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مقع عىمم لع يضمعنمم ضألمر
عن الشخص أو مؤسسة األعمال اليت تصييباا سسيا ة أو  أو الدولة نيابة   ،منح الشخص 

يف  أو تقصي  ايالف أاميال القيانو  مين ليد  مؤسسية أعميال أو  ير ، ا ي    سيلو ضر  بسيب  
ائد املصر ية( عن طري    ع  عيو  و تعويض يعا ل اخلسا ة أو الضر  )مبا يف ذليك التمالييف والف

 قانونية أمال السلطات القضائية املختصة.

دجمم ئ يعؤؤؤلمفؤؤؤامم لشؤؤؤأليع تمم لععناؤؤؤ تمععؤؤؤلمم يقؤؤؤلمم ث  ؤؤؤثمعشؤؤؤألمعم ؤؤؤن ممم
مم ا ئال

مما ملمم
ا  بواسيييطة العقوبيييات الييييت تفرضييياا السيييلطة ال تُيْنفيييذ قيييوانف املنا سييية يف بليييدا   ييي  علنييي -1

أيضا  بواسطة  عاو  ساصة للتعويض عين األضيرا  تُيْنفذ اإل ا ية أو القضائية املختصة  قط، بل 
يمايييا أ يييرا  أو مؤسسيييات أعميييال تمبيييدت سسيييائر بسيييب  سيييلو  منييياو  للمنا سييية )اإلنفييياذ يق  

ملنا سيييية يعطيييي  الفر /مؤسسيييية القييييانو  النمييييوذج  بشيييي   اضييييمن بنييييو  املقيييي    بنييييدوالاخلييييا (. 
ا صيول علي  عناما ا   يف   ع  عو  بش   انتااكيات القيانو  قصيد  األعمال أو الدولة نيابة  

التميييياليف والفوائييييد املصيييير ية امل اكميييية. وتن يييير  يشييييمل أيضييييا  تعييييويض عمييييا يصيييييبه ميييين أضييييرا ، 
ة ييياإل ا   ة  السييلط لييدولُ يف هييذا الييدعو  املدنييية مييا    ييول ا السييلطات القضييائية املختصيية عييا ة  

 صالايات يف هذا الصد .
 املنا سة بش    قوانف الراسخةالتشجيع اإلنفاذ اخلا  يف ن م ل اجلاو  املبذولة  

اعتمييد االدييا  األو وج توجياييا  بشيي   القواعييد اليييت دمييم الييدعاو  املطال بيية بييالتعويض  -2
واعيد املنا سية. وُايد  لليدول األعضيا  يف عن الضر  مبوج  القانو  اليوط  املتعلي  بانتااكيات ق

االدا  األو وج أجل مدته سنتا  لتنفيذ هذا التوجيه يف أن متايا الوطنيية. ويبيفل التوجييه امليذكو  
مسييائل موضييوعية وئجرائييية هاميية كموضييوا الييدعو  والمشييف عيين األ ليية وأجييل التقييا ل ونييوا 

مميييول مبا ييير أو شييي  مبا ييير، مب ييين  ييييام  املسيييؤولية القانونيييية. و يييوز أل   يييخص )أ  مشييي   أو
املسييتالمو (  قييه ضيير  جييرا  انتاييا  أاييد قييوانف املنا سيية أ  يطاليي  بييالتعويض المامييل عمييا 

مين معاهيدة سي  عميل االديا  األو وج أو قيانو  منا سية  102و 101 قه من ضير  )املا تيا  
 أو جمموعة من املشا يع. وط  يرم  يف مع مه ئىل دقي  الغاية ذاهتا( يف ئطا  مشروا

ويشيييمل التعيييويض امليييذكو  اخلسيييا ة الفعليييية وسسيييا ة األ بيييا  زييييا ة علييي    يييع الفوائيييد.  -3
ويمييو  كييل  ييريك يف تمتييل ااتمييا   مسييؤوال  عيين ضيييع مييا يلحيي  الضييحايا ميين ضيير  بسييب  

نيا ئىل التمتل االاتما   وقد يش   ميع املخيالفف ارسيرين يف   يع التعيويض. وإليد  اإل يا ة ه
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أ  هييذا ال يسيير  عليي  مؤسسييات األعمييال الصييغ ة أو املتوسييطة ا جييم أو عليي  الشييركات اليييت 
ييت اصييانة ميين اإلبييالت عيين االنتاييا  لييد  امليايية املعنييية باملنا سيية.  اييذا الشييركات مطال بيية  ُمنح 
 يع  قط بتعويض املش ين عن املنتجيات الييت يشي وما ميا   يمين بياق  املنتاميف عياج ين عين  

 التعويض المامل للضحايا.
وتيسيي ا  لييدعاو  املتابعيية يف املطالبيية بييالتعويض عيين الضيير  يف املنازعييات القضييائية اليييت  -4

تتعل  مبما حة االاتميا ، اق ايت امومية اململمية املتحيدة لييطانييا الع مي  وأيرلنيدا الشيمالية 
ويييينص مشيييروا القيييانو  علييي  مشيييروا قيييانو  متعلييي  هقيييوج املسيييتالك يوجيييد قييييد ن ييير اليمليييا . 

تغييييي ات هامييييية ميييين ضلتايييييا توسييييييع نطيييياج استصيييييا   ممييييية االسييييتانا  املختصييييية باملنا سييييية 
 واستحداث ئممانية   ع  عاو  ضاعية باستيا  املعنيف باألمر ووضع سطط ج ي طوعية.

 أ مال الدعاو  اخلاصة للمطالبة بالتعويض عن الضر   
ة  يميا يتعلي  ب  يمال اليدعاو  اخلاصية الييت تُر يع للمطالبية  تلف أن مة قيوانف املنا سي -5

بالتعويض عن الضر . أوال ، ينبغ  التميي  بف الدعاو  الفر ية والدعاو  اجلماعية.  في  األوىل، 
أ   .يتعف عل  كل  خص و/أو  يركة تيدع  التعيرل للضير  أ  تر يع  عواهيا اخلاصية املسيتقلة

أ  للشييخص الييذ  تمبلييد الضيير  جييرلا  سييلو   منيياو  للمنا سيية صييفةت  ولييه املطالبيية بييالتعويض. 
وعقيي  ئجييرا  ئصييالاات تشييريعية، تتيييح أملانيييا واليابييا  االيييا  مشييا كة  أكييي ميين ق بييل من مييات 

ويف مؤهلة يف   ع  عاو  املطالبة بالتعويض عن الضر  الذ  يتسب   يه انتاا  قانو  املنا سية. 
و/أو عييين جمموعييية مييين األ يييخا   نيابييية  ئطيييا  اليييدعو  اجلماعيييية،  يييوز أ  تقيييال  عيييو  واايييدة 

 تدلع  التضر  من ذات االنتاا .الشركات 
دي  مليم ئقامية امال اإلجرائية املعمول هبا يف البلد،  وز لأل خا  اليذين اس  األو  -6

و يوز  عو   ر ية أ  ينقلوا اقوقام يف املطالبة ئىل  خص آسر حي  له عندئيذ تقيدا املطالبية. 
صيدو  قيرا  ميائ  ي بيت قصر الدعاو  الفر ية عل   عاو  املتابعة، أ  أ  عل  املدعف انت يا  

ضيية عيين ذلييك  عييو  تعييويض عيين األضييرا  النا أ  يقيمييوالو  املنيياو  للمنا سيية قبييل اصييول السيي
 ضيييمن ايييدو الفعاليييية اإلجرائيييية ويمفييل، تتعليي  بويقيييول هيييذا التحديييد علييي  اعتبيييا ات  السييلو .

باملنا سييية مسيييؤولة عييين املالاقييية علييي  السيييلو  املنييياو   املياييية املعنييييةتميييو   يايييا واليييية قضيييائية 
 تقييييماتلييف عيين السييلو  موضييع الن يير تقييمييا  احمليياكم املدنييية تقيييلم  الل ، أللمنا سيية واملعاقبيية عليييه
 املياة املعنية باملنا سة.

ىل احملممة ئجمموعة من املدعف  ر عومن سالل  عاو  التم يل أو الدعاو  اجلماعية، ت -7
هييذا الييدعاو  اجلماعييية  و ا  ئقاميية م ييلالسييب  اجلييوهر   تيي لفوي  عييو  تعييويض عيين األضييرا .

  يع  عيو  مسيتقلة  ولتهيي  ال تسي أ  املطالبية الفر يية قيد تميو  مين الصيغر ،ماف: أوملمن  ق
اليدعو  اجلماعيية  ا، أ اميثانيو ؛ وقتيا  طيويال   البيت  يايا سيتغرجيقيد  قضيائيةيف  عيو   الدسول  و 

وميميين ئقاميية  عييو  ضاعييية نيابيية عيين  تميياليف الييدعو . ميينتقلييل بم يي  نصييي  كييل مييدلا قييد 
يمييو  أ  جمموعيية ميين األ ييخا   يي  التحقيي  ميين هوييياهتم لييد  تقييدا الييدعو ، لميين  يي  
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، مييي ال ، مييين مشييي ين مبا يييرين  لف ا موعييية قيييد تتييي .مممنيييا   التحقييي  مييين العضيييوية يف ا موعييية
  و   الناييييائيو سييييتالم  شيييي  املبا ييييرين أو املو شيييي  أ  يمييييول  املميميييين بينمييييا ملنتجييييات ااتما ييييية، 

 .ئضا ية جمموعات
علييييي      حيصيييييل عليييييه امليييييدعذقتصييييير التعيييييويض اليييييويف مع ييييم الوالييييييات القضييييائية،  -8

للمنا سيية، مبييا يف ذلييك تميياليف  نيياو خلسييا ة املتمبييدة بسييب  السييلو  املعيين االتعييويض المامييل 
ملتحيييدة، قيييد يسيييتفيد مميييا بييييد أ  امليييدع ، يف الوالييييات ا ة.املصييير ي ائيييدو اإلجيييرا ات القانونيييية والف

 الفعل . ر يسم  التعويضات الت  يبية اليت قد تبلغ ثالثة أضعا  الض

مدجمم ئ يعلمفامم لشأليع تمم ا ئالم ن ممم
ايص الينا  البديلية الييت تو رهيا التشيريعات القائمية  يميا بعيدا تر  بالتفصيل يف اجلدول  -9

 الدعاو  اخلاصة للمطالبة بالتعويضات.
 موعة أو اإلقليمالبلد أو ا 

 م  ع عىمم يألقيلمفاط 

ميين  قييانو  مما حيية االاتمييا ، يتحمييل املسييؤولية  املدنييية و قييا   50و قييا  للمييا ة  الصف
للقانو  أصحاب املشا يع التجا ية الذين ينتاجو  سلوكا  ااتما يا  ويتسيببو  يف 

 أضرا  للغ .
القييانو  يف ا مييم يف القضييايا وتبييفل اللييوائح املتعلقيية بعييدة مسييائل  ييص تطبييي  

املدنية النا اة عن أوجه سلو  ااتما ية )التفس  القضائ  ملما حة االاتما (، 
لللجنيييية القضييييائية يف  مميييية  1539بالصيييييغة اليييييت اعُتمييييدت هبييييا أثنييييا  اجللسيييية 

، موضييييوا الييييدعاو  ونطاقاييييا 2012أيا /مييييايو  3الشييييع  العليييييا وصييييد ت يف 
يييفة امليييدع  وعييي   اإلثبيييات واملسيييؤولية املدنيييية واجلاييية املختصييية بيييالن ر  ي ايييا وص 

 وقانو  التقا ل السا   علياا وش  ذلك.
وتش  املا ة األوىل من التفس  القضائ  املتعل  مبما حة االاتما  ئىل أ  نطاج 
اليييييدعو  يتم يييييل يف السيييييلو  االاتميييييا   مبيييييا  ييييييه اتفاقيييييات االاتميييييا  وئسيييييا ة 

وج وتركُّ  املشا يع. ئال أ  ئسا ة استغالل السيلطة استغالل املرك  املايمن يف الس
هذا املا ة اي  تقييدها ال يدسل ضمن نطاج اإل ا ية للقضا  عل  املنا سة أو 

ئ  طبيعة م ل هذا املنازعة تقتصر عل  ئجرا ات ئ ا ية وئسا ة استخدال السلطة 
بياملع  املقصيو   اإل ا ية للقضا  عل  املنا سة أو تقييدها ال تعد سلوكا  ااتما ييا  

 من قانو  مما حة االاتما . 3يف املا ة 
و يميييييا يتعلييييي  بصيييييفة امليييييدع ، تييييينص امليييييا ة األوىل علييييي  أنيييييه  يييييوز لأل يييييخا   

الطبيعييييف واأل يييخا  القيييانونيف وكيانيييات أسييير  أ  ير عيييوا  عييياو  مدنيييية ئىل 
ااتما    ممة الشع  يف املنازعات خبصو  اخلسائر اليت دصل جرا  سلو  

أو انتااكييييات لقييييانو  مما حيييية االاتمييييا  بواسييييطة أامييييال تعاقدييييية أو اللييييوائح 
ميين قييانو  اإلجييرا ات  108اإل ا ييية للرابطييات القطاعييية وش هييا. وتقضيي  املييا ة 

املدنية ب   للمدعف مصلحة مبا رة يف القضيية. واحمليك املايم للت كيد مين وجيو  
   يف سسائر  و ية.مصلحة مبا رة هو تسبُّ  السلو  االاتما  
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 موعة أو اإلقليمالبلد أو ا 

علييييي  أ  امليييييدع  علييييييه يف قضيييييية تتعلييييي  با عيييييا  ئبيييييرال اتفييييياج  7وتييييينص امليييييا ة  
مين قيانو  مما حية  13مين امليا ة  1ااتما  ، عل  النحو املوصو  يف الفقيرة 

االاتما ، يتحمل ع   ئثبات  أ  االتفاج ليس له أثر القضا  عل  املنا سية أو 
 تقييدها.

  امليييدع  عليييييه يف قضيييية تتعلييي  بمسيييا ة اسيييتغالل مركيييي  علييي  أ 8وتييينص امليييا ة  
مين قيانو   17مين امليا ة  1املايمن يف السيوج، علي  النحيو املوصيو  يف الفقيرة 

 مما حة االاتما ، يتحمل ع   ئثبات وجو  ما ييِّ  سلوكه.

عليييي  أنييييه  ييييوز حملمميييية الشييييع ، يف ا اليييية اليييييت يمييييو   ياييييا  14وتيييينص املييييا ة  
   الذ  ا تمبه املدع  عليه قد تسب  يف سسائر للمدع ، أ  السلو  االاتما

تيي مر املييدع  عليييه، يف ضييو  ا عييا ات املييدع  وبعييد التحقيي  ميين الوقييائع، بوقييف 
االنتاييييا  وبييييد ع تعويضييييات عيييين اخلسييييائر. وباإلضييييا ة ئىل ذلييييك،  ييييوز حملمميييية 

ويض الشع ، بنا   عل  ا عا ات املدع  أو عل  طلبيه، أ  تضيملن يف مبليغ التعي
عن الضر  النفقات املعقولة الييت يتمبليدها امليدع  مين أجيل ئجيرا  التحقيي  ومنيع 

 السلو  االاتما  .

 )بصيغته املعدلة( عل : 1998لعال  89من قانو  املنا سة  قم  65تنص املا ة  جنوب أ ريقيا

أ  الشييخص الييذ  تمبييد سسييا ة أو أصييابه ضيير  نتيجيية مما سيية  (6) 
م مبلييييغ  ممييية مدنييييية لتقييييِّ  ئىل عييييو   أ  ير يييع)أ( ال  يييوز لييييه : ممنوعييية

اصييل عليي  تعييويض يف كييا  قييد  ذابييالتعويض ئلييه حمم لييتالتعييويض أو 
  ذا)ب( ئ أو (؛1) () ال 49 مبوجي  امليا ة مؤكيدبال اضي   ئطيا  اتفياج  

ه، يتعييفل علييير ييع الييدعو  املشييا  ئلياييا يف الفقييرة )أ(، أ  يكييا  حييي  لييه 
ئسطا ا  صا  ا  ة دنيممة املاحمل أ  يقدلل ئىل كات  الضبط يف، عند ئقامتاا

أو عين  ئييس قضياة  ممية  قضيايا املنا سيةاملختصية بممية احمل ئييس عن 
و يي  اإلجييرا  الشييمل  املطلييوب: ، االسييتانا  املختصيية بقضييايا املنا سيية

مينعايا  اليدعو  مما سيةت ئقامية  يف د ئلييهستن  أ  السليو  املثبوت يؤكد " 1"
أو  احملمميية االسييتنتاا الييذ  توصييلت ئليييه تييا ي  يبييفل " 2" ذا القييانو ؛هيي

يشييي  ئىل امليييا ة مييين " 3" قضيييايا املنا سييية؛املختصييية ب مميية االسيييتانا  
املختصيية ة أو  مميية االسييتانا  ممييهييذا القييانو  اليييت اسييتندت ئلياييا احمل

 اا.اخلروا باستنتاجقضايا املنا سة يف ب
عل    عقط()ب(  ليل 6الشاا ة املشا  ئلياا يف املا ة الفرعية ) (7)
 .باألسذ هبامة مل    دنيةاملكم ا احملو  ا ير   ياام
مييييير أصيييييد ته  ممييييية املنا سييييية أو طلييييي  ألاسيييييتانا  أ    يعلِّييييي (8)
اييي  يف ئقامييية  عيييو  يف  ممييية مدنيييية  أ    58مبوجييي  امليييا ة تيييه راجعمب

 نفس القضية. لعرل
تعويض عن أضرا  للمطالبة باللشخص يف   ع  عو  ا  ا ينش  (9)

يف التييييا ي  الييييذ  ا ييييذت  يييييه  مميييية  )أ( جنمييييت عيييين مما سيييية   ييييو ة:
يف االيية  )ب( أو ذلييك الشييخص؛ هتييماملنا سيية قييرا ا  بشيي   القضييية اليييت 

 القضية.تلك يف  الدعو  االستانا ية، يف تا ي  البت يف ستانا اال
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ن قانييييييييييييو  سييييييييييييعر الفائيييييييييييييدة ميييييييييييي)أليييييييييييف(  2ألشيييييييييييرال املييييييييييييا ة  (10)
(، يبيييييدأ يف تيييييا ي  1975لعيييييال  55)القيييييانو   قيييييم  1975 اإلجبيييييا  ،

املصر ية سريا  الفائدة  (6ئصدا  الشاا ة املشا  ئلياا يف املا ة الفرعية )
 تعويض مبوج  هذا القانو .بال ةلباطامليتعل  ب يما ين د  العل  

أ  امم  يد  بشي   اليدعاو  وعل  الرشم من أ  قانو  املنا سة ال ينص عل  
يبطييييل  2013اجلماعيييية،  ييييم  احملمميييية الدسييييتو ية قييييد أصييييد ت اممييييا  يف عييييال 

أامييال كييل ميين احملمميية المييي  و مميية االسييتانا  العليييا، اللتييف   ضييتا  عليييا  
السييما  لصييياا  الطلييي  املتضييير  مييين سيييلو   اديييا  منتجييي  اخلبييي  االاتميييا   

القضية أ  تشملل سابقة بالنسبة للدعاو   بتقدا  عو  ضاعية. ومن     هذا
 اجلماعية.

ييييل القييييانو  املييييدف قييييانو  املنا سيييية اييييي  يسييييمح لضييييحايا السييييلو  املنيييياو   تونس يممل
 للمنا سة بر ع  عو  أمال احملاكم املدنية للمطالبة بالتعويض عن الضر .

 وز للشركة أو للشخص اليذ  يتمبيد سسيائر نتيجية انتايا   لقيانو  املنا سية أ   اململمة املتحدة
ير يييع  عيييو  علييي  مييين يييي ً سيييلوكا  مناوئيييا  للمنا سييية كييي  يطالبيييه بيييالتعويض عييين 
الضيير . و ييوز أ  تمييو   عيياو  املطالبيية بييالتعويض عيين الضيير  ئمييا منفصييلة عيين 

لسيييلطات املن ِّمييية. بعضيياا اليييبعض أو  عييياو  متاب عييية لقيييرا  صيييا   عييين ئايييد  ا
وميمن   ع اليدعاو  ئىل احملممية الميي  أو  ممية االسيتانا  املختصية بقضيايا 
املنا سة. وقد طرات ا مومة تشريعا  بغرل ئصال  ئجيرا ات املنازعيات املدنيية 
تيس ا  لقضايا متابعية املطالبية بيالتعويض عين الضير  يف قضيايا املنا سية عين طريي  

تعيي ل املطييال بف. وين يير اليملييا  االيييا  يف مشييروا قييانو  تييذليل الصييعوبات اليييت 
بشييي   اقيييوج املسيييتالك يوجيييد االييييا  يف مرالييية التقريييير يف جمليييس العميييول، قبيييل 

 قرا ته ال ال ة وعرضه عل  جملس اللو  ات. 

موضوا ونطياج األمير التيوجيا  املتعلي  بيبعض القواعيد الييت  3و 1ددِّ  املا تا   االدا  األو وج
دميييم  عييياو  املطالبييية يف ئطيييا  القيييانو  اليييوط  بيييالتعويض عييين الضييير  بسيييب  
انتااكييييييييييات أامييييييييييال قييييييييييانو  املنا سيييييييييية للييييييييييدول األعضييييييييييا  ولالديييييييييييا  األو وج 

(2014/104/EU ،24  وينبغيييييي  أ  يييييييتممن أ  2014تشييييييرين األول/أكتييييييوبر .)
 ييييخص طبيعيييي  أو قييييانوف تعييييرل للضيييير  بسييييب  انتاييييا   لقييييانو  املنا سيييية ميييين 

طالبيية بييالتعويض عيين ذلييك الضيير  وا صييول عليي  التعييويض كييامال   ييريطة أالل امل
يؤ   ذلك ئىل املبالغية يف التعيويض. ويشيمل التعيويض الماميل اخلسيا ة ا قيقيية 

 واخلسا ة يف األ با  باإلضا ة ئىل الفوائد.
قواعد المشف عن األ لية. وتضيمن اليدول األعضيا   8و 7و 6و 5ودد  املوا  
احمليياكم الوطنييية سييلطة أميير املييدع  عليييه أو طيير  ثاليي  بالمشييف عيين  أ   ييو ل

األ لية ذات الصييلة بنييا   عليي  طلي  املطال يي  الييذ  يمييو  قيد قييدل تعليييال  معقييوال  
يتضمن وقائع متااة بشمل معقول وأ لة كا يية ليدعم وجاهية املطالبية بيالتعويض 

 عن الضر .
ن األ ليية وهيي  كالتييا : ئال أ  هنييا  عييدة  ييرود وقيييو   يمييا اييص المشييف عيي

 يي  تعيييف الييدليل عيين طرييي  تصيينيفه ضييمن بنييو  أو  اييات، وال  ييوز للمحيياكم 
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الوطنية أ  تقبل من الطلبات سو  تلك اليت تتسم بقد  من التناس ؛ وال  وز 
للمحيياكم الوطنييية أبييدا  أ  تيي مر أاييد الطيير ف أو طر ييا  ثال ييا  بالمشييف عيين  ليييل 

ساهل وعرول تسيوية؛ وال  يوز للمحياكم الوطنيية أ  يُ بت وجو  تصرحيات بالت
تيي مر بالمشيييف عييين األ لييية املعيييد ة سصيصييا  إلجيييرا ات هياييية مييين امليايييات املعنيييية 

 باملنا سة ئالل بعد أ   تم املياة املعنية باملنا سة ئجرا اهتا.
 هيايييياتأثييير القييييرا ات الوطنيييية.  يييالقرا ات الناائييييية الصيييا  ة عييين  9 امليييا ة تبيييفل و 
علي  أ   قاطعيةعتي أ لة أو  اكم املراجعة يف الدول األعضا  تُ  داسليةنا سة الامل

عليي   ،لقييرا ات الناائييية الصييا  ة عيين  ول أعضييا  أسيير ولانتااكييا  قييد ا ُتميي . 
 لقانو  املنا سة.  انتاا    اصولعل   ال اهرة لة قوُة األ ،األقل

اليييدول األعضيييا  أ  يميييو  أجيييل التقيييا ل لر يييع  تمفيييلعلييي  أ   10وتييينص امليييا ة 
 ييوز أ   الضيير   ييس سيينوات عليي  األقييل. والالتعويض عيين  عيياو  للمطالبيية بيي

أو أ  يمييو   املطال ي  ر أ  يعييقبيل تبيدأ مييدة التقيا ل قبييل أ  يتوقيف االنتاييا  و 
شيمل انتااكيا  ونيه يوك موضيوا اليدعو  بمممانه أ  يتوقع بشمل معقيول السيلو   

 هوية املنتاك.قبل أ  يعر  و  للمطال  تسب  يف ضر  قد  هوكون
تضيييامنية. ئال أ  و  مشييي كة تميييو  القانونيييية علييي  أ  املسيييؤولية 11تييينص امليييا ة و 

توسطة املصغ ة أو العمال األ اتمؤسس، أوملما أ  التوجيه ينص عل  است نائيف
تميو  اصيتاا املش ين منايا عنيدما  إلاائال  القانونية ةيسؤولامل تحملت ا جم ال

 تاامسيييؤولي د هتيييعنيييدما يف املائييية و  5السيييوج املعنيييية أقيييل مييين   اسيييلمييين السيييوج 
ن ميين ياملسييتفيد وثانيامييا أ التضييامنية العا ييية اسييتمرا ها االقتصييا  ؛ املشيي كة و 

املبا ييرين وشيي   ميينام املشيي ين إليياائال  يتحملييو  املسييؤولية القانونيييةا صييانة ال 
مبلييييغ املسيييياقة اليييييت يقييييدماا  فييييوج ييييوز أ  ي ال ،ذلييييكوعييييالوة عليييي  . املبا ييييرين

ه أو ملو ل يييي منيييه املسيييتفيد مييين ا صيييانة مبليييغ الضييير  اليييذ  تسيييب   ييييه للمشييي ين
ة سييؤولياملاملسييتفيدو  ميين ا صييانة  تحمييلي با ييرين أو شيي  املبا ييرين، اييي  الامل

ذ  دها أطييييرا  متضيييير ة أسيييير  ئال عنييييدما يتعييييعيييين األضييييرا  اليييييت تتمبليييي القانونييييية
 مف ارسرين.ا صول عل  تعويض كامل من األطرا  املنتا  

وجيو  اخلاصية بيف عيدل االاتما يية ميتالت تت او  القيو  املفروضة علي  ئنفياذ ال أمريما الالتينية
الصيييعوبات اإل ا يييية واإلجرائيييية وال قا يييية بيييف دعو  و اليييساصييية يف ئقامييية  اقيييوج

إلميع  :ت تستل ل امل يد من العمل وه وتلك املرتبطة باأل لة. وهنا  ثالثة جماال
 املطالبات وا صول عل  املعلومة والمفا ة القضائية أو اإل ا ية.

مإمك  نلمرفعمقع عىموا عنل 
القانيييو  اخلييا  ه يير االاتمييا ات اخلاصيية وراييية التجييا ة ميين  25تيينص املييا ة  اليابا 

 عل  ما يل : (1947نيسا /أبريل  14املؤ خ ، 54املنصفة )القانو   قم 
 الطيير  ارسييريتمبييدها عيين األضييرا  اليييت القانونييية تقييع املسييؤولية  (1)

 6أو  3  او رتميييي  عمييييال  ينتاييييك أامييييال املييييعليييي  أ  صيييياا  مشييييروا ي
يف االيية أصيييحاب املشيييا يع اليييذين ا تمبيييوا أ عييياال  تنتايييك أاميييال ) 19 أو

، وتقتصيير عليي  أصييحاب املشييا يع اليذين  رضييوا قيييو ا  مفرطيية عليي  6امليا ة 
أو العقييد الييدو   مما سييات إلا ييية شيي  منصييفة يف االتفيياج اتبعييواالتجييا ة أو 
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ن مي 1الفقيرة أ   ابطية إلا يية ا تمبيت عميال  ينتايك أاميال علي  املع ( و 
 .8املا ة 

عفييييي  أ  صييييياا  مشيييييروا أو  ابطييييية إلا يييييية مييييين املسيييييؤولية ال يُ  (2)
املنصيييو  علياييا يف الفقيييرة السييابقة بمثبيييات عييدل وجيييو  نيييية أو القانونييية 

 من جانبه. ئقال

 عل  ما يل : 26وتنص املا ة 

عميييال   عييين الضييير  بيييا   يف املطالبييية بتعيييويض عتيييدا اال وزال  ييي (1)
 األمييييرُ  مييييا  أو مل    ب امييييال املييييا ة السييييابقة يف احمليييياكم مييييا   يصييييبح مائيييييا  
 49( مييين امليييا ة 1بيييالتوقف والميييف املنصيييو  علييييه يف أاميييال الفقيييرة )

) ييم    يصييد  أميير ميين ذلييك القبيييل،  يياألمر بالييد ع املنصييو  عليييه يف 
ا  صاا  يف )باست نا  أوامر الد ع الصا  ة  50( من املا ة 1الفقرة )
" 2" أو "1س  ابطة إلا ية اق  ت  عال  ينتاك أامال البند "أسل  مشروا  

املنصييو  عليييه يف  القييرا ُ  مييا  أو مل    أو مييا   يصييبح مائيييا   ((8ميين املييا ة 
 .66( من املا ة 4أامال الفقرة )

ينتا  ا   املنصو  عليه يف الفقرة السابقة بالتقا ل بعد ثالث  (2)
بيالتوقف والميف  مائيا  ومل ميا  األميرُ    الذ  أصبح  يهسنوات من التا ي

 أو األمر بالد ع أو القرا  املنصو  عليه يف الفقرة املذكو ة آنفا .

يف الييدعاو  األامييال اخلاصيية املتعلقيية بييمجرا ات احمليياكم املدنييية القييانو  املتعليي  ب
 ،96 قييييييم اجلماعييييييية السييييييتعا ة األمييييييال  وتعييييييويض املسييييييتالمف عيييييين الضيييييير  )

وسيدسل اي   2013كانو  األول/ يسمي   11ُسن القانو  يف قد (. و 2013
النفاذ يف سيالل ثيالث سينوات ابتيدا   مين تيا ي  سينله. ويتنياول القيانو  اليدعاو  

ا ُتم  باالق ا  ميع ئبيرال  تقص م عن جن   اجلماعية للمطالبة بالتعويض عن ضر   
و  من مية ساصية ومؤهلية لليد اا القانو  امليذك ولوا ا.عقد استاالك  أو تنفيذ

عين أضيرا  بيالتعويض  عياو  للمطالبية، باسيم املسيتالمف،  عن املستالمف   ع  
تنجم عن عقو  استاالكية يف ااالت العقو  اليت يشوهبا شي  وتيدليس والعقيو  

 م  من املممن أ  ينطب  هذا اإلجرا   ،االستاالكية القائمة عل  اإلكراا. لذلك
نتااكييا  لقييانو  ا بييدو ابنييو  تعاقدييية عليي  املسييتالك   ييرلُ  مللعنييدما يشيياجلديييد 

 مما حة االاتما .
مم  ع عىمم يألقيلمعم  ع عىمم جا عنل 

د سسيييا ة أو أل   يييخص تمبليييورايييية املسيييتالك علييي  أ  قيييانو  املنا سييية  يييينص أس اليا
ة سيييلو  ااتميييا   أ  يسييي   مبلغيييا  يعيييا ل اخلسيييا ة أو الضييير  بر يييع ضييير ا  نتيجييي

 عييو  ساصيية. و ييوز للمتنييازعف األ ييرا  أيضييا  استصييدا  ئعالنييات وأواميير زجرييية 
أيضيييا   املسيييتالكرايييية اللجنييية األسييي الية لشيييؤو  املنا سييية و وأوامييير تبعيييية. وليييد  

أو ضيير ا  نتيجييية  صييالاية البييد  يف ئجيييرا ات مت يييل أ  جمموعيية تمبليييدت سسييا ة
ح تييليدعاو  اجلماعيية يلقيانو  احملممية االدا يية ن اميا   ضيعيسلو  ااتما  . و 

ل اامياأل ةالفينجم عين خالذ  ييضر  الاملطالبة بالتعويض عن  األ را عف تناز للم
وراييييية املنا سييية  قيييانو املنصيييو  علياييييا يف للمنا سييية  و بالسيييلو  املنييييا ةتعلقيييامل
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ميا منايا  ، اعُتي كيل  يخص  يايا جي  ا  املدلعف جمموعةوم  ُاد ت  .املستالك
  أعضيييا ها "استييييا  التخلييي " عييين اليييدعو  بم سيييال ئسطيييا  ئىل احملممييية يقيييرِّ   

ومتليييييك اللجنييييية األسييييي الية للمنا سييييية  .خصصييييية مليييييذا الغيييييرلبواسيييييطة اسيييييتما ة 
، املنا سيية وراييية املسييتالكميين قييانو   بييا (1) 87 واالسييتاال ، مبقتضيي  املييا ة

 ةالفييييبسييييب  خ تمبييييد أضييييرا ا   ثاليييي عيييين طيييير   تعويض نيابيييية  بييييال ةلبيييياطاملسييييلطة 
املنا سيية  قييانو املنصييو  علياييا يف للمنا سيية  و بالسييلو  املنييا ةتعلقيياملل ااميياأل

" يف الييييييدعو  عليييييي  األطييييييرا  "استيييييييا  االسييييييتمرا يمييييييو  و  .وراييييييية املسييييييتالك
 مبوا قتام عل  اإلجرا ات بالنيابة.

يف   ييييع  عييييو  مدنييييية  ميييين قييييانو  مما حيييية االاتمييييا  ا يييي    47املييييا ة تمفييييل  اليازيل
لقييانو  املنا سيية. وتيينص تلييك  عيين انتاييا    تللمطالبية بييالتعويض عيين أضييرا  جنميي

املا ة عل  أنه حي  لألطرا  املتضر ة أ  تر ع  عو  للمطالبية بوقيف املما سيات 
ملصاحل  ر ية  وأ ية ر  ملصاحل راية  وذلك اليت تشمل انتااكا  للن ال االقتصا   

، وكيذلك للحصيول علي  تعيويض عين األضيرا  املتمبيدة، بصير  الن ير متجانسة
ُيشييي د أ     يييع الييدعو . وال يُوقفييه عيين التحقييي  أو اإلجيييرا  اإل ا  ، الييذ  ال

ملطالبة بالتعويض انتاا  قبل   ع  عو  اال ادوث  املنا سة املياة املعنية ب تستنت 
 ل احملاكم عل  أ  اال(.ل   ت استنتاجات ال ه )و 

و عييييياو  اإلنفييييياذ اخلاصييييية منفصيييييلة عييييين  عييييياو  اإلنفييييياذ العامييييية و يييييوز تقيييييدا 
 يف التحقي  يف السلو  موضوا الدعو . أ  ُيشرااملطالبات ا  قبل 

و وز ملمت  املدع  العال )االدا   وا موم ( أ  يقيم  عو  ضاعية عمومية 
علييي  تعيييويض عييين انتايييا  قيييانو  املنا سييية نيابييية  عييين جمموعييية متضييير ة للحصيييول 

استنا ا  ئىل قانو  الدعاو  اجلماعية العمومية. و وز للجمعييات املمو نية اسي  
األصول أ  تقيم نفيس النيوا مين اليدعاو  نيابية  عين أعضيائاا. و ي  أ  تميو  
أ  ضعية تقدل مطال بة سدمة  للصاحل العال قد ت سست قبل سنة عل  األقل وأ  

ن ضيييمن أهيييدا اا املؤسسيييية رايييية البياييية أو رايييية املسيييتالك أو رايييية يميييو  مييي
الن ييييال االقتصييييا   أو راييييية املنا سيييية ا ييييرة أو اليييي اث السياسيييي  أو اجلمييييا  أو 
التييييا ا  أو املنيييياعر الطبيعييييية. وئذا مييييا   ييييع املييييدع  العييييال أو ئاييييد  اجلمعيييييات 

ا يرة  يف سي  املنازعية. ئال  عو  ضاعية،  م  األطرا  املتضير ين ال يتيدسلو  مب
أنييه يف اييال أقييال أاييد األطييرا  املتضيير ة  عييواا اخلاصيية بييه طلبييا  للتعييويض  ييم  
هاتف الدعويف تُعتيا   عو  واادة ويُن ر  ياما بوصفاما جي  ا  مين ئجيرا ات 

  عو  واادة.
ينتاك أاد كل من   ليُل   ( من قانو  مما حة تقييد املنا سة، 1)33و قا  للما ة  أملانيا

مييين معاهيييدة سييي  عميييل  102امليييا ة أو  101أاميييال القيييانو  أو أاميييال امليييا ة 
هياييية التميييتالت االاتما يييية بتعيييويض  صيييا   عييين قيييرا أو نيييص  االديييا  األو وج

  .أمرا  وا  ا   تمرا اذا كا  سلو  ئذلك الاالمتناا عن بالشخص املتضر  و 
قيييييد يميييييو  و  .االنتايييييا  قُّيييييعسييييي  تو تذا ر  ئزجيييييأمييييير  صيييييدا   ستايتييييييح القيييييانو  و 

 .نتاا م االضرل هبيف السوج أمشا كف املتضر و  متنا سف أو 
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 عل  ما يل : 3وتنص الفقرة  
أو ئقيياال ،  ا  ، عمييد1انتااكييا  بيياملع  املقصييو  يف الفقييرة كييل ميين يرتميي  

وئ  ا يُ يت سيلعة أو  .نتايا ليك االذمسؤول عين األضيرا  امل تبية علي  
مفرد،   ُيستبعد التعويض بسيب  ئعييا ة بييع تليك السيلعة سدمة بسعر 
مين  287ة ميا للا  و قياجيم الضير ،  تقيييمُ  و يوز أ  ي سيذ أو اخلدمية.

قييييانو  اإلجييييرا ات املدنييييية، يف ا سييييبا  باخلصييييو  نسييييبة األ بييييا  اليييييت 
  وائييييييداملشييييييروا  أ  يييييييد عو يييييي   .بفضييييييل االنتاييييييا اييييييا املشييييييروا اقق
مين  1البنيد و  288تنطبي  امليا ة و  .1بنيد لل و قيا  الت اماته بد ع املال  عن
  من القانو  املدف مع مراعاة ما يقتضيه استال  ا ال. 289ة ا امل

امم من أامال هذا  انتاا عل  أنه م  طول  بالتعويض عن  4وتنص الفقرة 
عميل االديا   سي من معاهدة  102أو املا ة  101املا ة  عن انتاا  القانو  أو
لييييك ذر  ييييي ييييريطة أ   انتاييييا وجييييو  سييييتنتاا ميييية با، كانييييت احملمميييية مل   األو وج

هيايييية التمييييتالت االاتما ييييية أو املفوضييييية مييييائ  صييييا   عيييين يف قييييرا   سييييتنتاااال
أو  ممة تعمل هبذا الصفة يف  ولية أسير   -املنا سة املعنية بياة املاألو وبية أو 

اليوا  ة يف  سيتنتاجاتنطبي  الشي   نفسيه علي  االوي عضو يف اجلماعية األو وبيية.
 .1األامال الناضة عن الطعو  يف القرا ات عمال  بالبند 

 ا يييييرا / 5وقييييد وا يييي  اليملييييا  مبجلسيييييه عليييي  التعييييديل ال ييييامن للقييييانو  املييييؤ خ 
. وستمو  للرابطات القطاعية صفة  وملا ئقامة  عاو  تطل   ياا 2013 يونيه

والميف نيابية  عين زبيائن امليدع  علييه أو عين مو ل ييه. وايوِّل  ئىل املنتا ك التوقف
التعييديل املييذكو  أيضييا  ضعيييات راييية املسييتالك ئقاميية  عيياو  الستصييدا  أواميير 
زجرييية أو لطليي  أ  يييد ع املييدع  عليييه للمي انييية االدا ييية ميياال  مقابييل املماسيي  

 االقتصا ية اليت اققاا بفضل االنتاا .
املتعييييد  األطييييرا  يف الواليييييات املتحييييدة تغيييي ا  جييييذ يا  بتعييييديالت   قاضييييت التغيييي ل  املتحدةالواليات 

 د الذ  حي 23عل  قانو  اإلجرا ات املدنية االدا   اليت ُأجري ت  1966 عال
تيينص عليي   )أ(23املييا ة يف الوقييت ا اضيير.  لييدعاو  اجلماعييية امليين ِّم لاإلطييا  

وييييتلخص  عييو  ضاعييية.  قبييل ئقاميييةتيفائاا الشييرود األ بعيية اليييت ال بيييد ميين اسيي
ئىل  ام ضيعيييييا  ضيييييمُّ  ا"يتعيييييذ  معاييييي ك يييييرة عيييييد  امليييييدعف هيييييي  يفاألول الشيييييرد 
، أ  أ  هنا  "مسائل قانونية أو  يوا الدعو او  الشرد ال اف أما  ".الدعو 

وال اليي  هييو متيليي  "مطالبييات أو   اعييات  ".املييدعف وقائعييية تشيي    ياييا جمموعيية
والشيييييرد الرابيييييع هيييييو أ  علييييي   ا موعيييية. أ يييييرا  املم ِّلييييية" مقا نييييية ببييييياق  األطييييرا 

 راية معقولة ومالئمة". املدعف صاحل جمموعةمل تو راألطرا  املم ِّلة أ  "
تييينص علييي  أ  القضيييايا املشييي كة  ييي  أ  تتغلييي  علييي  القضيييايا  )ب(23امليييا ة  

 املقاضاة األسر .الفر ية وأ  الدعو  اجلماعية    أ  تعلو عل  أسالي  
عقد جلسة أ  تعل  احملممة  . املدعف عملية اعتما  جمموعة بفل )ا( ت23املا ة 

للبت يف مس لة اعتما  القضية باعتبا ها  عو  ضاعية، و ي  أ  حييدِّ  استماا 
 وأومطالبيات ا موعية امليدعف   اليدعو  اجلماعيية جمموعية اتميالصيا   باع مرُ األ

 وأ  يعفل  ام  ا موعة. ،  وعااأو  هاقضايا
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تيينص عليي  أ  ميين واجيي  احملمميية ئقييرا  أ  تسييوية أو اييل آسيير )ه( 23ملييا ة ا
مييييع ذليييك، يتعييييف عليييي   للقضيييية وئ سييييال ئسطيييا  معقييييول ئىل أعضييييا  ا موعييية.

 .ومناسيبا   ومعقيوال   كيا  ا يل عيا ال    ذائ اسيتماا لتقير  ميااحملممة أ  تعقد جلسة 
 ع ال عل  ا لول املق اة اليت تستل ل موا قة احملممة.وحي  ألعضا  ا موعة اال

ذ  أ  تي ، هاتقيدير  اسي تنص عل  أنه  وز حملممة االستانا ،  )و(23املا ة 
اعتمييا  ا موعيية أو ير ضييه.  ييم  اعُتمييدت ا موعيية، يقيير   الييذقييرا  الباسييتانا  

بيييييه  أ  "ترسيييييل ئىل ا موعييييية أ ضيييييل ئسطيييييا  مممييييين تسيييييمح لييييي ل احملممييييية عيييييا ة  
 بلغية بسييطة ومفاوميةو بم ياز ووضيو  ذليك اإلسطيا   بيفل ال رو "، و   أ  ي

املعلوميييات التالييييية: طبيعييية الييييدعو ؛ وتعريييييف ا موعييية املعتمييييدة؛ واملطالبييييات أو 
استييييا  اخليييروا مييين ا موعييية وطريقتيييه؛ واألثييير امللييي ل  ئتاايييةا؛ و و القضيييايا أو اليييد 
 .ا موعة ألعضا بالنسبة ماع  اجلمم ا الذ  حيدثه 

أ   من املدعف    عل  احملممة اليت تعتمد جمموعة   جا   ياا أنه )ز(23املا ة 
علييه مت ييل مصياحل ا موعية كا ية  مت ييال  معقيوال   وجي ملذا ا موعة يت يا    امتعفل 

ولد  تعييناا  ام   .ذلكومالئما ، ما   ينص قانو  من القوانف عل  سال  
 تحديييد املطالبييات يف الييدعو لعمييل ميين  مييا قييال بييهلياييا أ  تن يير  يا موعيية، ع

املعقييييدة ونييييوا  نازعيييياتالييييدعاو  اجلماعييييية وش هييييا ميييين املب ومعر يييية مييييد  سيتييييه
ميييياملطالبييييات امل يف ؛ و لسييييا  احملييييام  بالقييييانو  ا يف مييييد  ئملييييالة يف الييييدعو ؛ و قد 

  املوا   اليت سيوعفاا احملام  يف مت يل ا موعة.
أ  تسيييمح للمحممييية بيييد ع أتعييياب معقولييية حمليييام  ا موعييية يف  ) (23 ة امليييا 

عتمد بوصفاا  عو  ضاعية. وللحصول عل  هذا األتعاب،    تقيدا تُ قضية 
موعة أ  يعي ل علي  طلي  من أعضا  ا عضو   و وز أل طل  ئىل احملممة.

اا اسيييتمعقيييد جلسييية أ  ت، هاتقيييدير  اسييي أتعييياب احملامييياة؛ و يييوز للمحممييية، 
 هذا الطل . للن ر يف

    


