
المنافسة غیر المشروعة قانونا 
ال یمكن أن تكون حریة األشخاص في ممارسة النشاط التجاري مطلقة بل البد من 
أن ترد علیھا قیود تفرضھا الضرورة العملیة والمصلحة العامة . فحمایة اآلداب 
أو منع الغش وتضلیل المستھلك أو صیانة األمن ، أو تحقیق أھداف وطنیة 

ق الحریة التامة لألشخاص وقومیة جمیع ھذه العوامل وغیرھا . تفرض عدم إطال
) . وھذا المنطلق فقد تدخلت الدولة ، بما لھا من ١عند ممارسة النشاط التجاري (

سلطة ونفوذ ومن خالل التشریع في ھذا المیدان لغرض توجیھھ وجھة تتفق مع 
أھمیتھ ودوره المؤثر في الحیاة االجتماعیة العامة . واألمثلة على ذلك متعددة 

لقة بالنقل والصناعة والتجارة في المواد الغذائیة والوكاالت فالقوانین المتع
التجاریة وكذلك القوانین المتعلقة بالعالمات واألسماء التجاریة والبیع بالمزایدة 
العلنیة وغیرھا ، لدالئل واضحة على مدى نطاق ھذا التدخل في الحیاة التجاریة . 

مة لمشروع التجاري الفردي أو إال أن المشرع قد وفر بنفس الوقت الحمایة الالز
الجماعي من الصراع " المنافسة " الذي قد یقع في البیئة التجاریة بأسالیب غیر 
قانونیة . وتتمثل الحمایة المذكورة بجزاءات قانونیة مدنیة وجنائیة فال یجوز 
بحكم القانون أن یتبع المشروع التجاري أو التاجر أسالیب من المنافسة ال تتفق 

سات المألوفة ونزاھة التعامل التي تقتضیھا الحیاة التجاریة وتؤدي الى والممار
اإلضرار باآلخرین الذین یمارسون ذات النشاط . والمنافسة الغیر المشروعة 
تخضع من حیث المبدأ لألحكام العامة المتعلقة بااللتزامات التجاریة . ومن ھذا 

فوضع لھا قاعدة ١٩٧٠نة لس١٤٩المنطلق عالجھا قانون التجارة الملغى رقم 
) حدد من خاللھا مفھوم المنافسة الغیر المشروعة وبعض صورھا ٢عامة (

١٩٨٤لسنة ٣٦والجزاءات المترتبة علیھا . بید أن قانون التجارة الحالي رقم 
ألغى باب االلتزامات التجاریة وترك كما یبدو موضوع ھذه المنافسة للقواعد 

وردت بشأنھا في بعض القوانین ، كقانون براءة العامة ولألحكام الخاصة التي
، وقانون العالمات والبیانات ١٩٧٠لسنة ٦٥االختراع والنماذج الصناعیة رقم 

وبعض القواعد الخاصة باالسم التجاري التي ١٩٥٧لسنة ٢١التجاریة رقم 
یتضمنھا قانون التجارة . من جانب آخر فإنھ یجب مالحظة أن الحمایة من 

الغیر المشروعة قد ال تقف عند تدخل المشرع فقط . فعالوة على ذلك المنافسة
فإنھ یمكن االتفاق بین أطراف العالقة القانونیة على استبعاد ھذه المنافسة ، كما 
ھو شائع مثال في استعمال الشروط التي یفرضھا مشتري المحل التجاري على 

عة . علیھ فإن المنافسة البائع لتالفي ما قد یقع بینھما من مزاحمة غیر مشرو
تكون غیر مشروعة إما قانوناً وإما أتفاقاً .

. المنافسة غیر المشروعة قانوناً ھي تلك أوالً : المنافسة غیر المشروعة قانوناً 
المنافسة التي تقع جراء أي فعل یتعارض مع معطیات التعامل التجاري سواء 

یة أم بحكم القواعد المتعارف كانت تلك المعطیات مقررة بحكم القواعد القانون



علیھا في البیئة التجاریة بھذا المعنى ذھب قانون التجارة الملغى من خالل نص 
المادة الثامنة والتسعین التي تقرر بأنھ : " یعتبر منافسة غیر مشروعة كل فعل 
یخالف العادات واألصول الشریفة المرعیة في المعامالت التجاریة ... " . وبناء 

ن أي فعل یقع مخالفة للممارسات والقواعد المرعیة في المعامالت علیھ فإ
التجاریة یعد منافسة غیر مشروعة ویعتبر ھذا المفھوم واسعاً یسمح باإلحاطة 
بجمیع صور المنافسة قدر اإلمكان . وللمنافسة غیر المشروعة صور مختلفة 

وإذا تحققت فإنھا ترتب جزاءات قانونیة .
یر المشروعة .. صور المنافسة الغ١

یمكن رد صور المنافسة غیر المشروعة الى مجموعتین :
االولى : جمیع االعمال التي من شأنھا بأیة وسیلة كانت أن تسيء الى سمعة 
المنافس وان تخلق االلتباس مع محلھ التجاري أو سلعة أو نشاطھ ویعتبر من 

ومھ أو نماذجھ ضمن ھذه االعمال االعتداء على عالمة الغیر التجاریة او رس
) أو اتخاذ المحل المنافس ٤) أو العتداء على براءات االختراع (٣الصناعیة (

اسماً تجاریاً مشابھاً السم المحل المنافس . وینضوي تحت ھذه المجموعة كذلك 
بث ونشر االدعاءات الكاذبة التي تستھدف تشویھ الحقائق عن البضائع والسلع 

مھور عمالئھ وزبائنھ ویتحطم بالتالي مركزه التي ینتجھا ، حتى ینصرف عنھ ج
المالي .

الثانیة : جمیع األعمال التي من شأنھا بأیة وسیلة كانت أن تحدث االضطراب في 
محل منافس . ویدخل ضمن ھذه المجموعة تحریض العمال الذین یعتمد علیھ 

یھ محل تجاري آخر منافس إما بترك العمل أو بإغرائھم بشتى الطرق ، للعمل لد
لغرض استقطاب عمالء المنافس . إذ كثیراً ما یرتبط إقبال المستھلك على متجر 
معین بما یتحلى بھ القائمون بإدارتھ والخدمة فیھ من صفات شخصیة وخبرة 
ومھارة في التعامل بحیث یؤدي ترك ھؤالء للخدمة فیھ الى صرف جمھوره عنھ 

فس الى اغراء العاملین والتأثیر بشكل ملموس على نشاطھ . وقد یعمد المنا
بالمحل ألجل الوقوف على أسرار اعمال منافسة ، كمعرفة اسماء الموردین او 
طریقة البیع للعمالء والتسھیالت التي یقدمھا لھم أو التوصل الى معرفة اسرار 
صناعیة معینة او تركیب معین للمواد التي یقوم موضوع التجارة علیھا . ویعتبر 

فعال منافسة غیر مشروعة ألنھا تؤدي الى خلق االضطراب في القیام بمثل ھذه األ
محل منافس ومن ثم اإلضرار بھ .

. الجزاءات :٢
یترتب على القیام بعمل من أعمال المنافسة غیر المشروعة دعوى مسؤولیة 
أساسھا لفعل الضار ، وذلك طبقاً للقواعد العامة القانونیة المقررة في نص المادة 

المدني ، والتي تقضي بأن : " كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر من القانون ٢٠٤
..... (فإنھ) یستوجب التعویض " . إذ لم یضع المشرع التجاري عندنا حكماً 



خاصاً بھذا الشأن . علیھ إذن فإن دعوى المنافسة ھي دعوى مسؤولیة تقصیریة 
ل من شروط قیامھا خطأ وضرر وعالقة سببیة بینھما . ویتحقق لخطأ بصدور فع

األفعال التي یحرمھا القانون ن أو بصدور أي فعل یتنافى واألصول المتعارف 
علیھا في البیئة التجاریة . ویتحقق الخطأ بمجرد وقوع الفعل المادي . وعلیھ 
فیعتبر الخطأ قائماً سواء صدر بنیة اإلضرار أو وقع نتیجة اإلھمال وعدم التحرز 

المعنوي . فكالھما یستلزم التعویض ویجب وال تمییز ھنا بین الضرر المادي أو 
أخیراً قیام عالقة سببیة بین الفعل الضار والضرر . فال تجوز مسألة المخطئ إال 
إذا كان الضرر الذي أصاب الغیر ھو نتیجة لفعلھ الضار وبسببھ . فإذا توفرت 
ھذه الشروط في الدعوى كان على المحكمة أن تحكم بالتعویض المتناسب مع 

الحاصل مادیاً كان أم معنویاً . ولھا ان تقضي أیضاً وفي حدود الممكن ، الضرر 
بإزالة الضرر عینا كأن تأمر بحظر استخدام االسم التجاري أو العالمة التجاریة . 
ویجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم علیھ في الصحف 

ھذه الدعوى ال تحول دون قیام المحلیة كنوع من رد االعتبار للمدعي . بید أن
الجزاءات الجنائیة المقررة في قوانین خاصة فبمقتضى نص المادة الرابعة 

: ١٩٧٠لسنة ٦٥واألربعین من قانون براءة االختراع والنماذج الصناعیة رقم 
" یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین أو بغرامة ال تزید على ألف دینار أو 

" كل من قلد اختراعاً منحت عنھ براءة " " وكل من قلد بكلتا العقوبتین :
نموذجاً صناعیاً " " وكل من حاز بغیر وجھ حق براءة أو شھادة نموذج صناعي 
سبق وسجل في داخل العراق أو خارجھ " . وتقضي المادة الخامسة والثالثین 

س مدة بعقوبة الحب١٩٥٧لسنة ٢١من قانون العالمات والبیانات التجاریة رقم 
ال تزید على ثالث سنوات وبغرامة ال تزید على مائتي دینار و بإحدى العقوبتین 
على كل من زور عالمة تجاریة أو قلدھا أو وضع بسوء نیة عالمة مملوكة للغیر 
.. ویقرر قانون التجارة أخیراً عقوبة الغرامة من مائة دینار الى األلف دینار في 

قانون التجارة .٣٨ري المسجل قانوناً . م حالة االعتداء على االسم التجا
ثانیاً : المنافسة الممنوعة اتفاقاً :

الحمایة من المنافسة غیر المشروعة ال تقتصر فقط على ما قرره المشرع من 
أحكام في ھذا الموضوع . فغالبا ً ما یحتاط التجار من ھذه المنافسة عن طریق 

) ٥ود التي یبرمونھا فیما بینھم (االتفاق الخاص أو بتضمین الشروط في العق
ومن األمثلة على ذلك ما درج علیھ التعامل عند بیع المحل التجاري من وضع 
شرط یمنع البائع من إنشاء محل تجاري آخر مماثل . ویعتبر مثل ھذا الشرط 
موافقاً للقانون ومن الممكن أن یتفق على خالفھ . فإذا تضمن االتفاق مثل ھذا 

ائع عندئذ أن ینشئ متجراً مماثال أو مشابھا للمحل الذي باعھ الشرط فلیس للب
وذلك خشیة إیذاء المشتري وصرف عمالئھ عنھ . من جھة أخرى ، فإن شرط 
التحریم ال یمكن أن یكون مطلق المدة ، وعلیھ یعتبر باطال الشرط الذي یتضمن 

ویجب كذلك أن منعاً زمنیاً غیر محدد أو یقرر مدة غیر مقبولة (طویلة نسبیاً) .



ال یرد شرط التحریم عاماً لكل أنواع التجارة وإال كان باطالً . بل البد لصحتھ من 
أن یقتصر على منع البائع من ممارسة ذات نوع التجارة التي باعھا أو من شبیھ 

ویترتب على مخالفة البائع ألحكام االتفاق أو الشروط دعوى لمصلحة بھا .
ة العقدیة ، فیما اذا اصاب ھذا األخیر ضرر أكید من المشتري أساسھا المسؤولی

جراء مخالفة البائع االتفاق أو للشرط . فیحق للمشتري عندھا طلب التعویض 
للضرر الحاصل . وللمشتري باإلضافة الى ذلك الحق في طلب فسخ العقد أو أن 

متناع یطلب غلق المحل التجاري الذي اسسھ البائع خالفاً لالتفاق . ولھ ایضاً اال
عن دفع المتبقي من ثمن المحل التجاري الذي اشتراه ، وذلك مقابل فقده 

) . أما إذا انقضت مدة شرط التحریم ٦للممیزات التي كان یحققھا شرط المنع (
فإن للبائع كل الطرق المشروعة في إنشاء محل تجاري جدید مشابھ وان یباشر 

ي ذات المكان الذي حرم علیھ نوع التجارة التي یرغب فیھا حتى لو كان ذلك ف
االشتغال فیھ .


