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Abstract
Governments set the main goals of their economic system on encouraging people to
engage in economic activity and use resources fairly, but the achievement of these
goals has been hampered by the formal and substantive shortcomings of private law
in the field of contracts. Legal systems use competition law as a public and
regulatory tool to respond to these shortcomings, relying on theories of justice at
various levels from the constitution to statutory law, so that minimal government
intervention leads to efficiency and optimal resource allocation. This article uses
descriptive-analytical methodology to answer existing questions about the approach
of the legal system governing competition law based on theories of justice and
examines the change of approaches based on theories of justice in the Iranian legal
system.
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زرشگی2

چکیده
دولتها محور اصلی اهداف خود در زمینة نظامهاا اتصاااد رات ویاومر مابدم عال ت الیات و
عهبهگیب عادالنل از مناعع تبار میدهندت اما وحقر اهداف مذکور عا کاسصیها شکلی و مااهو
مقبرات حقوق خاوصی در حوزة تباردادهات عا میکالوی مواجل شده اسات ازاما رو نظاامهاا
حقوتی از حقوق رتاعت عل عنوان اعزار عماومی و نظااروی عهابه مایگیبناد واا نام خاسا عال
کاسصیها مذکورت عا وکیل عب نظبملها عدالت در سطوح مخصلف از تاانون اساسای واا تاوانی
عاد ت رومکبدها حقوق رتاعت را وبیی کنندت علنحو کال مداخلالهاا حاداتلی دولاتت عال
دسصیاعی عل کارامی و وخایص عهینة مناعع منجب شاود اما مقالال عاا رو شناسای ووصای ی-
وحلیلی عل وبیی خبسشها موجود در خاوص رومکبد نظام حقوتی حااک عاب حقاوق رتاعات
مبصنی عب وئور ها عدالت میخبدازد و وغییب رومکبدها را مبصنی عب نظبملها عدالت در نظاام
حقوتی امبان عبرسی میکند

کلیدواژگان
اصول حقوق عمومی اتصااد ت وئور ها عدالتت حقوق رتاعتت کارامیت نظام حقوتی
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مقدمه
در عاب کنونی کل عا ونوع نیازهاا و مالکیات هاا ماواجهی ت واال عابا ویاومر عال ت الیات و
دسصبسی عادالنل عل مناععت نیازمند اعزار حقوتی است کل تاعلیت ووزمع مناعع عالطاور عادالنال و
امکان دسصبسی را عبا همگان تباه سازد از جملل اعزارها حقوتی مؤثبت حقوق رتاعت 1است
کل دولت علوسیلة آن میوواند ناعباعب هامی را کل در حوزة سیاستها مبوبط عا منااععت امجااد
میشودت عا سیاستها عمومی و خطمییگذار ها مبصنی عب عبناملها کوچکساز دولات
و مبانی و اصول حقوق رتاعت رتع کند و عل اهداف حقوق رتاعت کل رسیدن عل کارامی و عادالت
اتصااد و در نهامت رتاه استت نزدمک شود ).(Whish & Bailey, 2012: 19
از طبف دمگبت کارکبد حقوق رتاعت علمنظور نیل عل کارامیت عا حضور حداتلی دولتهات عهصاب
مصبلور میشود همچنی نظبملها دولت مبصنی عب مداخالت و ناوع نظاام اتصاااد ت مصااثب از
نظبمات عدالت هسصند و هبمک از نظبملها عدالت (عدالت واوزم یت عادالت رومالا ت عادالت
آزاد مدار ما لیببال کالسیک) درعارة حدود دخالات دولاتت نظاب خاصای ارایال مایدهناد اماا
سیاستها رتاعصی 2مص اوت دولتهات نسبت عل حقوق رتاعات عاا وااثیب از نظبمالهاا عادالتت
میوواند رومکبد مص اووی از عدالتمحور وا کارامیمحور را وجبعل کند
هبچند تانون اساسی علصباحت عل حقوق رتاعت اشارها نکبده استت رومکبد تانون اساسای
طبر اصول 9ت 22ت 09ت 00ت  02نسبت عل حقوق رتاعتت ن ی انحاار و ووس ة عدالت و عازووزمع
امکانات عبا همگان است علنظب می رسد در تانون اساسی عا رومکبد عدالت واوزم ی ماواجهی
اما عا عبرسی تانون اجبا سیاستها کلی اصل  00تانون اساسیت تانون عبنامة خنجسالة شیا
ووس ة اتصاااد ت اجصمااعی و تبهنگایت تاوانی عااد و روماة تضاامیت هادف حقاوق رتاعات
عل صباحت کارامی عیان شده است ازام رو ام مسئلل سبب شده است وا رومکبد عل نظبمالهاا
عدالت نیز وغییب کند
در نصیجل عا ام خبسش در راسصا تاعلیت عهبهگیب از سازوکارها حقوق رتاعت ماواجهی
کل رومکبد نظام حقوتی امبان عل حقوق رتاعت از منظب نظبملهاا عادالت چیساتا ماا وئاور
حاک عب اهداف حقوق رتاعت در نظام حقوتی امبان چیستا
تبنیة مقالة حانب ام است کل نظاام حقاوتیت تاادر عال جهاتعخیای عامساصة ماداخالت
________________________________________________________________
 1حقوق رتاعتت مجموعلا از اصول رعامتشده ووسط دولتهاست کل هدتش مقاعلل عا انحاار کبدن عازار است و مک
رومکبد حمامصی نسبت عل اتصااد آزاد است ) .(Hoekan & mavrodis, 2002: 4نخسصی تانون رتاعت مدرنت م نی
تانون شبم  1مؤمد آن است کل اروقا و حمامت از ونع مابفکنندگان در عباعب موت یت عبوب عبنلکنندگانت از
دغدغلها اصلی تانونگذاران در خذمب توانی رتاعت عوده است )(Van den Bergh & Camesesca, 2001: 1-3
 2سیاست رتاعصی م هوم عامالیمولی دارد و شامل ومامی سیاستها مبوبط عا رتاعت در عازار از جملل سیاست
وجار ت سیاست ونظی کننده و سیاست ها اوخاذشده ووسط دولت عبا اصالح سیاستها ندرتاعصی است
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حداتلی دولت عل سمت اهداف حقوق رتاعت در خبوو نظبملهاا عادالت عاوده و از ان طااف الزم
عبخوردار است
مقالة حانب عا ول یقی از رو ها هنجار و ووصی ی – وحلیلیت عا گبدآور اطالعاات عال
شیوة کصاعخانلا عل منظور خاسخگومی عل خبسش اصلی مقالل در چهار عخش ونظی شاده اسات
کل در سل عخش اولت مباحث نظب مطبح شده و در عخش چهارمت عل عحث اصلی و خاساخگومی
عل خبسش مقالل خبداخصل میشود:
عخش اولت اهداف حقوق رتاعت؛
عخش دومت حقوق رتاعت از منظب وئور ها عدالت؛
عخش سومت حقوق رتاعت و میزان مداخلل دولتها؛
عخش چهارمت رومکبد نظام حقوتی امبان عل حقوق رتاعت در خبوو وئور ها عدالت

اهداف حقوق رقابت
رتاعت 1را خون جار در رگها اتصاااد ماک کیاور مایدانناد ((Furse, 2008: 1ت ازاما رو
حقوق رتاعت وسیلل ا عبا گذر از اتصااد دولصی عل خاوصیت آزادساز وجار و جلاوگیب از
جامگزمنی انحاار دولصی عا انحاارات خاوصی محسوب میشود ( (Dabbah, 2007: 20و یی
مقاصد کل حقوق رتاعت علدنبال وحقر آنهاستت از دشوار ها سیاسات رتااعصی هاب کیاور
استت چباکل اهداف حقوق رتاعت از مه وبم مباحاث اما حاوزه اسات؛ اماب کال جوالنگااه
مکاوب 2مخصلف عوده است سیاست رتاعصی هب کیور عامد و یی کند کل در حقوق رتاعت انصظار
حاول چل اهداتی را دارد عدون درک اهدافت شناخت حقوق رتاعت دشوار اسات رتاعات دارا
اهداف اتصااد عا رومکبد کارامی محور و اهداف غیباتصااد عا رومکبد عدالتمحور است عا
________________________________________________________________
 1رتاعت تبامند خوما عوده و مبنا عملکبد نظام عازار استت البصل رتاعت در صورت وجود شبامطت ورود و خبوج
آزادانل عل عازارت آزاد وجارتت نظام خولی کارات ش اتیت عازارت وجود اطالعات کامل و عل نصامج مطلوب منجب
میشود ومام مباحث رتاعت در درجة اول عل تدرت عازار ووجل دارند عل همی دلیل «کارولها» (وواترها
ندرتاعصی) ممنوع است و موانع انحاارگب عا سوءظ در نظب گبتصل میشوند ()Gerbrandy, 2019:4
 2مکتب شیکاگو؛ از طبتداران سبماملدار و اتصااد عازار آزاد و خودونظیمی عازارند و اعصقاد دارند رتاعت عدون
کارامیت شامسصة حمامت نیست و عل اهداف عدالت در رتاعت عیاعصنا عوده و مخالف دخالت دولت هسصند
مکتب هاروارد؛ طبتداران آن م صقدند عازار ناتصوب از آن است کل خود علونهامی عصواند میکالت را حل
کندت ازام رو آنها رتاعت را عب ارز ها مص دد مانند کارامی و عدالت اسصوار میدانند و دخالت دولت را
علطور اسصثنا میخذمبند
مکتب فرایبورگ؛ در اوحادمة اروخا عبا حقوق رتاعتت اتزونعب کارامی عل م اهی دمگب مانند عدالت نیز
م صقدند و دخالت دولت را عبا ونظی گب علطور اسصثنا میخذمبند (صادتی مقدم و غ ار ت )119-102 :1911
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آنکل همگان م صقدند حقوق رتاعت علدنبال وحقر اهداف اتصااد (کاارامی) اساتت اماا اهاداف
غیباتصااد (عدالت) نیز در ومهید تواعد آنت نقش دارد در کیورها در حال ووسا لت اهاداف
سیاسی و اجصماعی از اهمیت عبخوردارند و واسیس عازارها عا رتاعت آزاد عل حمامت عماومی و
دولت نیاز داردت اما علطور کلیت روح حقوق رتاعت عبا اتزامش کاارامی اسات (صاادتی مقادم و
غ ار ت )119-102 :1911

 .1اهداف اقتصادی (با رویکرد کاراییمحوری)
 .1 .1کارایی اقتصادی
مکی از آثار مطلوب رتاعتت اتزامش کارامی است و عبارت است از انجام کار عل عهصبم وجل و عا
عهصبم نصیجل عدون هدر دادن عی مورد وتتت انبژ و خول ما در و بم ی دمگبت عهصبم محااول
و وولید از حداتل مناعع موجود است (غ ار تارسانیت  )7-2 :1919کاارامی اتصاااد عالطاور
م مول در مداخلة حداتلی دولت او اق میاتصد و عا حداکثب شدن منااتع تابد ت نباماد آسایبی
مصوجل مناتع دمگبان از جملل مناتع عموم شود و حصای دخالات حاداتلی دولات نیاز عابا عال
حداکثب رساندن مناتع تبد است

 .2 .1افزایش رفاه
رتاه وسیلة سنجش عملکبد عازار است زممبت رتاه اتصااد و اجصماعی شهبوندان و علطور خاص
مابفکنندگان را مه وبم هدف ونع تواعد حقوق رتاعت عبشمبده است (Zimmer, 2012: 3-
 )4عناعبام حاصل جمع رتاه وولیدکنندگان و رتاه مابفکننادگان ویاکیلدهنادهت رتااه کال
جام ل استت نصیجة نهامی رتاعت در عازارت اروقا رتاه عمومی خواهد عود

 .2اهداف غیراقتصادی (با رویکرد عدالتمحوری)
 .1 .2توزیع عادالنة قدرت اقتصادی و حمایت از بنگاههای کوچک
ام هدف ناشی از تدرت ماتص عنگاه هاا خاوصای و عازرگ اساتت زمابا تادرت اتصاااد در
صورت ارادهت نوعاً تدرت سیاسی را ه عل دست خواهد گبتت و سبب از عی رتاص عنگااههاا
کوچک میشود ام رومکبد عدالتمحور مبصنای عاب امجااد تبصاتهاا عباعاب عابا همال و
ومبکززدامی از تدرت اتصااد است
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 .2 .2حمایت از استقالل فردی و برخورداری همه از فرصتهای اقتصادی برابر
عنگاهها تدرومند از تدرت اتصااد خود نبامد عبا از میدان عل در کبدن عنگاهها کوچاک و
محدود کبدن رتاعت عل سود خود و زمان رتیبان اسص اده کنند ()Gerber, 2004: 2
در ام مقالل کارامی از هدف اتصااد و عدالت از هدف غیباتصااد انصخاب شاده اسات واا
در نهامت رومکبد نظام حقوتی امبان را در خااوص اما اهاداف از منظاب وئاور هاا عادالت
عبرسی کنی

حقوق رقابت از منظر نظریههای عدالت
از آنجا کل نظبملها عدالت مصاثب از نظبمات عدالت هسصند و هبمک از نظبمااتت درعاارة حادود
دخالت دولتت نظب خاصی ارایل میدهند و عا ووجل عال اهاداف حقاوق رتاعات نیااز عال میازان و
سطحی از حضور دولتهاستت ازام رو عا ووجل عل سؤال اصلی مقاللت اروباط میان حقوق رتاعت و
انواع نظبملها عدالت را عبرسی میکنی

 .1حقوق رقابت و عدالت توزیعی
ام م هوم از عدالتت اعصقاد عل وخایص منااعع و عاازووزمع امکاناات در جام ال اعا از ثابوت و
مناصب عمومی دارد و م صقد است عامد عا اتبادت رتصار عباعب داشات و عاازووزمع امکانااتت عاماد
عادالنل انجام گیبد و نل عب مبنا آنچل کارامی اتصااد اتصضاا مایکناد (تاار ساید تااطمیت
)91 :1922ت اما نظبملها عدالت ووزم ی در عبخی شبامط گونلا از و اوتگذار میان اتباد را
در عازووزمع امکانات میخذمبند علطور مثالت عبخی از ام دمدگاهها عبا ووجیل ام ناعباعب ت عال
اصل  2جان راولز کل عل اصل و اوت مبسوم استت مصوسل میشوند دو اصل عدالت جاان راولاز
عبارتاند از  1 :هب تبد در خاوص گسصبدهوبم آزاد ها عنیادم ت حر عباعب داشصل عاشاد؛ 2
ناعباعب ها اتصااد و اجصماع ی در صوروی تاعال تباول هساصند کال عییاصبم ساود را عابا
محبوم وبم اعضا جام ل داشصل عاشند (اصل و اوت) ازام رو مناعع عامد علطور مسااو ووزماع
شودت مگب امنکل ووزمع ناعباعبت محبوم وبم اشخاص جام ل را منص ع کند و اصال عادالتت اجاازة
ووزمع ناعباعب مناعع از تبامند عازار را میدهدت اما درصورویکل ن عت شامل حال محبوموبم ها شود
و ام نظبمل مواتر سیاستها عازووزمع از طبمر مالیات و انصقال درآمدهاست ( Rawls, 2005:
 )278-280در عبصة عازارت دولت از اعزارها مص اووی مانند حقوق رتاعت عهبه میگیبدت دخالات
دولت در ام عبصل از طبمر ممنوعیت انواع انحااار و وضامی رتاعات آزادانال در عاازار او ااق
می اتصد حقوق رتاعت اگبچل در عنیادت رمیل در عدالت ووزم ی دارد و در خای آن سیاساتهاا
نظاروی و عمومی ووسط دولت و نهادها عمومی اعمال میشاودت مخاالف اتصاااد آزاد نیساتت
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علکل نوعی رومکبد وکمیلی و حمامصی نسبت عل رتاعت آزاد محسوب میشود (عاتب و تاالحزادهت
 )29-11 :1922ازام رو اجازة دخالت دولات در حاوزة ت الیاتهاا اتصاااد ت عابا اصاالح
ناعباعب است وا امکان رتاعت آزادانل در عازار امجاد شود

 .2حقوق رقابت و عدالت رویهای
عدالت روملا  1عل وامی گیب و اجبا آن عباساس تبامند عادالنل و منا انل اطالق مایشاود
هنگااامیکاال تبامنااد وااامی گیااب و اجاابا آن عادالناال و مناا انل عاشاادت حصاای اگااب نصااامج
علدستآمده عبخالف میل اتباد عاشدت آنها راحتوب آن را میخذمبند در حقیقت عدالت رومالا ت
عهصبم وضمی عبا حاول نصامج عادالنل و مناا انل نیسات ( )Deutsch, 2000: 45منظاور از
عدالت روملا در عازارت خیشعینی تواعد عباعب ونظی رواعط عازار است رتاعت عامد عباساس تواعاد
عادالنل ا انجام گیبد و رتاعت ناعادالنل کل ناشی از روملها و ساخصارها حااک عاب عاازار اساتت
عامد از عی عبود ( (Gerber, 1998 :38عبا عادالنل کبدن رتاعات در عاازارت دولاتت عاماد نقطاة
شبوع را کل عباعب استت اصالح کند کال از طبمار وناع مالیاات ماا در تالاب حقاوق رتاعاتت
تبصتها عباعب را عبا شبوع رتاعت آزاد امجاد کند

 .3حقوق رقابت و عدالت آزادیمدار (لیبرال کالسیک)
لیببالهات اهمیت اساسی را عل حقوق تبد ت حاکمیت اراده و رناامت اتاباد مایدهناد (تاساصبت
 )222 :1929عدالت در عی اتباد از طبمر تواعاد عاازار و عال صاورت نظا خودجاو واامی
میشود از نظب ام گبوهت دولت حداتلیت عهصبم دولصی است کال مایواوان آن را ووجیال کابدت
چباکل دولت هبچل عزرگوب عاشدت حقوق مبدم را عییصب نقض مایکناد ()Nozick, 1974: 149
در حقیقت اسص اده از آزاد وجارت و مالکیتت محدود و مقید عل اصل النبر است؛ م نی آزاد
تبد وا جامی است کل عل حقوق دمگبانت نبر وارد نکند عناعبام عابا جلاوگیب از نابر عال
حقوق تبد ت عقیة کنیگبان عازار میووانند مداخلة آمبانة دولت علمنظور حمامت از کل جام ال
در مقاعل رتصارها انحاار و ندرتاعصی و حمامت از عخشها جزیای و خااص اتصاااد را در
تالب حقوق رتاعت عپذمبند ()Hscweitzer, 2007: 22-30
در ام تسمت انواع دولت ها از نظب میزان مداخلل در امور اتصااد عبرسای مایشاودت زمابا
رو مکبد عل حقوق رتاعت عا حداتل میزان مداخلة دولت است سپس ناوع نظاام اتصاااد امابان
عبرسی می شود وا عصوان عل وحلیل رومکبد نظام حقوتی امبان عل حقوق رتاعت و در نهامت اهداف
موردنظب آن خبداخت
________________________________________________________________
1. Procedural Justice
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حقوق رقابت و میزان مداخالت دولتها
نوع نظام اتصااد ما علعباروی میزان و نوع مداخالت دولتها 1در اتصاادت و یی میکند کل چل
نهاد ما چل کسانی در خاوص مناععت ثبوت و کاالها جام ل وامی گیب کنند عا ووجل عل ام
مونوعت سل نوع نظام اتصااد میخص میشود:
 1نظام اتصااد مبصنی عب وسلط «مالکیت عمومی» ما علعباروی سوسیالیسا ماا مداخلاة
ناعازار دولت؛
 2نظااام اتصااااد مبصناای عااب وساالط «مالکیاات خاوصاای» مااا نظااام اتصااااد آزاد و مااا
سبماملدار ما مداخلة عازار دولت؛
 9نظام اتصااد مبصنی عب «مالکیت خاوصی و عمومی» ما نظاام اتصاااد مخاصلط عال
م هوم حکمبانی خوبت اشاره دارد کل دولتها نم عدم مداخلاة گساصبده در اتصااادت
می عامد عا نظارت حداتلی جهت ونظی عازارت در ام عبصل من ال نباشاند و واثیبگاذار
عاشند (دتصب مطال ات اتصااد ت شهبمور )21 :1920
نوع و کی یت حاکمیت و واثیب ووانامی دولت را سیاستها و خطمییها دولت عا وکیال عاب
اصول کالسیک حقوق عمومی اتصااد و میزان مداخللت و یی میکند کل میوواناد محابک و
شکلدهنده عاشد و عل جا واکید عب شکل حکومتت عامد عب سیاست و ماهیت دولت واکیاد کابد
(صان ی و خبوم ت )291-290 :1911
سیب اندمیة حکمبانی و نیز وغییب میزان و حدود و ثغور مداخالت دولتها در نظام عاازارت نیاان از
عبوز وغییبات گسصبده در کارکبد دولاتهاا داشاصل اسات ( .(Harris, 2007: 80- 89عال همای دلیال
دولتها ووجل خاصی عل وسهیل رتاعت و منع ما ونظی انحاارت علعناوان مکای از مها وابم وظاامف
حاکمیصی کیورها در حوزهها اتصااد ت علدلیل دارا عودن آثار مثبت گسصبده عب ونا یت کاارامی و
نیز عهبود تضا کسابوکاار مباذول داشاصلاناد ( )Dunne, 2015: 14ماداخالت دولات در اتصاااد
میوواند عل دو شیوة عازار ما ناعازار صورت گیبد؛ مداخالت ناعازار شدمدوبم نوع مداخلاة دولات
است کل در ام حالتت دولت علعنوان وولیدکنندها عازرگ در اتصاااد حضاور دارد (دتصاب مطال اات
اتصااد ت  )21 :1920اما مداخالت عازار ت کل علصورت مسصقی و غیبمسصقی انجام مایگیابد و عال
موازات مداخالت ناعازار نیز اعمال میشود؛ م نی دولصی کال در حجا وسای ی در اتصاااد دخالات
میکندت عل کنصبلها عازار نیز میخبدازد کنصبلها مسصقی عازار شامل دخالاتهاا مساصقی
عل شکل انواع احکامت توانی و مقبرات است کل عبخی اتادامهاا را عابا عنگااههاا وجاار ت الزم ماا
ممنوع میسازد کیورها خییبتصل در جهت وحقر اهداف ونظیمی خودت همزماان از هاب دو شایوه
عبا نظارت عب اتصااد اسص اده میکنند (دتصب مطال ات اتصااد ت )71 :1920
________________________________________________________________
1. Government Intervention
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علطور کلی نظام اتصااد مبصنی عب عازارت نارسامیهامی داردت ازام رو مداخلاة دولات در عاازار
علمنظور ونظی و کنصبل آنت نبور است (دتصب مطال ات اتصااد ت )21-71 :1920
مکی از انواع مداخالت دولت در عازارت عل شکل ونع توانی و مقبرات است ام مداخالت عل
دو صورت انجام میخذمبد:
 1و یی مقبرات ونظیمی کل در جهت محدود ساخص عهبهگیب از تدرت عاازار اعماال
میشود کل امنها مقبرات حقوق اتصااد هسصند (عاتب ت )20 :1920؛
 2ونع توانی ندوباست ما ندرتاعصی کل عملکبد آن کاهش تدرتها عازار ماا وغییاب
ساخصار عازارهاست (حسینی و ش ی یت  )291 :1922ونظی گب در عیاان عاامت دامناة
گسصبده ا از ویومرها اخالتی وا مقبراتگذار را شامل میشودت اما دولتها عا اعازار
ونظی گب میووانند عل ام امور عپبدازند کل ام اعزارها عبارتاند از:
 1اعزارها حقوق اتصااد مانند حقاوق رتاعاتت مقابرات اوراق عهاادارت مقابرات
وجارت خارجیت مقبرات کنصبل ارز ؛
 2اعزارها عام مانند ویومرها اخالتیت مالیاتهات هزمنلها مالیاویت مالکیت عمومی
 9ونظی انحاار مانند ونظی تیمتها؛
 0صدور مجوز عمومی عا الزام شبامط رتاعصی (عالءالدمنیت )22 :1911
اصل عب ام است کل مبدم عدون دخالت دولتت زندگی اتصاااد و اجصمااعی خاود را هادامت
کنند و ام امب خود عل عدالت منصهی شود و هب نوع مداخلة دولت و اعماال تواعاد حقاوق رتاعات
عبا اهداف اتصااد ما اجصماعی مانند عدالت اجصماعی خالف اصل است ازام رو دولات و تواعاد
حقوق رتاعت صبتاً مکمل عازار است و نل جانیی آن و علدلیل وجود وقاعل شبکتهاا عازرگ عاا
شبکتها کوچک و ناووانی عازار در وخایص عهینل و عادالنة مناعع و عادم کاارامی الزم در عاازارت
حضور و مداخلة دولت عامد علطور حداتلی و علعنوان نهاد مکمل عازار عاشد (هداوندت )91 :1922
در امبانت اصل  00تانون اساسیت خاملها عنیاد نظام اتصااد جمهور اسالمی را عب خامة
عخش دولصی و و اونی تبار داده و عخش خاوصی را عبصة مکمل عابا ت الیاتهاا اتصاااد
دولصی و و اونی تلمداد کبده است ام اصل مک اتصااد مخصلط عاا مالکیات و اخصیاار گساصبدة
دولصی را در نگاه اول نیان میدهد ازام رو عا حضور گسصبدة دولت در امور مواجال عاودم ت اماا
گسصب نقش دولت در اتصااد و ناکارامد آن از مک سوت عاا ذمال اصال  00در و اار تابار
گبتصاال عااود و از سااو دمگاابت ساااخت انحاااار صاانامعت همچنااان نقااش ونظیماای دولاات را
اجصناب ناخذمب کبده عود ام موارد سبب ودوم تانون اجبا سیاستها کلی اصال  00تاانون
اساسی شد ازام رو مجمع ویخیص مالحت نظام عل ودوم آن عباساس و سیب مالحتگباماناة
مبصنی عب نیازها جدمد جام لت رو آورد ام و سیب علمنظور شصاب عخییدن عل رشاد اتصاااد
ملیت گسصب مالکیت در سطح عموم مبدم علمنظور وامی عادالت اجصمااعیت اروقاا کاارامی
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عنگاهها اتصااد ت اتزامش رتاعت خذمب عخش خاوصی و و اونی در اتصااد ملیت کاسص از عار
مدمبمصی و مالی دولت در واد ت الیتها اتصااد عوده است ازام رو ارز ها کارامد و
من ت عمومی و کارامی در جام ل عییصب محقر میشود

رویکرد نظام حقوقی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریههای عدالت
عا ووجل عل عبرسی اهداف حقوق رتاعتت و عبرسی آن عا نظبملها عدالتت در ام تسمت رومکبد
نظام حقوتی امبان عل اهداف حقوق رتاعت در خبوو وئور ها عدالت عبرسی میشود

 .1حقوق رقابت در قانون اساسی
تانون اساسی دارا احکامی در زمینة نظارت دولت عب رتاعت و انحاار اتصااد است ام احکام
در تال چهارم تانون اساسی و ذمل عنوان اتصااد و امور مالی ذکب شدهاند طبر اصل  43تانون
اساسیت عند  2عل وامی شبامط و امکانات کار عابا همالت عناد  5در خااوص مباارزه عاا اناواع
ت الیتها ناکارامد و غیبمیبوع اتصااد مثل انبار عل غیب و انحااار و احصکاار و رعاا و دمگاب
م امالت عاطل و حبامت اشاره دارد کل طبر ام اصلت انحاارگب عالدلیال آنکال ممکا اسات
اسصقالل اتصااد مملکت را مورد وبدمد تبار دهد ما موجب تقاب و محبومیات در جام ال شاودت
ممنوع شده است البصل عا ووجل عل اصل ع د علنظب میآمد در امنجا کلمة انحاار دولصی است کل
مورد واکید اصل  44تانون اساسی است .تانون اساسی در اصل 44ت عمالً وولیاد در اتصاااد را در
حیطة اعمال دولت و عخش عمومی تبار داده است عل ام وبویب مطاعر تانون اساسی عسیار از
امور کل وا زمان واومب ام تانون در انحاار دولت عود ما عل موجب تاوانی عااد در اخصیاار
دولت عودندت زمبمجموعة دولت تبار گبتصند و ماداق عارز دخالت ناعباعب دولت در اتصاااد اسات
طبر ام اصل صنامع عزرگت صنامع مادرت عازرگانی خارجی و  ...عل صورت مالکیت عماومی و در
اخصیار دولت است و جزو عخش دولصی علشمار میروند عل ام وبویب اتزونعب انحاارات طبی ای
موارد عسیار زمبمجموعة عخش دولصی تبار میگیبند و هبچند ل ظ انحاار در مورد آنها عالکاار
نبتصل استت اما ذمل اصل  44کل عخش خاوصی را مکمل عخش دولصی و و اونی اعالم مایکنادت
ام حاب را علطور نمنی عیان میکند
در نگاه کلی اگبچل تانون اساسی علصباحت عل حقوق رتاعت اشارها نکبده اساتت مقبراوای
در زمینة مقاعلل عا انحاار داردت در عندها  6ت  9و  12اصل  9تاانون اساسای در خااوص رتاع
وب یضات ناروا و امجاد امکانات عادالنل عبا همل و خیرمز صحیح در اتصااد جهات عادالتت در
اصل  02تانون اساسی در مورد ووزمع عادالنة امکانات و ت الیتها اتصااد میان اسصانها و در
اصل  22تانون اساسی در مورد آزاد انصخاب شغل عل ام مونوع اشاره کبده است (عالءالدمنیت
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 )29 :1911عا ووجل عل اصول مخصلف ذکبشدهت رومکبد تانون اساسای عادالتمحاور اسات و
طبر و بمف عدالت ووزم یت در وخایص مناعع و عازووزمع امکانات و داشص رتصار عباعب عاا همالت
رومکبد تانون اساسی عا عدالت ووزم ی منطبر استت اما تانون اساسی اتصاااد امابان را عاب خاماة
عخش دولصی و و اونی و عخش خاوصی را مکمل میداندت علطور نمنی و غیبمسصقی عل هدف
غیباتصااد حقوق رتاعت کل عدالت استت اشاره داشصل است؛ اما عا روح اصلی حقوق رتاعت کال
کارامی استت تاصلل داردت زمبا عبا رسیدن عل کارامی عل مداخلة حداتلی دولت نیاز است

 .2حقوق رقابت در سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران
سیاستها کلی نظام در اصالحات سال  1922تانون اساسیت وارد نظام حقوتی کیاور شاد اما
سیاستها در جامگاهی خامی وب از تانون اساسی و عاالوب از توانی عاد تابار دارناد (زارعایت :1929
 )99تانون اجبا سیاستها کلی اصل  00تانون اساسی در خنج عند ودوم شد در عند 1ت حوزة
ت الیت دولت ویبمح و دولت از هب گونل ت الیت در خارج از آن حوزه مناع شاد؛ در عناد 2ت عابا
دولت دو شبمک جد م نی عخش خاوصی و و ااونی لحااش شاد؛ در عناد 9ت دولات موظاف عال
ووس ة خاوصیساز شده است همچنی دولت عامد از طبمر وااومب تاوانی از امجااد انحااار
ووسط عنگاهها اتصااد غیبدولصی جلوگیب علعمل آورد؛ در عنادها  0و  9نیاز سیاساتهاا
کلی واگذار و سیاستها کلی اعمال حاکمیت و خبهیز از انحاار آمده است ام اماب در تاانون
عبنامة چهارم ووس ة اتصااد ت اجصماعی و تبهنگی جمهور اسالمی امبان عالوجودآورنادة زمیناة
اولیة مص تانون ندانحااردر امبان شد عا ووجل عل خبسش مقاللت رومکبد سیاستها کلای نظاامت
منطبر عا کوچکساز دولت و حضور حداتلی دولت است و از میان اهداف حقوق رتاعت (کاارامی
و عدالت)ت علطور صبمح عل هدف کارامی کل هدف اتصااد و روح حقوق رتاعت استت اشااره شاده
استت ازام رو ووزمع عادالنة مناعع و امکانات عب مبنا عدالت ووزم ی تاعل عبرسی نیساتت زمابا در
عدالت ووزم یت کارامی جامی ندارد و علنظب میرسد عل و بمف و شبامط عدالت آزاد مدار و عادالت
روملا ت نزدمکوب است؛ اما وا چل حد عل نصامج مطلوب دست ماتصل استت هدف ام مقالل نیست

 .3حقوق رقابت در قانون برنامة پنن سنالة ششنت توسنعة اقتصنادی ،اجتمناعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
جامگاه تانون عبنامل علعنوان مک تانون عاد در سلسللمباوب نظام حقوتی عا اعهام مواجل اسات
عسیار از م اد تانون عبنامة ووس ل تاتد ومژگیها ماهو تانون و در عو واجد ومژگایهاا
سیاسصیاند و علنظب می رسد جامگاه توانی عبنامل عاالوب از توانی عاد اسات (مبکاز ماالمیب ت
)217-212 :1911
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تانون رتاعت در تانون اصالح ماواد از تاانون عبناماة خانجساالة چهاارم ووسا ة اتصاااد ت
اجصماعی و تبهنگی جمهور اسالمی امبان و تانون اجبا سیاساتهاا کلای اصال  44تاانون
اساسی ماوب  1387/34/31واومب شد کل رسماً از نظب حقوق مونوعلت عبا اولی عارت تواعاد
حقوق رتاعت در امبان شناسامی شد وا خیش از آنت تانون ماوعی در خاوص رتاعت وجود نداشصل
استت البصل در توانی و مقبرات خباکنده میووان ردخامی از مقبرات مبعوط عل رتاعت وجار خیادا
کبد  1هادف از تاانون مزعاورت حاذف ماا کنصابل انحااار در ت الیتها وجار ت منع رتصارها
ندرتاعصیت از جملل روملهاا محدودکنناده و اعماال عازرگاانی غیبمناا انل و وساهیل رتاعات
عل منظور اتزامش کارامی و رتاه اتصااد است ام و بمافت عالنظب میرسد کل مصااثب از ماادة 1
مدل تانون رتاعت آنکصاد عاشد( 2عامب ت )27 : 1921
همچنی در مادة  0تانون عبنامة خنج ساالة شیا ووسا ة اتصاااد ت اجصمااعی و تبهنگای
جمهور اسالمی امبانت عل طور صبمح عل محصبم شامبده شادن و حمامات از حقاوق مالکیات و
وولید ثبوت و نگاه ارزشی عل کار و ثبوت آتبمنی از راهها تانونی و میابوع و عادم مداخلال در
وامی گیب ت االن اتصااد و ودوم نظام عنگاهدار نوم در عخش دولصی همباه عا ممنوعیت
سبماملگذار جدمد عبا عخش دولصی در ت الیتهامی کل عخش خاوصای در رتاعات ساال عاا
هزمنة کمصب و کارامی عییصب تادر عل انجام آن استت اشاره شده است
در ام ماده علطور دتیر عل روح حقوق رتاعت م نی کارامی و نقش حاداتلی دولات و عادم
مداخلل و حصی ممنوعیت سبماملگذار جدمد عبا عخش دولصی اشاره شده است
عا ووجل عل خبسش مقاللت رومکبد در تاانون عبناماة خانجساالة شیا ووسا ة اتصاااد ت اجصمااعی و
تبهنگی جمهور اسالمی امبانت منطبر عا کوچکساز دولت و حضور حداتلی دولت اسات و از میاان
اهداف حقوق رتاعت (کارامی و عدالت)ت علصباحت عل هدف کاارامی اشااره شاده اسات و ازاما رو ووزماع
عادالنة مناعع و امکانات عب مبنا عدالت ووزم ی تاعل عبرسی نیستت زمبا در عدالت ووزم یت کارامی جاامی
ندارد و علنظب میرسد عل نظبمة عدالت آزاد مدار و عدالت روملا عا ووجال عال شابامط حااک عاب آنهاات
نزدمکوب است هبچند اگب رتاعت علطور صحیح در جام ل او اق عی صدت هدف عدالت نیز محقر میشود
________________________________________________________________
 1اصل 09ت عند  9اصل  09و اصول  00و  21تانون اساسی ت مادة  22تانون ثبت عالی و اخصباعات ماوب 1919
مادة  190تانون وجارت درعارة منع رتاعت شبمک عا شبکت و مادة  199المحة اصالح تانون وجارت درعارة منع
مدمبان و مدمب عامل م امالوی از جملل م امالت شبکت کل مصضم رتاعت عا عملیات شبکت سهامی است .تانون
مجازات اخاللگبان در نظام اتصااد کیور ماوب 1921ت مادة  19تانون و زمبات حکومصیت مادة  19مکبر
کنوانسیون خارمس درعارة رتاعت نامیبوع کل امبان نیز عل ام کنوانسیون خیوسصل است (رشوندعوکانیت )21 :1919
2. "Objectives or purpose of the law: To control or eliminate restrictive agreements or arrangements among
enterprises, or mergers and acquisitions or abuse of dominant positions of market power, which limit
access to markets or otherwise unduly restrain competition, adversely affecting domestic or international
trade or economic development." UNCTAD (2007), Model Law on Competition, UNCTAD Series on
Issues in Competition Law and Policy, TD/RBP/CONF.5/Rev/3. UN Publications.
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 .4حقوق رقابت در قوانین عادی
در امبان توانی عاد نقش اساسی در ونظی عازارها ام ا میکنند در امنجا علطور تهبستوار عال
توانینی کل در حال حانب وجود دارندت اشاره میکنی
تانون و زمبات حکومصیت ام تانون در مورد تیمتگذار و وخلف از آن علعنوان نهاد ونظی عخیی
عل عازارت اساسنامة دایمی و توانی ویکیل شبکتها دولصیت مؤسسات عمومی و سازمانها عهادهدار
انحاارات طبی ی و تانونت تانون رتع موانع وولید رتاعتخذمب و اروقا نظام ماالی کیاورت تاانون عهباود
مسصمب تضا کسبوکاارت تاانون مالیااتهاا مساصقی و ارز اتازودهت تاانون ویاومر و حمامات
سبماملگذار خارجیت تانون اصالح مواد از تانون مبارزه عا تاچاق کاال و ارز
عا ووجل عل خبسش مقاللت رومکبد در توانی عاد نیز منطبر عا کوچکساز دولت و حضور
حداتلی دولت است و هدف کارامی مدنظب تانونگذار عوده استت ازام رو ووزماع عادالناة منااعع و
امکانات عب مبنا عدالت ووزم ی تاعل عبرسی نیساتت زمابا کاارامی عاب مبناا عادالت واوزم ی
سنجیده نمیشودت درحالیکل رومکبد در توانی عاد عل سمت مداخلة حاداتلی دولات عاوده و
هدف کارامی مدنظب استت عل عدالت آزاد مدار و عدالت روملا نزدمکوب است

 .5حقوق رقابت در رویة قضایی
تانونگذار در سال  1927عا درک حاصل از نقش و جامگاه نهااد حااتظ رتاعات در زمیناة ووسا ل و
وسهیل رتاعت و منع انحاارت عا اعطا اخصیارات تانونی الزمت شورا رتاعت را واسیس کابد طبار
مادة  09تانون اجبا سیاستها کلی اصل  00تانون اساسیت عا اعطا صالحیت عاام عال شاورات
آن را ونها مبجع رسیدگی عل روملها نادرتاعصی دانساصل اسات ماواد  09واا  21تاانون اجابا
سیاستها کلی اصل  00تانون اساسیت عل احاا اتسام گوناگون وحقر روملهاا نادرتاعصی و
وظامف و اخصیارات تانونی شورا رتاعت خبداخصل است (رسصمی و اصغبنیات )11-129 :1912
در امنجا عبا نمونل رأ شورا رتاعت در دعو مبعوط عال شابکت آساان غاذا امبانیاان
(چیلیور ) عل عنوان شاکی از شبکت مدرن سامانة غذا (اسنپ تود) کل در اردمبهیت  1912در
مبکز ملی رتاعت مطبح شدت میخبدازم
ادعا شاکی مبعوط عل وجود تبارداد عا ماهیت انحاار ماعی رسصوراندارهاا و شابکت
اسنپ تود عود و طبر ادعا شاکی شبکت اسنپتود عا امجاد ماک ماانع انحااار ورود رتباا
دمگب را عل عازار آنالم س ار غذا محدود کبده عود و رومة ندرتاعصی شکل گبتصل عودت علنحو
کل در مکی از عندها تباردادت عل صباحت واژة انحاار ذکب شده عود و عباساس آن رسصوراندارها
مص هد شده عودند کل عا هیچ وبسامت میاعل اسنپتود همکار نکنند ازام رو در جلساة 919
مورخ  1912/7/19خس از رسیدگی عل شکامتت مبنی عب ادعا عبوز رومة ندرتاعصیت عا اکثبمات
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آرات اتدامها شبکت اسنپتود مااداق رومالهاا نادرتاعصی شاناخصل شاد ممان ات از ورود
رسصورانها عل م املل عا رتبات ماداق تسمت  2عند «الف» مادة  09تانون اجابا سیاساتهاا
کلی اصل  00تانون اساسیت امجاد مانع علمنظور میاکل کابدن ورود رتباا جدماد ماا حاذف
رتبا موجود اسنپتودت ماداق تسمت  0عند «ط» مادة  09تانون اجبا سیاساتهاا کلای
اصل  00تانون اساسی ویخیص داده شد و عا اسصناد عل عندها  9و  0ماادة  21تاانون ماذکورت
دسصور عل ووتف رومة ندرتاعصی داده شد ()www.nicc.gov.ir
عا ووجل عل سؤال مقاللت رومکبد در رومة تضامیت منطبار عاا کوچاکسااز دولات و حضاور
حداتلی دولت است و شورا رتاعت علعنوان نهااد حااتظ رتاعاتت مبجاع ویاخیص رومالهاا
ندرتاعصی استت عا ورود عل خبونادههاا مخصلاف؛ مااادمر انحااار و رومالهاا نادرتاعصی را
ویخیص میدهد و عا از عی عبدن روملها نادرتاعتت در رسایدن عال روح حقاوق رتاعات کال
همان کارامی استت وال میکند و عل عدالت روملا ما آزاد مدار نزدمکوب است و عا ویخیص
روملها ندرتاعصیت هدف عدالت ه محقر میشود

نتیجهگیری
عا عبرسی اهداف مخصلف حقوق رتاعتت رومکبد نظام حقوتی امابان از منظاب نظبمالهاا عادالت را
عبرسی کبدم و عل ام نصیجل رسیدم کل تواعد رتاعات در حقاوق امابان در ساطوح مخصلاف عال
رسمیت شناخصل شده است کل عبارتاند از در اصل  09تانون اساسای انحااارگب ممناوع شاده
است اصل  00تانون اساسی عمالً وولید در اتصااد را در حیطة اعمال دولت و عخش عماومی تابار
داده استت اما ذمل اصل  44عخش خاوصی را مکمل عخش دولصی و و اونی اعالم میکند در تاانون
اجبا کلی سیاستها کلی اصل  00تانون اساسیت در خنج تسمت و در مقام عیان سیاساتهاا
کلی اعمال حاکمیت و خبهیز از انحااارت ورود عخاش خاوصای از طبمار سیاساصگذار و اجابا
توانی و مقبرات و نظارت عل رسمیت شناخصل شده است در عحث تاوانی عااد ت تاانون و زمابات
حکومصیت تانون مدمبمت خدمات کیور ت اساسنامة دایمی و توانی ویکیل شبکتهاا دولصای و
مؤسسات عمومیت تانون رتع موانع وولید رتاعتخذمب و اروقا نظام مالی کیاورت تاوانی مابوبط عاا
رتاعتاند همچنی تانون رتاعت در تانون عبنامة خانجساالة چهاارم ووسا ة اتصاااد ت اجصمااعی و
تبهنگی جمهور اسالمی امبان عل رسمیت شناخصل شد در تانون عبنامة خنجساالة شیا ووسا ة
اتصاااد ت اجصماااعی و تبهنگاای نیااز عال اما مونااوع خبداخصاال شاده اساات و در تااانون اجاابا
سیاستها کلی اصل  00تانون اساسی علصباحت وبیی شد .همچنی شورا رتاعات عالعناوان
نهاد حاتظ رتاعت در و یی و ویخیص روملها ندرتاعت و انحاار و یی شده است
از طبف دمگب چون از اهداف رتاعتت حاول کارامی و عادالت اساتت عبرسای شاد کال حقاوق
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رتاعت از رهگذر هبمک از نظبملها عدالت عل نصیجة مص اوت میرسد در گ صمان عدالت واوزم یت
حقوق رتاعت اعزار در دست دولت است وا در راساصا ووزماع منااعع و وخاایص عهصاب امکاناات
عییصبم اثبعخیی را ام ا کند چارچوبها عدالت روملا کل نااظب عاب واامی گیاب و اجابا
وامیمات عباساس تبامند عادالنل و اجبا آنها عباساس اصاول مناا انل اساتت عال نصاامج مااهو
ووجهی ندارد آنچل در ام چارچوب مه استت خیشعینی تواعد عباعب ونظی رواعط عازار است اما
تواعد عامد مصضم اصولی عبا انصقال اموال و وحایل اولیة مالکیتها و اصالح اعماالی عاشاد کال
ام اصول امکان رتاعت عادالنل را وضمی خواهد کبد و در عدالت آزاد مدار کال در عای اتاباد از
طبمر تواعد عازار و علصورت نظ خودجو وامی خواهد شد ام نظبمل عب آن است کل نمیووان
الگومی موجل و م قول عبا دخالت دولت در امب ووزمع و عازووزمع ثبوتها و مناعع ارایل داد از نظاب
ام گبوه دولت حداتلی عهصبم دولصی است کل میووان آن را ووجیل کبد
عا ووجل عل خبسش مقاللت حقوق رتاعت در تانون اساسیت عا در نظاب گابتص نظاام اتصاااد
امبان و اصول مخصلف ذکبشدهت رومکبد عال هادف غیباتصاااد (عادالت) حقاوق رتاعات دارد و
علطور غیبمسصقی عل حقوق رتاعت اشاره داشصل است و عا کارامی کل هدف اصالی و روح حقاوق
رتاعت استت تاصلل دارد ازام رو از رهگذر نظبمالهاا عادالت و و اارمف ذکبشادهت عاا عادالت
ووزم ی هماهنگی عییصب دارد
اما حقوق رتاعت در تانون اجبا کلی سیاستها اصال  00تاانون اساسایت تاانون عبناماة
خنجسالة چهارم و شی ووس ة اتصااد ت اجصماعی و تبهنگی جمهور اساالمی امابانت تاوانی
عاااد و رومااة تضااامی عااا رومکاابد کاال عاال عخااش خاوصاای دارد و دولاات را از انجااام امااور
میخصشده منع و علطور صبمح عل هدف کارامی اشاره میکندت عل نظبمة عدالت آزاد مادار ماا
روملا نزدمکوب استت ازام رو از عادالت واوزم ی کال در آن کاارامی نقاش کمصاب داردت دور
می شود و رومکابد تاانون اساسای عال اهاداف حقاوق رتاعات عاا ووجال عال اصاول مخصلاف آنت
عدالت محور است و عل هدف غیباتصااد حقوق رتاعت خبداخصل شاده اسات و از روح حقاوق
رتاعت کل همانا کارامی استت تاصلل دارد اما در سامب توانی ت رومکبد عل کارامیمحاور میاهود
است و عل روح حقوق رتاعت کل کارامی استت عسیار نزدمک شده استت ازام رو رومکبد در ساامب
توانی عل عدالت روملا ما عدالت آزاد مدار نزدمک است البصل اگب رتاعات عالطاور صاحیح در
جام ل او اق عی صدت هدف عدالت نیز محقر میشود و عا ووجل عل امنکل اهداف عادالت و کاارامیت
م اهی کی یاند و عی شک هب دو ام مباحث از جملل اهداف دولت هسصندت ازاما رو عالطاور
تطع و مقی نمیووان گ ت کل عی شک عدالت ما کارامی محقر شده است میووان رومکبد را عل
سمت ام اهداف میخص کبد و دولت عامد نم عدم مداخلة گسصبدهت عاا نظاارت حاداتلی در
جهت ونظی عازارت عل سمت وضمی اهداف و روح حقوق رتاعت وال کند امنکل وا چل حاد در
رسیدن عل اهدافت موتقیت حاصل شده استت هدف ام مقالل نیست
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ص 0-20
 19خژومانت جمیید ()1929ت «چالشها نظام مالیاوی در اتصااد امبان»ت تالنامل مجلس و
خژوهشت سال مازده ت شماره 09ت صص 22-11
 12وووونچی ملکیت س ید ()1919ت «تبصتها ناعباعب اتصااد و چالشها ووس ة رتاعات در
امبان»ت مجلة مجلس و راهببدت 29ت ص 27-110
 17چباویانت اممان ()1919ت «واکاو چالشها شورا رتاعت»ت تاالنامة مجلاس و راهبابدت
دورة 21ت 79ت ص 27-112
 12حسینیت شمسالدم ؛ ش ی یت اتسانل ()1922ت و امال دولات و عاازار و رومکابد ونظای در
اتصااد امبانت تالنامة خژوهشها و سیاستها اتصااد ت 43ت ص 29-29
 11دتصب مطال ات اتصااد ()1920ت اثب اجبا تانون رتاعت عاب وساهیل رتاعات؛ رتاعصمناد و
سطح اسصاندارد امبانت م اونت عبناملرمز و اماور اتصاااد وزارت عازرگاانیت شامارة ثبات
29/912ت ص ص 71ت21ت09
 21رسصمیت ولی؛ اصغبنیات مبوضیت «اخاصالف صاالحیت شاورا رتاعات و کمیسایون ونظای
مقبرات اروباطات»ت دوتالنامة رومة تضامیت 0و 9ت ص 11-129
 21زارعیت محمدحسی ()1929ت «نظام تانونگذار امبان و جامگاه مجمع ویخیص؛ عا واملی در
ماهیت حقوق سیاستها کلی نظام»ت مجلة راهببدت 90ت ص 921-999
 22صادتی مقدمت محمدحس ؛ غ ار ت عهنام ()1911ت «روح حقوق رتاعت (مطال ة وطبیقای در
اهداف حقوق رتاعت)»ت مجلة حقوتی دادگسصب ت سال 79ت 79ت ص 119-102
 29صان یت مهدمل؛ خبوم ت خیباهلل ()1911ت «وحلیل حقوتی مداخلل ما عدم مداخلة دولتها در
نظام ووس ل در حقوق اتصااد عمومی»ت تالنامة مطال ات حقوق عمومیت دورة 91ت 1ت
ص 291 -290
 20عامب ت تیال ()1921ت «حقوق رتاعت و ووس ل»ت ومژهنامة ه صة خژوهشت سال دوازده ت
91ت ص 117-192
 29غ ار ت هاد ()1929ت «جامگاه و نقش دولت در نظامهاا اتصاااد »ت نیاب عازرگاانیت
99ت ص 09-22

1252 ...تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

)ت «وحلیل حقوق اتصااد تواعد رتاعت عا نگاهی عال تواعاد رتاعات در1912(  تصحیت مونس22
09-70 ت ص19 و11 اوحادمة اروخا»ت مجلة حقوق عمومیت سال خنج ت
)ت «وااملی در مبزهاا سیاساصگذار و تانونگاذار (مطال اة1911(  مبکز مالمیب ت احمد27
مورد م اد تانون عبنامة خنج ووس ل در حوزة تبهنگی»ت مجلس و خژوهشت سال هجده ت
217-212 ت ص27
)ت «نگاهی عل حقوق رتاعت در چند کیور»ت مجلة دانیکدة1920(  نوروز شمست مییتاهلل22
10- 19 ت ص21 علوم انسانیت سال چهارده ت
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