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 هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

، بهنام غفاری فارسانیمینا حسینی
 

 چکیده 

یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به 
 های کلی اصل»قانون اجرای سیاست   موجب به دادرسی است. شورای رقابت    ۀ آن توجه شده، هزین 

این وظایف، مستلزم صرف  ۀ ( وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهین1387)  قانون اساسی« 44
شود اما در شرایط فعلی می   تأمین   ها توسط دولت های بسیار است. در حال حاضر این هزینه زینه ه 

ها بهتر است حداقل بخشی از این هزینه   تأمین   اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در 
ریافت های دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی د منابع مالی مورد نیاز شورا از محل 

شورا  نظام   تأمین   خدمات  تجارب  پژوهش  این  در  ژاپن، شود.  کانادا،  متحده،  ایاالت  حقوقی  های 
در کنگ  هنگ  و  جنوبی،  آفریقای  ایرلند،  سوییس،  انگلستان،  دانمارک،  های هزینه   تأمین  ترکیه، 

بررس  با  تحلیلی،  با روشی  مقاله  این  است.  قرار گرفته  مطالعه  مورد  رقابتی  دعاوی  ی دالیل دادرسی 
های حقوقی، نظام دریافت دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام   ۀ توجیهی اخذ هزین 

ادغام   ۀ هزین  و  رقابتی  دعاوی  در  را دادرسی  ایران  حقوق  در  ماد   ها  چند  پیشنهاد  طراحی   قانونی   ۀ با 
 نظام رقابت ایران فراهم شود. سازی ه ای برای اصالح قانون و بهینزمینه کند تا پیش می 
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 مقدمه
شود  ای نسبتًا نوینی میان دو علم حقوق و اقتصاد محسوب میمیان رشته  ۀحقوق رقابت شاخ

آن مدت زیادی نمی  پیدایش  از  و  بوده  نوپا  ایران  در نظام حقوقی  پیدایش حقوق  گذرد؛  که  اگرچه 
نق اما  دارد  تاریخ بشر  در  را    طۀرقابت سنتی ریشه  تمایز نظام سنتی و نظام مدرن رقابت در جهان 

قانون شرمن که ریشه در تحوالت  .  (Motta, 2004: 2-4)  دانندمی  آمریکادر    1تصویب قانون شرمن
اقتصادی   و  جهان شد  آمریکا تاریخی  در  رقابت  قانون  تقنینی  الگوهای  از  یکی  به  تبدیل    داشت، 

(see: Bork, 1966: 7-48; Thorelli, 1955) . 
ژاپن امروزه  در  رقابت  اتحادی2عمر حقوق  از    3اروپا   ۀ،  آن  سال گذشته    60و کشورهای عضو 

از نظام  در بسیاری  دنیا جایگاه ویژه است و  یافته است. اهمیت قهای حقوقی  از  ای  وانین حمایت 
اهتمام جدی نظام  و  بازارها  این  رقابت در  از  های رقابت موفق در اجرای مطلوب مقررات مذکور 

اقتصادی روشن  عرص مینشئت    منطق  فعاالن  رقابت،  است  معتقد  که  توزیتول  ۀگیرد  و  انواع  ی د  ع 
وادار میک را  پاالها و خدمات  تا  فیکند  به  بقاک وسته  باش  یر حفظ  بازار  در  برا خود  و    ی ارتقا  یند 

پ یجا و  بازار  در  خود  رقبا    یشیگاه  از  قافلیگرفتن  از  نماندن  عقب  حداقل  طراح  ۀا  و   یآنان 
ل جامعه را  کجه رفاه  یننده و در نتک ننده و هم رفاه مصرف کدینند. رقابت هم رفاه تولک  یزی ربرنامه

ترجیح آن بر انحصار در اکثر موارد  و از این حیث اقتصاددانان در اهمیت رقابت و   بخشدیارتقا م
جار خون  را  رقابت  و  ندارند  رگ  یتردیدی  بهک  یکاقتصاد    ی هادر  میشور   آورند شمار 

(Fernández-Ordoñez and Ocana, 2002: 68-70) . 
شود مکاتب اقتصادی مختلف که رقابت ارزشی اجتماعی و منفعتی عمومی پنداشته می آنجا    از 
ا   ۀ وظیف  را  آن  از  دولت حراست  تکالیف  م ز  دولت ی ها  قوانین دانند.  وضع  طریق  از  را  وظیفه  این  ها 

اقتصادی و افزایش رفاه   کارآیی رسانند. هدف اصلی این قوانین ارتقای  حمایت از رقابت به انجام می 
استمصرف  فارسانی،  )   کنندگان  غفاری  و  مقدم  اجرای   منظور به   .( 133-134:  1390صادقی 

و  و کشف  رقابت  مقررات  اجرای  برای  و تخصصی  نهادی حاکمیتی، مستقل  نوعًا  رقابت،  مقررات 

 
1. The Sherman Antitrust Act of 1890  

2. Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 

54 of April 14, 1947). 

 Patel): دارد« قرار اروپا یه ی اتحاد حقوق قلب  در که است سال پنجاه از  شیب رقابت حقوق» یاسندهینو ریتعب به  .3

and Schweitzer, 2013: 1). 
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 شود.گردد که مقام رقابتی خوانده می بینی می های اقتصادی پیش های ضدرقابتی بنگاه مقابله با رویه 
اعد حقوق بینی نهاد ناظر بر اجرای قوتوان تاریخ رسمی تصویب قانون رقابت و پیشاگرچه می

های کلی اصل چهل و چهارم  رقابت در نظام حقوقی ایران را تاریخ تصویب »قانون اجرای سیاست
اساسی« اصل  )  (1386)  قانون  مواد  44قانون  نیز  قانون  این  تصویب  از  قبل  اما  کرد،  تلقی   )

 ای در قوانین مختلف به قواعد حقوق رقابت اشاره داشتند.  پراکنده
ماد اص  53  ۀوفق  برا 44ل  قانون  شورا ین  ی،  نهم،  فصل  اهداف  به  »شورا   ییل  عنوان    ی تحت 

تشک  میرقابت«  به   شود.یل  توجه  با  که  است  ایران  در  رقابتی  مقام  رقابت،  شورای  اساس  این  بر 
صاحب اعضای  ازرأی    ترکیب  کنار   آن  در  کشور  عالی  دیوان  قضات  از  نفر  دو  حضور  جمله 

:  1397غفاری،  )  را مرجعی قضایی غیردادگستری  توان آننمایندگان دولت و بخش خصوصی می
پیرامون تشکیل، ماهیت، اختیارات، استقالل و    1( 262  کارآییقلمداد نمود. الزم به ذکر است که 

مرحل در  ابهامات حتی  این  دارد که  ابهامات جدی وجود  اصل    ۀاین شورا  قانون  نیز    44تصویب 
 .(1389سوم،  ۀاجالسی ، اسالمیمشروح مذاکرات مجلس شورای ) وجود داشت

در   یضدرقابت  یهاهیبه رو  یدگیرقابت تنها مرجع احراز و رس  یقانون، شورا   63  ۀبه حکم ماد
ا  ی  یقیاعم از حق  یت هر شخصیا بر اساس شکای بازارهای کشور است و مکلف است رأسًا و    ۀکلی

)ازجملهحقوق  بررس  ی  قانون(  در  مندرج  تحق  یمقامات  رویو  درخصوص  را    یضدرقابت  یهاهیق 
ماد چهارچوب  در  و  تصم  61ۀ  آغاز  بگیقانون  برا یم  است  مکلف  شورا  ضمنًا  به   یدگیرس  ی رد. 

شکا رسیموضوع  وقت  طرف ییتع  یدگیات،  به  را  آن  و  نماین  ابالغ  احراز  ین  و  کشف  بنابراین  د. 
« یدگیمستلزم »رسقانون(    48تا    44موضوع مواد  )  شوندهایی که موجب اخالل در رقابت میرویه

اختیار   شورا  نیز  منظور  همین  به  است.  طرفین  حضور  با  جلسه  تشکیل  و  دعوا  به  رقابت  شورای 
دارد  را  بازرسی  و  رعایت  60  ۀماد)  تحقیق  شورا  رسیدگی  در  که  است  معنا  بدان  خود  امر  این   .)

ماد وفق  است.  دادرسی ضروری  آیین  اصول  و  تشریفات  از  نحواجر  ۀنامآیین»  1٨  ۀ حداقلی    ۀ ایی 
مصوب   رقابت«  شورای  آرای  اجرای  و  شکایات  به  رسیدگی  بازرسی،  و    هیئت  14/6/95تحقیق 

آیین دادرسی مدنی است ( نیز رسیدگی شورا علینامهآییناز این پس:  )  وزیران تابع قانون  االصول 
نیز رعایت  های رقابتی  و یا قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در رسیدگی   نامهآییندر  آنکه    مگر

 
ماه  در  نظرات  ریسا  دنی د  یبرا  1. -201:  1395)خشنودی و حسینی،    به:  دیرقابت رجوع کن  یشورا  تیخصوص 

225.) 
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اصول دادرسی منصفانه مانند حق دسترسی به پرونده، حق دفاع، حق استماع، حق برخورداری از  
ارائ  ۀنمایند و  منطقی  مهلت  در  پرونده  به  تناظر، حق رسیدگی  اصل  توسط    ۀقانونی،  دلیل تصمیم 

 (. 91-92: 1397خشنودی و حسینی، ) نهاد رقابتی ضروری است

خطیری که شمایی کلی از آن ترسیم شد مستلزم صرف    ۀچنین وظیف  ۀیقینًا انجام مطلوب و بهین
مهزینه حال  ع های  است.  می  سؤالتنابهی  چگونه  هزینهاینجاست  این  از  بخشی  راه  توان  از  را  ها 

هزی  بنگاه  نۀپرداخت  توسط  اقتصادیدادرسی  در   تأمین  های  رقابت  بر  ناظر  نهادهای  وضع  کرد؟ 
 ها چگونه است؟این هزینه تأمین سایر کشورها از منظر

برای   داریم  بنا  مختصر  پژوهش  این  مطالعسؤاالدر  بر  تکیه  با  مذکور  پاسخ  ۀت  هایی تطبیقی 
 شایسته یابیم. 

 دادرسی در دعاوی نقض مقررات رقابت ۀ. بررسی دالیل توجیهی اخذ هزین۱
در خصوص  هزیندر  بین  طور  )به  دادرسی  ۀیافت  فقها  دانحقوقعام(  و  وجود  نظراتفاقان  ی 

 ۀان در قبول یا رد دریافت هزیندانحقوقندارد. در این خصوص نظریات مختلفی از طرف فقها و  
اکثریت فقها معتقدند انجام قضاوت، واجب کفایی است و تنها در موارد   . دادرسی بیان شده است
(. در نتیجه گروهی معتقدند  427:  1427مکارم شیرازی،  )  شودتبدیل می  خاصی به واجب عینی

جامع  دلیلبه حفظ  ضروریات  و  مصالح  به  عمل  این  بودن  وابسته  و  قضاوت  عمل  بودن   ۀکفایی 
انجام این واجب، مالی دریافت کرد. در مقابل، برخی فقها بین قاضی   قابلتوان در منمی  اسالمی، 

اند؛ در حالی که  المال منع کردهاند و قاضی غنی را از ارتزاق در بیتهفقیر و غنی تفکیک قائل شد
نمی رسمیت  به  را  تفکیکی  چنین  فقها  از  مطلقاً بسیاری  و  از    شمارند  ارتزاق  به  مجاز  را  قاضی 

عالمه )  اندداده المال رأی  بیتبه عدم جواز ارتزاق قاضی از    تعدادی نیز مطلقاً   دانند.المال می بیت
اند. داده رأی    المالبرای حل مشکل، برخی از فقها به جواز ارتزاق قاضی از بیت   .(18  :1413حلی،  

عمل قضاوت قرار    قابل ان این نظر این است که مالی که پرداخت شده در مدارطرف دالیل    ازجمله
گیرد چون نفس عمل قضاوت واجب است و مال پرداخت شده در برابر ثبت، تحقیقات و امور نمی
میادار قرار  حکم  صدور  به  مربوط  پویا،  )  گیرد ی  که    (.85:  1390حسینی  شده  گفته  همچنین 

را صرفاً  اگر قضات  بر واجبات وجیه است و  تطبیق دهند  »جواز اخذ اجرت    ۀ کارشناس حقوق و 
رسد زیرا موجه به نظر می ها  آن   خواهیهای محوله بر مواد قانونی تلقی کنیم باز هم اجرت پرونده

 گیرد«احترام عمل مسلمان بدان اجرت تعلق می  ۀدهند و طبق قاعداجب را انجام میعملی غیرو 
 .(145: 1397زاده و دیگران، محمدحسین)

 نظراختالف های حقوقی، دادرسی در اکثر نظام  ۀ الزم به ذکر است، امروزه در باب لزوم اخذ هزین 
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ها را پرداخت کند. طرفی است که باید این هزینه نظر درخصوص  اختالف چندانی وجود ندارد و تنها  
های ها« به معنای این است که در نهایت کدام طرف باید متحمل پرداخت هزینه »انتقال هزینه   ۀ نظری

یی، هر کس باید آمریکاالگوی    موجببه نهایی دادرسی شود. در این خصوص دو الگو وجود دارد:  
انگلیسی نیز طرف ـ    الگوی اروپایی   بر اساس متقبل شود.    های مربوط به پیشروی دفاع خود را هزینه 

هزینه  پرداخت  به  ملزم  استبازنده  دادرسی  درگاه،  )   های  حبیبی  و  در   . (65:  1391الماسی  البته 
شده است و بسیاری، دارا بودن   تأکید  های حقوقی، بر وجود سیستم معاضدت قضایی بسیاری از نظام 

 (.61  :1399حبیبی درگاه،  )   دانند می   سترسی به عدالت های د این سیستم را، یکی از شاخص 
مطالب اصل  که  دالیل  و  استدالالت  از  بروز    ۀهزین  ۀ برخی  ادعای  با  که  دعاوی  در  را  دادرسی 

  ۀ شوند همان دالیل و براهینی است که اخذ هزینهای ضدرقابتی نزد شورای رقابت مطرح میرویه
 گردانند.  سنتی( را موجه می ) دادرسی در سایر دعاوی 

 تصدیق است: قابلروشنی ویژه اگر مراتب زیر را نیز مطمح نظر قرار دهیم صحت این مدعا بهبه
گستر دارای  رقابت  شورای  قانون ۀ  الف(  مقررات  حسب  است.  وسیعی  اختیارات  و  وظایف 

وظیف سه  شورا  این  د  ۀصدرالذکر  برعهده  حساس  و  از:    .ارد مهم  عبارتند  وظایف  تنظیم  1این   )
انحصاری با رویه2رگوالتوری( و  )  بازارهای  مبارزه  (  3رقابت    ۀکنندهای تجاری مختل( کشف و 

هر دو مورد، طیف بسیار وسیعی   . اشباع بازار ۀبه بهان وکارکسبرسیدگی به موارد عدم صدور جواز  
چ و  مشمول  بازارهای  نوع  حیث  از  چه  را  موضوعات  دامناز  حیث  از  شامل    ۀه  بازارها  جغرافیایی 

انجام  می  اواًل  تمامی  یک  هیچشود.  لذا  است  نشده  خاصی  بازار  به  محدود  وظایف  این  از 
توزیع عرضه تولیدکننده،  از  اعم  فروشندهکنندگان  و  خردههب)  کننده  ماد فروشان جز  استناد    50  ۀبه 

اصل   در کلی44قانون  ارا   ۀ(  و کاال  ئۀبازارهای  تمامی  خدمات  با  داخل  تولید  یا  وارداتی  از  اعم  ها 
هستند رقابت  شورای  نظارت  و  رقابت  مقررات  مشمول  دارند  که  زارعی،  )  (43  ۀ ماد)  تنوعی 

ادریسیان،  و  ارا 23  :1399  شکوهیان  بازارهای  بنابراین،  خدمات    ئۀ(.  بانکی،  بیمه،  خدمات 
درمانی، دارو، خودرو، انواع لوازم خانگی، انواع لوازم الکتریکی، مصالح ساختمانی، لبنیات، مواد 

اند. ثانیًا تمامی بازارها در سرتاسر  تنها بخش کوچکی از این دسته...  غذایی و بهداشتی مختلف و
می  مدنظر  دامنکشور  یعنی  حوز  ۀباشند  و  به گسترصالحی  ۀ نظارت  رقابت  کشور ۀ  تی شورای  تمام 

این   عنوانبهدوم که شورای رقابت    ۀوظیف  ۀ باشد. وانگهی در حیطمی  قوانین  رقابتی و مجری  مقام 
های ضدرقابتی در تمام بازارهای کشور است و  کند هم مرجع کشف و احراز رویهحوزه عمل می

نهاد تصمیمهم مرجع جمع ادله، تحقیق و تعقیب و هم  با   ۀنحودرخصوص    گیرندهآوری  برخورد 
می61  ۀماد)  متخلف وجود (  با  رقابتی  مقام  کشورها  از  برخی  در  که  است  حالی  در  این  باشد. 
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بودج ار  جمع  ۀبرخورداری  و  کشف  مرجع  تنها  صدورهنگفت  و  است  تحقیق  و  ادله  رأی    آوری 
 ویژه مراجع قضایی قرار دارد. نهادهای دیگر بهۀ برعهد

الی    44قابتی از تنوع بسیار باالیی برخوردار هستند. کافی است تا به مواد  های ضدرب( رویه
نوع تبانی و   7شامل   44 ۀقانون نگاهی اجمالی شود تا صحت این مدعا به اثبات رسد. تنها ماد 48
توانند در هر یک از بازارهای مرتبط در ایران آثار  عمل است که می  27مشتمل بر حدود    45  ۀماد

نیز   44قانون اصل    52و    51و    49تا    46و موارد مذکور در مواد    7  ۀجای گذارند. مادضدرقابتی بر
 شورای رقابت گذاشته است.   ۀموارد متعددی را بر عهد

هم که  ۀاحراز  شکایاتی  به  رسیدگی  و  موارد  طرح  خصوص    در  این  مذکور  اعمال  از  یک  هر 
شورای رقابت است که رسیدگی دقیق، مطلوب و به موقع به هر   ۀگردند جملگی و صرفًا برعهدمی 

 کند. های هنگفتی را ایجاب میصرف هزینهها آن  یک از

در  مطرح  مفاهیم  و  موضوعات  از  بسیاری  تشخیص  و  احراز  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  ج( 
بوده و مستلزم برخورداری از اطالعات دقیق و    روروبههای غامضی  چیدگی حقوق رقابت گاه با پی

تشخیص  مثال،  برای  است.  خبره  کارشناسان  نظریات  از  استفاده  و  موردنظر  بازار  از  کاملی  آمار 
م   ۀمحدود دو  از  مرتبط که  و محدود  ۀلف ؤبازار  مرتبط  می   ۀمحصول  تشکیل  مرتبط  شود جغرافیایی 

ب  ۀمقدم رسیدگی  و  گردآوری  ورود  و  مطالعه  نیازمند  خود  که  است  رقابت  دعاوی  از  بسیاری  ه 
جزداده  داده ئهای  این  تحلیل  و  نزدیک  جانشین  یا  مشابه  کاالهای  بازار  از  کاملی  و  استی    ها 

(Ferro, 2019: 384-385).    پیچیددرخصوص مفهوم  رقابت  ۀاحراز  در  و   1  ۀماد  20بند  )  اخالل 
موقعیت  47تا    44مواد   تعیین  مسلطقانون(،  ماد)  بند )  های  بند    45  ۀط(  قانون(،    1  ۀماد  15و 

 45  ۀد( ماد)  بند)  جدی  ۀ( و لطم48  ۀماد  1  ۀتبصر)  تمرکز شدید در بازار موردنظر  ۀتشخیص دامن
ادغام  و  ضدرقابتیقانون(  بی48  ۀماد)  های  است.  منوال  همین  به  وضع  نیز  انجام  (  چنین  تردید 

های علمی و مهمی که حقیقتًا بدون آن امکان رسیدگی به دعاوی حقوق رقابت و تشخیص ارزیابی 
بهرویه این  های ضدرقابتی متعسر است مستلزم  در  انسانی کارآمد و متخصص  نیروهای  کارگیری 

دا و  باید مرتبًا  که  تعداد کافی است  به  البته  و  را رصد کئزمینه  بازارهای کشور  تمامی  رده، مورد  مًا 
آوری کنند. به همین  برداری در زمان مقتضی جمعمطالعه قرار دهند و اطالعات الزم را برای بهره 

امور کارشناس  منظوربهقانون    54ۀ  دلیل است که ماد اجرا   یانجام  فعال  ییو    ی ارخانهیدب  یهاتیو 
  رئیس ر نظر  ی قل زمست  یای دولترقابت« در قالب مؤسسه  یل »مرکز ملیرقابت حکم به تشک   یشورا 

 شورای رقابت داده است.  رئیسجمهور و 
رود در بازار مرتبط معینی رخ داده ای که احتمال میهای ضد رقابتیاصواًل تحقیق پیرامون رویه
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و امری کاماًل تخصصی و فنی است که    بربر، هزینهی پیچیده، زمانفرایندباشد و احراز این اعمال،  
بر سطح رقابت    مؤثرهای  لفهؤتک می و دقیقی از تک ئنوعًا نیاز به تحقیقات، اطالعات و آمار جز

بازار آن  تولید، )  در  ظرفیت  و  میزان  محصول،  تنوع  قیمت،  نظیر  حال(  در  چه  و  گذشته  در  چه 
ها، میزان فروش، قیمت مواد سهم بازاری آن  اعم از تولیدکننده یا واردکننده( و)  کیفیت، تعداد رقبا 

علمی    ۀها نیز به شیواین داده آنکه    اولیه، میزان دسترسی به بازار و موانع ورودی و غیره دارد. ضمن
 مورد تحلیل و تجزیه قرار گیرند. 

باشند و سه  میرأی  نفر دارای حق 12باشد که از این تعداد عضو می  15د( شورای رقابت دارای 
تجدیدنظر نیز    هیئت   دیگر یعنی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از اعضای ناظر آن هستند. نفر  

شورای رقابت را دارد    61  ۀاز تصمیمات موضوع ماد  نفعذیرسیدگی به اعتراض اشخاص    ۀکه وظیف
نیز همانند شورای رقابت    هیئت  عضو تشکیل یافته است. این  7، از  44قانون اصل    64  ۀطبق ماد

گی به دعاوی مطروحه با دعوت از طرفین تشکیل جلسه داده و تحقیق و بازرسی و اخذ  جهت رسید
می  ۀنظری عمل  به  تهیکارشناسی  و  جلسات  تشکیل  تعداد   هآورد.  با  مرجع  دو  این  اوراق  ابالغ  و 

بهین انجام  همچنین،  و  دارند  که  زیادی  نسبتًا  قانونی  ۀاعضای  اختیارات  و  مجددًا ها  آن  وظایف 
 کافی است که مطمئنًا اندک نخواهد بود. ۀمالی و برخورداری از بودج مینتأ مستلزم 

در   ن گونها( همـه از رقابت  از وضع مقررات حمایت  این گفته شد، هدف اصلی  از  پیش  که 
را میکه همـ  کشورها    ۀهم نباشداکنون کمتر کشوری  قوانینی  از چنین  برخوردار  یافت که   ـ  توان 

خواهی گاه و  کنندگان در برابر زیادهاقتصادی و حمایت از منافع مصرف   یکارآی وری و  افزایش بهره 
ول اجرای این مقررات قرار ئشک نهادی که مس های اقتصادی است. به همین دلیل، بیگاه بنگاهبی
بهره می  نهایت کارآمدی  از  باید  افزایش حداکثری  گیرد خود  انتظار  باشد.  در    کارآییمند  اقتصادی 

داخل انتظاری بازارهای  نیست  برخوردار  کافی  توانمندی  از  و  است  ناکارآمد  خود  که  نهادی  از  ی 
که انتساب عمل بیهوده و نقض غرض  آنجا    بیهوده و نقض غرض از وضع مقررات رقابت است. از

و   گذارقانونبه   رقابت  شورای  نیست  پیش  هیئت   زیبنده  قانون تجدیدنظر  نهم  فصل  در  شده  بینی 
بهین انجام  منابع  وظ  ۀ برای  باید  الجرم  رقابت  مقررات  مطلوب  و  کافی  اجرای  و  خود  قانونی  ایف 

به جهت  متناسب  و  مالی  متخصص  انسانی  نیروی  و  کافی  اداری  ملزومات  و  تجهیزات  کارگیری 
 باانگیزه به تعداد الزم در اختیار داشته باشند. 

قانون   44لی اصل  های کاز وظایفی که در باال اشاره شد، قانون اجرای سیاست  نظرصرف و(  
توان به موارد زیر  جمله می  شورای رقابت قرار داده است که از  ۀ اساسی تکالیف دیگری نیز برعهد

 اشاره داشت:  
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دسترس • امکان  کردن  ضوابط،    یفراهم  به  دستورالعملنامهآیین عموم  و  با    یهاها  مرتبط 
 (؛69 ۀماد) فصل نهم قانون

 (؛69 ۀماد) عموم   یفصل نهم قانون برا  یاجرا  ۀانی م و انتشار گزارش عملکرد سالیتنظ •

شاک عهده • سمت  بودن  کل  یدار  درخواست  یجرا   ۀیدر  و  قانون  نهم  فصل  موضوع  م 
دادگاه    یدگیرس عموم  یبرا   دارصالحیت از  منافع  به  شده  وارد  خسارت  ) جبران   ۀمادی 
 (؛ 67

گواهی شمول    ئۀراالنتشار و ارا ید کثیدر جرا   یعموم  ۀواجد جنب   یمات قطعیانتشار تصم •
 (؛66 ۀماد ۀتبصرها )آن  به درخواست نفعذیم مذکور بر اشخاص ثالث یتصم

رویه • مصادیق  تشخیص  و  مصادیق  معافیتتعیین  و  ضدرقابتی  قانون های  موضوع  های 
 ؛(58 ۀماد) 44اصل 

  ۀماد)  48تا    44بازار کاالها و خدمات مرتبط با مواد    ۀ ارزیابی وضعیت و تعیین محدود •
 (؛ 58

دستورالعمل • و  راهنماها  ابالغ  و  الزم  تدوین  و    منظوربههای  قانون  نهم  فصل  اجرای 
 (؛58 ۀ ماد) های داخلی شورا دستورالعمل

 (؛ 58 ۀماد) نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز ۀارائ •

تنظیم  • بازار کاالها و خدمات    تصویب دستورالعمل  به  قیمت، مقدار و شرایط دسترسی 
 ؛(58 ۀماد) انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط

بیش از   تأخیررسیدگی به موارد مربوط به امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و   •
 (؛ 44قانون اصل  7 ۀماد) 7 ۀرسانی موضوع مادشده در پایگاه اطالعظرف زمانی تعیین

با هدف   • فعالیت مشابه  دارای  یا  مرتبط  بنگاهی  یا  در شرکت  به تصدی سمت  رسیدگی 
 ؛(46 ۀماد) ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار

 (47 ۀماد) ای که موجب اخالل در رقابت شودگونهبهها تملک سرمایه یا سهام شرکت  •

 ؛(49و  48مواد ) هارسیدگی به ادغام  •

فکری  • مالکیت  از  ناشی  انحصاری  امتیازات  و  حقوق  از  به سوءاستفاده    ۀ ماد)  رسیدگی 
 ؛(51

 ؛(52 ۀماد) رسیدگی به موارد مربوط به کمک و اعطای امتیاز دولتی •

نیازمند   متخصص  انسانی  نیروی  وجود  بر  عالوه  مذکور  تکالیف  انجام  که  است  پیدا  ناگفته 
 ارمندان( کافی است. ک) کارگیری و تجهیزات و نیروی اداریبه
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لزومًا در تهران خواهد بود با    تجدیدنظر   هیئت   قانون محل استقرار  64  ۀ ح( هرچند به حکم ماد
رقابت    لحاظبههمه،  این و گستردگی وظایف شورای  این    گذارقانونتنوع  استقرار  به درستی محل 

از پایتخت نکرده است. بلکه  به  را محدود  ای ضدرقابتی در هر  هکه ممکن است رویهآنجا    شورا 
ها به وقوع بپیوندد لذا همواره این احتمال نیز وجود دارد  گوشه از کشور و در بازار هر یک از استان

مرزی یا    هایمثاًل استان)  های مستقر در استان مورد نظرها یا بنگاهکه بازرسی و تحقیق از شرکت
برای   و  یابد  ضرورت  سادهسریع  دستیابیجنوبی(  و  بازار  تر  صحیح  آمارهای  و  اطالعات  به  تر 

را در محل وقوع   یا اعضای شورای رقابت  استقرار ولو موقتی کارشناسان مرکز ملی رقابت  هدف، 
اجتناب  ۀروی چنین  ضدرقابتی  انجام  که  است  روشن  سازد.  هزینهیت مأمورناپذیر  های  هایی 

 توجهی در برخواهد داشت.قابل
جامعه خواهد شد و از    ۀت( اگرچه گفته شد که سود حاصل از حفظ رقابت در نهایت عاید هم

اینهمین با  از شرکترو، رقابت واجد ارزش اجتماعی است.  بنگاههمه، برخی  نفع  ها و  ها دارای 
بن اگر  مثال،  برای  هستند.  رقابت  مقررات  اجرای  در  بیشتر  و  نتیجمستقیم  در    ۀسوءاستفاد  ۀگاهی 

خود متضرر شده و در وضع خروج از بازار قرار گرفته باشد در   ، بنگاه رقیب دارای موقعیت مسلط
مقابل روی  ۀ صورت  کردن  متوقف  و  مزبور  متخلف  بنگاه  با  رقابت  مستقیمًا    ۀشورای  او  ضدرقابتی 

طور غیرمستقیم از این خدمت  برد. هرچند، عموم مردم نیز بهاست و بیشترین منفعت را می   نفعذی
میان در  حاصل  سود  و  شده  منتفع  رقابت  میها  آن   شورای  این  پخش  حکم  به  مبنا،  این  بر  شود. 

های آن را نیز برد باید هزینهفقهی که هر کس از مال یا خدمتی بیشترین نفع را می  ۀمنصفان  ۀقاعد
الغرم()  بپردازد فعلیه  الغنم  له  رویبن  .(126:  1407طوسی،  )  من  از  متضرر  بنگاه  هرگاه    ۀ ابراین، 

می رقابت  نزد شورای  را  رقیب خود شکایتی  بنگاه  تقاضای رسیدگی میضدرقابتی  و  باید  برد  کند 
 های رسیدگی شورا را نیز تقبل کند.  کم بخشی از هزینهدست

هزینه تمام  باشد  بنا  اگر  واقع،  ارا در  و    ئۀهای  مردم  عموم  به  تنها  شورا  خدمت  این 
نامطلوبی خواهد شد که   ۀدهندگان تحمیل شود برخالف عدالت خواهد بود و منجر به پدیدتمالیا

»رایگان به  آن  از  اقتصاد  می  1سواری«در    (. see: Kim and Walker, 1984: 3-24)  کنندیاد 
برد  ی یک خدمت عمومی سود می خوشایند عدالت آن است که هر کس به همان نسبتی که از ارایه

 های آن خدمت نیز مشارکت داشته باشد.هزینه تأمین به همان نسبت در

ی( در صورتی که بنا باشد رسیدگی شورا به شکایات اشخاص خصوصی که در راستای اعمال  
 

1. Free Riding 
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هزینه دادرسی( باشد با در نظر گرفتن  ) ای پذیرند بدون اخذ هرگونه هزینهقانون صورت می  62ماده 
از به  مراتب صدرالذکر، گذشته  برعهده   لحاظاینکه  ماالیطاقی  تکلیف  دولتی  بودجه  بودن  محدود 

می  شورا  رویهقرار  بروز  موارد  همه  کشف  و  رقابت  مقررات  مطلوب  اجرای  امکان  های  گیرد 
گردد. هزینه در برنداشتن طرح شکایات مذکور موجب خواهد شد تا شورا با  ضدرقابتی متعسر می

بدون دلیل، ایذایی و یا واهی ها  آن   حجم زیادی از شکایات مواجه شود که ممکن است بخشی از
رویه  باشند. شکایات بروز  مهم  موارد  از  به غفلت  است  به  اخیر ممکن  آسیب  و  رقابتی  های ضد 

ضمن بینجامد.  عامه  مداخلهآنکه    حقوق  شورا  تا  شد  خواهند  بیباعث  یا  ی  و  بازارها  در  موردی 
بازرسی قرار دهد. امری که  ها  آن  ها داشته باشد ورفتارهای شرکتها و بنگاه را نابجا مورد تحقیق و 

رقابت نظر  صرف  مقررات  حد  از  بیش  اعمال  اقتصادی  دیدگاه  از  آن،  فساد  توالی  بازدارندگی  )  از 
ها به پرداخت  شود. الزام شرکتها یا بنگاهبیش از حد( خوانده شده و نامطلوب و ناکارآمد تلقی می 

ای از شکایات ایذایی و  های رسیدگی شورا یقیًا مانع از طرح بخش عمدهحداقل بخشی از هزینه
ای از این  شود و بخش عمدهی خواهد شد. در حال حاضر شکایات فراوانی در شورا مطرح میواه

 بوده است.  وکارکسبشکایات مربوط به مجوزهای  
هزینه این  پرداخت  تاک(  شد  خواهد  موجب  خصوصی  شکات  سوی  از  ی  انگیزه ها  آن  ها 

ی اطالعات  وردن ادله و ارائهتری در فراهم آمؤثربیشتری در پیگیری موضوع داشته باشند و تالش  
چنین   که  خصوصی  اشخاص  کنند.  صرف  رقابت  شورای  به  ضدرقابتی  رفتار  بروز  به  مربوط 

می مطرح  شورا  نزد  اول  گام  در  را  حرفهشکایاتی  علت  به  نزدیککنند  و  بودن  بازار  ای  به  بودن  تر 
ساده دسترسی  ضدرقابتی،  عمل  تاثیر  بنابرایتحت  دارند.  اطالعات  به  هزینهتری  این  اخذ  ها  ن، 

 های ضدرقابتی منجر شود؛ تواند به کشف موارد بیشتری از رویهمی 

تا به راحتی با طرف دیگر مصالحه  ل( پرداخت این هزینه از سوی متقاضیان موجب می  شود 
هزینه بودن طرح شکایات نزد شورای رقابت این  نکنند و از پیگری شکایت خود منصرف نشوند. بی

بنگاهتوالی فساد ر یا سودجویی  اخاذی  برای  ابزاری  به  های  ا دارد که ممکن است شکایات مزبور 
 طلب بدل شود؛فرصت

عنه به اثبات رسد این  مشتکی ۀضدرقابتی از ناحی ۀم( اگر شکایت شاکی مستند بوده و بروز روی
هزینه پرداخت  به  متخلف  بنگاه  که  دارد  وجود  ناحیامکان  از  پرداخت شده  مح   ۀهای  کوم  شاکی 

های بیشتری  ای نشود، به متخلف نیز هزینهدهنده متحمل هزینهشاکی اطالعاینکه    شود و عالوه بر
 تحمیل شود و از این طریق، بازدارندگی بیشتری در ارتکاب تخلفات بالقوه پدید آید.

  ای دیرینه در نظام حقوق رقابت سایر کشورها که مقررات این گرایش حقوقی از سابقه  ۀمطالع



 / حسینی و غفاری فارسانی  رقابت مقررات نقض به مربوط  یدعاو  در یدادرس ۀنیهز 

 

۱۶۵ 

کم  آن است که دست  ۀدهندنشان  ـ  یافتهویژه در کشورهای صنعتی و توسعهبهـ  برخوردار است  ها  آن 
رسیدگی از متقاضیان   ۀبخشی از منابع مالی مورد نیاز مقامات رقابتی خود را از طریق وصول هزین

بیانگر آن است که اگرچه، در برخی    هاکنند. حتی بررسیمی   ها تأمینآن   مستقیم دریافت خدمات
شد  کنندگان دریافت نمیای از درخواستاز این کشورها در ابتدا بابت رسیدگی مقام رقابتی هزینه

ای  اما پس از گذشت مدتی با توجه به دالیل روشن فوق، ضمن اصالح قوانین خود حداقل در پاره 
را   متقاضیان  سوی  از  مبلغی  پرداخت  موضوعات،  الزامی   ۀهزین  وانعنبهاز  رقابتی  مقام  رسیدگی 

 اند. دانسته
 دادرسی در دعاوی رقابتی  ۀ. مالحظات ضروری در اخذ هزین2

توجیه است، اما در اخذ  قابلدادرسی در دعاوی رقابتی    ۀگفته، اخذ هزیناگرچه به دالیل پیش 
 : صورت پذیرد  این هزینه باید مالحظاتی به شرح ذیل

کا و  منفعت  رقابت  آن  الف(  از  مراقبت  و  شده  محسوب  عمومی  مصالح    ۀدربردارندالیی 
رویه با  مبارزه  دیگر،  عبارت  به  است.  منافع  عمومی  و  اقتصادی  نظم عمومی  با  رقابت  های مخل 

است.   ارتباط  در  از   ۀجنب  دلیلبهجامعه  مقررات  این  اجرای  رقابت،  از  حمایت  قوانین  عمومی 
دولت  حاکمیتی  و  ذاتی  اوظایف  و  است  قابلآن   زها  نمیها  مبنا،  این  بر  نیست.  تمام انتزاع  توان 

ای از  متقاضیان دریافت خدمات آن نهاد و ضرورتًا بخش عمده  ۀهای شورای رقابت را برعهدهزینه
هزینه بودجه این  محل  از  باید  ماد  54  ۀماد  3  ۀتبصر)  شود  تأمین  ی عمومی کشورها  و   4  ۀقانون 

وزیران(. به    هیئت  1389ابت و کارکنان مرکز ملی رقابت مصوب  تشویق اعضای شورای رق  ۀنامآیین
نمی ترتیب  متضررهمین  خصوصی  اشخاص  به طرح شکایت  منوط  را  رسیدگی شورا    ۀ ماد)  توان 

هزینه  62 پرداخت  و  هزینهقانون(  این  پرداخت  بدون  و  دانست  آنان  سوی  از  رسیدگی  یا    هاهای 
 اعالم انصراف اشخاص یادشده رسیدگی شورا را متوقف کرد؛

ماد وفق  که  مقاماتی  یا  اشخاص  از  بعضی  ارتکاب    62  ۀب(  بابت  شکایت  طرح  اختیار 
دارند در زمررویه یا عمومی غیردولتی هستند که در سازمان  ۀ های ضدرقابتی  یا مقامات دولتی  ها 

ضدرقابتی موضوع را در   ۀبا اطالع از بروز یک روی  راستای انجام وظایف حاکمیتی یا قانونی خود
های رسیدگی شورا در قبال شکایات مقامات  تردید لزوم اخذ هزینهکنند. بیشورای رقابت طرح می

ها و شرکتهای دولتی که فعالیت  همه، دیگر سازمانیا نهادهای مذکور موضوعًا منتفی است. با این
تصدی به  و  داشته  اشتغااقتصادی  امر  گری  این  از  دارند  اشخاص  مستثنا  ل  دیگر  با  برابر  و  بوده 

 (؛44قانون اصل  43 ۀماد) رفتار شودها آن خصوصی باید با

کنندگان  های حمایت از حقوق مصرف ج( برخی نهادهای مردمی غیردولتی را نیز نظیر انجمن
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و ماهیتی حمایتی   شودمیها  آن  اجرای مقررات رقابت نفعی غیرمستقیم عاید اعضای  ۀکه در نتیج
هزین از  پرداخت حداقل بخشی  از  معاف  باید  دارند  از    ۀو غیرانتفاعی  ناشی  به شکایات  رسیدگی 

انگیز تا  دانست  رقابت  مقررات  ارا   ۀنقض  و  شکایاتی  چنین  طرح  در  شورای    ئۀ آنان  به  اطالعات 
 رقابت از بین نرود؛ 

هزین  د( تعیین  بابت  رسیدگی  ۀدر  باید  خصوصی  اشخاص  که  شورای  ای  به  خود  شکایات 
سو، در نظر داشتن واقعیات بازار و رکود یا  رقابت بپردازند نهایت دقت را باید ملحوظ داشت. از یک

این هزینه باید ناچیز در نظر گرفته شود که    قدرآنرونق اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، نه  
بهانه یا  با هر هدف  مناهر شخص  و  اجازه دهد وقت  به خود  را صرف شکایات  ای  مالی شورا  بع 

رسیدگی شورا   ۀتر خود بازدارد و نه هزینتر و حساسخود کند و او را از انجام وظایف مهم  ۀپایبی
های ضدرقابتی عطای  و مطلع از وقوع رویه  نفعذیزیاد تعیین گردد که اشخاص خصوصی    قدرآن 

پدید با  و  ببخشند  لقایش  به  را  مقررا   ۀطرح شکایت  از حدمتروک شدن  اجرای کمتر  و  رقابت    ت 
 .مواجه شویم ها آن 
 های دادرسی در دعاوی رقابتی تطبیقی رویکرد کشورها به اخذ هزینه  ۀ. مطالع3

رسیدگی به دعاوی نقض مقررات رقابت در چند کشور    ۀدر این بخش به مطالعه پیرامون هزین
می هم منتخب  و  گونه اپردازیم  اخذ    ن  داشت  اذعان  باید  شد  خواهد  داده  نشان  ادامه  در  که 

در هزینه پیشینه  یا  در کشورهای صاحب سبک  رقابتی  مقامات  متقاضیان خدمات  از  های مذکور 
از منابع مالی مورد باشد و  حقوق رقابت امری معمول و مسبوق به سابقه می از این طریق بخشی 

گردد.  می   تأمین  شودتزریق می ها  آن  ای که ساالنه از طرف دولت بهنیاز این مراجع در کنار بودجه
های  دادرسی در دعاوی مدنی که در مراجع قضایی در ارتباط با رویه  ۀالبته باید توجه داشت هزین

 ۀ تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است و از دایرگردد  خسارت مطرح می  ۀ ضدرقابتی مانند مطالب
 ند.اشمول این مطالعه خارج

 ایاالت متحده. 3-۱
متحد قدیمی  آمریکا  ۀایاالت  سختگیرانهدارای  و  رقابت ترین  از  حمایت  مقررات    ترین 

رویه) ارتکاب  است.  جهان  در  ضمانتضدتراست(  با  کشور  این  در  ضدرقابتی  اجراهای  های 
باشد تا    یکار فرض شده و اگر شخص حقوق تیب، جناک ی که مرت نحوبهباشد  ی مسنگینی مواجه  

سای لیم  100 مورد  در  و  دالر  تا  یون  اشخاص  دالر  یلیم  1ر  و    10ا  یون  حبس  به  یسال  بنا  دو  هر  ا 
شدی صالحد خواهد  مجازات  دادگاه  به  Blair and Sokol, 2015: 258)  د  مرتکب  همچنین،   .)

برابر خسارت   رویه  دیدگاننزیاپرداخت سه  به همین  از  محکوم خواهد شد.  های ضدرقابتی وی 
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سنگین محکوم دلیل،  رویبهترین  در  دادگاه  ۀها  آرا آمریکاهای  قضایی  به  در  ئیی  که  دارد  تعلق  ی 
رقابت صادر شده مقررات  نقض  بر   ۀاند. وظیفدعاوی  این کشور  در  فدرال  رقابت  مقررات   اجرای 

است. این دو نهاد   2و کمیسیون تجارت فدرال 1ضدتراست(  ۀدایر)  دو مرجع وزارت دادگستری  ۀ عهد
های ضدرقابتی را برعهده دارند و در صورت احراز باید  کشف و تحقیق در مورد رویه  ۀصرفًا وظیف

موضوع از  خصوص  در د و این قضات محاکم هستند کههای فدرال کنناقدام به طرح دعوا در دادگاه
 3. نماینداتخاذ تصمیم میرأی  طریق صدور

هزینه خصوصی  درخصوص  اشخاص  طرف  از  رقابت  حقوق  با  مرتبط  موضوعات  طرح  های 
ولیت  ئدار مسنزد دو مرجع تخصصی فوق باید خاطرنشان کرد وزارت دادگستری از زمانی که عهده

ف رقابت  مقررات  در سال  اجرای  از سال    1903درال  پیش  تا  بودج  1990گردید  از  عمومی    ۀتنها 
می ارتزاق  سال  کشور  در  که  اصالحاتی  طی  اما  کمیسیون   1989کرد.  گردید،  مقرر  آمد  عمل  به 

  هایی که قصد ادغام یا تملک سهام دارای حق بنگاه  یۀتجارت فدرال بابت ثبت و رسیدگی به اطالع
درأی   را  یکدیگر  دارایی  نظریا  اعالم  و  بررسی  و  اقدام  درخصوص    ارند  بودن  یا ضدرقابتی  رقابتی 

می تقاضا  را  بهخود  وجوه  این  کند.  دریافت  متقاضیان  از  را  وجوهی  میان  کنند،  مساوی  طور 
منظور خواهد ها  آن   ۀضدتراست وزارت دادگستری تقسیم و در ردیف بودج  ۀکمیسیون مذکور و دایر

بنگاه درخواست  بررسی  تعرف ها  شد.  پرداخت  به  منوط  خصوص  این  می  ۀدر  مادفوق    7ۀ  باشد. 
قانون    1ۀ  است. ماد   آمریکاها در حقوق  ها و تملکقانون کالیتون در واقع مبنای قانونی کنترل ادغام 

کند،  ممانعت از تجارت را ممنوع می درخصوص    هاشرمن که قراردادها، توافقات یا تبانی بین بنگاه 
اخیرالذک  2ۀ  ماد ممنوع  قانون  را  انحصار  بر  تبانی  و  انحصار  ایجاد  برای  و تالش  انحصارات  ر که 
کند  رقابت را ممنوع میۀ  های غیرمنصفانقانون کمیسیون تجارت فدرال که روش   5ۀ  کند و مادمی 

  7ۀ  بند الف ماد  موجببهدهند.  را تشکیل می   آمریکانیز بخشی از نظام حمایت از رقابت در حقوق  
بهاصالح )  قانون کالیتون قانون ضدانحصار هارت شده  (، در صورتی که 4رودینو-اسکات-موجب 

 گیرد. قرار میها آن ۀهای اقتصادی از مبلغ خاصی بیشتری باشد، تعهداتی بر عهدادغام بنگاه
کمیسیون تجارت فدرال( اطالع بدهند.  )   های خود را به نهاد رقابتیاند که ادغام این افراد ملزم 

 
1. Department of Justice (DOJ), Antitrust division 

2. Federal Trade Commission (FTC) 

  ی دادگستر   وزارت   ضدانحصار  بخش  و  فدرال  تجارت   ونیسیکم  در  ضدانحصار  یدگیرس   فاتی تشر  دنی د  یبرا.  3
 .448-453: 1396 ،ینیحس:  به دیکن رجوع  کای آمر

4. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act of 1976. 
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نهادۀ  روی بر رقابت  عملی  ناظر  بودن، بدین  آمریکاهای  آزمایش تجاری  ابتدا سه  صورت است که 
می انجام  را  اقتصادی  بنگاه  حجم  و  معامله  صورتی   1. دهندحجم  مورد در  در  شرط  سه  این  که 

اعالمیبنگاه ارسال  لزوم  داشت،  وجود  ادغام  مورد  ادغام ۀ  های  از  شرکت  ، قبل  تحت  توسط  های 
  ها را با موازین رقابتیاقدام بنگاه  ، در صورتی که کمیسیون عدم مغایرت  ادغام ضروری است. تنها 

ها  آن   کند یا مهلت زمانی بررسی کمیسیون منقضی شود و مرجع مذکور اعالم نظر نکند توافقتأیید  
 نافذ بوده و قابلیت اجرایی خواهد یافت.

یی هرگاه  آمریکاهای  بنگاهها و  الف( قانون کالیتون شرکت)  7  ۀالزم به ذکر است که مطابق ماد
به  ها  آن  قصد انجام ادغام یا تملک سهام یا دارایی میان خود را دارند در صورتی که ارزش معامالتی

های مقرر در قانون برسد مکلفند پیش از اجرای توافق خود مراتب را به کمیسیون اطالع  حدنصاب
ماد برابر  که  است  حالی  در  این  اصل    49  ۀدهند.  اساسًا  ،  44قانون  ایران  رقابت  حقوق  نظام  در 

ها ملزم نیستند که به شورای رقابت در مورد ادغام یا تملکی که قصد اجرای آن را ها و شرکتبنگاه
ۀ  ها که از کلمرسانی کنند. در واقع با توجه به اختیاری بودن نظام کنترل ادغام میان خود دارند اطالع

مبنتوانند« برداشت می»می الزامی  بنگاهشود،  بر کسب تکلیف  از شورای رقابت  ها و شرکتی  ها 
ها به معنای این است که  پذیرفتن اختیاری بودن نظام ادغام   (Hosseini, 2015: 9-10)  وجود ندارد 

اند و دستور شورای رقابت مطابق  وقوع، واجد آثار صحیح قانونیۀ  تملک و ادغام مورد نظر از لحظ
 (. 654: 1398جو،  حقیقت) ، اثر خاصی ندارد 49 ۀماد

شود( ساله تعیین می که از سوی کنگره همه)  های یادشدهو رسیدگی به درخواست  2ثبت  ۀتعرف 
 به شرح زیر است:  2019در سال 

میلیون دالر و   90قیمت دارایی یا سهام تملک شده( بیشتر از  )  در صورتی که ارزش مبادالتی
 

دهد،  قرار میآزمایش تجاری بودن یعنی یکی از طرفین باید در فعالیتی تجاری یا فعالیتی که تجارت را تحت تأثیر  .  1
ادغام یا تملک، بنگاه تملک شده باید میزان   ۀمداخله داشته باشد. آزمایش حجم معامله بدین معنی است که در نتیج
میلیون دالر آمریکا به دست    90از    ترای بیشمتوسطی از سهام دارای رأی، منافع غیرشرکتی و یا منافع تحصیل شده

از   بیش  معامله  حجم  اگر  که  است  آن  معنای  به  نیز  بنگاه  حجم  آزمایش  باشد.  به   90آمده  اما  باشد  دالر  میلیون 
خالص یا دارایی کلی حداقل به   ۀمیلیون دالر نرسد، حداقل یکی از طرفین درگیر در معامله باید فروش سالیان  9/359

  ونیلیم   18  حداقل  معادل  یکل  ییدارا  ای  خالص  ۀانیسال  فروش    دیبا  گری دالر داشته باشد و بنگاه  میلیون د  180میزان  
 ( : هستند 2019 سال به مربوط شده  ادی ارقام) باشد داشته دالر

https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/mergers-and-competition/merger-

review (last visited: 2020-5-24) 

2. Filing Fees 

https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/mergers-and-competition/merger-review
https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/mergers-and-competition/merger-review
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 هزار دالر خواهد بود. 45ثبت و رسیدگی به هر درخواست  ۀدالر باشد هزین میلیون 180کمتر از 

از  چنانچه بیشتر  از    180ارزش مبادالتی  باشد هزین  8/899میلیون دالر و کمتر    ۀ میلیون دالر 
 .هزار دالر خواهد بود 125ثبت و رسیدگی به هر درخواست 

ثبت و رسیدگی به هر    ۀمیلیون دالر باشد هزین  8/899بیش از    در صورتی که ارزش مبادالتی
 1.هزار دالر خواهد بود 280درخواست 
شود  آوری می هایی که به این ترتیب توسط کمیسیون دریافت و جمعکه اشاره شد هزینه  آن گونه

ها  آن   ۀساالن  ۀطور مساوی تقسیم و در بودجضدتراست وزارت دادگستری به  ۀمیان نهاد مزبور و دایر
ضدتراست وزارت دادگستری از سال    ۀدایر  ۀساالن  ۀ های مربوط به بودجبررسی داده   2شود. لحاظ می

هزار  937میلیون و  44مرجع فوق،  ۀبودج 1989دهد در حالی که در سال تاکنون نشان می  1989
است در سال بعد،    شده  تأمین  دهندگانعمومی دولت و مالیات  ۀدالر بوده که تمامًا از طریق بودج

از   باال  طریق  به  که  منابعی  از  نیمی  شدن  اضافه  گردیدنفعذیبا  دریافت  مستقیم    13معادل  )  ان 
و   دولت    519میلیون  دالر(  بودج  10هزار  از  دالر  با    ۀیافتاختصاص  ۀمیلیون  ولی  کاست  خود 

ای ادامه یافت که  گونهبهکل این اداره اضافه شد. این روند    ۀمیلیون دالر بر بودج  3حال، حدود  این
ضدتراست گردید از   ۀمورد بحث عاید دایر  ۀالزحممنابعی که از محل دریافت حق  1995در سال  

  ۀکل ساالن  ۀبودج  %40عمومی دولت نیز پیشی گرفت. به عبارت دیگر، دولت تنها حدود    ۀبودج
را  رقابتی  مقام  داده  تأمین  این  بررسی  همچنین،  است.  سکرده  حدفاصل  در  تا    2001های  الها 

می   2012 نشان  سالنیز  این  طی  که  دایر  ۀبودج  %88ها،  دهد  نیاز  محل   ۀمورد  از  ضدتراست 
الزم به ذکر است    . (USA: American Bar Association, 2012: 12ت )ها فراهم شده استعرفه

پیرامون دی  ۀکه دایر گر ضدتراست وزارت دادگستری ظاهرًا بابت خدمات خود در کشف و تحقیق 
 کند. ای از متقاضیان دریافت نمیموضوعات مشمول قوانین حمایت از رقابت هزینه

 کانادا . 3-2
است. همانند حقوق رقابت    3رقابت  ۀ ادار  ۀاجرای قانون رقابت این کشور برعهد  ۀدر کانادا وظیف

ها در صورتی که  بنگاهها و  های مقرر در قانون، شرکتدر این کشور نیز با رعایت حدنصاب  آمریکا
قصد ادغام یا تملک سهام یا دارایی یکدیگر را دارند باید از پیش مراتب را جهت بررسی و تطبیق  

 
1. https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/Filing  Fee 

Information, (last visited: 2019-07-14) 

2. http://www.justice.gov/atr/appropriation-figures-antitrust-division 

3. Competition Bureau 
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 Goldman and Bodrug, 2013: section)  فوق اعالم نمایند  ۀ موضوع با مقررات رقابت به ادار

نظر از  ا پیچیده باشد و صرف موضوع مطروحه ساده ی آنکه    رقابت اعم از  ۀ . در این موارد، ادار(10.1
 1.کنداین خدمت خود دریافت می   ۀتعرف   عنوانبههزار دالر    75ارزش مبادالتی قرارداد، مبلغ ثابت  

رقابتی    ۀ ادار مقامات  برخالف  هزینه،  این  بر  عالوه  کانادا  وظایف    آمریکارقابت  سایر  انجام  برای 
 به شرح ذیل است: ها آن ۀه تعرف کند کخود وجوه دیگری را نیز از متقاضیان دریافت می 

تبانی پیرامون  های  ه از موقعیت مسلط و رویهسوءاستفادهای ضدرقابتی،  رسیدگی به شکایات 
غیرقانونی ماد)  تجاری  در  مقرر  موضوعات  شبیه  بند  44  ۀتقربیًا  ماد)  و  اجرای   45  ۀط(  قانون 

 هزار دالر؛  15(: 44های کلی اصل سیاست

کننده، متقلبانه  های ضدرقابتی منصفانه نظیر اظهارات گمراهرسیدگی به شکایات پیرامون رویه
موهوم جوایز  یا  واقع  خالف  ماد)   و  در  مقرر  موضوعات  شبیه  حدودی  اجرای    45  ۀتا  قانون 

 هزار دالر؛(: یک44های کلی اصل سیاست

 هزار دالر؛  5سایر موارد: 

همانسازمان دولتی  نهادهای  و  هزینهها  کل  پرداخت  به  مکلف  اشخاص  دیگر  فوق ند  های 
 باشد؛دالر می 50ات خیریه مؤسسخدمات فوق به  ئۀارا  ۀ منتها تعرف  ، باشندمی 

 دالر؛ 25/0رونوشت از اوراق و اسناد:  ئۀارا  ۀهزین

ضمنًا در صورتی که متقاضیان ظرف دو روز از تاریخ درخواست انصراف خود را اعالم نمایند 
 . 2شودمسترد می ها آن اخت شده بهپرد  ۀهزین
 ژاپن .3-3

روی توقف  دستور  صدور  تقاضای  ژاپن  هزینه  ۀدر  غیرمالیضدرقابتی  دعاوی  معادل  در    ای 
مالی داشته   ۀشود. همچنین، در صورتی که دعوا جنبهزار ین دریافت می   8برداشته و از متقاضی  

باشد ارزش مالی مورد درخواست مالک احتساب هزینه خواهد بود و هزینه بر مبنای یک دویستم  
می احتساب  خواسته  دارند ادغام درخصوص    گردد.ارزش  را  ادغام  قصد  که  شرکتی  دو  هر  نیز  ها 

هزینهم پرداخت  هستند.سئول  قوانین  در  مندرج  خریدار  درخصوص    های  شرکت  نیز  تملک 
هزینه این  میپرداخت  برعهده  را  منصفانه ها  تجارت  »کمیسیون  ژاپن  رقابتی  نهاد  و  هیچ 3گیرد   »

 
1.  https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2018/04/new-filing-fee-for-

competition-bureau-merger-reviews-coming-into-effect.html  (last visited:2020-05-26) 

2. http://www.competitionbureau.gc.ca/ (last visited: 2020-5-24) 

3. Japan Fair Trade Commission (JFTC) 

http://www.competitionbureau.gc.ca/
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هزین نمی  ۀ گونه  متقبل  خصوص  این  در  را  و    شود.اداری  قانون  مطابق  که  ادغامی  اعالم  عدم 
 Duns etد )میلیون ین را به همراه دار  20ای تا  ج در آن اجباری بوده، جریمههای مندرحدنصاب

430-427 :al, 2015 .) 

تعداد کارمندان »کمیسیون تجارت منصفانه« این کشور    2012شایان توجه است که در سال  
 1.بیلیون ین بودجه ساالنه آن بوده است 74/8کارمند و  799مقام رقابتی ژاپن،  عنوانبه

 ترکیه . 3-۴
اساس شمار  بر  شمار  054/4  ۀقانون  دستور  و  رقابت  از  حمایت  با  )  4/2010  ۀ درخصوص 

مسئولیت بررسی و   «2ها »نهاد رقابت ترکیهها و تملکادغام درخصوص    (2017آخرین اصالحات  
ادغام و تملک را برعهده دارد رسیدگی به رویه  :see: Kanable Gotts, 2018)   های ضدرقابتی و 

chapter 42 .) 
شرکت میان  تملک  یا  ادغام  که  صورتی  در  نیز  ترکیه  حدنصابدر  به  قانون  ها  در  مقرر  های 

تملک شرکت  نهاد  برسد،  از  بررسی  تقاضای  و  مراتب  اعالم  به  مکلف  ادغام  از  حاصل  یا  کننده 
داده نشود، شرکتی ک قانون رقابت تشخیص  با  ادغام مغایر  ترکیه است. در صورتی که  ه در رقابت 

سرما  ۀنتیج تملک  یا  می  یۀادغام  افزایش  باید  او  سرمای  04/0یابد  را    ۀدرصد   ۀ تعرف   عنوانبه خود 
 . 3رقابت بپردازد ۀ همکاری به ادار

 دانمارک  .3-۵
دانمارک  رقابت  »قانون  دانمارک،  که  4در  اساس «،  اتحادی  بر  رقابت  شده    ۀنظام  طراحی  اروپا 

 است.  های مربوط به آن را معین کردهها و هزینهاست، موارد مربوط به کنترل ادغام 
های  ها به حد نصابمطابق قانون رقابت دانمارک، در صورتی که ادغام یا تملک میان شرکت

تملک شرکت  برسد،  قانون  در  تقاضامقرر  و  مراتب  اعالم  به  مکلف  ادغام  از  حاصل  یا  ی  کننده 
ادار از  مصرف   ۀ بررسی  و  ماد  5دانمارک   ۀکنندرقابت  برابر  صورت،  این  در  قانون )  12  ۀاست.  ح( 

اول بررسی   ۀرقابت این کشور اگر بررسی درخواست مزبور ساده و بدون پیچیدگی خاصی در مرحل
مبلغ  قابل باید  باشد  ادار  50انجام  به  دانمارک  کرون  این  ۀ هزار  غیر  در  بپردازد.  بر  صورت  فوق  و 

 
1. http://www.jftc.go.jp/en/about_jftc/statistics.html (last visited: 2020-5-24) 

2. Turkish Competition Authority 

3. http://www.morogluarseven.com/news/overview-mergers-acquisitions-turkey-2015 (last 

visited: 2020-05-26)  

4. the Danish Competition Act (Consolidated Competition Act No. 155 of 1 March 2018) 

5. Danish Competition and Consumer Authority (DCCA). 

http://www.jftc.go.jp/en/about_jftc/statistics.html
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تعرف  به بررسی کامل،  نیاز  ادار  ۀ فرض  با  رقابت و مصرف   ۀ رسیدگی  برابر  درصد کل    015/0کننده 
خواهد بود. در هر حال، این رقم از یک میلیون و پانصد هزار   نفعذیهای  بنگاه  ۀگردش مالی ساالن

 1. کرون بیشتر نخواهد شد
 انگلستان .3-۶

مرحل در  هرگاه  انگلستان  ادار  ۀدر  بررسی،  بازارها  ۀ نخست  و  یا    2رقابت  ادغام  مغایرت  عدم 
کوچک و دارای سهم بازاری    ربطذیهای  نوعًا زمانی که شرکت)  تملک مورد نظر را تشخیص دهد

ادار رسیدگی  نباشد(  افقی  اعالمی  تملک  یا  ادغام  یا  و  باشند  هزینه  ۀ اندکی  برای  مذکور  ای 
دوم شود،    ۀ تر باشد و رسیدگی وارد مرحلنیاز به بررسی دقیقگاه    های مرتبط ندارد. اما هرشرکت
رقابت و بازارها پرداخت کنند. در   ۀ بررسی به ادار  ۀتعرف   عنوانبههای مربوطه باید مبلغی را  شرکت

این تعرفه برابر با    ، میلیون پوند یا کمتر باشد  20شده  صورتی که ارزش گردش مالی شرکت تملک
میلیون    20شده بیشتر از  . در صورتی که ارزش گردش مالی شرکت تملکهزار پوند خواهد بود  40

هزار پوند است. در فرضی که گردش مالی شرکت    80تعرفه    ، میلیون پوند باشد  70پوند و کمتر از  
از  تملک بیشتر  از    70شده  کمتر  و  پوند  باشد  120میلیون  پوند  پوند    120تعرفه    ،میلیون  هزار 

تعرفه    ، میلیون پوند باشد  120شده بیشتر از  یی که گردش مالی شرکت تملکباشد و نهایتًا در جامی 
 3.هزار پوند خواهد بود 160فوق برابر با  ۀ ادار

 ایرلند  .3-7

مصرف  ملی  نهاد  و  رقابتی  مقام  ترکیب  از  ایرلند  سال  در  در  »کمیسیون 2014کنندگان،   ،
 « ایجاد شد. 4کنندهحمایت از رقابت و مصرف 

این کشور  ادغام   در  بررسی  تملکنیز  یا  میان شرکتها  بنگاههای    ها در مواردی که اعالمها و 
بند  ها  آن  برابر  کشور  این  رقابتی  مقام  ایرلند  18  ۀ ماد  8به  رقابت  بر    5قانون  متوقف  است  الزامی 

 
1. https://www.en.kfst.dk/competition/merger-control/  (last visited:2020-5-5) 

2.  Competition and Markets Authority (CMA)انگلستان   رقابت  قانون  یاجرا  ۀفیوظ  ن،یا  بر  سابق  ؛ 
 به   را  خود  یجا  2014  لیآور  اول  از  که  بود(  Office of Fair Trading (OFT))  همنصفان  تجارت   اداره   برعهده

 . است  داده فوق یرقابت مقام
 سال   در  ادغام  با  مرتبط  ۀپروند  12  یبررس   بابت  انگلستان  یرقابت  مقام  ، یگزارش   با  مطابق  که  است  ذکر  انیشا  .3

 International Competition)  است  کرده  صرف  نهیهز  پوند  هزار  524  تا  هزار  262  نیب  مورد  هر  یبرا  2002

Network, 2005: 5 .) 
4. The Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) 

5. the Competition and Consumer Protection Act 2014. 

https://www.en.kfst.dk/competition/merger-control/


 / حسینی و غفاری فارسانی  رقابت مقررات نقض به مربوط  یدعاو  در یدادرس ۀنیهز 

 

۱73 

تعرف  می   8ثابت    ۀپرداخت  یوریی  وظیفهزار  وزیر  ۀ  باشد.  اختیار  در  قانون  را  مبلغ  این  تعیین 
 1. بازرگانی، تجارت و کار این کشور قرار داده است

 سوییس  .3-۸
های بر  ها و سایر محدودیتالف( قانون فدرال راجع به کارتل)  52  ۀدر این کشور مطابق با ماد

رقابت2رقابت  اتخاذ تصمیم   3، کمیسیون  و  تحقیق  از  اعم  انجام وظایف خود  برای  تا  مجاز است 
محدودیت انواع  بنگاههای  پیرامون  میان  تمرکز  و  رقابت  گزارش)  هابر  تملک(،  و  های  ادغام 

ادار که  وقتی  میزان  اساس  بر  باید  تعرفه  این  کند.  اخذ  تعرفه  خدمات  سایر  و  رقابت    ۀ کارشناسی 
است. برای    4شورای فدرال  ۀرقابت برعهد  ۀ های ادارتعیین شود. تعیین تعرفه  ، کندصرف موضوع می

تملکدرخصوص    مثال،  یا  ادغام  بنگاهبررسی  که  اعالم   نفعذیهای  هایی  به  به  ها  آن  مکلف 
می رقابت  مرحلکمیسیون  در  کمیسیون  بررسی  که  صورتی  در  تعرف   ۀباشند  برسد  اتمام  به    ۀاول 

مبلغ  تعیین  سوییس  5شده  فرانک  و    5حدود  )  هزار  وارد    400هزار  بررسی  اگر  اما  است.  دالر( 
به گردآوری جزییات بیشتر و صرف وقت زیادتر است، تعرفه بر مبنای وقت  دوم شود که نیاز    ۀمرحل

فرانک    400تا    100کارشناسان کمیسیون رقابت و بسته به پیچیدگی موضوع از ساعتی    ۀ شدصرف 
 5. سوییس محاسبه خواهد شد 

 آفریقای جنوبی. 3-9
ای برای  ور هزینهاین کش  6های کوچک توسط کمیسیون رقابت در آفریقای جنوبی بررسی ادغام 

ادغام   نفعذی  یهاشرکت بررسی  اما  تعرفهندارد  متوسط  معادل  های  بررسی   165ای  و  راند  هزار 
. در مواردی که شرکت یا بنگاهی تقاضای معاف  7هزار راند هزینه در بردارد  550های بزرگ  ادغام 

محدودیت  از  خود  رقابتشدن  قانون  در  مقرر  از    ٨های  را  کشور  دارد این   ۀ اولی  ۀتعرف   ، کمیسیون 
او   در    5درخواست  که  است  راند  سال  500هزار  تعداد  میبرابر  معافیت  تقاضای  که  شود هایی 

هزار   100اولیه این درخواست    ۀشود. در صورت تقاضای معافیت جمعی و گروهی تعرف ضرب می

 
1. https://gettingthedealthrough.com/area/20/jurisdiction/14/merger-control-ireland/(last 

visited: 2020-5-25) 

2. the Federal Act on Cartels and Other Restrictions of Competition 

3. the Competition Commission 

4. the Federal Council 

5. https://gettingthedealthrough.com/area/20/jurisdiction/29/merger-control-

switzerland/ / (last visited/2020-5-24). 

6 . The Competition Commission 

7. http://www.compcom.co.za/notification-fees/ (last visited: 2020-05-25) 

8. the Competition Act, 89 of 1998 

https://gettingthedealthrough.com/area/20/jurisdiction/29/merger-control-switzerland/
https://gettingthedealthrough.com/area/20/jurisdiction/29/merger-control-switzerland/
http://www.compcom.co.za/notification-fees/
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در   که  است  تعداد سال  1000راند  میبرابر  معافیت  تقاضای  که  ضرب هایی  تعرف می  شود   ۀشود. 
 .1راند محاسبه شده است  2500تقاضای نظر مشورتی از کمیسیون رقابت نیز 

 هنگ کنگ. 3-۱۰
ماد با  هنگ  164  ۀمطابق  رقابت  مصوب  قانون  داخلی    2012کنگ  قوانین  جدیدترین  از  که 

می  ۀ حوز محسوب  جهان  کشورهای  بین  در  رقابت  رقابتحقوق  کمیسیون  کشور   2شود،  این 
هایی که بر اساس این قانون به ( رسیدگی به درخواست1تواند برای موارد زیر تعرفه تعیین کند:  می 

 هرگونه خدمات.   ئۀ( ارا 2شود و کمیسیون داده می 

تعرفه میزان  برعهد تعیین  فوق  می  رئیس  ۀهای  رقابت  بایدکمیسیون  و  انتشار  ها  آن  باشد  با  را 
ها صرفًا محدود به  مرقوم اشاره گردیده است که وضع این تعرفه  ۀدستورالعملی اعالم نماید. در ماد

هزینه هزینهمیزان  سایر  یا  و  اداری  ارا های  یا  واصله  درخواست  با  ارتباط  در  کمیسیون  که    ئۀ هایی 
می متحمل  خود  نخواخدمت  تا شود  است  داده  اجازه  تلویحًا  این کشور  مقنن  بنابراین،  و  بود  هد 

وظایف قانونی خود باشد.    ئۀکمیسیون نیز نظیر یک واحد اقتصادی به فکر کسب سود از محل ارا 
ای که بدین ترتیب باید پرداخت شود حکم یک دین مدنی به کمیسیون را فوق، تعرفهۀ  حسب ماد

کمیسیون در ارتباط با این ماده تهیه خواهد کرد باید   رئیسکه    خواهد داشت. همچنین، در مقرراتی
پرداخت فرد  تعرفه،  تعیین  معیارهای  تعرفه،  میزان  مورد  تعرف در  و  از  قابلمتفاوت    ۀکننده  پرداخت 

پرداخت آن تعیین   ۀی تعرفه و نحوئسوی اشخاص مختلف، تخفیف، معافیت یا استرداد کلی یا جز
 3. تکلیف کند

 اصالح قانون رقابت با رویکرد اخذ هزینه در دعاوی رقابتی در حقوق ایران پیشنهاد . ۴

که مشاهده شد، دالیل توجیهی برای اخذ هزینه در دعاوی مربوط به نقض مقررات    همان طور
کشورها سایر  حقوق  در  زیادند.  بسیار  ایران،  حقوق  در  درخصوص  )به  رقابت  ها(،  ادغام ویژه 

متقاضیتعرفه از  باالیی  می های  اخذ  نظام ان  سایر  تجارب  از  استفاده  و  این  شود  در  حقوقی  های 
های مورد اشاره  تواند در جهت اصالح نظام حقوقی ایران به کار آید. برای رفع کاستیخصوص می

 
1. http://www.compcom.co.za/notification-fees/ (last visited: 2020-05-29) 

2. The Competition Commission 

 : شتریب حاتیتوض دنی د  یبرا. 3
https://www.compcomm.hk/en/legislation_guidance/guidance/other/files/ 

CC_Fees_Making_Application_Eng.pdf; see also : 
http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/CurAllEngDoc/ 

633BF9BCB94F218C48257E8500126FF1/$FILE/CAP_619G_e_b5.pdf. (last visited: 2020-

05-25) 

http://www.compcom.co.za/notification-fees/
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می پیشنهاد  رقابت،  بر  حاکم  فعلی  مقررات  اجرای در  قانون  اصالح  قالب  در  ذیل  مواد  شود 
 بینی و مصوب شود:قانون اساسی پیش 44های کلی اصل سیاست

ماد سیاست  49  ۀالف(  اجرای  همراه  قانون  به  اساسی  قانون  چهارم  و  چهل  اصل  کلی  های 
 شرح ذیل اصالح شود:بینی دو تبصره بهپیش 

اجرایی این   ۀنامآیین  موجببهکه    یها مکلفند در موارد ها و شرکت»بنگاهاصالحی:    49  ۀماد
می مشخص  در  ماده  موادگردد،  موضوع  اقدامات  از  یک  هر  شمول  یا عدم  شمول  تا46)  مورد   ) 

از شورا 48) انجام،  از  پیش  دارند  میان خود  در  را  آن  قانون که قصد اجرای  این  رقابت کسب    ی ( 
رقابت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا، آن را بررسی    یتکلیف کنند. شورا 

را   نتیجه  به  طور  بهو  یا  از   ۀوسیل کتبی  پیش  مدت  این  کند.  اعالم  متقاضی  به  مطمئن  پیام  دادن 
برا   یانقضا علت  ذکر  با  سو  یآن،  از  نوبت  می قابلشورا    ییک  ابالغ  تمدید  طرفین  به  و  باشد 

ارسال  می  یا عدم  اقدام موردنظر  گردد. در صورت اعالم عدم شمول ممنوعیت مواد فوق در مورد 
که أخذ مجوز از   یشود. در موارد آن اقدام صحیح فرض میشورا ظرف مدت مقرر،    یپاسخ از سو

مواعد مقرر در این ماده معلق بوده    یرقابت الزامی است، ادغام تا تعیین تکلیف و یا انقضا  یشورا 
رقابت   یموضوع این ماده به پیشنهاد شورا  نامهآیینو اداره ثبت شرکتها مجاز به ثبت آن نخواهد بود. 

 رسد«. وزیران می هیئت جرا شدن این قانون به تصویباالسه ماه پس از الزم 

» 1  ۀتبصر بنگاه:  از  یک  هر  سوی  از  قبل  ماده  موضوع  تکلیف  رعایت  شرکتعدم  یا    های ها 
روز از تاریخ انعقاد توافق مربوطه یا اجرای عملی هر یک از اقدامات موضوع مواد  15مکلف ظرف 

این قانون بدون رعایت تکلیف مزبور حسب تصمیم شورا موجب محکومیت به جریمه    48تا    46
 « خواهد شد. 61ماده  12نقدی مقرر در بند 

بنگاه»:  2  ۀتبصر یا  ارا شرکت  به  موظف  مذکور  شورا  اط   ئۀهای  شده  خواسته    نحو بهالعات 
می شورا  طرف  از  مقرر  مدت  ظرف  واقع  با  مطابق  و  اینصحیح  غیر  در  حسب  باشند.  صورت، 

بند   در  مقرر  جریمه  حداکثر  به  شورا  حقیقی   61ماده    12تصمیم  شخص  و  محکوم  قانون  این 
 «.این قانون محکوم خواهد شد 72مرتکب نیز وفق مقررات به مجازات مقرر در ماده 

 شرح ذیل اصالح شود: قانون صدرالذکر به 61 ۀماد 12ب( بند 
 شود«.« جایگزین می48تا  44آن »مواد جای به حذف و 61 ۀماد 12( در متن بند 45) ۀ»ماد

«  1قانون فوق اضافه و تبصره آن، »تبصره    62به ماده    10الی    2های  تبصره   عنوانبهج( مفاد زیر  
وج )  محسوب گردد نیز  امکان  تبصراین  دارد که  ماد  عنوانبهذیل    2  ۀود  قانون   62  ۀمفاد  به  مکرر 

 ها را تغییر داد(:اضافه و متناسب با این پیشنهاد شماره سایر تبصره 
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»2  ۀتبصر می:  رقابت  که شورای  صورتی  در  ماده  این  موضوع  شکایات  طرح  هنگام  به  تواند 
از قضات عضو شورا جنبه به تشخیص حداقل یکی  برای شاکی    یموضوع شکایت  مالی داشته و 

ماد موضوع  اقدامات  بررسی  موارد  در  همچنین،  باشد  داشته  مستقیم  قانون،    49  ۀمنفعت  این 
تا   رویه  3حداکثر  مال موضوع  یا  بهای خواسته  منفعت  درصد  یا  برای  پیشقابلی ضدرقابتی  بینی 

ی یا شرکت یا بنگاه  شاکی یا متقاضی و یا حداکثر تا ده درصد فروش ناخالص سال مالی قبل شاک 
ماد  تربزرگ موضوع  اقدامات  را    49  ۀطرف  باشد  بیشتر  که  کدام  هر  قانون  ی  هزینه  عنوانبهاین 

جنبه شکایت  موضوع  که  صورتی  در  کند.  دریافت  متقاضی  یا  از شاکی  برای    یرسیدگی  یا  مالی 
رویه مورد  مال  خواسته،  بهای  میزان  یا  باشد  نداشته  مستقیم  منفعت  موضوع شاکی  ضدرقابتی  ی 

تا زمان قابلیت  قابلشکایت یا منفعت عایدی برای شاکی در زمان طرح شکایت   تشخیص نباشد 
بند   در  انجام وظیفه مقرر  از شورا جهت  ین  ا  58ماده    5تشخیص همچنین، در موارد درخواست 

از     Xقانون، با توجه به اهمیت موضوع و پیچیدگی آن و اندازه و وضعیت مالی شاکی یا متقاضی 
هزینه رسیدگی دریافت خواهد    عنوانبهمیلیون ریال از شاکی یا متقاضی    Yمیلیون ریال تا حداکثر  

داقل شورا و ح  رئیسی رسیدگی حسب مورد، با تصمیم  شد. در هر حال، تعیین میزان دقیق هزینه
جلسه در  عضو  قضات  از  بدین  یکی  تقاضا  یا  شکایت  تقدیم  از  پس  روز  سه  ظرف  که  اداری  ی 

منظور تشکیل خواهد شد تعیین و از طریق احضاریه یا ارسال داده پیام مطمئن به شاکی یا متقاضی  
 « گردد.ابالغ می

در مهلت    ی مذکور از سوی شاکی یا متقاضیدر صورت عدم پرداخت کامل هزینه»:  3  ۀتبصر
این قانون ظرف پانزده روز تشکیل    57  ۀ ی شورا که به همین منظور وفق مادمقرر، موضوع در جلسه

اکثریت   ۀخواهد شد طرح و با توجه به میزان اهمیت و ضرورت بررسی موضوع شورا مطابق با عقید
ب و رسیدگی  بررسی  به  از قضات عضو تصمیم خواهد گرفت که  یکی  مثبت حداقل  نظر  ه  حاوی 

مواد   وفق  مورد  حسب  بر    58یا    62موضوع  تصمیم  که  صورتی  در  خیر.  یا  بپردازد  قانون  این 
و طرف دعوا محسوب نشده و از حقوق   نفعذیرسیدگی به موضوع باشد شاکی یا متقاضی مزبور،  

شورا   تصمیمات  به  اعتراض  و  اظهارات  استماع  رسیدگی،  جلسات  در  حضور  ازجمله  مربوطه 
شود کل یا  به تشخیص شورا در تصمیمی که به شرح فوق اتخاذ میآنکه    بود مگربرخوردار نخواهد  

بخشی از حقوق طرف دعوا برای وی پذیرفته شود. در هر حال، از شاکی مذکور یا شاکی که مطابق  
ی خسارت موضوع ماده دارد دعوای مطالبهی واریزی خود را مسترد میاین ماده هزینه  6با تبصره  

 «مسموع نخواهد بود. این قانون  66

ماد»:  4  رۀتبص وفق  موارد طرح شکایت  در شکواییه   62  ۀدر  است  مکلف  قانون، شاکی  این 
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جنبه برای وی  موضوع  آیا  که  کند  قید  مثبت  خود  صورت  در  خیر.  یا  دارد  مستقیم  نفع  و  مالی  ی 
ا  49  ۀبودن، همچنین در موارد اعالم تملک یا ادغام مقرر در ماد قانون، اعالم  رزش روز مال این 

در  است.  الزامی  مملکتی  رایج  وجه  به  ادغام  یا  تملک  مورد  دارایی  یا  سهام  یا  شکواییه  موضوع 
هزینه پرداخت  تبصرصورت  وفق  رسیدگی  پرداخت  2  ۀی  ماده،  از  این  هزینهتأدیهکننده  ی  ی 

مکن  باشد. در دعاویی که ماین قانون معاف می  66  ۀدادرسی دعوای مطالبه خسارت موضوع ماد
است در همین ارتباط یا با منشا واحد در مراجع قضایی از سوی شاکی مطرح گردد مطالبه مال یا  

خواسته شکواییهبهای  در  شده  اعالم  میزان  از  بیش  می ای  شورا  تقدیم  فوق  طریق  به  که  گردد  ای 
 «مسموع نیست.

های دولتی یا عمومی  این قانون و نهادها و سازمان  62  ۀمقامات رسمی موضوع ماد»:  5  ۀتبصر
غیردولتی که به تشخیص یکی از قضات عضو شورا در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود مطابق  

های حمایت  رسیدگی شورا معاف هستند. انجمن  ۀکنند از پرداخت هزیناین ماده طرح شکایت می
مصرف  مردماز  رسمی  نهادهای  سایر  و  محدود  کنندگان  در  اساسنامه  با  مطابق  که  انجام    ۀنهاد 

شورا به همراه یکی از قضات عضو تا حداکثر نصف    رئیسکنند به تشخیص  وظایف خود اقدام می 
 «باشند.این ماده معاف می 2 ۀی رسیدگی موضوع تبصراز پرداخت هزینه

رسیدگ»:  6  ۀتبصر هزینه  پرداخت  تاریخ  از  روز  ده  حداکثر ظرف  که  صورتی  یا  در  ی، شاکی 
شورا و یکی از قضات    رئیسمتقاضی کتبًا انصراف خود را به شورا تقدیم نمایند مطابق با تصمیم  

درصد و    60ی اداری که ظرف ده روز به همین منظور تشکیل خواهد شد حداقل تا  عضو در جلسه
یدگی  رسیدگی یا عدم رسدرخصوص    کننده مسترد و درصد وجه واریزی به پرداخت  90حداکثر تا  

 «این ماده عمل خواهد شد. 3 ۀبه موضوع وفق تبصر

  66  ۀماد  ۀسایر خدمات شورا ازجمله صدور گواهی موضوع تبصر  ۀارائدرخصوص  »  :7  ۀتبصر
شورا به همراه یکی از قضات عضو که حداکثر ظرف یک    رئیستواند با تصمیم  این قانون شورا می

مبلغ تا  اتخاذ خواهد شد حداکثر  از متقاضی  میلیون     Xهفته  ارایه  عنوانبه ریال  ی خدمات  هزینه 
طرف  درخواست  از  ابالغ  از  پس  هفته  یک  ظرف  مذکور  هزینه  پرداخت  عدم  کند.  دریافت  شده 

شورا خواهد شد. در این موارد، طرح مجدد    رئیسمتقاضی موجب رد تقاضا بنا به تصمیم قطعی  
 « باشد.تقاضا بالمانع می

 63ظر به اعتراض به تصمیمات شورای رقابت که وفق ماده  تجدیدن   هیئت  رسیدگی»:  8  ۀتبصر
قانون صورت می  پرداخت هزینهاین  به  ناحیه  پذیرد منوط  از  ی رسیدگی مرحله تجدیدنظرخواهی 

معادل   است که  یا    5/1معترض  توسط شورا  اخذشده  کدام که  بهای محکوم   %4برابر هزینه  به هر 
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رداخت کامل هزینه مذکور ظرف مهلتی که معترض  گردد. در صورت عدم پبیشتر باشد تعیین می 
 «شود.تجدیدنظر شورا می هیئت  از حق اعتراض برخوردار است، موجب رد اعتراض وی از طرف 

گردد به حساب  های فوق دریافت میوجوهی که در اجرای این ماده و تبصره   ۀکلی» :  9  ۀتبصر
می  داریخزانه واریز  کرد  خواهد  افتتاح  منظور  همین  به  حسابی  که  مرکزی  بانک  نزد  و  کل  گردد 

در بودجه سال بعد شورای رقابت منظور می  100% پایان هر سال  در  آن  تا در جهت  معادل  گردد 
بهینه تدارک  اجرای  و  متخصص  و  اداری  انسانی  نیروهای  استخدام  رقابت،  شورای  وظایف  ی 

شو نیاز  مورد  وتجهیزات  اجرای    هیئت  را  و  و    نامهآیینتجدیدنظر  رقابت  شورای  اعضای  تشویق 
 «کارکنان مرکز ملی رقابت هزینه گردد.

این قانون با   48تا    44های ضدرقابتی موضوع مواد  در صورت احراز ارتکاب رویه»:  10  رۀتبص
هایی که  نهکلیه هزی   66تواند وفق ماده  تجدیدنظر شاکی می  هیئت  تصمیم قطعی شورای رقابت یا 

تبصره  و  ماده  این  است  مطابق  کرده  پرداخت  آن  هزینه  عالوه بههای  قبیل  سایر  از  را  خود  های 
دادگستری حق وکیل  و  کارشناسی  مرتکبین  )  الزحمه  یا  مرتکب  از  تعرفه(  تضامنی    نحوبهمطابق 

 « مطالبه کند.

مناب و  وقت  دادن  هدر  و  ایذایی  و  واهی  شکایات  طرح  از  جلوگیری  جهت  شورا  د(  مالی  ع 
 قانون اضافه کرد:  74 ۀیک تبصره به ماد عنوانبه توان مفاد زیر را می 

ماده  »  :ۀتبصر هزینه رسیدگی موضوع  برابر  است سه  موارد مذکور، شاکی مکلف  این   62در 
 « این قانون اجرا خواهد شد. 70قانون را نیز به شورا پرداخت کند. این تصمیم وفق ماده 

نهایتاً ـه مادمیپیشنهاد    (  اضافه   قانون  82  ۀشود  آن  به  نیز  زیر  تبصره  و  اصالح  ذیل  شرح  به 
 شود:

 «شود.های عمومی« می های کیفری دو« جایگزین »دادگاه، عبارت »دادگاه82 ۀدر ماد»

و   67، 66، 62(، 1تبصره ) 60رسیدگی به جرایم و اختالفات موضوع این ماده و مواد » تبصره: 
های حقوقی و ای در دادسرا و دادگاهاین قانون حسب مورد، در صالحیت شعبه یا شعب ویژه   70

 « گردند.تعیین می قضائیهقوه   رئیسکیفری دو تهران است که ظرف سه ماه توسط 
 نتیجه 

 نباط است: استقابلاز مجموع مطالبی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت نتایج ذیل 
حمایت از رقابت در بازارهای داخلی خود    منظوربهالف( در برخی از کشورهایی که مقرراتی  

بیشتری در   ۀتری از کشور ما بوده و از تجربکه دارای حقوق رقابت قدیمیها  آن ویژهاند بهوضع کرده
نیاز مقامات رقابتی   هنگفت مورد   ۀبخشی از بودج  تأمین  مند هستند عمدتًا با هدفهاین مقوله بهر 
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تعرفه  هزینهخود  یا  دریافت ها  و  معین  را  به هایی  رسیدگی  از  پیش  را  نهادها  این  خدمات  کنندگان 
تعرفه پرداخت  به  مکلف  خود  کردهدرخواست  مزبور  نیز  های  انصاف  این،  بر  عالوه    گونه ایناند. 

ارا ها  آنکند  داوری می  از  بیشترین منفعت و سودی مستقیم  باید خدمت دولتی می  یک   ئۀکه  برند 
هزینه پرداخت  در  بیشتری  ارا سهم  تعرفه   ئۀهای  این  تعیین  وانگهی  باشند  داشته  خدمت  به  آن  ها 

بهین انجام  در  رقابتی  به   ۀمقامات  و  خود  و  وظایف  متخصص  شایسته،  انسانی  نیروهای  کارگیری 
کند. همچنین،  ایی حمایت میدر برابر شکایات واهی و ایذها  آن  کند و ازکارآمد کمک شایانی می

هزینه این  پرداخت  به  شکات  رویهالزام  ارتکاب  و  تخلف  موارد  بیشتر  کشف  در  هم  های  ها 
بیشتری می بیشتر میضدرقابتی کمک  بازدارندگی  توجه داشت کند و هم موجب  باید  البته،  شود. 

موجب انصراف اشخاص از طرح  ای زیاد در نظر گرفته شود که عماًل ها به اندازه نباید رقم این تعرفه
 اطالعات خود شود.  ئۀشکایات و ارا 

این است که کشورهای مورد مطالعه در    آیدگرفته برمیتطبیقی صورت ۀ  که از مطالع  آنچه  ب(
ها قصد انجام  ها یا بنگاهاند که شرکتبسیاری از موارد اخذ این تعرفه را محدود به مواردی دانسته 

حدنصاب رعایت  با  اواًل  موارد،  این  در  دارند.  را  خود  میان  دارایی  یا  سهام  تملک  یا  هایی  ادغام 
شرکاطالع سوی  از  رقابتی  مقامات  به  عدم  ترسانی  و  است  الزامی  تملک  یا  ادغام  طرف  های 

دیگر   یا  با جریمه  تکلیف  این  است. ضمن اجرا ضمانترعایت  مواجه  بعضًا سنگینی   های کیفری 
تا پیش از بررسی این اقدام توسط مقام رقابتی و اعالم عدم مغایرت آن با موازین رقابتی اجرا و  آنکه  

هایی در  است. ثانیًا جهت انجام این خدمت تعرفه  تکمیل ادغام یا تملک موردنظر ممنوع و معلق
پیش از رسیدگی به درخواست خود موظف به پرداخت    نفعذیهای  نظر گرفته شده است که بنگاه

های مذکور بالغ بر وجوه  بررسی، گاه تعرفه  فرایندبر بودن  آن به مقام رقابتی هستند. با توجه به هزینه
نمونهقابل که  است  یک    از  یهایتوجهی  از طرف  که  گزارشی  حسب  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  آن 

رسانی در مورد کشوری که اطالع  73کشور از    31تهیه شده است،    2005المللی در سال  نهاد بین
ای به مقام رقابتی جهت  اند، پرداخت تعرفههای خود را الزامی دانستهادغام یا تملک در میان شرکت

 اند. مقرر کرده تعیین تکلیف این اقدام را نیز

رقابت قوانین  که عمر  ما  در کشور  اجرای سیاست)  ج(  قانون  نهم  فصل  در  کلی  مندرج  های 
تنها   قانون اساسی(  استلزامات فوق رعایت نشده  سال است هیچ  12اصل چهل و چهارم  از  کدام 

موم  دولت و در حقیقت، بر دوش عۀ  مقرر برای شورای رقابت برعهد  ۀاست. اول اینکه تمام بودج
مالیات و  و  مردم  است  مقررات  نفعذیدهندگان  اجرای  محل  از  هنگفتی  منافع  گاه  که  مستقیم  ان 

پردازند. در واقع، همان منطق روشن اقتصادی که  شود چیزی بیش از این نمیمیها  آن  رقابت عاید 
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نیز وجود   ها قرار داشت و موجب تصویب این قانون شد در اینجادر ورای قانون هدفمند کردن یارانه
لحاظ دالیل و مزایایی که در این پژوهش مورد اشاره قرار گرفتند این نقصیه باید از طرف  دارد لذا به 

های پیشرفته و صاحب سابقه در حقوق مرتفع گردد. دوم اینکه برخالف بسیاری از نظام   گذارقانون
های میان ها یا تملکم ادغام ها برای اعال ها یا شرکتگفت تکلیفی برای بنگاهرقابت در قانون پیش 

، رویکرد اختیاری به اعالم  44قانون اصل    49  ۀبینی نشده است و مادخود به شورای رقابت پیش
میادغام  نظر  به  دارد.  مواد  ها  اجرایی  دستورالعمل  نگاه  اجرای    49و    48،  47رسد  قانون 

اصل  سیاست کلی  که  1397مصوب  )  44های  حالی  در  باشد.  نگاهی  چنین  در  (  شد  اشاره 
ها و  کشورهای مذکور برای نظارت بهتر بر ساختار بازار و جلوگیری از کاهش شدید رقابت شرکت

شود ملزم به اطالع مراتب هایی که توسط قانون یا مقام رقابتی تعیین می ها با رعایت حدنصاببنگاه
 مصوب هستند.  ۀو عالوه بر آن، پرداخت تعرف 
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