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اروپا اتحادیه و آمریکا حقوق به تطبیقی رویکرد با ایران حقوقی  
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 چکیده

 دارد، اقتصادی مسلط موقعيت کسب و بازار در بسزايی و تأثير يافته اهميت که تازه کهن، تصادیاق -حقوقی نهادهای از يكی

 رويه در چه و اقتصادی و حقوقی دکترين در چه قانونی، احكام در چه مختلف حقوقی نظامهای در که است، پيوندی توافقات

تحقيق حاضر با . است گرديده نيز خاصی مكاتب گيری شكل باعث و شده ارائه آن به نسبت مختلفی ديدگاههای قضايی،

 حقوقی نظام در رقابت حقوق به توجه با معنوی مالكيت حقوق در پيوندی قرارداد استفاده از روش تحليل توصيفی به بررسی

 توان می را  پيوندی اروپا پرداخته است. يافته های تحقيق حاکيست توافقات اتحاديه و آمريكا حقوق به تطبيقی رويكرد با ايران

 است قراردادها همه اساس و جوهر که اراده و حاکيميت توافق قراردادها از نوع  اين در. دانست الحاقی قراردادهای انواع از يكی

 می قرارداد انعقاد به مجبور اضطرار دليل به انحصاری خدمات و کاال کننده مصرف که چرا. ندارد وجود کلمه واقعی معنی به

 مضار و منافع به توجه با. بـاشد رقابت ضـرر به هم، مواردی، در و رقابت نفع به مواردی، در است ممكن وندی،پي شود. توافقات

 برای ترتيب به  بازار  سهم درصـد 02 و 02 سـقف تا صرفا را هايی محدوديت چنين اروپا اتحاديه توافقات پيوندی، بر مترتب

 در فروشنده اوال، که گيرند می قرار اعتراض مورد صورتی پيوندی در توافقات  مه آمريكا در. است کرده تجويز غيررقبا و رقبا

 از کمتر آن ثالثا،فايده.نمايد وارد لطـمه  مـربوطه بازارهای  به  ثانيا،توافق.باشد داشته بازار قدرت شده تحميل محصوالت خصوص

 شكل از جلوگيری و کنترل به مربوط ضوابط و رقابت کننده تسهيل قانون مقررات ايران حقوق در .باشد آن رقابتی ضد اثرات

کرده است اعالم ممنوع را توافقات پيوندی انحصارات گيری  

. 

انحصاری وضعيت الحاقی، رقابت، قرارداد اراده، حقوق پيوندی، حاکيميت توافقاتکلیدواژه ها:   
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 مقدمه -1

باشد و غالباً بين  به عرضه محصول ديگری پيوند خورده توافقات پيوندی در معنای عام عبارت است از عرضه يك محصول که

به همين دليل محصول در اين  دو محصول ارتباط وجود ندارد. اين توافقات ممكن است به محصوالت عينی ارتباط پيدا نكند و

ب در معنای شده نيز ممكن است به همين ترتي تعريف اعم از کاال يا خدمات يا مجوز نهادهای عمومی است و محصول منضم

می باشند. فرض ممنوع بودن اين توافقات ناظر به مواردی است که  کلی استفاده شود. اين توافقات حسب مورد مجاز يا ممنوع

شده و نظم عمومی برهم زده شود. هدف اصلی حقوق رقابت جلوگيری از اختالل در  رقابت در بازار در اثر توافقات مذکور مختل

مسلط اقتصادی است. يكی از مصاديق سوءاستفاده از اين موقعيت، توافقات پيوندی غيرمجاز  از موقعيت بازار و منع سوءاستفاده

 باشد. اين رويه ضدرقابتی که در متون اروپايی تحت عناوين تحميل شرايط و تعهدات اضافی بر طرف قرارداد می يا به عبارتی

نظامهای مختلف حقوق رقابت  شود، در از آن ياد می« ضميمه معامالتو توافقات پيوندی »، «پيوند زنی»متفاوتی همچون 

که تأثير آنها بر بازار محسوس و عمده است  ممنوع شناخته شده است. توافق پيوندی که غالباً توسط بنگاههای مسلط بر بازار

موقت(، محدوديتهای  جمله خودداری از فروش)اما بصورت تواند با اعمال ضدرقابتی ديگری من می گيرد، از يكسو انجام می

مناقصه، سوءاستفاده از موقعيت مسلط بر بازار و ...  اقدامات تهاجمی، تبانی در عمودی وافقی، انحصارگری و انحصارخواهی،

 بسياری اوقات بنگاه مسلط بر بازار برتری خود را از طريق توافقات پيوندی تحصيل يا حفظ می همراه گردد ، از سوی ديگر

 که در بسياری از مواقع توافقات نظر گرفتن اين امر که توافقات پيوندی همواره مضر نيستند حياتی است، چرا نمايد. البته در

قرارگرفته است. بر  پيوندی کارايی را افزايش داده و ضروری بودن مواردی از توافقات پيوندی مورد حمايت و توجيه اقتصاددانان

همانطور که گفته شد بسيار کهن  شوند. تاريخچه اين توافقات و ممنوع تقسيم میهمين مبنا توافقات پيوندی به دو نوع مجاز 

 مقام مقابله با آن در فرض اخالل در رقابت برآمده است اما اين توافقات به تدريج در قوانين کشورها نفوذ کرده و قانونگذاران در

تحقيقی در  با توجه به اينكه تاکنون جام نشده است.تاکنون تحقيق مستقلی در زمينه توافقات پيوندی در حقوق ايران اناند.

مقاله پيش رو تالش می کند يا استفاده از روش تحليل توصيفی به بررسی  خصوص موضوعتوافقات پيوندی انچام نشده است

 و آمريكا حقوق به تطبيقی رويكرد با ايران حقوقی نظام در رقابت حقوق به توجه با معنوی مالكيت حقوق در توافقات پيوندی

 نظام در رقابت حقوق به توجه با معنوی مالكيت حقوق در پيوندی سوال مقاله اين است که توافقات بپردازد. اروپا اتحاديه

اروپا چه جايگاهی دارد؟ فرضيه تحقيق نيز به اين صورت مطرح شده است که  اتحاديه و آمريكا نسبت به حقوق ايران حقوقی

 رفته شده نيست انا در خقوق آمريكا و اتحاديه روپا تحت شرايطی پذيرفته شده است.توافقان پيوندی در ايران پذي

 توافقات پیوندی  -2

در پرونده شرکت 1791اساس حقوقی توافقات پيوندی  ريشه در  پرونده های توافقات پيوندی  حق اختراع دارد.در  سال 

رهای اختراع شده را منوط به آن دانسته بود که مجوز گيرنده ، دارنده حق اختراع  ليسانس ويديو پوژکتو1موشن پيكچر پتنتز

توافق کندکه تنها از فيلم های دارنده حق اختراع در ويدئو پروژکتور استفاده  کند. با اين حال نمايش دهنده اين شرط را 

ناقض اقامه دعوی کرد. اگر  ناديده گرفت و دارنده حق اختراع به خاطر نقض شرايط قرارداد مجوز بهره برداری و واگذاری عليه

در خصوص توافقات  2چه اين پرونده در خصوص نقض حق اختراع بود اما منجر به ايجاد نظريه های فشار اهرمی انحصاری

 .(Http://Gbr . pepperdone .Edu) پيوندی  گرديد.

 مفهوم توافقات پیوندی  -2-1

Tying Or Tie –In Or Tied Sale عبارت فروش .ز پيوند دهی يا متصل نمودن. برخی نويسندگاندر اصطالح  عبارت است ا

هم به  Tyng Arrangementدر منابع  التين، (86: 1071 عباسی، باقری و) به کار برده اند. Tyingبه هم پيوسته را برای 

اقتصادی و در چارچوب  کار می رود که می توان آن را قرار، ترتيب يا توافقات پيوندی  ترجمه کرد.  توافقات پيوندی در مفهوم

                                                            
1
 - Motion picture patents co v 

2 - Monopolistic leverage theory 
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ممنوعيت کلی ضد انحصار، به طور معمول هنگامی اتفاق می افتد که يك فروشنده، فروش يا اجازه يك کاال يا خدمت را به 

( به طوری که Alden .Abbott, Joshua, Wright, 2009:2توافق خريدار برای خری کاال يا خدمت ديگر مشروط کند. )

ای از محصول دوم خريداری نمود؛ در مقابل، محصول دوم را می توان  به صورت جداگانه محصول نخست را نمی توان جد

( توافقات پيوندی  در قرارداد مجوز بهره برداری و واگذاری (Anderia Renda,Diego Valiante,2010:6)خريداری کرد.

اری به پذيرش يك قرارداد اجازه بهره برداری مالكيت فكری به عنوان رويه ای تعرف می شود که طرفين، قرارداد اجازه بهره برد

 ديگر يا خريد محصوالت ديگر از مجوز دهنده توسط مجوز گيرنده منوط می شود.

زمانی محقق می شود که مجوز دهنده، اعطای ليسانس در خصوص فناوری يا « ترتيب پيوندی»به موجب تعريف ديگری  

ده در خصوص فناوری يا پروانه اختراع ديگری، از مجوز دهنده ليسانس پرونده اختراع را منوط به آن کند که مجوز گيرن

 «.)تحصيل نمايد يا اين کاال يا کاالهای مشخصی را  از مجوز دهنده  يا از شخصی که وی مشخص می نمايد، خريداری نمايد

فرعی از شخص ثالث در حالتی که فروش محصول اصلی به تعهد خريدار مبنی بر عدم خريد محصول  .(97: 1070 صابری،

 (.Damien,2008:1منوط می شود نيز توافقات پيوندی  محقق می شود. )

است که در مورد قراردادهای مجوزه بهر برداری  1در اين ترتيبات دو کاال با يكديگر پيوند می خوردند. يكی کاالی مورد پيوند 

االی پيوند شده است که می تواند خود موضوع پروانه و واگذاری مالكيت فكری عبارت است از پروانه حق اختراع و ديگری ک

اختراع جداگانه ای باشد يا کااليی باشد که موضوع پروانه اختراع نيست. برای مثال در فرآيند توليد پروپلين از متانول که 

توری که در اين موضوع يك پروانه اختراع است، خود اين فرآند کاالی مورد پيوند و کاالی  پيوند شده عبارت است از رآک

( معموالً، از ديدگاه 97 ص پيشين، فرآيند مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند خود موضوع پروانه اختراع باشد. )صابری،

 (Corina, 2011:4 مصرف کننده، در اين ترتيبات دو محصول مكمل يكديگرند.)

ی دانست. قراردادهای الحاقی اصطالحی است برای آن گروه از پيمان توافقات پيوندی  را می توان يكی از انواع قراردادهای الحاق

ها که نمونه مفاد آن بوسيله يكی از دو طرف تنظيم می شود و طرف ديگر،  بودن اينكه امكان تغيير يا گفتگو درباره شرايط 

اردادها توافق دو اراده که جوهر و در اين  نوع از قر .(00: 1067 قرارداد را داشته باشد، به آن رضايت  می دهد. )کاتوزيان،

اساس همه قراردادها است به معنی واقعی کلمه وجود ندارد . چرا که مصرف کننده کاال و خدمات انحصاری به دليل اضطرار 

مجبور به انعقاد قرارداد می شود. با اين حال در قرارداد الحاقی  نيز توافق صورت می پذيرد و رضايت ضعيف تر نيز چهره  

 کاتوزيان، همان(. شايی دارد.)ان

توافقات پيوندی به عنوان يك نوع قرارداد الحاقی انتخاب مصرف کننده را توسط اجبار خريدار به خريد يك محصول فرعی که  

هرگز مايل نيست آن را بخرد و توسط منع خريدار از محصول فرعی  از جای ديگر کاهش می دهد و در اين صورت خريدار را از 

 .(Christopher And Mary , 2007 :2272) نتخاب بهترين  معامله در بازار محصوالت فرعی  محروم  می کند.فرصت ا

هنری معموالً به صورتی رخ می دهد که در طی آن، فروش محصوالت کپی رايتی مشروط به  -توافقات پيوندی در آثار ادبی

نوع شرط را می توان در قراردادهای مجوز بهره برداری و خريد کاالهای معمولی ديگر است. به صورت معمول نمونه اين 

واگذاری نرم افزارهای رايانه ای مشاهده کرد که در آن ليسانس نزم افزارهای رايانه ای به خريد قطعات سخت افزاری منوط می 

 (Haris ,2006; 574شود. )

                                                            
1 -- Tying Item را   الزم به ذکر است که ترجمه تحت الفظی  اين عبارت ، محصول پيوندی است  اما به لحاظ رساتر بودن، اصطالح  محصول اصلی

 به کار  می بريم.
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هنری ديگر است  –ليسانس يك يا چند اثر ادبی هنری مشروط به -عالوه بر آن، در حالتی که ليسانس يك يا چند اثر ادبی 

هنری را می توان در قراردادهای مجوز بهره بردای و  -نيز توافقات پيوندی  محقق می شود. اين نوع توافقات پيوندی  آثار ادبی

دارندگان شرط  توافقات پيوندی  توسط  Sandy Azer, 2013: 83)واگذاری فيلم های سينمايی و تلويزيونی مشاهده کرد. )

هنری نسبت به اقسام ديگر اموال فكری کمتر مورد استفاده قرار می گيرد از اين رو، اگر چه پرونده  -حق مولف در آثار ادبی

های بسياری وجود دارد که در آن محصول اصلی شامل يك حق اختراع است اما پرونده های کمی در خصوص توافقات پيوندی  

 (Glen ,1987: 271) مشمول حق کپی رايت وجود دارد.

 انواع توافقات پیوندی    -2-2

برای توافقات پيوندی  تقسيم بندی مختلفی ذکر شده است. مهمترين  دسته بندی، تقسيم توافقات پيوندی  به دو  دسته  

صول محروم می قراردادی و فناورانه است. در توافقات پيوندی قراردادی، بنگاه مسلط، مشتری را از امكان خريد جداگانه دو مح

است  که طی آن شرکت هيلتی فروش ميخ کوبش را به خريد  4. مثال معروف اين نوع توافقات پيوندی  پرونده هيلتی3کند

 (.(kristian ,2010:11فشنگ های ساخت اين شرکت منوط نموده بود

هم  ادغام می شوند؛ به صورتی که توافقات پيوندی  فناورانه هنگامی رخ می دهد که دو محصول متفاوت به صورت فيزيكی با  

در واقع، محصول فرعی در محصول اصلی ادغام  .(Brahimi ,2008:9)دريافت محصول بودن ديگری غير ممكن می شود. 

( و انحصار گر محصول اصلی و محصول فرعی را با استفاده از طراحی محصول به صورتی با .Anisha ,2012: 7می گردد. )

بنابراين .(Frattaroli ,2010 :1916)  که آن محصول فقط با محصول مكمل خودش کار می کند. يكديگر ترکيب می کنند

ويژگی منحصر به فرد توافقات پيوندی  فناورانه اين است که تصميم  برای توافقات پيوندی  بايد در مرحله طراحی محصول 

ويه مايكروسافت بود که سيستم عامل )محصول ( مثال معروف نوع توافقات پيوندی، ر (Gaynor ,2006 :2اتفاق بيافتد.

اصلی( و نرم افزار مدياپلير خود ) مصول فرعی( را در يك برنامه تجميع نمود و مصرف  کنندگان نمی توانستند محصول اصلی 

 يعنی سيستم عامل رايانه را بدون دريافت همزمان محصول فرعی يعنی نرم افزار مدياپلير به دست آورند.

دو ويژگی که توافقات پيوندی   (Corina,2011:2)شكل توافقات پيوندی  تفاوت قابل توجهی وجود دارد. بين اين دو 

فناورانه را از توافقات پيوندی  قراردادی متمايز می سازد عبارت است از ارتباط بين رفتار توافقات پيوندی  فناورانه و سطح 

د به بازار کاالهای فرعی در صورت عدم استفاده از توافقات پيوندی  سرمايه گذاری در سيستم کيفيت و عدم اطمينان از ورو

ارتباط بين سرمايه گذاری و توافقات پيوندی قراردادی از بين رفته است چرا که در حال   (Gaynor , Ibid:3)فناورانه است.

ا هم فروشی فناورانه برای بيش بردن ( بIbidحاضر از توافقات پيوندی قراردادی به عنوان يك روش بازاريابی استفاده می شود.)

توسعه و به عنوان يكی روش موثر برای کنترل محافظت از  سرمايه اوليه است. اين نوع  توافقات پيوندی  نيز می تواند به 

 ( توافقات پيوندی  فناورانه از دارنده اموالCorina, op. cit : 2باشد.) 5عنوان يك ابزار برای جلوگيری از سواری مجانی

فكری هنگام ورود به بازار محصول حمايت می کند و برای او اين امكان را ايجاد می کند که اثر کامل افزايش سرمايه گذاری 

( توافقات پيوندی  فناورانه نوآوری را افزايش می دهد. با Gaynor op. cit :1در فناوری را بر روی منافع سيستم درونی کند.)

ت پيوندی  فناورانه  مصرف کنندگان از آثار مفيد توافقات پيوندی   بيشتر از آثار  ضد رقابتی افزايش نوآوری حاصل از توافقا

 (Frattaroli, Ibid: 1917 آن منتفع می گردند.)

                                                            
3
 - Europeancommission Dg competition Discussion paper Of Ar- ticle 82 Of December/2005.p.55 

4
 - Hilti Vcommission .,T -30/89 1990 Ecr –li-163 1992 4 Cmlr 16 cFI 

5
 - Free Riding عمومی کاالی مصرف از فرد یک  استفاده از گیریجلو امکان عدم معنای به و  اقتصادی  اصطالح یک  مجانی سوای  

 و اثار این از را دیگران  رایگان استفاده  فکری مال دارنده جقوق  از حمایت  منظور به  قانونگذار  فکری مالیکت  حقوق در. است
 .است کرده محکوم مجنی شواری  عنوان تحت محصوالت
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توافقات پيوندی  ممكن است به شكل های ديگری نيز محقق شود که عبارتند از: خودداری از ارائه کاال، بدين معنا که بنگاه 

ورت خريد محصول فرعی توسط مشتری، از ارائه محصول اصلی به وی خودداری نمايد؛ حذف يا عدم ارائه مسلط جز در ص

ضمانت، در اين  حالت،  تامين کننده  مسلط مزيت ضمانت را حذف نموده يا آن را ارائه نمی دهد مگر اين که مشتری قطعات 

قات پيوندی  مالی، در اين حالت، قيمت دو محصول از قيمت خريد را از تامين کننده اصلی،  و نه شخص ثالث، تهيه نمايد؛ تواف

 .Brahimi op جداگانه آنها کمتر است. مشتريان مجبور می شوند هر دو محصول را به  عنوان يك بسته خريداری نمايند.)

cit:9) 

 رقابت -3

لفظ رقابت در  .(536: 3333 عميد،رقابت در لغت به معنای انتظار کشيدن، نگهبانی کردن و هم چشمی کردن آمده است. )

در زبان انگليسی است. ساير معادل های واژه انگليسی مذبور عبارتند از: کشمكش  3زبان فارسی به عنوان معادل واژه کامپتيشن

يعنی شرکت کردن رقبا در يك « باهم تالش کردن»ريشه التينی دارد و به معنای کامپتيشن هم گردی مبارزه و مسابقه. لغت 

( در اصطالح، حقوق رقابت از همين معنا دور نيفتاده است، چرا که در 33 :3331ابقه واحد باشد مشابه است.) سماواتی، مس

محيط بازار هر فعالی مراقب رقيب تجاری خود است و فعاليت او را به دقت مد نظر دارد تا مبادا شكست بخورد. البته صرف 

روشنگر همه واقعيت های رقابت تجاری نيست بلكه مجادله با رقيب برسر يك هدف مراقبت از رقيب و نظاره کردن اعمال او، 

 مشترک و تالش برای پيش گرفتن از او نيز از جنبه های ديگر حقوق رقابت است. 

رقابت در عرف کشور ما نيز همين معنا را به ذهن متبادر می کند، بر اين اساس اگر رقابت را فرآيند برتری جويی در مبارزه 

 غفاری مقدم و های تجاری بازيگران آن خواهند بود. )صادقیبرای کسب هدف مشترک دانست بازار ميدان اين مسابقه وبنگاه

  (.336: 33،ش3331فارسانی،

عده ای در تعريف حقوق رقابت آن را مجموعه ضوابطی می دانندکه هدفش حمايت روند رقابت در بازار آزاد است. يعنی فضايی 

 .(33 :3333 مقدم، ين کننده سود و زيان عرضه و تقاضای محصول است نه قوانين دولتی. )وکيلیکه معيار تعي

اجتماعی و فرهنگی  -تنها قانونی که در ايران به بحث رقابت پرداخته قانون اصالح موادی از قانون چهارم توسعه اقتصادی

است. البته به موجب ماده واحد قانون 3333مصوب قانون اساسی  11جمهوری اسالمی ايران و اجرای سياست های کلی اصل 

مجلس  33/31/33اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مصوب 

 قانون اساسی تغييريافته است. 11عنوان قانون مذکور به قانون اجرای سياست های کلی اصل

وضعيتی در بازار که در آن تعدادی توليد کننده خريدار و »در تعريف رقابت آمده است که ماده يك اين قانون  33در بند

فروشنده مستقل برای توليد خريد يا فروش کاال يا خدمت فعاليت می کنند، به طوری که هيچ يك از توليد کنندگان، 

                                                            
1 . Competition. 
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د بنگاه ها به بازار يا خروج از آن محدوديتی خريداران و فرشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا برای ورو

 «وجود نداشته باشد.

قانونگذار در اين تعريف به جای تبيين ماهيت رقابت تجاری، مدل اقتصادی  رقابت را تعريف و آن را نوعی از ساختار 

ه در آن رقابت امكان پيدايش بازار قلمداد کرده است. به عبارت ديگر، قانونگذار به جای بررسی ماهيت رقابت، بازارهايی را ک

دارد، تعريف کرده، ثانياً به جوهره و ذات رقابت که تالش برای جلب سود بيشتر و افزايش سهم بازاری است توجه نشده است، 

ثالثاً با توجه به تعريف مذکور آنجه به ذهن متبادر می شود اين است که قانونگذار به مفهوم رقابت کامل نظر داشته است، که 

 غفاری مقدم و ن مفهوم از رقابت به نظر بسياری از صاحب نظران قابل تحقق نيست و يك مدل آرمانی است. )صادقیاي

 (336 فارسانی، همان:

به صورت اجمالی حقوق رقابت را می توان مجموعه قواعد و مقرراتی دانست که زمينه را برای فعاليت آزادانه بنگاه 

يجه فعاليت بنگاه ها در بستری رقابتی به هدف خود که افزايش کارآيی جهت رفاه مصرف های تجاری فراهم می کند تا در نت

 کننده و حفقط رقابت در بازار است، برسد.

 توافقات پیوندی و حقوق رقابت -4

 در حقوق آمریکا -4-1    

ارت شود غير قانونی قانون شرمن، هر نوع توافق که موجب محدوديت نامتعارف در تج 1در حقوق آمريكا مطابق ماده  

قانون شرمن درباره موقعيت انحصاری و اقدامات مبتنی بر انحصار گرايی است. طبق اين ماده هر نوع ايجاد  0است. ماده 

انحصار يا توافق و تالش در تحقق آن ممنوع است. اين ماده زمانی اعمال می شود که قصد از بين بردن رقابت يا بدست 

ت شود. بنابراين در مواردی که  شرکتی اقدام به رفتارهايی کند که از طريق آنها قدرت کنترل آوردن قدرت انحصاری اثبا

، 0، 0( در قانون کاليتون نيز در مواد 121 :1067 يا حذف رقابت را بدست بياورد، اين ماده را نقض کرده است. )نوروزی،

 نجامد برشمرده و به ممنوعيت آنها حكم کرده است.قانونگذار مواردی را که به کاهش رقابت و ايجاد انحصار می ا 6و9

 اتحادیه اروپا  -4-2

، توافقات خود به خود باطل هستند. بدين معنا که بطالن آنها نيازمند رسيدگی مرجع قضايی 61در اتحاديه اروپا مطابق ماده 

د و بعد از گذشت ساليان طوالنی توافق نيست و حتی اگر طرفين توافق بدون آگاهی از بطالن توافق اقداماتی انجام داده باشن

 ,Alison Andباطل اعالم شود، جبران خسارت اشخاص ثالث با آنهاست و در هر حال توافق از ابتدا فاقد اثر تلقی می شود. )

Brenda, 2004:103.اگر ضد رقابتی بشمار آيند، برخالف شروط مقرر در ماده  5العمل، شروط مذکور در ماده ( طبق دستور

شوند فقط خودشان می 5، قابل تفكيك از قرارداد بوده و سبب بی اعتباری آن نمی گردد، درنتيجه شروطی که مشمول ماده 1

های تحقيق وتوسعه توان به شرط منع از انجام فعاليتآورند، از مصاديق اين شروط میباطل و به اعتبار قرارداد خللی وارد نمی

 در روابط غير رقبا اشاره کرد.

 در ایران -4-3

قانون حمايت از  حقوق مصرف کننده عرضه کنندگان کاال و خدمات و توليد کنندگان که مبادرت به  17مطابق با ماده      

اين قانون نمايند در صورت ورود خسارت ناشی از مصرف همان کاال و خدمات  به مصرف   6الی  0تخلفات  موضوع مواد

 برابر خسارت وارده محكوم  خواهند شد. 0ده  به جزای نقدی حداکثر معادل کنندگان عالوه بر جبران خسارت وار

قانون حمايت از حقوق مصرف کننده، جبران خسارت و جزای  17پس تنها ضمانت اجرای توافقات پيوندی   به موجب ماده 

صره آن، توافقات پيوندی  که تب 0نقدی است که البته شرط آن، ورود خسارت است. به نظر می رسد به خصوص در مورد ماده 
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اجباری را منع نموده است اين ضمانت اجرا مناسب نيست؛ چرا که  در اين صورت عرضه کننده می تواند فروش اجباری انجام 

دهد و فقط زمانی با اقدام قانونی مواجه خواهد شد که مصرف کننده برای مطالبه خسارت وارده  به خود اقامه دعوی نمايد. اين 

است که قانونگذار  می توانست به طور صريح فروش اجباری را ابطال اعالم  نموده يا ضمانت اجراهايی شبيه ضمانت در حالی 

 که در ادامه  به آنها خواهيم پرداخت پيش بينی نمايد. 11اجرهای  قانون اجری سياست های کلی  اصل 

ای  مالكيت فكری اجازه بهره برداری يا واگذاری حقوق، قانون اخير الذکر، در صورتی  که در قرارداده  51به موجب ماده   

نقض شوند، مثال توافقات پيوندی  غيرمجاز انجام گيرد، در اين صورت شورای رقابت اختيار خواهد داشت يك  16تا  11مواد 

عمال حقوق انحصاری؛ يا چند تصميم زيرا را اتخاذ کند: الف( توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحديد دوره ا

ب(  منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه  مرتبط با جقوق انحصاری از انجام تمام يا بخشی از شرايط و تعهدات مندرج در آن 

«  ب» و « الف»ج( ابطال قراردادها، توافقها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابير موضوع بندهای 

که  متن ماده نشان می دهد قراردادهای منعقده مشتمل بر توافقات پيوندی  باطل نيستند و طرف مقابل حق  اين ماده چنان

ندارد به بهانه نقض مواد ياد شده از اجرای  قرارداد مرتبط با حقوق مالكيت فكری سرباز زند . بلكه سه گزينه برای شورای 

(در نظر 11اصل کلی  های سياست  اجرای قانون 80 ضد رقابتی، )مادهرقابت، به عنوان تنها  مرجع رسيدگی  به رويه های 

گرفته  شده است  که اعمال مورد سوم به موثر نبودن گزينه های نادرست و دوم بستگی دارد. پس در ابتدا شورا از طريق 

ز حق اختراع را به ده تحديد دوره اعمال حقوق مالكيت فكری وی شود. برای مثال شورا می تواند مدت بيست ساله حمايت ا

سال تقليل دهد که در واقع نوعی مجازات است.  به عنوان گزينه ديگر، شورا می تواند مانع اجرای  تمام يا بخشی از  تعهدات 

بر عهده گرفته  است؛ گردد. در اينجا مشخص نيست که مراد از  16تا  11طرف مقابل که به موجب قراردادهای ناقض مواد 

، همان شرائط و تعهدات اصلی است يا شرائط و تعهدات تكميلی ناشی از هم فروشی، هر چند که متن ماده  شرائط و تعهدات

نظر نخست  را القا می کند ولی به نظر می رسد منطقی تر  آن است  که بگوييم  شرائط و تعهدات قرارداد اصلی کماکان  

ه قاعدتا مورد رضايت طرف قرارداد مثال مجوز  گيرنده نبوده است، معتبر است و فقط  شورا می تواند مانع اجرای مفاد اضافی ک

البته منوط به موثر نبودن گزينه های نخست و   16تا  11گردد سومين گزينه مناسب است از ابطال قراردادهای ناقض مواد 

 دوم.

ينی  کرده است که مهمترين آنها در نيز به طور کلی ضمانت اجرهايی را پيش ب  81الزم به ذکر است  که قانونگذار در ماده   

ارتباط با توافقات پيوندی  عبادتند از: دستور به فسخ هر نوع قرارداد،  توافق و تفاهم متضمن رويه های ضدرقابتی موضوع مواد 

نظر؛  اين قانون؛ دستور به توقف طرفين  توافق يا توافق های مرتبط با آن از ادامه رويه های  ضد رقابتی مورد  16تا  11

( ريال تا يك 1202220222دستور به توقف  هر رويه  ضد رقابتی يا عدم تكرار آن...؛  و تعيين جريمه نقدی از ده ميليون ) 

 قانون.  15(ريال،  در صورت نقض ممنوعيتهای ماده 1022202220222ميليارد )

اشخاص حقيق و حقوقی   88ه است. برطبق ماده به عالوه، امكان مطالبه خسارت ناشی از رويه های ضد رقابتی نيز فراهم شد 

خسارت ديده از رويه های ضد رقابتی مذکور در اين قانون، می توانند حداکثر ظرف يك سال از زمان قطعيت  تصميمات  

شورای رقابت  ای هيات  تجديد نظر مبنی بر اعمال رويه های  ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صالحيتدار 

اگر چه برطبق قواعد عمومی مسووليت  عمومی مسووليت مدنی  نيز اين حق  برای زيان ديدگان وجود  «  دخواست بدهند...دا

تاکيدی دوباره بر چنين حقی است که هم مصرف کنندگان و  11دارد ولی تصريح به آن در قانون اجرای سياستهای ملی اصل 

جريمه فروش اجباری را بدين  81از آن برخودارند.  قانون نظام صنفی در ماده  هم رقبای زيادن ديده از رويه های ضد رقابتی،

برای فروش اجباری کاال، الزام فروشنده به  پس گرفتن کاال و جريمه نقدی  معادل پنج برابر  -شرح بيان  کرده است : الف

خريداری و جريمه نقدی معادل پنح  قيمت فروش کاالی تحميلی. ب( برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به
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مقرر کرده است  که تعزيرات فروش اجباری به شرح  15برابر مبلغ خدمت اجباری،  قانون تعزيرات حكومتی نيز در ماده 

 زيرمی باشد: جريمه از  يك تا دو برابر ارزش کاالی تحميلی.

، قانون نظام 11نون اجرای سياست های  کلی اصل همانطور که مالحظه می کنيم. قانون حمايت از حقوق مصرف کننده، قا 

 صنفی و قانون تعزيرات حكومتی در خصوص فروش اجباری  با يكديگر تعارض در حكم دارند.

، مقرره ای خاص برای ممنوعيت توافقات ضد رقابتی وجود 11در ايران تا قبل از تصويب قانون اجرای سياست های کلی اصل 

جه به بند پنجم و نهم اصل چهل سوم قانون اساسی، اصل چهل و چهارم و موادی که در فصل نداشت. با اين وجود، با تو

شد به ممنوعيت چنين توافقاتی در غياب قانونی خاص در اين خصوص، حكم داد. بعد از تصويب گذشته به آنها اشاره شد، می

تی که باعث ايجاد اخالل در رقابت می به ممنوعيت توافقا 15و  11، در مواد 11قانون اجرای سياست های کلی اصل 

 گردند،حكم شد.

برخی بر اين باورند که مواد مذکور جنبه حصری داشته و بهتر بود که قانونگذار موضعی مانند اتحاديه اروپا اتخاذ می کرد      

رقابتی دارند را در بر می تا دامنه گسترده تری را شامل می شد و مواردی را که جز موارد مذکور در مواد نبوده، اما اثر ضد 

، در صورتی ممنوع هستند که نتيجه آنها اخالل در 11موارد بر شمرده شده در ماده .(190 :12،ش1068 گرفت. )صادقی،

 با تغيير موضع، اعمال مندرج در اين ماده را ضد رقابتی فرض کرده است. 15رقابت باشد در صورتی که قانونگذار در ماده 

 قات پیوندی  و اصل آزادی قراردادینسبت میان تواف -5

به اين ترتيب از نظر مبانی، از يك سو نسبت ميان توافقات پيوندی  و اصل آزادی قراردادی و از سوی ديگر اسباب توجيه 

 کننده وجود توافقات پيوندی  مورد بررسی قرار می گيرد.

ی در انعقاد و يا عدم انعقاد قرارداد؛ آزادی در انتخاب از اصل آزادی قراردادی دو قاعده مهم و اساسی به دست می آيد: آزاد

 مفاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد.

 آزادی اشخاص در انعقاد و یا عدم انعقاد قرارداد-5-1

طبق يك قاعده عمومی پذيرفته شده در همه نظام های حقوقی، اشخاص آزادند که با ديگران قرارداد منعقد نمايند يا ننمايند و 

 ,Lequetteکس نمی تواند ديگری را مجبور به انعقاد قرارداد بكند يا اينكه ديگری را از انعقاد قرارداد منع نمايد. )هيچ 

Simler, Terré,2013:191) 

اين قاعده که از بديهی ترين نتايج اصل آزادی قراردادی به شمار می رود، حتی امروزه با وجود دخالت روزافزون دولت ها در 

دها همچنان محفوظ مانده است. دولت ها زمانی که بخواهند سياست های اقتصادی و اجتماعی خود را از طريق امر قراردا

قراردادها اعمال نمايند سعی می نمايند تا مداخالت خود را از طريق مفاد و آثار قرارداد اعمال نمايند تا حداقل، ظاهر استقالل 

 نان محفوظ بماند و در امر پذيرش قرارداد، اجباری به آنها تحميل نشود.و آزادی افراد در امر انعقاد قراردادها همچ

در بسياری از موارد زمانی نيز که قاضی می خواهد شروطی را که در قرارداد وجود نداشته به آن پيوند زند، سعی می کند 

تحميل مستقيم و جابرانه شروط الحاق اين شروط را تحت لوای شروط تلويحی يا ضمنی به انجام برساند تا، از يك سو، از 

بعد از انعقاد قرارداد » خودداری کرده باشد و از سوی ديگر، به نتيجه ديگری که از اين اصل به دست می آيد مبنی بر اينكه 

 صفايی،«.)نيز اراده انسان بايد محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق ندارند آثارقرارداد و تعهد طرفين را تغيير دهند

 احترام گذاشته باشد. (16: 1068
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 آزادی اشخاص در انتخاب مفاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد-4-2

اين قاعده را می توان به صورت دو قاعده جداگانه مورد بررسی قرار داد: آزادی اشخاص در انتخاب طرف قرارداد و آزادی افراد 

 در انتخاب مفاد قرارداد.

  1قرارداد آزادی اشخاص در انتخاب طرف-5-2-1

طبق اين قاعده، اشخاص را انتخاب طرف قرارداد خود آزادی کامل دارند: نه می توان اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد با فرد 

 يا افراد معينی کرد و نه می توان از انعقاد قرارداد با فرد يا افراد معينی منع کرد. 

 آزادی افراد در انتخاب مفاد قرارداد -5-2-2

گونه که اشخاص در انعقاد و يا عدم انعقاد قرارداد آزادند، هرگاه تصميم به انعقاد قرارداد با طرف منتخب خود می گيرند، همان 

اشخاص آزاداند مفاد قرارداد خود را با توافق يكديگر و به هر نحو که می خواهند تعيين نمايند. اصل آزادی قراردادی بدون 

 نا است. آزادی تعيين مفاد قرارداد بی مع

وجود عقود معين يعنی قالبهای تعريف شده از سوی قانون گذار، به هيچ وجه محدوديتی را بر قاعده آزادی اشخاص در انتخاب 

مفاد قرارداد ايجاد نمی نمايد: زيرا، اوالً: اشخاص مكلف نيستند الزاماً قراردادهای خود را قالبهای از پيش تعريف شده توسط 

ايند؛ ثانياً: در صورت تصميم به استفاده از اين قالبها، با توجه به تكميلی بودن مقررات قانونی، اشخاص می قانون گذار منعقد نم

 توانند کماکان مفاد قرارداد را خود، تعيين نمايند.

 با توضيحات فوق، اينك فهم نسبت ميان توافقات پيوندی  و جلوه های مختلف اصل آزادی قراردادی روشن می گردد:

 توافقات پیوندی  و آزادی اشخاص در انعقاد و یا عدم انعقاد قرارداد -5-2-2

همانطور که در بند اول بيان شد، اولين و مهمترين نتيجه ای که از اصل آزادی قراردادی به دست می آيد، آزاد بودن طرفين 

يجی است که از اين اصل به دست می در تشكيل و يا عدم تشكيل قرارداد است. اين قاعده از بديهی ترين و مستقيم ترين تنا

آيد و هرگونه خدشه وارد نمودن به اين قاعده در واقع ضربه زدن به اصل آزادی قراردادی می باشد. همان گونه که يكی از 

اشيم، و اگر قرارداد اساساً برخورد اراده های آزاد باشد، بايد در انعقاد قرارداد يا عدم آن آزاد ب »حقوقدانان فرانسوی می گويد:

( چگونه می توان صحبت از آزادی Marty and Raynaud,1963:76«. )خودداری از انعقاد قرارداد يك خطا نيست

قراردادی نمود در حالی که فرد حتی آزادی در ورود يا عدم ورود به قرارداد را دارا نباشد؛ در اين صورت، آزادی قراردادی از 

 معنا تهی می شود.

از جلوه های توافقات پيوندی ، که البته شديدترين آن نيز هست، موردی است که افراد آزادی خود را  اين در حالی است يكی

 در بستن قرارداد از دست می دهند و به حكم قانون مجبور به انعقاد قرارداد می شوند.

باالترين حد از سلب آزادی اين مصداق از توافقات پيوندی از آن جهت شديدترين نوع از توافقات پيوندی محسوب می شود که 

قراردادی را در خود دارد: زيرا، در ساير فروض از جمله در فرضی که شروط و مفاد قرارداد به حكم قانون تحميل می شود، 

اشخاص همچنان اختيار ورود يا عدم ورود به چنين قراردادی را دارند، ولی در اينجا حتی اين اختيار نيز از اشخاص سلب می 

 ان به حكم قانون ملزم به انعقاد قرارداد می شوند.شود و ايش

                                                            
1 -La liberté de choisir son cocontractant 
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برای اين فرض می توان به تكليف دارندگان وسايل نقليه موتوری به موجب قانون بيمه اجباری مسئوليت دارندگان وسايل نقليه 

رات و شرکت ، و نيز تكليف ادا 1069، و اصالح شده به موجب قانون سال  1019موتوری در برابر اشخاص ثالث مصوب سال 

 هايی چون برق، گاز و تلفن اشاره کرد.

 توافقات پیوندی  و آزادی افراد در انتخاب طرف قرارداد -5-2-3

نتيجه مهم ديگری که از اصل آزادی قراردادی به دست آمد، آزاد بودن افراد در انتخاب طرف قرارداد می باشد، در حالی که 

که اشخاص در زمان انعقاد قرارداد، آزاد در انتخاب طرف قرارداد خود نيستند بلكه يكی از اقسام توافقات پيوندی  موردی است 

برعكس مجبورند با هر شخص متقاضی قرارداد منعقد کرده، کاال و يا خدمت مورد نياز را به او ارائه دهند، کما اينكه داروخانه 

 را در اين زمينه نمی توانند اعمال نمايند.ها و درمانگاه ها حق انتخاب مشتريان خود را ندارند و هيچ محدوديتی 

همانطور که ديده می شود، اين شكل از توافقات پيوندی  نيز با نتيجه مهمی که از اصل آزادی قراردادی مبنی بر آزاد بودن فرد 

 در انتخاب طرف قرارداد به دست آمد تناقض دارد.

 ردادتوافقات پیوندی  و آزادی افراد در انتخاب مفاد قرا-5-2-4

يكی ديگر از نتايجی که از اصل آزادی قراردادی به دست آمد، آزاد بودن افراد در انتخاب مفاد قرارداد بود. در واقع، زمانی می 

توان گفت افراد از آزادی قراردادی واقعی بهره مند هستند که بتوان برای آنها حق انعكاس آزادانه شرايط و آثار مورد نظر خود 

 ئل شد.را در قرارداد قا

اين نتيجه نيز با يكی ديگر از توافقات پيوندی  مغايرت پيدا می کند. همانطور که خواهد آمد، صورتی از توافقات پيوندی  وجود 

دارد که در آن، اشخاص در ورود به قرارداد و همچنين انتخاب طرف قرارداد آزاد هستند ولی زمانی که تصميم به انعقاد قرارداد 

خود می گيرند، شرايط و آثار قرارداد به آنها تحميل می شود. به اين ترتيب، دراين قسم، افراد تنها آزادی در با فرد مورد نظر 

 بستن يا نبستن قرارداد با فرد مورد دلخواه خود را دارا می باشند، ولی در تعيين مفاد آن نمی توانند نقشی داشته باشند.

اشخاص در درج پاره ای از شروط و يا برعكس، اجباری که به رعايت و درج پار برای اين فرض، می توان به محدوديت هايی که 

 های ديگر از شروط در قراردادهای منعقده دارند اشاره نمود.

در انتها، شايان ذکر است که در يك توافقات پيوندی  ممكن است همه جهات پيش گفته با هم جمع گردد، به طوری که 

ين مفاد و نه در انتخاب طرف قرارداد آزاد نباشد. برای مثال، در الزام مؤجر به تمديد اجاره، هم شخص نه در انعقاد، نه در تعي

انعقاد قرارداد تحميل می شود، هم طرف قرارداد )مستأجر( و هم مفاد قرارداد. در اين گونه موارد می توان گفت تنها صورتی از 

ها است در آن نقشی ندارد. وظيفه دادرس نيز در اين موارد صرفاً اجرای قرارداد باقی می ماند و توافق که اساس تمام قرارداد

 (110: 1067 )کاتوزيان؛نظر قانونگذار است نه کشف قصد واقعی طرفين. 

 توافقات پیوندی در قراردادهای مالکیت معنوی -6

 توافقات پیوندی  در قراردادهای مجوز بهره برداری-6-1
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شود که ليسانس دهنده، اعطای  ليسانس در خصوص فناوری يا پروانه اختراع را منوط به آن توافقات پيوندی  زمانی محقق می 

کند که ليسانس گيرنده در خصوص فن آوری يا پروانه اختراع ديگری، از ليسانس دهند، ليسانس تحصيل نمايد يا اين که کاال 

 .1ايد، خريداری  نمايديا کاالهای مشخصی را از ليسانس دهنده يا از شخصی که وی  مشخص می نم

است که در قراردادهای  ليسانس، عبارت  0در توافقات پيوندی ، دو کاال با يكديگر پيوند می خورد. يكی کاالی مورد پيوند 

است که می تواند خود، موضوع پروانه اختراع جداگانه ای  باشد  0است از همان موضوع پروانه اختراع. ديگری کاالی پيوند شده

کااليی باشد که موضوع پروانه اختراع نيست. برای مثال در فرآيند توليد پورپيلن از متاونل که موضع يك پروانه  يا اساسً

اختراع است،  خود اين فرآيند کاالی مورد پيوند  است و کاالی پيوند شده عبارت است از رآکتوری  که در اين فرآيند  مورد 

موضع پروانه اختراع باشد يا نباشد. در واقع ليسانس دهنده تنها در مورد کاالی  استفاده قرار گرفته است  که می تواند خود

مورد پيوند است که قدرت اقتصادی  و رقابتی دارد. ولی در خصوص کاالی پيوند شده ممكن است  قدرت رقابتی داشته يا 

ی زند و واگذاری ليسانس  را منوط به خريد نداشته باشد. وقتی ليسانس دهنده کاالی پيوند شده را با کاالی مورد پيوند گره م

کاالی پيوند شده می نمايد، قدرت رقابتی  خود را در مقايسه يا ساير رقبا،  نه بر اساس قدرتی  که صرف نظر از کاالی مورد 

 مايد.پيوند و در خصوص کاالی پيوند شده  دارد، بلكه بر اساس قدرتی  که کاالی مورد پيوند به او می دهد اعمال می ن

معمول است که در قراردادهای مجوز بهره برداری، ليسانس دهنده در خصوص پروانه  اختراع  متعلق به خود، تضمين هايی را 

سال است يا ميزان مصرف مواد  0به عهده می گيرد. برای مثال  تضمين  می کند که کاالی توليد شده دارای طول عمر مفيد 

واحد تجاوز نخواهد کرد و مصرف برق يا ميزان  Xتوليد مقدار مخصوصی  از محصول، از  اوليه خاصی در يك فرآيند به ازای

 توليد حرارت در آن مقدار معينی است و از آن تجاوز نخواهد کرد.

کمتر موردی را می توان يافت که ليسانس دهنده، بدون هر گونه  قيد و شرطی،  کيفيت  محصول توليد شده يا کيفيت  

خاص را تضمين نمايد. بلكه ليسانس دهنده با توجه به سابقه امر، گاهی تضمين کيفيت يا عملكرد را منوط  عملكرد فرآيندی

 به آن می کند که ليسانس گيرنده خدمات يا تجهيزات خاصی را از خود ليسانس دهنده خريداری نمايد.

قش  عمده ای در چگونگی عملكرد کل برای مثال در فرآينده های شيميايی در مقياس بزرگ، يكی از  قسمت ها  که ن 

مجموعه دارد،رآکتور است. با توجه به ميزان زياد گرما يا فشار ايجاد شده در اين گونه از خطوط توليد، که مرکز عمده آن 

رآکتور است، طراحی و ساخت اين قسمت اهميت مضاعفی پيدا می کند . در اين صورت و با توحه به حساسيت کار، ليسانس 

 نها زمانی حاضر به تضمين عملكرد فرآيند  می شود که ليسانس گيرنده رآکتور را از ليسانس دهنده خريداری نمايد.دهنده ت

در غالب مواردی که ليسانس گيرنده عالوه بر استفاده از پروانه اختراع، خواهان استفاده از عالمت تجاری  ليسانس دهنده نيز 

تفاده از نام يا عالمت تجاری ليسانس دهنده،  مسووليت ناشی از عيب توليد را نيز هست، ترتيبات پيوندی مشاهده می شود، اس

به دنبال خواهد داشت. به عالوه در صورت عملكرد نامطلوب ليسانس گيرنده و توليد محصول بی کيفيت، شهرت نام و عالمت 

انی را به همراه خواهد داشت. در نتيجه تجاری ليسانس دهنده مخدوش می شود که در دراز مدت برای وی عواقب غيرقابل جبر

برای احتراز از اين پيامدها، ليسانس دهنده تالش می نمايد تا آنجا که می تواند بر ليسانس گيرنده و عملكرد او کنترل ونظارت 

رت داشته باشد. اين کنترل و نظارت از جمله می تواند از طريق تحميل تجهيزات يا خدمات خاصی به ليسانس گيرنده صو

                                                            
1-Guidlines on the application of Article 81 of EC Trety to technology transfer agreements NO. 192.In the context of 

technology licensing tying occurs when the licenaor makes the licensing of one technology the tying product 

conditional upon the licensee taking alicence for another technilgy or purchasing aproduct from  the licensor  or 

someone designated by him the tied product)… 
2-Tying product. 
3-- Tied product. 
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محدود نمودن ظرفيت » گيرد.  در اين مورد، ليسانس دهنده با تحميل خريد کاال و تجهيرات خاص به ليسانس گيرنده، باعث 

 .1شده است« رقابتی ساير رقبا

در حقوق آمريكا، رويه قديمی دادگاه ها بر اين بود که ترتيبات پيوندی در قراردادهای مجوز بهره برداری، به طور مطلق ضد  

حصاری تلقی می شد؛ توجيه مهم اين بود که انحصار ناشی از پروانه اختراع، به مالك آن قدرت کافی می دهد  تا اين گونه ان

. با اين حال بايد گفت که اکنون، اين نظريه چندان وجاهتی در نظر دادگاه ها 6ترتيبات را به ليسانس گيرنده تحميل نمايد

سائل بر مبنای  اصول علم اقتصاد ، دادگاه ها را متقاعد نموده است  که رويكرد  شكل ندارد. در واقع تحليل اين دسته از م

گرايانه به اين مسائل، هدفی را که مورد نظر حقوق رقابت  است برآورده  نمی نمايد. در حقيقت چنان نيست که هر کجا  

رقابت نقض شده است . در برخی موارد دادگاه  ترتيبات پيوندی وجود داشته باشد، نتيجه غيرقابل اجتناب اين باشد که حقوق

ها آرائی صادر نموده اند که براساس آنها نه تنها ادعای ضد رقابتی بودن ترتيبات پيوندی رد شده است،  بلكه در جهت عكس، 

 . 7همسو بودن آنها يا رقابت نيز تاييد شده است

آيا واقعا بحث  -1ت يا خير، دادگاه بايد به موارد زير توجه نمايد:برای تاييد اين معنا که ترتيبات پيوندی خاصی ضد رقابتی اس 

در صورتی که دو کاال يا بيشتر  مورد بحث  است، آيا ليسانس  -0در مورد  يك کاالی خاص است يا اين که دو  کاال يا بيشتر.

وندی، به لحاظ اقتصادی تاثير دهنده قدرت اقتصادی کافی را در خصوص کاالی مورد پيوند دارد تا به موجب آن، ترتيب پي

 Marty آيا ترتيب پيوندی مورد نظر، می تواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال قضيه موجه باشد.) -0سوئی داشته باشد. 

and Raynaud,1963:76) 

ری دادگاه در از آن چه که در کليات حقوق رقابت گفته شد، و با توجه به موراد فوق می توان نتيجه گرفت که تصميم گي 

خصوص رقابتی يا ضدرقابتی بودن يك ترتيب پيوندی خاص در قرارداد ليسانس، بر اساس قاعده منطقی و استداللی صورت می 

 گيرد و قاضی بايد در هر مورد، واقعيت های مربوط به هر قضيه را به دقت بررسی نمايد.

تيبات پيوندی در ليست خاکستری قرار داشت. اين امر بيانگر ، تر012/78در اتحاديه اروپا، و در زمان حكومت دستورالعمل  

 ديدگاه  بدبينانه کميسيون نسبت به اين ترتيبات بود.

،  به ترتيبات پيوندی اشاره ای نشده 0221اين نگاه تا حد بسيار زيادی در مقررات اخيرتعديل شده است. در مقررات سال 

، کمتر از ميزان مقرر در اين مقررات 8طرفين آن از بازار و فن آوری مورد نظر است. اين بدان معناست که قراردادهايی که سهم

 است،  به طور نوعی،  از معافيت برخوردار هستند.

همانند ديگر محدوديت های قراردادی، در صورتی که سهم طرفين از بازار بيشتر از ميزان مقرر در اين مقررات باشد، بايدرقابتی 

معاهده رم بررسی  شود؛ زيرا دغدغه اصلی قوانين مربوط به  61( 0ب پيوندی مورد نظر، مطابق ماده )يا ضدرقابتی بودن ترتي

رقابت در خصوص ترتيبات پيوندی، اين است که وجود اين ترتيب در قرارداد انتقال فن آوری، باعث می شود دسترسی عرضه 

                                                            
1…. the party having atying product has used it to restrain the competitive capacity of others, whose ability to 

compete for sales in the tied items is necessarily proscribed in a manner not resulting from ordinary competition 

in he that item. 
6
 - United stses v. Loew,s Inc. 371 US 38 1962, the:http:// caselaw Ip. Findlaw .com./scripts/getcase.pI ?court 

=us&vol=37&invol =38. 
7
 - service & Traininig In .V. Data General corp .963 F2d680 , 689 . 23 USPQ2d 1102.1106 (4th Cir 1992)& 

Foremodst Pro Color.Inc.V. Eastman Kodak Co 703F 2d 534 (9th Cir . 1983 
8
 از کمتر بايد ، انها از يك هر برای نباشند، رقيب طرفين که صورتی در و% 02 از کمتر بايد باشند، يكديگر زقيب طرفين که صورتی در  سهم اين - 

 .باشد نظر مورد بازار% 02
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بطی به اين که طرفين قرارداد موصوف، رقيب باشند يا اين دغدغه ر»کنندگان محصول پيوند شده، به بازار محدود شود و 

 «.9غيررقيب ندارد

برای اين که ترتيب پيوندی، اثر ضد قرابتی داشته باشد، ليسانس دهنده بايد به ميزان معتنابهی از قدرت در بازار، در خصوص 

را در مورد کاالی پيوند شده محدود نموده واز  کاالی مورد پيوند برخوردار باشد و از آن به عنوان اهرمی استفاده نمايد تا رقابت

 اين طريق موقعيت خود را در بازار، تحكيم و حفظ نمايد.

آمده است، بايد توجه داشت که ترتيبات پيوندی در مواردی موجب  10با اين حال، همان گونه که در راهنمای اين مقررات 

شده برای بهره برداری موثر و حداکثری از فن آوری موضوع ليسانس افزايش کارآيی می گردد؛  از جمله زمانی که کاالی پيوند 

ضروری است يا استفاده از آن برای توليد محصولی با کيفيت مورد نظر ليسانس دهنده برای تبليغات استفاده می نمايد. دغدغه 

وی باشد، منطقی است. زيرا  ليسانس دهنده براين که کاالی توليد شده توسط ليسانس گيرنده، واجد حداقل کيفيت مورد نظر

عدم رعايت آن می تواند موجب مسووليت ليسانس دهنده و نيز لطمه به شهرت تجاری وی گردد . در اين موارد ترتيب پيوندی 

 معاهده رم می گردد. 61( 0محدود کننده رقابت نيست يا اين که مشمول حكم مقرر در ماده )

ت که مطابق مقررات حاکم در اتحاديه اروپا، علی االصول  ترتيبات پيوندی با از آن چه که گفته شد می توان نتيجه گرف  

ممنوعيتی مواجه نيست مگر اين که ليسانس دهنده دارای قدرت در بازار باشد و دليل موجهی هم برای معافيت آن ترتيب، به 

 معاهده رم وجود نداشته باشد. 61( 0موجب ماده )

 واگذاری فیلم های سینمایی و تلویزیونی توافقات پیوندی در قرارداد -6-2

 مفهوم و ماهیت  -6-2-1

توافقات پيوندی در قرارداد مجوز بهره برداری و واگذاری فيلم های سينمايی و تلويزيونی عبارت است از ليسانس يا فروش 

های مجوز بهره برداری به عبارت ديگر توافقات پيوندی در قرارداد Hanseen,1999:2)تصاوير متحرک در داخل يك بسته. )

يا  11و واگذاری فيلم های سينمايی و تلويزيونی زمانی اتفاق می افتد که توزيع کننده يا مجوز دهنده ليسانس سك فيلم

 گروهی از فيلم ها را به ليسانس يك فيلم يا گروهی از فيلم های ديگر توسط نمايش دهنده يا مجوز گيرنده مشروط نمايد. 

 Roy, Kenney And Klein)در صنعت تصاوير متحرک آمريكا رايج بود  17718ز اوايل سال اين شرط قراردادی ا

و توزيع کنندگان فيلم های سينمايی و تلويزيونی استفاده می کردتد و فيلم هايشان را به صورت يك بسته  (497 :1983,

می شد که نمايش دهنده برای ليسانس ( توافقات پيوندی در اين قراردادها باعث Conant,1960:77ليسانس می کردند. )

يك فيلم می بايست مجموعه کامل فيلم های توليده شده توسط توزيع کننده را خريداری کند حتی اگر آن زمان کافی برای 

 (Ibid) نمايش دادن فيلم ها نداشت و يا اينكه از ليسانس ان فيلم ها خودداری کند.

                                                            
9
 - Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, No.192 

10 - NO 194 ,Tying can also give rise to efficiency gains . Thisi is for instance the case where the tied product is 

necessary or atechnically satisfactrory of  the licensed technology or for ensuring that production under the 

licence conforms to quality standeards respected by the licensor and other licensees insuch cases tying is 

normally either not restrictive of competition or covered by Article 81(3)  

 
11

 - Feature Film:Any Motion Picture, Regardless Of Topick,The Length of The Film of which Is In Excess Of 

4,000 Feet. 
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رونده توافقات پيوندی   فيلم های سينمايی و تلويزيونی را غير قانونی اعالم کرده ديوان عالی اياالت متحده آمريكا در دو پ 

اولين  12در پرونده اياالت متحده در مقابل شرکت پارامونت پيكچرز 1716( ديوان عالی در سال Hanssen,op.cit,p2است. )

 رسی قرار داد.بار موضوع توافقات پيوندی  مشمول فيلم های سينمايی و تلويزيونی را مورد بر

در اين پرونده، شرکت پارامونت پيكچرز فروش فيلم های با کيفيت عالی را به فروش فيلم های با کيفيت ضعيف وابسته کرده 

بود. در واقع نمايش دهنده فيلم بر اساس توافقات پيوندی   فيلم های سينمايی به منظور بدست آوردن فيلم های با کيفيت 

 (.Dik, 1990:430کامل فيلم ها را خريداری کند. )عالی می بايست که بسته 

دادگاه قرارداد شرکت پارامونت پيكچرز را يك توافقات پيوندی   غير قانونی دانست؛ به اين دليل که محدوده حمايت از يك اثر 

ه آنها نمی هنری ديگر گسترش داده است و نمايش دهندگان را به خريد فيلم هايی ک –هنری را به يك اثر ادبی  –ادبی 

 (Belvis,1987:273خواهند، مجبور کرده است. )

دوباره دادگاه با توافقات پيوندی  فيلم های سينمايی و  13در پرونده اياالت متحده در مقابل شرکت لويی 1780در سال 

تلويزيونی ليسانس می تلويزيونی روبروه شد. با اين تفاوت که در اين پرونده فيلم ها به جای تاالرهای سينما به ايستگاههای  

(در اين پرونده اياالت متحده آمريكا عليه شش توزيع کننده بزرگ فيلم .Roy,Kenney And Klein,1983:497 شدند.)

قانون شرمن را نقض کردند.  1که اقامه دعوی کرد با اين ادعا که خواندگان بوسيله اندراج توافقات پيوندی فيلم، ماده 

(Hovenkamp,2006:62) 

ه در پرونده لويی نيز قرارداد مجوز بهره برداری و واگذاری فيلم های تلويزيونی را يك توافقات پيوندی غير قانونی دانست دادگا

چرا که توافقات پيوندی خريداران را به خريد جايگزين برای محصول فرعی مجبور و عالوه بر آن دسترسی آزاد عرضه کكندگان 

 (Dik,op.cit:431) ود می کند.محصول فرعی را به بازار مصرفی محد

 اماره قدرت بازار در فیلم های سینمایی و تلویزیونی -6-2-2

در پرونده اياالت متحده در مقابل شرکت پارامونت پيكچرز  با توجه به اينكه فيلم ها از حمايت قانون کپی رايت برخوردار  

ز حق اختراع قياس کرد و حكم کرد که وجود کپی رايت قدرت بودند؛ دادگاه بدوی اين وضعيت را با پرونده های سوء استفاده ا

اقتصادی کافی را برای پارامونت پيكچرز در فيلم های با کيفيت عالی ايجاد کرده است تا رقابت را در بازار فيلم های با کيفيت 

نده های کپی رايت ديوان عالی نيز قياس پرونده های حق اختراع را با پرو (Belvis,op,cit:272ضعيف محدود کند. )

 (Dik.Op.cit:430مشمول توافقات پيوندی   تأييد کرد. )

الزم به توضيح است که دادگاه بدوی و حتی ديوان عالی در پرونده اياالت متحده در مقابل شرکت پارامونت پيكچرز بر روی  

کپی رايت قدرت انحصاری بيشتری محدوده حقوق انحصاری دارنده کپی رايت تمرکز نكرده است و بررسی نكرده است که آيا 

را نسبت به حق اختراع ايجاد می کند يا اينكه اين موضوع در خصوص کپی رايت مصداق پيدا نمی کند. 

(Belvis,op,cit:273) 

در پرونده لويی نيز خواندگان مدعی بودند که هيچ يك از قراردادهای مجوز بهره برداری و واگذاری آنها قانون شرمن را نقض 

ه است چرا که هيچ يك از آنها دارای موقعيت مسلط اقتصادی در بازار نيستند . توزيع کنندگان فيلم اشاره کردند به اين نكرد

نكته که رقابت زيادی در صنعت فيلم وجود دارد  و عالوه بر آن فيلم های تلويزيونی تنها کمتر از هشت درصد از برنامه های 

                                                            
12 - United States Versus Paramount pictures,Inc,334 U.s.131(1948 
13 - United States Versus Loews,Inc.371,U.S.38(1962) 
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 د، در نتيجه قدرت انحصاری کافی برای ايجاد توافقات پيوندی  غير قانونی وجود ندارد.)تلويزيونی را به خود اختصاص می دهن

Robley,1963:407 با اين حال دادگاه بيان کرد که درجه قدرت اقتصادی در يك فيلم کپی رايت لزوما توسط سهم )

از فيلم های تلويزيونی وجود دارد.  بازارش مشخص نمی شود و عالوه بر آن واضح است که تقاضای قابل توجهی برای تعدادی

(Ibid:408) 

هنری است، فرض قدرت بازار وجود دارد، توافقات  –دادگاه با اشاره به اين نكته که زمانی که محصول اصلی يك اثر ادبی  

تصادی کافی پيوندی   را غير قانونی دانست. چرا که برای غير قانونی دانستن توافقات پيوندی  ، فروشنده بايد از قدرت اق

 (Belvis ,op.cit:276 )برخوردار باشد تا رقابت آزاد را در بازار محصول فرعی محدود کند.

 توافقات پیوندی در قرارداد مجوز بهره برداری و واگذاری نزم افزار -6-3

 مفهوم ماهیت  -6-3-1

ی رايانه ای معموالً از طريق توافقات (و شرکت هاHaris ,op.cit:577توافقات پيوندی در صنعت رايانه يك امر رايج است )

( Corones, 2003: 66يك يا چند محصول متمايز را به يكديگر وابسته می کنند. ) 1پيوندی  قراردادی و ادغام فناورانه

مجوز دهنگان نرم افزار های رايانه ای تحت حمايت کپی رايت غالباً آثارشان را به يك قطعه سخت افزاری  محصول فرعی 

اما در بعضی موارد شرکت های رايانه ای در هنگام طراحی محصول و با استفاده از ادغام ( Belvis,op.cit:267بود.)خواهد 

اين توافقات پيوندی  به وضعيتی محدود می شود که عامل  0 فناورانه، محصوالت رايانه ای را به يك ديگروابسته می کنند.

( به عنوان مثال شرکت ماشين آالت بين المللی Helein,1985بور کند. )تكنولوژِ کاربران را به خريد هر دو محصول مج

تجاری می تواند با تكيه بر شهرت کيفيت محصوالتش و به عنوان يك پيشرو صنعتی، خريدار را به الزامات قراردادی مجبور 

ی مجبور کند تا از آن برنامه حمايت کند تا از آن برنامه حمايت کند. بنابراين يك پيشرو صنعتی، خريدار رابه الزامات قرارداد

کند. بنابراين در نهايت گسترش فرض قدرت بازار به برنتمه های رايانه ای تحت حمايت کپی رايت نه تنها رقابت را تقويت نمی 

 (Ibidکند بلكه باعث کاهش رقابت خواهد شد. )

ت اکسپلور با نزم افزاری سيستم عامل يك نوآوری به در پرونده مايكروسافت در مقابل اياالت متحده نيز ادغام مرورگر اينترن

 (Corones .op.cit:67) همراه داشت که اين امر اساسا آثار مفيدی را برای رقابت در پی خواهد داشت.

 حسن نیت و وابستگی فناورانه -3-6-3-2

ی ممكن است يك نرم افزاری دفاع حسن نيت مبتنی بر اين حقيقت است که شرکت های توسعه دهنده برنامه های نرم افزار

توليد می کنند که در صورت استفاده با قطعات سخت افزاری شرکت های ديگر، عملكرد مناسبی نداشته باشد در اين شرايط 

توسعه دهندگان نرم افزارهای رايانه ای به منظور کسب رضايت مصرف کننده و برای حفظ شهرت و حسن نيتشان ليسانس نرم 

 ای را به قطعات سخت افزار مشروط می کنند.افزار های رايانه 

 حسن نیت و وابستگی فناورانه  -6-3-3

                                                            
1-Technological Integration 

و سازکار با ديگر پديد آوردن نرم افزارهای مكمل : » 4/02/0031قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای ايران مصوب  5ماده - 0

 «نرم افزارها ..مجاز است.
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دفاع حسن نيت مبتنی بر اين حقيقت است که شرکت های توسعه دهنده برنامه های نرم افزاری ممكن است يك نرم افزاری 

اسبی نداشته باشد. در اين شرايط توليد می کند که در صورت استفاده با قطعات سخت افزاری شرکت های ديگر، عملكرد من

توسعه دهندگان نرم افزار های رايانه ای به منظور کسب رضايت مصرف کننده و برای حفظ سهرت و حسن نيتشان ليسانی نرم 

افزارهای رايانه ای را به قطعات سخت افزار مشروط می کنند؛ چرا که اين امر تضمين می کند که اين محصوالت سازگار 

پی آن با وجود سازگاری بين نرم افزار و قطعه سخت افزار هزينه های جستجو مصرف کننده کاهش پيدا می کند. هستند و در 

(Frattaroli,opcit:1910.) 

دارنده کپی رايت برای استفاده از دفاع حسن نيت بايد اثبات کند که توافقات پيوندی  برای حمايت از حسن نيت الزم است و  

های کيفيت اسرار تجاری را افشا خواهد کرد. در پرونده ديتا جنرال ، شرکت ديتا جنرال ادعا کرد که استفاده از استاندارد

استفاده از استانداردهای کيفيت منجر به افشای اسرار تجاری خواهد شد . با اين حال دادگاه حكم کرد که زمانی که نرم افزار 

شرکت های ديگر کار می کند، اين شرکت می تواند تضمين های  های رايانه ای شرکت ديتا جنرال با قطعات سخت افزاری

 کمتری ارائه کند يا ارائه خدماتش را کاهش دهد.

با توجه به اينكه تضمين ها و خدمات محصول رضايت مصرف کننده را افزايش می دهد و از حسن نيا توليد کننده حمايت می 

بتدا به مصرف کندگان و سپس به حسن نيت شرکت ديتا جنرال آسيب کند، ارائه تضمين های کمتر ممكن است در ابتدا در ا

برساند. مصرف کننده به تضمين های زياد به عنوان يك تضمين برای کيفيت و اعتبار محصول نگاه می کند . عالوه بر آن  

 Gary) است.قوانين حمايت از مصرف کننده نيز توانايی توليد کننده را برای محدود کردن تضمين ها محكوم کرده 

,op.cit:1052) 

  گیری نتیجه

توافقات پيوندی يكی از واقعيت های انكارناپذير اقتصاد امروز و يكی از راهبردهای تجاری شرکت ها است که در قلمرو 

 قراردادهای مجوز بهره برداری مالكيت فكری نيز مورد استفاده می گيرد. و در طی آن دارنده حقوق مالكيت فكری، واگذاری يا

بهره برداری از اين حقوق به عنوان محصول اصلی را به قبول تعهدات ديگرمنوط می کند. مهم ترين اقسام توافقات پيوندی  

عبارتند از توافقات پيوندی  قراردادی که به موجب آن مشتری حق خريد جداگانه دو محصول اصلی و فرعی را از دستمی دهد 

 فنی ، امكان خريد جداگانه محصوالت را از بين می برد.  و توافقات پيوندی  فناورانه که از نظر

 از ای واسطه کاالی يا نياز مورد ملزومات يا کاال خريد به ملزم گيرنده فرانشيز که شود می محق زمانی پيوندی توافقات

 شروط عنوان هب و است ايجابی بصورت شد ذکر که شرط اين از شكل يك. باشد ميكند تعيين او که کسی يا دهنده فرانشيز

 که باشد متعهد گيرنده فرانشيز که صورت بدين باشد داشته هم ديگری روی ميتواند شرط اين اما شود می شناخته پيوندی

 نام tie-out شروط عنوان به توان می را شرط اين. نكند خريداری نمايد می مشخص دهنده فرانشيز هايی بنگاه از را ملزومات

 پيدا برخورد اساسی اصل چند با شرط اين شود می محسوب تجاری کننده محدود های رويه و اعمال از   پيوندی توافقات. برد

 طرف کند. از انتخاب را خويش معامله طرف بتواند ازادانه هرکس که است اين قراردادها آزادی اصل نتايج از يكی با اول ميكند

 بدين و باشد نداشته رقابتی و اقتصادی قدرت ميشود تعيين هک کااليی مورد در است ممكن دهنده فرانشيز شرط اين با ديگر

 جلوه واقعی غير بصورت کند می واگذار گيرنده فرانشيز به که تجارتی امتياز رقابتی قدرت براساس را خود رقابتی قدرت ترتيب

 تجاری عالمت استفاده با شدن همراه علت به فرانشيز های قرارداد بيشتر در تقريبا شد گفته که همانطور ديگر طرف از. نمايد

 همراه به نيز را توليد عيب از ناشی مسوليت عالمت از استفاده فرانشيز قرارداد در که چرا 3است طرفين  معمول رويه است

 نام و شهرت پايين کيفيت با خدمات عرضه يا کاال و توليد و گيرنده فرانشيز نامناسب عملكرد صورت در عالوه به داشت خواهد

 .شود مخدوش دهنده فرانشيز تجاری
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 بعضی تهيه به گيرنده اجازه الزام يا کيفيت به مربوط معيارهای 2694 دسامبر 42 اطالعيه در اروپا بر اساس کميسيون

 مشمول باشد داشته ضرورت کامل و درست فنی ترتيب به اختراع از برداری بهره برای که حدودی تا مشخص، منابع از کاالها

 داند می رقابت با مغاير شرط صورتی در را  پيوندی توافقات رم معاهده 12 ماده از 2 بند ه بود. قسمت نخواهد 12 ماده 2 بند

 باشد نداشته قرارداد موضوع به ارتباطی تعهد آن طبيعت يا تجاری عرف بنابر شود می تحميل طرف به که اضافی تعهد که

 بايد باشند هم رقيب طرفين که صورتی در را  پيوندی توافقات به راجع محدوديت اروپا اتحاديه 69/422  شماره  دستورالعمل

 معافيت از اندازه اين تا و بود خواهد درصد 32 اندازه اين نباشند رقيب که صورتی در و باشد بازار سهم از درصد 42 از کمتر

 برای منفی آثار محدوديتی چنين ناي گيرد قرار بررسی مورد بايد آن بر زايد بودن رقابتی ضد تشخيص اما است برخوردار

 يا کند امتناع سفارش اجابت از شده تعيين وی طرف از که ثالثی يا دهنده فرانشيز که زمانی مخصوصا دارد گيرنده فرانشيز

 از را منفی آثار چنين اروپايی مقررات. باشد داشته تجاری توجيه بدون تحويل در تاخير يا باشد داشته مقداری محدوديت

 هم مواردی در.  دهند می کاهش نيست ثالث يا دهنده فرانشيز صالحديد به فقط نكردن يا کردن تامين تصميم اينكه طريق

 است بازار به رقبا ديگر ورود راه کردن مسدود شرطی چنين از هدف که است جايی آن و است رقابت ضرر به ترتيبات اين

. باشد گرفته صورت رقبا حذف برای و افقی يا عمودی توافق كي قالب در است ممكن که tie-out شروط مورد در بالخص

 14 ماده د بند اساس بر وگرنه باشد مرتبط قرارداد موضوع با که است کااليی خصوص در بحث که است ذکر به الزم البته

 تجاری عرف يا طبيعت بنابر که تجاری همكاران سوی از تكميل تعهدات قبول به قرارداد انعقاد ساختن موکول رم معاهده

 .است شده اعالم ممنوع ندارند قرارداد موضوع به ارتباط

 انحصارات گيری شكل از جلوگيری و کنترل به مربوط ضوابط و رقابت کننده تسهيل مقررات 5 ماده ايران حقوق در

 فروش کردن منوط هاست:کرد بيان را  پيوندی توافقات از مصاديقی ماده اين 6و 1 بند کرده اعالم ممنوع را توافقات پيوندی

 که صورتی به ثالث شخص با معامله به مقابل طرف کردن وادار. 4( 1 بند)ديگر خدمت کااليا خريد به خدمت يك ارائه يا کاال

 اعطای اگر راهنما، اصول 5( 2) ماده مطابق آمريكا در (.6بند)باشد شده داده ارتباط ديگری خدمت يا کاال تقاضای يا عرضه به

 غير در شود، می اعمال آن به نسبت ذاتی بطالن قاعده باشد، ميان در اجبار نوعی و شده محدوديت اين پذيرش به طمنو مجوز

 خارج توافق اين موجب به بازار از ای عمده بخش اگر. است حاکم معقوليت قاعده انحصاری معامله شرط ارزيابی در صورت، اين

 در  نيز انحصاری معامله زمانی دوره. کنند-می قلمداد ممنوع رقابت، از ممانعت سبب به آنرا محاکم بمانند، رقابت دايره از

 داشته اختيار در را بازار از عمده ای سهم بايد مجوزگيرنده که شده تاکيد همواره صادره آرا در. دارد مهمی نقش ارزيابی فرايند

 وجود نظر اتفاق سهم اين مقدار سر بر اين وجود با شد،با داشته شرط اين به تمسك با را رقابت بر تاثيرگذاری توان تا باشد،

 ندارد.
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