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هلخص البحث
Abstract

تعد ادلؤسسة التجارية او احملل التجاري او ادلتجر احد الوسائل ادلستخدمة يف قانون
التجارة واالعمال وعلى الرغم من امهية ىذه ادلؤسسة ابعتبارىا النافذة اليت ديكن من خالذلا
للتاجر القيام دبمارسة نشاطو وتصريف نتاج عملو ،فضال عن احلقوق ادلتصلة بو ،وخبالف
موقف بعض التشريعات ادلقارنة صلد ان ادلشرع العراقي يف ضوء القواعد ادلقررة دبوجب قانون
التجارة النافذ رقم  63لسنة  ،4<;7دل يتول وضع احكام تتعلق هبذه ادلؤسسة ومفهومها سوى
بعض االشارات العامة عند بيان االحكام ادلتعلقة ابالسم التجاري كما يف نص ادلادة (/57اثنيا)
اذ نصت على ان (ال جيوز التصرف يف االسم التجاري مستقال عن احملل التجاري )
وعلى الرغم من وحدة ادلؤسسة التجارية اال اهنا زبتلف عن االشخاص ادلعنوية او
االعتبارية كالشركات يف ان ادلؤسسة التجارية ىي عبارة عن منشأة ديتلكها شخص او اكثر ال

تتمتع ابلشخصية ادلعنوية ،كما ليس ذلا كيان قانوين مستقل ،ابلتارل ليس ذلا ذمة مالية مستقلة
عن ذمم االشخاص ادلالكُت ذلا ،ومع ذلك فأن ادلؤسسة التجارية تعد ماالً معنوايً منقوالً ولو

قيمة مالية ديكن التصرف فيها جبميع انواع التصرفات القانونية من بيع ورىن واجيار كما ديكن

تقدديو حصة يف الشركة ،فضالً عن ذلك ديكن ان ترد عليها احلصة ،كما تنتقل عن طريق االرث

اذل الورثة

وتثَت مسألة البحث يف ادلؤسسة التجارية مسألة تواجد العمالء فيها وتكييفهم القانوين
ومدى امكانية اعتبار ىذا العنصر يف ادلؤسسة التجارية عنصرا لو قيمة مالية وىو ما درجت
الدراسة على حبثو
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املقذهـــــة
Introduction

ربف ادلعامالت التجارية عدة ضوابط امهها السرعة يف انعقادىا ويستلزم اصلاز ىذه
ادلعامالت ابلسرعة ادلطلوبة ،اعفاءىا من قيود االثبات ادلقررة يف القانون ادلدين ،فضال عن الثقة
يف االوساط التجارية واليت تستدعي افًتاض التضامن بشأهنا يف حالة تعدد ادلدينُت ،حبيث
يستطيع الدائن مطالبة اي مدين بكل الدين وليس فقط حبصتو فيو ،اما يف ادلعامالت ادلدنية
فالتضامن ال يفًتض امنا يكون بناء على اتفاق او نص يف القانون

() 4

ويالحظ ان ىذه ادلعامالت التجارية تقوم على اساس اجلدلية بُت القانون واالقتصاد
وعادل االعمال ،فالقواعد القانونية ىي اليت تعكس وتعرب عن احلقائق االقتصادية يف رلتمع
االعمال وعن موازين القوى اليت ربركو كما ىو احلال يف قانون العمل وقانون التجارة وغَتىا
فقانون التجارة ىو عبارة عن رلموعة من القواعد اليت تنظم ادلعامالت التجارية ومنها االشخاص

(طبيعية ومعنوية -افراداً وشركات) ،كما يضع احكاماً لألوراق التجارية كذلك يعٌت بتنظيم
قواعد االفالس اخل ،وكل ما يتعلق هبذه ادلعامالت
ومن الوسائل ادلستخدمة يف قانون التجارة واالعمال ،ىي ادلؤسسة التجارية او احملل

التجاري او ادلتجر( ،)5وعلى الرغم من امهية ىذه ادلؤسسة ابعتبارىا النافذة اليت ديكن من
خالذلا للتاجر القيام دبمارسة نشاطو وتصريف نتاج عملو ،فضال عن احلقوق ادلتصلة بو ،اال ان
ادلشرع العراقي دبوجب قانون التجارة النافذ رقم  63لسنة  ،4<;7دل يتول وضع احكام تتعلق
هبذه ادلؤسسة ومفهومها سوى بعض االشارات العامة عند بيان االحكام ادلتعلقة ابالسم التجاري
كما يف نص ادلادة (/57اثنيا) اذ نصت على ان (ال جيوز التصرف يف االسم التجاري مستقال
عن احملل التجاري ) ،خبالف ذلك صلد ان التشريعات ادلقارنة ومنها القانون االردين اوجدت
احكاماً وقواعد خاصة ربدد مفهوم والية بيع ادلؤسسة التجارية او ادلتجر وزبتلف ادلؤسسة
التجارية عن االشخاص ادلعنوية او االعتبارية كالشركات يف ان ادلؤسسة التجارية ىي عبارة عن
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منشأة ديتلكها شخص او اكثر ال تتمتع ابلشخصية ادلعنوية ،كما ليس ذلا كيان قانوين مستقل،
ابلتارل ليس ذلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم االشخاص ادلالكُت ذلا

ومع ذلك فأن ادلؤسسة التجارية تعد ماالً معنوايً منقوالً ولو قيمة مالية ديكن التصرف
فيها جبميع انواع التصرفات القانونية من بيع ورىن واجيار كما ديكن تقدديو حصة يف الشركة،

يضاف اذل ذلك ديكن ان ترد عليها احلصة ،كما تنتقل عن طريق االرث اذل الورثة
هشكلة البحث:
The Problem:

نتيجة ما تتمتع بو ادلؤسسة التجارية من اعتبار يف االوساط التجارية صلد ان ىناك غياب
التنظيم التشريعي ادلنظم ألحكامها يف القانون العراقي ،شلا يثَت مشكلة اجياد قواعد قانونية تعاجل
احكامها وابخلصوص فيما يتعلق بتحديد ادلركز القانوين للزبون فيها ،وىل يعد الزبون او

العميل( )6عنصراً معنوايً لو قيمة مالية من عدمو

شلا يستدعي البحث حملاولة الوقوف على االحكام اخلاصة ابدلؤسسة التجارية يف ضوء

التطور ادلتالحق دلفهوم ىذه ادلؤسسة ،واالسًتشاد ببعض االحكام الواردة بشأهنا يف القوانُت
ادلقارنة منها اللبناين واالردين وغَتىا للوصول اذل معرفة ادلركز القانوين للزبون فيها ،فضال عن

مقارنتها واالحكام الوارد ذكرىا يف قانون التجارة السابق رقم < 47لسنة  4<:3وموقف
القانون النافذ منها
اهوية البحث:
The Importance of the Study:

تكمن امهية البحث يف اجياد ومعرفة العناصر ادلادية وادلعنوية ادلكونة للمؤسسة التجارية
وابخلصوص عنصر االتصال ابلعمالء او الزابئن ،وىل يؤثر ىذا العنصر االخَت على القيمة
ادلالية للمؤسسة عند انتقاذلا من شخص اذل اخر ،ابعتباره عنصرا مؤثراً ذو قيمة مالية ،كل ذلك
يف ضوء االحكام الواردة يف قانون التجارة العراقي وزلاولة ملئ الثغرات القانونية الواردة يف ىذا

الصدد
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هٌهجية البحث:

Methodology:

من ىنا جاء اختياران دلوضوع البحث (ادلركز القانوين للزبون يف ادلؤسسة التجارية)،

معتمدين الدراسة ادلقارنة كأسلوب للبحث والتحليل بُت القانون العراقي وبعض التشريعات
ادلنظمة ألحكام ادلؤسسة التجارية او ادلتجر ،كالقانون اللبناين واالردين ،مقسمُت الدراسة على
مبحثُت ،وفقاً ذليكلية البحث ادانه
هيكلية البحث:

The Plan of the Study:

خصصنا ادلفهوم القانوين للمؤسسة التجارية ،كمبحث اول لبيان تعريف وخصائص
ادلؤسسة التجارية ،وادلبحث الثاين اذل تعريف الزبون يف ادلؤسسة التجارية وتكييفو القانوين ،نبُت
من خاللو تعريف الزبون اوال ،وما ىو تكييفو القانوين بصفتو عنصراً من عناصر ىذه ادلؤسسة
اثنياً ،تعقبها خاسبة تتضمن اىم النتائج وادلقًتحات ،مع مالحظة ان اساس البحث ينصب على
مركز الزبون بصفتو احد عناصر ادلؤسسة شلا يستلزم الوقوف على مفهوم ادلؤسسة التجارية اوالً،
ليتسٌت لنا الوصول اذل مفهوم ومركز الزبون يف ىذه ادلؤسسة اثنياً
ادلبحث االول= ادلفهوم القانوين للمؤسسة التجارية

ادلطلب االول= تعريف ادلؤسسة التجارية وطبيعتها القانونية

الفرع االول= تعريف ادلؤسسة التجارية
الفرع الثاين= الطبيعة القانونية للمؤسسة التجارية
ادلطلب الثاين= خصائص ادلؤسسة التجارية
الفرع االول= ادلؤسسة التجارية منقول معنوي
الفرع الثاين= ادلؤسسة التجارية ذات صفة ذبارية
ادلبحث الثاين= التعريف ابلزبون يف ادلؤسسة التجارية
ادلطلب االول= عناصر ادلؤسسة التجارية
الفرع االول= العناصر ادلكونة للمؤسسة التجارية
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الفرع الثاين= العناصر اخلارجة عن تكوين ادلؤسسة التجارية
ادلطلب الثاين= تعريف الزبون يف ادلؤسسة التجارية وتكييف مركزه القانوين

الفرع االول= تعريف الزبون يف ادلؤسسة التجارية

الفرع الثاين= التكييف القانوين للزبون يف ادلؤسسة التجارية
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املبحث االول
Section One

املفهىم القاًىًي للوؤسسة التجارية
The legal concept of the commercial establishment

إن مفهوم ادلؤسسة بوصفها ماالً منقوالً معنوايً ،دل يظهر اال يف بداية القرن التاسع عشر

فقبل ىذا التاريخ كان اصطالح ادلتجر او ادلؤسسة التجارية يقتصر على االشارة اذل البضائع
ادلوجودة فيو ،مث بدأ ىذا ادلفهوم يتسع ليشمل ادلنقوالت ادلادية االخرى كاآلالت وادلعدات
واالاثث ،واستمر ىذا ادلفهوم يتطور حبيث اصبح يشمل ادلنقوالت ادلعنوية ،بل اصبحت ىذه
ادلنقوالت ادلعنوية اكثر امهية من ادلنقوالت ادلادية يف تقدير قيمة ادلؤسسة التجارية عندما تكون

زلالً للتصرفات القانونية كالبيع او الرىن( ،)7ومع ازدايد امهية ادلؤسسة التجارية دبفهومها
احلديث وما يرد عليها من تصرفات قانونية سواء كانت بيعاً ام رىناً ام أتجَتاً ،بدأت الدول
ادلختلفة تضع النظم القانونية اليت ربكم ادلؤسسة التجارية دبا يتالءم ومفهومها احلديث بوصفو

منقوالً معنوايً خيضع لقواعد زبتلف عن القواعد القانونية اليت زبضع ذلا عناصره ادلادية وادلعنوية

لذا اوجدت بعض التشريعات والفقو تعريفاً للمؤسسة التجارية وحددت طبيعتها
(ادلطلب االول) ،كما سبتاز ىذه ادلؤسسة جبملة من اخلصائص (ادلطلب الثاين) كما أييت=

املطلب االول :تعريف املؤسسة التجارية وطبيعتها القاًىًية:
The first requirement: the definition of the commercial enterprise and its
legal nature:

دل يتعرض التشريع النافذ او القضاء العراقي ،اذل تعريف ادلؤسسة او احملل التجاري ،يف

حُت دل يتفق الفقو على اجياد تعريف زلدد ذلا ،ولبيان ذلك ،نبُت تعريف ادلؤسسة التجارية (الفرع
االول) ،وطبيعتها القانونية (الفرع الثاين)
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الفرع االول :تعريف املؤسسة التجارية:
The first branch: Definition of a commercial establishment:

يذىب بعض الفقهاء( ،)8اذل ان ادلؤسسة التجارية ىي (عبارة عن رلموعة من االموال

ادلنقولة زبصص دلزاولة مهنة ذبارية معينة وتتألف بصفة جوىرية من حق االتصال ابلعمالء
والسمعة التجارية ،وقد تشتمل على عناصر معنوية اخرى كاالسم التجاري والعنوان التجاري
والعالمات التجارية وغَتىا ،وعلى عناصر مادية كاألاثث التجاري والسلع)
ويذىب راي اخر اذل القول ابن ادلؤسسة التجارية ىي ،عبارة عن كتلة من االموال

ادلنقولة زبصص دلمارسة مهنة ذبارية ،وتتضمن بصفة اصلية بعض مقومات معنوية ،وقد تشتمل
على مقومات اخرى مادية

()9

يف حُت يرى اذباه اخر ابهنا (رلموع اموال مادية ومعنوية زبصص دلزاولة مهنة ذبارية ،وقد
يسمى ابدلتجر او ادلصنع حبسب ما اذا كان سلصصاً دلزاولة التجارة ابدلعٌت الضيق او دلزاولة
():
الصناعة ،ويسمى ايضاً ابدلنشأة يف تطبيق قوانُت ضرائب العمل
بينما يقصر فقهاء اخرون(;) ،ربديد ادلؤسسة التجارية ابالستناد اذل عنصر االتصال

ابلعمالء واعتربوه كافياً لتكوين ادلؤسسة التجارية ،ويدلون على صحة ىذا الرأي من ان العناصر
االخرى للمحل التجاري ذات طابع عرضي فقد توجد وقد ال توجد بينما يظل عنصر االتصال

ابلعمالء ىو العنصر الوحيد ادلشًتك يف ادلؤسسة مهما اختلفت الصورة اليت يتخذىا والنشاط
الذي يقوم بو
ويالحظ على التعريفات السابقة ،اهنا تكاد ذبمع على ان ادلؤسسة التجارية ،تتكون من

رلموعة من االموال ادلنقولة (ادلادية وادلعنوية) ،فهي ال تقتصر على ادلكان الذي يعرض فيو
التاجر بضاعتو وادلعروف (حبق االجيار) وامنا ىي تشمل احلقوق االخرى ادلتصلة هبا
على ان مفهوم ادلؤسسة بوصفها منقوالً معنوايً ىو مفهوم الحق ،اذ كان تعبَت ادلؤسسة

يشَت سابقاً اذل البضائع ادلوجودة فيها ،مث بدأ ىذا ادلفهوم يتسع ليشمل ادلنقوالت ادلادية
االخرى كاآلالت وادلهمات واالاثث ،واستمر ىذا ادلفهوم ابلتطور حبيث اصبح يشمل ادلنقوالت
ادلعنوية
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اما على مستوى التشريع ،فلم يتناول ادلشرع العراقي دبوجب احكام قانون التجارة
النافذ ابلنص على بيان ادلفهوم القانوين للمؤسسة التجارية ،سوى بعض االحكام ادلتعلقة ابالسم

التجاري وعدم جواز التصرف بو استقالالً عن احملل التجاري التابع لو ،خبالف ما جاء يف قانون

التجارة السابق رقم < 47لسنة  ،4<:3الذي وضع احكاماً خاصة للمحل التجاري دبا فيها
تعريفو ،حيث ورد يف ادلادة ( /99الفقرة )4ادلتجر ىو ( رلموعة من االموال ادلنقولة زبصص
دلزاولة ذبارة معينة) اما الفقرة ( )5منها فنصت على ان ( ال تعترب اي رلموعة من ادلنقوالت
متجراً اال اذا تضمنت عنصر االتصال ابلعمالء والسمعة التجارية)

اما القانون اللبناين فقد وضع ربديداً للمؤسسة التجارية فنص على اهنا (اداة ادلشروع

التجاري تتألف اصال من عناصر غَت مادية وتبعياً من عناصر مادية يرمي صبعها وتنظيمها
(<)
دلمارسة مهنة ذبارية ال تتسم ابلطابع العام)
اما قانون التجارة االردين فقد نص يف ادلادة(;/6الفقرة ،)4منو على ان (يتكون ادلتجر
قانوانً من زلل التاجر ومن احلقوق ادلتصلة بو)

الفرع الثاًي :الطبيعة القاًىًية للوؤسسة التجارية:
The second branch: the legal nature of the commercial establishment:

وضعت معظم القوانُت ادلنظمة ألحكام ادلؤسسة التجارية ،احكاماً خاصة زبتلف عن
االحكام اليت خيضع ذلا كل عنصر على حدا ،ومن ىذه االحكام ان ادلشرع اشًتط لبيع

ادلؤسسة التجارية احكاماً خاصة ال يشًتط اتباعها لو مت بيع كل عنصر على انفراد ،واجازت
القوانُت ايضاً رىن ادلؤسسة التجارية بقواعد خاصة ،على الرغم من صفتها ادلنقولة ،فيجوز
ذلك بغَت نقل احليازة من ادلدين الراىن اذل الدائن ادلرهتن ،كما نظمت القوانُت كيفية تقدمي

ادلؤسسة التجارية كحصة يف شركة
شلا ااثر اخلالف بُت الفقهاء بشـأن الطبيعة القانونية للمؤسسة التجارية ،فهناك من يرى
اهنا رلموعٌ قانويني من االموال او ذمة مستقلة عن ذمة التاجر او ادلستثمر ،يف حُت يذىب اذباه

اخر على ان ادلؤسسة التجارية تعد رلموعاً واقعياً خيصص لغرض معُت ىو االستغالل ،ويذىب
اذباه اثلث بنظرية ادللكية ادلعنوية ،ىذه ادلذاىب نعرض لبياهنا تباعاً=
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اوالً = ادلؤسسة التجارية رلموعة قانونية=
يذىب اذباه للقول أبن ادلؤسسة التجارية عبارة عن رلموعة قانونية او ىي ذمة مالية

مستقلة متميزة عن الذمة ادلالية العامة دلالكها ،وقد اندى هبذه النظرية الفقهاء االدلان ،ومؤدى
ىذه النظرية ،اعتبار ادلؤسسة التجارية رلموعاً قانونياً من االموال يشتمل على احلقوق والديون
الناشئة عن االستغالل التجاري

()43

فادلؤسسة التجارية وفقاً ذلذه النظرية عبارة عن ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر،
ويكون من نتائج ىذه النظرية ان ديون ادلؤسسة او احملل التجاري ترتبط ابدلؤسسة ذاهتا بضمان
االموال واحلقوق الداخلة فيها ،ويكون لدائٍت ىذه ادلؤسسة التنفيذ عليها دون مزاضبة بقية
دائٍت التاجر ،واذا ما افلست ادلؤسسة التجارية ال يكون لدائنيها اال التنفيذ على ما تتضمنو من
اموال ،دون ان يكون ذلم احلق يف الرجوع على االموال االخرى للتاجر
غَت ان االخذ هبذه النظرية يتعارض مع التشريعات اليت تقوم على مبدأ وحدة الذمة
ادلالية ،ومن ىذه التشريعات القانون العراقي ،الذي يقرر قاعدة اموال ادلدين صبيعها تكون

ضامنة للوفاء بديونو

()44

اثنياً= ادلؤسسة التجارية رلموعة واقعية=

رلموع
امام قصور النظرية االوذل ،وجد اذباه اخر يرى ان ادلؤسسة التجارية عبارة عن
ٍ
واقعي من االموال ،انشئت من اجل ربقيق غرض معُت ىو استغالل واستثمار ادلؤسسة
ٍ
التجارية ،مع احتفاظ كل عنصر بطبيعتو وخصائصو ادلتميزة عن العناصر االخرى اليت تتكون
منها ادلؤسسة التجارية

()45

ويًتتب على ذلك ان ادلؤسسة التجارية ديكن ان تكون زلالً لتصرفات قانونية خاصة،

كالبيع والرىن ،زبتلف احكامها عن احكام التصرفات اليت ترد على كل عنصر من عناصرىا،
وال تعد ادلؤسسة وفقاً ذلذه النظرية ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها

على ان ىذه النظرية ال زبلو ايضاً من العيوب ،بسبب ان اجملموع الواقعي من االموال
ليس لو معٌت قانوين ،فاجملموع من االموال اذا وجد ال يكون اال قانونياً ،ويعًتف لو القانون
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ابلشخصية ادلعنوية ،ذلا ذمة مالية واىلية قانونية ،وذلك يف احلدود اليت يبينها عقد االنشاء او
تلك اليت يقررىا القانون ،وىو ما ال ديكن تطبيقو على ادلؤسسة التجارية

اثلثاً= نظرية ادللكية ادلعنوية=

يذىب الراي الغالب يف الفقو( ،)46والقضاء

()47

اذل القول أبن ربليل االاثر القانونية

للمؤسسة التجارية ،يؤدي اذل القول أبن العناصر ادلكونة للمؤسسة التجارية ال تفقد خصائصها
جملرد اشًتاكها يف تكوين ىذه ادلؤسسة ،بل يظل لكل عنصر منها ذاتيتو ادلستقلة وطبيعتو
اخلاصة وخيضع للنظام القانوين اخلاص بو ،ويستدل على ذلك جبواز التصرف ببعض العناصر
دون غَتىا على الرغم من دخوذلا يف تكوين ادلؤسسة التجارية ،كما لو ابع مالكها براءة اخًتاع

لو ،او رىن ارض كان يستعملها كمخزن لبضاعتو( ،)48فال يرتب ذلك انتهاء او انقضاء
ادلؤسسة التجارية ،بل ان ادلؤسسة كمجموعة واحدة ربكمها قواعد قانونية زبتلف عن القواعد
القانونية اليت ربكم كل عنصر من عناصر ادلؤسسة
وبذلك نذىب ابلقول اذل مذىب الراي الغالب ،من اعتبار ادلؤسسة التجارية ابهنا ملكية

معنوية ،كون ىذا الراي يتفق مع حقيقة وجوىر ادلؤسسة التجارية
املطلب الثاًي :خصائص املؤسسة التجارية:

The second requirement: characteristics of the commercial enterprise:

تقدم ان ادلؤسسة التجارية ىي رلموعة من االموال ادلادية وادلعنوية أتلفت معاً بقصد
االستغالل التجاري ،وبذلك سبتاز ادلؤسسة ابهنا منقول معنوي اوالً ،وذات صفة ذبارية اثنياً

الفرع االول :املؤسسة التجارية هٌقىل هعٌىي:
The first Part: The commercial enterprise, an immoral transfer:

يشكل رلموع االموال ادلادية وادلعنوية ادلنقولة للمؤسسة التجارية ،يف رلموعو ماالً منقوالً
()49
معنوايً لو قيمة مالية مستقلة وسلتلفة عن قيمة العناصر الداخلة يف تكوينو
وسبب انو مال منقول الن عناصره اليت يتألف منها سواء مادية ام معنوية ىي اموال

منقولة ويسري عليها االحكام القانونية اخلاصة ابدلنقول ،اال ما استثٌت بنص خاص ،كما ان
فكرة احملل التجاري ليس ذلا وجود مادي ملموس فال يتصور ابلنسبة اليو االستقرار والثبات
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ومها من صفات العقار( ،)4:فالعقار الذي تشغلو ادلؤسسة ال يعد احد عناصرىا كما سيجئ بيان
ذلك الحقاً ،اذ ان ادلؤسسة التجارية ليست ىي ادلكان الذي يزاول فيو التاجر ذبارتو ،فادلادة
( )99من قانون التجارة العراقي السابق ،واليت حددت العناصر اليت يشتمل عليها احملل
التجاري دل تذكر العقار من بُت ىذه العناصر(; ،)4وعلى ذلك فاذا اوصى اتجر ألخر جبميع

اموالو ادلنقولة فأن زللو التجاري يدخل فيها
ودلا كانت ادلؤسسة التجارية ،ماالً منقوال معنوايً وليس عقاراً ،لذا ال خيضع للنظام
القانوين الذي حيكم العقار ،وعلى ذلك فأنو ال خيضع لقاعدة عدم انتقال ملكيتو اال ابلتسجيل
يف دائرة العقار ،سواء ابلنسبة للبائع وادلشًتي ام ابلنسبة للغَت ،كما انو ال خيضع عقد أتجَته
للتمديد القانوين الذي خيضع لو أتجَت العقار ادلنصوص عليو يف القانون

(<)4

ويًتتب على ىذه اخلصيصة النتائج اآلتية=

اوالً= ال ديكن ان تكون ادلؤسسة موضوعاً للرىن التأميٍت( ،)53سواء كان اتفاقياً ام قانونياً ،الن
ىذا النوع من الرىن ال يرد اال على عقار

اثنياً= ال تنطبق عليو بعض القواعد اخلاصة ابدلنقوالت ادلادية ،كقاعدة احليازة يف ادلنقول سند
ملكية ،الن تطبيقها يشًتط التسليم ادلادي( ،)54وىو ما ال ديكن تصوره يف ادلنقول ادلعنوي،
وعليو فالشخص الذي يشًتي زلالً ذبارايً من غَت ادلالك الشرعي تسري عليو دعوى االسًتداد
اليت يقيمها االخَت ولو كان حسن النية

اثلثاً= ال تنطبق عليو القاعدة ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )4/936من القانون ادلدين العراقي،
بشأن ىبة ادلنقول اليت تتطلب ان تتم ابلقبض دون حاجة اذل تسجيل ،كون احلق ادلعنوي ال
ينتقل ابدلناولة اليدوية
رابعاً= ال تنطبق عليو القاعدة ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )<84من القانون ادلدين العراقي،
واليت تتطلب القبض يف وديعة ادلنقول ادلادي
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الفرع الثاًي :املؤسسة التجارية رات صفة جتارية:
The second Part: a commercial establishment with a commercial character:

تقدم ان االموال ادلنقولة اليت تتكون منها ادلؤسسة التجارية سلصصة لالستغالل

التجاري ،وعلى ذلك فأن رلال عمل ادلؤسسة ىو مزاولة االعمال التجارية ،وبغَت ذلك ال
نكون امام مؤسسة ذبارية ،حىت لو تضمن عنصر العمالء او حق االجيار او مهمات مثل مكاتب

احملامُت وادلهندسُت وعيادات االطباء( ،)55اذ يشًتط يف ادلؤسسة التجارية ان تثبت ذلا الصفة
التجارية لنشاطها ،كما يشًتط فيمن يستغل ادلتجر ان يزاول اعمالو على وجو االحًتاف ،حىت

يكتسب الصفة التجارية ،وعلى العكس من ذلك اذا كان النشاط مدنياً ،ال يكون ىناك
()56
مؤسسة ذبارية ،وال يكتسب من يستغلها صفة التاجر
فهناك فارق مهم بُت ادلؤسسة التجارية عن غَتىا ،يتمثل يف ان آتلف وارباد عناصر
ادلؤسسة جيذب العمالء اذل ادلؤسسة ذاهتا ،ألجل االستفادة من الطبيعة التجارية لنشاطو دون
اعتمادىم على شخصية مستغل ادلؤسسة ،بدليل استمرارىم يف التعامل مع ادلؤسسة غالباً ،ولو
مت التنازل عنها اذل مستغل جديد ،يف حُت ان عنصر االتصال ابلعمالء ال ديكن التنازل عنو اذل

الغَت يف حالة التنازل عن احملال غَت التجارية ،الن العمالء يف ىذه احملالت يرتبطون بشخص
القائم ابلنشاط دلهارتو وأمانتو والثقة يف شخصو اكثر من اعتمادىم على العناصر اليت تتألف

منها زلاذلم( ،)57وعلى ذلك ال جيوز التنازل عن ادلرضى عند بيع عيادة الطبيب

وال تعد من قبيل ادلؤسسات التجارية ،ادلؤسسات التجارية للدولة وادلؤسسات اليت
ربصل على امتياز او التزام من الدولة او احدى ىيئاهتا العامة إلدارة مرفق عام ذي طابع ذباري

كهيأة النقل العام ،على الرغم من ان احلاصل على االمتياز فرداً كان ام شركة يكتسب صفة
التاجر( ،)58وذلك ان الغرض من ادلشروع يف ىذه احلالة ىو ربقيق مصلحة عامة ،والن ادللتزم
ليس لو اي حق على عمالء ادلرفق ،وديتنع عليو التنازل عن االلتزام دون موافقة اجلهة ادلاضلة،
وحىت مع اجازة التنازل فأنو ال خيضع لألحكام اليت تسري بشأن ادلؤسسة التجارية

()59

على انو جيب التمييز بُت مركز ملتزم ادلرفق ذي الطابع التجاري ،والتاجر الذي حيصل
على ترخيص إبقامة مشروع خاص يف بعض ادلرافق العامة ،كما ىو احلال ابلنسبة للمطاعم
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وزلالت بيع ادلالبس يف زلطات السكك احلديد وادلطارات ،فأن ىذه احملالت تعد مؤسسات
ذبارية مىت توافرت يف نشاط كل منها عناصر ادلؤسسة ،واخصها عنصر االتصال ابلعمالء ،اذ ال

يتصور وجود ادلؤسسة دونو ،ويف ىذه احلالة يعد الًتخيص دلستغل ىذه احملالت من قبل الدولة
احد عناصر ادلؤسسة التجارية الذي ينتقل يف حالة بيعها اذل ادلشًتي ،اال اذا كان الًتخيص
صدر للبائع العتبارات شخصية

()5:

املبحث الثاًي
Section Two

التعريف بالزبىى املؤسسة التجارية
Introducing the commercial establishment to the customer

للزبون او العميل يف ادلؤسسة التجارية امهية كبَتة ،تتأتى ىذه االمهية من طبيعة العناصر

ادلكونة للمؤسسة ،وللوقوف على حقيقة ادلركز القانوين للزبون يف ادلؤسسة التجارية وتعريفو،

البد من معرفة عناصر ادلؤسسة التجارية ابعتبار ان الزبون احد ىذه العناصر (ادلطلب االول) مث
نبُت تعريف الزبون وتكييف مركزه القانوين يف ادلؤسسة التجارية (ادلطلب الثاين)
املطلب االول :عٌاصر املؤسسة التجارية:
The first requirement: Elements of the commercial establishment:

تتضمن ادلؤسسة التجارية نوعُت من العناصر ،عناصر مادية واخرى معنوية ،فقد اشارت

بعض التشريعات(; ،)5اذل العناصر اليت تشتمل عليها ادلؤسسة التجارية ،فقسمت على نوعُت
مادية ومعنوية ،على انو يالحظ ان ىذه العناصر دل ترد على سبيل احلصر ،امنا على سبيل
ادلثال ،فقد توجد ادلؤسسة دون وجود بعض العناصر ادلادية كالبضائع والعدد الصناعية ،كمتاجر
الوكالء ابلعمولة والسماسرة ،او دون وجود بعض العناصر ادلعنوية ،كرباءة االخًتاع والرسوم
والنماذج والعالمات التجارية ،كادلطاعم وادلقاىي ووكاالت االعمال وادلخازن وادلعارض العامة،
امنا كل مؤسسة ذبارية ال بد ان تتضمن عنصر االتصال ابلعمالء ،وخيتلف الفقو يف تقسيم
العناصر ادلكونة للمؤسسة التجارية اذل اذباه قدمي جرى على دراسة تقسيم ىذه العناصر اذل
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عناصر مادية كالبضائع وغَتىا ،واخرى معنوية كالسمعة التجارية والعالمة التجارية والعنوان
التجاري اخل

(<)5

واذباه حديث اخر( ،)63جرى على تقسيم عناصر ادلؤسسة اذل عناصر جوىرية كعنصر

االتصال ابلعمالء ،واخرى غَت جوىرية
وبدوران ديكن تقسيم ادلؤسسة التجارية اذل رلموعة من العناصر اكثرىا شيوعاً ،منها
عناصر مكونة للمؤسسة التجارية واخرى عناصر خارجة عن تكوين ادلؤسسة التجارية وكما أييت=
الفرع االول :العٌاصر املكىًة للوؤسسة التجارية:
The first Part: the constituent elements of the commercial establishment:

ان ىذه العناصر تقسم على نوعُت ،االول العناصر ادلادية للمؤسسة التجارية ،والثاين

العناصر ادلعنوية للمؤسسة التجارية سنتناوذلا تباعاً=
اوال= العناصر ادلادية للمؤسسة التجارية=

تتكون ادلؤسسة من صبلة العناصر ادلادية اشارت اليها بعض التشريعات( ،)64وتعد ىذه

العناصر االكثر شيوعاً( ،)65وىي=

 -4االدوات والعدد الصناعية=

تشمل االدوات والعدد الصناعية كافة ادلنقوالت ادلخصصة لالستغالل التجاري،
كاآلالت وادلعدات اليت تستخدم يف صنع ادلنتجات وتصليحها ،وسيارات النقل ادلخصصة
خلدمة ادلؤسسة ،وادوات الكيل والوزن والقياس ،واالاثث كادلكاتب وادلقاعد واخلزائن واجهزة
احلاسب االرل ،وتشمل ايضاً ،احملروقات كالفحم والزيت والبًتول ،شرط ان ال تستخدم كمواد
اولية لصناعة السلع ،واال عدت من البضائع( ،)66ونتيجة التطور التكنولوجي ،نرى ايضا يدخل
ضمن ىذا ادلفهوم االجهزة واالبراج ادلوصلة خلدمة االنًتنت
ويالحظ احياانً ان بعض ادلنقوالت الثابتة يف العقار من العدد الصناعية (كادلكائن يف
ادلصنع ) ،اهنا تكون عقاراً ابلتخصيص رغم طبيعتها ادلنقولة ،اذا كان صاحبها ديارس التجارة يف
عقار ديلكو ،ابلتارل تعد عنصراً من عناصر ادلؤسسة التجارية وتكون مشمولة يف حال بيع
ادلؤسسة او رىنها ،ما دل يتفق على استبعادىا من البيع او الرىن( ،)67كذلك احلال اذا كان
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النشاط مصرفاً او فندقاً او مسرحاً اذل اخره( ،)68والعقار ابلتخصيص يتبع حكم العقار الذي
خصص ىو خلدمتو حبسب االصل
البضائع= وىي ادلنقوالت ادلعدة للبيع او التأجَت سواء كانت كاملة التصنيع او نصف مصنعة او

مواد اولية ،وينظر اليها يف رلموعها كأحد مكوانت ادلؤسسة التجارية ،اال اهنا تتصف بعدم
الثبات واالستقرار كوهنا قابلة للزايدة والنقصان تبعاً لنشاط ادلؤسسة ،ولذلك استبعدهتا
التشريعات ابلنسبة لطائفة معينة من التصرفات القانونية كحق الرىن( ،)69وىو ما دييزىا عن
العدد الصناعية ،حيث تتصف ىذه االخَتة عادة ابلثبات واالستقرار
ومن الناحية الواقعية ،نرى ان معيار التفرقة بُت البضائع والعدد الصناعية ،يقوم على
الغرض الذي تستخدم من اجلو ادلادة ،فاذا كانت تستخدم لتشغيل ادلؤسسة التجارية او احد
عددىا الصناعية ،فهنا تدخل ضمن مفهوم ىذه االخَتة ،اما اذا كانت كمواد اولية او معدة
للبيع فأهنا تعد من البضائع والسلع
والبضائع قد تكون عنصراً اساسياً يف ادلؤسسة التجارية ،كما ىو احلال يف ذبارة االقمشة

وادلالبس وادلواد الغذائية ،وقد ال تكون عنصراً يف ادلؤسسة التجارية ،كما ىو احلال يف مكاتب
السمسرة او الوكالة ابلعمولة او البنوك

()6:

اثنياً= العناصر ادلعنوية=

العناصر ادلعنوية ىي جوىر ادلؤسسة التجارية او ادلتجر واساس فكرتو القانونية(; ،)6غَت

انو ليس ابلضرورة ان تتوافر يف ادلؤسسة صبيع العناصر ادلعنوية اليت تتكون منها ،عدا عنصر
االتصال ابلعمالء ،حيث يلزم توافره يف صبيع ادلؤسسات التجارية على اختالف انشطها ،اما
ابقي العناصر فقد توجد يف بعض ادلؤسسات ،دون ان توجد يف غَتىا حسب طبيعة االستغالل،
ونصت ادلادة ( )99من قانون التجارة العراقي السابق ،على ان ( جيوز ان يتضمن ادلتجر فضال
عن االتصال ابلعمالء والسمعة التجارية -عناصر معنوية اخرى ،كاالسم التجاري والعنوان
التجاري والعالمات التجارية وبراءات االخًتاع والرسوم والنماذج الصناعية واحلق يف االجارة
وحقوق ادللكية االدبية والفنية )
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ويالحظ على النص ان العناصر ادلعنوية للمؤسسة التجارية حددهتا ادلادة ( ،)99وديكن
ان تتضمن ادلؤسسة عناصر معنوية اخرى دل يرد ذكرىا يف ادلادة اعاله ،كالرخص واالجازات

االدارية اليت زبول الشخص شلارسة نشاط ذباري معُت ،اال اذا كانت شلنوحة العتبار شخصي
متمثل يف صاحبها ،كما ال يشًتط توافر العناصر ادلعنوية رلتمعة ،يف ادلؤسسة التجارية ،اذ قد
توجد يف بعض ادلتاجر دون غَتىا ،حسب طبيعة االستغالل التجاري ،ونذكر اىم العناصر
ادلعنوية=
 -4االتصال ابلعمالء= ويقصد ابلعمالء او (الزابئن) ،رلموع االشخاص اللذين اعتادوا

التعامل مع ادلؤسسة التجارية(< ،)6واالتصال ابلعمالء او الزابئن من اىم عناصر ادلؤسسة

التجارية وديثل جانباً كبَتاً من قيمتها

()73

وكلما زاد عدد العمالء زادت ارابح ادلؤسسة التجارية واتسعت دائرة نشاطها ،وال يقصد
حبق االتصال ابلعمالء حق التاجر جرباً على اشخاص العمالء حبيث يلزمهم على الًتدد
على زللو لشراء لوازمهم ،اذ يكون ذلؤالء العمالء احلرية ادلطلقة يف التعامل معو او
االعراض عنو ألسباب راجعة اليهم ،وامنا يقصد من حق االتصال ابلعمالء ىو حق التاجر
يف ضباية العالقات اليت بينو وبُت عمالئو ومنع الغَت من تضليلهم لينصرفوا عن احملل
بوسائل غَت مشروعة بعيدة عن ادلنافسة الشريفة اليت جيب ان تتصف هبا ادلعامالت

التجارية

()74

على انو يالحظ ان البعض يرى ان عنصر االتصال ابلعمالء يندمج بعنصر اخر وىو
عنصر السمعة التجارية ،ابعتبارمها عنصراً معنوايً واحداً مكوانً للمؤسسة التجارية ال ديكن

انشاؤىا دون ذلك ،مستندين اذل نص ادلادة ( )99من قانون التجارة السابق ،اليت نصت
على (وال تعترب اية من ادلنقوالت متجراً اال اذا تضمنت عنصر االتصال ابلعمالء والسمعة
التجارية)

()75

وبذلك ديكننا القول ،على الرغم من صعوبة التمييز الدقيق بُت العنصرين خصوصاً اذا كان

الباعث الدافع لتعامل الزبون مع ادلؤسسة التجارية ىو رلموع العنصرين ،اال انو ال ديكن
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عدمها عنصراً واحداً ،فعنصر االتصال ابلعمالء يقوم يف ادلقام االول على االعتبار
الشخصي يتمثل بتعامل العمالء مع مستغل ادلؤسسة التجارية ،اما عنصر السمعة التجارية
يقوم على االعتبار النفسي او ادلعنوي وادلتمثل ابطمئنان العمالء اذل طبيعة النشاط

التجاري للمؤسسة التجارية فضال عن ان السمعة التجارية للتاجر والذي يكون الحقاً
للعنصر االول
 -5حقوق ادللكية الصناعية= تقوم ىذه احلقوق اساساً على التميز واالبداع ،وىي سبنح
صاحبها ،اما امتياز استغالذلا ،كرباءة االخًتاع والنماذج والرسوم ،واما امتياز استعماذلا،
لغرض التميز والتخصيص كالعالمات التجارية واالمساء التجارية( ،)43والسمعة

التجارية( ،)44وسواىا

وىذه احلقوق يتكفل القانون ضبياهتا ،اما دبوجب دعوى جزائية ىي دعوى التزوير
والتقليد ،واما الدعوى ادلدنية القائمة على اساس ادلنافسة غَت ادلشروعة

()78

 -5حقوق ادللكية االدبية والفنية ( =)79وىي حقوق ادلؤلف على نتاجو الفكري ،كالكتاب او

االفالم السينمائية او التسجيالت الصوتية ،فال ديكن للغَت التصرف فيها دون موافقة

مؤلفها
وقد جرت العادة على شراء ىذه ادلؤلفات من قبل ادلؤسسات التجارية ادلختصة ،وتعتمد
ىذه ادلؤسسات يف شلارسة نشاطها بشكل رئيس على استغالل ىذه احلقوق ادلعنوية

()7:

 -6احلق يف االجيار= يعد ىذا احلق من العناصر ادلهمة يف ادلؤسسة التجارية مىت كان التاجر
مستأجراً للمكان الذي يزاول فيو ذبارتو

ويقصد ابحلق يف االجيار ،حق التاجر يف البقاء يف العقار الذي يباشر فيو التجارة،

والتنازل عن ىذا احلق للغَت يف حال تصرفو يف ادلؤسسة التجارية(; ،)7والسؤال ىنا بشان مدى
احقية التاجر مستغل العقار التنازل عن ىذا احلق للغَت عند بيع ادلؤسسة التجارية ؟ واجلواب
ىو نعم جيوز للتاجر مستأجر العقار التنازل عن حق االجارة اذل ادلشًتي عند بيع ادلؤسسة
التجارية ،وىذا ما قضت بو ادلادة ( /::8الفقرة )4/من القانون ادلدين العراقي ،واليت تنص
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على ( للمستأجر ان يؤجر ادلاجور كلو او بعضو بعد قبضو او قبلو يف العقار ويف ادلنقول ولو
كذلك ان يتنازل لغَت ادلؤجر عن االجارة كل ىذا ما دل يقض االتفاق او العرف بغَته)

كما تنص ( الفقرة  )5/من ادلادة ادلذكورة على ان ( فإذا اشًتط اجيار ادلستأجر او

تنازلو عن االجيار ال يكون اال دبوافقة ادلؤجر ،فال جيوز ذلذا ان ديتنع عن ادلوافقة اال لسبب
مشروع)
وبذلك يبدو من الفقرة االخَتة ابنو ال جيوز دلالك العقار حىت يف حالة اشًتاطو اخذ
موافقتو ،ان ديتنع عن اعطائها اذا دل يستند يف امتناعو اذل اسباب مشروعة وللمحكمة السلطة
التقديرية يف ذلك ،وذلا ان تقرر خالف االتفاق كما اكدت ذلك الفقرة ( )5من ادلادة ،:94
اليت تنص (

على انو اذا كان ادلاجور عقاراً انشئ فيو مصنع او متجر ،واراد ادلستأجر

ان يبيع الشيء ادلنشأ ،جاز للمحكمة ابلرغم من وجود القيد ادلانع ان ربكم إببقاء االجيار اذا
قدم ادلشًتي ضماانً كافياً ودل يلحق ادلؤجر من ذلك ضرر زلقق )

غَت ان قانون اجيار العقار نص على قاعدة عامة دبوجب ادلادة ( )44على ان (حيظر

االجيار من الباطن او التنازل عنو كالً او جزءاً اال اذا اتفق الطرفان ربريرايً على خالف
ذلك)(< ،)7وبذلك يكون الوضع الظاىر يف القانون العراقي ،يلزم ادلستأجر البائع دلتجره او
مؤسستو التجارية ان حيصل على اذن مسبق من ادلؤجر ابلتنازل عن ادلاجور ،وال يكون ذلك اال
بورقة ربريرية او ما يقوم مقامها

()83

وخبالف القاعدة ادلقررة يف القانون العراقي ،نص قانون ادللكية التجارية اللبناين يف مادتو
التاسعة على ان ( احلق يف االجيار ينتقل اذل مشًتي ادلتجر ما دام ادلشًتي ال يغَت من طبيعة
االستثمار السابقة ،ولو تضمن عقد االجيار شرطاً سلالفاً) ،وبذلك يكون ىذا القانون اكثر
اسناداً اذل التجار منو اذل ادلالك العقاريُت ،ألنو جعل انتقال احلق يف االجارة شلكناً رغم ارادة
ادلؤجر العتباره ركناً اساسياً يف ادلؤسسة التجارية

()84
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الفرع الثاًي :العٌاصر اخلارجة عي تكىيي املؤسسة التجارية:
The second Part: the elements outside the formation of the commercial
establishment:

وديكن تقسيم العناصر اخلارجة عن تكوين ادلؤسسة التجارية اذل=

اوال= العقار=
اختلف الفقو يف حالة ما اذا كان العقار يدخل ضمن عناصر ادلؤسسة التجارية ام ال،
وخباصة يف احلالة اليت يكون فيها التاجر مالكاً للعقار الذي يباشر فيو ذبارتو ووقع التصرف على
ادلؤسسة دون ان حيدد ادلتعاقدان العناصر اليت تتكون منها ادلؤسسة ،ونذىب مع الراي

الراجح( ،)85القائل بوجوب استبعاد العقار من عناصر ادلؤسسة التجارية ولو اتفق الطرفان على
خالف ذلك ،الن ادلؤسسة التجارية عبارة عن رلموع من االموال ادلنقولة ،فاذا اريد نقل ملكية

العقار ادلشًتي وجب تقوديو استقالال وتسجيل البيع ،وال يغٍت االشهار ادلتعلق ببيع ادلؤسسة
التجارية عن وجوب اجراء ىذا التسجيل ،فإذا كان ابئع ادلؤسسة ىو مالك العقار يف ذات

الوقت وأراد بيع االثنُت معاً ،يتحتم عندئذ ان جيري عقداً مستقالً لبيع العقار اذل جانب عقد
بيع ادلؤسسة التجارية
اثنياً= الديون واحلقوق=

ويقصد ابلديون ىنا معناىا الواسع حبيث تشمل ،االلتزام إبداء مبلغ من النقود ،تسليم

عُت معينة ،القيام بعمل او االمتناع عن عمل

واالصل تنص غالبية التشريعات( ،)86على عدم جواز انتقال الديون اذل ادلشًتي ،وال

يعد االخَت خلفاً لألول فيها اال دبوجب االتفاق بُت الطرفُت ،وذلك لعدم سبتع ادلؤسسة التجارية
ابلشخصية ادلعنوية ،ابلتارل ليس ذلا ذمة مالية مستقلة عن الذمة ادلالية دلستثمرىا ،وبناء عليو
فأن الديون اليت تنشأ نتيجة استثمار ادلؤسسة امنا تنشأ يف الذمة ادلالية ذلذا ادلستثمر ،وتستمر

فيها سلباً او اجياابً ،وعند بيع ادلستثمر للمؤسسة التجارية فأن ىذه الديون تبقى يف ذمتو وال
تلحق بتلك ادلؤسسة( ،)87الن ادلؤسسة ال تشكل كما سنرى الحقا رلموعة قانونية من االموال
القائمة بذاهتا ،وىذا ما اشارت اليو ادلادة ( ):7من قانون التجارة العراقي السابق واليت نصت
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على (تبقى ذمة ادلتصرف مشغولة ابلديون ادلتصلة ابدلتجر واليت يكون اتريخ انشائها سابقا على
اعالن التصرف ،اال اذا ابرأه الدائنون منها)

ويسري على االوراق التجارية وادلالية ادلسحوبة دلصلحة ادلستثمر او ادلتصرف (ابعتبارىا

من احلقوق) ،ما يسري على الديون اال اذا اتفق على خالف ذلك ،فقد نصت ادلادة():5
الفقرة  4/من القانون اعاله على ان (حيل حبكم القانون من آلت اليو ملكية ادلتجر زلل
ادلتصرف يف صبيع احلقوق والتعهدات الناشئة عن العقود ادلتصلة ابدلتجر اال اذا اتفق على غَت
ذلك ،او كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية)
اثلثاً= الدفاتر التجارية=

تعد الدفاتر التجارية ملكاً لصاحب ادلؤسسة ،وليس عنصراً من عناصر مؤسستو ادلادية،

وىذا ما ذىب اليو الراي الراجح( ،)88وبذلك يشَت االستاذ الدكتور طالب حسن موسى ،على
ان عدم اعتبارىا من العناصر ادلادية للمؤسسة يعود اذل مدى امهيتها ابلنسبة لصاحبها ،فقد
يرجع اليها يف اي وقت ال سيما اذا دعت احلاجة الن يستند إذل بعض مندرجاهتا يف دعوى
اقيمت ضده مثال

()89

وىناك من العناصر ادلوجودة داخل ادلؤسسة ،اال اهنا ال تعد من العناصر ادلكونة ذلا،
كاألاثث الشخصي واخلطاابت وادلراسالت التجارية ،واحلقوق الشخصية الناشئة عن العقود
(كعقود الضمان وعقود العمل واالستخدام وغَته)
املطلب الثاًي :تعريف الزبىى يف املؤسسة التجارية وتكييف هركزٍ القاًىًي:
The second requirement: introducing the customer in the commercial
enterprise and adapting his legal position:

تقدم ان ادلؤسسة التجارية تتكون من عدد من العناصر ادلادية واخرى معنوية ،وىذه

االخَتة يف االصل ترتبط بنشأة ادلؤسسة التجارية ،اما العناصر ادلادية فهي عناصر اتبعة او
اثنوية ،دبعٌت انو قد تقتصر ادلؤسسة التجارية على العناصر ادلعنوية ،ولكن ال جيوز ان تقتصر
على العناصر ادلادية فقط ،مهما كانت قيمة ىذه العناصر ،وقد ال ذبتمع كافة العناصر يف
اساسي ال بد من وجوده يف صبيع ادلؤسسات
عنصر
ادلؤسسة التجارية على السواء ،امنا يوجد
ٌ
ٌ
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التجارية وىو عنصر االتصال ابلعمالء او الزابئن ،االمر الذي يثَت البحث عن تعريف الزبون يف
ادلؤسسة التجارية ،مث تكييفو القانوين اثنياً=

الفرع االول :تعريف الزبىى يف املؤسسة التجارية:
The first branch: introducing the customer in the commercial establishment:

الزابئن او عنصر االتصال ابلعمالء ،كما يعرب عنو البعض( ،ىم االشخاص اللذين

اعتادوا التعامل مع ادلؤسسة التجارية لشراء منتجاهتا اليت تعرضها او تلقي خدماهتا اليت
تقدمها)

()8:

وعلى الرغم من ان عدداً كبَتاً من الفقهاء يذىبون اذل ىذا التعريف ،اال ان البعض
االخر يرى عدة مالحظات بشأنو منها=
 إن التعريف يقصر توصيف الزابئن على االشخاص الطبيعية دون ادلعنوية إن يعتاد االشخاص التعامل مع ادلؤسسة لغرض اعتبارىم زابئن او عمالء ،وهبذا التحديدخيرج من مفهوم الزبون االشخاص اللذين قد يتعاملون مع ادلؤسسة مستقبالً
 إن التعريف اعاله يركز على غاية الزابئن من التعامل مع ادلؤسسة ،وىي (احلصول علىالبضائع واخلدمات) ،ويتجاىل ابدلقابل غاية ادلؤسسة وىي (احلصول على الربح)

(;)8

وينتهي ىذا البعض اذل ربديد مفهوم الزبون من خالل تعريف ادلؤسسة التجارية او
ادلتجر أبهنم (االشخاص اللذين توجد لدى ادلتجر فرصة مستقبلية حقيقية للتعامل معهم بغية
احلصول على ربح او فائدة منهم )

(<)8

ويالحظ على ىذا التعريف االخَت انو دل أيت جبديد سوى استعمال بعض التعابَت

ادلغايرة ،ال زبرج يف مضموهنا عن ادلعٌت ادلستفاد للتعريف السابق الذي يقول بو الفقو

ويرى الدكتور عزيز العكيلي ،يف الرد على ادلالحظات اعاله ،ان تعبَت االشخاص يشمل
االشخاص الطبيعية وادلعنوية وال يقتصر على الطبيعية فقط ،اما بشأن ادلالحظة الثانية فهي ان
زابئن ادلؤسسة التجارية على نوعُت ،الزابئن الدائمون اللذين اعتادوا التعامل مع ادلؤسسة
التجارية بسبب ارتباطهم دبالك ادلؤسسة ألمانتو وصدقو وحسن معاملتو ،او جلودة بضاعتو
وخدماتو ورخص اشباهنا ،والزابئن العابرون اللذين جيذهبم موقع ادلؤسسة او مظهرىا اخلارجي او
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وسائل الدعاية ذلا ،ومن غَت شك ان اعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة ستحول دون استمرار ىؤالء
مستقبال يف التعامل مع ادلؤسسة ،كما قد ربول دون استقبال زابئن جدد بسبب أتثَت ىذه
االفعال على السمعة التجارية للمؤسسة كما حيرم ادلؤسسة من الزابئن العابرين

اما بشأن ادلالحظة االخَتة اخلاصة بتجاىل غاية ادلؤسسة ابلربح ،فيمكن الرد عنها ،أبن
من حق كل مؤسسة ذبارية ان تتبع الوسائل واالساليب اليت تراىا مناسبة لزايدة حجم اعماذلا
واجتذاب اكرب عدد شلكن من الزابئن ،الن ارابح اي مؤسسة تزداد بزايدة اعداد الزابئن ،ابلتارل
فأن حرمان ادلؤسسة من االرابح يستفاد ضمناً من حرمانو من العمالء بسبب افعال ادلنافسة

غَت ادلشروعة اليت ارتكبت ضدىا

()93

وىناك من يرى ان عنصر العمالء او الزابئن ال يعد حقاً ،ولكنو فائدة تنتج من الروابط

احملتملة او ادلمكنة اليت تنشأ مع الزابئن ويكون ذلا قيمة اقتصادية تراعى يف تقدير قيمة ادلؤسسة
التجارية عن البيع او الرىن

()94

خالصة ما تقدم ان الزبون ىو كل شخص يتعامل مع ادلؤسسة التجارية بقصد احلصول

على منتجاهتا او خدماهتا ،وىو على نوعُت ،زبون دائم وىو من اعتاد التعامل مع ادلؤسسة
بسبب ارتباطو دبالك ادلؤسسة ألمانتو وصدقو وحسن معاملتو ،او جلودة بضاعتو وخدماتو
ورخص اشباهنا ،والنوع االخر زبون غَت دائم وىو من جيذبو موقع ادلؤسسة او مظهرىا اخلارجي
او وسائل الدعاية ذلا

الفرع الثاًي :التكييف القاًىًي للزبىى يف املؤسسة التجارية:
The second Part: the legal adaptation of the customer in the commercial
establishment:

تقدم ان ادلؤسسة التجارية زبضع لقواعد قانونية زبتلف عن القواعد القانونية اليت ربكم
كل عنصر من عناصرىا ،لذا جيب الفصل بُت ادلؤسسة التجارية وبُت العناصر ادلكونة ذلا ،غَت
ان جوىر ادلؤسسة التجارية واساس فكرهتا القانونية يتمثل من خالل عناصرىا ادلعنوية ،وان كان

ليس ابلضرورة توافر صبيع العناصر ادلعنوية رلتمعة يف ادلؤسسة ،امنا كل مؤسسة ذبارية على
اختالف انشطتها ال بد ان تتضمن عنصر االتصال ابلعمالء ،اذ ال يتصور وجود مؤسسة دونو،
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ويًتتب على زبلفو انتفاء فكرة ادلؤسسة التجارية ،فادلؤسسة التجارية تدور وجوداً وعدماً مع
وجود عنصر الزابئن ،بل ان بعضهم يرى( ،)95ان ادلؤسسة التجارية ما ىي اال عنصر االتصال

ابلزابئن ،الن ابقي العناصر سواء كانت مادية ام معنوية ،ما ىي اال عناصر اثنوية تسهم يف
تكوين ىذا العنصر فيما عدا عنصر االتصال ابلزابئن او العمالء ،حيث يلزم توافره يف
ادلؤسسات كافة ،اذ ان اىم ما ديتاز بو حق التاجر على متجره او مؤسستو التجارية ،يف ان
موضوع احلق يرد على شيء غَت مادي ،لو ذاتية متميزة عن عناصره وان زلل احلق ىو
االحتفاظ ابلزابئن والعمل على زايدهتم ،وىذا احلق عبارة عن منقول معنوي ال يدرك ابحلس،
وعلى ذلك ديكننا القول ،ان الزبون يف ادلؤسسة التجارية ىو احد اىم العناصر اجلوىرية ادلكونة
للمؤسسة التجارية لو ذاتيتو ادلستقلة وطبيعتو اخلاصة ويعد عنصراً موضوعياً مرتبطاً ابدلؤسسة

التجارية ،ولو قيمة مالية مستقلة وينتقل ىذا احلق ابنتقال ادلؤسسة التجارية من مالك اذل اخر
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اخلامتـــــــة
Conclusion

تقسم خاصة دراستنا اذل قسمُت النتائج اوال ،والتوصيات اثنيا ،كما أييت=
اوال :الٌتائج:
Results:

 4توصلنا ان ادلشرع العراق دل يتناول دبوجب احكام قانون التجارة النافذ ابلنص على بيان

ادلفهوم القانوين للمؤسسة التجارية ،سوى بعض االحكام ادلتعلقة ابالسم التجاري وعدم

اجلواز التصرف بو استقالالً عن احملل التجاري التابع لو ،خبالف ما جاء يف قانون التجارة

السابق رقم < 47لسنة  ،4<:3الذي وضع احكاماً خاصة للمحل التجاري دبا فيها
تعريفو ،حيث ورد يف ادلادة ( /99الفقرة )4ادلتجر ىو ( رلموعة من االموال ادلنقولة
زبصص دلزاولة ذبارة معينة) اما الفقرة ( )5منها فنصت على ان ( ال تعترب اي رلموعة من
ادلنقوالت متجراً اال اذا تضمنت عنصر االتصال ابلعمالء والسمعة التجارية)

 5خلصنا اذل ان مفهوم ادلؤسسة التجارية (تتكون من رلموعة من االموال ادلنقولة (ادلادية
وادلعنوية) ،فهي ال تقتصر على ادلكان الذي يعرض فيو التاجر بضاعتو وادلعروف (حبق
االجيار) وامنا ىي تشمل احلقوق االخرى)
 6توصلنا اذل ان ادلؤسسة التجارية سبتاز خبصائص منها ،اهنا منقول معنوي و ذات صفة
ذبارية وىو ما يرتب صبلة من االاثر تؤثر يف العالقات الناشئة عن التعامل مع ىذه

ادلؤسسة

 7خلصنا اذل امكانية تقسيم ادلؤسسة التجارية اذل رلموعة من العناصر ادلكونة للمؤسسة
التجارية منها حق االتصال ابلعمالء و حقوق ادللكية الصناعية و حقوق ادللكية االدبية
والفنية واحلق يف االجيار ،وعناصر خارجة عن تكوين ادلؤسسة التجارية ،وىي العقار و
الديون واحلقوق واالوراق التجارية والدفاتر التجارية
 8توصلنا اذل ان ىناك اختالف فقهي من اجل ربديد الطبيعة القانونية للمؤسسة التجارية،
فهناك من يرى اهنا رلموعاً قانونياً من االموال او ذمة مستقلة عن ذمة التاجر او
334

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد العاشر – العدد لاو – 0202

ادلستثمر ،يف حُت يذىب اذباه اخر على ان ادلؤسسة التجارية تعد رلموعاً واقعياً خيصص
لغرض معُت ىو االستغالل ،ويذىب اذباه اثلث بنظرية ادللكية ادلعنوية

 9توصلنا اذل اعتبار ادلؤسسة التجارية ابهنا ملكية معنوية ،وىو مذىب الفقو الغالب ،وىو ما
يتفق مع حقيقة ادلؤسسة التجارية وجوىرىا
 :توصلنا اذل ان الزبون يف ادلؤسسة التجارية ىو احد اىم العناصر اجلوىرية ادلكونة
للمؤسسة التجارية لو ذاتيتو ادلستقلة وطبيعتو اخلاصة ويعد عنصراً موضوعياً مرتبطاً
ابدلؤسسة التجارية ،ولو قيمة مالية وبذلك ديكن التنازل عنو ابلبيع ونقل ملكيتو ابنتقال
ادلؤسسة التجارية من مالك اذل اخر
ثاًيا ً :املقرتحات:
Recommendations:

شلا تقدم نقًتح على ادلشرع العراقي ،ان ينظم االحكام ادلتعلقة ابدلؤسسة التجارية يف
قانون مستقل ،او ان يفرد ذلا فصال ضمن احكام قانون التجارة النافذ ،دبا يتالءم وادلفهوم
احلديث للمؤسسة التجارية ،وما يرد عليها من تصرفات قانونية سواء كانت بيعا ام أتجَتا ام
رىنا ،بوصفها منقوالً معنوايً زبضع لقواعد قانونية زبتلف عن القواعد القانونية اليت ربكم
عناصره ادلادية وادلعنوية ،على غرار بعض التشريعات ادلقارنة كالقانون كاللبناين ،وىو ما مديكن
من الوقوف على حقيقة ادلركز القانوين للعمالء وطبيعتهم القانونية ابعتبارىم احد العناصر
ادلعنوية ذو قيمة مالية
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اهلــىاهــش
()1

Endnotes
على ان انفراد القانون التجاري أبحكام خاصة واستقاللو عن القانون ادلدين ،ال دينع من ان القانون
االخَت ىو االصل ،ويصار الرجوع اذل احكامو يف حالة خلو النص يف القانون التجاري بشأن مسالة
او عالقة معينة

()2

فقد عرب عنها قانون التجارة العراقي السابق رقم  149لسنة  1970ابحملل التجاري يف ادلواد ( 66
وما بعدىا من الفصل السادس) اما قانون التجارة اللبناين الصادر ابدلرسوم االشًتاعي رقم 11

اتريخ  1967/7/11فيعرب عنها ادلتجر يف ادلواد ( 38وما بعدىا)
()3

ويالحظ ان قانون التجارة العراقي السابق رقم  149لسنة  ،1970كان يستخدم لفظ العمالء بدال
من الزبون ،ويعد ىذا االصطالح ىو الدراج واالكثر شيوعاً يف الواقع العملي ،وسباشياً مع مالئمة

عنوان البحث ارتئينا استخدام لفظ الزبون ادلستخدم يف بعض التشريعات والفقو ادلقارن منها

القانون اللبناين رقم  304لسنة  ،1942يف ادلادة  ،40والقانون االردين رقم  33لسنة  ،2007يف
ادلادة ( ،)2/43كمرادف لالصطالح االول
()4

ينظر ،د عزيز العكيلي ،الوسيط يف شرح قانون التجارة العراقي ،اجلزء االول ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص190-189

()5

ينظر ،د طالب حسن موسى ،احملل التجاري ،رللة القضاء ،العدد الثالث ،1971 ،السنة السادسة
والعشرون ،ص 124

()6

ينظر د زلسن شفيق ،الوسيط يف القانون التجاري ادلصري ،اجلزء االول ،الطبعة الثانية،1968 ،
ص51

()7

ينظر د مصطفى كمال طو ،الوجيز يف القانون التجاري ،دون سنة نشر ،دون دار طباعة ،ص
507

()8

ينظر ،د اضبد زلرز ،القانون التجاري ،مطبعة حسان ،القاىرة ،1986 ،ص 187

()9

ينظر ادلادة االوذل من ادلرسوم االشًتاعي اللبناين رقم  11لسنة 1967

( )11ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص189

( )11ادلادة ( )1/260من القانون ادلدين العراقي
( )12ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص190
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( )13ينظر ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق ،ص  ،516ايضاً ،د اكثم امُت اخلورل ،ادلوجز يف
القانون التجاري ،اجلزء االول ،1970 ،ص ،341ايضا د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص 191
( )14ومن االحكام القضائية اليت تذىب هبذا االذباه ،قرار زلكمة النقض ادلصرية ،الطعن رقم 495السنة
46ق جلسة  ،1975/11/19س 26ص ،1422والذي ينص على ( احملل التجاري وعلى ما يقضي
بو القانون رقم  11لسنة  ،1940يعترب منقوال معنواي منفصال عن االموال ادلستخدمة يف التجارة
ويشمل رلموعة العناصر ادلادية وادلعنوية ادلخصصة دلزاولة ادلهنة التجارية من اتصال العمالء ومسعة
وعنوان احملل التجاري واحلق يف االجارة وحقوق ادللكية االدبية والفنية مستقلة عن ادلفردات ادلكونة
ذلا ،فهو فكرة معنوية كالذمة تضم امواال عدة ،لكنها ىي ذاهتا ليست ىذه االموال وترتيبا على
ذلك ال يكون التصرف يف مفردات احملل التجاري تصرفا يف احملل ذاتو ،وال يعترب العقار بطبيعتو،
اي البناء الذي يستقل فيو ادلتجر عنصرا فيو ،ولو كان شللوكا للمالك نفسو ،وىو هبذا الوصف
يصح ان يكون زلالً دللكية مستقلة عن العقار القائم بو )

( )15ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص191-190

( )16ينظر ،د عزيز العكيلي ،الوسيط يف شرح القانون التجاري ،اجلزء االول ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،الطبعة االوذل ،2008 ،ص195
( )17ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص 192
( )18ينظر ،ايضاً ادلادة ( )38من قانون التجارة االردين رقم  12لسنة 1966
( )19ينظر ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص 196

( )21والرىن التاميٍت تعرفو ادلادة ( )1285من القانون ادلدين العراقي رقم  40لسنة  ،1951ابنو ( عقد
بو يكسب الدائن على عقار سلصص لوفاء دينو حقا عينيا يكون لو دبقتضاه ان يتقدم على الدائنُت
العاديُت والدائنُت التاليُت لو يف ادلرتبة يف استيفاء حقو من ذلك العقار يف أي يد يكون)
( )21وىو ما اشار اليو ادلشرع من خالل التعريف الذي اوردة يف ادلادة ( 1145ف )1من القانون ادلدين
العراقي أبن احليازة ىي ( وضع مادي بو يسيطر الشخص بنفسو او ابلواسطة سيطرة فعلية على
شيء جيوز التعامل فيو او يستعمل ابلفعل حقا من احلقوق) ،ينظر ايضا ادلادة ( )1163من القانون
ادلدين العراقي
( )22ينظر ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق ،617 ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص197
( )23ينظر ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص198 -197
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( )24ينظر ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق ،617 ،ايضاً د حسٍت ادلصري ،القانون التجاري ،اجلزء
االول ،دون ذكر دار نشر ،1971 ،ص 11
( )25ينظر ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص ،197ايضاً ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق618 ،
( )26ينظر ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق618 ،

( )27ينظر ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص ،198ايضاً ينظر ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق،
 ،617ايضاً د حسٍت ادلصري ،مرجع سابق ،ص289

( )28ادلادة (  )38من قانون التجارة االردين ،ادلادة االوذل  /الفقرة الثانية ،من ادلرسوم االشًتاعي
اللبناين ،رقم  67/11لسنة  ،1967ادلادة  67-66من قانون التجارة العراقي السابق ،رقم
149لسنة1970

( )29من اصحاب ىذا االذباه ،د عزي العكيلي ،مرجع سابق ،ص 198وما بعدىا ،ايضا د اضبد زلرز،
ص 194وما بعدىا
( )31من اصحاب ىذا االذباه ،ينظر ،د طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص  128وما بعدىا ،ايضا
د امُت دمحم حطيط ،قانون التجارة اللبناين ،دار ادلؤلف اجلامعي ،2007 ،ص  147وما بعدىا
( )31ادلادة (  )38من قانون التجارة االردين ،ادلادة االوذل  /الفقرة الثانية ،من ادلرسوم االشًتاعي
اللبناين ،رقم  67/11لسنة  ،1967ادلادة  67-66من قانون التجارة العراقي السابق ،رقم
149لسنة1970

( )32فقد نصت ادلادة  67من قانون التجارة العراقي السابق ،رقم 149لسنة  1970على ( اذا دل يبُت
ادلتعاقد العناصر اليت يتألف منها ادلتجر زلل العقد اشتمل ادلتجر – فضال عن االتصال ابلعمالء
والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي او مادي يكون الزما لالنتفاع بو ابلكيفية اليت قصدىا
ادلتعاقدان )
( )33ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص ،197-196ايضا ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص
 ،199ايضا ينظر ،عليان الشريف و مصطفى سلمان ورشاد العصار ،القانون التجاري مبادئ
ومفاىيم ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،الطبعة االوذل ،2000 ،ص65-64
( )34ينظر ،د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق ،ص601
( )35ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص ،197ايضا ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص 199
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( )36ينظر ،د طالب حسن موسى ،احملل التجاري ،حبث منشور يف رللة القضاء العدد الثالث،1971 ،
السنة السادسة والعشرون ،ص137
( )37ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص197
( )38ينظر ،ادلرجع السابق ،ص198

( )39ينظر ،د سعيد يوسف البستاين ،قانون االعمال والشركات ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت،
الطبعة الثانية ،2008 ،ص481

( )41وسيجئ بيان عنصر االتصال ابلعمالء وامهيتو تفصيال عند التطرق اذل تعريف و التكييف القانوين
للزبون الحقا من مبحثنا ىذا
( )41ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص 129
( )42ينظر يف عرض الراي ،ادلرجع السابق ،ص 130-129

( )43واالسم التجاري ىو كل اسم خيتاره التاجر دلزاولة نشاطو التجاري دبقتضاه ،فهو ديثل وسيلة لتمييز
النشاط التجاري للتاجر عن غَته من االنشطة ،ينظر ،د فاروق ابراىيم جاسم ،الوجيز يف القانون
التجاري العراقي ،دار السيسبان للنشر ،بغداد  ،2015ص ،201كما تشَت ادلادة الثانية من قانون
االمساء التجارية االردين ،رقم  9لسنة  ،2006اذل ان االسم التجاري ىو ( االسم الذي خيتاره
الشخص لتمييز زللو التجاري عن غَته من احملالت)
( )44السمعة التجارية او الشهرة ،وىي قدرة احملل على اجتذاب العمالء ،بسبب ميزة خاصة كادلوقع
احلسن وفخامة ادلظهر ودقة التنظيم وصبال العرض ،فشهرة احملل ترتكز على رلموعة عناصر تعمل
معا على اجتذاب العمالء وتدخل ضمن مقوماتو ومنها الًتخيص إبدارتو وتؤدي رلتمعة اذل ربقيق
الربح للمؤسسة تفوق االرابح ادلتحققة للمؤسسات التجارية ادلماثلة ،للمزيد ينظر ،د اضبد زلرز،
مرجع سابق ،ص200-199
( )45ينظر ،د طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص 132

( )46وىذه احلقوق تدخل ضمن طائفة اعمال النتاج الذىٍت ،ويقصد هبا تلك اليت تنتج من اعمال
الفكر والذىن وىي اعمال بطبيعتها اعمال مدنية ابلنسبة للشخص الذي يقوم ابلتأليف ،اما
ابلنسبة للمؤسسة اليت تقوم ابلنشر او التعهد ابلطبع ،يعد عملها ذباراي ،للتفصيل ينظر ،د ابسم
دمحم صاحل ،القانون التجاري -القسم االول ،العاتك لصناعة الكتاب ،بَتوت ،دون سنة نشر ،ص
51-50
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( )47ودل يتناول القانون ادلدين العراقي ىذه احلقو ق حيث اكتفى بتعريف االموال ادلعنوية يف ادلادة (/70
الفقرة  ،)1مث نص يف ال(الفقرة  )2من ادلادة ذاهتا على ان ( ويتبع يف حقوق ادلؤلفُت وادلخًتعُت
والفنانُت

احكام القوانُت اخلاصة)

( )48ينظر ،د اضبد زلرز ،مرجع سابق ،ص 203

( )49ادلادة ( )11من قانون اجيار العقار العراقي رقم  87لسنة  1979ادلعدل ،الغيت دبوجب ادلادة ()6
من قانون تعديل قانون اجيار العقار رقم  56لسنة  ،2000صادر يف 2000/10/4

( )51مثل االقرار او اليمُت ،فال ديكن اثباتو بغَت ذلك كالشهادة او االستنباط من سكوت ادلؤجر ،ينظر
قرار زلكمة سبييز العراق (/ 2674ص )59/يف  ،1959/11/9اشار اليو ،د طالب حسن موسى،
مرجع سابق ،ص  ،134ىـ31
( )51ينظر ،د طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص 136

( )52ينظر د زلسن شفيق ،مرجع سابق ،ص ،286د مصطفى كمال طو ،مرجع سابق ،ص  ،593د
طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص 137
( )53منها الفرنسي وادلصري واللبناين ،ينظر ،د امُت حطيط ،مرجع سابق ،ص 159
( )54ينظر ،د امُت دمحم حطيط ،مرجع سابق ،ص159

( )55ينظر ،د طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص  ،138ايضا د امُت حطيط ،مرجع سابق،
ص161
( )56ينظر ،ادلرجع السابق ،ص 139
( )57اشار اليو ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص201

( )58ينظر ،خَت عبد الرضبن الصمادي ،ادلنافسة غَت ادلشروعة ووسائل احلماية منها ،عمان،2004 ،
ص382 -379
( )59ادلرجع السابق ،ص 383
( )61ينظر ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص203-202

( )61اشار اليو ،د علي يونس ،احملل التجاري ،القاىرة ،1974 ،دون دار او سنة نشر ص ،18ىـ رقم
1

( )62ينظر ،د عزيز العكيلي ،مرجع سابق ،ص ،198ايضاً ،د سعيد يوسف البستاين ،قانون االعمال
والشركات ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت ،الطبعة الثانية ،2008 ،ص 481
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The legal status of the customer in the commercial establishment
Lecturer Dr. Thurgham Mahmood Kadhim
Iraqi University - College of Law and Political Science

Abstract
The commercial establishment or the commercial store, or the
store is regarded as one of the means used in the Trade and Business
Law. Despite the importance of this institution as the window through
which the merchant can perform his activity and discharge the
product of his work, as well as the rights related to it, and contrary to
the position of some comparative legislation, we find that the Iraqi
legislator in light of the rules established under the effective trade law
No. 30 of 1984, has not undertaken provisions related to this
establishment and its concept except for some general indications
when explaining the provisions related to the trade name as in the text
of Article (24 / second). It only stipulates that (It is not permissible to
dispose of the trade name independently of the commercial shop).
In spite of the unity of the commercial institution, it differs from
legal or legal persons such as companies in that the commercial
establishment is a facility owned by one or more persons that do not
have a legal personality. I do not have an independent legal entity,
and therefore I have a financial liability independent of the
receivables of the owners it has. Despite that the commercial
establishment is a moral and movable property having a financial
value that can be disposed of in all kinds of legal dispositions such as
selling, mortgaging and renting, and a share in the company can be
offered.
The issue of research in the commercial establishment raises the
question of the presence of clients in it and their legal adaptation and
the extent to which this element in the commercial organization can
be considered as an element of financial value, which is what the
study used to deal with.
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