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 قواعد حقوق رقابت در ایران

 قانون اساسی 44های کلی اص  و تحوالت آن در پرتو سیاست
 *امیرعباس عالءالدینی

 **مهرزاد شیری
 68/80/9315: تاریخ پذیر                      86/85/9315: تاریخ دریافت

 چکیده
ها به عناوان نااظر بار رقابات صاحیح در باازار و       ها رها گردد،  نقش دولتگری دولتیاز تصدّ ،هنگام، که اقتصاد

و  رقاابت، برخا، کنشاگران باازار جلاوگیری نمایاد       تا از رفتارهاای ضاد   خواهد شد، ها متجلّرفتار بنگاه ةکنندتنظیم
هاا در کناار   باردن سیاسات رقاابت، دولات     ن راستا مقررات حقوق رقابت باه عناوان ابازار اصال، بارای پایش      در ای

کید کارشناسان مبنا، بار رقاابت،    أدر ایران نیز سرانجام با ت .باشد ای برخوردار م، ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه
 44تغییر نگر  نسابت باه اصال     ترین شرط برای کارای، اقتصادی، بااقتصاد به عنوان اصل، ةکردن حوز

 قانون برنامه چهارم، قاانون  49ماده ( ها)، این اصل، در اجرای بند های کلّقانون اساس، و ابکغ سیاست
هاای کلا، اصال چهال و چهاارم قاانون        اصکح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجاراء سیاسات  »

رغم نقااط مثبات   قابت اختصاص دارد که عل،تصویب گردید که فصل نهم من به قواعد حقوق ر «اساس،
قبال و  چاه  این نوشتار بر من است تا ضمن تبیین قواعد رقابت در ایاران،  . باشدم،نیز من، دارای نواقص، 

قانون اساسا،، باا مطالعاه تطبیقا، ایان دساته از        44های کل، اصل بعد از تحوالت ناش، از سیاستچه 
ها و نقااط ضاعف قواعاد رقابات در فصال نهام قاانون        جمال، خممقررات در برخ، از کشورها، به بیان ا

 .بپردازد

هاای  هاای ضادرقابت،، رویاه   سیاسات رقاابت،، حقاوق رقابات، قاانون اصاکح، رویاه       : واژگان کلیدی
 .محدودکننده رقابت

  

                                                        
  (.نویسنده مسؤول)تهران خصوص، دانشگاه مزاد اسکم، واحد علوم و تحقیقات دکتری حقوق*

amirabbas_alaedini@yahoo.com 
 .شیرازواحد ستادیار دانشکده حقوق دانشگاه مزاد اسکم، ا**

shiri.mehrzad@gmail.com 
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 مقدمه
 دسات ه عوامل اقتصاادی بارای با    ةحقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر مسابق

ابازار حقاوق   . از حقاوق اقتصاادی اسات    ،بخش مهم ،سمت، از یک بازارگرفتن یا حف  ق
بار محایط اقتصاادی تأثیرگاذار      یدهد تا به نحو کارممد به قوای عموم، امکان م، ،رقابت
 .های اقتصادی را تحقق بخشندو سیاست اشندب

، باه  پاذیر کاردن اقتصااد ملّا    موضوع رقابت ،جنگ تحمیل، ةدر کشور ما پس از خاتم
 ،مهاای دوّ در قاوانین برناماه   ،های محوری نظام جمهوری اساکم، یک، از سیاستعنوان 
 ه اسات کید قانونگذار قرار گرفتا أم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماع، و فرهنگ، مورد تسوّ

عمکً به سبب تجویز انحصاارات و ممنوعیات   قانون اساس،،  44که اصل  و با توجه به این
مانع رقاابت، شادن اقتصااد و در نتیجاه کااهش       ،ازارهاورود بخش خصوص، در برخ، از ب

ساازی و کااهش    خصوص، ةجهت گستر  حیطه کننده شده بود، بوری و رفاه مصرفبهره
های دولت و واگذاری مدیریت واحدهای اقتصادی به باازار، تفسایر جدیادی از    گریتصدی
هاای بازرگ    تشارک بیشاتر   ،مطرح شد که بار طباق من  ا   با توجه به ذیل منا   اصلاین 

کاه تاا من زماان در     ،هاا  بیمه و نیاز باناک   ،های، مثل برق، مخابرات، در زمینهدولت،، حتّ
 ،9304د و در همین راستا بود که در خارداد  نسازی گردانحصار دولت بود مشمول خصوص،

و ین توضیح که با توجه باه ذیال   ا اب. قانون اساس، ابکغ گردید 44، اصل های کلّسیاست
اصل و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد مل،، گستر  مالکیت در ساطح  ن ای مفاد

-هاای اقتصاادی و بهاره    کارای، بنگاه یعموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماع،، ارتقا

پذیری در اقتصاد ملا،، افازایش ساهم     وری منابع مادی و انسان، و فناوری، افزایش رقابت
اد ملا،، کاساتن از باار ماال، و مادیریت، دولات در       های خصوص، و تعاون، در اقتصبخش

-های اقتصادی، افزایش سطح عموم، اشتغال، تشویق اقشار مردم باه پاس  تصدی فعالیت

تفسایر   ،در واقاع . ایان تفسایر ارائاه گردیاد     ،گذاری و بهبود درممد خانوارهاا  انداز و سرمایه
ر این اصل در باب نقاش  حاصل شد تا موانع موجود دا .ق 44جدیدی از این طریق از اصل 

 .بخش خصوص، در اقتصاد به لحاظ قانون، مرتفع گردد
سازی و سپرن بازار به دست بخش خصوصا، و ایجااد   با وجود خصوص، ،در این رابطه

، جایگااه نظاارت   (هاای موجاود  رغم تماام کاسات،  عل،)فضای قانون، رقابت مزاد در کشور 
 ،چراکه قواعد مربوط به رقابات  ؛گردد، م،جلّدولت بر بازار از طریق قواعد حقوق رقابت مت
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زیرا در فارض   ؛کند پیدا م، ادر کنار اصل مزادی اشتغال به تجارت یا اصل مزادی رقابت معن
ایان عملکردهاا   کاه  مزادی رقابت و تک  هر بنگاه، برای جذب بهتر مشتری امکان دارد 

ی سایر رقبا و باازار باه هماراه    سبب اختکل در رقابت مزاد شده و پیامدهای زیانباری را برا
 .داشته باشد

مند در زمیناه رقابات، سارانجام    ها فقدان قواعد نظامبدین منظور و پس از گذشت سال
قانون برنامه چهارم توسعه، مجلس شاورای اساکم، در تااریخ     49ماده ( اه)در اجرای بند 

ماوادی از قاانون   الیحه یک فوریت، اصاکح  »ارسال، دولت تحت عنوان  ةالیح 66/8/07
برنامه چهارم توسعه اقتصاادی، اجتمااع، و فرهنگا، جمهاوری اساکم، ایاران و اجارای        

های دولت، به بخاش  ها و بنگاهقانون اساس، و واگذاری فعالیت 44، اصل های کلّسیاست
ت حدوا اختکف میان مجلس شاورای اساکم، و   ن به علّکل ؛را تصویب نمود «غیردولت،

در تااریخ   ه مجماع تشاخیص مصالحت نظاام ارساال گردیاد و نهایتاًا       با  ،شورای نگهبان
فصال   واالجارا گردیاد    یید من مجمع رسید و پس از ط، مراحل قانون، الزمأبه ت 65/3/08

 .نهم من اختصاص به بحث حقوق رقابت دارد
هاای دولتا، را باه     درصد از سهام بخاش  08ف شد تا دولت موظّ ،به موجب این قانون
خیر زیادی حاصال گردیاد و   أبا ت ،هرچند تصویب قانون رقابت. ذار کندبخش خصوص، واگ

ناپذیری شد کاه تارمیم من نیااز باه     نظام اقتصادی کشور دچار لطمات جبران ،از حاصل من
یناد  مگاام مهما، در فر   ،گذران زمان در راستای مدیریت قوی و پویا دارد، لکن تصویب من

 .شدباسازی بازار و رقابت، کردن من م،سالم

ای درصدد من است تا با بررسا،  حاضر با رو  کتابخانه پژوهشبا توجه به موارد فوق، 
به تحلیل این فصال از قاانون    ،رقابت سالم در بازار و مبان، و ضرورت حقوق رقابت تجاری

و باا بررسا، قواعاد موصاوف در برخا، کشاورها        زدادپربهای من  با بیان نواقص و کاست،
اتحادیاه  )کشاورهای اروپاای،   دیگار   انگلساتان و  ،، کانادا، هند، ژاپنمریکامچون فرانسه، هم
د، نرسان مقانن باشا  ند یارینتواو به لحاظ ماهوی م، اندکه در این زمینه پیشرو بوده( اروپا
 .اصکح قانون یاری رساند ةربط در زمینوالن ذیؤبه مس

سیاست رقاابت،   ت،نخسدر بخش . استبخش تنظیم شده دو در  ، این نوشتاراز این رو
ضامن تبیاین    ،مو در بخاش دوّ اسات  و مفهوم، اهداف و قواعد حقوق رقابت تبیاین شاده   

 44، اصال  هاای کلّا  بعد از تحوالت ناش، از سیاستهم قبل و هم قواعد رقابت در ایران، 
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هاا و  با مطالعه تطبیق، این دسته از مقررات در برخ، از کشورها، به بیاان اجماال، خم   ،ا.ق
 .عف قواعد رقابت در فصل نهم قانون پرداخته شده استنقاط ض

 سیاست رقابتی و حقو  رقابت؛ مفهوم، اهداف و قواعد .9
 مفهوم سیاست رقابتی .9-9

 فرمیناد، هاا دانسات کاه در ایان     بنگاهمیان  گرای،یند پویا در هممتوان یک فررقابت را م،
دادن قارار  باا کناار هام     والًو اصا  (park,1998,p.34)شاود ترین منها کامیااب ما،  شایسته

توان این نتیجه را بیان کارد کاه   در خصوص رقابت غیرکامل م، ،الگوهای متعدد اقتصادی
 (.Scherer&Ross,1990,p.14)مدتر استمتر باشد کارهرچه بازار رقابت،
و در  (40، ص9313، فارساان،  غفاری)دارد ،الشمولمفهوم عام9،«سیاست رقابت،»اصطکح 

های مارتبط باا رقابات در باازار از جملاه سیاسات       عریف شامل تمام، سیاستترین توسیع
-شده توسط دولت برای اصکح سیاسات  های اتخاذکننده و سیاستتجاری، سیاست تنظیم

، 9307تاا ،  خداداد کاش، و شهیک،)باشد های خصوص، یا عموم، م،رقابت، شرکت های ضد

هاای ماذکور یعنا،     ت پوشش دادن جنبهو در تعریف محدود من، این اصطکح جه (943ص
، 9303میرجلیلا،،  )ها استفاده شده اسات رقابت، شرکت ها و قوانین حاکم بر رفتار ضدسیاست

 (.8ص
زدایا،،   های دولتا،، مقاررات  سازی شرکتسایر اجزای سیاست رقابت، شامل خصوص،

ت یاا  های، است که علیه محصاوال کاهش سیاست ها وخاص به شرکت ةقطع اعطای یاران
در مقاررات کشاورهای   (. 8، ص9303میرجلیلا،،  )شاود  تولیدکنندگان خارج، تبعیض قایل م،

 ,F.Marcos)شاود  به سیاست رقابت، در مفهوم اعم اهمیات زیاادی داده ما،    ،یافته توسعه

2006,p.1.) 
تماایز کلیادی    که توان گفتشمول سیاست رقابت، و حقوق رقابت م، ةبا دقت به دایر
باشاد و   ن است که سیاست رقابت، شامل هر دو بخش دولت، و خصوص، م،میان من دو ای

خاداداد کاشا، و   )تاسا هاای خصوصا،   تنها شامل بنگاه ،این در حال، است که حقوق رقابت

 6.(943، ص9307تا ، شهیک،

                                                        
1. Competiton Policy. 

بارای  ( همچاون ایاران  )گرایاناه دارد  در کشورهای، که دولت در اقتصاد فعالیت تصادی  هرچند قانونگذاران عمکً. 6
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 مفهوم حقو  رقابت .9-2

 (647ص، 9307حساین، و شافیع،،   )ابزار اصل، برای پیشبرد سیاست رقابت، است ،حقوق رقابت
-زدای، به عنوان مکمال عمال ما،   سازی و مقرراتو در کنار ابزار دیگر من یعن، خصوص،

 .های ناش، از منها گرددنماید تا مانع از سوءاستفاده
ای از اصاول و قواعاد کاه باه     مجموعه»: گونه تعریف کردتوان این را م، رقابت9حقوق

 نااظر بار رفتاار و   6،یننا ثبیات و تق در محورهاای توزیاع، تخصایص، ت   های بازار سبب نارسای،
شاده و   ست تا مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصارا هاهای میان بنگاهارتباط و توافق

ای از قواعد و اصول ناظر بار  مجموعه»، به عبارت دیگر؛ «شود سبب بهبود عملکرد من م،
و تحصایل قادرت جمعا،     ها و بازار است تا رفتار هماهنگ بازیگران بازار در اساتفاده بنگاه

و ادغام بازیگران باازار و توافقاات از ایان    ( انحصار)بازاری و استفاده از قدرت فردی بازاری 
حاداکثر نماودن رفااه    ه، نتیجا در ، مناابع و  مینوع را تنظیم نماید تا منجر به تخصیص کار

 ,Hoekman&Holmes)«گردناد  هاا حمایات ما،    و این قوانین توسط دولات  شوداجتماع، 

1999,p.2 .)سارمایه  ةکنناد گاری بایاد تساهیل   محققاً قواعد حقوق، حاکم بر نظام تنظیم-

 (.Taggart,2004,p.261)ی، اقتصادی باشدمزمینه برای کار ةگذاری و ایجادکنند
حقوق رقابت به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابت،، به منظاور جباران    ،از سوی دیگر

تارین  تارین و منصافانه  ص، به عنوان عموم،نقایص شکل، و ماهوی مقررات حقوق خصو
کنناده از  ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفااه مصارف  

 دلیال ایان  ه ز اهمیت من است که با یحا ةنکت. ی، تخصیص منابع گرددمطریق افزایش کار
بزارهای رسایدن باه   از نظام، به نظام دیگر متفاوت است، ا ،های رقابت، که اهداف سیاست

 .این اهداف نیز متفاوت خواهد بود

                                                        
 

باه عناوان یکا، از    ا    ،هاای دولتا  تنظیم بازار ناگزیر از توسعه حقوق رقابت و تحت شامول قاراردادن شارکت   
برناماه چهاارم توساعه اقتصاادی،      قاانون اصاکح   43ماده :  .ر)مقررات هستند من درا   بازیگران اصل، اقتصاد

 .(قانون اساس، 44های کل، اصل  اجتماع، و فرهنگ، جمهوری اسکم، ایران و سیاست

نوشاتار،  لاذا در ایان   شاود؛  محساوب ما،  یک، از مهمترین منابع حقوق به عنوان قانون  ،دانیم م،گونه که همان. 9
 .رفته است کاره حقوق ب ةقانون به جای واژواژة گاه، اوقات به مسامحه 

مثار خارج،، کاالهای عموم،، انحصاار و انحصاار چناد    را دالیل نارسای، بازار ی هم وجود دارد که ت دیگراعبار. 6
 .اندنمودهجانبه و اطکعات نامتقارن تبیین 
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های گوناگون بلکه در یک نظام رقابت، نیز ممکن اسات   که نه تنها نظاماست  جالب من
ط اجتمااع، و اقتصاادی   یله ناش، از تغییر شرائهای گوناگون، اعمال شود که این مسرو 
 (.71، ص9308باقری و سیدی، )است

 اهداف حقو  رقابت .9-3

فاراوان  ز اهمیات  یحاا همواره  ،حقوق رقابتدر  بحث اهداف در تمام، موضوعات از جملهم
ها  ط اجتماع، و اقتصادی نظامیکه شرا دلیل اینه که اشاره شد، بر طوا همانامّ. بوده است

و قابلیات  اسات  سایال و پویاا   نیاز  باشاد، ماهیات حقاوق رقابات      با یکدیگر متفااوت ما،  
ط جدیاد  یهای سیاس، و شارا  های اقتصادی و موقعیتوسعهتغییرپذیری در جهت پذیر  ت

لذا برشمردن مقاصد و اهاداف حقاوق    (.Doern&Wilks,1996,pp.14-16)اجتماع، را دارد
برخا، از اهاداف    ،ا با ایان وجاود  امّ ؛ناپذیر است طور حصری، امری توجیههویژه برقابت، به

اهداف اقتصادی، سیاسا،   :از ندارتباشند عب، حقوق رقابت که دارای اهمیت بیشتری م،کلّ
 9.و اجتماع،

ای هستند که به مخالفت با حقاوق رقابات    که با تمام این تفاسیر، عدهاست  جالب توجه من
 .پردازند و وضع قانون رقابت م،

 قواعد حقو  رقابت .9-4

 ادر کنار اصل مزادی اشتغال به تجارت یاا اصال مزادی رقابات معنا     ،قواعد مربوط به رقابت
تواند تاک  نمایاد   که هر بنگاه، م،است در تعریف اصل مزادی رقابت ممده . کندیدا م،پ

هاا نماوده    مثکً مبادرت به کاهش قیمت ؛برد که بهترین ابزار را برای جذب مشتری به کار
ا ایان  امّا . های جدید جهت کاهش قیمت و یا از پرسنل خبره استفاده نمایاد یا از تکنولوژی

ست سبب اختکل در رقابت مزاد شده و پیامدهای زیانباری را برای ساایر  عملکردها ممکن ا
جهت حفاظت و صیانت از رقابات   ،لذا قواعد حقوق رقابت. رقبا و بازار به همراه داشته باشد

 Van Den)کناد گردد و از مزادی اقتصادی کنشگران باازار حمایات ما،    مزاد وارد عرصه م،

Berg&Camesasca,2006,p.39 .)ظام حقوق، ما نیز اصل مزادی رقابت باا اساتناد باه    در ن

                                                        
، 9313؛ غفااری،  64-68، صاص 9384؛ ساماوات،،  91-63، صاص 9303میرجلیلا،،  :  .ه بیشاتر ر برای مطالع .9

  WTO, Annual Report,1997,Vol.1,p.44 & Dabbah,2004,p.53. و 960-956صص
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کاه باا اساکم و مصاالح عماوم، و حقاوق        قانون اساس،، مشروط بار من  43و  60اصول 
 .دیگران مغایرت نداشته باشد، پذیرفته شده است

دساته   دو،، قواعد حقوق رقابت باا توجاه باه عملکردشاان باه      بندی کلّتقسیمیک در 
 :گردند تفکیک م،

تضامین عملکارد    انکاه هدفشا  شاود  م،من بخش از قواعد رقابت نخست شامل  دستة( 9
کنناده یاا بنگااه    متوجه مصارف  ،این دسته از قواعد .بازارها در یک اقتصاد رقابت، است

باه   و دهناد که بازار را شکل م،هستند خاص، نیستند، بلکه مربوط به مجموعه روابط، 
 .دنگوی از قواعد رقابت جمع، سخن م، دیگر، عبارت

قواعدی است که هدف منها استقرار رقابت در قالب، عادالناه و صاریح   دستة دوّم شامل ( 6
هادف ایان   . رقابت صادقانة معقاول در باازار اجارا گاردد    بدان معنا که  ؛باشد در بازار م،

یک بنگااه   ،در این شاخه. رقابت، است های ضدهای رویهدسته قواعد، جلوگیری از زیان
 .گردد ها بررس، م،من با دیگر بنگاه و قواعد رقابت

توان قواعد حقوق رقابات  بندی نسبتاً جامع و با نگاه، دیگر م،در یک تقسیم ،از سوی،
 :گونه بیان کردرا این
 . ... شامل تبان،، سوء استفاده از قدرت اقتصادی و :رقابت، های ضد عمال و رویهاع( 9
هاا،  های مرباوط باه تثبیات قیمات    امل توافقش :رقابت ةهای محدودکننداعمال و رویه( 6

ممیاز  های تبعایض روابط و رویه ةفرو  کاال یا خدمت با جایزه، قطع سوء استفاده گرایان
 ... . و

د، کاه  نا د به من بیانجامنتوانول، م،نیستند رقابت  ةرقابت، و محدودکنند اعمال، که ضد( 3
 .انحصارگری و (ادغام)ها ی بنگاهمثل تمرکز اقتصاد. نام من را وضعیت خطرنا  نهادیم

توافقاات   .نمایناد  رقابت، را به توافقات عمودی و افق، تقسیم ما،  عمال ضدبرخ، نیز اع
 ،توافقات افقا، . افق، به رفتار هماهنگ بین دو بنگاه رقیب یا بیشتر در یک بازار اشاره دارد
ی تولیاد، توافقاات   ها موضوع قواعد رفتار هماهنگ شامل توافقات تثبیت قیمت، محدودیت

و ( Whish&Bailery,2015.p.512)باشاند  ممیاز ما،  تخصیص مشتری و مناقصات دسیساه 
کنندگان کاالها در ساطوح   مابین تولیدکنندگان و عرضهف،توافقات یا قراردادهای عمودی 

گوناه قراردادهاا   ایان  ،به عبارت دیگار  ؛گیرد تولید و پخش صورت م، ةمتفاوت و در زنجیر
شود و بر رقابت موجاود در باازار تاأثیر     کاال در بازار بسته م، ةکنندتوزیع کننده وتولیدمیان 
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 .گذارد قابل توجه، م،

 جایگاه حقو  رقابت در نظام حقوقی ایران .2
 1های بسیار مناسب و جالب توجه در فقه تا قبل از تصاویب فصال   متأسفانه با وجود زمینه

دی، اجتماع، و فرهنگ، جمهوری اساکم، ایاران   قانون اصکح برنامه چهارم توسعه اقتصا
« قاانون رقابات  »قاانون اساسا،، ماا قاانون، تحات عناوان        44، اصل های کلّو سیاست
ا برخ، از قواعد و مقررات در نظام حقوق، ما مستقیم یاا غیار مساتقیم جازء     امّ. ایمنداشته

 .ها خواهیم پرداخته منب در ادامهکه  ندشد حقوق رقابت محسوب م،

 اسالمی مقررات و قواعد رقابت پیش از انقالب .2-9

ناصارالدین شااه   ، در زماان  منتوان کنات دومنات  ای که توسط قانون موضوعه نخستیندر 
فارو  اجنااس    ابه تصویب رسید، بارای کاسابان، کاه با     9618و در سال شد تهیه  قاجار

، 9300اخاوان،  )باود کردند مجازات در نظر گرفته شاده  کننده اقدام م،تقلب، به زیان مصرف

 (.39ص
قاانون  من  641 الا،  646 ، ماواد 9384 س از تصویب قانون مجازات عموم، در ساال پ

ل یاا  چاون موجاب تنازّ   همموضوعات،  ،«ب در کسب و تجارتدسیسه و تقلّ»تحت عنوان 
، (643مااده  )ر کاردن قمارخاناه   ی، دا(646ماده )طور متقلبانه شدن ه صعود قیمت اجناس ب
را در این ارتباط در خود جاای  ...  و( 644ماده )ری در خصوص طک و نقره فریب دادن مشت

در ایان   و اصکحات، نسبت به این مواد صاورت گرفات   ،9398پس از من در سال. داده بود
باه   «مشتری در خصاوص طاک و نقار   فریب دادن »من قانون، از  644 ماده، موضوع راستا
 641مااده  ساوی دیگار،   از . تغییر یافات  «بیعرقابت مکارانه و تقلب در کیفیت و کمیت م»

جدیادی کاه    ةم صنعت، یا تجاری بود نساخ شاد و مااد   یعک ةکه راجع به استعمال متقلبان
شاد جاایگزین من    م تجاری و حق اختراع را شاامل ما،  یم مربوط به عکیمفصکً کلیه جرا

 .گردید
ای در  ت پراکناده بعد از تصویب قانون مجازات عموم، تا انقاکب اساکم، نیاز مقاررا    

هاا  قانون اوزان و مقیااس : تصویب شد که عبارتند ازکننده و رقابت  حمایت از مصرف ةزمین
، قانون مواد خاوراک، و مشاامیدن، و مرایشا، و بهداشات،     9399 ةو اصکحی 9384مصوب 
، قاانون  9369 و9368، 9397هاای  ، مقررات مربوط به احتکار مصوب ساال 9341مصوب 
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، قانون مجازات مارتکبین قاچااق مصاوب    9340ر معامکت دولت، مصوب مجازات تبان، د
 (.64، ص9300جوانمرد، و  36، ص9300اخوان، )با اصکحات بعدی و برخ، قوانین دیگر 9396

 اسالمی قواعد و مقررات رقابت پز از انقالب .2-2

اد ساالم و  قانون اساس، یک، از اهداف نظام را ایجاد اقتصا  ،پس از پیروزی انقکب اسکم،
ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه، جهت ایجاد رفاه و رفع فقار و برطارف   برقراری قسط و پ،

ساختن هر نوع محرومیت، ضمن احترام به مالکیت خصوص، افراد و جلاوگیری از هرگوناه   
 .خسارت به دیگران بیان نموده است

 اصول قانون اساسی مرتبط با حقو  رقابت .2-2-9

در خصوص رفع تبعیضاات نااروا و ایجااد     ،م قانون اساس،اصل سوّ 96 و 1،  7بندهای ( 9
 .ریزی صحیح اقتصاد در جهت عدالتامکانات عادالنه برای همه و پ،

هاای   م قاانون اساسا،، در خصاوص مباارزه باا اناواع فعالیات       اصل چهل و ساوّ  5بند ( 6
کاار، رباا و دیگار    غیرکارممد و غیر مشروع اقتصادی مثل منع اضرار به غیر، انحصار، احت

 .معامکت باطل و حرام
هاای   امکاناات و فعالیات   ةصل چهل و هشتم قانون اساسا،، در ماورد توزیاع عادالنا    ا( 3

 (.75، ص9307دادگر،  و 36، ص9300اخوان، )هااقتصادی میان استان
 .در مورد مزادی انتخاب شغل ،اصل بیست و هشتم قانون اساس،( 4

 حقو  رقابت سایر مقررات مرتبط با .2-2-2

های اقتصادی نظام مبن، بر برقراری اقتصاد ساالم و گساتر  قساط و    در راستای سیاست
سفانه باه  أا متامّ ،ای در طول این مدت تصویب شده استعدالت اقتصادی، قوانین موضوعه

عمکً نتوانسات   ،عدم جامعیتبه لحاظ اجرا و مرحلة در بسیار موانع وجود علت پراکندگ، و 
کاه  هرچناد   ،سازی فضای اقتصااد باشاد  مسالموجب ر دردهای اقتصادی کشور و درمان، ب

 :در ادامه به بیان برخ، از مهمترین منها خواهیم پرداخت و تأثیر نیز نبوده استب،
 .9378قانون تشدید مجازات محتکران مصوب ( 9
-گاران  ،ب در مبیاع احتکاار و تقلّا   ةقانون تعزیرات حکومت،، با وضع مقرراتا، در زمینا  ( 6

خارج از شبکه، عادم درج قیمات، اخفاا و امتنااع از عرضاه       ةفروش،، کم فروش،، عرض
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گاذاری و توزیاع و    کاال، فرو  اجباری، عدم صدور فاکتور، عدم اجارای ضاوابط قیمات   
 .9378انگاری منها، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جرم

، باا وضاع قواعادی در    9371مصوب قانون مجازات اخکلگران در نظام اقتصادی کشور ( 3
توزیع مایحتاج عموم،، اخکل در نظاام تولیادی کشاور کاه باا       خصوص اخکل در امر

 .سازی برممدانگاری منها درصدد حمایت و سالم جرم
کننادگان،  ، با وضع قواعدی در حمایت از مصرف9306انون تجارت الکترونیک مصوب ق( 4

 طا، سرار تجاری در بستر مبادالت الکترونیکا،  های مشروع و حمایت از اتشویق رقابت
 .85و  77، 74مواد 

، کاه در ایان قاانون از مزادی ورود و خاروج باه باازار،       9306قانون نظام صنف، مصوب ( 5
موضوع بناد  )ممنوعیت فرو  اجباری کاال  و ممنوعیت خودداری از ارائه کاال یا خدمت

 .سخن به میان ممده است( 94ماده و  60ماده ب  بند ،41 ماده 6بصره ت ،38 هل ماد
، که در من دولت باه عناوان یاک خاط     9383انون برنامه پن  ساله دوم توسعه مصوب ق( 7

مش، بایست، اقدامات الزمه را جهت تسهیل در شرایط ورود و خروج باه حرفاه تجاارت    
در قسامت   ،از ساوی دیگار  . عمال مورد  مند و جلوگیری از انحصار باه هبرای افراد عکق

بایسات، تمرکاز قادرت اقتصاادی     است پول، و تنظیم باازار ایان قاانون، دولات ما،     سی
های دولت، و یا غیردولت، را کااهش دهاد و باا انحصاار     ها و شرکتمؤسسات و دستگاه

توانست زمینه و بستر مناسب، جهت تدوین مقررات مربوط باه  این قانون م،. مقابله کند
ی از انحصار و تمرکز اقتصاادی دولتا، باشاد    ط ورود و خروج و نیز جلوگیریتسهیل شرا

 .این مهم میسر نگردید ،والنؤسفانه با غفلت مسأکه مت
تنظایم  »باا عناوان    ، کاه در فصال چهاارم من   9381قانون برنامه سوم توسعه مصاوب  ( 8

ساازی بعضا،    تأکید ویژه بر خصوص، ،«های اقتصادی انحصارات و رقابت، کردن فعالیت
 (.35ماده )و انحصارات از جانب دولت شده استاز صنایع و خدمات و لغ

، در ایان قاانون تأکیاد بیشاتری در ماورد      9304قانون برنامه چهاارم توساعه مصاوب    ( 0
سازی و لغو انحصارات و حمایت از رقابت سالم شده است تا جای، کاه عناوان   خصوص،

: داردمن مقارر ما،   33بناد ح مااده    و نهادناد  «پذیر اقتصاادی رقابت»را  فصل سوم من
ط، یدامپینگ در شارا  دولت موظف است تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظت،، جبران، و ضد»

متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شود اتخاذ و اعمال  که کاالی، با شرایط غیر
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دولات موظاف   » :اسات  مقارر داشاته  من قانون  38قانونگذار در ماده  ،عکوهه ب. «نماید
پاذیری و افازایش   بسترهای مناسب برای تقویت و تحکایم رقابات   است در جهت ایجاد

های قانون،، حقوق،، اقتصادی، بازرگان، و فنا، مناساب را   نظام... وری نیروی کار بهره
و بناد هاا    30مواد  ط، ،و در نهایت «پذیری اقتصاد فراهم نمایددر جهت تقویت رقابت

-ابات و کنتارل و جلاوگیری از شاکل    دولت را به تهیه الیحه جامع تسهیل رق ،49ماده 

گیری انحصارات در سال نخست برنامه چهارم توسعه و تقادیم من باه مجلاس شاورای     
 9.نماید اسکم، موظف م،

 هاای ضاد   ، که در خصوص رویاه 9305کنندگان مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف( 1
بادون   چون تبان، و ساز ، فرو  اجبااری کااال یاا خادمت، ارائاه کااالی      همرقابت، 

ز اهمیتا،  یاستاندارد، عدم ارائه اطکعات الزم و شفاف و تبلیغات خکف واقع مطالب حاا 
 .را بیان نموده است

تحلیل و )حقو  رقابت در قوانین کشورهای منتخب و مقررات فعلی ایران .2-3

  (قانون اصالح 52الی  43بررسی مواد 

قاانون  »، از ئا جزحقاوق رقابات،    ووجاود نادارد    ،متأسفانه در ایران قانون رقابت مساتقل 
اصکح موادی از قانون برنامه چهاارم توساعه اقتصاادی، اجتمااع، و فرهنگا، جمهاوری       

ایان  . قارار گرفتاه اسات    «قانون اساس، 44، اصل های کلّ سیاست یاسکم، ایران و اجرا
هاای اقتصاادی    از فعالیات ا باشد   که منحصر به قواعد رقابت در معنای اخص نم،ا   قانون
دولتا، و خصوصا،،    های تعاون،، عماوم، غیار  های بخشولت و حدود من، قلمرو فعالیتد
در اسات و فقاط   واگذاری بخش دولت، و مواردی از این دست سخن باه میاان مورده    ةنحو
تساهیل رقابات و مناع    »به موضاوعات قاانون رقابات تحات عناوان      3این قانون، 1فصل 

                                                        
 اساسااً  و نشاده  وضاع  مقررات، و قواعد رقابت، حقوق خصوص در ساله، پن  هایدر برنامهکه الزم به ذکر است . 9

 مشاخص  را موضاوعات  ةمیناد  بساتر  و زمیناه  و مسیر ،مذکور هایبرنامه چراکه ؛باشد من حاوی بایست نیز نم،
 دلیال  باه  ماا  و نمایناد ما،  ها، شدن منها دولت را مکلف به تهیه قواعدی در من زمینهیو برای اجرا است کرده
 .وردیمدر این قسمت از منها صحبت به میان م ساز،ینهزم قواعد عنوان به قوانین این اهمیت

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماع، و فرهنگ، جمهاوری  قانون منظور از قانون اصکح، همان قانون اصکح . 6
 .گردد،م انیب گونهنیباشد که به اختصار ا،قانون اساس، م 44های کل، اصل  اسکم، ایران و سیاست

 .نظیم و تصویب گردیده استتماده  16فصل و  98این قانون در . 3
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 .پرداخته شده است «انحصار
با بررس، قواعد مندرج در فصل نهام قاانون اصاکح،    تا شده است  در این قسمت سع،

تاا قانونگاذاران در    شاود  به صورت ماده به ماده به تحلیل و بیان ایرادات قاانون پرداختاه  
مهمتارین قواعاد    ،ترسایم جادول،   باا لکن در ابتدا  ؛صورت لزوم مبادرت به رفع منها نمایند

ای تاا مقایساه  نماییم م،رهای منتخب را بیان مطرح در قانون اصکح و قوانین رقابت کشو
 .میان منها صورت پذیرد مسان ، وعمل

 مهمترین قواعد رقابت در قوانین کشورهای منتخب و قانون اصالح .2-3-9

میان قواعاد مربوطاه در   های، هتاشب ،با بررس، اجمال، قواعد رقابت در کشورهای منتخب
قواعاد   ةباه مقایسا  زیار   دد که در قالب جدولگرحقوق ایران و برخ، کشورها مشاهده م،

 9.پردازیم در قوانین چند کشور م،( ضد انحصار) رقابت

مهمترين قواعدی که در قانون رقابت کشورها به آن  (قوانين) نام قانون کشور نام

 :اشاره شده است

اروپای،  کشورهای
 (اتحادیه اروپا)

 قانون رم

حصااارات تنظاایم انحصااارات دولتاا، و ممنوعیاات ان -9
 دولت،

 ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط -6

ها، ممنوعیت ساز ، تبان، و ائتکف در زمینه قیمت -3
 گذاری و تقسیم بازارتولید، سرمایه

ممنوعیت تمرکز، ادغاام، تحصایل و تملاک ساهام      -4
 بیش از حد

 ممریکا

 قانون شرمن
 قانون کلینتن

رابینسون  قانون
 پاتمن

،، ائاتکف در ماورد محادود کاردن      ممنوعیت تباان  -9
 تولید و تثبیت قیمت

 (دامپینگ)گذاری تهاجم، ممنوعیت قیمت -6

 ممنوعیت اعمال، که منجر به افزایش درجه انحصار -3
 .شودبازار م،( درجه تمرکز)

                                                        
؛ غماام، و  955-957، صاص 9307؛ خداداد کاش، و شهیک، تا ، 33-34، صص9303میرجلیل،، : برگرفته از .9

، گاروه مطالعاات، بررسا،    956-983، صص9304؛ دفتر مطالعات اقتصادی، 979-986، صص9301اسماعیل،، 
 .UNCTAD,2002 و 68ص، 6ج، 9384، (سازمان برنامه و بودجهوابسته به )قوانین و مقررات مانع توسعه 
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مهمترين قواعدی که در قانون رقابت کشورها به آن  (قوانين) نام قانون کشور نام

 :اشاره شده است

 ترکیه
نامه جلوگیری میین

از رقابت ناعادالنه در 
 واردات

 مندامپینگ و نحوه رسیدگ، و پیگیری در مورد 

 ایتالیا
مقررات حمایت از 
 رقابت در بازار

 ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط بنگاهها -9
 هاو کارتل( قدرت انحصاری)ممنوعیت تمرکز  -6
 ممنوعیت تمرکز، تقسیم بازار -3
ممنوعیت مشروط کردن انعقاد قارارداد باه صاورت     -4

 غیر منصفانه

 ژاپن
قانون قواعد انحصار 
 نهو تجارت منصفا

هااای منااع انحصااارگری خصوصاا، و محاادودیت   -9
 غیرمعقول بازرگان،

های انحصااری و مواناع ورود   اقدامات علیه وضعیت -6
 در بازارها

 محدودیت میزان مالکیت سهام یک شرکت مال، -3

ممنوعیت ادغام به عنوان مهمترین الگاوی رفتااری    -4
 هابنگاه

، هااای بازرگااانممنوعیاات و اقاادامات علیااه شاایوه -5
 (مانند دامپینگ)غیرمنصفانه 

-به خصاوص کارتال  )ها به رسمیت شناخیتن کارتل -7

 (های صادرات،

 ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط -8

 کره جنوب،
قانون قواعد انحصار 
 و تجارت منصفانه

 استفاده از موقعیت مسلط بازارء ممنوعیت سو  -9

 سسات بازرگان،ؤمحدودیت ائتکف م  -6

 های بازرگان، غیرمنصفانهه شیوهممنوعیت علی  -3

 های بازرگان، غیرمنصفانهاقدامات علیه شیوه  -4

مانناد  )های، برای برخ، رفتارهای بازاری محدودیت  -5
 ...( تبان،، ائتکف و

 سوئد
قانون رقابت سال 

9113 

کت ممشاابه بار معاا    ط غیار یممنوعیت اعمال شارا   -9
 همسان 

 ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط   -6

 ممنوعیت تحمیل قیمت خرید یا فرو   -3
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مهمترين قواعدی که در قانون رقابت کشورها به آن  (قوانين) نام قانون کشور نام

 :اشاره شده است

 فرانسه
 و قانون تجارت
 سازیقانون مدرن
 اقتصاد

ممنوعیت تحدید یا کنترل تولید و تقسایم بازارهاای    -9
 فرو 

 ممنوعیت ایجاد محدودیت در ورود اشخاص به بازار  -6

 ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط  -3

 ر صاورت، ممنوعیت اخذ اطکعات از همکار شغل، د -4
 که منجر به افت امتیاز شغل، شود 

 لهستان

وط به بقانون مر
مقابله با اقدامات 
انحصاری مصوب 

9118 

 قرارداد  ط سنگین بریممنوعیت تحمیل شرا  -9

از ممانعات  و تقسیم بازار  ،هاممنوعیت تعیین قیمت  -6
 ورود اشخاص جدید به بازار 

 استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ممنوعیت سوء  -3

 اندونزی

قانون ممنوعیت 
اقدامات 

انحصارطلبانه و 
رقابت تجاری 
 غیرمنصفانه

 هاممنوعیت تبعیض قیمت  -9
 ممنوعیت تقسیم بازار یا سهم بازار  -6

درج و خریاد  ة ممنوعیت ادغاام انحصاار چناد جانبا      -3
 شروط تحمیل، در قراردادها

ممنوعیت تعیین میازان تولیاد یاا بازاریااب، کااال و        -4
 ها ی بر قیمتثیرگذارأخدمت و ت

 تایوان
قانون تجارت 
 عادالنه

صاورت  ه ممنوعیت تعیین قیمت کاالها و خدمات با   -9
 غیر واقع،

هااای ممنوعیاات ایجاااد مااانع بااا توساال بااه رو    -6
 رقباراه غیرمنصفانه بر سر 

 ممنوعیت سوء استفاده از قدرت مسلط  -3

 ممنوعیت ادغام در شرایط خاص  -4

 انگلستان
قانون تجارت 
نون منصفانه و قا
 رقابت

 ممنوعیت تعیین بهای فرو  و دیگر شرایط تجاری  -9

 ممنوعیت تقسیم بازارها یا منابع عرضه  -6

 ه پذیر  تعهدات اضاف،بممنوعیت الزام طرف   -3

 ممیزممنوعیت شرایط تبعیض  -4

 قانون رقابت کانادا
 ممنوعیت محدود ساختن رقابت به نحو غیرمنصفانه  -9

باا حمال،    ممنوعیت محدود کردن تسهیکت مرتبط  -6
 کاال ةتولید، ساخت، عرضه، انبار و معامل
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مهمترين قواعدی که در قانون رقابت کشورها به آن  (قوانين) نام قانون کشور نام

 :اشاره شده است

ممنوعیت جلوگیری از ساخت و تولید کاال یا کاهش   -3
 یا محدود کردن من و یا افزایش قیمت

 هند
قانون اقدامات 

تجاری محدودکننده 
 و انحصارات

ها، کاهش یاا کنتارل تولیاد،    ممنوعیت تثبیت قیمت  -9
 عرضه یا توزیع کاال و خدمت

 فزایش غیر متعارف قیمتممنوعیت ا  -6

-ممنوعیت محدود کردن توسعه صنعت، یاا سارمایه    -3

 گذاری 

 ایران

قانون اصکح قانون 
برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماع، 
و فرهنگ، جمهوری 
اسکم، ایران و 

های کل،  سیاست
قانون  44اصل 

 اساس،

 ط خاصیممنوعیت تبان، و ساز  در شرا  -9
دار تولیاد، خریاد یاا    کنتارل مقا   ممنوعیت تحدید و  -6

 فرو  کاالها و خدمات

 ممنوعیت احتکار و استنکاف از معامله  -3

 ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط  -4

 ط معاملهیممنوعیت تبعیض در شرا  -5

 مجاز ممنوعیت کسب اطکعات به صورت غیر  -7

 ط خاصیممنوعیت ادغام در شرا  -8

 ها، فرو  اجباریممنوعیت تثبیت قیمت  -0

 عیت مداخله در فعالیت رقبای تجاریممنو  -1

 تحلیل قواعد حقو  رقابت در قانون اصالح .2-3-2

 شاود کاه بار    این ماده ناظر است به طیف تحت شمول قانون و مشااهده ما،  : 43ماده ( 9
باشد، باه  های خصوص، م،قواعد حقوق رقابت شامل بنگاه که بیان شد نوعاً خکف این

گرایاناه دولات در اقتصااد، تماام،     داخکت تصادی وسایع ما   ةدرست، به دلیل محادود 
، دولتا،، تعااون، و خصوصا، را تحات      هاای عماوم،   اشخاص حقیق، و حقوق، بخش 

 .شمول قرار داده است
باشد کاه ممنوعیات من را    این ماده در خصوص ممنوعیت تبان، و ساز  م، 44:9ماده ( 6

                                                        
اعام از  )هرگونه تبان، از طریق قرارداد، توافق و یا تفااهم  »...:  قانون اصکح قانون برنامه چهارم توسعه 44 ماده .9

بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی کاه  ( کتب،، الکترونیک،، شفاه، و یا عمل،
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 ،ثانیااً . باشاد در ماده را داشاته   یک یا چند اثر مذکور ،اوالً :نمایدشرط م،دو مشروط به 
 .من بتواند اخکل در رقابت باشد ةنتیج
در برخ، ماوارد مثال   اند؛ از جمله این که اوالً، نمودهبر این ماده وارد  ، نیزا ایراداتامّ

این در حاال، اسات کاه کلیاه      و گردد ماً اخکل در رقابت حاصل م،ها مسلّتثبیت قیمت
از  ،مااده ایان   5بند ثانیاً،  .دو شرط مذکور دانسته شده استمشروط به  ،موارد احصا شده

باشد و بهتار   جمله موارد تحت شمول اصل ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط م،
 .گردید بیان م، 45بود در ذیل بند ط ماده 

قابل توجه در این ماده من است که صرف قابلیت اختکل در رقابات  و مثبت  ةنکتامّا 
نماید و نیاازی باه   کفایت م، ،ماده ةگانعمال مندرج در بندهای پن شدن اعجهت ممنوع 

تواند عامل بازدارندگ، مناسب، جهت عادم انجاام   باشد و این امر م، تحقق اختکل نم،
 (.ای نیست البته تعیین این قابلیت کار ساده)ها باشدبنگاه ةاعمال مذکور از ناحی

شمرد و معتقد اسات کاه قطعااً منجار باه      عمال را برم،از ا ایدسته، این ماده: 45ماده ( 3
ال این است که میا اساتنکاف فاردی از انجاام معاملاه یاا      ؤس. شونداخکل در رقابت م،

چاه  ا   باشاند که موضوع این ماده ما، ا   محدود کردن معامکت اشخاص با بنگاه رقیب
، در اسات  انساته را به طور قطاع مخال رقابات د    ای دارد که قانونگذار منویژه ةخصیص
را منات    (44وضوع ماده م) هاتقسیم یا تسهیم بازار یا تثبیت قیمت ،که برای مثال حال،

 داند؟ به این نتیجه نم،
اسات  رقابت، در من بیان شده  های ضدکه شاید مهمترین رویها این ماده   ةبا مکحظ

 :پردازیم ل منها م،خورد که به تحلیمن با سایر مواد، ایرادات، به چشم م، ةو مقایسا  

                                                        
 

های خرید یا فرو  کاال یا خدمت مشخص کردن قیمت -9 :د ممنوع استنتیجه من بتواند اخکل در رقابت باش
محدود کردن یا تحت کنترل درموردن مقدار تولیاد،   -6 .و نحوه تعیین من در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم

. یهای تجارممیز در معامکت همسان به طرف تحمیل شرایط تبعیض -3 .خرید یا فرو  کاال یا خدمت در بازار
موکاول   -5 .ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به منها -4

های دیگر که بنابر عرف تجااری باا موضاوع قارارداد     کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیل، توسط طرف

محادود کاردن دسترسا،     -8 .یاا چناد شاخص   تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو  -7 .ارتباط، ندارد
 های کارگری و کارفرمای، باه  قراردادهای میان تشکل -تبصره .اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
 .«منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است
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شاود خلاط   که در این مااده و ساایر ماواد مشااهده ما،      یایراد ترینمهمنخستین و ( الف
که اگار قانونگاذار   کرد باید بیان . باشد ها در موارد مختلف م،مباحث و بعضاً تکرار رویه

رقابت، یعن، تبان، یاا سااز  و ساوء اساتفاده از موقعیات مسالط        مهم ضد ةبه دو روی
ایان در حاال،    ؛همان رویه ذکار نمایاد  زیر را در  بایست مصادیق بارز منارد م،اشاره د

شد این ایاراد باه مقانن وارد    است که اگر این دو رویه تحت عنوان مستقل، مطرح نم،
مماد  عمال زیر باید ذیل عنوان سوء استفاده از موقعیت مسلط ما، اع ،برای مثال ؛ممدنم،

 :بیان شده است که این امر صورت نگرفته و مستقکً
 (45ماده از قسمت الف  9بند )امتناع جزئ، یا کل، از معامله  -
 (45ماده قسمت ب )ممیز گذاری تبعیضقیمت -
 (45ماده قسمت د ) غارتگری قیمت،یا گذاری تهاجم، قیمت -
از  3بناد  )های، بر رقیاب  کاالها یا خدمات خاص، منوط به پذیر  محدودیت ةعرض -

 (45ماده قسمت و 
 9و بناد   44ماده  5بند ) عرضه کاال یا خدمات خاص، منوط به قبول تعهدات تکمیل، -

 (45ماده از قسمت و 
قانون و سایر مواد، تکراری باودن   45بندهای ماده  ةبا مکحظدومین ایراد من است که ( ب

 :یمینماخورد که در ادامه به منها اشاره م،ها به چشم م،برخ، از رویه
در بحاث محادود کاردن     45ماده ( الف)از قسمت  6و  9که بندهای رسد  م، به نظر -

 .باشند قابل جمعبا هم  ،موضوع معامله

موکول کردن انعقااد قارارداد باه قباول تعهادات تکمیلا،       »در بحث  44ماده  5بند  -
بناد  و  «های دیگر که بنابر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباط، نداردتوسط طرف

وادار کردن طرف مقابل به معامله با شاخص ثالاث   »در باب  45ماده ( و) از قسمت 6
به صورت، که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کاال یا خادمت دیگاری ارتبااط داده    

 .باشندقابل جمع م،با یکدیگر نیز  «شود
صاورت،   تملک سرمایه و ساهام شارکتها باه   »در مورد  45ماده ( ط)از قسمت  7بند  -

هیااچ شاخص   »کاه   در بااب ایان   48و مااده   «به اخکل در رقابت شاود که منجر 
حقیقا، یا حقوق، نباید سرمایه یاا سهام شرکتاها یا بنگاههای دیگار را باه نحاوی    

بایاد تجمیاع    ،«تمالک کند که موجب اخکل در رقابت در یک و یا چند باازار گاردد  
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  45مااده  ( ط)از قسمت  7 بند عمکً 48 ةماد یانشا ةبا این توضیح که نحو ند؛شدم،
 .گردد را نیز شامل م،

در بحث استاندارد باودن کااال    همین ماده( ز)قسمت و  45ماده ( ها)از قسمت  9بند  -
 . قابل جمع هستندبا یکدیگر  ،یا خدمت

هاای   قانون اصکح، الزم به ذکار اسات کاه رویاه     45و  44در پایان بررس، دو ماده 
کننده و حقاوق اصاناف و باه تباع من قاوانین       حقوق مصرفای با  ارتباط ویژه ،مطروحه

مربوطه دارند که مجال بررس، منها در این نوشتار وجود ندارد و امیاد اسات در مقااالت    
 .دیگر توسط محققان ارجمند بدان پرداخته شود

کاه در قاوانین   اسات   قاانون اصاکح ایان    45و  44ککم مخر در خصوص دو مااده  
ذکار و ممناوع اعاکم     گونااگون هاای  ها به رو از این رویه برخ، ،بسیاری از کشورها

مدل رقابت منکتاد، توافقات تثبیات قیمات، تقسایم     3ماده  9در بند  ،برای مثالند؛ اشده
بازار، منع تولید، استنکاف دسته جمع، از خرید و عرضه کاال یاا خادمت ممناوع اعاکم     

ساوء  ( در جادول  ماذکور ... )و  شده است و یا در کشورهای فرانساه، لهساتان، انادونزی   
قاانون   0باشد؛ برای نموناه در مااده    های ممنوع م، جزء رویه ،استفاده از موقعیت مسلط

های زیر توساط یاک بنگااه یاا     سوء استفاده از موقعیت :رقابت کشور فرانسه ممده است
ناد،  های اقتصادی که در زمینه یکسان یا مشابه، به فعالیت اشاتغال دار گروه، از بنگاه
هاای  سوء استفاده از موقعیت مسالط در باازار داخلا، یاا بار بخاش      ( 9 :باشد ممنوع م،
-سوء استفاده از وابستگ، اقتصادی مؤسسه مشتری یاا مؤسساه تادار    ( 6. اساس، من

 .کننده برخوردار نیستندسوء استفاده ةکه از امکانات مساوی با مؤسس کننده، در حال،
مصادیق بارز ساوء اساتفاده از موقعیات برتار را     ین همچنقانون رقابت کشور فرانسه 

خودداری از فرو ، فرو  یک کاال باه شارط خریاد کااالی،      :است  گونه برشمردهاین
ه تهدید به قطع رابطه بازرگان، تنهاا با  نظیر  ممیز در فرو ط تبعیضیدیگر و ایجاد شرا

 .ن ننهاده استتجاری طرف دیگر گرد ةعادالن که طرف مقابل به شرایط غیر دلیل من
قاانون رقابات    63مجاز اطکعات و سوء استفاده از من نیاز مااده    در مورد کسب غیر

های ریزی و بررس،دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه)کشور اندونزی بدان توجه داشته است

 (.656-671، صص9304اقتصادی وزارت بازرگان،، 
باا قاوانین    ،قانون اصکح 45و  44د در موا موجودهای  رویهکه مجموعاً مشاهده شد 
-قانونگذار ما در دساته  ،گونه که گفته شدلکن همان ،دنهای، داردیگر کشورها همسان،
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 .ها دچار خلط مباحث شده استبندی
کارکنان شارکت یاا   یا سایر  ، مشاورانمدیرانهیچ یک از »این ماده بر اساس : 47ماده ( 4

در یک و یاا چناد باازار،    دودیت یا اخکل در رقابت با هدف ایجاد محمجاز نیستند بنگاه 
یا دارای فعالیت مشاابه  و مرتبط  ،یا بنگاهو تصدی سمت، در شرکت به طور همزمان م

مشااهده  نیز مشابه این ماده را در الیحه قانون، اصکح قسمت، از قانون تجارت . «باشند
توانناد  عامال نما،   و مادیر مدیران »: بیان داشته استالیحة اخیر  933ماده . یمینمام،

. معامکت، نظیر معامکت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهناد 
و تخلاف او موجاب ضارر شارکت گاردد       کنداز مقررات این ماده تخلف که هر مدیری 

از ورود خساارت یاا   اسات  منظور از ضرر در این ماده اعم . مسئول جبران من خواهد بود
شرکای شرکت تضامن، نیز  ،قانون تجارت 934در ماده  ،از سوی دیگر .«تفویت منفعت

 .انداز انجام اقدامات، که رقابت با شرکت محسوب گردد، ممنوع شده
شرط قانونگاذار  مثکً  ؛خورد ایرادات، به چشم م، ،قانون اصکح 47ا با دقت در ماده امّ

مشاوران یاا کارکناان    من است که عمل از سوی مدیران، ،ممنوع ةجهت تحقق این روی
محادودیت   ،اوالًلاذا  . بنگاه یا شرکت با هدف ایجاد محدودیت در رقابات انجاام پاذیرد   

-احراز هدف اشخاص که امری درون، اسات مشاکل ما،    ،ثانیاً !؟دارد ،یارقابت چه معن

در ... با هدف ایجااد محادودیت   »بهتر بود قانونگذار ضمن حذف عبارت بنابراین، . باشد
این مطلاب  ه که در الیحاست  جالب این ةنکت. گرفت ین نتیجه را مفروض م،، ا«رقابت

رقابات و ضاوابط مرباوط     ةکنندمقررات تسهیل»ة الیح 7و ماده  بودمد نظر قرار گرفته 

باه دلیال ایجااد    »: داشات اذعاان ما،   «گیری انحصاراتبه کنترل و جلوگیری از شکل
ازار، هیچ مادیر یاا کارمناد شارکت یاا      محدودیت یا اخکل در رقابت در یک و یا چند ب

کاه   ،«تواند به طور همزمان متصدی سمت، در شرکت و یا بنگاه دیگر شودبنگاه، نم،
و در نهایات  ه گردیاد  من سفانه در پ، تغییرات بعدی، این ماده تبدیل به صورت فعل،أمت

 .ه استبه تصویب رسید
تا جلوی اقادامات اشاخاص اعام از     استدر این ماده درصدد برممده  قانونگذار: 48ماده ( 5

ها که سبب ایجاد انحصاارها و  ها و بنگاهمورد تملک و خرید شرکت حقیق، و حقوق، در
ای، ماواردی را از  در این رابطاه نیاز باا بیاان تبصاره     . گردد، بایستداخکل در رقابت م،
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 9.کند شمول این قاعده خارج م،
مقاررات  » ةبار خاکف ماتن الیحا     ماورد انتقااد ایان مااده من اسات کاه       ةنکتامّا 
تار از خاود   متن، طاوالن،  دارای ،قانون اصکح 48 ماده، تبصره «... کننده رقابت تسهیل

باشاد و بهتار    نویس، مورد پذیر  نم، باشد و این امر از لحاظ اصول قانون متن ماده م،
مطارح و تصاویب   ( مانناد الیحاه  ه)تحات عناوان مااده مساتقل،      48ماده  ةبود تبصر

ایان ممنوعیات را در    ،قانون قواعد انحصار و تجارت منصفانه ژاپنگونه که همان)شد م،
 .(نمایدبیان م، «محدودیت میزان مالکیت سهام یک شرکت مال،»قالب 

دارای  (قبال  ةهمانند ماد) موجب اخکل در رقابت گردد ،که عمل این ،از سوی دیگر
قاانون کشاور    1-6در ماده  ،مثال برای است؛ باشد و اثبات من مشکلم، ،مفهوم مبهم

هایچ شارکت   » است، بدین ترتیاب کاه  شده معیار سنجش، نهاده  ،ژاپن برای این عمل
کاه  ( فعالیات دارناد  ... های بانک و بیمه و های مال، که در زمینهغیر از شرکت)سهام، 
ایاد  من بیش از س، میلیارد ین است، نب ةا  بیش از ده میلیارد ین یا دارای، ویژسرمایه

های دیگار را تحصایل یاا در مالکیات خاود      ا ، سهام شرکتبیش از سرمایه یا دارای،
های اقتصاادی وزارت بازرگاان،،   ریزی و بررس،دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه)«داشته باشد

 (.656-671، صص9304
جهات بااز گاذارده و خاود     دست مجریاان قاانون را با،    ،گونه ابهامات در قانوناین
 .رقابت، گردد های خکف قانون و ضد ها و تصمیم تواند اسباب فعالیت م،

در خصاوص  قاانون اصاکح،    48 و 47 ،45که این ابهاام در ماواد   است جالب توجه 
مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و از جملاه ایارادات من   « اخکل در رقابت»مفهوم 

                                                        
حقوق، نباید سارمایه یااا ساهام     هیاچ شخص حقیقا، یا»...:  قانون اصکح قانون برنامه چهارم توسعه 48 ماده. 9

 .شرکتاها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمالک کند که موجب اخکل در رقابت در یک و یاا چناد باازار گاردد    
وسایله کاارگزار یاا کاارگزار      تملک سهام یا سرمایه باه  -9 :موارد زیر از شمول این ماده مستثن، است -تبصره
کاه از حاق ر ی ساهام بارای اخاکل در       وراق بهادار اشتغال دارد، مادام،گری که به کار خرید و فرو  امعامله

دارا بودن یا تحصیل حقوق رهن، نسبت به سهام و سرمایه شارکتها و بنگاههاای    -6 .استفاده نشود رقابت سوء
که منجر به اعمال حاق ر ی در ایان شارکتها یاا بنگاههاا       فعال در بازار یک کاال یا یک خدمت مشروط بر این

کاه حاداکثر    در صورت، که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر ایان  -3 .شودن
ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطکع شورای رقابت برسد و بیشتر از مادت زماان، کاه شاورا تعیاین      

 .«کند، تملک ادامه نیابد  م،
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لس در مجمع تشخیص مصالحت  مج ةشورا به مجلس بوده است، ول، از منجا که مصوب
نظام تصویب و تأیید شد، به ایرادات شورای نگهباان در ایان زمیناه ترتیاب اثاری داده      

 .نشد
تملاک   ،ط اضطرارییاست که تحت شرامن  ةتبصر 3بند  ،مبهم دیگر این ماده ةنکت

که شارایط اضاطراری چیسات و     ا اینپذیرد امّصورت مشروط م،ه سهام و سرمایه را ب
 .باشد، مشخص نگردیده است ول تشخیص حالت اضطراری م،ؤمس چه نهادی

ماا   ادغام به خصوص در کشاور  ةلأمس. استناظر به ادغامات ممنوع  این ماده: 40ماده ( 7
و بایاد ماورد توجاه     فراوان اسات ز اهمیت یحاباشد م،باال در من بسیار تمرکز  ةکه درج
رقابت، خود از جملاه در   به اهداف ضد ،ی قرار گیرد تا اشخاص نتوانند در قالب ادغامجدّ

ایجاد موقعیات مسالط در باازار     ،ای از بازار و در نتیجهاختیار گرفتن سهم قابل مکحظه
وارد ساخت، ابهام در خصاوص   قانون اصکح 40توان به ماده شکال، که م،اِ. نایل شوند

رغام   ه علا، باشاد کاه متأسافان    ها ما، ها و شرکتتعیین و تشخیص ضوابط ادغام بنگاه
، اثاری از  «... کننده رقابت مقررات تسهیل» ةالیح 1ماده  6بین، این امر در تبصره پیش

 (.5، ص9305های مجلس، مرکز پژوهش)گردد من در قانون اصکح مشاهده نم،
 ؛شاود مشااهده ما،   ختلاف م یدر قوانین بسیاری از کشورها ممنوعیت ادغام به انحا

هار ادغاام بایاد باه اطاکع اداره      »، انون رقابت لهستانق 99بر اساس ماده  ،برای مثال
-مبارزه با انحصارگری برسد و چنانچه ادغام موجب موقعیت مسلط گاردد، ممناوع ما،   

. قانون رقابت اندونزی، ادغام عمودی ممنوع اعکم شده اسات  94و یا طبق ماده « باشد

مااده  طا،  )و ژاپان  ( 93و  99مواد مطابق )ممنوعیت ادغام در قوانین کشورهای تایوان 
 .گردد نیز مشروط به شرایط، مشاهده م،( 95
در ( شاورای رقابات  )گیرناده  نهااد تصامیم   ةقانونگاذار در ایان مااده در زمینا    : 41ماده ( 8

و ( 40 و 48موضاوع ماواد   )هاا  ها و شرکتبنگاه ةخصوص ادغام، تملک سهام و سرمای
کاه ایان   ایان  باه  تاه باا توجاه    الب. های اتخاذ تصمیم سخن به میان مورده اسات  مهلت

نیاز وجاود دارد، باه    ...  موضوع در قوانین کشورهای ژاپن، لهستان، اندونزی و تاایوان و 
 .مید خلل و ایرادی وارد نم،بر این ماده  نگارنده،نظر 

جزئا،   ةکاه باه عرضا   را افراد صنف، مشمول قاانون نظاام صانف،     ،ماده این: 58ماده ( 0
کارده   ااز شمول مقررات ایان فصال مساتثن    دپردازن  ات م،کاالها یا خدم( فروش،خرده)
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 ةشود که افراد صنف، کاه باه عرضا    مذکور استنباط م، ةاست؛ لذا از مفهوم مخالف ماد
 .باشندخدمات یا کاالها مشغولند مشمول فصل نهم قانون اصکح م، ةعمد

 ؛باشاد  معاه ما،  به جا یک، از مسائل روز و مبتل، ،مالکیت فکریحقوق  ةلأمس: 59ماده ( 1
ت تازه بودن قواعد این رشته، امکان ساوء اساتفاده از من   ا باید در نظر داشت که به علّامّ

لاذا قانونگاذار باا وضاع ایان      ؛ ایجاد اخکل و صدمه به رقابت سالم وجاود دارد  ةدر زمین
دارد کاه  این ماده بیان ما،  .ماده، درصدد حل این مشکل و جلوگیری از من برممده است

تاا  ( 44) و امتیازات انحصاری ناش، از مالکیت فکری نباید موجاب نقاض ماواد    حقوق»
صورت شورای رقابت اختیار خواهاد داشات یاک یاا چناد      این در  ،این قانون شود( 40)

توقف فعالیت یا عدم اعماال حقاوق انحصااری از جملاه     ( الف :تصمیم زیر را اتخاذ کند
قرارداد، توافق یا مصالحه مارتبط باا    منع طرف( ب تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

ابطاال  ( ج .حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخش، از شارایط و تعهادات منادرج در من   
ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصااری در صاورت ماؤثر نباودن تادابیر      قراردادها، توافق
 9.این ماده« ب»و « الف»موضوع بندهای 

ریاال،، ارزی،  )امتیااز دولتا،    ءرگوناه کماک و اعطاا   ه» ،این مادهبه موجب : 56ماده ( 98
ممیز به یک به صورت تبعیض( تخفیف، ترجیح، اطکعات یا مشابه من اعتباری، معافیت،

 .«استقابت شود، ممنوع در ریا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخکل 
یازات مورد اشاره به مشروط کردن ممنوعیت اعطای امت، این مادهة ایراد قابل مکحظ

اوالً مشاکل مطروحاه    ه،نتیجا در  ؛باشاد  ایجاد تسلط در بازار و یا اختکل در رقابت ما، 

گیار ایان   گریباان  ،مبتن، بر مشکل بودن تشخیص اختکل در رقابت و یا تسلط در بازار
 ةممیاز از ساوی دولات و از بودجا    میا اعطاای امتیاازات تبعایض    ،ثانیاً. باشدماده نیز م،

را اماری احتماال،    گاردد کاه مقانن من   سبب اخکل در رقابت نم، ،المالم، و بیتعمو
هاا خواهاد   دولتا،  ةمنجر به سوء اساتفاد  ،این طریق نگار  ،از سوی دیگر !شمارد؟ م،
ز منجاا کاه غالاب اعضاای     ا اعدم اخکل در رقابت و تسلط در بازار   ةچراکه به بهان ؛شد

هاا و   ممیاز باه بنگااه   انند به اعطای امتیازات تبعیضتو م،ا   دولت، هستند ،شورای رقابت

                                                        
ای مجازا در  باشد که شایسته است مقالهخود بحث مفصل، م،تبیین موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری،  .9

 (.به بعد 961 ، صص9319 عکءالدین،،: برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر )مورد من به رشته تحریر درمید 
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 .های مورد نظر خود مبادرت نمایند شرکت

و  9388مصوب  گانکنندنگرشی بر اشتراکات قانون حمایت از حقو  مصرف .2-3-3

 قانون اصالح

گردیاد، قاانون حمایات از حقاوق      همختصر اشاار به طور که در مباحث گذشته گونه همان
 :شترکات، با قانون اصکح دارد که عبارتند ازم گان،کنندمصرف

 تبانی و سازش .2-3-3-9

گان، تباان، و سااز    کنندقانون حمایت از حقوق مصرف 0و ماده  9ماده  9-5مطابق بند 
یا افزایش قیمت شاود ممناوع   و ین موردن کیفیت ییا پاکه سبب کاهش عرضه  در صورت،
 ،همان قانون، عکوه بر جبران خساارت وارده  91باشد و مرتکب با استناد به ماده و جرم م،

 44باا مااده   و این مطلب،  گردد برابر مبل  خسارت محکوم م، 6به جزای نقدی حداکثر تا 
 .قانون اصکح مطابقت نسب، دارد

 عرضه کاالها یا خدمات غیر استاندارد .2-3-3-2

قاانون   3مااده   6قاانون اصاکح و هام در تبصاره      45 ماده( ز)قسمت این موضوع هم در 
کنندگان مورد توجه واقع شده است کاه قاانون حمایات از حقاوق     حمایت از حقوق مصرف

 .باشدم، همان مجازات تبان، گان دارایکنند مصرف

 کنندهاظهارات گمراه .2-3-3-3

 8و نیز مااده   3ماده  6بند هم در قانون اصکح و  45ماده ( ها)قسمت در هم  این موضوع،
در این رابطاه الزم باه   . استقرار گرفته اشاره مورد  گانکنندز حقوق مصرفقانون حمایت ا

تئاوری تعهاد باه دادن    »ای تحات عناوان   تئوری شایساته  ،ذکر است که در حقوق فرانسه
طارف قاوی ملازم باه ارائاه اطکعاات در        ،وجود دارد که طبق من در معامکت« اطکعات
 9.باشد ای م، عات مشاوره، و خطرات احتمال، و نیز اطکهای کلّزمینه

 

                                                        
 .9305قاسم، حامد، : برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر . 9
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 فروش اجباری .2-3-3-4

منوط کردن فرو  یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر، یاا  فرو  اجباری، که 
هام باه    ،باشاد  اجبار طرف مقابل به معامله با شخص ثالث یا ممنوعیت معامله با رقیب م،

قاانون حمایات از    3ه مااد  9بصاره  هم طباق ت قانون اصکح و  45ماده ( و)موجب قسمت 
 9.شده استکنندگان ممنوع اعکم  حقوق مصرف

  

                                                        
ول و ضمانت اجراها در حقاوق ایاران و   ؤنهادهای مسمربوط به متن اصل، نوشتار حاضر حاوی تحلیل و تبیین قواعد . 9
در  باه یااری خادا   ن  شاده و  م، در ارائاه مطالاب، نااگزیر از حاذف     باشد که به علت محدودیت کمّا شورهای منتخب م،ک
 .مندان خواهد شدتقدیم عکقه یدیگر ةمقال
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 نتیجه
ای برخاوردار   از اهمیات ویاژه   ،کنترل و نظاارت دولات بار اقتصااد     ةدر زمین ،مقررات حقوق رقابت

سیاست رقابت، دولات در کناار ابزارهاای دیگار عمال       باشد و به عنوان ابزار اصل، برای پیشبرد م،
سابب حفاظات    ،ساازی  زدایا، و خصوصا،  توان در کنار مقرراتمقررات را م،این قبیل . نماید م،

عماال، دانسات کاه احتمااالً یاا محققااً       کننده از طریاق ممنوعیات اع  از کیان اقتصاد و رفاه مصرف
رقاابت، یاا    هاای ضاد  ایان اعماال تحات عناوان رویاه     . گردناد سبب اخکل در رقابت سالم ما، 

هاای   نیافتاه، زیاان  ویاژه کشاورهای توساعه   ه ری از کشورها با رقابت، به اقتصاد بسیا ةمحدودکنند
 .ناپذیری را وارد ساخته استجبران

جهات تادوین    ،ها و بساترهای مناساب در فقاه   رغم وجود زمینهسفانه عل،أدر کشور ما نیز مت
های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصال نهام قاانون اصاکح قاانون      قانون رقابت و ممنوعیت رویه

هاای   چهارم توسعه اقتصاادی، اجتمااع، و فرهنگا، جمهاوری اساکم، ایاران و سیاسات       برنامه 
توانساتیم تعاداد   صورت پراکناده و غیار منساجم در قاوانین، ما،     ه قانون اساس،، ب 44کل، اصل 

یم، که متأسفانه از ایان غفلات خساارات زیاادی     یها را مکحظه نمامحدودی از ممنوعیت این رویه
 .حقوق ملت تحمیل گردید اًبر اقتصاد کشور و تبع
از  ،باه بعاد   9388 که با وجود احساس نیاز به تادوین قاانون رقابات از ساال     است تعجب منجا

والن، در نهایت کشور و نظاام حقاوق، ماا دارای قاانون مساتقل، در ایان زمیناه        ؤسوی برخ، مس
در ایان  . در درون قاانون اصاکح قاانون برناماه چهاارم جاای گرفات        ،نگردید و مقررات مربوطاه 

فصال نهام ایان قاانون باا       04ال،  43 رغم کمبود منابع، به تحلیل موادعل،تا نوشتار کوشش شد 
قواعاد حقاوق رقابات، پرداختاه و نقااط ضاعف و        ةدر زمینا  «تسهیل رقابت و منع انحصار»عنوان 

 .ایرادات من بیان گردد
متاون   ةقاانون باه ترجما    به دلیل اتکای بیش از حادّ که توان گفت م،مختصر ، و طور کلّه ب

نگاار  و ادبیاات من، باا ذهان حقوقادانان و قضاات و متولیاان اقتصااد ماأنوس           ةخارج،، نحاو 
سازی، برخ، تعااریف ارائاه شاده بارای     باشد و به دلیل اقتباس، بودن متن الیحه و عدم بوم، نم،

از . اد نمایاد تواناد در مقاام اجارا مشاککت زیاادی ایجا      کار رفته مبهم بوده که م،ه اصطکحات ب
شاورای رقابات و   ) ولؤحضور نسبتاً پر رناگ نماینادگان حاکمیات در نهادهاای مسا      ،سوی دیگر

زیارا خساارات ناشا، از     ؛باشاد ما،  زیاان موجاب  مال و البتاه   أتبسا،  جاای   ،(مرجع تجدیادنظر 
رویاه و غیار اصاول، دولات در نظاام اقتصاادی ایاران و اثارات مخارب من هناوز           مداخکت با، 
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لاذا مقتضا،    ؛باشاد شایساته نما،   ،این سیاق به نام جلاوگیری از من  ةست و ادامدم امرگیر گریبان
باا  گشاته اسات،   هاای طاوالن، باه ایان مهام نایال       که مقنن پس از گذشات ساال   اکنون است

کماک   گانکنناد اصکحات و رفع نقاط ضعف این قانون به اقتصااد کشاور و نهایتااً رفااه مصارف     
 .شایان، نماید

هاای  زمیناه دارای ذکر است که موضاوع حقاوق رقابات باه سابب تاازگ،،        در نهایت الزم به
هاا مقااالت،   که امید است محققان محترم در ایان زمیناه  باشد و پژوهش م،برای تحقیق  یبسیار

داده باشاد پار و باال،    د تا به این موضوع حقوق، کاه ماورد نیااز جامعاه ما،     نبه رشته تحریر درمور
 ةتقابال حقاوق مالکیات فکاری باا حقاوق رقابات و توساع         ،هاا نهاز جمله مهمترین این زمی. شود

بار خاکف اماوال ماادی باوده       ،گذاری و رقابت در اموال فکریچراکه سرمایه ؛فضای رقابت، است
 .و با ریسک بیشتری مواجه است
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Abstract:  
Although there is a controversy over the government involvement in 
the economy, it seems to be inevitable; because, by leaving the 
economy to the market without any supervision, we will not be able 
to attain the increase in efficiency, consumer convenience, and 
balance with the deficits in distribution, allocation, stabilization, and 
legislation. However, these interferences should not be so much that 
might lead to the government administration. Therefore, the 
government tries to regulate the behavior of agencies, and supervise 
the market. Considering this, the rules of competition law have its 
own special importance, and act as a main instrument to pursue the 
competitive policies of government along with the other instruments. 
The anti-competitive approaches include conspiracy, misuse of 
economic power, etc., and employing competition restrictive 
methods, like agreements on price stabilization, selling product or 
service with reward, and ending the abusing relationships and 
discriminatory attitudes. In our country, like advanced countries, 
after a long delay on the implementation of Article 41 of the fourth 
development program law,  modification of some items of the fourth 
development program code has been ratified. Its ninth chapter is 
dedicated to the rules of competition law. Despite some positive 
points, it suffers some defects. Explaining rules on competition in 
Iran, whether before or after the developments resulting from 
general policies of article 44, this article through a comparative study 
of such regulations in some countries, deals with the positive and 
negative points of competition rules in chapter nine of the code.   
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