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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

وينطبػػؽ اػػذا امػػد العقػػد ، حػػالت الاعػػارض يمكػػف نف اكػػوف م يػػدة لكػػؿ طػػرؼإف 
الػذ  يػاـ احميمػش ب ػكؿ اقميػد  بااابػاري النايجػة الماوازنػة لجامػاع الطػرفيف مػ  م ػال  

ظريػػػة القا ػػػادية المحدثػػػة اف السػػػعر العػػػادؿ ينػػػا  اػػػف حسػػػب الن، بالمثػػػؿو .ماناقضػػػة
في اذا السياؽ اعابر العمقات القا ػادية الاػي يػاـ إابااهػا و  .مواجهة العرض والطمب

مػػف الضػػرور  الحػػرص امػػد و ا، فر ػػة دائمػػة لفطػػراؼ قظهػػار قواهػػ مػػف خػػمؿ العقػػود
فالرضػػا  ،راؼ العقػػداػػدـ اسػػاذة اػػذي القػػوة حاػػد ل ياػػرؾ الكػػراي اثػػري امػػد رضػػا احػػد اطػػ

المقيػػػػػد بػػػػػاقكراي يمنػػػػػ  العقػػػػػد مػػػػػف نداذ وظي اػػػػػش المامثمػػػػػة فػػػػػي الاوفيػػػػػؽ بػػػػػيف الم ػػػػػال  
لهػػػذا السػػػبب يبػػػرر العػػػالـ القا ػػػاد  بيخػػػذي بػػػاقكراي كعيػػػب مػػػف ايػػػوب و  .الماضػػػاربة
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كمػا نف انػوع ، لكف الكراي يعد ماعػدد اش ػكاؿ ل سػيما فػي المسػائؿ القا ػاديةالرضا، 
مػػف الضػػرور  ال عمػػي بػػيف ي اظهػػر بهػػا يجعػػؿ مػػف ال ػػعب احديػػد اوياػػش  فالوسػػائؿ الاػػ
مػف خػمؿ درجااهػا الاػي سػاجعؿ نو ل اجعػؿ  .الكراي ن سشو  الرابة والضغطو  الاحريض

فإف اشمر فوؽ كؿ  يذ او مسيلة إثبات  ػدة الكػراي المخام ػة الاػي ، السموؾ مساهجًنا
 سياـ طرحها في اذا البحث 

اللازامػػػات و  الكػػػراي القا ػػػاد  فػػي قػػػانوف اعػػػديؿ قػػانوف العقػػػدلقػػد اكرسػػػت فكػػرة 
ا الم ػػرع ال رنسػػي فػػي اػػذا الاػػي اعػػد ااػػـ الفكػػار الاػػي ادخمهػػو  ،6103ال رنسػػي لسػػنة 

اف فكػػرة الكػػراي القا ػػاد  لقػػد اػػـ ال ػػارة اليهػػا ب ػػورة  ػػريحة فػػي القػػانوف  ،الاعػػديؿ
احكػػاـ اسػػم  ب ػػرض جػػزاذ  بإدخػػاؿ 6102 ػػباط  03فػػي  6102 -044الامكينػػي رقػػـ 

شاميػػة و  امػػد الماعاقػػد الػػذ  يقػػوـ بػػإكراي الطػػرؼ الخػػر فػػي حالػػة الابعيػػة القا ػػاد  
 الكػػػػراي نلقا ػػػػاد  لقػػػػد نظماػػػػش جميػػػػ  م ػػػػاري  القػػػػوانيف ب ػػػػاف اعػػػػديؿ قػػػػانوف العقػػػػود

امػػد السػػاغمؿ الاعسػػ ي  فػػرض جػػزاذوامػػد الػػرنـ مػػف نف مبػػدن اللازامػػات ال رنسػػي  و 
فػإف ، خداـ الابعيػة شحػد الماعاقػديف لمماعاقػديف نمػر مقبػوؿ امػد نطػاؽ واسػ قساذة اسا

ال ػػيانة الاػػي اخايػػرت فػػي البدايػػة فػػي م ػػروع اعػػديؿ قػػانوف العقػػود كانػػت موضػػ  نقػػد 
إلػد  ان ػاؿ ال ػارةو  م هػـو الح ػوؿ امػد ميػزة م رطػة بوضػوحإلػد  كبير شنها لـ ا ػر

 حالة ضعؼ الماعاقد الخر اقا اديًا  
ممحظة السوابؽ القضائية الماعمقة بػاقكراي القا ػاد  كمػا اػي موجػودة فػي إف 

العمقات القا ادية اجعؿ مف الممكػف فػي اػذا ال ػدد ممحظػة الاناقضػات فػي احديػد 
محكمػة الػنقض ال رنسػية الػذ  سػوؼ يكػوف انػواف و  وجودي في قرارات قاضػي الموضػوع

اطمب وجود الكراي اثبات ان ر منػافي   لكف السؤاؿ المثير لمجدؿ اؿ يالمبحث االول
لمعدالة او افاراض اف الرادة لـ ياـ الاعبير انها ب ورة  حيحة؟ اؿ ينا  الكراي اف 
الابعية القا ادية شحد اطراؼ العقد لمطرؼ الخػر اـ ينػا  اػف اػدـ الاػوازف العقػد ؟ 

الغرفػة المدنيػة اف الجواب الذ  اات بػش محكمػة الػنقض لهػذا الاسػاؤؿ فػي حكػـ ن ػدراش 
اسانااج م ادي نف الكراي القا اد  ل يح ؿ إلد  يؤد ، 6116نيساف  3الولد في 
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المبحــث اػػذا مػػا سػػناناولش فػػي و  امػػد الم هػػـو ن سػػش فػػي القػػانوف المػػدني وقػػانوف المنافسػػة
  الثاني

 املبحج االول
انتىاقض املفاهٍمً نعٍب االكراي االقتصادي يف انقضاء 

 انفروسً
ييػػػؼ الكػػػراي القا ػػػاد  كعيػػػب مػػػف ايػػػوب الرضػػػا يمكػػػف اف يكػػػوف نداة اف اك  

بالاػػػالي ياناسػػػب مػػػ  و  فعالػػػة ل ػػػرض جػػػزاذ امػػػد حػػػالت الضػػػغط امػػػد ارادة الماعاقػػػديف
 يمكف الممكف ابرير الرجوع احقيؽ الاوازف العقد   وبالمثؿإلد  الايار الخمقي الذااب

الاػػػوازف بػػػيف ال وائػػػد العقديػػػة فيمػػػا  احقيػػػؽإلػػػد  الكػػػراي القا ػػػاد  بسػػػبب الحاجػػػةإلػػػد 
ولكػػػف بغػػػض النظػػػر اػػػف نساسػػػها ونطاقهػػػا، فػػػإف اسػػػاخدامات الكػػػراي القا ػػػاد  .بينهػػػا

كعيػب مػػف ايػػوب الرضػػا اكػػوف محػػدودة بسػػبب  ػػعوبة احديػػد ادلػػة اثبااهػػا  اذ كػػاف فػػي 
نذااف  ائغي القانوف المدني اف المق ود مف اكييؼ الكػراي كعيػب مػف ايػوب الرضػا 

لسػػماح بػػبطمف بعػػض الا ػػرفات الاػػي اػػاـ احػػت ضػػغط الرابػػة الػػذ  اكػػوف براناػػش اػػو ا
إلػػػد  اػػػذا السػػػبب الػػػذ  داػػػا قضػػػاة محكمػػػة الموضػػػوعو  ايسػػػر مػػػف الكػػػراي القا ػػػاد  

السػػػػاناد امػػػػد افاراضػػػػات مسػػػػامدة مػػػػف الابعيػػػػة القا ػػػػادية نو اػػػػدـ الاػػػػوازف الاعاقػػػػد  
  مػػػ  ذلػػؾ فػػػإف محكمػػة الػػػنقض فػػػي (المطمــا االولقثبػػات وجػػػود الكػػراي القا ػػػاد   

اسػػامراراا بطمػػػب وجػػػود اسػػػاغمؿ ماعمػػػد لحالػػة ضػػػعؼ احػػػد الماعاقػػػديف، اارضػػػت اػػػذا 
كاف باقمكاف و  اوسي  نطاؽ اذا العيب مف ايوب الرضاإلد  الاطور الذ  كاف سيؤد 

 ( المطما الثانيايب موضواي  إلد  احويمش

 املطهب األول
الكراي االقتصادي يف قراراث انتبعٍت االقتصادٌت، قرٌىت عهى ا

 قاضً املىضىع
 شف الحقيقة ؛القا ادية نمر  عب في مجاؿ العمقات الكراي إف إثبات وجود
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ن سػػها ن   الخػػامؿ الاعاقػػد  ابػػراف طبقػػًا لمقػػرارات القضػػائية مػػف جانػػب وجػػود الرابػػة 
ف الطبيعػة مف جانب اخر ابراو  القا ادية النااجة اف امقة ابعية او ا وؽ اقا اد 

الغيػػػػػر م ػػػػػرواة لهػػػػػذي الرابػػػػػة  اف اسػػػػػابداؿ دليػػػػػؿ اػػػػػدـ الاػػػػػوازف الاعاقػػػػػد  نو الابعيػػػػػة 
امػؾ ال ػادرة و  القا ادية بوجود ان ر نير اادؿ يبااد بيف قرارات قاضي الموضوع

مف محكمة النقض  فبالنسبة لفولد إف ادـ الاوازف بيف الحقوؽ واللازامػات نو المنػاف  
لقا ادية مف  ينها نف اثبت نف الرادة لـ اكف حػرة، ن  معيبػة بعيػب نو حالة الابعية ا

اػػدة قػػرارات  ػػادرة مػػف محػػاكـ إلػػد  سػػياـ الاطػػرؽ، الكػػراي  ودوف الاظػػاار بينهػػا  ػػاممة
(  إف الناائ  الاي ارابها اذي اشحكػاـ امػد الفرع االولالسائناؼ اوضي  اذا الاجاي  

مطػػرؼ الخػػر ممػػا يخمػػؽ ادراؾ واقعػػي لمعقػػد حسػػب الابعيػػة القا ػػادية شحػػد الطػػراؼ ل
 (الفرع الثانيالطبيعة ال خ ية لمماعاقديف  

 اندماج التبعية االقتصادية في عيوا الرضا في قرارات قاضي الموضوع: الفرع االول
اف اثبات ايب الكراي يعد امػرًا اسػيرًا فػي مجػاؿ العمقػات القا ػادية لف ن ػس 

القا اد ( يمكف اف اساخدـ قثبات وجود رابة اقا ادية نااجة الواقعة   ادـ الاوازف 
مف جانب اخر اثبات الطبيعة و  اف الابعية القا ادية او الا وؽ القا اد  مف جانب

اػذا ال ػدد اف قػرارات قاضػي الموضػوع  وقػرارات محكمػة و  الغير م ػرواة لهػذي الرابػة 
قا اد  او الابعية القا ادية محػؿ النقض اباادت فيما ياعمؽ بإحمؿ ادـ الاوازف ال

  العن ر الغير م روع لككراي   
اف اوؿ القػػػرارات الاػػػي حاولػػػت اسػػػاقباؿ الابعيػػػة القا ػػػادية فػػػي قػػػرارات محكمػػػة 
 السائناؼ او قرار  ادر مف محكمة اسائناؼ باريس الػذ  كػاف واضػحًا بهػذا ال ػدد 

المػػرخص لػػش حػػوؿ  ػػروط و  اػػامخص وقػػائ  اػػذي القضػػية بح ػػوؿ انػػازع بػػيف المػػرخصو 
اجديػػد اقػػد امايػػاز بيػػ  السػػيارات وقضػػت فػػي ذلػػؾ محكمػػة السػػائناؼ بػػاف ال ػػركاذ ل 

انػػش ل ياماػػ  بػػي  و  يكونػػوا امػػد قػػدـ المسػػاواة فػػالمرخص لػػش خػػاص اقا ػػاديًا لممػػرخص
اف المرخص يعد في مركز ثقؿ اقا اد  و  .حماية قانونية في القانوف الوضعي ال رنسي

اضػااد فػؽ قبػؿ باجديػد مػف اجػؿ الػاخمص مػف الضػرر الػذ  سػوؼ اضعؼ ب ػورة ل 
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يمحقش جراذ الغمؽ ال ور  لم نعش، فهذا الا اؽ قد فرض اميش مػف قبػؿ المػرخص الػذ  
  فهذا القرار يعد مثاًل واضحًا لاجػاي قاضػي الموضػوع 0اساذ اساخدـ قواش القا ادية 

اف كانػػت ال ػػارة اليػػش ب ػػورة و  كػػرايبااابػػار الابعيػػة القا ػػادية كافيػػة لاكييػػؼ ايػػب ال
 ليست  ريحة  و  ضمنية

اػػامخص وقائعهػػا بػػاف سػػائؽ 6إيكػػس اف بػػروفنس و فػػي قضػػية لمحكمػػة اسػػائناؼ 
الاـز بموجب اػذا العقػد بنقػؿ و   احنة قد ابـر اقد ايجار سيارة م  سائقها م   ركة نقؿ

ذا العقػد قػاـ السػائؽ بسػبب ابػراـ اػو  اولندا مقابػؿ اجػر اسػبواي إلد  البضائ  مف فرنسا
ا ػػارش  ػػاحنة اخػػرش اػػف طريػػؽ القاػػراض مناسػػبة لممهمػػة و  ببيػػ  ال ػػاحنة الاػػي يممكهػػا

الاػػي يقػػـو بهػػا إل اف القػػرض قػػد اػػـ انهائػػش بػػاقرادة المن ػػردة لم ػػركة بعػػد سػػاة ا ػػهر مػػف 
اػاري  ابػراـ العقػد  ثػـ قػاـ السػائؽ بػداوش امػد ال ػركة مطالبػًا باعػويض جميػ  الضػػرار 

اقػد و  انش بالرنـ اف العقد قد ابـر لمدة نيػر محػددة إل اف اقػد ايجػار السػيارةإلد  راً م ي
القػرض كانػت مارابطػػة الػذ  ايداػػش محكمػة البػداذة  إل اف السػػائؽ لػـ يكا ػػي بهػذا الحكػػـ 
فقػد طالػػب محكمػػة السػػائناؼ باعػػويض الضػػرار النااجػػة اػػف وقػػؼ ن ػػاطش القا ػػاد  

ف ي بثمف منخ ض مما ادش بمحكمة السائناؼ بايييد طمبش  الذ  اجبري امد بي  منزلش 
اػػذا القػػػرار قػػػد اػػػـ السػػػاناد امػػػد فكػػػرة الابعيػػة القا ػػػادية فػػػي مرحمػػػة انهػػػاذ العقػػػد لكػػػف 
المحكمػػة قػػد بينػػت بينهػػا اخػػذ بالاابػػار الموقػػؼ المابػػادؿ شطػػراؼ العقػػد لاقػػدير  ػػروط 

اف و  بيف الطراؼ يكوف واض  جداً اف ادـ الاوازف القا اد  إلد  اكويف العقد فذابت
اف و  قبولش بسبب الرابةإلد   ركة النقؿ قد فرضت امد الطرؼ الخر اقد مما اضطر

 السػػػائؽ لػػػـ يكػػػف يمامػػػؾ ا  وسػػػيمة امويميػػػة او اجاريػػػة لغػػػرض معارضػػػة امميػػػة الاعاقػػػد
قػػد وجػػد فػػي موقػػؼ  ػػعب شنػػش كػػاف مجبػػر و  اقػػد الذاػػاف المغػػر  جػػداً إلػػد  الخضػػوعو 

ل ػاحنة حاػػد اكػوف  ػالحة لمغػػرض المعػد لهػا فػػي العقػد ممػا جعمػػش مجبػر امػػد لابػديؿ ا

                                                           

1 H. Souleau, note sous cour d’appel de paris, 27 septembre 1977, D. 1978, 

jurisprudence, p. 690. 

2 Cour d’appel Aix en Provence, 2e chambre, 17 /04/ 1987, RTD. Civil, 

1988, p. 115. 
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الضػػػعؼ و  نجػػػد انػػػا اف محكمػػػة السػػػائناؼ قػػػد اسػػػاعانت بالابعيػػػةو  القبػػػوؿ بهػػػذا العقػػػد 
وجػػود ايػػب فػػي و  القا ػػاد  لماػػيقف مػػف فسػػ  العقػػد الخػػاطر مػػف قبػػؿ الطػػرؼ المهػػيمف

 الرادة المعرب انها  
إلػد  ي قضػية اخػرشإيكػس إف بػروفنس فػاسػائناؼ  و ن س الاجػاي ذابػت محكمػة

اػػامخص و  اف الابعيػػة القا ػػادية اعابػػر فػػي بعػػض الحيػػاف قرينػػة امػػد وجػػود الكػػراي 
وقائ  اذي القضػية بقيػاـ احػد الاجػار باسػايراد اسػطوانات نطػس م ػنواة مػف اللمنيػـو 

ة قػد اخا ػت ا روف سنة إل انش في احد المواسػـ ال ػي يو  لمدة خمسةو  مف ن س المورد
اػػذي السػػطوانات مػػف السػػوؽ فقػػاـ الاػػاجر باسػػايراد اسػػطوانات بديمػػة  امػػد وجػػش السػػراة 
م نواة مف الحديد  بيد اف اساخداـ اذي السطوانات مف قبؿ العممذ قػد سػبب العديػد 

ا ػمح الضػرر فػي حػيف اف و  مف الحوادث ممػا ادش بالاػاجر مطالبػة المػورد بػالاعويض
فػػي اػػذا ال ػػدد قضػػت محكمػػة و  اجر قػػد قبػػؿ العقػػد بإراداػػش الحػػرة المػػورد اداػػد بػػاف الاػػ

إيكػػػس إف بػػػروفنس ل ػػػال  الاػػػاجر بالايكيػػػد امػػػد اف قبػػػوؿ الاػػػاجر بال ػػػروط اسػػػائناؼ 
المػورد الاػػي و  الخيػر يػدؿ بكػؿ وضػوح امػد وجػود حالػػة الابعيػة القا ػادية بػيف الاػاجر

  0اكافر الكراي المعنو  كعيب مف ايوب الرضا
الػػذ  يامثػػؿ بسػػوذ اسػػاخداـ و  القػػرار قػػد ادخػػؿ مبػػدن جديػػد لمقػػانوف المػػدنياف اػػذا  

امػػد الػػرنـ مػػف اػػدـ وجػػود دليػػؿ و  جعمػػش مسػػاويًا لككػػراي المعنػػو  و  الابعيػػة القا ػػادية
يثبػػت  ػػدور ضػػغط مػػف قبػػؿ المػػورد اف القػػرار قػػد اثبػػت بػػاف مجػػرد وجػػود حالػػة الابعيػػة 

اننا نرش لحد  دور اذا القػرار اف الكػراي  القا ادية يدؿ امد وجود ايب الكراي  إل
انمػػػا يعػػػد القػػػرار كا ػػػ ًا ل ئػػػة قانونيػػػة اقميديػػػة و  القا ػػػاد  ل ي ػػػكؿ فئػػػة قانونيػػػة مسػػػاقمة

 الكراي المعنو   و  اامثؿ باقكراي الماد 
اف قػػوة م هػػـو الابعيػػة القا ػػادية كعيػػب مػػف ايػػوب الرضػػا المامثػػؿ بػػاقكراي قػػد 

اػػامخص و  مػػة اسػػائناؼ بػػاريس فػػي اطػػار امقػػات العمػػؿ ن ػػت اميػػش مػػرة اخػػرش محك

                                                           

1 Cour d’appel Aix en province, 19 février 1988, Bull. Cour d'Aix 1988/1, p. 

38 ; RTD civ. 1989, p. 535, obs. Jean  Mestre.  
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 ركة ن ػر قػد و  وقائ  اذي القضية بوجود اقد امؿ بيف احد مخاراي قاموس لممبادئيف
قبػػوؿ جميػػ   ػػروط إلػػد  قػػد ادت بػػش الرابػػةو  وضػػعش فػػي حالػػة ابعيػػة اقا ػػادية لم ػػركة

 يةالعقػػػػد دوف اف يػػػػامكف مػػػػف رفػػػػض ال ػػػػروط الاػػػػي اكػػػػوف مخال ػػػػة لم ػػػػمحاش ال خ ػػػػ
يقضػػي القػػرار بػػاف ارادة المؤلػػؼ ي ػػوبها ايػػب الكػػراي و  ال ػػروط الاػػي احميػػش كمؤلػػؼ و 

إلػد  بالاػالي اف المؤلػؼ قػد خضػ و  شنش كانت لديش الخ ية مف خطر ف مش مف ال ركة
نرش في اذا القػرار و   0 عور بينش سوؼ ي قد اممشو  رابة معنوية قد  كمت ضغط اميش

ادية قد اـ دوف اقامة الدليؿ امد الساغمؿ الغير قانوني ايضًا اف اقدير الابعية القا 
مػف العمػؿ اك ػي  فطبقػًا لمقاضػي اف مجػرد اكػوف الرابػة لديػش مػف ال  ػؿ لهػذا الموقػؼ

 لاكويف الكراي كعيب مف ايوب الرادة 
تقدير حقيقة العقد حسا الحالة الشخصية لممتعاقدين في ضوء قرارات : الفرع الثاني

 قاضي الموضوع
إلػػد  اف المحكمػػة او ػػمت 6111كػػانوف الثػػاني اػػاـ  06ي القػػرار ال ػػادر فػػي فػػ

الرضا قد  در م ػوبًا بعيػب الكػراي المعنػو  بالسػاناد امػد خطػر ال  ػؿ القا ػاد  
مػػف العمػػؿ فػػي لحظػػة ابػػراـ العقػػد المانػػازع اميػػش  وبػػذلؾ اف المحكمػػة قػػد كرسػػت م هػػـو 

ول مجػرد ممحظػة السػياؽ المػاد  لمعقػد واقعي لمعقد بموجبػش مظػاار الكػراي اظهػر مػف 
 ياطمب المر دليًم مساقًم لعن ر معنو  ماعمد، ا    ة ادـ ال راية 

اشخػػػذ بعػػػيف الاابػػػار الانظػػػيـ إلػػػد  وب ػػػ ة اامػػػة يسػػػعد القاضػػػي اكثػػػر فػػػيكثر
القا ػػػاد  الكػػػامف واشوضػػػاع الممموسػػػة لكػػػؿ اشطػػػراؼ مػػػف خػػػمؿ ارايػػػب اللازامػػػات 

 اػػذي العنا ػػر الواقعيػػة إلػػد  د الاعاقديػػة وا ػػب  البنػػود طريقػػة لمو ػػوؿالػػواردة فػػي البنػػو 
يبػػػدو اف مسػػػاواة العقػػػد مػػػ  الحالػػػة ال خ ػػػية لمماعاقػػػديف اػػػي طريقػػػة لا سػػػير اشامػػػاؿ و 

القانونية مف قبؿ قاضي الموضوع الاي اي جزذ مف نزاع كمسػيكي بػيف مؤيػد  موقػؼ 
مػف القػانوف المػدني الاػي اػنص  0055 المػادةإلػد  مساوحد مف اساقمؿ الرادة اسػانادا

                                                           

1 Cour d’Appel de paris, 12 janvier 2000, JCP, II, n° 10433, note Ph. Pierre, 

D. 2001, jurisprudence, p. 2067 note P. Fadeuilhe. 
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امد اف ي سر العقد طبقا لمنية الم اركة لفطراؼ بدل مف الاوقؼ انػد المعنػد الحرفػي 
  انػػد اػػدـ امكانيػػة ك ػػؼ اػػذي النيػػة، ي سػػر العقػػد طبقػػا لممعنػػد الػػذ  يعطيػػش 0شل اظػػش

 موقػؼ اخػر يدامػش مؤيػد  افكػار حسػف النيػةو   خص معااد يوض  في الموقػؼ ن سػش 
م ػػمـ لما ػػوؽ امػػد نيػػة الطػػراؼ  اسػػانادًا امػػد و  السػػاخداـ الماطمػػ  اليػػشو  الن ػػاؼو 

الاػػي اػػنص امػػد اف ل امػػـز العقػػود بمػػا ورد فيهػػا فقػػط، بػػؿ بجميػػ  مػػا اػػو مػػف  0061
   6مسامزمااها طبقا لمعدالة او الساخداـ او القانوف

اـ ازيػػد مػػف فػػإف طريقػػة ا سػػير العقػػود الاػػي اوضػػحها اػػذي اشحكػػ وامػػد نيػػة حػػاؿ
كػػػانوف  06بالاػػػالي ف ػػػي القػػػرار القضػػػائي ال ػػػادر فػػػي و  . ػػػمحيات قاضػػػي الموضػػػوع

إف خطػػر ال  ػػؿ فػػي السػػياؽ الجامػػااي لمحكمػػة اسػػائناؼ بػػاريس  6111الثػػاني اػػاـ 
فػػػػػي ال ػػػػػركة، كمػػػػػا ياضػػػػػ  مػػػػػف المقاط ػػػػػات  0651-0653الموجػػػػػود خػػػػػمؿ السػػػػػنوات 

الخطػي الػذ  اراكبػش  ػاحب العمػؿ  ال ح ية العديدة يع ي قاضي الموضوع مػف اظهػار
في اذي الحالة ياض  البعد الواقعي لا سير لمقاضػي و  ا  الجانب الاق ير  في الكراي 
يمكػػػف و ػػػؼ اػػػذا و  ال ػػػحافة فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػتإلػػػد  بوضػػػوح  ػػػديد مػػػف خػػػمؿ اق ػػػارة

السػػػياؽ إلػػػد  الاكامػػػؿ لمبيانػػػات العامػػػة كا سػػػير سػػػياقي كمػػػا ياضػػػ  مػػػف خػػػمؿ اق ػػػارة
ي فػػي اػػذا الحكػػـ لقيػػاس حريػػة الاراضػػي نما بالنسػػبة لفحكػػاـ اشخػػرش لمحػػاكـ نلجامػػاا

فػػإف القاضػػي يسػػػانا  منهػػا وجػػود ايػػب الرضػػا فػػي امقػػػة ، السػػائناؼ المػػذكورة ناػػمي
واػػذا يعنػػي الظػػروؼ الواقعيػػػة  ، الابعيػػة بػػيف طػػرفيف، واػػي نايجػػة ايكػػػؿ السػػوؽ المعنػػي

جماايػػػػػة لمعظػػػػػـ المػػػػػورديف مقارنػػػػػة لدرجػػػػػة اف سػػػػػوؽ الم ػػػػػاريف يحػػػػػث امػػػػػد الابعيػػػػػة ال

                                                           

1 L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s’interprète d’après la 

commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de 

ses termes. 

 Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le 

sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même 

situation ».  

2 L’article 1194 dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y 

est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, 

l’usage ou la loi ». 



 (الفرنسي والقضاء الجديد الطقود قانون ضوء في تحليليظ دراسظ) االقتصادي االكراه

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

56 

واػػػذا الاامػػػاد الجمػػػااي والهيكمػػػي يمكػػػف   ادراكػػػش فػػػي كػػػؿ مػػػف العمقػػػات ، بالم ػػػاريف
    0الثنائية
نرش انش بالنسبة لقاضي الموضوع اف البعد الذااي لككراي الماي ؿ في الطبيعيػة و 

او اػػػدـ  الداخميػػة لعيػػػوب الرضػػػا يسػػامد مػػػف الطبيعػػػة الموضػػػواية لموقػػؼ اطػػػراؼ العقػػػد
واػذا ياعػارض مػ  موقػؼ محكمػة الػنقض الاػي ل اػزاؿ ااطمػب إثبػات الاوازف فػي العقػد  

هػػذا الم هػػـو ال ػػاـر ي سػػر نيضػػا مػػف ف .ان ػػر ذااػػي مثػػؿ نيػػة محػػددة نو سػػموؾ معػػيف
خػػػمؿ حقيقػػػة نف جػػػزاذ الكػػػراي القا ػػػاد  امػػػد نسػػػاس موضػػػواي يزاػػػزع ب ػػػكؿ كبيػػػر 

اخامؿ إلد  ويف ايب ااـ لمغبف بمجرد اف ينظراكإلد  نظرية ايوب الرضا شنش يؤد 
بػػذلؾ يكػػوف اػػدـ و  ،6الاػػوازف  لػػيس كمؤ ػػر ولكػػف كػػدليؿ امػػد اسػػاغمؿ الماعاقػػد الخػػر

بالاػػالي فػػاف نظػػاـ اثبػػات الكػػراي القا ػػاد  فػػي اػػذي و  الاػػوازف ايػػب مػػف ايػػوب الرضػػا 
لضػعؼ احػد ال رضية مف نظاـ اثبػات الغػبف مػف حيػث انػش يكا ػي بإثبػات موقػؼ مػزدوج 

اػػػدـ الاػػػوازف القا ػػػاد  و  الطػػػراؼ مػػػف جانػػػب ا  اػػػدـ القػػػدرة كالمسػػػايجر او المؤلػػػؼ
بػذلؾ ي ػنؼ الكػراي القا ػاد  كعيػب موضػواي و  كمعيار موضواي مف جانب اخر 

كمػػػا اػػػو الحػػػاؿ فػػػي الغػػػبف لكػػػف الماطمبػػػات الثباايػػػة ابقػػػد مخام ػػػة   فبينمػػػا اثبػػػات اػػػدـ 
اف الغػػبف يجػػب اف يكػػوف م ػػاحبًا لمابعيػػة القا ػػادية الاػػوازف يك ػػي فػػي نطػػاؽ الغػػبف، فػػ

 في حالة الكراي القا اد  
يجػػػػب ، فيمػػػػا ياعمػػػػؽ بالبعػػػػد الػػػػواقعي لملازامػػػػات الاعاقديػػػػة الم ػػػػار إليهػػػػا ناػػػػميو 

ممحظة نف اذا يعكس في سياؽ امقات القوة بيف اشطراؼ مساامة الحالة ال خ ػية 
مػا يسػمد بطريقػة ا سػير العقػد الموضػواية إلد  رواذا ي ي .لمماعاقديف في اكييؼ العقد

الاي اجسد ا سير لم محة نحػد الطػرفيف الماعاقػديف ضػد ا خػر، مقابػؿ الطريقػة الذاايػة 
الاػي  0061الا سػير الموضػواي يجػد اساسػش فػي المػادة و  .نية اشطػراؼإلد  الاي ا ير

                                                           

1 G. Parléani, Violence économique, vertus contractuelles, vices 

concurrentiels, in Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges en 

l'honneur d'Yves Guyon, Dalloz, 2003, p. 895. 

يستطيع الطرف االخر التخلص من ابطال العقد في حالة عدم وجود  االتوتل ل وعودم وجود   ليو    2

 مخالف. 
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ل ػػػال  و  فاػػػنص امػػػد اف فػػػي حالػػػة ال ػػػؾ، ي سػػػر العقػػػد المبػػػـر بالاراضػػػي ضػػػد الػػػدائ
  ويمكػف ممحظػة ننػش  بعػد 0ي سر اقد الذااف ضد الطرؼ الذ   اغ بنوديو  المديف،

نوايػػة اطرافػػش ار ػػد قاضػػي الموضػػوع لا سػػير العقػػد، فيسػػا يد المػػديف اف   ػػيانة العقػػد
بػػػن س الطريقػػػة الاػػػي يػػػاـ بهػػػا احديػػػد الكػػػراي ، بػػػاللازاـ ب ػػػ اش مػػػدينًا مػػػف ا سػػػير مػػػوات  

نقؿ وفقًا لحالػة الدونيػة لػدش الطػرؼ الضػعيؼ  واػذا ي سػر سػبب  القا اد  بسهولة نو
وفػي اػذا السػياؽ  .اف اكوف اقود الذااف نرضية خ بة لما سير بنػاذ امػد اػذي المػادة

ااسػػػ  نوايػػػة المسػػػا يد مػػػف الا سػػػير القضػػػائي ولػػػيس بالضػػػرورة نف يكػػػوف المػػػديف ولكػػػف 
 ػػركة النقػػؿ و    AUDI N.S.Uاذ اف  ػػركة  ال ػػخص الػػذ  لػػـ يضػػ  بنػػود العقػػد 

MORY   النا ػػػر و  مػػػورد قنػػػاني الغػػػوصوBORDAS-LAROUSSE  كانػػػت اػػػي
ن سها مف وضعت بنود العقػود المانػازع اميهػا فػي القػرارات السػابقة  فهػذي القػرارات اػدرج 

الػذ  يسػم  و  ضمف خط الا سير المؤيد لمطػرؼ الػذ  يقػ  فػي موضػ  الدونيػة فػي العقػد
 رضا قد  ابش ايب الكراي  بالسادلؿ مف امقة الابعية ال

بيف الا سير المؤيػد قاػادة الاػوازف و  اف اذا الرابط الكامف بيف الدونية القا ادية
الاي انص و  مف قانوف الساهمؾ ال رنسي L.133-2العقد  قد اـ اكريسش في  المادة 

ف     ( امد اف ياـ ا سير البنود المقارحة مف قبؿ المهنييف لممساهمكيف او لغير المهنيي
اػػذي الن اذيػػة لمعقػػد   6فػػي حالػػة ال ػػؾ بػػالمعند الكثػػر ممئمػػة لممسػػاهمؾ او نيػػر المهنػػي
اماػػد لا ػػمؿ قػػانوف و  حسػػب الوضػػ  ال خ ػػي لمماعاقػػديف اجػػد اساسػػها ب كػػرة اقن ػػاؼ

السػػاهمؾ الػػذ  يقاػػرب مػػف حيػػث اشاػػداؼ مػػف القػػانوف المػػدني الػػذ  يسػػاواب نطػػاؽ 
                                                           

1 L’article 1190 du code civil « Dans le doute, le contrat de gré à gré 

s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat 

d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».  

2 L’article L.133.2 du code de consommation dispose que « Les clauses des 

contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-

professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et 

compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus 

favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa 

n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de 

l'article L. 421-6 ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292704&dateTexte=&categorieLien=cid
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ياـ اقييـ ال ػ ة الاعسػ ية مػف خػمؿ و ، ال روط الاعس يةنوس  لككراي مف خمؿ اعريؼ 
النه  اذا قد اـ اابااش و  جمي  الظروؼ المحيطة بانعقادي إلد  ال ارة وقت انعقاد العقد

كانوف  06ال ادرة بااري   Kannasمف قبؿ محكمة اسائناؼ باريس في قضية كاناس 
  0اناد امػػد السػػياؽ الجامػػاايحريػػة الرادة فػػي العقػػد بالسػػإلػػد  بػػالنظر 6111الثػػاني 

ب ورة اامة اف مسيلة امقات الابعية القا ػادية المرابطػة بعػدـ الاػوازف القا ػاد  و 
المهنيػػػيف لقػػػد اػػػـ انظيمهػػػا فػػػي قػػػانوف السػػػاهمؾ مػػػف خػػػمؿ مكافحػػػة  و  بػػػيف المسػػػاهمكيف
 ية  اادا اف ال روط الاعسػو  اجريـ الساغمؿ الاعس ي،  فمف الفو  ال روط الاعس ية

 ليس اعسؼ القوة القا ادية و  اعرؼ بعدـ الاوازف الكبير
الامييػػػػز بػػػػيف معػػػػايير اثبػػػػات الكػػػػراي القا ػػػػاد  الػػػػذ  سػػػػبب إلػػػػد  ي ػػػػير اػػػػذاو  

قػػػرارات محكمػػػة الػػػنقض  كػػػذلؾ اف م ػػػػطم  و  اخػػػامؼ بػػػيف قػػػرارات قاضػػػي الموضػػػوع
 0643ني كػانوف الثػا 01اعسؼ القوة القا ادية الذ  نص اميش القػانوف ال ػادر فػي 

بوض  حمايػة ضػد ال ػروط الاعسػ ية لقػد اػـ اسػابعادي بواسػطة الاوجيػش الوربػي ال ػادر 
قم  الميزة الم رطػة الاػي اػنجـ اػف سػوذ اسػاخداـ إلد  الذ  يسعد 0663نيساف  2في 

القػػوة القا ػػادية  اذ نجػػد فػػي اػػذا الاوجيػػش بػػديؿ قثبػػات الكػػراي القا ػػاد  مػػف خػػمؿ 
د امقػػػة ابعيػػػة انػػػدما ااجمػػػد فػػػي اػػػدـ اػػػوازف اعاقػػػد  او فػػػرض جػػػزاذ فػػػي حالػػػة وجػػػو 

فػػي اػذا ال ػػدد ظهػػر نػػزاع امػد  ػػعيد ال قػػش مػف اجػػؿ احديػػد اعريػػؼ و  اسػاغمؿ م ػػرط 
اثبات الكراي القا اد ، ا  بمعند اخر معرفة فيما اذا كانت   ة و  لم روط الاعس ية

ة اقا ػاد العقػد او مػف فكػر إلػد  ال رط الاعس ي او حرية الاراضي يجب اف اقيـ بػالرجوع
قرينػػػػة الكػػػػراي القا ػػػػاد  الػػػػذ  ابنػػػػاي و  ادمػػػػش  اف الاعريػػػػؼ الجديػػػػد لم ػػػػروط الاعسػػػػ ية
الاي اظهر فػي اػدـ اػوازف اقا ػاد  و  قاضي الموضوع الذ  يامثؿ بالابعية القا ادية

اػػذا ي سػػر حقيقػػة العقػػد الاػػي اػػاـ مناق ػػاها فػػي و  يمثػػؿ اجابػػة ايجابيػػة امػػد اػػذا الاسػػاؤؿ 
الوضػػػ  ال خ ػػػػي شطػػػراؼ العقػػػد قثبػػػات الكػػػػراي إلػػػد  ال ػػػدد حيػػػث يػػػػاـ المجػػػوذاػػػذا 

مػػػػف قػػػػانوف السػػػػاهمؾ  2ال قػػػػرة  L.134-1فػػػػي الوقػػػػت ن سػػػػش اف المػػػػادة و  القا ػػػػاد 

                                                           

1 L’affaire précitée.  
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نف اقػػدير الطبيعػػة الاعسػػ ية لم ػػرط يعنػػي النظػػر امػػد وجػػش الخ ػػوص فػػي إلػػد  اػػذاب
 الظروؼ المحيطة بإبراـ العقد   

وضوع قد اسػامد الحكػاـ السػابقة بالسػاناد امػد روح قػانوف و اذا كاف قاضي الم
ال قرة الثانية قبػؿ الغائهػا باعػديؿ  0006الساهمؾ، فانش اساند كذلؾ امد جوار المادة 

اف يقػػدر ايػػب الكػػراي بالاامػػاد امػػد جػػواري بوضػػ  معيػػار إلػػد  الاػػي اػػذابو  6103
واقعيػة الاػي امػت ممحظاهػا  ػ افية اػذا العقػد طبقػا لمظػروؼ ال اف ال ػخص المطمػوب 

حاد ا ف ااسؽ م  حالاهـ ال خ ية مف سف وجػنس وحالػة اش ػخاص الػذيف ااطمػبهـ 
  لكػػػف اػػػذا الاقػػػدير لػػػـ ييخػػػذ بػػػش مػػػف قبػػػؿ قاضػػػػي 0مػػػف القػػػانوف المػػػدني 0006المػػػادة 

 الموضػوع ف ػػي بعػػض الحكػػاـ لقػد اسػػاند فػػي احكامػػش امػد اقػػدير مجػػرد لككػػراي بػػالرجوع
ومػف  مػف القػانوف المػدني  0006ؿ الحػريص الػذ  ن ػت اميػش المػادة م هػـو الرجػإلػد 

 2فػػػي  Saumurاشمثمػػػة امػػػد ذلػػػؾ الحكػػػـ ال ػػػادر اػػػف المحكمػػػة المدنيػػػة فػػػي سػػػومور
العقػػد بسػػبب الكػػراي بحوالػػة نثاثػػش مػػف قبػػؿ  الػػذ  رفػػض نف يعمػػف بطػػمف 0614يونيػػو 

الضرورة قد اكوف قد  بالنسبة لهذي المحكمة الاي اقر بيف سمة  60611يهود  في ااـ 
واػذا الاجػاي اػو اكػس الكػراي  و  ل يمكػف الخمػط بػيف الضػرورةو  ادخمت فػي قػرار البػائ 

مسػػامر حاػػد ا ف  فهػػذا الػػرفض و  الم هػػـو الػػواقعي لمعقػػد الػػذ  وضػػعش قضػػاة الموضػػوع
لسػػػانااج الكػػػراي مػػػف حالػػػة الضػػػرورة وبالاػػػالي الظػػػروؼ ال خ ػػػية لمماعاقػػػد يجػػػب نف 

 كما يذاب القرار باف السعر كاف معقوؿ جدًا  ، ة ننشيخ ؼ مف حقيق
فقاضػػي الموضػػوع يػػرفض انػػا اف ين ػػا الكػػراي اػػف طريػػؽ الضػػعؼ، ا  الموقػػؼ 

ضمنا بإثبات اجاوز وبالاػالي اػدـ اػوازف بػيف المنػاف  النسبي شحد الماعاقديف با اراطش 
كػػاف بالنسػػبة نػػاا  اػػف إظهػػار سػػموؾ نيػػر قػػانوني مػػف جانػػب المحػػاؿ لػػش  ومػػ  ذلػػؾ إذا 

لمحكمػػػة الػػػنقض ل يمكػػػف اسػػػانااج دليػػػؿ امػػػد الكػػػراي مػػػف الاامػػػاد فقػػػط امػػػد الابعيػػػة 
فإنػػش ل يمكػف اثبػػات ذلػػؾ مػف وجػػدود فقػػط ، خمفػػا لماجػػاي قضػاة الموضػػوع، القا ػادية

                                                           

1 Cass. civ. 1re, 3 novembre 1959, D. 1960, p. 187, note G.  

2  Tribunal civil de Saumur du 5 juin 1947. 
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فػػإف اسػػاغمؿ الضػػعؼ المحامػػؿ ، اػػدـ اػػوازف فػػي اللازامػػات  فبالنسػػبة لمحكمػػة الػػنقض
د فػػي اػػدـ الاناسػػب لملازامػػات الاػػي اك ػػؼ اػػف الكػػراي ولػػيس لآلخػػريف يمكػػف نف ياجمػػ

 .اف النايجة المعزولة لواحدة مف اذي الظروؼ
 فيك ي القوؿ بيف الاوار الثبااي لككراي القا اد  م  قضاة الموضوع مسامر 

 املطهب انخاوً
اجتاي حمكمت انىقض انفروسٍت باشرتاط احباث دنٍم خاص عهى 

 د املتعاقدٌهاالستغالل مه قبم اح
مػػف قبػػؿ الغرفػػة المدنيػػة اشولػػد لمحكمػػة  6116نيسػػاف  3ال ػػادر فػػي  ف القػػرارإ

لمحكمػػة السػػائناؼ  6111كػػانوف الثػػاني  06الػػنقض والػػذ  نقػػض الحكػػـ ال ػػادر فػػي 
محكمػػػة و  فػػػي بػػػاريس فػػػي قضػػػية كانػػػاس يمثػػػؿ اعػػػارض حقيقػػػي بػػػيف قاضػػػي الموضػػػوع

الفـــرع ت اسػػػاغمؿ الرابػػػة القا ػػػادية  الػػػنقض  فطبقػػػًا لمحكمػػػة الػػػنقض ل بػػػد مػػػف اثبػػػا
كمظهػػر ، فػػي اػػذا السػػياؽ اخامػػؼ الناػػائ  المارابػػة امػػد اػػدـ الاػػوازف الاعاقػػد و  ( االول

الفــرع قاضػػي محكمػػة الػػنقض  و  بػػيف قاضػػي الموضػػوع، مػػف مظػػاار الرابػػة القا ػػادية
 (  الثاني

 مفهوم االكراه االقتصادي المستقل في نظر محكمة النقض: الفرع االول
بالاالي كسبب و  ف الحركة المامثمة باوسي  نطاؽ الكراي كعيب مف ايوب الرضاإ

مف اسباب ابطاؿ العقد لي مؿ الرابة القا ادية  اعد فكرة ثوريػة  فػيليس فػي الواقػ  اف 
اػو الوقػت و  جوار العقد او ربط اشطراؼ ذات الم ال  الماباينة في وقت اكويف العقد

ما امد ا خر لقبوؿ ال روط الاي ا ي باحقيػؽ م ػالحة ن سش الذ  يضغط فيش كؿ منه
 ال خ ية؟
فػػي اػػذا السػػياؽ، اف اػػذا الاوجػػش سػػوؼ يخػػؿ بػػاشمف القػػانوني مػػف خػػمؿ اماػػداد و 

م هوـ الكراي لحالت اخػرش سػوؼ يمػارس فيهػا كػؿ طػرؼ انػد الاعاقػد رابػة امػد ارادة 
ة الػػنقض ال رنسػػية فػػي لقػػد اػػدخمت محكمػػو  الطػػرؼ الخػػر ممػػا يخػػؿ بػػالاوازف الاعاقػػد  
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اوضػػػي   ػػػروط و  قػػػراريف مهمػػػيف لغػػػرض ربػػػط الكػػػراي لقا ػػػاد  فػػػي النظػػػاـ القػػػانوني
وضػػ  نهايػػة لخػػامؼ القػػرارات القضػػائية فػػي محػػاكـ الدرجػػة الثانيػػة مػػف حيػػث و  اطبيقػػش

 اكييؼ الكراي  و  اقدير الرابة
سػػرت الػػذ  ك 06116نيسػػاف  3ف ػػي قػػرار لمحكمػػة الػػنقض ال رنسػػية ال ػػادر فػػي 

المػػذكور  6111كػػانوف الثػػاني سػػنة  06فيػػش قػػرار محكمػػة اسػػائناؼ بػػاريس ال ػػادر فػػي 
اامي  فاف محكمة النقض لػـ ااوقػؼ قبطػاؿ العقػد امػد اسػاس اف مخاػرع القػاموس قػد 

 ػػركة الن ػر الاػي كػػاف يعمػؿ فيهػا ممػػا جعمػش فػي وضػػ  إلػد  انػازؿ اػف حػػؽ السػاغمؿ
قبػوؿ العقػد بػالرنـ مػف اعػارض  ػروط إلػد  اضػطريابعية اقا ادية بالنسبة لم ركة ممػا 

الن ػػػر  فػػػالمؤلؼ كػػػاف يعمػػػـ و  احكػػػاـ حمايػػػة حقػػػوؽ المؤلػػػؼو  العقػػػد لم ػػػالحش ال خ ػػػية
امػػد اػػذا السػػاس قضػػت محكمػػة و  بوجػػود خطػػة ل  ػػؿ العػػامميف ممػػا  ػػكؿ لديػػش رابػػة

 اف الموضوع باف المؤلؼ كاف لديش رابة مف ال  ؿ فاكوف لديش الكراي القا اد   إل
 محكمػػػػة الػػػػنقض اػػػػدخمت فػػػػي اػػػػذا ال ػػػػدد لوضػػػػ   ػػػػروط خا ػػػػة بػػػػاقكراي القا ػػػػاد 

اوضػػػحت بػػػاف فقػػػط اسػػػاذة اسػػػاغمؿ الابعيػػػة القا ػػػادية مػػػف قبػػػؿ احػػػد الطػػػراؼ الاػػػي و 
يق د مػف ورائهػا الح ػوؿ امػد م ػمحة معينػة فاكػوف رابػة لػدش الماعاقػد الخػر الػذ  

لم ػػرواة، فالرابػػة القا ػػادية حسػػب الاعاقػػد مكراػػًا امػػد حسػػاب م ػػالحش اإلػػد  يمجػػا
محكمة الػنقض ان ػي اػف اسػاذة اسػاغمؿ الابعيػة القا ػادية   اف قػرار محكمػة الػنقض 

مػػػف القػػػانوف المػػػدني الاػػػي بينػػػت طبيعػػػة الكػػػراي القا ػػػاد   0013اسػػػاند امػػػد المػػػادة 
كعيػب مػػف ايػوب الرضػػا لغػرض اناقػػاد محكمػة السػػائناؼ الاػي لػػـ اثبػت  فيمػػا اذا كػػاف 

اف دار الن ػػر اسػػاغمت اػػذا الظػػرؼ و  لمؤلػػؼ انػػد الحوالػػة قػػد وقػػ  احػػت خطػػر ال  ػػؿا
لغرض قجباري امد الاعاقد  فمحكمة النقض ااطمب بػاف الطػرؼ المسػا يد مػف العقػد قػد 

 خ ػػي فػػي اثػػارة الرابػػة فػػي ن ػػس الماعاقػػد الخػػر  فػػم يك ػػي حسػػب و  ااخػػذ دور فعػػاؿ
 اقػػد فػػي رابػػة ممػػا اثػػرت امػػد حريػػة اراداػػشمحكمػػة الػػنقض اف يكيػػؼ اكرااػػًا وقػػوع الماع

امنا يجب اثبات ادـ م رواية اذي الرابة، فحسب وجهة نظر محكمة النقض لػـ اكػف و 
                                                           

1 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 00-12.932, Publié au 

bulletin. 
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انمػػػا اركيػػػز القػػػوة القا ػػػادية فػػػي و  الرابػػػة مػػػف ال  ػػػؿ العامػػػؿ المسػػػبب لاكييػػػؼ الكػػػراي
ثبػػات طػػرؼ مػػف اطػػراؼ العقػػد فالخضػػوع او الابعيػػة القا ػػادية ليسػػت كافيػػة بم رداػػا ق

 وجود ايب الكراي   
لػػذا اف محكمػػة الػػنقض ال رنسػػية اعابػػر الابعيػػة القا ػػادية ك ػػرط لاكييػػؼ ايػػب  

الكػػػراي القا ػػػاد  لكػػػف المحكمػػػة لػػػـ يعػػػط ا  اعريػػػؼ بػػػؿ اسػػػاخدمت م ػػػطمحات اػػػـ 
 3اامالهػػػا مسػػػبقا مػػػف قبػػػؿ قاضػػػي الموضػػػوع  ف ػػػي قػػػرار محكمػػػة الػػػنقض ال ػػػادر فػػػي 

كمػة بوضػ  معػايير لاكييػؼ حالػة الابعيػة القا ػادية  لقػد لقد قامػت المح 6116نيساف 
اساندت محكمة النقض معيار لاكييؼ حالة الابعية القا ادية لاكييؼ اقػد العمػؿ بػدل 

اف ااجػاي محكمػة الػنقض   0مف معيار الابعية القانونية الذ  سار اميش ال قش ل ارة طويمة
 قهػػػي الػػػذ  يقضػػػي بعػػػدـ  ػػػمحياش فػػػي اجػػػاي معيػػػار الابعيػػػة القانونيػػػة يجسػػػد الاجػػػاي ال

مجػػػاؿ امقػػػات العمػػػؿ  فػػػي حػػػيف اف الاحػػػوؿ فػػػي المعػػػايير يبػػػدوا نػػػادرا فػػػي اػػػذي الحالػػػة 
لػػيس اقػػد العمػػؿ فػػالاحوؿ فػػي المعػػايير ل و  فعنػػدما ياعمػػؽ المػػر باكييػػؼ ايػػب الكػػراي

ف ابسيط فكرة الابعية القا ادية ين ي اإلد  بالاالي اف الرجوعو  يكوف الخايار المثؿ 
لمم طمحات ال نيػة اثػر ممػا اػو اامػاؿ الم ػطمحات الجواريػة مػداـو بااجػاي ا ػريعي 

 ي يد بإدراج حالة الابعية في مجاؿ اكييؼ اقد العمؿ  
م  ذلؾ يبقػد الم ػطم  نيػر مناسػب فػي اػذي الحالػة فهنػاؾ حالػة ممحػة لماحميػؿ 

قد  اذ اف م هـو الابعيػة ال طمحي كما اف مراجعة السوابؽ القضائية ازيد مف حدة الن
فػػػرض جػػػزاذ امػػػد سػػػوذ اسػػػاخداـ اػػػذي و  القا ػػػادية قػػػد اػػػـ ادراجػػػش فػػػي قػػػانوف المنافسػػػة

كانوف الوؿ  0الابعية  فبالرنـ مف اف الاعريؼ القانوف الذ  ابناي المرسـو ال ادر في 
اقػػؿ  ػػرامة مػػف نظيػػري اللمػػاني الػػذ  اػػـ ابنيػػش فػػي اػػذا ال ػػدد، إل اف مجمػػس  0653
  اذ اطمػػب مػػػف بػػيف امػػػور 6اراكميػػػةو  معػػػايير اقييديػػةإلػػد  فسػػة قػػػد اخضػػ  الاكييػػػؼالمنا

واكػذا فػإف الم هػـو الموضػواي اخرش اف يكوف ال خص الخاض  ليس لديش بديؿ اخر، 
                                                           

1 T. Revet,  « L 'objet du contrat de travail », Droit Social, 1992, p. 859. 

2 Voir la décision de Mercedes Benz, 2/05/ 1989, numéro 89, D-SI, BOCC 

30 mai 1989. 
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لكػف اػذا ل ي ػكؿ وضػ  القػانوني يػاـ  .لمم طم  يساداي ادـ وجود حؿ بػديؿ مكػافر
اػذا النػوع مػف العقػود يخمػؽ فكػرة مػف  إذا كػاف .إن اؤي ب كؿ منهجي بموجب اقد العمؿ

فمف يكوف في مقدورنا إل نف نح ػؿ امػد ابعيػة فػي احميػؿ مممػوس لكػؿ ، ادـ المساواة
الاحقػػؽ مػػف اػػذي الظػػروؼ، يجػػب ا ضػػيؿ م ػػطم  اػػدـ المسػػاواة إلػػد  اقضػػافةحالػػة، 

 القا ادية  
عمًقا بعقػد ومف المناسب اندئذ مراااة خ و ية النوع، فالنزاع  لـ يكف احديدًا ما

العمػػؿ ن سػػش بػػؿ بػػإبراـ اقػػد ماػػواز   فمقػػد اػػـ احميػػؿ اقػػد العمػػؿ امػػد ننػػش البيئػػة القانونيػػة 
نف "الاػزاـ إلػد  ن ػارت محكمػة السػائناؼ، المحيطة بإبراـ اقد الحوالة  وفي اذا ال ػدد

باقػػديـ ، دوف المخػػاطرة بعممػػش، الػػولذ لمعامػػؿ اجػػاي  ػػاحب العمػػؿ ل يسػػم  لػػػش بالايكيػػد
نا ر منافس  ومف ثـ فإف اللازاـ الولئي بالولذ ل احب اممش كاف مف إلد  طاشمخطو 

 ينش نف يؤثر امد ابعية العامؿ  فآيا كاف الداف  لممحكمػة فهػو نيػر دقيػؽ ويمكننػا فقػط 
 امد رفض ااابار اذا الوض  بمثابة اكراي اقا اد  ، في ضوذ اذا النقد، الموافقة

 ػػػي مبا ػػػرة اػػػف الابعيػػػة القا ػػػادية فػػػي حػػػيف اف بالنسػػػبة لمحكمػػػة السػػػائناؼ ين
محكمػػة الػػنقض اػػرفض ب ػػدة اػػذا الخمػػط، فحسػػب اػػذي المحكمػػة اف الكػػراي الػػذ  يعيػػب 
الرضا ين ي اف  السػاغمؿ الم ػرط النا ػر اػف الابعيػة القا ػادية، فالابعيػة مػف حيػث 

ض يثير الاخوؼ مف المبدن ل يمكف اف ان ي الكراي  اف اذا الاجاي الجديد لمحكمة النق
مسالة ادخػاؿ الوضػ  القا ػاد  او ب ػورة ادؽ حالػة العمػؿ فػي ضػمف معػايير اكييػؼ 

 الكراي، لذلؾ اف محكمة السائناؼ قد ااابرت الابعية كقاادة لككراي  
محكمػة الػػنقض يقػػرب مػػف مسػػيلة اسػػاقباؿ و  ف اػذا النػػزاع بػػيف محكمػػة السػػائناؼإ

الاهديػػػد الظرفػػػي الاػػػي ظهػػػرت فػػػي سػػػياؽ اقنقػػػاذ ، ةحالػػػة الضػػػرورة و ػػػكمها اشقػػػؿ خطػػػور 
بػاف خضػوع العامػؿ  0633و 0665البحر   فقضت محكمة الػنقض فػي قػراريف اػامي 

  إل اف اػذا الاحػوؿ قػد اػـ 0اجاي رئيسش ل ي كؿ وحدي اكري يعيػب العقػود المبرمػة بينهمػا

                                                           

1 Cass. Civ, 26 mars 1928, D.H. 1928, p. 270, Cass. civ. 23 décembre 1936, 

S. 1937, 1, p. 109. 
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ال رنسػػية  اجسػػيدي فػػي قضػػية م ػػهورة قضػػت فيهػػا الغرفػػة الجاماايػػة فػػي محكمػػة الػػنقض
 64فػػي و  اسػػامرار الانػػاقض فػػي القػػرارات القضػػائية إلػػد  ممػػا ادش 06320امػػوز  2فػػي 

اكػػدت محكمػػة الػػنقض نهائيػػا، فػػي قػػرار لهػػا كسػػر قػػرار لمحكمػػة اسػػائناؼ  0644ايمػػوؿ 
  اػػذا 6بػػاريس، بػػاف الابعيػػة القا ػػادية ل يمكػػف اف ا ػػكؿ بم رداػػا اكػػراي يعيػػب الرضػػا

 60نقض قد اساندت اميش الغرفة الاجارية فػي محكمػة الػنقض الاجاي الخير لمحكمة ال
  3كاؼو  برفض الابعية القا ادية كمعيار لماكييؼ ح ر  0662 باط 

يػػػدخؿ فػػػي خػػػط قضػػػائي مثيػػػر لمجػػػدؿ بػػػدا  6116نيسػػػاف  3لػػػذا اف قػػػرار محكمػػػة 
بال عػػؿ مػػف قبػػؿ الغرفػػة الاجاريػػة  مػػف الناحيػػة النظريػػة، اف الحػػؿ الػػذ  طرحاػػش محكمػػة 

قض ينسػجـ مػ  الاجػاي الاقميػد  لعقػود اقذاػاف، اذ اف اكييػؼ الكػراي بالسػاناد فقػػط الػن
الخػػمؿ المنػػاظـ لهػػذي العقػػود الاػػي إلػػد  امػػد ان ػػر اػػدـ المسػػاواة القا ػػادية يػػؤد 

امثػػػؿ الابعيػػػة القا ػػػادية  ف ػػػي نهايػػػة المطػػػاؼ اف الاجػػػاي القضػػػائي يقاػػػر مػػػف قػػػانوف 
الطػرؼ الخػر او الػذ  يكػوف إلػد  عيػة احػد طرفػي العقػداف ابإلػد  المنافسة الػذ  يػذاب

انمػػػا ياطمػػػب خ و ػػػية  و  فػػػي حالػػػة اخػػػامؿ فػػػي مركػػػز مهػػػيمف ل يكػػػوف فػػػي حػػػد ذااػػػش
 السوؽ إلد  الخمؿ بالسوؽ او الساذة

االستناد عمى االختالل التوازن العقدي لتكييف االكراه االقتصادي في : الفرع الثاني
 قرارات محكمة النقض

فػػػاف محكمػػػة الػػػنقض ال رنسػػػية ف ػػػمت   16111ايػػػار 31رار  ػػػادر فػػػي فػػػي قػػػو 
بالاػػػالي يمكػػػف فػػػرض جػػػزاذ امػػػد الكػػػراي و  السػػػاغمؿو  بوضػػػوح بػػػيف الرابػػػة القا ػػػادية

في اذي القضية لقػد قػاـ  ػاحب كػراج ابػراـ اقػد و  ربطش باقكراي و  القا اد  بحد ذااش
 ػػركة الاػػاميف باسػػديد جميػػ  اػػاميف مػػ   ػػركة اػػاميف امػػد اف ياضػػمف العقػػد بػػاف اقػػـو 

                                                           

1 Cass. Soc, 5 juillet 1965, Bull. civ. V, n° 545. 

2 Cass. com. 20 mai 1980, Bull. civ. III, n° 212, p. 170. 

3 Cass. com. 21 février 1995, Bull. Civ. IV, n°50, p. 46, RTD civ. 1996, p. 

391, obs. J. Mestre. 

4 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2000, 98-15.242, Publié au 

bulletin. 
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بعػد ابػراـ و  فرنؾ  31111بحدود و  الضرار النا ئة اف الحريؽ الذ  اعرض لش الكراج
العقد ب اػرة وجيػزة لقػد قػاـ  ػاحب الكػراج بالمطالبػة بإبطػاؿ العقػد بحجػة اف رضػاي وقػت 

فعػش ابراـ العقد لقد كاف م وبا برابة بسبب ال عوبات الماليػة الاػي سػببها الحريػؽ ممػا د
 6126قبػػػراـ العقػػػد  إل اف محكمػػػػة السػػػائناؼ قػػػػد ردت طمبػػػش بالسػػػػاناد امػػػد المػػػػواد 

المعدلة مػف القػانوف المػدني ال رنسػي، الاػي قضػت بينػش ل يمكػف الطعػف بالعقػد  6123و
 بػػػذلؾ اف محكمػػػة السػػػائناؼ قػػػد سػػػاوت بػػػيف الرابػػػة القا ػػػاديةو  بسػػػبب السػػػاغمؿ  

إلػد  ا حيحش مػف قبػؿ محكمػة الػنقض ال رنسػية بػذاابهاالساغمؿ واذا الموقؼ قد اـ و 
اف الرابة القا ادية و  اف العقد يمكف ابطالش في جمي  الحالت الاي ااوافر فيها الكراي

 ليس بالساغمؿ و  ارابط باقكراي
اف السػػػػػاغمؿ إلػػػػد  اف محكمػػػػة الػػػػنقض لقػػػػػد كرسػػػػت فكػػػػرة القا ػػػػػاد  بػػػػذاابها

دية الػػذ  ين ػػي انػػش اسػػاغمؿ لمرابػػة الاػػي اهػػدد م ػػمحة الاعسػػ ي لحالػػة الابعيػػة القا ػػا
م ػػرواة لمماعاقػػد بم ػػردي يمكػػف اف يعيػػب الرضػػا  اف ا ػػاراط السػػاغمؿ الاعسػػ ي لحالػػة 
الابعيػػػة القا ػػػادية يػػػراد بػػػش الاحقػػػؽ مػػػف اػػػدـ  ػػػراية الكػػػراي مػػػف خػػػمؿ ارجمػػػة خطػػػي 

ة نشساسيات، الن سية منها ازدواجيإلد  والواق  نف ادـ  راية الكراي يساجيبالماعاقد  
ن ػػػط ب ػػػكؿ خػػػاص بسػػػبب و  والمعنويػػػة، الاػػػي اػػػؤثر امػػػد نظريػػػة ايػػػوب الرضػػػا برماهػػػا

كػذلؾ اف المحكمػة ا ػارطت اف يكػوف السػاغمؿ لمرابػة  الاناقض الم رط لعيػب الكػراي 
اػو و  بذلؾ اف محكمة ارفت السػاغمؿ بػالغرض منػشو  اهدد م محة م رواة لمماعاقد،

فهػػػػذا الم هػػػػـو الػػػػذ  يحػػػػدد طػػػػرؽ اثبػػػػات  ،ان ػػػػا الرابػػػػةماعاقػػػػد الػػػػذ  جمػػػػب م ػػػػمحة لم
 الساغمؿ يمكف اف يعارضها ا سير معا ر لعيب اقكراي 

و إذا كاف اشمر خمؼ ذلؾ فػإف النايجػة سػاكوف احميػؿ موضػواي محػض لمعقػد 
بالسػػاناد امػػد معيػػار وحيػػد اػػو الاػػوازف المسػػموح بػػش والػػذ  ياعػػارض مػػ  نظريػػة حريػػة 

اف اذا النه  يسبب اسػاذة فػي احديػد السػعار الػذ  ي ػارؾ الكػراي القا ػاد   .ةالراد
كمػػا اػػو و  اػػدـ اػػوازف اقا ػػاد  و  مػػف حيػػث اضػػمنش قيػػد مػػزدوج يامثػػؿ فػػي بسػػوذ النيػػة

الحاؿ في الكراي القا اد  كما  وري بعض قضاة محاكـ السائناؼ، اف الساذة في 
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ئجػػػش ا  يكػػػوف الػػػثمف م ػػػوبًا بػػػالغبف  واػػػذا احديػػػد الػػػثمف يكمػػػف اكا ػػػافش مػػػف خػػػمؿ ناا
الا سػػير يعػػد بمثابػػة قطػػ  الجسػػور بػػالاعريؼ الاقميػػد  قسػػاذة اسػػاخداـ الحػػؽ اػػف طريػػؽ 

 31قضػػت محكمػػة الػػدائرة المدنيػػة الولػػد لمحكمػػة الػػنقض فػػي و  الخطػي ب ػػكؿ نو بػػآخر 
بينػػػش ل يمكػػػف فػػػرض جػػػزاذ امػػػد اػػػدـ الاػػػوازف القا ػػػاد  لاكييػػػؼ ايػػػب  6111ايػػػار 

 الرضا إل بوجود امؿ نير م روع  

 املبحج انخاوً 
 فكرة االكراي االقتصادي يف اجلاوب انتشرٌعً

قػػػد نظهػػػرت العمقػػػة بػػػيف المناجػػػيف والمػػػوزايف نف العقػػػود المبرمػػػة بػػػيف المهنيػػػيف ل
مػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف قػػػانوف المسػػػاهمؾ الم ػػػمـ و  .نالبػػػًا مػػػا اعكػػػس ايمنػػػة طػػػرؼ امػػػد ا خػػػر

اقػػػػديف لػػػػـ يا ػػػػمـ لحمايػػػػة الضػػػػحايا مػػػػف قسػػػػوة العمقػػػػات لحمايػػػػة فئػػػػة معينػػػػة مػػػػف الماع
مػف اجػؿ معالجػة السػاذة المحاممػة الاػي و  .القا ادية الاي ل ااما  بو ؼ المساهمؾ

انا  اف العقػود المبرمػة فػي سػياؽ امقػات الهيمنػة القا ػادية، اف قػانوف المنافسػة قػد 
زاذ سواذًا نا  انها مساس الذ  ي رض اميها جو  كرس م هوـ اساذة الابعية القا ادية

 (  المطما االوللممنافسة اـ لـ ينا   
إف إساذة اساخداـ الابعية القا ادية ال ادرة بعيدًا اف المعيػار الماعمػؽ بػاشداذ 

مػػف المػػرج  ، ا ػػحي  اخػػامؿ الاػػوازف الاعاقػػد إلػػد  السػػميـ لمسػػوؽ والاػػي يهػػدؼ مبا ػػرة
ينػػا  اػػف ذلػػؾ م ارقػػة و  ظريػػة العامػػة لمعقػػد نف ااػػداخؿ مػػ  الكػػراي القا ػػاد  طبقػػًا لمن

حمايػػػة ال ػػػركات مػػػف الكػػػراي القا ػػػاد  بينمػػػا كػػػرس إلػػػد  لف قػػػانوف المنافسػػػة يهػػػدؼ
حمايػة ال ػخاص فػي مجػاؿ المعػاممت الماليػة الكػراي إلػد  القانوف المدني الػذ  يهػدؼ

 (   المطما الثانيالقا اد  بطريقة مخام ة   

 املطهب االول
 اي االقتصادي يف قاوىن املىافستفكرة االكر
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اف الابعيػػة القا ػػادية فػػي نطػػاؽ العمقػػات القا ػػادية بػػيف المهنيػػيف ااميػػز بػػاف 
كػػؿ طػػرؼ يخضػػ  امػػد الاػػوالي لقيػػود الماعاقػػد الخػػر  فقػػانوف المنافسػػة ل ي ػػرض جػػزاذ 

ــرع االولانمػػا امػػد اسػػاذة اسػػاخداـ اػػذي الابعيػػة  و  امػػد الابعيػػة القا ػػادية ذااهػػا  ( الف
كػػذلؾ اف قػػانوف المنافسػػة قػػد كػػرس فكػػرة الابعيػػة القا ػػادية لح ػػر بعػػض الممارسػػات و 

 ( الفرع الثانيالاقييدية  
االكراه االقتصادي، مفهوم كامن في قانون المنافسة عبر : الفرع االول

 التبعية االقتصادية
-6112مف قػانوف الاجػارة ال رنسػي المعدلػة بالقػانوف رقػـ  L. 420-2اف المادة 

احضر في ال قػرة الولػد   السػاغمؿ  6112في ايموؿ   JORF 11في المادة   556
الاعسػػ ي مػػف قبػػؿ  ػػركة او مجمواػػة  ػػركات الاػػي ااماػػ  بوضػػ  مهػػيمف امػػد السػػوؽ 

، رفػض البيػ  دوف مسػوغ م ػروعياكػوف اػذا الاعسػؼ فػي و  المحمية او جػزاذًا كبيػرًا منػش 
المعاممػػػة بػػػيف الم ػػػرواات المخام ػػػة الاػػػي  البيػػػ  المقاػػػرف ب ػػػروط اعسػػػ ية، الامييػػػز فػػػي

ااعامؿ م  الم روع المهيميف في السوؽ،إنهاذ العمقات الاجارية ب ػكؿ اعسػ ي، بسػبب 
  امػػا ال قػرة الثانيػة مػف ن ػػس 0اف ال ػريؾ يػرفض اف يخضػ  ل ػػروط اجاريػة نيػر مبػررة(

كات مػػف قبػػؿ  ػػركة او مجمواػػة  ػػر  المػػادة فاوضػػ  بػػاف   يحضػػر السػػاغمؿ الاعسػػ ي
الاػػي ااماػػ  بالابعيػػة القا ػػادية بالنسػػبة لعميػػؿ او مػػورد بمجػػرد انػػش يػػؤثر امػػد العمميػػة 

، رفػض البيػػ  دوف مسػوغ م ػػروعياكػوف اػػذا الاعسػؼ فػػي و  الاجاريػة او ايكػؿ المنافسػػة 

                                                           

1 L’Article L420-2 modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 40 

JORF 3 août 2005 dispose que « Est prohibée, dans les conditions prévues 

à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 

d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une 

partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en 

refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires 

ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif 

que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales 

injustifiées ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05D12212B6F34ABEB7205C19AA51FC5E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522654&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000006522654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05D12212B6F34ABEB7205C19AA51FC5E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522654&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000006522654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
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البيػػػ  المقاػػػرف ب ػػػروط اعسػػػ ية، الامييػػػز فػػػي المعاممػػػة بػػػيف الم ػػػرواات المخام ػػػة الاػػػي 
    L. 442-6 )0 يمف في السوؽ المذكور في المادة ااعامؿ م  الم روع المه

إلػد  مف قانوف الاجػارة اػذاب  L. 430-6  و بالمثؿ اف ال قرة الولد مف المادة
انػػػش فػػػي حالػػػة الاركيػػػز القا ػػػاد  اف مجمػػػس المنافسػػػة يػػػدرس   فيمػػػا اذا كػػػاف الاركيػػػز 

و اعزيػز مركػز ولسػيما اػف طريػؽ إن ػاذ نالقا اد  مف المػرج  اف يضػر بالمنافسػة، 
مهيمف نو اف طريؽ إن ػاذ نو اعزيػز القػوة ال ػرائية الػذ  يضػ  المػورديف فػي حالػة مػف 

اػنص امػد اف   يجػوز لمجمػس  L. 430-9بالمقابؿ اف المػادة و   6الابعية القا ادية(
المنافسػػة فػػي حالػػة السػػاغمؿ الاعسػػ ي فػػي حالػػة وضػػ  مهػػيمف او ابعيػػة اقا ػػادية اف 

 ػػاد اف ينػػذر بقػػرار مسػػب ال ػػركة او مجمواػػة ال ػػركات المعنيػػة يطمػػب مػػف وزيػػر القا
الا ػػػرفات الاػػػي ن ػػػي انهػػػا و  لاعػػػديؿ او اكمػػػاؿ او انهػػػاذ فػػػي مػػػدة محػػػددة كػػػؿ الا اقػػػات

 .(3اركيز القدرة القا ادية الاي اسم  بالساغمؿ   
                                                           

1 Article L420-2 modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 40 JORF 3 

août 2005,  L'alinéa 2 dispose que « Est en outre prohibée, dès lors qu'elle 

est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la 

concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 

d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à 

son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent 

notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques 

discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de 

gamme ».  

2 L’article L430-6 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96 

dispose que « Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en 

application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen 

approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à 

porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement 

d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance 

d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance 

économique ». 

3 L’article L. 430-9 du Code de commerce dispose que « le Conseil de la 

concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante 

ou d'un état de dépendance économique, demander au ministre chargé de 

l'économie d'enjoindre (...), par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe 

d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05D12212B6F34ABEB7205C19AA51FC5E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522654&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000006522654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05D12212B6F34ABEB7205C19AA51FC5E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522654&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000006522654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=66E6AB376371CBE4EA16F76540E59DC9.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=LEGIARTI000019285135&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000019285135
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 6110الخامس ا ر مف ايار و  0663اما القوانيف ال ادرة في الوؿ مف اموز 
 .L( الماعمقة بإ مح قانوف المنافسة قد ادخمت احكاـ جديدة في المادة NRE   قانوف

الاػػػي و  6103اػػػاـ  1691-2016مػػػف قػػػانوف الاجػػػارة المعدلػػػة بالقػػػانوف رقػػػـ  442-6
اػنص امػد اف   يكػوف مسػؤوؿ و ، يمكف اف ااداخؿ م  الكراي كعيب مػف ايػوب الرضػا
م ػن  او ا   ػخص مسػجؿ فػي اف ا مح الضرر النػاجـ ب عمػش كمنػا  او اػاجر او 

  الذ  ي رض او يحاوؿ اف ي رض احت اهديد القط  الكمػي او الجزئػي 1سجؿ المهف  
لمعمقػػات الاجاريػػة  ػػروط اعسػػ ية ااعمػػؽ بػػالثمف، مػػدد الػػدف ،  ػػروط البيػػ  او الخػػدمات 

    0ال راذ(و  الاي ل ااضمنها اممية البي 
انمػا اسػاذة و  ي حد ذااهػا نيػر قانونيػةف الهيمنة او الابعية القا ادية ل اكوف فإ

يجػػب و  اسػػاخدامها اػػو امػػر مسػػاهجف، فعػػدـ المسػػاواة اكػػوف كامنػػة فػػي اقا ػػاد السػػوؽ
 احاراـ الحرية الاعاقدية  

امػػػد الماعاقػػػد الػػػذ  يػػػداي الكػػػراي القا ػػػاد  اف يثبػػػت بينػػػش قػػػد اػػػـ اسػػػاغملش و 
عاقديػة نيػر ماوازنػة ممػا قبػوؿ  ػروط اإلػد  اقا اديًا مػف قبػؿ الطػرؼ الخػر الػذ  قػادي

فػػي اػػذا ال ػػدد يػػرش احػػد ال قهػػاذ بينػػش يوجػػد و   6اف يكػػوف ضػػحية الاعسػػؼإلػػد  ادش بػػش
اف فكرة الكراي اق  في المساوش الثاني اندما يكوف في و  قانوف اقا اد  امد مساوييف

                                                                                                                                                      

délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la 

concentration de la puissance économique qui a permis les abus.... ». 

1 L’article L442-6 modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 

101 dispose que « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 

réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, 

industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :  4° 

D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale 

totale ou partielle des relations commerciales, des conditions 

manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les 

modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat 

et de vente ».   

2 B. Montels, La violence économique, illustration du conflit entre droit 

commun des contrats et droit de la concurrence,RTD com. 2002, p. 417. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11781DC127F5D723097AAA19812A029C.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=LEGIARTI000033562199&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000033562199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11781DC127F5D723097AAA19812A029C.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=LEGIARTI000033562199&dateTexte=20170508&categorieLien=id#LEGIARTI000033562199
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  لػذا 0مف حيث الطبيعة اكػوف نيػر اادلػةو  المساوش الوؿ المنافسة القا ادية طبيعية
النص  راحة امد الكراي القا اد  في قانوف المنافسػة نيػر وارد فمػف جانػب اف اف 

رفض البي  اما اف  المنافسة ا طدـ ب كرة العقد لف قانوف السوؽ يقضي بالاعاقد   فاف
مػػف و  يكػػوف محظػػور او مػػنظـ ممػػا يعنػػي انكػػار ضػػمني لحريػػة الرادة فػػي اػػدـ الاعاقػػد(،

ر فػػي السػػوؽ اػػرابط بجػػزاذ  فالعقػػد يػػدحض بطبيعاػػش جانػػب اخػػر اف الرقابػػة امػػد السػػعا
     6اف مضمونش المساقؿ ل يمكف اف يايثر بالخارجو  المنافسة
الػػػذ  يػػػؤثر و  مػػػف المؤكػػػد اف قػػػانوف المنافسػػػة اػػػو اداة لخدمػػػة العدالػػػة الاعاقديػػػةو 

بالضػػرورة فػػي النظريػػة العامػػة لمعقػػد فػػي حػػيف ل يمكػػف دمػػ  قػػانوف المنافسػػة فػػي قػػانوف 
خيػر مثػاؿ امػد ذلػؾ و  ، فاشوؿ يساعير مػف الثػاني امػا الثػاني يسػاوحي مػف الوؿالعقود

لكػػف و  الكػػراي القا ػػاد   فػػاقكراي القا ػػاد  يوجػػد فػػي قػػانوف المنافسػػة ب ػػورة كامنػػة
 ب ػػورة جواريػػة، فالمسػػاس ال عمػػي لماراضػػي فػػي ان ػػر الحريػػة ل يكػػوف كافيػػًا بم ػػردي

عسػػػ ي مػػػف قبػػػؿ احػػػد الطػػػراؼ لمطػػػرؼ الخػػػر انمػػػا يجػػػب اف يكػػػوف انػػػاؾ  اسػػػاغمؿ او 
   3نير اادؿو  لمح وؿ امد رب  م رط

انمػا و  ف قانوف المنافسة ل ي ػرض جػزاذ امػد الابعيػة القا ػادية بااابػار ذااهػاإ 
الابعيػػػػة و  يكػػػػوف انػػػػاؾ جػػػػزاذ انػػػػدما ينػػػػا  انهػػػػا ا ػػػػرؼ اعسػػػػ ي مػػػػف خػػػػمؿ الهيمنػػػػة 

لكف اـ ابسيطها و  ها كاف امر اسيراثبااو  القا ادية مف حيث ال ؿ اي فكرة جامدة
كػػػاف امػػػد   6110، حيػػػث قبػػػؿ  ػػػدور قػػػانوف 6115و 6110بػػػالقوانيف ال ػػػادرة فػػػي 

الااب  اف يثبت باف ليس لديش حًم نخر ا  انش ل يساطي  اف يػاخمص مػف رابػط الابعيػة 
حػػػػدد اثبػػػػات الابعيػػػػة و  قػػػػد اسػػػػابعد اػػػػذا المعيػػػػار NREنيػػػػر الماػػػػوازف  بيػػػػد اف القػػػػانوف 

 ػػادية بالمعػػايير الثمثػػة ا ايػػة امػػد ال ػػركة المهػػيمف اميهػػا اف ثبػػت فػػي فرضػػػية القا
ح ػػاها فػػي و  كونػػش م ػػار يعامػػد امػػد المػػورد ايمنػػة العممػػة الاجاريػػة لم ػػركة المهيمنػػة

                                                           

1 G. Parléani, op.cit, p. 881. 

2 M.-A. Frison-Roche, Contrat, concurrence, régulation, RTD civ. 2004, p. 

451. 

3 P. De Fontbressin, L'abus d'état de dépendance économique, l'équité et la 

détermination du prix, Gaz. Pal. du 13 février 1997, p. 21-22. 
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بالرنـ مف اامية اػذي المعػايير و  حجـ مناجااها في حساب الم ار و  السوؽ ذات ال مة
يار مساو حيث اف ال ركة الاي امامؾ اقا اديًا حػؿ إل انها ابقد مرابطة بعدـ وجود خ

في اذا ال دد ذابت الدائرة الاجارية و  رديؼ ل يمكف اف اعد في حالة ابعية اقا ادية 
اف اػػػدـ وجػػود خيػػار مسػػاو يبقػػػد إلػػد  لمحكمػػة الػػنقض ال رنسػػية فػػي قضػػػية  ػػهيرة لهػػا

مت الاػي اسػاحدثها ان ر جوار  لاكييؼ اعسؼ الابعية القا ادية بالرنـ مف الاعػدي
اذي الحكاـ الخيرة قػد جػاذت لاؤكػد مػا اقػري و   0 6110ايار  02ال ادر في  القانوف 

   اف الابعيػػة القا ػػادية يمكػػف ا ػػني ها حسػػب كػػؿ حالػػة6المجمػػس الدسػػاور  ال رنسػػي
لكػف ب ػ ة اامػة اف ابعيػة  ػركة اقا ػاديًا و  المهػيمفو  الاي اخامؼ م  طبيعػة الهيمنػةو 

طريػػؽ احديػػد مػػا إذا كانػػت ال ػػركة المهػػيمف اميهػػا  قػػادرة امػػد يقػػدر اػػف  ل ػػركة اخػػرش
ب ػػكؿ اػػاـ مػػف و   3ايجػػاد من ػػذ نو مػػورد نخػػرش فػػي ظػػؿ ظػػروؼ اقنيػػة واقا ػػادية مماثمػػة

ال ػػعوبة بمكػػاف العثػػور امػػد الابعيػػة القا ػػادية فػػي قطػػاع الاوزيػػ  بسػػبب اػػدـ احمػػؿ 
اف اػػػذا و  بػػػالنظر لقدراػػػش الامويميػػػة المػػػوزع انػػػد ابػػػديؿ المػػػورد امػػػد اكػػػاليؼ االيػػػة جػػػداً 

 الاغيير ياـ اادة في مدد ق يرة نسبيًا  
 حصر نطاق التبعية الفردية عن طريق تنظيم الممارسات التقييدية: الفرع الثاني

مػػف القػػانوف الاجػػار  اػػف ن   L. 442-6لقػػد اخمػػت ال ػػيانة الجديػػدة لممػػادة 
نحكامػػش بػػيف اهػػدؼ ب ػػكؿ محػػدد اشمػػر الػػذ  يسػػم  لػػبعض ، سػػير المنافسػػةإلػػد  إ ػػارة

ل ػػرض جػػزاذ الخػػامؿ الاعاقػػد   اػػذي المحػػاذير بحػػد ذااهػػا والاػػي ا ػػكؿ ردة فعػػؿ امػػد 
الػػذ  ندخػػػؿ  0663امػػوز  0زيػػادة القػػوة القا ػػادية لممػػورديف اجػػد اساسػػػها فػػي قػػانوف 

كػانوف الوؿ  0مػف المرسػـو ال ػادر فػي  33جزاذ مدني امػد افعػاؿ جديػدة فػي المػادة 
ثػػػؿ الح ػػػوؿ امػػػد المنػػػاف   دوف الاػػػزاـ اعاقػػػد  بال ػػػراذ  اذ اف اػػػذا القػػػانوف م، 0653

اػػدـ الاػػوازف الاعاقػػد  بااابػػار و  ي ػػرض جػػزاذ امػػد اسػػاذة اسػػاخداـ الابعيػػة القا ػػادية
قانوف المنافسة مخامً ا اػف اثبات ايثيراا امد السوؽ  فيبدو اف إلد  دوف الحاجةو  ذااها

                                                           

1 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 2004, 02-14.529. 

2 Conseil constitutionnel n° 01-D- 29 du 31 août 2001.  

3 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 2004, précité.  
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نف القضػاذ امػد مثػؿ إلػد  امػد الػرنـ مػف نف الػبعض يػذاب، وظي اش الانظيمية لمسػوؽ
 .اذي الساذة قد يسهـ في انظيـ المنافسة

اهػدؼ دوف  6110اف الاعػديمت الاػي  ػدرت فػي إلػد  يذاب بعػض مػف ال قػشو 
بذلؾ اف اػدؼ اػذي الحمايػة يضػ  قػانوف المنافسػة فػي و ، حماية المناجيفإلد  ادند  ؾ

ها القانوف المدني ضػمف نطػاؽ الكػراي كعيػب مػف موض  يسم  لش بطرح حموؿ لـ ينظم
   0ايوب الرضا

كما اف فرض جزاذ امد الكراي القا اد  بيف المهنييف بموجب قانوف المنافسة 
نو لمح وؿ امػد  6ينا  اف حظر الاهديد الم اجر لمعمقات الاجارية دوف إ عار كاؼ  

العمقػات إلػد  ف الرجػوعكمػا ا .3 روط انحػرؼ ب ػكؿ واضػ  اػف ال ػروط العامػة لمبيػ 
نطػػاؽ اػػذي يسػػابعد ا  حمايػػة لممنػػا  لما ػػرفات السػػابقة قبػػراـ العقػػد إل اف  الاجاريػػة

فػػإف فرضػػيات إسػػاذة اسػػاخداـ الابعيػػة ، اشحكػػاـ يخامػػؼ اػػف نطػػاؽ الكػػراي  وب ػػكؿ اػػاـ
 L. 420-2 ااعارض م  المػادة L. 442-6 القا ادية المن وص اميها في المادة

ذلػػػؾ اػػػي ليسػػػت اداة ذات نطػػػاؽ و  .اجػػػارة ال رنسػػػي الاػػػي احػػػد مػػػف نطاقهػػػامػػػف قػػػانوف ال
 محامؿ لعيب اكثر امومية مف الكراي  

وفيما ياعمؽ بالجزاذ، في حيف ي رض جزاذ امد الكراي كعيػب مػف ايػوب الرضػا 
فػػإف إسػػاذة اسػػاخداـ الابعيػػة ، بػػالبطمف النسػػبي لمعقػػد مػػ  الاعػػويض اف كػػاف لػػش مقاضػػد

بطػمف العقػد نو بنػد فػي إلػد  ل يمكػف نف اػؤد  L. 442-6 المػادة القا ػادية حسػب
العقػد إل بنػػاذًا امػػد طمػػب مػػف وزيػػر القا ػػاد، فػػم يجػػوز لمطػػرؼ الػػذ  اعػػرض لمابعيػػة 

نكثػػر  ا الجػػزاذويبػػدو نف اػػذ  .1إل المطالبػػة بػػالاعويض اػػف اشضػػرار الاػػي لحقػػت بػػش
إلػد  نب م كمة حالة ااادة الحاؿممئمة لم خص الذ  وق  احت طائمة الابعية، اذ ياج

 ما كانت اميش كيثر لبطمف العقد 
                                                           

1 V. C. Lucas de Leyssac, G. Parléani, Droit du marché, coll. Thémis droit 

privé, P.U.F., 1re éd., 2002, p. 937. 

2 Voir l’article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce français.  

3 Voir l’article L. 442-6, I, 4° du Code du commerce francais. 

4 Voir l’article L. 442-6, III, alinéa 2 du Code du commerce  
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اف جػػزاذ الكػػراي القا ػػاد  بموجػػب قػػانوف المنافسػػة وامػػد نطػػاؽ نوسػػ  الحمايػػة 
( Gallandالممنوحة لممانافسيف بدًل مف المنافسة الذ  يجػد اساسػش فػي قػانوف نالنػد  

 الجديدة  والمعروؼ نكثػر باسػـ قػانوفوزاد بموجب القانوف الخاص بالموائ  القا ادية 
NRE  اسػاس اػذا إلػد  اػو مناقػد بكػؿ ايكيػد بػالنظر0 6110ايػار  02ال ػادر فػي فػي
 القانوف  

ورانػػػا بهػػػذا الهػػػدؼ الجامػػػااي الػػػذ  يامثػػػؿ فػػػي إاػػػادة اػػػوازف العقػػػد امػػػد وجػػػش 
نف قػػانوف المنافسػػة احػػوؿ مػػف نرضػػش اش ػػمي الػػذ  يجػػب نف يظػػؿ  ايبػػدو ، الخ ػػوص
لمعمػؿ السػمس لفسػواؽ، وبالاػالي فػإف الاجػاي المعا ػر ل يا ػؽ مػ  النظػاـ كمػا ضامنًا 

-116و  L 420-2المواد إلد  مما يدؿ امد ذلؾ ندرة الرجوعو  اـ وضعش حاد ا ف 
الاػي اسػاجيب لمنطػؽ و    لذا اف مجمس المنافسة يسػاخدـ ب ػحة اػذي الوسػائؿ المااحػة3

قػػػانوف المنافسػػػة ينخػػػرط فػػػي مجػػػاؿ الكػػػراي وب ػػػورة مانػػػاظرة،  يمكػػػف القػػػوؿ إف جديػػػد  
مما يخمؽ بال عػؿ  6103القا اد ، شف القانوف المدني لـ ينظمش حاد  دور اعديؿ 

حيػػػث نف قػػػانوف المنافسػػػة يقػػػـو بوظي ػػػة يجػػػب نف يقػػػـو بهػػػا ، فجػػػوة بػػػيف اػػػذيف القػػػانونيف
 القانوف المدني 

 املطهب انخاوً
 اوىن املدوًاالكراي االقتصادي، مفهىو مستحدث  يف انق

اف القػػانوف المػػدني ال رنسػػي لػػـ يػػنص امػػد الكػػراي القا ػػاد  كعيػػب مػػف ايػػوب 
بػالرنـ و  لوقت مايخر جدًا بػالرنـ مػف الاجػاي القضػائي الػدااـ لهػذا الم هػوـ إلد  الرضا

قػػانوف المنافسػػة فػػاف الم ػػرع و  مػػف انظيمػػش ا ػػريعًا ب ػػورة مخام ػػة اػػف الاجػػاي القضػػائي
(، ممػػا الفــرع االولمػػد م هػػـو الكػػراي لا ػػاد  الػػنقص الا ػػريعي  لقػػد ادخػػؿ اعػػديمت ا

 ( لفرع الثانيقانوف المنافسة  او  سبب ا اوت في الم اايـ بيف القانوف المدني
 االكراه االقتصادي عن طريق اساءة التبعية االقتصادية: الفرع االول

                                                           

1 La loi relative aux Nouvelles Régulations Économiques, dite « loi NRE », 

du 15 mai 2001 
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ب ػػيف إ ػػمح  6103 ػػباط   10ال ػػدر فػػي   131-2016اف مرسػػـو رقػػـ 
قد كرس فكرة الكراي القا اد  او بدقة اكثػر   النظرية العامة لملازاماتو  ف العقودقانو 

اعػػد اػػذا و  الاعسػػؼ فػػي حالػػة الابعيػػة كعيػػب مػػف ايػػوب الرضػػا فػػي ظػػؿ ظػػروؼ معينػػة 
مػػػف بػػػيف ايػػػوب الرضػػػا اف و  الم هػػوـ واحػػػدًا مػػػف ااػػػـ الم ػػاايـ الاػػػي جػػػاذ بهػػػا المرسػػوـ 

الاػي و   ػكؿ جديػد مػف ا ػكاؿ اقكػراي، 0013جديػدة الم رع ال رنسي ادخػؿ فػي المػادة ال
 انص امد انش   يوجػد اكػراي انػدما يسػاغؿ احػد الطػراؼ بسػبب الابعيػة الماعاقػد الخػر

لػػول وجػػػود اػػػذي و  يجبػػري امػػػد الاعاقػػد ليح ػػػؿ منػػش امػػػد ميػػزة م رطػػػة ب ػػورة واضػػػحةو 
جػزاذ امػد سػموؾ فهػذي المػادة قػد ادخمػت  ػراحًة احكػاـ ا ػرض   0الرابة لما ابـر العقػد(

 اعس ي  ادر مف احد الطراؼ لساغمؿ موقؼ ضعيؼ في الطرؼ الخر  
مػػػف القػػػانوف  0013مػػػف حداثػػػة الحكػػػاـ الاػػػي جػػػاذت بهػػػا المػػػادة  وامػػػد البػػػرنـ

فمػف جانػب اف اػذا الػنص ي ػمؿ م هػـو   المػدني إل انهػا يػرد اميهػا بعػض الناقػادات 
عسػػؼ فػػػي ا  حالػػة مػػف حػػالت الابعيػػػة، اوسػػ  مػػف الكػػراي القا ػػػاد  شنػػش يهػػدؼ الا

الحالػػػػة و  الابعيػػػػة القا ػػػػادية الابعيػػػػة العقميػػػػة المرابطػػػػة بػػػػالعمرإلػػػػد  في ػػػػمؿ باقضػػػػافة
ال حية  فاف نطاؽ اطبيؽ اذا النص اوس  مف السوابؽ القضائية الاي ااارفت بوجػود 

 ايب الكراي القا اد  الاي سناناولها لحقًا 
ؽ الاطبيػػػؽ قػػػد اػػػـ اقػػػديري مػػػف قبػػػؿ واضػػػعي مرسػػػـو إل اف اػػػذا الاوسػػػ  فػػػي نطػػػا 

العقػػود ال رنسػػي حيػػث اف اقريػػر رئػػيس الجمهوريػػة الػػذ  رافػػؽ و  اعػػديؿ قػػانوف اللازامػػات
 دور المرسوـ قد بيف باف كؿ فرضيات الابعية قد اـ اسايعابها فػي اػذي المػادة لغػرض 

اػذا ال ػدد اف  فػيو    6ليس فقط امقات ال ركات فيما بينهػاو  حماية الطرؼ الضعيؼ

                                                           

1 Article 1143 modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 

2 dispose que « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de 

l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui 

un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte 

et en tire un avantage manifestement excessif ».  

2 JORF n°0035 du 11 février 2016  texte n° 25, Rapport au Président de la 

République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=041794C27E10746F6AAF1E7A26F83E1C.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20170510&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=041794C27E10746F6AAF1E7A26F83E1C.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20170510&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
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الاعسؼ بسبب الابعية يمكف اف ي ػمؿ فػي بعػض ال رضػيات بطػمف العقػد لعػدـ الاميػة 
مما يمهد الطريؽ لساراايجيات اجرائية معينة يمكف السػا ادة منهػا مػف قبػؿ الماقاضػيف 

إلػد    باقضػافة0الح ػوؿ امػد الاعػويض اػف الضػرار الاػي اكبػدااو  لممطالبة ببطمف
ابعيػػػة يمكػػػف اف احػػدد ب ػػػورة اامػػػة ب ػػػكؿ مسػػاقؿ اػػػف اػػػيثير الماعاقػػػد ذلػػؾ، اف اػػػذي ال

حاػػد لػػو كػػاف المكػػري احػػت  0013اشخػػر، ا  بمعنػػد اخػػر يمكػػف اطبيػػؽ نػػص المػػادة 
مػف ذلػؾ نسػانا  بينػش حاػد لػو لػـ يكػف الماعاقػد و  ابعية  خص اخر نير الماعاقد معػش 

 الاعاقػػدإلػػد  ممػػا دفعػػش الخػػر م ػػدر الابعيػػة لكنػػش قػػد اعسػػؼ فػػي اسػػاغمؿ حالػػة المكػػري
     6الح وؿ منش امد من عة م رطة مما يسبب باخامؿ الاوازف العقد و 

مػف القػانوف المػدني المػرابط بم هػـو اسػاذة  0013اف اامية نطاؽ اطبيػؽ المػادة 
ليس وجػود موضػواي بسػيط لحالػة و  حالة الابعية يقابمش  رط سوذ اساخداـ حالة الابعية

بعبػارة اخػرش اف الػدليؿ و  قضػاذ فيمػا ياعمػؽ بػاقكراي القا ػاد   الابعيػة طبقػا لموقػؼ ال
البسيط لحالة الابعية ل يك ي بؿ يجب اثبػات اف الطػرؼ الخػر قػد اسػاذ اسػاخداـ حالػة 

اجبػػاري امػػد الاعاقػػد  بيػػد انػػش يجػػب اثبػػات سػػوذ اسػػاخداـ و  الابعيػػة ليراػػب الطػػرؼ الخػػر
د  الػذ  ا ػارطاش  فقػرة اخػرش مػف اػذي الابعية ب ورة مساقمة اف وجود ادـ اػوازف اقػ

   3ااطاذ الجزذ الخر م هومًا  اممً و  المادة فم يمكف اقاطاع جزذ مف النص
مف جانب اخر اف اناؾ  عوبة اكمف في ال يغة المخ  ػة لماػيثير المػزدوج و 

مػف القػانوف المػػدني  0013الػذ  يجػب اف يحاويػش اسػاذة اسػاخداـ الابعيػػة حسػب المػادة 
يجبػػري امػػػد و  ط اول اف يسػػاغؿ احػػد الطػػراؼ بسػػبب الابعيػػة الماعاقػػد الخػػرالاػػي ا ػػار 
ثانيػػًا اف يح ػػؿ منػػش امػػد ميػػزة م رطػػة و  لػػول وجػػود اػػذي الرابػػة لمػػا ابػػـر العقػػدو  الاعاقػػد 

                                                                                                                                                      

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations.   

1 S. Godelain, La capacité dans les contrats : LGDJ, 2007, pré f. M. Fabre-

Magnan et A. Supiot. 

2 F. Chénedé, L’équilibre contractuel dans le projet de réforme : RDC 2015, 

p. 655 . 

3 Y.-M. Laithier, Remarques sur les conditions de la violence économique : 

LPA 23 nov. 2004, n°27 et s.  
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ب ورة واضحة، فال رط الوؿ يقارب العن ر الوؿ مف العنا ر الكػراي حسػب المػادة 
ب الاعديؿ الجديد الاي اقضي باف يكوف الكراي مف القانوف المدني ال رنسي حس 0031

الكراي اعيب الرضا و  الغبفو  معيبًا لكرادة كباقي ايوب الرضا الاي انص امد    الغمط
انػػدما اكػػوف مػػف ن ػػس الطبيعػػة الػػت بػػدونها ل ياعاقػػد الطػػرؼ الخػػر او ياعاقػػد ب ػػروط 

الظػػروؼ الاػػي اػػـ فيهػػا و  مخام ػػة جواريػػًا  اف الطبيعػػة المحػػددة اقػػدر بػػالنظر لف ػػخاص
       0الاراضي(

امػػا ال ػػرط الثػػاني الػػػذ  فرضػػاش اػػذي المػػػادة فهػػو  ػػرط احقيػػػؽ نايجػػة فمػػيس كػػػؿ 
مػػف  0013اسػػاذة اسػػاخداـ حالػػة الابعيػػة يمكػػف اف يعيػػب العقػػد حسػػب مضػػموف المػػادة 

انما فقط الذ  يسم  لمطرؼ الذ   ػدر منػش السػاذة اف يح ػؿ امػد و  القانوف المدني
طة ب ورة واضحة مف خمؿ اذي الساذة   اف اذي الضافة الاي لـ ياضػمنها ميزة م ر 

لغػػرض و  م ػػروع القػػانوف ابػػرر لجنػػة  ػػيانة المرسػػـو وجػػدواا بسػػبب مخػػاوؼ ال ػػركات
جعػػؿ اقػػدير السػػاذة موضػػوايًا مػػف خػػمؿ معيػػار الميػػزة الم رطػػة ب ػػورة واضػػحة الاػػي 

اـ الابعية مما يسػم  باحديػد نطػاؽ يح ؿ اميها الماعاقد الخر مف خمؿ اساذة اساخد
     6اطبيؽ اذا النص

فػػاشمر ياعمػػؽ ب ػػرط خػػاص لككػػراي يمػػارس احػػت طائمػػة اسػػاذة اسػػاخداـ الابعيػػة 
ل يوجػػد فػػي بقيػػة انػػواع الكػػراي سػػواذًا كػػاف ماديػػًا او معنويػػًا، فهػػذا ال ػػرط و  القا ػػادية

 0013نطػػاؽ اطبيػػؽ المػػادة الماعمػػؽ بػػالميزة الم رطػػة ب ػػكؿ واضػػ  ياماػػ  بنزاػػة لاقييػػد 

                                                           

1 L’article 1130 modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - 

art. 2  dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement 

lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas 

contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement 

différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes 

et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».  

2 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 

du 10 février 2016 , précité.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F92EA5D947BE7712EF3576968CB40542.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20170511&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F92EA5D947BE7712EF3576968CB40542.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20170511&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
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م هػػـو السػػاغمؿ   ا  اسػػاذة اسػػاغمؿ ضػػعؼ يسػػم  إلػػد  اقريبػػشو  مػػف القػػانوف المػػدني
   0لمطرؼ القو  بالح وؿ امد ميزة امد حساب الطرؼ الضعيؼ(

نظػػػرا لهػػػذي الناقػػػادات لقػػػد قػػػاـ الم ػػػرع ال رنسػػػي بػػػبعض الاعػػػديمت الاػػػي سػػػبقها و 
يروـ بابني الاجاي القضائي الػذ  يحػدد نطػاؽ  مناق ات طويمة في مجمس ال يوخ الذ 

إل اف مجمس النػواب قػد رفػض ب ػدة   6ح را باقكراي القا اد  0013اطبيؽ المادة 
بيف مجمس و   .3اذا الاعديؿ الجذر  لواحدة مف ااـ المواد الاي جاذ بها المرسـو الجديد

بإضػافة ثػمث  0013مجمس النواب وجدت اسوية بإاادة  ػيانة نػص المػادة و  ال يوخ
 كممات اركت اثر كبير في احديد نطاؽ اذي المادة 

 61في  6105-654بعد الاعديؿ حسب القانوف  0013لقد ا ب  نص المادة و 
اػػنص امػػد اف  و يوجػػد الكػػراي ايضػػا انػػدما يح ػػؿ احػػد اطػػراؼ العقػػد  6105نيسػػاف 

ميػزة واضػحة ب ػكؿ  الذ  يساغؿ حالة الابعية لش مف قبػؿ الماعاقػد الخػر امػد الاػزاـ او
حػر  بنػا و  م رط لمػا اقػدـ اميهػا اػذا الماعاقػد لػو ل وجػود الرابػة النا ػئة اػف الابعيػة(  

اف اػػػذا الاعػػػديؿ المثيػػػر لمدا ػػػة يعابػػػر ذات طػػػاب  ا سػػػير  ممػػػا يعنػػػي انػػػش إلػػػد  ال ػػػارة
   6103ا ريف الوؿ  0ينطبؽ امد العقود المبرمة مف ااري  
 ػػػباط  01ال ػػػيغة الاػػػي جػػػاذ بهػػػا المرسػػػـو فػػػي و نػػػرش اف حالػػػة الابعيػػػة حسػػػب 

نيسػػػػاف  61ال ػػػادر فػػػي  6105-654لقػػػد اػػػـ احديػػػداا بموجػػػب القػػػػانوف رقػػػـ  6103
الماعاقػػد الخػػر الػػذ  وقػػ  و  الػػذ  اضػػاؼ بػػاف حالػػة الابعيػػة اكػػوف بػػيف الماعاقػػد 6105

مػػف القػػانوف المػػدني ل يمكػػف اف  0013ضػػحية اػػذي الابعيػػة  فػػاف الكػػراي حسػػب المػػادة 
بمعنػد اخػر فعنػػدما و  قػ  إل اذا كػاف انػاؾ ماعاقػد وقػ  ضػػحية الابعيػة لمماعاقػد الخػر ي

يكػػػوف الماعاقػػػد احػػػت نظػػػاـ الحمايػػػة القانونيػػػة   مثػػػؿ و ػػػاية، قيمومػػػة او الفػػػمس( او 
مف القانوف المدني، فانػش  0066يكوف واقعًا احت ايب مف ايوب الرضا حسب المادة 

عقػد بسػػبب الكػراي القا ػاد   كػػذلؾ اف الثبػات البسػػيط ل يسػاطي  المطالبػة بإبطػػاؿ ال
                                                           

1 A. Pacscal , violence économique, RDC 2015, p. 747. 

2  Projet de loi Sénat no 5, 2017-2018). 

3 Projet AN n°46 2017‐2018 
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لمماعاقػػد لحالػػة ضػػع ش سػػواذا كانػػت ن سػػية او ماديػػة او اقا ػػادية ل اسػػم  لػػش بإبطػػاؿ 
واضػػحة ب ػػكؿ و  العقػػد حاػػد لػػو اسػػاغؿ الطػػرؼ الخػػر اػػذي الحالػػة لمح ػػوؿ امػػد ميػػزة

 م رط  
ادا ل يمكػف اف يقػ  امد اكس حالت الكراي اشخرش فانش يبدوا مف الف ف ػاو 

 ادرًا مف الغير، اذ ل يق  الكراي اذا اساغؿ احد الماعاقديف  0013اكراي حسب المادة 
الماعاقػػد الخػػر الػػذ  يكػػوف فػػي حالػػة ابعيػػة مػػ  الطػػرؼ الماعاقػػد معػػش  ا  انػػش حاػػد لػػو 
يكػػف الماعاقػػد اػػو السػػبب فػػي حالػػة الابعيػػة لكنػػش ح ػػؿ امػػد ميػػزة م رطػػة ب ػػورة كبيػػرة 

مف القانوف المدني المػرابط  0013اذي الابعية  اذ اف اامية نطاؽ اطبيؽ المادة بسبب 
لػػػيس الثبػػػات البسػػػيط و  بحالػػػة الابعيػػػة قػػػد اػػػـ موازناػػػش باراباطػػػش باسػػػاغمؿ حالػػػة الابعيػػػة

الموضػػػواي لوجػػػود حالػػػة الابعيػػػة وفقػػػا لمقػػػرارات القضػػػائية السػػػابقة لككػػػراي القا ػػػاد   
القا ػػادية ل يك ػػي لاحقػػؽ الكػػراي القا ػػاد  فػػم بػػد مػػف فمجػػرد اثبػػات حالػػة الابعيػػة 

اثبػات اف الماعاقػػد قػػد اسػػاغؿ حالػػة الابعيػػة لػػزرع الرابػػة لػػدش الطػػرؼ الخػػر لحممػػش امػػد 
ينبغػػي نف اظػػؿ المعػػايير الاػػي حػػدداها السػػوابؽ القضػػائية الماعمقػػة بوجػػود مثػػؿ و  الاعاقػػد 

ومػ  ذلػؾ ل بػد مػف إثبػات وجػود اػذا  .اذا الساغمؿ قابمة لماطبيؽ امػد الػنص الجديػد
الساغمؿ ب كؿ مساقؿ اف الحقيقة البسيطة المامثمػة فػي اػدـ الاػوازف الاعاقػد ، الػذ  
 .0ي كؿ  رطا آخر لمنص فم ينبغي شحد اذي ال روط اف يقمؿ مف  اف ال رط الخر

لكػف ال ػعوبة اكمػف فػػي ال ػيغة المخ  ػة لماػيثير المػػزدوج الػذ  انطػو  اميػػش 
اسػػاغمؿ الابعيػػة بمعنػػد الػػنص : الح ػػوؿ مػػف ماعاقػػدي امػػد الاػػزاـ لػػـ يكػػف يقػػدـ  حالػػة

يبػدوا اف و  الح ػوؿ مػف ذلػؾ امػد ميػزة واضػحة ب ػكؿ م ػرط و  اميش لو ل وجود الرابة
الطبيعػة المحػددة لككػراي كعيػب مػف ايػوب الرضػا حسػب المػادة إلػد  ال رط الوؿ اقرب

الكػػراي اعيػػب الرضػػا انػػدما ل يقػػدـ احػػد و  الغػػبفو  اف الغمػػطإلػػد  الاػػي اػػذاب 0031/0
بػن س الظػروؼ  فيبػدوا اف و  جودااو  الاعاقد او ياعاقد ب روط مخام ة بعدـإلد  الطراؼ

                                                           

1 F. Chénedé, Le nouveau droit des contrats et des obligations. 

Consolidations, innovations, perspectives, Dalloz, 2016, p. 57 et s. 
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 0013اػػذا الا سػػير منطقػػي انػػدما ياجنػػب ااابػػار العقػػد الوحيػػد الم ػػموؿ حسػػب المػػادة 
لكػف احػت و  قدلػيس العقػد الػذ  كػاف سػينعو  او العقد الذ  لـ يكف لينعقػد امػد الطػمؽ

إلػػد  انمػػا اػػذابو  ل ابػػدو اف ارادة م ػػرع المرسػػوـ اػػذاب بهػػذا الاجػػايو  ظػػروؼ مخام ػػة 
  0حماية الطرؼ الضعيؼ في العقد

فػػي حػػيف اف ال ػػرط الثػػاني الػػذ  احاػػاط الم ػػرع ال رنسػػي لػػذكري اػػو  ػػرط نايجػػة  
اسػػاس  ابطػػاؿ العقػػد امػػدإلػػد  فمػػيس كػػؿ اسػػاذة لسػػاخداـ حالػػة الابعيػػة يمكػػف اف اػػؤد 

انما الساذة الاي امكف الماعاقد الح وؿ امد ميزة و  مف القانوف المدني، 0013المادة 
اف اػذي الضػافة الاػي لػـ اظهػر فػي مسػودة  واضحة ب كؿ م رط اي الاي ابطؿ العقػد 

العقػود قػد اػـ ابريراػا مػف قبػؿ الم ػرع فػي اقريػر رئػيس و  م روع اعديؿ قانوف اللازامػات
جعػػػػؿ اقػػػػدير اػػػػذي و  بينػػػػش مػػػػف اجػػػػؿ السػػػػاجابة لمخػػػػاوؼ ال ػػػػركات الجمهوريػػػػة ال رنسػػػػية

السػػاذة موضػػوايًا، فمقػػد اػػـ ادخػػاؿ معيػػار لاقيػػيـ اػػذا العيػػب بنػػاذًا امػػد الميػػزة الم رطػػة 
الاي اسا اد منها الماعاقد مما يجعؿ ممكننا وض  اطار لاطبيػؽ اػذا الػنص  فيعػد بػذلؾ 

الاي ل وجود لها فيما ياعمؽ و  الابعية  رط خاص باقكراي المندم  باذساة اساخداـ حالة
 الكراي المعنو   و  بي كاؿ الكراي الخرش كاقكراي الماد 

إلػد  اذ اف اذا ال رط الضافي الذ  ياعمػؽ بػالميزة الم رطػة ب ػكؿ واضػ  يهػدؼ
يقػػػرب اػػػذا الػػػنص مػػػف م هػػػـو الغػػػبف و  مػػػف القػػػانوف المػػػدني 0013اقييػػػد نطػػػاؽ المػػػادة 
 سػػػ ي، ا  السػػػاغمؿ الم ػػػرط لحالػػػة ضػػػعؼ احػػػد اطػػػراؼ العقػػػدالاعال ػػػاحش او ال ػػػرط 

الاي اسم  لمطرؼ القػو  بالح ػوؿ امػد ميػزة م رطػة مػف الطػرؼ الخػر  إل اف اػذي و 
مػف  0040الم اايـ الخيػرة الاػي ااجسػد فػي م هػوـ اػدـ الاػوازف الواضػ  حسػب المػادة 

 L. 212-1المػادة و  مػف القػانوف الاجػار  L. 442-6, I, 2ºالمػادة و  القػانوف المػدني
مػػػف قػػػانوف السػػػاهمؾ  اػػػي قانونيػػػة اكثػػػر ممػػػا اػػػي اقا ػػػادية  كمػػػا اف ال ػػػيغة الاػػػي 

مف القػانوف المػدني اػذكرنا بال ػيغة الاػي اسػم  لمقاضػي بمراجعػة  0013اذكراا المادة 

                                                           

1 Rapport au Président de la République, NOR : JUSC1522466P, JO 11 

février. 
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  مػػػ  الخػػػامؼ اف 0ال ػػػروط الجزائيػػػة انػػػدما يكػػػوف الجػػػزاذ م ػػػرط بوضػػػوح او  ػػػور 
إذا اػػػـ اسػػػاي اذ جميػػػ   اعػػػد محػػػؿ نظػػػر لكػػػف النطػػػؽ ببطمنػػػش، سػػػمطة مراجعػػػة العقػػػد ل

 ال روط اشخرش المطموبة لاو يؼ الكراي 
ياػداخؿ نطاقهمػػا  الماػػيف، نف اػاايف المخػػال يف الجنػائييفإلػػد  واجػدر اق ػػارة نيضػا

، قد سناا مف قبػؿ الم ػرع لمعاقبػة إسػاذة اسػاخداـ بعػض الماعاقػديف  واػو ياعمػؽ، جزائيا
ب ػيف حمايػة  0660كػانوف الوؿ  66مػف قػانوف  4بالمػادة ، نوف المسػاهمؾفي مجاؿ قا

، والػػػذ  ادخػػػؿ جػػػزاذ (démarchage)البػػاب إلػػػد  المسػػاهمكيف فيمػػػا ياعمػػػؽ ببيػػ  البػػػاب
-66قساذة اساخداـ ضعؼ نو جهؿ المساهمؾ واػـ اوسػي  نطاقػش بموجػب القػانوف رقػـ 

ي قػػػػانوف المسػػػػاهمؾ  قػػػػانوف الػػػػذ  اػػػػـ ادوينػػػػش مػػػػوخرًا فػػػػ 0666ينػػػػاير  05المػػػػؤرخ  31
وب ػكؿ ، ومػا يميهػا(  اػموة امػد ذلػؾ L. 132-13و L. 121-8المػواد ، المسػاهمؾ

فػػإف جريمػة اقسػػاذة الحاياليػة لحالػػة الجهػؿ نو الضػػعؼ اػي نيضػػًا جريمػة يعاقػػب ، اػاـ
يمكف لضحية اذا ، وفي اذي الحالة .مف قانوف العقوبات 6-02-663اميها في المادة 
 .البػػػة بػػػالاعويض نمػػػاـ المحكمػػػة الجنائيػػػة فػػػي سػػػياؽ ممارسػػػة داػػػوش مدنيػػػةالسػػػموؾ المط

المحاكـ المدنية لطمب ابطاؿ اقدي بسػبب الكػراي او الغمػط إلد  ولكف يجب نيًضا المجوذ
 .او الغبف  حسب وقائ  القضية

 قانون المنافسةو  الفجوة بين القانون المدني: الفرع الثاني
لكػراي القا ػاد  براانػًا اػف نيػة لسػاغمؿ حالػة يعامػد القػانوف المػدني كمعيػار ا

واػو معيػار مسػاقؿ ل اػزاؿ محكمػة الػنقض اطالػب بػش  امػا فػي قػانوف المنافسػة ، الابعيػة
اقػد إلػد  يك ي نف يكوف لم ركة سمطة اقا ادية ما وقة امد الطػرؼ الخػر ممػا يػؤد 

ف ن ػػكاؿ الكػػراي نيػػر ماػػوازف بحيػػث يػػاـ إسػػاذة اسػػاخداـ لمابعيػػة القا ػػادية و ػػكؿ مػػ
فمػػيس مػػف المنطقػػي اف يكػػوف القػػانوف المػػدني اكثػػر ا ػػددًا  .القا ػػاد  ممػػا يراػػب جػػزاذ

مف قانوف المنافسػة حػوؿ المعػايير المطبقػة لاحديػد الكػراي القا ػاد  بالنسػبة لم ػخص 
امػد حػد سػواذ بالنسػبة لمم ػغؿ القا ػاد   اػموة امػد ذلػؾ اف إثبػات اسػاذة و  المػدني

                                                           

1 Cass. civ., art. 1231‐5. 
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وقػػد يػػنجـ اػػف اخػػامؿ الاػػوازف الاعاقػػد  بمجػػرد إثبػػات  بعيػػة يكػػوف نسػػهؿ، اسػػاغمؿ الا
 .مف خمؿ دراسة الاناسب بيف المناف  واللازامػات الممزمػة لمجػانبيف، وجود حالة الابعية

المػػػػداد اميػػػػش انػػػػدما يػػػػؤد  نيػػػػاب الػػػػدواف  إلػػػػد  يمكػػػػف نيًضػػػػا نقػػػػؿ اػػػػبذ اقثبػػػػاتو 
 ابعية ا كيؿ مان  لاكييؼ اساذة الإلد  الموضواية

يك ػػي نف ياقػػدـ الماعاقػػد المكػػري ، انػػدما ياعمػػؽ اشمػػر بالمنافسػػة، واشاػػـ مػػف ذلػػؾ
اقدارة العامػػػػة لممنافسػػػػة و ػػػػؤوف المسػػػػاهمكيف ومكافحػػػػة الغػػػػش إلػػػػد  اقا ػػػػاديًا ب ػػػػكوش

DGCCRF ، بحيػػػػث يقػػػػ  اػػػػبذ اقثبػػػػات امػػػػد اػػػػااؽ اشخيػػػػرة بموجػػػػب  ػػػػروط إجػػػػراذ
واػموة امػد    0ف قػانوف الاجػارة ال رنسػيومػا بعػداا مػ L. 450-1الاحقيػؽ فػي المػادة 

امػد ننػػش ياماػ  بكافػػة ال ػمحيات فػػي  0666يػػنص اقريػر مجمػػس المنافسػة لعػػاـ ، ذلػؾ
يعابػػػري ن سػػػش ذا قيمػػػة إثباايػػػة، وبػػػذلؾ ، إدارة اشدلػػػة امػػػد نسػػػاس ن  ان ػػػر موضػػػواي

  6يمكف لمجهة الانظيمية المضي قدًما في حـز مؤ رات جادة ودقيقة وماوافقة
الكػراي القا ػاد  بموجػب  جػزاذ امػد اػـ فػرض، مؼ اػذي الجوانػب اقجرائيػةوبخػ

قػػػانوف المنافسػػػة امػػػد نسػػػاس الانػػػازؿ الجزئػػػي اػػػف المبػػػدن الػػػذ  يحركهػػػا ب ػػػكؿ طبيعػػػي ا  
منػػػاخ محمػػػي اقا ػػػاد  فرنسػػػي إلػػػد  وبالاػػػالي فػػػإف المنافسػػػة الحػػػرة اػػػؤد ، المنافسػػػة الحػػػرة

و الػنه  يعػد مرفوضػًا فػي القػانوف المػدني، اذ ياػردد اػذا اػو   3بالمقارنة م  القػانوف الوربػي
فػػي قبػػوؿ الكػػراي القا ػػاد  امػػد نطػػاؽ نوسػػ  بسػػبب اقػػويض اسػػاقملية اقرادة والاعريػػؼ 

 الذااي لعيوب الرادة  
قانوف المنافسة ليس نير مكارث بمظاار القوة بيف الم غميف القا ادييف كذلؾ اف 

ف ػي الواقػ  فػاف قػانوف المنافسػة لػيس  .ر ب ػكؿ مبا ػروم  ذلؾ فهو ل ييخػذاا فػي الاابػا
وباساخداـ ، وم  ذلؾ .1م هومًا امد المساوش الاقميد  لحماية الضعيؼ ضد الطرؼ القو 

                                                           

1 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 108. 

2 Rapport du Conseil national de la consommation relatif à l’éducation du 

jeune consommateur NOR :  ECOC0100008X. 

3 Avis du Conseil national de la consommation relatif à l’éducation du jeune 

consommateur NOR : ECOC0100009V. 

4 M-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, n° 

86 et s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE270C43F9D76794D7FEEE555F1D819B.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000028738036&idArticle=LEGIARTI000028740058&dateTexte=20181121&categorieLien=id#LEGIARTI000028740058
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فإنش ييخذ في الاابار اػوازف القػوش والقػوة السػوقية الاػي يسػا يد منهػا ، اشداذ السمس لمسوؽ
ل ييبػػش حامػًا لحمايػػة الطػػرؼ الضػػعيؼ،  واكػػذا فػػاذا كػاف قػػانوف المنافسػػة .بعػض الم ػػغميف

ف قػػػانوف إ، فػػػوفػػػي اػػػذا ال ػػػدد فانػػش بالمقابػػػؿ ل يعطػػػي الحريػػػة المطمقػػػة لمطػػػرؼ القػػػو   
لػيس لحمايػة ال ػركة المسػاغمة المنافسة يجب اف يسيطر امد اساغمؿ الابعيػة القا ػادية 

 فيبدو اف .كة مابقدر ما مف نجؿ فرض جزاذ امد إساذة اساعماؿ القوة القا ادية في  ر 
قانوف المنافسة مثالًيا لمسيطرة امد اشوضاع الاي امارس فيهػا القػوة القا ػادية بػدوف ثقػؿ 

 موازف 
يعد قػانوف واقعػي كمػا ياضػ  مػف فعاليػة إسػاذة اسػاخداـ الابعيػة القا ػادية  كما ننش

  حػالت بالمقارنة م  إساذة اساخداـ الحؽ المن وص اميش في القانوف المدني لماعامؿ مػ
اذ ااطمػػب نظريػػة إسػػاذة اسػػاخداـ الحػػؽ وجػػود حػػؽ قػػانوني، ومػػ  ذلػػؾ   ،القا ػػاد الكػػراي

فعنػػدما ااماػػ  ال ػػركة بػػالقوة القا ػػادية الاػػػي امنحهػػا سػػمطة الا ػػرؼ ب ػػكؿ مسػػاقؿ فػػػي 
السوؽ وفرض  روط نير مبررة امد الماعاقد معها، اكوف اذي السمطة بحكـ الواق  نا ئة 

ي ػكؾ احػد المػؤل يف فػي سػياؽ و  وة القا ادية ولػيس مػف حػؽ قػانوني مف م دراا ن  الق
المسػػاهمكيف بػػاف العقػػد المقاػػرح لممسػػاهمؾ اػػو حػػؽ ذااػػي يمكػػف قمػػ  و  العمقػػة بػػيف المهنيػػيف
يضػػػيؼ بػػػاف اذا كانػػػت  ػػػيانة اػػػذي العقػػػود مػػػف قبػػػؿ المهنيػػػيف اكػػػوف و  اسػػػاذة اسػػػاخدامش 

ذي العقود النموذجية م رواة، فهو ي كؿ ليس مف الواض  نف ال يانة اشحادية له حامية،
  0ممارسة لسمطة اشمر الواق  وليس حًقا ذااياً 

انطبؽ امد العقود حسب النظرية العامة، فػاف اػذي الممارسػات ل ن سها الممحظة و 
يمكػػف اكيي هػػا بينهػػا اسػػاذة لسػػاخداـ الحػػؽ فػػي حالػػة اػػدـ انطبػػاؽ  ػػروط الحػػؽ الػػذااي  اذ 

إسػاذة اسػاخداـ الحػؽ مػف الحكػـ المجػرد الػذ  يػاـ فػي إلد  ذ  يناقصين ي البعد الواقعي ال
ين ي البعد الواقعي الػذ  يػنقص فػي إسػاذة اسػاخداـ الحقػوؽ مػف الحكػـ  .سياؽ اذي النظرية

المجرد الذ  يػاـ فػي سػياؽ اػذي النظريػة إل اف اػذا البعػد ين ػي اػف سػوذ النيػة او الامػاؿ 
واذا ي سر الهدؼ مف القانوف المعني   و  السموؾ اما مف منظور موضواي فان ي فجوة بيف

                                                           

1 A. Pirovano, M. Salah, L'abus de dépendance économique, une notion 

subversive. L.P.A .du 24 septembre 1990, p. 5. 
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إمكانيػػة ايويػػؿ إسػػاذة لففعػػاؿ المنبثقػػة مػػف طػػرؼ فػػي مركػػز مػػف الدونيػػة نلقا ػػادية وامػػد 
نامي م ارقة ياـ  فياض  مما ذكرناي، 0سبيؿ المثاؿ بسبب إساذة اشقمية في قانوف ال ركات

، مػػف جانػػب الطػػرؼ الماعاقػػد معهػػـفيهػػا حمايػػة اشطػػراؼ الماضػػرريف مػػف اسػػاخداـ الابعيػػة 
اخػػػػامؿ الاػػػػوازف الاعاقػػػػد  بموجػػػػب قػػػػانوف المنافسػػػػة ا  قػػػػانوف الم ػػػػغميف إلػػػػد  ممػػػػا يػػػػؤد 

قػػػد سػػػار امػػػد و  فػػػي حػػػيف اف محكمػػػة الػػػنقض ، ادييف ا  قػػػانوف القػػػوة القا ػػػاديةالقا ػػػ
نظر الو  خطها القانوف المدني في اعديماش الخيرة بطرح اغيير جذر  لنظرية ايوب الرضا

 اليها مف منظور موضواي بعد اف كانت ينظر اليها بمنظور ذااي 

                                                           

1 Y. De Cord et al, société anonyme, Bruylaut, 2014, n°349.  
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 الخاتمة

 اف قبػػؿ القا ػػاد  الكػػراي االجػػت لقػػد ال رنسػػية الػػنقض محكمػػة فيبػػ لنػػا ابػػيف لقػػد
 قػػػدو   6103  ػػػباط 01 فػػػي ال ػػػادر العقػػػود ا ػػػمح قػػػانوف  ػػػدور منػػػذ ا ػػػريعاً  يكػػػرس
 الابعيػة بسػببو  القا ػاد  الكػراي بسػبب العقػد ابطػاؿ  ػديد بحذر النقض محكمة سمحت

 الابعيػػة لوضػػعية اسػػاخداـ اسػػاذة" الماعاقػػديف نحػػد لػػدش يكػػوف نف ب ػػرط لكػػفو  القا ػػادية،
 إل  ا خػػر الطػػرؼ م ػػرواة لم ػػال  مبا ػػر اهديػػد مػػف السػػا ادةإلػػد  اهػػدؼ القا ػادية،

 لهػػػذا سػػػيطاً ب اػػػدويناً  يكػػػف لػػػـ القا ػػػاد  الكػػراي امػػػد ن ػػػش فػػػي العقػػػود ا ػػػمح قػػانوف اف
 انػدما  اكػراي يوجػد انػش امػد اف امػد انص الجديدة 0013 المادة اف اذ القضائي، الاجاي
 امػد منػش ليح ػؿ الاعاقػد امػد يجبػريو  الخػر الماعاقػد الابعيػة بسػبب الطراؼ احد يساغؿ
 المػػادة نػػص اف ال(   العقػػد ابػػـر لمػػا الرابػػة اػػذي وجػػود لػػولو  واضػػحة ب ػػورة م رطػػة ميػػزة

 اذ ،6105 نيسػػػػاف 61 ال ػػػػادرفي  6105-654 القػػػػانوف حسػػػػب اعديمػػػػش اػػػػـ دقػػػػ 0013
 العقػد اطراؼ احد يح ؿ اندما ايضا الكراي يوجد و  اف امد ينص الجديد النص ا ب 
 ب ػػكؿ واضػػحة ميػػزة او الاػػزاـ امػػد الخػػر الماعاقػػد قبػػؿ مػػف لػػش الابعيػػة حالػػة يسػػاغؿ الػػذ 
 ( الابعية اف النا ئة الرابة جودو  ل لو الماعاقد اذا اميها اقدـ لما م رط

 الاعاقديػػة العدالػػة مػػف  ػػيئاً  المػػدني القػػانوف مػػف 0013 المػػادة فػػي الم ػػرع ادخػػؿ لقػػد
 في الاوق  امكانية فعمياً  الضرار دوف  الاعاقدية بالحرية ياما  لزاؿ الذ  العقود قانوف في

 الػنص افإلػد  بذاابػش عقػودال قانوف اعديؿ حوؿ ال رنسي الرئيس باقرير بالسا هادو   العقد
 حمايػػة اجمػػؿ مػػف لمابعيػػة فرضػػية ا  يسػػاهدؼ انمػػاو  القا ػػادية الابعيػػة امػػد يقا ػػر ل

 اػػذا اف إل  بينهػػا فيمػػا ال ػػركات امقػػات فػػي الحمايػػة اػػذي اقا ػػر لو  الضػػعيؼ الطػػرؼ
 0013 لممػادة الخيػر الاعػديؿ فػي احديػدي اػـ لقػد القا ػادية الابعيػة لحالػة الموس  الاجاي
 والػػدليؿ الابعيػػة، لحالػػة بسػػيط اوضػػي  الاعػػديؿ لهػػذا المعمػػف الهػػدؼ افو  المػػدني القػػانوف مػػف
 رجعًيػػا اثػػراً  يمنحػػش ممػػا، ا سػػيرًيا طابًعػػا الاعػػديؿ اػػذا يمػػن  الاعػػديؿ قػػانوف نف اػػو ذلػػؾ امػػد

 ياعمػػؽ فيمػػا الم ػػاكؿ جميػػ  طػػرح يػػاـ لػػـ، ذلػػؾ ومػػ    6103 اشوؿ ا ػػريف 0 مػػف ااابػػاًرا
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 حػػالت يخمػػؽ لػػـ البسػػيط الاعػػديؿ اػػذا كػػاف إذا فيمػػا الاسػػاؤؿ يثيػػر ممػػا نلقا ػػاد  بػػاقكراي
  المن ود الهدؼ اكس امد جديدة يقيف ادـ

 اف اذ  القا ػاد  بػاقكراي ياعمػؽ فيما الثالث ال خص اسابعد قد الم رع اف كذلؾ 
 الابعيػػة بحالػػة الحاجػػاج إمكانيػػة اسػػابعادإلػػد  الم ػػرع امػػد الخػػر الماعاقػػد ابػػارة بإضػػافة
 النظريػػة حسػػب ن سػػش الكػػراي م هػػـو مػػ  ياعػػارض الاوجػػش فهػػذا، ثالػػث  ػػخص طػػرؼ امػػد

إلػػػد  يػػػذاب المػػػدني القػػػانوف مػػػف 0016 المػػػادة نػػػص بػػػاف ناػػػذكر اف فيجػػػب  لمعقػػػد العامػػػة
 كيؼ ثالث، طرؼ نو العقد في طرؼ قبؿ مف يمارس كاف سواذاً  البطمف سبب او الكراي

 الحكميف؟ اذيف بيف الاوفيؽ ثـ

 الماعاقػد حمايػة اػدؼ مػف يضػعؼ الابعيػة اساخداـ اساذة اطبيؽ لنطاؽ الاقييد فهذا
  ػػخص مػػ  الاعاقػػدإلػػد  فيدفعػػش اقربائػػش احػػد ابعيػػة الماعاقػػد يكػػوف اف يمكػػف اذ الضػػعيؼ،

إلػػد  مماثمػػة الابعيػػة حالػػة اكػػوف افإلػػد  ذابػػت الم ػػرع فػػإرادة  الابعيػػة حػػالد ليسػػاغؿ ثالػػث
 بػػػيف الابعيػػػة حالػػػة بح ػػػر خػػػاص نظػػػاـإلػػػد  اخضػػػعها لقػػػد ن سػػػش الوقػػػت فػػػي لكػػػف الكػػػراي

 اسػػػاخداـ قسػػػاذة مسػػػاقؿ ايػػػب ان ػػػاذ ارادة الم ػػػرع اف الواضػػػ  فمػػػف، ان سػػػهـ الماعاقػػػديف
 الاعاقديػػة العدالػػة اػػذي مػػف ابقػػد مػػاو   القا ػػاد  الكػػراي مسػػمد احػػت القا ػػادية الابعيػػة
 حالػة يسػاغؿ الػذ  العقػد اطػراؼ احػد  ػؿيح انػدما  ابػارة ا سػير فػي ن سػش لمقاضي اعود

 ي ػػكؿ ممػػا مػػبهـ القا ػػادية الابعيػػة اعريػػؼ يبقػػد اذ ،(الخػػر الماعاقػػد قبػػؿ مػػف لػػش الابعيػػة
  القانوني باشمف ماساً  م دراً 

 يسػعد اف ال رنسػي الم ػرع امد كاف ال رنسي، العقود قانوف جاذبية مف الرنـامد و 
 الوربػي القػانوف اف اذ ،الػدولي المسػاوش او الوربػي المسػاوش امد العقود قانوف اوحيدإلد 
 الابعيػػػة امػػػد اقا ػػػر ل الاػػػي الابعيػػػة حالػػػة اسػػػاخداـ اسػػػاذة حالػػػة اعػػػرؼ النػػػدروا مبػػػادئو 

 القػػانوني الػػنص فػػي الحا ػػؿ الػػنقص ياجنػػب اف ال رنسػػي الم ػػرع امػػد فكػػاف  القا ػػادية
 مػػػف جػػػزذ اػػػي فرنسػػػا اف لسػػػيماو  الوربػػػي القػػػانوف فػػػي الػػػواردة بالم ػػػاايـ بالسػػػاعانة ذلػػػؾو 

  الوربي الاحاد
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 :ـمخــــصــالمـ
 موقػػؼ ولاحميػػؿ القا ػػاد  الكػػراي فكػػرة ومناق ػػة لعػػرض محاولػػة البحػػث اػػذا إف

 كػػػوف حداثاػػػش مػػػف الموضػػػوع ااميػػػة واػػػياي منهػػػا فرنسػػػا فػػػي والا ػػػريعات ضػػػاذوالق ال قػػػش
 الاعػديؿ فػي المػدني القػانوف فػي مػرة شوؿ القا ػاد  الكػراي ب كػرة نخذ ال رنسي الم رع
  ال رنسية النقض محكمة ناجاي م  اما ياً  6103 لسنة ال رنسي العقود لقانوف الخير
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ABSTRACT : 

This research is an attempt to present and discuss the idea of 

economic coercion and to analyze the position of jurisprudence, 

jurisprudence and legislation in France, and the importance of the 

subject comes from the fact that the French legislator took the idea 

of economic coercion for the first time in the Civil Code in the 

latest amendment to the French Contract Law of 2016 in line with 

the direction of the French Court of Cassation. 


