
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 715-695: 1398، پاییز 3، شمارۀ 49فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 

DOI: 10.22059/jplsq.2018.244557.1605 

 

 ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت

 
 *2امید ابراهیمی، 1یاالسالمخیشعباس 

 

 چکیده
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 مقدمه
نحذو  ممکذن    ها بذه بهتذرین  بنگاه شود تاموجب میواقعی  رقابتوجود  در اقتصاد متکی بر بازار،

ا فضای کنندارائه و  تولیدترین هزینه را ناز  ی باخدمات وکاالهایی با بهترین کیفیت  ،کردهعمل 
 ۀ، توسذع 2«ورغیربهذره ی هابنگاهبیه تن»و  1«وربهره یهابنگاهتشویق »م سرقابتی براساس مکانی

و در نهایت تخصیص بازارهای جدید وکار، ایجاد ، نوآوری در فضای کسبهای کارآفرینانهفعالیت
آید که بازار را از حالذت  لیکن گاهی شرایطی پیش می ؛دکنمیو تشویق را ترغیب  3بهینۀ منابع

شود، در این نامیده می 4«شکست بازار»دهد که در اصطلح رقابتی به حالت غیررقابتی تغییر می
مختلف ناتوان بوده و قاعدتاً بذه دخالذت    خدمات وشرایط بازار در تخصیص کارامد منابع، کاالها 

کنذد، نیذاز   ارج از سیستم عرضه و تقاضای بازار عمل مذی عنوان نیروی اقتصادی که خبه 5دولت
بذذه معنذذای مجموعذذه  -مناسذذب  7(؛ اتخذذاذ سیاسذذت رقذذابتی38 – 41: 1385)عبذذادی،  6اسذذت

کنندۀ عدم محدودیت رقابت در بازار بذه که تضمین 8ها و موازین حقوقی )حقوق رقابت(سیاست
 ازتذوان  را مذی  9کننذده نهادهذای تنیذیم  و نیز ایجذاد   -(Motta, 2004: 30)رسان باشد نحو زیان

ارتکاب عمذدۀ اعمذا  و    به نیر 10گونه موارد قلمداد کرداتجلیات دخالت دولت در این نیترمهم
ی، دولت ازی بزرگ )اعم هابنگاهرقابت و ایجادکنندۀ انحصار، از جانب مؤسسات و  مخلهای رویه

                                                           
1. Encourage efficient and productive enterprises. 
2. Punish inefficient and non-productive enterprises. 

3. Optimum Allocation of Resources 

4. Market failure 

، یذک توافذق   مسذئله تمامی نیروهای یک جامعذه بذر روی یذک     ۀتلش متمرکز و خردمندان»دخالت دولت را به ا 5
(ا479: 1370)لیست، اندنمودهتعریف « م گیردعمومی روی اینکه: یک کار باید یا نباید برای منفعت عموم انجا

یی ندانسته و میزانذی از نیذارت و مداخلذۀ    کارای صرف حضور بخش خصوصی را مترادف با اعدهبه همین دلیل است که ا 6
جوامذع   وصخصذ هبذ تجربیات دیگر کشورها نگاهی گیرا به (ا 2: 1388)کمیجانی،  انددهدولت را ضروری قلمداد کر

ایذن مهذم اسذت کذه      ۀآشکارکنند (1392؛ رهبری و قیاسی، 1384)نوروزی شمس،  و صنعتی نیز افتهیتوسعه
خذدمات  و توزیذع کاالهذا و   تولید وسیع  ۀشبکبر آنان خصوصی و حاکمیت  یهاشرکتگستردگی بیش از حد 

قذوانین   بر مدار و محور گانهمو  یستن شانیهاتیفعالکنتر  و نیارت بر فقدان سازوکارهای ی ابه معنخاص، 
 ادینمایماعما   یاجانبههمهنیارت و کنتر  ، که از طریق آن دولت کنندیم تیفعال یاژهیو

7. Competition Policy  
8. Competition Law  

و تنیذیم مقذررات را   (North , 1991: 98) « از جانب افراد به تعاملت بین آنها شدهلیتحم یهاتیمحدود»نهاد را به  ا9
ا منیذور از  انددهکرتعریف  (Noll & Bruce , 1983)« کنتر  تصمیمات بخش خصوصی منیوربهولت تلش د»به 
 ا(47 :1385علی رازینی و وجدانی طهرانی، ) هستند یکنندگمیتنیدارای قدرت  نیز نهادهای« کنندهمیتنینهاد » 

اقذدامی در جهذت    عنوانبهی جدید، که در حقوق کیفر« ارجاع به مقام انضباطی یا مدیریتی»دخالتی همسو با  ا10
خودانضباطی جامعۀ مدنی )با میزانی از حضذور و نیذارت    یهاشبکه، شامل ترعیوس ۀجایگزین کردن یک شبک

حالت صلحیت مرجذع اداری بذرای اعمذا  ضذمانت      نیا در ؛شده است ینیبشیپشبکۀ کیفری  یجابهدولت( 
(ا80: 1390)الزرژ،  شودشناخته می اجرای خاص خود نسبت به مرتکب یک جرم به رسمیت
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کاال یا خذدمت خذاص و تبذدیل آن بذه     ی یا خصوصی( و دارای سهم عمده از بازار یک دولتشبه
امعذان  بذا  ( همچنین 171: 1386ساز انحصار یا ماهیتاً انحصارزا )صادقی، ترین عامل زمینهعمده

(، لزوم تأسیس نهذاد  110: 1385ی بودن آن )گسن، اجتماع ونیر به ماهیت تبهکاری اقتصادی 
، دشویمیش از پیش آشکار کنتر ، نیارت و رسیدگی تخصصی ب جهت درمند یا نهادهایی نیام

: 1392یی،بذانو مذاه پییری قلمداد کرده )توکلی و ی که محیط نهادی را اولین رکن رقابتاگونهبه
 درنرمش جامعه نسبت به بزهکذاران اقتصذادی را    لیدال ازشناسان نیز یکی ( و برخی جرم137
 ا(86: 1393)پیکا،  ندکنیمجو وجست نیارت ونهادهای کنتر   گونهنیا نبودن ریگیپیا  فقدان

برای نیل به اهداف فصل نهم شورایی تحذت عنذوان    44قانون ااساکاا  53به موجب صدر مادۀ 
بذه   کنندهیدگیرس، تنها مرجع 62ا شورا به موجب صدر مادۀ شودیمتشکیل  1«شورای رقابت»

قیقذی و  های ضدرقابتی بوده و مکلف است رأسذاً یذا براسذاس شذکایت اشذخاص ح     اعما  و رویه
قذانون اتخذاذ    چذارچوب  درهای ضدرقابتی را آغذاز و  رویه خصوص درحقوقی، بررسی و تحقیق 

کندا هدف این نوشتار بررسی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردها و وظایف شذورا بذوده    تصمیم
 در شدهینیبشیپنخست ساختار سازمانی و در بخش دوم کارکردهای مختلف  بخش درکه ابتدا 
 شوداموازین حقوقی تحلیل و بررسی می دگاهید ازمزبور برای شورا  قانون

 

 ساختار سازمانی
مختلذف   یهذا بخذش های فعا  در سازماننهادها و ساختار سازمانی مناسب، برای از مندی بهره

یزیذ ربرنامهمنسجم و ا ساختار سازمانی استامری ضروری بازدهی و کارایی منیور اقتصادی، به
رقابت نیز  حقوق درشودا  منجر رضایت و کاهش اتلف منابع افزایش، وریبه بهره دتوانیم شده

کذه  ، ناظر بذر نهادهذایی اسذت    رقابتقوانین از مهم جنبه  کاین موضوع مورد اجماع است که ی
 44قذانون ااساکاا   ا(Trebilcock & Iacobucci, 2010:455) نذد کنیمذ را تضذمین   آن یاجذرا 

ی کذرده کذه   نذ یبشیپبه بعد خود  53را از مادۀ « شورای رقابت»ب نهاد ساختار سازمانی و ترکی
 بخش ذیل چهار مبحث مجزا به بررسی آن خواهیم پرداختا نیا در
 

                                                           
ده و رقابذت را رونذدی طبیعذی قلمذداد     رتلقذی کذ   دهیذ فایبذ برخی که تأسیس چنین شورایی را امذری   در مقابل ا1

ایذن اسذت کذه شذورای      برخی دیگذر را عقیذده بذر    ا(1388نژاد، )غنید ربا اجبار ایجاد ک توانینمکه  ندکنیم
ایذن سذازمان و    ا(1388)پژویذان،  بسذیار کوچذک اسذت     ،دولت ۀبرابر بدنرقابت، تشکیلت بزرگی نیست و در 

بخذش  و بذرای فعذا  شذدن     (1384مجلذس،   یهذا پذژوهش )مرکذز  جای دنیا وجود داشته  در همهتشکیلت، 
، 2009فرانسه از سذا    در حقوقشایان یادآوری است که  و کنتر  انحصارات، )الزم و ضروری( استا یخصوص

د اداری نسبتاً مستقل و تحت نیارت قضایی شورای دولتی فرانسه است( جذایگزین شذورای   مقام رقابت )که نها
(ا85: 1391رقابت شده است )صادقی مقدم و غمامی، 
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 ترکیب. 1
ی از نیذروی انسذانی   منذد بهذره ی اصلی اجذرای قذانون رقابذت،    هاشرطشیپحتم یکی از  طوربه

تخصصی حقذوقی، اقتصذادی وااا در    ی مختلفهارستهمتخصص و کارامد است که ضمن تلفیق 
حدی است که سیاست رقابتی قانونگیار باشدا اهمیت امر به رسانیاری بهینۀ مفاد آن یسازادهیپ

 نحو مؤثر با مذوارد ضذد تراسذت برخذورد کننذد،     برخی، جیب متخصصان کارامد را که بتوانند به
(ا در قاااساکاا 86: 1393تز، )استیگلی دانندیمیکی از معضلت جهان در حا  توسعه  همچنان

 ، ترکیب اعضای شورای رقابت به شرح ذیل تعیین شده است:53مادۀ « الف»به موجب بند  44
 قضذات  از نفذر  دوا 2عنوان ناظر؛ بها سه نمایندۀ مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلمی 1

صادی برجسذته بذه   نیر اقتا دو صاحب3رئیس قوۀ قضاییه؛  حکم وی کشور به انتخاب عال وانید
بذه   آشنا وا یک حقوقدان برجسته 4جمهور؛ یی و حکم رئیسدارا وی اقتصاد امورپیشنهاد وزیر 

به  تجارت درنیر ا دو صاحب5جمهور؛ حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس
وزیذر  بذه پیشذنهاد    صذنعت  در نیذر صاحبا یک 6جمهور؛ رئیس حکم وپیشنهاد وزیر بازرگانی 

زیربنایی به پیشنهاد رئذیس   خدمات در نیرصاحبا یک 7جمهور؛ صنایع و معادن و حکم رئیس
ا یذذک متخذذصص امذور مذالی بذه      8جمهور؛ ریزی کشور و حکم رئیسسازمان مدیریت و برنامه

بازرگانی  اتاقا یک نفر به انتخاب 9جمهور؛ یی و حکم رئیسدارا وپیشذنهاد وزیر امور اقتذصادی 
 ایراناتعاون مرکزی جمهوری اسلمی  اتاقا یک نفر به انتخاب 10ایران؛  معادن و عیناص و

جمهذور  اقتصادی عذضو به پیشنهاد اعضا و با حکذم رئذیس   نیرانصاحبرئیس شورا از بین 
نیز از بین اعضا و به پیشنهاد آنان و با حکم رئذیس شذورا منصذوب     سیرئبیناا دشویممنصوب 

ینمذ اند، بدین معنذی کذه   دارای نوعی مصونیت شورای اعضا(ا همگی 2و 1ی هاتبصرهشود )می
یا اظهاراتی که به استناد قذانون   دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونیبهآنان را  توان
(ا به اسذتننای قضذات منصذوب قذوۀ قضذاییه در      56مادۀ  3داد )بند  کنند، تحت تعقیب قرارمی

ا، بازنشسته بودن مانع انتصاب آنذان بذه عضذویت در شذورا نخواهذد بذود       مورد سایر اعضای شور
و مرجع صذدور احکذام   پیشنهاد  ۀنحو، شوراترکیبی ساختار  رسدیمنیر (ا به53مادۀ  3)تبصرۀ 

 1را داراستا تصریح قانونگیار رغمبهاعضا، بالقوه قابلیت تردید و خدشه در استقل  شورا 
ظر مجلس شورای اسلمی، چهار نکته شایان توجه است: عضویت نمایندگان نا خصوص در

نخست آنکه با وجود عدم تصریح قانونگیار به دورۀ تصدی آنها در شذورا، بذا توجذه بذه مذدت      

                                                           
ی و ارخانذه یدببذازوی کارشناسذی،    عنوانبه)در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اینکه  خصوصبه ا1

و مؤسسذات   هذا دسذتگاه هذا و  پیمذانی وزارتخانذه   و یرسذم اولویت با کارکنان ( 54اجرایی شورا به موجب مادۀ 
ۀ تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابذت نیذز بذه پیشذنهاد     نامنییآ و( 2)تبصرۀ  دولتی است

(ا3)تبصرۀ  باشدیموزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران 
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 مگذر زمان هر دوره از مجلس شورای اسلمی، قطعاً این زمان بیش از چهار سا  نخواهد بود، 
نوان منتخب مجدداً راهی مجلس شود کذه  عدورۀ بعدی به انتخابات درعضو ناظر فعلی،  آنکه

ا دوم رسذد یمذ نیر الزامی به 55مادۀ  1در این صورت رعایت سقف شش سا  میکور در بند 
آنکه با عنایت به ناظر بودن و حق رأی نداشذتن نماینذدگان مذیکور در جلسذات شذورا، نذوع       

میذزان آن )شذمو    نیارت )اعم از استصوابی، استطلعی وااا(، ضمانت اجذرا و نیذز گسذتره و    
و اعما  اداری آن( از جانذب قانونگذیار مذورد تصذریح      هاهیرونیارت فقط بر مصوبات شورا یا 
ا سوم اینکه با حیف نمایندگان ناظر، تعذداد اعضذای   رسدیمنیر واقع نشده که محل انتقاد به

( و نیز 57دوسوم اعضا )مادۀ  حضور باکه با توجه به رسمیت جلسات شورا  شودیمشورا زوج 
آنها و برابری آرای مخالف و موافق )البته در تصمیمات غیر از مادۀ  نیراختلفمحتمل بودن 

قابلیت ایجاد  بالطبعی و حل اختلف نیز مشخص نشده که ریگمیتصم، مکانیسم نهایی 1(61
داشتا نکتۀ پایانی در این خصذوص   خواهد رای شورا هایریگمیتصماخل  و وقفه در فرایند 

ی اشذخاص حقیقذی و   تمذام  بذر بر شمولیت قوانین فصذل نهذم    4رغم تصریح مادۀ ینکه علیا
ی عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی، ترکیب اغلب دولتذی شذورای رقابذت و    هابخشحقوقی 

ی خصوصی )نمایندۀ منتخب اتاق بازرگذانی  هابخش ازنیز حضور فقط یک نماینده از هر یک 
ا رسذد یمذ نیذر  مایندۀ منتخب اتاق تعاون( جداً محل انتقاد بذه ی )نتعاون وو صنایع و معادن( 

، حقوقذدان و متخصذص   نیذر صذاحب تر اینجاست که حتذی در مذورد اعضذای    نکتۀ قابل تأمل
 ونیز، داشتن پست و منصب دولتی از جانب قانونگیار نهی نشده اسذت   جمهورسیرئمنصوب 

مذادۀ   3را اکتفا شده است؛ مفذاد بنذد   اعضا در شو وقتتمامبه اشتغا   55مادۀ  4در بند فقط
 درمبنی بر لزوم اعطای مأموریت به کارمندان دولت و قوۀ قضذاییه بذرای عضذویت آنذان      55
 اندکیمی رقابت و هیأت تجدیدنیر نیز بر این امر داللت شورا
 

 . شرایط انتخاب2
چهذل سذا     لحذداق مواردی چون تابعیت جمهوری اسلمی ایران، دارا بودن  53مادۀ « ب»بند 

 حذداقل اقتصذادی و حقوقذدان و    نیذر صاحبسن، دارا بودن مدرک دکتری معتبر برای اعضای 
تجذاری و صذنعتی و خذدمات زیربنذایی و مذالی، نداشذتن        نیرانصاحبمدرک کارشناسی برای 

یذا محکومیذت قطعذی بذه      2مکذرر قذانون مجذازات اسذلمی     62ی موضذوع مذادۀ   هذا تیمحکوم
ده سا  سابقۀ کار مفید و مذرتبط، نداشذتن    حداقل بودن داراه تقلب، ورشکستگی به تقصیر یا ب

                                                           
اعتبار خواهد داشذت   یدر صورتاین قانون  61 تصمیمات شورا در خصوص مادۀ: »ااا5ذیل مادۀ  ۀمقرربه موجب ا 1

«منبت باشدا در آنکه رأی حداقل یک قاضی عضو نیز 

در حا  حاضرا 1392 قانون مجازات اسلمی مصوب 25مادۀ  ا2
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اداری  تخلفذات قانون رسذیدگی بذه    9به باال موضوع مادۀ « د»از بند محکومیت قطعی انتیامی 
( را در زمرۀ شرایط انتخاب اعضای شذورای رقابذت آورده اسذت کذه برخذی      7/9/1372)مصوب 

انتخذاب   طیشذرا  درشایان توجه قید شذدن شذرط سذن     تنکا ازا اندایجابی و بعضی دیگر سلبی
ده سا  سابقۀ کار مفید و مرتبط منطبذق   بودن دارابا شرط  تواندینماعضای شوراست که لزوماً 

 10فرد کمتر از چهل سا  با سابقۀ کذار مفیذد و مذرتبط حذداقل      توانیمعبارت اُخری باشد؛ به
نونگذیار بذین مذدرک تحصذیلی  الزامذی بذرای       متصور بودا همچنین ملک تفکیک قا زین راسا  

تجذاری، صذنعتی و    نیذر صاحبی اعضا واقتصادی و حقوقی )دکتری معتبر(  نیرصاحباعضای 
 خدمات زیربنایی و مالی )کارشناسی( چندان روشن نیستا 

لذزوم    مذورد  دراالشاره، شرایط حین  انتخذاب  اعضذا بذوده و    باید توجه داشت که شرایط فوق
 نیذ ا دربایذد   رسذد یمنیر این شرایط، درزمان  عضویت سخنی به میان نیامده استا بهاستمرار  

شذرایط   مذورد  درشد؛ توضذیح مطلذب اینکذه     قائلخصوص بین شرایط ایجابی و سلبی تفکیک 
ۀ احذراز  خذلفو واقذع یذا جعلذی بذودن  مذدارک        واسطبهیست، مگر ن ریپیامکاناثباتی، نفی آنها 

ۀ کار مفید و مرتبط اعضا؛ لیکن در مورد شذرایط  سابق برلی یا اسناد ناظر تابعیتی، سجلّی، تحصی
 نیحذ  در زیذ ن را، اگرچه ظذاهراً سذیاق عبذارات، شذرایط مذیکور      6و 4سلبی میکور در بندهای 

، بذه  شذورا  در تیذ فعال نیحذ  درانتخاب ملک قرار داده است، لیکن امکان محکوم شذدن اعضذا   
شذرایط سذلبی    تذوان یمذ الذیکر کذاملً محتمذل بذوده و     قی مندرج در بندهای فوهاتیمحکوم
 واعضای شورا در نیر گرفت و عضویت فرد محکوم را سلب  مستمرۀ شرایط زمررا در  شدهگفته
گیاشذته و   صذحه نیذز بذراین نیذر     56مذادۀ   1بنذد  « ب»جانشینی برای آن قرار دادا جذز    فرد

 تابرکناری اعضا دانسته اس موجب رای میکور هاتیمحکوم
 

 هاتیمحدودتکالیف و  .3
در دسترسی به اهداف  تواندیمهنگامی  ،بر بازار یمبتن ی اشاره شد که نیام اقتصاد شتریپ

 هذر از  شیکه پذ ( موفق عمل کند منابع ۀنیتخصیص به ۀمسئلاقتصادی جامعه )و از جمله 
ا ه باشندشدجاد ، ایکنندۀ اجرای آنهاۀ اهداف و تضمینکنندیبانیپشتنهادهای  اینهاد  ،زیچ
، زحمتکشان دهندهپاداشنهفته است که نهادهای  نیا درعبارت دیگر، موفقیت اقتصادها به

: 1380سازند )خداپرسذت،  محدود رای کسب رانت راهکارها وو کارآفرینان را پاداش دهند 
نیز  44ی نهادها، میسور نخواهد بودا قاااساکاااطرفیبیۀ تضمین سا درامر جز  نیا و( 67
هذای  و بایسذته  هذا ارزشی پشذتیبانی  نهذادی از   پذ  دری نهادهای قانونی جدیذد،  نیبشیپبا 

ی وظذایف و  نذ یبشیپذ تأسیس نهادی اداری چون شورای رقابذت و   به نیرا باشدیمخویش 
ی طرفیبتضمین  جهت دریی را سازوکارهاقضایی برای آن، قانونگیار متقابلً اختیارات شبه
و مرکذز ملذی    دنیریذ تجدسالم و منصفانه از جانب آن )و نیز هیذأت  ی دگیرس ونهاد مزبور 
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تکذالیف و   نیتذر مهذم ، 68ۀ مذادۀ  گانذ سذه ی کرده استا به موجب بندهای نیبشیپرقابت( 
 شرح زیر است:های اعضای نهادهای فوق بهمحدودیت

قذانون آیذین    91موضذوع مذادۀ    مذوارد  درگیذری  و تصمیم جلسات درا ممنوعیت شرکت 1
(: تصذمیماتی کذه بذدون    68مذادۀ   1)بنذد   1مذدنی  امور درو انقلب ی عمومی هادادگاهسی دادر

 از تیذ معاف ارعایت این بند اتخاذ شده و منجر به تحصیل  منذافعی مسذتقیم یذا غیرمسذتقیم یذ     
ی خواهذد بذودا ممنوعیذت فذوق شذامل      قذانون  اثذر ی برای عضو مربوط گردد، باطل و فاقد فیتکل

ی آن هذا یریذ گمیتصذم  در، چراکذه صذاحب رأی نبذوده و    گذردد ینمشورا  نمایندگان ناظر عضو
باشذند،   شورا دردعوا  نیطرف ازمدخلیتی ندارندا همچنین در مواردی که اشخاص حقوقی، یکی 

قاآادام را باید متوجه نمایندۀ قانونی آن دانست؛ به عبارت اُخذری   91ممنوعیت میکور در مادۀ 
نمایندگان قانونی شخص حقوقی صاحب دعوا، مشمو  یکذی از   چنانچه اعضای شورای رقابت یا

میکور عمل خواهد شدا نکتۀ شذایان ذکذر    1صورت مطابق بند  نیا درباشند،  91بندهای مادۀ 
 91ی مذادۀ  هذا تیممنوعمنیور بطلن تصمیمات شورا، صرف عدم رعایت دیگر اینجاست که به

تحصذیل منذافع )مسذتقیم و     بذه ت شذورا بایذد   بذر آن، تصذمیما  قاآادام کافی نبوده، بلکه عذلوه 
نذاظر   شذده گرفتهی نادیده هاتیممنوعاز تکلیفی برای عضو مربوط )که  تیمعاف اغیرمستقیم( ی
بذه   ،612اعتبذار تصذمیمات شذورا در خصذوص مذادۀ       که آنجا ازشودا همچنین  منجربه اوست( 

اتخذاذی   ماتیتصذم  رد( 57اسذت )ذیذل مذادۀ     آن درمنبت بودن رأی حداقل یک قاضی عضو 
بذه   توجه بامیکور، باید ممنوعیت را به قضات عضو شورا، متوجه و معطوف کردا در نهایت اینکه 

ی عضو جایگزین، از جانب نهادهای معذرف  معرفمنیور زمانی به االجلضربعدم تعیین  مهلت یا 
 دره و اخذل   ، تذوالی تشذریفات اداری و نیذز اطالذ    683مذادۀ   1کننده در تبصرۀ بنذد  و منصوب

 نخواهد بودا ذهن ازی شورا دور دگیرس
(: اعضای شورای رقابت، هیأت تجدیدنیر و 68مادۀ  2داخلی )بند  اطلعاتا وظیفۀ حفظ 2

                                                           
 داردامادۀ مزبور جهات رد دادرس در امور حقوقی و مدنی را اشعار می ا1
ی عمذومی،  رساناطلعی ضدرقابتی، هاهیرویا  هاتوافقدستور به فسخ، دستور به توقف طرفین یا  تصمیماتی چون ا2

الذزام بذه    گونذه ادغذام،   دستور به ابطذا  هذر   الزام به تعلیق،دستور به عز ، دستور به واگیاری سهام و سرمایه، 
، ییصذلح قضذا  طریذق مراجذع ذی   توقیف امذوا  از ، درآمد ۀدستور استرداد اضاف، شدهادغام یهاشرکت ۀتجزی

 ۀمذدیر یذا هیذأت   یعمذوم  مجذامع دستور به اصلح اساسنامه، شرکتنامه یذا صورتجلسذات    دستور عدم فعالیت،
، و مؤسسذات بخذش عمذومی    هاشرکتهای اصلح اساسنامه خصوص درپیشنهاد الزم به دولت  ۀارائ ،هاشرکت
 ۀتعیین جریمذ و در نهایت  قیمتی در شرایط انحصاری ۀو دامنبه رعایت حداقل عرضه  هاشرکتو  هابنگاهالزام 
اانددهی شنیبشیپبه موجب مادۀ مزبور داخل در صلحیت شورا  نقدی

 در جلسذات  از شذرکت ی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنیر از اعضاچنانچه بنا به محدودیت فوق، فرد یا افرادی » ا3
کننذده عضذو مزبذور،    معرفذی  از مرجذع یذا هیذأت تجدیذدنیر    ی منع شذوند، شذورای رقابذت    ریگمیو تصمشورا 

 «کندای عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میمعرفدرخواست 
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مشغو  به کذار بذوده،    هاسمت نیا دری که قبلً شخص هرهمچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و 
در جریذان  انجذام وظیفذه یذا بذه ایذن        که را یا اشخاصی هاشرکتها، داخلی بنگاه اطلعاتنباید 

از آن به نفع خود یا اشذخاص دیگذر بهذره     انهیمخف اند، فاش کنند یامناسبت از آنها اطلع یافته
ی نیبشیپ 45مادۀ « ک»بند  2به موجب جز   اشخاص ریسابگیرندا مشابه این ممنوعیت برای 

و تصذمیمات مراجذع    اطلعاتیرمجاز از برداری  غشده است؛ به موجب بند میکور، کسب و بهره
، قبل از افشا یا اعلن عمذومی آنهذا   و موقعیت وی( سمت از نیرصرف شخص هررسمی )توسط 

یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع استا ضمانت اجرای کیفری همۀ ایذن مذوارد   
و نیذز   68مذادۀ   2رات بنذد  گونۀ عبذا نیر به سیاق اطلق 1ی شده استانیبشیپ 75نیز در مادۀ 

 تذوان یمذ ، خاص بودن از حیثو دامنۀ شمو  و نیذز الحذق بذودن  آنهذا،     44قاااساکاا  75مادۀ 
( 17/10/1382مصذوب  قانون تجارت الکترونیک ) 64زنندۀ مادۀ االشاره را تخصیصمادتین فوق

الکترونیک را نیز  تلقی کرد و ارتکاب اعما  مجرمانۀ میکور در محیط مبادالت 2مشابه موارد در
ی بذردار بهرهانگاری مطلق  تحت شمو  آنها دانستا نکتۀ شایان ذکر دیگر اینکه با توجه به جرم

، 68مادۀ  2در بند ااا« انهیمخف طوربه»ااا، ذکر قید 75به نفع خود یا دیگری در مادۀ  اطلعاتاز 
 ارسدیمنیر ائد بهبه نفع خود یا دیگری، ز اطلعاتی از برداربهرهعمل   فیتوص در

ا ممنوعیت اظهارنیر پیش از اتخاذ تصمیم: اعضای شورای رقابت، هیأت تجدیدنیر و نیذز  3
یذا   هذا شرکت، هابنگاه تخلفات خصوص درکارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، 

ی ممنوعیت ی اظهارنیر کنندا مبنای اصلشفاه اکتبی ی صورتبهاشخاص از مقررات این قانون، 
جلوگیری از افشای پذیش از موعذد تصذمیمات اتخذاذی نسذبت بذه اشذخاص         توانیممیکور را 

ی تبانی  احتمالی میذان  ریگشکل ازی آنها، جلوگیری اطلعات میحر ازحقیقی و حقوقی، حمایت 
 ازنفع و در نتیجه سو استفادۀ احتمالی رقبا دانست؛ مسلم اسذت کسذانی کذه پذیش     طرفین ذی

ی رقیب دسترسی پیدا کنند، از رانذت و مزایذایی   هابنگاه اطلعاتبه تصمیمات شورا یا  نیریسا
در ۀ رقابت سالم بذه عرص ازی رقیب را راحتبهبود  خواهند قادرکه براساس آن  شوندیمبرخوردار 

                                                           
 او یذ  هذا بنگذاه ، هذا شرکتداخلی  اطلعاتهرکس که به موجب این فصل )فصل نهم( مکلف به حفظ : »75مادۀ  ا1

دیگذر بهذره    اشذخاص  ابه نفع خذود یذ   اطلعات نیا ازیا و  کند افشااشخاص شده است، آن را منتشر و یا  ریسا
ی نقدی ازچهل میلیون تاچهارصذد میلیذون   جزا ای سا  دوماه تا  شش ازبگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری 

 «ریا  یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشا  و یا انتشار اطلعات محکوم خواهد شدا
را جرم ها و مؤسساتبنگاه یتجاری و اقتصاد اسراری و نیز افشای رقانونیغترونیک، تحصیل قانون تجارت الک 64ا مادۀ 2

را به نفع خذود یذا دیگذری     اطلعاتی از برداربهره، انتشار، افشا و 44قاااساکاا  75مادۀ  کهیدرحالانگاری کرده، 
ی اسذرار تجذاری را مخذرج مشذترک     جرم افشا توانیمحمایت کیفری خویش قرار داده استا در نتیجه تنها  مورد

در ، مرکذز ملذی رقابذت را    دنیریذ تجداعضای شورای رقابذت، هیذأت    از جانبمادتین فوق قلمداد کرد و ارتکاب آن 
االشاره سایر اعما  ارتکابی فوق در مورددانست؛ لیکن  44قاااساکاا  75مبادالت الکترونیک مشمو  مادۀ  طیمح

 قانون تجارت الکترونیک مراجعه کردا 64ادالت الکترونیک، باید به مادۀاز جانب اعضای میکور در محیط مب
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بر اعضای شورای رقابت و هیذأت  کنند؛ به همین دلیل قانونگیار دامنۀ ممنوعیت میکور را علوه
ی و اجرایذی  ارخانذه یدبدنیر به کارکنان و اعضای مرکز مللی رقابذت )بذازوی کارشناسذی،    تجدی

( نیز تسری داده استا همچنین این ممنوعیت )بذرخلف بنذد   54شورای رقابت به موجب مادۀ 
 که پیشتر شرح آن رفت( اعضای ناظر شورا را نیز شامل خواهد شدا  « الف»

برکنذاری   موجبذات  ازی مذیکور  هذا تیمحذدود و  ، نقذ  تکذالیف  56به موجب بند و مذادۀ  
 بذر عذلوه  رامحسذوب و مرتکذب   نیز نق  هر یک از اینها را تخلف انتیذامی   77اعضاستا مادۀ 

 5میکور در بنذد   مراجع ازقانون، حسب مورد قابل محاکمه در یکی  نیا دری میکور هامجازات
 اداندیم 551مادۀ 
 

 موارد عزل .4
نهذم  مطابق مقذررات فصذل    ی،ریگمیتصم یدگیرس درشورای رقابت  قل است بر 56مادۀ  4بند 

تضذمین اسذتقل      مقام درطورکه پیشتر اشاره شد، نیز همان 3اشاره کرده و بند  44قاااساکاا
 وظایف قانونی چارچوب دردلیل اتخاذ تصمیمات بهنیر اعضای شورای رقابت، بر عدم تعقیب آنها 

منیور تضمین موقعیت شغلی اعضا، نیز به 1أکید ورزیده است؛ بند ون، تبه استناد قان اظهارات یا
مذواردی را   ادامذه  درقذرار داده و   شورا در تیعضو ازاصل را بر عدم برکناری آنها، برخلف میل 

 :ندی ذیل قابل اشاره و بررسی هستبندمیتقسعنوان استننا پییرفته است که اجماالً طبق به
 (؛1دادن اهلیت استیفا  )جز  د بند  دست ازمنل ا زوا  شرایط اعضا: 1
: شذامل نذاتوانی در انجذام وظذایف     2دلیل اوعما   مکانیسم  نیارت درونی شوراا عز  اعضا به2

بیش از دو ماه متوالی  رموجهیغ(، غیبت 1اعضای شورا )جز  الف بند  دوسوممحوله به تشخیص 
 (؛1با تشخیص اکنریت اعضا )جز  ه بند  شورا در حضور ازو سه ماه غیرمتوالی در هر سا  

بذه موجذب    68ۀ مذادۀ  گانذ سهی هاتیممنوع: منل نق  هاتیمحدودا تخطی از تکالیف و 3
( و نیز تخطی از 1)قسمت نخست جز  و بند  تخلفاتصلح رسیدگی به حکم قطعی  مراجع ذی

                                                           
قاضذی منتخذب    جذز بذه شورای رقابت و هیذأت تجدیذدنیر،    یاعضا تخلفاتبه »  :44قاااساکاا  55مادۀ  5 بندا 1

بذه   اداری و تخلفذات رسذیدگی بذه    ۀقانون نحو مقرراتی رقابت برابر رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملّ
قضذات   هذای انتیذامی  قذانونی دردادسذراها و دادگذاه    مقذررات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبذق   تخلفات

 «رسیدگی خواهد شدا

 در نیذارت  کذارا  سیسذتمی  و منذد نیذام  سذاختاری  برقذراری  اسذتا  بر خود کنتر  نوعی یسازماندرون نیارتوا 2

 ارزیذابی  به ،کندیم کنتر  مقررات و نیبا قوان تطبیق نیر از را کارمندان عملیات اینکه برعلوه یسازماندرون

و  امذامی  :بیشذتر راک  ۀبرای مطالع .کندیم نیز کمک کشور یهادستگاه کارمندان و عملکرد مدیرانی ارتقا و
 ا(1392دهقان، 
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 (؛1جز  و بند  به تشخیص اکنریت اعضای شورا )قسمت ذیل 1 76و  75 موادموضوع  مقررات
قذانون مجذازات اسذلمی     25ی موضذوع مذادۀ   هذا تیمحکوما محکومیت اعضا: مشتمل بر 4

، محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب و نیذز محکومیذت قطعذی    1392مصوب 
( و 1اداری )جذز  ب بنذد    تخلفذات قانون رسیدگی به  9به باال موضوع مادۀ « د» بند ازانتیامی 
 (ا1)جز  ج بند  76و  75مواد  مقرراتاستفاده از دلیل سو میت قطعی بهنیز محکو
، واجد عنوان کیفذری بذوده و احذراز آن بذه     76و 75مادتین  مقرراتاینکه تخطی از  به نیر

رو صرف محکومیت قطعی اعضذای شذورا   مرجع قضایی است، ازاین تیصلح در 82موجب مادۀ 
بذه  »ااا از موجبات عز  آنان بوده و عبارت  گفتهشیپ 56 مادۀ 1بند « ج»به آنها به موجب جز  

یمنیر مادۀ میکور، زائد به 1در قسمت ذیل جز  و بند « تشخیص اکنریت اعضا  شورای رقابت
 75محکومیت قطعی به ارتکاب اعما  مجرمانذه موضذوع مذادتین     صورت در گرید انیب بها رسد
 تشخیص شورا نخواهد بودا و ظهارنیرای برای محل، عضو محکوم، معزو  شده و 76و

 

 کارکردها
برای شذورای رقابذت    شدهینیبشیپمختلف فصل نهم، اختیارات و وظایفو متنوع   موادبا ارزیابی 

ۀ کارکردهای متمذایزی  جادکنندیااختیارات و وظایف،  تنوع بالطبع؛ 2ی قابل مشاهده استخوببه
بذا   برخذی قذوانین   آن بذا   مابین وظایف فی داخلت وتعارض برای شورا خواهد بود که در مواردی 

 نذده یآ درکه  شودیمموضوع مشابه همچون قانون نیام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی، دیده 
 (ا  1389)خانی،  نیر شورا با نهادهای مشابه خود باشدتواند مبنای سو برداشت و اختلفمی
 

 انضباط و نظارت . 1
 میتنیذ ، ثبذات ایجذاد   منیذور بذه )همچون نهاد رقابذت(  مستقل  ینیارتنیر به تشکیل نهادهای 

                                                           
ت و همچنذین  مرکز ملی رقابیک از اعضا  شورای رقابت، اعضا  هیأت تجدیدنیر، رؤسا و کارکنان  هر» :76 مادۀ ا1

آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون بذرای   رانیبگیک از حقوق هر
بذر  اسذتفاده کنذد، عذلوه   ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سذو  ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجذاری و حرفه

میلیذون ریذا  یذا    ا  نقدی از پنجاه میلیون تذا پانصذد  تعزیری از سه تا پنج سا  یا جز جبران خسارات به حبس
 «هردو مجازات محکوم خواهد شدا

نیذز قابذل    سذت اروپا ۀاتحادیذ  در حقذوق رقابذت   که نهاد مرکزی  «اروپا ۀیاتحاد ونیسیکم»این تنوع اختیارات درا 2
  دشذو یمذ ه مشذاهد  در آن یریذ گمیتصذم و  تعقیذب  ق،یذ تحقمشاهده است و ترکیبی از اختیارات مربذوط بذه   

(Schweitzer, 2012:2) قوانین و مقررات کشورها، دو نوع سیاسذت   ۀمطالعاین است که  البته برخی را اعتقاد برا
قذوانین و مقذررات    نیارت بر اجرای )سیاستو( و  : سیاست اجراکندیم چنین نهادهایی مطرح ییا مقررات را برا

 (ا142: 1389)عامری،  رقابتی
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بذالطبع نهذاد رقابذت،     ،(Guidi, 2015: 1195) هذا سیاسذت  یبهبود اجرانیز و  یمقررات اقتصاد
های الزم ی خواهد شدا تدوین و ابلغ راهنماها و دستورالعملکنندگمیتنیدارای وظایف متعدد 

( تصویب دستورالعمل تنییم قیمت، مقذدار و  58مادۀ  3منیور اجرای صحیح فصل نهم )بند به
 و(، ارزیذابی وضذعیت   5)بنذد   مذورد  هذر شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در 

(، ارائذۀ نیرهذای   2هذای ضذدرقابتی )بنذد    و خدمات مرتبط بذا رویذه   کاالها بازارمحدودۀ  نییتع
 نیذ ا در(، وظایفی است کذه  4لزوم )بند  واقعم درمشورتی به دولت برای تنییم لوایح مورد نیاز 

ایفذای بهینذۀ    ریمس در رسدیمنیر ی شده استا بهنیبشیپزمینه از جانب قانونگیار برای شورا 
شورا و  نیمابیفاین وظایف، موانعی جدی پیش روی شورا بوده و تداخل عملکردها و کارکردها، 

-125: 1392گردد )رستمی و اصذغرنیا،   موجب رادر قوانین  دیگر  شدهینیبشیپسایر نهادهای 
(ا این امر، افزایش احتما  مداخلۀ نهادهذایی چذون دیذوان عذدالت     1394 رحمانی قشقایی،؛ 99

 ادشویمرا بیش از پیش موجب  1اداری
 

 . تحقیق و بازرسی2
 برای شورا قیتحق وبازرسی  ثیح ازاختیارات نسبتاً وسیعی  2 60به موجب بندهای دوگانۀ مادۀ

                                                           
، تیدر صذلح مرجع حل اختلف  در مقامر خصوص جواز یا عدم جواز  ورودو دیوان عدالت اداری د از مناقشهفارغ  ا1

ی بذر ایذن   اعذده صلحیت دیوان در مقام مرجع تجدیدنیر از آرا و تصمیمات شذورای رقابذت نیذز،     در خصوص
وجذود   رقابذت،  یشذورا  ایجذاد  ۀفلسف چراکهدر این خصوص، صلحیت ندارد،  عنوان چیه بهاعتقادند که دیوان 

اسذت   بذوده  از انحصذار  جلذوگیری  و تسذهیل رقابذت   ،در بذازار  آزاد رقابت جریان ا حمایت مستقل برای نهادی
(، اگرچذه کمیسذیون مشذورتی دیذوان     229-230: 1392؛ فتحی و سرایی، 218: 1395خشنودی و حسینی، )

 ۀتابع قاعذد  ،شورای رقابت را یطعق ماتیتصم، 21/01/1390به تاریخ  48/90عدالت اداری، طی نیریۀ شمارۀ 
 در تیقابل شذکا  جهینت و دری عدالت ادار وانیقانون د 13 مادۀ 2 و بند یقانون اساس 173عام میکور در اصل 

ۀ شورای رقابذت، اسذتدال    گفتشیپ 58تصمیمات موضوع مادۀ  در خصوص رسدیمنیر به استادانسته  وانید
شذورا کذه در نتیجذه     61ت؛ لیکن تسری آن بذه آرای موضذوع مذادۀ    کمیسیون مشورتی دیوان وارد و موجه اس

، جذداً محذل   باشذند یمرا دارا  دنیریتجدو قابلیت تجدیدنیرخواهی در هیأت  گردندیمرسیدگی ترافعی صادر 
بذودن   االجذرا الزمنیذز صذراحتاً، قطعذی و     64مذادۀ  « د»اینکذه بنذد    خصذوص بذه ا رسدیمنیر تأمل و انتقاد به
 ا داردیمأت تجدیدنیر را بیان تصمیمات هی

ۀ اجرایی نحوۀ تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شذورای رقابذت نیذز    نامنییآزمینه  نیدر هم ا2
 به تصویب هیأت وزیران رسیدا 14/06/1395ۀ در جلساز آن نام خواهیم برد(  نامهنییآ)که تحت عنوان 

، صذدور اجذازۀ ورود بذه    هذا شذرکت و  هابنگاهاختیاراتی همچون بازرسی ۀ بازرسی، طیح در 60مادۀ« الف»بند 
ها، ی اقتصادی، اموا ، رایانههاتیفعالها و تفتیش آنها، صدور جواز بازرسی از اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه

ز از جملذه  مذورد نیذا   اطلعذات آوری و در نهایذت جمذع  دفاتر و سایر اوراق، شرکت در جلسات مجامع عمذومی  
ی مراحذل  تمام دررا به شورا اعطا کرده استا بدیهی است  هاتیمأموری وظایف و اجرا درهیأت مدیره  مصوبات

 12)مادۀ ربط ذیی اشخاص امضا زینو صورتجلسه بر قید در تحقیق و بازرسی نییر تفتیش اشیا و اماکن، علوه
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ۀ آن را حسب مذورد از  محدود وی شده استا شورا باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی نیبشیپ
منیور توسط رئیس قوۀ قضذاییه )از بذین   قاضی که بدین یکی از قضات عضو خود یا یکی از پنج

 وشوند، درخواست کند و انجذام تحقیقذات   ی میمعرفقضات با حداقل ده سا  سابقه( انتخاب و 
خصوص اعذلم نیذر کنذد     نیا در هفته دونیز منوط به حکم قاضی است که باید ظرف ی بازرس

بذه اجذازۀ مقذام     قیتحق وشدن انجام امر بازرسی  متوقف(ا نامهنییآ 5و مادۀ  60مادۀ 1)تبصرۀ 
رعایذت حقذوق    لذزوم  وۀ توجه ویژه به قانونی بودن فرایند تحقیذق و بازرسذی   دهندنشانقضایی 

، رعایذت حقذوق   نامذه نیذی آ 14 مادۀ و 10زمینه تبصرۀ مادۀ نیهم در؛ شهروندی اشخاص است
ی از وکیل، حق داشتن فرصت کافی برای تدارک دفاع، حق اطذلع  مندبهرهدفاعی از قبیل حق 

 ا انددانستهو مبانی انتساب تخلف را در تمامی مراحل رسیدگی از سوی شورا ضروری  لیدال از
متخصذص   اشذخاص  ومؤسسات تخصصی  به رای بازرس ویق تواند امر تحقشورا همچنین می

اند، ارجاع نماید )تبصذرۀ  ی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلحیت شدهحقوق وحقیقی 
شذونده  شخص ارجذاع  مهلت زینمیکور، باید موضوع و محدودۀ تحقیق و بازرسی و  ارجاع در(ا 2

(ا درخواسذت تکمیذل تحقیقذات از    امذه ننیذی آ 5برای اظهارنیر، تعیین شود )قسمت ذیل مذادۀ  
، ارجذاع بذه مرجذع تحقیذق دیگذر و      هگرفتذ انجذام اشخاص میکور، ترتیب اثر ندادن به تحقیقات 

الرأس به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم از دیگر اختیارات شورا در ایذن  عنداالقتضا، اقدام علی
)لزوم  وجودو حکم  1وجود در تبصرۀ الزام م رسدیمنیر (ا بهنامهنییآ 9مادۀ  2راستاست )تبصرۀ 

عبذارت دیگذر،   نیذز تسذری دادا بذه    2تبصذرۀ  مفادی( را باید به بازرس وقاضی در انجام تحقیقات 
اصل  انجام تحقیق و بازرسی منوط به اجازۀ مقام قضایی اسذت، ارجذاع آن بذه سذایر      کهیهنگام

 اشخاص نیز به طریق اولی نیازمند این اجازه خواهد بودا
رأساً یا براسذاس   تواندیمهای ضدرقابتی رویه خصوص درشروع بررسی و تحقیق شورا  نقطۀ
یا دادستان محل، دیوان محاسذبات   1کل ی از جمله دادستانحقوق احقیقی ی شخص هرشکایت 

                                                                                                                                        
 (انامهنییآ 9مادۀ « ج»)بند  باشدیمی ضرور زینیفری ( رعایت مقررات قانونی همچون آیین دادرسی کنامهنییآ

 هذر انجام تحقیقات از او، احضار شذهود یذا    منیوربهیا مرکز ملی رقابت  شورا دربرای حضور  عنهیمشتکاحضار 
رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود )با رعایت مقررات قذانون   منیوربهدیگر که حضور آنها  شخص

 درخواسذت (، نامذه نیذی آ 6نی در خصوص ابلغ احضذاریه و اوراق قضذایی وفذق تبصذرۀ مذادۀ      آیین دادرسی مد
هذای ضذدرقابتی از   کاغیی یا الکترونیکی( مرتبط با رویذه  از اعم، مدارک، مستندات و سوابق )اطلعات، گزارش

 درآنذان  و مؤسسات تخصصی و دریافذت اظهذارنیر    کارشناسان ازاشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت دعوت 
ۀ تحقیق به شورا واگیار گردیذده  طیح درو « ب»تحقیق و بازرسی نیز اختیاراتی است که به موجب بند  ندیفرا

 4)مذادۀ   باشذد یمذ استا مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود بذه مذوارد مذیکور در بنذدهای دوگانذۀ فذوق       
( در این راسذتا  نامهنییآ 8مادۀ « ت»ب بند )و از جمله نیروی انتیامی به موجضابطان دادگستری ( و نامهنییآ

(ا83)مادۀ  مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنیر و مرکز ملی رقابت هستند

(ا1394 اصلحات با) 1392 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 288مادۀ  1تبصرۀ ا 1
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و  هذا سذازمان  ،3(59های بخشی )موضوع مادۀ کننده، تنییم2کشور کل، سازمان بازرسی 1کشور
و 4کننذدگان مصذرف  حقذوق  ازهای حمایذت  های صنفی، انجمنولت، تشکلنهادهای وابسته به د

ماهیذت شذکایت اشذخاص     مذورد  در(ا مذادۀ مذیکور   62ی غیردولتی باشد )مادۀ هاسازماندیگر 
العمذوم حکذم   مذدعی  مقذام  دریذا   ردیپذی یمذ شاکی صورت  مقام دراالشاره و اینکه حقوقی فوق

 مورد درمنیور بررسی و تحقیق رای شورای رقابت بهمشخصی ندارد؛ البته ایجاد تکلیف قانونی ب
زیادی  حدود تاهای ضدرقابتی پس از شکایت اشخاص مزبور، فایدۀ عملی تفکیک میکور را رویه

نفع بودن یا نبودن شاکیان نیز سذاکت اسذت؛   لزوم ذی خصوص درا مادۀ میکور سازدیممنتفی 
 ،نفذع ابذلغ بذه ذی   خیتذار  ازف بیست روز ظررا  تصمیمات شورا، 63 مادۀ صدراینکه  خصوصبه

 اداندیمهیأت تجدیدنیر  قابل تجدیدنیر در
مشذمو  قذانون نیذام    ی هذا تشذکل شمو  امر بازرسی و نیارت شورا بر افراد و  خصوص در
یمذ کاالها یذا خذدمات   ی فروشخردهو جزئی  ۀکه به عرض افراد، این 50مادۀ مطابق زین 5صنفی
 اخذل  در )به تشخیص شورای رقابذت( موجذب    6گر اینکه تخلفات آنانبوده، م ا، مستننپردازند

 (ا62)تبصرۀ مادۀ  رسیدگی خواهد شد، مقرراتمطابق صورت  نیا درکه رقابت باشد 
 
 

 تعقیب و شکایت .3
ی و اقامذه  مقذدمات اموری مانند احراز وقوع جذرم، تحقیقذات    ،7امروزه تحت تأثیر تفکر قضازدایی

قضایی به واحدهای غیرقضایی هم تسذری پیذدا    مراجع وعموم، از دادسرا المدعی مقام دردعوی 
دیذدگان بذه   حقوق رقابت نیز از آنجا که این حقوق، ورای منافع فذردی بذزه   مورد درکرده استا 

                                                           
 1361 قانون دیوان محاسذبات کشذور مصذوب    1مادۀ  «ب»و  «الف»به بندهای  با توجهدشوار بتوان ازنهادی که  ا1

محذدود نهادهذای ارتذزاق    ۀطیدر حمالی  یهاتیو فعالاعتبارات  و کنتر ( مسئو  مراقبت 1370)با اصلحات
ضدرقابتی داشت؛ اگرچذه فصذل   یهاهیرو، انتیار تشخیص اعما  و باشدیمکل سنواتی کشور  ۀکننده از بودج

لیکن نذافی امکذان ورود دعذاوی     ،این نقیصه را مرتفع نماید تواندیمبت الخطاب بودن نیر و تصمیم شورای رقا
 غیرمرتبط به شورا و اطالۀ دادرسی در پی آن نخواهد بودا

ا15/07/1393 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 2 مادۀ« ج»بند  ا2

به عذدم امکذان نیذارت فراگیذر      یخوببهقانونگیار  دهدیمنهادها نشان  گونهنیاتشکیل ، 44قاااساکاا  59 مادۀ ا3
انحصار طبیعی )از بعد نهذادی و نذه جغرافیذایی(     یهاحوزهیک نهاد متمرکز( بر تمامی  عنوانبهشورای رقابت )

 ده استاراستقرار آنها را فراهم ک ۀه داشته و زمینجتو
ا21/07/1388 مصوب کنندگانمصرفقانون حمایت از حقوق  9 مادۀ ا4

 ا1382/ 24/12 قانون نیام صنفی کشور مصوب 3و 2مواد  ا5
 (ا97-124: 1391و آقابابایی،  سلیمی قاسمی،و نیز )قانون نیام صنفی  66تا  57 مواد ا6

7. De – Jurisdiction  
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عنوان نهاد ناظر( باید بذرای  رو )شورای رقابت به، ازاینشودیممنافع و مصالح جمعی نیز مربوط 
 حفذظ  راۀ دعوی منصرف شوند، ابتکار عمل خود اقام ازبه دالیل شخصی دیدگان موردی که بزه

( 78تذا   72یۀ جرایم موضوع این قذانون )مذادتین   کلدر  تواندیم 67شورا به موجب مادۀ  1کندا
، از دادگذاه صذلحیتدار )شذعبی    80با تقدیم دادخواسذت مطذابق مذادۀ    سمت شاکی را داشته و 

برای جبذران خسذارت    2(82و  32عمومی به موجب مادتین  ودادگاههای دادسراها ازاختصاصی 
بذه   توجذه  بذا  رسدیمنیر به 3به منافع عمومی درخواست رسیدگی و صدور حکم کندا واردشده

ی )همچون متولنهادهای  ریسا وشورای رقابت  مورد درفصل نهم  موردنیراینکه ساختار کنونی 
ی از امنطقذه ی هذا رشاخهیزافیایی بنا شده و هیأت تجدیدنیر و مرکز ملی رقابت( بر تمرکز جغر

العمذوم توسذط   رو ایفای بهینۀ نقش شاکی یا مذدعی ی نشده است، ازایننیبشیپجانب قانونگیار 
موجذود   طیشذرا  درکشور  کلۀ جغرافیایی گستر درشورا و شناسایی و احراز مصادیق ضدرقابتی 

 سراسذر دادسذرای شهرسذتان در    )با وجود امکان تشکیل دادسرای تخصصی اقتصادی زیذر نیذر  
( عمذلً  1394بذا اصذلحات    1392قذانون آیذین دادرسذی کیفذری      25به موجذب مذادۀ    کشور

ی بذرای آن را  امنطقذه ی بازوهذای اسذتانی و   نذ یبشیپنیر رسیده و اصلح قانون و غیرممکن به
 کرده استا ریناپیاجتناب

 
 

                                                           
و  یو بازرسذ  قیذ موجب توقذف تحق  یدر صورت یانصراف شاک»مقرر داشته که:  نامهنییآ 13 به همین دلیل مادۀا 1

 ایذ موجذود نباشذد    یضذد رقذابت   هیبر وقوع تخلف و رو یمبن یکاف لیه به نیر شورا، دالک خواهد شد یدگیرس
 «نباشدا یکاف تیمطروحه به فرض اثبات، واجد اهم یادعا

جذاری و   مقذررات ، مطذابق  عمذومی  یهذا دادگذاه  دردادسذراها و  (78( تذا ) 72) به جرائم موضوع مواد: »82 مادۀ ا2
قضائیه مکلف اسذت بذرای رسذیدگی بذه      ۀقو: »32 مادۀ ا«شودیمت رسیدگی این قانون و خارج از نوب مقررات
ایذران مصذوب    قذانون و نیذز قذانون بذازار اوراق بهذادار جمهذوری اسذلمی        این یاز اجرام ناشی ئو جرا تخلفات

شعب خاصی را تعیین کندا این شعب منحصذرًا بذه دعذاوی و شذکایات مربذوط بذه ایذن دو قذانون          1/9/1384
 ااا«  دینمایمرسیدگی 

تخصصی در حقوق موضوعۀ ایران  یهاحوزهصلح اقتصادی در ذی یهاسازماناعطای سمتو شاکی به مقامات و  ا3
مسذتقیم در خصذوص    یهذا اتیذ مالقانون  201منا  به موجب تبصرۀ مادۀ  رایبامری مسبوق به سابقه است؛ 

سازمان مالیاتی کشذور بذه   سیرئ طرف ازقضایی،  مراجع دردعوی علیه مرتکبین  ۀتعقیب و اقام»فرار مالیاتی: 
( سذازمان  2/9/1384)مصذوب   بذازار اوراق بهذادار جمهذوری اسذلمی ایذران      قانون 52مادۀ ، «عمل خواهد آمد

مسذتندات و مذدارک مربذوط بذه جذرائم موضذوع ایذن قذانون را         »اااکذه   کنذد یمبورس و اوراق بهادار را مکلف 
عنذوان شذاکی پیگیذری    مذورد موضذوع را بذه    حسب ونموده صلح اعلم ذی گردآوری کرده و به مراجع قضایی

کذل گمذرک    سیرئ( نیز دربیان وظایف 02/09/1390)مصوب  قانون امور گمرکی 4 مادۀ« الف»، بند «نمایدااا
 وااا داردیمرا اشعار ااا« نمایندگی گمرک در کلیۀ مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر »ااا ایران: 
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 رسیدگی و صدور حکم .4

از آنجذا   1اداندیمهای ضدرقابتی تنها مرجع رسیدگی به رویه ، شورای رقابت را62صدر مادۀ 
یی و در نهایت جمذع بذین   قضاخاص  فیوظاکه تعیین حدود و ثغور قانون رقابت با قوانین و 

رو در اینجا نیذز  ، ازاین(Carlos Laguna De Paz, 2013: 203)آنها، دغدغۀ مهم بسیاری بوده 
اطلق عنوان مرجع رسیدگی بذه شذورا، منیذور و مذراد     که با  دشویمنخست این ابهام ایجاد 

قضذایی بذودن    ظن، ادامه درقانونگیار، رسیدگی قضایی است یا اداری؟ استعما  لفظ شکایت 
؛ این امر مورد انتقاد واقع شده و برخی بر این اعتقادنذد کذه   کندیمتصمیمات شورا را تقویت 

زین حقذوق شذهروندی اسذت )تفضذلی،     ی کیفری توسط این نهاد برخلف مواهامجازاتوضع 
 61مذادۀ   خصوص درتصمیمات شورا »اااکه به موجب آن:  57(ا البته مقررۀ ذیل مادۀ 1388

منبذت   آن دری اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضذو نیذز   صورت دراین قانون 
 درنگذیار  ۀ حساسذیت و دقذت قانو  دهندنشانزیادی نقیصه را مرتفع کرده و  حدود تا 2«باشد
شدۀ مقامات رقابتی توسط مقام قضذایی و نیذز تضذمین قذانونی     اتخاذارزیابی تصمیمات  لزوم

کلذی، محکمذه قلمذداد کذردن مراجذع       طذور بذه ؛ هرچنذد برخذی   3بودن تصمیمات شوراسذت 
 درولذو  - هذا یریذ گمیتصذم  نذد ایفر دری ارحرفذه یغغیرقضایی با وجود حضور و تأثیر اعضای 

تأمذل و مغذایر بذا قذانون اساسذی       محذل را نیذز   -ی قاضذی رسذمی  سذو  ازانشای رأی  صورت
 (ا  112: 1385)محمودی،  انددانسته

منیذور  ، بذه 62و 61در مذادتین  « هذای ضذدرقابتی  رویذه »نکتۀ دیگر اینکه استعما  عبارت 
 در رقابت دردیگر تعریف اعما  منجر به اخل   طرف ازتعیین حوزۀ صلحیت رسیدگی شورا و 

؛ توضذیح مطلذب   سازدیممگونی در ماهیت موارد ممنوعۀ قانونی را به ذهن متبادر ، ناه45 مادۀ
های ضذدرقابتی را مشذمو  صذلحیت    منحصراً رویه 62و  61مادتین  نصاینکه چنانچه مطابق 

تکذرار،   اثذر  درو  زمان مرورآن، احراز شرطو استمرار  اَعما  )که به  تبعبهشورا قلمداد کنیم، باید 

                                                           
، تصمیمات شورای رقابت را ظرف بیست روز از تذاریخ ابذلغ بذه    دنیریتجد، بدون احصای موردی جهات 63مادۀ ا 1

ا این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو مذاه خواهذد بذودا    داندیمنفع، قابل تجدیدنیر در هیأت تجدیدنیر ذی
هیذأت   تصذمیمات شذورا در   تأییذد  در صذورت  نیو همچنذ یادشذده   در مدت یدنیرخواهیتجدعدم  در صورت

 حسذب  اتأییذد یذ   نذاً یع اتواند تصمیمات شورا را نق  یمیهیأت مزبور  تجدیدنیر، این تصمیمات قطعی استا
( و تصذمیمات آن  64مذادۀ   3بنذد  « ج»تصمیم دیگری بگیرد )جز   مستقلً امورد آن را تعدیل یا اصلح کند ی

«(اد»االجرا  خواهد بود )جز  قطعی و الزم

نیز تکرار و مورد تأکید قرار گرفته استا نامهنییآ 16 عبارت میکور، عیناً در قسمت ذیل مادۀ ا2

نیذز مقذرر شذده اسذت کذه بذه        دنیریتجدبرای تصمیمات هیأت  64 مادۀ 3 بند «الف»مشابه این شرط در جز   ا3
لذیکن در خصذوص    ،باشذد یمذ تصویب اکنریذت اعضذای آن   موجب آن، اگرچه تصمیمات هیأت فوق، منوط به 

 17دو عضو قاضی این هیأت نیز باشذدا اگرچذه تبصذرۀ مذادۀ      حداقل، باید متضمن موافقت 61 تصمیمات مادۀ
، صدور مجوز تحقیق و بازرسی را فقط از جانب یک قاضی عضو هیأت، مکفی دانسته است!نامهنییآ
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( را نیز از جانب شورا الزامی قلمداد کنیم که خود سبب ایجاد محذدودیت  اندهیه شدتبدیل به رو
با عنایت به ماهیت  رسدیمنیر مصادیق و موارد ممنوعه توسط شورا خواهد شد؛ به صیتشخ در

قانون، باید احراز عنوان عمل یا  48تا  45آنی یا مستمر بودن اعما  مختلف ممنوعه در مادتین 
بتی را در هر پروندۀ خاص به شورا سپرد و ایجاد محدودیت در موارد رسیدگی شورا رویۀ ضدرقا

 ا  رسدینمنیر با روح قانون و اهداف آن چندان سازگار به
 

 اجرای حکم .1. 4
واحذد  »، تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیذدنیر حسذب مذورد توسذط     70مطابق مادۀ

اجذرای تصذمیمات   نیز  نامهنییآ 19مادۀ  3تبصرۀ  1اشودیماجرا « اجرای احکام مدنی دادگستری
کلی مغذایر   طوربها این وضعیت است دانسته ، تابع قانون اجرای احکام مدنیآن رادر موارد سکوت 

را ااا« ی دادگسذتری  هذا دادگذاه احکام »ااا قانون اجرای احکام مدنی است که اجرای  2با صدر مادۀ 
 رد احکام مراجع غیرقضایی سخنی به میان نیاورده استا  مورد تصریح قرار داده و در مو

عنذوان محکمذۀ   بذه  دنیریذ تجدکردن شورای رقابذت و هیذأت    قلمداد در دیترد از نیرصرف
مرکز  توانیم، نامهنییآ 19و نیز قسمت ذیل مادۀ  44قاااساکا ا  54قضایی، مستنبط از مادۀ 

ری  روند اجرایی شدن تصمیمات نهادهای فذوق  اجراییه و نیز پیگی صدور درملی رقابت را صالح 
بذروز اشذکا ،    صذورت  دردر واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری تلقی کردا بذدیهی اسذت   
ی رقابذت یذا هیذأت    شذورا  ازپیش یا در حین  اجرای تصمیم، مرجع صذادرکنندۀ تصذمیم )اعذم    

 (انامهنییآ 19مادۀ  2تجدیدنیر( مبادرت به رفع اشکا  خواهد کرد )تبصرۀ 
نکتۀ دیگر اینکه ارجاع فرایند اجرای تصمیمات مراجع غیرقضایی  نسبتاً مستقل همچون شذورای  

رسد و عدم تجانس سیاست نیر می، به مراجع قضایی و رسمی، قابل انتقاد بهدنیریتجدرقابت وهیأت 
ی و دگیرسذ  درشذورا   اسذتقل   بذر ی قانونگذیار  طرفذ  از؛ سذازد یمتقنینی و اجرایی را به ذهن متبادر 

های ضذدرقابتی  ی به رویهدگیرس در( و نیز انحصاری بودن صلحیت آن 56مادۀ  4گیری )بند تصمیم
بذه بخشذی از   مستقل را  ظاهربه، اجرای تصمیمات این نهادو سو گرید( تأکید کرده و از 62)صدر مادۀ 

زیذر نیذر   جرای تصذمیمات،  نامه، بر اآیین 19ماده  2نمایدا اگرچه که در تبصره حاکمیت تفوی  می
 شورا یا هیأت تجدیدنیر تصریح شده است، لیکن مکانیسم اجرایی آن محل ابهام و تردید استا

 

                                                           
( قانون مدیریت خدمات کشذوری  5وع مادۀ )های اجرایی موضعلیه یکی از دستگاهمحکوماستننائاً در مواردی که  ا1

تذرین مقذام   بذاال  ۀذ باشد، اجرای مفاد تصمیمات متخیه از سوی شورا مطابق مقذررات بذر عهذد   1386ذ مصوب 
باشذد و در مذورد دیگذر اشذخاص حقیقذی و حقذوقی بخذش عمذومی، تعذاونی و یذا           دستگاه اجرایی مربوط می

تعذاونی   باالترین مقام اجرایی آن نهاد، مؤسسه، ۀعهد بررا خصوصی، اجرای مفاد تصمیمات متخیه از سوی شو
ا(نامهنییآ 20د )مادۀ باشیا شرکت می
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 زمان اجرا. 2. 4
 ۀجریماین قانون ) 61مادۀ  12تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند : »65بنا به تصریح مادۀ 

مانع  63نفع به موجب مادۀ یرخواهی ذینفع قابل اجراست و تجدیدنبه ذی ابلغ از( پس نقدی
رغم  مذاهوی بذودن آن   که فقدان اثر  تعلیقی  رسیدگی هیأت تجدیدنیر را علی« اجرا نخواهد شد

قانون  1صدر مادۀ  مفادظاهری آن را با  مغایرت( و 374-375: 1390بیان داشته )رشوند بوکانی،
 احکذام  ازهذیچ حکمذی   »آن:  دهذد کذه بذه موجذب    نشان می 1356اجرای احکام مدنی مصوب 

مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقذت   شودینماجرا گیارده  موقعبهی دادگستری هادادگاه
از  صذراحت بذه هرچنذد مذادۀ مذیکور    «ا صادرشذده باشذد   کندیمآن در مواردی که قانون معین 

صمیمات قطعی شورای ی تاجرا بر، مبنی 70مفاد مادۀ  به نیر، بردیمی دادگستری نام هادادگاه
یماجرای احکام مدنی دادگستری )که پیشتر شرح آن رفت(  واحد دررقابت یا هیأت تجدیدنیر 

 محاکم دادگستری تلقی کردا حکم درقواعد اجرای احکام،  ثیح ازنهادهای مزبور را  توان
، تصذمیمات قطعذی شذورای رقابذت یذا هیذأت       70نکتۀ دیگر اینکه بذه موجذب صذدر مذادۀ    

در  کهیدرحال، شودیمر، حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا تجدیدنی
ی نشذده  نذ یبشیپۀ احکام غیرقطعی، سازوکاری اجراکنندمنیور تعیین مرجع و نهاد به 65مادۀ 

قانون اجذرای احکذام    1را مشمو  قسمت ذیل مادۀ  65مفاد مادۀ  توانیمرسد نیر میاستا به
اجرایی شدن تصمیمات غیرقطعی شورای رقابت را، اجرای موقت بذه حکذم    مدنی دانست و نوع

صدور قذرار اجذرای موقذت از جانذب      خصوص درتصریحی  65 مادۀ درقانون تلقی کرد؛ هرچند 
 شورای رقابت نشده استا

تواند همزمان با تجدیدنیرخواهی یا پس از نفع میذی»ااا 65به موجب قسمت ذیل مادۀ 
گیری هیأت تجدیدنیر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و آن تا زمان تصمیم

تذأمین یذا تضذمین مناسذب      اخذی با  تواندیمهیأت تجدیدنیر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و 
قذانون آیذین    217مذادۀ  بذه  نیذر «ا کند صادردستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را 

مقذام قضذایی    تیصذلح  درر تذأمین را منحصذراً   که صدور قرا 1392دادرسی کیفری مصوب 
 لذزوم  بذر )مبنذی   44قاااساکاا  64مذادۀ   3بند « الف»دانسته و نیز امعان  نیر به مفاد جز  

( به طریق اولذی  61ی عضو هیأت تجدیدنیر با تصمیمات موضوع مادۀ قاض دوموافقت حداقل 
متضمن موافقذت حذداقل دو    اخی تأمین یا تضمین مناسب توسط هیأت میکور را نیز توانیم

 قاضی عضو آن دانستا
این است که به چه دلیل باید احکام و تصمیمات  شودیمسؤالی که در اینجا به ذهن متبادر 

قابلیذت اجذرای سذریع و موقذت      -قبل از تجدیذدنیرخواهی  -ی از شورای رقابت رقطعیغصادرۀ 
هذای انحصذاری   ع بذا اعمذا  و رویذه   داشته باشند؟ آیا اعادۀ وضعیت رقابتی پیشین و مبارزۀ قاط

وضذعیت موجذود،    رسذد یمنیر ؟ بهدکنیم ی را اقتضارقابت نهادارتکابی، اجرای سریع تصمیمات 
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اجرای آرای متفاوت و متهافذت را در پذی دارد کذه خذود موجذب عذدم ثبذات و         امکان وقابلیت 
 1داسردرگمی اصحاب دعوا و در نهایت عدم تأمین مقصود قانونگیار خواهد ش

 

 گیرینتیجه
ی نهادهذای  نذ یبشیپذ ، مسذتلزم  بذازار شکسذت   طیشرا درجریان رقابت سالم  تیهدا وحراست 

موضذوعه اسذت و ایذن نقطذۀ تولذد حقذوق       قوانین تصویب  قیطر ازی، متولانضباطی و مدیریتی 
 است که کنشگران بازار، باید ضمن آگاهی و اشراف -پییریرکن رقابت نیاولعنوان به -رقابت و 

« شورای رقابت»کنندا تشکیل تنییم مزبور  چارچوب درخود را های و رویه رفتارهابر مفاد آن، 
 درو امکذان ایفذای وظیفذه، حتذی     حقوق رقابذت   مدافع وقضایی ، شبهاختصاصی عمرجعنوان به

دیدگان به دالیل شخصی، اعتبار تجاری وااا از اقامۀ دعوا و پیگیری شذکایت،  انصراف زیان موارد
ها و رقابتی بنگاه حقوق ازکلن، امکان حمایت بایسته  سطح دربر تقویت پروسۀ قضازدایی لوهع

ۀ پهناور عرص درکرده و همزمان موجب نیارت شایسته بر کنشگران بازار  ایجادرا فعاالن تجاری 
نی، ؛ نیارتی معطوف به جلوگیری از تبذا دشویمو فرایند پیچیدۀ تولید و توزیع کاالها و خدمات 

ی سذازوکارهای  نذ یبشیپا کنندهمصرفی انحصاری و در نهایت نق  حقوق هابلوکی ریگشکل
ی شورا، رسیدگی سالم و منصفانه از جانب آن، طرفیبتضمین  جهت در بخشنانیاطم ومقبو  
ی کنشگران بازار، توجذه ویذژه بذه قذانونی بذودن هرچذه بیشذتر فراینذد         اطلعات میحر ازحمایت 

اعطذای   قیذ طر ازی و رسیدگی شورا و لزوم رعایذت حقذوق شذهروندی اشذخاص     تحقیق، بازرس
 ازی بهینۀ وظیفۀ صذیانت  فایا درقوت قانونگیار  نقاط از توانیماختیارات ویژه به قضات عضو را 

شورا قلمداد کرد؛ اگرچذه ترکیذب اغلذب دولتذی اعضذا و حضذور کمرنذگ نماینذدگان          استقل 
 اصذل  ازموجذد نگرانذی بذوده و حمایذت جذامع قانونگذیار        ،آن دری خصوصی و تعاونی هابخش

 ادکنیمآن را مخدوش  ماتیتصم واستقل  شورا 
ی استانی برای شورا، هارشاخهیزی و امنطقهی ستادهای نیبشیپی، عدم سازماندرون بعد در

 کشذور  کلۀ جغرافیایی گستر دری بهینۀ وظایف و کارکردهای مختلف آن، فایا درقابلیت اخل  
ا لحاظ نکردن مقتضیات خاص تجاری و محذیط  دکنیمرد و بازنگری مجدد مقنن را ایجاب دا را

 ، بازرسی و رسیدگی شورا نیز، از دیگر موارد قابل انتقاد در این زمینه استاقیتحق دربازار 
با سذایر نهادهذای    و اختیارات شورا وظایفگریزناپییر تداخل ی، تزاحم و سازمانبرون بعد در
تنیذیم مقذررات ارتباطذات وااا( و نیذز      ونیسذ یکم وه )همچون سازمان تعزیرات حکذومتی  مشاب

                                                           
از  هیذ علمحکذوم استنکاف  صورت درتصمیم قطعی شورا یا هیأت تجدیدنیر،  ارسا  بر، نامهنییآ 19هرچند مادۀ  ا1

نذص صذریح مذادۀ     توانذد ینمذ ی انامهنییآاجرا، به واحد اجرای احکام مدنی سخن گفته است؛ لیکن این مقرره 
 ، مبنی بر اجرای سریع تصمیمات غیرقطعی شورا را مخدوش کندا65
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ی نذ یبشیپذ شذورا،   ماتیتصذم  برجواز یا عدم جواز نیارت قضایی  خصوص درسکوت قانونگیار 
 ادکنیمی احتمالی، الزام هاتشتتجلوگیری از  جهت دری جدید قانونی را سازوکارها

ت در اوعمذذا  تصذذمیمات شذذورا و فقذذدان اثذذر تعلیقذذی   در بُعذذد اجرایذذی، جذذدای از سذذرع 
سپردن تأمین متناسب(، ارجذاع فراینذد اجرایذی آن، بذه      صورت در)جز  آن ازتجدیدنیرخواهی 

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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