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بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسالمی ایران
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چکیده:
حقوق رقابت با تبیین مجموعهای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافقهای میان بنگاهها ،از
انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن میگردد و در واقع به عنوان مهمترین
ابزار سیاست رقابتی ،به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومیترین
و منصفانهترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد ،پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرفکنندگان از
طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد .نتایج این بررسی نشان میدهد که مقررات حقوق رقابت ،در
زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد ،با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ،توزیع عادالنه ثروت و
حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرفکننده مطرح میگردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه
نمود عینی قابل توجهی نداشته است .فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی -اقتصادی
مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را
ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله ،بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس
از آن به بررسی اصول ،مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از
ارائه آن در نظام جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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مقدمه:
حقوق رقابت به منظور حفظ و توسعه رقابت جهت حمایت از کارآیی اقتصادی و افزایش رفاه مصرفکننده
ایجاد شده است .با وجود این بنیان دقیق ،فلسفه و شیوة اجرا و نظریه علّیای که در پس حقوق رقابت قرار
دارد تا حدی پیچیده و ناشناخته است .پایة فکری و چارچوب مفهومی حقوق رقابت ابتدا در فضای فکری
نظریة اقتصاد خرد نئوکالسیکی ساخته و پرداخته شده است .بنابراین مبنا ،فلسفه و نظریه علّی زیربنایی آن
بازتابی از مفروضات ،برهان ها و فلسفة مورد پذیرش در نظریه نئوکالسیکی و سایر نظریات مربوط است.
نخستین گام برای درک نظریة مزبور ،آشنایی با مفهوم بازار ،منافع ناشی از کارآیی بازار و نقش رقابت و رابطه
علّتی درونی آن است .در همین راستا بهطور خاص الزم است دالیل مطلوبیت بازار و نظم حاکم بر آن تبیین
شود.در تمامی مطالعات انجام شده به بررسی کلیات موضوع پرداخته ولی هیچ کدام به ذکر تفصیلی اصول و
مبانی حقوق رقابت بطور مستقل نپرداختهاند که این مقاله بطور خاص به ارزیابی و بررسی این موضوع
پرداخته و قوانین مرتبط با حقوق رقابت را در جمهوری اسالمی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
پرسشی که در این مقاله بدان پاسخ داده خواهد شد این است که اهداف حقوق رقابت چیست؟ قوانین
مرتبط با حقوق رقابت در جمهوری اسالمی چه قوانینی هستند و اهداف حقوق رقابت در نظام جمهوری
اسالمی ایران چیست؟
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بیان مسئله :
 .1تعریف حقوق رقابت:
حقوق رقابت به منظور حفظ و توسعه رقابت جهت حمایت از کارآیی اقتصادی و افزایش رفاه مصرفکننده
ایجاد شده است .با وجود این بنیان دقیق ،فلسفه و شیوة اجرا و نظریه علّیای که در پس حقوق رقابت قرار
دارد تا حدی پیچیده و ناشناخته است .پایة فکری و چارچوب مفهومی حقوق رقابت ابتدا در فضای فکری
نظریة اقتصاد خردنئوکالسیکی ساخته و پرداخته شده است (تایلور و مارتی.)8 :2005 ،
بنابراین مبنا ،فلسفه و نظریه علّی زیربنایی آن بازتابی از مفروضات ،براهین و فلسفة مورد پذیرش در نظریه
نئوکالسیکی و سایر نظریات مربوط است .نخستین گام برای درک نظریة مزبور ،آشنایی با مفهوم بازار ،منافع
ناشی از کارآیی بازار و نقش رقابت و رابطه علّی درونی آن است .در همین راستا بهطور خاص الزم است
دالیل مطلوبیت بازار و نظم حاکم بر آن تبیین شود .بهطور خالصه میتوان گفت که دلیل مطلوب بودن ساز
و کار مبادله آزادانة اموال(بازار) این است که این ساز و کار با ارزشها و آرمانهای مطلوب غربیان و مسلمانان
در زندگی اقتصادی هماهنگ و سازگار است (باقری و رشوند بوکانی.)56 :1387 ،
 .2پیشینه پژوهش :
سیدمحمد طباطبائینژاد ( )1394در مقالهای با عنوان داوری تجاری بینالمللی و چالش اِعمال قواعد
آمره؛ مطالعة موردی داوری در حقوق رقابت به بررسی این موضوع پرداخت که سایة حکومت قواعد حقوق
عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوریپذیری» دعاوی مرتبط با حقوق
رقابت با چالش همراه باشد .این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری بهعنوان
نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواستهای متفاوت اشخاص طرف دعوی است.

مبانی کلی حاکم بر داوری از یک سو و کارکرد و اهداف حقوق رقابت از سوی دیگر بررسی شود.
ولی ا ..رستمی و ایام کمرخانی ( )1394در مقالهای با عنوان اعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی
و تصدی دولت به این پرسش پاسخ دادند که آیا شایسته و الزم است که اَعمال دولت تابع بررسیهای حقوق
رقابت باشد یا خیر؟ از اینرو ،نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده ،سپس به پرسش یادشده در
فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزة اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً
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هدف این مقاله این است که ب ا رویکرد تحلیلی و تطبیقی ،چالش اعمال قواعد آمره از سوی داور بر اساس

عملی تجاری -اقتصادی ،پاسخ داده میشود .درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایاالت متحده
آمریکا عرضه خواهد شد .یافتههای این مقاله قابل اعمال در هردو حوزة حقوق رقابت داخلی و حقوق رقابت
بینالمللی است؛ چراکه تاکنون در باب اَعمال ضدرقابتی فراسرزمینی هیچگونه معاهده یا مقررات عامالشمولی
وضع نشده است ،از اینرو ،تعقیب و پیگیری اَعمال ضدرقابتی اعم از اینکه دارای ابعاد بینالمللی باشد یا صرفاً
در بازار داخلی یک کشور انجام گرفته باشد ،قهراً در نظام حقوقی ملی صورت میپذیرد.
ابراهیم رهبری و همکاران ( )1392در مقالهای با عنوان عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای
در حال توسعه سعی نمودند تا با توجه به تحقیقات اولیهای که درخصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد
اقتصادی صورت گرفته ،فرایند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است ،با استفاده
از تجزیه وتحلیل به محل بحث و بررسی گذاشته شود.
محمود باقری و سیمین عباسی ( )1391در مقالهای با عنوان سیاستهای حقوق رقابت و حقوق مالکیت
فکری به بررسی این موضوع پرداختند که حقوق رقابت ضدانحصار و حقوق مالکیت فکریف حق انحصاری
ویژهای برای صاحبان اموال فکری است .در این مقاله به روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته
ش .از روشهای تعامل بین این دو میتوان استیفاء ،واردات موازی ،مجوزهای اجباری و مجوزهای بهرهبرداری
منطبق با حقوق رقابت را نام برد.
محمدحسن صادقی مقدم و بهنام غفاری فارسانی ( )1390در مقالهای با عنوان روح حقوق رقابت به بیان این
موضوع پرداخت که از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد
بازار آزاد یاد میشود .تصور بر این است که اگر در میان فعاالن عرصهی تولید و توزیع ،رقابت سالم حاکم
باشد ،کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد .در حالی که این شاخهی نوین حقوقی ،مدتها
است که مباحث بین رشتهای جذاب و پردامنهای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته ،اما نظام حقوقی ایران
به تازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین
این حوزه امری ضروری است.
سیدمحمدمهدی غمامی و محسن اسماعیلی ( )1389در مقالهای با عنوان مطالعه تطبیقی نظام حقوقی رقابت
در ایران و فرانسه به بیان این موضوع پرداخت که مساله رقابت از اساسیترین موضوعات بازار است؛ چرا که
بدون رقابت بازار شکل نمیگیرد و حقوق مصرفکننده و توسعه ملی حاصل نمیشود .در این مقاله دو نظام
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حقوق رقابت ایران ( )1387و حقوق رقابت فرانسه ( )1986با هم مقایسه گردید و خلل موجود در قانون
ایران مورد بررسی قرار گرفت.
 .3تاریخچه حقوق رقابت:
حقوق رقابت که با تصویب قانون شرمن (مشهور به قانون ضد تراست) در سال  1890میالدی در آمریکا
پا به عرصه وجود گذاشت و از سوی یک کشور آسیائی (ژاپن) بهعنوان دومین کشور جهان در نیمه اول قرن
بیستم ( 1947میالدی) موردتوجه و اقدام قرار گرفت ،در ایران چندان مورد توجه نبوده و علیرغم وجود
مقرراتی مانند بند الف ماده  244قانون مجازات عمومی مصوب سال  1310و نیز مقررات موسوم به تعزیرات
حکومتی در دوره پس از انقالب ،نمیتوان گفت که نظام مشخصی برای مقابله با انحصار و حمایت از رقابت
در فعالیتهای اقتصادی در ایران وجود داشته است.اما تالشها برای لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی از
زمان برنامه دوم اقتصادی کشور در سازمان برنامهوبودجه آغاز و علیرغم اختصاص فصل چهارم قانون
برنامههای سوم و چهارم اقتصادی ( 1379و  )1383به مقرراتی در خصوص تنظیم انحصارات و حمایت از
رقابت اقتصادی ،به دلیل محدودیتهای ناشی از اصل  44قانون اساسی و اینکه ساختار اقتصادی کشور،
عمدتاً دولتی و مشتمل بر برخی انحصارات طبیعی و قانونی بوده و هست ،مقررات مزبور عمالً منتهی به اقدام
مؤثری در این خصوص نشد.
باالخره پیشنویس الیحه " قانون جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات " در
سال  1383توسط وزارت بازرگانی تهیه و با اصالحات مختصری در هیئت دولت ،در سال  1384به مجلس
تقدیم کردید .در همین اثناء مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای کلی نظام در ارتباط با اصل  44قانون
اساسی را با نگاهی مبتنی بر مصلحتگرائی تدوین نمود که پس از تائید رهبری ابالغ گردید.
تغییر دیدگاه نسبت به اصل  44قانون اساسی زمینهساز تدوین و تصویب فصل نهم " قانون اصالح موادی
 ،1389/12/24قانون مزبور ضمن تغییر نام به " قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی " تغییر
ماهیت نیز یافته و از قانون برنامهای و موقت به قانون دائمی تبدیل شد.
فصل نهم " قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی " ،مشتمل بر  42ماده و  19تبصره (از
ماده  46لغایت ماده  )84تحت عنوان " تسهیل رقابت و منع انحصار " مقررات مربوط به حقوق رقابت ایران
را شکل داده است.
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از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی " در سال  1386گردید که با تصویب مادهواحدهای در تاریخ

مقررات این قانون ،ضمن به رسمیت شناختن برخی انحصارات برای دولت (بند ج ماده  ،)3در حوزههای
نفت و گاز ،شبکههای اصلی مخابراتی ،شبکههای اصلی انتقال برق ،تولیدات محرمانه نظامی و انتظامی ،بخشی
از شبکه بانکی و بیمه مرکزی ،رادیو و تلویزیون ،سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی ،فعالیت در حوزههای
سالمت ،آموزش ،تحقیقات و فرهنگ را نیز از شمول قانون خارج ساخته (تبصره  2بند ج ماده  3قانون) و
در سایر موارد ،کلیه فعاالن اقتصادی ازجمله نهادهای دولتی و عمومی فعال در حوزه اقتصاد را که در تولید
یا توزیع کاال یا خدمت فعالیت دارند ،مشمول قانون اعالم نموده است .مقررات حقوق رقابت در ایران با
رویکرد تلفیقی از دو جنبه "رفتاری" و "ساختاری" محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع قانون را که به
"رویههای ضد رقابتی" شهرت یافته ،در دو قالب "رفتارهای ضد رقابتی" و "ساختارهای ضد رقابتی"
شناسایی و اعالم نموده است.
طی  11بند ماده  45قانون ( 28مورد) و در ماده  52قانون یک مورد (رفتارهای یکجانبه) و در ماده 44
قانون نیز "تبانی" (رفتار دو یا چندجانبه) بهعنوان بخشی از رویههای ضد رقابتی تعرفه شده است؛ با این
توضیح که مورد مذکور در ماده  52قانون ،منحصر به اقدامات تبعیضآمیز دولت میباشد.
موارد احصاء شده در ماده  45قانون از زمره رویههای ضد رقابتی مبتنی بر رویکرد رفتاری فعاالن اقتصادی
و ممنوعیت انجام این رفتارها ،با لحاظ اینکه ذاتاً محدودکننده تجارت و ضد رقابت شناختهشدهاند ،مبتنی بر
قاعده " ممنوعیت ذاتی " است که ناشی از شناخته شدن ماهیت و آثار ضد رقابتی این "اقدامات " " ،توافقات
" و " فعالیتها " است .درنتیجه ،مدعی نیازی به اثبات ضد رقابتی بودن این دسته از رفتارها ندارد؛ اما در
ارتباط با تبانی مذکور در ماده  44قانون ،قطعنظر از اینکه مبتنی بر رویکرد رفتاری بوده و اقدامی دو یا
چندجانبه است ،با لحاظ قاعده "معقول و متعارف" ،اصل بر صحت "توافقات" است ،مگر اینکه ضد رقابتی
بودن آنها به اثبات برسد.
ساختارهای ضدرقابتی مذکور در قانون (مواد  46لغایت  )48مشتمل بر سه دسته "مدیریت پیوسته"،
"تملک سرمایه و سهام" و "ادغام بنگاهها" است که با عنایت به شناسایی برخی انحصارات طبیعی و قانونی
توسط قانون ،به نظر میرسد هدف قانون کنترل انحصارات موجود و جلوگیری از ایجاد انحصارات جدید
باشد؛ لیکن باید توجه داشت که قانونگذار برای ساختارهای ضد رقابتی تعرفه شده به ایجاد محدودیت بسنده
کرده و ممنوعیت را منحصر به مواردی نموده است که ساختارهای یادشده موجب ایجاد موقعیت مسلط یا
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تشدید تمرکز و  ...گردد (سیاست کنترلها) و فراتر از این ،در مواردی ازجمله دسترسی به دانش فنی ،ادغام
را حتی درصورتیکه منتهی به افزایش قیمت یا تمرکز شدید نیز شود ،مجاز شمرده است.
ضمانت اجرای پیشبینیشده در ماده  64قانون برای رویههای ضد رقابتی ،عمدتاً و بهاستثناء موارد مذکور
دربندهای  8و  12ماده مرقوم ،ضمانت اجراهای مدنی و در قالب دستوراتی مبنی بر توقف ،فسخ و ابطال
رویههای ضد رقابتی است و تنها دو مورد مذکور دربندهای  8و  12است که تا حدودی با سایر موارد متفاوت
بوده و حاکی از استرداد و توقیف منافع مادی و اضافه درآمد حاصل از رویه ضد رقابتی و نیز جریمه نقدی
است.مقررات حقوق رقابت ایران ،مرجع خاصی را برای نظارت بر اجرای مقررات مزبور و رسیدگی به
تخلفات فعاالن اقتصادی تأسیس نموده است .شورای رقابت مهمترین نهاد و یگانه مرجع رسیدگی به رویههای
ضد رقابتی میباشد .تصمیمات این شورا در هیئتی ذکر شده در ماده  ، 64قابل تجدیدنظرخواهی است.
مفاد ماده  56قانون در مقام تأمین استقالل رأی شورای رقابت به نحوی است که میتوان گفت چنین
امتیازی حتی برای قضات دادگاهها و مراجع قضائی ملحوظ نشده است .با این وصف باید گفت که این شورا
و مرجع تجدیدنظر آن ،ماهیتاً مرجع قضائی محسوب نشده و از زمره مراجع اختصاصی اداری میباشند و
درنتیجه آراء این مرجع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
مطابق مفاد ماده  54قانون ،مؤسسهای دولتی و مستقل ،زیر نظر رئیسجمهور ،بنام مرکز ملی رقابت تشکیل
میشود که انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانهای شورای رقابت را بر عهده خواهد داشت
(پور طهماسبیفرد.)1 :1394 ،
 .4اصول و مبانی حقوق رقابت:
نظام اقتصادی اسالم ،مجموعهای هماهنگ از عناصر و نهادهایی است که از قابلیت تحقّق عینی در جامعه
برخوردار بوده و اسالم آن را بر اساس مبانی خاص و به منظور دستیابی جامعه به اهداف معینی طراحی کرده

اندیشه متفکران و اقتصاددانان است که بسیاری از آنها در طول زمان پس از نقد و تطور تکامل یافته و به
صورت نظریه پذیرفته شدهاند ،امّا نظریههایی که نظام اقتصاد اسالم بر آن استوار است ریشه در قرآن کریم
و آموزههای پیامبر اسالم دارد و بر خالف نظامهای اقتصادی دیگر که « تکوین» یافته و ابداع شدهاند،
ساختمان نظری اقتصاد اسالمی پیشتر طرحریزی شده و صرفاً نیاز به اکتشاف طرح حقیقی آن نظام وجود
دارد)صدر :1349 ،ج .)26 ،2
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است)خداداد کاشی .)44 :1388 ،شایان توجه آنکه نظریههای حاکم بر نظامهای اقتصادی موجود ،محصول

به عبارت دیگر ،نظام اقتصادی اسالم به طور مشخص در منابع اسالمی اعمّ از آیات و روایات ارائه نشده
و بلکه آنچه در این منابع قابل دستیابی است مجموعهای از احکام ،حقوق و مفاهیم میباشد که با دقت نظر
در آنها و یافتن رابطه تنگاتنگی که بین آنها وجود دارد ،میتوان اصول کلّی و نظریات اساسی مربوط به نظام
اقتصادی اسالم را کشف کرد و از همین روی و بر مبنای روش کشف اصول از طریق بررسی احکام و قوانین
اصول نظام اقتصاد اسالم قابل استنباط میباشند (صدر 1349 ،ق :.ج .)27 ،2
قرآن کریم تصریح میدارد که« :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکم»؛ (ای
کسانی که ایمان آوردهاید از خدا فرمان ببرید و از رسول و صاحبان امر که از شما هستند اطاعت کنید) (نساء،
 .)81و بدین ترتیب وجوب اطاعت مردم از رسول اکرم را از دو ناحیه مقرّر داشته است :یک ناحیه ،احکامی
است که ایشان به وسیله وحی بیان میکند و ناحیه دیگر احکامی است که خود ایشان صادر نموده و منظور،
احکام و آرایى است که آن حضرت به مقتضاى بر عهده داشتن زمام حکومت و قضاء و والیتى که بر مردم
داشتهاند ،صادر مىکردند و آنچه اولى االمر نیز وظیفه دارند این است که رأى خود را در مواردى که والیتشان
در آن نافذ است ارائه دهند (طباطبایی ،1374 ،ج .)617 ،4
از همین روی میتوان اظهار داشت که اصلِ ورود حاکم دولت اسالمی در اعمال والیت و حکومت و از
جمله فعالیتهای اقتصادی امری مسلّم میباشد که برای اثبات این مدعا میتوان به سیره پیامبر اکرم اشاره
نمود (صدر :1349 ،ج .)316-319 ،2
در خصوص قلمرو اختیارات حاکم و دولت اسالمی نیز باید اظهار داشت هر امری که به مصلحت جامعه
باشد (و تحقّق آن بدون والیت دولت به صورت نظارت یا ارشاد ممکن نباشد( ،امام و یا ولىّ مسلمین در
آن امر والیت دارند .به عبارت دیگر ،همه امورى که متعلّق به جامعه مسلمانان به عنوان جامعه است ،به
عهده حاکم مسلمانان مىباشد؛ اموری نظیرِ گردآورى اموال عمومى و مالیاتها و حراست از ثروتهاى عمومى
(انفال) و ذخائر و اموال ملى و مصرف آن در جایگاههاى مورد نیاز که متعلق به جامعه به عنوان جامعه است
و مربوط به شخص و فرد خاصى نیست (منتظری نجفآبادی 1409 ،ق :.ج .)64 ،3
نظام حقوقی اسالم ضمن آنکه به اراده و تراضی معاملهکنندگان احترام میگذارد ،برای آنکه افزونطلبیهای
طرفهای معامله با ارتکاب اعمال فریبکارانه از حد اعتدال و عرف تجاری خارج نگردد و ستم و زیان ناروا
به طرف یا طرفهای دیگر معامله وارد نشود و در نتیجه اقتصاد جامعه دچار تزلزل و آشفتگی نشود ،برخی
اصول و قواعد را وضع کرده تا عدالت رعایت شود و حقوق خریداران و فروشندگان ،محترم شمرده شود
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(عالء الدین .)33 :1391 ،اصول و قواعدی همچون قاعده الضرر ،اصل قسط (عمل بر مبنای عدالت( ،اصل
عدم تدلیس (عدم فریبکاری در اوصاف متعلَّق عقد( ،اصل عدم غین (عدم معامله با قیمتی افزونتر از ارزش
اقتصادی آن معامله( ،اصل عدم احتکار (عدم ذخیره یا امتناع از فروش کاال در بازار( ،اصل عدم اکل مال به
باطل و  ...از جمله این موارد میباشند .بررسی مصادیق قابل تطبیق با حقوق رقابت در اسالم بیانگر آن است
که موضع اسالم در مقابل حقوق رقابت ،رد یا تأیید کامل نیست در واقع ،برخی موارد که احکام و ضوابط
حقوق رقابت در راستای تحقّق اهدافی است که مورد پذیرش اسالم میباشد مانند مقرراتی که مبنای آنها
رعایت نفع عمومی است را میتوان مورد تأیید اسالم دانست؛ امّا در مقابل ،مواردی که ضوابط حقوق رقابت
تنها بر اساس مبانی لیبرالیسم و سرمایهداری توجیهپذیر است مانند رقابت آزادانه و نه عادالنه ،پذیرش آنها
از سوی اسالم کامالً محل مناقشه و تردید میباشد؛ به عنوان نمونه در مباحثی که رقابت آزادانه صرفاً مدنظر
قرار میگیرد و در راستای تحقّق منافع اقتصادی بیشتر آشکارا بیعدالتی رخ میدهد ،موضع اسالم تأیید
نمیباشد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 48 :1372 ،و وکیلیمقدم.)30-40 :1389 ،
 .5اهداف حقوق رقابت:
اهداف عمده حقوق رقابت را می توان :به سه بخش عمده تقسیم نمود که عبارتند از «بهره وری اقتصادی»
و «افزایش رفاه» و «حمایت از بنگاههای تجاری ضعیف» که در این قسمت به بررسی این موارد خواهیم
پرداخت.
1-1-5بهرهوری اقتصادی:
بهرهوری اقتصادی را میتوان در به حداکثر رساندن کارآیی با حداقل مواد اولیه معنا کرد .که خود شامل

بهره وری تولیدی به معنای به حداکثر رساندن تولید،بدون ایجاد هزینه و یا با استفاده از کمترین هزینهی
ممکن است .در این راستا ،استفاده از توان تکنولوژی و فناوری روز میتواند به انحاء مختلف به نظامهای
اقتصادی یاری رساند .حقوق رقابت نیز با تنظیم شرایط بازار و جلوگیری از رویههایی که چرخه صحیح
اقتصاد کشور را مختل میکنند ،سعی در افزایش تولید در چارچوبهای مشخص خویش دارد.
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بهرهوری تولیدی 4،بهرهوری نوآورانه 5،و بهرهوری تخصیصی6میشود.

اگر بپذیریم که اقتصادهای امروز دنیا ،در حرکت خود برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش بنیان از هم
سبقت میگیرند ،میتوان نوآوری و خالقیت را ،نیروی محرکهی این نظامهای اقتصادی دانست .لذا همواره
حقوق رقابت به دنبال ایجاد شرایطی بوده است تا موجبات افزایش ابتکار و نوآوری را فراهم آورد.
اما مراد از بهرهوری تخصیصی همان قیمتگذاری بر اساس هزینههای تولید است به نحوی که غیر از آن،
مانند شرایط بازار و یا انگیزههای کسب سودهای کالن و یا واسطهگریها ،موثر بر قیمت نیفتد .که در نهایت
منجر به اعتماد مصرف کننده از قیمت محصول است (سماواتی.)21 :1374 ،
1-1-5افزایش رفاه:
یکی از اهدافی که برای حقوق رقابت برمیشمرند افزایش رفاه است ،چرا که رفاه وسیله سنجش عملکرد
هر بازار است .البته دراین موضوع که قواعد حقوق رقابت باید در جهت ارتقای "رفاه کل جامعه "7باشد یا
"رفاه تولید کنندگان" را مد نظر قرار دهد و یا اینکه با گذر از دو مفهوم فوق “رفاه مصرف کنندگان” را سر
لوحه قواعد خویش قرار دهد ،اختالف نظر وجود دارد .گاه ممکن است اثری که یک عمل اقتصادی معین بر
سه نوع رفاه فوق بر جای می گذارد متفاوت و حتی در تعارض با هم باشند ،از این رو ،معلوم نمودن اینکه
حقوق رقابت باید درخواست کدام یک از انواع رفاه باشد ،در تشخیص رقابتی یا ضدرقابتی بودن عمل مزبور
نقشی تعیین کننده دارد .برای مثال استفاده از موقعیت انحصاری و استفاده از آن در جهت افزایش قیمت
محصوالت به افزایش رفاه تولید کننده و حتی ممکن است به افزایش رفاه کل منتج شود .اما در عین حال،
از رفاه مصرف کنندگان میکاهد .در این میان با امعان نظر بر خاستگاه حقوق رقابت همچنین ادلهی تاریخی
و توجیهات اقتصادی میتوان گفت ،کم و بیش این موضوع مورد وفاق است که حقوق رقابت باید در پی
حمایت از منافع مصرف کنندگان باشد ،صرف نظر از اینکه حمایت از آنان به افزایش رفاه تولید کنندگان یا
رفاه کل بینجامد یا خیر (صادقی مقدم و غفاری فارسانی.)119 :1390 ،
لذا حقوق رقابت از طریق تحدید رویههای ضدرقابتی ،هدایت اعمال رقابتی در قالبی عادالنه و به صورت
منصفانه و در نهایت سعی در باال بردن حسن رضایت و حمایت از مصرف کننده دارد .در واقع رفاه مصرف
کننده و حمایت از او را میتوان از اهداف غایی حقوق رقابت دانست (السپت.)252 :2004 8،
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2-1-5حمایت از بنگاههای تجاری ضعیف:
یکی از رویههایی که از جانب حقوق رقابت محدود شده سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی مسلط بوده
است .طبیعی است که در بازار ،همواره عدهایی در شرایط بهتری نسبت به سایرین قرار دارند که ممکن است
منجر به سوءاستفاده افراد و بنگاههایی شوند که واجد جایگاه برتر اقتصادیاند .یکی از اهداف مهم تصویب
قوانین شرمن و کالتیون و نیز تصویب اصالحات سلر -کفاور 9در ایاالت متحده آمریکا کنترل بنگاههای
دارای انحصار بود که قادر بودند قیمت کاالها را به خواست خود تعیین کنند .عالوه بر آن کنترل فعالیت
بنگاههایی که انحصار ندارند اما در بازارهای خاص تعدادشان محدود است و قادرند با تبانی و یا
بهطور جمعی عمل کنند ،به طوری که واجد همان قدرتهای انحصاری شوند ،نیز در دستور کار قانون
اخیرالذکر قرار داشت .از این روست که حمایت از افراد و بنگاههای ضعیف تر و حفظ جایگاه آنان در جهت
جلوگیری از حذف چنین فعاالن تجاری از عرصهی رقابت تجاری ،همواره یکی از اهداف حقوق رقابت بوده
است (صادقی مقدم و غفاری فارسانی.)121 :1390 ،
1-2-5قوانین مرتبط با حقوق رقابت در جمهوری اسالمی ایران:
عدالت اقتصادی10،تاکنون قوانین موضوعه متعددی در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیدهاند که عبارتند از:
12

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 11،1367قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ،1369
قانون نظام صنفی مصوب  13،1382قانون تجارت الکترونیک مصوب  14،1382قانون حمایت از حقوق
مصرفکنندگان مصوب  15،1388و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
 1394/2/1از جمله این قوانین میباشند .عالوه بر این موارد ،موضوع رقابتی شدن فعالیتهای اقتصادی به

 10بند  9 ،6و 12اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه و پیریزی صحیح اقتصاد در جهت عدالت و نیز بند  8اصل
چهل و سوم قانون اساسی در خصوص مبارزه با انواع فعالیتهای غیر کارآمد و غیر مشروع اقتصادی و همچنین اصل چهل و هشتم قانون اساسی در مورد توزیع
عادالنه امکانات و فعالیتهای اقتصادی اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق رقابت میباشند و سیاست اقتصادی جمهوری اسالمی را در این زمینه تبیین مینمایند.
 11طی مواد  2تا 8 1قانون مزبور ،گران فروشی ،احتکار ،کم فروشی و تقلب ،عدم صدور فاکتور و بسیاری دیگر از رویههای ضد رقابتی چه از سوی بخش دولتی و چه
خصوصی جرم شناخته شد و در مورد ارتکاب هر یک از آنها مجازاتهایی تعیین شد و به عبارتی این قانون درصدد مهار رویههای ضد رقابتی برآمد.
 12این قانون با جرم انگاری در خصوص اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی ،اخالل در نظام تولیدی کشور درصدد حمایت و سالم سازی نظام اقتصادی کشور برآمده
است.
 13این قانون در مورد آزادی ورود و خروج به بازار ،ممنوعیت خودداری از ارائه کاال یا خدمت ،ممنوعیت اجباری فروش کاال سخن رانده است.
 14این قانون در حمایت از مصرف کنندگان ،تشویق رقابتهای مشروع و حمایت از اسرار تجاری در بستر مبادالت الکترونیکی به وضع قواعدی پرداخته است.
 15این قانون در خصوص رویههای ضد رقابتی چون تبانی و سازش ،فروش اجباری کاال یا خدمت ،ارائه کاالی بدون استاندارد ،عدم ارائه اطالعات الزم و شفاف و
تبلیغات خالف واقع مطالب حائز اهمیتی را مورد اشاره قرار داده است.
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به طور کلّی و در راستای سیاستهای اقتصادی نظام مبنی بر برقراری اقتصاد سالم و گسترش قسط و

طور مستقیم در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب  1379/1/17مطرح
گردید و فصل چهارم قانون مزبور تحت عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی به
قوانین رقابتی اختصاص یافته است16.پس از اتمام اجرای برنامه سوم توسعه ،قانون برنامه پنجساله چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در تاریخ  1383/7/16به تصویب رسید و فصل سوم این قانون نیز
تحت عنوان « رقابت پذیری اقتصاد» با تاکید بیشتری به موضوع خصوصیسازی و لغو انحصارات و حمایت
از رقابت سالم پرداخت .در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب  1390/10/15که بعد از تصویب قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  44به تصویب رسیده است نیز در موارد مختلفی به تمهید و تسهیل شرایط سالم
17

رقابتی پرداخته شده است.

در عین حال هرچند قوانین خاص نظیر قانون تعزیرات حکومتی یا قوانین عام مانند قوانین برنامه توسعه
در قبض و بسط ،تعیین اندازه و نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران اثرگذار بودهاند ،اما دامنه این آثار
نمیتوانست فراتر از استقرار و آرایش کلی دولت و بازار در اصل  44قانون اساسی باشد .گسترش نقش
دولت در بنگاهداری و ناکارآمدی آن از یک سو با ذیل اصل  44در تعارض قرار گرفته بود و از سوی دیگر،
بافت و ساخت انحصاری صنایع و بازارها ،همچنان نقش تنظیمی دولت را اجتناب ناپذیر میکرد (حسینی و
شفیعی .)54 :1386 ،این موارد ،از دغدغههای اصولی در تدوین سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در
سالهای  1384و  1385بود و به همین دلیل ،سیاستهای مزبور به منظور کنار گذاشتن بزرگترین مانع فعالیت-
های رقابتی ،با تجویز فعالیت بخش خصوصی در صدر اصل  44و در نتیجه کاهش بار بنگاهداری دولت و
توسعه بخشهای غیردولتی و در مقابل ،تقویت نقش نظارتی ،هدایتی و تنظیمی دولت ابالغ شد .سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی در  5بند تدوین گردید و مطابق بند )الف( ،حوزه فعالیت دولت تشریح شد و
دولت از هر گونه فعالیت در خارج از آن حوزه ممنوع گردید .در بند) ب( ،بخش تعاونی و خصوصی در
کنار دولت قرار گرفتند و بر اساس بند (ج) دولت موظف به خصوصیسازی گردید .در نهایت ،در دو بند
(د) و (ه) نیز سیاستهای کلی واگذاری و سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ،ابالغ و بر آنها

 16به موجب این قانون به دولت اجازه داده شد که انحصارات دولتی در زمینه خدمات پستی و مخابراتی ،تولید و توزیع چای ،حمل و نقل بار و مسافر به وسیله راه
آهن ،تولید ،توزیع ،واردات و صادرات دخانیات ،پاالیش ،پخش و حمل و نقل مواد نفتی ،انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه خصوصی را با حفظ حاکمیت دولت لغو نماید
و بخش خصوصی را در این امور مشارکت دهد .همچنین دولت موظف گردید ظرف مدت یک سال انحصارات قانونی اعطا شده را لغو کند و اقدامات قانونی الزم
برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرایانه را انجام دهد.
 17مواد  125 ،114 ،74 ،28و  144قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از جمله این موارد میباشند.
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تاکید شد.بدین ترتیب ،با استناد به ماده  35قانون برنامه پنجساله سوم توسعه ،مواد  40 ،38و  41بند (ه) از
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و نیز بند  3سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی مصوب ،1384/3/1
دولت مکلّف به جلوگیری از انحصارات و خصوصاً تدوین الیحه تسهیل رقابت و تنظیم انحصارات گشت.
در همین راستا و به منظور تحقق اهداف برنامههای دوم و سوم و چهارم توسعه )مخصوصاً برنامه چهارم(،
با توجه به وظایف قانونی وزارت بازرگانی و همچنین مسئولیت وزارتخانه مذکور در تدوین الیحه اصالح
قانون تجارت ،قانون تجارت الکترونیک ،قانون نظام صنفی ،الیحه حمایت از حقوق مصرف کننده و ،...هیئت
وزیران الیحه قانون «تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» را با همکاری وزارت
امور اقتصادی و دارایی به این وزارتخانه سپرد .وزارت بازرگانی با برگزاری همایشها و بررسی تطبیقی
قوانین سایر کشورها و نیز مدل قانون رقابت آنکتاد(18کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد)
چارچوب الیحه مذکور را تنظیم نمود .در ادامه به این دلیل که ایجاد رقابت و برخورد با انحصارات اعم از
دولتی و خصوصی از جمله پایههای اساسی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی محسوب میگردد،
تصمیم به ادغام این الیحه با الیحه سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی گرفته شد و سرانجام پس از
ادغام الیحه قانون رقابت در الیحه سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و تصویب آن در مجلس شورای
اسالمی ،در تاریخ  1386/7/9برای بررسی و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال
شد .شورای نگهبان طی ایراد به تعدادی از مواد قانون ،آن را جهت تصحیح به مجلس عودت داد و در نهایت
به علت حل نشدن ایرادات ،الیحه مزبور تحت عنوان «قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در تاریخ
 1387/3/25توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و تصویب

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران» مصوب  ،1389/12/11عنوان قانون مذکور به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی»
اصالح شد.قانون مزبور ،شامل  92ماده و  90تبصره در  10فصل تدوین یافته که فصل نهم آن از ماده  43تا
84مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار میباشد .در مواد  45تا  49تعدادی از رویههای ضد رقابتی
توضیح داده شده و از ماده 53تا  84در خصوص شورای رقابت ،وظایف اعضا و اختیارات آنها و برخی
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گردید .البته بر اساس ماده واحده «قانون اصالحِ قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

ضمانتهای اجرایی انجام فعالیتهای ضد رقابتی سخن به میان آمده و در ادامه نیز در خصوص مرجع
تجدید نظر تصمیمات شورای رقابت ،اعضاء و اختیارات مواردی بیان گردیده است.
1-6اهداف حقوق رقابت در نظام جمهوری اسالمی ایران:
اگر چه در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی به صراحت هدف از مقررات آن ذکر نشده،
امّا اهداف مزبور در سیاستهای کلّی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز در مواد مختلف قانون مزبور به
خوبی قابل ردیابی است19.در این رابطه میتوان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:
الف) بند (ج) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ
 1385/4/12به صراحت بر افزایش رقابتپذیری به عنوان یکی از جهتگیریهای خصوصیسازی اشاره
دارد20.این امر بیانگر آن است که در نظام اقتصادی ایران ،به رقابت به دیده ارزشی مستقل نگریسته شده
است .همچنین در بند (الف) ماده 2137و دیگر مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ،دولت مکلّف شده است که نظامهای قانونی ،حقوقی و اقتصادی مناسب را در
جهت رقابتپذیری اقتصاد فراهم نماید .همچنین از منظر تدوینکنندگان این پیشنویس ،جلوگیری از اخالل
در رقابت از ویژگیهای اصلی آن بوده است (دفتر مطالعات اقتصادی 250 :1384 ،و معاونت برنامهریزی،
.)222 :1383
بنابراین ،تردیدی نیست که منع رفتارهای ضدرقابتی و حذف و کنترل انحصارات از انگیزههای اصلی
تدوین فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی بوده است که از همین روی نیز فصل
مزبور« ،تسهیل رقابت و منع انحصار» نامگذاری شده و این مسئله بیانگر اهمیت ذاتی نفس رقابت است.
همچنین ،در مواد  44و  45این قانون که اعمال ضدرقابتی را برمیشمرند ،معیار ممنوعیت این اعمال ،اخاللی

 19برای آگاهی از نظری که منع اضرار به غیر ،عدالت رویهای ،کارآیی اقتصادی و آزادی اقتصادی را در کنار یکدیگر به عنوان اهداف « سیاست رقابتی» ایران میداند
(ر.ک :.رشوند بوکانی.)230 :1388 ،
 20با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر  ...جهت گیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش
مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بند (ج) سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق بند ( )1اصل 44
ابالغ میگردد.
 21ماده  :37دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب ،برای تقویت و تحکیم رقابتپذیری و افزایش بهرهوری نیروی کار متوسط  ...و رشد صادرات
غیرنفتی  ...و ارتقای سهم صادرات کاالهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی  ...اقدامات ذیل را به عمل آورد( :الف) نظامهای قانونی ،حقوقی ،اقتصادی،
بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابتپذیری اقتصاد فراهم نماید.
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دانسته شده است که در نتیجه آنها بر رقابت وارد میشود .این معیار در بند  20ماده  1تعریف شده است؛
انحصار ،احتکار و تمرکز ثروت از مؤلفههای مهم احراز آن میباشند .بر این اساس ،اصلیترین و مهمترین
هدف مقررات فصل نهم این قانون حفظ رقابت و جلوگیری از اخالل یا کاهش آن میباشد (صادقی مقدم و
غفاری فارسانی.)139 :1390 ،
ب) هر چند در فصل نهم قانون یاد شده به صراحت از کارآیی و حمایت از منافع مصرفکنندگان سخنی

به میان نیامده است ،امّا در مصوبات زمینهساز وضع این مقررات بهویژه به کارآیی اشاره شده است؛ بند (ج)
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری ،یکی از اهداف مهم واگذاری را ارتقاء کارآیی اقتصادی و بهرهوری
منابع مادی و انسانی و فنآوری میداند و این هدفگذاری باید در تفسیر و اجرای مقررات نیز مدّنظر قرار گیرد.
در عین حال ،در مقررههای فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،به ویژه در مواد
 44تا 2 5این قانون ،ردپای کارآیی و به تبع آن رفاه مصرفکنندگان در تعیین اعمال ضدرقابتی از غیر آنها
دیده میشود .عالوه بر این ،در بند  20ماده  1قانون مذکور که در آن اخالل در رقابت تعریف گشته است.
«اضرار به عموم» و به بیان اقتصادی «رفاه مصرف کنندگان و کاهش مهارت و ابتکار در جامع» یا همان
«ناکارآیی تولیدی و پویا» از ضابطههای مهم احراز آن مفهوم دانسته شده است.
البته الزم به ذکر است که در سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،نمونههایی از «اهداف غیر اقتصادی» در حقوق رقابت دیده
میشود و بدین ترتیب نیز اهمیت آنها برای نظام اقتصادی انکارناپذیر مینمایاند .به عنوان مثال ،بند  3ماده
 ،44شق  3بند «الف» ،بندهای (ب)( ،و) و (ط) ماده  45قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
را میتوان بر عدالت و انصاف نیز مبتنی دانست .همچنین ،بندهای (د)( ،و) و (ط) ماده  ، 45مواد  48 ،47و

دارند .یکی از اهداف بند  2ماده  48را نیز میتوان حمایت از اشتغال دانست .عالوه بر این« ،تمرکز و تداول
ثروت در دست افراد و گروههای خاص» و «سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور» از جمله مالکهای احراز اخالل
در رقابت ،موضوع بند  20ماده  1این قانون ،تعیین شدهاند؛ این موضوعات از دغدغههای عدالت توزیعی
حکایت دارند و از همین روی شکی نیست که در حقوق رقابت ایران اهداف غیراقتصادی نیز مدّنظر میباشند
(صادقی مقدم و غفاری فارسانی.)141 :1390 ،
 22بند  20ماده  :1اخالل در رقابت :مواردی که موجب انحصار ،احتکار ،افساد در اقتصاد ،اضرار به عموم ،منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و
گروههای خاص ،کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
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 50قانون مزبور ،هدف حمایت از بنگاههای کوچک و جلوگیری از تمرکز بازار را نیز در دستور کار خود

در نهایت باید اظهار داشت که اهداف حقوق رقابت به شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی هر
نظام حقوقی بستگی دارند و ممکن است در نتیجه تغییر شرایط ،این اهداف از زمانی به زمان دیگر متفاوت
بوده یا ترتیب اولویت میان آنها دستخوش تغییر شود .با این حال ،به طور کلی « روح حقوق رقابت» ثابت
بوده و «حفظ رقابت برای افزایش کارآیی اقتصادی به سود مصرفکنندگان» هدف از آن با توجه به آنچه
بیان آن گذشت ،میباشد (صادقی مقدم و غفاری فارسانی .)142 :1390 ،در نظام حقوقی ایران نیز هدف
مزبور به عنوان «اصل» باید تلقی گردد و اهداف غیر اقتصادی باید صرفاً در مواردی که به آنها تصریح شده
و نیز به طور استثنایی و به هنگام مصلحت به کار گرفته شوند.
نتیجهگیری:
مقررات حقوق رقابت ،در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد  ،از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد
و به عنوان ابزار اصل ،برای پیشبرد سیاست رقابت ،دولت در کنار ابزارهای دیگر اعمال مینماید .این قبیل
مقررات را میتوان در کنار مقررات زدایی ،و خصوصیسازی ،سبب حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف-
کننده از طریق ممنوعیت اعمالی دانست که احتماالً یا محققاً سبب اخالل در رقابت سالم میگردند .این اعمال
تحت عنوان رویههای ضدرقابتی یا محدودکننده رقابت ،به اقتصاد بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای
توسعه نیافته ،زیانهای جبرانناپذیری را وارد ساخته است.
در کشور ما نیز متأسفانه علیرغم وجود زمینهها و بسترهای مناسب در فقه ،جهت تدوین قانون رقابت و
ممنوعیت رویههای مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم قانون اصالح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،و فرهنگی ،جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،به صورت پراکنده
و غیرمنسجم در قوانین ،میتوان تعداد محدودی از این ممنوعیتها را مالحظه نمود که متأسفانه از این غفلت
خسارات زیادی بر اقتصاد کشور و تبعاً حقوق ملت تحمیل گردید.اندیشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و
کاهش انحصارها اگرچه دارای سابقهای قدیمی است اما فکر حفظ رقابت در بازار و حمایت از آن بهصورت
نهادینه نتایج رویکرد جدیدی است .در حقوق کنونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیتهای اقتصادی برای
اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب  1379مجلس شورای مطرح شد
و پس از اتمام مهلت اجرای قانون برنامه سوم ،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال  1383به تصویب رسید.
فصل سوم این قانون نیز تحت عنوان رقابت پذیری اقتصاد ،طی 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی-
کردن اقتصاد ملی پرداخته است حقوق رقابت براساس پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار به جهت
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جلوگیری از شکست بازار به دلیل اعمال ضدرقابتی و همچنین برای افزایش توان تولید و باالبردن سطح
کیفیت محصوالت دربرابر سایر رقبا و درنتیجه کارایی اقتصادی بیشتر شکل گرفته است.اهداف حقوق رقابت
به شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی هر نظام حقوقی بستگی دارند؛ ممکن است در نتیجهی تغییر
شرایط ،این اهداف از زمانی به زمان دیگر متقاوت بوده یا ترتیب اولویت میان آنها دستخوش تغییر شود .با
این حال به طور کلی« ،روح حقوق رقابت» ثابت و عبارت است از حفظ رقابت برای افزایش کارایی اقتصادی
به سود مصرفکنندگان .بنابراین ،اصوالً مجریان مقررات رقابت باید قواعد آن را در این راستا تحلیل ،تفسیر
و اجرا نمایند .شخصیت حاکمة دولت که مصون از تعقیب قضایی و اجرایی است ،مانع از تصدی دولت در
فعالیتهایی که اغلب از سوی اشخاص خصوصی انجام میگیرد ،نیست .هرچند در گذشته دولتها کمتر به
این گونه فعالیتها میپرداختند ،ولی با به وجود آمدن ضرورت تصدی دولتها در امر تجارت ،آنها نیز مانند
اشخاص خصوصی ناگزیر از دارا شدن اموال ،بدهکار و طلبکار شدن هستند.قوانین داخلی ایران از جمله
قانون مسئولیت مدنی ،قانون اجرای اصل  44قانون اساسی ،قانون دیوان عدالت ادارای ،قانون تعیین مرجع
دعاوی بین افراد و دولت و بسیاری قوانین دیگر حکایت از نبود مصونیت برای اعمال تصدی دولت دارد.در
نظام حقوقی ایران نیز باید اقدامات بنگاه های اقتصادی که برخالف مسیر فوق است ،ضدرقابتی تلقی شود.
بنابراین ،به هدف فوق باید اعتباری برابر با «اصل» داد؛ اهداف غیراقتصادی باید تنها در موارد مصرح قانونی،
به طور استثنایی و در مواردی که مصلحت اقتضا م یکند ،به کار گرفته شوند.
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