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Background and Aim: Economic law should be considered as the law of 

organization and development, which along with its other characteristics such as 

market efficiency, flexibility, government-private sector participation and by 

creating new institutions, increases wealth and market efficiency and 

comprehensive development of economic justice. In the society will be. In 

economic law, the concepts used play a key role in the formation of private 

institutions and in the formulation and interpretation of laws and regulations, of 

which regulations are among the concepts. Economic law is a new branch in the 

science of law and, in parallel, the science of economics, and in a way, the 

legalization of economics with the parameter of government intervention is 

considered. This branch of law opens new windows in the development of 

social justice with the updating of laws and regulations and also with the 

creation of the deregulation movement.  

Materials and Methods: This syudy id of descriptive - analytical one. 

Ethical Considerations: Authenticity of the texts, honesty has been observed 

in this study. 

Findings: This study seeks to explain the practical position of economic law, 

the need to use the findings of economics in analysis Explain the legal rules and 

the need to eliminate inefficient laws and proper oversight of the mplementation 

of the principle of privatization, which is one of the highest goals of economic 

law and Proved the preconditions for Iran's entry into world trade. 

Conclusion: Given the rapid development of technology in the present age, the 

need to keep pace with modern science and the emerging branch of economic 

law, in order to keep law and economics up to date, is twofold. 
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 يمقاله پژوهش
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 دهيچک

 ،يريپذبازار، انعطاف ييخود از جمله کارآ يهايژگيو ريو توسعه دانست که در کنار سا يحقوق سازمانده ديرا با ياقتصاد حقوق :نه و هدفيزم

 در جامعه يجانبه عدالت اقتصادبازار و توسعه همه ييثروت و کارآ شيموجب افزا د،يجد ينهادها جاديو با ا يمشارکت دولت و بخش خصوص

 يو مقررات، نقش اساس نيقوان ريو تفس نيو در تدو يخصوص ينهادها يريگشده، در شکلبکار گرفته ميمفاه ،ياقتصاددر حقوق . خواهد شد

کردن اقتصاد  يحقوق ،ينو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوع ياشاخه ،يحقوق اقتصاد .است ميکه مقررات از زمره آن مفاهد،دار

نو در بسط و  ياپنجره ،ييزدانهضت مقررات جاديبا ا ضًايو مقررات و ا نيقوان يبا روزآمد يشاخه حقوق نيا. گردديم يبا پارامتر دخالت دولت تلق

 .ديگشايم يتوسعه عدالت اجتماع

 .است يليتحلـ  يفيتوص به صورت پژوهش ن يق در ايروش تحق :ها مواد و روش

 .ت شده استيرعا يداراصالت متون، صداقت و امانت ،قين تحقيدر ا :ياخالقمالحظات 

 ليعلم اقتصاد در تحل يهاافتهيضرورت استفاده از  ،يحقوق اقتصاد يکاربرد گاهيجا نييآن است که با تب يپژوهش در پ نيا :ها افتهي

 و از يحقوق اقتصاد هيکه از اهداف عال ،يسازياصل خصوص يبر اجرا حيناکارآمد و نظارت صح نيو ضرورت حذف قوان انيرا ب يقواعد حقوق

  .است را به اثبات رساند يبه عرصه تجارت جهان رانيورود ا يدرآمدهاشيپ

 يدر راستا ،يبودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصاد سوهم اضر، ضرورتح در عصر يتکنولوژ شرفتيبا توجه به سرعت پ :يريگ جهينت

 .روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است

 .ييزدادخالت دولت، مقررات ،يسازيخصوص ،يبازار، حقوق اقتصاد :يديکلمات کل
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 مقدمه

و ممزوج از  نينو يارشته ،يحقوق اقتصاد :ان موضوعيب ـ1

کرده و  دايرشد و تحول پ کاياقتصاد و حقوق است که در امر

 هيتوج يبرا يقابل توجه نيدکتر کا،يو امر يسيانگل اتيدر ادب

عرصه اقتصاد و  امروزه در. شده است جاديو ا انيآن ب يعلم

و نظارت بر بازار و استفاده  ميحقوق، بحث مداخله و تنظ

 تواند يعلم اقتصاد در حقوق است که م يهاافتهياز  ياربردک

 گيردصورت ... و  يبند بودجه ات،يمال ارانه،ي لياز قب يبا ابزار

 رييتغ ييکه توانا ينهضت"به  ،يو در قالب حقوق اقتصاد

 .شود فيبازتعر" بودن دارد يرا از سنت يدولت يجامعه حقوق

 ياهداف اصل توان يم ينگاه کل کيدر  :ن مفهومييتب ـ2

 :داحصاء نمو ليرا در موارد ذ يحقوق اقتصاد

 ؛بازار ييبرداشتن موانع کارآ الف ـ

 ؛ثروت شيافزا ب ـ

 ؛بازار ياصالح ناکارآمد ج ـ

 .تعادل در بازار جاديا د ـ

جوامع  هياهداف در کل نينخواهد بود که ا يبدان معن نيالبته ا

 توانيم کنيوجود داشته باشد، ل کسانيبه صورت ثابت و 

هدف مشترک حقوق  ،گونه ادعا نمود که اهداف مذکورنيا

ها از  همه رشته ن،يرشته نو نيا. جوامع است در اکثر ياقتصاد

 زيرا ن... و  ت،يخانواده، مالک ،يمدن ،يفريجمله حقوق ک

 ريبر سا ييو اجرا يعالوه بر آثار عمل نيمتحول کرده و ا

و اشتراکات آن با حقوق  يحقوق عموم يها رشاخهيز

 ميرشته، حقوق با ابزارها و مفاه نيدر ا راياست، ز يخصوص

 ليمقاله با تحل نيقرار گرفته است و ا يابيمورد ارز ياقتصاد

 نيحصول به پاسخ ا يدر پ ،يحقوق اقتصاد ينظر يمبان

کدام است؟ و  يکه اهداف حقوق اقتصاد باشديسؤال م

مستلزم چه  ران،يدر ا يتحقق اهداف حقوق اقتصاد نيهمچن

 است؟ ييسازوکارها

به نام  ياقتصاد به مدد مولود ياصل انيفروض، بن نيبا ا

عنوان  به. دچار تحول شده است يبه نوع ،يحقوق اقتصاد

 ياقتصاد يبه نام قراردادها ديجد يامثال، در قراردادها رشته

کاماًل  يو سنت يقبل يشده که فرمت آن با قراردادها جاديا

رشته  نيتحول و تکامل ا شهيبه ر ديلذا با. متفاوت است

شگرف آن بر  ريکرد و تأث يداد و آن را بازشناس تياهم

 ،يو چه از منظر عمل ياز جنبه نظر چه ،اقتصاد و حقوق را

 .قرار داد ييمورد شناسا

 افتةيتوسعه گريد فيعرت ؛يحقوق اقتصاد گر،يبه عبارت د

آن است که  افتهيو شکل تکامل يهمان حقوق تجارت سنت

و  يروابط تجار ميفراتر از تنظ ديبا ،يدر آن، قواعد حقوق

 .درو شيپ ياقتصاد

 ينظارت بر تحقق اهداف حقوق اقتصاد تيمسؤول ت،يدر نها

 ،يحقوق اقتصاد يياجرا يهاضمانت يو بررس رانيدر ا

پژوهش به دنبال حصول به پاسخ  نياست که ا ييهاپرسش

 .آنها است يو علم يمنطق

صورت  ن پژوهش بهيق در ايروش تحق: قيروش تحق ـ3

  .است يفيو توص يليتحل

 بحث و نظر

 چيست؟ ـ حقوق اقتصادي0

توان حقوق مربوط به مداخالت دولت  حقوق اقتصادي را مي

 تنظيمو  هدايت، نظارت در اقتصاد، حقوق مربوط به

 هاي اقتصادي هاي اقتصادي و توسعه و سازمان فعاليت

 .دانست

ها، رويه قضايي و  ها، مجموعه قوانين، عرف در اين فعاليت

توان در  هاي اقتصادي در قلمرو يک کشور را مي کليه فعاليت

 .زمره حقوق اقتصادي دانست

از حقوق اقتصادي ارائه  دانان تعريفي جامعهنوز حقوق

ها و ليکن آنچه تاکنون از البالي متون کتاباند،  نداده

کند که به زعم مي مقاالت علمي قابل بيان است، مشخص
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اي مستقل است و رشته دانان امروزي، حقوق اقتصاديحقوق

ها و ضوابط و خصوصيات يک رشته مستقل، که  تمام ويژگي

بايد در آن باشد، را دارا است و تنها شامل حقوق مداخله دولت 

هاي اشخاِص بخش  تصاد نيست، بلکه روابط و فعاليتدر اق

دهد و به اين سان، به  قرار مي خصوصي را نيز تحت تأثير

بودن روابط حقوق اقتصادي با حقوق خصوصي و  ممزوج

 .دباشحقوق عمومي معتقد مي

 حقوق اقتصادي عالوه بر اين که اصول و قواعد مستقل

 ذاري قابل توجهيها نيز اثرگ رشتهخود را دارد، در ساير 

داشته است، از جمله تحليل اقتصادي قراردادها، تحليل 

 ،که البته...اقتصادي قوانين مدني، حقوق ورشکستگي و 

سازي و  اي از موارد، تقويت خصوصي هدف آن در پاره

دموکراتيزه کردن اقتصاد است و اين همان آمالي است که 

 .ندهست ها در پي آن دولت

بايد اذعان نمود منطقي که فرآيند تر،  به تعبير روشن

اين است که انتقال  سازي بر پايه آن استوار شده، خصوصي

هاي توليد کاال و ارائه خدمات  ها در زمينه گري فعاليتتصدي

از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي، افزايش کارايي 

عوامل توليد و تخصيص بهينه منابع، که ناشي از گسترش 

همشهري ) .شود افيت است را باعث ميرقابت و ايجاد شف

 (1: آنالين، بي تا

قانون اساسي جمهوري  00شايد به تعبيري بتوان اصل 

را که ( صرف نظر از موارد ضعف يا قوت آن)اسالمي ايران 

 .سازي است، ثمره حقوق اقتصادي دانستمبحث خصوصي

حقوقي در اين  0در واقع، حقوق اقتصادي را بايد يک پارادايم

 .رودحوزه دانست که اميد به فراگير شدن آن مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

انگليسي پارادايم  هب، ((paraadeigma گمايپاراد :يونانيز ام، يپارادا هواژ .0
(paradigm) .مورد استفاده  "الگو و مدل"معني  نخست در سده پانزدهم و به

ر رشته علمي يا کلمه پارادايم به الگوي تفکر در ه 11۹1از سال . قرار گرفت
: براي اطالعات بيشتر نگاه کنيد به)ود ش گفته ميشناختي ن شناختمتوديگر 

  (.111: 13۹1 هن،وک

 حقوق اقتصاديتحليل رشته ـ 0ـ 0

تحليل موضوع از اين حيث واجد اهميت است که بتوان با 

هاي تاريخي و نحوه تحّول و تکامل آن،  دسترسي به ريشه

روزرساني آن در قوانين موضوعه ساير نسبت به تطبيق و به

ايران و ضرورت تکامل و پيشرفت آن قدم  کشورها از جمله

سو و هماهنگ با پيشرفت روزافزون برداشت تا بتوان هم

اقتصاد در جوامع کنوني، سازوکارهاي متناسب با آن را در 

جهت رشد و شکوفايي چرخه اقتصادي کشور و همچنين 

لذا با . هاي اقتصادي اتخاذ نمود از فرصت موقع استفاده به 

گذاري و همچنين تبعيت از نهضت انونتدقيق در نحوه ق

توان موانع پيشرفت اقتصادي را در راستاي  زدايي، ميقانون

بست اقتصادي بازشناسي و با تحليلي درست  رفت از بن برون

از وقايع اقتصادي جهان، نسبت به ايجاد دولتي کارآمد، 

اقتصادي شکوفا و کارا، که افزايش ثروت و کارآمدي بازار را 

 .خواهد شد، اميدوار بودموجب 

در حقوق اقتصادي، مفاهيمي بکار گرفته شده است که در 

گيري نهادهاي حقوقي و در تدوين و تفسير قوانين و  شکل

يکي از اين مفاهيم، نظم . مقررات و قواعد، نقش اساسي دارد

 .عمومي اقتصادي است که به تفسير آن خواهد پرداخت

 نظم عمومي اقتصاديـ 0ـ 0ـ 0

اي است  شدهدر فقه و حقوق، اصطالح شناخته" م عمومينظ"

و متون فقهي و حقوقي بسياري، در بردارندة اين واژه است و 

متعدد از آن به عمل آمده، لکن براي تشخيص  يهاي تعريف

مصاديق نظم عمومي ضابطة دقيقي ارائه نشده است و 

. داي را به دست آور توان از تمام آن تعاريف، چنين ضابطه نمي

ها، ارتباط مفهوم نظم  نقطة مشترک مذکور در اين تعريف

: 1310الفت، )عمومي با منافع و مصالح عمومي جامعه است 

12). 

توان اذعان نمود مفهوم نظم  در يک نگاه کلي، مي بنابراين،

 .دهد اقتصادي، پايه حقوق اقتصادي را تشکيل مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ضرورت تبعيت از نهضت مقررات وـ 2

 زداييمقررات

در حقوق اقتصادي، يکي از ابزارهاي مهم حقوقي، مقررات 

پذيري تحوالت و تغييرات  مقررات با ويژگي انعطاف. است

ترين ابزار دولت در حقوق  لذا مهم. اقتصادي منطبق است

گيري،  چگونگي شکل اهميت آن، .باشدمي 0مقررات اقتصادي

نظر آيين تدوين مقررات، چرايي مقررات در اين مقوله مورد 

است که با لحاظ نمودن آن در قراردادها، به نوعي اهداف 

دولت در حمايت از منافع عمومي و بخش خصوصي حفظ 

 .خواهد شد

گذاري قوانين عليرغم اين که در تعابير حقوقي، مقررات را ريل

 قانوني محدوديت يک عنوان اند، مقررات بهمعرفي نموده

 و شود مي صادر اه اتحاديه و دولتي مقامات توسط که است

 قانون يعني گردد،تلقي مي تکميلي گذاري قانون يک نوع

 نامه آيين شود و مي گذاري تصويبقانون مجلس توسط اوليه

توان  با اندکي مداقه مي. اجرايي مقامات اجرايي آن، توسط

شود که  بيني مي دريافت که گاهي در متن قانون پيش

همکاري ساير دستگاهها اين قانون با  2نامه اجرايي آيين

در ( شوددستگاههاي متولي امر به صورت کامل مشخص مي)

ماه تدوين خواهد شد و به نوعي در متن قانون،  مدت فالن

هاي حکومت، تفويض تدوين برخي از جزئيات به ديگر بخش

 3.گرددمي

ضعف  البته بايد در نظر داشت که يک نقطه قّوت و يک نقطه 

گونه قوانين و  ضعِف تدوين اين  نقطه .در اينجا وجود دارد

ها، در حالي  نامه اجرايي آن به دولت تفويض تدوين آيين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Regulation  
ب يبه تصو دار تيصالح توسط مقامات که شود يم گفته يمقررات به نامه نييآ .2

 و اجرا ليتسه آن هدف خواه .شود يگذارده م به مرحله اجرا و وضع قانون
 يقانون اساسًا که باشد يموارد در خواه باشد؛ موضوعه نيقوان از يقانون حيتشر

 .نديگو يم هم نامه که در آن صورت به آن نظام است، نشده وضع

در مهلت مقرر توسط  يدستنييمقررات پا نيعدم تدوو  يحقوق تيگرچه ماه .3
آن، تاکنون  يو ضمانت عدم اجرا يسازوکار نظارت اي يمتول يدستگاهها

 ارجمهم، از موضوع پژوهش خ نيبه ا يدگيکه رس ده،ينگرد بيو تصو نييتع
 .طلبديرا م يگريو خود زمان و عنوان مفّصل د است

گيرد که اگر دولتي با قانون مصوب مجلس  صورت مي

نامه  موافقت نداشته باشد، کافي است تا با عدم تدوين آيين

اجرايي آن، عماًل آن را از دور خارج کند و با تأسف، در هيچ 

مناسب در برخورد قانوني با عدم تدوين  يکارقانوني سازو

ها يا تأخير در تدوين آنان ديده نشده است، اما نقطه  نامه آيين

گونه بيان داشت که اين قوه  توان اين قّوِت اين تفويض را مي

مجريه است که بايد اين قانون را در جامعه اجرايي نمايد و 

ها و  بايست به لحاظ داشتن زيرساخت هم او است که مي

 نامه اجرايي قانون امکانات موجود نسبت به تدوين آيين

 مورد نظر و تبيين سازوکارهاي متناسب با اقتصاد عمومي؛

. به نحوي که منافع اکثريت جامعه را حفظ کند، اهتمام نمايد

دهد افرادي  وسيله مقررات اجازه مي به عبارت ديگر، دولت به

و اين عملکرد تحت ي خاص فعاليت نمايند يخاص در بنگاهها

شود، ليکن  تعريف مي... عنوان ساماندهي، تنظيم، تعديل و 

به ها و تنسيق و تنظيم روابط صنفي آنان،  اين نحوه فعاليت

است تا از بروز هرگونه نيازمند چارچوبي قانوني و مدّون 

در تشّتت در بازار و آشفتگي در روابط جلوگيري کند، که 

 .گويند يم" قرارداد"به آن  ،اصطالح

که گريزي به مفهوم قراردادها  اي نيست جز آن در اينجا چاره

 .و نقش آن در حقوق اقتصادي زده شود

 قراردادهاـ 0ـ 2

ترين  ها مدعي هستند يکي از مهمهمانگونه که دولت

هاي حقوق اقتصادي، حقوق رقابت و حمايت از  بحث

ترين  ترين موضوع و کليدي که به مهم ،کننده است مصرف

بخش حقوق اقتصادي، يعني حفظ حقوق بخش خصوصي 

توان به مباحث  در يک نگاه کلي مي .کند ارتباط پيدا مي

موضوع تحليل اقتصادي در حقوق مدني، حقوق بازار بورس و 

، ليکن آنچه اشاره نمود 0ورشکستگيتر حقوق  از همه مهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .0331طجرلو، : د بهيشتر نگاه کنيمطالعه ب يبرا. 0
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ين حقوق و البته تبيين خطوط حفظ اصالت و اجرايي شدن ا

خواهد شد، تنظيم و را موجب تعهدآور طرفين در هر اقتصادي 

 .تسنيق قراردادها است

هايي دارد که براي رفع آنها به انعقاد معمواًل دولت نيازمندي

اي از خدمات و امور نمايد و پارهعقود و قرارداد مبادرت مي

مباشر مستقيم آن باشد  خودعمومي جامعه را به جاي آن که 

در . کنداز طريق انعقاد قرارداد اداري به ديگران واگذار مي

تواند براي رسيدن به جانبه، اداره ميکنار تصميمات يک

اهداف خويش از طريق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نمايد و 

 .با استفاده از قرارداد و روش قراردادي به اهداف خود برسد

گذاري نقش دولت اين است که سياست( 1 :تا بيپور، رمضان)

ها و قراردادهاي خصوصي حمايت نمايد؛ کند؛ از مالکيت

عدالت کيفري را تضمين کند تا صلح و آرامش برقرار شود؛ 

گذاري نمايد؛ بازتوزيع منصفانه بازارها را تنظيم و مقررات

ها ثروت را تضمين کند؛ ثبات اقتصادي ايجاد کند؛ زيرساخت

هاي بازار را مرتفع کند؛ نظامات تأمين توسعه دهد؛ نارسايي را

 .اجتماعي را برقرار نمايد؛ از کارگران وکارگاهها حمايت کند

ها دولت بديهي است (21: 1311، خواه و همکاراننجابت)

توانند به  همه اين امور را جز در سايه تدوين قراردادها نمي

ي از ابزارهاي حقوقي سرانجام برسانند، به اين معنا که يک

ترين و موثرترين ابزار تنظيم ها يا به تعبير بهتر، مهم دولت

قراردادهاي . روابط در هر نظام اقتصادي، قراردادها است

اقتصادي نيز نوعي از قراردادها است که در حقوق اقتصادي 

 0.مثل قراردادهاي امتيازيشکل گرفته است، 

 دولت بر اين اساس، از حجم مالکيت، کارفرمايي، 

تا جايي که اوضاع و احوال  گري خود؛وليدکنندگي و تصديت

 گذاريهاي مقرراتکاهد و بر نقشمي اجازه دهد،

 .افزايدگذاري و بازتوزيعي خود مي، سياست(کنندگي تنظيم)

 (21: 1311خواه و همکاران، نجابت)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ع مادر کاربرد دارنديشتر در حوزه نفت و گاز و صناين مدل از قراردادها بيا. 0

تواند قراردادها، حقوق اقتصادي ميحال بايد ديد چرا با وجود 

 در اقتصاد يک جامعه اثرزايي داشته باشد؟
 
 اهميت حقوق اقتصاديـ 0

اينک بايد به اين پرسش پاسخ داد که چرا حقوق اقتصادي 

 اهميت دارد؟

اهميت حقوق اقتصادي از آن منظر واجد ارزش خواهد بود که 

قابليت دانسته شود حقوق اقتصادي برخالف حقوق سنتي، 

انطباق با شرايط جديد اجتماعي و اقتصادي را دارد و از آنجا 

که حقوق سنتي، قابليت حل مسائل مستحدثه جديد در 

تحوالت تکنولوژي و اقتصادي روز را ندارد، اهميت آن 

ارزش حقوق سنتي ما  شود؛ البته اين ايده نافِي دوچندان مي

با توجه به  ،نخواهد بود، بلکه اعتقاد به ناکافي بودن آن

ها را به فکر استفاده  پيشرفت علم و تکنولوژي است که دولت

 .از علم حقوقي و اقتصادي روز انداخته است

. به عبارت ديگر، تکنولوژي جديد نيازمند حقوقي جديد است

گونه اظهار داشت  توان اين ايده را اين در يک مثال کوتاه، مي

موضوع قراردادهاي توان خيار مجلس را در  که آيا امروزه مي

گونه  الکترونيکي بکار گرفت؟ يا جايگاه اهليت در اين

آزمايي است؟ يا در قراردادها کجا قابل بررسي و راستي

صيغه ايجاب و قبول از چه زماني،  2قراردادهاي الکترونيکي

 ماهيت حقوقي پيدا خواهد نمود؟

در واقع، حقوق اقتصادي به دنبال ايجاد و تطبيق علم حقوقي 

با شرايط جديد اقتصادي است و داليل ايجاد آن، مثل داليل 

لذا با همان داليلي که . هاي حقوق است ايجاد ساير رشته

حقوق کار از حقوق مدني جدا شد يا اين که يک سري 

صورت يک رشته  ها موجب شد تا حقوق بشر به ضرورت

مستقل ايجاد شود يا به دليل حرکت و رشد سريع حقوق 

پشتي و ُکند حقوق مدني، موجبات  ت الکتجارت و حرک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نينو يهايآورکه به طور معمول با استفاده از ابزارها و فناست  ييقراردادها. 2
 منعقدره يوکنفرانس و غيديل، ويميمانند فکس، ا اديبا سرعت ز يارتباط

 .شوديم
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 تفکيک اين دو رشته را فراهم نموده، همه از داليلي است

 مستقل حقوق اقتصادي جديد مؤثر که در ايجاد يک رشته

توان داليل ايجاد رشته  طور خالصه مي  لذا به. بوده است

بندي کلي به دو مستقل حقوق اقتصادي را در يک دسته

 :دبخش تقسيم کر

 ؛هاي جديد گام شدن با پيشرفتهم ـ الف

 .تعادل قراردادي ب ـ

( ها دولت)يعني در جايي که يک طرف قرارداد، بازيگري قوي 

وجود دارد، حقوق ( مردم)و طرف ديگر، بازيگري ضعيف 

به دنبال حمايت از قشر  ،اقتصادي با تعادِل قراردادي

و ابتکار از توانمندي با برخورداري دولت بايد . پذير است آسيب

مهارت الزم براي حضور حداقلي، ولي مؤثر در ، عمل مناسب

 .مناسبات اجتماعي و اقتصادي را داشته باشد

ترين زمينه فعاليت دولت در چنين فضايي نهادسازي، مهم

 .گذاري استگستري و مقرراتگذاري، عدالتسياست

 (21: 1311و همکاران،  خواهنجابت)

 توان به اين نکتهبه آساني مي ،با تدقيق در آنچه بيان شد

 پي برد که دو خصوصيت فوق، نافي اقدامات سابق يا نفي

سازي را قراردادهاي فعلي نيست، ليکن ضرورت همگام

داند، زيرا اگر حقوق و اقتصاد نتوانند پا گوشزد و ضروري مي

به پاي پيشرفت و تکنولوژي گام بردارند، نابساماني و 

طور خودکار، وقفه در گردش اين ه بناهمگوني در اين چرخه، 

 .دچرخ دّوار را موجب خواهد ش

 تعريف مختصر براي حقوق اقتصادي 0در يک بررسي کلي، 

 :دان در نظر گرفته

 الف ـ حقوق اقتصادي، حقوق دخالت دولت در اقتصاد است؛

يافته حقوق تجارت سنتي ب ـ حقوق اقتصادي شکل تکامل

 موجود است؛

اي جديد و قابل تقسيم به حقوق رشتهج ـ حقوق اقتصادي 

 خصوصي و حقوق عمومي است؛

دهي و توسعه اقتصادي  د ـ حقوق اقتصادي، حقوق سازمان

 .تاس

 صورت گذرا، هر يک از تعاريف با توجه به منابع  در ذيل به

 :دموجود و عرف حاکم، وارسي حقوقي خواهد ش

 آنجا که از حقوق: حقوق دخالت دولت در اقتصاد الف ـ

 اقتصادي به عنوان حقوق دخالت دولت در اقتصاد ياد

گذاري است که اگر حقوق کنند، منظور حقوق مقرراتمي

حقوق عمومي قرار  ةگونه دانسته شود زيرمجموع اقتصادي اين

که سازوکار و آيين آن در  اي نيست جز آن گيرد و چاره مي

د در واقع، بايد بررسي شو. قانون اساسي کشورها جستجو شود

ست؟ و ا هاي اقتصادي تا کجا قلمرو دخالت دولت در فعاليت

موارد اين مداخله را کدام ماده قانون اساسي مورد مداقه و 

 دهد؛ توجه قرار مي

برخي معتقدند حقوق : يافته حقوق سنتيشکل تکامل ب ـ

به عبارت . يافته تجارت سنتي استاقتصادي، شکل تکامل

. اقتصاد و حقوق تلقي شود اي نو درتواند شاخهديگر، نمي

دولت همان شکل تجارت سنتي را بسط و گسترش داده و 

بدون تغيرات بنيادين با شکلي جديد آن را ارائه کرده است و 

 خيلي امکان سازگاري با وضع موجود ندارد؛

با بررسي اثرات : اي جديد به نام حقوق اقتصاديرشته ج ـ

بيان نمود که  چنينن توامي حاصل از حقوق اقتصادي در بازار

حقوق اقتصادي قابليت تقسيم به شاخه عمومي و خصوصي را 

 اي نيست جزبندي به اين تقسيم، چارهدارد و در صورت پاي

 اي نوين در حقوق و اقتصادکه حقوق اقتصادي، شاخه آن

 شمار آيد؛به

درواقع، : حقوق اقتصادي حقوق سازماندهي و توسعه است د ـ

اين خصوصيتي بارز براي حقوق اقتصادي است، لکن برابر 

توان حقوق اقتصادي را صرفًا واجد آيد نميآنچه که در پي مي

همين خصوصيت مجرد دانست، زيرا قابل دفاع خواهد بود اگر 

داف اذعان شود که سازماندهي و توسعه، تنها يکي از اه
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حقوق اقتصادي است و برکاتي ديگر از آن قابل استحصال 

 .تواند کافي و وافي باشداست و اين تعريف نمي
 
 حقوق اقتصادي در قانون اساسي ايران ـ5

شود که مطابق  با کنکاشي در قانون اساسي ايران مالحظه مي

هاي عمومي در اختيار قانون اساسي، انفال و ثروت 04اصل 

هم تأکيد دارد امتياز  11است و اصل  حکومت اسالمي

ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و تشکيل شرکت

. ها مطلقًا ممنوع استکشاورزي و معادن و خدمات به خارجي

، عقد هرگونه قرارداد که سلطه بيگانه بر 143همچنين اصل 

منابع طبيعي و اقتصادي کشور را موجب شود، منع کرده است 

از اين قبيل، که همگي از تعيين تکاليف و اصولي ديگر 

ها در انجام تعهدات محوله حکايت دارد و اين که در دولت

شده، توجه کافي هنگام عقد قرارداد، به خطوط قرمز ترسيم

هايي از تدوين سازوکار اقتصاد اينها همه نمونه. داشته باشند

رد پايي از حقوق اقتصادي نيز  گردد، کهتوسط دولت تلقي مي

 .دشودر آنها مشاهده مي

االشاره، دولت با استفاده از حقوق در واقع، با بيان جزئيات فوق

اقتصادي، در پي تبيين تعهدات خود با بخش غيردولتي 

 .تيا همان بازار اس( بخش خصوصي)

در قانون اساسي، اصل بر آزادي اقتصادي و احترام به مالکيت 

وجود دارد و خصوصي است و قواعدي نيز در اين خصوص 

اي از دهد، ليکن در پاره آزادي رقابت را مورد تأکيد قرار مي

موارد، اصل آزادي خصوصي، به دليل تبعيت از شرايطي 

اين محدوديت در قالب استثنائات . ممکن است محدود شود

اصل آزادي قابل بررسي است و به مواردي که به حوزه 

 :دگردد، اشاره خواهد شپژوهش حاضر برمي

يکي از اين استثنائات اصل آزادي، رعايت منفعت و  ف ـال

 مصلحت عمومي است؛

 .تسازي اس اصل ملي کردن و خصوصي ،ديگراستثناء  ب ـ

ست که حقوق اقتصادي بايد يک فرمول روشن ا در اينجا

هاي  براي آزادي اقتصادي، سازوکارهاي توزيع و محدوديت

اين موارد، بايد به ارائه نمايد؛ البته در کنار  را از آن ناشي

هاي  بحث مشارکتي بودن اقتصاد، مداخله دولت و محدوديت

ها، اصل منفعت عمومي و انحصارگرايي در برخي حوزه رقابت،

مصلحت عمومي نيز توجه داشت، يعني دولت براي حفظ 

هاي اخالقي، کارايي اقتصادي بازار، عدالت اجتماعي و  ارزش

ين مداخله، از مصاديق کند و ا در اقتصاد مداخله مي... 

حکمراني به معني هماهنگي ميان دولت، بازار . حکمراني است

و جامعه مدني و مديريت بر منابع، اعم از منابع انساني، منابع 

خواه و نجابت) ،مالي، منابع طبيعي و سرمايه اجتماعي است

قانون اساسي جمهوري  04 مثاًل اصل (21: 1311همکاران، 

منافع عمومي و مصالح عمومي را بيان ، 0ايراناسالمي 

نمايد و براي تبيين اين مصالح و منافع عمومي و  مي

جلوگيري از هرگونه اختالف نظر و با اختيارات حاصل از اصل 
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رسد که تا حدود زيادي چنين به نظر مي. را موجب شده است

نگليس است؛ با اين تفاوت که مجلس شبيه مجلس لردها در ا

دهد، اما مجمع تشخيص  لردها فقط نظر مشورتي مي

ساله و هم در بسياري  4هاي  هم در تدوين برنامه ،مصلحت

 .دکنگذاري مي از موارد قانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  هاي ثروت و  انفال» :رانيا ياسالم يجمهور يپنجم قانون اساس و چهل  اصل. 0
 ساير و ها رودخانه ، درياچه درياها، ، ، معادن شده رها يا  موات  هاي زمين  قبيل از  عمومي

  حريم  که  مراتعي ، طبيعي  هاي بيشه نيزارها، ها، ها، جنگل دره ها، کوه ، عمومي  هاي آب
 مسترد  غاصبين از  که  عمومي  اموال و  المالک مجهول  اموال و  وارث  بدون  ارث ، نيست

  عمل ها آن  به  نسبت  عامه  مصالح  طبق بر تا  است  اسالمي  اختيار حکومت در شود مي
 .«کند مي  معين  قانون را  يک هر از  استفاده  و ترتيب  تفصيل. نمايد

 جديد، ينهاد 0363 سال اصالحيه ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در. 2
 تشكيالت در مؤثر موجود بر نهادهاي نظام مصلحت تشخيص مجمع به نام

 قانون اصالحي 002 اصل. شد افزوده ايران اسالمي جمهوري نظام حكومتي
 كه مجمع اين. دارد يم اعالم را آن تشكيل از هدف و نهاد اين تشكيل ياساس

 تعيين ٌلهمعظم را آن اعضاي و شود مي تشكيل او نظر زير و رهبر دستور به
 و تصويب در دارد، را رهبر مشورتي بازوي عنوان اين که بر عالوه نمايد، مي

 به قانون، نهايي سرانجاِم تصويب موارد، برخي در و دارد نقش نيز قوانين تأييد
 (.7 :0370مهرپور، )است  شده مؤكول مجمع آن نظر
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يکي از اصول کلي در هر نظام حکومتي، اصل بر آزادي 

اقتصادي است که در کليه اقتصادهاي دنيا داراي 

 .باشدقانوني مي هاي مشخِص ها و چارچوب محدوديت

توان ناشي از  ها را صرفًا مي بديهي است اين محدوديت

ضرورت رعايت منافع و مصالح عمومي، که اساس عدالت بر 

کشور ايران نيز به  ،در اين راستا. آن استوار است، توجيه نمود

ل اروپايي و تجربه حاصل از عملکرد آنان، تأسي از برخي دَو

اي  با ايجاد مجمعي به نام تشخيص مصلحت نظام، در پاره

گذاري و در اکثر مواقع، با رفع اختالف بين  اوقات، با قانون

مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، در خط اهداف کلي 

، (ص)نظام و انقالب و بر پايه قرآن کريم و شريعت محمدي 

ه که توسط معمار کبير انقالب تبيين گرديده است، گون آن

اصل آزادي اقتصادي در مواردي، براي . نمايد اعمال قدرت مي

شود؛ هرچند اين موارد از استثنائات  منافع عمومي محدود مي

باشد، اما امروزه به دليل اولويت تأمين منافع عمومي  مي

 .تگسترده شده اس

ثنائات اصل آزادي در يک بررسي اجمالي به بررسي است

 :پردازد اقتصادي در سايه حقوق اقتصادي مي

 
 اصل آزادي اقتصادي استثنائاتـ ۹

 ملي كردنـ 0 ـ۹

، به نوعي " ملي کردن" ن نکته ضروري است کهيتوجه به ا

ِاعمال محدوديت بر آزادي اقتصادي است و بايد تعريفي 

درست از آن ارائه شود، که آيا جبران خسارتي از اين ناحيه 

اساس کدام  قابل تصور است يا خير؟ يا اين که اين مراجع بر

  د؟کنن گيري ميضوابط نسبت به اموال ديگران تصميم

درستي تعريف شوند ديگر  ر به ا همه مواردي است که اگنهاي

شويي يا اخالل در نظام  اي مانند پول هاي پيچيده مقوله

شود و چون اين موارد با نظم عمومي اقتصادي ايجاد نمي

اقتصادي در تعارض است، ابتدا بايد مفهوم نظم عمومي 

توان اخالل در نظم  اقتصادي دانسته شود و آنگاه قطعًا مي

 .دمواقتصادي را نيز تعريف ن

 گونه که بيان شد، در ملي کردن منابع، کشور ايران نيز همان

 ي فراوانبه مثابه ساير کشورهاي در حال توسعه، نوسانات

بايد تکامل  0ايرانقانون اساسي  00است، مثاًل اصل   داشته

 سازي را مورد توجه جدي تا بتوان اصول خصوصي يابد

يا  00اصل سازي و آنچه اينک در قالب خصوصي قرار داد

صورت پذيرفته،  00هاي کلي نظام در اجراي اصل سياست

ده يا واگذاري هاي زيانبه واگذاري برخي شرکت صرفًا ناظر

هايي است که در ادبيات عمومي جامعه به بخش برخي ديگر

 .کننداز آنها به خصولتي ياد مي

هايي هستند که هاي خصولتي، شرکتدر واقع، شرکت

 .داطني دولتي دارنظاهري خصوصي و ب

توان از آن به عنوان رابطه حقوق اقتصادي و آنچه مي

سازي ياد کرد؛ به طوري که قباًل بيان شد، اين خصوصي

ها در حقوق اقتصادي به دنبال عدالت اجتماعي است که دولت

-و ايجاد عدالت در بازار هستند و يکي از اين ابزارها، کوچک

 .ستسازي دولت و تقليل استثنائات ا

در راستاي  ،هاي متعلق به دولتمبرهن است واگذاري بخش

 به اين اصل، جامه عمل بپوشاند کهتواند مي 00اصل 

سازي با تدوين مقررات پويا در گذاري اين خصوصيريل

 حقوق اقتصادي مهيا خواهد شد، ليکن نقِد وارد در اينجا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 جمهوري اقتصادي نظام» :رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس 00اصل . 0
 و منظم ريزي برنامه با خصوصي و تعاوني دولتي، بخش سه پايه بر ايران اسالمي
 بازرگاني مادر، صنايع بزرگ، صنايع کليه شامل دولتي بخش. است استوار صحيح
 رساني، آب بزرگ هاي شبکه و سدها نيرو، تأمين بيمه، بانکداري، بزرگ، معادن خارجي،

 مانند و آهن راه و راه کشتيراني، هواپيمايي، تلفن، و تلگراف و پست تلويزيون، و راديو
 شامل تعاوني بخش. است دولت اختيار در و عمومي مالکيت صورت به که است ها اين

 ضوابط طبق بر روستا و شهر در که است توزيع و توليد تعاوني مؤسسات و ها شرکت
 دامداري، کشاورزي، از قسمت آن شامل خصوصي بخش .شود مي تشکيل اسالمي
 تعاوني و دولتي اقتصادي هاي فعاليت مکمل که شود مي خدمات و تجارت صنعت،

 از و باشد مطابق فصل اين ديگر اصول با که جايي تا بخش سه اين در مالکيت .است
 مايه و گردد کشور اقتصادي توسعه و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانين محدوده

 قلمرو و ضوابط تفصيل. است اسالمي جمهوري قانوني حمايت مورد نشود جامعه زيان
 .«کند مي معين قانون را بخش 3 هر شرايط و
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سازي همانا خصوصي ،اين است که اگر هدف حقوق اقتصادي

گذاري ميسر ر کشورها عنوان شده و انجام آن با مقرراتد

دانسته شده، چرا اين اختيارات مجددًا به خود دولت واگذار 

 شده است؟

توان به اين نکته اشاره کرد که دولت در پاسخ به اين نقد، مي

 هايي را مطرحسازي، همواره چالشخصوصي براي اجراي

سازوکار اجرايي  نمود که مشتمل بر نقصان قوانين يامي

رفت از تنگناي برون دليللذا به . سازي بوده استخصوصي

سازي در دولت تشکيل مورد ادعاي دولت، سازمان خصوصي

هاي مشمول اصل شد تا مقرراتي را که براي واگذاري بخش

قانون اساسي مد نظر دارد، تهيه و سازوکار تدوين آنها را  00

 که عليرغم انجام طي نمايد، ليکن در عمل مشاهده شد

اين مهم و آمادگي مداوم مجلس در جهت تدوين قوانين 

 سازي،کارآمد و مورد نياز دولت در اجراي اصل خصوصي

عدم وجود عزم و اراده کلي در اجراي اين مهم،  به علت

 ولو اندک، حاصل نشده و خود منشأ فساد توفيقي،

 .گرديده است

 ـ دموکراتيزه کردن اقتصاد2 ـ۹

توان  ردن آزادي اقتصادي به وسيله ملي کردن را ميمحدود ک

به نوعي در مبحث آزادي اقتصادي و دموکراتيزه کردن و 

مشارکتي کردن اقتصاد نيز مطرح و جستجو کرد و از مواردي 

شود دولت نگاهي به بازار داشته باشد،  است که موجب مي

زيرا اصل بر اين است که شيوه مداخله دولت به شيوه مستقيم 

صورت غيرمستقيم از  نخواهد بود، يعني قواعد و مقررات به

شود و دولت به نوعي در تنظيم بازار  طريق دولت وارد بازار مي

 .کند مشارکت مي

به نحوي پيشرفت  ؛اين مشارکت در برخي کشورها مثل آلمان

کرده است که دولت با کارگران و بازاريان وارد مشارکت 

اداره در اجراي وظايفش با رعايت منطق اقتصادي، . شود مي

مکلف است اقتصادي عمل کند، اما اين به اين مفهوم نيست 

ترين روش را انتخاب کند، بلکه بايد اداره که بايد ارزان

يسه با هزينه آن، جستجو مؤثرترين روش و ابزار را در مقا

 (032: 0331، و همکاران خواهنجابت) .کند

 سازيخصوصيـ 3 ـ۹

فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است که  0سازي خصوصي

ها در بسياري از کشورهاي جهان براي انجام اصالحات  دولت

 .آورند در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا درمي

و  11۹1اي است که از اواخر دهه  واژه 2"سازي خصوصي"واژه 

کار در  هاي محافظه با روي کار آمدن دولت 1111اوايل دهه 

اي در عرصه  انگليس، آمريکا و فرانسه از رواج گسترده

سياست برخوردار شد؛ به طوري که هم اکنون در کشور ايران 

سازي از جمله مباحث عمده عرصه  نيز موضوع خصوصي

برداري سياسي که هر ازگاهي از آن بهرهشود  اقتصاد تلقي مي

به عبارت . شودها نيز ميدر جهت تضعيف يا تقويت دولت

سازي در طيفي قرار دارد که هدف  ديگر، معناي واژه خصوصي

هايي براي افزايش نقش  ها و سياست آن اجراي شيوه

نيروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملي کشورها از طريق ترتيبات 

 (0: تا همشهري آنالين، بي)  .باشد مختلف مي

از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و " سازي خصوصي"واژه 

اي براي  سازي وسيله خصوصي .حکايت داردبه نفع بازار 

عمليات يک مؤسسه ( مالي و اجتماعي)افزايش کارايي 

رسد که مکانيسم عرضه  اقتصادي است، زيرا چنين به نظر مي

کارگيري بيشتر  و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي، باعث به

عوامل توليد، افزايش کارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و 

اين . ها خواهد گرديد خدمات و کاهش قيمت تر کاالها و متنوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 توسعه سوم برنامه قانون 05 ماده موجب به يساز يخصوص سازمان. 0
 با( 0371 مصوب) رانيا ياسالم جمهوري يفرهنگ و ياجتماع اقتصادي،

 ليتشک سابق دييتول ت واحدهاييمالک گسترش يمال سازمان اساسنامه رييتغ
 وزارت به وابسته يدولت يسهام شرکت کي يساز يخصوص سازمان.ديگرد
 و است يمال استقالل و يحقوق تيشخص داراي و ييدارا و اقتصادي امور

 مرکز حاضر حال در. باشد يم ييدارا و اقتصادي امور ريوز معاون آن کل سيرئ
 يندگينما اي دفتر کشور يها استان ريسا در و است تهران در سازمان نيا

 . ندارد
2. Privatization  
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بيني به دليل مباني تئوريک و علمي در سطح اقتصاد  پيش

 .خرد و همچنين تجربه ساير کشورها امري پذيرفته شده است

: 0331؛ هوشمند، 57ـ56: 0337يگانه و همکاران،  حساس)

در اين صورت، چرايي مسأله قابل پاسخ و اثبات است، اما ( 77

ترين  انجام آن و در پيچيده امض و پيچيده، چگونگِينکته غ

گيري بخش  مسأله آن، يعني انتقال مالکيت و نيز شکل

 .خصوصي در جامعه است

سازي نيز از مواردي است که دخالت دولت در آن  خصوصي

نشيني دولت  سازي را عقب وجود دارد؛ هر چند که خصوصي

 توان دانند ولي بحث اين است که چگونه مي مي

 سازي را دخالت دولت دانست؟ خصوصي

گونه که پيشروي  همان ،نظران علم اقتصاد صاحببه اعتقاد 

نشيني او هم  دولت يا حاکم بايد مبتني بر مقررات باشد عقب

بايد تابع اصول و قواعد حقوقي باشد، يعني در 

سازي، واگذاري به چه صورت باشد؟ از چه روشي  خصوصي

هاي دولتي و خدمات  بايد بهره بجويد؟ گرچه دولت شرکت

رت به هدايت و کند، ولي قدرت نظا گري را واگذار مي تصدي

لذا اين . کند ها را تقويت مي دهي اين شرکت جهت

هاي روشن  نشيني ضرورتًا بايد تابع قواعد و رويه عقب

کسي  اي باشد و اصل تساوي بايد رعايت شود تا هر عادالنه

 .ها بهره ببرد به تناسب قابليت خود بتواند از سهام اين شرکت

قوقي اقتصادي ترين موضوعات ح سازي يکي از مهم خصوصي

بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي و روسيه . عمومي است

سازي را  چون قواعد و اصول و نظام پيشرفته خصوصي

نداشتند، در اقتصاد خود با شکست مواجه شدند و تصميم 

گذاردن گرفتند براي رهايي از اين تنگناهاي اقتصادي و قدم

ير کشورهاي سان با سادر راه توسعه و تکامل اقتصادي و هم

اند، ابتدا نظام حقوقي  پيشرفته، که اين دوران را تجربه نموده

سازي اقدام کنند،  خود را اصالح و سپس نسبت به خصوصي

به طور خالصه براي هر  .تآميز بوده اس که نتيجه نيز موفقيت

بايد اقدامات ذيل " سازي خصوصي" پذيرفتِن چه بهتر صورت

 :آيد به عمل" زمان هم"به طور 

تقويت حقوق مالکيت خصوصي، تغيير ساختار الف ـ 

زدايي، اصالح مقررات، اصالح ها، آزادسازي و مقررات شرکت

 و بازار نيروي کار؛( ويژه بازار سرمايه به)ساختار مالي 

 ـ تشويق و هدايت در جهت توسعه بخش خصوصيب 

 به منظور تحريک رقابت و ورود توليدکنندگان به بازار؛

واگذاري مؤسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي ـ ج 

 (.تغيير مالکيت)

چون دولتي کردن : اند سازي گفته در توجيه کلي خصوصي

سازي و  ها به فکر خصوصي اقتصاد کارايي نداشته، دولت

سازي هم موضوع مهم  خصوصي. تقويت اقتصاد افتادند

مداخله دولت و يک استثناء بر اصل آزادي اقتصادي تلقي 

گونه که پيشروي دولت بايد بر اساس  لذا همان. ودش مي

گرد وي نيز بايد بر اساس موازين قانوني و حقوقي باشد، عقب

مقرراتي باشد که آن مقررات با حرکت و نظم عمومي در 

گرد است و  سازي به نوعي عقب تعارض نباشد، زيرا خصوصي

ت سازي؛ تساوي مردم در استفاده از امتيازا بايد اصول شفاف

 آن؛

گويي؛ شيوه قانوني واگذاري سالم و شيوه حل و فصل پاسخ

اختالفات صحيح و درست در نظر گرفته شود يا مرجعي وجود 

 داشته باشد که بتواند نظام اجرايي دولت را تحت نظارت

قرار دهد؛ اگرچه به زعم اکثر علماي علم اقتصاد، تعريف واژه 

در هر حال، دو بسيار مشکل است، اما  يکار" سازي خصوصي"

توان در نظر  معناي محدود و گسترده براي اين واژه مي

 :تگرف

عبارت است از  ،سازي در معناي محدود خود ابتدا خصوصي

هاي دولتي و عمومي به بخش  ها و شرکت واگذاري دارايي

ها  خصوصي، به طور کلي يا شريک کردن آنها در اين دارايي

 ها؛ و شرکت
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ر مفهوم گسترده آن، که بسيار سازي د سپس معناي خصوصي

 هاي دولتي و عمومي ها و شرکت تر از واگذاري دارايي وسيع

 ها و به بخش خصوصي است و بر واگذاري فعاليت

که قباًل به طور انحصاري در اختيار دولت و  ،هايي گري تصدي

توان تطابق داد، ليکن نقدي بر  بخش عمومي بوده نيز مي

باشد و مي عملکرد آن وارد سازي وتشکيل سازمان خصوصي

آن اين است که وجود اين سازمان در زيرمجموعه قوه مجريه 

و بدون نظارت ساير قوا، اشتباهي استراتژيک بوده و بجز 

سازي، سازوکار حکميت و داوري در قراردادهاي خصوصي

نظام حقوقي بر اختالفات حاکم نخواهد بود و اين  گونههيچ

 .بزرگي است نقيصه

 
 هاي حقوق اقتصادي ويژگيـ 7

 هاي منحصر به فرد حقوق اقتصادي ويژگيـ 0ـ 7

متفاوت وجود دارد که  ييدگاههايد ينه حقوق اقتصاديدر زم

 :پردازد يان چند مورد از آنها ميبه ب

د از حقوق يجد  ک شاخهي يمعتقدند حقوق اقتصاد يبرخ

است و  يخصوص و يم به حقوق عمومياست که قابل تقس

د را يجد ياوه مطالعه شاخهيد حادث شده که شيجد يطيشرا

ن نظر هستند که اگر حقوق ين بر ايهمچن. دينما يم يضرور

آن  يد برايبا ييها يژگيد است، چه ويک رشته جدي ياقتصاد

 در نظر گرفته شود؟

را  يژگيه چند وين نظرين سؤال، طرفداران ايپاسخ به ا در

 :شمارند يبرم

خاص خود را  يها يژگيو يحقوق اقتصادرشته : ويژگي اولـ 

وجود دارد،  يحقوق اقتصاد د دريجد يين که نهادهايا دارد و

ن نهاد يو ا وجود نداشته است ين نهادها در حقوق سنتيکه ا

 يعموم يبه حقوق اقتصاد است که يمشورت يد، نهاديجد

، و ياقتصاد يده ِن جهتييتع يکن به جاياختصاص دارد، ل

از  يا ، در پارهيکل يمش ن خطييو تب يسازميتصم يبه جا

ن اصناف و يو ا يمشورت ين شوراهايده شده که ايموارد د

 ها و پروژه ها يمانکاريب پيشتر محل تصويها، باطاق

  .شده است

را  يمجلس، قانون يوقت ن گونه روال بود کهيدر گذشته، ا

به مشورت مردم در خصوص آن قانون  يازيکرد ن يب ميتصو

جهان، قبل از  ينک در اکثر کشورهايکن اينداشت، لوجود 

که ممکن است بخش ( به عنوان مثال) يب قانونيتصو

ر قرار دهد، با آن يجامعه را مورد تأث يا کشاورزي يکارگر

که موجد  ...و  يو کشاورز يکارگر يها هيبخش از اتحاد

نند تا قانون مورد ينش يهستند، به مشورت م يمشکالت

 را ين کارآمديب و اجرا، بهتريتصو ب، قبل ازيتصو

 .داشته باشد

مجلس  يها نهاد مرکز پژوهش اين نهاد مشورت يلذا ا

با توجه . ده گرفته شده باشدين ايتواند از ا يم 0ياسالم يشورا

تنگناها و  يب قانون رفع برخين که هدف مقنن از تصويبه ا

بوده که با  يار خوبيشه بسيده و انديل امور مردم است، ايتسه

که  يدر جهان ين مراکز مشورتيات کارشناسانه اياتکا به نظر

مواجه  يا دهيچيهر روز آن با مسائل مستحدثه و بعضًا پ

ت حاصل يجه مطلوب، موفقيصال نتيشود، در عمل به ا يم

ات يبه نظر ين نهاد، دسترسيت ايست با تقويبا يگردد؛ البته م

 ل گردد؛يمردم و کارشناسان و اهل خبره تسه

، يت حقوق اقتصاديد اذعان نمود که ماهيبا: ويژگي دومـ 

حال . است له دولتينظارت بر بازار به وس است چون يعموم

و  يوصول به اهداف اقتصاد يها برا آن که امروزه دولت

ها  مثاًل دولت. د را الزم دارنديجد ييها ضرورت خود، ياجتماع

دنبال  ستند، بلکه بهين و مرزها يت داخليامن امروزه صرفًا فکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 از ح،يلوا و ها طرح يکارشناس يبرا دوره، نينخست از ياسالم يشورا مجلس. 0
 فهم بر کار اساس ، حال نيع در. کرديم استفاده کارشناسان يمورد مشورت

 به 0370 سال اواخر از لکن بود، يمتک ندگانينما خود يعلم توان و يشخص
 نام به افتهي سازمان و يدائم ، مستقل ينهاد مجلس، محترم سهيرئ أتيه دستور

 مستمر خدمات ارائه يبرا "ياسالم يشورا مجلس يها پژوهش مرکز"
 به يقاتيتحق و يمطالعات يها طرح دادن با هدف انجام يمطالعات و يکارشناس

 و ها ونيسيکم ندگان،ينما به يمشورت و يکارشناس ينظرها ارائه منظور
 مراحل. گرفت قرار مجلس کنار ، درياسالم يشورا مجلس سهيرئ أتيه

 .ديرس انجام به 0370 سال زييپا در مرکز نيا سيتأس يقانون
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توسعه و تحقق  يهستند که جوابگو يکارآمد ينظام اقتصاد

د يجد يازمند ابزار حقوقين مهم، خود نياهداف خود باشند و ا

ن و مقررات يمورد استفاده دولت، با قوان يفعل يو ابزارها است

 .حاصل نخواهد نمود يت چندانيموفق يفعل

ع عادالنه يتوز ه نامب ير، چالشياخ يها ن در دههيهمچن

 يفاصله طبقات ها به کاهش امروزه دولت. ثروت، وجود دارد

انقالب  ياصل يها از آرمان يکيموظف هستند که قطعًا 

ن در مقابل يدفاع از حقوق مستضعف زيران نيا ياسالم

لذا  0.تر ي، غنيرتر نشود و غنير فقيمستکبران بوده، تا فق

 از مستضعفان، زنان،ت يدر حما يم عدالت اجتماعيمفاه

، يران اسالميا يو دفاع از حقوق آنان در قانون اساس کودکان

ع عادالنه يبازار و توز ييکارآ. ن هستنديسنگ يوزن يدارا

، يسنت يو عموم يحقوق خصوص يسنت يثروت با ابزارها

و به ناچار حقوق  ن دو هدف را ندارنديامکان برآورد کردن ا

 ؛ده خواهد شيقابل توج ياقتصاد

شرفت روزافزون اقتصاد امروز يد دانست در پيبا: ويژگي سومـ 

در . ر کرده استييه آن تغيمداخله دولت در اقتصاد و رو

 يو آمرانه بود، ول يصورت دستور گذشته مداخله دولت به 

 ز استوار است،يامروزه عالوه بر آمرانه بودن بر مشارکت ن

کنند تا  يگر مشارکت ميکديبا  يدولت و بخش خصوص يعني

ک ي که از اهداف حقِّ بر يبهتر يبا مشورت، خدمات عموم

 2.اداره خوب است، ارائه شود

 ين برهه، جلسات مشترک دولت با بخش خصوصيدر ا

ها است که ين تعامالت و همکاريروشن از ا ياندازچشم

د؛ گرچه مداخله يف خواهد رسيجه مؤثِر آن به هر دو طينت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ياسالم يجمهور يقانون اساس 050در اصل  رانيبزرگ املت  ن باوريا. 0
 سعادت ايران اسالمي جمهوري»: دارد يآنجا که اشعار م. افته استيران تبلور يا

 و حق حکومت و آزادي و استقالل و داند مي خود آرمان را بشري جامعه کل در انسان
 هرگونه از کامل خودداري عين در بنابراين، .شناسد مي جهان مردم همه حق را عدل

 برابر در مستضعفين طلبانه حق مبارزه از ديگر، هاي ملت داخلي امور در دخالت
 .«کند مي حمايت جهان از نقطه هر در مستکبرين

 و مفاهيم از بسياري جديد رويکرد يک عنوان به خوب، اداره بر حق دکترپن. 2
براي مطالعه بيشتر )است  داده قرار تأثير تحت را معاصر اداري حقوق نهادهاي

 (.05: 0313هداوند، : نگاه کنيد به

است  يکن ضروريبر قرارداد باشد، ل يدولت ممکن است مبتن

و قواعد آن بر  يسنت يحقوق ين قرارداد با قراردادهايکه ا

فراتر  يحقوق اقتصاد يقراردادها رايز قراردادها متفاوت باشد،

ممکن است  يعني است، 3و فرمت يسنت ياز قراردادها

را بدهند و  يازاتيامت ياقتصاد يک قرارداد حقوقيها در  دولت

است که در  ين در حاليا. رنديملت بگ يز برايرا ن يازاتيامت

دولت  طرفه توسط کيصورت  ، همه مفاد بهيسنت يقراردادها

 ها يتاکس به يا ارانهين يبنز يشد، مثاًل اعطايم ليتحم

ا ي يشهردرون يها ک به اتوبوسيه الستيسهم يا اعطاي

ها در جهت  است که دولت يازاتي، همه تابع امتيشهربرون

شود  ين موارد موجب ميو ا رنديگ يارائه خدمات بهتر در نظر م

 ي، خدمات عموميرسان ر ناوگان خدمتيها و سا يتا تاکس

؛ يازيامت يقراردادها. نديمت مناسب ارائه نمايرا با ق يمستمر

 يعموم ياز قراردادها ينوع يها؛ همگ ارانهي؛ يموافقت اصول

د در نظر ياست؛ البته با ياز حقوق اقتصاد يهستند که ناش

ز واجد ين يگذار ن و قانونيداشت که موضوع مشارکت در تقن

در  يب قانونيس قبل از تصويت است، مثاًل در انگلياهم

 ،يعموم يها ات و رسانهين موضوع در نشريمجلس، ا

 شود يدگاهها ارائه ميان ديصورت ب به منظور قضاوت مردم، به

نظران،  ر صاحبينظرات مردم و سانقطه يرآو جمع تا با

باشد، در مجلس  ياز نفع عموم ينه را، که حاکين گزيبهتر

 ند؛يب نمايتصو

 يگر حقوق اقتصاديد يژگي، ويريپذ انعطاف: ويژگي چهارمـ 

وجود  ينيب شيرقابل پي، عوامل غياقتصاد يها دهيدر پد. است

ن عوامل يا يگوپاسخ توانند يساده نم يلذا قواعد حقوق .دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اي از  قراردادهاي فرمت، که به قراردادهاي يکسان نيز مشهور هستند، شيوه. 3
ها  جانبه از سوي کارفرماها يا دولت صورت يک نامه بوده که به تدوين موافقت

شرايط و بديهي است عليرغم وجود  شده تدوين و به طرف مقابل ارائه مي
گونه حق دخل و تصرف در  چيطرف مقابل ه بعضًا تحميلي در برخي از آنان،

و تالش در  يشرفت روزافزون جوامع بشريآنان را نداشته است؛ گرچه با پ
 شتر مردم به حقوق خود تايب ين آگاهيو همچن يجاد رفاه عموميجهت ا

از آنان  يبرخ کنير نموده است، ليين گونه قراردادها تغين ايوه تدويش يحدود
ن يدولت با مستخدم ياستخدام ياز جمله قراردادها. هستند يبه قوت خود باق
 .رهيمه و غيب يخود، قراردادها
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حقوق  ين، با ابزارهايبنابرا .ده باشنديچيمهم مستحدثه و پ

گردند و  ي، قابل حل مينيب شين عوامل قابل پيا ،ياقتصاد

ن ابزار يتر لذا مقررات، مهم .است" مقررات"دواژه حل آنها يکل

وفق دهد،  د رايط جديتواند شرا ياست که م ياقتصاد يحقوق

سو گام و همهم يحقوق اقتصاد جاديل اياز دال يکيچون 

است و عدم  ياقتصاد ازها و قواعد روزيبودن با ن

حقوق . ن ارتباط خواهد شديا ي، مانع از برقراريريپذ انعطاف

، حقوق کار، ي، حقوق انرژياقتصاد يحقوق اساس ،ياتيمال

است که ضرورت  يموارد ...مه و يحقوق بورس، حقوق ب

 کنند؛ يمان يجاد انعطاف و تحول را بيا

و توسعه  يده ، حقوق سازمانيحقوق اقتصاد: ويژگي پنجمـ 

 يشتر جنبه سلبيها ب دولت در گذشته دستورات. است ياقتصاد

امروزه  يکردند، ول يم ينه ييداشتند و صرفًا به انجام کارها

، خواه مربوط به يو توسعه اقتصاد يده ها با سازمان دولت

ا ي يخصوص يها ا شرکتيباشد  يدولت يها ها و شرکت دولت

 آن مربوط به دولت است و يده از آنها، سازمان يبيترک

کنند؛ البته در  يم ينيآفر نقش ين گونه در عرصه اقتصاديا

ف حقوق يتعر يگر برايد ييها دواژهيکل يم عموميمفاه

حصول به مباحث  يصورت گذرا برا ان شده، که بهيب ياقتصاد

 :دشون يارائه م ييها تر، تحت سرفصل مهم

 دانند؛ يم يم اقتصاديرا تنظ يحقوق اقتصاد يـ برخ

کردن و تمرکز  يرا اشتراک يگر حقوق اقتصاديد يـ برخ

 دانند؛ يم

 يرا حقوق نفع عموم يگر حقوق اقتصاديد يـ گروه

 .دانند يم ياقتصاد

تا  ين نکته دقت نمود که قلمرو حقوق اقتصاديد به ايکن بايل

 کجاست؟

ف يد بر اساس موضوع تعرينبا يمعتقدند حقوق اقتصاد يبرخ

ف، و حدومرز آن يد بر اساس قواعد آن تعريشود، بلکه با

 . ...کننده و  ت از مصرفيمشخص شود، مثل حقوق حما

ت ياز جمله مسؤول يحقوق يها در تمام رگه يحقوق اقتصاد

حقوق  يو حت يت اقتصاديز مالکيت و ني، حقوق مالکيمدن

از جمله مقررات مربوط به ارث  ر حقوق خانواده،د ياقتصاد

کا رشد يشتر در امريب يحقوق اقتصاد. است ييز قابل شناساين

ن حقوق در اروپا توسط ينطفه ا يعنيافته است، ي  و توسعه

اقدام  يصورت عمل کا بهيو سپس در امر نظران مطرح صاحب

را  ياوقات حقوق اقتصاد يا لذا در پاره. شده است

Economic Law ا يEconomic and Law ف يز تعرين

ن پرسش پاسخ داد که قلمرو و شمول يد به ايحال با .اند نموده

Economic Law تا کجاست؟ 

د اذعان نمود که حقوق يبا توجه به پژوهش انجام شده، با

ک يهر  يحقوق بوده و برا يها شامل همه رشته ياقتصاد

 زيگذشته نهرچند در  و جامع دارد؛ يموضوع يليتحل

آن  يبوده است، اما تجسم و ظهور اصل يبحث حقوق اقتصاد

چارد يپرفسور ر. کا خودش را نشان داديدر امر 0151سال  در

 2کاگوياز سردمداران مکتب ش يکيو  ييکايآمر ي، قاض0پوزنر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (Richard Allen Posner: يسيبه انگل)چارد الن پوزنر ير .0

(/ˈpoʊznər/ ; 1131ه يژانو 11زاده )و  يپرداز حقوق هي، نظريقاض
متحده  االتيناف حوزه هفتم ايدادگاه است ياو قاض. است ييکاياقتصاددان آمر

 يا و چهره کاگويمدرسه حقوق دانشگاه ش کاگو و مدرس ارشِديکا در شيآمر
 (20Shapiro ,00: 415) .نه حقوق و اقتصاد استيشرو در زميپ

ميالدي توسط جان راكفلر صاحب و مدير  0312دانشگاه شيكاگو در سال  .2
هدف اوليه راكفلر اين بود كه . س شديهاي نفتي آمريكا تأس يكي از شركت

اما ورود  ،دانشگاه شيكاگو به پايگاهي براي تربيت متخصصان تبديل شود
نخستين . رايش تقديري ديگر رقم زدبفيلسوفان به اين دانشگاه، از همان آغاز 

رگذار كه به دانشگاه شيكاگو پا گذاشت و راه آينده را پيش پاي آن يفرد تأث
در . سمت آمريكايي بوديفيلسوف پراگمات( 0351-0152)گذاشت، جان ديويي 

جان ديويي بود كه اصطالح مكتب شيكاگو را باب كرد و كوشيد  ،واقع
نخستين . امان دهدانه را ذيل اين عنوان، سيگرا هاي مختلف تفكر عمل شاخه

ر جان يهاي فكري كه ذيل عنوان عمومي مكتب شيكاگو و تحت تأث تشكل
 .شناسي و اقتصاد بود هاي فلسفه، دين، جامعه ديويي شكل گرفت، در حوزه

اچ  گردانندگان محفل اقتصادي دانشگاه شيكاگو، تورستاين و بلن و فرانك
هاي  گو، عمدتًا در سالهاي غيراقتصادي دانشگاه شيكا  جريان. نايت بودند

اما شاخه اقتصادي  ،رشد و نمو كردند( 0310ـ0110) ديوني استادي جان
. ها و در دهه بيست قرن بيستم سامان يافت مكتب شيكاگو ديرتر از بقيه شاخه

و  "بازار آزاد"د اصلي آن بر يجنبشي كه با وبلن و نايت شروع شده بود و تأک
به بعد توسط جورج استيگلر و  21ز دهه هاي آزادي اقتصادي بود، ا فضيلت

ميلتون فريدمن بسط يافت و به جريان قالب در دنياي اقتصاد تبديل شد و در 
دنياي ) .مكتب اقتصادي شيكاگو رواج يافت  ، استفاده از اصطالح0151دهه 

 (1 :1313اقتصاد، 
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، نقش يو يها شهياند. است ينظر حقوق اقتصاد ک صاحبي

 .در جهان داشته است يدر توسعه حقوق اقتصاد ياديز

داشت و  يخيشه تاريدر اروپا ر يحقوق اقتصاد 01در قرن 

اقتصاد در  يها قصد استفاده از روش يا گسترده ينهضت علم

دنبال درک بهتر از حقوق  داست که بهيحقوق را داشتند و پ

ن سؤال يجواب ا يو در پ بودند ياقتصاد يبا استفاده از متدها

 از اقتصاد و آمار در حقوقشود  يچگونه م بودند که

 استفاده کرد؟

 رين بحث، مدنظر سايا يخيتحول تار يت بررسياهم

 يدر اروپا مکتب. شمندان علم اقتصاد و حقوق بوده استياند

وجود  0يشيا برداشت اطري يبه نام طرفداران اقتصاد سازمان

در  يم اقتصاديمفاه يها نهين مکتب در زميا. داشته است

اما موضوع بحث  را انجام دادند، يتلفمخ يها حقوق بحث

 .جلب توجه کرد يحقوق اقتصاد

زه نوبل يتا آنجا است که تاکنون جا يت حقوق اقتصادياهم

-دهيا يخ حقوق اقتصاديز به دو نفرريال که در خصوص تارين

ن نکته يد متذکر اينجا بايا در. تعلق گرفت کرده بودند يساز

تنها در حقوق، بلکه در نه  ،ياقتصاد يها از برداشت شد که

با . شوديز بهره گرفته مير علوم نيو سا است، در اجتماعيس

، در يدر نحوه تحول و تکامل حقوق اقتصاد يخيتار يبررس

توان  يم يرا درباره حقوق اقتصاد يمطالب 03اواخر قرن 

سد که در آن با ينو يم يت کتابيافت، مثاًل آدام اسمي

 يابيرا مورد ارز ين تجاريقواناز حقوق، اثرات  ييها برداشت

که مورد  ياتيز هر ادبين در گذشته نيهمچن. دهد يقرار م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (Österreichische Schule: يبه آلمان) يشيا مکتب اتري يشياقتصاد اتر. 0
خارج  يشه اقتصادياند يها از مکتب يکيز مشهور است ين نيکه به مکتب و

بر اساس سازوکار  يخودخودبه يابي است که بر سازمان يان اصلياز جر
گر ينبودن پول از د يو خنث يشناخت روش ييفردگرا. د دارديها تأک متيق

 گذاران و هواداران انين مکتب از بنينام ا. آن است يفکر يها مشخصه
ش بودند، از جمله کارل يهابزبورگ اتر يکه شهروندان امپراتور ن خودينخست

زه نوبل، يزس و برنده جايگ فن ميباورک، لودوـ  فن بوم منگر، اوژون
ش از سراسر يروان مکتب اتريامروزه، پ. ک مشتق شده استيش هايفردر

عنوان  ش و آثار آنان بايشتر با عنوان اقتصاددانان اتريجهان هستند، اما ب
 .شود يده مينام يشياقتصاد اتر

شود که در آن يافت ميجه ين نتيا رد،يگ يقرار م يبررس

مورد  يک قاعده حقوقي يط يک موضوع انسانيات، يادب

در  ياريبه عنوان مع توجه قرار گرفته است و انتخاب معقول،

 .شده است تين اصل و قانون رعايا

شد، اعم از يکه در گذشته مالحظه م ين، هر نوع آثاريبنابرا

از برداشت  يتوان ناش يرا م ...انتخاب معقول، منفعت، سود و 

 يگريمکتب د 01تا اواخر قرن  05از قرن . از حقوق دانست

ن ابزار يتر ن مکتب مهميا. 2هاستيوجود داشت به نام کامرال

 .دانست يدولت در اقتصاد م ن هدف را دخالتيدن به ايرس

 نقش انحصارگرايي در بازارـ 3

 يشخص که ديآ يم وجود به يزمان 3انحصار اقتصاد، علم در

 يخدمت اي ديتول يرو يکاف کنترل گذار هيسرما کي اي ژهيو

 گريافراد د ن کهيا برحسب ،يدار يمعن طور به و دارد خاص

 ي؛ البته برا0شود يم نييباشند، تع داشته يدسترس آن به ديبا

 انيشه مشترک بيک ريمختلف، با  يچند معن يواژه انحصار

 و شخص به متعلق منحصر، انحصار؛ به منسوب: شده است

 (.ذيل واژه: 0337معين، )ن يمع يگروه اي مؤسسه

و شکست بازار  ييموجب عدم کارا است انحصار، يهيبد

، چارة يو رقابت سالم در چارچوب مقررات قانون شود يم

ف ياز وظا يکين خصوص، ياقدام در ا. رزه با انحصار استمبا

، در پناه يد در نظام حقوق اقتصاديها است که با ر دولتيخط

را در يند، زي، رفع مشکل نماين کاربرديب قوانيا تصويرقابت 

ک گروه يد و عرضه کاالها از انحصار ي، توليک بازار رقابتي

خارج خواهد شد و با وجود تنوع  ياسيا سي ينفوذ اقتصاد يذ

ط را از يگوناگون، عماًل شرا يمتفاوت با برندها يکاالها

ن بازار است که يل خواهد نمود و در ايانحصار به رقابت تبد

تواند حق انتخاب مناسب داشته باشد و از  يکننده م مصرف

ت يفيسطح ک يدر بازار، ارتقا يين انحصارزدايگر، هميطرف د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .باشد يم نکهيژرژ ز مکتب، نيا دانشمند نيمشهورتر. 2

3. Monopoly 
 .03: تا اکوديک، بي: د بهيشتر رجوع کنيبه منظور مطالعه ب. 0
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مت را موجب يدکنندگان و کاهش قيولمحصول توسط ت

د يق بايو دق ينظارت ين سازوکارهاييبا تب البته دولت شود؛ يم

ک بازاِر يبه  ين بازاِر رقابتيد تا ايارائه نما کامل را يمراقبت

 .مبدل نشود يانحصار يرقابت

 گيرينتيجه

در علم حقوق و در موازات آن،  نو يا ، شاخهيحقوق اقتصاد

کردن اقتصاد  ي، حقوقيو در واقع، به نوع علم اقتصاد است

 ،ين رشتة مهِم حقوقيا. گردديم يبا پارامتر دخالت دولت تلق

بازار پا به  يش ثروت و رفع موانع و ناکارآمديکه با هدف افزا

 ياست که در اکثر کشورها ير زمانيعرصه گذارده است، د

در . ش را بازشناخته استيت خويگاه و موقعيشرفته، جايپ

مورد  يم اقتصادي، حقوق با ابزار و مفاهيحقوق اقتصاد

 .رديگ يقرار م يابيارز

بکار گرفته شده است که در  يمي، مفاهيدر حقوق اقتصاد

ن و ير قوانين و تفسيو در تدو يخصوص ينهادها يريگ شکل

آن   دارد و مقررات از زمره يمقررات و قواعد، نقش اساس

تحوالت و  يريپذ طافانع يژگيمقررات با و. م استيمفاه

از  يکيو از آنجا که  باشد يمنطبق م يرات اقتصادييتغ

نظام  م روابط در هريها در تنظ دولت يحقوق يابزارها

ن منظور، ياعمال مقررات، قراردادها است، به ا ي، براياقتصاد

ها در  له اعماِل ارادة حکومتي، که وسياقتصاد يقراردادها

شکل گرفته است تا به تکامل  يبازار است، در حقوق اقتصاد

 .ديکمک نما يسنت يزه کردن قراردادهايو مدرن

و  يساز يکردن، خصوص ين که در کنار مليمضافًا ا

 ياقتصاد ي، اصل مهم آزاد...زه کردن اقتصاد و يدموکرات

از موارد، در جهت حفظ منافع  يا ن اصل در پارهيا .وجود دارد

بر اصل  يي، استثنابين ترتيشود و به ا يمحدود م يعموم

ن استدالل، حقوق يبا ا. شود ياعمال م يخصوص يآزاد

جاد ين حقوق و اقتصاد، در ايده بيتندرهم يا، شاخهياقتصاد

 .است يبازار و بسط عدالت اجتماع ييتعادل و کارآ

و توسعه  يده د حقوق سازمانيرا با ين، حقوق اقتصاديبنابرا

 ييخود، از جمله کارآ يها يژگير ويدانست که در کنار سا

جاد ي، اي، مشارکت دولت و بخش خصوصيريپذ بازار، انعطاف

د، يجد يجاد نهادهايو با ا رقابت سالم در چارچوب مقررات

جانبه عدالت  بازار و توسعه همه ييش ثروت و کارآيافزا

 .در جامعه را موجب خواهد شد ياقتصاد

ز يپژوهش و نموارد مربوط به اخالق در  :يمالحظات اخالق

ت يدر استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعا يدار امانت

 . ديگرد

ن مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافع ين ايتدو :تعارض منافع

 .بوده است

ول ؤسنده مسيه مقاله توسط نوينگارش اول :سندگانيسهم نو

ه يتهرا  منابع زادهقيوم دکتر محمد يآقا ؛انجام گرفته است

نگارش و ويرايش  پوراند و خانم دکتر منصوره باقريکرده

  .اند دار بوده را عهده يينها

 ين اعتبار ماليمأن توبدن پژوهش يا :اعتبار پژوهشن يمأت

 .افته استيسامان 
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منابع و مآخذ
 منابع فارسي. الف

نظم عمومي و الزام به انعقاد »(. 1310)اهلل  الفت، نعمتـ 

، فصلنامه علمي ـ پژوهشي حقوق اسالمي، «قرارداد

 ؛110ـ۹1 (:۹) 2 مي،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسال

 انک، بيمه، اموردانشنامه اقتصادي بورس، ب(. تا بي)اکوديک،  ـ

 ؛مالي و بازرگاني

 ناهيدمحمدي، يحيي و شيري، حساس يگانه، يحيي؛ ـ 

 ،«سازي و اثرات آنحاکميت شرکتي، خصوصي»(. 131۹)

 (:111) 23 ،حسابدار ،يشرکت يتسلسله مقاالت حاکم

 ؛۹1ـ 4۹

، به نقل از «مکتب شيکاگو»(. 21/1/1313) اي اقتصاديـ دن

، به نشاني 21/11/1311در تاريخ  سايت دنياي اقتصادوب

 https://www.daneshnamah.com: اينترنتي

ناظر بر  يمفهوم قراردادها»(. بي تا)پور، رحمان مضانـ ر

 ينب راردادها درقگونه از  ينا يگاهو جا يارائه خدمات عموم

در  نشريه حقوقي عدليه، به نقل از «ياداري قراردادها

 .21/11/131۹تاريخ 

بررسي مباني نظري حقوق »(. 1311)طجرلو، رضا ـ 

، «ورشکستگي در سيستم حقوقي امريکا و انگلستان

 ؛24۹ـ231 (:2) 01، يفصلنامه مطالعات حقوق عموم

 :تهران(. 1311) يرانا ياسالم يجمهور يقانون اساسـ 

 ؛يجمهور ياستانتشارات ر

 ياسالم يجمهور سازي يو مقررات سازمان خصوص ينقوانـ 

 ؛يرانا

 ،يعلم يهاساختار انقالب (.13۹1)وماس ساموئل کوهن، تـ 

 ؛سروش انتشارات: ترجمه احمد آرام، تهران

انتشارات : تهران ،يفرهنگ فارس (.131۹)محمد  ين،معـ 

 ؛يشسرا

مجمع تشخيص مصلحت نظام و »(. 13۹1)مهرپور، حسين ـ 

، دانشگاه فصلنامه تحقيقات حقوقي، «جايگاه قانوني آن

 ؛4۹ـ۹ (:11) 1شتي، شهيد به

: ، تهراناري تطبيقيحقوق اد(. 1313)هداوند، مهدي ـ 

 انتشارات سمت؛

 ؛ همتي، مجتبي؛هداوند، مهديخواه، مرتضي؛ نجابتـ 

طوق، مسلم؛ شمس، عرفان؛ يزداني، هرمز؛ مشهدي، آقايي

گيري در هاي تصميمآيين(. 1311) جم، فرهاد و علي

 انتشارات  خرسندي؛: ، تهران(طبيقيمطالعه ت)حقوق اداري 

، به «سازي چيست؟خصوصي»(. تا بي)همشهري آنالين ـ 

، به نشاني 1/2/1311در تاريخ  ويستاسايت نقل از وب

 https://vista.ir   :اينترنتي

زمستان ) محمد محمد و کيوانفر،فرمانبر، ؛ محمودهوشمند، ـ 

هاي واگذارشده به بخش تحليل عملكرد شركت»(. 1311

طي برنامه سوم ( از طريق بورس اوراق بهادار) خصوصي

 ،(پژوهشي ـعلمي )دانش و توسعه  همجل ،«توسعه

 .1۹ـ۹۹ (:33) 1۹

 خارجيمنابع . ب
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