تورم حقوق
ایجان مکای1
‑

2علی برجیان
‑

»ق""ان""ونگ""ذاری ن""کنید م""گر ب""ا ت""ردی""د و اح""تیاط... ،ه""میشه از ب""ین دو راهح""ل آن را ان""تخاب ک""نید ک""ه ک""متری""ن
ارتباط را با حقوق دارد و بیشتر صبغۀ عرفی یا اخالقی دارد«.3

چکیده
واژۀ ت""ورم ح""قوق ،م""فهوم""ی ک""لی ب""هن""ظر م""یرس""د ک""ه ت""مام گس""ترۀ ح""قوق ،از ک""ثرت ق""ان""ونگ""ذاری گ""رف""ته ت""ا
س""ای""ر م""ناب""ع ه""نجاری ح""قوق ،را درب""رم""یگ""یرد و ن""اظ""ر ب""ر اف""زای""ش ب""یروی""ه و ن""ام""تناس""ب ت""عداد ،حج""م و
ان""دازۀ ق""وان""ین اس""ت .ف""راوان""ی م""قررات ،ه""مان""ند ت""ورم پ""ول""ی ،خ""طر درم""عرض ک""ارک""رد م""عکوس ی""اف""نت ،ی""عنی
ك" ""اه" ""ش ارزش آن را ب" ""هه" ""مراه دارد .آي" ""ا اي" ""ن پ" ""دي" ""ده ي" ""كي ب" ""يماری خ" ""وشخ" ""يم اس" ""ت ي" ""ا از ج" ""مله ع" ""الي" ""م
آس""يبش""ناس""ی ن""ظامه""ای ح""قوق""ی دول""تی؟ آي""ا پ""دي""دهاي م""نحصر ب""ه دورۀ م""اس""ت ي""ا اي""نكه در زم""انه""اي ق""بل
ن"يز وج"ود داش"ته اس"ت؟ آی"ا آث"ار آن ت"مام ح"قوق را ت"حت ت"أث"یر ق"رارم"یده"د ی"ا ب"خشه"ای خ"اص"ی از آن را؟
چ"نان"چه ت"ورم ح"قوق"ی م"سئلهای ت"ا ب"ه ای"ن ح"د زی"انب"ار اس"ت ک"ه ن"یاز ب"ه ت"وج"هوی"ژه دارد ،ش"ایس"ته اس"ت ک"ه
م""نشأ و دالی""ل آن را ش""ناخ""ت و در ص""دد ی""اف""نت راهح""له""ای""ی ب""رآم""د ک""ه از ق""بل ب""رای آن ارائ""ه ش""ده اس""ت ی""ا
م ""ی ت ""وان ارائ ""ه داد .ای ""ن م ""قال ""ه ت ""ورم ح ""قوق را در چ ""هار ک ""شور ک ""ان ""ادا ،ف ""ران ""سه ،انگلس ""تان و ام ""ری ""کا ب ""ا
ن"گاه"ی اج"مال"ی ب"ه وض"عیت م"شاب"ه آن در ای"ران م"ورد م"طال"عۀ آم"اری ق"رار داده و ب"ا دی"دی نس"بتا ً م"تأث"ر از
م""کتب تح""لیل اق""تصادی ح""قوق ب""ه ارزی""اب""ی اب""عاد ق""ضیه ،از ج""مله ن""قد و ب""ررس""ی دالی""ل ،آث""ار و راه""کاره""ای
.موجود ،پرداخته است
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به حقوق و دادرسی عادالنه.
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Abstract
The term norm inﬂation appears to be a generalization, towards all
sources of law, of legislative inﬂation, deﬁned as a disproportionate
increase in the volume and length of legislation. As with monetary
inﬂation, the overabundance of sings risk causing their devaluation
(Carbonnier). Is this a benign illness or the symptom of systemic
pathology of the legal system? Is it speciﬁc to our time or has it been
known before? Are the eﬀects visible throughout the law or conﬁned to
particular areas of it? If norm inﬂation produces undesirable eﬀects that
deserve our attention, we should look at this scope, now and in the past,
its foreseeable eﬀects, its possible causes and remedies that might
counter it. This article looks at the phenomenon of norm inﬂation, with
reference mostly to Canada, France, the UK and the USA, and with a
glance at the Iranian situation. The article demonstrates how economic
analysis can be used to broach the matter.
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مقدمه
»ت""ورم ح""قوق« اص""طالح""ی درب""رگ""یرن""دۀ ت""مام م""ناب""ع ح""قوق اس""ت و ط""بق ت""عری""ف ،ع""بارت اس""ت از
اف""زای""ش ب""یروی""ه و ن""ام""تناس""ب ه""نجاره""ا و م""ناب""ع ت""شکیلده""ندۀ ح""قوق و زی""ادش""دن ت""عداد و حج""م
ق"وان"ین و م"قررات .6ب"ناب"رای"ن ،ت"ورم ح"قوق ع"الوه ب"ر ک"ثرت ق"ان"ونگ"ذاری ،درب"رگ"یرن"دۀ ازدی"اد م"قررات
آی"ینن"ام"های ،ب"خشنام"هه"ا ،دس"تورات اداری ،روی"ۀ ق"ضای"ی ،ق"رارداده"ا و ن"ظری"ات ح"قوق"ی )دک"تری"ن(
ن ""یز م ""یش ""ود؛ ه ""رچ ""ند ک ""ه بیش ""تری ""ن ت ""کیۀ ای ""ن ن ""وش ""تار ب ""ر اس ""اس م ""دارک در دس ""ترس ،ب ""ر ت ""ورم
ق ""ان ""ونگ ""ذاری ق ""رارگ ""رف ""ته اس ""ت .در ادب ""یات ح ""قوق ""ی اخ ""یر زب ""ان ان ""گلیسی بیش ""تر از اص ""طالح ""ات
 7legislative inflationم" ""عادل ت" ""ورم ق" ""ان" ""ونگ" ""ذاری و  regulatory inflation8م" ""عادل ت" ""ورم
مقرراتی استفاده شده است.
ژان ک ""رب ""ون ""یه ب ""ا م ""طال ""عات گس ""تردهای ک ""ه در ای ""ن م ""وض ""وع داش ""ته ،ض ""رورت ت ""وج ""ه ب ""ه آن را چ ""نین
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ت ""وج ""یه ک ""رده اس ""ت » :ف ""راوان ""ی دس ""توره ""ا و م ""قررات ه ""میشه در م ""عرض ای ""ن خ ""طر اس ""ت ک ""ه اث ""ر
م"عکوس ی"اف"ته و ب"ر خ"الف آن"چه اراده ش"ده اس"ت ،م"وج"ب ک"مارزش ش"دن آن"ها ش"ود .آی"ا ش"اه"د آن
ن""بودهای""م ک""ه ع""الئ""م راه""نمای""ی ک""نار ج""اده )ک""ه م""عادل ق""وان""ین در ب""حث ح""اض""ر اس""ت( ،ه""نگام""یک""ه
زی""ادت""ر از ح""د م""عمول م""یش""ون""د ،ک""متر م""ورد ت""وج""ه ق""رار م""یگ""یرن""د و ک""ارای""ی و اه""میت خ""ود را از
دس"ت م"یده"ند .ب"ه دس"تورات و ف"رام"ین ب"یشازح"د ،ن"ه م"یت"وان دق"ت و ت"وج"ه ک"اف"ی ک"رد و ن"ه ت"بعیت
از آن ""ها م ""مکن اس ""ت« .9ای ""ن م ""عضل ه ""مواره در ک ""ان ""ون ت ""وج ""ه ق ""راردارد؛ چ ""نانک ""ه در ی ""ک ن ""وش ""تۀ
ج"دی"د منتش"رش"ده در ف"ران"سه چ"نین اب"راز ش"ده اس"ت» :ح"قوق ب"ه ن"حوی س"رس"امآور در ح"ال ت"ول"ید
اس ""ت« .10ب ""ناب ""رن ""ظر ک ""رب ""نیه ،ای ""ن پ ""دی ""ده دارای چ ""نان اه ""میت اج ""تماع ""ی اس ""ت ک ""ه م ""ا را ب ""ر آن
م"یدارد ت"ا ج"دیت"ر ب"ا آن م"واج"ه ش"وی"م .آی"ا ت"ورم ح"قوق ی"ک م"عضل اج"تماع"ی واق"عی اس"ت ی"ا ف"قط

Inﬂation legislative », dans Wikipedia, en ligne : <https://en.wikipedia.org/wiki/Inﬂation_legislative> » 6
).(consulté le 8 février 2017
Dace Šulmane, « “Legislative Inﬂation” - An analysis of the Phenomenon in Contemporary Legal7
.Discourse », (2012) 4-2 Balt. J. Law Polit
http://www.linguee.fr/francais-anglais/search?source=auto&query=inﬂation+normative 8
.Jean CARBONNIER, Essais sur les lois, Paris, Répertoire du Notariat Defrénois, 1995, p. 274 9
Serge SCHWEITZER et Loïc FLOURY, Droit et économie, un essai d’histoire analytique, Aix-en-Provence,10
.Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2015, p. 62
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ی""ک ش""عار س""یاس""ی گ""ذرا؟ 11اگ""ر م""سئلهای واق""عی و اج""تماع""ی اس""ت ،چ""گون""ه م""یت""وان اب""عاد آن را
م""شخصک""رد؟ آی""ا بح""ران""ی زودگ""ذر اس""ت ی""ا ن""یازم""ند ی""ک آس""یبش""ناس""ی واق""عی؟ ب""ه چ""ه وس""یلهای
میتوان با آن مبارزه کرد؟
ن"وش"تار ح"اض"ر ب"ا ن"گاه"ی اج"مال"ی ب"ه وض"عیت ت"ورم ح"قوق در ک"شوره"ای ت"أث"یرگ"ذار در ح"قوق دن"یا
و گذری بر حقوق ایران ،در چهار قسمت به بررسی این پدیده میپردازد:
 .1گستره و دامنۀ این مسئله ،امروز ،دیروز و در کشورهای مختلف؛
 .2آثار و عوارض پیشبینیپذیر آن؛
 .3دالیل احتمالی آن؛
 .4بررسی راهحلها؛

ب ""رای م ""جسمک ""ردن اب ""عاد ای ""ن م ""سئله در م ""قال ""ۀ پ ""یشرو ،خ ""الص ""های از وض ""عیت آم ""ار اف ""زای ""ش
ق""ان""ونگ""ذاری و ب""رخ""ی م""ناب""ع ه""نجاری دی""گر ح""قوق در س""اله""ای اخ""یر را در چ""هار ک""شور ک""ان""ادا،
ف ""ران ""سه ،انگلس ""تان و ای ""االت متح ""ده ام ""ری ""کا ه ""مراه ب ""ا ن ""گاه ""ی گ ""ذرا ب ""ه وض ""عیت ای ""ران ب ""ررس ""ی
خ"واه"یمک"رد .ه"مچنانک"ه ب"ررس"ی ای"ن پ"دی"ده در ب"سیاری از ک"شوره"ای در ح"ال ت"وس"عۀ دی"گر ،ن"ظیر
برزیل ،هم قابل مالحظه است ،اما در این مقال نمیگنجد.12

11ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد:
Étienne GRASS, « L’inﬂation législative a t-elle un sens? », Rev. Droit Public Sci. Polit. En Fr. Etranger
 2003.1.139, p. 142: incontinence, prolifération, pathologie; Piotr Zwiersykowski, « L’inﬂation législativequelques repères méthodologiques sur l’exemple de la législation polonaise », (2005) 57-3 Rev. Int. Droit
Comparé 735, 742: surproduction, inondation, explosion.
José Eduardo FARIA, A inﬂação legislativa e a crise do estado no Brasil, 1994, en ligne : <http://12
www.pucrio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev05_faria.html ; http://www.fema.com.br/~direito/
debora/antigos/sociologia/aula1910/inﬂacaolegislativaeacrisedoestado.doc >; Leonardo D’Avila de Oliveria,
,Inﬂação normativa - Excesso e exceção, 2009
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 .1گسترۀ تورم حقوق

4

.1.1

کانادا

در ک"ان"ادا ط"بق م"طال"عات م"ا در زم"ینۀ رش"د مج"موع"ه ق"وان"ین س"ال"یان"ۀ م"ال"کیت م"عنوی ب"ین س"اله"ای
 1995تا  ،2016میتوان نتیجه را به شرح جدول زیر 13بیانکرد:
ج ""دول  .1ارزی ""اب ""ی وض ""ع م ""قررات در زم ""ینۀ م ""ال ""کیت ف ""کری در ک ""ان ""ادا ب ""ین س ""اله ""ای  1995ت ""ا
.2016
میزان رشد
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5

2016

1995

74 %

1200

691

86 %

13

7

صفحات
تعداد قوانین

72 %
132 %

735
44

427
19

تعداد صفحات
آییننامهها
تعداد
قانونی
متون

78 %

458

258

تعداد صفحات

تعداد کامل

آییننامهها

چ"نانک"ه از ج"دول ب"اال پ"یداس"ت ،وض"ع ق"وان"ین )ق"ان"ونگ"ذاری رس"می( و آی"ینن"ام"هه"ا )ق"ان"ونگ"ذاری
واگ ""ذارش ""ده( در ط ""ول دورۀ بیس ""ت س ""ال ""ۀ گ ""ذش ""ته ت ""قری ""با ً ب ""ه دو ب ""راب ""ر خ ""ود رس ""یده اس ""ت؛ چ ""ه در
تعداد مقررات مصوب و چه در تعداد صفحات دربردارندۀ آن.
.1.2

فرانسه

در س ""ال  ،2008دو ن ""وی ""سندۀ ف ""ران ""سوی ،ب ""ه ن ""امه ""ای س ""اس ""یه و الن ""سو ،م ""طال ""بی در م ""ذم ""ت ت ""ورم
ح ""قوق م ""طرحک ""ردهان ""د ک ""ه ای ""نگ ""ون ""ه آغ ""از م ""یش ""ود» :ادع ""ای جه ""ل ب ""ه ق ""ان ""ون از ه ""یچک ""س پ ""ذی ""رف ""ته
نیس"ت .ب"هم"نظور رع"ای"ت چ"نین ق"اع"دهای ه"ر ف"ران"سوی ب"ای"د ب"ا ب"یش از  10500ق"ان"ون120000 ،
آی""ینن""ام""ه و ب""خشنام""هه""ای اداری 7400 ،م""عاه""دۀ ب""ینامل""للی 17000 ،م""قررات م""نطقهای )ات""حادی""ه
اروپ"ا( و دهه"ا ه"زار ص"فحه از  62مج"موع"ه ق"وان"ین )ک"د( م"ختلف آش"نا ب"اش"د .ب"رخ"ی از ای"ن م"تون
ن"یز م"رت"با ً در ح"ال اص"الح و ت"عدی"لهس"تند؛ ف"قط در س"ال  2006ش"ش اص"الح"یه در ه"ر روز ،ف"قط
در مجموعه قوانین مالیاتی .به این ترتیب ،فرانسه قهرمان قانونگذاری )دنیا( است«.14
Ejan MACKAAY et Ysolde GENDREAU, Legislation canadienne en propriete intellectuelle = Canadian legislation on 13
.intellectual property /[edited by] Ysolde Gendreau, Ejan Mackaay., Scarborough, Carswell, 1995
.Dominique LANSOY et Philippe SASSIER, Ubu loi: essai, Paris, Fayard, 2008, Introduction 14
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ب""راس""اس م""شاه""دات ای""ن ن""وی""سندگ""ان ،مج""موع""ه ق""وان""ین منتش""ره از مج""لس م""لی ف""ران""سه و س""ای""ر
قوانین موجود در بازه زمانی  1970تا  2005دارای چنین رشدی بوده است.15:
سال

صفحه
620
بیش از  1000صفحه

1970
1990

1663

2000

2556

2004

بیش از  3500صفحه

2005

گ""راس در س""ال  2003تح""لیل م""وش""کاف""ان""های از م""سئلۀ ت""ورم ق""ان""ونگ""ذاری ارائ""ه داد ک""ه در آن ب""ه
مج"رد روش ان"دازهگ"یری ت"ورم ق"ان"ون"ی ب"رپ"ای"ۀ ش"مارش ت"عداد ق"وان"ین ی"ا ص"فحات آن ،اش"کال وارد
م"یک"ند؛ 16چ"راک"ه در ق"سمت م"رب"وط ب"ه ان"تشار ق"وان"ین و آی"ینن"ام"هه"ا در روزن"ام"ۀ رس"می ،م"طال"بی

6

خ""زان""هداری ،آگ""هیه""ای رس""می و غ""یره .17ح""تی در م""یان ق""وان""ین ب""ه م""عنای خ""اص آن ن""یز م""یت""وان
ب ""رخ ""ی ق ""وان ""ین را ک ""ه ب ""ه ت ""أی ""ید ک ""نوان ""سیونه ""ای ب ""ینامل ""للی م ""یپ ""ردازن ""د ،از ش ""مول ش ""مارش واق ""عی
ق"وان"ین اس"تثنا ک"رد» .آم"ار واق"عی ک"ه ت"ورم ق"وان"ین را ب"یان م"یک"نند ،ع"بارت اس"ت از م"صوب"هه"ای"ی
ک"ه وص"ف ق"ان"ونگ"ذاری دارن"د و ه"ر س"ال"ه الزماالج"را هس"تند« .18ام"ا ش"مارش ق"وان"ین ب"ه ای"ن ش"کل
ه" ""م پ" ""یچیدگ" ""یه" ""ای دی" ""گری دارد .او چ" ""نین ن" ""تیجهگ" ""رف" ""ته اس" ""ت ک" ""ه ه" ""رچ" ""ند »ت" ""ورم در ت" ""صوی" ""ب
آی"ینن"ام"هه"ا ان"کارپ"ذی"ر نیس"ت ،ل"یکن ت"ورم ق"ان"ونگ"ذاری را ب"ای"د اث"باتک"رد« .19ن"ظر او م"شاب"ه دی"دگ"اه
ارائ""هش""دۀ وان""وی""ل )از م""تخصصین ع""لوم س""یاس""ی( در ی""کی از تح""لیله""ای س""یاس""ی خ""ود اس""ت ک""ه
اس ""تفاده از واژۀ ت ""ورم ق ""ان ""ون ""ی را بیش ""تر ن ""اظ ""ر ب ""ه ی ""ک ب ""حث س ""یاس ""ی و ه ""نجاری )ن ""ه ص ""رف" "اً
ت ""وص ""یفی( و درب ""ارۀ ن ""قشه ""ای گ ""ون ""اگ ""ون ن ""هاده ""ای دول ""تی در ف ""رای ""ند م ""تورم ک ""ردن ق ""ان ""ونگ ""ذاری

.Id., Edition Kindle, no. 126 15
.Id., p. 148 16
..Id 17
.Id., p. 149 18
Id., p. 157; Rachel VANNEUVILLE, « Les enjeux politico-juridiques des discours sur l’inﬂation normative »,19
.Parlem. Rev. Hist. Polit. 2009.11.80
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غ""یر از ق""وان""ین ن""یز منتش""ر م""یش""ود ،م""ثل گ""زارش وض""عیت روزان""ۀ ب""ان""ک م""رک""زی ف""ران""سه ،ع""ملیات

 زی""روس""کی ن""یز ب""ر ه""مین م""بنا »ت""عداد ق""اب""ل م""الح""ظهای از ع""وام""ل م""ؤث""ر ب""ر ن""ظری""ۀ ت""ورم.20م""یدان""د
.21تقنینی در لهستان را« نشان میدهد
انگلستان

.1.3

دول" ""ت ان" ""گلیس ه" ""رس" ""ال" ""ه آم" ""ار ق" ""وان" ""ین و آی" ""ینن" ""ام" ""هه" ""ای ت" ""صوی" ""بش" ""ده در ای" ""ن ک" ""شور را منتش" ""ر
: به شرح جدول زیر است2012  تا1950  نتیجۀ این آمار بین سالهای.22میکند

7
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.P. Zwiersykowski, préc., note 9 20
Richard CRACKNELL et Rob CLEMENTS, « Acts and Statutory Instruments: Volume of UK legislation 1950 21
to 2014 », 2012, en ligne : <http://researchbrieﬁngs.parliament.uk/ResearchBrieﬁng/Summary/SN02911>
.(consulté le 9 février 2017)
.Id., p. 6 22
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ج:دول  .2اف:زای:ش ق:ان:ونگ:ذاری در ان:گلیس )خ:طوط ت:یرهت:ر ن:مای:اگ:ر ت:عداد ق:وان:ین و خ:طوط ک:مرن:گت:ر م:عرف
تعداد آییننامههاست(.

م ""طاب ""ق ای ""ن آم ""ار ،از ی ""ک رب ""ع ق ""رن پ ""یش ت ""اک ""نون ت ""عداد ص ""فحات ق ""وان ""ین ت ""قری ""با ً ث ""اب ""ت م ""ان ""ده،
درحالیکه حجم آییننامهها در همین مدت زمانی افزایش چشمگیری داشته است.23

Milton FRIEDMAN et Rose D FRIEDMAN, Free to choose: a personal statement, New York, Harcourt Brace 23
.Jovanovich, 1980, p. 197
Lex-Electronica.org Vol 23 numéro spécial (2018) page 59
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.1.4

ایاالت متحده امریکا

م"سئلۀ اف"راط در ت"صوی"ب ق"وان"ین در ام"ری"کا م"سئلهای اس"ت ک"ه از دی"رب"از م"ورد ت"وج"ه ب"وده اس"ت.
م " ""یلتون و ف " ""رای " ""دم " ""ن در ک " ""تاب خ " ""ود در س " ""ال  1980ب " ""ه رش " ""د ت " ""عداد ص " ""فحات ف " ""درال رجیس " ""تر
)روزن ""ام ""ۀ رس ""می ای ""االت متح ""ده ام ""ری ""کا( ک ""ه در آن ت ""مام ق ""وان ""ین ،آی ""ینن ""ام ""هه ""ا و س ""ای ""ر اس ""ناد و
م""دارک رس""می دول""ت ف""درال ام""ری""کا منش""ر م""یش""ود ،اش""اره ک""ردهان""د .24ه""مچنین اپس""نت در س""ال
 1995همین روند را از ابتدای نشر آن طبق نمودار پایین به تصویر کشیده است:
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Richard ALLEN EPSTEIN, Simple rules for a complex world, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1995,24
en ligne : <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3300197> (consulté le 7 février 2017), p.
.7
Lex-Electronica.org Vol 23 numéro spécial (2018) page 60

جدول  .3رشد تقنینی در امریکا

صفحات
سال

فدرال رجیستر

نسبت به سال

فدرال ریپورتس

1936

)رویه قضایی(

درصدی
نسبت به سال
1936

خالص
ملی
میلیارد
دالر در
سال
1985

سرشد
درصدی نسبت

جمعیت ملیون

به سال 1936

درصدی نسبت
به سال 1936

1936

2411

%100

6138

%100

777،9

%100

128053

%100

1940

5370

%220

7161

%117

906

%116

132457

%103

1945

15508

%643

7161

%117

1602،6

%206

133434

%104

1950

9562

%397

8184

%133

1418،5

%182

152271

%119

1955

10196

%423

9590

%156

1768،3

%227

165931

%130

1960

12792

%531

10549

%172

1970،8

%253

180671

%141

1965

17206

%714

14332

%233

2470،5

%318

194303

%152

1970

20036

%831

22512

%367

2873،9

%369

205052

%160

1975

60221

%2498

25324

%413

3221،7

%414

215973

%169

1980

87012

%3609

32026

%522

3776،3

%485

227722

%178

1985

53480

%2218

49073

%799

4279،8

%550

238492

%186

1990

53618

%2224

45893

%748

5522،2

%710

249924

%195

1991

67716

%2809

49970

%813

5677،5

%730

252117

%197
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رشد درصدی

صفحات

رشد

تولید

رشد

اع"داد ب"اال ن"مای"ان"گر رش"د بیش"تر م"طال"ب منتش"ر ش"ده در ف"درال رجیس"تر نس"بت ب"ه ج"معیت و ت"ول"ید
خ""ال""ص م""لی اس""ت .درح""ال""یک""ه آرای ق""ضای""ی منتش""رش""ده در ف""درال ری""پورت""س ،رش""دی ه""مگام ب""ا
تولید خالص ملی را نشانمیدهد.
.1.5

تورم قوانین در ایران

آم" ""ار رس" ""می دق" ""یقی از م" ""یزان اف" ""زای" ""ش ق" ""ان" ""ونگ" ""ذاری در ای" ""ران ،چ" ""نانک" ""ه آم" ""اره" ""ای منتش" ""ره
ک""شوره""ای پ""یشگ""فته ،ت""عداد ق""وان""ین و ص""فحات آن را م""شخص ک""رده ب""اش""ند ،در دس""ت نیس""ت و
ف ""قط ط ""بق ج ""دول پ ""ای ""ین ،آم ""ار رس ""می ت ""عداد ق ""وان ""ین م ""صوب در ب ""رخ ""ی گ ""زارشه ""ا و م ""قاالت درج
ش ""ده اس ""ت ،ام ""ا م ""باح ""ث ان ""تقادی ق ""اب ""ل ت ""وج ""هی نس ""بت ب ""ه رش ""د ف ""زای ""ندۀ وض ""ع ق ""وان ""ین و م ""قررات
م"طرح ش"ده اس"ت ک"ه م"یت"وان"د ب"ه ط"ور نس"بی وج"ود و رواج چ"نین پ"دی"دهای را در ای"ران ،اگ"رچ"ه ب"ا
رون"دی ث"اب"ت ،ت"أی"ید ک"ند .ب"اوج"ود ای"نکه گ"اه"ی ت"عداد م"صوب"ات دورهه"ای پ"یشین از دورهه"ای م"تأخ"ر
آن ک""متر اس""ت )چ""نانک""ه ط""بق ج""دول ش""مارۀ  ،4ت""عداد م""صوب""ات مج""لس ش""شم از ت""مام دورهه""ای
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پ ""س از خ ""ود بیش ""تر اس ""ت( ،در مج ""موع چ ""نین اب ""راز ش ""ده اس ""ت» :اف ""زای ""ش حج ""م ق ""وان ""ین را ب ""ه
راح""تی م""یت""وان ب""ا م""راج""عه ب""ه مج""موع""ه ق""وان""ین س""ال""یان""ه منتش""ر ش""ده رؤی""ت ن""مود ک""ه ه""مهس""ال""ه ب""ر
حج"م ف"یزی"کی آن اف"زوده م"یش"ود« .25ی"ا ب"نا ب"ر اذع"ان رئ"یس ک"ان"ون وک"الی م"رک"ز » :ب"ه ن"حویک"ه
در چ ""ند س ""ال اخ ""یر مج ""موع ""هه ""ای س ""االن ""ه ق ""وان ""ین ه ""رگ ""ز از دو ج ""لد ب ""ا حج ""می ق ""ری ""ب ب ""ه دو ه ""زار
صفحه کمتر نبوده است«.26

 25س" " ""ید به" " ""زاد پ" " ""ورس" " ""ید » ,م" " ""روری ب" " ""ر چ" " ""ال" " ""شهای ن" " ""ظام ق" " ""ان" " ""ون گ" " ""ذاری ای" " ""ران « ,ال" " ""ف ) ۱ارديبهش" " ""ت en ligne : <http://alef.ir/ ,(۱۳۹۳
).vdcgzw9x3ak9x34.rpra.html?223606> (consulté le 22 décembre 2016
 26ب " " " " ""همن ک " " " " ""شاورز » ,ع " " " " ""لل ت " " " " ""ورم ق " " " " ""وان " " " " ""ین چیس " " " " ""ت؟ « ,ت " " " " ""بیان )en ligne : <http://article.tebyan.net/ ,(décembre 1392 18
273952/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-> (consulté le 22
).décembre 2016
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ج"دول  .4ت"عداد ق"وان"ین م"صوب در ادوار ن"هگ"ان"ه مج"لس ش"ورای اس"الم"ی ب"ه ت"فکیک ت"عداد ل"وای"ح و
طرحهای
مصوب

تبدیل شده به
قانون

تبدیل

ع قوانین

شده به
قانون

24.59

75.41

91

279

370

دورۀ اول

18.34

81.65

58

258

316

دورۀ دوم

46.88

53.13

120

136

256

دورۀ سوم

33.04

66.96

113

229

342

دورۀ چهارم

30.36

69.64

109

250

359

دورۀ پنجم

22.22

77.78

88

308

396

دورۀ ششم

29.73

70.27

99

234

333

دورۀ هفتم

33.52

66.76

116

233

349

دورۀ هشتم

47.21

52.79

93

104

197

دورۀ نهم
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درصد
طرحها

درصد
لوایح

طرحهای

لوایح

مجمو

دورۀ
تقنینی

.1.6

تورم حقوقی یک دغدغه تاریخی؟

اک"نون ج"ای ط"رح ای"ن پ"رس"ش اس"ت ک"ه آی"ا ت"ورم ح"قوق"ی م"سئلهای م"نحصر ب"ه زم"ان م"اس"ت؟ ب"رپ"ای"ۀ
شواهد تاریخی زیر باید چنین نتیجه گرفت که خیر چنین نیست.
در ک"تاب ت"اری"خی »ت"اری"خچۀ ت"سیته"ا« چ"نین اب"رازش"ده اس"ت » :ق"وان"ینی پ"یشنهاد ک"ردی"م ک"ه ن"ه
ت""نها م""تضمن م""ناف""ع ج""معی ن""بود ،ب""لکه ب""ر ع""کس م""وج""ب ض""رر ب""ه اف""راد ه""م ب""ود و ه""یچگ""اه ق""وان""ین
زیاد وضع نمیشوند ،مگر در زمان حکومتهایی که فاسدترند«.27
م""ون""تین در ک""تاب »ان""شائ""ات« م""ین""ویس""د» :از ان""تخاب ص""ده""زار م""ورد خ""اص و وض""ع ص""ده""زار
ق ""ان ""ون ب ""رای آن ،چ ""ه چ ""یز ع ""ای ""د ق ""ان ""ونگ ""ذاران م ""ا ش ""ده اس ""ت؟ ای ""ن ت ""عداد ه ""یچ ت ""ناس ""بی ب ""ا ت ""نوع
ب"یح"د و ح"صر رف"تاره"ای ان"سان ن"دارد .ک"ثرت اب"داع"ات م"ا )در ق"ان"ونگ"ذاری( ح"تی ب"ه پ"ای ت"عداد
م"ثاله"ا و م"وارد خ"اص ه"م ن"میرس"د  ...ت"عداد ق"وان"ین م"ا در ف"ران"سه ب"یش از ت"مام ک"شوره"ای دی"گر
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است ،درحالیکه الزم نبوده ما برای همۀ کشورهای اپیکور 28قانون وضع کنیم«.29
دو ق""رن ب""عد م""ون""تسکیو خ""اط""رن""شان ک""رده اس""ت» :ه""مانط""ور ک""ه ق""وان""ین ن""ام""فید م""وج""ب ت""ضعیف
ق ""وان ""ین ض ""روری م ""یش ""ود ،وض ""ع ق ""ان ""ون در غ ""یر از م ""وارد الزم ه ""م م ""وج ""ب ت ""ضعیف ق ""ان ""ونگ ""ذاری
میشود«.30
ک"رب"ون"یه در ض"من ای"نکه م"سئله را م"نحصر ب"ه زم"ان ح"اض"ر ن"میدان"د ،بیش"تر ب"ر ن"قش وی"ژگ"یه"ای
ش""خصیتی اف""رادی ک""ه در ف""رای""ند ق""ان""ونگ""ذاری دخ""یل هس""تند ،ت""مرک""ز م""یک""ند» :ام""ا ای""ن م""سئله
ش"ای"د بیش"تر ب"ه اح"واالت ش"خصی م"رت"بط ب"اش"د :ی"ک م"تخصص ج"وان ک"ه ن"هال دان"شی ج"دی"د ی"ا
ف ""رات ""ر از آن روی ""ۀ ع ""ملی ح ""قوق ""ی را م ""یک ""ارد ،آرزو دارد ک ""ه ب ""توان ""د آن را ب ""ه ت ""عداد ب ""یش ""ماری از
م""سائ""ل ح""قوق""ی آی""نده ت""عمیم ده""د .ه""مچنین ح""قوقدان درم""ان""دهای ک""ه پ""س از ط""ی راه ط""والن""ی در
ج"نگلی ان"بوه و پ"رپش"ت ،خس"ته ش"ده اس"ت و ب"ه دن"بال روزن"ۀ ن"ور و ف"ضای"ی ب"از ب"رای خ"روج از آن
م ""یگ ""ردد .ت ""صوری ک ""ه از ارت ""باط م ""وض ""وع )ت ""ورم ح ""قوق( ب ""ا زم ""ان ی ""ا ت ""أث ""یر س ""ن ح ""قوقدان ""ان )ک ""ه
ح ""قوقدان ""ان ج ""وان مس ""تعد ت ""ول ""ید بیش ""تر ق ""وان ""ین ب ""ه دل ""یل ک ""متج ""رب ""گی هس ""تند( وج ""ود دارد ،ب ""ای ""د
Tacite - Annales, Livre III, Paris, Flammarion, 1965, en ligne : <http://bcs.ﬂtr.ucl.ac.be/TAC/AnnIII.html#27]>27
.(consulté le 8 février 2017), p. 151

 28ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از آن ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
MONTAIGNE, Essais Livre III, Paris, Flammarion, 1588, en ligne : <https://www.abebooks.fr/Essais-Livre-III- 29
.Montaigne-Flammarion/17128557097/bd> (consulté le 7 février 2017) p. 276
Charles-Louis Montesquieu et Baron De De Secondat, De l’esprit des lois, 2, Paris, Flammarion, 1748, p. 30
305
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ت" ""عدی" ""لش" ""ود :م" ""ا چ" ""نین م" ""یپ" ""نداری" ""م ک" ""ه ب" ""عضی ام" ""پرات" ""وران ب" ""یزان" ""س ح" ""تی ت" ""ا دم م" ""رگ ه" ""م از
اضافهکردن به قوانین دست برنداشتهاند ،درحالیکه ساالمون در سنین جوانی به هوشیاری و
درک صحیحی از حقوق

دستیافتهبود31

 .2آثار محتمل تورم حقوق
آث"ار اح"تمال"ی و پ"یشب"ینیپ"ذی"ر زی"ادهروی در ق"ان"ونگ"ذاری چیس"ت؟ نخس"تین ن"تیجۀ ازدی"اد ق"وان"ین
و س""ای""ر م""ناب""ع ح""قوق آن اس""ت ک""ه اف""راد آن ج""ام""عه ب""ای""د زح""مت بیش""تری ب""رای آگ""اه""ی از ق""واع""د
الزماالج"رای"ی ک"ه ب"ر رواب"ط آن"ها ح"اک"م اس"ت ،متح"مل ش"ون"د ،ح"تی درب"ارۀ ق"واع"د خ"اص"ی ک"ه م"مکن
اس"ت ب"هص"ورت م"کرر ب"رای ی"ک ش"خص ی"ا ص"نف م"عین پ"یش آی"د .اف"زای"ش م"صوب"ات ق"ان"ون"ی منج"ر
ب""ه پ""یچیدهت""ر ش""دن ح""قوق م""یش""ود و درن""های""ت در اث""ر ت""قاب""ل ی""ا ت""عارض درون""ی ق""واع""د و ه""نجاره""ا،
ان"سجام ن"ظام ح"قوق"ی را ب"ا م"شکل م"واج"هخ"واه"د س"اخ"ت .32ای"ن دو ب"ه ت"ضعیف ام"نیت ح"قوق"ی ک"ه
شه ""رون ""دان ""ی ک ""ه در ش ""ناخ ""ت ح ""قوق خ ""ود ب ""ا س ""ردرگ ""می م ""واج ""ه ش ""ون ""د ،چ ""ارهای ج ""ز م ""راج ""عه ب ""ه
ح ""قوقدان ""ان ن ""دارن ""د ک ""ه خ ""ود منج ""ر ب ""ه بیش ""تر ش ""دن ه ""زی ""نهه ""ای ح ""قوق ""ی م ""یش ""ود و دس ""ترس ""ی ب ""ه
دادرس"ی و ع"دال"ت را ک"متر خ"واه"د ک"رد .اف"راد ج"ام"عه ب"رای ب"ه رس"میت ش"ناخ"ته ش"دن و ح"فاظ"ت از
ح"قوق خ"ود ب"ای"د م"راح"ل و روی"هه"ای بیش"تری را ط"ی ک"نند .ه"رچ"ه بیش"تر ش"دن ای"ن م"راح"ل ،اث"ری
س""و و ق""هقرای""ی دارد ک""ه ت""أث""یرش ب""ر ف""قرا ب""یش از ث""روت""مندان اس""ت .ای""ن م""سئله ن""یز ب""هت""بع ،م""وج""ب
ب""دگ""مان""ی اف""راد ج""ام""عه ب""ه ح""قوق و ارائ""هده""ندگ""ان خ""دم""ات ح""قوق""ی خ""واه""د ش""د .ش""ناخ""ت ن""اق""ص و
ن"اب"راب"ر م"ردم از ح"قوق خ"ود در ک"نار اف"زای"ش حج"م ق"وان"ین ،اح"تمال اج"رای ن"ادرس"ت ی"ا م"غرض"ان"ۀ
قوانین را تقویت میکند که خود از جمله عوامل ناامنی حقوقی و قضایی محسوب میشود.
دو ع ""نصر ن ""اام ""نی ح ""قوق ""ی و ب ""یاع ""تمادی ب ""ه ح ""قوق م ""مکن اس ""ت ب ""ه س ""رپ ""یچی از اح ""کام ق ""ان ""ون
ب ""ینجام ""د ،چ ""ه ب ""ه ش ""کل آش ""کار ی ""ا پ ""نهان ک ""ه در ق ""ال ""ب اق ""تصاده ""ای س ""یاه و خ ""اکس ""تری 34ب ""روز
Jean CARBONNIER, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, Librairie générale de droit 31
et de jurisprudence, 1992
Guido CALABRESI, A common law for the age of statutes, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982, 32
en ligne : <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3300124> (consulté le 7 février 2017),
.p.p3-7
Nicolas MOLFESSIS et Henri DE CASTRIES, Sécurité juridique et initiative économique: mai 2015, Paris, 33
.Mare & Martin, 2015

 34ﻣـﻨﻈﻮر اﻗـﺘﺼﺎدھـﺎی ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ و ﭘـﻨﮭﺎن اﺳـﺖ ﮐﮫ در آن ﻣـﻌﺎﻣـﻼت ﺑـﺪون ﭘـﺮداﺧـﺖ ﻣـﺎﻟﯿﺎت و ﺣـﻘﻮق ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ اﻧـﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﯾﺎ دال ﺑـﺮ ﻣـﻌﺎﻣـﻼت و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﺒﮭﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
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شرط اساسی کارکرد یک نظام حقوقی است ،میانجامد.33

م""یک""ند .35ق""وای ح""اک""مه ک""ه ن""میت""وان""د درم""قاب""ل ای""ن ن""اف""رم""ان""ی ب""یت""فاوت ب""مان""د ،36اح""تماالً ب""رای
ج ""بران ب ""یاث ""ر ب ""ودن چ ""نین ق ""وان ""ینی ،م ""توس ""ل ب ""ه ق ""ان ""ونگ ""ذاری مج ""دد خ ""واه ""د ش ""د .ب ""دی ""نس ""ان ی ""ک
قانون درصدد اصالح قانون برآمده ،که همین قانون هم ممکن است بیاثر واقع شود.
از ج ""مله م ""صادی ""ق ش ""ای ""ع ای ""ن پ ""دی ""ده م ""یت ""وان ب ""ه »ق ""ان ""ونگ ""ذاری پ ""راک ""نده« اش ""اره ک ""رد؛ ی ""عنی
»ق""ان""ونگ""ذاری م""وردی و م""تعدد ،ب""ه وی""ژه اص""الح""یهه""ای م""کرر ب""ه ق""وان""ین و ال""حاق م""فاد ج""دی""د ب""ه
ق""وان""ین پ""یشین ،ب""دون دغ""دغ""ۀ ح""فظ ک""لیت و س""ازگ""اری ن""ظام ح""قوق""ی و دس""ترس""ی آس""ان م""ردم ب""ه
ق"واع"د ح"قوق"ی الزماالج"را« .37ن"تیجۀ مس"تقیم ای"ن پ"راک"ندگ"ی ،ت"ورم در ق"وان"ین )ت"ورم ق"ان"ونگ"ذاری(
اس"ت ک"ه م"ان"ع وض"وح و در دس"ترس ب"ودن ق"وان"ین و ه"مچنین س"بب اب"هام ب"یش از پ"یش و ب"یش از
ح""د ن""ظام ح""قوق""ی اس""ت و درن""های""ت منج""ر ب""ه ت""ضعیف ح""اک""میت ق""ان""ون م""یش""ود .38ب""رای م""ثال از
 197ع"نوان ق"ان"ون م"صوب مج"لس ن"هم در ای"ران 133 ،ع"نوان آن م"رب"وط ب"ه ل"وای"ح داخ"لی اس"ت ک"ه
از آن ت ""عداد 79 ،م ""ورد آن ق ""وان ""ین اص ""الح ""ی ،ال ""حاق ""ی ،ت ""فسیری و ت ""مدی ""دی ب ""ودهان ""د و ف ""قط 54
قانون داخلی به تصویب رسیدهاند.39
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از ه ""مین روس ""ت ک ""ه رن ""ه م ""ون ""وری رئ ""یس س ""نای ف ""ران ""سه از زم ""ان ""ی ن ""ه چ ""ندان ن ""زدی ""ک )در س ""ال
 (1995در ب"یان ع"واق"ب ش"وم ای"ن م"طلب ،ان"باش"تگی م"تون ق"ان"ون"ی را ب"اع"ث ک"مارزش ش"دن ق"وان"ین
و تنزل شأن قانونگذاری دانسته است.40
آی"ا م"یت"وان ح"وزهه"ای"ی خ"اص از ق"ان"ون ی"ا ح"قوق را م"حیط ی"ا م"حیطه"ای"ی مس"تعدت"ر ب"رای رش"د و
ازدی"اد ب"یروی"ۀ ه"نجاره"ا و م"قررات ح"قوق"ی دانس"ت؟ ب"ناب"ه ن"ظر ک"رب"نیه ،بیش"تری"ن م"صادی"ق ظ"هور
ت""ورم ق""ان""ونگ""ذاری در ح""وزهه""ای م""ال""یات""ی ،ح""قوق ک""ار و م""سائ""ل شه""ری و زیس""تم""حیطی اس""ت.41

Peter H. SCHUCK, « Legal Complexity: Some Causes, Consequences, and Cures », (1992) 42-1 Duke Law J.35
1, p. 24; Ejan MACKAAY et Stéphane ROUSSEAU, Analyse économique du droit, Paris; [Montréal], Dalloz ; Éd.
.Thémis, 2008, no. 623 ss, p. 167 s
.J. CARBONNIER, préc., note 33, p. 111s 36

 37اﺣــﻤﺪ ﻣــﺮﮐﺰ ﻣــﺎﻟﻤﯿﺮی و ﻣﮭــﺪی ﻣﮭــﺪی زاده » ,ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﮕﺬاری ﭘــﺮاﮐﻨﺪه در ﻧــﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان « 47-16 (2015) ,ﭘــﮋوھــﺶ ﺣــﻘﻮق ﻋــﻤﻮﻣﯽ
 ،184-157ص .158
 ,.Id 38ﺻﺺ  159-157و .161
 39ا .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮی و س .ﺣﺎﺗﻤﯽ زاده ,préc., note 28 ,ص.1
.Bertrand MATHIEU, La loi, 3e éd., Paris, Dalloz, 2010, p.75 40
.J. CARBONNIER, préc., note 33, p.110 41
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ت"حقیقات ان"جام ش"ده در ای"ران ن"یز بیش"تری"ن م"رک"ز ث"قل ت"ورم ق"ان"ونگ"ذاری را در ق"وان"ین م"رب"وط ب"ه
کار ،پولی– بانکی ،تأمین اجتماعی ،سرمایهگذاری خارجی و قانون تجارت نشان میدهد.42
تح"لیل ی"کی از ش"اغ"لین در ح"وزۀ ص"نای"ع )غ"یرح"قوقدان( را ک"ه ب"ه ص"ورت ع"ملی ب"ا ق"وان"ین م"تکثر و
بعضا ً متناقض دست به گریبان است ،با هم مرور میکنیم:
»ب ""ه ع ""نوان ن ""مون ""ه در خ ""صوص م ""ال ""یات ،ه ""ماک ""نون  720ق ""ان ""ون در ح ""ال اج ""راس ""ت .ک ""اف ""ی اس ""ت
ت ""صور ک ""نید ک ""ه ای ""ن حج ""م از ق ""وان ""ین ت ""ا چ ""ه م ""یزان ه ""مپ ""وش ""ان ""ی خ ""واه ""ند داش ""ت؛ ی ""عنی ب ""رای ی ""ک
م"وض"وع چ"ند ق"ان"ون م"ختلف ت"ول"ید ک"ردهای"م ،ب"ناب"رای"ن م"یت"وان ب"رای ی"ک ف"عال"یت ،چ"ند ن"وع م"تفاوت
ب"رخ"ورد م"ال"یات"ی داش"ت و ای"ن ج"ز ای"جاد ک"ان"ونه"ای ف"ساد و ران"ت در ج"ام"عه م"عنای دی"گری ن"دارد.
در ای"ن ص"ورت م"حاس"به ن"مای"ید ک"ه ف"قط در ای"ن ح"وزه ،ک"شور ب"ا چ"ه ف"ساد گس"تردهای روب"روس"ت و
آن""گاه ب""از ف""قط در ه""مین ح""وزۀ م""ال""یات ،م""الح""ظه ک""نید ک""ه چ""ه ف""رار م""ال""یات""ی گس""تردهای در ک""شور
در ج ""ری ""ان اس ""ت .ت ""نها ک ""اف ""ی اس ""ت ح ""وزۀ م ""عام ""الت زم ""ین را در ن ""ظر ب ""گیری ""د ک ""ه ب ""ا ه ""دف ف ""رار
م"ال"یات"ی چ"هه"ا ک"ه ن"میش"ود .ن"تیجه ای"نکه ب"ا داش"نت  720ق"ان"ون م"ال"یات"ی ی"کی از م"ال"یات گ"ری"زت"ری"ن
ازدی""گرس""و ،ب""االرف""نت ت""عداد ق""وان""ین در دس""ت ت""هیه ب""اع""ث م""یش""ود ک""ه ن""مای""ندگ""ان ب""ا زم""ان مح""دود و
م ""شخصی ک ""ه ب ""رای ب ""ررس ""ی ه ""ر ط ""رح ی ""ا الی ""حه دارن ""د ،ب ""ه م ""حتوای آن ""ها ت ""وج ""ه ک ""متری ب ""کنند .در
ج"بران ای"ن ن"قیصه ،ی"ا ت"مای"ل بیش"تری ب"ه ت"صوی"ب ی"ک ق"ان"ون ب"ه ش"کل ک"لی 44در زم"ان"ی مح"دودت"ر
پ ""یدا م ""یش ""ود ک ""ه م ""ان ""ع از ب ""حث و ب ""ررس ""ی م ""فصل روی ت ""کت ""ک م ""واد م ""یش ""ود ی ""ا پ ""دی ""دۀ ت ""فوی ""ض
ق"ان"ونگ"ذاری ب"ه س"ای"ر م"راج"ع پ"یش م"یآی"د ک"ه ط"ی آن ،م"قنن وظ"یفۀ ت"صوی"ب ق"وان"ین را ب"ه ن"هاده"ای
اداری در ت"صوی"ب آی"ینن"ام"هه"ا و م"صوب"ات اج"رای"ی واگ"ذار م"یک"ند .در وض"ع ق"وان"ین ،م"فاه"یم ک"لی
و م"بهم و ک"لیشهای م"ورد اس"تفاده ق"رار م"یگ"یرد ت"ا ن"مای"ندگ"ان راح"تت"ر ب"توان"ند درب"ارۀ آن ب"ه ت"فاه"م
ب ""رس ""ند و ت ""عیین م ""صداق م ""شخص و دق ""یق آن ""ها ب ""ه ق ""ضات ی ""ا ع ""وام ""ل اداری و اج ""رای ""ی س ""پرده

 42ک ""اظ ""م ج ""الل ""ی » ,م ""تورم ش ""دن ق ""وان ""ین ب ""اع ""ث س ""ردرگ ""می م ""راج ""ع ن ""ظارت ""ی م ""یش ""ود « ,م ""رک ""ز پ ""ژوه ""شه ""ای مج ""لس )en ,(septembre 1395 29
).ligne : <http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1002424> (consulté le 22 décembre 2016
 43اس " " ""ماع " " ""یل رئ " " ""یسی » ,ت " " ""ورم ق " " ""ان " " ""ون « ,م " " ""اه " " ""نام " " ""ه ص " " ""دای م " " ""ردم en ligne : <https://sedayemardommag.blog.ir/ ,۹۵/۰۱/۱۶
1395/01/16/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86> (consulté le
)22 décembre 2016

https://bit.ly/2TgrcLZ
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م"یش"ود .45درای"نص"ورت ،م"مکن اس"ت اص"ول و ق"واع"د ب"نیادی"ن ق"ان"ونگ"ذاری ن"ادی"ده گ"رف"ته ش"ون"د.
پ""یر م""ازو ،رئ""یس س""اب""ق ش""ورای ق""ان""وناس""اس""ی ف""ران""سه ،چ""نین م""یان""دیش""د» :ق""ان""ون خ""وب ب""ای""د در
دو ص""فحه ن""وش""ته ش""ود ،ام""ا بیش""تر ق""وان""ین ط""والن""ی هس""تند و م""ای""ۀ ت""فسیر و ش""رح و بس""ط بیش""تر
میشوند و تحت تأثیر رسانهها و برای جلب نظر آنان وضع میشوند«.46
از ج""نبۀ دی""گری ه""م ب""رای دس""ترس""ی آس""انت""ر ب""ه ق""وان""ین در ح""ال""ت اف""زای""ش ب""یروی""ۀ آن""ها ،ن""یاز ب""ه
م"راج"عه ب"ه ف"ناوریه"ای اط"الع"ات"ی پ"یدا م"یش"ود .ب"رف"رض ک"ه ح"قوقدان"ان ب"ا اس"تفاده از ای"ن اب"زار
راح"تت"ر ب"توان"ند م"تون ح"قوق"ی م"رب"وط ب"ه م"سئلۀ م"وردن"ظر خ"ود را ب"یای"ند ،ام"ا پ"یچیدگ"ی روزاف"زون
م"اه"یت ح"قوق ه"نوز پ"اب"رج"اس"ت .ای"ن پ"یچیدگ"ی در ف"هم م"حتوای"ی ح"قوق ،ن"اش"ی از اف"زای"ش م"رت"ب
م"تون ح"قوق"ی و ق"ان"ون"ی اس"ت ک"ه در ای"ن ص"ورت ن"میت"وان از ان"سجام و ارت"باط م"سائ"ل ح"قوق"ی ب"ا
ی""کدی""گر اط""مینان پ""یداک""رد و اح""تمال ت""عارض درون""ی ی""ک ن""ظام ح""قوق""ی را بیش""تر م""یس""ازد .47پ""س
باید به قوانین باالدستی روش نگارش صحیح قوانین توجه بیشتری داشت.
ب ""ه ب ""یان ک ""لی ،ت ""ورم ح ""قوق ه ""زی ""نهه ""ای م ""ختلف اق ""تصادی ،اج ""تماع ""ی و س ""یاس ""ی ب ""رای اف ""راد و
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ن ""هاده ""ای اج ""تماع ""ی ای ""جاد م ""یک ""ند .از م ""نظر اق ""تصادی چ ""نین پ ""یشب ""ینی م ""یش ""ود :م ""ادام ""ی ک ""ه
ق"وان"ین بیش"تری داش"ته ب"اش"یم ،ه"زی"نۀ م"بادل"ه 48ب"رای اش"خاص بیش"تر م"یش"ود .در ن"تیجه م"بادالت
تجاری و به خصوص ابتکار و نوآوری را محدودتر میکند.
از دی""گر آث""ار ن""ام""طلوب ع""رص""ۀ اق""تصاد م""یت""وان از اث""ر ق""وان""ین م""زاح""م و دس""توپ""اگ""یر در م""حیط
کس ""بوک ""ار ی ""اد ک ""رد ک ""ه ی ""کی از ش ""اخ ""صه ""ای م ""هم س ""نجش ف ""ضای کس ""بوک ""ار در ج ""هان اس ""ت.

Ejan MACKAAY, « LES NOTIONS FLOUES EN DROIT OU L’ÉCONOMIE DE L’IMPRÉCISION », Langages45
.1979.53.,33-50
D. LANSOY et P. SASSIER, préc., note 14, n. 183 of 3886 46
G. CALABRESI, préc., note 35, p. 3-7 47

 48ﻣـﺤﺴﻦ رﻧـﺎﻧﯽ » ,ﺑـﺎزار ﯾﺎ ﻧـﺎﺑـﺎزار؟ ﮐﺪام ﯾﮏ در زﻣﯿﻨﮕﯿﺮی اﻗـﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣـﻘﺼﺮﻧـﺪ « ,وﯾﮋھـﻨﺎﻣـﮫ ﺷـﺮق » : ;13-1389.12ھـﺰﯾﻨﮥ ﻣـﺒﺎدﻟـﮫ ﺷـﺎﻣـﻞ
ﺗـﻤﺎم ھـﺰﯾﻨﮭﮭﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑـﺮای ﺗـﻮﻟﯿﺪ ،ﺣـﻤﻞ و ﻧـﻘﻞ ،ﻣـﺒﺎدﻟـﮫ و ﻣـﺼﺮف ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣـﺎ در ﻋـﻤﻞ ﺑـﺮ طـﺮﻓﯿﻦ ﻣـﺒﺎدﻻت ﺗﺤـﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد؛ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ
ھـﺰﯾﻨﮭﮭﺎی ﮐﺴﺐ اطـﻼﻋـﺎت )درﺑـﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣـﺤﺘﻮای ﮐﺎﻻ و طـﺮف ﻗـﺮارداد( ،ھـﺰﯾﻨﮭﮭﺎی ﮐﺴﺐ اﻋـﺘﻤﺎد ،ھـﺰﯾﻨﮭﮭﺎی ﻋـﻘﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣـﻔﺎد ﻗـﺮاردادھـﺎ،
ھـﺰﯾﻨﮭﮭﺎی ﺣـﻔﺎظـﺖ از ﺣـﻘﻮق ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻧـﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮭﺎ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھـﺰﯾﻨﮭﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑـﮫ ﻋـﻠﺖ ﻧـﺎﮐﺎرآﻣـﺪی ﻧـﻈﺎم اداری در اﺟـﺮای دﻗﯿﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻋـﺪم ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ
ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻋـﺪم ﭘـﺎﯾﺒﻨﺪی ﻣـﻘﺎﻣـﺎت ﺑـﮫ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣـﺼﻮﺑـﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮر ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳـﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑـﺮ اﻓـﺮاد و ﻓـﻌﺎﻻن اﻗـﺘﺼﺎدی ﺗﺤـﻤﯿﻞ
ﻣﯿﺸﻮد ،ھﺰﯾﻨﮥ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد«.
برای اطالع از تأثیرات مخرب هزینۀ مبادله در اقتصاد ایران ،ر.ک :بازار یا نابازار ،محسن رنانی ,بازار یا نابازار؟
تهران :مؤسسه عالي آموزش و e éd.,بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران3 ,
.پژوهش مديريت1389 ،
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ح ""قوق ای ""ران از ای ""ن م ""نظر دارای ق ""وان ""ین دس ""توپ ""اگ ""یر اس ""ت ک ""ه ج ""ای ""گاه ک ""نون ""ی ای ""ران در به ""بود
فضای کسبوکار را به مقام ۱۱۷تنزل داده است.49
از ج ""مله ه ""زی ""نهه ""ای اج ""تماع ""ی و س ""یاس ""ی ت ""ورم و پ ""راک ""ندگ ""ی ق ""وان ""ین و م ""قررات ب ""ر شه ""رون ""دان
م""یت""وان ب""ه تح""میل ه""زی""نهه""ای اداری ب""رای ف""هم و اس""تفادۀ ب""جا از ق""وان""ین ،پ""یچیدهت""رک""ردن ف""رای""ند
ت"صمیمگ"یری ،ش"یوع ن"اب"راب"ری ب"هخ"صوص در اس"تفاده از خ"دم"ات ع"موم"ی و ن"قض ام"نیت ح"قوق"ی
اش""اره ک""رد .ه""مچنین از ج""مله آث""ار آن ب""ر م""سئوالن و م""قام""ات ح""کوم""تی ،از دو م""ورد زی""ر م""یت""وان
ی""ادک""رد :اول ،ه""زی""نهه""ای م""دی""ری""تی ک""ه در اث""ر ت""علل و دی""وانس""االری ن""ام""تعارف ب""رای ت""صمیمگ""یری
م"قام"ات و ک"ارم"ندان ب"ه دل"یل اب"هام م"قررات ای"جاد م"یش"ود50؛ م"ثالً س"ردرگ"می م"راج"ع ن"ظارت"ی را،
ب"هوی"ژه در ب"االت"ری"ن س"طح آن ،ی"عنی ک"اه"ش ک"ارای"ی ن"ظارت مج"لس ب"ر دس"تگاهه"ای اج"رای"ی ،م"ی
توان از این قسم دانست.51
دوم ،ه ""زی ""نهه ""ای س ""یاس ""ی ک ""ه ب ""ه دول ""ت ب ""رای ب ""ه ک ""ارگ ""یری ق ""وای قه ""ری ""ه در راس ""تای ب ""ه اط ""اع ""ت
واداش"نت م"ردم تح"میل م"یش"ود ،درح"ال"یک"ه چ"ه ب"سا م"خال"فت ب"ا ق"ان"ون ت"عمدا ً ن"بوده اس"ت ،ب"لکه ب"ه
‑

شد.

 .3دالیل احتمالی پدیدۀ تورم حقوق
اب""تدا م""روری ب""ر دالی""ل ک""لی م""سئلۀ ت""ورم ح""قوق خ""واه""یم ک""رد و آن""گاه ب""ه ب""ررس""ی دالی""ل در ای""ران
خواهیم پرداخت.
.3.1بررسی کلی دالیل
گ" ""اه" ""ی پ" ""دی" ""دۀ ت" ""ورم ح" ""قوق را ب" ""ه دالی" ""ل ب" ""یرون از ح" ""قوق نس" ""بت دادهان" ""د؛ دالی" ""لی ه" ""مچون رش" ""د
اق""تصادی ،پ""یچیدگ""ی بیش""تر رواب""ط اج""تماع""ی ب""ین اف""راد ی""ا ت""وس""عۀ س""طح آم""وزش ع""موم""ی ک""ه ب""ه
ان"سانه"ا اج"ازه م"یده"د بیش"تر ب"فهمند و ل"ذا ب"ه ح"قوق ه"مدی"گر بیش"تر اح"ترام ب"گذارن"د .ب"اای"نح"ال،
 49ﻣﺤــﻤﺪﺣــﺴﻦ ﺳﯿﺪزاده » ,ﺗــﻮرم ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣــﺎﻧــﻊ ﺗــﻮﺳــﻌﮫ ﺻــﻨﺎﯾﻊ « - SMTnewspaper ,روزﻧــﺎﻣــﮫ ﺻــﻤﺖ )en ligne : <http:// ,(1395
www.smtnews.ir/industry/22184-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9> %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.html
).(consulté le 22 décembre 2016
50ا .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮی  etم .ﻣﮭﺪی زاده .préc., note 40, p. 160
 51ک .جاللی ..préc., note 45

 52ا .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮی  etم .ﻣﮭﺪی زاده.préc., note 40, p. 160 ,
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ب ""یاط ""الع ""ی از آن ب ""رم ""یگ ""ردد 52و اس ""تفادۀ ص ""حیح از روشه ""ای ق ""ان ""ونگ ""ذاری ،م ""ان ""ع آن خ ""واه ""د
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ن ""بای ""د از ن ""ظر دور داش ""ت ک ""ه آم ""اره ""ای ام ""ری ""کا چ ""نان ن ""شان م ""یده ""ند ک ""ه اف ""زای ""ش حج ""م م ""قررات
ف"درال رجیس"تر ح"تی از رش"د ج"معیت آن"جا ی"ا ت"ول"ید خ"ال"ص م"لی ه"م پ"یشی گ"رف"ته اس"ت .ط"بق ن"ظر
شاک ،عوامل پیشگفته نمیتوانند دلیل مناسبی برای ازدیاد منابع حقوق باشند.53
ب"رع"کس چ"نین م"یت"وان ن"تیجه گ"رف"ت ک"ه ارزش زن"دگ"ی ان"سان ه"م ب"ه ه"مان نس"بت اف"زای"ش ث"روت
م""ردم بیش""تر م""یش""ود و پ""یام""د آن ای""جاد ح""ساس""یت بیش""تر در ب""راب""ر خ""طره""ای زن""دگ""ی اج""تماع""ی
اس""ت ک""ه ب""ه ب""االت""ر رف""نت اح""تیاط اف""راد درم""قاب""ل ع""وام""ل ته""دی""دک""نندۀ ج""ان ی""ا س""الم""ت آن""ان منج""ر
خ""واه""د ش""د .دره""مین راس""تا م""یت""وان از ت""غییر جه""ت م""سئول""یت م""دن""ی از ج""بران خ""سارت پ""س از
ح""ادث""ه ب""ه س""مت ب""رق""راری رژی""م پ""یشگ""یران""ۀ ن""اظ""ر ب""ه م""راح""ل ق""بل از وق""وع خ""سارت در ق""ال""ب وض""ع
ق""واع""د س""ختگ""یران""ۀ رف""تاری ب""ازدارن""ده ی""ا م""جاز ،ی""اد ک""رد .م""ثالً در ک""ان""ادا ک""اه""ش س""رع""ت م""جاز
ران ""ندگ ""ی درونشه ""ری از  50ک ""یلوم ""تر در س ""اع ""ت ب ""ه  40ی ""ا ح ""تی  30ک ""یلوم ""تر ،ب ""ناب ""ر وض ""عیت
م ""نطقۀ م ""وردن ""ظر ،از ه ""مین دس ""ت اس ""ت .م ""قررات ب ""ازدارن ""دهای ک ""ه ب ""ه م ""نظور ج ""لوگ ""یری از وق ""وع
ح ""وادث پ ""یشب ""ینی و وض ""ع م ""یش ""ون ""د ،ب ""ای ""د ط ""بق م ""عیاره ""ای دق ""یق و از ق ""بل م ""حاس ""بهش ""ده ب ""اش ""د.
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ت""الش ب""رای ت""أم""ین ای""ن ه""دف م""یت""وان""د دل""یلی ب""ر اف""زای""ش ق""ان""ونگ""ذاری و وض""ع م""صوب""ات ق""ان""ون""ی
بیشتر باشد و در صورت نداشنت کارایی الزم ،نیازمند تعدیل یا وضع قوانین دیگر خواهد شد.
از زاوی""ۀ دی""دی دی""گر ،در ج""وام""ع م""درن چ""نین م""شاه""ده م""یش""ود ک""ه م""یل روزاف""زون""ی ب""ه ب""ازش""دن
ج""ام""عه و دادن آزادیه""ای بیش""تر ب""هوج""ود آم""ده اس""ت؛ ب""هن""حویک""ه ت""ا ح""د ام""کان ب""توان ه""مزیس""تی
م"سامل"تآم"یز اف"راد ب"ا ع"قای"د و م"ذاه"ب م"ختلف را ت"أم"ین ک"رد .ای"ن ت"نوع ع"قای"د م"مکن اس"ت در اث"ر
ع""وام""لی ه""مچون م""هاج""رت و ج""اب""جای""یه""ای ب""رونم""رزی ش""کل گ""رف""ته ب""اش""د ،ی""ا دس""ترس""ی راح""ت ب""ه
ای""نترن""ت ک""ه اف""راد را ب""ا روشه""ای زن""دگ""ی در خ""ارج از مح""دودۀ زن""دگ""ی خ""ود آش""نا و چ""شم آن""ها را
ب"ه ن"قطهن"ظرات ج"دی"د و م"تفاوت"ی ب"از م"یک"ند .چ"هب"سا ای"جاد چ"نین ه"مزیس"تی م"سامل"تآم"یزی ف"قط ب"ا
م""راج""عه ب""ه رس""وم و ق""واع""د اج""تماع""ی گ""روهه""ای ت""شکیلده""ندۀ ی""ک ج""ام""عه ت""أم""ین ن""شود و ن""یازم""ند
وضع قوانینی باشد که تمام جزئیات و حدود و ثغور این آزادیها را به دقت تصریح نماید.54
در ج""وام""ع ب""از و آزاد ،اف""رادی ک""ه م""ناف""ع مش""ترک""ی دارن""د ،از ای""ن ح""ق ب""رخ""وردارن""د ک""ه ب""ا ی""کدی""گر
ت"شکیل الب"ی 55ده"ند و از ای"ن ط"ری"ق مج"لس را ب"رای ت"صوی"ب س"یاس"ته"ا و ق"وان"ینی ک"ه درب"ردارن"دۀ
م ""ناف ""ع آن ""ان اس ""ت ،ت ""حت ف ""شار ق ""رار ده ""ند .ب ""هع ""نوان ن ""مون ""ه ،م ""یت ""وان ب ""ه رژی ""م م ""دی ""ری ""ت ع ""رض ""ۀ
م""حصوالت ک""شاورزی در ک""ان""ادا و س""ای""ر ک""شوره""ا اش""اره ک""رد ی""ا ت""مدی""د ح""ق م""ؤل""ف در ام""ری""کا ب""ه
P. H. SCHUCK, préc., note 38, p. 25 53
.G. CALABRESI, préc., note 35, p. 154
.interest group 55
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ه"فتاد س"ال پ"س از م"رگ ن"وی"سنده ،درس"ت ن"زدی"ک ب"ه ان"قضای م"دت س"اب"ق پ"نجاه س"ال"ۀ ح"ق ک"پی
رای"ت م"یکی م"وس ،56الب"یگ"ری روش"نی اس"ت ب"رای کس"ب ام"تیازات بیش"تر از ط"ری"ق اه"رم س"یاس"ی
ک""ه ع""ام""ۀ م""ردم در ح""ال""ت ع""ادی و در ف""ضای اق""تصاد آزاد ب""ه آن دس""ترس""ی ن""دارن""د .ای""ن پ""دی""ده در
ع""لم اق""تصاد ب""ه ن""ام کس""ب ران""ت ی""ا وی""ژهخ""واری 57ش""ناخ""ته م""یش""ود .58ن""تیجۀ ت""حقیقات اوس""لون ب""ه
خ""وب""ی ن""شان م""یده""د ک""ه اس""تفاده از ران""ت در م""قیاس ک""الن ت""ا چ""ه ح""د م""یت""وان""د ب""ه از ب""ین رف""نت
اب"تکار و س"رخ"وردگ"ی ن"یروه"ای م"بتکر ی"ک ج"ام"عه م"نتهی ش"ود .59ش"اه"د ای"ن ن"ظری"ه ب"روز ن"وآوریه"ا
و اب ""تکارات چ ""شمگیر در آن دس ""ته از ک ""شوره ""ای اروپ ""ای ""ی اس ""ت ک ""ه پ ""س از ج ""نگ ج ""هان ""ی دوم و
اش""غال ک""شورش""ان س""اخ""تار م""عمول ران""تخ""واران""ۀ س""اب""ق ب""هه""م خ""ورد و س""اخ""تار ع""ادالن""هت""ری ح""اک""م
شد.
دل"یل ت"ورم ح"قوق ،ه"رک"دام از ع"وام"ل ی"ادش"ده ک"ه ب"اش"د ،ی"ک گ"روه هس"ت ک"ه دره"رص"ورت و ه"میشه
از ای"ن وض"عیت م"نتفع م"یش"ود :ح"قوقدان"ان .پ"ارمل"انه"ا ک"ه م"عموالً ت"عداد ق"اب"لت"وج"هی ح"قوقدان در
آن"جا م"شغول ب"ه ک"ارن"د ،ب"ه ای"ن روی"ه ع"الق"ه دارن"د .چ"ون ب"ه س"یاس"تم"داران ای"ن ام"کان را م"یده"د ک"ه
ع""موم""ی ت""صوی""ب ک""نند .ن""ظام اداری ن""یز ک""ه م""وظ""ف ب""ه اج""رای م""صوب""ات س""یاس""تم""دارن اس""ت ،از
ای""ن پ""دی""دۀ ت""عدد و پ""یچیدگ""ی ق""وان""ین اس""تقبال م""یک""ند؛ زی""را ای""ن آش""فتگی ،ن""ظارت ب""ر ک""ار آن""ان را
س"ختت"ر م"یک"ند و درع"مل اس"تقالل و آزادی بیش"تری ب"ه آن"ان م"یبخش"د .وک"ال ه"م ب"ه ن"وب"ۀ خ"ود ای"ن
پ ""دی ""ده را از آن رو ک ""ه درخ ""واس ""ت م ""راج ""عین آن ""ها را بیش ""تر م ""یک ""ند ،دوس ""ت دارن ""د و ق ""ضات ن ""یز
ب"دان س"بب ک"ه م"وج"ب اف"زای"ش اق"تدار ع"ملی آن"ان اس"ت .درن"های"ت ،دان"شگاه"یان ه"م ن"گاه م"ثبتی ب"ه
ای""ن م""سئله دارن""د؛ از آن رو ک""ه ب""اع""ث رون""ق ف""عال""یت آن""ان در زم""ینۀارائ""ۀ ط""بقهب""ندیه""ای ج""دی""د در
س"اخ"تار ح"قوق ،ت"فاس"یر ن"و ،ت"وج"یه و دف"اع از ق"وان"ین ی"ا ح"تی ان"تقاد از آن و ط"رح م"باح"ث راج"ع
به اصالحات حقوقی خواهد شد.
ح"قوقدان"ان در ت"مام ای"ن ط"بقات دول"تی ی"ا ح"رف"های ح"ضور دارن"د .م"جام"ع آن"ان ب"ه خ"وب"ی ق"ادرن"د ک"ه
الب" ""یه" ""ای م" ""ؤث" ""ری ت" ""شکیل ده" ""ند ک" ""ه مس" ""تقیما ً ی" ""ا از ط" ""ری" ""ق م" ""واردی چ" ""ون ت" ""وص" ""یه ب" ""ه اف" ""زای" ""ش
Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998 (US), S 505, P.L. 105-298, 11 Stat. 2827, http://56
. www.copyright.gov/legislation/s505.pdf
rent seeking 57
Anne O. KRUEGER, « The political economy of the rent-seeking society », (1974) 64-3 Am. Econ. Rev. 58
.291-303; Id.; E. Mackaay et S. Rousseau, préc., note 38, n. 606, p. 162
Mancur OLSON, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagﬂation, and Social Rigidities, Yale 59
.University Press, 1982
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م""زای""ای م""نحصر ب""ه ف""ردی را ب""ه ن""فع خ""ود ی""ا اش""خاص مح""دود و م""عینی در ق""ال""ب اح""ترام ب""ه آرای
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ق""ان""ونگ""ذاری ،ب""ر ای""جاد ت""ورم ح""قوق ت""أث""یر ب""گذارن""د و ب""ا ق""رارگ""رف""نت در م""سیر دس""ترس""ی اف""راد ب""ه
حقوقشان و واسطه بودن در روند دادرسی ،منافع خود را تأمین کنند.

.3.2بررسی علل مشکل در حقوق فعلی ایران
اص"الح"ات م"کرر ق"وان"ین و اس"تفساری"هه"ا در ای"ران ی"کی از ع"مده دالی"ل ت"ورم ق"ان"ونگ"ذاری اس"ت ک"ه
ن""شانده""ندۀ ن""داش""نت دق""ت ک""اف""ی در زم""ان وض""ع ق""وان""ین اس""ت؛ ت""اج""ای""یک""ه ح""تی در ب""رخ""ی م""وارد،
ف"اص"لۀ ت"صوی"ب ق"ان"ون ت"ا اص"الح آن ب"ه چ"ند م"اه ه"م ن"میرس"د .ای"ن م"سئله م"یت"وان"د از آن"جا ن"اش"ی
شود که:
»ن"ظام ت"قنین م"ا ب"هط"ور ج"دی ب"هدن"بال ت"صوی"ب ق"وان"ین ج"زئ"ی و م"وردی اس"ت ت"ا ق"ان"ون
ج ""ام ""ع و ال ""بته ای ""ن ج ""زئ ""ین ""گری ب ""اع ""ث م ""یش ""ود ت ""ا ق ""ان ""ون در ب ""خشی اص ""الح ش ""ود و
ال"بته ب"عضا ً ای"ن اص"الح در ب"خش دی"گری ،خ"ود ای"جاد م"شکل ک"ند .ف"قدان ه"ماه"نگی
ب ""ین ای ""ن اص ""الح ""ات و ای ""جاد م ""شکالت اج ""رای ""ی ت ""بعات ای ""ن ن ""وع ن ""گاه ب ""ه م ""وض ""وع
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ت ""قنین اس ""ت .ض ""من ای ""نکه م ""عموالً ای ""ن اص ""الح ""ات ج ""زئ ""ی ب ""دون ه ""ماه ""نگی ق ""بلی ب ""ا
دس"تگاهه"ای اج"رای"ی ص"ورت م"یگ"یرد؛ ی"عنی چ"هب"سا ای"ن اص"الح م"شکل ی"ک دس"تگاه
را مرتفع ،ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید«.60
ب ""ه ب ""یان دی ""گر ،اول ""ین و آش ""کارت ""ری ""ن ری ""شۀ م ""شکل را از ق ""وۀ ق ""ان ""ون ""گذاری دانس ""تهان ""د ک ""ه ب ""دون
ارزی""اب""ی دق""یق و ک""ارش""ناس""ان""ه و ب""دون ت""وج""ه ب""ه پ""یام""ده""ای وض""ع ق""ان""ون و ن""یز زم""ان م""ناس""ب ب""رای
اص"الح ی"ک ق"ان"ون ،ق"ان"ونگ"ذاری م"یک"ند .ن"هاد ق"ان"ونگ"ذاری در ای"ران ،ب"ه م"ثاب"ه ض"ربامل"ثل ق"دی"می
و ن""ه چ""ندان درس""ت »ه""ر چ""ه بیش""تر ،به""تر« ،ت""کثر ق""وان""ین را ام""ری م""ثبت و ب""لکه از وظ""ای""ف خ""ود
م ""یدان ""د .ن ""ظام ح ""قوق ""ی ف ""رب ""هی ک ""ه ب ""ه ت ""ول ""ید ق ""وان ""ین م ""تعدد ،م ""شاب ""ه و ه ""مپ ""وش ""ان و گ ""اه ""ی ح ""تی
م"تعارض اق"دام م"یک"ند و ت"فسیر و اج"رای ق"وان"ین را م"شکل م"یس"ازد .61دام"نۀ م"شکل ت"ا ب"ه ج"ای"ی
پ""یش رف""ته اس""ت ک""ه ح""تی ب""ناب""ر ن""ظر ب""رخ""ی ن""وی""سندگ""ان ،م""یت""وان ن""ظام ح""قوق""ی ای""ران را »ف""اق""د
ت ""دوی ""ن و ت ""نقیح« دانس ""ت .62ب ""ه ع ""نوان ش ""اه ""د ای ""ن م ""دع ""ا م ""یت ""وان ب ""ه ب ""یت ""وج ""هیب ""ه اص ""ول درس ""ت
ق"ان"ونگ"ذاری و ب"رخ"ی ک"وت"اه"یه"ای ق"ان"ونگ"ذار در م"شخص ک"ردن وض"عیت ق"وان"ین پ"س از اص"الح

 60س .ب .پورسید..préc., note 26

 61ا .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮی  etم .ﻣﮭﺪی زاده .préc., note40, p. 163
.Id., p. 182 62
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ی"ا ن"سخ و ال"غای آن"ها اش"ارهک"رد؛ از ج"مله :اص"الح م"فاد ب"رخ"ی ق"وان"ین در ق"وان"ین ن"ام"رت"بط

دی"گر63

ی"ا ن"سخ و ال"غای ی"ک ق"ان"ون در ق"وان"ین ن"ام"رت"بط 64ن"سخ ض"منی ق"وان"ین ب"ه ط"ور ک"لی و م"بهم و ب"دون
ارجاع دقیق به آنکه بار تکلیف را به دوش مجریان یا مکلفان مقررات میاندازد.65
ی ""کی دی ""گر از دالی ""ل »ن ""اک ""ارآم ""دی س ""اخ ""تار مج ""لس «66ای ""ن اس ""ت ک ""ه ف ""رای ""ند ب ""هینۀ ت ""ول ""ید ق ""ان ""ون
توسط تبدیل لوایح پیشنهادی دولت به مجلس باید انجام گیرد ،تا طرحهای خود نمایندگان.
»م"عموالً ل"وای"ح ،ن"تیجۀ س"اع"ته"ا ف"عال"یت ک"ارش"ناس"ان"ۀ دول"ت اس"ت ک"ه ت"وس"ط دهه"ا ی"ا
ص ""ده ""ا م ""تخصص ط ""ی زم ""ان ""ی نس ""بتا ً ط ""والن ""ی ت ""هیه م ""یش ""ود )و ال ""بته ه ""مواره ب ""ا
اش"کاالت ب"سیاری ن"یز روب"روس"ت( ام"ا ن"کته ای"نجاس"ت ک"ه ه"مین ک"ارش"ناس"ی ن"یمب"ند،
ت"وس"ط  290ن"مای"ندۀ م"حترم مج"لس م"ورد ق"ضاوت ق"رار م"یگ"یرد .ن"مای"ندگ"ان"ی ک"ه در
به ""تری ""ن ش ""رای ""ط ت ""عداد ن ""خبگان آن ""ان در ح ""وزۀ م ""ورد ب ""حث ب ""ه ت ""عداد انگش ""تان ی ""ک
دس"ت ن"یز ن"میرس"د .ح"ال چ"نان"چه ای"ن ت"عداد انگش"تش"مار ب"خواه"ند ک"ار ت"یمی دهه"ا
ی""ا ص""ده""ا ن""فری ک""ارش""ناس""ان دول""ت را اص""الح ک""نند ،ن""تیجه چ""ه خ""واه""د ش""د؟ اض""اف""ه
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ن ""دارن ""د ،ب ""دون م ""طال ""عه وارد ج ""لسه م ""یش ""ون ""د و در ه ""مان زم " ِ
"ان م ""ذاک ""ره و رأیگ ""یری
اس""ت ک""ه اص""والً از دس""تور ک""ار اط""الع م""یی""اب""ند؟ ب""ناب""رای""ن در ش""رای""طی ک""ه ن""ه ت""نها
ت"خصصی در ب"حث ن"دارن"د ،ب"لکه ف"رص"تی ن"یز ب"رای م"طال"عۀ ق"بلی در خ"صوص الی"حۀ
م""ورد ن""ظر ن""داش""ته ان""د ،در ای""ن ص""ورت ت""نها راه""ی ک""ه م""یم""ان""د ،ال""گوب""رداری اس""ت.
ن ""مای ""ندگ ""ان ع ""موم "ا ً در ح ""وزهای ک ""ه ت ""خصص آن ""ان نیس ""ت ،ب ""ه دالی ""ل م ""تعددی ک ""ه در
ادام"ه گ"فته خ"واه"د ش"د ،ب"ا ن"گاه ب"ه س"ای"ر ه"مکاران )ن"مای"ندگ"ان"ی ک"ه در م"وض"وع م"ورد
ب""حث اح""تماالً تج""رب""ه ی""ا ت""خصصی دارن""د( رأی م""یده""ند .ب""ناب""رای""ن در ع""مل ،ه""یچگ""اه
ع"موم ن"مای"ندگ"ان م"شارک"ت واق"عی در ق"ان"ونگ"ذاری ن"دارن"د .از س"وی دی"گر ،ت"راک"م ک"ار
مج ""لس اج ""ازۀ ب ""حث م ""بسوط را ن ""میده ""د؛ وق ""تیک ""ه ه ""مواره دهه ""ا ی ""ا ص ""ده ""ا الی ""حه و
ط" ""رح در ن" ""وب" ""ت ب" ""ررس" ""ی ق" ""رار دارن" ""د ،مج" ""لس ه" ""مواره خ" ""ود را در ت" ""نگنای زم" ""ان" ""ی
اح"ساس م"یک"ند .در چ"نین ش"رای"طی آن"چه ن"تیجهگ"یری م"یش"ود ،ای"ن اس"ت ک"ه ق"ان"ون

Id., p. 165 63
Id., p. 170 64
Id., p. 17165
 66ا .رئیسی..préc., note 46
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ک ""نید ای ""نکه در غ ""ال ""ب م ""وارد ب ""قیۀ ن ""مای ""ندگ ""ان ک ""ه در ح ""وزۀ م ""ورد ب ""حث ت ""خصصی

م ""صوب مج ""لس از ن ""ظر ت ""وان ح ""ل م ""شکالت ک ""شور ن ""ه ت ""نها از ل ""وای ""ح دول ""ت ق ""ویت ""ر
نیس""ت ،ب""لکه ض""عیفت""ر ن""یز هس""ت ...م""شکل ،ن""اک""ارآم""دی اس""ت و ن""ه ک""مبود ق""وان""ین.
مسئله عدم نظارت است«.67

بنابراین ،عالوه بر انتقاد از ساختار مجلس ،کمکاری قوۀ مجریه در تهیه و پیشنهاد لوایح مورد
ن"یاز واق"عی ج"ام"عه را ن"یز ب"ای"د درن"ظر گ"رف"ت .در ای"ران ،چ"نانک"ه پیش"تر اش"اره رف"ت ،ن"قش ک"مرن"گ
دول"ت در ارائ"ۀ ل"وای"ح ق"ان"ونس"از ب"ه خ"وب"ی م"شهود اس"ت .آم"ار ای"نگ"ون"ه ن"شان م"یده"ند ک"ه در دورۀ
هش"تم مج"لس ،ت"مای"ل ن"مای"ندگ"ان ب"ه ق"ان"ونگ"ذاری ب"یش از ه"ر زم"ان دی"گری ب"ه چ"شم م"یخ"ورد و از
ت" ""عداد  697پ" ""یشنهاد ت" ""قنینی 480 ،ط" ""رح ) (%68.8و ف" ""قط  217الی" ""حه ) (%31.3در آن ،از
س"وی دول"ت ارائ"ه ش"ده اس"ت ک"ه ال"بته از ای"ن ت"عداد  197ق"ان"ون ب"ه ت"صوی"ب رس"یده و س"هم ل"وای"ح
از آن  (%52.79) 104و طرحها  93مورد ) (%47.21بوده است.68
ش"ای"ان ذک"ر اس"ت ک"هن"ه ف"قط ت"مای"ل ن"مای"ندگ"ان ب"رای ت"بدی"ل ط"رحه"ای"شان ب"ه ق"ان"ون بیش"تر ش"ده ،ب"لکه
23

در زم ""ینۀ ل ""وای ""ح پ ""یشنهادی ه ""م ب ""خش ق ""اب ""لت ""وج ""هی از ل ""وای ""ح ارائ ""هش ""ده ت ""وس ""ط دول ""ت م ""رب ""وط ب ""ه
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ت"صوی"ب اس"ناد و م"عاه"دات ب"ینامل"للی ب"وده اس"ت )ط"بق اص"ول ه"فتاد و هش"تم و ی"کصد و بیس"ت و
پنج"م ق"ان"ون اس"اس"ی( و ک"اه"ش م"حسوس س"هم ل"وای"ح داخ"لی ب"ه چ"شم م"یخ"ورد؛ ب"ه ع"نوان م"ثال،
م"یان"گین ل"وای"ح داخ"لی و م"دی"ری"تی ک"شور در ک"ل دورۀ مج"لس هش"تم ح"دود  %36ب"وده و در س"ال
پ ""ای ""ان ""ی آن ،ح ""تی ب ""ه ک ""متر از  %14رس ""یده اس ""ت .ف ""قدان ای ""ن ت ""عام ""ل ب ""ین ق ""وای مج ""ری ""ه و ق ""وۀ
قانونگذاری ممکن است آثار ناخوشایندی را به نظام حقوقی و سیاسی کشور تحمیل کند.69
ط ""بق ج ""دول زی ""ر ،ل ""وای ""ح م ""رب ""وط ب ""ه اس ""ناد ب ""ینامل ""للی در م ""جال ""س ش ""شم و ه ""فتم و هش ""تم ب ""یش از
 %40م"صوب"ات مج"لس را ب"ه خ"ود اخ"تصاص دادهان"د ک"ه ای"ن م"سئله در مج"لس ن"هم ان"دک"ی ک"متر
و ح""دود  %32اس""ت .70ت""ازه از م""یان ل""وای""ح و ط""رحه""ای داخ""لی ن""یز م""طاب""ق گ""زارش اخ""یر رئ""یس
م ""رک ""ز پ ""ژوه ""شه ""ای مج ""لس» ،بیش ""تری ""ن ق ""وان ""ین ادوار ق ""بل از ن ""وع اص ""الح ""یۀ ق ""وان ""ین ق ""بلی ی ""ا
اس ""تفساری ""ه ب ""وده اس ""ت« ک ""ه اگ ""ر ب ""ه ص ""ورت ص ""حیح و ش ""فاف ب ""یان و دس ""تهب ""ندی ن ""شون ""د ،خ ""ود

.Id 67
68ا .مرکز ماملیری  etس .حاتمی زاده.préc., note28, p. 1-3 ,
69ا .مرکز ماملیری  etم .پارسا .préc., note 28, p. 20-22
 ;.Id 70ا .مرکز ماملیری p. 11 et ,س .حاتمی زادهpréc., note 28, p. 3.,
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م""عضلی ت""ازه و س""بب س""ردرگ""می ب""یش از پ""یش اف""راد ب""رای اط""الع از ق""ان""ون و ع""مل ب""ه آن خ""واه""د
شد.71
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 71ک .جاللی..préc., note 45
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ج::دول  .5نس::بت م::یان ل::وای::ح ح::اوی اس::ناد ب::ینامل::للی و ق::وان::ین م::صوب مج::لس از دورۀ ش::شم ت::ا ان::تهای
مجلس نهم ).(1395 - 1379

درصد اسناد بیناملللی

تعداد اسناد بیناملللی مصوب

تعداد کل قوانین مصوب

دورۀ قانونگذاری

45 %

178

396

ششم

44 %

147

333

هفتم

42 %

149

349

هشتم

32 %

64

197

نهم

 .4راهحلهای ارائهشده
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نخس""تین راهح""له""ای پ""یشنهاد ش""ده در ب""راب""ر تج""مع ق""وان""ین و ه""نجاره""ا ،اس""تفاده از ف""ناوریه""ای
اط ""الع ""ات ""ی ب ""رای مس ""لط ش ""دن ب ""ر ان ""بوه م ""صوب ""ات ح ""قوق ""ی اس ""ت .ای ""ن م ""سئله ه ""مچنان ب ""ا ص ""بغۀ
س" ""یاس" ""ی و م" ""بتنی ب" ""ر ان" ""جام اص" ""الح" ""ات ح" ""قوق" ""ی )در م" ""قای" ""سه و ال" ""هامگ" ""یرن" ""ده از آن" ""چه ک" ""ه در
ک"شوره"ای دی"گر ان"جام م"یپ"ذی"رد( و ک"اه"ش ت"ول"ید ق"وان"ین و س"ای"ر م"ناب"ع ح"قوق"ی م"رت"بط اس"ت .ای"ن
اب""زار چ""ه در م""رح""لۀ ن""مای""ش م""صوب""ات )ب""ه ن""حویک""ه ت""مام م""تون م""صوب در ی""ک ج""ا و ی""ک ص""فحۀ
ن""مای""شگر و ب""ا راهه""ای نس""بتا ً ی""کسان""ی در دس""ترس ب""اش""ند( ،چ""ه در م""رح""لۀ ب""هک""ارگ""یری ،تس""لط ب""ر
ق"وان"ین را آس"انت"ر م"یس"ازن"د .ج"وام"ع م"درن درگ"ذر زم"ان و در اث"ر اس"تفادۀ ف"راوان ،ب"ا چ"نین اب"زار
ک""مکی م""أن""وس ش""ده و آن را ت""وس""عه دادهان""د ک""ه خ""ود ب""ه تس""لط بیش""تر ب""ر م""حتوای م""طال""ب ح""قوق""ی
نسبت به روشهای سنتی چاپی و کاغذی و مجموعههای قطور قوانین انجامیده است.
اس"تفاده از چ"نین ف"ناوریه"ای اط"الع"ات"ی ،ع"واق"ب ن"ام"طلوب"ی ن"یز ب"ا خ"ود ب"هدن"بال دارد ک"ه ن"بای"د از
آن غ"فلت ورزی"د .ی"کی از ای"ن خ"طره"ا ،ت"مرک"ز ب"یش از ح"د ب"ر ج"نبۀ ت"کنیکی ق"واع"د و ه"نجاره"اس"ت.
ب" ""دی" ""ن ش" ""کل ک" ""ه ف" ""هم م" ""ا از ح" ""قوق را ب" ""ه ی" ""ک زب" ""ان م" ""نطقی ال" ""زامآور مح" ""دود م" ""یک" ""ند و م" ""وج" ""ب
نادیدهگرفنت کارکردهای اجتماعی متوقع از حقوق میشود.
اگ""ر ب""پذی""ری""م ک""ه اس""تفاده از اب""زاره""ای ت""کنیکی ت""ا ح""دی ب""ر تس""لط ش""کلی م""ا از ق""وان""ین و م""قررات
ت ""أث ""یر خ ""واه ""د گ ""ذاش ""ت ،ن ""وب ""ت ب ""ه پ ""یداک ""ردن راهه ""ای تس ""لط ب ""ر م ""حتوای ح ""قوق م ""تورم م ""یرس ""د.
چ"نانک"ه پ"یش از ای"ن اش"ارات"ی ب"ه ت"صوی"ب ق"وان"ین ب"ه ش"کل ک"لی و ن"یز اس"تفاده از م"فاه"یم ق"ان"ون"ی
م ""نعطف و اس ""تان ""دارد ک ""ردی ""م ،م ""یت ""وان گ ""فت ک ""ه ب ""ا اس ""تفاده از ای ""ن راه م ""یت ""وان وظ ""یفۀ ت ""عیین و
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تح"دی"د م"حتوای چ"نین م"صوب"ات"ی را ب"ه م"راج"ع ادرای )در م"وارد ق"ان"ونگ"ذاری ت"فوی"ضی( ،م"حاک"م
یا سایر مراجع دولتی و رسمی سپرد.
راهح"ل پ"ذی"رف"ته ش"ده در اغ"لب پ"ارمل"انه"ای دن"یا در اول"وی"ت دادن ب"ه ت"صوی"ب ق"وان"ین الی"حهم"حور اس"ت
ت ""ا ط ""رحه ""ای ن ""مای ""ندگ ""ان مج ""لس .72ای ""ن راهح ""ل در ب ""رخ ""ی از پ ""ارمل ""انه ""ای دن ""یا ن ""یز م ""عمول اس ""ت؛
چ ""نانک ""ه ب ""رای م ""ثال در لهس ""تان ح ""دود  ،%52در اس ""لون ""ی ح ""دود  %95و در آمل ""ان ح ""دود %80
ق"وان"ین الی"حهب"نیان ب"وده و س"ای"ر ک"شوره"ای اروپ"ای"ی ک"ماب"یش رون"د م"شاب"هی را ات"خاذ ک"ردهان"د ی"ا
در ح" ""ال پ" ""یروی از آن هس" ""تند .73در ه" ""فت دورۀ نخس" ""تین م" ""جال" ""س ش" ""ورای اس" ""الم" ""ی ،ب" ""یش از
 %70ق ""وان ""ین م ""صوب ت ""وس ""ط ل ""وای ""ح ب ""وده اس ""ت و ک ""متر از  %30ت ""وس ""ط ط ""رحه ""ای ن ""مای ""ندگ ""ان،
درح"ال"یک"ه چ"نان"چه پیش"تر دی"دی"م ،در مج"لس هش"تم ت"مای"ل ن"مای"ندگ"ان ب"ه ارائ"ۀ ط"رحه"ا ف"زون"ی ی"اف"ته
و حدود نیمی از قوانین مصوب بر این اساس بوده است.74
دلیل تقدم الیحه بر طرح چنین توجیه میشود:
»م"عموالً ق"اع"ده ای"ن اس"ت ک"ه در ص"ورت ب"روز اخ"تالل ،ض"عف ی"ا ع"دم ت"عیین ت"کلیف در ی"ک ح"وزه،
م""سئله را ب""ه س""طوح ب""اال ان""عکاس م""یده""ند .ان""تقال پ""لکان""ی ای""ن م""شکالت از ق""اع""دۀ ه""رم ب""ه رأس،
ب"اع"ث م"یش"ود دول"ت نس"بت ب"ه م"وض"وع ع"کسال"عمل ن"شان ده"د و ای"ن ع"کسال"عمل در ق"ال"ب الی"حه ب"ه
مج ""لس ت ""قدی ""م م ""یش ""ود .ال ""بته ه ""یچکس ن ""میت ""وان ""د ادع ""ا ک ""ند ک ""ه ل ""وای ""ح خ ""ال ""ی از اش ""کالان ""د ،ول ""ی
م""وض""وع ای""ن اس""ت ک""ه م""عموالً ل""وای""ح ،ن""تیجۀ س""اع""ته""ا ف""عال""یت ک""ارش""ناس""ان""ۀ دول""ت اس""ت ک""ه ت""وس""ط
دهها یا صدها متخصص طی زمانی نسبتا ً طوالنی تهیه میشود«.75
ه""مچنین م""یت""وان ب""ه دو راهح""ل ت""کمیلی س""ادهت""ر ک""ردن زب""ان ح""قوق و م""قرراتزدای""ی ن""یز ف""کر ک""رد.
ج"نبش س"ادهس"ازی زب"ان 76ب"ا چ"شمان"داز آس"انت"ر ک"ردن وظ"یفۀ شه"رون"دان در ف"هم م"تون ق"ان"ون"ی و
ق ""رارداه ""ای ""ی ک ""ه م ""کلف ب ""ه اج ""رای آن هس ""تند ،ش ""کلگ ""رف ""ت .77در س ""ال  2010ق ""ان ""ون ""ی ف ""درال در
ام"ری"کا ب"ه ن"ام »ن"گارش س"ادۀ ق"وان"ین« 78ب"ه ت"صوی"ب رس"ید ک"ه ط"بق آن ن"یروه"ای اداری ف"درال را
72ا .مرکز ماملیری  etم .پارساpréc., note 28, p. 2 ,
.Id., p. 12-15 73
Id., p 6 & 17-20 74
75ا .رئیسی ..préc., note 46
plain language 76
Carl FELSENFELD, « The Plain English Movement in the United States»,(1981) », 6 Can. Bus. Law J. 408; 77
.Martin FINGERHUT, « The Plain English Movement in Canada », (1981) 6 Can. Bus. Law J. 446-452
.Plain Writing Act 78
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دس"تگاهه"ای اج"رای"ی ک"ه ع"مالً خ"ط م"قدم ب"رخ"ورد ب"ا م"شکالت و ن"ارس"ای"یه"ای م"رب"وط"ه م"یب"اش"ند،
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ب""ه ان""شای س""ادۀ ق""وان""ین ی""ا ح""تی ب""ازن""وی""سی آن""ها ب""ه زب""ان""ی ق""اب""لف""هم ب""رای ع""موم م""لزم م""یک""ند.79
ات ""حادی ""ۀ اروپ ""ا ه ""م در س ""ال  2009در ب ""یان ""یهای راه ""کاره ""ای س ""ادهن ""وی ""سی و ق ""واع ""د و م ""قررات را
منتش""ر ک""رده اس""ت .80ب""اوج""ودای""ن ،ای""رادات""ی ه""م در ای""ن زم""ینه وج""ود دارد ک""ه آس""انس""ازی ظ""اه""ر
ق"وان"ین ن"میت"وان"د از پ"یچیدگ"یه"ای ن"هفته در م"حتوای آن"ها پ"یشگیری ک"ند .81ب"ناب"رای"ن ن"قش س"اده
کردن ادبیات حقوقی بر کاسنت از تورم حقوق ،جای تأمل دارد.
ه""مچنین در س""اله""ای  1980ح""رک""ت دی""گری درراس""تای م""قرراتزدای""ی 82ف""عال""یته""ای اق""تصادی
ش"کل گ"رف"ت .ه"رچ"ند ک"ه ای"ن ج"نبش را ب"ه نخس"توزی"ر وق"ت انگلس"تان ،خ"ان"م ت"اچ"ر ،و رئ"یسج"مهور
ام"ری"کا ،ری"گان ،م"نسوب م"یک"نند ،ام"ا دام"نۀ ت"أث"یر آن ب"ه س"ای"ر ک"شوره"ا ن"یز گس"ترده ش"د .ه"دف از
م"قرراتزدای"ی ،ح"ذف ی"ا الاق"ل ک"اه"ش ق"واع"د و م"قررات از مج"رای ک"اس"نت از ق"ان"ونگ"ذاری و س"ای"ر
راهه"ای ت"ول"ید م"قررات اس"ت .ای"ن ح"رک"ت ب"ا وج"ود م"وف"قیت اب"تدای"ی چ"شمگیری ک"ه داش"ت ،چ"ندان
دوام نیاورده است و طبق گواهی آمار ،تورم حقوق به روال سابق خود جریان دارد.
درن""های""ت ،م""یت""وان ب""ه روشه""ای مس""تقیمت""ری اش""اره ک""رد؛ ن""ظیر ک""نترل ت""وس""ط ق""ان""ون اس""اس""ی ک""ه
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ت""ول""ید ق""ان""ونگ""ذاری را مح""دود م""یک""ند .ب""ه ای""ن ب""یان ک""ه درازای ه""ر ق""ان""ون ج""دی""د ،ب""ای""د ی""ک ی""ا چ""ند
ق""ان""ون س""اب""ق را ن""سخ ک""رد .ای""ن ک""ار ش""بیه ب""ودج""ۀ ت""عادل""ی اس""ت ک""ه پ""ژوه""شی ت""ازه ،اث""ر ب""ازدارن""دۀ
واق" ""عی آن را ت" ""أی" ""ید م" ""یک" ""ند .83در خ" ""صوص ق" ""ان" ""ونگ" ""ذاری ف" ""رم" ""ول چ" ""نین اس" ""ت» :ی" ""ک ق" ""ان" ""ون
)مح" ""ذوف( درازای ی" ""ک ق" ""ان" ""ون )ج" ""دی" ""د( 84ی" ""ا ح" ""تی دو ق" ""ان" ""ون )مح" ""ذوف( درب" ""راب" ""ر ی" ""ک ق" ""ان" ""ون
)ج"دی"د( .85ب"ا ن"گاه"ی اج"مال"ی ب"ه آن"چه در ب"رخ"ی م"طبوع"ات منتش"ر ش"ده اس"ت ،م"یت"وان ف"همید ک"ه
ای"ن روش پ"ذی"رف"ته ش"ده در آمل"ان ،ک"ان"ادا ،ف"ران"سه و ان"گلیس م"مکن اس"ت آث"اری واق"عی و راه"گشا

US Pub.L. 111–274; voir https://en.wikipedia.org/wiki/Plain_language79
L’information pour tous - Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre, Union 80
Européenne, 2009, en ligne : <http://easy-to-read.eu/wpcontent/uploads/2014/12/
.<FR_Information_for_all.pdf
Joshua D. BLANK et Leigh OSOFSKY, Simplexity: Plain Language and the Tax Law, SSRN Scholarly Paper, ID81
2759486, Rochester, NY, Social Science Research Network, 2016, en ligne : <https://papers.ssrn.com/
).abstract=2759486> (consulté le 7 février 2017
.Deregulation 82
Zareh ASATRYAN, César CASTELLON et Thomas STRATMANN, Balanced Budget Rules and Fiscal Outcomes: 83
Evidence from Historical Constitutions, SSRN Scholarly Paper, ID 2777148, Rochester, NY, Social Science
Research Network, 2016, en ligne : <https://papers.ssrn.com/abstract=2777148> (consulté le 7 février
).2017
.One for one 84
.Two for one 85
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داش"ته ب"اش"د .86ح"کوم"ت ک"ان"ادا در گ"زارش س"اله"ای  2015-2014خ"ود از اج"رای ق"اع"ده )ی"ک ب"ه
جای یک( در خصوص آییننامهها ارزیابی مثبتی ارائه کرده است.87
ب""ه ن""ظر م""یرس""د ک""ه در ای""ران ن""یز دول""ت ت""الشه""ای""ی را در زم""ینۀ م""قرراتزدای""ی آغ""از ن""موده اس""ت؛
چ ""نان ""چه دول ""ت ی ""ازده ""م ن ""یز ب ""ا اب ""الغ دس ""توری ،ب ""رخ ""ی دس ""تگاهه ""ا را م ""وظ ""ف ب ""ه ب ""ررس ""ی ق ""وان ""ین و
تعدیل و اصالح آنها کرده است.
»ب" ""ه گ" ""فتۀ رئ" ""یس ک" ""میسیون ص" ""نای" ""ع ات" ""اق ب" ""ازرگ" ""ان" ""ی ای" ""ران ،وزارت ج" ""هاد ک" ""شاورزی نخس" ""تین
دس ""تگاه ""ی اس ""ت ک ""ه ب ""ا ب ""ررس ""ی  ۳۵۰ق ""ان ""ون و ح ""ذف و ادغ ""ام آن ""ها ت ""عداد ای ""ن ق ""وان ""ین را ب ""ه ۹۰
ق"ان"ون ک"اه"ش داده اس"ت .ب"ررس"ی ت"عداد ق"وان"ین ح"ذف ی"ا ادغ"ام ش"ده ح"اک"ی از ت"ورم ب"یش از ح"د
ق"وان"ین در دس"تگاهه"ای اج"رای"ی اس"ت .وزارت ص"نعت ،م"عدن و ت"جارت ،ب"هع"نوان دوم"ین وزارت"خان"ۀ
پ"یشق"دم در ای"ن م"وض"وع ،از س"ال گ"ذش"ته ب"ا ت"شکیل ش"ورای م"قرراتزدای"ی از س"وی وزارت ام"ور
اق""تصادی و دارای""ی اص""الح آی""ینن""ام""هه""ا و رون""د ص""دور م""جوزه""ا را در دس""تور ک""ار ق""رار داد و در
راس"تای به"بود ف"ضای کس"بوک"ار اق"دام ب"ه ادغ"ام و ح"ذف م"جوزه"ا در ب"خشه"ای م"ختلف ک"رد .ام"ا
اقدام به تدوین و ارسال الیحه اصالح قوانین مزاحم به مجلس کرده است«.88
ام"ا از م"نظری ک"لیت"ر ،رئ"یس م"رک"ز پ"ژوه"شه"ای مج"لس در ب"اب م"قاب"له ب"ا ت"ورم و پ"راک"ندگ"ی ق"وان"ین
در ای"ران ب"ه راه ح"له"ای"ی م"ان"ند چ"اب"کس"ازی و ی"اف"نت م"عیاره"ای ص"حیح ق"ان"ونگ"ذاری ،اس"تفاده از
ه""مکاری ج""معی م""تخصصین ح""وزهه""ای م""ختلف در ت""دوی""ن ق""وان""ین ،اج""تناب از ب""هک""ارگ""یری م""دل
آزم""ون و خ""طا در ف""رای""ند ق""ان""ونگ""ذاری و ن""گاه دوران""دی""شان""ه ب""ه آث""ار ع""ینی ت""صوی""ب ی""ک ق""ان""ون در
س""طح ج""ام""عه اش""اره ک""رده اس""ت .راهح""له""ای م""ؤث""ری ک""ه از ه""ماک""نون ب""ای""د ب""ه آن ان""دی""شید و آن را
اجرا کرد ،تا در آینده بتوان از نتیجۀ آن برخوردار شد.89
»وی در ادام"ه ،در تش"ری"ح چ"اب"کس"ازی ف"رای"ند ق"ان"ونگ"ذاری ،ش"اخ"صگ"ذاری را ی"کی از ل"وازم ای"ن
ب""خش خ""وان""د و ی""ادآور ش""د :ش""اخ""صگ""ذاری ن""ظام ق""ان""ونگ""ذاری م""طلوب ه""مان""ند ی""ک ش""اق""ول ،از
پ ""راک ""ندگ ""ی ،روزم ""رگ ""ی و انح ""راف پ ""ژوه ""شه ""ای ت ""قنینی پ ""یشگیری م ""یک ""ند و م ""سیر درس ""ت را ب ""ه
م""حقق ن""شان م""یده""د .پ""س ی""کی از ع""ناص""ر م""هم ت""وان""مندس""ازی پ""ژوه""شه""ای ت""قنینی ،ه""مان""دی""شی
Annetta HOLL, « La règle du « un pour un » peut-elle freiner l’activité normative ? | La vie 86
économique » (24 2015), en ligne : <http://dievolkswirtschaft.ch/fr/2015/09/2015-10-holl-franz/> (consulté
).le 7 février 2017
.« Canada 2015, sous Règle du « un pour un 87
88
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اک ""نون پ ""س از ی ""ک س ""ال ن ""ظرس ""نجی از ب ""خشه ""ای دول ""تی و خ ""صوص ""ی و ت ""شکیل ج ""لسات م ""تعدد
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ص"اح"بان خ"رد و تج"رب"ه ب"رای ت"بیین ش"اخ"صه"ای ق"ان"ونگ"ذاری م"طلوب در اف"ق ای"ران  1404اس"ت.
ت"ازم"ان"یک"ه ش"اخ"صه"ا م"شخص ن"باش"ند ،م"ان"ند آن اس"ت ک"ه در دری"ای ط"وف"انزده ب"دون ف"ان"وس و
ق""طبن""ما ب""ه م""سیر خ""ود ادام""ه م""یده""یم ک""ه ن""تیجۀ آن ای""جاد ب""ان""ک م""تورم ق""وان""ین در ک""شور خ""واه""د
بود«.90
نتیجهگیری
ب ""رم ""بنای پ ""یشینه و م ""طال ""بی ک ""ه ت ""ا ک ""نون درب ""ارۀ ت ""ورم ح ""قوق م ""رور ک ""ردی ""م ،چ ""ه ن ""تیجهای م ""یت ""وان
گ ""رف ""ت؟ م ""شخص ک ""ردن پ ""دی ""دۀ ت ""ورم ح ""قوق ،ب ""هخ ""صوص ت ""عیین اب ""عاد آن ،ک ""ار دش ""واری ب ""هن ""ظر
م ""یرس ""د .آم ""اری ک ""ه درب ""ارۀ م ""ناب ""ع ت ""ورم ح ""قوق منتش ""ر ش ""ده و درب ""ردارن ""دۀ م ""قدار ق ""ان ""ونگ ""ذاری
رس""می )ی""عنی ت""صوی""ب ق""ان""ون ب""ه م""عنای دق""یق ک""لمه( و ق""ان""ونگ""ذاری واگ""ذارش""ده )آی""ینن""ام""هه""ا و
م"صوب"ات اج"رای"ی( اس"ت ،ن"میت"وان"ند مس"تقیما ً و ب"ا ش"مارش ص"رف آن"ها م"ورد اس"تناد ق"رار گ"یرن"د؛
زی""را گ""اه""ی آن م""ناب""ع درب""ردارن""دۀ اس""ناد و م""دارک""ی اس""ت ک""ه ه""یچ ارت""باط""ی ب""ه م""قررات ب""ه م""عنای
ه ""نجاره ""ای ال ""زامآوری ک ""ه ت ""نظیمک ""نندۀ ن ""ظم و رواب ""ط اج ""تماع ""ی اس ""ت ،ن ""دارن ""د .ب ""رای ح ""صول ب ""ه
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م"فهوم"ی س"نجشپ"ذی"ر ،ب"ای"د م"شخص ک"رد ک"ه چ"ه چ"یز ق"وان"ین م"وض"وع"ه و م"ناب"ع ه"نجاری ال"زامآور
ح""قوق را از س""ای""ر ه""نجاره""ای""ی ک""ه ب""ر رواب""ط اج""تماع""ی ت""أث""یرگ""ذارن""د ،مج""زا م""یک""ند .پ""س از ای""ن
م ""رح ""له ب ""ای ""د ب ""ر س ""ر روش ان ""دازهگ ""یری آن ب ""ه ت ""واف ""ق رس ""ید :ش ""مارش ت ""عداد م ""صوب ""ات ی ""ا ت ""عداد
ص"فحات و ی"ا ت"عداد ح"روف و ک"لمات؟ آی"ا چ"نین م"قیاسه"ای"ی ب"هدرس"تی ب"یان"گر م"یزان واق"عی ت"ورم
حقوق در یک جامعه هستند؟
ب"رای ع"نوان ی"اف"نت ت"ورم ح"قوق ،ق"واع"د ب"ای"د ب"ه گ"ون"های ن"ام"تناس"ب ب"ا ن"یازه"ای زن"دگ"ی در آن ج"ام"عه
ت"کثیر ش"ون"د .ب"ا ای"ن ف"رض ،ای"ن پ"رس"ش م"طرح م"یش"ود ک"ه ش"اخ"ص م"ناس"ب ب"رای ت"عیین ن"یازه"ای
زن"دگ"ی اج"تماع"ی چیس"ت؟ ت"عداد شه"رون"دان ج"ام"عه ک"ه ن"میت"وان"د ب"اش"د ،زی"را اخ"تالف"ات اح"تمال"ی
ب""ین اف""راد ک""ه ن""یاز ب""ه ح""ل و ف""صل ق""ضای""ی دارد ،ب""ه نس""بت ج""معیت رش""د پ""یدا ن""میک""نند .ب""ه ن""ظر
م""یرس""د ک""ه رش""د م""قدار »ن""یازه""ای ح""قوق""ی« ب""ا اف""زای""ش ج""معیت ،نس""بت م""عکوس پ""یدا م""یک""ند و
ک"اه"ش م"یی"اب"د .بیش"تر م"یت"وان ب"ه راب"طۀ ب"ین ن"یازه"ای ح"قوق"ی و پیش"رف"ته"ای ت"کنول"وژی"ک و م"ان"ند
آن اش""اره ک""رد ک""ه در اث""ر آن رواب""ط اج""تماع""ی ت""ازه و راهه""ای ج""دی""د ف""رص""تط""لبان""ه ،م""جال ظ""هور
م"یی"اب"ند .م"نتها ه"نوز ن"میت"وان ب"ه م"عیاری روش"ن دس"ت ی"اف"ت ک"ه ب"هوس"یلۀ آن ب"توان ای"ن پیش"رف"ته"ا
را در ی""ک ف""اک""تور ق""اب""ل ان""دازهگ""یری خ""الص""ه ک""رد .ف""ارغ از ب""حث س""ختیه""ای م""وج""ود در س""نجش

.Id 90
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م""سئله ،ب""ا ی""ک ن""گاه اج""مال""ی ب""ه وض""عیت ک""نون""ی ج""وام""ع م""عاص""ر م""یت""وان ت""صدی""ق ک""رد ک""ه حج""م
ح ""قوق در اغ ""لب ک ""شوره ""ای ت ""وس ""عهی ""اف ""ته در ح ""ال اف ""زای ""شی ن ""ام ""تناس ""ب و ب ""یروی ""ه اس ""ت .ه ""نوز
اخ"تالالت سیس"تمی ک"ه از ای"ن م"سئله ن"اش"ی م"یش"ون"د ،ب"ه ع"لت اس"تفاده از ف"ناوریه"ای اط"الع"ات"ی
در ت ""مام م ""راح ""ل وض ""ع ق ""ان ""ون ،آم ""ادهس ""ازی و اع ""مال آن ،چ ""ندان ظ ""اه ""ر نش ""دهان ""د .ات ""کا ب ""ه چ ""نین
وس ""ای ""لی خ ""طر غ ""فلت از ک ""ارک ""رده ""ا و وظ ""ای ""ف اج ""تماع ""ی ح ""قوق را درب ""ردارد و م ""مکن اس ""ت ب ""ه
برداشتی صرفا ً تکنیکگرا و پوزیتیویستی از حقوق منتهی شود.
ع"وام"ل م"تعددی م"یت"وان"ند در پ"یدای"ش ت"ورم ح"قوق دخ"یل ب"اش"ند ک"ه ع"بارتان"د از :اف"زای"ش روزاف"زون
ارزش زن""دگ""ی ان""سان ک""ه ق""ان""ونگ""ذاران م""حتاط را ب""ه وض""ع م""قررات ح""مای""تی وام""یدارد؛ گس""ترش
ت ""نوع ع ""قای ""د و دی ""دگ ""اهه ""ا در ش ""رای ""طی ک ""ه ح ""فظ چ ""نین ه ""مزیس ""تی م ""سامل ""تآم ""یزی ف ""قط ب ""هوس ""یلۀ
ه ""نجاره ""ای اج ""تماع ""ی ک ""اف ""ی نیس ""ت و وض ""ع ق ""وان ""ین ح ""مای ""تی را الزم دارد؛ ف ""عال ""یته ""ای ش ""دی ""د
الب""یه""ای""ی ک""ه ب""رای ت""أم""ین م""ناف""ع خ""ود م""توس""ل ب""ه وض""ع ق""وان""ین م""یش""ون""د و ب""دون چ""نین پش""توان""ۀ
ق""ان""ون""ی ،ام""کان دس""تیاب""ی ب""ه ام""تیازات م""ورد ن""ظر را در ش""رای""ط رق""اب""ت ب""راب""ران""ه ن""دارن""د و دران""تها
س""ای""ر م""ناب""ع ح""قوق م""یب""ینند .دو ع""ام""ل اخ""یر ه""مپای ه""م پ""یش م""یرون""د ت""ا زم""ان""ی ک""ه ح""قوقدان""ان
هستند ،البی هست و بالعکس.
در م"قال"ۀ ح"اض"ر ن"توانس"تیم س"هم ه"رک"دام از ای"ن ع"وام"ل را در واق"عیت ام"ر م"شخص ک"نیم .اگ"ر دو
ع"ام"ل اول را ک"ه ب"رخ"اس"ته از ت"کام"ل ج"وام"ع ب"وده و ت"اح"دی ت"وج"یهگ"ر ن"یاز ب"ه ق"وان"ین بیش"ترن"د ،م"بنا
ق"رار ده"یم ،آن"گاه ب"ای"د از خ"ود پ"رس"ید ک"ه ت"ا چ"ه ح"د اف"زای"شی را م"یت"وان م"جاز دانس"ت .ب"رخ"الف
ای"ن دو ،دو ع"ام"ل آخ"ر در م"ظان ات"هام هس"تند و پ"دی"دۀ ن"ام"طلوب"ی ت"لقی م"یش"ون"د ،زی"را ب"ه آس"ان"ی
ک""نترلش""دن""ی نیس""تند و چ""نان""چه دی""دی""م ،م""نحصر ب""ه زم""ان""ۀ م""ا ه""م نیس""تند .پ""رس""ش ای""نجاس""ت ک""ه
چ""گون""ه م""یت""وان آن""ها را م""هارک""رد؟ ات""خاذ س""یاس""ت »ی""ک )ق""ان""ون( ب""ه ج""ای ی""ک )ق""ان""ون(« م""یت""وان""د
س"د ن"فوذ م"ناس"بی ب"ر س"ر راه ای"ن ت"ورم ب"اش"د .در م"قام ن"تیجهگ"یری م"یت"وان ب"ه ای"ن ک"الم ک"رب"ون"یه
اش ""اره ک ""رد» :در ن ""های ""ت ،اگ ""ر راهح ""ل م ""عقول درون ه ""ر ی ""ک از م ""ا ی ""اف ""ت ب ""شود ،آی ""ا در ه ""وش ""یاری
بیشتر ما در بهکارگیری )درست و بهجا( از حقوق نیست؟«.91
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ح"قوقدان"ان ک"ه ی"کی از ان"واع ای"ن گ"روهه"ا هس"تند ،م"ناف"ع خ"ود را در اف"زای"ش م"صوب"ات ق"ان"ون"ی ی"ا
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