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 الجزاءات والتعنيض 
 :على ما يلياا، فرض جزاءات، حسبما يكون مناسب -أولا 

 انتهاك القانون؛ '1'
 املختصة؛ دارة أو السلطة القضائيةإلعدم امتثال قرارات أو أوامر السلطة القائمة با '2'
 الوثائق املطلوبة يف غضون املهلة احملددة؛عدم تقدمي املعلومات أو  '3'
لاديها ساب   أو صادار أ  بياناات تعلام مؤسساة األعماال،إتقدمي أية معلوماات أو  '4'

 .وجه من الوجوه املهمةأهنا زائفة أو مضللة بأ   ،جيعلها تعتقد
 ميكن أن تشمل اجلزاءات ما يلي: -ثانياا 

 املخالفاااااات وجساااااامتهامااااادع السااااعي للتسااااا  علاااااى مباااااا يتناسااااا  مااااا  )الغرامااااات  '1'
أو فيماااا يتعلااااق بالكسااا  غاااق املشااارو  املتحقاااق ماااان  خمالفتهاااا الصااااراة للقاااانونو 

 ؛(النشاط املطعون فيه
وتنطو  على  يت الكبقة اليت يرتكبها شخص طبيعيف حالت النتهاكا)السجن  '2'

 ؛(ارق صارخ ومتعمد للقانون أو ملرسوم تنفيذ 
 ؛األوامر املؤقتة أو األوامر الزجرية '3'
عاجلتااه باتبااا  ملوقااف النتهاااك والكااف عنااه أو لاألواماار الدائمااة أو الطويلااة األجاال  '4'

 ...؛ خلإ، أو اإلدلء ببيان كاشف عام أو تقدمي اعتذار علين، إجيايبسلوك 
 اإلبطاااااالأو  بعملياااااات النااااادماو أو الساااااتحوا  املنجااااازة(،فيماااااا يتعلاااااق ) التصااااافية '5'

 ؛(أو العقود التقييدية الستحوا أو  الندماوعمليات يتعلق ببعض  فيما)
 تعويض املستهلكني املتضررين؛ '6'
علاى املساؤولية يف عيا  اا أولي دليلا  دار  أو القضائي بعدم القانونيةإلا قراراعتبار ال '7'

 دعاوع التعويض اليت يرفعها األشخاص املتضررون.

 تعلعقات على الفصل الحادي عسر و ُهج بديلة في التسريعات القائمة  

 (1)مقدمة  
يتنااول الفصاال اياااد  عشار ماان القااانون النمااو جي بشاأن املنافسااة أدوات إنفااا  قااانون  -1

املنافساااة: أ  زاجلااازاءات والتعاااويضز. وعاااادة ماااا يشاااار إ  التعاااويض بالتااادابق العلجياااة. ون اااراا 
__________ 

 .TD/RBP/CONF.7/5 ان ر (1) 
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هاادق قااوانني املنافسااة وطبيعتهاااا اإللزاميااة، وإ  الاادواف  التجاريااة الااايت تشااج  علااى ارقهاااا،  إ 
وهااااي ا اااادق  -تكتساااي اجلاااازاءات والتاااادابق العلجيااااة أييااااة ااصاااة. وتقتضااااي  ايااااة املنافسااااة 

امتثااال الشااركات األحكااام اإللزاميااة، اإلجرائيااة منهااا واجلوهريااة.  -الرئيساي ملع اام قااوانني املنافسااة 
ق أن التجربااة أثبتاات أن الشااركات ل متتثاال القواعااد اإلجباريااة إل إ ا كااان ي اارج  إ  حااد كبااق غاا

الكشف عن عدم المتثال، وكان يرج  فارض جازاءات بعاد الكشاف عان عادم امتثا اا، وكانات 
 التكلفااة املباشاارة وغااق املباشاارة لتلاام اجلاازاءات مرتفعااة ماان الناحيااة التجاريااة. و ااذا املعاا ، يباادو
اطر التعرض جلازاءات صاارمة أساساياا للتشاجي  علاى امتثاال قاانون املنافساة. وفصاوص ا ادق 
ااال التااادابق العلجياااة تااادابق  الرئيساااي ملع ااام قاااوانني املنافساااة، وهاااو  اياااة العملياااة التنافساااية، تكم 

شاو هت اجلزاء مبا أهنا هتدق إ   اية املنافسة أو إصلحها يف ايالت اليت تكون الشركات قد 
 أو على وشم أن تشوه املنافسة.

( من الفصل ايااد  عشار ميكان فهمهاا علاى أهناا تشاق وإ ا كانت صياغة الباب )ثانياا  -2
فقا  إ  اجلاازاءات، فاامن األمثلااة الااواردة فيااه تبااني علااى مااا يباادو أن تلاام الصااياغة تشاامل التاادابق 

وأوامار  ‘3‘املشار إليها يف البااب )ثانيااا( العلجية أيضاا. وعلى سبيل املثال، فمن األوامر الزجرية 
توصاف بأهنااا  عاادةا مااا ‘4‘تصاحي  النتهااك باتبااا  سالوك إجياايب املشااار إليهاا يف الباااب )ثانيااا( 

تاادابق علجيااة. وعاالوة علااى  لاام، تاانص مع اام قااوانني املنافسااة علااى وساايليت اإلنفااا  كلتيهمااا 
 اللتني تكمل إحدايا األارع.

ءات والتدابق العلجية وسائل لإلنفاا  العاام لقاانون املنافساة، أ  أهناا وساائل ومتثل اجلزا -3
إنفاا  تساتخدمها الساالطات العمومياة مثال وكااالت املنافساة واحملااكم. ويف الفاا ة األااقة، باادأت 
ن اام مكرةسااة لقاااوانني املنافسااة تاااروو لإلنفااا  اااااص بواساااطة إجااراءات ااصاااة يتخااذها  اااحايا 

املنافساة تكملاةا لإلنفاا  العاام. ول ينادرو هاذا اجلانا  مان إنفاا  قاانون املنافساة  انتهاكات قاانون
 يف نطاق الفصل اياد  عشر، بل يعاجل يف التعليقات على الفصل الثالث عشر.

 الجزاءات  
 هعئة اإل فال المخنلة لفر  مزاءات  

دارة أو إ  ا ي ااااة ميكاااان أن ي عهااااد بساااالطة فاااارض اجلاااازاءات إمااااا إ  ا ي ااااة القائماااااة باااااإل -4
القضاااائية املختصاااة أو أن تاااوز  تلااام السااالطة بينهماااا. ويف هاااذه ايالاااة األااااقة ماااثلا، ميكااان أن 
تقتصااار سااالطة ا ي اااة اإلدارياااة فيماااا يتصااال بفااارض اجلااازاءات علاااى سااالوك مااان قبيااال رفاااض تقااادمي 

 املعلومات أو تقدمي معلومات ااط ة أو عدم اإلاطار بالتفاقات.
الحتااااد الروسااي وباكساااتان وبنمااا وباااقو وسويساارا وا ناااد، وكااذلم الحتااااد  ويف كاالم ماان -5

األورويب، متارس ا ي ات القائمة باإلدارة سلطة فرض الغرامات. أما يف أس اليا وتايلند والوليات 
 املتحدة، في عهد بسلطة فرض الغرامات أو غقها من اجلزاءات إ  احملاكم.
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 المختلفة أ نع الجزاءات  
ميكاان فاارض اجلاازاءات يف حااال انتهاااك حكاام جااوهر  ماان أحكااام قااانون املنافسااة ويف  -6

مااان اجلااازء  ‘4‘و ‘3‘حاااال وقاااو  انتهاكاااات إجرائياااة، علاااى النحاااو الاااوارد يف الفقااارتني الفااارعيتني 
)أولا( مااان الفصااال ايااااد  عشااار. وعلاااى سااابيل املثاااال، يااانص قاااانون املنافساااة النمسااااو  علاااى 

تقاادمي معلومااات ااط ااة أو مضااللة يف اإلاطااار بعمليااة اناادماو، وكااذا  جاازاءات إجرائيااة يف حااال
أو مضاااللة أو منقوصاااة أو عااادم امتثاااال أمااار بتقااادمي معلوماااات  يف حاااال تقااادمي معلوماااات ااط اااة

صادر عن احملكمة املختصة يف الكارتلت. أما يف قانون املنافساة ا نغاار ، فايمكن فارض غراماة 
آلااارين املتااورطني يف قضااية منافسااة، وكااذا علااى األشااخاص إجرائيااة علااى الطاارق أو األشااخاص ا

فعل أو سلوك يرمي إ   اجملربين على تقدمي املساعدة يف تو ي  وقائ  القضية إ ا ما صدر عنهم
 إطالة أمد اإلجراءات أو من  الكشف عن وقائ  أو كان له  لم األثر.

جاااازاءات إداريااااة وميكاااان أن تكااااون اجلاااازاءات املفرو ااااة علااااى ااااارق أحكااااام جوهريااااة  -7
هااي أكثاار أشااكال اجلاازاءات  -ل ساايما الغرامااات  -مدنيااة أو جنائيااة. واجلاازاءات اإلداريااة  أو

شيوعاا يف قضايا الكارتلت. وتتاي  بعاض الان م القانونياة إمكانياة فارض غراماات علاى فارادع 
ا. ففااي منتهكااي قااانون املنافسااة إ ااافة إ  تلاام املفرو ااة علااى الشااركة الاايت تصاارفوا نيابااة عنهاا

أملانيااا مااثلا تنشااأ مسااؤولية الشااركة مبوجاا  قااانون املنافسااة عاان ثبااوت ااارق إدارهتااا أو مو فيهااا 
قانون املنافسة. ول تنص تشريعات أارع ااصة باملنافسة سوع على إمكانية تغارمي الشاركات 

لشركات املعنية. وإ  جان  الغرامات، قد تشمل اجلزاءات اإلدارية من  األفراد من اادمة يف ا
العامة ومن  الشركات اليت سبق  ا التورط يف التلع  يف العطاءات من املشاركة يف العطاءات 

 ايكومية مستقبلا.
وفااالق اجلااازاءات اإلدارياااة الااايت ميكااان أن تفر اااها هي اااات املنافساااة، فااامن قااارار فااارض  -8

الغراماات  ات  جزاءات مدنية أو جنائياة ي ال مان ااتصااص احملااكم. ويف حاني ميكان أن تكاون
طااااب  إدار  أو مااادن أو جناااائي، فااامن عقوباااة الساااجن  ات طااااب  جناااائي  اااض. وتتاااي  بعاااض 
البلدان اليت ااتارت ن ام اجلازاءات اإلدارياة إمكانياة فارض جازاءات جنائياة يف قضاايا  اددة مان 

 مهاااا قضاااايا املنافساااة، كماااا هاااو اياااال ماااثلا يف قضاااايا التلعااا  يف العطااااءات ايكومياااة الااايت تن
 سلطات عمومية.

 ج البديلة في التسريعات القائمة هُ النتُ   
عاان أنااوا  اجلاازاءات  تاارد الاانا ه ن املنصااوص عليهااا يف التشااريعات القائمااة باعتبارهااا بااديلا  -9

 .1مفصلة يف اجلدول 
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  1اجلدول 
 أ ناع الجزاءات -ج البديلة في التسريعات القائمة هُ النتُ 

 البلد/اجلماعة

 اجلزاءات

 اجلنائية اإلدارية املدنية

 أارع سجن غرامات أارع غرامات أارع غرامات

القااااااااااانون الحتاااااااااااد    X X   الحتاد الروسي
املااؤرخ  FZ-216رقاام 
يولياااااااااااااااه  متااااااااااااااوز/ 29

املتضاااااامن تعااااااديلت 
من  178على املادة 

 القانون اجلنائي

 

    X X   إثيوبيا
تقتصاار علااى الساالوك  X X   أرمينيا

باملنافسااة علااى املخال 
 صارخ حنو

  

  X X   X X أس اليا
تقتصر على التلعا   X X   أملانيا

 يف العطاءات
  

يااااااانص القاااااااانون رقااااااام  X X   إندونيسيا
علااى عاادة  5/1999

أشااكال ماان اجلاازاءات 
اجلنائيااااااة لكنهااااااا غااااااق 

 مطبقة عملياا 

  

  X X X X   الربازيل
    X X   بقو

  X   X X  تايلند
    X X   تركيا
 X X X X X   تونس

  X X X X   عهورية كوريا
  X X X X   جنوب أفريقيا

  X  X X   زامبيا
    X X   الصني
  X X X X   فرنسا
تقتصااااااااار علاااااااااى حتدياااااااااد األساااااااااعار وتقاسااااااااام  X X   كندا

 األسواق وتقييد الناتن
 

    X X   كوستاريكا
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 البلد/اجلماعة

 اجلزاءات

 اجلنائية اإلدارية املدنية

 أارع سجن غرامات أارع غرامات أارع غرامات

  X X X X   كينيا
 X X X X  X  مصر

تقتصاار علااى الساالوك  X X X  املكسيم
املخال باملنافسااة علااى 

 صارخ حنو

  

اململكاااااااااااة املتحااااااااااادة 
لربيطانياااااااا الع ماااااااى 

 وأيرلندا الشمالية

  X X X X X 

    X X X  ا ند
    X X   هنغاريا

الولياااااااات املتحاااااااادة 
 األمريكية

X X  X X X  

  X X X X   اليابان
تقتصااااااااااااااااار علاااااااااااااااااى    الحتاد األورويب

الشااركات/ل وجاااود 
 ملسؤولية شخصية

    

( ماان الفصاال اياااد  عشار ماان القااانون النمااو جي بشااأن املنافسااة ويعارض الباااب )ثانياااا  -10
أنواعاااا خمتلفااة ماان اجلاازاءات املمكنااة. ورغاام اشااتمال القائمااة علااى أكثاار أنااوا  اجلاازاءات شاايوعاا، 

 ينبغي أل تعترب كاملة. 

 متتدا الستتعي للتستتتر علتتى المخالفتتات ومستتامتهابمتتا يتناستت  متتع الغرامتتات    
أو فعما يتعلق بالكس  غعر المستروع المتحقتق متن  مخالفتها الصارخة للقا نمو 

 (النساط المطعنم فعه
ميكاان أن تكااون الغرامااات، مثلمااا أشااق إليااه تنفاااا، غرامااات إداريااة أو مدنيااة أو جنائيااة.  -11

نخفضااة نساابياا، تشااكل الغرامااات عنصااراا رئيسااياا يف  وألسااباب متنوعااة، منهااا التكاااليف اإلداريااة امل
كل ن ام إنفا  عامم للقوانني. ويف وليات قضائية كثقة، خياول قاانون املنافساة  اتاه ا ي اة اإلدارياة 
أو القضااااائية ساااالطة فاااارض غرامااااات، وىاااادد مقاااادارها األقصااااى قانونياااااا. وينبغااااي حتديااااد مقاااادار 

يكفاي إلحادات تاأثق زجار  فعلاي. وميكان أن ي عارب  عناه  الغرامات األقصى حبيث يكون عالياا مبا
اادد  بنساابة م ويااة ماان رقاام أعمااال الطاارق املنتهاام لقااانون املنافسااة، أو يعااادل مبلغاااا جزافياااا أو ى 

 مقارنة بوحدة متغقة مثل الرات  األدىن يف البلد.
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 النُتُهج البديلة في التسريعات القائمة   
املبلااا األقصااى عاان  يف التشااريعات القائمااة باعتبارهااا بااديلا  تاارد الاانا ه ن املنصااوص عليهااا -12

 .2مفصلة يف اجلدول  للغرامات
  2اجلدول 

 لغرامات ل المبلغ األقصى –النُتُهج البديلة في التسريعات القائمة 
  أو اجلماعة البلد

 المنافسةبنسبة مئنية من رقم أعمال الطرف المنتهك لقا نم اً للغرامات محسنبالمبلغ األقصى 
علاى أن  329/2003من إعلن املمارسة التجارية رقام  26نصت املادة  إثعنبعا

يف املائااة  10املبلااا األقصااى للغرامااة علااى انتهاااك قااانون املنافسااة يصاال إ  
يف املائة من إعايل مبيعاهتا.  15من قيمة جممو  أصول اجلهة املنتهكة أو 

ااااااان  اإلعااااااالن رقااااااام 2014ويف عاااااااام  بشاااااااأن املنافساااااااة  823/2013، س 
التجارياااة و اياااة املساااتهلم. ويااانص قاااانون املنافساااة اجلدياااد علاااى غراماااات 
شااال علاااى خمتلاااف النتهاكاااات. ول حتسااا  الغراماااة إل علاااى أسااااس رقااام 

يف املائاة، باساتثناء  10إ   5األعمال السنو . وت اوح النسبة امل وياة باني 
فاااق عمااود  حيااث تكااون عناادما يتعلااق األماار باتفاااق خماال باملنافسااة أو ات

يف املائااة ماان رقاام األعمااال الساانو . أمااا الغرامااات علااى  10الغرامااة بنساابة 
األفااراد املتااورطني بصاافة مباشاارة أو غااق مباشاارة يف أ  فارسااة   ااورة فقااد 

 100 000-10 000بااار إثياااويب إ   50 000-5 000ارتفعااات مااان 
 بر إثيويب. 

املدنياااة، يااانص قاااانون املنافساااة واملساااتهلم  فيماااا يتعلاااق بالغراماااات املالياااة أسترالعا
ماااان أحكااااام قااااانون اا علااااى أن الشااااركة الاااايت تنهاااام حكماااا 2010 لعااااام

باادف  غرامااة مدنيااة. واملبلااا األقصااى للغرامااة املدنيااة هااو ت ااؤمر املنافساة قااد 
ثلثاة  ملياون دولر أسا ايل؛ أو 10املبلا األكرب من أحد املباالا التالياة: 

الفعل أو  وائد احملصلة نتيجة ارتكاب املخالفة أوأ عاق إعايل قيمة الف
التقصااااق املخااااالف للح اااار املااااادن؛ أو، إ ا تعااااذر حتديااااد تلاااام الفوائاااااد 

يف املائة من رقم أعماال اجملموعاة السانو  يف فا ة األشاهر  10بالكامل، 
اإلثين عشر اليت سبقت حدوت املخالفة أو النتهاك. واألفراد املتورطاون 

ك أحكااام قااانون املنافسااة قااد يتعااني علاايهم دفاا  غرامااة يف انتهااااا شخصااي
 دولر أس ايل. 500 000تصل إ  
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اا جنائياااا أمااا فيمااا يتعلااق بالغرامااات اجلنائيااة، فاامن الشااركة الاايت تنهاام حكماا 

ماان أحكااام الكارتاال قااد ت ااؤمر باادف  غرامااة جنائيااة. واملبلااا األقصااى للغرامااة 
املدنياة. واألفاراد الاذين تقارر  كماة  هو نفسه املبلاا األقصاى للغراماة املالياة

أهنم متورطون يف ارتكاب خمالفة للكارتل قد يواجهون هتما جنائية وت فَرض 
 340 000اا وحاادة غرامااة )يعااادل حالياا 2 000علاايهم غرامااة تصاال إ  

دولر أساااا ايل( لكاااال خمالفااااة جنائيااااة للكارتاااال و/أو السااااجن ملاااادة تصاااال 
 سنوات. 10 إ 

ماان قااانون مكافحااة الحتكااار علااى  48املااادة فصااوص الغرامااات، تاانص  الصعن
أن تفاااارض وكالااااة إنفااااا  قااااانون مكافحااااة الحتكااااار غرامااااات علااااى وكاااالء 
األعمااال يف حاااال إباارامهم وتنفياااذهم اتفاااق احتكاااار أو إساااءة اساااتغل م 
 يمناااتهم علاااى الساااوق علاااى حناااو ينتهااام هاااذا القاااانون. وقاااد يااا اوح مبلاااا 

يف املائااااة ماااان إياااارادات البياااا  يف الساااانة  10يف املائااااة إ   1 الغرامااااات بااااني
ي تَوصةل إ  اتفاق احتكار  أو عمل وكلء األعمال  السابقة. ويف حال مل

ااز علااى حنااو خمااالف  ااذا القااانون )املااادة  (، جاااز لوكالااة إنفااا  48علاى ال كز
ياوان. وتأاااذ  500 000قاانون مكافحاة الحتكااار فارض غراماة أقصاااها 

الااااة إنفااااا  قااااانون مكافحااااة الحتكااااار يف اعتبارهااااا، لاااادع حتديااااد مبلااااا وك
(، عوامااال مااان قبيااال طبيعاااة النتهاكاااات 48إ   46الغراماااات )املاااواد مااان 

 ومدهتا. ومداها
 2009يااااانص قاااااانون املنافساااااة الكااااارواا، الاااااذ  اعتماااااد يف حزيران/يونياااااه  كرواتعا

، علاى أن غراماات 2010تشارين األول/أكتاوبر  1وداال حياز التنفياذ يف 
يف املائاااة مااان إعاااايل رقااام أعماااال الشاااركة للسااانة املالياااة الااايت  10أقصااااها 

ساااااابقت العااااااام الااااااذ  ارتكباااااات فيااااااه املخالفااااااة قااااااد تفاااااارض علااااااى أاطاااااار 
نون )إتياان أ  نشااط ى اره القاانون أو المتناا  عماا هااو النتهاكاات للقاا

يف املائة قد تفرض علاى  1مطلوب مبوج  القانون(، وغرامات ل تتجاوز 
 ارتكاب انتهاكات أارع أقل اطورة ألحكام قانون املنافسة. 

ياانص قااانون املنافسااة علااى فاارض غرامااات كبااقة يف حااالت النتهاكااات.  الهند
يف املائاااااة مااااان متوسااااا   10نافساااااة غراماااااة تصااااال إ  فقاااااد تفااااارض جلناااااة امل

األعمااال عاان األعااوام الثلثااة السااابقة يف حالااة اسااتغلل موقاا  ا يمنااة  رقاام
اتفاق تار خمال باملنافساة. أماا فيماا يتعلاق بالكاارتلت، فقاد  إلبرام أ  أو

تفاارض اللجنااة علااى كاال واحااد ماان األعضاااء غرامااة تصاال إ  ثاالت ماارات 
  ن مدة استغراق الكارتل.أرباحه عن كل سنة م
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ينص قانون املنافسة ا نغار  على أن جملس املنافسة قد يفرض غرامة على  هنغاريا

 10أشخاص ينتهكون أحكاام القاانون. ول يتجااوز اياد األقصاى للغراماة 
يف املائة من صايف رقم األعمال الذ  حتقق يف السنة التجارية الايت سابقت 

جمموعااة شااركات، إ ا كاناات  هاااك الشااركة أوصاادور القاارار الااذ  يثباات انت
القارار. واياد األقصاى للغراماة  الشركة عضاواا يف جمموعاة شاركات  اددة يف

املفرو اااااة علاااااى املن ماااااات الجتماعياااااة التابعاااااة للشاااااركات، واملؤسساااااات 
يف املائاة  10العمومية، واجلمعيات، وما شا ها من املن مات، ل يتجااوز 

األعماااال عااان السااانة التجارياااة الساااابقة للشاااركات مااان جمماااو  صاااايف رقااام 
  األعضاء يف اجملموعة.

ينص القانون اليابان ملكافحة الحتكاار علاى أن حتسا  الرساوم اإل اافية  العابام
املفرو ة بالساتناد إ  قيماة مبيعاات املنتجاات أو ااادمات املتاأثرة االل 

قيمااة املبيعااات فا ة النتهاكااات )وأقصاااها ثاالت سانوات(، و لاام بضاارب 
 ات الصاااااالة يف معااااااامدلت م ويااااااة  ااااااددة وفقاااااااا لنااااااو  النتهاااااااك ونطاااااااق 
العمليات وف ات األعمال. وبالنسبة إ  الشركات الصناعية، ت اوح النسبة 

 2يف املائااة و 1يف املائااة؛ يف حاني تاا اوح بااني  20يف املائااة و 1امل وياة بااني 
يف املائااة بالنساابة إ   3املائااة ويف  1يف املائااة يف حالااة اااار اجلملااة؛ وبااني 

 اار التجزئة.
، جيااوز للمفو ااية 1/2003ماان اللئحااة  23ماان املااادة  2عماالا بااالفقرة  االتحاد األوروبي

يف املائاة مان  10األوروبية فرض غرامة إدارية على الشركة املنتهكة أقصاها 
لساانة رقام األعماال السانو  الاذ  حققتااه الشاركة علاى الصاعيد العااملي يف ا

 التجارية السابقة.
 ثابتاً اً بنصفه مبلغاً المبلغ األقصى للغرامات محسنب

واملتعلااااااق  1990أيار/مااااااايو  15املااااااؤرخ  005-90وفقاااااااا للقااااااانون رقاااااام  بنن
بشاااااروط فارساااااة أنشاااااطة اارياااااة يف بااااانن، ميكااااان فااااارض غراماااااات تااااا اوح 

ملياااني فرنااام مااان فرنكاااات اجلماعاااة املالياااة  10فرنااام و 500 000 باااني
األفريقيااة يف حااال انتهاااك  لاام القااانون. وااادر اإلشااارة إ  أن الغرامااات 
املنصاااوص عليهاااا يف مشااارو  قاااانون املنافساااة البناااين املعاااروض للمناقشاااة يف 

 بكثق.  ات قيمة أعلى 2010 عام
، أن عي  النتهاكات اليت تندرو 1999 جاء يف قانون املنافسة التجارية، تايلند

يف إطار املخالفات املخلة باملنافسة تق  حتت طائلاة العقوباة بالساجن ملادة 
ملياااااون باااااات  6ل تتجااااااوز ثااااالت سااااانوات أو الغراماااااة مببلاااااا ل يتجااااااوز 

 كليهما. ويف حالة تكرار املخالفة، تضاعف الغرامة.  أو



TD/RBP/CONF.8/L.4 

GE.15-10445 10 

  أو اجلماعة البلد
شاخص  ، غراماة عاماة علاى أ 2010املساتهلم، يفرض قانون املنافسة و اية  زامبعا

ينتهام حكاام مان أحكااام القاانون مل ياانص القاانون علااى غراماة  ااددة  اذا النااو  
وحاادة  100 000 لغرامااة قاادرهااا ماان النتهاااك، حبيااث يكااون الشااخص معر اا

 غرامة أو للسجن لف ة ل تتجاوز سنة واحدة أو كليهما. 
 20 000مااااات تصاااال إ  مبلااااا يعااااادل جيااااوز حملكمااااة املنافسااااة فاااارض غرا شعلي

مبوجاا  قااانون  وحاادة  ااريبية ساانوية ويف حااال كااان الساالوك املغاارةم   ااوراا 
وحادة  اريبية سانوية، وهاي عملاة  اددة  30 000املنافسة، مببلاا يعاادل 

بالقااااانون ألغااااراض الضاااارائ  وتعااااادل قيمااااة وحاااادات الضااااريبة الشااااهرية يف 
 . وقيمة العملة متقل .12ة يف الشهر األاق من السنة التجارية مضروب

 750 000يااانص قاااانون املنافساااة الكناااد  علاااى أل تتجااااوز الغراماااات اإلدارياااة  كندا
دولر كند  )ومليون دولر كند  يف حال تكرار املخالفاة( بالنسابة للفارد 

ملياااااون دولر كناااااد  يف حاااااال تكااااارار املخالفاااااة(  15ملياااااني )و  10أو 
بالنسااااااابة للشاااااااركة. وفيماااااااا يتعلاااااااق باملخالفاااااااات اجلنائياااااااة، مثااااااال اتفاقاااااااات 

أو بغراماة اا عاما 14الكارتلت، قد تفرض عقوبة بالسجن ملدة ل تتجاوز 
 مليون دولر كند  أو كليهما. 25 تتجاوز ل

يفرض قانون شقمان ملن  الحتكار غرامات جنائية تصل إ  مليون دولر  الناليات المتحدة
مليااون دولر أمريكااي بالنساابة للشااركات،  100أمريكااي بالنساابة لدفااراد و

ساانوات. وياانص القااانون الحتاااد   10إ ااافة إ  السااجن ملاادة تصاال إ  
ملبلا األقصى للغرامة ميكن أن يزيد عن  عف املبلا الاذ  كسابه على أن ا

املتآمرون من األعمال غق القانونية أو  عف األموال اليت اسرها  احايا 
 مليون دولر أمريكي. 100اجلرمية، إ ا كان أحد املبلغني يتجاوز 
 المبلغ األقصى للغرامات محسنباً بالمقار ة بنحدة متغعرة

 أيااااااااار/ 29حيااااااااز التنفيااااااااذ يف  529/2011-12القااااااااانون رقاااااااام دااااااااال  البرازيل
ويقضااي قااانون املنافسااة اجلديااد هااذا بتغيااق نطاااق الغرامااات  .2012 مااايو

يف املائاااة مااان إعاااايل داااال الشاااركة أو اجملموعاااة  20إ   0.1لتصاااب  مااان 
القتصااادية أو تكتاال الشااركات يف الساانة قباال باادء التحقيقااات، وبتحديااد 
األساااااس يساااااب الغرامااااات بالنساااابة لقطااااا  األعمااااال الااااذ  وقعاااات فيااااه 

. ومبقتضى هذا القانون اجلدياد، مل تعاد الغراماات حتسا  املخالفة القانونية
إ  عواد قطا  األعمال اا إ  جممو  إعايل عوائد الشركة بل استناداا استناد

الااذ  وقعاات يف املخالفااة. أمااا بالنساابة لدفااراد، فقااد تغااق نطاااق الغرامااات 
يف املائاااااة مااااان املبلاااااا املطباااااق علاااااى الشاااااركات، يف القاااااانون  50-10مااااان 
 يف املائة، يف القانون اجلديد. 20-1ق، إ  الساب



TD/RBP/CONF.8/L.4 

11 GE.15-10445 

  أو اجلماعة البلد
ميي ااااز قااااانون املنافسااااة بااااني املخالفااااات مبختلااااف درجاهتااااا. فبالنساااابة ألاطاااار  بعرو

وحااادة  اااريبية  1 000املخالفاااات، يااانص القاااانون علاااى غراماااة تااا اوح باااني 
يف املائاة  12)وهي الوحدة املرجعية القائمة على مؤشر أسعار الستهلك( و

مااال السانو  جملموعاة الشااركات الايت ينتماي إليهااا الطارق الااذ  مان رقام األع
انتهااام قاااانون املنافساااة. ويااانص القاااانون علاااى غراماااات علاااى أسااااس درجاااة 
اطورة النتهاك. فقد تفرض اللجنة، بالنسبة للنتهاك األقل اطاورة، غراماة 

يف املائااة ماان إعااايل الاادال  10وحاادة  ااريبية )ول تتجاااوز  50تاا اوح بااني 
 10وحدة  اريبية )ول تتجااوز  250حصل عليه مرتك  املخالفة( والذ  

يف املائااة إعااايل الاادال الااذ  حصاال عليااه مرتكاا  املخالفااة(. أمااا بالنساابة 
وحاااادة  700للمخالفااااات األكثاااار اطااااورة، فقااااد تفاااارض غرامااااة تصاااال إ  

يف املائااااة مااان إعاااايل الاااادال الاااذ  حصااال عليااااه  10 اااريبية )ول تتجااااوز 
فقاااد تفاااارض اا، . وإ ا كاااان النتهااااك يطااااال إجاااراءا حتوطيااامرتكااا  املخالفاااة(

وحاادة  ااريبية. ويف حالااة  125و 10اللجنااة أو احملكمااة غرامااة تاا اوح بااني 
وحادة  ااريبية. وإ ا  700اساتمرار النتهاكاات، قاد تفاارض غراماة تصال إ  

مل متتثاال اجلهااة مرتبكااة النتهاااك اإلجااراءات التصااحيحية، فقااد تفاارض غرامااة 
 مرة مبلا الغرامة األصلية. 16ود تصل إ  حد

ويف العدياااد مااان الولياااات القضاااائية، نشااارت السااالطة القائماااة بااااإلدارة مبااااد  توجيهياااة  -13
حتااادد العناصااار الااايت تؤااااذ يف العتباااار عناااد حسااااب مقااادار الغراماااة. وميكااان أن تاااؤد  عوامااال 
مشاادةدة، مثاال اسااتمرار النتهاااك أو تكااراره أو أداء دور مهاام فيااه، إ  زيااادة يف الغرامااة. ويف هااذا 

كان أن يشاكل ارتفاا  الارب  غاق املشاروعة عااملا مشادةداا. ويف املقابال، تاؤد   ااروق الساياق، مي
بلدان، إمكانية تعاون منتهم الالتخفيف إ  ختفيض قيمة الغرامة. واألهم أن مثة، يف العديد من 

قااانون املنافساااة يف إطاااار برنااامن تساااا ي حبياااث يااربر ختفااايض الغراماااة. ففااي هنغارياااا علاااى سااابيل 
مين  جملس املنافسة حصانة مان الغراماة أو خيفاض قيمتهاا بالنسابة للشاركات الايت تكشاف  املثال،

لسااالطة املنافساااة ا نغارياااة، بالطريقاااة املنصاااوص عليهاااا يف قاااانون ح ااار املمارساااات التجارياااة غاااق 
العادلاة واملنافساة غاق العادلاة، عان التفاقاات أو املمارساات التواط ياة باني املتنافساني الايت تتااواى 
بصفة مباشرة أو غق مباشرة حتديد أسعار الشراء أو البيا ؛ أو تقاسام األساواق، مباا يف  لام التلعا  

، 1996ختصاااااايص حصااااااص لإلنتاااااااو أو املبيعااااااات )القااااااانون الساااااااب  واامسااااااون،  بالعطاااااااءات؛ أو
، دااال تعااديل جديااد حيااز 2010نيسااان/أبريل  1. ويف /دال(88/باااء و78/ألااف و78 املااواد

ب ساايم مااا ي ساامى خمطاا  مكافااآت املبلغااني. واسااتناداا إ  هااذا التعااديل، ساايكون التنفيااذ يقضااي 
األشاااخاص الاااذين يقااادمون معلوماااات أساساااية عااان كاااارتلت طاغياااة  قاااني يف أن ىصااالوا علاااى 

يف املائااة ماان قيمااة  1مكافااأة بالشااروط املنصااوص عليهااا قانوناااا، علااى أل تتجاااوز قيمااة املكافااأة 
م، ميكن لسلطات املنافسة مكافأة الشركة على استعدادها للتفااق علاى الغرامة. وإ افة إ   ل
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تسوية قضية الكارتل بتخفيض قيمة الغرامة، مبا أن هذا النو  مان التساوية يسااعد علاى ااتصاار 
ف ة امللحقة وتوفق املوارد. وميكن أن تشمل عوامل التخفيف األارع وقف النتهاك على الفور 

فسااة وانتهاااك قااانون املنافسااة اطااأ ولاايس عمااداا. ويف حااالت اسااتثنائية، عقاا  تاادال ساالطة املنا
ميكاان لساالطة املنافسااة أن تأاااذ يف ايساابان أيضاااا عجااز الشااركة عاان الاادف  يف سااياق اجتماااعي 
واقتصااااد  معاااني، وميكنهاااا مااان ا ختفااايض قيماااة الغراماااة أو اإل ن ب تيباااات دفااا  ماااوزون. فتغااارمي 

ب  مان ا يف اروجهاا مان الساوق أمار يتعاارض وا ادق الرئيساي الشركة إ  حد اإلفلس والتسا
 لقوانني املنافسة املتمثل يف  اية عملية املنافسة.

الستتجن  فتتي حتتاالت اال تهاكتتات الكبعتترة التتتي يرتكبهتتا شتتخ  طبععتتي وتنطتتني   
 (على خرق صارخ ومتعمد للقا نم أو لمرسنم تنفعذي

قااااوانني املنافسااااة املكرسااااة الراميااااة إ  مكافحااااة لقااااد ساااااد يف اآلونااااة األاااااقة، يف ن  اااام  -14
التفاقااات املخلااة باملنافسااة، توجهاااا لاادع ساالطات اإلنفااا  متثاال يف السااعي إ  الاارد  عاان طريااق 
فاارض غرامااات كباااقة جااداا علاااى الشااركات. فعلااى سااابيل املثااال، حكمااات املفو ااية األوروبياااة يف 

مليااون يااورو لتورطهااا يف  896دارها علااى شااركة زسااان غوبااانز الفرنسااية بغرامااة مقاا 2008 عااام
، أديان مصان   الرقاائق زإنتالز 2009اتفاق لتقاسم السوق م  مصنعني تارين للزجاو. ويف عام 

من املعاهدة بشأن ساق الحتااد األورويب، وف ر ات علياه نتيجاة لاذلم غراماة  102بانتهاك املادة 
لن م الناش ة لقوانني املنافسة حنو فاقت مليار يورو. وميكن فضلا عن  لم ملح ة اااه بعض ا

زياااادة مقااادار الغراماااات. ومااان  لااام علاااى سااابيل املثاااال أن فر ااات جلناااة املنافساااة يف ا ناااد غراماااة 
تراكمياااة اااااوزت قيمتهاااا ملياااار دولر أمريكاااي علاااى شاااركات تصاااني  اإل نااات ورابطاااة مصااانعي 

ن، القضاااااااااية اإل ناااااااات )رابطااااااااة البناااااااااائني يف ا نااااااااد  اااااااااد رابطااااااااة مصاااااااانعي اإل نااااااااات وتااااااااارو 
 (.29/2010 رقم
 ورغااام أن مع ااام تشاااريعات املنافساااة تااانص علاااى عقوباااات إدارياااة أو مدنياااة يف حاااال إتياااان -15

 اااااه حنااو ااارمي تلاام األفعااال. وحاال عهااد قرياا ، كاناات الوليااات هناااكساالوك خماال باملنافسااة، ي
 حاالت انتهااك يفعلاى أفاراد جنائياة منهاا الساجن  عقوبااتاملتحدة هي البلد الوحيد الذ  يفرض 
علااى فاارض عقوبااات جنائيااة )يف حااال انتهاااك ملناا  الحتكااار قااانون املنافسااة. وياانص قااانون شااقمان 

وميكن امللحقة على خمالفة باعتبارها جناية يعاقد  عليها القانون بغرامة إ ا كان  (،2و 1املادتني 
وكانات هنااك أحكاام . اا سنوات إ ا كان املخاالف فارد 10املخالف شركة وبالسجن مدة أقصاها 

منهاا إسارائيل وكنادا  -فاثلة يف عدد من البلدان لكنها مل تكان تطبةاق. وازداد الياوم عادد البلادان 
الاااايت تفاااارض عقوبااااات جنائيااااة علااااى األفااااراد ملكافحااااة الكااااارتلت  -واململكااااة املتحاااادة واليابااااان 

 2003تماااد يف عاااام الطاغياااة. وأقااارت اململكاااة املتحااادة، مبوجااا  قاااانون مؤسساااات األعماااال املع
عقوباااات جنائياااة يف حاااق األفاااراد الاااذين يرتكباااون خمالفاااات معيناااة تعااارةق بو اااوح علاااى أهناااا خملاااة 

، أقاارت تايلنااد فاارض عقوبااة بالسااجن تصاال إ  ثاالت ساانوات علااى 1999باملنافسااة. ويف عااام 
، 2008عي  املخالفات املخلة باملنافساة، وتضااعف العقوباة يف حاال تكارار املخالفاة. ويف عاام 
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فر ت  اكم اململكة املتحدة للمارة األو  عقوباات بالساجن علاى أفاراد تورطاوا يف كارتال دويل. 
، اعتماااد برملاااان أسااا اليا قانونااااا )قاااانون )سااالوك الكاااارتلت والتااادابق األاااارع( 2009ويف عاااام 

لتحدياد تعديل فارسات التجارية( لتجرمي أنوا   ددة من السلوك التواط ي، مباا يف  لام الساعي 
األسااااااعار، وتقييااااااد الناااااااتن يف سلساااااالة اإلنتاااااااو أو اإلمااااااداد، وتقاساااااام املسااااااتهلكني أو املاااااازودين 

 األقاليم، والتلع  يف العطاءات(. أو
وياارع دعاااة فاارض عقوبااات جنائيااة علااى األفااراد أن تلاام العقوبااات هااي األكثاار فعاليااة يف  -16

لقااوانني. ومبااا أنااه ماان غااق املمكاان رفاا   اال ماادير  الشااركات وماان ا الشااركات  اهتااا علااى امتثااال ا
املستوع ايايل للغرامات املفرو ة على الشركات يف وليات قضائية مثل الوليات املتحادة والحتااد 
األورويب دون أن يتسب   لم يف أ ارار اقتصاادية، وأن هاذه الغراماات ساتنعكس يف هناياة املطااق 

ل أااارع. لااذلم، يتعااني إعطاااء املزيااد ماان األييااة علااى املسااتهلكني، فاال بااد ماان زيااادة الاارد  بوسااائ
للمسؤولية الشخصاية للمخاالفني. ويف هاذا الساياق، ي قاال أيضااا إن العقوباات املالياة املفرو اة علاى 
تمال جاداا أن تتحمال الشاركات عا ء الغراماات عان  األفراد لن حتقق النتائن الردعية املنشاودة، إ  ى 

 ل بفرض ح ر على الشركة.مو فيها. وميكن ختفيف هذا الحتما
غاااق أن الااادول ميكااان أن تقااارر، لعااادد مااان األساااباب، عااادم فااارض عقوباااات جنائياااة يف  -17

قاد ل يكااون مان املناساا  إقارار العقوبااات اجلنائياة عناادما ، حاالت انتهااك قااانون املنافساة. فااأولا 
اللتزامااااات  يكاااون قاااانون املنافسااااة جدياااداا ومل ي اااات  جملتمااا  األعماااال وقاااات معقاااول للتعااااود علاااى

قاااد ل يتمشاااى اااارمي النتهاكاااات مااا  القواعاااد الجتماعياااة والقانونياااة اا، القانونياااة اجلديااادة. وثانيااا
دامت مباد  قانون املنافسة مل تصب  مقبولة بعد على نطاق واس  باعتبارهاا جازءاا مهمااا مان  ما

 -ل ساايما السااجن  -اجلنائيااة قااد تباادو تكاااليف العقوبااات اا، البي ااة القانونيااة والقتصااادية. وثالثاا
عاليااة جااداا مقارنااة بتكاااليف أشااكال أااارع ماان العقوبااات. ومثااة هاااجس تااار يسااوقه املع  ااون 
علاى العقوبااات اجلنائيااة يف قضااايا املنافساة يتعلااق بتشااديد املتطلبااات اإلجرائياة، مثاال اشاا اط أدلااة 

د صااعوبة وتكلفااة امللحقااة علااى عاليااة املسااتوع يف القضااايا اجلنائيااة. وهااذه العواماال ميكاان أن تزياا
انتهاكات قانون املنافسة، وأن ختفض عدد القضاايا الايت تاتمكن اجلهاات املختصاة مان تساويتها. 

 وقد يكون هناك جان  من الصحة يف كل حجة من هذه ايجن.
وعاااادة ماااا ي عهاااد إ  القضااااء بسااالطة فااارض عقوباااة الساااجن. ويف بعاااض البلااادان، مثااال  -18

تنفرد ا ي ات القضائية بسلطة فارض عقوباات الساجن بنااءا علاى طلا  السالطة النروين واليابان، 
 القائمة باإلدارة.

 التدابعر العالمعة  
ل تكتساااي التااادابق العلجياااة الرامياااة إ  ايفااااو علاااى املنافساااة أو إصااالحها مساااتقبلا  -19

قاااانون املنافساااة  طابعااااا عقابيااااا، فااالق العقوباااات. فالتااادابق العلجياااة تتاااواى و ااا  حاااد اااارق
وتعاويض الضااحايا وإصاالح مااا يااق املنافسااة مان  اارر. وت صاانف التاادابق العلجيااة تقلياادياا علااى 
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أهنا إما هيكلية وإما سلوكية. فالتدابق ا يكلية تتمثل عمومااا يف تادابق علجياة  رفياة هتادق إ  
ثل يف تدابق علجية مستمرة إصلح ا يكل التنافسي للسوق. أما التدابق السلوكية فعادة ما تتم

أو مقيدة زمنياا ترمي إ  تغيق أو تقييد سلوك الشركات )ي شار إ  التدابق العلجياة السالوكية يف 
بعاااض الولياااات القضاااائية بعباااارة زتااادابق علجياااة لتغياااق السااالوكز(. وحيثماااا اساااتدعت التااادابق 

التكلفاة عاليااة بالنساابة إ  الساالطة  العلجياة هااذه أ  مراقبااة أو رصاد مسااتمرين، ميكاان أن تكااون
املعنيااة والشااركات علااى حااد سااواء. وماان الصااع  جااداا علااى هااذا األساااس تصاانيف بعااض هااذه 

 التدابق العلجية، كتلم املرتبطة بايصول على حقوق امللكية الفكرية.
وحبساا  اإلطااار القااانون القااائم، ميكاان أن تفاارض ساالطات املنافسااة تاادابق علجيااة ماان  -20
ق واحاااد، أو أن تتفاااوض عليهاااا مااا  األطااراق املعنياااة بناااءا علاااى اقااا اح مقاادم مااان األطاااراق طاار 

)التعهادات أو اللتزاماات(. صاحي  أن التعهادات أو اللتزامااات ت عتارب أحيانااا عقوباات. غاق أنااه 
إ ا ماااا أ ااااذ يف العتباااار أهناااا تتاااواى باألسااااس إصااالح املنافساااة بعاااد تشاااويهها مبمارساااات خملاااة 

 افسة، يغدو من املمكن تصنيف التعهدات أو اللتزامات  من التدابق العلجية.باملن
( مااان الفصااال ايااااد  عشااار مااان وإ اااافة إ  الغراماااات والساااجن، يعااارض البااااب )ثانيااااا  -21

القانون النمو جي بشأن املنافسة عدداا من التدابق اليت تعترب يف الواق  تدابق علجية وفقاا ملع م 
 املنافسة املطبقة اليوم.قوانني 

 األوامر المؤقتة أو األوامر الزمرية  
تصاانةف األواماار املؤقتااة أو األوامااار الزجريااة عموماااا  اامن ف اااة التاادابق الساالوكية. وميكااان  -22

تطبيقها بوصفها تدابق أولية يف قضية منافسة قيد الن ر ملن  الشركة من انتهاك قانون املنافسة أو 
هاكااه. وتعَهااد ن اام خمتلفااة ماان قااوانني املنافسااة إ  هي ااات إنفااا  خمتلفااة بساالطة السااتمرار يف انت

إصدار أوامر مؤقتة أو أوامر زجرية. ويف البلدان اليت تطبةق القانون العريف، تنفرد احملااكم باألسااس 
مبمارسااة هااذه الساالطة. ففااي كناادا علااى ساابيل املثااال، ميكاان أن يطلاا  املاادعي العااام إ  احملكمااة 

تصة، يف حالت الطوار ، تطبيق أمر زجر  مؤقت  دق و   حد، بصفة مؤقتة، لسالوك املخ
يشاااكةل خمالفاااة أو يهااادق إ  ارتكااااب خمالفاااة. أماااا يف البلااادان الااايت تطبةاااق القاااانون املااادن، فقاااد 
تضااطل  هي ااات املنافسااة بتلاام الساالطات. فعلااى ساابيل املثااال، جيااوز للمكتاا  الحتاااد  األملااان 

)أ( مااان قاااانون منااا  تقيياااد املنافساااة. ويف 32ارتلت اختاااا  تااادابق مؤقتاااة وفقااااا للماااادة املعاااين بالكااا
هنغاريااااا، ميكاااان جمللااااس املنافسااااة أن ى اااار، مبوجاااا  أماااار زجاااار  مؤقاااات، اسااااتمرار الساااالوك غااااق 
القانون، أو يأمر بمزالة ايالة املخالفة للقانون، إ ا تطلا  اختاا  إجاراءات عاجلاة يماياة املصاا  

نيااااة أو القتصااااادية لدشااااخاص املعنيااااني، أو إ ا شااااكةل الو اااا  اطااااراا علااااى قيااااام املنافسااااة القانو 
لقااااانون ح اااار املمارسااااات التجاريااااة غااااق العادلااااة اا القتصااااادية أو تطورهااااا أو اسااااتمرارها. ووفقاااا

واملنافسة غق العادلة، ميكن جمللس املنافسة أيضاا أن يش ط تقادمي  امان إ ا كاان طلا  التادابق 
. ورغااام أن ا ناااد ((2)72()و( و1)72املادتاااان ؤقتاااة صاااادراا عااان الطااارق ااا ااا  للتحقياااق )امل
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تت با  ن ااام القااانون العاريف، فاامن جلنااة املنافسااة خمو لاة إصاادار أواماار مؤقتاة إ ا اقتنعاات أن خمالفااة قااد 
ر أواماار تصاادارتكباات ويسااتمر ارتكا ااا أو مثااة احتمااال أن يكااون األماار كااذلم، وجيااوز للجنااة أن 

قييدية مؤقتة. وميكن أن تكاون هاذه األوامار نافاذة إ  حاني انتهااء التحقياق أو إ  حاني صادور ت
 . أوامر أارع، وإن كان  لم دون إشعار الطرق املعين، حيثما رأت اللجنة  لم  رورياا 

معالجته باتباع لنقف اال تهاك والكف عنه أو وامر الدائمة أو الطنيلة األمل لاأل  
 عام، أو تقديم اعتذار علني، إلخ و اإلدالء ببعام كاشفسلنك إيجابي، أ

ويف الواق ، تشبه أوامر وقف النتهاك والكف عنه األوامر الزجرية وتستخدم لو   حد  -23
علاااى الفاااور اااارق قاااانون املنافساااة. وميكااان لسااالطة املنافساااة علاااى سااابيل املثاااال أن تاااأمر أطاااراق 

أو أن تاأمر شاركة مهيمناة باالكف عان بيا  بعاض  الكارتل بوقاف تطبياق اتفاقاات حتدياد األساعار
املنتجات على دفعاات علاى حناو خمال باملنافساة. وتتاواى مع ام تشاريعات املنافساة إصادار أوامار 

 بوقف النتهاكات والكف عنها.
غااااق أن السااااالوك  اااال التااااادقيق يكاااااون، يف بعااااض اياااااالت، قاااااد أيااااق بالفعااااال  ااااارراا  -24

تدابق  ددة  دق اساتعادة و ا  املنافساة. ويف هاذا الساياق،  باملنافسة، فيتعني عند  لم اختا 
ماان القااانون النمااو جي بشااأن املنافسااة إ  أواماار معاجلااة  ‘4‘يشااق الفصاال اياااد  عشاار )ثانياااا(

النتهااك باتباا  سالوك إجيااايب أو اإلدلء ببياان كاشاف عاام أو تقاادمي اعتاذار علاين، إخل. وبفاارض 
ااارب الشااا ركة علاااى التصااارق علاااى حناااو معاااني. ويشااامل  لااام ماااثلا ن ااام تااادبق علجاااي سااالوكي ا 

التخفيضات وإداال تعديلت علاى هياكال األساعار وتغياق شاروط التجاارة وإتاحاة الوصاول إ  
 البنية األساسية أو امللكية الفكرية.

ورغم أن التدابق العلجية السلوكية ميكن أن تتخذ ملعاجلة هااجس تنافساي  ادد، كثاقاا  -25
ترب تلم التدابق غق ملئمة من ناحية الرصد، مبا أهنا تتطلا  رصاداا مساتمراا، وهاو ماا ياؤثر ما تع

 على موارد سلطة املنافسة. 

التصتتتفعة  فعمتتتا يتعلتتتق بعملعتتتات اال تتتدمات أو عملعتتتات االستتتتحنال(، أو اإلبطتتتال   
 (يتعلق ببعض عملعات اال دمات أو عملعات االستحنال أو العقند التقلعدية  فعما
متثاال التصاافية يف حااالت الناادماو أكثاار التاادابق العلجيااة ا يكليااة تااداولا. ويف الاان م  -26

اليت يش ط فيها اإلاطار بالندماو قبل حدوثه، عادة ماا تقايةم سالطات املنافساة اآلثاار احملتملاة 
للعمليااااة املخطاااار عنهااااا علااااى املنافسااااة. وعناااادما يكشااااف هااااذا التقياااايم عاااان دواعااااي قلااااق تتعلااااق 
باملنافسة، ميكان التصاد  لادواعي القلاق تلام بواساطة تادابق علجياة مناسابة مثال تصافية أجازاء 
 ددة مان الشاركة، كموقا  إنتااو أو شابكة توزيا  ماثلا. وختتلاف تشاريعات املنافساة بشاأن ماا إ ا  
كاااان جيااا  أن يصااادر اقااا اح التصااافية عااان األطاااراق املخطااارة قبااال أن تفحصاااه سااالطة املنافساااة، 

وةل سلطة املنافسة صلحية فرض التصفية من طرق واحد يف قرارها بال ايص. ومباا أن أن خت أو
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األطاااراق يف عمليااااة اناااادماو مااااا هاااي املسااااؤولة الرئيسااااية عاااان تصاااميم العمليااااة، فقااااد يكااااون ماااان 
املستصوب أن تعتمد سلطات املنافسة على تلم األطراق يف تصميم العلو املناسا  بالتحااور 

 م  سلطات املنافسة.
بعقااد مشاااورات مساابقة ماا  اللجنااة طواعيااة فااي اليابااان مااثلا، كثااقاا مااا تبااادر األطااراق ف -27

اليابانيااة للتجااارة املنصاافة قباال اإلاطااار الر ااي. وتقااوم هااذه اللجنااة بعمليااات تفتااي  يف مرحلااة 
مبكاااارة، وإ ا مااااا الصاااات إ  أن العمليااااة ل ختلااااو ماااان مشاااااكل، فهااااي حتااااي  األطااااراق علماااااا 

. وتقاا ح األطااراق عندئااذ تاادابق ، دون اختااا  قاارار هنااائي بااال ايصملتعلقااة باملنافسااة واجسااها ا
 علجية طوعية ختض  فعاليتها لتقييم اللجنة. 

ويف الااان م الاااايت تشاااا ط اإلاطااااار بعااااد النااادماو، ل تتاااادال ساااالطة املنافسااااة إل بعااااد  -28
القلااق املتعلقااة باملنافسااة اكتمااال الصاافقة. وهكااذا ل ميكاان تصااميم أ  عاالو للتصااد  لاادواعي 

واعتمادها إل بعد تنفيذ عملية الندماو، وهو ما ميكن أن ينطو  على بعض أوجه اإلزعاو من 
الناحياااة العملياااة. وحيثماااا تعاااذر عااالو الضااارر الاااذ  ياااق باملنافساااة بساااب  النااادماو بواساااطة 

ليااة صااعبة كصااعوبة التصاافية، ميكاان أن تااأمر ساالطة املنافسااة بمبطااال الناادماو أو حلااه، وهااي عم
 زختليص الزيت من املاءز.

ويف حااااالت الناااادماو، يشااااكةل اإلبطااااال ماااال اا أاااااقاا، عناااادما يتعااااذر  ايااااة املنافسااااة  -29
طريقااة أااارع. وميكاان اللجااوء إ  هااذا األساالوب بوجااه عااام إ ا مل حتاا م أطااراق الناادماو  بااأ 

اإلاطااار بعااد الناادماو ونفااذت العمليااة املخاال باملنافسااة املهلااة القانونيااة يف الاان م الاايت تقتضااي 
املق حاااة دون ايصاااول علاااى املوافقاااة اللزماااة مااان سااالطة املنافساااة. ومثلماااا  كااار تنفااااا، ميكااان أن 

 ىدت اإلبطال أيضاا يف الن م اليت تش ط اإلاطار بعد الندماو.
 ج بديلة في التسريعات القائمةهُ  تُ   

عان التادابق العلجياة  التشريعات القائماة باعتبارهاا باديلا ترد النا ه ن املنصوص عليها يف  -30
 .3مفصلة يف اجلدول  ا يكلية
  3اجلدول 

  ُتُهج بديلة في التسريعات القائمة: التدابعر العالمعة الهعكلعة في حاالت اال دمات
  البلد أو اجملموعة

متناااا  عناااادما ياااارع مكتاااا  املنافسااااة الكنااااد  أن عمليااااة اناااادماو ميكاااان أن  كندا
املنافسااة أو ختفضااها إ  حااد كبااق، جيااوز للمفااوض إمااا اللجااوء إ   كمااة 
املنافساااااة للطعااااان يف النااااادماو وفقااااااا ألحكاااااام القاااااانون واجباااااة النطبااااااق، 

التفاوض علاى تادابق علجياة ما  األطاراق املندجماة بغياة تساوية دواعاي  أو
سااتنتن احملكمااة (. وعناادما ت105القلااق املتعلقااة باملنافسااة بال ا ااي )املااادة 

ىتماااااال أن متنعهااااااا  أن عمليااااااة اناااااادماو مااااااا متناااااا  املنافسااااااة أو ختفضااااااها أو
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  البلد أو اجملموعة
ختفضاااها إ  حاااد كباااق، جياااوز  اااا إصااادار أمااار حب ااار النااادماو أو أمااار  أو

تصااافيته. وعااادم تقاااادمي  بتااادابق علجياااة تلااازم األطاااراق حباااال النااادماو أو
مثاال إاطااار مساابق بالناادماو )دون تربياار صااحي  وكاااق( عناادما يكااون 

هااو مبثاباة فعاال جناائي يعاقاا  علياه بغرامااة تصاال إ  اا هاذا اإلاطااار مطلوبا
دولر كناد . وجيا  علاى األطااراق يف صافقة مق حاة تتجاااوز  50 000

قيمتهااااا النقديااااة حاااادوداا معينااااة أن ختطاااار املفااااوض وتنت اااار انقضاااااء مهلااااة 
املراجعااااة القانونيااااة قباااال إمتااااام الصاااافقة. وتتعاااارض األطااااراق الاااايت ل حتاااا م 

حبااال النااادماو أو بتصااافيته أو دفااا   القواعاااد املتعلقاااة مبهلاااة النت اااار ألمااار
دولر كند  عن كال ياوم مان أياام  10 000 غرامة نقدية إدارية تصل إ 
اا مؤقتااا عن  لم، جيوز للمحكمة أن تصدر أمار  عدم اح ام املهلة. وفضلا 

 بالندماو. اا مسبقاا مين  األطراق من إمتام الندماو لعدم تقدميها إشعار 
تضااا  جلناااة املنافساااة نصااا  أعينهاااا، لااادع تقيااايم تثاااار انااادماو ماااا علاااى  منريسعنس 

املنافسااة، املسااتقبل املن ااور. وقااد يعااين  لاام، بالنساابة ملع اام الصااناعات، 
فاااا ة زمنياااااة متتاااااد مااااان سااااانتني إ  ااااااس سااااانوات. وإ ا كاااااان متوقعااااااا أن 
تسااتغرق أيااة تثااار خملااة باملنافسااة أقاال ماان ساانتني، فاامن اللجنااة تساام  يف 

العادية باستمرار عملية الندماو، م  أنه إ ا كانت اآلثار كباقة  األحوال
قااد تااؤد  إ  تقلاايص املنافسااة إ  حااد كبااق وقااد تفاارض اللجنااة عندئااذ 
تاادابق علجيااة مؤقتااة. ويف بعااض ايااالت، قااد يكااون املسااتقبل املن ااور، 
بالنسبة لتلم الصاناعات الايت تتمياز بآجاال تنفيذياة طويلاة وعقاود طويلاة 

جاااال، أطااااول مااااان اااااس سااااانوات. ميكاااان وقاااااف عمليااااات النااااادماو األ
املق حاااة الااايت أ اطااارت  اااا جلناااة املنافساااة إ ا كاااان متوقعااااا أن تتساااب  يف 

وإ ا  ختفاايض املنافسااة بقاادر كبااق وإ ا مل يوجااد عاالو تااار أكثاار فعاليااة. 
كااان متوقعاااا أن ينحصاار ختفاايض املنافسااة الكبااق يف بعااض األسااواق، جيااوز 

سااة عندئاذ أن توقااف تنفياذ جاازء فقا  ماان الصافقة، فااا يساام  للجناة املناف
بمكمااال عمليااة الناادماو شااريطة ايفاااو علااى اسااتقلل أجاازاء معينااة ماان 
املنشااأة املسااتهدفة. ويف حااالت أااارع، قااد ي ساام  بممتااام عمليااة الناادماو 
برمتهااا، لكاان يتعااني علااى املنشااأة النااااة عاان الناادماو أن تبياا  جاازءاا ماان 

غضااون فاا ة  ااددة. ويف ايااالتني، تطبااق جلنااة املنافسااة املباااد   املنشااأة يف
 اهتااااا لتحديااااد جمموعااااة األصااااول الواجاااا  نقلهااااا ماااان املنشااااأة النااااااة عاااان 

 الندماو على النحو املبني أدناه.
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  البلد أو اجملموعة
ولاادع ااتيااار التاادبق العلجااي أو جمموعااة التاادابق العلجيااة، تراعااي اللجنااة  

تنفيااااذ إ  الفوائااااد املتوقعاااة ماااان التاااادابق فعالياااة وتوقياااات وتناساااا  تكااااليف ال
مااا تنقساام التاادابق العلجيااة الاايت تطبقهااا ساالطات املنافسااة اا العلجيااة. وغالباا

إ  تدابق علجية هيكلية مثال التصافية، الايت هتادق إ  اساتعادة أو حتساني 
املنافساة بتغياق هيكليااة الساوق، والتادابق العلجيااة السالوكية، الايت هتاادق إ  
تغيااق ساالوك مؤسسااات األعمااال عاان طريااق األواماار أو التعهاادات التعاقديااة. 
وبوجاه عاام، تتطلا  التاادابق العلجياة ا يكلياة القلياال مان الرصاد، إن كاناات 

، مبجارد باادء تنفياذ التغيااق ا يكلاي، يف حااني تتطلاا  مناه أصاالا اا تتطلا  شااي 
لجناااة أو وكيااال معااانية التااادابق العلجياااة السااالوكية يف األحاااوال العادياااة قياااام ال

 تقدمي توصيات غق ملزمة إ  ايكومة.  اا برصد المتثال. وجيوز للجنة أيض
وميكااان أن تشاااكل تصااافية األصاااول وسااايلة فعالاااة جاااداا إلنشااااء هيكلياااة  

سوقية أكثر تنافسية. غق أن جلنة املنافسة تقار باأن التصافية اجلارب  ميثال 
ل تش ط اللجنة التصافية يف تلام تدالا كبقاا يف حقوق امللكية. لذلم 

ايااالت إل إ ا كاناات مقتنعااة بعاادم وجااود عاالو تااار بالفعاليااة  اهتااا، 
وبأن  لم التدال يتناس  م  الفوائد املتوقعة. وجي  أن تكون جمموعة 

ياتحكم فياه طارق  األصول سليمة، ساواء يف إطاار ملكياة مساتقلة أو فاا
ن يكااون النشاااط الااذ  جاارت فاعال يف السااوق. وهااذه الساالمة تساتلزم أ

تصاافيته قاااادراا علاااى أن يشاااكل هتدياااداا تنافسااياا فعاااال لغاااقه مااان املنتجاااني 
املوجااااودين يف السااااوق، ماااا  ايفاااااو علااااى الرحبيااااة. وتتااااي  جلنااااة املنافسااااة 
ملؤسسات األعمال ما أمكن من ايرية يف ااتياار كيفياة تفكيام أصاو ا 

 التصاافية يف اآلجااال املطلوبااة. رهناااا باحملاف ااة علااى فعاليااة العاالو وبتنفيااذ
وجيوز للجناة املنافساة أيضااا فارض قياود علاى أناوا  اجلهاات الايت ي سام   اا 
بشااااراء األصااااول الاااايت اضااااعت للتصاااافية أو علااااى هوياهتااااا احملااااددة. وقباااال 
الشرو  يف حبث الصفقة بالعناية اللزمة، جي  على املؤسسات الايت تعماد 

جلنااة املنافسااة علااى املشاا   الااذ  إ  تصاافية أصااول ايصااول علااى موافقااة 
تمااال أن تاارفض جلناااة املنافساااة مشااا ين فكناااني إ ا  وقاا  علياااه ااتيارهاااا. وى 
رأت أهنم لن يستخدموا تلام األصاول للمنافساة بفعالياة يف األساواق  ات 

والتدابق العلجياة املتخاذة الصلة اليت تبني   ا أهنا تنطو  على أوجه قلق. 
طلا  يف األحاوال العادياة إجاراءات رصاد أو إنفاا  يف إطار التصفية ل تت

ماان جاناا  جلنااة املنافسااة بعااد إمتااام بياا  األصااول. غااق أن جلنااة املنافسااة 
عااااادة مااااا تؤكااااد، يف سااااياق األماااار بالتصاااافية أو التعهاااادات املقبولااااة، أن 
املؤسسااة الاايت اضااعت للتصاافية ل ميكاان أن تعيااد شااراء األصااول جاارت 

جمدداا. وي قيد هذا اي ر بشرط بطالن  تصفيتها أو تصب  حتت سيطرهتا
 تلقائي مدته عشر سنوات يف األحوال العادية. 
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  البلد أو اجملموعة
متثاااال التصاااافية علجاااااا يف حااااالت الناااادماو والسااااتحوا  غااااق القانونيااااة.  الناليات المتحدة

أو بياا  هيكاال أو ملكيااة  التفكيااميتطلاا  قاادراا ماان وتعتاارب علجاااا هيكلياااا 
الشااااركة الاااايت سااااايت يف اسااااتمرار تقييااااد التجااااارة أو يف الحتكااااار أو يف 

ا يكلااي إ  ثاالت ف ااات: وهااي اياال  عاالو. وميكاان تقساايم الالسااتحوا 
 . نفصالوال والتصفية

عموماااا لإلشااارة إ  ايالااة الاايت يااتم فيهااا حاال  اياالويسااتخدم مصااطل   
 اللجااوء إ  التصاافيةيشاامل  قاادو  ،أو احتاااد ي اادعى أنااه غااق قااانون اقاا ان
 التصافيةأماا مصاطل   ا ادق.  لاموسيلتني لبلوغ باعتباريا  نفصالوال
ملكياااتهم  بتصااافيةيشاااق إ  اياااالت الااايت يطالااا  فيهاااا املااادعى علااايهم ف
 .مأسهمهم أو أصو  أو

يقضااي بااأنوا   رقااراعااادة لإلشااارة إ  أثاار  نفصااالالويسااتخدم مصااطل   
الايت يكاون فيهاا  ت، وينطبق بصورة ااصة على اياالالتصفيةمعينة من 

الغااارض ماااان الاااادعوع هااااو  ااامان عاااالو للتجاااااوزات املتصاااالة مبكافحااااة 
مثال التكامال األفقااي  ،تكامال امللكياة أو السايطرة عان الحتكاار والناااة

متنوعااة لااو يفيت التصااني  والتوزياا  أو التكاماال بااني إنتاااو وبياا  منتجااات 
غاااق  عااالوهاااذا الناااو  مااان الو  وغاااق مرتبطاااة يف اساااتخدامها أو و يفتهاااا.

 . منصوص عليه بصري  العبارة يف نصوص تن يمية
وقاااد تشااامل التااادابق العلجياااة تفااااوض وكاااالت اإلنفاااا  علاااى اتفاقاااات  

ملعاجلاااة الشاااواغل مااان حياااث املنافساااة والساااماح يف الوقااات نفساااه بااامبرام 
املعتاد على تصفية األصول املتداالاة، أو فارض  الصفقة. وينطو  املسار

التزامااااات إجيابيااااة، أو ماااان  تااااراايص اسااااتغلل حقااااوق ملكيااااة  قيااااود أو
 5واملاادة  ملكافحاة الحتكاار من قانون شقمان 4املادة  فكرية. على أن
ختااولن املاادعي العااام ساالطة رفاا  ملكافحااة الحتكااار  نو يتااماان قااانون كل

انتهاكاات قاوانني مكافحاة الحتكاار،  ز دعاوع إنصااق بغياة زمنا  وكاب
وتنصااااان علااااى أن زهااااذه الاااادعاوع قااااد تااااتم عاااان طريااااق شااااكوع تعاااارض 

 لاام، وإ  جاناا   عاالوة علااىلااتمس مناا  هااذا النتهاااكز. و تالقضااية و 
هاااذه ال ااااايص القانونياااة العاماااة، فااامن جاااوهر قضااااء اإلنصااااق يف هاااذا 

ضاااايات ايالااااة الصااادد هااااو ساااالطة احملكمااااة يف تشااااكيل املرسااااوم تبعاااااا ملقت
نصاااق اإلاملعينااة. وهكااذا، فاامن متساام ايكومااة بالساالطة العامااة حملكمااة 

قانون كليتون ميك ن احملكمة من فارسة سالطة  مبوج  قانون شقمان أو
 فعاااال وكااااق. عااالوتقديرياااة واساااعة يف تشاااكيل مراسااايمها بغياااة تاااوفق 

 ,C Oppenheim, GE Weston and JT McCarthy, 1981 )ان اار:

Federal Antitrust Laws: Cases, Text and Commentary (Saint Paul, 
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  البلد أو اجملموعة
Minnesota, West Publishing Company) and Bureau of 

Competition of the Federal Trade Commission, 1999, A study of 

the commission‘s divesture process, available at   

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-

review/divestiture.pdf (accessed 18 May 2015).) 

بشااااأن مراقبااااة عمليااااات  139/2004تاااانص لئحااااة جملااااس أوروبااااا رقاااام  االتحاد األوروبي
اااازات فيماااااا باااااني املشااااااري  علاااااى األسااااااس القاااااانون ملراقباااااة عملياااااات  ال ك 

النااااااادماو يف الحتااااااااد األورويب. فاللئحاااااااة حت ااااااار عملياااااااات النااااااادماو 
والسااتحوا  الاايت ماان شااأهنا أن تقلااص املنافسااة إ  حااد كبااق يف السااوق 
اادة، كااأن تااؤد  إ  إجياااد شااركات مهيمنااة ياارج  أن ترفاا  األسااعار  املوح 

 على املستهلكني.
ويف حاااااالت النااااادماو، تااااانص اللئحاااااة صاااااراحة علاااااى أن للمفو اااااية  

األوروبية أن تعلن أن عملية ترك ز ما موافقة ما  ساوق الحتااد األورويب. 
وبممكان الشركات املندجمة أن تعرض، أثناء املرحلتني األو  والثانية من 
التحقياااااق، إ ا كانااااات هنااااااك دواعاااااي قلاااااق فصاااااوص املنافساااااة، تااااادابق 

تكفل استمرار املنافسة يف السوق. غق أن املفو ية ليست يف علجية 
نهااا ماان أن تفاارض ماان جاناا  واحااد أ  شااروط فيمااا يتصاال  و اا  ميكة
بقااارار تااارايص ماااا. وكااال ماااا بوساااعها هاااو أن تتباااني  إن كانااات التااادابق 
العلجيااااة املق حااااة قابلااااة للبقاااااء وكافيااااة لتبديااااد دواعااااي القلااااق بشااااأن 

تراء املشااركني يف الساوق يف ااتباار اا تباار أيضااملنافسة. وتأاذ يف الع
سوقي. ويف حال قبول التدابق العلجية، فمهنا تصب  ملزمة للشركات. 
وعندئاااذ ي عااانية متصااارق ائتماااان مساااتقل لإلشاااراق علاااى امتثاااال هاااذه 
اللتزامات. وبعاد التحقياق، جياوز للمفو اية األوروبياة إماا املوافقاة علاى 

قبااول الناادماو شاارط إنفااا  تاادابق علجيااة الناادماو باادون شااروط أو 
تقااا ح األطاااراق املندجماااة أياااة تااادابق علجياااة  ح ااار النااادماو إ ا مل أو

 ملئمة لتدارك دواعي القلق فصوص املنافسة. 

 تعنيض المستهلكعن المتضررين  
ايااز بعااض تشااريعات املنافسااة لساالطة املنافسااة إصاادار أماار بتعااويض اجلهااات املتضااررة  -31

نتيجة للسلوك املخل باملنافسة. ففي إندونيسيا مثلا، تشمل التادابق اإلدارياة املنصاوص عليهاا يف 
املتعلااق حب ااار املمارسااات الحتكاريااة واملنافساااة التجاريااة غاااق  5/1999ماان القاااانون  47املااادة 
ة صاادور قاارار ماان ساالطة املنافسااة اإلندونيسااية بااالتعويض عاان الضاارر امللحااق. وخيتلااف هااذا العادلاا
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األمر بالتعويض، يف إطار اإلنفا  العام، عن التعويضات الايت قاد حتكام بادفعها  كماة مدنياة يف 
إطااار إنفااا  قااانون املنافسااة ماان قباال جهااات ااصااة. وي شااار إ  النااو  الثااان ماان التعويضااات يف 

 لثالث عشر من القانون النمو جي بشأن املنافسة. الفصل ا

علتى المستؤولعة فتي اً أولعت دلتعالً داري أو القضائي بعتدم القا ن عتة اعتبار القرار اإل  
 ممعع دعاوا التعنيض التي يرفعها األشخاص المتضرروم 

املنافسة مان   كر فيما تقدم أن الن  م املكرسة لقوانني املنافسة بدأت تروةو إلنفا  قانون  -32
واملقصاااود باااذلم قياااام اجلهاااات املتضاااررة مااان السااالوك املخااال باملنافساااة،  -قبااال جهاااات ااصاااة 

ساايما سااالوك الكااارتلت الطاغياااة، برفاا  دعااااوع ااصااة للتعاااويض عاان األ ااارار. وت رفاا  هاااذه  ل
الااادعاوع اااصاااة بصااافة عاماااة إ   ااااكم مدنياااة، وتتخاااذ يف أغلااا  األحياااان شاااكل إجاااراءات 

 إجراءات تعق  امللحقة العامة يف قضية تواطؤ.متابعة، أ  
وألغااراض فعاليااة اإلجااراءات، ميكاان أن تاانص تشااريعات املنافسااة علااى أن قاارارات ساالطة  -33

املنافسااة أو احملكمااة الاايت أثبتاات وجااود ساالوك خماال باملنافسااة ينبغااي أن تكااون ملزمااة حبيااث يتساا  
ت. ويعااااين  لاااام أن األطااااراق املطالبااااة رفاااا  دعاااااوع املتابعااااة الراميااااة إ  ايصااااول علااااى تعويضااااا

بااالتعويض سااتكون يف حاال ماان إثبااات الساالوك املخاال باملنافسااة الصااادر عاان املاادعى عليااه؛ فلاان 
حتتاااو األطااراق املطالبااة إل إلثباااات الضاارر الااذ  يقهاااا ماان ااارق قاااانون املنافسااة ودعاام  لااام 

ملنافساة علاى أن احملكماة ملزماة، بأدلة. وعلى سبيل املثال، يانص القاانون األملاان ملكافحاة تقيياد ا
عند املطالبة بتعويضات يف حال انتهاك قانون املنافسة، باستنتاو حدوت  لام النتهااك يف قارار 
هنائي لسلطة وطنية ملكافحة الكرتلت يف دولة عضو يف الحتااد األورويب أو املفو اية األوروبياة. 

عن األ رار إل عق  صدور قرار من ويف بعض البلدان ل ي سم  برف  دعاوع ااصة للتعويض 
 سلطة املنافسة، كما هو ايال مثلا يف جنوب أفريقيا وكوستاريكا واليابان.

    


