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 104-79، صفحۀ 1400، پاییز و زمستان 4های نوین، دورۀ دوم، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق فناوری 

 های نوین در صنعت سینما حقوق رقابت و فناوری 

 2مجتبی انصاریان  1، مینا فراهانی

 4/12/1400: رشیپذ خیتار               16/11/1400: افتیدر خیتار

 مقاله: پژوهشی نوع 

 ده یچک
با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق    گوناگوناعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای  

پژوهش رسیدن به پاسخ  هدف از این گیرد. های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت میبنگاه

قواعد حقوق رقابت را  توان  میچگونه  های نوین،  با توجه به ظهور فناوری این پرسش است که  

توصیفی روشی  با  پژوهش  این  کرد.  اعمال  سینما  صنعت  منابع ت ـ بر  از  استفاده  و  حلیلی 

ی  هااست یسفصل نهم قانون اجرای    ژهیوبه ی و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران )اکتابخانه 

. پردازدیمزار سینما  ی ضدرقابتی در باهاهیرو  حقوق رقابت و  و  به تحلیل رقابت  ،(44کلی اصل  

ی هابنگاهبر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی    نظارت  نقش شورای رقابت در  ،خصوصنیدرا

نقش ساترا   تنظ  عنوانبه اقتصادی و  بررسی و  هارسانه بخشی در حوزۀ    گرمینهاد  ی تصویری 

تردیدهایی وجود  مباحث مربوط به رقابت  در  ساترا    دخالت صالحیت   دربارۀمشخص شد که  

  در نظام اقتصادی  رگذاریتأثدهد صنعت سینما از صنایع مهم و نتایج این پژوهش نشان می  دارد.

ی دولتی در بخش سینما، تصویب هاکمکحاکم بر    سازوکار  است و با اقداماتی مانند اصالح 

بازا  ،ضدرقابتی در بخش سینما  هایستورالعمل مصادیق اعمال و توافق د قانون  رهای تصویب 

  در توان  میی برخط پخش فیلم  هارسانه دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله  

 انحصار گام برداشت. منعشدن رقابت در بازار سینما و ترنهیبهجهت 

ساترا   رقابت، یشورا ،یضدرقابت یهاه یرو رقابت، حقوق لم،یف صنعت  واژگان کلیدی:

 
 ؛  قوه قضاییه خانواده  مشاوران ، کارشناسان رسمی وکارشناسی ارشد حقوق خصوصی و عضو مرکز وکال ۀآموختشدان. 1
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 مقدمه 
ی است که  سازوکار،  رودیمشمار  ی حقوق اقتصادی به هارشاخه یز که از    ،حقوق رقابت 

فعالیت در اقتصادی برای    هایبنگاه.  شودمینظم بازار طراحی    پایداریبرای برقراری و  
هدف از حقوق رقابت جلوگیری از   ناگزیرند قواعد حقوق رقابت را رعایت کنند.بازار  

 ، 1391  پس ماهیتی بازدارنده و سلبی دارد )باقری و غفاری فارسانی،  ،صدمه به بازار است
تا به نحو کارآمدی بر محیط   دهدمیحقوق رقابت به قوای عمومی امکان   . »ابزار(91ص

ی و شیری، ن یعالءالد)   «های اقتصادی را تحقق بخشندباشند و سیاست  رگذاریتأث  اقتصادی
 (.120، ص 1395

بنگاه  اقتصادی در کسب منفعت  درایران  آزادند  و تجارت  و صنعتهای    با   ؛خود 
که   اندمکلفو    دارنددر کنار این آزادی تکالیفی و تعهداتی را نیز برعهده  این،    وجود

قواعد حاکم بر رقابت سالم در بازار را رعایت کنند. حقوق رقابت ابزار مهمی برای بهبود 
، ص 1398  ،سلیمی)   ی اقتصاد استکارآمدعملکرد فعاالن اقتصادی و تسهیل رقابت و  

بر بازار    اقتصادهای مبتنیتحقق اهداف اجتماعی در  برای    الزامی  یسازوکاررقابت    (.1
را تخریب    بر بازاراقتصاد مبتنی    موقعیت مسلطْاز    سوءاستفادهی یا  رفتار انحصار  و  است

رقابت از   کههنگامی  ،نیبنابرا  ؛هزینه است  کمترینمزیت رقابت تولید محصول با  .  کندمی
 (.14، ص 1385 ،باقری)  نندیبی مزیان  و جامعه کنندگانمصرف ،بین برود

برای  گذارمتیق تبانی  تهاجمی،  و قیمت  باالبردنی  تولیدکنندگان  بین  تبانی  ها، 
های  برای تقسیم بازارها و سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی از رویه  کنندگانع یتوز

 ضدرقابتی است که ممکن است در هر بازاری رخ دهد.
اقتصاد    ،درنگیب از  بازاهرجا سخن  تقاضانقش عرضه    ،باشد  رو  و    و  رقابت  و 

که بهتر است قوانین    دیآیم  نظربه مهم    نی و ا  خوردیمچشم  سودجویی و منافع نیز به
صنعت فیلم و   .شودبر روابط اقتصادی افراد وضع و اعمال    خاصی برای تنظیم و نظارت

حقوق  .  ماجرا مستثنا نیست  نیاز ای از اقتصاد کشور  و بخشهنر هفتم    عنوانبهسینما نیز  
اصلی تسهیل رقابت و منع انحصار،    دو هدف  کردندنبالبا    ،رقابت در نظام حقوقی ایران

بنگاه رقابت  بازارهای  امکان  در  یکدیگر  با  اقتصادی  فراهم    گوناگونهای   آوردیمرا 
به دولت »  (.306، ص1396  )حسینی، متفاوتی نسبت  های مختلف همواره رویکردهای 
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ی نمودن سینما را مطمح نظر  اسیرسیغی و  ساز یخصوصبرخی سیاست    . اندداشته   سینما
ی هااست یسگیرند و    شیدر پگرا  قرار دادند و تالش داشتند نسبت به سینما نقش تسهیل 

ی دیگر تالش کردند با  و برخاستقالل سینما طراحی نماید    تیبا محورفرهنگی هنری را  
برخی  هاسازوکار اعمال  نظارت و  مالی  کنترل   نمایس  هاتیمحدودیی چون حمایت    را 
 (.17ص  ،1396 زادسر،)  « نمایندی موارد محتوا را برای آن طراحی اپاره کنند در 

گیرد.  اجرای حقوق رقابت به دو نحو اجرای عمومی و اجرای خصوصی صورت می
در اجرای عمومی، اجرای قواعد حقوق رقابت از طرف نهادهای ناظر بر رقابت )مانند 

از   دگانیدانیزگیرد و در اجرای خصوصی،  شورای رقابت در حقوق ایران( صورت می
رویه توسط  انجام  ضدرقابتی  اقتصادی  هابنگاههای  محاکم    توانندی می  به  مراجعه  با 

نژاد، )طباطباییکنند  ض قواعد حقوق رقابت را مطالبه  دادگستری، خسارت ناشی از نق
 قرار دارد.   توجه مورد. در این پژوهش اجرای عمومی این قواعد (97-90، ص 1392

از   یکی  واسکو،  سینما  شناسانجامعه جنت  »صنعتی    ،حوزۀ  هالیوود  است  معتقد 
سبات حاکم  و منا  سازوکاراست که با وجود ماهیت نمادی و فرهنگی خود از    اریعتمام

است. صنعت   بندیپا  وکارکسبو به الزامات و اصول دنیای    کندیمبر دنیای صنعت پیروی  
برای تضمین فیلم  و  است  بیشتر  فروش و سود  پی  در  از هر چیز  پیش  بیش و  سازی 

شود تا شانس  به یک سری اصول و تدابیر متوسل می  وکارکسب موفقیت خود در فضای  
 (.4، ص 1393، وسکوا داکثر برساند« ) موفقیت تجاری خود را به ح

در  سینما  صنعت  بر  رقابت  حقوق  قواعد  اعمال  و چگونگی  امکان  سر  بر  بحث 
های اخیر شدت گرفته است. این موضوع  های رقابت امریکایی و اروپایی در سالنظام

پلتفرم   ژهیوبه ایجاد  فیلم و  با  ) های پخش  اپل   2آمازون  1، کسینتفل  مانندسریال  که    (3و 
با ورود ها افتاده است.  اند، بر سر زبانشکل سنتی صنعت فیلم و سینما را دگرگون کرده 

های نوین به صنعت فیلم و سینما، قواعد سنتی کنترل این صنعت نیز دستخوش فناوری
 .شده استتغییر 

 
1. Netflix 

2. Amazon 

3. Apple  
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و نماوا( در   مویلیف  ویژهبه دهندگان این خدمات ) ارائه   ،در نظام اقتصادی ایران نیز
وضعیت اقتصادی   به  توجه  باکنار صنعت سینما به شکل سنتی خود مشغول به کارند.  

توانند با رفتارهای ضدرقابتی خود رقابت  ها میآن  ها،این پلتفرم  انۀیانحصارگرامسلط و  
قرار دهند. صنعت سینما از اعمال قواعد حقوق رقابت مبرا و مجزا   ریتأثتحتبازار را  
فعاالن در این حوزه نیز باید این رقابت سالم را رعایت کنند و نباید با ارتکاب  نیست و  

شوند.    اعمال سینما  بازار  در  اخالل  باعث  مقالهضدرقابتی  این  اجمالی   ،در  بررسی  با 
های نوین در صنعت سینما، اجرای عمومی این قواعد،  مفاهیم حقوق رقابت و فناوری

 گیرد. ر حوزۀ سینما مورد بررسی قرار میای رقابتی درویه های ضدرقابتی و آرای نهاده

   های نوین در صنعت سینمارقابت و فناوری   حقوق شناسیمفهوم . 1
 رقابت و حقوق رقابت   .1-1

معادل   که  است  و چشمداشت  کردننگهبانی  ،رقابت در لغت به معنای منتظربودن 
به معنی   کلمه  . هر دواستبه زبان فرانسه    concurrenceو    competition  انگلیسی  ۀواژ

کار یا امتیاز تجاری شخص   آوردندست بهمسابقه میان رقبا، تالش دو یا چند طرف برای  
  طور بهثالث با پیشنهادکردن شرایط بهتر و همچنین تالش رقبا برای انجام یک کار تجاری  

 .(65، ص 1394ناصحی، )  معنی شده است زمانهم
بند   قانون    ۀماد  11طبق  اصل  اجرای سیاست اول  کلی   (44اصل  )قانون    44های 

این تعدادی  رقابت  آن  در  که  بازار  در  »وضعیتی  است:  شده  تعریف  ، دکننده یتولگونه 
،  کنندمیمستقل برای تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت    ۀخریدار و فروشند

قدرت تعیین قیمت را در    شندگان، خریداران و فرودکنندگانیتولیک از  هیچ   کهی طوربه
از آن محدودیتی وجود نداشته به بازار یا خروج    هابنگاهبازار نداشته باشند یا برای ورود  

 . «باشد
»حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدفش حفظ رقابت در بازار و 

است   ضدرقابتی  اعمال  با  فعاالن   نای  برتصور  .مقابله  بین  سالم  رقابت  اگر  که  است 
اقتصادی نهایت    اقتصادی حاکم شود کارایی  یافترفاه عمومی  و در  « افزایش خواهد 

 (.87، ص1390)باقری و غفاری فارسانی، 
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 مفهوم حقوق رقابت در صنعت سینما  .2-1
قانون   44اصل    یکل  یها است یس  یقانون اجرا  1386در سال    رانیا  ی نظام حقوق  در

که فصل نهم آن به مقررات رقابت و   دیرس  یاسالم  یمجلس شورا  بی به تصو  یاساس
 ران یقانون نظام رقابت ا  نیترقانون مهم   نیاست. ا  افتهی  از انحصار اختصاص  یریجلوگ 
پراکندۀ دیگری در    اگرچه  ؛است ی مختلف وجود دارند که ها حوزه قوانین و مقررات 

   رقابتی اختصاص دارد.  ها به مباحثبعضی از مواد آن
ی رفتارهای ضدرقابت. یابد مینما از جهات مختلفی معنا حقوق رقابت در صنعت سی

اقتصادی  بنگاه برهم های  رقابت  باعث  بازارخوردن  رفتارها    شود.می  در  صورت به این 
ا  و...( ی  گذاری افراطیآمیز، قیمتگذاری تبعیضگذاری تهاجمی، قیمتجانبه )قیمتیک

بنگاهبه تبانی  با  و  جمعی  انجام  صورت  سینما  حوزۀ  در  فعال  اقتصادی  شود.  میهای 
دهندۀ فیلم و سریال که موقعیت مسلط های ارائه پلتفرم باره  ای که برای مثال به یکگونه به

 ها را باال ببرند. تتصمیم بگیرند قیمدارند اقتصادی در بازار فیلم و سینما 
این مکن است  های سینمایی نیز می به برخی از پروژه های دولتکمک  ،حالدرعین

 معمول رقابت بازار اختالل ایجاد کند.رقابت را بر هم زند و در روند 
رقابت بازار   ۀکنندل یتسه توانند مشوق و  که می   حالنیدرعها  دولت » که  توضیح این 

بنگاه امتیاز، وام بالعوض یا یارانه به بعضی  با اعطای کمک،  اقتصادی  باشند، گاه  های 
می بنگاه  باعث  یک  به  دولتی  کمک  شود.  محدود  یا  مخدوش  بازار  رقابت  که  شوند 

تواند باعث ایجاد موقعیت برتر برای آن بنگاه شود، کارایی را کاهش اقتصادی خاص می
ها را از بین ببرد. کاهش نوآوری و  سایر بنگاه  ۀزیانگ ها شده و  مالیات   دهد، سبب افزایش

ها، از دیگر آثار منفی  های ضدرقابتی از طرف سایر بنگاهابتکار و توجیه ارتکاب رویه
فیلم و سینمای 416ص  ،1396)حسینی،    «های دولتی استکمک بازار  (. در صنعت و 

کمک این  کمایران  طریق  از  گاه  دولتی  به  های  عمده   نیتأمک  بخش  یا  از تمام  ای 
گیرد و به دلیل عملکرد غیرشفاف نهادهای دولتی در گذاری یک فیلم صورت میسرمایه 

دنبال   به  را  بازار  رقابت  نقض  زمینه،  داشتاین  این کمکخواهد  نقض حقوق .  به  ها 
 . شد خواهداز بازار منجر  هاهای اقتصادی غیردولتی در بازار و حذف کامل آن بنگاه
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 های نوین در صنعت سینما مفهوم فناوری . 3-1
خدمات است و موضوع کاالها و    داده  رختحوالتی    ۀ سینماحوزدر    ،های اخیردر سال

بازار   تنهانه ، امروزه  گرید  عبارت  بهمشمول تعریف بازار سینما را دگرگون کرده است.  
های سینما هستند که پلتفرم  ۀحوزهای سینمایی مشمول مقررات حقوق رقابت در  فیلم 
و    مویلیففیلم و سریال )مانند نتفلیکس، آمازون و اپل در کشورهای دیگر و    ۀدهندارائه 

عصر توان گفت صنعت و بازار  ند. در واقع میانماوا در ایران( نیز مشمول این مقررات 
های نوین نیازمند  این فناوری  و   نمای سنتی متفاوت استبا صنعت و بازار سی  تالیجید

های ضدرقابتی وجود چنین تحوالتی، امکان وقوع رویه   با   ند.ارویکردهای حقوقی نوین 
بسا امکان حذف رقیب، ممانعت بازارهای سنتی وجود دارد و چهدر این بازارها نیز همانند  

های ثر از فناوریأسیس و متأتتازهها در بازارهای  از ورود رقبا به بازار و یا باالبردن قیمت
  ،آورندنویی که فراهم می بر بستر  عالوه   ،هااین پلتفرم   نوین در سطح باالتری صورت گیرد.

ند، شکل کنبینی میکه سالیق مشتریان را پیشکنند  ه میهای هوشمندی استفاد از الگوریتم 
ثر از این فناوری أو به تعبیر برخی، آیندۀ سینما کامال مت   دهنددهند و گاه تغییر میمی

 (. Omranli, 2019)  است

 اجرای عمومی قواعد حقوق رقابت در بخش سینما در حقوق ایران . 2
های اقتصادی قوانین رقابت و ضدانحصار برای ضرورت  بر اساس نهادهای ناظر بر رقابت  

ها اصلی آن  ۀفیوظشوند و  کنندگان ایجاد می چون ارتقای کارایی و افزایش رفاه مصرف 
های ها است تا از بروز رویه، جمعی و کنترل ادغامجانبهکمبارزه با رفتارهای ضدرقابتی ی

 حسینی و غفاری ) کنند  ی انحصار جلوگیری  سوبه های اقتصادی  ضدرقابتی و حرکت بنگاه
ی عمومی( در اعد )اجراۀ این قودر این قسمت نهاد اجراکنند (.527ص ،1399 ،فارسانی

 شود. صنعت سینما بررسی می
   نهاد اجراکننده. 1-2

 شورای رقابت   .1-1-2
های ضدرقابتی تنها مرجع رسیدگی به رویه   ،نام شورای رقابته  درایران شورایی ب

قانون   61  ۀتواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماددر حقوق ایران، می
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های متخلف اعمال بنگاه یا بنگاه  برایقانون اساسی را  44های کلی اصل  اجرای سیاست 
 (.129،ص 1400حسینی، کند )غفاری فارسانی و

شورای رقابت یگانه مرجع تشخیص ارتکاب   ،62  ۀماد   حکمبه   ،44در قانون اصل  
 های »شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه   ،حسب این ماده .  استاعمال ضدرقابتی  

  شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی   بر اساس و یا    ساًأضدرقابتی است و مکلف است ر
بازرسی کل کشور،    سازمانیا دادستان محل دیوان محاسبات کشور،    ازجمله دادستان کل 

بخشی،  هاکننده میتنظ دولت،    هاسازمان ی  به  وابسته  نهادهای  صنفی، هاتشکل و  ی 
ی، بررسی و ردولتیغی  هاسازمانو دیگر    کنندگانمصرف ی حمایت از حقوق  هاانجمن

این قانون تصمیم    61  ۀماد  چارچوبهای ضدرقابتی را آغاز و در  تحقیق درخصوص رویه 
 (.252ص ،1398غفاری فارسانی، )  بگیرد«
، شورای  44اصل  اختیارات مذکور در قانون    یهایژگ یوترکیب اعضا و    به  توجه  با

اداری نهاد  اداری استنهااز نوع تک  رقابت نوعی  حضور قضات دیوان    وجود  با  .دی 
شورای رقابت را نهادی قضایی تلقی    توانینمها  آن   مؤثرو نقش    شورااین    کشور درعالی  

در حوزۀ فیلم و های اقتصادی فعال  در صورتی که بنگاه  (.307ص    ،1396حسینی،  )   کرد
یا با شکایت اشخاص    ساًأتواند رهای ضدرقابتی شوند، این نهاد میسینما مرتکب رویه

بخش از اقتصاد ایران وارد شود و صالحیت خود را  های مربوط به این  درگیر در پرونده 
 برای رسیدگی به دعاوی رقابتی سینمایی احراز نماید. 

 ساترا .  2-1-2
سینما، ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر( یکی دیگر   ۀدر حوز
ی جمهوری اسالمی ایران است. ساترا مایصداوسه وابسته به  است ک  گرم ی تنظاز نهادهای  

تنظیم  این هارسانهگری  مسئولیت  دارد.  برعهده  ایران  در  را  فراگیر  تصویر  و  ی صوت 
قانون   44آن، اجرای اصل    س یتأسشده است و هدف از    سیتأس  1395سازمان در سال  
است. به    (عالی فضای مجازیریاست شورای    در جایگاه)   جمهورس یرئاساسی و ابالغیۀ  

و   ی در این حوزه برخوردار بودهگرمیتنظابزارهای    ۀ»ساترا از کلی  ،تعبیر سایت این نهاد
ی است، گرمیتنظی  ابزارهای و کنترل قیمتی بازار یکی از  گذارمت یقکه  به این  تیبا عنا

بستگی به این اعمال نظارت  که    د ینمااین راستا نظارت خویش را اعمال    تواند درمی
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، 1400)ساترا،    مصالح عمومی این حوزه دارد«  ی این بازاراثربخش  زانیو مشرایط بازار  
در  2ص ساترا  رقابت  تنظیم  ادارۀ  ایجاد  هاماه (.  درخصوص  مطالعاتی  مشغول  اخیر  ی 

رقابت در بازار فیلم و سینما بوده است. این نهاد برقراری رقابت و نظارت بر رقابت در 
و سندی تحت عنوان    می داندینما را از صالحیت شورای رقابت خارج  صنعت و بازار س

 . 1است  را تنظیم کرده »الزامات رقابت در بازارهای صوت و تصویر فراگیر«
تنظیم» رسانهلزوم  عدالت  از  صیانت  رقابت،  برای گری  برابر  فرصت  ایجاد  و  ای 

باعث رونق و  های رسانهفعالیت این حوزه که  این حوزه مها در  از  گرددیشکوفایی   »
مقابله با رفتارهای ضدرقابتی   ،مواردی است که در این سند مندرج شده است. همچنین

دولتی خاص به برخی از فعاالن این حوزه    هایکمکهای اقتصادی در این حوزه و  بنگاه
 این است که   خورد یمچشم  ی که بهانکتهاز مواردی است که در این سند آمده است.  

، در صالحیت 44قانون اصل    موجببه که    استموارد مندرج در این سند دقیقاً مواردی  
اگرچه به استثناشدن حوزۀ فرهنگ از صالحیت اعمال   ،شورای رقابت قرار دارد و ساترا

اما این امر توجیهی برای مداخله در برقراری رقابت بازار   ،کنداستناد می  44قانون اصل  
بخشی در این حوزه    گرمیتنظساترا تنها    ،گاننگارند   نظرت. به  توسط شورای رقابت نیس

است و وظایفی همانند آنچه در این سند مندرج است و تسهیل رقابت و منع انحصار از 
وظایف نهاد رقابتی اصلی در حقوق ایران یعنی شورای رقابت است و نهادهای رقابتی 

؛ 36-31، ص  1392اقری و اصغرنیا،  ببخشی دارند )   گرم یتنظماهیتی متفاوت از نهادهای  
 (.22-10، ص 1389فر، هادی؛ 1399، فارسانی حسینی و غفاری

ها، نظارت های سینمای خانگی، ممیزی آن درخصوص محتوای فیلم   ،گرید  عبارت  به
ممکن است ساترا بنا به اسناد قانونی صالحیت داشته باشد اما   ،بر بحث مجوزدهی و...

شورای رقابت در دو   کههمچنان .  درخصوص برقراری رقابت بازار چنین صالحیتی ندارد
بازار  اپرونده در  رقابت  درخصوص  که  دارد هاپلتفرمی  بررسی  تحت  فیلم  پخش  ی 

 صالحیت خود را احراز نموده است. 

 
1 https://satra.ir/fa/wp-content/uploads/2019/12/  (last visited: 2022-02-21) 

https://satra.ir/fa/wp-content/uploads/2019/12/
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 گرنظیم سایر نهادهای ت.  3-1-2

گذاری گر در بازار در قیمت نام تنظیمه ب  نهادهای رقابتی، نهادهای دیگری  در مقابل
با   .کنندمداخله می  نهادها  از حقوق مصرف  این  کنندگان،  هدف حفظ عدالت، حمایت 

اند و کارکردهای گاه متفاوتی از اجرای مقررات استانداردها و سایر امر محوله ایجاد شده 
از    اگرچهنهادهای رقابتی دارند.   این دو گروه  اختیارات  از موارد وظایف و  در برخی 

تنظیم نهادهای  نهادهای رقابتی و  نیز  تعارض دارد، گاهی  با هم تداخل و  با نهادها  گر 
می کمک  آن  تنظیم  و  بازار  رقابت  حفظ  به  یکدیگر  با  غف) کنند  تعامل  و    اری حسینی 

 (.528ص ،1399 ،فارسانی
بخشی  هاکننده میتنظ قیمت  ۀوظیف  معموالًی  باکنترل  تحمیل   ها  از  ممانعت  هدف 

 ؛ ی انحصاری توسط اپراتورها و رفع برخی موارد شکست بازار را برعهده دارندهامتیق
انحصاری   یرقابتی وضعیتی شبهنوعبه توانند  می  روازاین بازارهایی که  ا هبودن آن را در 

البته .  در راستای نهادهای رقابتی گام بردارند  جهتنیازااست برعهده گیرند و    ترنهیبه
است نهادها  ممکن  داشتن    ،این  منفی هم    مثبت،  تأثیراتدر عین  داشته نقش  بازار  در 

سری از بازارها نوعی مانع اداری برای ورود  دولت در یک  ۀکه مداخلباشند، به دلیل این
 (.285ص ،1396، حسینی)  کندمیبه بازار ایجاد 

خان  ،ایران  در داوری  به    ۀشورای  سینماگران رقضایغ  وفصلحلسینما  دعوی  یی 
محاکم  ،براینافزون.  پردازدیم به  رجوع  دارد.  )   امکان  وجود  نیز  خوانده(  اقامت  محل 

از وظایف مهم رئیس    ،سینما  ۀخان   ۀاساسنام  36  ۀماد  6بند    موجببه  ۀریمدتئهییکی 
داوری   تئهیسینما به    ۀداوری خان  با مراجعترتیب ارجاع دعاوی مرتبط  »  سینما  ۀخان
  که   ماده  این  به  توجه   با  ،نی؛ بنابرااست«  سینما برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی  ۀخان

داوری خان  ۀخان  ۀمدیرتئیهرئیس   مراجع  با  دعاوی مرتبط  به    ۀسینما  را    تئهیسینما 
تواند ابزار کنترلی و نظارتی خویش را  ی در این میان وی مینوعبه  ،کندیمداوری ارجاع  

با  این شورا به اختالفات مرتبط  .  کندنهاد و روند اختالفات موجود نیز اعمال    نیبر انیز  
 ۀافراد فعال در جامع   گرید  اسینما ی   ۀی صنفی خانهاتشکل ی سینمایی اعضای  هاتیفعال

شورای    ۀنامنیی آچارچوب    و در  نیمابیفقراردادهای تنظیمی    ۀسینمایی ایران در محدود
  حکم   ای  خانۀ سینمادر صورت ارجاع این دعاوی به  .  دکنیمسینما رسیدگی    ۀداوری خان
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داوری    ۀقرارگرفت سینمامراجع  پذیرش    خانۀ  داوران  رأو  ناحی  دعوا    ۀ یاز  اصحاب 
مقررات باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوطه    بر اساس رسیدگی  

 (.409ص  ،1397 ،همکارانگیرد )صادقی و صورت می 
نیز وجود دارد    دکنندگانیتولو    کنندگانمصرف   در کنار این نهادها، سازمان حمایت

ها، قیمت  رمعمولیغنوسانات    برایردر    کنندگانمصرف از  توان حمایت  می  اهداف آناز  که  
ی و خدمات مشمول در  وارداتبازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاالهای تولیدی و  

اجرای   هابخش  یتمام بر  نظارت  اعمال  نهادها،  و  خصوصی  تعاونی،  دولتی،  از  اعم 
تعزیرات، تدوین و اجرای  ها  قیمت قانون  اساس  بر  به تخلفات    های روش و رسیدگی 

ی توزیع  هاشبکهنظارت بر    ی ویژه نظارتی هاطرح و اجرای    نظارت کارآمد بازرسی و  
دستگاه کاشف نام برد    عنوانبه خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کاالهای قاچاق    کاال

 (.293ص  ،1396 )حسینی،
نها است  ذکر  تعزیرات حکومتی«شایان  »سازمان  نام  به  دیگری  سال    د    1362در 

  گذاری کاالها را داشت. با تغییرات سازمانی که در این اجازۀ قیمتسیس شد. این نهاد تأ
در   و در پی تصویب الیحۀ هیئت دولت  1383در نهایت در سال    ،نهاد صورت گرفت

( و اخذ مجوز از مجمع تشخیص مصلحت  1359اصالح قانون نظام صنفی )   ،مجلس ششم
م، نظارت و تخلفات صنفی بازار و اصناف از سازمان تعزیرات حکومتی منفک شد و نظا

،  1396)حسینی،    های مذکور در قانون نظام صنفی واگذار شدنحوۀ رسیدگی آن به هیئت
 (.296ص 

 های ضدرقابتی در صنعت سینما رویه .  2-2
( اخالل در بالقوه   ابالفعل ی)   اقتصادی که قابلیت  رفتار فعاالنآن دسته از اعمال و  

دارند   را  از    ورقابت  را    ذارانگ قانونبسیاری  مجرمانه    یرفتارآن  یا    دانندمیمتخلفانه 
ضدرقابتی  رویه احمدی،  می  نامیدههای  و  )الهام  های رویه  (.132  ص  ،1395شود 

با یکدیگر  اقتصادی  های  یا چندجانبه و با تبانی بنگاه جانبه  ضدرقابتی ممکن است یک 
  رخ دهند.
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 سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی .  1-2-2
مستقل و    طوربه   هر بنگاهرفتارهایی فردی هستند که    جانبهکی یضدرقابتی  هاهیرو

دهد. این دسته از رفتارها در حقوق ایران  ها انجام میبدون همراهی و توافق سایر بنگاه
مسلط   اقتصادی  موقعیت  داشتن  به  اعمال اندنشده منوط  اروپا،  اتحادیۀ  در حقوق  اما   ،

ند برخورد نهادهای  اهایی که دارای موقعیت مسلط از سوی بنگاه  فقط  جانبهکی یضدرقابت
   (.Ahlborn & Padilla, 2008, pp. 55-57)  دنبال داردا به رقابتی ر

ی اقتصادی از موقعیت مسلطشان در بازار اخالل در رقابت بازار  هابنگاه سوءاستفادۀ  
دنبال   به  داشترا  آثار    خواهد  باعث  اقتصادو  متعددی  سوء  شدی    رو ازاین.  خواهد 
این موضوع اختصاص    کشورها  بیشتر  قانونگذاران به  را  از قوانین رقابت  بخش مهمی 

 (126، ص 1388 ،پوریعبد)  اندداده 
عبارت است از »وضعیتی در   ،44اصل  قانون    1  ۀماد  15بند  مطابق    ، موقعیت مسلط

در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار، عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط  بازار که  
 .یا حقوقی قرار گیرد« چند شخص حقیقیقرارداد در اختیار یک یا 

تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت  با  ضدرقابتی ممکن است    ۀاین روی
توان  می که  همراه باشد    رمنصفانه یغتحمیل شرایط قراردادی    و یا با  رمتعارفیغ  صورتبه

 حسینی، )   مدنی دانست  قانون  232  ۀماد  3و مشمول بند    رمشروعیغآن را نوعی شرط  
 (.318ص ،1396

ایجاد مانع ،  افزایش و یا کاهش قیمت بازار  منظوربهعرضه و یا تقاضا    مقدار  دیتحد
 یی رقیب در فعالیتهاشرکت یا    هابنگاهد رقبای جدید یا حذف  وکردن ورمشکل   منظوربه

تجاری کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف  طمشرو  و  خاص
ممکن هایی است که  از دیگر رفتار  ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد

خوردن  های اقتصادی سینماگر در بازار فیلم و سینما رخ دهد و برهمتوسط بنگاهاست  
 دنبال داشته باشد.نظم طبیعی و رقابت بازار را به

  در قراردادها رقیبان یا با هدف تثبیت جایگاه خود در بازار،    حذفگاهی تجار برای  
. ندارد  قراردادو موضوع    که هیچ ارتباطی با ماهیت یا عرف تجاری  گنجانندیمشروطی  

  ممکن است چنین شروطی در قراردادهای رایج در صنعت سینما هم وجود داشته باشد.



 1400 زمستانپاییز و ، 4، شمارۀ  2دورۀ  های نوین                                         قوق فناوریدوفصلنامۀ ح

90 

نامرتبط  رسدیمنظر  به تشخیص  برای  رقابت  عرف  بود شورای  با  قراردادی  شروط  ن 
طرف قرارداد    صنفتجاری و ماهیت قرارداد باید به قراردادها و تعامالت تجاری افراد هم 

 .(320، ص1396 حسینی،)  مراجعه کند

به  ،  نیزشود  منجر  ی که به اخالل در رقابت  صورتبه   ها شرکت تملک سرمایه و سهام  
صورت   نیدر ا  است.  بل پیگیریقا  شورای رقابتاز سوی    ،دلیل وجود آثار ضدرقابتی

.  از وضعیت اقتصادی مسلط محکوم کند  سوءاستفاده تواند بنگاه را به  شورای رقابت می
ماد بند،  این  از  به بحث    44قانون اصل    47  ۀغیر   ها شرکت سرمایه و سهام    تملک نیز 

 (.320، ص 1396 حسینی،)   اختصاص دارد

به آمیز است.  گذاری تبعیضقیمت ،  سوءاستفاده از موقعیت مسلطیکی از مصادیق  
یی که حاکی از هامتیقکاال یا خدمت، مشابه    ، »عرضه یا تقاضای44استناد قانون اصل  

مختلف   مناطق  بین  قیمت  تبعیض  یا  و  معامله  یا چند طرف  دو  بین   وجود   باتبعیض 
ی  گذارمتیق ی جانبی آن«  هانهیهزی حمل و سایر  هانهی هز  بودن شرایط معاملهیکسان 

 خدماتْ   ۀدهندارائهکاال یا    ۀکه فروشند  دهدیم هنگامی این اتفاق رخ    است.  زیآمضیبع ت
رقابت    در حقوق   .کندی متفاوت به مشتریان مختلف عرضه  هامت یقکاال یا خدمت را با  

  ، 1396  حسینی،)   وجود آمده استبدون دلیل خاص و مبنای اقتصادی به چنین تبعیضی  
چنین  322و    321ص   نیز  سینما  صنعت  در  اگر    کامالً ی  گذارمتیق(.  دارد.  مصداق 

ی زیآمضیتبع  صورتبهی بدون داشتن دلیل منطقی و توجیهی اکننده عیتوزیا  دکنندهیتول
ی  ریگ یپشود،  منجر  ی که به اخالل در رقابت  اگونه بهی کند  گذارمتیقمحصول خود را  

 نهاد رقابتی را به دنبال دارد.

جدی به   ۀلطم  کهی نحوبهآن    ۀشدتمام  ۀاز هزین  کمتربه قیمتی    یا خدمت  کاال  ۀعرض
جانبه نیز نوعی رویۀ ضدرقابتی یک  ورود افراد جدید به بازار شود  مانع  ای  بزنددیگران  

 ، ضرر و زیان بنگاه اقتصادی مذکور را به دنبال دارد   مدتکوتاه اگرچه در    ،. این رویهاست
. کنداهداف بلندمدتی را دنبال می  انجامدمیچون به ضرر و زیان رقبای احتمالی    معموالً

ها را دوباره قابلیت این را دارد که قیمت   است   ی تهاجمی کردهگذارمتیقبنگاهی که  
خود را جبران   ۀرقابتی، ضرر اولی  از قیمت  بیشترها به  قیمت  افزایشو با    افزایش دهد

قکند بنگاه   معموالًتهاجمی    گذارمتی.  مجدد  ورود  به  برای  که  اقتصادی    علتهای 
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کنار  ذگ قیمت بازار  از  بنگاه  این  می  اند رفته اری  ایجاد   ،1396  حسینی،)   کندموانعی 
 (323ص

 ضدرقابتی هایتوافق .  2-2-2
و   شوندمی رفتارهایی که ازنظر اقتصادی یا حقوقی فعالیتی کامل یا واحد محسوب  

ارادی  از همراه آزادانه و  بنگاه مستقل    حداقلی  ی  در موضوعدو  د، انافته معین تشکیل 
 (185، ص1398غفاری فارسانی،  ) ضدرقابتی هستند هایتوافق 

  ۀ دست   دو خود به    رندیگی م  های ضدرقابتی جمعی که بر اثر تبانی شکلگونه رویه این
، گرفتن قدرت بازار  اریدر اخت  اهدافشانو    شوندیمبندی  و افقی تقسیم   های عمودیرویه

، جلوگیری از ورود رقبای جدید،  رقابت سالم  ۀگسستن زنجیر،  کنترل نظام عرضه و تقاضا 
خارج  دور  رقبای  از  انگ کردن  و  دیگر  هازه یموجود  فراوان   ، 1395  جعفری،)   استی 

 .(22ص
توافق های  بنگاه از طریق  است  به    هایاقتصادی ممکن  را  رقابت  افقی و عمودی 

بیندازند بازار.  خطر  که در  فعالیت تجاری   یرقبای تجاری  به  کنار یکدیگر  خاص در 
بردن برخی رقبا، جلوگیری از ورود رقبای گاه برای حفظ سود بیشتر، ازمیان   اندمشغول

این همکاری گاه باعث . کنندهمکاری می گر یکدبا ی ی دیگرهازهینگ او یا  جدید به بازار
کند که اگر رقبا در یک سطح از  و نظم بازار را مختل می شود  می خدشه به رقابت بازار  

در سطوح مختلفی از این زنجیره باشند،   اگرتوافق افقی و    ،باشند  عیو توزتولید    ۀزنجیر
 (357، ص1396 حسینی،)  شودتوافق عمودی می

 ندیفرا  از  یکسانی  سطح  در  که  چند بنگاه  ایدو    نیب   یهاتوافق های افقی به  توافق 
 ،همکارانصادقی و  )   شودیم  اطالق  دارند  تیفعال  مرتبط  محصول  کی  عیتوز  و  دیتول

توجیهات    و  نظر از انگیزهمریکایی، صرف ایکی از آرای محاکم    به تعبیر  .(102، ص  1397
کنندگان، این دسته از توافقات افقی معموالً مخالف قوانین تجاری و قدرت بازار مشارکت

  1. ندارقابت 

.  سینما دارند  ۀخود در عرص  تیدر فعالیکسانی    و سطحافراد در این زنجیره موقعیت  
یکسانی در بازار آزاد برخوردارند   ۀهایی که از سطح و ردمؤسسات و شرکت   ها وبنگاه

 
1. United States v. Socony-Vacuum Oil Co. 310 U.S. 150, 60 S. Ct. 811, 84 L. Ed. 1129 (1940) 
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به موضوعی گیرند که راجعشوند تصمیم میرقبای بالقوه و بالفعل هم محسوب می   نوعاًو  
البته همیشه این همکاری بد    (.286ص  ،1389  معبودی،)   کنندهمکاری    گریکدیبا  خاص  
ت  نیست.  بو مخر بین  ناسالم در عنصر  تنها عامل تمایز    هابنگاه  تیسوءنبانی سالم و 
اشودمینمایان   توافق ز.  میضدرقابتافقی    هایجمله  و  ی  تقسیم  قیمت،  تثبیت  به  توان 

 تحدید یا کنترل تولید اشاره کرد.  و کنندگان، و مصرف تسهیم بازار 
طرفین مستقیم یا که  است  آن  ی ضدرقابتی  اههیرو  نی تریم یقدو    نی ترجیرایکی از  

از   اعمشوند.    یدیتول  محصول  متیق  تثبیت و هماهنگی  موردوارد توافقی در    میرمستقیغ
مقرر شود محصول خاص هریک یا    کهآنقیمت واحدی یابند یا    که کل محصوالتآن

بازار عرضه می به  که  ی  شودمحصولی  باشد  داشته  معینی  قیمت    باعث  اقیمت  افزایش 
صادقی و  )   در فواصل زمانی مشخص یا تعیین کف قیمت باشدمحصول به میزان معین  

  ت صراح بهتوافقات بر سر تثبیت قیمت    ،اروپا نیز  ۀدر اتحادی(.  103ص    ،1397  ،همکاران
  1اروپا ممنوع اعالم شده است. ۀعملکرد اتحادی ۀمعاهد 101 ۀدر ماد

اشاره دارد: »هرگونه تبانی    موردبحث  هایبه توافق  44قانون اصل    44  ۀماد  بند الف
از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته  

است:    ۀنتیج  کهی نحوبهباشد   ممنوع  باشد  رقابت  در  اخالل  کردن  مشخص  -1آن 
مستق  نییتع   ۀنحو  و  خدمت   ای  کاال  فروش   ای  دی خر  یهامتیق و  بازار  در    ا ی  میآن 
   «....میرمستقیغ

رویۀ بررسی  در    با  قیمت  تعیین  بر  و هاپلتفرمحاکم  فیلم  بازار  در  فیلم  پخش  ی 
 19د است. پس از ظهور بحران کوی  مشاهدهقابل سینمای ایران، وجود این رویۀ ضدرقابتی  

مانند سینماها،   تفریحی  اصلی  مراکز  تعطیلی  از  ی  هاپلتفرم و  استفاده  با  فیلیمو  و  نماوا 
های خانگی را تحت تسلط یی که در دسترس داشتند سعی کردند تا بازار فیلم هانهیگز

درآورند.   و    خصوص ن یدراخود  تخفیف  ارائۀ  با  خود  هایگذارمتیقابتدا  )که  کم  ی 
قیمت از  تهاجمی  مصداقی  ارائۀ  استگذاری  و  از  هانه یگز(  اعم  متنوع  و   هالم یفی 

ی خارجی و ایرانی سعی کردند بازارهای هدف خود را از بین کاربران خانگی  هاالیسر
کردند.   هامتیق  باالبردنشروع به    1399تصاحب کنند. سپس در اقدامی هماهنگ از اسفند  

 
1. The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (2008) 
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هر هریک از این دو پلتفرم که قیمت ارائۀ خدماتشان برای  مزبور  در تاریخ    ،مثالبرای  
هماهنگ این قیمت را به   صورت بهناگاه و  ، بهشدیمهزار تومان آغاز  25کاربر از ماهی  

هزار تومان 64هزار تومان برای یک ماه افزایش دادند که با احتساب مالیات این رقم به  59
)توافق    استنوع تبانی رقابتی بین رقبا   نیترخطرناک رسید. چنین حالتی نمونۀ بارزی از  

  زمان هم  صورتبه، این دو شرکت دوباره  1400تثبیت قیمت(. در فروردین  افقی برای  
 رساندند. هزار تومان99به  ماههکو برای اشتراک ی افزایش دادندقیمت را 

این موضوع درحال حاضر در شورای رقابت درحال بررسی است ولی این شورا 
 یی مبنی بر چنین رویۀ ضدرقابتی صادر نکرده است. أتاکنون ر 

های اقتصادی غیررقیب عمودی آن دسته از توافقات هستند که بین بنگاه  هایافق تو
راندمان تولید، تخصیص    ارتقایکه ممکن است باعث افزایش کارایی،    گیردصورت می 

نسبت  ۀبهین قیمت  افزایش  از  ناشی  تورم  از  پیشگیری  بازار،  در  سواری  کاال  هزینه،  به 
  حال نی. باای در خدمات شوندگذاره یسرماو ترویج    فروشانخرده یا    دکنندگانیتولمجانی  

است   نیز    تأثیراتممکن  کنند   درمنفی  محدود  را  تجارت  و  باشند  داشته    بازار 
 (.75-73، ص 1393ی، جعفرزاده و انصار؛ 369ص  ،1396حسینی) 

 ضدرقابتی تمرکزهای.  3-2-2
تجارت که اساساً مبتنی بر بازار آزاد   ۀ در حوز  روزافزونرشد    به  توجه  با  ،امروزه

 شدت بهی  بازارهاآوردن در  ی اقتصادی خویش و دوامهاتیفعال  ۀبرای ادام  ها، بنگاهاست
و با کاهش   کنند انسانی و فکری خود را با یکدیگر تجمیع    و  رقابتی ناگزیرند منابع مالی

به یکی از    هابنگاه در چنین مواقعی،    .توان رقابتی خود را افزایش دهند  و  ، کارایی هانهیهز
ادغام   هابنگاهاین اقدام    .(401، ص1396  ،حسینی)   آورندیم اشکال تمرکز اقتصادی روی  

ادغام اقدامی است که بر اساس    ،44ی اصل  ی کلهااست یسقانون    16  ۀطبق ماد.نام دارد
شخصیت حقوقی واحد جدیدی را   ،ضمن محو شخصیت حقوقی خود ،آن چند شرکت

قبل   هابنگاهبهتر است این   . شوندمیتشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب  
ضدرقابتی   ۀاگر این روی از هر اقدامی این اطالعات خود را به شورای رقابت اعالم کنند تا  

 نبود فعالیت خود را ادامه دهند.
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ورت مول    هاتملکو  هاادغام  کهیدرـص وع مـش ند موـض باعث نقض حقوق رقابت باـش
تواند یک یا چند مورد از تـصمیمات و ـشورای رقابت می  هـستند 44قانون اـصل   57  ۀماد

 (. 465، ص 1396 ،را اتخاذ کند )حسینی 44قانون اصل  61 ۀمذکور در ماد
چنین ادغام و    کهیدرصورتوجود ادغام و تملک در حوزۀ سینما نیز هست و    امکان

ی که موقعیت این بنگاه در اگونه بهکند    تربزرگتملکی اندازۀ بنگاه اقتصادی را بسیار  
افزایش را    هامت یقبازار مرتبط از حد معینی باالتر رود، مرتکب اعمال ضدرقابتی شود،  

باشد، باید برخورد نهاد رقابتی را به دنبال داشته    کنندگانمصرفو در نهایت به ضرر    دهد
سازی کوچک با ظهور بازیگران بزرگ در بازار ی فیلم هاشرکتباشد. امروزه بسیاری از  

( 1و اچ بی او  آمازون  ،ی ارائۀ آنالین فیلم و سریال )مانند نتفلیکسهاپلتفرم  ژهیوبه فیلم  
و تمرکزها در این حوزه    هاادغام   کهه است  و همین موضوع باعث شد   اندشده ورشکست  

کشورها در پی تصویب قوانینی برای مدیریت   قانونگذارانبیشتری دنبال شود و    دقت  با
های اقتصادی در حوزۀ فیلم و سریال نیز بخشی از این  بازارهای دیجیتال باشند که بنگاه 

 2«»قانون بازارهای دیجیتال  نویستوان به پیش می   برای مثال  .روندشمار میبه بازارهای  
مباحث مربوط به حاکمیت دیجیتال   کانوندر اتحادیۀ اروپا اشاره کرد که درحال حاضر در  

 (. Akman, 2021)  قرار دارد
 های دولتی ضدرقابتی کمک . 4-2-2

 44قانون اصل    43مادۀ  های دولتی است.  کمک  ی از مباحث مهم حقوق رقابتْیک
 که تمامی  است  دانسته و مقرر داشتهدولت را نیز ملزم به رعایت قواعد حقوق رقابت  

های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 
برخی  .  درنظر گرفته نشده استگونه استثنایی  هیچ  در این ماده  ند. افصل نهم این قانون 

کمک    چون این ماده برای ممنوعیت  ؛اندکرده نویسندگان به نحوۀ نگارش این ماده انتقاد  
، 1390معبودی نیشابوری،    دولتی ضمانت اجرایی درنظر نگرفته است )افتخار جهرمی و

 ضروری است. 44قانون اصل  52 ۀدر نتیجه اصالح ماد  (.419ص 
های دولتی یکی از موانعی است که بر سر رقابت بازار قرار در بخش سینما، کمک

ی خاص و یا تشویق  هارسالت ف و  با اهداف مختلفی مانند ترویج اهدا  هاکمک دارد. این  

 
1. Home Box Office (HBO) 

2. The Digital Marktes Act (2021) 
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شفافی داشته باشد، مشکالت    سازوکار  کهیدرصورت گیرد و  ی کلی صورت می هااست یس
و تدوین    52با اصالح مادۀ    ،قانونگذارشود  پیشنهاد می  روازاین؛  خواهد کردایجاد    کمتری

این   های دولتی در بخش سینما، به شفافیتکردن کمک مندنظامدستورالعمل خاصی برای  
  .کنددر آن کمک  صنعت و تسهیل رقابت و منع انحصار

 آرای نهادهای رقابتی در حوزۀ سینما . 3
به تقویت عملکرد شورای رقابت و نقد و بررسی  ه مطالعۀ آرای نهادهای رقابتی  ازآنجاک

ی در دسترس در این حوزه  بخش به برخی از آرا ، در این  انجامدمیعملکرد این نهادها  
 شود. اشاره می 
 ی قیتطب  ینهادها یآرا یبررس .1-3

کمیسیون اروپا نهاد اجراکنندۀ قواعد حقوق رقابت در اتحادیۀ اروپا است. این نهاد 
ایجاد    1( شبکۀ اسکای2021ی )جوالی  تازگ بهرقابتی   به  و شش استودیوی هالیوود را 

 یهاو برنامه  هالم یف  یاز تماشارا    کنندگانمصرف  که   تاس  متهم کردهموانع ضدرقابتی  
 .  کندیبه انتخاب خود محدود م یونی زیتلو

این   ایتانیبر  یپول   ونی زیتلو  ۀکنندپخش   نیتربزرگ  اسکای اروپا  کمیسیون  است. 
ف پخش  و  ا  هالیوود  بزرگ  سازانلم یکننده  به  متهم   یهانامه توافق   جادیرا  کرده    دوجانبه 

ی جمعی هستند که آثار ضدرقابتی  ی ضدرقابتهاهیروبخشی از    دوجانبهاست. توافقات  
برخورد نهادهای رقابتی را به همراه دارد.   معموالً و    ندازدامی  ها رقابت بازار را به خطرآن

توانند به نمیخارج از انگلستان و ایرلند    کنندگانمصرف کمیسیون اروپا معتقد است که  
چنین موضوعی نتیجۀ یک ی شبکۀ اسکای دسترسی داشته باشند و  هابرنامه طیف کامل  

این موضوع اثبات شود،    شروی پدر رسیدگی رقابتی    کهیدرصورت  توافق ضدرقابتی است.
اتحادیۀ   اشتراک( در سراسر  پرداخت  )با  تلویزیونی  تماشای خدمات  پرداخت و  نحوۀ 

 کند.  اروپا تغییر می
 تیفعال  یمل  یعمدتاً در داخل مرزها  یپول  ونی زیتلو  یهاستگاه یا  کهنیبه ا  توجه   با

 یداریاروپا خر  ۀیحادات  ۀکنندها اجازه داده شود محتوا را از هر پخش، اگر به آنکنندیم
با   یبازار یبرا  یبزرگ  ۀبالقو  یامدهای، پکنندیم یدر کجا زندگ  کهنینظر از اکنند، صرف

 
1 Sky  
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در   گرفتهصورت در آخرین تحوالت    کننده خواهد داشت.مصرف   ونیلیم  پانصداز    شیب
رسمی را به شبکۀ اسکای انگلستان و    هایاز اتهام  فهرستیاین پرونده، کمیسیون اروپا  

استودیو   این شش  کرده است.  ارسال  هالیوودی  استودیوی  ازعبارت شش   1، یزنید  اند 
 . 5و برادران وارنر 4فاکس  3،یسون 2، کچرزیپ پارامونت

اروپا نقض شده است،    ۀیضدانحصار اتحاد  نیکه قوان  تشخیص دهد  ونیسیکم  اگر
 نظر بگیرد.  ها را به عنوان جریمه دردرصد از گردش مالی ساالنۀ شرکت   10می تواند تا 

است که    نیدر بروکسل ا  نهاد رقابتی اصلی اتحادیه  عنوانبهکمیسیون اروپا    هدف
از هر نقطه از    ونی زیتلو  یقادر به تماشا  ییکنندگان اروپاکه مصرفکند  حاصل    نانیاطم

 هاشینما یفروش مجزا یرا برا وودیهال یوها یحق استود قاتیتحق نیقاره هستند. آخر
با   هیرو  نیکه ا  کشدی م  شبه چال   ییمختلف اروپا  یدر کشورها  یونیزیهای تلوو فیلم 

 6. تمحتوا در تضاد اس یبدون مرز برا یبازار ۀاروپا دربار  ۀیاتحاد دگاهید

 رقابت  یشورا یآرا یبررس. 2-3
ی بسیاری ورود کرده است که  هاحوزه خود به    ۀسالدوازده شورای رقابت در عمر  

یی مانند بخش هاحوزه   ؛ی اجتماعی را نیز به دنبال داشته استهاجنجالها  برخی از آن
ی بخش گذارمتیقو    کنندگانمصرف خودرو )شامل اصالح قراردادهای خودروسازان با  

خودرو(، حوزۀ وکالت )با شکایت شاکیان خصوصی مبنی بر انحصار کانون وکال(، حوزۀ  
 س یتأسرشتۀ داروسازی به نحوۀ صدور مجوز    النیالتحصفارغ داروسازی )پروندۀ شکایت  

،  فارسانی   ی( )حسینی و غفاریروزشبانه بدیل داروخانه به داروخانۀ  داروخانه و پروندۀ ت
وجودآمده و تحوالت ، با تغییرات بههاسالکه در این  این  وجود  با. اما  (54، ص  1399

فیلم و  صورت  برای هاپلتفرمبا ظهور    ژهیو بهپذیرفته در عرصۀ سینما و  فیلم  ی پخش 
به  کاربران خارجی )مانند نماوا و فیلیمو(، جا داشت که شورای رقابت با قدرت بیشتری  

گان  ی این نهاد مواجه بوده است. به نظر نگارندتوجهکم ، این حوزه با  بپردازد  لهئمساین  
به   نه  عاملی  و    اهمیتیبی  علتچنین  سینما  و  فیلم  و  هاه یرو  نبودبخش  ی ضدرقابتی 

 
1 Disney 

2 Paramount Pictures 

3 Sony 

4 Fox 

5 Warner Bros. Entertainment Inc (WB) 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5432 (last visited: 2021-12-14). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5432
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که  انحص این حوزه  در  اهمیت   علتبه    صرفاًاری  از  رقابت و غفلت  کوتاهی شورای 
رقابت در این بازار بوده است. درحال حاضر دو پلتفرم قدرتمند فیلیمو و نماوا که با  

ند، اهی این صنعت قدرت گرفتهاپروژهظهور بحران کرونا و تعطیلی سینماها و بسیاری از  
نها این  رسیدگی  و  توجه  و    ،هرحالبهدند.  نیازمند  شورا  این  رقابتی  رویۀ  در  مداقه  با 

مصاحبه با افراد مطلع در خانۀ سینما و کارشناسان این نهاد، آرای زیر در جهت رسیدن  
 است: توجه قابل به اهداف پژوهش حاضر 

 رانیا  در  سامسونگ  یندگ ینما   تیطرف  به  شاتل  نیسرزم  شرکت  تی شکا  ۀپروندـ  
 ی کشورها  ریسا  همانند  رانیا  در  یرقابت  یهاپرونده  یکه در بررس   یاز موضوعات  یکی
  شرکت  کدام به نمایس و لمیف خدمات دهندگانۀ ارائ که است نی ا است توجه مورد جهان
شرکت  در.  دانوابسته   مادر )مانند  ایران  دیجیتال  بازارهای  در  که  ی هافروشگاههایی 

ی اخیر قدرت هاسال خدمات( در    دهندگانارائه کتاب، فیلم و    اینترنتی، بازارهای فروش 
، اسنپ، آپارات  کاالیجیدنظر مخاطبان را به خود جلب کنند )مانند    اندتوانسته و    اندگرفته

ی خود  هارمجموعه یزند که ممکن است  اادر وابسته به یک شرکت م  هرکدامو فیلیمو(،  
. آنچه اهمیت دارد، رعایت اصول کنند  هایی مانند ادغام و تملک رقبا تحصیلرا با روش 

و قواعد حقوق رقابت در جریان تجارت است که بتواند زمینه را برای حضور سایر رقبا  
 دنبال داشته باشد. را به کنندگانمصرف فراهم کند و جلوگیری از انحصار و تضرر 

سامانۀ اشتراکی ایرانی آنالین که    ،( نماواVODسامانۀ نمایش درخواستی )   ،مثالبرای  
است،   سریال  و  پخش  شاتل  اسامانه برای  اینترنتی  شرکت  که  است  سال  ی    1393در 

ی به یکی از  زودبه . این سامانه که ابتدا تمرکزش روی مشترکان شاتل بود،  کردی  اندازراه 
 دو سامانۀ دارای موقعیت مسلط در بازار پخش فیلم خانگی تبدیل شد.

یکی از محصوالت    ،همچنین فیلیمو، دیگر سامانۀ نمایش درخواستی اشتراکی ایرانی
شود.  رقیب نماوا محسوب می  نیتریجداست که    ()صبا ایده  پردازده یاشرکت فناوران  

با بررسی اسناد موجود در سایت شورای رقابت، پروندۀ شکایت شرکت سرزمین شاتل  
است.   مشاهده  قابل ایران   )شرکت مادر سامانۀ نماوا( از نمایندگی شرکت سامسونگ در

در شکایت خود   از نصب  استدالل می  گونهنیااین شرکت  که شرکت سامسونگ  کند 
کند. ی هوشمند یا اینترنتی سامسونگ جلوگیری میهاون ی زیتلووا بر روی  اپلیکیشن نما
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صحت آن    کهی درصورتاین موضوع تاکنون در شورای رقابت به نتیجه نرسیده است اما  
. شورای رقابت دانستمصداقی از اعمال ضدرقابتی  توان  را میاثبات شود، چنین عملی  

گیرد: »موضوع شکایت شرکت  تصمیم می  گونهنیا  1399/ 17/3  به تاریخ  442در جلسۀ  
درخصوص ممانعت از    سرزمین شاتل به طرفیت نمایندگی شرکت سامسونگ در ایران

های هوشمند یا اینترنتی سامسونگ؛ مقرر شد مرکز نصب اپلیکیشن نماوا روی تلویزیون 
... مکاتبه آقای مصطفی  با    ها و مسئولیت   با  رابطه  دراز وی خواسته شود    ملی رقابت 

شرکت تلکام با شرکت سامسونگ ،  شرکت سام سرویس  ،ارتباط شرکت تحت مدیریت
آتی از ایشان دعوت به    ۀاعالم نظر کند و در صورت اثبات نمایندگی ایشان برای جلس

 . آید« عمل

 هزینۀ اشتراک فیلیمو و نماوا زمان هم رسیدگی به افزایش ـ 

صنعت فیلم و سریال تغییر کرده است. با   شکل سنتی سینما و   ،های اخیرالسدر  
تولیدات    دهندۀارائه ، دو شبکۀ  هاشبکه ی خارجی و استقبال مخاطبان از این  هاشبکه ظهور  

ی کم و هامتیقتصویری )فیلیمو و نماوا( شروع به فعالیت کردند و در مدت کوتاهی با  
توانستند قسمت اعظمی    درنظر گرفته بودندی بسیاری که برای کاربران موجود  هافیتخف

بارۀ دست آورند. پس از استقبال بینندگان، این دو پلتفرم اقدام به افزایش یک از بازار را به
 هاپلتفرمهماهنگ از جانب هر دوی این    طوربهحق عضویت خود کردند و این اقدام  

)توافقات    44قانون اصل    44مشمول مادۀ    توان همرا میموضوع    این  . صورت گرفت
ی  گذارمتی قی تهاجمی و  گذارمتیق)   44قانون اصل    45  ۀقابتی( و هم مشمول مادضدر

 .دانست افراطی( 
نماوا و  فیلیمو  پلتفرم  دو  طر  اقدام  باعث  خود  عضویت  قیمت  افزایش  ح  و 

زیادی از سوی افراد مختلف و در نهایت ورود ساترا و شورای رقابت به   هایتشکای
و مفاهیم اولیۀ حقوق    ی ضدرقابتیهاهیروبا بررسی    ،شد. ساترا در گزارشی  لهئمساین  

ی ضدرقابتی و تبانی دانست )ساترا،  هاه یرو رقابت، اقدام این دو پلتفرم را از مصادیق  
1400 .) 

در این گزارش آمده است: »اقدام این دو پلتفرم در ابتدای امر باعث تضییع حقوق 
 45  ۀت که مطابق با بند »ط« مادبخشی از حقوق عمومی بوده اس  عنوانبه   کنندگانمصرف 
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از قدرت انحصاری و موقعیت مسلط خود در بازار قیمت   سوءاستفادهبا    44قانون اصل  
ی از محتوای فرهنگی ارزان را از مندبهره و از این طریق حق    اندنموده باالیی را وضع  

 (3و2، ص1400)ساترا، « .اندکرده مردم سلب 
نهاد اصلی اجراکنندۀ قواعد رقابت در نظام    عنوانبهشورای رقابت نیز    ،حالنیدرع

)مورخ   در جلسۀ چهارصدوهفتادم خود  نهاد  این  کرد.  موضوع ورود  به  ایران  حقوقی 
هزینۀ اشتراک فیلیمو و نماوا پرداخت.    زمانهم ( به بررسی علت افزایش  14/04/1400

قیمت اشتراک    زمانهم فرایند افزایش    علل ودربارۀ  ی  بررس  و  بحثاعضای شورا پس از  
: »مرکز ملی رقابت اطالعات کردندآرا مقرر    اتفاقبهخدمات دو شرکت فیلیمو و نماوا  

مربوط به این بازار و بازیگران آن را تکمیل نموده و ضمن بررسی سهم بازار کلیۀ بازیگران 
شده نسبت دییتألی ی ماهاصورتشده از طریق این حوزه و محاسبۀ هزینه و قیمت تمام

به تکمیل اطالعات گزارش اقدام و گزارش تکمیلی جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارائه  
 «.گردد

آخرین   دست   گرفتهصورتی  هایبررسبا  در  همچنان  پرونده  این  شد  مشخص 
 نشده است.صادر یی از سوی شورای رقابت  أبررسی است و ر

 گیری نتیجه 
.  بررسی شده است وق رقابت بر صنعت سینما  پژوهش اجرای عمومی قواعد حق این  در  

این قابلیت را دارد که  ی اقتصاد،  هابخش یکی از    عنوانبه  ،صنعت سینما و بازار سینما
نقش مهمی در رونق اقتصادی و صادرات غیرنفتی در نظام اقتصادی ایران داشته باشد؛ 

رعایت قواعد حقوق رقابت در این صنعت به رشد اقتصادی، افزایش شفافیت    روازاین
بازار و حفظ حقوق   خواهد   کنندگانمصرف بازار، برقراری عدالت در رابطۀ کنشگران 

در حقوق رقابت و صنعت   مهم . در این پژوهش، پس از بررسی مفاهیم و مبانی  انجامید
شد. اگرچه فصل نهم قانون    بررسیزه  ی ضدرقابتی و جمعی در این حوهاهیروسینما،  
اصل  هااست یساجرای   کلی  مواد    44ی  از  الهام  با  اساسی    ۀمعاهد  109تا    101قانون 

برخالف   ،است  تدوین شده  2آنکتاد   ۀاروپا( و قانون نمون  یۀعملکرد اتحاد  ۀ )معاهد  1سبون یل

 
1. The Treaty of Lisbon 

2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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ان موقعیت مسلط ی ضدرقابتی به دارندگ هاهیرو، انجام  44دو قانون مذکور در قانون اصل  
یکی از انواع   فقطاقتصادی محدود نشده است و سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی  

 تلقی شده است.  جانبهکی ضدرقابتی یهاهیرو
و   جانبهکی ضدرقابتی یهاهیرویی از  هانمونه در بازار فیلم و سینمای امروز ایران  

نشده منجر  یی از جانب شورای رقابت  أکه تاکنون به صدور ر  شودمشاهده میجمعی  
ی خارجی هانمونهاست. اگرچه در این زمینه دو پروندۀ موردبررسی در شورای رقابت و  

است اهمیت بازارهای   ذکرقابل یکی از مواردی که در این زمینه    مطرح و بررسی شد،
یی مانند نتفلیکس هاپلتفرم لکرد  عم  ،است. به همین منظور  تالیجیدی  هارسانه دیجیتال و  

های اخیر مورد تحقیق و تفحص نهادهای رقابتی قرار داشته است و و آمازون در سال
)نماوا و فیلیمو( نیز ضروری است شورای   هارسانه ی داخلی این  هانمونه درخصوص  

ی تهاجمی گذارمتیقهماهنگ،    صورتبه  هامتیقباالبردن    ؛ زیرارقابت وارد عمل شود
  مکن است م  دهدی مرخ    کراتبه   هارسانهو تبعیض در شرایط معامله که از جانب این  

 را به دنبال داشته باشد.  کنندگانمصرف نقض حقوق رقابت و حقوق 
و در حقوق  دانستنقض قواعد حقوق رقابت  توانمی یی کههانمونه یکی دیگر از 

است کمک  توجه شده  آن  به  کمتر  دولتی  ایران  برخی است. کمکهای  به  دولتی  های 
 عمالً   ،شفافی وجود داشته باشد  سازوکارکه  بدون این  ،تولیدکنندگان آثار سینمایی خاص

. در همه جای جهان حمایت دولتی از آثار خاصی که با  سازدی مرقابت بازار را مختل  
که  این است    آنچه اهمیت دارداما    ، هماهنگ است رایج است  هادولت و رسالت    هاارزش 
نهاد رقابتی مبنی بر    دییتأو با    کندی رقابتی پیروی  سازوکارهایی باید از  هاکمکچنین  

مختل  این را  بازار  رقابت  موصوف  کمک  کمک  کند ینمکه  باشد.  و  همراه  دولتی  های 
  کامالًسازی بخش  ی است که فیلم اگونهبه ی به آثار سینمایی در سینمای ایران  دولتشبه 

 . شودیمرخی موارد غیرممکن خصوصی دشوار و در ب

 شنهادها یپ
 52قانون اساسی: در مادۀ    44ی کلی اصل  هااستیسقانون اجرای    52اصالح مادۀ  .  1

  سازوکار ،  هاکمکهای دولتی اختصاص دارد، نحوۀ انجام این  که به کمک   44قانون اصل  
شورای رقابت و ضمانت اجرای مناسب برای عدم توجه دولت به   از سویتصویب آن  
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ی نشده است. پیشنهاد این پژوهش اصالح این ماده و تصویب  نیبش ی پمقررات این ماده  
برای   خاصی  کمک  سازوکاردستورالعمل  بر  استحاکم  سینما  بخش  در  دولتی    ، های 

که  اگونه به رقا  سازانلم یفی  توان  صنعت  این  فعاالن  و  و  مستقل  دولتی  بخش  با  بت 
 های خاص را داشته باشند. ی مستقیم دولت از برخی فیلم هاتیحما

ایرانی با الهام از قوانین مشابه    قانونگذارتصویب قانون بازارهای دیجیتال از سوی  .  2
( و اختصاص 2021قانون بازارهای دیجیتال در اتحادیۀ اروپا )   سینوش یپ  ژه یوبه در جهان  
 هاپلتفرمرفتارهای ضدرقابتی این    کردنمشخصفیلم و سریال و    ۀی ارائهاپلتفرمبخشی به  

بخشی )مانند ساترا( و شورای رقابت در این    گرمیتنظو تصریح به صالحیت نهادهای  
 باشد.   44ی کلی اصل هااستیستواند مکمل قانون اجرای قانون. این قانون می

تمرکزهای ضدرقابتی در بخش   و  هادستورالعمل مصادیق اعمال، توافق تصویب  .  3
بنگاه رفتارهای  تنظیم  به  دستورالعمل  این  رقابت:  شورای  سوی  از  سینما  و  های  فیلم 

 خواهد کرد ی ارائۀ فیلم و سریال )مانند نماوا و فیلیمو( کمک هاپلتفرم اقتصادی ازجمله 
 .خواهد شد کنندگانمصرف و مانع نقض حقوق 

 منابع 
ــابوری، گودرز و  یجهرم  افتخار های دولتی مخل  . »ممنوعیت کمک(1390) رضــا  ،معبودی نیش

اـبت،   ۀرـق الـع ام حقوقی ایران و    مـط ادتطبیقی در نـظ ا«. مجلـ   ۀیـ اتـح اتیتحق  ۀاروـپ   ،ی حقوق  ـق
 .417-383 ، ص6 شماره نامهژهیو

ــین و احمدی،الهام ــمانت اجراهای مالی در زمینۀ حقوق » (.1395زهرا ) ، غالمحس ــی ض بررس
 .147-131، ص 2 ۀ، شمار3 ۀ، دوریشناسجرم و یفریک حقوق مطالعات «.رقابت

تطبیقی در اهداف  ۀروح حقوق رقابت )مطالع» (.1390) بهنام  ،، محمود و غفاری فارـسانییباقر
 .146-112 ، ص73 ۀشمار ،75 ۀدور ،حقوقی دادگستری ۀمجلحقوق رقابت«. 

ــانییـباقر ـــخاص  »  (.1391)  بهـنام  ،، محمود و غـفاری ـفارسـ قلمرو حقوق رـقاـبت از حـیث اشـ
 .113-87 ، ص65 ، شمارۀ17، دورۀ بازرگانی نامهپژوهشمشمول«. 

. »انحصـار و رقابت تا ملی بر لزوم فعالیت نهادهای  (1392) مرتضـی ،ایاصـغرن، محمود و  یباقر
 ص ،1 ۀشمار ،1 ۀدور ،های حقوق خصوصیاندیشه  ۀفـصلناممقررات بخـشی«.    کنندۀمیتنظ

31-59. 
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 حقوق  پژوهشهای حقوق خـصوـصی«. »اقتـصاد مبتنی بر بازار و کاـستی (.1385) ، محمودیباقر
 .88-41 ، ص19 ، شمارۀ8دورۀ  ،یعموم

رقابت«،   حقوق  منظر  از  اقتصادی  واحدهای  »تبانی  سیما،  ارشد   نامهان یپاجعفری،  کارشناسی 
 (.1395حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان )

عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت«.    توافقات. »(1393) عباس  ،و انـصاری رقاـسمیم، جعفرزاده
 .98-73 ص ،7 ۀشمار ،2دورۀ  ،پژوهش حقوق خصوصی ۀفصلنام

تهران:   .رقابت یشــورا ماتیتصــم و  ســاختار  ۀنییآ  در  رقابت حقوق (.1396)  ی، مینانیحســ 
 .چاپ اولانتشارات مجد، 

مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و  (. »1399بهنام )ی، مینا و غفاری فارسانی،  نیحس
، 2، شمارۀ  11دورۀ    ،یقی تطب  حقوق  مطالعات  «.بخشی از تضاد تا تعامل   گرمیتنظنهادهای  

 .250-225ص
  یطرح پژوهش  .نما«یس  ۀحوز  در  یگذاراست یس  یاجتماع  لی»پژوهش تحل  (.1396)  نبیز  زادسر،

 در :  . قابل بازیابییینمایو مطالعات س یفناور ۀمعاونت توسع
https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2020/06/971231_orig.pdf 

  و   نماوا  و  موی لیف  توسط  تیعضو  حق  شیافزا  موضوع  یقتصادا   -  یحقوق  یبررس  (.1400)  ساترا
   .سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرگزارش .  نهیزم نیا در ساترا مناسب اقدام

تهران: انتشــارات  .آن قواعد نقض از  یناشــ  تیمســئول  و  رقابت حقوق (.1398) ی، فضــهمیســل
 .چاپ اولمجد، 

ه آن با   روع تجاری و مقایـس ف حمداللهی. »مفهوم رقابت نامـش ین و عاـص راف، حـس یمایی ـص ـس
لنامه پژوهش حقوق خـصوـصینهادهای مرتبط« تان  . فـص ماره یازدهم. )تابـس وم. ـش ال ـس . ـس

1394 :)37-69. 

 روابط   یقیتطب  ۀمطالع»  (.1397طهمورث )  ،یقاسمو    زهرا  ،یشاکر  ،یمرتض  عادل،محمد،    ،یصادق
  ۀتوسع  معاونت   ی پژوهش  طرح   .«هند  و  سیانگل  فرانسه،  کا،یامر  یکشورها  در  نماگرانیس  انیم

 در:   . قابل بازیابییینمایس مطالعات و یفناور
https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2020/06/971295_orig.pdf 

یدمحمدنژادییطباطبا ی از نقض (. 1392) ، ـس ئولیت مدنی ناـش »چالش تعیین قانون حاکم بر مـس
ایی. دیدگاهاروپا«قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه   ، 18، دورۀ  های حقوق قـض

 .112-89 ، ص62 شمارۀ

https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2020/06/971231_orig.pdf
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لط«.   (.1388) ، ابراهیمپوریعبد ادی مـس عیت اقتـص تفاده از وـض وءاـس المی»ـس مار   ،حقوق اـس   ۀـش
 .156-125 ، ص21
»قواعد حقوق رقابت در ایران و تحوالت آن در  (.  1395)  ، مهرزادی، امیرعباس و شیرینیعالءالد

  ، دورۀ قضاوت  یتخصص ـ یعلم  ۀفصلنام  .قانون اساسی«  44  اصلی کلی  ها است یسپرتو  
 .147-119 ص،  87شمارۀ ، 16

ــینی،  یغفار ــانی، بهنام و حس چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار  (. »1400مینا )فارس
-129ص  ، 1، ـشمارۀ 2دورۀ  ،  نینو  یهایفناور و  قراردادها حقوق  «.ی اینترنتیهادامنهنام  

157. 
انی، بهنام یغفار مانت اجراهای مدنی آن (.1398) فارـس ر میزان، حقوق رقابت و ـض . تهران: نـش

 .دومچاپ 
رضا  یمعبود حقوق   (.1389)  نیشابوری،  رسالیتجار  یهارقابت   یقواعد  حقوق    ۀ.  دکتری 

 .حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۀخصوصی. دانشکد
 .چاپ اول. تهران: انتشارات مجد، مبانی حقوقی و فقهی رقابت (.1394) ، علییناصح

کو ابادی .کندیم کار  چگونه وودیهال (.1393) ، جنتواـس اپور پـش ارات   )مترجم(.  ـش تهران: انتـش
 .چاپ اولتیسا، 

. سـازمان  نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ سـاختار و سـازوکار اجرایی (.1389)  ، داوودفرهادی
 . تهران: نشر عترت نو.یزیربرنامهسازی، مدیریت مطالعات و خصوصی
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Competition Law and New Technologies in the Film 

Industry 

Mina Farahani1, Mojtaba Ansarian2  

 

Abstract 

Competition rules are enforceable in different markets to facilitate 

competition, prohibit monopolies, and encourage economic enterprises to 

comply with these rules. The present study seeks to answer how competition 

ruled can be applied to the film industry through public enforcement of 

competition law. It is descriptive-analytical research using library and Internet 

resources. This study examines the Iranian competition system especially 

Chapter 9 of the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of 

the Constitution (2007) and other laws and regulations related to competition 

and the film sector . 
In this regard, we explored the role of the Competition Council in 

monitoring the market and management of anti-competitive behaviour of 

enterprises and the role of Satra as a regulatory body in the field of visual 

media, and it was found that there are doubts about Satra's competence in 

competition issues. 

This study shows that the film industry is one of the most important and 

influential industries in the economic system.  With measures such as 

reforming the mechanism governing state aid in the cinema sector  and digital 

media, including online media distribution and, We can increase competition 

in the film market and ban monopolies. 
Keywords: Film Industry, Competition Law, Anti-Competetive 

Practices, Competition Council, Satra 
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