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Background and purpose: The presence of healthy competition 

in the market increases the efficiency of commercial operators and 

the expansion of innovation, which results in an increase in the 

quality of goods and a decrease in final prices. Therefore, the aim 

of the current research is to examine the executive and legal 

guarantees of consumer protection with regard to the relative 

potentials in the general rules of contracts. 

Materials and methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 

 Findings: There is a special connection and solidarity between 

competition law and general contract rules, because the legislator 

has tried to limit the limits of the principle of freedom of wills and 

the principle of competence and validity of contracts in order to 

maintain public order, especially in the field of social and 

economic issues. 

Conclusion: Guarantee of civil executions including the order to 

terminate, stop and not repeat any type of contract, agreement and 

understanding involving anti-competitive procedures, order to 

hand over shares or capital acquired illegally, order to cancel or 

require suspension of illegal mergers, order to Non-activity in a 

specific field or region is the requirement to comply with the 

minimum supply and price range in exclusive conditions, etc. 
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 مقدمه. 1

های دور در جوامع تجارت و داد و ستد از گذشته

است  بشری با آغاز مبادالت بین افراد وجود داشته

و اشخاص برای رفع نیازهای خود به معامله کردن 

پرداختند. نیاز و تقاضای موجود در جامعه و می

یک طرف و از طرف دیگر تولیدات محدود منابع از 

کنندگان کاال، خدمات کنندگان و عرضهوجود تولید

ای از رقابت میان و منابع موجب گردید تا چرخه

مقابل افراد هم  کنندگان درتولیدکنندگان و عرضه

حرفه و هم صنف خود، برای رسیدن به منافع بهتر 

یجاد گردد. از طرفی تحوالت و بیشتر از دیگران ا

اقتصادی و اجتماعِی جوامع بشری در دو  گسترده

سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز 

تدریج وضعیت از قرارداد بین تأثیر گذاشته و به

های قوی و ضعیف در فبرابرها، به رویارویی طر

 قراردادها تغییر یافته است. 

امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود 

زنی طرفین چانه نابرابری شدید در قدرت مذاکره و

و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی 

قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین 

شده و دیگر به  روبروعدالت قراردادی با مشکل 

ثیرگذاری الزم به منظور حمایت تنهایی از قدرت تأ

از حقوق فردی اشخاص و طرفین عقد برخوردار 

رو، اصالح ابزار قرارداد برای اینکه اینباشند و ازنمی

دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری 

ویژه کشورهای است. در بسیاری از کشورها به

زنی ءاستفاده از قدرت  مذاکره و چانهاروپایی سو

ها روبرو شده است نابرابر، نخست با واکنش دادگاه

های تفسیری و کارگیری تکنیکها با بهو آن

ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی 

قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط 

 اند.ناعادالنه به طرف ضعیف پرداخته

برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی گذاران قانون

قراردادی را در حوزۀ بسیاری از قراردادها به نفع 

اند. یکی از عدالت قراردادی محدود ساخته

ترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع مهم

کننده است. ، مقررات حمایت از مصرفشده

شود این است که جا مطرح میپرسشی که در این

ی قراردادها در نظام حقوقی ایران اساساً قواعد عموم

تواند در ضمانت اجراهای حقوق تا چه اندازه می

ای که در آفرینی بپردازد؟ فرضیهرقابت به نقش

گیرد این پاسخ به این پرسش مورد بحث قرار می

است که، در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی 

ای از کنترل در قواعد عمومی قراردادها، سابقه

شده در اثر سوءاستفاده از قراردادهای منعقدقضایی 

زنی نابرابر یا شروط ناعادالنه قدرت مذاکره و چانه

شده نیز های تقنینی انجامدر دست نیست و کنترل

اغلب ناقص و ناکافی بوده است. بنابراین آنچه در 

بایست مورد بررسی و مطالعه قرار این پژوهش می

انونی حمایت از های اجرایی و قگیرد، بحث ضمانت

های نسبی در کنندگان با توجه به پتانسیلمصرف

ق قواعد عمومی قراردادها و مباحث مربوط به حقو

های علمی و رقابت به منظور شناسایی راهکار

مین عدالت های قضایی به منظور تأواکنش

های موجود در نظام حقوقی ایران قراردادی و خلل

 است.

توانیم به حاضر میدر ارتباط با پیشینه پژوهش 

( تحت عنوان 1399ی قنواتی و همکاران )مقاله
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مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت براساس »

اشاره « مثابه سرمایه اجتماعیگفتمان فقهی به

کنیم. از نظر نویسندگان، به دلیل تعارض منافع و 

طلبی در روابط انسانی و کشاکش رواج روحیه افزون

یشتر، ایجاد ضمانت اجرای دایمی برای کسب سود ب

نظر های حقوقی مدمناسب و کارآمد در همه نظام

های مهم وضع قرار گرفته است. این نکته از شاخص

های بازرگانی گری در حوزه فعالیتمقررات و تنظیم

چه این ضمانت اجرا با شود. هرنیز محسوب می

نیروهای کنشگر در عرصه اجتماعی و هنجارهای 

ه ضوابط فقهی مورد پذیرش جامعه ویژفرهنگی و به

تر باشد قواعد حقوقی و مقررات منطبق با هماهنگ

و « مشروعیت»این هنجارها، با تقارن دو عنصر 

منزله ای اجتماعی و بهمثابه سرمایه، به«مقبولیت»

ای قابل اتکا و عاملی برای اعتماد بازرگانان نقطه

عوامل قرار خواهد گرفت. برعکس، در جایی که این 

رفتارهای متناقض را نتیجه دهند کاهش اعتماد به 

های رفتاری گری دولت، تعارضمقررات و تنظیم

گردانی از مقررات و تمرد از قانون، فعاالن بازار، روی

و در نهایت گسست در روابط اقتصادی و تجاری 

شود و بین سیستم حقوقی و رفتارهای ایجاد می

گیرد و به اجتماعی تضادهای عمیق شکل می

کاهش یا از دست رفتن سرمایه اجتماعی مرتبط با 

گذاری قوانین قوانین خواهد انجامید. در واقع، بنیان

حاکم بر جامعه بر مبنای فقه اسالمی و تبیین 

احکام قانونی با توجه به مبانی فقهی در جامعه 

های اجتماعی ارزشمندی است سرمایهاسالمی از 

حکومتی مورد غفلت که نباید از سوی متصدیان 

-486، 1399، هرندی )قنواتی و جعفریقرار گیرد 

457.) 

( تحت عنوان 1394ی رهبری )همچنین مقاله

های مالی در اجرای بررسی تطبیقی نقش جریمه»

نیز حائز اهمیت است. از نظر « موازین رقابتی

های مالی در مسیر کوشش برای نویسنده، جریمه

بتی و بازدارندگی های ضدرقامتوقف ساختن رویه

های انحصارگرایانه، ها از ورود به فعالیتبنگاه

ای قدرتمند در اختیار مراجع رقابتی تلقی حربه

ای کوشد تا در مطالعهشوند. این مقاله میمی

تطبیقی، ضمن بیان ماهیت و کارکرد عمدۀ این 

ضمانت اجرا، قلمرو اجرایی آن را تبیین کرده، 

ین جریمه و همچنین مراحل اصلی فرایند تعی

ترین عواملی را که در این میان نقش ایفا مهم

کنند، تحلیل نماید. نتایج حاصل از مطالعۀ می

سازد که موضع حقوق رقابت تطبیقی آشکار می

ایران در قبال مسئلۀ جریمۀ نقدی دچار 

های جدی بوده و موازین کلی، مجمل و دور کاستی

ی و عنایت به از قواعد آن، مستلزم بازنگری اساس

مفاهیم و تدابیری است که در گسترۀ حقوقی 

کشورمان ناشناخته مانده یا نادیده گرفته شده 

ترین گیری از مطلوبت بهرهاست؛ امری که ضرور

 طور فزایندهراهکارهای حقوق دیگر کشورها را به

 (.151-177 ،1394)رهبری، سازد نمایان می

بسیار  هایشود، پژوهشهمانطور که مشاهده می

محدودی در ارتباط با متغیر اصلی پژوهش حاضر 

کننده حقوق رقابت اجراهای تضمین یعنی ضمانت

کدام نیز متغیر مزبور را صورت گرفته است که هیچ

نسبت به متغیر دیگر پژوهش حاضر یعنی قواعد 
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اند. عمومی قراردادها مورد بحث و بررسی قرار نداده

حاضر نسبت به  همین امر نیز نوآوری پژوهش

 شود.های موجود محسوب میپژوهش
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 . مالحظات اخالقی3

مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت در تمام 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 هاته. ياف4

دهد که، میان های پژوهش حاضر نشان مییافته

حقوق رقابت و قواعد عمومی قرارداد ارتباط و 

گذار به ای وجود دارد، چرا که قانونهمبستگی ویژه

در حوزه مباحث  منظور حفظ نظم عمومی خصوصاً

اصل عی و اقتصادی سعی بر تحدید حدود اجتما

ها و اصل صالحیت و اعتبار قراردادها آزادی اراده

ضمانت اجراهای مدنی شامل از طرفی،  است. نموده

دستور به فسخ، توقف و عدم تکرار هر نوع قرارداد، 

های ضد رقابتی، دستور توافق و تفاهم متضمن رویه

ا سرمایه تملک شده خالف به واگذاری سهام ی

های قانون، دستور به بطالن یا الزام به تعلیق ادغام

خالف قانون، دستور به عدم فعالیت در یک زمینه 

یا منطقه خاص، الزام به رعایت حداقل عرضه و 

. باشددامنه قیمتی در شرایط انحصاری و غیره، می

نسبی  الوصف، در حقوق ایران با وجود پتانسیلمع

ای از کنترل سابقهعد عمومی قراردادها، در قوا

شده در اثر سوءاستفاده از قضایی قراردادهای منعقد

زنی نابرابر یا شروط ناعادالنه قدرت مذاکره و چانه

شده نیز های تقنینی انجامدر دست نیست و کنترل

اغلب ناقص و ناکافی بوده است. اقتصاد به جهت 

ثیر ر تحت تأدن و شمول آن در زندگی بشفراگیر بو

های حقوقی و قانونی منعقده شده قرارداد و پیمان

توسط اشخاص و افراد فعال در حوزه و نظامات 

اقتصادی است که همواره با توجه بر اهمیت و 

های موجود در آن ضروری است با دقت و ضرورت

در این میان ؛ ظرافت خاصی مورد توجه قرار گیرد

حقوق رقابت بحث  هایکی از مهمترین این حوزه

پذیری این حوزه از قراردادها است که به علت تأثیر

تا حد زیادی از قواعد عمومی قراردادها و تحوالت 

ای برخوردار است به آن از اهمیت و جایگاه ویژه

توان طوری که با دقت در پژوهش حاضر می

دریافت که میان حقوق رقابت و قواعد عمومی 

ای وجود دارد، چرا قرارداد ارتباط و همبستگی ویژه

 گذار به منظور حفظ نظم عمومی خصوصاًکه قانون

در حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی سعی بر 

ها و اصل صالحیت تحدید حدود  اصل آزادی اراده

وده و به طور عمده تمامی و اعتبار قراردادها نم

بین اشخاص  ماهای اقتصادی فیها و پیمانقرارداد

ابت و اقتصاد که  مخل نظم فعال در حوزه حقوق رق

 باشند.باشند باطل میاقتصادی و اجتماعی بازار می
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 . بحث5

ق.ا.س.ک  58در ایران به موجب بند اول ماده 

قانون  44های کلی اصل )قانون اجرای سیاست

های تشخیص مصادیق رویه (،1386اساسی مصوب 

باشد. ترکیب رقابتی در اختیار شورای رقابت میضد

همین  53شرایط انتخاب اعضای شورا در ماده و 

قانون مشخص گردیده است. به طور کلی در کنار 

وضع هر قاعده حقوقی، باید ضمانت اجرای مناسبی 

جهت تضمین آن مشخص گردد، در غیر این صورت 

باشد. در فایده میوضع آن قاعده حقوقی امری بی

ادامه به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که 

قدام به انعقاد قراردادهای چنانچه بنگاهی ا

کننده در رقابت نماید، با چه عواقبی مواجه محدود

و... به بیان ضمانت  79، 61، 51خواهد بود. مواد 

اجراهای تخلف از قواعد و مقررات رقابتی پرداخته 

 است.

بیان ضمانت  قانون ا.س.ک در مقام 61ماده 

با دقت در  باشد.کننده میاجراهای اعمال محدود

های شویم دو دسته ضمانتاین ماده متوجه می

؛ بینی شده استاجرایی مدنی و کیفری پیش

ضمانت اجراهای مدنی شامل دستور به فسخ، توقف 

و عدم تکرار هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن 

های ضد رقابتی، دستور به واگذاری سهام یا رویه

دستور به بطالن یا شده خالف قانون، سرمایه تملک

های خالف قانون، دستور به الزام به تعلیق ادغام

عدم فعالیت در یک زمینه یا منطقه خاص، الزام به 

رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط 

یکی از ایرادات این ماده  .باشدانحصاری و غیره، می

باشد: اوالً، از می« دستور به فسخ»در مورد عبارت 

خصوصی این عبارت تعبیر حقوقی  منظر حقوق

باشد؛ ثانیاً از این جهت که مقصود صحیحی نمی

مقنن از چنین عبارتی این بوده که شورای رقابت 

خود مستقیماً قرارداد را فسخ نماید یا اینکه باید به 

ه فسخ دهد، مفهوم آن روشن ـر بطرفین دستو

 باشد.نمی

فسخ به عقیده نگارنده نظر اول ارجح است، زیرا 

را ـمانت اجـه طرفین دارای ضـسیلرارداد بوـق

گونه که گفته شد بهتر بود باشد. به عالوه هماننمی

نمود، زیرا بینی میقانونگذار بطالن قرارداد را پیش

فسخ قرارداد به معنای پذیرش بخشی از آثار ضد 

از ابتدای انعقاد قرارداد  رقابتی به بار آمده

باشد که با هدف ن میکننده تا زمان فسخ آمحدود

به عالوه فسخ در  .قانون رقابت در تعارض است

جهت تضمین حقوق خصوصی است در حالی که 

بینی شده بطالن برای تضمین حقوق عمومی پیش

های قراردادی مخل رقابت با نظم است. محدودیت

باشند و از این جهت اقتصادی در مغایرت می

نمود نه عالم میقانونگذار باید حکم آنها را بطالن ا

فسخ، زیرا زمانی که یک قرارداد با نظم عمومی و 

نظم اقتصادی در مغایرت باشد، صحبت کردن از 

 .معناستفسخ بی
 

رويه ضد رقابتی يا  هر. دستور به توقف 5-1

 عدم تكرار آن

خصوص های اجرایی که دراز مهمترین ضمانت

های رقابت توسط قانون مذکور موضوع محدودیت

تواند بینی شده این است که شورای رقابت میپیش

به شخصی که مرتکب ایجاد محدودیت در رقابت 
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شده، دستور دهد که اقدامات خود را متوقف و یا از 

یکی از  61ماده  3تکرار آن، اجتناب نماید. بند 

دستور به توقف هر رویه »اختیارات شورای رقابت را 

 ه است.اعالم کرد« ضد رقابتی یا عدم تکرار آن

این شورا حتی  ،61ماده  9همچنین، مطابق با بند 

تواند به آن شخص دستور دهد که اساساً از می

فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق 

های اجرایی خاص، پرهیز نماید. این ضمانت

و مانع از تداوم رفتارهای  معطوف به آینده بوده

 باشد.کننده اشخاص در آینده میمحدود

رای ـد حقوق رقابت بـه قواعختانـخوشب

رقابتی گذشته اشخاص نیز تدابیری های محدودیت

اندیشیده و ضمانت اجراها را محدود به کنترل 

االسالمی و )شیخرفتارهای آینده ننموده است 

در صورتی که  (. لذا700-702، 1398ابراهیمی، 

کننده از طریق ایجاد قراردادهای محدود شخصی

باشد، فه درآمد یا اموالی به دست آورده ممنوع، اضا

، توقیف و استرداد آنها قانون ا.س.ک 61ماده  8بند 

بینی صالح قضایی، پیشرا از طریق مراجع ذی

مبنای این ضمانت اجرا  رسدکرده است. به نظر می

باشد. اما ایرادی که به این شدن بال جهت میدارا

مشخص باشد این است که قانون ماده وارد می

نماید در صورت توقیف اموال و اضافه درآمد، نمی

چه شخصی بر اموال مذکور مالکیت خواهد یافت؟ 

های رقابتی زیرا ممکن است در نتیجه محدودیت

ر، ـبای دیگـله رقددی از جمـاشخاص متع

... متضرر شوند، در چنین کنندگان ورفـمص

شرایطی اینکه اموال و اضافه درآمد مزبور باید در 

ه تصمیمی ـرد و چـرار گیـاختیار چه شخصی ق

بایست در مورد آنها اتخاذ شود، روشن نیست. می

شود در ایراد دیگری که در این ماده مشاهده می

رسانی عمومی این ماده راجع به اطالع 4مورد بند 

باشد های اجرایی نمیاست، زیرا این مورد از ضمانت

ندارد. لذا به و در نتیجه ارتباطی با بندهای دیگر 

ذیل  58رسد بهتر این بود که در ماده نظر می

 شد.اختیارات و وظایف شورا رقابت آورده می

 

. امكان مطالبه خسارات وارده ناشی از 5-2

 تدابیر و اقدامات مخلل حقوق رقابت

در حقوق رقابت امکان مطالبه خسارات وارده به 

قانون ا.س.ک  66اشخاص مختلف صراحتاً در ماده 

کن است اعمال و بینی شده است. اما ممپیش

کننده فعاالن تجاری، عالوه بر قراردادهای محدود

کند، به خساراتی که مستقیماً به اشخاص وارد می

مستقیم صورت غیرر رقابت به دلیل ایجاد اخالل د

دار سازد منافع عمومی جامعه را نیز خدشه

(. در این 121-120 ،1396)خشنودی و همکاران، 

به شورای رقابت  67ارد قانون ا.س.ک در ماده مو

این اختیار را داده است که برای جبران خسارات 

وارد شده به منافع عمومی، از دادگاه صالح، 

قانون  51در ماده  .درخواست رسیدگی نماید

ا.س.ک مقنن برای حقوق و امتیازات انحصاری 

ناشی از مالکیت فکری در صورتی که منجر به نقض 

های گردد، به صورت جدا ضمانت 48تا  44مواد 

اجرایی در نظر گرفته است. این امر دلیل بر خاص 

گذار ونـزد قانـل و اهمیت آنها نن اعماـبودن ای

 باشد.می
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. استثنا حاکم بر ضمانت اجرايی مدنی 5-3

 حقوق رقابت 

گونه که مشاهده شد در صدر ماده اشاره به همان

دهنده عبارت نشان انحصاری شده است، اینحقوق 

ضروری بودن وجود انحصار برای حقوق ناشی از 

مالکیت فکری به دلیل تشویق افراد است. اما این 

حقوق انحصاری نباید منجر به نقض قواعد رقابتی 

گردد، از این رو احتیاج به نظارت شورای رقابت 

های اجرایی مدنی داریم. در این ماده تنها ضمانت

عنوان مثال چنانچه صاحب گردد. بهمشاهده می

یک اثر، به علت در اختیار داشتن این حقوق 

مبادرت به اجبار طرف مقابل به احتکار و استنکاف 

(، 45( از معامله با رقیب نماید )موضوع ماده )الف

شورای رقابت اقدام به توقف فعالیت در درجه اول 

یا عدم اعمال حقوق انحصاری و یا منع طرف مقابل 

تمام یا بخشی از شرایط مندرج در قرارداد از انجام 

(. چنانچه 95-97 ،1392نماید )طباطبائی نژاد، می

تواند می این تدابیر مؤثر واقع نشد، این شورا

قرارداد، توافق یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری را 

باطل اعالم نماید. مقنن در دو مورد به شورای 

ها مورد ادغامرقابت حق ابطال داده است. یکی در 

در رابطه  51و دیگری در ماده  61ماده  7در بند 

با نقض قواعد رقابتی بوسیله حقوق انحصاری ناشی 

رف و ـک طـوارد از یـری. این مـفکاز مالکیت 

کننده ر اعمال محدودبینی حق فسخ برای سایپیش

 باشد.از طرف دیگر محل ایراد می

 

 

 هایمحدوديت. بطالن قراردادها و 5-4

 مخالف قواعد عمومی قرارداد و حقوق رقابت

در این قسمت ضمن تالش به منظور درک و تبیین 

ماهیت و مبانی حاکم در حوزه بطالن قراردادها و 

های ضد رقابتی سعی بر بررسی ماهیت محدودیت

و وضعیت حاکم در باب رویکرد موجود در حقوق 

ها و تعارضات منجر به تداخل رقابت با وضعیت

 و مزاحم رقابت بپردازیم. منافع
 

ها و مفاد قراردادی . بطالن محدوديت5-4-1

 در حقوق رقابت

های در قانون رقابت ایران، بطالن محدودیت

قراردادی مخل رقابت اعالم نشده و تنها به بیان 

قانونی بودن آنها اکتفا شده است. ت یا غیرممنوعی

شود که با توجه به بنابراین این سؤال مطرح می

ینکه این ممنوعیت نشان از نهی قانونگذار نسبت ا

توان باشد، آیا میبه انعقاد چنین قراردادهایی می

گردد؟ گفت نهی مزبور منتهی به فساد قرارداد می

در فقه این مورد ذیل بحث تأثیر نهی در اعتبار 

هایی که عنی که نهیمعامالت آمده است. به این م

نماید، چه می خصوص ایجاد معامالتقانونگذار در

وضعیتی دارد؟ گاه نهی به نفس فعل تعلق دارد، 

مثل نهی بیع خمر و گاه نهی به وصف آن معامله و 

نه خود آن، متعلق است. مانند بیع ربوی یا بیع 

اند در روز جمعه هنگام نماز در روز جمعه که گفته

وقتی اقامه نماز شد، بیع نکنید. در هر دو مورد، 

نهی به نفس معامله بخورد و یا  یعنی اعم از اینکه

د، کالم در این است که آیا نهی به وصف تعلق یاب
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)حسینی نهی مذکور داللت بر فساد دارد یا خیر؟ 

 (95-116، 1399مقدم و ایزدی فرد، 

 

ها و مفاد قراردادی . بطالن محدوديت5-4-2

 در قوانین و مبانی حقوقی 

ند نظام در قانون رقابت برخی نظامات حقوقی به مان

حقوقی حاکم در حوزه حقوق رقابت و مبانی و 

قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تنها به این نکته 

قانونی ده است که عمل مزبور ممنوع و غیراشاره ش

باشد. بطالن و عدم نفوذ در آثار با یکدیگر تفاوت می

دارند. به عنوان مثال زمانی که یک قرارداد باطل 

جهل طرفین به بطالن آن  شود، علم یااعالم می

اهمیتی ندارد و چنانچه طرفین بدون اطالع از حکم 

بطالن، قراردادی منعقد نموده باشند و بعد از 

گذشت چند سال آن قرارداد باطل اعالم شود، 

ت و جبران خسارت قرارداد از ابتدا فاقد اثر بوده اس

(؛ 234، 2004اشخاص ثالث با آنهاست )ماتیجسن، 

رسیدگی  بطالن عمل آنها، نیازمند عالوه بر این

 باشد.مراجع قضایی نمی

قانون ا.س.ک، ایراد  44عالوه بر این در بررسی ماده 

باشد، این است دیگری که به قانون ایران وارد می

گانه که به موجب قانون رقابت ایران، آثار هفت

اند بلکه عنوان نمونه آورده نشدهمذکور در ماده به

خی از نویسندگان بر این عقیده حصری هستند. بر

استوارند که اثر یا آثار نامطلوب تبانی میان اشخاص 

قانون ا.س.ک آمده، مصادیق بازر  44که در ماده 

عنوان نمونه ذکر ضد رقابتی بوده و تنها بههای رویه

، 1398)روشوند بوکانی، باشند می شده و تمثیلی

با دقت در متن ماده،  اما از دیدگاه نگارنده (.261

رسد، بلکه این نظر منطقی و درست به نظر نمی

روشن است که آثار مزبور حصری هستند. لذا 

چناچه قراردادی منعقد شود و هیچ یک از آثار ذکر 

قانون ا.س.ک را به دنبال نداشته  44شده در ماده 

باشد، حتی اگر منجر به اخالل و محدودیت در 

 شناخته نخواهد شد.رقابت شود، نیز ممنوع 
 

. مبانی و قواعد فقهی حاکم بر بطالن 5-4-3

 محدوديت و مفاد قراردادی در حقوق رقابت

نظر وجود دارد، از نظر حکم تکلیفی میان فقها اتفاق

اند. همگی قائل به داللت صیغه نهی بر حرمت شده

بنابراین در حالتی که از جانب شارع عملی مورد 

شود و در حرام محسوب میگیرد، نهی قرار می

شود، مشخص فرضی که نهی به کراهت داده می

خصوص که مقصود حرمت نبوده است. اما دراست 

ضعی تأثیر نهی چگونه است، اینکه از نظر و

باشد. برخی از فقها در این مورد ر زیاد مینظاختالف

، 1419اند )خراسانی، شش قسم را مطرح کرده

187:) 

خورد. نهی به سبب مینخست؛ موردی است که 

یعنی سبب مغبوض مولی است، ولی مسبب 

باشد. این نهی داللت بر حرمت مغبوض نمی

فساد معامله، زیرا بین حرمت کند، نه بر تکلیفی می

)صدیقیان و سبب و فساد مسبب مالزمه نیست 

 (.21-27، 1395ساجدی، 

دوم؛ موردی است که نهی به مسبب تعلق گرفته 

د سبب مغبوض نیست، ولی است. در این مور

مسبب مغبوض است. در این مورد برخی فقها 

نظرشان بر این است که بین حرمت مسبب و فساد 
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اما از نظر برخی دیگر اگر  مسبب مالزمه نیست.

توان آن را قانونی مسببی مغبوض باشد چگونه می

و مشروع دانست، لذا معتقدند معامله فاسد است، 

ز شرط است: فروشنده ولی در صحت معامله سه چی

باشد؛ فروشنده محجور نباشد؛ سبب خاصی مالک 

، 1395محمدی، )آیتی و گلالزم نداشته باشد 

33-25.) 

سوم؛ موردی است که نه سبب مغبوض است و نه 

مسبب، بلکه تسبب مغبوض است. در صورتی که 

نهی مزبور ارشاد به فساد نباشد، این نهی دلیل بر 

اینکه بفرمایند با آلت غصبی از فساد نیست. مانند 

دریا ماهی نگیرد، اگر کسی این عمل را انجام داد 

مالک ماهی خواهد بود و استفاده از ماهی برای وی 

حالل است. اما اگر نهی ارشاد به فساد باشد مانند 

اند طالق فقط با عبارت انت طالق، اینکه فرموده

ق شود، بنابراین اگر غیر آن باشد، طالمیانجام 

 ،1394)فیض و مسجدسرائی، گیرد صورت نمی

255-247.) 

چهارم؛ تصرف در ثمن مغبوض است. مثالً شارع 

واضح است که «. ثمن الخمر حرام»: فرمایدمی

معامله فاسد است زیرا غرض از معامله این است که 

تصرف کنم و اگر شارع جلوی من بتوانم در ثمن 

این تصرف را بگیرد عالمت آن است که معامله 

 (.37-48 ،1392)جاویدی مردق، فاسد است 

به این معناست  پنجم؛ در حالت پنجم نهی شارع

ع ـق آن واقـده زیرا متعلـنجام نه این کار را اـک

به تقیید و تخصیص باشد. شود یا اینکه ارشاد نمی

ح است که نهی موجب فساد در این مورد هم واض

 (.79-86، 1384است )زراعت، 

دانیم نهی ششم؛ ششمین مورد حالتی است که نمی

شود. به کدام یک از اقسام پنج گانه فوق مربوط می

گویند یا از قبیل چهارم است در این حالت غالباً می

-247 ،1394ا پنجم )فیض و مسجدسرائی، ی

255.) 
 

نظريات فقهی . بررسی و تحلیل 5-4-3-1

 حاکم بر بطالن قرارداد

اند که نهی گاهی در برخی از فقها به این عقیده

راستای بیان شرطی از شروط صحت است و گاهی 

داللت صرف بر مغبوضیت عمل دارد؛ در حالت اول، 

خواهد به نحوی شروط صحت عمل مورد شارع می

نظر را ذکر کند و یا به موانع تحقق آن اشاره کند. 

ورد ـم از این دو مچ کداـت دوم، هیـر حالاما د

باشد، بلکه هدف از نهی تنها بیان پسندیده نمی

نبودن عمل و اولی بودن ترک آن است. مثال نوع 

که معامله کردن با مجنون نهی  اول موردی است

شود. نهی از انعقاد معامله در هنگام نماز روز می

نوع جمعه از نوع دوم دانسته شده است. در مورد 

دوم دو نظر وجود دارد. برخی قائل به بطالن 

ر ـهستند و برخی دیگر عمل انجام شده را معتب

را به دلیل عدم رعایت حکم دانند و تنها طرفین می

، داماد دانند )محققشارع، مستحق عقوبت الهی می

در صورتی که  (. گروهی دیگر معتقدند64، 1396

اهم آورد، ای حقوقی را فرنهی زمینه تحقق واقعه

گردد. مثاًل اگر امین از تعدی و موجب بطالن نمی

تفریط در مال مورد امانت نهی شود، این نهی 

باشد و اگر امین اقدام به ساز ضمان او میزمینه

تصرف حقوقی کرده و از این نظر تعدی و تفریط 
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گردد بلکه کرده باشد، نهی موجب بطالن آن نمی

صورتی که متعلق در  .شودبه عدم نفوذ منجر می

نهی، عملی متقارن با عمل معامله باشد نه خود آن، 

، 1398نحو است )محمدی، نیز وضع به همین 

گونه که نیز همان (. از نظر برخی حقوقدانان215

باشد، نهی از اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می

چیزی نهی از لوازم آن نیز خواهد بود. در این راستا 

نماید که حوال هر مورد معلوم میبررسی اوضاع و ا

باشد و اینکه نهی لوازم نهی شامل چه مواردی می

شود یا خیر. اعتباری عمل میاز آنها منجر به بی

ای توان قاعدهبنابراین در مورد تأثیر وضع نهی نمی

بایست در هر مورد با توجه د و میکلی استخراج نمو

 )جعفریبه اوضاع احوال به صورت جدا نظر داد 

کم برخی، نهی به ح (. از نظر215، 1397، لنگرودی

خصوص تأثیر عقل ظهور در حرمت دارد ولی در

ن ا فساد معامله میان فقها و اصولینهی بر صحت ی

ها این نظر وجود دارد. نظر مشهور اصولیاختالف

است که اگر نهی از معامله، ارشادی و برای بیان 

ینکه نتیجه یا شرطیت یا مانعیت چیزی باشد یا ا

ر گرفته باشد، در اثر اصلی معامله مورد نهی قرا

چنین مواردی نهی بر فساد معامله داللت دارد. اما 

اگر نهی تنها به خود معامله تعلق گرفته باشد نه به 

، 1392، آرانی اثر آن داللتی بر بطالن ندارد )فروغی

یا به  معاملهبندی دیگری، نهی از (. در تقسیم5

گیرد، یا به مسبب آن که سبب معامله تعلق می

اند در صورتی ای فرمودهطور که گذشت عدههمان

ر فساد داللت ـرفت بـکه نهی به مسبب تعلق گ

کند و اگر به سبب تعلق گرفت داللت بر فساد می

اند، اگر نهی به ندارد. گروهی دیگر بیان کرده

بب تعلق مسبب تعلق گیرد، بر صحت و اگر به تس

م ای هگیرد؛ عدهق میگیرد، بر عدم صحت تعل

 معتقدند در معامله به صحت داللت دارد )موسوی

اند برخی دیگر نیز بیان کرده (.30، 1416، خویی

نهی متعلق به عقود و ایقاعات اگر به لحاظ آثار آنها 

باشد، داللت بر صحت آن دارد و اگر نهی به نتیجه 

جام شده باطل است.عالوه تعلق گرفته باشد، عمل ان

اند نهی در معامالت و هم در ی فرمودهبر این برخ

 عبادات بر فساد داللت دارد.

اند در ظراتی که در این زمینه ابراز شدهبا بررسی ن

توان گفت کسانی که نهی در معامله نظر قانون، می

دانند که دانند، علت را بر این میرا دال بر فساد می

منظور آگاه ساختن اشخاص از مصالح نهی شارع به 

و مفاسد آن اعمال است. از این رو مفاسد عمل 

انجام شده از مصالح آن بیشتر است و به همین 

بایست از میان دلیل تمامی آثار عمل انجام شده می

 برود. 

ه بطالن ـهی که نهی را منتهی بروـدر مقابل گ

دانند، معتقدند انجام عمل نهی شده مستوجب نمی

توان از این حکم، بطالن مجازات بوده ولی نمی

عمل را استخراج نمود. در هر صورت بیشتر 

حقوقدانان قائل به بررسی متعلق نهی هستند و در 

به ارکان و شرایط اساسی معامله و صورتی که نهی 

طالن ـم آن را بـط باشد، حکـراردادهای مرتبـق

 (.206، 1398دانند )کاتوزیان، می
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های قراردادی مبانی و علل محدوديت .5-4-4

 در حقوق رقابت

های قراردادی باید گفت خصوص محدودیتدر

باشد که ممنوعیت این قراردادها به این دلیل می

ایجاد محدودیت در رقابت سالم تجاری در بازار، با 

نظم عمومی اقتصادی در تعارض است. لذا نهی از 

ه ندارد و چنین معامالتی ارتباطی به ارکان معامل

منع قانونگذار به دلیل شرایط صحت و اصول تحقق 

باشد. تنها دلیل ممنوعیت چنین اعمالی توافق نمی

مخالفت با نظم عمومی اقتصادی است. بر طبق ماده 

قانون مدنی قراردادهای اشخاص در صورتی  975

که مخالف با نظم عمومی باشد، باطل است. لذا 

مخل رقابت به  های قراردادیممنوعیت محدودیت

دلیل مخالفت آنها با نظم عمومی اقتصادی است و 

از این نظر که قراردادهای مخالف با نظم عمومی و 

ین ـه باطل است، حکم چنـحسناخالق 

باشد. دلیل دیگر در هایی نیز بطالن میمحدودیت

های قراردادی مخل رقابت تقویت بطالن محدودیت

از ممنوع نمودن این است که ببنیم هدف قانونگذار 

و نهی چنین اعمالی چه بوده است. همان گونه که 

گفته شد در حالتی که متعلق نهی جلوگیری از آثار 

یک عمل باشد، نهی را باید مفسد عمل فوق 

های رقابتی نیز مسأله دانست. در مورد محدودیت

باشد. قانونگذار قصد جلوگیری به همین صورت می

ا از آثار مخل آنها در از چنین اعمالی را داشته ت

بازار جلوگیری نماید، از این رو صرف مجازات 

، بلکه قرارداد منعقده میان طرفین کافی نیست

اعتبار باشد تا هدف قانون رقابت در طرفین باید بی

)جعفرزاده و ایجاد فضای سالم رقابتی تأمین شود 

به طور کلی  بنابراین (.78-85، 1393انصاری، 

های قراردادی مخل رقابت ودیتتوان گفت محدمی

از منظر قواعد و مقررات قانون رقابت ممنوع است 

شود. از این و این ممنوعیت به بطالن آنها منجر می

رو هر گونه عملی که در ساختار بازار ایجاد مشکل 

نماید و رقابت را مختل نماید، از نظر حقوقی فاقد 

 اعتبار و باطل بوده است.

 

 نقد قانون رقابت. تحلیل و 5-4-5

ا بطالن به هر حال در قانون رقابت سایر کشوره

کننده ضد رقابتی به صراحت قراردادهای محدود

 81عنوان مثال در متن ماده مشخص شده است. به

میالدی، صراحتاً توافقات  1958معاهده رم مصوب 

مشمول این ماده باطل اعالم گردیده است. اما در 

تنها به بیان ممنوعیت  قانون ا.س.ک 45و  44مواد 

قراردادهای مشمول این ماده اکتفا شده و حکم آن 

مشخص نگردیده است. بهتر بود که حکم بطالن یا 

شد. عدم نفوذ این قراردادها صراحتاً مشخص می

های دانیم این موارد تفاوتگونه که میزیرا همان

زیادی با یکدیگر دارند از جمله اینکه اگر حکم این 

الن باشد، اثر قهقرایی داشته و قرارداد را اعمال بط

کند و منوط به هیچ نوع اقدام اعتبار میاز ابتدا بی

کننده نیست. سؤال این یا آگاهی مراجع رسیدگی

قانون  45و  44است که با توجه به اینکه در مواد 

های مخل رقابت، ا.س.ک حکم محدودیت

اده ممنوعیت دانسته شده است، آیا می توان با استف

 از قوانین داخلی قائل بر بطالن آنها شد یا خیر؟
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ها نامه. بطالن قراردادها و پیمان5-4-5-1

 مخل نظم عمومی و اقتصادی

هم خوردن نظم عمومی و ها باعث برمحدودیت

شوند، در این موارد ممنوعیت قرارداد اقتصادی می

بایست چنین قراردادهایی دهد، بلکه میمعنا نمی

بطالن گردند. زیرا به لحاظ کلی چنانچه منتهی به 

قراردادی مخالف نظم عمومی باشد، باطل است. 

حکم قراردادهای منعقده در جامعه نیز یا باید یا 

های قراردادی صحت باشد و یا بطالن. محدودیت

در صورتی که باعث ایجاد اخالل در رقابت گردند، 

منجر به برهم خوردن نظم اقتصادی شده و از این 

و  44هت باطل هستند. لذا قانونگذار که در مواد ج

قانون ا.س.ک تنها به ممنوعیت این اعمال  45

اشاره کرده است راهی مبهم پیموده است. عالوه بر 

قانون ا.س.ک ضمانت اجرای  61این مقنن در ماده 

این قانون را فسخ  45و  44اعمال مذکور در مواد 

ح ـه صحیوـرفته است. اما این شیآنها در نظر گ

های قراردادی مخل باشد، زیرا محدودیتنمی

باشند و از رقابت با نظم اقتصادی در مغایرت می

این جهت قانونگذار باید حکم آنها را بطالن اعالم 

نمود نه فسخ. زیرا زمانی که یک قرارداد با نظم می

عمومی و نظم اقتصادی در مغایرت باشد، صحبت 

که فسخ برای معناست، چرا کردن از فسخ بی

که بطالن  تضمین حقوق خصوصی است، در حالی

)رحیمی و باشد برای تضمین حقوق عمومی می

 (.151-161 ،1396علیزاده، 

 

 

. حاکمیت اراده و بطالن قراردادها 5-4-5-2

 و پیمان نامی منافی حقوق رقابت

با دقت و درک مبانی و قواعد حاکم بر حقوق رقابت 

حاکمیت اراده و احترام توان درک کرد که اصل می

عنوان یکی از اصول به اراده خصوصی اشخاص به

اساسی حاکم در قواعد عمومی قراردادها تعیین 

قانون مدنی  975طور که در ماده همانشده است؛ 

آمده است، اراده اشخاص تنها تا جایی که به اخالق 

، ای وارد نکرده استحسنه و نظم عمومی لطمه

تواند معتبر تلقی شود. لذا قراردادهای خصوصی می

که مخالف نظم عمومی و اخالق حسنه باشند، باطل 

های قراردادی مخل گردند و محدودیتمیقلمداد 

انصاری،  )جعفرزاده وباشد رقابت نیز از این قسم می

با توجه به مطالب فوق  (. بنابراین85-78، 1393

مخل های قراردادی توان گفت محدودیتمی

د، اما ـباشنرقابت، طبق قانون رقابت ممنوع می

توان با تفسیرهای حقوقی گفت این ممنوعیت می

گردد. لذا هر قراردادی که به بطالن آنها منجر می

رقابت در بازار را مختل نماید، از نظر حقوقی باطل 

 است.
 

های نامه. آثار قراردادها و پیمان5-4-5-3

 ضد رقابتی و لزوم بطالن

دلیل دیگر در تقویت حکم بطالن این است که 

بطالن اثر قهقرایی داشته و قرارداد را از ابتدا باطل 

نماید، اما اگر قائل به بطالن نشویم به این می

معناست که بخشی از آثار ضد رقابتی به بار آمده 

از ابتدای قرارداد تا زمان فسخ آن، مورد پذیرش 

ست که این قرار گرفته است. به وضوح مشخص ا
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مسأله با هدف قانون رقابت که ایجاد فضای سالم 

باشد، در تناقض است. از این اقتصادی در بازار می

بایست از بین برود و رو تمام آثار مخل رقابت می

الم شدن اعمال ضد رقابتی این مهم تنها با باطل اع

به عالوه اسقاط . گرددکننده تأمین میو محدود

وق ایران ممنوع دانسته حق به طور کلی در حق

شده است. زمانی که اشخاص قراردادی میان خود 

هایی در نمایند و در نتیجه آن محدودیتمنعقد می

فعالیت، ورود، خروج و یا سایر حقوق طبیعی خود، 

کنند به رقبا و دیگر اشخاص در بازار، ایجاد می

گردند. نوعی باعث اسقاط حق خود و دیگران می

کس ون مدنی هیچـقان 960و  959واد ـطبق م

طور کامل و تواند حقوق خود یا دیگران را بهنمی

دائم سلب نماید. از این رو محروم کردن اشخاص 

از حق طبیعی تجارت کردن به طور کامل، مخالف 

با قانون است و از این جهت حکم چنین 

ه ـتفسیر دیگری ک .باشدقراردادهایی بطالن می

قانون مدنی  348از ماده  توان کرد این است کهمی

قانون  44کمک گرفته و حکم ممنوعیت ماده 

قانون مدنی  348ا.س.ک را تفسیر کنیم. در ماده 

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً : »گفته شده

می توان از این ماده « ممنوع است ... باطل است...

استفاده کرد، حکم آن را به موارد مشابهی که 

ان ممنوعیت اکتفا کرده است، تسری قانونگذار به بی

داد و گفت همان گونه که مقنن در قانون مدنی 

حکم بیع چیزی که بر طبق قانون ممنوع باشد را 

ن ا.س.ک قانو 44بطالن دانسته است، پس در ماده 

هایی که یکی از آثار که در آن گفته شده تبانی

د به شرط گانه مذکور در ماده را داشته باشهفت

ر رقابت، ممنوع است، منظور قانونگذار اخالل د

 به .(105-110، 1394)رهبری، بطالن بوده است 

خصوص حکم هر حال تنها موردی که در

راردادی در قانون ا.س.ک ـهای قتـدودیـمح

باشد که این قانون می 61بینی شده ماده پیش

شورای رقابت را مکلف به صدور دستور فسخ هر 

های ضد تفاهم متضمن رویهنوع قرارداد، توافق یا 

قانون و همچنین  48تا  44رقابتی موضوع مواد 

صدور دستور توقف از ادامه رویه های ضد رقابتی و 

یا عدم تکرار آن و جریمه متخلف، نموده است. 

ه بنابراین مقررات این ماده به شورای رقابت اجاز

کننده و مخل فسخ یا ابطال قراردادهای محدود

است، بلکه تنها مجاز به صدور دستور رقابت را نداده 

 باشد.فسخ می

 

ها نامه. ممنوعیت قراردادها و پیمان5-4-5-4

 ضد رقابتی

ا.س.ک، قانون  44عالوه بر موارد ذکر شده در ماده 

کننده و ضد رقابتی در برخی دیگر از اعمال محدود

قانون ا.س.ک آمده است که موجب اخالل  45ماده 

برانگیز باشند. نکته بحثمی در رقابت شده و ممنوع

قانون مزبور این است که  45و  44خصوص مواد در

را به شرط  44قانونگذار موارد ذکر شده در ماده 

اخالل در رقابت ممنوع اعالم کرده است، اما در 

اخالل در رقابت در نتیجه اَعمال مقرر در  45ماده 

ماده، مفروض دانسته شده و این اقدامات در هر 

منوع هستند. به هر حال مشخص نیست صورت م

نسبت به  45که مصادیق ذکر شده در ماده 

چه خصوصیتی دارند  44مصادیق مذکور در ماده 
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اند. ال ضد رقابتی و ممنوع دانسته شدهکه در هر ح

بنابراین به طور کلی با مطالعه این دو ماده به این 

رسیم که در صورتی که بنگاه یا واحد نتیجه می

یا به طور کلی هر شخصی در بازار اقدام  اقتصادی

قانون  45به هر یک از اعمال مندرج در ذیل ماده 

ا.س.ک نماید، عمل او در هر صورت باعث اخالل 

باشد. در حالی که در رقابت بوده و ممنوع می

 44گانه ماده چنانچه اعمال مذکور در بندهای هفت

بوسیله شخصی، انجام شود برای اعالم ممنوعیت 

ن عمل باید ثابت گردد که اعمال مزبور منجر به آ

گردد و چنانچه این موضوع اخالل در رقابت بازار می

به اثبات نرسد، آن عمل صحیح تلقی خواهد شد. 

این موضوع و تفاوت مواد مذکور با مطالعه بندهای 

ه نظر ـتر بنیز عجیب 45ل ماده ـود در ذیـموج

این ماده با بندهای ای از بندهای رسد. زیرا پارهمی

مشترک هستند، مانند تبعیض در  44ذیل ماده 

و بندهای )ب( و  44(3شرایط معامله که در ماده )

و  44(5. همچنین مواد )آمده است 45)ج( ماده 

خصوص الزام طرف مقابل به تعهدات در 45()و(2)

باشند. شاید بتوان اضافی، با یکدیگر قابل جمع می

اگر در نتیجه تبانی  44ه گفت آثار مذکور در ماد

باشد، ممنوع خواهد بود ولی موارد مذکور در ماده 

در هر صورت ممنوع هستند. اما تحلیل فوق  45

رسد. ایراد مهم دیگر تکرار چندان موجه به نظر نمی

ون در مواد مختلف قانون ا.س.ک مباحث گوناگ

توان باشد. غیر از دو مورد ذکر شده در باال میمی

در مورد  45ماده )الف( 2و  1بندهای به شباهت 

همچنین محدود کردن موضوع معامله اشاره کرد. 

خصوص مقررات مربوط این قانون در 47ذکر ماده 

باشد و نیازی به تکرار به تملک، کافی به مقصود می

، 1394)رهبری، نبوده است  45()ط(6آن در ماده )

قسمت باید گفت به طور  در آخر این .(110-105

شایسته بود که قانونگذار به منظور مشخص کلی 

کردن ضوابط گوناگون رویه های ضد رقابتی و آگاه 

کننده و اشخاص در بازار و کردن مراجع رسیدگی

ر عدالتی دهمچنین جلوگیری از هرج و مرج و بی

کننده مخل جامعه، بطالن قراردادهای محدود

نمود. اما در کنار رقابت را به صراحت مشخص می

راردادهایی که دارای آثار مثبت اقتصادی در آن ق

کنندگان رفـبازار بوده و باعث افزایش رفاه مص

نمود و به شورای رقابت گردند را مشخص میمی

داد تا در موارد مختلف با بررسی این اختیار را می

اوضاع و احوال پیرامون و بررسی اینکه آثار مثبت 

کننده نظم آنها بیشتر است یا آثار مخرب و مخل

 بازار، حکم مقتضی را صادر کند.

 

 . نتیجه6

های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده با بررسی

های قراردادی است که در حقوق ایران محدودیت

نفسه ممنوع در رقابت تجاری به صورت مطلق و فی

ه بر بازار ـه لحاظ آثاری است کباشد، بلکه بنمی

های مذکور محدودیتگذارند و برای مواردی که می

موجب اخالل در رقابت نشده و یا دارای توجیه 

باشند، استثنائاتی در نظر منطقی و قابل قبولی می

باشد که گرفته شده است. این امر به این دلیل می

اعمال مذکور بر خالف عنوان نامطلوبی که دارند، 

در برخی حاالت موجد آثار مثبت اقتصادی در بازار 

به تشویق فعاالن تجاری در افزایش بوده و منجر 
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های نهایی و در فعالیت و تولیدات، کاهش قیمت

کنندگان و کل جامعه را به دنبال نهایت نفع مصرف

دارند، که در این موارد باید قائل به صحت آنها شد. 

های مذکور به دلیل اما گاهی آثار مخرب محدودیت

پوشی ل چشمـجاد اخالل در رقابت بازار قابـای

باشد که قانونگذار آنها را ممنوع اعالم کرده نمی

جهت منع مطلق، بعضاً به ضرر است. به همین 

نندگان و جامعه خواهد بود بلکه تنها در کمصرف

های قراردادی منجر به ایجاد مواردی که محدودیت

 اخالل در رقابت گردند، ممنوع خواهند بود.

در رقابت های قراردادی اهمیت بنیادین محدودیت

تجاری معطوف به این واقعیت است که این اعمال 

شوند و گاهی مانع رقابت تجاری سالم در بازار می

برخی فعاالن تجاری را از فعالیت در بازار و رقابت 

هی است هرگاه ـد. بدیـنماینروم میـسالم مح

کننده مخل رقابت در قراردادهای های محدودرویه

د، بر فعالیت مؤثر این میان فعاالن تجاری درج شون

اشخاص و همچنین سایر رقبا در بازار تأثیرگذار 

گذارند بوده و نهایتاً بر اقتصاد کشورها اثر منفی می

کنندگان نیز در خطر خواهد افتاد. لذا و رفاه مصرف

نظارت بر اعمال چنین اشخاصی اهمیت زیادی 

نگذار ایران از قانون دارد. با توجه به اقتباس قانو

سابقه در بیشتر مواد فصل نهم قانون رهای پرکشو

توان از این واقعیت های کلی نمیاجرای سیاست

پوشی کرد که مقررات این فصل، به منظور چشم

 رفع برخی ایرادات، نیاز به اصالح دارد. با وجود آنکه

از  و قواعد معامالت عقود و قراردادها و اصول

، مباحث این، در است حقوق مدنی مهم موضوعات

 ، امتیازاتمانند مقاطعات دولت عمومی قراردادهای

، در و بیمه بانکی ، قرارداد کار، قراردادهاینفتی

 این و احکام قرار ندارد؛ اصول و مطالعه مرکز توجه

ها، در و سازمان نیاز دولت مقتضای به قراردادها که

طور  ـ را به تاس شده و متداول ابداع زمان طول

حقوق مانند  مختلف هایدر رشته و ناقص پراکنده

 ، حقوق بانکی، حقوق نفت، کار، تجارتحقوق اداری

 .یافت توانمی و بیمه

 دارد نبه حمایتی صرفسیاست رقابتی وقتی که ج

است دارای ماهیتی  با فرضی که غرض، اداره قرارداد

 مقررات ر اولی غایتاست؛ زیرا د متفاوت امالًک

طرف ضعیف قرارداد اسـت و در دومی،  مایت ازح

 است فعالیتی هن بیدهدف، هدایت و سامان بخش

 انیازهای سازگار ب تأمین با که مطابقت بیشتری

تخصیص  طریق های بهینه و ازاز روش تفادهاس

. البته باید اذعان داشت به نابع اقتصادی داردم

مفهومی سیال  اقتصادی نظم عمومیلحاظ این که 

 ظامبرحسب ن رقابتی ل انعطاف است، سیاستو قاب

 رایط پیشرفتحاکم و ش اقتصادی-حقوقی

 ت.، از نظامی به نظام دیگر متفاوت اساقتصادی

با این حال همانطور که در پژوهش مورد اشاره قرار 

های عمومی و خصوصی در گرفت، امتزاج جنبه

با حقوق رقابت و تأثر متقابل ضمانت دعاوی مرتبط 

اجراهای عمومی و خصوصی در این حوزه اعمال 

 نماید.قانون حاکم را با اشکاالت بسیاری همراه می

الوصف، میان حقوق رقابت و قواعد عمومی مع

ای وجود دارد، چرا قرارداد ارتباط و همبستگی ویژه

 گذار به منظور حفظ نظم عمومی خصوصاًکه قانون

حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی سعی بر  در

ها و اصل صالحیت تحدید حدود  اصل آزادی اراده



 261 / انو همکار هرادم                                                                  ...       کننده در حقوقضمانت اجراهای مدنی تضمین

 
 

وده و به طور عمده تمامی و اعتبار قراردادها نم

بین اشخاص  ماهای اقتصادی فیها و پیمانقرارداد

فعال در حوزه حقوق رقابت و اقتصاد که  مخل نظم 

 باشند.یباشند باطل ماقتصادی و اجتماعی بازار می

 

 . سهم نويسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

  



  1400                                             1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، ویژهاقتصادی، امه مطالعات فقه فصلن /262

 

 منابع

بررسی »محمدی، هوشنگ، آیتی، محمدرضا، گل -

قه و مبانی حقوق ، ف«مالزمه بین حرمت و بطالن

 .1395 اسالمی، شماره دوم،

اثر نهی شارع بر قرارداد »جاویدی مردق، عمران،  -

در فقه و حقوق موضوعه ایران با بررسی اجمالی در 

قه و مبانی حقوق ، ف«حقوق فرانسه و انگلیس

 .1392 اسالمی، شماره چهارم،

توافقات »جعفرزاده، میرقاسم، انصاری، عباس،  -

، پژوهش «ممنوع از منظر حقوق رقابتعمودی 

 .1393دوره دو، شماره هفتم، حقوق خصوصی، 

مقدمه عمومی  ،محمد جعفر جعفری لنگرودی، -

 .1397 نشر گنج دانش،تهران،  علم حقوق،

حسینی مقدم، سیدحسن، ایزدی فرد، علی اکبر،  -

نسبت به معامالت از منظر اصول فقه و  (نهی)اثر »

 ،مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق ،«حقوق ایران

 .1399دوره چهل و دو، شماره چهاردهم، 

 قم، کفایه االصول،، محمدکاظم خراسانی، -

 .1419 ل البیت علیهم السالم،آ موسسه

پور، رضا، شکوهیان، علیرضا، خشنودی، رضا، علی -

های جبران خسارت مبانی نظری، اهداف و شیوه»

دوره ، مجله حقوقی دادگستری، «در حقوق رقابت

 .1396هشتاد و یک، شماره نود و نهم، 

ماهیت و »اهلل، علیزاده، سعیده، رحیمی، حبیب -

مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق 

ه ، پژوهش حقوق خصوصی، شمار«ایران و فیدیک

 .1396بیست و یکم، 

حقوق رقابت در فقه  ،مهدی روشوند بوکانی، -

انتشارات  تهران، امامیه حقوق ایران و اتحادیه اروپا،

 .1398، دانشگاه امام صادق

قی نقش ـبررسی تطبی»م، ـرهبری، ابراهی -

، مجله «های مالی در اجرای موازین رقابتیجریمه

 .1394دوره شش، شماره اول، حقوق تطبیقی، 

ر رقابتی توافق جایگاه و اعتبا»رهبری، ابراهیم،  -

عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، 

، مجله مطالعات حقوقی «اتحادیه اروپا و ایران

 .1394دوره هفت، شماره چهارم، دانشگاه شیراز، 

داللت نهی بر فساد منهی عنه و »زراعت، عباس،  -

انسانی  ، فصلنامه دانشکده علوم«نظریه بطالن

 .1384 هم،دانشگاه سمنان، شماره دوازد

ارزیابی »االسالمی، عباس، ابراهیمی، امید، شیخ -

حقوقی ساختار سازمان و کارکردهای شورای 

دوره ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، «رقابت

 .1398ه سوم، شمارچهل و نه، 

آثار نهی در »صدیقیان، عبداهلل، ساجدی، فاطمه،  -

ه ، اندیشمندان حقوق، شمار«حقوق موضوعه ایران

 .1395، دهم

های تعیین قانون چالش»طباطبائی نژاد، محمد،  -

حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق 

، فصلنامه «رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا

ه شصت و دوم، های حقوق قضایی، شماردیدگاه

1392. 



 263 / انو همکار هرادم                                                                  ...       کننده در حقوقضمانت اجراهای مدنی تضمین
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