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 رقابتیقراردادهایتوزیع تحلیل

٭همیرقاسمجعفرزاددکتر

٭٭عباسانصاری

چکیده

در یم قرارداد توزیع ممکن است شروطي تواف  شود که آثار ضد رقابتي داشته و 

ابهي نداشته و درجه موجد حساسیت حقو  رقابت گردد. چنین شروطي آثار یکسان و مگ

چنان زیاد است که به  ها بر حقو  رقابت متفاوت است. اثر ضد رقابتي بروي آن تأثیر آن

ها یاد شده و فرض ممنوعیت و یا  عنوان شروط ممنوع محض و یا شروط ذاتا ممنوع از آن

ها گذاشته شده است. شرط تعیین حداقل قیمت باز فرو  و  ضد رقابتي بودن برای آن

باشند. بروي شروط دیهر توان  ن شروط محدودکننده قلمرو فعالیت از این دسته ميهمچنی

تری در ناسازگاری با اهداف حقو  رقابت داشته و به عنوان شروط مظنون  بالقوه کم

شوند. حکم این دسته از طری  اعمال قاعده معقولیت و موازنه آثار مثبت و منفي  شناوته مي

د. مطالعه و تحلیل حقوقي چنین شروطي. بروي معاید و شو ها بر رقابت مگخص مي آن

نماید که ماحصل این نوشته  های مقررات رقابتي ایران در این زمینه را آشکار مي کاستي

 های موجود است. نهادهایي در جهت تصحیح و تکمیل کاستي ایش

واژگانکلید

 شروط مظنون.برندی  ممنوع محض   قرارداد توزیع  شروط ضد رقابتي  رقابت درون

                                                
 استادیار دانگکده حقو  دانگهاه شهید بهگتيهنویسنده مسئول(. ٭

 .دانگکده حقو  دانگهاه شهید بهگتي وصوصيآمووته دکتری حقو   دانش ٭٭



عتحليلرقابتيقراردادهايتوزيمجلهتحقيقاتحقوقي24نامهشمارهويژه

 

111 

 

مقدمه

امروزه قراردادهای توزیع به عنوان حلقه میاني زنيیره تولید تا مصرف کاالها و 

ودمات نقش بسیار حای  اهمیتي در رفاه جامعه دارند. آزادی عمل و اراده تولید کنندگان 

و توزیع کنندگان به عنوان طرفین یم قرارداد توزیع  موجد بهبود فضای ابتکار و ول  

رفت روند رساندن  های توزیع و ایش تر سیستم وری بیش های نو در جهت بهره شیوه

گردد. این مهم اصوال از طری  درج شروط  کنندگان نهایي مي محصوالت به دست مصرف

گردد. بروي از شروطي که ضمن یم قرارداد  حاصل مي1و توافقات در قراردادهای توزیع 

ثار و نتایيي باشند که با اهداف و اصول حقو  گردند  ممکن است واجد آ توزیع مقرر مي

رقابت سازگاری نداشته و مقررات رقابتي را نقض نمایند. البته همه شروط مندرج در 

دار نی  از ماهیت یکساني برووردار نیستند.  گونه نبوده و شروط مسأله قراردادهای توزیع این

و اتانسیل باالیي در نقض اصول چنان توان  ها ماهیتا از آن به عبارت دیهر بروي از آن

ها  فرض منع و غیر رقابتي بودن به آن حقو  رقابت برووردارند که حقو  رقابت با ایش

تری بوده و در عین حال هم واجد آثار منفي و  نهرد وبروي دیهر دارای اتانسیل اایین مي

از طری  موازنه ها  ضد رقابتي بوده و هم آثار مفید و مثبت دارند که حکم منع یا جواز آن

ها برای حقو  رقابت و رفاه جامعه و  آثار مثبت و منفي و مضرات و محاسن آن

گردد تا با بررسي قراردادهای توزیع  شود. در این مقاله تال  مي کننده مگخص مي مصرف

از منظر حقو  رقابت به این ارسش ااسخ داده شود که کدام شروط و توافقات مندرج در 

گردند. همچنین  ع ضد رقابتي بوده و موجد حساسیت حقو  رقابت ميقراردادهای توزی

باشیم که نحوه بروورد و رویه محاکم و قوانین رقابتي  در صدد ااسخ به این ارسش مي

کگورهای مختلف با چنین شروطي چهونه است. لذا  با عنایت به تفاوت آثار و نتایج 

                                                
1. Per se illegal Restrictions. 
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کنندگان دارند  اه جامعه و مصرفشروط مختلف و می ان مخاطره و تهدیدی که برای رف

دار به دو دسته شروط ممنوع و شروط مظنون  جهت تسهیل مطالعه  شروط و توافقات مسأله

بندی گردیده و در وصوص هر دسته اس از ارایه تحلیل رقابتي و تحلیل حقوقي.  تقسیم

گردد. همچنین به موازات بررسي شروط ضد  های حقوقي مختلف بیان مي موضع نظام

های حقوقي و قوانین رقابتي کگورهای مختلف   قابتي قراردادهای توزیع از منظر نظامر

قوانین و مقررات رقابتي ایران نی  طرح و موضع حقو  رقابت کگورمان بررسي شده و در 

تواند موجد تصحیح و تکمیل  باشد که مي نهادهایي مي حصل این نوشته ایش اایان ما

 زمینه گردد. قوانین رقابتي ایران در این

 

 شروطممنوعمحضدرقراردادهایتوزیع

نظر از عنوان و نحوه نامیدن و وطاب قرار دادن  بروي شروط از نظر ماهوی و با  صرف

رقابتي  فرض ضد ای هستند که با دید منفي و ایش ها به گونه های واص آن عنایت به ویژگي

چه اهمیت دارد و  در واقع آنشود.  ها نهریسته مي بودن از منظر حقو  رقابت به آن

شود  می ان مخاطره و  بندی شروط و توافقات ضد رقابتي تلقي مي ترین فاکتور دسته مهم

گونه شروط با توجه به ماهیت و شکل واصگان برای اهداف  ای است که این تهدید بالقوه

ریکا و اصول حقو  رقابت دارند. اینهونه شروط در حقو  آنتي تراست ایاالت متحده آم

و در حقو  رقابت اتحادیه ارواا نی  تحت عنوان  2های نامگروع ذاتي به عنوان محدودیت

 گیرند. مورد شناسایي قرار مي 7«های محض محدودیت»

 

                                                
2. Hardcore Restrictions. 
3. Concerted practices. 
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.تحلیلرقابتیشروطممنوع1.1

شود که چرا حقو  رقابت به چنین شروطي با دید منفي  جا این ارسش مطرح مي در این

که چنین شروطي توان بالقوه باالیي در تهدید و به مخاطره انداوتن  نهرد. و علت این مي

اهداف و اصول حقو  رقابت دارند چیست؟ یکي از طرقي که نهایتا موجد ضرر 

گردد  تباني و رفتارهای  ها به نحوی ناعادالنه مي کننده نهایي و اف ایش قیمت مصرف

 RPM)2قیمت بازفرو  ه است. بروي شروط مثل شرط تعیین و تثبیت حداقل 4سازشي

ماهیتا اتانسیل باالیي در جهت تسهیل ایياد تباني بین فعاالن تياری دارند. شروطي مانند 

کننده برای ایياد و حف  تباني باال دستي و یا  توانند به عنوان یم رویه تسهیل این شرط مي

توافقات و های حقو  رقابت جلوگیری از  اایین دستي تلقي گردند. یکي دیهر از دغدغه

که از بین ببرند. بروي  باشد که به نوعي رقابت را مخدو  نموده و یا این هایي مي رویه

شروط مثل شرط تقسیم بازار یا تقسیم مگتریان  تهدید ب رگي برای بازار رقابت آزاد بوده 

برندی را مخدو  نمایند. البته آثار مخرب  برندی یا رقابت بین توانند رقابت درون و مي

برندی یا  وي توافقات عمودی  محدود به تسهیل تباني  مخدو  نمودن رقابت درونبر

کننده نبوده و اساسا با عنایت به سیاست رقابتي هر کگور و  برندی و کاهش رفاه مصرف بین

درجه اهمیت و اولویت اهداف و مقاصد هر کگور واص  توافقاتي که ماهیتا این توان 

با آن اهداف قرار گرفته و تهدید جدی برای سیاست رقابتي  بالقوه را دارند که در تعارض

توانند در زمره دسته اول تحدیدات رقابتي یعني تحدیدات  یم کگور به حساب آیند  مي

 ممنوع قرار گیرند.

 

                                                
4. Resale price Maintenance 

5. The Treaty on the Functioning of the European Union( TFEU), 1993. 



عتحليلرقابتيقراردادهايتوزيمجلهتحقيقاتحقوقي24نامهشمارهويژه

 

111 

 

.مصادیقوتحلیلحقوقیشروطممنوع1.2

.شروطراجعبهتعیینحداقلقیمتبازفروش1.2.1

ها  شرط تعیین و  ترین آن شده ترین و شناوته حض و شاید مهمیکي از شروط ممنوع م

باشد. این شرط در حقو  رقابت  کننده مي تثبیت قیمت باز فرو  محصوالت توسط توزیع

 101اتحادیه ارواا یم محدودیت محض تلقي و مگمول منع مذکور در بند یم ماده 

ن حداقل قیمت باز فرو  در گردد. در واقع شرط تعیی مي 6معاهده تگکیل اتحادیه ارواا

  صریحا به عنوان 3کمیسیون ارواا 2010مصوب  770مقرره معافیت گروهي شماره  4ماده 

یم محدودیت محض معرفي شده است. این شرط در ایاالت متحده آمریکا نی  تا قبل از 

 2003گردید و در سال  یم شرط ممنوع مطل  و تحدید ذاتي رقابت تلقي مي 2003سال 

مقررنمود که حتي شرط Leegin 8ترین ارونده مطرح دیوانعالي آمریکا در ارونده  مدر مه

 Per seتعیین حداقل قیمت فرو  نی  یم محدودیت ذاتي و مطلقا ممنوع و غیر مگروع ه

illegalباشد. شرط مذکور در حقو  رقابت استرالیا نی   ( نبوده ومگمول قاعده معقولیت مي

ها را  نی  شرکت 1استرالیا  2010رقابت و مصرف مصوب سال قانون  48ممنوع است. بخش 

ای که در  را به عنوان رویه RPMقانون مذکور  4ماده  .نماید  از استفاده از این شرط منع مي

 نماید.  (مصادیقش توضیح داده شده تعریف مي100تا16بخش هگت آن قانون هیعني مواد 

مقررات حقو  رقابت در فصل نهم قانون  در حقو  ایران اکثر قرید به اتفا  قوانین و

تسهیل رقابت و »های کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و تحت عنوان  اجرای سیاست

                                                
6. Regulation (EU) No 330 / 2010 of 20 April 2010 on the Application of 
Article 101 (3) of the Treaty on the Foundation of the European Union to 
Categories of Vertical Agreements and Concerted Practices, (OJ L 102/1. 
28.4.2010). 
7. Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSK, Inc. 551 U.S. 877 (2007). 
8. Competition and Consumer Act 2010(CCA). 
9. Restrictions that remove the benefit of the block exemption- hardcore 
restrictions. 
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اند. بر والف بسیاری از کگورهای دیهر که قانون مستقل و  بیان گردیده« منع انحصار

 ای در وصوص رقابت و انحصار دارند مقررات حقو  رقابت ایران به صورت ویژه

چندان جامع و کامل و به عنوان بخگي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعي  نه

اند. در رابطه با توافقات عمودی به طور  و فرهنهي جمهوری اسالمي ایران بیان گردیده

قانون مذکور  44کلي و شروط راجع به تعیین قیمت باز فرو  به طور واص ماده 

قانون مذکور هرگونه تباني از طری   44به استناد بند اول ماده دهد.  توضیحاتي ارائه مي

قرارداد  تواف  یا تفاهم اعم از کتبي الکترونیکي  شفاهي و یا عملي( بین اشخاص که یکي 

های ورید یا فرو  کاال یا ودمت و نحوه تعیین آن در  از آثار آن مگخص کردن قیمت

و به نحوی نتیيه آن بتواند اوالل در رقابت باشد  بازار به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بوده

تواند موجد اوالل در  که آیا یم تواف  با اثر تعیین قیمت مي ممنوع است. تگخیص این

قانون فو  الذکر در صالحیت شورای رقابت  28ماده  1رقابت گردد یا ویر به استناد بند 

تواند وارد  جع به تعیین قیمت ميترین ایرادی که به نحوه تحریر مقررات را باشد. مهم مي

که در  را اثر یم تواف  و تباني دانسته است. حال آن RPMباشد این است که این قانون 

اکثر قوانین مگابه کگورهای دیهر یم شرط و به نوعي موضوع یم تواف  عمودی 

تواف  فر  بین اثر یم تواف  و نتیيه یم  44باشد و نه اثر آن. به همین دلیل در ماده  مي

مبهم است. همچنین در قانون ایران بروالف قوانین بسیاری از کگورهای دیهر تفکیکي 

بین تعیین حداقل قیمت باز فرو   تعیین و تثبیت حداکثر قیمت باز فرو  و قیمت 

که امروزه واضح است آثار محتمل و توان  نهادی فرو  به عمل نیامده است. در حالي ایش

جا است که  د قیمتي به هیچ وجه به یم می ان نبوده و تفاوت تا آنبالقوه این سه نوع تحدی

ترین مصدا  یم شرط و تحدید ذاتا ممنوع و غیر قانوني  تعیین حداقل قیمت به عنوان مهم

ها داده  گونه نبوده و اغلد حکم به جواز و عدم منع آن شناوته شده ولي در موارد دیهر این

 شود.  مي
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محدودیتهایقلمروفعالیت.شروطراجعبه1.2.2

های قلمروی  یعني محدودیت در قلمرو جغرافیایي که  شروط راجع به محدودیت

فروشنده مياز به فرو  در حدود آن است یا محدودیت در گروه مگتریاني که فروشنده 

تر در حقو  رقابت اتحادیه ارواا و کگورهای ارواایي  ها را دارد  بیش جواز فرو  به آن

های  محدودیت» تحت عنوان  2010اده چهارم مقرره معافیت گروهي مصوب مطرح و م

توانند به استناد مفاد و  نماید که از قلمرو مقرره وارج و نمي مواردی را احصاا مي 10«محض

مقررات آن مقرره معافیت  از ممنوعیت مستثني گردیده و از مفاد آن مقرره منتفع گردند. 

ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم  باشد که هدف آن دادهایي ميبند دوم آن ماده راجع به قرار

کننده در فرو  محصوالت در وارج از قلمرو جغرافیایي  محدودیت فروشنده یا توزیع

در حقو   باشد. اند مي هایي که در قرارداد معین شده قرارداد یا به مگتریاني غیر از گروه

شرط تقسیم بازار و تخصیص  11است شرمنتر آمریکا نی  بر اساس ماده اول قانون آنتي

مگتریان ممنوع و مگمول ميازات نقدی است. رویه قضایي ایاالت متحده نی  چنین 

به بعد و در ارونده  1133دانسته و نهایتا از سال  شروطي را ذاتا غیر قانوني و ممنوع مي

قیمتي  های غیر های قیمتي و محدودیت عالي آن کگور بین محدودیت   دیوان12معروفي

های غیر قیمتي  دیهر ممنوع محض نبوده بلکه مگمول  تفکیم قائل شده و محدودیت

قاعده معقولیت و آنالی  موردی آثار مثبت و آثار ضد رقابتي هر شرط  در شرایط و اوضاع 

 اند. و احوال واص گردیده

های کلي اصل چهل و  قانون اجرای سیاست 44در حقو  رقابت ایران براساس ماده 

                                                
10. The Sherman Antitrust Act of 1890. 
11. Continental TV Inc. v. GTE Sylvania Inc, 433 US. 36 (1975). 

کگور تایوان مراجعه گرردد کره در مراده هفرت      2002. به عنوان نمونه به قانون تيارت منصفانه مصوب  12

 را تعریف و تبیین نموده است. و غیره« Concerted action»وود مفاهیمي چون 
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هارم قانون اساسي  هر تباني از طری  تواف  یا تفاهم یا قراردادی که اثر آن تقسیم یا چ

تسهیم بازار کاال یا ودمت بین دو یا چند شخص بوده و نتیيه آن بتواند اوالل در رقابت 

باشد ممنوع است. تگخیص مصدا  این رویه ممنوع نی  در صالحیت صرف شورای رقابت 

ه یا دستورالعملي نی  برای شورای مذکور تدوین نگده است. گونه ضابط بوده که هیچ

در وصوص نحوه نهار  و  RPMنظر از ایراداتي که در قسمت بحث راجع شرط  صرف

قانون مذکور ذکر گردیده  در رابطه با شروط محدودکننده قلمرو فعالیت و  44سیا  ماده 

 باشد .  قابل برداشت مي 44های قلمروی نکات زیر از ماده  محدودیت

الف( هر تباني از طری  قرارداد  تواف  و یا تفاهم هاعم از کتبي  الکترونیکي  شفاهي و 

یا عملي( بین اشخاص که اثر آن تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا ودمت بین دو یا چند شخص 

بوده و نتیيه آن بتواند اوالل در رقابت باشد ممنوع است. به عبارت دیهر رو  و موضوع 

شایان ذکر  چه اهمیت دارد اثر آن تباني است. ي مبتني بر تواف  یا تفاهم مهم نبوده و آنتبان

 ماده اول قانون مذکور اوالل در رقابت تعریف شده است . 20است در بند 

که راجع به تقسیم و تسهیم بازار است عمومیت داشته و  و بند شگم آن 44ب( ماده 

گردد. البته مفهوم تباني نی  مگخص نبوده و مبهم  يمنحصر به توافقات عمودی یا افقي نم

که آیا تباني عبارت است از تواف  همراه با سوا نیت یا تواف  به منظور اوالل  این 17است.

 مگخص است .  در رقابت یا تواف  به منظور حصول یم اثر واص و یا غیره نا

برداشت اولیه این است  ای تنظیم شده است که ظهور اولیه و به گونه 44ماده  6ج( بند 

شود ولي  که منظور تقسیم و تسهیم جغرافیایي بازار بوده و تخصیص مگتریان را شامل نمي

توان گفت طب  آن بند تقسیم و تسهیم بازار ممنوع است  مي 44ماده  6با تفسیر موسع بند 

های معیني از  بندی بر مبنای قلمرو جغرافیایي فعالیت باشد یا بر مبنای گروه حال این تقسیم

                                                
 و اصول راهنمای آن 2010. مراجعه شود به بند سوم ماده چهارم مقرره معافیت مصوب  17
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 مگتریان و یا حتي هر چی  دیهری.

 

.سایرشروطممنوع1.2.3

های حقوقي از منظر حقو  رقابت با  تر نظام الذکر که در بیش نظر از شروط فو  صرف

فرض ممنوعیت و یا ممنوعیت مطل  برای  ها نهریسته شده و حتي ایش دید منفي به آن

ها بروورد  د دارند که از موضع یکساني با آنها وجود دارد  بروي شروط دیهر وجو آن

ها مختلف است و صرفا در بروي از  های رقابتي کگورها در وصوص آن نگده و رویه

عنوان تواف  عمودی ممنوع شناوته شده و سیاست رقابتي شدیدتری نسبت  کگورها تحت

  رقابت کگورهای ها وجود دارد. به طور نمونه در اتحادیه ارواا و به تبع آن در حقو به آن

و اصول راهنمایي مفصل  2010مقرره معافیت جدید مصوب  4ارواایي  به استناد ماده 

های محض و در واقع توافقات عمودی ممنوع  راجع به آن موارد زیر از جمله محدودیت

 اند. گردند شناوته شده که مگمول حکم معافیت آن مقرره نمي

 ایياد 12  در یم شبکه توزیع گ یده14جدیدمقررات  4الف( بر اساس بند سوم ماده 

محدودیت فرو  فعاالنه یا غیر فعاالنه به مصرف کنندگان نهایي برای اعضای آن شبکه 

 کنند یم محدودیت محض و ممنوع است.  توزیع که در سطح ورده فروشي فعالیت مي

مقرره جدید  محدود نمودن تأمین متقابل بین  4ب( بر اساس بند چهارم ماده 

کنندگان معین در یم شبکه توزیع گ یده  یم محدودیت محض بوده که مگمول  زیعتو

کنندگان را ميبور نمایند که  تواند توزیع کننده نمي شود. نتیيتا تأمین معافیت نمي

 محصوالت قراردادی را به طور انحصاری از منبع واصي وریداری کنند. 

                                                
14. Selective distribution network. 
15. Article 4 (e) of the New Block Exemption Regulation and Paragraph 59 
of the new Guidelines. 
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ها  باشد که بر اساس آن افقاتي ميمقرره جدید در ارتباط با تو 4ج( بند انيم ماده 

دهندگان مستقل  از تهیه مستقیم لوازم  کنندگان نهایي و تعمیرگران و سرویس مصرف

 16گردند. کننده آن لوازم یدکي منع شده یا با محدودیت مواجه مي یدکي از تولید

 

.شروطمظنوندرقراردادهایتوزیع2

ها در حد گروه اول   بالقوه آنباشند که ریسم و وطر  شروط مظنون  شروطي مي

یعني شروط ممنوع نبوده ولي باز هم ماهیتا معد در تعارض قرار گرفتن با حقو  رقابت 

بندی  باشند. اساسا این تقسیم بوده و در واقع از دید حقو  رقابت مظنون و مگکوک مي

در  باشد که آثار منفي و ضد رقابتي و همچنین محدودیت بالقوه موجود بدین سبد مي

ها در بروي به قدری باال بوده که از  شروط و توافقات به یم می ان نبوده و این محدودیت

شود و در بروي دیهر این  نی  یاد مي 13«های ذاتي  محدودیت»آن شروط به عنوان 

 تر برووردارند. ای اایین ها از درجه ها  آثار منفي آن محدودیت

 

.تحلیلرقابتیشروطمظنون2.1

کننده مندرج در قراردادهای توزیع و اخش یا همان  وط محدودبروي شر

ها مفید بوده و بروي آثار  ای دارند. بروي آثار آن های عمودی  کارکرد دوگانه محدودیت

مضر و ضد رقابتي هستند. این امر سبد گردیده است که در طول زمان رفتار با این دسته از 

نمونه  یکي از آثار مثبت محتمل شرط تعیین تر باشد. به طور  تر و معقول شروط منعطف

حداقل قیمت بازفرو   که در قسمت قبل تگریح گردید  حل مگکل سواری مياني 

در فرو  یم محصول با تکنولوژی ایچیده یا محصولي که تازه به بازار معرفي  18باشد. مي

                                                
16. Intrinsically Restrictions. 
17. Free Riding Problem. 
18. Whish R. and Bailey D., Competition Law,  Oxford University Press, p 
627, 2012. 
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نده کننده بالقوه ممکن است با مراجعه به یم فروش گردیده است  وریدار یا مصرف

ودمات ایش از فرو  مثل توضیحات و نحوه کارکرد صحیح محصول  امتحان و کار در 

محل فرو   اذیرایي از مگتریان و سایر ودمات جانبي را دریافت نموده ولي محصول را 

کننده دیهر آن کاال که هیچ یم از این ودمات جنبي قبل و  نخرد و همان کاال را از توزیع

فروشد  وریداری  تر مي دهد ولي همان کاال را با قیمتي ارزاننميبعد از فرو  را ارائه 

نماید که در علم اقتصاد و حقو  رقابت به این امر در اصطالح سواری مياني اطال  مي

کننده هکاهش قیمت(  ممکن است در کوتاه مدت چنین ترتیباتي هم به نفع مصرف11شود.

بلند مدت انهی ه ارائه و ارتقای ودمات  کننده هاف ایش فرو ( باشد  ولي در و هم تولید

های کننده نهایي و سیاست برد که برای مصرفجنبي و بهبود شرایط فرو  را از بین مي

جهت حل این مگکل اصوال تولیدکنندگان در قرارداد توزیع  20کالن اقتصادی مضر است.

ی گ یده وود از طری  اندراج شرط تعیین حداقل قیمت بازفرو  محصول  یکسر

نمایند که با حذف یا کاهش رقابت قیمتي بین های عمودی ایياد مي محدودیت

تر ودمات  گردند که برای نیل به سود بیش فروشندگان یم محصول  ایگان تگوی  مي

 21تری ارایه دهند.ایش و اس از فرو  مطلوب

 

.تحلیلحقوقیشروطمظنون2.2

روپا.شروطمظنوندرحقوقرقابتاتحادیها2.2.1

امروزه به طور کلي سیستم حقو  رقابت اتحادیه ارواا و قوانین رقابت داولي اکثریت 

                                                
19. Maher M. Dabbah, EC and UK Competition Law, Cases and Materials, 
Cambridge University Press, p 152. , 2004. 
20. Incardona R., Distribution Agreements under EC Competition Law, 
Discourse on the Adoption of a Truly More Economic Approach in the 
Assessment of Vertical Restraints For the Sake of Businesses and 
Consumers, Working Paper, 2005. P. 6 
21. Bovis, C. , Proposed EU Changes to Competition Laws, Amicus Curiae, 
Issue 31, October 2000. 
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ها و قرید به اتفا  کگورهای عضو اتحادیه ارواا بر مبنای اصل ممنوعیت بروي رویه

و فرض بر  22معاهده تأسیس اتحادیه ارواا تنظیم 101ماده  1ترتیبات مذکور در بند 

تر توافقات عمودی ضد رقابتي نی  در  بیش 27باشد. های مي یهممنوعیت و بطالن چنین رو

ها وجود  قرار گرفته و در نتیيه فرض ممنوعیت برای آن 101ماده  1محدوده شمول بند 

دارد. لذا  در صورتي که تيارت بین کگورهای عضو را متأثر نموده و هدف یا اثرشان 

بازار متحد ارواا باشد  بر مبنای ممنوعیت  محدودیت و یا مخدو  نمودن رقابت در درون 

شرایط و معیارهایي ذکر  101در بند سوم ماده  24باشند.باطل و ممنوع مي 101بند دوم ماده 

گردیده که بر مبنای آن در صورتي که آن شروط واجد شرایط آن بند گردند از ممنوعیت 

وعه مقررات همچنین کمیسیون ارواا به وسیله تصوید ميم 22شوند.بند اول مستثني مي

(BERs)معافیت گروهي 
ها توافقات عمودی و  اصولي را مقرر نموده که بر مبنای آن 26 

اعمال سازشي با هدف یا اثر ضد رقابتي ممکن است مياز تلقي گردند چرا که واجد 

رقابتي   در آن صورت شروط ضد 23باشند.معاهده مي 101ماده  7شرایط مذکور در بند 

قرار گرفته و از تعقید مراجع رقابتي در  28وزیع در لنهرگاه امنمندرج در قراردادهای ت

های امن باشد  ل وما  فیه وارج از آن لنهرگاه امان وواهند بود. در صورتي که تواف  متنازع

                                                
22. Rojer, J. Van den Bergh and Peter, D. Camesasca Sca, European 
Competition Law and Economics: A Comparative Perspective, Intersentia 
Nv, 2011, P 234 

ه حقو  رقابت اتحادیه اروارایي و ایرران    نوروزی شمس  مگیت اهلل  تباني واحدهای اقتصادی از دیدگا. 27

 83-113  صفحات 1781  اایی  26نامه بازرگاني  شماره  اژوهش نامهفصل

. جعفرزاده  میرقاسم و رهبری  ابراهیم  تحلیل رقابتي تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فنراوری   24

 7 ص 22   . 1710ميله تحقیقات حقوقي  دانگکده حقو  دانگهاه شهید بهگتي  سال 

25. Block Exemption Regulations. 
26. See Guidelines on the Application of Article 81 (3) , Paragraph 2. 
27. Safe harbor. 
28. New Vertical Block Exemption Regulation. 
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از سال  غیر قانوني نبوده و باید به صورت مورد به مورد بررسي و موردارزیابي قرار گیرند.

االجرا گردید.  ص توافقات عمودی در اتحادیه الزمنی  مقررات جدیدی در وصو 2010

باشد که به اوتصار از آن  مي 2010مورخ بیستم آوریل  770یکي از آن موارد مقرره شماره 

(vBER)به عنوان 
شود و همچنین متعاقد آن اصول راهنمای جدید نی  در وصوص یاد مي21 

ره جدید  سهم بازاری در مقر 70االجرا گردید.های عمودی تصوید و الزممحدودیت

درصد باشد تا مگمول  70تر از  کنندگان نباید بیش تولیدکننده و همچنین هر یم از توزیع

 71مقرره معافیت گردند. از سوی دیهر بر مبنای قاعده مستثني بودن موارد ج ئي یا حداقلي

م از کننده و هم سهم هر ی مقرره معافیت  هرگاه هم سهم تولید مذکور در اصول راهنمای

درصد بازار باشد  فرض بر این است که کل شبکه توزیع  12تر از  کنندگان کم توزیع

گیرد. یعني یم مرحله باالتر از معافیت بر قرار مي 101ماده  1وارج از محدوده شمول بند 

ایياد شده است. الزم به ذکر است بر مبنای قوانین جدید در صورتي  101ماده  7مبنای بند 

توان ل وما حکم بر ضد رقابتي بودن  درصد باشد نمي 70ری طرفین باالی که سهم بازا

بایست به طور مورد به مورد آثار نافع و قرارداد و نتیيتا بطالن قهری آن داد  بلکه مي

همچنین آثار سوا آن تواف  را تي یه و تحلیل اقتصادی نمود و در وصوص موضوع 

 به طور والصه: قضاوت کرد.

نظر از سهم  های ذاتي باشد  صرفت مذکور در قرارداد از محدودیت. اگر محدودی1

 گردد. و به هر می ان که باشد  مگمول مقرره معافیت نمي بازاری هر یم از طرفین

درصد باشد   12تر از  . اگر محدودیت ذاتي نباشد و سهم بازاری هر دو طرف کم2

                                                
29. Guidelines on Vertical Restraints, (OJ C 130/1. 19.5.2010). 
30. Rule  De minims. 
31. Survey of the member State National Laws Governing Vertical 
Distribution Agreements, Was Made in Preparation for the “Green Paper on 
Vertical Restraints in EU Competition Policy” Brussels, February 1996, p 43. 
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معاهده نبوده و مياز است  101ه ماد 1های ممنوع مذکور در بند  تواف  در زمره محدودیت

 Deمعاهده و جواز تواف  استه 101ماده  1و در واقع فرض بر وروج از قلمرو شمول بند 

minims.) 

درصد ولي  12تر از  . اگر محدودیت ذاتي نبوده و سهم هر یم از دو طرف بیش7

یده و معاف از درصد از بازار باشد  تواف  مگمول مقرره معافیت گرد 70تر از  معادل یا کم

است ولي به استناد مقرره معافیت به  1اصل ممنوعیت است. یعني در دایره شمول بند 

 گردد.معاف مي 7واسطه بند 

درصد  70تر از  . اگر محدودیت ذاتي نبوده و سهم یکي از طرفین قرارداد توزیع بیش4

 وما ممنوع نبوده و در هر باشد. البته ل الذکرنمي بازار باشد  تواف  مگمول معافیت مقرره فو 

مورد باید با تي یه و تحلیل اقتصادی و رقابتي و توزین آثار سوا و آثار مفید آن بر رقابت 

و اقتصاد  حکم آن را مگخص نمود. در اایان الزم به ذکر است مقرره معافیت جدید تا 

 گردد. معتبر و در آن تاریخ منقضي مي 2022سال 

 

حقوقآنتیتراستایاالتمتحدهآمریکا.شروطمظنوندر2.2.2

توان گفت: هدف اصلي و سیاست مبنایي حقو  رقابت ایاالت متحده آمریکا  مي

اساسا متمرک  بر حف  رقابت و به واسطه آن اف ایش کارآیي بازار و همچنین رفاه 

  تراست در جهانترین قانون آنتيقانون شرمن  به عنوان قدیمي 72باشد. کننده مي مصرف

تصوید گردیده است در ماده اول وود هر نوع قراردادی را که تيارت  1810که در سال 

های جغرافیایي قلمرو فعالیت و غیره  را محدود نماید  مانند شرط تعیین قیمت یا محدودیت

وصوص در مورد  کند. به طور کلي  سیر تحول حقو  رقابت آمریکا بهرا ممنوع اعالم مي

                                                
32. Dr. Miles Medical G. v. John D. Park and Sons Co., 221 U.S. 373 (1911). 
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 1111ردادهای توزیع و توافقات عمودی جالد توجه است. در سال شروط ضد رقابتي قرا

  دیوانعالي اعالم نمود که شرط تعیین قیمت بازفرو  برای 77در ارونده دکتر مایل 

فروشنده یم تخلف و نقض ذاتي ماده یم قانون شرمن است. بنابراین این شرط را 

اذیرد   م سطح انيام ميردیف با تثبیت قیمت افقي که بین فعاالن اقتصادی در ی هم

های آتي تأیید و استوار نمود. تا اواور  قرارداد. دیوان مکررا موضع وود را در ارونده

رویه بدین گونه بوده و فرقي هم بین حداقل یا حداکثر قیمت فرو  یا سایر  1130های  سال

تر  ها رویه کمي منعطف های قیمتي در حقو  رقابت آمریکا نبود. در آن سال محدودیت

نهادی برای فرو  تابع تي یه و تحلیل  شده و شرط حداکثر قیمت بازفرو  یا قیمت ایش

  دادگاه بین  113372گردیدند. در ارونده مهم دیهری در سال  74و قاعده معقولیت

های غیر قیمتي مثل محدودیت در قلمرو فعالیت  های قیمتي و محدودیت محدودیت

های عمودی غیر  بر ایچیدگي اثر بازاری محدودیتتفکیم قائل شده و مقرر نمود که بنا

ها بر مبنای قاعده معقولیت و حاکمیت عقل     مناسد و صحیح این است که آن76قیمتي

های قیمتي همچنان ممنوع مطل  و ذاتي بود  تي یه و تحلیل گردند. در آن زمان محدودیت

 73در ارونده 1113 و قاعده معقولیت در هیچ نوع آن راهي نداشت. بعد از آن در سال

توان گفت همیگه توافقات  معروف دیهری دیوانعالي در تصمیم وود اعالم نمود که نمي

بایست عمودی راجع به تعیین حداکثر قیمت باز فرو  کاال محدودیت ذاتي بوده و مي

ممنوع مطل  تلقي گردند  بلکه الزم است بر اساس قاعده معقولیت موضوع و تواف  بررسي 

و  78دیوانعالي ایاالت متحده در یم تصمیم انقالبي 2003گردد. نهایتا در سال  و ارزیابي

                                                
33. Rule of Reason. 
34. Continental TV Inc. v. GTE Sylvania Inc, 433 US. 36 (1975). 
35. Non- Price Vertical Restraints. 
36. State Oil Co. v.  Khan, 522 U.S. 3 (1997). 
37. Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSK, Inc. 551 U.S. 877 (2007). 
38. Turner, J. R., The Full of the PER SE Vertical Price Fixing Rule, Journal 
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بسیار مهم به حکومت قاعده ذاتا غیر قانوني بودن توافقات عمودی قیمتي  فیصله داده و 

در 71را از بین برد. 1111آورین اثر به جا مانده از نیاکان وود در ارونده دکتر مایل  در سال 

ده دادگاه از ارواا ایگي گرفته و مقرر نمود که حتي شرط تعیین و تثبیت واقع  در این ارون

بایست بر اساس قاعده معقولیت حداقل قیمت فرو  نی  ذاتا غیر قانوني و ممنوع نبوده و مي

بررسي و حکم آن صادر شود. بنابراین دیهر هیچ شرطي در قراردادهای توزیع و اخش 

 باشند.منوع ذاتي و غیر قانوني محض نميکاال و ودمات  ابتدائا و ماهیتا م

 

.شروطمظنوندرحقوقرقابتهند2.2.3

درهند توافقات عمودی و از جمله قراردادهای توزیع عمدتا تابع قانون رقابت مصوب 

به قانون رقابت هند  هرگونه توافقي راجع 7باشند. بر مبنای بند یم ماده هند مي 2002

بار و اکتساب یا کنترل کاالها و ودمات که موجد آثار سوا قابل تولید  تأمین  توزیع  ان

توجه و محسوس بر رقابت داول هند گردیده یا احتمال موجد آن آثار شدن را داشته 

گردند.  باشد. بر اساس بند دوم آن ماده چنین قراردادهایي باطل تلقي ميباشد ممنوع مي

قي را تفکیم و توافقات افقي را در بند این قانون به طور واص توافقات عمودی و یا اف

ها آثار سوا قابل توجه بر رقابت را مفروض دانسته است. بند چهارم  سوم آورده و برای آن

این قانون در وصوص توافقات عمودی بوده و به طور ویژه انج مورد از توافقات  7ماده 

ي  قرارداد ورید نماید که عبارتند از تحمیل محصوالت جنبي اضافعمودی را ذکر مي

انحصاری  قرارداد توزیع انحصاری  امتناع از معامله و تثبیت قیمت باز فرو . این موارد بر 

بایست در چارچوب بند اول تفسیر و زماني ممنوع اعالم گردند والف توافقات افقي مي

                                                                                                             
←

of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 13, No.2 (2010). 
39. Competition Act 2002 (CA02). 
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که موجد آثار ضد رقابتي سوا قابل توجه گردیده یا احتمال آن را داشته باشند. یعني 

در « آثار سوا قابل توجه ضد رقابتي»باشد. البته عبارت  ها نمي فرض بر ضد رقابتي بودن آن

هیچ جای قانون رقابت کگور هند تعریف نگده است. در هر صورت آن قانون  کمیسیون 

که آیا یم شرط  نماید یکسری عوامل را در زمان بررسي این رقابت آن کگور را مل م مي

بتي محسوسي دارد یا ویر مدنظر قرار دهد. این رویه شباهت بسیار یا تواف  آثار ضد رقا

 زیادی به قاعده معقولیت مورد استفاده در سیستم حقو  رقابت آمریکا و کانادا دارد. 

 

.موضعحقوقرقابتایراندرخصوصشروطمظنون2.2.3

های ضد  تر کگورها  در حقو  رقابت فعلي ایران بین اعمال و تواف  بر والف بیش

رقابتي ذاتي یا محض و همچنین مگکوک و مظنون تفکیکي اعمال نهردیده است. 

گونه تفکیکي بین توافقات افقي و توافقات عمودی به وجود نیامده است.  همچنین هیچ

تر از توافقات عمودی بوده و حکم  که وطر و ریسم توافقات افقي به مراتد بیش حال آن

اشد. چراکه توافقات افقي رقابت بین برندی را تهدید نموده و بایست متفاوت بها نی  مي آن

تر  کننده دارد. ولي توافقات عمودی بیش اتانسیل باالتری در مخدو  نمودن رفاه مصرف

گونه که ذکر گردید ماده سوم قانون رقابت  نماید. همانرقابت درون برندی را محدود مي

فقات عمودی را در ذیل یم بند آورده هند شروط و اعمال ضد رقابتي را تفکیم و توا

ها را مطل  و کلي بیان ننموده است  بلکه منوط به تي یه و تحلیل  ( و حکم آن7ماده  4هبند 

آثار سوا و مثبت رقابتي آن شروط کرده است ولي اعمال و توافقات افقي را در بند سوم  

نسته و اصل را بر ممنوعیت ها اثر سوا ضد رقابتي قابل توجه را مفروض دا لیست و برای آن

قانون اجرای اصل چهل و چهارم  44رسد ماده ها قرار داده است. همچنین به نظر مي آن

معاهده  101قانون اساسي مصادی  شروط محدود کننده ضد رقابتي را از بند اول ماده 

ای است که به تأسیس اتحادیه ارواا اقتباس نموده است  ولي نهار  آن ماده به گونه
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صورت احصایي  آثاری را مگخص و هرگونه توافقي که دارای آن آثار احصایي بوده و 

کند. چنین نهارشي  به عالوه نتیيه آن امکان اوالل در رقابت باشد را ممنوع اعالم مي

گردد که مخل رقابت بوده  باعث ایياد محدودیت در بروورد با توافقات و شروطي مي

گنيند. در وصوص این  نمي 44ور در هفت بند ماده ولي در چارچوب آثار احصایي مذک

ها و معاهده ارواا چنین محدودیتي را نداشته و صرفا مالک 101موضوع بند اول ماده 

معیارها را تعیین نموده و مصادیقي که ذکر نموده است جنبه تمثیلي دارند. لذا  شایسته 

محدودیت و حصاری برای  ها و معیارها را ذکر ولياست حقو  رقابت ایران نی  مالک

حقو  رقابت ایياد ننماید و به اویایي و به روز شدن حقو  رقابت و توان آن در مقابله با 

شروط جدیدی که هر روز با یم لباس و چهره تازه وارد عرصه اقتصادی شده و ممکن 

است رقابت سالم و کارا را مخدو  نمایند  کمم نماید. شایان ذکر است در حقو  

قرید به اتفا  کگورهای ارواایي به ایروی از حقو  رقابت اتحادیه ارواا  مالک اکثریت

ماده  1رقابتي بودن یم تواف  و همچنین بروي مصادی  آن همانند بند  ها و معیارهای ضد

آمده ولي به این موضوع اکتفا نگده و در جهت کارکرد بهینه مقررات رقابتي و  101

کننده  شرایط و  مثبت بروي شروط و توافقات محدوداستفاده از م ایا و وصوصیات 

کننده هستند.  ضوابط دیهری ذکر شده است که از اطال  و کلیت بند اول کاسته و استثناا

همچنین اتحادیه مذکور بدین جا نی  اکتفا ننموده و از طری  تصوید ميموعه مقررات 

ازهای روز اقتصاد و مقتضیات سو با نی ها به طور مداوم و هم معافیت و اصول راهنمای آن

زمان به اجرای بهینه و کارای قواعد حقو  رقابت و ایياد تعادل و توازن در موارد تعارض 

ها بر اقتصاد یاری مي منافع و آثار مثبت بروي شروط و توافقات با آثار سوا و منفي آن

ال نی  چنین امنرساند. حقو  رقابت آمریکا  کانادا و سایر کگورهای تابع سیستم حقوقي ک

گردد. کارکردی  به واسطه ماهیت این سیستم و اتکاا آن بر رویه قضایي تضمین مي

نااذیری رعایت نگده و صرفا به ذکر متأسفانه در حقو  رقابت ایران چنین امر اجتناب
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گونه مالک و یا معیاری اکتفا شده است. در مقررات  مواردی کلي و وگم بدون هر

اکتفا گردیده و تفسیر و تعیین مصادی  و « اوالل در رقابت»ا به ذکر معیار رقابتي ایران صرف

حکم موارد در اوتیار و به عهده شورای رقابت قرار داده شده که این اوتیارات وسیع و 

های دقی  و واضح  رسالت حقو   کلي و قوانین مبهم  غیر شفاف و بدون ضوابط و مالک

کننده  که واجد آثار  ر وصوص شروط و توافقات محدودرقابت در ایياد تعادل و موازنه د

مثبت رقابتي هستند را مگکل و متعذر نموده و حتي در بروي موارد موجد مانعي بر سر راه 

کننده  سازی سیستم توزیع کاالها و ودمات و نهایتا ضرر مصرفرشد اقتصادی و بهینه

 شود.  نهایي مي
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گیرینتیجه

ها  ویژه قراردادهای توزیع و شروط مندرج در آن ی و بهبه طور کلي توافقات عمود

ها موجد رشد روند توزیع محصوالت  کارکردهای مثبت و مفیدی داشته که حمایت از آن

گردد.  کننده نهایي مي های نوین و بهینه رساندن محصوالت به دست مصرف و ابداع شیوه

ز شروطي در این قراردادها وجود چنین محاسن و کارکردهای مثبتي گاهي ممکن است ا با

استفاده شود که آثار مضر و مخربي بر اقتصاد و بازار رقابتي داشته باشند. اثر مفروض برای 

باشد که حقو  رقابت  ها بروي موارد آنقدر منفي و مغایر با اهداف حقو  رقابت مي آن

هي نی  آثار کند. گا ها بروورد مي فرض ممنوعیت با آن ها را ممنوع نموده و با ایش آن

اوشي از آثار منفي گردیده و در صورتي که ترازوی  ها سبد ل وم چگم مثبت و مفید آن

ها نسبت به مضراتگان باشد قاعده معقولیت  گر سنهیني آثار مفید آن حقو  رقابت بیان

دهد. رسالت اصلي حقو   حکم به جواز استفاده از چنین شروط مظنون و مگکوکي را مي

ها  باشد که از فواید آن ای مي ها به گونه دقی  و بروورد مناسد با آنرقابت شناسایي 

حداکثر استفاده به عمل آمده و در عین حال از مضرات و آثار سواشان در امان بود. در 

گونه  های تعارض و ناسازگاری این همین راستا این مقاله اس از شناسایي بسترها و زمینه

رقابتي قراردادهای توزیع ارداوته  به شناسایي شروط ضدشروط و توافقات با حقو  رقابت  

های رقابتي الزم را ارایه  ها به شروط ممنوع و شروط مظنون تحلیل و از طری  تفکیم آن

کرد  های مختلف حقوقي موضع و روی نموده و سرس با بررسي تحلیلي و تطبیقي نظام

مان وضعیت حقو  رقابت کگورهای مختلف در کنترل چنین شروطي را عنوان نمود. هم 

تواند  نهادهای زیر مي ایران در وصوص موضوع بررسي شد که ماحصل مطالعات ایش

 باشد.

جای والي یم قانون واص و مگخص که مختص حقو  رقابت و تيارت منصفانه 

های ضد رقابتي و همچني  بوده و مقررات کامل و جامعي در رابطه با توافقات و رویه
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شود که نیازمند  ه باشد به شدت در حقو  رقابت ایران احساس ميانحصار وتباني داشت

 گذاری دقی  و کارشناسانه ميلس است.  قانون

اند  در قوانین رقابتي ایران همه شروط و توافقات در یم سطح و به یم نهاه دیده شده

که بهتر است با عنایت به تفاوت ریسم و وطر شروط بین توافقات افقي و توافقات 

ای مي ا کنترل  از جمله قراردادهای توزیع تفکیم به عمل آمده و هر یم به گونهعمودی 

کگور هند نمونه مناسبي در وصوص این موضوع  2002گردند. قانون رقابت مصوب 

 باشد. مي

به طور کلي در مورد تمامي موضوعات و به طور واص در زمینه قراردادهای توزیع 

گردد. شایسته است با  ررات ایران مالحظه نميگونه سیاست رقابتي مگخصي در مق هیچ

های نوین و مدرن توزیع  توجه به در حال توسعه بودن ایران جهت ترویج و تگوی  شیوه

محصوالت  سیاست رقابتي مناسبي اوذ و قوانین و مقررات الزم مطاب  با آن سیاست 

 تدوین گردد.

لي حکم داده اند. این در مالي قوانین رقابتي ایران بسیار غیر منعطف بوده و به طور ک

تر کگورها موارد استثناا و معافیت لحاظ شده و به رشد و اویایي و توان  است که در بیش

 شده حقو  رقابت اهمیت داده شده است. روز به

حد و حصر و بدون ضوابط  اوتیارات شورای رقابت در حقو  ایران بسیار بي

ه مغایر با اصل شفافیت و روشني مقررات گیری واضح و روشن است که این مسأل تصمیم

والف اصول راجع به بهبود فضای  بوده و ریسم فعالیت تياری در ایران را باال برده و بر

 گذاری داولي و وارجي در ایران است.  کسد و کار است. این امر موجد کاهش سرمایه

تي کاال و ودمات اف ون تيارت الکترونیکي و سیستم توزیع اینترن با عنایت به رشد روز

رو  مقررات حقو   در ایران  شایسته است با استفاده از تيربیات سایر کگورهای ایش
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کننده حرکت و مانع  رقابت در جهت حمایت حداکثری از حقو  و رفاه مصرف

 کنندگان از چنین بسترهای جدیدی گردند. کنندگان یا توزیع سوااستفاده بروي تولید
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