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اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیۀ اروپایی
فرهاد باقری ،*1مسعود

علیزاده2

چکیده
در عصر جهانی شدن و درهمتنیده شددن وده ههدا ختلفدف هرهن،دیق صالصداد ق ییایدی و
صجلماعی صرتباط خیان صهرصد و کشهرها نیز گسلردهتر و نزدیکتر خیشهد .صین نزدیکدی در روصطد
طهخصهص در وه هها صالصاد ق یبب طرخدهردق تااطدو و تردارو ادهصنین کشدهرها خدیشدهد
اهصنینی که صعمال آنها طر خناهع کشهرها گره خهرده صیت .گاهی صین خناهع در خارج ص خر هدا
یک کشهر وصاع شده صند .صعمال اهصنین طر خسائفی که در خارج ص خر ها یک کشهر ارصر دصردق طدا
خهصنع هرصوصنی روطه رویت .جدص ص ترارو وه ه ها اضایی دو یا چند کشهرق واکمیت کشهرها
ص خهصنری صیت که ص صعمال اانهن یک کشهر در کشدهر دی،در جفدهگیر خدیکندد .ص ررهدی
اهصنینی خانند اهصنین رااطت که طا وه هها صصفی خناهع صالصاد و نظم عمهخی و صالصاد یک
کشهر گره خهرده صیتق ص چنان صهمیلدی طرخهردصرندد کده صگدر در خدارج خر هدا ناد شدهندق
دولتها طه یادگی ص آن نتهصهند گذشت .در صین نهشلار طدا رو تلفیفدیق تهصدیوی و تقبیادی
رویۀ صتلادیۀ صروپایی در صعمال هرصیر خینی واده رااطدت در خلددودا واکمیدت دولدتهدا در
جفهگیر ص صعمال هرصیر خینی اهصنین صیدن ادانهنق نلدها صددور رو و آ دار خلرتدب طدر آن و
همچنین چ،هن،ی صجرص آنها طرریی خیشهد.

کلیدواژگان
صتلادیۀ صروپاییق واکمیتق واه رااطتق رویکرد هرصیر خینیق رویۀ اضاییق افمرو اهصنین.

 .1دصنشجه دکلر واه طینصلمفوق دصنش،اه شهید طهشلیق تهرصنق صیرصن (نهیسندا خسئهل).
Email: farhadbagheri69@ut.ac.ir

 .2صیلادیارق دصنشکدا واه ق دصنش،اه پیامنهرق صیرصن.
تاریخ دریاهت1931/17/70 :ق تاریخ پذیر 1931/72/17 :
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مقدمه
صجرص طرونخر اهصنین ص پیچیددهتدرین و طلد طرصن،یزتدرین خسدائو خقدر شدده در واده
طینصلمفو صیتق چرصکه صین خسئفهق واکمیت دولتها رص طه چالش خیکشد .صعمدال هرصیدر خینی
اانهن طه صادصم دصدگاه خفی در صعمال اانهن خفی نسبت طه صشتاص صعدم ص وایادی و وادهای در
خارج ص صالویت و افمرو کشهر خلبهع دصدگاه گوله خیشهد .صخرو ه صالصاد طههمپیهیلۀ جهدان
و گسدلر روصطد تجددار و طا رگددانی یددبب شددده کده خسددائو واددهای خرطددهط طدده رااطددت و
دصدویلدها تجار در دهکدا جهانی طه یکدی،ر پیهند طتهرد .طهرهر که صگر کشدهر ادهصنین
رااطت رص صتتاذ کندق تهدید نا صین اهصنین رص صرهاً در افمرو کشهر خدهد نددصردق طفکده خمکدن
صیت صین واه در هرصیه خر ها خهرد نا و تتقدی وصادع شدهد و رهلارهدا ضددرااطلی در
طیرون ص خر ها کشهرها رخ دهد .طالقبع صولین یؤصلی که در صین وه ه خقدر خدیشدهدق صیدن
صیت که صگر رهلار ضدرااطلی ص یکی ص صین طا ی،رصن در دوللدی دی،در یدر دق دولدت خلضدرر
چ،هنه خیتهصند ضمانت صجرصها اهصنین رااطت خهد رص در آن کشهر صعمال کند .صتلادیۀ صروپدایی
یکی ص خهجهدیتها واهای طینصلمففی صیت که دصرص ویژگیها خاص وادهای ختدلب طده
خهد صیت .دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپایی در آرص ختلفوی صادصم طه صددور رو طدا خللدهص
صعمال هرصیر خینی واه رااطت کرده صیت که طه خهجب صین آرص طا ی،رصن صالصداد یداد طدا
جرصیم خالی و یایر جرصیم ااطو صعمال طه نا واه رااطت روطهرو شدهصندد .یدؤصلی کده خقدر
خی شهد صین صیت که شیها دصدریی دیهصن در خدهرد طدا ی،رصنی کده خدارج ص صدالویت دیدهصن
خذکهر طهده صند چیست؟ دیهصن چ،هنه تهصنسله ص پس خانع واکمیت دولدتهدا طرآیدد .همچندین
ضمانت صجرص صین آرص در کشهرها ال چیست؟ آیا چنین صادصخی طا صصهل واه طینصلمفدو و
صصو طرصطر واکمیت دولت ها همتهصنی دصرد؟ در صین خااله در طند صطلددصیی طده رویکدرد صعمدال
هرصیر خینی ص خنظر واه طدین صلمفدو پردصخلده خهصهدد شدد .در طنددها طردد طده جای،داه
دصدگاه ها خفی و دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپایی و رویدۀ آن در صعمدال هرصیدر خینی ادهصنین
پردصخله خی شهد و در نهایت ضمانت صجرص آرص خلضمن صعمدال هرصیدر خینی خادررصق رااطدت
صتلادیۀ صروپایی طرریی و تلفیو خیشهد.

اعمال فراسرزمینی قوانین از منظر حقوق بینالملل
یاطاۀ خبل صعمال هرصیر خینی اانهن در واه طینصلمفو طده رو یدال  1320دیدهصن دصئمدی
طینصلمففی دصدگسلر در اضیۀ لهتهس طرخیگردد و دیهصن در صین اضیه طدا صکرریدت آرص رو طده
صین خسئفه دصد که تریین صالویت دصدگاه خفی نیا طه اانهنِ صجا هدهنده در واه طینصلمفدو
ندصردق طفکه صین عمو صادصم واکمیلی دولتهایتق خ،ر صینکه در خدهصرد خداص تهید همدین
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واه طینصلمفو خنع شده طاشد ( )PCIJ, LOTUS case 1927, Para. 9 – 30طا صین رو خرروف
دیهصن دصئمی طین صلمففی دصدگسلر طل صعمال هرصیر خینی خقر و پذیرهلده شدد .صلبلده صیدن
صعمال در نظر دیهصن طهود صیت که تهی واه طینصلمفو یا خراهدهص عام یا خداص خمندهع
نشده طاشد (  .)ICJ, Barcelona traction case 1970, rep 3 at 65 et seqدر دیدهصن طدینصلمففدی
دصدگسلر نیز طه خسئفۀ صعمال هرصیدر خینی ادهصنین پردصخلده شدده صیدت .در اضدیۀ طاریدفهنا
ترصکشن ااضی جرصلد هیلز خهریه صعالم خیکند کده واده طدینصلمفدو در خصدهص وده ههدا
صالویلی دولتها در رصطقۀ اهصنین آنلیترصیت صیجاد توکیک رص تلمیو نمیکنددق ولدی خسدفماً
ودود رص خشتب خیکند .ااضی هیلز خهریه طه دولتها تهصیه خیکند کده در صعمدال ادهصنین
خهد طر اضایایی که دصرص عنصر خدارجی صیدتق ص صعمدال طدیش ص آنچده ضدرور خدینمایددق
خهددصر کنند .طدیهی صیت که صخرو هق کایلی خهجهد در ادهصنین واده تجدارق طدینصلمففدی
همان نبهد خاررصق و واه رااطت یکپارچده و خددون طدینصلمففدی صیدت .صیدن خد یدا تهید
خهصهاتناخهها دو یا چندجانبه پر خیشهد و دولتها رهلار خهد رص طا صین خهصهاتناخههدا تنظدیم
خی کنند یا در صهرق طرو رهلار ضدرااطلی دولتها رو طه صعمدال هرصیدر خینی واده رااطدت
خهد خیکنند .در صدصخهق پیش ص ورود طه طل طهصهرق خالصده خوهدهم واده رااطدت و خنداطع
واه رااطت در صتلادیۀ صروپایی طرریی خیشهد.

مفهوم حقوق رقابت
واه رااطت خجمهعهص ص اهصنین و خاررصق تنظیمکنندا رهلار طا ی،رصن هرال در طا صر طهخنظدهر
صهزصیش یهد هرالیتها آنها در رصیلا خناهع جاخره صیت همچنین صهزصیش رهاه خصرفکننده
صیت (  .)whish, 2001:11واه رااطت طههیچوجه تنظیمکنندا خرادالق صالصاد طدا صر خانندد
خیزصن عرضه و تااضاق تهرمق رکهد و ....نیست صخا واه رااطت خیدزصن دخالدت دولدت در طدا صر و
صادصخاق آن خانند کمکها دوللیق یارصنه و ...رص خشتب خیکندد ( .)Rodger, 2001: 11واده
رااطت یکی ص شاخهها واه صالصاد صیت که خوههم خدرن و صخرو آن که دصرص صصدهل و
اهصعد خشتب و صیلاندصردها جهانی در کنار خرادالق دصخفی صالصداد و رویکدرد هدر دولدت
نسبت طه صالصاد خهد صیتق شاید عمر طیش ص هشلاد یال ندصشله طاشد .صلبله طا تهجه طه صیدن
نکله که واه رااطت خیدزصن و چدارچهد دخالدت و کمدکهدا آن در و طده طدا صر رص خشدتب
خیکندق خیتهصند گوت عمالً واه رااطت در صالصادها غیرآ صد و تماخاً دوللی خرندا و خوهدهخی
پیدص نتهصهد کرد.
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حقوق رقابت در اتحادیۀ اروپایی و منابع آن
واه و خاررصق رااطت در صتلادیۀ صروپایی خجمهعهص ص اهصنین و خاررصق صیت که ضمن تضمین
رااطت عادالنه خیان هراالن صالصاد و طن،اهها تهلید ( )jones, 2014: 1رهلدار ضددرااطلی رص
کنلرل خیکند و ص صیجاد کارتوها و صنلصار و همچنین لقمه طه خناهع جاخره جفهگیر خیکند.
همچنین در تال صیت تا رهاه خصرفکنندگان رص صرتاا طتشد ( .)weatherill, 2006: 504صصهل و
خاررصق رااطت در صتلادیۀ صروپایی صخرو ه در خهصد  171تا  173خراهدا عمفکرد صتلادیدۀ صروپدایی
(خراهدا عمفکرد صتلادیۀ صروپایی) که طا خجمهعهص ص خاررصق و آیینناخدههدا و دیدلهرصلرموهدا
تکمیو شده صیتق نشأق خی گیرد .صصهل خاررصق رااطت در هصدو صول ص عندهصن هودلم خراهددا
عمفکددرد صتلادیددۀ صروپددایی گنجانددده شددده صیددت .در صیددن هصددو صددالویت صیجدداد خاددررصق و
دیلهرصلرموها رااطت طر خبنا صصهل و خبانی خندرج در خهصد  171و  172طر عهدا شهرصیدت
که پس ص پیشنهاد کمیسیهن و خشهرق طا پارلمان صروپایی صادصم طده تصدهیب خادررصق خدیکندد
() .)ARTICLE 103 (1صین خاررصق و دیلهرصلرموها خشلمو و خلضمن رعایت صصهل خندرج در
طند  1خادا  171و خادا  172ص رریق صعمال و جریمهها خالی و ترفیای صیت.

جایگاه دادگاههای ملی در اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت
خاررصق رااطت در صتلادیۀ صروپایی دصرص ویژگی صلزصم طالهصوصند طدینخرنا که صشتاص خیتهصنند
نسبت طه نا واه صتلادیه یا نادیده صن،اشله شدن واه خهد ص رریق دصدگاهها خفی صااخۀ
دعهص کنند (کدخدصییق  .)172 :1931دیهصن طارها صین دکلرین رص تأیید کرده صیت ( Case 26/26
 .[1963] ECR, Case costa v. Enel 6/64 [1964] ECR 585ص صیدنرو دصدگداههدا خفدی ودق
رییدگی طه نا خاررصق رااطت رص دصرندق هرچند آرص صین دصدگاهها خفی ویژگی صعالخدی دصرد
و نه تأییسی ()Frenz, 2016: 620ق چرصکه صالویت آرص خلضمن ویژگدی تأییسدی در خدهرد
واه صتلادیه صرهاً در صخلیار دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپدایی صیدت ( )schutz, 2012: 153ق
صخا درصهرتیک ه یک رهلار ضدرااطلی ص یه کشهرها ال رخ دهدق صالویت اانهن صتلادیده
خانی صورص خی شهد که طر تجارق خیان صعضا تأ یر گذصشله طاشد .ص آنجا کده دصدگداههدا خفدی
صالویت صدور آرص خلضمن ویژگی تأییسی ندصرندق صگر شرکت یا شدتب خلضدرر در دصدگداه
خفی صااخۀ دعهص کند و خدعی تأ یر تجارق طر رااطت طا یایر صعضا طاشدق دصدگاه خفی طایدد اضدیه رص
طه دیهصن دصدگسلر صرجاع دهد تا دیهصن نظر خهد رص در خهرد اضدیه صعدالم کندد و در صصدقال
وکم خادخاتی صادر کند ( .) Lorenz, 2013: 52صصهالً هدر گهنده صددور رو خبندی طدر خیدزصن
خسارقق جریمهق خدق خان خجا صق و  ...تا والی که صتلادیه وکم خادخاتی صادر نکردهق خدارج
ص صالویت دصدگاهها خفی صیت.
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نقششد دیششوان دادگسششحری اتحادیششۀ اروپششایی در اعمششال فراسششرزمینی
مقررات رقابت
در رویۀ اضایی دیهصن صتلادیۀ صروپایی چند اضیه ص یایر اضایا صهمیت طیشلر دصرد .صین اضدایا
عبارقصند ص اضیۀ woodpulpق dyestuffsق GISق اضیۀ خرطهط طه  .OPECشباهت صین اضدایا طده
یکدی،ر در صیلناد طه صصهل واه طین صلمفو در رصطقه طا صعمال هرصیر خینی ادهصنین طرخایدله ص
اضیۀ لهتهس در دیهصن دصئمی طین صلمففی دصدگسلر و صشداره طده افمدرو خدادا 171( 31و 172
هرفی) خراهدا جهصخع صروپایی و صشاره طه دکلرین ص ر صیت .در طایدۀ اضدایا خسلشدار و دیدهصن ص
خناظر ختلفف طهنهعی آرص پیشین رص طس دصده و صصهل ابفی خندرج در آرص رص تکرصر کردهصند.

 .1قضیۀ  :dyestuffsنظر مسحشار و رأی دیوان
در صین اضیه که خرطهط طه تهصهق چند شرکت خارجی طرص تریدین ایمدت خدهصد صولیده رند و
عرضۀ آن در افمرو صتلادیۀ صروپایی طهدق شرکتها خارجی خدعی طهدند که صادصم کمیسیهن در
صعمال جریمه طر آنها که در کشهرها خارج ص صالویت جاخرۀ صروپایی بدت شددهصنددق ص یده
خنظر خهرد صنلااد صیت :اانهن جاخرۀ صروپایی و خلن خادا  31اهصنین دصخفی کشدهرها یدا همدان
اهصنین خفیق واه طین صلمفو .در خهرد صولق خسلشار طه دیهصن یادآور خیشهد که خدلن خدادا 31
خراهدا جهصخع صروپایی صرهاً طه صین نکله خیپردص د که هر گهنده رویده و رهلدار ختدوا رااطدت در
صتلادیۀ صروپایی خمنهع صیت و خاررصق خهصد  31و  31طر آن صعمال خیشهد .نظر خسلشار دریت
طهنظر خی رید صین خاده طههیچوجه طه خنبع و خنشأ صین رویه و رهلار ضدرااطلی صشاره نمیکند.
همچنین خسلشار طا صیلواده ص رویهها پیشین دصدگاههدا خفدی در دصخدو جاخرده و خدارج ص
جاخره صعالم خی کند که صگر رهلار ضدرااطلی در خارج ص خر ها جاخره رخ دهدق درصدهرتیکده
دصرص ص ر خسلایم و صیایی و ههر طر طا صر دصخفی صتلادیه شهدق خیتهصن اهصنین رااطدت جاخردۀ
صروپایی رص طر آن صعمال کرد .هرچند خسلشار در طتشی ص نظر خهد طه صخکان صعمال هرصیر خینی
و صخکان صیلناد طه دکلرین ص ر خیپردص دق جالب تهجه صیت که دیهصن ص صیلناد طده دکلدرین ص در
صخلناع خیور د .دیهصن در رو خهد ص دکلرین خهجهدیت وصود صالصاد و صرتبداط شدرکتهدا
یرخجمهعه و تاطع صیلواده خی کند .طه صین خریار در طتش خهد پردصخلده خهصهدد شدد .در رویدۀ
اضایی طرد دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپایی که خسلایماً طا رویکرد هرصیر خینی صرتباط دصردق
هم خسلشار و هم دیهصن طا صیلناد طه اضیۀ  dyestuffsدرصدد تلفیو صین اضیه و تهجیه رویکرد
هرصیر خینی طرخیآیند .نظر خسلشار در اضیۀ  woodpulpطه روشنتر شدن نظر دیهصن در خدهرد
رویکرد هرصیر خینی کمک شایانی خهصهد کرد.
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 .2قضیۀ  :woodpulpنظر مسحشار و رأی دیوان
صین اضیه خرطهط طه تهصهق چند شرکت تهلیدکنندا خایۀ خمیر کاغذق تأ یر طدر ایمدت و صنلصدار
عرضۀ آن در صاصی نااط جهان صیت .کمیسیهن طده عفدت تدأ یر صیدن تهصهدق طدر طدا صر صتلادیدهق
شرکتها خارجی رص جریمه کرد .شرکتها خرلرو در دصدخهصیت خهد طه رویۀ پیشین دیهصن
خبنی طر عدم صیلواده ص دکلرین تأ یر در جریمۀ شرکتها خارجی صیلناد خیکنندد .خسلشدار
در طند  12تهضیح خیدهد که خسلشار در اضیۀ  dyestuffsطه دیهصن تهصیه کرده صیت که صخکان
صیلواده ص دکلرین تأ یر در رو وجهد دصردق ولی همانرهرکه صشاره شدق دیهصن ترجیح خیدهد ص
دکلرین تأ یر صیلواده نکند و صیلدالل خهد در رو نهایی رص طر رویکرد وصود یکپارچۀ صالصداد
صیلهصر کند .در همان اضیه پروهسهر گفدخنق یکی ص اضاق دیهصنق طهصرصوت صعالم کرده طهد که
ص یکهق دیهصن در خهرد یک خسئفه طههیچوجه نباید ختالوت دیهصن رص طا آن نلیجه گرهتق خ،در
صینکه خهد دیهصن در خهرد آن تهضیلاتی صرصئه کند .خسلشار در طند  15صعالخیۀ خهد طه دیهصن طه
یند پنجاهوپنجمین نشست صنسلیله واه طینصلمفو در نیهیهرک صشاره خیکند .طرصیاس خادا
 1صین یند کشهر خی تهصند اهصنین خهد رص طه خارج ص خر ها صعمال کندق درصهرتیکه صادصم خارج
ص خر ها دصرص ص ر صیایی و طهصهرق خسلایم و طا اصد ص رگذصر صنجام گرهله طاشد .طدیهی صیت
که خصهطاق صنسلیله واه طین صلمفو ادرق صلزصمآور ندصردق ولی ص آنجا که صعضا آن ص خیدان
نمایندگان نظامها واهای ختلفف صنلتاد شدهصند و تهصهق آنها در خهرد یک خهضهع خدیتهصندد
صهمیت هرصوصنی دصشله طاشدق صین یند خیتهصند وائز صهمیت هرصوصنی طاشد .خسلشار در پایان تهصیه
خیکند طا صیلواده ص دکلرین طه طرریی تأ یر صعمال هرصیر خینی طپردص د.

مورد خاص اوپک
صوپک طرص تضمین خناهع صعضا خهد یاالنه جفساتی در یقح و رص و کارشنایان طرگزصر کرده و
در خهرد خیزصن تهلید و عرضه نوت تصمیمگیر خیکند .طیشک چندین صاددصخی نداگزیر یدبب
تأ یر طر ایمت نوت در طا صر جهانی خیشهد .طرص خرال هر جا ایمت نودت کداهش یاطددق خیدزصن
تهلید صعضا نیز کاهش خییاطد تا ایمت صهزون شهد .نیا طه تهضیح نیسدت کده چندین صاددصخی
نا خاررصق رااطت صیت .صادصخی که صوپک صنجام خیدهدق صعم ص صیجداد رویدههدا هماهند و
خشلرک نسبت طه تهلیدق عرضه و ایمتگذصر کاالق صیجاد جای،اه طاالدیلی در طا صر هرو نودت
که طه نودع صعضدا خدهد صیدت ()lento, 2014: 282ق صیجداد خلددودیت در عرضدهق دیدلکار
ایمتها ص رریق تلدید تهلید و عرضه و یهءصیلواده ص جای،اه در طدا صر نودتق طدیشدک ناد
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خاررصق رااطت ص رریق صیجاد یک کارتو 1در یقح طسیار کالن صیت .طا وجدهد صیدن صوصداف نده
صتلادیۀ صروپایی و نه آخریکا طهعنهصن دو نمهنه ص کشهرهایی کده دصرص خادررصق شددید رااطدت و
ضد ترصیت و یاطاۀ صعمال خکرر هرصیر خینی آنصندق صادصخی عفیه صین یا خان صنجام ندصدهصندد .در
نظر خاریه خهنلی2ق کمیسیهنر یاطق رااطدت صتلادیدۀ صروپداییق خادررصق رااطدت صتلادیدۀ صروپدایی
نمیتهصند طر صوپک صعمال شهدق چرصکه صوپک خلشکو ص وکهختهدا چندد کشدهر صیدت و یدک
طن،اه صالصاد نیست .نمیتهصن وکهخت یک کشهر که در وال صعمال ییایتها کالن خهد طر
طتشها ختلفف صالصاد صیت رصق طن،اه صالصاد افمدصد کردق چرصکه درصهرتیکه عکدس آن
هرو شهد و وکهخت یک طن،اه صالصاد تفای شهدق آنوات خیتهصن طه ییایل،ذصر هدا یدک
کشهر وصکنش نشان دصد که در صین والت کمیسیهن خیتهصندد در صخدهر دصخفدی کشدهرها در هدر
وه هص دخالت کند .صین صتوا ناا صصهل خاررصق طینصلمففی و نا واکمیت دولتهایت .ص
ررف دی،ر خهد دیهصن نیز در اضیۀ  montecatiniصشارهص طه صین خسدئفه نددصرد کده آیدا ناد
خاررصق رااطت ص یه صوپک صهرق گرهله صیت یا خیر یا صینکه چ،هنه خیتهصن خاررصق رااطدت
رص طر آن صعمال کرد ( .)Montecatini v. commission, case c-235/92 [1999] ECR-I 362صین
اضیه خرطهط طه دعهصیی صیت که چند شرکت تهلیدکننددا خدادا پفدیپدروپیفن خدلهم طده ناد
خاررصق رااطت و صیجاد ایمت اطت در خهرد صین خلصهل شدند .کمیسیهن رو طده جریمدۀ آنهدا
دصدق ولی صین شرکتها در دصدگاه صااخۀ دعهص کردند کده صیدن تریدین ایمدت ناشدی ص دیدلکار
ایمت و نهیان ایمت نوت تهی صوپک طهده صیت .ص ررهیق صوپک یک یا خان دوللی صیت کده
و رص کشهرها عضه در جفساق آن وضهر خییاطند .نهتنها در صین خسئفه خصهنیت یا خانها و
صهرصد دیپفماق خقر خی شهدق طفکه صالویت کمیسیهن طرص صعمدال جریمده و خلکدهم کدردن
دیپفماقها و یا خانها طینصلدولی جا یدؤصل دصرد .صگدر هدرو کندیم کمیسدیهن صدالویت
صعمال جریمه و صااخۀ دعهص عفیه یا خانها دوللی رص هم دصشتق خشدکو دی،در صیدن صیدت کده
دصرص ص الویت کیور طرص خجا صقِ صهرصد وایای نیست .صنلاال صین صدالویت ص رریدق یدک
دیلهرناخه طه دولتها عضهق صصالً صخکانپذیر نیست که یک دولتق یک یدا خان طدینصلددولی و
و رص کشهرها ختلفف رص جریمه کند .صخا وصاریت هرصتر ص خبانی وادهای صیدت .وصاریدت صیدن
صیت که صروپا طه نوت صوپک نیا دصرد .همسای،ی صروپا طا اارا آییا و عضه کشهرهایی خانند عرص ق
صیرصنق کهیتق اقر و عرطسلان که خی تهصنند طا ری کردن کملرین خسیر و هزینهق نوت و گا رص طه
 .1کارتو یک یا خان ریمی خلشکو ص چند تهلیدکنندا رایب که طهصهرق ضمنی یا صریح تهصهق خیکنند که طه
صادصخاق ضدرااطلی خانند تریین ایمتق خیزصن تهلید و تاسیم طا صر خیان خهد طپردص ند.
2. Mario Monti

خصاوبۀ تفونی طا صیشان در تاطسلان  .2711صین خصاوبه طه یوار یکی ص صیلادصن که طا ن،ارنده در صرتباط صیتق
صنجام گرهت .صصو خصاوبه طرص صیلواده در خلن پایانناخۀ خاقع کارشناییصرشد ن،ارنده صنجام گرهله صیت.

 748فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،3پاییز 7331

صروپا طریانندق خهجب خیشهد صروپا ص صصفی ترین خریدصرصن نودت صیدن کشدهرها خلسدهد شدهد.
خرید نوت طا هزینهها کملر ص صین خنورت طیشلر طرص صروپا طههمرصه دصرد .طدهنظدر خدیریدد
نکلۀ صصفی صعمال نکردن خاررصق رااطت طر صوپک و کشدهرها عضده آنق خنداهع صتلادیده صیدت.
خناهع ییایی و صالصاد که در طسیار ص خهصرد طر نرمها و صصهل واهای ترجیح دصده خیشهند.

بررسی قضیۀ مزیتهای مالیاتی ایرلند برای Apple Inc.
طهتا گی صتلادیۀ صروپا وکم جریمۀ خالیاتی طه خبفغ چهارده نیم خیفیارد دالر طدرص شدرکت صپدو
صادر کرده صیت .صین صتوا خانی صهلاد که نلیجۀ طا ریی ها کمیسدیهن طیدان،ر صیدن طدهد کده
صیرلند در رهل  21یال طه شرکت صپو کمکها غیراانهنی دوللی خیکرده صیت .صیدن تصدمیم
کدده تهیدد کمیسددیهن صتلادیددۀ صروپددایی صتتدداذ شددد طسددیار خجادلددهصن،یددز طددهده صیددت
( .)Fortune.com/2016/08/30/apple-tax-Ireland-rulingصین کمک دوللیِ غیرادانهنیق شداخو
خراهیتها خالیاتی خاص و طرارصر خزیتها نسبی طرص شدرکت صپدو و هرالیدتهدا آن در
رهل  21یال گذشدله طدهده صیدت .هرچندد صتلادیده صدالویلی در خصدهص خسدائو خالیداتی
کشهرها عضه ندصردق خسفم صیت صگر صین اهصنین خالیاتی یبب صیجاد خزیدتهدا نسدبی طدرص
طرخی صهرصد و شرکتها شهدق طهرهر که رااطت یالم صالصاد و تجدار رص در صتلادیدۀ صروپدایی
خدشهدصر کند و طهرهر که صین خزیتها و خراهیتها خالیاتی نهعی کمک دوللی طده صشدتاص
طاشدق آن وات صتلادیۀ صروپایی طرص جفهگیر ص لقمه طا طا صر دصخفدی و رااطدت صدالویت دصرد.
خزیت خالیاتی که صینجا خقر صیتق خزیلی صیت که صیرلند طا صعقا طه صپدو یدبب شدده صپدو در
رهل یالیان خلماد خالیاق کملر نسبت طه یایر شرکتها خارجی و دصخفی صیرلند طپردص د.
طرریی ها کمیسیهن نشان دصد که صین خراهیتها خالیاتی در جهت رهع خقدر ص طدین رهدلن
هزصرصن هرصت شغفی صیت که در ص ر تهلیدصق و هرالیتها صپدو در صیرلندد صیجداد شدده صیدت.
شرکت صپو در پایخ خیگهید در نظر آنها خزیدت خالیداتی در کدار نبدهده صیدت .خیدزصن خالیداق
پردصخلی صپو طه صیرلند طرصیاس تواهم و تهصهق صپو و صیرلند در خصهص خیزصن و نلها خالیاق صپو
طه صین کشهر در یال  1331طهده صیت .صدعا کمیسیهن صین صیت که صپو طاید طدین  5تدا  1در
صد یهد واصو ص هرو خلصهالق خهد رص خالیاق پردصخت خیکرده صیتق دروالیکه پردصخت
خالیاق ودود  1درصد کو یهد واصو ص هرو خلصهالق و خدخاق طهده صیت .اسملی ص کدار
تهلید شرکت صپو در چین صنجام خی گیرد .کدار خهنلداس یدبب صر صهدزوده طدر کداال خدیشدهد.
کمیسیهن خدعی دریاهت خالیداق ص آن صر صهدزوده نیدز در خجمدهع هدرو صیدت .در صینجدا
خزصنهدصر آخریکا طه صین صادصم صتلادیه وصکنش نشان دصد که صتلادیه خانند خرجع هرصخفی خالیداق
عمو خیکند (Www.ft.com/cms/apple’s-EU-tax-Dispute-Explainedتداریخ رجدهع 0 :صوق
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 .)2711هرچند صااخۀ دعهص در دصدگاه تهی صیرلند و صعالم نلیجه یالها طه رهل خهصهد صنجاخید
ولی آنچه خسفم صیت جای،اه طرتر کمیسیهن در صین اضدیه صیدت .صیرلندد عضده صتلادیده صیدت.
شرکت صپو نیز طا تهجه طه خاررصق ین،ین خالیاتی طتش صعظم هرالیتها خهد رص طه کشهرها
خارج ص آخریکا خنلاو کرده صیت .هم صیرلند طه وجهد شرکت صپو طهدلیو خزصیایی خانند صشدلغالق
درآخد واصو ص خالیاق و عهصرو و  ...نیا دصردق هم صینکه صروپا خلفی خنایب طرص هرالیدتهدا
شرکت صپو صیت .ص ررهی صیرلند طاید خالیاق رص ص صپو دریاهت کند و ص ررف دی،رق صپو تمدایفی
طه پردصخت چنین رام ین،ینی ندصرد و صگر صین کار رص نکندق طهرهر کو طرص تجارق طدا صتلادیده
در آینده دچار خشکو خهصهد شد.
همانرهر که خالوظه شدق دیهصن و کمیسیهن صتلادیۀ صروپایی در خهصرد و اضایا ختلفف طدا
صیلواده ص صیلداللها هرصوصن و صلبله تاریباً خشاطه اانهن صتلادیده رص طدرص صعمدال طدر صشدتاص
ال صالح دصنسلهصند .صین صدلۀ تاریباً خشاطه خهجب طهوجهد آخدن نهعی نظم خداص شدده صیدت
که خی تهصن ص آنها خبانی نظر خریارهایی رص صیدلنباط کدرد .هرچندد در طتدشهدا پدیش رو
خهصهیم دید که صین خریارها در یک یند خدون شدهصند.

معیارهای رویکرد فراسرزمینی در اتحادیۀ اروپایی
 .1رویکرد موجودیت اقحصادی واحد و یکپارچه

1

در صین دکلرین که طارها خهرد پذیر دیهصن دصدگسلر صروپایی ارصر گرهت ( Case 48/69 ICI v
commission, 1972, ECR, 619; case 52/69 Geigy v commission, 1972 ECR 787; case
)53/69 Sandoz v commission. 1972, ECR 845.ق طدرص تشدتیب یکپدارچ،ی یدا خیدزصن

صیلاالل شرب شرکتها چند عاخو رص خدنظر خیگیرندد :خالکیدتق صیدلاالل در تصدمیمگیدر ق
خسئهلیت ریسک و یهام .صهمیت صین خسائو در آن صیت کده صگدر شدرکت تداطع دصرص عدهصخفی
خانند صیلاالل در تصمیم گیر و صیلاالل صدصر طاشدق خادا  171ااطو صعمدال صیدت .ولدی صگدر
شرکت یکپارچه طاشدق طا صیلناد طه یهءصیلواده ص خهاریت دیت طاالق خادا  172صعمال خیشدهد.
صین همان خریار صیلوادهشده در اضیۀ  dyestuffsصیت .همچنین دیهصن طاید شتصیت خسدلافی
طرص شرکتها هرعی و تبری یا یرخجمهعه اائو شهدق چرصکه در غیر صیدن صدهرق کشدهرها
ال نیز شرکتها تبری و شرباق شرکتها جاخرۀ صروپایی رص خدصوم تلت هشار خدیگذصرندد
(.)Jennings, 1957: 146

1. Single economic entity
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 .2معیار مبانی حقوق و اصول بینالمللی
دیهصن در خصهص صدعایی خبنی طر صینکه تصمیم کمیسیهن در جریمۀ شدرکتهدا خدارجی در
اضیۀ  woodpulpدر ترارو طا خاررصق واه طینصلمفو عمهخی صیدتق پایدخ دصد طایدد در نظدر
دصشت که صنرااد خهصهاتناخهص که طر رااطت در طا صر دصخفی ص ر ط،ذصردق دصرص دو عنصر صیدت.1 :
خلو صنرااد تهصهق و تصمیماق و رویهها هماهن شده و  .2خلو صجرص آن.
صگر خاررصق رااطتِ خلو تنظیم ارصر دصد یا هماهن،ی رویه صدرهاً خریدار ادرصر ط،یدردق آن،داه
هرصلی خنایب طرص طن،اهها صالصداد صیجداد خدی شدهد تدا رهلدار خدهد رص طده هدر نلده کده
خی خهصیلند تنظیم کنند و ص خاررصق خمنهعکننده ط،ریزند .صخا خؤلوۀ تریینکنندده خلدو صجدرص
صیت .دیهصنق در پایخ طه صدعا شاکیان خبنی طر صینکه در اضدایا خشداطه گذشدلهق دیدهصن طده
رویکرد خهجهدی ت صالصاد وصود صیلناد کرده طهدندق صطرص دصشت که هدف تهصهق واصفه تهید
طن،اهها صالصاد ق صجرص و تأ یر طر طا صر دصخفی جاخره طهده صیت و صینکه شرکت خدادر ص رریدق
شرباقق دهاتر یا کارگزصرصن صادصم کرده صیت یا خیر کمصهمیت جفهه خینمایدد .در ضدمن صصدهل
افمرو هرصخر اهصنین طهرهر جهانشمهل در واه طین صلمفو پذیرهله شده کده دو خدهرد آن در
اضایا لهتهس و طاریفهنا ترصکشن صیت .رویهص رص که دیهصن در صین اضدایا صیجداد کدرده صیدتق
خیتهصن در تقاطق طا صصهل و واه طینصلمفوق رویۀ اضایی و رویۀ طینصلمففی دصنست.

 .3معیار دکحرین تأثیر
همانرهرکه ذکر شدق صیلدالل دیهصن طدر صیدن خبندا صیدلهصر طدهد کده هددف صنراداد ادرصردصد یدا
خهصهاتناخه در اضیۀ  woodpulpصجرص در درون جاخره طهده صیت .صگر ارصر طاشد دیت طن،اهها
صالصاد طرص صنرااد ارصردصد طا هر هدف و غایلی طرص هرالیت طه هر نله طا طاشدد و صدرهاً در
صهرق تأ یر خسلایم و صیایی طر طا صر صادصم طه صعمال اانهن کردق دیت طن،اهها خلتفف طدرص
صنجام رهلار ضدرااطلیق صنلصار یا صدغام غیراانهنی طا خیخاند .ضمن صینکه توسیر صدلیح ص صصدو
یند تاطع اانهن خلو تنظیم صیتق تاطریت طرد شکفی یند ص اانهن خلو تنظیم یند صیت و نده
طرد خاهه آن .دیهصن در چند اضیۀ دی،ر نیز چنین نظدر رص پدیش گرهدت ( Case T-102/96
 .)Gencor v commission, 1999 ECR II- 752طرصیاس خصهطۀ شهرصق هرالیدتهدا طن،داههدا
صالصاد که در خارج ص صتلادیه صدغام شدهصند و طر جاخرۀ صروپدایی تدأ یر خدیگذصرندد و یدبب
صیجدداد تسددف طددر طددا صر دصخددو جاخردده خددیشددهندق در دصخددو صتلادیدده خمنددهع صیددت .در رو
 WOODPULPدیهصن طهصرصوت صعالم خیکند تدا والدیکده هددف و وجدم یداد ص هرالیدت
طن،اهها صالصاد خزطهر در دصخو صتلادیه طاشدق چنین خهصهادتناخده و رویدۀ همداهن،ی طاردو
صیت .در خلهن ختلفف واهایق نظر اضاق و تلفیف،رصن هنه خشتب نشده صیت که دیدهصن در
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اضیۀ  WOODPULPدکلرین تأ یر صیلواده خیکند یا خیر .نتستق در صدهرقطندد دکلدرین
ص ر گوله شده صیت که تأ یر طاید طر تجارق خیان کشهرها عضدهق عمدد ق خسدلایمق صیایدی و
ااطو پیشطینی طاشد .صیایی طهدن یا ودصاوق چشم،یر طهدن ص عناصر کاهی طرص نا خادررصق
خهصد  171و  172صیت و ااطو پیشطینی طهدن (عمدصً یا یههصً) عنصر ال م طرص صعمال جریمده ص
یه کمیسیهن .خهصد  171و  172همچنین رهلار و رویهص رص که غیرعمد طاشد (چه هددف و
چه ص ر) و یبب ص ر صعم ص خسلایم و غیرخسلایم شهدق طرص جفهگیر ص هرصر ص دکلرین ص در در
شمهل خاررصق خهد ارصر خی دهد .صلبله نیا طه صین توسدیر نیسدتق چرصکده در صدهرق ص بداق
صجرص خهصهاتناخۀ ناا خاررصق رااطت در درون جاخره صین رهلار طهخراطۀ ص ر خسلایم صیدت .در
یال  2775کمیسیهن رصهنمایی در خهرد تئهر ص ر در صتلادیۀ صروپایی صرصئه کرد .در صین رصهنما
رویۀ دیهصن دصدگسلر صروپایی و صصهل صیجادشده طرص صین دصدگاه جمعآور شده طهد .طرصیداس
طندها  91تا  51ص ر طر دولتها عضه خیتهصند طالاههق طالوروق خسدلایم یدا غیرخسدلایم طاشدد
( Guideline on the effect on trade concept contained in article 81 and 82 of the treaty,
 .)2004/C/101/07, OJ C 101/81طرصیاس صین رصهنما افمرو خاررصق صتلادیۀ صروپایی طدهودد
گسلرده خیشهد که ولی صگر یک طن،اه صالصاد ردرف یدک تهصهدقناخده هدیچگهنده هرالیدت و
صرتباری طا صتلادیۀ صروپایی ندصشله طاشدق طهصرف ررف طهدن در خهصهاتناخه جریمه خیشهد.

 .4معیار تعادل منافع
در اضیۀ  GISکه در یالها صخیر یکی ص خهمترین و تا هترین آرص دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ
صروپایی خلسهد خی شهد و در آن چند شرکت صروپایی و پنج شرکت سصپندی نیدز دخیدو طهدنددق
شرکتها سصپنی نیز جریمه شدند .در صین اضیه شرکتها صروپایی و سصپنی تصمیم طده تبدانی
طرص طه دیت گرهلن طا صر پیمانکار تأییساق گا در یقح جهدان گرهلده طهدندد .صلبلده دو
ررف دیت طه تاسیماق ناویهص ده طهدند آییا صرهاً در دیت شرکتها سصپنی و صروپا صرهاً
در دیت شدرکتهدا صروپدایی و یدایر ناداط جهدان تدهصهایق کده صلبلده یدهد واصدو ص صیدن
پیمانکار ها تاسیم خی شد .کمیسیهن صین عمو رص نا خاررصق رااطت صورص کرد و دیدلهر طده
صطقال خهصهاتناخه و جریمه کردن تماخی ررفها تهصهق دصد .سصپندیهدا طده صیدن رو صعلدرصو
کردند .صیلدالل آنها صین طهد که آنها ناشی در صجدرص تهصهدقناخده در خر هدا جاخردۀ صروپدایی
ندصشلند .کمیسیهن پایخ دصد که هرای نمیکند که وه ا هرالیت شرکلی در صروپا طاشد یا خیدرق
چرصکه شرکتها سصپنی در کارتال یسیهنی وضهر دصشلند که صین کارتو و صادصخاتش طر تجدارق
خیان صعضا صتلادیه ص ر خیگذصشله صیدت و شدرکتهدا سصپندی ص صیدن خسدئفه آگداهی کاخدو
دصشلندق در جفساق و تصمیمگیر ها شرکت دصشلند یا ودصاو ص آن آگاه طهدند ( Joined cases
c- 239/11 p, c 489/11 p and c- 498/11p, Siemens AG, Mitsubishi electric corp. and
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 .)Toshiba corp. v. commissionکمیسیهن در صین اضیه کارتو و صعضا آن رص طهردهر کدو و
صرفنظر ص صینکه ولی صادصخاق خنقاهص غیر ص صروپا در طا صر دصخفی تأ یر دصرد یا خیرق جریمده
خیکند .نمایندا کمیسیهن در صظهارصق خدهد صعدالم خدیدصرد کده هرچندد هرالیدت طتدشهدا
خنقاهص کارتو نه ص ر خسلایم و نه طا هدف ص ر طر صروپا صنجام گرهله صیتق صین صادصم خیتهصند طدر
طا صر جهانیق که طا صر دصخفی نیز طتشی ص آن صیتق ص ر ط،ذصرد و ص ر خسدلایم آن در صتلادیده در
طفندخدق ااطو خشاهده خهصهد طهد .در اضیۀ خزیتها خالیاتی صیرلند نیز همانرهرکه خشداهده
شدق کمیسیهن ولی طه صر صهزودهص که در خارج ص خر ها صتلادیه صیجاد شده و نسبت طده
آن خالیاتی طسله نشده طهدق خرلرو طهده صیت .صین خسائو و رویههداق هرچندد خرددودق نمایدان،ر
تمایو صتلادیه طه خریار ترادل خناهع طه هرصخهر صوضاع و صوهصل اضایایت.

ضمانت اجرای رویکرد فراسرزمینی مقررات رقابت
صتلادیه صین ادرق رص دصرد که نسبت طه رهلار و وصارهص که در خارج ص خر ها رخ خدیدهدد ولدی
خلوق هدف صجرص و ص ر آن رهلار دصخو خر ها صتلادیه صیتق صعمال اانهن کند و طدرص خاریدان
رو جریمه صادر کند ولی چ،هنه خیتهصند صین وکم رص صجرص کند؟ طهنظر خیریدد صیدن خسدئفه
تنها در صهرتی ااطو صجرصیت که شرکت خادر شربه یا دهلر یدا نماینددگی در خر هدا صتلادیده
صروپایی دصشله طاشد تا کمیسیهن طلهصند طر آن شربه یا یرخجمهعده صعمدال هشدار دصشدله طاشدد.
صتلادیه صالویلی نسبت طه شرکتها خارجی و صعمال آن در کشهرها دی،ر ندصرد و صرهاً در
پی ووظ خناهع خهد صیت .صخا صتلادیه نمیتهصند صدرهاً طرصیداس تصدمیماق و خیدو ییایدی در
خصهص صخهر تصمیم گیر کند یا دیهصن دصدگسلر صروپایی طدون خبانی واهای و تهجیه اانهنی
در خهرد شرکتها خارجی وکم و رو صادر کند .طالشک صتلادیۀ صروپایی ترجیح خیدهدد تدا
هر رهر شده طا صیلواده ص یک دکلرین واهای یا طدهردهر کدو طدر خبندا صصدهل وادهایق طده
تصمیماق خهد خشروعیت طتشد .صتلادیه و دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپایی طاید تصمیم خدهد
رص طر خبنا واهای صیلهصر یا ند تا طلهصنند طرص صعمال جریمه و ضدمانت صجدرص رو خدهد در
خهرد شرکت خادر طه شرکتهدا یرخجمهعده و شدرباق رجدهع کنندد ( van themaat, 2014:
 .)790طه هر رو در ورص دکلرین خهجهدیت یکپارچدۀ صالصداد نیدز ضدمانت صجدرص اده و
صخکان صجبار وجهد ندصرد .خنظهر صین صیت کده صگدر کمیسدیهن شدرکت خدادر رص جریمده کندد و
طتهصهد ص رریق شرکت تبری چنین جریمهص رص دریاهت کندق هیچ ضمانلی طرص دریاهدت صیدن
جریمه وجهد ندصرد .ه رو کنید خیزصن جریمه ص کو صر یهام یدا صخدهصل شدرکت خدارجی در
افمرو صتلادیه طیشلر طاشد .تنها رصه همکار خرصجع ذ صال کشهر صیت که شرکت خدادر در
آن بت شده صیت ( )Dabbah, 2010: 487که صین خسئفه جا طلد دصرد :صطلددص طایدد طده صیدن
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خسئفه پردصخت که آیا رهلار که طرص آن رو و وکمی صادر شده صیتق در کشهر ال ( الد
صینجا خنظهر کشهر خارج ص خر ها صتلادیۀ صروپایی صیت) نیز رهلدار غیرادانهنی و ضددرااطلی
خلسهد خیشهد یا خیر .چهطسا صگر در کشهر ال آن صادصم اانهنی طاشد و در ابال آن ص یده
صتلادیه رویی صادر شهدق پایخ خرصجع کشهر ال چه خهصهد طهد؟ طهردهر کدو صگدر ادرصر طاشدد
تواوق اهصنین هر کشهر یبب عکسصلرمو کشهر دی،در و صددور رو عفیده آن شدهد کده دی،در
نمی تهصن خوههخی طه نام واکمیت رص خجسم کرد .غیرخنقای خدینمایدد کده کشدهر الد طدرص
عمفی که ربق اانهن خهد خشروع تفای خیکندق ولی طه صتلادیۀ صروپایی پایدخ طدهدد .ص صیدنرو
رصهها پیش رو عبارقصند ص  .1:صنرااد خهصهاتناخده طدا کشدهرها الد ق  .2صولدرصم خلااطدو.9 1
رجهع طه یا وکارها طینصلمففدی و  . 5تلدریم کده هدر یدک خرایدب و ناایصدی دصرندد .صنراداد
خهصهاتناخهص که یا طلهصن در خهصرد اهصنین کشهرها رص طهرهر خلااطو در افمرو خهد و در افمرو
آنها صجرص کنند یا طهرهر کو ص صادصم و رهلار ضدرااطلی که خناهع صتلادیه رص طده خقدر طینددص د و
یبب تأ یر طر تجارق خیان صعضا صتلادیه و طا یایر کشهرها شهدق جفهگیر و پیشد،یر کندد.
در طل صولرصم خلااطو صتلادیه نیز طاید ابهل کند که خرالً صگر آخریکا رویی صادر کردق در دصخو
صتلادیه صجرص شهد .در صین صهرق صتلادیه خیتهصند رو خدهد رص در خر هدا آخریکدا صجدرص کندد.
خشکو پیچیدهتر نیز خیشهد .طاید خیان دولتهدا عضده صتلادیدۀ صروپدایی و صیداالق ختلفدف و
همچنین صالویتها هر یک ص آنها توکیک اائو شد .رجهع طه یا وکارها طدینصلمففدی ودو
صخلالف رو دی،ر صیت که دولتها طرص صینکه اضیه در دصدگاهها خفی رییدگی نشهدق آن
رص طرخیگزینند ( .) Ismail, 2016: 154طیشک یا طاید طه دیهصنها طینصلمففی رجدهع کدرد کده
رضایت دو ررف طرص رییدگی نیا صیت که در صین والدت خسدیر ریدیدگی طده یدمتویده
دی،ر خیرود .همچنین دیهصنها طینصلمففی خانند دیدهصن طدینصلمففدی دصدگسدلر صدرهاً طده
درخهصیتها دولتها رییدگی خیکنندق صین در والی صیت که در طیشدلر صخلالهداق ناشدی ص
رهلارها ضدرااطلی یک ررف دعهص یک شرکتق شتب یا کارتو صیت .همچنین طهدلیو صینکده
طارها گوله شده اانهن خدونی در خصهص خاررصق رااطت که همۀ دولتها آن رص پذیرهلده طاشدند
وجهد ندصرد .خهرد آخر تلریم شرکت یا کشهر صیت که رهلار ضدرااطلی ص یه آن رخ دصده و
همچنین هیچ گهنه ضمانلی طرص جبرصن خسارق یا صعمال رو طر آن شدرکت یدا کشدهر وجدهد
ندصرد .طفهکه کردن صخهصلق تهایف و خصادرا صعلبارصقق خلدودیت تجارق و خسائفی ص صین دیدتق
ص جمفه رو ها تلریم صیت .صین صادصخی صیت که ادرقها طزرگ صالصاد خانندد آخریکدا و
خهد صتلادیۀ صروپایی عفیه کشهرها ضریفتر صنجام دصدهصند .صین صادصم در والی طدهده کده رهلدار
ضدرااطلی طه عم صتلادیه یا آخریکاق طه عم و طه نب اانهن کشهر ال خشدروعیت تمدام و کمدال
دصشله صیت.
1. Comity
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 .1تحریم و مجازات خاطیان
تلریم در خضمهن واه و ییایتها صتلادیۀ صروپاییق ص صطزصر تضمین و صرتادا و دیدلیاطی طده
صهدصف ییایت ها خارجی صتلادیۀ صروپایی در االب ییایت خشلرک خارجی و صخنیلی صتلادیۀ
صروپدددایی صیدددت (.)en- Eeas.europe.eu/topics/sanctions-policy/423/sanctions-policy
تلریم ها در صتلادیۀ صروپایی جنبۀ تنبیهی ندصرندق طفکه طده صیدن دلیدو ررصودیق صعمدال و صجدرص
خیشهند که ییایتها و رویۀ کشهر خاصددق صشدتاص یدا یدایر خهجهدیدتهدا رص تغییدر دهندد
( .)Natalino, 2016: 278صعمال تلریم عفیه رهلارها ضدرااطلی صخرو ه طه یکی ص خرمهلتدرین
رو ها صتلادیه تبدیو شده و خشدروعیت آن تهید خنشدهر خفدو خللدد تأییدد شدده صیدت
( .)Ghodoosi, 2015,:4وق صعمال تلریم و جریمهها خرطدهط طده آن در صتلادیدۀ صروپدایی طدر
عهدا کمیسیهن صیتق هرچند خرصجع ذ صال رااطت در کشدهرها صروپدایی نیدز ودق صعمدال
چنین جریمهها و تلریم ها نیز دصرند .صخا صنلاادصق وصرد طر نظام تلریمی و تنبیهدی کمیسدیهن
صتلادیۀ صروپایی عبارقصند ص  :هیچگهنه جریمۀ خالی طر صهرصد صعمال نمدیکنددق خیدزصن جریمدههدا
خشتب نیست و نمیتهصن رویۀ دصدگاه رص پیشطینی کردق هماهن،ی خیان ضمانت صجرص عمهخی
و شتصی وجهد ندصرد یا کاهی نیست ( .)GERADIN: 2011: 5صلبلده هدیچگهنده خدانع وادهای
طرص جریمۀ صهرصد وجهد ندصرد .در خلن خاررا  1/2779نیا طه صصدال وجدهد دصردق چرصکده صیدن
خارره تنبیه و تلریمها رص صرهاً طر طن،اهها صالصاد و صتلادیهها طن،داههدا صالصداد ااطدو
صعمال خی دصند .ص ررهی خجا صق نددصن و یدایر خجدا صقهدا کیودر در یدقح صتلادیده (نده
کشهرها عضه) طهعنهصن ضمانت صجرص تتقی ص خاررصق رااطت وجهد ندصرد.

 .2تعقیب کیفری نقض مقررات رقابت
در یقح صتلادیۀ صروپایی آرص دصرص خاهیت کیور طرص نا خاررصق رااطت صادر نمدیشدهد.
در طتشها پیشین نیز ذکر شد تشتیب صینکه رهلار ضدرااطلی در خارج ص افمرو صتلادیه طدر
تجارق خیان صعضا تأ یر گذصشله صیت یا خیرق طر عهدا دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپایی صیت و
دصدگاهها خفی در صین خهرد صالویت ندصرند .صگر دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپدایی تشدتیب
دصد که رهلار ضدرااطلی طر تجارق خیان صعضا ص ر گذصشله صیت و طا صین هرو که شدرکت خداری
ولی یرخجمهعه یا شربهص در افمرو صتلادیۀ صروپایی ندصرد و همچنین طا کشهر کده شدرکت
خزطهر در آن وصاع یا بت شده هیچگهنه همکار دوجانبهص نددصردق ضدمانت صجدرص چیسدت؟ در
صولین صادصم و یادهترین صادصمق صتلادیۀ صروپایی درصهرتیکه ص کشهر الد درخهصیدت همکدار
کرد و طا عدم همکار آن کشهر روطهرو شدق خیتهصند ص رریق رکن ییایت خشلرک خدارجی و
صخنیلی نسبت طه آن کشهر صعما ل تلریم کند تجارق طا آن کشهر رص خلدود یا ولی اقع کند و
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صخهصل آن کشهر رص تهایف کند .کشهرها ادرتمند خانند آخریکا و همین صتلادیۀ صروپدایی ولدی
کشهرها دی،ر رص خجبهر طه اقع روصط صالصاد طا کشهر خاری خدیکنندد .صیدن کشدهرها نیدز
چهن خناهع طیشلر ص تجارق طا صتلادیه و آخریکا دصرندق ترجیح خیدهند چنین صعمدال هشدار
رص طپذیرند .طا صین صادصم هشار طر کشهر خاری طیشلر نیز خیشهد .صتلادیۀ صروپایی وق صدور آرص
طا خاهیت کیور رص ندصرد .رویۀ صتلادیۀ صروپایی و ص آن خهمتر خراهدصق صتلادیدۀ صروپدایی نشدان
خیدهند نهتنها صتلادیه تمایفی طه کیور یاخلن خسائو رااطت ندصردق طفکه هیچگهنده صجدا هص
خبنی طر صادصخاق پفیسی و کیور طه صتلادیه دصده نشده و صین صالویت در صخلیدار دولدتهدا
عضه طاای خانده صیت .در خهصرد صتلادیه نمی تهصند خجا صق کیور طرص خاریان صادر کندق صخا
چنین تنبیهی نیا صیتق صتلادیه خی تهصند ص رریق یک دیلهرناخه طه کشهر که نزدیدکتدرین
صرتباط طا اضیه رص دصردق دیلهر رییدگی و خجا صق خاری رص صادر کندد .در اضدایایی کده دصرص
عنصر یا یک ررف خارجی صیتق درصهرتیکه دعهص در دصدگاه دصخفی صااخده شدهدق صطلددص دصدگداه
دصخفی طاید نظر دیهصن رص در خهرد صینکه آیا تجارق خیان صعضا صدخه دیده یدا خیدر جهیدا شدهد.
دیهصن طا صعالم نظر دصدگاه رص خجا طه رییدگی خیکند .درصهرتیکه کمیسیهن تشتیب دهد که
رییدگی در دصدگاه دصخفی خهجب نلیجۀ خقفهدتر خهصهد شدق ص صااخۀ دعهص در دیهصن خهددصر
خیکند و طه شهرص پیشنهاد خیدهد تا پس ص خشدهرق طدا پارلمدان صروپدایی دیدلهرصلرمفی طدرص
کشهر که طیشلرین صرتباط رص طا اضیه دصردق صادر کند تا دصدگاه آن کشهر طرص صشتاص خاری
خجا صق کیور آن هم در یقح خفی در نظر ط،یدرد .صتلادیدۀ صروپدایی تهید کمیسدیهن تنهدا
صالویت جریمۀ خاریان (صشتاص و نه صهرصد) یا ص رریدق پیشدنهاد طده شدهرص یدا طده پیشدنهاد
نمایندا عالی صتلادیه طرص ییایت خشلرک خارجی و صخنیلی وق صعمال تلریمها صالصاد و
طفهکه کردن صخهصل شرکت یا کشهر خاری در صتلادیه رص دصرد .طددیهی صیدت کده تلدریم خدانی
صهرق خیگیرد که خاری ص پردصخت جریمه صخلناع کند .صین تلدریمهدا ص آنجدا کده خشدکالق
یاد در رصه تجارق طا صتلادیه صیجاد خی کننددق یدبب ضدرر هدرصوصن و خشدکالق یداد طدرص
ررفها ال صتلادیه خیشهد .طهنظر خیرید صگر صتلادیه خیتهصنست وددصاو تلدریم و تنبیده
صهرصد رص در دیلهر کار خهد ارصر دهدق خیتهصنست در جهت ضمانت صجرص خادررصق رااطدت اددم
طفند طردصرد.

نحیجهگیری
صتلادیۀ صروپایی طا شتصیت خسلاو ص صعضا خهد طهعنهصن یک طا ی،ر طزرگ صالصاد در جهان
هرالیت خی کند و طالقبع طرص تنظیم روصطقش طا کشهرها عضده و وودظ خنداهع صعضدا خدهد
خاررصق و اهصنین رااطت رص طر پایۀ رویکردها واهای خدهد تنظدیم و تددوین کدرده صیدت .صیدن
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صتلادیه طارها صادصم طه صعمال خادررصق خدهد نسدبت طده رهلارهدا ضددرااطلی کده در آن عنصدر
خارجی ناش طسزصیی دصشلهق خبادرق کرده صیت .رویه ص که صتلادیه در رهل یدالیان خلمداد
در اضایا طرون خر خرطهط طه رهلارها ضدرااطلی پیش گرهلهق در صین خسیر طهده صیدت کده
طلهصند طین صصو عمو خلااطو و جفهگیر ص ناد خادررصق رااطدت و لقمده طده رااطدت در طدا صر
دصخفی تهص ن طرارصر کند .نلیجۀ خقالراق خن نشان خیدهد که صتلادیۀ صروپدایی اقدع طدهیادین
ها ص دکلرین تأ یر صیلواده نکرده صیت .والی صلبت ص خناهع طه خیان خیآیددق خهدطدهخدهد
طاید طه رویکرد ترادلی که عبارق صیت ص طرریی جهصنب طرص یاهلن طتشی ص رهلار و نلیجدۀ آن
که طا خناهع صتلادیه در صرتباط صیتق تهجه کرد .صین رویکرد عالوهطر صعمال هرصیر خینی خادررصق
رااطت صتلادیهق در عدم صعمال آن نیز در صهرق طرو رهلار ضدرااطلی نادش دصرد .نمهندۀ آن نیدز
خهرد خاص صوپک صیت که طا صینکه خاهیت صین یا خان و رهلار آن تماخاً نداا خادررصق رااطدت
صیتق صتلادیه ص صعمال خاررصق خهد طه صین یا خان خهددصر خیور دق چرصکه خنداهع صتلادیده و
ولی ووظ رااطت در طا صر صتلادیه نیا خند خرید نوت ص صین یا خان صیت .در کنار صیدن خسدئفه
دکلرین تأ یر تا ود طسیار گسلردهص خهرد صابال جاخرۀ جهانی ارصر گرهلده صیدت .والدی رهلدار
یک عاخو در دصخو خر ها صتلادیه ص ر دصردق طیشک خیتهصن در خهرد آن رهلدار و جفدهگیر ص
تدصوم ص ر صادصم کرد .آنچه در صیلوادا صتلادیه ص دکلرین تأ یر خهرد چالش طهدهق ص باق ص در طدهده
صیت .صتلادیۀ صروپایی در صعمال هرصیر خینی خاررصق خهدق دهراق طیشدلر ص رویکدرد دکلدرین
تأ یر صیلواده کرده صیتق صخا طرص خرال همین خهرد صخیر خزیتها خالیاتی صیرلند طرص شدرکت
صپو تمایو صتلادیه طه دکلرین ترادلی رص نمایان خییا د .صتلادیه طهخدهطی خدیدصندد کده تمداخی
روند تهلید تا هرو و خدخاق شرکت صپو در صروپا نیست و طتش خهنلاس و پتش صین شدرکت در
چین وصاع شده صیت .همچنین طهخهطی خقفع صیت که هرالیتها شرکت چینی کده طدرص آن
خالیاتی طسله نشده چرصکه چنین صالویلی طرص صیرلند غیرخمکن صیتق طا هدف و طه اصد تأ یر
و طر هم دن رااطت در صتلادیه نیستق ولی تهجیه خیکند که صین عدم دریاهت خالیداق طدا ندرخ
خنایب تهی صیرلند ص شرکت صپو خناهع طا صر دصخفی صتلادیه رص طده خقدر خدیصنددص د .در خدهرد
صعمال هرصیر خینی واه رااطت در هر اضیه دیهصن دصدگسلر صتلادیۀ صروپدایی طدا صیدلناد طده
رو ابفی و تلفیو آن طرصیاس شرصی هرفی و همچنین صعالم توسیر جدیدد ص ادانهن صاددصم طده
صدور وکم طرص رهلارها ضدرااطلی در خدارج ص خر هدا صتلادیده کدرده صیدت .در صتلادیدۀ
صروپایی در خهرد دکلرین ها صعمال هرصیر خینی طدا دیالکلیدک ه،فدی خدهصجهیم .رویدۀ دیدهصن
دصدگسلر صتلادیۀ صروپایی در دکلرین تأ یر یدک تدز (عددم صخکدان صعمدال خادررصق رااطدت در
یالها صولیه)ق یک آنلیتز (صعمال هرصیر خینی خاررصق رااطدت) و یدک یدنلز و رصه خیانده دصرد
(صصو طر عدم صعمال هرصیر خینی صیتق خ،ر رهلدار عاخدو خدارجی طدر تجدارق خیدان صعضدا ص در
خسلایم دصشله طاشد یا طا هدف ص ر گذصشلن طر تجارق خیان صعضدا صنجدام گیدرد (غیرخسدلایم) و
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شدید طاشد) .دیهصن دصدگسلر صتلادیه در رهل تاریخ خهد صطلدص عدم صخکان صعمال هرصیر خینیق
در طرهه ص دی،رق صخکان صعمال طر شرکتِ تاطع که دصرص صیلاالل تصمیمگیر نسبت طه شدرکت
خادر صیتق و طرد ص آنق طه صعمال هرصیر خینی خاررصق رااطت طه شرکت خادر و تاطع صرفنظدر ص
وضریت صیلاالل و یکپارچ،ی آنها و صرهاً طرصیاس صینکه رهلار و هدف آنها طر تجارق خیان صعضا
تأ یر گذصشله و در طرخی خهصرد رویکرد ترادلی رص خبنا کار خهد ارصر دصده صیت .دیدهصن در آرص
خهد رویکرد دکلرین تأ یرق یا رویکرد خهجهدیت یکپارچه و رویکدرد تردادلی رص طدهصدهرق تدز و
آنلی تز در خااطو یکدی،ر ارصر نمیدهد .رویکرد تأ یر صعم ص رویکرد خهجهدیت یکپارچۀ صالصاد
صیت که دیهصن ص دوخی طهعنهصن یک هاکلهر در تلکیم آرص خهد طرریی خیکند .رویکرد ترادل
خناهع نیز صعم ص رویکرد تأ یر صیت .تز :عدم صخکان و عدم صدالویت طدرص صعمدال هرصیدر خینی
اهصنینق آنلیتز :صعمال هرصیر خینی اهصنین در خصهص شرکتها تاطع خسلار در دصخو خر ها
صتلادیهق ینلز :صعمال هرصیر خینی اهصنین رااطت طر شرکت خادر و تاطع درصهرتیکه رهلدار دصرص
ص ر خسلایمق غیرخسلایم و شدید طر تجارق خیان صعضا صتلادیه طاشد .صلبله خسیر که صتلادیۀ
صروپایی طه تأیی ص صیاالق خللدا آخریکا در رویکرد ترادلی در وال در پیش گرهلن صیتق طسیار
خهرد صنلااد کشهرهایت .رویکرد ترادلی رصه خیانه یا ینلزِ دو گدزصرا صعمدال یدا صعمدال خشدروط
خاررصق رااطت نیست .صرهاً صعمال ادرق آن هم طدون خبانی و شدالهدا وادهای صیدت .در عصدر
جهانی شدن و صرتباط نزدیک خیان کشهرها جهان و گسلر صرتباراق درصهرتیکه ترداخالق
صالصاد یا ییایی طا طرگزیدن رصهی خیانه همرصه نباشدق صرهاً طا ترارو خناهع همرصه خهصهد طهد
و طیشک نلیجۀ آن طینظمی صیت .ص صینرو وجهد یک ینلز نیا صیت کده رصه خیانده رص طرگزیندد
که هم خناهع ررف خلضرر رص تضمین کند و هم خالوظاق و واکمیت دولت خااطو رعایت کند.
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