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 از منظر حقوق رقابت   ز ی آم ض ی معامالت تبع   ت ی ممنوع   ی مبان 
 ( ران ی و حقوق ا   ییاروپا   یۀ اتحاد  کا،ی آمر  ی )مطالعه در نظام حقوق  

 3ی پژمان محمد   ، *2باقر پارساپور محمد   ، 1ی االسالم نور خ یالسادات ش الهام 
 ران ی، تهران، امدرس تی دانشگاه ترب ، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق،یدکتر یدانشجو 1

 ران ی، تهران، امدرس تیدانشگاه ترب دانشکدۀ حقوق،دانشیار   2
 ، تهران، ایران مدرس تیدانشگاه ترب  ،حقوق ۀ دانشکد ،یگروه حقوق خصوص استاد 3

 چکیده  اطالعات مقاله 

قابل  یکی پژوهشی مقالۀ   موضوعات  تبعاز  معامالت  رقابت،  حقوق  در  تبع  زیآمضیبحث  معامالت  از  منظور    ز یآمضیاست. 
با وجود    ییقراردادها تبعاز آن  یکیاوضاع و احوال، در    بودنکسان یاست که  ا  ریناپذهیتوج  یضی ها    نیوجود دارد. 

  ی مبان   یبه بررس   سندگانی مقاله، نو  نیاست. در ا  و ممنوع شناخته شده  یمعامالت، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابت
تبع  تیممنوع اپرداخته  زیآمضیمعامالت  مبنا  دهدیمقاله نشان م  نیاند.  تبع  تیممنوع  یکه  در    زیآمضیمعامالت 

مبنا حفاظت   زین  ییاروپا  یۀاز بازار اقتصاد آزاد است. در اتحاد  تیکننده، مبارزه با انحصار و حمارفاه مصرف   کای آمر
و قواعد   یاستفاده از حق، نظم عمومعدم جواز سوء  یبر مبنا  ز،ین  رانیاست. در ا  یرقابت  یمشترک و ساختارها  زاراز با
 ی اقتصاد  یهادگاه یبا وجود د  ن،یاست. بنابرا  معامالت ممنوع شده  نیضرر و منع اخالل در نظام، اال  ۀچون قاعد  یفقه

معامالت با    ن یوجود دارد که الزم است ا  یمحکم   یحقوق  یقراردادها، همچنان علل و مبان  نی ا  تیمخالف ممنوع
  ی و حقوق   یمعامالت از منظر اقتصاد  نیا  تیممنوع  یاست و مبان  یقیتطب  قیتحق  روش   ممنوع باشد.  یخاص  طیشرا

 مورد مداقه قرار گرفته است.  رانیو ا ییاروپا  یۀ اتحاد کا،ی آمر یدر سه نظام حقوق 
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 مقدمه 

را محدود کند.    یکه قانون آزاد  یی موجب آن، افراد در انعقاد معامالت آزادند، مگر در جاقراردادها وجود دارد. به  یاصل آزاد  ی در حقوق خصوص 
 ی بازار در محورها  یهایی سبب نارسااست که به  یاصول و قواعد  ۀحقوق رقابت است. حقوق رقابت مجموع   ۀحوز  نیقوان  ن،یقوان  ن یا  ۀاز جمل

است که بر بازار    نیاز قوان  یامجموعه  گر،ی ها است، به عبارت دبنگاه  انیم  یهاناظر بر رفتار و ارتباط و توافق   ن،یو تقن  تیتثب  ص،یتخص  ع،ی توز
بازار را تنظ  یاقتصاد   یهاو بنگاه شود    ی منابع و حداکثرکردن رفاه اجتماع  یی کارآ  صیکند و سبب تخص  مینظارت دارد تا اقدامات فعاالن در 

قراردادها    یآزاد  یالزم است حقوق رقابت تا حد   شود،ی (. ازآنجاکه فقدان نظارت بر بازار سبب انحصار م123، ص1395  ،ی ر یو ش  ی نی )عالءالد 
 را محدود سازد. 

ها بنگاه  است که در آن  یی قراردادها  زیآمضی است. منظور از معامالت تبع  زیآمضی تبع  یحقوق رقابت، بحث قراردادها  یهااز چالش  ی کی
 . سازد ی مختلف منعقد م طیبا شرا ییخود، قراردادها یهااوضاع و احوال، با طرف  رییتغ ای تی مز گونهچی بدون ه ،یاقتصاد

اقتصاد  از اقتصاد  ی برخ   ،یمنظر  قاز  با  اموافق  زیآمضیتبع  یگذار متیدانان  که  معتقدند  و  نه  گونهنیاند  مختل معامالت  را  رقابت   تنها 
 االتیا  ران،یا  یحقوق   یهااقدام در حقوق رقابت نظام  نی(. البته اGifford & Kudrle, 2009, p.1247است )  یرقابت ضرور  یبرا   کند،ی نم

و به کل جامعه    شودی معامالت منجر به انحصار م  ن یمعتقدند که انعقاد ا  گری ممنوع اعالم شده است. گروه د  ییاروپا  یۀو اتحاد  کای رآم  ۀمتحد 
معامالت    نی در حقوق رقابت ا  د یاز اقتصاددانان معتقدند که نبا  یار یامروزه بس  نی(. بنابرا Papandropoulos, 2007, p. 36)  زند ی م  بیآس

  یاقتصاددانان برا   ریاخ  یهاتوجه به تالش خاص ممنوع است. با    ی طیمعامالت با شرا   نیمختلف ا  ی حقوق   یها همچنان در نظام  اماممنوع باشد،  
الزم    ز،یآمضی خطر انعقاد معامالت تبع  شیو افزا   یتالیجی د  یبازارها  ۀ به گسترش و توسع  ت یبا عنا  نیو همچن  زیآمضیآزاددانستن معامالت تبع

 ،یاقتصاد  یمعامالت و اقسام آن و نظرها  نیا  ی مقاله، ضمن معرف   نی شود. در ا  نییتب  قی طور دقمعامالت به  ن یا  تیممنوع   یی ا و چر  یاست مبان
 شده است. ان یموردمطالعه ب ی حقوق  یهامعامالت در نظام نیا تیممنوع  ی مبان

 ز ی آم ض ی تبع   ی قراردادها   ف ی تعر  . 1

مندرج در قرارداد،    میمفاه  ریسا  ا ی  متیها در قاز آن  یکیقراردادها،    طیشرا   بودنکسانی هستند که با وجود    ییقراردادها  زیآمضیمعامالت تبع
 وجود ندارد. ی هیتوج  چیموجود در قرارداد ه ض یتبع یو برا  شودی م ی تلق زیآمضیتبع ،ی گری به دنسبت

 گری ونقل است، دحمل  یهانهی به علت اختالف هز  ضیکرد، مثاًل عنوان داشت تبع  هیتوج   ی نوع موجود در قرارداد را به  ضیبتوان تبع  اگر
آن    زبودنیآمضیلزومًا دال بر تبع  گری کد یبه  دو قرارداد نسبت  متیق  ای  طیبودن شرا قلمداد کرد. متفاوت   زیآمضیتفاوت دو قرارداد را تبع  توانی نم

  ی ها نه ی مانند تفاوت در هز  ی به علت  آمدهشیپ  متیاگر اختالف ق  را ی نداشته باشد؛ ز  ی عنوان است که علت منطق   نیمشمول ا  ی بلکه تفاوت  س،ین
 . کند ی خصوص صدق نم نیدر ا ضیمفهوم تبع گری نقل باشد، د وحمل

منظرها   زیآمضی تبع  یقراردادها اشده  یبند میتقس  ی متفاوت  یاز  مفهوم   ن یاند.  اساس  بر  همچن  ی شناسقراردادها  چگونگ  نیو  نظر    ی از 
 اند.شده می تقس ی ریگشکل 

 ی شناس از نظر مفهوم   ز ی آم ض ی تبع   ی قراردادها . انواع  1- 1

 میمفاد قرارداد تقس  ریدر سا  ضیو تبع  متیدر ق  ضیتبع  ۀقراردادها به دو دست  نیارائه شد، ا  زیآمضیتبع  یکه از قراردادها  ی فی اساس مفهوم و تعر  بر
 . شوند ی م
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    مت ی در ق   ض ی . تبع 1-1- 1

  ی هانهی با هز  کسان،یکه دو قرارداد کاماًل    شوند ی م   جادیا  ی قراردادها زمان  نیاند. اشده  ض یدچار تبع  مت یدر ق  زیآمضیتبع  یقراردادها  شتریب
 متفاوت دارند. متیاما دو ق شوند؛ی نشده باشد واقع م ی متیق ریی باشد و بازار دچار تغ کسانیکه عرفًا   ی در زمان کسان،ی

تبع  میبه سه دسته و درجه تقس  متیق  ضیتبع ا  طیفقط در شرا   یشخص  متی ق  ضیتبع  ای  کی  ۀدرج  متیق  ضیشده است.   جادیخاص 
 Lundborgحاضر به پرداخت است )   ی است که آن مشتر  ی متیمعادل حداکثر ق  ی هر مشتر  ی برا   شدهنییتع  مت یق  ض،ینوع تبع  ن ی. در اشودی م

et al., 2010, p. 9خاص، درآمد    ییکاال  د ی به خر  انی مشتر  اقیاشت  ان،ی مشتر  ی زنبر اساس قدرت چانه  هامتیاست ق  ممکنروش    نی(. در ا
 (. Machlup, 1995, p. 401شود ) نییخدمت داشته باشد تع ایقصد دارد از آن محصول  ی که هر مشتر یااستفاده ای انی از مشتر کی هر

  ن ی. اکند ی توجه م  انی توسط مشتر  شدهیداری خر  یو واحدها  زانیبه م  متیق  نییتع  یفروشنده برا   ت،یکم    فیتخف  ایدوم    ۀدرج   ضیتبع  در
 ( Machlup, 1995, p. 401حجم و مقدار است )  فیهمان تخف  متیق ضینوع تبع

خاص خود را دارند.    یکه هر کدام تقاضا  کند ی م  یی جدا از بازار را شناسا  یهافروشنده بخش  ،ی گروه  ضیتبع  ا یسه    ۀ درج   ض یتبع  در
( و بنابر کشش تقاضا، Gifford & Kudrle, 2009, p. 1241)  کند ی م   نییهر بخش را تع  متیآن بخش، ق  یفروشنده، با توجه به کشش تقاضا

 (. Lundborg et al., 2010, p. 9) کندی م لی تحم انی مختلف مشتر یهاگروه  به را  یمتفاوت یهامتیق

 رارداد مفاد ق   ر ی در سا   ض ی . تبع 1- 1- 2

 رقابل یضغیقرارداد تبع  ی چند بند از بندها  ا ی  کی بودن قراردادها، در  هستند که با وجود معادل  ییقراردادها  زیآمضیتبع  ینوع از قراردادها   نیا
 وجود دارد.   ی ریناپذ هیتوج 

  یادی ز  ییکارآ  یبند م یتقس  ن یاند؛ اما در واقع اشده  یجداگانه بررس   مت،یدر ق  ضی مفاد قراردادها و تبع  ریدر سا  ضیمواقع، تبع  شتریب  در
موجود    ضیخواهد بود. حال ممکن است تبع  زیآم ضیشده است، مشمول عنوان قرارداد تبع  زیآمضیتبع  ی شرط   ای  د یق  یکه دارا   یندارد و قرارداد

  ی است و قرارداد دارا   زیآمضیمفاد تبع  ی که دارا   یاد رخ داده باشد. در واقع قرارد   ضیبندها تبع  ریدر سا  ا یآن باشد    مت یدرخصوص ق  رداد در قرا 
 عموم و خصوص مطلق دارند.   ۀ رابط زیآمضی تبع یگذارمتیق

 ی ر ی گ شکل   ی از نظر چگونگ   ز ی آم ض ی . انواع قرارداد تبع 1- 2

  ضیمرتکب تبع  ییتنهابه  یبنگاه اقتصاد. اگر  شودی م   میو چندجانبه تقس  جانبه کی  ۀبه دو دست  ی ریگشکل  ی از نظر چگونگ   زیآمضیتبع  یقراردادها
ا ا  جانبهکی  ضیتبع  نیشود،  نه  نیخواهد بود.  برا قراردادها  برا   ،ی خصوص   یاقتصاد  یهابنگاه  یتنها  ممنوع است   زین  ی دولت  یهابنگاه  یبلکه 
چندجانبه    زیآمضیباشد قرارداد تبع  یچند بنگاه اقتصاد  ایدو    ی از تبان   ی گرفته ناشصورت   ضی(. اگر تبع144، ص  1392  ،یشابور ین  ی)معبود

 خواهد بود. 

 ز ی آم ض ی معامالت تبع  ت ی ممنوع  ی اقتصاد   ی . مبنا 2

کاال و خدمات    لیکننده از تحصمصرف   تیرضا  زانی م  فیتوص   یاصطالح برا   نیکننده«  وجود دارد. ابه نام »رفاه مصرف   یاریعلم اقتصاد مع  در
که    ی متیکننده حاضر به پرداخت آن بوده است با قکه مصرف   ی متیق  ان یت آن نپرداخته است. در واقع اختالف مباب  یزیکه چ  یاست؛ در حال

ا رفاه مصرف   ست،پرداخته  امازاد  و هرچه  ب  نیکننده است  رفاه مصرف   شتریاختالف  بباشد،  بود )صادق  شتریکننده  غفار  یخواهد  و    یمقدم 
معامالت    نیا  یاقتصاد  امد ی. اگر پرند یگی را درنظر م   اریمع  نیا  زیآمضیمعامالت تبع  راتی تأث  ی بررس   ی(. اقتصاددانان برا 119، ص1390  ،ی فارسان

  یگذارمتیکه ق  دهدی نشان م  یاقتصاد  ی هاافتهی  جی. نتادانند ی باشد، آن را مجاز و اگر سبب کاهش شود، ممنوع م  کنندهصرف رفاه م  شیافزا 
با انعقاد    یکه بنگاه اقتصاد  دهد ی نشان م  ج ینتا  نی (.همچنLundborg et al., 2010, p. 10)  شودی م  دیمازاد تول   شیسبب افزا   زیآمضیتبع
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 ی ترنییپا  متیباشند، ق  ترف یاز نظر درآمد ضع  رودی دارند و انتظار م  ی ترنییرزرو پا  متیکه ق  یکنندگاناز مصرف   تواندی م  زیآمضیقرارداد تبع
  ع ی توز  جهیو در نت  دهدی م   شیکنندگان افزا از مصرف   ی شتریتعداد ب  ی صرفه بودن محصول را برا بهمقرون  مت یق  ضیتبع  رو،نیکند. ازا   افتی در

از   ی نباشد، فقط برخ   متیق  ضی (. اگر تبعBergemann, 2015, p. 932)  کند ی م  لیکنندگان تسهمختلف مصرف   یدستهها  نیمجدد رفاه را ب
 (. Botta & Wiedemann, 2019, p. 386) پردازند ی به پرداخت بودند م لیکمتر از آنچه ما یمت یکه ق برند ی کنندگان سود ممصرف 

 ی از منظر اقتصاد   ز ی آم ض ی معامالت تبع   ت ی مخالفان ممنوع  ل ی . دال 2- 1

کارآمد    یگذارمتیبه ق  متیق  ضیوجود ندارد، تبع  دانند ی ممنوع م  ی طور کلرا به  متیق  ضیکه تبع  ی عموم  یها استیس  یبرا   ی هیتوج   چیه  اگرچه
 (. Armstrong, 2006, p. 33خواهد کرد ) د ی منجر خواهد شد و رقابت را تشد 

به  زیآمضی تبع  یگذارمتیق   نمایس  یها. مثاًل در سالنکند ی نم  جادیا  یادی از اشکال آن اعتراضات ز  یاریاما بس  رسد؛ی نظر مناعادالنه 
است    ی کسان  یبرا   متیق  شیموارد، هدف فروشنده افزا   نیارائه شود. در ا  ییهاف یمانند کودکان و سالمندان تخف  ی خاص  یهاممکن است به گروه 

 ,Council of Economic Advisers, 2015تر است )حساس  هامتیکه به ق  ی گری دادن گروه ددارند، بدون ازدست  ی شتریل پرداخت بیکه تما

p. 4 .) 
 ,Varianممنوع شود )   د یبا  زیآمضیگفت معامالت تبع  توان ی نم  ن یبنابرا   ابد، یی دهد، رفاه بهبود م   شیرا افزا   دیتول   یمتیق  ض یتبع  چنانچه

1985, p. 870ن یب  یارتباط ضرور  چیه  را ی شود؛ ز  شتریب  هانه ی لزومًا حداکثر درآمد فروشنده از کل هز  ی متیق  ضیکه در تبع  ستین  گونهنی(. ا 
قیتبع ا  یو سودآور  متیض  با توجه به  ب  کهنیوجود ندارد.  محصوالت خود   یتقاضا  داربیش  ی با منحن  یتجار  یبازارها  شتریفروشندگان در 
 یرفتارها  یبرا   ی اصل  یابزار  متیق  ضیتبع  نیاست. بنابرا   ریپذ بازارها امکان  شتریدر ب  متی ق  ضی، تبع  تراژیگفت که با کنترل آرب   توان ی م  ند،یروبهرو
 (. Gifford & Kudrle, 2009, p1247است ) ی قابتر

ن  ی کی اقتصاددانان  تبع  زیاز  م  یبرا   ی را سالح   ی متیق  ضیامکان  مطرح  تبع  کند ی رقابت   است  معتقد  بنگاه  ی رقابت  متیق  ض یو    یهابه 
  شودی رقابت محدود م   کنواختی  یگذارمتیها به قبا محدودکردن بنگاه  که ی آماده کنند؛ درحال  یجنگ رقابت  یخود را برا   دهدی اجازه م   یاقتصاد

(Corts, 1998, p. 325 بنابرا .)یهانه ی که هز  ع یصنا  ی با برخ   یبا رقابت سازگار است، حت  ست،ین  یضدرقابت  ی تنها اقدامنه  متیق  ضیتبع  نی  
در   یدولت ۀارانیرا بدون  یخدمات  ایاست که بتوان محصول  ی تنها روش  ن یبازارها ا ن ی(. در اBaumol et al, 2003, p. 661دارند ) ییثابت باال

ثابت    یهانه ی هز  جهیاست و در نت  دیتول   شیافزا   یبرا   ی راهبرد   مت یق  ضیتبع  ی موارد   نیدر چن  نی(. بنابرا OECD, 2016, p.4)   داد دسترس قرار  
 (. Geradin & Petit, 2005, p.6) کنند ی م میتقس اد ی ز ی دهایرا بر تول 
 یاگونهها به. شرکتند ینما  نییبازار تع  طیرا متناسب با شرا   هامتیاجازه داد تا ق  یاقتصاد  یهابه بازار و بنگاه  د یبا  ،یگذارمتیق  یجا  به

 (. Gifford et al, 2009, p. 6شود  ) د یسود و حداکثر تول  شیکه سبب افزا  کنند ی م یگذارمتیق
بازار رقابت    یی ایپو  ۀموارد الزم  ی بلکه در برخ   ست،یکنندگان نتنها به ضرر مصرف در معامالت، نه  ضیگروه معتقدند که تبع  نیا  نیبنابرا 

 است.

 ی از منظر اقتصاد   ز ی آم ض ی تبع   معامالت   ت ی موافقان ممنوع  ل ی . دال 2- 2

 ,Valetti)  شودی کالن و هم سبب کاهش رفاه جامعه م  د ی ر دد  د یهم سبب کاهش تول   هامتیدر ق  ضیکه تبع  اند ده یعق  نیاز اقتصاددانان بر ا  ی برخ 

2003, p. 970 گذارد ی در رقابت و بازار م ی مخرب  راتیتأث متیق ضیتبع ند یگوی گروه م نی(. ا (Geradin & Petit, 2005, p.6 .) 
بزرگ ممکن است   یها. دادهکند ی م  جادیا  یتریجد   یهای نگران  زیآمضیتبع  یگذارمت یبزرگ، ق  یهادرنظر داشت که با گسترش داده  د یبا

تسه  ضیتبع زمان   لیرا  و  ق  ی کند  ا  هامتیکه  نباشد،  برا   نیشفاف  ضرر  به  ب مصرف   یامر  م  اطیاحتی کنندگان   Council of)   شود ی منجر 

Economic Advisers, 2015, p. 16 .) 
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  دیگسترش تول   ی شود، ول   د یتول   شیانحصارگر، اگرچه ممکن است سبب افزا   یبنگاه اقتصاد  کیمنعقدشده از جانب    زیآم ضیتبع  معامالت
 (. Schmalensee, 1981, p. 245) شودی رفاه م شیسبب افزا  د یتول  شیگفت لزومًا افزا  توانی رفاه است و نم  شیافزا  یهااز شرط  ی کیفقط 

ق  نیهمچن  یمتیق  ضیتبع اگر شرکت  یی استثنا  یهایگذارمتیسبب  تبعخواهد شد.  مرتکب  بتوانند  است    ی متیق  ضیها  شوند، ممکن 
استفاده شود.   ی دستنییپا  یرقبا و حذف رقبا  یهانه ی هز  شیافزا   یبرا   یابزار  ۀمنزل به  ضیغارتگرانه انجام دهند. ممکن است از تبع  یگذارمتیق

 (. Papandropoulos, 2007, p. 36) کنندی را اجرا م  تیوممحر یراهبردها ز،یآمضیتبع یگذارمتیق قی از طر ا،هشرکت نیبنابرا 
 . شودی نم   زیکنندگان نرفاه مصرف   شیسبب افزا   کند، ی تنها به رقبا ضرر وارد م در معامالت نه  ضیگروه، برخالف گروه اول، معتقدند تبع  نیا

 ز ی آم ض ی تبع   معامالت   ت ی ممنوع   ی حقوق   ی . مبان 3

دانستن  وجود دارد که سبب ممنوع   یای وجود دارد و مورد بحث قرار گرفت، مبان  زیآمضی معامالت تبع  تی ممنوع   یکه برا   یعلل اقتصاد  برعالوه 
 ، ی حقوق   طیبه فراخور شرا   گری د  ی و برخ   کسانیمختلف    یکشورها  انیم  یمبان  نیاز ا  ی است. برخ   مختلف شده  ی حقوق   یهامعامالت در نظام  نیا

 متفاوت است. یهر کشور ی و اقتصاد ی اسیس
منعقد کنند.   خواهند ی که م  ی ط یمطابق شرا   ی تجار  یقراردادها  توانندی تجارت، اشخاص م  ی و آزاد  یقرارداد  یمانند آزاد  ی اصول   مطابق

معامالت    دانستندخالت دولت در بازار و ممنوع   هی که سبب توج   میهست  یای مبان  ی گفتار به دنبال بررس   نیامر دخالت ورزد. در ا  نیدر ا  د یدولت نبا
 شده است.  زیآمضیتبع

 یوجود  یاست. مبنا  یقرارداد  یاز آثار آن در حقوق قراردادها، اصل آزاد  ی کیاراده وجود دارد.    تیقراردادها، اصل حاکم  ۀحقوق و حوز  در
دهد که    صی خودش تشخ  ،ی بنابر هر مصلحت  کهنیمگر ا  ست،یقادر به اجبار انسان به انعقاد قرارداد ن  ی امر  چ یاست که ه  یی اصل از آنجا  نیا

 (.8، ص 1397 ،ی لی را منعقد سازد )اسماع یردادقرا  د یبا
داشته باشند    یا آزادانعقاد و در مفاد قراردادهعدم  ایآزادانه در انعقاد    توانند ی دارد که بر اساس آن اشخاص م  یآثار مهم  یقرارداد   یآزاد  اصل

 (.  328، ص 1387 ان،ی )کاتوز
است. در حقوق   د یی سابقه دارد و مورد تأ  زی ن  یو فقه اسالم  رانیشده است، در حقوق ا  رفتهیپذ   ی که در حقوق غرب بر آناصل، عالوه   نیا

به    توانی موارد م  نیا  ۀ استثنا است. از جمل  یا دار  یاصل کل  نیقانونگذار قرار گرفته است. البته ا  رش یمورد پذ   ،ی قانون مدن   10  ۀ در ماد  ران،یا
 است.    ذکر شده زین ی قانون مدن 975و  10و اخالق حسنه اشاره کرد که در مواد   ی نظم عموم نون،قا

ا  زیتجارت  ن  یآزاد  اصل   ی برا   ی مانع   د یاشخاص آزادند و دولت نبا  ریخود با سا  یروابط تجار  یمعناست که اشخاص در برقرار  نیبه 
ا اشخاص  آزاد  ا  جادیتجارت  اساس  بر  نبا  ن یکند.  بازارها  د ی اصل، دولت  با  یمال  یدر  و  کند  آزادساز   دیدخالت  م  یدرخصوص    ان یتجارت 

 (.  176، ص 1394 ،ی عمل آورد )ناصح هاشخاص اقدامات الزم را ب
است که    نیاز ا  ریاست. مگر غ  ممنوع شده  زیآمضیتبع  یقراردادها  یی رد که بر چه مبناسؤال وجود دا   نیاصول، ا  نیبا وجود ا   ن،یبنابرا 

  یدر تجارت دخالت کند، پس چه عامل  دیدارند و دولت نبا  یمفاد قرارداد آزاد  نیو همچن  یاشخاص در انعقاد قراردادها و انتخاب طرف قرارداد
تعادل قدرت  موارد نبود    یو در برخ   ست ین  رفتهیپذ   تیقراردادها بدون محدود  یاظهار نمود، اصل آزاد  دی است؟ در پاسخ با  تین ممنوع یسبب ا

قرارداد در    نیاز طرف   ی کیکه    یی خصوصًا در جا   کند،ی م  زیآمضیبا مفاد تبع  یقرارداد  رش یرا مجبور به پذ   ترف یطرف ضع  ،یقرارداد   نیطرف   انیم
بلکه   ست،ی قرارداد ممنوع ن  بودنرعادالنهیفقط به علت غ  زیآمضیمعامالت تبع  تیبحث ممنوع   ،گری است. از طرف د  یاقتصاد  لطمس  تیوضع

ن ب  زیاز منظر حقوق رقابت  ادامه به  موردمطالعه    یحقوق   یهادر نظام  زیآمضیمعامالت تبع  تیممنوع   یی چرا  ان یممنوع دانسته شده است. در 
 . می پردازی م
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 کا ی در حقوق آمر   ز ی آم ض ی تبع معامالت    ت ی ممنوع   ی . مبان 1- 3

  ن یرقابت در ا  ی اصل  یمبنا  را ی کشور دشوار است؛ ز  نیا  ی حقوق رقابت و موارد مرتبط با آن در نظام حقوق   یمستقل برا   ی حقوق   یمبنا  کی  افتنی
 دارد.  کای در بازار آزاد آمر ی ر یچشمگ تی( که اهمOECD, 1999, p.4است ) یکشور اصول اقتصاد

دنبال جنگ  کا،ی آمر  در به  ی داخل  یهابه  قدرت و  م  یانحصار  یهاوجودآمدن  در    ی هاو مخالفت  1880تا    1860  ی هاسال  ان یبزرگ، 
بود.    تی قانون حفظ رقابت آزاد و بدون محدود  نیشد. هدف از ا  بیقانون ضد تراست شرمن  تصو  ،یانحصار  یهاشرکت   نیوجودآمده با ابه

   تونی قانون کال  1914داشت و در سال    ی قانون ابهامات  نیانحصار در تجارت ممنوع اعالم شد. البته ا  جادیا  یا بر  تالش قانون، انحصار و    نیدر ا
اعالم شد.   ی رقانون یغ هامتیدر ق  ضیتبع د،ی پتمن  اصالح شد. در قانون جد  نسونیموجب قانون راببه 1936در  زیقانون ن نی. ا د ی رس  بیبه تصو

 متیخود را به ق  ی کاال  توانستند ی عمده م  د ی گسترده شده بودند و به علت خر  اریبس  یاره یزنج  یهافروشگاهشد که    بیتصو  ی قانون زمان  نیا
توجه به رقابت بود، رقبا مورد   شهیکه هم کای آمر ی در نظام رقابت  جه،ی. در نتشد ی کوچک م یهابه فروشگاه   بیامر سبب آس نیبفروشند. ا ی کمتر

اس بر  گرفتند.  قرار  کل  ی تحوالت حقوق   استوجه  اهداف  ا  ی و  در  رقابت  م  ن یحقوق  برا   ل ی ذ  ی مبان   توانی کشور،  معامالت  ممنوع   یرا  دانستن 
 برشمرد.   زیآمضیتبع

 کننده رفاه مصرف   ش ی . افزا 1- 1- 3

شاخه  حقوق مفاه  یارقابت  با  که  است  حقوق  علم  ده   یارتباط  یاقتصاد  میاز  اواخر  از  دارد.  د1970  ۀتنگاتنگ  رفاه    یعالوانی ،  بر 
ک   استیس  ی عنوان هدف اصلکننده بهمصرف  کننده با آنچه  (. استاندارد رفاه مصرف Miler & Abbott, 2021, p.1کرده است )   د یضدانحصار تأ

  کندیمتصل م  یاقتصاد  یلهایو تحل  هی حقوق رقابت را به تجز  اریمع  نیراستا است. اآن دارد هم  ج یدر ترو  ی سع   کای آمرقانون ضدانحصار در  
(Dorsey, 2020, p.130 بنابرا .)است.  کای آمر  ۀمتحد  االت یا ی از اقدامات رقابت یاریکننده علت بسرفاه مصرف  شیافزا  ن،ی 

  یو همانطور که در بخش مبان  ند یبب  بیکنندگان آسبا واسطه، رفاه مصرف   ای  ماً یممکن است، مستق  زیآمضیبا انعقاد معامالت تبع  ازآنجاکه
معامالت    نیقراردادها وجود ندارد، ا   نیانعقاد ا  ۀجیکنندگان در نت رفاه مصرف   افتنیش یدرخصوص افزا   ی قاطع  یاقتصاد  جیمطرح شد، نتا  یاقتصاد
 که در قانون آمده است ممنوع شد.  ی خاص طیبا شرا 

 . مبارزه با انحصار 2- 1- 3

ک   نیمبارزه با انحصار است. ا  کای در آمر  ی ضدتراست و رقابت  نیاز اهداف قوان   ی کی قرار گرفت. به موجب   د یهدف در قانون شرمن مورد تأ
از تجارت    ی بخواهد بخش  ی تبان  قی از طر  ایانحصار داشته باشد    جادی قصد ا  ایشود    انهی امات انحصارگرا که مرتکب اقد   ی قانون، هر شخص  نیا
    شودی را تحت انحصار خود درآورد، مجرم شناخته م گری د یبا کشورها ای ها التیا انیم

  یهدف اصل  نیبنابرا   شوند؛ی »قانون ضدانحصار«  شناخته م  ی رقابت  نیاست که قوان  یکشور به حد   نیا  ی رقابت  نیانحصار در قوان  تیممنوع 
 مبارزه با انحصار است.  کند ی دنبال م کای که حقوق رقابت آمر

مبارزه    ضاتیتبع  نیاز ا  ی انحصار در بازار شوند، الزم است با برخ  جادیسبب ا  ی خاص  طیبا شرا   زیآمضیامکان دارد معامالت تبع  ازآنجاکه
 است. کای معامالت در آمر گونهنیا تیممنوع  یاز مبان ی کیانحصار  مبارزه با نیشود. بنابرا 

 آزاد   ی از بازار اقتصاد   ت ی . حما 3- 1- 3

  یرا به مخاطره اندازد. هر عامل  ییایو پو  یآزاد  نیکه ا  پردازد ی م   ی است و دولت فقط به رفع موانع  ای کامال آزاد و پو  کای آمر  یاقتصاد  بازار
  نیندارد و سازوکار بازار خودش اقتصاد ا  ی. دولت در تجارت و بازار دخالتشودی شود توسط حقوق رقابت منع م  یآزاد  ن یخوردن اکه سبب برهم

 از بازار آزاد حفاظت کند.  دیبازار آزاد در خطر باشد، دولت با یی ایپو کهیی . اما جا کند ی م تیکشور را به جلو هدا 
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 کیاگر از جانب    زین  زیآمضیتبع  یگذارمتی(. قPool, 2016, p.612است )  ی تجارت باشد، ضدرقابت   ۀودکنندهرآنچه محد   کا،ی آمر  در
 دخالت دولت است.  ازمند یو ن شودی تجارت م تی هم زده است، سبب محدودقدرتمند باشد و مشخص شود رقابت را بر یبنگاه اقتصاد

بازار را برهم زنند و ورود    ییایاستفاده کنند و پوخود سوء  تیانحصارگران از موقع  ای  دی وجود آانحصار به  زیآمضیمعامالت تبع  ۀجیدر نت  اگر
 . د ی برآ ی اقدامات نیچن تیدر صدد ممنوع  یبازار اقتصاد یآزاد نیتضم ی رقبا به بازار را دشوار سازند، الزم است دولت برا 

 کوچک    ی اقتصاد   ی ها از بنگاه   ت ی . حما 4- 1- 3

ا  ی قانون  در  ممنوع   ماً یمستق  کای آمر  ۀمتحد   االت یکه  تبع  تی به  راب  زیآمضیمعامالت  قانون  است  نموده  مطابق   نسونیاشاره  است.  پتمن 
ها  آن کنندگاننیرقبا و تأم ۀکوچک در مقابل اقدامات ناعادالن  یاقتصاد یهاقانون، هدف آن محافظت از بنگاه نیا بیتصو ی خی تار یهای بررس 

 کوچک بوده است.    یاقتصاد  یهااز بنگاه  ت یقانون حما  نیدر ا  زیآمضی معامالت تبع  تیممنوع   یمبنا  نی(. بنابرا Corts, 1998, p.5بوده است )
 ض یو اگر تبع   شود ی توجه  م  ضیمرتکب تبع  ی به قدرت بنگاه اقتصاد  زیآمضیدانستن معامالت تبعممنوع   ی کشور برا   نی ا  یۀ در رو  ازآنجاکه

در    افتی در  توانی دارد، م  ی توجهباشد که در بازار آن محصول خاص قدرت قابل  ی ممنوع است که از جانب بنگاه  ی صورت گرفته در صورت 
 است. معامالت ممنوع شده ن یکوچک ا یاقتصاد یهااز بنگاه تیحما یبرا  کای آمر

 شروط نا عادالنه   ی از اجرا   ی ر ی . انصاف جلوگ 5- 1- 3

  کهنیتوجه به ا  ی کی.  شودی به دو مورد توجه م   ر،یخ  ایسبب محدودشدن تجارت است    ی امر  ا ی آ  کهنیا  صیتشخ  یکشور، برا   ن یحقوق ا  در
  ی انصاف در اجرا   کهنیا  گری است و د  ینفع شخص  ت یو تقو  تیدر قبال حما  ی از نفع عموم  ت یحما  کا،ی آمر  یعموم  استیدر چارچوب س

  ن، یبه انصاف است. همچن ی نظام حقوق  نیتوجه ا  ۀدهندامر نشان نی(. ا Pool, 2016, p.612شده است )  تیرعا نیرف ط یهاتوافق ایقراردادها 
شروط   یقانون، به دادگاه اجازه داده است که از اجرا   نیا  302  ۀوجود دارد. بند دوم ماد   کای آمر  یکشور، قانون متحدالشکل تجار  نیدر حقوق ا

 کند.  ی ریناعادالنه جلوگ 
ق  ضیتبع ز  ی مفهوم  زین   متیدر  است؛  نت  را ی ناعادالنه  برخ   ۀجیدر  ب  انی مشتر  یآن  د  ی شتریمبلغ    کسان ی  ی محصول   د ی خر  یبرا   گرانی از 

  انه یاقدام ناعادالنه و استثمارگرا   نی ا  ن، یکننده باشد، به نفع انحصارگران است. بنابرا از آنکه به نفع مصرف   شتریاقدام، ب  ن یاز ا  ی و سود ناش  پردازند یم
 ( Papandropoulos, 2007, p.37) است

 یی اروپا   یۀ در اتحاد   ز ی آم ض ی معامالت تبع   ت ی ممنوع   ی . مبان 2- 3

 ت یاستفاده از موقعو سوء  ی از تبان  یناش  ی اقدامات ضدرقابت  یبه ذکر برخ    ، یی اروپا  یۀاتحاد   س یتأس  ۀ معاهد   82و    81مواد    ،ییاروپا  یۀاتحاد  در
  یۀ عملکرد اتحاد  مان یاست. بعدها پ  زیآمضیدو ماده ذکر و ممنوع اعالم شده معامالت تبع  ن یکه در ا  ی قیاز مصاد  ی کیمسلط پرداخته است.  

 .  افتیانتقال  102و   101مواد به مواد  ن یشد و ا  سیتأس ۀمعاهد  نی گزیجا  ،یی روپاا
ذکر شده است و اصول   زیآمضیمعامالت تبع  تیممنوع   یبرا   یی اروپا  یۀعملکرد اتحاد  مانیپ  102و    101که در مواد    ی طیتوجه به شرا   با

 وجود دارد.  زیآمضیمعامالت تبع تیممنوع  یبرا  لی ذ  ی مبان ،ییاروپا یۀموردتوجه در اتحاد ی حقوق 

 . حفاظت از بازار مشترک  2-1- 3

محل استقرار   ایسکونت  محل    ان،ی مشتر  تیبر اساس مل  ضیاشکال تبع  ریو سا  هیتوج   رقابلیغ  یی ایبه انسداد جغراف  ی دگ یاساس قانون رس   بر
ناموجه و    یی ایاز انسداد جغراف  ی ر یعملکرد مناسب بازار مشترک و جلوگ   نی تضم  یی اروپا  یۀدر اتحاد  ی هدف از مقررات رقابت  ،ی در بازار داخل 

  یی اروپا  یۀاتحاد  ی از اهداف اصل  ی کیبه بازار مشترک    یابیاست.  در اروپا، دست  انی مکان مشتر  ایمحل سکونت    ت،یبر مل  ی مبتن  یهاضیتبع
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شدت تحت به  شود،یعضو منجر م  یمتفاوت در کشورها  یهامتیکه به اعمال ق  ،ی ها بر اساس مکان مشترشرکت   زیآمضیتبع  یهاهیاست. رو
 (. Papandropoulos, 2007, p.38است ) تهقرار گرف  مهی نظارت و جر
 ی ضرور  ی منسجم رقابت  ن یقوان  جادیا  یو برا   یی اروپا  یۀمشترک جزو اهداف اتحادحفظ بازار    یبرا   ضیکه مشخص است، رفع تبع  طورهمان
عضو بوده   یکشورها ی آور برا الزام یرقابت  نیقوان جاد یدر صدد ا  هی دارد که اتحاد تیاهم  ی قدرکشور به نیحفظ بازار مشترک در ا ن،یاست. بنابرا 

 است. 
بازار مشترک از اهداف خود    ان،ی مشتر  یایو جغراف  تیاز مل  ی ناش  یهاضیخصوصًا تبع  ز،یآمضیو معامالت تبع  ضیصورت وقوع تبع  در

م ا شودی دور  اگر  بنگاه  هاضی تبع  نی. خصوصًا  تأث  تیدر وضع  یاقتصاد  یهااز جانب  و  باشد  رقابت  یاریبس  ریمسلط  بازار  باشد.    یدر  داشته 
 حفظ بازار مشترک است.  یی اروپا یۀمعامالت در اتحاد نیا تیممنوع  لی دال نی تری از اصل ی کی ن،یبنابرا 

 ی رقابت   ی از ساختارها   ت ی . حما 2- 2- 3

  م ی مستق  ۀ از مداخل  یاز رقابت نقش دارد ول   ت یاست. دولت در حما  ی شخص   یآزاد  ن یدر صدد تأم  هی در اتحاد   یرقابت  استیس  ، ی کل  طوربه
  ، یی اروپا یۀ. قانون رقابت اتحادابد یی م یآزاد تجل  یاست که رقابت سالم در جامعها نیبر ا یکل ۀد یعق ه،یمنع شده است. در اتحاد نه یزم نیدر ا

بازار و    یآمده است، در صدد حفاظت از ساختار بازار، اقتصاد آزاد، کارآمد    2009در سال    ونیسیکم  یی مطابق آنچه که در دستورالعمل اجرا 
 کننده است. رفاه مصرف 

از رقابت،   تیحما  یمدنظر بوده است. البته، در ط  ی رقابت  یاز ساختارها  تیکنندگان، حمااز مصرف   تیبر حماعالوه   ه، ی حقوق اتحاد  در
 (.303، ص 1390  ،ی )رشوند بوکان شودی م ن یتأم زیکنندگان نمنافع مصرف 

مشخص   داند،ی م  یتجار  بانیقرارگرفتن رق   ب یمعامالت را در معرض آس  نیبودن ااز شروط ممنوع   ی کیکه    82  ۀبا توجه به ماد  ن،یبرا عالوه 
 بوده است. تیممنوع   نیا یبرا  ییمبنا ی رقابت  یاست که حفاظت از ساختارها

 مبارزه با انحصار .  3- 2- 3

  ن ی ا  بردنن یازب   یبرا   یبود و حقوق رقابت ابزار  ی صورت انحصار چندقطبمعاهده، ساختار بازار به  ب یدر زمان تصو  ،ییاروپا  یۀداتحا  در
 (. Amato, 1997, p. 13انحصارات بود )

ترس وجود دارد که با    نیسبب انحصار در بازار شود، ا  زیآمضی ذکر شد، ازآنجاکه امکان دارد معامالت تبع  زین  کای که در آمر  طورهمان
 شود.  جادیمعامالت انحصار ا نیانعقاد ا

 استفاده از حق سوء منع  .  4- 2- 3

  ن ی استفاده از حق وجود دارد. اعضو، اصل منع سوء  یآور است. در کشورهاعضو الزام   یکشورها  یوجود دارد که برا   ی اصول   ،ییاروپا  یۀاتحاد  در
 (.  Bobic, 2011, p. 2)  ابد یی م ی ریتفس ۀمواقع جنب شتریب هیشده است. البته در اتحاد رفتهیپذ  زی ن هی در اتحاد ی کل ی اصل ۀمنزل اصل به

 تیممنوع   لی از دال  ی کی  نیاست، بنابرا   مسلط منع شده  تیاستفاده از وضعاز موارد سوء  ی مصداق  ۀمنزل به   زیآمضیمعامالت تبع  ه،ی اتحاد  در
منع نشده است، بلکه تنها    خودیخودبه  یبنگاه اقتصاد  کیبودن  مسلط  تیاستفاده از حق است. خصوًص که در وضعمعامالت منع سوء   نیا

 منع شده است. تیموقع  نیاز ا هاستفادسوء 
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 ی . انصاف و اصول حقوق بشر 5- 2- 3

کنندگان در بازار است. مواد  و تبلور انتظارات مشروع فعاالن و شرکت  شودیم  جیترو  یرقابت  ند یاست که توسط فرا   یهنجار  ی ارزش  انصاف
 ( Ezrachi, 2018, pp.13-16)  کند یم تیحما ی ع ی است که از عدالت توز ی شامل مقررات زین 102و  101

ش دوم کتاب دوم، مواد  وجود دارد. در بخ   یی اروپا  یۀبا عنوان طرح مشترک مرجع در قلمرو اتحاد  ی سینوشیمقررات پ  ،ییاروپا  یۀ اتحاد  در
و نژاد    تیقوم  ت،یبر اساس جنس  ضیتبع  س،ینوشیبخش پ   نیدر قراردادها پرداخته است. در ا  ضیتبع  تیبه بحث ممنوع   105-2تا    2-101

وارد    زین  ی شخص  یقراردادها  ۀو موارد ضد حقوق بشر در حوز  ضی گرفت که تبع  جهینت  توانی م  سینوشی پ  نیمطابق ا  ن،یابرا منع شده است. بن
 شده است.  

  شود،ی در حقوق رقابت مطرح م   زیآمضیاست که در معامالت تبع  ی از مفهوم  ترع ی وس  سینوشیپ  نی در ا  شدهانیب  ضی مفهوم تبع  اگرچه
 توانی را م  زیآم ضیتبع  یوارد شده است. قراردادها  زیدر روابط اشخاص و حقوق قراردادها ن  ی اصول حقوق بشر  ه،ی که در اتحاد  دهد ی اما نشان م

آن    ی منکر آثار ضد حقوق بشر  توانی نم   شود،ی م   ی در بستر حقوق رقابت بررس  شتریمفهوم ب  نیدانست. اگرچه ا  ی ضد حقوق بشر  قی جزو مصاد
 بود. زین

در    ی نشده است و حت  ی حقوق عموم   ۀموضوعات فقط محدود به حوز  نیدارند و ا  یاریبس  تیاهم  هی در اتحاد  ی حقوق بشر  موضوعات
 دارند.   زین ی ضد حقوق بشر  یهاجنبه زیآمضی تبع یقراردادها ن،یاست. بنابرا  وارد شده زیو قراردادها ن ی حقوق خصوص 

 کوچک   ی اقتصاد   ی ها از بنگاه   ت ی . حما 6- 2- 3

مسلط   تیدر وضع  یممنوع است که از جانب بنگاه اقتصاد  یزیآمضیدسته از معامالت تبعفقط آن   ،ییاروپا  یۀدر اتحاد  102  ۀاساس ماد  بر
در صدد اعالم   ه ی است که اتحاد نیا مسلط ممنوع اعالم شده تیدر وضع ی هامعامالت فقط از جانب بنگاه نیکه ا یلی از دال  یکیمنعقد شوند. 

از    زیآمضی(. معامالت تبعIbáñez Colomo, 2021, p.13مخرب بر رقابت داشته باشد )  ی اثر  جاد یاست که احتمال ا  ی عامالت م  تیممنوع 
بنگاه قرارداد م  ستند ی ن  ی ریگقابل شکل   ایکوچک    یاقتصاد  یهاجانب  اثر   ایها مراجعه کند  بنگاه  ریبه سا  تواند ی چون طرف  در صورت وقوع 

 . دارند ن ی بر بازار رقابت ی خاص

 ران ی در حقوق ا   ز ی آم ض ی تبع   معامالت   ت ی ممنوع   ی . مبان 3- 3

 ت یممنوع  ی کل یالزم است. ابتدا به شرح مبان  زین  ی فقه یمبان  ی بررس  ران،یا یدر نظام حقوق  زیمآضیمعامالت تبع تیممنوع   یمبنا یبررس  یبرا 
 مورد مداقه قرار گرفته است.  ی فقه ی معامالت پرداخته شده و سپس مبان نیا

 ران ی در حقوق ا   ز ی آم ض ی معامالت تبع   ت ی ممنوع  ی حقوق   ی . مبان 3-1- 3

،  44  ۀ پرداخته است. در ماد  زیآمضی، به موضوع معامالت تبع44اصل    یکل  یهااستیس  ی قانون اجرا   45و    44مواد    ران،یحقوق ا  در
 ت یممنوع   یمبان  توان ی م  ران،ی است. در حقوق ا  ممنوع اعالم شده  جانبهکی  زیآمضی، معامالت تبع45  ۀچندجانبه و در ماد  زیآم ضیمعامالت تبع
 برشمرد.   لی ورت ذرا به ص زیآم ضیمعامالت تبع

 استفاده از حق . عدم جواز سوء 1- 3-1- 3

آمده است.    ی قانون اساس  40اصل به صراحت در اصل    نیاستفاده از حق وجود دارد. ابا عنوان عدم جواز سوء  ی اصل  ران،یحقوق ا  در
اشخاص ضرر برساند. اگرچه اشخاص در استفاده از حقوق خود    ریبه سا  شیاعمال حق خو  یبرا   تواند ی نم   ی شخص  چیاصل، ه  نیموجب ابه
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قانون    975و    10در مواد    ،ی قانون اساس  40بر اصل  نشود. عالوه   گرانی به د  انی قابل احترام است که سبب ضرر و ز  یی تا جا  یآزاد  نیآزادند، ا
 اصل ذکر شده است.   ن یا زین ی مدن

  ی طیمطابق با شرا   یی . درست است که اشخاص حق دارند آزادانه قراردادهاستیاصل ن  نیمستثنا از ا  زین  زیآمضیمعامالت تبع  تیممنوع 
 ی به ضرر قربان   کهنیبر اعالوه   ز،یآمضیوجود دارد که سبب اخالل و ضرر نشود. معامالت تبع  ی تا زمان  یآزاد  نیکه درنظر دارند منعقد کنند، اما ا

معامالت در    نیا  تیممنوع   ی و مبان  لی دال  نی تراز مهم  یکی  ن،ی. بنابرا شودی م  زین  یاست، سبب اخالل در رقابت و ضرر به منافع عموم  ضیتبع
 استفاده از حق است. اصل عدم جواز سوء رانیا

 از اخالل در بازار رقابت    ی ر ی . جلوگ 2- 3-1- 3

 یی رشد و شکوفا  سازنهیتعاون و تقوا است. رقابت زم   قی بازار رقابت از مصاد  از انحراف و اخالل در  ی ریدولت از رقابت و جلوگ   تیحما
از اهداف حقوق رقابت، حفظ بازار رقابت از اخالل و    ی کی(.  160، ص 1390  ،ی )رشوند بوکان  شود ی است و سبب توازن در جامعه م  یاقتصاد

 شده است. فی تعر  44اصل  ی کل یهااستیس یقانون اجرا  1 ۀ ماد 20است. اخالل در رقابت در بند   بیآس
ک   زیپرداخته شده است ن  زیآمضیقانون که به موضوع معامالت تبع  45و    44مواد    در ،  44  ۀقانونگذار است. در ماد  دیاخالل در رقابت مورد تأ

 ، اخالل در رقابت مفروض دانسته شده است. 45  ۀچندجانبه ذکر شده و در ماد  زیآمضی ت تبعدانستن معامال ممنوع   یبرا  ی اخالل در رقابت شرط
رقابت م  ی مواد و هدف اساس  نیا  از ا  افتی در  توانی حقوق  قانونگذار  اقدامات ضدرقابت  نیکه  را    ن یچن  را ی شناخته است، ز  ی معامالت 
 .شوند ی سبب اخالل در بازار م  ی معامالت

 ی . نظم عموم 3- 3-1- 3

است.    یحقوق   نیاز قوان  یار یبس  ینشده، اما مبنا  ی خاص  فی تعر  ی . از نظم عموم ستین  دهیپوش   ی آن در حقوق بر کس  تی و اهم  ی عموم  نظم
  انتیبه صراجع   ایکشور    ۀامور مربوط به ادار  انی وابسته به حسن جر  ن یو قوان  ی حقوق   ساتیرا »مجموعه تأس  ینظم عموم  یلنگرود  ی استاد جعفر

، 1388  ،یلنگرود  ی کرده است )جعفر  فی ها بالاثر باشد« تعرافراد جامعه در خالف جهت آن  ۀدر روابط آحاد ناس که اراد  و اخالق  تیامن
 (. 3653ش

تبع  کهازآنجا برهم   زیآمضیمعامالت  ا  ی خوردن نظم رقابتسبب  برا   شود،ی اخالل در رقابت م   جاد یو  که    ی از نظم عموم   تیحما   ی پس 
 معامالت ممنوع باشد.   نیا د یاست، با یاقتصاد ی نظم عموم قشی از مصاد  یکیدارد و  ی مختلف قی مصاد

 از اقدامات ناعادالنه    ی ر ی . انصاف و جلوگ 4- 3-1- 3

.  کنند ی که عدالت را در جامعه برهم زنند مبارزه م   یبا امور  ی حقوق   نیعدالت در جامعه است و قوان  جادیا  یبرا   ی و اصول حقوق   حقوق
جزو   زین زیآمضی. معامالت تبعد یو ممنوع اعالم نما یی عدالت را شناسا ۀزنند عوامل برهم  د یبه دنبال عدالت است، قانونگذار باازآنجاکه حقوق 

کند    جاد یرا در بازار ا  یتیاست که وضع  ن یحقوق رقابت در صدد ا  ،ی طور کل . بهشودی دار مانعقاد آن، عدالت خدشه  ۀ جیاست که در نت  یقی مصاد
 که رقابت منتج به رفاه شود.

  یطی حاالت و شرا   تیدر حقوق وجود دارد. انصاف متفاوت از عدالت است. منظور از انصاف رعا   زیانصاف ن  ۀعدالت، قاعد   برعالوه 
با که  م  د یاست  عدالت  به کمک  انصاف  گرفته شود.  در جا   دی آی درنظر  مبنا  کهیی و  بر  ول  یحکم  است  آن شرا   ی عدالت    ج ینتا  خاص  طیدر 

در اثر   ی است. وقت  ی حقوق   یا(. انصاف قاعده143، ص  1391اسحق،    و آل   ی )مظاهر  شودی انصاف مطرح م   آورد، ی وجود مرا به  یامنصفانهر یغ
  ل یتر تحمکوچک  یهارقبا و بنگاه  ریرا به سا  رمنصفانهیناعادالنه و غ  یطیمسلط شرا   تیدر وضع  یهابنگاه  یبرخ   ز،یآمضیانعقاد معامالت تبع



 1401بهار و تابستان ، 5، شمارۀ 3دورۀ   ،های نوینقوق فناوریدوفصلنامۀ ح

178 

  یاقدامات مصداق  نیقطعًا ا  شود،ی کوچک گرفته م یاقتصاد  یهابزرگ جلو رقابت سالم بنگاه  یچند بنگاه اقتصاد  ی با تبان   کهی هنگام ای  کنند ی م
 ممنوع باشد.  د یخواهد بود و با یانصافی از ب

 ز ی آم ض ی معامالت تبع   ت ی ممنوع   ی فقه   ی . مبان 2- 3- 3

لذا حفظ نظام نوع بشر و   ست،یخود ن  یازهایقادر به رفع ن  یی تنهابالطبع است و به  ی انسان، مدن   د ی ترد ی معتقد است: »ب  یی ه خوالل  تی آ
  یازهایرفع ن  یبرا  واناتیح  ریصورت، افراد بشر همانند سا  ن یا  ریاموال است، در غ  ۀمبادل   ع ی جامعه و تشر  لیدر گرو تشک  یو   انیاز ک  انتیص

  ، ی است.« )رشوند بوکان  یو وضع احکام معامالت الزم و ضرور  ع ی تشر  ،ی حفظ نظام اجتماع  یخواهند بود، لذا برا   ی ریجنگ و درگ   ازمند یخود ن
 (. 91، ص1390

 ،ی طور کل. بهشودی برتر برداشت م  تیاستفاده از موقعمنع انحصار و سوء  ثی از احاد  یارینساء و بس  ۀسور  29  یۀحشر و آ  ۀسور  7  یۀآ  از
 تی. البته اصل مالکداند ی اموال را از آن خدا م   تی مالک  تیخاص باشد و در نها  ی است که اموال و ثروت در دست گروه  نین مخالف اقرآ

 و احترام است.   رش یدر اسالم و قرآن مورد پذ  ی شخص
 استفاده کرد.   زیآمضیمعامالت تبع تیممنوع هیتوج  یها برا از آن توانی م لی وجود دارد که به شرح ذ یفقه قواعد  در

 الضرر   ۀ . قاعد 2-1- 3- 3

  ن ی اول ا  دیکه شه  یدارد تا حد   یاریبس  تیفقها اهم  انیقاعده در م نیباشد. ا  زیآمضیمعامالت تبع  تی ممنوع   یمبنا  تواند ی الضرر م  ۀقاعد 
 (.74، ص 1400 ،ی دست آمده است )عاملاربعه به ۀ که از ادل  داندی م یااز پنج قاعده ی کیقاعده را 

( معتقدند  215، ص  1396و همکاران،    ی)بجنورد   یبجنورد   یشده است. گروه اول مانند موسو  ریفقها به پنج گونه تفس  ان یقاعده در م  نیا
نشده  قاعده، ضرر جبران  نیا  ید که بر مبنا و حرام دانسته است. گروه دوم فقها معتقدن  ی را نه   ی گری و د  شیهرگونه ضرر به خو  جاد یقاعده ا  ن یکه ا
تون   ی نف   ث،ی وجود ندارد و منظور از ضرر در حد   سالمدر ا   خ ی (. گروه سوم فقها مانند ش194، ص  1415  ،ی ضرر بدون جبران است )فاضل 

نشده است.   ع ی رع تشرشا  یۀکه مستلزم ضرر باشد، از ناح  ی و چه وضع  ی فیچه تکل  ی ( معتقدند که هر حکم460، ص  1398  ،ی)انصار  یانصار
آخو مانند  فقها  قاعد 282، ص  1410  ،ی )آخوند خراسان   ی خراسان   ند گروه چهارم  که  معتقدند  نف  ۀ(  به  از طر  ی الضرر  موضوع   ی نف  قی حکم 

و حکم مستفاد از آن    ستین  هیحکم اول   کیو حرمت آن    ی ضرر نموده است، اما نه   یمعتقد است که قاعده نه  ی ن یامام خم  ت،ی . در نهاپردازد ی م
 (.55، ص 1410 ،ی نیاست )خم ی و حکومت یی وال 

 امبریپ   ث ی طور که حد اند، همانالله محقق داماد استدالل کرده  ت ی مطلق است. آ  تیعدم مشروع  نی ندارد و ا  تیدر اسالم مشروع  ضرر
منجر به ضرر شود،    ی چنانچه عمل  ز،ین  گری کد ی با    مردم  ی اجر، در موارد خاص روابط اجتماع  ۀدارد، در مرحل  نیقوان  یاز مرحله انشا  تیحکا

حدوثًا    د یممنوع است و ضرر نبا  ی گری (. در واقع، هر گونه ضرر واردکردن به د150، ص  1383شارع نخواهد بود )محقق داماد،    یمورد امضا
 (.59، ص 1370 ،یرازی )مکارم ش ابد یموجود و بقائًا استمرار 

. شودی است ضرر وارد م   ضیتبع  یکه قربان  یمعامالت، بر طرف قرارداد  نی. بر اثر وقوع استند یاز ضرر ن  یخال  زین  زیآم ضیتبع  معامالت
  ۀقاعد   یوارد خواهد شد. بر مبنا  زیضرر به فعاالن بازار و جامعه ن  نیانحصار شود، ا  جادی معامالت سبب حذف رقبا و ا  نیاگر وقوع ا  ن،یهمچن

ضرر شود    جادیباشد. حال اگر سکوت قانونگذار سبب ا  ی گری متضمن واردشدن ضرر به د  یحکم   دینبا  وارد شود و  ی به کس   یضرر   د یباالضرر ن
در    یاقتصاد  یهاکه از جانب بنگاه  ی معامالت خصوصًا زمان  گونهنی از ا  ی ناش  یقاعده خواهد بود. اگر قانونگذار به ضررها  نیمشمول هم  زین

 الضرر اقدامش ممنوع خواهد بود.   ۀقاعد  یبماند، بر مبنا  توجهی است ب ی دولت ازاتیامت یاز اعطا ی ناش  ای شود ی ممسلط منعقد  تیوضع
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 منع اخالل در نظام   ۀ . قاعد 2- 3- 3- 3

 یکنش و واکنش متقابل، برا   ۀرابط  ایطور منظم  است که به  ی مجموعه عناصر  یدادن است. در اصطالح، نظام به معنانظم  یبه معنا  نظام
 (. 15، ص 1390 ،ی اردکان ی )ملک افضل اند وستهیهم پبه یصورت معنادارک، بهتحقق هدف مشتر

،  1385  ،یزی )تبر  داندی نم   زیهرآنچه موجب اخالل در نظام شود جا  یزی جواد تبر  رزا یشده است. م   ی شدت نهدر فقه به   زیدر نظام ن  اخالل
  ی برا   شتریقاعده ب  نی(. از ا204، ص  1415  ،ی نیصراحتًا حفظ نظام را از واجبات و اخالل در آن را حرام دانسته است )خم   زین  ی ن ی(. امام خم 51ص  

( استفاده شده است. حفظ نظام در کالم فقها  247، ص 1404 ، ی )عالمه حل د یمباحث اجتهاد و تقل ای(  8، ص 1388 ،ی امامت )عالمه حل اتاثب
 (.3، ص  1392  ،ی نیو حفظ حکومت موجود آمده است )حس   نیحفظ اجتماع مسلم   ن،یمسلم   ۀجامع   شتیمع  مانند  ی گوناگون  ی در معان

  ی)قنوات  کند ی مختل م  زیرا برهم زند، نظام جامعه را ن  یثروت و قدرت اقتصاد  لی شود و تعد   یکه سبب اخالل در نظام اقتصاد  یاقدام  هر
معامالت ممنوع   نیبرهم زدن نظم رقابت و بازار است. اگر ا  نیهم  زی ن  زیآمضیدانستن معامالت تبع(. علت ممنوع 358، ص  1399و همکاران،  
 بازار را برهم زنند. ی معامالت نظم رقابت لیقب نیبا انعقاد ا  توانند ی مسلط م تیدر وضع  یهاتنباشد، شرک

 ی ر ی گ جه ی نت 

معامالت    نیا  تیبه حقوق رقابت دارند و در صدد حذف ممنوع   ی فراوان  یو نقدها  زند یآم ضیمعامالت تبع  تیاقتصاددانان مخالف ممنوع   ی برخ 
  ت یممنوع   نیاند و الزم است همچنان امنع شده  ی حقوق   یهادر نظام  ی خاص   طیمعامالت همچنان با شرا   نی ا  ن،یاند. با وجود ادر حقوق رقابت

 حفظ شود. قابت در حقوق ر
معامالت   نیا  تیپتمن و ممنوع   نسونیقانون راب  بیکه سبب تصو  ی با توجه به علل  کا،ی در حقوق آمر  زیآمضیمعامالت تبع  تیممنوع   یمبنا

از شروط ناعادالنه    ی ریکوچک و اصول انصاف و جلوگ   یاقتصاد  ی هااز بنگاه  تیکنندگان، مبارزه با انحصار و حمارفاه مصرف   شیشد، افزا 
از البته،  رقابت  آنجاکهاست.  معامله  نی ا  ی بازار  است، چنانچه  آزاد  کاماًل  ازآنجاکه   یاکشور  بود.  زند، ممنوع خواهد  برهم  را  رقابت  بازار  نظم 

 ممنوع است. یخاص طیکشور با شرا  ن یهمچنان در ا شود،ی م  ی مبان  نیسبب نقض ا زیآم ضیمعامالت تبع
معامالت سبب   نیعضو بوده است و ا  یکشورها  انیم  کپارچهی  یوجودآوردن بازاردر صدد به  هی ازآنجاکه اتحاد  ز،ین  ییاروپا  یۀاتحاد  در

 ن،یبرا مسلط رخ دهد، ممنوع خواهد بود. عالوه   تیدر وضع  یاز جانب بنگاه اقتصاد  یزیآمضیتبع  ۀچنانچه معامل  شود،ی هدف م  نیا  رفتننیازب 
است.   تیممنوع   ن یا  یبرا   یی کوچک مبنا  یهااز بنگاه  ت یمبارزه با انحصار و حما  ،ی رقابت  یاز ساختارها  تیحما  کا،ی مانند آمر  زیه نی در اتحاد

در    ی حت  ی اصول حقوق بشر  ه،ی در اتحاد  گر،ی مسلط است. از طرف د  ت یدر وضع  یداقتصا  یهابنگاه  یهااستفاده از سوء  ی ری جلوگ   گری د  یمبنا
 است. افتهیگسترش   زینقراردادها  ۀحوز

  ،ی استفاده از حق و حفظ نظم عمومدر جهت منع سوء  نیاهداف حقوق است و همچن  نی تربه عدالت که جزو مهم  دنیرس   یبرا   ز ین  رانیا  در
البته در نظام حقوق   درنظر گرفته و ممنوع شده  ی معامالت ضدرقابت  نیا از    ی ریجلوگ   زین  رانیا  ی است.  از اخالل در رقابت که همان حفاظت 

چون    یبر اساس قواعد مهم و کاربرد   ن،یبرا معامالت است. عالوه   نیا  تیممنوع   یبرا   یی مبنا  ن،یشیاست، مانند دو نظام پ  یبترقا  یساختارها
 ممنوع باشد. د یمعامالت با نیالضرر و منع اخالل در نظام، ا

معامالت در حقوق رقابت وجود دارد. الزم    نیدانستن اممنوع   یبرا   یاریبس   لی و دال   ی همچنان مبان  ، یبا وجود مطالعات اقتصاد  ن،یبنابرا
 ذکرشده شود، ممنوع باشد.   ی اقتصاد لطمه وارد کند و نه سبب نقض مبان  یی ای که نه به پو   یخاص  طیقراردادها، با ذکر شرا  نیاست در حقوق رقابت ا
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