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Abstract
One of the subjects of the argument in the competition law is discriminatory
transactions; the meaning of discriminatory transactions is any contract that, even
though their situation is the same, there is unjustifiable discrimination in one of
them. These transactions are anti-competition, and they are prohibited actions in
competition law. The authors surveyed the basics of prohibiting discriminatory
transactions in this article. This article showed the basics of the prohibition of
discriminatory transactions in the USA, containing: Consumer welfare, the fight
against monopoly, and market support in a free market system. Also, in the
European Union, the basics protect the subscriber market and competitive
structures. In Iran, these transactions are prohibited based on not being allowed to
abuse the right, public order, and Jurisprudential rules such as the rule of no harm
and the prohibition of disrupting the system. Therefore, despite the economic
viewpoints against the prohibition of these contracts, there are still solid legal
reasons and grounds that it is necessary to prohibit these transactions under certain
conditions. The research method is comparative, and the economic and legal
grounds for banning these transactions have been examined in the three legal
systems of the United States, the European Union, and Iran.
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یکی از موضوعات قابلبحث در حقوق رقابت ،معامالت تبعیضآمیز است .منظور از معامالت تبعیضآمیز
قراردادهایی است که با وجود یکسانبودن اوضاع و احوال ،در یکی از آنها تبعیضی توجیهناپذیر وجود دارد .این

تاریخ دریافت:

معامالت ،از منظر حقوق رقابت ،ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است .در این مقاله ،نو یسندگان به بررسی مبانی

1401/2/24

ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز پرداختهاند .این مقاله نشان میدهد که مبنای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در

تاریخ پذیرش:

آمریکا رفاه مصرفکننده ،مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است .در اتحادیۀ اروپایی نیز مبنا حفاظت

1401/5/23

از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است .در ایران نیز ،بر مبنای عدم جواز سوءاستفاده از حق ،نظم عمومی و قواعد
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قیمتگذاری تبعیضآمیز
حقوق رقابت
وضعیت مسلط

فقهی چون قاعدۀ الضرر و منع اخالل در نظام ،این معامالت ممنوع شده است .بنابراین ،با وجود دیدگاههای اقتصادی
مخالف ممنوعیت این قراردادها ،همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که الزم است این معامالت با
شرایط خاصی ممنوع باشد .روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معامالت از منظر اقتصادی و حقوقی
در سه نظام حقوقی آمریکا ،اتحادیۀ اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.
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مقدمه
در حقوق خصوصی اصل آزادی قراردادها وجود دارد .بهموجب آن ،افراد در انعقاد معامالت آزادند ،مگر در جایی که قانون آزادی را محدود کند.
از جملۀ این قوانین ،قوانین حوزۀ حقوق رقابت است .حقوق رقابت مجموعۀ اصول و قواعدی است که بهسبب نارساییهای بازار در محورهای
توزیع ،تخصیص ،تثبیت و تقنین ،ناظر بر رفتار و ارتباط و توافقهای میان بنگاهها است ،به عبارت دیگر ،مجموعهای از قوانین است که بر بازار
و بنگاههای اقتصادی نظارت دارد تا اقدامات فعاالن در بازار را تنظیم کند و سبب تخصیص کارآیی منابع و حداکثرکردن رفاه اجتماعی شود
(عالءالدینی و شیری ،1395 ،ص .)123ازآنجاکه فقدان نظارت بر بازار سبب انحصار میشود ،الزم است حقوق رقابت تا حدی آزادی قراردادها
را محدود سازد.
یکی از چالشهای حقوق رقابت ،بحث قراردادهای تبعیضآمیز است .منظور از معامالت تبعیضآمیز قراردادهایی است که در آنها بنگاه
اقتصادی ،بدون هیچگونه مز یت یا تغییر اوضاع و احوال ،با طرفهای خود ،قراردادهایی با شرایط مختلف منعقد میسازد.
از منظر اقتصادی ،برخی از اقتصاددانان با قیمتگذاری تبعیضآمیز موافقاند و معتقدند که اینگونه معامالت نهتنها رقابت را مختل
نمیکند ،برای رقابت ضروری است ( .)Gifford & Kudrle, 2009, p.1247البته این اقدام در حقوق رقابت نظامهای حقوقی ایران ،ایاالت
متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپایی ممنوع اعالم شده است .گروه دیگر معتقدند که انعقاد این معامالت منجر به انحصار میشود و به کل جامعه
آسیب میزند ( .)Papandropoulos, 2007, p. 36بنابراین امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نباید در حقوق رقابت این معامالت
ممنوع باشد ،اما همچنان در نظامهای حقوقی مختلف این معامالت با شرایطی خاص ممنوع است .با توجه به تالشهای اخیر اقتصاددانان برای
آزاددانستن معامالت تبعیضآمیز و همچنین با عنایت به گسترش و توسعۀ بازارهای دیجیتالی و افزایش خطر انعقاد معامالت تبعیضآمیز ،الزم
است مبانی و چرایی ممنوعیت این معامالت بهطور دقیق تبیین شود .در این مقاله ،ضمن معرفی این معامالت و اقسام آن و نظرهای اقتصادی،
مبانی ممنوعیت این معامالت در نظامهای حقوقی موردمطالعه بیان شده است.

 .1تعریف قراردادهای تبعیضآمیز
معامالت تبعیضآمیز قراردادهایی هستند که با وجود یکسانبودن شرایط قراردادها ،یکی از آنها در قیمت یا سایر مفاهیم مندرج در قرارداد،
نسبتبه دیگری ،تبعیضآمیز تلقی میشود و برای تبعیض موجود در قرارداد هیچ توجیهی وجود ندارد.
ً
اگر بتوان تبعیض موجود در قرارداد را بهنوعی توجیه کرد ،مثال عنوان داشت تبعیض به علت اختالف هز ینههای حملونقل است ،دیگر
ً
نمیتوان تفاوت دو قرارداد را تبعیضآمیز قلمداد کرد .متفاوتبودن شرایط یا قیمت دو قرارداد نسبتبه یکدیگر لزوما دال بر تبعیضآمیزبودن آن
نیس ،بلکه تفاوتی مشمول این عنوان است که علت منطقی نداشته باشد؛ زیرا اگر اختالف قیمت پیشآمده به علتی مانند تفاوت در هز ینههای
حملونقل باشد ،دیگر مفهوم تبعیض در این خصوص صدق نمیکند.
قراردادهای تبعیضآمیز از منظرهای متفاوتی تقسیمبندی شدهاند .این قراردادها بر اساس مفهومشناسی و همچنین از نظر چگونگی
شکلگیری تقسیم شدهاند.

 .1-1انواع قراردادهای تبعیضآمیز از نظر مفهومشناسی
بر اساس مفهوم و تعریفی که از قراردادهای تبعیضآمیز ارائه شد ،این قراردادها به دو دستۀ تبعیض در قیمت و تبعیض در سایر مفاد قرارداد تقسیم
میشوند.

169

دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،5بهار و تابستان 1401

 .1-1-1تبعیض در قیمت

ً
بیشتر قراردادهای تبعیضآمیز در قیمت دچار تبعیض شدهاند .این قراردادها زمانی ایجاد میشوند که دو قرارداد کامال یکسان ،با هز ینههای
ً
یکسان ،در زمانی که عرفا یکسان باشد و بازار دچار تغییر قیمتی نشده باشد واقع میشوند؛ اما دو قیمت متفاوت دارند.
تبعیض قیمت به سه دسته و درجه تقسیم شده است .تبعیض قیمت درجۀ یک یا تبعیض قیمت شخصی فقط در شرایط خاص ایجاد
میشود .در این نوع تبعیض ،قیمت تعیینشده برای هر مشتری معادل حداکثر قیمتی است که آن مشتری حاضر به پرداخت است ( Lundborg

 .)et al., 2010, p. 9در این روش ممکن است قیمتها بر اساس قدرت چانهزنی مشتریان ،اشتیاق مشتریان به خرید کاالیی خاص ،درآمد
هریک از مشتریان یا استفادهای که هر مشتری قصد دارد از آن محصول یا خدمت داشته باشد تعیین شود (.)Machlup, 1995, p. 401
در تبعیض درجۀ دوم یا تخفیف کمیت ،فروشنده برای تعیین قیمت به میزان و واحدهای خریداریشده توسط مشتریان توجه میکند .این
نوع تبعیض قیمت همان تخفیف حجم و مقدار است ()Machlup, 1995, p. 401
در تبعیض درجۀ سه یا تبعیض گروهی ،فروشنده بخشهای جدا از بازار را شناسایی میکند که هر کدام تقاضای خاص خود را دارند.
فروشنده ،با توجه به کشش تقاضای آن بخش ،قیمت هر بخش را تعیین میکند ( )Gifford & Kudrle, 2009, p. 1241و بنابر کشش تقاضا،
قیمتهای متفاوتی را به گروههای مختلف مشتریان تحمیل میکند (.)Lundborg et al., 2010, p. 9

 .1-1-2تبعیض در سایر مفاد قرارداد
این نوع از قراردادهای تبعیضآمیز قراردادهایی هستند که با وجود معادلبودن قراردادها ،در یک یا چند بند از بندهای قرارداد تبعیضغیرقابل
توجیهناپذیری وجود دارد.
در بیشتر مواقع ،تبعیض در سایر مفاد قراردادها و تبعیض در قیمت ،جداگانه بررسی شدهاند؛ اما در واقع این تقسیمبندی کارآیی زیادی
ندارد و قراردادی که دارای قید یا شرطی تبعیضآمیز شده است ،مشمول عنوان قرارداد تبعیضآمیز خواهد بود .حال ممکن است تبعیض موجود
در قرارداد درخصوص قیمت آن باشد یا در سایر بندها تبعیض رخ داده باشد .در واقع قراردادی که دارای مفاد تبعیضآمیز است و قرارداد دارای
قیمتگذاری تبعیضآمیز رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارند.

 .1-2انواع قرارداد تبعیضآمیز از نظر چگونگی شکلگیری
قراردادهای تبعیضآمیز از نظر چگونگی شکلگیری به دو دستۀ یکجانبه و چندجانبه تقسیم میشود .اگر بنگاه اقتصادی بهتنهایی مرتکب تبعیض
شود ،این تبعیض یکجانبه خواهد بود .این قراردادها نهتنها برای بنگاههای اقتصادی خصوصی ،بلکه برای بنگاههای دولتی نیز ممنوع است
(معبودی نیشابوری ،1392 ،ص  .)144اگر تبعیض صورتگرفته ناشی از تبانی دو یا چند بنگاه اقتصادی باشد قرارداد تبعیضآمیز چندجانبه
خواهد بود.

 .2مبنای اقتصادی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز
در علم اقتصاد معیاری به نام «رفاه مصرفکننده» وجود دارد .این اصطالح برای توصیف میزان رضایت مصرفکننده از تحصیل کاال و خدمات
است؛ در حالی که چیزی بابت آن نپرداخته است .در واقع اختالف میان قیمتی که مصرفکننده حاضر به پرداخت آن بوده است با قیمتی که
پرداخته است ،مازاد رفاه مصرفکننده است و هرچه این اختالف بیشتر باشد ،رفاه مصرفکننده بیشتر خواهد بود (صادقی مقدم و غفاری
فارسانی ،1390 ،ص .)119اقتصاددانان برای بررسی تأثیرات معامالت تبعیضآمیز این معیار را درنظر میگیرند .اگر پیامد اقتصادی این معامالت
افزایش رفاه مصرفکننده باشد ،آن را مجاز و اگر سبب کاهش شود ،ممنوع میدانند .نتایج یافتههای اقتصادی نشان میدهد که قیمتگذاری
تبعیضآمیز سبب افزایش مازاد تولید میشود (.)Lundborg et al., 2010, p. 10همچنین نتایج نشان میدهد که بنگاه اقتصادی با انعقاد
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قرارداد تبعیضآمیز میتواند از مصرفکنندگانی که قیمت رزرو پایینتری دارند و انتظار میرود از نظر درآمد ضعیفتر باشند ،قیمت پایینتری
دریافت کند .ازاینرو ،تبعیض قیمت مقرونبهصرفه بودن محصول را برای تعداد بیشتری از مصرفکنندگان افزایش میدهد و در نتیجه توزیع
مجدد رفاه را بین دستههای مختلف مصرفکنندگان تسهیل میکند ( .)Bergemann, 2015, p. 932اگر تبعیض قیمت نباشد ،فقط برخی از
مصرفکنندگان سود میبرند که قیمتی کمتر از آنچه مایل به پرداخت بودند میپردازند (.)Botta & Wiedemann, 2019, p. 386

 .2-1دالیل مخالفان ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز از منظر اقتصادی
اگرچه هیچ توجیهی برای سیاستهای عمومی که تبعیض قیمت را بهطور کلی ممنوع میدانند وجود ندارد ،تبعیض قیمت به قیمتگذاری کارآمد
منجر خواهد شد و رقابت را تشدید خواهد کرد (.)Armstrong, 2006, p. 33
ً
قیمتگذاری تبعیضآمیز ناعادالنه بهنظر میرسد؛ اما بسیاری از اشکال آن اعتراضات زیادی ایجاد نمیکند .مثال در سالنهای سینما
ممکن است به گروههای خاصی مانند کودکان و سالمندان تخفیفهایی ارائه شود .در این موارد ،هدف فروشنده افزایش قیمت برای کسانی است
که تمایل پرداخت بیشتری دارند ،بدون ازدستدادن گروه دیگری که به قیمتها حساستر است ( Council of Economic Advisers, 2015,

.)p. 4
چنانچه تبعیض قیمتی تولید را افزایش دهد ،رفاه بهبود مییابد ،بنابراین نمیتوان گفت معامالت تبعیضآمیز باید ممنوع شود ( Varian,

ً
 .)1985, p. 870اینگونه نیست که در تبعیض قیمتی لزوما حداکثر درآمد فروشنده از کل هز ینهها بیشتر شود؛ زیرا هیچ ارتباط ضروری بین
تبعیض قیمت و سودآوری وجود ندارد .با توجه به اینکه فروشندگان در بیشتر بازارهای تجاری با منحنی شیبدار تقاضای محصوالت خود
روبهرو یند ،میتوان گفت که با کنترل آربیتراژ  ،تبعیض قیمت در بیشتر بازارها امکانپذیر است .بنابراین تبعیض قیمت ابزاری اصلی برای رفتارهای
رقابتی است (.)Gifford & Kudrle, 2009, p1247
یکی از اقتصاددانان نیز امکان تبعیض قیمتی را سالحی برای رقابت مطرح میکند و معتقد است تبعیض قیمت رقابتی به بنگاههای
اقتصادی اجازه میدهد خود را برای جنگ رقابتی آماده کنند؛ درحالیکه با محدودکردن بنگاهها به قیمتگذاری یکنواخت رقابت محدود میشود
( .)Corts, 1998, p. 325بنابراین تبعیض قیمت نهتنها اقدامی ضدرقابتی نیست ،با رقابت سازگار است ،حتی با برخی صنایع که هز ینههای
ثابت باالیی دارند ( .)Baumol et al, 2003, p. 661در این بازارها این تنها روشی است که بتوان محصول یا خدماتی را بدون یارانۀ دولتی در
دسترس قرار داد ( .)OECD, 2016, p.4بنابراین در چنین مواردی تبعیض قیمت راهبردی برای افزایش تولید است و در نتیجه هز ینههای ثابت
را بر تولیدهای زیاد تقسیم میکنند (.)Geradin & Petit, 2005, p.6
به جای قیمتگذاری ،باید به بازار و بنگاههای اقتصادی اجازه داد تا قیمتها را متناسب با شرایط بازار تعیین نمایند .شرکتها بهگونهای
قیمتگذاری میکنند که سبب افزایش سود و حداکثر تولید شود (.)Gifford et al, 2009, p. 6
بنابراین این گروه معتقدند که تبعیض در معامالت ،نهتنها به ضرر مصرفکنندگان نیست ،بلکه در برخی موارد الزمۀ پو یایی بازار رقابت
است.

 .2-2دالیل موافقان ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز از منظر اقتصادی
برخی از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که تبعیض در قیمتها هم سبب کاهش تولید در دید کالن و هم سبب کاهش رفاه جامعه میشود ( Valetti,

 .)2003, p. 970این گروه میگو یند تبعیض قیمت تأثیرات مخربی در رقابت و بازار میگذارد (.)Geradin & Petit, 2005, p.6
باید درنظر داشت که با گسترش دادههای بزرگ ،قیمتگذاری تبعیضآمیز نگرانیهای جدیتری ایجاد میکند .دادههای بزرگ ممکن است
تبعیض را تسهیل کند و زمانی که قیمتها شفاف نباشد ،این امر به ضرر برای مصرفکنندگان بیاحتیاط منجر میشود ( Council of

.)Economic Advisers, 2015, p. 16
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معامالت تبعیضآمیز منعقدشده از جانب یک بنگاه اقتصادی انحصارگر ،اگرچه ممکن است سبب افزایش تولید شود ،ولی گسترش تولید
ً
فقط یکی از شرطهای افزایش رفاه است و نمیتوان گفت لزوما افزایش تولید سبب افزایش رفاه میشود (.)Schmalensee, 1981, p. 245
تبعیض قیمتی همچنین سبب قیمتگذاریهای استثنایی خواهد شد .اگر شرکتها بتوانند مرتکب تبعیض قیمتی شوند ،ممکن است
قیمتگذاری غارتگرانه انجام دهند .ممکن است از تبعیض بهمنزلۀ ابزاری برای افزایش هز ینههای رقبا و حذف رقبای پاییندستی استفاده شود.
بنابراین شرکتها ،از طریق قیمتگذاری تبعیضآمیز ،راهبردهای محرومیت را اجرا میکنند (.)Papandropoulos, 2007, p. 36
این گروه ،برخالف گروه اول ،معتقدند تبعیض در معامالت نهتنها به رقبا ضرر وارد میکند ،سبب افزایش رفاه مصرفکنندگان نیز نمیشود.

 .3مبانی حقوقی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز
عالوهبر علل اقتصادی که برای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز وجود دارد و مورد بحث قرار گرفت ،مبانیای وجود دارد که سبب ممنوعدانستن
این معامالت در نظامهای حقوقی مختلف شده است .برخی از این مبانی میان کشورهای مختلف یکسان و برخی دیگر به فراخور شرایط حقوقی،
سیاسی و اقتصادی هر کشوری متفاوت است.
مطابق اصولی مانند آزادی قراردادی و آزادی تجارت ،اشخاص میتوانند قراردادهای تجاری مطابق شرایطی که میخواهند منعقد کنند.
دولت نباید در این امر دخالت ورزد .در این گفتار به دنبال بررسی مبانیای هستیم که سبب توجیه دخالت دولت در بازار و ممنوعدانستن معامالت
تبعیضآمیز شده است.
در حقوق و حوزۀ قراردادها ،اصل حاکمیت اراده وجود دارد .یکی از آثار آن در حقوق قراردادها ،اصل آزادی قراردادی است .مبنای وجودی
این اصل از آنجایی است که هیچ امری قادر به اجبار انسان به انعقاد قرارداد نیست ،مگر اینکه بنابر هر مصلحتی ،خودش تشخیص دهد که
باید قراردادی را منعقد سازد (اسماعیلی ،1397 ،ص .)8
اصل آزادی قراردادی آثار مهمی دارد که بر اساس آن اشخاص میتوانند آزادانه در انعقاد یا عدمانعقاد و در مفاد قراردادها آزادی داشته باشند
(کاتوزیان ،1387 ،ص .)328
این اصل ،عالوهبر آنکه در حقوق غربی پذیرفته شده است ،در حقوق ایران و فقه اسالمی نیز سابقه دارد و مورد تأیید است .در حقوق
ایران ،در مادۀ  10قانون مدنی ،مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است .البته این اصل کلی دارای استثنا است .از جملۀ این موارد میتوان به
قانون ،نظم عمومی و اخالق حسنه اشاره کرد که در مواد  10و  975قانون مدنی نیز ذکر شده است.
اصل آزادی تجارت نیز به این معناست که اشخاص در برقراری روابط تجاری خود با سایر اشخاص آزادند و دولت نباید مانعی برای
تجارت آزاد اشخاص ایجاد کند .بر اساس این اصل ،دولت نباید در بازارهای مالی دخالت کند و باید درخصوص آزادسازی تجارت میان
اشخاص اقدامات الزم را به عمل آورد (ناصحی ،1394 ،ص .)176
بنابراین ،با وجود این اصول ،این سؤال وجود دارد که بر چه مبنایی قراردادهای تبعیضآمیز ممنوع شده است .مگر غیر از این است که
اشخاص در انعقاد قراردادها و انتخاب طرف قراردادی و همچنین مفاد قرارداد آزادی دارند و دولت نباید در تجارت دخالت کند ،پس چه عاملی
سبب این ممنوعیت است؟ در پاسخ باید اظهار نمود ،اصل آزادی قراردادها بدون محدودیت پذیرفته نیست و در برخی موارد نبود تعادل قدرت
ً
میان طرفین قراردادی ،طرف ضعیفتر را مجبور به پذیرش قراردادی با مفاد تبعیضآمیز میکند ،خصوصا در جایی که یکی از طرفین قرارداد در
وضعیت مسلط اقتصادی است .از طرف دیگر ،بحث ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز فقط به علت غیرعادالنهبودن قرارداد ممنوع نیست ،بلکه
از منظر حقوق رقابت نیز ممنوع دانسته شده است .در ادامه به بیان چرایی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در نظامهای حقوقی موردمطالعه
میپردازیم.
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 .1-3مبانی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در حقوق آمریکا
یافتن یک مبنای حقوقی مستقل برای حقوق رقابت و موارد مرتبط با آن در نظام حقوقی این کشور دشوار است؛ زیرا مبنای اصلی رقابت در این
کشور اصول اقتصادی است ( )OECD, 1999, p.4که اهمیت چشمگیری در بازار آزاد آمریکا دارد.
در آمریکا ،به دنبال جنگهای داخلی و بهوجودآمدن قدرتهای انحصاری بزرگ ،در میان سالهای  1860تا  1880و مخالفتهای
بهوجودآمده با این شرکتهای انحصاری ،قانون ضد تراست شرمن تصو یب شد .هدف از این قانون حفظ رقابت آزاد و بدون محدودیت بود.
در این قانون ،انحصار و تالش برای ایجاد انحصار در تجارت ممنوع اعالم شد .البته این قانون ابهاماتی داشت و در سال  1914قانون کالیتون
به تصو یب رسید .این قانون نیز در  1936بهموجب قانون رابینسون پتمن اصالح شد .در قانون جدید ،تبعیض در قیمتها غیرقانونی اعالم شد.
این قانون زمانی تصو یب شد که فروشگاههای زنجیرهای بسیار گسترده شده بودند و به علت خرید عمده میتوانستند کاالی خود را به قیمت
کمتری بفروشند .این امر سبب آسیب به فروشگاههای کوچک میشد .در نتیجه ،در نظام رقابتی آمریکا که همیشه توجه به رقابت بود ،رقبا مورد
توجه قرار گرفتند .بر اساس تحوالت حقوقی و اهداف کلی حقوق رقابت در این کشور ،میتوان مبانی ذیل را برای ممنوعدانستن معامالت
تبعیضآمیز برشمرد.

 .1-1-3افزایش رفاه مصرفکننده
حقوق رقابت شاخهای از علم حقوق است که با مفاهیم اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ دارد .از اواخر دهۀ  ،1970دیوانعالی بر رفاه
مصرفکننده بهعنوان هدف اصلی سیاست ضدانحصار تأکید کرده است ( .)Miler & Abbott, 2021, p.1استاندارد رفاه مصرفکننده با آنچه
قانون ضدانحصار در آمریکا سعی در ترو یج آن دارد همراستا است .این معیار حقوق رقابت را به تجز یه و تحلیلهای اقتصادی متصل میکند
( .)Dorsey, 2020, p.130بنابراین ،افزایش رفاه مصرفکننده علت بسیاری از اقدامات رقابتی ایاالت متحدۀ آمریکا است.
ً
ازآنجاکه با انعقاد معامالت تبعیضآمیز ممکن است ،مستقیما یا با واسطه ،رفاه مصرفکنندگان آسیب ببیند و همانطور که در بخش مبانی
اقتصادی مطرح شد ،نتایج اقتصادی قاطعی درخصوص افزایشیافتن رفاه مصرفکنندگان در نتیجۀ انعقاد این قراردادها وجود ندارد ،این معامالت
با شرایط خاصی که در قانون آمده است ممنوع شد.

 .2-1-3مبارزه با انحصار
یکی از اهداف قوانین ضدتراست و رقابتی در آمریکا مبارزه با انحصار است .این هدف در قانون شرمن مورد تأکید قرار گرفت .به موجب
این قانون ،هر شخصی که مرتکب اقدامات انحصارگرایانه شود یا قصد ایجاد انحصار داشته باشد یا از طریق تبانی بخواهد بخشی از تجارت
میان ایالتها یا با کشورهای دیگر را تحت انحصار خود درآورد ،مجرم شناخته میشود
ممنوعیت انحصار در قوانین رقابتی این کشور به حدی است که قوانین رقابتی «قانون ضدانحصار» شناخته میشوند؛ بنابراین هدف اصلی
که حقوق رقابت آمریکا دنبال میکند مبارزه با انحصار است.
ازآنجاکه امکان دارد معامالت تبعیضآمیز با شرایط خاصی سبب ایجاد انحصار در بازار شوند ،الزم است با برخی از این تبعیضات مبارزه
شود .بنابراین مبارزه با انحصار یکی از مبانی ممنوعیت اینگونه معامالت در آمریکا است.

 .3-1-3حمایت از بازار اقتصادی آزاد
بازار اقتصادی آمریکا کامال آزاد و پو یا است و دولت فقط به رفع موانعی میپردازد که این آزادی و پو یایی را به مخاطره اندازد .هر عاملی
که سبب برهمخوردن این آزادی شود توسط حقوق رقابت منع میشود .دولت در تجارت و بازار دخالتی ندارد و سازوکار بازار خودش اقتصاد این
کشور را به جلو هدایت میکند .اما جاییکه پو یایی بازار آزاد در خطر باشد ،دولت باید از بازار آزاد حفاظت کند.
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در آمریکا ،هرآنچه محدودکنندۀ تجارت باشد ،ضدرقابتی است ( .)Pool, 2016, p.612قیمتگذاری تبعیضآمیز نیز اگر از جانب یک
بنگاه اقتصادی قدرتمند باشد و مشخص شود رقابت را برهم زده است ،سبب محدودیت تجارت میشود و نیازمند دخالت دولت است.
اگر در نتیجۀ معامالت تبعیضآمیز انحصار بهوجود آید یا انحصارگران از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و پو یایی بازار را برهم زنند و ورود
رقبا به بازار را دشوار سازند ،الزم است دولت برای تضمین آزادی بازار اقتصادی در صدد ممنوعیت چنین اقداماتی برآید.

 .4-1-3حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک

ً
قانونی که در ایاالت متحدۀ آمریکا مستقیما به ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز اشاره نموده است قانون رابینسون پتمن است .مطابق
بررسیهای تاریخی تصو یب این قانون ،هدف آن محافظت از بنگاههای اقتصادی کوچک در مقابل اقدامات ناعادالنۀ رقبا و تأمینکنندگان آنها
بوده است ( .)Corts, 1998, p.5بنابراین مبنای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در این قانون حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک بوده است.
ازآنجاکه در رو یۀ این کشور برای ممنوعدانستن معامالت تبعیضآمیز به قدرت بنگاه اقتصادی مرتکب تبعیض توجه میشود و اگر تبعیض
صورت گرفته در صورتی ممنوع است که از جانب بنگاهی باشد که در بازار آن محصول خاص قدرت قابلتوجهی دارد ،میتوان دریافت در
آمریکا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک این معامالت ممنوع شده است.

 .5-1-3انصاف جلوگیری از اجرای شروط نا عادالنه
در حقوق این کشور ،برای تشخیص اینکه آیا امری سبب محدودشدن تجارت است یا خیر ،به دو مورد توجه میشود .یکی توجه به اینکه
در چارچوب سیاست عمومی آمریکا ،حمایت از نفع عمومی در قبال حمایت و تقو یت نفع شخصی است و دیگر اینکه انصاف در اجرای
قراردادها یا توافقهای طرفین رعایت شده است ( .)Pool, 2016, p.612این امر نشاندهندۀ توجه این نظام حقوقی به انصاف است .همچنین،
در حقوق این کشور ،قانون متحدالشکل تجاری آمریکا وجود دارد .بند دوم مادۀ  302این قانون ،به دادگاه اجازه داده است که از اجرای شروط
ناعادالنه جلوگیری کند.
تبعیض در قیمت نیز مفهومی ناعادالنه است؛ زیرا در نتیجۀ آن برخی مشتریان مبلغ بیشتری از دیگران برای خرید محصولی یکسان
میپردازند و سود ناشی از این اقدام ،بیشتر از آنکه به نفع مصرفکننده باشد ،به نفع انحصارگران است .بنابراین ،این اقدام ناعادالنه و استثمارگرایانه
است ()Papandropoulos, 2007, p.37

 .2-3مبانی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در اتحادیۀ اروپایی
در اتحادیۀ اروپایی ،مواد  81و  82معاهدۀ تأسیس اتحادیۀ اروپایی ،به ذکر برخی اقدامات ضدرقابتی ناشی از تبانی و سوءاستفاده از موقعیت
مسلط پرداخته است .یکی از مصادیقی که در این دو ماده ذکر و ممنوع اعالم شده معامالت تبعیضآمیز است .بعدها پیمان عملکرد اتحادیۀ
اروپایی ،جایگز ین معاهدۀ تأسیس شد و این مواد به مواد  101و  102انتقال یافت.
با توجه به شرایطی که در مواد  101و  102پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی برای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز ذکر شده است و اصول
حقوقی موردتوجه در اتحادیۀ اروپایی ،مبانی ذیل برای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز وجود دارد.

 .1-2-3حفاظت از بازار مشترک
بر اساس قانون رسیدگی به انسداد جغرافیایی غیرقابل توجیه و سایر اشکال تبعیض بر اساس ملیت مشتریان ،محل سکونت یا محل استقرار
در بازار داخلی ،هدف از مقررات رقابتی در اتحادیۀ اروپایی تضمین عملکرد مناسب بازار مشترک و جلوگیری از انسداد جغرافیایی ناموجه و
تبعیضهای مبتنی بر ملیت ،محل سکونت یا مکان مشتریان است .در اروپا ،دستیابی به بازار مشترک یکی از اهداف اصلی اتحادیۀ اروپایی
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است .رو یههای تبعیضآمیز شرکتها بر اساس مکان مشتری ،که به اعمال قیمتهای متفاوت در کشورهای عضو منجر میشود ،بهشدت تحت
نظارت و جریمه قرار گرفته است (.)Papandropoulos, 2007, p.38
همانطور که مشخص است ،رفع تبعیض برای حفظ بازار مشترک جزو اهداف اتحادیۀ اروپایی و برای ایجاد قوانین منسجم رقابتی ضروری
است .بنابراین ،حفظ بازار مشترک در این کشور بهقدری اهمیت دارد که اتحادیه در صدد ایجاد قوانین رقابتی الزامآور برای کشورهای عضو بوده
است.
ً
در صورت وقوع تبعیض و معامالت تبعیضآمیز ،خصوصا تبعیضهای ناشی از ملیت و جغرافیای مشتریان ،بازار مشترک از اهداف خود
ً
دور میشود .خصوصا اگر این تبعیضها از جانب بنگاههای اقتصادی در وضعیت مسلط باشد و تأثیر بسیاری در بازار رقابتی داشته باشد.
بنابراین ،یکی از اصلیترین دالیل ممنوعیت این معامالت در اتحادیۀ اروپایی حفظ بازار مشترک است.

 .2-2-3حمایت از ساختارهای رقابتی
بهطور کلی ،سیاست رقابتی در اتحادیه در صدد تأمین آزادی شخصی است .دولت در حمایت از رقابت نقش دارد ولی از مداخلۀ مستقیم
در این زمینه منع شده است .در اتحادیه ،عقیدۀ کلی بر این است که رقابت سالم در جامعهای آزاد تجلی مییابد .قانون رقابت اتحادیۀ اروپایی،
مطابق آنچه که در دستورالعمل اجرایی کمیسیون در سال  2009آمده است ،در صدد حفاظت از ساختار بازار ،اقتصاد آزاد ،کارآمدی بازار و
رفاه مصرفکننده است.
در حقوق اتحادیه ،عالوهبر حمایت از مصرفکنندگان ،حمایت از ساختارهای رقابتی مدنظر بوده است .البته ،در طی حمایت از رقابت،
منافع مصرفکنندگان نیز تأمین میشود (رشوند بوکانی ،1390 ،ص .)303
عالوهبراین ،با توجه به مادۀ  82که یکی از شروط ممنوعبودن این معامالت را در معرض آسیب قرارگرفتن رقیبان تجاری میداند ،مشخص
است که حفاظت از ساختارهای رقابتی مبنایی برای این ممنوعیت بوده است.

 .3-2-3مبارزه با انحصار
در اتحادیۀ اروپایی ،در زمان تصو یب معاهده ،ساختار بازار بهصورت انحصار چندقطبی بود و حقوق رقابت ابزاری برای ازبینبردن این
انحصارات بود (.)Amato, 1997, p. 13
همانطور که در آمریکا نیز ذکر شد ،ازآنجاکه امکان دارد معامالت تبعیضآمیز سبب انحصار در بازار شود ،این ترس وجود دارد که با
انعقاد این معامالت انحصار ایجاد شود.

 .4-2-3منع سوءاستفاده از حق
در اتحادیۀ اروپایی ،اصولی وجود دارد که برای کشورهای عضو الزامآور است .در کشورهای عضو ،اصل منع سوءاستفاده از حق وجود دارد .این
اصل بهمنزلۀ اصلی کلی در اتحادیه نیز پذیرفته شده است .البته در اتحادیه بیشتر مواقع جنبۀ تفسیری مییابد (.)Bobic, 2011, p. 2
در اتحادیه ،معامالت تبعیضآمیز بهمنزلۀ مصداقی از موارد سوءاستفاده از وضعیت مسلط منع شده است ،بنابراین یکی از دالیل ممنوعیت
ً
خصوص که در وضعیت مسلطبودن یک بنگاه اقتصادی بهخودیخود منع نشده است ،بلکه تنها
این معامالت منع سوءاستفاده از حق است.
سوءاستفاده از این موقعیت منع شده است.

175

دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،5بهار و تابستان 1401

 .5-2-3انصاف و اصول حقوق بشری
انصاف ارزشی هنجاری است که توسط فرایند رقابتی ترو یج میشود و تبلور انتظارات مشروع فعاالن و شرکتکنندگان در بازار است .مواد
 101و  102نیز شامل مقرراتی است که از عدالت توزیعی حمایت میکند ()Ezrachi, 2018, pp.13-16
در اتحادیۀ اروپایی ،مقررات پیشنو یسی با عنوان طرح مشترک مرجع در قلمرو اتحادیۀ اروپایی وجود دارد .در بخش دوم کتاب دوم ،مواد
 101-2تا  105-2به بحث ممنوعیت تبعیض در قراردادها پرداخته است .در این بخش پیشنو یس ،تبعیض بر اساس جنسیت ،قومیت و نژاد
منع شده است .بنابراین ،مطابق این پیشنو یس میتوان نتیجه گرفت که تبعیض و موارد ضد حقوق بشر در حوزۀ قراردادهای شخصی نیز وارد
شده است.
اگرچه مفهوم تبعیض بیانشده در این پیشنو یس وسیعتر از مفهومی است که در معامالت تبعیضآمیز در حقوق رقابت مطرح میشود،
اما نشان میدهد که در اتحادیه ،اصول حقوق بشری در روابط اشخاص و حقوق قراردادها نیز وارد شده است .قراردادهای تبعیضآمیز را میتوان
جزو مصادیق ضد حقوق بشری دانست .اگرچه این مفهوم بیشتر در بستر حقوق رقابت بررسی میشود ،نمیتوان منکر آثار ضد حقوق بشری آن
نیز بود.
موضوعات حقوق بشری در اتحادیه اهمیت بسیاری دارند و این موضوعات فقط محدود به حوزۀ حقوق عمومی نشده است و حتی در
حقوق خصوصی و قراردادها نیز وارد شده است .بنابراین ،قراردادهای تبعیضآمیز جنبههای ضد حقوق بشری نیز دارند.

 .6-2-3حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک
بر اساس مادۀ  102در اتحادیۀ اروپایی ،فقط آندسته از معامالت تبعیضآمیزی ممنوع است که از جانب بنگاه اقتصادی در وضعیت مسلط
منعقد شوند .یکی از دالیلی که این معامالت فقط از جانب بنگاههای در وضعیت مسلط ممنوع اعالم شده این است که اتحادیه در صدد اعالم
ممنوعیت معامالتی است که احتمال ایجاد اثری مخرب بر رقابت داشته باشد ( .)Ibáñez Colomo, 2021, p.13معامالت تبعیضآمیز از
جانب بنگاههای اقتصادی کوچک یا قابل شکلگیری نیستند چون طرف قرارداد میتواند به سایر بنگاهها مراجعه کند یا در صورت وقوع اثر
خاصی بر بازار رقابتی ندارند.

 .3-3مبانی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در حقوق ایران
برای بررسی مبنای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در نظام حقوقی ایران ،بررسی مبانی فقهی نیز الزم است .ابتدا به شرح مبانی کلی ممنوعیت
این معامالت پرداخته شده و سپس مبانی فقهی مورد مداقه قرار گرفته است.

 .1-3-3مبانی حقوقی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در حقوق ایران
در حقوق ایران ،مواد  44و  45قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ،44به موضوع معامالت تبعیضآمیز پرداخته است .در مادۀ ،44
معامالت تبعیضآمیز چندجانبه و در مادۀ  ،45معامالت تبعیضآمیز یکجانبه ممنوع اعالم شده است .در حقوق ایران ،میتوان مبانی ممنوعیت
معامالت تبعیضآمیز را به صورت ذیل برشمرد.

 .1-1-3-3عدم جواز سوءاستفاده از حق
در حقوق ایران ،اصلی با عنوان عدم جواز سوءاستفاده از حق وجود دارد .این اصل به صراحت در اصل  40قانون اساسی آمده است.
بهموجب این اصل ،هیچ شخصی نمیتواند برای اعمال حق خو یش به سایر اشخاص ضرر برساند .اگرچه اشخاص در استفاده از حقوق خود
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آزادند ،این آزادی تا جایی قابل احترام است که سبب ضرر و زیان به دیگران نشود .عالوهبر اصل  40قانون اساسی ،در مواد  10و  975قانون
مدنی نیز این اصل ذکر شده است.
ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز نیز مستثنا از این اصل نیست .درست است که اشخاص حق دارند آزادانه قراردادهایی مطابق با شرایطی
که درنظر دارند منعقد کنند ،اما این آزادی تا زمانی وجود دارد که سبب اخالل و ضرر نشود .معامالت تبعیضآمیز ،عالوهبر اینکه به ضرر قربانی
تبعیض است ،سبب اخالل در رقابت و ضرر به منافع عمومی نیز میشود .بنابراین ،یکی از مهمترین دالیل و مبانی ممنوعیت این معامالت در
ایران اصل عدم جواز سوءاستفاده از حق است.

 .2-1-3-3جلوگیری از اخالل در بازار رقابت
حمایت دولت از رقابت و جلوگیری از انحراف و اخالل در بازار رقابت از مصادیق تعاون و تقوا است .رقابت زمینهساز رشد و شکوفایی
اقتصادی است و سبب توازن در جامعه میشود (رشوند بوکانی ،1390 ،ص .)160یکی از اهداف حقوق رقابت ،حفظ بازار رقابت از اخالل و
آسیب است .اخالل در رقابت در بند  20مادۀ  1قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44تعریف شده است.
در مواد  44و  45قانون که به موضوع معامالت تبعیضآمیز پرداخته شده است نیز اخالل در رقابت مورد تأکید قانونگذار است .در مادۀ ،44
اخالل در رقابت شرطی برای ممنوعدانستن معامالت تبعیضآمیز چندجانبه ذکر شده و در مادۀ  ،45اخالل در رقابت مفروض دانسته شده است.
از این مواد و هدف اساسی حقوق رقابت میتوان دریافت که قانونگذار این معامالت را اقدامات ضدرقابتی شناخته است ،زیرا چنین
معامالتی سبب اخالل در بازار میشوند.

 .3-1-3-3نظم عمومی
نظم عمومی و اهمیت آن در حقوق بر کسی پوشیده نیست .از نظم عمومی تعریف خاصی نشده ،اما مبنای بسیاری از قوانین حقوقی است.
استاد جعفری لنگرودی نظم عمومی را «مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان امور مربوط به ادارۀ کشور یا راجعبه صیانت
امنیت و اخالق در روابط آحاد ناس که ارادۀ افراد جامعه در خالف جهت آنها بالاثر باشد» تعریف کرده است (جعفری لنگرودی،1388 ،
ش.)3653
ازآنجاکه معامالت تبعیضآمیز سبب برهمخوردن نظم رقابتی و ایجاد اخالل در رقابت میشود ،پس برای حمایت از نظم عمومی که
مصادیق مختلفی دارد و یکی از مصادیقش نظم عمومی اقتصادی است ،باید این معامالت ممنوع باشد.

 .4-1-3-3انصاف و جلوگیری از اقدامات ناعادالنه
حقوق و اصول حقوقی برای ایجاد عدالت در جامعه است و قوانین حقوقی با اموری که عدالت را در جامعه برهم زنند مبارزه میکنند.
ازآنجاکه حقوق به دنبال عدالت است ،قانونگذار باید عوامل برهمزنندۀ عدالت را شناسایی و ممنوع اعالم نماید .معامالت تبعیضآمیز نیز جزو
مصادیقی است که در نتیجۀ انعقاد آن ،عدالت خدشهدار میشود .بهطور کلی ،حقوق رقابت در صدد این است که وضعیتی را در بازار ایجاد کند
که رقابت منتج به رفاه شود.
عالوهبر عدالت ،قاعدۀ انصاف نیز در حقوق وجود دارد .انصاف متفاوت از عدالت است .منظور از انصاف رعایت حاالت و شرایطی
است که باید درنظر گرفته شود .انصاف به کمک عدالت میآید و در جاییکه حکم بر مبنای عدالت است ولی در آن شرایط خاص نتایج
غیرمنصفانهای را بهوجود میآورد ،انصاف مطرح میشود (مظاهری و آل اسحق ،1391 ،ص  .)143انصاف قاعدهای حقوقی است .وقتی در اثر
انعقاد معامالت تبعیضآمیز ،برخی بنگاههای در وضعیت مسلط شرایطی ناعادالنه و غیرمنصفانه را به سایر رقبا و بنگاههای کوچکتر تحمیل
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ً
میکنند یا هنگامیکه با تبانی چند بنگاه اقتصادی بزرگ جلو رقابت سالم بنگاههای اقتصادی کوچک گرفته میشود ،قطعا این اقدامات مصداقی
از بیانصافی خواهد بود و باید ممنوع باشد.

 .2-3-3مبانی فقهی ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز
آیت الله خو یی معتقد است« :بیتردید انسان ،مدنی بالطبع است و بهتنهایی قادر به رفع نیازهای خود نیست ،لذا حفظ نظام نوع بشر و
صیانت از کیان وی در گرو تشکیل جامعه و تشریع مبادلۀ اموال است ،در غیر این صورت ،افراد بشر همانند سایر حیوانات برای رفع نیازهای
خود نیازمند جنگ و درگیری خواهند بود ،لذا برای حفظ نظام اجتماعی ،تشریع و وضع احکام معامالت الزم و ضروری است( ».رشوند بوکانی،
 ،1390ص.)91
از آیۀ  7سورۀ حشر و آیۀ  29سورۀ نساء و بسیاری از احادیث منع انحصار و سوءاستفاده از موقعیت برتر برداشت میشود .بهطور کلی،
قرآن مخالف این است که اموال و ثروت در دست گروهی خاص باشد و در نهایت مالکیت اموال را از آن خدا میداند .البته اصل مالکیت
شخصی در اسالم و قرآن مورد پذیرش و احترام است.
در فقه قواعدی وجود دارد که به شرح ذیل میتوان از آنها برای توجیه ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز استفاده کرد.

 .1-2-3-3قاعدۀ الضرر
قاعدۀ الضرر میتواند مبنای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز باشد .این قاعده در میان فقها اهمیت بسیاری دارد تا حدی که شهید اول این
قاعده را یکی از پنج قاعدهای میداند که از ادلۀ اربعه بهدست آمده است (عاملی ،1400 ،ص .)74
این قاعده در میان فقها به پنج گونه تفسیر شده است .گروه اول مانند موسوی بجنوردی (بجنوردی و همکاران ،1396 ،ص  )215معتقدند
که این قاعده ایجاد هرگونه ضرر به خو یش و دیگری را نهی و حرام دانسته است .گروه دوم فقها معتقدند که بر مبنای این قاعده ،ضرر جبراننشده
در اسالم وجود ندارد و منظور از ضرر در حدیث ،نفی ضرر بدون جبران است (فاضل تونی ،1415 ،ص  .)194گروه سوم فقها مانند شیخ
انصاری (انصاری ،1398 ،ص  )460معتقدند که هر حکمی چه تکلیفی و چه وضعی که مستلزم ضرر باشد ،از ناحیۀ شارع تشریع نشده است.
گروه چهارم فقها مانند آخوند خراسانی (آخوند خراسانی ،1410 ،ص  )282معتقدند که قاعدۀ الضرر به نفی حکم از طریق نفی موضوع
میپردازد .در نهایت ،امام خمینی معتقد است که قاعده نهی ضرر نموده است ،اما نهی و حرمت آن یک حکم اولیه نیست و حکم مستفاد از آن
والیی و حکومتی است (خمینی ،1410 ،ص .)55
ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت مطلق است .آیت الله محقق داماد استدالل کردهاند ،همانطور که حدیث پیامبر
حکایت از مرحله انشای قوانین دارد ،در مرحلۀ اجر ،در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر نیز ،چنانچه عملی منجر به ضرر شود،
ً
مورد امضای شارع نخواهد بود (محقق داماد ،1383 ،ص  .)150در واقع ،هر گونه ضرر واردکردن به دیگری ممنوع است و ضرر نباید حدوثا
ً
موجود و بقائا استمرار یابد (مکارم شیرازی ،1370 ،ص .)59
معامالت تبعیضآمیز نیز خالی از ضرر نیستند .بر اثر وقوع این معامالت ،بر طرف قراردادی که قربانی تبعیض است ضرر وارد میشود.
همچنین ،اگر وقوع این معامالت سبب حذف رقبا و ایجاد انحصار شود ،این ضرر به فعاالن بازار و جامعه نیز وارد خواهد شد .بر مبنای قاعدۀ
الضرر نباید ضرری به کسی وارد شود و نباید حکمی متضمن واردشدن ضرر به دیگری باشد .حال اگر سکوت قانونگذار سبب ایجاد ضرر شود
ً
نیز مشمول همین قاعده خواهد بود .اگر قانونگذار به ضررهای ناشی از اینگونه معامالت خصوصا زمانی که از جانب بنگاههای اقتصادی در
وضعیت مسلط منعقد میشود یا ناشی از اعطای امتیازات دولتی است بیتوجه بماند ،بر مبنای قاعدۀ الضرر اقدامش ممنوع خواهد بود.
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 .2-3-3-3قاعدۀ منع اخالل در نظام
نظام به معنای نظمدادن است .در اصطالح ،نظام به معنای مجموعه عناصری است که بهطور منظم یا رابطۀ کنش و واکنش متقابل ،برای
تحقق هدف مشترک ،بهصورت معناداری بههم پیوستهاند (ملک افضلی اردکانی ،1390 ،ص .)15
اخالل در نظام نیز در فقه بهشدت نهی شده است .میرزا جواد تبریزی هرآنچه موجب اخالل در نظام شود جایز نمیداند (تبریزی،1385 ،
ً
ص  .)51امام خمینی نیز صراحتا حفظ نظام را از واجبات و اخالل در آن را حرام دانسته است (خمینی ،1415 ،ص  .)204از این قاعده بیشتر برای
اثبات امامت (عالمه حلی ،1388 ،ص  )8یا مباحث اجتهاد و تقلید (عالمه حلی ،1404 ،ص  )247استفاده شده است .حفظ نظام در کالم فقها
در معانی گوناگونی مانند معیشت جامعۀ مسلمین ،حفظ اجتماع مسلمین و حفظ حکومت موجود آمده است (حسینی ،1392 ،ص .)3
هر اقدامی که سبب اخالل در نظام اقتصادی شود و تعدیل ثروت و قدرت اقتصادی را برهم زند ،نظام جامعه را نیز مختل میکند (قنواتی
و همکاران ،1399 ،ص  .)358علت ممنوعدانستن معامالت تبعیضآمیز نیز همین برهم زدن نظم رقابت و بازار است .اگر این معامالت ممنوع
نباشد ،شرکتهای در وضعیت مسلط میتوانند با انعقاد این قبیل معامالت نظم رقابتی بازار را برهم زنند.

نتیجهگیری
برخی اقتصاددانان مخالف ممنوعیت معامالت تبعیضآمیزند و نقدهای فراوانی به حقوق رقابت دارند و در صدد حذف ممنوعیت این معامالت
در حقوق رقابتاند .با وجود این ،این معامالت همچنان با شرایط خاصی در نظامهای حقوقی منع شدهاند و الزم است همچنان این ممنوعیت
در حقوق رقابت حفظ شود.
مبنای ممنوعیت معامالت تبعیضآمیز در حقوق آمریکا ،با توجه به عللی که سبب تصو یب قانون رابینسون پتمن و ممنوعیت این معامالت
شد ،افزایش رفاه مصرفکنندگان ،مبارزه با انحصار و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و اصول انصاف و جلوگیری از شروط ناعادالنه
ً
است .البته ،ازآنجاکه بازار رقابتی این کشور کامال آزاد است ،چنانچه معاملهای نظم بازار رقابت را برهم زند ،ممنوع خواهد بود .ازآنجاکه
معامالت تبعیضآمیز سبب نقض این مبانی میشود ،همچنان در این کشور با شرایط خاصی ممنوع است.
در اتحادیۀ اروپایی نیز ،ازآنجاکه اتحادیه در صدد بهوجودآوردن بازاری یکپارچه میان کشورهای عضو بوده است و این معامالت سبب
ازبینرفتن این هدف میشود ،چنانچه معاملۀ تبعیضآمیزی از جانب بنگاه اقتصادی در وضعیت مسلط رخ دهد ،ممنوع خواهد بود .عالوهبراین،
در اتحادیه نیز مانند آمریکا ،حمایت از ساختارهای رقابتی ،مبارزه با انحصار و حمایت از بنگاههای کوچک مبنایی برای این ممنوعیت است.
مبنای دیگر جلوگیری از سوءاستفادههای بنگاههای اقتصادی در وضعیت مسلط است .از طرف دیگر ،در اتحادیه ،اصول حقوق بشری حتی در
حوزۀ قراردادها نیز گسترش یافته است.
در ایران نیز برای رسیدن به عدالت که جزو مهمترین اهداف حقوق است و همچنین در جهت منع سوءاستفاده از حق و حفظ نظم عمومی،
این معامالت ضدرقابتی درنظر گرفته و ممنوع شده است .البته در نظام حقوقی ایران نیز جلوگیری از اخالل در رقابت که همان حفاظت از
ساختارهای رقابتی است ،مانند دو نظام پیشین ،مبنایی برای ممنوعیت این معامالت است .عالوهبراین ،بر اساس قواعد مهم و کاربردی چون
الضرر و منع اخالل در نظام ،این معامالت باید ممنوع باشد.
بنابراین ،با وجود مطالعات اقتصادی ،همچنان مبانی و دالیل بسیاری برای ممنوعدانستن این معامالت در حقوق رقابت وجود دارد .الزم
است در حقوق رقابت این قراردادها ،با ذکر شرایط خاصی که نه به پو یایی اقتصاد لطمه وارد کند و نه سبب نقض مبانی ذکرشده شود ،ممنوع باشد.
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