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 چکیده
هدا  ختلفدف هرهن،دیق صالصداد ق ییایدی و      تنیده شددن وده ه  در عصر جهانی شدن و درهم

شهد. صین نزدیکدی در روصطد    تر خیتر و نزدیکصجلماعی صرتباط خیان صهرصد و کشهرها نیز گسلرده
شدهد   ها  صالصاد ق یبب طرخدهردق تااطدو و تردارو ادهصنین کشدهرها خدی      ر وه هخصهص دطه

اهصنینی که صعمال آنها طر خناهع کشهرها گره خهرده صیت. گاهی صین خناهع در خارج ص  خر هدا   
صند. صعمال اهصنین طر خسائفی که در خارج ص  خر ها  یک کشهر ارصر دصردق طدا  یک کشهر وصاع شده

ها  اضایی دو یا چند کشهرق واکمیت کشهرها رویت. جدص  ص  ترارو وه هروطهخهصنع هرصوصنی 
کندد. ص  ررهدی   ص  خهصنری صیت که ص  صعمال اانهن یک کشهر در کشدهر  دی،در جفدهگیر  خدی    

ها  صصفی خناهع صالصاد  و نظم عمهخی و صالصاد  یک اهصنینی خانند اهصنین رااطت که طا وه ه
چنان صهمیلدی طرخهردصرندد کده صگدر در خدارج خر هدا ناد  شدهندق          کشهر گره خهرده صیتق ص 

یادگی ص  آن نتهصهند گذشت. در صین نهشلار طدا رو  تلفیفدیق تهصدیوی و تقبیادی     ها طهدولت
هدا در  رویۀ صتلادیۀ صروپایی در صعمال هرصیر خینی واده  رااطدت در خلددودا واکمیدت دولدت     

ادانهنق نلدها صددور رو  و آ دار خلرتدب طدر آن و       جفهگیر  ص  صعمال هرصیر خینی اهصنین صیدن  
 شهد.همچنین چ،هن،ی صجرص  آنها طرریی خی
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 مقدمه
واده   در  شدده خقدر  تدرین خسدائو   طرصن،یزتدرین و طلد   خر   اهصنین ص  پیچیدده صجرص  طرون

کشد. صعمدال هرصیدر خینی   ها رص طه چالش خیصین خسئفهق واکمیت دولت چرصکهصلمفو صیتق ینط
اانهن طه صادصم دصدگاه خفی در صعمال اانهن خفی نسبت طه صشتاص صعدم ص  وایادی و وادهای در    

 یهیلۀ جهدان پهمطهشهد. صخرو ه صالصاد خارج ص  صالویت و افمرو کشهر خلبهع دصدگاه گوله خی
و گسدلر  روصطدد  تجددار  و طا رگددانی یددبب شددده کده خسددائو واددهای خرطددهط طدده رااطددت و   

که صگر کشدهر  ادهصنین    رهرطهجهانی طه یکدی،ر پیهند طتهرد.  دهکدا  تجار  در دصدویلدها
در افمرو کشهر خدهد نددصردق طفکده خمکدن      صرهاًرااطت رص صتتاذ کندق تهدید نا  صین اهصنین رص 

  ضددرااطلی در  رهلارهدا هرصیه  خر ها خهرد نا  و تتقدی وصادع شدهد و    صیت صین واه  در 
شدهدق صیدن   طیرون ص  خر ها  کشهرها رخ دهد. طالقبع صولین یؤصلی که در صین وه ه خقدر  خدی  

صیت که صگر رهلار  ضدرااطلی ص  یکی ص  صین طا ی،رصن در دوللدی دی،در یدر  دق دولدت خلضدرر      
صنین رااطت خهد رص در آن کشهر صعمال کند. صتلادیۀ صروپدایی  تهصند ضمانت صجرصها  اهچ،هنه خی

ها  خاص وادهای ختدلب طده    صلمففی صیت که دصرص  ویژگیها  واهای طینیکی ص  خهجهدیت
خهد صیت. دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپایی در آرص  ختلفوی صادصم طه صددور رو  طدا خللدهص     

طه خهجب صین آرص طا ی،رصن صالصداد   یداد  طدا    صعمال هرصیر خینی واه  رااطت کرده صیت که 
صندد. یدؤصلی کده خقدر      رو شدهجرصیم خالی و یایر جرصیم ااطو صعمال طه نا  واه  رااطت روطه

شهد صین صیت که شیها دصدریی دیهصن در خدهرد طدا ی،رصنی کده خدارج ص  صدالویت دیدهصن       خی
هدا طرآیدد. همچندین    واکمیت دولدت صند چیست؟ دیهصن چ،هنه تهصنسله ص  پس خانع خذکهر طهده

صلمفدو و  ضمانت صجرص  صین آرص در کشهرها   ال  چیست؟ آیا چنین صادصخی طا صصهل واه  طین
ها همتهصنی دصرد؟ در صین خااله در طند صطلددصیی طده رویکدرد صعمدال     صصو طرصطر  واکمیت دولت

  طردد  طده جای،داه    صلمفدو پردصخلده خهصهدد شدد. در طنددها     هرصیر خینی ص  خنظر واه  طدین 
ها  خفی و دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپایی و رویدۀ آن در صعمدال هرصیدر خینی ادهصنین     دصدگاه

شهد و در نهایت ضمانت صجرص  آرص  خلضمن صعمدال هرصیدر خینی خادررصق رااطدت     پردصخله خی
 شهد.صتلادیۀ صروپایی طرریی و تلفیو خی

 

 المللینب اعمال فراسرزمینی قوانین از منظر حقوق
دیدهصن دصئمدی    1320  یدال  روصلمفو طده  ینطخبل  صعمال هرصیر خینی اانهن در واه   یاطاۀ

  طده  روگردد و دیهصن در صین اضیه طدا صکرریدت آرص   یطرخیۀ لهتهس اضصلمففی دصدگسلر  در ینط
صلمفدو  ینطدهنده در واه  صین خسئفه دصد که تریین صالویت دصدگاه خفی نیا   طه اانهنِ صجا ه

هایتق خ،ر صینکه در خدهصرد  خداص تهید  همدین     ندصردق طفکه صین عمو صادصم واکمیلی دولت
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  خرروف رو( طا صین PCIJ, LOTUS case 1927, Para. 9 – 30) صلمفو خنع شده طاشدینطواه  
صلمففی دصدگسلر  طل  صعمال هرصیر خینی خقر  و پذیرهلده شدد. صلبلده صیدن     ینطدیهصن دصئمی 

  عام یا خداص خمندهع   صخراهدهصلمفو یا ینطود  صیت که تهی  واه  ل در نظر دیهصن طهصعما
صلمففدی  ینطد در دیدهصن   (.ICJ, Barcelona traction case 1970, rep 3 at 65 et seqنشده طاشد )

یۀ طاریدفهنا  اضد صعمال هرصیدر خینی ادهصنین پردصخلده شدده صیدت. در       خسئفۀدصدگسلر  نیز طه 
هدا   صلمفدو در خصدهص وده ه   ینطد کند کده واده    ضی جرصلد هیلز خهریه صعالم خیترصکشن اا

 خسدفماً کنددق ولدی   ترصیت صیجاد توکیک رص تلمیو نمیها در رصطقۀ اهصنین آنلیصالویلی دولت
کند کده در صعمدال ادهصنین    ها تهصیه خیکند. ااضی هیلز خهریه طه دولتودود  رص خشتب خی

نمایددق  یخد ضدرور    آنچده  ص عنصر خدارجی صیدتق ص  صعمدال طدیش      خهد طر اضایایی که دصرص 
صلمففدی  ینطد   کنند. طدیهی صیت که صخرو هق کایلی خهجهد در ادهصنین واده  تجدارق    خهددصر

یدا تهید     خد  صیدن   صلمففدی صیدت.  ینطد همان نبهد خاررصق و واه  رااطت یکپارچده و خددون   
تنظدیم   هدا ناخهخهصهاتها رهلار خهد رص طا صین تشهد و دولپر خی چندجانبه  دو یا هاناخهخهصهات

ها رو  طه صعمدال هرصیدر خینی واده  رااطدت     کنند یا در صهرق طرو  رهلار ضدرااطلی دولتیخ
خالصده خوهدهم واده  رااطدت و خنداطع       صهرقطهپیش ص  ورود طه طل   کنند. در صدصخهقیخخهد 

 شهد.واه  رااطت در صتلادیۀ صروپایی طرریی خی
 

 هوم حقوق رقابتمف
 خنظدهر طهکنندا رهلار طا ی،رصن هرال در طا صر یمتنظ  ص  اهصنین و خاررصق صخجمهعهواه  رااطت 
 کنندهخصرفدر رصیلا  خناهع جاخره صیت  همچنین صهزصیش رهاه  آنهاها  یتهرالصهزصیش یهد 

لصاد  طدا صر خانندد   کنندا خرادالق صایمتنظوجه یچهطه(. واه  رااطت whish, 2001:11)  صیت
خیزصن عرضه و تااضاق تهرمق رکهد و.... نیست  صخا واه  رااطت خیدزصن دخالدت دولدت در طدا صر و     

(. واده   Rodger, 2001: 11کندد )   دوللیق یارصنه و... رص خشتب خیهاکمکصادصخاق آن خانند 
دصرص  صصدهل و   که آن  واه  صالصاد  صیت که خوههم خدرن و صخرو   هاشاخهرااطت یکی ص  

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  

  آن در و طده طدا صر رص خشدتب    هدا کمدک نکله که واه  رااطت خیدزصن و چدارچهد دخالدت و    
دوللی خرندا و خوهدهخی    تماخاً  غیرآ صد و صالصادهاواه  رااطت در  عمالًتهصند گوت کندق خیخی

 پیدص نتهصهد کرد.
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 حقوق رقابت در اتحادیۀ اروپایی و منابع آن

  ص  اهصنین و خاررصق صیت که ضمن تضمین صخجمهعهواه  و خاررصق رااطت در صتلادیۀ صروپایی 
( رهلدار ضددرااطلی رص   jones, 2014: 1)   تهلید هاطن،اهصالصاد  و رااطت عادالنه خیان هراالن 

 کند.ها و صنلصار و همچنین لقمه طه خناهع جاخره جفهگیر  خیکند و ص  صیجاد کارتوکنلرل خی
(. صصهل و weatherill, 2006: 504رص صرتاا طتشد ) کنندگانخصرفهمچنین در تال  صیت تا رهاه 

عمفکرد صتلادیدۀ صروپدایی    خراهدا 173تا  171یۀ صروپایی صخرو ه در خهصد خاررصق رااطت در صتلاد
 هدا دیدلهرصلرمو و  هدا ناخده یینآ  ص  خاررصق و صخجمهعهعمفکرد صتلادیۀ صروپایی( که طا  خراهدا)

 خراهددا گیرد. صصهل خاررصق رااطت در هصدو صول ص  عندهصن هودلم    یخشده صیتق نشأق یو تکم
یی گنجانددده شددده صیددت. در صیددن هصددو صددالویت صیجدداد خاددررصق و  عمفکددرد صتلادیددۀ صروپددا

شهرصیدت   عهداطر  172و  171  رااطت طر خبنا  صصهل و خبانی خندرج در خهصد هادیلهرصلرمو
کندد  که پس ص  پیشنهاد کمیسیهن و خشهرق طا پارلمان صروپایی صادصم طده تصدهیب خادررصق خدی    

(ARTICLE 103 (1).)  خشلمو و خلضمن رعایت صصهل خندرج در  هامودیلهرصلرصین خاررصق و
 ها  خالی و ترفیای صیت.یمهجرص  رریق صعمال و  172 خاداو  171خادا  1طند 
 

 ی ملی در اعمال فراسرزمینی مقررات رقابتهادادگاهجایگاه 
د تهصننیخخرنا که صشتاص ند  طدینصخاررصق رااطت در صتلادیۀ صروپایی دصرص  ویژگی صلزصم طالهصو

 صااخۀ  خفی هادصدگاهنسبت طه نا  واه  صتلادیه یا نادیده صن،اشله شدن واه  خهد ص  رریق 
 Case 26/26یید کرده صیت )تأدیهصن طارها صین دکلرین رص  (.172: 1931دعهص کنند )کدخدصییق 

[1963] ECR, Case costa v. Enel 6/64 [1964] ECR 585 خفدی ودق   هدا دصدگداه رو . ص صیدن  
  خفی ویژگی صعالخدی دصرد  هادصدگاهآرص  صین  هرچندی طه نا  خاررصق رااطت رص دصرندق رییدگ
یسدی در خدهرد   تأی(ق چرصکه صالویت آرص  خلضمن ویژگدی  Frenz, 2016: 620یسی )تأیو نه 

(ق schutz, 2012: 153در صخلیار دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپدایی صیدت )    صرهاًواه  صتلادیه 
ه یک رهلار ضدرااطلی ص  یه  کشهرها   ال  رخ دهدق صالویت اانهن صتلادیده  کیدرصهرتصخا 

  خفدی  هدا دصدگداه  آنجا کده یر گذصشله طاشد. ص  تأ شهد که طر تجارق خیان صعضا یخ خانی صورص  
یسی ندصرندق صگر شرکت یا شدتب خلضدرر در دصدگداه    تأیصالویت صدور آرص  خلضمن ویژگی 

یر تجارق طر رااطت طا یایر صعضا طاشدق دصدگاه خفی طایدد اضدیه رص   تأ  دعهص کند و خدعی صااخۀخفی 
 صصدقال  تا دیهصن نظر خهد رص در خهرد اضدیه صعدالم کندد و در     طه دیهصن دصدگسلر  صرجاع دهد

  خبندی طدر خیدزصن    روهدر گهنده صددور     صصهالً(. Lorenz, 2013: 52 وکم خادخاتی صادر کند )
که صتلادیه وکم خادخاتی صادر نکردهق خدارج  یوالق و ... تا خسارقق جریمهق خدق  خان خجا ص

   خفی صیت. هادصدگاهص  صالویت 
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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  
. شباهت صین اضدایا طده   OPECیۀ خرطهط طه اضق GISق dyestuffsق woodpulpیۀ اضص   صندعبارق

صلمفو در رصطقه طا صعمال هرصیر خینی ادهصنین طرخایدله ص    ینطیکدی،ر در صیلناد طه صصهل واه  
 172و 171) 31صلمففی دصدگسلر  و صشداره طده افمدرو خدادا     ینطیۀ لهتهس در دیهصن دصئمی اض

صروپایی و صشاره طه دکلرین ص ر صیت. در طایدۀ اضدایا خسلشدار و دیدهصن ص       جهصخع خراهداهرفی( 
 . صندکردهی آرص  پیشین رص طس  دصده و صصهل ابفی خندرج در آرص رص تکرصر نهعطهخناظر ختلفف 

 

 ی دیوانرأ: نظر مسحشار و dyestuffsیۀ قض .1
یمدت خدهصد صولیده رند  و     در صین اضیه که خرطهط طه تهصهق چند شرکت خارجی طرص  تریدین ا 

  خارجی خدعی طهدند که صادصم کمیسیهن در هاشرکتآن در افمرو صتلادیۀ صروپایی طهدق  عرضۀ
صنددق ص  یده   صروپایی  بدت شدده   جاخرۀصعمال جریمه طر آنها که در کشهرها  خارج ص  صالویت 
کشدهرها یدا همدان       اهصنین دصخفی31خنظر خهرد صنلااد صیت: اانهن جاخرۀ صروپایی و خلن خادا 

 31شهد که خدلن خدادا   صلمفو. در خهرد صولق خسلشار طه دیهصن یادآور خیینطاهصنین خفیق واه  
پردص د که هر گهنده رویده و رهلدار ختدوا رااطدت در      یخطه صین نکله  صرهاًجهصخع صروپایی  خراهدا

. نظر خسلشار دریت شهدطر آن صعمال خی 31و  31صتلادیۀ صروپایی خمنهع صیت و خاررصق خهصد 
کند. نمی صشارهصین رویه و رهلار ضدرااطلی  خنشأوجه  طه خنبع و یچهطهرید  صین خاده یخنظر طه

  خفدی در دصخدو جاخرده و خدارج ص      هدا دصدگاهها  پیشین یهروهمچنین خسلشار طا صیلواده ص  
کده  یدرصدهرت ه رخ دهدق کند که صگر رهلار ضدرااطلی در خارج ص  خر ها  جاخرجاخره صعالم خی

تهصن اهصنین رااطدت جاخردۀ   یخدصرص  ص ر خسلایم و صیایی و ههر  طر طا صر دصخفی صتلادیه شهدق 
خسلشار در طتشی ص  نظر خهد طه صخکان صعمال هرصیر خینی  هرچندصروپایی رص طر آن صعمال کرد. 
ص  صیلناد طده دکلدرین ص در     پردص دق جالب تهجه صیت که دیهصنیخو صخکان صیلناد طه دکلرین ص ر 

  هدا شدرکت   خهد ص  دکلرین خهجهدیت وصود صالصاد  و صرتبداط  روور د. دیهصن در یخصخلناع 
کند. طه صین خریار در طتش خهد پردصخلده خهصهدد شدد. در رویدۀ     یرخجمهعه و تاطع صیلواده خی 

صیر خینی صرتباط دصردق یماً طا رویکرد هرخسلااضایی طرد  دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپایی که 
تلفیو صین اضیه و تهجیه رویکرد  درصدد dyestuffsیۀ اضهم خسلشار و هم دیهصن طا صیلناد طه 

شدن نظر دیهصن در خدهرد   ترروشنطه  woodpulpآیند. نظر خسلشار در اضیۀ یطرخهرصیر خینی 
 رویکرد هرصیر خینی کمک شایانی خهصهد کرد.
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 ی دیوانرأار و : نظر مسحشwoodpulpیۀ قض .2
یر طدر ایمدت و صنلصدار    تأ خمیر کاغذق یۀ خایدکنندا تهلصین اضیه خرطهط طه تهصهق چند شرکت 

عفدت تدأ یر صیدن تهصهدق طدر طدا صر صتلادیدهق        آن در صاصی نااط جهان صیت. کمیسیهن طده  عرضۀ
صن   خرلرو در دصدخهصیت خهد طه رویۀ پیشین دیههاشرکت  خارجی رص جریمه کرد. هاشرکت

کنندد. خسلشدار   یخ  خارجی صیلناد هاشرکتیمۀ جریر در تأ خبنی طر عدم صیلواده ص  دکلرین 
طه دیهصن تهصیه کرده صیت که صخکان  dyestuffsدهد که خسلشار در اضیۀ یختهضیح  12در طند 

ص  دهد یخکه صشاره شدق دیهصن ترجیح رهرهمان  وجهد دصردق ولی رویر در تأ صیلواده ص  دکلرین 
  نهایی رص طر رویکرد وصود یکپارچۀ صالصداد   رویر صیلواده نکند و صیلدالل خهد در تأ دکلرین 

صعالم کرده طهد که  صرصوتصیلهصر کند. در همان اضیه پروهسهر گفدخنق یکی ص  اضاق دیهصنق طه
ق خ،در  وجه نباید ختالوت دیهصن رص طا آن نلیجه گرهتیچهطهص  یکهق دیهصن در خهرد یک خسئفه 

یۀ خهد طه دیهصن طه صعالخ 15صینکه خهد دیهصن در خهرد آن تهضیلاتی صرصئه کند. خسلشار در طند 
کند. طرصیاس خادا صلمفو در نیهیهرک صشاره خیینطوپنجمین نشست صنسلیله  واه  یند پنجاه

ادصم خارج که صیدرصهرتتهصند اهصنین خهد رص طه خارج ص  خر ها صعمال کندق صین یند کشهر خی 1
  صنجام گرهله طاشد. طدیهی صیت ص رگذصرخسلایم و طا اصد  صهرقطهص  خر ها دصرص  ص ر صیایی و 
ندصردق ولی ص  آنجا که صعضا  آن ص  خیدان   آورصلزصمصلمفو ادرق ینطکه خصهطاق صنسلیله  واه  

تهصندد  خهضهع خدی صند و تهصهق آنها در خهرد یک   واهای ختلفف صنلتاد شدههانظامنمایندگان 
تهصند وائز صهمیت هرصوصنی طاشد. خسلشار در پایان تهصیه یخصهمیت هرصوصنی دصشله طاشدق صین یند 

 یر صعمال هرصیر خینی طپردص د.تأ کند طا صیلواده ص  دکلرین طه طرریی خی
 

 مورد خاص اوپک

ان طرگزصر کرده و صوپک طرص  تضمین خناهع صعضا  خهد یاالنه جفساتی در یقح و رص و کارشنای
شک چندین صاددصخی نداگزیر یدبب     کند. طیگیر  خییمتصمدر خهرد خیزصن تهلید و عرضه نوت 

شهد. طرص  خرال هر جا ایمت نودت کداهش یاطددق خیدزصن     یر طر ایمت نوت در طا صر جهانی خیتأ 
دصخی یاطد تا ایمت صهزون شهد. نیا   طه تهضیح نیسدت کده چندین صاد    یختهلید صعضا نیز کاهش 

هدا  هماهند  و   یده رودهدق صعم ص  صیجداد  یخنا  خاررصق رااطت صیت. صادصخی که صوپک صنجام 
گذصر  کاالق صیجاد جای،اه طاالدیلی در طا صر هرو  نودت  یمتاخشلرک نسبت طه تهلیدق عرضه و 
(ق صیجداد خلددودیت در عرضدهق دیدلکار      lento, 2014: 282که طه نودع صعضدا  خدهد صیدت )    

شدک ناد    ص  جای،اه در طدا صر نودتق طدی    یهءصیلواده  رریق تلدید تهلید و عرضه و ها صیمتا
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طسیار کالن صیت. طا وجدهد صیدن صوصداف نده      در یقح 1خاررصق رااطت ص  رریق صیجاد یک کارتو
دو نمهنه ص  کشهرهایی کده دصرص  خادررصق شددید رااطدت و      عنهصنطهصتلادیۀ صروپایی و نه آخریکا 

. در صندد ندصدهندق صادصخی عفیه صین یا خان صنجام صصعمال خکرر هرصیر خینی آن ۀیاطاضد ترصیت و 
خادررصق رااطدت صتلادیدۀ صروپدایی      ق کمیسیهنر یاطق رااطدت صتلادیدۀ صروپداییق   2نظر خاریه خهنلی

یدک    چندد کشدهر صیدت و    هدا وکهختصوپک خلشکو ص   چرصکهتهصند طر صوپک صعمال شهدق نمی
ها  کالن خهد طر یایتیتهصن وکهخت یک کشهر که در وال صعمال ینم طن،اه صالصاد  نیست.

که عکدس آن  یدرصهرت چرصکه  ختلفف صالصاد  صیت رصق طن،اه صالصاد  افمدصد کردق هاطتش
هدا  یدک   تهصن طه ییایل،ذصر یخ واتآنهرو شهد و وکهخت یک طن،اه صالصاد  تفای شهدق 

تهصندد در صخدهر دصخفدی کشدهرها در هدر      کمیسیهن خی کشهر وصکنش نشان دصد که در صین والت
یت. ص  هادولتصلمففی و نا  واکمیت ینط  دخالت کند. صین صتوا  ناا  صصهل خاررصق صوه ه

  طه صین خسدئفه نددصرد کده آیدا ناد       صصشاره montecatiniیۀ اضررف دی،ر خهد دیهصن نیز در 
تهصن خاررصق رااطدت  یخر یا صینکه چ،هنه خاررصق رااطت ص  یه  صوپک صهرق گرهله صیت یا خی

صین  (.Montecatini v. commission, case c-235/92 [1999] ECR-I 362رص طر آن صعمال کرد )
پدروپیفن خدلهم طده ناد      یپفد  خدادا یدکننددا  تهلاضیه خرطهط طه دعهصیی صیت که چند شرکت 

یمدۀ آنهدا   جر  طده  رویسیهن خاررصق رااطت و صیجاد ایمت  اطت در خهرد صین خلصهل شدند. کم
دعهص کردند کده صیدن تریدین ایمدت ناشدی ص  دیدلکار         صااخۀدر دصدگاه  هاشرکتدصدق ولی صین 

ایمت و نهیان ایمت نوت تهی  صوپک طهده صیت. ص  ررهیق صوپک یک یا خان دوللی صیت کده  
و  هایا خانت ه خصهنیخسئفدر صین  تنهانهیاطند. یخو رص  کشهرها  عضه در جفساق آن وضهر 

شهدق طفکه صالویت کمیسیهن طرص  صعمدال جریمده و خلکدهم کدردن     صهرصد دیپفماق خقر  خی
دصرد. صگدر هدرو کندیم کمیسدیهن صدالویت       یدؤصل صلدولی جا  ینط  هایا خانها و یپفماقد

  دوللی رص هم دصشتق خشدکو دی،در صیدن صیدت کده      هایا خاندعهص عفیه  صااخۀصعمال جریمه و 
الویت کیور  طرص  خجا صقِ صهرصد وایای نیست. صنلاال صین صدالویت ص  رریدق یدک    دصرص  ص

صلددولی و  ینطد یر نیست که یک دولتق یک یدا خان  پذصخکان صصالً  عضهق هادولتدیلهرناخه طه 
و رص  کشهرها  ختلفف رص جریمه کند. صخا وصاریت هرصتر ص  خبانی وادهای صیدت. وصاریدت صیدن     

کشهرهایی خانند عرص ق  عضهآییا و  اارات صوپک نیا  دصرد. همسای،ی صروپا طا صیت که صروپا طه نو
تهصنند طا ری کردن کملرین خسیر و هزینهق نوت و گا  رص طه یخصیرصنق کهیتق اقر و عرطسلان که 

                                                           
کنند که طه صهرق ضمنی یا صریح تهصهق خیکارتو یک یا خان ریمی خلشکو ص  چند تهلیدکنندا رایب که طه. 1

 صادصخاق ضدرااطلی خانند تریین ایمتق خیزصن تهلید و تاسیم طا صر خیان خهد طپردص ند.
2. Mario Monti  

صین خصاوبه طه یوار  یکی ص  صیلادصن که طا ن،ارنده در صرتباط صیتق . 2711تفونی طا صیشان در تاطسلان  خصاوبۀ
 صرشد ن،ارنده صنجام گرهله صیت.ناخۀ خاقع کارشنایییانپاصنجام گرهت. صصو خصاوبه طرص  صیلواده در خلن 
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ترین خریدصرصن نودت صیدن کشدهرها خلسدهد شدهد.      یصصفشهد صروپا ص  صروپا طریانندق خهجب خی
ریدد  یخد نظدر  همرصه دصرد. طده ها  کملر ص  صین خنورت طیشلر  طرص  صروپا طهنهیهزخرید نوت طا 

صصفی صعمال نکردن خاررصق رااطت طر صوپک و کشدهرها  عضده آنق خنداهع صتلادیده صیدت.       نکلۀ
 شهند.یخو صصهل واهای ترجیح دصده  هانرمخناهع ییایی و صالصاد  که در طسیار  ص  خهصرد طر 

 

 .Apple Incهای مالیاتی ایرلند برای یتمزیۀ قضبررسی 

یمۀ خالیاتی طه خبفغ چهارده نیم خیفیارد دالر طدرص  شدرکت صپدو    جری صتلادیۀ صروپا وکم تا گطه
ها  کمیسدیهن طیدان،ر صیدن طدهد کده      یطا رییجۀ نلصادر کرده صیت. صین صتوا   خانی صهلاد که 

کرده صیت. صیدن تصدمیم   یخدوللی یراانهنی غ  هاکمکیال طه شرکت صپو  21صیرلند در رهل 
صن،یددز طددهده صیددت  کدده تهیدد  کمیسددیهن صتلادیددۀ صروپددایی صتتدداذ شددد طسددیار خجادلدده     

(Fortune.com/2016/08/30/apple-tax-Ireland-ruling ِصین کمک دوللی .)یرادانهنیق شداخو   غ
در  هدا  آن یدت هرالها  نسبی طرص  شدرکت صپدو و   یتخزها  خالیاتی خاص و طرارصر  یتخراه
صتلادیده صدالویلی در خصدهص خسدائو خالیداتی       هرچندد یال گذشدله طدهده صیدت.     21رهل 

هدا  نسدبی طدرص     یدت خزکشهرها  عضه ندصردق خسفم صیت صگر صین اهصنین خالیاتی یبب صیجاد 
که رااطت یالم صالصاد  و تجدار  رص در صتلادیدۀ صروپدایی     رهرطهشهدق  هاشرکتطرخی صهرصد و 

ها  خالیاتی نهعی کمک دوللی طده صشدتاص   یتخراهها و یتخزکه صین  رهرطهکند و  دصرخدشه
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     

  خارجی و دصخفی صیرلند طپردص د. هاشرکتلیاق کملر  نسبت طه یایر رهل یالیان خلماد  خا
ها  خالیاتی در جهت رهع خقدر ص  طدین رهدلن    یتخراهها  کمیسیهن نشان دصد که صین یطرری

یجداد شدده صیدت.    صها  صپدو در صیرلندد   یتهرالهزصرصن هرصت شغفی صیت که در ص ر تهلیدصق و 
آنها خزیدت خالیداتی در کدار نبدهده صیدت. خیدزصن خالیداق        گهید در نظر یخشرکت صپو در پایخ 

تواهم و تهصهق صپو و صیرلند در خصهص خیزصن و نلها خالیاق صپو  طرصیاسپردصخلی صپو طه صیرلند 
در  1تدا   5طهده صیت. صدعا  کمیسیهن صین صیت که صپو طاید طدین   1331طه صین کشهر در یال 

که پردصخت یدروالکرده صیتق یخلیاق پردصخت صد یهد واصو ص  هرو  خلصهالق خهد رص خا
درصد کو یهد واصو ص  هرو  خلصهالق و خدخاق طهده صیت. اسملی ص  کدار   1خالیاق ودود 

شدهد.  گیرد. کدار خهنلداس یدبب صر   صهدزوده طدر کداال خدی       تهلید شرکت صپو در چین صنجام خی
ع هدرو  صیدت. در صینجدا    کمیسیهن خدعی دریاهت خالیداق ص  آن صر   صهدزوده نیدز در خجمده    

  آخریکا طه صین صادصم صتلادیه وصکنش نشان دصد که صتلادیه خانند خرجع هرصخفی خالیداق  دصرخزصنه
صوق  0تداریخ رجدهع:   Www.ft.com/cms/apple’s-EU-tax-Dispute-Explainedکند )عمو خی
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ه رهل خهصهد صنجاخید ط هایالدعهص در دصدگاه تهی  صیرلند و صعالم نلیجه  صااخۀ هرچند(. 2711
ین اضدیه صیدت. صیرلندد عضده صتلادیده صیدت.       در صولی آنچه خسفم صیت جای،اه طرتر کمیسیهن 

ها  خهد رص طه کشهرها  یتهرالشرکت صپو نیز طا تهجه طه خاررصق ین،ین خالیاتی طتش صعظم 
خانند صشدلغالق  یو خزصیایی دلطهخارج ص  آخریکا خنلاو کرده صیت. هم صیرلند طه وجهد شرکت صپو 

هدا   یدت هرالواصو ص  خالیاق و عهصرو و ... نیا  دصردق هم صینکه صروپا خلفی خنایب طرص   درآخد
شرکت صپو صیت. ص  ررهی صیرلند طاید خالیاق رص ص  صپو دریاهت کند و ص  ررف دی،رق صپو تمدایفی  

رص  تجارق طدا صتلادیده   کو ط رهرطهطه پردصخت چنین رام ین،ینی ندصرد و صگر صین کار رص نکندق 
 در آینده دچار خشکو خهصهد شد.

که خالوظه شدق دیهصن و کمیسیهن صتلادیۀ صروپایی در خهصرد و اضایا  ختلفف طدا  رهرهمان
یباً خشاطه اانهن صتلادیده رص طدرص  صعمدال طدر صشدتاص      تار  هرصوصن و صلبله هاصیلداللصیلواده ص  
آخدن نهعی نظم خداص شدده صیدت     وجهدطهاً خشاطه خهجب یبتار. صین صدلۀ صنددصنسله ال  صالح 

  پدیش رو  هدا در طتدش  هرچندد تهصن ص  آنها خبانی نظر  خریارهایی رص صیدلنباط کدرد.   یخکه 
 صند.خهصهیم دید که صین خریارها در یک یند خدون شده

 

 معیارهای رویکرد فراسرزمینی در اتحادیۀ اروپایی

 1و یکپارچهرویکرد موجودیت اقحصادی واحد  .1

 Case 48/69 ICI vدر صین دکلرین که طارها خهرد پذیر  دیهصن دصدگسلر  صروپایی ارصر گرهت )

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)
گیدر ق  یمتصدم گیرندد: خالکیدتق صیدلاالل در    یخ خدنظرچند عاخو رص  هاشرکترب صیلاالل ش

خسئهلیت ریسک و یهام. صهمیت صین خسائو در آن صیت کده صگدر شدرکت تداطع دصرص  عدهصخفی      
ااطو صعمدال صیدت. ولدی صگدر      171 خاداگیر  و صیلاالل صدصر  طاشدق یمتصمخانند صیلاالل در 

شدهد.  صعمال خی 172ص  خهاریت دیت طاالق خادا  یهءصیلوادهاد طه شرکت یکپارچه طاشدق طا صیلن
صیت. همچنین دیهصن طاید شتصیت خسدلافی   dyestuffsدر اضیۀ  شدهصیلوادهصین همان خریار 

در غیر صیدن صدهرق کشدهرها      چرصکه  هرعی و تبری یا  یرخجمهعه اائو شهدق هاشرکتطرص  
گذصرندد  یخد  هشار تلت  جاخرۀ صروپایی رص خدصوم هاشرکت  تبری و شرباق هاشرکت ال  نیز 

(Jennings, 1957: 146 .) 
 
 

                                                           
1. Single economic entity 
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 المللیینب. معیار مبانی حقوق و اصول 2
  خدارجی در  هدا شدرکت یمۀ جردیهصن در خصهص صدعایی خبنی طر صینکه تصمیم کمیسیهن در 

ایدد در نظدر   ط صلمفو عمهخی صیدتق پایدخ دصد  ینطدر ترارو طا خاررصق واه   woodpulpاضیۀ 
. 1  که طر رااطت در طا صر دصخفی ص ر ط،ذصردق دصرص  دو عنصر صیدت:  صناخهخهصهاتدصشت که صنرااد 

 . خلو صجرص  آن.2شده و ها  هماهن یهروخلو صنرااد تهصهق و تصمیماق و 
خریدار ادرصر ط،یدردق آن،داه      صدرهاً صگر خاررصق رااطتِ خلو تنظیم ارصر دصد یا هماهن،ی رویه  
شدهد تدا رهلدار خدهد رص طده هدر نلده  کده         صالصداد  صیجداد خدی    هاطن،اهصلی خنایب طرص  هر
کنندده خلدو صجدرص    یینتر خؤلوۀکننده ط،ریزند. صخا خهصیلند تنظیم کنند و ص  خاررصق خمنهعیخ

ایا  خشداطه گذشدلهق دیدهصن طده     اضد صیت. دیهصنق در پایخ طه صدعا  شاکیان خبنی طر صینکه در 
ت صالصاد  وصود صیلناد کرده طهدندق صطرص  دصشت که هدف تهصهق واصفه تهید   رویکرد خهجهدی

یر طر طا صر دصخفی جاخره طهده صیت و صینکه شرکت خدادر ص  رریدق   تأ ها  صالصاد ق صجرص و طن،اه
صصدهل   ضدمن نمایدد. در  یخیت جفهه صهمکمشرباقق دهاتر یا کارگزصرصن صادصم کرده صیت یا خیر 

صلمفو پذیرهله شده کده دو خدهرد آن در   ینطدر واه   جهانشمهل رهرطهاهصنین افمرو هرصخر   
صین اضدایا صیجداد کدرده صیدتق      درص  رص که دیهصن یهرواضایا  لهتهس و طاریفهنا ترصکشن صیت. 

 صلمففی دصنست.ینطصلمفوق رویۀ اضایی و رویۀ ینطتهصن در تقاطق طا صصهل و واه  یخ
 

 یرتأثمعیار دکحرین  .3
صیلدالل دیهصن طدر صیدن خبندا صیدلهصر طدهد کده هددف صنراداد ادرصردصد یدا            که ذکر شدقرهرهمان
  هاطن،اهصجرص در درون جاخره طهده صیت. صگر ارصر طاشد دیت  woodpulpدر اضیۀ  ناخهخهصهات

 در صدرهاً صالصاد  طرص  صنرااد ارصردصد طا هر هدف و غایلی طرص  هرالیت طه هر نله  طا  طاشدد و  
  خلتفف طدرص   هاطن،اهیر خسلایم و صیایی طر طا صر صادصم طه صعمال اانهن کردق دیت تأ صهرق 

خاند. ضمن صینکه توسیر صدلیح ص  صصدو   یطا خیراانهنی غصنجام رهلار ضدرااطلیق صنلصار یا صدغام 
 یند تاطع اانهن خلو تنظیم صیتق تاطریت طرد شکفی یند ص  اانهن خلو تنظیم یند صیت و نده 

 Case T-102/96یۀ دی،ر نیز چنین نظدر  رص پدیش گرهدت )   اضطرد خاهه  آن. دیهصن در چند 

Gencor v commission, 1999 ECR II- 752 هدا طن،داه هدا   یدت هرالشهرصق  خصهطۀ(. طرصیاس  
گذصرندد و یدبب   یخد یر تدأ  و  طر جاخرۀ صروپدایی   صندشده صدغامصالصاد  که در خارج ص  صتلادیه 

  روشددهندق در دصخددو صتلادیدده خمنددهع صیددت. در صیجدداد تسددف  طددر طددا صر دصخددو جاخردده خددی 
WOODPULP کده هددف و وجدم  یداد  ص  هرالیدت      یوالد کند تدا  صعالم خی صرصوتدیهصن طه

و رویدۀ همداهن،ی طاردو     ناخده خهصهادت   صالصاد  خزطهر در دصخو صتلادیه طاشدق چنین هاطن،اه
یف،رصن هنه  خشتب نشده صیت که دیدهصن در  تلفنظر اضاق و  صیت. در خلهن ختلفف واهایق
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  دکلدرین  طندد صدهرق کند یا خیر. نتستق در یر صیلواده خیتأ دکلرین  WOODPULPیۀ اض
یر طاید طر تجارق خیان کشهرها  عضدهق عمدد ق خسدلایمق صیایدی و     تأ صیت که  شده گولهص ر 
ر طهدن ص  عناصر کاهی طرص  نا  خادررصق  یچشم،طینی طاشد. صیایی طهدن یا ودصاوق یشپااطو 
( عنصر ال م طرص  صعمال جریمده ص   یههصًیا  عمدصًطینی طهدن )یشپصیت و ااطو  172و  171خهصد 

یرعمد  طاشد )چه هددف و  غص  رص که یهروچنین رهلار و هم 172و  171یه  کمیسیهن. خهصد 
  جفهگیر  ص  هرصر ص  دکلرین ص در در  یرخسلایم شهدق طرصغچه ص ر( و یبب ص ر صعم ص  خسلایم و 

دهد. صلبله نیا   طه صین توسدیر نیسدتق چرصکده در صدهرق ص بداق      یخشمهل خاررصق خهد ارصر 
ص ر خسلایم صیدت. در   خراطۀطهناا  خاررصق رااطت در درون جاخره صین رهلار  ناخۀخهصهاتصجرص  
ۀ صروپایی صرصئه کرد. در صین رصهنما کمیسیهن رصهنمایی در خهرد تئهر  ص ر در صتلادی 2775یال 

آور  شده طهد. طرصیداس  رویۀ دیهصن دصدگسلر  صروپایی و صصهل صیجادشده طرص  صین دصدگاه جمع
یرخسدلایم طاشدد   غتهصند طالاههق طالوروق خسدلایم یدا     عضه خیهادولتص ر طر  51تا  91  هاطند
(Guideline on the effect on trade concept contained in article 81 and 82 of the treaty, 

2004/C/101/07, OJ C 101/81 ودد   طده (. طرصیاس صین رصهنما افمرو خاررصق صتلادیۀ صروپایی
گهنده هرالیدت و   یچهد  ناخده تهصهدق شهد که ولی صگر یک طن،اه صالصاد  ردرف یدک   گسلرده خی

 شهد.جریمه خی ناخهخهصهاتدر  ررف طهدن صرفطهصرتباری طا صتلادیۀ صروپایی ندصشله طاشدق 
 

 معیار تعادل منافع. 4
ین آرص  دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ ترتا هین و ترخهم  صخیر یکی ص  هایالکه در  GISیۀ اضدر 

شهد و در آن چند شرکت صروپایی و پنج شرکت سصپندی نیدز دخیدو طهدنددق     صروپایی خلسهد خی
  صروپایی و سصپنی تصمیم طده تبدانی   هاشرکتاضیه   سصپنی نیز جریمه شدند. در صین هاشرکت
یساق گا   در یقح جهدان گرهلده طهدندد. صلبلده دو     تأیگرهلن طا صر پیمانکار   طه دیتطرص  

 صرهاً  سصپنی و صروپا هاشرکتدر دیت  صرهاًص   ده طهدند  آییا یهناوررف دیت طه تاسیماق 
هایق کده صلبلده یدهد واصدو ص  صیدن        صروپدایی و یدایر ناداط جهدان تدهص     هدا شدرکت در دیت 

شد. کمیسیهن صین عمو رص نا  خاررصق رااطت صورص  کرد و دیدلهر طده   یخها تاسیم یمانکار پ
  صعلدرصو  روهدا طده صیدن    یسصپند   تهصهق دصد. هاررفو جریمه کردن تماخی  ناخهخهصهاتصطقال 

در خر هدا  جاخردۀ صروپدایی     ناخده تهصهدق کردند. صیلدالل آنها صین طهد که آنها ناشی در صجدرص   
هرالیت شرکلی در صروپا طاشد یا خیدرق   وه اکند که ندصشلند. کمیسیهن پایخ دصد که هرای نمی

  سصپنی در کارتال یسیهنی وضهر دصشلند که صین کارتو و صادصخاتش طر تجدارق  هاشرکتچرصکه 
ئفه آگداهی کاخدو     سصپندی ص  صیدن خسد   هدا شدرکت گذصشله صیدت و  یخخیان صعضا  صتلادیه ص ر 

 Joined cases ) طهدندیا ودصاو ص  آن آگاه  دصشلندها شرکت گیر یمتصمق در جفساق و دصشلند

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. commission کدو و   ردهر طه(. کمیسیهن در صین اضیه کارتو و صعضا  آن رص
یر دصرد یا خیرق جریمده  تأ   غیر ص  صروپا در طا صر دصخفی صخنقاهص  صینکه ولی صادصخاق  نظرصرف
  هدا طتدش هرالیدت   هرچندد دصرد کده  یخد یندا کمیسیهن در صظهارصق خدهد صعدالم   نماکند. خی

تهصند طدر  م خینه طا هدف ص ر طر صروپا صنجام گرهله صیتق صین صادص و  کارتو نه ص ر خسلایم صخنقاه
طا صر جهانیق که طا صر دصخفی نیز طتشی ص  آن صیتق ص ر ط،ذصرد و ص ر خسدلایم آن در صتلادیده در   

که خشداهده  رهرهمانها  خالیاتی صیرلند نیز یتخزیۀ اضااطو خشاهده خهصهد طهد. در  طفندخدق
شده و نسبت طده     که در خارج ص  خر ها  صتلادیه صیجادصصهزودهشدق کمیسیهن ولی طه صر   

هداق هرچندد خرددودق نمایدان،ر     یهروآن خالیاتی طسله نشده طهدق خرلرو طهده صیت. صین خسائو و 
 تمایو صتلادیه طه خریار ترادل خناهع طه هرصخهر صوضاع و صوهصل اضایایت.

 

 ضمانت اجرای رویکرد فراسرزمینی مقررات رقابت
دهدد ولدی   خدی  رخ  که در خارج ص  خر ها صوصارهصتلادیه صین ادرق رص دصرد که نسبت طه رهلار و 

خلوق هدف صجرص و ص ر آن رهلار دصخو خر ها  صتلادیه صیتق صعمال اانهن کند و طدرص  خاریدان   
ریدد صیدن خسدئفه    یخنظر تهصند صین وکم رص صجرص کند؟ طه  جریمه صادر کند  ولی چ،هنه خیرو

یا دهلر یدا نماینددگی در خر هدا  صتلادیده     تنها در صهرتی ااطو صجرصیت که شرکت خادر شربه 
یرخجمهعده صعمدال هشدار دصشدله طاشدد.       تا کمیسیهن طلهصند طر آن شربه یا  صروپایی دصشله طاشد

در  صرهاً  خارجی و صعمال آن در کشهرها  دی،ر ندصرد و هاشرکتصتلادیه صالویلی نسبت طه 
در  تصدمیماق و خیدو ییایدی    رصیداس ط صدرهاً تهصند پی ووظ خناهع خهد صیت. صخا صتلادیه نمی

گیر  کند یا دیهصن دصدگسلر  صروپایی طدون خبانی واهای و تهجیه اانهنی یمتصمخصهص صخهر 
دهدد تدا   یخ  صادر کند. طالشک صتلادیۀ صروپایی ترجیح رو  خارجی وکم و هاشرکتدر خهرد 

صصدهل وادهایق طده    کدو طدر خبندا      ردهر طده هر رهر شده طا صیلواده ص  یک دکلرین واهای یا 
تصمیماق خهد خشروعیت طتشد. صتلادیه و دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپایی طاید تصمیم خدهد  

  خدهد در  رورص طر خبنا  واهای صیلهصر یا ند تا طلهصنند طرص  صعمال جریمه و ضدمانت صجدرص    
 :van themaat, 2014یرخجمهعده و شدرباق رجدهع کنندد )       هدا شرکتخهرد شرکت خادر طه 

  در ورص  دکلرین خهجهدیت یکپارچدۀ صالصداد  نیدز ضدمانت صجدرص  اده  و       رو هر طه(. 790
یسدیهن شدرکت خدادر رص جریمده کندد و      کمصخکان صجبار وجهد ندصرد. خنظهر صین صیت کده صگدر   

ص  رص دریاهت کندق هیچ ضمانلی طرص  دریاهدت صیدن   یمهجرطتهصهد ص  رریق شرکت تبری چنین 
رو کنید خیزصن جریمه ص  کو صر   یهام یدا صخدهصل شدرکت خدارجی در     جریمه وجهد ندصرد. ه

صال  کشهر  صیت که شرکت خدادر در  افمرو صتلادیه طیشلر طاشد. تنها رصه همکار  خرصجع ذ 
( که صین خسئفه جا  طلد  دصرد: صطلددص طایدد طده صیدن      Dabbah, 2010: 487آن  بت شده صیت )
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  الد    و وکمی صادر شده صیتق در کشهر  ال  )روآن خسئفه پردصخت که آیا رهلار  که طرص  
یرادانهنی و ضددرااطلی   غصینجا خنظهر کشهر  خارج ص  خر ها  صتلادیۀ صروپایی صیت( نیز رهلدار  

صگر در کشهر  ال  آن صادصم اانهنی طاشد و در ابال آن ص  یده    طساچهشهد یا خیر. خلسهد خی
کدو صگدر ادرصر طاشدد      ردهر طه ال  چه خهصهد طهد؟  یی صادر شهدق پایخ خرصجع کشهرروصتلادیه 

  عفیده آن شدهد کده دی،در     روو صددور   کشهر دی،در  صلرموعکستواوق اهصنین هر کشهر یبب 
نمایدد کده کشدهر  الد  طدرص       یخد یرخنقای غتهصن خوههخی طه نام واکمیت رص خجسم کرد. ینم

رو روپایی پایدخ طدهدد. ص صیدن   کندق ولی طه صتلادیۀ صعمفی که ربق اانهن خهد خشروع تفای خی
. 9 1. صولدرصم خلااطدو  2طدا کشدهرها   الد ق     ناخده خهصهات. صنرااد 1صند ص :  پیش رو عبارقهارصه

. تلدریم  کده هدر یدک خرایدب و ناایصدی دصرندد. صنراداد         5صلمففدی و  ینط  یا وکارهارجهع طه 
خلااطو در افمرو خهد و در افمرو  رهرطه  که یا طلهصن در خهصرد  اهصنین کشهرها رص صناخهخهصهات

کو ص  صادصم و رهلار ضدرااطلی که خناهع صتلادیه رص طده خقدر طینددص د و     رهرطهآنها صجرص کنند یا 
یر طر تجارق خیان صعضا  صتلادیه و طا یایر کشهرها شهدق جفهگیر  و پیشد،یر  کندد.   تأ یبب 

یی صادر کردق در دصخو روصگر آخریکا  رالًخدر طل  صولرصم خلااطو صتلادیه نیز طاید ابهل کند که 
  خدهد رص در خر هدا  آخریکدا صجدرص کندد.      روتهصند صتلادیه صجرص شهد. در صین صهرق صتلادیه خی

  عضده صتلادیدۀ صروپدایی و صیداالق ختلفدف و      هدا دولتشهد. طاید خیان تر نیز خییچیدهپخشکو 
صلمففدی ودو   ینطد   یا وکارهاهع طه ها  هر یک ص  آنها توکیک اائو شد. رجیتصالوهمچنین 

  خفی رییدگی نشهدق آن هادصدگاهها طرص  صینکه اضیه در صخلالف رو  دی،ر  صیت که دولت
صلمففی رجدهع کدرد کده    ینطها  یهصندشک یا طاید طه (. طیIsmail, 2016: 154 گزینند )یطرخرص 

  ویده یدمت یدگی طده  رضایت دو ررف طرص  رییدگی نیا  صیت که در صین والدت خسدیر رید   
طده   صدرهاً صلمففدی دصدگسدلر    ینطد صلمففی خانند دیدهصن  ینطها  یهصندرود. همچنین یخدی،ر  

کنندق صین در والی صیت که در طیشدلر صخلالهداق ناشدی ص     ها رییدگی خی  دولتهادرخهصیت
نکده  یو صیدلطهررف دعهص یک شرکتق شتب یا کارتو صیت. همچنین   ضدرااطلی یک رهلارها

ها آن رص پذیرهلده طاشدند   دولت همۀطارها گوله شده اانهن خدونی در خصهص خاررصق رااطت که 
وجهد ندصرد. خهرد آخر تلریم شرکت یا کشهر  صیت که رهلار ضدرااطلی ص  یه  آن رخ دصده و 

  طر آن شدرکت یدا کشدهر وجدهد     روگهنه ضمانلی طرص  جبرصن خسارق یا صعمال یچههمچنین 
صعلبارصقق خلدودیت تجارق و خسائفی ص  صین دیدتق   خصادراهکه کردن صخهصلق تهایف و ندصرد. طف

  طزرگ صالصاد  خانندد آخریکدا و   هاادرق  تلریم صیت. صین صادصخی صیت که هارو  جمفهص  
. صین صادصم در والی طدهده کده رهلدار    صنددصدهتر صنجام یفضرخهد صتلادیۀ صروپایی عفیه کشهرها  

و طه نب اانهن کشهر  ال  خشدروعیت تمدام و کمدال      عمطهصتلادیه یا آخریکاق   عمطه ضدرااطلی
 دصشله صیت. 

                                                           
1. Comity 
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 تحریم و مجازات خاطیان .1

ها  صتلادیۀ صروپاییق ص  صطزصر تضمین و صرتادا و دیدلیاطی طده    یایتیتلریم در خضمهن واه  و 
ک خارجی و صخنیلی صتلادیۀ ها  خارجی صتلادیۀ صروپایی در االب ییایت خشلریایتیصهدصف 

(. Eeas.europe.eu/topics/sanctions-policy/423/sanctions-policy-en صروپدددایی صیدددت ) 
ها در صتلادیۀ صروپایی جنبۀ تنبیهی ندصرندق طفکه طده صیدن دلیدو ررصودیق صعمدال و صجدرص       یمتلر
غییدر دهندد   هدا رص ت یدت خهجهدها و رویۀ کشهر خاصددق صشدتاص یدا یدایر     یایتیشهند که یخ
(Natalino, 2016: 278.)  ین تدر خرمهل  ضدرااطلی صخرو ه طه یکی ص  رهلارهاصعمال تلریم عفیه

ییدد شدده صیدت    تأ  صتلادیه تبدیو شده و خشدروعیت آن تهید  خنشدهر خفدو خللدد      هارو 
(Ghodoosi, 2015,:4 وق صعمال تلریم و .)ها  خرطدهط طده آن در صتلادیدۀ صروپدایی طدر      یمهجر

صال  رااطت در کشدهرها  صروپدایی نیدز ودق صعمدال      کمیسیهن صیتق هرچند خرصجع ذ  اعهد
ها  نیز دصرند. صخا صنلاادصق وصرد طر نظام تلریمی و تنبیهدی کمیسدیهن   یمتلرها و یمهجرچنین 

هدا  یمده جرکنددق خیدزصن   یمۀ خالی طر صهرصد صعمال نمدی جرگهنه یچهص :  صندعبارقصتلادیۀ صروپایی 
طینی کردق هماهن،ی خیان ضمانت صجرص  عمهخی یشپتهصن رویۀ دصدگاه رص ینمست و خشتب نی

گهنده خدانع وادهای    یچهد (. صلبلده  GERADIN: 2011: 5و شتصی وجهد ندصرد یا کاهی نیست )
صیدن   چرصکده نیا  طه صصدال  وجدهد دصردق    2779/1 خاررایمۀ صهرصد وجهد ندصرد. در خلن جرطرص  

  صالصداد  ااطدو   هدا طن،داه ها  یهصتلاد  صالصاد  و هاطن،اهطر  صرهاًا رص هیمتلرخارره تنبیه و 
  کیودر  در یدقح صتلادیده )نده     هدا خجدا صق دصند. ص  ررهی خجا صق  نددصن و یدایر   یخصعمال 

 ضمانت صجرص  تتقی ص  خاررصق رااطت وجهد ندصرد. عنهصنطهکشهرها  عضه( 

 

 تعقیب کیفری نقض مقررات رقابت  .2
شدهد.  ینمد صتلادیۀ صروپایی آرص  دصرص  خاهیت کیور  طرص  نا  خاررصق رااطت صادر  در یقح

  پیشین نیز ذکر شد تشتیب صینکه رهلار ضدرااطلی در خارج ص  افمرو صتلادیه طدر  هاطتشدر 
دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپایی صیت و  عهدایر گذصشله صیت یا خیرق طر تأ تجارق خیان صعضا 

خفی در صین خهرد صالویت ندصرند. صگر دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپدایی تشدتیب     هادصدگاه
دصد که رهلار ضدرااطلی طر تجارق خیان صعضا ص ر گذصشله صیت و طا صین هرو که شدرکت خداری   

  در افمرو صتلادیۀ صروپایی ندصرد و همچنین طا کشهر  کده شدرکت   صشربهیرخجمهعه یا  ولی 
  نددصردق ضدمانت صجدرص چیسدت؟ در     صدوجانبهگهنه همکار  یچه بت شده خزطهر در آن وصاع یا 

که ص  کشهر  الد  درخهصیدت همکدار     یدرصهرتین صادصمق صتلادیۀ صروپایی تریادهصولین صادصم و 
تهصند ص  رریق رکن ییایت خشلرک خدارجی و  رو شدق خیکرد و طا عدم همکار  آن کشهر روطه

ل تلریم کند  تجارق طا آن کشهر رص خلدود یا ولی اقع کند و صخنیلی نسبت طه آن کشهر صعما
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صخهصل آن کشهر رص تهایف کند. کشهرها  ادرتمند خانند آخریکا و همین صتلادیۀ صروپدایی ولدی   
کنندد. صیدن کشدهرها نیدز     یخد کشهرها  دی،ر رص خجبهر طه اقع روصط  صالصاد  طا کشهر خاری 

دهند چنین صعمدال هشدار    یخو آخریکا دصرندق ترجیح  چهن خناهع طیشلر  ص  تجارق طا صتلادیه
شهد. صتلادیۀ صروپایی وق صدور آرص  رص طپذیرند. طا صین صادصم هشار طر کشهر خاری طیشلر نیز خی
خراهدصق صتلادیدۀ صروپدایی نشدان     ترخهمطا خاهیت کیور  رص ندصرد. رویۀ صتلادیۀ صروپایی و ص  آن 

  صصجدا ه گهنده  یچهفی طه کیور  یاخلن خسائو رااطت ندصردق طفکه صتلادیه تمای تنهانهدهند یخ
  هدا دولدت خبنی طر صادصخاق پفیسی و کیور  طه صتلادیه دصده نشده و صین صالویت در صخلیدار  

تهصند خجا صق کیور  طرص  خاریان صادر کندق صخا خانده صیت. در خهصرد  صتلادیه نمیی طااعضه 
تدرین  تهصند ص  رریق یک دیلهرناخه طه کشهر  که نزدیدک ادیه خیچنین تنبیهی نیا  صیتق صتل

کندد. در اضدایایی کده دصرص     صرتباط طا اضیه رص دصردق دیلهر رییدگی و خجا صق خاری رص صادر 
که دعهص در دصدگاه دصخفی صااخده شدهدق صطلددص دصدگداه     یدرصهرتعنصر یا یک ررف خارجی صیتق 
یده یدا خیدر جهیدا شدهد.     د صدخهصینکه آیا تجارق خیان صعضا  دصخفی طاید نظر دیهصن رص در خهرد

که کمیسیهن تشتیب دهد که یدرصهرتکند. دیهصن طا صعالم نظر دصدگاه رص خجا  طه رییدگی خی
دعهص در دیهصن خهددصر   صااخۀخهصهد شدق ص   ترخقفهدیجۀ نلرییدگی در دصدگاه دصخفی خهجب 

ا پس ص  خشدهرق طدا پارلمدان صروپدایی دیدلهرصلرمفی طدرص        دهد تیخکند و طه شهرص پیشنهاد خی
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       

رریدق پیشدنهاد طده شدهرص یدا طده پیشدنهاد         یمۀ خاریان )صشتاص و نه صهرصد( یا ص جرصالویت 
ها  صالصاد  و یمتلرنمایندا عالی صتلادیه طرص  ییایت خشلرک خارجی و صخنیلی وق صعمال 

طفهکه کردن صخهصل شرکت یا کشهر خاری در صتلادیه رص دصرد. طددیهی صیدت کده تلدریم  خدانی      
کده خشدکالق    آنجدا هدا ص   یمتلدر گیرد که خاری ص  پردصخت جریمه صخلناع کند. صین یخصهرق 

کننددق یدبب ضدرر هدرصوصن و خشدکالق  یداد  طدرص         یخ یاد  در رصه تجارق طا صتلادیه صیجاد 
تهصنست وددصاو تلدریم و تنبیده    یخرید صگر صتلادیه یخنظر شهد. طه   ال  صتلادیه خیهاررف

صق رااطدت اددم   تهصنست در جهت ضمانت صجرص  خادرر یخصهرصد رص در دیلهر کار خهد ارصر دهدق 
 طفند  طردصرد.

 

 گیرینحیجه

یک طا ی،ر طزرگ صالصاد  در جهان  عنهصنطهصتلادیۀ صروپایی طا شتصیت خسلاو ص  صعضا  خهد 
کند و طالقبع طرص  تنظیم روصطقش طا کشهرها  عضده و وودظ خنداهع صعضدا  خدهد      هرالیت خی

ظدیم و تددوین کدرده صیدت. صیدن      یکردها  واهای خدهد تن رویۀ پاخاررصق و اهصنین رااطت رص طر 
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صتلادیه طارها صادصم طه صعمال خادررصق خدهد نسدبت طده رهلارهدا  ضددرااطلی کده در آن عنصدر         
ص  که صتلادیه در رهل یدالیان خلمداد    یهروخارجی ناش طسزصیی دصشلهق خبادرق کرده صیت. 

طهده صیدت کده    خر   خرطهط طه رهلارها  ضدرااطلی پیش گرهلهق در صین خسیردر اضایا  طرون
طلهصند طین صصو عمو خلااطو و جفهگیر  ص  ناد  خادررصق رااطدت و لقمده طده رااطدت در طدا صر        

یادین  هطد دهد که صتلادیۀ صروپدایی اقدع   یجۀ خقالراق خن نشان خینلکند.  طرارصردصخفی تهص ن 
 خدهد هخهدطد آیددق  یخیر صیلواده نکرده صیت. والی صلبت ص  خناهع طه خیان تأ ها  ص  دکلرین 

یجدۀ آن  نلطاید طه رویکرد ترادلی که عبارق صیت ص  طرریی جهصنب طرص  یاهلن طتشی ص  رهلار و 
طر صعمال هرصیر خینی خادررصق  که طا خناهع صتلادیه در صرتباط صیتق تهجه کرد. صین رویکرد عالوه

آن نیدز   هندۀ نمرااطت صتلادیهق در عدم صعمال آن نیز در صهرق طرو  رهلار ضدرااطلی نادش دصرد.  
نداا  خادررصق رااطدت     تماخاًخهرد خاص صوپک صیت که طا صینکه خاهیت صین یا خان و رهلار آن 
خنداهع صتلادیده و    چرصکهور دق صیتق صتلادیه ص  صعمال خاررصق خهد طه صین یا خان خهددصر  خی

یدن خسدئفه   ولی ووظ رااطت در طا صر صتلادیه نیا خند خرید نوت ص  صین یا خان صیت. در کنار ص
جهانی ارصر گرهلده صیدت. والدی رهلدار      جاخرۀ  خهرد صابال صگسلردهیر تا ود طسیار تأ دکلرین 

تهصن در خهرد آن رهلدار و جفدهگیر  ص    یخشک یک عاخو در دصخو خر ها  صتلادیه ص ر دصردق طی
ص باق ص در طدهده   یر خهرد چالش طهدهق تأ صتلادیه ص  دکلرین  صیلوادادر  آنچهتدصوم ص ر صادصم کرد. 

صیت. صتلادیۀ صروپایی در صعمال هرصیر خینی خاررصق خهدق دهراق طیشدلر  ص  رویکدرد دکلدرین    
ها  خالیاتی صیرلند طرص  شدرکت  یتخزیر صیلواده کرده صیتق صخا طرص  خرال همین خهرد صخیر تأ 

دصندد کده تمداخی    یخد ی خدهط طهیا د. صتلادیه یخصپو تمایو صتلادیه طه دکلرین ترادلی رص نمایان 
روند تهلید تا هرو  و خدخاق شرکت صپو در صروپا نیست و طتش خهنلاس و پتش صین شدرکت در  

ها  شرکت چینی کده طدرص  آن   یتهرالی خقفع صیت که خهططهچین وصاع شده صیت. همچنین 
ر یتأ یرخمکن صیتق طا هدف و طه اصد غچنین صالویلی طرص  صیرلند  چرصکهخالیاتی طسله نشده 

کند که صین عدم دریاهت خالیداق طدا ندرخ    و طر هم  دن رااطت در صتلادیه نیستق ولی تهجیه خی
صنددص د. در خدهرد   یخد خنایب تهی  صیرلند ص  شرکت صپو خناهع طا صر دصخفی صتلادیه رص طده خقدر   

صعمال هرصیر خینی واه  رااطت در هر اضیه دیهصن دصدگسلر  صتلادیۀ صروپدایی طدا صیدلناد طده     
شرصی  هرفی و همچنین صعالم توسیر جدیدد ص  ادانهن صاددصم طده      طرصیاس  ابفی و تلفیو آن رو

  ضدرااطلی در خدارج ص  خر هدا  صتلادیده کدرده صیدت. در صتلادیدۀ       رهلارهاصدور وکم طرص  
ها  صعمال هرصیر خینی طدا دیالکلیدک ه،فدی خدهصجهیم. رویدۀ دیدهصن       یندکلرصروپایی در خهرد 

یر یدک تدز )عددم صخکدان صعمدال خادررصق رااطدت در        تأ صروپایی در دکلرین  دصدگسلر  صتلادیۀ
تز )صعمال هرصیر خینی خاررصق رااطدت( و یدک یدنلز و رصه خیانده دصرد     یآنل  صولیه(ق یک هایال

)صصو طر عدم صعمال هرصیر خینی صیتق خ،ر رهلدار عاخدو خدارجی طدر تجدارق خیدان صعضدا ص در         
یرخسدلایم( و  غص ر گذصشلن طر تجارق خیان صعضدا صنجدام گیدرد )   خسلایم دصشله طاشد یا طا هدف 
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شدید طاشد(. دیهصن دصدگسلر  صتلادیه در رهل تاریخ خهد صطلدص عدم صخکان صعمال هرصیر خینیق 
گیر  نسبت طه شدرکت  یمتصمص  دی،رق صخکان صعمال طر شرکتِ تاطع که دصرص  صیلاالل در طرهه

ص   نظدر صرفهرصیر خینی خاررصق رااطت طه شرکت خادر و تاطع  خادر صیتق و طرد ص  آنق طه صعمال
صینکه رهلار و هدف آنها طر تجارق خیان صعضا  طرصیاس صرهاًو یکپارچ،ی آنها و  صیلااللوضریت 

یر گذصشله و در طرخی خهصرد رویکرد ترادلی رص خبنا  کار خهد ارصر دصده صیت. دیدهصن در آرص   تأ 
تدز و   صدهرق طده یا رویکرد خهجهدیت یکپارچه و رویکدرد تردادلی رص    یرقتأ خهد رویکرد دکلرین 

یر صعم ص  رویکرد خهجهدیت یکپارچۀ صالصاد  تأ دهد. رویکرد ینمتز در خااطو یکدی،ر ارصر یآنل
کند. رویکرد ترادل ی خیطررییک هاکلهر در تلکیم آرص  خهد  عنهصنطهصیت که دیهصن ص  دوخی 
یر صیت. تز: عدم صخکان و عدم صدالویت طدرص  صعمدال هرصیدر خینی     تأ  خناهع نیز صعم ص  رویکرد

  تاطع خسلار در دصخو خر ها  هاشرکتتز: صعمال هرصیر خینی اهصنین در خصهص یآنلاهصنینق 
که رهلدار دصرص   یدرصهرتصتلادیهق ینلز: صعمال هرصیر خینی اهصنین رااطت طر شرکت خادر و تاطع 

شدید طر تجارق خیان صعضا  صتلادیه طاشد. صلبله خسیر  که صتلادیۀ  یرخسلایم وغص ر خسلایمق 
ی ص  صیاالق خللدا آخریکا در رویکرد ترادلی در وال در پیش گرهلن صیتق طسیار تأیصروپایی طه 

صعمدال یدا صعمدال خشدروط      گدزصرا خهرد صنلااد کشهرهایت. رویکرد ترادلی رصه خیانه یا ینلزِ دو 
وادهای صیدت. در عصدر     شدالهدا صعمال ادرق آن هم طدون خبانی و  هاًصرخاررصق رااطت نیست. 

که ترداخالق  یدرصهرتجهانی شدن و صرتباط نزدیک خیان کشهرها  جهان و گسلر  صرتباراق 
طا ترارو خناهع همرصه خهصهد طهد  صرهاًصالصاد  یا ییایی طا طرگزیدن رصهی خیانه همرصه نباشدق 

رو وجهد یک ینلز نیا  صیت کده رصه خیانده رص طرگزیندد    ص صین نظمی صیت.یطشک نلیجۀ آن و طی
 که هم خناهع ررف خلضرر رص تضمین کند و هم خالوظاق و واکمیت دولت خااطو رعایت کند.
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