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مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در نظام 

آمریکا و انگلیس با رویکرد تطبیقی، حقوقی ایران

1فاطمه غالمی

2مسعود اخوان فرد

چکیده

تـوان بـه حقـوق رقابـت     می اقتصاديهاي  از جمله نهادهاي سودمند در عرصه ي فعالیت

حقـوق  .ضدرقابتی اسـت  هاي  هدف اصلی حقوق رقابت محدود کردن فعالیت، اشاره نمود

ی از ضدرقابتهاي  فعالیت.کندمی رقابت به طور ضمنی از حقوق مصرف کننده نیز حمایت

شـامل  ها  این فعالیت.منع شده است، نمایدمی اقتصادي را مختلهاي  آنجا که عملکرد بنگاه

غیر هاي  هم سطح و توافقات در خط عمودي بین بنگاههاي  توافقات در خط افقی بین بنگاه

سوءاستفاده از موقعیـت اقتصـادي   ، ضدرقابتی شامل ادغام هاهاي  فعالیت.شودمی هم سطح

در جهت مقابله با اعمال ضدرقابتی ضمانت اجراهـایی در قـوانین   .شودمی حصارمسلط و ان

به طور کلی ضمانت اجراهاي موجـود در ایـن حـوزه بـه دو     .کشورها پیش بینی شده است

در.شـود مـی  دسته ضمانت اجراهاي قراردادي و ضـمانت اجراهـاي غیـر قـراردادي تنظـیم     

ناشی از نقض قواعد حقوق رقابـت را در   پژوهش حاضر درصدد هستیم که مسئولیت مدنی

.انگلیس و آمریکا بررسی نمائیم، حقوقی ایرانهاي  نظام

وکیل پایه یک دادگستري .کارشناس ارشد حقوق خصوصی.نویسنده مسول .1

gholami.fatemeh1362@gmail.com.ایمیل.

mfard.دانشگاه، عضو هیت علمی.2 law@yahoo.com
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.حقوق رقابت، توافق، اقتصاد، انحصار، ادغام :واژگان کلیدي

مقدمه

هـاي عـدالت تـوزیعی پـی      هاي حقوقی که قواعد حقوق رقابت بر مبنـاي سـنت   در نظام

در ، نماینـد  اهداف اجتماعی دولت کمـک زیـادي مـی   شوند موسسات عمومی به  ریزي می

از اي  واقع یکی از ابزارهاي دولت براي تحقق اهداف اجتمـاعی تأسـیس و شناسـایی دسـته    

از آنجا که هدف از این انحصارها .انحصارات است که به انحصارات قانونی موسوم هستند

سات عمـومی نیـز پیگیـري    عموماً تأمین اهداف عمومی و اجتماعی است غالباً از طریق موس

.شوند می

قوانینی غیر از قوانین ضـد  (تواند اقداماتی را که به وسیله قوانین دیگر  حقوق رقابت نمی

شامل شود بلکـه اعمـالی کـه از روي اراده آزاد و در مقـام اعمـال      ، اند الزامی شده)انحصار

چـارچوب انحصـار فـی    در ایـن  ، انـد  شود مشمول حقوق رقابـت  اختیارات قانونی اعمال می

بلکه هنگامی که این انحصار از طریق یک سري اقـدامات  ، نفسه ناقض حقوق رقابت نیست

»قانون ضد انحصار«عنوان ، با این حساب.شود ضروري تداوم یابد نقض رقابت انگاشته می

د هماننـ .کنند  چرا که این نوع قوانین امتیاز انحصاري را منع نمی، عنوان مناسب نخواهد بود

1کنند امتیاز انحصاري موسسات عمومی و دولتی بلکه انحصارطلبی را منع می

.هـاي تأثیرگـذار حقـوق اقتصـادي اسـت      در جهان امروز حقوق رقابـت یکـی از شـاخه   

نهادهـاي نـاظر بــر رقابـت در سراسـر جهــان همـه روزه بـه بررســی و تحقیـق و تفحــص در        

قضـان قـوانین و مقـررات رقـابتی در     پردازنـد و بـا نا   خصوص نقض قواعد حقوق رقابت می

حقوق رقابـت بـرخالف ذات بـه    .کنند هاي اقتصادي برخورد می هاي مختلف فعالیت حوزه

از هنگـامی کـه تجـارت بـه وجـود آمـده اسـت        .ظاهر مدرن خود ریشه در تاریخ بشر دارد

سـی  برر.انـد  هاي ضد رقابتی همواره مخل رقابت تلقـی شـده   رقابت نیز وجود داشته و رویه

ترین مقررات ضد انحصار مربوط بـه   دهد که قدیمی آثار باقیمانده از دوران باستان نشان می

74-1388:75باقري و فالح زاده،  .1
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تجـار مقـادیر زیـادي کـاال را     ، در آن دوران.قرن چهارم قبل از میالد مسیح در آتـن اسـت  

هـا را بـا    کردند تا هنگامی که به بازار آزاد دسترسـی یافتنـد بتواننـد آن    خریداري و انبار می

1با سوء استفاده از کمیابی سـاختگی ، در واقع.باالتر از قیمت رقابتی به فروش رسانند قیمتی

تاریخچه پرفراز و ، اگرچه حقوق رقابت سنتی.رفت قیمت کاالي مربوطه باال می، یک کاال

اما نظام رقابت مدرن باعث ایجاد و توسعه حقـوق رقابـت شـده    ، نشیبی را پشت سر گذاشته

Shermanابـت مـدرن را از زمـان تصـویب قـانون      آغاز نظام رق.است
در حقـوق آمریکـا    2

3.دانند می

مفهوم حقوق رقابت

همانـا  ، از آن رو که مفهوم کلیدي در حقوق رقابت و نقطه شروع مباحث مطرح در آن

را شـناخت و  )اقتصادي(است لذا در وهله اول باید مفهوم رقابت و رقابت تجارتی »رقابت«

تــرین و  امــروزه یکــی از محــوري، رقابــت.ق رقابــت بــه میــان آوردســخن از حقــو، ســپس

4.شود  ترین مفاهیم علم اقتصاد محسوب می مهم

ارتباط حقوق رقابت با اقتصاد کشورها باعث گردیده تا این شاخه از حقـوق بـه شـدت    

بـازار بـه عنـوان محـل حضـور فعـاالن       .مورد توجه دولت مـردان و سیاسـت گـذاران باشـد    

تجارت آزاد جریـان داشـته و   ، نیازمند ضوابط و مقرراتی است که تا به موجب آن، تجاري

وجود قوانین و مقررات تسـهیل کننـده رقابـت و    .رقبا بتوانند با حضور در آن فعالیت نمایند

تدوین .ترین شرایط الزم براي تحقق اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار است از مهم، ضد انحصار

5.رسالت اصلی حقوق رقابت است، رو تنظیم ضوابط مذکو

1. Contrived Scarcity
2. The Sherman Antitrust Act

1395:2حسینی، .3

1388:2خداداد کاشی،  .4

1386:170صادقی، ..5
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مفهوم حقوق رقابت -1

نگهبانی و هم چشمی کـردن آمـده   ، چشم داشتن، رقابت در لغت به معناي انتظار کردن

نیـز همـین معنـا از رقابـت     »)اقتصادي(رقابت تجارتی «یا »حقوق رقابت«در اصطالح .است

رقیـب تجـارتی خـود اسـت و     هر کنشگري مراقب ، چرا که در محیط بازار.مورد نظر است

هاي او را به دقت تحت نظر دارد تا مبادا مغلوب او شـده و بـا از دسـت دادن کـار و      فعالیت

البته صرف مراقبت از رقیب و نظاره کردن اعمال .کسب خویش مجبور به ترك بازار شود

بلکه مجادلـه بـا رقیـب بـر سـر یـک هـدف        .روشنگر همه واقعیت رقابت تجارتی نیست، او

شترك و تالش براي پیشی گرفتن و بردن هماورد از او نیز جنبه مهم دیگر رقابت در یک م

هاي جاري در جهان هستی نیز ایـن   کما این که در سایر رقابت.شود بازار آزاد محسوب می

مسابقه یا مجادلـه  «صاحب نظران غربی رقابت را به معناي ، به همین دلیل.گفته صادق است

تالش براي به دست آوردن چیزي که هم زمـان دیگـري نیـز در    «یا »زيبراي برتري و پیرو

تالش به دست آوردن مشـتري  «دانسته و از رقابت تجارتی به »تالش براي تحصیل آن است

ها بـراي کسـب مشـتري بیشـتر      بنگاه، و تجارت با اشخاص در بازار و یا فرآیندي که در آن

.اند تعبیر نموده»ی خیزندبراي محصوالت خود به مبارزه با یکدیگر برم

ریشـه التـین ایـن واژه    .در انگلیسی اسـت  Competitionاصطالح حقوق رقابت معادل 

”cum petitio“ است که از ترکیب)cum:(و)باpetere:حمله کـردن ، درخواست کردن(

 متعدد براي یک چیز است که قابلیت تعلـق تنهـا  هاي  تقابل خواسته:تشکیل یافته و به معناي

فرایند کشـمکش و مجادلـه میـان    «کمیسیون رقابت انگلستان رقابت را .به یک فرد را دارند

»ها جهت پیروزي در تجارت و داد و ستد با مشتریان در طول یک دوره زمـانی معـین   بنگاه

.تعریف کرده است

هـا را بـه هـر     حقوق رقابت بخش کوچکی از تعامالت و اعمال دو یا چنـد جانبـه بنگـاه   

ادغام و یا تملک به لحاظ آثار سوئی ، اقدامات هماهنگ، که باشند از قبیل توافقات عنوانی

.ممنوع اعالم کرده است، که ممکن است بر رقابت در بازار داشته باشند
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مفهوم حقوق رقابت در قانون آمریکا-1-1

حقوق و اقتصـاددان بـه نـام آمریکـایی در کتـاب معـروف خـود یعنـی         »رابرت بورك«

با اذعان به این که با وجـود گذشـت بـیش از یـک قـرن از تصـویب       »آنتی تراستتناقض «

پنج معنـا  .اي از رقابت ارایه نشده است کماکان تعریف قانع کننده، قوانین رقابت در آمریکا

نبـود محـدودیت   -1،2فرایند مجادلـه و برتـري جـویی    -1:براي رقابت تجارتی برمی شمرد

، وضــع بــازاري کــه درآن-3، ه از طــرف بنگــاه دیگــراقتصــادي یــک بنگــاهــاي  برفعالیــت

هـاي خـود برقیمـت اثرگـذار      از طریق خرید یا فـروش ، خریداران و فروشندگان خصوصی

وضعی از امور کـه   -5، ونهایتا 2وجود صنایع و بازارهاي غیر متمرکز و خرد شده-4، نیستند

وایجاد وضعی دیگر  دیگر امکان افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق تغییر وضع موجود

رقابت ، شودمی از نظر رابرت بورك حقوق رقابت باعث ایجاد تعادل در بازار.وجود ندارد

شود که رفـاه مصـرف کننـده در بهتـرین شـکل ممکـن       می کامل در سیستم اقتصادي باعث

هرچند وجود رفاه مصرف کنندگان در حالت ایده آل در یک بازار به معنـاي  .تأمین گردد

منتهـی ایـن مسـئله ماهیـت رقابـت را از نظـر       ، ابت در آن بازار به بهترین نحو استوجود رق

رسـد از لحـاظ حقـوقی شـناخت رقابـت در بـازار تحـت        می به نظر.نمایدنمیحقوقی تبیین 

به این .کندمی کفایت، عنوان مجادله جهت پیدا نمودن موقعیت برتر نسبت به سایر بنگاه ها

هـاي   ن صـرف وجـود جریـان رقابـت و برتـري جـویی بـین بنگـاه        معنا که از نظر حقوقـدانا 

اقتصادي با هدف جلب مشتري بیشتر و کسب سود باالتر در واقع به معناي وجود رقابت در 

صرف وجـود چنـین فرآینـدي در بـازار و شـناخت قواعـد مـرتبط بـا آن بـراي          .بازار است

فرآیند و همچنین مشخصـات و   فراهم شدن اینهاي  فلذا زمینه.نمایدمی حقوقدانان کفایت

در نتیجـه حقـوق رقابـت    ، آن در حوزه ي علم اقتصاد قابل بررسی خواهد بـود هاي  ویژگی

اقتصادي در یک بازار مشـخص و در یـک زمـان معـین بـه      هاي  است که بین بنگاهاي  رابطه

1 .the process of rivalry

2 .fragmented
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کاال اقتصادي که به عرضه ي هاي  قواعد مرتبط با حقوق رقابت در بین بنگاه.آیدمی وجود

1.کندمی پردازد ظهور پیدامی و یا خدمات مشابه

مفهوم حقوق رقابت در قانون انگلیس-1-2

.گرددمطالعات و قواعد مربوط به حقوق رقابت در قانون انگلستان به قرن هجدهم برمی

دانشـمندان قبـل   هاي  و نظریه پردازيها  آدام اسمیت دانشمند اسکاتلندي با استفاده از تجربه

هرچند هم اکنـون دو  ، توانست براي نخستین بار نظام اقتصادي جامعی را شکل دهداز خود 

ولی مبانی و اصولی که وي در اقتصـاد وارد کـرده اسـت    .گذرد می قرن از زمان زندگی او

 بـه همـین علـت اسـت کـه وي را پـدر علـم اقتصـاد        ، همچنان در کشورها مورد توجه است

قتصادي که در روزگار زندگی اش بر انگلستان حاکم او توانست براساس شرایط ا.نامندمی

مهـم تـرین اثـر آدام    .اقتصاد به جامعه ارائه نمایدهاي  مشخصی را در زمینههاي  بود سیاست

نگـارش پیـدا    1776اسمیت کتابی است تحت عنوان ماهیت و اسباب ثـروت ملـل در سـال    

 نقطـه ي عطفـی بـه شـمار    رسد که این تحقیـق در تـاریخ تحلیـل اقتصـادي     می به نظر.کرد

یکی از مسائلی که در آثار آدام اسمیت درخور توجه است بحث مربـوط بـه عـدم    .رودمی

شـود  مـی  همچنـان کـه مشـاهده   .مداخله ي دولت در بازار و مخالفت با انحصار گرایی بود

حقوق رقابت از همان زمان که آدام اسمیت تحقیقات خود را شروع نمود به طور هاي  زمینه

از نظر وي اگر بازارها را به حال خود رها کنـیم هـر فـردي بـا     .ی وارد علم اقتصاد شدضمن

کند کـه سـود خـود را بـه حـداکثر برسـاند وي       می هدف کسب منافع شخصی بیشتر تالش

 مسـلما ایـن دسـت نـامرئی زمـانی     .کنـد مـی  یاد»دستی نامرئی«چنین تالشی را تحت عنوان 

هـاي   رین نحو انجام دهد که مانعی بر سر رقابـت بـین بنگـاه   تواند وظیفه ي خود را به بهتمی

در نتیجه اگر بخواهیم آغـازگر حیـات علـم اقتصـاد مـدرن را      .اقتصادي وجود نداشته باشد

باید بگوئیم که عمر حقوق رقابت در قانون انگلستان به اندازه ، تفکرات آدام اسمیت بدانیم

بزرگ سایر دانشمندان نیز در ایـن حـوزه بـه     ي عمر علم اقتصاد است بعد از این اقتصاددان

قبل از اینکه حقوق رقابـت  .تحقیق پرداخته و نقش رقابت را در بازار مورد توجه قرار دادند

1 . Bork,1978:58.
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مدرن در عرصه ي تعامالت تجاري در انگلیس در مفهوم کنونی آن ظاهر شود دانشـمندان  

.کردنـد مـی  زه اسـتفاده انگلیسی در آثار خود اصطالحات متعددي را براي توصیف این حو

ي هـا   محـدودیت ، 3اعمـال ادغـامی  ، 2حقـوق انحصـارات  ، 1ي محـدود کننـده  ها  رویه:نظیر

.4تجاري

تجـاري انگلسـتان را بایـد پـدر حقـوق رقابـت مـدرن امـروزي         هـاي   حقوق محدودیت

تجاري در واکنش به کمبود کار و کارگر در قرون وسطا که خـود  هاي  محدودیت.دانست

توافقـاتی سـاده   هـا   ایـن محـدودیت  .به وجود آمده بودنـد ، طاعون در اروپا بودنتیجه شیوع 

و مـوانعی در داد و سـتد و تجـارت یکـی از     هـا   وضـع محـدودیت  ها  بودند که هدف از آن

عمدتا ساخته قضات انگلیسی به ، تجاريهاي  حقوق مربوط به محدودیت.طرفین توافق بود

ممنوعیت و بطالن مطلـق برخـی از   )1:قاعده نهاده بودندرود که بناي آن را بر دو می شمار

از توافقـات محـدود   اي  مجاز بودن دسته)2توافقات خالف آزادي فردي و منافع عمومی و 

6.به اثبات رسدها  آن 5کننده آزادي که متعارف یا معقول بودن

مصادیق افعال زیانبار در مسئولیت مدنی ناشی از نقـض قواعـد حقـوق    -2

رقابت 

 عال زیانباري که موجب تحقق مسئولیت مـدنی ناشـی از نقـض قواعـد حقـوق رقابـت      اف

نخسـت توافقـات ضـد رقـابتی کـه مخـل       :شوندمی شوند به طور کلی به دو دسته تقسیممی

هـا   برخـی از ایـن رویـه   .محدود کننده رقابتهاي  و دوم رویه.تجارت سالم در بازار هستند

.ضمانت اجراي کیفري نیز دارند

1 . Restrictive Practices
2 .The Law of Monopolies
3 . Combination Acts
4 .The Restraint
5 . Reasonableness
6 .Furse,2008:5
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توافقات ضد رقابتی-2-1

توافقات مشمول حوزه ي حقوق رقابت به طور کلی در سـه گـروه قابـل بررسـی اسـت      

.توافقات عمودي و اقدام ها، توافقات افقی

رسد کـه قراردادهـاي افقـی از    می در بحث مربوط به قراردادهاي عمودي و افقی به نظر

اعمـال ضـد   .دي برخـوردار هسـتند  گذارند از اهمیـت زیـا  می آنجا که تأثیر بیشتري بر بازار

رقابتی از رهگذر قراردادهاي افقـی بیشـتر قابـل ارتکـاب هسـتند در قراردادهـاي حـوزه ي        

 نمایـد مـی  اقتصادي که کاالهاي مشابه با یکدیگر تولید و یا توزیـع هاي  حقوق رقابت بنگاه

در نتیجـه  .عرضه نمایدتوانند با هم توافق کنند که کاالها را با شرایط غیر رقابتی به بازار می

هرچنـد  .الزم است که مجریان حقوق رقابت در این حوزه به طور مخصوص نظارت نمایـد 

در مواردي ممکن اسـت توافقـات حـوزه ي رقابـت آثـار اقتصـادي و اجتمـاعی مناسـب و         

مشـترك توسـط   هـاي   بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت سـرمایه گـذاري       ، داشته باشـد اي  ویژه

در یک حوزه ي مشخص باعث شود که در مقیاس تولید صـرفه جـویی   اقتصادي هاي  بنگاه

در نتیجــه مجریــان حقــوق رقابــت ملــزم هســتند کــه در تشــخیص قواعــد  .صــورت بگیــرد

ضدرقابتی و هم چنین توافقات مخل حقوق رقابت دقت الزم را بـه عمـل آورد و نتیجـه ي    

.جداقتصادي بسنهاي  اصلی توافقات مذکور را فارغ از اهداف بنگاه

توافقات افقی -3-1-1

، منظور از توافقات افقی به طور کلی توافقاتی است که بین فعاالن اقتصـادي هـم سـطح   

براساس قانون انگلیس در فرضی که .آیدمی نظیر تولید کنندگان یا توزیع کنندگان به عمل

ت فعال در یک بازار مشخص رقابت موثري به وجـود آمـده باشـد از آن جهـ    هاي  بین بنگاه

هدف اصلی شان جذب مشتري و رونق بخشیدن بـه کسـب و کـار اسـت در     ها  که آن بنگاه

نتیجه ملزم هستند براي رعایت منافع مصرف کننـدگان و جلـب رضـایت آنـان محصـوالت      

در بـازار رقـابتی نتوانـد    اي  مسـلما اگـر تولیدکننـده   .ارزان و با کیفیت به بازار ارائـه نماینـد  

ب تري براي مصـرف کننـدگان ارائـه کنـد بـا عـدم انتخـاب از        محصوالت ارزان تر و مناس

توان گفت می در نتیجه.شودمی سمت آنان روبرو شده و در نتیجه از صحنه ي بازار حذف
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اقتصادي استفاده ي بهینه از منابع موجود و ایجـاد  هاي  که نتیجه ي تالش و رقابت بین بنگاه

ندگان نیـز بـه طـور ضـمنی از ایـن رقابـت       مسلما مصرف کن.انگیزه براي تولید ثروت است 

شود که رفاه آنان می قاعدتا رعایت نفع مصرف کنندگان در بازار باعث.منتفع خواهند شد

.در جامعه تأمین شود

توافقات افقی در حقوق آمریکا -3-1-1-1

توان گفت که در تمامی قواعد مرتبط با حقـوق رقابـت توافقـات افقـی     می به طور کلی

در قـانون آمریکـا   .ضـدرقابتی هسـتند  هـاي   قیمت در زمـره ي مصـادیق اصـلی رویـه    تثبیت 

توافقات افقی تثبیت قیمت جزء توافقات محدود کننده ي تجارت بوده و تحت شمول ماده 

هـاي   در حقوق آمریکـا مقابلـه بـا چنـین توافقـاتی در دوره     .گیردمی قانون شرمن قرار 1ي 

مبارزه با توافقات مرتبط با حوزه ي  1981لت در سال دو، زمانی مختلف متفاوت بوده است

در ارتبـاط بـا ایـن گونـه توافقـات در رویـه ي قضـائی        .تثبیت قیمت را مورد توجه قرار داد

رسـد کـه سـنگین تـرین     مـی  بـه نظـر  .خـورد می آمریکا آراي متعددي به چشمهاي  دادگاه

توافقـات افقـی تثبیـت     صادر شده در حوزه ي حقوق رقابت مربـوط بـه حـوزه ي   هاي  رأي

آمریکا صادر شده است توافقات افقـی تثبیـت   هاي  در رأي هایی که از دادگاه.قیمت است 

دهد که این گونه می این مسئله نشان.تعبیر شده است»شیطان بزرگ آنتی تراست«قیمت به 

.توافقات جزء ناپسندترین شیوه ي نقض مقررات حقوق رقابت است

رویه ي قضائی در قانون آمریکا در ارتباط با توافقات مـرتبط   بررسی تاریخچه ي تحول

هـاي   رسـد کـه دادگـاه   مـی  به نظـر .کندمی با تثبیت قیمت نکات قابل توجهی را به ما منتقل

آمریکا تمامی توافقات تثبیت کننده ي قیمت اعـم از توافقـات افقـی و عمـودي را تـا سـال       

بـه بیـان دیگـر تمـامی توافقـات      .کردنـد میتحت شمول قاعده ي ذاتا نامعقول تلقی 1997

اولـین رأیـی کـه در ارتبـاط بـا ایـن گونـه        .ممنـوع بـود   1997تثبیت کننده ي قیمت تا سال 

در این رأي دیـوان  ، است 1967آمریکا صادر گردید مربوط به سال هاي  توافقات از دادگاه

را داشـت ممنـوع   ا هـ  تثبیت قیمت که تأثیر نامناسـب بـر تجـارت ایالـت    عالی کشور آمریکا

تأثیر این گونه توافقات بر حوزه ي تجارت مستقیم و فوري بود به همین دلیل با .اعالم نمود
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دیوان  1940عالوه بر آن در سال .گردیدمی ممنوعیت جدي از طرف دولت آمریکا مواجه

 تثبیـت قیمـت  ها  عالی آمریکا در رأي دیگري تمامی توافقات و تبانی هایی را که هدف آن

رویـه ي قضـائی تثبیـت     1997از سـال  .و یا افزایش یا کاهش آن باشد ذاتاً غیرقانونی نامیـد 

رسد بر روابـط افقـی   می منتهی به نظر، عمومی قیمت را از حکم ذاتا غیر قانونی خارج نمود

هرچنـد در  .ممنوعیت مربوط به تثبیت قیمت و یا افزایش کاهش آن کماکان پابرجـا اسـت  

آمریکا توافقات تثبیت قیمت را با هدف جلوگیري از ورشکسـتگی  هاي  دادگاه، 30دهه ي 

.از بحران را به طور استثنائی اجازه دادندها  صنایع مهمی مانند زغال سنگ و خروج آن

با این ي ذاتا غیر قانونی هستند اگر چه گفته شد که توافقات تثبیت قیمت مشمول قاعده

هـاي آمریکـایی گـاه     دادگـاه ، ست که در تحـوالت اخیـر  ذکر این نکته نیز ضروري ا، همه

استدالالت خواندگان را اسـتماع کـرده ودر صـورتی کـه توجیهـات آنهـا منطقـی و داراي        

ي نگاه اجمـالی اسـتفاده نمـوده و     ي ذاتی از قاعده بجاي اعمال قاعده، اند مزیت رقابتی بوده

ي قضـایی ایـن    ن ایـن کـه رویـه   لـذا گفـت  .اند به بررسی صحت آن توجیه وآثار آن پرداخته

ي ذاتـا   امروزه نیـز هماننـد گذشـته مطلقـا قاعـده     ، کشور در خصوص توافقات تثبیت قیمت

ــاقی     ــودن آنهــا ب ــراي توجیــه و اثبــات منطقــی ب ــامعقول را اعمــال نمــوده و هــیچ جــایی ب ن

در مورد سایر توافقات افقی نیـز کـه از   ، این سخن به طریق اولی.صحیح نیست، گذارد نمی

تـوان   علت را می.صادق است، ي ذاتا غیر قانونی یاد شده آنها به عنوان مصادیق سنتی قاعده

، ي مزبور آن است که در تفکـر سـنتی   در این دانست که چون یکی از دالیل تاسیس قاعده

بررسی آثار وتحلیل ، براي مصادیق تحت شمول آن هیچ مزیت رقابتی قایل نبودند در نتیجه

لذا اگر بتـوان در مـوارد اسـتثنایی اثـر مثبـت رقـابتی       .شمردند هوده و عبث میها را نیز بی آن

تفکـر جدیـد و   .مانـد  ي ذاتی نمی جایی براي اعمال قاعده، براي توافقات مزبور تصور نمود

ي  بـه قاعـده  ، ي قضایی به شناسایی این موارد استثنایی تمایل دارد و در واقـع  تحوالت رویه

کارایی یـا ارتقـاي رفـاه    ، محملی براي استماع دفاع تشدید رقابت ي بررسی اجمالی به دیده

ي ذاتـی   باید گفت اعمال قاعـده ، بنابراین.نگرد ي ذاتی می مصرف کنندگان در برابر قاعده
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را دارد کـه امکـان اثبـات    »اصـل «حکـم یـک   ، اش در حـال حاضـر   نسبت به مصادیق سنتی

.نامناسب بودن آن وجود دارد

قـانون   1ي  توافقات افقی تخصیص یا تسهیم بازار مشمول ماده، تحدهدر حقوق ایاالت م

.شود  ي ذاتا غیر قانونی رفتار می شرمن تلقی شده ودر مورد آنها با قاعده

توافقات افقی در حقوق انگلیس -3-1-1-2

یکـی از  .در حقوق انگلـیس مصـادیق متعـددي بـراي توافقـات افقـی بیـان شـده اسـت         

شکل سازمان یافته همکاري و تعـاون میـان   ها  کارتل، هستندها  کارتلمصادیق این توافقات 

در.رقیب براي نیل به اهداف ضد رقابتی و از بین بردن رقابت در بین خود اسـت هاي  بنگاه

 به شـمار ها  کنار سایر اقدامات ضد رقابتی تثبیت قیمت معموال یکی از اهداف اصلی کارتل

به قیمت انحصاري ، جهت به حداکثر رساندن سود اعضا قیمت کارتلی به تدریج به.رودمی

براي این منظور الزم است که اعضـا بـراي در نظـر گـرفتن شـرایط متغیـر       .شودمی نزدیک

در شـرایط  .عرضه و تقاضا و تجدید مجدد قیمت جلسات منظمی با یکـدیگر داشـته باشـند   

یعنـی بـه طـور طبیعـی     ، دآیمی قیمت از رهگذر تعامل عرضه و تقاضا پدید، مطلوب رقابتی

بایـد گیرنـدگان   هـا   بنگـاه ، قیمت نباید در کنترل یک یا چند بنگاه باشد یا بـه دیگـر سـخن   

ضمن آنکه انتظار از رقابت آن است که پیوسته و .2باشند و نه تعیین کنندگان قیمت 1قیمت

مـت  مجبـور بـه کاسـتن از قی   ، را بـراي حفـظ یـا افـزایش مشـتریان خـود      هـا   به تدریج بنگاه

رقیـب دقیقـا بـر    هـاي   اما تثبیت قیمت در میـان بنگـاه  .کندها  محصوالت و بهبود کیفیت آن

شود تا آنان بخـش اعظمـی از فشـار    می چرا که موجب، کندمی خالف جریان رقابت عمل

خود بردارند و با آسودگی خیـال بـه عرضـه محصـول خـویش      هاي  رقابت را از روي دوش

اختالل در فرآیند رقابت به جاي آن که اجازه دهنـد تـا قیمـت از    آنان با ، در واقع.بپردازند

 خـود دسـت بـه کنتـرل و تعیـین مصـنوعی آن      ، طریق برآیند عرضه و تقاضا مکشوف شـود 

را در تعیـین قیمـت محصـوالت خـود     ها  این توافقات استقالل و آزادي عمل بنگاه.زنندمی

1 .Price Taker

2 . Price Maker
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تثبیت قیمـت در غالـب   .برندمی از میان، متکی باشدها  که باید بر کارایی و قابلیت بقاي آن

از آنجا که قیمت تعیین شده همـواره بـاالتر   .موارد با محدود شدن میزان تولید مالزمه دارد

طرف توافق بـه ضـرر مصـرف    هاي  لذا رفاه بنگاه، از قیمت محصول در شرایط رقابتی است

در ایـن مـوارد   .شـود مـی  سـرازیر ها  کنندگان رو به فزونی نهاده و ثروت جامعه به سوي آن

مصـرف کننـدگانی وجـود    ، عـالوه بـر ایـن   .گرددمی آسیب جدي به عدالت توزیعی وارد

دارندکه به محصول نیاز داشته اما حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده آن نیستند یـا توانـایی   

 آن را ندارنــد در حــالی کــه اگــر قیمــت در ســطح رقــابتی آن بــود محصــول را خریــداري 

بـا  ، هم چنـین .تخصیص قیمت ناکارایی تخصیصی را به دنبال دارد، بدین ترتیب.کردندمی

بـراي نـوآوري و ابتکـار بـرا ي     اي  دیگـر انگیـزه  ها  بنگاه، از بین رفتن رقابت و تضمین سود

تالشـی هـم بـراي کـاهش     ، بـه همـین ترتیـب   .تولید محصول جدید و با کیفیت تـر ندارنـد  

بنابراین ناکارایی پویا و تولیـدي نیـز پدیـد خواهـد     .اشتتولیدي خود نخواهند دهاي  هزینه

بـا توافـق خـود    ها  بنگاه، در کنار این ها.از رفاه اجتماعی کاسته خواهد شد، از این رو.آمد

عدم قطعیت در مورد رفتار رقباي خـود را کـه از جملـه    ، بر میزان قیمت و تعهد به حفظ آن

1.برندمی بین از، عناصر تشکیل دهنده ساختار بازار است

در اتحادیـه اروپـا شـق    .توافقات محدود کننده تولید نیز داراي آثار ضد رقـابتی هسـتند  

محدود یا کنترل کردن «معاهده عملکرد به توافقات مزبور با عبارت  101بند اول ماده )ب(

کمیسـیون و  برخی اسناد منتشره از .اشاره دارد»توسعه فنی یا سرمایه گذاري، بازارها، تولید

هم چنین آراي صادره متعددي از دیوان دادگستري و دیوان عمـومی توافقـات تولیـد را در    

این توافقـات  .وضع محدودیت بر رقابت استها  که موضوع آناند  زمره توافقاتی قرار داده

طرف توافق از ممنوعیـت  هاي  نیز همانند توافقات تثبیت قیمت به علت کوچک بودن بنگاه

نـاقض  هـاي   نهادهاي رسیدگی کننـده بـه رویـه   .باشندنمیمعاف  101ماده  1بند مندرج در 

ظرفیت ، مقدار فروش، ممنوعیت مزبور را نسبت به موارد محدود کردن حجم تولید، رقابت

1 . (Russo,210:33) .
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ممنوعیـت  ، سهمیه بندي میـزان تحویـل  ، میزان مجاز انبار کاال، وسایل حمل و نقل، موجود

در توافقـات  .اعمال کـرده انـد   1وافقات اختصاصی سازيتحقیق و توسعه در امر خاصی یا ت

گذارند که هریک به تولید آن محصـول  تولید کنندگان محصولی معین قرار می، دسته اخیر

دیگـران خـودداري   اي  فنی خـاص پرداختـه و از تولیـد آن بـه گونـه     هاي  با ظاهر یا ویژگی

کمـی هسـتند و هـم    هـاي   محدودیتتوافقات کنترل تولید ناظر به وضع هم ، بنابراین.ورزد

قـوانین   2مـاده   2بنـد  )ب(قسـمت  (در قوانین کشور انگلستان .کیفی و فنیهاي  محدودیت

 بـه طـور اختصاصـی رد پـایی از ممنوعیـت توافقـات مـورد بحـث دیـده         )مربوط به رقابـت 

2.شودمی

انی در تـوان بـه تبـ   مـی  از جمله توافقات افقی ممنـوع در ارتبـاط بـا اعمـال ضـد رقـابتی      

هـاي   مـروج ناکـارایی و تضـمین بقـاي بنگـاه     ها  این گونه تبانی.معامالت رقابتی اشاره نمود

شـوند همـواره بنگـاه هـایی کـه بیشـترین       مـی  چرا که موجـب ، شوندمی ناکارآمد محسوب

ممنوعیت تبانی در معامالت رقـابتی در قـوانین   .کارایی تولیدي را دارند برنده معامله نشوند

.برداشت نمود 2002از قانون کسب و کار مصوب تواندمی کشور انگلستان رارقابت در 

توافقات عمودي -3-1-2

براي تحقق اهداف نامشروع باشـد؛ دشـواري   ، ممکن است استفاده از توافق عدم رقابت

بـه مـرور در حقـوق    ، اثبات مقاصد ضد رقابتی در چنین وضعیتی پوشیده نیست و از این رو

، به موجب این قاعـده .براي بررسی اعتبار ترتیباتی نظیر آن شکل گرفتاي  ضابطه، آمریکا

در کنار بخشی از توافقاتی که فی نفسه و به طور ذاتی در تعارض با موازین حمایتی رقـابتی  

محـک زد و بـا اعمـال    اي  دیگر را بایـد بـا نگـرش ویـژه    اي  اعتبار و اثر پاره، گیرند قرار می

بـه بررسـی   ، هاي اقتصـادي و مالحظـات رقـابتی اسـت     نی بر تحلیلکه مبت»قاعده معقولیت«

3.ها پرداخت دقیق ابعاد آن

1 .Specialisation Agreements

2 . (Braakman et al.,1997:48

)91رهبري، (.3
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هاي متفاوتی در بازار اشـتغال دارنـد؛    هایی است بین فعاالن اقتصادي که به فعالیت توافق

از جمله توافق بین تولید کنندگان و توزیع کنندگان یا توافق بین توزیـع کننـدگان و خـرده    

.ویژه توافق بین مجوز دهنده و مجوز گیرنده در قراردادهاي مجوز بهره برداريبه ، فروشان

مصادیق توافقات عمودي ممنوع در قانون آمریکا 3-1-2-1

اشاره  1توان به توافقات تثبت قیمت باز فروشیمی از جمله توافقات عمودي ضد رقابتی

محصـول توسـط بنگـاه توزیـع     بنگاه تولید کننده قیمـت بـاز فـروش    ، در این توافقات.نمود

تعیـین  .1:تـوان بـر شـمرد   می کند که سه مصداق بارز براي آنمی کننده را معین یا محدود

تعیین حداقل قیمـت  .3، تعیین حداکثر قیمت.2، رقم معین و ثابتی به عنوان قیمت محصول

در قیمـت   تخفیف و سایر عوامـل مـوثر  ، توافقات تعیین میزان سود، به این موارد.بازفروشی

مناقشات مربوط به توافقات تعیین سقف و کـف قیمـت   ، منتها در این میان.را نیز باید افزود

.از اهمیت بیشتري برخوردار است

رویه قضایی آمریکا در حالی که توافقات تعیین حداکثر قیمـت بـاز فروشـی را از سـال     

توافقات تعیـین حـداقل    اما، دهدمی تحت قاعده متعارف و معقول مورد ارزیابی قرار 1997

سـابقه  .نمـود مـی  اخیر مشمول قاعده ذاتا نـامعقول فـرض  هاي  قیمت فروش مجدد را تا سال

بـه  ، شـود می تعبیر»قاعده دکتر مایلز«ممنوعیت ذاتی این توافقات که گاه از آن به تواقفات 

.گرددمی یکصد سال پیش در دعواي مشهوري به همین نام باز

توافقات عمودي ممنوع در قانون انگلیس مصادیق  -3-1-2-2

حـداکثر قضـات و مفسـران در    هـا   در ارتباط با توافقات تثبت قیمت بازفروشی تا مدت 

قانون انگلیس توجهشان تنها معطوف به آثار منفی توافقات تعیین حداقل قیمـت بازفروشـی   

به همین .(W.Hahn,2006:3)شدنمیبود و آثار مثبت آن یا ناشناخته بود و یا اعتنایی به آن 

ذاتـا  هـاي   دلیل از توافقات مزبور در کنار مصادیق سنتی توافقات افقی به عنوان محـدودیت 

و شـرایط متغیـر   هـا   هم گام با ضرورتها  اما به تدیج دیدگاه.شدمی نقض کننده رقابت یاد

طرفداران مکتب شیکاگو تحول یافـت و اهمیـت   هاي  اقتصادي و به ویژه تحت تاثیر اندیشه

1 .Resale Price Maintenance (RPM)
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از جمله اینکه کم کم این ایـده شـکل گرفـت کـه     .آثار مثبت فوق نیز مورد توجه واقع شد

اولویت و دغدغه نخست حقوق رقابت بایـد رقابـت میـان برنـدي باشـد و نـه رقابـت درون        

ظ رقابت نـوع  حمایت از رقابت میان برندي است و حف، هدف اولیه مقررات رقابت.برندي

چـرا کـه اگـر رقابـت میـان برنـدي مـوثري وجـود         .دوم اولویت حقوق رقابت مدرن نیست

تـوزیعی و مصـرف   هـاي   همین امر بزرگ ترین مانع در بهره کشـی از شـرکت  ، داشته باشد

.کنندگان است

مصادیق توافقات عمودي ممنوع در قانون ایران -3-1-2-3

ك نیـز تفـاوتی میـان    .س.ا.ق 44مـاده  ، ادیه اروپـا معاهده عملکرد اتح 101همانند ماده 

.توافقات عمودي و افقی قائل نشده و هر دو را تحت رژیم حقوقی واحدي قرار داده اسـت 

هـر تـوافقی کـه اثـر مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم آن مشـخص کـردن           ، این مقـرره  1مطابق بند 

به طوري که ، بازار باشددر ها  خرید یا فروش کاال یا خدمت و یا نحوه تعیین آنهاي  قیمت

در مـاده  »رقابـت «و»توافـق «اطـالق واژگـان   .ممنوع اسـت ، موجب انحالل در رقابت شود

گیرد و هـم رقابـت درون برنـدي و    می مزبور به ترتیب هم توافقات عمودي و افقی را در بر

بایـد  اگر ظاهر این عبـارات را مبنـاي تفسـیر خـود قـرار دهـیم       ، بر این اساسمیان برندي را

اذعــان داشــت کــه هــر نــوع تعیــین قیمتــی در روابــط عمــودي از آنجــا کــه موجــب وضــع  

با ایـن حـال چنـین تفسـیري     .ممنوع خواهد بود، شودمی محدودیت بر رقابت درون برندي

نقیصه مهم عقیده مزبور آن است که اعتباري برابر با رقابت میـان  .رسدنمیپذیرفتنی به نظر 

شود تا قواعد حقوق رقابت بیش می برندي قائل گردیده و موجببرندي براي رقابت درون 

مداخله کـرده و حتـی گـاه بـا رویکـرد شـکل گـراي        ها  از حد لزوم در روابط بازاري بنگاه

ارتقا دهنده کـارایی و رفـاه مصـرف    ، مانع از بروز رفتارهایی گردند که در عالم واقع، خود

.کنندگان هستند

ادغام ها-2-2

ها نه تنها همیشه بد نیسـت بلکـه گـاهی اوقـات سـبب       هاي تجاري و بنگاه ادغام شرکت

رشد اقتصادي و افزایش تـوان سـرمایه گـذاري و اسـتحکام بنگـاه تجـاري و جلـوگیري از        
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هـاي   براي مثال در الیحه قانون تجارت که مطـرح در کمیسـیون  .گردد ورشکستگی آن می

سفانه تا کنون بعد از مدت زمان نسـبتاً طـوالنی   تخصصی مجلس شوراي اسالمی است و متأ

هاي بحران زده به منظور  بحث ادغام شرکت 806تا  803طی مواد ، هنوز به تصویب نرسیده

هـا بـه    اما گـاهی اوقـات ادغـام بنگـاه    .ها پیش بینی شده است جلوگیري از ورشکستگی آن

قدرتمنـد بـا سـوء اسـتفاده از     هاي  بنگاه، برخی مواقع.منظور تمرکز اقتصادي در بازار است

هـا در دل خـود    هاي کوچک و جـاي دادن آن  با ادغام بنگاه، خود موقعیت مسلط اقتصادي

هایی کـه از قـدرت مسـلط بهـره      نمایند و گاهی نیز بنگاه سعی در انحصاري کردن بازار می

.نمایند با ادغام در یکدیگر سعی در قدرتمند نمودن خود می، باشند مند نمی

در قـوانین کشـورها و   ، مسئله یعنی تفکیـک قائـل شـدن میـان ادغـام مفیـد و مضـر        این

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      40بـراي مثـال در مـاده    .خصوصاً قوانین ایـران مشـهود اسـت   

ادغام جهت ارتقاي سطح و جـذب  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، اقتصادي

صـادي مشـروط بـر اینکـه موجـب بـروز قـدرت        هاي مختلف اقت هاي برتر در بخش فناوري

.پذیرفته شده است، انحصاري نشود

هـاي   هاي نامطلوب را ممنـوع و ادغـام   قانون اصالح نیز ادغام 48از سوي دیگر در ماده  

شمارد و در مواردي که راهی جز ادغام براي تحقق به اهدافی از جملـه   مطلوب را مجاز می

آن را حتی در صـورت ایجـاد تمرکـز شـدید در     ، باشددسترسی به دانش فنی وجود نداشته 

1.پذیرد بازار می

در نتیجه باید به موضوع و شرایط و هدف ادغـام توجـه نمـود کـه البتـه ایـن مسـئله در         

.کاري دشوار است، حالتی که هدف آن کسب سود و انجام اعمال ضد رقابتی باشد

ادغام در حقوق رقابت آمریکا -3-2-1

، قـانون شـرمن   2و  1صـرف نظـر از قواعـد کلـی منـدرج در مـواد       ، در حقوق آمریکـا 

تملک سـهام یـک بنگـاه    «قانون کلیتن قرار دارند که تحت عنوان  7ي  ها مشمول ماده ادغام

هیچ شخص مشغول فعالیت در تجـارت یـا هـر فعالیـت     «:کند چنین بیان می»توسط دیگري

1.) )1381:57شکوهی، .
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تمام یا بخشی از سهام یا سـایر اوراق  ، قیماثرگذار برتجارت نباید مستقیما یا به طور غیر مست

نباید کل یا هر بخشـی  ، اي وهیچ شخص مشمول صالحیت کمیسیون تجارت فدرال سرمایه

اي  از دارایی شخص دیگر شاغل در تجارت یا هـر فعالیـت اثرگـذار برتجـارت را بـه گونـه      

بخشـی از   کاهش اساسی رقابت یا تمایـل بـه ایجـاد انحصـار در هـر     ، تملک کند که اثر آن

ایـن مـاده در   »...اي از کشـور باشـد    تجارت یا در هر فعالیت اثرگذار برتجارت در هر نقطه

همین حکم را نسبت به تحصیل سهام داراي حق راي با سهامی که حق تعیین نماینـده  ، ادامه

بـرخالف آن چـه کـه    ، بنابراین.دهد تعمیم می، کنند در یک بنگاه را به بنگاه دیگر اعطا می

صـرف کـاهش رقابـت    هـا   در ادغـام ، ایم هاي ضد رقابتی آموخته کنون در خصوص رویهتا

ضد رقابتی به حسـاب  ، بلکه این کاهش باید به نحو اساسی رخ دهد تا ادغامی، کافی نیست

وزارت دادگسـتري ایـاالت   ، 1با توجه به ابهام موجود در معیار کاهش اساسـی رقابـت  :آید

هـاي   ي تشخیص ادغام ی اعمال مقررات فوق و نحوهمتحده در جهت شفاف سازي چگونگ

اصول راهنمایی را منتشر ساخت که تاکنون چندین نوبت با مشـارکت   1968در سال ، مضر

کمیسیون تجارت فدرال مورد اصالح و بازنگري قرار گرفته است در حـالی کـه در اصـول    

عملکـرد آن   -رفتار-ساختارهاي مکتب هاروارد وایده ي  عمدتا از دیدگاه، راهنماي مزبور

تا حدودي به  7ي  ي اجراي مقررات ماده در اصول راهنماهاي بعدي نحوه، استفاده شده بود

رژیـم حـاکم   ، ي شصـت  سمت عقاید مکتب شیکاگو نزدیک شد به همین دلیل نیز تـا دهـه  

 بـه ، برادغامها در این کشور بسیار سخت گیرانه واز موازین رقـابتی تاحـدودي بـه دور بـود    

درصـد هـم    10اي که گاه ادغام میان دو بنگاه که جمـع سـهام بـازاري آنهـا حتـی بـه        گونه

مضـر وممنـوع تشـخیص    ، رسید به صرف این که رقیب مستقیم وبالفعل یکدیگر بودنـد  نمی

.شد داده می

قـانون شـرمن قـرار     1ي  ها در حقوق رقابت آمریکا تحت شمول عبارت عام مـاده  ادغام

ي  به موجب مقرره.قانون کلیتن آمریکا نیز در این زمینه قابل ذکر است 7ي  ماده.گیرند می

1 .The Substantial Lessening of Competition
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سهم الشرکه یا ، ها از تملک مستقیم یا غیر مستقیم کل یا بخشی از سهام ي بنگاه کلمه، اخیر

ممنـوع  ، دارایی بنگاه دیگر که بتواند به کاهش شدید رقابت یا ایجاد انحصـار منتهـی شـود   

بـرخالف دیگـر موضـوعات حقـوق رقابـت      ، شـود  شـاهده مـی  همـانطور کـه م  .انـد  گردیده

.داند که موجب کاهش شدید رقابت شود قانونگذار در این حوزه عملی را ضد رقابتی می

ادغام در حقوق رقابت انگلیس -3-2-2

.شـود مـی  اسـتفاده هـا   نسـبتا مشـابهی در ارزیـابی ادغـام    هـاي   در قانون انگلیس از روش

در ایـاالت متحـده قابـل مشـاهده اسـت از      هـا   نظام بررسی ادغـام  تفاوت هایی نیز با، اگرچه

برخـوردار  هـا   کارایی از ارزش و اعتبار کمتري جهت توجیه ادغام، جمله اینکه در انگلیس

بـه طـور کلـی در    هـا   نظام حاکم بـر ادغـام  ، باید گفت در مقایسه با آمریکا، است و بنابراین

أثر از این واقعیت است که در حقوق رقابت این خود مت.حقوق انگلیس سخت گیرانه است

اهداف غیر اقتصادي از نقش مهمی در ارزیابی ، انگلیس به تأسی از مکاتب اقتصادي غالب

الزم به ذکر است در مقررات مربوط به معاهده رم و بـالطبع  .تجارتی برخوردارندهاي  رویه

و نظـام حقـوقی   هـا   ادغـام معاهدات پس از آن از جمله معاهده عملکرد اشـاره صـریحی بـه    

در اي  این بدان خاطر است که در زمان تأسیس جامعه اروپا دغدغه.حاکم بر آن نشده است

در آن زمان تفکر حاکم در انگلیس این بـود کـه بزرگـی    .وجود نداشتها  خصوص ادغام

کوچـک  هـاي   کند بنگاهمی فی نفسه مشکل ساز نیست بلکه آنچه که ایجاد نگرانیها  بنگاه

در.اکارآمدي است که در نتیجه تقسیم بازارها میان کشـورهاي اروپـایی پدیـد آمـده انـد     ن

نیز راه حل در وضـع مقـررات و   ها  مورد مشکالت احتمالی ناشی از اندازه بیش از حد بنگاه

، از همـین رو .شد و نه تمرکز زدایـی و تجزیـه آن هـا   می تصورها  محدود کردن قدرت آن

رفـت از آن  می هایی که دامنه فعالیتشان از قلمرو یک کشور عضو فراتربه ویژه آن ها  ادغام

ایـن  .شـدند می با استقبال مواجه، کردندمی جا که به یکپارچگی بازار مشترك اروپا کمک

رویکرد موجب شده است تا هم اکنون نیـز نوعـا بازارهـاي اروپـا در مقایسـه بـا آمریکـا از        

.درجه تمرکز باالتري برخوردار باشند

ادغام در حقوق ایران  -3-2-3
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منتهـا  .در رابطه با ادغام در قانون ایران وجود نـدارد اي  قواعد مشخص و پیش بینی شده

اگر ادغام صورت گرفته موجب به وجود آمدن انحصار شده و یا حقوق مصـرف کننـده را   

حمایـت از مصـرف   توان با استفاده از قواعد قانون اساسی و هم چنین قانون می تضییع نماید

.کننده با آن مقابله نمود

فاقد هر گونـه رژیـم حقـوقی     1386ك در سال .س.ا.حقوق ایران تا پیش از تصویب ق

در قانون تجـارت و الیحـه اصـالحی قسـمتی از     .تجاري بودهاي  ناظر بر ادغام میان شرکت

هـیچ  )اگذشته از موادي راجع به تبدیل یا انحالل شـرکت هـ  (1347قانون تجارت مصوب 

بـا   1350در سـال  ، اگرچه.گونه اشاره صریحی به ادغام و مقررات مربوط به آن نشده است

هـاي   یـا اتحادیـه  هـا   صراحتا از امکان ادغام میان شرکت، تعاونیهاي  تصویب قانون شرکت

تعاونی دیگر نام برده شد و فصل هیجدهم قانون مزبور به هاي  یا اتحادیهها  تعاونی با شرکت

تعاونی محدود بـوده و  هاي  قلمرو این قانون تنها به شرکت، ر اختصاص یافت اما؛ اوالاین ام

در ، باشـد و ثانیـا  نمـی تجـاري  هـاي   مقررات آن علی القاعده قابل تسـري بـه سـایر شـرکت    

مقررات مذکور صرفا به آیین شکلی و چگونگی انجام قانونی ادغام اشـاره شـده و بنـابراین    

.مضر و مفید از منظر موازین رقابتی سخنی به میان نیامده استهاي  از ادغامها  در آن

مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت-3

هـاي اقتصـادي و یـا     سـایر بنگـاه  ، گاهی از یک عمل رقابتی خسـارتی بـر تولیـد کننـده    

در فرضی که خسارت وارد شـده خـارج از روابـط قـراردادي     .شود مصرف کننده وارد می

.باید در فرض تقصیر و وجود رابطه سببیت خسارت وارد آمده را جبران نمایدباشد شخص 

جایگاه مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در قانون -3-1

آمریکا

هـاي ضـد    در حقوق ایاالت متحده بحث از لزوم جبران خسارات بـه بـار آمـده از رویـه    

که در همـان نخسـتین قـانون رقابـت     چرا .رقابتی هیچ گاه با تردید جدي روبرو نبوده است

ي آمریکا با درك محدود بودن منابع  یعنی قانون شرمن بر این نکته تاکید شده است کنگره

، دولتی به منظور افزایش احتمال کشف موارد نقض مقررات رقابت و برخـورد بـا متخلفـین   
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ت را بـه  ي خسار ي دعاوي مطالبه قانون شرمن حق اشخاص خصوصی در اقامه 7ي  در ماده

حتی با اعطاي امتیازاتی ویژه سعی در ترغیب ذي نفعـان در طـرح نمـودن    .رسمیت شناخت

ها نموده تا بدین نحو از اجراي خصوصی به عنوان ابزاري کـاربردي   ادعاي خود در دادگاه

 همانگونه کـه .ي معایب آن استفاده جوید در جهت تکمیل اجراي عمومی و پوشش دهنده

مجموع کل دعـاوي راجـع بـه    %90ازات موثر واقع شده است زیرا بیش از دانیم این امتیمی

بـه همـین   .شـوند  نقض قواعد رقابت در ایاالت متحده توسط اشخاص خصوصی اقامـه مـی  

ي خسارت بـه عنـوان شـاه کلیـد وکـانون       دلیل است که برخی نویسندگان از دعاوي مطالبه

 4ي  ماده، ر حال با وضع قانون کلیتندر ه.کنند نظام اجراي خصوصی در این کشور یاد می

قـانون   7ي  جـایگزین مـاده  )کـد ایـاالت متحـده    15فصل اول بخـش   15ي  ماده(این قانون 

هـر شـخص   ...«:مطابق با این مقرره.شرمن گردیده است ودر حال حاضر الزم االجرا است

یا امـوال او   ي عملی که به موجب قوانین ضد تراست ممنوع شده است به حرفه که در نتیجه

تواند صرفنظر از میزان مورد اختالف در دادگاه بخشی کـه خوانـده    می، خسارتی وارد شود

خسـارتی را  ...ي دعـوا نمایـد و    اقامه، شود یا داراي شعبه است در آن مقیم است یا یافت می

خاطر نشان کنیم که تمایـل نظـام اجرایـی    ، در همین مجال»..که متحمل شده دریافت نماید

ي از مسوولیت مدنی بیشتر به عنوان ابـزاري در راسـتاي    اعد رقابت این کشور در استفادهقو

بـه  .ي بازدارندگی است تا بـه عنـوان سـربازي در خـدمت عـدالت اصـالحی       افزایش درجه

در حقوق رقابت آمریکا و تا حدودي در سایر کشـورهاي پیـرو نظـام کـامن     ، عبارت دیگر

قی هدف بازدارندگی ناشی از پیش بینی مسوولیت مـدنی  حقوهاي  برخالف دیگر نظام -ال

ي  از همین رو نیز به مسوولیت مدنی نه به دیده.برهدف جبران خسارت آن تقدم یافته است

ي  بلکه به دیده، یک ضمانت اجراهاي ماهیتا مدنی وموثر در روابط خصوصی اطراف دعوا

در ایـن جـا   ، به دیگـر سـخن   .نگرند ضمانت اجرایی عمومی و در خدمت منافع عمومی می

مســوولیت مــدنی از هــدف صــرف جبــران خســارت زیــان دیــده تــا حــدودي دور شــده و  

این تمایل بـه خـوبی بـا    .کارکردي در جهت تنبیه و اعمال فشار بیشتر بر متخلف یافته است
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ي قضایی محاکم آمریکایی در ارتبـاط بـا    ي مجموع قواعد و مقررات رقابت و رویه مطالعه

.قوق رقابت مشهود استدعاوي ح

جایگاه مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در قانون -3-2

انگلیس

در حقوق رقابت انگلیس به جز بطالن توافقات ضد رقابتی هیچ گونـه ضـمانت اجـراي    

مسئولیت مدنی مرتکبین اعمال ضـد رقـابتی و هـم چنـین حـق      .دیگري پیش بینی نشده بود

.مستقیم به مقررات رقابت با تردید هایی رو به رو بـوده اسـت  اشخاص خصوصی در استناد 

آیین رسیدگی موجب شده اسـت تـا وجـود    هاي  همین امر در کنار مشکالت عملی و خالء

آرایی که در سـطح کشـور انگلـیس    ، اهمیت جبران خسارت ناشی از نقض مقررات رقابت

.نـدرتا یافـت شـود   ، باشـند  انگلیس به چنین امـري حکـم داده  هاي  دادگاهها  صادر و در آن

انگلـیس مبنـی بـر جبـران     هـاي   هـیچ حکمـی از دادگـاه    1993دهد تا سـال  می شواهد نشان

خسارت در دعاویی میـان اشـخاص خصوصـی کـه ناشـی از نقـض مقـررات رقابـت باشـد          

زمینه جبران خسارت ناشی از نقـض قواعـد حقـوق رقابـت نخسـتین بـار در       .نگردیده است

اتحادیه اروپا در این دعوا حق مطالبه خسـارت را بـراي فـرد    ، دیده شد»فرانکوویچ«دعواي 

پس از آنکه اتحادیه اروپا به صراحت بیشتري در دعاویی کـه  .خسارت دیده قائل شده بود

در ، حـق مطالبـه خسـارت را بـه رسـمیت شـناخت      ، دو طرف آن اشخاص خصوصی بودند

نمونـه  .ضد رقابتی بـروز نمـود  هاي  فعالیتقانون انگلیس نیز امکان جبران خسارت ناشی از 

.بود»1کاریج علیه کرهان«بارز آن دعواي معروف 

جایگاه مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در قانون -3-3

ایران

توانستیم در حقوق ایران با قاطعیت قائل بـه  نمیك به هیچ وجه .س.ا.تا پیش از وضع ق

بـه ویـژه   (چرا که این اعمـال  ، ه اعمال ضد رقابتی شویممسئولیت مدنی در موارد مبادرت ب

نشـده بودنـد و ممکـن بـود کـه بسـیاري       با هیچ نصی ممنـوع )اعمال ضد رقابتی یک جانبه

1 .Courage v. Crehan
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ك و اعـالم ممنوعیـت اعمـال ضـد     .س.ا.خوشبختانه با وضـع ق .باشندها  معتقد به جواز آن

ین اعمـال ضـد رقـابتی و حـق     این قانون نیز به اصل مسـئولیت مـدنی مـرتکب    66رقابتی ماده 

جبران خسارت زیان دیدگان از این اعمال صراحتا اشاره کـرد و مـانع از شـکل گیـري هـر      

اشـخاص حقیقـی و حقـوقی    «:مطـابق ایـن مقـرره   .گونه اختالفی در این زمینـه شـده اسـت   

بـه منظـور جبـران    .تواننـد مـی  ضد رقابتی مذکور در ایـن قـانون  هاي  خسارت دیده از رویه

حتی قانونگذار یک قدم نیز رو بـه جلـو   ».به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهند خسارت

بـر  .نسبتا مترقـی را وضـع کـرده اسـت    اي  ماده، ك.س.ا.برداشته و در مقررات فصل نهم ق

تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت می شوراي رقابت«:ك.س.ا.ق 67اساس ماده 

الحیتدار براي جبران خسارت وارد شده به منـافع عمـومی   شاکی داشته باشد و از دادگاه ص

».درخواست رسیدگی کند

مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابتهاي  ارکان و جنبه-4

از دیدگاه بسیاري از اقتصاددانان رقابت یکی از عناصر ضروري و اساسی اقتصاد موفـق  

تواند موجب حفظ سطح قیمت می اقتصادآنها معتقدند حاکمیت رقابت در .آیدمی به شمار

کاال و خدمات در حد معقول شود؛ چیزي کـه هـیچ گـاه از طریـق اعمـال کنتـرل متمرکـز        

همچنین آنها بر این باورند که رقابت ابـزار مناسـبی بـراي    .امکان پذیر نخواهد بودها  دولت

.مدیرتی و هدایت اقتصاد ملی کشورها و بلکه اقتصاد جهانی است

جز کنترل کیفیـت  اي  آنان ایجاد انحصار و حذف رقابت از نظام اقتصادي نتیجه از نظر 

و تنوع کاالها و از بین رفتن حس نوآوري و نهایتاً کاهش قدرت انتخـاب و زیـان مصـرف    

بـه همـین جهـت در اکثـر کشـورها بـه مـوازات انجـام اقـدامات          .کنندگان نخواهد داشـت 

رات دولتی نیز بـه تـدریج محـدود گردیـده     انحصا، آزادسازي و خصوصی سازي اقتصادي

1.است

ضرر-4-1

)1384:94نوروزي، .(.1
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ضـرر  :در اثر وقوع یک عمل زیان بار عموماً ممکن است چند قسم خسارت به بار آیـد 

تصـور  ، در غالب موارد ارتکاب اعمال ضد رقابتی.ضرر بدنی و ضرر معنوي، )مادي(مالی 

ضـرر مـادي   .انواع دیگر هستیمفارغ از بررسی ، بنابراین.رودمی ورود ضرر تنها از نوع اول

یا ضرر مادي به معناي اخـص کـه    1ضرر مالی حقیقی)1:یابدمی نیز خود به دو گونه تحقق

کـه مقصـود از    2عدم النفـع  )2عبارت است از نقصان وارد کردن یا کاستن از دارایی کسی 

ده منفعت مالی مسلمی است که از ورود آن به دارایـی کسـی جلـوگیري بـه عمـل آمـ      ، آن

.است

هر دو نوع ضرر مالی فوق مـد نظـر   ، در مورد خسارات به بار آمده از اعمال ضد رقابتی

حقـوقی در  هـاي   عالوه بر این که پس از تعیین میزان این دو زیـان در برخـی از نظـام   .است

گیـرد  می که به مجموع یا یکی از آنها تعلق 4بهره اي، 3راستاي اصل جبران کامل خسارت 

لذا دامنه ي شمول ضررهاي مالی مرتبط )1393:487، غفاري فارسانی.(شودمی نیز محاسبه

منتهـا در ارزیـابی خسـارت و تشـخیص زیـان دیـده       .با حقوق رقابـت کـامال واضـح اسـت    

.گیردمی که در ادامه مورد بررسی قرار.هایی وجود دارد دشواري

زیادي روشن است  اگرچه مفهوم و ماهیت ضرر در موارد نقض حقوق رقابت تا حدود

اما به هیچ وجه نباید چنین پنداشت که ارزیابی این ضرر و تشخیص افراد زیان دیده نیز امـر  

به همین دلیل هم کمیسیون اروپا از این معضل به عنوان یکـی از موانـع  .خواهد بوداي  ساده

.کندمی ترویج دعاوي خصوصی نقض قواعد رقابت یاد

قهري بـه هنگـام تعیـین میـزان مسـئولیت وارد کننـده       در مصادیق سنتی موجد ضمانت  

.دهـد مـی  دادرس مستقیماً به خسارت وارده توجه کرده و آن را مـورد محاسـبه قـرار   ، زیان

کنـد قاضـی بـراي تعیـین میـزان      مـی  در فرضی که کسی منزل دیگري را ویـران ، براي مثال

هـاي   اما در موارد وقـوع رویـه  .پردازندمی خسارت مستقیماً به ارزیابی قیمت مال تلف شده

1. Actual or Material Loss (Domanum Emergens)
2. Loss of Profit (Lucrum Cessans )
3. The Principle of Full Compensation
4. Interest
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صـاحب نظـران جهـت محاسـبه مجمـوع خسـارات واقعـی وارد شـده و عـدم          ، ضد رقـابتی 

:از دست رفته سناریوهاي مختلفی را پیشنهاد کرده اندهاي  النفع

خسارت ناشی از اعمال ضد رقـابتی در  ، برخی با توجه به این واقعیت که از یک سو)1

بـرآورد  ، گـردد و ایـن امـر   می هایتاً انبوه مصرف کنندگان توزیعمیان ایادي پایین دستی و ن

گرداند؛ از سوي دیگر می زمان بر و هزینه بر، کل زیان وارده و اثبات آن را در عمل دشوار

به ویژه مصرف کنندگان که اغلب خسارت نـاچیزي بـه آنهـا     –نیز عمالً همه زیان دیدگان 

لـذا بخـش اعظمـی از    ، کنندنمیبه محاکم مراجعه براي مطالبه زیان خود  –شود می تحمیل

کـه بـه نوبـه خـود موجـب د ارا شـدن       (مانـد  می منفعت حاصل از نقض در نزد خاطی باقی

برآورد سود حاصـل از عمـل   ، )گرددمی ناعادالنه و تجري متخلف بالفعل و متخلفین بالقوه

ه جاي خسارت وارده بـه تـک   تأکید اینان ب، به بیان ساده تر.ضد رقابتی را توصیه کرده اند

تک ایادي پایین دست بر سود ناروایی است که از رهگذر ارتکاب عمل ضد رقـابتی عایـد   

.دانندمی شود و میزان این سود را برابر با خسارت واردهمی متخلف

بـه کـارگیري فراینـدي دو    ، بـه بـار آمـده   هـاي   گروهی دیگـر بـراي احتسـاب زیـان    )2

یا معیـار  »برهان خلف«بدین توضیح که ابتدا باید با استفاده از .اندرا پیش کشیده اي  مرحله

توانسـتند در فـرض عـدم    مـی  را که بازار و فرد مدعی خسارت 2وضعیت فرضی 1»اگر نبود«

میان ایـن  هاي  در مرحله دوم با مقایسه تفاوت، سپس.ترسیم گردد، وقوع نقض داشته باشند

صـحت ادعـاي او را   ، توان در وهلـه اول می یانوضع فرضی و وضع فعلی و واقعی مدعی ز

3.مقدار آن را به دست آورد، تشخیص داد و سپس در صورت احراز ورود زیان

عمل ناروا -5-2

عمـل نـاروا یـا    .دهدمی تشکیل»عمل ناروا یا تقصیرآمیز«رکن مادي مسئولیت مدنی را 

از آنجـا کـه هـر انسـان     .معقـول تقصیرآمیز برابر است با تجـاوز از رفتـار انسـان متعـارف و     

کنـد لـذا   مـی  اسـت کـه در آن زنـدگی   اي  متعارف و معقولی مقید به قوانین آمرانـه جامعـه  

1. But for
2. Counterfactual

)1391:79عالء الدینی، (.3
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، همـان (تخطی از قوانین آمرانـه :بارزترین و قطعی ترین نوع اعمال مقصرانه عبارت است از

)یا غیر آن اعم از عامدانه(آمرانه اي  هر گاه کسی مرتکب نقض مقرره، بر این اساس).337

در برابر وي مسـئول و ملـزم بـه جبـران     ، شود و در نتیجه آن خسارتی به فرد دیگر وارد آید

.حقوقی کمتر تشکیکی در آن روا داشته استهاي  که در نظاماي  خسارت است؛ قاعده

قرار دارند چرا که مبـادرت بـه ایـن    )تقصیرآمیز(اعمال ضد رقابتی در زمره اعمال ناروا 

تلزم زیر پا نهادن مقررات رقابت است که به لحـاظ ارتبـاط شـان بـا نظـم و منـافع       اعمال مس

بدین ترتیب اگر ثابت شود کـه کسـی بـه    .شوندمی عمومی از جمله قوانین آمرانه محسوب

 عملی ضد رقابتی دست زده است این امـر خـود بـه خـود بـه معنـاي مقصـر بـودن او تعبیـر         

ات تقصـیر او نیسـت و مـدعی بـا اثبـات دو رکـن دیگـر        یعنی جداگانه نیازي به اثب.شودمی

خـود نایـل   هـاي   تواند به حکم به الزام متخلف به جبران زیـان می )خسارت و رابطه سببیت(

.آید

به همین دلیل هم هست که طرح دعاوي متعاقب یعنی دعاوي مطالبه خسارت اشـخاص  

، قامـات عمـومی  ضـد رقـابتی توسـط م   اي  خصوصی پس از کشف و اثبـات ارتکـاب رویـه   

1.آیدمی مقرون به صرفه تر بوده و محتمل ترین شیوه اجراي خصوصی به شمار

رابطه سببیت-5-3

وجود رابطه سببیت میان دو جـزء قبلـی یعنـی    ، جزء سوم ارکان عمومی مسئولیت مدنی

باید محرز شود که خسارت وارده بـه خواهـان   ، به بیان دیگر.عمل ناروا و زیان وارده است

 البته باید دقت داشـت کـه رابطـه سـببیت    .تقصیرآمیز خوانده دعوا ناشی شده استاز عمل 

نقـش اول در احـراز   :تواند در دعاوي نقض مقررات رقابت دو نقش عمـده را ایفـا کنـد   می

جهت احراز خطـاي ایجـاد انحصـار اثبـات     ، براي نمونه.است)عمل ناروا(عمل ضد رقابتی 

خود را از رهگذر عملی ضد رقابتی به دسـت آورده  این که خوانده دعوا قدرت انحصاري 

، میـان خـروج رقبـا از بـازار و عمـل خوانـده رابطـه سـببیت برقـرار اسـت          ، و به عبارت بهتر

)1393:511غفاري فارسانی، (.1
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به همین ترتیب است احراز رابطه علیت میـان تمرکـز شـدید بـازار و ادغـام      .ضروري است

ممکن اسـت  ، بنابراین.شود ادغام مزبور ضد رقابتی توصیف گرددمی مورد نظر که موجب

، نقش دیگـر .رابطه سببیت میان اجزاي مشخصی در زمره ارکان یک عمل ضد رقابتی باشد

در احراز وجود رابطه میان ضرر خواهان و عمل ضد رقابتی خوانده دعاوي جبران خسارت 

.بر عهده خواهان خواهد بوداي  است که اثبات چنین رابطه

مقررات رقابت بتواند بـه جبـران خسـارت نایـل      براي آن که خواهان یک دعاوي نقض

را میان خسارت وارده به خود و عمل ضد رقابتی خوانـده دعـوا را   اي  شود باید وجود رابطه

:باشـد مـی  استفاده از چنـد معیـار قابـل تصـور    ، جهت اثبات چنین رابطه اي.به اثبات رساند

،2رابطه سببیت منحصـر بـه فـرد   ،1سبب نزدیک، رابطه سببیت ناشی از اعمال معیار اگر نبود

.3وجود ارتباط متعارف و معقول نهایتاً افزایش احتمال ورود خسارت

نتیجه گیري

مسـتقل بـه   هاي  توان نوعی فرایند مجادله و برتري جویی میان بنگاهمی رقابت تجاري را

منظور به دست آورده هدف تجارتی خاص همانند جلب مشـتري بیشـتر بـراي محصـوالت     

.خود و کسب سود و سهم بیشتر از بازار دانست

هـا   عمودي و ادغام، به سه دسته توافقات افقیها  توافقات بنگاه، از دیدگاه حقوق رقابت

شوند یعنی آن هایی که می واقع رقیب همهاي  توافقات افقی در میان بنگاه.شوندمی تقسیم

ایـن توافقـات   .در زنجیره تأمین یک محصول خاص در موقعیـت مشـابهی قـرار گرفتـه انـد     

معمـوال تحـت قلمـرو قاعـده     ، کنند و به همـین دلیـل  می بیشترین خطر را براي رقابت ایجاد

.ممنوعیت ذاتی قرار دارند همانند توافقات تثبیت حداقل قیمت

یابنـد کـه در زنجیـره تـأمین در سـطوح      مـی  میان بنگاه هایی انعقاد توافقات عمودي در

 اطـالق هـا   ادغام در معنـاي عـام بـه هـر نـوع تـوافقی در میـان بنگـاه        .متفاوتی قرارگرفته اند

1. Proximate Couse
2. Sole Couasation

)537همان، (.3
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و یـا تحـت کنتـرل آمـدن یکـی توسـط       هـا   گردد که موجب محو حداقل یکی از بنگـاه می

.شودمی دیگري

در هـر سـه قـانون ایـران و     .هستند»توافقات تثبیت قیمت«از جمله توافقات افقی ممنوع 

در قـانون  هـا   عـالوه بـر آن بـا کارتـل    .امریکا و انگلیس با این توافقات برخورد شده اسـت 

انگلیس به عنوان یکی از توافقات افقی ممنوع و تأثیر گذار بر رقابت به شدت برخورد شده 

ال ضد رقـابتی در واقـع از اهـداف اصـلی     توافقات تثبیت قیمت به عنوان یکی از اعم.است

را در تعیین قیمت محصوالت خود ها  این توافقات استقالل بنگاه.روندمی به شمارها  کارتل

در قانون انگلیس با توافقات محدود کننده تولید نیز برخورد شده اسـت و از  .برندمی از بین

.ضد رقابتی یاد شده استهاي  آن به عنوان یکی از فعالیت

توان گفت نظام حاکم بر ادغـام در قـانون انگلـیس    می به طور کلیها  در ارتباط با ادغام

علـت اصـلی آن ایـن اسـت کـه در قـانون       ، باشدمی نسبت به قانون آمریکا سخت گیرانه تر

.تجارتی برخوردار هستندهاي  انگلیس اهداف غیر اقتصادي از نقش مهمی در ارزیابی رویه

در قانون ایران قواعد مشخصی وجود ندارد منتها اگر ادغام داراي یـک  ها در رابطه با ادغام

اثر ضد رقابتی باشد به عنوان مثال موجب ایجاد انحصار شود و یا به حقوق مصـرف کننـده   

.توان با آن مقابله نمودمی خللی وارد آورد

وانین ضمانت اجراهایی است که در قـ ، یکی دیگر از مباحث مهم پیرامون حقوق رقابت

اگرچـه حقـوق رقابـت در زمـره حقـوق      .شـود می رقابت براي رعایت مقرراتشان پیش بینی

گیرد اما این امر به هیچ وجه منافاتی با پیش بینی ضمانت اجراهاي مدنی در می عمومی قرار

اگر چـه منشـا حقـوق رقابـت بـه ایـاالت متحـده بـاز          .مواقع سرپیچی از مقررات آن ندارد

شور نزدیک به نیم قرن تقریبا تنها کشوري بود که به طور جدي به اجراي گردد و این ک می

پرداخت اما با روشن شدن آثار مثبـت ایـن    ي با اعمال ضد رقابتی می قوانین رقابت و مبارزه

ي نقاط جهـان بـود بـه     ي اقبال به قوانین رقابت در همه ي دوم قرن بیستم دوره نیمه، رویکرد

در کشـور مـا نیـز    .باشـند  شـورها از چنـین قـوانینی بهـره منـد مـی      اي که اکنون اکثر ک گونه
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مقررات رقابت در قالـب فصـل نهـم قـانون اجـراي سیاسـتهاي کلـی اصـل چهـل وچهـارم           

.به تصویب مجلس رسیدند 1386در سال )ك.س.ا.ق(

در مورد میزان خسارت مورد حکم حقوق رقابت ایاالت متحده وضع منحصر به فـردي  

کــه در راســتاي سیاســت تقویــت بازدارنــدگی در صــورت اثبــات ارکــان  اي دارد بــه گونــه

متخلف از مقررات رقابت را ملزم به پرداخـت معـادل سـه برابـر خسـارت      ، مسوولیت مدنی

ایـن رویکـرد نیـز بـرخالف اصـول ومسـلمات حقـوق        .کنـد  واقعی وارده به زیان دیده مـی 

اسـت از دیگـر مزایـاي طـرح     باشد و در اغلب کشـورها پذیرفتـه نشـده     مسوولیت مدنی می

توان به امکـان   ي خسارات ناشی از نقض مقررات رقابت در ایاالت متحده می دعاوي مطالبه

، البتـه .انعقاد قراردادهاي حق الزحمه احتمالی با وکال از سـوي زیـان دیـدگان اشـاره نمـود     

هـاي   تي فرصت طلبان معمـوال مهلـ   ها و سوء استفاده براي جلوگیري از ورشکستگی بنگاه

ي دعاوي فوق پیش بینی شده است که در حقوق ایران برابر با یـک سـال    معینی جهت اقامه

.باشد اي ضد رقابتی می از تاریخ قطعیت حکم شورا یا هیات تجدید نظر مبنی بروقوع رویه

منابع

کتب

ــري]1[ ــن ، اکب ــالم ،)1375(بهم ــانی در اس ــوق بازرگ ــران.حق ــه:ته ــات و  موسس ي مطالع

.هاي بازرگانی پژوهش

.نشر کتابفروشی اسالمیه:تهران.حقوق مدنی،)1364(سیدحسن، امامی]2[

ــري]3[ ــرودي جعف ــر، لنگ ــد جعف ــوق ، )1387(محم ــوژي حق ــوط در ترمینول ــران.مبس :ته

.انتشارات کتابخانه گنج دانش

نشر نـور  :تهران.ي عمومی و اقتصاد دولت مالیه،)1386(تیمور، و رحمانییداهللا ، دادگر]4[

.علم

.انتشارات مجد:تهران.تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت،)1393(فضه، سلیمی]5[

.انتشارات مـیزان:تهران.بازرگانی در اتـحادیه اروپا حـقوق،)1381(مجید، شـکوهی]6[
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.اقتصـادي تعامل عمومی و رفـاه  ، بازارها، در اقتصاد خرد مباحثی، )1370(جعفر، عبادي]7[

.انتشارات سمت:تهران

:تهـران .ي تحـوالت تقنینـی   رقابـت در آیینـه   حقـوق ، )1391(امیـر عبـاس  ، عالء الدینی]8[

.انتشارات مجد

:تهـران .حقـوق رقابـت و ضـمانت اجراهـاي مـدنی آن     ،)1393(بهنـام ، غفاري فارسانی]9[

.انتشارات میزان

.شرکت سهامی انتشار:تهران.قراردادهاقواعد عمومی ،)1380(محمود، قنادان]10[

.انتشارات دانشگاه تهران:تهران.کلیات علم اقتصاد،)1386(محمود، قنادان]11[

، انتشـارات دانشـگاه تهـران   :تهـران .هاي خارج از قرارداد الزام، )1387(محمود، قنادان]12[

.جلد اول

.انتشارات شرکت سهامی انتشار:تهران.فلسفه حقوق، )1387(محمود، قنادان]13[

مجموعـه  ، ي اقتصادي و سیاست رقابتی در ایـران  توسعه، )1389(سید حسن، میرجلیلی]14[

ي اقتصادي جمهوري اسالمی و عضویت در سـازمان جهـانی    مقاالت همایش راهبرد توسعه

، هـاي بازرگـانی   مطالعات پـژوهش ، انتشارات توسعه:تهران.»ها ها و چالش فرصت«تجارت 

.بی تا

:مقاالت

ي کارشناسـی ارشـد حقـوق     پایـان نامـه  ، »جهانی سـازي رقابـت  «،)1388(حامد، اخوان]1[

.دانشگاه شهید بهشتی، اقتصادي

ــادینی]2[ بررســی تطبیقــی مســئولیت مــدنی ناشــی از رقابــت نامشــروع  «،)1391(حســن، ب

.4.ش،مجله ي دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه ي حقوق،»تجاري

حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بـازار  «،)1387(مهدي، محمود و رشوند بوکانی، باقري]3[

.28.ش،ي حقوق و علوم سیاسی مجله،»در فقه امامیه

تعارض :همگرایی و رقابت در بازارهاي بورس«،)1387(جواد، محمود و سیدي، باقري]4[

.38.ش، شکده ي حقوق و علوم سیاسیمجله ي دان، »حقوق رقابت و حقوق بازار بورس
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هاي حقوق رقابت و حقوق مالکیـت   سیاست«،)1391(سیمین، و عباسیمحمود ، باقري]5[

.2.ش، ي حقوق و علوم سیاسی ي دانشکده مجله، ي حقوق فصلنامه، »فکري

مبانی حقوق عمومی و حقوق رقابـت  «،)1388(علی محمد، محمود و فالح زاده، باقري]6[

ي  ي دانشـکده  ي حقوق مجلـه  فصلنامه،»)نگاهی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانبا (

.3.ش،حقوق و علوم سیاسی

لــزوم قابلیــت پــیش بینــی ضــرر در  «،)1387(یوســف ، رحمــت اهللا و مــوالیی، بشــیري]7[

.11.ش، مجله کانون، »مسئولیت قراردادي

در صـنعت بانکـداري ایـران و    )تمرکـز انـدازه گیـري   (بررسی سـاختار  «،)1387(بی نا ]8[

گزارش ارایه شده به معاونت برنامه ریزي و امور اقتصـادي  ، اجتماعی انحصار آنهاي  هزینه

.دفتر مطالعات اقتصادي،»وزارت بازرگانی

،»مجموعــه قــوانین و مقــررات مــرتبط بــا جــرایم اقتصــادي «،)1388(بهــروز، جــوانمرد]9[

کارشناسی ارشد حقـوق  ، اقتصادي دکتر نجفی ابرند آباديي درس حقوق کیفري  ضمیمه(

.اقتصادي

جایگـاه قواعـد حقـوق رقابـت در     «،)1388(محمـد هـادي  ، و میرشمسـی سعید ، حبیبیا]10[

ي تطبیقـی در   مطالعـه (قراردادهاي انتقال و اجازه بهره بـرداري از حقـوق مالکیـت صـنعتی     

.14.ش،حقوق خصوصیي  مجله،»)ي اروپا و حقوق ایران حقوق اتحادیه

ي ایرانـی   مجلـه ،»اخالق و حقوق رقابت در صـنعت داروسـازي  «،)1395(مینا، حسینی]11[

.1.ش،اخالق و تاریخ پزشکی

تعامل میان حقوق رقابت وحقوق مالکیت فکري یـا تعـارض   «،)1393(رضا، خشنودي]12[

.3.ش،هاي حقوق تطبیقی ي پژوهش مجله،»با قواعد عمومی قراردادها

، فصـل نامـه مفیـد   ، »قرارداد عدم تجـارت «،)1381(علیرضا، مهدي و باریکلو، شهیدي]13[

.29.ش

روح حقـوق رقابـت   «،)1390(بهنـام ، و غفـاري فارسـانی  محمـد حسـن   ، صادقی مقدم]14[

.73.ش،ي حقوقی دادگستري مجله،»)ي تطبیقی در اهداف حقوق رقابت مطالعه(
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ي  اصول حاکم بر حقوق رقابت تجـاري بـا نگـاهی بـه الیحـه     «،)1386(طوبی، صادقی]15[

.33.ش،ي تخصصی الهیات و حقوق مجله،»قانونی مربوط

تعامـل و هـم زیسـتی قراردادهـاي پروانـه      «)1386(اصغر، محمود و محمودي، صادقی]16[

،فصل نامـه پـژوهش نامـه بازرگـانی    ،»بهره برداري از حقوق مالکیت فردي با حقوق رقابت

.43.ش

چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشـی  «،)1392(سید محمد، طباطبایی نژاد]17[

هـاي   فصـلنامه ي دیـدگاه  ،»از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیـه ي اروپـا  

.62.ش،حقوق قضایی

دانشــگاه شــهید ، »جــزوه درس حقــوق خصوصــی اقتصــادي«،)1385(حامــد، قاســمی]18[

.کارشناسی ارشد حقوق اقتصادي، بهشتی

دانشگاه شهید (،»جزوه درس حقوق رقابت و توزیع«،)1386-87(عبد الرسول، قدك]19[

.کارشناسی ارشد حقوق اقتصادي، بهشتی

پژوهشـگاه  ،»قانون رقابت و سیاست رقـابتی در ایـران  «،)1383(سید حسین، میرجلیلی]20[

.1.ش،علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

،»نگاهی به حقوق رقابت در قـوانین چنـد کشـور   «،)1384(مشیت اهللا، نوروزي شمس]21[

.1.ش،ي مصباح مجله

مبناي مسئولیت مدنی یا ضـمان ناشـی از تخلـف    «،)1388(سید حسن، وحدتی شبیري]22[

.82.ش،فقه و اصول، مجله مطالعات اسالمی،»اجراي تعهد

منابع انگلیسی

[1] Antitrustand Merger Cases (Cambridge (UK): Cambridge University
Press, 2010).
[2] August J. Braakman & Nauta a Dutilh, The Application of Articles 85 &
86 of the EC Treaty by National Courts in the Member States (Brussels:
European Commission, 1997).



...مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت

مقاالت

151

[3] Barbara O. Bruckman, Revisiting Dr. Miles: Reinstating a Modern Rule
of Reason for Vertical Minimum Resale Price Agreements, The Antitrust
Source, 2007.
[4] Campbell Mcconnel, Economics: principles, problems and policies (New
York: Mcgraw-Hill-Irwin, 2009), 78. Mark Furse, Competition law of the
EU and UK (Oxford: Oxford University Press, 6th ed, 2008).
[5] Robert Bork, The Antitrust Paradox (New York: The free press, 1978).
[6] Robert W.Hahn, Antitrust Policy and Vertical Restraints (Washington,
D.C, Brooking Joint Center for Regulatory Studies, 2006).
[7] Rudolf Callmann, “What Is Unfair Competition?” , 28 The Georgetown
Law Journal, No.5. (Feb. 1940).


