
 

 پژوهشی( -فصلنامه حقوق اداری )علمی 

 4931بهار ، 41  ، شمارهجمپنسال 

بررسی  فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات

 تطبیقی و وضعیت ایران

 1مسلم آقايی طوق

 

 چکیده

های مشخص گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و يا اشخاص و گروهمشورت در مقررات

گذار به نحوی از انحا مقررات درباره مقررات پیشنهادی است. در اين معنا، هر چند نهادهای

شوند و در نهايت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در نماينده شهروندان محسوب می

گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و بايد مشارکت آنها و نظر مثبتشان فرايند مقررات

گذاری بايد بیش از راتگذاری هوشمند اين است که در مقررا جلب کنند. ايده اصلی مقررات

های مخاطبان بها داده شود تا از اين طريق اجرای مقررات به سهولت انجام پیش به خواست

گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحاديه اروپا و نیز تمامی 

زوکارهايی گیری اداری به تصويب رسیده است، ساکشورهايی که در آنها قانون عام تصمیم

برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اينکه 

مشورت عمومی تقريباً به يک رويکرد جهانی تبديل شده است مناسب است در نظام 

گذاری ايران نیز از اين جهت اصالحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت  مقررات

اداری کشور مورد پذيرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در  -عمومی در نظام سیاسی

تحلیلی بر  -شود. روش به کار گرفته شده در اين پژوهش توصیفیها رعايت نمیگذاریمقررات

 های تطبیقی است. پايه يافته

گذاری هوشمند، استماع عمومی،  گذاری، مقررات مشورت عمومی، مقررات كلیدی: واژگان

 گذاری. یرات مقرراتارزيابی تأث

 

                                                 

 ايران -تهران -استاديار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری . 8
Email: moslemtog@yahoo.com 

 دریافت
 پذیرش
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 مقدمه

ها، ترين نمونه ساالر در ذات خود، مبتنی بر اصل مشورت در امور است. به عنوان مهم نظام مردم

تشکیل پارلمان از نمايندگان مردم و انتخاب رؤسای جمهوری و برخی ديگر از مقامات سیاسی به 

ور عمومی بر نظر مردم دارد. طور غیرمستقیم توس  مردم، همگی ريشه در اصل لزوم ابتنای ام

نظر از اين برداشت سنتی که البته هنوز هم ارزش و اهمیت خود را حفظ کرده است، آنچه در  صرف

گذاری مدنظر ما است، فراتر از اين برداشت سنتی و حداقلی است.  اينجا از مشورت در مقررات

های مشخص درباره ص و گروهگذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و يا اشخامشورت در مقررات

گذار به نحوی از انحا نماينده مقررات پیشنهادی است. در اين معنا، هر چند نهادهای مقررات

شوند و در نهايت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرايند شهروندان محسوب می

نظر مثبتشان را جلب  گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و بايد مشارکت آنها و مقرارت

گذاری بايد بیش از پیش به  اين است که در مقررات 1گذاری هوشمندايده اصلی مقررات کنند.

 Better)های مخاطبان بها داده شود تا از اين طريق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد خواست

Regulation Executive, 2010: 2 .)د بايد بدانند که چرا گیرنمردمی که مخاطب مقررات قرار می

های احتمالی آن را بايد بپردازند. اين مقررات تصويب شده است، چه منافعی دارد و چرا هزينه

مخاطبان مقررات بهترين منبعی هستند که اطالعات دست اول و به روز در اختیار تصمیم گیرندگان 

 ,Executive)تصمیم بپردازند  روزترين اطالعات به اتخاذ دهد تا آنها بتوانند براساس به قرار می

گذاری  های مقرراتدهد شفافیت فرايندهای دولتی هزينهشواهدی وجود دارد که نشان می(. 3 :2010

 (. European commission, 2010: 3)دهد را کم کرده و تأثیر مقررات را افزايش می

د فعال تبديل عوامل متعددی باعث شده است رويکرد سنتی و منفعل مشورت به يک رويکر

شود، از جمله لزوم شفافیت دولت، افزايش مشروعیت و وجهه مقررات، افزايش کارايی مقررات 

(OECD, 2007: 40) رشد جوامع مدنی، رشد و تغییر فرهنگ عمومی در نتیجه گسترش آموزش و ،

                                                 

1. Smart Regulation 
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 :Rodrigo, 2006)همچنین باال رفتن سطح رفاه و بهبود شراي  زندگی، تسهیل و گسترش ارتباطات 

p.7( و حرکت از نظريه حاکمیت به نظريه حکمرانی )11: 8098، هداوند، مهدی و ديگران .) 

و همچنین اتحاديه اروپا  1در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

سازوکارهايی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. همچنین در 

گیری اداری به تصويب رسیده است؛ از جمله آمريکا،  هايی که در آنها قانون عام تصمیمتمامی کشور

آور برای کانادا، استرالیا، آلمان و اسپانیا مشورت با شهروندان و يا مخاطبان مقررات يک تعهد الزام

 2نینگذار است. همچنین در تمامی کشورهايی که در آنها نظام ارزيابی آثار قوانهادهای مقررات

استقرار پیدا کرده است، از جمله انگلستان، آمريکا و آلمان نظرخواهی از مخاطبان مقررات پیشنهادی 

تواند به ابطال مقررات بینجامد. بدين ترتیب، مشورت يکی از الزاماتی است که عدم رعايت آن می

توانند عملکرد عمومی به يکی از عناصر نظام عدالت اداری تبديل شده است و نهادهای قضايی می

گذار موظف اداره را در اين ارتباط مورد نظارت قرار دهند. برای مثال، در کانادا نهادهای مقررات

نويس مقررات را مورد تصويب نهايی قرار دهند، آن را جهت اعالم نظر، در هستند پیش از آنکه پیش

نويس نهايی خود را  زم هستند پیشگذار ملاختیار شهروندان قرار دهند. بدين منظور، نهادهای مقررات

ها و اين اطالعات که براساس وزارتخانه3 در بخش اول روزنامه رسمی کانادا منتشر کنند.

شود، شامل موارد زير است: عنوان مقررات، وزارت يا سازمان بندی میهای مربوطه دسته سازمان

ات مربوط به ارزيابی آثار مربوطه، تاريخ انتشار، مهلت دريافت نظرات و سررسید آن، اطالع

  4گذاری و نام و اطالعات تماس مقام پاسخگو. مقررات

های کلی گذاری ايران، با آنکه اسناد باالدستی همچون قانون اساسی و سیاست در نظام مقررات

نظام نسبت به نقش مردم در ساختارها و فرايندهای نظام تأکید کرده است؛ اما در قوانین و مقررات 

الزام خاصی در اين زمینه به چشم  ،به چگونگی اتخاذ تصمیمات و نیز تصويب مقرراتمربوط 

                                                 

1 . Organisation for Economic Co-operation and Development 

2 . Regulatory Impact Assessment 

. در سايت اينترنتی روزنامه رسمی کانادا بخشی به تبیین مفهوم و فرايند مشورت عمومی اختصاص يافته است. همچنین  0
 شود، ارائه شده است.  های مربوط به مقررات منتشر می نويس پیشلینک مربوط به بخش اول روزنامه رسمی که در آن، تمامی 

http://www.gazette.gc.ca 

4 . http://www.gazette.gc.ca/consult/consult-eng.html 
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ها و بنگاهخورد. با توجه به اينکه عدم رعايت اصل مشورت و مشارکت شهروندان و نیز گروه نمی

تواند به لحاظ سیاسی و نیز اقتصادی اثرات نامطلوبی گذاری میهای متخصص در زمینه مقررات

گذاری جمهوری اسالمی ايران الزم است. در  ، بررسی دقیق اين امر در نظام مقرراتداشته باشد

های مشورت و نظرخواهی و همین راستا، در اين نوشته تالش شده است پس از معرفی انواع شیوه

 اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. -نیز وضعیت تطبیقی بحث، جايگاه اين مفهوم در نظام حقوقی

تحلیلی و بر مبنای مطالعات تطبیقی، تالش شده است طی  -با استفاده از روش توصیفی بدين منظور

گذاری و سپس به بررسی تحلیلی جايگاه  های مشورت در مقرراتدو بند نخست به مطالعه روش

گذاری کشور بپردازيم. قابل ذکر است که تاکنون در اين زمینه مطالعات  مشورت در نظام مقررات

 یگذار مشارکت مردم در قانون»رستمی با عنوان   ورت نگرفته است، به جز مقالهحقوقی خاصی ص

( که رويکرد نويسنده با رويکرد پژوهش حاضر 879-134: 8017)رستمی، « رانيا یاسالم یجمهور

 متفاوت بوده است. 

 گذاری های مشورت در مقررات. روش7

ها و شوراهای مختلف يران و يا کمیسیونگذار اعم از مجلس، هیأت وز هنگامی که نهادهای مقررات

توانند از آرای متخصصان و نیز شهروندان يا کنند، از طرق مختلف میگذاری اقدام میبه مقررات

بندی  عنوان به شرح زير دسته 1توان ذيل ها را میمخاطبان اطالع حاصل کنند. تمامی اين روش

  (:OECD, 2008: 19-20) کرد

 ی. مشاوره غیررسم7 -7

توان آن را فراگیرترين روش مشورت دانست؛ شامل تمامی انواع که می1 مشاوره غیررسمی

گذار به تشخیص و های قانونی خاص، نهاد مقرراتهايی است که به خاطر عدم وجود الزام مشاوره

 دهد و در انجام يا عدم انجام آن، انتخاب مخاطبان و نیز انتخابديد خود آنها را انجام می صواب

کند. به همین خاطر، اين مشاوره شکل فرايند مشاوره کامالً آزاد هستند و براساس نظر خود عمل می

های متفاوتی صورت بگیرد. اين مشاوره واحدی ندارد و ممکن است از طرق مختلف و در زمان

                                                 

1 . Informal consultation 
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همه ای باشد يا حتی به صورت نشست يا جلسه برگزار شود. در تواند به صورت تلفنی يا مکاتبه می

اين موارد، هدف اصلی اين است که يکسری اطالعات از گروه مخاطب اخذ شود. هر چند در بسیاری 

های غیررسمی به علت سرعت و هزينه کمتر هنوز هم در کنار از کشورها انجام اين دست از مشاوره

اوت است. های رسمی و قانونی ادامه دارد، ولی وضعیت در اياالت متحده آمريکا به کلی متفمشاوره

شود و حتی در برخی موارد، انجام در اين کشور با سوء ظن نسبت به اين فرايند نگريسته می

مريکا بر آهای غیررسمی برخالف احکام قانون آيین اداری است؛ چرا که نظر حقوق اداری  مشاوره

فرايند نفع به  های ذیهای غیررسمی برخالف حق دسترسی برابر گروهاين است که انجام مشاوره

 گذاری است. مقررات

 . ارسال متن پیشنهادی مقررات جهت دریافت نظر 7 -2

قیمت برای کسب نظرات تقريباً يک شیوه ارزان1 ارسال متن پیشنهادی مقررات جهت دريافت نظر

گذاری داشته باشند. همچنین به لحاظ زمانی خواهیم سهمی در فرايند مقررات اشخاصی است که می

جواب تا حدودی از انعطاف قابلیت کنترل بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، در  و نوع سؤال و

شود. تفاوت اين روش با مشورت غیررسمی اين است که بسیاری از کشورها مورد استفاده واقع می

مندتر از مشورت غیررسمی است. همچنین تفاوت آن با روش اعالم فرايند توزيع متن پیشنهادی نظام

اشخاص مخاطب را از طريق ارسال  ،گذار اهی اين است که در اين روش نهادهای مقرراتو نظرخو

کنند، ولی در روش اعالم و نظرخواهی همه اشخاص حتی غیرشهروندان نیز نامه انتخاب می

 توانند نظرات خود را ارائه کنند.   می

ق مشورت خواهی کرد، ولی توان از اين طريگذاری می ای از فرايند مقرراتهر چند در هر مرحله

نويس شود که متن مشخص و منسجمی به عنوان پیشمعموالً از اين روش هنگامی استفاده می

شود و ممکن است نهادهای تهیه شده باشد. در اين روش، نظرات معموالً به صورت کتبی ارسال می

آنها تدارك ديده باشند.  گذار تمهیداتی را نیز در مورد دعوت از اشخاص و مالقات حضوری با مقررات

                                                 

1 . Circulation of regulatory proposals for public comment 
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افزايش ضريب نفوذ اينترنت در کشورهای مختلف،  خصوص بهبا گسترش فناوری اطالعات و 

 تری میسر شده است. های کمتر و مدت زمان کوتاهاستفاده از اين روش با هزينه

رار گذار قالبته اين روش نیز مانند روش پیشین، ممکن است مورد سوء استفاده نهادهای مقررات

گیرد؛ چرا که در اين روش نیز انتخاب اشخاصی که قرار است پس از مطالعه متن پیشنهادی نظرات 

توانند گذار است و اشخاصی که با آنها مکاتبه نشده است نمی خود را ارائه کنند، در دست نهاد مقررات

یفیت الزم در اين فرايند شرکت کنند. به همین خاطر، در مواردی که مقررات پیشنهادی از ک

گذار با اشخاص خاصی که منافعی در تصويب مقررات  برخوردار نیست، ممکن است نهاد مقررات

 مزبور دارند، مکاتبه بکند و صرفاً نظرات غالباً مثبت آنها دريافت شود. 

شود. گاه مخاطبانی که به آنها از اين روش در کشورهای مختلف به اشکال متفاوتی استفاده می

نامه داخلی  آيین 46شود، نهادهای دولتی هستند. برای مثال، طبق ماده يحه ارسال مینويس ال پیش

وابسته به قوه 1 گذاری نويس اليحه بايد نظر دبیرخانه قانون هیأت وزيران صربستان، ارائه کننده پیش

حاديه نويس اخذ کند. همچنین نظر اداره هماهنگی با ات مجريه و وزارت دارايی را در ارتباط با پیش

المللی باشد،  نويس در ارتباط با رواب  بین نیز بايد ضمیمه باشد. همچنین در مواردی که پیش2 اروپا

ها بايد نظر وزارت امور خارجه، و اگر در ارتباط با مسائل کیفری و يا تشکیالت و صالحیت دادگاه

با حقوق مالکیت، منافع  نويس در ارتباط باشد، نظر وزارت دادگستری نیز ضمیمه شده باشد. اگر پیش

ملی کشور و يا ايجاد تعهدات قراردادی برای کشور باشد، نظر دادستانی کل کشور نیز بايد اخذ شود. 

های اجرايی کشور درخصوص موضوعاتی که در صالحیت آنها قرار دارد، همچنین نظرات دستگاه

 نويس شده باشد.  بايد اخذ و ضمیمه پیش

زبور، نظرات نهادهای مزبور بايد توس  باالترين مقام امضا شده و ظرف نامه م آيین 47طبق ماده 

روز خواهد بود. اگر در مهلت مزبور  13ای اين مهلت روز ارائه شود. در مورد قوانین پايه 83مدت 

 :OSCE/ ODIHR, 2011) نظرات خواسته شده ارائه نشد، به منزله تأيید و عدم اعتراض خواهد بود

نويس را به انضمام نظرات موافق و  متن پیش ،نويس قانونارائه کننده پیش 41ه طبق ماد(. 23-24

                                                 

1 . Legislation Secretariat 

2 . EU Integration Office 
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کند. به همراه اين اسناد، بايد به نظراتی که در متن از میت وزيران تسلیم مخالف به دبیرخانه هیأ

 آنها استفاده شده نیز اشاره شده و به صورت اختصار به علل رد برخی نظرات ديگر اشاره شود.

ها و ساير نهادهايی که به نامه داخلی هیأت وزيران مقدونیه نیز وزارتخانه آيین 61ده طبق ما

کنند، بايد نظرات نهادهای مسئول در اين حوزه را جويا شده نويس قانون ارائه می هیأت وزيران پیش

ده ما 8نويس تقديم نمايند. اخذ نظرات نهادهای زير به شرحی که در بند  و به عنوان ضمیمه پیش

 مزبور آمده است، به هر حال ضروری است: 

هايی که در صورت تصويب، آثار مالی بر جای خواهند نويس . نظرات وزارت دارايی برای پیش8

گذاشت، يا مربوط به مديريت منابع مالی دولت يا عملیات مالی دولت هستند يا تعهدات مالی دولت را 

 مقررات مالی هستند؛ هايی که دارای نويس کنند و يا پیشتبیین می

نويس قوانینی که مربوط به اداره امور کشور و مسائل  . نظرات وزارت دادگستری برای پیش1

 کیفری هستند؛    

 نويس قوانینی که مربوط به امور دفاعی کشور هستند؛ . نظرات وزارت دفاع برای پیش0

امور خارجه و رواب  نويس قوانینی که مربوط به  . نظرات وزارت امور خارجه برای پیش4

 المللی هستند؛ بین

نويس قوانینی که مربوط به  ريزی محیطی برای پیش زيست و برنامه . نظرات وزارت محی 1

 مسائل محی  زيستی است؛

 گذاری. های مربوط به قانوننويس گذاری برای تمامی پیش . نظرات دبیر قانون6

الذکر باشند، غیرقابل  رات نهادهای فوقهايی که فاقد نظنويس ماده مزبور، پیش 0طبق بند 

ماده مزبور، در صورتی که فوريت امر اقتضای سرعت عمل داشته باشد،  4بررسی خواهند بود. طبق بند 

به جز نظرات وزارت  -تواند بدون آنکه نظرات نهادهای ذکر شده را اخذ کندنويس می ارائه کننده پیش

جیهی مناسبی در اين خصوص د. ارائه کننده مکلف است داليل تونويس تهیه شده را ارائه کن پیش -دارايی

ند ا نظرات آنها بايد اخذ شود، مکلف 61آيین نامه مزبور، نهادهايی که طبق ماده  73ند. طبق ماده ارائه ک

روز نظرات خود را در ارتباط  1روز و در مواردی که سرعت عمل الزم است، ظرف مدت  83ظرف مدت 

نويس موظف است نظرات ارائه شده را  ه شده، تقديم کنند. به هر حال، ارائه کننده پیشبا پیش نويس ارائ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 22

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-224-fa.html


 84پژوهشی حقوق اداری، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی   01

به دقت بررسی کرده و به نحوی آنها را مورد توجه قرار دهد. در صورتی که ارائه کننده نظرات ارائه شده را 

 نپذيرفت بايد داليل مخالفت خود را به طور روشن اعالم کند. 

 ی. اعالم و نظر عموم9-7

يکی از اصول مهم در مشورت عمومی برابر در فرايند مشورت است، 1 اعالم و جلب نظر عمومی

های ديگران نیست؛ چرا که بدين معنا که وزن و اهمیت مشورت هیچ کس بیشتر يا کمتر از مشورت

هدف از ورود به فرايند مشورت، شنیدن نظرات شهروندان است که هر کدام از زاويه خاصی به 

صصان تخشود که از ديد منگرد. در چنین فضای آزادی، گاه موارد و مسائلی مطرح میمیموضوع 

 شده است يا اصالً به آن توجهی نشده است.   امر کم اهمیت تلقی می

های سازماندهی شده و رسمی مشورت است در همین راستا، اعالم و نظر عمومی يکی از روش

نفع حق دارند از جريان  طبق اين روش، تمامی اشخاص ذی که شفافیت و فراگیری بیشتری نیز دارد.

نويس آن، نظرات خود را در مهلت مناسب ارائه تصويب مقررات آگاه شده و با در اختیار داشتن پیش

کنند. در اين روش، برای اخذ نتايج بهتر، عالوه بر متن پیشنهادی مقررات، اطالعات مختلف ديگری 

اند و قرار بگیرد؛ از جمله: انواع راهکارهای جايگزين که انتخاب نشدهنیز بايد در اختیار مخاطبان 

داليل عدم انتخاب آنها، آثار مقررات پیشنهادی و نیز آثار هر کدام از راهکارهای رد شده و همچنین، 

 گذاری.    اهداف مقررات و نتايج مربوط به ارزيابی آثار مقررات

در آمريکا و درخصوص تصويب مقررات  8946ر سال استفاده از اين روش برای نخستین بار د

استفاده از اين  8998و در پرتغال در سال  8916دولتی مورد پذيرش واقع شد. در کانادا در سال 

نیز طبق بررسی صورت گرفته، حدود نوزده کشور عضو  8991روش مورد توجه واقع شد. در سال 

ردند. ژاپن به عنوان يکی از اعضای سازمان کسازمان همکاری اقتصادی از اين روش استفاده می

مورد  8999مزبور، اين روش را در ارتباط با مقررات جديد و نیز اصالح مقررات موجود در سال 

های مختلف باره وجود داشته باشد، وزارتخانه پذيرش قرار داد. در مجارستان بدون آنکه قانونی در اين

 کنند. از اين روش استفاده می

                                                 

1 . Notice and Comment 
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عالم و نظرخواهی در آفريقای جنوبی به عنوان يکی از قوانین جديد در اين زمینه قابل فرايند ا

(. در اين کشور مقررات مربوط به انجام نظرخواهی 830-831: 8098 آقايی طوق،توجه است )ر.ك: 

و مقررات مندرج در  فصل 1 قانون گسترش عدالت اداری 4ماده  0)جزء ب( و  8عمومی در بندهای 

مورد اشاره واقع شده است. با نگاهی کلی به مقررات مزبور  1331نامه اجرايی قانون مصوب  آيین 1

 گیرد: در چهار گام مختلف به شرح زير صورت می نامه توان گفت که انجام اين آيینمی

گام نخست: اداره پیش از هر چیز بايد اقدام به انتشار آگهی بکند که در آن اطالعات مربوط به 

میم اداری )اعم از مقررات(، به اطالع شهروندان برسد. اين آگهی بايد به زبان انگلیسی و ماهیت تص

های رسمی کشور در روزنامه رسمی دولت و يک روزنامه کثیراالنتشار که در حداقل يکی از زبان

 شود، درج شود. طی اين آگهی اداره بايد:سطح کشور منتشر می

تا نظرات خود را در خصوص تصمیم پیشنهادی اداره ظرف . از عموم شهروندان درخواست کند 8

تواند به اداره ارائه کنند. اداره می -روز از تاريخ انتشار آگهی باشد 03که نبايد کمتر از  -مهلت مقرر

 اين مدت را تمديد کند. 

 فت. . هشدار دهد که آرا و نظراتی که پس از تاريخ مقرر ارائه شوند، مورد توجه قرار نخواهند گر1

 . نام، سمت و نشانی شخصی را که نظرات بايد به وی فرستاده شود، تعیین کند.  0

. اداره بايد اطالعاتی در خصوص موضوع تصمیم اداری ارائه کند. همچنین در صورت امکان، 4

توان اطالعات بیشتری در خصوص موضوع تصمیم کسب کرد اداره بايد اعالم کند که کی و کجا می

 نامه اجرايی(. آيین 81ماده  1لی ا 1)بندهای 

رسانی درخصوص ماهیت تصمیم اداری، بايد تمهیداتی برای جمع آوری آرا  گام دوم: ضمن اطالع

 و نظرات شهروندان صورت بگیرد. 

گام سوم: پس از انجام مراحل دوگانه فوق، اداره بايد آرا و نظرات واصله شهروندان را مورد توجه 

 قرار دهد. 

: اداره بايد تصمیم بگیرد که متن پیشنهادی تصمیم اداری را با يا بدون تغییر تصويب گام چهارم

 کند.

                                                 

1 . Promotion of Administrative Justice  Act 
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 . استماع عمومی4-7

ها و اشخاص استماع عمومی به معنای برگزاری يک نشست يا جلسه مذاکره است که در آن، گروه

 (.Malyshev, 2005: 15)توانند حضور يافته و بر سر مقررات پیشنهادی بحث کنند نفع می ذی

گیرد و های مشورت و نظرخواهی مورد استفاده قرار میاستماع در اغلب موارد همراه با ساير روش

 برای خود، جايگاه مستقلی ندارد. 

 80حدود  1331در بررسی صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، در سال 

در کانادا، تقريباً برای  (.Rodrigo, 2006: 5) کردندکشور عضو از شیوه استماع عمومی استفاده می

های پارلمان الزامی است. همچنین گذاری، برگزاری جلسات استماع توس  کمیته تمامی موارد قانون

در امريکا برگزاری جلسات استماع معموالً بخشی از فرايند اعالم و نظرخواهی است. در آلمان نیز 

گذاری، ممکن است اعالم کند که مخاطبان و  نويس مقررات گذار هنگام انتشار پیشنهاد مقررات

توانند به جای ارائه نظرات کتبی، درخواست برگزاری جلسه استماع ارائه کنند. در نفع می اشخاص ذی

 فنالند نیز کم و بیش چنین وضعیتی حاکم است. 

توانند می های داخلی مجلسنامه داخلی مجلس ملی صربستان، کمیته آيین 14و  10طبق مواد 

 Ley del)قانون نحوه حکومت  14استماع عمومی برگزار کنند. طبق قانون اساسی اسپانیا و نیز ماده 

Gobierno, 1997)  هنگام تصويب مقررات دولتی بايد استماع عمومی برگزار شود. نهادهای مربوطه

شهروندان و اشخاص  روز کمتر باشد، بدهند تا 81بايد مهلت مناسبی که در موارد عادی نبايد از 

ای که قرار است برگزار شود، حضور پیدا کنند. در اسپانیا دعوت برای برگزاری نفع بتوانند در جلسه ذی

تواند به ابطال جلسه استماع يک الزام اساسی برای دولت است و در صورت عدم رعايت، می

 (.OECD, 2010: 74) تصمیمات متخذه منتهی شود

مند و رسمی لسات استماع معموالً در کشورهای مختلف به صورت نظامبدين ترتیب، برگزاری ج

مگر اينکه درون فرايند اعالم و نظرخواهی قرار  ؛نیست و بلکه برگزاری آن وابسته به نظر اداره است

ولی  ؛توانند حضور پیدا کنندگرفته و تعريف شده باشد. در اين جلسات، معموالً همه شهروندان می

ن امر بستگی به محل برگزاری جلسه و نیز ابعاد مکانی آن جلسه دارد. همین روشن است که اي

باشد؛ چرا که در يک تاريخ و زمان مشخص برگزار مسأله يکی از ايرادات اساسی اين روش می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 22

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-224-fa.html


  01ن  رايا تیو وضع یقیتطب یمشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررس یندهايفرا  .8مقاله 

رغم تمايل يا منافعی که دارند، نتوانند حضور پیدا کنند.  شود و ممکن است برخی از اشخاص علی می

موارد ممکن است حضور همزمان افراد مختلف در يک جمع خاص، باعث بروز همچنین در برخی 

 گذاری مناسبی انجام داد. هايی شود که نتوان به خاطر آن، مقرراتمشاجرات و جدل

 . نهادهای مشورتی5-7

خواهی، استفاده از خدماتی است که نهادهای  های پرکاربرد در زمینه مشورتيکی از روش

های کورپوراتیستی خصوص در کشورهای با سابقه تمرکزگرايی و نظام نند. بهکمشورتی ارائه می

کشور عضو سازمان همکاری از وجود چنین نهادهای مشورتی  18استفاده از اين روش بیشتر است. 

گذاری کنند. هر چند ممکن است از اين نهادها در مراحل مختلفی از فرايند مقرراتاستفاده می

بندی خاصی نرسیده  عموالً در همان آغاز فرايند، هنگامی که اداره هنوز به جمعاستفاده شود، ولی م

 است، با نهادهای مشورتی ارتباط برقرار شود.  

ترکیب اين نهادها ممکن است به دو شیوه مختلف باشد. گاه تمامی اعضای اين گونه نهادها، 

وارد، اعضای اين نهادها ترکیبی از ها و اصناف خصوصی هستند. حال آنکه در اغلب منمايندگان گروه

اعضای دولتی و غیردولتی است. همچنین، هر چند در اغلب موارد اين دست از نهادها دائمی هستند، 

ولی برخی ديگر ممکن است برای دوره يا موضوع خاصی تشکیل شوند. نهادهای مشورتی که به 

ارائه مشورت به نهاد مسئول  شوند، معموالً در يک حوزه خاص صالحیتصورت دائمی تشکیل می

دارند و بدين ترتیب، ساالنه درخصوص تعداد زيادی از مقررات جديد يا اصالحی  را گذاریمقررات

 کنند. اعالم نظر می

توان در ارتباط با نهادهای مشورتی در نظر گرفت. يکی از اهداف بسیار دو هدف اصلی را می

ل به اجماع میان نهادهای عمومی مختلف و نیز میان مهم در ارتباط با تشکیل چنین نهادهايی نی

ترين هدف از ايجاد  های مختلف اجتماع از جمله نهادهای مدنی و شهروندان است. مهمدولت و گروه

های نهادهای مشورتی به صورت دائمی معموالً نیل به همین هدف است. شوراها و کمیسیون

رکیب اعضای دولتی و غیردولتی به صورت دائمی های مختلف يا با تمشورتی که میان وزارتخانه

شوند، بیش از آنکه به دنبال استفاده از تخصص اعضا باشند، به دنبال نیل به هماهنگی و تشکیل می

 اجماع در خصوص موضوعات مختلف است. 
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هدف ديگر از ايجاد نهادهای مشورتی استفاده از تخصص اشخاص است. بدين معنا که در برخی 

ی از متخصصان و اشخاصی که به واسطه دانش تجربی يا علمی اطالعات مناسبی در يک موارد جمع

توانند به نحو بسیار مؤثری زوايای روشن و تاريک يک مسأله را تبیین خصوص دارند، می حوزه به

های مشورتی که ها را روشن کنند. شوراها و کمیسیونکنند و آثار مستقیم و غیرمستقیم انواع گزينه

الً تعداد اعضای غیردولتی آن بیشتر است، در اغلب موارد کارکرد تخصصی دارند. همچنین، در معمو

شوند، به دنبال بررسی تخصصی موضوعاتی بیشتر مواردی که نهادهای مشورتی موقت ايجاد می

 هستند که به آنها واگذار شده است.       

 ای مختلف طبق شراي  و ضوابطیشورهبه هر حال، استفاده از انواع نهادهای مشورتی در ک

های پارلمانی اشاره کرد که به سازماندهی مشارکت مدنی معمول است. در همین راستا بايد به انجمن

های پردازند. برای مثال در لبنان، به منظور ارتباط بیشتر بین پارلمان و سازمانگذاری می در امر قانون

تأسیس شده است. اين نهاد که به عنوان يک سازمان  8999مدنی، انجمن گفتگوی پارلمانی در سال 

های پیشنهادی از بخش مدنی به ها و طرحها، آرمانکند، به دنبال انتقال ديدگاهغیردولتی فعالیت می

های غیردولتی برای پارلمان است. از جمله اهداف آن عبارتند از: تأمین اطالعات درباره برنامه سازمان

های های مشترك بین کمیسیون مشترك پارلمان و سازمانزماندهی فعالیتنمايندگان پارلمان، سا

 (.8093جامعه مدنی و ارائه امکان دسترسی به آخرين نشريات و آثار پارلمان و غیره )بیتام، 

 گذاری ایران  . جایگاه مشورت عمومی در نظام مقررات2

و شاورهم »اسالمی است؛  مشورت يکی از وظايف حاکم اسالمی و کارگزاران حکومتی در نظام

به معنای الزام پیامبر )حاکم اسالمی( به مشورت با مردم در امور مربوط به امت )امور « االمر  فی

عمومی( است و طبق اين آيه، پیامبر به عنوان حاکم جامعه، مأمور شده است تا در امور مربوط به 

ن پیامبر، و نه به عنوان شخص بلکه به مردم از آنها نظرخواهی بکند. حضرت در اين آيه نه به عنوا

: 8013 ،یورععنوان حاکم و زعیم جامعه اسالمی ملزم به رعايت مشورت در امور عمومی شده بود )

 (.  16و  14
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با توجه به اينکه پیامبر اکرم )ص( دارای عصمت بوده و از طرف ديگر، علم لدنی داشته است، 

ر متون اسالمی مطرح شده است. تقريباً تمامی پیرامون چرايی اين الزام مباحث متعددی د

اند، بدين معنا نیست انديشمندان اسالمی بر اين اعتقاد هستند که اينکه پیامبر ملزم به مشورت بوده

که ايشان نیازمند عقول پیروان خود بود. شیخ مفید در اين باره جهاتی را ذکر کرده است که پس از 

توجه و پذيرش واقع شده است: ايجاد الفت در مسلمانان، تعلیم وی توس  انديشمندان مسلمان مورد 

به آنان که در امور خويش از ديگران نظرخواهی کنند و شناسايی افراد خیرخواه از بدخواه و منافق 

های پیامبر به نکته ديگری اشاره (. همچنین برخی از مفسران در فلسفه مشورت93: 8013 ،یورع)

اند. درواقع، در زمانی که امبر را نوعی استظهار برای آن حضرت قلمداد کردهاند. آنها مشورت پیکرده

حکومت نوپای اسالمی به ياری مسلمانان نیازمند بود و جنگ با دشمنان آغاز شده بود، اثر 

ها و امور مهم ديگر، احساس مسئولیت های حضرت با مسلمانان اين بود که آنها در جنگ مشورت

 دانستند. ود را سهیم در امور میکردند و خ بیشتری می

بنابراين، پیامبر هر چند نیازی به نظرخواهی از ديگران نداشت، اما از اين روش اهداف مهم 

شد و در نهايت کرد؛ چرا که مشورت موجب الفت بیشتر میان وی و مردم می ديگری را تعقیب می

آنان را به  له،یوس نيحضرت، بد. آوردمردم را نیز در قبال مسائل عمومی حکومت، مسئول بار می

باشد.  دیرش یامت ،یو امت اسالم ابنديرشد  ،یو اجتماع یکه از نظر فکر کرد یم تیترب یا گونه

در  ینقش چیبه سر برند و ه یخبریو ب ینگرفت تا مردم در ناآگاه شیدر پ یروش گاه، چیه امبر،یپ

ساز  ول و سرنوشتئمس یو مردم افتهيرشد  یا نکنند، بلکه خواستار جامعه فايخود ا یسرنوشت اجتماع

  .(91:  8013 ،یورع) بود

گذار اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز با تبعیت از اين معنا، مشارکت فعال مردم در اداره  قانون

چون »امور کشور را مورد توجه و تأکید قرار داده است. در بخشی از مقدمه قانون اساسی آمده است: 

 نهی( تا زمریالمص اهلل یاست )وال ینظام اله یانسان در حرکت به سو ، رشد دادنهدف از حکومت

 )تخلقوا باخالق اهلل( و ديانسان فراهم آ یابعاد خود گونگ یبه منظور تجل استعدادهايی بروز و شکوفا

 .باشد تواند  ینم عناصر اجتماع در روند تحول جامعه یجز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمام نيا

 یها یریگ میتصم را در تمام مراحل یمشارکت نیچن نهیزم یجهت، قانون اساس نيتوجه به ا با
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 یتکامل انسان هر فرد ریمس تا در سازد یهمه افراد اجتماع فراهم م یساز برا و سرنوشت یاسیس

در  نیهمان تحقق حکومت مستضعف نيا گردد که یخود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبر

 .«خواهد بود نیزم

اصل هشتم که در آن اصل اسالمی دعوت به خیر ذکر شده است و نیز اصول ششم و هفتم که 

در آنها به لزوم تکیه بر آرای مردم اشاره شده است، همگی در همین زمینه فکری تدوين و تصويب 

و   معروف  ، امر بهخیر  به  دعوت  ايران  اسالمی  در جمهوری»اند. طبق اصل هشتم قانون اساسی  شده

  مردم  به  نسبت  يکديگر، دولت  به  نسبت  مردم  بر عهده  و متقابل  همگانی  است  ای از منکر وظیفه  نهی

ای را  دعوت به خیر عنوان عامی است که به هر نوع ارشاد به کار پسنديده«. دولت  به  نسبت  و مردم

شود ولی دعوت به خیر صرفًا  وعی الزام محسوب میشود. هر چند امر به معروف درواقع به ن شامل می

 معرفی خوبی و پیشنهاد انجام آن است. 

  اتکا آرای عمومی  امور کشور بايد به  ايران  اسالمی  در جمهوری»طبق اصل ششم قانون اساسی 

شوراها   ای، اعض اسالمی  شورای  مجلس  جمهور، نمايندگان  رئیس  ، انتخاب انتخابات  شود، از راه  اداره

طبق «. گردد می  معین  قانون  ديگر اين  در اصول  که  در مواردی  پرسی  همه  و نظاير اينها، يا از راه

  االمر، شوراها، مجلس  فی  بینهم و شاورهم  شوری  و امرهم  کريم:  دستور قرآن  طبق»اصل هفتم نیز 

  ، روستا و نظاير اينها از ارکان بخش،  ، شهر، محل ، شهرستان استان  ، شورای اسالمی  شورای

اين « و نظاير اينها»در هر دو اصل هدف از اضافه کردن عبارت «. امور کشورند  و اداره  گیری  تصمیم

 بود که دست دولت در ايجاد ساير فرايندهای مشورتی بسته نباشد. 

دهم مجلس ای يکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در جلسه شانزاهلل خامنه آيت

 بررسی نهايی قانون اساسی به اين مسأله اشاره کرده است: 

در اين اصل، محور و مدار حکم، اداره امور کشور است که بايد با اتکاء بر آرای عمومى انجام »

پرسى انتخاب  به صورت همه»شود. ولى اين اداره امور کشور که يک مفهوم کلى است با يک جمله 

شود يعنى رأى و نظارت مردم فق  به همین چند  در واقع دامنه تضییق مى. شود تفسیر مى...« و 

 -کند گردد و اين اصل بر اين اساس چیز جديدى را نه فق  تأسیس يا تثبیت نمى مصداق منحصر مى

توانیم براى مردم به  بندد و نمى بلکه دست و پاى ما را در آينده مى -زيرا اينها قبالً هم بوده
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نظاير آنکه در اصول ديگر »ق دخالت و مشارکت قائل شويم، بهتر است جمله هاى ديگر ح صورت

، ج 8064اداره کل امور فرهنگی و رواب  عمومی مجلس، « )به آن اضافه شود« اين قانون خواهد آمد

نیز به عبارتی اشاره شده است که تاکنون نه در آرای شورای نگهبان و  40اصل  0در بند  (.437: 8

و مقررات کشور نمود و جلوه خاصی پیدا نکرده است. در اين بند ذکر شده است که  نه در قوانین

  و توان  شغلی، فرصت  بر تالش  نحوی باشد که هر فرد عالوه  کشور بايد به  اقتصادی  برنامه  تنظیم

. داشته باشد« کشور  در رهبری  فعال  شرکت»و   و اجتماعی  ، سیاسی معنوی  خودسازی  برای  کافی

رسد تاکنون فق  در حد شرکت شرکت فعال در رهبری کشور عبارت پرمعنايی است که به نظر می

ترجمه شده است. حال آنکه اين  -چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخابگر -در انتخابات

ی عبارت را بايد در پرتو اصول حقوق عمومی نوين ترجمه کرد. مشارکت فعال شهروندان در رهبر

کشور، به معنای مشارکت آنها در تصمیماتی است که همه روزه توس  نهادهای مختلف در کشور 

گرنه صرف شرکت در انتخابات را تحت عنوان  و گذاردشود و بر زندگی شهروندان تأثیر میاتخاذ می

 توان قلمداد کرد نه فعال.    مشارکت منفعالنه می

وجود ظرفیت در قانون اساسی درخصوص مشورت و  رغم مبانی شرعی و نیز به هر حال، علی

تواند پاسخگوی انتظارات ما از  افتد، نمیرسد آنچه در عمل اتفاق مینظرخواهی از مردم، به نظر می

نامه داخلی هیأت  نامه داخلی مجلس، نه در آيین اصل مشورت عمومی باشد؛ چرا که نه در آيین

نامه  (، نه در آيین11/8/8011لی انقالب فرهنگی مصوب )نامه داخلی شورای عا وزيران، نه در آيین

های داخلی ساير نهادهای مهم نامه ( و نه در آيین03/7/8079داخلی شورای عالی اداری )مصوب 

ای به لزوم انجام مشورت عمومی و جلب نظرات مردم نشده است. بدين گیری در کشور، اشاره تصمیم

نظريه حکمرانی در ايران حکمفرما باشد، نظريه سنتی  ترتیب، در وضعیت کنونی بیش از آنکه

های خصوصی و نهادهای مردمی در شود؛ زيرا حضور گروهحکومت شايع است و فعالً به آن عمل می

گذاری هنوز يک عمل ايقاعی و يک  گذاری کشور چندان محسوس نیست و عمل مقررات مقررات

ها به اندازه بسیار محدود و کمرنگی مسأله مشورت طرفه است. در برخی از قوانین و مقررات کشور تن

های ها و دستگاهوزارتخانه ،و نظرخواهی رعايت شده است. در اغلب موارد هم مخاطبان مشورت

دولتی و يا نهادهای خاص خصوصی هستند و در هر صورت، مجالی برای مشورت با مردم تقريباً در 
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. با نگاهی به انواع قوانین و مقررات کشور که در آنها هیچ کدام از قوانین و مقررات ديده نشده است

گذار  بندی زير را درباره رويکرد قانون توان دستهگذاری توجه شده است، می به نوعی به مسأله مقررات

 ايران درخصوص مسأله مشورت ارائه کرد:

 نظران . دعوت از مدیران دولتی و صاحب7-2

گذاری ايران، دعوت از مديران ارشد  ذاری در نظام مقرراتگ های مشورت برای مقرراتيکی از مدل

 84گیر است. مانند ماده نظران جهت شرکت در جلسات برخی از شوراهای تصمیمدولتی و صاحب

 رانيحضور مدکه طبق آن،  83/4/8098نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب  آيین

 صیحسب دستور جلسه با تشخ یعال یر جلسات شورانظران د ها، کارشناسان و صاحب ارشد دستگاه

نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش  آيین 6همچنین ماده  بالمانع است. یو بدون حق رأ ریدب

رئیس جمهور يا وزير »بینی کرده است. طبق اين ماده  حکم مشابهی را پیش 17/88/8011مصوب 

نظر را برای شرکت در جلسات  صاحب رب  و اد ذیافر ،توانند متناسب با موضوع پرورش می آموزش و

نامه داخلی شورای  آيین 81همچنین ماده  .«حضور آنها بدون حق رأی خواهد بود ... تعیین نمايند

ها،  ارشد دستگاه رانيحضور مد»کند که اعالم می 11/8/8011عالی انقالب فرهنگی مصوب 

 یعال یدر جلسات شورا یو بدون حق رأ یعالی شورا ریدب صینظران با تشخ کارشناسان و صاحب

 .«بود بالمانع خواهد

 گیر نظران در شوراهای تصمیم . عضویت صاحب2-2

يکی ديگر از راهکارهای معمول که در قوانین و مقررات ايران در ارتباط با استفاده از توان تخصصی 

ه تصويب برخی نظران در شوراهايی است که ب و علمی مدنظر قرار گرفته است، عضويت صاحب

 پردازند.آور میمقررات الزام

توان به ترکیب شورای های متعددی از اين گونه شوراها و نهادها وجود دارد. برای مثال مینمونه

اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و قانون  10رقابت، موضوع ماده 

مصوب 1 قانون اساسی 44صل ا های کلیتسیاس یايران و اجرا فرهنگی جمهوری اسالمی

                                                 

 ده می شوند: در میان اعضای شورای اشخاص زير نیز مشاه مزبور 10ماده . طبق  8
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موضوع مصوبه شورای عالی اداری  1، کمیته تخصصی راهبردی نظام مديريت کیفیت11/0/8017

قانون تأسیس و نحوه اداره  های عمومی کشور، موضوع ، هیأت امنای کتابخانه0/1/8013مورخ 

قانون  884موضوع ماده ، شورای عالی اداری 87/81/8011مصوب  2های عمومی کشور کتابخانه

تحقیقات و  ،کمیسیون دائمی شورای عالی علوم 1/7/8016،3مديريت خدمات کشوری مصوب 

 71موضوع ماده  گفتگوی دولت و بخش خصوصی شورای 5،شورای عالی حفاظت فنی 4،فناوری

برخی ديگر از شوراها و  7و هیأت امنای صندوق توسعه ملی 6قانون برنامه پنجم توسعه

                                                                                                                   

 ؛نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و حکم رئیس جمهور دو صاحب
 ؛جمهور يک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزير دادگستری و حکم رئیس

 ؛نظر در تجارت به پیشنهاد وزير بازرگانی و حکم رئیس جمهور دو صاحب
 ؛در صنعت به پیشنهاد وزير صنايع و معادن و حکم رئیس جمهورنظر  يک صاحب
 ؛ريزی کشور و حکم رئیس جمهور نظر در خدمات زيربنايی به پیشنهاد رئیس سازمان مديريت و برنامه يک صاحب

 ؛يک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و حکم رئیس جمهور
 ؛نی و صنايع و معادن ايراناق بازرگاتيک نفر به انتخاب ا
 .ايران اق تعاون مرکزی جمهوری اسالمیتيک نفر به انتخاب ا

نظر در مسائل مديريت کیفیت به انتخاب  سه نفر صاحب . در میان اعضای اين کمیته، اشخاص زير قابل توجه هستند: 8
 ريزی کشور. رئیس سازمان مديريت و برنامه

نظران و  پنج نفر از صاحباشخاص زير قابل ذکر هستند: عمومی کشور  های هیأت امنای کتابخانه. در ترکیب  1
 .های علمی، فرهنگی کشور شخصیت

نظر در رشته حقوق اداری و مديريت به  نفر صاحب دو. در میان اعضای شورای عالی اداری اشخاص زير قابل توجه هستند:  0
 .انتخاب رئیس جمهور

 اص زير قابل اشاره هستند: . در میان اعضای شورای مزبور اشخ 4
 ؛یعال یعضو شورا یعلم هایمنتخب انجمن یعلم و فناور یگذار استینظران س دانشمندان و صاحباز نفر  سه 
 ؛یعال یمنتخب رئیس جمهور عضو شورا یخصوص ،یخدمات ،یدیتول هاینظران بخش صاحباز نفر  سه 
 .ريبه انتخاب وز ،ینظران پژوهش و فناور نفر از صاحب دو
 . در میان اعضای شورای عالی حفاظت فنی اشخاص زير قابل توجه هستند:  1
 .نفر از نمايندگان کارگران دونفر از مديران صنايع؛  دو  های فنی؛نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته دو 
 گو اشخاص زير قابل ذکر هستند:  و . در میان اعضای شورای گفت 6
هشت نفر از مديران عامل  ، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسالمی ايران؛ ی و صنايع و معادن ايرانرئیس اتاق بازرگان 

 های مختلف. ها و رشتههای برتر خصوصی و تعاونی از بخش شرکت

 . در ترکیب هیأت امنای صندوق، اشخاص زير قابل ذکر هستند: 7
رئیس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو  ناظر و بدون حق رأی؛رئیس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو 

 .ناظر و بدون حق رأی
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نظر اشاره  های کشور اشاره کرد که در هر کدام از آنها به عضويت يک يا چند نفر صاحب نکمیسیو

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  98همچنین، طبق ماده  شده است.

های کلی اصل چهل و چهارم قانون سیاست یايران و اجرا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

نفع اشاره شده  های ذیکه در آن به نحوی به امکان مشورت با گروه 11/0/8017 مصوب اساسی

اق تاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و اتدولت موظف است عضويت رئیس يا نماينده ااست، 

های مربوطه رسمیت  نامه ینيگیری اقتصادی را از طريق اصالح قانون يا آ تعاون در شوراهای تصمیم

اق تعاون تاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و اترئیس ااساس اين قانون،  ترتیب، بربدين بخشد. 

حساب ذخیره ارزی، هیأت  یشورای اقتصاد، هیأت امنا یبه ترکیب اعضا عنوان عضو رسمی به

 گذاری خارجی( و هیأت عالی واگذاری گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه سرمايه

ايران( اضافه  برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی )موضوع قانون

قانون بهبود مستمر  1ماده  تبصرهبا توجه به تعلل دولت در اجرای اين ماده، متعاقباً در  شود.  می

مورد شرکت دادن  در 44قانون اصل  98حکم بند )ب( ماده  یمهلت اجرا» فضای کسب و کار

قانون محی  « االجراء شدن شش ماه پس از الزم ،دولت یبرا یریگ میتصم یهاها در شورا اتاق

 .کسب و کار تعیین شد

 . لزوم یا امکان مشورت با نهادهای دیگر9-2

در تعداد بسیار محدودی از قوانین و مقررات، نهاد مسئول تصويب مقررات ملزم )يا مختار( به مشورت 

مصوب قانون تشويق صادرات و تولید   6ماده  0تبصره با نهادهای ديگر شده است. برای مثال، 

ها و نام بازرگانان از طرف وزارت نامه تنظیم دفاتر ثبت شرکت آيیناعالم کرده بود که  10/88/8000

و به موقع اجرا گذارده خواهد  دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اتاق بازرگانی تهران تدوين

وزارت اقتصاد ملی مکلف است با مشورت اتاق بازرگانی انون نیز همان ق 83براساس ماده  شد.

محصوالت  و بندی کاالهای صادراتی طبقه نامه نامه اجرای اين قانون و همچنین آيین آيین ،تهران

همچنین، طبق  صنعتی داخلی کشور را تدوين و پس از تصويب هیأت وزيران به موقع اجرا بگذارد.

 ی پول و اعتبارنظر شورا موظف شده بوددولت  7/0/8009کشور مصوب  قانون بانکی و پولی 1ماده 

  .درخواست کندمربوط به اقتصاد پولی و ملی کشور  را در موضوعات و تصمیمات
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نامه داخلی شورای عالی آيین 01ماده  0بند توان به های اخیر، میدر میان قوانین و مقررات سال

شورای عالی  هایچنانچه طرح»اشاره کرد که طبق آن،  هیأت وزيران 14/8/8014ها مصوب استان

وزير يا  یباشد، يک نسخه از آن برا یاجراي هایدستگاه اها يها مربوط به هر يک از وزارتخانهاستان

يا شرکت در جلسه کمیسیون مربوط دعوت  راعالم نظ یمقام مسئول ارسال و از آنها برا ترينیعال

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  98ماده  همچنین، بند )الف( .«شودیم

های کلی اصل چهل و چهارم قانون سیاست یايران و اجرا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

به عنوان يکی از معدود قوانینی که در آنها به نحوی به امکان مشورت  11/0/8017مصوب  اساسی

چه مساعدتر برای  به منظور تأمین شراي  هر» دارد:ده است، اشعار مینفع اشاره ش های ذیبا گروه

های کلیه کمیسیون .الف، های اقتصادیپذيری بخش غیردولتی در فعالیت ولیتئمشارکت و مس

های اقتصادی نظر مشورتی فعاالن توانند در بررسی لوايح و طرح  می مجلس شورای اسالمی 

 «.قرار دهنداقتصادی را کسب و مورد استفاده 

دهد گذاری ايران نشان می های مرسوم مشورت و نظرخواهی در نظام مقرراتنگاهی به اين شیوه

های اصلی و متعارف مشورت عمومی محروم مانده است. با نگرشی که نظام مزبور، تا چه اندازه از نمونه

ايران، در بیشتر موارد، از انواع توان ادعا کرد که در نظام حقوقی  تر به قوانین و مقررات ايران میدقیق

شود که اعضای آنها را مقامات خاصی از نهادهای مشورتی دوگانه )دولتی و خصوصی( استفاده می

دهند. اين مدل کورپوراتیستی که در نظران مورد اعتماد دولت تشکیل می دولتی و متخصصان و صاحب

کند، هر چند در نهايت امر برای ده میای از مشورت متخصصان استفاآن، دولت به نحو کنترل شده

تقويت بنیه علمی بخشی از تصمیمات دولتی الزم است، ولی روشن است که تکیه بیش از حد به اين 

 تواند پاسخگوی نیازهای ما درخصوص اصل مشورت عمومی باشد. مدل، نمی

عدم شفافیت آنها و ها وجود دارد، هايی که در اين گونه مشورتها و آسیبترين خلل يکی از مهم

های ذکر شده طور که در نمونه گاه عدم ارتباط آنها با عموم مردم يا شهروندان است؛ چرا که همان

نظران عضو نهاد مشورتی،  مشهود است، در اغلب موارد، در انتخاب و انتصاب متخصصان و صاحب

ها به واسطه انتصاب شود و به هر حال، اينهای خاص دولت نیز لحاظ میگیریها و جهتسیاست

 تواند پاسخگوی توقعات عمومی شهروندان باشد.  طرفی، نمیعدم برخورداری از بی
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در مورد راهکارهای مهمی همچون اعالم و نظرخواهی هیچ سابقه روشنی در نظام 

گذاری کشور وجود ندارد. هیچ يک از نهادهای مقررات گذار اعم از مجلس، هیأت وزيران و  مقررات

های خود به طور قانونی، ملزم به مشورت با مردم نیستند گیریای عالی در هیچ کدام از تصمیمشوراه

و الزامی ندارند که از مردم در زمینه موضوعی خاص، نظرخواهی کنند و آنها را مورد استفاده قرار 

نفع  یها و اشخاص ذ نظران و نیز گروه نويس مقررات به صاحب دهند. همچنین در مورد ارسال پیش

های شورای نويس طرح نیز سابقه روشنی در قوانین و مقررات جز موارد معدودی همچون ارسال پیش

 وجود ندارد.  های مربوطهها و دستگاهها به هر يک از وزارتخانهعالی استان

 گیری نتیجه

هه شناسايی سازوکارهايی برای جلب نظرات شهروندان درباره قوانین و مقررات عمومی در چند د

گذاری قرار گرفته است. کشورهای عضو  های مختلف مقرراتهای نظام اخیر به يکی از پارادايم

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان سازمانی متشکل از حدود سی کشور توسعه يافته و نیز 

کشورهای عضو اتحاديه اروپا به عالوه برخی کشورهای ديگر همچون آفريقای جنوبی، اقدامات 

گذاری از طرق مختلف همچون  مهمی در اين زمینه انجام داده اند. در اين کشورها هنگام مقررات

مشاوره غیررسمی، ارسال متن پیشنهادی مقررات جهت دريافت نظر، اعالم و جلب نظر عمومی و 

ورزند؛ چرا که عالوه بر  استماع عمومی جهت جلب مشارکت عموم يا متخصصان امر مبادرت می

های سیاسی و ابتنای آن به نظرات مردم از اهمیت خاصی  باحث مربوط به مشروعیت نظاماينکه م

ای اين فرايندها نیز برای اين دست از کشورها کامالً برخوردار است، پیامدهای اقتصادی و توسعه

 شناخته شده است. 

و همچنین  هرچند در ايران، با توجه به سنت نبوی درباره مشورت با مردم در امور کشورداری

های مشورتی در های بسیاری زيادی برای ترويج به کارگیری روشقانون اساسی، ظرفیت

گذاری مهمی صورت نگرفته است و  گذاری وجود دارد، ولی تاکنون در اين خصوص قانون مقررات

گذاری نشده است. با توجه به وضعیت نامطلوب نظام اين امر تبديل به يک پارادايم مقررات

های جدی در اين گذاری کشور در ارتباط با جلب مشارکت عمومی و مشورت عمومی، تالش مقررات

 ترين راهکارهای بهبود وضعیت اشاره شده است:    زمینه بايد صورت بگیرد. در زير به برخی از مهم
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گذاری در سطوح عالی نظام. در اين خصوص از  توجه جدی به مسأله مشورت عمومی در مقررات

توان استفاده کرد. اشاره و تأکید بر انجام های کلی نظام به بهترين وجه میيگاه سیاستقدرت و جا

تواند اين امر را به يک های کلی نظام میگذاری در سیاست مشورت عمومی در فرايند مقررات

توان امیدوار بود که اداری در کشور تبديل کند و تنها از همین طريق است که می -پارادايم سیاسی

 گذاری کشور تزريق شود.  ين اصل در نظام مقرراتا

نامه داخلی شوراهای عالی  نامه داخلی هیأت وزيران و آيین نامه داخلی مجلس، آيین اصالح آيین

ها. البته در حال حاضر، گیر و الزام به انجام نظرخواهی و مشورت عمومی حداقل در برخی حوزه تصمیم

های داخلی مجلس با اشخاص کسب نظر و مشورت کمیسیون هیچ گونه منع قانونی برای اگرچه»

ها و لوايح قانونی در کمیسیون وجود ندارد و عمالً اين رويه حقیقی و حقوقی در مرحله بررسی طرح

ها و يا درخواست و باشد؛ اما عمدتاً بستگی به اختیار و ابتکار رؤسای کمیسیونمورد عمل آنها می

(. حال آنکه امر مشورت عمومی بايد به يک الزام 131 :8017رستمی، « )پیشنهاد اعضای آنها دارد

 نظر کرد.  قانونی تبديل شود که تنها در موارد استثنايی و ضروری بتوان از انجام آن صرف

تواند پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای ما در امر مشورت تصويب قانون عام اداری در کشور می

توان فرايند کامل مشورت عمومی را توضیح داد و انین است که میعمومی باشد؛ چرا که در نوع قو

 گذار را در امور مربوط به مشورت عمومی تبیین کرد.   حدود و ثغور تعهدات هر يک از نهادهای مقررات

ای تواند راهگشا باشد؛ چرا که بخش عمدهنیز می (RIA)گذاری  ايجاد نظام ارزيابی آثار مقررات

گذاری ثبت شود، تنها از طريق مشورت  ايد در اسناد مربوط به ارزيابی آثار مقرراتاز اطالعاتی که ب

پذير است. در وضعیت کنونی که انجام  های متعدد امکانعمومی و نظرخواهی از اشخاص و بنگاه

گذاری ايران مورد شناسايی واقع نشده است، نهادهای  گذاری در نظام مقرراتارزيابی آثار مقررات

کنند و به  نفع احساس نمی ها و اشخاص ذیر خود نیازی به مراجعه به نظرات مردم و بنگاهمسئول د

همین خاطر، مشورت عمومی به يک نیاز تبديل نشده است و در نتیجه وارد قوانین و مقررات کشور 

 نشده است.   
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