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 1397تابستان ، 15  ، شمارهپنجمسال 

 هاي مقررات اقتصادي خوب و کارامد در حقوق رقابت درآمدي بر ویژگی
 ٢ولی رستمی؛ ١مرتضی اصغرنیا

 

 

 چکیده

 ترین مهمگذاري اقتصادي، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مقررات یا مقرراتتنظیم 

یافته و در حال توسعه در سطح جهان  هاي حقوقی در کشورهاي توسعه هاي دولت کارویژه

مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معناي خاص آن به منظور 

ر در صنایع داراي انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصا

گردد، الزم است تا به  مخابرات (ارتباطات و فناوري اطالعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می

ي باشند. مقررات اقتصادي کارامدمنظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادي داراي وصف 

ي باشند که به تفصیل در این هاي متعدد بایست داراي ویژگی در این معنا، می کارامد

صالح  گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذي نوشتار بدان پرداخته شده است. بی

گذاران اقتصادي و به طور ویژه نهادهاي رگوالتوري و  کننده مقررات یا همان مقررات تنظیم

م مقررات اهمیت در تنظی هاي با گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی تنظیم

منجر به توسعه رقابت اقتصادي سالم و تسهیل فضاي رقابتی در حوزه اقتصادي اقتصادي 

هاي هنجاري و  مقاله حاضر، تلفیقی از روشروش تحقیق و نظام بازار خواهد شد. 

اي  از شیوه کتابخانه موجود منابع از يریگ بهره با مطالب انیب درتحلیلی است و  -توصیفی

 العات استفاده شده است.براي گردآوري اط

 ،انحصار طبیعی ،کارامدحقوق رقابت، تنظیم مقررات، مقررات اقتصادي  واژگان کلیدي:

 .تسهیل رقابت

 

 

                                                 

 Asgharnia@ut.ac.ir ن (نویسنده مسئول)؛دانشگاه تهراالمللی کیش  ی پردیس بینحقوق عموم يدکتر يدانشجو.  1

 Vrostami@ut.ac.ir ؛ . عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 2

 فتدریافت
 رشپذیرش
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 مقدمه

هاي دانش حقوق عمومی داراي اهداف و کارکردهاي منحصر  حقوق رقابت به عنوان یکی از زیرشاخه

به فردي، به ویژه در ارتباط با برقراري نظم عمومی بازار، افزایش کارایی و توسعه عدالت اقتصادي 

. حقوق رقابت در این معنا به دنبال حصول اطمینان از وجود (Whish and Bailey, 2012: 19) است 

ترین انواع  خود به عنوان یکی از مهم ٣رقابت اقتصادي ٢ .باشد در کسب و کارها می ١رقابت منصفانه

هاي مختلف اقتصادي  رقابت در جوامع انسانی، نیازمند وجود برخی شرایط براي بروز و ظهور در حوزه

بازار و  در نظام ٤ها باشد. سیر تطور اندیشه حکمرانی و نیز تغییر میزان و حدود و ثغور مداخالت دولت می

صد  ها در یک هاي اقتصادي نشان از بروز تغییرات گسترده در اهداف و تکالیف و کارکردهاي دولت حوزه

)؛ به طوري که Harris, 2007: 80-89سال گذشته به ویژه در دو دهه پایانی قرن بیستم میالدي دارد (

و آمریکا سبب گردید تا میالدي در اروپا  1980هاي پس از  گذار در سال هاي مقررات ظهور دولت

هایی نظیر: انرژي، ارتباطات و فناوري اطالعات و برق و  با رویکردي جدید در حوزه هاي حقوقی دولت

گري فاصله گرفته و با اهتمامی  هاي تصدي سپاري امور، از فعالیت مخابرات ضمن تمرکززدایی و برون

از این رو است که در )Crew M, Parker D. 2006: 1-4هاي حاکمیتی بپردازند. ( بیشتر به فعالیت

                                                 

1  . Fair Competition 

2 . www.dictionary.cambridge.org 

دوم قرن هجدهم با ظهور و قوام  مهیاز ن ژهیآورد. به طور و یاعمال را فراهم م نهیالزم جهت انجام به يا زهیرقابت انگ .3

 شیاز پ شیب یکسب و کار به سود منافع عموم يرقابت در بهبود فضا تیاهم کیدر قالب مکتب کالس ياقتصاد يها شهیاند

رقابت را در  لیبد ینقش ب يتر مستدلتر و  یبا زبان علم ز،ین کینئوکالس بمکت انگذارانیقرن بعد، بن کی. دیگرد انینما

موجب خواهد شد تا  ياقتصاد يها مد از منابع آن به اثبات رسانده است. رقابت در حوزهارفاه کل جامعه و استفاده کار يارتقا

 از یعنیمنابع در دسترس خود باشند؛  زا نهیاستفاده به یخود در بازار همواره در پ يحفظ بقا يفعاالن عرصه تجارت برا

تر باشند تا  شرفتهیو پ دیدر فکر ابداع و عرضه محصول جد وستهیداشته و پ متیق نیتر را در نازل دیتول نیمنابع بهتر نیکمتر

 کیفرایند عالوه بر آن که از  نیا امدیخود گردانند. پ بیرا نص يتر فروش و سود افزون تاًیرا جلب کرده و نها يشتریب يمشتر

خواهد راند، رفاه فعاالن  رونیدهند از کارزار ب یخود هدر م تیفعال جهیه منابع جامعه را در نتسو، کنشگران ناکارآمد را ک

 دیکنندگان کاالها و محصوالت تول مصرف يمند تیرفاه و رضا شیبه افرا زین گرید يمد را ارتقاء داده و از سواکار یتجارت

دهنده رفاه کل جامعه  لیکنندگان تشک و رفاه مصرف دکنندگانیشده منجر خواهد شد. از آنجا که حاصل جمع رفاه تول

کتاب خود با  ). زیمر در7-8: 1393 ،یفارسان ي(غفار خواهد بود یرفاه عموم يرقابت در بازار ارتقا یینها جهیباشد؛ نت یم

ذیل مبحث بنیادهاي هنجاري حقوق رقابت  (The goals of competition law)عنوان اهداف حقوق رقابت 

)Normative foundations of competition law رفاه اقتصادي و اجتماعی شهروندان و به طور خاص ،(

 (Zimmer, 2012: 3-4)ترین هدف و عامل تنظیم و تدوین قواعد حقوق رقابت برشمرده است.  کنندگان را مهم مصرف

4  . Government Intervention 
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ها  ، دولت٢و تنظیم مقررات اقتصادي ١هاي اخیر با رشد و توسعه مفاهیم مربوط به حقوق رقابت سال

ترین وظایف حاکمیتی  توجه خاصی را به  تسهیل رقابت و منع یا تنظیم انحصار، به عنوان یکی از مهم

بودن آثار مثبت گسترده بر وضعیت کارآیی و نیز بهبود هاي اقتصادي به دلیل دارا  کشورها در حوزه

 ٣اند. فضاي کسب و کار مبذول داشته

 اقتدار ابزار از ینوع جانبه کی يادار اعمال مثابه به ٤ي اقتصاديگذار مقررات ای مقررات میتنظ 

. ردیپذ یم انجام یعموم حقوق صالح يذ اشخاصاست که  توسط  ها دولت استفاده مورد مشروع

 در يگذار مقررات از یعیوس فیط خوددر معناي عام  که ياقتصاد يگذار مقرراتتنظیم مقررات یا 

 در دولت مداخله از ینوع در معناي خاص آن گردد، یم شامل را یرمالیغ و یمال يبازارها حوزه

و تسهیل رقابت در بازارهاي  ٥هاي با ویژگی انحصار طبیعیبازارنظام  میتنظ منظور به اقتصاد عرصه

 ساز  یمش خط يهافرایند و ها استیس ياجرا منظور به که بوده مقررات تنظیم قیطر از مورد اشاره

 و افراد يبرا را یخاص يها تیفعال و اقدامات آن در دولت که است یعمل و رود یم کار به رقابتی

هاي با بازار به و خروج ورود نحوه و سازد یم ممنوع ای و مجازفعال در این بازارها  ياقتصاد يها بنگاه

 نیمع و مشخص٦،ياقتصاد يها بنگاه يبرا را هاآن در تیفعالنیز شرایط  و ویژگی انحصار طبیعی

 يها سازمان قیطر از عموماً و ٧مستمر يادار فرایند قیطر ازبه طور معمول  مقررات نیا. دینما یم

 ينهادها ای گذار مقررات يهادهاحافظ رقابت و یا نها یا نهادهاي  نظیر: کمیسیون خاص يادار

تردید، هر گونه تنظیم مقرارت و یا  گردد. بی تنظیم می ٨ی (رگوالتوري)بخش مقررات کننده میتنظ

                                                 

1 .  Competition Law 

2 .  Economic Regulation 

اي از  حقوق رقابت در این مفهوم، به معناي سازوکار نظارت بر بازار به منظور مواجهه با انواع شکست بازار و اعمال مجموعه. 3

 )Dunne, 2015: 14باشد.( هاي رفتاري در ارتباط با فعاالن و بازیگران بازار می ممنوعیت

و معادل  "Economic Regulation"عبارت   یسیانگلدر زبان  ياقتصاد يگذار مقررات ایمقررات  میمعادل عبارت تنظ .4

 باشد. یم "Réglementation économique"عبارت  يآن در زبان فرانسو

5. Natural Monopoly 

6. Economic Firms 

7. Continuous 

و نظام  ياقتصاد يها در حوزه ياریو اثرات مطلوب بس ایها، مزا ژهیکارو يدارا یبخش کننده مقررات میتنظ يامروزه نهادها.  8

گوناگون از  يها در ارتباط با بازارها از دولت ياریکه در حال حاضر بس يباشند. به طور یمختلف جهان م يبازار در کشورها

جهت ارائه کاال و خدمات مطلوب و با  ،یعیانحصار طب یژگیمختلف با و عیدر صنا یخشب کننده مقررات میتنظ يوجود نهادها
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ي، نیازمند توجه به مالحظات حقوقی و کارامدها به منظور  اقتصادي از سوي دولت گذاري مقررات

 باشد. بسیاري می ١اقتصادي

که مقررات اقتصادي به منظور اتصاف به وصف  ست از اینا مقاله حاضر عبارتلذا فرضیه 

هاي خاصی باشند تا در چارچوب یک نظام  ي و اطالق عبارت خوب بر آنها، باید داراي ویژگیکارامد

حقوق رقابت، منشأ اثرات مثبت بر وضعیت تسهیل رقابت و منع یا تنظیم انحصار باشند. از این رو، 

تحلیلی با گردآوري اطالعات به شیوه -هاي هنجاري و توصیفی که با تلفیقی از روشمقاله حاضر 

، کارامدمقررات اقتصادي «اي انجام گرفته، در پی پاسخگویی به این سؤال است که اساساً  کتابخانه

 »هایی به منظور اثربخشی در قالب یک نظام حقوق رقابت باشند؟ باید داراي چه ویژگی

 و رقابت يشورا قیتوف عدممباحث اصلی مقاله، بیان این نکته ضروري است که پیش از ورود به 

 يفناور و ارتباطات وزارت ارتباطات مقررات میتنظ ونیسیکم(ی بخش مقررات کننده میتنظ ينهادها

 یاسالم يجمهورنظام حقوقی  در ریاخ يها سال در) روین وزارت برق بازار میتنظ أتیه و اطالعات

در دو حوزه با اهمیت انرژي و ارتباطات و  انحصارو تنظیم  منع و رقابت لیتسه با ارتباط در رانیا

دلیل انجام پژوهش حاضر به  ترین مهمتوان  فناوري اطالعات یعنی دو صنعت برق و مخابرات را می

شمار آورد؛ به طوري که عدم آگاهی و یا عدم توجه مناسب و اصولی نهادهاي مورد اشاره به 

ي مقررات اقتصادي کارامدتوان دلیل اصلی نا را می کارامدهاي مقررات اقتصادي خوب و  ویژگی

تنظیمی و در نتیجه عدم بهبود وضعیت رقابت اقتصادي در  این دو حوزه با اهمیت در سطح کشور به 

 شمار آورد.

مقاله حاضر، در سه بخش تنظیم شده است: ابتدا در بخش نخست، تعاریف و کارکردهاي 

هاي مقررات اقتصادي مورد بررسی و شناسایی قرار  رات اقتصادي و سپس در بخش دوم، ویژگیمقر

هبه منظور ب اخوب و کار يمقررات اقتصاد يها یژگیوگرفته و در بند سوم و پایانی مقاله نیز، 

 هاي حقوقی تنظیم مقررات اقتصادي ارائه گردیده است. کارگیري در نظام

                                                                                                                   

 گرانیتر نحوه تعامالت باز گذاران و انتظام هر چه مطلوب هیکنندگان و سرما از حقوق مصرف تین، حمابه شهروندا تیفیک

 )55: 1392 ،يو باقر ایبرند. (اصغرن یمورد نظر، بهره م يبازارها

1.  Legal and Economical Considerations 
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 ات اقتصاديتعاریف و کارکردهاي مقرر

 و االجراء الزم )دهاینبا و دهایبا( دستورات از اي مجموعه ،ياقتصاد مقررات میتنظ از مراد امروزه

 رفتار تا کند یم مداخله اقتصاد حوزه در دولت آن، لهیوس به که است دولت آگاهانه و اثرگذار اقدامات

 را بازارها همواره ها دولت مفهوم، نیا در. دینما میتنظ و کنترل را نظر مورد يبازارها گرانیباز

 و بازار يبرا دولت ینیجانش نه و یمکمل نقش .)49: 1386(هداوند،  ندینما یم میتنظ و تیتمش

 يکاالها مطلوب نیتأم عدم انحصار، وجود لیدل به خواه بازار نظام يها یینارسا رفع يبرا تالش

 و مند ضابطه مداخله تیاهم و نقش بر نامتقارن ای ناقص اطالعات ای و یرونیب عوارض ،یعموم

 بر یمبتن اقتصاد که گاه آن از این رو، .دیافزا یم دولت شده نییتع شیپ از قواعد و اصول بر منطبق

 لیتسه و بازار میتنظ يبرا دولت حضور د،یننما عمل نهیبه و احسن نحو به منابع صیتخص در بازار،

 .دینما یم يضرور يامر انحصار منع و رقابت

امروزه این امر یک اصل مسلم است که تعامل آزاد عوامل بازار همیشه نتیجه مطلوب را در 

آورد. اقتصاد بازار قاصر از آن است که به خودي خود  و یا ناعادالمه منابع به بار نمی کارامدتخصیص 

ز باشد. سا هاي اقتصاد بازار را چاره انحصار، نابرابري اطالعات و عوارض جانبی ناشی از فعالیت

هاي  ابزارهاي حقوق خصوصی نیز در اصالح وضعیت بازار ناکام هستند. از این رو، دولت باید به روش

نظریات بسیاري در  به امروز،تا . )42: 1385(باقري،  دیگري جهت کنترل و هدایت بازار دست یابد

گذاري ارائه گردیده  تنظیم مقررات به منظور توجیه ضرورت نیاز به تنظیم مقررات یا مقررات حوزه

 میتنظ هاي نظري در ارتباط با بنیان يمختلف و متعدد يها يبند دستهاز این رو است که است. 

باشد. توجه به این نکته  قابل مالحظه و بررسی می دنظران حوزه حقوق و اقتصا مقررات توسط صاحب

بحث و بررسی در ارتباط با علل ظهور مقررات  به ،هاي تنظیم مقررات نظریهضروري است که اساساً 

گذاري و نیز نقش و وضعیت فعاالن بازار و کنشگران آن حوزه اعم  یا همان تنظیم مقررات و مقررات

هاي منافع خصوصی  هاي منافع عمومی تنظیم مقررات، نظریه نظریه پردازد. از عمومی و خصوصی می

هاي قابل اشاره در  ترین نظریه ظیم مقررات به عنوان مهمهاي نهادگرایانه تن تنظیم مقررات و نظریه

  (Bronwen and Karen, 2007: 16) .باشند این زمینه می

 هاي با ویژگی انحصار طبیعیبازار امور میتنظ جهت در یکل طور به که ياقتصاد مقررات میتنظ

 قرن یانیپا يها سال از اساساً باشد، یم بازار و جامعه یعموم نظم بر دولت ینظارت جنبه بر ناظر و
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 از ياریبس در ٣يساز یخصوص و ٢دساختاریتجد ١،يآزادساز مباحث طرح با و يالدیم ستمیب

با این حال باید به . است افتهی یدوچندان و ممتاز تیاهم کایآمر و انگلستان: رینظ جهان يکشورها

 و ییزدا مقررات ،يآزادساز ،صنایع دساختاریتجد منظور به الزم اقداماتاین نکته توجه داشت که 

ي، اقتصاد ،یاسیس احوال و اوضاع و طیشرا به توجه با يکشور هر در بازار حوزه در مقررات میتنظ

 . ردیپذ یم انجام مختلف يانحا به آن یفرهنگ و یاجتماع

امور هاي مهم و مؤثر در اداره و تنظیم  یکی از روش ٤گذاري امروزه تنظیم مقررات یا مقررات

ها در معناي خاص کلمه (قوه مجریه) در چارچوب تعیین شده از سوي  عمومی است که دولت

گیرند. به دیگر سخن  ی گوناگون جهان معاصر، به کار میهاي حقوق ي در نظامگذار قانونمجالس 

هاي  سازي و هدایت رفتار اعضاي جامعه در حوزه گذاري، در واقع نوعی صالحیت قاعده مقررات

هاي  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است که در حدود مقرر در قانون و در راستاي سیاست مختلف

کلی تعیین شده در یک نظام حقوقی، به قوه مجریه داده شده است تا با توجه به واقعیات عینی 

هاي اجرایی از نزدیک با آنها آشنا و در تماس مستقیم هستند،  جامعه و نیازها و معضالتی که دستگاه

قدام به تنظیم و اجراي مقررات الزم در خصوص الزام یا تجویز، کنترل، نظارت و هدایت و نیز منع ا

زیست محیطی و هاي اقتصادي، فرهنگی،  هاي اعضاي جامعه در حوزه یا تعطیل انواع فعالیت

نظر باقر  ری(گروه مترجمان ز. این طریق، به سوي حکمرانی مطلوب حرکت کند اجتماعی نماید و از

  )3: 1392 ،يانصار

نکته  نیبه ا یبه درست ٥»دولت ینیبازآفر«تحت عنوان  شیدر کتاب خو اوزبرن و تد گلبر دیوید

خدمات مثل پارو زدن است و  نینه پارو زدن. تأم ،است يدار دولت سکان فهیوظ«اند که اشاره نموده

 يدار سکان کیو تفک تیحاکم فیبازتعر قیو الزم است از طر ستیدولت در پارو زدن چندان ماهر ن

                                                 

1.  Liberalisation 

2.  Restructure 

3. Privatization 

در حوزه حقوق  يگذار است. بحث از مقررات يو اقتصاد یاسیس ،یحقوق یاساساً مفهوم يگذار مقررات ایمقررات  میتنظ .4

 ياقتصاد یاست. حقوق عموم یاز حقوق عموم یجزئ يحقوق اقتصاد کرد،یرو نی. بر اساس اردیگ یقرار م ياقتصاد یعموم

است که دولت چرا،  نیا یحوزه، پرسش اصل نیدر اقتصاد است. در ا تها و ابزار مداخله دول قواعد، اصول، حوزه يبه معنا

مداخله را کدام قاعده حقوق  نیمداخله کند و موارد ا ياقتصاد يها تیدر فعال دیبا ایتواند  یم ییها چگونه و در چه حوزه

 )37-38 :1389، پور ياد(ی کند؟! یم فیتعر یاساس

5. Reinventing Government 
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با استفاده از  یرسان عنصر رقابت به خدمت قیو تزر یرسان خدمت يبه جا ییافزا به توان یاز پاروزن

 .»پارو زدن را فراهم آورد يالزم برا طیبپردازد و شرا یدادن به حکمران فرمان يها به جا مشوق

 )324و  95، 69، 45: 1384(اوزبرن و تد، 

هاي  هحکمرانی در ده فرایندباشدکه  اي می ل، توجه به این نکته داراي اهمیت ویژهبا این تفاصی

توان به تحول شیوة حکمرانی از  اخیر تحوالت چشمگیري داشته است. از جملۀ این تحوالت می

و اداره امور عمومی   1طریق مداخله و تصدي در همۀ امور عمومی توسط دولت، به حکمرانی تنظیمی

کنترل و تنظیم مدبرانه امور به جاي مداخلۀ مستقیم دولتی اشاره کرد. بر مبناي این الگوي از طریق 

گذاري افراطی دیگر با اقتضائات امروز جوامع همخوانی  حکمرانی، مداخله مستقیم دولتی و مقررات

و گري  ندارد و الزم است دولت اوالً در ماهیت و محدودة وظایف خود تجدید نظر کند و از تصدي

هاي غیرحکومتی و  به سمت اعتماد بیشتر به بخش» دستور و کنترل«اتخاذ رویکرد سختگیرانۀ 

دوم اینکه چنانچه مداخله و  سازي براي مشارکت مؤثر آنها در ادارة امور عمومی حرکت کند.فضا

ت هاي بیشتري نسبت به آثار و تبعا گذاري دولتی نیز ضروري باشد، باید با تأمل و بررسی مقررات

گذاري کند. از آنجا که یکی از  هاي مختلف جامعه اقدام به مقررات آور خود بر بخش اقدامات الزام

گذاري و تنظیم امور عمومی است، کنترل و تعدیل آثار این تدابیر  ها مقررات ترین وظایف دولت مهم

به سوي حکمرانی گذاري و حرکت  صلی در برنامه اصالح نظام مقرراتآور به یکی از محورهاي ا الزام

گذاري دولتی نه تنها آثار مطلوبی نداشته  چرا که گاه ممکن است مقرراتتنظیمی تبدیل شده است؛ 

زم هاي مختلف جامعه بر جاي گذارد. بدین جهت ال اي نیز در بخش باشد، بلکه آثار منفی ناخواسته

متناسبی دربارة آثار و پیامدهاي  هاي اولیه ها و ارزیابی گذاري با بررسی است هر گونه اقدام به مقررات

  )11: 1392 ،ينظر دکتر باقر انصار ری(گروه مترجمان زرد. صورت بگی  2مقررات

                                                 

1. Regulatory Governance 

 به که است تنظیمی حکمرانی ابزارهاي از یکی) Regulatory Impact Assessment( گذاري مقررات آثار ارزیابی .2

 چهار در ارزیابی روش این رود. می کار به خوب حکمرانی سمت به حرکت و گذاري مقررات نظام اصالح برنامه از بخشی عنوان

 یافته رواج نیز توسعه حال در کشورهاي حقوقی هاي نظام در تدریج به و شده پیشرفته حقوقی هاي نظام توجه مورد اخیر دهۀ

 دقیقی هاي بررسی، عمومی امور تنظیم و گذاري مقررات به اقدام گونه هر از پیش باید دولت، ارزیابی روش این مبناي بر. است

 به. داشت نخواهد پی در جامعه مختلف هاي بخش بر نامطلوبی آثار که کند تضمین و دهد انجام خود مداخله آثار مورد در ار

 تصویب، گذاري مقررات نظام کارامدي ارتقاي در مهمی عامل، مقررات مختلف آثار مورد در ارزیابی این اجراي ترتیب این

 .بود خواهد بهتر گذاري مقررات سوي به حرکت و مطلوب مقررات
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 ویژگی هاي مقررات اقتصادي

 باشد:  هاي ذیل می اساساً تمامی مقررات اقتصادي تنظیمی از سوي دولت، داراي ویژگی

 در روابط اشخاص و جامعه دربردارنده تنظیم مقررات اقتصادي به عنوان نوعی از مداخله دولت

شهروندان می باشد. لذا هر مقرره یا  گرایانه دولت در حیات اجتماعی بایدها و نبایدهاي مداخله

ها  باشد. باید توجه داشت که اگرچه دولت گر دولت می مقررات اقتصادي متضمن رفتار یا اقدام مداخله

ناگزیر از تنظیم مقررات نیازها و تنظیم رفتار اشخاص و تأمین برخی  ١به منظور برقراري نظم عمومی

اما الزم  ؛گذاري و مداخله در روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح جامعه می باشد و مقررات

و زائد  ٢است تا حد امکان نسبت به مداخله ضروري و مورد نیاز اقدام نموده و از مداخله غیرضروري

 ناب نمایند.در روابط خصوصی اقتصادي اشخاص اجت

گذاري  ها از طریق تنظیم مقررات یا مقررات از این رو، الزم است که همواره مداخله دولت 

 ٤اصول حقوق عمومی ترین مهمو نیز  ٣هاي شهروندان اقتصادي، با توجه ویژه به حقوق و آزادي

نظیر: اصل نظم عمومی، منفعت عمومی، اصل تداوم، اصل  ؛)208-220: 1390 ،یانیازندر ی(گرج

ها، اصل حاکمیت  امنیت، اصل اقتدار، اصل خدمات عمومی، اصل تضمین احترام به قلمرو صالحیت

  5هاي همگانی انجام پذیرد. قانون، اصل مسئولیت، اصل رعایت حقوق و آزادي

                                                 

1. Public Order 

2. Unnecessary Intervention 

3. Citizens Rights and Liberties 

4. Principles of Public Law 

 توان از آن تحت عـنوان دهد که مى میالدى تحوّلى عمده را در دنیاى حقوق نشان مى  20  به قرن 19گذار از قرن .  5

کت به حر آن هنوز باقى است.  آثار  که  تحوّلى یا حرکت از حقوق فردى به حقوق اجتماعى یاد کرد. »اجـتماعى شدن حقوق«

حق   از  توان نمى  تردید دیگر بى . کند مى  برخى از مـفاهیم اسـاسى حقوق ایجـاد  در  تغییراتى را سمت هدف اجتماعى حقوق،

توان ادعا کرد که حرکت به سمت حقوق اجتماعى به  مىت. مالکیت خصوصى به صورت مطلق سخن گف  آزادى قراردادى یا

و این اوّلین تأثیر بارز این تّحول در   میان حـقوق عـمومى و حـقوق خصوصى را تغییر داده  موقعیت رابطه وان هدف حقوق،عن

در  حقوق عمومى تغییر داده است.  نفع  موقعیت نظام حقوقى را بیشتر به نظام حـقوقى اسـت واقعیت این است که این تحوّل،

 .کند توجیه مى حمایتى،  هـم بـه صـورت مستقیم و هم از طریق قواعد آمره دولت رامداخله  اجتماعى شدن حقوق، حقیقت،

هاى حقوق خصوصى مبتنى بر عقالنیت لیبرال و نهادهاى آن مانند  ها و ناتوانىدولت ناشى از خأل  ضـرورت مداخله تردید، بى

 )260-267: 1390 ،یشهابت. (در تحّقق عدالت و مقتضیات آن اسـ ... مالکیت و قرارداد،
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براي  ٢و برخی منافع ١ها هزینهگذاري اقتصادي دربردارنده برخی  تنظیم مقررات یا مقررات

ها و منافع خاصی براي جامعه  و  باشد. لذا هر یک از مقررات اقتصادي، داراي هزینه ها می دولت

منافع  هزینه و بیشترین باشد. بدیهی است مقررات اقتصادي خوب داراي کمترین شهروندان آن می

تنظیم مقررات یا  فرایندسی الزم در انجام اقدامات کارشناباشد.  براي جامعه و شهروندان آن می

میان منافع عمومی و خصوصی و کاستن هر چه بیشتر  ٣گذاري اقتصادي و ایجاد توازن مقررات

هاي مقررات تنظیمی از یک سو و افزایش منافع قابل حصول براي جامعه و شهروندان از دیگر  هزینه

قتصادي را از سوي اشخاص و نهادهاي گذاري ا سو، توجه ویژه به مقوله تنظیم مقررات یا مقررات

 نماید. گذار طلب می کننده مقررات یا مقرراتتنظیم

 اعمالو نوعی  هیمجر قوه اریاخت در ٤یحقوق يابزار ي اقتصادي،گذار مقررات ای مقررات میتنظ

جانبه  یک 6مقررات اقتصادي نوعی اعمال حقوقی لذا. است ٥ناشی از قدرت عمومی يادار جانبه کی

گردد. الزم به ذکر است که در حقوق عمومی، اعمال حقوقی  اداري است که از سوي دولت تنظیم می

که در حقوق خصوصی، اعمال حقوقی عموماً چند جانبه هستند. در  جانبه هستند؛ در حالی عموماً یک

حقوق عمومی، اعمال حقوقی بدین سبب یک جانبه هستند که مأمورین عمومی، به نمایندگی از 

 یعموم قدرت منحصر خویش آثار حقوقی ایجاد نمایند.توانند فقط با اراده  وي قدرت حکومت میس

 جامعه در خود اقتدار و تیحاکم حفظ جهت یاسیس جامعه در موجود یاسیس قدرت ،گرید ریتعب به ای

 ادی حاکم عمل ای حاکمه قدرت از یناش ازاتیامت به آن از که است برخوردار ازاتیامت يکسری از

 حفظ یکی است؛ يادار درحقوق اداره هدف دو ياجرا الزمه ،یازاتیامت نیچن ياعطا فلسفه. شود یم

 و دولت یاول اصطالح در که يتکرار و روزانه ،يعاد خدمات و ازهاین نیتأم يگرید و یعموم نظم

 چرا ؛کنند یم فهیوظ انجام یعموم خدمات قالب در یدوم و يادار سیپل قالب در يادار يهاسازمان

 یخصوص منافع نیتأم هدف، آن در که یخصوص حقوق برخالف يماهو نظر از یعموم حقوق که

                                                 

1.  Costs 

2.  Benefits 

3. Balance 

4. Legal Instrument 

5. Public Power 

به عقیده دوگی فرانسوي، هرگونه تظاهرات خارجی اراده را که با قصد همراه بوده و تغییر نظم حقوقی اجتماع را به دنبال  .6

 )62 :1393 ،یدوگ( گویند.» عمل حقوقی«داشته باشد 
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 علم از شاخه نیا که است شده سبب اختالف نیهم و است یعموم مصالح و منافع حافظ است،

 يادار فیوظا انجام الزمه که باشد يا ژهیو قواعد و احکام بر مشتمل يا ژهیو نظام يدارا ،حقوق

 و يادار قدرت الخصوص یعل یعموم قدرت اعمال از ياریبس در ژهیو قواعد و نظام نیا. است

 نیا از. است يادار جانبه کی اعمال اتخاذ در یعموم قدرت ازیامت آن، جمله از که دارد وجود ییاجرا

 يادار يقراردادها و است يادار قاعاتیا بر اصل یعموم قدرت ای دولت 1يادار اعمال در که است رو

 ینوع را ي اقتصاديگذار مقررات ای مقررات میتنظاز این رو است که باید . دارند اصل بر استثناء حالت

  .دانست ي و ابزاري حقوقی در اختیار قوه مجریه یا دولتادار جانبه کی اعمال از

ه توسط مقام عالی اشار ٢ها اساساً به کنترل و نظارت مقررات اقتصادي تنظیمی از سوي دولت

 داشته و داراي کارکردي دستوري و یا رهنمودي است.

و عمومی هستند، بدین معنا که از   ٣ها جزء قوانین آمره مقررات اقتصادي تنظیمی از سوي دولت

 ، این مقرراتیک سو، توسط توافقات و قراردادهاي بخش خصوصی قابل تغییر نیستند و از دیگر سو

 تنها توسط دولت یا اشخاص و نهادهاي مأذون از سوي او به دولت قابلیت اصالح و تغییر را دارند.

تنظیم مقررات اقتصادي در راستاي تأمین نظم عمومی و نظم بازارهاي با ویژگی انحصار طبیعی 

لح عمومی و تسهیل شرایط رقابت در این بازارها و کنترل، تنظیم و منع انحصار و تأمین منافع و مصا

 .پذیرد کنندگان نهایی کاالها و خدمات  انجام می منافع شهروندان به عنوان مصرف به ویژه

(Nihoul P, Charbit N, Ramundo E, 2016: 153) 
ها براي اطالق مقررات  لذا چنانکه بیان گردید، تمامی مقررات اقتصادي تنظیمی از سوي دولت

 ،باشند. با این حال حداقلی مورد اشاره در این بند می ها، داراي شش ویژگی به آن اقتصادي خوب

هاي  یی داراي ویژگیاها الزم است تا به منظور اثربخشی و کار مقررات تنظیمی از سوي دولت

هاي با اهمیت در بند سوم  شوند. این ویژگی کارامددیگري باشند تا شایسته اطالق مقررات خوب و 

 مقاله حاضر بیان خواهد گردید.

                                                 

عبارت است از اعمال قوه مجریه به استثناي آنچه به روابط قوه مزبور با سایر قواي حاکمه و نیز  روابط او  »ادارياعمال . « 1

 دهد. (طباطبایی شود و فقط این اعمال است که موضوع حقوق اداري را تشکیل می با دول خارج (روابط دیپلماتیک) مربوط می

 )5: 1390 مؤتمنی،

2. Control and Supervision 

3. Imperative Acts 
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به این نکته بسیار ضروري است که مسائل مطرح در حقوق عمومی به دلیل دارا بودن  توجه

باشند. وضع قوانین و  ومی همواره نیازمند توجه ویژه میارتباط مستقیم با نظم عمومی و منافع عم

تنظیم مقررات، به عنوان ابزار اصلی در اختیار قواي مقننه و مجریه، اساساً به منظور تنظیم روابط 

میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دربردارنده آثار مثبت و منفی بسیاري بر وضعیت اشخاص 

باشد. هر دوي این موارد با برخورداري از ضمانت اجراهاي الزم قانونی به دنبال تنظیم  مذکور می

شند. از با روابط بین افراد به نحو احسن و دستیابی هر چه بهتر به اهداف تقنینی و تنظیمی مدنظر می

ژرمنی  -این رو، با توجه به اهمیت زیاد قوانین و مقرارت موضوعه در نظام حقوقی کشورهاي رومی

توجه به اصول شکلی و ماهوي در تهیه، تنظیم، تدوین و تصویب قوانین و مقررات از سوي مجالس 

امري الزم و  گذار کننده مقررات یا مقرات ها و اشخاص و نهادهاي تنظیم ي یا پارلمانگذار قانون

 ضروري است.

با این تفاصیل، باید همواره به این نکته توجه داشت که وضع قوانین و تنظیم مقررات در هر 

زمان و در هر مکان داراي مقتضیات و مالحظات خاصی است که مستلزم توجه از سوي 

کننده مقررات یا  صالح تنظیم ان و اشخاص ذيگذار قانونسازان،  ریزان، تصمیم گذاران، برنامه سیاست

باشد. بدیهی است عدم توجه به شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی و غفلت از توجه  گذار می مقررات

یی و اتواند به نحو مؤثري بر میزان کار مناسب به عوامل محیطی مؤثر بر اجراي قوانین و مقررات، می

هر یک از قوانین و مقررات وضعیت اجراي قوانین و مقررات اثرگذار باشد. لذا در صورتی که 

موضوعه، نتواند به اهداف از پیش تعیین شده خویش نائل گردد، الزم است تا با بررسی علل عدم 

بینی و مورد انتظار، عوامل مؤثر بر عدم اجرا و یا عدم اجراي مناسب قوانین و  حصول نتایج قابل پیش

شناسی  قانونی موجود از طریق آسیبکارهاي ازومقررات به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و با س

 رفت از وضعیت ظهور یافته اندیشیده شود.  حل مناسبی به منظور برون حقوقی، راه

 ها و الزامات ؛ ویژگیکارامدخوب و  يمقررات اقتصاد

پذیرد.  گذاري انجام می قانونها و مجالس  ي توسط پارلمانگذار قانونصد سال است که  بیش از یک

ها در انواع و اشکال  که بیان گردید از زمان ظهور دولت گذاري نیز چنان ا مقرراتتنظیم مقررات ی

انجام پذیرفته است. با این حال در طول دو دهه اخیر توجه خاص به مقوله تنظیم مقررات و مختلف 
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گر، سبب گردیده است تا با توسعه روزافزون فرهنگ  گذار یا تنظیم هاي مقررات ظهور دولت

ي به واسطه آگاهی حاصل شده از نقش و اهمیت و اثرات مثبت تنظیم مقررات از سوي گذار مقررات

گذاري باشیم. بدیهی است که مقررات  ها، شاهد الگوهاي جدیدي از تنظیم مقرارت یا مقررات دولت

هاي خاصی  یی نیازمند آنند که داراي ویژگیاها به منظور اثربخشی و کار تنظیمی از سوي دولت

  ١باشند.

ي به نحو گذار قانونالزم به ذکر است که با توجه به نقش و اهمیت قوانین مصوب مجالس 

ي پرداخته شده گذار قانونهاي قوانین و بایدهاي  ها و مقاالت به ویژگی مبسوط در قالب برخی کتاب

خ به طور نمونه، راس پرداخته نشده است. کارامدهاي مقررات خوب و  است و اساساً به مقوله ویژگی

هاي قانون را به دو نوع  ي، ویژگیگذار قانون نظام اصالح نظري در کتاب خویش تحت عنوان بنیاد

هاي ذاتی قانون، آن دسته از  ذاتی و عرضی قابل تقسیم دانسته است. از نظر وي منظور از ویژگی

اي  دهشود. اگر قاع ها اساساً قانون تشکیل نمیعناصر مقوم است که بدون وجود آن وجوه ممیز و

آور بودن، عام بودن، امري بودن، علنی بودن،  نظیر: الزام یی»کارکردگرا«و یا  »حداقلی« هاي ویژگی

را دارا نباشد،  صالح بودن واضح بودن، معطوف به آینده بودن، مفید قطعیت بودن، مصوب مرجع ذي

عرضی قانون نیز،  يها از موقعیت یک قانون برخوردار نخواهد شد. از دیدگاه راسخ منظور از ویژگی

کننده  کننده نظر اکثریت، تأمین هایی نظیر: پاسخگوي نیازهاي جامعه، منعکس آن دسته از ویژگی

، انجام شدنی، پیشرو کارامدمنفعت عموم، منطبق با اخالق، معطوف به عدالت، اجرا و اعمال مستمر، 

شاید هنوز بتوان آن را یک قانون نامید. از آن جا  ،ها باشد، با این حال اي فاقد آن است که اگر قاعده

پذیر فهرست  هاي انعطاف که این نوع صفات برآمده از یک تئوري خاص حقوقی هستند و در حوزه

شاید بتوان این موارد را حداکثري یا  ،توان عرضی نامید. از این رو ها را می ها قرار دارند، آن ویژگی

اي که در باب چیستی، هدف و فلسفه و  ه راسخ، بسته به نوع تئوريایدئولوژیک نیز نامید. به عقید

                                                 

 دنیبه منظور رس تیدر نهاد حاکم نیادیبن ییها یژگیدهنده لزوم وجود و نشان یعبارت حکمران يکه وصف خوب برا چنان .1

 ییها یژگیلزوم وجود و يبه معنا زین يعبارت مقررات اقتصاد ياست، وصف خوب برا یتر و بهتر به هدف حکمران مطلوب

 لیتسه ژهیو به طور و يدولت در حوزه اقتصاد یمیاهداف تنظ هب یابیدر جهت دست یمیدر مقررات تنظ نیادیو بن یاساس

 باشد. یرقابت و منع انحصار م
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گردد و در نتیجه  می هاي قانون کوتاه یا بلند شود، فهرست ویژگی مبناي قانون پیش نهاده می

 )27-28: 1384 (راسخ، پذیر است. هاي قانون یک فهرست باز و انعطاف فهرست ویژگی

 ينهادها یکارکرد اصل زیبه اهداف حقوق رقابت و نبا توجه  ،مقاله حاضر گانبه نظر نگارند

 يصادتمقررات اق یاست تا تمام يضرور ،يرگوالتور ایگر  میتنظ ينهادها زیحافظ رقابت و ن

نکته  نیخاص باشند. توجه به ا ییها یژگیو يالزم، دارا ییاو کار یاثربخش منظوربه  یمیتنظ

از این . باشد یم دانگارانهیو با يوصف هنجار يبخش، دارا نیاست که موارد مورد اشاره در ا يضرور

 گردد: رات اقتصادي خوب و کارا اشاره میویژگی مقر ترین مهمرو، در ادامه به 

، باید در راستاي اهداف اصلی تنظیم مقررات اقتصادي یعنی کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 دند.یی تنظیم گراتسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کار

 ي دولت باشد.اگر مؤثر و کار متضمن رفتار یا اقدام مداخله، باید کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

تر نظم عمومی بازار و جامعه و نیز  ، باید تحقق هر چه مطلوبکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

قیمت و بیشترین اطمینان از تأمین نیازهاي شهروندان در قالب یک نظام اقتصادي رقابتی با کمترین 

 نظر قرار دهد. سطح مطلوبیت و رفاه شهروندان مد کیفیت ممکن به منظور افزایش

تا حد امکان مرتبط با مداخله ضروري و مورد نیاز بوده و ، باید کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 فاقد مداخله غیرضروري و زائد در روابط خصوصی اشخاص باشد.

اصول حقوق عمومی نظیر: اصل  ترین مهم، باید متضمن رعایت کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

صل نظم عمومی، منفعت عمومی، اصل تداوم، اصل امنیت، اصل اقتدار، اصل خدمات عمومی، ا

مسئولیت، اصل رعایت حقوق و ها، اصل حاکمیت قانون، اصل  تضمین احترام به قلمرو صالحیت

 هاي عمومی باشد. آزادي

، باید دربردانده کمترین هزینه و بیشترین فایده و منافع کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 الحصول براي عموم شهروندان و جامعه باشد. ممکن

ها و اقدامات قابل اعمال را  نبایدهاي فعالیت، الزم است بایدها و کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 ران این بازارها، به خوبی ترسیم نماید.در حوزه بازارهاي انحصار طبیعی براي بازیگ
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ها و قوانین و  ها، برنامه کارامد، باید هماهنگ و مطابق با سیاستمقررات اقتصادي خوب و 

هاي توسعه در هر  هاي کلی و برنامه قانون اساسی، قوانین عادي، سیاستمقررات باالدستی نظیر: 

 یچ گونه مغایرت و ضدیتی نداشته باشد.کشور باشد و با دیگر مقررات اقتصادي تنظیمی سابق ه

، باید در راستاي تأمین نظم عمومی، منافع عمومی و نیز مصالح کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 عمومی تنظیم گردد.

 مند و هدفمند باشد. اقتصادي خوب و کارامد، باید نظاممقررات 

 نگر باشد. دي خوب و کارامد، باید جامع و کلمقررات اقتصا

، باید با توجه به مالحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و با کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 اصل قرار دادن نظم عمومی بازار و عدالت اقتصادي و اجتماعی تنظیم گردد.

ضعیت انحصار و ه واقعیات موجود در هر بازار و و، باید با توجه بکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 گردد. رقابت در آن تنظیم

هاي حزبی، گروهی و سیاسی  بات و گرایش، باید به دور از تعصکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

بوده و صرفاً با توجه به تکالیف قانونی و اهداف مدنظر از تنظیم مقررات اقتصادي تنظیم گردیده 

 باشند.

نی و مکانی حاکم بر با توجه به شرایط زما گرایانه و  ع، باید واقکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

گیري از تجربیات موفق  لی هر جامعه و با استفاده و بهرههاي بومی و م توجه به ویژگیبا هر جامعه و 

 المللی تنظیم گردد. بین

دگاهی بلندمدت از رخدادهاي نگر بوده و مبتنی بر دی قتصادي خوب و کارامد، باید آیندهمقررات ا

 ژگی انحصار طبیعی و نیز رفتارها و اقدامات بازیگران بازار باشد.الوقوع در بازارهاي داراي وی محتمل

 ، باید نوآورانه و مبتکرانه باشد.کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

الشمول و فراگیر باشد و در مورد همه اشخاص به  اقتصادي خوب و کارامد، باید عام مقررات

 شکل یکسان اعمال گردد.

 اید ناظر بر اهداف راهبردي باشد.، بکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 نگر باشد. کارامد، باید جامع و کلمقررات اقتصادي خوب و 

 نفع تنظیم گردد. هاي ذي با مشاوره مناسب و مؤثر با گروه ، بایدکارامدمقررات اقتصادي خوب و 
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و هاي تنظیم مقررات تناسب  ها و فایده کارامد، باید میان هزینهدر مقررات اقتصادي خوب و 

 توازن برقرار باشد.

 باید روشن و شفاف باشد.مقررات اقتصادي خوب و کارامد،  

 بینی باشد. ادي خوب و کارامد، باید قابل پیشمقررات اقتص

 ، باید پاسخگوي نیازها باشد.کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

و نظري  ي بر تجارب عملیباید بر اساس تخصص، الگو، اتکامقررات اقتصادي خوب و کارامد، 

 المللی باشد. ملی و بین

 آمیز و قابل اجرا باشد. کارامد، باید شفاف، غیرتبعیضمقررات اقتصادي خوب و 

 .باشد داشته یمستحکم یقانون ادیبن، باید کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 بر هدف، بر یمبتن يها افتیره و بازار يها مشوق قیطر از ، بایدکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 .دیفزایب ينوآور و ابتکار

 و تجارت رقابت، کننده لیتسه اصول با امکان حد درباید کارامد، مقررات اقتصادي خوب و 

 .باشد سازگار یالملل نیب و یداخل عرصه در يگذار هیسرما

 باید در جهت حفظ و تأمین منفعت عمومی باشد.مقررات اقتصادي خوب و کارامد، 

 باید با رعایت اصول عقالنی باشد.مقررات اقتصادي خوب و کارامد، 

 باید متناسب با ابزارها و منابع باشد.دي خوب و کارامد، مقررات اقتصا

 باید سازگار با کلیت نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادي باشد.مقررات اقتصادي خوب و کارامد، 

ي دموکراتیک و به صورت علنی تنظیم شده فرایندباید در  مقررات اقتصادي خوب و کارامد،

 باشد.

 باید روشن، صریح شفاف و بدون ابهام باشد.کارامد، مقررات اقتصادي خوب و 

 باید جامع و کامل باشد.مقررات اقتصادي خوب و کارامد، 

انحصار باید با وضعیت نظام اقتصادي و ساختار نظام بازار داراي مقررات اقتصادي خوب و کارامد،

 طبیعی مورد نظر، هماهنگ باشد.

 ، باید ناشی از یک نیاز در حوزه رقابت اقتصادي باشد.کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 ، باید حوزه سیاست و اخالق و  موارد غیر، مرتبط نشود.کارامدمقررات اقتصادي خوب و 
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ک شخص یا اشخاص ، باید براي تأمین منافع همگان و نه یکارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 خاص باشد.

 باید بر اساس اصل موجزنویسی تنظیم گردد.مقررات اقتصادي خوب و کارامد، 

ها را رعایت  آنباید همواره اصول حقوقی را مدنظر قرار داده و  کارامدمقررات اقتصادي خوب و 

 کند.

مجمل، تنظیم  ، باید از تنظیم مقررات مبهم یااتنظیم مقررات اقتصادي خوب و کارهمچنین در 

مورد، به کار بردن  هاي بی مقررات تکراري یا متعارض، تنظیم مقررات غیرقابل اجراء، مثل آوردن

سازي نادرست، آوردن حشو، حذف ارکان اصلی جمله،  نویسی، فعل زمان آینده به جاي حال، پیچیده

م و دوپهلو، ذکر گویی، حصر و احصاي نادرست، ذکرکلمات مبه پرهیز از حذف بدون قرینه، زیاده

نویسی، ذکر  مورد، وضع ماده تکراري و غیرضروري، عامیانه پردازي بی تعاریف غیرالزم، ماده

مترادفات، استفاده نکردن از پرانتز در متن قانون و تخصیص اکثر احتراز و پرهیز گردد و به کارگیري 

ات به اصول استنباطی و الخط واحد و نیز التف نایی مواد قانون، رسمدرست اصطالحات، حریم مع

 )105-172: 1387زاده،  گی(ب تفسیري رعایت گردد.

 هاگیري و پیشنهاد نتیجه

هاي مقررات  هاي مقررات اقتصادي، با بیان ویژگی در مقاله حاضر تالش گردید تا ضمن ارائه ویژگی

اقتصادي  مقررات«براي این پرسش، پاسخ مناسبی ارائه گردد که اساسًا،  کارامداقتصادي خوب و 

  »باید داراي چه ویژگی هایی به منظور اثربخشی در قالب یک نظام حقوق رقابت باشند؟! کارامد

هاي دانش حقوق عمومی داراي  که بیان گردید، حقوق رقابت به عنوان یکی از زیرشاخه چنان

ومی بازار، افزایش سطح اهداف و کارکردهاي منحصر به فردي، به ویژه در ارتباط با برقراري نظم عم

 يگذار قانون که است سال صد یک از برقراري توسعه عدالت اقتصادي در جامعه است. بیشکارایی و 

 زمان از نیز گذاري مقررات یا مقررات تنظیم .پذیرد می انجام يگذار قانون مجالس و ها پارلمان توسط

 توجه اخیر دهه دو طول در حال این با .است پذیرفته انجام مختلف اشکال و انواع در ها دولت ظهور

 با تا است گردیده سبب گر، تنظیم یا گذار مقررات هاي دولت ظهور و مقررات تنظیم مقوله به خاص

نقش و جایگاه، میزان  از شده حاصل آگاهی واسطه به گذاري مقررات فرهنگ روزافزون توسعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            16 / 19

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-254-fa.html


  71   خوب و کارامد در حقوق رقابت  يمقررات اقتصاد يهایژگیبر و يدرآمد. 3مقاله 

 یا مقرارت تنظیم از جدیدي الگوهاي شاهد ها، دولت سوي از مقررات تنظیم مثبت اثرات و نیز اهمیت

ظیم مقررات از در الگوهاي جدید و در حوزه تنظیم مقررات اقتصادي، عمدتاً تن .باشیم گذاري مقررات

کننده مقررات فرابخشی صورت  بخشی و یا نهادهاي تنظیم مقررات کننده سوي نهادهاي تنظیم

قابت و منع و یا بازارهاي غیرمالی، اساساً تسهیل رگر در  گیرد. کارکرد این گونه نهادهاي تنظیم می

 یا مقررات کننده تنظیم صالح ذي اشخاص هنگام به و شایسته توجه باشد. لذا تنظیم انحصار می

 ملحوظ و کاربست به گر تنظیم و رگوالتوري نهادهاي ویژه طور به و اقتصادي گذاران مقررات همان

 رقابت توسعه به منجر اقتصادي مقررات مقاله حاضر در تنظیممذکور در  هاي ویژگی دادن قرار نظر

شد. از این رو، توجه  خواهد بازار نظام و اقتصادي حوزه در رقابتی فضاي تسهیل و سالم اقتصادي

الرعایه مورد اشاره در بخش پایانی این مقاله که اغلب ناظر بر  هاي الزم ویژه و رعایت ویژگی

تواند از یک سو  گذاري است؛ می سیاست سیاسی و فرهنگی، تماعی،اج اقتصادي، حقوقی، مالحظات

گذار و از  کننده مقررات یا مقررات از طریق نهادهاي تنظیم کارامدبه تنظیم مقررات اقتصادي خوب و 

سوي دیگر به بهبود وضعیت تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در جوامع و به طور خاص افزایش 

 نجامد.زارهاي با ویژگی انحصار طبیعی بین اقتصادي در باسطح رقابت بین فعاال
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 الف. منابع فارسی

کننده مقررات  تنظیم ينهادها تیبر لزوم فعال یانحصار و رقابت؛ تأمل«؛ )1392( يو محمود باقر یمرتض ا،یاصغرن

  .1شماره ، دانشگاه علم و فرهنگ، سال اول یحقوق خصوص يها شهیفصلنامه اند »)Regulatory(ی بخش

  .انتشارات فرا :تهران ،، چاپ اولینیاهللا ام دولت، ترجمه فضل ینیبازآفر)، 1384(و گلبر، تد،  دیویاوزبرن، د

حقوق و  یپژوهش یفصلنامه علم ،»یحقوق خصوص يها یبر بازار و کاست یاقتصاد مبتن«، )1385محمود، ( ،يباقر

 .19شماره  ،ییدانشگاه عالمه طباطبا یاسیدانشکده حقوق و علوم س استیس

 يمجلس شورا يها انتشارات مرکز پژوهش :تهران ،نامه نگارش قانون، چاپ سوم وهیش )،1387(زاده، صفر  گیب

 ی.اسالم

  .زانیانتشارات م :تهران، چاپ دوم ژه،ی، ترجمه محمدرضا ویدروس حقوق عموم )؛1393(لئون  ،یدوگ

مجلس  يها نتشارات مرکز پژوهشا :تهران، ، چاپ اوليگذار اصالح نظام قانون ينظر ادیبن)؛ 1384(راسخ، محمد 

  ی.اسالم يشورا

 یپژوهش یفصلنامه علم ،»یحقوق نظام بر آن ریتأث و  حقوق شدن یاجتماع فرایند«)؛ 1390ي (مهد ،یشهاب

 .1 شماره ،41 دوره ،دانشگاه تهران یاسیحقوق دانشکده حقوق و علوم س

 . انتشارات سمت :تهرانچاپ پانزدهم، ، يحقوق ادار )؛1390(منوچهر  ،یمؤتمن ییطباطبا

  .زانینشر م :تهران ،چاپ اولآن،  یمدن يحقوق رقابت و ضمانت اجراها )؛1393(بهنام  ،یفارسان يغفار

حقوق  نیادیبن میدرباره اصول و مفاه ی: تأملیده فرمان حقوق عموم« ؛)1390( اکبر یعل ،یانیازندر یگرج

 .2، شماره 41دانشگاه تهران، دوره  یاسیحقوق دانشکده حقوق و علوم س یپژوهش ی، فصلنامه علم»یعموم

(مجموعه  بهتر يمقررات گذار ي؛ به سويآثار مقررات گذار یابیارز )؛1392( ينظر باقر انصار ریگروه مترجمان ز

  ي.انتشارات خرسند :تهران، مقاالت)، چاپ اول

ه مجلس و راهبرد، شمار یپژوهش_ی، فصلنامه علم»ياقتصاد يبر مقررات گذار يدرآمد«)؛ 1386( يهداوند، مهد

56. 

 .صادق (ع) امانتشارات دانشگاه امتهران:  بر حقوق و اقتصاد، يا مقدمه)؛ 1389( يپور، مهد يادی
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