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نشده اند-  وظایفی  متکفل  اباغی  سیاست های 
دوش  بر  تکالیفی  سیاست ها  اجــرای  قانون  در  اما 
ح زیر  گذاشته شده است. تکالیفی به شر این قوه 
که برخی به سرانجام نرسیده است؛ حال آنکه پس 
اجرا،  قانون  تصویب  از  پیش  و  سیاست ها  اباغ  از 
قوه قضائیه بی آنکه منتظر اقدام مقتضی از سوی 
راستای  در  دستورالعملی  رأســًا  باشد،  مقننه  قوه 

کرد.1 اجرای مستقیم این سیاست ها صادر 
سال  در  سیاست ها  اجــرای  قانون  تصویب  با 
1387، تکالیفی از سوی این قانون به ترتیب زیر بر 

عهده قوه قضائیه نهاده شد:
بند 	  در  ج  مــنــدر نــهــادهــای  ثبتی  ــور  امـ انــجــام 

موضوع  سیاست ها  اجـــرای  قــانــون   6 مــاده   5
تبصره 3 همین بند؛

گـــذاری هـــای خــاف قــانــون موضوع 	  ابــطــال وا
ماده ۲4؛

تعیین شعب خاص موضوع ماده 3۲؛	 
جرائم 	  و  تخلفات  بــه  رسیدگی  الیحه  تــدویــن 

قانون اجرا موضوع تبصره ماده 3۲. )در ادامه 
نکاتی در این رابطه بیان می شود(؛

حضور مقامات قضایی در شورای عالی اجرای 	 
کلی )ماده 41( و شورای رقابت. سیاست های 

کنون و پس از یک دهه از تصویب قانون مزبور  ا
اما قوه قضائیه هنوز -جز مورد اخیر- این تکالیف 
را به سرانجام نرسانده است. موضوع دیگر تکلیفی 
قانون   6 ماده   5 بند   3 تبصره  به موجب  که  است 
گذاشته  ک  اجرا بر عهده سازمان ثبت اسناد و اما
شده است. به موجب این تبصره، سازمان ثبت در 
صورت وجود مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 
امور  گزارش مالی حسابرسی شده، مکلف است  و 
ثبتی شرکت های مشمول این ماده را انجام دهد. 
ثبت  ســازمــان  مربوطه۲،  گــزارش هــای  به  توجه  با 
ک به عنوان یکی از مجموعه های ذیل  اسناد و اما
داشته  کوتاهی  تکلیف  این  انجام  در  قضائیه  قوه 

است.

آسیب شناسی شورای رقابت
ــازار،  بـ فــضــای  گفته شـــد، در  کــه  هــمــان طــور 

1-  دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه 
قضائیه اباغی در 1386

نحوه  نظارتی  ــزارش  گ مجلس.  پژوهش های  مرکز    -۲
 .44 اصل  کلی  سیاست های  اجــرای  قانون  اجــرای 

ص 87

ــات اســاســی اســت.  ــزامـ مــؤلــفــه رقــابــت یــکــی از الـ
در  فعالیت  انگیزه  می شود  موجب  که  مؤلفه ای 
فعاالن اقتصادی تقویت شده و می تواند زمینه ساز 
این  در  شـــود.  بــســیــاری  نـــوآوری هـــای  و  خاقیت 
 ،44 اصل  کلی  سیاست های  اجــرای  قانون  راستا 
این  تا  کرد  تأسیس  رقابت  شــورای  نام  به  نهادی 
حقیقت  در  رقابت  شورای  دهد.  انجام  را  ویژه  کار 
ایران  در  رقابت  حــوزه  در  کارکردی  تنظیم گر  نهاد 

محسوب می شود.
از  تنظیم گری در بخش های مختلف  کار ویژه 
انرژی )برق، آب و ...(، حمل ونقل و مانند  جمله 
این رو  از  می طلبد.  را  خود  به  مختص  الزامات  آن 
گسترش فضای رقابتی با ماحظه  قانون گذار برای 
الزامات هر یک از بخش ها، صاحیتی را به موجب 
کلی اصل 44  ماده 59 قانون اجرای سیاست های 
بتواند  مزبور  شورای  تا  کرد  اعطا  رقابت  شورای  به 

زمینه ساز تأسیس تنظیم گرهای بخشی شود.
با  اصــاح سال 1397  از  مــاده فوق پس  البته 
این  اســاس  بــر  اســت.  شــده  تنظیم  ترتیبات  ایــن 
ماده تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی تنها در اختیار 
قانون گذار است و شورای رقابت در این فرایند تنها 
ماده  در  که  است  حالی  در  این  دارد.  عمل  ابتکار 
سابق رویه تأسیس تنظیم گر بخشی به این ترتیب 
رقابت  شــورای  جانب  از  تأسیس  پیشنهاد  که  بود 
ارائه می شد و تأسیس این نهاد منوط به تصویب 
هیئت وزیران بود. رویه ای که به آن انتقادی جدی 
که  نهادی  تأسیس  که  ح  شر این  به  می شد،  وارد 
قانونی  شأنیت  می شود،  تنظیم  کارکرد  عهده دار 

داشته و نیازمند اتخاذ تصمیم قانون گذار است.
در  مثبتی  تغییرات  فــوق،  اصــاح  در  هرچند 

که باید  متن ماده لحاظ شد اما نتوانست آن طور 
که در سالیان  کرده و فترتی  مشکل این حوزه را رفع 
پیش از اصاح به وجود آمده بود را پایان بخشد. 
در  قانون گذار  می شود.  ناشی  علتی  از  کامی  نا این 
این ماده تکلیفی برای هیئت دولت مبنی بر انجام 
هیچ گونه  اما  کــرده،  پیش بینی  الزم  قانونی  اقــدام 
است.  نکرده  مقرر  رابطه  این  در  اجرایی  ضمانت 
که پیش از تأسیس تنظیم گر  الزم به یادآوری است 
تشکیات  اختیار  در  تنظیم گری  ویــژه  کــار  مــزبــور، 
سازمان  و  تنظیم گرها  )وزارتخانه  مربوطه  دولتی 
انتظار  قابل  و  است  بــوده  مستقل(  تنظیم گرهای 
که این نهاد در فرایند تأسیس نهاد مستقل  است 
تنظیم گر و انتقال صاحیت تنظیم گرهای تنظیمی 
به منظور  این رو  از  کند.  نهاد سنگ اندازی  این  به 
مؤثری  اجــرایــی  ضمانت  مطلوب،  نتیجه  تحقق 
الزم است تا هم مطلق انجام تکلیف هیئت دولت 

کند. و هم انجام آن در مهلت مقرر را تضمین 

آسیب شناسی هیئت مقررات زدایی
ــداف  ــ اهـ ــق  ــق ــح ت در  ــر  ــؤثـ مـ مـــــــوارد  از  یـــکـــی 
فــضــای  ــهــبــود  ب ــل 44،  ــ اص ــلــی  ک ــای  ــت ه ــاس ــی س
کــســب وکــارهــاســت. فــعــاالن اقــتــصــادی بـــرای آغــاز 
هستند.  مــجــوزهــایــی  نیازمند  خــود  فعالیت  بــه 
شرایط  احــراز  با  باره  این  در  مربوطه  دستگاه های 
و صــاحــیــت هــای ضـــــروری بــــرای ایـــن فــعــاالن، 
مـــواردی  در  می کنند.  صـــادر  را  الزمـــه  مــجــوزهــای 
نــحــوی پیش بینی  بــه  ــدور مــجــوز  فــرایــنــد هــای صـ
و  غیرضروری  حساسیت های  شامل  که  می شود 
را  کسب وکار  هزینه های  آن  دنبال  به  و  است  زائد 
بین  از  را  کسب وکار  فضای  پویایی  و  داده  افزایش 
می برد؛ عاوه بر این، مؤلفه رقابت- به عنوان یکی 
تحت الشعاع  را  اقتصاد-  در  اصلی  مؤلفه های  از 
آغــاز  بـــرای  مــجــوزهــای الزم  تعیین  مــی دهــد.  قـــرار 
کسب وکارها عمومًا از طریق آیین نامه ها و مقررات 
طریق  از  ــا  ت اســـت  نــیــاز  و  مــی شــود  ــجــام  ان اداری 
مصوباتی در همین سطح، از فرایندهای زائد و به 

کاسته شود. گیر3  عبارت دیگر دست وپا 
حوزه های  در  چارچوب  برقراری  بــرای  دولــت 
حــوزه  می کنند.  پیش بینی  را  مــقــرراتــی  مختلف 
کسب وکار نیز از این قاعده مستثنا نیست و از طریق 
صدور  فرایندهای  از  اعم  چارچوب هایی  مقررات، 

3-  Red Tape

این  در  هیئت  مشکل  اصــلــی تــریــن    
آن اســت.  اجـــرای مصوبات  حــوزه عــدم 
در  آن  جــایــگــاه  و  مــقــررات گــذاری  هیئت 
ــژه تسهیل صــدور  کــار وی بــا  ــت  بدنه دول
است،  ستادی  ویــژه ای  کار  که  مجوزها 
که در  گزارشی  ندارد. مطابق  همخوانی 
مرکز پژوهش های مجلس و در راستای 
شده  منتشر  هیئت  این  عملکرد  ارزیابی 
است، عواملی که برای این معضل قابل 
اشاره است، عبارت اند از: عدم هماهنگی 
و  انسجام  عدم  و  اجرایی  دستگاه های 

یکپارچگی آن ها.  


