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درآمد
ای نفــس! میان منافع و مضار خویش فرق نمیکنی؟!
خردمند چگونه آرزوی چیــزی در دل جای دهد که
رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع ،اندک؟!

آنگاه که آشکار شد ،لزومًا بیشترین میزان کارایی و رفاه اجتماعی ،از طریق
قراردادهای خصوصی و آزادی قراردادی بدســت نخواهــد آمد ،لیبرالترین
اندیشــمندان غرب نیز به دخالــت حداقلی دولت در بــازار ،رضایت دادند.
بنابراین ،دولت به صورت کنترل شــده و حداقلی ،برای ایجاد و حفظ رقابت،
2
وارد بازار شد1؛ قواعد تنظیم بازار نیز ،در رشتهای تحت عنوان حقوق رقابت
متبلور گشت .3بر این اســاس ،اگر رقابت ،تالش برای بدست آوردن هدفی

 -1برای مطالعه بیشــتر در مورد کاســتیهای حقوق خصوصی و اهمیت حقــوق اقتصادی در رفع این
کاستیها ،رجوع کنید به:
محمود باقری« ،اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی» ،پژوهش حقوق و سیاست ،شماره
 ،19پاییز و زمستان .85
2- Competition Law
?3- Martyn D. Taylor, International Competition Law; A New Dimension for the WTO
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p.20.
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که فرد یا افراد دیگر به صورت همزمان برای کســب آن تالش میکنند
باشد ،حقوق رقابت ،به عنوان شاخهای از حقوق اقتصادی ،از قواعدی تشکیل
خواهد شــد که دولتها برای ایجاد و حفظ رقابــت در بازار ،ایجاد کردهاند.
به بیان دیگر ،دولت به وســیله حقوق رقابت برای حفظ نظم در بازار مداخله
میکند.
پــس از بیان معنای رقابت در بازار ،مهمتریــن مطلبی که میتواند از یک
ســوی ،درک کاملی از حقوق رقابت به خواننده داده و از ســوی دیگر ،راه را
بــرای ورود به موضوع اصلی این کتاب هموار کند ،بیان مباحث اصلی حقوق
رقابت است؛
حقوق رقابت ،در تقســیمبندیهای معمول محققین حقوق اقتصادی ،سه
حوزه را مدنظر قرار میدهد:2
3
 -1قوانین مربوط به رفتارهای ضد رقابتی یک بنگاه (قوانین ضد انحصار)
4
 -2قوانین مربوط به رفتارهای جمعی (هماهنگ)
5
 -3قوانین مربوط به تحصیل و ادغام
به بیان دیگر ،حقوق رقابت ،دو دســته رفتار ضد رقابتی را سامان میدهد:
رفتارهای یکجانبه (مورد نخســت) و رفتارهای دو یا چند جانبه (مورد دوم و
سوم).
در توضیح مورد نخســت باید گفت که قوانین ضــد انحصار ،اختصاصًا
بــه نظارت دولت بر رفتار هر بنگاه اقتصادی در بازار متمرکز هســتند .به بیان
دیگــر ،این نــوع از قوانین رقابتــی ،تمام توان خــود را در اجتناب از تبدیل
بنــگاه تجاری به قدرت بازاری اختصاص دادهاند .قوانین مذکور ،میکوشــند
تــا جای ممکن از اعمال قدرت بنگاهها بــرای ممانعت از ورود رقبای جدید
1
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1- Friedrich A. Hayek, Individualism and Economic Order, (Chicago: University of
Chicago Press, 1948), p.96.
2- Ibid, p.16
3- Anti Monopoly Laws
4- Concerted Conduct Laws
5- Merger & Acquisition Laws

البته میتوان به موضوعات اخیر ،مبحث کمکهای دولتی را نیز افزود.

!1- Free Competition is Paramount

 -2البته قلمروی حقوق شرکتها ،به طور استثنایی با ورشکستگی بنگاه ،به حمایت از طلبکاران و اشخاص
ثالث نیز گسترش خواهد یافت.
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و یــا اضرار به مصرفکنندگان و رقبای موجود ،جلوگیری کنند .چرا که بنگاه
انحصارگر ،با کنترل میزان تولید و قیمتگذاری خودبنیاد بر محصول ،میتواند
رفاه مصرفکننده را قربانی منافع و رفاه خود گرداند.
موضوع دوم و ســوم ،به همکاریها و رفتارهای هماهنگ دو یا چند بنگاه
در بازار میپردازند .اصل مورد اجماع اندیشــمندان حقوق رقابت این اســت
که رقابت را در اقتصاد کنونی ،باید یک ارزش پنداشــت1؛ به بیان دیگر ،چون
رقابت ،کارایی و رفاه اجتماعی را به بار خواهد آورد ،هرگز نباید از آن تخلف
کــرد .بر این مبنا ،هرچند امروزه همکاری بنگاهها ،عادی به نظر میرســد ،اما
این همکاری نبایــد به تمرکز قدرت و ایجاد قدرت بازاری بیانجامد .کمترین
اثر همکاری بنگاهها میتواند کاهش میزان رقابت باشــد که زمینه کاهش رفاه
مصرفکننــده را فراهم خواهد آورد .اوج همکاری بنگاهها را نیز ،میتوان در
ادغام آنها با یکدیگر مشاهده کرد.
ادغام ،یکی از مهمترین مباحث مشترک حقوق تجارت (حقوق شرکتها)
و حقوق رقابت اســت؛ با بررســی عمیقتر ،اما در مییابیم که این اشــتراک،
چندان از حد لفظ فراتر نمیرود .اختالف موجود در عناوین یکســان حقوق
تجارت و حقوق رقابت ،به نظر ،ریشــه در نگاه متفاوت این دو رشته به بنگاه
تجــاری دارد .اگر حقوق تجــارت را نگاهی کهن به ســاختار و درون بنگاه
تجاری بدانیم ،به یقین ،حقوق رقابت ،نگاهی نوین و بیرونی به بنگاه است.
میدانیم که حقوق تجارت ،از طریق حقوق شرکتها در پی تنظیم ،تشکیل،
فعالیت و انحالل شــرکت است .این رشته از حقوق خصوصی میکوشد تا با
قواعد مناسب ،از درون ،ساختار شرکت را ساماندهی کند؛ از این روی ،بیشتر
بر روابط میان ارکان شــرکت-مجامع عمومی ،هیت مدیره و بازرسان -تمرکز
میکند .2ادغام نیز در حقوق شرکتها ذیل مفهوم عامتری تحت عنوان تجدید
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ســاختار بنگاه 1مورد بررســی قرار میگیرد؛ بر این اساس ،غالب کتب حقوق
تجــارت ،در مبحث حقوق شــرکتها به اجمال به موضــوع ادغام و تجزیه
بنگاهها میپردازند .2از منظر حقوق شرکتها ،از میان مباحث مربوط به ادغام،
مســائلی همچون وضعیت شخصیت حقوقی شرکت حاصل از ادغام ،3فرآیند
5
قانونی ادغام شرکتها ،حقوق سهامداران شرکت ادغام شده( 4شرکت هدف)
و حقوق بستانکاران شرکت ادغام شده از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
اما در جایــگاه مقابل ،با حقوق رقابت روبرو میشــویم .حقوق رقابت-
همانگونه که پیشتر اشاره شد -مشتمل بر نگاهی بیرونی به وضعیت بنگاه در
بازار است .این رشته ،به جای تنظیم رابطه ارکان بنگاه ،به ساماندهی وضعیت
بنگاه در بازار میپردازد .حقوق رقابت ،ادغام را یکی از راههای افزایش قدرت
اقتصادی بنــگاه و کاهش تعداد رقبا میداند که میتواند منجر به ایجاد تمرکز
قدرت و انحصار اقتصادی شود .از این روی ،دولتها با نظارت پیوسته و تهیه
قوانین و دستورالعملهای ادغام ،از منافع مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان رقیب
و به طور کلی رقابت اقتصادی حراست میکنند.
6
وجود قواعد رقابتی در حوزه ادغام ،مبین آن اســت که نباید ادغام را فی
نفســه 7و در نظر نخست 8ممنوع به شــمار آورد؛ با فی نفسه ممنوع پنداشتن
ادغام ،از ادغامهای کارا که منافع سرشــاری برای بازار ایجاد میکنند اجتناب
خواهد شــد .9چرا که ادغامهای ضد رقابتی تنها اقلیتی از موارد فراوان ادغام
بنگاههای تجاری هســتند و معموالً بنگاهها اهداف متعدد دیگری را از طریق
1- Corporate Restructuring

تهای تجاری ،ج ،1چاپ ششم( ،تهران :انتشارات سمت،
 -2رک .ربیعا اســکینی ،حقوق تجارت :شــرک 
 ،)1382ص.45.
و حسن ستوده تهرانی ،حقوق تجارت ،ج ،2چاپ دهم( ،تهران :انتشارات دادگستر ،)1386 ،ص.246.
در کتاب مذکور ،دکتر ستوده تهرانی ،ادغام بنگاهها را با لفظ اختالط مورد بحث قرار داده است.
5- Target Company

 -6در معنای کلی

4- Merged Company

3- Post Merger Company

7- Per Se
		
8- Prima Facie
9- Josef Drexl, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law,
(London: Edward Elgar Publishing Limited, 2008), p.285.

1- Clayton Act

 -2از آن جمله میتوان به کشورهایی همچون ارمنستان ،آرژانتین ،اتریش،چین ،دانمارک ،آلمان ،یونان،
شیلی ،برزیل ،کانادا ،کره جنوبی ،اکراین ،تایوان و بسیاری دیگر اشاره کرد.
برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به:

Maher M. Dabbah, Merger Control Worldwide, (London: Cambridge University Press,
2008).
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درآمد

ادغام دنبال میکنند .ادغام ،میتواند در جهت افزایش ســرمایه بنگاه بوده و یا
عملکردی استراتژیک باشد .بنگاهها ،ممکن است تحت تأثیر محیط خارجی-
از تغییرات قانونــی یا مقرراتزدایی گرفته تا دورههــای رکود اقتصادی -به
ادغــام ،تمایل یابند .گاهی نیز مدیران بنــگاه ،در مییابند که خرید یک بنگاه
کوچک ،بهصرفهتر از تعویض ماشین آالت و زیرساختهای فرسوده آنها تمام
خواهد شد .به عالوه ادغام دو یا چند بنگاه ،راه معقولی برای کاهش هزینههای
ثابت از جمله مالیات پنداشــته میشــود .بنابراین ،روشن است که ادغام ،در
بســیاری از موارد میتواند کارایی اقتصادی را افزایش دهد و ممنوع پنداشتن
فی نفسه ،معقول نخواهد بود.
از ســوی دیگر با مجاز دانســتن فی نفسه نیز ،بســیاری از ادغامهای ضد
رقابتی نادیده انگاشــته میشــوند و در نتیجه ،هزینه گزافــی بر بازار تحمیل
خواهد شــد .چون این هر دو سیاســت ،ناکارآمد و گاهی خطرناک هســتند،
حقوق رقابت به صورت تفصیلی وارد موضوع ادغام شده است.
نخســتین ورود حقوق رقابت به موضوع ادغــام در ایاالت متحده آمریکا
و در فصــل هفتم قانــون کَلیتون )1914( 1اتفاق افتاد .پــس از آن نیز ،قوانین
بسیاری از کشورها ،تالشایی در جهت شناسایی و مهار ادغامهای غیر مجاز
انجــام دادهاند .از این رو ،امروزه در اکثر نظامهای حقوقی ،این موضوع مورد
شناسایی و تصویب قرارگرفته است.2
علیرغم اهمیــت فوقالعاده بحث ادغام به عنوان یکــی از مباحث اصلی
حقوق رقابت ،قانونگذار ما به صورت بســیار اجمالی و تنها در قانون اجرای
سیاســتهای کلی اصل  44قانون اساسی (مصوب سال  1386مجلس شورای

