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 المقدمة
ع على التجار االمتناع عن ادلنافسة غَت ادلشروعة عند شلارسة نشاطهم التجاري ُت االلتزامات اليت يفرضها ادلشر من ب      

ويعترب كل فعل سنالف العادات واألصول الشريفة  ادلرعية يف ادلعامالت  ,,هبدف سَت النشاط التجاري على أسس سليمة
ل اليت تأخذ دببدأ السيما يف الدو وعلى ىذا األساس أعطت التشريعات, التجارية بشكل عام ادلنافسة غَت ادلشروعة ,

ات ترب ادلنافسة الشريفة احد األدو وتعدلشروعة يف ميدان النشاط التجاري, أذنية بالغة دلوضوع ادلنافسة غَت ااالقتصاد احلر, 
وان كان قدر ىذا أ حرية ادلنافسة, وذلذا السبب فقد أعطت الدول اىتماما كبَتا دلبداذلامة الزدىار التجارة عموما, 

االىتمام سنتلف من دول االقتصاد احلر اىل الدول اليت ما زالت تعتنق االقتصاد ادلوجو. إال ان ىذه ادلنافسة تنقلب 
باال على التجارة وعلى التجار مىت استخدمت فيها وسائل غَت ادلشروعة كأن تكون ىذه الوسائل اليت وتصبح و 

ويؤسس , يستخدمها التاجر سلالفة للقانون او العادات التجارية او منافية للشرف واألمانة اليت تقتضيها شلارسة ادلهنة
القواعد ادلسؤولية التقصَتية اليت تقضي بأن كل خطأ سبب القضاء حق التاجر يف رفع دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة على 

على ان , إذ ان عدم مشروعية ادلنافسة ىو خطأ يلحق ضررا رنب التعويض عنوللغَت يلزم من ارتكبو بالتعويض,  ضررا
بل ر فحسب, ا ال دهدف اىل إصالح الضر دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة تتجاوز يف الواقع نطاق ادلسؤولية ادلدنية. ذلك اهن

ولذلك قيل بأن دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة إدنا ربمي حق اىل منع وقوع الضرر يف ادلستقبل,  إهنا واقية دهدف أيضا
مثلها يف ذلك دعوى العمالء باالستعانة ببعض العناصر, ادللكية ادلؤسسة التجارية او دبعٌت ادق احلق يف استبقاء 

 ادلادية.  االستحقاق اليت ربمي ملكية األموال
 : اهمية البحث

وقد وقع االختيار على ادلنافسة غَت ادلشروعة يف القانون العراقي موضوعا ذلذا البحث ادلتواضع نظرا دلا يشكلو ىذا     
ادلوضوع بشطريو من أذنية يف احلياة االقتصادية والقانونية. وال شك بأن للمنافسة ادلشروعة فائدة كبَتة تعود على مجهور 
ادلستهلكُت, وعلى التجار أنفسهم لتحسُت خدمادهم ومنتجادهم, االمر الذي يعود بالفائدة بشكل أكرب على االقتصاد 

 .الوطٍت
 : البحثمشكلة 

تدور مشكلة البحث حول االساس القانوين للمنافسة الغَت مشروعة اليت ربدث من قبل التجار ادلنافسُت , وماىو    
 . لى القيام هبذا العمل الغَت مشروع اجلزاء القانوين ادلًتتب ع

  : المنهج المتبع
وقد اعتمدنا يف ىذا البحث على ادلنهج التحليلي وادلنهج الوصفي يف ضوء ماتوفر من مصادر ودبا يتالئم مع موضوع    

 البحث
 : البحث هيكلية

لتعريف ادلنافسة غَت ادلشروعة وانواعها وصورىا مث سنقوم بتقسيم ىذا البحث اىل مبحثُت خنصص ادلبحث األول منها     
 ندرس يف ادلبحث الثاين األساس القانوين للدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة وشروطها واجلزاءات ادلًتتبة عليها. 
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 المبحث األول

 سة غير المشروعة وانواعها وصورهاالمناف هماهي

شروعة عند شلارسة التجار لتنظيم التجارة االمتناع عن ادلنافسة غَت ادلمن بُت االلتزامات اليت يفرضها ادلشرع على     
 هبدف سَت النشاط التجاري على أسس سليمة.نشاطهم التجاري, 

نافسة غَت مشروعة, ويعترب كل فعل سنالف العادات واألصول الشريفة ادلرعية يف ادلعامالت التجارية بشكل عام م   
أذنية بالغة دلوضوع ادلنافسة غَت ل اليت تأخذ دببدأ االقتصاد احلر, السيما يف الدو ت, وعلى ىذا األساس أعطت التشريعا

وسنقسم ىذا البحث اىل مطلبُت نتناول يف ادلطلب االول ,تعريف ادلنافسة غَت ادلشروعة يف ميدان النشاط التجاري.
 اتفاقاً.ادلشروعة وانواعها , وادلطلب الثاين , صور ادلنافسة غَت مشروعة قانونا و 

 المطلب األول

 المنافسة غير المشروعة وانواعها تعريف

ماما كبَتا دلبدأ وذلذا السبب فقد أعطت الدول اىتامة الزدىار التجارة عموما, األدوات اذل أحدتعترب ادلنافسة الشريفة     
تعتنق االقتصاد ادلوجو. وإن كان قدر ىذا االىتمام سنتلف من دول االقتصاد احلر اىل الدول اليت مازالت حرية ادلنافسة, 

إال أن ىذه ادلنافسة تنقلب وتصبح وباال على التجارة وعلى التجار مىت استخدمت فيها وسائل غَت مشروعة كأن تكون 
ادات التجارية او منافية للشرف واألمانة اليت تقتضيها شلارسة ىذه الوسائل اليت يستخدمها التاجر سلالفة للقانون او الع

 .(8)ادلهنة

 الفرع االول

 تعريف المنافسة غير مشروعة 

م او من منتجادهم او قدر من سلعه أكربتزاحم التجار او الصناع على ترويج  بصفة عامة ىويعرف التنافس يف اللغة:   
حيث يسعى التجار حنو ربقيق ىذه الغاية اعتمادا على حرية ء, عدد من العمال أكربمن خالل جذب , من خدمادهم

 .(7)ادلستهلكُتيار لدى مجهور تادلنافسة فيما بينهم بل وحرية االخ

                                                           

(د. صربي مصطفى حسن السبك, دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة كوسيلة قضائية حلماية العمل التجاري, ط األوىل, مكتبة الوفاء 8)
 .73, ص7187القانونية, 

قانون محاية ادلنافسة ومنع شلارسات االحتكارية والئحتو التنفيذية وقانون محاية ادلستهلك ومذكرتو (د. قدري عبد الفتاح النهاوي, 7)
 وما بعدىا. 88, ص 7112اإليضاحية يف التشريع ادلصري, ط األوىل, دار النهضة العربية, القاىرة, 
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و الشرف هبدف ق منافية للقانون او العرف اىي استخدام التاجر أساليب وطر :ا ادلنافسة غَت ادلشروعة اصطالحاإم  
لذلك نفًتض ان يكون ىناك منافسة بُت شخصُت شنارسان نشاطا من نفس النوع او , األخرىاحملال التأثَت على عمالء 

 .(8)نشاطا متشاهبا

يف القانون العراقي: مل يتطرق الشرع العراقي اىل تعريف ادلنافسة غَت ادلشروعة عكس ادلشرع اما ادلنافسة غَت ادلشروعة   
م 8111لسنة  82رقم ادلصري  من قانون التجارة 22/8ادلادة , الذي عرفها يف نص  وادلصريالتجارة  يف القانونادلصري 

ويدخل يف ذلك على , ادلرعية يف ادلعامالت التجارية : )يعترب منافسة غَت مشروعة كل فعل سنالف العادات واألصولأنوب
لصناعية اليت شنلك او على اسراره ا او امسو التجاري او على براءات االخًتاع وجو اخلصوص االعتداء على عالمات الغَت

وكذلك كل فعل او ادعاء يكون من , ذاعة اسراره او ترك العمل عندهوربريض العاملُت يف متجره على إ, حق استثمارىا
 .(دارتو او يف منتجاتو على اشأنو احداث اللبس يف ادلتجر او يف منتجاتو او اضعاف الثقة يف مالكو او يف القائمُت

 
حيث عرفتها باهنا: "إرتكاب اعمال سلالفة , االربادية العلياادلصرية  وكماحملا بو تهالتعريف يتفق مع ما عرفىذا و    

او استخدام وسائل منافية دلبادئ الشرف واألمانة يف ادلعامالت إذ قصد بو إحداث لبس بُت , العاداتللقانون او 
او صرف , اب عمالء إحدى ادلنشأتُت لألخرىشأنو اجتذ منشأتُت ذباريتُت او إرناد اضطراب بأحدذنا مىت كان من

 ."عمالء ادلنشاة عنها
او , وع يراد بو االضرار بشخص منافسويفهم من ىذا التعريف أن ادلنافسة غَت ادلشروعة تنشأ عن فعل او عمل غَت مشر 

تايل شنكن القول بأن ادلنافسة وبال, ة او الصناعة او اخلدمات وغَتىاربقيق مكاسب مادية على حسابو يف رلاالت التجار 
وذلك باتباع وسائل وأساليب غَت , لوك ادلعتاد يف التعامل التجاريغَت ادلشروعة يف حقيقتها إدنا ىي احنراف عن الس

ال تتعادل فيها قوى العرض والطلب بطريقة تلقائية وال تقوم فيها  قألن سو , بادلنافسُت االخرين لإلضرارمشروعة 
األسعار بتوزيع الدخل وزبصيص ادلوارد وتسوده التنظيمات االحتكارية تنقلب فيو ادلنافسة حربا ضروسا بُت ادلشروعات 

وإذا  , غش واإلفسادلجأ اىل التضليل والوقد ي, بكل الطرق ولو كانت غَت مشروعة فيحاول كل منها القضاء على غَته
ن ذلا انعكاسادها السيئة على االقتصاد إشروعة تضر بادلتصارعُت كأفراد فكانت مثل ىذه الوسائل غَت الشريفة او غَت ادل

مجاىَت ادلستهلكُت ,لذلك تدخل ادلشرع فسن القواعد اليت تكفل حرية ادلنافسة وصدرت على مستوى  القومي وعلى
دلشًتكة وعلى الصعيد اإلقليمي يف فرنسا وادلملكة ادلتحدة وأدلانيا ومن قبل يف الواليات رلموعة دول السوق االوربية ا

هي عن رة او تضر باقتصاديات السوق ,وتنادلتحدة االمريكية قوانُت ذبرم االتفاقيات بُت ادلشروعات مىت كانت غَت مرب 
نافسة غَت ادلشروعة محاية انفسهم من سلاطر ادل إساءة استغالل مشروع دلركزه ادلتميز يف السوق. كما بادر التجار اىل

كما ان القضاء مل شنتنع عن احلكم بالتعويض ,  محاية زلاذلم التجارية ألجليف بعض العقود اليت يربموهنا  بإدراج شروط

                                                           

 .454, ص 7111-7112اىرة, ( د. عصام حنفي زلمود, القانون التجاري, ج األول, دار النهضة العربية, الق8)
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سة غَت على الذين يلجأون اىل األساليب غَت ادلشروعة والزامهم بإصالح االضرار الناذبة عنها وذلك بطريق دعوى ادلناف
ولتمكُت التاجر من االحتفاظ بعمالئو ومنع الغَت من ربويلهم عنو , قضائية فعالة حلماية متجرادلشروعة اليت تعد وسيلة 

 . (8)واجتذاهبم اليو بوسائل ال تتفق واألمانة التجارية

 الفرع الثاني 

 انواع المنافسة الغير مشروعة 

 أوال: المنافسة غير المشروعة قانونا

ادلنافسة غَت ادلشروعة قانونا ىي تلك ادلنافسة اليت تقع جراء أي فعل يتعارض مع معطيات التعامل التجاري سواء       
ادلعٌت ذىب  كانت تلك ادلعطيات مقررة حبكم القواعد القانونية ام حبكم القواعد ادلتعارف عليها يف البيئة التجارية هبذا

من خالل نص ادلادة الثامنة والتسعُت اليت تقرر بأنو: )يعترب منافسة غَت مشروعة كل فعل سنالف العادات  قانون التجارة 
 واألصول الشريفة ادلرعية يف ادلعامالت التجارية...(.

ويعترب وبناء عليو فإن أي فعل يقع سلالفة للممارسات والقواعد ادلرعية يف ادلعامالت التجارية يعد منافسة غَت مشروعة    
 .(7)ىذا ادلفهوم واسعا يسمح باإلحاطة جبميع صور ادلنافسة قدر اإلمكان

وىكذا تبٌت  حد ماتكون ادلنافسة غَت قانونية عندما يتم ربديدىا بنصوص تشريعية او تنظيمية بطريقة تقييدية اىل  و    
شروعة يف الغالب من اجل دهذيب ادلشرع عددا من النصوص ينظم العالقات التجارية وشننع بعض األساليب غَت ادل

النشاط االقتصادي. وغالبا ما تقًتن ىذه القواعد بعقوبات جزائية. فالبيع بعد الشراء خبسارة واالعالن الذي من شانو 
واخلداع والتزوير زلظرة على وجو اخلصوص ويكفي للوقوع ضحية ىذه , بيعات والتقدشنات بشكل كرة ثلجالتضليل. وادل

 الذي سببتو لو. يواثبات مادية الوقائع االجرامية والضرر ادلباشر والشخص, الفول على ادانة ادلخللحص, التصرفات

على عكس دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف وسعها إقامة دعوى امام القضاء , ف اىل ذلك ان رابطات ادلستهلكُتيضا
 للدفاع عن مصاحل من سبثلهم.

ادلقاضاة للمنافسة غَت ادلشروعة؟ رنب ان يكون اجلواب سلبيا شنكن أوال طلب التعويض عن الضرر  ل إذاستحيفهل ت    
ومايليها من قانون ( من القانون العراقي 381) جرت متابعتها على أساس ادلادة الذي سببتو ادلخالفات ادلثبتة واليت

ام. مث ان ادلتقاضي قد يفضل الطريق ادلدنية على التجارة يف نطاق دعوى مدنية تتم شلارستها ضمن شروط القانون الع
 .(4)الطريق اجلزائية

                                                           

 . ما بعدىا و 71صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص.د(8)
 .  821بغداد, ص, ج األول, مكتبة قانونية  التجاري,محمد صاحل, القانون امسد. ب(7)
 اجلامعية للدراسات, رلد ادلؤسسة م7188, 7ط ,م 7111, ط أوىل 8روبلو, ادلطول يف القانون التجاري, ج اول_اجمللد -ج. ريبَت(4)

 . 272 - 232والنشر والتوزيع , ص 
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او كنص ادلادة , درات ,او على االذبار يف االثارعلى ذبارة ادلخومن امثلة ادلنافسة ادلمنوعة قانونا: احلظر ادلضروب     
الفرد او ىيئة او منشاة غَت مقيدة  يالذي زنظر على ا 8152لسنة  824م مصري رقالبنوك واألتئمان من القانون  81

ارسة مهنة لدى البنك ادلركزي ان يباشر بصفة أساسية وعلى وجو االعتياد أي عمل من اعمال البنوك ,او كتحرمي شل
احلصول  فإذا عمل الشخص بأعمال الصيدلة دون, ت علمية معينةذبارية كالصيدلة مثال على غَت احلاصلُت على مؤىال

إنو يكون قد خالف احكام القانون واللوائح اليت ربظر ذلك وال يدخل عملو يف باب ادلنافسة ف على ادلؤىالت ادلطلوبة
ي تاجر اخر ان ولذلك فانو ال رنوز أل, ص القانوننافسة ادلمنوعة دبقتضى نصو ولكنو يكون من قبيل ادل ةغَت ادلشروع

 .(8)يرفع دعوى ادلنافسة ادلمنوعة يف مواجهة شخص ادلخالف

 ثانيا: المنافسة غير المشروعة اتفاقا

يف العقود اليت  الشروط بتضمُتتم عن طريق االتفاق اخلاص او ادلنافسة غَت ادلشروعة اتفاقا ىي ادلنافسة اليت ت     
ومن األمثلة على ذلك ما درج عليو التعامل عند بيع احملل التجاري من وضع شرط شننع البائع من  , يربموهنا فيما بينهم

انشاء زلل ذباري اخر شلاثل. ويعترب مثل ىذا الشرط موافقا للقانون ومن ادلمكن ان يتفق على خالفو. فإذا تضمن 
لبائع عندئذ ان ينشأ متجرا شلاثال او مشاهبا للمحل الذي باعو وذلك خشية إيذاء االتفاق مثل ىذا الشرط فليس ل

وعليو يعترب باطال , رمي ال شنكن ان يكون مطلق ادلدةفإن شرط التح, ي وصرف عمالئو عنو. من جهة أخرىادلشًت 
 .(7)منعا زمنيا غَت زلدد او يقرر مدة غَت مقبولة )طويلة نسبيا(الشرط الذي يتضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 45( د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص8)
 .828د. باسم زلمد صاحل, مصدر سابق, ص( 7)
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 المطلب الثاني

 اتفاقا فسة غير المشروعة قانونا وصور المنا

  : لتايلوذنا كا, للمنافسة غَت مشروعة صور متعددة شنكن امجاذلا يف صورتُت   

 الفرع االول

 االمنافسة غير المشروعة قانونصورة 

او  واللوائح,اعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة ىي تلك االعمال اليت يقوم هبا التاجر وتنطوي على طرق منافية للقوانُت     

او إرناد اضطراب  ذباريتُت,او الشرف والنزاىة يف ادلعامالت مىت قصد هبا إحداث لبس بُت منشأتُت  األمانة,العادات او 

او غَت ذلك من  عنها,او صرف عمالء ادلنشأة  لألخرى,ى ادلنشأتُت بإحداىا وكان من شانو اجتذاب عمالء إحد

حيث تفرز البيئة التجارية يوما بعد االخر صورة من صور ادلنافسة  احلصر,االعمال الكثَتة وادلتنوعة واليت ال تدخل ربت 

 .(8)رة يف ىذا اجملالخوتطبيقات القضاء زا ادلشروعة,غَت 

أساسا اىل ربقيق اقصى ربح شنكن احلصول عليو, وذلك من خالل جلوء التجار أصحاب  ودهدف ادلنافسة غَت ادلشروعة  

 .(7)احملال التجارية اىل أساليب واستخدامهم لوسائل تتناىف مع العادات وقواعد األمانة والشرف التجاري

إال انو شنكن ردىا اىل ثالث  احلصر,وعلى الرغم من صعوبة ربديد صور اعمال ىذا النوع من أنواع ادلنافسة على سبيل   

 رلموعات:

 اعمال من شأهنا إحداث اللبس واخللط بُت ادلؤسسات او ادلنتجات. -8

يعترب من اعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة االعمال اليت من شاهنا إحداث اخللط واللبس بُت ادلؤسسات التجارية او     

  ادلنتجات واجتذاب عمالء تاجر او ربويلهم عنو.

                                                           

 .  57- 58( د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص8)
 .717   718, ص8111وعات اجلامعية, ( د. علي البارودي و د. زلمد السيد الفقي, القانون التجاري, دار ادلطب7)
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 لة ذلك ما يأيت:ومن امث

 :(8)ازباذ اسم ذباري مشابو السم ذباري سابق-أ

يقصد باالسم التجاري: االسم الذي يستخدمو التاجر )فرد او شركة( لتمييز زللو التجاري )منشأتو التجارية( عن نظائره. 
ربتو التجارة ويعرف بو  التجارة ان يتخذ لو امسا ذباريا يباشرحًتاف شخص طبيعي او معنوي بإ ما قاماإذ ,ومن الطبيعي

 .و شنيزىا عن غَتىاأتالتجاري ويعترب عنوانا على منش يف احمليط

فانو: )إذا مت شهر االسم م 8153( لسنة 22صري رقم )ادل ادلنظم لالمساء التجارية ( من قانون4ووفقا لنص ادلادة )  
التجاري )بالقيد والنشر( فال رنوز لتاجر اخر استعمال ىذا االسم يف نوع التجارة اليت يزاوذلا صاحبو يف دائرة مكتب 

االسم التجاري إدنا ينشا بتمام شهرة, وبذلك زنق للتاجر الذي السجل الذي حصل فيو القيد...( أي ان حق ملكية 
 باستعمال ىذا االسم.شهر امسو حق االنفراد 

احلماية اخلاصة اليت قررىا لو قانوناألمساء , كية الصناعية بنوعُت من احلمايةاالسم التجاري كسائر حقوق ادللويتمتع     
التجارية )احلماية اجلنائية( واحلماية العامة وفقا ألحكام القانون ادلدين )دعوى منافسة غَت مشروعة(, ويكون للمعتدى 

 .(7)وللمحكمة ادلختصة ان ربكم لو بالتعويض ,قتضى دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعةلب بالتعويض دبعليو أن يطا

 :(4)استخدام العنوان التجاري شلاثل لتسمية ذبارية سابقة-ب

يقصد بالعنوان التجاري: كل تسمية مبتكرة او رمز او إشارة يستخدمها التاجر كشعار خارجي لتمييز زللو التجاري عن 
وتوضع التسمية )الالفتة( على واجهة ادلتجر بقصد لفت نظر اجلمهور, مثل عبارة "الديك الذىيب" او "الصالون غَته, 

 األخضر" او "اذلرم".

واالسم التجاري إلزامي للتاجر, بينما ال يلزم التاجر بازباذ تسمية ذبارية, أيضا يتمتع التاجر حبرية كاملة يف اختيار    
بدأ ىو جوار التصرف يف االسم التجاري استقالال عن ادلتجر ادلخصص بينما رنوز التصرف يف السمة التجارية وإن ادل

 السمة التجارية دون ادلتجر.

ومع ذلك فأن ال شنكن إنكار بأن ىناك تشاهبا بُت االسم التجاري والعنوان فكالذنا يستخدم يف سبييز احملل التجاري    
تلط االسم بالعنوان كما يف احلاالت اليت يضاف فيها اىل االسم التجاري تسمية شلا يربر الربط بينهما, بل زندث ان سن

مبتكرة فتصبح جزءا ال يتجزأ من االسم التجاري. ويتجو الرأي الغالب يف الفقو ادلصري اىل ان العنوان او التسمية 
 التجارية ال يتمتع باحلماية اجلنائية كتلك اليت يتمتع هبا االسم التجاري.

                                                           

 . 713, ص7187رات احلليب احلقوقية, شو القانون التجاري, ط ثانية, ادلن( د. مصطفى كمال طو, اساسيات 8)
 .ما بعدىا و  24( د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص7)
 .715( د. مصطفى كمال طو, مصدر سابق, ص4)
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التجاري, يف حدود ما  لالسمانبنا فإننا نرى ترجيح القول بأن العنوان التجاري يتمتع بذات احلماية اجلنائية ادلقررة ومن ج
 يتضمنو العنوان من عناصر االسم التجاري.

واغتصبت وفضال عن ذلك فإن التسمية التجارية تتمتع باحلماية ادلدنية دبقتضى دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة, فإذا فرض 
التسمية التجارية او قلدت من تاجر اخر يف ذبارة شلاثلة فإنو رنوز دلن يصيبو الضرر طلب التعويض, كما رنوز للقاضي 
 ان يأمر بعدم استعمال ىذه التسمية من ادلعتدى, او إضافة أي بيان او عبارة لتمييزىا عن التسمية األخرى منعا للخلط

 .(8)بينهما

 .(7)تادلنتجاتقليد العالمات التجارية او اخًتاعات والرسوم والنماذج الصناعية ووضع بيانات غَت صحيحة على -ج 

يقصد بالعالمة التجارية: تلك العالمة اليت يصفها التاجر على البضائع اليت يقوم بتوزيعها وال يساىم يف إنتاجها    
 بغرض سبييزىا عن غَتىا من البضائع ادلماثلة.

ومن اجلدير بالذكر ان العالمات التجارية تصنف على اهنا ملكية فكرية, فهي تتعامل مع أمور إنسانية فكرية غَت    
زلسوسة, والعالمات التجارية تعترب اشكاال خاصة من ادللكية غَت ادللموسة. فهي تعترب رأمسال ذباري شنكن بواسطتها 

مَت اجلمهور بواسطة ماليُت الدوالرات واجلنيهات اليت تنفق على احلصول على قيمة ىائلة عن طريق انطباعها يف ض
الدعاية. فقيمتها كثَتا ما تزيد على قيمة ادلصنع ومعداتو واثاثو مع اهنا غالبا ما تثبت على مراسالت الشركات مقابل 

 دوالر واحد.

 اء كانت مسجلة او غَت مسجلة.وبناء على ما سبق فإنو شنكن القول بأنو باستطاعة صاحب العالمة التجارية سو    
منع التعدي على ملكيتو ذلا وفقا ألحكام ادلنافسة غَت ادلشروعة اليت ال تتجاوز كوهنا تطبيق ألحكام ادلسؤولية عن    

الفعل الضار, وينفرد صاحب العالمة ادلسجلة حبماية اجلنائية, وحصرىا ادلشرع على العالمة ادلسجلة دون سواىا, فجرم 
وفق  األفعال اليت سبثل تعديا على احلق االستئثاري الناشئ عن تسجيل العالمة, وشنكن االمجال ىذه األفعالالعديد من 

 فيما يلي: القانون ادلصري
 من القانون مصري(. 44/8تقليد او تزوير العالمة )م  .8
 استعمال العالمة ادلزورة او ادلقلدة. .7
 القانون مصري(. من 44/7االستيالء غَت ادلشروع على عالمة مسجلة )م .4
 من القانون مصري(. 44/4حيازة او تداول منتجات ربمل عالمة مزورة او مقلدة او مغتصبو )م .3
 من القانون مصري(. 43/8سلالفة النصوص ادلنظمة للبيانات التجارية )م .5
 من القانون مصري(.  43/4إثبات تسجيل عالمة على غَت احلقيقة )م .2

                                                           

 .وما بعدىا  28د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص( 8)
 .  715( د. مصطفى كمال طو, مصدر سابق, ص7)
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او )الدولة(  وشنكن تعريف براءة االخًتاع: باهنا عبارة عن شهادة رمسية او )صك( سبنحها احلكومة او )جهة اإلدارة(    
 اخًتاعو" صناعيا اولشخص ما" ادلخًتع او صاحب الرباءة, حبيث يكون لو دبقتضى ىذه الشهادة احتكار استغالل 

يف مواجهة الكافة, نتيجة حيازتو ان يتمسك باحلماية القانونية على االخًتاع  _ايضاذباريا. كما يكون لصاحب الرباءة _
( من القانون ادلصري رقم 42والنماذج الصناعية وفقا لنص ادلادة )لصك الرباءة الذي شنثل حق االخًتاع. إما الرسوم 

اخلاص برباءات االخًتاع والرسوم والنماذج الصناعية فإنو شنكن تعريف الرسم بأنو )كل ترتيب  8131( لسنة 847)
يدوية او كيميائية(. لوان أيا كانت وسيلة استخدامو آليو او أ للخطوط يكسب ادلنتج طابعا شليزا سواء كان بألوان او بغَت

فهو )كل شكل جسم ليعطى ادلنتج الصناعي شكال شنيزه عن غَته من ادلنتجات الصناعية ادلماثلة(. وتتمثل  اما النموذج
فاء رونق مجيل او شكل معُت رنذب العمالء, ويؤدي اىل ضمن الرسم والنموذج الصناعي يف إ الفائدة العملية لكل

الصناعي فقد جرم  السلع ادلتماثلة. ففي سبيل توفَت احلماية اجلنائية للرسم او النموذج تفضيل ىذه السلعة عن غَتىا من
 .(8), كما جرم البيع او العرض للبيع او للتداول او االستَتاد من اخلارج اواحليازةادلشرع تقليد الرسم او النموذج

زخرفة ادلكان او طريقة العرض او مالبس تقليد الشكل اخلارجي دلؤسسو منافسة سواء من حيث لون الواجهة او -د
 .(7)ادلستخدمُت بشرط ان يتضمن ذلك عناصر اصلية مبتكرة

 .(4)تقليد اإلعالنات والدعاية ومظاىر توضيب اإلنتاج وتغليفو خصوصا بالنسبة ألنتاج ادلؤسسات الصناعية-ه

 االدعاءات غَت ادلطابقة للحقيقة:-7
التاجر صاحب احملل التجاري او النيل من مسعتو  ادلشروعة صورة الطعن يف شخصقد تتخذ اعمال ادلنافسة غَت    

 .(3)ىذا التاجر وزللو وانصرافهم عنوالتجارية دبا يؤدي اىل اىتزاز ثقة العمالء يف 
كأن يدعي ان التاجر ادلنافس غَت امُت او انو ينتمي اىل جنسية دولة معادية او انو على وشك اإلفالس. وقد تنصب 

ه االعمال على سلوكو لشخص مثل اإلدعاء بأنو من مدمٍت ادلخدرات, او من رواد موائد األقمار او بيوت البغاء.  ىذ
كما ذبدر اإلشارة اىل ان النقد العلمي او األخالقي الذي يهدف اىل ربقيق ادلصلحة العامة ال يعترب تشويها بادلعٌت 

 .(5)ادلتقدم وادنا امتداد حلرية الرأي والتعبَت

                                                           

 .وما بعدىا  24( د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص8)
 .715( د. مصطفى كمال طو, مصدر سابق, ص7)
 .821م, ص7114,ؤسسة جامعية للدراسات ( د. سلمان بوذياب, مبادئ القانون التجاري, ط أوىل, م4)
 .413, ص7111( د. زلمد السيد الفقي, القانون التجاري اجلديد, دار ادلطبوعات اجلامعية, 3)
 .وما بعدىا  54( د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص5)
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 :اعمال دهدف اىل بث االضطراب يف مشروع ادلنافس او يف السوق-4

 . (8)يعد من اعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة االعمال اليت من شأهنا بث االضطراب يف مشروع منافس او يف السوق
الطرق للعمل ومن امثلتها:ربريض العمال الذين يعتمد عليو زلل التجاري آخر منافس إما بًتك العمل أو بإغرائهم بشىت 

 .(7)لديو لغرض استقطاب عمالء ادلنافس
او اتالف إعالنات منافس او انتحال القاب او الصفات غَت صحيحة كإدعاء التاجر أنو حاصل على جوائز او   

 .(4)دبلومات او درجات فخرية او انو مورد جلهة رمسية او ىامة
وقد يعمد ادلنافس اىل إغراء العاملُت باحملل ألجل الوقوف على اسرار اعمال منافسو كمعرفة أمساء ادلوردين او طريقة   

صناعة معينة او تركيب معُت للمواد اليت يقوم البيع للعمالء والتسهيالت اليت يقدمها ذلم او التوصيل اىل معرفة اسرار 
 .(3)موضوع التجارة عليها

اري يف السوق ال يعترب منافسة غَت ادلشروعة, بل يعترب الصورة بيع السلعة بسعر اقل من السعر اجلك ان وشلا ال ش   
 .(5)ادلثلى للمنافسة ادلشروعة

 الفرع الثاني

 صور المنافسة غير المشروعة اتفاقا

ذلذه االتفاقات شرط عدم ادلنافسة يف عقد بيع  صورالواىم  ومن االتفاقات اليت تربم بقصد درء ادلنافسة او تنظيمها.     
 ادلؤسسة التجارية او عقد العمل, وشرط التوزيع احلصري, واالتفاقات الصناعية والتجارية.

 شرط عدم ادلنافسة:-

قد يتفق يف عقد بيع ادلؤسسة التجارية على منع بائع من مزاولة ذبارة شلاثلة من شأهنا منافسة ادلشًتي. وقد يكون    
العمل ادلوكول اىل العامل يسمح لو دبعرفة عمالء رب العمل او باالطالع على سر اعمالو, فيتفق يف عقد العمل على انو 

 مشروع يقوم دبنافستو.رب العمل وال ان يشًتك يف أي ال رنوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس 

                                                           

 . 715( مصطفى كمال طو , مصدر سابق , ص 8)
 . 821(د. باسم زلمد صاحل, مصدر سابق , ص 7)
 . 712( مصطفى كمال طو , مصدر سابق , ص 4)
 . 821( د. باسم زلمد صاحل, مصدر سابق , ص 3)
 . 452, ص  سابق( د. عصام حنفي زلمود , مصدر 5)
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ويًتتب على سلالفة االتفاق بعدم ادلنافسة احلكم بالتعويض للتاجر ادلتضرر. ورنوز للمحكمة أيضا ان تأمر باإلجراءات 
 .(8)ادلناسبة لوقف ادلنافسة, وذلا يف ىذا السبيل ان تأمر بإقفال ادلؤسسة

 رط التوزيع احلصري:ش-
شنكن ألي تاجر ان يتفق مع صاحب مصنع على ان ال يبيع الصانع منتجاتو لغَت التاجر او ان يشًتي التاجر ذات    

ادلنتجات من صانع اخر, دبعٌت انو قد يكون الشرط متبادال او ملزما لصرف دون اخر. ومثل ىذا الشرط صحيح يف 
و يف ذلك شأن شرط عدم ادلنافسة, ويؤدي اىل نفس ان يكون زلددا من حيث ادلكان والزمان شأنالتعامل مع ضرورة 

 .(7)ادلفاعيل يف حال ادلخالفة

 االتفاقات الصناعية والتجارية:-
االتفاقات الصناعية والتجارية ىي اتفاقات تربم بُت الصناع او بُت التجار بتنظيم كمية اإلنتاج وتصريف السلع     

عالج مساوئ احلرية االقتصادية, بيد انو سنشى ان تؤدي اىل انشاء احتكارات وأسعار البيع, وذلذه االتفاقات فائددها يف 
فعلية او على األقل توجيو االقتصاد حلماية مصاحل خاصة. ولذلك فإهنا ال تكون صحيحة قانونا إال إذا كانت ال دهدف 

َتا يف األسعار فإهنا تكون باطلة ذا تضمنت إنشاء إلحتكار او تأثإو رفع األسعار اىل حد باىظ. اما اىل إنشاء احتكار ا
دلا ترمي اليو من أغراض غَت مشروعة تقيد من حرية التجارة بوجو عام وتقضي على ادلنافسة االقتصادية ادلشروعة. وإذا  

 .(4)على ادلخالف بالتعويضكان االتفاق صحيحا فإن اخلروج عليو يستتبع احلكم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 711ص , 711ص (مصطفى كمال طو , مصدر سابق , 8)

 .781- 711(د. سلمان بو ذياب, مصدر سابق, ص7)
 .781- 711(د. مصطفى كمال, مصدر سابق. ص4)
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 المبحث الثاني

 مترتبة عليهاال دعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها والجزاءات

نقدم ان الرأي الراجح يف الفقو يرى يف دعوة ادلنافسة غَت ادلشروعة اهنا دعوى مسؤولية عادية اساسو      
ر , باعتبار ان العمل غَت ادلشروع يعترب خطأ يلزم من ارتكبو بتعويض من حلقو ضر فعل ادلنافسة غَت ادلشروع

وفقا للقواعد العامة يف ادلسؤولية عن العمل غَت ادلشروع غَت ان البعض من الفقو ال يؤيد  من ىذا الفعل
تأسيس دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة على احكام ادلسؤولية عن العمل غَت ادلشروع , وادنا حاول ان رند ذلا 

 اساسا قانونيا يتفق وطبيعتها اخلاصة .
دور بارز يف بنيان دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة حيث اقام اركان ىذه الدعوى على ادلسؤولية وان القضاء كان لو   

 .التقصَتية , وىي اخلطأ والضرر وعالقة السببية بينهما
والنزاىة , وزبالف اصول التعامل  مع االمانةوبالتايل فانو قد اجاز دلن اصابو ضرر من التاجر الذي جلأ اىل اساليب تتناىف 

 .اري ان يرجع عليو بالتعويض دبقتضى دعوى خاصة ىي دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة التج
سنتاول يف ادلطلب االول االساس القانوين لدعوى ادلنافسة غَت مشروعة ولتوضيح ىذه االمور بشيء من التفصيل فاننا 

 . وشروطها , وادلطلب الثاين االجراءات ادلًتتبة على دعوى منافسة غَت مشروعة 
 لمطلب األولا

 اى المنافسة غير المشروعة، وشروطهدعو للاألساس القانوني 

 األساس القانوين للدعوى: 

اليت تقضي بان كل خطأ سبب  ادلدنيةيؤسس القضاء حق التاجر يف رفع دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة على قواعد     
 ضررا للغَت يلزم من ارتكبو بالتعويض, إذ ان عدم مشروعية ادلنافسة ىو خطأ يلحق ضررا رنب التعويض عنو.

على ان دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة تتجاوز يف الواقع نطاق ادلسؤولية ادلدنية. ذلك اهنا ال دهدف اىل اصالح الضرر   
ف أيضا اىل منع وقوع الضرر يف ادلستقبل. ولذلك قيل بأن دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة إدنا فحسب, بل اهنا واقية دهد

ادللكية ادلؤسسة التجارية او دبعٌت ادق احلق يف استبقاء العمالء باالستعانة ببعض العناصر, مثلها يف ذلك ربمي حق 
 .(8)دعوى االستحقاق اليت ربمي ملكية األموال ادلادية

                                                           

 .717د. مصطفى كمال طو,مصدر سابق, ص (8)
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البعض إرساء دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة على أساس اخر كالتعسف يف استعمال احلق او التجاوز فيو, ولذلك يرى   
للقول بأهنا دعوى مسؤولية من نوع اخلاص, ولكن التعسف باستعمال احلق او التجاوز فيو, ىو من قبيل العمل غَت 

 ادلشروع.
القواعد العامة ادلسؤولية كأساس لدعوى ادلنافسة غَت  ومن ىنا فإن احلق يف ملكية ادلؤسسة التجارية ال يغٍت عن

 .(8)ادلشروعة

واىل جانب دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة اليت تعترب محاية ىامة لكل عناصر احملل التجاري توجد محاية خاصة لبعض    
 لنماذج الصناعية.عناصر احملل التجاري مثل براءة االخًتاع والعالمة التجارية واالسم التجاري والتصميمات وا

وسبتاز دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة بأهنا دعوى مدنية خبالف دعوى احلماية اخلاصة اليت تعترب من الدعاوى ذات الصيغة 
اجلنائية, وسبتاز أيضا دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف اهنا ربمي مجيع ادلراكز القانونية سواء ارتفعت اىل مستوى احلق 

يف الواقع ىو االخالل بواجب عام يلتزم بو الكافة, ىذا الواجب ىو وى ذه الدععناصره ام ال. فأساس ىالكامل جلميع 
 إتباع أساليب وطرق شريفة ومشروعة للمنافسة.

لعناصر احملل التجاري, واليت ولذلك تعترب دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة أوسع نطاقا من احلماية القانونية اخلاصة ادلقررة   
على حق مكتمل جبميع عناصره القانونية, بينما شنكن اللجوء  ةإذا كانت افعال االعتداء واقعوز االلتجاء اليها اال ال رن

اىل دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة حىت لو مت اعتداء على حق مل يكتمل عناصره بعد ألن كل ما يشًتط لقبول دعوى 
ى, وأن يتمثل ىذا العمل اخلطأ يف اتباع أساليب غَت مشروعة او ادلنافسة غَت ادلشروعة ىو وقوع خطأ من شخص ادلعتد

 غَت مطابقة للعرف والعادات التجارية, مث حدث ضرر للمعتدى عليو وقيام عالقة السببية بُت خطأ والضرر.
فتكون وقد يلجأ التاجر اىل وضع شروط يف العقود اليت يربمها بقصد محاية زللو التجاري من ادلنافسة غَت ادلشروعة, 

كانت ادلسؤولية العقدية, وىذا ما يطلق عليو   بذلك ادلنافسة شلنوعة بإتفاق الطرفُت فإذا أخل أي من الطرفُت هبذا االتفاق
 .(7)احلماية االتفاقية للمحل التجاري

اختالف واختلف الفقو والقضاء إلرناد األساس القانوين الذي تقوم عليو دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة, شلا أدى اىل  
 وجهات النظر حول ىذا األساس.

فذىب البعض اىل ان دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة ليست دعوى مسؤولية, وإدنا ىي وسيلة للدفاع عن حق زلدد, إذ    
 أهنا ربمي حق ادللكية ادلعنوية ادلقرر للتاجر على زللو التجاري.

 دف اىل تأكيد احًتام آداب ادلهنة التجارية.بينما ذىب البعض االخر اىل أهنا تعترب دعوى تأديبية ده   

                                                           

 .811د. سلمان بو ذياب, مصدر سابق, ص (8)
 .454- 457د. عصام حنفي زلمود, مصدر سابق, ص (7)
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يف ل اجلزاء عن التعسف يف استعمال احلق, على اعتبار ان التاجر لو احلق يوكيفها البعض االخر على اهنا تعد من قب    
التاجر الذي  القيام بأعمال ادلنافسة مادام أنو مل سنرج هبا عن احلدود ادلشروعة, فإذا احنرفت ادلنافسة عن سواء السبيل فإن

قام بالعمل يكون قد اساء استعمال حقو, لكن ىذا الرأي مل يسلم من النقد حبجة أن التاجر الذي يقوم بأعمال 
ادلنافسة غَت ادلشروعة يكون لديو يف الغالب قصد اإلضرار دبنافسو, بل إن ىذا القصد قد يوجد يف أحوال ادلنافسة غَت 

 أن ذلك ال زلل لو يف حالة إساءة استعمال احلق. ادلشروعة ويكون الغاية منها, يف حُت
 وكيفها البعض االخر على أهنا دعوى مسؤولية من نوع خاص.    

تعترب فعال ضارا يستوجب وما قضت بو زلكمتنا االربادية العليا حيث انتهت اىل أن )ادلنافسة التجارية غَت ادلشروعة -
وىو ما , 8158( لسنة 31رقم ) ( من القانون ادلدين العراقي824ة )مسؤولية تعويض الضرر ادلًتتب عليو عمال بادلاد

من اجملموعة ادلدنية الفرنسية, حيث تقول زلكمة النقض الفرنسية إن  8414,8417يتفق مع ما نصت عليو ادلادتان 
نحة ادلدين وال تستلزم شبو اجل من التقنُت 8414,8417وص ادلادتُت )دعوى ادلنافسة غَت الشريفة ذبد أساسها يف نص
 اليت تناولتها ىاتان ادلادتان وجود خطأ عمدي(.

ولعل ىذه اآلراء ادلخالفة ذبد تفسَتىا فيما تتميز بو دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة من احكام خاصة, فالقضاء يًتخص    
ى خو زلتمل الوقوع, كما اهنا ال تتو ا بشأهنا يف اثبات الضرر, فال يشًتط ان يكون حاال وادنا يكفي الضرر ادلستقبل

تعويض الضرر فحسب بل دهدف أيضا اىل احلكم بازباذ اإلجراءات اليت ربافظ على حقوق ادلضرور, وتوقف اعمال 
ادلنافسة غَت ادلشروعة, فضال عن ان اعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة ال تقع ربت احلصر والعديد منها ال سنضع لنصوص 

 .(8)ن خروجا على النظام العام او اآلدابالتجرمي وال يتضم
يستلزم الفقو إلمكانية إقامة دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة وجود خطأ أدى اىل وقوع ضرر, أي البد من توافر شروط     

ادلسؤولية ادلدنية مع مراعاة ان ذلذه الشروط أوضاعا خاصة يف احلياة التجارية. سواء من حيث اخلطأ او من حيث الضرر 
 بينهما فما يستدعي بيان كل منهما بشيء من التفصيل.او رابطة السببية 

 
 أوال: الخطأ

 اخلطأ: ىو ادق شروط الدعوى واذنها وأكثرىا خصوصية. ذلك انو إذا كان األصل ان ادلنافسة يف ميدان التجارة حق
معرفة مىت تعترب خطأ مستوجبا للمسؤولية. وال بد للقضاء أن زندد معيارا موضوعيا  ُتمشروع لكل زلل ذباري, فأنو يتع

للمنافسة ادلشروعة وادلنافسة غَت ادلشروعة. وقد استقر الرأي على اعتماد العرف التجاري, ومبادئ األمانة والشرف 

                                                           

 وما بعدىا . 818د. صربي مصطفى حسن السبك. مصدر سابق, ص (8)
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و معيار مرن يًتك سلطة تقدير واسعة واالستقامة ادلعًتف هبا يف العالقات ادلهنية لكل حرفو من احلرف التجارية. وى
 .(8)لقاضي ادلوضوع

 مل تعرف التشريعات ادلدنية اخلطأ عند تنظيمها للمسؤولية عن العمل غَت ادلشروع, بل تركت ذلك للفقو.
 بأنو إخالل بواجب قانوين مقًتن بإدراك ادلخل إياه.ي فقهاً وقضاًء للخطأ, والتعريف الذي استقر عليو الرأ

ذا التعريف أن اخلطأ يتكون من عنصرين, أحدذنا موضوعي وىو اإلخالل بواجب قانوين, والثاين شخصي يتضح من ى
 يز لدى ادلخل هبذا الواجب.يوىو توافر التم

على أن للخطأ يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة معٌت خاص سنتلف عن معناه يف دعوى ادلسؤولية عن العمل غَت 
اخلطأ يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يتطلب ان تكون ىناك منافسة بُت شخصُت وان ادلشروع. فالتعرف على معٌت 

يرتكب أحدذنا خطأ يف ىذه ادلنافسة, ويتحقق اخلطأ يف عمل ادلنافس سواء حدث ذلك عن عمد او عن رلرد اذنال 
غَت عمدي مبعثو اإلذنال ء توافر لدى ادلنافس قصد اإلضرار بالغَت وسوء النية, او كان اخلطأ وعدم تبصر, أي سوا

حبقيقة نشاط ادلنافس. فإذا وجدت ادلنافسة بُت تاجرين, بان كان كل منهما يزاول نشاطا ذباريا متماثال, تعٍت لقيام 
دعوى ادلنافس غَت ادلشروعة أن يقع خطأ من أحدذنا يف ىذه ادلنافسة, ألن ىذا اخلطأ يؤدي اىل انصراف عمالء التاجر 

  حقو اىل التاجر ادلخطئ او اىل التجار االخرين, شلا يلحق الضرر بالتاجر األول.الذي ارتكب اخلطأ يف
فمعيار اخلطأ وفقا ذلذا الرأي, ال يستمد من مبادئ االخالق وحدىا, وال شنكن ان تعترب كل اعمال ادلنافسة اليت ال تقرىا 

ا ادلبادئ يقر بعض اعمال ادلنافسة اليت ال تقرى ىذه ادلبادئ اعمااًل غَت مشروعة, ألن التنافس يف نطاق النشاط التجاري
ومستقيما معها, ىي اليت يعتمد هبا يف ربديد معٌت اخلطأ  التجارية, وما يعترب متوافقاة اجملردة. فالعادات او األعراف اخللقي

 .(7)يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة وليست النظرة اخللقية اجملردة
م بُت ذبار او صناع متماثلُت يف مهنتهم على استقطاب العمالء, وال مسؤولية على من قام بو بالرغم حوالتنافس ىو التزا

مشروعة وبالعكس تقوم ادلسؤولية إذا استخدمت وسائل غَت  توكانت وسيلمن حدوث الضرر الذي يصيب منافسو إذا  
 السيئة لدى من قام بأفعال التنافس.مشروعة. ويالحظ أنو يكفي عدم مشروعية الوسيلة وال يلزم توافر النية 

 
م على استقطاب العمالء للمحل التجاري ولذلك فال تنافس إال بُت تاجرين او صانعُت حلتنافس إذن ىو التزا    

 .يؤديان اعمااًل متشاهبة دون اشًتاط أن يصل التشابو اىل حد التطابق, وعليو
نونية يف ادلتنافسُت فال وجود لو إذا قام شخص غَت تاجر باستخدام البد للقول بوجود التنافس من توافر ذات الصفة القا

وسيلة غَت مألوفة يف العرف التجاري لتصريف سلعة كان قد اشًتاىا الن اثر فعلو لن يتكرر إال نادرا وألن من قام بو ال 
                                                           

 .852, ص8111(د. علي البارودي, القانون التجاري, دار ادلطبوعات اجلامعية, 8)
(د. عزيز العكيلي, شرح القانون التجاري, ج اول, ط أوىل, اإلصدار الثاين, الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر 7)

 . 732و 735, ص7118والتوزيع, 
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يفتقر اىل ذات الصفة يستهدف توفَت إمكانية مستمرة لالتصال بالعمالء و باختصار ألنو ال يؤدي عمال مشاهبا أي 
القانونية وعلى األساس ذاتو ال تنافس بُت صيديل وغَته إذا مل يكن األخَت مستوفيا للشروط العلمية واالجرائية الالزمة 
الكتساب صفة الصيديل ال باعتباره قائما دبنافسة شلنوعة وإدنا الفتقاره للصفة القانونية اليت يعترب سباثلها شرطا جوىريا 

ادلتقابلة بُت تاجر ومجعية تعاونية ألنو من ادلتفق عليو أن األخَتة ال ود ادلنافسة, ونفس احلكم بالنسبة لألعمال للقول بوج
 .(8) تعترب تاجرا

وقد اقرت زلكمة النقض ادلصرية ىذا ادلعيار يف ربديد اخلطأ الذي يعتد بو يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف العديد    
يف أحد احكامها, انو ))ويعد ذباوزا حلدود ادلنافسة ادلشروعة, ارتكاب اعمال سلالفة للقانون او  من احكامها, فقد جاء

العادات او استخدام وسائل منافية دلبادئ الشرف واألمانة يف ادلعامالت إذ قصد هبا احداث لبس بُت منشأتُت ذباريتُت 
دى ادلنشأتُت لألخرى او صرف عمالء ادلنشأة او إرناد اضطراب بأحدذنا, مىت كان من شأنو اجتذاب عمالء إح

 .(7)عنها((
فإن ادلشرع مل يضع معياراً عاماً شنكن ان يعتد بو يف ربديد معٌت اخلطأ يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة بسبب ويف األردن 

قًا للقوانُت اخلاصة عدم وجود نظام قانوين زنكم ادلتجر. لذا يعد خطأ دبوجب ادلساءلة كل اعتداء على عناصر ادلتجر وف
 .(4)صرف عمالءه عنوالاليت تنظمها. من شأنو ان يلحق الضرر بادلتجر الذي ارتكب اخلطأ حبقو وأدى اىل 

 ثانياً: الضرر
إن للتاجر ادلضرور من اعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة احلق يف إقامة دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة هبدف احلصول على    

اليت حلقت بو من جراء ىذه االعمال. ويشًتط إلجابة ادلضرور على طلبو أن يثبت للمحكمة اليت تعويض عن االضرار 
 .(3)دم ادلشروعيةتنظر الدعوى وجود منافسة بُت ادلدعي وادلدعي عليو, وأن تتخذ ىذه ادلنافسة شكل ع

 . (5), حااًل او مستقبالً ادبياً ثبات الضرر الالحق بو وربديد مقدار ىذا الضرر مادياً كان او وان يقوم ادلدعي بإ 
 وأخَتا ينشأمن ىذه ادلنافسة غَت ادلشروعة ضرر يلحق بادلدعي.

عليو الذي قام بالعمل شكل ادلنافسة االمر الذي ى ادلضرور وادلدعى داءة أن تأخذ العالقة بُت ادلدعيلزم ب .8
 يفًتض سباثل النشاط الذي يباشره كل منهما. 

                                                           

 . 743 - 744, ص7114 إمساعيل, القانون التجاري, ط أوىل, الوراق للنشر والتوزيع, ُتد. زلمد حس (8)
 . 732-732ر سابق, صد. عزيز العكيلي, مصد (7)
 .18, ص7111(د. عزيز العكيلي, الوجيز يف القانون التجاري, ج اول, ط أوىل, ادلكتبة القانونية,4)
 .714(د. علي البارودي وزلمد السيد الفقي, مصدر سابق, ص3)
 .852(د. علي البارودي, مصدر سابق, ص5)
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ادلنافسة غَت ادلشروعة دبعٌت ان يلجأ أحد أصحاب احملال التجارية ادلنافسة اىل ارتكاب ويلزم ثانيا ان تكون ىذه  .7
أحد االعمال ادلنافية لقواعد الشرف واألمانة التجارية والعادات التجارية واليت ضربنا امثلة ذلا فيما سبق سواء  

 كان ىذا العمل قد ارتكب بسوء نية وقصد االضرار او عن اإلذنال والتقصَت.
يبقى أخَتا للحكم بالتعويض ان يثبت ادلدعي ان ضررا قد حلقو بسبب عمل ادلنافسة غَت ادلشروعة يستوي يف  .4

 .(8)ذلك ان يكون ىذا الضرر ماديا او ادبيا
عليو بعد  ىلضرر يف ادلستقبل كأن تلزم ادلدعورنوز للمحكمة أن ربكم بإزباذ ما تراه من إجراءات الزمة دلنع وقوع ا   

ليو بالتعويض بإزالة الضرر مثل وقف استخدام االسم التجاري او العالمة التجارية, كما قد تقضي بنشر ملخص احلكم ع
 .(7)احلكم على نفقة احملكوم عليو يف إحدى الصحف اليومية

غَت وانصرافهم عنو نتيجة الوسائل ى ة ىو ربول العمالء عن متجر ادلدعوالضرر ادلراد اثباتو يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروع
عليو, سواء مت انصراف العمالء اىل متجر من قام هبذه الوسائل او اىل متاجر غَته من ى ادلشروعة اليت قام هبا ادلدع

التجار. وقد تقدم ان التجار ال يتمتعون حبق ادللكية على عمالئهم حبيث يكون من حقهم منعهم من التعامل مع التجار 
و منع التجار من التعامل معهم. فالتاجر يعمل على االحتفاظ بعمالئو واحلصول على عمالء جدد, ولكن االخرين ا

 ليس ىناك ما يؤكد أن عمالئو سيستمرون على التعامل معو ولو مل يقم ادلدعي عليو بأعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة.
 لذا فإن احكام القضاء ال تتطلب إثبات الضرر الفعلي,

 .(4)ص وقوعو من قيام وقائع يكون من شأهنا إعادة إحلاق الضرر بادلدعيبل تستخل 
 ثالثا: رابطة السببية

عن العمل مادامت دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة تستند اىل ذات األساس القانوين الذي تقوم عليو دعوى ادلسؤولية      
تشًتط للحكم بالتعويض على الضرر إثبات العالقة غَت ادلشروع وان القواعد العامة اليت ربكم ىذه الدعوى األخَتة 

عليو والضرر الذي أصاب ادلدعي. لذا يشًتط يف دعوى ادلنافسة غَت  ىعمل غَت ادلشروع الصادر من ادلدعالسببية بُت ال
العالقة ادلشروعة أن يثبت ادلدعي أن الضرر الذي أصابو كان بسبب فعل من أفعال ادلنافسة غَت ادلشروعة. أما إذا انتفت 

السببية بُت الفعل والضرر, كمل لو كان الضرر بسبب ادلنافسة غَت ادلشروعة, او فعل الغَت او خطأ ادلضرور, انتفت 
 .(3)عليو ىدلسؤولية عن الضرر بالنسبة للمدعا

يع الصور ادلنافسة ويف الواقع فإن اثبات العالقة السببية بُت فعل ادلنافسة غَت ادلشروعة والضرر ليس باألمر اليسَت يف مج  
غَت ادلشروعة. فإذا كان من ادلمكن إثبات وجود ىذه العالقة عند ربقق الضرر فعاًل. فإنو يكون من الصعب إثبات ذلك 

                                                           

 ,714د. زلمد السيد الفقي, مصدر سابق, ص –د. علي البارودي  (8)
 .412د. زلمد السيد الفقي, مصدر سابق, ص (7)
 .731(د. عزيز العكيلي, مصدرسابق , ص4)
 .715(د. عزيز العكيلي, مصدر نفسو , ص3)



21 
 

زلتماًل حبيث يكون ادلقصود من دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة احلكم دبا يؤمن منع وقوع الضرر يف عندما يكون الضرر 
ضد رلموع التجار الذين يزاولون نشاطًا ذبارياً  ةأفعال ادلنافسة اليت يقوم هبا التاجر وادلوجهادلستقبل كما تقدم, بل ان 

عالقة السببية بُت الفعل والضرر الذي إثبات _ ان مل يكن مستحيل_شلاثاًل واليت ينشأ عنها ضرر زلقق او زلتمل يتعذر 
 قد شنس تاجراً معيناً.

ادلنافسة غَت ادلشروعة على حكم القواعد العامة شأن دعوى ادلسؤولية عن العمل غَت ومن ىذه الناحية أيضاً زبرج دعوى 
 .(8)ادلشروع

 
 المطلب الثاني

 على دعوى المنافسة غير المشروعة الجزاءات المترتبة
 

 احلاالت:ترتب ادلنافسة غَت ادلشروعة ادلسؤولية ادلدنية على فاعلها, وقد ترتب عليو ادلسؤولية اجلزائية يف بعض    
: ترتب ادلنافسة غَت ادلشروعة ادلسؤولية على فاعلها, ويلتزم من جراء ذلك بالتعويض عن دنيةماواًل: المسؤولية ال

 االضرار اليت حلقت بادلدعي.
 .(7)وتقدر احملكمة التعويض وفقاً للقواعد العامة يف ادلسؤولية التقصَتية

 سبة لوقف أعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة ومنع وقوع الضرر يف ادلستقبل.ادلناورنوز للمحكمة ايضاً أن تأمر باإلجراءات 
كأن تأمر حبظر استخدام االسم التجاري او العالمة التجارية. وقد تأمر احملكمة بإضافة بيان اىل االسم التجاري شنيزه عن 

دهديدية عن كل يوم يتأخر فيو احملكوم االسم السابق يف حالة تشابو األمساء. وللمحكمة يف ىذا السبيل أن تأمر بغرامة 
 .(4)كثر على نفقة احملكوم عليور بنشر احلكم يف جريدة واحدة أو أعليو عن التنفيذ. ورنوز للمحكمة ايضاً أن تأم

 
: قد يًتتب عن ادلنافسة غَت ادلشروعة مسؤولية جنائية إذا توافر سوء القصد من قبل الفاعل, ثانياً: المسؤولية الجنائية

 8134( لسنة 431رقم ) لبناين( من قانون عقوبات 283ما يعرف جبرشنة ادلنافسة االحتيالية اليت تنص عليها ادلادة )في
 دبا يلي: 

                                                           

 .14د. عزيز العكيلي, مصدر سابق, ص (8)
 . 818سلمان أبو ذياب, مصدر سابق , ص (7)
 . 712د. مصطفى كمال طو , مصدر سابق , ص (4)
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" كل من أقدم بوسائل الغش أو االدعاءات الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد )قصد سيء( على ربويل زبائن الغَت اليو 
الشروع )البدء( يف ارتكاب لَتة ويتناول العقاب  511مة من مئة ألف اىل يعاقب بناء على شكوى ادلتضرر بالغرا

 ".(8)ةاجلرشن
وطبقا دلا جرى عليو الفقو والقضاء فإن التعويض ىو مقابل الضرر وليس عقوبة وبالتايل رنب أن يكون متناسبًا بقدر 

 اإلمكان مع الضرر الذي حدث.
رض الغالب شنكن تقدمي تعويض عيٍت يتخذ فاىل جانب دفع تعويض نقدي وىو ال وانطالقًا من ىذا ادلبدأ فإنو    

 أشكااًل متعددة, واحملاكم ىي اليت تتوىل اىل حد كبَت ربديد الطريقة ادلناسبة للتعويض يف كل حالة على حده.
وإن كانت طريقة التعويض ومن ادلقرر فقهًا وقضاًء أن حق ادلضرور يف التعويض ينشأ منذ حلظة حدوث الواقعة الضارة, 

ومقداره ال يتحددان إال حبكم قضائي ولذلك فأنو رنب من حيث ادلبدأ ان نأخذ يف االعتبار الواقع الكائن يوم صدور 
 .(7)احلكم األخَت للقضاء والعربة بوقت صدور احلكم يف الدعوى

دين قد وقع بسبب اقعي أصاب أحد ادلتا وكان الضرر الذدية زلددة بأطرافها ونطاقهاقعوعليو فإذا قامت عالقة ت  
اخالل الطرف االخر بتنفيذ العقد فإنو يتعُت االخذ بأحكام العقد ودبا ىو مقرر يف القانون بشأنو باعتبار ان ىذه 

قة بُت الطرفُت بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحًا او عند االخالل االحكام وحدىا ىي اليت تضبط كل عال
 رنوز االخذ بأحكام ادلسؤولية التقصَتية اليت ال يرتبط ادلضرور فيها بعالقة عقدية سابقة دلا يًتتب على االخذ بتنفيذه. وال

بأحكام ادلسؤولية التقصَتية يف مقام العالقة العقدية من إىدار لنصوص العقد ادلتعلقة بادلسؤولية عند عدم تنفيذه شلا سنل 
د احد الطرفُت ادلتعاقدين ان الفعل الذي ارتكبو وأدى اىل االضرار بالطرف االخر بالقوة ادللزمة لو, وذلك مامل يثبت ض

يكون جرشنة او يعد غشاً او خطأ جسيماً شلا تتحقق معو ادلسؤولية التقصَتية تأسيساً على انو أخل بالتزام قانوين, إذ شنتنع 
 .ادعاقغَت مت داً اواقععل يف مجيع احلاالت سواء كان متعليو ان يرتكب مثل ىذا الف

من ادلقرر انو إذا ترتب على الفعل الواحد مسؤوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى ادلسؤولية أمام احملكمة ادلدنية, فإن رفع 
الدعوى اجلنائية سواء قبل رفع الدعوى ادلدنية او اثناء السَت فيها يوجب على احملكمة ان توقف السَت يف الدعوى ادلرفوعة 

يتم الفصل هنائيا يف الدعوى اجلنائية, وإذ كان ىذا احلكم يتعلق بالنظام العام ويعترب نتيجة الزمة دلبدأ تقيد  امامها اىل ان
 دين باحلكم اجلنائي فيما يتعلق بوقوع اجلرشنة وبوصفها القانوين ونسبتها اىل فاعلها.القاضي ادل

ثر ىذا احلكم يوجبو القانون يف ىذا الصدد فإن من أوإذا ما رفعت الدعوى اجلنائية مث صدر حكم بوقفها إعمااًل دلا 
عرض اخلصومة على احملكمة قبل زوال ذلك ادلانع صوم عن ازباذ أي اجراء يستهدف بو معاودة القطعي أن شنتنع اخل

                                                           

 . 817, ص سلمان أبو ذياب, مصدر سابق  (8)
 .842-842د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص (7)
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 القانونُت وسلالفة ذلك ذبعل اإلجراء عقيمًا إذ سيلقى مصَته احلتمي بعدم قبول احملكمة السَت يف إجراءات اخلصومة
 مادام ادلانع قائماً.

ويتعُت على زلكمة ادلوضوع يف كل حال ان تقضي من تلقاء نفسها احلكم القانوين الصحيح ادلنطبق على العالقة بُت    
طريف دعوى التعويض عما أصابو من ضرر قبل من أحدثو أو تسبب فيو إدنا ىو السبب ادلباشر ادلولد للدعوى بالتعويض, 

ادلسؤولية اليت استند إليها ادلضرور يف تأييد طلبو, او النص القانوين الذي اعتمد عليو يف ذلك الن ىذا مهما كانت طبيعة 
االستناد يعترب من وسائل الدفاع يف دعوى التعويض اليت يتعُت على زلكمة ادلوضوع ان تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع 

ال يعد ذلك منها تغيَتًا لسبب الدعوى او موضوعها شلا ال سبلكو ادلطروح عليها, وأن تنزل حكمو على واقعة الدعوى و 
 من تلقاء نفسها.

 رنوز فإنو وإذا كانت زلكمة ادلوضوع قد طبقت خطأ احكام ادلسؤولية التقصَتية دون القواعد ادلسؤولية الواجبة التطبيق

 ولو للقانون, سلالفتو أساس على النقض قةبطري احلكم يف يطعن أن القواعد ىذه إعمال يف اخلصوم من مصلحة لو تكون دلن

 يغَت وال نفسها, تلقاء من احكامها بإعمال ىي اللتزامها القواعد تلك تطبيق وجوب اىل ادلوضوع زلكمة نبو قد يكن مل

 يتال ادلسؤولية طبيعة ربديد ان ذلك النقض زلكمة أمام مرة ألول إثارتو ذبوز ال شلا جديد لسبب إبداء احلكم على  النعي
 فعاًل. بالبحث نتناولو مل ولو ادلوضوع, زلكمة على مطروحاً  يعترب التعويض طلب يف ادلضرور حق عنها يتولد

 قاض هبا يستقل واليت بالوقائع ادلتعلقة ادلسائل من ىو عنو ادلسؤول والشخص الضرر حبدوث ادلضرور علم استخالص

 تؤدي أن شأهنا من ليس استخالصو احلكم عليها بٌت اليت سباباأل كانت رقابتها تبسط أن النقض حملكمة أن إال ادلوضوع

 إليها. انتهى اليت النتيجة اىل عقالً 
 أن إذ إثباتو يوجب شلا خطأ أساسها كان مىت ىادلدع يدعو مل خطأ على التقصَتية ادلسؤولية تقيم أن ادلوضوع حملكمة وليس

 باب ومن يثبتو مامل بإثبات تتطوع أن للمحكمة يصح فال ادلضرور ادلدعى عاتق على احلالة ىذه يف عيق اخلطأ إثبات عبأ

 .(8)الضرر بإثبات ايضاً  ادللزم ىو ألنو بو يقل مل ضرراً  تتحمل ان ذلا رنوز ال كما اخلطأ من يدعو مامل أوىل
 التايل: النحو على احملاكم هبا تقضي اليت للجزاءات ادلختلفة للصور يلي فيما نعرض وسوف

 النقدي ويضالتع اواًل:
 االعتداء يقع اليت ادلنافس قيم ان حيث أخرى, اىل قيمة من سنتلف بالتعويض احلكم عليو يًتتب الذي الضرر تقدير إن-

 كبَت, حد اىل مرنة ربديده ضوابط وتكون معنوياً  الضرر يكون حيث شخصية قيماً  تكون قد عنها التعويض يتم واليت عليها

 ادلنافس للمشروع هبا يستهان ال قيماً  سبثل معنوية امواالً  تكون وقد عنها, التعويض ديدرب يسهل مادية قيماً  تكون وقد

 وعليو ادلضرور, ادلنافس أصاب الذي الفعلي الضرر التعويض تقدير عند االعتبار يف تؤخذ اليت األمور ومن عليو, ادلعتدى

 الضرر. ىذا اثبات عبء

                                                           

 وما بعدىا . 18, ص7112م. امَت فرج يوسف, ادلسؤولية ادلدنية والتعويض عنها, دار ادلطبوعات اجلامعية,  (8)
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 سبل للمعتدى سهل قد كان إذا فإنو وبالتايل القيم, ىذه على زنافظ أن عليو ادلعتدى ادلنافس على رنب أنو ادلقرر ومن

 التعويض. مقدار يف يؤثر ىذا سلوكو فإن القيم ىذه على االعتداء
 جسامة كانت مهما كامال تعويضا ادلضرور دبنح القاضي التزام ىي تأكيدىا اىل الفقو يسعى اليت القاعدة أن بالذكر وجدير

 اخلطأ, جسامة حسب منو التخفيف او التعويض مقدار زيادة من القضاء أليو يتجو ما ىو عمالً  الواقع كان وإن اخلطأ,

 النقض. زلكمة من عليو رقابة دور بتقديرىا ادلوضوع قاض يستقل اليت الواقع مسائل من اجلسامة ىذه وتقدير
 قد القضاء يقدرىا اليت التعويض مبالغ أن حظيال أنو إال الضرر بقدر التعويض يكون بأن تقض العامة القاعدة كانت وإذا

 ىل ىو ىنا يثار الذي التساؤل فإن وبالتايل ادلعتدى, ادلنافس على تعود اليت التجارية باألرباح قورنت ما إذا منخفضة تكون

 بصرف لتعويضا ىذا يقدر ام االعتداء ىذا وراء من ادلعتدى ادلنافس على تعود اليت األرباح أساس على التعويض ىذا يقدر

 حققها اليت األرباح عليو للمعتدى التعويض تقدير عند االعتبار يف يؤخذ ىل أخرى بعبارة او األرباح, ىذه عن النظر

 ال؟ ام ادلعتدى
 عليو فادلعتدى ادلعتدى, على عاد الذي بالنفع االعتداد دون الضرر بقدر التعويض يقدر ادلسؤولية رلال يف أنو والواقع    

 االعتداد معيار تقابل اليت الصعوبة ىي وىذه ادلعتدى, على عاد الذي الكسب من وليس حلقتو اليت اخلسارة من يتضرر

 ىذه على التغلب شنكن كان وإن للتعويض, كأساس عليو ادلعتدى حلقت اليت للخسارة ادلقابلة وىي التجارية, باألرباح

 عليو. ادلعتدى ادلنافس أصاب الذي الضرر عن التعويض رتقدي رلال يف للقاضي التقديرية السلطة طريق عن الصعوبة
 تسميتو شنكن ما ذلك اىل يضاف مث ادلعتدى التاجر على عادت اليت األرباح قيمة التعويض مبلغ يشمل أن رنب ذلك وعلى

 مبالغ يف ذلك ثلويتم ادلنافس, زميلو على يعتد مل لو ادلعتدى التاجر يتحملو يكن مل الذي اجلديد العبء وىو باجلزاء حقاً 

 على عقوبة يوقع القاض إن نقول ان نستطيع ال فأننا ذلك وبدون التعويض, تقدير عند لألرباح تضاف األموال من أخرى

 التعويض أن يعٍت _إليها_ ادلعتدى حققها اليت األرباح ضم دون التعويض تقدير ألن ذلك ادلنافسة, حق على ادلعتدى

 وال للتعويض, أذنية كل معو يضيع الذي االمر اعتدائو بثمره احتفاظو مع ادلعتدى أرباح يقربق رلرد اىل النهاية يف سيؤدي

 حق على لالعتداء دافعا ذلك كان كلما ضئيالً  التعويض مبلغ كان كلما ألنو االعتداء, ىذا تكرار عن ادلعتدى ردع قزنق

 ادلضرور تعويض فقط غايتو ليست ادلدنية دلسؤوليةا فقانون ورائو, من كبَت كسب وربقيق ضئيل مبلغ دفع مقابل ادلنافسة

 افًتاض وعلى االجتماعي, والبنيان االقتصادي النشاط حلماية الالزمة األساسية القواعد احًتام فرض أيضا يستهدف وإدنا

 فحماية ادلدنية, ادلسؤولية قانون فاعليو ضرورة عن يغٌت ال ذلك فإن ادلنافس قيم على االعتداد حال يف جنائي جزاء وجود

 ادلنافسة يف احلق حبماية إال ذلك يتأتى ولن وازدىارىا, التجارة نشاط على يساعد االقتصادي النشاط يف نافسةتادل القيم

 ادلدين. اجملالُت يف فعالة محاية
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 العيني التعويض ثانياً:
 وحده ادلدين اجلزاء أن دبعٌت ادلشروعة, ادلنافسة لقواعد الكايف اإلقدام لتوفَت النقدي التعويض فيها يكفي ال االتح ىناك   

  حقيقي. جزاء اىل يعرضو لن اخلاطئ سلوكو أن طادلا ادلخالفة تكرار من ادلخالف ادلنافس منع يف يفلح ال قد
 اىل احلال إعادة سوى مناص ىناك يكون فال النية سوء او بالغش مستوياً  ادلخالف ادلنافس مسلك يكون معينة حاالت ويف

 رلرما. الفعل كان إذا اجلزاء وتوقيع النقدي التعويض عن فضالً  عليو كانت ما
 

 القضائي الحكم نشر ثالثاً:
 احلكم بنشر تأمر أن للمحكمة رنوز فإنو بيانو السالف النحو على والعيٍت النقدي بالتعويض احلكم اىل وباإلضافة    

 عن معنوي كتعويض عليو احملكوم نفقة على اإلدانة حالة يف لصحفا يف ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى يف الصادر القضائي

 عليو. ادلعتدى بادلنافس حلقت اليت األدبية االضرار
 ىو الصحف يف ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى يف الصادر القضائي احلكم نشر إجازة وراء من ادلشرع ابتغاه الذي واذلدف    

 احلكم بنشر تأمر أن للمحكمة ويكون ادلضار, ضد ادلخالف استعملها اليت روعةادلش غَت األساليب اىل العمالء نظر لفت

 النشر. طريق عن العمالء على التأثَت اىل جلأ قد ادلخالف يكن مل ولو
 للمضرور. الصحف ىذه ربديد مهمة تًتك ان او وأمساءىا, فيها ينشر اليت الصحف عدد ربدد ان ذلا أن كما

 النشر يكون عندما األخص على او زىيداً  او طفيفاً  الضرر كان مىت القضائي احلكم نشرب االمر رفضت االحكام وبعض

 .(8)احملدود االنتشار خاصية شنلك ال ادلشروع غَت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 وما بعدىا . 841د. صربي مصطفى حسن السبك, مصدر سابق, ص (8)
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 الخاتمة
 واالنواعها ادلشروعة غَت ادلنافسة التعريف دراسة خالل ومن ادلشروعة غَت ادلنافسة عن االمتناع البحث يف تناولنا ان بعد

 النتائج بعض اىل توصلنا عليها ادلًتتبة واجلزاءات وشروطها ادلشروعة غَت ادلنافسة للدعوى القانوين واالساس وصورىا

 يلي: وكما والتوصيات
 

 النتائج اواًل:
 مكاسب ربقيق او منافس, بشخص اإلضرار بو يراد ادلشروع غَت عمل او فعل عن تنشأ ادلشروعة غَت ادلنافسة ان .8

 وغَتىا. اخلدمات او الصناعة او التجارة رلاالت يف حسابو على مادية
 ألجل يربموهنا اليت العقود بعض يف شروط بإدراج ادلشروعة غَت ادلنافسة سلاطرة من أنفسهم محاية اىل التجار مبادرة .7

 التجارية. زلاذلم محاية
 ىذا ويعترب ادلشروعة غَت ادلنافسة يعد جاريةالت ادلعامالت يف ادلرعية والقواعد للممارسات سلالفة يقع فعل أي .4

 اإلمكان. قدر ادلنافسة صور جبميع باألحاطة يسمح واسعاً  ادلفهوم
 التجار جلوء خالل من وذلك عليو, احلصول شنكن ربح اقصى ربقيق اىل أساسا ادلشروعة غَت ادلنافسة ودهدف .3

 التجاري. والشرف األمانة وقواعد العادات مع تتناىف لوسائل واستخدامهم أساليب اىل التجارية احملال أصحاب
 مسعتو من النيل او التجاري احملل صاحب التاجر شخص يف الطعن صورة ادلشروعة غَت ادلنافسة اعمال تتخذ قد .5

 عنو. وانصرافهم وزللو التاجر ىذا يف العمالء ثقة اىتزاز اىل يؤدي دبا التجارية
 خروجاً  يتضمن وال التجرمي لنصوص سنضع ال منها والعديد احلصر ربت عتق ال ادلشروعة غَت ادلنافسة األعمال إن .2

 اآلداب. او العام النظام على
 بُت إال تنافس فال لذلك العمالء. استقطاب على مهنتهم يف متماثلُت صناع او التجار بُت محالتزا ىو والتنافس .2

 التطابق. حد اىل ابوالتش يصل أن اشًتاط دون متشاهبة اعماالً  يؤديان صانعُت او تاجرين
 ذات الدعاوي من تعترب اليت ةاخلاص احلماية دعوى خبالف مدنية دعوى بأهنا سبتاز ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى .1

 اىل ارتفعت سواء القانونية ادلراكز مجيع ربمي أهنا يف ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى ايضاً  زاوسبت اجلنائية, غةبالص

 ال. ام ناصرهع جلميع الكامل احلق مستوى
 ىو الصحف يف ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى يف الصادر القضائي احلكم نشر إجازة وراء من ابتغاه الذي واذلدف .1

 ادلضار. ضد ادلخالف استعملها اليت ادلشروعة غَت األساليب اىل العمالء نظر لفت
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 التوصيات: ثانياً:
 ادلعاقبة غَت جديدة أنواع لظهور وذلك ادلشروعة غَت نافسةادل أنواعبا اجلديد باحلصر يقوم ان العراقي ادلشرع  ندعوا .8

 عليها.
 غَت ادلنافسة منع الشروط إدراج طريق عن التجارية أعماذلم حلماية التجار لدى القانوين الوعي زيادة على العمل .7

 بيع. عقود يف ادلشروعة
 اإلمكان. قدر حصرىا اجل من ادلشروعة غَت ادلنافسة دلصطلح منضبط مفهوم إرناد .4
 ادلشروعة. غَت ادلنافسة حلوادث منعاً  واعماذلم التجار شؤون مراقبة عن مسؤولة رقابية جهة إرناد .3
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