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 يشـده از سـو  صادر يهـا  ها و دسـتورالعمل  یهلغو ابالغ -2مقررات ارتباطات  یمتنظ

  یوییمقررات و ارتباطات راد یمسازمان تنظ

  اداري عدالت دیوان عمومی هیأت مرجع صادرکننده:

  پرونده . وقایع1

ابطال خواستار  یموجب دادخواستبه .ج. پ يآقا یندگیرقابت با نما شوراي

داده است که قانون اصالح  یحخواسته توض یینمصوبه مذکور شده و در جهت تب

 یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ي،از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد يمواد

مجلس  08/11/1386مصوب  یقانون اساس 44اصل  یکل هاي یاستس يو اجرا یرانا

 یطمقدار و شرا یمت،ق یمدستورالعمل تنظ یبتصو اختیارو  یفهوظ ی،اسالم يشورا

رقابت واگذار کرده است. البته  يرا به شورا يبه بازار کاال و خدمات انحصار یدسترس

را در حوزه  یفهوظ ینا یمختلف يها نهادها و سازمانمزبور، قانون  یباز تصو یشتا پ

قانون مطابق بند  ینا یبعهده داشتند که با تصو خدمات مربوط به خود بر یاکاال 
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 نهادهرقابت  يبر عهده شورا یمتق یمدستورالعمل تنظ یبتصو یاراخت 58ماده پنج 

 - 120در جلسه شماره  یراًمقررات ارتباطات اخ یمتنظ یسیونسفانه کمأشد. مت

 يتعرفه برقرار ،آن براساسکرده است که  اي مصوبه صدور به اقدام 27/06/1390

تلفن  يتلفن ثابت و همراه با اپراتورها يها شبکه مشترکانالملل  ینارتباط مکالمات ب

را  یدجد يها متعاقب آن تعرفه ،کرده یبتصوو  یینکشورها را تع یرثابت و همراه سا

 یناست. همچن نمودهتلفن همراه ابالغ  يو اپراتورها یرساختبه شرکت ارتباطات ز

 یوییمقررات و ارتباطات راد ظیماز سازمان تن هایی یهخالف قانون، ابالغ یدر اقدامات

 یر کلمدحساب و   يذ ینو صدور پروانه و همچن یفن هاي یمعاون بررس يبا امضا

واصل شده است که  یرانو بانک صادرات ا یرساختبه شرکت ارتباطات ز یامور مال

 است 09697و  09602شماره  يشهر ینب ینرخ کد خدمات ییناز تع یمفاد آن حاک

 یران یلو اتومب يو کانون جهانگرد یرانبانک صادرات ا استفادهمورد  یبکه به ترت

مراجع  یاراتاقدامات مذکور خارج از حدود اخت یهاست، که کل یرانا یاسالم يجمهور

لذا بنا  ،است یقانون اساس 44اصل  یکل هاي یاستس ينامبرده و برخالف قانون اجرا

 یوانقانون د 19و  13و مواد  یقانون اساس 170و  4بر مراتب فوق و به استناد اصول 

اصل  یکل يها یاستس يقانون اجرا 58ماده  پنجالخصوص بند  یو عل يعدالت ادار

ها و  یهلغو ابالغ ینابطال مصوبه مورد اشاره و همچن یقانون اساس 44

 یممقررات ارتباطات و سازمان تنظ یمتنظ یسیونشده از کمصادر يها دستورالعمل

به وکالت از  .ب. ع يآقا . همچنین ...مورد استدعاست یوییو ارتباطات راد مقررات

اعالم  یموجب دادخواستبه .آ. كو شرکت  .پ. س. ت، شرکت .م. ا. ن. سشرکت 

عنه در جلسه ٌ یمقررات ارتباطات سازمان مشتک یمتنظ یسیونکرده است که کم

تعرفه  يآور طور شگفتنموده و به یبرا تصو يا مصوبه 27/06/1390-120شماره 

و بلکه دگرگون ساخته است و با  ییررا تغ ورشده از کشالملل صادر ینمکالمات ب

(تلفن  VOIPو چهارده شرکت مجاز فعال در حوزه  یکصد یبقر ،مصوبه نیا ياجرا

و  بیکاريو  یهزار تن پرسنل در آستانه ورشکستگ یستبه ب یک) با نزدیالملل ینب

ناچار مجاز فعال به يها شوند. شرکت ینابود منیز انحصارگونه و  یمنطقیرطور غ به

الذکر بودن مصوبه مار يوصف انحصار اند و با کرده یخواهو داد  رقابت تظلم يشورا به

خود  89رقابت در جلسه  يکه خوشبختانه شورا اندنمودهآن را  يالغا يتقاضا

مصوبه و مذاکرات  يرغم الغا یکرده است. عل تصریحرا مذکور بودن مصوبه  یقانونیرغ
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به  یتبا عنا حال .یستن یشمصوبه خو يعنه حاضر به الغا یسازمان مشتک یده،عد

را  یرو مقررات مغا ینکه قوان یقانون اساس 44اصل  یکل هاي یاستقانون س 92ماده 

ندارد] و حسب  يگذار نرخ یتعنه صالح یصراحتاً نسخ کرده است [سازمان مشتک

صرفاً در  یمتق یمدستورالعمل، تنظ یبآن تصوپنج الخصوص بند  یو عل 58ماده 

خارج  ،مقررات ارتباطات یمتنظ یسیونکم مصوبهفلذا  .رقابت است يشورا یتصالح

 .شده است یبصادر و تصو یقانونیرو به صورت غ یسیونکم یفاز چارچوب وظا

الذکر امر به اقدام اثر بودن مصوبه ماربیو  ءاست نسبت به ابطال، الغا یمستدع

دفتر  یرکلشکات، مد یتپاسخ به شکا در. .. .یندصادر فرما یستهو حکم شا یمقتض

 يوزارت ارتباطات و فناور یوییمقررات و ارتباطات راد یمسازمان تنظ یحقوق

...  داده است که: یحتوض 02/02/1391-48/3/100شماره  یحهموجب الاطالعات به

موجب مقررات و ارتباطات به یمتنظ یسیونموصوف توسط کم یخدمات يتعرفه کدها

شده است  تصویب 22/03/1390 - 113در جلسه  یخدمات يکدها ينامه واگذار یینآ

قانون  7 ماده 2موجب تبصره به یزن یوییمقررات و ارتباطات راد تنظیمو سازمان 

و ماده  19/09/1382اطالعات مصوب  يوزارت ارتباطات و فناور یاراتو اخت یفوظا

 08/10/1388 یاصالح یوییمقررات و ارتباطات راد یماساسنامه سازمان تنظ 1

موجب سو بهیکمذکور را دارد لذا از آنجا که از  يها مصوبه يو اجرا یتبه تبع یفتکل

اطالعات،  يوزارت ارتباطات و فناور یاراتو اخت یفقانون وظا 7ماده  2و  1تبصره 

 یممستقل از سازمان تنظ یحقوق شخصیت يمقررات ارتباطات دارا یمتنظ یسیونکم

مورد  یخدمات يتعرفه کدها یگرد ياست و از سو یوییمقررات و ارتباطات راد

شده است و نه  یبمقررات ارتباطات تصو یمتنظ یسیونتوسط کم یزن یاعتراض شاک

مصوبات  يبه اجرا یفکه صرفاً تکل یوییمقررات و ارتباطات راد یمسازمان تنظ

 19ماده  ازیک با بند  یرکه مغا یدستورالعمل یا یهگونه ابالغ یچموصوف دارد لذا ه

 یوییمقررات و ارتباطات راد یمسازمان تنظ يباشد از سو يعدالت ادار یوانقانون د

 یدادرس یینقانون آ 84از ماده چهار مستنداً به بند  یگرصادر نشده و به عبارت د

 ست ...ـین یوییباطات رادـقررات و ارتـم یممتوجه سازمان تنظ یشاک يادعا یمدن

خود صراحتاً اقرار  یمیدر سطر چهارم دادخواست تقد یشاک یلگونه که وک همان - 1

 هاي یاستس يقانون اجرا 58ماده  )ن(بند  یحو اعالم کرده است، وفق مدلول صر

 یمت،ق یمدستورالعمل تنظ یبتصو یارو اخت یفهوظ ی،قانون اساس 44اصل  یکل
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 یتدر هر مورد با رعا يو خدمات انحصار هابه بازار کاال یدسترس یطمقدار و شرا

مواد مرتبط  یربت واگذار شده است و با مراجعه به سارقا يمقررات مربوط به شورا

رقابت و منع انحصار بدون دخالت  یلرقابت تسه يشورا یلقانون مذکور هدف از تشک

بند (ج)  یحکه مطابق نص صرهاست حال آن دستگاه یرسا یو ذات ییاجرا یفدر وظا

مصوب (اطالعات  يوزارت ارتباطات و فناور یاراتو اخت یفقانون وظا 5ماده 

در زمره  یخدمات ارتباط یهکل يها ها و نرخ جداول تعرفه یبتصو )19/09/1382

 یقمقررات ارتباطات قرار گرفته است که با تدق یمتنظ یسیونکم یاراتو اخت یفوظا

و  ینتگونه مبا یچصدرالذکر اصالً ه نیکار رفته در دو ماده قانوو عبارات به یندر عناو

 پنجموجب بند وجود ندارد چراکه به یدو نهاد قانون یاراتو اخت یفدر وظا یتداخل

 یبصرفاً تصو یقانون اساس 44اصل  یکل هاي یاستس يقانون اجرا 58ماده 

در  مذکورآن هم، هدف  يو ... کاالها و خدمات انحصار یمتق یمدستورالعمل تنظ

گونه  نرقابت واگذار شده است و هما يوضع انحصار به شورا [و] رقابت یلجهت تحص

آن  براساسکه بتوان  یچارچوب ینتدو یعنیدستورالعمل  یبکه مستحضرند تصو

جزءجزء  کننده دستورالعمل بتواند بهینکه تدوینرا محقق ساخت، نه ا اهداف قانونگذار

و مقررات  ینپرداخته و برخالف قوان مانساز یاهر بخش و هر شرکت  يها تعرفه

 ،یگرآن است. به عبارت د یاراتو اخت یفبپردازد که خارج از وظا يحاکم به امور

 يها ها و نرخ جدول تعرفه یبالواقع تصو یمقررات ارتباطات ف یمتنظ یسیونکم یفهوظ

 وطدستورالعمل مرب ینهزم یندر ا یستیرقابت با ياست و شورا یخدمات ارتباط یهکل

مرتبط را در چارچوب  يها سازمانموضوع مبتال به هر  یاها  تعرفه ینبه نحوه تدو

-136/م/89-27756شماره  یهامر نظر ینا ؤیدو ابالغ کند و م ینقانون تدو

 - 90/370-102633شماره  یهو نظر يجمهوریاستر یمعاونت حقوق 16/09/1389

شماره  یهو نظر نندگانکیدکنندگان و تولاز مصرف یتسازمان حما 14/08/1390

تفاق صراحتاً اعالم کل کشور است که باإل یبازرس سازمان 154371-30/08/1390

آن هم در بازار کاالها و خدمات  یمتق یمدستورالعمل تنظ یبتصو یاراند اخت داشته

با  یخدمات ارتباط یهکل يها ها و نرخ جدول تعرفه یبرقابت و تصو يشورا يانحصار

 یقسمت دوم خواسته شاک درخصوص - 2 ؛استارتباطات مقررات  یمتنظ یسیونکم

مقررات و  یمسازمان تنظ يصادرشده از سو يها ها و بخشنامه یهبر لغو ابالغ یمبن

 یشکل یرادنظر از ا صرف ی،خدمات يتعرفه کدها یینتع درخصوص یوییارتباطات راد
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ـ  داده شد حیالذکر توضفوق کیکه در بند  گونههمان ـخصوص  ینمطروحه در ا

موجب بند کشور به یخدمات ارتباط يهابخش هیتعرفه در کل بیو تصو نییتع اریاخت

اطالعات بر عهده  يوزارت ارتباطات و فناور اراتیو اخت فیقانون وظا 5(ج) ماده 

موجب که به يرقابت، امر يمقررات ارتباطات است و نه شورا میتنظ ونیسیکم

تحقق  ارتباطاتمقررات  میتنظ ونیسیکم 22/03/1390مورخ  113مصوبه شماره 

 یرفتهموضوعه صورت نپذ یناز مفاد قوان یگونه تخطچیخصوص ه نیدر ا و ،افتهی

وصف  با شود. يعدالت ادار یوانقانون د 19ماده  از یکاست تا موضوع مشمول بند 

 پنجبند  یحصرمنطوق  براساسرقابت  يشورا یذات یفهمراتب معروض از آنجا که وظ

 یبتصوتنها  یقانون اساس 44اصل  یکل هاي یاستس يقانون اجرا 58 ماده

بازار کاالها و خدمات صرفاً  ی،دسترس یطمقدار و شرا یمت،ق یمدستورالعمل تنظ

 به جزها  ینهزم یرها و نه در سا عرفهت ها و نرخ یبو تصو ییناست نه تع يانحصار

 يشورا ياز سو یگونه دستورالعمل یچه یزو تاکنون ن يو خدمات انحصار کاالها

مقررات ارتباطات  یمتنظ یسیونکم ،یگرد يو ابالغ نشده است. از سو یبشده تصویاد

 یاراخت يرا بر مبنا یخدمات ارتباط يها ها و نرخ تعرفه یبتصو یارو اخت یفهوظ یزن

 يوزارت ارتباطات و فناور یاراتو اخت یفقانون وظا 5ماده  )ج(از بند  حاصله

قانون برنامه پنجم  46ماده  )ط(در بند  یسیونکم ینا یگاهاطالعات داراست که جا

لذا  ،مجدد قرار گرفته است تأییدخر است و مورد ؤکه قانون م 1389توسعه مصوب 

موضوعات مورد  درخصوص طاتمقررات ارتبا یمتنظ یسیوناز مصوبات کم یکیچه

ب شده که در چارچویادسازمان  يشده از سوصادر يها یهابالغ ینو همچن یتشکا

ارتباطات صورت  مقرارت یمتنظ یسیونکم یبپس از تصو یقانون یتو صالح یفوظا

قانون  19ماده  یکجمله بند زا يو مقررات جار ینبا قوان یرتیگرفته است، مغا

  . .دارد..ن يعدالت ادار یواند

  رأيمتن 

از قانون برنامـه چهـارم توسـعه     يقانون اصالح مواد )58( ماده )5(بند  در«

 یکل هاي یاستس يو اجرا ی ایراناسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ي،اقتصاد

 یطمقدار و شرا یمت،ق یمدستورالعمل تنظ یبتصو 25/03/1387) مصوب 44اصل (

مقررات مربوط  یتدر هر مورد با رعا يبه بازار کاالها و خدمات انحصار یدسترس

 یبکـه تصـو   یـن رقابت احصـاء شـده اسـت. نظـر بـه ا      يشورا یفجمله وظااز

بلکه مراد از  یستتعرفه ن یبو تصو یمتق یینتع يبه معنا قیمت یمدستورالعمل تنظ
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شـد و   ئلنا گذار قانونمورد نظر است که بتوان به اهداف  ییها روش ینآن تدو

وزارت ارتباطـات و   یاراتو اخت یفقانون وظا )5(ماده  )ج(در بند  یزگذار ن قانون

 لیـه ک يهـا  ها و نرخ جداول تعرفه یبتصو 19/09/1382اطالعات مصوب  يفناور

 یسیونکم یفجمله وظاو مقررات کشور را از یندر چارچوب قوان یخدمات ارتباط

- 120مصـوبه جلسـه شـماره     ،ینمقررات ارتباطات برشـمرده اسـت. بنـابرا    یمتنظ

مکالمـات   يتعرفـه بـرا   یـین مقررات ارتباطات در تع یمتنظ یسیونکم 27/06/1390

و  یینمذکور تع یسیونکم انونیق یاراتشده از کشور در محدوده اختصادرالملل  ینب

رقابت ابطال  يکه شورا ییها باشد. مفاد نامه یشده است و قابل ابطال نم یبتصو

 هیأتدر  یدگیقابل طرح و رس ،بودن يرا خواستار شده است به لحاظ مورد ها آن

 یندر ا یدگیرس ياست برا مقررداده نشد.  یصتشخ يعدالت ادار یواند یعموم

  .»ارجاع شود يعدالت ادار یواناز شعب د یکیقسمت پرونده به 

  . نقد و بررسی2

گذاري الف) انواع مقررات
1
  از جهت قلمرو 

 ییشناسا یتاهم یانگرب خوبیبه الذکر فوق دفاعیات و مفاد وا،دع موضوع

مهم، الزم به  یندرك بهتر ا ياست. برا یگذارِ رقابت مقررات ينهادها یتصالح

 گذاري مقرراتذکر است که از منظر حوزه و قلمرو إعمال حقوق رقابت، دو نوع 

  وجود دارد:

 یشغل يها متشکل، گروه یبازار جزئ یکبه : یبخش گذاري مقررات) 1

اطالق  ینمع يو درآمد یمشخص و ساختار اشتغال يمرتبط، صنعت خاص با فناور

در بازار شکل گرفته باشد.  یبرق یگرچند باز ياقتصاد یتکه از فعال شود یم

را در همان  گري نظیمصرفاً ت کهاست  خاصو  یتخصص ینجاا در 2يرگوالتور

  .)کشور یبانک هحوز یتدر نظارت و هدا ي(مانند بانک مرکز دهد یمحدوده انجام م

  

 واکاوي« چراتیان، ایمان: نک مقررات تنظیم و گذاري مقررات ماهیت درخصوص بیشتر اطالع براي. 1

 داود ؛75 -69 صص): 1392( ،73ش ،20 دوره ،راهبرد و مجلس فصلنامه ،»رقابت شوراي هاي چالش

 ،)1389 نو، عترت: تهران( اجرایی سازوکار و ساختار مقررات، تنظیم حقوقی نهادهاي فر، هادي

  .همان: نک مقررات تنظیم حقوقی نهادهاي انواع مطالعه براي نیز و ؛135 ـ92 صص

2. Regulatory 
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 یـک  ياقتصـاد  يهـا  تمـام بخـش  که  :یی و فرابخشمل گذاري مقررات) 2

گـذار   رقابت که نهاد مقـررات  يشوراانند . مشود یشامل م یتکشور را بدون محدود

از اقتصـاد   يهـا  همـه بخـش   نسبت بـه و  باشدمی یرانانحصار در ا در مقابله با یمل

 گـذار  مقـررات  مرجـع  ،شـوراي رقابـت  بنـابراین،   .برخوردار اسـت  گري یمامکان تنظ

فرابخشی است که از نظر قانونی و حقوقی امکان ورود به بازارهاي بخشی و متشکل 

موجــب قــانون اجــراي کلــی، ورود او بــه هرغــم ایــن قاعــد لکــن علــی ،را نیــز دارد

 59که مـاده  فاتی همراه شده است؛ چرابا ضوابط و تشری 44هاي کلی اصل  سیاست

 خـاص  خـدمتی  یا کاال حوزه در واندت  می رقابت شوراي« :دارد قانون فوق، اشعار می

 بخشـی  کننده تنظیم نهاد تشکیل پیشنهاد است، طبیعی انحصار مصداق آن بازار که

 خود  تنظیمی اختیارات و وظایف از قسمتی و ارائه ،وزیران هیأت به تصویب براي را

 نهادهـاي  اعضـاء  ترکیب. نماید واگذار بخشی کننده تنظیم نهاد به را مزبور حوزه در

 تعیـین  وزیـران  هیـأت  تصـویب  بـا  رقابـت  شـوراي  پیشنهاد به بخشی کننده تنظیم

 اسـت  قانون این 53ماده  (ب) بند مطابق نهادها، این اعضاء انتخاب شرایط شود.  می

ــاء و ــا آن اعض ــه در ه ــایف حیط ــارات و وظ ــویض اختی ــده تف ــ ،ش ــاي ولیتئمس  ه

 هـر  در .دارنـد  بـر عهـده   را رقابـت  شوراي اعضاي براي قانون این در شده بینی پیش

 شـوراي  مصـوبات  یا قانون این با مغایر تواند  نمی بخشی کننده تنظیم نهاد هیچ حال

  .»کند  میاقدا یا بگیرد  تصمیمی رقابت تسهیل زمینه در رقابت

  ارتباطات مقررات تنظیم ب) صالحیت شوراي رقابت و کمیسیون

 بـه  نیـل  بـراي « ،44 اصـل  کلی هاي سیاست اجراي قانون 53وفق صدر ماده 

 عنـوان  تحـت  انحصـار] شـورایی   منـع  و رقابت نهم: تسهیل [فصل فصل این اهداف

 مرجـع  تنهـا  همـان قـانون،   62کـه بنـا بـه مـاده     » شـود   می تشکیل رقابت شوراي

 درخصـوص الـذکر   قـانون فـوق   58 اسـت. مـاده   ضـدرقابتی  هـاي  رویه به رسیدگی

 شـورا  این مواد، سایر در شدهتصریح موارد بر عالوه«صالحیت این شورا آورده است: 

 و ضـدرقابتی  هـاي  رویـه  مصـادیق  تشـخیص  -1دارد:  نیز را زیر اختیارات و وظایف

 درخصـوص  هـا معافیـت  این درمورد تصمیم اتخاذ و قانون این موضوع هاي معافیت

 و بازارکاالها محدوده تعیین و وضعیت ارزیابی -2 ؛قانون این در مندرج موردي امور

 هـاي  دسـتورالعمل  و راهنماهـا  ابـالغ  و تدوین -3 ؛48 تا 44 مواد با مرتبط خدمات

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  88

 نظـرات  ارائـه  -4 ؛شـورا  داخلـی  هـاي  دسـتورالعمل  و فصل این اجراء منظور به الزم

 تنظـیم  دسـتورالعمل  تصـویب  -5 ؛نیـاز  مـورد  لوایح تنظیم براي دولت به مشورتی

 بـا  مـورد  هر در انحصاري خدمات و کاالها بازار به دسترسی شرایط و مقدار قیمت،

  1.»مربوط مقررات رعایت

اطالعـات   فنـاوري  و ارتباطـات  وزارت اختیارات و وظایف قانون 7مطابق ماده 

اهـداف    مقررات ارتباطات و تحقـق  یمتنظ یسیونمصوبات کم يجهت اجرا در«نیز، 

 مقـررات و  یمسـازمان تنظـ   یف،وظـا  یفـاي و ا یوییبخش ارتباطات راد در نظر مورد

معاونـت   یـع اطالعات از تجم يبه وزارت ارتباطات و فناور یویی وابستهارتباطات راد 

بـا   یـویی کل ارتباطات راد  اطالعات و اداره يو فناور ارتباطات وزارت یمخابرات امور

و رئیس سازمان معـاون   شود یم یسموجود تأس یانسان نیروي امکانات و  استفاده از

مقـررات و ارتباطـات    یمسازمان تنظ اخیر،ماده  2تبصره  براساس .»خواهد بود یروز

 يو فنـاور  وزارت ارتباطـات  یی و اجرا ینظارت یتی،حاکم یاراتو اخت یفوظایویی راد

و خواهد کرد  یویی ایفاءراد  و ارتباطات یمقررات ارتباط یماطالعات را در بخش تنظ

در سـازمان   یاراتو اخت یفوظاخواهد بود.  یو استقالل مال یحقوق یتشخص يدارا

  2اساسنامه قید گردیده است. 6ماده 

  

 بر نظارت حقوقی نهادهاي مطالعه« صادقی، محمد و مقدم صادقی ک: محمدحسناطالع بیشتر ن براي .1

 ،2س ،حقوقی هاي اندیشه پژوهشنامه مجله ،)»متحده ایاالت و اروپا اتحادیه ایران، در( رقابتی بازار

 حقوق امامیه، فقه در رقابت حقوق رشوندبوکانی، ؛ مهدي54 - 27 صص ):1393( 1ش جدید، دوره

  .364 - 358ص )، ص1390، )ع(صادق امام دانشگاه انتشارات: (تهران اروپا اتحادیه و ایران

و  یت. صدور پروانه فعال1 :باشد یم یلسازمان به شرح ذ یاراتو اخت یفوظا« ، برخی از6ماده مطابق  .2

ضوابط و  یط،اطالعات شامل شرا يو فناور یپست ی،ارائه هرگونه خدمات مخابرات يبرا يبردار بهره

 یشنهادو پ ین. تدو2 یسیون؛در چارچوب مصوبات کم ها آن ياجرااز عدم  یجبران خسارات ناش یچگونگ

 عمال استانداردهاإو  ربط ياطالعات در کشور به مراجع ذ يمربوط به ارتباطات و فناور یمل ياستانداردها

از  يبردار در ارائه خدمات و توسعه و بهره یزاتنمونه تجه أییدو ت یفیکنترل ک يها و ضوابط و نظام

 یینتع درخصوص یشنهادو ارائه پ ین. تدو3اطالعات در کشور؛  يو فناور یپست ی،مخابرات يها شبکه

در هر مورد و اعالم  مهیجر نییاطالعات، تع يو فناور یمخابرات ،یپست رمجازیغ يبردار و بهره ها تیفعال

 ها، نامه نیـیمقررات، آ میو تنظ نیتدو .4؛ یمراحل قانون یاعمال آن در چارچوب و مقررات پس از ط

 یاکف  ییناطالعات، تع يمختلف ارتباطات و فناور يها خدمات در بخش یهکل يهاتعرفه و نرخ يهاجدول
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 یتإعمـال صـالح   قلمـرو  درخصـوص اإلشـاره،   فراتر از اختالف فـوق  در اینجا

در  توانـد  ینمـ ي رقابـت  وجود دارد کـه شـورا   يا ههشب ي بخشی و فرابخشی،نهادها

ـ باشد.  یتواجد صالح یبخش ينهادهاخاص وظایف و اختیارات  هحوز نمونـه،   رايب

شـوراي رقابـت،    یجـاد با توجه به منطق حـاکم بـر ا  «برآنند که  ینهزم یندر ا یبرخ

 یهبازار متشـکل سـرما   یم،شورا را مختص بازارهاي غیرمتشکل بدان ینکه ایدرصورت

 44قـانون اصـل    یشمول مباحث رقابت یرهاز دا ـ یصاًو نه لزوماً تخص تخصصاًـ  یدبا

اسـتدالل   ینمبنا ممکـن اسـت چنـ    ینبر ا« استدالل فوق، مضاف بر 1.»خارج باشد

 را و بـورس کـاال   دهـد  یخاتمه مـ  ینهزم یندر ا یدبه ترد 992 شود که بند (و) ماده

چنینـی   و مقـررات ایـن   یناز شـمول قـوان   )گیـرد  یکه در آن معامله کاال صورت م(

از حقــوق  یــتحما یفــهوظ یــرااســت ز یمنطقــ ،خــروج یــن. اســازد یمــ یمســتثن

  

 یبتصو يبرا ها آن یفیاز رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد ک ینانمنظور حصول اطمآنها بهسقف 

استفاده از  ینهصدور پروانه، هز یازمتاإل . وصول مبالغ حق5و مقررات؛  یندر چارچوب قوان نیسیوکم

و  رسد یم یبو مقررات مربوط به تصو ینکه طبق قوان یوجوه یرجبران خسارت و سا ینهفرکانس، هز

 يها ها در چارچوب مفاد پروانه . نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه6خزانه؛  يها آن به حساب یزوار

 یا یهصدور اخطار یقاز طر یفبه تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظا یدگیشده و رسصادر

ها و ضوابط مربوط به  دستورالعمل یشنهادو پ ین. تدو7؛ يبردار بهره يها و پروانه یازهادائم امت یالغو موقت 

 یسیونبه کم ها آن يها تعرفهاتصاالت و  یمنیا یت،از نظر امن اي یانهو را یمخابرات يها اتصال متقابل شبکه

مقررات و  ینکشور و تدو یفرکانس يو کنترل فضا یریتمد یم،. تنظ8؛ ها آن یحعمال صحإو نظارت بر 

 یو جدول مل یفبر ط یتاز فرکانس و نظارت و حاکم ینهاده بهاستف یارهايو مع ضوابط و جداول یبتصو

 و ـ1382 مصوب ـاطالعات  يوزارت ارتباطات و فناور یاراتو اخت یففرکانس در چارچوب قانون وظا

عمال مصوبات در موارد إو  یسیونها به کم دستورالعمل یشنهادو پ ین. تدو9مربوط؛  اتو مقرر ینقوان سایر

 .»یل: ... ذ

 اسالمی جمهوري توسعه پنجم هسالپنج برنامه قانون 99 هماد جایگاه تحلیل و تبیین« سلطانی، محمد .1

  .112ص ):1391، (20 ، شبهادار اوراق بورس فصلنامه ،»کشور سرمایه بازار در ایران

 بهادار اوراق متشکل بازار ساماندهی و کشور اقتصاد در سرمایه بازار جایگاه ارتقاء منظوربه« -99ماده . 2

 اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون 4 ماده مطابق ساماندهی، تدابیر سایر. شود می انجام زیر اقدامات

 و یافته سازمان متشکل، بازار عنوان به کاالیی هاي بورس در که است. ... و) کاالهایی 1384 مصوب ایران

 ها بورس آن بر حاکم مقررات و قوانین طبق گیرد می قرار دادوستد مورد و شده پذیرفته  نظارت تحت

 مشمول مذکور کاالهاي نهایی تحویل و تسویه معامله، عرضه،. گیرد می قرار معامله مورد و شده عرضه 

  ».نیست کاالیی غیرمتشکل بازارهاي به مربوط مقررات و قوانین
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 2و حفظ بازار شفاف، منصفانه و کـارآ مطـابق مـاده     یهدر بازار سرما گذاران رمایهس

بورس و سـازمان نهـاده شـده اسـت و      یقانون بازار اوراق بهادار بر عهده شوراي عال

 ینو بـد  آیـد  یدسـت نمـ  اصول رقابت بـه  یترعا یهبازار شفاف و منصفانه جز در سا

 ینظـارت  یـت اثر نمـودن فعال معناي کم به یاراتاخت ینا یطهرنگ نمودن حلحاظ کم

 یتصـالح  یـرا ز ،خواهد بودمورد خدشه  الذکرماراستدالل البته  1.»باشد یسازمان م

شـامل   یـز را ن یبخشـ  ینظارت ينهادها یتمامبه نوعی بوده و  یرفراگ ،رقابت يشورا

مباحـث   لشـمو  یـره از دا یهبازار سـرما  یرو استناد به خروج تخصص ین. از اشود یم

: چراکـه  ؛اسـت  یحقوق پشتوانهفاقد  44اصل  یکل هاي یاستس يقانون اجرا یرقابت

واقع متشکل به بازارهاي غیرمتشکل نبوده و درصالحیت شوراي رقابت محدود  اوالً،

فیـه  ؛ ثانیـاً، در مـانحن  بودن بازارها تأثیري در صالحیت شـورا نـدارد  یا غیرمتشکل 

فضـاي  از  قسـمتی  ی،بخشـ  يبازارهـا  ایـن، خروج تخصصی محرز نبوده و عالوه بـر  

 یـن . اشـود  ینظارت بر آن محسوب م یرقابت، مرجع اصل ياست که شورا ياقتصاد

بـه اقتضـاي   اسـت کـه    یفرابخشـ  نهـادي رقابـت،   يشورا یماست که گفت یدر حال

در  44هـاي کلـی اصـل     قانون اجراي سیاسـت  53صالحیت عام خویش طبق ماده 

عملکـرد   حـوزه ورود بـه   ، عنداإلقتضـاء صـالحیت  حصاررقابت و منع ان یلتسهمقام 

الـذکر کـه اشـعار     قانون فـوق  43این امکان از ماده را داراست.  یبخش هايرگوالتور

هـاي عمـومی، دولتـی، تعـاونی، و      تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش«دارد  می

حال بـا   ینبا انیز قابل اثبات خواهد بود. » خصوصی مشمول مواد این فصل هستند

 يبـرا  تواند ی)، شورا میمهبانک، بورس و ب( یبخش يبودن بازارها یتوجه به تخصص

 ياز بازارهـا  یـک در هـر  یشخـو عـام  إعمال نظارت  ها، رتنظا یرتأث یبضر یشافزا

 یمـه سـازمان بـورس و ب   ي،بانک مرکـز ناظر مربوطه (به نهاد حسب مورد را  یبخش

دو نهاد مورد بحث این نوشتار نیز بایـد   درخصوصبنابراین،  .یدنما یض) تفويمرکز

از قاعده مورد اشاره تبعیت نمـود و صـالحیت شـوراي رقابـت را اعـم از صـالحیت       

دانست. به تصریحی دیگر، صالحیت کمیسـیون   مقررات ارتباطات یمتنظ یسیونکم

  

  .همان. 1
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 بایـد آن را مرجـع  اخـص از شـوراي رقابـت بـوده و از ایـن منظـر        ،تنظیم مقـررات 

  .شمار آوردبهخشی گذار ب مقررات

  الذکر در دیوان عدالت اداريي مارج) قابلیت طرح دعوا

قـانون اساسـی جمهـوري     173صالحیت دیوان عدالت اداري را باید ملهم از اصل 

مـورد   2قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداري  10 هدر ماد 1اسالمی ایران،

در اینکه چه اشخاصی امکان طـرح دعـوا    درخصوصتبیین و بررسی قرار داد. با این حال 

کـه اشـخاص حقیقـی و    است؛ یک نظـر آن نظر محل اختالفدیوان عدالت اداري را دارند، 

دیـوان   دري خود را دعواهستند حق اعم از حقوق خصوصی و حقوق عمومی) محقوقی (

طرح دعوا علیه دولت در دیـوان   در. نظر دیگر آن است که تنها مردم مزبور مطرح نمایند

، 37 هـاي رویـه شـماره  وحـدت  رأيدر این خصوص البته  3.حق هستندذيعدالت اداري 

  

 هـاي  نامه آیین با واحدها یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی منظوربه. «1

 تأسـیس  قضـاییه  قـوه  رئـیس  نظـر  زیر »اداري عدالت دیوان« نام به دیوانی ،ها آن حقوق احقاق و دولتی

  ».کند می تعیین قانون را دیوان این عمل نحوه و اختیارات حدود. گردد می

  است: زیر قرار به دیوان اختیارات حدود و صالحیت ـ10 . ماده2

  از: حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی -1

 و دولتـی  هـاي شـرکت  و مؤسسـات  و هـا  سازمان و ها وزارتخانه از اعم دولتی واحدهاي اقدامات و الف) تصمیمات

  ؛ها آن به وابسته مؤسسات و انقالبی نهادهاي و تشکیالت و اجتماعی تأمین سازمان و ها شهرداري

  .ها آن وظایف بهراجع امور در (الف) بند در مذکور واحدهاي مأموران اقدامات و ب) تصمیمات

 و اداري تخلفـات  بـه  رسیدگی هايهیأت قطعی تصمیمات و آراء از شکایات و اعتراضات به رسیدگی -2

 ماده موضوع کمیسیون کارفرما، و کارگر اختالف حل هیأت مالیاتی، هاي کمیسیون مانند هایی کمیسیون

  .ها آن با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً ها شهرداري قانون 100

 و واحـدها  مستخدمان سایر و کشوري خدمات مدیریت قانون مشموالن و قضات شکایات به رسیدگی -3

 نـام  ذکر محتاج ها آن به نسبت قانون این شمول که مؤسساتی مستخدمان و) 1( بند در مذکور مؤسسات

  ».استخدامی...  حقوق تضییع حیث از کشوري و لشکري از اعم است

: (تهـران  اداري حقـوق  استوارسـنگري،  کورش امامی و ک: محمدن براي مطالعه تفصیلی نظرات موجود .3

 اختیـارات  حـدود  و صـالحیت « آبـادي،  نجف میرداماد ؛ سیدعلی174 -160ص ص، 1)، ج1390میزان، 

 و امـامی،  محمد ؛44 -37 صص ):1390( 1ش ،1س ،حقوقی معرفت فصلنامه ،»اداري عدالت دیوان

ـ  ،»اداري عـدالت  دیـوان  در طـرح  قابـل  دعـاوي  تشـخیص  ضوابط«سلیمانی،  مهستی  حقـوقی  همجل

  .27 -17و  13-12 صص :)1392( 82 ش ،دادگستري

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  92

نظـر بـه   « :بیـان داشـته   10/07/68عمومی دیوان عـدالت اداري مـورخ    هیأت 39و  38

اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران منظـور از       

تأسیس دیوان عدالت اداري رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مـردم نسـبت بـه    

مأمورین یا واحدهاي دولتی تصریح گردیده و با توجه بـه معنـی لغـوي و عرفـی مـردم،      

خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصـی   ،واحدهاي دولتی از شمول مردم

دیوان نیز اشخاص حقیقی یا حقـوقی حقـوق    11ماده  1شود و مستفاد از بند  اطالق می

مـورد قابـل   و اعتراضات واحدهاي دولتـی در هـیچ  هذا شکایات باشند. علی خصوصی می

بـان نیـز   شوراي نگه . همچنین»باشد شعب دیوان عدالت اداري نمی طرح و رسیدگی در

نون اساسـی، دیـوان عـدالت اداري    قا 173موجب اصل به« :در این خصوص اشعار داشته

منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مـأمورین یـا واحـدها    به

شده است. بر این اساس، صـالحیت   تشکیل ها آنحقوق هاي دولتی و احقاق  نامه یا آیین

دیوان صرفاً رسیدگی به شکایات مردم نسـبت بـه نهادهـاي دولتـی اسـت و نسـبت بـه        

  .»غیردولتی صالحیت و تکلیفی ندارد نهادهاي

آیا  :فیه پرسش مهم آن است کههاي موجود، در مانحن دیدگاهنظر به با امعان

است؟ وجه این سؤال از این روست گی قابل رسیددیوان عدالت اداري در  ،دعواي مزبور

اي (و نه دولتی به معناي قوه مجریه) محسوب شده و  که شوراي رقابت، نهادي فراقوه

مرجعی جهت شکایت مردم علیه به عنوان قانون اساسی، دیوان عدالت  173طبق اصل 

واقع جزء مفهوم مردم نبوده و در ،رقابتدولت در نظر گرفته شده است. بنابراین، شوراي 

گیرد که بتوان  با در نظر داشتن منطوق و مفهوم اصل فوق، در موضع و مقامی قرار نمی

خواهی  و داد لذا شاید بتوان ادعا کرد که تظلم ،آن را در شمول مفاد اعالمی تلقی نمود

از این منظر،  زیرا خود، جزئی از حاکمیت بوده و ،از دولت در اینجا جایگاهی ندارد

  .گنجدنمیصالحیت دیوان عدالت اداري  همحدودو  در حیطهدعواي مورد بحث 

 اداري عدالت دیوان عام صالحیت به توجه با را امکان این توان میبا این حال 

قانون اجراي  67روح حاکم بر مقرره ماده  براساسو  1اداري دعاوي صنف در

  

 یا و باشد داشته اداري عنوان که دعوایی هر یعنی( اداري صنف در باید اداري عدالت دیوان اساس، این بر. 1

 خاص، قانون موجببه مگراینکه شود شناخته عام صالحیت داراي) شود تلقی عمومی اعمال نقض مصداق

 .باشد خورده تخصیص و تقیید حکم این



  93/  ... گذارِ  مقررات مراجع صالحیت حقوقی تشخیصه ضابط

و حصر و اطالق  2قانون آیین دادرسی مدنی 26ماده  44،1هاي کلی اصل  سیاست

ضمن اینکه شوراي  4توجیه نمود. 443هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست 62ماده 

در برخی  شمار آورد. وانگهیبهتوان دولتی (به معناي خاص)  رقابت را نمی

هاي دولتی  دستگاه مرتبط با تصديِ امورِبه مواردي که مربوط  مانندموضوعات (

کرده و حتی بعضاً نیز (نسبت به مفهوم دولت) در مواردي رسیدگی  بوده)، دیوان

که دعواي مورد ا به موارد فوق و با تأسی از اینبن 5مبانی مختلفی اتخاذ نموده است.

عمومی دیوان عدالت اداري مورد رسیدگی قرار گرفته است،  هیأتبحث در 

 12زیرا ماده  زبور نزد دیوان باقی نخواهد ماند،تردیدي بر امکان طرح شکایت م

حدود «دارد:  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري اشعار می

رسیدگی به  ـ1عمومی دیوان به شرح ذیل است:  هیأتصالحیت و وظایف 

ها و سایر  نامه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین

لتی در مواردي ها و مؤسسات عمومی غیردو نظامات و مقررات دولتی و شهرداري

که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط 

یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجراي قوانین و مقررات یا 

  ... ». ـ2 ؛شود خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

  

 دادگـاه  از و باشد داشته شاکی سمت قانون این موضوع جرائم کلیه در تواند  می رقابت شوراي« -67. ماده 1

  ».کند رسیدگی درخواست  عمومی منافع به واردشده خسارت جبران براي صالحیتدار

 همـان  بـا  است شده رجوع آن به که دعوایی به نسبت دادگاه هر صالحیت عدم یا صالحیت تشخیص« - 26 ماده. 2

  .»باشد شده مقرر آن خالف که مواردي در مگر است دادخواست تقدیم تاریخ صالحیت مناط. است دادگاه

 براسـاس  یـا  و رأسـاً  اسـت  مکلـف  و اسـت  ضدرقابتی هاي رویه به رسیدگی مرجع تنها رقابت شوراي« - 62ماده  .3

 کشـور،  محاسـبات  دیـوان  محـل،  دادسـتان  یا کل دادستان  ازجمله حقوقی یا حقیقی از اعم شخصی هر شکایت

 صـنفی،  هـاي  تشـکل  دولت، به وابسته نهادهاي و ها سازمان بخشی، هاي کننده تنظیم کشور، کل بازرسی سازمان

 درخصـوص  تحقیـق  و بررسـی  غیردولتـی،  هـاي  سـازمان  دیگـر  و کننـدگان  مصرف حقوق از حمایت هاي انجمن

  ...».بگیرد   تصمیم قانون این 61 ماده چهارچوب در و آغاز را ضدرقابتی هاي رویه

 ؛قوقی خواهـان ـخصوصی بودن شخصیت ح) 1دیوان عبارتند از:  در طرح قابل دعاوي تشخیص ضوابط« .4

انجـام   عمومی در حقوق قواعد از تخطی از حق ) ناشی بودن تضییع3 ؛) عمومی بودن شخصیت خوانده2

  . 34 ـ 29ص ص نک: همان،بیشتر  اطالعبراي  .») به دنبال دعواي اداري مطرح شدن4 دادن عمل اداري؛

 مطالعـات  مجلـه  ،»اداري عـدالت  دیـوان  رویهوحدت آراء در دولت مفهوم«استوارسنگري،  کورش . نک:5

  .32-1 ص) ص1390() 4 پیاپی( 1ش ،3 دوره ،حقوقی

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  94

  اصداري رأيع در د) ضوابط حقوقی موضوع مورد نزا

 براساس، مقررات ارتباطات یمتنظ یسیونکمصادره باید پذیرفت که  رأيدر 

هایی است که تا زمان الغاء یا نسخ آن نباید مورد  مقررات مربوطه، واجد صالحیت

تردید نمایندگان کمیسیون مزبور و شوراي رقابت در استدالالت بیانکارواقع شود. 

زعم ما از نهادینه نبودن قواعد حقوق رقابت اند که به داشتهخویش حقایقی را در نظر 

شود. درکشور ناشی می
1

روح حاکم بر قواعد حقوق رقابت و قانون اجراي  ،به هر حال 

خوبی صالحیت فرابخشی شوراي رقابت را در مقایسه با به 44هاي کلی اصل  سیاست

وارد و حاکم بر  ،ابتلذا صالحیت شوراي رق ،سازد کمیسیون مورد اشاره روشن می

و مراجع مشابه آن است، لکن مقرره  مقررات ارتباطات یمتنظوظایف کمیسیون 

فوق را براي برخی دشوار ساخته است. از  هپذیرش قاعد عمالً 59چندان قوي در ماده  نه

این رو به سبب عدم شناخت دیگران از جایگاه واقعی شوراي رقابت، الاقل شایسته است 

، شوراي مزبور به جاي دامن زدن به چنین اقداماتی، الذکرفوق هح مقررتا زمان اصال

قانون  44 اصلکلی  يها یاستس يقانون اجرا 58ماده  پنجبند و  59ماده حکم مقرره 

نظیري که قانون به او اعطاء  اساسی را تحقق بخشد تا از آن طریق ضمن حفظ شأن بی

  نماید. بنابراین،دن خویش جلوگیري کرده است، از بازیچه ش

 44 اصل کلی هاي سیاست اجراي قانون 58 ماده پنج بند گونه که در همان. 1

 و کاالها بازار به دسترسی شرایط و مقدار ،قیمت تنظیم دستورالعمل آمده، تصویب

 رقابت شوراي وظایف ازجمله مربوط مقررات رعایت با مورد هر در انحصاري خدمات

گذارِ خویش باید طبق مقرره مزبور  توجه به جایگاه مقرراتلذا شوراي رقابت با  ،است

انحصار  گذاري براي تسهیل بازار و منع اقدام مقتضی را انجام دهد که همان سیاست

 و قیمت تعیین معناي به قیمت تنظیم دستورالعمل تصویب امر ینداشاره ب است، لذا

از سوي قانون نه تنها زیرا این امکان  ،رسد نیست، صحیح به نظر می تعرفه تصویب

شود. بنابراین،  که خالف قواعد حقوقی رقابت محسوب میاست بلفوق تجویز نشده 

  

 گـذارِ  مقـررات  مراجـع  بـا ) رقابت شوراي( فرابخشی گذارِمقررات مرجع اختیارات تداخل باید را موارد این ازجمله. 1
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اقدام موجه شورا در این زمینه آن است که از مجاري قانونی و با تأسی از قواعد 

موضوع  عده صرفاً اختصاص به. روشن است که این قاوارد شودحقوقی رقابت 

  1اإلتباع خواهد بود. سایر بازارهاي بخشی نیز الزمفیه نداشته و در  مانحن

حقوقی در تمییز  رسد ضابطه حقوقی رقابت، به نظر می. با توجه به قواعد 2

بر  »اصالت«نهادینه شود که  ايگونهبهگذار رقابتی باید  صالحیت مراجع مقررات

»بینی  مرجع فرابخشی قرار گیرد. طبعاً با شرایطی که در قانون پیش »صالحیت

هاي مرجع فرابخشی  شود، و با توجه به طبع بازارهاي بخشی، برخی از صالحیت می

حسب مورد به مرجع بخشی قابل تفویض خواهد بود تا بتوان عالوه بر کاهش حجم 

تر نیز  هاي جزئی یک از حوزهلی، از مواهب ناشی از تخصص در هرکاري مرجع اص

  برخوردار شد.

فوق، شوراي رقابت عالوه بر امکان محقق  سطور اعالمی در. عطف به ضابطه 3

 تواند برابر با ماده می ،44 اصل کلی هاي سیاست اجراي قانون 58ساختن مقرره ماده 

تحت  حوزه در خود  تنظیمی اختیارات و وظایف از قسمتی ،مذکور قانون 59

نماید و با تصویب  واگذار کمیسیون مزبور به را صالحیت کمیسیون تنظیم مقررات

مصوبات خود شورا معرفی  همنزلمحتوا، مصوبات این کمیسیون را بهاي با این  مقرره

به  کند؛ ثانیاً، شورا را حفظ میشأن فرابخشی  : اوالً،حسن این تدبیر آن است که. کند

مندي از مواهب فنی را بیشتر  جهت تخصصی بودن حوزه مورد بحث، امکان بهره

اجرا را خواهد داشت که ه ذیل ماده اخیرالذکر، این ضمانتاز مقرر کرده و با تأسی

 و یا 44 اصل کلی هاي سیاست اجراي با کمیسیون تنظیم مقررات نتواند مغایر

  نماید.  اقدامی یا بگیرد تصمیمی  رقابت تسهیل زمینه در رقابت شوراي مصوبات

 و شود شناخته می باالدست و اي فراقوه شوراي رقابت، نهادي کهرغم این علی. 4

 عقالنی د،گردمتزلزل  ـ مجریه قوه خصوصاًـ  خاص اي قوه به نسبت آن جایگاه نباید

 بدیهی است. مبادرت ورزد بخشی کنندهتنظیم نهاد تشکیل به رأساً خود که بود خواهد

وابسته به دولت یا مرجع  وجهکه به هیچ نمودخواهد  ءلزوم استقالل شورا نیز اقتضا

  

 »رقابـت  حقوقی هقاعد کالبد در نابازار و بازار مصداقی و مفهومی تعامل« صادقی، محمد و باقري . محمود1

  .434-432 صص ):1394( 2ش ،6 هدور ،تطبیقی حقوق مطالعات مجله

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  96

 44هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست 59دیگري نباشد. این در حالی است که ماده 

 یبخش کننده یمنهاد تنظ یلتشک یشنهادپ تواند...  یرقابت م يشورا: «استچنین آورده 

در  خود یمی تنظ یاراتو اخت یفاز وظا یارائه و قسمت ،یرانوز هیأتبه  یبتصو يرا برا

 بحث مورد ماده لذا اگر ،»یدواگذار نما یبخش کننده یمحوزه مزبور را به نهاد تنظ

 که خاص خدمتی یا کاال حوزه در تواند  می رقابت شوراي« که شد می بیان گونه این

 کنندهتنظیم نهاد تشکیل است، متشکل یا و ناپذیر رقابت هاي بخش از یکی مصداق

 خود  تنظیمی اختیارات و وظایف از قسمتی و ارائه ،وزیران هیأت به اجرا براي را بخشی

 اعالم و شورا تصویب به بنا حکم این. نماید واگذار نظر مورد نهاد به را مزبور حوزه در

 قابل نیز شده تأسیس قبل از که اي کنندهتنظیم نهادهاي درمورد وزیران، هیأت به آن

  داشت. بیشتري سازگاري ،حقوقی اصول با ،»اجراست

از «داشته  یانکه ب 44 اصل کلی هاي سیاست اجراي قانون 92 ماده حکم. 5

 کهمادام و گردد  می نسخ آن با مغایر مقررات و قوانین کلیه قانون این تصویب تاریخ

 این نام ذکر با و صریحاً قانون این مقررات و مواد اصالح یا و نسخ ،بعدي قوانین در

 بر داللت تواند می اینکه با »بود خواهد معتبر نشود، قید نظر مورد ماده و قانون

 لکن باشد، داشته مقررات تنظیم یسیونمشترك کم یتصالح بهراجع مقررات نسخ

توسعه پنجم برنامه قانون 46 ماده) ط( بند موجببه
1

 بنابراین،. است شده اثر لغو 

 کشورمان مقررات و قوانین قاموس در متعارض هاي مقرره چنین اتخاذ است روشن

 هاي فرصت اتالف باعث بلکه شود، می متشتت هاي رویه و سردرگمی موجب تنها نه

 واحد تواند می که موضوعی در متفاوت مقرره اتخاذ رو این از. شد خواهد نیز موجود

  .است آن کردن برطرفضرورت در  و نبوده پذیر توجیه چندان شود، تلقی
   

  

 ارتباطـات،  مقـررات  تنظـیم  کمیسیون تصویب با شود می داده اجازه اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به - ط«. 1

 حسـاب  بـه  و اخـذ  صادره هاي پروانه در مندرج تعهدات انجام عدم جریمه و خسارت امتیاز، حق عنوان به مبالغی

 و ارتبـاطی  هـاي  زیرسـاخت  توسـعه  جهـت  نیـاز  مـورد  وجوه. نماید واریز کشور کل داري خزانه نزد عمومی درآمد

 و بنـد  ایـن  موضـوع  جریمـه . گـردد  مـی  تأمین سنواتی بودجه قالب در یافته توسعه کمتر مناطق اطالعات فناوري

 .»باشد شده شرط عقد ضمن در که است وصول قابل صورتی در آن میزان



  97/  ... گذارِ  مقررات مراجع صالحیت حقوقی تشخیصه ضابط

  منابعست رفه

  تکتب و مقاال

 عـدالت  دیـوان  رویـه وحـدت  آراء در دولت مفهوم« کوروش، استوارسنگري، .1

 .1390 ،)4 پیاپی( 1ش ،3 دوره ،حقوقی مطالعات مجله ،»اداري

 چــاپ، 1 ج ،اداري حقــوق ي،و کــورش استوارســنگرمحمــد  امــامی، .2

 ).1390 میزان،: تهران( چهاردهم

 در طـرح  قابـل  دعاوي تشخیص ضوابط« سلیمانی، مهستی و محمد امامی، .3

 .1392، 82 ش ،دادگستري حقوقی مجله ،»اداري عدالت دیوان

 و بـازار  مصـداقی  و مفهـومی  تعامـل « ی،محمود و محمد صـادق  ي،باقر .4

 حقــوق مطالعــات مجلـه  »رقابــت حقـوقی  قاعــده کالبـد  در نابـازار 

 .1394، 2، ش 6دوره  ،تطبیقی

مجلس فصلنامه  ،»رقابت يشورا يها چالش يواکاو« یمان،ا یان،چرات .5

 .1392، 73، ش 20دوره  ،و راهبرد

 و ایـران  حقـوق  امامیـه،  فقه در رقابت حقوق مهدي، بوکانی، رشوند .6

 .)1390(ع)، صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران( اول چاپ ،اروپا اتحادیه

 برنامــه قــانون 99 مــاده جایگــاه تحلیــل و تبیــین« محمــد، ،ســلطانی .7

 ،»کشـور  سرمایه بازار در ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم ساله پنج

  .1391 ،20 ش ،بهادار اوراق بورس فصلنامه

 یحقـوق  يمطالعـه نهادهـا  « ی،محمدحسن و محمـد صـادق   مقدم، یصادق .8

مجلـه   ،»متحـده)  یـاالت اروپـا و ا  یهاتحاد یران،(در ا ینظارت بر بازار رقابت

 .1393، 1، دوره جدید، ش2س ،یحقوق هاي یشهپژوهشنامه اند

 عـدالت  دیـوان  اختیارات حدود و صالحیت« سیدعلی، آبادي، نجف میرداماد .9

 .1390، 1ش، 1س ،حقوقی معرفت فصلنامه ،»اداري

ـ  یحقـوق  ينهادهـا داود،  فر، هادي .10 سـاختار و   ،مقـررات  یمتنظ

 .)1389تهران: عترت نو، ( ییسازوکار اجرا

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  98

 قوانین و مقررات

  ).1387(رادیویی  ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان اساسنامه .1

 ).1387( یقانون اساس 44اصل  یکل يها استیس يقانون اجرا .2

 .)1358( رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس .3

 ).1379) (یو انقالب (در امور مدن یعموم هاي دادگاه دادرسی آیین قانون .4

 ).1389ایران ( اسالمی جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون .5

  ).1392عدالت اداري ( وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک .6

  ).1382( اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اختیارات و وظایف قانون .7

  

  

  

  


