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1MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC 
HÀNH VI THỎA THUẬN VI PHẠM PHÁP LUẬT CẠNH 

TRANH TẠI CỘNG HÒA PHÁP 

  

Điều L.420-6 Bộ luật thương mại 

Pháp có quy định cho phép xử lý hình 

sự đối với các hành vi lạm dụng vị trí 
thống lĩnh. Điều luật này cũng quy 
định chế tài hình sự đối với các thỏa 

thuận trái pháp luật, trên cơ sở dẫn 

chiếu trực tiếp đến Điều L.420-1 của 

cùng Bộ luật đó.       

Thế nào là một thỏa thuận trái pháp luật?  

Bản thân các quy định tại Điều L.420-1 Bộ luật thương mại đã đưa ra lời đáp 
cho câu hỏi trên, đồng thời cũng xác định luôn mục đích của việc xử lý hình sự 

đối với hành vi này.  

Thỏa thuận trái pháp luật là một thỏa thuận nhằm mục đích làm sai lệch quy 

luật cạnh tranh, cản trở cạnh tranh trên một thị trường nhất định. Đó chủ yếu 

là những thỏa thuận nhằm:  

- Hạn chế các doanh nghiệp khác gia nhập thị trường hoặc tự do tham gia cạnh 

tranh;  

- Cản trở việc tự do xác định giá cả theo quy luật thị trường bằng cách tạo ra sự 

tăng giá hoặc giảm giá một cách giả tạo;  

- Hạn chế hoặc kiểm soát lượng sản xuất, thị trường tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ, 

đầu tư hoặc phát triển kỹ thuật;  

 
1 Chuyên gia tham gia đào tạo: 
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- Phân chia thị trường hoặc nguồn cung cấp hàng hoá, dịch vụ.  

Để một thỏa thuận bị coi là phản cạnh tranh, cần phải hội đủ ba điều kiện:  

- Có sự thống nhất cùng hành động giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận;  

- Quy luật cạnh tranh trên thị trường bị cản trở;  

- Việc quy luật cạnh tranh bị cản trở là do sự thống nhất cùng hành động giữa 

các doanh nghiệp gây ra.   

I. Hành vi phối hợp cùng hành động  

Mọi thỏa thuận đều đòi hỏi phải có sự thống nhất ý chí giữa các bên, cho dù 

thỏa thuận đó được thể hiện dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, và 

thậm chí là ngay cả khi thỏa thuận đó không được thể hiện dưới một hình thức 

cụ thể.  

Muốn xử lý hình sự đối với một thỏa thuận trái pháp luật thì điều kiện tiên 

quyết là phải chứng minh được rằng đã có sự thống nhất ý chí giữa các thể 

nhân hoặc pháp nhân độc lập với nhau về mặt pháp lý và kinh tế.  

1. Sự thống nhất ý chí   

Mọi thỏa thuận đều phải có sự tham gia của nhiều chủ thể, và mỗi chủ thể đó 
phải có được quyền tự chủ trong quản lý và quyền tự do kinh doanh so với các 

chủ thể khác tham gia vào thỏa thuận.  

Hội đồng cạnh tranh đã nêu rõ: sự thống nhất ý chí cấu thành một thỏa thuận 

có thể là sự thống nhất ý chí giữa các pháp nhân tư pháp hoặc pháp nhân công 

pháp, hoặc giữa nhiều cá nhân.  

Việc áp dụng chế tài theo pháp luật cạnh tranh chỉ xảy ra khi các bên trong 

thỏa thuận đều thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể thông qua 

thỏa thuận đó để làm thay đổi các điều kiện thông thường của cạnh tranh.  

2. Thỏa thuận có thể được thể hiện dưới một hình thức cụ thể hoặc chỉ 
là thỏa thuận ngầm  

Các thỏa thuận phản cạnh tranh có thể được thể hiện dưới một hình thức pháp 

lý cụ thể, ví dụ như hợp đồng.  



Tài liệu Lớp bồi dưỡng Thẩm phán, Nhà Pháp luật Việt – Pháp & Học viện Tư pháp.  
Hà Nội, 31/10-01/11/2005 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

             

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                    3 | Civillawinfor 

 

Nhưng thỏa thuận phản cạnh tranh cũng có thể được thể hiện dưới những hình 

thức khác như : bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bộ quy tắc ứng xử trong kinh 

doanh do các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực kinh doanh xây dựng nên 

và những văn bản đó có những quy định hạn chế cạnh tranh.  

Thỏa thuận phản cạnh tranh không phải bao giờ cũng được thể hiện dưới một 

hình thức nhất định. Nó có thể được thể hiện thông qua một hành vi phối hợp 

hành động.  

Trong một bản án tuyên năm 1975, Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu đã 
định nghĩa thế nào là một hành vi phối hợp hành động: "một hình thức phối 

kết hợp với nhau, nhưng không dẫn tới chỗ giao kết một thỏa thuận đúng 
nghĩa, nhằm thay thế một cách có chủ định nguy cơ cạnh tranh bằng quan hệ 

hợp tác"  

Khái niệm thỏa thuận ngầm đặt ra một vấn đề phức tạp: đó là vấn đề chứng cứ.                               

3. Chứng cứ về hành vi phối hợp hành động  

Hành vi phối hợp hành động có thể được chứng minh trực tiếp bằng một văn 
bản, trong trường hợp thỏa thuận được thể hiện dưới hình thức một văn bản 

do các bên ký kết.  

Nhưng trong trường hợp không có chứng cứ vật chất thì hành vi phối hợp hành 

động có thể được chứng minh một cách gián tiếp thông qua một tập hợp các 

dấu hiệu nghiêm trọng, cụ thể và ăn khớp nhau.  

Hội đồng cạnh tranh cũng như các tòa án hình sự đều cho rằng có thể xác định 

hành vi phối hợp hành động bằng "Một tập hợp các dấu hiệu hình thành trên cơ 
sở kết hợp các tài liệu, chi tiết khác nhau được thu thập trong quá trình điều 

tra, cho dù xét một cách riêng lẻ thì mỗi tài liệu, chi tiết đó không đủ điều kiện 

để coi là chứng cứ".  

Như vậy cần phải căn cứ vào sự ăn khớp giữa các dấu hiệu, chứ không phải là 

giá trị riêng lẻ của từng dấu hiệu.  

Có rất nhiều dấu hiệu cần tính đến:  

- Sự tồn tại của một thỏa thuận phản cạnh tranh trong quá khứ trong lĩnh vực 

xem xét;  

- Việc phổ biến một số tài liệu, ví dụ như bảng giá được khuyến cáo chẳng hạn;  
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- Nhiều doanh nghiệp các nhau đồng thời thực hiện những hoạt động giống 

nhau, trong khi việc làm đó không phải là do các điều kiện của thị trường đòi 

hỏi, cũng không phải để phục vụ lợi ích riêng của mỗi doanh nghiệp;  

Thông đồng để một bên thắng thầu:  

Đây là hành vi trực tiếp liên quan đến phương thức đấu thầu của Nhà nước.  

Các hợp đồng mua sắm công, xây dựng công trình công thường được giao kết 

thông qua thủ tục đấu thầu. Qua thủ tục đấu thầu, pháp nhân công pháp xác 

định rõ nhu cầu của mình và đưa ra lời mời thầu mở hoặc đóng tùy theo quy 
mô của hợp đồng. Một Ủy ban chuyên môn sẽ tiến hành lựa chọn người dự 

thầu phù hợp nhất.  

Để xác định được hồ sơ dự thầu tốt nhất thì cần phải có được một số lượng hồ 

sơ dự thầu nhất định (nếu có quá ít hồ sơ dự thầu thì phải tuyên bố đấu thầu 

không thành).  

Thông đồng để một bên thắng thầu là kết quả của một thỏa thuận phản cạnh 

tranh nhằm mục đích lừa dối chủ thầu về tình trạng cạnh tranh thực tế.  

Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận sẽ chỉ định trước bên thắng thầu, và sẽ 

làm thế nào đó để khi mở thầu thì bên đó sẽ là người bỏ giá thấp nhất.  

II.  Cản trở quy luật cạnh tranh  

Trong báo cáo hoạt động thường niên năm 1988, Hội đồng cạnh tranh đã xác 
định rõ các điều kiện để có được cạnh tranh trên thị trường:  

"Trước hết, mỗi doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định của họ một cách độc 

lập; Tiếp đến, mỗi doanh nghiệp phải không biết rõ về các quyết định của đối 

thủ cạnh tranh.  

Và cuối cùng, việc gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng 
phải không bị cản trở bởi những rào cản do các doanh nghiệp khác tạo nên".  

1. Không biết rõ về các quyết định của đối thủ cạnh tranh  

Pháp luật cạnh tranh nghiêm cấm các thỏa thuận về giá, lợi nhuận và điều 

kiện thương mại.  

Khi xem xét xử lý một thỏa thuận như vậy, Hội đồng cạnh tranh sẽ tiến hành 

phân tích xem liệu thỏa thuận đó có thể có mục đích hoặc hệ quả làm sai lệch 
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quá trình ra quyết định riêng rẽ của các doanh nghiệp liên quan hay không, 

chứ không căn cứ vào mức giá cao hay thấp được các doanh nghiệp đó áp 
dụng trên thị trường.  

Hành vi thỏa thuận về giá có thể được thực hiện dưới hình thức ấn định những 

biểu giá chung trong đó thống nhất các mức giá và mức chiết khấu, nhằm thủ 

tiêu quy luật cạnh tranh. Những biểu giá chung này sẽ làm cho giá cả không 

còn được xác định theo quy luật thị trường.  

Tương tự như vậy, pháp luật cạnh tranh nghiêm cấm các tổ chức nghề nghiệp 

hoặc tổ chức công đoàn của các nghề tự do ấn định mức thù lao tối thiểu để 

buộc thành viên của họ phải tuân thủ.  

Những biểu giá mang tính khuyến cáo cũng bị pháp luật nghiêm cấm.  

Hành vi phân chia thị trường giữa nhiều doanh nghiệp cũng là một yếu tố làm 

giảm thiểu, thậm chí làm triệt tiêu sự không biết trước về quyết định của đối 

thủ cạnh tranh, và do đó đây cũng là hành vi bị cấm.  

Phân chia thị trường có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:  

- Đó có thể là những điều khoản về hạn ngạch trong đó quy 
định cho mỗi bên tham gia thỏa thuận (thông thường là các 

doanh nghiệp sản xuất) một tỷ lệ phần trăm trong tổng 

lượng sản xuất, tiêu thụ hoặc cung ứng.  

Những hành vi này sẽ xác định vị thế cụ thể của các bên tham gia thỏa thuận 

trên thị trường, và do đó mỗi bên sẽ không được phép phát triển vượt quá vị 
thế đã được xác định trước của mình.  

- Đó cũng có thể là sự phân chia khách hàng,  

- Hoặc phân chia thị trường địa lý.  

Đối với các thị trường cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Nhà nước, sự thỏa 

thuận giữa các doanh nghiệp đặt ra một số vấn đề riêng. Thông thường, đó là 
những thỏa thuận về giá và phân chia thị trường. Các hành vi vi phạm này 

xâm phạm lợi ích của các pháp nhân công pháp, các cơ quan nhà nước ở địa 

phương và trung ương, tức là gây phương hại đến tài sản công.  
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Ngoài hành vi thông đồng để một bên trúng thầu đã được trình bày ở phần 

trên, pháp luật cạnh tranh cũng nghiêm cấm các doanh nghiệp trao đổi thông 

tin với nhau về ý định của họ khi tham gia đấu thầu công.  

Trao đổi thông tin về nội dung dự thầu bị coi là hành vi bất hợp pháp ngay cả 

trong trường hợp vì một lý do nào đó hành vi này không làm cho kết quả đấu 

thầu bị thay đổi theo sự thỏa thuận của các bên dự thầu.  

Tất cả các hành vi thỏa thuận nêu trên đều nhằm mục đích phân chia thị 
trường giữa các doanh nghiệp liên quan để mỗi doanh nghiệp trong số đó đều 

nắm giữ được một thị phần cần thiết cho sự phát triển của họ.  

Để xác định rõ và xử lý hình sự các hành vi thỏa thuận đó, việc cần làm trước 

tiên là phải xác định thị trường liên quan (tiếng Anh gọi là "relevant market").  

"Xác định thị trường liên quan cho phép định rõ phạm vi trong đó các doanh 
nghiệp cạnh tranh với nhau"  (M.C. Boutard-Labarde và G.Canivet - Pháp luật 

cạnh tranh - LGDJ 1994).  

Thị trường liên quan có thể gắn với một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cụ thể 

và bao gồm nhiều lời mời thầu của các pháp nhân công pháp riêng biệt.  

Việc xác định thị trường liên quan nhằm mục đích: "xác định không gian 

thương mại mà trong phạm vi không gian đó cần phải phân tích các điều kiện 

cạnh tranh". Tòa án công lý của Liên minh Châu Âu đã khẳng định như vậy 

trong một bản án tuyên ngày 14 tháng 12 năm 1985.  

Các hành vi thỏa thuận trái pháp luật trong đấu thầu công thường đi kèm theo 
các tội phạm khác mà chủ thể thực hiện là các nhân viên công quyền (tham 

nhũng, ưu tiên cho một doanh nghiệp).  

III. Các chế tài hình sự áp dụng đối với các thỏa thuận trái pháp luật  

Các chế tài này được quy định tại Điều L.420-6 Bộ luật thương mại: " Người 

nào dùng thủ đoạn gian dối tham gia trực tiếp và giữ vai trò quyết định trong 

việc chuẩn bị, tổ chức hoặc thực hiện các hành vi quy định tại các điều L420-1 

và L420-2 thì bị phạt tù 4 năm và phạt tiền 75.000 ơ rô…"  

Mọi cá nhân tham gia vào những hành vi trên đều có thể bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Tòa án có thể tuyên áp dụng chế tài hình sự ngay cả khi vụ 

việc đang được Hội đồng cạnh tranh thụ lý giải quyết.  



Tài liệu Lớp bồi dưỡng Thẩm phán, Nhà Pháp luật Việt – Pháp & Học viện Tư pháp.  
Hà Nội, 31/10-01/11/2005 
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Ngoài yếu tố "chuẩn bị", "tổ chức" hoặc "thực hiện" hành vi, tòa án còn phải 

làm rõ:  

- Thứ nhất, rằng bị cáo đã đích thân tham gia trực tiếp và giữ vai trò quan 

trọng trong hành vi, tức là việc một cá nhân đã sử dụng quyền quyết định của 

mình để tham gia vào hành vi thỏa thuận trái pháp luật.  

Tòa án không thể kết luận về sự tham gia này trên cơ sở suy đoán. Ngoài ra, 
sự tham gia của cá nhân liên quan đó phải là sự tham gia không thể thiếu đối 

với việc chuẩn bị và/hoặc thực hiện tội phạm. Sự tham gia của người đó không 
những phải mang tính cần thiết đối với việc thực hiện hành vi, mà cao hơn thế 

còn phải là sự tham gia không thể thay thế.  

- Thứ hai, là tính chất gian dối của sự tham gia này. Tòa án không những phải chỉ 
ra rằng chủ thể vi phạm có ý thức làm trái các quy định về cạnh tranh mà còn 

cố ý làm sai lệch quy luật cạnh tranh.  

Ngay cả khi chủ thể vi phạm thực hiện tội phạm không thành thì cũng bị truy 

cứu. Dù một doanh nghiệp có chứng minh được rằng họ tham gia vào thỏa 

thuận phản cạnh tranh là để duy trì sự tồn tại và hoạt động của họ thì điều đó 
cũng chưa đủ để họ được miễn trừ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật cạnh tranh.               
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