
  دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفري)

  82تا  77صفحات /  1395، بهار و تابستان 1شماره 

  ؛یضدرقابت هیرقابت در احراز رو يشورا هیبر رو ينقد

  رانیشرکت مخابرات ا يپرونده واگذار میتصم يمورد یبررس

  مرتضی اصغرنیا

  دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه یحقوق عموم يدکتر يدانشجو

  چکیده:

الزم است ضمن  م،یو اتخاذ تصم یضدرقابت يها هیرقابت در احراز رو يشورا«

به موضوع، اصول  یدگیجهت رس شیخو تیصالح تیبه وضع حیاشاره صر

به نموده و با اشاره  تیرا رعا یالزم االجراء قانون ماتینگارش معمول در تصم

شورا  یقانون اراتیانجام گرفته وفق اخت قاتیانجام گرفته و تحق يها ینحوه بررس

قانون  44اصل  یکل يها استیس يقانون اجرا 60و  54بر اساس مفاد مواد 

را مستنداً به  شیخو یقانون ماتیروشن و شفاف علل اتخاذ تصم یانیبا ب ،یاساس

  .».دینما انیر گونه ابهام و اجمال بو بدون ه یقانون مذکور، به روشن یمواد قانون

اطالعات،  يرقابت، ارتباطات و فناور يحقوق رقابت، شورا واژگان کلیدي:

  .رقابت و منع انحصار لیتسه ران،یشرکت مخابرات ا يواگذار ،یعیانحصار طب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Email:law.hamid@gmail.com 



  رویه قضایی (حقوق خصوصی)ي فصلنامهدو /2

  1395بهار و تابستان ، 1هشمار

  متن تصمیم

 11) با حضور %50+1پس از بررسی موضوع واگذاري سهام شرکت مخابرات ایران(

نفر از نمایندگان عضو بعنوان ناظر  2گیري (يأنفر از اعضا در ر 9و شرکت  ءعضانفر از ا

  :باشند)، نتیجه به شرح ذیل حاصل شدمجلس شوراي اسالمی می

 ءنفر از اعضا 3در مورد اینکه در واگذاري مخابرات رویه رقابتی شکسته شده است، . 1

ات رویه رقابتی شکسته نشده است، در مورد اینکه در واگذاري مخابر.اندي مثبت داشتهأر

گیري این است که در واگذاري يأبنابراین نتیجه ر.اندي مثبت داشتهأر ءنفر از اعضا 6

  .مخابرات رویه رقابتی شکسته نشده است

پس از بحث و بررسی در مورد صنعت و بازار مخابرات ایران پس از واگذاري آن، . 2

که مخابرات ایران از مصادیق انحصار طبیعی است و با توجه به این: توافقات زیر حاصل شد

از آنجا که واگذاري شرکت مخابرات ایران موجب انتقال انحصار طبیعی در بازار مخابرات 

قانون اجراي  59و  58ماده  5است، طبق بندایران از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده

نظیم بازار مخابرات را از قانون اساسی، شوراي رقابت موضوع ت 44سیاستهاي کلی اصل 

  1.داندوظایف خود دانسته و هرگونه فعالیت در این زمینه را در خارج از شورا ملغی می

  شرح موضوع

در راستاي اجراي فصل نهم قانون  16/12/88تاریخشوراي رقابت در  جلسه سیزدهم

داشته است: قانون که مقرر  62قانون اساسی به ویژه  ماده  44هاي کلی اصل اجراي سیاست

هاي ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا شوراي رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه"

کل یا دادستان براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان

هاي بخشی، کنندهمحل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://council.nicc.ir/Details/p24232083.loco 
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 مرتضی اصغرنیا

هاي حمایت از حقوق هاي صنفی، انجمنه به دولت، تشکلها و نهادهاي وابستسازمان

هاي هاي غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویهکنندگان و دیگر سازمانمصرف

 با موضوع 1،"بگیرد) این قانون تصمیم61ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (

و نیز ر این معاملههاي مسیدسیم مالکیت گیري در مورد معامله مخابرات و وضعیتتصمیم

برگزار گردید و با توجه به نظر اکثریت وضعیت واگذاري سهام شرکت مخابرات ایران

اي در واگذاري سهام شرکت مخابرات ایران از بخش دولتی به اعضاء رویه ضدرقابتی

بخش خصوصی احراز نگردید. با توجه به اهمیت موضوع رقابت در حوزه ارتباطات و 

زوم اقدامات مثبت نهادهاي حافظ رقابتی نظیر شوراي رقابت در فناوري اطالعات و ل

تسهیل رقابت و تنظیم انحصار به ویژه در حوزه کاال یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار 

طبیعی است، نقد و و اکاوي حقوقی ابعاد مختلف این تصمیم که در نخستین روزهاي آغاز 

 روري است.به فعالیت شوراي رقابت اتخاذ شده، امري ض

  مسائل شکلی

گردد، در بند اول تصمیم شوراي چنانکه با مالحظه مفاد تصمیم مورد بحث مالحظه می

اي به صالحیت شوراي رقابت در رسیدگی به پرونده نشده است. رقابت، هیچ گونه اشاره

ماده این نکته  نیز در متن تصمیم  با ابهام روبرو است که آیا شوراي رقابت با توجه به مفاد 

قانون اساسی رأساً به بررسی و تحقیق و اتخاذ  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 62

تصمیم در این زمینه پرداخته و یا آنکه بر اساس شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به 

  اخذ تصمیم در این زمینه نموده است؟!

در تصمیمات الزم همچنین در بند اول این تصمیم، بدون رعایت اصول نگارش معمول 

هاي انجام گرفته وفق اختیارات قانونی شورا بر االجراء قانونی و بدون اشاره به نحوه بررسی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون اساسی. 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 62.ماده 1
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(بازرسی و  60(انجام امور کارشناسی از سوي مرکز ملی رقابت) و  54اساس مفاد مواد 

واجد  مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی تحقیق از سوي شورا و یا

صرفاً به بیان حکم مورد نظر از تصمیم اکتفاء شده است؛ لذا تصمیم اتخاذ شده  صالحیت) 

  رسد. از این رو چندان مستدل و مستند به نظر نمی

صورتجلسه شورا و مرکز ملی "در عنوان مندرج در صدر تصمیم مذکور، عبارت 

اً با توجه درج گردیده است که این امر نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که اساس "رقابت

قانون مورد اشاره، مرکز ملی رقابت به منظور انجام امور کارشناسی و  54و  53به مواد 

اي شوراي رقابت تشکیل گردیده و با توجه به اهداف، هاي دبیرخانهاجرایی فعالیت

اختیارات و تکالیف قانونی مجزاي شورا و مرکز ملی رقابت، بهتر آن بود که عبارات 

ز ملی رقابت با توجه به ماهیت تصمیمات شوراي رقابت حذف صورتجلسه و مرک

تصمیم شوراي رقابت در در زمینه واگذاري سهام شرکت مخابرات "گردید و عبارت می

  گردید.درج می "ایران

  مسائل ماهوي

ته شدن و شکسته نشدن رویه شکس«در بند اول این تصمیم، به طور نادرستی عبارات 

ه است؛ این درحالی است که در هیچ یک از مواد فصل نهم این به کار گرفته شد »رقابتی

) سخنی از شکسته شدن رویه رقابتی و تکلیف شوراي رقابت در 84تا   43قانون (از مواد 

براي  شوراي رقابت از سوي  ترین تکالیف قانونی مقرراین زمینه گفته نشده است و اصلی

هاي ضدرقابتی ) و احراز رویه58ماده  1هاي ضدرقابتی (بند تشخیص مصادیق رویه«مقنن 

  در نظر گرفته شده است. )»62(ماده  هاي ضدرقابتی) و رسیدگی به رویه61(صدر ماده 

بدیل در صدر بند دوم تصمیم شوراي رقابت نیز، بدون توجه به جایگاه خطیر و بی

 درج گردیده است؛ حال آنکه جنس »توافقات زیر حاصل شد«شوراي رقابت، عبارت 

تصمیمات شوراي رقابت از نوع ایقاعات و الزامات قانونی الزم الرعایه یکطرفه بوده و از 
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این رو، به کارگیري عبارت توافقات در متن تصمیم شوراي رقابت صحیح به نظر نمی 

  رسد.

 انحصار طبیعیرابه طور مفروض  »مخابرات ایران«همچنین در این بند، شوراي رقابت 

مطلوب آن بود که در بیان دلیل این مفروض، شوراي رقابت به عنوان به شمار آورده است. 

نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز، با بیان علل اطالق عبارت انحصار طبیعی به بازار مخابرات 

  شمرد.هاي آن را به روشنی برمیایران، ویژگی

بازار جهت تقیید اختیار تنظیم  59در ادامه این بند نیز به طور ناصحیحی به ماده 

مخابرات به شورا و نیز بالاثر نمودن هر گونه فعالیت در خارج از شوراي رقابت در این 

زمینه اشاره شده است؛ نادرستی این امر بدان دلیل است که اساساً مراد مقنن از وضع ماده 

بینی امکان تشکیل و فعالیت نهادهاي تنظیم کننده بخشی در حوزه کاالها و مذکور، پیش

باشد و به ها مصداق انحصار طبیعی بوده از سوي شوراي رقابت میبازار آن خدمات که

دیگر سخن، مقصود تمهید قانونی امکان تفویض برخی از اختیارات تنظیمی شوراي رقابت 

به این نهادها بوده است. اگر چه شاید بتوان وجود اختالف صالحیت بین شوراي رقابت و 

اقدام پیشینی کمیسیون مذکور به تنظیم مقررات و  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و

اما، باز  1تنظیم بخشی در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات را علت انشاء این بند دانست،

هم اشاره به ماده مذکور با توجه به مفاد آن و نیز روح حاکم بر قانون چندان درست به نظر 

ی نیز میان مفاد بند اول و بند دوم تصمیم رسد. فارغ  از این بحث، ارتباط منطقی خاصنمی

  گردد.شوراي رقابت مالحظه نمی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونیسیرقابت و کم يشورا تیاختالف صالح«ی، ،ولیرستمی و ا،مرتضیاصغرن  . براي مطالعه بیشتر ر.ك:1

، فصلنامه نقد »اداريهیاتعمومیدیوانعدالت 242 – 241 –/ 2/5 1391شماره  نقد و تحلیل دادنامه؛مقررات ارتباطاتمیتنظ

 )126تا  99(از  ،4شماره ، 1392و زمستان  زییپارأي، 
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لذا با این تفاصیل، شوراي رقابت الزم است در راستاي اجراي در راستاي اجراي فصل 

قانون اساسی و ایفاي تکالیف قانونی خود به  44نهم قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 

تسهیل رقابت و منع انحصار در حوزه ارتباطات و  قانون مذکور به منظور 62ویژه ماده 

قانون،  اقدام به   62تا  58فناوري اطالعات با توجه به اختیارات قانونی مصرح در مواد 

هاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در هاي ضد رقابتی و معافیتتشخیص مصادیق رویه

، نها در خصوص امور موردي مندرج در قانومورد این معافیت

، )48( تا) 44( ارزیابیوضعیتوتعیینمحدودهبازارکاالهاوخدماتمرتبطبامواد

هایالزم،ارائهنظراتمشورتیبهدولتبرایتنظیملوایحموردنیاز، تدوینوابالغراهنماهاودستورالعمل

پیشنهاد تصویبدستورالعملتنظیمقیمت،مقداروشرایطدسترسیبهبازارکاالهاوخدماتانحصاري و 

را براي تصویب به هیأت  ارتباطات و فناوري اطالعات بخشی کنندهتشکیل نهاد تنظیم

خود در حوزه مزبور را به نهاد وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی

2واگذار نماید.مورد نظر کننده بخشی تنظیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انحصار و رقابت؛ تاملی بر لزوم فعالیت «، محمود ،باقريو مرتضی  ،اصغرنیا براي مطالعه بیشتر ر.ك:. 2

 ، (از1شماره، 1دوره  ،1392پاییز  ،هاي حقوق خصوصیندیشها ، فصلنامه»نهادهاي تنظیم کننده مقررات بخشی

 )59 تا 31



  


