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تعدد یا وحدت قوانین
و مقررات در حوزه تعاون

چه کسی مخاطب گزارش است؟
 معاونتتعاون؛دفترآموزش،تحقیقاتوترویجتعاونیها.

پیام های کلیدی گزارش
 دوشــیوهرایــجدررابطــهبــاقانونگــذاریدرحــوزهتعــاوندرسراســردنیــاوجــوددارد:الــف(یــکقانــونعــام
بــرایتمامــیانــواعتعاونیهــا؛ب(قوانیــنبخشــیبــهایــنمعنــاکــهبــرایهــرنــوعتعاونــییــکقانــونویــژه

وجــوددارد.
 درایــراناگرچــهیــکقانــونعــاموجــودداردلکــنوجــودبرخــیقوانیــنپراکنــدهوهمچنیــنآییننامههــا،
ــونعــادیکشــور ــگاهآنهــادرصالحیــتقان ــدوجای دســتورالعملهاوبخشــنامههاییکــهماهیــتکلــیدارن

اســت،ســببشــدهاســتکــهدرحــوزهتعــاونبــامقــرراتپراکنــدهروبــهروباشــیم.

گزینه های سیاستی موجود
 اســتفادهازقالــبقانــونمجــازاتاســالمیبــرایتدویــنونــگارشقانــوندرحــوزهتعــاون؛یعنــییــکقانــون
واحــدکــهبخــشاولآنبــهبیــانکلیــاتوقواعــدعمومــیکلیــهتعاونیهــابپــردازدودربخشهــایدیگــربــه
بیــاناحــکامومســائلاختصاصــیهــریــکازانــواعتعاونیهــاپرداختــهشــود)بــرایمطالعــهجزئیــاتآن،ر.ک.

ــه:بخــشتوصیههــایسیاســتی(. ب
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خالصه اجرایی
یکــیازمســائلیکــهدررابطــهبــاحــوزهتعــاونمطــرحاســت،شــیوهونــوعقانونگــذاریدرایــنحــوزهاســت؛در
ایــنزمینــهشــیوهیکســانیدرکشــورهایمختلــفدنیــاوجــودنــدارد.دربرخــیکشــورهایــکقانــونواحــدبــرای
تمامــیانــواعتعاونیهــاتصویبشــدهاســتکــهبــرکلیــهتعاونیهــاحکومــتدارد.درحالیکــهدربرخــیدیگــراز
کشــورهابــرایهــربخــشازتعــاونوانــواعمختلــفآن،یــکقانــونمجــزاتصویبشــدهاســتکــهســببمیشــود
تــاهــرنــوعازتعاونیهــاتحــتحاکمیــتقانــونمختــصخــودووزارتوبخــشمتفاوتــیباشــند.بــاتوجــهبــه
افزایــشروزافــزونوگســترشتنــوعتعاونیهــادرسراســردنیــا،بررســیشــیوههایمختلــفوانتخــابیــکشــیوه

مشــخصدرزمینــهقانونگــذاریآنهــا،الزموضــروریاســت)ادارهکلاســتانآذربایجــانغربــی،1386(.

شیوه  های قانون گذاری حوزه تعاون در دنیا و جمهوری اسالمی ایران
درکشورهایمختلفدنیا،درحوزهتعاونبهطورمعمولدومدلوشیوهاصلیقانونگذاریوجوددارد:

 الف( یک قانون عمومی برای انواع تعاونی  ها؛ 

ب( قوانین بخشی؛ به این معنا که برای هر بخش و هر نوع از تعاونی  ها یک قانون جداگانه وجود دارد.
درهمینزمینهمیتوانبهبررسیکشورهایشاخصآسیاییدرحوزهتعاوناشارهکرد؛دراینبررسیتقریباًتمامی
کشورهایآسیاییغیرازژاپنوکرهجنوبیازشیوهومدلنخستودوکشورمذکورازمدلدوماستفادهمیکنند.
درواقعدرکشورهایژاپنوکرهجنوبیقوانینمتفاوتیبرانواعمختلفتعاونیهاحکومتداردووزارتخانههایمختلفی
برانواعاینتعاونیهانظارتدارند؛برایمثالمیتوانبهکشورژاپناشارهکردکه6قانونجامعدربارهتعاونیهاوجود
دارد)وفایییگانه،موسوینیکوخیراندیش،1390(.همچنیندرکرهجنوبینیزتاپیشازسال2013،تعاونیها
تحتحاکمیتهشتقانونویژهبودندکهالبتهازسال2013تنهادوچهارچوبقانونیبرایتعاونیهادراینکشور
وجوددارد:1(نظامقانونیویژه؛2(چهارچوبقانونیتعاونی.البتهبایستیمتذکرشدکهحتیباوجودتصویبقانون

چهارچوبتعاونیها،بخشهایاقتصادیچونبانکداریوبیمه،خارجازشمولآنباقیماند)تلیکانی،1398(.
البتــهدرمیــانکشــورهاییهــمکــهیــکقانــونواحــدبــرایتعاونیهــاوجــوددارد،مــواردیمختلفــیمیتــوان
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ــارهتعاونیهــاوجــودداردکــهگرچــهدر یافــتکــهآییننامههــا،دســتورالعملهاوبخشــنامههایمختلفــیدرب
مقــاموجایــگاهقانــونعــادیکــهتوســطمجلــسنماینــدگانتصویــبمیشــود،نمیباشــندومعمــوالًتوســط
هیئتوزیــرانیــاوزارتخانــهمتبوعــهتصویــبمیگــردد،امــاســازوکارآنهــاتــاحــدیشــبیهکشــورهایدارای
ــک ــهی ــراناگرچــهک ــرد.درای ــراناشــارهک ــهای ــوانب ــنکشــورهامیت ــهای ــنبخشــیمیشــود.ازجمل قوانی
قانــونواحــدموســومبــهقانــون»بخــشتعاونــیاقتصــادجمهــوریاســالمیایــران«درحــوزهتعــاونوجــوددارد،
لکــندرایــنزمینــهچنــدقانــونپراکنــدهوهمچنیــنآییننامههــا،دســتورالعملهاوبخشــنامههایمختلفــی
نیــزموجــوداســتکــهبــهنظــرمیرســدجایــگاهبســیاریازآنهــادرهمــانقانــونواحــداســت.چراکــهمطابــق
اصــل138قانــوناساســیجمهــوریاســالمیایــران1کــهزمینــهاعطــایصالحیــتشــبهتقنینــیبــهقــوهمجریه
اســت،ایــنصالحیــتراتنهــابــهامــوراجرایــیوانجــاموظایــفاداریوتنظیــمســازمانهایاداریمحــدودکرده
اســت)امامــیواستوارســنگری،1391(.حــالدرصورتیکــهمــادرزمینــهتعــاونآییننامههــا،دســتورالعملها
ــد ــادیواح ــونع ــانقان ــتدرهم ــامیتوانس ــگاهآنه ــدجای ــرمیرس ــهنظ ــهب ــمک ــنامههاییداری وبخش
ــی«،آییننامــه»وظایــفـ ــهآییننامــه»تغییــراتســرمایهدرشــرکتهایتعاون ــوانب ــرایمثــالمیت باشــد؛ب
اختیــاراتوحقــوقومزایــایمدیرعامــل«،آییننامــه»داوریدربخــشتعاونــی«،دســتورالعمل»شــرکتتعاونــی
ســهامیعــام«،دســتورالعمل»تبدیــلانــواعشــرکتهایتجارتــیغیرتعاونــیبــهتعاونــی«و...اشــارهکــردکــه
بــاتوجــهبهعنــوانوموضــوعآنهــامیتــواناذعــانکــردکــهجایــگاهآنهــادرقانــونعــادیاســتوخــارجاز
صالحیــتاعطایــیاصــل138قانــوناساســیاســت؛چراکــهموضوعــاتایــنآییننامههــاغیــرازامــوراجرایــی

تفویــضشــدهازخــودقانــونعــادییــاانجــاموظایــفاداریوتنظیــمســازمانهایاداریاســت.

بررسی روش  های قانون گذاری و ارائه راه حل مناسب
ــی ــونعموم ــکقان ــیی ــیدارد.شــیوهنخســتیعن ــاومعایب ــذاری،مزای ــکازشــیوههایمطــروحقانونگ هری
بــرایکلیــهتعاونیهــا،درواقــعبــهدنبــالآناســتتــاقوانیــنحــوزهتعــاونیکجــاوهماهنــگباشــندامــادر
ــد؛ ــعباش ــاجامعومان ــفتعاونیه ــواعمختل ــکامان ــیمســائلواح ــدنســبتبهتمام ــعنمیتوان بســیاریازمواق
کــهالبتــهایــنناشــیازتنــوعماهیتــیتعاونیهاســت.چراکــهامــروزهتعــاوندرهــرعرصــهایازاجتمــاعورود
ــاهــرنــوعازتعاونیهــایــکقانــونخــاصوضــع کــردهاســت.ازســویدیگــردرشــیوهدوماگرچــهمطابــقب
میشــودامــاایــنشــیوهنیــزمعایبــیداردکــهمهمتریــنآنهــافقــدانهماهنگــیمیــانایــنقوانیــنودرنتیجــه
ــدم ــنع ــتاقتصــادمدنظــراســت.ای ــودوضعی ــادربهب ــاونوتعاونیه ــهازتع ــیاســتک ــقاهداف ــدمتحق ع
هماهنگــیبعضــاًمنجــربــهتداخــلوظایــفمتولیــانامــریــابالتکلیفــیبرخــیامــورووظایــفنیــزمیشــود.
بــاتوضیحــاتفــوقبایســتیبــهدنبــالقالبــیباشــیمتــاازمزایــایهــردوشــیوهمذکــوربرخــوردارباشــدومعایب
آنهــارادرکمتریــنســطحازآندربرداشــتهباشــد.بــههمیــنجهــتمــاشــیوهوقالبــیماننــدقانــونمجــازات
اســالمیراپیشــنهادمیکنیــم؛بدینصــورتکــهدرحــوزهتعــاونیــکقانــونواحــدنوشــتهشــودکــهبخــشاول

1.اصل138قانوناساسیجمهوریاسالمیایران:»عالوهبرمواردیکههیئتوزیرانیاوزیریمأمورتدوینآییننامههایاجراییقوانینمیشود،هیئتوزیرانحقدارد
برایانجاموظایفاداریوتأمیناجرایقوانینوتنظیمسازمانهایاداریبهوضعتصویبنامهوآییننامهبپردازد.هریکازوزیراننیزدرحدودوظایفخویشومصوبات

هیئتوزیرانحقوضعآییننامهوصدوربخشنامهراداردولیمفاداینمقرراتنبایدبامتنوروحقوانینمخالفباشد.«
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آنتحــتعنوانــیچــونکلیــاتیــاقواعــدعمومــیشــاملیکســریمســائلیباشــدکــهدربــارهتمامــیتعاونیهــا
مشــترکویکســاناســتوبخشهــایدیگــربــهمســائلواحــکاماختصاصــیهریــکازانــواعتعاونیهــابپــردازد.

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
ــاونو ــوزهتع ــددرح ــونواح ــیوهیقان ــهش ــاب ــورم ــشکش ــهگرای ــهب ــاتوج ــد،ب ــارهش ــهاش ــورک همانط
ــادیازآییننامههــا، ــایایــنشــیوهوهمچنیــنوجــودتعــداداندکــیازقوانیــنعــادیدیگــروتعــدادزی مزای
ــرد ــتعملک ــرورتداردجه ــتوض ــادیاس ــونع ــادرقان ــگاهآنه ــهجای ــنامههاییک ــتورالعملهاوبخش دس

ــود: ــانمیش ــلبی ــایذی ــوند،توصیهه ــدآوردهش ــونواح ــکقان ــگ،دری هماهن
ــادر ــگاهآنه ــدوجای ــیواداریدارن ــراجرای ــتغی ــهماهی ــنامههاییک ــتورالعملهاوبخش ــا،دس  آییننامهه
قوانیــنعــادیاســت،تجمیــعگــرددوموضوعــاتآنهــادرقانــونجدیــدیکــهدرحــوزهتعــاوننــگارشخواهــد

شــد،جــایدادهشــود.
ــفاز ــهاصــل138قانــوناساســی،دولــتیــاوزارتتعــاونتنهــادرحیطــهیامــوراجرایــیمکلَّ ــاتوجــهب  ب
ــه، ــبآییننام ــموتصوی ــهتنظی ــازمانهایاداری،ب ــمس ــفاداریوتنظی ــاموظای ــادی،انج ــونع ــویقان س

ــردازد. ــتورالعملوبخشــنامهبپ دس
ــونواحــدبخــشتعــاون، ــادرقان ــهحوزههــایمختلــفاقتصــادی،الزماســتت ــهورودتعــاونب ــاتوجــهب  ب

ــاآوردهشــود. ــفتعاونیه ــواعمختل ــیمســائلواحــکامان تمام
 قانــونجدیــدبخــشتعــاونبــهشــکلواحــدودرقالــبقانــونمجــازاتاســالمینــگارششــود؛بدینصــورت
کــهفصــلنخســتبــهکلیــاتیــاقواعــدعمومــیتعاونیهــابپــردازدودرفصــولدیگــربــهقواعــداختصاصــی

ــواعتعاونیهــاپرداختــهشــود. هریــکازان

منابع
 امامی،محمدواستوارسنگری،کوروش.)1391(.حقوقاداریج2.اول.تهران:نشرمیزان.

ــورهایدارایبخــش ــاوندرکش ــیبخــشتع ــاتتطبیق ــی.)1386(.مطالع ــانغرب ــتانآذربایج  ادارهکلاس
ــلدسترســی.از: ــاون.قاب تع

/http://coop.mcls.gov.ir

 تلیکانــی،شــعله.)1398(.تعاونیهــایجهــان)کــرهجنوبــی(.معاونــتامــورتعــاون)دفتــرترویــج،آمــوزشو
تحقیقــات(.آخریــنتاریــخدسترســی99/01/20.قابلدسترســی.از:

http://coop.mcls.gov.ir/handler/dl_bol.aspx?i=1332

 وفایــییگانــه،رضــا؛موســوینیــک،ســیدهــادیوخیراندیــش،الهــام.)1390(.بررســیتطبیقــیقانــونبخــش
تعــاونبــاقوانیــنکشــورهایمنتخــب.گــزارشمرکــزپژوهشهــایمجلــسشــورایاســالمی)دفتــرمطالعــات

اقتصــادی(.آخریــنتاریــخدسترســی99/01/20.قابلدسترســی.از:
https://rc.majlis.ir/fa/report/download/793334
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