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Abstract 

Competition rules apply to maintain market competition, and competition authorities 

are responsible for implementing competition laws and regulations and preventing 

the undertakings from anti-competitive practices; However, alongside Competition 

authorities, in certain areas, mainly when markets face monopoly or intense 

concentration, lawmakers set up sector regulators to monitor the monopolies. In 

some countries, regulatory bodies are partly in line with competition authorities, but 

in some legal systems, they perform differently and sometimes are in conflict; On 

occasions, sector regulators consider an obstacle to the implementation of 

competition laws. Examining the powers, duties, and objectives of sector regulators 

and competition authorities, and how they operate in different countries, presents a 

variety of situations from conflict to interaction. In this article, this issue has been 

studied in different legal systems using a comparative approach. Finally, the Iranian 

Legal system's viewpoint has been discussed, reviewing the latest developments in 

the laws and regulations and the most critical cases of dispute between the 

Competition Council and the regulatory sector (telecommunications, pharmacies, 

Bar Associations, and car pricing), using a descriptive-analytical method. 
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 چكیده

شوند و نهادهای ناظر برر رقابرت وظیفر      منظور حفظ رقابت بازار وضع می قواعد حقوق رقابت به
هرای   های ضردرقابتی از وروی بنهرا     کاب رویهاجرای قوانین و مقررات رقابتی و جلوگیری از ارت

ویرژ    هرای ااصری بره    اقتصادی را برعهد  دارند. اما در کنار نهادهای ناظر برر رقابرت، در حروز    
منظور نظارت بر انحصار، نهادهای  هنهامی که بازارها با انحصار یا تمرکز شدید روبرو هستند و به

گرر بخشری و    ت، وظایف و اهداف نهادهای تنظیمبرروی ااتیارا اند. گر بخشی ایجاد شد  تنظیم
گوناگونی از تعارض ترا    ها در کشورهای مختلف، وضعیت نهادهای رقابتی و نیز نحوۀ عملکرد آن

بخشی با نهادهای رقابتی همهام و گر  در بعضی کشورها نهادهای تنظیمدهد.  تعامل را نشان می
و گرا  متعارضری برا نهادهرای رقرابتی       عملکررد متفراوت   دیهرر، در برای منتها همسو هستند، 

. در ایرن مقالره برا    انرد  اند و گاهی حتی مانعی بر ور را  اجرای قوانین رقابتی تلقی شرد   داشته
های حقوقی مختلف مطالعه شد ، درنهایت دیدگا  نظرام   رویکردی تطبیقی این موضوع در نظام

تررین   ن و مقررات و برروری مهرم  گرفته در قوانی حقوقی ایران با توجه به آارین تحوالت صورت
هرا،   گران بخشری )پرونردۀ مخرابرات، دارواانره     های مورد ااتالف شورای رقابت و تنظیم پروند 

 تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته اوت. -گذاری اودرو( با روشی توصیفی کانون وکال و قیمت

 واژگان کلیدی 

 گر بخشی، حقوق رقابت، شورای رقابت. انحصار، تنظیم
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 مقدمه

 پرذیر اورت. امرا    ترین شکل از محیط رقابرت  های اقتصاد و بازار، عالی رقابت، اون جاری در رگ
به صورت کامل وجود نردارد و برا   پذیر  عنوان محیطی رقابت بههای بازار  هموار  شرایط و ویژگی

ناپرذیری نزدیر     رنر  شرد ، بره رقابرت     پذیری کم های آزاد اقتصادی، رقابت دور شدن از کنش
جای بازار پذیرفت )براقری و   شود. در چنین شرایطی، باید وجود نابازار یا بازار انحصاری را به می

بره تعبیرر    (.98 :1396زاد  آرائی و مرومنی،   ؛ عظیم225: 1394؛ باقری، 420 :1394صادقی، 
 هرای نابرازار، برر پایر  ایرن      ها، تئروری  های شکست بازار و مکمل آن تئوری»برای اقتصاددانان، 

همررا  برا ناکرارایی     -هایی در عین داشتن موفقیت -وجود آمدند که تکامل و بلوغ بازار بینش به
 1384)رنرانی،  « هرای اجتمراعی برود  اورت     اقتصاد اردی، ناپایداری اقتصاد کالنی و نابرابری

فردی حاکم اوت که از برازار اصوصری جداورت و از     به بر نابازار، قواعد حقوقی منحصر .(126:
(. ایفای نقش مکمرل دولرت بررای برازار و     36: 1396ناپذیر اوت )صادقی،  دولتی تفکی بخش 

منظور تنظیم بازار و تسرهیل رقابرت و منرع انحصرار      هایی به تالش در جهت رفع چنین ناروایی
 (.59: 1397گیرد )اصغرنیا و روتمی،  صورت می

های ترأمین   ی نظیر نیروگا ها، تأویسات عموم بازارهای انحصاری معموالً در حوزۀ زیرواات
کنندگان ایرن کاالهرا و    شوند و مصرف انرژی و کاالهای اواوی موردنیاز روزمر  مردم پدیدار می

دهند. عرض  محصوالت یادشرد    ادمات، حجم انبوهی از جامعه و گا  کل جامعه را تشکیل می
ز لحرا  ویاوری و   شماری روبرو اوت و باید پذیرفت که بازارهای موصروف چره ا   با تقاضای بی

ای براوردارند. بر همرین اوراا اورت     العاد  اجتماعی و چه از لحا  اقتصادی از حساویت فوق
برا هردف    (Dowding, 2020 :26-27گونه بازارها و جلروگیری از شکسرت برازار )    که تنظیم این

  کنندگان، تخصیص بهین  منابع و توزیع عادالنره درآمردها در وررلوح    حمایت از منافع مصرف
 ها قرار دارد.  های اقتصادی دولت برنامه

انحصراری، دفراع از آزادی برازار و     ها در تنظیم بازارهای انحصاری یا شربه  های دولت ویاوت
پرذیرد:   محافظت از رقابت بازار در برابر انحصار و تبانی، عمدتاً از طریق دو نوع نهاد صرورت مری  

 Sectorگررران بخشرری ) ، و تنظرریم(Competition Authorities)نهادهررای نرراظر بررر رقابررت  

Regulators( )Davies, 2016: 45.) 
ها بره نهادهرای نراظر برر رقابرت ور رد         ن مقررات رقابت را که وظیف  اجرا و مراقبت از نقض آ

اند. فرض برر ایرن    های اقتصاد بازار آزاد نامید  شود یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظام می
برار   یان فعاالن عرص  تولید و توزیع، رقابتی والم حاکم باشد، کارایی اقتصرادی بره  اوت که اگر در م

 :1396؛ حمرداللهی،  13: 1390کند )صرادقی مقردم و افراری،     آمد ، رفا  عمومی افزایش پیدا می
ابرزار افرزایش رفرا  در    »عنروان   گر بخشی نیز به نهادهای تنظیم از .(148-152 :1398، افاری، 40
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هرای حقروقی، ایجراد     در بسریاری از نظرام  (. Kahn, 1988: 11شرود )  یراد مری  « بازار موارد شکست
در حقوق ایرن کشرورها    ،بخشی نبود  گر نهادهای ناظر بر رقابت، مانعی بر ور ایجاد نهادهای تنظیم

کنندگان یا مقابله با انحصارگرایی  های ااصی با هدف ترویج رقابت بازار و حفظ رفا  مصرف در حوز 
در عرین حرال در وره دهر  اایرر،      اند.  شد  بخشی ایجاد ۀکنند برای بازارها، نهادهای تنظیم ذاتی

گرفتنرد )ماننرد برازار     شرد  قررار مری    بسیاری از بازارهایی که قبل از این در زمررۀ بازارهرای تنظریم   
هرا   ، آنزدایی از این بازارهرا  مخابرات، انرژی، حمل و نقل(، شروع به آزادوازی کردند. پس از مقررات

گر بخشی بودند و در عین حال، مشرمول قواعرد حقروق     همچنان مشمول صالحیت نهادهای تنظیم
(. این موضوع یکی از دالیلی اورت کره باعر     Barros and Hoering, 2018: 752رقابت نیز شدند )

 اشد.هایی همرا  ب شد  در بسیاری از کشورها، رابط  حقوقی میان این دو نوع نهاد با فراز و نشیب
گرر بخشری    اهداف و کارکرد نهادهای رقرابتی و تنظریم   وااتار، این مقاله اجماالً به مقایس 

های این دو نوع نهراد را در حقروق تطبیقری و حقروق ایرران مرورد        پردازد و و س صالحیت می
برروی قررار اواهرد داد. بره عقیردۀ براری نویسرندگان، تنهرا قروانین موضروعه نیسرتند کره            

گرر را تعیرین    هرای نهادهرای رقرابتی و تنظریم     ها و صالحیت ق بین مسئولیتهای دقی مرزکشی
 Barrosکنند و برای مطالع  این رابطه، ناگزیر از برروی رویکرد عملی این دو نهاد هستیم ) می

and Hoering, 2018: 769  از این رو، برروی موردی چند نمون  عملی در تعارض این دو نهراد .)
گذاری ارودرو(    ها، کانون وکال و قیمت )ازجمله پروندۀ مخابرات، دارواانهدر نظام حقوقی ایران 

 نیز مورد توجه قرار داشته اوت.
 

و  رقاب    ب  ر ن  ا رنهاده  ای  ه  ایکارکرد و اه  دا  ۀ س  ااتار مقايس  
 های بخشی کننده تنظیم

جادشران  شوند، علت ای نهادهای ناظر بر رقابت که بر اواا قوانین رقابت و ضدانحصار ایجاد می
کننردگان(، و وظیفر     های اقتصادی )مانند ارتقای کارایی و افزایش رفرا  مصررف   عمدتاً ضرورت

هرا اورت. وجرود     جانبه و جمعری و کنتررل ادارام    ها مبارز  با رفتارهای ضدرقابتی ی  اصلی آن
های  هنهادهای رقابتی برای تنظیم کلی  بازارها با هر وطح از تمرکزی الزامی اوت تا از بروز روی

 عمل آید. های اقتصادی به ووی انحصار جلوگیری به ضدرقابتی و حرکت بنها 

  تاریخچ  ایجاد نهادهای ناظر بر رقابت در کشورهای مختلف جهان باید گفرت کره   مطالع با
انرد. در گرذار از اقتصراد     وجود آمد  از کشورها در جریان گذار اقتصادی به این نهادها در بسیاری

ی اقتصرادی  هرا  بخرش ی در بسریاری از  دولتر   شربه اد بازار، انحصارهای دولتی یرا  دولتی به اقتص
د و در نتیجه، ضرورت ایجاد نهاد ناظر بر رقابتی مستقل و قوی که از نقض قواعرد  نیآ یموجود  به

 .(Guidi, 2012: 19)شود  ی انحصارگر جلوگیری نماید، احساا میها بنها حقوق رقابت از ووی 
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هرا   طور معمول در بازارهایی برا تمرکرز براال کره در آن     گران بخشی به تنظیم در مقابل، ایجاد
نظرام  هرایی از   در بخرش رقابت یا موجود نیست و یا بسیار ضرعیف اورت ضررورت دارد؛ درواقرع     

یعنری قیمرت در برازار     ،جای اینکه وازوکار عرادی رقابرت برقررار باشرد     به اقتصادی هر کشوری،
به گر  تنظیم بستر ی  بازار رقابتی به فعالیت ب ردازند، نهادهای مشخص شود و فعاالن تجاری در

 (.5-6 :1392)افاری،  کنند گذاری مدااله می اند و در وازوکارهایی مانند قیمت فعالیت مشغول

هرای   مرور زمان تغییر کررد  اورت. در بسریاری از نظرام     البته مصداق انحصارات طبیعی به 
بارز کاالی ایرقابل معاملره در برازار     ه تا چند وال پیش نمونحقوقی برای کاالها مانند برق ک

 ،شد  حالت انحصاری اارجای از  تا انداز ، امروز  شد میبود و مشمول تنظیم بازارهای انحصاری 
 (.397: 1396گرفته اوت )حسینی، فعاالن بازارهای رقابتی قرار   مورد معامل

کننردگان، اجررای    ایت از حقروق مصررف  گر بخشی، حفظ عدالت، حم هدف نهادهای تنظیم
(. کنتررل تمرکرز   Casullo et al, 2019: 7) مقررات و اوتانداردها و انجام وایر امور محوله اوت

دهرد   ها و ابعاد مهم وااتار بازار که دوری یا نزدیکی به رقابت را نشان می عنوان یکی از جنبه به
( و تنظریم مقرررات برا اورتفاد  از     13 :1397)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 

 ابزارهای مختلف ازجمله اهداف ایجاد چنین نهادهایی اوت. 
چنرین ورطحی    وجرود هاورت.   های این دو نهاد، در ورطح اورتقالل آن   یکی دیهر از تفاوت

یادشد  در قوانین رقابت پیروی  دوتور کارکنندۀ این موضوع اوت که نهادهای رقابتی از  ینتضم
دهنرد و   یمی الزم را تنها با اوتناد به معیارهای فنی و قانونی انجام ها تفحصکنند، تحقیق و  یم

. (Mateus, 2007: 17)یر فشارهای ویاوی یرا اقتصرادی قررار نردارد     تأثتحت  ها آنگیری  یمتصم
ویاوی به دولت وابسته برود ، نهراد نراظر برر رقابرت نیرز        نظر ازکه یکی از طرفین دعوا  یهنهام

. در مقابرل،  (Ma, 2010: 226)شود  یم دوچندانی باشد، ارزش بح  اوتقالل دولت شبهولتی یا د
انرد و از نظرر ورااتاری و     هرا وابسرته   گر معموالً به دولرت یرا یکری از وزارتخانره     نهادهای تنظیم

 گذاری و اجرا هستند.  مراتب اداری، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و اوتقالل در ویاوت ولسه
هرا اشرار  کررد. نهادهرای      توان به تفاوت در ابزارهرای آن  ر نقاط تمایز این دو نهاد میاز دیه

های  شد  را به بنها  رقابتی با ضمانت اجراهای وااتاری ممکن اوت ی  اداام ضدرقابتی انجام
کنند  و ولبی، با بنها  اقتصرادی   کوچ  تجزیه کنند، یا با ضمانت اجراهای رفتاری نوعاً ممنوع

ها تحمیل کررد ،   گر شرایط رفتاری ااصی را بر بنها  د کنند؛ درحالی که نهادهای تنظیمبراور
کننرد ترا بتواننرد     از ابزارهای قیمت، مقدار، ورود و اروج به بازار و نظام انهیزشی اورتفاد  مری  

ها را به ومت رفرا  اجتمراعی هردایت کننرد )اتراق       های اقتصادی را تعدیل و آن رفتارهای بنها 
 (.128 :1397گانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بازر

جز  نهادهای رقابتی )به و به مسائل دارند (ex- anteنهر ) پیش یرویکردگر معموالً  نهادهای تنظیم
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دارند و در موارد تحقیق و تفحص  (ex- postنهر ) پس یها(، اصوالً رویکرد در موارد ااصی مانند اداام
 (Sokol and Ioannis, 2012: 169).  پردازند آوری اطالعات می ها به جمع بیشتر با تکیه بر شکایت

هایی نیز هستند؛ ازجمله اینکه هر دو برر حمایرت از منرافع     البته این دو نهاد دارای شباهت
های اقتصرادی تأکیرد دارنرد. اگرچره      طلبی بنها  اواهی و انحصار کنندگان در برابر زیاد  مصرف
ارها و رویکردهرای متفراوتی دارنرد و ایرن موضروع ممکرن اورت تعرارض         ها، اهداف، ابز اولویت

دنبال داشته باشد. حل چنین تعارضاتی بسته به این اوت که  ها را به کاری آن صالحیت و موازی
توانرد   جانبه تعیین شود که کردام نهراد مری    در هر مورد، با برروی اوضاع و احوال و شرایط همه

 (.UNCTAD, 2006: 4داشته باشد )تری  تر و بهینه عملکرد مفید
 

 بخشی گران تنظیم. مقايسۀ صالحی  نهادهای نا ر بر رقاب  و 2
انجرام   ها در راوتای مدااالت مستقیم و ایرمستقیم ارود در برازار بره    نوع تنظیماتی که دولت

 بندی اوت: کنند به شکل زیر قابل تقسیم روانند و مقرراتی که در این زمینه وضع می می
این دوته از تنظیمات، شامل جلوگیری  .(Competition Protection) حمایت از رقابتالف( 

هرای ضردرقابتی و ووساورتفاد  از     های ضدرقابتی و براورد برا توافقرات و ادارام    از ارتکاب رویه
 قدرت بازار اوت.

(. مقرررات فنری شرامل وضرع و اجررای      Technical Regulationب( تنظیم )مقررات( فنی )
اردهایی در تولید و عرض  محصوالت برای تضمین ایمنری و ورالمت جامعره، حمایرت از     اوتاند

 شود. محیط زیست و جلوگیری از بروز آثار اارجی می
گرری نراظر برر     . ایرن نروع تنظریم   (Economic Regulation)ج( تنظیم )مقررات( اقتصادی 

 فروش و بازاریابی، اورت  اقداماتی در راوتای کنترل انحصارات، همانند تعیین قیمت و شرایط 

.(OECD, 1999: 8) 
دار ایرن   هرای پرطررف   حرل  گر، یکی از را  با توجه به منطق تفکی  نهادهای رقابتی و تنظیم

اوت که حمایت از رقابت را به نهادهای ناظر بر رقابت بسر اریم و وضرع تنظیمرات فنری را بره      
ترری کره    طالعرات فنری و جزئری   گران بخشی واگذار کنیم. در واقع، تخصرص، تجربره و ا   تنظیم

تواند این نهاد را حتی در حمایت از وااتار رقابت بازار  گر دارند، می کارشناوان نهادهای تنظیم
 .(Diathesopoulos, 2012: 94) تری کند تبدیل به نهاد بهینه

حال، مسئل  مورد ااتالف، تعیین تکلیف تنظیمات اقتصادی اورت کره برا توجره بره       با این 
 گانکننرد  تنظریم شرود و هرم بره     ن، هم به وظایف و اهداف مقامات رقابتی مربوط مری ماهیت آ
هرا و اتخراذ    . در واقع، عمدتاً راجع به این نوع تصمیمات اوت کره تعرارض در صرالحیت   بخشی

هرای   در وضعیت ایدئال، صالحیت تر اوت. گفته محتمل تصمیمات متناقض از ووی مراجع پیش
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هرای حقروقی    دهای رقابتی باید مکمل هم باشد، اما در براری نظرام  کنند  و نها نهادهای تنظیم
 .(Bergqvist, Christian, 2004: 1)تنش ذاتی بین این دو حوز  وجود دارد 

گفترره  برررای حررل مشررکل پرریش (UNCTAD)در همررین اصررور، در گزارشرری از آنکترراد 
 (:UNCTAD, 2006: 5های زیر پیشنهاد شد  اوت ) راهکار

گرر بخشری و    دن صالحیت وضع مقررات فنی و اقتصادی به ی  تنظریم ، واگذار کرنخست
 صورت انحصاری به ی  نهاد رقابتی مستقل؛  و ردن مسئولیت اجرای مقررات رقابت به

، واگذار کردن صالحیت وضع مقررات فنری و اقتصرادی و همچنرین ور ردن همره یرا       دوم
 گران بخشی؛ بخشی از اجرای مقررات رقابت به تنظیم

گرر بخشری و    اگذار کردن صالحیت وضع مقررات فنی و اقتصرادی بره یر  تنظریم    ، وسوم
همچنین اعطای ااتیار اجرای مقررات رقابت به این نهاد که وظیف  اایر با همراهنهی مقامرات   

 انجام اواهد روید؛ رقابتی به
و  بخشری  گرران  تنظریم عنوان تنهرا وظیفر     ، وازماندهی مقررات و تنظیمات فنی بهچهارم

 ن صالحیت وضع و اجرای تنظیمات اقتصادی و مقررات رقابت به نهادهای رقابتی؛و رد
و صرفاً اتکا بر مقررات رقابت برای تنظیم بازار که مقرررات   بخشی گران تنظیم، حذف پنجم

 مرحل  اجرا نهاد  اواهند شد. یادشد  نیز از ووی نهادهای رقابتی به
درصد کشورهای عضرو ایرن    73مد  اوت که م آ2014در گزارش دیهری از آنکتاد در وال 
ای بودند اما این وند و نیز گرزارش دیهرری    گر جداگانه وازمان، دارای نهادهای رقابتی و تنظیم

گرر وجرود    دارد که در اکثر کشورها، تعامل نهادهای رقابتی و تنظریم  م اذعان می2017در وال 
 (.(UNCTAD, 2014: 16; UNCTAD ,2017: 30-32رن  اوت  ندارد یا بسیار کم

هرای ورازمان همکراری و توورع  اقتصرادی       مطالع  تجربیات کشرورهای مختلرف و گرزارش   
دهندۀ آن اوت که هیچ روی  مشخص و واحردی در میران کشرورها     ( نشانOECDوازمان ملل )

 ,OECD)بازار وجود ندارد کنند   تنظیمها میان نهادهای  برای تقسیم وظایف و تفکی  صالحیت

op. cit: 8)      در واقع، عوامل مختلفی نظیر شرایط اقتصادی، وضرع فرهنهری و اجتمراعی، ورابق .
گران بخشی، و همچنین نوع و قواعد بنیادین حاکم بر نظام حقوقی بر ایرن مقولره    تقنینی تنظیم

های آنکتراد بره برروری تجربیرات کشرورهای مختلرف        تأثیرگذار اوت. در ادامه بر مبنای گزارش
 یت نظام حقوقی ایران را در این اصور مورد مطالعه قرار اواهیم داد.پردااته، و س وضع

 

 گران بخشی در حقوق تطبیقی  تفكیک صالحی  نهادهای نا ر بر رقاب  و تنظیم. 1. 2
ناظر بر رقابت انتخاب  یروابط نهادها تیریمد یرا برا یمختلف یها روش ایدن مختلف یکشورها
و نهادهرای   بخشی ۀکنند تنظیمری تعامل مطلوب میان نهادهای در اوترالیا برای برقرا .اند کرد 
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نحوی که کمیسریون رقابرت و    رقابتی از راهکارهای چهارم و پنجم آنکتاد اوتفاد  شد  اوت؛ به
( صالحیت  Australian Competition and Consumer Commissionکنندگان اوترالیا ) مصرف

بت و تعیین قیمت تأویسات عمرومی را برعهرد    وضع و اجرای تنظیمات دوتروی، مقررات رقا
جای اتکای بر تنظیم بخشی و وضع مقررات موردی بررای هرر    به  دارد. به این ترتیب، این کشور

صنعت اار، بیشتر بر تنظیمات کلی نظام اقتصادی تکیه دارد. البته در براری از صرنایع نیرز    
قررات فنی و اقتصرادی را در حروزۀ   کنندگان بخشی دولتی وجود دارند که وظیف  وضع م تنظیم

تحت پوشش اود برعهد  دارند. در این موارد، نهادهای یادشد  هماهنهی و تعامرل نزدیکری برا    
 .1کنندگان دارند کمیسیون رقابت و مصرف

های مشمول تنظریم   های بازار و ازجمله بخش در برزیل مقررات رقابت نسبت به کلی  بخش
« شرورای اداری دفراع اقتصرادی   »این مقررات نیز تنها برعهدۀ  قابل اعمال اوت و وظیف  اجرای

(The Administrative Council for Economic Defense به )   عنوان نهاد ناظر بر رقابت برزیرل
 بخرش  ۀکننرد  تنظریم قرار گرفته اوت؛ منتها نهاد یادشد  در اعمال قوانین رقابت برا همکراری   

 .2مربوطه اقدام اواهد نمود
هرای   گونه مرزبندی شفاف و تفکیر  روشرنی در اصرور وظرایف و صرالحیت      ا هیچدر کاناد

رو، درصورتی که تعارضی رخ دهد، این تعرارض از   کنندۀ بازار وجود ندارد. از همین  نهادهای تنظیم
شرود. مطرابق ایرن     حل می(Doctrine of Regulated Conduct) « شد  نظری  رفتار تنظیم»طریق 

، هرگرا   3های بسیاری مورد تأکید قرار گرفته اورت    قضایی کانادا در پروند نظریه که از ووی روی
کنند  )یا مقرررات یر     بنهاهی به انجام یا اودداری از انجام رفتار معینی از ووی نهادهای تنظیم

حوزۀ اار( ملزم شود، درصورتی که بابت همین عمل از ووی نهاد رقابتی تعقیب شود، با توورل  
 گرنر   یقاضر ، 4«فورورترز »در پرونردۀ   شد  از مسئولیت مبررا اواهرد برود.    تنظیمبه دفاع رفتار 

(Justice Grang حکم داد )«توانرد از   فردی که ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات اار اوت می
اش وجرود   مقررات رقابتی فدرال معاف شود اگر دوتورالعمل یا مجوز ااصی بررای رفترار ممنوعره   

 .(Goldman and Bodrug, 2013: No.11-11; Trebilcock, 2003: 698) « داشته باشد
قررار  « قانون رقابرت کانرادا  » 45از مادۀ  7م در قسمت 2009این دکترین با اصالحات وال 

شود که ی  بنها  اقتصادی دو برار از طررف دو    گرفت. در واقع، چنین دکترینی مانع از این می
 یب قرار گیرد.نهاد به دلیل نقض مقررات رقابت تحت تعق

                                                           
1. https://www.accc.gov.au (last visited:2020-03-11) 

2. https://www.en.cade.gov.br (last visited on: 2020-04-15) 

3. Alex Couture v. Canada (1991), 38 C.P.R. (3rd) 293; R. v. Independent Order of Foresters (1989), 26 

C.P.R. (3rd) 229 and Law Society of Upper Canada v. Canada (1996), 67 C.P.R. (3rd) 48 (Ont. Ct. 

Gen. Div.) ("ReL.S.U.C.") 

4. See: R. v. Independent Order of Foresters (1998), 26. C. P.R. (3d) 229 (Ont. C.A.) 

https://www.accc.gov.au/
https://www.en.cade.gov.ir/
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هرا اندیشرید  شرد ، انعقراد      حل دیهری که برای رفع تعارضات یرا جلروگیری از برروز آن    را 
 بخشری  گرران  تنظریم میان مقامرات رقرابتی و    (Memorandum of Understanding) نامه تفاهم

د ها نقش بسزایی داشته باشد. البته انعقا ی  از آن تواند در تعیین وظایف مختص هر اوت که می
آمیز نبود  اورت، زیررا بررای مثرال، برا تغییرر در مردیران باالدورتی          نامه هموار  موفقیت تفاهم

. در 1ها با مقامات رقابتی آن کشرور لغرو گردیرد    نام  آن کمیسیون رادیو و تلویزیون کانادا تفاهم
 باشند.هایی تأثیرگذار  نامه توانند بر انعقاد یا لغو چنین تفاهم نتیجه، عوامل ایرحقوقی می

گر بخشی بر نهادهای رقابتی اولویت داشتند و قرانون   در گذشته، نهادهای تنظیم در فرانسه
شد، اما  گر بخشی اعمال می رقابت تنها در موارد اوتثنایی بر محدودۀ صالحیت نهادهای تنظیم

 . (Ullrich, 2006: 175) گر بخشی نیز اعمال شد ها بر نهادهای تنظیم پس از آن، قواعد اداام
گرران بخشری    در این کشور، در حال حاضر نیز میان قلمرو نظارتی مقامات رقابتی و تنظریم 

روشرنی مشرخص نشرد  اورت. در      ها بره  ها صالحیت آن پوشانی وجود دارد و در برای حوز  هم
بیشتر نقش مشاور و حمایتی ( Autorité de la concurrence) «مقام رقابت»قانون وابق فرانسه 

ها نیز در ااتیار وزیر امور اقتصادی، مرالی و   گیری راجع به آن ها و تصمیم وی اداامداشت و برر
 2م2008صنعت بود و اارج از حدود صالحیت مقرام رقابرت قررار داشرت. برا اصرالحات ورال        

رشد و فعالیت اقتصرادی و  »ها نیز به مقام رقابتی منتقل شد و در قانون  مسئولیت برروی اداام
، ااتیارات نهاد رقابتی گسترش یافرت. در ایرن قرانون، مقرام     «3م2015صوب های برابر م فرصت

اصرور در   شرد ، بره   های تنظیم رقابتی صالحیت دارد که در اصور وضعیت رقابت در بخش
قانون تجارت فرانسه، وزیر  L.430-7-1ها اظهار نظر و نظارت کند؛ البته مطابق مادۀ  مورد قیمت

ها بره دالیلری مبتنری برر نفرع       در تصمیمات مربوط به اداام اقتصاد همچنان صالحیت بازنهری
ها و ایجاد اشتغال( را دارد. از زمران تصرویب    پذیری شرکتعمومی )مانند تووع  صنعتی، رقابت

، وزیر اقتصاد 2018م تاکنون تنها یکبار در جوالی 2008ها در وال  وازوکار جدید کنترل اداام
. شرایان ذکرر اورت پرس از     4مجدد اداام اوتفاد  کرد  اوتفرانسه از ااتیار اود برای برروی 

، نقش نهادهای رقابتی ملی کشورهای عضو اتحادی  اروپرا در  EU 2019/1 5تصویب دوتورالعمل
 (.Chalmers et al, 2019: 908-909تر شد ) اجرای قواعد رقابتی اتحادیه، از قبل پررن 

                                                           
1. https://www.competitionbureau.gc.ca (last visited:2020-03-11) 

2. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)  

3. LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)  

4. https://www.osborneclarke.com/insights/french-minister-of-economy-triggers-phase-iii-and-decides-to-

examine-a-merger-operation-already-cleared-by-the-french-competition-authority (last visited:2020-

03-11). 

5. Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to 

Empower the Competition Authorities of the Member States to Be More Effective Enforcers and to 

Ensure the Proper Functioning of the Internal Market. 

https://www.competitionbureau.gc.ca/
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https://www.osborneclarke.com/insights/french-minister-of-economy-triggers-phase-iii-and-decides-to-examine-a-merger-operation-already-cleared-by-the-french-competition-authority
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شرد  اورت.    یشرنهادی آنکتراد اورتفاد     های اول و دوم پ در ایاالت متحد  ترکیبی از روش
طور کلی از شمول قوانین ضدانحصرار ارارج گردیرد  و تنظریم      های معدودی به رفتارها و بخش
گران بخشی و رد  شد  اوت. این نهادها  ها به تنظیم ها در این حوز  های بنها  رفتارها و فعالیت

ویژ  در بازارهای برا انحصرار    ف )بههای مختل در دو وطح فدرال و ایالتی به تنظیم مقررات بخش
(، Federal Communications Commissionپردازنرد. کمیسریون ارتباطرات فردرال )     براال( مری  

(، Federal Energy Regulatory Commissionکمیسرریون تنظرریم مقررررات انرررژی فرردرال )
 Federal(، هیئرت فردرال رزرو )  Federal Maritime Commissionکمیسیون دریرایی فردرال )  

Reserve Board ای  (، و کمیسرریون تنظرریم انرررژی هسررته(Federal Energy Regulatory 

Commission) .از جمل  این نهادها هستند 
های تنظیم مقررات  های امریکا نیز مانند کمیسیون گران بخشی در داال ایالت برای تنظیم
ا برعهد  دارنرد )رورتمی و   های مختلف وظیف  تنظیم مقررات در وطح ایالتی ر محلی، در ایالت

 (229-230 :1396مقیمی، 
هرا( تنهرا در صرالحیت نهادهرای رقرابتی )بخرش        ها )نظیر ادارام  برای دیهر از رفتار بنها 

 اوت.  )ضدانحصار وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال

اجررای کیفرری و    صالحیت (DOJ-Antitrust section)بخش ضدانحصار وزارت دادگستری 
تحقیرق و   پردازنرد و  فدرال یا وایر قوانینی که به حمایت از رقابت مری  قوانین ضدانحصارمدنی 

های  این نهاد را یکی از معاونت ریاوت تفحص در اصور نقض احتمالی قوانین رقابتی را دارد.
 ABAرود ) شد ، به تأیید ونا می  جمهور منصوب که از ووی رئیس دادوتان کل برعهد  دارد

Section of Antitrust Law, 2010: 19). 
( نیز نهادی مسرتقل و وابسرته بره    Federal Trade Commissionکمیسیون تجارت فدرال )

هرای ضردرقابتی، فریبکارانره یرا      اش جلروگیری از رویره   دولت امریکاورت کره مأموریرت اصرلی    
تسررهیل حررق انتخرراب آگاهانرر    همچنررین اوررت. کننرردگان ایرمنصررفانه و برره ضرررر مصرررف 

اعضرای ایرن    و درك عمومی از فرایند رقابتی، ورلوح  کار این نهاد قررار دارد.  گانکنند مصرف
ریاوت کمیسریون را برعهرد  دارد. ایرن     ها نهاد متشکل از پنج کمیسیونر هستند که یکی از آن

 .1شوند انتخاب می واله برای ی  دورۀ هفت امریکا و با تأیید ونا جمهور اعضا از ووی رئیس
زمان از ووی هردو نهراد نراظر    های اقتصادی هم ت که برای از رفتارهای بنها الزم به ذکر او

گیرند. در ایرن مروارد، نهادهرای رقرابتی تعامرل نزدیکری برا         بر رقابت امریکا مورد ارزیابی قرار می
 کنند. ها نقش حمایتی را ایفا می گران بخشی و صنعتی دارند و االب راجع به تصمیمات آن تنظیم

                                                           
1. https: //www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-consumer-protection (last visited:2020-03-11) 

https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-consumer-protection
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هرای آنکتراد پذیرفتره شرد  اورت؛ بره ایرن ترتیرب کره           ن شریوۀ وروم از روش  در انهلستا
مقرام  »م با ایجاد نهاد 2013زمان دارند. در وال  گران بخشی و نهاد رقابتی صالحیتی هم تنظیم

همررا  برود،    1که با تصویب قانون جدیدی (Competition Markets Authority) «رقابت و بازار
محرور   های ادمات اقتصرادی و ورالمت   گر به بخش ابتی و تنظیمزمان نهادهای رق صالحیت هم

 Graham, Cosmo, 2016: 407; The UUNCTAD Model Law on) نیرز تسرری پیردا کررد    

Competition (2019), revised chapter X: 5).  
های انرژی،  های تحت نظارت اود مانند بخش گر بخشی در حوز  در کلمبیا نهادهای تنظیم

های اارج  بانکداری، وظیف  اجرای مقررات رقابت را دارند و نهاد رقابتی تنها در حوز  مخابرات و
 رواند. انجام می های بخشی وظایف اود را به کنند  از صالحیت تنظیم

های تحت تنظیم را ندارند و کلیر  وظرایف بره     در کنیا مقامات رقابتی حق مدااله در بخش
رچه نهادهای یادشد  عمالً با مقامات رقابرت در تعامرل   گران بخشی و رد  شد  اوت. اگ تنظیم

نهراد مختلرف وظیفر  اجررای      4هستند، اما از نظر قانونی الزامی به آن ندارنرد. در ایرن کشرور    
 عهد  دارند: مقررات رقابت را در درجات مختلف به

  ادارۀ وزیر اقتصاد (the Office of the Minister of Finance) 

  هرا  صرارات و قیمرت  ادارۀ کمیسریونر انح(the Office of the Commissioner for 

Monopolies and Prices)، 

 کننررد   هررای تجرراری محرردود دیرروان فعالیررت(the Restrictive Trade Practices 

Tribunal)  
  دیوان عالی کنیا(the High Court of Kenya) (UNCTAD, 2005:19-21.) 

( و افریقررای جنرروبی Jae Gul, 2004: 5-6 در مقابررل، کشررورهایی نظیررر کررر  جنرروبی )  
(UNCTAD, 2018: 11) گرران بخشری    اند. در پرتغرال، تنظریم   کارگیری شیوۀ ووم اتکا کرد  بر به

عالو  بر وضع مقررات فنی و تنظیمات اقتصادی، وظیف  مقابله با رفتارهرای ضردرقابتی در بخرش    
با مقامات رقابتی هستند. البته، در مروارد  اود را نیز برعهد  دارند؛ منتها ملزم به همکاری و تعامل 

 (Währungsfond, 2012: 105-106). بینی نشد  اوت  حل قانونی پیش تعارض و ااتالف را 
شایان ذکر اوت که در فصل هفتم قانون مدل رقابت که از ووی آنکتراد بررای تصرویب یرا     

درصرورتی کره کشرورها    اصالح قوانین رقابت داالی کشورها پیشنهاد شد ، مقرر گردید  اورت  
گران بخشی اود داشته باشند، الزم اوت که تصمیمات این نهادها پریش   تمایل به حفظ تنظیم

های اقتصادی و قواعد رقابت مرورد ارزیرابی و برازنهری      از اتخاذ و اجرایی شدن از دیدگا  تحلیل
ر تحرت نظرارت   مقامات رقابتی قرار گیرند. عرالو  برر ایرن، هرر زمران کره بنهرا  فعرال در برازا         

                                                           
1. Enterprise and Regulatory Reform Act (2013) 
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کننردگان   گران بخشی، از ااتیارات یرا امتیرازات ارود در ایرن بازارهرا بره ضررر مصررف         تنظیم
ووساوتفاد  نماید باید این امکان برای نهادهای رقابتی فراهم باشد که بتوانند بر مبنای مقررات 

 . (UNCTAD, 2006: 56-58)رقابت به تخلف وی رویدگی کنند

 

 گران بخشی در حقوق ايران بتی و تنظیمصالحی  نهاد رقا .2. 2
 گر و رقابتی در حقوق ايران  های نهادهای تنظیم پیشینۀ تفكیک صالحی  .1. 2. 2

طروالنی اورت و    پیشین های اقتصادی در ایران اگرچه دارای  گذاری و نظارت بر فعالیت مقررات
را برر بازارهرا اعمرال     هرای مختلفری   ها از دیرباز به دالیلری )االرب ایراقتصرادی( نظرارت     دولت
چنردانی     اما ایجاد نهادهای تخصصی که بر بازار کنترل و نظارت داشته باشند، وابق کردند،  می

عنروان وررآااز ایجراد نهادهرای      بره  ش1339ندارد. برای از ایجاد بان  مرکزی ایران در ورال  
نقرل زمینری و    و  ه، حمرل آن، در وایر بازارها ماننرد بیمر   از  اند. پس کرد  تنظیمی در ایران یاد

ورازی و آزادورازی در    هوایی نیز نهادهای تنظیمی ایجاد شد. قبل از شروع مباحر  اصوصری  
بخشری بررای    ۀکننرد  هایی مانند نهادهای تنظریم  مورد انحصارات دولتی، ضرورت ایجاد وازمان

 شرد  احسراا نمری   چنردان کنترل بازارهای ایجادشد  و دوتیابی به اهداف آزادورازی بازارهرا   
؛ اما پس از تجدید وااتار و آزادوازی یا میل به تجدیرد ورااتار، ایرن    (157 :1389فر،  )هادی

های مختلفی از اقتصاد مانند برق، ارتباطات و مخابرات ایجاد شدند. ایجراد ایرن    نهادها در بخش
ورت.  و اواونامه همررا  برود  ا   نامه آئینالب بدون تصویب قوانین موضوعه و با تصویب انهادها 

گرذار )هیئرت تنظریم برازار بررق ایرران( و        مثال در بخرش بررق، ایجراد دو نهراد مقرررات      رای ب
اجرایری هیئرت تنظریم و      نامر  ینئر برق ایران( با تصویب آ  کنند  )شرکت مدیریت شبک تنظیم
. بخرش مخرابرات کره از قردیم     1برق ایران صورت گرفته اورت   شرکت مدیریت شبک  اواونام

مرور در کشورهای جهان با آزادوازی مواجه  شد، به نحصار طبیعی شنااته میصنعتی با ویژگی ا
 5 ۀهای اود کررد. مراد   اقدام به آزادوازی فعالیت ش1387شد. بازار مخابرات ایران نیز از وال 

ایجراد   1382آذر  19مصروب  « وظایف و ااتیارات وزارت ارتباطات و فنراوری اطالعرات  »قانون 
 (.107: 1392)روتمی و اصغرنیا،  بینی نمود را پیش «ارتباطاتکمیسیون تنظیم مقررات »

از تجمیرع  یادشد  قانون  7 ۀوازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با اوتناد به ماد
کرل ارتباطرات رادیرویی،     ۀوری اطالعرات و ادار امعاونت امرور مخرابراتی وزارت ارتباطرات و فنر    

حراکمیتی، نظرارتی و اجرایری در بخرش تنظریم مقرررات و       منظور ایفای وظایف و ااتیارات  به

                                                           
شرکت وهامی اار مدیریت   اواونام و 1384ارداد  28نظیم بازار برق مصوب هیئت ت ییاجرا  نام ینئآ. 1

 وزیران. هیئت 1383مرداد  14و  1383اردیبهشت  9برق ایران، مصوب جلسات مورخ   شبک
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وری اوابسرته بره وزارت ارتباطرات و فنر    بر مبنای مصروبات هیئرت وزیرران و    ارتباطات رادیویی 
 شد  اوت. اطالعات تأویس

قرانون اواوری    44های کلری اصرل    مقررات رقابت ایران در فصل نهم قانون اجرای ویاوت
اوت. مجلرس شرورای اورالمی قرانون یادشرد  را در ورال         بینی گردید  ( پیش44)قانون اصل 

تصویب رواند، منتها به دلیل ااتالف شورای نههبان و مجلس به مجمع تشرخیص   ش به1386
. شایان ذکر اورت کره ترا پریش از     1به تصویب آن مجمع روید 1387اروال شد که در ارداد 

کنندگان بخشی بود که  دۀ تنظیمهای مختلف برعه وضع این قانون، وظیف  تنظیم بازار در بخش
هررای معرردودی )نظیررر مخررابرات( ایررن وظیفرره برعهرردۀ وررازمان حمایررت    جررز در بخررش برره

االجرا شدن قرانون اصرل    کنندگان و تولیدکنندگان و وتاد تنظیم بازار قرار داشت. با الزم مصرف
 تأویس شد. « شورای رقابت»، شورایی به نام 44

قانون، شورای رقابت هم صالحیت اجرای قواعد رقابت و مبارز  این  58مادۀ  5و  1برابر بند 
های ضدرقابتی را دارد و هم از ااتیار وضع مقررات و تنظیمات اقتصادی براوردار اوت.  با رویه

های نهادهای  هایی که در گزارش آنکتاد راجع به صالحیت بر این اواا، باید گفت از میان شیو 
نظرر   گونره بره   ها آمد  اوت، در ظراهر ایرن   و نحوۀ تعامل میان آنکنندۀ بازارهای داالی  تنظیم

رود که کشور ما با کنار گذاشتن رویکردهای تلفیقی، تا حد زیادی راهکار چهارم را برگزید   می
یافتره و درحرال    ی  از کشورهای مورد مطالعه، اعم از کشورهای توورعه  اوت؛ امری که در هیچ
 گردد.  فرد محسوب می ن حی ، موقعیتی منحصربهشود و از ای تووعه، مشاهد  نمی

کنندۀ بخشری صرورت    ازجمله تحوالت دیهری که در رابط  شورای رقابت و نهادهای تنظیم
( قانون 44های کلی اصل چهل و چهارم ) اصالح قانون اجرای ویاوت» توان به قانون  گرفت می

و تأییرد   1397اررداد   22مورخ شنبه  اشار  کرد که با تصویب در جلس  علنی روز وه« اواوی
بره ابتردای   »این قانون آمد  اورت:   6برای اجرا ابالغ شد. در مادۀ  1397شورای نههبان در تیر 

اما عمد  تحولی که قانون «. شود اضافه می« تعیین مصادیق و»( قانون، عبارت 58( مادۀ )5بند )
 مربوط اوت.  59مادۀ  ایجاد کرد  به 44های کلی اصل  یادشد  در قانون اجرای ویاوت

 در اصور این ماد  موارد زیر قابل توجه اوت: 
 59کننردۀ بخشری کره در مرادۀ      نخست اینکه تصمیم ایجاد و پیشنهاد تأویس نهاد تنظیم

جدید به صرورت الزامری    59قدیم به صورت ااتیاری به شورای رقابت واگذار شد  بود، در مادۀ 
طور مفصل در این مراد  مرورد    فات ایجاد چنین نهادی بهبه این نهاد واگذار شد. همچنین تشری

ای و پشرتیبانی ایرن    توجه قرار گرفت؛ ازجمله اینکه مرکز ملی رقابرت انجرام وظرایف دبیراانره    

                                                           
 .71-74: 1397ن قانون، ر.ك. افاری فاروانی، . برای دیدن پیشین  ای1
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مادۀ  2نهادها را برعهد  دارد و تصویب اواونام  این نهادها نیز با رعایت شرایط مقرر در تبصرۀ 
گرذار مقررر کررد      ، قانون59مادۀ  2تبصرۀ « الف»قسمت  2پذیر اوت. در بند  جدید امکان 59

گرر از وظرایف شرورای رقابرت و ورایر       شد  برای نهراد تنظریم   وظایف و ااتیارات تعیین»اوت: 
رود این بند به دلیل جلوگیری از تعرارض صرالحیت    نظر می به«. ها و نهادها ولب شود  دوتها 

بینری شرد  اورت.      ت و ورایر نهادهرا پریش   کنندۀ بخشی با شرورای رقابر   بعدی نهادهای تنظیم
صراحت شورای رقابت قرار داد   ها را به همچنین این ماد  مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت

گر اشار  کرد کره   توان به ترکیب نهادهای تنظیم های دیهر در این ماد  می اوت. ازجمله نوآوری
بینری شرد  اورت. همچنرین      پریش حضور دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوۀ قضائیه 

بررای اعضرای شرورای     44قرانون اصرل    56و  55برای شرایط و الزامات وااتاری که در مواد 
گر نیز مقرر گردید  اوت. یکی دیهرر   رقابت بیان شد ، در این ماد  برای اعضای نهادهای تنظیم

گرر   ات نهراد تنظریم  وابق اینست که مرجع بودجره و اعتبرار   59از وجو  تمایز این ماد  با مادۀ 
بینی شرد  اورت    جدید، پیش 59مادۀ « پ»موجب بند  روشنی مشخص شد  اوت. به بخشی به

که دولت عوارضی را از اشخار حقوقی تحت تنظیم دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه بره  
گر بخشی ااتصار دهد و میزان چنین عوارضی باید به صورت  درآمد هری  از نهادهای تنظیم

النه در الیح  بودجه پیشنهاد شود و حداقل و حداکثر میزان عوارض یادشرد  نیرز بررای هرر     وا
 گر آن بخش تعیین گردد.  بخش در اواونام  نهاد تنظیم
 63شد  به مادۀ  ش، کلمات اضافه1397بینی شد  در اصالحی  وال  یکی دیهر از تحوالت پیش

گرر بخشری    شورای رقابت و نهادهرای تنظریم  کلی  تصمیمات »جدید آمد  اوت:  63اوت. در مادۀ 
(، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدیردنظر در هیرات   59موضوع مادۀ )

گرفتره در ایرن مراد ، تصرمیمات      اصالحات صورت«. ( این قانون اوت...64تجدیدنظر موضوع مادۀ )
دانرد.   ظراواهی در هیئرت تجدیردنظر مری   گر بخشی را نیز مشمول وازوکار تجدیدن نهادهای تنظیم

به این ماد  تالش کرد  اوت تا را  را بر وایر مسیرهای « صرفاً»گذار با اضافه کردن کلم   البته قانون
 تجدیدنظراواهی و اعتراض به آرا ببندد؛ هرچند همچنان امکان تفسیر االف آن وجود دارد.

بود  که برای هیئت تجدیدنظر صالحیتی  اگرچه برای معتقدند قانون با این قید در پی این
انحصاری ایجاد کند و پس از تصویب این اصالحات، دیوان عدالت اداری دیهر صالحیت مدااله 

(، اما رویر  عملری نشرانهر ایرن     56: 1396در تصمیمات قطعی شورای رقابت را ندارد )رهبری، 
پس از تصویب این قانون  اوت که کنترل قضایی دیوان عدالت بر تصمیمات شورای رقابت حتی

نیز ادامه دارد و تفسیر قطعی بودن آرای هیئت تجدیدنظر با حق داداواهی و قواعرد حراکم برر    
های رقابرت برترر دنیرا نیرز در تعرارض اورت )نر : اشرنودی و          اجرای مقررات رقابت در نظام

 (.215-217: 1395حسینی، 
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 نظرام  ،ش1397 ورال  در 44 اصرل  ونقان 59 ۀماد در شد  انجام اصالحات با رود یم نظر به
 در اینکره  لیدل به ،اوت کرد  حرکت دوم حل را  ومت به آنکتاد چهارم حل را  از رانیا یحقوق

 برا  ریمغاتواند  مین ،یبخش گر میتنظ ینهادها از  ی چیه»: اوت آمد  صراحت به دیجد اصالحات
 ایر  ردیر به یمیتصرم  رقابرت  لیتسره   نیزم در رقابت یشورا یبعد و قبل مصوبات ای قانون نیا

 .«کند یاقدام
 نیر ا البتره  که دارد را رقابت لیتسه ۀحوز در ماتیتصم اتخاذ تیصالح گر میتنظ نهاد پس

 2تبصررۀ  « الرف »شرق   3با توجه به بند . باشد رقابت یشورا مصوبات با ریمغا تواند ینم میتصم
گرر بخشری    هرای تنظریم  یر  از نهاد  هریچ اصالحی که از ی  وو، بیران داشرته اورت     59مادۀ 

کنرد  اتخاذ تسهیل رقابت تصمیمی یا اقدامی   تواند مغایر با مصوبات شورای رقابت در زمین مین
 ؛اورت قررار داد   شورای رقابرت   را نیز ها مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرتو از ووی دیهر، 

گران بخشی نظارت  بوط به تسهیل رقابت، شورای رقابت بر فعالیت تنظیملذا در اصور امور مر
 و رقابرت  یشورا فیوظا از زین گر میتنظ نهاد یبرا شد  نییتع اراتیاات و فیوظااواهد داشت. 

 .اوت شد  ولب نهادها و ها دوتها  ریوا
 

 مخابرات بخش گر میتنظ و رقاب  یشورا ی تعارض صالحی مورد یبررس .2. 2. 2
، آنچالشری  مباحر   یکری از  گذرد،  از زمان وضع مقررات رقابت که بیش از ی  دهه از آن می

. اوت تنظیم قیمت بود   ویژ  در زمین بخشی و شورای رقابت به گر تنظیم هایااتالف بین نهاد
بر ایرن  گر بخشی  عنوان تنظیم بهوازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزۀ ارتباطات، 

شرورای رقابرت    ،گذاری ادمات مخابراتی و ارتباطی امرری تخصصری برود     اوت که قیمت باور
 ،ایرن نهراد اورت    ۀگذاری برعهد قیمت. درحالی که کافی برای این کار را ندارد  تخصص و تجرب
دانرد. در مرواردی ماننرد     را در صرالحیت ارود مری    تنظریم دورتورالعمل قیمرت    شورای رقابتْ

ای باال گرفت که شرورای   انداز  این ااتالف به وری اطالعات و ارتباطاتفنا ۀگذاری در حوز تعرفه
 د.کررقابت، وازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را تهدید به انحالل 

شرورای رقابرت و نهراد    هرای مسرئوالن    دیردگا   انتشار و تحلیرل این ااتالف و بروز پس از 
بره   ش1391ت نهاد مقابل، موضوع در وال بخشی مخابرات در اعتراض به صالحی ۀکنند تنظیم

شرورای  » اعالم داشت کره این نهاد  و محول شد 44های کلی اصل  شورای عالی اجرای ویاوت
 «.رقابت موظف اوت دوتورالعمل قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند

 ش بخر  نیز نتوانست به این ااتالفات ااتمه دهرد. چرون نهراد تنظریم      ی عالیاما رأی شورا
تنها صدور دورتورالعمل   44های کلی اصل  ارتباطات معتقد بود که شورای عالی اجرای ویاوت

گذاری همچنان در صرالحیت ایرن نهراد     شورای رقابت گذاشته و قیمت ۀتعیین قیمت را برعهد
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ین ااتالفات به دیوان عردالت  ا  دامن .هرچند شورای رقابت چنین تفسیری را قبول نکرد ؛اوت
دراواورت شرورای   »ای که در دیوان عدالت مطرح شد مربوط بره   کشید  شد. پروند اداری نیز 

کمیسیون تنظیم مقرررات و ارتباطرات    1390 شهریور 27 مورخ 120  رقابت برای ابطال مصوب
برقرراری ارتبراط     الملرل صرادر  از کشرور و تعرفر     در اصور تعیین تعرفه برای مکالمات برین 

های تلفن ثابت و همرا  با اپراتورهای تلفرن ثابرت و همررا      بکهالملل مشترکین ش مکالمات بین
های  بود. اوتدالل شورای رقابت مبنی بر این بود که مطابق قانون اجرای ویاوت «وایر کشورها
، وظیفه و ااتیار تصویب دوتورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دوتروی بره  44کلی اصل 

ای قبل از تأویس  حیت شورای رقابت اوت و چنین وظیفهبازار کاال و ادمات انحصاری در صال
نهادهای دیهری بود  اوت. شورای رقابت در اصرور ادعرای ارود بره اصرل       ۀاین شورا برعهد

 44اصرل  قانون  58 ۀماد 5قانون دیوان عدالت اداری و بند  19و  13قانون اواوی و مواد  170
وروی  هرای صادرشرد  از    هرا و دورتورالعمل   هو لغو ابالای گفته پیش  ابطال مصوب ،اوتناد کرد 

کمیسیون تنظیم وزارت ارتباطات و وازمان تنظیم مقررات و ارتباطرات رادیرویی را دراواورت    
 1ای را ملغی کرد  برود  اود چنین مصوبه 89  ذکر اوت که شورای رقابت در جلسشایان نمود. 

 بخشی نیز مواجه شد. ۀکنند که البته با اعتراض تنظیم
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دفاع از اود اذعان داشت وقتی مدلول صرریح   وازمان

، وظیفه و ااتیار تصویب دوتورالعمل تنظریم قیمرت، مقردار و    44قانون اصل  58 ۀماد« ن»بند 
شرایط دوتروی به بازار کاالها و ادمات انحصاری را در هر مورد به شورای رقابت واگذار کرد  و 

هدف از تشکیل شورای رقابت را تسهیل رقابت و منع انحصار بدون داالت در وظرایف  گذار  قانون
ها دانسته، لزوم توجه به ورایر قروانین و مقرررات در اینجرا ضرروری اورت.        اجرایی وایر دوتها 

صررفاً تصرویب دورتورالعمل     ،44قرانون اصرل    5 ۀمراد « ج»ازجمله اینکه مطابق نص صریح بند 
 منظرور  بره شرد   یادهردف   دوتیابی بره هم در جهت  آن ،ادمات انحصاریتنظیم قیمت کاالها و 

تسهیل رقابت و منع انحصار به شورای رقابت واگذار شد  اوت. تصویب دوتورالعمل یعنی تدوین 
 ۀکننرد  اینکره تردوین   گرذار را محقرق وراات، نره      چارچوبی که بتوان بر اواا آن اهداف قرانون 

برراالف   ،های هر بخش و هر شررکت یرا ورازمان پردااتره     فهجزس تعر دوتورالعمل بتواند به جزس
 وت.وقوانین و مقررات حاکم به اموری ب ردازد که اارج از وظایف و ااتیارات ا

کنرد کره کمیسریون تنظریم مقرررات ارتباطرات،        این نهاد همچنین به این نکته اوتناد می

                                                           
ادمات انحصاری که تووط شرکت   تعیین و تغییر تعرف»ود: ( آمد  ب1390آبان  29)به تاریخ  یأدر متن این ر. 1

قانون  44های کلی اصل  قانون اجرای ویاوت 58 ۀ( ماد5شود، مشمول حکم بند ) ارتباطات زیرواات ارائه می
ادمات یادشد  تووط وایر   باشد. تعیین و ابالغ تعرف گیری شورای رقابت می اواوی بود  و در چارچوب تصمیم

 «.شد  تووط شورای رقابت بال اثر و فاقد وجاهت قانونی اوت اجرایی اارج از چارچوب تعیین های دوتها 
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ر مبنای ااتیرار حاصرله از بنرد    های ادمات ارتباطی را ب ها و نرخ وظیفه و ااتیار تصویب تعرفه
قانون وظایف و ااتیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات داراوت و جایها  ایرن   5 ۀماد« ج»

کره قرانون مرؤار     ش1389پنجم تووعه مصروب    قانون برنام 46 ۀماد« ط»کمیسیون در بند 
 مورد تأکید مجدد قرارگرفته اوت. اوت، 

کره   نظرر بره ایرن   »...بر ایرن مبنرا برود:    اری در این دعوا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اد
تصویب دوتورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکره مرراد از   

هایی اوت که بتوان به اهداف مورد نظر قانونهذار نائل شرد و قانونهرذار نیرز در     آن تدوین روش
 19/9/1382رت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب قانون وظایف و ااتیارات وزا 5 ۀبند ج ماد

ادمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را   های کلی ها و نرخ تصویب جداول تعرفه
 ۀشمار  جلس  ازجمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برشمرد  اوت؛ بنابراین مصوب

الملل  ر تعیین تعرفه برای مکالمات بینکمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات د 27/6/1390 -120
شد  اورت و    ااتیارات قانونی کمیسیون مذکور تعیین و تصویب ۀصادرشد  از کشور در محدود

 «.1...باشد ابطال نمی قابل 

گیری الفا  و عبارات روشن و همچنین عدم تشریح کامل عوامل مؤثر برر برروز    کار عدم به»
ورد ااتالف و عدم توجره بره اوضراع و احروال اقتصرادی      ااتالف و عدم تبیین شفاف موضوع م

یافته در وطح کشور در والهای اایر و نادید  انهاشتن مفاهیم قانون اجررای ویاورتهای    تغییر
کننردۀ مقرررات    قانون اواوی در ارتباط با لزوم تشکیل و فعالیت نهادهای تنظیم 44کلی اصل 

روتمی و »اوت که به این رأی وارد شد  اوت  ایراداتی« بخشی زیر نظارت عالی  شورای رقابت
 (.121 :1392اصغرنیا، 

 

 ها بررسی پروندۀ دارواانه .3. 2. 2
های جنجالی شورای رقابت، ااتالف بین وزارت بهداشت، درمران و آمروزش    یکی دیهر از پروند 

و نظارت ها  پزشکی و این نهاد رقابتی بود. مرجع صدور مجوز تأویس و تأیید صالحیت دارواانه
قرانون مربروط بره امرور پزشرکی، دارویری و مرواد اروردنی و          25و  20، 1ها مطابق مواد  بر آن

قرانون تشرکیالت و    13و  12، 11ش و اصالحات بعدی آن و بنردهای  1334آشامیدنی مصوب 
ش، وزارت بهداشرت اورت.   1367وظایف وزارت بهداشرت، درمران و آمروزش پزشرکی مصروب      

ش، دو 1393مصروب  « هرا  نامر  تأوریس و ادارۀ دارواانره    آئرین »ورتناد  وازمان اذا و دارو به ا
را برای صدور مجوز تأویس دارواانه وضرع کررد    « فاصله»و « حد نصاب جمعیت»محدودیت 

                                                           
 .1391مرداد  21دیوان عدالت اداری به تاریخ  91/143-90/1194مربوط به پروندۀ کالو   242-241دادنام  شمارۀ . 1
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مرادۀ  « 4-ط»اوت. شاکی پروند  با اوتناد به اینکه تعیین چنین حد نصابی در تعارض با بنرد  
منظور مشکل کرردن ورود   منوعیت ایجاد مانع به)م 44های کلی اصل  قانون اجرای ویاوت 45

هرای رقیرب در یر  فعالیرت ارار( اورت، ایرن         هرا یرا شررکت    رقبای جدید یا حرذف بنهرا   
از  44های کلری اصرل    قانون اجرای ویاوت 7اصالحی مادۀ  2ها را به اوتناد تبصرۀ  محدودیت

التحصریالن   ل فرارغ مصادیق اعمال مخل رقابت و ازجمله موانرع کسرب و کرار و توورع  اشرتغا     
داند. دفاع وزارت بهداشت عمدتاً بر قانونی بودن این حد نصاب، جلوگیری از نیراز   دارووازی می

القایی در کشور و ایجاد تنش اجتماعی در صورت حذف شرط جمعیت و فاصله متمرکرز اورت.   
اارالل در  ، ایرن اقردام را   44قانون اصرل   7مادۀ  2شورای رقابت در رأی اود به اوتناد تبصرۀ 

قرانون اجررای    7و  6، 1قرانون اصرالح مرواد     3مرادۀ   2رقابت تلقی کررد ، بره اورتناد تبصررۀ     
منظرور ممانعرت از برروز     بره »، وجود روی  ضدرقابتی را احراز کرد  و 44های کلی اصل  ویاوت

نامر  تأوریس و ادارۀ    آئرین  5و  4وضعیت انحصاری و توقف روی  ضدرقابتی رأی به توقف مرواد  
 «. 1دهد می 1393ها مصوب  واانهدار

از  1397اررداد   2انجمن دارووازان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشرکی در تراریخ   
تصمیم شورای رقابت در دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان عدالت اداری دوتور مروقتی  

ایی در هیئرت  مبنی بر منع شورای رقابت از ادام  رویدگی به ایرن موضروع ترا صردور رأی نهر     
، برا تأییرد   1397عمومی دیروان صرادر نمرود. هیئرت عمرومی دیروان عردالت اداری در بهمرن         

نام  تأویس و ادارۀ  آئین 15ها، رأی به ابطال مادۀ  تصمیمات شورای رقابت در اصور دارواانه
 396دهد. شورای رقابت پس از رأی هیئرت عمرومی نیرز در جلسر       ش( می1393ها ) دارواانه
، 44قرانون اصرل    7های متعددی، به اوتناد مرادۀ   ، با رویدگی به شکایت1398مهر  20مورخ 

 کنندگان از قواعد رقابتی، جریمه وضع کرد  اوت. کنندگان از این ماد  و تخطی برای اوتنکاف

گر بخشی  های جدی نهاد رقابتی و تنظیم توان یکی از موارد تعارض صالحیت این پروند  را می
های وزارت بهداشت مبنی برر توجیره    دانست. در واقع، شورای رقابت با رد اوتدالل در حقوق ایران

کنرد و   اوتناد مری  44های کلی اصل  قانون اجرای ویاوت 7مادۀ  2ها، به تبصرۀ  وجود محدودیت
پذیرد. در حقوق اروپایی، براالف گذشته که نهادهای رقرابتی   دیوان عدالت نیز این اوتدالل را می

کردند، امروز  تمرکز این نهادها بر صرنعت داروورازی بیشرتر     ارووازی زیاد مدااله نمیدر حوزۀ د
گرران دارویری بره     شد  اوت. در واقع، اتحادی  اروپا از البی گستردۀ میان فعاالن صرنعت و تنظریم  

هرای   براورد با فعاالن دارووازی روی آورد  اوت؛ اگرچره بره تعبیرر براری، همچنران از جریمره      
گرر   های گسترد  در این حوز  ابری نیسرت و نقرش نهادهرای تنظریم     حقیق و تفحصونهین و ت

 .(Hull and Clancy, 2018:402-401 ) تر اوت رن  نسبت به نهادهای رقابتی پر

                                                           
1. https://www.nicc.gov.ir/council/cases/744-2018-02-14-11-42-24.html ( last visited: 2020-06-13) 

https://www.nicc.gov.ir/council/cases/744-2018-02-14-11-42-24.html
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 بررسی پروندۀ کانون وکال. 4. 2. 2

التحصیل حقوق از کانون وکال به شرورای رقابرت شرکایت کردنرد و      در این پروند ، چندین فارغ
شدند. شاکیان اذعران  « اشباع بازار»اوتار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکال به بهان  او

حذف معیار ظرفیت باع  فراهم شردن زمینر  اشرتغال بررای گررو  کثیرری از فرارغ        »داشتند: 
التحصیالن بیکار این رشته شد  و تووع  رقابت در عرص  این کسرب و کرار موجرب تخصریص     

ن بازار شد  و از انحصرار دورتوری و وجرود رانرت پیشرهیری اواهرد       بهین  منابع و متوازن شد
، اواورتار ورود  44قرانون اصرل    43قانون اواوری و مرادۀ    28شاکیان با اوتناد به اصل «. کرد

شورای رقابت به بازار وکالت شدند. کانون وکال در دفاع، شغل وکالت را مشمول قروانین ارار   
وخ قوانین اار وکالت )ازجمله الیحر  قرانونی اورتقالل    را نا 44قانون اصل  92دانسته، مادۀ 

ش و قانون کیفیت أاذ پروان  وکالت دادگستری مصوب 1333کانون وکالی دادگستری مصوب 
 88مرادۀ  « ج»قانون کیفیت أاذ پروانه و بند  1داند. همچنین با اوتناد به مادۀ  ش( نمی1376

کند. شورای رقابت در جلس   ظرفیت تأکید میقانون برنام  ششم تووعه، به قانونی بودن تعیین 
قانون کیفیت أارذ پروانر  وکالرت،     1به دلیل ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصرۀ  1396مهر  17

کند و موضوع را به مجلس شورای اوالمی و أاذ اوتفساریه از این نهاد واگرذار   رأیی صادر نمی
لت اداری تسرلیم، و از عردم   کنرد. شراکی شرکایت ارود را بره هیئرت عمرومی دیروان عردا          می

در  11-595کند. هیئت عمومی در رأی اود به شرمارۀ   گیری شورای رقابت شکایت می تصمیم
شورای رقابت متضمن  17/7/1396نظر به اینکه تصمیم مورخ »دارد:  اعالم می 1398تاریخ تیر 

و اتخاذ تصرمیم  وضع قاعدۀ آمر  نیست و ناظر به نظری  ایرقطعی بود، در نتیجه قابل رویدگی 
 «.در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد  نشد

هرای وکرالی    آمواتهان رشت  حقوق، ادعای اوتنکاف کانون های دانش یکی دیهر از شکایت
اصرالحی قرانون    7دادگستری و مرکز وکال و مشاوران قوۀ قضائیه از اجررای احکرام ذیرل مرادۀ     

)مرورخ   421ش( بود. شورای رقابت در جلس  1393)مصوب  44های کلی اصل  اجرای ویاوت
های شرورای رقابرت    ( در رأی اود چنین شکایتی را رد کرد. ازجمله اوتدالل1399ارداد  10

، اشرباع اقتصرادی و تجراری    7قانون اصالح مادۀ  2مقصود از اشباع موضوع تبصرۀ »این بود که 
هر حی  تکمیل اوت؛ اما در اصور اوت. به این معنا که از منظر مرجع صدور مجوز، بازار از 

تعیین وقف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالرت بنرا بره شرواهد موجرود، اعمرال محردودیت در        
ظرفیت پذیرش به جهت محدودیت امکانات، ووایل و اوتلزامات ضرروری بره منظرور آمروزش،     

هیئرت   شورای رقابت همچنرین بره دادنامر    «. باشد طی دورۀ کارآموزی و ااتبار کارآموزان می
( اورتناد  1398آذر  19مرورخ   2753ترا   2750عمومی دیوان عردالت اداری )دادنامر  شرمارۀ    

زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از ورود به مواردی که  کند که هیئت مقررات می
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گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کررد  اورت،    قانون
 . 1مایدن منع می

توجه در این پروند ، تصمیم متفاوت شورای رقابت و دیوان عردالت اداری نسربت    نکت  قابل
گرر بخشری بررای     اوت؛ درحالی که در هر دو تصمیم، ی  نهاد تنظریم « ها دارواانه»به پروندۀ 

رورد باعر  چنرین تفراوتی شرد ،       نظر می ورود به بازار شرایطی را وضع کرد  اوت. آنچه که به
 شورای رقابت از فعالیت تجاری دارواانه و تجاری نبودن وکالت اوت. تلقی

در حقوق تطبیقی نیز در اصور اعمال قواعد حقوق رقابت بر وکرال، اتفراق نظرری وجرود     
های  ندارد. از دیدگا  برای نویسندگان، تردیدی نیست که قواعد حقوق رقابت بر وکال و فعالیت

گولردفرب علیره   »ل در رأی دیوان عرالی امریکرا در پرونردۀ    شود. برای مثا حقوقی نیز اعمال می
هرای وکرال    توان انکار کرد که فعالیت در دنیای مدرن نمی»...چنین آمد  اوت: « ایالت ویرجینیا

نقش مهمی در تجارت دارند و رفتارهای ضدرقابتی وکال ممکرن اورت محردودیتی برر تجرارت      
بودن وکال از قواعد ضدانحصار در امریکا برود. امرا در   این رأی در واقع پایانی بر اوتثنا «. 2باشند

داننرد ترا    های حقروقی وکرال را تجراری نمری      حقوق امریکا نیز مخالفانی وجود دارند که فعالیت
 (.Morgan, 1998: 417-419مشمول قواعد حقوق رقابت شوند )

هرای حقروقی را    در حقوق اتحادی  اروپا با وجود ااتالف نظر، تمایل بر این اوت که فعالیت
های وکرال بداننرد،    گر اودمختاری مانند کانون   شد  از ووی نهادهای تنظیم مشمول قواعد وضع

نه مشمول قواعد حقوق رقابت. درواقع برای، عدم تقارن اطالعات بین وکیل و موکل را یکری از  
ه نترایج  کننرد بره دلیرل اینکر     دانند و اوتدالل می های حقوقی می دالیل شکست بازار در حرفه

بهین  بازارهای رقابتی بر پای  فرض اطالعات کامل بررای هرر دو طررف بنرا شرد ، بهترر اورت        
 (.Carron, 2005: 5مشمول قواعد حقوق رقابت قرار نهیرد )

 

 گذاری اودرو بررسی پروندۀ قیم . 5. 2. 2
ورازمان   از وروی از تأویس شرورای رقابرت، قیمرت اودروهرای داالری       پیشدر بازار اودرو 
 1390دی  19امرا در   ،شرد  تعیین می )کمیت  اودرو( کنندگان و تولیدکنندگان حمایت مصرف

کاالهرای   ۀارودرو و ورای ا( را در زمرر    شورای اقتصاد تولیدات دو اودروواز بزرگ ایران )ایرران 
از ایرن   پرس  . گذاری اودرو ورود کرد شورای رقابت در قیمت قرار داد و به این ترتیب،انحصاری 

 «تصویب دوتورالعمل در صرنعت اودروورازی  »نیز شورای رقابت در چند مورد به بح  تاریخ 
تصرویب رورید    شورای رقابت بره  187  ها که در جلس ترین این دوتورالعمل که معروف پرداات

                                                           
  1399ارداد  10شورای رقابت مورخ  421تصمیم شمارۀ . 1

2. Goldfarb v. Virginia State Bar, 421 U.S. 773 (1975) 
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طرفره   یر    باع  ایجاد تغییرات وویعی در قراردادهای اودرووازان با اریداران و کاهش جنب
 بودن این قراردادها شد.

 13( در 2الحاق برای مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )»تصویب قانون با 
تعیرین کاالهرای اواوری، انحصراری و      ۀدورتورالعمل نحرو  »و واگذاری تصویب  «1393 اوفند

، رابطر  شرورای رقابرت برا     بره شرورای اقتصراد    «ادمات عمومی و قیمت این کاالها و اردمات 
برا اعرالم وزیرر وقرت وزارت صرمت،       1397ای یافت. در شرهریور   ویژ گران بخشی شکل  تنظیم

گرذاری   شرورای رقابرت از قیمرت   « گانه طبق مصوب  شورای عالی هماهنهی اقتصادی قوای وه»
دار  کننردگان عهرد    کننردگان و تولیرد   کنار رفت و وتاد تنظیم بازار و وازمان حمایت از مصرف

مصوبه، اگر شورای رقابت بخواهد دوتورالعمل تنظیم  در واقع، مطابق این .1تعیین قیمت شدند
قیمت تدوین کند، باید آن را به وتاد تنظیم بازار اطالع دهد و اگر ورتاد تأییرد کررد، تصرمیم     

تعیین دورتورالعمل   سئولیتم»وزارت صمت اعالم کرد:  1399در ارداد  اود را اجرایی نماید.
و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کررد  اورت    ها به شورای رقابت واگذار شد  و اعالم قیمت

این شورا فقرط  »در پاوخ، رئیس شورای رقابت تأکید نمود: «. باید قیمت اودروها را اعالم کند
رود که  نظر می گونه به . این2اوت« ها با وتاد تنظیم بازار کند و اعالم قیمت فرمول را تعیین می

د در اصور اودرو رابط  روشنی ندارنرد و تفکیر    گران متعد همچنان شورای رقابت و تنظیم
تروان از   دروتی صورت نهرفته اوت. ایرن موضروع را مری    ها و توجیه این نهادها نیز به صالحیت

به علت پیوند  روشنی دریافت. های اایر به ااتالف صالحیت مثبت و منفی این نهادها طی وال
بخشری ااتیرارات    با هدف انتظام 59دۀ اکثریت اعضای شورای رقابت به دولت، اجرای صحیح ما

 رود. نظر می ها دور از ذهن به گر بخشی و ایجاد انسجام در روی  آن نهادهای تنظیم

 

 جهینت
جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار، اعتقاد عمومی بر این اوت که برازار بایرد بردون داالرت دولرت      در 

باعر  نروآوری و پیشررفت و رقابرت پویرا       بهیرد و  ها در عرضه و تقاضا را برعهد  نظمی تعدیل بی
 وازوکارهایینیز  حاکم شودها و ااالل در نظم و روند کلی بازار  عدالتی شود. اگر در این میان بی

 کند.  مانند قوانین رقابتی و کنترل نهادهای ناظر بر رقابت چنین نظمی را دوبار  برقرار می
هرای   ا هدف ممانعرت از تحمیرل قیمرت   ها ب کنترل قیمت  بخشی معموالً وظیف گران تنظیم
  ایرن  از این نهادهرا دارند.   اپراتورها و رفع برای موارد شکست بازار را برعهد  از وویانحصاری 
ترر   هرا بهینره   را در بازارهایی که انحصاری برودن آن  یرقابت نوعی وضعیت شبه توانند به جهت می

                                                           
1. http://ibena.ir/news/90793 (last visited: 2020-03-1) 

 3656187، شمارۀ ابر: 1399ارداد  1روزنام  دنیای اقتصاد، . 2

http://ibena.ir/news/90793
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 رورد  نظر می البته به رقابتی گام بردارند. جهت در راوتای نهادهای  این اوت برعهد  بهیرند و از
اصول حکمرانی »برای  کنندۀ بخشی نیز شود که نهادهای تنظیم این هدف به شرطی محقق می

طرفی، شفافیت، هماهنهی و اصل تناوب ضمانت اجراها را در  پذیری، بی مانند انعطاف« مطلوب
 اتخاذ تصمیمات اود رعایت نمایند.

کنندۀ بازار داالی کشورها،  تعامل و همزیستی میان نهادهای تنظیمدر اصور نحوۀ برقراری 
هرای حقروقی،    و نهادهای رقابتی در کنار عردم شرفافیت در اکثرر نظرام     بخشی گران تنظیم شامل

المللی نظیرر   ای که برای نهادهای بین گونه شود؛ به ااتالفات عمیقی نیز در روی  کشورها دید  می
، اتخراذ رویکردهرای متفراوتی را در رویر      (OECD)توورع  اقتصرادی    آنکتاد و وازمان همکاری و

اند که این رویکردها در مقالره مرورد برروری     عملی کشورها برای حل معضل یادشد  گزارش کرد 
 اند.   کار گرفته گفته را به های پیش حل قرار گرفته اوت. در عمل، کشورها تلفیقی از را 

، وظیفر  تنظریم   44ابت در قالب فصل نهم قانون اصرل  در ایران تا پیش از وضع مقررات رق
وجود نداشت. برا تأوریس شرورای      بود و نهاد رقابتی بخشی ۀکنند تنظیم هاینهادبازار برعهد  

شود که در  نهاد ناظر بر رقابت در نظام اقتصادی ایران، این پروش مطرح می عنوان ت  رقابت به
نه باید عمل کرد؟ نتیج  این تعارض  صرالحیت را  موارد تعارض صالحیت بین این دو نهاد، چهو

ها، کرانون وکرال و    شد  در این مقاله )مخابرات، دارواانه توان در چهار پروندۀ مطرح وضوح می به
هرای موردبحر ،    گذاری اودرو( مشاهد  نمود که البته با توجه به ماهیت متفاوت حروز   قیمت

 نتایج حاصل یکسان نبود  اوت.
گونه اوتنباط کرد که برا وضرع    توان این می 44قانون اصل  59و  58مواد  با تمس  به متن

انرد و   کنندۀ بخشی برا وجرود شرورای رقابرت ملغری نشرد        لزوماً نهادهای تنظیم 44قانون اصل 
جدیرد   59توانند در حدود وظایف و ااتیارات قانونی اود عمل نمایند. البته صرراحت مرادۀ    می

گرران   ود در نتیج  ااتالفات دائمی شرورای رقابرت و تنظریم   ر نظر می که به -ش1397مصوب 
موجب  گر بخشی تنها به تأویس نهادهای تنظیم»در مورد اینست که  -بخشی اصالح شد  اوت

و اعطای پیشنهاد تأویس و اواورنام  نهادهرای   « پذیر اوت قانون و با رعایت احکام ذیل امکان
گرر   ه شرورای رقابرت در مقابرل نهادهرای تنظریم     گر به شورای رقابت، قدرت بیشتری را ب تنظیم

 نماید. بخشی اعطا می
، تبعیت از مصوبات شورا در زمینر  تسرهیل   44قانون اصل  59با توجه به قسمت اایر مادۀ 

هرا را   کنندۀ بخشی الزامی اوت و ااتیار اتخاذ تصمیم مغایر با آن رقابت بر کلی  نهادهای تنظیم
رورد   نظر مری  یمات شورا که در زمین  تسهیل رقابت نباشند که بهندارند. اما در مورد وایر تصم

کننردۀ بخشری    گذاری کاالها و ادمات انحصاری نیز از آن جمله اوت، نهادهرای تنظریم   قیمت
 الزامی به تبعیت از نظر شورا ندارند.
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