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مبانی حقوقی در منع انحصار و تسهیل رقابت تجاری حقوق ایران و اتحادیه اروپا

از آنجایی که با پیروزی نظام جمهوری اسالمی ایران موجب کاهش نقش دولت در تصدی گری امور

تجاری و رقابتی و واگذاری آن به بخش خصوصی منع تسهیل رقابت تجاری نقش پررنگ تری پیدا می کند

زیرا هر دولتی سعی در اعمال قوانین و مقررات سرزمینی خود نسبت به طرف مقابل دارد. از انجایی که

موازین و مقررات ایران در اوصل تجاری و رقابت های تجاری بر اساس معیارهای اسالمی می باشد بنابراین

مجبور به رعایت موازین اسالمی می باشند. قاعده الضرر یکی از اصول مهم در رقابت های تجاری طبق

اصول اسالمی در قوانین ایران می باشد که معیاری مهم در امر تسهیل رقابت های تجاری می باشد. اما در

مواردی که دولت با طرف دیگر که کشوری خارجی می باشد وارد رقابت شده و بر اساس قاعده الضرر باید

نفع و زیان خود را مد نظر داشته باشد اما اگر با منافع اساسی و حیاتی خود منافی بود می تواند حکم به

نفی ضرر دهد هر چند شورای رقابت اختیار چنین امری را ندارد. در این صورت به دلیل انجام امور تجاری

با سایر کشورها می توان اقدام به تدوین قوانینی در خصوص تسهیل رقابت تجاری و ممانعت از انحصار نمود

تا تبادالت تجاری بهتر صورت پذیرد. این امر در اتحادیه اروپا نیز به خوبی مشهود می باشد. طبق قوانین

اتحادیه منع تسهیل رقابت تجاری در شمار تهدیدات مظمون هستند اما در حقوق ایران  این امر در هاله ای

از ابهام قرار دارد.
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M.A. Thesis:

Legal bases in the prohibition of monopoly and
facilitation of trade competition between Iran and the
European Union
Since the victory of the Islamic Republic of Iran, it reduces the role of the state in the
administration of commercial and competitive affairs and its transfer to the private sector to
facilitate the facilitation of commercial  competition,  as each state tries to enforce its
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territorial laws and regulations towards the party. The opposite. Since Iran's rules and
regulations in business and commercial competition are based on Islamic standards, they
therefore have to comply with Islamic standards. Lawrence is one of the most important
principles of business competition in accordance with Islamic principles in Iranian law
which is an important criterion for facilitating business competition. However, in cases
where the government is in competition with the other party, which is a foreign country, it
must, by the rule of law, consider its own benefits and losses, but if it is incompatible with
its essential  and vital  interests,  it  may award the injunction, though The Competition
Council has no such authority. In this case, because of doing business with other countries,
laws can be formulated to facilitate trade competition and prevent monopoly in order to
facilitate better trade. This is also evident in the European Union. Union law prohibits the
facilitation of commercial competition among suspected threats, but in Iranian law this is a
matter of ambiguity.
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