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الجزاءات والتعنيض
فرض جزاءات ،حسبما يكون مناسب ا ،على ما يلي:

أولا-

' '1انتهاك القانون؛

' '2عدم امتثال قرارات أو أوامر السلطة القائمة باإلدارة أو السلطة القضائية املختصة؛
' '3عدم تقدمي املعلومات أو الوثائق املطلوبة يف غضون املهلة احملددة؛
' '4تقدمي أية معلوماات أو إصادار أ بياناات تعلام مؤسساة األعماال ،أو لاديها ساب
جيعلها تعتقد ،أهنا زائفة أو مضللة بأ وجه من الوجوه املهمة.
ميكن أن تشمل اجلزاءات ما يلي:

ثانيا-
''1

الغراما ااات (مبا ااا يتناس ا ا م ا ا ما اادع السا ااعي للتس ا ا علا ااى املخالفا ااات وجسا ااامتها
وخمالفته ااا الص اااراة للق ااانون أو فيم ااا يتعل ااق بالكسا ا غ ااق املش اارو املتحق ااق م اان
النشاط املطعون فيه)؛

' '2السجن (يف حالت النتهاكات الكبقة اليت يرتكبها شخص طبيعي وتنطو على
ارق صارخ ومتعمد للقانون أو ملرسوم تنفيذ )؛
' '3األوامر املؤقتة أو األوامر الزجرية؛
' '4األواماار الدائمااة أو الطويلااة األجاال لوقااف النتهاااك والكااف عنااه أو ملعاجلتااه باتبااا
سلوك إجيايب ،أو اإلدلء ببيان كاشف عام أو تقدمي اعتذار علين ،إخل ...؛
' '5التصا اافية (فيما ااا يتعلا ااق بعمليا ااات النا اادماو أو السا ااتحوا املنجا اازة) ،أو اإلبطا ااال
(فيما يتعلق ببعض عمليات الندماو أو الستحوا أو العقود التقييدية)؛
' '6تعويض املستهلكني املتضررين؛
' '7اعتبار القرار اإلدار أو القضائي بعدم القانونية دليلا أولي ا علاى املساؤولية يف عيا
دعاوع التعويض اليت يرفعها األشخاص املتضررون.

تعلعقات على الفصل الحادي عسر وُهج بديلة في التسريعات القائمة
مقدمة

()1

 -1يتنااول الفصاال اياااد عشار ماان القااانون النمااو جي بشاأن املنافسااة أدوات إنفااا قااانون
املنافس ااة :أ زاجل ازاءات والتع ااويضز .وع ااادة م ااا يش ااار إ التع ااويض بالت اادابق العلجي ااة .ون ارا
__________

( )1ان ر .TD/RBP/CONF.7/5
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إ هاادق ق اوانني املنافسااة وطبيعتهااا اإللزاميااة ،وإ الاادواف التجاريااة الاايت تشااج علااى ارقهااا،
تكتس ااي اجلا ازاءات والت اادابق العلجي ااة أيي ااة ااص ااة .وتقتض ااي اي ااة املنافس ااة  -وه ااي ا اادق
الرئيساي ملع اام قاوانني املنافسااة  -امتثااال الشااركات األحكااام اإللزاميااة ،اإلجرائيااة منهااا واجلوهريااة.
غاق أن التجربااة أثبتاات أن الشااركات ل متتثاال القواعااد اإلجباريااة إل إ ا كااان ياارج إ حااد كبااق
الكشف عن عدم المتثال ،وكان يرج فارض جازاءات بعاد الكشاف عان عادم امتثا اا ،وكانات
التكلفااة املباشاارة وغااق املباشاارة لتلاام اجل ازاءات مرتفعااة ماان الناحيااة التجاريااة .و ااذا املع ا  ،يباادو
اطر التعرض جلازاءات صاارمة أساسايا للتشاجي علاى امتثاال قاانون املنافساة .وفصاوص ا ادق
الرئيسااي ملع اام ق اوانني املنافسااة ،وهااو ايااة العمليااة التنافسااية ،تكماال التاادابق العلجيااة تاادابق
اجلزاء مبا أهنا هتدق إ اية املنافسة أو إصلحها يف ايالت اليت تكون الشركات قد شاوهت
أو على وشم أن تشوه املنافسة.
 -2وإ ا كانت صياغة الباب (ثاني ا) من الفصل ايااد عشار ميكان فهمهاا علاى أهناا تشاق
فقا إ اجلازاءات ،فاامن األمثلااة الاواردة فيااه تبااني علااى مااا يباادو أن تلاام الصااياغة تشاامل التاادابق
العلجية أيضا .وعلى سبيل املثال ،فمن األوامر الزجرية املشار إليها يف البااب (ثانياا) ‘ ‘3وأوامار
تصاحي النتهااك باتبااا سالوك إجياايب املشااار إليهاا يف الباااب (ثانيا ا) ‘ ‘4عاادةا مااا توصاف بأهنااا
تاادابق علجيااة .وعاالوة علااى لاام ،تاانص مع اام ق اوانني املنافسااة علااى وساايليت اإلنفااا كلتيهمااا
اللتني تكمل إحدايا األارع.
 -3ومتثل اجلزاءات والتدابق العلجية وسائل لإلنفاا العاام لقاانون املنافساة ،أ أهناا وساائل
إنفاا تساتخدمها الساالطات العمومياة مثال وكااالت املنافساة واحملااكم .ويف الفا ة األااقة ،باادأت
ن اام مكةرسااة لق اوانني املنافسااة تااروو لإلنفااا اااااص بواسااطة إج اراءات ااصااة يتخااذها ااحايا
انتهاكات قاانون املنافساة تكملاةا لإلنفاا العاام .ول ينادرو هاذا اجلانا مان إنفاا قاانون املنافساة
يف نطاق الفصل اياد عشر ،بل يعاجل يف التعليقات على الفصل الثالث عشر.

الجزاءات
هعئة اإل فال المخنلة لفر مزاءات
 -4ميك اان أن يعه ااد بس االطة ف اارض اجلا ازاءات إم ااا إ ا ي ااة القائما ااة ب اااإلدارة أو إ ا ي ااة
القض ااائية املختص ااة أو أن ت ااوز تل اام الس االطة بينهم ااا .ويف ه ااذه ايال ااة األا ااقة م ااثلا ،ميك اان أن
تقتصاار ساالطة ا ي ااة اإلداريااة فيمااا يتصاال بفاارض اجل ازاءات علااى ساالوك ماان قبياال رفااض تقاادمي
املعلومات أو تقدمي معلومات ااط ة أو عدم اإلاطار بالتفاقات.
 -5ويف كا مال ماان الحتاااد الروسااي وباكسااتان وبنمااا وبااقو وسويس ارا وا نااد ،وكااذلم الحتاااد
األورويب ،متارس ا ي ات القائمة باإلدارة سلطة فرض الغرامات .أما يف أس اليا وتايلند والوليات
املتحدة ،فيعهد بسلطة فرض الغرامات أو غقها من اجلزاءات إ احملاكم.
GE.15-10445
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أ نع الجزاءات المختلفة
 -6ميكاان فاارض اجل ازاءات يف حااال انتهاااك حكاام جااوهر ماان أحكااام قااانون املنافسااة ويف
حااال وق ااو انتهاك ااات إجرائي ااة ،عل ااى النح ااو ال اوارد يف الفق ارتني الف اارعيتني ‘ ‘3و‘ ‘4م اان اجل اازء
(أولا) م اان الفص اال اي اااد عش اار .وعل ااى س اابيل املث ااال ،ي اانص ق ااانون املنافس ااة النمس اااو عل ااى
جازاءات إجرائيااة يف حااال تقاادمي معلومااات ااط ااة أو مضااللة يف اإلاطااار بعمليااة اناادماو ،وكااذا
يف حااال تقاادمي معلومااات ااط ااة أو مضااللة أو منقوصااة أو عاادم امتثااال أماار بتقاادمي معلومااات
صادر عن احملكمة املختصة يف الكارتلت .أما يف قانون املنافساة ا نغاار  ،فايمكن فارض غراماة
إجرائيااة علااى الطاارق أو األشااخاص اآلاارين املتااورطني يف قضااية منافسااة ،وكااذا علااى األشااخاص
اجملربين على تقدمي املساعدة يف تو ي وقائ القضية إ ا ما صدر عنهم فعل أو سلوك يرمي إ
إطالة أمد اإلجراءات أو من الكشف عن وقائ أو كان له لم األثر.
 -7وميك اان أن تك ااون اجل ا ازاءات املفرو ااة عل ااى ا اارق أحك ااام جوهري ااة ج ا ازاءات إداري ااة
أو مدنيااة أو جنائيااة .واجل ازاءات اإلداريااة  -ل ساايما الغرامااات  -هااي أكثاار أشااكال اجل ازاءات
شيوعا يف قضايا الكارتلت .وتتاي بعاض الان م القانونياة إمكانياة فارض غراماات علاى فارادع
منتهكااي قااانون املنافسااة إ ااافة إ تلاام املفرو ااة علااى الشااركة الاايت تصاارفوا نيابااة عنهاا .ففااي
أملانيااا مااثلا تنشااأ مسااؤولية الشااركة مبوجا قااانون املنافسااة عاان ثبااوت ااارق إدارهتااا أو مو فيهااا
قانون املنافسة .ول تنص تشريعات أارع ااصة باملنافسة سوع على إمكانية تغارمي الشاركات
املعنية .وإ جان الغرامات ،قد تشمل اجلزاءات اإلدارية من األفراد من اادمة يف الشركات
العامة ومن الشركات اليت سبق ا التورط يف التلع يف العطاءات من املشاركة يف العطاءات
ايكومية مستقبلا.

 -8وف االق اجلا ازاءات اإلداري ااة ال اايت ميك اان أن تفر ااها هي ااات املنافس ااة ،ف اامن قا ارار ف اارض
جزاءات مدنية أو جنائياة ي ال مان ااتصااص احملااكم .ويف حاني ميكان أن تكاون الغراماات ات
طاااب إدار أو ماادن أو جنااائي ،فاامن عقوبااة السااجن ات طاااب جنااائي ااض .وتتااي بعااض
البلدان اليت ااتارت ن ام اجلازاءات اإلدارياة إمكانياة فارض جازاءات جنائياة يف قضاايا اددة مان
قضااايا املنافسااة ،كمااا هااو ايااال مااثلا يف قضااايا التلع ا يف العطاااءات ايكوميااة الاايت تن مهااا
سلطات عمومية.
النُت ُهج البديلة في التسريعات القائمة

 -9تاارد ال اناهن املنصااوص عليهااا يف التش اريعات القائمااة باعتبارهااا بااديلا عاان أن اوا اجلازاءات
مفصلة يف اجلدول .1
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اجلدول 1
النُت ُهج البديلة في التسريعات القائمة  -أ ناع الجزاءات
اجلزاءات
املدنية
البلد/اجلماعة

غرامات

الحتاد الروسي

X

X

إثيوبيا

X

X

أرمينيا

X

X

X

X

غرامات

أملانيا

X

إندونيسيا

X

X

الربازيل

X

X

بقو

X

X

X

تقتصاار علااى الساالوك
املخال باملنافسااة علااى
حنو صارخ

تركيا

X

X

تقتصر على التلعا
يف العطاءات
ي ا اانص الق ا ااانون رق ا اام
 1999/5علااى عاادة
أشااكال ماان اجلازاءات
اجلنائي ا ااة لكنه ا ااا غ ا ااق
مطبقة عمليا
X

X
X

سجن

أارع

الق ا ا ااانون الحت ا ا اااد
رقاام  216-FZاملااؤرخ
 29متا ا ا ا ااوز /يوليا ا ا ا ااه
املتضا اامن تعا ااديلت
على املادة  178من
القانون اجلنائي

X
X

تايلند

GE.15-10445

اإلدارية
أارع

أس اليا

غرامات أارع

اجلنائية

X

X

تونس

X

X

X

X

عهورية كوريا

X

X

X

X

جنوب أفريقيا

X

X

X

X

زامبيا

X

X

X

الصني

X

X

فرنسا

X

X

كندا

X

X

كوستاريكا

X

X

X

X

X

تقتصا ا اار علا ا ااى حتديا ا ااد األسا ا ااعار وتقاسا ا اام
األسواق وتقييد الناتن
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اجلزاءات
املدنية
البلد/اجلماعة

غرامات أارع

اجلنائية

اإلدارية
غرامات

أارع

غرامات

سجن

X

X

X

X

مصر

X

X

X

X

املكسيم

X

X

X

X

X

X

X

X

X

كينيا

اململك ا ا ا ااة املتحا ا ا ا اادة
لربيطاني ا ا ااا الع م ا ا ااى
وأيرلندا الشمالية
ا ند

X

هنغاريا
الولي ا ا ااات املتح ا ا اادة
األمريكية
اليابان
الحتاد األورويب

X

X

X

أارع
X

تقتصاار علااى الساالوك
املخال باملنافسااة علااى
حنو صارخ
X

X

X

X

X

X

X

X

X

تقتصا ا ا ا ا ا ا اار علا ا ا ا ا ا ا ااى
الشااركات/ل وجااود
ملسؤولية شخصية

 -10ويعارض الباااب (ثانياا) ماان الفصاال اياااد عشار ماان القااانون النمااو جي بشااأن املنافسااة
أنواع اا خمتلفااة ماان اجل ازاءات املمكنااة .ورغاام اشااتمال القائمااة علااى أكثاار أن اوا اجل ازاءات شاايوعا،
ينبغي أل تعترب كاملة.

الغرامتتات بمتتا يتناس ت متتع متتدا الستتعي للتستتتر علتتى المخالفتتات ومستتامتها
ومخالفتها الصارخة للقا نم أو فعما يتعلق بالكس غعر المستروع المتحقتق متن
النساط المطعنم فعه)
 -11ميكاان أن تكااون الغرامااات ،مثلمااا أشااق إليااه تنف ا ا ،غرامااات إداريااة أو مدنيااة أو جنائيااة.
وألسااباب متنوعااة ،منهااا التكاااليف اإلداريااة املنخفضااة نساابيا ،تشااكل الغرامااات عنصارا رئيساايا يف
كل ن ام إنفا م
عام للقوانني .ويف وليات قضائية كثقة ،خياول قاانون املنافساة اتاه ا ي اة اإلدارياة
أو القض ااائية س االطة ف اارض غرام ااات ،وى اادد مق اادارها األقص ااى قانوني ا اا .وينبغ ااي حتدي ااد مق اادار
الغرامات األقصى حبيث يكون عالي ا مبا يكفاي إلحادات تاأثق زجار فعلاي .وميكان أن يعارب عناه
بنساابة م ويااة ماان رقاام أعمااال الطاارق املنتهاام لقااانون املنافسااة ،أو يعااادل مبلغ اا جزافي اا أو ىاادد
مقارنة بوحدة متغقة مثل الرات األدىن يف البلد.
6
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النُت ُهج البديلة في التسريعات القائمة

 -12تاارد ال اناهن املنصااوص عليهااا يف التش اريعات القائمااة باعتبارهااا بااديلا عاان املبلااا األقصااى
للغرامات مفصلة يف اجلدول .2

اجلدول 2
النُت ُهج البديلة في التسريعات القائمة – المبلغ األقصى للغرامات

البلد أو اجلماعة

المبلغ األقصى للغرامات محسنباً بنسبة مئنية من رقم أعمال الطرف المنتهك لقا نم المنافسة

GE.15-10445

إثعنبعا

نصت املادة  26من إعلن املمارسة التجارية رقام  2003/329علاى أن
املبلااا األقصااى للغرامااة علااى انتهاااك قااانون املنافسااة يصاال إ  10يف املائااة
من قيمة جممو أصول اجلهة املنتهكة أو  15يف املائة من إعايل مبيعاهتا.
ويف عا ا ااام  ،2014سا ا اان اإلع ا ا االن رقا ا اام  2013/823بشا ا ااأن املنافس ا ا ااة
التجاريااة و ايااة املسااتهلم .وياانص قااانون املنافسااة اجلديااد علااى غرامااات
شاال علااى خمتلااف النتهاكااات .ول حتس ا الغرامااة إل علااى أساااس رقاام
األعمال السنو  .وت اوح النسبة امل وياة باني  5إ  10يف املائاة ،باساتثناء
عناادما يتعلااق األماار باتفاااق خماال باملنافسااة أو اتفاااق عمااود حيااث تكااون
الغرامااة بنساابة  10يف املائااة ماان رقاام األعمااال الساانو  .أمااا الغرامااات علااى
األفاراد املتااورطني بصاافة مباشاارة أو غااق مباشاارة يف أ فارسااة ااورة فقااد
ارتفعاات ماان  50 000-5 000باار إثيااويب إ 100 000-10 000
بر إثيويب.

أسترالعا

فيمااا يتعل ااق بالغرام ااات املالي ااة املدنيااة ،ي اانص ق ااانون املنافس ااة واملس ااتهلم
لع ااام  2010عل ااى أن الش ااركة ال اايت تنه اام حكم ا ا ا م اان أحك ااام ق ااانون
املنافساة قااد ت اؤمر باادف غرامااة مدنيااة .واملبلااا األقصااى للغرامااة املدنيااة هااو
املبلا األكرب من أحد املباالا التالياة 10 :ملياون دولر أسا ايل؛ أو ثلثاة
أ عاق إعايل قيمة الف وائد احملصلة نتيجة ارتكاب املخالفة أو الفعل أو
التقصا ااق املخا ااالف للح ا اار املا اادن؛ أو ،إ ا تعا ااذر حتديا ااد تلا اام الفوائا ااد
بالكامل 10 ،يف املائة من رقم أعماال اجملموعاة السانو يف فا ة األشاهر
اإلثين عشر اليت سبقت حدوت املخالفة أو النتهاك .واألفراد املتورطاون
شخصاايا يف انتهااا ك أحكااام قااانون املنافسااة قااد يتعااني علاايهم دف ا غرامااة
تصل إ  500 000دولر أس ايل.
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أمااا فيمااا يتعلااق بالغرامااات اجلنائيااة ،فاامن الشااركة الاايت تنهاام حكماا جنائياا
ماان أحكااام الكارتاال قااد تااؤمر باادف غرامااة جنائيااة .واملبلااا األقصااى للغرامااة
هو نفسه املبلاا األقصاى للغراماة املالياة املدنياة .واألفاراد الاذين تقارر كماة
فرض
أهنم متورطون يف ارتكاب خمالفة للكارتل قد يواجهون هتما جنائية وت َ
علاايهم غرامااة تصاال إ  2 000وحاادة غرامااة (يعااادل حالي اا 340 000
دولر أس ا ا ايل) لكا اال خمالفا ااة جنائيا ااة للكارتا اال و/أو السا ااجن ملا اادة تصا اال
إ  10سنوات.

الصعن

فصااوص الغرامااات ،تاانص املااادة  48ماان قااانون مكافحااة الحتكااار علااى
أن تف اارض وكال ااة إنف ااا ق ااانون مكافح ااة الحتك ااار غرام ااات عل ااى وك االء
األعمااال يف حااال إب ارامهم وتنفيااذهم اتفاااق احتكااار أو إساااءة اسااتغل م
يمنااتهم علااى السااوق علااى حنااو ينتهاام هااذا القااانون .وقااد ي ا اوح مبلااا
الغرام ااات ب ااني  1يف املائ ااة إ  10يف املائ ااة م اان إيا ارادات البيا ا يف الس اانة
صل إ اتفاق احتكار أو عمل وكلء األعمال
السابقة .ويف حال مل ي َتو ة
علاى ال زكااز علااى حنااو خمااالف ااذا القااانون (املااادة  ،)48جاااز لوكالااة إنفااا
قاانون مكافحاة الحتكااار فارض غراماة أقصاااها  500 000ياوان .وتأاااذ
وك ال ااة إنف ااا ق ااانون مكافح ااة الحتك ااار يف اعتباره ااا ،ل اادع حتدي ااد مبل ااا
الغرامااات (امل اواد ماان  46إ  ،)48عواماال ماان قبياال طبيعااة النتهاكااات
ومداها ومدهتا.

كرواتعا

يا اانص قا ااانون املنافسا ااة الكا اارواا ،الا ااذ اعتما ااد يف حزيران/يونيا ااه 2009
وداال حياز التنفياذ يف  1تشارين األول/أكتاوبر  ،2010علاى أن غراماات
أقص اااها  10يف املائ ااة م اان إع ااايل رق اام أعم ااال الش ااركة للس اانة املالي ااة ال اايت
س ا اابقت الع ا ااام ال ا ااذ ارتكب ا اات في ا ااه املخالف ا ااة ق ا ااد تف ا اارض عل ا ااى أاط ا اار
النتهاكاات للقاانون (إتياان أ نشااط ى اره القاانون أو المتناا عماا هااو
مطلوب مبوج القانون) ،وغرامات ل تتجاوز  1يف املائة قد تفرض علاى
ارتكاب انتهاكات أارع أقل اطورة ألحكام قانون املنافسة.

الهند

ياانص قااانون املنافسااة علااى فاارض غرامااات كبااقة يف حااالت النتهاكااات.
فقا ااد تفا اارض جلنا ااة املنافسا ااة غراما ااة تصا اال إ  10يف املائا ااة ما اان متوس ا ا
رقاام األعمااال عاان األعاوام الثلثااة السااابقة يف حالااة اسااتغلل موقا ا يمنااة
أو إلبرام أ اتفاق تار خمال باملنافساة .أماا فيماا يتعلاق بالكاارتلت ،فقاد
تفاارض اللجنااة علااى كاال واحااد ماان األعضاااء غرامااة تصاال إ ثاالت مارات
أرباحه عن كل سنة من مدة استغراق الكارتل.
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ينص قانون املنافسة ا نغار على أن جملس املنافسة قد يفرض غرامة على
أشخاص ينتهكون أحكاام القاانون .ول يتجااوز اياد األقصاى للغراماة 10
يف املائة من صايف رقم األعمال الذ حتقق يف السنة التجارية الايت سابقت
صاادور الق ارار الااذ يثباات انتهاااك الشااركة أو جمموعااة شااركات ،إ ا كاناات
الشركة عضاوا يف جمموعاة شاركات اددة يف القارار .واياد األقصاى للغراماة
املفرو ا ااة عل ا ااى املن م ا ااات الجتماعي ا ااة التابع ا ااة للش ا ااركات ،واملؤسس ا ااات
العمومية ،واجلمعيات ،وما شا ها من املن مات ،ل يتجااوز  10يف املائاة
م اان جمم ااو ص ااايف رق اام األعم ااال ع اان الس اانة التجاري ااة الس ااابقة للش ااركات
األعضاء يف اجملموعة.

العابام

ينص القانون اليابان ملكافحة الحتكاار علاى أن حتسا الرساوم اإل اافية
املفرو ة بالساتناد إ قيماة مبيعاات املنتجاات أو ااادمات املتاأثرة االل
فا ة النتهاكااات (وأقصاااها ثاالت سانوات) ،و لاام بضاارب قيمااة املبيعااات
ات الص ا االة يف مع ا ا د
ااملت م وي ا ااة ا ااددة وفقا ا ا ا لن ا ااو النته ا اااك ونط ا اااق
العمليات وف ات األعمال .وبالنسبة إ الشركات الصناعية ،ت اوح النسبة
امل وياة بااني  1يف املائااة و 20يف املائااة؛ يف حاني تا اوح بااني  1يف املائااة و2
يف املائااة يف حالااة اااار اجلملااة؛ وبااني  1يف املائااة و 3يف املائااة بالنساابة إ
اار التجزئة.

االتحاد األوروبي

عم الا بااالفقرة  2ماان املااادة  23ماان اللئحااة  ،2003/1جيااوز للمفو ااية
األوروبية فرض غرامة إدارية على الشركة املنتهكة أقصاها  10يف املائاة مان
رقام األعماال السانو الاذ حققتااه الشاركة علاى الصاعيد العااملي يف الساانة
التجارية السابقة.

المبلغ األقصى للغرامات محسنباً بنصفه مبلغاً ثابتاً
وفقا ا اا للق ا ااانون رق ا اام  005-90امل ا ااؤرخ  15أيار/م ا ااايو  1990واملتعل ا ااق
بنن
بش ا ااروط فارس ا ااة أنش ا ااطة ااري ا ااة يف ب ا اانن ،ميك ا اان ف ا اارض غرام ا ااات تا ا ا اوح
بااني  500 000فرناام و 10مليااني فرناام ماان فرنكااات اجلماعااة املاليااة
األفريقيااة يف حااال انتهاااك لاام القااانون .وااادر اإلشااارة إ أن الغرامااات
املنصااوص عليه ااا يف مش اارو ق ااانون املنافسااة البن ااين املع ااروض للمناقش ااة يف
عام  2010ات قيمة أعلى بكثق.
تايلند

GE.15-10445

جاء يف قانون املنافسة التجارية ،1999 ،أن عي النتهاكات اليت تندرو
يف إطار املخالفات املخلة باملنافسة تق حتت طائلاة العقوباة بالساجن ملادة
ل تتج ا اااوز ث ا االت س ا اانوات أو الغرام ا ااة مببل ا ااا ل يتج ا اااوز  6ملي ا ااون ب ا ااات
أو كليهما .ويف حالة تكرار املخالفة ،تضاعف الغرامة.
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يفرض قانون املنافسة و اية املساتهلم ،2010 ،غراماة عاماة علاى أ شاخص
ينتهام حكاام مان أحكااام القاانون مل ياانص القاانون علااى غراماة ااددة اذا النااو
ماان النتهاااك ،حبيااث يكااون الشااخص معر اا لغرامااة قاادرها  100 000وحاادة
غرامة أو للسجن لف ة ل تتجاوز سنة واحدة أو كليهما.

شعلي

جي ااوز حملكم ااة املنافس ااة ف اارض غرام ااات تص اال إ مبل ااا يع ااادل 20 000
وحاادة اريبية ساانوية ويف حااال كااان الساالوك املغ اةرم ااورا مبوج ا قااانون
املنافسة ،مببلاا يعاادل  30 000وحادة اريبية سانوية ،وهاي عملاة اددة
بالق ااانون ألغا اراض الضا ارائ وتع ااادل قيم ااة وح اادات الضا اريبة الش ااهرية يف
الشهر األاق من السنة التجارية مضروبة يف  .12وقيمة العملة متقل .

كندا

ياانص قااانون املنافسااة الكنااد علااى أل تتجاااوز الغرامااات اإلداريااة 750 000
دولر كند (ومليون دولر كند يف حال تكرار املخالفاة) بالنسابة للفارد
أو  10ملي ا ااني (و  15ملي ا ااون دولر كن ا ااد يف ح ا ااال تك ا ارار املخالف ا ااة)
بالنسا ا اابة للشا ا ااركة .وفيما ا ااا يتعلا ا ااق باملخالفا ا ااات اجلنائيا ا ااة ،مثا ا اال اتفاقا ا ااات
الكارتلت ،قد تفرض عقوبة بالسجن ملدة ل تتجاوز  14عاما ا أو بغراماة
ل تتجاوز  25مليون دولر كند أو كليهما.

الناليات المتحدة يفرض قانون شقمان ملن الحتكار غرامات جنائية تصل إ مليون دولر
أمريكااي بالنساابة لدف اراد و 100مليااون دولر أمريكااي بالنساابة للشااركات،
إ ااافة إ السااجن ملاادة تصاال إ  10ساانوات .وياانص القااانون الحتاااد
على أن املبلا األقصى للغرامة ميكن أن يزيد عن عف املبلا الاذ كسابه
املتآمرون من األعمال غق القانونية أو عف األموال اليت اسرها احايا
اجلرمية ،إ ا كان أحد املبلغني يتجاوز  100مليون دولر أمريكي.
المبلغ األقصى للغرامات محسنباً بالمقار ة بنحدة متغعرة
البرازيل
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دا ا ا اال الق ا ا ااانون رق ا ا اام  2011/529-12حي ا ا ااز التنفي ا ا ااذ يف  29أي ا ا ااار/
مااايو  .2012ويقضااي قااانون املنافسااة اجلديااد هااذا بتغيااق نطاااق الغرامااات
لتصااب ماان  0.1إ  20يف املائااة ماان إعااايل دااال الشااركة أو اجملموعااة
القتصااادية أو تكتاال الشااركات يف الساانة قباال باادء التحقيقااات ،وبتحديااد
األس اااس يس اااب الغرام ااات بالنس اابة لقط ااا األعم ااال ال ااذ وقع اات في ااه
املخالفة القانونية .ومبقتضى هذا القانون اجلدياد ،مل تعاد الغراماات حتسا
استنادا إ جممو إعايل عوائد الشركة بل استنادا إ عواد قطا األعمال
الااذ وقعاات يف املخالفااة .أمااا بالنساابة لدفاراد ،فقااد تغااق نطاااق الغرامااات
م ا اان  50-10يف املائ ا ااة م ا اان املبل ا ااا املطب ا ااق عل ا ااى الش ا ااركات ،يف الق ا ااانون
السابق ،إ  20-1يف املائة ،يف القانون اجلديد.
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ميي ااز ق ااانون املنافس ااة ب ااني املخالف ااات مبختل ااف درجاهت ااا .فبالنس اابة ألاط اار
املخالفااات ،ياانص الق ااانون علااى غرام ااة ت ا اوح ب ااني  1 000وحاادة اريبية
(وهي الوحدة املرجعية القائمة على مؤشر أسعار الستهلك) و 12يف املائاة
مان رقام األعمااال السانو جملموعاة الشااركات الايت ينتماي إليهااا الطارق الااذ
انته اام ق ااانون املنافس ااة .وي اانص الق ااانون عل ااى غرام ااات عل ااى أس اااس درج ااة
اطورة النتهاك .فقد تفرض اللجنة ،بالنسبة للنتهاك األقل اطاورة ،غراماة
تا اوح بااني  50وحاادة اريبية (ول تتجاااوز  10يف املائااة ماان إعااايل الاادال
الذ حصل عليه مرتك املخالفة) و 250وحدة اريبية (ول تتجااوز 10
يف املائااة إعااايل الاادال الااذ حصاال عليااه مرتك ا املخالفااة) .أمااا بالنساابة
للمخالفا ااات األكثا اار اطا ااورة ،فقا ااد تفا اارض غراما ااة تصا اال إ  700وحا اادة
ا اريبية (ول تتج اااوز  10يف املائ ااة م اان إع ااايل ال اادال ال ااذ حص اال علي ااه
مرتكا ا املخالف ااة) .وإ ا ك ااان النته اااك يط ااال إجا اراءا حتوطيا ا ا ،فق ااد تف اارض
اللجنااة أو احملكمااة غرامااة ت ا اوح بااني  10و 125وحاادة اريبية .ويف حالااة
اساتمرار النتهاكاات ،قاد تفاارض غراماة تصال إ  700وحادة اريبية .وإ ا
مل متتثاال اجلهااة مرتبكااة النتهاااك اإلج اراءات التصااحيحية ،فقااد تفاارض غرامااة
تصل إ حدود  16مرة مبلا الغرامة األصلية.

 -13ويف العديااد ماان الوليااات القضااائية ،نشاارت الساالطة القائمااة باااإلدارة مباااد توجيهيااة
حت اادد العناص اار ال اايت تؤا ااذ يف العتب ااار عن ااد حس اااب مق اادار الغرام ااة .وميك اان أن ت ااؤد عوام اال
مشادةدة ،مثاال اسااتمرار النتهاااك أو تكاراره أو أداء دور مهاام فيااه ،إ زيااادة يف الغرامااة .ويف هااذا
الساياق ،ميكان أن يشاكل ارتفاا الارب غاق املشاروعة عااملا مشادةدا .ويف املقابال ،تاؤد ااروق
التخفيف إ ختفيض قيمة الغرامة .واألهم أن مثة ،يف العديد من البلدان ،إمكانية تعاون منتهم
قااانون املنافسااة يف إطااار برنااامن تسااا ي حبيااث يااربر ختفاايض الغرامااة .ففااي هنغاريااا علااى ساابيل
املثال ،مين جملس املنافسة حصانة مان الغراماة أو خيفاض قيمتهاا بالنسابة للشاركات الايت تكشاف
لساالطة املنافسااة ا نغاري ااة ،بالطريقااة املنصااوص عليه ااا يف قااانون ح اار املمارس ااات التجاريااة غ ااق
العادلاة واملنافساة غاق العادلاة ،عان التفاقاات أو املمارساات التواط ياة باني املتنافساني الايت تتااواى
بصفة مباشرة أو غق مباشرة حتديد أسعار الشراء أو البيا ؛ أو تقاسام األساواق ،مباا يف لام التلعا
بالعط ا اااءات؛ أو ختص ا اايص حص ا ااص لإلنت ا اااو أو املبيع ا ااات (الق ا ااانون الس ا اااب واامس ا ااون،1996 ،
امل اواد /78ألااف و/78باااء و/88دال) .ويف  1نيسااان/أبريل  ،2010دااال تعااديل جديااد حيااز
التنفيااذ يقضااي ب ساايم مااا يساامى خمط ا مكافااآت املبلغااني .واسااتنادا إ هااذا التعااديل ،ساايكون
األشااخاص الااذين يقاادمون معلومااات أساسااية عاان كااارتلت طاغيااة قااني يف أن ىصاالوا علااى
مكافااأة بالشااروط املنصااوص عليهااا قانون اا ،علااى أل تتجاااوز قيمااة املكافااأة  1يف املائااة ماان قيمااة
الغرامة .وإ افة إ لم ،ميكن لسلطات املنافسة مكافأة الشركة على استعدادها للتفااق علاى
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تسوية قضية الكارتل بتخفيض قيمة الغرامة ،مبا أن هذا النو مان التساوية يسااعد علاى ااتصاار
ف ة امللحقة وتوفق املوارد .وميكن أن تشمل عوامل التخفيف األارع وقف النتهاك على الفور
عقا تاادال ساالطة املنافسااة وانتهاااك قااانون املنافسااة اطااأ ولاايس عماادا .ويف حااالت اسااتثنائية،
ميكاان لساالطة املنافسااة أن تأاااذ يف ايساابان أيض ا ا عجااز الشااركة عاان الاادف يف سااياق اجتماااعي
واقتصاااد معااني ،وميكنهااا ماان ا ختفاايض قيمااة الغرامااة أو اإل ن ب تيبااات دف ا مااوزون .فتغاارمي
الشركة إ حد اإلفلس والتساب مان ا يف اروجهاا مان الساوق أمار يتعاارض وا ادق الرئيساي
لقوانني املنافسة املتمثل يف اية عملية املنافسة.

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

طبععتتي وتنطتتني

 -14لق ااد س اااد يف اآلون ااة األا ااقة ،يف ن ا اام ق ا اوانني املنافس ااة املكرس ااة الرامي ااة إ مكافحا ااة
التفاقااات املخلااة باملنافسااة ،توجه ا ا لاادع ساالطات اإلنفااا متثاال يف السااعي إ الاارد عاان طريااق
فاارض غرامااات كبااقة جاادا علااى الشااركات .فعلااى ساابيل املثااال ،حكماات املفو ااية األوروبيااة يف
عااام  2008علااى شااركة زسااان غوبااانز الفرنسااية بغرامااة مق ادارها  896مليااون يااورو لتورطهااا يف
اتفاق لتقاسم السوق م مصنعني تارين للزجاو .ويف عام  ،2009أديان مصان الرقاائق زإنتالز
بانتهاك املادة  102من املعاهدة بشأن ساق الحتااد األورويب ،وفر ات علياه نتيجاة لاذلم غراماة
فاقت مليار يورو .وميكن فضلا عن لم ملح ة اااه بعض الن م الناش ة لقوانني املنافسة حنو
زيااادة مقاادار الغرامااات .وماان لاام علااى ساابيل املثااال أن فر اات جلنااة املنافسااة يف ا نااد غرامااة
تراكمي ااة ا اااوزت قيمته ااا ملي ااار دولر أمريك ااي عل ااى ش ااركات تص ااني اإل ن اات ورابط ااة مص اانعي
اإل نا ا ا اات (رابطا ا ا ااة البنا ا ا ااائني يف ا نا ا ا ااد ا ا ا ااد رابطا ا ا ااة مصا ا ا اانعي اإل نا ا ا اات وتاا ا ا اارون ،القضا ا ا ااية
رقم .)2010/29
 -15ورغاام أن مع اام تش اريعات املنافسااة تاانص علااى عقوبااات إداريااة أو مدنيااة يف حااال إتيااان
ساالوك خماال باملنافسااة ،يهناااك اااااه حنااو ااارمي تلاام األفعااال .وحاال عهااد قري ا  ،كاناات الوليااات
املتحدة هي البلد الوحيد الذ يفرض عقوباات جنائياة منهاا الساجن علاى أفاراد يف حاالت انتهااك
قااانون املنافسااة .وياانص قااانون شااقمان ملن ا الحتكااار علااى فاارض عقوبااات جنائيااة (يف حااال انتهاااك
املادتني  1و ،)2وميكن امللحقة على خمالفة باعتبارها جناية يعاقد عليها القانون بغرامة إ ا كان
املخالف شركة وبالسجن مدة أقصاها  10سنوات إ ا كان املخاالف فاردا .وكانات هنااك أحكاام
فاثلة يف عدد من البلدان لكنها مل تكان تطبةاق .وازداد الياوم عادد البلادان  -منهاا إسارائيل وكنادا
واململك ااة املتح اادة والياب ااان  -ال اايت تف اارض عقوب ااات جنائي ااة عل ااى األفا اراد ملكافح ااة الك ااارتلت
الطاغيااة .وأقاارت اململكااة املتحاادة ،مبوج ا قااانون مؤسسااات األعمااال املعتمااد يف عااام 2003
عقوبااات جنائيااة يف حااق األف اراد الااذين يرتكبااون خمالفااات معينااة تع اةرق بو ااوح علااى أهنااا خملااة
باملنافسااة .ويف عااام  ،1999أقاارت تايلنااد فاارض عقوبااة بالسااجن تصاال إ ثاالت ساانوات علااى
عي املخالفات املخلة باملنافساة ،وتضااعف العقوباة يف حاال تكارار املخالفاة .ويف عاام ،2008
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فر ت اكم اململكة املتحدة للمارة األو عقوباات بالساجن علاى أفاراد تورطاوا يف كارتال دويل.
ويف ع ااام  ،2009اعتم ااد برمل ااان أس ا اليا قانونا اا (ق ااانون (س االوك الك ااارتلت والت اادابق األا اارع)
تعديل فارسات التجارية) لتجرمي أنوا ددة من السلوك التواط ي ،مباا يف لام الساعي لتحدياد
األس ا ااعار ،وتقيي ا ااد الن ا اااتن يف سلس ا االة اإلنت ا اااو أو اإلم ا ااداد ،وتقاس ا اام املس ا ااتهلكني أو امل ا اازودين
أو األقاليم ،والتلع يف العطاءات).
 -16وياارع دعاااة فاارض عقوبااات جنائيااة علااى األفاراد أن تلاام العقوبااات هااي األكثاار فعاليااة يف
اال ماادير الشااركات وماان ا الشااركات اهتااا علااى امتثااال القاوانني .ومبااا أنااه ماان غااق املمكاان رفا
املستوع ايايل للغرامات املفرو ة على الشركات يف وليات قضائية مثل الوليات املتحادة والحتااد
األورويب دون أن يتسب لم يف أ ارار اقتصاادية ،وأن هاذه الغراماات ساتنعكس يف هناياة املطااق
علااى املسااتهلكني ،فاال بااد ماان زيااادة الاارد بوسااائل أااارع .لااذلم ،يتعااني إعطاااء املزيااد ماان األييااة
للمسؤولية الشخصاية للمخاالفني .ويف هاذا الساياق ،يقاال أيضا ا إن العقوباات املالياة املفرو اة علاى
األفراد لن حتقق النتائن الردعية املنشاودة ،إ ىتمال جادا أن تتحمال الشاركات عا ء الغراماات عان
مو فيها .وميكن ختفيف هذا الحتمال بفرض ح ر على الشركة.
 -17غ ااق أن ال اادول ميك اان أن تق اارر ،لع اادد م اان األس ااباب ،ع اادم ف اارض عقوب ااات جنائي ااة يف
حاالت انتهااك قااانون املنافساة .فااأولا ،قاد ل يكااون مان املناسا إقارار العقوبااات اجلنائياة عناادما
يك ااون ق ااانون املنافس ااة جدي اادا ومل ي اات جملتما ا األعم ااال وق اات معق ااول للتع ااود عل ااى اللتزام ااات
القانونيااة اجلدياادة .وثاني ا ا ،قااد ل يتمشااى ااارمي النتهاكااات م ا القواعااد الجتماعيااة والقانونيااة
ما دامت مباد قانون املنافسة مل تصب مقبولة بعد على نطاق واس باعتبارهاا جازءا مهماا مان
البي ااة القانونيااة والقتصااادية .وثالثاا ،قااد تباادو تكاااليف العقوبااات اجلنائيااة  -ل ساايما السااجن -
عاليااة جاادا مقارنااة بتكاااليف أشااكال أااارع ماان العقوبااات .ومثااة هاااجس تااار يسااوقه املع ااون
علاى العقوبااات اجلنائيااة يف قضااايا املنافساة يتعلااق بتشااديد املتطلبااات اإلجرائياة ،مثاال اشا اط أدلااة
عاليااة املسااتوع يف القضااايا اجلنائيااة .وهااذه العواماال ميكاان أن تزي اد صااعوبة وتكلفااة امللحقااة علااى
انتهاكات قانون املنافسة ،وأن ختفض عدد القضاايا الايت تاتمكن اجلهاات املختصاة مان تساويتها.
وقد يكون هناك جان من الصحة يف كل حجة من هذه ايجن.
 -18وع ااادة م ااا يعه ااد إ القض اااء بس االطة ف اارض عقوب ااة الس ااجن .ويف بع ااض البل اادان ،مث اال
النروين واليابان ،تنفرد ا ي ات القضائية بسلطة فارض عقوباات الساجن بنااءا علاى طلا السالطة
القائمة باإلدارة.

التدابعر العالمعة
 -19ل تكتسااي التاادابق العلجي ااة الراميااة إ ايفاااو عل ااى املنافسااة أو إصاالحها مس ااتقبلا
طابع اا عقابي اا ،ف االق العقوب ااات .فالتاادابق العلجي ااة تت ااواى و ا حااد ا اارق ق ااانون املنافس ااة
وتعاويض الضااحايا وإصاالح مااا يااق املنافسااة مان اارر .وتصاانف التاادابق العلجيااة تقلياادي ا علااى
GE.15-10445

13

TD/RBP/CONF.8/L.4

أهنا إما هيكلية وإما سلوكية .فالتدابق ا يكلية تتمثل عموما ا يف تادابق علجياة رفياة هتادق إ
إصلح ا يكل التنافسي للسوق .أما التدابق السلوكية فعادة ما تتمثل يف تدابق علجية مستمرة
أو مقيدة زمنيا ترمي إ تغيق أو تقييد سلوك الشركات (يشار إ التدابق العلجياة السالوكية يف
بعااض الوليااات القضااائية بعبااارة زتاادابق علجيااة لتغيااق الساالوكز) .وحيثمااا اسااتدعت الت اادابق
العلجياة هااذه أ مراقبااة أو رصاد مسااتمرين ،ميكاان أن تكااون التكلفاة عاليااة بالنساابة إ الساالطة
املعنيااة والشااركات علااى حااد س اواء .وماان الصااع جاادا علااى هااذا األساااس تصاانيف بعااض هااذه
التدابق العلجية ،كتلم املرتبطة بايصول على حقوق امللكية الفكرية.
 -20وحبسا اإلطااار القااانون القااائم ،ميكاان أن تفاارض ساالطات املنافسااة تاادابق علجيااة ماان
طاارق واحااد ،أو أن تتفاااوض عليهااا م ا األط اراق املعنيااة بناااءا علااى اق ا اح مقاادم ماان األط اراق
(التعهادات أو اللتزاماات) .صاحي أن التعهادات أو اللتزامااات تعتارب أحيانا ا عقوباات .غاق أنااه
إ ا مااا أاااذ يف العتبااار أهنااا تتااواى باألساااس إصاالح املنافسااة بعااد تشااويهها مبمارسااات خملااة
باملنافسة ،يغدو من املمكن تصنيف التعهدات أو اللتزامات من التدابق العلجية.
 -21وإ ااافة إ الغرامااات والسااجن ،يعاارض الباااب (ثاني ا ا) ماان الفصاال اياااد عشاار ماان
القانون النمو جي بشأن املنافسة عددا من التدابق اليت تعترب يف الواق تدابق علجية وفقا ملع م
قوانني املنافسة املطبقة اليوم.

األوامر المؤقتة أو األوامر الزمرية
 -22تص انةف األواماار املؤقتااة أو األواماار الزجريااة عموم ا ا اامن ف ااة التاادابق الساالوكية .وميكاان
تطبيقها بوصفها تدابق أولية يف قضية منافسة قيد الن ر ملن الشركة من انتهاك قانون املنافسة أو
وتعهااد ن اام خمتلفااة ماان ق اوانني املنافسااة إ هي ااات إنفااا خمتلفااة بساالطة
السااتمرار يف انتهاكااهَ .
إصدار أوامر مؤقتة أو أوامر زجرية .ويف البلدان اليت تطبةق القانون العريف ،تنفرد احملااكم باألسااس
مبمارسااة هااذه الساالطة .ففااي كناادا علااى ساابيل املثااال ،ميكاان أن يطلا املاادعي العااام إ احملكمااة
املختصة ،يف حالت الطوار  ،تطبيق أمر زجر مؤقت دق و حد ،بصفة مؤقتة ،لسالوك
يش ا ةكل خمالفااة أو يهاادق إ ارتك اااب خمالفااة .أمااا يف البلاادان ال اايت تطبةااق القااانون املاادن ،فق ااد
تضااطل هي ااات املنافسااة بتلاام الساالطات .فعلااى ساابيل املثااال ،جيااوز للمكت ا الحتاااد األملااان
املعااين بالك اارتلت اختااا تاادابق مؤقتااة وفق ا ا للمااادة (32أ) ماان قااانون من ا تقييااد املنافسااة .ويف
هنغاري ااا ،ميك اان جملل ااس املنافس ااة أن ى اار ،مبوجا ا أم اار زج اار مؤق اات ،اس ااتمرار الس االوك غ ااق
القانون ،أو يأمر بمزالة ايالة املخالفة للقانون ،إ ا تطلا اختاا إجاراءات عاجلاة يماياة املصاا
القانوني ااة أو القتص ااادية لدش ااخاص املعني ااني ،أو إ ا ش ا ا ةكل الو ا ا اط ا ارا عل ااى قي ااام املنافس ااة
القتصا ااادية أو تطورها ااا أو اسا ااتمرارها .ووفق ا ا ا لقا ااانون ح ا اار املمارسا ااات التجاريا ااة غا ااق العادلا ااة
واملنافسة غق العادلة ،ميكن جمللس املنافسة أيض ا أن يش ط تقادمي امان إ ا كاان طلا التادابق
املؤقتااة صااادرا عاان الطاارق ااا ا للتحقيااق (املادتااان ()1(72و) و .))2(72ورغاام أن ا نااد
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تتبا ن ااام القااانون العاريف ،فاامن جلنااة املنافسااة خمولاة إصاادار أواماار مؤقتاة إ ا اقتنعاات أن خمالفااة قااد
ارتكباات ويسااتمر ارتكا ااا أو مثااة احتمااال أن يكااون األماار كااذلم ،وجيااوز للجنااة أن تصاادر أواماار
تقييدية مؤقتة .وميكن أن تكاون هاذه األوامار نافاذة إ حاني انتهااء التحقياق أو إ حاني صادور
أوامر أارع ،وإن كان لم دون إشعار الطرق املعين ،حيثما رأت اللجنة لم روري ا.

األوامر الدائمة أو الطنيلة األمل لنقف اال تهاك والكف عنه أو لمعالجته باتباع
سلنك إيجابي ،أو اإلدالء ببعام كاشف عام ،أو تقديم اعتذار علني ،إلخ
 -23ويف الواق  ،تشبه أوامر وقف النتهاك والكف عنه األوامر الزجرية وتستخدم لو حد
عل ااى الف ااور ا اارق ق ااانون املنافس ااة .وميك اان لس االطة املنافس ااة عل ااى س اابيل املث ااال أن ت ااأمر أط اراق
الكارتل بوقاف تطبياق اتفاقاات حتدياد األساعار أو أن تاأمر شاركة مهيمناة باالكف عان بيا بعاض
املنتجات على دفعاات علاى حناو خمال باملنافساة .وتتاواى مع ام تشاريعات املنافساة إصادار أوامار
بوقف النتهاكات والكف عنها.
 -24غا ااق أن السا االوك ا اال التا اادقيق يكا ااون ،يف بعا ااض ايا ااالت ،قا ااد أيا ااق بالفعا اال ا ااررا
باملنافسة ،فيتعني عند لم اختا تدابق ددة دق اساتعادة و ا املنافساة .ويف هاذا الساياق،
يشااق الفصاال اياااد عشاار (ثاني اا)‘ ‘4ماان القااانون النمااو جي بشااأن املنافسااة إ أواماار معاجلااة
النتهااك باتباا سالوك إجيااايب أو اإلدلء ببياان كاشاف عاام أو تقاادمي اعتاذار علاين ،إخل .وبفاارض
تاادبق علجااي ساالوكي ااارب الش اركة علااى التص اارق علااى حنااو معااني .ويشاامل لاام مااثلا ن اام
التخفيضات وإداال تعديلت علاى هياكال األساعار وتغياق شاروط التجاارة وإتاحاة الوصاول إ
البنية األساسية أو امللكية الفكرية.
 -25ورغم أن التدابق العلجية السلوكية ميكن أن تتخذ ملعاجلة هااجس تنافساي ادد ،كثاقا
ما تعترب تلم التدابق غق ملئمة من ناحية الرصد ،مبا أهنا تتطلا رصادا مساتمرا ،وهاو ماا ياؤثر
على موارد سلطة املنافسة.

التص تتفعة فعم تتا يتعل تتق بعملع تتات اال تتدمات أو عملع تتات االس تتتحنال) ،أو اإلبط تتال
فعما يتعلق ببعض عملعات اال دمات أو عملعات االستحنال أو العقند التقلعدية)
 -26متثاال التصاافية يف حااالت الناادماو أكثاار التاادابق العلجيااة ا يكليااة تااداولا .ويف الاان م
اليت يش ط فيها اإلاطار بالندماو قبل حدوثه ،عادة ماا تقايةم سالطات املنافساة اآلثاار احملتملاة
للعملي ااة املخط اار عنه ااا عل ااى املنافس ااة .وعن اادما يكش ااف ه ااذا التقي اايم ع اان دواع ااي قل ااق تتعل ااق
باملنافسة ،ميكان التصاد لادواعي القلاق تلام بواساطة تادابق علجياة مناسابة مثال تصافية أجازاء
ددة مان الشاركة ،كموقا إنتااو أو شابكة توزيا ماثلا .وختتلاف تشاريعات املنافساة بشاأن ماا إ ا
كااان جي ا أن يصاادر اق ا اح التصاافية عاان األط اراق املخطاارة قباال أن تفحصااه ساالطة املنافسااة،
أو أن خت ةول سلطة املنافسة صلحية فرض التصفية من طرق واحد يف قرارها بال ايص .ومباا أن
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األطا اراق يف عملي ااة ان اادماو م ااا ه ااي املس ااؤولة الرئيس ااية ع اان تص ااميم العملي ااة ،فق ااد يك ااون م اان
املستصوب أن تعتمد سلطات املنافسة على تلم األطراق يف تصميم العلو املناسا بالتحااور
م سلطات املنافسة.
 -27ففااي اليابااان مااثلا ،كثاقا مااا تبااادر األطاراق طواعيااة بعقااد مشاااورات مساابقة ما اللجنااة
اليابانيااة للتجااارة املنصاافة قباال اإلاطااار الر ااي .وتقااوم هااذه اللجنااة بعمليااات تفتااي يف مرحلااة
مبكا اارة ،وإ ا ما ااا الصا اات إ أن العمليا ااة ل ختلا ااو ما اان مشا اااكل ،فها ااي حتا ااي األط ا اراق علم ا ا ا
واجسااها املتعلقااة باملنافسااة ،دون اختااا ق ارار هنااائي بااال ايص .وتق ا ح األط اراق عندئااذ تاادابق
علجية طوعية ختض فعاليتها لتقييم اللجنة.
 -28ويف ال اان م ال اايت تشا ا ط اإلاط ااار بع ااد الن اادماو ،ل تت اادال س االطة املنافس ااة إل بع ااد
اكتمااال الصاافقة .وهكااذا ل ميكاان تصااميم أ عاالو للتصااد لاادواعي القلااق املتعلقااة باملنافسااة
واعتمادها إل بعد تنفيذ عملية الندماو ،وهو ما ميكن أن ينطو على بعض أوجه اإلزعاو من
الناحي ااة العملي ااة .وحيثم ااا تع ااذر ع االو الض اارر ال ااذ ي ااق باملنافس ااة بس ااب الن اادماو بواس ااطة
التصاافية ،ميكاان أن تااأمر ساالطة املنافسااة بمبطااال الناادماو أو حلااه ،وهااي عمليااة صااعبة كصااعوبة
زختليص الزيت من املاءز.
 -29ويف ح ااالت الن اادماو ،يشا ا ةكل اإلبط ااال م اال ا أاا اقا ،عن اادما يتع ااذر اي ااة املنافس ااة
بااأ طريقااة أااارع .وميكاان اللجااوء إ هااذا األساالوب بوجااه عااام إ ا مل حت ا م أط اراق الناادماو
املخاال باملنافسااة املهلااة القانونيااة يف الاان م الاايت تقتضااي اإلاطااار بعااد الناادماو ونفااذت العمليااة
املق ح ااة دون ايص ااول عل ااى املوافق ااة اللزم ااة م اان س االطة املنافس ااة .ومثلم ااا ك اار تنف ا ا ،ميك اان أن
ىدت اإلبطال أيض ا يف الن م اليت تش ط اإلاطار بعد الندماو.
ُت ُهج بديلة في التسريعات القائمة

 -30ترد الناهن املنصوص عليها يف التشريعات القائماة باعتبارهاا باديلا عان التادابق العلجياة
ا يكلية مفصلة يف اجلدول .3
اجلدول 3
ُت ُهج بديلة في التسريعات القائمة :التدابعر العالمعة الهعكلعة في حاالت اال دمات
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عن اادما ي اارع مكتا ا املنافس ااة الكن ااد أن عملي ااة ان اادماو ميك اان أن متنا ا
املنافسااة أو ختفضااها إ حااد كبااق ،جيااوز للمفااوض إمااا اللجااوء إ كمااة
املنافسا ااة للطعا اان يف النا اادماو وفق ا اا ألحكا ااام القا ااانون واجبا ااة النطبا اااق،
أو التفاوض علاى تادابق علجياة ما األطاراق املندجماة بغياة تساوية دواعاي
القلااق املتعلقااة باملنافسااة بال ا ااي (املااادة  .)105وعناادما تسااتنتن احملكمااة
أن عملي ا ااة ان ا اادماو م ا ااا متنا ا ا املنافس ا ااة أو ختفض ا ااها أو ىتم ا اال أن متنعه ا ااا
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أو ختفضااها إ ح ااد كبااق ،جي ااوز ااا إصاادار أم اار حب اار الن اادماو أو أم اار
بت اادابق علجي ااة تل اازم األطا اراق حب اال الن اادماو أو تص اافيته .وع اادم تق اادمي
إاطااار مساابق بالناادماو (دون تربياار صااحي وكاااق) عناادما يكااون مثاال
هاذا اإلاطااار مطلوبا ا هااو مبثاباة فعاال جناائي يعاقا علياه بغرامااة تصاال إ
 50 000دولر كناد  .وجيا علاى األطاراق يف صافقة مق حاة تتجاااوز
قيمتها ااا النقديا ااة حا اادودا معينا ااة أن ختطا اار املفا ااوض وتنت ا اار انقضا اااء مهلا ااة
املراجع ااة القانونيا ااة قبا اال إمت ااام الصا اافقة .وتتعا اارض األط ا اراق الا اايت ل حت ا ا م
القواع ااد املتعلق ااة مبهل ااة النت ااار ألم اار حب اال الن اادماو أو بتص اافيته أو دف ا
غرامة نقدية إدارية تصل إ  10 000دولر كند عن كال ياوم مان أياام
عدم اح ام املهلة .وفضلا عن لم ،جيوز للمحكمة أن تصدر أمارا مؤقتا ا
مين األطراق من إمتام الندماو لعدم تقدميها إشعارا مسبقا بالندماو.
تض ا جلن ااة املنافس ااة نص ا أعينه ااا ،ل اادع تقي اايم تث ااار ان اادماو م ااا عل ااى
املنافسااة ،املسااتقبل املن ااور .وقااد يعااين لاام ،بالنساابة ملع اام الصااناعات،
ف ا ا ة زمنيا ااة متتا ااد ما اان سا اانتني إ اا ااس سا اانوات .وإ ا كا ااان متوقع ا ا ا أن
تسااتغرق أيااة تثااار خملااة باملنافسااة أقاال ماان ساانتني ،فاامن اللجنااة تساام يف
األحوال العادية باستمرار عملية الندماو ،م أنه إ ا كانت اآلثار كباقة
قااد تااؤد إ تقلاايص املنافسااة إ حااد كبااق وقااد تفاارض اللجنااة عندئااذ
تاادابق علجيااة مؤقتااة .ويف بعااض ايااالت ،قااد يكااون املسااتقبل املن ااور،
بالنسبة لتلم الصاناعات الايت تتمياز بآجاال تنفيذياة طويلاة وعقاود طويلاة
األجا اال ،أطا ااول ما اان اا ااس سا اانوات .ميكا اان وقا ااف عمليا ااات النا اادماو
املق حااة الاايت أاطاارت ااا جلنااة املنافسااة إ ا كااان متوقع اا أن تتسااب يف
ختفاايض املنافسااة بقاادر كبااق وإ ا مل يوجااد عاالو تااار أكثاار فعاليااة .وإ ا
كااان متوقعاا أن ينحصاار ختفاايض املنافسااة الكبااق يف بعااض األساواق ،جيااوز
للجناة املنافسااة عندئاذ أن توقااف تنفياذ جاازء فقا ماان الصافقة ،فااا يساام
بمكمااال عمليااة الناادماو ش اريطة ايفاااو علااى اسااتقلل أج ازاء معينااة ماان
املنشااأة املسااتهدفة .ويف حااالت أااارع ،قااد يساام بممتااام عمليااة الناادماو
برمتهااا ،لكاان يتعااني علااى املنشااأة النااااة عاان الناادماو أن تبي ا جاازءا ماان
املنشااأة يف غضااون ف ا ة ااددة .ويف ايااالتني ،تطبااق جلنااة املنافسااة املباااد
اهت ااا لتحدي ااد جمموع ااة األص ااول الواجا ا نقله ااا م اان املنش ااأة الناا ااة ع اان
الندماو على النحو املبني أدناه.
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ولاادع ااتيااار التاادبق العلجااي أو جمموعااة التاادابق العلجيااة ،تراعااي اللجنااة
فعالي ااة وتوقي اات وتناسا ا تك اااليف التنفي ااذ إ الفوائ ااد املتوقع ااة م اان الت اادابق
العلجيااة .وغالبا ا مااا تنقساام التاادابق العلجيااة الاايت تطبقهااا ساالطات املنافسااة
إ تدابق علجية هيكلية مثال التصافية ،الايت هتادق إ اساتعادة أو حتساني
املنافساة بتغياق هيكليااة الساوق ،والتادابق العلجيااة السالوكية ،الايت هتاادق إ
تغيااق ساالوك مؤسسااات األعمااال عاان طريااق األواماار أو التعهاادات التعاقديااة.
وبوجاه عاام ،تتطلا التاادابق العلجياة ا يكلياة القلياال مان الرصاد ،إن كاناات
تتطلا شااي ا مناه أصالا ،مبجارد باادء تنفياذ التغيااق ا يكلاي ،يف حااني تتطلا
التاادابق العلجيااة الساالوكية يف األح اوال العادي ااة قيااام اللجنااة أو وكياال مع ا ةاني
برصد المتثال .وجيوز للجنة أيض ا تقدمي توصيات غق ملزمة إ ايكومة.
وميك اان أن تش ااكل تص اافية األص ااول وس اايلة فعال ااة ج اادا إلنش اااء هيكلي ااة
سوقية أكثر تنافسية .غق أن جلنة املنافسة تقار باأن التصافية اجلارب ميثال
تدالا كبقا يف حقوق امللكية .لذلم ل تش ط اللجنة التصافية يف تلام
ايااالت إل إ ا كاناات مقتنعااة بعاادم وجااود عاالو تااار بالفعاليااة اهتااا،
وبأن لم التدال يتناس م الفوائد املتوقعة .وجي أن تكون جمموعة
األصول سليمة ،ساواء يف إطاار ملكياة مساتقلة أو فاا ياتحكم فياه طارق
فاعال يف السااوق .وهااذه الساالمة تساتلزم أن يكااون النشاااط الااذ جاارت
تصاافيته قااادرا علااى أن يشااكل هتدياادا تنافساايا فعااال لغااقه ماان املنتجااني
املوج ااودين يف الس ااوق ،ما ا ايف اااو عل ااى الرحبي ااة .وتت ااي جلن ااة املنافس ااة
ملؤسسات األعمال ما أمكن من ايرية يف ااتياار كيفياة تفكيام أصاو ا
رهنا ا باحملاف ااة علااى فعاليااة العاالو وبتنفيااذ التصاافية يف اآلجااال املطلوبااة.
وجيوز للجناة املنافساة أيضاا فارض قياود علاى أناوا اجلهاات الايت يسام اا
بشا اراء األص ااول ال اايت اض ااعت للتص اافية أو عل ااى هوياهت ااا احمل ااددة .وقب اال
الشرو يف حبث الصفقة بالعناية اللزمة ،جي على املؤسسات الايت تعماد
إ تصاافية أصااول ايصااول علااى موافقااة جلنااة املنافسااة علااى املشا الااذ
وق ا عليااه ااتيارهااا .وىتماال أن ت ارفض جلنااة املنافسااة مش ا ين فكنااني إ ا
رأت أهنم لن يستخدموا تلام األصاول للمنافساة بفعالياة يف األساواق ات
الصلة اليت تبني ا أهنا تنطو على أوجه قلق .والتدابق العلجياة املتخاذة
يف إطار التصفية ل تتطلا يف األحاوال العادياة إجاراءات رصاد أو إنفاا
ماان جان ا جلنااة املنافسااة بعااد إمتااام بي ا األصااول .غااق أن جلنااة املنافسااة
عا ااادة ما ااا تؤكا ااد ،يف سا ااياق األما اار بالتصا اافية أو التعها اادات املقبولا ااة ،أن
املؤسسااة الاايت اضااعت للتصاافية ل ميكاان أن تعيااد ش اراء األصااول جاارت
تصفيتها أو تصب حتت سيطرهتا جمددا .ويقيد هذا اي ر بشرط بطالن
تلقائي مدته عشر سنوات يف األحوال العادية.
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الناليات المتحدة

متث اال التص اافية علج ا ا ا يف ح ااالت الن اادماو والس ااتحوا غ ااق القانوني ااة.
وتعتاارب علجاا هيكلياا يتطلا قاادرا ماان التفكياام أو بيا هيكاال أو ملكيااة
الشا ااركة الا اايت سا ااايت يف اسا ااتمرار تقييا ااد التجا ااارة أو يف الحتكا ااار أو يف
السااتحوا  .وميكاان تقساايم العاالو ا يكلااي إ ثاالت ف ااات :وهااي اياال
والتصفية والنفصال.
ويسااتخدم مصااطل اياال عموم اا لإلشااارة إ ايالااة الاايت يااتم فيهااا حاال
اق ا ان أو احتاااد ياادعى أنااه غااق قااانون ،وقااد يشاامل اللجااوء إ التصاافية
والنفصال باعتباريا وسيلتني لبلوغ لام ا ادق .أماا مصاطل التصافية
فيشااق إ ايااالت الاايت يطال ا فيهااا املاادعى علاايهم بتصاافية ملكيااتهم
أو أسهمهم أو أصو م.
ويسااتخدم مصااطل النفصااال عااادة لإلشااارة إ أثاار قارار يقضااي بااأنوا
معينة من التصفية ،وينطبق بصورة ااصة على اياالت الايت يكاون فيهاا
الغ اارض م اان ال اادعوع ه ااو اامان ع االو للتج اااوزات املتص االة مبكافح ااة
الحتكاار والناااة عان تكامال امللكياة أو السايطرة ،مثال التكامال األفقااي
لااو يفيت التصااني والتوزي ا أو التكاماال بااني إنتاااو وبي ا منتجااات متنوعااة
وغااق مرتبطااة يف اسااتخدامها أو و يفتهااا .وهااذا النااو ماان العاالو غااق
منصوص عليه بصري العبارة يف نصوص تن يمية.
وق ااد تش اامل الت اادابق العلجي ااة تف اااوض وك ااالت اإلنف ااا عل ااى اتفاق ااات
ملعاجل ااة الشا اواغل م اان حي ااث املنافس ااة والس ااماح يف الوق اات نفس ااه ب اامبرام
الصفقة .وينطو املسار املعتاد على تصفية األصول املتداالاة ،أو فارض
قي ااود أو التزاما ااات إجيابي ااة ،أو ما اان ت ا اراايص اس ااتغلل حقا ااوق ملكيا ااة
فكرية .على أن املادة  4من قانون شقمان ملكافحاة الحتكاار واملاادة 5
ماان قااانون كليتاون ملكافحااة الحتكااار ختااولن املاادعي العااام ساالطة رفا
دعاوع إنصااق بغياة زمنا وكاب ز انتهاكاات قاوانني مكافحاة الحتكاار،
وتنص ااان عل ااى أن زه ااذه ال اادعاوع ق ااد ت ااتم ع اان طري ااق ش ااكوع تع اارض
القضااية وتلااتمس من ا هااذا النتهاااكز .وعاالوة علااى لاام ،وإ جان ا
ه ااذه ال اا اايص القانوني ااة العام ااة ،ف اامن ج ااوهر قض اااء اإلنص اااق يف ه ااذا
الص اادد ه ااو س االطة احملكم ااة يف تش ااكيل املرس ااوم تبعا ا ا ملقتض اايات ايال ااة
املعينااة .وهكااذا ،فاامن متساام ايكومااة بالساالطة العامااة حملكمااة اإلنصاااق
مبوج قانون شقمان أو قانون كليتون ميكن احملكمة من فارسة سالطة
تقديري ااة واس ااعة يف تش ااكيل مراس اايمها بغي ااة ت ااوفق ع االو فع ااال وك اااق.
(ان اارC Oppenheim, GE Weston and JT McCarthy, 1981, :
Federal Antitrust Laws: Cases, Text and Commentary (Saint Paul,
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البلد أو اجملموعة
of

Bureau

and

)Company

Publishing

West

Minnesota,

Competition of the Federal Trade Commission, 1999, A study of
the commission‘s divesture process, available at
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-

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

ت اانص لئح ااة جمل ااس أوروب ااا رق اام  2004/139بش ااأن مراقب ااة عملي ااات
ال ك ا ازات فيما ااا با ااني املشا اااري علا ااى األسا اااس القا ااانون ملراقبا ااة عمليا ااات
النا ا اادماو يف الحتا ا اااد األورويب .فاللئحا ا ااة حت ا ا اار عمليا ا ااات النا ا اادماو
والسااتحوا الاايت ماان شااأهنا أن تقلااص املنافسااة إ حااد كبااق يف السااوق
املوحاادة ،كااأن تااؤد إ إجياااد شااركات مهيمنااة ياارج أن ترف ا األسااعار
على املستهلكني.
ويف حا ااالت النا اادماو ،تا اانص اللئحا ااة ص ا اراحة علا ااى أن للمفو ا ااية
األوروبية أن تعلن أن عملية تركز ما موافقة ما ساوق الحتااد األورويب.
وبممكان الشركات املندجمة أن تعرض ،أثناء املرحلتني األو والثانية من
التحقيا ااق ،إ ا كانا اات هنا اااك دواعا ااي قلا ااق فصا ااوص املنافسا ااة ،تا اادابق
علجية تكفل استمرار املنافسة يف السوق .غق أن املفو ية ليست يف
و ا مي ةكنهااا ماان أن تفاارض ماان جانا واحااد أ شااروط فيمااا يتصاال
بق ارار ت اارايص م ااا .وك اال م ااا بوس ااعها ه ااو أن تتب ااني إن كان اات الت اادابق
العلجيا ااة املق حا ااة قابلا ااة للبقا اااء وكافيا ااة لتبديا ااد دواعا ااي القلا ااق بشا ااأن
املنافسة .وتأاذ يف العتباار أيضاا تراء املشااركني يف الساوق يف ااتباار
سوقي .ويف حال قبول التدابق العلجية ،فمهنا تصب ملزمة للشركات.
وعندئ ااذ يع ا ةاني متص اارق ائتم ااان مس ااتقل لإلشا اراق عل ااى امتث ااال ه ااذه
اللتزامات .وبعاد التحقياق ،جياوز للمفو اية األوروبياة إماا املوافقاة علاى
الناادماو باادون شااروط أو قبااول الناادماو شاارط إنفااا تاادابق علجيااة
أو ح اار الناادماو إ ا مل تق ا ح األط اراق املندجمااة أيااة تاادابق علجيااة
ملئمة لتدارك دواعي القلق فصوص املنافسة.

تعنيض المستهلكعن المتضررين
 -31ايااز بعااض تش اريعات املنافسااة لساالطة املنافسااة إصاادار أماار بتعااويض اجلهااات املتضااررة
نتيجة للسلوك املخل باملنافسة .ففي إندونيسيا مثلا ،تشمل التادابق اإلدارياة املنصاوص عليهاا يف
املااادة  47ماان القااانون  1999/5املتعلااق حب اار املمارسااات الحتكاريااة واملنافسااة التجاريااة غااق
العادلاة صاادور قارار ماان ساالطة املنافسااة اإلندونيسااية بااالتعويض عاان الضاارر امللحااق .وخيتلااف هااذا
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األمر بالتعويض ،يف إطار اإلنفا العام ،عن التعويضات الايت قاد حتكام بادفعها كماة مدنياة يف
إطااار إنفااا قااانون املنافسااة ماان قباال جهااات ااصااة .ويشااار إ النااو الثااان ماان التعويضااات يف
الفصل الثالث عشر من القانون النمو جي بشأن املنافسة.

اعتبار القرار اإلداري أو القضائي بعتدم القا ن عتة دلتعالً أولعتاً علتى المستؤولعة فتي
ممعع دعاوا التعنيض التي يرفعها األشخاص المتضرروم
تروو إلنفا قانون املنافسة مان
 -32كر فيما تقدم أن الن م املكرسة لقوانني املنافسة بدأت ة
قب اال جه ااات ااص ااة  -واملقص ااود ب ااذلم قي ااام اجله ااات املتض ااررة م اان الس االوك املخ اال باملنافس ااة،
ل ساايما ساالوك الكااارتلت الطاغيااة ،برف ا دعاااوع ااصااة للتعااويض عاان األ ارار .وترف ا هااذه
ال اادعاوع اااص ااة بص اافة عام ااة إ اااكم مدني ااة ،وتتخ ااذ يف أغلا ا األحي ااان ش ااكل إجا اراءات
متابعة ،أ إجراءات تعق امللحقة العامة يف قضية تواطؤ.
 -33وألغاراض فعاليااة اإلجاراءات ،ميكاان أن تاانص تشاريعات املنافسااة علااى أن قارارات ساالطة
املنافسااة أو احملكمااة الاايت أثبتاات وجااود ساالوك خماال باملنافسااة ينبغااي أن تكااون ملزمااة حبيااث يتسا
رفا ا دع اااوع املتابع ااة الرامي ااة إ ايص ااول عل ااى تعويض ااات .ويع ااين ل اام أن األطا اراق املطالب ااة
بااالتعويض سااتكون يف حاال ماان إثبااات الساالوك املخاال باملنافسااة الصااادر عاان املاادعى عليااه؛ فلاان
حتتاااو األط اراق املطالبااة إل إلثبااات الضاارر الااذ يقهااا ماان ااارق قااانون املنافسااة ودعاام لاام
بأدلة .وعلى سبيل املثال ،يانص القاانون األملاان ملكافحاة تقيياد املنافساة علاى أن احملكماة ملزماة،
عند املطالبة بتعويضات يف حال انتهاك قانون املنافسة ،باستنتاو حدوت لام النتهااك يف قارار
هنائي لسلطة وطنية ملكافحة الكرتلت يف دولة عضو يف الحتااد األورويب أو املفو اية األوروبياة.
ويف بعض البلدان ل يسم برف دعاوع ااصة للتعويض عن األ رار إل عق صدور قرار من
سلطة املنافسة ،كما هو ايال مثلا يف جنوب أفريقيا وكوستاريكا واليابان.
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