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(تاریخ دریافت - 1397/7/3 :تاریخ پذیرش)1397/9/29 :

چکیده
نظام حقوق رقابت مجموعه قواعدی است که به منظور تنظیم بااارار اراو ا ااجاااو
تعاول ور میان عناصر اان بارار شکل گرفتااه اساات اگرچااه رااکاارو ساانت مبتنا باار
قواعد جزاا ا انتظام هنور به صورت االیه بر قواعااد حقااوق رقاباات حاااکم اساات
ر ااکرو جداد تکیه بر ضمانت اجراهای حقوق ا به خصوص مسئولیت مدن وارو
هدف اصل نظام مسئولیت مدن جبران خسارت است ا بر اسااای ااال اصاال کلا
هرگاه خسارت اارو ااد ان خسارت م بااست جبران گروو بااا اااان حااال ماهیاات
خاص قواعد حقوق رقابت عناصر مسئولیت مدن را ور اان حوره با ابهامهاا همااراه
ساخته است عالاه بر اان بااا توجااه بااه جهااان شاادن اقتصاااو ا تجااارت بینالملاال ا
همبستگ بااارار کرااورها تاأ ثیر رفتارهااای ضاادرقابت بااه زااور رارافزانا ور حااال
فرامرری شدن است حاکمیت وا جنبااه قواعااد حقااوق خصوصا ا عمااوم ور اااان
رابطه تفااتهای عمیق را میان نظامهای حقوق ور اان موضوع پداااد ااروه اساات
ور اتحاواه اراپا با تصواب وستورالعمل راجااب بااه وعاااای جبااران خسااارت ناشا ار
اعمال ضد رقابت تحول ور اان راستا شکل گرفته است اان مقاله تالش م کند تا به
بررس مالحظات حاکم بر ضمانت اجرای مسئولیت مدن ور نظام حقااوق رقاباات بااا
تأکید بر وستورالعمل جداد اتحاواه اراپا ور اان رابطه بپروارو
واژگان کلیدی :حقوق رقابت مسئولیت مدن

قواعد امره

 1استاواار وانرگاه اراو ااحد تهران مرکزی
 2وانریار وانرکده حقوق ا علوم سیاس وانرگاه تهران (نواسنده مسئول) sm.tabatabaei@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
اک ار ااژگ های جوامب انسااان تحااول ور رااکاارو ا اندارااههااا بااا گزشاات رمااان ا
تحوالت گوناگون است اگر همانند بسیاری ار مکاتب حقوق

حقوق را پیرا اندارههای ا

تغییرات اجتماع ا قالب واون به انها بدانیم ب ترواد اندارمندان حقوق بااد اان تحوالت
را ونبال نمااند ا راهکارهاا کارامد ا منسااجم باارای انهااا ارائااه وهنااد حقااوق رقاباات 1ار
جمله رمینه هاا است که تحوالت فلسف ا اندارااه هااای مبتنا باار بااارار اراو اجااوو ان را
ضراری ساخته است اگر عدالت قرار است با تکیه بر ساراکارهای ار پیش تعراااش شااده ا
با کمتران وخالت والت توراب شوو اان امر مستلزم حماات والاات ار چنااین ساااراکارها ا
اتخاذ تدابیر ا ضمانت اجراهای الرم برای اجراا شدن ا عملکرو مؤثر انها است به زوری
که والت ار بارار خارج شده ا به عنوان ناظر عمل نمااد (نوراری  1384ص  )94حقااوق
جزا ور حماات ار اان ابزارها همواره پیشقدم بووه است به گونهای که والتها برای ونبااال
نموون اهدافران ار اان حقوق بهرههای فرااان بروهاند با اان اجوو تکیه بر نقش انسان بااه
عنوان عنصر اساس ا غاات خواست های اجتماع

توجه علماء حقوق را به سمت حماااات

مستقیم ار راان وادگان جهت تضمین ع ملکرو قواعد حقوق معطوف ساااخت رااکروهااای
حقوق خصوص ور سارمان وه نظام حقوق رقابت فراتر ار مسئولیت مدن عمل م نمااااد
اما مسئولیت مدن به خصوص با توجه به پیرینهای که ور ساار نظامهای ناظر باار ضاارر وارو
م تواند به نحو مؤ ثرتری حقوق اشخاص را تضمین نمااااد البتااه اعمااال اااان راش ور اااان
ساختار اجتماع ا اقتصاوی مرکالت متفاااات را ور پا وارو کااه بعضا ار انهااا ور ساااار
وعاای راجب بااه مساائولیت ماادن مرااترکند ا بعضا صاارفا بااه اااان نااوع خاااص ار وعاااای
اختصاص وارند هدف اان مقاله ارائهی وارنمای کلا ار غاااات ا کااارکرو قواعااد حقااوق
رقاباات ا مرااکالت ناش ا ار زاار شاایوه مساائولیت ماادن اساات بااا بررس ا اااان قواعااد ا
مرکالت پیرنهاوهاا نیز برای همراه کرون اان وا نظام ارائه م گروو بااا توجااه بااه اانکااه
مقررات اتحاواه اراپا ور رابطه با نحوی تعامل مسئولیت مدن ا حقااوق رقاباات تحااوالت ا
نظم نوان را ااجاو کروه است قوانین ا وستورالعملهای اان اتحاواه الگوی مناسااب باارای
تبیین مسائل ور اان رابطه م باشند
1. Competition Law.
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 .2نظام جبرانی در حقوق رقابت
 .1-2شکلگیری نظام حقوق رقابت

برای ورک ورست حقوق رقابت بااد توجه واشاات کااه قواعااد حااوره رقاباات مکارانااه 1بااا
مقررات که ور چارچوب قواعد جلوگیری ار تحداااد بااارار تحاات مااواو  101ا « 102معاهااده
کارکرو اتحاواه اراپا»( 2معاهده رم) امده است متفاات اساات  3مقصااوو مااا ار حااوره حقااوق
رقابت محداوهای است که ور ان عملکرو عناصر بارار ور فعالیتهای خوو به منظور ازمینااان
ار کارکرو مؤثر رقابت ور بارار اراو مورو نظااارت قاارار ما گیاارو بااه نحااوی کااه بااا هرگونااه
اقدام که منجر به تحداد بارار گااروو مقابلااه ما شااوو ور اراپااا ور بیااان قواعااد اااان حااوره
اصطال حقوق رقابت ا ور امراکا عنوان «ضد تراست» 4ا ضااد انحصااار مااورو اسااتفاوه قاارار
م گیرند به ولیل ماهیاات ساایال ا متغیاار اقاادامات ضاادرقابت برخا ار حقوقاادانان ور ازااالق
عنوان رشته مرخص حقوق بر اان قااوانین ترواااد وارنااد (همااان ص  )109لاایکن اااان حااوره
توانسته است به تدراج جای خوو را ور مباحااح حقااوق چااه ور سااطچ کتااب ا چااه ور سااطچ
قوانین ا رااه قضاا بار کند
 .2-1-1مفهوم و تاریخچه حقوق رقابت
ور گزشته انحصار ا رفتار مبتن بر ترکیل کارتل ا تراستهااا امااری زبیعا بااوو امااا ار

اااخر سدهی  19ور امراکا بر اسای اادهی بارار اراو رااکروهاااا باارای رهاااا ار انحصااار
شکل گرفت پس ار امراکا ژاپن ا اتحاواه اراپا نیز رااههاا را برای سارمانده قواعد اان
بخش ااجاو کروند (همان ص  )96االین تالش ور امراکا باارای مقابلااه بااا انحصااار الاحااهی
 1برای بسیاری ار نواسندگان مقصوو ار عبارت رقابت مکارانه ور ماوهی  6ااین نامااه رم وا راشاان نیساات برخا باار اااان
باارند که ور اان رابطه تعراش مرخص ا ورست ارائه نرده است به زوراکه به زور مثال هیچ عنوان مرخصا باارای اااان
نوع ار مسئولیت مدن ور نظام حقوق انگلیس اجوو ندارو ا حت برخ ان را رارمجموعه قواعد حقااوق مالکیاات فکااری
م وانند (.)Wadlow, 2009, p. 789
2. Treaty on the Functioning of the European Union (Treaty of Rome) 1958.
 3ور اان رابطه بند  23مقدمهی ااین نامه رم وا مقرر م وارو« :ار نقطه نظر اایننامااه مفهااوم محااداو کاارون بااارار ما -
بااست شامل ممنوعیت کلیه توافقات میان بنگاهها تصمیمات اتحاواههای اصااناف ا رااااههااای هماهنا کااه موضااوع اااا
تأثیر انها ممنوعیت تحداد ا اا تخراب رقابت ور کرورهای عضو ا اا ور بارار مرترک باشد همچنانکه شامل ممنوعیاات
سوء استفاوه ار موقعیت برتر وران کرورهای عضو ا اا بارار مرترک ما گااروو هنگااام کااه اااان توافقااات تصاامیمات
رااههای هماهن اا استفاوه ار موقعیت برتر تحت مواو  101ا  102معاهده رم ممنوع گرواده است»
4. Anti-Trust.
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شرمن بوو که ور سال  1890به تصواب کنگره رسید اااان قااانون بااه همااراه قااوانین مختلفا ار
جمله قانون کالاتون قانون کمیسیون تجارت فدرال ا قانون رابینسون-پتمن چارچوب حقوق
رقابت امراکا را ترکیل م وهند (صاوق

 1386ص 1.)253ور ژاپن االین قانون ضد انحصار

ور سال  1947ا همزمان با ترکیل کمیسیون تجارت اراو به تصواب رسااید (نااوراری 1384
ص  )94ور اتحاواه اراپا االین گامهااا باارای مقابلااه بااا انحصااار ور بااارار ور سااال  1957ا ور
ضمن مواو معاهده رم برواشته شد که با اصالحات به عمل امده ور حال حاضر ور مواو  101ا
 102اان معاهده منعکس شدهاند
ور ارژانتین االین قانون رقابت ور سال  1923به تصواب رسید که مواو 1ا 2ان برگرفته ار
قانون شرمن اااالت متحده بوو ور سال  1946قانون جدادی جااگزان اان قانون شد بااا توجااه
به اان که اان وا قانون جنبه جزاا واشتند ار سال  1923تااا  1988مجموعااا چهااار پرانااده ور
رابطه با حقوق رقابت مطر گرواد ار سال  1980رااکرو قضاا جدادی ور اان کرور اغار
شده است که به اِعمال ضمانت اجراهای حقوق گرااش وارو ()OECD, 2006, p. 11
حقوق رقابت ور وران اتحاواه اراپا بااه نساابت قواعااد راجااب بااه رقاباات مکارانااه توسااعهی
کمتری اافته است  2بنیاویتران متن قانون ور اان اتحاواه ور رابطه با حقوق رقابت مااواو 101
ا  102معاهده رم م باشد به منظور شفافساری محتااوای اااان مااواو اایننامااههااای متعاادوی
توسط اتحاواه به تصواب رسید که ار ان جمله ما تااوان بااه قااانون اجرااا  1/2003راجااب بااه
اجرای ماوه  81ا  82ائیننامه شماره  2790/99راجااب بااه اعمااال بنااد  3ماااوه  81ور خصااوص
اوغامهااای عمااووی ائیننامااه شااماره  2658/2000راجااب بااه بنااد  3ماااوه  81ور مااورو اقسااام
موافقتنامههای خاص ا ائیننامه شماره  2659/2000با موضوع توافقنامههااای تحقیاات ا توسااعه
اشاره کرو امراره با توجه به تمرکزرواا ور اجراء مقررات حقوق رقاباات ور سااطچ اراپااا ا
سپرون اختیارات به مراجب مل کرورهای عضو امکان تعارض میان تصمیمات ا صالحیتهااا
 1اان کرور تدابیر سختگیرانهای را برای مقابله با تحداد رقابت اتخاذ نمووه است بااه زااوری کااه اخیاارا ور سااال  2004بااه
موجب قانون اصال ا افزااش مجاراتهای کیفری اقدامات ضد تراست مجارات اقدامات تخراب رقابت باارای اشااخاص
حقیق تا  10سال حبس ا  1میلیون والر ا برای شرکتها تا  100میلیون والر جزای نقدی گرواده است
 2ور رابطه با رقابت مکارانه اقدامات مفصل ور اتحاواااه اراپااا ترتیااب واوه شااده اساات باار اسااای ماااوهی  10کنوانساایون
پاراس که کرورهای عضو اتحاواه اراپا به ان پیوستهاند کرورهای عضو متعهد هستند تا برای اتباع خوو حماات مااؤثری
ور مقابل رقابت مکارانه ااجاو نمااند بر اسای بند وا اان ماوه رقابت مکارانه هر گونه رقابت است کااه باار خااالف رااااه-
های صاوقانه ور امور تجاری اا صنعت انجام شوو
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بیرتر شده است ()Fourny, 2011
ور چند وههی اخیر اان تحوالت ور ساار کرورها نیز رشد قابل تااوجه واشااته اساات ور
حال که تا سال  1980تنها وه کرور قوانین رقابت را به تصااواب رسااانده بوونااد امااراره اااان
قوانین ور بیش ار صد کرور ونیا اجراا شااده اساات (نااوراری  1384ص  )94ااااران نیااز ار
جمله اان کرورها است فصل چهااارم قااانون برنامااهی سااوم توسااعه مقرراتا را ور ارتبااا بااا
رقابت اارو نظام حقوق ااران کروه اساات امااا ماؤثرتران اقاادام ور اااان رمینااه قااانون اصااال
مواوی ار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاوی اجتماع ا فرهنگ جمهااوری اسااالم ااااران ا
اجراء سیاستهای کل اصل چهل ا چهارم ( )44قانون اساس است که فصل نهاام ان بااا عنااوان
«تسهیل رقابت ا منب انحصار» قواعدی را ور اان رابطه بیان کروه است
 .2-1-2اهداف حقوق رقابت
توجااه بااه حقااوق رقاباات ار نتااااج اهمیاات بااه اراوساااری اقتصاااوی ا خصوص ساااری ور

کرورها است هدف قواعد رقابت تخصیص ورست منابب کارامدی بهتاار اقتصاااوی افاازااش
ابتکارات ا کاهش قیمتها است رارا اان قواعد موجب تسهیل مدارات بارار م شوو خااالف
حقوق مالکیت فکری که بر مبنای اعطاء حقوق انحصاری به صاحبان نااوااری ا ابااداع اساات
قواعد حقوق رقابت به ونبال جلوگیری ار موانب بارار ا سوورسان به مرتراان با تنوعبخر بااه
تأمینکنندگان ا عرضهکنندگان کاال خدمات ا فنااری ما باشااد ( )Correa, 2007, p. 1ور
وران جوامب بینالملل ا اتحاواههای منطقهای ار جملااه اتحاواااه اراپااا ور کنااار اااان هاادف
مقررات حقوق رقابت برای ترااوات فعالیتهااای اقتصاااوی بااه منظااور افاازااش بهاارهاری ا رفاااه
مرتراان ا ااجاو ساراکارهاا ور جهت اهااداف بااارار ااحااد مااورو اسااتفاوه قاارار ما گیرنااد
( )Cafaggi, 2006, p. 260با اان حال عموم نواسندگان بر اان باارنااد کااه عماادهتااران هاادف
حقوق رقابت مبارره با انحصار ا پیرگیری ار موقعیتهای انحصاااری اساات (صاااوق

1386

ص)171
تخراب رقابت موجب تنزل کیفیت کاالها ار بااین رفااتن حااس نااوااری کاااهش قاادرت
انتخاب خراداران ا افاازااش قیمااتهااا ما شااوو (نااوراری  1384ص  )94بنااابراان ار منظاار
حقوق رقابت انحصار محداوات ا ممنوعیت ور بارار قابل تحمل نیست ا بااد برای حماااات
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ار مصرفکنندگان ور جهت افزااش کاراا تولید تخصص اقتصاو ا نوااری گام برواشت
(صاوق

 1386ص )250هرچند اان قوانین امکان رفب تمام موانب رقابت را ندارند م توان با

جلوگیری ار اقدامات که به نحوی رقاباات را ور بااارار خدشااه وار ما سااارو ور جهاات بهبااوو
رقابت حرکت کرو (حسین

 1387ص )7

بر مبنای انچه گفته شد نه تنها جامعه بااه عنااوان ااال کاال ار قواعااد حقااوق رقاباات منتفااب
م شوو بلکه هر ال ار عناصر بارار چه به عنوان رقیب ا چه به عنوان خراداران (ااسطههااای
توراب اا مصرفکننده نهاا ) ار اعمال صحیچ اان قواعد منتفب ما شااوند ور حقااوق عمااوم
ساراکارهاا مانند قواعد انتظام ا مقررات جزاا اهداف حقوق رقابت را ونبال م نمااد ا
ور حقوق خصوص قالبهاا هماننااد مساائولیت ماادن اجاارای اااان قااوانین بااه عهااده وارنااد
وعاای که ور چهارچوب رااکرو خصوص ا به ااژه مسئولیت مدن مطر م شوند نرانگر
اان مطلب هستند که حقوق ضد انحصار ور کنار اهااداف اجتماااع کماکااان بااه ماهیاات خااوو
اعن حماات ار مصرفکننده پابند است ()Jacobson, 1998, p. 2
 .2-1-3مصادیق نقض قواعد حقوق رقابت
رفتارهای ضد رقابت اا ار زرات توافت وا اا چند بنگاه صااورت ما پزارناد ا اااا ار زرااات

تسلط که ال شرکت بر بارار وارو توافت میان بنگاهها اا ار زرات سارش اااا ار زرااات اوغااام
وا اا چند شرکت صورت م پزارو (زوب صاوق

 1386ص 1 )171مصاوات توافت اقدامات

همانند تثبیت قیمتها تصمیم ورباره میزان تولید محداو اا کنترل کاارون خراااد ا فااراش ا اااا
اانکه بنگاهها ور معامالت مرابه شرائط غیرمرابه را حاکم سارند شامل ما شااوو همچنااین ور
اان توافقات ممکن است زرف مقابل به انعقاو قرارواو با اشخاص ثالح ملزم گروو ا اااا انعقاااو
قرارواو به قبول تعهدات تکمیل ار سااوی زاارف واگاار موکااول گااروو تقساایم بااارار کاااال اااا
 1توافت ممکن است افق اا عمووی باشد توافت افق میان شرکتهای هم سااطچ کااه ار حیااح فراانااد تولیااد ا توراااب ور
ال سطچ قرار وارند به عمل م ااد مثال چند شرکت ممکن است تخفیش خاصا را باارای بعضا مرااتراان مقاارر ا اااا
برای منطقهای خاص قیمت مرخص را تثبیت نمااند توافت عمووی میان اجزاء ال فرااند تولید ا توراب (مثال میان مجااور
گیرنده ا مجور وهنده ا اا میان عمده فراش ا خروه فراش) صورت م گیرو با اان حال برخ بر اان باارند که اانگونااه
توافتهای عمووی بر خالف اهداف بارار رقابت نیستند (زوب صاااوق  1386الااش ص )174همچنااین توافاات ما توانااد
مکتوب شفاه اا حت اخالق باشد که هدف ان ممانعت ار محداوات اا اخالل ور رقابت باشااد (زااوب صاااوق 1386
ص)171
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خدمات بین وا اا چند شرکت ا اا محداو کرون وسترس اشااخاص واگاار بااه بااارار ار واگاار
مصاوات رقابت غیرمنصفانه هستند (همان ص )172اوغام نیز ممکن است بر عملکاارو مناسااب
ور بارار رقابت تأثیر گزارو با توجه به اانکه اوغام لزاما مانع برای رقابت نیست ا حت تااوان
سرمااه گزاری ور شرکتها را نیز افزااش م وهد مجااار اااا ممنااوع بااوون ان بااااد بااه صااورت
موروی تحلیل گروو  1اوغام همچنین ممکن است به صورت ال زرفااه اااا وا زرفااه باشااد ور
اوغام ال زرفه ال شرکت ممکن است با ترفندهاا سهام اکثرااات را ور شارکت واگااری
تصاحب نمااد ا ار اان زرات قدرت رقبا را کاااهش واوه ا موجااب افاازااش تساالط ا قاادرت
تصمیم گیری خوو شوو (همان ص)175
اضعیت اقتصاوی مسلط اضعیت است که ور ان ال شخص بدان اانکه به زااور کلا
رقابت را ار بین ببرو نسبت به شراا ط رقابت به صورت مستقل تصمیم بگیرو برای ترخیص
اانکه ااا بنگاه چنین اضعیت را وارا است اا خیر بااد به سهم بنگاه مربوزه ار بااارار توجااه
شوو شااان ذکر است که صرف واشتن اضااعیت اقتصاااوی مساالط ممنااوع نیساات امااا اگاار
شرکت ار چنین موقعیت سوء استفاوه نمااااد مرتکااب نقااا قواعااد رقاباات گرواااده اساات
(همان ص )177مطابت با مواو  101ا  102معاهده رم چنین سوءاسااتفاوهای شااامل تحمیاال
کرون مستقیم اا غیرمستقیم قیمتها باارای خراااد اااا فاراش تحمیاال ساااار شاارااط تجاااری
غیرمنصفانه تحداد تولید بارار ا اا توسعهی فن به راان خراداران اعمال شرااط ناهساامان
برای معامالت مرابه با ساار عناصر بارار به گونهای که انها را ور ال موقعیت نابرابر رقابت
قرار وهد مررا ساختن قرارواو به قبول ساااار تعهاادات تکمیلا ار سااوی زرفهااای مقاباال
قرارواو که به ااسطه ماهیت ا اا بر اسای عرف تجاری هیچ ارتباز با موضوع اااان نااوع ار
قرارواوها ندارند م شوو بااد توجه واشت که اان مصاوات جنبه تمثیل وارند ا هاار عملا
که اهداف رقابت اراو را خدشهوار سارو ار مصاوات اعمال ضد رقابت قلمداو م گااروو بااا
توجه به اثرات فرامل اان اعمال ا تفااتهای انها ور نظامهای حقوق مختلااش همکاااری
بینالملل برای ااجاو احدت رااه ور اان رمینه ضراری به نظر م رسااد (

Wadlow, 2009,

)p.790
 1ور اتحاواه اراپا تصمیم ورباره امکان ا اا ممنوعیت اوغامها به صااورت مااوروی ا ور اختیااار کمیساایون اساات کااه باار
اسای ااین نامه شماره  4064/89ترکیل ا ار سال  1990اجراا شده است
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 .2-2پیدایش رویکرد خصوصی در حقوق رقابت
 .2-2-1مسئولیت مدنی به عنوان یک نهاد تکمیلی در حقوق رقابت
ضمانت اجرای قواعد رقابت م تواند ور فرمهای متفاات برار نمااد که اک ار انها اقامااه

وعاااای خصوصا باارای جبااران خسااارت اساات ضاامانت اجراهااای حقااوق شااامل تاادابیر ا
رااههای متفاات ار جمله اخز حکم برای منب عمل خالف قواعد حقوق رقابت اقامااه وعااوی
برای اعالم بطالن ا استفاوه ار اان قواعد به عنوان ال وفاااع ور وعاااای خصوصا اساات امااا
انچه امراره بیرتر مورو توجه قرار گرفته اساات موضااوع مساائولیت ماادن ا جبااران خسااارات
ناش ار اقدامات ناقا حقوق رقاباات اساات (
 )2008B, p. 8زبت قواعد کل

Commission of the European Communities,

هر شخص که ار عمل خااالف قااانون شااخص واگااری راااان

م بیند اان حت را وارو تا جبااران خسااارت خااوو را مطالبااه نمااااد امااا اعمااال اااان قاعااده ور
بسیاری ار موارو با چالشهاا همراه بووه است اان مسئله بااه خصااوص ور رابطااه بااا مصاااوات
نوظهااور بااا ابهامااات بیرااتری همااراه اساات ور زااول رمااان باار مبنااای تحلیاال حقوقاادانان
مسئولیتهای خاص (مثال مسئولیت متصداان حماال ا نقاال تولیدکنناادگان ساایگار ا اساالحه
مسئولیت مدن کاالی معیوب مساائولیت ناشا ار نقااا حقااوق مالکیاات فکااری ا خسااارات
راست محیط ) به اجوو امدهاند که پیچیدگ های مخصوص به خوو راوارو مسئولیت ناشا
ار قواعد حقوق رقابت نیز به ااسطه جداد بوون با ابهامامهاا مواجه بووه است
بااجوو تأکید نواسندگان ا صاحبنظران بر نقش اصل مقامات عموم ور نظااام ضاامانت
اجرای قواعد رقابت بااد توجه واشت که هدف وا نظام مبتن بر حقوق عمااوم ا خصوصا
با اکداگر متفاات است ور حال که قواعد حقوق عموم بیرتر بر باروارندگ تکیااه وارناد
تمرکز اصل قواعد حقوق خصوص بر جبران خسارات ااروه به راانوادگان م باشد عااالاه
بر اان نظام مبتن بر حقوق خصوص ور کنار امکان اعطای جبران خسااارت موجااب تقوااات
کارکرو باروارندگ نیز م شوو ضمانتاجراهای خصوصا همچنااین ما تواننااد نقااص نظااام
مبتن بر حقوق عموم

را تا حدی مرتفب سارند )(ibid, 2008, B, p.12

باار اااان اسااای اااان وا

بخش م توانند کارکرو اکداگر را تکمیل ا موجب افزااش کارامدی سیستم رقاباات گروناد
( )Commission of the European Communities, 2008A, p. 4نظام مبتن بر حقوق خصوص
بر اان ااده استوار است که ناقضان حقوق رقابت بااد هزانه اقدامات خااالف خااوو را بااا ااجاااو
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Commission of the European Communities,

)2008B, p. 11
با اان حال تکیه صرف بر قواعد سنت نظام مسئولیت مدن چندان با اقتضااائات حاااکم باار
حقوق رقابت همخوان ندارو تا رمان که موانب پیش را ور راه وستیاب به ال نظااام جبرانا
مؤثر به زور صحیچ ا با وقت مورو اررااب قاارار نگیاارو ا بااا نظااام مساائولیت ماادن هماهنا
نروو کارکرو ب اشکال نظام مسئولیت مدن ور ارتبا با نقا قواعااد حقااوق رقاباات وار ار
وستری خواهد بوو اان موانب ور وا سطچ ماهوی ا شکل قابل مالحظهانااد کااه ور اوامااه بااه
شر انها م پروارام

 2.2.2بررسی تطبیقی نظام مسئولیت مدنی در حقوق رقابت
ور امراکا تکیه بر ضمانت اجراهای خصوصا ور کنااار قواعااد جزااا ا انتظااام سااابقه
وارانهای وارو مطابت ماوه  7قااانون  1890شاارمن ا ماااوه  4قااانون کالاتااون  1914اااان کرااور
اشخاص خصوص مجار بووند تا ور صورت نقااا قواعااد رقاباات راااان ااروه را ار متخلااش
وراافت نمااند (نوراری  1384ص  )106ور اتحاواه اراپا االین ظهور ماؤثر اااان نظراااه ور
رأی واوگاه عدالت اراپا ور سال  2001ا بر مبنای ماوه  101معاهده رم بااوو کااه ور ان اعااالم
گرواد که راانوادگان خسارات رقابت غیرمنصفانه اعم ار مصرفکنندگان ا تجااار م تواننااد
جبران خسارت شخص ناش ار نقا قواعد حقوق رقابت را مطالبااه کننااد (

Case C-453/99,

 )2001بااجوو نظر برخ که مقررات ضدانحصار اا قواعااد حقااوق رقاباات را مراامول قواعااد
کل مسئولیت مدن م وانستند اان رأی مجدوا ور سال  2006توسط واوگاه مورو تأکید قرار
گرفت ( )Joined Cases C-295−298/04, 2006اما ور سطچ واوگاههای مل کرااورهای عضااو
اتحاواه با اجوو اصالحات که ور قوانین ا عملکرو بعض کرورهای عضو صااورت پزارفتااه
تعداو مواروی که ور ان راان واده توانسته تا خسااارات خااوو را مطالبااه نمااناد اناادک اساات
هرچند مبلغ اان خسارات به چندان میلیون اورا ور سااال بااالغ ما شااوو (

Commission of the

)European Communities, 2008A, p. 3
همسو با اراء فوقالزکر پارلمان اراپا ور  25اارال سال  2007مصوبهای را گزراند که بر
اسای ان کمیسیون ملزم گرواد تا ال سااند جااامب بااا جزئیااات تفصاایل باارای زاار وعاااای
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مسئولیت مدن ناش ار نقا حقوق رقابت تهیه نمااد ( )Marcos, 2008, p. 1بر اسای مصوبه
مزبور کمیسیون م بااست موانع که به منظور اعمال کارامد ضمانت اجراهای خصوصا ور
رابطه با حت جبران خسااارت اجااوو وارنااد را مااورو بررسا قاارار واوه ا راهکارهااای اجرااا
مناسب پیرنهاو وهد ( )Commission of the European Communities, 2008B, p. 4

1

ور اان راستا ور سال  2008کمیسیون اتحاواه اراپا توصیهنامهای را تهیه کرو که بر اسااای
ان اان امکان برای اشخاص خصوص که ار نقا قواعد حقوق رقابت اتحاواااه اراپااا متضاارر
شدهاند فراهم شده است تا جهت جبران خسارات ااروه بتوانند اقامه وعوی ا مطالبااه خسااارت
نمااند بند اال اان توصیهنامه هدف ار تنظیم ان را تضمین وسترس تمام راانوادگان نقا
قواعد حقوق رقابت اتحاواه اراپا به مکانیسمهاا عنوان کروه است که ار زرات انهااا بااه نحااو
کامل خسارتران جبران گروو همچنین اان توصیهنامه ورصاادو جااااگزان ضاامانت اجراهااای
حقوق عموم با ضمانتاجراهای خصوص نیست بلکه هدف ار تنظاایم ان تکمیاال ا تاارمیم
نارساا هاا است که ضمانتاجراهای عموم ور پیربرو اهداف خوو برای وسااتیاب بااه ااال
بارار رقابت وارند
اک واگر ار اقدامات اتحاواه اراپا تصواب وستورالعمل راجب به وعاای جبران خسااارت
ناش ار اعمال ضد رقابت است ( )Directive on Antitrust Damages Actions, 2014مطابت بااا
مواو متعدو اان قانون اصول کاراا ا برابری 2قواعد ماهوی ا شااکل ملا ماارتبط بااا حقااوق
رقابت ار جمله ارکان اان وستورالعمل است برابر با بند  11مقدمهی اان قااانون اصاال کاااراا
مقرر م وارو که متضرر حت مطالبهی جبران خسارت کامل ناش ار نقا قواعد حقوق رقابت
خسارت را وارو ا اعمال اان حت به لحاظ عمل نبااد ناممکن اا فوقالعاااوه سااخت گااروو بااه
عالاه بر اسای اصل برابری قواعد موجوو ور حوره جبااران خسااارت ناشا ار نقااا قواعااد
حقوق رقابت نم بااست مقررات سااختگیرانهتااری نساابت بااه قواعااد جبااران خسااارت ساااار
حورهها واشته باشند بر اسای ماوه  21کرورهای عضو اتحاواه موظفند تااا وا سااال ا  20رار
پس ار تاراخ انترار اان وستورالعمل ( 27وسامبر  )2016قوانین خوو را با ان هماهن

نمااند

 1ار جمله اان موانب مسئولیت تضامن عدم تقارن ازالعات ا منابب ور اختیار زرفین وعوی افراء ازالعات ماهیاات الاازام
اار اراء مراجب مل رقابت مسئله مرار رمان وعاای جمع توصیش خسارات مسئله حاال مسااالمتامیز ا وفاااع انتقااال
سوو ا هزانهها بوو
2. Principles of Effectiveness and Equivalence.
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 .3مشکالت اِعمال نظام مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و راهکارهای حل آن
همانطور که پیرتر اشاره شد با اجوو اانکه واوگاه عدالت اراپاا اعالم کااروه اساات کااه
حت جبران خسااارت خصوصا تضاامین باارای اجاارای ماؤثر حقااوق رقاباات ور اااان اتحاواااه
م باشد زر اان مسئله ور اتحاواه اراپا با موانااب بساایاری همااراه بااووه اساات االااین مرااکل
اِعمال قواعد سنت حقوق مسئولیت مدن ور رابطه با وعاای ناش ار نقا حقااوق رقاباات چااه
ار جنبااه ماااهیت ا چااه شااکل اساات رااارا اعمااال اااان قواعااد باارای اااان وعاااای بااه ااسااطه
مرخصههای خاص انها کاراا الرم را ندارو
اک ار مرکالت ور ارتبا با وعاای مربو به خسارت ناش ار قواعد حقوق رقاباات اااان
است که چنین پراندههاا مسااتلزم ارائااه تحلیاال اقتصاااوی ا موضااوع پیچیااده ار عماال ضااد
رقابت است انجام اان تحلیل ا اثبات اانکااه عماال انجااام شااده مغاااار بااا حقااوق رقاباات اساات
نیارمند وستیاب به ازالعات است که معموال فقط ور وستری خوانده بووه ا ور وستری راااان
واده نیستند اان ازالعات ور اسناوی اافت ما شااوند کااه سوءاسااتفاوه خوانااده را ار موقعیاات
برترش به همراه مصاوات ان را (همانند حفظ اا تغییار نامتعااارف قیماات کاااال تحمیاال شاارااط
غیرمنصفانه تحداد مقدار عرضه ا تقاضا ااجاو مااانب ور اراو رقبااا تملاال ساارمااه شاارکتها
برای اخالل ور رقابت) اثبات م کنند جمبااری ازالعات توسط خواهان ا تحلیاال انهااا نیااار
به صرف رمان ا هزانه بسیاری وارو به گونهای که ور بسیاری موارو راان واااده را بااه پاازارش
اضعیت موجوو به جای وستیاب به اضعیت مطلوب ناچااار ما سااارو (زاوب صاااوق

1386

ص)179
وامین مرکل ور رابطه تمااز ا تفاات رااکروهاا است که ور میان کرااورهای مختلااش
اجوو وارو ا ممکن است منجر به تفاات ور برخورو ا کاهش امکان قابلیت پیشبین ور اااان
نوع وعاای گروند (  )Commission of the European Communities, 2008B, p. 9اجوو اااان
موانب باعح شده است تا راانواده ور اررااب اقامه وعوی ا مقااسه میان هزانهها ا فوائد اغلب
ترجیچ وهد تا با توجه به راسل ناش ار رو وعوی ا عدم ازمینان که نسبت به حصول نتیجااه
وارو انگیزه کاف برای زر

پیگیری ا مطالبه خسارات متحمله ور واوگاه را نداشته باشد ور

اوامه اان گفتار به بررس مرکالت ور رمینه وعاای ضد رقابت ا راهکارهاا برای رفااب اااان
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مسائل م پروارام
 .3-1مشکالت ماهوی اعمال نظام مسئولیت مدنی
مرکالت که امراره ور نظام جبران خسارت اتحاواه اجوو وارو با توجه به پیرینه نظااام حقااوق
رقابت امراکا به زور اساس ور واوگاههای اان کرور تجربااه شاادهانااد ور اااان کرااور بااا اجااوو
اانکه مجموعه قوانین ا مقررات به زور گستروه امکان جبران خسااارت را فااراهم نمااووه بااوو اقامااه
وعاای خصوص ور چند سال اغاران اجرای اااان قااوانین بساایار ناااور اتفاااق ما افتاااو ار  1899تااا
 1939تنها  157وعوی برای مطالبه خسارت ثبت ا تنها ور  14وعوی خواهان پیراری شد کااه مبلااغ
خسارت کمتر ار  257هزار والر بوو با اان حال حسب انعطاف واوگاههااای اااان کرااور ور اعمااال
قوانین سنت

به تدراج ور وهههای بعدی اان وعاای با رشد قابل توجه رابرا گرواد

مسائل ماهوی اعمال نظام مسئولیت مدن ور ارتبا بااا وعاااای ناشا ار قااوانین رقاباات ور
مراحل اثبات تقصیر رابطه سببیت اثبات اراو خسااارت ارراااب خسااارت ا وفاعیاات قاباال
استماع به اجوو م ااند که ذاال به انها پرواخته م شوو

 .3-1-1اثبات تقصیر
ور رابطه با لزام اثبات تقصیر برای نقا مواو  101ا  102معاهده رم واوگاههااا رااااههای
متفاات را اتخاذ کروهاند برخ لزام به اثبات تقصاایر نما بیننااد ا اااا اقااوع عماال را فاارض
غیرقابل انکار بر تقصیر م وانند کمیسیون اراپا بر اان باار است که قواعد کااه ور کرااورهای
عضو ور رابطه با ضرارت اثبات تقصیر اجوو وارو بااد محداو گروند (

Commission of the

 )European Communities, 2008A, p. 5بااه اعتقاااو اااان کمیساایون ولیلا اجااوو ناادارو کااه
ناقضین قواعد حقوق رقابت به ااسطه ممکن نبوون اثبات تقصیر بتواند ار مسئولیت رهاا اابند
مگر اانکه انان بتواند ال ولیل موجه مبن بر اشتباه خوو ارائه وهناد چنااین اشااتباه هنگااام
موجه خواهد بوو که استانداروهای الرم ور سطچ باال رعاات شده باشااند ا نقاکننااده قواعااد
رقابت ار غیر قانون بوون اقدام خوو اگاه نباشد با اان حال نبااااد فرامااوش کاارو کااه بااه جااز
اعمال که ف نفسه منجر به محداوات ور رقابت م شوند ور مواروی که فعل انجام شااده بااه
خووی خااوو ممنااوع نبااووه اساات اثبااات تقصاایر خوانااده توسااط خواهااان ضااراری ما باشااد
()Anderson, 2007, p. 3
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 .3-1-2رابطه سببیت
اک ار عناصر اصل ور وعاای مسئولیت مدن اثبات رابطه سببیت است اعمال اان عنصر
ور وعاای نقا قواعد حقوق رقابت خال ار چالش نیست  1االین مرکل مساائله اثبااات رابطااه
میان خسارات ااروه ا عمل ناقا قوانین ضد رقابت است مسئله واگر ترخیص عامل راااان ار
میان عوامل متعدوی که باعح برار خسارت شدهاند اک ار موانب اصل پیااراری خواهااان ور
وعوی همین رابطه سببیت است بر مبنای نظام سنت مساائولیت ماادن کرااورهای اراپاااا

ور

مورو ترخیص رابطه سببیت «معیار ارتبا مثبت» نقش اساس اافا م نمااد بند سوم ماااوه 101
مجموعه «اصول اراپاا مسئولیت مدن » مقرر م وارو که ال عمل هنگااام ساابب خسااارت
محسوب م شوو که ور نبوو اان اقاادام ان حاوثااه رای نما واو بااه اااان ترتیااب ور صااورت
اجوو رابطه زول میان عوامل متعدو که ور اقوع خسارت نقش واشتهاند خسااارت باار مبنااای
استاندارو «سبب نزوال» 2قابل مطالبه است
با اان حال اعمال اان وا معیار ور وعاای مسئولیت ماادن نقااا حقااوق رقاباات ورصااد
عمدهای ار راانوادگان را ار مطالبه خسارت محرام م کند رمااان کااه تحقاات اقاادام خااالف
قانون ا اارو شدن خسارت محرر است ممکن نبوون اثبات رابطه ااقع میان اااان وا نبااااد بااه
عنوان حربهای مؤثر ور اختیار عامالن راان ور فرار ار مسئولیت قرار گیرو الرم نیست اقدام بااه
نقا رقابت علت منحصر به فرو اراو خسارت باشد بلکه کاف اساات کااه اااان علاات نقرا
اساس ور اراو خسارت واشته باشد ( )Anderson, 2007, p.3ور رابطه با تمیااز عاماال راااان ار
میان عوامل متعدو اراو راان نیز م توان ار همین معیااار اسااتفاوه نمااوو باار اااان اسااای اقتا
نقا قواعد رقابت اثبات گرواد ا اراو خسارت نیز محقت شد م بااست رابطه میااان اااان وا
را مفراض وانست چنانچه واوگاه عال

امراکا ور وعااوی Radiant Burners v. Peoples Gas

ور سال  1961اظهار واشت که برای موفقیت ور وعاای نقا قواعد رقابت کاف اساات اقااوع
راان ور نتیجه اان نقا اثبات گروو
 1ور نظام حقوق امراکا برای موفقیت ور وعاای جبران خسارت نقا قواعد رقابت چهار عنصر بااد اثبات گرونااد)1( :
اقدام خالف قانون است ( )2اراو خسارت ( )3رابطه سببیت ا ( )4اثبات اان مطلب کااه قااوانین رقاباات بااه ونبااال منااب ان
خسارت بووهاند (.)Marshall, 2008, p. 5
2. Proximate Cause.
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مطابت با ماوهی  11وستورالعمل راجب به وعاای جبران خسارت ناش ار اعمال ضد رقابت
ور مواروی که چند شخص به زور مرترک اقدام به نقا اان قواعد کنند اان افراو ور رابطااه
با خسارت ااروه مسئولیت تضامن وارند ا راانواده م تواند به هر کدام ار انها باارای جبااران
خسااارت کاماال خااوو مراجعااه نمااااد (1/2003

 )Regulation Noبااا اااان حااال ور فرضا کااه

رنجیرهی متعدوی ار عوامل میان اقوع خسارت ا اقدامات خااالف قااانون اجااوو وارو اعمااال
اان راش به ساوگ ممکن نیست برخ ار نواسااندگان باار حسااب قاعااده عاادم مساائولیت بااه
ااسطه قطااب رابطااه سااببیت توسااط عااامل خااارج باار اااان عقیاادهانااد کااه وعاااای خراااداران
غیرمستقیم به ولیل قطااب رابطااه سااببیت قاباال اسااتماع نیساات ( Commission of the European

 )Communities, 2008B, p. 12با اجوو اان به نظر م رسد که اراو عوامل متعدو ور رنجیااره
بارار رابطه سببیت را قطب نم کند بلکه صرفا منجر به انتقال راان م شوو بر اااان اسااای بااااد
خراداران غیرمستقیم را نیز ور رمره اشخاص قرار واو که امکااان مطالبااه خسااارت ور وعاااای
نقا حقوق رقابت را وارند
 .3-1-3اثبات ورود خسارت
اک ار عناصر مهم ور وعاای خسارت ناش ار نقا قواعد رقاباات اثبااات اراو خسااارت

است .بااد توجه واشت که نقا قواعد حقوق رقابت الزاما منجر به اقوع خسارت نم شوو به
زور مثال ور وعوی لی

فوتبال امراکا علیه لی

فوتبال مل ور سال  1986با اجوو پاازارش

نقا قواعد رقابت توسط واوگاه خواهان نتوانساات اقااوع خسااارت را اثبااات نمااااد ور عااین
حال ارتبا نزواک میان نقا قواعد حقوق رقابت ا اقوع خسارت اجوو وارو
ور سال  1977واوگاه عال امراکا ور پرانده  Brunswick v. Pueblo Bowl-O-Matاعااالم
نموو که اقوع خسارت ور تمام وعاای راجااب بااه مساائولیت نقااا قواعااد حقااوق رقاباات بااه
خصوص وعاای تثبیت قیمت بااد به حد متعااارف ار قطعیاات برسااد اااان واوگاااه همچنااین ور
پرانده  Zenith Radio v. Hazeltinبا اشاره به محداواتهای اثبات ور وعاای جبران خسااارت
اظهار واشت که اثبات خسارت ور اان وعاای به ندرت م تواند ااقعا ا بااه صااورت کااه ور
ساار حورهها اتفاق م افتد باشد به اعتقاو واوگاه عااال امراکااا ور نبااوو ااال ولیاال ااقعا
واوگاه بااد ااقعیت را ار بررس ااضاع ا احااوال متعااارف برواشاات نمااااد ا ار اقاادام خااالف
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قانون عامل راان ا تماال به اراو خسارت به راانواده ا ار والال چااون کاااهش قیماات ا اااا
سوو ا اررش که نم تواند به ساار والال مربو باشد استنبا نمااد کااه اقادام خااالف عاماال
راان موجب خسارت شده است ()Anderson, 2007, p. 3
 .3-1-4ارزیابی خسارت
اررااب خسارت ور اقدامات ناقا حقااوق رقاباات نیااز اکا ار مرااکالت ا پیچیاادگ هااای

اانگونه ار وعاای است ور اانگونه وعاای مانند ساار اقسام مسئولیت مدن نم تااوان ار قیماات
بارار کاالی خسارت واده استفاوه نموو بلکه برای اررااااب خسااارت بااااد ار راشهاااا اسااتفاوه
نموو که مبتن بر تحلیل بارار هستند ور رابطه با رفتارهای انحصاری وعاای متعدو خسااارت چااه
به صورت وعاای مستقل ا چه به صورت وعاای متعاقب ور واوگاههای اراپا مطر شدهانااد بااا
اجوو تفاات ور رفتارهای انحصاااری ار نقطااهنظر اررااااب خسااارت اااان رفتارهااا بساایار بااه هاام
نزوال هستند برخ اعمال موجب م شوند که رقبا جداد نتواننااد اارو بااارار شااوند ا اااا وااااره
اعمال ا اختیارت تجاری انها را محداو م کنند خراداران چه به عنااوان مصاارفکننده نهاااا ا
چه به عنوان تورابکننده ممکن است ملزم باشند تا هزانه بیرااتری را پرواخاات نماانااد ا اااا اانکااه
گستره انتخاب انها محداو گروو ()Komninos, 2009, p. 5
برخ با زر سؤاالت تالش کروهاند تا با تفکیل اقسام مختلااش وعاااای باارای هاار وسااته
قواعدی خاص ارائه وهند اان گراه معتقدند ور اررااب خسارت پاسااخ بااه چنااد ساؤال بساایار
مهم است االین سؤال اان است که چااه نااوع ار نقااا چااه نااوع ار خسااارت را باه اجااوو
ااروه است به زور مثال اقدام به ااجاو کارتل موجب افزااش قیمت ا رفتار انحصاری باعااح
کاهش فراش ا وسترس به بارار م شوو سؤال بعد اااان اساات کااه چااه قرااری ار عماال ضااد
رقابت راان وادهاند ( )Anderson, 2007, p. 6ااا انها مصرفکنندگان نهاا

تورابکنناادگان

میان اا رقبای تجاری هستند؟ اانکه باراری که ور ان نقا صورت پزارفتااه چااه نااوع باااراری
(مااثال بااارار پختااه اااا نوظهااور) اساات نیااز وارای اهمیاات ما

باشااد (2009, p. 4

)Komninos,

همچنین ور ارتبا با اررااب خسارت وا شیوه رااج است ال راش به اررااب خسارت باار
اسای «افزااش قیمت»( 1همانند افزااش قیمت ور نتیجه ااجاو کارتل) م پروارو ا راش واگاار
1. Overcharge Injury.
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منافب ار وست رفته را مورو محاسبه قرار م وهد
مسئلهای که ور اررااب خسارت اجوو وارو اان است که ممکن است قیمت باالتر ورامااد
شرکت را افزااش ندهد بلکه موجب جااگزان بارار توسااط برخا ار خراااداران ا ور نتیجااه
کاهش ورامد ان شرکت گروو ( .)ibid, p. 5با اان حال برخ اااان جااااگزان را هاام نااوع
خسارت وانستهاند عالاه بر اان ممکن است شرکتهای رقیب سوو خوو را ار وست بدهند ا
مجبور به ترک بارار شوند باار اااان اسااای انتقااال هزانااه بااه خراااداران بعاادی نیااز تاأثیری ور
اررااب خسارت نخواهد واشت بلکه صرفا ور توراب خسارت نقش اافا م نمااد ()ibid
با توجه به انچه گفته شد م توان نتیجه گرفت که تعیین وقیت میزان خسااارت بااا توساال بااه
راش مقااسه موقعیت راانواده ور صورت اجوو نداشتن عمل ضدرقابت باه صااورت فرضا
ور عمل غیرممکن است ار اان را کمیسیون اراپا ور اان رمینه پیرنهاو بااه اتخاااذ ااال راش
2

عمل مانند راشهای «اررااب تقراب برای محاسبه» 1ا اا قواعد ساوه شده «تخمااین خسااارت»
واوه است ور پرانده Devenish Nutrition v Sanofi-Aventisواوگاه عال انگلاایس ور اررااااب

خسارت حکم به تعیین ال مبلغ خسارت کل بدان نیار به تقوام مبلااغ وقیاات خسااارت ااروه
کرو ماوه  17وستورالعمل راجب به وعاای جبران خسارت ناش ار اعمال ضد رقاباات نیااز اااان
شیوه را مورو تأاید قرار واوه است
 .3-1-5خسارات قابل مطالبه
اک ار مسائل مهم ور رابطه با خسارات ناشا ار نقااا قواعااد رقاباات اااان اساات کااه ااااا

خسارت محداو به خسارات ااقع ما شااوو ا اااا شااامل منااافع کااه عاماال راااان بااه صااورت
غیرمرراع کسب کروه نیز م شوو؟ ور صورت

که منافب مکتسااب عاماال راااان قاباال اسااترواو

است اان خسارت چگونه میان راا وادگان توراب م شوو؟ اصوال راانواده م تواند «غراماات
کامل» 3خوو را که عبارت ار اررش ااقع «خسارات متحملااه» 4اساات مطالبااه کنااد امااا مساائله
غرامت کامل موضوع بححبرانگیز تبدال شده است گراها باار اااان باااار هسااتند کااه حاات
1. Approximate Methods of Calculation.
2. Simplified Rules on Estimating.
3. Full Compensation.
4. Real Value of the Loss Suffered.
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غرامت کامل نه تنها شامل «خسارت ااقع » 1که به ااسطه افزااش قیمت ناش ار نقااا قواعااد
رقابت پداد امده م شوو بلکه شامل «عدمالنفب» 2ناش ار هرگونه کاااهش ور فااراش ا «حاات
بر سوو» 3نیز م گروو ور مقابل گراه با احتیا به اجااوو ا محاساابه خسااارت ما نگرنااد ا
عدمالنفب را خارج ار وااره خسارات م وانند
بعض واوگاهها منافب حاصل شده خوانااده اااا «اسااترواو وارا شاادن بالجهاات»4را بااه عنااوان
مبنای مناسب برای اررااب خسارت نگاه م وانند به ااژه اگر خواهان خسارت مال مرخصا
نداده باشد اما گراها واگاار (هماننااد رااااه جاااری ور انگلسااتان) باار اااان اعتقاونااد کااه ور
صورت که معیار افزااش هزانه ا اا اختالف قیمت به عنوان مبنای خسااارت قاارار گیاارو صاارفا
م توان خسارت جبرانا را مطالبااه کاارو  5بااه عنااوان مثااال
Sanofi-Aventis

ور وعااوی Devenish Nutrition v.

واوگاه عال انگلستان اظهار واشت که خواهان نم تواند سااوو حاصاال شااده

توسط خوانده را مطالبه نمااد همچنین اا نم تواند مدع «خسارت تنبیها » 6باشااد بلکااه ای
صرفا م تواند «خسارت جبران برای راان اارو شده» 7را ار خوانده مطالبه کند
به عالاه ور وعاای نقا حقوق رقابت خواهان بااد اثبات نمااد که خسارت ای ار نااوع
خسارت رقابت بووه است ( )Marshall, 2008, p. 5ور وعااوی  Brunswick v. Puebloور سااال
 1977واوگاه عال امراکا اظهار واشت که ور وعاای ضد انحصار فقط ان وسته ار خسارات
که قوانین ضدانحصار بدنبال جلوگیری ار اقوع ان بووه قابل مطالبه اساات بااه عبااارت واگاار
خسارت بااد ور نتیجه اثر ضااد رقااابت عماال مناااف بااا ان قااانون باشااد ور وعااوی

Cargill v.

 Monfortور سال  1976واوگاه عال نظر خوو را مجدوا تکرار نموو ا اعالم واشت که صاارف
افزااش رقابت ا متضرر شدن برخ ار رقبا خسارت رقابت محسوب نم شوو
بر اسای مقررات اتحاواه اراپا ور ماوه  3وسااتورالعمل راجااب بااه وعاااای جبااران خسااارت

1. Actual Loss.
2. Loss of Profit.
3. Right to Interest.
4. Restitution of Unjust Enrichment.
 5البته ور انگلستان جبران خسارت بر مبنای استرواو وارا شدن بالجهت ور وعاای نقااا قاارارواو ا مساائولیت ماادن هااای
مالکانه اعمال م شوو اما با توجه به اانکه وعاای ضدانحصار وعوی غیرمالکانه ناش ار نقا ال قاعده قااانون محسااوب
م شوو امکان جبران خسارت بر مبنای استرواو وارا شدن بالجهت پزارفته نرده است
6. Exemplary Damages.
7. Compensatory Damages for Loss Suffered.
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ناش ار اعمال ضد رقابت اصل «خسارت کامل» 1جاری است به اان ترتیب راانواده نه تنها
م تواند خسارات ااقعا (اعنا اررش ااقعا ضاارری اارو شااده) هماننااد خسااارت ناشا ار
افزااش قیمت را مطالبه کند بلکه م تواند خسارات ناش ار عدم النفب (مثال عدمالنفب ناش ار
کاهش فراش) را نیز وراافت کند البته خسارت تنبیه اا خسااارت مضاااعش غیرقاباال مطالبااه
هستند
 .3-1-6دفاعیات قابل استماع
ور رابطه با وفاعیات خوانده نیز نظراات متفاات ور کرورهای مختلش اجوو وارو بعضا

با تکیه بر مسئولیت محا عامل راان بر اان باارند که به محا اثبااات نقااا قواعااد مقاارر ور
مواو  101ا  102معاهده رم خوانده مسئول پرواخت خسارت خواهد بوو مگر اانکه ای اثبات
نمااد که نقا ان قواعد ناش ار ال اشتباه ااقع قابل بخرش بووه است اشااتباه اقتا قاباال
بخرش خواهد بوو که شخص استانداروهای رفتاری را ور حد باالا رعاااات کنااد ا ار نتیجااه
عمل خوو ور محداو کرون رقابت مطلب نباشد
همچنین ور بعض نظامهای حقوق بااه خوانااده اااان امکااان واوه شااده تااا بااا اثبااات اانکااه
خواهان هزانههای خوو را به خراداران غیرمستقیم انتقااال واوه اساات ار پرواخاات خسااارت بااه
خواهان معاف باشد اان وفاع «انتقال هزانه» 2نام وارو البته رااه قضاااا امراکااا اااان وفاااع را
قابل اسااتماع نما وانااد ور وعااوی  Hanover Shoe v. United Shoe Machineryواوگاااه وفاااع
خوانده مبن بر انتقال افزااش قیمت به ااسطه فراش به خراداران توسط خواهان را رو کرو
ور اتحاواه اراپا اعتقاو بر اان است که اگر خراداران غیرمستقیم امکان مطالبه راان کااه
به انها تحمیل شده است را نداشته باشند برای ناقا قواعااد رقاباات حقا باارای وارا شاادن
بالجهت ااجاو م شوو ار اان را ماوه  12وسااتورالعمل راجااب بااه وعاااای جبااران خسااارت
ناش ار اعمال ضد رقابت ور ارتبااا بااا مساائله انتقااال هزانااه مقاارر ما کنااد کااه راانواااده
(خرادار غیرمستقیم) م تواند مطالبه خسارت نمااد البته اگر افراو بسیاری ور رنجیره توراب
اقامه وعوی کنند واوگاه بااد به ابزارها ا نهاوهای حقوق متوسل شااوو تااا خوانااده متحماال
1. Full Compensation.
2. Passing-on.
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جبران چند باره خسارت نگروو (ماوه  )16همچنین ماوه  13اااان وسااتورالعمل وفاااع انتقااال
هزانه اضافه را قابل استماع اعالم م کند اما بار اثبات ان بر عهده خوانده م گزارو به اااان
ترتیب ور چنین مواروی خسارت توسط خرادار مستقیم قابل مطالبه نیست امااا توسااط ساااار
رااندادگان (خراداران غیرمستقیم) قابل وراافت خواهد بوو باارای اااان منظااور خرااداران
غیرمستقیم م بااست ار عهده اثبات انتقال هزانه به انها ور نتیجه عمل ناقا حقااوق رقاباات
برااند
 .3-2مشکالت شکلی اعمال نظام مسئولیت مدنی

رااه واوگاههای امراکا ور زااول رمااان بساایاری ار موانااب شااکل جهاات تسااهیل واورسا
وعاای نقا حقوق رقابت ا مطالبه خسارت را بر زرف کروه اساات (.)Jacobson, 1998, p. 3

با اان حال همچنان مسائل باق ماندهاند که امکان جبران خسارت راااانهااای ناشا ار نقااا
قواعد حقوق رقابت را با وشواریهاا را به را م کند ور اوامه اان مبحح به مطالعااه برخا
ار مسائل م پروارام
 .3-2-1تعامل میان حقوق عمومی و خصوصی
ور ارتبا با چگونگ تعامل میان ضمانت اجراهای حقوق عموم ا خصوص ور وعاااای

مسئولیت مدن پیرامون حقوق رقابت بااد توجه کرو کااه اعمااال اااان ضاامانت اجراهااا ا حاات
جبران خسارت نبااد منجر به ااجاو تناقا ا تعارض شوو ا کارامدی ضمانت اجرای عمااوم
ا مسئولیت مدن حفظ گروند وعاای مسئولیت مدن نقا حقوق رقابت بااه وا ساابل اقامااه
م شوند وسته اال وعاای هستند که قابلیت زر وعوی جبران خسارت باار اسااای مساائولیت
مدن فرو اا افراو خاز ور واوگاه منو به صدار حکم انتظام واار باار نقااا قواعااد حقااوق
رقابت ار ال مرجب حقوق رقابت است وسته وام وعاااای مسااتقل هسااتند کااه زاار انهااا ور
واوگاه مستلزم صدار حکم ور ال مرجب حقوق رقابت نیست

1

 1ور اان رابطه ماوهی  66قانون اصال مواوی ار قانون برنامااه چهااارم توسااعه اقتصاااوی اجتماااع ا فرهنگا جمهااوری
اسالم ااران ا اجراء سیاستهای کل اصل چهل ا چهارم( )44قانون اساسا مقاارر ما وارو« :اشااخاص حقیقا ا حقااوق
خسارتواده ار رااههای ضدرقابت مزکور ور اان قانون م توانند حداکثر ظرف ااال سااال ار رمااان قطعیاات تصاامیمات
شورای رقابت اا هیأت تجداد نظر مبن بر اعمااال رااااههای ضاادرقابت بااهمنظور جبااران خسااارت بااه واوگاااه صااالحیتدار
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بر اسای ماوه  9وستورالعمل راجب به وعاای جبران خسارت ناشا ار اعمااال ضااد رقاباات
تصمیم نهاا مراجب حقوق رقابت ور رابطه با نقا قواعد حقوق رقابت م بااست بااه صااورت
فرض غیرقابل رو ور وعاای جبران خسارت استفاوه شوند  1بنااد  2ماااوهی  9اااان وسااتورالعمل
مقرر م کند که اقت کمیسیون اتحاواه اراپا نقا مواو  101اا  102معاهده رم را اثبات ما -
نمااد راانواده م تواند اان رأی را به عنوان سندی باار اوعااای خااوو ور رساایدگ مساائولیت
مدن ارائه وهد با اان حال ور رابطه با مراجب رقابت کرورهای عضااو چنااین رااااهای اجااوو
ندارو اقت تصمیم مربوزه ور ال کرور عضو واگر صاور شده باشد اان حکم واگر فاارض
غیرقابل رو قلمداو نم شوو اما م توان ار ان به عنوان ال «فرض ظاهری» 2ا اا ولیل ور میان
ساار والال استفاوه کرو
به نظر م رسد که ولیل اجوو ندارو تا حکم که ور اک ار کرورهای عضو صاور ا ور
واوگاه مربوزه قطع شده است نتواند به عنوان ولیل غیرقاباال رو ور واوگاااه کرااورهای واگاار
مورو پزارش قرار گیرو اان مسئله موجب هماهنگ ور عملکرو واوگاههای مختلش ا موجب
کاراا ا کارامدی شکل ور وعاای نقا قواعد حقااوق رقاباات ما گااروو عااالاه باار اااان
چنین رااهای ار ااجاو ازاله ور واورسا ا افاازااش هزانااههااای ان جلااوگیری ما نمااااد رااارا
خوانده اان امکان را نخواهد واشت تا حکم صاوره بوسیله ااال واوگاااه ملا را مااورو چااالش
قرار وهد بنابراان کمیسیون اان پیرنهاو را واو که واوگاه مربوزه نما توانااد تصاامیم مغاااار بااا
تصمیم که واوگاه رسیدگ کننده به وعوی رقابت واشته است را اتخاذ نمااد
 .3-2-2مشکالت اثباتی
اغلب مدارک که برای اثبات وعوی نقااا قواعااد رقاباات مااورو نیااار ما باشااد ور اختیااار

خوانده است اگرچه اان عاادم تقااارن قاادرت ازالعاات مطلااوب نما باشااد امااا ملاازم کاارون
شرکتها به افرای اسرار تجاری نیز مرکالت را برای شرکتها ااجاو م نمااااد ا موجااب سااوء
واوخواست بدهند واوگاه ضمن رعاات مقااررات اااان قااانون ور صااورت بااه واوخواساات رساایدگ م کنااد کااه خواهااان
رانوشت رأی قطع شورای رقابت اا هیأت تجدادنظر را به واوخواست مزکور پیوست کروه باشد»
 1ور نظام حقوق ما ار اان قاعده تحت عنوان حکومت امر کیفری ور رسیدگ مدن ااو م شوو
2. Prima Facie Evidence.
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استفاوهی رقبا ار ان ازالعات م گااروو ار اااان را بااه اعتقاااو کمیساایون اتحاواااه اراپااا بااااد
ورجات ار تعاول بین اان وا مسئله ااجاو کرو که ار زرات ان با رعاااات شاارااط

حااداقل ار

سطچ افرا میان زرفین اجوو واشته باشد بر اان اسای واوگاههای مل م توانند تحت شرائط
معین زرفین اا شخص ثالح را به افرااای ازالعااات ملاازم کننااد اااان شاارااط شااامل اااان نکتااه
م باشد که ورخواست کننده افرای ازالعات بااد ثابت کند که علیرغم اانکااه تمااام اقاادامات
الرم را برای ارائه مدارک مورو نیار انجام واوه است بار هم نتوانسته است ماادارک الرم را بااه
واوگاه ارائه وهد به اان ترتیب واوگاه بااد قانب شوو که ای ار اقدام خالف قانون عامل راااان
خسارت واده است ا واوگاه ترخیص وهد که ور صورت عدم افرا حاات اا تضااییب م گااروو
خواهان همچنین بااد به زور شفاف ازالعااات مااورو نیااار باارای اثبااات اوعاهااااش را مرااخص
نمااد ( )Commission of the European Communities, 2008A, p. 5
مطابت با ماوه  5وستورالعمل اجرای حقوق مالکیت فکری ور مواروی که وعااوی خواهااان
به صورت معقول بر قرائن عقالن مبتن است واوگاه م تواند خوانده را ملاازم نمااااد تااا اولااه
مورو نیار را ور اختیار واوگاه قرار وهد ( )Directive 2004/48/ECاان الزام م بااست بر اسای
اصل تناسب ا حفظ حقوق اسناو محرمانه به خصوص ور رابطه با اشااخاص ثالااح باشااد البتااه
متقابال اان حت برای خوانده نیز اجوو وارو تا خواهان را ملزم به چنین امااری نمااااد باار اسااای
ماوه  6وستورالعمل الزام به افرا اسناو ضراری حت شامل ازالعااات ا پراناادههاااا کااه ناازو
مقامااات عمااوم حقااوق رقاباات کرااورهای عضااو ما باشااد نیااز ما شااوو همچنااین ماااوه 7
وستورالعمل مقرر م کند که ور مواروی که وستور به افرا رعاات نروو ا اا اسناو بااه صااورت
مخداش ارائه گروند اا ار بین بروه شوند واوگاه م تواند کاال اااا بخرا ار وفاااع ناااقا اااان
مقرره را رو کند
 .3-2-3مرور زمان
قاعدهمندساری تعیین رمان شراع مرار رمان ور وعاای رقابت به ولیل ارتبازش بااا حقااوق

افراو راان واده به اک ار مسائل با اهمیت تبدال شده است با توجه به اانکااه رفتارهااای ضااد
رقابت به خصوص ور ارتبا با کارتل به صورت مستمر اا متعدو صورت م پزارند ا بساایاری
ار اان اقدامات به صورت مخف حت پس ار خاتمه واران توافاات انجااام ما شااوند مرااکالت
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عمل به خصوص ور رابطه با تعیین تاراخ وقیت شراع اان واره رمان ااجاو م شوو
برابر با ماوه  10وستورالعمل راجب به وعاای جبران خسارت ناشا ار اعمااال ضااد رقاباات
کرورهای عضو اتحاواه اراپا م بااست مقااررات متناسااب را ور رابطااه بااا شااراع ماارار رمااان
اضب کنند ور اان مقررات شراع مرار رمااان نبااااد قباال ار خاتمااهی اقاادامات ناااقا قواعااد
حقوق رقابت ا ازالع ذی حت ار اان اقدامات باشد به اان ترتیب تااا قباال ار خاتمااه اقاادامات
ضد رقابت ا تا اقت اان انتظار اجوو وارو کااه راانواااده بااه زااور متعااارف ار اقادامات ضااد
رقابت اگاه نرده است مدت مرار رمان اغار نم شوو واره ماارار رمااان نیااز نبااااد کمتاار ار
پنج سال باشد به عالاه اان واره با اقدامات تحقیق مقامات عموم قطب م شوو ا تا صاادار
حکم قطع اا خاتمه وعوی متوقش م ماند
 3.2.4خسارات جمعی
ور وعاای ناش ار نقا قواعااد رقاباات برخا ار راانوااادگان ممکاان اساات باه ااسااطه

هزانههای اثبات ا واورس ا همچنین راسل باالی اان وعاای ار اقامهی وعااوی صاارف نظاار
کنند ور چنین مواروی برای برزرف کرون اان موانااب ور رابطااه بااا خسااارات جمعا

برخا

نظامهای حقوق همانند اتحاواه اراپااا امکااان اقامااهی وعااوی جمعا را ور قالااب «انتخاااب بااه
شاارکت ور وعاااای جمعاا » 1پیراانهاو واوهانااد ور اااان راش تعااداوی ار خسااارتوادگان
م توانند تا با اکداگر جمب شوند ا وعاای خوو را به صورت وعوی جمع اقامه کننااد البتااه
اان امر مانب اان نیست تا هر شخص راانواده بتواند ور صورت تماال به صورت شخص اقامه
وعوی نمااد
ور امراکا با تصواب قانون انصاف ور وعاای جمع ور سال  2005خراداران غیرمستقیم
م توانند ور صورت اک بوون خوانده ا اعمال مرابه موجب خسااارت بااه زااور جمعا اقامااه
وعوی نمااند هر چند قانون حاکم بر هر ال ار اان وعاای بصااورت انفااراوی متفاااات باشااد
( )American Bar Association, 2007, p. 70الرم به ذکر است که وعاای جمع ور امراکا با
اتحاواه اراپا متفاات است ور امراکا اصل بر زر وعاای جمع است امااا اشااخاص راااان
واده م توانند ار اان ائتالف خارج شوند بر اان اسااای اشخاصا کااه تماااال بااه حضااور ور
1. Opt-in Collective Actions.
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جمب خواهانها را ندارو ا م خواهد وعوی خوو را بر عناصر واگاار اااا بااه نحااو واگااری اقامااه
نمااد م تواند ار وعوی جمعا خااارج شااوند امااا ور اراپااا الزاما باارای اراو خواهااان بااه
صورت االیه برای زر وعوی جمع نیست بلکااه اااان اختیااار باارای ای اجااوو وارو تااا اارو
وعوی جمع گروو
راش واگر برای کمل به راانوادگان که ممکن است به ااسطه هزانااههااای واورسا ار
اقامهی وعااوی چرمپوشا کننااد امکااان زاار وعااوی بااه نمااناادگ اساات باار اااان اسااای
مؤسسات مانند سارمانهای حماات ار مصرفکننده اتحاواههای تجاری ا بخشهااای والتا
اقدام به زر وعاای برای اعمال ضمانت اجراهای مدن م نماانااد اااان مؤسسااات اااا ار قباال
برای اان کار ترکیل شدهاند اا به صورت ااژه برای اان امر ترااکیل ما شااوند اااان راش ور
انگلیس نیز مسبوق به سابقه است ا اااان گونااه وعاااای توسااط سااارمانهااای مصاارفکننده ور
«واوان تجداد نظر رقابت» 1که صالحیت رسیدگ به وعاای مرتبط با جبااران خسااارت را نیااز
وارو انجام م شوو
 .3-2-5هزینههای دادرسی
ور اکثر کرورهای اراپاا فرو محکوم شده ور پرانده بااد هزانههای واورسا را متقباال

شوو اما ار انجاا که خواهان تا رمان صدار رأی م بااست هزانههای واورسا را پرواخاات
کند اان مسئله ممکن است عامل برای خووواری خواهااان ذیحاات ار اقامااه وعااوی ا تحماال
هزانههای باال شوو ار اان را کمیسسیون پیرنهاو واوه است که کرورهای عضو اتحاواه اراپا
قوانین ا ساراکاری را به اجرا بگزارند تا برای راانوادگان ذیحت هزانههای واورسا مااانع
برای زر ا اقامه وعوی نروو ( )Commission of the European Communities, 2008A, p. 9
 .3-2-6چه شخصی حق اقامه دعوی دارد؟
اصوال راان وادگان خسارات رقابت غیرمنصفانه اعم ار مصرفکنندگان ا تجار م تواننااد

جبااران خسااارت شخصا ناشا ار نقااا قواعااد حقااوق رقاباات را بخواهنااد ور اراپااا حتا
خراداران غیرمستقیم نیز م توانند مطالبه خسارت کنند رارا انهااا نیااز ار افاازااش قیمتا کااه ار
1. Competition Appeal Tribunal.
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زرات رنجیره توراب به انها تحمیل شده است خسارت وادهاند بااا توجااه بااه وشااواری امکااان
اثبات انتقال افزااش قیمت به خراداران غیرمستقیم کمیسیون اتحاواه اراپا پیرنهاو کروه است
که ال فرض غیرقابل رو ااجاو شوو که باار اسااای ان ور مااواروی کااه نقااا قواعااد رقاباات
صورت پزارفته است افاازااش قیماات ا اراو خسااارت باار خراااداران نهاااا مفااراض گااروو
()Commission of the European Communities, 2008B, p. 11
رااااه جاااری ور واوگاااههااای امراکااا جبااران خسااارات را محااداو بااه خراااداران مسااتقیم
محصوالت کارتل کروه است به اان ترتیب اشخاصا کااه ور انتهااای رنجیااره توراااب هسااتند
نم توانند مطالبه غرامت نمااند منطت حاکم بر چنین رااهای پیرگیری ار مکان سوءاستفاوه ار
قواعد مسئولیت مدن ور رمینه حقوق رقابت ا زر وعاای ااه ا تحدادکننده فعالیااتهااای
شرکتها است

1

نتیجه
ب شل ضراراات اجوو بارار اراو ا مبتنا باار اقتصاااو خصوصا ااجاااب ما نمااااد تااا
مقررات را به صورت خاص برای ااجاو ساااراکارهای کنترلا ور بااارار تااداان کاارو قواعااد
حقوق رقابت ور کنار حقوق مصرفکننده م توانند تعاول ور بارار را به زور ماؤثری تضاامین
نمااند ا عملکرو صحیچ قواعد عرضه ا تقاضا را تسااهیل نماانااد ور رااااههااای قاادام

تکیااه

محا بر حقوق عموم رااکرو غالب ور اااان جهاات بااووه اساات امااا تغییاار مبااان ور فلساافه
قواعد حقوق ا توجه به حقوق خصوص افراو موجب شده است تا نظااام مساائولیت ماادن بااه
عنوان ال نظام تکمیل ور کنار قواعد حقوق عموم قرار گیرو تا ار اااان زرااات انگیاازههااای
الرم برای رعاات قواعد بارار اراو ور میان عناصر مربو فراهم ااد با اااان اجااوو مرااکالت
عمل برای اعمال نظام مساائولیت ار وا جنبااه ماااهوی ا شااکل ااجاااب ما کنااد تااا ساااراکار
خاص برای ااجاو انعطاف ور قواعد مسئولیت ماادن کااه ار ضااراراات همراها بااا تحااوالت
مدرن ور جوامب صنعت ا توسعه اافته است شکل گیرو اان تحااول ما توانااد ور عااین حفااظ
قواعد ا را کل مسئولیت مدن

با نران واون انعطاف ور احقاااق حاات راانواااده ور وعااوی

 1بر اسای قوانین فنالند صرفا شرکتها ا اشخاص حقوق حت وراافت غرامت ا خسارت نقا قوعد رقابت را وارنااد ا
افراو حقیق ار حت محرام هستند

مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی)
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