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Abstract 
A vertical agreement is an agreement between two or more economic entities, each of 

which operates at different levels of the commercial market. These agreements may 

contain non-price excluding terms that are contrary to competition law. One of the 

controversial issues in this regard is whether competition law will recognize non-price 

restraints on vertical agreements as detrimental to competition or not only does it not 

constitute a barrier to competition but also finds it useful in competition. The findings of 

the comparative studies show that non-price restraints on US and EU competition law are 

among the suspected restraints, however, due to the different approaches in competition 

law policies, the scope of inclusion in both legal systems is different. U.S jurisprudence 

has recognized it as independent restrictive arrangements and analyzes it under the rule of 

rationality. There are general and individual exemptions in EU law for the assessment of 

vertical restraints, which are declared legitimate if they meet the stated criteria. In Iranian 

law, the competitive approach to these restraints is ambiguous due to the lack of an explicit 

position, however, by relying on the general rules of competition law and the interpretation 

of Articles 44 and 45 of Law on Implementation of General Policies of Principle (44) of 

Constitution, we can find examples of restrictive procedures and agreements that can be 

adapted to these restraints in US and EU competition law. 
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مطالةة    ؛ ی در توافقا  عمود   ي مت ی رق ی غ   ی ها   ي محدود   ي رقابت     ی تحل 
 اروپا و ايران تطبیقي درحقوق آمريکا، اتحاديه  

 ایران   تهران،   بهشتی،   شهید   دانشگاه   خصوصی   حقوق   دانشیار  جعفرزاده  میرقاسم
  

   طبری   اکبریان   معصومه 
  تهران،   بهشتی،   شهید   دانشگاه   حقوق   دانشکده   خصوصی،   حقوق   دکتری   دانشجوی 

 ایران 

 چکیده 
ی کاااهن   نعدلیش  بدزاه  از  هنیدوتن   س وو   ه  که  اسش  اقنصد ب  واحا   اا   د   و  هید   توانقدل  یاو ب،  توانقدل

  از ی  اسش  هقدبش  حقوق  بد  هغد ر  که  بو    غیرقیانن    کاااۀهحاو   شرو   حدوب  اسش  هاکش  توانقدل  ا ش

   ه   هعاول   غیرقیانن   هدبهحاو  ش  هقدبش،  حقوق  آ د  که  اسش   آ   حوز    ا ش  برااایز  اخنال    هوضویدل

 هقدبنن  نوا ا   اهاب  ب که  ااااسنه،  هقدبش  هداع  تادداه    د   ا   خواها   تیخیص  هقدبش  هخا  ها  یاو ب  توانقدل

  اهوپد  اتحد  ة و  آهر کد هقدبش حقوق  ه قیانن  غیر تحا اال  هاهن   اید  ت عیقن  ه دلعه ا ش اند  ی  اااهن 

  اهاة  هقدبنن،  حقوق  سیدسنددب   ه   هنیدول  هو کر   اتخدذ  ی ش  به  که  هر اا  هسناا  هظاو   تحا اال  شاده   ه

  هسایش  به  هسنقا   هحاو کاااۀ   ترتیعدل  یاوا به   آهر کد  حقوق   ه ی  اسش  هخن ف  حقوقن   اظدم   و   هر   ه  شاول

  و  ک ن هدبهعدنیش  اهوپد  اتحد  ه  حقوق   هی  ااد اهن   تح یا  هعقولیش  قدیاۀ  تحش  ها  آ   که  شا    شادخنه

 هیروع  شا ،ایالم   هعیدههدب  بد  اا عدق   هیوهل  که   اه   وجو   یاو ب  تحا اال  اهز دبن   جدش  اایرا ب

 اسش،  هعدم  تحا اال  ا ش  هقدبنن   هو کر   یر ح،  گیربهوضع  نقاا    لیا   به  ا را   حقوق   هی  شوااهن   ایالم

 و  هدهو ه از هصد  قن  توا هن  ای ک ی سی ای ق  45 و  44 هوا  تیسیر و  هقدبش حقوق یدم  قوایا بر تکیه  بد لیکش

 اتحد  ه   و   هنحا ا دالل  هقدبش  حقوق   ه  تحا اال  ا ش  بد  اا عدق  قدب یش  که   دنش  ها   کااا هحاو   توانقدل

 ی  اه  ها اهوپد
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  قلم وی ،   هالیمحادوةیا    رقالبا ،  حقوق  غی قیمت ،  تحادیادا   عموةی،  توافقال هدا   کلیددواهه
 .انحصلری معلمال  پیوندی، ت تیبل 

  مقدمه
  ج وگیرب   هد،بااد   هید   هقدبش  به  بخییا   تااوم  و  حیظ  هقدبش،  حقوق  اهاا   تر ش هدم  از
  بدزاه   یحیح  یا کر   تد  اسش  هقدبش   ه  اخالل  و  هقعد  بالوجه  ااو    هحاو   و  هاداعش  از

  و   هحاو کااا   کااا ،هااوع  هدب هو ه  و   توانقدل  بد   هقدبش  حقوق  هوهایش   از   شو ی   تضایش 
  تر شهدم  ااد ایهن  هقدب ه   آ   بد   د   ج وگیرب  نادوهب   و  خاهدل  کدال،  بدزاه   ه   هقدبش  هخاّ

  اقنصد ب  نعدال  هدبیش نن هقدبنناّض توانقدل هدبنو ژگ بید  هقدبش حقوق هعدحث سرنصا
 بری  شو هن  تقسیم  یاو ب  و    انقن  ة سن   و  به  توان   ررنیش   ةهاب   اظر  از  توانقدل  ا ش   یاسش

  که   اقنصد ب  نعدل   اا   د   و  بیش  هسناا  توانقدتن  یاو ب،  توانقدل   ،1انقن   توانقدل  خال  
 یشو هن  برقراه  کااا،هن  نعدلیش  توز ع   د  تولیا  از  هخن ف  س وو   ه  تجدهب  هاکدهب جدش

   لیا   به  و   هااهن  اخنصدص  خو   به  ها  تجدهب   هعد الل  از  نبدال    حجم  یاو ب،  توانقدل
  ۀ ج و   اهاب   سش،پد یش   هدبشرکش  تجدهبب  ق ارو   ه  هحاو  ش  ا جد   و  خ نغیر  سدخنده

  و   شرو   حدوب   هعاول  روهبهل  توانقد   ا شهسناای    بدزاه   ه   توانقدل     ار  از   هنیدوتن
  تحش   ها   گذاهب قیاش  شرو   از   غیر  به   قراه ا    شرا ط   که   بو    اب هحاو کااا   هدب هو ه

  بد   که   بدشاا  آثدهب    د  هوضوع  واجا   اسش   هاکش  تحا اال  ا ش   از  برخن   هاایهن  قراه   ثیر أت
  هایش  به،  ااد اا  اقض  ها   هقدبنن  هقرهال   و  بدشاا  تعدهض   ه  هقدبش  حقوق  اهاا   و  هعدان
 ها   بد  یاو ب  توانقدل  بر  حدکم  هقدبنن  قوایا   ه  غیرقیانن  تحا اال  جد اد   تعییش    لیا

  حدئز   اقنصد ب  هدببااد   و  قداو   هجر د   براب  تجدهب  نعدلیش  ااسجدم  و  ن کدها  انزا   
 بدشای هن هسنقا ه دلعه هسن زم و بو   اهایش
  وضعیش    اهااکه  قراه  هظاو    تحا اال  شاده   ه  ترتیعدل  ا ش  هقدبش،   حقوق رهاظ  از
  هییا   آثده  ،اقنصد ب  و  هقدبنن   تح یا  اسدس  بر  بد ا  و  ایسش   هوشش   اخسنیش  ااد     ه   آادد   هقدبنن 

  اهوپد،   اتحد  ه  و  آهر کد  هنحا ا دالل  حقوقن  اظدم  ه   شو ی  تعییش   و  ن شادسد  آادد  هضر  و

 
1. Horizontal agreements 
به توانقدل هاعقا  هید   و  د  اا بااد  که  ه س ح  کسدان از نرا اا تولیا و توز ع  و هحصول هرتعط نعدلیش  اهاا  

هن بدادم،    شو ی  ارالق  ندهسدان،  ضاداشغیدهب  و  هقدبش  آ حقوق  هاان  هیزا ، اجراهدب  ایر  )تدرا ،  ،  د   وم، 
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 گیر یهن  یوهل   خدص   هعیدههدب  به  توسا   بد  و  هعیش  ضواب ن  هوجب  به  هقدبنن  اهز دبن  هواا
  ۀ قدیا  تحش  شا ایالم  هعیدههدب  بد   اا عدق  یوهل   ه  تحا اال   ا ش   هنحا ا دالل   ه

  هوقعیش   ا جد   جدش  به  اسش  هاکش   خدین،  شرا ط   ه   اا  هر  ایبدشا هن  رهعنع   هعقولیش،
  اهوپد   اتحد  ه   هحقوق  شواای  ق ااا   اینعدهبن  1شرهش  قداو   2  هد    هوجب  به  ااحصدهب

  هقره    ،  2اهوپد  اتحد  ه  ن اجرا  هعدها   101  هد    سوم  باا   ه  هقره   شرا ط   ه دب   تحا االا ش 
  برخوه اهب   یوهل    ه  که شوااهن  تح یا ،هعدنیش  هقره  جا ا  هاهاادب  ایول  و  3هعدنیش 

  و   101  هد    اول  باا  ه دب   یوهل، ا ش    هغیر  ،شوااهن  هعدنیش  هیاول  هصرحه،   شرا ط  از
  اوپد   به   توجه  بد  ا را   حقوق   ه  یگیرااهن  قراهضاّهقدبنن    هدبهو ه  شاده   ه  هعدها   102  هد  

  یاو ب   توانقدل   ه  غیرقیانن  هدبهحاو  ش  هوضوع  هقدبش،  حقوق  هعدحث  از  بسیدهب  بو  
  هدب سیدسش  اجراب  قداو   45  و  44  هوا    اسشی  ایا   واقع  هااقه  و  بحث  هوه    شد سنه  احو  به

  ایالم   هااوع  و  احصدء   ها  هحاو کااا    توانقدل  و  هدههو   از  برخن  ،4اسدسن  قداو   44  ایا
  توانقدل   هقدبش   به  ادظر  قوایا  به  اب اشده   هیچ  تحا اال  ا ش    هخصوص  لیکش   رااو  

  حقوق    ه  غیرقیانن  تحا اال  هقدبنن  اینعده  شا   هوجب   وضعیش  ا ش   اسش،  اکر    یاو ب
 ااد ای ج و   هعدم ا را 
  اهاا    بد  هنادسب  هوضوعهقدبنن  تح یا  ةاهائ   هوجو ،  هدبادهسد ن  به  بدتوجه  ادبرا ش ب

  هو کر هدب   ت عیقن  برهسن  جدش  هایش   به  یااد اهن  ااکدهادپذ ر  ضروهل   و   هقدبش  حقوق
  توانقدل    ه   غیرقیانن  هدبهحاو  ش  ایادل  بد  هواجده   ه  ه دلعه  هوه   حقوقن  هدباظدم

  پییادد هدب   ةاهائ   و  ا را   حقوق   ه  قداوان  ابددهدل   و   هدکدسنن  شادسد ن  ها   بد  یاو ب
   ه   غیرقیانن  تحا اال  ،شا  خواها   ا    اید   اسدس  ا ش   بر  هسایهن  اظر  به  شد سنه  هادسب،
  هواجده   ۀاحو  و   اشنه   قراه  ادهیروع   د  هظاو    هدب هو ه  از   و  کاامۀ  زهر   ه  یاو ب  توانقدل
  غیرقیاش   لاتحا ا  ا ش   هصد     تر ش هدم  اسش؟   اواه  تحا اال  ا ش   بد  هقدبنن  هواز ش 

 پدسو  اسش؟  قراهگرننه  ا را   گذاهقداو   پذ رش  هوه   هدهو ه  ا ش   از  کااهیو  و  اسش  کاام
  سپس  و  اهوپدة  اتحد    و  آهر کد  حقوق  هو کر   هقدبنن   تح یا  هسن زمابناا    هد،پرس    ا ش   به

 
1. Sherman Antitrust Act of 1890 
2. Treaty on the Functioning of the European Union. 
3. Block Exemption Regulations   

 .شو هن  اخنصده »قی ای سی ک ی ای«  د  به پس ا ش ی از4
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  پییادد  ة  اهائ  پد د    ه  و  ا را   هقدبش  حقوق  هدبکدسننااعکدس  و  ا را   حقوق  هوضع  تح یا
 اسشی  

 تعاریف و مفاهیم  . 1
  توانقدل   ابناا  یاو ب  توانقدل   ه  غیرقیانن  تحا اال  هقدبنن  حقوق  جد اد   تعییش   هاظوه  به

 ی شو هن تعییش ه اخنصد  به  یاا هصد    و یاو ب تحا االسپس  بید ، یاو ب

 توافقات عمودی . 1-1
  س وو    ه که    تجدهب   هاکدهب  جدش   اقنصد ب  نعدل   اا   د   و  بیش   هاعقا   توانقدل   ةک ی  به

  توانقدل   از   هناوین   ریف  انقدل توش  ا   2ی شو هن  ارالق  1 اهاا  نعدلیش   توز ع   د  تولیا   هخن ف
  تر ش هدم  از  3بر اهببدر   هجوز   قراه ا   نرااید ز،  ااد ااگن،  شو یهن  شدها  ها  تجدهب

  از   بر اهب بدر    د   کدال تولیا بدزنروش،   د  نروش جدش  که   هوااهن  شاده به  یاو ب   توانقدل 
  از   تعر ین   هنحا ا دالل  قواایش   ه  4یشوااهن  هاعقا   ،بر اهبدر   به   نان    اا    اانقدل  و   اا  

  غیرقداوان   ها  کااا هحاو   ةهو   اوع  هر  5قداو  شرهش  اول  بخ   اسشی  ایا   اهائه  توانقدل
  ائنال ،   قراه ا ،  اوع  هر  به  تجدهب  ۀهحاو کااا  هدب هو ه  آ ،  هوجب  به  که  کااهن  ایالم
  ، اسش   ایدها   هذکوه  قداو    ه  توان   یعدهل  شو یهن  ارالق  تجدهل   کر    هحاو   براب  تعدان

   د    و  ایادل  ةک ی   که  اسش  ا ش   بر  کیوه  ا ش  قضد نة  هو   ایز  و   ااد  حقوق   هید  اظراتیدق  اهد
ة  هو  »  هدااا  جداعه و  اقااهدل  ةک ی   و  7وتعدان   6ائنال    قراه ا ،  توان ،  از  ایم   ااجداعه
  قداو    اول  بخ    از   اسنید    بد  یاو ب   توانقدل هخصوص  9یگیر برهن   ه   ها  8«هادهاگ

 
1. Vertical agreement 

2. Harrington, Joseph. »Horizontal and vertical agreements: Differences between the 

European Union and the United States«, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Vol. 68 

(2020), p. 17. 

3. License 

4. Hovenkamp, Herbert. »American Needle: The Sherman Act, Conspiracy, and 

Exclusion«, Competition Policy International Antitrust Journal, vol. 786, (2010),p.2 

5 Sherman Antitrust Act  

6. Combination in the form of trust. 
7. Conspiracy 
8. Concerted practices 
9. Monsanto Co. v Spray-Rite Service Corp., 465 U.S. 752 (1984). 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Joseph-E-Harrington-8162736
https://scindeks.ceon.rs/JournalDetails.aspx?issn=0003-2565
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=23858
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=23858
https://www.investopedia.com/terms/s/sherman-antiturst-act.asp
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   د   و اقااهدل از  سنه آ  به یاو ب توانقدل گیش  توا هن ن قضد هو ه کاو بد و شرهش 
  هرتعط  هحصول  و توز ع  د تولیا نرآ اا از هنیدوتن  هس وو کهاقنصد ب بااد  ةداع ج اا

  1شو ی هن ارالق  اهاا نعدلیش
  هاسندب    ه  که  20102  هصوب  330  شاده   هعدنیش  ۀهقره  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش  حقوق   ه
  توسط  یاو ب  دلتوانق   هعدنیش   هواه  خصوص   ه  اهوپد  هعدها  101  هد    سوم  باا  اجراب

  توان  »  ااد ا هن  تعر ف   ایش   ا ش   ها   یاو ب  توان   شا ،  وضع  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش   کایسیو  
  توان    اهاا   هاظوه  به  اقنصد ب  بااد    اا   د   و  هید   هادهاگ  هو ه   د  توان    عان  یاو ب

  رع    بر  که  شرا  ن  بد  هاب ه   ه  توز ع  زاجیر    د  تولیا  از  هنیدوتن  س ح   ه  هادهاگ  هو ه   د
 «  ی هاا ااجدم ها  خدین  خاهدل  د  کدالهد بدزنروش  د نروش خر ا، به اقاام آ 

  خاهدل   و  کدال   نروش  بدز   ، نروش  خر ا،  شدها   یاو ب   توانقدل   بق ارو  تعر ف  ا ش  رع  
  هدب توان   خصوص   ه  هقره   ا ش   یالو به  یقراه  اه   توز ع   د  تولیا  هخن ف  س وو   ه

  3ی شو هن ایادلایز غیرهقیب هدب بااد  بیش  یاو ب

  توان    از   و  ایا   اهائه  توانقدل   از   تعر ین   شرهش  قداو   هادااا  ا را ،   هقدبش  حقوق   ه
هدب ک ن اجراب  قداو  اجراب سیدسش 44  هد  اسشی بر   ادم تعدان  هصد     از   کن  یاوا به

  قراه ا ،   رر    از  تعدان  هرگواه»   اه  هن  اشعده  خصوص  ا ش    ه  (ا  ی کیسی  ای  ق)  44ایا  
  که   احوب  به  بدشا   اشنه   اعدل  به  ها  ز ر  اثر   اا   د   و  که  اشخدص  بیش   تیدهم   د   و  توان 

  قداو    از  تعدان  ای الو  هزبوه  ۀهد   رع   ی« اسش  هااوع  بدشا  هقدبش   ه  اخالل  بنوااا  آ   ةانیج
  ادهن   هاچایش  ی اه   اشده    اقنصد ب   هدب بااد   ة ااجداع   د   و  یادلاَ  به  که  شا   اقنعدس   شرهش 

  ارالق   هضدندع   اسشی   بو     توانقدل  آثده  بر   هقاش   کیاأ ت  تادهن  و  ایا   بر    توان   هوضوع  از
  حقوقن  سیسنم   سه   هر   ه  اسدس  برا ش   گیر ی هبرهن  ها  وانقن  یاو ب   توانقدل   هم  توان   ۀواژ

   ه   غیرهقیب  اقنصد ب  هدببااد   هید    هسنااکه  توانقدتن»   یاو ب  ه دلعه،توانقدل  هوه 
  ة اهائ   د  هحصول  هیش أت  ۀزاجیر   ه   توان   ها   اجراب  هاظوهبه  تجدهب  غیرهیدبه  هوقعیش

 
1. Harrington, Joseph, op. cit., p. 9. 

2. Commission regulation (EU) no 330/2010 ی 

3. McKenzie, Baker. International Agency and Distribution Handbook, Sixth Edition 

(Chicago, Baker & McKenzie LLP, 2018),P.16. 
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  توان    یش ررن  از    کن    د  ررنیش   براب  ن  هدهحاو  ش  ایادل  هوجب   که شا   تاظیم  خاهدل
 ی « شوااهن

 تحدیدات عمودی . 1-2
 . مفهوم 1-2-1
  ا جد    ررنیش   از   کن   د  ررنیش  براب  هعاوالع  شا    هج  یاو ب    هتوانقدل  که  شرورن

    ارب   بر  یاو ب  توانقدل   ررنیش  از  هر و  توسط  ه کها    تحا اال  ا ش   کاایهن  هحاو  ش
 شرو    یاوا   به  یاو ب  هحاو  ش  ادهاایهن  1یاو ب   هحاو  ش  ای الحدع  ،شو هن  تحایا
  ادشن   یاو ب  توانقدل  ا ش   از  که  هحاو  نن  اوع  هر  به  خو   وسیع  هعادب   ه  2کااا  هحاو 

  گینه   هد ن هحاو  ش  به  یاو ب،   هدبهحاو  ش  اخص،  هعادب   ه  3شو ی هن  ارالق  شو ،
  کاااگد  هیش أت   د  تولیاکااا   سوب   از   توز ع،   د  تولیا  هخن ف   س وو   ه  که   شو هن
 4ی شو هن تحایا نروشااگد   د کاااگد توز عبر

  بخ  و 5قداو  کال نو   3 بخ   ،شرهش  قداو  2 و 1 هدببخ   آهر کد هنحا ا دالل  ه
  هقدبش   حقوق  نک هقرهال  ۀگیراار هب  6ناهال   تجدهل  کایسیو قداو    5  هد    اول

  ن   قضد  ة هو   به  یاو ب  تحا اال  هقدبنن  اهز دبن   لیکش اسش،    یاو ب  توانقدل   هخصوص
  تد   ،اسدس  ا ش   بر  شو ی  اهز دبن  هقدبش  بر  آادد  آثده  ،اقنصد ب  تح یا  بر  تکیه  بد  تد  شا   سپر  

 اهد  ،شاااهن  هحسوب  7ذاتن  ادهیروع   یاو ب   تحا اال  هصد     از   بسیدهب  1970   هه 
  ا اکه   تد  کر   تعا ا  هعقولیش  ۀقدیا  سیس أت  بد  ها  گیرااهسخش  ااد ا ش    آهر کد  یدلن   ا گد 

  هعقولیش   ۀقدیا  هیاول  یاو ب  توانقدل    ه  غیرقیانن   هدبهحاو  ش  8س یوااید   ۀپرواا    ه
   ه   شای  هعقولیش  ۀقدیا  هیاول  یاو ب  تحا اال  ک یه  9لیجیش  ۀپرواا   ه  ادد ندع  گرنشی  قراه

 
1. Vertical Restraints 
2. Restrictive Agreements. 
3. Slade, Margaret , Lafontaine, Francine, »Exclusive Contracts and Vertical 

Restraints«, Journal of Economic Literature classification, L42, L81 (2008),p.14. 

4. Winter, Ralph A, Pil Choi, Jay, Competition Law and Economics, (Massachusetts, 

Edward Elgar, 2020), p.146. 

5Clayton Antitrust Act 

6. Section 5 of the Federal Trade Commission Act. 
7. Per se illegal 
8 Continental T.V. Inc. v GTE Sylvania Inc 433 U.S. 36 (1977). 

9. Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877 (2007). 

https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781839103407/9781839103407.xml
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،    330  شاده    هعدنیش  ۀهقره  هوجب   به   هقدبش   حقوق  ایسیو ک  اهوپد،  اتحد  ه   هقدبش  حقوق
  سدم   اگربه هوجب آ     که  گرننه  اظر   ه  یاو ب  تحا اال  براب  1اهش  حدشیه   د  لاارگد 

  قراه  اهش   حدشیه   د  لاارگد    ه   اقنصد ب   بااد    ،اعدشا   هیاسن  از   بیینر  بدزاه   ه   ررنیش
   ه   و  اسش   هقره   هعدنیش  از  خدهج  آ   تح یا  که  اا بدش  2ذاتن   تحا اال  هار  ،گیر هن
 101  هد    سوم  باا   ه  شا ایالم  هعیدههدب  و  ضوابط  ه دب   تحا اال  ا ش   اگر  یوهلا ش 

  ه دب    هاچایش   گر  یهن  هعدها   101  هد    اول  باا  هااوییش  از  هعدنیش  هیاول  ،بدشا  هعدها 
  یاو ب   توانقدل    ه   غیرقیانن   تحا اال   اگر،  هعدها   101  هد     3  باا    ه   هقره   هعیدههدب 

  انزا    جدش  آ   بد سنان  و  بدشا  هاین  آثده  از  بی    آ   ن وکدها  اعر    بیش   از  ها  هقدبنن  نضدب
 اهوپد  اتحد  ه  هاظر  از  سدز ،  کاااگد هصر   اصیب  ابید الاه  سدم  و  شو   احراز  وهببدر 

 شو ی هن ت قن هیروع و آها  حسدببه هقدبنن 
  تحا اال   هقدبنن   اهز دبن  هعیده   و   هصد     و  هیدوم   ا را   هقدبش  حقوق   ههقدبا     ه

  ضاهقدبنن   ۀهحاو کااا  شرو   هصد     ،ای  کی  س  .ا  قی  44  هد    اسشی  ایا   تعییش   یاو ب
  بیش  تیدهم   د  و  توان   هر  هد    ا ش   هوجب  به  گذاهقداو   اسشی  کر    احصد  باا  هیش   ه  ها

  هقدبش    ه  اخالل  به  هاجر  کهاحوب  به،  بدشا  گداههیش  آثده  از   کن  حااقا   اهابص که  اشخد
جداعه ها   اِیادل  و از قداو  هزبوه، برخن  45ی هاچایش هد   اسش ااو   ایالم هااوع، شواا

 اسشی کر    ایالم هااوع و  ااسنه هقدبنن و هخا هقدبش  ضا هیروضدع
  تیدوتن   یاو ب  و  انقن  تحا اال  بیش   گذاهقداو   ظدهراع  الذکر، نوق  قداوان  هوا   به  توجه  بد
  یاو ب   تحا اال   از  بیینر  انقن  الاازتحا   ادشن   هقدبننة   غاغ  آاکه  حدل ،  اسش  ایا   قدئا
  هوا     ه   هااهج   آثدهیالو   ی بهشو  لحدظ  هنیدول   احو  بها  بد   هدآ   حکم االیولوی ن  اسش

   ه   اهد،  بدشا  هقدبش   هخاّ  آشکدها   توانقن  اگر  که   یوهتن   ههسناا،    حصرب  45  و   44
  هوضوع   ا ش   که  کر   ت قن ضاّهقدبنن    توا  اان،  اایر   قراه  هزبوه  هوا   بااهدب    ده و 

 قدب یش  45  و  44  هوا    ه  هااهج  ایادل  و  آثده  از  برخن  هاچایش   اسشی  هقدبنن  قوایا  بد  هغد ر
  اب توجهترتیعدل  ا ش  هقدبنن   هرعش  آثده   به   لیکش ،   اه   یاو ب  تحا اال   هصد     بد   اا عدق

  هدب ضروهل  بد  قداوان  تسدهح  ا ش   که  اسش  ایا   گرننه   هاظر  هعدنیش  براب  اسنرادئدتن   د  یا ا
 اسشی  ادسدزگده  اقنصد ب 

 
1. Safe Harbour 
2. Hard-Core Restrictions 
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 . انواع تحدیدات عمودی2-2-1
 و  1قیانن   هدبهحاو  شة   سن   و  به  یاو ب  توانقدل   ه  تحا اال  ک ن  روهبه

 شواایهن  تقسیم 2غیرقیانن  هدبهحاو  ش

 حدیدات عمودی قیمتيت. 1-2-2-1
  از  توز ع   د تولیا  س ح   ه که   گر  هن ارالق  هد نهحاو  ش به قیانن  یاو ب هحاو  ش

 براب  بدزنروش  قیاشِ  حااکرر   د  حااقا  تعییش    د  ترعیش  جدش  بدال سش  اقنصد ب  بااد   سوب
  حااقا   تعییش   شر   ،4آهیزتععیض  گذاهبقیاش  3ی شو هن  تعییش   سشپد یش   اقنصد ب  بااد 

  قیاش   ترعیش   و  7بدزنروش  قیاش   حااکرر  تعییش  ،6گزا   گذاهبقیاش  ،5بدزنروش  قیاش
 هواایهن شاده  به قیانن یاو ب هحاو  ش هصد    تر شهدم از 8بدزنروش

 تحدیدات عمودی غیرقیمتي . 1-2-2-2
  هدب بااد   سوب  از  شا وضع  نهد  هحاو  ش  از  یعدهل  غیرقیانن  یاو ب  هحاو  ش

  شرو    از   غیر  به   قراه ا    شرا ط  ة ک ی  آ    رع   که اسش    توز ع   د   تولیا  س وو   ه   اقنصد ب 
  به   ااد ای  آ   اقنضدئدل  هید ش  به  ه زم   ها  توان   ا ش   هدبرر   و  9هحاو    گذاهبقیاش

  قیاش   آ   هوضوع  و  شا    هج  یاو ب   توانقدل  ه    که  ابکااا هحاو   شرو     ار  یعدهل
  تالش   کااا هیش أت  هرگد هسناا    هعنقا  او سااگد   از  برخن  10ی ایسش  هحصوالل  نروش

   سش پد یش   کدادل  ایضدب   هید     ه  برااب هو   هقدبشِ  کر    هحاو   براب   ها  توجدن قدبا

 
1. Price Vertical Restraints 
2. Non price Vertical Restraints 

3. Van den Bergh, Roger J. Comparative Competition Law and Economics, First 

Edition, ( London, Edward Elgar, 2017),p.242. 

4. Discriminatory pricing 

5. Minimum Resale Price Maintenance 
6. Price skimming 

7. Maximum vertical price fixing 
8. Resale price maintenance in the US, vertical price fixing in the EU 
9. https://www.winston.com/en/competition-corner/episode-1-vertical-restraints.html 
10. Ibid, p. 646. 
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 هحاو  ش  ۀزهر   ه  ،اعدشا   دخاهدل   کدال بدزنروش  قیاش   به   هربو   که   ررقن  هر  به  ،ااد ا
 1گیر یهنقراه قیانن غیر یاو ب

  از    کن   یاوا به   سشپد یش   اقنصد ب   بااد   برااب هو   هقدبش   کده   بادبرا ش 
  ریف   تحا اال،  گواه ا ش   اسشی  شا   لحدظ  یاو ب   توانقدل   ه  غیرقیانن   تحا االلالزاهد

  ، سرزهیان  تحا اال  ازاسش    یعدهل  که  شو   هن  شدها  ها   یاو ب  تحا اال  از  وسیعن
  ااحصدهب،   هعدهالل  هقدبش،  یام  شر   توز عن،    د  تولیاب  نرااید ز  پیوااب،  ترتیعدل 
  هاکش   گدهن   تحا اال  ا ش   العنه  2ی هقااه  ترعیش  شر و    اانخدبن  توز ع  ،خر ا  کیینالزاهدل

  کااا  تحایا  شخص  حیث  از  لذار  شو   تحایا   سشپد یش   اقنصد ب  بااد   سوب  از  اسش
  اقنصد ب   بااد   سوب  از  هحاو  ش  ایادل  ۀیاا  گرو    و  به  ها  غیرقیانن  تحا اال  توا هن

   شو یهن بید  ز ر شرو  به که  ااو  تقسیم   سشیش  پد و بدال سش

 اعمال محدودیت از سوی بنگاه اقتصادی باالدست  . 1-2-2-2-1
  ة یرض  هحاو  ش  و  3خر ا  هحاو  ش   جدش  هحاو  ش  یادلاِ  یوهلِ    و  به   تحا اال   ا ش 

  و   شر   هدهیش  به  باد  که   اه   وجو   هصد  قن   وگرو ،  ا ش    ه  و  شو هن  تقسیم  4هجا 
 شیاس  تیکیو قدبا  توان   ِهوضوع

 حدودیت خرید  الف( م 
  کااا  هیش أت  تجدهب   نعدل  از  دعیرن   سشپد یش   تولیاب  واحا  که  ا ش  بر  هعان   شر   تصر ح (1

 ای ااد  خر ااهب
   ه   ها  کااا هیش أت   هحصوالل   سش، پد یش   تولیاب  واحا  که   ا ش   بر  هعان  شر    تصر ح (2

  ااد ای هیش أت ،5هقد  ر  حااقا

 
1. Duns, John, Comparative Competition Law, First Edition, ( London , Edward Elgar 

Publishing: 2015), p. 221 & Allison, John R;  Prentice, Robert. Business Law, 

Thirteenth Edition (Texas, Forty Acres Press, 2012),p.146. 
2. Bergh, Roger, op. cit, p.243ی 

3. Restrictions on Acquisition. 
4. Restrictions on Resupply. 
5. Minimum quantities. 

https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://books.google.com/books%3Fhl%3Den%26lr%3D%26id%3DmxMRAAAAYAAJ%26oi%3Dfnd%26pg%3DPA1%26dq%3Dwhere%2Bedward%2Belgar%2Blondon%26ots%3DZnt7BNyA9J%26sig%3Dp8JvNCNicEi48I0f2PmPe1IG5BI&hl=en&sa=X&ei=OyYOY_WTO6zFsQLHsYHgCw&scisig=AAGBfm15zCVwkEI66nN3d75qeZ153HsKdQ&oi=scholarr
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+R.+Allison&text=John+R.+Allison&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+R.+Allison&text=John+R.+Allison&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Prentice%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Prentice%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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  هارا    به  ها    ارب  هحصوالل   سشپد یش   تولیاب  واحا  کها ش   بر  هعان  شر   تصر ح  (3
   1ی ااد ا خر ااهب  شا یرضه هحصوالل

 مجدد ةمحدودیت عرضب( 
  و   کاا  هحاو   ها  خو   هحصول  هجا   ةیرض   بدال سش  اقنصد ب  بااد   اسش   هاکش   هاچایش 

  ه یاا   یآوه   وجو به  هعیش   بدزاه   و   ه  هحصوالل   د  کدالهد نروش   ه  هد نهحاو  ش
  از   ااایعدهل  آ   ها     هصااق   و   که  2خاهدل   اه   شو  هن  کدال  شدهادع  یرن  ترتیعدل   ا ش 

 یهینر د  تخصیص  و ن جغرانید بق ارو هحاو  ش

 دستاعمال محدودیت از سوی بنگاه اقتصادی پایین . 1-2-2-2-1

  ها  بدال سش  اقنصد ب  بااد   حقوق    اه   سعن   سشیش  پد  اقنصد ب  بااد   توانقدل،  اوع  ا ش   ه
 هوضوع  هحصوالل   هقااه  حااقا   هیشأت  به   کااا هیش أت  تعدا   هردل  روهبه  کاار   هحاو 
  اجعدهب  خر ا  خدص،  هینرب   د  هیخص  ة ها ق    و   ه   هحصوالل  هیش أت  ، قراه ا

  هقیب   کدالب   هیش أت  کر    هااوع  شا ، ا    پیواا  هحصوالل  بد  ای ن   هحصوالل
   3یکااا توز ع

 جایگاه انواع تحدیدات غیرقیمتي در سه نظام حقوقي.  3-2-1
 و  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش  حقوق   ه   غیرقیانن  تحا اال  بااب سنه  خصوص   ه  که  آاجد  از

  و   اااشنه  وجو   اظراتیدق  اظرا یدحب  بیش    ه   ه و    ن قضد ة  هو     ه   ه   هنحا ،ا دالل
 اهر ا ش  بر اا،هن کدهبه غیرقیانن تحا اال هصد    هیدوم تعییش   براب هخن ین ای الحدل

  اهوپد   کایسیو   هاهااد  ایول  اسدس  بر  هاهیخصن    بااب سنه  ن اهوپد   ااد حقوق  شا  بدیث
   لیا  اسشی اسنواه خدص هحصول هیش أت ۀ زاجیر   ه ررنیش  هوقعیش ة پد  بر که ااد اا رراحن

   سش بدال  حیث  از   کا ار  رول   ه  اقنصد ب  هدببااد ،  یاو ب  توانقدل   ه  که  اسش  ا ش   اهر
  یاو ب  توانقدل  ررنیش   هید   هوابط  اوع  اهوپد  اتحد  هب  هاهااد  ایول  قراه اهاای   سش پد یش   و

 
1. Duns, John, op. cit, p. 223 

 کاااگد  کیوه اسنرالید پذ رننه شا  اسش هکی به  ی العنه یرضه هجا  خاهدل  ه قداو  هقدبش وهصر 2

Competition and Consumer Act 2010, s 4C(f).   
3. Winter, Ralph A.; Pil Choi, Jay; Lim, Wonhyuk, op. cit., p.222-223& Duns, John, 

op. cit., p.224. 
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  هقدبنن   قوایا  ترتب   و  شا   هااضدب ه  تحا اال  ا ش   تد  اسش   ا    قراه  بااب سنه  هالک  ها
  ،   ن جز   د  ک ن یوهل  به  غیرقیانن  تحا اال  بااب،ک یه  سنه  ا ش ی  گر تسدیا  برآادد

  تادد   اه    قی    بااب سنه  ا ش   یشو هن  شدها   ها    ااجداعه    د   جداعه وو    غیرهسنقیم    د   هسنقیم
  1ی  اه  کدهبر ایز   هنحا ا دالل ه  جا هاز  حقوقن هدباظدم سد ر  ه ب که اهوپد  اتحد  ه  ه

ف ایا  تعر   ا را   حقوق  قداوان  هنو    ه  غیرقیانن  یاو ب  تحا االکه  اسش  حدلن   ه  ا ش 
  توا  هن  ا ی  کیسی  ای  ق  45  و  44  هوا    تیسیر  و  هقدبش   حقوق   یدم   قوایا  بر  تکیه   بد  اهد ،  اسش

  ها   ررنیش ة  هاب    اوع  هعادب  بر   تح یا  قدب یش  که   دنش  ها  غیرقیانن  تحا اال  از  هصد  قن
  توسط   که  هسناا  هد نهو ه   د  شرو   غیرقیانن،  تحا اال  گیش  توا هن  اسدس  ا ش   بر   اهاای

 به  اسعش  هحاو  ش  ایادل  به  هاجر  که  شا   وضع  یاو ب  توانقدل  ررنیش   از  هر و
  هذکوه،   هدبهحاو  ش  ایادل  انیجه   ه  و  شواا  گذاهبقیاش  از  غیر  به  هقدبش  هدبلیهؤه

  ثیر أت   تحش   ، ش سپد یش    د  بدال سش   هدب شرکش  تجدهب ب  ق ارو  هحاو کر    اظیر   آثدهب
  نروش    د  یرضه  و  تولیا   ههیزا   هحاو  ش  نروش،  هدب)هحاو  ش  نروش  شرا ط  قراه ا  
  د  )خر ا  ااحصده  ا جد    د  هینر د (  تخصیص  و  بدزاه  )تقسیم  بدزنروش  شرا ط   د  اجعدهب(
 بدشای  اشنه   اعدل به ها نروش(

 مصادیق تحدیدات غیرقیمتي در توافقات عمودی  .2

  گیر ی   قراه  برهسن  هوه   بد ا  هوه   به  هوه   وبو      هنعا   بسیده  غیرقیانن  تحا اال  هصد   
  اقنصد ب   هصدلح   لیاه  ب  2یاو ب  توانقدل   ه   غیرقیانن  تحا اال  هصد      آهر کد  حقوق    ه

  قراه   هقدبنن  هواز ش   بد  تادنن   ه  کانر  هعقولیش،ۀ  قدیا  پرتو   ه  که  بدشااهن  هناوع  بسیده
  کایسیو  ۀ  و ژ  توجه  هوه   2010  سدل   ه   تحا اال   ا ش   اهوپدة  اتحد    حقوق   ه  گیراایهن

 هد    3  باا  ایادل  به  هاجع  هقرهال   ه   ها  آ   بدزتدب   توا هن  که   شا   واقع  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش
  هاهاادب   ایول  و   یاو ب  هادهاگ   هدب هو ه  و   توانقدل  از   اقسدهن   به   اسعش   هعدها   101

  هدب هو ه  از  هخن ین  هصد     ۀ هبر اهاا  که   ااو   هیدها   یاو ب   هحاو  ش  به  هاجع

 
1. Ibid, p.220. 

نع ن  ا گد  2 هو ة  اسدس  بر  هعدهالل  ی  پیوااب،  ترتیعدل  سرزهیان،  تحا اال  شدها  تحا اال  ا ش  آهر کد ن،  هدب 

ی شر   توز عن،  تولیاب  د  نرااید ز  هقااه  ااحصدهب،  ترعیش  شر   اانخدبن،  توز ع  خر ا،  کیین  الزاهدل  هقدبش،  ام 

 بدشای هن

Bergh, Roger, op. cit, p.243. 
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  به   اباشده   یراحش  به   گذاهقداو   ایز   ا را   حقوق   ه  1یهسناا  غیرقیاننۀ  هحاو کااا
  از   توا هن  ها   بحث  هوه   تحا اال  هصد      اهد  ،اسش  اااو    غیرقیانن  ۀهحاو کااا  شرو 

  2یکر   اسناعد قی ای سی کی ای   45 و 44 هوا  باا  اا
  ایسناا،   ااااز    و  به  آ   هخرب   آثده  و  هناوع  هزبوه،ۀ  هحاو کااا   ترتیعدل  که  آاجد  از
  اقض    ه   بدالترب  ظرنیش   هصد      از   برخن   اار یاانبه آادد     کسد    ۀ  ا  به  هقدبش  حقوق
 به  اظرهسناای    هقدبننضاّ  پیدهاهدب   اشنش   به  هظاو     ار  برخن  و   اشنه  هقدبش  حقوق  ایول

  قراه   ت عیقن  برهسن   هوه   هصااق   سه   هحاو کااا ،   ترتیعدلا ش    هصد     گسنر گن
 گر  ،هن  بدزاه  یا کر    ه  اخنالل  هوجب  که  هصد  قن  تر ش هدم  از   کن  گیر یهن

 و   برااب  بیش   هقدبش  به  آسیب  قدب یش   لیا  به  هدهیندع  ترتیعدل  ا ش   اسشی  سرزهیان  تحا اال
  حقوقن   هدباظدم  هقدبنن  سیدسش  براب  جاب  تدا ا  برااب، هو   هقدبش  اسدسن  کده  
 کر   هحاو  و هقعد کر    هحروم بد که هصد  قن از   ار  کن آ اایهن حسدب به هخن ف
  شادخنه   کاااگد هصر   هادنع  و  حقوق   برخال   هخن ف،  حقوقن  هدباظدم   ه  تجدهب   آزا ب

  هااوییش   و  هقدبنن  هحصوالل  ة یرض  کر    هحاو   بد  که  اسش  ااحصدهب  هعدهالل   شو ،هن
  شو ی هن  بدزاه   ه  برتر  اقنصد ب  بااد   اقنصد ب  قاهل  تارکز  هوجب  هقیب  بااد    نعدلیش
   راکه   ربو     آزا   هقدبش  بدزاه  براب  بزهگن  تدا ا  پیوااب،  ترتیعدل  هدااا    ار  ترتیعدل  برخن

  ااحصده   ا جد   و  برااب هو   هقدبش   کده   هوجب،  بدزاهب  قاهل   از  اسنید  ء سو  بد  تواااا هن
   لیا   هب  که   یاو ب  توانقدل    ه  غیرقیانن  تحا اال  هصد     تر شهدم  لذار  شواا  بدزاه    ه

  و   برخوه اهاا  بدالترب  ه سو  از  برهسن  هوه   حقوقن  اظدم  سه   ه  هقدبش  کر    هحاو 

 
خو   هینر د   گز ا   ه کااا  توز ع توا  به تحا اال سرزهیان و هحاو  شی از هصد    یااۀ  ایش تحا ااتن هن1

هعدها (، شر  یام هقدبش    102پیوااب )باا  ددهم هد    ( ترتیعدل  330 شاده   گروهن هدبهعدنیش جا ا هقره   4 )هد   

باا اول و   101ویرضه )هد     تولیا هیزا   ه ( هحاو  ش330 گروهن شاده   هدبهعدنیش جا ا هقره   1)باا » « هد   

 سوم هعدها ( و هعدهالل ااحصدهب )هقره  هعدنیش گروهن( اشده  کر ی

قی ای سی ک ی ای و ترتیعدل پیوااب   44هد    7و  6جغرانید ن وتخصیص هینر د  از باا ی تقسیم بدزاه بر هعادب ق اروب 2

از باا    3از باا »الف« و قساش   2قی ای سی ک ی ای و هعدهالل ااحصدهب از قساش    45هد   هزبوه و باا »و«  هد       5از باا 

 قی ای سی ک ی ای  45»و« هد    
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 ، 1جغرانید ن   تحا اال، شدها  شواا  شادخنه  هقدبنن  حقوق  هدب سیدسش  بد  هغد ر  اسش  هاکش 
 گیراایهن قراه بحث هوه  ذ ا شرو  به که  4هسناا 3ااحصدهب  هعدهالل و 2پیوااب ترتیعدل

 مشتریانتخصیص  جغرافیایي وی . تقسیم بازار برمبنای قلمرو1-2

  بد   هو یهن  شادهبه  یاو ب  توانقدله   غیرقیانن   تحا اال  تر شقا ان  جا ه   از  شرو   ا ش 
  قراه   تعر ف  هوه   برهسن  هوه   سیسنم   سه   هر  هقدبنن  قواایش    ه   تحا اال   اوع  ا ش   وجو ،  ا ش 

   تقسیم   و  تخصیص   توانقدل،  اوع   ا ش    ه   گیش   توا  هن   کنر ش   به  اتکد  بد   ولن ،  اسش   اارننه 
  بدال سش   اقنصد ب  بااد   آ   هوجب  به  که  بدشا  هکدان  هخنصدل  برهعادب  اسش  هاکش   بدزاه

 آ   بدزاه   ه  قراه ا   هوضوع  هحصوالل  نروش  ۀهحاو   خصوص   ه  هد نهحاو  ش
 5یپذ ر   یوهل  خدین  هینر د   خصوییدل  و  و ژگن  اسدس  بر   د  ااد ا  تحایا  هحصول

  هسنقیم  غیر  یوهل  به   د  شو   ا جد   یر ح شر   هعادب  بر اسش هاکش تحا اال   ا ش یادلاِ
   6ی گر    ایادل   خدص   هینر د   به     د  هیخص   بق ارو   ه   نروش  هحاو  ش   ا جد    ها  بدو  
  ادهیروع    د  هیروع  اهاا   تحق   براب  اسش  هاکش   هحاو کااا   شرو   ا ش  یادلاِ   آاجدکه  از

  اثرال   جا ه  از  یگیر   قراه  تح یا  هوه    هقدبنن   هواز ش  تحش   اسش  الزم  ،شو   اسنید  
  یرضه   از  اهنادع ةوسی   به  هقعد  کر  هحروم  بدزاه،   ه  ااحصده  ا جد   تحا اال،  ا ش ضاّهقدبنن  

  هال، کوتد   ه   شوااهن  هوجب  تحا اال  ا ش    راکه  اسشر  گذاها سرهد ه  هوااع  ا جد   و
  هعنعر  اقنصد ب   نعدال    وهو   هداع  اسش   هاکش   هازهال،   ه  و   شو   تضعیف   هقعد   بیش  هقدبش

  هدبرر   شا   هعال  سدز زهیاه  اسش  هاکش   ک ن  روهبه  هحاو  ش  ا ش  لذا  رشواا  بدزاه   به
  شر ،   ۀکاااتحایا  اگر  و   7شو    قراه ا   خدتاه  از  پس   بدزاه،   ه  هس ّط  قاهل  به  قراه ا ب

  ها  هحصول  نروشنیاا   قیاش آزا ااه  ،بااد   اسش  هاکش   بدشا  بدزاه    ه هس ّط    قاهل   اهاب
 سد ر   یوهل  ا ش    ه  یااد ا  قیاش  کده    به  هجعوه  ها  نروشد خر    از  برخن   تد    ها  کده  

 
1. Territorial Restrictions or Customer Restrictions ی 

2. Tying and Bundling Arrangementsی 

3. Exclusive Dealing ی 

4. Harrington, Joseph, op. cit., p.18 
5. Ibid. 

6. McKenzie, Baker, op. cit., p.15 ی 

 ی 223(، ص 1390ی جعیرزا  ، هیرقدسمر ههعرب، ابراهیم، پیییش، )7

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Joseph-E-Harrington-8162736
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  ها   خو    نروش    د  یرضه  هقااه   و   ا     واکا    نروشنخر    قیاش   کده  به  نروشااگد 
 ه    و  شو هن  بدزاه  به  وهو    ه  گذاها سرهد ه  شا    لسر   هوجب   اهر  ا ش   که   هاا  کده  

   1یدبا هن کده    کاااگد هصر  هضد ش  انیجه
  انزا    ،2هقیدس   به  جو نیرنه  به  هاجر  اسش  هاکش   هدهحاو  ش  ا ش   وضع    ار  سوب  از

  تجدهب   سیدسش  که  شرو  با ش   3ی شو   کیییش   تضایش   و  هحصوالل  نروش  حجم  و  سو 
  هنوسط   هز اة   د   بیروشا  ها  شا تولیا  ادد ن  هحصول  هیخصن   تعاا   کااهن  اقنضد  تولیاکااا 

  تولیاکااا    هاظوه  با ش ی  کااا  کسب  بیینرب  سو   تد    ها  کده   ها  کدال  واحا  هر  تولیا
  هعیش،   جغرانید ن  ها قه  از  خدهج   کااا توز ع  نروش  یام  بر   هعان  شر   تصر ح  بد  تواااهن
  هیزا    پییادد   بد  اسش هاکش    د  4بدشا   اشنه  تربهون   گذاهبسرهد ه  تد   حذ   بدزاه   از   ها هقعد

 هینر د    گرو    د  اخنصدین  هادر    ه  کاااگد توز ع  و  نروشااگد   به  بیینر  سو 
  ا ش  از  خدتاه   ه  و  5کااا   حیظ  ها  خو   خاهدل  کیییش  تد  ااد ا  تیو    ها  ،آاددهیخص

  به  تد ااو  اسنید   6هجدان  سواهب هیکا بد هقدب ه براب هاهکدهب یاوا به توا هن تحا اال
  خاهدل   اهائه  هز اة  جعرا   بد  و  کانرل  ها  نروشد خر      ار  هقدبنن  قیاش  جداعه   و  روه

 7ااد ای  حا ها  هیکا ا ش  کاااگد توز ع

ایاالت   در حقوقتحدیدات یا انحصارات سرزمیني رقابتي  تحلیل. 1-1-2
  متحده آمریکا 

  توانقدل    ه  ن جغرانید  تحا اال  خصوص   ه  آهر کد  ااحصده  ضا  حقوق   قداوان  هعادب
  هوا   ا ش  هوجب به که اسش  8ک ینو   قداو  سوم هد   و شرهش  قداو  از 2 و 1 بخ   یاو ب،

 
1. Duns, John, op. cit., p.228 ی 

2. Economies of scale. 
 .کااوهب  ه اثر انزا  ِ حجم تولیا اشده  هنهد و انزا   بدر  هیدوهن اقنصد ب اسش که به کده  هز اه

3. Whish, Richard; Bailey, David, Competition Law, Ninth Edition (London: Oxford 

University Press ,2018),p.15. 
4. HE Frech , WS Comanor,   »The competitive effects of vertical agreements?   « , The 

American Economic Review, Vol 75, NO 3 (1985), p. 539. 
5. Bergh, Roger, op. cit, p. 265 ی 

6. Free-rider 
7.  Monti, Giorgio,  EC Competition Law, Second Edition, (London: Cambridge 

University Press, 2012), p. 350 

8. Clayton Act. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Giorgio%20Monti&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Giorgio%20Monti&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/books/ec-competition-law/2A3E9DAE8F0EFCA4E6F71E783E0429EE
https://www.cambridge.org/core/books/ec-competition-law/2A3E9DAE8F0EFCA4E6F71E783E0429EE
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  ،هعقولیش  ۀقدیا  رع   ب که،  گیراااان  قراه  ادهیروع  تحا اال  شاده   ه  ذاتدع  شرو   ا ش 
  بو    تحا اال  ا ش   هاین  آثده  به  هع و   هیسرا   و  قضدل  توجه   هگذشنهی  شوااهن  اهز دبن

  بد   ها ع   هد  اگد   تاه    به   اهد  ،ااکر هن   د   آ   از  ذاتن  ادهیروع  هحاو  ش  یاوا به  و
  تالش  و شا واقع توجه هوه  تحا اال ا ش  هرعش آثده و  دنش تحول  اقنصد ب هنغییر شرا ط
  آهر کد، یدلن   ا گد    ا اکه  تد  گرنش  یوهل   گیرااه،سخش  حکم   ا ش  تعا ا   جدش   ز د ب

   ه   هنعاب   یدوب  شادخشی  هسایش   به  یاو ب  تحا اال  اهز دبن   جدش  ها   هعقولیش  ۀقدیا
  خواهیم   اشده   اخنصده  به  هدآ به  که  گر  ا   ررو  خصوصا ش    ه  ن آهر کد  هدب ا گد 
  اششی 
  ذاتدع   ۀقدیا  ایادل  از    ا گد   که   ترتیعدل  ا ش   بد   هرتعط   یدوب   اخسنیش  1963  سدل    ه

  که   اسش   1هوتوه   وا ش  شرکش  ۀپرواا  به  هربو    ،ااو   اجنادب  یاو ب  هوابط   ه  غیرقداوان 
  بد   ها   هجدان  سواهب  ةاظر   اسدس بر  ن جغرانید  تحا اال   اینعدهبِبن  خواهد      یوب،   ا ش   ه

  یام ،   ااق عن  بدزاههدب   ه  کدهتا  ا جد    لیا  به  بد ا   ا گد   کر  که  ه رو  اسناالل  ا ش 
  یاو ب   ترتیعدل   به  ها  انقن  قراه ا هدب   ه  سرزهیان   تحا اال  حدوب  توانقدل  هیروییش

  قداو    اسدس  بر  ذاتن   اقض  ا اکه   به  اشده   بد  هوضوع  برهسن  از  پس    ا گد   اهد  ،ا ه  تعایم
  هد   از  گرننه  یوهل  سرزهیان  تخصیص    هخصوص»   اشش   هقرهایسش،    هحرز  شرهش 

   ه   ن ق ارو  تحا اال  بو    غیرقداوان  و  هیروییش  یام  که  اسش   شا    هخواسش
  ذاتدع   ها  توانقدتن   ایش   هدی   هیم   تعایم  یاو ب  توانقدل  به  ها  هقعد  هید   انقن  قراه ا هدب

  د ص  تخصی  انقن  توانقدل  ذاتن  هااوییش  به  ادظر  هواز ش   تعایم   راکه  ر اایم  اان  غیرقداوان
  تحا اال  شا هوجب  بأه ا ش یاوه ی«  اایم هن اد هسش یاو ب  ترتیعدل  بهها  بدزاه تسدیم

  ه    هاچایش ی  بایر   قراه  تح یا  هوه   هعقولیش  ۀقدیا  هعادب  بر  یاو ب  توانقدل   ه  ن  جغرانید
 و  کر   هحکوم   ها  ن ق ارو  هحاو  ش  ایادل  تجا ااظر   ا گد    2« ش وشو»  هعرو    یوب

  ه      هحاو  ش  شوو ش  شرکش   هزبوه،  ۀپرواا   ه   ااسشی  غیرقداواندع  ذات  ۀقدیا  هیاول
  ها قه   براب  نروشیاا   ۀنروشاا  تعییش   بد  که  یوهل  با ش  ،ااو   ایادل  ها  3سرزهیان 

  هادر     ه  براا  بدزاه دبن  ،شا تعییش   ة ها ق   از  خدهج  نروشد خر    به  نروش  هاع  و  اخنصدین
  نروشن خر    س ح   ه  ببراا هو   هقدبش  کده  به  هاجر  که  ااو   هااوع  ها  شا   تعییش 

 
1. White Motor Co. v United States, 372 U.S. 253 (1963). 
2. 388 U.S. 365, 382 (1967). 
3. Closed territories. 
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  ۀ هحاو کااا  هدب هو ه  بد  ا اکه    لیا  به  »اخسش  کر    ایالم   ا گد   اسدس  هایش   بر  1ی گر  ا
  هقدبش   به  خاشها جد     ی ش  به  و  وم   دنش   سش  هقدبنن  ه  وب  آثده   به  توا  هن  جد از ش،

 سدل   ه  سرااجدم  2اسشی   غیرقداوان  نعدلیش،  بق ارو  هعادب  بر  هحاو  ش  ایادل   برااب، هو 
   ه   ن جغرانید  تحا اال  که   اسناالل  ا ش   بد  3سی وااید   پرواا    ه  کیوه  یدلن    وا   1977

  ها   غیرقداوان  ذاتدع  ۀقدیا  ایادل  ،بدشا   اشنه  هقدبنن  اثره  وب  اسش  هاکش   یاو ب  توانقدل
  هقدبش   انزا    هوجب   یاو ب  توانقدل   ه  غیرقیانن   هحاو  ش   اشش   اذید   و  اپذ رنش

  توسط   تحا اال   ا ش   یادلاِ    راکه  ر شو هن  اقنصد ب  بااد   کدها ن   س ح  اهتقد   و  برااببیش 
  توز ع   براب  نروشد خر    گذاهبسرهد ه  ااایز   و  تضایادل  تواااهن  کاااگد ش هیأت

  به   نروشاا   ترغیب  هوجب   و   آوه   نراهمها    کااا  هصر   ایدز  هوه   ةادشادخن  هحصوالل
  سد ر   هقدبا   ه  واه   تدز   ۀتولیاکااا   هقدبنن  جد اد   تقو ش   و  کااا هیش أت   هحصول  بدزاه دبن
  خاهدل   ةاهائ    د  تع یغدتن  هدبنعدلیش   ه  ایز   ائان  ۀکاااتولیا  و  بدزاهشو    ه  هوجو   برااهدب

   لیا  هب  که  نرضن   ه  حنن   اششی  خواها  ااایز   نروشد خر    ترغیب  جدش  تعایرال  و
   اه ،   وجو    برااب هو   هقدبش   ة خاش ا جد     اهکد   بدزاه،   ه  تولیاکااا   برتر  هوقعیش 
  با شر  شو هنآ  ا را   از    پوشن یم  سعب  و  کااهن  توجیه  ها  آ   توز عن  کدها ن  انزا   
 4یااو  هانسب تحا اال  ا ش  به ها هقدبنن هاین اثر توا اان ق عیش بد ترتیب 

  تحا اال   ا ش   قضد ن  هواا  اسش،  ندم  قدبا  قضدل  هدباسنااللۀ  احو  از  کهروهبهاد 
  ش وشو  ۀپرواا   ه   ا گد   اسشی  شا   باید   اقنصد ب  ضوابط  بر  هعنان  آهر کد  حقوق   ه

  تحا اال   ا ش   بو   بدوه  ا ش   بر   راکهر   ا   تیخیص  غیرقداوان  ذاتدع  ها  ن جغرانید  تحا اال
   هه    وی  شو هن  ادکدهآها  اغ ب  و  کو و  هدبشرکش  اقنصد ب   حیدل  ةا اه  و   وام   هداع
  ا ش  هرعش  آثده  به  توجه  بد  پیییش،  تصایم  ه ّ  ضاش   کیوه  یدلن    وا   سی وااید  ۀپرواا   ه  بعا

  که    اشش  اذید   و  ااشو  برهسن  هعقولیش  ۀقدیا  تحش  بد ا  ترتیعدل  ا ش   ااو   هقره  ترتیعدل،

 
1. http://www.jstor.org/stable/1340326 
2. Monti, Giorgio, op.cit, p.643& Chayes, Abram. »The Role of the Judge in Public 

Law Litigation«, The Harvard Law Review Association, Vol. 89, No. 7 (1976),p.643. 

3. Continental T.V. Inc. v GTE Sylvania Inc 
4. Landrigan, Mitchell  , »Vertical Price and Non-Price Restraints in Australia and the 

US: A Comparative Analysis«,  Australian Business Law Review, No.312 

(2017),p.321. 

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Giorgio%20Monti&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Giorgio%20Monti&eventCode=SE-AU
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  ا ش  که شو هن برااببیش  هقدبش  انزا    هوجب هحاو  ش ا ش  از ادشن کااا تولیا ن کدها
 هحاو  ش  سی وااید  ۀ پرواا   ه   ا گد   اگر ه  اسشی  هقدبش  حقوق  اولیه  ها   بد  سوهم  اهر

   یوب از    1حقوقاااد   و  اظرا یدحب  اهد،   ا    قراه  توجه  هوه   ها  ن جغرانید  بق ارو  برهعادب
  توانقدل    ه   غیرقیانن  تحا اال   ه   ها  هعقولیش  ۀقدیا  یادلاِ  که ن  یوا  یاوا به   د شا 
  براایهن ادم گذاشنه، باید  یاو ب

سرزم  ا ی  داتیتحد  يرقابت  لی تحل.  2-1-2 اتحاد  در  ينیانحصارات    ه یحقوق 
 اروپا

  تحا اال   اهوپد ن  هینرک  بدزاه  تادهیش  حیظ لیاه  ب  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش  حقوق   ه
  شاده به  هقدبش   ۀکاااهحاو   هوضویدع  که  بو   هحض   هدبهحاو  ش  ۀزهر   ه  ن ق ارو

 هقره   2هیار  ۀپرواا   ه  تیکیو  بد  اهوپد  اتحد  ه   ا گسنرب    وا    1966  سدل  از  اهد  ،هنشهن
   و  به  اقنصد ب نعدل وهو  براب  اسعن ابها قه ااحصده شر  اسش شا   بید  ا اکه »  اشش 
   ه   هااهج  ق ارو ن  هحاو  شر  اسش  تر  ا  هحا   ،اسش  هقدبنن  قوایا  بد  هغد ر  جا ا  ها قه 

  هنعدقعدع   « شو ی هن  اهز دبن  3هسنقیم  هسئولیش  اسدس  بر  ب که  اعو    ید هال  هداع  ،توز ع  توانقادهه
  شر    کااا توز ع  به  که  توانقن  کر   ایالم  قدرعداه   4کدسنش  پرواا    ه  اهوپد   ا گسنرب    وا 

   اسشی ضاّهقدبنن    هوضویدع  ید هال،  هااوییش   لیا  به  کااهن  ای د  ها  ه     ابها قه  ااحصده

   لیا ه  ب  5  ه     ابها قه  ااحصده  شر که    شا  حدیا  انیجه  ا ش   الذکرنوق  ۀپرواا    و   ه
 101  هد  1  باا  رع   هحض   هحاو  ش  ۀزهر   هاسش،  ضاّهقدبنن    هوضوع  حیث  از  ا اکه

 
یاوا   ی قدضن بوهک،  کن از ررنااها  هکنب شیکدگو اذید   اشش   وا  یدلن کیوه  ه پرواا  سی وااید،کدها ن ها به1

 هعیده اقنصد ب جدش اهز دبن قدیا  هعقولیش به هسایش شادخشی هکی 

Bork, Robert.   » The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market 

Divisio«, The Yale Law Journal, vol. 75, NO(1966) 3 ی,p.172. 

2. Case 56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) v Maschinenbau Ulm GmbH  
(M.B.U.) [1966] ECR 235 ی 

3. Primary responsibility 
4. Cases 56/64 and 58/64 Consten and Grundig v Commission [1966] ECR 299. 
5. Absolute Territorial Exclusivity Clause. 

شا   ه خدهج از ق ارو ااحصدهب  کااا  ها از نروش هجا  کدالهدب خر ااهبکااا ، هینر د  توز عشررن که تأهیش 

 هاع ااد ای  
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هن  اهوپد  هعدها    هوضویدل ۀ  زهر   ه   1اسعن   ابها قه  ااحصده   شر    لیکش  گیر ،قراه 
  یشو   اهز دبن هعقولیش ۀقدیا تحش بد ا آثدهآ  و اعو   ضاهقدبنن
  به   که  اسش  هعدها   101  هد    خصوص  ا ش    ه  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش  حقوققداوان  هعادب

 باا    ه  و    اه   اشده  ضاّهقدبنن    توانقدل   سوم  هصااق   یاوا   به  2یرضه   هادبع   د  بدزاههد  تقسیم
  بدشا،   حدیا  شرا ط  برخن  که  یوهتن   ه  آ   هعادب  بر  که   شا   هقره  اسنرادئدتن  هد    ا ش  سوم

  هدب توان   برخوه اهب  ضوابط  و  شرا ط  تعییش   یگر  هن  هااوییش  ایا  از  هعدنیش  هیاول
  باا   هید    اسدس   بر  تد   شا    واگذاه  اهوپد  اتحد  ه  کایسیو    به  هعدنیش   ا ش   از  یاو ب  و  انقن 
  هدب هعدنیش  هقره    4  هد   «  ب»  باا  ااد ای  وضع  ها   هعدنینن  هدبهقره   هعدها ،  101  هد    سوم

  که   ااد اهن  ایالم  هحض   هااوع  شرو   هصد     از  یر حدع  ها   شر    ا ش   330  شاده   گروهن
  خصوص   ا ش   ه   اسنرادئدتن  باا  هاد   هةا ا   ه ی  شواان  101  هد    سوم  باا  هعدنیش  هیاول

  ها قه    ه  هحصوالل  نروش  هااوییش   د  هحاو  ش(  الف»  از   یعدهتاا  که  شا   ذکر
  به    د  ااحصدهب  ها قه   ه   د   او  ااحصدهب  هینر د   به   د  کااا تأهیش   خو   و ژ   ااحصدهب

 نروش  ا اکه  بر  هیرو   هربو ،  توز ع  شعکه   ه  کاااگد توز ع    ار  ااحصدهب  هینر د 
ب(  بدشا  ایا   هحاو    د  هااوع  خر ااه،  هینر د   سوب  از  هحصوالل    د   هحاو  شی 

  بدزاه    ه  که  ابکااا توز ع  توسط  ادد ن  کاااگد هصر   به  هحصوالل  بدزنروش  هااوییش
  ایضدب   توسط  هحصوالل  بدزنروش   هااوییش   د  هحاو  ش(      یاسش  نروش  یاا   هربو ،

  از   شا تعییش   ااحصدهب  ةها ق    ه   شعکه  از  خدهج  کاااگد توز ع  به  اانخدبن  توز ع  هدبشعکه
 نروش  بر   کاااتوز ع  ح   س ب   د  هحاو کر    (ثهر  شعک  ا ش   براب  کااا تأهیش   سوب

  ها   ق عدل   ا ش  توااااهن  که  هینر دان  به  ادد ن  هحصوالل  سدخش    ه  کدهبر    اهاب  ق عدل
 ی« براا کده هب  کااا ،تأهیش   توسط تولیاشا  کدالهدب  هقیب و هیدبه هحصوالل  سدخنش   ه

 
https://www.lmtavocats.com/media/files/telecharger_1804-actualite-distribution-

201804-angl.pdf. 

1. Relatively Territorial Exclusivity Clause 

 کاای کااا  خو  ها از نروش نعدل به هینر د   ه خدهج از ق ارو هاع هنکااا ، توز عشررن که تأهیش

2. Share Markets or Sources of Supply. 
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 رانیحقوق ا در ينیانحصارات سرزم ای داتی تحد يرقابت لیتحل. 3-1-2
  بیش  خاهش   د  کدال  بدزاه  تسدیم   د  تقسیمقی ای سی کی    44  هد     6  باا  ا را   هقدبش  حقوق   ه
   ه   اسشی  کر    ایالم  هااوع  ها  شو   هقدبش   ه  اخنالل   هوجب  که  احوب   به   شخص    اا   د   و
  که  هواه ب  هقدبش   ه  اخالل» اسش   شا   تعر ف ایش  هقدبش  ه  اخالل  هد   ا ش بیسش  باا

  تااول   و   تارکز  به   شا   هاندن  یاوم،  به   اضراه   اقنصد ،    ه  انسد   احنکده،  ااحصده،   هوجب
  س  ه    د   و  جدهعه    ه  ابنکده  و  هددهل  کده    خدص،  هدبگرو   و   انرا    سش    ه   ثرول

 ی « شو  کیوه بر بیاداه اقنصد ب 
  که    ه دنش  توا هن   هعدها   101  هد    اول   باا  بد  آ    ه  هذکوه  هواه   و  هد    ا ش   هقد سه  بد

 1ی اسش آ   ترجاه یرندع هواه  برخن   ه  وحنن  بو   هعدها   101 هد   از هنأثر بسیده هد   ا ش 
  ا را    حقوق   ه  که   حدلن    ه  ااو    هعیش   تاریا  روهبه  ها  هصد     یرندع  هعدها   101  هد    العنه

 شو ی هن آ  شدها هم بدزاه تقسیم که شا   احصد هقدبنناض وتوانقدل هدهو ه  از برخن
  ی اسش  شا   اسنید    بحث  هوه   توان   هااوییش  براب  خاهدل   د  قیاکدال  از  ا را   حقوق   ه
  توانقدل   تعر ف   ه  330  شاده    هعدنیش   هقره   هوجب  به  هقاش  اهوپد  اتحد  ه  حقوق    ه

   اسشی ااو   اسنید    یعدهل ا ش  از یاو ب
  شدها   هد    ارالق  اهد،   اه    بدزاه  جغرانید ن  تسدیم  و  تقسیم  بر   اللش  هد    ظدهر  گر ه
  یاو ب   توانقدل  به هاحصر  و  اشنه یاوهیش ایز توان  ۀواژ گر  یهن ایز هینر د  تخصیص

  شر    یوهل  به  بااد    و  آادد  انیجه   ه  که  یاو ب  توانقدل  انیجه   ه  یگر  ناا  انقن   د
   د   هیخص   ن  جغرانید  هحاو     ه   هحصوالل   نروش   به  ه زم  ها   غیرهقدبنن   بااد   یقا  ضاش 

  پذ رش  هوه   ای ن   قراه ا   ااعقد   به   ایا  جدش  شر    ا ش   و  ااد ا  هعیش   هینر د   اسدس  بر
  هاچایش،   گیراایهن  قراه   بحث  هوه   کااا هحاو   ة هو   بق ارو   ه   ،بدشا   سشپد یش   بااد 

  «بدزاه  به تیدهم  د قراه ا ،توان  از خدهج  اشخدص  سنرسن  کر    هحاو » ایز 44 هد   7 باا
 ه    ،بدزاه  به  توان    از  خدهج  اشخدص   سنرسن   ترتیب  با ش   اسش،  ااو    ایالم  اینعده   بن  ها

 شیاس ه رو  قداو  اظر از گر   هقدبش  ه اخالل به هاجریوهتن که 

 
هقدبش«،  1 حقوق  هاظر  از  هااوع  یاو ب  »توانقدل  یعدس،  ااصدهب،  هیرقدسمر  جعیرزا  ،  حقوق  ی  پژوه   هج ه 

   90(،ص  1393، )7، سدل  وم، تدبسند  شاده  خصوین
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  هینر د    تخصیص  و  ن جغرانید  تحا اال  به  ادظر  الذکرنوق  ۀهقره   و  هر  هساهن  اظر  به
  بدزاه   تقسیم  آ   اثر  کهاسش  توانقدتن  به  ادظر  هزبوه  هد    ش    باا  که  تیدول  ا ش   بد  هسناا،

  احنادل  آ   انیجه هاچایش و بو    تعدان  حصول براب  رر قن توان    آ  که  یوهتن   ه  و بو  
  اشخدص    سنرسن   7  باا  هید   که  حدلن    ه  شو هن  ت قن ضاّهقدبنن    اسش،   هقدبش    ه   اخالل 
  تقسیم   شررن   ایش   ثداو ه  اثر  اسش  هاکش   اهد  ،کااهن  هحاو   ها  بدزاه  به  قراه ا   از  خدهج
 هوضوع  هااوییش  هیاول  گر    هقدبش  اخالل  به  هاجر  اگر  یوهلا ش    ه  ،بدشا  بدزاه

 گر  یهن بحث  هوه  توانقدل

 بررسي تطبیقي .  4-1-2
  اهز دبن   هعقولیش  قدیا   رع   سرزهیان  تحا اال  آهر کد،  هنحا  ا دالل  هقدبش   حقوق    ه
  واحا   بدزاه   کپده ان   لیا  به  داهوپ  اتحد  ه  هقدبش  حقوق   ه  که  اسش  حدلن   ه  ا ش ی  شوااهن

  هقدبنن   نوا ا  شا   هوشش   بد   اگر هیر ،  گ هن  یوهل   گیرااه سخش  برخوه   ایضد،  هید    اخ ن 
  تح یا   براسدس  بد ا  که  گرنش  شکا  اجادع  ا ش   اهوپد  اتحد  ه   ه  هننههننه،  تحا اال  گواها ش 

 آهر کد  ن قضد  هو ه  از  سنأ ت  به  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش  یسیو اک   و  شو   ااجدم  اهز دبن  اقنصد ب
  تحا اال ب  ق ارو  هاچاد   لیکش ،  برگز ا  تحا اال  ا ش   برهسن   ه  ها  اثرهحوه  هو کر 

  هقدبش  حقوق  از  ترگسنر    واحا  بدزاه  حیظ   لیا  هب  حقوقن  اظدم  ا ش    ه  هااویه  سرزهیان
 شا ن ک ن اهائه  تعر ی  بدزاه،  تقسیم  هااوییش  ایادلۀ  حوزاز    ا را   حقوق   ه  اسشی  آهر کد

  توانقدل  اثر  تیکیو  و  شو   هن  ایز  خاهدل  شدها  ب که  کدال،  شدها  تادداه  که  اب گواه  به ر  اسش
  اتحد  ه   هقدبش   کایسیو    هقرهال   و  آهر کد   ن  قضد  هو ه    ه   که  انقن   توانقدل   از   یاو ب

  حقوق    ه   هقدبنن  اهز دبن  هو کر   لذار  اااه   هوضوییش  ا را   حقوق    ه    اه ،   وجو    اهوپد
  که   تیدول  ا ش   بد،  اسش  اثرهحوه  هو کر ب  اهوپد  اتحد  ه  و  هر کدآ  حقوق  هادااا  ا را 
هالک    تحا اال   گواها ش   هقدبنن   آثده  اهز دبن   ه ها    هقدبش   ه  اخالل  هعیدهک ن   گذاهقداو 

   اسشیقراه  ا   

 . ترتیبات پیوندی  2-2
  که   اسش   پیوااب  ترتیعدل ،  ضاّهقدبنن  آثده   اشنش   به   هظاو   قیاننِ  غیر  تحا اال    ار  از

  هوه    حقوقن   سیسنم  سه  هر   ه  ترتیعدل  ا ش   شو ینه  اب بسنه  نروش  و  پیوااب  توان   شدها
   دده وب    ه  پیوااب  ترتیعدل  اهوپد،  اتحد  ه  هقدبش  حقوق   ه  یهسناا  هااوع  ه دلعه،
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  ااواع   از   کن  یاوا   به  ترتیعدل ا ش  اسشی  شا   تح یا   اقنصد ب  هس ّط  هوقعیش  از  سوءاسنید  
 یر   رع    د  و  هدهیندع  نرین  کدالب»  اسش   شا   ذکر   102  هد      ددهم  باا   ه  هدسوءاسنید  

  قداوان   هنو     ه   ترتیعدل   ا ش   ی« بدشا  اااشنه  قراه ا هد   آااواه   ای ن   هوضوع   بد  اهتعدرن   تجدهتن 
  2  هد    و  شرهش   قداو   2  و  1  بخ    اهد  ،اسش  اارننه  قراه  تعر ف  هوه   آهر کد  هنحا ا دالل
  ترتیعدل   هااوییش  هوضوع  به  غیرهسنقیم  وهر به  که  بو اا  قداوان  لهقرها  اولیش   کال نو قداو 

   ایش  ایز  ها  پیوااب  ترتیعدل  ک،  سی  ای  قی  45  هد    5  باا  هاچایش   پر اخناایهن  پیوااب
  بد  تجدهب یر  بر باد که   ار هدبرر  توسط تکای ن تعداال قعول» اسش  کر   تعر ف
   «اااه ی اهتعدرن قراه ا  هوضوع

  کدال  نروش  براب  هسناا توانقدتن پیوااب  ترتیعدل»  گیش   توا  هن  نوق  هراتب   به  توجه  بد
    ارب   ۀکااایرضه  از   نکدال   د  خر ااهب  او  از  ها    ارب  کدالب  خر ااه  که  شر   ا ش   بد

  خر ا   به  ه زم  که  کدال ن  و  1پیوااب   کدالب،  اسش  گیراا   ه  وب  که  کدال ن  اکاای  خر ااهب
  ترتیعدل   ة سن    و  به  پیوااب  ترتیعدل  3یشو هن  ادهیا   2شا  ا  پیواا  کدالب  ،اسش  شا   آ 

 پیوااب  کدالب نروش ثدبش، پیوااب ترتیعدل  ه شواا هن بااب سنه 5  پو د ترتیعدل و 4ثدبش
  .هسناا  هخن ف  بدزاههدب   به  هنع    هحصول   و   هر  و   اسش  شا  ا  پیواا  کدالب   خر ا  به  هاو 

  ب   هحصول  بد ا  کاا،  خر ااهب  ها   الف  هحصول  خواهاهن  که  هینرب  شرا  ن،   ایش    ه
  ه  اسشی  پذ راهکد   جااگداه  روهبه  ب  هحصول  به   سنیدبن  اگر ه  کاا،  خر ااهب  ایز  ها

  به   هحصوالل  و  بدشا  هنیدول  اسش  هاکش   شا پیواا ا    کدالب  هقااه  پو د،  پیوااب  ترتیعدل
  بد ا  ایز  هینرب  الف،  هحصول  خر ا  براب  شرا  ن   ایش    ه  هساایهن  نروش  به  هنغیر  اسعش

   و   به   هینرب    و  از   اسش  هاکش  ب   هحصول   هقااه  اهد  کاا،   خر ااهب  ها   ب   هحصول
 بدشای هنیدول هینرب

 
1. Tying Product 
2. Tied Product 
3. TTBER Guidelines para.191& Ahlborn, Christian. »The Antitrust Economics of 

Tying: A Farewell to Per Se Illegality«, Antitrust Bulletin,  Vol. 49, Issues 1 & 2 (2004) 

, p. 290. 

4. Static Tie 

5. Dynamic Tie 
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   کا ار  بد  کدال   و  و  نادوهب   و   د  نادوهب   و  آ    ه   کهتوانقن  به  1اب بسنه  نروش
 و  3خدلص   اببسنه  نروش  قسم   و  به  ایز  اببسنه  نروش  2ی گر  هن  ارالق  شو  هناهانق 

 واحا قیاش  و بد کدال  اا  د  و نروش به خدلص  اببسنه قراه ا  شو یهن تقسیم 4ترکیعن 
   د  قراه ا ب ترتیعدل  رر    از و اسش غیرهاکش  نیز کن روهبه کدال  خر ا که شو  هن ارالق

  ارالق   حدلنن  به  ترکیعن  اببسنه  نروش  شو ی  هانقا  اسش  هاکش   نادوهااه  پیوااهدب  رر    از
  بد   که  شا بااببسنه   د  جااگداه  یوهل  به  ها  کدال  اانخدب  ح    کاااگد هصر   که  شو هن

 5 اهاای ها  شو هن نروخنه  تخییف
   ه   جو ن یرنه  به   هاجر  اسش   هاکش  هحاو کااا ،   ترتیعدل  ا ش   ، هقدبش  حقوق   هاظر   از
  ۀ کاااتحایا اقنصد ب بااد  ن کدها س ح اهتقد و اینعده انزا    کدال، کیییش تضایش  هز اه،
  ااحصدهب   و  برتر   هوقعیش  از  اسنید  ء سو   هقدبش،   حقوق   حسدسیش   ای ن  ی ش   اهد   ،گر    شر 
  بدزاه    ه  خو   ااحصدهب  هوقعیش  از  اسنید    بد  تواااهن  اقنصد ب  بااد     راکه   راسش  بدزاه  شا 

  انیجه   ه و هقعد ااعو  تولیا هداع، هجدوه بدزاههدب  ه کدنن سدم آوه    سش به براب  اخ ن
  بااد    شو ،   خدهج  شا  ا  پیواا  کدالب   بدزاه  از  هقیب  که  هاادهن   و   گر    هحروهینید 

   ه   و  جعرا   هد قیاش  انزا     رر    از   ها  هننه   سش  از  سو ِ  برتر،  هوقعیش   اهاب  اقنصد ب 
  ا ش   ه  6ی گر  هن  ا جد    ااحصده  و  هننه  هید   از  شا  ا  پیواا  کدالب   بدزاه   ه  هقدبش   انیجه 
  از  ها  آادد  و بو    اثرگذاه ایز بدزاه  به گذاها سرهد ه  وهو   ه  ا جد شا  هدب هحاو  ش هوا 

  هر    ه   واه ا تدز   گذاهبسرهد ه  جذب   اسش   با دن  کاایهن  هاصر    اخ ن   بدزاه   ه  هقدبش
و    کا ار  هکاا  شا  ا  پیواا  و  پیوااب  کدالهدبز را    راسش  کانر  بدزاه   و هسناا 

   بد   هقدبش   اهکد    هانیجه  یابدش   آهیز هونقیش  بدزاه    و  هر   ه  زهد هم  بد ا   آادد  هدب اوآوهب
  ازسوب   شو یهن  تر  سخش   هاهن  اهائه  ها  هحصول  هر و  کههس ّط    وضعیش  بد  اقنصد ب  بااد 
  شو  هن  هحصولن  خر ا  به  هجعوه   راکه ر  کااهن  هحاو   ها  خر ااه  تجدهب   آزا ب    ار

   یایسش وب تقدضد هوه    د  اااشنهآ   خر ا  به تاد  نکه  

 
1. Bundling 

پیوااب  اه  و ک یهی نروش بسنه2  ه   احکدم از حیث هقدبنن و اقنصد ب نروش پیوااب اب وضعینن هادااا توانقدل 

 جدهب اسشی  و سدهبهم  اببسنه نروش

3. Pure Bundling 
4. Mixed Bundling 
5. Van den Bergh, Roger J, op. cit., p.321 ی 

6. Ibid. 
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 متحده آمریکا قوق ایاالتترتیبات پیوندی در حرقابتي  . تحلیل2-2-1
   3  بخ    شرهش،  قداو   2  و  1  خ      اسناد   به  پیوااب  ترتیعدل  آهر کد،  هوضویه  حقوق   ه

  هرگد    یگیر هنهقرا  اهز دبن  هوه   الناه  تجدهل  کایسیو   قداو   5  هد    ک ینو ،  قداو 
  براب   تالش   د  ااحصده  ا جد   براب  پیوااب  هعدهالل   ه  خو   بدزاهب  قاهل  از  پا اآوهاا 

  هوبههو  شرهش   قداو    وم  بخ    اقض  بد  ااد ا  اسنید     شا  ا  پیواا  هحصول  بدزاه  ااحصده 
  کدالب   که  گیر هن  قراه  اسناد   هوه    یدوب  به  اسعش  تادد  کال نو    قداو   3  بخ    شو یهن

  تجدهل   کایسیو   قداو   5  هد     اسناد   به  اسش   هاکش   هضدندع  یبدشا  ییان  کدالب  ،شا  ا  پیواا
  به   توجدن قدبا  آسیب  هرگد  و  شو  هحسوب  1هقدبش   غیرهاصیداه  هدبهوش  جا ه  از  ناهال،
 یگر   ایالم اینعده بن و هااوع ،ااد ا واه  2 هقدبش
  اینعدهب بن  خصوص    ه  ز د ب   بسیده   آهاب   هنحا ا دلش  هدب  ا گد   ایز   ن  قضد  هو ه    ه

  ، هعقولیش  ۀقدیا  و  شا   ا جد  بیینرب  ااع د   تاه    به  اهد  ، اسش  شا   ید ه،  پیواا  ترتیعدل
 پیوااب  ترتیعدل  که  ید ه ب  آها  تر ش هدم  جا ه  از  گر  ای  غیرقداوان  دعذات  ۀقدیا  جد از ش 

 3پدسیییو    یوب به  هربو   ،کااهن  ایالم  غیرقداوان   ذاتدع   و  کااا  هصر   هند   ی یه  تدا ا  ها
  ترتیعدل   ۀکااایرضه  اقنصد ب  قاهل»   ااو   ایالم  یراحندع  کیوه  یدلن    وا   که  4اسش 

  جدش   به  و  بر هن  بیش   از  ها  بدزاه   ه  شا  ا  اپیوا  کدالب  به  هقعد  آزا    سنرسن  ،پیوااب
  اانخدب   ح   برتر،  هوقعیش   اهاب  اقنصد ب  بااد   بدزاهب    قاهل  از  اسنید  سوء 

  سدل    ه  5  ارب  بأه   ه   ی« شو هن  زا ا   هقدبنن  هحصوالل  خر ا  جدش  کاااگد هصر 
  ااو    ایادل   اهز دبن  جدش   ها   6هس ّط  وضعیش   ة ضدب   پیییش،  آهاب   یاأت  بد    یدلن    وا   1984

  اسش   هاکش   آ   اجراب  اهد  ایسش،   ضاهقدبنن  هوضویدل  پیوااب  ترتیعدل  که   اشش  هقره  و
  ترتیعدل   که  اسش   شا    اشده   بأه  ا ش    ه   بدشای  بدزاه    ه  نعدال   تجدهل   بر   سوء   آثده   هوجا

 
1. Unfair Methods of Competition  
2. Substantial Harm to Competitionی 

3. Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 U.S. 1 (1958). 
 ااو هنعدا هن ها هسنأجرا   د واس ة  اها ن هااین ، خر ااها زهیش به هکنده ی  ه ا ش پرواا  پدسییو هدلو هزاها 4

 کااای  اسنید    پدسیییو آهشها   خ و  از اهالک  هآ  کدالهد واقاحاا براب

5. Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Edwin G. Hyde, (1984). 
6. Market Dominance 
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  بدزاه    ه  ها  هقدبش  از  ابتوجه  قدبا  بخ    شر   ۀکاااتحایا  که  یوهتن   ه  نروشنبدهم
 1ی اسش  غیرقداوان ذاتدع  ااد ا، هخاوش ها هقعد هقدبش و هحاو  شا پیواا ا   کدالب

 2هد کروسدنش    یوب    ه   آهر کد  هنحا ا دالل  ن قضد  هو ه  2000  سدل   از  هاچایش 
 هسایش  بد  تجا ااظر   ا گد ی  سدخش  خدهج  غیرقداوان  ذاتدع  ۀقدیا   شاول  از  ها  پیوااب  ترتیعدل
  ا ش  تراسشنآان   حقوق   ه  ااقالبن  تکاولوژ و  کدالهدب  نروشنبدهم  هعقولیشِ  ۀقدیا  شادخنش 

  هد یدها  سیسنم  بدزاه   ه  هد کروسدنش  که  اسناالل  ا ش   بد  باوب   ا گد   ااو ی  ا جد   کیوه
  ا گد   اهد  ، ا   تیخیص  غیرقداوان  ذاتدع  ها  هد کروسدنش  شرکش  اقااهدل  ، اه هس ّط    هوقعیش

  ا اکه   بر  هعان  هد کروسدنش  شرکش  اسناالل  پذ رش  بد  هذکوهة  ضدب   ه ّ  ضاش   تجا ااظر
  ، گر  هن  بدزاه   ه  هقدبش   به  هاجر  شا شادسدئن  ة کپده    کدهالع  هحصوالل   بد  انزاهارم  یاعش

   راکه   رشو    اهز دبن   هعقولیش  قدیا   رع   بد ا  انزاهارم  یاعش   ه  پیوااب  ترتیعدل  کر    ایالم
  و   شا   هقدبش  خر ب ت  و  اوآوهب  هداع  انزاهارم  خصوص   ه  غیرقداوان  ذاتدع  ۀقدیا  ایادل  اوالع
  ق عدل،   ب هجزا  یوهل  از  کااا هصر   براب  نادوهااه   ادد ن  هحصولبد توجه به ا اکه    ثدایدع

 3ی شو هن کااا هصر  هند  انزا    سعب اهر ا ش  اسش تره  وب

 حقوق اتحادیه اروپاترتیبات پیوندی در رقابتي  تحلیل .2-2-2
  هااوع   بدزاهب  قاهل  از  سوءاسنید    یوهل   ه  پیوااب  ترتیعدل   اهوپد  اتحد  ه  حقوق   ه

  102  هد     ددهم  باا   ههس ّط    هوقعیش  از  اسنید  ء سو  هصااق  یاوا   به  و  اسش  شا   ایالم
 اسشی  شا   اشده  آ   به اهوپد  اتحد  ه یا کر  هعدها 

  از   تجدهب  بااد    اا   د   و  سوءاسنید    گواه  ه »ب   اه  هن  هقره   خصوص    ها ش   102  اد  پ
  سدخنش  هنأثر  اهکد    که   آاجد  تد   آ ،   اسدسن  بخ    ه    د   و  هینرک  بدزاه   ه   هس ّط  هوقعیش 
  هینرک،   بدزاه  بد  ادسدزگده  ةهو   یاوا ةب  بدشا،   اشنه  ها  هینرک  بدزاه  ایضدب  بیش   تجدهل
 هوضوع  بد  اهتعدرن  تجدهتن  یر   رع    د  و  هدهیندع  نرین  کدالب  (4  ییی  یشو هن  شادخنه  هااوع
 ی « بدشا اااشنه قراه ا هد  آااواه ای ن

 
1. Duns, John, op. cit., p. 233 
2. United States v. Microsoft Corp., 97 F. Supp. 2d 59 (D.D.C. 2000). 
3. Van den Bergh, Roger J, op. cit., p. 325 ی 
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 وضعیش   ه پیوااب شر  ۀکاااتحایا اقنصد ب بااد  که شو  احراز هرگد   ترتیببا ش 
  باا   اسناد   به  ااو  ،  سوءاسنید    خو     اقنصد ب  برتر  هوقعیش  ا ش   از  و    اه  قراههس ّط  
 اسشی شا  هرتکبضاّهقدبنن  یاا ،هعدها  102 هد    ددهم

 اهوپد   اتحد  ه  کایسیو   که  اسش  1هی نن   پرواا   به  هربو   زهیاه  ا ش    ه  ید ه    بآها  اولیش 
 هداع   که  تجدهب اقااهدل   لیا  به   خو  هس ّط   هوقعیش  از   اسنید  ء سو    لیا   به   ها   هی نن  شرکش

  اتحد  ه   کایسیو   1991سدل  به  2  ارب   ب أه   ه  یکر   هحکوم  ها  شاهن  بدزاه   به   هقعد   وهو 
  ای ن   هحصول  بدزاه    ه   نروشاا   اگر  پیوااب  ترتیعدل   ه   اشعده اشش  قع ن  ب أه   یاأت   بد  اهوپد

  ، بدشا  جااگداه  هحصول   و  ۀشا ا  پیواا  و  پیوااب  هحصول  و  اسش  بدزاهب  قاهل   اهاب
  ترتیعدل،   ا ش   بو   هعنقا  اهوپد  اتحد  ه  کایسیو ،  ید ه   بأ ه   و   ه  اسشی  غیرقداوان  ذاتدع

  هقدبش   جدش  ترکو و  هدبشرکش  از  حاد ش  براب  و  زااهن  برهم  ها  بدزاه  هقدبنن  سدخنده
 ۀپرواا   ه  تجا ااظر   ا گد   2007  سدل   ه  ا اکه  تد  شو   ت قن   غیرقداوان  ذاتدع  بد ا  هقعد،  بد

  اهز دبن   جدش  ها  هعقولیشۀ  قدیا  پیوااب،  ترتیعدل  هقدبنن  اثرال  پذ رش  بد  3هد کروسدنش
   ه   اهوپد  اتحد  ه  کایسو   2009  سدل   ه  هاچایش  یشادخش  هسایش  به  تحا اال  گواها ش 

  شرو   به   ها   شو   احرازبد ا   هعدها   102  هد     ددهم   باا  ایادل  جدش   که یواه ن هاهااد  ایول
   کر   هیخص ز ر

 برتر  اقنصد ب هوقعیش  اهاب پیوااب هحصول بدزاه  ه شر  ۀکاااتحایا اقنصد بِ بااد ی 1
 یاسش

 یهسناا  جااگداه و هناد ز هحصوالل شا ، ا  پیواا و ای ن هحصول ی2
 شو ی  هقعد هحروهیش به هاجر پیوااب ترتیعدل ی3

  شا    خدهج  غیرقداوان  ذاتدع   ۀقدیا  شاول  از  پیوااب   ترتیعدل  که   اسش  آ   بیداار  اخیر  شر 
    ار  هقدبنن ضا آثده  د و هقدبش  به خاشه  ااو  ، هحاو  بر  ، بیش از به هاجر که  زهدان و

  کایسیو    که  آوه هن  نراهم  ها  شرا  ن  هاهااد  ایول  هاچایش  یشو هن  ایالم  هااوع  گر  

 
1. Case IV/31.488 Eurofix-Bauco/Hilti [1988] O.J. L 65/19. 
2. Elopak Italia/Tetra Pak [1991] O.J. L72/1 
3. Case T-201/04 Microsoft v Commission (2007). 
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  هند    و  1تخصیصن   کدها ن   و ژ   به   اقنصد ب   ن  کدها  هعیده   هقدبنن،   اهز دبن    ه   اهوپد  اتحد  ه
  3. کاا  لحدظ ها 2کااا  هصر 

 حقوق ایران ترتیبات پیوندی در رقابتي  تحلیل. 2-2-3
 بهقی ای سی کی    45  هد    «   »  باا  از  5  جز  و  45  هد    « و»  باا  و  44  هد    5  باا  ا را    هحقوق
  به  قراه ا  ااعقد  کر   هوکول» هذکوه  قداو  44 هد   5 باا ی اه   اشده  بحث هوه  ترتیعدل

  قراه ا    هوضوع  بد  تجدهب  یر   بر  باد   که    ار  هدبرر   توسط  تکای ن  تعداال   قعول
  قداو   45  هد    « و»  باا  رع   گذاه قداو   هاچایش   .اسش  کر    ایالم  هااوع  ها  « اااه    اهتعدرن
   و   نروش  کر    هاو »  هد     هایش  «و»  باا  اول  قساش  و  «اجعدهب   خر ا   د  نروش»  هذکوه

  باا   از   5  قساش  و  ااو    ااوعه  ها  « بدلعکس   د    ار  خاهش   د  کدال  خر ا  به  خاهش   د  کدال
  یر     د   هدهینن  اظر  از   که   شرا  ن   پذ رش  به  قراه ا هد  کر    هیرو   ایز  هد     ا ش «   »

  وضعیش   از  اسنید  ء سو  هصد     از  ها  اااشنه  قراه ا هد ن   ایش   هوضوع  بد  اهتعدرن  تجدهب،
  هااوییش  شاول  ۀحوز  ا را   حقوق   ه  هساهن  اظر  به  بادبرا ش ر  اسش  ااو    ق ااا هس ّط  

  اسشی   شا    ا    اخنصدص   «شا  پیواا ا    و  ای ن   هحصول  تاد ز»   به  یرندع  پیوااب  ترتیعدل
  بد   تجدهب  یر   بر  باد  که   تکای ن   تعداال  قعول»  یعدهل  ک،  سی  ای  قی  45  هد    5  باا   ه

  ترتیعدل   هااوییش  به  ادظر  قوایا  شاول  ۀحوز  بید   براب  «اااه   اهتعدرن  قراه ا   هوضوع
   اسشیشا   اسنید   پیوااب

  ایادل   به  پیوااب  ترتیعدل  بدب   ه  گذاهقداو   ا را ،  هقدبش   حقوق   ه  ا ش   بر  یالو 
  قداو   45  هد    « و»  باا  از   و  جزء   رع ی   اه   اظر  اقنصد ب  هدببااد    وجداعه  و  جداعه و

  اسش   هااوع  ه  قدع  و   بو    هقدبنن ضاّ  هیروضدع  تحای ن،  نروش  ةجداع و  نعا و  هو ه  ،هذکوه
  اثرآ    که  بایر   یوهل  اقنصدب  واحاهدب  بیش   رر قن  هر  از  تعدان،  44  هد    5  باا  رع   و

  احوب  به بدشا   ار  هدبرر   توسط تکای ن  تعداال  قعول به  قراه ا   ااعقد   کر    هوکول
  بدزاهب  سدم   وهس ّط    هوقعیش   به   گذاه قداو   اسشی   هااوع  ،بدشا  هقدبش   ه  اخالل  آ   انیجه  که

 
« اخنصدص هادبع به اهزشاااتر ش کدهبر   ه هید  تادهن کدهبر هدب  هحدل هقدبش تد  allocative efficiencyی »1

 بدزاه  ه تقدضد که زاانهی کاااگد  ها ر ش ااد اا و  قیقدع به  کاااگد  هادبع خو  ها ه دب  بد تقدضدب هصر یرضه

 وجو  تولیا ااد اای 

2. Consumer welfare. 
3. Ibid, p. 327-328. 
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  شرکش    و  ة وسی هب   ترتیعدلا ش   که  ایسش  قدئا  هم  تیدوتن  و  اااشنه  اظرب  شر   ۀکاااتحایا
   ا    و  به  ها   و  هر  و  کو و  اقنصد ب  بااد   توسط   د  شا   ایادل  بدزاهب  هس ّط  هوقعیش  بد

  از   سوءاسنید     هصد      از  ها  ترتیعدل  ا ش  45  هد  «   »  باا  از  5  قساش    ه  العنه  اار یهن
 شیاس  کر   ایالم هااوع و  ااسنه هس ّط وضعیش

 . بررسي تطبیقي 2-2-4
  و   آهر کد  حقوقن  اظدم   و  اجراکاااگد   پیوااب،  ترتیعدلهقدبنن  و  تجدهب  ه  وب  آثده

  حقوق    ه  ااو ی  هوه ب  برآثده  تارکز  بد  تحوالتن  پذ رش  به  هجعوه  ها  اهوپد  اتحد  ه
ة   سن   ه  شرهش  قداو    هوجب  به  وضع  هقدم   ه   اگر ه   پیوااب  ترتیعدل  هنحا ،ا دالل

  قن هضیّ   شرا ط  یاوهدع  هد ا گد ،  اجراة  هرح    ه   اهد،  گیر هن  قراه   غیرقداوان  ذاتدع  تحا اال
  ،  شاایالم  شرا ط  بد  اا عدق  یام  یوهل    ه   که  گیرااهن  اظر   ه  هااوییش  ایادل  براب  ها

   ه   ایزگر ه   اهوپد  اتحد  ه   ه   هاایهن  قراه   تح یا   هوه    هعقولیشۀ  قدیا  هعادب   بر  ها   یوب
،  شا   بر    ادمهس ّط    وضعیش  از  اسنید  ءسو  هصد     از   یراحندع ،  هعدها   102  هد     ددهم  باا
   ها هن اید  که ااو   احصد شرا  ن  خو   ب هاهااد ایول  ه اهوپد اتحد  ه و ی کایس اهد
  ااو     هاو   بدزاه  بر  ترتیعدل  حقیقن  آثده  به  توجه  بد  ها  تح یا  و  گرننه  ندی ه  اوین  هعیده  از

 اسشی

  خصوص    ه   اهوپد  اتحد  ه  و  آهر کد   حقوقن  اظدم    وبیش ن هد  تیدول اشنراکدل،  وجو    بد
  پیوااب   ترتیعدل   آهر کد  هنحا ا دالل   ه   اخسش آاکه    اه    وجو   بحث  هوه   تحا اال

  برهسن   هوه   هعقولیش  قدیا   ب هپرتو  که  اسشضاّهقدبنن     ااجداعه    د   و  یادلاَ  از  نهصااق
هس ّط    هوقعیش  از  اسنید  ء سو   اهوپد  اتحد  ه  هقدبش  حقوق   ه  که   هحدلن  رگیرااهن  قراه

  ترتیعدل   و  اسش  شا   ایالم  هااوعضاّهقدبنن    جداعه و  ایادل  هصد     از   کن  یاوا به
ضاّهقدبنن    ،بدشا  شر   ۀکاااتحایاهس ّط    هوقعیش  از  اسنید  ءسو  ةانیج    ه  که  زهدان  پیوااب

  اهتقد   به  آهر کد  هنحا ا دالل   ه   هقدبنن  آثده  اهز دبن  نرآ اا  ه   وم آاکه   شواایهن  هحسوب
  بااد    بد   هقعد  هقدبش  اهکد   اهوپد  اتحد  ه   ه  که   هحدلن  شو هن  توجه  کااا هصر   هند 

 1ی اسش کااا تعییش   یدها بدزاه  ههس ّط  اقنصد ب 

 
1. Ibidem. 
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  اسش   هعدم  تحا اال  ا ش   هقدبنن  هو کر   یر ح،  گیربهوضع   نقاا    لیا  به  ا را   حقوق   ه
  تعییش  ها  هعدنیش  هواه     د  هااوییش  ایادل  شرا ط  هقاش  نوق،  حقوقن   اظدم   و  برخال   و

  بد   کهاسش  کر    بساا   خصوص  ا ش    ه  حصرب  و  ه     هدب هو ه  ذکر  به  یرندع  و  اکر  
 ااو ی اسناعد   ها تحا اال گواها ش  توا هن هسدهحه بد تیسیر

 معامالت انحصاری . 2-3
هصد   ِ از  یاو ب،   کن   ار  توانقدل  قیانن  ه  غیر  تحا اال  بو      ااحصدهب  شر  

آ    هوجب  به  که  اسش  توز ع  کااا تأهیش هعدهالل  بدال سنن  د  هن  کااا     کاا هوانقش 
بیروشا    ابشا هیخص  جغرانید ن  ۀهحاو    ه  کااا توز ع   و  به  یرندع  ها  خو   هحصوالل

کااا   توز ع  )ااحصده  ه نروش( و  کاااگد  اجنادب وهز هحصول به   ار توز ع  ةو از یرض
رر  قراه ا   د شخص ثدلرن خر ااهب ااد ا    ۀشو  هحصوالل ها از تولیاکاااایز هنعدا هن

از   کااا توز عو    نروش ارسدااروه نعدل  ه هادر    ار بهو هحصول هوضوع قراه ا  ها به
هاکش  ی  1شو ) ااحصده  ه خر ا(کااا  هاع هنهیش أهقعدب ت   توز ع  د اسنید   از هحصوالل

از هوضوع ا ش شر  یر ح  د ضاان و هنضاش تحا اال جزئن  د بخ  یاا اسش   اب 
  2توان  بدشای

اااه ،   قداو   هر اا  هنحا ،ا دالل  حقوق   ه یر حن    ا ااواه   توا هن  لیکش   اشدهۀ 
 قداو   5  هد    و  کال نو   قداو   3  هد    شرهش،  قداو   2  و  1  بخ    اسدس  بر  ها  تحا اال
 102  و  101  هد    ایز  اهوپد  اتحد  ه  هقدبش   هحقوقی  کییا دل    به  تجدهل  ناهال  کایسیو 

  هعدنیش   هقره   هوجب  به  ک ّن هدبهعدنیش  العنه   اهاا  اشده   هعدهالل   ا ش   هااوییش  به  هعدها 
  شا ایالم  شرا ط  گرننش اظر   ه  بدد  اهوپ  اتحد  ه  هقدبش   کایسیو   تد  شا   بیانپی    330  شاده 

  44قی ای سی کی ای    45  هد    ه   ایز  ا را   گذاه قداو   ااد ای  اهز دبن  حدکم   اقنصد ب  ضوابط  و
  قساش   هوجب  به  کهن  هد  هو ه  جا ه  از  ز رار  اسش   اشنه  توجه  ضاهقدبنن  توانقدل  اوع  ا ش   هب

  که   هسناا  توانقدتن  شا ،  هااوع  قداو ،  ا ش   45  هد     « و»  باا  از  3  قساش  و  « الف»  باا  از  2

 
1 István Nagy, Csongor. EU and  US Competition Law : Divided in Unity?, 

(England,Routledge, 2020),p.177. 

2. Duns, John; Duke, Arlen, Competition Law Cases and Materials, Fourth Edition, 

(New York,LexisNexis: Butterworths, 2015),p. 1298. 

https://www.routledge.com/search?author=Csongor%20Istv%C3%A1n%20Nagy
https://www.routledge.com/search?author=Csongor%20Istv%C3%A1n%20Nagy
http://www.isbnsearch.org/isbn/9780367601812
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  د  ااد اا  هحاو ها    هقیب   بد   آادد  هعدهالل   د  وا اه  هعده ه  از  اسناکد   به  ها    ار  اشخدص»
 «یگر   هعده ه ااجدم از هذکوه رر  اهنادع به هوکول هقدبا رر  بد هعده ه ااعقد 
  هرعش   آثده  تواااهن  جدنن  از  ،بو    هنعا ب  آثده   اهاب  ترتیعدل  ا ش   هقدبش،  حقوق  هاظر  از
  شر ،   ا ش   وجو   ضروهل  براب  .بدشا    اشنه   اعدل  به  ها  کااا هصر   هند   و  هقدبش  براب

 هینرب   هند   انزا     و  ن کدها  اهتقد  به  توا هن  جا ه   ازاسش که    شا   ه رو  هنعا ب   ال ا
  به   ها  کاااگد توز ع  تادداه  که  توضیح  با ش   ااو ی  اشده   تولیاال  وکیین  نکاّ س ح  بدعو   و

  ها   کاااگد  تولیا  اسش   هاکش  ب که   ،کااتیو     هحصول   بدزاه دبن  هاظوه  به   گذاهبسرهد ه
  سوق   ادشادخنه  هحصوالتن   ةیرض   ه   گذاهب سرهد ه  و  جا ا  بدزاههدب  به  وهو   جدش   ایز

ا اکهبه  1. ها   توسط   هقیب  برااهدب  نروش  از  ج وگیرب  بد  ااحصدهب،  هعدهالل   یالو  
 تولیاکااا ،   اگر  یکاااهن  حا  ها  هجدان   سواهب  هیکا  نروشد ،خر     د  کاااگد توز ع
از    نروشد خر     قد ه   کااا  یرضه  ،ااد ا  هاع   هقیب   تولیاکاااگد   هحصوالل   ة یرضها 

  توا  هن ها  هعدهالل ا ش    ار سوب از 2یآوه   سشهب ها خو   نروش کدها سو  بو  خواها
  هحرهداه   ارالیدل  که  هواه ب   ه  کااا تولیا  هدلکیش  حقوق  از  حاد ش  براب  ابزاهب  یاوا   به
  سوب  از یبپر از  جا ا هحصوالل تولیا به نادوهب از اسنید   بد تد بر  ادم  اه ، اخنیده  ه ها

  به   هقعد  وهو   از  هاداعش  هقعد،  کر    هحروم  تحا اال  ا ش ضاّهقدبنن    اثر  تر ش ای ن    ار
  قراه ا    ااعقد   بد  ز را  اسشر  کااا توز ع  و  خر ااه  تجدهب  آزا ب  کر    هحاو   و  بدزاه

  هحروم   تجدهب  هدبنریش  از  هقعد  از  بسیدهب  هقدبنن،  هحصوالل  ةیرض  اهنادع  و  ااحصدهب
 اسشی   بدزاه  ه  هقدبش تضعیف انیجه  ه  و هقدبنن هدب هز اه  انزا    ة هازل به ا ش  و شوااهن

 حقوق ایاالت متحده آمریکا معامالت انحصاری در رقابتي  تحلیل .2-3-1

   ه   ، هاسجم  ن قضد  ةهو   یام    لیا  به  ذکرشا ،  هوجو   هدبهحاو  ش  بد  هقد سه   ه
  اسش   آ   ش هعیّ   هد برهسن  اهد  ، شو اان  هیدها   هوشان  و  یر ح  هوضع  آهر کد  هنحا ا دالل

  ۀ قدیا  شاول  تحش  غدلعدع  و  ایا   اار سنه  ادهیروع  ذاتدع  شر    و  یاوا به  شررن  ایش  بهکه  
    وا   ،3  کدلییراید  او ا اسنداااه   شرکش ۀپرواا  ه هردل  روهبه اسشی شا  برهسن  ش هعقولی 

 
1. Ibid, p.226. 

2. Winter, Ralph A.; Pil Choi, Jay; Lim, Wonhyuk, op. cit., p.  225 - Duns, John, op. 

cit., p.226 

3. Standard Oil Co of California v US 337 US 293 (1949). 



 67 |جعفرزاده و اکبریان طبری    |  ... عمودی   توافقات   در  غیرقیمتی   های محدودیت   رقابتی  تحلیل 

 

  شواهاب   و  هااهک  بد ا  و  اعو   ضاّهقدبنن    ،ااحصدهب  هعدهالل   اه    هن  هقره  کیوه  یدلن
   ارب  هعرو    یوب   ه  شو ی  احراز  1هقدبش   اسدسن  کده    و  بدزاه  از  هقعد  س ب  بر  هعان

  گواه ا ش   هقدبنن  اثر  اهز دبن  جدش   ا گد   ،2  ایو ا  ساگ  زغدل  ی یه   تدهپد  برقن  شرکش
  کیوه   یدلن    وا   شادخشی  هسایش  به  ها  شر   ۀکاااتحایا  بدزاهب  قاهل  هعیده  هعدهالل،

  ااحصدهب   قراه ا   3براو   کی    شرکش  ی یه  ناهال  تجدهل   کایسیو   ۀپرواا   ه  ایز  آهر کد
 و  ق ااا     هقدبش غیرهاصیداه هوش  ناهال،  تجدهل کایسیو  قداو   پاجم  بخ    هوجب  به   ها

 ااو ی  ایالمضاّهقدبنن 
  بخ    اسدس  بر  ااحصدهب  هعدهالل  آهر کد  هنحا ا دالل  ااحصدهضاّ  حقوق   ه  اهروز 

  ناهال   تجدهل  کایسیو    قداو   پاجم   بخ    ک ینو ،  قداو   سوم  بخ    شرهش،   قداو     وم  و  اول
هس ّط      هوقعیش  ااحصدهب،  هعدهاللن  هقدبن   اهز دبن  هواا   ه  حدلا ش   بد  شو یهن  برههسن
  برهایش  یکااهن  ا ید  هدان  بسیده   اق    قراه ا ،   زهد   هال  و   بدزاه   ه   شر   ۀکاااتحایا
  روالان   و  کااا یرضه  بدزاهب  قاهل  اثعدل  هاواه   ن آهر کد  هدب ا گد   ن قضد  ةهو   اسدس
  اظر   به،  کیوه  ا ش   قضد ن  هو ه ة  هالحظ   بد  ااای ااسنه  الزم  قدیا   ایادل  براب  ها  قراه ا   بو  

  ااحصدهب   توانقدل  خصوص   ه  غیرهعقول  ذاتدع  ۀقدیا  آاکه  براب  کیوه  ا ش   حقوق   ه  هساهن
 و  بدشاهس ّط     وضعیش   اهاب  شر   ۀکاااتحایای  1  4  شو   احراز  شر   سه  بد ا  شو   ایادل

 ثیر أت بدزاه  یا کر  بر  آ   از  اسنید    بد  ی 2ر  بدشا  برخوه اه   توجدن  قدبا   اسعندع   بدزاهب  قاهل  از
 بدشای  هالروالان ااحصدهب، ادهه توان  هال ی3 باذاه ی
 حذ    ،ااحصده  ا جد   هاظوهبه  ایعذب  بااد   برتر  هوقعیش  از  اسنید  ءسو  یوهل   ه  العنه

  بر   هحاو  ش  هصد      جا ه  از  توانقدل  که   اااه   وجو    تر  اب  بدزاه  به  هقعد  هاداعش   د  و
 یهسناا  اینعدهبن شرهش  قداو    وم بخ   رع    که  بو   تجدهل

 حقوق اتحادیه اروپا معامالت انحصاری در رقابتي  تحلیل .2-3-2
  نروش،    د  خر ا   ه  ااحصده  توانقدل   هقدلب  ااحصدهب  هعدهالل  اهوپد  اتحد  ه   هحقوق

  هدب  ا گد    و   ا گسنرب    وا   از  هنعاب  ۀید ه  آهاب   5شو یهن  شادخنه  هقدبش  یام  قراه ا 

 
1. Quantitative Substantialityی 

2. Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co364 US 320 (1961). 
3. FTC v Brown Shoe Co., Inc., 384 U.S. 316 (1966). 
4. Duns, John, op. cit., p. 228. 

5. Ibid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tampa_Electric_Co._v._Nashville_Coal_Co.
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  هدب هحاو  ش  ۀزهر   ه  هقدبنن  قوایا  بد  ذاتن  تعدهض  جدش  به  ها  ااحصدهب  هعدهالل  اهوپد ن
 1الااز   ۀپرواا  به  توا هن  اهوپد    ه   ااحصدهب   هعدهالل   اخسنیش   جا ه   از  ااایقراه ا    هحض 
ۀ  کاااتوز ع  نروشد ِخر     هیاِ  30  از  بی    بد  بسنان  کاااگد تأهیش   آ    ه  که  ااو   اشده 
   لیا   به  ها  هااوییش   ،کااا هسیاگن  هدب ا گد   یااو اا  هاعقا  ااحصدهب  قراه ا    بدزاه

 ،2گی عدهکد ۀ  پرواا   ه  تجا ااظر   ا گد   ا اکه  تدکر اا    ایالم  هااوع   هقدبش  بر  هحاو  ش
  سدم   از   هیا  55  واجا  که  باز ش   هدبکااا توز ع  بد  خر ا   ه  ااحصده  شر   که  ها  خواهد 

 ی کر  تعرئه قراه ا  زهد  هال  بو    کوتد   لیا به ،بو اا بدزاه

  تحا اال   شاده   ه  ذاتدع  ااحصدهب  هعدهالل  اهوپد،  اتحد  ه  هخن ف  هقرهال  و  اساد     ه
  ه  شرو   ا ش ،  330  شاده   هعدنیش  هقره   4  هد    رع   شو یهحسوب اان  هحض  ادهیروع 

 اهوپد  هعدها   101  هد    هااوییش  ایا  از  هعدنیش  هیاول  و  اعو    هحض  لتحا اا  ۀزهر
  ااحصدهب   توانقدل  هیروییش  احراز  جدش  که  برشار     ها ن  یواه   هزبوهۀ  هد   گر  یهن

  هحسوب هعدها   101 هدبههو   از هصااقن توان     ه دبقش،  یام   هیوهل و  اسش ضروهب
  توجه  ررنیش  بدزاهب  سدم  و   هوقعیش   به  اهز دبن   ا ش    ه  اسشی  اینعدهب  بنهب  هحکوم  که   شا 
  توان    بدشا،   هیا  پداز    از  کانر  ررنیش   بدزاهب   سدم  اگر  هذکوه  هقره   هعیده   دب ی هشو هن

  بیینر   رر    و  از   و  هر  بدزاهب  سدم  اگر  و  اسش  هیروع  تحا اال  زا  تر  ابن  بحث  هوه 
  گروهن   هعدنیش  هقره   هیاول  یوهتن   ه   توان  آ   بدشا   هیاسن  از  کانر  و  پداز    از

   ه   یاعدشا  3هویو    هقره   5  هد      ه  احصدشا   شرو    از   و هیچ  حدوب  که   بو    خواها
  و   شو هن  واقع  اهش   لاارگد    ه   و  گرننه   قراه   هااوییش  ایا  از   هعدنیش  هیاول  یوهل ا ش 

 
1. Case T-7/93 Langnese-Iglo v Commission [1995] ECR II-01533   ، Case T-9/93 

Schöller Lebensmittel  v ommission [1995] ECR II-01611 ی 

2. Omega Envti, Inc v Gilbarca, Inc, 127 F.3d 1157, 1163 (9th Cir. 1997). 14 EC 

Vertical Guidelines (2010), paragraph 133. 
 تعدا هسنقیم  د غیرهسنقیم به یام هقدبش که هال آ  ادهحاو   د بیینر از پا  سدل اسشی ی لف( هرگواه  3

ب( هرگواه تعدا هسنقیم  د غیرهسنقیم که خر ااه از پس از پد د  قراه ا  از سدخش، خر ا، نروش  د بدز نروش کدال و  

 خاهدل هاع کاای 

تأهیش ( هرگواه تعدا هسنقیم  د غیرهسنقیم ایضدب  و شعکه توز  برااهدب  از نروش  ها  اانخدبن  هعیان  ع  کاااگد  

 کااا  رر  قراه ا  توز ع اانخدبن هسناای بدز اه  که هقیب تأهیش
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  حدکم   شرا ط  رع   هوضوع  تح یاوتجز ه  ،بدشا   هیاسن  از   بیینر  ررنیش   از   کن  سدم  اگر
    گرنشی خواها  یوهل بدزاه و قراه ا  بر

  وضعیش   از  سوءاسنید    از  هصااقن  تواااهن  ااحصدهب  هعدهاللکه     اشش  توجه  بد ا  العنه
  هعدهالل   ذ ا،  شرا ط  رع   اسشی  برهسن  قدبا  هعدها   102  هد    رع   که  بدشا  هس ّط

 1شو   هن ق ااا هس ّط  وضعیش از سوءاسنید    ااحصدهب،
  وجو    یام  - 3ر  هقعد  هقدبنن   نریش  س ب  - 2ر  بدزاه   ه   تجدهب   بااد    برتر   هوقعیش  -1

 ی تجدهل  توجیه جدش  قداوان هیروییش
  هعدهالل   ا ش   حدضر  حدل   ه  گیشتوا هن  قضد ن،  هو ه  به  بدیاد ش  الذکر،نوق  قواایش   پرتو   ه
  سدم    قی    برهسن  بد  هعقولیش ۀ  قدیا  اسدس  بر  ب که   ، اعو    هحض  ادهیروع  تحا اال  جز

  هعده ه   قراه ا هدب  تعاا   ااحصدهب،   قراه ا   زهد هال  بدزاه،  هدبو ژگن  ،بدزاه   ه  ررنیش 
  یواها   و  هقیب  هدببااد   دهتجّ  نریش  س ب  ثرشا ،أهن   بدزاه  هیزا   و  بخ    هاعقا ،  ااحصدهب

  شو    احراز  اگر  حنن  ،گیر هن  یوهل  کااا هصر   هند   و  کدها ن  هدااا  کااا توجیه
  و  وهب بدر   انزا    هاظوه  به هس ّط    وضعیش  بد  اقنصد ب   بااد   هاعقا    ااحصدهب  هعدهالل

 2ی شو هن ز و   آ  اینعده به اسعش  تر  اهد  بو   تجدهب نعدلیش  هوا 

 حقوق ایرانمعامالت انحصاری در رقابتي  تحلیل .2-3-3
 یر حدع   44  قی ای سی کی ای  45  و  44  هوا     ه  گر ه  ااحصدهب  هعدهالل  شر   بو    هااوع

  هعادب   45  هد    « و»  باا  از  3  وقساش  45  هد    « الف»  باا  از  2  قساش  از  اهد  ،اسش  ایا   ذکر
  «الف»  باا  از  2قساش  هسایهن  اظر  به  ا را   هقدبنن   حقوق  هوضع  تح یا   براب  هادسعن   قداوان

  هقااه   کر    هحاو    د  و  هعده ه  ااجدم  از  جاعن   د  نر ب  اسناکد »   اه  هن  اشعده   45  هد  
 رر   بد  هعده ه»   اه  هن  هقره  ایز   45    هد  « و»  باا  از  3  قساش  ی « هعده ه  هوضوع  خاهش   د  کدال

 ی « وهز  اهنادع  هقیب  بد هعده ه ااجدم  از هذکوه رر  که شر   ا ش  بد هقدبا
  بد   قراه ا ب  تعدهالل  از  ها   اشخدص  که   اه   اقااهدتن  هااوییش  بر   اللش  ایز«  الف»  باا

  قراه ا ب   تعدهالل  برقراهب  یام  به  که  هعدهالتن   هااوییش  بر  ایز«  و»  باا  و  اه  بدزهن    ارا 
  « الف»  باا   ه   هعده ه  از  اسناکد   قیا  ا ش،   بر  یالو    اه ی  اشده   اسش  شا   هاو      ارا ،  بد

 
1. Rosenblatt, Howard; Nilsson, Thomas, »The European Antitrust Review   «  ,Global 

Competition Review (2014),p.22 
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  تحق    به   « و»  باا  و  اسش  جداعه و  یاا  هعده ه  به  وهو   از  اجنادب  به  شخص   کر    وا اه
  اه ی  اشده  بااد  جداعه و یاا قراه ا ، از خدهج  هادسعدل هجراب  ه ااحصدهب ةهعده 

  ااحصدهب   ةهعده   شر   و   اه    اخنصدص  هدبااد   جداعه  و  یادلاَ  به  45  هد    که  آاجد  از
 ه رو  الؤس  ا ش   ،گیر هن  قراه   جداعه   اا   د   و  ایادل  بق ارو   ه  یاو ب  توانقدل   ه
  هیاول   یقا  ضاش   شر   یوهل  به   د  تعدان  هوضوع  یاوا به  ااحصدهبة  هعده   آ د  که   شو هن

  یاا   گذاه قداو   ز رار  اسش  هاین   پدسو  هساهن  اظر  به  گیر ؟هن  قراه  هااوییش   حکم
  العنه   اسشی  گرننه  اظر   ه  هقدبش  هخاّ  و  ضاهقدبنن  هیروضدع  ها  ااحصدهب  هعدهاللة  جداع  و

  اسناد    به  بدشا  هس ّط   اقنصد ب  وضعیش  از  سوءاسنید    قدلب   ه  ااحصدهب  هعدهالل  هرگد 
 یاسش اینعدهبن  45 هد  «  » باا از 5 قساش

 بررسي تطبیقي .  4-3-2
  آثده  لزوهدع ااحصدهب هعدهالل که گرننه قراه توجه  هوه  اکنه ا ش  حقوقن، سیسنم سه هر  ه
 هقدم   ه  باذاهاای  هقدبش  بر  هرعنن  آثده  اسش  هاکش   شرا  ن  تحش  ب که،  اااهاا  هقدبنناّض

  سدم   و  قراه ا    هال  رول   و   شو  هن  ا جد   هدبااد   سد ر  براب  که   هحروهینن  هیزا    تح یا،
  هعدنیش   ۀ هقره)  ک ن   هعدنیش   خصوص،  ا ش   ه   گیر یهن  قراه  هالحظه  هوه   ررنیش   بدزاهب
  توانقدل   از   سنه   ا ش   به  هسیاگن  براب  هعدها (  101  هد    سوم  باا  )  اایرا ب  و  (  330  شاده 

  اتحد  ه   هقدبش  حقوق   کایسیو   شا،  برهسن  که   روه هاد   ،یالو شا  اسشر به  ااو    رراحن
  بدزاه    ه  اقنصد ب  قاهل  ندقا  که  هد نبااد   هید   ااحصدهب  هعدهالل  که  اسش  هناد ا  اهوپد

  آهر کد   هقدبنن   قواایش   ه   که  اسش    هحدلن   ا شر  ااد ا  هعدنیش  هیاول  ها   هسناا  اتحد  ه
  و   هقدبنن  هرجع  به  اهز دبن  هواا  و  اسش  ایا   توانقدل  ا ش  به   یر حن ۀ  اشده  گواههیچ

  بدزاه،   کدهکر   بر  آ   ثیرأت   و  قراه ا   هحنوب  اسدس  بر  تد  شا    واگذاه   هربوره  هدب ا گد 
  هااوییش   هصد     سی کی ایقی ای    45  هد ۀ  ا را ،  هقدبش  قداو    هی  گیر   یوهل   قی   ساج  

  ها   ایادل  ا ش   ضاهقدبنن  آثده  و  ااو     بید   حصرب   یوهل  به  ها   جداعه  وضاّهقدبنن    ایادل
  قساش   ،« الف»  باا  از  2  قساش  از  ااحصدهب  هعدهالل  ا اکه  به  توجه  بد  اسشی   ااسنه  هیروض

   ه   قداو   گیربهوضع  ا ش   اسش،  اسناعد   قدبا  هزبوهۀ  هد «   »  باا  از  5  قساش  و«  و»  باا  از  3
 اثر   و  اسش   اقنصد ب   بااد  ة   ااجداع    د   و   ایادل  هصااق   که  ااحصدهب   هعدهالل   بد   هواجده

 ایسشی   ندع قدبا، بدشااان  قیان و ق عن آ  هقدبنن ضا
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 گیرینتیجه
  جدش   که  هسناا  توانقدتن  یاو ب   توانقدل  گیش،  توا  هن  گینهپی    ه دلب  به  توجه  بد

  شو ی هن  هاعقا  تجدهب  نعدل   اا   د   و  بیش   توز ع   د  تولیا  هخن ف  س وو   ه   تجدهب  هاکدهب
  نروش،   شرا ط  بدشااکه  غیرقیانن  ۀهحاو کااا  شرو   حدوب  اسش،  هاکش   توانقدل  ا ش 

  قراه   ثیرأت  تحش  ها   توان   رر    و    د   کن  خاهدلۀ  احو  و  هحصوالل،کیییش  بدزنروش
  شهنضاّ   دضاّهقدبنن    آثده   اهاب  اسش  هاکش   هحاو کااا لِ  ترتیعد   ا ش   ا اکه  به  توجه  بد   هاای

  هقدبش   قوایا  بد  شرو   ا ش   ادسدزگدهب   د  سدزگدهب   برهسن  بدشا،  اقنصد ب  ه  وب  پیدهاهدب
  تخصیص  و  بدزاه  تقسیم  آها ،  یاا  به  برهسن  رع   گیر یهن  یوهل  هقدبنن  هراجع  هااخ ه  بد

  هدب هحاو  ش  هصد     تر ش هدم  جا ه  از  ااحصدهب  هعدهالل  و  پیوااب  توانقدل  هینر د ،
 اهوپد،   اتحد  ه  هقدبش  حقوق  و  آهر کد  هضاااحصد  حقوق   ه  یاو ب  توانقدل  غیرقیانن

  شواایهن شادخنه

  هوجب   ه     روهبه  یاو ب  توانقدل   ه   غیرقیانن  تحا اال   ا   اید   ت عیقن   برهسن
  دلظهالح  و  هقدبنن  قوایا   ده و    ه  بد ا  و  شواااان  هقدبش   ه  اخالل   د  هحاو  ش

  یاا   آزا ب  بدزاهب،  قاهل  اظیر  هقدبنن  هاین  و  هرعش  هدبلیهؤه  برهسن  بد  اقنصد ب
  تحا اال   که   ا   اظر  کاااگد هصر   هند   و  هقعد  تجدهب  نریش   سش،پد یش   هدبشرکش

  وجو    بد  یهسناا  هقدبنن  قوایا  بد  سو هم   د  هقدبش   اّ هخ  یاو ب   توانقدل   ه   غیرقیانن 
  هدب هحاو  ش  هااوییش  بق ارو  بحث،  هوه   حقوقن  هدب اظدم  بیش   هوجو   اشنراکدل
  هینرک   بدزاه  تادهیش   حیظ    لیا  هب   اهوپد  اتحد  ه    هحقوق  یاو ب  توانقدل  غیرقیانن 

 هنحا  ا دالل  هدب ا گد   سدب    قضد ن   هو ه   ه  اسشی  هنحا ا دالل  از   تر گسنر    ن اهوپد
  شاول   تحش  که  شاااهن  ق ااا   تجدهب  ۀکاااهحاو   هدبهو ه  یاو ب،  تحا اال  آهر کد،

  تحا اال   سی وااید   یوب   ه  آهر کد  یدلن    ا گد   بعاهد  ی اشناا  قراه   ذاتن  هااوییش  ۀقدیا
  که  شادخش   هسایش  به   هظاو   ۀکاااهحاو   ة هو   یاوا  به  ها   یاو ب   توانقدل    ه  غیرقیانن

  ن   کدها  خصوص   ا ش   ه  گیراایهن  قراه   تح یاوتجز ه  هوه    هعقولیش  ۀقدیا  اسدس  بر
  هدان   اق    هعقولیش  ۀقدیا  اسدسن  هعیده   و  شدخص  یاوا به  کاااگد هصر   هند   و  اقنصد ب 

  هدبهحاو  ش  یاوا   تحش  هد نباابتقسیم  اهوپدة  اتحد     اظدم    ه  که هحدلن  یکاااهن  ا ید
  که   اه    وجو    یاو ب   تحا اال  اهز دبن  جدش   اایرا ب  و  ک ن هدبهعدنیش  و  هحض   هااوع

 هجدز و هیروع هد،هعدنیش ب ق ارو  ه شا  واقع  د شا ایالم هعیدههدب بد اا عدق یوهل  ه
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  حیظ   و  هقدبش   تجدهل،   آزا ب  ایا  هید ش   اسدس  بر  هعیدههد  و  هد لیهؤه  ا ش  شواایهن  ایالم
  پذ رننه   حقوقن،  اظدم   و  هر   ه  حدلییش    ه  اهد  ،اااشا   باید   اهوپد ن  بدزاههدب  هینرک  هادنع
  هوجب  ااحصده ا جد  و برتر هوقعیش  از  اسنید  سوء  بد که  یوهتن  ه تضییقدل ا ش که شا 

 شواای هن ق ااا ضاّهقدبنن  تر  ابن شواا،  بدزاه  ه هقدبش  ه اخالل  د هحاو  ش

 بر   ادظر   قوایاک ن  هساهن  اظر به  گذاه قداو   سکول  هغمی ن  ایز  ا را   حقوقن   اظدم   ه
  قدبا  اسدسن قداو  44 ایا هدبسیدسش اجراب قداو   هوا  برخن  از یاو ب توانقدل هقدبش

  هصد  قن  توا    هن هذکوه  قداو  45 و 44 هوا  هسدهحه  بد و  وسیع تیسیرب  بد و اسش  اسناعد  
  هقدبش   حقوق   ه  غیرقیانن  تحا اال  بد  اا عدق  قدب یش  که   دنش   ها  کااا هحاو   ترتیعدل  از

  اهز دبن   براب  ق عن  و  هیخص  هعیده  نقاا    لیا  به  اهد،   اه   ها  اهوپدة  اتحد    و  هنحا ا دالل
  قراه اه ی   ابددم  از  ابهدله   ه  تحا اال  ا ش   اینعده  کااا ،هحاو   توانقدل   و  هدهو ه  هقدبنن  آثده

  هعیدههدب   تعییش  ضاش  گذاهقداو   هک   گر   هن  پییادد   قداوان،  خأل  ا ش  هنع   براب   اسدس،برا ش 
  تیکیو   جدش   هسنقا   هقدبنن  هقرهال   ،هحاو کااا   هدب هو ه  و   شرو   احراز   براب  قداوان

  هقدبنن   اهز دبن  براب   شید   و  هوشش ة  ضدب   و   هعیده  و  ااد ا  هقره  انقن  از  یاو ب  توانقدل 
  اانظده   قداو   ا ش   از  که  شیدنینن  تدکاا    تصر حغیرقیانن  و  قیانن   از  ایم  یاو ب  تحا اال

  گرننش  اظر    ه  بد   کااا هحاو   هدب هو ه  ا ش  هقدبنن   هرعش   آثده  به  توجه   بد  و    دبا  تحق   هو ،هن
  حکم   اسنرادئدل   و  هدهعدنیش  هواه   گذاهقداو   اسش   شد سنه  ، اقنصد ب  هدبضروهل  و  هصدلح

 بد   برآ ،  انزو   گر  ی  نراهم  هاصیداه  تجدهب  نعدلیشة  زهیا  تد  ااد ا  احصد  ها  هااوییش  ک ن
هِ  گذاقداو   شو هن  پییادد   ،تکراهب  بعضدع  و  حصربضاّهقدبنن    هدبهو ه  هصد     به  یاد ش
  اهکد   تد   ها  قراه   ایالو  و  بدزبیان   هوه    ها  کااا تحا ا  هدبهو ه  و  شرو   هصد     ا را 

 ی گر   رهیسّ  غیرقیانن  و قیانن  از ایم یاو ب  تحا اال  هوه ب برهسن
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