری،  سیاست  جمله  از  بازار  در  رقابت  با  مرتبط  سیاست های  تمامی 
شرکت های  ضدرقابتی  سیاست های  اصالح  برای  دولت  توسط  شده  اتخاذ  سیاست های  و 
سیاست ها  معنی،  به  اصطالح  این  آن،  محدود  تعریف  در  و  می باشد1.  عمومی  یا  خصوصی 
رقابتی  سیاست  اجزای  است.سایر  شده  استفاده  شرکت ها  ضدرقابتی  رفتار  بر  کم  حا قوانین  و 
به  خاص  یارانه ی  اعطای  قطع  مقررات زدایی،  دولتی،  شرکت های  خصوصی سازی  شامل 
تبعیض  خارجی  تولیدکنندگان  یا  محصوالت  علیه  که  است  سیاست هایی  کاهش  و  شرکت ها 
متضمن  اما  است  آزاد  رقابت  ساز  زمینه  چند  هر  بازار  به  امور  گذاری  وا واقع  در  می شود.  قایل 
منصفانه بودن رقابت نیست. رقابت منصفانه را نمی توان نتیجه ساز و کار طبیعی بازار دانست، 
کامل را داشته باشد. یکی از مهمترین  مگر آنکه بازار مورد نظر تمامی شرایط یک بازار رقابت 
کم نمود،  بازار حا را در  از طریق آن  می توان رقابت منصفانه  که  ابزارهای موجود در این زمینه 
کنار  در  و  می شود2  محسوب  رقابتی  سیاست  پیشبرد  برای  اصلی  ابزار  که  است  رقابت  قانون 
از  مانع  تا  می نماید  به عنوان مکمل عمل  زدایی  مقررات  و  یعنی خصوصی سازی  آن  دیگر  ابزار 
کثر  که در راستای حدا گردد. این قانون، مجموعه مقرراتی است  سوء استفاده های ناشی از آنها 

ویه های ضدرقابتی در اقتصاد، تدوین می شود.  ساختن منافع اجتماعی و ممانعت از ر
به تسهیل  کلی اصل 44«  قانون اجرای سیاست های  ایران در فصل نهم »قانون اصالح  در 
قانون  این   44 ماده  دارد.در  اختصاص  فصل  این  به   84 43تا  ماده  است.  پرداخته  رقابت 
به طور  را  است  رقابت  بر  کم  حا مهم  اصول  از  یکی  که  را  رقابت  مخل  تبانی  انواع  مصادیق 
که موضوع  کلی هرنوع توافقی را  که به طور  کرده است و از این جهت با معاهده رم  حصری بیان 
کرده، متفاوت  باشد، ممنوع اعالم  بازار  رقابت در  از  یا ممانعت  آن تخریب، محدودیت  اثر  یا 

است.

1. خدادادکاشی و شهیکی تاش، )1386(، 143 
2. حسینی و شفیعی، )1386(، 246
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طبق ماده 45 این قانون ارتکاب اعمال مندرج در این ماده، در هر حال اخالل در رقابت 
کرد.این اعمال عبارتند از »احتکار و استنکاف از  محسوب شده و خالف آرا نیز نمی توان اثبات 
معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات 
کردن  کننده، فروش یا خرید اجباری، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود  گمراه 
«.این  اشخاص  موقعیت  و  اطالعات  از  سوءاستفاده  غیرمجاز،  کسب  و  مجدد  فروش  قیمت 
ممنوع  بیانجامد  رقابت  در  اخالل  به  گر  ا  44 ماده  موضوع  اعمال  ارتکاب  که  است  حالی  در 
که  که برخی از مصادیق مندرج در این دو ماده با هم تداخل دارند  هستند.البته به نظر می رسد 
این امر موجب ابهام می شود1. برای مثال طبق بند »3«ماده 44، تحمیل شرایط تبعیض آمیز در 
معامالت همسان به طرف های تجاری، می تواند موجب اخالل در رقابت شود. در عین حال 
یکسان،  وضعیت  در  مختلف  اشخاص  با  معامله  شرایط  در  تبعیض   ،45 بند»ج«ماده  طبق 

مخل رقابت بوده و در هرحال ممنوع است.
به وسیله  که  است  خصوصی سازی  رقابتی،  سیاست  ابزارهای  مهمترین  از  دیگر،  سوی  از 
گذار می شود  وا به بخش خصوصی  و  کاهش می یابد  دولتی  مدیریت  و  آن درجه  تصدی گری 
از مشارکت  بهره مندی  و  تأمین بودجه دولت  کارآمدی،  ارتقای  ویکرد  با سه ر ابزار عمدتًا  .این 
ویکرد با اهداف  ویکرد، سومین ر گسترده تر بخش خصوصی قابل به کارگیری است. از این سه ر
و  می پردازد  دولتی  تصدی های  گذاری  وا به  هم  که  چرا دارد  بیشتری  انطباق  خصوصی سازی 
بازار داده می شود؛ در واقع هر دو هدف  هم به بخش خصوصی فضای بیشتری برای عمل در 
کردن اقتصاد را از دو منظر  ویکرد محقق می شود. در واقع غیردولتی  کارایی و عدالت در این ر
باید مورد توجه قرار داد، یکی به عنوان هدف نهایی سیاست های اقتصادی و دیگری به عنوان 
غیردولتی  موضوع  خود  دیگر،  سوی  از  مطلوب.  اقتصادی  وضعیت  به  رسیدن  برای  وسیله ای 
خصوصی  بخش  به  دولتی  واحدهای  مالکیت  انتقال  یکی  می شود،  درک  مفهوم  دو  به  کردن 
که ابهام و درک  وکارهای اقتصاد رقابتی، به نظر می رسد  و دیگری عدم مداخله دولت در ساز
کلی اصل 44 قانون  درست این مفاهیم موجب عدم موفقیت در پیشبرد اهداف سیاست های 

اساسی شده است.

کی سان دخت،)138۷(، 115   .1
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4-3. تضمین حقوق مالکیت

رقابتی  وی  ر و   است  سرمایه گذاری  اصلی  زیربنای  مالکیت  حقوق  از   حمایت  که  آنجا  از 
شدن فضای اقتصادی تاثیر به سزایی می گذارد، می تواند به عنوان یکی از مکانیزم های تضمین 
آزادی اقتصادی مطرح شود. برای حقوق مالکیت تعاریف متعددی در ادبیات اقتصادی بیان 
که افراد یا جامعه  شده است. از نظر »کامونز« حقوق مالکیت، شامل تمام فعالیت هایی می شود 
تعریف  در  »دوسوتو2«  آزاد می باشند1.  دارایی  تملک یک  در  و  آن  انجام  یا عدم  آن  انجام  در 
واقعی  و  شخصی  حقوق  این  همه  مالکیت،  حقوق  از  »منظور  که  می کند  بیان  مالکیت  حقوق 
که به دارنده آن استحقاق انحصاری و الینفک بر آنها را می دهد. به عبارت دیگر قدرت  است 
کردن دیگران  بهره مندی آزادانه از آنها، خالص شدن آزادانه از آنها یا استفاده از آنها با محدود 

است«.
در واقع  حق مالکیت به طور معمول متضمن حق انعقاد قرارداد با دیگران در قالب اجاره، 
استفاده  برای  دیگران  به  اختیار  اعطای  یا  دارایی  یا  کاال  دادن  رهن  به  گذاشتن،  وثیقه  به 
»حق  موضوع  به  مستقلی  اصل  که  اساسی  قانون  اصول  نگارش  عرف  برخالف  است3.  آن  از 
و مال و حقوق  و جان  قانون اساسی، حیثیت   22 مالکیت« اختصاص داده می شود، در اصل 
اصل  پیش بینی  عدم  و   22 اصل  نگارش  نحوه  گرفته اند.  قرار  هم  کنار  در  شغل  و  مسکن  و 
آید  وجود  به  تصور  این  که  شده  باعث  عمومی  منافع  جهت  به  مالکیت  سلب  برای  مستقلی 
واقع  در  است.  شده  تجویز  غرامت  پرداخت  بدون  مالکیت  سلب  ایران،  اساسی  قانون  در  که 
گونه قانون  تفسیر استثنای اصل 22 قانون اساسی به عنوان اختیار مطلق مجلس در تصویب هر 
مصادره آمیز، برخالف فلسفه نگارش قانون اساسی است و به دلیل مغایرت این استثنا با اصل 
اصل  این  در  مقرر  استثنای  می رسد  به نظر  و  نمود  مضیق  تفسیر  را  آن  باید  مالکیت  به  احترام 
دانست  منافع عمومی  به جهت  مالکیت  به سلب  باید محدود  را  اموال  به  تعرض  در خصوص 
نیز تضمین کننده  قانون اساسی  کنار اصل 22، اصل 4۷  کرد.در  از تفسیر موسع آن خودداری  و 
حق مالکیت در قانون اساسی ایران است اما به این اصل انتقاداتی وارد است. مهمترین انتقاد 
کاربردن قید »که از راه مشروع باشد« در آن است. قانون مدنی در ماده  وارده بر این اصل 4۷، به 

1. Kaufman, (2003), p75

2. دوسوتو، )1385(، 280 
3. Besley & Ghatak, 2010, p45
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که حق مالکیت تنها در صورتی  کرده است. بدیهی است  وشنی اسباب تملک را بیان  140 به ر
که این حق ایجاد  از طرق چهارگانه مقرر در این ماده حاصل شود.هنگامی  که  ایجاد می شود 
کاربرد وصف »مشروع یا نامشروع« برای آن  شد مورد احترام و حمایت قانونگذار خواهد بود و 
اصل  این  در  »نامشروع«  عبارت  قید  حقوقدانان  برخی  که  است  دلیل  به همین  و  ندارد  وجهی 
به »مالکیت شخصی« موجب  کردن احترام  ایراد، محدود  این  بر  را »حشو« دانسته اند.1 عالوه 
را  آن  »ضوابط  عبارت  و  می باشد  چه  »شخصی«  کلمه  از  مقصود  که  است،  شده  ابهام  بروز 
که مشخص نیست قانون  قانون معین می کند« در انتهای این اصل بر ابهامات آن می افزاید، چرا
کند؟در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی نیز هیچ قانونی  چه ضابطه ای را باید معین 
گذشته از این ایرادات و ابهامات،  برای تعیین ضوابط مقرر در اصل 4۷ تصویب نشده است. 
نیست  قبول  قابل  است؟  حکمی  چه  حاوی   22 اصل  بر  افزون   4۷ اصل  که  نیست  مشخص 
بار دیگر در فصل  و   )22 اساسی حکمی واحد، یک بار در فصل حقوق ملت )اصل  قانون  در 
بیانگر   22 که اصل  کرده اند  ل  استدال باشد.برخی چنین  آمده   )4۷ )اصل  مالی  امور  و  اقتصاد 
در  امری  چنین  هستند.  مالکیت  ایجابی  تضمین  بیان کننده   4۷ و   46 اصول  و  سلبی  تضمین 
نیست  پذیرفته  منطقی  از جهت  و  ندارد  کشورهای مختلف سابقه  اساسی  قوانین  از  هیچ یک 
ایجابی(  و  )سلبی  اصل  دو  در  واحد  حکمی  باشد  موجز  سندی  باید  که  اساسی  قانون  در  که 
که الزم است در اصالحات قانون اساسی در اصل مستقلی از موضوع  بیان شود. به نظر می رسد 
گردد. با توجه به فقدان اصل مستقلی در خصوص  سلب مالکیت برای منافع عمومی رفع ابهام 
منع مصادره در متن نهایی قانون اساسی و با توجه به اینکه اصل 4۷ نیز علیرغم برخی ابهامات، 
قانون   22 نیز خالف اصل  به عنوان مجازات  کار گیری مصادره  به  و  نمی دهد  را  اجازه مصادره 
بلکه  نیست  مجازات  معنای  در  مصادره  نیز  اساسی  قانون   49 اصل  موضوع  و  است  اساسی 
که از طرق نامشروع حاصل شده اند«. با اتکا به اصول قانون  موضوعش »استرداد اموالی است 
اساسی و موازین شرع در طول ادوار مجلس، موارد بسیار اندکی از مصوبات به چشم می خورد 
که در آنها مصادره به عنوان یک مجازات  به تایید رسیده باشد و به نظر می رسد افزودن اصل 
مربوط به منع مصادره  به عنوان مجازات در قانون اساسی ایران می تواند قابل دفاع باشد. قید 
گونه قابل تقسیر است: در تفسیر اول این  پایانی اصل 22 قانون اساسی »مگر به حکم قانون« دو 

1. ویژه، )1389(، 459 
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استثنا محدود به موازین شرعی است و در تفسیر دوم این استثنا  محدود به سلب مالکیت برای 
از دو تفسیر، احترام به  بر هریک  بنا  گرچه  از پرداخت بهای عادالنه است.ا منافع عمومی پس 
اساسی، اصالح  قانون  اجرای  ولی تجربه چندین دهه  ایران محفوظ است  در  مالکیت  حقوق 
آن و اضافه شدن اصول مربوط به منع مصادره و منحصر شدن استثنای سلب مالکیت به تأمین 

گریزناپذیر ساخته است.1 منافع عمومی بعد از پرداخت بهای عادالنه را 

نتیجه گیری

مورد  همواره   اقتصادی  توسعه  شاخص های  از  یکی  به عنوان  اقتصادی  آزادی  که  آنجا  از   .۱
حقوق  نظام  در  اقتصادی  آزادی  تضمینات  مقاله  این  در   ، می باشد  دولت ها  جدی  توجه 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ششم(  تا  اول   ( توسعه  ساله  پنج  برنامه های  بر  کید  تأ با  ایران  عمومی 
که چارچوب حقوقی تضمینات آزادی اقتصادی  پیش فرض ما در این تحقیق این بوده است 
کارآمدی،  کافی برخوردار نیست؛ و یکی از علل این نا کارآمدی  در نظام حقوق عمومی ایران از 
»زیوکویچ  توسط  پژوهشی  در  است.  بوده  قوانین  این  کارایی  عدم  و  قانون  کمیت  حا فقدان 
نیز  شد  انجام  خارجی  سرمایه گذاری  از  حمایت  ملی  قانون  کمیت  حا نقش  زمینه  در  ولیمیر« 
شفافیت  عدم  و  قانون  کمیت  حا فقدان  بود  این  نشان دهنده  که   آمد  دست  به  مشابهی  نتایج 
و  تسهیل  که  چرا  است  خارجی  سرمایه گذاران  ود  ور برای  مناسب  فضای  ایجاد  مانع  قوانین 

آزادی تجارت بین المللی یکی از مولفه های مهم در تأمین آزادی اقتصادی است. 
و  مبهم  تعاریف  که  می کنند  ل  استدال چنین  خود  مقاله  در  کرباسیان  و  طجرلو  همچنین 
کارایی نظام  ایران مانع  کسب و کار در  پیچیدگی فهم قوانین موجود درحقوق رقابت و محیط 

اقتصادی شده است.
یافتن  نمود  برای  خاص  هدفی  منظور  به  قانونی  چارچوب های  وجودی  ماهیت  واقع  در 
کمیت قانون مستلزم اجرای برابر و بی طرفانه قوانین است.  کمیت قانون است و از سویی حا حا
کشور غالبًا  براین اساس قوانین توسعه به مثابه چارچوبی برای عمل و اقدام دولت ها در توسعه 
افتاده  اتفاق  عمل  در  آنچه  معمواًل  و  است  بوده  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  به  بی توجه 
سوم  و  دوم  و  اول  برنامه های  در  را  مسأله  این  از  نمونه ای  که  است  نداشته  برنامه  با  تناسبی 

کاشانی، )1396(، 188   1. امینی و 
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غیردولتی  بخش های  مشارکت  از  توسعه  قوانین  تدوین  در  دید.  می توان  انقالب  از  بعد  توسعه 
از  توسعه  قوانین  تا  شده  باعث  مسائل  همین  و  نمی شود  استفاده  متخصص  کارشناسان  نظر  و 
برای اجرای  این فقدان ساز و کارهای نظارتی مناسب  بر  نباشند عالوه  اثربخشی الزم برخوردار 
در  نباشند.  برخوردار  مناسبی  اجرای  ضمانت  از  قوانین  این  عماًل  تا  شده  باعث  توسعه  قوانین 

ویکرد غالب در آنها نظارت بودجه ای است. واقع ر

کاماًل احساس می شود. 2. در باب سیاست های رقابتی، فقدان قانونی مجزا بنام قانون رقابت 
به  گرچه   ».44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اصالح  »قانون  از  نهم  فصل  اینکه  کما 
محتوای  و  مضمون  به  توجه  با  اما  است  شده  داده  اختصاص  انحصار  منع  و  رقابت  تسهیل 
مواد جایی  این  رقابت در  که اصاًل موضوع تسهیل  این طور فهمیده می شود  قانون  این  ماده   42
ندارد و این فصل به دلیل نگاه دیوان ساالرانه و دولت مدارانه بیشتر محدودکننده آزادی فعاالن 
که تا بستر قانونی الزم در زمینه  گونه بیان می گردد  اقتصادی است. در مقاله محمد الظهیر این 
بخش  به  مالکیت  انتقال  صرف  نشود،  فراهم  خصوصی سازی  ویژه  به  و  رقابتی  سیاست های 

باعث موفقیت خصوصی سازی نمی شود.  خصوصی 
که  می دهد  نشان  خصوصی سازی  زمینه  در  موجود  وضعیت  به  نگاهی  دیگر  سوی  از 
تدبیری  تا  شده  تلقی  دولتی  بودجه  مالی  تأمین  برای  ابزاری  به صورت  بیشتر  خصوصی سازی 
که بدفهمی از مفهوم و اهداف  کشور و این خود نشان می دهد  برای اصالح ساختار اقتصادی 
که توسط اسالمی و فرومند انجام شد  کجا ریشه دوانده است. در پژوهشی  خصوصی سازی تا 

که در ایران درک درستی از مفاهیم خصوصی سازی نشده است.  کید بر این است  نیز تأ

که باید امنیت مالکیت مردم توسط قانون  3. در باب تضمین حقوق مالکیت، به نظر می رسد 
که از اصل 22 قانون اساسی تفاسیر دقیقی نمی شود  گردد و در این زمینه از آنجایی  اساسی تأمین 
و در باب سلب مالکیت به جهت منافع عمومی، در قانون اساسی سکوت شده است، نیاز به 
اساسی  قانون  در  عمومی  منافع  جهت  به  مالکیت  سلب  مسأله  شدن  وشن  ر و   22 اصل  اصالح 
که  کاشانی در مقاله خود به این نتیجه دست یافته اند   که امینی و  احساس می گردد، همانطور 
کشوری باید به دور از محدودیت های  گام اول در قانون اساسی هر  تضمین حقوق مالکیت در 

گیرد. غیرضروری صورت 
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شرط  مالکیت  تضمین  و  امنیت  که  می کند  بیان  چنین  خود،  کتاب  در  نیز  دوستو  هرناندو 
هزینه های  کاهش  طریق  از  مالکیت  قانونی  نظام  و  است  اقتصادی  رشد  تداوم  برای  ضروری 

گسترش اعتبارات نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد.  معامالت و تسهیل 

پیشنهادات

بر اساس . 1 و  استراتژی خصوصی سازی  با هدف طراحی  نهاد عالی سیاست گذاری  تأسیس 
کشورهای موفق در این زمینه.از اعضای اصلی این نهاد، وزیر امور اقتصاد  الگوبرداری از 
همچنین  بود.  خواهند  حقوقی  امور  اقتصادی،  امور  کارشناسان  و  متخصصان  دارایی،  و 
کمیسیون های مربوط در مجلس  وسای  کلیدی  نهادهای قانونگذار مانند ر حضور اعضای 
رییس  باشد.حضور  مفید  می تواند  قانون،  قالب  در  اتخاذی  سیاست های  تصویب  برای 
زیادی می کند.دعوت  کمک  این سیاست ها  و اجرای  برای تحقق  نهاد  این  نیز در  دولت 
دارد.در  زیادی  اهمیت  خصوصی سازی  موانع  رفع  راستای  در  اقتصادی  حوزه  فعاالن  از 
کالن  برنامه های  با  استراتژی  این  تا  شود  تالش  باید  خصوصی سازی،  استراتژی  طراحی 
وشنی  ر به  آن  اهداف  و  خصوصی سازی  مفهوم  آن  در  و  شود  هماهنگ  کشور  اقتصادی 

گردد. وش های مناسب با اهداف خصوصی سازی تعیین  مشخص شود و ر
ابهامات . 2 و  ایرادات  رفع  و  خصوصی سازی  موضوع  با  ارتباط  در  جامع  قانونی  تدوین 

با  که  آنجایی  از  اساسی.  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  در  موجود 
الزم   جامعیت  از  هیچکدام  خصوصی سازی،  زمینه  در  کنده  پرا و  متعدد  قوانین  وجود 
جنبه های  و  ابعاد  تمام  بتواند  که  مادر  و  مشخص  قانون  یک  وجود  نیستند،  برخوردار 
در  مطروحه  موضوعات  کلیه  و  دهد  جای  خود  در  را  خصوصی سازی  اجرایی  و  حقوقی 
برگیرد و به جای پرداختن به موضوعات غیرمرتبط با  استراتژی های خصوصی سازی را در 
ایجاد هماهنگی  به  باشد،  آن  اهداف  برای تحقق  کافی  قابلیت  دارای  خصوصی سازی، 

کرد. کمک خواهد  کلیه دستگاه های ذی ربط  میان 
وظایف . 3 چارچوب بندی  با  خصوصی سازی  اجرای  بر  دقیق  نظارتی  مکانیسم  تدوین 

وند  ر بر  مدیریت  و  نظارت  عالی  نهاد  ایجاد  نیز  و  خصوص  این  در  کمیتی  حا نهادهای 
مشخص  بدون  خصوصی سازی،  زمینه  در  مشخص  قانون  وجود  صرف  خصوصی سازی. 
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در  نظارت  عالی  نهاد  فقدان  که  چرا نمی رسد،  نظر  به  کافی  آن،  اجرای  نحوه  کردن 
سازمان  عملکرد  است.  شده  زمینه  این  در  متعددی  مشکالت  ایجاد  باعث  زمینه  این 
کافی  اقتدار  از  سازمان  این  که  است  داده  نشان  اخیر  سال های  طی  در  خصوصی سازی 
توانایی  و  نیست  برخوردار  دولتی  شرکت های  گذاری  وا در  وزارتخانه ها  با  مواجهه  برای 
نهادی  و  سازمان  ضرورت  می رسد  نظر  ندارد.به  را  مطلوب  نحو  به  خصوصی سازی 
اجرای  راستای  در  وزارتخانه  یک  سطح  در  فعلی  خصوصی سازی  سازمان  از  قدرتمندتر 
با   الزم  اختیارات  از  برخوداری  ضمن  که  می شود  احساس  خصوصی سازی  برنامه های 
بر  الزم  نظارت  خصوصی سازی،  اجرای  فرآیند  درطی  کارآمد  مدیریتی  وش های  ر اتخاذ 

حسن اجرای آن داشته باشد.
اجرای . 4 ضمانت  و  نظارتی  ساز و کار های  پیش بینی  و  توسعه  قوانین  تدوین  وند  ر تغییر 

به  بهتر است   توسعه  برنامه های  و  قوانین  تدوین  در  قوانین.  این  بهتر  اجرای  برای  مناسب 
افراد  مداخله  از  و  شود  ویژه ای  توجه  کشور  اقتصادی  شرایط  و  حقوقی  و  سیاسی  ساختار 
وشنی میان اجزای برنامه ها  کارشناس و سیاسی در تنظیم آن جلوگیری شود و ارتباط ر غیر 
وجود داشته باشد. اهداف برنامه های توسعه  باید اولویت بندی شود و مبتنی بر امکانات 
آماری  و  اطالعاتی  بانک های  مجموعه  از  استفاده  شود.  تعیین  واقعی  توانمندی های  و 
می شود  توسعه  قوانین  بیشتر  موفقیت  باعث  توسعه  برنامه های  تدوین  در  شفاف  و  جامع 
سازمان  شود.  ویژه ای  توجه  باالدستی  اسناد  با  آن  سازگاری  به  برنامه  تدوین  هنگام  در  و 
نتوانسته  جمهور   رییس  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  یا  برنامه ریزی  و  مدیریت 
وظیفه  نباید  می رسد  نظر  به  کند.همچنین  ایفا  مناسب  به طور  را  خود  نظارتی  نقش  است 
گذارده شود و باید  تدوین برنامه و تخصیص بودجه و نظارت برآن به عهده نهاد واحدی 
نهاد ناظر از نهاد مجری برنامه مستقل شود. ایجاد ساختاری  جامع و مشخص برای نهاد 
به  را  برنامه  از  ارزیابی بخشی  که وظیفه  با دیگر نهادهای نظارتی  ارتباط آن  ناظر و تعیین 

کارآیی این نظارت را افزایش دهد. عهده دارند، می تواند 
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