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کلمر آنهم «قانون» خالصر میشد .ر شنفکران ملی ،یینی مریم ،ریورکن کلرین اسلدادای
ظلم یستیابی بر پیورفت را یر چومانداز «حکومت قانون» جسدجو میکریند .حکومت قلانون
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جستارگشایی
پیورفت توسعر همرجانار ایران ،گمودس تاریخی پرسش اصلی این ملت است .امر زس پاسلخ
مضمی کر بر این پرسش یایس میشوی ،حکومت یا حاکمیت قانون است 1.یر برنامر سازمان مل ،
حاکمیت قانون برعنوان یکی از سنگ بناهای حکمرانی مریمساالر 2کر قایر است رشد توسعر
پایدار همرجانار را تأمین کند ،یر نظر گرفدر شدس است.
ر شنفکران مریم ایران یر ا اخر ی رس قاجار ،تحتتلأییر تحلوالت بلرب بلر ایلن ندیجلر
رسیدند کر باید یر ایران بر حکومت خویکامر پایان یای حکومت قانون را برقلرار کلری .میلرزا
یوسف خان مسدوارالد لر یر رسالر «ی
ی

کلمر» خوی میگوید« :بنیان اصول نظم فرنگسلدان

کلمر است هرگونر ترقیات خوبیها یر آنجا ییدس میشلوی ،ندیجلر هملان یل

کلملر-

قانون -است» (مسدوارالد لر .)38 :1382 ،حکومت قانون ،یر مقابل حکوملت خویکاملر قلرار
یاری .حکومت خویکامر سرزمین ،مریم امکانات ی

کوور را بر کام خوی ملیخواهلد ،نلر بلر

صالح ملت مملکت.
یر کووری کر قانون ،حاکمیت نداشدر باشد ،هیچ امری قاب پیشبینی نیست هیچکس
برای انجام هرکاری ،خواس اقدصایی ،سیاسی یا فرهنگی امنیت نلداری .بلرعالارتییگلر ،از هلیچ
حقی نمیشلوی حمایلت حفاظلت کلری .یر دلول تلاریخ یر برخلی کولورها ازجمللر ایلران،
حکومتهایی بویساند کر اگرچر براساس معیارهای کنونی «مریمساالر» خواندس نملیشلدند ،املا
پایاند بر قواعد اصولی بویساند هواهای نفسانی شخصی حلاکم ،حکلمفرملا نالویس اسلت .یر
چنین شرایطی کوور شاهد پیورفتهایی بویس مریم از امنیت ،رفاس ،شکوفایی اقدصلایی تلا
حد یی عدالت برخوریار شدساند.
حکومت قانون مسدلزم این است کر همر اشخاص حقیقی حقوقی یر کوور ،شام نظام
سیاسی حکومت ،مدعضد بر قانون باشند ضلمانت اجرایلی الزم بلرای اجلرای قلوانین جلوی
یاشدر باشد؛ قوانین بردور عام مندور آموزش یایس شوی ،دوری کر عموم مریم بر سضولت بلر
آن یسدرسی یاشدر از آن آگاس شوند .قوانین بردور برابر برای تمام اشخاص بر اجرا یرآید؛ قوس
قتائیر یر یا ری قتا ت مسدق باشد تحتتأییر نفوذ هیچ صاحب قدرت مکندی نااشد؛
حقوق مدقاب مریم با مریم (حقوق مدنی) ،حقوق مریم حکوملت (حقلوق عملومی) حقلوق
مریم کوور با خارج (حقوق عام مل ) برصورت قوانین شفاف ،پایدار بیرقاب تأ ی

تفسلیر

تد ین تصویب شدس باشد مریم مسئوالن پاسخگوی تصمیمات رفدار خوی باشند.
1. Rule of Law
2. Democratic Governance
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حکومت قانون یر کوور ما هموارس با ی یسدر از موکالت چالشها ر بلرر بلویس اسلت.
ی

یسدر از مسائ کر ریور یاخلی یارند ،از ناهماهنگیها ،نارساییها تعارضهای نظلامهلای

حقوقی ایاری سرچومر ملیگیلری یسلدر ی م بلر علدم ر زآملد کاراملد شلدن نضایهلا
هنجارهای حقوقی با عنایت بر تحوالت بینالمللی یر چند یهر گذشلدر ،بلر یلهس بعلد از پایلان
جنگ سری بازمیگریی.
برای بردرفکرین نارساییها مقابلر با چالشهای یاخلی خارجی کر بلر ر نلد توسلعر
ملی نیز تأییر منفی گذاشدر ،مسئوالن نظامهای حقلوقی یاخللی بلینالملللی اندیولمندان
حقوقی سیاسی باید از انفعال خارج شدس ابدکار عم را بر یست گیرند.
هدف از نگارش ایلن مقاللر تلد ین الگلوی مفضلومی همانلین الگلوی راهالریی بلرای
«حکومت قانون» است کر بر کم

آنضا بدوان ،نقا ضعف ،چلالشهلا آسلیبهلای حکوملت

قانون یر ایران را از نظر علمی عملی توخی

یای بردرف کری.

ر شی کر برای تضیر الگوی مفضومی بر کار رفدر ،برگرفدر از مفضوم علت ،معللول نیلز بلا
اسدفایس از تقسیمات معر ف برای علت کر براسلاس اسلدقرا حاصل شلدس اسلت .ایلن الگلوی
مفضومی با چارچوب نظری حکومت قانون یا ی لت حقوقی تطایق یایس شدس الگلوی مفضلومی
تفصیلی حکومت قانون از آن اسدخراج شدس است.

 .1پیشینه تحقیق
یربارس ماانی نظری حکومت قانون ،آیاری چند بر زبان فارسی مندور شدس است ،ازجملر کدلاب
«ماانی نظری ساخدار ی لت حقوقی» نوشلدر محمدرضلا یلهس کلر اساسلا بلرای یانولجویان
مطالعات تکمیلی رشدر حقوق عمومی بر نگارش یرآمدس است .همانین کداب «تلاریخ مخدصلر

تئوری حقوقی یر برب» کر توسط جان کلی بر رشدر تحریلر یرآملدس توسلط محملد راسلخ
ترجمر شدس است« .فلسفر حقوق» یر ی مجلد ،نوشدر ناصر کاتوزیان ایر عمدس ییگری است کر
ر شنگر مفاهیم بنیایی حقوقی حکومت قانون است .یر موری حاکمیت قانون ،پایانناملرهلایی
یر مقطع کارشناسی ارشد یکدری بلر نگلارش یرآملدس کلر هلیچیل

بلر الگلوی مفضلومی

راهاریی حکومت قانون نپریاخدر است .مقاالتی نیز بر زبانهای فارسی انگلیسی نوشدر شلدس
است کر برخی از آنضا درحهای جدیدی را برای حاکمیت قانون مطرح کریساند.
از نظر تاریخی ،موضوع این مقالر ،از مضمترین یبدبرهای جوامع بوری بویس است .برربلم
حکومتهای خویکامر بیاعدنا بر قانون ،مر ری بر تاریخار نظریرهای حقلوقی ،ایلن نکدلر را
ر شن میکند کر «حکومت قانون» از ییرباز از ارکلان سیاسلی جواملع بولری بلویس اسلت .یر
کوورهایی کر اییان توحیدی -ابراهیمی مب یضوییت ،مسیحیت اسالم حکوملت یاشلدرانلد،
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حاکمیت حقوق شرع 3کامال جدی بویس است .یر این کوورها باید احکام خلدا (شلریعت) بلرای
اشخاص ،ر ابط بین اشخاص ،ر ابط بلین حکوملت ملریم ر ابلط یر ن حکلومدی ،جلاری
ساری شوی .بر تعایر قرآن کریم ،هرکس مطابق آنار خدا نلازل کلریس (شلریعت) حکلم نکنلد،
کافر ،ظالم فاسق است )مائدس :آیات .)45 ،46 47
یر ی رس ای از تاریخ برب مانای حکومت« ،حقوق دایعی» بویس اسلت« .حقلوق دایعلی»
مأخوذ از یس فرمان حترت موسی (ع) ،تعالیم حترت عیسی مسیح (ع) حواریلون ی بلویس
منوأ خدایی یاشدر است .یر ی رس ر شنگری برتدریج «حقوق عرفی» با مانای عق

مصللحت

عمومی جایگزین «حقوق دایعی» با منوأ الضی شد .بدینترتیب یر تاریخ نظریرهای حقوقی بلا
«قوانین اساسی» مواجر میشویم کر برخی از آنضا نوشدر برخی نانوشدر است.
یر قانون اساسی ،حقوق آحای ملت ،حقوق عمومی حقوق بینالمل پیشبینی ملیشلوی.
یر همین ی رس است کر برتدریج «تفکی
حکومت اشخاص یا گر سها یا ی

قوا» برمنظور حفظ حاکمیلت ملریم جللوگیری از

قوس مطرح ر ند تکاملی پیدا ملیکنلد (کللی-427 :1382 ،

.)419

 .2مفاهیم
«حکومت قانون» با تسامح مدرایف با «حاکمیت قانون» «ی لت حقوقی» بر کار میر ی .بلرای
فضم اصطالح حکومت قانون باید مفاهیمی چون قانون ،حقوق ،حقوق موضوعر ،حقلوق دایعلی،
رابطر ی لت حقوق مفضوم شکلی ماهوی حکومت قانون را توضیح یای .همانلین بایلد بلر
مفاهیم فلسفر حقوق ،مانند «مانای حقوق»« ،هدف حقوق» «قاعدس حقوقی» توجر تعریفی
از «حقوق» ارائر کری.
حاکمیت قانون :اجماع حداقلی کر شر شناسلایی «مفضلوم» حاکمیلت قلانون اسلت را
میتوان یر ی گزارس صورتبندی کری :نخست اینکر حکومت باید بلر شلیوسای عقالنلی تصلمیم
گرفدر عم کند ،بدین معنی کلر تصلمیمات اعملال تصلمیمات بایلد بلر مانلای «یالیل -
 »reasonsباشد ی م اینکر یالی بر یل

معنلا بایلد «قلانونی »legal -باشلد (مرکلز ملالمیری،

.)32 :1394
«حاکمیت قانون» عاارت گویایی نیست ،زیرا یر عاارت «حاکمیت قانون» نقلش حکوملت
یا ی لت بر معنای عام آن ،ناییدس گرفدر شدس است ،یر حالی کر یر تعریف آن بر نقش حکوملت
اشارس شدس است .یر موری لفظ قانون باید گفلت کلر ( )Lawبیلر از قلانون ،معنلای حقلوق هلم
می یهد .لفظ حقوق اعم از قانون است بر قوانینی کر توسط مرجع قانونگذاری (قلوس مقننلر)
3. Canon
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یر ی لت (حکومت) تصویب میشوی ،حقوق موضوعر میگویند .لذا عاارت «حکومت قلانون» یلا
«حکومت حقوق» از حاکمیت قانون رساتر است میتوان برجای آنضا از «ی لت حقلوقی» نیلز
اسدفایس کری کر یر این ترکیب بر نقش ی لت (حکومت) یر اجرای حقوق تصریح شدس است.
یر ایبیات حقوقی آلمان از  Rechtsstaatاسدفایس شدس کر معنای آن «ی لت حقوقی» است.
یر ایبیات حقوقی فرانسر نیز از عاارت  Etat de droitاسدفایس شدس کر معنای آن «ی لت محلد ی
بر حقوق» است ( یهس.)45 -61 :1390 ،
حقوق :قدی اژس «حقوق» بر کار میر ی ،قواعد الزامآ ر کر اجرای آن از دلرف حکوملت
(ی لت) ضمانت شدس است ،بر ذهن مداایر میشوی .بر ی تعریف از حقوق اشارس میکنیم:
-

یر تعریف حقوقی میتوان گفت« :حقلوق مجموعلر ای از قواعلد اللزامآ ر کللی اسلت کلر
برمنظور ایجای نظم اسدقرار عدالت ،بر زندگی اجدماعی انسان حکومت میکنلد اجلرای
آن از درف ی لت تتمین میشوی» .ظیفر ی لت قانونگذار نیز یر جمللر «تلأمین صللح از
راس اجرای عدالت» خالصر میشوی (کاتوزیان.)666 :1376 ،

-

حقوق بر معنای عام ،تمویت مقددرانر 4ر ابط جمعی انسانها است.
نظام حقوقی برای عملی ساخدن کارامد هدف مزبور (تمویت یلا تنظلیم کندلرل ر ابلط

اجدماعی بر معنای عام کر یربرگیرندس تمامی ر ابط اقدصلایی ،سیاسلی ،فرهنگلی اجدملاعی
است) ،برتدریج یر دول زمان مجموعرای از مفاهیم ،قواعد ،اصول ،ر یرها نضایهای مخدللف
را یر ن خوی جای یایس است .آن عناصر اما برنوبر خوی بر پایلرهلای تئوریل

قلرار یارنلد بلر

نحوی از انحا از فرهنگ با رهای جامعر ای کر بر آن حلاکم اسلت ،ریولر ملیگیلری تلالش
میشوی تا بر آن پایر موجر 5شوی (کلی.)11 :1382 ،
برداشت شکلی و ماهوی از حکومت قانون :بردورکلی بریاشلت از حکوملت قلانون را
میتوان یر ی دیف عمدس بررسی کری .دیف نخسلت ،بریاشلت شلکلی

6

دیلف ی م بریاشلت

ماهوی 7است .یر بریاشت شکلی ،تاعیت از قوانین موضوعر (مصلوبات مرجلع قلانونگلذاری یر
ی لت) یا تتمین اعمال اص «قانونیبوین »Legality -مضمترین اص محسوب میشوی ،اما یر
بریاشت ماهوی از حکومت قانونی ،توجر بر ییگر اصول معیارها مب حقوق دایعی ،علدالت
اخالق جز الینف

حکومت قانون شمریس میشوی (مرکز مالمیری.)61-62 :1394 ،
4. Authoritative Regulation
5. Justified
6. Formal Conception
7. Substantive Conception
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 1-2مفاهیم فلسفه حقوق

یر فلسفر حقوق ،مفاهیمی چون «مانای حقوق» «هدف حقوق» موری بحث قرار میگیری کلر
با توجر بر مفید بوین آن برای مااحث نظری ما ،بر یهس بحث توسعر بر آن اشارس میکنیم.
مبنای حقوق :بدیضیترین مفضومی کر از حقوق یاریم ،ایلن اسلت کلر رعایلت قواعلد آن
اجااری است ایجای الزام میکند .پس نخسدین پرسوی کر بلر ذهلن هلر اندیولمند کنجکلا
میرسد ،این است کر نیر ی الزامآ ر حقوق از کجا سرچومر میگیری چر مقامی ارزش قواعد
آن را تأمین میکند؟ بربیانییگر ،چرا باید از حقوق اداعت کری؟ چر نیر یی پودیاان «قلانون»
است چر جاذبرای ما را بر اجرای احکام آن ایار میکند؟
این مناع پنضانی نیر مند را کر پایر همر قواعد توجیرکنندس الزام ناشی از آنضاسلت ،یر
اصطالح «مانای حقوق» میگویند (کاتوزیان.)39-40 :1380 ،
«مانای حقوق» بر ی بخش مانای مسدقیم یا ظاهری مانای بیرمسلدقیم یلا نیر هلای
سازندس حقوق تقسیم میشوی.
 -1مبنای مستقیم حقوق :مانای مسدقیم حقوق ارایس ی لت است .یر حکومتهلای آزای،
تصمیم قوس مقننر مضمترین مناع حقلوق اسلت هلیچ یایرسلی نملیتوانلد بلر بضانلر
مخالفت این تصمیم ها با قواعد حقوق فطری یلا آنالر از سلیر تلاریخ مطالعلر ر ابلط
اجدماعی اسدناا میشوی ،از اجرای قانون امدناع رزی .باید بین اخالق حقوق تفلا ت
گذاشت .عدالت مضمترین مناع اخالق است ،لی حقوق از ارایس ی لت ناشلی ملیشلوی:
یعنی ا ست کر باید اجرای قاعدس ای را تتمین کند تا یر زملرس حقلوق یرآیلد .بلا ایلن
جوی گاس ی لت بردور مسدقیم ضع قاعدس میکند (قانون) گاس ییگلر قواعلدی را کلر
جدان عمومی خویبرخوی ساخدر است ،معدار میشماری (عرف) .باید یانست کر نیر ی
ی لت هیچگاس خویسرانر آزای قاعدس ضع نمیکند .داقر حلاکم نیلز ناچلار اسلت کلر
برای حفظ نظم تامین منافع خلوی ،قواعلدی را محدلرم شلماری نیر هلای مدعلارض
اجدماعی را با هم جمع کند (کاتوزیان.)420-421 :1376 ،
 -2مبنای غیرمستقیم یا نیروهای ساازنده حقاوق :علایات ،رسلوم اجدملاعی ،ضلع
جغرافیایی ،اقدصایی تعلیمات ملذهای یر هلر قلوم ،اخالقلی بلر جلوی ملیآ ری کلر
قانونگذار یایرسان یر ایجای قواعد حقوق از آن الضام میگیرند .نمایندگان مجالس قلوس
مقننر از بین مریمی اندخاب می شوند کر خوی نیلز پایانلد هملین اخلالق هسلدند از
عدالدی کر مریم آن زمانر محدرم میشمارند ،پیر ی میکنند (کاتوزیان.)425 :1376 ،
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یر کوور ما ایران ،حدی کسانی کر پایاند مذهب نیسدند ،نمیتوانند نفوذ یین اسلالم را
یر ساخدمان حقوقی بسیاری از قواعد انکار کنند (کاتوزیان.)428 :1376 ،
دولت و حقوق :ی لت بر معنی عام ،مرایف با «حکومت» است شام تمام سازمانهلای
صف بارز آن «حاکمیت» سللطر یر ر ابلط یاخللی

ایاری ،قتایی قانونگذاری می شوی

بینالمللی است (کاتوزیان.)432 :1376 ،
ارتاا حقوق ی لت چندان نزیی

است کر پلارسای از حکیملان ،ازجمللر هگل را ایار

ساخدر تا از اتحای حقوق ی لت سخن بگویند ،اما باید از ماالغر پرهیز کری .حقلوق ،حلاکم بلر
ی لت است شیوس اسدفایس از قدرت را معین میکند .کانت یر تعریلف خلوی از ی للت ،اداعلت
همگان از قانون را از ارکان آن قرار مییهد (کاتوزیان .)439-440 :1376 ،نرتنضا هلیچ ی لدلی
حق تجا ز بر قانون اساسی را نداری ،بلکر بر قواعدی کر خوی نیز ضلع ملیکنلد ،پایانلد اسلت
(کاتوزیان.)61 :1390 ،
هدف حقوق :هدف حقوق از ییدگاس فریگرایان کسانی کلر بلر منفعلت اجدملاع توجلر
یارند ،یکسان نیست پیر ان هر ی

از آن ی گلر س نیلز یربلارس ایلن مسلئلر مضلم بلر توافلق

نرسیدساند .یلی اسدای فرانسوی ،یر مقام خالصرکلرین نظرهلا ،هلدفهلای سلرگانلر حقلوق را
برمانللای فریگرایللی شللام «امنیللت ،رضللایت آزایی فللریی» بللر مانللای منفعللت اجدمللاع
یربرگیرندس «نظم ،صلح اجدماعی حرکت تعالی انسانیت یلا توسلعر» ملییانلد .ا همانلین
معدقد است «عدالت برابری» را باید بر این هدفها افز ی.
از جمع هدفهای موابر مودرک میتوان چنین ندیجر گرفت کلر هلدف قواعلد حقلوق
یکی از سر امر زیر یانسدر شدس است )1 :امنیت حقوقی؛ )2عدالت؛  )3ترقی اجدملاع ملدنیت
(کاتوزیان.)505 :1376 ،
الگوهای مفهومی و راهبردی حکومت قانون :منظور از الگوی مفضومی حکومت قلانون
مدلی است کر از یل نظریر حکومت قانون بیر ن میآید .الگوی راهالریی حکوملت قلانون نیلز
مدلی است کر میتوان بر کم

آن شاخ

حکوملت قلانون ،مفلفلرهلا زیرمفلفلرهلای آن را

شناسایی موری سنجش کمی قرار یای.

 .3چارچوب نظریه حکومت قانون
یسدیابی بر الگوی مفضومی راهاریی حکومت قانون مسلدلزم ارائلر چلارچوب نظلری ملدل
مفضومی برای «حکومت قانون» یا برعاارتییگر «ی لت حقوقی» اسلت .اینل
کم

ملیکوشلیم بلر

مفاهیمی کر بیان شد یعنی «مانای حقلوق»« ،حقلوق»« ،قلانون»« ،ی للت حقلوق»،
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«حکومت قانون» «ی لت حقوقی» نیز مفضوم «علت معلول» «تقسلیمات عللت» ،دلرح
نظری جدید «حکومت قانون» یا «ی لت حقوقی» را توضیح یهیم.
مفهوم علت و معلول :اژس «علت» یر اصطالح فالسفر بر ی صورت عام خاص بلر کلار
می ر ی .مفضوم عام علت عاارت است از موجویی کر تحقق موجوی ییگری مدوقف بلر آن اسلت،
هرچند برای تحقق آن کافی نااشد .مفضوم خاص علت عاارت است از موجویی کر برای تحقلق
موجوی ییگری کفایت میکند .برعاارتییگر ،اصطالح عام علت عالارت اسلت از موجلویی کلر
تحققیافدن موجوی ییگری بد ن آن ،محال است اصطالح خاص علت عاارت است از موجویی
کر با جوی آن ،تحقق موجوی ییگری ضر رت پیدا میکند (مصااحیزیی.)20-21 :1394 ،
تقسیمات علت :ابسدگی موجویی بلر موجلوی ییگلر بلر صلورتهلای مخدلفلی تصلور
میشوی ،برای مبال پیدایش صندلی از ی سو ،ابسدر بر چوبی است کر از آن ساخدر میشوی
از سوی ییگر بر نجاری کر آن را میسازی از جضدی بر یانش هنری کر نجلار یاری نیلز بلر
انگیزس ای کر باید برای ساخدن آن یاشدر باشد مدقابال برای علت هلم اقسلامی را ملیتلوان یر
نظر گرفت (مصااحیزیی.)23 :1394 ،
یکی از بخشبندیهای معر ف برای علت کر براساس اسدقرا حاصل شلدس ،بلدینصلورت
است )1 :علت مایی؛  )2علت صوری؛  )3علت فاعلی؛  )4علت بایی.
 -1علت مایی :علت مایی یا عنصری کر زمینر پیدایش معلول است یر ضلمن ،آن بلاقی
میماند ،مانند عناصر توکی یهندس گیاس.
 -2علت صوری :علت صوری (شکلی) عاارت است از صورت فعللیدی کلر یر ملایس پدیلد
میآید منوا آیار جدیدی یر آن میشوی مانند صورت نااتی.
این ی قسم از اقسام عل  ،یاخلی هسدند مجموعا جوی معلول را توکی مییهند.
 -3علت فاعلی :علت فاعلی کر معلول از آن ،پدید میآید مانند کسی کر صورت را یر ملایس
ایجای میکند.
 -4علت بایی :علت بایی انگیزس فاع برای انجامیاین کار اسلت؛ ماننلد هلدفی کلر انسلان
برای افعال اخدیاری خویش یر نظر میگیری برای رسیدن بر آن ،کارهلایش را انجلام
مییهد.
این ی قسم اخیر (سوم چضارم) ،از اقسام عل خارجی بر شمار میر ند .بدیضی است کلر
علت مایی علت صوری ،مخصوص معلولهای مایی مرکلب از ملایس صلورت اسلت اساسلا
ادالق «علت» بر آنضا خالی از مسامحر نیست.
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الزم بر ذکر است کر علت فاعلی ی اصطالح یاری :یکی فاع دایعی کر یر دایعیلات بلر
نام «علت فاعلی» شناخدر میشوی منظور از آن ،منوا حرکت یگرگونیهای اجسلام اسلت
ییگر فاع الضی کر یر الضیات موری بحث اقع میشوی منظور از آن ،موجویی است کر معلول
را بر جوی میآ ری بر آن هسدی می بخود مصداق آن فقط یر میان مجریات یافت میشوی؛
زیرا عوام دایعی ،فقط منوا حرکتها یگرگونیهایی یر اشیا میشوند هیچ موجوی دایعی
نیست کر موجوی ییگری را از نیسدی بر هسدی بیا ری (مصااحیزیی.)26 :1394 ،
 .1-3نظریه حکومت قانون (دولت حقوقی)
 -1هماندور کر یر بررسی مفاهیم ییدیم ،مانای مسدقیم حقوق (قانون) ،حکومت (ی لت)
است مانلای بیرمسلدقیم یلا سلازندس حقلوق (قلانون) ،ارزشهلای یینلی ،اخالقلی
اجدماعی است .یرندیجر این ی لت یا حکومت است کر حقوق (قلانون) را بلا توجلر بلر
ارزشهای جامعر بر جوی می آ ری

جوی قانون (حقلوق) ابسلدر بلر جلوی حکوملت

(ی لت) است .با توجر بر تقسیمات چضارگانر علت ملیتلوان گفلت ی للت عللت ملایی
حقوق است (ی لت حقوقی) .قدی حقوق با توجر بر دی فرایند آن بلر جلوی آملد ،بلر
خوی ی لت نیز حکومت میکند حکومت نیز باید یر چارچوب مطابق با حقوق اعمال
حاکمیت کند پاسدار مجری حقوق (قانون) باشد .بر چنین حکومدی ،حکومت قانون
یا ی لت حقوقی گفدر میشوی.
 -2علت صوری (شکلی) حقوق (قانون) یر قالبها سطوح مدفا ت ماننلد قلانون اساسلی،
قانون عایی مقررات آییننامرها تحقق مییابد.
 -3علت فاعلی حقوق یر حقیقت همان کارگزاران حکومت (ی للت) هسلدند کلر یر قاللب
قوای سرگانر (مقننر ،قتائیر ،مجریر) ،قانونگذاری میکنند آن را بر اجرا میگذارند
بر اجرای یقیق آن نظارت میکنند تحقق حقوق مریم ی لت را ضلمانت ملیکننلد.
میتوان علت فاعلی را یر قالب اصول ساخداری کارکریی حکومت بررسی کری.
 -4علت بایی حقوق یر نظام های مخدللف برحسلب ماهیلت حکوملت فرهنلگ جامعلر،
هماندور کر یر هدف حقوق ییدیم ،مدفا ت است .فریگرایان ،امنیت ،رضلایت آزایی
فریی را هدف حقوق مییانند .جملعگرایلان ،نظلم ،صللح اجدملاعی ،حرکلت تعلالی
انسانیت یا توسعر را هدف حقوق (قانون) معرفی میکنند یر بسیاری از نظلامهلا ر ی
عدالت برابری نیز تأکید یارند .لذا بردورکلی میتوان علت بایی یلا ملاهوی یلا هلدف
حقوق را اینچنین برشلمری :امنیلت حقلوقی ،برابلری علدالت ،حمایلت از حلقهلا
آزاییهای شضر ندان.
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الزم بر ذکر است کر حق توسعر 8برای شضر ندان ،یر سازمان مل برعنوان حقی ازجمللر
حقوق بور بر رسمیت شناخدر شدس است.

 .4الگوی مفهومی حکومت قانون (دولت حقوقی)
 -1هماندور کر مالحظر شد ،اگر قانون یا حقوق را محلور قلرار یهلیم ،حکوملت (ی للت)
علت مایی آن است بر عاارتی حکومت قانون (ی لت حقوقی) ماعوث قانون یا حقلوق
است تحقق قانون یا حقوق را تتمین میکند.
 -2علت صوری (شکلی) قانون (حقوق) کر قانون (حقوق) یر صلورتهلا یلا شلک هلای آن
پدید میآید منوا آیار جدیدی میشوی ،سلسلرمراتب قانون است.
 -3علت فاعلی قانون ،ساخدار حکومت کارکریهای آن اسلت کلر بلر نماینلدگی از ملریم
قانون (حقوق) را پدید میآ ری.
 -4علت بایی یا ماهوی حقوق کر حکومت قانون (ی للت حقلوقی) بلر خلادر آن تأسلیس
می شوی ،برقراری اهداف امنیت حقوقی ،برابری عدالت حمایت از حقها آزاییهای
شضر ندان است.
مفاهیم باال یر قالب الگوی مفضومی زیر قاب ترسیم است:
نمودار ( -)1الگوی مفهومی حکومت قانون
علت بایی قانون (حقوق) (حمایت از حقها آزاییها ،عدالت برابری امنیت حقوقی)
= اهداف
علت فاعلی قانون (کارکریهای حکومت)

= علت مایی قانون

علت صوری (سلسلر مراتب قانون)

حکومت قانون (ی لت حقوقی)

علت فاعلی قانون (حقوق) (ساخدار حکومت)

8. The Right to Development

الگوی مفضومی راهاریی حکومت قانون یر جمضوری اسالمی ایران

43

بدین ترتیب مواهدس میشوی حکومت قانون از عناصر چضارگانر زیر توکی شدس است:
 )1اهداف؛  )2ساخدارها؛  )3کارکریها؛  )4صورتها (اشکال) قانون.
 .1-4طرح تفصیلی الگوی مفهومی حکومت قانون
آنار برعنوان الگوی مفضومی حکومت قانون (ی لت حقوقی) ارائر شد ،توسلط محمدرضلا یلهس،
یر کداب «ماانی نظری ساخدار ی لت حقوقی» برتفصی

با جزئیات عناصلر سلازندس «ی للت

حقوقی» بیان شدس است .یر ایامر ،درح ی لت حقوقی ی با عنوان «حکومت قانون» را با قدری
تغییر مر ر میکنیم.

 .5عناصر سازنده «حکومت قانون»
تقسیمبندی زیر برای تحلیل عناصلر ی للت حقلوقی مانلای بحلث خواهلد بلوی :اللف) اصلول
ساخداری؛ ب) اصول کارکریی؛ پ) اصول شکلی؛ ت) اصول ماهوی.
برای توضیح مفاهیم چضارگانر باال از مفضوم اص اسدفایس میشوی ،زیرا اص از نظر مفضلوم
شمول از جامعیت الزم برای تطایق بر جنارهای گونلاگون حکوملت قلانون برخلوریار اسلت.
برعاارتییگر ،تمامی ساخدارها ،صالحیتها ،کارکریها هنجارهای موجلوی یر حکوملت قلانون
براساس این اصول سامان مییابند ،اما ارتاا میان این اصول چگونر برقرار میشوی؟ این اصلول
یر یر ن الگوی حکومت قانون تعریف می شوند ،الگویی کر براساس ارزشهای هر جامعر تعریف
میشوی .بنابراین ،ارزشها الگو را توجیر میکنند اصول نیز براساس الگوی توجیر شلدس پدیلد
میآید ارتاا میان آنضا برقرار میشوی .بر این اساس ،ممکن است برخلی از اصلول یلا اجلزای
آنضا اهمیت بیودری بیابند .اما باید توجر کری کر تمامی این اصلول از منطلق بیر نلی حکوملت
قانون تاعیت میکنند ،بدین معنا کر قدرت سیاسی باید با توجر بلر هلر گلر س از اصلول بلاال از
جنارهای گوناگون محد ی شوی.
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نمودار ( -)2چارچوب مفهومی حکومت قانون
ارزشهای حاکم بر حکومت قانون
اصول حقوقی ناشی از ارزشها

اصول ساخداری

اصول کارکریی

اصول شکلی

اصول ماهوی

چارچوب مفضومی حکومت قانون
( یهس)194 :1390 ،
اما اصول موری نظر کدامند؟ براجمال باید گفلت کلر یر هلر گلر س از اصلول بلاال ،اصلولی
برصورت فرعی مطرح می شوند .یر اصول ساخداری ،اصل تفکیل

قلوا قلرار یاری کلر سلاخدار

حکومت قانون را تعیین ملی کنلد .اصل اسلدقالل قتلایی ،اسلدقالل تقنینلی مالانی قلانونی
صالحیت ،اصول کارکریی حکومت قانون است .اصول شکلی ،سلسلرمراتب هنجارها (قلوانین)
اصول صیانت از قانون اساسی قانونمداری را شام میشوند .اصول شکلی سلسرمراتب قوانین
صیانت از قانون اساسی قانونمداری تتمین ریسهای گونلاگون سلسللرمراتلب بلاال هسلدند.
سرانجام ،یر رأس اصول ماهوی (بایی) حمایت از حقهلا آزاییهلای شلضر ندی قلرار یاری
زمینر حمایت مویر از حقها آزاییهای شضر ندی را نیز ی اص ییگر امنیت حقوقی برابری
فراهم میکند.
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نمودار ( -)3اصول حکومت قانون
حکومت قانون

اصول ساخداری
اص تفکی

اصول کارکریی
قوا

اصول ماهوی

اصول شکلی

اص اسدقالل قتایی اص سلسلرمراتب
هنجارها

اص حمایت از حقها

آزاییهای شضر ندی

اص اسدقالل تقنینی

اص صیانت از قانون اص برابری اساسی

اص ماانی صالحیت

اص امنیت حقوقی

اص قانونمداری

( یهس)195 :1390 ،
باید توجر یاشت کر تقسیمبندی باال بدین معنا نیست کر اصول مذکور یر هر گلر س تنضلا
یهگی آن گر س را یارند ،بلکر ممکن است کر اصلی چند یهگی را هلمزملان یارا باشلد املا بلر
یلی چیرگی ی

یهگی یر گر هی خاص از اصول قرار می گیری .برای مبال ،یرست اسلت کلر

اص اسدقالل قتایی اصلی کارکریی است ،اما برنوعی چون اص تفکی

قوا مدتمن اسلدقالل

قوا نیز هست ،اسدقالل قتایی نیز میتواند عال سبلر یهگلی کلارکریی ،یهگلی سلاخداری نیلز
یاشدر باشد .یر مبالی ییگر ،اص قانون مداری اصلی شکلی است اما نااید فراموش کری کر اص
قانون مداری مدتمن تعیین صالحیت مقامهلای ایاری نیلز اسلت .از ایلن منظلر ،صلالحیت بلا
کارکری نیز ارتاا مسدقیم مییابد .بدین معنا کر گسدرس صالحیت ،گسدرس کلارکری مقلام ایاری
را نیز موخ

میکند .بنابراین ،شاید بدوان از جنار تعیین صالحیت ،اص قانونمداری را اصلی

کارکریی قلمدای کری .اما یر حکومت قانون جر بالب اصل قلانونملداری ،تتلمین بخولی از
سلسلرمراتب قوانین است یر ندیجر ،اصلی شکلی اسلت .سلرانجام ،اصل امنیلت حقلوقی ی
جنار شکلی ماهوی را یاراست لی از جضت ارتاا با اهداف حکومت قانون (بایلت حلقهلا
آزاییهای شضر ندی) یر جرگر اصول ماهوی (بایی) قرار میگیلری ( یلهس.)194-196 :1390 ،
نمویار باال را میتوان برصورت الگوی مفضومی زیر نوان یای:
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نمودار ( -)4الگوی مفهومی حکومت قانون و عناصر سازنده آن
حمایت از حقها
و آزادیها

امنیت
برابری

حقوقی
سلسلهمراتب
هنجارهای

اصول ماهوی
اصول ساختاری

کالسیک -مدرن

حکومت قانون

اصول شکلی

تفکیک قوا

حقوقی

صیانت از
قانون اساسی

اصول کارکردی
قانونمداری
استقالل
قضایی

استقالل

مبانی

تقنینی

صالحیت

 .1-5تطبیق دو الگوی مفهومی
قدی الگوی ی لت حقوقی یهس را با الگوی قالی کر مدکلی بلر مانلای عللت معللول مالانی
فلسفر حقوق ارائر شد مقایسر کنیم ،مدوجر می شویم کر علت فاعلی قانون (حقلوق) بلا اصلول
ساخداری کارکریی علت صوری قانون با اصول شکلی علت بایی قلانون بلا اصلول ملاهوی
تطایق یاری.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تفکیک قوا :یر نقد تفکی
کر ممکن است ،تفکی

قوا مولاهدس شلد

قوا بر تمرکز قدرت سیاسی یر قوس مجریر بینجامد ،همانین بلر قلول

کارس ی مالارگ ،یگانگی قدرت سیاسی اجدنابناپلذیر اسلت تفکیل

مطللق قلوا امکلانپلذیر

نمیباشد ( یهس.)205 :1390،
یر قانون اساسی ایران ضمن اینکر تفکی

قوا بر رسمیت شناخدر شدس است ،اما ایلن قلوا

زیرنظر مقام معظم رهاری قرار یارند (اص  57قانون اساسی) .اعمال قوس مقننر داق اصل ،58
اعمال قوس مجریر داق اص  60اعمال قوس قتاییر داق اص  ،61انجام ملیگیلری .همانلین
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داق بند  7اص  110قانون اساسی «ح اخدالف تنظیم ر ابط قوای سلرگانلر» از ظلایف
اخدیارات رهاری شمریس شدس است.
استقالل تقنینی (وضع هنجارهای حقوقی) :کارکری ضع هنجارهای حقوقی (قلوانین
موضوعر) برصورت سندی بر قوس مقننر تعلق یاری .بدیضی است کر یر یل

جامعلر ملریمسلاالر

ضع قوانین باید توسط نمایندگان مریم انجلام پلذیری هنجارهلای حقلوقی یر قاللب قلوانین،
برآیند ارایس عمومی باشند.
قوانین ،کارکریی ی گانر یر نظام حقوقی یارند :کارکری یر نی کلر شلام انسلجام یر نلی
قانون میزان قابلیت تفسیر ضمانت اجرای آن است کارکری بیر نی کر بر جایگاس قلانون یر
هرم قوانین تعام آن با ییگر هنجارهای حقوقی موجوی یر نظام حقوقی بلازمیگلریی .قلانون
مطلوب قانونی است کر :الف) موافق با ضر رتهلای اجدملاعی باشلد ب) قلوانین یر گفدملان
حقوقی موجوی تد ین شوی .برعاارتییگر قوانین باید از منطق حاکم بلر نظلام حقلوقی پیلر ی
نماید ( یهس.)214-217 :1390،
استقالل کارکردهای قانون گذاری و وضع مقاررات اجرایای :اصل اسلدقالل ضلع
هنجارهای حقوقی یر ی بعد قانونگذاری

ضع مقررات اجرایی بدینصورت اعمال میشوی کر

یر هلر نخست ،قوس مجریر باید مقررات اجرایی را برعنلوان هنجارهلای فلر یین یر چلارچوب
هنجارهای فرازین خویش یعنی قوانین ضع نماید؛ بنابراین ،قوس مجریر نااید هنجارهای حقوقی
ضع کند کر یهگی قانون یاشدر باشند از چارچوب قوانین نیز خارج باشد .بلدیضی اسلت کلر
میزان این تاعیت از قوانین یر آییننامرهای اجرایی بیش از آییننامرهای مسدق است .یر هلر
ی م ،قوس مقننر نیز نااید قوانینی ضع کند کر یهگی مقررات اجرایلی را یاشلدر باشلند .بلدین
ترتیب ،اسدقالل هر ی مرجع یر ضع هنجارهای حقوقی یر ی سطح گوناگون تتمین میشوی
( یهس.)219 :1390 ،
ویژگی های قانون مطلوب :نخست ،قانون باید کلی باشلد تلا حفلظ برابلری اشلخاص را
تتمین کند جلوی برض رزیهای شخصی را بگیری .عمومی کلیبوین قانون مجموعرای از
هنجارهای منصفانر است کر ساب برابر یانسدن اشخاص یر ر ابط اجدملاعی ملیشلوی ( .یلهس،
 .)217 :1390ی م اینکر قانون باید ضمانت اجرا یاشدر باشد تا از یسدورات اخالقی مدمایز شوی.
ضمانت اجرای مفیر قانون یکی از یهگیهای برجسدر قانون کاراملد بلرحسلاب ملیآیلد .سلوم،
قوانین باید با توجر بر ضر رت های اجدملاعی تلد ین تصلویب شلوی بلا نظلام حقلوقی نیلز
هماهنگ باشد تا از «مقاولیت» برخوریار شوی.
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سلسلهمراتب قوانین :یر نظم حقوقی جمضوری اسالمی ایران ،سلسلرمراتب قلوانین بلر
ترتیب عاارتند از :قانون اساسی ،سیاستهای کللی ،قلوانین موضلوعر ،آیلینناملرهلا مقلررات
اجرایی قتایی بخونامرها .ییوان عالی کوور برمنظور نظارت بر اجلرای صلحیح قلوانین یر
محاکم ایجای حدت ر یلر قتلایی (اصل  161قلانون اساسلی) ،ییلوان علدالت ایاری بلرای
رسیدگی بر شکایات مریم نسات بر آییننامرهای ی لدی (اص  )173بازرسی ک کوور بلرای
رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین یر یسدگاسهای ایاری (اص  )174توکی شدس است.
صیانت از قانون اساسی :یر قانون اساسی جمضوری اسلالمی ،نضلایی بلر نلام «شلورای
نگضاان» پیشبینی شدس کر مأموریت آن پاسداری از احکام اسالم قانون اساسلی اسلت (اصل
 )91مصوبات مجلس شورای اسالمی باید بر شورای نگضاان فرسلدایس شلوی .شلورای نگضالان
موظف است مصوبات مجلس را از نظر انطااق بر موازین اسالم قانون اساسی موری بررسی قرار
یهد چنانار آن را مغایر بایند برای تجدیدنظر بر مجلس بازگریاند (اصل  .)94الزم بلر ذکلر
است کر مجلس شورای اسالمی بد ن جوی شورای نگضاان اعداار قانونی نداری (اص .)93
اصل قانونمداری 9:قانونمداری یکی از اصول «حکومت قانون» است بدیضی است کلر
بر تاعیت تمامی افرای نضایها ،یر حلوزس ر ابلط خصوصلی یلا عملومی ،از قلانون یالللت یاری.
قانونمداری یر حقوق ایاری ضر رت ی چندان مییابد ،چر یر این گسدرس مقلام ایاری دلرف
مقاب یر موقعیت حقوقی یکسان قرار ندارند بیم آن میر ی کر ایارس از موقعیت برتر خلوی بلر
اتکای قدرت عمومی سواسدفایس کند؛ پس یکی از مضمترین حوزسهایی کر قانونملداری بایلد یر
آن نضایینر شوی ،اعمال ایاری است ( یهس.)268 :1390 ،
اعمال اصل قانونمداری :یر قانون اساسی جمضوری اسلالمی ،بلرای نظلارت بلر اعملال
ایاری «ییوان عدالت ایاری» پیشبینلی شلدس اسلت .دالق اصل  173قلانون اساسلی ،ملریم
میتوانند برمنظور رسیدگی بر شکایات ،تظلمات اعدراضات خوی نسات بر مأمورین یا احلدها
یا آییننامرهای ی لدی احقاق حقوقوان بر «ییوان عدالت ایاری» شکایت کنند.
 .2-5اصل حمایت از حقها و آزادیهای شهروندان
حقها :حقها را میتوان یر ی

تقسیمبندی کلی بر «حقهای فریی» «حقهای اجدملاعی»

تقسیم کری.
حقهای فردی :امنیت مصونبلوین «حیبیلت ،جلان ،ملال ،حقلوق ،مسلکن شلغ »
اشخاص (اص  22قانون اساسلی) ،حلق یایخلواهی اندخلاب کیل (اصلول  ،)35 34حلق
تابعیت (اص  )41مالکیت (اصول .)47 46
9. Legality
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حقهای اجتماعی :آموزش پر رش تربیت مدنی ،تأمین اجدملاعی ،مسلکن ،خلوراک
پوشاک ،موارکت یر تعیین سرنوشت سیاسی ،اقدصایی ،اجدماعی فرهنگی ،خدمات بضداشدی
یرمانی مراقاتهای پزشکی ،محیط مساعد برای رشد فتای اخالقی ،آگلاهیهلای عملومی،
رفع تاعیتات نار ا ایجای امکانات عایالنر برای همر ،نظام ایاری صحیح ،اشدغال ،آسلانکلرین
توکی خانوایس پاسداری از قداست آن اسدواری ر ابط خلانوایگی (اصلول 30 ،29 ،10 ،3
 43 31قانون اساسی) حق توسعر رفاس (اصول  ،44 3حفظ محیطزیست (اص .)50
آزادیهای شاهروندان :آزایی عقیلدس (اصل  ،)23آزاییهلای سیاسلی اجدملاعی یر
حد ی قانون (اص  ،)3آزایی مطاوعات داق قانون (اص  ،)24آزایی احزاب (اصل  ،)26آزایی
توکی اجدماعات راسپیماییهلا (اصل  ،)27آزایی اندخلاب محل اقاملت (اصل  ،)33آزایی
اقدصایی اندخاب شغ (اص .)43
اصل برابری و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :یر بند  4اص  2قلانون اساسلی
آمدس« :عدل خدا یر خلقت توریع» بدین معنی است کر یر خلقت انسلان قلانونگلذاری از
درف خدا عدالت حاکم است این امر پودوانر تأمین قسط علدل یر ایلران اسلت .یر بنلد 6
اص  3قانون اساسی بر «محو هرگونر اسدادای ،خویکامگی انحصاردلای» تأکیلد شلدس اسلت.
یر بند  9اص  3بر رفع تاعیتات نار ا ایجای امکانات عایالنر برای هملر یر تملام زمینلرهلای
مایی معنوی تصریح شدس است .این بند نوانیهندس آن است کر قانون اساسی اص تفلا ت را
هم بر رسمیت شناخدر است .یر بند  14اص  3بر تسا ی عملوم یر برابلر قلانون تأکیلد شلدس
است .یر همین بند تأمین حقوق همرجانار افرای زن مری ذکر شدس کر یاللت بر تسلا ی زن
مری یر برخوریاری از حقوق یاری .یر اص  19چنین آمدس است :مریم ایران از هر قلوم قایللر
کر باشند از حقوق مسا ی برخوریارند رنگ ،نهای ،زبان مانند اینضا ساب امدیاز نخواهد بلوی.
یر اص  20آمدس است :همر افرای ملت اعم از زن مری ،یکسان یر حمایت قانون قرار یارند از
همر حقوق انسانی ،سیاسی ،اقدصایی ،اجدماعی فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوریارند.
تبعیض روا :تفا ت حقوقی موقت یر رفدار کر قانونگذار آن را بر نفع گر هی از اشلخاص
حقیقی یا حقوقی بر زیان گر هی ییگر تجویز میکند تا نابرابری پیوین آن ی گر س را جاران
نماید ( یهس .)370 :1390 ،یرندیجر ،اص برابری یکی از ماانی مضلم قلانون اساسلی جمضلوری
اسالمی ایران بایت حمایت از حقوق شضر ندان بر شمار میر ی ( یهس.)347 :1390 ،
یر قانون اساسی ،بر برابری حقوقی شضر ندان از هر قوم قایلر با هر رنلگ ،نلهای زبلان،
اعم از زن مری ،هم یر مقام اجرای قانون یر قوس مجریر قوس قتاییر (برابری یر مقاب قلانون)
هم یر مقام تصویب قانون (برابری یر قانون) تأکید شدس است.
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امنیت حقوقی :اص امنیت حقوقی یر ی گر س از اصول بر اجرا گذاشدر میشوی:
الف) اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی :یر این گر س از اصول ،جر مولدرکی
میان همر آنضا یافت میشوی .قوانین برای شضر ندان قاب فضم اسدفایس باشند یرعینحال بلر
سضولت بدوانند بدانها یست یابند .یر اقلع ،کیفیلت قلوانین از سلویی بلرای مجریلان (اعلم از
کارمندان قوس مجریر ،قتات ضابطین قتایی) مفید است زیرا تابعلان قلانون ،مولکلی از نظلر
فضم قوانین یر جوس گوناگون خویش ندارند از سویی بر سوی خوی شلضر ندان اسلت؛ زیلرا یر
اجرای حق ها تکالیف خویش با موانعی مواجر نمی شوند .چضلار اصل فرعلی را یر ایلن گلر س
میتوان یای نموی )1 :اص شفافیت قانون؛  )2اص انسجام قوانین؛  )3اص سضولت یسدرسی بر
قوانین  )4اص اعدمای مور ع ( یهس.)319 :1390 ،
ب) اصول ضامن وضعیت حقوقی شاهروندان :کلارکری اصللی ایلن اصلول ،صلیانت از
ضعیت حقوقی است کر برموجب هنجارهای حقوقی برای شلضر ندان تأسلیس تبایلت شلدس
است .این اصول دیف گسدریسای را یربر میگیرند یر ایلن بخلش بلر  )1اصل قلانونیبلوین
جرایم مجازات؛  )2اص برائت؛  )3اص عطف بماسلاق نولدن قلوانین  )4اصل حمایلت از
حقهای مکدسار میپریازیم ( یهس.)329 :1390 ،
اصل امنیت حقوقی و نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران :قانون اساسی جمضلوری
اسالمی ایران از معد ی قوانین اساسی است کر اص امنیت حقوقی بلرصلراحت یر آن تتلمین
شدس است .بند  14اص  3این قانون یکی از ظایف ی للت جمضلوری اسلالمی ایلران را تلأمین
حقوق همر جانار افرای از زن مری ایجای امنیت قتایی عایالنر برای همر تسا ی عملوم یر
برابر قانون مییاند.
یر گسدرس امنیت یر قانون اساسی جمضوری اسالمی ایران ،مدعای ما این اسلت کلر اصل
 22قانون اساسی جمضوری اسالمی ایران امنیت انسانی را یر مفضومی گسلدریس تتلمین کلریس
است .این اص حوزسهای گوناگونی را یر زمینر برخوریاری از حقها آزاییهای بنیایین یربلر
میگیری .یر اص  22حریم خصوصی (شام مسکن شغ ) ،امنیت حقوقی (تتمین حقوق)
امنیت شخصی (امنیت جسمانی ،مالی معنوی) یر کنار یکدیگر از سوی قوس مفسلس تتلمین
شدساند .بدین ترتیب ،یر اص  22مصاییق گوناگون امنیلت یر قاللب زیرمجموعلرهلای امنیلت
انسانی گریهم آمدس اند .با توجر بلر قلملر ی گسلدرس امنیلت انسلانی ،یر چضلارچوب اصل 22
حوزسهای زیر را میتوان برشمری :امنیت شخصی معنوی شضر ندان ،حریم خصوصلی ،امنیلت
حقوقی امنیت قتایی.
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از ایبیات اص  22نیز اص  34میتوان یریافت کر قانون اساسی ایران امنیت حقوقی را
برعنوان زمینر امنیت قتایی یر نظر گرفدر است .امنیت قتایی زمانی شک خواهد گرفلت کلر
اصول ر یرهای یایرسی بر نحوی منصفانر ،تتمینکنندس حقهای مایی معنوی افرای جامعر
باشند .این حقهای قتایی حق هایی است کر فری یر برخوری با یسدگاس قتایی رسیدگیهلای
قتایی باید از آنضا برخوریار باشد .برخی از این حق ها عاارتند از :حق یاشدن کی  ،حق آگاهی
از موضوع اتضام ،حق بر حتور فوری نزی قاضی یا مرجع قتایی ،حق شلر ع یایرسلی یر زملان
مناسب؛ بنابراین ،بر نظر میرسد برخالف آنار برخی از حقوقلدانان یر نظلر یارنلد ،برابلری یر
مقاب قانون اص عطف بماسَاَق نولدن قلوانین ،زیرمجموعلر امنیلت قتلایی نیسلدند؛ بلکلر
برصورت موازی با امنیت قتایی یر زیرمجموعر امنیت حقوقی قرار میگیرند .با توجر بلر آنالر
گفدر شد ،اص  22قالب بسیار سیعی را با عنوان امنیت انسانی ارائر کریس است کلر یر نظملی
منطقی یر اصول بعدی جنارهای گوناگون آن مقرر میشوند براساس آن میتوان شلمای زیلر
را از رابطر امنیت حقوقی امنیت قتایی یر قانون اساسی جمضوری اسالمی ایران بر یست یای:
( یهس.)308 -312 :1390 ،
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نمودار ( -)5امنیت انسانی
امنیت انسانی (اص )22

امنیت حقوقی

امنیت شخصی

تتمین حریم خصوصی

امنیت قتایی

( یهس)312 :1390 ،
این

با توجر بر مااحث گذشدر ،الگوی مفضومی تفصیلی حکومت قانون ارائر میشوی:
نمودار ( -)6الگوی مفهومی تفصیلی حکومت قانون

حقهای
اجتماعی

حقهای
فردی

حمایت از حقها
و آزادیها
شهروندان

برابری در
قبال قانون

برابری در
قانون

برابری

اصول ضامن
وضعیت حقوقی
شهروندان

امنیت حقوقی

سلسلهمراتب
هنجارهای
حقوقی

اصول ماهوی (غایی)
تفکیک قوا به
مفهوم مدرن
اصول ساختاری

اصول شکلی

تنظیم روابط
قوا

حکومت قانون

استقالل قضایی

صیانت از قانون
اساسی

قانون مداری

اصول کارکردی

استقالل تقنینی

اصول ضامن
کیفیت قوانین

مبانی صالحیت
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 .6حکومت قانون و حکمرانی خوب
یر تمامی نظریات مربو بر «حکمرانی خوب» ،حاکمیت قانون برعنوان یکی از مفلفرهای اصلی
حکمرانی خوب برحساب میآید .مفلفرهای حکمرانی خوب کر توسلط برناملر توسلعر سلازمان
مل ( )UNDPبان

جضانی مطرح شدس است ،عاارتند از موارکت ،حاکمیت قلانون ،شلفافیت،

مسئولیتپذیری ،اجماع سازی ،علدالت انصلاف ،کلارایی ایربخولی پاسلخگویی (پرخیلدس،
 .)20 :1387با توصیفی کر یر این مقالر از حکومت قانون (ی لت حقوقی) ارائر شلدس ،حکوملت
قانون را میتوان معایل حکمرانی خوب بر شمار آ ری ،زیرا حکومت قانون صف حکومدی اسلت
کر توسعر همرجانار را بر یناال یاری.

 .7الگوی راهبردی حکومت قانون
با اسدفایس از الگوی مفضومی تفصیلی حکومت قانون ،مفلفرهای مضم حکومت قانون بر شرح زیلر
اسدخراج می شوی :صیانت از قانون اساسی؛ تفکی

قوا؛ اسدقالل تقنینی؛ اسدقالل قتایی؛ ماانی

صالحیت؛ قانون مطلوب؛ قانون مداری؛ حمایت از حقها آزاییهای شضر ندان.
حقوق فریی :امنیت مصونیت حیبیت ،جان ،مال ،مسکن شغ  ،یایخواهی اندخاب کیل ،
تابعیت مالکیت.
حقوق اجدماعی :آموزش پر رش تربیتبدنی ،تلأمین اجدملاعی ،مسلکن ،خلوراک پوشلاک،
موارکت اجدماعی ،خدمات بضداشدی یرمانی ،محیط مساعد رشد ،آگاهیهلای عملومی ،رفلع
تاعیتات نار ا ،ایجای امکانات عایالنر برای همر ،نظام ایاری صحیح (علاری از فسلای کارآملد)،
اشدغال ،تسضی توکی خانوایس ،حق توسعر رفاس ،حفظ محیطزیست.
آزاییهللای شللضر ندان (آزایی عقیللدس ،آزایی سیاسللی اجدمللاعی ،آزایی مطاوعللاتی ،آزایی
احزاب ،آزایی اجدماعات راهپیمایی ،اندخاب مح اقامت ،آزایی اقدصایی اندخاب شغ ).
برابری عدالت (برابری ت مام مسئوالن مریم یر برابر اجرای قانون ،رفع تاعیتات نار ا ،ایجلای
امکانات عایالنر برای همر ،برابری یر تصویب قانون).
امنیت حقوقی (اصول ضامن کیفیت قوانین ،اصول ضامن ضلعیت حقلوقی شلضر ندان)؛ اصلول
ضامن کیفیت قوانین (شفافیت قانون ،انسجام قوانین ،سضولت یسدرسی بر قوانین ،اعدمای یر ایر
قاب پیشبینی بوین نظام حقوقی)؛ اصول ضامن ضعیت حقوقی شضر ندان (اص قلانونیبلوین
جرائم مجازاتها ،اص برائت ،عطف بماساق نودن قوانین ،اص حمایت از حقلوق مکدسلار)؛
امنیت انسانی (امنیت شخصی ،امنیت حقوقی ،امنیت قتایی تتمین حریم خصوصی).
معرفی شاخ های حکومت (حاکمیت) قانون مربو بر سازمان پلر ژس جضلانی علدالت (:)WJP
سازمان «پر ژس جضانی عدالت» کر یفاتر آن یر اشینگدن یی سی سیات امریکا اسلت ،چنلد
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سالی است کر شاخ

حکومت قانون را برای حد ی  100کوور تولیلد ملیکنلد .ایلن شلاخ

یارای هوت مفلفۀ اصلی  44زیرمفلفر است (.(www.worldjusticeproject.org
 .1-7مؤلفههای حکومت قانون
مفلفرهای اصلی حکومت قانون عاارتند از )1 :محد ییتهلا بلرای قلدرت حکوملت )2 10،نالوی
فسای )3 11،حکوملت بلاز[ 12پاسلخگو  )4 ،حقلوق بنیلایی )5 13،نظلم امنیلت )6 14،اجلرای
ضابطرمند )7 15،عدالت مدنی )8 16،عدالت کیفری.

17

مفلفر نخست نوان مییهد کر مسئوالن سیاسلی تلا چلر میلزان توسلط قلانون محلد ی
میشوند .مفلفر ی م نوان مییهد کر ضلعیت فسلای یر قلوس مجریلر ،قلوئ قتلائیر ،کارمنلدان
رسمی ،نیر های اندظامی ،نظامی قوس مقننر چگونر است .مفلفر سوم نولان ملییهلد بلر چلر
میزان قوانین ادالعات حکومت یر یسدرس مریم است موارکت مدنی ساز کار یایخواهی
چگونر است .مفلفر چضارم گویای ضعیت حقوق بنیایی شضر ندان مب رعایلت برابلری علدم
تاعیض ،رعایت حق حیات امنیت شخصی ،رعایت تولریفات صلحیح قلانونی بلرای مدضملان،
آزایی عقیدس بیان ،عدم مداخلر خویسرانر یر حریم خصوصلی ،رعایلت آزایی اجدماعلات
حقوق کار است .مفلفر پنجم بیانگر آن است کر جرائم بردور مفیر کندرل شلدس ،یرگیلری بلین
اشخاص خیلی محد ی است مریم برای جاران خسارات شخصلی بلرز ر مدوسل نملیشلوند.
مفلفر شوم نوان مییهد مقررات ی لدی بردور مفیر بد ن یخالت بلیملوری اجلرا ملیشلوی،
اقدامات ایاری بد ن تأخیر بیرمعقول انجام میگیری ،یر یسدگاسهلای حکلومدی فراینلد قلانونی
رعایت میشو ی حکومت بد ن دی فرایند قانونی بد ن جاران خسارت یر حد کفایت یسلت
بر مصایرس یا سلب مالکیت نمی زند .مفلفر هفدم بر این معنا است کر عدالت مدنی یر یسلدرس
مریم است ،تاعیض یر آن جوی نداری ،عاری از فسای است ،بر ی ر از یخالت ناشایست حکوملت
است ،تأخیر بیرمعقول یر اجرای آن جوی نداری ،بردور مفیر بر اجلرا یرملیآیلد سلاز کارهای
جایگزین برای ح منازعات اخدالفات یر یسلدرس ،بلد ن تاعلیض کاراملد اسلت مفلفلر
هودم حاکی از این است کر نظام تحقیقات احقاق حق کیفری کارامد اسلت ،نظلام اصلالحی،
10. Limited government powers
11. Absence of corruption
12. Open government
13. Fundamental rights
14. Order and security
15. Regulatory enforcement
16. ivil justice
17. Criminal justice
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رفدار مجرمانر را کاهش مییهد نظام کیفری ی ر از تاعیض ،فسلای یخاللت ی للت اسلت
توریفات قانونی حقوق مدضم رعایت میشوی.
 .2-7روششناسی پروژه جهانی عدالت
مدد لوژی (ر ششناسی) پر ژس جضانی عدالت ( )wjpبرای تضیر شاخ
خالصر بر شرح زیر است wjp :ی

حکومت قلانون بلردلور

چلارچوب مفضلومی خالصلر شلدس یر  8مفلفلر اصللی 44

زیرمفلفر را با موورت نیر های یانوگاهی ،حقوقدانان رهالران اجدماعلات سراسلر ینیلا تضیلر
کریس است .ادالعات مربو بر هر کوور تفکی
ضمن رقم شاخ

شدس تلا نملایش تفسلیر آن آسلان شلوی .یر

هر مفلفر زیرمفلفر بین صفر تا ی

موخ

شدس است کر رقلم یل

()1

نوانیهندس بضدرین ندیجر رقم صفر ( )0نوانیهندس پایینترین ندیجر است.
نگارس زیر ندیجر شاخ

حکومت قانون ،مفلفلرهلا زیرمفلفلرهلای آن را بلرای ایلران یر

سالهای  2016 2015 ،2014نوان مییهد.
نگاره ( -)1شاخص حاکمیت قانون در ایران
مؤلفههای اصلی
 -1محدودیتها
برای قدرت
حکومت
-0،37-0،36
0،44

نبود فساد -50،0
0،48 -0،42

 -3حکومت باز
(پاسخگو)- 0،34
0،34 -0،35

 -4حقوق بنیادی
- 0،22- 0،23
0،29

%44
شاخص حاکمیت قانون در ایران
2014
زیر مؤلفهها
0،48
 -1-1محدودیت قدرت دولت توسط قوه مقننه
0،47
 -2-1محدودیت قدرت دولت توسط قوه قضائیه
0،24
 -3-1محدودیت قدرت دولت با حسابرسی و بررسی مستقل
0،32
 -4-1مجازات مقامات رسمی به خاطر تخلف
0،23
 -5-1محدودیت قدرت حکومت براثر نظارتهای غیردولتی
0،40
 -6-1انتقال قانونی قدرت
 -1-2عدم استفاده مسئوالن اجرایی از موقعیت خود برای نفع شخصی 0،48
 -2-2عدم استفاده مسئوالن قضایی از موقعیت خود برای نفع شخصی 0،51
 -3-2عدم استفاده مسئوالن انتظامی و نظامی از موقعیتت ختود بترای
0،60
نفع شخصی
 -4-2عدم استفاده مسئوالن قانونگذاری از موقعیت ختود بترای نفتع
0،42
شخصی
0،42
 -1-3در دسترسبودن قوانین و اطالعات دولتی
0،44
 -2-3حق دسترسی به اطالعات
0،28
 -3-3مشارکت مدنی
0،22
 -4-3سازوکارهای دادخواهی
0،46
 -1-4رعایت برابری و عدم تبعیض
0،14
 -2-4رعایت حق حیات و امنیت شخصی
0،34
 -3-4رعایت تشریفات قانونی و حقوق متهم
0،23
 -4-4رعایت آزادی اندیشه و بیان
0،13
 -5-4رعایت آزادی عقیده و دین
0،08
 -6-4عدممداخله خودسرانه در حریم خصوصی

%43
2015
0،26
0،48
0،40
0،41
0،22
0،43
0،45
0،45

%47
2016
0،33
0،52
0،47
0،47
0،32
0،50
0،49
0،43

0،55

0،59

0،24

0،41

0،40
0،46
0،25
0،28
،042
،020
،037
،022
،013
،007

0،26
0،39
0،34
0،37
0،38
0،34
0،47
0،32
0،17
0،11
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مؤلفههای اصلی

 -5نظم و امنیت
- 0،62 – 0،63
0،72
 -6اجرای
ضابطهمند -0،53
0،50 -0،54

 -27عدالت مدنی
-0،56 -0،56
0،55

 -8عدالت کیفری
- 0،39 -0،38
0،43

شاخص حاکمیت قانون در ایران
زیر مؤلفهها
 -7-4رعایت آزادی اجتماعات
 -8-4رعایت حقوق اساسی کار
 -1-5کنترل مؤثر جرم
 -2-5عدم درگیری و نزاع بین اشخاص
 -3-5مردم برای جبران خسارات وارده بهزور متوسل نمیشوند
 -1-6مقررات دولتی بهطور مؤثر اجرا میشود
 -2-6مقررات دولتی بدون دخالت بیمورد اجرا میشود
 -3-6اقدامات اداری بدون تأخیر غیرمعقول انجام میشود
 -4-6اقدامات اداری طبق روند قانونی انجام میشود
 -5-6حکومت بدون رعایت فرآینتد قتانونی و جبتران خستارت کتافی
دست به مصادره نمیزند
 -1-7عدالت مدنی در دسترس مردم است
 -2-7در عدالت مدنی تبعیض وجود ندارد
 -3-7عدالت مدنی عاری از فساد است
 -4-7عدالت مدنی عاری از تأثیر سوء حکومت است
 -5-7عدالت مدنی با تأخیر غیرمعقول مواجه نیست
 -6-7عدالت مدنی بهخوبی برقرار میشود
 -7-7ستتازوکارهای جتتایگزین بتترای حتتل اختالفتتات و منازعتتات
قابلدسترسی ،بدون تبعیض و کارآمد است
 -1-8نظام تحقیقات جنایی کارامد است
 -2-8نظام احقاق حق کیفری بهنگام و کارامد است
 -3-8نظام اصالحی در کاهش رفتار مجرمانه مؤثر است
 -4-8نظام کیفری به دور از تبعیض است
 -5-8نظام کیفری عاری از فساد است
 -6-8نظام کیفری مصون از دخالت سوء دولت است
 -7-8تشریفات قانونی و حقوق متهم رعایت میشود
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یرخصوص الگوی راهاریی حکومت قانون الزم بر ذکلر اسلت کلر یرصلد قابل قالولی از
مفلفر هایی کر ما از الگوی مفضومی تفصیلی برای حکومت قانون اسدخراج کرییم یر مفلفرهلای
شاخ

حکومت قانون مربو بر پر ژس جضانی عدالت  wjpهم جوی یاری ،اگرچر همر مفلفلرهلا

را یربر نمیگیری .یرمجموع ،میتوان از ادالعات جلدا ل ایلن پلر ژس بلرای ارزیلابی تحلیل
ضعیت حکومت قانون یر ایران تا حد قاب قاولی سوی بری حدی ایلن ندلایج را بلا کولورهای
ییگر جضان مقایسر کری .شاخ
رتاربندی کریس است.

حکومت قانون  wjpبیش از صد کوور جضان را با هم مقایسر
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با توجر بر انطااق قاب قاول ندایج الگلوی مفضلومی تفصلیلی حکوملت قلانون بلا شلاخ
حکومت قانون مربو پر ژس جضانی عدالت می توان الگوی شاخ

حکوملت قلانون را بلرعنلوان

الگوی راهاریی حکومت قانون بر شرح زیر یر نظر گرفت.
نمودار ( -)7الگوی راهبردی حکومت قانون

نبود فساد
محدودیتها
برای قدرت
حکومت

حکومت باز

حکومت
قانون

حقوق
بنیادی

نظم و
امنیت

عدالت
کیفری

عدالت
مدنی
اجرای
ضابطهمند

فرجام
با اسد فایس از الگوی مفضومی کر از مااحث نظری اسلدخراج شلد ،بلر ایلن ندیجلر رسلیدیم کلر
مضمترین مفلفر های حکومت قانون عاارت است از :تفکیل

قلوا (اسلدقالل تقنینلی اسلدقالل

قتایی) ،قانونمداری یر حقلوق ایاری ،حمایلت از حلقهلا آزاییهلای شلضر ندان ،برابلری
علدالت ،امنیلت انسلانی (امنیللت شخصلی ،امنیلت حقلوقی ،امنیللت قتلایی تتلمین حللریم
خصوصی) ،اصول ضامن کیفیت قوانین (شفافیت قانون ،انسجام قلوانین ،سلضولت یسدرسلی بلر
قوانین ،اعدمای یر ایر قاب پیشبینی بوین نظام حقوقی).
یر موری ضعیت مفلفرهای شاخ

حکومت قانون زیر مفلفرهای آن یر ایران ،نگارس ()1

برای سالهای  2016 2015 ،2014ارائر شد کر از این نگارس معلوم میشوی برخلی مفلفلرهلا
باال ی حد مدوسط ،برخی یر حد مدوسط برخی پایین تر از حد مدوسط است .شاخ

حکومت

قانون یر ایران یرمجموع باالی حد مدوسط قرار یاری .ندایج با جزییات بیودر بر شرح زیر است:
شاخ

محد ییت برای قدرت حکومت برای سالهای  2016 2015 ،2014بلر ترتیلب

 0/44 0/37 ،0/36بویس است کر اگرچر ر ند صعویی را نوان مییهد ،املا هنلوز زیلر مقلدار
مدوسط یعنی  0/5است.
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شاخ

ناوی فسای برای سالهلای  2016 2015 ،2014بلر ترتیلب 0/48 0/42 ،0/5

بویس است کر سیر نز لی را نوان مییهد .یر میان زیرمفلفرهای ناوی فسای ،ضلعیت مسلئوالن
اندظامی نظامی باالی حد مدوسط از بقیر بضدر است ،بعد از آن مسئوالن اجرایی قرار یارنلد،
رتار بعدی مربو بر مسئوالن قتایی است کر سلیر نز للی هلم یاری رتالۀ آخلر مربلو بلر
مسئوالن قانونگذاری است.
شاخ

حکومت باز (پاسخگو) برای سلر سلال  2016 2015 ،2014بلر ترتیلب ،0/34

 0/34 0/35است نوانگر آن است کر تقریاا پاسخگویی یر سطح بسیار پایینی است.
شاخ
شاخ

حقوق بنیایی بلر ترتیلب  0/29 0/22 ،0/23کلر بسلیار پلایین اسلت .بلدترین

یر زیرمفلفرها بر «عدم مداخلر خویسرانر یر حریم خصوصی» برمیگریی کر بر ترتیلب

سالها  0/11 0/07 ،0/08است.
شاخ

اجرای ضابطرمند بر ترتیب  0/50 0/54 ،0/53است یر حد مدوسط قرار یاری.

ارزیابی ایراک عمومی پایین تر از ارقام برآ ری شدس اسلت .شلاخ
 0/55 0/56 ،0/56است باالتر از حد مدوسط است شاخ

علدالت ملدنی بلر ترتیلب

عدالت کیفری بر ترتیب ،0/38

 0/43 0/39را نوان مییهد کر زیر حد مدوسط است.
پیشنهادهایی در مورد اصالح و بهبود حکومت قانون معطوف به توسعه ملی :برای
اسدقرار حکومت قانون کر منجر بر کارامدی بیودر نظام سیاسلی تحقلق توسلعر مللی شلوی،
پیونضایهایی بر ترتیب اهمیت با اسدفایس از تجربیات ،بررسیها مطالعات انجام گرفدلر تقلدیم
میشوی:
 .1تأمین تتمین آزایی ها ،حقوق بنیلایین امنیلت حقلوقی شلضر ندان بلا تلد ین نظلام
حقوقی کارآمد عایالنر از دریق ارایئ سیاسی.
 .2اصالح قانون اساسی یر مواری مربو بر خألهای ساخداری ،نضایی ،رفع ابضام همپوشانی
برخی اصول قانون اساسی بردوریکر ظلایف اخدیلارات قلوا ارکلان نظلام تفکیل
شفاف شوی.
 .3تد ین تنقیح قوانین مقررات موجوی با همکاری سر قوس بردلوریکلر کلالف سلریرگم
قوانین گوویس شوی.
 .4اصالح فرایند قانونگذاری مقررسنویسی کر منجر بلر «نظلام حقلوقی» عایالنلر ،شلفاف،
کارامد بایاات شوی قوانین مقررات یر یسدرس عموم قرار گیری.
 .5شفافسازی ،پاسخگو کرین اصالح بور کراسی نظام ایاری.
 .6پاسخگوکرین ی لت با قطع مناع رانت (نفت) از بویجر ی لت.
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 .7بازنگری یر تعریف
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یهگیهای سیاستهای کلی بردوریکلر جضلتگیلریهلای مضلم

اصلی کوور را تعیین مریم قوای سرگانر را یر مسیر توسعر ملی همسو کند.
 .8اصالح فرایند یایرسی یر قوس قتائیر ،برگونرای کر سالمت شفافیت یر این قلوس حلاکم
شوی اجرای قوانین خوب ،عایالنر کارآمد ،از تتمین کافی برخوریار شوی.
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