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مقدمه
در اقتصاد متکی بر بازار ،وجود رقابت واقعی موجب میشود تا بنگاهها بذه بهتذرین نحذو ممکذن
عمل کرده ،کاالهایی با بهترین کیفیت و خدماتی با ناز ترین هزینه را تولید و ارائه کنندا فضای
رقابتی براساس مکانیسم «تشویق بنگاههای بهرهور» 1و «تنبیه بنگاههای غیربهذرهور» ،2توسذعۀ
فعالیتهای کارآفرینانه ،نوآوری در فضای کسبوکار ،ایجاد بازارهای جدید و در نهایت تخصیص
بهینۀ منابع 3را ترغیب و تشویق میکند؛ لیکن گاهی شرایطی پیش میآید که بازار را از حالذت
رقابتی به حالت غیررقابتی تغییر میدهد که در اصطلح «شکست بازار» 4نامیده میشود ،در این
شرایط بازار در تخصیص کارامد منابع ،کاالها و خدمات مختلف ناتوان بوده و قاعدتاً بذه دخالذت
دولت 5بهعنوان نیروی اقتصادی که خارج از سیستم عرضه و تقاضای بازار عمل مذیکنذد ،نیذاز
اسذذت( 6عبذذادی)38 – 41 :1385 ،؛ اتخذذاذ سیاسذذت رقذذابتی 7مناسذذب  -بذذه معنذذای مجموعذذه
سیاستها و موازین حقوقی (حقوق رقابت) 8که تضمینکنندۀ عدم محدودیت رقابت در بازار بذه
نحو زیانرسان باشد ) -(Motta, 2004: 30و نیز ایجذاد نهادهذای تنیذیمکننذده 9را مذیتذوان از
مهمترین تجلیات دخالت دولت در اینگونه موارد قلمداد کردا 10نیر به ارتکاب عمذدۀ اعمذا و
رویههای مخل رقابت و ایجادکنندۀ انحصار ،از جانب مؤسسات و بنگاههای بزرگ (اعم از دولتی،
1. Encourage efficient and productive enterprises.
2. Punish inefficient and non-productive enterprises.
3. Optimum Allocation of Resources
4. Market failure

5ا دخالت دولت را به «تلش متمرکز و خردمندانۀ تمامی نیروهای یک جامعذه بذر روی یذک مسذئله ،یذک توافذق
عمومی روی اینکه :یک کار باید یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد» تعریف نمودهاند (لیست)479 :1370،ا
6ا به همین دلیل است که عدهای صرف حضور بخش خصوصی را مترادف با کارایی ندانسته و میزانذی از نیذارت و مداخلذۀ
دولت را ضروری قلمداد کردهاند (کمیجانی)2 :1388 ،ا نگاهی گیرا به تجربیات دیگر کشورها بذهخصذوص جوامذع
توسعهیافته و صنعتی نیز (نوروزی شمس1384 ،؛ رهبری و قیاسی )1392 ،آشکارکنندۀ ایذن مهذم اسذت کذه
گستردگی بیش از حد شرکتهای خصوصی و حاکمیت آنان بر شبکۀ وسیع تولید و توزیذع کاالهذا و خذدمات
خاص ،به معنای فقدان سازوکارهای کنتر و نیارت بر فعالیتهایشان نیست و همگان بر مدار و محور قذوانین
ویژهای فعالیت میکنند که از طریق آن دولت ،نیارت و کنتر همهجانبهای اعما مینمایدا
7. Competition Policy
8. Competition Law

9ا نهاد را به «محدودیتهای تحمیلشده از جانب افراد به تعاملت بین آنها» ) (North , 1991: 98و تنیذیم مقذررات را
به «تلش دولت بهمنیور کنتر تصمیمات بخش خصوصی» ) (Noll & Bruce , 1983تعریف کردهاندا منیذور از
« نهاد تنییمکننده» نیز نهادهای دارای قدرت تنییمکنندگی هستند (علی رازینی و وجدانی طهرانی)47 :1385 ،ا
10ا دخالتی همسو با «ارجاع به مقام انضباطی یا مدیریتی» که در حقوق کیفری جدید ،بهعنوان اقذدامی در جهذت
جایگزین کردن یک شبکۀ وسیعتر ،شامل شبکههای خودانضباطی جامعۀ مدنی (با میزانی از حضذور و نیذارت
دولت) بهجای شبکۀ کیفری پیشبینی شده است؛ در این حالت صلحیت مرجذع اداری بذرای اعمذا ضذمانت
اجرای خاص خود نسبت به مرتکب یک جرم به رسمیت شناخته میشود (الزرژ)80 :1390 ،ا
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شبهدولتی یا خصوصی) و دارای سهم عمده از بازار یک کاال یا خذدمت خذاص و تبذدیل آن بذه
عمدهترین عامل زمینهساز انحصار یا ماهیتاً انحصارزا (صادقی )171 :1386 ،همچنین بذا امعذان
نیر به ماهیت تبهکاری اقتصادی و اجتماعی بودن آن (گسن ،)110 :1385 ،لزوم تأسیس نهذاد
یا نهادهایی نیاممند در جهت کنتر  ،نیارت و رسیدگی تخصصی بیش از پیش آشکار میشود،
بهگونهای که محیط نهادی را اولین رکن رقابتپییری قلمداد کرده (توکلی و مذاهبذانویی:1392،
 )137و برخی جرمشناسان نیز یکی از دالیل نرمش جامعه نسبت به بزهکذاران اقتصذادی را در
فقدان یا پیگیر نبودن اینگونه نهادهای کنتر و نیارت جستوجو میکنند (پیکا)86 :1393 ،ا
به موجب صدر مادۀ  53قانون ااساکاا  44برای نیل به اهداف فصل نهم شورایی تحذت عنذوان
«شورای رقابت» 1تشکیل میشودا شورا به موجب صدر مادۀ  ،62تنها مرجع رسیدگیکننده بذه
اعما و رویههای ضدرقابتی بوده و مکلف است رأسذاً یذا براسذاس شذکایت اشذخاص حقیقذی و
حقوقی ،بررسی و تحقیق در خصوص رویههای ضدرقابتی را آغذاز و در چذارچوب قذانون اتخذاذ
تصمیم کندا هدف این نوشتار بررسی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردها و وظایف شذورا بذوده
که ابتدا در بخش نخست ساختار سازمانی و در بخش دوم کارکردهای مختلف پیشبینیشده در
قانون مزبور برای شورا از دیدگاه موازین حقوقی تحلیل و بررسی میشودا

ساختار سازمانی
بهرهمندی از ساختار سازمانی مناسب ،برای نهادها و سازمانهای فعا در بخذشهذای مختلذف
اقتصادی ،بهمنیور بازدهی و کارایی امری ضروری استا ساختار سازمانی منسجم و برنامهریذزی
شده میتواند به بهرهوری ،افزایش رضایت و کاهش اتلف منابع منجر شودا در حقوق رقابت نیز
این موضوع مورد اجماع است که یک جنبه مهم از قوانین رقابت ،ناظر بذر نهادهذایی اسذت کذه
اجذرای آن را تضذمین مذیکننذد )(Trebilcock & Iacobucci, 2010:455ا قذانون ااساکاا 44
ساختار سازمانی و ترکیب نهاد «شورای رقابت» را از مادۀ  53به بعد خود پیشبینذی کذرده کذه
در این بخش ذیل چهار مبحث مجزا به بررسی آن خواهیم پرداختا

1ا در مقابل برخی که تأسیس چنین شورایی را امذری بذیفایذده تلقذی کذرده و رقابذت را رونذدی طبیعذی قلمذداد
میکنند که نمیتوان با اجبار ایجاد کرد (غنینژاد)1388 ،ا برخی دیگذر را عقیذده بذر ایذن اسذت کذه شذورای
رقابت ،تشکیلت بزرگی نیست و در برابر بدنۀ دولت ،بسذیار کوچذک اسذت (پژویذان)1388 ،ا ایذن سذازمان و
تشکیلت ،در همه جای دنیا وجود داشته (مرکذز پذژوهشهذای مجلذس )1384 ،و بذرای فعذا شذدن بخذش
خصوصی و کنتر انحصارات( ،الزم و ضروری) استا شایان یادآوری است که در حقوق فرانسه از سذا ،2009
مقام رقابت (که نهاد اداری نسبتاً مستقل و تحت نیارت قضایی شورای دولتی فرانسه است) جذایگزین شذورای

رقابت شده است (صادقی مقدم و غمامی)85 :1391 ،ا
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 .1ترکیب
بهطور حتم یکی از پیششرطهای اصلی اجذرای قذانون رقابذت ،بهذرهمنذدی از نیذروی انسذانی
متخصص و کارامد است که ضمن تلفیق رستههای مختلف تخصصی حقذوقی ،اقتصذادی وااا در
پیادهسازی بهینۀ مفاد آن یاریرسان سیاست رقابتی قانونگیار باشدا اهمیت امر بهحدی است که
برخی ،جیب متخصصان کارامد را که بتوانند بهنحو مؤثر با مذوارد ضذد تراسذت برخذورد کننذد،
همچنان یکی از معضلت جهان در حا توسعه میدانند (استیگلیتز)86 :1393 ،ا در قاااساکاا
 44به موجب بند «الف» مادۀ  ،53ترکیب اعضای شورای رقابت به شرح ذیل تعیین شده است:
1ا سه نمایندۀ مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلمی بهعنوان ناظر؛ 2ا دو نفذر از قضذات
دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوۀ قضاییه؛ 3ا دو صاحبنیر اقتصادی برجسذته بذه
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور؛ 4ا یک حقوقدان برجسته و آشنا بذه
حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیسجمهور؛ 5ا دو صاحبنیر در تجارت به
پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیسجمهور؛ 6ا یک صاحبنیذر در صذنعت بذه پیشذنهاد وزیذر
صنایع و معادن و حکم رئیسجمهور؛ 7ا یک صاحبنیر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئذیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رئیسجمهور؛ 8ا یذذک متخذذصص امذور مذالی بذه
پیشذنهاد وزیر امور اقتذصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور؛ 9ا یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران؛ 10ا یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلمی ایرانا
رئیس شورا از بین صاحبنیران اقتصادی عذضو به پیشنهاد اعضا و با حکذم رئذیسجمهذور
منصوب میشودا نایبرئیس نیز از بین اعضا و به پیشنهاد آنان و با حکم رئذیس شذورا منصذوب
میشود (تبصرههای 1و )2ا همگی اعضای شورا دارای نوعی مصونیتاند ،بدین معنذی کذه نمذی
توان آنان را بهدلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی یا اظهاراتی که به استناد قذانون
میکنند ،تحت تعقیب قرار داد (بند  3مادۀ )56ا به اسذتننای قضذات منصذوب قذوۀ قضذاییه در
مورد سایر اعضای شور ا ،بازنشسته بودن مانع انتصاب آنذان بذه عضذویت در شذورا نخواهذد بذود
(تبصرۀ  3مادۀ )53ا بهنیر میرسد ساختار ترکیبی شورا ،نحوۀ پیشنهاد و مرجع صذدور احکذام
اعضا ،بالقوه قابلیت تردید و خدشه در استقل شورا بهرغم تصریح قانونگیار را داراستا1
در خصوص عضویت نمایندگان نا ظر مجلس شورای اسلمی ،چهار نکته شایان توجه است:
نخست آنکه با وجود عدم تصریح قانونگیار به دورۀ تصدی آنها در شذورا ،بذا توجذه بذه مذدت
1ا بهخصوص اینکه در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت (بهعنوان بذازوی کارشناسذی ،دبیرخانذهای و
اجرایی شورا به موجب مادۀ  )54اولویت با کارکنان رسذمی و پیمذانی وزارتخانذههذا و دسذتگاههذا و مؤسسذات
دولتی است (تبصرۀ  )2و آییننامۀ تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابذت نیذز بذه پیشذنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران میباشد (تبصرۀ )3ا
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زمان هر دوره از مجلس شورای اسلمی ،قطعاً این زمان بیش از چهار سا نخواهد بود ،مگذر
آنکه عضو ناظر فعلی ،در انتخابات دورۀ بعدی به ع نوان منتخب مجدداً راهی مجلس شود کذه
در این صورت رعایت سقف شش سا میکور در بند  1مادۀ  55الزامی بهنیر مذیرسذدا دوم
آنکه با عنایت به ناظر بودن و حق رأی نداشذتن نماینذدگان مذیکور در جلسذات شذورا ،نذوع
نیارت (اعم از استصوابی ،استطلعی وااا) ،ضمانت اجذرا و نیذز گسذتره و میذزان آن (شذمو
نیارت فقط بر مصوبات شورا یا رویهها و اعما اداری آن) از جانذب قانونگذیار مذورد تصذریح
واقع نشده که محل انتقاد بهنیر میرسد ا سوم اینکه با حیف نمایندگان ناظر ،تعذداد اعضذای
شورا زوج میشود که با توجه به رسمیت جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا (مادۀ  )57و نیز
محتمل بودن اختلف نیر آنها و برابری آرای مخالف و موافق (البته در تصمیمات غیر از مادۀ
 ،1)61مکانیسم نهایی تصمیم گیر ی و حل اختلف نیز مشخص نشده که بالطبع قابلیت ایجاد
اخل و وقفه در فرایند تصمیمگیریهای شورا را خواهد داشتا نکتۀ پایانی در این خصذوص
اینکه علیرغم تصریح مادۀ  4بر شمولیت قوانین فصذل نهذم بذر تمذامی اشذخاص حقیقذی و
حقوقی بخشها ی عمومی ،دولتی ،تعاونی و خصوصی ،ترکیب اغلب دولتذی شذورای رقابذت و
نیز حضور فقط یک نماینده از هر یک از بخشها ی خصوصی (نمایندۀ منتخب اتاق بازرگذانی
و صنایع و معادن) و تعاونی (ن مایندۀ منتخب اتاق تعاون) جداً محل انتقاد بذهنیذر مذیرسذدا
نکتۀ قابل تأمل تر اینجاست که حتذی در مذورد اعضذای صذاحبنیذر ،حقوقذدان و متخصذص
منصوب رئیس جمهور نیز ،داشتن پست و منصب دولتی از جانب قانونگیار نهی نشده اسذت و
فقط در بند 4مادۀ  55به اشتغا تمام وقت اعضا در شو را اکتفا شده است؛ مفذاد بنذد  3مذادۀ
 55مبنی بر لزوم اعطای مأموریت به کارمندان دولت و قوۀ قضذاییه بذرای عضذویت آنذان در
شورا ی رقابت و هیأت تجدیدنیر نیز بر این امر داللت میکندا

 .2شرایط انتخاب
بند «ب» مادۀ  53مواردی چون تابعیت جمهوری اسلمی ایران ،دارا بودن حذداقل چهذل سذا
سن ،دارا بودن مدرک دکتری معتبر برای اعضای صاحبنیذر اقتصذادی و حقوقذدان و حذداقل
مدرک کارشناسی برای صاحبنیران تجذاری و صذنعتی و خذدمات زیربنذایی و مذالی ،نداشذتن
محکومیتهذای موضذوع مذادۀ  62مکذرر قذانون مجذازات اسذلمی 2یذا محکومیذت قطعذی بذه
ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب ،دارا بودن حداقل ده سا سابقۀ کار مفید و مذرتبط ،نداشذتن
1ا به موجب مقررۀ ذیل مادۀ « :5اااتصمیمات شورا در خصوص مادۀ  61این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشذت
که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن منبت باشدا»

2ا مادۀ  25قانون مجازات اسلمی مصوب  1392در حا حاضرا
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محکومیت قطعی انتیامی از بند «د» به باال موضوع مادۀ  9قانون رسذیدگی بذه تخلفذات اداری
(مصوب  ) 1372/9/7را در زمرۀ شرایط انتخاب اعضای شذورای رقابذت آورده اسذت کذه برخذی
ایجابی و بعضی دیگر سلبیاندا از نکات شایان توجه قید شذدن شذرط سذن در شذرایط انتخذاب
اعضای شوراست که لزوماً نمیتواند با شرط دارا بودن ده سا سابقۀ کار مفید و مرتبط منطبذق
باشد؛ بهعبارت اُخری میتوان فرد کمتر از چهل سا با سابقۀ کذار مفیذد و مذرتبط حذداقل 10
سا را نیز متصور بودا همچنین ملک تفکیک قانونگذیار بذین مذدرک تحصذیلی الزامذی بذرای
اعضای صاحبنیر اقتصادی و حقوقی (دکتری معتبر) و اعضای صاحبنیذر تجذاری ،صذنعتی و
خدمات زیربنایی و مالی (کارشناسی) چندان روشن نیستا
باید توجه داشت که شرایط فوقاالشاره ،شرایط حین انتخذاب اعضذا بذوده و در مذورد لذزوم
استمرار این شرایط ،درزمان عضویت سخنی به میان نیامده استا بهنیر میرسذد بایذد در ایذن
خصوص بین شرایط ایجابی و سلبی تفکیک قائل شد؛ توضذیح مطلذب اینکذه در مذورد شذرایط
ف واقذع یذا جعلذی بذودن مذدارک
اثباتی ،نفی آنها امکانپییر نیست ،مگر بهواسط ۀ احذراز خذل و
تابعیتی ،سجلّی ،تحصیلی یا اسناد ناظر بر سابقۀ کار مفید و مرتبط اعضا؛ لیکن در مورد شذرایط
سلبی میکور در بندهای  4و ،6اگرچه ظذاهراً سذیاق عبذارات ،شذرایط مذیکور را نیذز در حذین
انتخاب ملک قرار داده است ،لیکن امکان محکوم شذدن اعضذا در حذین فعالیذت در شذورا ،بذه
محکومیتهای مندرج در بندهای فوقالذیکر کذاملً محتمذل بذوده و مذیتذوان شذرایط سذلبی
گفتهشده را در زمرۀ شرایط مستمر اعضای شورا در نیر گرفت و عضویت فرد محکوم را سلب و
فرد جانشینی برای آن قرار دادا جذز «ب» بنذد  1مذادۀ  56نیذز بذراین نیذر صذحه گیاشذته و
محکومیتهای میکور را موجب برکناری اعضا دانسته استا

 .3تکالیف و محدودیتها
پیشتر اشاره شد که نیام اقتصادی مبتنی بر بازار ،هنگامی میتواند در دسترسی به اهداف
اقتصادی جامعه (و از جمله مسئلۀ تخصیص بهینۀ منابع ) موفق عمل کند که پذیش از هذر
چیز ،نهاد یا نهادهای پشتیبانیکنند ۀ اهداف و تضمین کنندۀ اجرای آنها ،ایجاد شده باشندا
به عبارت دیگر ،موفقیت اقتصادها در این نهفته است که نهادهای پاداش دهنده ،زحمتکشان
و کارآفرینان را پاداش دهند و راهکارها ی کسب رانت را محدود سازند (خداپرسذت:1380،
 )67و این امر جز در سایۀ تضمین بیطرف ی نهادها ،میسور نخواهد بودا قاااساکااا 44نیز
با پیش بین ی نهادهای قانونی جدیذد ،در پذ ی پشذتیبانی نهذادی از ارزش هذا و بایسذته هذای
خویش میباشدا نیر به تأسیس نهادی اداری چون شورای رقابذت و پذیش بینذی وظذایف و
اختیارات شبه قضایی برای آن ،قانونگیار متقابلً سازوکارهایی را در جهت تضمین بیطرفی
نهاد مزبور و رسیدگی سالم و منصفانه از جانب آن (و نیز هیذأت تجدیذدنیر و مرکذز ملذی
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رقابت) پیش بین ی کرده استا به موجب بندهای سذه گانذ ۀ مذادۀ  ،68مهذم تذرین تکذالیف و
محدودیت های اعضای نهادهای فوق به شرح زیر است:
1ا ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیمگیذری در مذوارد موضذوع مذادۀ  91قذانون آیذین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلب در امور مذدنی( 1بنذد  1مذادۀ  :)68تصذمیماتی کذه بذدون
رعایت این بند اتخاذ شده و منجر به تحصیل منذافعی مسذتقیم یذا غیرمسذتقیم یذا معافیذت از
تکلیفی برای عضو مربوط گردد ،باطل و فاقد اثذر قذانونی خواهذد بذودا ممنوعیذت فذوق شذامل
نمایندگان ناظر عضو شورا نمیگذردد ،چراکذه صذاحب رأی نبذوده و در تصذمیمگیذریهذای آن
مدخلیتی ندارندا همچنین در مواردی که اشخاص حقوقی ،یکی از طرفین دعوا در شورا باشذند،
ممنوعیت میکور در مادۀ  91قاآادام را باید متوجه نمایندۀ قانونی آن دانست؛ به عبارت اُخذری
چنانچه اعضای شورای رقابت یا نمایندگان قانونی شخص حقوقی صاحب دعوا ،مشمو یکذی از
بندهای مادۀ  91باشند ،در این صورت مطابق بند  1میکور عمل خواهد شدا نکتۀ شذایان ذکذر
دیگر اینجاست که به منیور بطلن تصمیمات شورا ،صرف عدم رعایت ممنوعیتهذای مذادۀ 91
قاآادام کافی نبوده ،بلکه عذلوهبذر آن ،تصذمیمات شذورا بایذد بذه تحصذیل منذافع (مسذتقیم و
غیرمستقیم) یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط (که ممنوعیتهای نادیده گرفتهشذده نذاظر
به اوست) منجر شودا همچنین از آنجا که اعتبذار تصذمیمات شذورا در خصذوص مذادۀ  ،261بذه
منبت بودن رأی حداقل یک قاضی عضو در آن اسذت (ذیذل مذادۀ  )57در تصذمیمات اتخذاذی
میکور ،باید ممنوعیت را به قضات عضو شورا ،متوجه و معطوف کردا در نهایت اینکه با توجه بذه
عدم تعیین مهلت یا ضرباالجل زمانی بهمنیور معرفی عضو جایگزین ،از جانب نهادهای معذرف
و منصوبکننده در تبصرۀ بنذد  1مذادۀ  ،368تذوالی تشذریفات اداری و نیذز اطالذه و اخذل در
رسیدگی شورا دور از ذهن نخواهد بودا
2ا وظیفۀ حفظ اطلعات داخلی (بند  2مادۀ  :)68اعضای شورای رقابت ،هیأت تجدیدنیر و
1ا مادۀ مزبور جهات رد دادرس در امور حقوقی و مدنی را اشعار میداردا
2ا تصمیماتی چون دستور به فسخ ،دستور به توقف طرفین یا توافقها یا رویههای ضدرقابتی ،اطلعرسانی عمذومی،
دستور به عز  ،دستور به واگیاری سهام و سرمایه ،الزام به تعلیق ،دستور به ابطذا هذر گونذه ادغذام ،الذزام بذه
تجزیۀ شرکتهای ادغامشده ،دستور استرداد اضافۀ درآمد ،توقیف امذوا از طریذق مراجذع ذیصذلح قضذایی،
دستور عدم فعالیت ،دستور به اصلح اساسنامه ،شرکتنامه یذا صورتجلسذات مجذامع عمذومی یذا هیذأتمذدیرۀ
شرکتها ،ارائۀ پیشنهاد الزم به دولت در خصوص اصلح اساسنامههای شرکتها و مؤسسذات بخذش عمذومی،
الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنۀ قیمتی در شرایط انحصاری و در نهایت تعیین جریمذۀ
نقدی به موجب مادۀ مزبور داخل در صلحیت شورا پیشبینی شدهاندا
3ا «چنانچه بنا به محدودیت فوق ،فرد یا افرادی از اعضای شورای رقابت یا هیأت تجدیدنیر از شذرکت در جلسذات
شورا و تصمیمگیری منع شذوند ،شذورای رقابذت یذا هیذأت تجدیذدنیر از مرجذع معرفذیکننذده عضذو مزبذور،
درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکندا»
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همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلً در این سمتها مشغو به کذار بذوده،
نباید اطلعات داخلی بنگاهها ،شرکتها یا اشخاصی را که در جریذان انجذام وظیفذه یذا بذه ایذن
مناسبت از آنها اطلع یافتهاند ،فاش کنند یا مخفیانه از آن به نفع خود یا اشذخاص دیگذر بهذره
بگیرندا مشابه این ممنوعیت برای سایر اشخاص به موجب جز  2بند «ک» مادۀ  45پیشبینی
شده است؛ به موجب بند میکور ،کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از اطلعات و تصذمیمات مراجذع
رسمی (توسط هر شخص صرفنیر از سمت و موقعیت وی) ،قبل از افشا یا اعلن عمذومی آنهذا
یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع استا ضمانت اجرای کیفری همۀ ایذن مذوارد
نیز در مادۀ  75پیشبینی شده استا 1نیر به سیاق اطلقگونۀ عبذارات بنذد  2مذادۀ  68و نیذز
مادۀ  75قاااساکاا  ،44خاص بودن از حیثو دامنۀ شمو و نیذز الحذق بذودن آنهذا ،مذیتذوان
مادتین فوقاالشاره را تخصیصزنندۀ مادۀ  64قانون تجارت الکترونیک (مصذوب )1382/10/17
در موارد مشابه 2تلقی کرد و ارتکاب اعما مجرمانۀ میکور در محیط مبادالت الکترونیک را نیز
تحت شمو آنها دانستا نکتۀ شایان ذکر دیگر اینکه با توجه به جرمانگاری مطلق بهرهبذرداری
از اطلعات به نفع خود یا دیگری در مادۀ  ،75ذکر قید «ااابهطور مخفیانهااا» در بند  2مادۀ ،68
در توصیف عمل بهرهبرداری از اطلعات به نفع خود یا دیگری ،زائد بهنیر میرسدا
 3ا ممنوعیت اظهارنیر پیش از اتخاذ تصمیم :اعضای شورای رقابت ،هیأت تجدیدنیر و نیذز
کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم ،در خصوص تخلفات بنگاهها ،شرکتهذا یذا
اشخاص از مقررات این قانون ،بهصورت کتبی یا شفاهی اظهارنیر کنندا مبنای اصلی ممنوعیت
میکور را میتوان جلوگیری از افشای پذیش از موعذد تصذمیمات اتخذاذی نسذبت بذه اشذخاص
حقیقی و حقوقی ،حمایت از حریم اطلعاتی آنها ،جلوگیری از شکلگیری تبانی احتمالی میذان
طرفین ذینفع و در نتیجه سو استفادۀ احتمالی رقبا دانست؛ مسلم اسذت کسذانی کذه پذیش از
سایرین به تصمیمات شورا یا اطلعات بنگاههای رقیب دسترسی پیدا کنند ،از رانذت و مزایذایی
برخوردار میشوند که براساس آن قادر خواهند بود بهراحتی رقیب را از عرصۀ رقابت سالم بذهدر
1ا مادۀ « :75هرکس که به موجب این فصل (فصل نهم) مکلف به حفظ اطلعات داخلی شرکتهذا ،بنگذاههذا و یذا
سایر اشخاص شده است ،آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلعات به نفع خذود یذا اشذخاص دیگذر بهذره
بگیرد ،حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سا یا جزای نقدی ازچهل میلیون تاچهارصذد میلیذون
ریا یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشا و یا انتشار اطلعات محکوم خواهد شدا»
2ا مادۀ  64قانون تجارت الکترونیک ،تحصیل غیرقانونی و نیز افشای اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات را جرم
انگاری کرده ،درحالیکه مادۀ  75قاااساکاا  ،44انتشار ،افشا و بهرهبرداری از اطلعات به نفع خذود یذا دیگذری را
مورد حمایت کیفری خویش قرار داده استا در نتیجه تنها میتوان جرم افشای اسذرار تجذاری را مخذرج مشذترک
مادتین فوق قلمداد کرد و ارتکاب آن از جانب اعضای شورای رقابذت ،هیذأت تجدیذدنیر ،مرکذز ملذی رقابذت را در
محیط مبادالت الکترونیک مشمو مادۀ  75قاااساکاا  44دانست؛ لیکن در مورد سایر اعما ارتکابی فوقاالشاره
از جانب اعضای میکور در محیط مبادالت الکترونیک ،باید به مادۀ 64قانون تجارت الکترونیک مراجعه کردا
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کنند؛ به همین دلیل قانونگیار دامنۀ ممنوعیت میکور را علوهبر اعضای شورای رقابت و هیذأت
تجدیدنیر به کارکنان و اعضای مرکز مللی رقابذت (بذازوی کارشناسذی ،دبیرخانذهای و اجرایذی
شورای رقابت به موجب مادۀ  )54نیز تسری داده استا همچنین این ممنوعیت (بذرخلف بنذد
«الف» که پیشتر شرح آن رفت) اعضای ناظر شورا را نیز شامل خواهد شدا
به موجب بند و مذادۀ  ،56نقذ تکذالیف و محذدودیتهذای مذیکور از موجبذات برکنذاری
اعضاستا مادۀ  77نیز نق هر یک از اینها را تخلف انتیذامی محسذوب و مرتکذب را عذلوهبذر
مجازاتهای میکور در این قانون ،حسب مورد قابل محاکمه در یکی از مراجع میکور در بنذد 5
مادۀ  155میداندا

 .4موارد عزل
بند  4مادۀ  56بر استقل شورای رقابت در رسیدگی تصمیمگیری ،مطابق مقذررات فصذل نهذم
قاااساکاا 44اشاره کرده و بند  3نیز همانطورکه پیشتر اشاره شد ،در مقام تضذمین اسذتقل
نیر اعضای شورای رقابت ،بر عدم تعقیب آنها بهدلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی
یا اظهارات به استناد قانون ،تأکید ورزیده است؛ بند  1نیز بهمنیور تضمین موقعیت شغلی اعضا،
اصل را بر عدم برکناری آنها ،برخلف میل از عضویت در شورا قذرار داده و در ادامذه مذواردی را
بهعنوان استننا پییرفته است که اجماالً طبق تقسیمبندی ذیل قابل اشاره و بررسی هستند:
1ا زوا شرایط اعضا :منل از دست دادن اهلیت استیفا (جز د بند )1؛
2ا عز اعضا بهدلیل اوعما مکانیسم نیارت درونی شورا :2شذامل نذاتوانی در انجذام وظذایف
محوله به تشخیص دوسوم اعضای شورا (جز الف بند  ،)1غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی
و سه ماه غیرمتوالی در هر سا از حضور در شورا با تشخیص اکنریت اعضا (جز ه بند )1؛
3ا تخطی از تکالیف و محدودیتها :منل نق ممنوعیتهای سهگانذۀ مذادۀ  68بذه موجذب
حکم قطعی مراجع ذیصلح رسیدگی به تخلفات (قسمت نخست جز و بند  )1و نیز تخطی از

1ا بند  5مادۀ  55قاااساکاا  « :44به تخلفات اعضای شورای رقابت و هیذأت تجدیذدنیر ،بذهجذز قاضذی منتخذب
رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملّی رقابت برابر مقررات قانون نحوۀ رسذیدگی بذه تخلفذات اداری و بذه
تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه ،طبذق مقذررات قذانونی دردادسذراها و دادگذاههذای انتیذامی قضذات
رسیدگی خواهد شدا»
2ا نیارتو درونسازمانی نوعی کنتر بر خود اسذتا برقذراری سذاختاری نیذاممنذد و سیسذتمی کذارا در نیذارت
درونسازمانی علوهبر اینکه عملیات کارمندان را از نیر تطبیق با قوانین و مقررات کنتر میکند ،به ارزیذابی
و ارتقای عملکرد مدیران و کارمندان دستگاههای کشور نیز کمک میکند .برای مطالعۀ بیشذتر راک :امذامی و
دهقان)1392 ،ا
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مقررات موضوع مواد  75و  1 76به تشخیص اکنریت اعضای شورا (قسمت ذیل جز و بند )1؛
4ا محکومیت اعضا :مشتمل بر محکومیتهذای موضذوع مذادۀ  25قذانون مجذازات اسذلمی
مصوب  ،1392محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب و نیذز محکومیذت قطعذی
انتیامی از بند «د» به باال موضوع مادۀ  9قانون رسیدگی به تخلفذات اداری (جذز ب بنذد  )1و
نیز محکومیت قطعی بهدلیل سو استفاده از مقررات مواد  75و ( 76جز ج بند )1ا
نیر به اینکه تخطی از مقررات مادتین  75و ،76واجد عنوان کیفذری بذوده و احذراز آن بذه
موجب مادۀ  82در صلحیت مرجع قضایی است ،ازاینرو صرف محکومیت قطعی اعضذای شذورا
به آنها به موجب جز «ج» بند  1مادۀ  56پیشگفته از موجبات عز آنان بوده و عبارت «ااا بذه
تشخیص اکنریت اعضا شورای رقابت» در قسمت ذیل جز و بند  1مادۀ میکور ،زائد بهنیر می
رسدا به بیان دیگر در صورت محکومیت قطعی به ارتکاب اعما مجرمانذه موضذوع مذادتین 75
و ،76عضو محکوم ،معزو شده و محلی برای اظهارنیر و تشخیص شورا نخواهد بودا

کارکردها
با ارزیابی مواد مختلف فصل نهم ،اختیارات و وظایفو متنوع پیشبینیشده برای شذورای رقابذت
بهخوبی قابل مشاهده است2؛ بالطبع تنوع اختیارات و وظایف ،ایجادکنندۀ کارکردهای متمذایزی
برای شورا خواهد بود که در مواردی تعارض و تداخل وظایف فیمابین آن بذا برخذی قذوانین بذا
موضوع مشابه همچون قانون نیام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی ،دیده میشود که در آینذده
میتواند مبنای سو برداشت و اختلفنیر شورا با نهادهای مشابه خود باشد (خانی)1389 ،ا

 .1انضباط و نظارت
نیر به تشکیل نهادهای نیارتی مستقل (همچون نهاد رقابذت) بذهمنیذور ایجذاد ثبذات ،تنیذیم
1ا مادۀ « :76هر یک از اعضا شورای رقابت ،اعضا هیأت تجدیدنیر ،رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنذین
هر یک از حقوقبگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون بذرای
ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجذاری و حرفهای اشخاص حقیقی یا حقوقی سذو اسذتفاده کنذد ،عذلوهبذر
جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سا یا جزا نقدی از پنجاه میلیون تذا پانصذدمیلیذون ریذا یذا
هردو مجازات محکوم خواهد شدا»
2ا این تنوع اختیارات در«کمیسیون اتحادیۀ اروپا» که نهاد مرکزی رقابذت در حقذوق اتحادیذۀ اروپاسذت نیذز قابذل
مشاهده است و ترکیبی از اختیارات مربذوط بذه تحقیذق ،تعقیذب و تصذمیمگیذری در آن مشذاهده مذیشذود
)(Schweitzer, 2012:2ا البته برخی را اعتقاد بر این است که مطالعۀ قوانین و مقررات کشورها ،دو نوع سیاسذت
یا مقررات را برای چنین نهادهایی مطرح میکند :سیاست اجرا و (سیاستو) نیارت بر اجرای قذوانین و مقذررات
رقابتی (عامری)142 :1389 ،ا

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای705 ...

مقررات اقتصادی و نیز بهبود اجرای سیاسذتهذا ( ،)Guidi, 2015: 1195بذالطبع نهذاد رقابذت،
دارای وظایف متعدد تنییمکنندگی خواهد شدا تدوین و ابلغ راهنماها و دستورالعملهای الزم
به منیور اجرای صحیح فصل نهم (بند  3مادۀ  )58تصویب دستورالعمل تنییم قیمت ،مقذدار و
شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هذر مذورد (بنذد  ،)5ارزیذابی وضذعیت و
تعیین محدودۀ بازار کاالها و خدمات مرتبط بذا رویذههذای ضذدرقابتی (بنذد  ،)2ارائذۀ نیرهذای
مشورتی به دولت برای تنییم لوایح مورد نیاز در مواقع لزوم (بند  ،)4وظایفی است کذه در ایذن
زمینه از جانب قانونگیار برای شورا پیشبینی شده استا بهنیر میرسد در مسیر ایفذای بهینذۀ
این وظایف ،موانعی جدی پیش روی شورا بوده و تداخل عملکردها و کارکردها ،فیمابین شورا و
سایر نهادهای پیشبینیشده در قوانین دیگر را موجب گردد (رستمی و اصذغرنیا-125 :1392 ،
99؛ رحمانی قشقایی)1394 ،ا این امر ،افزایش احتما مداخلۀ نهادهذایی چذون دیذوان عذدالت
اداری 1را بیش از پیش موجب میشودا

 .2تحقیق و بازرسی
به موجب بندهای دوگانۀ مادۀ 2 60اختیارات نسبتاً وسیعی از حیث بازرسی و تحقیق برای شورا
1ا فارغ از مناقشه در خصوص جواز یا عدم جواز ورودو دیوان عدالت اداری در مقام مرجع حل اختلف در صذلحیت،
در خصوص صلحیت دیوان در مقام مرجع تجدیدنیر از آرا و تصمیمات شذورای رقابذت نیذز ،عذدهای بذر ایذن
اعتقادند که دیوان به هیچ عنوان در این خصوص ،صلحیت ندارد ،چراکه فلسفۀ ایجذاد شذورای رقابذت ،وجذود
نهادی مستقل برای حمایت ا جریان آزاد رقابت در بذازار ،تسذهیل رقابذت و جلذوگیری از انحصذار بذوده اسذت
(خشنودی و حسینی218 :1395 ،؛ فتحی و سرایی ،)229-230 :1392 ،اگرچذه کمیسذیون مشذورتی دیذوان
عدالت اداری ،طی نیریۀ شمارۀ  90/48به تاریخ  ،1390/01/21تصمیمات قطعی شورای رقابت را ،تابع قاعذدۀ
عام میکور در اصل  173قانون اساسی و بند  2مادۀ  13قانون دیوان عدالت اداری و در نتیجه قابل شذکایت در
دیوان دانسته استا بهنیر میرسد در خصوص تصمیمات موضوع مادۀ  58پیشگفتۀ شورای رقابذت ،اسذتدال
کمیسیون مشورتی دیوان وارد و موجه است؛ لیکن تسری آن بذه آرای موضذوع مذادۀ  61شذورا کذه در نتیجذه
رسیدگی ترافعی صادر میگردند و قابلیت تجدیدنیرخواهی در هیأت تجدیدنیر را دارا میباشذند ،جذداً محذل
تأمل و انتقاد بهنیر میرسدا بذهخصذوص اینکذه بنذد «د» مذادۀ  64نیذز صذراحتاً ،قطعذی و الزماالجذرا بذودن
تصمیمات هیأت تجدیدنیر را بیان میداردا
2ا در همین زمینه آییننامۀ اجرایی نحوۀ تحقیق و بازرسی ،رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شذورای رقابذت نیذز
(که تحت عنوان آییننامه از آن نام خواهیم برد) در جلسۀ  1395/06/14به تصویب هیأت وزیران رسیدا
بند «الف» مادۀ 60در حیطۀ بازرسی ،اختیاراتی همچون بازرسی بنگاهها و شذرکتهذا ،صذدور اجذازۀ ورود بذه
اماکن ،انبارها ،وسایل نقلیه ،رایانهها و تفتیش آنها ،صدور جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ،اموا  ،رایانهها،
دفاتر و سایر اوراق ،شرکت در جلسات مجامع عمذومی و در نهایذت جمذعآوری اطلعذات مذورد نیذاز از جملذه
مصوبات هیأت مدیره در اجرای وظایف و مأموریتها را به شورا اعطا کرده استا بدیهی است در تمامی مراحذل
تحقیق و بازرسی نییر تفتیش اشیا و اماکن ،علوهبر قید در صورتجلسه و نیز امضای اشخاص ذیربط (مادۀ 12
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پیشبینی شده استا شورا باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدودۀ آن را حسب مذورد از
یکی از قضات عضو خود یا یکی از پنج قاضی که بدینمنیور توسط رئیس قوۀ قضذاییه (از بذین
قضات با حداقل ده سا سابقه) انتخاب و معرفی می شوند ،درخواست کند و انجذام تحقیقذات و
بازرسی نیز منوط به حکم قاضی است که باید ظرف دو هفته در این خصوص اعذلم نیذر کنذد
(تبصرۀ  1مادۀ 60و مادۀ  5آییننامه)ا متوقف شدن انجام امر بازرسی و تحقیق بذه اجذازۀ مقذام
قضایی نشاندهندۀ توجه ویژه به قانونی بودن فرایند تحقیذق و بازرسذی و لذزوم رعایذت حقذوق
شهروندی اشخاص است؛ در همین زمینه تبصرۀ مادۀ 10و مادۀ  14آیذیننامذه ،رعایذت حقذوق
دفاعی از قبیل حق بهرهمند ی از وکیل ،حق داشتن فرصت کافی برای تدارک دفاع ،حق اطذلع
از دالیل و مبانی انتساب تخلف را در تمامی مراحل رسیدگی از سوی شورا ضروری دانستهاندا
شورا همچنین میتواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشذخاص متخصذص
حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلحیت شدهاند ،ارجاع نماید (تبصذرۀ
)2ا در ارجاع میکور ،باید موضوع و محدودۀ تحقیق و بازرسی و نیز مهلت شخص ارجذاعشذونده
برای اظهارنیر ،تعیین شود (قسمت ذیل مذادۀ  5آیذیننامذه)ا درخواسذت تکمیذل تحقیقذات از
اشخاص میکور ،ترتیب اثر ندادن به تحقیقات انجذامگرفتذه ،ارجذاع بذه مرجذع تحقیذق دیگذر و
عنداالقتضا ،اقدام علی الرأس به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم از دیگر اختیارات شورا در ایذن
راستاست (تبصرۀ  2مادۀ  9آییننامه)ا بهنیر میرسد الزام موجود در تبصرۀ ( 1لزوم وجودو حکم
قاضی در انجام تحقیقات و بازرسی) را باید به مفاد تبصذرۀ 2نیذز تسذری دادا بذهعبذارت دیگذر،
هنگامیکه اصل انجام تحقیق و بازرسی منوط به اجازۀ مقام قضایی اسذت ،ارجذاع آن بذه سذایر
اشخاص نیز به طریق اولی نیازمند این اجازه خواهد بودا
نقطۀ شروع بررسی و تحقیق شورا در خصوص رویههای ضدرقابتی میتواند رأساً یا براسذاس
شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل 1یا دادستان محل ،دیوان محاسذبات
آییننامه) رعایت مقررات قانونی همچون آیین دادرسی کیفری نیز ضروری میباشد (بند «ج» مادۀ  9آییننامه)ا
احضار مشتکیعنه برای حضور در شورا یا مرکز ملی رقابت بهمنیور انجام تحقیقات از او ،احضار شذهود یذا هذر
شخص دیگر که حضور آنها بهمنیور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود (با رعایت مقررات قذانون
آیین دادرسی مدنی در خصوص ابلغ احضذاریه و اوراق قضذایی وفذق تبصذرۀ مذادۀ  6آیذیننامذه) ،درخواسذت
گزارش ،اطلعات ،مدارک ،مستندات و سوابق (اعم از کاغیی یا الکترونیکی) مرتبط با رویذههذای ضذدرقابتی از
اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافذت اظهذارنیر آنذان در
فرایند تحقیق و بازرسی نیز اختیاراتی است که به موجب بند «ب» و در حیطۀ تحقیق به شورا واگیار گردیذده
استا مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود بذه مذوارد مذیکور در بنذدهای دوگانذۀ فذوق مذیباشذد (مذادۀ 4
آییننامه) و ضابطان دادگستری (و از جمله نیروی انتیامی به موجب بند «ت» مادۀ  8آییننامه) در این راسذتا
مکلف به همکاری با شورای رقابت ،هیأت تجدیدنیر و مرکز ملی رقابت هستند (مادۀ )83ا
1ا تبصرۀ  1مادۀ  288قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( 1392با اصلحات )1394ا
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کشور ،1سازمان بازرسی کل کشور ،2تنییمکنندههای بخشی (موضوع مادۀ  ،3)59سذازمانهذا و
نهادهای وابسته به دولت ،تشکلهای صنفی ،انجمنهای حمایذت از حقذوق مصذرفکننذدگان4و
دیگر سازمانهای غیردولتی باشد (مادۀ )62ا مذادۀ مذیکور در مذورد ماهیذت شذکایت اشذخاص
حقوقی فوقاالشاره و اینکه در مقام شاکی صورت مذیپذییرد یذا در مقذام مذدعیالعمذوم حکذم
مشخصی ندارد؛ البته ایجاد تکلیف قانونی برای شورای رقابت بهمنیور بررسی و تحقیق در مورد
رویه های ضدرقابتی پس از شکایت اشخاص مزبور ،فایدۀ عملی تفکیک میکور را تا حدود زیادی
منتفی میسازدا مادۀ میکور در خصوص لزوم ذینفع بودن یا نبودن شاکیان نیز سذاکت اسذت؛
بهخصوص اینکه صدر مادۀ  ،63تصمیمات شورا را ظرف بیست روز از تذاریخ ابذلغ بذه ذینفذع،
قابل تجدیدنیر در هیأت تجدیدنیر میداندا
در خصوص شمو امر بازرسی و نیارت شورا بر افراد و تشذکلهذای مشذمو قذانون نیذام
صنفی 5نیز مطابق مادۀ ،50این افراد که به عرضۀ جزئی و خردهفروشی کاالها یذا خذدمات مذی
پردازند ،مستننا بوده ،مگر اینکه تخلفات آنان( 6به تشخیص شورای رقابذت) موجذب اخذل در
رقابت باشد که در این صورت مطابق مقررات ،رسیدگی خواهد شد (تبصرۀ مادۀ )62ا

 .3تعقیب و شکایت
امروزه تحت تأثیر تفکر قضازدایی ،7اموری مانند احراز وقوع جذرم ،تحقیقذات مقذدماتی و اقامذه
دعوی در مقام مدعیالعموم ،از دادسرا و مراجع قضایی به واحدهای غیرقضایی هم تسذری پیذدا
کرده استا در مورد حقوق رقابت نیز از آنجا که این حقوق ،ورای منافع فذردی بذزهدیذدگان بذه
1ا دشوار بتوان ازنهادی که با توجه به بندهای «الف» و «ب» مادۀ  1قانون دیوان محاسذبات کشذور مصذوب 1361
(با اصلحات )1370مسئو مراقبت و کنتر اعتبارات و فعالیتهای مالی در حیطۀ محذدود نهادهذای ارتذزاق
کننده از بودجۀ کل سنواتی کشور میباشد ،انتیار تشخیص اعما و رویههای ضدرقابتی داشت؛ اگرچذه فصذل
الخطاب بودن نیر و تصمیم شورای رقابت میتواند این نقیصه را مرتفع نماید ،لیکن نذافی امکذان ورود دعذاوی
غیرمرتبط به شورا و اطالۀ دادرسی در پی آن نخواهد بودا
2ا بند «ج» مادۀ  2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/07/15ا
3ا مادۀ  59قاااساکاا  ،44تشکیل اینگونه نهادها نشان میدهد قانونگیار بهخوبی به عذدم امکذان نیذارت فراگیذر
شورای رقابت (بهعنوان یک نهاد متمرکز) بر تمامی حوزههای انحصار طبیعی (از بعد نهذادی و نذه جغرافیذایی)
توجه داشته و زمینۀ استقرار آنها را فراهم کرده استا
4ا مادۀ  9قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388/07/21ا
5ا مواد  2و 3قانون نیام صنفی کشور مصوب 1382 /12/24ا
6ا مواد  57تا  66قانون نیام صنفی و نیز (قاسمی ،سلیمی و آقابابایی)97-124 :1391 ،ا

7. De – Jurisdiction
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منافع و مصالح جمعی نیز مربوط میشود ،ازاین رو (شورای رقابت بهعنوان نهاد ناظر) باید بذرای
موردی که بزهدیدگان به دالیل شخصی از اقامۀ دعوی منصرف شوند ،ابتکار عمل خود را حفذظ
کندا 1شورا به موجب مادۀ  67میتواند در کلیۀ جرایم موضوع این قذانون (مذادتین  72تذا )78
سمت شاکی را داشته و با تقدیم دادخواسذت مطذابق مذادۀ  ،80از دادگذاه صذلحیتدار (شذعبی
اختصاصی از دادسراها ودادگاههای عمومی به موجب مادتین  32و  2)82برای جبذران خسذارت
واردشده به منافع عمومی درخواست رسیدگی و صدور حکم کندا 3بهنیر میرسد بذا توجذه بذه
اینکه ساختار کنونی موردنیر فصل نهم در مورد شورای رقابت و سایر نهادهای متولی (همچون
هیأت تجدیدنیر و مرکز ملی رقابت) بر تمرکز جغرافیایی بنا شده و زیرشاخههذای منطقذهای از
جانب قانونگیار پیشبینی نشده است ،ازاینرو ایفای بهینۀ نقش شاکی یا مذدعیالعمذوم توسذط
شورا و شناسایی و احراز مصادیق ضدرقابتی در گسترۀ جغرافیایی کل کشور در شذرایط موجذود
(با وجود امکان تشکیل دادسرای تخصصی اقتصادی زیذر نیذر دادسذرای شهرسذتان در سراسذر
کشور به موجذب مذادۀ  25قذانون آیذین دادرسذی کیفذری  1392بذا اصذلحات  )1394عمذلً
غیرممکن بهنیر رسیده و اصلح قانون و پیشبینذی بازوهذای اسذتانی و منطقذهای بذرای آن را
اجتنابناپییر کرده استا

1ا به همین دلیل مادۀ  13آییننامه مقرر داشته که« :انصراف شاکی در صورتی موجب توقذف تحقیذق و بازرسذی و
رسیدگی خواهد شد که به نیر شورا ،دالیل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضذد رقذابتی موجذود نباشذد یذا
ادعای مطروحه به فرض اثبات ،واجد اهمیت کافی نباشدا»
2ا مادۀ « :82به جرائم موضوع مواد ( )72تذا ( )78دردادسذراها و دادگذاههذای عمذومی ،مطذابق مقذررات جذاری و
مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی میشودا» مادۀ « :32قوۀ قضائیه مکلف اسذت بذرای رسذیدگی بذه
تخلفات و جرائم ناشی از اجرای این قذانون و نیذز قذانون بذازار اوراق بهذادار جمهذوری اسذلمی ایذران مصذوب
 1384/9/1شعب خاصی را تعیین کندا این شعب منحصذر ًا بذه دعذاوی و شذکایات مربذوط بذه ایذن دو قذانون
رسیدگی مینمایدااا»
3ا اعطای سمتو شاکی به مقامات و سازمانهای ذیصلح اقتصادی در حوزههای تخصصی در حقوق موضوعۀ ایران
امری مسبوق به سابقه است؛ برای منا به موجب تبصرۀ مادۀ  201قانون مالیذاتهذای مسذتقیم در خصذوص
فرار مالیاتی« :تعقیب و اقامۀ دعوی علیه مرتکبین در مراجع قضایی ،از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشذور بذه
عمل خواهد آمد» ،مادۀ  52قانون بذازار اوراق بهذادار جمهذوری اسذلمی ایذران (مصذوب  )1384/9/2سذازمان
بورس و اوراق بهادار را مکلف میکنذد کذه «ااا مسذتندات و مذدارک مربذوط بذه جذرائم موضذوع ایذن قذانون را
گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلح اعلم نموده و حسب مذورد موضذوع را بذهعنذوان شذاکی پیگیذری
نمایدااا» ،بند «الف» مادۀ  4قانون امور گمرکی (مصوب  )1390/09/02نیز دربیان وظایف رئیس کذل گمذرک
ایران« :ااا نمایندگی گمرک در کلیۀ مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر ااا» را اشعار میدارد وااا
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 .4رسیدگی و صدور حکم
صدر مادۀ  ،62شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی میداندا 1از آنجذا
که تعیین حدود و ثغور قانون رقابت با قوانین و وظایف خاص قضا یی و در نهایت جمذع بذین
آنها ،دغدغۀ مهم بسیاری بوده ) ،(Carlos Laguna De Paz, 2013: 203ازاین رو در اینجا نیذز
نخست این ابهام ایجاد می شود که با اطلق عنوان مرجع رسیدگی بذه شذورا ،منیذور و مذراد
قانونگیار ،رسیدگی قضایی است یا اداری؟ استعما لفظ شکایت در ادامه ،ظن قضذایی بذودن
تصمیمات شورا را تقویت میکند ؛ این امر مورد انتقاد واقع شده و برخی بر این اعتقادنذد کذه
وضع مجازاتها ی کیفری توسط این نهاد برخلف موا زین حقذوق شذهروندی اسذت (تفضذلی،
) 1388ا البته مقررۀ ذیل مادۀ  57که به موجب آن« :اااتصمیمات شورا در خصوص مذادۀ 61
این قانون در صورت ی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضذو نیذز در آن منبذت
باشد» 2تا حدود زیادی نقیصه را مرتفع کرده و نشان دهندۀ حساسذیت و دقذت قانونگذیار در
لزوم ارزیابی تصمیمات اتخاذ شدۀ مقامات رقابتی توسط مقام قضذایی و نیذز تضذمین قذانونی
بودن تصمیمات شوراسذت3؛ هرچنذد برخذی بذه طذور کلذی ،محکمذه قلمذداد کذردن مراجذع
غیرقضایی با وجود حضور و تأثیر اعضای غیرحرفذه ای در فراینذد تصذمیم گیذریهذا -ولذو در
صورت انشای رأی از سذوی قاضذی رسذمی -را نیذز محذل تأمذل و مغذایر بذا قذانون اساسذی
دانستهاند (محمودی)112 :1385 ،ا
نکتۀ دیگر اینکه استعما عبارت «رویذههذای ضذدرقابتی» در مذادتین  61و ،62بذهمنیذور
تعیین حوزۀ صلحیت رسیدگی شورا و از طرف دیگر تعریف اعما منجر به اخل در رقابت در
مادۀ  ،45ناهمگونی در ماهیت موارد ممنوعۀ قانونی را به ذهن متبادر میسازد؛ توضذیح مطلذب
اینکه چنانچه مطابق نص مادتین  61و  62منحصراً رویههای ضذدرقابتی را مشذمو صذلحیت
شورا قلمداد کنیم ،باید بهتبع آن ،احراز شرطو استمرار اَعما (که به مرور زمان و در اثذر تکذرار،
1ا مادۀ  ،63بدون احصای موردی جهات تجدیدنیر ،تصمیمات شورای رقابت را ظرف بیست روز از تذاریخ ابذلغ بذه
ذینفع ،قابل تجدیدنیر در هیأت تجدیدنیر میداندا این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو مذاه خواهذد بذودا
در صورت عدم تجدیدنیرخواهی در مدت یادشذده و همچنذین در صذورت تأییذد تصذمیمات شذورا در هیذأت
تجدیدنیر ،این تصمیمات قطعی استا هیأت مزبور می تواند تصمیمات شورا را نق یا عینذاً تأییذد یذا حسذب
مورد آن را تعدیل یا اصلح کند یا مستقلً تصمیم دیگری بگیرد (جز «ج» بنذد  3مذادۀ  )64و تصذمیمات آن
قطعی و الزماالجرا خواهد بود (جز «د»)ا
2ا عبارت میکور ،عیناً در قسمت ذیل مادۀ  16آییننامه نیز تکرار و مورد تأکید قرار گرفته استا
3ا مشابه این شرط در جز «الف» بند  3مادۀ  64برای تصمیمات هیأت تجدیدنیر نیذز مقذرر شذده اسذت کذه بذه
موجب آن ،اگرچه تصمیمات هیأت فوق ،منوط به تصویب اکنریذت اعضذای آن مذیباشذد ،لذیکن در خصذوص
تصمیمات مادۀ  ،61باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت نیز باشذدا اگرچذه تبصذرۀ مذادۀ 17
آییننامه ،صدور مجوز تحقیق و بازرسی را فقط از جانب یک قاضی عضو هیأت ،مکفی دانسته است!
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تبدیل به رویه شدهاند) را نیز از جانب شورا الزامی قلمداد کنیم که خود سبب ایجاد محذدودیت
در تشخیص مصادیق و موارد ممنوعه توسط شورا خواهد شد؛ بهنیر میرسد با عنایت به ماهیت
آنی یا مستمر بودن اعما مختلف ممنوعه در مادتین  45تا  48قانون ،باید احراز عنوان عمل یا
رویۀ ضدرقا بتی را در هر پروندۀ خاص به شورا سپرد و ایجاد محدودیت در موارد رسیدگی شورا
با روح قانون و اهداف آن چندان سازگار بهنیر نمیرسدا

 .1 .4اجرای حکم
مطابق مادۀ ،70تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیذدنیر حسذب مذورد توسذط «واحذد
اجرای احکام مدنی دادگستری» اجرا میشودا 1تبصرۀ  3مادۀ  19آییننامه نیز اجذرای تصذمیمات
در موارد سکوت آن را ،تابع قانون اجرای احکام مدنی دانسته استا این وضعیت بهطور کلی مغذایر
با صدر مادۀ  2قانون اجرای احکام مدنی است که اجرای «ااا احکام دادگذاههذای دادگسذتری ااا» را
مورد تصریح قرار داده و در مورد احکام مراجع غیرقضایی سخنی به میان نیاورده استا
صرفنیر از تردید در قلمداد کردن شورای رقابذت و هیذأت تجدیذدنیر بذهعنذوان محکمذۀ
قضایی ،مستنبط از مادۀ  54قاااساکا ا  44و نیز قسمت ذیل مادۀ  19آییننامه ،میتوان مرکز
ملی رقابت را صالح در صدور اجراییه و نیز پیگیری روند اجرایی شدن تصمیمات نهادهای فذوق
در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری تلقی کردا بذدیهی اسذت در صذورت بذروز اشذکا ،
پیش یا در حین اجرای تصمیم ،مرجع صذادرکنندۀ تصذمیم (اعذم از شذورای رقابذت یذا هیذأت
تجدیدنیر) مبادرت به رفع اشکا خواهد کرد (تبصرۀ  2مادۀ  19آییننامه)ا
نکتۀ دیگر اینکه ارجاع فرایند اجرای تصمیمات مراجع غیرقضایی نسبتاً مستقل همچون شذورای
رقابت وهیأت تجدیدنیر ،به مراجع قضایی و رسمی ،قابل انتقاد بهنیر میرسد و عدم تجانس سیاست
تقنینی و اجرایی را به ذهن متبادر میسذازد؛ از طرفذی قانونگذیار بذر اسذتقل شذورا در رسذیدگی و
تصمیمگیری (بند  4مادۀ  )56و نیز انحصاری بودن صلحیت آن در رسیدگی به رویههای ضذدرقابتی
(صدر مادۀ  )62تأکید کرده و از دیگر سو ،اجرای تصمیمات این نهادو بهظاهر مستقل را بذه بخشذی از
حاکمیت تفوی مینمایدا اگرچه که در تبصره  2ماده  19آییننامه ،بر اجرای تصذمیمات ،زیذر نیذر
شورا یا هیأت تجدیدنیر تصریح شده است ،لیکن مکانیسم اجرایی آن محل ابهام و تردید استا

1ا استننائاً در مواردی که محکومعلیه یکی از دستگاههای اجرایی موضوع مادۀ ( )5قانون مدیریت خدمات کشذوری
ذ مصوب 1386ذ باشد ،اجرای مفاد تصمیمات متخیه از سوی شورا مطابق مقذررات بذر عهذدۀ بذاالتذرین مقذام
دستگاه اجرایی مربوط می باشذد و در مذورد دیگذر اشذخاص حقیقذی و حقذوقی بخذش عمذومی ،تعذاونی و یذا
خصوصی ،اجرای مفاد تصمیمات متخیه از سوی شورا بر عهدۀ باالترین مقام اجرایی آن نهاد ،مؤسسه ،تعذاونی
یا شرکت میباشد (مادۀ  20آییننامه)ا
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 .2 .4زمان اجرا
بنا به تصریح مادۀ « :65تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند  12مادۀ  61این قانون (جریمۀ
نقدی) پس از ابلغ به ذینفع قابل اجراست و تجدیدنیرخواهی ذینفع به موجب مادۀ  63مانع
اجرا نخواهد شد» که فقدان اثر تعلیقی رسیدگی هیأت تجدیدنیر را علیرغم مذاهوی بذودن آن
بیان داشته (رشوند بوکانی )374-375 :1390،و مغایرت ظاهری آن را با مفاد صدر مادۀ  1قانون
اجرای احکام مدنی مصوب  1356نشان میدهذد کذه بذه موجذب آن« :هذیچ حکمذی از احکذام
دادگاههای دادگستری بهموقع اجرا گیارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقذت
آن در مواردی که قانون معین میکند صادرشذده باشذد»ا هرچنذد مذادۀ مذیکور بذهصذراحت از
دادگاههای دادگستری نام میبرد ،نیر به مفاد مادۀ  ،70مبنی بر اجرای تصمیمات قطعی شورای
رقابت یا هیأت تجدیدنیر در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری (که پیشتر شرح آن رفت) می
توان نهادهای مزبور را از حیث قواعد اجرای احکام ،در حکم محاکم دادگستری تلقی کردا
نکتۀ دیگر اینکه بذه موجذب صذدر مذادۀ ،70تصذمیمات قطعذی شذورای رقابذت یذا هیذأت
تجدیدنی ر ،حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا میشود ،درحالیکه در
مادۀ  65به منیور تعیین مرجع و نهاد اجراکنندۀ احکام غیرقطعی ،سازوکاری پیشبینذی نشذده
استا بهنیر میرسد میتوان مفاد مادۀ  65را مشمو قسمت ذیل مادۀ  1قانون اجذرای احکذام
مدنی دانست و نوع اجرایی شدن تصمیمات غیرقطعی شورای رقابت را ،اجرای موقت بذه حکذم
قانون تلقی کرد؛ هرچند در مادۀ  65تصریحی در خصوص صدور قذرار اجذرای موقذت از جانذب
شورای رقابت نشده استا
به موجب قسمت ذیل مادۀ « 65اااذینفع می تواند همزمان با تجدیدنیرخواهی یا پس از
آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنیر ،توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و
هیأت تجدیدنیر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با اخذی تذأمین یذا تضذمین مناسذب
دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند»ا نیذر بذه مذادۀ 217قذانون آیذین
دادرسی کیفری مصوب  1392که صدور قرا ر تذأمین را منحصذراً در صذلحیت مقذام قضذایی
دانسته و نیز امعان نیر به مفاد جز «الف» بند  3مذادۀ  64قاااساکاا ( 44مبنذی بذر لذزوم
موافقت حداقل دو قاض ی عضو هیأت تجدیدنیر با تصمیمات موضوع مادۀ  )61به طریق اولذی
میتوان اخی تأمین یا تضمین مناسب توسط هیأت میکور را نیز متضمن موافقذت حذداقل دو
قاضی عضو آن دانستا
سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر میشود این است که به چه دلیل باید احکام و تصمیمات
صادرۀ غیرقطعی از شورای رقابت  -قبل از تجدیذدنیرخواهی -قابلیذت اجذرای سذریع و موقذت
داشته باشند؟ آیا اعادۀ وضعیت رقابتی پیشین و مبارزۀ قاطع بذا اعمذا و رویذههذای انحصذاری
ارتکابی ،اجرای سریع تصمیمات نهاد رقابتی را اقتضا میکند؟ بهنیر میرسذد وضذعیت موجذود،
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قابلیت و امکان اجرای آرای متفاوت و متهافذت را در پذی دارد کذه خذود موجذب عذدم ثبذات و
سردرگمی اصحاب دعوا و در نهایت عدم تأمین مقصود قانونگیار خواهد شدا1

نتیجهگیری
حراست و هدایت جریان رقابت سالم در شرایط شکسذت بذازار ،مسذتلزم پذیشبینذی نهادهذای
انضباطی و مدیریتی متولی ،از طریق تصویب قوانین موضذوعه اسذت و ایذن نقطذۀ تولذد حقذوق
رقابت و  -بهعنوان اولین رکن رقابتپییری -است که کنشگران بازار ،باید ضمن آگاهی و اشراف
بر مفاد آن ،رفتارها و رویههای خود را در چارچوب مزبور تنییم کنندا تشکیل «شورای رقابت»
بهعنوان مرجع اختصاصی ،شبهقضایی و مدافع حقوق رقابذت و امکذان ایفذای وظیفذه ،حتذی در
موارد انصراف زیاندیدگان به دالیل شخصی ،اعتبار تجاری وااا از اقامۀ دعوا و پیگیری شذکایت،
علوهبر تقویت پروسۀ قضازدایی در سطح کلن ،امکان حمایت بایسته از حقوق رقابتی بنگاهها و
فعاالن تجاری را ایجاد کرده و همزمان موجب نیارت شایسته بر کنشگران بازار در عرصۀ پهناور
و فرایند پیچیدۀ تولید و توزیع کاالها و خدمات میشود؛ نیارتی معطوف به جلوگیری از تبذانی،
شکلگیری بلوکهای انحصاری و در نهایت نق حقوق مصرفکنندها پیشبینذی سذازوکارهای
مقبو و اطمینانبخش در جهت تضمین بیطرفی شورا ،رسیدگی سالم و منصفانه از جانب آن،
حمایت از حریم اطلعات ی کنشگران بازار ،توجذه ویذژه بذه قذانونی بذودن هرچذه بیشذتر فراینذد
تحقیق ،بازرسی و رسیدگی شورا و لزوم رعایذت حقذوق شذهروندی اشذخاص از طریذق اعطذای
اختیارات ویژه به قضات عضو را میتوان از نقاط قوت قانونگیار در ایفای بهینۀ وظیفۀ صذیانت از
استقل شورا قلمداد کرد؛ اگرچذه ترکیذب اغلذب دولتذی اعضذا و حضذور کمرنذگ نماینذدگان
بخشهای خصوصی و تعاونی در آن ،موجذد نگرانذی بذوده و حمایذت جذامع قانونگذیار از اصذل
استقل شورا و تصمیمات آن را مخدوش میکندا
در بعد درونسازمانی ،عدم پیشبینی ستادهای منطقهای و زیرشاخههای استانی برای شورا،
قابلیت اخل در ایفای بهینۀ وظایف و کارکردهای مختلف آن ،در گسترۀ جغرافیایی کل کشذور
را دارد و بازنگری مجدد مقنن را ایجاب میکندا لحاظ نکردن مقتضیات خاص تجاری و محذیط
بازار در تحقیق ،بازرسی و رسیدگی شورا نیز ،از دیگر موارد قابل انتقاد در این زمینه استا
در بعد برونسازمانی ،تزاحم و تداخل گریزناپییر وظایف و اختیارات شورا با سذایر نهادهذای
مشابه (همچون سازمان تعزیرات حکذومتی و کمیسذیون تنیذیم مقذررات ارتباطذات وااا) و نیذز
1ا هرچند مادۀ  19آییننامه ،بر ارسا تصمیم قطعی شورا یا هیأت تجدیدنیر ،در صورت استنکاف محکذومعلیذه از
اجرا ،به واحد اجرای احکام مدنی سخن گفته است؛ لیکن این مقرره آییننامهای نمذیتوانذد نذص صذریح مذادۀ
 ،65مبنی بر اجرای سریع تصمیمات غیرقطعی شورا را مخدوش کندا
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سکوت قانونگیار در خصوص جواز یا عدم جواز نیارت قضایی بر تصذمیمات شذورا ،پذیشبینذی
سازوکارهای جدید قانونی را در جهت جلوگیری از تشتتهای احتمالی ،الزام میکندا
در بُعذذد اجرایذذی ،جذذدای از سذذرعت در اوعمذذا تصذذمیمات شذذورا و فقذذدان اثذذر تعلیقذذی
تجدیدنیرخواهی از آن (جز در صورت سپردن تأمین متناسب) ،ارجذاع فراینذد اجرایذی آن ،بذه
مراجع قضایی رسمی نیز محل انتقاد بوده و متبادرکنندۀ عدم هماهنگی ،بذین سیاسذت جنذایی
تقنینی و سیاست جنایی اجرایی ،به ذهن استا
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