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  تنويه
ُيجري األونكتاد استعراضات النظراء الطوعية لقوانني وسياسـات املنافـسة أثنـاء              

االجتماعات السنوية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة أو خالل            
ئ وقواعد األمم   مؤمترات األمم املتحدة اليت ُتعقَد كل مخس سنوات الستعراض جمموعة مباد          

ويضطلع باألعمال التحضريية املوضوعية فرُع سياسـات املنافـسة         . املتحدة املتعلقة باملنافسة  
  .بتوجيه من حسن قاقايا، رئيس الفرع اية املستهلك التابع لألونكتاد،ومح

 رئيسة املراجعـة الداخليـة      ،تارينا بالث كا  من تأليف   لألونكتاد  املَعد وهذا التقرير   
سيك، أستاذ القانون بكلية    يف مكتب الكارتالت االحتادي يف أملانيا، وويليام كوفا        للحسابات

مسؤولية الدعم الفـين إلعـداد      وتولت السيدة إبرو غوكجي     . القانون، جامعة جورج تاون   
، خالل إعداد هـذا     اليت قدمها ملساعدة القّيمة   ينوه با ويود األونكتاد أن     .التقرير واستعراضه 

جلنـة مكافحـة    (جلنة مكافحة االحتكـار يف أوكرانيـا        ، رئيس   سوشكوفاسيل ت التقرير،  
وموظفي جلنة مكافحة االحتكـار الـذين       بأعضاء    أيضاً ينوهويود األونكتاد أن    . )االحتكار

 أمانة الدولة للشؤون االقتصادية     لدعم املايل الذي قدمته   با، وكذا   سامهوا يف إعداد هذا التقرير    
  .يف سويسرا

  



  

 

  
  



v أوكرانيا 

(A)     GE.13-50626    260613    270613  

  احملتويات
  لصفحةا

  ١  ........................................................................تصدير
  ١  ............................أسس وتاريخ سياسة املنافسة يف أوكرانيا  -أوالً
  ٣  .....................................................اإلطار القانوين  -ثانياً

  ٣  ...............................قانون محاية املنافسة االقتصادية  -ألف  
  ١٢  .............................................القانون اجلنائي  -باء  
  ١٢  .......................قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة  -جيم  
  ١٣  ......................................قانون املشتريات العامة  -دال  

  ١٤  ..................................ؤسسي وتنفيذ السياساتاإلطار امل  -ثالثاً
  ١٤  .....................اهليكل التنظيمي للجنة مكافحة االحتكار  -ألف  
  ١٤  ..............................سلطات جلنة مكافحة االحتكار  -باء  
  ١٥  .....................موارد جلنة مكافحة االحتكار يف أوكرانيا  -جيم  
  ١٦  .........................................إنفاذ قانون املنافسة  -دال  

  ١٧  ....................................................اجلهاز القضائي  -رابعاً
  ١٨  .................................................الدعوة إىل املنافسة  -خامساً

  ١٩  ......................رئيس أوكرانيا، والربملان وجملس الوزراء  -ألف  
  ١٩  ....................................أوساط األعمال التجارية  -باء  
  ٢٠  .............................اإلدارة العامة ومنظمو القطاعات  -جيم  
  ٢٠  .............................................وسائط اإلعالم  -دال  
  ٢٠  ...............................................اجملتمع املدين  -هاء  

  ٢١  ......................................النتائج والتوصيات السياساتية  -سادساً
  ٢١  .......................التوصيات املوجَّهة إىل اجلهاز التشريعي  -ألف  
  ٢٣  ................................توصيات موجَّهة إىل احلكومة  -باء  
  ٢٤  ........توصيات موجَّهة إىل جلنة مكافحة االحتكار يف أوكرانيا  -جيم  

  



 

 

  

  

  



 أوكرانيا 1

 

  تصدير
ويستند التقرير  . أوكرانيااملنافسة يف   احلالة الراهنة لقانون وسياسة      هذا التقرير    بحثي  -١

ظمـت يف تـشرين      نُ لتقصي احلقـائق يف أوكرانيـا      مستفيض وإىل زيارة     ث مكتيب حبإىل  
 تناول البحث املكتيب استعراض دسـتور       .٢٠١٣يناير  / وكانون الثاين  ٢٠١٢أكتوبر  /األول

، ة املنافسة  وسياس بقانونأوكرانيا، وقوانني املنافسة، وغري ذلك من النصوص القانونية املتعلقة          
. خـرى  واإلجراءات اليت اختذهتا الوكاالت احلكوميـة األ       جلنة مكافحة االحتكار  وقرارات  

 أُجريت مع مديرين ومسؤولني يف جلنة مكافحة االحتكـار،           مبقابالت ويستعني التقرير أيضاً  
 أوكرانية أخرى تعمل يف جمال      وكذا مع ممثلني عن وكاالت حكومية ومنظمات غري حكومية        

  أعدهتا مؤسسات أخرى   ويبين التقرير على دراسات سابقة    . سياسة املنافسة ومحاية املستهلك   
  .ن وسياسة املنافسة يف أوكرانياقانوبشأن 

  أوكرانيا املنافسة يف أسس وتاريخ سياسة  -أوالً
ومنذ العقـدين املاضـيني     . ١٩٩٢ املنافسة عام    بشأنسنت أوكرانيا أول قانون هلا        -٢
 ويف فترة وجيزة احتـل  . مسؤولة عن إنفاذ قوانني املنافسة األوكرانيةجلنة مكافحة االحتكار  و

جلنـة   ألوكرانيا، بفضل اجلهود الـيت بذلتـها       ة القانوني التقاليدنة هامة يف    قانون املنافسة مكا  
  .مكافحة االحتكار

اعتمدت أوكرانيا نظامها املتعلق بقانون املنافسة يف بداية فترة اتسمت بنمو سريع يف           و  -٣
رب جتـا وألوكرانيا  .  املنافسة يف مجيع أحناء العامل     بقواننياالختصاصات القضائية املعنية    عدد  

ن أوكرانيـا  وتبيِّ. ة باملنافسةتقامسها مع البلدان اليت هي بصدد وضع نظمها املتعلقينبغي  كثرية  
ركـزي  املتخطـيط   المن  يسهل االنتقال الناجح    بوضوح كيف أن بإمكان قانون املنافسة أن        

   . سوقي التوجه إىل اقتصادني الراسخ احلكوميواإلشراف
ذلـك أن   . سياسة املنافسة يف جمال    فعال   نظام العمل ب   إىل االنتقال يف أوكرانيا   شاقاً كان   -٤

 إىل متركز معظم النشاط االقتـصادي يف        طويالً وكلياً أدت   التخطيط االقتصادي املركزي     هيمنة
ومن العواقب املـدمرة    .  كل بقايا النظام السوقي    تاملؤسسات الكربى اململوكة للدولة واجتثَّ    يد  

  تكـامالً  تية األسواق الوسيطة وحفـزت    يية يف احلقبة السوفي   نقت السياسة االقتصاد  َخاألخرى،  
 جمموعات متنوعة    ويف ظل الظروف االقتصادية املغلقة، أدى هذا النهج إىل هيمنة          . هائالً عمودياً

  .يةقطاعات االقتصادالمن املؤسسات اململوكة للدولة فاحتكرت مجيع 
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جاءت  سسات اململوكة للدولة   متركز النشاط االقتصادي داخل املؤ     وإىل جانب عملية    -٥
 مبجموعة كبرية    الرئيسي  الكربى هلذه املؤسسات املزودَ    النماذجسياسات حكومية جعلت من     

 ويف ظل هذه الظروف، أضحى من شأن اهنيار املؤسسات اململوكة           .من اخلدمات االجتماعية  
 ىل درجـة أن    سلبية هائلة من حيث اجلانب االجتماعي واإليـرادات إ         خيلف آثاراً للدولة أن   
 إلنعاشها اصطناعياً، على عدم فعاليتها، ال سيما عرب إعانة الدولة         شعرت أهنا مضطرة    احلكومة  

إىل ، افتقرت أوكرانيا يف مطلـع التـسعينيات        ومن طول أمد هذه الُنهج     .تكاد ال ُتسترد  اليت  
. سياسة املنافـسة   اخلربة الفنية ومعايري اإلدارة العامة الضرورية لبناء نظام فعال يف جمال             أسس

تؤسـس  ذلك أن احلقبة السوفييتية لإلدارة العامة منعت اهليئات احلكومية من اختاذ قـرارات              
  .دارة عامة سليمةإل
 ويف مطلع العقد األول من القرن احلادي والعشرين، أُجريت إصالحات متنوعة على             -٦

صـالحات الـسوقية    بيد أنه رغم هذه اإل   . السوق واختذت تدابري ملكافحة االحتكار     مستوى
بتمركز كبري للغاية    املتنوعة وهذه التدابري املكافحة لالحتكار، ال يزال اقتصاد أوكرانيا متميزاً         

 الضوابط  أن، كما   اهليمنة وتعزز اإلعانات احلكومية مواقع      .األداء االقتصادي العايل  ال يرتبط ب  
تجاريـة  الؤسـسات   ملُتـثين ا  التنظيمية االصطناعية املفروضة على مجيع املستويات احلكومية        

هلياكل األساسية مـن قبيـل      من ا مث إن ضعف قطاعات رئيسية      .  السوق عن دخول  ديدةاجل
د دخول  قّييد من االستثمار، و   حيثبط النمو، و  ُيالطاقة، واخلدمات املالية، واالتصاالت والنقل      

كم االحتكـارات    اليت حت  اهليئات التنظيمية أما   . فيها  وتوسعها  إىل السوق  الشركات اجلديدة 
  . السياسات املؤيدة للمنافسةدعم  ما ترفض أيضاًالطبيعية فكثرياً

 لوضع خطة ترمي إىل حتسني فعالية       خذت أساساً وُحددت هذه املشاكل بوضوح واتُ      -٧
وبـالنظر إىل   . بدأت أوكرانيا مؤخراً يف تنفيذ هذه اخلطة      قد  و. االقتصاد وقدرته على املنافسة   

  . املنافسةلسياسة فعال نظامآفاق حتسن يف تنفيذ  هناكهذه التطورات، 
وعي القيادة الـسياسية يف أوكرانيـا        اإلصالح   دفع إىل ومن العوامل الرئيسية اليت ت      -٨

وهلذا الغرض التزمت أوكرانيـا باعتمـاد        .املنافسة لتحسني األداء االقتصادي   بضرورة زيادة   
 ٢٠١٣لربنامج الوطين للمنافسة يف     وسيعتمد ا . ٢٠٢٤-٢٠١٤برنامج وطين للمنافسة للفترة     

 اهليكلية اليت تعتـرض     العقباتأرضية ملعاجلة   وسيشكل الربنامج   . ٢٠١٤وسينفَّذ اعتباراً من    
 االقتصاد األوكراين وإلزالة احلواجز التنظيمية االصطناعية اليت حتول دون دخـول            املنافسة يف 

جلنـة  مـن   وُيتوقـع  .آليات السوقالشركات اجلديدة إىل السوق، وتيسري زيادة الفعالية يف        
  .كبري يف تنفيذ الربنامج أن تقوم بدور مكافحة االحتكار
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وإىل جانب الربنامج الوطين للمنافسة، تشكل االلتزامات الدولية حافزاً قيِّماً ألوكرانيا             -٩
 انـضمت أوكرانيـا إىل      ٢٠٠٨ففي  . اعتماد إصالحات اقتصادية مؤيدة للمنافسة    من أجل   

وتويل أوكرانيا أولوية قصوى لتحقيق العضوية الكاملـة يف منظمـة           . رة العاملية منظمة التجا 
. وتتطلع أوكرانيا إىل عالقة أمنت مع االحتـاد األورويب        . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

، وأوكرانيا تشارك يف شبكات دولية من قبيـل الـشبكة           ٢٠١١نوفمرب  /ومنذ تشرين الثاين  
، وفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة التـابع            الدولية للمنافسة 

لألونكتاد واجمللس املشترك بني الدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة املعـين بـسياسة      
وأبرمت جلنة مكافحة االحتكار اتفاقات تعاون ثنائية مع سلطات املنافسة          . مكافحة االحتكار 

توانيا، وبولنـدا،   يوالنمسا، وأذربيجان، وبلغاريا، وفرنسا، وجورجيا، ول     يف كل من أرمينيا،     
  .ورومانيا، واالحتاد الروسي، وسويسرا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  اإلطار القانوين  -ثانياً
 مـن دسـتور     ٤٢إذ تنص املادة    . حتظى محاية املنافسة يف أوكرانيا بوالية دستورية        -١٠

إساءة "وحتظر  "  ممارسة نشاط جتاري   عندحترص الدولة على محاية املنافسة      " أن   أوكرانيا على 
" استخدام موقع احتكاري يف السوق، وتقييد املنافسة بشكل غري قانوين، واملنافسة غري العادلة            

وتنص على  " حيدد القانون أنواع وحدود السياسات االحتكارية     "وتنص املادة كذلك على أن      
 من قانون محاية املنافسة االقتصادية      ١-٣وتنص املادة   ". قوق املستهلكني حتمي الدولة ح  "أن  

على أن تقوم قوانني محاية املنافسة االقتصادية على معايري راسخة يف دستور أوكرانيا وتشمل              
وقـانون  ) ١٩٩٣ (جلنة مكافحة االحتكار، وقانون   )٢٠٠١(قانون محاية املنافسة االقتصادية     

، وكذا معايري وقوانني تشريعية تنظيميـة أخـرى       )١٩٩٦ (املشروعةغري  احلماية من املنافسة    
  . اعتمدت وفقاً هلذه القوانني

وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن التشريعات والقوانني القطاعية لرئيس أوكرانيا وجملـس             -١١
ظم  قانوناً فعـاالً يـن     ١٤٠حالياً أزيد من    يف أوكرانيا   و. الوزراء أحكاماً تيسر محاية املنافسة    

ويصدر عن الـرئيس، وجملـس الـوزراء، والـوزارات          . اجلوانب اخلاصة بسياسة املنافسة   
  . مرسوم بشأن قضايا سياسة املنافسة٤٠٠والوكاالت ما يزيد على 

  قانون محاية املنافسة االقتصادية  -ألف
 محايـة املنافـسة      ديباجة قانون محاية املنافسة االقتصادية، يشكل قانون       ورد يف كما    -١٢
ويرمي إىل ضمان فعاليـة     .  األساس القانوين حلماية املنافسة واحلد من االحتكارات       قتصاديةاال

  .سري االقتصاد
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  استعراض عام  -١
، لقانون محاية املنافسة االقتصادية السمات املوضوعية واإلجرائيـة ذاهتـا           يف الغالب   -١٣

ظم العالقات القائمـة بـني      ذلك أن هذا القانون ين    . املوجودة يف معظم قوانني املنافسة اليوم     
االقتصادي واملراقبـة   و ياإلدارالتنظيم   و  الذاتية احمللية  هيئات السلطة التابعة للدولة، واحلكومة    

من جهة، واملستهلكني وغريهم من األشخاص القانونيني والطبيعيني مـن جهـة أخـرى،              
أو من شأهنا أن      تؤثر وينطبق القانون على مجيع املمارسات اليت     . خيص املنافسة االقتصادية   فيما
  .  يف املنافسة يف أوكرانياتؤثر
 املبادئ األساسية لسياسة الدولـة يف ميـدان املنافـسة واحلـد مـن      ٤وترسي املادة     -١٤

التنظـيم  ذلك على أن اهليئات التابعة للدولة واحلكومة الذاتية احملليـة، وهيئـات          . االحتكارات
املنافسة اليت وضعتها الدولة، واختاذ مجيع التدابري املؤدية        القتصادي واملراقبة هنج سياسة     اإلداري وا 

. ر املنافسة يإىل مكافحة االحتكار يف االقتصاد، وتقدمي الدعم للكيانات االقتصادية اليت تيسر تطو           
وعلى الكيانات االقتصادية واهليئات املذكورة أعاله أن تيسر تطوير املنافـسة وأال ترتكـب أي          

 واهليئات التابعة   جلنة مكافحة االحتكار  وتعد  .  أن يؤثر سلبياً يف املنافسة     خرق للقوانني من شأنه   
مارسة رقابة الدولة على االمتثال للقـوانني املتعلقـة حبمايـة املنافـسة     مبهلا السلطات املختصة    

  .ماية مصاحل الكيانات االقتصادية واملستهلكني من االنتهاكحباالقتصادية، وكذا 

  نافسة االقتصاديةأبواب قانون محاية امل
 الـيت تتخـذها الكيانـات       املخلة باملنافـسة  يتناول الباب الثاين اإلجراءات املنسقة        -١٥

  . يف السوقاهليمنةاالقتصادية وإساءة استعمال 
 اليت تتخذها اهليئات التابعـة للدولـة   املخلة باملنافسةوينظم الباب الثالث اإلجراءات     -١٦

  . القتصادي واملراقبةا وي اإلدار التنظيمهيئاتواحلكومة الذاتية احمللية وكذا 
الـيت تقـوم هبـا      ألنشطة التقييدية والتمييزية    لوائح تنظيمية ل  ويتضمن الباب الرابع      -١٧
  .لكيانات والرابطات االقتصاديةا

  ).االندماجاتمراقبة (ويتناول الباب اخلامس متركز الكيانات االقتصادية   -١٨
كل موسع النظر يف الطلبات والقضايا املتعلقة بـالترخيص         ويتناول الباب السادس بش     -١٩
  .جراءات املنسقة ومتركز الكيانات االقتصاديةإلل
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ويتضمن الباب السابع إجراءات النظر يف قضايا انتهاك قانون املنافـسة، وحقـوق               -٢٠
  ). مصادرة األدلة وحجز امللكية(األشخاص املعنيني بقضية، وتدابري إجرائية معينة 

ينظم الباب الثامن املسؤولية عن انتهاك قوانني محاية املنافسة االقتـصادية، وحيـدد             و  -٢١
  .أنواع الغرامات لكل خمالفة

 جلنـة مكافحـة االحتكـار     ويتضمن الباب التاسع إجراءات تنفيذ قرارات وأوامر          -٢٢
  . والتحقق منها واستعراضها والطعن فيها

  .  للقانونويتضمن الباب العاشر األحكام النهائية  -٢٣

  ملنافسةاملخلة بااالتفاقات   -٢
 من قانون محاية املنافـسة      ١-٥املنصوص عليها يف املادة     " املمارسات املنسقة "تشمل    -٢٤

االقتصادية االتفاقات اخلفية بأي شكل كان بني الكيانات االقتصادية، والقرارات اليت تتخذها            
وتشمل الكيانات  . هاا الشركات سلوك  الرابطات وغري ذلك من أشكال التواصل اليت تنسق هب        

الكيانات القانونية بصرف النظـر     ) أ(االقتصادية اخلاضعة لتغطية قانون محاية املنافسة االقتصادية        
 يقوم بأنشطة اقتصادية مبا يف ذلك       دوأي فر ) ب (؛عن شكلها اإلداري والقانوين وشكل ملكيتها     

والوكاالت التابعة  ) ج (؛ آخر دين آخر أو فر   األنشطة املرتبطة مبمارسة اإلشراف على كيان قانو      
ة احمللية، وكذا اهليئات اإلدارية وهيئات املراقبة اليت تـضطلع بأنـشطة            ييئات احلكوم اهلللدولة، و 
  ). ١املادة (اقتصادية 

املمارسـات املنـسقة    " من قانون محاية املنافـسة االقتـصادية         ١-٦وتعرف املادة     -٢٥
تؤدي أو قد تؤدي إىل منع املنافسة، أو القضاء عليها          "أعمال منسقة   على أهنا   " باملنافسة املخلة

، وخيضع هذا السلوك    املخلة باملنافسة  مجيع املمارسات املنسقة     ٤-٦وحتظر املادة   ". أو تقييدها 
  . ٥٢ و١-٥٠إىل العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 

 متييز بني الـسلوك     ٤-٦دة  وليس يف حظر املمارسات املنسقة املنصوص عليها يف املا          -٢٦
 من معاهدة سـري عمـل االحتـاد األورويب          ١٠١وهذا هنج شبيه باملادة     . األفقي والعمودي 

وعادة ما تثري الترتيبات األفقية شواغل أكثر مما تـثريه القيـود            .  من قانون شريمان   ١ والفرع
  .العمودية فيما خيص املنافسة

ومن هـذه   . املخلة باملنافسة جراءات املنسقة    مثانية أشكال من اإل    ٢-٦ املادة   دوتعد  -٢٧
األشكال حتديد األسعار أو غري ذلك من الشروط املتعلقة بشراء املنتجات أو بيعها؛ وحتديـد               
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اإلنتاج، وتقييد أسواق املنتجات، والتنمية التقنية والتكنولوجية واالستثمارات أو إنشاء رقابة           
ـ    . مثلة بني القيود األفقية والعمودية    ز هذه األ  كر أعاله، ال متيِّ   وكما ذُ . عليها  ضبيـد أن بع

بينما تكـون   ) ٣-٢-٦على سبيل املثال املادة     (املمارسات كثرياً ما تكون ذات طبيعة أفقية        
  ).٦-٢-٦على سبيل املثال، املادة (أخرى عمودية 

ـ  .  حكماً ُيعد غريباً نوعاً ما فيما يتعلق بقوانني املنافسة         ٣-٦وتتضمن املادة     -٢٨ نص إذ ت
يف  تتضمن أيضاً قيام الكيانات االقتـصادية        املخلة باملنافسة املمارسات املنسقة   "املادة على أن    

 تؤدي أو قد تـؤدي إىل منـع         حبيث ،)أو االمتناع عنها  (اءات متشاهبة   بإجرأسواق املنتجات   
ت أال  املنافسة أو القضاء عليها أو تقييدها إذا أظهر حتليل احلالة السائدة يف أسـواق املنتجـا               

وتتناول هذه الفقرة السلوك    )". أو االمتناع عنها  (أسباب موضوعية توجد للقيام هبذه األعمال       
 أوالً الـسلوك    جلنة مكافحـة االحتكـار    ويف املمارسة، حتلل    . املوازي للكيانات االقتصادية  
ي أو  وإذا مل يكشف التحليل تفسرياً بسيطاً للنشاط املـواز        . ٣-٦املوازي الذي تتناوله املادة     

عدم القيام بأي نشاط من جانب الكيانات االقتصادية، انتهت اللجنة إىل أن الشروط املسبقة              
ويعـد  .  مستوفاة وبالتايل ميكن افتراض وجود إجراء منـسق        ٣-٦املنصوص عليها يف املادة     

. االفتراض عنصراً هاماً يف ممارسة جلنة مكافحة االحتكار، ويؤدي تطبيقه إىل فرض غرامـات           
 يف املائة من مجيع قضايا الكارتالت إىل االفتراض املنصوص عليـه            ٢٠، استندت   ٢٠١٢ففي  

جنة مكافحـة االحتكـار أن   اإلنفاذ حالة أخرى ميكن لل وُيعد هذا اجملال من  . ٣-٦يف املادة   
 من إنفاذ قوانني املنافسة من خالل تقدمي توجيه ثانوي بشأن الظروف اليت ميكـن               حتسن فيه 

  . ٣-٦روط املسبقة املنصوص عليها يف املادة فيها استيفاء الش
وتنص أحكام أخرى يف قانون محاية املنافسة االقتصادية على حاالت استثنائية معينـة        -٢٩

 حالة استثنائية لبعض االتفاقات األفقيـة       ٧ذكر املادة   وت. تظهر يف العديد من قوانني املنافسة     
 بعـض االتفاقـات     ٩ و ٨وتعفي املادتان   . طة الصغرية واملتوس   التجارية املربمة بني املؤسسات  

مارسة حقوق امللكيـة الفكريـة، علـى        مبالعمودية املتعلقة بتوريد املنتجات واستخدامها، و     
 فتنص على الترخيص لالتفاقات التقييدية يف إطار معايري عامـة شـبيهة   ١٠أما املادة   . التوايل

  .د األورويبباملعايري املنصوص عليها يف قانون املنافسة يف االحتا
ومن أجل حتسني الشفافية والفعالية لدى تفسري وتطبيـق قـانون محايـة املنافـسة                 -٣٠

 أن توضح النوايا القانونية املتعلقة بالقيود األفقيـة         لجنة مكافحة االحتكار  االقتصادية، ينبغي ل  
ومن .  ومبادئ توجيهية وغري ذلك من الصكوك السياساتية        تنظيمية والعمودية عرب وضع لوائح   

شأن هذا التشريع الثانوي أن يفسر كيفية استخدام القانون لعرقلـة حمـاوالت املؤسـسات               
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سـوق املـواد األوليـة       القيود العمودية ملنع وصول منافسيهم إىل        التجارية املهيمنة استخدامَ  
 يف عـدد مـن      وثبت أن هذه الصكوك السياساتية الثانوية مفيدة جـداً        . سوق املنتجات  أو

  .ضائية، منها االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكيةالواليات الق

  اهليمنةإساءة استعمال   -٣
 من قانون محاية املنافسة االقتصادية الظروف اليت يعد فيها مـشروع    ١٢تعرف املادة     -٣١

 يف املائة، مـا مل      ٣٥ فوق حصة املشروع يف السوق      أن تكون من اهليمنة   ف. مهيمناً يف السوق  
 يف املائة أو أقل   ٣٥وقد تعد حصة السوق اليت تعادل       .  معرض ملنافسة كبرية   ملشروع ا يثبت أن 

سيما بسبب احلـصص     حصةً مهيمنةً إذا كان الكيان االقتصادي ال يواجه منافسة كبرية، ال          
  ).٣-١٢املادة ( الكيان يف السوق ومنافس اليت ميلكها الصغرية نسبياً

 شائعة يف قوانني املنافسة     بلة للنقض لتحديد اهليمنة مسةٌ     يف املائة القا   ٣٥والعمل بقرينة     -٣٢
أما املمارسة املعمول هبا يف العديد من الواليات القـضائية          . باجلمهوريات السوفييتية السابقة  

 يف املائـة للكيانـات      ٣٥وباإلضافة إىل عتبة    .  يف املائة  ٥٠ و ٤٠ العتبة ما بني     فتجعلاألخرى  
ملنافسة االقتصادية اهليمنة املشتركة بكوهنا احلالة اليت ميتلـك فيهـا           الفردية، يعرف قانون محاية ا    

، أو ملا تتجاوز حـصة مخـسة        من السوق   يف املائة  ٥٠ تتجاوز    حصصاً معاًمشروعان أو ثالثة    
 وكلما كانت السوق اجلغرافية املعنية أصـغر،        . من السوق   يف املائة  ٧٠  على األقل نسبة   مشاريع

وتتوقف أمهية هذه العتبات على كيفيـة ترسـيم حـدود           .  أرجح كانت احتمال هذه القرينة   
  .األسواق بشكل مضبوط وعلى نوعية األدلة الكافية لنقض قرينة اهليمنة الفردية أو املشتركة

ويعد نشاط كيان مهيمن    . على املعيار العام إلساءة استعمال اهليمنة      ١-١٣وتنص املادة     -٣٣
تقييـدها،    منع املنافسة أو القضاء عليها أو       إىل نه أن يؤدي   أو كان من شأ    السلوك إذا أدى  مسيئاً
مـستهلكني    اإلخالل مبـصاحل كيانـات أو      سيما من خالل تقليص القدرة على املنافسة أو        ال

 األعمـال   ٢-١٣  وتعدد املـادة   . كبرية يف السوق  نافسةكانت امل  لو   وهذا ما يستحيل  آخرين،  
 االحتـاد    عمـل   من معاهـدة سـري     ١٠٢يف املادة   احملظورة الشبيهة باألعمال املنصوص عليها      

 واسعاً لتدخل جلنة مكافحة االحتكار من أجـل          وتشكل هذه احلاالت احملظورة جماالً     .األورويب
 األساس الذي تنطلـق      هذه املادة  وتشكل. سلوك الشركات املهيمنة  ألنواع كثرية من    التصدي  

. الذي تقوم به املؤسسات التجارية املهيمنـة منه جلنة مكافحة االحتكار يف مراقبة التسعري املفرط    
أوكرانيا بلجنـة مكافحـة     يف   يف العديد من األسواق      التمركزمستويات  وأدى استمرار ارتفاع    

.  مهمتان عادة ما ترتبطان بتنظيم القطاعات      وهاتانراقبة األسعار وحتديدها    مباالحتكار إىل القيام    
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وغريه من اإلصـالحات    لمنافسة   الوطين ل  ربنامجال نجحيوالوارد أن تستمر هذه املمارسة ما مل        
  .ديدة إىل السوقاجلشركات ال االقتصادية يف التغلب على العقبات اليت تعترض دخول

  االندماجات  -٤
 مـن   ١-٢٢ومبوجب املادة   . ١٩٩٤ ملراقبة االندماجات يف     أنشأت أوكرانيا نظاماً    -٣٤

حة االحتكار ممارسة الرقابـة علـى متركـز         ، على جلنة مكاف   قانون محاية املنافسة االقتصادية   
اندماج الكيانات االقتصادية أو انضمام كيان      :  ومن احلاالت اليت تعد متركزاً ما يلي       .املشاريع

مباشرة أو عرب أشخاص آخرين على       كيان أو عدة كيانات بصورة       هيمنةواقتصادي إىل آخر؛    
 يف املائة من    ٥٠ يف املائة أو     ٢٥ك   منها؛ وامتال  كيان اقتصادي أو عدة كيانات أو على أجزاء       

  اقتـصادي  لكيانإنشاء كيانني اقتصاديني أو أكثراحلصص مباشرة أو عرب أشخاص آخرين؛ و     
). ٢-٢٢املـادة  (سيقوم بأنشطة اقتصادية مستقلة يف األجل الطويل، أي مشاريع مـشتركة            

  . املشاريع املشاركني يف متركز٢٣وتعرف املادة 
قانون محايـة املنافـسة      يشترطنني املعاصرة األخرى املتعلقة باملنافسة،      وعلى غرار القوا    -٣٥

). ١-٢٤املادة  ( اإلخطار املسبق بعمليات متركز املشاريع اليت تستويف بعض الشروط           االقتصادية
 للمشاريع   املعيار املقبول على نطاق واسع الذي ينص على أن أي متركز           ٥-٢٤وتستخدم املادة   

  .هل الترخيصراقبة حاالت االندماج ال جيوز إمتامه قبل يقع يف نطاق نظام م
 ألي متركز يؤدي إىل احتكار سوق بكاملـها أو          يرخصووفقاً للمعايري الدولية، ال       -٣٦

وجمللـس  . )١-٢٥املـادة    (ملنافسة يف كلتا احلالتني   جم ا  كبري حل  لتقليصجزء كبري منها، أو     
فحة االحتكار املوافقة عليه ملا له من آثار         مشاريع رفضت جلنة مكا    لتمركز يرخصالوزراء أن   

املصلحة العامة ترجح باألثر السليب الـذي    كفة   إذا انتهى جملس الوزراء إىل أن        ُمخلة باملنافسة 
  ).٢-٢٥املادة  ( يف جمال املنافسةختلفه هذه العملية

 اليت  تمركز املشاريع الالئحة التنظيمية ل  ، اعتمدت جلنة مكافحة االحتكار      ٢٠٠٢ويف    -٣٧
. تتضمن شروطاً مفصلة بشأن املعلومات واملواد اليت يتعني تقدميها مـع طلبـات التـرخيص       

 االندماجاتوأصدرت اللجنة أيضاً مبادئ توجيهية بشأن تطبيق بعض األحكام املتعلقة مبراقبة            
  . لضرورة إعطاء توجيهات واضحة للمشاريع اليت ختطط لعملية التمركزيف القانون استجابةً

جتنباً  على زيادة كبرية يف العتبات       قانون محاية املنافسة االقتصادية   وينص مشروع تعديل      -٣٨
، فسيحسن بقدر كبري مـن   التدبريمد هذا   وإذا اعتُ . تنافسياًراقبة العمليات غري املهمة اقتصادياً و     مل
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ة وتركيز  باملضي بسرع غري املُضرة تنافسياً     من خالل السماح للعمليات      االندماجاتنظام مراقبة   
  .د املنافسة اليت من األرجح أن تقيِّاالندماجات على جلنة مكافحة االحتكارموارد 
تتمثل يف عـدم شـفافية      مثة مشكلة كبرية     يف أوكرانيا    االندماجاتيف جمال مراقبة    و  -٣٩

لشركات املسجلة يف اخلـارج     لكبري  ومتركز   اخلصخصة   النامجة عن العالقات املتعلقة بامللكية    
  . ترغب يف الكشف عن مالكيها احلقيقينيواليت ال

  اإلجراءات  -٥
قـانون محايـة    ترد إجراءات نظام سياسة املنافسة يف أوكرانيا يف الفرع السابع من              -٤٠

ويبدأ النظر يف حالة انتـهاك لقـوانني       . جلنة مكافحة االحتكار   ويف قانون    املنافسة االقتصادية 
.  وينتهي بقرارها بشأن القـضية     مكافحة االحتكار جلنة  أمر بفتح القضية عن     صدور  املنافسة ب 

 أمراً بالبـدء يف قـضية       جلنة مكافحة االحتكار   تصدر إىل وجود انتهاك،      الوقائع وإذا أشارت 
 أي لجنة مكافحة االحتكـار وليس ل). قانون محاية املنافسة االقتصادية    من   ٣٦ و ٣٥املادتان  (

ا تلقت شكوى مقدمة حسب األصول حىت       فتح قضية من عدمها إذ    بيرية فيما يتعلق    دسلطة تق 
لـسلوك املعـين     ناجم عـن ا    إذا كانت الظروف املوصوفة يف الشكوى ال تشري إىل أثر كبري          

 املوارد، وال أن ترفض املضي يف القضية        بنقص يف  أن تتذرع    للجنةوليس  . خيص املنافسة  فيما
، نة مكافحة االحتكار  جل انتباه   حبيث تسترعي   اخلطورة ليست على قدر من    ماحبجة أن مسألة    

التمييـز يف    عن   جلنة مكافحة االحتكار  لذا فإن عجز    . مقارنةً بقضايا أخرى ذات أمهية أكرب     
السمني يعرقل جهودها الرامية إىل وضع أولويـات متماسـكة وتركيـز         و الغث   القضايا بني 

  .قلق بشكل خاصالاالهتمام على القضايا اليت تدعو إىل 
تنطلق القضية  و.  األسس اليت ينبغي االستناد إليها يف بدء قضية         على ١-٣٦وتنص املادة     -٤١

لدولة، أو هيئـات    ل أفراد، وهيئات تابعة     ني كيانات اقتصادية، ومواطن   من طلبات   أساساً بورود 
  .قضية حبكم منصبهايف النظر  أن تبدأ لجنة مكافحة االحتكاروميكن ل. ة حمليةيحكوم
 هذا  ومينح. ات اإلجرائية لألشخاص املعنيني بقضية    قوق والواجب احل ٤٠وحتدد املادة     -٤٢

احلكم لألطراف املعنية احلق يف االستئناس باملواد املتعلقة بالقضية، وتقدمي األدلة، وامللتمسات،            
جلنـة  والشروح الكتابية، وتلقي نسخ من القرارات املتعلقة بالقضية، واسـتئناف قـرارات             

  .مكافحة االحتكار
 مصادرة ومجع األدلة الكتابية واملادية، مبا فيها الوثائق، واملواد، أو غري            ٤٤وتتناول املادة     -٤٣

  . ، من أجل حتضري القضايا املتعلقة باالنتهاكاحلصول على معلوماتذلك من وسائط 
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ويرد وصف مفصل للمعايري اإلجرائية املتعلقة بالنظر يف القضايا، وشكاوى االنتـهاك،              -٤٤
والالئحة لمشاريع، واستعراضات اخلرباء يف قواعد النظر يف القضايا،         وعمليات التفتيش املوقعي ل   

  .جلنة مكافحة االحتكارالستعراض اليت اعتمدهتا والالئحة التنظيمية للمفتشني التنظيمية ل

  الغرامات وغريها من اجلزاءات  -٦
انتهاك  املسؤولية عن    قانون محاية املنافسة االقتصادية    من   ٥٥ إىل   ٥٠حتدد املواد من      -٤٥

ومن هذه األفعال   .  مجيع األفعال اليت تشكل انتهاكاً للقانون      ٥٠وتعدد املادة   . قانون املنافسة 
، وإساءة استعمال اهليمنة، ومتركز الكيانـات االقتـصادية         املخلة باملنافسة املمارسات املنسقة   

 على فـرض غرامـات علـى        ٥٢وتنص املادة   . جلنة مكافحة االحتكار   من   ترخيصبدون  
ويشمل مفهوم الكيان االقتصادي األشـخاص القـانونيني        . ابطات والكيانات االقتصادية  الر

يف ) األشخاص القانونيون أو الطبيعيـون    (والطبيعيني، وكذا جمموعة من الكيانات االقتصادية       
  .٤-٥٢ الشروط املنصوص عليها يف املادة إطار
) عائدات(املائة من دخل     يف   ١٠ غرامات ال تتجاوز     جلنة مكافحة االحتكار  وتفرض    -٤٦

وتنطبق هذه . لسنة اليت فُرضت فيها الغرامة   ل مباشرة   السابقةالكيان االقتصادي يف سنة احملاسبة      
، وعـدم   )اهليمنة(، وإساءة استعمال االحتكار     املخلة باملنافسة الغرامات على املمارسات املنسقة     

 مـن  ٦ على النحو املعّرف يف املـادة       تنفيذ قرار أو قرار متهيدي اختذته جلنة مكافحة االحتكار،        
 ألـف   - انظر الفرع الثالـث      - جلنة مكافحة االحتكار  قانون  (قانون جلنة مكافحة االحتكار     

ويف حالة حتقيق ربـح غـري       . ، وكذا تنفيذ قرارات جلنة مكافحة االحتكار بشكل ناقص        )أدناه
مكافحة االحتكـار غرامـة      يف املائة من الدخل املذكور، تفرض جلنة         ١٠قانوين يتجاوز نسبة    

أما بالنـسبة لالنتـهاكات     . تتجاوز ثالثة أضعاف مبلغ الربح الذي حتقق بشكل غري قانوين          ال
  . للجنة مكافحة االحتكار بإصدار توصية وإغالق امللف٣-٤٦ املادة فترخصالطفيفة للقانون، 

 ماليني دوالر   ٥,٠٨( مليون هرفينيا    ٤٠,٦ ُدفع إىل ميزانية الدولة حوايل       ٢٠١٢ويف    -٤٧
جلنـة   يف املائة من جمموع الغرامات الـيت فرضـتها           ٥وميثل هذا املبلغ حوايل     . )١()أمريكي
).  مليون دوالر أمريكـي    ١٠١,٩ مليون هرفينيا، أو     ٨١٤,٧ (٢٠١٢ عام   االحتكار مكافحة
 هرفينيا  مليون ١ ١٧٥,١ ما جمموعه    جلنة مكافحة االحتكار  ، فرضت   ٢٠١١ و ٢٠٠٩وما بني   

  ـــــــــ
عملية التحويل إىل الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف الرمسي ملـصرف أوكرانيـا               )١(

 .) أوكرانيةهرفينيا ٧٩٩,٣=  دوالر أمريكي ١٠٠ (٢٠١٣فرباير / شباط٢٦الوطين يف 
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 - هرفينيـا  ماليني ١٠٩,٧ومن هذا املبلغ، ُدفع إىل ميزانية الدولة حىت اليوم       . ل غرامات يف شك 
 مكافحـة   لجنةووفقاً ل .  يف املائة من املبلغ اإلمجايل الذي هو يف ذمة املخالفني          ١٠أي، أقل من    

عـادة   وإاملغرَّم تصفية الكيان حيث ُتقدم على، كثرياً ما ال تدفع الكيانات الغرامات     االحتكار
  .تسجيل املخالفني بصفة كيانات قانونية جديدة

  لتساهلاللوائح التنظيمية ل  -٧
 قانون محاية املنافسة االقتصادية    من   ٥-٦، تنص املادة    ٢٠٠١يناير  /منذ كانون الثاين    -٤٨

وإىل حد ما، يشبه هذا احلكم اجلديد برامج التـساهل  ". برنامج أساسي للتساهل"على إنشاء   
ُيعفـى   "أن على   ٥-٦وتنص املادة   .  املنصوص عليها يف قوانني املنافسة األخرى      األكثر تعقيداً 

 مـن هـذا     ٥٢ عليها املادة    تنص ُمخلة باملنافسة  ممارسات منسقة من املسؤولية عن ارتكاب     
 قبل بقية املشاركني يف     ه تطوع ، لكن ُمخلة باملنافسة سقة  نإجراءات م قام ب  شخص،   القانون كلُّ 

 أو مكتبها اإلقليمي بالوقائع وقدم معلومـات ذات         نة مكافحة االحتكار  جلاإلجراءات بإبالغ   
جلنة مكافحـة    قانون محاية املنافسة االقتصادية   لزم  وُي."ساسية الختاذ قرار بشأن القضية    أمهية أ 

  . بضمان سرية مجيع املعلومات املتعلقة هبذا الفرداالحتكار
  :وال تساهل مع الشخص يف احلاالت التالية  -٤٩

، املخلة باملنافـسة   املمارسات املنسقة  بشأن   جلنة مكافحة االحتكار  إذا أبلغ     )أ(  
  لكنه مل يتخذ تدابري فعالة إليقاف هذه اإلجراءات؛

   أو املشرف عليها؛املخلة باملنافسة املمارسات املنسقة البادئ ب هوإذا كان  )ب(  
ك ذي الـصلة الـذي      إذا مل يقدم مجيع األدلة أو املعلومات املتعلقة باالنتها          )ج(  

  .بسهولةارتكبه الشخص وكان على علم هبا وكان بإمكانه احلصول عليها 
جلنـة مكافحـة   اعتمدهتا " إجراء اإلعفاء من املسؤولية" بعنوان   الئحة تنظيمية وتتضمن    -٥٠

 إجراًء مفصالً لتقدمي طلبات التساهل والنظر فيها، وشروط مضموهنا وإجراء مواصـلة             االحتكار
وألن إجراء التساهل األوكراين ال يقدم احلمايـة        . جلنة مكافحة االحتكار  ني املشروع و  التعاون ب 

 صـفوف   يفهو يزيد مـن الـشك       إال ألول طالب، خبالف معظم الربامج املتعلقة بالتساهل، ف        
أعضاء الكارتل، ألن مشروعاً واحداً فقط هو الذي لديه إمكانية التعاون واحلـصول علـى               

 اجلديدة املتعلقة بالتساهل، مل تقدم طلبات       اللوائح التنظيمية ومنذ إصدار   . اإلعفاء من الغرامة  
  . لإلعفاء من املسؤولية
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  القانون اجلنائي  -باء
لعدة سنوات جرى نقاش يف أوكرانيا بشأن مزايا وعيوب جترمي انتـهاكات قـانون                -٥١

 التجرمي من الـردع  ن أن يزيدؤيدواملويتوقع . املنافسة، ال سيما فيما يتعلق بقضايا الكارتالت      
وبالتجرمي، جتري املسائل املتعلقة    .  أفضل من الناحية اإلجرائية    وُيساوي بني الكارتالت بصورة   

.  إجرائية واضحة منشأة مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائيـة        بلوائح تنظيمية بالكارتالت عمالً   
ـ  . وستكون لسلطة اإلنفاذ املختصة سلطات حتقيقية قويـة        ت احلاضـر، ال يـنص      ويف الوق

بيـد أن   . اإلجراءات اجلنائية يف أوكرانيا على أي مسؤولية عن انتهاك قانون املنافـسة            قانون
إجراءات  من القانون اجلنائي جترم استخدام اإلكراه حلفز طرف على املشاركة يف             ٢٢٨املادة  
  . ُمخلة باملنافسة منسقة
 مـن    شكالً بل يعد ،  اً خاص اً جنائي فعالبوصفه   التالعب بالعطاءات  ُتنظَّم مسألة ال  و  -٥٢

 مكافحة الغـش يف أوكرانيـا   تدابريحىت اآلن مل تستخدم النيابة العامة    و. )٢(أشكال االحتيال 
  .التالعب بالعطاءاتللتحقيق يف حاالت 

  قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة  -جيم
 ١٩٩٧خل حيز النفـاذ يف      يتضمن قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة الذي د          -٥٣

قـانون محايـة    نسخة حمدثة ومعززة حلاالت حظر املنافسة غري املشروعة ظهرت أول مرة يف             
إقامـة  "ويرمي قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة إىل         . ١٩٩٢ لعام   املنافسة االقتصادية 

لة للمنافـسة يف    عالقات جتارية وتطويرها واحلفاظ عليها وعلى غري ذلك من املمارسات العاد          
  ". النشاط التجاري يف ظروف السوق

يتنـاول  . ويتألف قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة من أربعة أجزاء موضوعية            -٥٤
االستخدام غري املشروع للسمعة التجارية لكيان اقتـصادي        ) ٧ إىل   ٤املواد من   (اجلزء األول   

 االستيالء علـى    ١٩ إىل   ١٦املواد من   ومتنع عدة أحكام ذات صلة منصوص عليها يف         . آخر
فيحظر التدخل غـري املـشروع يف       ) ١٥ إىل   ٨املواد من   (أما اجلزء الثاين    . األسرار التجارية 

وحيظـر اجلـزء   . ن ومشترينموردياملتعاملني معه من العالقات التعاقدية بني كيان اقتصادي و  
فريكـز  ) ١٩ إىل   ١٦املواد من   (لرابع  أما اجلزء ا  . نشر املعلومات املضللة  ) ١ ١٥املادة  (الثالث  

  . على محاية األسرار التجارية
  ـــــــــ

 . اجلنائيالقانون من ١٩٠املادة  )٢(
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جلنـة مكافحـة    ويعد إنفاذ قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة من مـسؤولية              -٥٥
 يف املائـة مـن اإليـرادات املتأتيـة          ٥، اليت جيوز هلا أن تفرض غرامات تصل إىل          االحتكار

 أن تطلـب إىل     لجنة مكافحة االحتكـار   ول). ٢١ملادة  ا(من السنة املالية السابقة     للمخالف  
ولألشخاص ). ٢٥املادة  (مة بشكل غري قانوين     علَّـُ أو امل  املستنسخةاحملاكم مصادرة املنتجات    

املتضررين من انتهاك قانون احلماية من املنافسة غري املشروعة التقـدم إىل احملـاكم بطلـب                
  ). ٢٤املادة ( التعويض عن األضرار

  نون املشتريات العامةقا  -دال
 اليت أسندت عدداً كبرياً من املـسؤوليات         املتزايدة أوكرانيا من الواليات القضائية     - ٥٦

وسـّنت أوكرانيـا قانونـاً جديـداً     .  العامة إىل وكالة املنافسة  املشترياتاملتعلقة بسياسة   
 قـانون    من ٣- ٨ واملادة   ١٩- ١وتنص املادة   . ٢٠١٠يونيه  /للمشتريات العامة يف حزيران   

 جلنة مكافحة االحتكار   إىل   العطاءاتاملشتريات العامة على إسناد مسؤولية االعتراض على        
، بينما أُسندت لوزارة التنمية االقتصادية والتجارة سـلطات         )مهمة استعراض الشكاوى  (

ويؤدي تنفيذ مهمة الرصد من جانـب وزارة        . رصد األداء يف جمال نظام املشتريات العامة      
 إىل  جلنة مكافحـة االحتكـار    قتصادية والتجارة ومهمة االستعراض من جانب       التنمية اال 

  . اتتضارب يف السلط
، اعتمدت أوكرانيا تعديالت إضافية لضمان تطابق قانون املـشتريات          ٢٠١١ويف    - ٥٧

ويبدو أن إجراء   . العامة بشكل أوثق مع املعايري اليت أنشأها االحتاد األورويب والبنك الدويل          
إذ ينبغي للتعديالت املقبلة أن توضح األدوار املسندة إىل كل          . ضافية أمر مناسب  تنقيحات إ 

 التضارب   مشكلة  وإىل وزارة التنمية االقتصادية والتجارة وحل      جلنة مكافحة االحتكار  من  
يـؤدي إىل    أن   سن تشريعات أخـرى   ومن شأن   . القائم بني إنفاذ صالحيات املؤسستني    

سـيما يف     ، ال ستخدام تقنيات تنافسية يف الشراء     با طبيعية املؤسسات االحتكارية ال   تكليف
  . جمال املنافع

ويف جمال تطوير نظام املشتريات العامة، ينبغي إعطاء األولوية لضمان تكافؤ فـرص               -٥٨
وينبغـي  . العطاءاتاملشاركة يف إجراءات املشتريات ومحاية احلقوق القانونية ومصاحل مقدمي   

راحل انطالقاً من مرحلة إعداد اخلطط السنوية إىل الوفاء بااللتزامات       حتقيق الشفافية يف مجيع امل    
التعاقدية من خالل القيام، على مستوى القانون األويل، بإنشاء آليات مـشتريات واضـحة              

  . وشفافة وغري غامضة
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  اإلطار املؤسسي وتنفيذ السياسات   -ثالثاً
 وقـانون    محاية املنافسة االقتصادية   قانون مسؤولة عن تنفيذ     جلنة مكافحة االحتكار  تعد    -٥٩

 يف املسامهة يف    لجنة مكافحة االحتكار  وتتمثل املهمة الرئيسية ل   . احلماية من املنافسة غري املشروعة    
وللجنة مكافحة االحتكار وظيفتان مها إنفاذ القوانني لـضمان         . وضع سياسة املنافسة وتنفيذها   

  . يع حترير االقتصاد وختليصه من االحتكارمحاية املنافسة، والدعوة للمنافسة من أجل تشج

  لجنة مكافحة االحتكاراهليكل التنظيمي ل  -ألف
جلنـة   عمالً بقانون    ١٩٩٣نوفمرب  / يف تشرين الثاين   جلنة مكافحة االحتكار  أُسست    -٦٠

 ُعني رئيس وتسعة أعضاء آخرين يف اللجنة وجـرى          ١٩٩٣وبنهاية عام   . مكافحة االحتكار 
  . وتوجد منذ عقدين تقريبا١٩٩٤ً  اللجنة العمل يفوبدأت. تعيني موظفني

، أصبحت جلنة مكافحة االحتكار هيئة تنفيذية       ٢٠١١ومبوجب القانون الذي اعتمد يف        -٦١
. حكومينيويدير جلنة مكافحة االحتكار حالياً رئيس ومثانية أعضاء         . مركزية ذات مركز خاص   

خوفنا رادا، ملـدة    نيا مبوافقة الربملان أي فري     جلنة مكافحة االحتكار من رئيس أوكرا       رئيس نويعيَّ
وللرئيس أن يقيل رئيس اللجنة مبوافقة      ).  من قانون جلنة مكافحة االحتكار     ٩املادة  (سبع سنوات   

ن أعضاء اللجنة والنائب األول للرئيس ونائب الرئيس من رئيس أوكرانيا بطلـب             ويعيَّ. الربملان
  . ئيس جلنة مكافحة االحتكاراقتراح من ر على ناًءمن رئيس الوزراء ب

.  مكتباً إقليمياً باختصاصات فردية يف جمـال اإلنفـاذ         ٢٧وللجنة مكافحة االحتكار      -٦٢
 إدارات  ٥وللجنـة مكافحـة االحتكـار       . وللرئيس سلطة تعيني وعزل رؤساء هذه اهليئات      

  . ب اإلقليميةمجيع اإلدارات واملكاتأعضاء اللجنة ر يديو.  إدارات للشؤون اإلدارية٥تنفيذية و

  جلنة مكافحة االحتكارسلطات   -باء
  : يعطي قانون جلنة مكافحة االحتكار للجنة السلطات التالية  -٦٣

  مراقبة االمتثال لقانون محاية املنافسة االقتصادية؛   )أ(  
   اإلجراءات املنسقة وعمليات التمركز؛ مراقبة  )ب(  
ة وتقدمي الدعم املنهجي إلنفـاذ      وضع وتنفيذ سياسة املنافسة، وتعزيز املنافس       )ج(  

  . قانون املنافسة
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 من قانون جلنة مكافحة االحتكار للجنة باملشاركة يف وضع وتنفيـذ            ٣وتوعز املادة     -٦٤
سياسة املنافسة يف أوكرانيا، وبالتايل إعطاء اللجنة حق املشاركة يف مجيع القرارات الـسياسية              

  .  يف جمال املنافسةاملؤثرة
 للجنة مكافحة االحتكار سلطة     قانون محاية املنافسة االقتصادية    من   ٤١ة  وختول املاد   -٦٥

وهذا اإلغفال ضعف   ". املدامهات املباغتة "طلب األدلة، لكن من دون احلصول عليها بواسطة         
ذلك أن سلطة القيام مبـدامهات      . كبري يف أدوات التحقيق اليت متتلكها جلنة مكافحة االحتكار        

وألن جلنـة   . سيما يف مكافحة الكارتالت    ية إنفاذ قانون املنافسة، ال     أمر أساسي لفعال   مباغتة
سيما  ، عادة ما يرفض املنتهكون احملتملون، ال      "اًطوع " املقدمة مكافحة االحتكار جتمع األدلة   

 بشأن انتهاك أو فرض      ضدهم قراراختاذ  أصحاب الكارتالت، تقدمي األدلة اليت قد تؤدي إىل         
نفاذ القانون، حتتاج جلنة مكافحة االحتكار بـشكل عاجـل إىل           ولتحسني إ . غرامات عليهم 

وألن . أسس قانونية إلجراء املدامهات املباغتة والقدرة على تطبيق أدوات حتقيقيـة أخـرى            
املدامهات املباغتة تزيد من احتمال كشف جرائم الكارتالت، ستكون إتاحتها للجنة مكافحة            

وسـتزيد شـدة    .  اللجنة  التساهل اجلديد الذي وضعته    االحتكار أمراً حامساً يف فعالية برنامج     
  . احتمال الكشف من حفز املخالفني على كشف سوء سلوكهم

. مجع األدلة عاقبة وخيمة أخرى علـى األقـل        اليت ختول   ولغياب السلطات الكافية      -٦٦
إىل سترشد هبا يف إنفاذ القوانني، قد ترتع جلنة مكافحة االحتكار           فبدون أدوات حتقيق أفضل يُ    

 السوق، لتحديـد مـا إذا    يفصةاحل نوعاً ما، من قبيل أوليةاالعتماد بشدة على معايري ثانوية   
فعلى سبيل املثال، ُيستحسن عدم اخلروج باستنتاجات قوية بشأن         .  أم ال  وقع انتهاك للقانون  

إجراء منسق انطالقاً من حركات موازية لألسعار بينما قد يكشف التحقيق إما عـن دليـل                
يشري قطعاً إىل تغريات موازية يف األسعار ناجتة عن قـوى غـري خطـرة               قد  ر للتآمر أو    مباش
  . مؤيدة للمنافسةقوى  أو

   يف أوكرانياجلنة مكافحة االحتكارموارد   -جيم
 يف املكتـب املركـزي بكييـف        ٢٤٣ موظفاً منهم    ٨٤٦مكافحة االحتكار   للجنة    -٦٧
 يف املائة من رجـال االقتـصاد        ٥١، هناك   ومن جمموع املوظفني  .  يف مكاتب إقليمية   ٦٠٣و
 نيوليس لرئيس جلنة مكافحة االحتكار أي سلطة لنقـل املـوظف          .  يف املائة من احملامني    ٢٤و
 يف  نياملكاتب اإلقليمية واملكتب املركزي، وإن كـان يوافـق علـى تعـيني املـوظف               بني

  . اإلقليمية املكاتب
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جلنة مكافحة االحتكار جبمع وتقدمي طلبات      وتقوم شعبة احملاسبة والتخطيط املايل يف         -٦٨
ل جلنة مكافحة االحتكار من ميزانية الدولـة  ومتوَّ. امليزانية اليت توجهها اللجنة إىل وزارة املالية  

 ماليـني   ٨حوايل  ( مليون هريفينيا    ٦٤,٥ بلغت امليزانية السنوية للجنة      ٢٠١٢ويف  . حصرياً
. يزانية جلنة مكافحة االحتكار لكل سـنة قادمـة    ويضع الربملان األوكراين م   ). دوالر أمريكي 

  . وكل الغرامات اليت تفرضها جلنة مكافحة االحتكار تذهب إىل ميزانية الدولة
وأوصى استعراض األقران اخلاص بأوكرانيا الذي أجرته منظمة التعاون والتنميـة يف              -٦٩

لجنة مكافحة االحتكار   لد  ة ما يكفي من املوار    لبأن تقدم الدو   )٣(٢٠٠٨امليدان االقتصادي يف    
وما تزال هذه التوصية يتعني     . عليا يف أدائها لدى االضطالع مبهمتها     العايري  املعلى  لكي حتافظ   

تطبيقها، ولعل حتقيقها أمر حاسم للجنة مكافحة االحتكار من أجـل االضـطالع مبهامهـا        
 ربنـامج ال سيما يف ضوء املسؤوليات اجلديدة احملتمل تـسلمها كجـزء مـن             ال -بفعالية  
  . لمنافسةل الوطين

  إنفاذ قانون املنافسة  -دال
. نفاذ مبوجب قانون املنافسة   اإل جتربة واسعة يف جمال      مكافحة االحتكار راكمت جلنة     -٧٠

وكان .  جبزاءات مشفوع قرار   ٣ ٠٠٠، اختذت جلنة مكافحة االحتكار أزيد من        ٢٠١٢ففي  
 ٦٠٠ و ٢٥٠يمنة يف السوق، ومـا بـني         قرار يف ميدان إساءة استعمال اهل      ١ ٠٠٠أزيد من   

، كـشفت جلنـة     ٢٠١٢ويف  . مـشروعة حالة اشتملت على إجراءات منسقة ومنافسة غري        
، )قـضية األخـشاب   (ويف بعض املسائل احلديثة     .  حالة كارتل  ٥٢١مكافحة االحتكار عن    

.  حمكمة خمتلفـة   ١٤واستؤنفت القضية لدى    .  مليون يورو  ٤٠فُرضت غرامة قدرها حوايل     
 يـورو للتالعـب     ٣٠٠ ٠٠٠ضت جلنة مكافحة االحتكار غرامة إمجالية تزيـد علـى           وفر

أما فيما يتعلـق بعمليـات      . أجهزة شحن مزودة ب بالعطاءات يف إطار عطاء لشراء بطاريات       
 إخطاراً يف السنة على     ٩٤٤ و ٦٩٧اإلخطار باالندماج، فقد بلغت وقت كتابة التقرير ما بني          

   .مدى السنوات الثالث األخرية

  ـــــــــ
)٣ ( OECD (2008). Competition Law and Policy in Ukraine. OECD Peer Review 00 2008 1N 

3P1. Paris. p. 80 paragraph 6.2.1 .موجود على العنوان التايل : 
http://www.oecd.org/regreform/sectors/41165857.pdf) ٢٦: تــاريخ الــدخول إىل املوقــع 

 .)٢٠١٣أبريل /نيسان
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كثـرة  رجع  تأوالً،  . ويتبني من استعراض هذه التجربة أن هناك ثالث ظواهر مهمة           -٧١
لقضايا إىل االخنفاض النسيب يف عتبات اإلنفاذ واملعايري املتصلة به اليت تقبل عدداً كبرياً مـن                ا

ن ويبدو أ .  أو املسائل اليت يتعني النظر فيها لدى سلطات عامة أخرى          البسيطة تنافسياً املسائل  
العدد الكبري من املسائل املتعلقة باإلجراءات املنسقة راجع إىل املعايري املتدنية نسبياً ألدلة إثبات              

. قانون محاية املنافسة االقتـصادية   من   ٣-٦سيما القرينة املنصوص عليها يف املادة        التواطؤ، ال 
 االحتكـار   مكافحـة وتدرك جلنـة    .  متدنية جداً أيضاً   االندماجاتوتعد عتبات اإلخطار ب   

ويف مجيع اجملاالت تـسعى جلنـة مكافحـة         . األسباب الكامنة وراء حجم القضايا كل سنة      
االحتكار إىل ختفيض حجم أعماهلا الكلي من خالل إلغاء القضايا اليت يعد فيها أثر املنافـسة                

وباتباع هنج انتقائي أكثر، ستنفق جلنة مكافحة االحتكار معظم مواردها على           . غري ذي شأن  
  .سائل اليت تنطوي على قضايا خطرية يف جمال املنافسةامل

ومتارس احلكومـة   . ثانياً، ُتنفق جلنة مكافحة االحتكار وقتاً طويالً يف مراقبة األسعار           -٧٢
املركزية ضغوطاً شديدةً على جلنة مكافحة االحتكار للتحّرك فوراً ضد ارتفاع األسـعار يف              

ة هلذه املطالب، تركّـز مبـادرات جلنـة مكافحـة           واستجاب". احلساسة اجتماعياً "األسواق  
بيد أنـه   . االحتكار فيما يتعلق بإساءة استعمال اهليمنة تركيزاً شديداً على اإلفراط يف التسعري           

ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن تركّز على تطوير املنافسة يف األسواق بدالً من التركيز على               
  . تنظيم األسعار

 سابقاً، تفتقر جلنة مكافحة االحتكار إىل سلطة القيـام مبـدامهات            ثالثاً، كما نوقش    -٧٣
إذ تتوقف التحقيقات بشكل شديد على التعاون الطوعي مـن جانـب الكيانـات              . مباغتة

  .جرائم الكارتالتإىل  وذلك شرط مناٍف إلنفاذ فعال، ال سيما بالنسبة -التجارية 

  اجلهاز القضائي  -رابعاً
املنافسة بشكل فعال قضاة على قـدر عـالٍ مـن التخـصص             يتطلب إنفاذ قوانني      -٧٤

إذ على القضاة فهم اآلثار الواسعة النطـاق املترتبـة عـن            . وإجراءات قضائية عادلة وشفافة   
املنافسة فيما يتعلق بالقضايا اليت تتجاوز جمرد إنفاذ القوانني من قبيل اخلصخـصة أو حتريـر                

  .ئ املنافسةاألسواق اليت مل يبدأ فيها بعد العمل مبباد
 لصاحب الطلب، واملدعى عليه     قانون محاية املنافسة االقتصادية    من   ٦٠وختول املادة     -٧٥

واألطراف الثالثة احلق يف تقدمي طعون ضد قرارات جلنة مكافحة االحتكـار لـدى حمكمـة        
 االختصاص احلصري للمحاكم االقتـصادية      قانون محاية املنافسة االقتصادية   وينشئ  . اقتصادية
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وجيب تقدمي الطعـون    . ظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات هيئات جلنة مكافحة االحتكار         للن
ضد قرارات املكاتب اإلقليمية التابعة للجنة مكافحة االحتكار لـدى احملـاكم االقتـصادية              

  .املوجودة يف اإلقليم ذاته الذي توجد فيه هيئة جلنة مكافحة االحتكار املعنية
 اإلدارية للمحاكم يف أوكرانيا، جيوز الطعن يف أي قـرار           وحسب قانون اإلجراءات    -٧٦
قانون أو تقصري من جانب جلنة مكافحة االحتكار لدى احملاكم اإلدارية ما مل ينص الدسـتور       أو

 وإذا استأنفت األطراف يف قضية قراراً لدى حمكمة إدارية، كـان          . أو القانون على خالف ذلك    
 للمحكمة اإلداريـة     االختصاص فقد يكون . للمحكمة االختصاص اإلقليمي    للمستأنف اختيار 

الواقعة يف املنطقة اليت يوجد هبا املستأنِف أو احملكمة اإلدارية يف املنطقة اليت يوجد فيها املـدعى                 
  .وعادة ما ُتختار حمكمة يف مكان صاحب الطلب). هيئة مكافحة االحتكار(عليه 
ملنافسة غري واضح ومقّسم بني احملـاكم       وعليه فاختصاص احملاكم اليت تتناول قضايا ا        -٧٧

ويشكّل عدم الوضوح هذا نقطة ضعف يف نظـام سياسـة املنافـسة يف              . اإلدارية والتجارية 
وعدم اختاذ قرار بشأن أي جهة من احملاكم العليا اليت هلا االختـصاص احلـصري               . أوكرانيا

املنافـسة حيـول دون     لتناول الطعون املقدمة ضد قرارات جلنة مكافحة االحتكار يف قضايا           
اكتساب قضاة كل اجلهات للمعرفة الكافية واخلربة الضرورية للتـدقيق يف قـرارات جلنـة               

  . مكافحة االحتكار بشكل فعال

  الدعوة إىل املنافسة  -خامساً
ُتدرك جلنة مكافحة االحتكار أن الدعوة الشديدة للمنافسة أمر حيوي لتكملة إنفـاذ               -٧٨

 يف جمال الدعوة التعاون مع اهليئات احلكومية األخرى، وإصـدار           وتتضمن أنشطتها . القوانني
توصيات من أجل التشجيع على املنافسة ومنع االنتهاكات، وزيادة توعية اجلمهـور بـشأن              

  .املنافسة أمهية
، وقـرارات    تنظيمية لوائح ٢ ٠٠٥، استعرضت جلنة مكافحة االحتكار      ٢٠١٢ويف    -٧٩

ويتعلـق معظـم    .  مل توافق عليها   ٤٥١مومية، منها   ومشاريع قرارات صادرة عن سلطات ع     
 اليت هلا آثار سلبية حمتملة يف جمال املنافسة بأسواق السكن واملنـافع،             اللوائح التنظيمية مشاريع  

وقُدمت مقترحات بشأن االمتثـال لقـانون       . واخلدمات اإلدارية، والعقاقري، والوقود والطاقة    
، ٢٠١٢ويف  .  قـضية  ٥٥ هذه املقترحـات يف      وروعيت. الئحة تنظيمية  ٢٦٦املنافسة يف   

 توصية إىل سلطات عمومية أخرى، وهيئـات        ٢ ٥٤٤قدمت هيئات جلنة مكافحة االحتكار      
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ومن هـذه   . حكومية حملية وكيانات اقتصادية تقترح إجراءات لضمان احترام مبادئ املنافسة         
  . يف املائة٨٤,٧التوصيات، روعيت 

 مع فئات مستهَدفة خمتلفة من أجل الدعوة إىل اختاذ          وتتواصل جلنة مكافحة االحتكار     -٨٠
  .تدابري تعزز املنافسة

  رئيس أوكرانيا، والربملان وجملس الوزراء  -ألف
 مكافحـة االحتكـار     ، يراقب جلنةَ  جلنة مكافحة االحتكار   من قانون    ٢وفقاً للمادة     -٨١

 أن ُتقدم إىل الـرئيس      وللجنة مكافحة االحتكار  . رئيس أوكرانيا وُتعد مسؤولة لدى الربملان     
وجملس الوزراء يف أوكرانيا مقترحات تتعلق بقوانني بشأن املنافسة، وسياسة املنافسة وختليص            

  .االقتصاد من االحتكار
 ُتبلّغ الربملـانيني     حيث  تقريرها السنوي   إليه وتتبع جلنة مكافحة االحتكار للربملان وُتقدم       -٨٢
وُتسدي جلنة مكافحة االحتكار املـشورة      . ُسبل حلها بوأنشطتها ومشاكل املنافسة يف أوكرانيا      ب

للجنة الربملانية بشأن مشاريع القوانني املتعلقة بقضايا تدخل ضمن اختصاصها وتنظر يف مشاريع             
  .القوانني لضمان امتثاهلا لقوانني املنافسة وُتقدم، عند اللزوم، مقترحات بشأن حتسينها

جملس الوزراء يف جمال وضع وتنفيذ برامج التنميـة      وتتواصل جلنة مكافحة االحتكار مع        -٨٣
لقضايا اليت تدخل ضمن اختـصاصها وُتقـدمها إىل         ل لوائح تنظيمية وتصوغ اللجنة   . االقتصادية

  .جملس الوزراء حيث ترمي هذه القواعد إىل حتسني التشريعات وحل مشاكل املنافسة

  أوساط األعمال التجارية  -باء
ىل املنافسة اليت تبذهلا جلنة مكافحة االحتكـار إزاء أوسـاط           يف إطار جهود الدعوة إ      -٨٤

األعمال التجارية ال تستهدف اللجنة املشاريع املتعلقة باإلنتاج والتجـارة فحـسب، بـل              
وال تنـشر جلنـة مكافحـة االحتكـار      . تستهدف أيضاً الرابطات التجارية وغرف التجارة     

 بل تنشر أيضاً معلومات عن حقوق        قوانني املنافسة فحسب،   ومضمونمعلومات بشأن نطاق    
املشاريع أمام احملاكم، مبا يف ذلك إمكانية االستفادة من برنامج التساهل الذي وضعته اللجنـة    

والشفافية واألمن القـانوين عنـصران      . يف قضايا الكارتالت واإلعفاءات اليت يتيحها القانون      
. رارات اسـتثمارية يف أوكرانيـا     ُمهمان بالنسبة ألوساط األعمال التجارية من أجل اختاذ ق        

لتواصل مـع أوسـاط     لفخالل السنتني املاضيتني بشكل خاص، أولت السلطة اهتماماً كبرياً          
  .توعيةلل أحداث  تنظيماألعمال التجارية وممثليها عرب
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  اإلدارة العامة ومنظمو القطاعات  -جيم
رة للمنافسة فحسب،   يؤدي منظمو القطاعات دوراً مهماً يف فتح القطاعات املُحر        ال    -٨٥

وينبغـي للجنـة    . بل أيضاً يف خصخصة املؤسسات اململوكة للدولة يف القطاعات املُحـررة          
 حنـو   السياسة االقتصادية يف أوكرانيا جبعلها أكثر توجهاً      مكافحة االحتكار أن تبدأ يف تغيري       

وميكن أن تبدأ   . املنافسة يف إطار جهد مشترك مع الفئات احلكومية املستهَدفة املذكورة أعاله          
وقد يصبح ذلك أساساً لواليـة      . هذه املبادرة بإجراء دراسات سوقية يف قطاعات أقل تنافسية        

وبدعم من  . جلنة مكافحة االحتكار من أجل تطوير املنافسة يف بعض القطاعات ذات األولوية           
 عـن   جملس الوزراء، ميكن إنشاء أفرقة عاملة، تشمل ممثلني عن القطاعات املنظمة وممـثلني            

  . الوزارات املعنية واملشاريع املنظَّمة

  وسائط اإلعالم  -دال
من أجل نشر ثقافة املنافسة بشكل أفضل داخل املؤسسات احلكومية األخـرى ويف               -٨٦

أوساط اجلمهور عموماً، وكذا من أجل بروز سلطة املنافسة على الساحة، من املهم بـشدة               
وقـد ظهـرت جلنـة      . اوناً جيداً مع وسائط اإلعالم    هلذه السلطة املعنية باملنافسة أن ُتقيم تع      

ومـن أجـل    . ٢٠١١ مقارنة بعام    ٢٠١٢مكافحة االحتكار كثرياً يف وسائط اإلعالم عام        
التوعية بدورها وعملها يف جمال املنافسة وحتسني صورهتا، ينبغي للجنة مكافحـة االحتكـار              

ن تنشر معلومات عمـا خلفتـه        بل ينبغي هلا أ    تنشر قراراهتا على املوقع الشبكي فحسب      أال
وهلذا الغرض، حتتاج اللجنة إىل سياسة عالقات عامـة شـاملة وإىل            .  آثار إجيابية  قراراهتا من 

  . بني بشكل جيد من أجل تنفيذ هذه السياسةموظفني ُمدرَّ

  اجملتمع املدين  -هاء
واالختيار، يتأثر املستهلك بشكل مباشر بالقيود املفروضة على املنافسة عرب األسعار،             -٨٧

وميكن اعتبار اجملتمع املدين الواسطة بني مـصاحل املـستهلك          .  واالبتكار يف األسواق   واجلودة
ويف هذا السياق، يتوقع اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك   . هالقانون وإنفاذ بني  وسياسة املنافسة، و  

 الـشفافية   ملَكامن جلنة مكافحة االحتكار     املؤسسات األكادميية مثل مؤسسة التعليم العايل،       
  .  النامجة عن إنفاذ قوانني املنافسةية السياساتا وقراراهتاحتركاهتيف والعالنية 
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  النتائج والتوصيات السياساتية  -سادساً
يتبني من مقاربة قانون املنافسة يف أوكرانيا بأفضل املمارسات الدوليـة أن اإلطـار                -٨٨

أن الكثري ال يزال يتعني القيام به من أجـل          بيد  . القانوين ألوكرانيا ال يتطلب تغيريات جذرية     
 لتحديث جلنة مكافحة االحتكار وجعلها سلطة مستقلة وقوية يف جمال           هتيئة الظروف الالزمة  

املنافسة ال تعاقب على االنتهاكات أو تراقب األسعار فحسب، بل تساعد أيضاً يف إنشاء بيئة               
 ما يتطلـب     هو وعليه ليس قانون املنافسة   . تنافسية فعالة وضمان املنافسة يف أسواق أوكرانيا      

اإلصالح وإمنا إنفاذ القانون من جانب جلنة مكافحة االحتكار اليت حتتاج إىل توجيه أقوى حنو               
  .االمتثال ألفضل املمارسات الدولية

 فرصة ممتـازة   ٢٠٢٤-٢٠١٤ للمنافسة للفترة    اً وطني اًيشكّل اعتماد أوكرانيا برناجم   و  -٨٩
 بلجنة مكافحة االحتكار وبإعادة توجيه النظام االقتصادي        ةتعلقة مباشر العتماد إصالحات م  

وتتوقع التوصيات املقدمة أدناه    .  أوسع حنو هنج تنافسي قائم على السوق       على نطاق األوكراين  
أن يشكل الربنامج الوطين للمنافسة منطلقاً إلعادة تقييم نظام سياسة املنافسة يف أوكرانيا على              

  .جلنة مكافحة االحتكار بصفتها مؤسسة تشجع التقدم االقتصاديدور ز نطاق واسع وتعزي

  التوصيات املوجَّهة إىل اجلهاز التشريعي  -ألف
  :توجَّه التوصيات التالية إىل اجلهاز التشريعي  -٩٠

ينبغي تعديل القانون ملنع املنتهكني     : منع التهرُّب من واجب دفع الغرامات       )أ(  
 تصفية الكيانات االقتـصادية احلاليـة مث        باللجوء إىل ع الغرامات   من التهرُّب من مسؤولية دف    

  إعادة تسجيلها بصفتها مؤسسات جتارية جديدة؛
 ينبغـي أن ُيعـرِّف      :تعزيز السلطات التحقيقية للجنة مكافحة االحتكار       )ب(  

ة القانون اإلجراءات املفّصلة لكي متارس جلنة مكافحة االحتكار سلطات القيام مبدامهات مباغت           
تفتيش أماكن املؤسسات التجارية ومصادرة األدلة ذات الصلة بانتهاكات حمتملة لقانون           قصد  

 املنافسة؛

ينبغي تعديل القانون من أجل     : تعزيز السلطة التقديرية لتحديد األولويات      )ج(  
 مزيداً من السلطة التقديرية لتحديد احلاجة إىل فتح قضية تبعـاً            جلنة مكافحة االحتكار  إعطاء  

تلقي شكوى مقدَّمة حسب األصول والقضايا اليت سُتحقِّق بشأهنا عمالً بسلطتها املنـصوص             ل
   وقانون احلماية من املنافسة غري املشروعة؛قانون محاية املنافسة االقتصاديةعليها يف 
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ينبغـي تعـديل   : إنشاء مسؤولية غري مشروطة عن التالعب بالعطـاءات       )د(  
روطة عن التالعب بالعطـاءات يتحملـها املـشاركون يف          القانون إلنشاء مسؤولية غري مش    

   املنتهكني؛ جزاءات يف شكل غرامات وإقصاُءالعطاءات وفرُض
تنقيح برنامج التساهل من أجل خفض الغرامات لألطراف غري الطـرف             )ه(  

خفيض بتينبغي تعديل القانون قصد السماح للجنة مكافحة االحتكار بأوكرانيا          : األول املبلِّغ 
امات أو غري ذلك من اجلزاءات املفروضة على األطراف اليت تلتمس التساهل بعد تقـدمي               الغر

  طلب التساهل األويل؛
توضيح االختصاص القضائي للمحاكم فيمـا خيـص التـشجيع علـى              )و(  
ينبغي تعديل القانون من أجل تعزيز التخصص القضائي يف معاجلة قضايا املنافـسة    : التخصص

طعن يف قرارات جلنة مكافحة االحتكار املتعلقة بقضايا املنافسة لـدى           والنص على إمكانية ال   
  احملاكم التجارية أو احملاكم اإلدارية حصرياً وابتدائياً؛

  : العامةاملشترياتتنقيح قانون   )ز(  
ينبغي توضيح االختصاصات املوزَّعة بني جلنة مكافحـة االحتكـار ووزارة            '١'

ـ       خل يف  اي جتّنـب حـاالت التـد      التنمية االقتصادية والتجارة كمـا ينبغ
 االختصاصات؛

ة وينبغـي للجنـة مكافحـة       ينبغي للوزارة أن تركز على الوظيفة التنظيمي       '٢'
  تكون السلطة املختصة لتناول الشكاوى؛االحتكار أن

حىت تركِّز  " رصد"ألغراض الوضوح القانوين، ينبغي تعديل تعريف مصطلح         '٣'
ليل االقتصادي لفعالية إجراءات    وزارة التنمية االقتصادية والتجارة على التح     

 املشتريات العامة فقط؛

ينبغي حتديد إجراءات قيام وزارة التنمية االقتصادية والتجارة بوظيفة الرصـد    '٤'
 ؛)قانون املشتريات العامة(يف القانون األويل 

ينبغي تعديل القانون حلظر عمليات متركز      : االندماجاتحتسني فعالية مراقبة      )ح(  
  .يل يف اخلارجخفي مالكيها احلقيقيني َعرب التسجتصادية اليت ُتالكيانات االق
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  توصيات موجَّهة إىل احلكومة  - باء
  : التوصيات التاليةاحلكومةتوجه إىل   - ٩١

 ينبغي التعجيل بإنشاء هيئـة      :زيادة فعالية الوظيفة التنظيمية للدولة      )أ(  
  تنظيمية مستقلة معنية بالنقل؛

طين للمنافسة من أجل ترقية نظـام سياسـة         استخدام الربنامج الو    )ب(  
  :املنافسة يف أوكرانيا

 لتنفيذ التوصيات الواردة يف     أساساًينبغي للربنامج الوطين للمنافسة أن يصبح        '١'
 هذا التقرير املتعلق باستعراض األقران؛

 دوراً مركزياً يف وضع عناصر خاصة يف        جلنة مكافحة االحتكار  ينبغي إعطاء    '٢'
 منافسة ويف تنفيذها؛الربنامج الوطين لل

ينبغي للربنامج الوطين للمنافسة أن يدعو إىل تفكيك احلواجز االصـطناعية            '٣'
 املؤسسات التجارية اجلديدة إىل األسواق والتوسع فيها      دخول اليت حتول دون  

وإىل سحب اإلعانات اليت تقدمها الدولة وغري ذلك من أشكال الدعم الـيت             
 حتصِّن الشركات املهيمنة احلالية؛

ينبغي للربنامج الوطين للمنافسة أن حيرص على زيادة موارد جلنة مكافحـة             '٤'
من أجـل تنفيـذ     ) املالية والبشرية والعلمية واملتعلقة باملعلومات    (االحتكار  

 الربنامج وحتقيق أهدافه؛

 الربنـامج   اختـاذ ينبغي  : إنشاء جلنة دائمة معنية بالفعالية االقتصادية       )ج(  
لتشكيل جلنة دائمة ُتعدُّ تقييمات دورية للمنافسة يف االقتـصاد     الوطين للنافسة مناسبة    

  األوكراين وُتجري دراسات متعلقة بتحسني ظروف املنافسة؛
 حالة مراقبـة    - معاجلة أسباب اإلخفاق يف املنافسة وليس أعراضها          )د(  
ساسية ينبغي للخطة االستراتيجية أن ُتحدِّد رؤية ملعاجلة العقبات اهليكلية األ         : األسعار

اليت تعترض املنافسة واليت ستمكِّن، يف حال القضاء عليها، جلنة مكافحة االحتكار من             
   املفرط وغري ذلك من تدابري مراقبة األسعار؛التسعريتقليص املوارد املركَّزة على 
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 ينبغي إنشاء نظـام     :القضاء على عدم الشفافية يف املشتريات العامة        )ه(  
 تنفيذ نظام مشتريات إلكترونية قـائم علـى أفـضل           شفاف للمشتريات العامة َعرب   

  .املمارسات الدولية
   يف أوكرانياجلنة مكافحة االحتكارتوصيات موجَّهة إىل   - جيم
  :جلنة مكافحة االحتكارتوجه التوصيات التالية إىل   - ٩٢

تعزيز عملية حتديد األولويات ووضع خطـة اسـتراتيجية سـنوية             )أ(  
  : لتحقيقها
اً سنوياً تقرر فيه طبيعة املوارد      ن أن ُتجري متري   كافحة االحتكار لجنة م ينبغي ل  '١'

 وقـانون   قانون محاية املنافسة االقتـصادية    املخصصة َعرب واليتها الناشئة من      
سـتعود  الـيت   واحلماية من املنافسة غري املشروعة، وقانون املشتريات العامة         

 قتصاد أوكرانيا ومستهلكيه؛ على اأكرب املزايا ب

شر نتائج عملية حتديد االستراتيجيات من ِقَبل جلنة مكافحة االحتكار          ينبغي ن  '٢'
 سنوياً يف شكل خطة استراتيجية؛

ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن ُتجري مشاورات عامة دورية لتوضـيح            '٣'
 ناقشة خطتها االستراتيجية؛ملاالقتراحات املتعلقة باختيارها لألولويات و

قة مع منظمي القطاعات وإضفاء طـابع       إنشاء آليات لتحسني العال     )ب(  
رمسية لتحسني عالقتـها     ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن ُتنشئ آليات         :رمسي عليها 
 ذلك َعرب إنشاء أفرقة عاملة تضم ممثلني عن يكونوقد .  منظمي القطاعاتوتعاوهنا مع 

  نظيمية؛كلتا املؤسستني أو َعرب توقيع مذكرات تفاهم مع كل وكالة من الوكاالت الت
  :توضيح وتبسيط عملية استعراض حاالت االندماج  )ج(  

ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن تقدم مزيداً من الشفافية بـشأن عمليـة              '١'
 استعراض حاالت االندماج؛ 

ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن تتخذ خطوات إضـافية لتقـدمي ردود يف         '٢'
 مركز استعراض حاالت    الوقت املناسب على طلبات األطراف املندجمة بشأن      

 االندماج احلالية واجلدول الزمين احملتمل إلجناز عملية الترخيص؛



 أوكرانيا 25

  

الذي يتميز  " املسار السريع "ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن ُتنشئ إجراء         '٣'
بفعالية أكرب من أجل البت يف املعامالت املبلَّغ عنها اليت ال تشكِّل أي خطر               

 ملنافسة؛على اقتصاد أوكرانيا فيما خيص ا

  :تعزيز آلية رصد تنفيذ ُسُبل االنتصاف  )د(  
ينبغي للجنة مكافحة االحتكار أن تضع قائمة بيانات إلكترونية تسجل مجيع            '١'

، وتتعقب االمتثال لاللتزامات املتعلقة باالنتـصاف،       املتبقيةُسُبل االنتصاف   
وحتّدد مجيع التغيريات احلاصلة يف امللكية أو مركـز األطـراف اخلاضـعة             

 لاللتزامات املتعلقة باالنتصاف؛ 

ينبغي للجنة مكافحة االحتكار، كجزء من ممارستها الروتينيـة، أن ُتلـزِم             '٢'
األطراف اخلاضعة إلجراء االنتصاف أن تقدم تقارير دورية عـن االمتثـال            

 مجلة معلومات منها التقدم املُحرز مـن أجـل الوفـاء بالتزامـات        تتضمن
 قعة يف امللكية؛اإلنصاف وحتديد التغيريات الوا

 ينبغي للجنة مكافحـة     :تقدمي املزيد من التوجيه بشأن نوايا اإلنفاذ        )ه(  
، يف شكل مبادئ توجيهية أو غـري ذلـك مـن    اإلرشاداالحتكار أن تقدم مزيداً من   

صكوك السياسة العامة األخرى، بشأن نواياها املتعلقة باإلنفاذ فيما خيص االضـطالع        
، وقانون احلماية من    قانون محاية املنافسة االقتصادية   ا مبوجب   باملسؤوليات املوكلة إليه  

ومن املواضيع املفيدة ملواصلة التوسع . املمارسة غري املشروعة، وقانون املشتريات العامة
 اإلنفاذ ضـد القيـود األفقيـة،     اللوائح التنظيمية بشأهنا يف هذه املبادئ التوجيهية أو       
  املوازي بوصفه إجراًء منسقاً؛ والقيود العمودية، ومعاملة السلوك 

  : وضع برنامج تقييمي  )و(  
 ُتنشئ برناجماً لتقييم قانون املنافسة بشكل        االحتكار أن  ينبغي للجنة مكافحة   '١'

 منتظم؛ 

ينبغي جلهة اتصال معنية هبذا الربنامج التقييمي أن ترصـد تنفيـذ برنـامج               '٢'
 التساهل املنقح؛
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ينبغي للجنة مكافحـة االحتكـار أن       : تعزيز التواصل مع وسائط اإلعالم      )ز(  
ُتحسِّن من عالقتها مع وسائط اإلعالم، وأن تضع خطة إعالمية للتواصل مـع املزيـد مـن                 

  املنظمات اإلعالمية وأن ُتجري تدريبات منتظمة للعاملني يف دائرهتا الصحفية؛
ينبغي للجنة مكافحة االحتكـار أن      : السوقيةدراسات  التوسيع استخدام     )ح(  
 لتحديد حالة املنافسة واقتراح حتسينات، ال سـيما يف          السوقيةدراسات  ال من استخدام    توسِّع

  .قطاعات املنافع العامة ويف اجملاالت اليت تتسم بارتفاع مستويات التمركز
        


