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چکیده
رقابت ،نوعی تضادّ توأم با همکاری است .اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و
مقرّراتی را پذیرفته و در عمل نیز این اصول و مقرّرات را رعایت می کنند .آنان که حقوق یکدیگر
را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ
کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند .شریعت اسالمی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد ،از
مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم
است .از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد ،رویّه های ضدّ رقابتی
است .این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده الزم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده ال
ضرر ،قاعده سوء استفاده از حقّ ،قاعده منع اختالل نظام ،قاعده نظم عمومی ،قاعده حقوق بشری منع
تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند .در این مقاله ،مبانی حکم تکلیفی
این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم .بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها
نیازمند تحقیق دیگری است.

کلیدواژه :حقوق رقابت ،رویّه های ضدّ رقابتی ،ممنوعیّت ،حرمت ،حکم تکلیفی.
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 -2مقدّمه
انسان ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی و کسب درآمد و منفعت ،رقابت را
وارد دنیای اقتصاد کردند و رقابت در بازار ،موجب افزایش کارایی و بهره وری می
گردد (شهیکی تاش .)7 :7533 ،همچنین وجود رقابت سبب می شود تولید کننده،
کیفیّت کاال را ارتقاء داده ،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیّه کند.
فضای رقابتی سبب گردید اغلب کشورهای جهان به منظور حمایت از سیاست های
رقابتی و ایجاد رقابت سالم قواعد و مقرّراتی را وضع نمایند و بدینوسیله با رویّه های
ضدّ رقابتی مبارزه و از اختالل در بازار جلوگیری کنند.
فصل نهم از قانون سیاست های اجرایی اصل  44قانون اساسی به مقرّرات حقوق
رقابت و رویّه های ضدّ رقابتی اختصاص دارد و ممنوعیّت های متعدّدی از جمله منع
هرگونه تبانی از طریق قرارداد توافق و یا تفاهم که منجر به اخالل در رقابت است ،یا
منع هرگونه اعمال منجر به اخالل رقابت ،ممنوعیّت تملّک سرمایه یا سهام شرکت ها
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،ممنوعیّت قیمت گذاری تبعیض آمیز ،ممنوعیّت
احتکار و غیره را به عنوان رویّه های ضدّ رقابتی نام برده است .در این مقاله ،تالش بر
این است که مبنای حکم تکلیفی ممنوعیّت های مندرج در سیاست های اجرایی اصل
 44را شناسایی و این مبانی را بر اساس موازین فقهی و حقوقی این ممنوعیّت ها تحلیل
کنیم.
الف) تبیین موضوع
وجود قوانین و مقرّرات تسهیل کننده رقابت و ضدّ انحصار ،از مهم ترین شرایط
الزم برای تحقّق اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار است .تدوین و تنظیم ضوابط مذکور،
رسالت اصلی حقوق رقابت است (صادقی .)774 :7511 ،حقوق رقابت ،مجموعه
قوانینی است که با رویّه های ضدّ رقابتی تجارت آزاد مقابله نموده و تعادل را در بازار
برقرار می سازد .مهم ترین هدف حقوق رقابت ،مبارزه با انحصار و پیشگیری از ایجاد

 643ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  21ـ شماره  11ـ بهار و تابستان 99

موقعیّت های انحصاری و مبارزه با هر اقدامی است که چنین نتیجه ای را به دنبال
دارد.
سیاست های اجرایی اصل  44قانون اساسی به عنوان زمینه ساز اصلی اصالحات
بنیادین در نظام اقتصادی کشور در راستای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی
تدوین یافت (غفاری .)75-74 :7535 ،فصل نهم قانون سیاست های اجرایی اصل 44
تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» از مواد  45تا  14به موضوعات مرتبط با
حقوق رقابت و مقابله با رویّه های ضدّ رقابتی اختصاص دارد .در این مقاله پس از
بررسی مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیّت رویّه های ضدّ رقابتی به بیان حکم تکلیفی این
ممنوعیّت ها پرداخته می شود.
ب) مباني حکم تکلیفي نقض حقوق رقابت در سیاست های اجرایي اصل
 44ق.ا.
فصل نهم قانون سیاست های اجرایی بر اساس مفادّ جزء  5بند «هـ» از سیاست های
ابالغی مقام معظّم رهبری در خصوص جلوگیری از انحصار توسط بنگاه های
اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقرّرات ،تهیّه و وضع گردیده
است .در مواد  44تا  41قانون مذکور ،برخی رویّه های ضدّ رقابتی به دلیل اخالل در
رقابت ممنوع گردیده است .به منظور شناسایی مبنای این ممنوعیّت ،ضرورت دارد
علل وضع قوانین و دلیل صدور اوامر و نواهی قانونگذار را در این زمینه تحلیل کنیم.
بدیهی است در جامعه ای که حکومت بر اساس مبانی دینی و شرعی شکل می
گیرد ،منشأ حقوق و تکالیف ،اوامر و نواهی خداوند است .بر اساس این مبنا ،هیچ
ک ُم إِلَّّا لِلَّّه :انعام37 :؛ یوسف44 :و،)17
کس حقّ امر و نهی به دیگری را ندارد (إنِ الْحُ ْ
(ورعی .)7 :7534 ،منشأ حقّ امر و نهی کردن با توجه به گستردگی مبنای مشروعیّت
حکومت ،متفاوت است .آن چه در این مجال ،واکاوی آن ضرورت دارد فلسفه وضع
امر و نهی از سوی آمر و ناهی است که اصوالً این فلسفه در هر حکومت با هر مبنایی
مشترک است.
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در واقع ،انسان برای این که در اجتماع زندگی آسوده ای داشته باشد ،دو نیاز
متفاوت دارد؛  )7منظّم بودن اجتماع و حکومت قانون بر آن )3 ،اجرای عدالت .این دو
آرمان رابطه ناگسستنی با یکدیگر دارند و نمی توان دو مفهوم نظم و عدالت را از هم
جدا ساخت ،زیرا با ظلم و زورگویی نظمی استوار نمی ماند و اگر هم به طور موقّت
بتوان از نظم سخن گفت ،چنین امنیّت متزلزل و ناهنجاری نمی تواند انسان را خشنود
ساخته و آسودگی به بار آورد (کاتوزیان.)344/7 :7533 ،
بنابراین ،قانونگذار با توجه به امیال گوناگون در انسان ،محدودیّت منابع و تعارض
منافع ،مقرّراتی را جهت جلوگیری از نزاع و تعیین حقّ و تکلیف هر فرد وضع می
کند .این مقرّرات می بایست به منظور فراهم کردن سعادت مندی ،شرایط زندگی
آسوده و رفاه عمومی بیشتر انسان باشد .به دیگر سخن ،هنگامی که فعل یا ترک فعلی
در جامعه باعث برهم زدن نظم عمومی و عدالت و ایجاد ضرر و تبعیض می شود
قانونگذار به منظور سعادت و رفاه بیشتر انسان با وضع مقرّراتی اعمّ از الزام یا نهی در
مقرّره ای قانونی با آن مقابله می نماید.
به تعبیری برای تبیین مبنای جعل الزامات و نواهی می توان گفت که الزامات
حقوقی به طور عمده ،نه از فعل های مثبتی که باید انجام شوند بلکه از ترک فعل هایی
ال در قالب نهی صورت بندی می شوند ،زیرا انسان
تشکیل می شوند که معمو ً
موجودی مختار و آزاد بوده و قانونگذار درصدد است با وضع مقرّرات ،از سوء
استفاده های احتمالی بشر از این آزادی مطلق جلوگیری نماید .مهم ترین آنها در
حیات اجتماعی ،نهی هایی هستند که خشونت ورزی را در شکل قتل یا صدمه جسمی
ممنوع می کنند .در صورت عدم وجود این قاعده هیچ سودی در داشتن قواعد دیگر
برای انسان نخواهد بود (هارت.)331 :7333 ،
انسان ها در زندگی اجتماعی همواره در تالش هستند بیشترین منابع و منافع را به
دست آورده و در این مسیر ،از هیچ تالشی دریغ نمی کنند .در این وضعیّت ،حسّ نوع
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دوستی در انسان ها گستره ای محدود دارد و پایدار نیست .گرایش به تعرّض آن به
قدری جدّی است که اگر کنترل نشود ،زندگی اجتماعی را به خطر می اندازد (هارت،
 .)544 :7333قانونگذار جهت مقابله با خطرات احتمالی مجبور است اعمالی را ممنوع
و ضمانت اجرایی برای نقض آنها وضع نماید.
مکتب فقهی امامیّه این موضوع را با این اعتقاد بیان می کند که احکام شرعی ،تابع
مصالح و مفاسد واقعی است .فعلی واجب نمی شود مگر برای مصلحتی و فعلی حرام
نمی شود مگر به دلیل مفسده ای .مستند این اعتقاد ،ادلّه عقلی و نقلی همچون آیات و
روایات متعدّدی است که بر این امر داللت دارند .بنابر اعتقاد شیعیان ،خدای متعال
غنیّ مطلق است و در عین حال ،افعال او از لغو و عبث بودن مبرّاست .بر اساس این
مکتب ،افعال الهی تابع اغراض ،و مصالح و مفاسد است (سبحانی تبریزی:7437 ،
 .)574امر و نهی شارع در فقه اسالمی بر مبنای حسن و قبح افعال صادر می شود که
مصلحت و مفسده در حکم شرعی از این مبنا تبعیّت می کند.
ی عنه
به تعبیر دیگر ،اوامر و نواهی ،دائر مدار مصالح و مفاسد در مأمورٌبه و منه ٌ
است .یعنی هر امری الزم است که در متعلّق آن مصلحت باشد و همچنین هر نهیی
الزم است مفسده در متعلّق آن باشد؛ مصالح و مفاسدی که غرض از اوامر و نواهی
شرعیّه است (نجفی دولت آبادی اصفهانی.)733/3 :7441 ،
از دیدگاهی دیگر ،مفسده ای که در شرع اسالم معیار نهی به شمار می رود همان
است که در تضادّ با مقاصد و اهداف شریعت اسالمی است .مراد از مقاصد شریعت،
اهداف نتایج و فوایدی است که از وضع شریعت به طور کلّی و وضع احکام آن به
طور جزئی مدّنظر بوده است .به تعبیر دیگر ،غایاتی است که شریعت به هدف تحقّق
آنها وضع شده است .اهداف و مقاصد کلّی شریعت در حوزة احکام غیر عبادى،
برقراری عدالت ،حفظ مصلحت ،ایجاد امنیّت ،عدم اختالل نظام ،نفی غرر ،نفی سبیل
و مانند اینها است .بر این مبنا ،شارع در جایی که انسان ها را از انجام عملی نهی می
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کند به دلیل مفسده موجود در آن فعل است ،زیرا این مفسده با اهداف و مقاصد
شریعت ،مخالف بوده و مانع تحقّق اهداف احکام اسالمی می شود.
بر همین اساس ،قانونگذار در تقنین مقرّرات موضوعه با توجه به مبنای فقهی در
جعل احکام شرعی و به تبعیّت مقرّرات از مصالح و مفاسد ،عمل می کند .نواهی وضع
شده از سوی قانونگذار به دلیل مفسده و قبحی است که با توجه به اهداف شریعت می
بایست از آن نهی گردد .امروزه با گسترش فضای تجارت آزاد و کاهش موانع
گمرکی و ایجاد تجارت الکترونیک بخش عمده ای از قوانین به وضع الزامات و
نواهی در زمینه امور اقتصادی و تجاری اختصاص یافته است .مجموعه مقرّرات حقوق
رقابت که جهت حفظ تعادل در فضای رقابت آزاد و مقابله با رویّه های ضدّ رقابتی در
دهه های اخیر در بسیاری از کشور ها تصویب گردیده ،شامل ترک فعل های متعدّدی
از سوی قانونگذاران است .در قانون سیاست های اجرایی اصل  44قانون اساسی در
بخش حقوق رقابت ،ترک فعل های متعدّدی از سوی قانونگذار بیان گردیده که
تحلیل ممنوعیّت آنها در راستای هدف وضع قوانین آشکار می شود .در واقع ،ضمانت
اجرای حرمت ،بطالن یا قابلیّت فسخ برای نقض این ممنوعیّت ها ،بر اساس معیار کلّی
مبارزه شارع با مفاسد توجیه می شود .مفاسدی که سبب ورود ضرر و زیان ،اختالل
نظام ،برهم زدن نظم عمومی ،أکل مال بالباطل و سوء استفاده از حقّ می شوند.

 -1حکم تکلیفي ممنوعیّت رویّه های ضدّ رقابتي بر مبنای «قاعده
الضرر»
قاعده ال ضرر ،از مشهور ترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه و حقوق به
آن استناد می شود .فقیهان بزرگ شیعه در کتاب های فقهی خود به این قاعده استناد و
بسیاری از ایشان درباره قاعده مزبور ،رساله های مستقلّ تألیف کرده اند (مکارم
شیرازی .)31/7 :7574 ،رسول اکرم با جمله «ال ضرر و ال ضرر فی االسالم» ،وجود
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ضرر را در محیط تشریع معدوم اعالم کرده و بنابراین ،همان طور که کالم رسول اهلل
حکایت از مرحله انشای قوانین دارد ،در مرحله اجرا یعنی در موارد خاصّ روابط
اجتماعی مردم با یکدیگر نیز چنان چه عملی منجرّ به اضرار فردی به دیگری گردد،
مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت (محقّق داماد.)734/7 :7515 ،
مقنّن در کشور اسالمی مکلّف است کلّیه اعمالی را که منجرّ به ضرر به دیگری
ق ندارد به دیگری زیانی وارد کند ولو آن که این
می شوند ،ممنوع نماید .هیچ کس ح ّ
اضرار ،به واسطه اِعمال حقّ خویش باشد .می توان گفت اقدامات ممنوعه مندرج در
فصل نهم از قانون سیاست های اجرایی اصل  44بر اساس همین قاعده قابل توجیه و
تحلیل است.
در تحلیل قاعده ال ضرر ،دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است :بنا بر دیدگاه شیخ
انصاری که مورد پذیرش بیشتر فقیهان واقع شده است نفی ضرر ،به معنای نفی حکم
شرعی است که سبب ورود ضرر می شود .بدین معنا که در اسالم ،حکم ضرری
تشریع نشده است (شیخ انصاری .)773 :7474 ،محقّق خراسانی منظور از ال ضرر را
نفی موضوع ضرری و به واسطه آن نفی حکم ضرری می داند .به تعبیر دیگر ،نفی
حکم ضرری ،به لسان نفی موضوع ضرری است (آخوند خراسانی .)517 :7443 ،در
نظریّه دیگری ،محقّق نراقی ال ضرر را به معنای نفی ضرر غیر متدارک تفسیر می کند.
بر این مبنا در اسالم ضرر غیر متدارک وجود ندارد (نراقی .)37 :7573 ،برخی ،ال ضرر
را به معنای نهی از ضرر رساندن به دیگران تفسیر کرده است که داللت بر حکم
تکلیفی دارد (اصفهانی .)73 :7443 ،نظریه پنجم بر آن است که الضرر به مفهوم نهی
از ضرر است ،اما نهی مزبور و حرمت مستفاد از آن ،یک حکم اولیّه نیست .امام
خمینی(ره) با طرح این نظریّه می گوید حکم مستفاد از ال ضرر ،والیی و حکومتی
است که پیامبر در مقام قضاوت صادر فرموده است (خمینی.)33/7 : 7474 ،
به نظر می رسد دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر استنباط نفی حکم از ال ضرر با توجه
به ظاهر حدیث و أصاله الحقیقه قابل توجیه است .یکی از فقیهان در تبیین این نظر می
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گوید که مفادّ قاعده ال ضرر ،نه تنها عدم جواز عمل ضرری و اضرار به غیر است بلکه
هر حکمی که سبب ضرر به مردم شود نیز فاقد اعتبار بوده و جایز نیست .قاعده ال
ضرر ،مستند حکمی کلّی است که بر اساس آن هرگونه ضرری نسبت به دیگری
ممنوع و قبیح است؛ خواه از طرف مردم به یکدیگر باشد ،خواه از جعل احکام ضرری
و یا امضای آنها ،به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقائاً استمرار یابد ،از طرف هر
کس که باشد (مکارم شیرازی.)33 :7574 ،
با توجه به نظریّات مذکور ،استنباط حکم تکلیفی حرمت از قاعده ال ضرر بر مبنای
نظر شیخ الشریعه به آسانی قابل توجیه است .اما بر اساس نظریّاتی نیز که از مفادّ قاعده
ال ضرر ،نفی حکم ضرری را استنباط کرده از برداشت حکم تکلیفی حرمت میسّر
است .اگر عمل مباح ،واجب یا مستحبّ ضرری باشد حکمش مرتفع می شود .بنابراین
اگر عملی جایز باشد ،حکم جواز به دلیل ضرری بودن آن مرتفع می شود و عدم جواز
چیزی غیر از حکم تکلیفی حرمت نیست .با این وجود ،استنباط حکم تکلیفی بر مبنای
نظریّه محقّق نراقی مشکل است؛ هرچند شهید صدر حتی بر مبنای این نظریّه ،حرمت
تکلیفی را توجیه کرده اند (صدر .)777 :7434 ،باید به این نکته نیز توجّه داشت که
عالوه بر حدیث ال ضرر ،آیات و روایات دیگری نیز نفی ضرر را مقرّر کرده اند .به
عالوه ،بنای عقال و دلیل عقلی نیز مفید حرمت ضرر و ضرار هستند .نتیجه آن که،
تردیدی در استنباط حکم تکلیفی حرمت از حدیث ال ضرر و سایر آیات و روایات و
دلیل عقلی و بنای عقال وجود ندارد.
به نظر می رسد برخی از رویّه های ضدّ رقابتی مندرج در ماده  44و  43قانون
سیاست های اجرایی اصل  44که از جمله اعمالی هستند که به طور قطعی سبب ورود
ضرر به افراد در جامعه اسالمی می گردد بر مبنای قاعده ال ضرر توسّط قانونگذار
اسالمی ممنوع و حرام اعالم گردیده که در ادامه بیان می گردد.
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اوّل :طبق ماده  44قانون سیاست های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
«هرگونه تبانی از طریق قرارداد ،توافق و یا تفاهم (اع ّم از کتبی ،الکترونیکی ،شفاهی و
یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه
آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است».
در تبانی ،هدف اجتماع ،برنامه ریزی جهت کسب قدرت و یا ثروت بیشتر با
اقدامی غیر قانونی و ورود ضرر به ثالث است و با توجه به این که ورود ضرر و زیان
به دیگری طبق قاعده ال ضرر و سایر ادلّه ممنوع بوده ،قانونگذار در ماده  44قانون
سیاست های اجرایی ،از تبانی که اخالل در رقابت را به همراه داشته باشد ،منع کرده
است .در ماده مزبور ،مواردی که تبانی از طریق توافق در آن ممنوع است ،مانند
مشخّص کردن قیمت های خرید یا فروش کاال یا خدمت ،محدود کردن یا تحت
کنترل درآوردن مقدار تولید ،تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معامالت همسان به طرف
های تجاری و ...7بیان شده است .در تمامی این موارد ،تبانی از طریق توافق ،منجرّ به
ورود ضرر به طرف ضعیف قرارداد از جمله مصرف کننده و توزیع کنند گان خُرد و
نهایتاً در سطح کالن ،ورود زیان به اقتصاد جامعه خواهد شد.
دوّم :در ماده  43قانون سیاست اجرایی اصل  44اعمال «احتکار» از جمله اقدامات
ضدّ رقابتی احصاء شده است .عمل احتکار یکی از راه های کسب ثروت است که
افرادی سودجو با ذخیره کردن مواد مورد نیاز عمومی جامعه اعمّ از ارزاق و غیره و
انحصار آنها و ایجاد مضیقه و فشار زندگی به مردم و باالخره باال بردن قیمت اجناس،
منافع کالنی به دست می آورند .این عمل ،فاقد قسط معاوضی و برابری عوضین و از
مصادیق ظلم بوره و شرع مقدّس از آن نهی کرده است (محقّق داماد.)37 :7535 ،
درست است که به موجب قاعده تسلیط ،هر شخص حقّ دارد در مایملک خویش

 .7جهت مطالعه بیشتر ر.ک :بند  7تا 7ماده  44قانون سیاست های اجرایی اصل  44ق.ا.
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تصرّف کند و دیگران را از تصرّف در آن باز دارد ،اما اعمال حقّ و سلطه مالک در
مال خود نباید موجب ضرر رساندن و یا تضییع حقوق دیگران و حقوق اجتماع شود.
این اقدامات بر اساس قاعده ال ضرر حرام و ممنوع است (محمودی گلپایگانی،
 .)351 :7514باید توجه داشت که دایره احتکار در بند الف از ماده  43قانون مزبور ،از
کاالهای اساسی فراتر رفته و شامل احتکار در خدمات و محدود کردن معامالت
اشخاص دیگر با رقیب نیز گردیده است.
سوّم :از جمله اقدامات ضرری که مورد توجه قانون سیاست های اجرایی قرار
گرفته است قیمت گذاری تهاجمی 7است .قیمت گذاری تهاجمی به معنای زیر قیمت
فروختن و عبارت است از ورود یک محصول به بازار با قیمتی کم تر از ارزش عادی
آن محصول یا محصول مشابه آن ،به قصد بیرون راندن رقیب از بازار .اینگونه قیمت
گذاری تهاجمی که باعث لطمه جدّی به رقیب و ایراد ضرر گردد ،ممنوع است؛
هرچند ورود زیان ،غیر مستقیم و تسبیبی است و نه مستقیم و مباشرتی .فروشنده
محصول با فروش کاال به قیمت پائین تر از بهای عادی ،درست است که به تصرّف در
مال خود پرداخته ،امّا با تعیین قیمت نامتعارف ،به نحوی در ملک دیگران نیز مداخله
کرده و با تعیین قیمت پائین تر به دیگری ضرر وارد می کند .تردیدی نیست که بر
اساس قاعده ال ضرر ،چنین اقداماتی حرام و تصرّفات فروشنده یا تولید کننده محصول
ممنوع خواهد شد (قنواتی و هرندی.)474 :7534 ،
چهارم :بند «ه» ماده  43قانون سیاست های اجرایی اصل  44قانون اساسی،
«اظهارات گمراه کننده» را ممنوع اعالم کرده است .اظهارات گمراه کننده عبارتند از:
هر اظهار شفاهی ،کتبی یا هر عملی که کاال یا خدمت را به صورت غیر واقعی با
کیفیّت ،مقدار ،درجه ،وصف ،مدل یا استاندارد خاصّ نشان دهد و یا کاال و یا خدمت

 . 7در اقتصاد دامپینگ به هر نوع قیمت گذاری تهاجمی و تعرّض آمیز اطالق می شود ،امّا امروزه از کلمه
دامپینگ معموالً به عنوان پدیده ای در تجارت بین الملل استفاده می شود.

 655ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  21ـ شماره  11ـ بهار و تابستان 99

را نازل جلوه دهد و همچنین هر کاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم ،تعمیری یا
کهنه را نو معرفی کند.
تبلیغات یا اظهارات گمراه کننده ،از جمله عوامل ورود ضرر به مصرف کنند گان
بوده یا دست کم ،احتمال ورود ضرر به آنان را تقویت می کند .ضرر ناشی از تبلیغات
تجاری گمراه کننده عالوه بر آثار شخصی و فردی ،دربردارنده زیان های عمومی
گسترده اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است (قبولی درافشان و غیره .)13 :7534 ،از
اینرو ،تبلیغات و اظهارات گمراه کننده ،سبب ورود ضرر مادی یا معنوی به مصرف
کنند گان و به طور کلّی به جامعه می شود .وفق قاعده فقهی ال ضرر  -بر اساس
نظریّات سه گانه مذکور  -ورود هر گونه ضرر به دیگری ممنوع و حرام است.
پنجم :عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالم شده توسّط
مراجع ذیصالح از جمله راجع به کاربرد ،ترکیب ،کیفیّت ،محتویات ،طراحی،
ساخت ،تکمیل و یا بسته بندی طبق ماده  43قانون سیاست اجرایی اصل  44ممنوع و
حرام است .نباید تردید داشت که فروش و عرضه کاالی فاقد استاندارد ،گذشته از
خطرات جانی به افراد ،به اقتصاد خانواده لطمه جدّی وارد می سازد .کاالی غیر
استاندارد به دلیل عدم کیفیّت الزم ،منجرّ به ورود ضرر مالی و جانی به مردم می شود
که با توجّه به منع ورود هرگونه زیان به دیگری در اسالم عرضه و فروش کاالی فاقد
استاندارد ،طبق قاعده ال ضرر حرام و ممنوع است .البته می توان مبنای رعایت
استاندارد و ارتقاء کیفیّت کاال و خدمات را تأمین حقوق اساسی مردم دانست که پس
از این بررسی خواهد شد .از جمله حقوق اساسی و بنیادین افراد جامعه ،دریافت کاال و
محصوالت غذایی طبق استانداردهای الزم و مورد نیاز است.
ششم :بر اساس بند «ح» از ماده  43قانون سیاست های اجرایی ،مداخله در امور
داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب که با ترغیب ،تحریک و یا وادار ساختن
یک یا چند سهام دار ،صاحب سرمایه ،مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب
از طریق اعمال حقّ رأی ،انتقال سهام ،افشاء اسرار ،مداخـله در معامالت بـنگاه ها و یا
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شرکت ها یا روش های مـشابه دیگر که منجرّ به ضرر رقیب گردد ،ممنوع است .بدون
تردید ،همان طور که قانونگذار در این بند تصریح کرده است چنین اقدامات مداخله
جویانه ای بر مبنای عدم جواز ورود ضرر به دیگری ممنوع اعالم شده است.
باید توجّه داشت که در گذشته با توجه به این که عمده فعالیّت تجّار از طریق
معامالت پایاپای و داد و ستد ساده تجاری بوده است دخالت در معامله دیگری صرفاً
از طریق ورود به معامله مصداق پیدا می کرد .امروزه این دخالت با ترغیب ،تحریک و
یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار ،صاحب سرمایه ،مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا
شرکت رقیب از طریق اعمال حقّ رأی ،انتقال سهام ،افشاء اسرار ،مداخـله در معامالت
بـنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مـشابه دیگر صورت می گیرد .در این معامالت،
مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت با هدف ورود ضرر به رقیب
انجام می شود که بر مبنای قاعده ال ضرر ،اقدامی حرام و ممنوع است .قانونگذار نیز
بر همین مبنا این رویّه ضدّ رقابتی را ممنوع اعالم کرده است.
گفتنی است که فقها در آثار فقهی بحثی پیرامون آداب تجارت در کتاب متاجر و
در باب بیع تحت عنوان «عقد بیع و آداب آن» مطرح می کنند .از جمله آداب تجارت،
موضوعی است که با عنوان «ترک دخول المؤمن فی سَّوم أخیه المؤمن بیعاً و شراء ًا
بعد التراضی أو قُربه :داخل نشدن مؤمن در معامله برادر مؤمنش بعد از حصول تراضی
یا در شرف آن» مطرح شده است .دخالت در معامله دیگری سبب باال رفتن قیمت
مورد معامله و در نتیجه ،به زیان طرف مقابل یعنی فروشنده یا مشتری تمام خواهد شد
(شهید اول .)743 :7474 ،در واقع ،در بازار ابتدایی و اقتصاد کوچک صدر اسالم،
پیامبر اعظم با بیان عبارت «الیَّسوم الرجل علی سَّوم أخیه» ،مؤمنین را از ورود به معامله
برادر مؤمن خود نهی کرد .شاید استنباط کراهت ،از دالیل موجود در سطح بازار
ابتدایی صدر اسالم قابل توجیه باشد ،امّا چنین استنباطی در بازارهای پیچیده و مرتبط
امروزی ،با چالش های جدّی مواجه است .تردیدی نیست که شارع اسالم در وضعیّت
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امروزی بازار ،این اقدامات را با توجّه به مفاسد فراوان آنها حرام می داند .زیانباری
چنین اعمالی آنها را مصداق روشن قاعده ال ضرر می سازد؛ به همین دلیل ،قانونگذار
چنین اقداماتی را ممنوع اعالم کرده است.

 -6حکم تکلیفي ممنوعیّت رویّه های ضدّ رقابتي بر مبنای «قاعده
منع اختالل نظام و نظم عمومي»
واژة «نظام» (از ریشة نظم) در فرهنگ لغت ،به معنای نظم دادن ،آراستن ،به رشته
کشیدن مروارید ،رویّه ،عادت و روش آمده است (عمید .)734 :7511 ،امّا مفهوم
اصطالحی نظام ،عبارت از «مجموعه ای عناصر است که به طور منظّم و با رابطة کنش
و واکنش متقابل ،برای تحقّق هدف مشترک ،به صورت معناداری به هم پیوسته اند.
این انتظام و به هم پیوستگی به گونه ای است که اگر در یکی از عناصر تشکیل دهندة
نظام ،خللی وارد شود ،نظام نیز دچار اخالل خواهد شد» (ملک افضلی.)73 :7534 ،
جامعه شناسان ،نظم یا نظام اجتماع را متشکّل از چهار خرده نظام اساسی و اصلی به
ترتیب :سلسله مراتب نظام سیاسی ،نظام اجتماعی ،نظام اقتصادی ،و نظام فرهنگی می
دانند (چلبی.)33 :7573 ،
یکی از عناوین ثانویّه که در فقه مورد توجّه فقیهان قرار گرفته و مانند «حرج» و
«اضطرار» بدان استناد شده« ،حرمت اختالل نظام» است که در موارد متعدّدی تحت
عنوان «وجوب حفظ نظام» از آن یاد شده است (ورعی .)7 :7535 ،حفظ نظام و
اختالل نظام ،دو روی یک سکّه اند؛ یعنی هرگاه با استناد به مبانی و منابع معتبر شرعی،
«وجوب حفظ نظام» به اثبات برسد ،به مالزمة عقلی و شرعی« ،حرمت اختالل نظام» نیز
اثبات خواهد شد.
در تعابیر فقیهان عبارت حفظ نظام به معنای «احقاق حقوق مردم» (عراقی:7474 ،
« ،)7رفع نیازهای مردم» (اصفهانی )377 :7443 ،و عبارت اختالل نظام به «هرج و مرج
جامعه« (خمینی« ،)413/3 :7474 ،تضییع حقوق مردم» (عراقی« ،)7 :7474 ،فساد امور
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مردم» (الری )737/3 :7571 ،آمده است .منظور از قاعده «نفی اختالل نظام» ،نفی و
کنار گذاشتن هر امری است که موجب اختالل در نظام معیشت مردم می گردد .حفظ
نظام معاش مردم ،عقالً و شرعاً ضروری است و هر امری که موجب اختالل در نظام
زندگی مردم شود عقالً و شرع ًا ممنوع است (امیدی فرد و باقی زاده-773 :7535 ،
 .)771شارع اسالمی ،حکم موجب اختالل در نظام زندگی مردم را تشریع ننموده
است .از اینرو ،اگر موضوعی به حکم اولیّه خود ،سبب ایجاد اختالل در نظام زندگی
مردم گردد ،با توجه به این که در اصل تشریع حکم موجب اختالل در نظام نیامده،
حکم اولیّه موجب اختالل در نظام برداشته می شود (خورسندیان و شراعی:7533 ،
 .)57-54بنابراین ،اگر حکم مجاز و مباحی یا عمل مجاز و مباح موجب اختالل نظام
باشد ،مرتفع خواهد شد .رفع جواز به معنای اثبات حکم تکلیفی حرمت است.
روشن است هر اقدامی که سبب اخالل در نظام اقتصادی گردد ،یعنی عدالت
اقتصادی ،تعدیل ثروت و قدرت اقتصادی را برهم زند ،نظام فرهنگی نیز مختلّ و به
تبع آن ،نظام عا ّم جامعه دچار اختالل می شود و جامعه از اهداف اساسی خود ،یعنی
سعادت و کمال دنیوی و اخروی باز می ماند .قانونگذار به تبعیّت از آموزه های فقه
امامیّه ،حفظ نظام اقتصادی را از واجبات أکید و اخالل بازار مسلمین را مورد سرزنش
و منع قرار داده است .قاعده منع اختالل نظام ،مبنای ممنوعیّت برخی از رویّه های ضدّ
رقابتی از فصل نهم قانون سیاست های اجرایی اصل  44قانون اساسی است که در ادامه
بررسی می شود.
اوّل :در ماده  44از قانون سیاست های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
تبانی از طریق قرارداد ،توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی ،الکترونیکی ،شفاهی و یا عملی)
به منظور مشخّص کردن قیمت های خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن
در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم و تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا
چند شخص که مخلّ رقابت باشد ،ممنوع گردیده است .تبانی بین تجّار در خصوص
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تعیین قیمت کاال و خدمات در بازار نه تنها ممکن است منجرّ به زیان مصرف کننده و
ل می کند ،زیرا
مردم باشد بلکه در بلند مدّتّ نظام اقتصادی و معیشتی جامعه را نیز مخت ّ
کاال و خدمات با قیمت دلخواه این گروه از تجّار به بازار ارائه شده و سایر فعّاالن
اقتصادی را با شکست مواجه می کند .این امر عالوه بر ورود ضرر به سایر فعّاالن
اقتصادی ،در نتیجه ،منتهی به از هم پاشیدگی نظام اقتصادی جامعه و اختالل کلّی نظام
می شود.
دوّم :احتکار ممنوع در قانون سیاست های اجرایی ،از مهم ترین عوامل ایجاد
اختالل در نظام اقتصادی است .در روایات ،احتکار به دلیل اختاللی که در نظام
اقتصادی ایجاد می کند به شدّت نهی شده و پیامبر اکرم ،محتکر را ملعون معرّفی کرده
است (کلینی.)14/74 :7454 ،
سوّم :در بند «ج» از قانون سیاست های اجرایی ،عرضه کاال یا خدمت به قیمتی
پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدّی به دیگران وارد کند یا مانع
ورود اشخاص جدید به بازار شود و یا ارائه هدیه ،جایزه ،تخفیف یا امثال آن که
موجب وارد شدن لطمه جدّی به دیگران شود ،ممنوع گردیده است .قیمت گذاری
تهاجمی (که در تجارت بین الملل به آن دامپینگ گفته می شود) با هدف حذف
رقبای تجاری دیگر در کوتاه مدّت و ایراد لطمه و زیان جدّی به تولید کنند گان دیگر
صورت می گیرد .از جمله آثار این اقدام :فلج کردن تولید کننده محصول مشابه،
ورود زیان به مصرف کننده ،وابستگی اقتصادی کشور به تولید کننده منحصر ،حذف
فضای رقابت و وابستگی بازار به تصمیمات یک بنگاه اقتصادی است .با وقوع قیمت
گذاری تهاجمی ،نظام اقتصادی کشور مختلّ و در نتیجه ،نظام عامّ نیز دچار اختالل می
شود .بر همین مبنا ،قانونگذار ،قیمت گذاری تهاجمی را به دلیل اخالل در نظام
اقتصادی ممنوع کرده است .امری که در فقه اسالمی نیز ممنوع و حرام اعالم شده و
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قانونگذار اسالمی مبتنی بر مبانی فقهی با استنباط از آیات ،روایات و مستند به بنای
عقال و دلیل عقلی ،حکم به ممنوعیّت آن داده است.

7

حقوقدانان برای ارائه مبنا در خصوص مواردی که سبب اختالل نظام می شوند از
تعبیر نظم عمومی استفاده می کنند .از نظر آنان ،منظور از «قوانین مربوط به نظم،
قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی است و تجاوز بدانها نظامی را
که الزمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم
می زند ».قانون سیاست های اجرایی در برخی موارد به منظور حمایت و در مواردی به
جهت ارشاد ،برخی اعمال ضدّ رقابتی را در گستره حقوق رقابت منع کرده است :بند
هـ ماده  43و جزء دوّم از بند ک قانون سیاست های اجرایی به این مهم پرداخته است.
در راستای بند ک ،رانت خواری اطّالعاتی ،مصداقی از اختالل نظام است .با
توجّه به حکم فقهی اختالل و تطبیق آن با موضوع ،تردیدی در حکم تکلیفی حرمت
رانت خواری باقی نمی ماند (شیخ االسالمی .)771 :7531 ،این قانون به دلیل مبغوض
بودن و مفسده انگیز بودن چنین اقداماتی (حرمت) ،کسب و بهره برداری غیر مجاز از
اطّالعات و تصمیمات مراجع رسمی را قبل از افشاء یا اعالن عمومی ،ممنوع دانسته
است.

 -4حکم تکلیفي ممنوعیّت رویّه های ضدّ رقابتي بر مبنای «قاعده
سوء استفاده از حقّ»
با مالحظه ماهیّت حقّ ،می توان گفت که هر حقّی ،در عین حال که برای صاحبان
آن ،امتیازی محسوب می گردد ،محدودیّت ها و در بعضی موارد ،متضمّن زیان هایی

 .7شیخ انصاری به تعبیری می گوید« :فیدلّ بفحواه علی اعتبار أصاله الصحّه فی أعمال المسلمین مضافاً إلی داللته
بظاهر اللفظ أنّ الظاهر أنّ کلّ ما لواله لزم االختالل فهو حقّ ألنّ االختالل باطل والمستلزم للباطل باطل ،فنقیضه
حقّ و هو اعتبار أصاله الصحّه عند الشکّ فی صحّه ما صدر عن الغیر» (شیخ انصاری.)743/3 :7471 ،
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برای دیگران است .صاحبان حقّ ممکن است با سوء استفاده از این امتیاز قانونی و یا
در برخی موارد ،بدون این که قصد سوئی داشته باشند ،محدودیّت ها و زیان هایی را
برای دیگران به وجود آورند .هدف قانونگذار از شناختن حقّ برای افراد ،تأمین
عدالت در جامعه است و هرگز راضی نیست با پدید آمدن تضییقات شدید برای
دیگران ،عدالت در جامعه به خطر افتد (بهرامی احمدی .)34 :7577 ،زیاده خواهی در
اجرای حقّ ،نه فقط از نظر اخالق نکوهیده است که حقوق نیز ازآن منع می کند
(کاتوزیان .)743 :7531 ،در تعبیری گفته شده است محلّ جریان قاعده منع سوء
استفاده از حقّ ،در جایی است که در هدف اجرای حقوق اخالل ایجاد شود .به عبارت
دیگر ،مفادّ سوء استفاده از حقّ ،ناظر به موردی است که امکان اضرار به غیر در مفادّ و
طبیعت حقّ ،موجود باشد؛ مانند حقّ اعتصاب یا فسخ قرارداد .در این موارد ،نفس حقّ
مشروع است ،امّا جهت استفاده از آن و چگونگی استعمال آن خارج از اغراض
مشروع حقوقی است (ره پیک.)11 :7513 ،
در حقوق اسالمی ،ممنوعیّت سوء استفاده از حقّ را می توان مبتنی بر قاعده ال
ضرر توجیه کرد .در سوء استفاده از حقّ ،حقّی وجود دارد که از آن به زیان دیگری
سوء استفاده می شود .اعالم ممنوعیّت سوء استفاده از حقّ ،از وقوع ضرر جلوگیری
می شود .البته باید توجّه داشت که برای اجرای قاعده ال ضرر ،وجود حقّ سابق،
ضرورت ندارد؛ بنابراین ،قاعده ال ضرر قلمرو وسیع تری از سوء استفاده از حقّ دارد.
با توجّه به آن چه که در تحلیل حکم تکلیفی به استناد قاعده ال ضرر گفته شد در
نظر شارع اسالمی ،ورود ضرر به دیگری امری قبیح ،ممنوع و حرام تلقّی شده است .از
اینرو ،بر مبنای قاعده منع سوء استفاده از حقّ ،قانونگذار در موارد زیر اقداماتی را که
ق انجام می شود ،ممنوع اعالم می کند .در بند «ب» و «و»
در راستای سوء استفاده از ح ّ
و «ی» ماده  43قانون سیاست های اجرایی بر مبنای حرمت سوء استفاده از حقّ و
حرمت اضرار به دیگری این موارد ممنوع و حرام دانسته شده است.
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 -5حکم تکلیفي ممنوعیّت رویّه های ضدّ رقابتي بر مبنای «اصول
بنیادین حقوق بشر»
حقوق بشر مجموعه ،امتیازات متعلّق به افراد یک جامعه و مقرّر در قواعد موضوعه
است که افراد ،به اعتبار انسان بودن و روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت
حاکم با تضمینات و حمایت های الزم ،از آن برخودار هستند (هاشمی.)73 :7514 ،
قواعد مسلّم آن از جمله آزادی ،برابری و کرامت است .به تعبیری ،حقوق بشر ریشه
در حقوق طبیعی دارد (موحّد .)343 :7517 ،حقوق طبیعی ،دسته ای از قواعد
همیشگی است که از اراده حکومت ها برتر ،و غایت مطلوب بشر است .مقتضای
طبیعت و فطرت بشری بوده و عقل هر کس بی هیچ واسطه ی بر آن حکم می کند
(پارساپور .)743 :7517 ،اصول حقوق طبیعی ،عبارت از صلح ،عدالت ،انصاف،
وفاداری به عهد و بیزاری از قتل و دزدی ،تجاوز ،خیانت در امانت و غیره است.
مفهوم این حقوق در تمام روابط حقوقی جاری است و بین تمامی شعب حقوقی
مشترک است .هم اشخاص در روابط با یکدیگر باید جانب عدالت و برابری را رعایت
نمایند هم دولت در روابط با اشخاص باید جانب عدالت را نگه دارد .حقوق بشر نیز
که ادامه مفاهیم حقوق طبیعی بوده ،در تمامی شعب حقوق و روابط بشر حاکم است
(دیانی و دیگران.)71 :7533 ،
این نکته قابل توجه است که حقوق بشر در اصل به عنوان حقوق و آزادی هایی در
مقابل دولت و دیگر مقامات عمومی است و هدف اساسی حقوق بشر ،محافظت از فرد
در برابر زیاده خواهی های دولت به وسیله قدرت عظیم خود است و در نتیجه،
عملکرد اصلی حقوق بشر ،کاهش عدم تعادل بین دو طرف نابرابر ،یعنی مقامات
عمومی و اشخاص خصوصی است .اما تنها کنشگران جامعه ،دولت و اشخاص در یک
رابطه منحصر نیستند ،بلکه در جامعه اشخاص با اشخاص نیز به عنوان کنشگران مطرح
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هستند .در روابط طرف های خصوصی قبل از این که قانونی وجود داشته باشد عدالت
و انصاف و برابری حاکم بوده است (همان.)73 :7533 ،
بر همین اساس ،می توان ادّعا کرد دیدگاه سنّتی که صرفاً حقوق بشر را حاکم بر
روابط بین دولت و اشخاص می دانست کامل نبوده است .به مرور زمان با ظهور روابط
نابرابر بین اشخاص خصوصی سخن از نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قرارداد ها از
موضوعات مطرح در ادبیّات حقوقی شده است7.یکی از اصول بنیادین حقوق بشر،
اصل «مساوات و برابری» است .تمامی افراد از لحاظ حیثیّت و حقوق باهم برابرند و هر
کس بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده
سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیّت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت یا هر
موقعیّت دیگر ،از تمام حقوق بهره مند بوده و هیچگونه تبعیضی وجود ندارد .رعایت
اصل برابری و عدم وجود تبعیض ،منجرّ به تحقّق عدالت در جامعه خواهد شد .این
اصل بنیادین حقوق بشری ،امروزه در قلمرو حقوق قرارداد ها تأثیر بسزایی پیدا کرده
است .بحث مشروطه سازی یا اساسی کردن حقوق خصوصی در ادبیّات حقوقی
امروزی ،بیانگر همین تأثیر مهم است.
در همین راستا ،اصل منع تبعیض که سابقاً در گستره حقوق خصوصی مطرح نبوده
و صرفاً در روابط اشخاص با حاکمیّت معنا داشت در حال حاضر به دلیل تأثیر پذیری
حقوق قرارداد ها از حقوق بشر بحث عمده ای پیرامون قراردادهای تبعیض آمیز شکل
گرفته است و در مقرّرات پیش نویس چارچوب مشترک ارجاع در قلمرو اتحادیّه
اروپایی ( )DCFRبخشی به موضوع منع تبعیض در قرارداد ها اختصاص یافته است.
(بخش  3مواد  3-743و )3-747همین وضعیت در مقرّرات  Aquisمشاهده می شود
(بخش  5مواد  5-345و.)5-747

 .7برای مطالعه بیشتر ر.ک :حاجی پور ،) 7531( ،تأثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی ،مجله پژوهش
های حقوق خصوصی ،سال ششم ،شماره  ،34ص .51
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همانگونه که در روابط میان اشخاص و حاکم ،اصل بر برابری و مساوات میان همه
افراد است در روابط قراردادی بین اشخاص نیز طرف معامله نباید میان مشتریان تبعیض
قائل شود .هنگامی که بنگاه منعقد کننده قرارداد در تنظیم قیمت یا سایر مفادّ مندرج
در قراردادها در اوضاع و احوال یکسان بین طرف های مختلف قراردادی خود ،اعمال
تبعیض می کند و بدون دلیل موجّه ،نسبت به برخی طرف ها ،قیمت پائین تر و یا
شرایط سهل تر و نسبت به دیگران قیمت باالتر و یا شرایط سنگین تر قائل می شود،
قرارداد تبعیض آمیز شکل می گیرد (معبودی نیشابوری)753 :7533 ،؛ قراردادهایی که
به دلیل ممنوع ّیت تبعیض بی اثر دانسته می شود.
اصل حقوق بشری منع تبعیض ،در قلمرو حقوق رقابت در روابط بین اشخاص
خصوصی تأثیر گذار بوده و مبنای برخی ممنوعیّت های مقرّر در ماده  43قانون
سیاست های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شده است.
در بند های «ب» و «ج» از ماده  43قانون سیاست های اجرایی ،قیمت گذاری
تبعیض آمیز و تبعیض در شرایط معامله ممنوع گردیده است .تبعیض در قیمت به
معنای اعمال قیمت های متفاوت ،نسبت به خریداران مختلف کاالهایی است که در
یک درجه و کیفیّت قرار دارند .ممنوعیّت تبعیض در قیمت به عنوان یک رفتار ضدّ
رقابتی باید متوجّه همه اشخاصی باشد که از این رفتار ضدّ رقابتی منتفع می شوند.
قانونگذار در مقرّرات سیاست های اجرایی اصل  44هم عرضه و هم تقاضا به قیمت
تبعیض آمیز را ممنوع نموده و به دیگر سخن ،با گسترش دامنه ممنوعیّت به رفتار
خریدار با هر دو طرفی که انگیزه تبعیض دارند ،مبارزه می کند.
بدیهی است که تبعیض ،منحصر در «تبعیض در قیمت» نیست بلکه در مواردی،
تبعیض در سایر مفادّ قرارداد نیز می تواند یک رفتار ضدّ رقابتی تلقّی شود (معبودی
نیشابوری .)743 :7533 ،در مقرّرات سیاست های اجرایی ،ممنوعیّت تبعیض در قیمت
و سایر شرایط قرارداد شامل کلّیه بنگاه ها اعمّ از کوچک ،بزرگ ،مسلّط و غیر مسلّط
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می شود و قانونگذار با ذکر ممنوعیّت تبعیض در بند های «ب» و «ج» به طور کلّی
تبعیض را ممنوع اعالم کرده است.
آن چه مبنای منع تبعیض در قیمت و سایر شرایط قرارداد در مقرّرات حقوق رقابت
بوده ،اصل حقوق بشری منع تبعیض و نفوذ آن به گستره حقوق خصوصی است.
بدیهی است رفتارهای مغایر با حقوق بشر ،امری مذموم و مغایر با کرامت انسانی است.
در حقوق اسالمی ،هر قراردادی که کرامت انسانی را مخدوش کند امری دارای
مفسده و مغبوض در نظر شارع مقدّس است .به طور کلّی ،تمامی رفتارهای ضدّ
کرامت ذاتی انسان ،مورد نهی شارع است .به دلیل مغبوضیّت شدید چنین رفتارهایی،
نمی توان در قلمرو احکام تکلیفی ،از نهی شارع در این خصوص چیزی غیر از حکم
تکلیفی حرمت را استنباط نمود .کرامت انسانی و پافشاری بر حفظ آن از اصول اساسی
حقوق بشری و مورد تأکید قرآن کریم است .بدیهی است هر عمل مغایر با کرامت
ذاتی انسان ،رفتاری نادرست ،حرام و ممنوع است .به نظر می رسد در همه نظام های
حقوقی ،نقض هیچ حقّی شدیدتر از نقض حرمت و کرامت انسانی نیست .بنابراین نباید
در حرمت و بی اعتباری رفتارهای ناقض کرامت و حرمت انسانی تردید نمود .این امر
ریشه قرآنی ،روایی و عقالیی دارد.

 -3ممنوعیّت رویّه های ضدّ رقابتي بر مبنای «نظریّه أکل مال
بالباطل»
نظریّه حرمت أکل مال بالباطل ،روح کلّی بسیاری از مقرّرات اسالمی را تشکیل
می دهد و فقیهان در ابواب مختلف فقه این نظریّه را مستند فتاوی خویش قرار داده
اند .خداوند در آیه  3سوره نساء فرموده است« :التؤتوا السّفهاء أموالکم التّی جعل اهلل
لکم قیام ًا» ،مال «قوام» زندگی بشر است و اگر به نحو صحیح و شرعی استفاده شود
منشأ خیر و سعادت انسان است و اگر نادرست و غیر مشروع استفاده گردد موجب
هالکت و نابودی خواهد بود .همچنین در سه آیه از قرآن آمده است« :وَّ لَّاتَّأْکُلُوا
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ل
کمْ بِالْبَّاطِلِ» (بقره« ،)711 :یَّا أَّیُّهَّا الَّّذِینَّ آمَّنُوا لَّاتَّأْکُلُوا أَّمْوَّالَّکُمْ َّبیْ َّنکُمْ بِا ْلبَّاطِ ِ
أَّمْوَّالَّکُمْ بَّ ْینَّ ُ
حبَّا ِر
إِلَّّا أَّنْ تَّکُونَّ ِتجَّارَّهً َّعنْ تَّرَّاضٍ مِ ْنکُ ْم» (نساء« ،)4 :یَّا أَّیُّهَّا الَّّذِینَّ آمَّنُوا إِنَّّ کَّثِیرًا مِنَّ الْأَّ ْ
س بِا ْلبَّاطِلِ» (توبه)54 :؛ در هر سه آیه با صراحت و روشنی،
وَّ الرُّهْبَّا ِن لَّیَّ ْأکُلُونَّ أَّمْوَّالَّ النَّّا ِ
«أکل مال به باطل» ،نهی و مذمّت شده است.
محتوای واژه «أکل» در آیات شریفه ،اعمّ از معنا و مفهوم مادی ،شامل اعمال
حقوقی نیز می شود .واژه أکل با صیغه های گوناگون بیش از یکصد مورد در قرآن به
کار رفته است و در بسیاری بلکه اغلب موارد ،ظهور در تصرّفات حقوقی دارد (محقّق
داماد.)75 :7535 ،
کلمه «باطل» در مقابل حقّ به معنای نابودی و ناپایداری است (ابن فارس:7444 ،
 .)331با مرور آیات و روایات در می یابیم که باطل بر اموری همچون رشوه گیری،
خوردن مال یتیم ،مبادالت و معامالت غیر مشروع و فاسد ،سوگند به دروغ ،ظلم و
ستم ،قمار بازی ،لهو و لعب ،هر شیء پلید ،درآمدهای نامشروع ،غصب ،تصرّف
عدوانی ،صَّرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و باالخره بر هر غیر حقّی و هر نوع
استفاده غیر عقالیی از اموال و دارایی ها اطالق شده است (کلیدری .)77 :7534 ،نکته
مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار داد ،معیار و مالک باطل است .باطل ،وضعیّت
حقوقی قرارداد ها و ایقاعاتی است که سبب نقل و انتقال آنها قانونی و مشروع نیست.
بنابراین در صورتی که قانونگذار سبب انتقال و یا ایجاد تعهّد را قانونی و مشروع نداند،
ی
آن عمل حقوقی (سبب نقل و انتقال) را باطل می داند .بدون تردید ،عمل حقوق ِ
ل الیه
باطل ،آن عملی است که قانون بر آن اثری نشناخته است و به همین دلیل ،منتق ٌ
نسبت به آن چه به موجب این عمل باطل به او منتقل شده است استحقاقی ندارد
ل الیه ،توجیه مشروعی نداشته است
(مامقانی )514 :7535 ،زیرا تحصیل آن برای منتق ٌ
(مکارم شیرازی.)51 :7514 ،
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به نظر می رسد در هر موردی که قانونگذار عمل حقوقی را به آن دلیل که نظام
جامعه را بهم می ریزد ،یا سبب ضرر به دیگران می شود ،یا خالف حسن نیّت و رفتار
ق است و  ...ممنوع اعالم می کند آن عمل
منصفانه است ،یا به منظور سوء استفاده از ح ّ
حقوقی دارای توجیه مشروع نخواهد بود و قانونگذار استحقاقی برای منتقلٌ الیه در آن
چه به سبب این عمل حقوقی ایجاد شده ،نمی شناسد .بنابراین ،عمل حقوقی باطل
منحصر ًا آن عملی است که قانونگذار ،شارع و عرف ،اثری برای آن نمی شناسد و
ل الیه را به همین دلیل مستحقّ نمی داند.
منتق ٌ
با توجه به معنای باطل ،قاعده أکل مال به باطل می تواند بطالن هرگونه معامله و
درآمد حاصل از اقدامات غیر قانونی و نامشروع را شامل شود .در شناخت «باطل» و
مصادیق آن باید با توجّه به مقتضیات زمان و مکان عمل کرد؛ زیرا امروزه تحولّات
عمیق و گسترده و پیشرفت دانش و تکنولوژی و آن چه که در مراکز بزرگ و
کوچک تجاری و داد و ستد و مراکز صنعتی و  ...اتّفاق می افتد ،زد و بندها و فریب
کاری هایی که برای فروش بیشتر کاالها و کسب درآمد صورت می گیرد ،نامشروع
و همگی مشمول عنوان باطل می گردد.
در حقیقت ،طبق نظریّه أکل مال بالباطل ،درآمدی که از طریق تضییع حقوق
دیگران ،زیان آوری ،فریب کاری و تحمیق ،فساد و فحشاء ،اجرت بر واجبات ،لغو و
لهو ،و نداشتن منفعت حالل به دست آید ،باطل و حرام است (اسماعیلی.)751 :7575 ،
در اسالم حرکت های ناسالم اقتصادی و اجحاف ها و برخوردهای ظالمانه و
دغلکارانه مردود شمرده شده و أکل مال به باطل است .با توجه به این معنا از باطل ،این
پرسش مطرح می شود که آیا رویّه های ضدّ رقابتی داخل در مفهوم باطل قرار می
گیرد؟
اقدامات ضدّ رقابتی ،اعمالی هستند که تجّار با انجام آنها به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم ،باعث ورود زیان و تضییع حقوق دیگران می شوند؛ منجرّ به اخالل در نظم
عمومی شده ،بر خالف عدالت و موجب سوء استفاده از حقّ هستند .به دیگر سخن،
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تجّار در حالی با استفاده از این رویّه های ضدّ رقابتی اقدام به ثروت اندوزی و کسب
منافع می نمایند که این ثروت از طریق ابزار و وسائل نامشروع ،با استفاده ناروا و
تصرّفات ظالمانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران و حرکت های ناسالم اقتصادی
و دغلکارانه کسب می شوند .همه این موارد اگرچه بعضاً مصادیق مصرّح در شریعت
نبوده و جدید هستند ،با توجّه به دالیل کلّی ال ضرر ،اختالل نظام ،سوء استفاده از حقّ
و توجّه به کرامت انسانی ،مورد نهی شارع قرار گرفته و غیر مشروع هستند .بنابراین،
هرگونه عمل حقوقی که در جهت تحقق مصداق چنین رویّه های منهیّ باشد نامشروع
و باطل است که با توجّه به آیه التأکلوا ،تصرّف در آن چه با این اقدامات باطل حاصل
شود مذموم و حرام خواهد بود.

نتیجه گیری
رقابت در حوزه فعالیّت تجاری و وجود فضای آزاد بازار ،موجب بروز خالقیّت و
نوآوری میان تجّار می شود .در پرتو برابری فرصت ها و به دور از هرگونه تبعیض و
موانع ناروا موفقیّت از آنِ بنگاه های کارآمدتر و الیق تر در جذب مشتری و فروش
محصول است .علیرغم مطلوبیّت رقابت برای جامعه ،همواره بنگاه های ناکارآمد یا
زیاده خواه درصدد تعرّض به بازار هستند .مقرّرات حقوق رقابت برای جلوگیری و بی
اثر کردن این تعرّض وضع می شود .هدف حقوق رقابت و روح حاکم بر آن ،حفظ
رقابت برای افزایش کارایی به سود مصرف کنندگان و حتّی تولید کنندگان و به طور
کلّی به نفع کلیّت جامعه است .رویّه های ضدّ رقابتی ممنوع در ماده  44و  43قانون
سیاست های اجرایی اصل چهل و چهارم با توجّه به اهداف حقوق رقابت و بر اساس
ی
مبانی فقهی و حقوقی وضع گردیده اند .در تحلیل مبانی ممنوعیّت ها و نواه ِ
قانونگذار در قانون سیاست های اجرایی اصل چهل و چهارم آشکار گردید که این
اعمال ضدّ رقابتی ،براساس مبانی و قواعد فقهی ال ضرر ،سوء استفاده از حقّ ،منع
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اختالل نظام ،رعایت نظم عمومی ،اصل حقوق بشری کرامت انسانی و منع تبعیض،
نظریّه حرمت أکل مال بالباطل و توجّه به مقاصد شریعت اسالمی ممنوع بوده و شارع،
حکم تکلیفی حرمت را برای این اعمال وضع کرده است.
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