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أولا -خمطط الفصل العاشر من قانون املنافسة النموذجي
وظائف السلطة القائمة ابإلدارة وصالحياهتا:
-1
ما يلي:

ميكننن ت ملننما وظننائف السننلطة القائمننة ابإلدارة وصننالحياهتا ،علننس يننبيا اإليضننا ،
()

إجراء حترايت وحتقيقات ،مبا يف ذلك نتيجة ملقي شكاوى؛

(ب) اختاذ القرارات الالزمة ،مبنا يف ذلنك رنرج جنااءات و مقند موصنية لنذلك إ
الوزير املعين يف احلكومة؛
(ج)

إجراء درايات ونلر مقارير ومورري معلومات للجمهور؛

(د)

إصدار ايتمارات ومسك يجا و يجالت لإلخطارات؛

(ه)

إعداد اللوائح وإصدارها؛

(و) املسناعدة علنس إعنداد ملنريعات للن ت املمارينات التجارينة التقييدينة و للن ت
مننا يتصننا ننا مننن لنناست السيايننة التنسيميننة وييايننة املنارسننة و علننس معننديا هننذه التلنريعات
و علس إعادة النسر ريها؛
(ز)
-2

معايا مبادل املعلومات مع الدول األخرى.

السرية

مننورري انننماوت معقولننة للمعلومننات ال ن يننتم احلصننول عليهننا مننن مؤيسننات
()
األعمال وال متضمن يراراً جتارية ملروعة حلماية يريتها؛
(ب) محاية هوية األشخاص الذين يقدموت معلومات إ السلطات املعنينة ابملنارسنة
والذين حيتاجوت إ السرية حلماية نفسهم من اسنتقام اسقتصادي؛
(ج)

محاية مداوست احلكومة ريما يتعلق ابألمور اجلارية و غري املكتملة لعد.

اثنيا -التعليقات على الفصل العاشر والنُهوج البديلة يف التشريعات القائمة
ألف -مقدمة
 -1مضننع معسننم التل نريعات املتعلقننة ابملنارسننة قائمننة ابلوظننائف والصننالحيات ال ن حتوزهننا
يلطة املنارسة لالانطالع مبهامها ،وال منورر إاناراً عامناً لعملياهتنا .ومنرد يف الفصنا العاشنر منن
قننانوت املنارسننة النمننوذجي قائمننة إيضنناحية ابلوظننائف ال ن مضننطلع ننا يننلطة املنارسننة .ومتصننا
مجينع هننذه الوظننائف ابألنلننطة الن قنند مسننتحدثها السننلطة املعنيننة ابملنارسننة و وكالننة إنفنناذ إاننار
املنارسة ،وكذلك الويائا ال مكوت متتلكها عادة لالانطالع مبهامها .ومنن السنمات امللن،كة،
وجن ننوب ت مقن ننوم وظن ننائف ين ننلطة املنارسن ننة علن ننس مبن نند مراعن نناة اإلج ن نراءات القانونين ننة الواجبن ننة،
واإلنصاف ،وعدم التمييا ،واملساءلة ،واللفارية.
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( ) إجراء حترايت وحتقيقات ،مبا يف ذلك نتيجة ملقي شكاوى
 -2جيننوز للسننلطة ت متصننرف مببننادرة منهننا و ت متننالع مؤشنرات معينننة مفينند لوجننود مماريننة
مانعة للمنارسة ،نتيجة شكوى مقدمة منن ي شنخأ و مؤيسنة عمنال منلالً .ومننأ لموعنة
مبننادو وقواعنند األمننم املتحنندة املتعلقننة ابملنارسننة يف الفقننرة هنناء 6-علننس نننه ينبغنني ت مسننتحد
النندول إجنراءات للحصننول مننن مؤيسننات األعمننال علننس املعلومننات الن مكننوت انننرورية ملكارحننة
املماريات التجارية التقييدية علس حنو رعال ،و ت ِّ
حتسن اإلجراءات املعمول ا.
 -3وينبغي يضاً ت متلك السنلطة صنالحية إصندار وامنر لاشنخاص و املؤيسنات لتقند
معلومات وواثئق واسيتدعاء لللهادة وملقيها.
 -4ويف حالة عدم مقد هذه املعلومات ،قد يكوت منن املناينا احلصنول علنس منر مفتني
و مر من احملكمة ،حسا اسقتضاء ،يستوجا مقد املعلومات و /و يسنمح لندخول األمناكن
الن يعتقند لوجننود املعلومنات ريهننا .ويف كلنري مننن البلندات ،مبننا ريهنا اسحتنناد الرويني ،واألرجنتننن،
و ي ن،اليا ،و ملانيننا ،وإيطاليننا ،وابكسننتات ،ولننريو ،واملكسننيك( ،)1والنننروي  ،وهنغنناراي ،وكننذلك يف
اسحتنناد األورويب ،يكننوت للسننلطة القائمننة ابإلدارة صننالحية ت أتمننر مؤيسننات األعمننال لتقنند
معلومات ،و ت أتذت ألحد موظفيها لدخول األماكن حبلاً عن املعلومات ذات الصلة (ما يُسنمس
لعمليات التفتي املباغت).
 -5غري ت دخول األماكن قد خيضع للروط معينة .رفي األرجنتن و ملانيا و النمسا منلالً،
يلام ايتصندار منر منن احملكمنة لندخول املسناكن .منا يف مركينا ،رفني حالنة عرقلنة و احتمنال عرقلنة
التفتنني يف املوقننع للحصننول علننس صننور معلومننات و واثئننق و كتننا و صننكوأ خننرى ،ميكننن ت
يصنندر القااننني اجلنننائي منراً ابلتفتنني  .ويف حنناست اسيننتعجال القصننوى يف لولننندا ،حين يوجنند
اش ننتباه م نندر يف ح نندو انته نناأ خط ننري لق ننانوت املنارس ننة ،و اص ننة إذا ك ننات م ننن احملتم ننا ت ي ننؤدي
الت خري إ امن األدلنة ،ميكنن احلصنول علنس إذت ابلتفتني منن احملكمنة اااصنة ابملنارسنة ومحاينة
املسنتهلك يف ي وقنت خننالل التحقينق .وجيننوز ملكتنا املنارسننة ومحاينة املسننتهلك يف لولنندا مفتنني
املباين واللقق وويائا النقا وغري ذلك لناءً علس الا من مفواننية اسحتناد األورويب عنندما مواجنه
هذه املفوانية مقاومة منن ي شنخأ يُطلنا مننه مقند واثئنق ومعلومنات و دلنة خنرى ثنناء إجنراء
حتقيق مبوجا اللوائح التنسيمية للجماعة األورولية؛ وجيوز ململلي املفوانية يضناً امللناركة يف مفتني
املنل ة عندما يقوم املكتا ذا التفتي لناءً علس الا املفوانية.

 -6وهن نناأ العدي نند م ننن ال ننوسايت القض ننائية الن ن مف ننرج عق ننوابت ،مب ننا يف ذل ننك غرام ننات
وعق ننوابت ابلس ننجن يف لع ن ن احل نناست ،يف حال ننة معم نند االف ننة وام ننر التحقي ننق الص ننادرة ع ننن
السلطة .وريما يتعلق جبمع األدلة ،مقوم إحدى املماريات الفضلس يف لال إنفناذ إانار املنارسنة
علس وجود ار،اج قوي أبت املدعس عليه ييُطَلع علس كلر ما ميكنن منن الوقنائع كيمنا يتسن لنه
إع ننداد دراع ننه ابلكام ننا .ل إت مواص ننا التعام ننا ل ننن ي ننلطة املنارس ننة وامل نندعس علي ننه ريم ننا يتعل ننق

__________
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ُمنحننت يننلطة املنارسننة يف املكسننيك صننالحيات إانننارية للقيننام أبعمننال التفتنني املباغننت مبوجننا إصننال الق ننانوت
يف  2011وقانوت املنارسة اسحتادي اجلديد ( .)2014انسنر منسمنة التعناوت والتنمينة يف امليندات اسقتصنادي،2018 ،
( Investigative power in practiceيننلطة إجنراء التحنرايت يف املماريننة) :مسننا ة مننن املكسننيك (اللجنننة اسحتاديننة
للمنارس ننة اسقتص ننادية) ،اجللس ننة الرالع ننة ) 28 ،(DAF/COMP/GF/WD(2018)28ملن نرين الل نناين/نورمد ،مت ننا عل ننس
الرالط التايل.https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF/WD(2018)28/en/pdf :
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ابسدعاءات واألدلة ال مدعم هذه اسدعاءات منن شن نه ت يكفنا إلقناء املندعس علينه علنس علنم
ل نني رق ننط أبدل ننة اإلدان ننة و دل ننة الن نداءة ال ن مق ننوم عل ننس ياي ننها القض ننية املعروان ننة عل ننس ي ننلطة
املنارسننة ،وإ ننا يض ناً لتفاصننيا األي ن الوقائعيننة للقضننية وابلتحليننا اسقتصننادي والقننانوين الننذي
يلكا األياس لنسرية اسنتهاأ(.)2
 -7ويرد دوه حب ُ النُن ُهوج البديلة يف لال ياليا التحقيق:
اجلدول 1
النُهوج البديلة يف التشريعات القائمة  -نظم التحقيق
البلد

صالحيات السلطة

اسحتاد األورويب

ين ننؤدي عن نندم اسمتلن ننال إ رن ننرج غرامن ننات
جيوز للمفوانية ما يلي:
س جيننوز ت متجنناوز  1يف املائننة مننن لمننوع
املطالبة لتقد معلومات؛
()
رقم عمال السنة السالقة ملؤيسنة األعمنال
(ب) دخول األماكن ومفتيلها؛
(ج) رحننأ الواثئننق والسننجالت و خننذ املخالفة.
نسخ منها؛
(د) إغن ن ننالن األمن ن نناكن و السن ن ننجالت
لف،ات زمنية حمددة؛
(ه) مطالبننة ي شننخأ لتقنند مفسننري
لوقائع و واثئق معينة.
جي ن ننوز مللن ن ن املنارس ن ننة ت يطل ن ننا م ن ننا ين ن نراه ميكننن ت يُعاقننا علننس اسمتننناع عننن مقنند
انرورايً من املعلومات من املؤيسات العامنة املعلومن ن ننات املطلولن ن ننة و مقن ن نند معلومن ن ننات
واملنسمننات ومؤيسننات األعمننال والرالطننات خاائة لغرامة مالية حمددة.
التجاري ننة .واملس ننؤولوت ع ننن ه ننذه الكي نناوت
ملام ن ن ننوت لتق ن ن نند املعلوم ن ن ننات الض ن ن ننرورية يف
غضوت الف،ة ال حيددها املل .
وورق ناً للم ننادة  15م ننن ق ننانوت محاي ننة املنارس ننة ،وميكننن ت يُعاقننا علننس عرقلننة إجنراء حتقيننق
حيسننس للن املنارسننة لسننلطة إجنراء حتقيقننات يف املوقننع لغرامننة نقديننة حمننددة عننن كننا يننوم
يف املوقع دوت يالق إعالت .وس يلن،ط مقند االفة.
إذت قضننائي إس إذا ررضننت مؤيسننة األعمننال
املعنية السما لعملية التفتي املباغت.
ورقن ن ن ناً للم ن ن ننادة  39م ن ن ننن ق ن ن ننانوت مكارح ن ن ننة ورق ن ن ناً للم ن ن ننادة  52م ن ن ننن ق ن ن ننانوت مكارح ن ن ننة
اسحتكننار ،حيننق لسننلطة مكارحننة اسحتكننار اسحتك ننار ،ميك ننن ر ننرج غرام ننات مالي ننة يف
حال ن ن ننة اسمتنن ن ن نناع عن ن ن ننن مقن ن ن نند املعلومن ن ن ننات
القيام مبا يلي:
دخول مكنات عمنا القنائمن علنس املطلول ن ن ننة ،و مق ن ن نند معلوم ن ن ننات خاائ ن ن ننة،
()
املؤيس ن ن ن ننة اااان ن ن ن ننعن للتحقين ن ن ن ننق و امن دلننة و نقلهننا ،و غننري ذلننك مننن
و ي مك ن ن ن ننات خ ن ن ن ننر ذي ص ن ن ن ننلة شكال عرقلة التحقيقات و معطيلها.
ألغراج التحقيق؛
(ب) مطالب ن ن ن ن ن ننة األان ن ن ن ن ن نراف اااان ن ن ن ن ن ننعة
للتحقيق ابلكلنف عنن املعلومنات
ذات الصلة؛

مركيا

الصن

اجلااءات املفروانة يف حال عدم اسمتلال

__________

()2
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البلد

نيوزيلندا

الوسايت
املتحدة

صالحيات السلطة

(ج) اساننالع علننس الواثئننق ذات الصننلة
ملؤيس ن ن ننة األعم ن ن ننال و خ ن ن ننذ نس ن ن ننخ
منها؛
(د) مص ن ن ن ن ننادرة األدل ن ن ن ن ننة ذات الص ن ن ن ن ننلة
واحتجازها؛
(ه) اسيتفسن ن ن ن ن ننار عن ن ن ن ن ننن احلسن ن ن ن ن نناابت
املصن ننررية للقن ننائمن علن ننس مؤيسن ننة
األعمال اااانعن للتحقيق.
جي ن ننوز للمفوان ن ننية ت مطل ن ننا مق ن نند واثئ ن ننق
(رهناً مببد السنرية املهنينة) ومقند معلومنات
خطي ننة ،و ت مطل ننا م ننن األش ننخاص املل ننول
مامها لتقد دلة وواثئق.
كم ن ن ننا ميك ن ن ننن للمفوان ن ن ننية احلص ن ن ننول عل ن ن ننس
مذكرات مفتي (من احملكمة) ومنفيذها.
جي ن ن ن ننوز للس ن ن ن ننلطات مطالب ن ن ن ننة ي ش ن ن ن ننخأ
مبا يلي:
مقنند واثئننق و معلومننات و منواد
()
خرى ذات صلة ابلتحقيق؛
(ب) إجراء مقالالت؛
(ج) اإلدسء إبر ن ن ن ن ننادة ش ن ن ن ن ننفوية حت ن ن ن ن ننت
القسم.
َ
مُ َّنفننذ هننذه التنندالري عننادةً مننن خننالل البننات
و ايننتدعاءات إلج نراء حتقيننق منندين .وحيننق
لوزارة العندل ابلنوسايت املتحندة يضناً إجنراء
حتقي ن ن ن ننق جن ن ن ن ننائي مس ن ن ن ننتخدمةً ص ن ن ن ننالحياهتا
التحقيقية اجلنائية.

اجلااءات املفروانة يف حال عدم اسمتلال

ع نندم اسمتل ننال لص ننالحيات التحقي ننق ال ن ن
متلكه ن ننا اللجنن ن ننة يعن ن ن ِّنرج املخن ن ننالِّف لغرامن ن ننة
مالية.

يل ن ننكا ع ن نندم اسمتل ن ننال لطل ن ننا التحقي ن ننق
املدين و سيتدعاء للحضور جرمينة يُعاقنا
عليها ابلغرامة والسجن.

ابء -برانمج التساهل
 -8خالل العقد املااني ،اعتمد عدد كبري من السنلطات املعنينة ابملنارسنة منا يُسنمس لندام
التس ن نناها( )3كن ن ن داة حتقي ن ننق للكل ن ننف ع ن ننن خط ن ننر ش ن ننكال املماري ن ننات املانع ن ننة للمنارس ن ننة ،ي
الكننارمالت القويننة .ولننروم التسنناها هننو نسننام معلن لنن يقننوم علننس ياإلعفنناء اجلائنني و الكلنني مننن
اجلنااءات الن منطبننق عنناد ًة علننس عضننو مقالننا إلننالا وكالننة إنفنناذ إاننار املنارسننة عننن عضننويته يف
الكارمنا وماوينندها مبعلومننات و دلننة ذات صننلة ابلكارمنناي( .)4وقنند ثبننت ت لنرام التسنناها هنني
داة قويننة للكلننف عننن وجننود الكننارمالت .وميكننن لنننسم املنارسننة الناشننئة ت مسننتفيد مننن ل نرام
التسنناها ابلنسننر إ سننا مسنناعد علننس احلنند مننن امل نوارد البلنرية واملاليننة املطلولننة لضننمات اسمتلننال
لقانوت املنارسة.

__________

()3
()4

لالاالع علس معلومات حمددة عن لرام التساها يف البلدات النامية ،انسر الوثيقة .TD/RBP/CONF.7/4

International Competition Network,2009,"Drafting and Implementing an Effective Leniency Program",

 ،Chapter 2 in Anti-Cartel Enforcement Manualمتنا علنس النرالط التنايل:
( ،work.org/working-groups/cartel/investigation-enforcement/مت اساالع عليه يف  22نيسات /لريا .)2019
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 -9واجلوان ننا الرئيس ننية يف ي نس ننام مس نناها ه نني يف الع ننادة ) ( :التحدي نند الواان ننح لفوائ نند
النسام؛ و(ب) التحديد الواانح ملا إذا كات موظفو اجلهة ِّ
املقدمة للطلا قند ُمنحنوا احلصنانة منن
املقاان نناة اجلنائي ننة؛ و(ج) ابيع ننة ونط ننان املعلوم ننات الن ن جي ننا عل ننس اجله ننة ِّ
املقدم ننة للطل ننا ت
مقدمها لكي مستفيد من التساها؛ و(د) وجنود إجنراءات متسنم ابللنفارية وقاللنة للتنبنؤ نا يقنوم
عليها النسام؛ و(ه) صدور ليات واانح يلبت ت السلطة املعنية ابملنارسة لديها يجا متبع مؤداه
ت مؤيسات األعمال معتد لروم التساها قالالً للتنبؤ له ومفيداً.
 -10ويف إاننار نسننام التسنناها ،جيننا ت يبلننر عضننو الكارمننا عننن نفسننه لنفسننه و ت يسننتويف
شروااً خرى معينة .وللكا عام ،جيا ت يع،ف عضاء الكارمالت ابلوقنائع ذات الصنلة الن
ملكا االفة وأبت يكفنوا عنن نلنطة الكارمنا ،و ت يتعناونوا للنكا كامنا يف مقند دلنة مفيندة
للمسناعدة يف اإلجنراءات املتخنذة انند عضناء الكارمننا اأخنرين .منا وكالنة إنفناذ قنانوت املنارسننة
رهي ملامة ابمباع ط جااءات قالا للتنبؤ لنه ومصنمم علنس حننو يتنيح حنارااً ألعضناء الكنارمالت
لتقد البات للتساها ومطالَبة ابلتحلي ابللفارية واملصداقية.
 -11ويف الوقن ننت ال ن نراهن ،يبلن ننر عن نندد الن ننوسايت الوانين ننة ال ن ن لن ننديها ل ن نرام مسن نناها لل ن ن ت
الكننارمالت كلننر مننن  60وسيننة( .)5ومنعنندم هننذه ال ندام لنندى معسننم البلنندات املتويننطة النندخا
والبلنندات املنخفضننة النندخا .وملننكا للنندات كاسحتنناد الروينني والدازيننا وجنننوب رريقيننا وشننيلي
واملكسيك حاست ايتلنائية .ولرام هذه البلدات مماثلة وموازية لدام الوسايت املتحندة واسحتناد
األورويب  -و ننا الوسيتننات القضننائيتات اللتننات ُحيتمننا سمننا متلقيننات كنند عنندد مننن البننات اإلرننادة
من التساها.
 -12وقنند جننرت مانننة األونكتنناد حبل ناً مقنناروً يف اأونننة األخننرية موصننا إ حتدينند اللننروط
الالزمة لتطبيق لروم مساها رعال ،كما هو مبن ريما يلي:
ينبغي ت يكوت إنفاذ إجراءات مكارحنة الكنارمالت رعناسً لدرجنة كارينة حلمنا
()
عضنناء الكارمننا علننس اسعتقنناد لوجننود خطننر كبننري مننن كلننفهم ومعنناقبتهم إذا م يقنندموا البننات
مساها؛
(ب) ينبغنني ت مكننوت اجل نااءات املفروانننة علننس عضنناء الكارمننا الننذين س يقنندموت
البننات مسنناها كبننرية وقاللننة للتنبننؤ ننا إ حنند مننا .ويكننوت اجلنااء املفننروج علننس مقنندم الطلننا
األول خف لكلري من اجلااءات املفروانة علس مقدمي الطلبات الالحقة؛
(ج) ينبغنني ت يكننوت لننروم التسنناها شننفاراً وقننالالً للتنبننؤ لننه مبننا يكفنني لتمكننن
مقدمي الطلبات احملتملن من التنبؤ ابملعاملة ال ييلقوسا؛
(د) لكنني جيتننذب لننروم التسنناها عضنناء الكننارمالت الدوليننة ،ينبغنني ت ينطننوي
علس محاية كارية للمعلومات كي س يتعرج مقدم الا التساها إلجنراءات قضنائية يف األمناكن
األخرى كلر من األعضاء اأخرين الذين م يقدموا هذه الطلبات؛
__________

()5
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(ه) و خ نرياً ،ر ننال ل نند م ننن اإلش ننارة إ وج ننوب ت مراع ننس كم ننا ينبغ نني ثن نناء عملي ننة
التحقي ننق املب ننادو العام ننة وقواع نند األص ننول القانوني ننة الواجب ننة ،وه ننو ر ننرج دي ننتوري يف كل ننري م ننن
البلدات ،مبا يف ذلك القواعد املتعلقة ابسمتياز املرمبط ابملهن القانونية ،حسا اسقتضاء.

(ب) اختنناذ الق نرارات الالزمننة ،مبننا يف ذلننك رننرج ج نااءات و مقنند موصننية لننذلك إ ال نوزير املعننين يف
احلكومة
 -13قنند يتعننن علننس السننلطة القائمننة ابإلدارة ،نتيجننة ملننا مضننطلع لننه مننن حتنرايت وحتقيقننات،
ت متخ ننذ قن نرارات معين ننة مل ننا الل ننروع يف إجن نراءات و ال ننا وق ننف مماري ننات معين ننة ،و ررن ن
و منح مرخيأ عمليات ملقت إخطاراً ا ،و ررج جااءات ،حسا احلالة .ويف هنذا الصندد،
ميكننن ت ملننما يننبا العننالج يف قضننااي املنارسننة قيننام حمكمننة قانونيننة إبصنندار مننر زجننري طنني
إلاامنني و وقننائي و رننرج ج نااءات نقديننة .وينبغنني ت متننيح لموعننة ُيننبُا العننالج ال ن يعتمنندها
نسام املنارسنة املروننة الالزمنة للسنلطة املعنينة ابملنارسنة لكني مواجنه لموعنة السنروف الن منلن يف
ييان قضية من قضااي قانوت املنارسة.
 -14ومتوقف الصالحيات احملدَّدة للسلطة يف لال صنع القرار علس هيكا السلطة وعالقتهنا
ابحلكومنة واحملنناكم (انسننر يف ذلنك الفصننا التايننع) وحتدينداً علننس مننا إذا كاننت للسننلطة صننالحية
اختاذ القرارات التداءً (كمنا هنو احلنال يف اسحتناد األورويب) و منا إذا كنات عليهنا ت متصنرف عنن
اريق احملاكم (كما هو احلال يف الوسايت املتحدة).

(ج) إجراء درايات ونلر مقارير ومورري معلومات للجمهور
 -15ميكنن للسنلطة إجنراء دراينات واسينتعانة نداء يف إجنراء درايناهتا هني ،و مكلينف جهنات
خارجيننة إبج نراء هننذه الدرايننات .رفنني الدازيننا ،مننلالً ،ينننأ القننانوت علننس ت يتننو مكتننا الق نوانن
اسقتصادية التالع لوزارة العدل إجراء درايات وحبو لقصد حتسن يياينات مكارحنة اسحتكنارات.
ومطلننا لعن التلنريعات صنراحة مننن السننلطات إجنراء درايننات معينننة .وموجنند يننباب شننء إلجنراء
درايات .رقد ختتار السلطة ملالً إصدار مكليفات إبجراء درايات لل ت ما يلي:
قط نناع مع ننن و ي ننون ي ننلع وخ نندمات معين ننة ،لتحدي نند م ننا إذا كان ننت موج نند
()
حواجا هيكلية معرقا املنارسة يف ملك السون؛
(ب) مماريننة جتاريننة معينننة و نلنناط اقتصننادي معننن (كتجميننع السننلع واانندمات
ملالً) لتحديد اسنعكايات اسقتصادية والتنارسية امل،مبة علس النلاط املعين؛
(ج) جانا من جوانا التلنريع املتعلنق ابملنارسنة ،لتقينيم منا إذا كنات القنانوت حيقنق
هداره املعلنة لل ت السيايات العامة.

 -16ويف نسم املنارسة األحد عهداً ،ملا نسام املنارسة ااناص ابجلماعنة الكاريبينة ،حين
مقضنني قنوانن املنارسننة أبت يمتخننذ النندول األعضنناء التنندالري التلنريعية الضننرورية لضننمات اسمسننان
واسمتلننال لقواعنند املنارسننةي( ،)6ومنننأ علننس نننه يف السننروف الن مكننوت ريهننا مؤيسننات اجلماعننة
__________
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مكلفننة ل يابيننتحدا ووانننع السياي ننات والقواعنند املالئمننة املتعلق ننة ابملنارسننة  ...مبننا يف ذل ننك
القواعنند اااصننة لقطاعننات معينننةي( ،)7رإنننه يتعننن إجنراء درايننات قانونيننة واقتصننادية علننس السنواء
لغية مقييم مستوى اإلصال املطلوب لضمات امتلنال الدولنة الطنرف للتكليفنات املنصنوص عليهنا
يف قنوانن املنارسننة اااصننة ابجلماعننة وصننياغة ولننوايت اإلنفنناذ الن متفننق مننع األهننداف والغنناايت
األيايية للجماعة املنصوص عليها يف املعاهدة.
 -17و خرياً ،يتملا حند األدوار ااامنة للسنلطة ،وس ينيما يف البلندات الن ُواننعت ريهنا قنوانن
املنارس ننة ح ننديلاً ،يف ملقي ننف اجلمه ننور ولتم ننع األعم ننال للن ن ت اأاثر امل،مب ننة عل ننس ق ننانوت املنارس ننة
وحنندود السننلوأ القننانوين (ملننجيع املنارسننة) .واننذا الغننرج ،مُصنندر السننلطات املعنيننة ابملنارسننة يف
كلري من البلدات مقارير ينوية ،ابإلانارة إ إعالوت عامة ومطوايت وورقات ملقيفية.

(د) إصدار ايتمارات ومسك يجا و يجالت لإلخطارات
 -18مل ننما قن نوانن معس ننم البل نندات الن ن ل ننديها إجن نراءات إخط ننار حكامن ناً م نننأ عل ننس نس ننام
مننا للتسننجيا جيننا ت يتسننم ابللننفارية .ومنلننر املفوانننية األوروليننة علننس موقعهننا اللننبكي ايتعراانناً
عامناً جلمينع حنناست ال،كنا الن متلقننس إخطناراً للن سا .ومتسننك لعن البلندات يننجالً عامناً مُسننجا
ريننه لع ن املعلومننات املقدم ننة عننن اريننق اإلخط ننار ،ولنني كلهننا .ومكم ننن م ناااي السننجا الع ننام يف
اسعتقنناد أبت النلننر ميكننن ت يعمننا إ حنند مننا ك نرادع ملؤيسننات األعمننال ال ن مقننوم مبماريننات
جتارية مقييدية ،رضالً عن نه يتيح الفرصة مام األشخاص املتضررين من هنذه املمارينات لإلحاانة
ننا علمناً .إس نننه مننن غننري املمكننن مسننجيا كننا مننا يننتم اإلخطننار لننه مننن معلومننات ،و حنند يننباب
ذلك هو وجود معلومات معينة متصا مبا يسمس ياأليرار التجاريةي ،وقد ينؤثر إرلناء هنذه األينرار
علننس عمليننات مؤيسننة األعمننال املعنيننة .ولنني مننن املغنناسة يف شننيء أتكينند منندى يننة املعلومننات
التجارية احلساية ال حتوزها يلطات املنارسة ،ألت انتهاأ يريتها ييجعا وياط قطاع األعمنال
معاف للدة عن اسمتلال السريع للطلبات املعقولة ابحلصول علس معلومات.
 -19ويف احلنناست الن يُسننتخدم ريهننا نسننام إخطننار و ُمي َسننك ريهننا يننجا ،يكننوت مننن املهننم
النسر ريما إذا كات منن الضنروري مننح السنلطة املعنينة ابملنارسنة صنالحية اينتعراج مندى احلاجنة
إ هذا النسنام و منا إذا كنات منن الضنروري ،كبنديا عنن ذلنك ،إدراج يشنرط الناوالي النذي حيند
من ايتخدام نسام اإلخطار لعد حد حمدد و ر،ة زمنية حمددة.
 -20وإصن نندار اين ننتمارات موحن نندة لإلخطن ننار لعملين ننات اسنن نندماج و ابملمارين ننات التجارين ننة
التقييديننة ميكننن ت يعنناز عمليننة صنننع الق نرار يف السننلطة ويتننيح لاا نراف املعنيننة اسمكانيننة جلمننع
املعلومات الالزمة إلجراء مقييم للمنارسة قبا التوجه إ السلطة.

(ه) إعداد اللوائح وإصدارها
 -21ينبغنني ت مكننوت للسننلطة يضناً صننالحيات إصنندار لنوائح منفيذيننة ملسنناعدهتا علننس إ نناز
مهامها .ونسراً إ معقيد عملية صننع القنرار يف لعن لناست قنانوت املنارسنة  -صنوص إجنازة
عمليات اسنندماج ومنرخيأ املمارينات التجارينة التقييدينة منلالً  -رنإت السنلطات مصندر عمومناً
__________
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ل نوائح منفيذيننة حتنندد إج نراءات اإلخطننار ابملعننامالت و املماريننات ،ومجننع املعلومننات ،والتقيننيم،
واختاذ القرارات.
 -22ومننن املهننم نلننر صننكوأ مفسنريية يف شننكا مبننادو موجيهيننة و دلننة مطبيقيننة ومننذكرات
لل ن ت املماريننات ونل نرات ملننر قواعنند اإلنفنناذ وحتنندد لوانننو إج نراءات ومعننايري التقيننيم ال ن
يتعن ايتخدامها لتقييم السلوأ املانع للمنارسة املدَّعس حدوثه والبت يف إجراءات اإلنفاذ .ومنن
املهننم يض ناً ت حتنندد الوكالننة قواعنند التعامننا مننع السننلطة املعنيننة ابملنارسننة ثننناء التحقيننق  -مننع
موانيح ويائا اسمصال ال ينبغي للوكالة ت مستخدمها ،ي ما إذا كات اسمصال ييجري عنن
اريننق ال،ايننا املكتننوب الر نني و ريننائا الدينند اإللكنن،وين و امل نؤمترات و اسجتماعننات األوليننة
و جلسات اسيتماع .وينبغني يضناً ت حتندد السنلطة املعنينة ابملنارسنة لواننو يف وثيقنة مكتولنة
اإلاننار الننامين الننذي يتعننن علننس املنندَّعس عليننه ت يقنندم يف حنندوده الواثئننق ،مننع احلننرص علننس ت
يتا للمدَّعس عليه الوقت الكايف للتحقيق يف نطان اسدعناءات ،وجتننا رنرج حندود زمنينة غنري
واقعيننة ،هننذا رض نالً عننن إتحننة الوقننت الكننايف عموم ناً ابلنسننر إ درجننة معقينند املسننائا ال ن مقننوم
عليها القضية.
 -23ومقوم يضاً يلطات كلري منن البلندات لنلنر مقنارير و مبنادو موجيهينة معنرج النُهنوج الن
متبعها السلطات لل ت إجراءات اإلنفاذ و لل ت مقينيم شنكال معيننة منن النلناط اسقتصنادي منن
منسور قانوت املنارسة .ركلرياً ما مصدر السلطات املعنية ابملنارسة ملالً مبادو موجيهينة للن ت مقينيم
عمليات اسندماج .وقد يكوت اذه املبادو التوجيهية قوة القنانوت (إذا كاننت السنلطة املعنينة حتسنس
لص ننالحيات إص نندار الل نوائح) و ق نند موان ننح لبس ننااة ال نننه ال ننذي متبع ننه الس ننلطة لتفس ننري التل نريع
املتعلق ابملنارسة ومطبيقه ،ولكن س يكوت اا القوة امللامة ال متسم ا القوانن(.)8
 -24ومننن ش ن ت اإلرصننا الكامننا عننن قواعنند التقيننيم والتعامننا وإيرادهننا يف وثيقننة مُنلننر علننس
نط ننان واي ننع ت يكف ننا عل ننم الس ننلطة املعني ننة ابملنارس ننة ه نني وامل نندَّعس علي ننه ابملسن ن لة ان نوال ر نن،ة
التحقيق ،مما يتيح لكال الطررن اسانالع ابينتمرار علنس املسنائا اسقتصنادية والقانونينة منع مقندم
التحقي ننق يف الوق ننائع .ويتس ننم نل ننر القواع نند ابأل ي ننة يض ناً لتعاي ننا اإلدارة الس ننليمة اجلي نندة داخ ننا
السننلطة املعنيننة ابملنارسننة ،وهننو يتننيح يضناً درجننة مننن التننيقن للن ت نلنناط األعمننال ممننا يقلننا إ
احلد األدىن من التحدايت الفنية ال قد مع،ج عملية اختاذ القرارات.

(و) املس نناعدة عل ننس إع ننداد مل نريعات لل ن ت املماري ننات التجاري ننة التقييدي ننة و لل ن ت م ننا يتص ننا ننا م ننن
لاست السياية التنسيمية ويياية املنارسة و علس معديا هذه التلريعات و علس إعادة النسر ريها
 -25نسن نراً إ ارمف نناع مس ننتوى ختص ننأ الس ننلطة القائم ننة ابإلدارة وخدهت ننا الفري نندة يف مي نندات
املنارس ننة ،يوج نند ع نندد متااي نند م ننن القن نوانن و التع ننديالت اجلدي نندة يُس ننند إ الس ننلطة مس ننؤولية
إانارية عن إيداء امللورة لل ت ملاريع القوانن ال قد مؤثر علس املنارسنة ،وكنذلك عنن دراينة
املق،حننات املنايننبة املتعلقننة لتعننديا التلنريعات اااصننة ابملنارسننة وعرانننها علننس احلكومننة .وهننذه
__________

()8
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انسنر اجلريندة الر ينة لالحتناد األورويب،2004 ،

Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the

)( Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (2004/C 31/03مبننادو
موجيهيننة لل ن ت مقيننيم عمليننات اسننندماج األرقنني مبوجننا سئحننة اسحتنناد األورويب املتعلقننة مبراقبننة عمليننات ال،كننا لننن
مؤيسات األعمال).
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هنني احلننال ،مننلالً ،يف للغنناراي علننس مسننتوى جلنننة محايننة املنارسننة()9؛ ويف الدمغننال ،حي ن يوجنند
للن ن املنارس ننة ال ننذي ميكن ننه إل ننداء اأراء وإي ننداء املل ننورة ومق نند اإلرش نناد يف املس ننائا املتعلق ننة
لسياية املنارسة()10؛ ويف إيبانيا ،علس مستوى حمكمة محاية املنارسة( ،)11ودائرة محاية املنارسة.

(ز) معايا مبادل املعلومات مع الدول األخرى
 -26مقضي لموعة مبادو وقواعند األمنم املتحندة املتعلقنة ابملنارسنة أبت منلن الندول لينات
مناي ننبة عل ننس الص ننعيدين اإلقليم نني ودوت اإلقليم نني لتعاي ننا مب ننادل املعلوم ننات للن ن ت املماري ننات
التجارية التقييدية .ومن املالئم ختويا السلطة القائمة ابإلدارة صالحية معايا هذا التبادل إبدراجه
لوانو انمن مهامها.
 -27وخيدم مبادل املعلومات غرااناً متعددة ملنما إتحنة مقاينم ااندات ،وملنجيع املواءمنة
لننن معننايري ق نوانن املنارسننة يف اتلننف حننناء العننام ،ودعننم مبننادل األدلننة .وللغننرج األخننري يننة
متااينندة نسنراً إ الطننالع النندويل الننذي يتسننم لننه كلننري مننن الكننارمالت .رالقنندرة علننس مبننادل األدلننة
و مقا ها مساعد علس إنفاذ قوانن مكارحة الكارمالت لكفاءة.
 -28وملننري رضننا مماريننة يف هننذا املننال املتعلننق إبنفنناذ قنوانن املنارسننة إ ت اسجتنناه احلننايل
يتملنا يف حتديند شنروط التعناوت لننن البلندات يف امفنان ثننائي .ولننذلك رقند صنبح منن اللننائع ت
متضنمن امفاقنات التجنارة اللنائيننة حكامناً مننأ علنس التعنناوت يف لنال مقاينم الواثئق/املعلومننات.
رامفننان التجننارة احلننرة ألمريكننا اللننمالية ( )12()1994وامفننان الل نراكة اسقتصننادية املعقننود لننن
حمفا منطقة البحر الكارييب لدول رريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحملنيط اانادو( ،)13منن وحينة،
واسحتاد األورويب والدول األعضاء ريه من الناحية األخرى( )14حيتوايت علس شروط وايعة النطان
صننوص التع نناوت يف ل ننال قننانوت املنارس ننة ،مل ننما التع نناوت يف لننال مب ننادل املعلوم ننات ومقاي ننم
الواثئق.
 -29ومننرد يض ناً حكننام منننأ علننس مبننادل املعلومننات وإج نراء امللنناورات يف امفاقننات ثنائيننة
معق ننودة ل ننن ال ننوسايت املتح نندة و ين ن،اليا وإين نرائيا و ملاني ننا والدازي ننا وكن نندا واملكس ننيك والي نناابت
__________

()9
()10
()11
()12

()13
()14
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النسام األيايي املؤرخ  15ملرين اللاين/نورمد  1991املتعلق لتنسيم جلنة محاية املنارسة ونلطتها ،املادة .)3(4
الق ن ننانوت مبري ن ننوم رق ن ننم  93/371امل ن ننؤرخ  29مل ن نرين األول /كت ن ننولر  1993لل ن ن ت محاي ن ننة املنارس ن ننة ومعاياه ن ننا.
املادة ()1(13ب) و(ج) و(د).
القننانوت  1989/16املننؤرخ  17متوز/يوليننه واملتعلننق حبمايننة املنارسننة ،املننادة  .26وميكننن اساننالع علننس معلومننات
إانارية عن هنذه املسن لة لندى حمكمنة الندراع عنن املنارسنةTribunal de Defensa de la Competencia Memoria :
.1992, p. 66
منننأ املننادة  )2(1501مننن هننذا اسمفننان علننس مننا يلنني :ييعنن،ف كننا اننرف أب يننة التعنناوت والتنسننيق ريمننا لننن
يلطات هذه األاراف لغية معايا اإلنفاذ الفعال لقوانن املنارسة يف منطقة التجارة احلرة .ومتعاوت األانراف معن ًا
للن ن ت القض ننااي املتعلق ننة لسياي ننة إنف نناذ قن نوانن املنارس ننة ،مب ننا يف ذل ننك املس نناعدة القانوني ننة املتبادل ننة ،واإلخط ننار،
والتلاور ،ومبادل املعلومات املتعلقة إبنفاذ قوانن وييايات املنارسة يف منطقة التجارة احلرةي.
حمفا منطقة البحر الكارييب لدول رريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط ااادو.
انسر علس يبيا امللال املادة  128من امفان اللراكة اسقتصادية املعقود لن حمفا منطقنة البحنر الكنارييب لندول
رريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اانادو ،الن مسنمح لتبنادل املعلومنات والتعناوت يف لنال اإلنفناذ ريمنا لنن
اريف املعاهدة.
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واملفوان ننية األورولي ننة( ،)15وك ننذلك ل ننن ررنس ننا و ملاني ننا( ،)16وان ننمن امف ننان متع نندد األان نراف ل ننن
يسلندا والدا رأ والسويد والنروي (.)17
 -30و ايً كانت اسمفاقات املتوصا إليها ،رمن املهم لكا من ينلطة املنارسنة الطالِّبنة وينلطة
املنارسننة امليبننة ت مكننوو علننس علننم كامننا ابلقنوانن الداخليننة للطننرف اأخننر ريمننا يتعلننق ابلسنرية،
ومبد كتمات السر املهين وانتهاأ حرمة احملكمة .ومن املهم ت مكوت السنلطة املعنينة ابملنارسنة يف
وانننع يسننمح اننا ابلتحقننق مننن ت قنوانن السننلطة الطالِّبننة حتنن،م حننق النندراع وحتننار علننس السنرية
الكاملة املكفولة مبوجا النسام القانوين للسلطة امليبة.

 -31وريما يتصا ابلنقطة األخرية ،رإت منسمة التعاوت والتنمية يف امليدات اسقتصنادي قند حنددت
مننلالً يف وثيقننة عنندداً مننن رضننا املماريننات يف لننال مبننادل املعلومننات الر يننة .وعننندما مكننوت اللننروط
ال حتكم مبادل املعلومات لنن وكناست املنارسنة حمندَّدةً يف اسمفاقنات املتعنددة األانراف ،ينواءل كنات
ذلننك عننن اريننق مماريننات اوعيننة و إلااميننة ،يكننوت مننن الضننروري كمتالعننة اننذه اسمفاقننات انننمات ت
مقننوم الوكنناست مبراجعننة ي عقبننات موجننودة  -ي نواء يف معاهنندات خننرى و يف التل نريع الننواين -
لغية الت كد من حتديد خريطة التعاوت الفعال مبوجا هذه اسمفاقات املتعددة األاراف.
 -32وقند ذهبنت كلننري منن الندول إ حنند إدراج قواعند التعناوت مننع الوكناست األخنرى املعنيننة
ابملنارسننة يف مل نريعاهتا املتعلقننة ابملنارسننة .وهننذا هننو اجتنناه متنننام ،رمبننا يلننري إ مننا ييصننبح عمننا
قريا ممارية عامة يف لال إنفناذ قنوانن املنارسنة .وينرد ريمنا يلني ايتقصناء لنبع النبهنوج املتبعنة
يف ملريعات املنارسة.
اجلدول 2
النُ ُهوج البديلة يف التشريعات القائمة  -تقاسم املعلومات
البلد

النهوج

ي،اليا

قننر لرملننات ي ن،اليا يف عننام  2007التل نريع الننذي ميكننن السننلطة األي ن،الية
املعنيننة ابملنارسننة ومحايننة املسننتهلك مننن ت متقايننم مننع كينناوت حكوميننة جنبيننة وحمليننة
معلومات معينة حصلت عليها ثناء حتقيقاهتا.
اولة رقط الكلف عن املعلومات الن حصنلت
ويف السالق كانت املفوانية َّ
عليه ننا ع ننن اري ننق ص ننالحياهتا اإللاامي ننة املتعلق ننة جبم ننع املعلوم ننات عن نند داء واجباهت ننا
و مهامها ،و الواجا كلفها مبقتضس القانوت.

__________

( )15ش ننبكة املنارس ننة الدولي ننة ،2018 ،األعض نناء ،مت ننا عل ننس الن نرالط الت ننايل:
( ،org/membersمت اساالع عليه يف  22نيسات /لريا .)2019
( )16انس ننر امل نؤمتر األملنناين الفرنس نني املع ننين ابملنارس ننة ،الننذي ينعق نند م نرمن يف الس نننة ويتننناول املس ننائا املتصننلة لق نوانن
املنارسة ال قد ملور حتدينداً داخنا البلندين وريمنا لينهمنا ،متنا (ابألملانينة) علنس النرالط التنايلwww.bundesk :
www.internationalcompetitionnetwork.

artellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franz

( ،oesischerwettbewerbstag_node.htmlمت اسا ننالع علي ننه يف  22نيس ننات /لريا  .)2019انس ننر يض ن ناً يي ننلطة
املنارسن ن ننةي وياملكتن ن ننا اسحتن ن ننادي املعن ن ننين ابلتكن ن ننتالت اسحتكارين ن ننةي و ن ن ننا السن ن ننلطتات املعنيتن ن ننات ابملنارسن ن ننة يف ررنسن ن ننا
و ملانيننا  ،2016 ،قننانوت ولينناوت املنارسننة ،متننا علننس النرالط التننايلwww.autoritedelaconcurrence.fr/doc/report :
.competitionlawanddatafinal.pdf
( )17انسر www.konkurrensverket.se/globalassets/om-oss/nordic-agreement-on-cooperation-in-
.competition-cases.pdf
GE.19-07128
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البلد

ي،اليا ،وكندا،
ونيوزيلندا
ملانيا

للجيكا

النهوج

ومسن ننمح األحكن ننام اجلدين نندة للجنن ننة لكلن ننف هن ننذه املعلومن ننات وغريهن ننا من ننن
املعلوم ننات ،ال ن ن مس ننمس يمعلوم ننات حممي ننةي ،لوك نناست وهيئ ننات حم ننددة و ش ننخاص
حمننددين إذا اام ن ت رئنني السننلطة إ ت هننذه املعلومننات يننتمكن اايئننة املعنيننة مننن
ممارية صالحياهتا و داء مهامها و مساعدها علس ذلك.
ومننن اجلنندير ابسهتمننام ت الفقننرة  155AAAمننن قننانوت املماريننات التجاريننة
لعام  )18(1974يسمح للسلطة األي،الية املعنية ابملنارسنة ومحاينة املسنتهلك لكلنف
معلومننات حمميننة ايئننة حكوميننة جنبيننة .ويتسنناعد هننذه الصننالحية اايئننة األي ن،الية
علس منسيق التحقيقات مع نسرياهتا الدولية املعنية إبنفاذ القوانن.
ومعتد املعلومات يحمميةي إذا كانت مستويف ،يف مجلة مور ،اللروط التالية:
قُنندمت إ السننلطة لصننفة ينرية ومتصننا مبسن لة ملننارة يف إاننار حكننم قننانوين
()
يايي؛
(ب) مكوت قد ُحصا عليهنا مبوجنا الفقنرة  155منن قنانوت املمارينات التجارينة
و عننن اريننق صننالحيات التفتنني واملصننادرة الن متمتننع ننا السننلطة ومتصننا
مبس لة ملارة يف إاار حكم قانوين يايي؛ مكوت قد حصلت عليها اللجننة
يف إان ن ننار صن ن ننالحياهتا املختلفن ن ننة املتعلقن ن ننة جبمن ن ننع املعلومن ن ننات لل ن ن ن ت قطن ن نناع
اسمص نناست الس ننلكية والالي ننلكية ونس ننام الوص ننول إ وي ننائا اسمص نناست
الس ننلكية والالي ننلكية ،ومتعل ننق مبسن ن لة مل ننارة يف إا ننار اجل نناء  XIBو اجل نناء
 XICمن قانوت املماريات التجارية؛
(ج) مكننوت قنند قنندمتها هيئننة حكوميننة جنبيننة إ السننلطة املعنيننة ابملنارسننة لصننفة
يرية ومتصا مبس لة ملنارة يف إانار حكنم منن األحكنام القانونينة لبلند جننيب
( و جاء من للد جنيب).
ومتسننق األحكننام اجلدينندة مننع الفلسننفة املعننرب عنهننا يف الفقننرة  7مننن الفننرع
هنناء مننن لموعننة مبننادو وقواعنند األمننم املتحنندة املتعلقننة ابملنارسننة ،ومتفننق مننع املبننادو
التوجيهية ملنسمة التعناوت والتنمينة يف امليندات اسقتصنادي للن ت محاينة املسنتهلكن منن
املماريات التجارية اسحتيالية واملضللة.
ومتس ننق الفق ننرة  155AAAمن ننع احلك ننم (ز) م ننن الفصن ننا العاش ننر م ننن قن ننانوت
املنارسة النموذجي .واملهم ت هنذه الفقنرة مننأ علنس يناس قنانوين لتبنادل املعلومنات
لننن السننلطة ونسرياهتننا الدوليننة يف السننروف املنايننبة ،مبننا يف ذلننك مبوجننا اسمفاقننات
اللنائية ال موقعها ي،اليا.
متقاي ننم اللجن ننة األين ن،الية املعني ننة ابملنارس ننة واملس ننتهلك ،واملفوان ننية الكندي ننة
املعنية ابملنارسنة ،وجلننة التجنارة يف نيوزيلنندا املعلومنات ،ومتعناوت هنذه اايئنات النلال
يف مساعي اإلنفاذ ورقاً ملذكرة مفاهم موقعة ريما لينها.
نادل
جتيننا الفقننرة  ) (50مننن قننانوت مكارحننة القيننود علننس املنارسننة يف ملانيننا مبن َ
املعلومننات الس نرية مننا دامننت محايننة االعهننا الس ننري مضننمونة .وجب ننوز للسننلطة املعنيننة
ابملنارسنة يف ملانينا التعنناوت منع السنلطات األخننرى املعنينة ابملنارسنة لتقنند األدلنة علننس
انتهاكات قوانن املنارسنة ،و اصنة ريمنا لنن عضناء شنبكة املنارسنة األورولينة ،وذلنك
من جا املساعدة املتبادلة يف لال التحقيقات.
مبوجا القنانوت البلجيكني ،ميكنن إلنالا السنلطات األجنبينة املختصنة املعنينة
مبسننائا املنارسننة ابلواثئننق واملعلومننات الالزمننة وذلننك مبوجننا امفاقننات لل ن ت املعاملننة
ابمللا ريما يتصا ابملساعدة املتبادلة يف لال املماريات التنارسية(ب).

__________

( )18مغننري اي ننم ق ننانوت املماري ننات التجاري ننة ( )1974ليص ننبح ق ننانوت املنارس ننة واملس ننتهلك ( ،)2010اعتب نناراً م ننن 1
كانوت اللاين/يناير .2011
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البلد

مُنلن اللنوائح اجلاائريننة إانناراً للتعنناوت لننن لل ن املنارسننة ويننلطات املنارسننة
اجلاائر
األجنبي ننة ،نندف ان ننمات التنفي ننذ الن نوايف لقن نوانن املنارس ننة الواني ننة واألجنبي ننة ومط ننوير
التع نناوت ومب ننادل املعلوم ننات ل ننن الس ننلطات املعني ننة ،رهنن ناً ابلقواع نند املتعلق ننة ابلس ننيادة
الوانيننة والسيايننة العامننة (النسننام العننام) ومبنند السنرية املهنيننة .ويتفننق هننذا اإلاننار مننع
األحكننام اااصننة ابلتعنناوت املنصننوص عليهننا يف املننادة  41واملررننق  5سمفننان الل نراكة
املدم مع اسحتاد األورويب( ).
( ) اسمفن ننان األورويب  -املتوين ننطي املنل ن ن لل ن نراكة لن ننن اجلماعن ننات األورولين ننة والن نندول األعضن نناء ريهن ننا،
واجلمهورية اجلاائرية الدميقرااية اللعبية ( 22نيسات /لريا .)2002
(ب) قانوت محاية املنارسة اسقتصادية ،املادة (50ب).

اثلثا -السرية
ألف -مقدمة
 -33مرد يف هذا الفرع مناقلة العناصر التالية من قانوت املنارسة النموذجي:
مورري انماوت معقولة من جا محاية يرية املعلومات ال يتم احلصنول عليهنا
()
من مؤيسات األعمال وال منطوي علس يرار جتارية ملروعة؛
(ب) محاية هوية األشخاص الذين يقدموت معلومات إ السلطات املعنينة ابملنارسنة
والذين حيتاجوت إ السرية حلماية نفسهم من اسنتقام اسقتصادي؛
(ج)

محاية مداوست احلكومة ريما يتعلق ابألمور اجلارية و غري املكتملة لعد.

 -34ورق ن ناً للفق ننرة  5من ننن الف ننرع ه نناء من ننن لموع ننة مب ننادو وقواعن نند األم ننم املتح نندة املتعلقن ننة
ابملنارسة ،ينبغي ت مكوت األيرار التجارية امللنروعة ملنمولة ابلضنماوت املنطبقنة عنادة يف هنذا
املال ،و اصة حلماية ينريتها .كمنا ميكنن للنكا عنام ت ينطبنق التلنريع النواين املتعلنق ابلسنرية
علننس املعلومننات السنرية املقدمننة إ السننلطة القائمننة ابإلدارة و الن حتصننا عليهننا هننذه السننلطة.
ومننع ذلننك ،رننإت التل نريعات املتعلقننة ابملنارسننة متضننمن يف لع ن البلنندات حكام ناً خاصننة لل ن ت
يرية األدلة ال ُحيصا عليها ثناء يري الدعوى.
 -35وريما يتعلنق حبماينة املعلومنات التجارينة ،مكنوت رضنا املمارينات يف لنال إنفناذ قنوانن
املنارسننة ،ريمننا يبنندو ،مدروعننة ابحلاجننة إ محايننة احلقننون األيايننية لاا نراف يف اإلج نراءات -
ي نواء كانننت هننذه األا نراف متعنناوت اواعيننة م علننس ينناس إلاامنني .و حنند البواع ن األيايننية
الرئيس ننية األخ ننرى ال ن حت نندد رض ننا املماري ننات يف ه ننذا امل ننال ه ننو ت م نننح الض ننماوت ومحاي ننة
املعلومات السرية يساعدات الوكالة املعنية ابملنارسة علس انمات معاوت اجلهات الفاعلة يف السنون
وثقتها علس يناس مسنتدام .ومعتمند الوكناست املعنينة ابملنارسنة علنس اجلهنات الفاعلنة يف السنون
مننن جننا مقنند معلومننات قيمننة مسنناعدها يف مقيننيم الوقننائع ال ن يتعننن مطبيننق املعننايري القانونيننة
عليهننا .واجلهننات الفاعلننة يف السننون ،وهنني عننادة اجلهننات املنارسننة لللننركة اااانننعة للتحقيننق،
ملكا املصندر الرئيسني لادلنة وهني الن مكنوت قنادرة علنس مقند معلومنات للن ت السنلوأ ذامنه
و ثر هذا السلوأ علس السون املعنينة .وملنكا اللنركات الن جينري التحقينق معهنا يضناً مصنادر
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للمعلومات .وعلس يبيا امللال ،رإت األدلة ال معتمد عليها السلطات املعنية ابملنارسة موجند يف
العننادة يف اسمصنناست الداخليننة (ريننائا الدينند اإللكنن،وين ،وحماانننر اسجتماعننات ،واملننذكرات،
ومننا إ ذلننك) وايننتمارات نلنناط األعمننال (اسمصنناست املتعلقننة مببيعننات السننلع) .وإذا م مقننم
السلطة املعنية ابملنارسة لتورري احلماية للمعلومات املقدمة من اجلهات الفاعلة يف السون رإسا قد
جتنند نفسننها يف وانننع س يننؤدي ريننه حننء كلننر التنندالري قسنراً إ احلصننول علننس معلومننات جدينندة
متيح اا اسمكانية لتقييم القضية املعنية مقييماً موانوعياً.
 -36ولننذلك رمننن املهننم ت مسننمح الوكالننة للجهننة ِّ
املقدمننة للمعلومننات لتحدينند الواثئننق ال ن
مننرى سننا ي نرية ومقنند األيننباب ال ن منندعو إ وجننوب مطبيننق عالمننة يالس نريةي .ويتعننن علننس
الوكالننة لطبيعننة احلننال ت مقنندم موجيهناً حينندد معننايري معاملننة الواثئننق معاملننة ينرية واألينناليا الن
مستخدمها الوكالة لضمات يرية الوثيقة أبكملها و جااء منها.

 -37ولصورة عامة ،يبدو ت اايط العام الذي يرلط لن الوكاست يف هذا املال القانوين هو
منح معاملة يرية للواثئق ال مكلف عن معلومات حول نلاط األعمال الذي ُحيتما ت يضع
مؤيسة األعمال يف وانع متضرر ريه اننرراً ملمويناً منن وحينة املنارسنة و منن الناحينة التجارينة.
ومُك َفننا محايننة املعلومننات السنرية عننادةً لقصننر مننا يُنلننر مننن حمتواهننا علننس النسننخ احملن َّنررة علننس حنننو
مالئننم مننن الواثئننق ولضننمات قيننام مننوظفي الوكالننة امللنناركن يف التحقيقننات لتقنند إقنرارات حتننت
القسم/إقرارات خطية يلتاموت ريها لعدم الكلف عن املادة السرية إس لاغراج ال متصنا علنس
حنو ملروع ابلتحقيق املعين.
 -38وجتدر اإلشارة إ ت الضماوت املتعلقة حبماية املعلومات السنرية ينبغني ت ميتند العمنا
ا مبا يتجاوز التحقيق يف املخالفات احملددة للتلريع املتعلق ابملنارسة وينبغي إتحتهنا يضناً ثنناء
التحقيقات القطاعية.
اجلدول 3
النُ ُهوج البديلة يف التشريعات القائمة  -محاية املعلومات السرية

14

البلد

النهوج

ي،اليا

عنن ن نندما قن ن ننر الدملن ن ننات األي ن ن ن،ايل ج ن ن نااءات جنائين ن ننة لسن ن ننلوأ الكن ن ننارمالت يف
عن ننام  ،2009دخن ننا يف الوقن ننت ذامن ننه معن ننديالت علن ننس قن ننانوت املمارين ننات التجارين ننة
( )1974مرمي إ معايا محاينة املعلومنات املتعلقنة ابلكنارمالت الن مُقندم إ السنلطة
األي،الية املعنية ابملنارسة ،وال مُعرف ابيم ياملعلومات احملمية املتعلقة ابلكنارمالتي.
وقد يلم الدملات أبت املخدين/املبلغنن ينيكونوت كلنر اينتعداداً لتقند املعلومنات إ
السلطة إذا ُعازت محاية املواد ال يقدموسا.
ومُعن ننرف املعلومن ننات احملمين ننة املتعلقن ننة ابلكن ننارمالت أبسن ننا معلومن ننات مُقن نندم إ
السلطة لصفة ينرية ومتعلنق نرن و خنرن حمتمنا لاحكنام اجلنائينة و املدنينة املتعلقنة
ابلكارمالت.
والسلطة غنري مطالبنة عمومناً لكلنف املعلومنات احملمينة املتعلقنة ابلكنارمالت،
غ ننري ن ننه جي ننوز ا ننا القي ننام ل ننذلك إذا خ ننذت يف احلس ننبات اعتب ننارات املص ننلحة العام ننة
املذكورة دوه:
ك ننوت الس ننلطة ق نند حص ننلت لص ننفة ي ن نرية عل ننس املعلوم ننات احملمي ننة املتعلق ننة
()
ابلكارمالت؛
(ب) عالقات ي،اليا ابلبلدات األخرى؛
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(ج) ان ن ننرورة جتن ن ننا معطي ن ننا اجله ن ننود الواني ن ننة والدولي ن ننة املتعلق ن ننة إبنف ن نناذ القن ن نوانن
واسيتخبارات والتحقيقات اجلنائية؛
(د) يف حال ننة احلص ننول عل ننس املعلوم ننات احملمي ننة املتعلق ننة ابلك ننارمالت م ننن ا نند،
مراعس اسعتبارات التالية:
‘ ‘1محاية يالمة املخد و األشخاص املرمبطن له؛
‘ ‘2حقيقن ن ننة ت إصن ن نندار وثيقن ن ننة متضن ن ننمن املعلومن ن ننات احملمين ن ننة املتعلقن ن ننة
ابلكارمالت و الكلف عنن هنذه املعلومنات قند ينؤدي إ عناوف
املخدين عن مقد ملا هذه املعلومات يف املستقبا؛
(ه) املصاحل املتعلقة إبقامة العدل.
غننري نننه جيننوز حملكمننة و ايئننة قضننائية ت مطلننا مننن السننلطة الكلننف عننن
معلوم ننات حممي ننة للن ن ت الك ننارمالت إذا خ ننذت يف اسعتب ننار عوام ننا املص ننلحة العام ننة
املذكورة عاله.
كما ت النسام الذي ينطبق علس املعلومات احملمينة املتعلقنة ابلكنارمالت يقيند
ايتخدام هذه املعلومات يف اإلجراءات اللانوية.
ومسننتند األحكننام املتعلقننة ابملعلومننات احملميننة املتعلقننة ابلكننارمالت إ البنننود
الواردة يف املادة اللانية من الفصا العاشر من القانوت النموذجي.
منأ املادة  41من قانوت مكارحة اسحتكار يف الصنن علنس ت وكالنة إنفناذ
قانوت مكارحة اسحتكار وموظفيها مسنؤولوت عنن احلفنال علنس األينرار التجارينة الن
حيصلوت عليها عند اسانطالع مبهام إنفاذ القانوت.
وجتيننا املننادة  38مننن القننانوت نفسننه ألي هيئننات و ر نراد إلننالا وكالننة إنفنناذ
قننانوت مكارحننة اسحتكننار أبي يننلوأ احتكنناري ملننتبه ريننه ،علننس ت مُبقننس الوكالننة
علس هوية املخد يريةً.
م ن نننأ امل ن ننادة  21م ن ننن ق ن ننانوت املنارس ن ننة ( )2010عل ن ننس محاي ن ننة املعلوم ن ننات
السرية ( ) .ونأ هذه املادة هو كما يلي:
ي شخأ يكلف و يستخدم ي معلومنات ينرية متعلنق مبؤيسنة عمنال
()
معينننة و لنل نناط األعم ننال اانناص لف ننرد ج ننرى احلص ننول عليهننا مبوج ننا ي
حكم من حكام هذا القانوت ،يكوت قد ارمكا جرمية؛
(ب) س يوجنند يف هننذه الفقننرة الفرعيننة مننا حيننول دوت الكلننف عننن املعلومننات يف
احلاست التالية:
‘ ‘1إذا مت الكلف مبوارقة اللخأ الذي قدم املعلومات؛
‘ ‘2إذا كن ن ن ننات الكلن ن ن ننف انن ن ن ننرورايً ألداء مهن ن ن ننام املفوانن ن ن ننية و ممارين ن ن ننة
صالحياهتا؛
‘ ‘3إذا مت الكل ننف لص ننورة معقول ننة ثن نناء ي إج نراءات متخ ننذ مبوج ننا
ه ننذا الق ننانوت ،شن نريطة ت س ي ننتم الكل ننف عل ننس حن ننو خي ننالف ي
موجينه صننادر عننن املفوانننية و عننن حمكمننة الطعننوت املتعلقننة لقضننااي
املنارسة ال منسر يف الدعوى؛
‘ ‘4إذا مت الكلف عن املعلومات يف ينيان حتقينق و انتهناأ و جرمينة
ملمولة ذا القانوت؛
‘ ‘5إذا مت الكل ن ن ننف ل،خ ن ن ننيأ م ن ن ننن املفوان ن ن ننية إ ي ي ن ن ننلطة معني ن ن ننة
ابملنارسننة يف للنند خننر ايننتجالة لطلننا مسنناعدة موجننه مننن ملننك
السلطة.
ألغ نراج هننذه املننادة ،معننين ياملعلومننات الس نريةي ي معلومننات جتاريننة و صننناعية حب ننوزة ي شننخأ
مكوت اا قيمة اقتصادية وس مكوت متاحة و معلومة لآلخرين للكا عام.
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ابء -اتباع هنج مدروس عند اعتماد أفضل املمارسات
 -39يعك ن اسيتقصنناء ال نوارد عنناله لصننيغة قواعنند اإلنفنناذ لع ن َ املماريننات اللننائعة و رضننا
املماري ننات اااص ننة ابل نننسم املعتم نندة إلنف نناذ قن نوانن املنارس ننة ،وذل ننك ريم ننا يتعل ننق أبي نناليا التحقي ننق
ومقايم املعلومات واحلفال علس السرية يف اإلجراءات .وقد لرهن ملالً كلري منن نسنم املنارسنة علنس ت
وج نود ل ننروم مس نناها يس نناعد الس ننلطة املعني ننة ابملنارس ننة عل ننس احلص ننول عل ننس ق نندر م ننن األدل ننة ك نند
ممنا كننات يننيحد عنناد ًة ابيننتخدام األينناليا التقليديننة جلمننع األدلننة( .)19زد علننس ذلننك ت كلنرياً مننن
نسم املنارسة ملنما حكامناً يف ملنريعاهتا املتعلقنة ابملنارسنة ميسنر مقند املسناعدة القانونينة املتبادلنة يف
مبسنطة مسناعد علنس التعجينا
لايل التحقيق يف حاست خرن قوانن املنارسنة وعالجهنا وذلنك لطنرن َّ
ننذه العملي ننة( .)20ورض نالً ع ننن ذلننك ،ق نند يك ننوت ااننيط املل نن،أ لننن ي نناليا التحقيننق ال ن متبعه ننا
السننلطات املعنيننة ابملنارسننة هننو ايننتخدام ينناليا قس نرية كجنناء مننن منننه التحقيننق و يض ناًكويننيلة
للمعاقبننة علننس عنندم اسمتلننال للتحقيننق و حننا مصننحيحي مفننروج .وعلننس يننبيا امللننال ،وكمننا لننوح
عنناله ،مسننتخدم نسننم عدينندة عمليننات التفتنني واملصننادرة ك يننلوب جلمننع األدلننة ورننرج ج نااءات
جنائية و غرامات مرمفعة يف حالة عدم اسمتلال للتحقيق.
 -40وميكننن ت ميل نا اي ننتخدام ينناليا قس نرية ك ن دوات للتحقيننق يف انتهاك ننات ق نوانن املنارس ننة
واح نندة م ننن املماري ننات الفض ننلس يف ه ننذا الص نندد لق نندر م ننا يتعل ننق األم ننر لتص ننميم نس ننم إنف نناذ قن نوانن
املنارسننة .وابمللننا ،رننإت مقايننم املعلومننات ريمننا لننن السننلطات املعنيننة ابملنارسننة قنند صننبح كلننر شننيوعاً
وهو يعك يضاً مماريةً من رضا املماريات يف لال إنفاذ قنوانن املنارسنة( .)21غنري ت اإلجنراءات
التالية ميكن ت مكوت موانع اعن قانوين :ررج جااءات جنائية يواء لسنبا عندم اسمتلنال للتحقينق
و سرمكنناب خروقننات للتل نريع املتعلننق ابملنارسننة؛ و رننرج غرامننات كبننرية غننري عاديننة؛ و االننط لننن
دور جهة التحقيق وجهة املقااناة وجهة الفصا حتنت رعاينة ينلطة إدارينة؛ ولموعنة واينعة منن املهنام
األخ ننرى املس ننتوحاة م ننن املماري ننات الدولي ننة الفض ننلس .ول ننذلك ينبغ نني ت ختض ننع رض ننا املماري ننات
لالختبنار يف اننوء القنوانن احمللينة للبلند قبننا اعتمادهنا .ومنن املهننم يضناً موجينه نسننر الوكناست اجلدينندة
به ننوج الل ننائعة ولكنه ننا س مكف ننا دائمن ناً احن ن،ام
املعني ننة ابملنارس ننة إ ت رض ننا املماري ننات معكن ن النن ُ
اإلجراءات القانونية الواجبة ،والعدالة الطبيعية ،واملبادو الديتورية ال ينأ عليها كا قانوت حملي.
 -41ولذلك ،جيا علس السنلطة املعنينة ابملنارسنة ،الن مُع َّنرف عنادة أبسنا ينلطة قائمنة ابإلدارة يف
كلري من الوسايت الوانية ،ت مُدهن علس وجود رصا لن مرحل التحقينق يف الوقنائع والفصنا ريهنا،
علس الرغم من صعولة هذه املهمة .ورضالً عن ذلك ،يكوت منن الصنعا مدينر رنرج جنااءات جنائينة
وغرامننات مرمفعننة يف يننيان نسننم مكننوت ريهننا السننلطة املعنيننة ابملنارسننة مطالَبننة أبت منندر كننا ينننة لننوزارة
داخننا احلكومننة ايننتخدامها للم نوارد العامننة لننا و يننباب وجودهننا .ورض نالً عننن ذلننك ،رمننن الصننعا
انننمات احلقننون األيايننية للمنندَّعس عليننه (ي نواء كانننت هننذه احلقننون مسننتمدَّة مننن ي نوالق قضننائية
و ديتور و معاهدة) عندما مباشر الوكالة املعنية ابملنارسة مهام متعددة متعلق إبنفاذ القانوت.

__________

( )19لرام التساها ال اعتُمدت ملالً يف الدازيا وجنوب رريقيا واملكسنيك زادت يف نسنا نا إجنراءات اإلنفناذ
مقارنةً ابلسنوات ال يبقت اعتماد لروم التساها يف هذه البلدات .انسر .UNCTAD/RBP/CONF.7/4
( )20اجلماعة الكاريبية (معاهدة ملاغواراماس لصيغتها املنقَّحة ( )2001وامفان اللراكة اسقتصادية).
(OECD, 2005, Best practices for the formal exchange of information between competition authorities in )21

.hardcore cartel investigations, OECD Competition Committee
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 -42ولذلك ربينما قد يكوت إيناد صالحيات ومهام حمددة إ السنلطة املعنينة ابملنارسنة هنو منن
لننن ينناليا اإلنفنناذ اللننائعة ،رننإت هننذه الصننالحيات واملهننام قنند س معكن ابلضننرورة رضننا و ملننا
إيننناد للصننالحيات إ السننلطة املعنيننة ابملنارسننة ومننن ل س ميكننن مفسننريها ،ابملعن الضننيق ،علننس سننا
من رضا املماريات ريما يتعلنق أبينلوب اإلنفناذ إس إذا ُخنذ لدرجنة معيننة منن املنوازوت والضنوالط.
وعلنس يننبيا امللننال ،رنإت ينناليا اإلنفنناذ اااصنة ابملديريننة العامننة للمنارسنة التالعننة للمفوانننية األوروليننة
و للجنة التجارة اسحتادية التالعة للوسايت املتحدة قد مكوت غري مالئمة لالينتخدام يف نسنم املنارسنة
اجلدينندة والناشننئة حين ختتلننف القنوانن والنسننام القننانوين اختالرناً ملحوظناً عننن مليليهمننا لنندى اسحتنناد
األورويب والوسايت املتحندة .ويف الواقنع ،رنإذا ُلقينت نسنرة علنس السنوالق القضنائية املتعلقنة ابملنارسنة يف
نسم املنارسة األحد ملا ملك اااصة جبامايكا ،لا وحء علنس السنوالق القضنائية الن حندثت مننذ
ي نننوات عن نند ل نندء العم ننا ل نننسم مل ننا نس ننام ي ن،اليا ،رإس ننا يتل ننري إ ت اسلت ناام ابملماري ننة الل ننائعة
و رضا املماريات الدولية لصياغة القواعند اإلجرائينة  -و نقنا ملنريعات لطريقنة النسنخ واللصنق -
لن جيعا من هذه القواعد درعاً حيمي من الطعن القانوين.
 -43وإذا لقين ننا نس ننرة عل ننس ياألايم األو ي للسن نوالق القض ننائية املتعلق ننة ابملنارس ننة يف ع نندد م ننن
الننوسايت القضننائية الوانيننة ،ينننتبن كيننف ت حتدينند صننالحيات ومهننام السننلطة القائمننة ابملنارسننة
دوت إيننالء اسعتبننار الواج ننا ملنندى الفعاليننة القانوني ننة اننذه الصننالحيات وامله ننام يف السننيان احملل نني
املعين ،يلري ملكالً كبنرياً .وعلنس ينبيا امللنال ،رنإت مقاينم املعلومنات هنو قضنية مطروحنة إبحلنا يف
يننيان إنفنناذ املنارسننة وقنند درجننت وسايت وانيننة كلننرية مقايننم املعلومننات كجنناء مننن التل نريعات
املتعلقننة ابملنارسننة .لينند نننه مقايننم املعلومننات يلننري عنندداً مننن القضننااي احلسايننة .رمننلالً عننندما مكننوت
اإلجراءات القضائية علس وشك اسنطالن يف قضية ملارة يف إاار قنانوت املنارسنة ،هنا ميكنن إقنناع
وكالنة معنيننة ابملنارسننة لتقنند املسنناعدة إ السننلطة املعنيننة ابملنارسننة يف للنند خننر عننن اريننق ماوينندها
ابلواثئق لغية املساعدة يف حتقيق مواز يف البلد الطالِّا دوت اهتامها ابنتهاأ حرمة احملكمة؟ وابمللنا،
رف نني ي ننيان نس ننم ق نوانن املنارس ننة اإلقليمية/اااص ننة ابجلماع ننات اسقتص ننادية ،مل ننا النس ننام اا نناص
ابجلماعننة الكاريبيننة و اجلماعننة اإل ائيننة للجنننوب األرريقنني ،هننا ميكننن للسننلطة املعنيننة ابملنارسننة يف
إحنندى النندول األعضنناء إجنراء حتقيننق منواز عننندما مكننوت هننذه املسن لة منسننورة مننام حمكمننة اجلماعننة
اسقتصادية دوت التعرج لندعوى علنس يناس انتهناأ حرمنة احملكمنة؟ وقند جنرى منناول ينؤال مماثنا
يف األايم األو لسننلطة املنارسننة األي ن،الية يف قضننية ل نرامبلي هولنندينغا ِّ
ليميتنند واننرف خننر اننند
(Brambles Holdings Ltd v. Trade Practices Commission and

جلنننة املماريننات التجاريننة
 .)22()Anotherومتعلننق هننذه القضننية ابلصننالحيات الن متاريننها السننلطة األين،الية املعنيننة ابملنارسننة

مبوجننا املننادة  155مننن قننانوت املماريننات التجاريننة ( )1974وال ن ختواننا ت مطلننا إ شننخأ
مقند معلومننات و واثئنق و احلضننور يف إانار حتقيننق جتريننه السنلطة .إذ كانننت املفواننية قنند لنند ت
حتقيقاً سكتلاف املعلومات والواثئق املتعلقة لتحقيق جار كنات يُلنتم رينه موقينع جنااءات وإصندار
وامر زجرية لسبا خرن ماعوم للمادة  45من القانوت .وكانت الدعوى األيايية املقامنة يف إانار
املنادة  45قنند وصنلت إ مرحلننة نسنر املسن لة يف احملكمنة .ومبننن للمحكمنة ت املسننائا الن كانننت
السننلطة األين،الية املعنيننة ابملنارسننة مسننعس إ اكتلنناف األدلننة املتصننلة ننا منسننورة يف ذلننك الوقننت
مننام احملكمننة ،وابلنسننر إ ت مننن مهننام احملكمننة البننت يف املسننائا املعروانننة عليهننا رننإت التحقيننق
__________

(.[1980] 32 Australian Law Report 328 )22
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املوازي الذي كانت السلطة جتريه كنات يلنكا انتهاكناً حلرمنة احملكمنة نسنراً إ ت إجنراءات السنلطة
وحيتما ت كلرياً من النسم اجلديندة املتعلقنة ابملنارسنة
كانت ملكا مدخالً يف السري املعتاد للعدالةُ .
وال اعتمدت امفاقات معاوت يلكا ريها مقايم املعلومات هدراً رئيسنياً قند جتند نفسنها يف واننع
مماث ننا حين ن جي ننا اخت نناذ قن نرار لتق نند األدل ننة إ ي ننلطة قض ننائية خ ننرى يف ح نناست مك ننوت ريه ننا
اإلجراءات جارية لدى القضاء احمللي.
 -44وحننء اجلماعننة األوروليننة قنند واجهننت حتنندايت صننوص قواعنندها اإلجرائيننة يف األايم األو
منن مطبينق سئحننة امللن (اجلماعنة األوروليننة)  2003/1الن منفنذ قواعنند املنارسنة اااصنة ابجلماعننة،
وم ننا زال ننت مواج ننه ه ننذه التح نندايت .رق نند ش ننارت احمل نناكم األورولي ننة م نراراً ،وخاص ننة احملكم ننة األورولي ننة
حلقون اإلنسات ،إ ت إجراءات قوانن املنارسة ينبغي ت حت،م املتطلبنات األياينية املنصنوص عليهنا
يف املادة  6منن اسمفاقينة األورولينة حلقنون اإلنسنات( .)23ويف الوقنت النراهن ،منا زال ممارينو القنانوت يف
مجيع حناء اجلماعة األورولينة يعرلنوت عنن عندم ارميناحهم إزاء املديرينة العامنة للمنارسنة الن متنارس مهنام
متعددة.
 -45ك ننذلك ر ننإت اإلج نراءات املنص ننوص عليه ننا يف سئح ننة املل ن  ،2003/1ال ن حت نندد يض ناً
اإلج نراءات ال ن مسننري عليهننا اجلماعننة األوروليننة يف القضننااي القانونيننة املتعلقننة ابملنارسننة ،م ملننهد ي
مع ننديالت متك ننن م ننن م ننورري الض ننماوت اإلجرائي ننة ال ن ن ننودي ننا م نراراً ومك نراراً يف الس نوالق القض ننائية
املتعلقنة ابملنارسنة يف اجلماعنة األورولينة( .)24ومنع ذلنك يتطلنع كلنري منن الننسم اجلديندة والناشنئة املتعلقننة
ابملنارسة إ اإلجراءات الواردة انمن سئحة املل  2003/1ابعتبارها وذجناً ميكنن ت مضنع علنس
يايننه قواعنندها اإلجرائيننة ،لننا إت القواعنند اااصننة ابجلماعننة األوروليننة مُعننرج يف الواقننع علننس سننا مننن
رضن ننا املمارين ننات يف لن ننال إنفن نناذ ق ن نوانن املنارسن ننة .وميكن ننن ت يلبن ننت ت نتن ننائ ايتنسن نناخ رضن ننا
املماريننات و ايننتخدام القواعنند املعمننول ننا يف نسننم خننرى علننس سننا ننوذج ُحيتننذى هنني نتننائ معننود
ابلضرر علس السلطة اجلديدة املعنية ابملنارسة .وعلس يبيا امللنال ،دت ملنكلة متعلنق لتفنوي ينيء
للمه ننام إ ت مص ننبح الس ننلطتات املعنيت ننات ابملنارس ننة يف جامايك ننا ولن نرابدوس مؤيس ننتن ع نناجامن يف
انتسننار إدخننال معننديالت لعننالج عيننوب إجرائيننة يف مل نريعات للننديهما .ويف ق نرار ترخينني صننادر عننن
حمكمة ايتئناف جامايكا( ،)25جنرى الكلنف عنن عينوب هيكلينة معيننة يف ملنكيا مفواننية التجنارة
املنصننفة يف جامايكننا ،مبننا يف ذلننك حقيقننة ت قننانوت التجننارة املنصننفة يف جامايكننا س يعنن،ف مبننوظفن
املفواننن عضناء املفوانننية وس حيتنوي علنس صننالحيات مفنوي السنلطة الن منن شن سا ت متكننن
غنري َّ
املفوانية من مفوي صالحيتها املتعلقة ابلتحقيق إ موظفيها ومن إقامة يراصا قنويي لنن املنوظفن
املكلفننن ابلتحقيننق و ولئننك املكلفننن ابلبننت يف النندعاوى داخننا املفوانننية .وواجهننت مفوانننية التجننارة
__________

( )23انسننر ،علننس يننبيا امللننال ،احلكننم الصننادر عننن احملكمننة اسلتدائيننة يف القضننية

T-276/04, Compagnie Maritime

( Belge v. Commission of the European Communitiesاللنركة البحرينة البلجيكينة انند املفواننية) ،الفقنرة 66؛
واحلكنم الصنادر عنن حمكمنة العندل األورولينة يف القضنية
( I-9189رولك راغن اند املفوانية) ،الفقرة .97
( )24لينما م يطر ي معديا علس قرار امللن  ،2003/1رنإت السنوالق القضنائية يف اجلماعنة األورولينة متنيح لضنع اننماوت
إجرائيننة وقواعنند حتنن،م حقننون النندراع .وكلننري مننن القواعنند الن منطننوي عليهننا السنوالق القضننائية مننرد يف القواعنند اإلجرائيننة
الداخلية واإلعالوت ال حتدد الكيفية ال يتسري عليها اجلماعة يف حالة التحقيق يف انتهاكات قواعد املنارسة.
(( Jamaica Stock Exchange v. Fair Trading Commission, )25يننون األوران املاليننة اجلامايكيننة اننند مفوانننية
التجارة املنصفة) ،احملكمة العليا ،ايتئناف مدين رقم .97/92
C-338/00 P, Volkswagen v. Commission [2003] EC R
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املنص ننفة يف لن نرابدوس مل نناكا مماثل ننة ابلنس ننر إ ت التلن نريع املع ننين يف لن نرابدوس ه ننو نس ننخة مطالق ننة
للتلريع اجلامايكي(.)26
 -46ورض نالً عننن ذلننك ،رننإت املنل ن التننارخيي للقننانوت وللنسننام القننانوين لكلننري مننن نسننم املنارسننة
اجلدينندة والناشننئة قنند دى إ اقتبنناس مبننادو ديننتورية ملننا مبنند الفصننا لننن السننلطات ،وهننو لصننورة
رئيسية مبد من مبادو القانوت العام َخلَع معن علنس ينة يإينناد السنلطات اااصنة ل يكنا رنرع منن
رروع احلكومة إ هيئات اتلفنة لنا ويف الواقنع مسنتقلة .ويف حقيقنة األمنر ،رنإت هنذا املبند م،ينخ يف
كلننري مننن النننسم القانونيننة إ درجننة التعبننري عنننه ص نراحةً يف لع ن الديننامري .رالفصننا لننن املؤيسننات
نفسننها وإيننناد السننلطات املنايننبة إيننناداً مالئم ناً إ املؤيسننات املنايننبة هننو ،ريم نا يتعلننق أبرضننا
املماريات ،رضا اريقة لضنمات احن،ام احلقنون األياينية املكفولنة للمنواانن يف ينيان إنفناذ قنوانن
املنارسننة وكفالننة منسننيم العالقننة لننن املؤيسننات لطريقننة يُسننتبعد معهننا اختنناذ القنرارات علننس حنننو معسننفي
و متيياي و متحيا و موجه حنو حتقيق نتائ معينة.
 -47وجين ننا يض ن ناً مالحسن ننة ت التصن ننميم و التوزين ننع األملن ننا للسن ننلطات اااصن ننة ابايئن ننة املعنين ننة
ابملنارسننة يننذها إ لعنند مننن انننمات الفصننا لننن السننلطات ويتعلننق يض ناً مبسننائا متطلننا التقينند
مببادو العدالة الطبيعية .رفي ي،اليا ،علنس ينبيا امللنال ،اثرت قضنية ‘مؤيسنة دانييلنا انند املفواننية
األي،الية للمنارسنة ومحاينة املسنتهلك‘( )27مسن لة منا إذا كنات ممكنناً ت مقنوج املنادة  155منن قنانوت
املماريننات التجاريننة األين،ايل اسمتينناز املنرمبط ابملهننن القانونيننة حبين ت القصنند الننذي مننن جلننه ُمتنننح
السنلطات القسنرية املتعلقنة ابلتحقينق مبوجنا املنادة  155س يُبطلنه مننح اسمتيناز املنذكور .وهنذه املننادة
مُلننام لتقنند معلومات /دلننة متعلننق مبس ن لة مننا ميكننن ت م،مننا عليننه االفننة للقننانوت املننذكور .واسمتينناز
امل نرمبط ابملهننن القانوني ننة هننو حنند املب ننادو املقديننة للق ننانوت العننام -ويف الواقننع الق ننانوت املنندين وال نننسم
القانونية ااجينة يف العام  -ال منرمبط ارمبااناً وثيقناً ابحلنق يف اسينتعانة مبحنام وهنو مبند جنوهري منن
مبادو العدالة الطبيعينة ويلنكا ،يف نسنر كلنري منن القضناة ،مبندً ياينياً منن مبنادو حقنون اإلنسنات
يتع ننن كفالت ننه يف إجن نراءات التنفي ننذ .رف نني قض ننية دانييل ننا ،رت احملكم ننة العالي ننة ألين ن،اليا ت الس ننلطة
التحقيقي ننة الن ن متمت ننع ننا الس ننلطة األين ن،الية املعني ننة ابملنارس ننة مبوج ننا امل ننادة  155س خت ننا إاالقن ناً
ابسمتيناز املنرمبط ابملهنن القانونينة .وقضنية كهننذه مواننح ت مبنادو العدالنة الطبيعينة و ي حقنون خننرى
منل مبوجنا القنانوت العنام س ميكنن لبسنااة اسينتغناء عنهنا و مقويضنها لفعنا املعن الضنمين لقنانوت
م ننا .ورضن نالً ع ننن ذل ننك ،رعن نند ال نننأ عل ننس ي ننلطات و مه ننام ايئ ننة معني ننة ابملنارس ننة مبوج ننا ق ننانوت
و /و سئحننة ررعيننة رننإت هننذه السننلطات ،وإت كانننت مُسننند إ اايئننة للننكا صنريح ،س مكننوت يننليمة
قانونياً وغري معرانة للطعن إس عندما متقيد ابملبادو األيايية للنسام القانوين.
 -48وهذه القضااي اااصة ل ياألايم األو ي ،ملا قضنية ينون األوران املالينة يف جامايكنا ،مُندهن
علس ت عدم اسلتاام ابملبنادو الدينتورية واملبنادو القانونينة اجلوهرينة عنند مقرينر اايكنا التنسيمني لوكالنة
إنفنناذ مننا ،وكننذلك عننند موزيننع السننلطات داخننا هننذا اايكننا ،ميكننن ت يعرقننا حتقيننق ه ندف السننلطة
حننء عننندما مكننوت هننذه السننلطة قنند اعتمنندت ينناليا للتحقيننق متقينند أبرضننا املماريننات الدوليننة يف
يننيان إنفنناذ ق نوانن املنارسننة .واعتمنناد رضننا املماريننات الدوليننة يف لننال إنفنناذ املنارسننة ،ينواء معلننق

__________

( )26انسر قانوت املنارسة امللروعة اجلامايكي ،اجلاء اللاين ،متا علس الرالط التايل:

.https://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Fair%20Competition%20Act.pdf
( ، 2002 )27احملكمة العليا ألي،اليا  7 ،49ملرين اللاين/نورمد .2002
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األمر لدوم مساها م لروم مسوية ،و يناليا إجنراء التحقيقنات ،هنو منر لنن حيقنق رارقناً إجياليناً
ابلنس ننبة إ الس ننلطة املعني ننة ابملنارس ننة يف احل نناست ال ن س مرمك ننا ريه ننا رض ننا املماري ننات ه ننذه عل ننس
القواعد ِّ
املنسمة لتصميم املؤيسات ال مستهدف ملبيت ييادة القانوت يف الدولة.
 -49ولننذلك ،رإنننه جيننا علننس مجيننع مؤيسننات الدولننة  -حننء مؤيسننات املوجننة اجلدينندة ملننا
السننلطات املعنيننة ابملنارسننة  -ت متقينند ابلقواعنند الديننتورية وابلقواعنند ال ن منننسم النسننام القننانوين للبلنند
والن مننأ علنس الكيفيننة الن جينري ننا إنلناء املؤيسنات وإينناد السننلطات إ املؤيسنة .ومنن شن ت
عنندم القيننام لننذلك ت يسننفر عننن عمليننة لصنننع الق نرارات مُنتهننك ريهننا احلقننون األيايننية ال ن يكفلهننا
وخيننرن ريهننا مبنند العدالنة الطبيعيننة وميكننن ت مننؤدي إ اختناذ قنرارات متجنناوز حنندود السننلطة.
الدينتور ُ
ومعين هذه الضرورة ت التصميم األملا لسلطة معنية ابملنارسنة  -وكنذلك مصنميم الصنالحيات واملهنام
ال متاريها  -إ ا يعتمد علس ما إذا كانت الصنالحيات واملهنام املمنوحنة لوكالنة معنينة ابملنارسنة هني،
يف مجلة مور ،يليمة ديتورايً ومتتلا للعدالة الطبيعية.
 -50ويتعن اأت علنس عندد معتند منن نسنم املنارسنة التفكنري يف إدخنال معنديالت علنس ملنريعاهتا
لكنني مننتخلأ مننن ننة العجننا الن متسننم ننا حاليناً .ونقطننة البدايننة اننذه الوكنناست يف حتدينند اإليننناد
املنايننا للصننالحيات واملهننام هنني درايننة نناذج ق نوانن املنارسننة ال ن ملنن،أ معهننا يف األخننذ لنسننام
قننانوين مماثننا .وعلننس يننبيا امللننال ،ميكننن للنندول الن يسننتند النسننام القننانوين ريهننا إ القننانوت العننام ت
متطلننع إ ي ن،اليا وكننندا واململكننة املتحنندة لديطانيننا العسمننس و يرلننندا اللننمالية للتحقننق مننن اإليننناد
املنايا للصالحيات واملهام للهيئة املعنية ابملنارسة.

جيم -موجز ألفضل املمارسات يف جمال حتديد مهام اهليئة املعنية ابملنافسة وصالحياهتا
 -51ينبغنني مصننميم قواعنند التعامننا مننع السننلطة املعنيننة ابملنارسننة مبننا يسننمح للجهننة املنندَّعس عليهننا
ابساالع ابيتمرار علس نسرية اسنتهاأ ال أتخذ ا السلطة املعنية ابإلدارة ،مع احلنرص علنس جتننا
ررج حدود زمنية غري واقعية.
 -52ينبغنني مصننميم مبنند الس نرية يف إج نراءات ق نوانن املنارسننة علننس حنننو حيمنني احلقننون األيايننية
للفرد وحي،م اإلجراءات القانونية الواجبة ،والعدالة الطبيعية ،ومحاية امللكية التجارية.
 -53يف احلاست ال جيري ريهنا واننع شنروط للتعناوت يف لنال مقاينم الواثئنق واملعلومنات ،جينا
التحقق من ت حقون الدراع يف كا وسية قضائية حتسس ابسع،اف واسحن،ام املتبنادلن قندر اإلمكنات
من جانا األاراف املتعاونة.
 -54ينبغنني مصننميم ن نواع الصننالحيات واملهننام ال ن مُسننند إ السننلطة املعنيننة ابملنارسننة علننس حنننو
يصمد للطعوت القانونية ومن ل حي،م املبنادو األياينية للنسنام القنانوين النذي يننسم إينناد املسنؤوليات
داخا الدولة.
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