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قع عىمم لع يضمعنمم ضألمر م
منح الشخص ،أو الدولة نيابة عن الشخص أو مؤسسة األعمال اليت تصييباا سسيا ة أو
ضر بسيب سيلو أو تقصي ايالف أاميال القيانو مين ليد مؤسسية أعميال أو ير  ،ا ي يف
تعويض يعا ل اخلسا ة أو الضر (مبا يف ذليك التمالييف والفوائد املصر ية) عن طري ع عيو
قانونية أمال السلطات القضائية املختصة.

م مم لععنا ؤ تمععؤؤلمم يقؤؤلمم ث ؤؤثمعشؤؤألمعم ؤؤنمدجمم ئ يعؤؤلمفؤؤامم لش ؤأليع تم
م ا ئال م
م مما مل م
 -1ال تُيْنفييذ ق يوانف املنا سيية يف بلييدا ي علن يا بواسييطة العقوبييات اليييت تفرضيياا السييلطة
اإل ا ية أو القضائية املختصة قط ،بل تُيْنفذ أيضا بواسطة عاو ساصة للتعويض عين األضيرا
يقيما ييا أ يرا أو مؤسس ييات أعم ييال تمب ييدت سس ييائر بس ييب س ييلو من يياو للمنا س يية (اإلنف يياذ
اخل ييا ) .والبن ييد املقي ي ض ييمن بن ييو الق ييانو النم ييوذج بشي ي املنا س يية يعطي ي الفر /مؤسس يية
األعمال أو الدولة نيابة عناما ا يف ع عو بش انتااكيات القيانو قصيد ا صيول علي
تع ييويض عم ييا يص يييبه م يين أضي يرا  ،يش ييمل أيض ييا التم يياليف والفوائ ييد املص يير ية امل اكم يية .وتن يير
يدول السييلطة اإل ا ي ية
السييلطات القضييائية املختصيية عييا ة يف هييذا الييدعو املدنييية مييا ييول الي ُ
صالايات يف هذا الصد .

اجلاو املبذولة لتشجيع اإلنفاذ اخلا يف ن م القوانف الراسخة بش

املنا سة

 -2اعتمييد االدييا األو وج توجياييا بش ي القواعييد اليييت دمييم الييدعاو املطالبيية بييالتعويض
وايد لليدول األعضيا يف
عن الضر مبوج القانو اليوط املتعلي بانتااكيات قواعيد املنا سيةُ .
االدا األو وج أجل مدته سنتا لتنفيذ هذا التوجيه يف أن متايا الوطنيية .ويب ليف التوجييه امليذكو
مسييائل موضييوعية وئجرائييية هاميية كموضييوا الييدعو والمشييف عيين األ ليية وأجييل التقييا ل ونييوا
املسييؤولية القانونييية .و ييوز أل ييخص (أ مش ي أو ممييول مبا يير أو ش ي مبا يير ،مبيين يييام
املسييتالمو ) قييه ضيير ج يرا انتاييا أاييد ق يوانف املنا سيية أ يطال ي بييالتعويض المامييل عمييا
قه من ضير (املا تيا  101و 102مين معاهيدة سي عميل االديا األو وج أو قيانو منا سية
وط يرم يف مع مه ئىل دقي الغاية ذاهتا) يف ئطا مشروا أو جمموعة من املشا يع.
 -3ويشييمل التعييويض املييذكو اخلسييا ة الفعلييية وسسييا ة األ بييا زيييا ة عل ي ييع الفوائييد.
ويمييو كييل يريك يف تمتييل ااتمييا مسييؤوال عيين ضيييع مييا يلح ي الضييحايا ميين ضيير بسييب
التمتل االاتما وقد يش ميع املخيالفف ارسيرين يف يع التعيويض .وإليد اإل يا ة هنيا ئىل
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أ هييذا ال يسيير علي مؤسسييات األعمييال الصييغ ة أو املتوسييطة ا جييم أو علي الشييركات اليييت
ُمنحييت اصييانة ميين اإلبييالت عيين االنتاييا لييد امليايية املعنييية باملنا سيية .اييذا الشييركات مطالبيية
قط بتعويض املش ين عن املنتجيات الييت يشي وما ميا يمين بياق املنتاميف عياج ين عين يع
التعويض المامل للضحايا.
 -4وتيس ي ا لييدعاو املتابعيية يف املطالبيية بييالتعويض عيين الضيير يف املنازعييات القضييائية اليييت
تتعل مبما حة االاتميا  ،اق ايت امومية اململمية املتحيدة لييطانييا الع مي وأيرلنيدا الشيمالية
مشييروا قييانو متعل ي هقييوج املسييتالك يوجييد قيييد ن يير اليملييا  .وييينص مشييروا القييانو عل ي
ممي يية االسي ييتانا املختصي يية باملنا سي يية
تغي ي ي ات هامي يية مي يين ضلتاي ييا توسي يييع نطي يياج استصي ييا
واستحداث ئممانية ع عاو ضاعية باستيا املعنيف باألمر ووضع سطط جي طوعية.

أ مال الدعاو اخلاصة للمطالبة بالتعويض عن الضر
تلف أن مة قيوانف املنا سية يميا يتعلي ب يمال اليدعاو اخلاصية الييت تُر يع للمطالبية
-5
بالتعويض عن الضر  .أوال ،ينبغ التميي بف الدعاو الفر ية والدعاو اجلماعية .في األوىل،
يتعف عل كل خص و/أو يركة تيدع التعيرل للضير أ تر يع عواهيا اخلاصية املسيتقلة .أ
أ للشييخص الييذ تمبلييد الضيير جي ليرا سييلو منيياو للمنا سيية صييفةت ولييه املطالبيية بييالتعويض.
وعق ي ئج يرا ئصييالاات تش يريعية ،تتيييح أملانيييا واليابييا االيييا مشيياكة أكييي ميين قبييل من مييات
مؤهلة يف ع عاو املطالبة بالتعويض عن الضر الذ يتسب يه انتاا قانو املنا سية .ويف
ئطييا الييدعو اجلماعييية ،ييوز أ تقييال ع ييو وااييدة نيابيية عيين جمموعيية ميين األ ييخا و/أو
الشركات ت لدع التضر من ذات االنتاا .
 -6واس األامال اإلجرائية املعمول هبا يف البلد ،وز لأل خا اليذين دي مليم ئقامية
عو ر ية أ ينقلوا اقوقام يف املطالبة ئىل خص آسر حي له عندئيذ تقيدا املطالبية .و يوز
قصر الدعاو الفر ية عل عاو املتابعة ،أ أ عل املدعف انت يا صيدو قيرا ميائ ي بيت
اصييول السيلو املنيياو للمنا سيية قبييل أ يقيميوا عييو تعييويض عيين األضيرا الناضيية عيين ذلييك
السييلو  .ويقييول هييذا التحديييد عل ي اعتبييا ات تتعل ي بالفعالييية اإلجرائييية ويمفييل ،ضييمن اييدو
والي يية قض ييائية تم ييو يا ييا امليا يية املعني يية باملنا س يية مس ييؤولة ع يين املالاق يية علي ي الس ييلو املن يياو
للمنا سيية واملعاقبيية عليييه ،أالل تقيييلم احمليياكم املدنييية السييلو موضييع الن يير تقييمييا اتلييف عيين تقييييم
املياة املعنية باملنا سة.
 -7ومن سالل عاو التم يل أو الدعاو اجلماعية ،تر ع جمموعة من املدعف ئىل احملممة
عييو تعييويض عيين األضيرا  .ويتي لف السييب اجلييوهر و ا ئقاميية م ييل هييذا الييدعاو اجلماعييية
من قف :أوملما ،أ املطالبية الفر يية قيد تميو مين الصيغر هيي ال تسي لوت يع عيو مسيتقلة
والدسول يف عيو قضيائية قيد يسيتغرج البيت يايا وقتيا طيويال؛ وثانياميا ،أ اليدعو اجلماعيية
قييد تقلييل بم ي نصييي كييل م ي لدا ميين تميياليف الييدعو  .وميميين ئقاميية عييو ضاعييية نيابيية عيين
ي التحقي ميين هوييياهتم لييد تقييدا الييدعو  ،لميين ي أ يمييو
جمموعيية ميين األ ييخا
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التحقي ي م يين العض ييوية يف ا موع يية مممن ييا .ا موع يية ق ييد تتي ي لف ،مي ي ال ،م يين مشي ي ين مبا ي يرين
ملنتج ييات ااتما ي يية ،بينم ييا ميم يين أ يم ي ليو املشي ي و شي ي املبا ي يرين أو املس ييتالمو النا ييائيو
جمموعات ئضا ية.
 -8ويف مع ي ييم الواليي ييات القضي ييائية ،يقتصي يير التعي ييويض ال ي يذ حيصي ييل عليي ييه املي ييدع عل ي ي
التعييويض المامييل عيين اخلسييا ة املتمبييدة بسييب السييلو املنيياو للمنا سيية ،مبييا يف ذلييك تميياليف
اإلج يرا ات القانونييية والفوائ ييد املصيير ية .بيييد أ امل ييدع  ،يف الواليييات املتحييدة ،ق ييد يسييتفيد مم ييا
يسم التعويضات الت يبية اليت قد تبلغ ثالثة أضعا الضر الفعل .

م مم نمدجمم ئ يعلمفامم لشأليع تمم ا ئال م
 -9تر بالتفصيل يف اجلدول بعيدا الينا البديلية الييت تو رهيا التشيريعات القائمية يميا ايص
الدعاو اخلاصة للمطالبة بالتعويضات.
البلد أو ا موعة أو اإلقليم
الصف

4

م ع عىمم يألقيلمفاط
و قييا للمييا ة  50ميين قييانو مما حيية االاتمييا  ،يتحمييل املسييؤولية املدنييية و قييا
للقانو أصحاب املشا يع التجا ية الذين ينتاجو سلوكا ااتما يا ويتسيببو يف
أضرا للغ .
وتبي ليف الل يوائح املتعلقيية بعييدة مسييائل ييص تطبي ي القييانو يف ا مييم يف القضييايا
املدنية النا اة عن أوجه سلو ااتما ية (التفس القضائ ملما حة االاتما )،
بالص يييغة ال يييت اعتُم ييدت هب ييا أثن ييا اجللس يية  1539للجن يية القض ييائية يف مم يية
الش ييع العلي ييا وص ييد ت يف  3أيا /م ييايو  ،2012موض ييوا ال ييدعاو ونطاقا ييا
واجلايية املختصيية بييالن ر ياييا وص ييفة املييدع وع ي اإلثبييات واملسييؤولية املدني يية
وقانو التقا ل السا علياا وش ذلك.
وتش املا ة األوىل من التفس القضائ املتعل مبما حة االاتما ئىل أ نطاج
ال ي ييدعو يتم ي ييل يف الس ي ييلو االاتم ي ييا مب ي ييا ي ي ييه اتفاق ي ييات االاتم ي ييا وئس ي ييا ة
استغالل املرك املايمن يف السوج وترُّك املشا يع .ئال أ ئسا ة استغالل السيلطة
اإل ا ية للقضا عل املنا سة أو تقييدها ال يدسل ضمن نطاج هذا املا ة اي
ئ طبيعة م ل هذا املنازعة تقتصر عل ئجرا ات ئ ا ية وئسا ة استخدال السلطة
اإل ا ية للقضا عل املنا سة أو تقييدها ال تعد سلوكا ااتما ييا بياملع املقصيو
يف املا ة  3من قانو مما حة االاتما .
و يمي ييا يتعل ي ي بصي ييفة املي ييدع  ،تي يينص املي ييا ة األوىل عل ي ي أني ييه ي ييوز لأل ي ييخا
الطبيعي ييف واأل ييخا الق ييانونيف وكيان ييات أس يير أ ير ع يوا ع يياو مدني يية ئىل
ممة الشع يف املنازعات خبصو اخلسائر اليت دصل جرا سلو ااتما
أو انتااك ييات لق ييانو مما ح يية االاتم ييا بواس ييطة أام ييال تعاقدي يية أو الل ي يوائح
اإل ا ييية للرابطييات القطاعييية وش هييا .وتقضي املييا ة  108ميين قييانو اإلجيرا ات
املدنية ب للمدعف مصلحة مبا رة يف القضيية .واحمليك املايم للت كيد مين وجيو
مصلحة مبا رة هو تسبُّ السلو االاتما يف سسائر و ية.
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البلد أو ا موعة أو اإلقليم

جنوب أ ريقيا

GE.15-08122

وت ي يينص امل ي ييا ة  7عل ي ي أ امل ي ييدع علي ي ييه يف قض ي ييية تتعل ي ي با ع ي ييا ئب ي يرال اتف ي يياج
ااتما  ،عل النحو املوصو يف الفقيرة  1مين امليا ة  13مين قيانو مما حية
االاتما  ،يتحمل ع ئثبات أ االتفاج ليس له أثر القضا عل املنا سية أو
تقييدها.
وت يينص امل ييا ة  8علي ي أ امل ييدع علي ييه يف قض ييية تتعلي ي بمس ييا ة اس ييتغالل مركي ي
املايمن يف السيوج ،علي النحيو املوصيو يف الفقيرة  1مين امليا ة  17مين قيانو
يي سلوكه.
مما حة االاتما  ،يتحمل ع ئثبات وجو ما ِّ
وت يينص امل ييا ة  14علي ي أن ييه ييوز حملمم يية الش ييع  ،يف ا ال يية ال يييت يم ييو يا ييا
السلو االاتما الذ ا تمبه املدع عليه قد تسب يف سسائر للمدع  ،أ
تي مر املييدع عليييه ،يف ضييو ا عييا ات املييدع وبعييد التحقي ميين الوقييائع ،بوقييف
االنتا ييا وب ييد ع تعويض ييات ع يين اخلس ييائر .وباإلض ييا ة ئىل ذل ييك ،ييوز حملمم يية
الشع  ،بنا عل ا عا ات املدع أو عل طلبيه ،أ تض ليمن يف مبليغ التعيويض
عن الضر النفقات املعقولة الييت يتمبليدها امليدع مين أجيل ئجيرا التحقيي ومنيع
السلو االاتما .
تنص املا ة  65من قانو املنا سة قم  89لعال ( 1998بصيغته املعدلة) عل :
( )6أ الشييخص الييذ تمبييد سسييا ة أو أصييابه ضيير نتيجيية مما سيية
ممنوع يية( :أ) ال ييوز ل ييه أ ير ييع ع ييو ئىل مم يية مدني يية لتقي ييِّم مبل ييغ
التعييويض أو لييتحمم لييه بييالتعويض ئذا كييا قييد اصييل علي تعييويض يف
ئطيا اتفياج بال اضي مؤكيد مبوجي امليا ة  ( 49ال) ()1؛ أو (ب) ئذا
كييا حي ي لييه أ ير ييع الييدعو املشييا ئلياييا يف الفقييرة (أ) ،يتعي ليف علي يه،
عند ئقامتاا ،أ يق لدل ئىل كات الضبط يف احملممة املدنية ئسطا ا صا ا
عن ئييس احملممية املختصية بقضيايا املنا سية أو عين ئييس قضياة ممية
االسييتانا املختصيية بقضييايا املنا سيية ،و ي اإلج يرا الشييمل املطلييوب:
" "1يؤكد ثبوت أ السليو املستند ئلييه يف ئقامية اليدعو مما سيةت مينعايا
هيذا القييانو ؛ " "2يبي ليف تييا ي االسييتنتاا الييذ توصييلت ئليييه احملمميية أو
مميية االسييتانا املختصيية بقضييايا املنا سيية؛ " "3يش ي ئىل املييا ة ميين
هييذا القييانو اليييت اسييتندت ئلياييا احملممية أو مميية االسييتانا املختصيية
بقضايا املنا سة يف اخلروا باستنتاجاا.
( )7الشاا ة املشا ئلياا يف املا ة الفرعية (()6ب) ليل قطع عل
ما ير ياا واحملاكم املدنية مل مة باألسذ هبا.
( )8يعلِّ ي ي أ اس ي ييتانا ألم ي يير أص ي ييد ته مم ي يية املنا س ي يية أو طل ي ي
مبراجعتييه مبوج ي املييا ة  58أ ا ي يف ئقاميية عييو يف مميية مدنييية
لعرل نفس القضية.
( )9ينش ا الشخص يف ع عو للمطالبة بالتعويض عن أضرا
جنم ييت ع يين مما س يية ييو ة( :أ) يف الت ييا ي ال ييذ ا ييذت ي ييه مم يية
املنا سيية قيرا ا بشي القضييية اليييت هتييم ذلييك الشييخص؛ أو (ب) يف االيية
االستانا  ،يف تا ي البت يف الدعو االستانا ية يف تلك القضية.
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( )10ألشي ي ي ي ي يرال امل ي ي ي ي ييا ة ( 2أل ي ي ي ي ييف) مي ي ي ي ي ين قاني ي ي ي ي ييو س ي ي ي ي ييعر الفائي ي ي ي ي ييدة
اإلجبي ييا ( 1975 ،القي ييانو قي ييم  55لعي ييال  ،)1975يبي ييدأ يف ت ي ييا ي
ئصدا الشاا ة املشا ئلياا يف املا ة الفرعية ( )6سريا الفائدة املصر ية
عل الدين يما يتعل باملطالبة بالتعويض مبوج هذا القانو .
وعل الرشم من أ قانو املنا سة ال ينص عل أ امم يد بشي اليدعاو
اجلماعي يية ،ييم احملمم يية الدس ييتو ية ق ييد أص ييد ت امم ييا يف ع ييال  2013يبط ييل
أامييال كييل ميين احملمميية المييي و مميية االسييتانا العليييا ،اللتييف ضييتا عليييا
السييما لصيياا الطل ي املتضيير ميين سييلو ادييا منتج ي اخلب ي االاتمييا
هذا القضية أ تش لمل سابقة بالنسبة للدعاو
بتقدا عو ضاعية .ومن
اجلماعية.
يمم ييل الق ييانو امل ييدف ق ييانو املنا س يية ايي ي يس ييمح لض ييحايا الس ييلو املن يياو
ل
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
ير ييع عييو عل ي ميين ي ي ً سييلوكا مناوئييا للمنا سيية ك ي يطالبييه بييالتعويض ع يين
الضيير  .و ييوز أ تمييو عيياو املطالبيية بييالتعويض عيين الضيير ئمييا منفصييلة عيين
بعضيياا الييبعض أو عيياو متابعيية لق يرا صييا عيين ئاييد السييلطات املن ِّميية.
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
تييذليل الصييعوبات اليييت تعي ل املطييالبف .وين يير اليملييا االيييا يف مشييروا قييانو
بش ي اقييوج املسييتالك يوجييد االيييا يف مراليية التقرييير يف جملييس العمييول ،قبييل
قرا ته ال ال ة وعرضه عل جملس اللو ات.
دد املا تا  1و 3موضوا ونطياج األمير التيوجيا املتعلي بيبعض القواعيد الييت
ِّ
دم ييم ع يياو املطالب يية يف ئط ييا الق ييانو ال ييوط ب ييالتعويض ع يين الض يير بس ييب
انتااكي ي ي ي ييات أامي ي ي ي ييال قي ي ي ي ييانو املنا سي ي ي ي يية للي ي ي ي ييدول األعضي ي ي ي ييا ولالدي ي ي ي ييا األو وج
( 24 ،2014/104/EUتش ي ي يرين األول/أكت ي ييوبر  .)2014وينبغ ي ي ي أ ي ي ييتممن أ
ييخص طبيعي ي أو ق ييانوف تع ييرل للض يير بس ييب انتا ييا لق ييانو املنا س يية م يين
املطالبيية بييالتعويض عيين ذلييك الضيير وا صييول عل ي التعييويض كييامال يريطة أالل
يؤ ذلك ئىل املبالغية يف التعيويض .ويشيمل التعيويض الماميل اخلسيا ة ا قيقيية
واخلسا ة يف األ با باإلضا ة ئىل الفوائد.
ودد املوا  5و 6و 7و 8قواعد المشف عن األ لية .وتضيمن اليدول األعضيا
أ ييول احمليياكم الوطنييية سييلطة أميير املييدع عليييه أو طيير ثالي بالمشييف عيين
األ لية ذات الصييلة بنييا علي طلي املطالي الييذ يمييو قيد قييدل تعليييال معقييوال
يتضمن وقائع متااة بشمل معقول وأ لة كا يية ليدعم وجاهية املطالبية بيالتعويض
عن الضر .
ئال أ هنييا عييدة ييرود وقيييو يمييا اييص المشييف ع ين األ ليية وه ي كالتييا :
ي تعيييف الييدليل عيين طريي 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 تي مر أاييد الطيير ف أو طر ييا ثال ييا بالمشييف عيين ليييل
يُ بت وجو تصرحيات بالتساهل وعرول تسيوية؛ وال يوز للمحياكم الوطنيية أ
ت ي مر بالمشييف عيين األ ليية املعييدة سصيصييا إلج يرا ات هيايية ميين املياييات املعنييية
باملنا سة ئالل بعد أ تم املياة املعنية باملنا سة ئجرا اهتا.
وتب ي ليف امل ييا ة  9أث يير القي يرا ات الوطني يية .ييالقرا ات الناائي يية الص ييا ة ع يين هيا ييات
املنا سة الداسلية أو اكم املراجعة يف الدول األعضا تُعتي أ لة قاطعية علي أ
انتااكييا قييد ا تُم ي  .وللق يرا ات الناائييية الصييا ة عيين ول أعضييا أسيير  ،عل ي
األقل ،قوةُ األ لة ال اهرة عل اصول انتاا لقانو املنا سة.
وتيينص املييا ة  10عل ي أ تمفييل الييدول األعضييا أ يمييو أجييل التقييا ل لر ييع
عيياو للمطالبيية بيالتعويض عيين الضيير ييس سيينوات علي األقييل .وال ييوز أ
تبيدأ مييدة التقيا ل قبييل أ يتوقيف االنتاييا وقبيل أ يعير املطالي أو أ يمييو
بمممانه أ يتوقع بشمل معقيول السيلو موضيوا اليدعو وكونيه يشيمل انتااكيا
وكونه قد تسب يف ضر للمطال وقبل أ يعر هوية املنتاك.
وتيينص املييا ة  11عل ي أ املسييؤولية القانونييية تمييو مش ي كة وتضييامنية .ئال أ
التوجيه ينص عل است نائيف ،أوملما أ مؤسسات األعمال الصغ ة أو املتوسطة
ا جم ال تتحمل املسؤولية القانونية ئال إلاا املش ين منايا عنيدما تميو اصيتاا
ميين السييوج اسييل السييوج املعنييية أقييل ميين  5يف املائيية وعنييدما هت يد مسييؤوليتاا
املش ي كة والتضييامنية العا ييية اسييتمرا ها االقتصييا ؛ وثانيامييا أ املسييتفيدين ميين
ا صييانة ال يتحملييو املسييؤولية القانونييية ئال إليياا املش ي ين ميينام املبا يرين وش ي
املبا ي يرين .وع ييالوة علي ي ذل ييك ،ال ييوز أ يف ييوج مبل ييغ املس يياقة ال يييت يق ييدماا
املسييتفيد ميين ا صييانة مبلييغ الضيير الييذ تسييب يييه للمش ي ين منييه أو ملول ي يه
املبا يرين أو شي املبا يرين ،ايي ال يتحمييل املسييتفيدو ميين ا صييانة املسييؤولية
القانوني يية ع يين األضي يرا ال يييت تتمبلي يدها أطي يرا متض يير ة أس يير ئال عن ييدما يتعي يذ
ا صول عل تعويض كامل من األطرا املنتامف ارسرين.
ت او القيو املفروضة علي ئنفياذ التميتالت االاتما يية اخلاصية بيف عيدل وجيو
اقييوج ساص يية يف ئقام يية ال يدعو وب ييف الص ييعوبات اإل ا ييية واإلجرائي يية وال قا ي يية
وتلك املرتبطة باأل لة .وهنا ثالثة جماالت تستل ل امل يد من العمل وه  :إلميع
املطالبات وا صول عل املعلومة والمفا ة القضائية أو اإل ا ية.
إمك نلمرفعمقع عىموا عنل م
تيينص املييا ة  25ميين القان ييو اخلييا ه يير االاتمييا ات اخلاصيية وراييية التجييا ة
املنصفة (القانو قم  ،54املؤخ  14نيسا /أبريل  )1947عل ما يل :
( )1تقييع املسييؤولية القانونييية عيين األض يرا اليييت يتمبييدها الطيير ارسيير
علي ي أ ص يياا مش ييروا يرتمي ي عم ييال ينتا ييك أام ييال املي يوا  3أو 6
أو ( 19يف االيية أصييحاب املشييا يع الييذين ا تمب يوا أ عيياال تنتاييك أامييال
امليا ة  ،6وتقتصيير علي أصييحاب املشييا يع اليذين رضيوا قيييو ا مفرطيية علي
التجييا ة أو اتبعيوا مما سييات إلا ييية شي منصييفة يف االتفيياج أو العقييد الييدو
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املع ) وعلي أ ابطية إلا يية ا تمبيت عميال ينتايك أاميال الفقيرة  1مين
املا ة .8
( )2ال يُعف ي ي أ صي يياا مشي ييروا أو ابطي يية إلا يي يية مي يين املسي ييؤولية
القانونييية املنصييو علياييا يف الفقييرة السييابقة بمثبييات عييدل وجييو نييية أو
ئقال من جانبه.
وتنص املا ة  26عل ما يل :
( )1ال يوز االعتييدا بييا يف املطالب يية بتعييويض عيين الضيير عم ييال
ب ام ييال امل ييا ة الس ييابقة يف احمل يياكم م ييا يص ييبح مائي ييا أو مل م ييا األم ي ُير
بييالتوقف والمييف املنصييو عليييه يف أامييال الفقييرة ( )1ميين املييا ة 49
( ييم يصييد أميير ميين ذلييك القبيييل ،يياألمر بالييد ع املنصييو عليييه يف
الفقرة ( )1من املا ة ( 50باست نا أوامر الد ع الصا ة يف ا صاا
أسس ابطة إلا ية اق ت عال ينتاك أامال البند " "1أو ""2
مشروا ل
ميين املييا ة  ))8أو مييا يصييبح مائيييا أو مل مييا الق يرا ُ املنصييو عليييه يف
أامال الفقرة ( )4من املا ة .66
( )2ينتا ا املنصو عليه يف الفقرة السابقة بالتقا ل بعد ثالث
سنوات من التا ي الذ أصبح يه مائيا ومل ميا األم ُير بيالتوقف والميف
أو األمر بالد ع أو القرا املنصو عليه يف الفقرة املذكو ة آنفا.
القييانو املتعلي باألامييال اخلاصيية املتعلقيية بييمجرا ات احمليياكم املدنييية يف الييدعاو
اجلماعي ي يية الس ي ييتعا ة األم ي ييال وتع ي ييويض املس ي ييتالمف ع ي يين الض ي يير ( ق ي ييم ،96
 .)2013وقد ُسن القانو يف  11كانو األول /يسمي  2013وسيدسل اي
النفاذ يف سيالل ثيالث سينوات ابتيدا مين تيا ي سينله .ويتنياول القيانو اليدعاو
اجلماعية للمطالبة بالتعويض عن ضر جنم عن تقص ا تُم باالق ا ميع ئبيرال
عقد استاالك أو تنفيذا .واول القانو امليذكو من مية ساصية ومؤهلية لليد اا
عن املستالمف ع عياو للمطالبية ،باسيم املسيتالمف ،بيالتعويض عين أضيرا
تنجم عن عقو استاالكية يف ااالت العقو اليت يشوهبا شي وتيدليس والعقيو
االستاالكية القائمة عل اإلكراا .لذلك ،م من املممن أ ينطب هذا اإلجرا
يرل بنييو تعاقدييية علي املسييتالك بييدو ا انتااكييا لقييانو
اجلديييد عنييدما يشي لمل ي ُ
مما حة االاتما .
م ع عىمم يألقيلمعم ع عىمم جا عنل م
ييينص قييانو املنا سيية وراييية املسييتالك عل ي أ أل ييخص تمبل يد سسييا ة أو
ض يير ا نتيج ية س ييلو ااتم ييا أ يسي ي مبلغ ييا يع ييا ل اخلس ييا ة أو الض يير بر ييع
عييو ساصيية .و ييوز للمتنييازعف األ يرا أيضييا استصييدا ئعالنييات وأواميير زجرييية
وأواميير تبعييية .ولييد اللجنيية األس ي الية لشييؤو املنا سيية وراييية املسييتالك أيضييا
صييالاية البييد يف ئج يرا ات مت يييل أ جمموعيية تمبلييدت سسييا ة أو ضيير ا نتيجيية
سلو ااتما  .ويضيع قيانو احملممية االدا يية ن اميا لليدعاو اجلماعيية يتييح
للمتنازعف األ را املطالبة بالتعويض عن الضر الذ يينجم عين خالفية األاميال
املتعلقي ية بالس ييلو املن يياو للمنا س يية املنص ييو عليا ييا يف ق ييانو املنا س يية وراي يية
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املستالك .وم ُاد ت جمموعة امل لدعف ،اعتُي كيل يخص يايا جي ا منايا ميا
يق ي ِّير أعض ييا ها "استي ييا التخلي ي " ع يين ال ييدعو بم س ييال ئسط ييا ئىل احملمم يية
بواسي ييطة اس ي ييتما ة خصصي يية مل ي ييذا الغي ييرل .ومتل ي ييك اللجني يية األس ي ي الية للمنا س ي يية
واالسييتاال  ،مبقتض ي املييا ة 1( 87بييا ) ميين قييانو املنا سيية وراييية املسييتالك،
س ييلطة املطالبي ية ب ييالتعويض نياب يية ع يين ط يير ثالي ي تمب ييد أضي يرا ا بس ييب خالفي ية
األام يال املتعلق ية بالسييلو املنيياو للمنا سيية املنصييو علياييا يف قييانو املنا سيية
وراي ي يية املس ي ييتالك .ويم ي ييو علي ي ي األطي ي يرا "استي ي ييا االس ي ييتمرا يف ال ي ييدعو "
مبوا قتام عل اإلجرا ات بالنيابة.
تمف ييل امل ييا ة  47مي يين ق ييانو مما حي يية االاتم ييا ا ي ي يف ي ييع ع ييو مدنيي يية
للمطالبية بييالتعويض عيين أضيرا جنميت عيين انتاييا لقييانو املنا سيية .وتيينص تلييك
املا ة عل أنه حي لألطرا املتضر ة أ تر ع عو للمطالبية بوقيف املما سيات
اليت تشمل انتااكا للن ال االقتصا وذلك راية ملصاحل ر ية أو ملصاحل ر ية
متجانسة ،وكيذلك للحصيول علي تعيويض عين األضيرا املتمبيدة ،بصير الن ير
عيين التحقي ي أو اإلج يرا اإل ا  ،الييذ ال يُوقفييه ييع الييدعو  .وال يُش ي د أ
تستنت املياة املعنية باملنا سة ادوث االنتاا قبل ع عو املطالبة بالتعويض
(وه استنتاجات ال تل ل احملاكم عل أ اال).
و عي يياو اإلنف ي يياذ اخلاصي يية منفص ي ييلة عي يين ع ي يياو اإلنفي يياذ العام ي يية و ي ييوز تق ي ييدا
املطالبات ا قبل أ يُشرا يف التحقي يف السلو موضوا الدعو .
و وز ملمت املدع العال (االدا وا موم ) أ يقيم عو ضاعية عمومية
نيابيية عيين جمموع يية متضيير ة للحص ييول عل ي تع ييويض عيين انتا ييا قييانو املنا س يية
استنا ا ئىل قانو الدعاو اجلماعية العمومية .و وز للجمعييات املمونية اسي
األصول أ تقيم نفيس النيوا مين اليدعاو نيابية عين أعضيائاا .و ي أ تميو
أ ضعية تقدل مطالبة سدمة للصاحل العال قد ت سست قبل سنة عل األقل وأ
يم ييو م ي ن ض ييمن أه ييدا اا املؤسس ييية راي يية البيا يية أو راي يية املس ييتالك أو راي يية
الن ييال االقتص ييا أو راي يية املنا س يية ا ييرة أو الي ي اث السياسي ي أو اجلم ييا أو
الت ييا ا أو املن يياعر الطبيعي يية .وئذا م ييا ييع امل ييدع الع ييال أو ئا ييد اجلمعي ييات
عو ضاعية ،م األطرا املتضير ين ال يتيدسلو مبا يرة يف سي املنازعية .ئال
أنييه يف اييال أقييال أاييد األط يرا املتضيير ة ع يواا اخلاصيية بييه طلبييا للتعييويض ييم
هاتف الدعويف تُعتيا عو واادة ويُن ر ياما بوصفاما جي ا مين ئجيرا ات
عو واادة.
و قا للما ة  )1(33من قانو مما حة تقييد املنا سة ،يُل ل كل من ينتاك أاد
أامييال القييانو أو أامييال املييا ة  101أو املييا ة  102ميين معاهييدة س ي عمييل
االدييا األو وج أو ن ييص ق يرا ص ييا عيين هيا يية التمييتالت االاتما ي يية بتع ييويض
الشخص املتضر وباالمتناا عن ذلك السلو ئذا كا تمرا ا أمرا وا ا.
ويتي يييح الق ي ييانو استص ي ييدا أم ي يير زج ي ير ئذا تس ي ي توقُّي ييع االنتا ي ييا  .وق ي ييد يم ي ييو
ضر هبم االنتاا .
املتضر و متنا سف أو مشاكف يف السوج أ ل
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وتنص الفقرة  3عل ما يل :
كييل ميين يرتمي انتااكييا بيياملع املقصييو يف الفقييرة  ،1عمييدا أو ئقيياال،
مسؤول عين األضيرا امل تبية علي ذليك االنتايا  .وئ ا ي ُ يت سيلعة أو
سدمة بسعر مفرد ،يُستبعد التعويض بسيب ئعييا ة بييع تليك السيلعة
ييم اجيم الضير  ،و قيا للميا ة  287مين
أو اخلدمية .و يوز أ ي سيذ تقي ُ
ق ييانو اإلج ي يرا ات املدني يية ،يف ا س ييبا باخلص ييو نس ييبة األ ب ييا ال يييت
اققا ي ييا املش ي ييروا بفض ي ييل االنتاي ي ييا  .و ي ي ي أ ي ي ييد ع املش ي ييروا وائي ي ييد
عن الت اماته بد ع املال و قيا للبنيد  .1وتنطبي امليا ة  288والبنيد  1مين
املا ة  289من القانو املدف مع مراعاة ما يقتضيه استال ا ال.
وتنص الفقرة  4عل أنه م طول بالتعويض عن انتاا امم من أامال هذا
القانو أو عن انتاا املا ة  101أو املا ة  102من معاهدة سي عميل االديا
األو وج ،كان ييت احملمم يية مل م يية باس ييتنتاا وج ييو انتا ييا ي يريطة أ ي ي ير ذل ييك
االس ييتنتاا يف قي يرا م ييائ ص ييا ع يين هيا يية التم ييتالت االاتما ي يية أو املفوض ييية
األو وبية أو املياة املعنية باملنا سة  -أو ممة تعمل هبذا الصفة يف ولية أسير
عضو يف اجلماعية األو وبيية .وينطبي الشي نفسيه علي االسيتنتاجات اليوا ة يف
األامال الناضة عن الطعو يف القرا ات عمال بالبند .1
وق ييد وا ي ي اليملي ييا مبجلسي يييه عل ي ي التعي ييديل ال ي ييامن للقي ييانو املي ييؤخ  5ا ي ي يرا /
يونيه  .2013وستمو للرابطات القطاعية صفة وملا ئقامة عاو تطل ياا
ئىل املنتاك التوقف والميف نيابية عين زبيائن امليدع علييه أو عين مول ييه .وا ِّيول
التعييديل املييذكو أيضييا ضعيييات راييية املسييتالك ئقاميية عيياو الستصييدا أواميير
زجرييية أو لطلي أ يييد ع املييدع عليييه للمي انييية االدا ييية ميياال مقابييل املماسي
االقتصا ية اليت اققاا بفضل االنتاا .
الواليات املتحدة تغي ي ل التقاضي ي املتع ييد األطي يرا يف الوالي ييات املتح ييدة تغ ي ي ا ج ييذ يا بتع ييديالت
عال  1966اليت أُجريت عل قانو اإلجرا ات املدنية االدا  23الذ حيد
اإلطييا امليين ِّم للييدعاو اجلماعييية يف الوقييت ا اضيير .املييا ة (23أ) تيينص عل ي
الشييرود األ بعيية اليييت ال بييد ميين اس يتيفائاا قبييل ئقاميية عييو ضاعييية .ويييتلخص
الشي ييرد األول يف ك ي ييرة عي ييد املي ييدعف هي ي ي "يتعي ييذ معا ي يا ضي ي ُّيمام ضيعي ييا ئىل
الدعو " .أما الشرد ال اف او يوا الدعو  ،أ أ هنا "مسائل قانونية أو
وقائعييية تشي ياييا جمموعيية املييدعف" .وال الي هييو متيلي "مطالبييات أو اعييات
األط ي يرا املمِّلي يية" مقا ني يية ببي يياق أ ي يرا ا موعي يية .والشي ييرد الرابي ييع هي ييو أ عل ي ي
األطرا املمِّلة أ "تو ر ملصاحل جمموعة املدعف راية معقولة ومالئمة".
املييا ة (23ب) تيينص عل ي أ القضييايا املش ي كة ي أ تتغل ي عل ي القضييايا
أ تعلو عل أسالي املقاضاة األسر .
الفر ية وأ الدعو اجلماعية
املا ة (23ا) ت لبف عملية اعتما جمموعة املدعف .عل احملممة أ تعقد جلسة
استماا للبت يف مس لة اعتما القضية باعتبا ها عو ضاعية ،و ي أ حي ِّيد
مر الصيا باعتميا اليدعو اجلماعيية جمموعية امليدعف ومطالبيات ا موعية أو
األ ُ
يعف ام ا موعة.
قضاياها أو وعاا ،وأ ل
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املييا ة (23ه) تيينص عل ي أ ميين واج ي احملمميية ئق يرا أ تسييوية أو اييل آسيير
للقض ييية وئ س ييال ئسط ييا معق ييول ئىل أعض ييا ا موع يية .م ييع ذل ييك ،يتع ييف علي ي
احملممة أ تعقد جلسة اسيتماا لتقير ميا ئذا كيا ا يل عيا ال ومعقيوال ومناسيبا.
وحي ألعضا ا موعة االع ال عل ا لول املق اة اليت تستل ل موا قة احملممة.
املا ة (23و) تنص عل أنه وز حملممة االستانا  ،اسي تقيديرها ،أ تي ذ
باسييتانا القيرا الييذ يقيير اعتمييا ا موعيية أو ير ضييه .ييم اعتُمييدت ا موعيية،
ل ي ي ل احملمم ي يية ع ي ييا ة أ "ترس ي ييل ئىل ا موع ي يية أ ضي ييل ئسط ي ييا ممم ي يين تس ي ييمح ب ي ييه
ال رو " ،و أ يب ليف ذليك اإلسطيا بم ياز ووضيو وبلغية بسييطة ومفاومية
املعلوم ييات التالي يية :طبيع يية ال ييدعو ؛ وتعري ييف ا موع يية املعتم ييدة؛ واملطالب ييات أو
القضييايا أو الييد وا؛ وئتاايية استيييا اخلييروا ميين ا موعيية وطريقتييه؛ واألثيير املل ي ل
الذ حيدثه ا مم اجلماع بالنسبة ألعضا ا موعة.
عل احملممة اليت تعتمد جمموعة من املدعف أ
املا ة (23ز) جا ياا أنه
تعف اميا ملذا ا موعة يتوجي علييه مت ييل مصياحل ا موعية كا ية مت ييال معقيوال
ل
ومالئما ،ما ينص قانو من القوانف عل سال ذلك .ولد تعييناا ام
ا موعيية ،علياييا أ تن يير يمييا قييال بييه ميين عمييل لتحديييد املطالبييات يف الييدعو
ومعر يية م ييد سيت ييه بال ييدعاو اجلماعي يية وش ه ييا م يين املنازع ييات املعق ييدة ون ييوا
املطالب ييات املقدمي ية يف ال ييدعو ؛ ويف م ييد ئمل ييال احمل ييام بالق ييانو الس ييا ؛ ويف
املوا اليت سيوعفاا احملام يف مت يل ا موعة.
امل ييا ة  ) (23تس ييمح للمحمم يية ب ييد ع أتع يياب معقول يية حمل ييام ا موع يية يف أ
تقيدا
قضية تُعتمد بوصفاا عو ضاعية .وللحصول عل هذا األتعاب،
طل ئىل احملممة .و وز أل عضو من أعضا ا موعة أ يعي ل علي طلي
أتع يياب احملام يياة؛ و ييوز للمحمم يية ،اسي ي تق ييديرها ،أ تعق ييد جلس يية اس ييتماا
للن ر يف هذا الطل .
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