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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از نظر
انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به
دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آماده سازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازی شده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در جهت
تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياست گذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليه ی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنی تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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طرح استفساريه در خصوص مواد ( )36و ( )36قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )66قانون اساسي
طرح استفساریه در خصوص مواد ( )36و ( )39قانون اجرای سياستهای
کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی()1
موضوع استفساریه:
آیا تصميمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده ( )36قانون اجرای سياستهای
کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون

اساسی)2(،

قابل تجدیدنظر توسط هيئت

تجدیدنظر موضوع ماده ( )6()39این قانون میباشد؟
 .1طرح استفساریه در خصوص مواد ( )36و ( )39قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم
( )99قانون اساسی در تاریخ  1642/11/18به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق
با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  261/36646مورخ
 1642/11/16به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ
 ،1642/11/28نظر خود مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی
شماره  42/61/82526مورخ  1642/11/28به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2ماده ( )36قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب
« :1656/16/28ماده  -36تصميمات شورای رقابت به موجب ماده ( ،)31ظرف بيست روز از تاریخ
ابالغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هيئت تجدیدنظر موضوع ماده ( )39این قانون است .این مدت برای
اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود .در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یاد شده و همچنين
در صورت تأیيد تصميمات شورا در هيئت تجدیدنظر ،این تصميمات قطعی است.
تبصره -در مواردی که تصميمات شورا ،به تشخيص شورا جنبه عمومی داشته باشد ،پس از قطعيت باید
به هزینه محكومٌعليه در یكی از جراید کثيراالنتشار منتشر شود.
 .6ماده ( )39قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب
« :1656/16/28ماده  -39محل استقرار ،ترکيب هيئت تجدیدنظر ،شرایط انتخاب و نحوه تصميمگيری
در این هيئت به شرح زیر است:
 -1هيئت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود ،از افراد زیر تشكيل میشود:
الف -سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه؛
ب -دو صاحب نظر اقتصادی به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئيس جمهور؛
ج -دو صاحبنظر در فعاليت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پيشنهاد وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و حكم رئيس جمهور.
 -2اعضاء هيئت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفيد و مرتبط باشند .سایر شرایط
انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء ،اشتغال ،عزل و رسيدگی به تخلفات
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پاسخ:
بلی ،تصميمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده ( )36قانون اجرای
سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی ،قابل تجدیدنظر توسط
هيئت تجدیدنظر موضوع ماده ( )39این قانون میباشد».
ماده ( )85قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون
اساسی( )1به شورای رقابت اجازه داده که دستورالعمل بنویسد .بند ( )8این ماده بيان میدارد:
«تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت ،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات

اعضاء و نيز موقعيت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتيبی خواهد بود که در بند
«ب» ماده ( )86و مواد ( )88و ( )83این قانون ذکر شده است
 -6نحوه تصميمگيری هيئت تجدیدنظر به شرح زیر است:
الف -تصميمات هيئت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است ،ولی رأی تجدیدنظر در مورد
تصميمات ماده ( )31این قانون ،در عين حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هيئت باشد.
ب -هيئت تجدیدنظر می تواند امر تحقيق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقيقی و
حقوقی متخصص که طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صالحيت شدهاند ،ارجاع کند.
ج -هيئت تجدیدنظر می تواند تصميمات شورا را نقض یا عيناً تأیيد یا حسب مورد آن را تعدیل یا
اصالح کند یا مستقالً تصميم دیگری بگيرد.
د -تصميمات هيئت تجدیدنظر به شرح بند فوق ،قطعی و الزم االجراء خواهد بود.
 -9هيئت تجدیدنظر میتواند طرفين دعوا را برای ادای توضيحات دعوت نماید و همچنين طرفين و یا
وکيل آنها بنا به تشخيص خود میتوانند حضوراً یا با ارائه الیحه دفاعيه نسبت به ادای توضيحات در
جلسه رسيدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند ،در غير این صورت هيئت با توجه به مدارك و
مستندات مضبوط در پرونده ،تصميم مقتضی خواهد گرفت».
 .1ماده ( )85قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب :1656/16/28
«ماده  -85عالوه بر موارد تصریحشده در سایر مواد ،این شورا وظایف و اختيارات زیر را نيز دارد:
 -1تشخيص مصادیق رویههای ضدرقابتی و معافيتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصميم در مورد
این معافيت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون؛
 -2ارزیابی وضعيت وتعيين محدوده بازار کاالها و خدمات مرتبط با مواد ( )99تا ()95؛
 -6تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعملهای الزم به منظور اجراء این فصل و دستورالعملهای داخلی
شورا؛
 -9ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظيم لوایح مورد نياز؛
 -8تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت ،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در
هر مورد با رعایت مقررات مربوط».
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انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط».
[متن] این استفساریه را شورای رقابت تهيه کرده است.
اخيراً مسائلی در خصوص مخابرات مطرح شد .همچنين دستورالعملی
توسط شورای رقابت [در خصوص آبونمان شرکت مخابرات] تعيين شد و بعد در مواردی
هم قيمتگذاری انجام گرفت[ )1(.بعد از آن] نسبت به اینكه آیا شورای رقابت میتواند
قيمتگذاری کند یا این کار به نهادها یا مراجع دیگری که برای تعيين قيمت [تعيين
شدهاند] مربوط میشود ،در کشور خيلی سروصدا شد .لذا [بعد از تصميم شورای رقابت
در خصوص تعيين نرخ آبونمان شرکت مخابرات] در مورد این تصميم ،به هيئت
تجدیدنظر موضوع ماده ( )39قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی
اعتراض کردند .از این زمان بود که آقای دکتر پژویان  -رئيس وقت شورای رقابت  -در
صدد برآمد که تصميمات شورای رقابت را قطعی قلمداد کند ،به طوری که قابليت
اعتراض به این تصميمات در هيئت تجدیدنظر مزبور هم ممكن نباشد.
چه کسی گفته حق اعتراض به هيئت تجدیدنظر وجود ندارد؟ شورای
رقابت نمیتواند تعيين قيمت کند؛ چون [بند ( )8ماده ( ])85قانون ،صرفاً مجوز
تصویب دستورالعمل را به این شورا داده است.
شورای رقابت ،تصميمات خودش را قابل اعتراض نمیدانست.
البته ظاهراً این مطلب که آرای شورای رقابت قابل تجدیدنظر باشد [یا خير] ،به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است .البته من سابقهی آن را نمیدانم ،ولی
اینطور که به نظر میرسد [ظاهراً در مجمع ،در حال بررسی است ].اگر این مسئله در
 .1تصميمات یكصد و پنجاه و هشتمين جلسهی شورای رقابت مورخ  1642/19/14با موضوع آبونمان
شرکت مخابرات:
« -1نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه  111پالس در ماه منظور گردید .چنانچه مشترکان بيش
از  111پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند ،این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمیشود و چنانچه
ميزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد ،به مأخذ  111پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.
 -2چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی ،نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود
اقدام نماید ،در صورت اثبات ارتقای کارایی ،ضریب  zمنظور شده در دستورالعمل قيمتگذاری
مخابرات بنا به پيشنهاد شرکت مخابرات ایران ،از سوی شورای رقابت مورد تجدیدنظر قرار خواهد
گرفت ».به نقل از وبگاه شورای رقابت ()www.council.nicc.ir
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مجمع ،در حال رسيدگی باشد ،در این صورت آیا شورای نگهبان هم میتواند به این
موضوع ورود پيدا کند یا خير؟ اگر شورای نگهبان به این امر وارد شود ،این سؤال
نسبت به موضوع ماده ( )85مطرح است که آیا [دستورالعملهای شورای رقابت ،قابل
اعتراض در هيئت تجدیدنظر هست یا خير؟]
ماهيت هيئت تجدیدنظر چيست؟
هيئت تجدیدنظر ،هيئتی است که سه قاضی دیوان [عالی کشور ،دو
صاحبنظر اقتصادی و دو صاحبنظر در فعاليتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی،
عضو آن هستند] و به شكایت افراد از تصميمات شورای رقابت رسيدگی میکند.
یعنی تصميمات اتخاذ شده ناظر به ماده ( )36قانون اجرای سياستهای
کلی اصل ( )99قانون اساسی ،قابل تجدیدنظر در هيئت مزبور است.
این قِسم تصميم ،چه فرقی با بقيهی تصميمات شورای رقابت دارد؟
()1()31

شورای رقابت دو نوع تصميم دارد :نوعی تصميمات که در قالب ماده
اتخاذ میشود که ماهيت مجازاتکننده دارد .این تصيمات ،قطعاً در هيئت

 .1ماده ( )31قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی مصوب
« :1656/16/28ماده  -31هرگاه شورا پس از وصول شكایات یا انجام تحقيقات الزم احراز کند که یك
یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد ( )99تا ( )95این قانون توسط بنگاهی اعمال شده
است ،میتواند حسب مورد یك یا چند تصميم زیر را بگيرد:
 -1دستور به فسخ هر نوع قرارداد ،توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد ( )99تا
( )95این قانون؛
 -2دستور به توقف طرفين توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر؛
 -6دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تكرار آن؛
 -9اطالعرسانی عمومی در جهت شفافيت بيشتر بازار؛
 -8دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده ( )93این قانون انتخاب شدهاند؛
 -3دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخالف ماده ( )96این قانون حاصل
شده است؛
 -6الزام به تعليق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعيت ماده ( )95این قانون انجام شده
و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده؛
 -5دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقيف اموالی که از طریق ارتكاب رویههای ضدرقابتی موضوع
مواد ( )99تا ( )95این قانون تحصيل شده است از طریق مراجع ذیصالح قضایی؛
 -4دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعاليت در یك زمينه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص؛
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تجدیدنظر قابليت تجدیدنظرخواهی و رسيدگی دارد .رسيدگی به این موضوعات در هيئت
تجدیدنظر ،باید با حضور حداقل دو عضو قاضی آن هيئت انجام شود و لذا در خصوص
رسيدگی به تصميمات ماده ( )31قطعاً قضاتی که در شورای رقابت هستند بایستی شرکت
داشته باشند .طراحان این استفساریه میخواهند این مسئله را فقط به ماده ( )31منحصر
کنند و الغير؛ یعنی اگر در شورای رقابت تصميماتی  -مثل آنچه که در بند ( )8ماده ()85
است -اتخاذ شد ،دیگر قابل تجدیدنظر نباشد .من فكر میکنم اگر این نوع تصميمات
شورای رقابت ،قطعی باشد و قابليت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد ،این امر مورد نظر
قانونگذار نيست؛ خصوصاً اینكه جزء (الف) بند ( )6ماده ( )39در این مورد بيان میدارد:
«الف -تصميمات هيئت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است ،ولی رأی
تجدیدنظر در مورد تصميمات ماده ( )31این قانون ،در عين حال باید متضمن موافقت
حداقل دو عضو قاضی این هيئت باشد ».بر این اساس ،هيئت تجدیدنظر دو نوع
تصميمگيری دارد :یكی تصميماتی که به ماده ( )31مربوط میشود ،دیگری سایر
تصميمات شورای رقابت را شامل میشود .در سایر تصميمات ،حضور دو عضو قاضی
هيئت تجدیدنظر برای رسيدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی ضرورت ندارد.
سایر تصميمات شورای رقابت که در این استفساریه مورد سؤال نيست.
مورد سؤال نيست ،ولی اینها در استفساریه سؤال کردهاند که آیا
هيئت تجدیدنظر فقط صالحيت رسيدگی به تصميمات ماده ( )31را دارد یا در سایر
تصميمات شورای رقابت هم حق ورود دارد؟
در جواب استفساریه گفتهاند :تصميمات شورای رقابت صرفاً در
چهارچوب ماده ( ،)36قابل تجدیدنظر توسط هيئت تجدیدنظر است.

 -11دستور به اصالح اساسنامه ،شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هيئت مدیره شرکتها
یا ارائه پيشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامههای شرکتها و مؤسسات بخش عمومی؛
 -11الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قيمتی در شرایط انحصاری؛
 -12تعيين جریمه نقدی از ده ميليون ( )11/111/111ریال تا یك ميليارد ( )1/111/111/111ریال ،در
صورت نقض ممنوعيتهای ماده ( )98این قانون؛ آیيننامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدی متناسب
با عمل ارتكابی به پيشنهاد مشترك وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و
دادگستری تهيه و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
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مفهوم استفساریه این است که آیا هيئت تجدیدنظر فقط نسبت به
تصميمات ماده ( )31صالحيت دارد یا در مورد سایر تصميمات شورای رقابت هم
صالحيت رسيدگی و تجدیدنظر دارد؟
[در مورد سایر تصميمات شورای رقابت ،صالحيت رسيدگی و
تجدیدنظر] ندارد.
ندارد.
[سؤال استفساریه] میگوید :آیا تصميمات شورای رقابت صرفاً در
چهارچوب ماده ( )36قانون ،قابل تجدیدنظرخواهی است؟
[به نظر اینجانب ،سایر تصميمات شورای رقابت هم] قابل
ت جدیدنظرخواهی است .یعنی [به نظر شما آیا] فقط از تصميمات ماده ( )31میتوان
تجدیدنظرخواهی کرد؟
در سؤال استفساریه ،تصميماتِ [موضوعِ] ماده ( )36آمده
است ،نه ماده (.)31
همين است؛ غير از این نيست .تمام بحث در ارتباط با آنچه که در طرح
تفصيلی آمده در یك امر خالصه میشود که آیا هيئت تجدیدنظر ،تنها در حدود ماده ()31
صالحيت رسيدگی دارد یا عالوه بر آن ،سایر تصميمات شورای رقابت هم قابليت
تجدیدنظرخواهی در هيئت مزبور را دارد؟ اگر بخواهيد آنچه که در استفساریه آمده را تأیيد
کنيد ،در این صورت شما به یك مشكل برمیخورید ،چون که در جزء (الف) بند ( )6ماده
( ،)39دو نوع تجدیدنظرخواهی منظور شده است :یك نوع آنچه که در ارتباط با ماده ()31
است ،دیگری در سایر تصميمات شورا است« :الف -تصميمات هيئت تجدیدنظر منوط به
تصویب اکثریت اعضای آن است ،ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصميمات ماده ( )31این
قانون ،در عين حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هيئت باشد».
[ما نباید در مورد ماده ( )31بحث کنيم؛ چون در استفساریه آمده که]
تصميمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده ( )36قابل تجدیدنظرخواهی است.
در ماده ( )36به ماده ( )31ارجاع داده شده است.
ممكن است یك دليلِ حرف آقای دکتر [سوادکوهی] این باشد که این
مصوبه ،اساساً تفسير نبوده ،بلكه از جنس تقنين است؛ اما اینطور نيست.
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آنچه که اآلن به شورای نگهبان مربوط میشود این است که انجام چنين
تفسيری که حق مجلس است ،آیا در چهارچوب قانون اساسی صورت گرفته است یا نه؟
اما شورای نگهبان ،دیگر به محتوای اختيارات شورای رقابت و تفسير مواد ( )39و ()31
ورود نمیکند .اآلن از مجلس یك سؤالی شده که آیا تفسير ماده ( )36اینطور است یا نه؟
اینجا اصالً جای تفسير نيست.
مجلس میخواهد تفسير کند ،هرچند که ممكن است جای تفسير
نباشد و حال آنكه [جای تفسير] است.
چرا [جای تفسير] نيست؟
اآلن میگویيم [جای تفسير] است.
من میگویم شبهه و ابهام دارد.
شبهه [موضوع مورد سؤال] است ،ولی این تفسير است.
به نظرم[ ،روشن کردن این موضوع ]،در حدود اختيارات مجلس است.
اگر استفساریه ،تنها در چهارچوب ماده ( )31قابل تجدیدنظر میدانست،
در این صورت [نظر مجلس ،ماهيتاً] تفسير نبود[ ،بلكه تقنين بود]؛ اما با توجه به اینكه در
همان جزء (الف) بند ( )6ماده ( )39گفته« :الف ... -رأی تجدیدنظر در مورد تصميمات
ماده ( )31این قانون  ...باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هيئت باشد»،
بنابراین معلوم است که قانون ،غير از تصميمات ماده ( ،)31اقدامات و تصميمات دیگری
را هم قابل تجدیدنظر میداند؛ اگر چه در ماده ( )36تنها به تصميمات ماده ( )31اشاره
کرده ،ولی با توجه به اینكه در مادهی بعدی ،صرفاً در مورد ماده ( )31راهكار ارائه شده نه
در سایر موارد ،بنابراین ،سایر تصميمات شورای رقابت را هم قابل تجدیدنظر میداند.
بنابراین ،به نظر من مصوبهی مجلس تفسير است و تقنين نيست .اگر تنها ماده ( )36بود و
جزء (الف) بند ( )6ماده ( )39نبود ،این ایهام وجود داشت که هيئت تجدیدنظر حق ورود
در بقيهی موارد را ندارد؛ ولی با توجه به اینكه بند مزبور در ماده ( ،)39گفته در مورد ماده
( )31باید حتماً رأی دو قاضی باشد ولی در بقيهی موارد نيازی نيست ،پس معلوم است که
غير از ماده ( ،)31سایر موارد و تصميمات را هم قابل تجدیدنظر میداند.
پس چرا باید تفسير کنند؟! در این صورت تفسير ،چه اثری خواهد
داشت؟! سؤالکنندگان میخواهند تجدیدنظرخواهی نسبت به تصميمات شورای
رقابت را محدود کنند.
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این استفساریه ،تصميمات شورای رقابت را «صرفاً» در
چهارچوب ماده ( )36قابل تجدیدنظرخواهی میداند.
بله ،قصد دارند تا با قيد «صرفاً» ،حق تجدیدنظرخواهی از
تصميمات شورای رقابت را محدود کنند.
استفساریه« ،صرفاً» گفته است.
نه ،می گوید در این مورد باید با رأی دو قاضی باشد ،اما بقيهی موارد
را منوط به آن نكرده است.
عبارت جزء (الف) بند ( )6ماده ( )39صریح است« :الف -تصميمات
هيئت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است ،ولی رأی تجدیدنظر در
مورد تصميمات ماده ( )31این قانون ،در عين حال باید متضمن موافقت حداقل دو
عضو قاضی این هيئت باشد».
ما مقيد نمودن قابليت تجدیدنظرخواهی هيئت تجدیدنظر را قبول
نداریم ،ولی اینكه عبارت جزء (الف) بند ( )6ماده ( ،)39تجدیدنظر در مورد
تصميمات ماده ( )31را میپذیرد ،پس در بقيهی موارد هم قابليت تجدیدنظر هست.
این مواد اصالً نيازی به تفسير ندارد.
ـ نه ،اینها میخواهند بگویند در مورد تصميمات ماده ( ،)31رسيدگی
هيئت تجدیدنظر با حضور دو قاضی باشد .سؤال استفساریه این است« :آیا تصميمات
شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده ( )36قانون اجرای سياستهای کلی اصل
چهل و چهارم ( )99قانون اساسی ،قابل تجدیدنظر توسط هيئت تجدیدنظر موضوع
ماده ( )39این قانون میباشد؟
بلی ،تصميمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب »...
قيد «صرفاً» به کار رفته است.
با قيد «صرفاً» میخواهند تجدیدنظرخواهی از تصميمات شورای
رقابت را محدود کنند.
نه ،در متن سؤال میگوید آیا تصميمات شورای رقابت قابل تجدیدنظر
است یا نيست؟ مجلس در جواب میگوید :بله ،قابل تجدیدنظر است.
قيد «صرفاً» آمده ،میخواهند حوزهی تجدیدنظرخواهی را محدود
کنند .اینها دارند صالحيت هيئت تجدیدنظر را محدود میکنند.
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کجای استفساریه قيد «صرفاً» دارد؟
این قيد ،در متن استفسار است.
اگر استفساریه بخواهد حق رسيدگی هيئت تجدیدنظر را محدود کند ،اشكال دارد.
میخواهند محدود کنند؛ اصالً غير از این نيست.
اگر بخواهد محدود کند ،ایراد دارد ،ولی قانون این را نمیگوید.
اینها دارند این کار را میکنند.
این [نوعی] تقنين است.
اصالً غير از این نيست .شورای رقابت میگوید وقتی ما
دستورالعمل نوشتيم ،کسی نمیتواند نسبت به آن شكایت کند.
خب ،دستورالعمل که در دیوان عدالت اداری قابل شكایت است.
پس این موضوع را تصریح کنيد تا مجلس ،از استفساریه رفع ابهام کند.
اگر تصریح نشود ،طراحان استفساریه [= شورای رقابت] زیر بار حق تجدیدنظرخواهی در
دیوان عدالت اداری هم نخواهند رفت .شورای رقابت نمیخواهد دستورالعملهای
صادرشده از آن نهاد ،در جای دیگر تجدیدنظرخواهی شود .اینها [= طراحان استفساریه]
اینطور میگویند .نظر مسئول و رئيس فعلی شورای رقابت هم این است که اینها مثل یك
«دکترین»( )1عمل میکنند و هيچ کس حق هيچ گونه اعتراضی ندارد.
بله ،استفساریه میگوید «صرفاً در چهارچوب»؛ بنابراین اگر چنين
باشد ،این استفساریه حق رسيدگی هيئت تجدیدنظر را نسبت به تصميمات شورای
رقابت محدود میکند.
بله ،محدود میکند.
اشكال دارد؛ چون این تفسير نيست ،بلكه تقنين است.
بله ،تقنين است.
ما باید این طور نظر دهيم که با توجه به عبارت مذکور در بند (الف)
ماده ( ،)39به موجب قانون ،سایر تصميمات شورای رقابت هم قابل تجدیدنظر هست.
درست است.
»doctrine« .1؛ در لغت به معنای «نظریه»« ،فكر» و «اندیشه» آمده است .بنگرید به :لغتنامهی معين،
دهخدا و عميد ،ذیل واژهی «دکترین».
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این استفساریه قابليت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصميمات شورای
رقابت را محدود میکند؛ بنابراین ،تقنين است و تفسير نيست .اگر این را قبول دارید،
همين را به مجلس بگویيم.
ظهور متن استفساریه این چنين است؛ لذا مجلس ،برخالف ظاهر
ماده تفسير کرده است؛ اینجا تفسير [نياز ندارد].
غير از این نيست.
ما خيال کردیم این استفساریه میگوید این مورد [یعنی تصميمات ماده
( ])31باید با شرایط مذکور در استفساریه قابل تجدیدنظر باشد؛ آیا در بقيهی موارد هم
تصميمات و اقدامات شورای رقابت قابل تجدیدنظر است؟ با توجه به قيد «صرفاً»،
چنين امكانی وجود ندارد.
«صرفاً» یعنی «منحصراً».
بله ،انحصار دارد.
این انحصار ،خالف تقنين [اوليه در قانون اجرای سياستهای کلی
اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی] است؛ بنابراین این تفسير نيست.
من توضيحی در مورد تصميماتی که شورای رقابت به موجب ماده
( )31میگيرد ،عرض کنم؛ ماده ( )36گفته که« :ماده  -36تصميمات شورای رقابت به
موجب ماده ( ،)31ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هيئت
تجدیدنظر موضوع ماده ( )39این قانون است».
ماده ( )36مدت تجدیدنظر را بيست روز از تاریخ ابالغ میداند.
بقيهی تصميمات شورای رقابت ،مدت تجدیدنظرخواهی ندارد.
معنای ماده ( )36این است که بقيهی تصميمات و اقدامات شورای
رقابت ،برای تجدیدنظرخواهی مدت ندارد.
بله ،این قانون نگفته سایر تصميمات ،برای تجدیدنظرخواهی چقدر
مهلت دارند.
در ماده ( ،)36فرصت تجدیدنظرخواهی بيست روزه است ،اما بقيهی
موارد ،مدت ندارد.
نه ،این قيدی است برای حق تجدیدنظرخواهی ،نه اینكه مثالً این ماده
مفهومی دارد مبنی بر اینكه [سایر تصميمات شورای رقابت قابليت تجدیدنظر ندارد ،زیرا
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طبق مواد] بعدی این قانون ،از این حق تجدیدنظرخواهی میتوان استفاده کرد .در ماده
( )39آمده که« :تصميمات هيئت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است».
نه ،بيان قيد ،لزومی به ذکر ماده ندارد.
نه ،به خاطر اینكه هيئت تجدیدنظر در مواردی غير از تصميمات
شورای رقابت هم تصميم گرفته و رسيدگی میکند .نسبت به تصميمات دیگر شورای
مزبور هم میتوان به هيئت تجدیدنظر اعتراض نمود.
در ماده ( )39در مورد تجدیدنظر نسبت به سایر تصميمات شورای
رقابت چيزی ذکر نشده است؛ بلكه صرفاً شرایط رأی دادن هيئت تجدیدنظر را بيان میکند؛
لذا از این ماده نمیتوان تجدیدنظر در مورد سایر تصميمات شورای رقابت را استنباط نمود.
ماده ( )39میگوید :هيئت تجدیدنظر به طور کلی با تصویب اکثریت اعضا
تصميم میگيرد ،اما در مورد ماده ( ،)36حتماً باید رأی دو عضو قاضی را نيز داشته باشد.
حتی اگر استفسار باشد هم عيبی ندارد.
بله ،اشكال ندارد.
آیا سایر تصميمات شورای رقابت ،قابل تجدیدنظر هست؟
این ماده ،ساکت است و به آن کار ندارد؛ لذا به هر مرجع قانونی
میتوانند رجوع کنند.
آنها میخواهند فقط [در مورد اعتراض به تصميمات و
دستورالعملهای شورای رقابت ،محدودیت ایجاد کنند].
نه ،اینكه آنها چه میخواهند ،به شورای نگهبان ارتباطی ندارد .در این
قانون ،چيزی غير از این نيست.
اصل این نيست[ ،بلكه اصل بر عدم امكان تجدیدنظرخواهی نسبت
به سایر تصميمات شورای رقابت است].
[این برداشت] منافاتی با تفسير ندارد.
آنطور که شما میگویيد [بدین معنی است که] ما دوباره میخواهيم
یك تفسير ارائه دهيم.
نه ،تفسير نيست.
بله ،این تفسير است.
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ماده ( )39وظيفهی هيئت تجدیدنظر ...
[نحوهی تصميمگيری] هيئت تجدیدنظر را بيان کرده است.
در مورد اینكه هيئت تجدیدنظر نسبت به چه تصميماتی حق
رسيدگی دارد ،در این ماده حكمی بيان نشده است.
چرا ،ماده ( )39به هيئت تجدیدنظر اجازه داده در تمام تصميمات
شورا ورود کند .ماده ( )39این را دارد بيان میکند.
نه.
طراحان استفساریه میخواهند فقط تصميمات ماده ( )31شورای
رقابت ،قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
ماده ( )39این را نمیگوید.
چرا ،قيد «صرفاً» در استفساریه ،همين معنی را میرساند.
ماده ( )39بيان میدارد که هيئت تجدیدنظر در مورد هر نوع
تصميمی که حق اظهارنظر و رسيدگی دارد ،باید با تصویب اکثریت اعضای آن باشد.
این ماده نمیگوید که همهی تصميمات و دستورالعملهای شورای رقابت به هيئت
تجدیدنظر ارسال شود؛ بلكه میگوید هر آنچه که از این تصميمات میتواند ارسال
شود  -مثل تصميمات ماده ( - )31با این شيوه رسيدگی شود.
اگر اینطور بود ،دیگر قيد ماده ( )31را ذکر نمیکرد.
بله ،ماده ( )31را ذکر نمیکرد ،میخواهد در تجدیدنظر ،محدودیت
ایجاد کند .غير از این نيست .اآلن [شورای رقابت] میگوید کسی نمیتواند از
دستورالعملهای ناشی از ماده ( )85شورای رقابت ،تجدیدنظرخواهی کند.
این ماده میگوید هر چيزی که به هيئت تجدیدنظر ارجاع
میشود ،دو شكل نظر دارد.
آنچه که از این قانون به ذهن میآید ،این است که طبق ماده (،)36
شورای رقابت میتواند تصميماتی بگيرد.
ماده ([ )31درست است ،نه ماده (.])36
نه ،ماده ([ )36مورد نظرم است] که این ماده به ماده ( )31ارجاع
داده است .بعد ،میگوید اگر این تصميمات را در چهارچوب تعيينشده در ماده ()36
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گرفت ،این تصميم در هيئت تجدیدنظر ماده ( )39قابل بررسی است .اگر این استفسار
را هم نكرده بودند ،باز ما از خود این عبارت ،همين مطلب را میفهميدیم.
همين را میفهميدیم.
حاال ممكن است ابهامی برایشان پيداشده باشد؛ لذا مجلس همان
مطلب واقعی ،واضح و بدیهی را [در قالب این استفساریه] دوباره بيان کرده است.
بنابراین ،اگر مجلس تفسير هم نكرده بود ،مفادش همين بود.
در استفساریه قيد «صرفاً» به کار رفته است؛ یعنی فقط [در چهارچوب
مزبور امكان تجدیدنظر وجود دارد].
نه ،تصميماتی که صرفاً در این چهارچوب تعيين شده است،
[مالك قانونگذار است] .به عبارت دیگر همان تصميمات قانونیشان مورد نظر است.
نه ،اینطور نيست .از استفساریه [این برداشت استنباط نمیشود].
نه ،اشكال این نيست.
چرا.
نه ،اشكال این نيست.
طراحان استفساریه میخواهند بگویند که سایر تصميمات شورای
رقابت ،قابل تجدیدنظر نيست.
تصميماتی که صرفاً در چهارچوب [ماده ( ])36اتخاذ شده[ ،مورد
نظر قانونگذار است].
نه.
من حرف ایشان [آیتاهلل شبزندهدار] را بيشتر توضيح میدهم .من
هم اول اینطور فهميدم؛ حاال بعيد نيست حرف ایشان هم درست باشد .اصالً بحث بر سر
این است که مرجع قيد «صرفاً» کجاست؟ [به نظر میرسد که قيد] «صرفاً» به «تصميمات
شورای رقابت» ارجاع شده ،نه «هيئت تجدیدنظر»؛ لذا ما حرفی زدیم که اشتباه بود.
[برداشت درست این است که] تصميمات شورای رقابت که در این چهارچوب اتخاذ شده
باشد ،میتواند مورد تجدیدنظر واقع شود؛ اما سایر تصميمات شورای رقابت که در این
چهارچوب نباشد و طبق موادی دیگر اتخاذ شده باشد ،در این [فرآیند] تجدیدنظر،
نمیتواند رسيدگی شود .این [برداشت] ،اشكالی ندارد و تفسير هم درست است[ .ما در
برداشت خود] اشتباه کردیم .طراحان استفساریه قصد ندارند که هيئت تجدیدنظر را محدود
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کنند ،اصالً موضوع چيز دیگری است.
یكی از کارهای هيئت تجدیدنظر این است که به تصميمات موضوع
ماده ( )36بپردازد.
بله ،درست است ،اشكال هم ندارد.
هيئت تجدیدنظر نمیتواند به تصميمات موضوع ماده ( )36بپردازد؟
طبق جزء (الف) بند ( )6ذیل ( )39میتواند تجدیدنظر کند؛ چون گفته
تصميمات با حضور دو قاضی باشد.
خب ،مجلس همان مادهای را که ابهام ندارد تفسير کرده است.
یعنی این طور سؤال شده و مجلس میگوید بله.
اصالً این استفساریه هيئت تجدیدنظر را محدود نمیکند.
نه ،چرا [محدود میکند] .اصالً غير از این فرض ،هر طور دیگر
بخواهد باشد که تفسير نياز نداشت.
خب نداشته باشد.
من میخواهم این را عرض کنم؛ من به خاطر همين موضوع بود که
قبالً ماده ( )85را ذکر کردم.
میتوانند [از تصميمات شورای رقابت] بروند دیوان عدالت اداری شكایت کنند.
بله دیگر.
این باید رفع ابهام شود.
[چنانچه از تصميمات و دستورالعملهای شورای رقابت] به دیوان عدالت
اداری شكایت شود ،در این صورت اگر اعضای شورای رقابت بگویند که این موارد ،قابل
رسيدگی در دیوان عدالت اداری نيست ،ما [= شورای نگهبان] میگویيم [این برداشت]
ایراد دارد ،باید [کليه تصميمات و دستورالعملهای شورای رقابت] در دیوان عدالت اداری
[قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد] .ولی به نظر من ،این استفساریه ،تقنين [جدید] است)1(.
 .1نظر شماره  42/61/82526مورخ  1642/11/28شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 261/36646
مورخ 1642/11/16؛ «طرح استفساریه در خصوص مواد ( )36و ( )39قانون اجرای سياستهای کلی
اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی» مصوب جلسه مورخ پانزدهم دیماه یكهزار و سيصد و نود و
دو مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1642/11/28شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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