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 دعاوى التعويض 
الشخخخأو او الدولة، بياعة عن الشخخخأو او مؤعخخخ خخخة األعمال التر تأخخخرب ا   خخخا ة او  خخخ    منح   

ع خخبت تأخخ   او تقأخخر  أأالم القان القابود من لدد مؤعخخ خخة اعمال او ف د، الح  فر تعويض أعادل 
  الأ ا ة او الض   )عما فر ذلخخخا التلالرخخخم والةاادة المأ  ية  عن   ي   فو دعوى قابوبية امان ال ل ا 

 القضااية المأتأة.

 
 شرح الصلا اللالع عشر والنُّهج البديلة في التشريعات القائمة   

 مقدمة  

ُتْنةذ قوابرن المناف خخة فر دلداد ىخختل عالوعخخاام العامة، من  قل العقوتا  التر تة  خخ ا ال خخل ة   -1
التعويض التر أِقيم ا اف اد  اإلدا ية او القضخخخخخخخخخخااية المأتأخخخخخخخخخخة، وتالوعخخخخخخخخخخاام الأاصخخخخخخخخخخة، من  قل دعاوى 

مؤعخخخخخخ خخخخخخا  اعمال تلبد    خخخخخخاا  ع خخخخخخبت عخخخخخخلوح مأم عالمناف خخخخخخة. والبند المقت    خخخخخخمن دنود القابود   او
النموذجر عشخخخخخمد المناف خخخخخة أع ر الة د او مؤعخخخخخ خخخخخة األعمال، او الدولة بياعة  عن ما، الح  فر  فو دعوى 

ذلا التلاليف والةوااد المأ  ية المت اكمة. قأد الحأول علل تعويض عن الأ اا  او األ  ا ، عما فر  
وتنظ  ال خخخخخخل ا  القضخخخخخخااية المأتأخخخخخخة عادة  فر هذه الدعوى المدبية ما لم تأول الدوُل علل وجه التحديد 

 ال ل َة اإلدا ية صقليا  فر هذا الأدد.

 الج ود المبذولة لتشجيو اإلبةاذ الأاص فر بظم القوابرن ال اعأة عشمد المناف ة   

عشخخخخخخخمد القواعد التر تنظم دعاوى التعويض عموجت    2014/104عتمد االتحاد األو وتر التوجيه  ا  -2
القخخابود الو نر عن ابت خخاكخخا  القخخان قخخابود المنخخاف خخخخخخخخخخخخخخخة للخخدول األعضخخخخخخخخخخخخخخخا  واالتحخخاد األو وتر، وتحلول  

ن التوجيه  ، كابت جميو الدول األعضخخخخخا  قد ادمجت التوجيه فر ابظمت ا القابوبية الو نية. ويبر  2018 عان
م خخخخخخخاام مو خخخخخخخواية ومج ااية هامة كمو خخخخخخخود الدعوى واللشخخخخخخخم عن األدلة واَجم التقادن وبود الم خخخخخخخؤولية 
القابوبية. ويجوز ألي ىخخخخأو، من قبرم مشخخخخت ل او ممول مغاىخخخخ  او مر  مغاىخخخخ ، عَمن فر م الم خخخخت للود،  

  102و 101آ  )المادتاد  لحقه  خخخ   ج ا  ابت اح الد قوابرن المناف خخخة من منشخخخمة او مجموعة من المنشخخخ 
من معاهدة عخر  عمم االتحاد األو وتر او قابود مناف خة و نر ي مر فر معظمه ىلل تحقر  الغاأة ذات ا   
اد أ الت عالتعويض اللامم عما لحقه من  خخ  . ويشخخمم التعويض الأ خخا ة الةعلية و  خخا ة األ تا  زيادة 

م خخخخخخؤوال  عن جميو ما يلح  الضخخخخخخحاأا من  خخخخخخ   علل دفو الةوااد. ويقود كم ىخخخخخخ يا فر تلتم التلا ي  
ع خخخبت التلتم االلتلا ي وقد أشخخخت ح مو المأالةرن اف  ين فر دفو التعويض. وتجد  اإلىخخخا ة ىلل اد هذا 
ال أ خ ي علل مؤعخ خا  األعمال الأخغر ة او المتوعخ ة الحجم او علل الشخ كا  التر ُمنَحت لأخابة من 

ه الش كا  م اَلغة فقط دتعويض المشت ين عن المنتجا  التر أشت وب ا ىدقغ هرئة المناف ة عاالبت اح. ف ذ
 .  1) ما لم أقن عاقر المنت قرن عاجزين عن دفو التعويض اللامم للضحاأا

__________ 

 European Commission, 2020, Commission staff working document on theلق قد علل تقريم لديث الع د، ابظ      1) 

implementation of directive 2014/104, 14 December :متالة فر ال اعط التالر ،https://www.europeansources.info/ 

record/staff-working-document-on-the-implementation-of-directive-2014-104-eu-on-certain-rules-

governing-actions-for-damages-under-national-law-for-infringements-of-the-competition-law-provisions-

of-the-membe/    2021اأا /مايو    26)ا ُّلو عليه فر .  
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 اىقال دعاوى التعويض الأاصة  

تأتلم ابظمة قوابرن المناف ة  يما يتعل  عمىقال دعاوى التعويض الأاصة. وينغغر التمررز درن   -3
الدعاوى الة دأة والدعاوى الجمااية. فةر الدعاوى الة دأة، يتعرن علل كم ىخخخخخخخخخخخخخأو و/او ىخخخخخخخخخخخخخ كة تدعر 
التع ض للضخخخ   اد ت فو دعواها الأاصخخخة الم خخختقلة. اي اد الشخخخأو الذي تلب د الضخخخ   من ج  ا  عخخخلوحل 

غحت الياعاد، مأم عالمناف خخة هو ولده من أملا صخخةة تأوله الم الغة عالتعويض. فعلل عخخبرم المصال، اصخخ 
عقت ىج ا  ىصخقلا  تشخ يةية، تتيح للمنظما  المؤهلة قد ا  اكب  من المشخا كة فر  فو دعاوى التعويض 
عن الضخخخخخخ   الناجم عن ابت اح قابود المناف خخخخخخة. اما فر الدعوى الجمااية،  يجوز اد ُت فو قضخخخخخخية والدة  

 البت اح بة ه.بياعة  عن مجموعة من األىأاص و/او الش كا  تد عر التض   من ا

ول خخخخخت األلقان اإلج ااية المعمول د ا فر البلد، أجوز اأضخخخخخا  لنىخخخخخأاص الذين تح  ل م ىقامة  -4
ل وبذاح صخخخخخخخخةة تقدأم الم الغة. ويجوز  دعوى ف دأة اد ينقلوا لقوق م فر الم الغة ىلل ىخخخخخخخخأو و  ، ُأأو 

ا  صخخخخخخدو  ق ا  ب اار يصبت وقود قأخخخخخخ  الدعاوى الة دأة علل دعاوى المتاععة. اي اد علل المدعرن ابتظ
ال خلوح المأم عالمناف خة قبم اد أقيموا دعوى تعويض عن األ خ ا  الناجمة عن ذلا ال خلوح. وي ختند هذا 
التقررد ىلل اعتغا ا  تتعل  عالةعالية اإلج ااية ويقةم،  خخخخمن لدود والأة قضخخخخااية تلود فر ا هرئة المناف خخخخة  

م عالمناف خخخخخخخة والمعاهغة عليه، اال  تقي م المحاكم المدبية ال خخخخخخخلوح م خخخخخخخؤولة عن المقلقة علل ال خخخخخخخلوح المأ
مو خخخخخخخخخو النظ  تقريما  أأتلم عن تقريم هرئة المناف خخخخخخخخخة. عقوة علل ذلا، أةضخخخخخخخخخم المد عود فر كصر  من 

 األلياد دعاوى المتاععة، ألب م دذلا يتجنبود دفو تلاليف ىثغا    ق قوابرن المناف ة.

الخخدعخخاوى الجمخخاايخخة، ت فو مجموعخخة من المخخدعرن معخخا  ىلل المحقمخخة دعوى   وفر دعخخاوى التمصرخخم او  - 5
تعويض. ويتملم ال بت الجوه ي و ا  ىقامة هذه الدعاوى الجمااية من ىقرن. اوال ، قد تلود الم الغة الة دأة 

يق . من الأخغ  عحرث ال ت خو غ  فو دعوى م ختقلة والد وَل فر دعوى قضخااية قد أ ختغ ق البت فر ا وقتا   و 
ثخابيخا ، قخد تقلخم الخدعوى الجمخاايخة عقصر  بأخخخخخخخخخخخخخرخت كخم مخد د من تلخاليف الخدعوى. ويمقن ىقخامخة دعوى جمخاايخة  
بياعة عن مجموعة من األىخخخخخخأاص ال يلزن تحديد هويات م لدى تقدأم الدعوى، للن أجت اد أقود التحق  من 

مغاىخخخخخ ين لمنتجا  التلا ية، درنما    العضخخخخخوية فر المجموعة ممقنا . فقد تتملم المجموعة، مصق ، من مشخخخخخت ين 
د المشت ود مر  المغاى ين والم ت للود الن اارود مجموعا  ى ا ية.   أمقن اد أقو 

وفر معظم الوالأا  القضخخخخااية، تقتأخخخخ  التعويضخخخخا  التر أحأخخخخم عليه المدعر علل التعويض  -6
تلاليف اإلج ا ا  القابوبية  اللامم عن الأ خخخخخخا ة المتلبدة ع خخخخخخبت ال خخخخخخلوح المأم عالمناف خخخخخخة، عما فر ذلا 

والةوااد المأخخخخخخخخ  ية. مر  اد المدعر، فر الوالأا  المتحدة، قد أ خخخخخخخختةرد من تعويض ثقثر عن األ خخخخخخخخ ا   
الناجمة عن   ق قابود مقافحة االلتلا ؛ ويقأخخخخخد من هذا التعويض اد أقود لافزا  ل فو دعاوى  اصخخخخخة  

 .  2) االلتلا و ادعا  ى ا يا  لل لوح الذي ينت ا قوابرن مقافحة 

 النهج البديلة في التشريعات القائمة: الدعاوى الخاصة للتعويض عن األضرار  

  البلد او المجموعة او المن قة

 الدعاوى الصردية فقط   

ذ توجيخخه االتحخخاد األو وتر   دلجيقا من  قل قخخابود يخخد ح األلقخخان    2017فر عخخان    2014/104ُبةخخِ 
 .  3) اللتاب ال اعو عش  من مدوبة القابود االقتأادي، 3األعاعية فر الغاب 

__________ 

 م اهمة من ىةغة مقافحة االلتلا  التاععة للجنة التجا ة االتحادأة.  2)

 م اهمة من هرئة المناف ة البلجيقية.  3)
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  البلد او المجموعة او المن قة
من قابود مقافحة االلتلا ، تتحمم المنشخخخخخخخخخخآ  التر تنت ح عخخخخخخخخخخلوكا  التلا يا    50وفقا  للمادة  الأرن

 .  4) وت بت ا  ا ا  للغر  الم ؤوليَة المدبية وفقا  للقابود 
تأو ت بر  القابود فر محاكما   وتبر ن القان الاحة محقمة الشعت العليا المتعلقة ععدة م اام  

القضخخاأا المدبية الناىخخئة عن ال خخلوح االلتلا ي )التة خخر  القضخخاار لمقافحة االلتلا  ، عالأخخيغة  
ةة  2012المعتمدة فر عان  ، مو خخخخخخخخخخخود الدعاوى وب اق ا والج ة المأتأخخخخخخخخخخخة عالنظ  فر ا وصخخخخخخخخخخخِ

 علر ا، ومر  ذلا.  المدعر وعت  اإلثغا  والم ؤولية القابوبية وقابود التقادن ال ا ي 
من التة خخر  القضخخاار لمقافحة االلتلا  علل اد ب اق الدعوى هو ال خخلوح  1وتنو المادة 

ز   االلتلا ي، عما  يه اتةاقا  االلتلا  ومعخخخخخخخا ة اعخخخخخخختغقل الم كز الم يمن فر ال خخخخخخخوق وت كُّ
تقرردها ال يد م  المنشخآ . ىال اد ىعخا ة اعختغقل ال خل ة اإلدا ية للقضخا  علل المناف خة او 

 خخمن ب اق هذه المادة، ألد  بيعة هذه المنازعة تقتأخخ  علل ىج ا ا  ىدا ية، وألد ىعخخا ة 
اعخخختغقل ال خخخل ة اإلدا ية للقضخخخا  علل المناف خخخة او تقرردها لي خخخت عخخخلوكا  التلا يا  عالمعنل 

 من قابود مقافحة االلتلا . و يما يتعل  عأخخخخخخخخخخخخخخةة المدعر، تنو  3المقأخخخخخخخخخخخخخخود فر المادة 
علل ابه أجوز لنىخخخخخخخخخخخخأاص ال بيعررن واألىخخخخخخخخخخخخأاص القابوبررن وكيابا  ا  ى اد  1المادة 

ي فعوا دعاوى مدبية ىلل محقمة الشخخخعت عشخخخمد المنازعا  علل الأ خخخاا  الناجمة عن عخخخلوح  
التلا ي او ابت اكا  لقابود مقافحة االلتلا  دواعخخخخخخ ة األلقان التعاقدأة او اللوااح اإلدا ية 

من قخابود اإلج ا ا  المخدبيخة عخمد تلود    108اايخة ومر هخا. وتقضخخخخخخخخخخخخخخر المخادة  لل اع خا  الق خ 
للمدعرن مأخخخخلحة مغاىخخخخ ة فر القضخخخخية. والمحا الم م للتمكد من وجود مأخخخخلحة مغاىخخخخ ة هو 

 مدى وقود   اا  م تغ ة عال لوح االلتلا ي.
، علل علل اد المدعل عليه فر قضخخخخخخخخخخخية تتعل  عادعا  ىد ان اتةاق التلا ي  7وتنو المادة 

من قخابود مقخافحخة االلتلخا ، يتحمخم عخت     13من المخادة    1النحو الموصخخخخخخخخخخخخخخو  فر الةق ة  
 ىثغاِ  اد االتةاق ليس له اث  القضا  علل المناف ة او تقرردها.

علل اد المدعل عليه فر قضية تتعل  عإعا ة اعتغقل الم كز الم يمن فر   8وتنو المادة 
من قابود مقافحة االلتلا ،  17من المادة  1 ال خخخخخخخخخخخوق، علل النحو الموصخخخخخخخخخخخو  فر الةق ة
 يتحمم عت  ىثغا  وجود ما يب ِ   علوكه.

علل ابه أجوز لمحقمة الشخخخخخخخخخعت، فر الحالة التر أقود فر ا ال خخخخخخخخخلوح االلتلا ي    14وتنو المادة  
الذي ا تلغه المدعل عليه قد ت بت فر   اا  للمدعر، اد تمم  المدعل عليه، فر  و  ادعا ا   
المدعر وتعد التحق  من الوقااو، دوقم االبت اح وتدفو تعويضخخا  عن الأ خخاا . ى خخافة ىلل ذلا، 
أجوز لمحقمة الشخخخخخخعت، دنا   علل ادعا ا  المدعر، اد تضخخخخخخم ن فر مبل  التعويض عن الضخخخخخخ   

 النةقا  المعقولة التر يتلب دها المدعر من اجم ىج ا  التحقر  ومنو ال لوح االلتلا ي. 

 يتضخخخخخخخخخمن قابود المناف خخخخخخخخخة القاما  محددة عشخخخخخخخخخمد دعاوى التعويض، وللن أح  للشخخخخخخخخخأو  ال  جو جيا
لمؤعخ خة األعمال التر تتلبد   خاا  او ا خ ا ا  ع خبت تقأخر  من اي ىخأو أأالم قابود  او 

المناف خخة اد ت خخت د مبل  الأ خخا ة او الضخخ   عن   ي  الدعوى القابوبية امان المحاكم. وينبص   
 .   5) العامة فر التش يو المدبر عشمد الح  فر الم الغة عالتعويض   هذا الح  من األلقان 

__________ 

 /http://english.mofcom.gov.cn/article، قابود مقافحة االلتلا ، متا  فر ال اعط التالر  2008الأخخخخخخخخخخرن، وزا ة التجا ة،   4)

policyrelease/Businessregulations/201303/20130300045909.shtml  2021اأا /مايو  26)ا ُّلو عليه فر.  

 م اهمة من هرئة المناف ة الجو جية.  5)
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  البلد او المجموعة او المن قة
ووفقا  لقابود المناف خخخخخخخة، فإد هرئة المناف خخخخخخخة ومحقمة مدينة تبلي خخخخخخخر هما ال رئتاد اإلدا يتاد  

كاد  والقضخاارتاد الولردتاد المأولتاد صخقلية تقريم الدعوى فر ب اق قابود المناف خة. ولما
عالتعويض من  قل دعوى مدبية منةأخخلة امان ال خخل ة القضخخااية أجوز لشخخأو اد أ الت  

المأتأخخخة عندما تأخخخد  هرئة المناف خخخة او المحقمة ق ا ا  عشخخخمد ابت اح قابود المناف خخخة، فإد 
 الدعاوى الة دأة الأاصة تقتأ  علل دعاوى المتاععة.

، الذي 4529لقابود  قم دواع ة ا 2018فر عان   2014/104ُبةِ ذ توجيه االتحاد األو وتر  الروباد
ينظم القخخان التوجيخخه ويخخد ج خخا فر النظخخان القخخابوبر المحلر. وعمومخخا ، أظخخم عخخدد القضخخخخخخخخخخخخخخخاأخخا 
الأاصة عشمد المناف ة فر الروباد معتدال ، لرث تشقم مالبية القضاأا دعاوى تجا ية عادأة 

 .  6) قاامة دذات ا تتعل  عاتةاقا  االمتياز والتوزيو

قابخخخخخخخخخخخخخخخخود لظ  االلتلا ا  الأاصخخة ولماأة التجا ة المنأخخةة: الةأخخم ال خخاعو عشخخمد األوام   الياعاد
 الزج ية واأل  ا 

 علل ما يلر: 25تنو المادة 
تقو الم خؤولية القابوبية عن األ خ ا  التر يتلبدها ال    اف   علل مؤعخ خة األعمال    1)

األم ، فر لالة مؤعخخخخخخ خخخخخخا   )أقتأخخخخخخ    19او    6او    3التر ت تلت فعق  ينت ا القان المواد 
، علل مؤعخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخا  األعمال التر تة ض 6األعمال التر ت تلت افعاال  تنت ا القان المادة 

قرودا  مة  ة علل التجا ة او تتغو مما عخخا  تجا ية مر  منأخخةة فر االتةاق او العقد الدولر 
 .8المعنر  وعلل اي  اع ة تجا ية ت تلت فعق  ينت ا القان المادة 

عةل اي مؤعخخخ خخخة اعمال او  اع ة تجا ية من الم خخخؤولية القابوبية المنأخخخوص علر ا    ال تُ 2)
 فر الةق ة ال اعقة عإثغا  عدن وجود بية او ىهمال من جابب ا.

 علل ما يلر: 26تنو المادة 
  ال أجوز االلتجخاح عخالح  فر الم خالغخة دتعويض عن األ خخخخخخخخخخخخخخ ا  عموجخت القخان المخادة 1)

م أأخخغح ب اايا  او ملِزما  األمُ  عالتوقم واللم المنأخخوص عليه فر  ال خخاعقة فر المحاكم ما ل
   1)فإد لم أأخخخخخد  هذا األم ، فاألم  عالدفو المنأخخخخخوص عليه فر الةق ة ) 49القان المادة 
)عاعخختصنا  اوام  الدفو الأخخاد ة فر ل  مؤعخخ خخة اعمال اعخخ  خخت  اع ة تجا ية   62من المادة 

   .8‘ من المادة 2‘‘ او 1‘ا تلبت فعق  ينت ا القان البند  
  ينت ر الح  المنأخخخخخوص عليه فر الةق ة ال خخخخخاعقة عالتقادن ععد ثق  عخخخخخنوا  من التا ي   2)

الذي اصخخخخخخخغح  يه ب اايا  وملزما  األمُ  عالتوقم واللم او األم  عالدفو المنأخخخخخخخوص عليه فر  
 الةق ة المذكو ة وبةا .

__________ 

 :V Brisimi and M Ioannidou, 2012, Greece: Report, prepared for Competition Lawابخخخخخخخخخظخخخخخخخخخ     6)

Comparative Private Enforcement and Collective Redress in the European Union متا  فر ال اعط التالر ،:  
https://www.clcpecreu.co.uk/    ؛ و2021اأخا /مخايو    26)ا ُّلو عليخه فر V Brisimi and M Ioannidou, 2013, 

Stand-alone damages actions: Insights from Greece and Cyprus, European Competition Law 

Review, 34(12):654–657؛ وM Ioannidou, 2018, The member State reports on the transposition of 

the directive: Greece, in B Rodger, MS Ferro and F Marcos, eds, The European Union Antitrust 

Damages Directive, Oxford University Press, Oxford. 
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 علل ما يلر: 89ة  قم من قابود المناف  65تنو المادة  جنوب اف يقيا

  الشخخخأو الذي تلبد   خخخا ة او اصخخخاعه  خخخ   بتيجة مما عخخخة ممنوعة: )ا  ال أجوز له اد  6) 
ي فو دعوى ىلل محقمة مدبية لتقيِ م مبل  التعويض او لتحقم له عالتعويض ىذا كاد قد لأخخخخخخخخخم  

ىذا كخاد  )ب    ؛ او 1دال )  49علل تعويض فر ى خا  لقمل عخالت ا خخخخخخخخخخخخخر مؤكخد عموجخت المخادة  
ن ىلل   أح  لخه اد ي فو الخدعوى المشخخخخخخخخخخخخخخا  ىلر خا فر الةق ة )ا ، يتعر ن عليخه، عنخد ىقخامت خا، اد أقخد 
امرن ال خجم او كاتت المحقمة ى  ا ا  صخاد ا  عن  ايس محقمة المناف خة او عن  ايس قضخاة  

اد  ‘ يؤكد  1‘ محقمة االعخخختئنا  المأتأخخخة عقضخخخاأا المناف خخخة، وف  اإلج ا  الشخخخقلر الم لوب:  
يبر ن تا ي    ‘ 2‘ ال خخلخخخخخخخخخخخخخخخوح الذي اعخختند  ىليه الدعوى قد ثبت ابه مما عخخة؛ أمنع ا هذا القابود؛  

محقمة االعخخخخخخختئنا  المأتأخخخخخخخة عقضخخخخخخخاأا   االعخخخخخخختنتاح الذي توصخخخخخخخلت ىليه محقمة المناف خخخخخخخة او 
محقمة   ‘ أشر  ىلل المادة من هذا القابود التر اعتند  ىلر ا محقمة المناف ة او 3‘ المناف ة؛ و 

 عتئنا  المأتأة عقضاأا المناف ة فر اعتنتاج ا. اال 
 )ب  دلرم قا و علل ما ي د فر ا والمحاكم 6  الشخخخخ ادة المشخخخخا  ىلر ا فر المادة الة اية )7)

 المدبية ملَزمة عاأل ذ د ا.
 58  أعلِ   اي اعختئنا  ألم  اصخد ته محقمة المناف خة او  لت لم اجعته عموجت المادة 8)

 ىقامة دعوى فر محقمة مدبية لع ض بةس القضية.اي  ل  فر 
  ينشخخخخخخم ل  الشخخخخخخأو فر  فو دعوى تعويض عن ا خخخخخخ ا  بجمت عن مما عخخخخخخة محظو ة:  9) 
فر التا ي  الذي اتأذ   يه محقمة المناف خخخة ق ا ا  عشخخخمد القضخخخية التر ت م ذلا الشخخخأو؛   )ا  

 فر تلا القضية.   او )ب  فر لالة االعتئنا ، فر تا ي  البت فر الدعوى االعتئنا ية 
)القابود    1975 )ا  من قابخخخخخخخخخخود عع  الةااخخخخخخخخخخدة اإلجغا ي، 2الم )  2  ألم اض المادة 10)

 ، يبدا عخخخخخخخخخخخخخ ياد الةاادة علل دين يتعل  عالم الغة دتعويض عموجت هذا 1975لعان   55  قم
  .6القابود فر تا ي  ىصدا  الش ادة المشا  ىلر ا فر المادة الة اية )

لمناف خخخخخخخخة علل اي لقم محدد عشخخخخخخخخمد الدعاوى الجمااية. مر  اد المحقمة  وال ينو قابود ا
يغ م القان كم من محقمة الوالأة العليا ومحقمة   2013الدعخختو ية اصخخد   لقما  فر عان  

االعخخخختئنا  العليا، اللترن  فضخخخختا فعليا  ال خخخخما  لأخخخخالت ال لت المتضخخخخ   من عخخخخلوح اتحاد 
م عخخخخخخاعقة منتجر الأبز االلتلا ي دتقدأم دعوى جم ااية. ومن ىخخخخخخمد هذه القضخخخخخخية اد تشخخخخخخق 

 عالن غة للدعاوى الجمااية.

أقم م القابود المدبر قابود المناف خخخخة عال خخخخما  للمتضخخخخ  ين من عخخخخلوح مأم عالمناف خخخخة د فو  توبس
 دعوى التعويض امان المحاكم المدبية.

الممللخخخة المتحخخخدة لب ي خخخابيخخخا  
 العظمل واي لندا الشمالية

للشخخخ كة او للشخخخأو الذي يتلبد   خخخاا  بتيجة ابت احل لقابود المناف خخخة اد ي فو دعوى أجوز 
التعويض علل ال    او األ  ا  التر ا تلبت ال خخخلوح المأم عالمناف خخخة. ويمقن اد تلود 
هذه الدعوى ىما قاامة دذات ا او دعوى متاععة لق ا  هرئة تنظيمية، ويمقن  فع ا امان محقمة  

 او محقمة االعتئنا  المأتأة عقضاأا المناف ة.الوالأة العليا 
وتي خخخخر ا  لدعاوى المتاععة للم الغة عالتعويض عن األ خخخخ ا  فر قضخخخخاأا المناف خخخخة دتذلرم الأخخخخعوتا   
التر تعت ض الم اِلبرن، اقت لت الحقومة مشخ ود قابود عشخمد لقوق الم خت لا ينو علل تغرر ا   

محقمة االعتئنا  المأتأة عقضاأا المناف ة، واعتحدا   هامة من جملت ا توعيو ب اق ا تأاص 
 ىمقابية  فو دعاوى جمااية عا تيا  المعنررن عاألم ، وو و   ط َجب   واية. 
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د المادتاد   االتحاد األو وتر مو خخخخخخخود التوجيه وب اقه وتنأخخخخخخخاد علل اد   2014/104من التوجيه  3و 1تحدِ 

 خخخخخخخبت ابت احل لقابود المناف خخخخخخخة من يتمقن اي ىخخخخخخخأو  بيعر او قابوبر تع ض للضخخخخخخخ   ع 
الم الغة عالتعويض اللامم عن ذلا الضخخخخخخخ   والحأخخخخخخخول عليه، ىخخخخخخخ ي ة اال  يؤدي ذلا ىلل 
المغالغة فر التعويض. ويشخخخخخخمم التعويض اللامم الح  فر التعويض عن الأ خخخخخخا ة الحقيقية  

 والل ت الةاات عاإل افة ىلل الةوااد.
عن األدلة والجزا ا . وتضخخخخمن الدول األعضخخخخا   قواعد اللشخخخخم 8و  7و 6و  5وتحدد المواد 

ل المحاكم الو نية عخخل ة ام  المدعل عليه او     ثالث عاللشخخم عن األدلة ذا    اد تأو 
الأخلة دنا   علل  لت الم اِلت الذي أقود قد قدن تعلرق  معقوال  يتضخمن وقااو متالة عشخقم 

الضخخخخخخ  . وهناح عدة ىخخخخخخ و  وقرود  معقول وادلة كا ية لدعم وجاهة الم الغة عالتعويض عن
 يما أأو اللشم عن األدلة، وهر كالتالر: أجت تحديد الدلرم دتأنيةه ىما  من دنود او 
فئخخا ، وال أجوز للمحخخاكم الو نيخخة اد تقبخخم ىال ال لغخخا  المتعلقخخة عخخاللشخخخخخخخخخخخخخخم عن معلومخخا  

ثالصا  عاللشخخخخخخخخم عن متناعخخخخخخخخغة؛ وال أجوز للمحاكم الو نية اددا  اد تمم  الد ال  فرن او   فا   
دلرم ُيصبت وجود تأخخخ يحا  عالت خخخاهم وع وض ت خخخوية؛ وال أجوز للمحاكم الو نية اد تمم  
ة  أخخخخيأخخخخا  إلج ا ا  هرئة من هرئا  المناف خخخخة ىال  ععد اد تأتم  عاللشخخخخم عن األدلة المعد 

 هذه ال رئة ىج ا ات ا.
  اد ُأعتب  ابت اح قابود المناف خخخخخة  تلةم الدول األعضخخخخخا و اث  الق ا ا  الو نية.    9وتبر ن المادة 

عموجت ق ا  ب اار صخخخخخخخخاد  عن هرئة و نية للمناف خخخخخخخخة او محقمة م اجعة ثادتا     ُأ خخخخخخخختنتح الذي 
أمقن دلضخخخخخخخه. ويجوز اد ُتع ض الق ا ا  الن ااية الأخخخخخخخاد ة فر دول اعضخخخخخخخا  ا  ى علل  ال 

 لقابود المناف ة. المحاكم الو نية عاعتغا ها علل األقم ادلة ظاه ة علل لأول ابت احل  
علل اد تلةم الدول األعضا  اد أقود اجم التقادن ل فو دعاوى التعويض    10وتنو المادة  

 مس عخخخخخخخخخخخخخخنوا  علل األقخخم. وال أجوز اد يبخخدا اجخخم التقخخادن قبخخم اد يتوقم ابت خخاح قخخابود  
المناف خخخخخخخخخة وقبم اد أع   الم اِلت، او اد ُيتوقو منه علل بحو معقول اد أع  ، ال خخخخخخخخخلوَح 

ود الدعوى، واد هذا ال خخخلوح أشخخخقم ابت اكا ، واد ابت اح قابود المناف خخخة قد ت خخخبت فر  مو خخخ 
     للم اِلت، وقبم اد أع   هوية المنتِ ا.

علل اد الم خخخخخخخخخخخخخؤوليخة القخابوبيخة تلود مشخخخخخخخخخخخخخت كخة وتضخخخخخخخخخخخخخخامنيخة. ىال اد هنخاح   11وتنو المخادة 
جم ال تتحمم الم خخخؤولية اعخخختصنااررن: اول ما اد مؤعخخخ خخخا  األعمال الأخخخغر ة او المتوعخخخ ة الح 

القابوبية ىال تجاه المشخخخخخخت ين من ا عندما تلود لأخخخخخخت ا من ال خخخخخخوق دا م ال خخخخخخوق المعنية اقم  
فر المااة، وعندما ي دد ت بر  القواعد العادأة المتعلقة عالم خخؤولية المشخخت كة والتضخخامنية   5 من 

تجاه   الم ؤولية القابوبية ىال اعتم ا ها االقتأادي؛ وثابر ما اد الم تةرد من الحأابة ال يتحمم  
دأه، وال يتحمل ا تجاه ا  ا  متضخخخخخ  ة ا  ى ىال عندما يتعذ  الحأخخخخخول   المشخخخخخت ين منه او مو ِ 
علل تعويض كامم من المنشخآ  األ  ى المتو  ة فر االبت اح بة خه. وال أجوز اد أةوق مبل  

د بامح الت خخخخخخاهم مبل  الضخخخخخخ   م خخخخخخاهمة المنتِ ا الذي ُمنح الحأخخخخخخابة من الغ اما  فر ى ا   
 الذي ت بت  يه للمشت ين منه او لمو  دأه المغاى ين او مر  المغاى ين. 

علل اد ُت اجو المةو خخخخخخخخخخخخخخيخخة التوجيخخه وتقخخدن تق ي ا  ىلل الب لمخخاد األو وتر    20وتنو المخخادة  
العخدد  والمجلس. مر  اد التخم   فر التنةرخذ، والن خاق الزمنر لت بر  قواعخد التنةرخذ الو نيخة، و 
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المحخدود من األلقخان التر  غقخت فر خا المحخاكم الو نيخة تلخا القواعخد لتل افد، عوامخم تعنر 

 .  7) اد التج تة الحالية فر ت بر  التوجيه لي ت كا ية

تت او  القرود المة و خخخخخخخخخة علل الدعاوى الأاصخخخخخخخخخة إلبةاذ قوابرن مقافحة التلتق  االلتلا ية  ام يقا القترنية
درن عدن وجود لقوق  اصة فر ىقامة الدعوى والأعوتا  اإلدا ية واإلج ااية والصقا ية وتلا 
الم تغ ة عاألدلة. وهناح ثقثة مجاال  ينغغر تح خخخخخخرن ا وهر تجميو الم الغا ، والحأخخخخخخول  

 وما ، واللةا ة القضااية او اإلدا ية.علل المعل

 الدعاوى الصردية والدعاوى الجماعية 

 الةأم التاعو عشمد التعويض عن األ  ا   :27.442قابود مقافحة االلتلا   قم  األ جنترن
علل ابه أجوز لنف اد او الليابا  القابوبية المتضخ  ة بتيجة ألبشخ ة أعاقت   62تنو المادة 

أقدموا م الغة عالتعويض عن األ خ ا  وفقا  للتشخ يو امان القا خر المأتو  علر ا القابود اد
 فر هذه الم ملة.
علل اد ق ا  محقمخخة مقخخافحخخة االلتلخخا   يمخخا يتعل  عخخابت خخاح هخخذا القخخابود    63وتنو المخخادة  

أقت خخخخت قوة األم  المقضخخخخر عه، عمج د اد أأخخخخغح ب اايا . وُت فو دعاوى الم الغة عالتعويض  
تر قد تنشخخخخخم بتيجة للق ا  الن اار الأخخخخخاد  عن محقمة مقافحة االلتلا  عن عن الضخخخخخ   ال

  ي  اإلج ا ا  الموجزة المعجلخة المنأخخخخخخخخخخخخخخوص علر خا فر الةأخخخخخخخخخخخخخخم الصخابر، الغخاب الصخالخث، 
اللتاب الصابر من قابود اإلج ا ا  المدبية والتجا ية. وي خخخختند القا خخخخر المأتو فر لقمه،  

 ، ىلل ال خخخخخلوح والوقااو والمؤهق  القابوبية، المحددة  عند البت فر جب  األ خخخخخ ا  والأ خخخخخاا 
 فر ق ا  محقمة مقافحة االلتلا  الأاد  عمناعغة ت بر  هذا القابود.

علل ىمقخخابيخخة الحقم علل األف اد الخخذين ينت قود القخخان هخخذا القخخابود، دنخخا     64وتنو المخخادة  
ددها القا ر المأتو علل  لت ال    المتض  ، ددفو م امة مدبية لل    المتض   أح

وت ختند ىلل   و ة وقااو القضخية ومقع خات ا األ  ى، عغض النظ  عن التعويضخا  األ  ى  
 التر يتعرن دفع ا.

، ىذا كاد اكص  من ىخخخخخخخخخأو والد م خخخخخخخخخؤوال  عن االبت اح، فإد جميو األف اد  65ووفقا  للمادة 
المتضخخخخخخخخخخخخخخ  ، علل ال مم من دعاوى أقوبود م خخخخخخخخخخخخخخؤولرن عالتلافم والتضخخخخخخخخخخخخخخامن امان ال     

االعخخت داد التر قد تلود عخخا ية. ويجوز اد أحأخخم األىخخأاص او الليابا  القابوبية المذكو ة  
فر هذا الةأخخخخخخم، ل خخخخخخت االقتضخخخخخخا ، علل اإلعةا  من العقوتة او تأ يضخخخخخخ ا، واإلعةا  من 

الةأخخخم  الم خخخخؤولية عن األ خخخخ ا  فر لال االعخخخختةادة من د بامح العةو المنأخخخخوص عليه فر 
الصامن من هذا القابود، دنا   علل ق ا  من محقمة مقافحة االلتلا  أقضخخخخخخخخخر عامتصال األف اد  
او الليابا  القابوبية أللقان الةأخخخم الصامن. وكاعخخختصنا  من هذه القاعدة، أقود الم خخختةرد من 
د بامح الت خخخخخخخخاهم المنأخخخخخخخخوص عليه فر الةأخخخخخخخخم الصامن م خخخخخخخخؤوال  عالتلافم والتضخخخخخخخخامن تجاه 

 ين منه او المو دين له المغاىخخ ين او مر  المغاىخخ ين ومر هم من األ  ا  المتضخخ  ة، المشخخت 
ىذا تعذ  الحأخخول علل جب  كامم للضخخ   الذي ت خخببت  يه الشخخ كا  األ  ى التر تو  ت  

 فر بةس االبت اح أللقان القابود.
__________ 

(7  European Commission, 2020, Antitrust: Commission publishes report on implementation of 

damages directive, Press releaseمتخخا  فر ال اعط التخخالر ،:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 

detail/en/ip_20_2413  2021اأا /مايو  26)ا ُّلو عليه فر.  
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  خخخخخا ة او  خخخخخ  ا  بتيجة ينو قابود المناف خخخخخة ولماأة الم خخخخخت لا علل اد ألي ىخخخخخأو تلب د   اعت اليا

عخخخخخخخخلوح التلا ي اد أ خخخخخخخخت د مبلغا  أعادل الأ خخخخخخخخا ة او الضخخخخخخخخ   د فو دعوى  اصخخخخخخخخة. ويجوز 
للمتنازعرن األف اد اأضخخخخخخا  اعخخخخخختأخخخخخخدا  ىعقبا  واوام  زج ية واوام  تغةية. ولدى لجنة ىخخخخخخؤود 
المناف خخخخخخخة ولماأة الم خخخخخخخت لا اأضخخخخخخخا  صخخخخخخخقلية  فو دعوى جمااية بياعة عن مجموعة تلب د  

 خخخا ة او  خخخ  ا  بتيجة عخخخلوح التلا ي. وينو قابود المحقمة االتحادأة ألعخخخت اليا علل بظان    
للخدعخاوى الجمخاايخة يتيح للمتنخازعرن األف اد الم خالغخة عخالتعويض عن الضخخخخخخخخخخخخخ   الخذي ينجم عن 
مأالةة األلقان المتعلقة عال لوح المأم عالمناف ة المنأوص علر ا فر قابود المناف ة ولماأة  

أق ِ    لم  لا. ومتل ُلدد  مجموعة المد عرن، اعُتب  كم ىخخخخخخخخخخخخخأو فر ا جز ا  من ا ما الم خخخخخخخخخخخخخت  
"ا تيا  التألر" عن الدعوى الجمااية عإ عخخخخخخخخال ى  ا  كتادر عموجت الاحة المحقمة. ويجوز 

عا   من قابود المناف خخخخة ولماأة الم خخخخت لا، اد تقدن  لغا  بياعة  1)  87للجنة، عمقتضخخخخل المادة 
ة تضخخخ    من ج ا  مأالةة القان القابود المتعلقة عال خخخلوح المأم عالمناف خخخة، عن ا  ا  ثالص 

 .علل اد تلود هذه األ  ا ، قبم تقدأم ال لت، قد وافقت كتاعة علل تقدأمه 

من قخابود المنخاف خخخخخخخخخخخخخخة علل الح  فر  فو دعوى مخدبيخة للم خالغخة عخالتعويض    47تنو المخادة   الب ازيم
ود، وتنو علل ل  األ  ا  المتضخخخخخخخخخخخخخخ  ة، لمخاأخة  عن ا خخخخخخخخخخخخخخ ا  بجمخت عن ابت خاح القخاب 

لمأخخخخخخخخخخخخخخالح كخم     او لمأخخخخخخخخخخخخخخالح خا الة دأخة المتجخاب خخخخخخخخخخخخخخة، فر  فو دعوى للم خالغخة دوقم  
المما عخخخخا  التر تشخخخخقم ابت اكا  للنظان االقتأخخخخادي، وللحأخخخخول علل تعويض عن األ خخخخ ا   

فو الخخخدعوى. المتلبخخخدة، عأخخخخخخخخخخخخخخ   النظ  عن التحقر  او اإلج ا  اإلدا ي، الخخخذي ال ُيوقةخخخه   
ُيلزن   ُأشخت   ل فو الدعوى اد تلود هرئة المناف خة قد اعختنتجت م خغقا  لدوَ  االبت اح، وال وال

هذا االعخخخختنتاح المحاكم. ودعاوى اإلبةاذ الأاصخخخخة منةأخخخخلة عن دعاوى اإلبةاذ العامة ويجوز 
لمقتت تقدأم الم الغا  لتل قبم اد ُأشخ د فر التحقر  فر ال خلوح مو خود الدعوى. ويجوز 

المدعر العان اد أقيم دعوى جمااية عامة بياعة  عن مجموعة متضخخخخخخخخخخخخخخ  ة للحأخخخخخخخخخخخخخخول علل 
تعويض عن ابت اح قابود المناف خخخخخخخخة، اعخخخخخخخختنادا  ىلل قابود الدعاوى الجمااية العامة. ويجوز 
بة ل خخخخخخخخت األصخخخخخخخخول اد تقيم بةس النود من الدعاوى بياعة  عن اعضخخخخخخخخاا ا.   للجمةيا  المقو 

مةية تقدن م اَلغة  دمة  للأخالح العان قد تمعخ خت قبم عخنة علل األقم  ويجت اد تلود اي ج
لماأة النظان  واد أقود من  خخخخخمن اهداف ا المؤعخخخخخ خخخخخية لماأة البرئة او لماأة الم خخخخخت لا او

التا يأر او المناظ   االقتأخادي او لماأة المناف خة الح ة او الت ا  ال خيالر او الجمالر او
مخدعر العخان او ىلخدى الجمةيخا  دعوى جمخاايخة، ال تشخخخخخخخخخخخخخخخا ح ال بيةيخة. ومذا  فو مقتخت ال

األ  ا  المتضخخخخخخ  ة بة خخخخخخ ا مغاىخخخخخخ ة فر عخخخخخخر  المنازعة. اما ىذا اقان     متضخخخخخخ   دعوى 
 تعويض منةألة، ُتجم و الدعوياد وُينظ  فر ما عاعتغا هما دعوى والدة.
علومخا  فر متنخاول  وقخد اتأخذ المجلس اإلدا ي للخدفخاد االقتأخخخخخخخخخخخخخخادي موقةخا  تعخاوبيخا  لجعخم الم

، 21، اصخخخد  المجلس الق ا  2018. وفر عان   8) المتضخخخ  ين من ال خخخلوح المأم عالمناف خخخة
الذي يتيح ىمقابية ى خةا  ال خ ية الداامة علل ععض الوثاا  )وثاا  الت خاهم التر أج ن فر ا 

للعلن عن ال    بة خخه واألعخخ ا  التر يبرن ا القابود  ويحدد التا ي  الذي ينغغر  يه اللشخخم  
األدلة المتغقية )عادة مو صخخخخخخدو  الق ا  عشخخخخخخمد قضخخخخخخية ما . وينو الق ا  اأضخخخخخخا  علل جواز  
اعتغخا  التعويضخخخخخخخخخخخخخخا  الممنولخة فر الخدعوى المخدبيخة عوامخم تأ يف، عنخد ل خخخخخخخخخخخخخخاب المجلس  

__________ 

 م اهمة من هرئة المناف ة الب ازيلية.  8)
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للعقوتخخة الواجغخخة. عقوة علل ذلخخا، ت خخخخخخخخخخخخخخمح القوابرن الحخخاليخخة للمجلس عخخالتخخد خخم فر دعخخاوى 

حماأة التحقيقا  المتعلقة عال خخخلوح المأم عالمناف خخخة من ت خخخ ب معلوما  التعويض المدبية ل
 ل اعة، وإلدقغ ال ل ة القضااية عافثا  المحتملة لللشم عن المعلوما .

القخان  من قخابود مقخافحخة قرود المنخاف خخخخخخخخخخخخخة، ُيلَزن كخم من ينت خا الخد القخان القخابود او  33وفقخا  للمخادة   المابيا
بو ق ا  صخخخخاد  عن   من المعاهدة المنظمة لعمم االتحاد األو وتر او  102المادة  او    101المادة  

هرئة المناف خخخخخخخة دتعويض الشخخخخخخخأو المتضخخخخخخخ   وتاالمتناد عن مزيد من االبت اكا ، ىذا كاد تل ا  
الةعخم ام ا  وا دا . وينو القخابود عخالةعخم علل الح  فر اعخخخخخخخخخخخخختأخخخخخخخخخخخخخدا  ام  زج ي ىذا كخاد االبت خاح  

  ود هم المتناف ود او مر هم من المشا كرن فر ال وق الذين ا    د م االبت اح. وىيقا . والمتض  
 )ا  علل ما يلر:33وتنو المادة 

، عمدا  او ىهماال ،  33من المادة  1  كم من ي تلت ابت اكا  عالمعنل المقأخخخخخخخخخود فر الةق ة 1)
 م ؤول عن األ  ا  المت تغة علل ذلا االبت اح.

يصبخخخخت  2) مخخخخا لم  ُأةت ض،  التلتخخخخم االلتلخخخخا ي يؤدي ىلل الضخخخخخخخخخخخخخخ  . والتلتخخخخم    العقس، اد 
االلتلخا ي، عخالمعنل المقأخخخخخخخخخخخخخخود فر هخذه المخادة، هو اتةخاق او ممخا عخخخخخخخخخخخخخخخة متة  علر خا درن  
متنافَ رن او اكص  د د  تن ر  علوك م التناف ر فر ال وق او التمثر  علل معاير  المناف ة  

 المتة  علر ا ما يلر:ذا  الألة. وتشمم هذه االتةاقا  او المما عا  
 تحديد او تن ر  اععا  الش ا  او البيو او الش و  التجا ية األ  ى؛  -1
 تأأيو لأو اإلبتاح او المبيعا ؛  -2
 الأاد ا ؛ او  تقاعم األعواق والعمق ، عما فر ذلا التقعت فر الع ا ا ، وتقررد الوا دا  او   - 3
 المناف رن اف  ين.ىج ا ا  مألة عالمناف ة  د   -4
لتحديد    [ Zivilprozessordnung] من القابود األلمابر لإلج ا ا  المدبية   287  ت ب  المادة 3) 

لجم الضخخخ   الناجم عن االبت اح. وعند تحديد لجم الضخخخ  ، أمقن اد تؤ ذ فر االعتغا ، علل 
 . 1عموجت الةق ة وجه الأأوص، ب غة ال تح الذي ك غه ال    المنتِ ا من االبت اح  

 اعتغا ا  من تا ي  وقود الض  .   1ال    المنتِ ا فوااد علل ديوبه المالية عمق  عالةق ة    يدفو 4) 
)ب  علل ابخخخه متل  ولخخخت عخخخالتعويض عن ابت خخخاح لقم من هخخخذا الجز   33وتنو المخخخادة  

المنظمخخخخة لعمخخخخم االتحخخخخاد    102او المخخخخادة    101لقم من القخخخخان المخخخخادة   او المعخخخخاهخخخخدة  من 
ألو وتر، كابت المحقمة ملَزمة عاعخخخخخخخخخخخخخختنتاح وجود ابت اح، علل النحو الوا د فر ق ا  ب اار  ا

او محقمة تعمم  -صخخخخخاد  عن هرئة المناف خخخخخة، او المةو خخخخخية األو وتية، او هرئة المناف خخخخخة 
فر دولة ا  ى عضخخخخخخخو فر االتحاد األو وتر. وين ب  الشخخخخخخخر  بة خخخخخخخه علل  -د ذه الأخخخخخخخةة 

األلقان الن ااية الأاد ة عن المحاكم فر ال عود فر الق ا ا  عمق   االعتنتاجا  الوا دة فر
. وين ب  هذا االلتزان دود الم خخخخخخخخخخخخخخات عالحقوق وااللتزاما  المنأخخخخخخخخخخخخخخوص علر ا فر  1عالبند  
 .من المعاهدة المنظمة لعمم االتحاد األو وتر  267 المادة

 ا  الأخخناعة د فو دعاوى ل اع   2013وعخخمح التعديم الصامن الذي ُاد م علل القابود فر عان 
لم الغة المنتِ ا عالتوقم واللم بياعة عن عمق  ومو دي المدَعل عليه. و ول التعديم اأضخخخخا  
جمةيا  لماأة الم خخت لا ىقامة دعاوى العخختأخخدا  اوام  زج ية او لم الغة المدعل عليه عمد 

التعديم التاعخخخخخخخخخخخو فر   يدفو للمرزابية االتحادأة فوااد اقتأخخخخخخخخخخخادأة لقق ا عةضخخخخخخخخخخخم االبت اح. وادى 
فر القخخخابود الو نر. وكخخخاد   104/ 2014ىلل ىدمخخخاح توجيخخخه االتحخخخاد األو وتر    2015 عخخخان 
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ال خخخد  من التعخخخديلرن هو زيخخخادة التمخخخال بجخخخا  دعخخخاوى التعويض التر أقيم خخخا األىخخخخخخخخخخخخخأخخخاص  

لم   علل اد ُأةت ض، ما  2021المتض  ود من تلتم التلا ي. وبو التعديم العاى  فر عان 
ط لل     2)ا ) 33س، اد التلتم االلتلا ي يؤدي ىلل الضخخخخخخخخخخخخ   )المادة يصبت العق    ، وت خخخخخخخخخخخخ 

 )ز  . 33المتض   والمنتِ ا المزعون عملية جمو األدلة ذا  الألة )المادة 

اإل خا  المنظم للخدعخاوى الجمخاايخة وتنو   23تحخدد القخاعخدة االتحخادأخة لإلج ا ا  المخدبيخة  قم  الوالأا  المتحدة
 علل ما يلر:

الشخخخخ و  األعخخخخاعخخخخية. ال أجوز لعضخخخخو والد او اكص  من المجموعة اد ي فو دعوى او اد   )ا 
 أقود مو وَد دعوى عأةته   فا  ممصق  ل اا  األ  ا  ىال فر الحاال  التالية:

   كص ة عدد المدعرن فر المجموعة عحرث ال أمقن  مُّ م جميعا  ىلل الدعوى؛1)
 شت ح فر ا مجموعة المدعرن؛  هناح م اام قابوبية او وقااةية ت 2)
   م الغا  او دفود األ  ا  الممصِ لة هر من بود م الغا  او دفود المجموعة؛3)
   تحمر األ  ا  الممصِ لة مأالح مجموعة المدعرن لماأة معقولة ومقامة.4)

)ب ، ت خخخود الم خخخاام القابوبية او الوقااةية المشخخخت كة درن اعضخخخا  المجموعة  23ووفقا  للمادة 
علل اي م خخخخخخاام ال تعنر عخخخخخخوى ف ادى األعضخخخخخخا ، وتعلو الدعوى الجمااية علل األعخخخخخخالرت 

 المتالة األ  ى للةأم فر القضية.
ة اد تبخت، عخمم ، )ح  ت ترخت اعتمخاد مجموعخة المخدعرن. ويجخت علل المحقمخ 23وتبر ن المخادة  

فر م خملة اعتماد الدعوى عاعتغا ها دعوى جمااية، ويجت علر ا اد تحدد مجموعة المدعرن  
 وم الغا  المجموعة او قضاأاها او دفوع ا، واد تعر ن محامر المجموعة. 

)ه  علل عدن جواز ت خخخخوية القضخخخخية او  فضخخخخ ا  وعا  او لل ا دتواف  اف ا   23وتنو المادة  
المحقمخة، وعلل اد من واجخت المحقمخة اد ت عخخخخخخخخخخخخخخم ى  خا ا  معقوال  ىلل اعضخخخخخخخخخخخخخخا  ىال عموافقخة  

المجموعة. ومذا كاد الحم المقت   ملزما  ألعضخخا  المجموعة، ال أجوز للمحقمة اد تواف  عليه 
ىال ععد جل خخخخخخخة اعخخخخخخختماد، وفقط ىذا  ا  ابه عادل ومعقول ومناعخخخخخخخت. ويح  ألي عضخخخخخخخو من 

 لحم المقت   ىذا كاد يت لت موافقة المحقمة. اعضا  المجموعة االعت اض علل ا 
)و  علل ابه أجوز لمحقمة االعخخختئنا  اد تمذد عاعخخختئنا  األم  الذي أق  23وتنو المادة 

 اعتماد المجموعة او ي فضه.
)ز  علل واجخت المحقمخة التر تعتمخد مجموعخة  من المخدعرن اد تعر ن محخاميخخا   23تنو المخادة  

مصم مأخخخخخخخخخخخخالح المجموعة تمصرق  عادال  ومناعخخخخخخخخخخخخغا . ويجت علل ل ذه المجموعة أجت عليه اد أ 
المحقمخخخة، لخخخدى تعررن محخخخامر المجموعخخخة، اد تنظ  فر العمخخخم الخخخذي ا خخخخخخخخخخخخخ لو عخخخه لتحخخخديخخخد 
الم خالغخا  التر قخد ت د فر الخدعوى او التحقر  فر خا؛ و ب ة المحخامر فر التعخامخم مو الخدعخاوى 

مخة فر الخدعوى؛ وملمخان المحخامر الجمخاايخة ومر هخا من المنخازعخا  المعقخدة وبود الم   خالغخا  المقخد 
 عالقابود الواجت الت بر ؛ والموا د التر عروظة ا المحامر فر تمصرم المجموعة.  

)   للمحقمخة اد تخدفو اتعخاعخا  معقولخة للمحخامر فر دعوى ُتعتمخد عخاعتغخا هخا 23وتجرز القخاعخدة 
حدده المحقمة. ويجوز جمااية. ويجت تقدأم  لت للحأخخخخخخخخخخخول علل هذه األتعاب فر وقت ت 

لعضخخخو من اعضخخخا  المجموعة اد أعت ض علل هذا ال لت، ويجوز للمحقمة اد تعقد جل خخة  
   اعتماد للنظ  فر الم ملة.
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