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 مقدمة :
ا دمحم صمى هللا عميو وسمع تدميسا" كثيخا" إف الحسج هلل والربلة والدبلـ عمى نبيش

 ...وبعج .
يعج اإلكخاه عيبا" مغ عيػب الخضاء والحػ يعيب رضاء األشخاؼ عشج ابخاـ العقػد 
حاؿ تحققو, وذلظ بجانب اإلكخاه والتجليذ ,والتى بجورىا تعج سببا" لمبصبلف الشدبى 

 لمعقج .
قػد الفخندى الججيج وذلظ بشز ولقج تع الشز عمى اإلكخاه االقترادؼ بقانػف الع

مشو وذلظ عشج الغمط فى تقجيخ قيسة الذيء تقجيخا" اقتراديا" غيخ  1136السادة 
 صحيح .

ويحقق اإلكخاه االقترادؼ والحػ يؤثخ بجوره تأثيخا" بالغا" عمى تػازف العقػد  وقج 
( , 1144- 1140عالج القانػف الفخندي الججيج ذلظ السػضػع بشرػص السػاد )

 حيث تحققو وآثاره , وكحا دعػػ البصبلف . مغ
وذلظ باإلضافة لمقػاعج العامة في القانػف السجني السرخؼ والتي تعالج عيػب 
الخضاء وىى : الغمط والتجليذ واإلكخاه , ويفيع اإلكخاه االقترادؼ عشج عجـ 

 التعادؿ والتػازف العقجؼ لسختمف العقػد.
 

 مهضهع الدراسة 
لقج تع ضػع اإلكخاه االقترادؼ وأثخه عمى تػازف العقػد و تجور الجراسة حػؿ مػ 

تشطيع االكخاه االقترادؼ ألوؿ مخة في القانػف السجني في التعجيل االخيخ لقانػف 
ـ فى فخندا 2016/  2/  10ـ وذلظ بتاريخ  2016العقػد الفخندي الرادر سشة 
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سحكسة الشقس ـ  تساشيًا مع قخار ممحػظ ججًا ل 2016لدشة  131بالسخسػـ رقع 
 ـ . 2002 ابخيل  3الفخندية صادر في 

ف وجػده و فائجتو أاال اف وجػد االكخاه االقترادؼ يعج واقعًا تجخيبيا وفخيجا ، اذ 
 محل نقاش فى ضل التقشية العالسية و قانػف السشافدة .

ونجج أنو وفقا" لمتعجيل الججيج بالقانػف السجني الفخندي , يذتخط لرحة العقج ما 
 (1: )يمى

 رضاء األشخاؼ الستعاقجيغ . -1
 أىميتيع لمتعاقج . -2
 مزسػف مذخوع ومؤكج . -3

 ( مغ القانػف الججيج .1128وىحا ما نرت عميو السادة )
( وىػ ما يسثل رضاء األشخاؼ 1والحػ يعشيشا في ىحا السقاـ , ىػ البشج رقع )

اه , وذلظ ما أكجت الستعاقجيغ , ونجج أف ما يعيب ىحا الخضاء , ىػ وجػد اإلكخ 
مغ القانػف الفخندي الججيج سالف اإلشارة إليو  (1130عميو وتزسشتو السادة )

 وذلظ بقػليا :
 :القانهنيالشص 

                                                             

لاسم , لانون العمود الفرنسي الجديد باللغة العربية , منشورات الحلبى انظر: د. دمحم حسن  1- 

  .  01م , ص 8102الحمولية , 

. 
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( مغ القانػف الفخندي الججيج عمى أف: " الغمط والتجليذ 1130تشز السادة )
شخاؼ واإلكخاه تعيب الخضاء عشجما يكػف مغ شبيعتيا أنو بجونيا ما كاف ألحج األ

 أف يتعاقج أو لكاف تعاقج بذخوط مختمفة اختبلفا" جػىخيا".
يتع تقجيخ الصابع الحاسع ليحه العيػب باألخح في االعتبار األشخاص والطخوؼ 

 التى صجر فييا الخضاء " .
اف حاالت التعارض يسكغ أف تكػف مفيجة لكل شخؼ، ويشصبق ىحا عمى العقج  

اره الشتيجة الستػازنة الجتساع الصخفيغ مع الحؼ يتع تحميمو بذكل تقميجؼ باعتب
  .مرالح متشاقزة

 
اف الدعخ العادؿ يشتج عغ مػاجية الحجيثة  و بالسثل ، حدب الشطخية االقترادية 

 .العخض والصمب
و في ىحا الدياؽ تعتبخ العبلقات االقترادية التي يتع إتباعيا مغ خبلؿ العقػد  

  .فخصة دائسة لؤلشخاؼ إلضيار قػتيا
مغ الزخورؼ الحخص عمى عجـ اساءة ىحه القػة حتى ال يتخؾ االكخاه اثخه عمى  و

رضا احج اشخاؼ العقج. فالخضا السقيج باإلكخاه يسشع العقج مغ أداء وضيفتو الستسثمة 
 .تعارضةفي التػفيق بيغ السرالح الس

و ليحا الدبب يبخر العالع االقترادؼ بأخحه باإلكخاه كعيب مغ عيػب الخضا،  
كغ االكخاه يعج متعجد األشكاؿ ال سيسا في السدائل االقترادية ، كسا أف تشػع ل

 . الػسائل التي تطيخ بيا يجعل مغ الرعب تحجيج ىػيتو 
 

 أىسية السهضهع :
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لقج تكخست فكخة االكخاه االقترادؼ في تعجيل قانػف العقػد و االلتدامات الفخندي 
ي ادخميا السذخع الفخندي في ىحا ـ ، و التي تعج اىع االفكار الت2016لدشة 

التعجيل. اف فكخة االكخاه االقترادؼ لقج تع االشارة الييا برػرة صخيحة في القانػف 
حكاـ تدسح بفخض جداء أـ بإدخاؿ 2015 فبخايخ  16في  2015 -177رقع 

 .  عمى الستعاقج الحؼ يقػـ بإكخاه الصخؼ االخخ في حالة التبعية االقترادؼ
خاه أالقترادؼ لقج نطستو جسيع مذاريع القػانيغ بذاف تعجيل قانػف و ألىسية االك

 العقػد و االلتدامات الفخندي. 
أف مبجأ فخض جداء عمى االستغبلؿ التعدفي إلساءة استخجاـ التبعية ألحج ونجج  

مسا يجؿ عمى فصشة السذخع  الستعاقجيغ لمستعاقجيغ أمخ مقبػؿ عمى نصاؽ واسع ، 
مغ أجل تحقيق التعادؿ والتكافؤ فى ميداف العبلقات التعاقجية  الفخندى ليحا األمخ

 فى ضل السشافدات داخل األسػاؽ اقتراديا".
 

إف مبلحطة الدػابق القزائية الستعمقة باإلكخاه االقترادؼ كسا ىي مػجػدة في 
العبلقات االقترادية تجعل مغ السسكغ في ىحا الرجد مبلحطة التشاقزات في 

 خارات قاضي السػضػع و محكسة الشقس الفخندية  .تحجيج وجػده في ق
والججيخ بالحكخ أف ىشاؾ تأثيخ لمتبعية االقترادية عمى تػازف العقج , ووجػد  

 اختبلؿ في التػازف التذخيعي بيغ القانػف السجني وقانػف السشافدة .
 

 مذكمة البحث :
قػد الفخندى الججيج ( الججيخ بالبياف أف القانػف السجنى الفخندى الججيج ) قانػف الع

 . 2/2016/ 10بتاريخ  2016لدشة  131والرادر بالسخسػـ 
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نز عمى اإلكخاه اإلقترادػ فى العقػد صخاحة , ولع يتع تشطيع ذلظ السػضػع مغ 
قبل السذخع السرخػ والحػ قج يكػف بجوره تحت التيجيج بالصخؽ القانػنية أو بغيخىا 

العقػد سػاء كانت مسارستو مغ قبل  ه عمىعمى خبلؼ ذلظ , وما تأثيخ ذلظ اإلكخا 
 الصخؼ اآلخخ أو الغيخ مغ حيث البصبلف وتأثيخه عمى العقػد .

 مشيج الدراسة:
لقج تع اختيار مشيج الجراسة السقارنة لسػضػع اإلكخاه االقترادؼ  لسا لو 

,  مغ أىسية كبيخة فى التعخؼ عمى الشطع القانػنية فى الجوؿ السختمفة
ـ القانػنى الفخندى الحػ تشاولو فى التعجيل الػارد بقانػف وخرػصا" الشطا

العقػد الججيج , ونتعخؼ عمى الججيج فى تمظ الشطع وما بيا مغ محاسغ 
مغ أجل السعالجة التذخيعية ليا ولدج الشقز فيسا لع يتشاولو السذخع 
 السرخؼ فى تذخيعاتو مغ أجل مػاكبة التصػرات التكشػلػجية عالسيا"

  
 دراسة :تقديم ال

 -سػؼ نتشاوؿ بالجراسة مػضػع اإلكخاه االقترادؼ وذلظ عمى الشحػ التالي : 
  

 اإلكخاه االقترادؼ .فكخة   :  الفرل األول
 : اإلشار القانػني لئلكخاه االقترادؼ .الثانيالفرل 
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 الفرل األول

 اإلكخاه االقترادؼفكخة 

 تقديم:
عقج في خجمة مختمف السرالح تكخيدا لمجور األساسي الحؼ تمعبو مؤسدة ال

السذخوعة لؤلفخاد، فى إشار متكافئ ومشاخ سميع ، خػؿ السذخع الفخندي لمقزاء 
الحق في التجخل في العبلقات التعاقجية    ، متى بجا لو أف  مسارسة األشخاؼ 
لمحخية التعاقجية التى يتستعػف بيا قج تختب عشيا زعدعة واختبلؿ لمتػازف العقجؼ، 

( أو لمحاجة 1استغبلؿ أحج األشخاؼ لسخكده االقترادؼ السييسغ،)مغٌ خبلؿ 
السمحة لمصخؼ السقابل لو مغ أجل تزسيغ العقج شخوشا" تغمب مرمحتو عمى 

ربح معيا تشفيح ىحا ي، إلى درجٍة قج يا"مرمحة الصخؼ األضعف مشو اقتراد
 األخيخ لمعقج مخىقا" لو بل وقج تشتفي

تعاقج.                                     معو كل مرمحة  لو مغ وراء ال   
حيث يتػفخ لمقزاء  مجسػعة مغ اآلليات التي قج تعيشو عمى إعادة التػزاف العقجؼ 

والشطاـ  لؤلشخاؼ، مغ خبلؿ استعانتة بيا كميا أو بعزيا، وفق ما يبلئع الػضع  
 القانػنى. 

                                                             
    -

1
 Cyril Nourissat- La violence économique, vice du - أظش 

consentement     : beaucoup de bruit pour rien ?- Recueil Dalloz 2000- 

page 369                   
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( مغ القانػف 1ة )فقخ  127والسذخع السرخػ قج تحجث عغ اإلكخاه بشز السادة 
السجنى : بقػليا: " يجػز ابصاؿ العقج لئلكخاه اذا تعاقج شخز تحت سمصاف رلبة 

 ( 1)بعثيا الستعاقج اآلخخ فى نفدو دوف حق وكانت قائسة عمى أساس . 
ومغ خبلؿ ذلظ يدتصيع كل مغ لو مرمحة فى العقج أف يصمب مغ القزاء ابصاؿ 

ػع شخز الستعاقج تحت سمصاف رلبة معيشة العقج اذا كاف التعاقج ناتجا" عغ وق
بعثيا فى نفدو الستعاقج اآلخخ وكاف ذلظ بجوف وجو حق وكاف التعاقج  وكانت 

 الخلبة قائسة عمى أساس معيغ .
ية نطخية اإلكخاه االقترادؼ لؤلشخاؼ  في اعميالتداؤؿ بخرػص مجػ ف يثػر

. ؟السحافطة عمى التػازف العقجؼ  
السشتجيغ والسػزعيغ أف العقػد السبخمة  غالبية الفئات مغ لقج أضيخت العبلقة بيغ

 .بيغ السيشييغ غالبًا ما تعكذ ليسشة شخؼ عمى اآلخخ
و مع ذلظ فإف قانػف السدتيمظ السرسع لحساية فئة معيشة مغ الستعاقجيغ لع  

ُيرسع لحساية الزحايا مغ قدػة العبلقات االقترادية التي ال تتستع بػصف 
  .السدتيمظ

                                                             
ـ بإصجار القانػف السجني   29/7/1948مكخر بتاريخ  108الػقثائع ىالسرخية ,العجد  - 1

 .1948لدشة  131
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اجل معالجة االساءة السحتسمة التي تشتج عغ العقػد السبخمة في سياؽ  و مغ
عبلقات الييسشة االقترادية، اف قانػف السشافدة قج كخس مفيػـ اساءة التبعية 
االقترادية و الحؼ يفخض عمييا جداء سػاءًا نتج عشيا مداس لمسشافدة اـ لع يشتج 

 . 
رة بعيجًا عغ السعيار الستعمق باألداء إف إساءة استخجاـ التبعية االقترادية الراد

الدميع لمدػؽ والتي ييجؼ مباشخة إلى ترحيح اختبلؿ التػازف التعاقجؼ، مغ 
 السخجح أف تتجاخل مع االكخاه االقترادؼ شبقًا لمشطخية العامة لمعقج.

و يشتج عغ ذلظ مفارقة الف قانػف السشافدة ييجؼ الى حساية الذخكات مغ االكخاه  
بيشسا كخس القانػف السجني الحؼ ييجؼ الى حساية االشخاص في  االقترادؼ

 مجاؿ السعامبلت السالية االكخاه االقترادؼ بصخيقة مختمفة .  
 -وسػؼ نتشاوؿ ذلظ مغ خبلؿ إلقاء الزػء عمى ما يمى :

 اإلكخاه االقترادؼ في قانػف السشافدة .  السبحث األول :
 دؼ في قانػف العقػد الفخندي الججيج .مفيػـ اإلكخاه االقترا السبحث الثاني:

 
 

 السبحث االول
االكراه االقترادي في قانهن السشافدة   

 
 تسييد وتقديم :
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اف التبعية االقترادية في نصاؽ العبلقات االقترادية بيغ السيشييغ تتسيد باف كل 
شخؼ يخزع عمى التػالي لقيػد الستعاقج االخخ. فقانػف السشافدة ال يفخض جداء 

 التبعية االقترادية ذاتيا و انسا عمى اساءة استخجاـ ىحه التبعية  .عمى 
و كحلظ اف قانػف السشافدة قج كخس فكخة التبعية االقترادية لحرخ بعس 

 السسارسات التقييجية.
 وسػؼ نتشاوؿ ذلظ مغ خبلؿ دراسة ما يمى :

 مفيػـ اإلكخاه االقترادؼ في ضل التبعية االقترادية . السظمب األول :

آثار اإلكخاه االقترادؼ فى نصاؽ التبعية الفخدية وقانػف السشافدة  السظمب الثاني:
. 

  
 السظمب االول

 مفيهم االكراه االقترادي في عل التبعية االقترادية
أوال: مفيهم اإلكـراه االقترـادي :   

اإلكخاه أحج أىع عيػب الخضا فى الفقو اإلسبلمي , وىع يفخدوف لو  -)اإلكخاه( : -
تابا" خاصا", والسقرػد ىشا باإلكخاه ىػ اإلكخاه األدبي فيعتبخ مكخىا" مغ وجج ك

نفدو معخضا" لزخر يحيق بو , اذا لع يمتـد فاختار االلتداـ , وقج قخر الفقياء 
 (1صخاحة أف السكخه فى الػاقع مختار, بسعشى أنو يختار أىػف الذخيغ )

                                                             

الجدء األوؿ , شخفا .د. شفيق شحاتو , الشطخية العامة لبللتدامات فى الذخيعة اإلسبلمية  1-  
  . 141, ص  146, مرخ بجوف شبعة وسشة نذخ ,بشج  االعتسادااللتداـ , مصبعة 
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 اإلكراه االقترادي في القانهن السدني :

 
مغ  128و 127السادتيغ  فيقاـ السذخع السرخؼ بسعالجة عيب اإلكخاه وذلظ  لقج

 القانػف السجني السرخؼ .
مغ أنو : " تيجيج غيخ مذخوع  السرخؼ واإلكخاه عسػما" قج عخفو البعس مغ الفقو 

بإيقاع أذػ بالستعاقج أو بغيخه , يػلج رلبة فى نفذ الستعاقج , تحسمو عمى التعاقج 
(1 ) 

زا" البعس اآلخخ مغ الفقو عخفو بأنو: "ضغط تتأثخ بو إرادة الذخز , وكحلظ أي
 (2فيػلج فى نفدو رلبة  تجفعو إلى التعاقج ")

 
ويقػؿ أحج الفقياء أف العقج اذا شابو اكخاه فدج , عمى أف لمفداد ىشا شبيعة خاصة 

غ , فيػ ال ييع غيخ السكخه , ولحلظ لمسكخه أف يجيد العقج فيدوؿ الفداد , ولك
 (,3يذتخط أف تحرل اإلجازة بعج زواؿ اإلكخاه , عمى أف لئلجازة أثخا" رجعيا")

                                                             

  . 442, ص  187ـ , بشج 1981د.عبجالخزاؽ الدشيػرؼ , الػسيط الجدء األوؿ ,   1-

مرادر  د. عبج الػدود يحيى , السػجد فى الشطخية العامة لبللتدامات , الجدء األوؿ , 2- 
 .101ص  64ـ , بشج 1992االلتداـ , دار الشيزة العخبية , 

  .دامات فى الذخيعة اإلسبلمية الجدء األوؿ,  د. شفيق شحاتو , الشطخية العامة لبللت3-

 وما بعجىا . 154, ص  175السخجع الدابق , بشج
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ويبلحع مغ جية أخخػ أف الفداد ال يحتج بو إال السجشى عميو فيو , إذا كاف 
الذيء قج قبزو السذتخػ , ولمسكخه أف يدتخد دائسا" السبيع , وإف تجاولتو األيجؼ , 

 إال  إذا كاف قج أصبح وقفا",
ع أخيخا" أف الذيء ييمظ عمى مالكو ,إذا كاف فى يج السكخه, ولكغ ما قبزو ويبلح

 الصخؼ اآلخخ ييمظ عميو ويمـد بتعػيس السكخه .
وعمى ما جخػ بو  –ومحكسة الشقس عخفتو بأنو : "اإلكخاه السبصل لمخضا يتحقق 

بتيجيج الستعاقج بخصخ جديع يحجؽ بشفدو أو بسالو أو  –قزاء محكسة  الشقس 
تعساؿ وسائل ضغط أخخػ ال قبل لو باحتساليا أو التخمز مشيا , ويكػف مغ باس

 (  1نتيجة ذلظ حرػؿ رلبة تحسمو عمى اإلقخار بقبػؿ مالع يكغ لقبمو اختيار".)
فاإلكخاه يعيب اإلرادة فى عشرخ الحخية واالختيار, حيث أف العيب ناشئ فى 

, وقج آثخ السذخع المبشاني  الحكيقة عغ الخلبة أو الخػؼ الحػ يشتج عغ اإلكخاه 
الجقة فى التعبيخ فعبخ عغ ىحا العيب بمفع " الخػؼ  " بجال" مغ لفع اإلكخاه الحػ 

 ( .2استخجمو السذخع الفخندي والسرخؼ)
الججيخ بالحكخ أنو  أماـ  قمة الػسائل السدتسجة مغ قانػف االلتدامات و العقػد 

التفاقي، وتأويل بشػد العقج لفائجة الفخندى، وفي مقجمتيا التعجيل مغ التعػيس ا
السجيغ بااللتداـ، في احتػاء مختمف مجاالت اختبلؿ التػازف العقجؼ، فقج أصبح 

                                                             

,  428, ق43, السنة ـ , مجسػعة السكتب الفشي 1981/ 11/ 25نقس مجنى , جمدة  - 1-

  . 8010ص 

 ,    جيجةالج الجامعة دار,  االلتداـ مرادر,  لبللتداـ العامة الشطخية,  سعج ابخاليع نبيل. د 2-

 . بعجىا وما 182 ص,  اإلسكشجرية ـ2010
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مغ الزخورؼ إيجاد وسيمة تخاعي أثخ التفاوت في اإلمكانيات االقترادية، عمى 
 إبخاـ العقػد، و تحجيج مزسػنيا .

لسذخع الفخندي كخسيا السذخع في ذه  الػسيمة التي قج تقترخ عمى بمػرة آلية قج ا٘
ـ ، و جعميا أحج العيػب التي تؤثخ 1913قانػف االلتدامات و العقػد مشح سشة 

 عمى إرادة األشخاؼ، أال وىى اإلكخاه .
حيث أصبحت السسارسات التي يعخفيا الػسط االقترادؼ , واإلرىاصات التي 

ج مفيػـ اإلكخاه يتعخض ليا الفاعمػف االقتراديػف، تقتزي التػسع في تحجي
السعشػؼ، بجعمو يدتػعب مختمف الزغػط التي يسارسيا  أحج األشخاؼ عمى 

 اآلخخ، 
 

بقرج حسمو عمى التعاقج أو اجباره القبػؿ بذخوط ما كاف لو أف يقبل بيا لػ  وذلظ
(1لع يكغ تحت الزغط.)  

ال مغ والتعاقج مع السكخه ال يشفى الدشج الرحيح إال أف مجة وضع اليج ال تبتجغ إ
 يػـ زواؿ اإلكخاه , مثاؿ ذلظ :

إذا أكخه زيج بكخا" عمى أف يبيع لو داره ثع وضع يجه عمييا بعج حرػؿ العقج , فإف  
كاف سبب خػؼ بكخ باقيا" فػضع اليج معيب ال يشتج شيئا" وإف كاف الدبب قج زاؿ 

 (2فػضع اليج صحيح مغ ذلظ الحيغ .)
                                                             

1
 - Jean-Pierre Pizzio- Caractère abusif d'une clause d'un crédit-bail- 

Recueil     Dalloz 2000- page 46. 

ـ ,ص 2013د. أحسج فتحى زغمػؿ , شخح القانػف السجنى ,السصابع األميخية , مرخ ,   2-
110.  
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ذلظ الحؼ قج بتعخض لو مغ  ٘ٛادؼ، ونجج أف أوضح مثاؿ عمى اإلكخاه االقتر
يتعاقج مع الذخز الحؼ  يحتكخ مادة معيشة أو خجمة ما.                       

     
( ال يعتبخ 1فإف التفػؽ اإلقترادػ الحػ يتستع بو السذتخط فى عقج اإلذعاف ,) 

رة                                     تيجيجا" يفدج ارادة السحعغ فى لئلكخاه , رغع أف ىحا األخيخ يكػف فى حالة ضخو 
 اقترادية .   

حيث يكػف ممدما عمى التعاقج معو في ضل غياب  البجيل عشو ، ومجبخا" عمى 
 ( , 2اإلذعاف لدائخ الذخوط التي يتزسشيا العقج )

                                                             

حسيج ابخاليع البيو ,الشطخية العامة لبللتدامات , مرادر االلتداـ , الجدء د. محدغ عبج ال  1-
 137, ص  88ـ , السشرػرة , بشج 1994االوؿ ,السرادر االرادية , مكتبة الجبلء الججيجة , 

 .  251, ص  193وما بعجىا , بشج 

,  وف سشة شبعبج  , مصبعة جامعة فؤاد األوؿ,  عقػد اإلذعاف -ةالسشعع فخج الرج. د -   -2
.93ص    

دار  ,التػازف العقجؼ في نصاؽ عقػد اإلذعاف ,سعج عبج الدبلـ سعيجانطخ : د.  -      
وما بعجىا . 9ص  – ـ1998  ,القاىخة العخبة, الشيزة  

,  89د. محدغ عبج الحسيج ابخاليع البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الدابق , بشج  -
.  139ص   

د سيادتو فى ذلظ قائبل" : أنو لسا كانت فكخة عقج اإلذعاف لع تطيخ فى فقو القانػف ويدتصخ  -
وذلظ عمى أثخ تصػر الشطع االقترادية , وضيػر ارباب االعساؿ  –الػضعي إال فى عيج قخيب 

= 
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كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لتػزيع الساء والكيخباء وتػزيع الغاز و خجمة الياتف الثابت، 
عمى العقػد التي تشرب عمييا، شابع التفاوت عمى مدتػػ الحقػؽ  التي يغمب

التي  يتستع  بيا كل شخؼ، و االلتدامات التي يتحسل بيا  ، بالذكل الحؼ يجعل 
 كفة السحتكخ، أرجح مغ كفة الستعاقج معو.

وبالتالي يدتصيع الذخز استيعاب اإلكخاىات االقترادية التي قج تجفع بو إلى 
 (1التعاقج .)

لعل ما يؤكج االرتباط القائع بيغ الزغػط االقترادية , واإلكخاه ىػ ما ذىبت إليو و 
 (, 2ـ )2000مايػ عاـ  30الرادر بتاريخ حكسيا  محكسة الشقس الفخندية في

                                                             
= 

لحلظ ال نجج فى الفقو  –لمرشاعات الكبيخة وشخكات االحتكار لمسخافق العامة والدمع الزخورية 
ما نخاه اليـػ فى خرػص ىحا العقج .اإلسبلمي   

ومع ذلظ , فإف الفكخة الجػىخية التى يقـػ عمييا عقج اإلذعاف , وىى االحتكار , ضفخت بعشاية 
الفقو اإلسبلمى . فاالحتكار فى الفقو اإلسبلمى إما محـخ أو مكخوه . وقج وضع الفقو اإلسبلمى 

لشاس , كسا تشاولو في صػرتيغ , كانتا األحكاـ التي تحػؿ دوف االحتكار وتسشع الزخر عغ ا
معخوفتيغ قجيسا" وىسا بيع متمقى الخكباف , وبيع الحاضخ لمبادػ . قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

وسمع : " الجالب مخزوؽ والسحتكخ ممعػف " , وقاؿ : " ال يحتكخ إال خاشىء ". صجؽ رسػؿ 
 هللا صمى هللا عميو وسمع . 

1   - Philippe Stoffel-munck- Autour du consentement et de la violence              

économique- Revue des contrats- janvier 2006- n° 1- page 45. 

-
2-  -Cass- Civ,1ére30-. mai  2000 n-98°15-- 242. Bulletin 2000 n°169- 

page. 109    
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الحػ ذىبت فيو محكسة السػضػع إلى رفس شمب إبصاؿ  الحكع حيشسا نقزت
ليا شالب اإلبصاؿ , ال  العقج , وذلظ بعمة أف الزغػط االقترادية التي تعخض

تذكل غبشا" في حقو , معممة قخارىا , بأنو كاف عمى السحكسة أف تبحث في مجػ 
 (, 1تحقق اإلكخاه مغ عجمو ,  مغ أف تبحث عغ تحقق عشاصخ الغبغ )

في حيغ يقػـ اإلكخاه عمى معيار شخري يتسثل في األثخ الحػ تمعبو الزغػط  
 (. 2تعاقج )االقترادية في دفع األشخاؼ إلى ال

                                                             

 1 -« Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 

septembre 1991, l'arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être 

attaquée 

 pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X... ne 

serait entrainer la nullité de l’accord ; 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être 

attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte 

économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a 

violé les textes susvisés ; » 
2 -  - Philippe Delbecque- La contrainte économique : un cas particulier 

de            violence- note- cass.civ1re- 30 mai 2000- Répertoire du 

notariat Defrénois, 15 octobre 2000 n° 19- page 1124. 
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وإذا كاف مغ الفقو الفخندي مغ يخػ أف القزاء الفخندي يعتج بيحا الػضع الػاقعي 
, ويدتشتج بديػلة وجػد اإلكخاه السعشػؼ , أو األقل , لمتقجيخ بأف اإلرادة لع تكغ 

 (1حخة تساما" عشج قبػليا السذارشة باإلذعاف .)
ـ ،إلى 2008نػفسبخ  12يخ ذىبت محكسة الشقس الفخندة في قخارىا الرادر بتار 

نفي صفة اإلكخاه االقترادؼ عمى عقج الخىغ الحؼ أبخمو السقتخض، تحت تيجيج 
 (2)السؤسدة البشكية بفدخ عقج القخض، و اعتبار جسيع األقداط حالة األداء

                                                             
1
-Lyon 22 dèc.1970,G.P.22 dèc.1971,P.3. 

ٌتضاِبد , اٌّشجغ اٌغبثك , ثٕذ ِشبس ا١ٌٗ ٌذٜ : د. ِحغٓ ػجذ اٌح١ّذ اٌج١ٗ , إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌال -

193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. 251, ص 
  

2 -  « Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avance de trésorerie 

consentie par la société Sibex à la société Somatt, assortie de garanties, a 

été "actée" par une délibération du conseil d'administration de cette 

dernière, réitérée le 25 janvier 1999 et que les parties sont ensuite 

convenues d'un nantissement conventionnel par acte sous seing privé du 

22 décembre 2000 après autorisation du même conseil d'administration, 

l'arrêt retient que cette mise en place n'était pas constitutive de violence 

hors toute démonstration d'abus de droit; qu'en l'état de ces constatations 

et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le 

moyen n'est pas fondé ;» 

 - Cass.Com- 12 novembre 2008- n° 07-15.604- Dalloz. 
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ويدتخمز فى ذلظ شخاح القانػف الفخندى , أنو : " فى العقػد التى يتستع فييا أحج 
ادية , بحيث ال يكػف لمصخؼ اآلخخ فى مػاجيتيا سػػ الصخفيغ بقػة اقتر

الخزػع ليا , فإف اإلعتجاء السشرب عمى حخية الصخؼ الزعيف يسكغ اذا كاف 
 (1جديسا" , أف يؤثخ فى سبلمة العقج " )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
مفيهم اإلكراه اإلقترادى فى عل التبعية اإلقترادية  ثانيا" :  

-882 مغ قانػف التجارة الفخندي السعجلة بالقانػف رقع  L. 420-2اف السادة 
  ( 2)  40 مشو  في السادة   2005

تحجث في الفقخة االوؿ ) مغ قانػف التجارة الفخندى  40ونجج أف  السادة  
كة او مجسػعة شخكات التي تتستع بػضع مييسغ االستغبلؿ التعدفي مغ قبل شخ 

مشو. و يتكػف ىحا التعدف في رفس البيع دوف  عمى الدػؽ السحمية او جداء كبيخ
مدػغ مذخوع ، البيع السقتخف بذخوط تعدفية، التسييد في السعاممة بيغ 
السذخوعات السختمفة التي تتعامل مع السذخوع السييسغ في الدػؽ، وتعسل إنياء 

ات التجارية بذكل تعدفي، بدبب اف الذخيظ يخفس أف يخزع لذخوط العبلق
 (.3تجارية غيخ مبخرة()

                                                             
1
-VERDOT et HEPRAUD, Encl.Dalloz,D.civ.,2

e
.èd.  

مذار إليو لجػ : د. محدغ عبج الحسيج البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الدابق ,  -
 . 251, ص  193بشج 

2 - JORF  ـ 2005في  سبتسبخ. 
L,article L-420-2 du code de commerce: 
= 
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اما الفقخة الثانية مغ نفذ السادة فتػضح أف  )يتع االستغبلؿ التعدفي مغ قبل  
شخكة او مجسػعة شخكات التي تتستع بالتبعية االقترادية بالشدبة لعسيل أو مػرد 

لتجارية أو ليكل السشافدة. و يتكػف ىحا التعدف في بسجخد أنو يؤثخ عمى العسمية ا
رفس  البيع دوف مدػغ مذخوع ، البيع السقتخف بذخوط تعدفية، التسييد في 
السعاممة بيغ السذخوعات السختمفة التي تتعامل مع السذخوع السييسغ في الدػؽ 

 (.  L. 442-6 ()1السحكػر في السادة ) 

                                                             
= 

3
- 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 ».  

فى فقختيا األولى مغ قانػف التجارة الفخندي قج تحجثت عغ   420/2ونجج ىشا أف نز السادة -
االستغبلؿ التعدفي مغ ناحية الصخؼ األقػػ فى الدػؽ ,أو الذخكة السديصخة والتى تحتكخ 

 الدمعة وتخفس البيع دوف مبخر قانػنى .
سل عمى انياء عبلقات تجارية لذخكات أخخػ لسجخد رفزيا وتفخض شخوشيا التعدفية وتع-

الذخوط التعدفية والغيخ مبخرة . وذلظ ما نصمق عميو  االستغبلؿ االقترادؼ , أو اإلكخاه 
اإلقترادػ السقشع والحػ يحسل فى شياتو استغبلال اقتراديا" واضحا" وفاحذا" بصخيقة غيؤر 

 مذخوعة .
 ِبٌّؼذي ػٍٝ ِب ٠ٍٝ :2005ٌغٕخ 882ِٓ اٌمبْٔٛ 420/2ٚتٕض اٌّبدح  -

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 
= 

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
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
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مغ قانػف التجارة تحىب   L. 430-6السادة   و بالسثل نجج أف الفقخة االولى مغ
 :الى أنو في حالة التخكيد االقترادؼ اف مجمذ السشافدة يجرس 

) فيسا اذا كاف التخكيد االقترادؼ مغ السخجح اف يزخ بالسشافدة، والسيسا عغ 
شخيق إنذاء أو تعديد مخكد مييسغ أو عغ شخيق إنذاء أو تعديد القػة الذخائية 

  (.1رديغ في حالة مغ التبعية االقترادية()الحؼ يزع السػ 

                                                             
= 

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 ».  

 

تديج عمييا الفقخة  ,مغ قانػف التجارة الفخندي  2/ 420وط التعدفية بشز السادة تمظ الذخ -
الثانية تػضح أف يكػف االستغبلؿ مغ الذخكة الػاحجة أو أكثخ مغ شخكة مقتخنا" بالتبعية 

 االقترادية لعسيل أو مػرد وذلظ لسجخد أنو يؤثخ فى  مجاؿ السشافدة في الدػؽ 
الذخكة البيع مدتغمة قػتيا وليسشتيا االقترادية , دوف مبخر أو والتعدف ىشا , مشاشو رفس  -

 سبب مذخوع .
 ػٍٝ ِب٠ٍٝ:2005ٌغٕخ 882ِٓ لبْٔٛ اٌتجبسح اٌفشٔغٟ  430/6ٚتٕض اٌّبدح 

1
- 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 ». 
= 

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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تشز عمى اف ) يجػز لسجمذ السشافدة في  L. 430-9و بالسقابل اف السادة 
حالة االستغبلؿ التعدفي في حالة وضع مييسغ أو تبعية اقترادية أف يصمب مغ 
وزيخ االقتراد بأف يشحر بقخار مدبب لذخكة او مجسػعة الذخكات السعشية لتعجيل 

اؿ أو انياء في مجة محجدة كل االتفاقات و الترخفات التي نذأ عشيا تخكيد أو اكس
   .(1القجرة االقترادية التي تدسح باالستغبلؿ...)

                                                             
= 

مغ قانػف التجارة الفخندي , نجج أنو في حالة اإلخبلؿ مغ  430/6مغ قخاءة نز السادة -
يا" , فإف مجمذ السشافدة الفخندي البعس مغ التجار أو بعس الذخكات , مشتيجة نيجا" تعدف

يكػف لو دور الخقيب فى ىحا الذأف مغ أجل انذاء أو تعديد القػة الذخائية الحػ يزع السػرديغ 
 .خيخىع مغ التبعية االقترادية في حالة و تبعية اقترادية , وذلظ مغ أجل تح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َ ػٍٝ أٔٗ :2005ٌغٕخ 882ِٓ لبْٔٛ اٌتجبسح اٌفشٔغٝ سلُ  430/9ٚتٕض اٌّبدح 
1
- 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 
= 
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ذا كاف قانػف التجارة الفخندي قج تحجث عغ االستغبلؿ الججيخ بالحكخ أنو إ 
 التعدفي مغ احج الذخكاء فى مػاجية اآلخخ فى مجاؿ السشافدة فى ضل التبعية

فعمى الجانب اآلخخ نجج االقترادية لييسشة شخؼ وتغميب مرمحتو ضج اآلخخ 
ترجػ وزارة االقتراد السعشية لسثل ىحه السسارسات لسشعيا مغ الديصخة عمى 

 .االقتراد

ويحسج ذلظ لمحكػمة الفخندية ترجييا لتمظ السسارسات حساية لمصخؼ الزعيف  
 رة وحساية القترادىا الػششي . فى ميداف العبلقة التعاقجية فى مجاؿ التجا

وذىب البعس فى القانػف السرخؼ , اذا كاف اإلكخاه االقترادؼ يسكغ أف يكػف 
مجاال" إلعساؿ عيب االستغبلؿ , فإنو ال يسثل تيجيجا" مشذئا" لعيب اإلكخاه , ألنو 

                                                             
= 

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 

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

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

ويصمب مجمذ السشافدة مغ وزيخ االقتراد انحار تمظ الذخكات لتعجيل األوضاع لعجـ  -
مغ قالػف  9/  430اإلضخار أو انياء تخكيد القجرة االقترادية وىػ ما أكجت عميو السادة 

 التجارة الفخندي .
خور إلى رفع دعػػ ومغ الصبيعي عشج عجـ االنرياع لمقخارات التشفيحية , يتع لجػء السز-

ـ مغ خبلؿ 2016لدشة  1691وىػ ما تع الشز عميو بالقانػف رقع  التعػيس  القتزاء حقو
اصبلح الزخر الشاجع عغ الذخوط التعدفية , ولو ابتجاءا" نتيجة تعييب الخضاء الشاجع عغ 

 1142 , والسادة 1131والسادة  1130اإلكخاه أف يجفع بالبصبلف شبعا" لعيػب الخضاء بالسادة 
 .والتى تبيح لو أو لمغيخ الجفع بالبصبلف  مغ القانػف السجني الفخندى الججيج
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لع يأت مغ فعل فاعل , حيث أف السحعغ فى عقػد اإلذعاف وذلظ بالخغع مغ 
تعاقج , فإف الخلبة لع تجفعو إلى التعاقج , وانسا قجر أف في ذلظ حاجتو إلى ال

 (.1مرمحتو , واختاره , فمغ يسكغ حيشئح االدعاء بتعييب ارادتو باإلكخاه )

ـ و الخامذ عذخ 1996يػليػ الججيخ بالحكخ أف القػانيغ الرادرة في االوؿ مغ 
شافدة قج ادخمت ( الستعمقة بإصبلح قانػف السNREـ) قانػف  2001 مايػ مغ 

مغ قانػف التجارة السعجلة بالقانػف رقع L. 442-6 ججيجة في السادة  ا"احكام
2016-1691. 

 و التي يسكغ اف تتجاخل مع االكخاه كعيب مغ عيػب الخضا ، و تشز عمى أف 

عغ اصبلح الزخر الشاجع بفعمو كسشتج أو تاجخ أو مرشع أو أؼ  ئػال") يكػف مد
 غ . شخز مدجل في سجل السي

أو الجدئي لمعبلقات  اإلنياء  الحؼ يفخض أو يحاوؿ أف يفخض تحت تيجيج
التجارية شخوط تعدفية تتعمق بالثسغ، مجد الجفع، شخوط البيع أو الخجمات التي ال 

 (.                                                 2تتزسشيا عسمية البيع و الذخاء)

                                                             

, ص  193د. محدغ عبج الحسيج البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الدابق , بشج  1-  
252  .  

ـ 2016لدشة  1961مغ قانػف التجارة الفخندى السعجؿ بالقانػف رقع  443/6وتشز السادة  -
 مشو عمى مايمى :. 101وتشز السادة 

2
- 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 
= 

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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ادية ال تكػف في حج ذاتيا غيخ قانػنية و إنسا اساءة إف الييسشة أو التبعية االقتر
استخجاميا ىػ أمخ مدتيجغ، فعجـ السداواة تكػف كامشة في اقتراد الدػؽ و 

 يجب احتخاـ الحخية التعاقجية. 

و عمى الستعاقج الحؼ يجعي االكخاه االقترادؼ أف يثبت بأنو قج تع استغبللو 
ه الى قبػؿ شخوط تعاقجية غيخ متػازنة اقتراديًا مغ قبل الصخؼ االخخ الحؼ قاد
 (.1مسا أدػ بو الى أف يكػف ضحية التعدف)

 العقد والسشافدة :

ف الشز صخاحة عمى االكخاه االقترادؼ في قانػف السشافدة إلى أ تججر اإلشارة 
غيخ وارد فسغ جانب اف السشافدة ترصجـ بفكخة العقج الف قانػف الدػؽ يقزي 

                                                             
= 

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 ».   
1
- B. Montels, La violence économique, illustration du conflit entre droit 

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

اإلثبات ىشا  يكػف عمى السزخور وعميو أف يثبت أنو تع استغبللو اقتراديا" ونجج أف عبء -
مغ الصخؼ األخخ . وأف السدئػلية ىشا خصئية , بأف يثبت السزخور خصأ  الستعاقج اآلخخ فى 

 حقو وليدت مدئػلية مفتخضة .
شخؽ  يجػز اإلثبات مغ جانب السزخور بكافةو وحيث أف اإلثبات ىػ اثبات لػقائع مادية , -

 اإلثبات بسا فييا شيادة الذيػد والقخائغ .
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مسا يعشي انكار  ا"أو مشطس ا"يع اما أف يكػف محطػر رفس الب بالتعاقج ) فاف
ضسشي لحخية االرادة في عجـ التعاقج(، و مغ جانب اخخ اف الخقابة عمى االسعار 

 في الدػؽ تختبط بجداء.

فالعقج يجحس بصبيعتو السشافدة و أف مزسػنو السدتقل ال يسكغ اف يتأثخ  
 (.   1بالخارج)

اداة لخجمة العجالة التعاقجية و الحؼ يؤثخ  ومغ السؤكج أف قانػف السشافدة ىػ
بالزخورة في الشطخية العامة لمعقج في حيغ ال يسكغ دمج قانػف السشافدة في قانػف 
العقػد، فاألوؿ يدتعيخ مغ الثاني اما الثاني يدتػحي مغ االوؿ و خيخ مثاؿ عمى 

 ذلظ االكخاه االقترادؼ . 

دة برػرة كامشة و لكغ برػرة جػىخية، فاإلكخاه االقترادؼ يػجج في قانػف السشاف
فالسداس الفعمي لمتخاضي في عشرخ الحخية ال يكػف كافيًا بسفخده وانسا يجب اف 
يكػف ىشاؾ  استغبلؿ تعدفي مغ قبل احج االشخاؼ لمصخؼ االخخ لمحرػؿ عمى 

 (. 2ربح مفخط و غيخ عادؿ)

                                                             
1
- M.-A. Frison-Roche, Contrat, concurrence, régulation, RTD civ. 2004, 

p. 451. et suivantes. 

 ساجغ ثخصٛص اعبءح اعتخذاَ حبٌخ اٌتجؼ١خ اإللتصبد٠خ  ِب ٠ٍٝ :  -

2
- 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. 

ٚاٌجذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ػٕذِب ٠حصً أحذ األغشاف  ػٍٝ سثح فبحش أٚ ِفشغ صائذ ػٓ اٌحذ ) صائذ -

وشاٖ ػٓ اٌٛظغ اٌطج١ؼٟ( , ٔت١جخ االعتغالي اٌتؼغفٟ , ٚفمب" ٌمبْٔٛ اٌتجبسح , ٘ٛ ٠ؼذ ػ١ٓ اإل
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اعتبار ذاتيا و انسا اف قانػف السشافدة ال يفخض جداء عمى التبعية االقترادية ب 
 يكػف ىشاؾ جداء عشجما يشتج عشيا ترخؼ تعدفي مغ خبلؿ الييسشة. 

 
 خا"عدي ا"و التبعية االقترادية مغ حيث االصل ىي فكخة جامجة و اثباتيا كاف امخ 

ـ ، حيث قبل صجور 2008ـ و  2001و لكغ تع تبديصيا بالقػانيغ الرادرة في 
ثبت باف ليذ لجيو حبًل أخخ اؼ انو ال ـ كاف عمى التابع اف ي 2001قانػف 

 يدتصيع اف يتخمز مغ رابط التبعية غيخ الستػازف.
 
قج استبعج ىحا السعيار و حجد اثبات التبعية االقترادية  NREبيج اف القانػف  

بالسعاييخ الثبلثة اآلتية عمى الذخكة السييسغ عمييا إف ثبت في فخضية كػنو مذتخ 
لعبلمة التجارية لمذخكة السييسشة و حرتيا في الدػؽ يعتسج عمى السػرد ليسشة ا

 ذات الرمة و حجع مشتجاتيا في حداب السذتخ.
و بالخغع مغ اىسية ىحه السعاييخ إال انيا تبقى مختبصة بعجـ وجػد خيار مداو  

ال يسكغ اف تعج في حالة تبعية  نيائيا" "حيث اف الذخكة التي تستمظ اقتراديًا حبل
 اقترادية. 

ىحا الرجد ذىبت الجائخة التجارية لسحكسة الشقس الفخندية في قزية شييخة و في 
لتكييف تعدف التبعية  ا"جػىخي ا"ليا الى اف عجـ وجػد خيار مداو يبقى عشرخ 

                                                             
= 

ِذٔٝ  1143االلتصبدٞ , أٚ ٠ؼذ إوشا٘ب" التصبد٠ب" فٟ ِفِٙٛٗ اٌحم١مٟ ٚفمب" ٌٕض اٌّبدح 

 فشٔغٟ )جذ٠ذ(
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 مايػ  15الرادر في  االقترادية بالخغع مغ التعجيبلت التي استحجثيا القانػف 
 (.1ـ )2001

 
 
 (. 2تؤكج ما أقخه السجمذ الجستػرؼ الفخندي )و ىحه االحكاـ االخيخة قج جاءت ل 
ف التبعية االقترادية يسكغ ترشيفيا حدب كل حالة و التي تختمف مع شبيعة أ

  ,الييسشة 
لكغ برفة عامة اف تبعية شخكة اقتراديًا لذخكة اخخػ يقجر عغ شخيق تحجيج ما و 

أخخػ في ضل إذا كانت الذخكة السييسغ عمييا  قادرة عمى ايجاد مشفح أو مػارد 
 (.3ضخوؼ تقشية واقترادية مساثمة )

                                                             
1
 ساجغ : حىُ ِحىّخ إٌمط اٌفشٔغ١خ , اٌغشفخ اٌتجبس٠خ . - 

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

14.529. 

2
 شٔغٝ .ساجغ : اٌّجٍظ اٌذعتٛسٜ اٌف -  

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

3
 ساجغ :  فٝ رٌه . -  

-Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 2004, précité.  

قج صشفت حاالت ) محكسة الشقس الغخفة التجارية ( أحكاـ السحكاـ الفخندية  بذلك فإنو  -
ػ , وذلظ بإختبلؼ قجرة كل شخكة عغ تجبيخ مػرد آخخ غيخ الذخكة التبعية مغ حالة إلى أخخ 

 .لمخخوج مغ الشفق السطمع السييسشة عمى الدػؽ 

= 
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 ثالثا" : وسائل اإلكراه االقترادي .
تحجث السذخع الفخندي في قانػف االلتدامات والعقػد الججيج عغ تمظ الػسائل فى 

(  وندخد ليحه الػسائل  ثع نتشاوؿ نرػص  1143,  -1141,  - 1140السػاد )
 الشحػ التالي :السػاد والتعميق عمييا وذلظ عمى 

 ويو ( .ذالتيجيج أو )تأثيخ ضغط يػلج الخػؼ ) رلبة ( لجػ الذخز أو  -أ
 استعساؿ شخيقة قانػنية لغاية غيخ قانػنية . -ب
 استغبلؿ التبعية ألحج األشخاؼ.و قرج الحرػؿ عمى مشفعة  -ج

 :ويو ( ذا / التيديد أو )تأثير ضغط يهلد الخهف ) رهبة ( لدى الذخص أو 
 لقانػني  :الشز ا

( مغ قانػف االلتدامات والعقػد الفخندي الججيج عمى ما يمى 1140تشز السادة )
(1: ) 

" يتحقق اإلكخاه عشجما يتعيج أحج األشخاؼ تحت تأثيخ ضغط يػلج لجيو الخػؼ مغ 
  .تعخض شخرو أو ثخوتو أو ثخوة أقاربو لزخر جديع 

                                                             
= 

) حالة التبعية اإلقترادية ( فى ضل التكشػلػجيا الحجيثة عالسيا", بخرػص وسائل التعاقج و-
 ونى مثبل" .خ اإللكت

 -
1
 . ٠55ذ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ , اٌّشجغ اٌغبثك , ص د. دمحم حغٓ لبعُ , لبْٔٛ اٌؼمٛد اٌفشٔغٟ اٌجذ  
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 مغ قخاءتشا لشز السادة الدابقة نجج ما يمى  : 
 تعيجه أحج األشخاؼ ناجع عغ الزغط والتيجيج مغ شخز آخخ . -
الذخز مغ حجوث الزخر الجديع فى شخرو أو في  ؼأية ذلظ خػ  -

 ثخوتو أو ثخوة أقاربو مغ جخاء ذلظ .   
 ونجج أف ذلظ التيجيج أو الخػؼ الحػ يحجث لمذخز ىػ ما عبخت عشو السادة

( إف الخلبة " " تكػف 1ػليا )( مغ القانػف السجني السرخؼ بق2( فقخة ) 127) 
قائسة عمى أساس إذا كانت ضخوؼ الحاؿ ترػر لمصخؼ الحػ يجعييا أف خصخا" 

 جديسا" محجقا" ييجده ىػ أو غيخه في الشفذ أو الجدع أو الذخؼ أو الساؿ " . 

ونجج أف القانػف الفخندي يقترخ عمى الذخز وذويو , أما الشز السرخؼ 
               فأوسع مغ ذلظ .

وذىب البعس أنو بخرػص الخلبة : ال يكفى لػجػد اإلكخاه أف ييجد شخز , 
شخرا" آخخ بأذػ يمحق بو أو بغيخه , بل يجب فزبل" عغ ذلظ , أف يتختب عمى 
ىحا التيجيج , نذػء رلبة أو خذية في نفذ السيجد , وأف تكػف ىحه األخيخة " قائسة 

ج إلى اعتقاد السيجد , أف خصخا عمى أساس " , وتكػف كحلظ , إذا أدػ التيجي

                                                             

ـ , بإصجار القانػف السجني 1948/  7/ 29مكخر ا , في  108الػقائع السرخية , العجد   1-
 ـ .               1948لدشة  131
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جديسا" محجقا" , ييجده ىػ أو غيخه , في الشفذ أو الجدع أو الذخؼ أو الساؿ . 
(1  ) 

 ب / استعسال طريقة قانهنية لغاية غير قانهنية .
 -ولكغ–غشى عغ البياف أف المجػ إلى الصخؽ القانػنية ال يذكل اكخاىا"  -

و وسائل ) شخؽ ( قانػنية مغ عمى الشكيس مغ ذلظ عشسا يمجأ الذخز أ
 أجل تحقيق غاية غيخ مذخوعة أو غيخ قانػنية  .

وىى غيخ الغاية التى وججت مغ أجميا باستعساؿ الػسيمة القانػنية , وتع  -
 التمػيح بيا , وكاف اليجؼ مغ ذلظ ىػ تحقيق مشفعة زائجة بذكل واضح .

 الشص القانهني :

ات والعقػد الفخندي الججيج عمى أنو  ( مغ قانػف االلتدام 1141تشز السادة ) 
( " ال يذكل التيجيج بالمجػء إلى الصخؽ القانػنية إكخاىا" ويكػف األمخ عمى 2:)

خبلؼ  ذلظ عشجما تدتعسل الصخؽ القانػنية لغاية غيخ التي وججت مغ أجميا أو 
 رػؿ عمى مشفعة زائجة بذكل واضح  عشجما يتع التمػيح بيا أو استعساليا بقرج الح

 من قراءتشا لشص السادة الدابقة نجد ما يمى : 

                                                             

,  195د. محدغ عبج الحسيج البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الدابق , بشج  1-   
  .  254ص 

 55, قانػف العقػد الفخندي الججيج بالمغة العخبية , السخجع الدابق , ص د. دمحم حدغ قاسع 2- 
. 
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نجج أنو إذا سمظ الستعاقج  شخيقا" قانػنيا" فإف ذلظ ال يذكل اكخاىا" وفقا"  -
 لسفيػـ نز تمظ السادة  .  

ويكػف عمى الشكيس مغ ذلظ أف يحجث اإلكخاه عشج استعساؿ الستعاقج  -
مغايخ شخقا" غيخ قانػنيا" بيجؼ الػصػؿ إلى ىجؼ معيغ في نفدو و 

لمصخيق القانػني الستبع الحػ شخع مغ أجمو وغايو غيخ التي وججت مغ 
 أجميا .

 
يحجث اإلكخاه عشجما يػىع الستعاقج الستعاقج اآلخخ بذيء ما او التمػيح  -

غاية مغايخة لمغاية األساسية غية الحرػؿ عمى ربح فاحر أو مشفعة زائجة 
 بذكل واضح .

 :التبعية ألحد األطراف استغاللو قرد الحرهل عمى مشفعة  -ج

 الشز القانػني :

( مغ قانػف االلتدامات والعقػد الفخندي الججيج عمى أنو  1143تشز السادة ) 
(:1) 

" يتػافخ اإلكخاه عشجما يحرل أحج األشخاؼ , نتيجة استغبلؿ حالة التبعية التي 
غياب يػجج فييا الستعاقج معو , عمى تعيج مغ األخيخ ما كاف ليخضى بو في حاؿ 

 مثل ىحا الزغط ويحرل مغ ذلظ عمى مشفعة زائجة بذكل واضح " .

                                                             

-1
  . 55د. دمحم حغٓ لبعُ , لبْٔٛ اٌؼمٛد اٌفشٔغٟ اٌجذ٠ذ , اٌّشجغ اٌغبثك , ص  
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 من قراءتشا لشص السادة الدابقة نجد ما يمى :     
يحجث اإلكخاه  عشجما يكػف الذخز في حالة تبعية اقترادية لذخز ما  -

 أو متعاقج آخخ معو .
يقػـ الستعاقج مع الذخز باستغبلؿ حالة التبعية لو ويحرل مشو عمى  -

يج بعسل ما , لع يكغ يحرل عمى مثل ىحا التعيج بجوف الزغط عميو تع
 بحالة تبعيتو لو .

ونجج أف محرمة ذلظ أف يحرل الستعاقج معو  عمى مشفعة زائجة عغ   -
 الحج السعقػؿ , أو بسعشى آخخ ربح فاحر وزائج عغ الحج بذكل واضح . 

 رابعا": آثار اإلكراه االقترادي  .
كخاه االقترادؼ نتائج معيشة , تتػلج عشو  نتيجة االختبلؿ فى الججيخ بالحكخ أف لئل

ميداف العقػد , ووجػد عجـ التػازف والتعادؿ العقجؼ بذكل واضح وتتسثل تمظ 
 الشتائج أو اآلثار فيسا يمى : 

 ) الزخر , و البصبلف ,  و دعػػ البصبلف (
الزرر . -1  
ضغط ورلبة مغ أحج يتحقق الزخر نتيجة وقػع شخز الستعاقج تحت تأثيخ  

أو أقاربو  ذويواألشخاص يػلج لجيو خػفا" مغ أف تتعخض ثخوتو أو ثخوة أحج 
 لزخر جديع  .

فتكػف الشتيجة قيامو بالتعاقج مع ذلظ الذخز مكخىا" فى تمظ الحالة , وذلظ يسثل 
 الزخر الجديع الػاقع عميو أو ألحج أقاربو .

البظالن . -2   
ء , واإلكخاه االقترادؼ يعج  أيزا" عيبا" مغ عيػب اإلكخاه ىػ أحج عيػب الخضا 

 الخضاء. وقانػف االلتدامات والعقػد الفخندي الججيج نز عمى ذلظ .
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 الشص القانهني :
 (1( مغ قانػف االلتدامات والعقػد الفخندي الججيج عمى أنو :)1131تشز السادة) 

 " تعتبخ عيػب الخضاء سببا" لمبصبلف الشدبي لمعقج " . 

 من قراءتشا لشص السادة الدابقة نجد ما يمى :     
نجج أف اإلكخاه االقترادؼ يعج عيبا" مغ عيػب الخضاء , فإف نتيجة وأثخ 

 ذلظ أف يكػف ىشاؾ بصبلنا" ندبيا" لمعقج بقجر تعييبو  .
 ويكػف ذلظ البصبلف الشدبي لسرمحة الذخز الػاقع عميو اإلكخاه . 

ي لسرمحة السكخه فقط , إذ يدتصيع ف الشدببلأو بسعشى آخخ يكػف البص
ىحا األخيخ شمب ابصاؿ العقج لئلكخاه فى أؼ وقت , إال إذا سقط حقو فى 

 (2ذلظ باإلجازة أو التقادـ .)
 

عمى الخغع مغ أف اإلكخاه االقترادؼ ال يعجو أف يكػف إحجػ صػر اإلكخاه 
يختمف عغ السعشػؼ، فإف ذلظ ال يشفي عشو خرػصيتو التي تقتزي تستعو  بجداء 

ف مغ شأف القػؿ بإمكانية إبصاؿ كل عقج أذلظ الحؼ يتستع بو ىحا األخيخ، حيث 

                                                             

  . 51, السخجع الدابق , ص  د. دمحم حدغ قاسع , قانػف العقػد الفخندي الججيج1-

, ص  200لحسيج البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الدابق , بشج د. محدغ عبج ا  2-
258 .  
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ثبت استغبلؿ أحج أشخافو لمطخوؼ االقترادية، عمى غخار ما ىػ معسػؿ بو في 
 ( .1اإلكخاه السعشػؼ , السداس بسبجأ استقخار السعامبلت )

استغبلؿ أصحابيا أنو يبقى مغ الرعب ترػر معامبلت تجارية دوف  ما اداـ 
 لمطخوؼ االقترادية  وألحػاؿ الدػؽ. 

إذ سيربح بإمكاف كل مغ رغب في التحمل مغ التداماتو أف يجعي بأف إبخاميا 
 ( . 2لمعقج، كاف نتيجة ضغػط و إكخاىات أممتيا حاجتو )

والحاؿ أنو لػال الحاجة  لسا أبخمت السعامبلت. بل يتعيغ التسييد بيغ ما إذا كاف 
الجافع إلى القبػؿ بالذخوط  ػى الجافع إلى التعاقج، أـ أنو ٘ٛاالقترادؼ  اإلكخاه 

 . (3السجحفة )

                                                             

 التعاقجية أو  يػجج اكخاه اقترادػ فى السعامبلتأنو والحاؿ ىكحا عشجما  و تججر اإلشارة-

فإف ذلظ يفقج الثقة لجػ العجيج مغ األشخاؼ , لحلظ تع التعجيل لمقانػف  ( ) العبلقات العقجية 
ى الججيج لبعث الثقة والصأنيشة واألمغ القانػنى لجػ الستعاقجيغ , وذلظ حساية لمصخؼ الفخند

 قتراديا" ليع .واستغبلؿ اآلخخيغ ) األقػياء( ا الزعيف مغ بصر

مع اعصائيع مكشة التحمل مغ تمظ العقػد لتعييب رضائيع بالجفع بالبصبلف الشدبى  لتمظ العقػد -
 قا" لقانػف العقػد واإللتدامات الفخندى الججيج., والتعػيس إف كاف لو مقتزى وف

  

, فقخة  1990جامعة عيغ شسذ  -أحكاـ إنقاص العقج الباشل -عادؿ حدغ عمي الدبج 3-
  . 229, ص  217
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و الجافع إلى التعاقج، ٘فيكػف العقج قاببل لئلبصاؿ، متى كاف اإلكخاه االقترادؼ  
 (1) .جخاء تعييب إرادة الستعاقج بذكل كمي، في حيغ يبقى قائسا وصحيحا

دؼ عمى دفع الستعاقج إلى القبػؿ بالذخوط متى اقترخ دور اإلكخاه االقترا
السجحفة  ، مقابل إلغاء الذخوط السحكػرة، و اعتبارىا كأف لع تكغ، دوف السداس 
بسقتزيات العقج ما دامت ارادة الستعاقج قج تعيبت بذكل جدئي  ال يخقى إلى 

 (2الجرجة التي تقتزي إلغاء العقج وابصالو .)

كخاه سببا" لمبصبلف سػاء كاف مغ قبل الستعاقج والسذخع الفخندي أكج أنو يعج اإل
اآلخخ ) الصخؼ اآلخخ ( أو الغيخ الػاقع عمى الستعاقج السكخه , وذلظ ما أكجت 

( مغ قانػف العقػد وااللتدامات الفخندي الججيج بقػليا  1142عميو نز السادة ) 
(:3  ) 

                                                             

 راجع فى الفقو الفخندى ما يمى : -

 1 - Philippe Delebecque- La clause qui fait supporter au preneur dans un            

contrat de location de longue durée la totalité des risques de perte ou de 

détérioration de la chose louée confère au bailleur un avantage excessif- 

Recueil Dalloz 1994- page 209. 

ؤاد مصبعة جامعة ف -عقػد اإلذعاف -1946د.عبج السشعع فخج الرجة , جامعة فاد األوؿ2- 
  األوؿ

.  212ص         

  .55ص  د. دمحم حدغ قاسع , قانػف العقػد الفخندي الججيج بالمغة العخبية , السخجع الدابق, 3- 

= 
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مغ قبل الصخؼ " يعتبخ اإلكخاه اإلقترادػ سببا" لمبصبلف سػاء تست مسارستو 
 اآلخخ أو الغيخ " .

دعهى البظالن . -3  

لقج نز السذخع الفخندي عمى دعػػ البصبلف باعتبارىا حق أصيل لمسكخه يدتصيع 
 مغ خبلليا ابصاؿ العقج السعيب لسرمحتو  .

البصبلف فى حالتيغ :حاالت سخياف مجة دعػػ تقخر تو   

فى حالة الغمط أو  الحالة األولى : ال يبجأ  سخياف مجة دعػػ البصبلف
 التجليذ إال مغ يػـ اكتذافيا .

الحالة الثانية : ال يبجأ سخياف مجة دعػػ البصبلف في حالة اإلكخاه إال مغ 
 يػـ انقصاعو .

( مغ قانػف العقػد وااللتدامات الفخندي  1144وذلظ ما أكجت عميو نز السادة ) 
بلف فى حالة الغمط أو " ال يبجأ سخياف مجة دعػػ البص ( .1الججيج بقػليا :)

 التجليذ إال مغ يػـ اكتذافيا وفى حالة اإلكخاه إال مغ يػـ انقصاعو " .

                                                             
= 

  Art-1142- La violence une cause de nullité, qu'elle ait été excreceانطخ: -

 par une partie ou un tiers  . 

 56 ٛد اٌفشٔغٟ اٌجذ٠ذ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ , اٌّشجغ اٌغبثك , صد. دمحم حغٓ لبعُ , لبْٔٛ اٌؼم 1- 
. 

= 
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ونخػ أف السكخه الػاقع عميو الزخر يدتصيع  أيزا" بعجما  تقخر لسرمحتو 
مغ جخاء ذلظ , باإلضافة لجعػػ اإلكخاه التي اإلكخاه  الػاقع عميو البصبلف لعيب 

 عػيزا" عغ ذلظ الزخر الػاقع عميو بجعػػ مدتقمو تقخرت لسرمحتو  أف يصمب ت

وبحلظ تكػف لمسكخه دعػػ أخخػ ىي دعػػ السدئػلية التي تتيح لو أف يصمب 
تعػيزا" عغ الزخر الحػ أصابو بدبب التيجيج باألذػ , ألنو بحلظ يعج عسبل" 

 ( 1غيخ مذخوع , إف كاف ثسة ضخر , سػاء أكاف ىحا الزخر ماديا" أو أدبيا" , )

فيػ عيب فى اإلرادة ,  –مثل التجليذ  –ذلظ ألف اإلكخاه ذو شبيعة مددوجة 
يتختب عميو أف يكػف العقج قاببل" لئلكخاه , ثع ىػ جخيسة  , يتختب عمييا مدئػلية 

 مغ قارؼ اإلكخاه .

 

 

 

                                                             
= 

 Art-1144.-Le délai de l"action en nullité ne court, en cas d"crréurانطخ:-

ou de dol, que du jour ou ils ont été découverls et, en cas de volence, que 

du jour ou clle a cessé.   

, ص  200البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الدابق , بشج  د. محدغ عبج الحسيج 1-
258 .  
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 السظمب الثاني

 آثار اإلكراه اإلقترادى

 فى نظاق التبعية الفردية  وقانهن السشافدة  

 
عغ أؼ إشارة  قانػف التجارةمغ  L. 442-6الرياغة الججيجة لمسادة  لقج تخمت

إلى سيخ السشافدة ، األمخ الحؼ يدسح لبعس أحكامو بأف تيجؼ بذكل محجد 
 لفخض جداء االختبلؿ التعاقجؼ. 

ىحه السحاذيخ بحج ذاتيا والتي تذكل ردة فعل عمى زيادة القػة االقترادية لمسػرديغ 
ـ الحؼ أدخل جداء مجني عمى افعاؿ ججيجة  1996 يػليػ1تجج اساسيا في قانػف 

ـ ، مثل الحرػؿ عمى  1986ديدسبخ 1مغ السخسػـ الرادر في  36في السادة 
 السشافع  دوف التداـ تعاقجؼ بالذخاء.

اذ اف ىحا القانػف يفخض جداء عمى اساءة استخجاـ التبعية االقترادية و عجـ  
  (1)دوف الحاجة الى اثبات تأثيخىا عمى الدػؽ. التػازف التعاقجؼ باعتبار ذاتيا و

فيبجو أف قانػف السشافدة مختمًف عغ وضيفتو التشطيسية لمدػؽ ، عمى الخغع مغ أف 
أف القزاء عمى مثل ىحه االساءة قج يديع في تشطيع  البعس يحىب الى 

 .السشافدة

                                                             
1
-

 
l’article L. 442-6, III, alinéa 2 du Code du commerce .
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 ـ تيجؼ 2001بعس مغ الفقو الى أف التعجيبلت التي صجرت في الو يحىب 
دوف ادنى شظ الى حساية السشتجيغ ، و بحلظ نجج أف ىجؼ ىحه الحساية يزع 
قانػف السشافدة في مػضع يدسح لو بصخح حمػؿ لع يشطسيا القانػف السجني ضسغ 

 (. 1نصاؽ االكخاه كعيب مغ عيػب الخضا)
 

 أوال" : الغمط فى تقدير قيسة الذيء اقتراديا" . -

 الشص القانهنى :

 في( : " إف الغمط 2الججيج عمى) الفخنديمغ قانػف العقػد  (1136)تشز السادة  
الكيسة , والحػ مغ خبللو قجر الستعاقج ىحه الكيسة تقجيخا" اقتراديا" غيخ صحيح , 

 دوف أف يخصئ بذأف الرفات الجػىخية لؤلداء , ال يكػف سببا" لمبصبلف " .

 من قراءتشا لشص السادة الدابقة نجد ما يمى : 
 قيسة الذيء مغ حيث تقجيخه يػجج غمط فى  -
 تقجيخ الستعاقج لكيسة الذيء تقجيخا" اقتراديا" خاشئا" أو غيخ صحيح . -

                                                             
1
 ساجغ : لبْٔٛ اٌغٛق ػٍٝ ٔحٛ ِب ٠ٍٝ : - 

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

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

.04, المرجع السابك , ص د. دمحم حدغ قاسع , قانػف العقػد الفخندى الججيج   -2  
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عجـ وجػد خصأ فى جانب الستعاقج بخرػص الرفات الجػىخية الستعمقة  -
باألداء , فإف ذلظ ال يعج سببا" لبصبلف الترخؼ مغ جانب ىحا الستعاقج 

. 
 ببا" لمبصبلف . يربح ترخؼ الستعاقج صحيحا" وال يعج س -
-  

 ثانيا" : الجزاء عن اإلكراه االقترادي فى عل قانهن السشافدة.-
إف فخض جداء عمى االكخاه االقترادؼ بيغ السيشييغ بسػجب قانػف السشافدة يشتج  

 |.(1عغ حطخ التيجيج السفاجئ لمعبلقات التجارية دوف إشعار كاٍؼ)
 .(2ط العامة لمبيع)أو لمحرػؿ عمى شخوط تشحخؼ بذكل واضح عغ الذخو  
يدتبعج أؼ حساية لمسشتج لمترخفات الدابقة  كسا أف الخجػع الى العبلقات التجارية 

 إلبخاـ العقج إال اف نصاؽ ىحه األحكاـ يختمف عغ نصاؽ االكخاه. 
 

وبذكل عاـ ، فإف فخضيات إساءة استخجاـ التبعية االقترادية السشرػص عمييا 
مغ قانػف التجارة الفخندي  L. 420-2 السادة تتعارض مع L. 442-6 في السادة

 .التي تحج مغ نصاقيا
 و ذلظ ىي ليدت اداة ذات نصاؽ محتسل لعيب اكثخ عسػمية مغ االكخاه.  

                                                             
1
  -  l’article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce français.  

2
  -  l’article L. 442-6, I, 4° du Code du commerce francais. 
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الججيخ بالحكخ أنو إذا تػافخت شخوط اإلكخاه , فإنو يجػز لمسكخه أف يصالب بإبصاؿ  
ميو عبء اثبات اإلكخاه العقج والتعػيس إف كاف لو محل , وكسا أنو أيزا" يقع ع

(1.) 
وفيسا يتعمق بالجداء، في حيغ يفخض جداء عمى االكخاه كعيب مغ عيػب الخضا 

 بالبصبلف الشدبي لمعقج مع التعػيس إف كاف لو مقتزى ، 
ال يسكغ أف  L. 442-6 فإف إساءة استخجاـ التبعية االقترادية حدب السادة

بشاءًا عمى شمب مغ وزيخ االقتراد،  تؤدؼ إلى بصبلف العقج أو بشج في العقج إال
فبل يجػز لمصخؼ الحؼ تعخض لمتبعية إال السصالبة بالتعػيس عغ األضخار التي 

   .(2لحقت بو)
إف جداء االكخاه االقترادؼ بسػجب قانػف السشافدة وعمى نصاؽ أوسع الحساية 

ج السسشػحة لمستشافديغ بجاًل مغ السشافدة الحؼ يجج أساسو في قانػف غاالن
(Galland وزاد بسػجب القانػف الخاص بالمػائح االقترادية الججيجة ), 

                                                             

ة العامة لبللتداـ , مرادر االلتداـ , السخجع الدابق , ص , الشطخي د. نبيل ابخاليع سعج  1-
191 . 

2
-  l’article L. 442-6, III, alinéa 2 du Code du commerce . 

ٚٔجذ أْ اٌفبسق ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ اٌجذ٠ذ ٚفبْٔٛ اٌتجبسح اٌفشٔغٟ وج١ش ِٓ ح١ث ,  -

 ٘ٗ غٍت اٌجطالْ إٌغجٟ ٌٍؼمذ ِغ اٌتؼ٠ٛط . أْ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٠ت١ح ٌٍّعشٚس ٔت١جخ تؼ١١ت اوشا

ػٍٝ خالف لبْٔٛ اٌتجبسح ٠ت١ح اٌتؼ٠ٛط فمػ دْٚ اٌّغبط ثّٛظٛع اٌؼمذ ,  ٚرٌه ٘ٛ ِب ٠جت 

 ػٍٝ اٌّششع اٌفشٔغٟ تذاسوٗ ٚاٌّٛاصٔخ ٚاٌّٛائّخ ث١ٓ اٌمب١ٔٛٔٓ ٕ٘بن .



 

 

 

 

 د/ عالء احمد  صبح                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
 

 

 

 

336 
 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

والسعخوؼ  وىى ليدت لػائح بالزبط ولكشيا فعل لزساف الديخ بصخيقو صحيحة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (  1ـ ) 2001 مايػ 15الرادر في   NRE أكثخ باسع قانػف 

شا بيحا اليجؼ االجتساعي الحؼ يتسثل في إعادة تػازف العقج عمى وجو ورى
الخرػص ، يبجوا أف قانػف السشافدة تحػؿ مغ غخضو األصمي الحؼ يجب أف 
يطل ضامشًا لمعسل الدمذ لؤلسػاؽ، وبالتالي فإف االتجاه السعاصخ ال يتفق مع 

 الشطاـ كسا تع وضعو حتى اآلف. 
 . 6-442و   L 420-2جػع الى السػاد ومسا يجؿ عمى ذلظ نجرة الخ 

لحا اف مجمذ السشافدة يدتخجـ قميل مغ ىحه الػسائل الستاحة و التي تدتجيب 
،  يسكغ القػؿ إف قانػف السشافدة يشخخط في مجاؿ مساثمةلسشصق ججيج. وبرػرة 

ـ مسا  2016االكخاه االقترادؼ، ألف القانػف السجني لع يشطسو حتى صجور تعجيل 
فعل فجػة بيغ ىحيغ القانػنيغ ،  ويجب عمى السذخع الفخندي تجارؾ ذلظ يخمق بال

 والسػائسة بيغ القانػنيغ .
    عبء اثبات اإلكراه االقترادي.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
فقا" لمقػاعج العامة في اإلثبات لرالح السزخور , أو السكخه يكػف عبء اإلثبات و  

 , والحػ يقع عميو عبء اإلثبات .

                                                             
 ساجغ لبْٔٛ ١ٔش, ٚاٌخبص ثبٌٍٛائح اإللتصبد٠خ اٌجذ٠ذح . -

1
- La loi relative aux Nouvelles Régulations Économiques, dite « loi 

NRE », du 15 mai 2001. 
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أف عبء اإلثبات حيث يقع عمى عاتق الستعاقج السكخه , والحػ إلى وذىب البعس  
يصالب بإبصاؿ العقج إثبات حرػؿ اإلكخاه مغ الستعاقج اآلخخ أو مغ نائبو أو عمسو 

بو إف كاف واقعا" مغ الغيخ , ويجػز اثباتو بكافة شخؽ  بو أو استصاعتو العمع
 (.1اإلثبات , حيث أف اثبات اإلكخاه ىػ اثبات لػقائع مادية )

 وأكج البعس اآلخخ عمى ذلظ قائبل" :
ونطخا" ألف اإلكخاه يتعمق بػقائع مادية فانو يدتصيع أف يثبت ذلظ بكافة شخؽ 

 ( .2اإلثبات بسا فييا شيادة الذيػد والقخائغ )
وتقجيخ وسائل اإلكخاه ومبمغ جدامتيا وتأثيخىا عمى نفذ الستعاقج ىػ مغ األمػر 

وال تخزع لخقابة محكسة  السػضػعية التي تدتقل بالفرل فييا محكسة السػضػع ,
 (.3ىا عمى أسباب سائغة )ءمتى أقامت قزا الشقس 

 

                                                             

, الشطخية العامة لبللتداـ , مرادر االلتداـ , السخجع الدابق , ص  د. نبيل ابخاليع سعج 1-
  -وما  بعجىا .191

, ص  199ق , بشج د. محدغ عبج الحسيج البيو , الشطخية العامة لبللتدامات , السخجع الداب 2-
257 .   

 2101, ص 383, ؽ  34/, مجسػعة السكتب الفشى , الدشة 25/11/1981نقس مجنى   3-
 .ـ

وما  257, ص  199مذار إليو لجػ : د. محدغ عبج الحسيج البيو , السخجع الدابق , بشج 
 بعجىا .
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 السبحث الثاني
ندي الجديدمفيهم اإلكراه االقترادي في قانهن العقهد الفر     
 

اف القانػف السجني الفخندي لع يشز عمى االكخاه االقترادؼ كعيب مغ عيػب 
وقت متأخخ ججًا بالخغع مغ االتجاه القزائي الجاعع ليحا السفيػـ في الخضا إال 

. الفخندي وااللتداماتعشجما قاـ بالتعجيل الججيج الحػ شاؿ قانػف العقػد   
مختمفة عغ االتجاه القزائي و قانػف السشافدة  و بالخغع مغ تشطيسو تذخيعًا برػرة

. فاف السذخع لقج ادخل تعجيبلت عمى مفيػـ االكخاه لتفادؼ الشقز التذخيعي  
 

وسػؼ نتشاوؿ ذلظ عمى الشحػ التالي:   
 السصمب األوؿ : مجػ تأثيخ التبعية االقترادية عمى تػازف العقج .

فى  القانػف السجني وقانػف السشافدةالسصمب الثاني : اختبلؿ التػازف التذخيعي بيغ 
 فخندا .

 
 السظمب االول

 مدى تأثير التبعية االقترادية عمى تهازن العقد  
 

ـ إصبلح  2016فبخايخ  10الرادر في    ـ2016لدشة  131إف السخسػـ رقع  
قج كخس فكخة االكخاه االقترادؼ أو   قانػف العقػد و الشطخية العامة لبللتدامات

لتعدف في حالة التبعية كعيب مغ عيػب الخضا في ضل ضخوؼ بجقة اكثخ ا
 معيشة. 
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 ويعج ىحا السفيػـ واحجًا مغ أىع السفاليع التي جاء بيا السخسػـ.
 
 1143ومغ بيغ عيػب الخضا إف السذخع الفخندي أدخل في السادة الججيجة   

 مغ اشكاؿ اإلكخاه، و التي تشز عمى أنو : ا"ججيج "مجنى فخندي شكبل
ػجج اكخاه عشجما يدتغل احج االشخاؼ بدبب التبعية الستعاقج اآلخخ و يجبخه ) ي

عمى التعاقج ليحرل مشو عمى ميدة مفخشة برػرة واضحة و لػال وجػد ىحه الخلبة 
 (1لسا أبـخ العقج()

تفخض جداء عمى سمػؾ تعدفي صادر  ا"فيحه السادة قج ادخمت صخاحًة احكام .
 ف ضعيف في الصخؼ االخخ. مغ أحج االشخاؼ الستغبلؿ مػق

مجنى مرخؼ " أف  127وذىبت محكسة الشقس السرخية بخرػص نز السادة 
وفى ضػء ما جاء بالسحكخة اإليزاحية لسذخوع القانػف وما  127نز السادة 

يجؿ عمى أنو ال  –و التحزيخية وجخػ عميو قزاء ىحه السحكسة لسصخ فى أعسا
التي يدتغميا أحج الستعاقجيغ إلرغاـ  يذتخط فى الخصخ الجديع أو وسائل الزغط

                                                             

 .قانػف العقػد الفخندى الججيج2016لدشة  131مغ القانػف  1143وتشز السادة 
1
- " Ârt,1143,-Il Ya également volence lorsqu'unc parlie, abusant de l'état 

de dépendance dans lequel se trouve son coeonntractant ,obtient de lui un 

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

el en tire un avantage manilestement excessif " 

الحػ يحسمو   باالستغبلؿونجج أف نز ىحه السادة قج جدج تػافخ اإلكخاه بأف يكػف مقتخنا"  -
 اإلكخاه فى شياتو نتيجة استغبلؿ الستعاقج لحالة التبعية لمستعاقج معو .

 تع ىحا العقج .أوالججيخ بالحكخ ىشا أف الستعاقج معو لػال وجػد الزغط مغ الستعاقج ما -
حيث أف اليجؼ مغ وراء ىحا التعاقج ىػ حرػؿ الستعاقج عمى مشفعة زائجة وواضحة فى ىحا -

 الخرػص.
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اآلخخ عمى التعاقج أف تعجـ إرادة السكخه , بل يكفى أف تفدجىا بأف تحجث رلبة 
تجفعو إلى قبػؿ ترخؼ ما كاف ليقبمو لػ كانت إرادتو حخة ويزصخه ذلظ لمسػازنة 
بيغ وقػع ما يكخه وإبخاـ الترخؼ فيختار أىػف الزخريغ , فكمسا اقتخنت الػسائل 
غيخ السذخوعة بغاية غيخ مذخوعة وتأثخت ارادة الستعاقجيغ  كاف العقج قابل 

 (1إال بصيب نفذ " .) ػءلئلبصاؿ ألنو " ال يحل ماؿ امخ 
مغ القانػف السجني  1143و بالخغع مغ حجاثة االحكاـ التي جاءت بيا السادة 

 الفخندي  والتػسع فى ىحه السادة.  
صبيق قج تع تقجيخه مغ قبل واضعي مخسػـ تعجيل إال اف ىحا التػسع في نصاؽ الت 

قانػف االلتدامات و العقػد الفخندي حيث اف تقخيخ رئيذ الجسيػرية الحؼ رافق 
صجور السخسػـ قج بيغ باف كل فخضيات التبعية قج تع استيعابيا في ىحه السادة 

   (.2لغخض حساية الصخؼ الزعيف  ,و ليذ فقط عبلقات الذخكات فيسا بيشيا)
في ىحا الرجد اف التعدف بدبب التبعية يسكغ اف يذسل في بعس الفخضيات  و

بصبلف العقج لعجـ االىمية مسا يسيج الصخيق الستخاتيجيات اجخائية معيشة يسكغ 
 العقج االستفادة مشيا مغ قبل الستقاضيغ لمسصالبة ببصبلف

 (. 3و الحرػؿ عمى التعػيس عغ االضخار التي تكبجىا) 
                                                             

, ممحق  السحاماة., مجمة  2005-12-27ؽ جمدة  64لدشة  5484الصعغ رقع  -   1
 . 88ـ , ص  2014, مػسػعة التذخيعات السرخية ,  التذخيعات

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

131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations.   

3
 S. Godelain, La capacité dans les contrats : LGDJ, 2007, pré f. M. 

Fabre-Magnan et A. Supiot. 
= 
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ذلظ، إف ىحه التبعية يسكغ أف تحجد برػرة عامة بذكل مدتقل عغ باإلضافة الى 
 .تأثيخ الستعاقج األخخ

حتى لػ كاف السكخه تحت تبعية  1143أؼ بسعشى اخخ يسكغ تصبيق نز السادة  
 .  شخز آخخ غيخ الستعاقج معو

ومغ ذلظ ندتشتج بأنو حتى لػ لع يكغ الستعاقج االخخ مرجر التبعية لكشو قج 
تغبلؿ حالة السكخه مسا دفعو الى التعاقج و الحرػؿ مشو عمى مشفعة تعدف في اس

 (.   1مفخشة مسا يدبب باختبلؿ التػازف العقجؼ)
مغ القانػف السجني السختبط بسفيػـ اساءة  1143اف اىسية نصاؽ تصبيق السادة 

حالة التبعية يقابمو شخط سػء استخجاـ حالة التبعية شبقا لسػقف القزاء فيسا 
 باإلكخاه االقترادؼ.  يتعمق 

بيج انو يجب اثبات سػء استخجاـ التبعية برػرة مدتقمة عغ وجػد عجـ تػازف 
عقجؼ الحؼ اشتخشتو  فقخة اخخػ مغ ىحه السادة فبل يسكغ اقتصاع جدء مغ الشز 

 (. 2و اعصاء الجدء االخخ مفيػمًا شامبًل)

                                                             
= 

ىشا أنو يكفى وقع الستعاقج معو تحت تأثيخ التبعية بإستغبللو لمحرػؿ مشو عمى تججر اإلشارة  -
مشفعة زائجة عغ الحج الصبيعى نتيجة استغبللو , ليقـػ بالتعاقج , مسا يشجع عغ ذلظ اختبلؿ تػازف 

 العقج.
وىشا يجب عمى السزخور ) الستعاقج معو(اثبات سػء استخجاـ الستعاقج حالة التبعية لو -

 دف فى سػء استخجاـ تمظ التعية اإلقترادية لمزغط عميو إلبخاـ العقج نتيجة ذلظ .بالتع
1
- F. Chénedé, L’équilibre contractuel dans le projet de réforme : RDC 

2015, p. 655 . 
2
- Y.-M. Laithier, Remarques sur les conditions de la violence 

économique : LPA 23 nov. 2004, n°27 et s.  
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لمتأثيخ ف ىشاؾ صعػبة تكسغ في الريغة السخررة نجج أومغ جانب اخخ 
مغ  1143حتػيو اساءة استخجاـ التبعية حدب السادة تف أالسددوج الحؼ يجب 

القانػف السجني التي تذتخط اوال اف يدتغل احج االشخاؼ بدبب التبعية الستعاقج 
 االخخ و يجبخه عمى التعاقج  و لػال وجػد ىحه الخلبة لسا ابـخ العقج .

رة واضحة، فالذخط االوؿ يقخب و ثانيًا اف يحرل مشو عمى ميدة مفخشة برػ 
مغ القانػف السجني  1130عشرخ االوؿ مغ عشاصخ االكخاه حدب السادة ال

الفخندي حدب التعجيل الججيج التي تقزي باف يكػف االكخاه معيبًا لئلرادة كباقي 
عيػب الخضا التي تشز عمى )  الغمط و الغبغ و االكخاه تعيب الخضا عشجما 

لتى بجونيا ال يتعاقج الصخؼ االخخ أو يتعاقج بذخوط تكػف مغ نفذ الصبيعة ا
 مختمفة جػىخيًا. 

ف الصبيعة السحجدة تقجر بالشطخ لؤلشخاص و الطخوؼ التي تع فييا إ
 (.     1التخاضي()

                                                             

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛد اٌفشٔغٟ اٌجذ٠ذ ػٍٝ أٔٗ : 2016ٌغٕخ 131ِٓ اٌمبْٔٛ 1131ٚتٕض اٌّبدح 
1
- L’article 1130 modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 

- art . 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 ».  

الججيخ بالبياف أنو وفقا" لشز تمظ السادة فإف اإلكخاه يعج أحج عيػب الخضاء لمسكخه ) الستعاقج( -
 الحػ تعيبت ارادتو بفعل أو بزغط مغ الستعاقج , والتى لػال ذلظ  اإلكخاه ما أقجـ عمى التعاقج .

 جػىخيا" ( عغ تمظ الذخوط أو أنو لكاف قج تعاقج ولكغ بذػشا" مختمفو اختبلفا" كميا" وجدئيا" )-
وأنو يتع تقجيخ ذلظ األمخ فى حدع تمظ العيػب أف نأخح فى اإلعتبار األشخاص والطخوؼ  -

مجنى فخندي )ججيج( . 1130التى صجر فييا ىحا الخضاء وذلظ يسثل فحػػ نز السادة 
  

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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اما الذخط الثاني الحؼ فخضتو ىحه السادة فيػ شخط تحقيق نتيجة فميذ كل اساءة 
مغ  1143ج حدب مزسػف السادة استخجاـ حالة التبعية يسكغ أف يعيب العق

القانػف السجني و انسا فقط الحؼ يدسح لمصخؼ الحؼ صجر مشو االساءة اف يحرل 
 عمى ميدة مفخشة برػرة واضحة مغ خبلؿ ىحه االساءة.  

اف ىحه االضافة التي لع يتزسشيا مذخوع القانػف تبخر لجشة صياغة السخسػـ 
يخ االساءة مػضػعيًا مغ خبلؿ وجػدىا بدبب مخاوؼ الذخكات ولغخض جعل تقج

معيار السيدة السفخشة برػرة واضحة التي يحرل عمييا الستعاقج االخخ مغ خبلؿ 
 (.   1اساءة استخجاـ التبعية مسا يدسح بتحجيج نصاؽ تصبيق ىحا الشز)

فاألمخ يتعمق بذخط خاص لئلكخاه يسارس تحت شائمة اساءة استخجاـ التبعية 
 بكية انػاع االكخاه سػاءًا كاف ماديًا او معشػيًا، االقترادية و ال يػجج في

فيحا الذخط الستعمق بالسيدة السفخشة بذكل واضح يتستع بشدعة لتقييج نصاؽ تصبيق  
مغ القانػف السجني و تقخيبو الى مفيػـ االستغبلؿ ) اؼ اساءة  1143السادة 

 استغبلؿ ضعف يدسح لمصخؼ القػؼ بالحرػؿ عمى ميدة عمى حداب الصخؼ
 (. 2الزعيف()

                                                             
  

1
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-

131 du 10 février 2016 , précité.  

2
 ساجغ اٌؼٕف اإللتصبدٜ فٝ جّٙٛس٠خ اٌىٛٔغٛ اٌذ٠ّمشاغ١خ .-

 -A. Pacscal , violence économique, RDC 2015, p. 747. 
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نو يػجج إكخاه اقترادؼ مغ شخؼ عمى الصخؼ اآلخخ يحسل فى باششو أونخػ ىشا 
) أو شياتو ( استغبلال" مغ الصخؼ القػػ لمصخؼ اآلخخ والحػ يكػف فى حالة 

 تبعية لو , والحػ بيحه الرػرة قج قبل التعاقج .
اىع السػاد التي جحرؼ لػاحجة مغ ال إال اف مجمذ الشػاب قج رفس بذجة  التعجيل 

و بيغ مجمذ الذيػخ و مجمذ الشػاب وججت تدػية   . جاء بيا السخسػـ الججيج
 .  1143بإعادة صياغة نز السادة 

) يػجج اكخاه مغ قانػف العقػد الفخندى الججيج عمى أنو : " 1143ونز السادة 
قج عشجما يدتغل احج االشخاؼ بدبب التبعية الستعاقج اآلخخ و يجبخه عمى التعا

ليحرل مشو عمى ميدة مفخشة برػرة واضحة و لػال وجػد ىحه الخلبة لسا أبـخ 
 (1العقج()

وحخؼ بشا االشارة الى اف ىحا التعجيل  يعتبخ ذات شابع تفديخؼ مسا يعشي انو   
 ـ . 2016 اكتػبخ 1يشصبق عمى العقػد السبخمة مغ تاريخ 

 فبخار  10سخسػـ في و نخػ اف حالة التبعية حدب الريغة التي جاء بيا ال
 20ـ الرادر في  2018-287ـ قج تع تحجيجىا بسػجب القانػف رقع  2016

ف حالة التبعية تكػف بيغ الستعاقج و الستعاقج االخخ أـ الحؼ اضاؼ  2018 ابخيل
 الحؼ وقع ضحية ىحه التبعية. 

                                                             

 .قانػف العقػد الفخندى الججيج2016لدشة  131مغ القانػف  1143وتشز السادة 
1
- " Ârt,1143,-Il Ya également volence lorsqu'unc parlie, abusant de l'état 

de dépendance dans lequel se trouve son coeonntractant ,obtient de lui un 

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

el en tire un avantage manilestement excessif " 
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 مغ القانػف السجني ال يسكغ اف يقع إال اذا كاف 1143فاف االكخاه حدب السادة 
 ىشاؾ متعاقج وقع ضحية التبعية لمستعاقج االخخ.  

ومع ذلظ ال بج مغ إثبات وجػد ىحا االستغبلؿ بذكل مدتقل عغ الحكيقة البديصة  
الستسثمة في عجـ التػازف التعاقجؼ، الحؼ يذكل شخشا آخخ لمشز فبل يشبغي ألحج 

 .(1ىحه الذخوط اف يقمل مغ شاف الذخط االخخ)
الريغة السخررة لمتأثيخ السددوج الحؼ تشصػؼ عميو لكغ الرعػبة تكسغ في 

عمى التداـ لع  الستعاقج معوحالة استغبلؿ التبعية بسعشى الشز : الحرػؿ مغ 
يكغ يقجـ عميو لػ ال وجػد الخلبة و الحرػؿ مغ ذلظ عمى ميدة واضحة بذكل 

 مفخط.
يػب الخضا ف الذخط االوؿ اقخب الى الصبيعة السحجدة لئلكخاه كعيب مغ عأ ويبجو 

التي تحىب الى اف الغمط و الغبغ واالكخاه تعيب الخضا  1130/1حدب السادة 
عشجما ال يقجـ احج االشخاؼ الى التعاقج او يتعاقج بذخوط مختمفة  وبشفذ 

 الطخوؼ. 
فيبجو اف ىحا التفديخ مشصقي عشجما يتجشب اعتبار العقج الػحيج السذسػؿ حدب 

يكغ ليشعقج عمى االشبلؽ و ليذ العقج الحؼ كاف ىػ العقج الحؼ لع  1143السادة 
 سيشعقج و لكغ تحت ضخوؼ مختمفة. 

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

Consolidations, innovations, perspectives, Dalloz, 2016, p. 57 et s. 

أٜ أٔٗ ٠جت ػٍٝ اٌّتؼبلذ ِؼٗ ) اٌّعشٚس ( ػتء اثجبد اٌعشسثىبفخ غشق اإلثجبد ٔت١جخ  -

 خطأ اٌّتؼبلذ , ثبعتغالي حبٌخ اٌتج١ؼ١خ ٌٗ .
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و ال تبجو اف ارادة مذخع السخسػـ تحىب بيحا االتجاه و انسا تحىب الى حساية 
 (.1الصخؼ الزعيف في العقج)

اذ اف ىحا الذخط االضافي الحؼ يتعمق بالسيدة السفخشة بذكل واضح ييجؼ الى 
مغ القانػف السجني و يقخب ىحا الشز مغ مفيػـ الغبغ  1143سادة تقييج نصاؽ ال

الفاحر او الذخط التعدفي، اؼ االستغبلؿ السفخط لحالة ضعف احج اشخاؼ العقج 
و التي تدسح لمصخؼ القػؼ بالحرػؿ عمى ميدة مفخشة مغ الصخؼ االخخ. إال اف 

اضح حدب السادة ىحه السفاليع االخيخة التي تتجدج في مفيػـ عجـ التػازف الػ 
مغ القانػف التجارؼ و  L. 442-6, I, 2ºمغ القانػف السجني و السادة  1171
 مغ قانػف االستيبلؾ  ىي قانػنية اكثخ مسا ىي اقترادية.  L. 212-1السادة 

مغ القانػف السجني تحكخنا بالريغة التي  1143كسا اف الريغة التي تحكخىا السادة 
بػضػح او  ا"الجدائية عشجما يكػف الجداء مفخش تدسح لمقاضي بسخاجعة الذخوط

 (.  2)ا"صػري
 

 

 

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

février. 

والججيخ بالبياف , أف ىجؼ السذخع ىشا ىػ ىجؼ مددوج , فاألوؿ ىػ حساية الصخؼ الزعيف  -
فى العبلقة العقجية , واليجؼ الثانى , ىػ اعادة التعادؿ والتػازف اإلقترادػ لمعقػد , وحدشا" فعل 

 .التعادؿ فى ميداف العبلقة العقجية بيغ الصخفيغ لتحقيقالسذخع الفخندى ذلظ 
2
- Cass. civ., art. 1231‐5. 
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 السظمب الثاني
 اختالل التهازن التذريعي بين القانهن السدني وقانهن السشافدة 

 فى فرندا
 

يعتسج القانػف السجني كسعيار االكخاه االقترادؼ بخىانًا عغ نية الستغبلؿ حالة 
 سة الشقس تصالب بو. التبعية ، وىػ معيار مدتقل ال تداؿ محك

اما في قانػف السشافدة يكفي أف يكػف لمذخكة سمصة اقترادية متفػقة عمى الصخؼ 
االخخ مسا يؤدؼ إلى عقج غيخ متػازف بحيث يتع إساءة استخجاـ لمتبعية 

  .االقترادية وشكل مغ أشكاؿ االكخاه االقترادؼ مسا يختب جداء
اكثخ تذجدًا مغ قانػف السشافدة حػؿ فميذ مغ السشصقي اف يكػف القانػف السجني 

السعاييخ السصبقة لتحجيج االكخاه االقترادؼ بالشدبة لمذخز السجني و عمى حج 
 سػاء بالشدبة لمسذغل االقترادؼ. 

وقج يشجع عغ  عبلوة عمى ذلظ اف إثبات اساءة استغبلؿ التبعية يكػف أسيل، 
 بعية ، اختبلؿ التػازف التعاقجؼ بسجخد إثبات وجػد حالة الت

و يسكغ أيًزا  .مغ خبلؿ دراسة التشاسب بيغ السشافع وااللتدامات السمدمة لمجانبيغ
نقل عبء اإلثبات إلى السجعى عميو عشجما يؤدؼ غياب الجوافع السػضػعية إلى 

 تذكيل مانع لتكييف اساءة التبعية.
السكخه  واألىع مغ ذلظ ، عشجما يتعمق األمخ بالسشافدة ، يكفي أف يتقجـ الستعاقج

اقتراديًا بذكػػ إلى اإلدارة العامة لمسشافدة وشؤوف السدتيمكيغ ومكافحة الغر 
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DGCCRF  بحيث يقع عبء اإلثبات عمى عاتق األخيخة بسػجب شخوط إجخاء ،
 (. 1وما بعجىا مغ قانػف التجارة الفخندي) L. 450-1التحقيق في السادة 

 
 
ـ عمى أنو يتستع 1999لعاـ  وعبلوة عمى ذلظ ، يشز تقخيخ مجمذ السشافدة 

بكافة الربلحيات في إدارة األدلة عمى أساس أؼ عشرخ مػضػعي ، يعتبخه نفدو 
ذا قيسة إثباتية، وبحلظ يسكغ لمجية التشطيسية السزي قجًما في حـد مؤشخات جادة 

 (.2ودقيقة ومتػافقة)
بسػجب جداء عمى االكخاه االقترادؼ  وبخبلؼ ىحه الجػانب اإلجخائية ، تع فخض

قانػف السشافدة عمى أساس التشازؿ الجدئي عغ السبجأ الحؼ يحخكيا بذكل شبيعي 

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

 . تقخيخ السجمذ الػششي لمسدتيمظ حػؿ تثكيف السدتيمكيغ الذباب فى ذلظ :راجع  - 2

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

jeune consommateur NOR :  ECOC0100008X. 

أف يتقجـ بذكػاه لسجمذ السشافدة , وىشا يكػف عبء اإلثبات  ونجج ىشا أنو يحق لمستعاقج السكخه-
 عمى السجمبذ بعج التحكيقات البلزمة .

وبحلظ نجج أف مجمذ السشافدة ىػ جية تحقيق صارمة , وليا سمصات تػقيع الجداء بسػجب -
 قاتيا , مغ أجل خمق مشاخ سميع لمسشافدة الحخة .تحكي

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE270C43F9D76794D7FEEE555F1D819B.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000028738036&idArticle=LEGIARTI000028740058&dateTexte=20181121&categorieLien=id#LEGIARTI000028740058
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اؼ السشافدة الحخة ، وبالتالي فإف السشافدة الحخة تؤدؼ إلى مشاخ محمي اقترادؼ 
 (1فخندي بالسقارنة مع القانػف االوربي)

ساية في الػاقع فاف قانػف السشافدة ليذ مفيػمًا عمى السدتػػ التقميجؼ لح 
 .(2الزعيف ضج الصخؼ القػؼ)

كسا أنو يعج قانػف واقعي كسا يتزح مغ فعالية إساءة استخجاـ التبعية االقترادية 
بالسقارنة مع إساءة استخجاـ الحق السشرػص عميو في القانػف السجني لمتعامل مع 

 .حاالت االكخاه االقترادؼ
ومع ذلظ فعشجما تتستع  اذ تتصمب نطخية إساءة استخجاـ الحق وجػد حق قانػني، 

الذخكة بالقػة االقترادية التي تسشحيا سمصة الترخؼ بذكل مدتقل في الدػؽ 

                                                             
1
 .رأؼ السجمذ الػششي لمسدتيمظ حػؿ تثكيف السدتيمكيغ الذباب راجع فى ذلن : - 

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

consommateur NOR : ECOC0100009V. 
2
- M-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, 

Dalloz, n° 86 et s. 

 

ومع ذلظ ، وباستخجاـ األداء الدمذ لمدػؽ ، فإنو يأخح في االعتبار تػازف القػػ والقػة  -
الدػقية التي يدتفيج مشيا بعس السذغميغ. وىكحا فاذا كاف قانػف السشافدة ال يأبو حتسًا لحساية 

بالسقابل ال يعصي الحخية السصمقة لمصخؼ القػؼ.  وفي ىحا الرجد، فاف الصخؼ الزعيف، فانو 
قانػف السشافدة يجب اف يديصخ عمى استغبلؿ التبعية االقترادية ليذ لحساية الذخكة السدتغمة 
بقجر ما مغ أجل فخض جداء عمى إساءة استعساؿ القػة االقترادية في شخكة ما. فيبجو اف 

 .االقترادية بجوف ثقل  ديصخة عمى األوضاع التي تسارس فييا القػةقانػف السشافدة مثالًيا لم
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وفخض شخوط غيخ مبخرة عمى الستعاقج معيا، تكػف ىحه الدمصة بحكع الػاقع 
 .(1)ناشئة مغ مرجرىا أؼ القػة االقترادية وليذ مغ حق قانػني.

شطخية العامة، فاف ىحه السسارسات و نفذ السبلحطة تشصبق عمى العقػد حدب ال 
ال يسكغ تكييفيا بأنيا اساءة الستخجاـ الحق في حالة عجـ انصباؽ شخوط الحق 

 الحاتي.
اذ يشذأ البعج الػاقعي الحؼ يشتقز الى إساءة استخجاـ الحق مغ الحكع السجخد  

يشذأ البعج الػاقعي الحؼ يشقز في إساءة  .الحؼ يتع في سياؽ ىحه الشطخية
جاـ الحقػؽ مغ الحكع السجخد الحؼ يتع في سياؽ ىحه الشطخية إال اف ىحا استخ

البعج يشذأ عغ سػء الشية او االعساؿ اما مغ مشطػر مػضػعي فتشذأ فجػة بيغ 
الدمػؾ و اليجؼ مغ القانػف السعشي.  وىحا يفدخ إمكانية تأويل إساءة لؤلفعاؿ 

وعمى سبيل السثاؿ بدبب السشبثقة مغ شخؼ في مخكد مغ الجونية أالقترادية 
 (.2إساءة األقمية في قانػف الذخكات)

 

 

 

 

                                                             
1
- M-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, 

Dalloz, n° 86 et s. 
 

2
- Y. De Cord et al, société anonyme, Bruylaut, 2014, n°349.  
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 اإلطار القانهني لإلكراه االقترادي

 تقديم :
الججيخ بالحكخ أنو مغ قخاءتشا لقانػف العقػد الفخندى الججيج وأحكاـ القزاء   

اف تكييف االكخاه االقترادؼ كعيب مغ عيػب الخضا يسكغ اف يكػف الفخندى نجج 
الة لفخض جداء عمى حاالت الزغط عمى ارادة الستعاقجيغ وبالتالي يتشاسب أداة فع

 مع التيار االخبلقي الحاىب الى تحقيق التػازف العقجؼ. 
يسكغ السسكغ تبخيخ الخجػع الى االكخاه االقترادؼ بدبب الحاجة إلى  وبالسثل

 تحقيق التػازف بيغ الفػائج العقجية فيسا بيشيا
ساسيا ونصاقيا، فإف استخجامات االكخاه االقترادؼ ولكغ بغس الشطخ عغ أ.

 كعيب مغ عيػب الخضا تكػف محجودة بدبب صعػبة تحجيج ادلة اثباتيا.
اذ كاف في أذىاف صائغي القانػف السجني اف السقرػد مغ تكييف االكخاه كعيب  

مغ عيػب الخضا ىػ الدساح ببصبلف بعس الترخفات التي تتع تحت ضغط 
 ف بخىشتو ايدخ مغ االكخاه االقترادؼ. الخلبة الحؼ تكػ 

و ىحا الدبب الحؼ دعا قزاة محكسة السػضػع الى االستشاد عمى افتخاضات 
مدتسجة مغ التبعية االقترادية أو عجـ التػازف التعاقجؼ إلثبات وجػد االكخاه 

 االقترادؼ .
مع ذلظ فإف محكسة الشقس في استسخارىا بصمب وجػد استغبلؿ متعسج لحالة 

ف احج الستعاقجيغ، عارضت ىحا التصػر الحؼ كاف سيؤدؼ إلى تػسيع نصاؽ ضع
 ىحا العيب مغ عيػب الخضا و كاف باإلمكاف تحػيمو الى عيب مػضػعي.

 وسػؼ نتحجث عغ ذلظ مغ خبلؿ دراسة ما يمى :
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 السبحث األول :التبعية االقترادية والتهازن العقدي .
 ي لدى القزاء الفرندي .السبحث الثاني: تقدير اإلكراه االقتراد

  
 السبحث االول

 التبعية االقترادية والتهازن العقدي
 

 تسييد وتقديم :
 

إف إثبات وجػد االكخاه في مجاؿ العبلقات االقترادية أمخ صعب ألف الحكيقة 
االختبلؿ التعاقجؼ تبخىغ شبقًا لمقخارات القزائية مغ جانب وجػد الخلبة  نفديا أؼ

عغ عبلقة تبعية او تفػؽ اقترادؼ ومغ جانب اخخ تبخىغ االقترادية الشاتجة 
 . سذخوعة ليحه الخلبةالالصبيعة غيخ 

اف استبجاؿ دليل عجـ التػازف التعاقجؼ أو التبعية االقترادية بػجػد عشرخ غيخ  
 .  عادؿ يباعج بيغ قخارات قاضي السػضػع و تمظ الرادرة مغ محكسة الشقس

 
زف بيغ الحقػؽ وااللتدامات أو السشافع أو حالة التبعية فبالشدبة لؤلولى إف عجـ التػا

االقترادية مغ شأنيا أف تثبت أف االرادة لع تكغ حخة، أؼ معيبة بعيب االكخاه. 
 ودوف التطاىخ بأنيا شاممة .

 وسػؼ نمقى الزػء عمى ذلظ مغ خبلؿ ما يمى :
 

 السظمب األول : عيهب الرضاء .
 ه االقترادي عمى العقد . السظمب الثاني: تقدير أثر اإلكرا
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 السظمب األول
 عيهب الرضاء

اف اثبات عيب االكخاه يعج امخًا عديخًا في مجاؿ العبلقات االقترادية الف نفذ 
الػاقعة ) عجـ التػازف االقترادؼ( يسكغ اف تدتخجـ إلثبات وجػد رلبة اقترادية 

مغ جانب اخخ ناتجة عغ التبعية االقترادية او التفػؽ االقترادؼ مغ جانب و 
 اثبات الصبيعة الغيخ مذخوعة ليحه الخلبة. 

وىحا الرجد اف قخارات قاضي السػضػع  وقخارات محكسة الشقس تباعجت فيسا 
يتعمق بإحبلؿ عجـ التػازف االقترادؼ او التبعية االقترادية محل العشرخ الغيخ 

                         مذخوع لئلكخاه.                                                
وتعج القخارات التي حاولت استكباؿ التبعية االقترادية في قخارات محكسة 
االستئشاؼ ىػ قخار صادر مغ محكسة استئشاؼ باريذ الحؼ كاف واضحًا بيحا 

 الرجد.
و تتمخز وقائع ىحه القزية بحرػؿ تشازع بيغ السخخز و السخخز لو حػؿ  

ع الديارات وقزت في ذلظ محكسة االستئشاؼ بأف شخوط تججيج عقج امتياز بي
الذخكاء ال يكػنػا عمى قجـ السداواة فالسخخز لو خاضع اقتراديًا لمسخخز و أنو 

  .ال يتستع بأؼ حساية قانػنية في القانػف الػضعي الفخندي
و أف السخخز لو يعج في مخكد ثقل اقترادؼ أضعف مغ اجل التخمز مغ 

اء الغمق الفػرؼ لسرشعو، فيحا االتفاؽ قج فخض عميو الزخر الحؼ سػؼ يمحقو جخ 
 (. 1مغ قبل السخخز الحؼ اساء استخجـ قػتو االقترادية )

                                                             
1
 ساجغ : ِضوشح ِمذِخ ٌّحىّخ اإلعتئٕبف  . - 

= 
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فيحا القخار يعج مثااًل واضحًا التجاه قاضي السػضػع باعتبار التبعية االقترادية 
كافية لتكييف عيب االكخاه و اف كانت االشارة اليو برػرة ضسشية و ليدت 

 صخيحة. 
(تتمخز وقائعيا بأف سائق 1في قزية لسحكسة استئشاؼ إيكذ اف بخوفشذ )و 

شاحشة قج ابـخ عقج ايجار سيارة مع سائقيا مع شخكة نقل و التـد بسػجب ىحا العقج 
 بشقل البزائع مغ فخندا الى ىػلشجا مقابل اجخ اسبػعي.

خػ شاحشة و بدبب ابخاـ ىحا العقج قاـ الدائق ببيع الذاحشة التي يسمكيا و اشت 
اخخػ عغ شخيق االقتخاض مشاسبة لمسيسة التي يقػـ بيا إال اف القخض قج تع 

 (1انيائو باإلرادة السشفخدة لمذخكة بعج ستة اشيخ مغ تاريخ ابخاـ العقج. )

                                                             
= 

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

1978, jurisprudence, p. 690. 

ٚاٌجذ٠ش ثبإلشبسح ٕ٘ب أْ لعبء اٌّٛظٛع اٌفشٔغٟ , ال ٠فشق ث١ٓ اإلوشاٖ اٌصش٠ح ٚاإلوشاٖ  -

 ح ظ١ّٕخ. اٌعّٕٟ , ح١ث فٝ االلع١خ عبٌف اإلشبسح إ١ٌٙب فٝ اٌّتٓ تش١ش إٌٝ اإلوشاٖ ثصٛس

ٚٔجذ أْ اٌمبظٟ ٌُ ٠فشق ث١ٓ اإلوشاٖ اٌعّٕٟ ٚاٌصش٠ح ,ٚاػتجش اإلوشاٖ اٌعّٕٟ إوشا٘ب"  -

التصبد٠ب" ٚرٌه ثخصٛص تى١١ف ػ١ت اإلوشاٖ , وأحذ ػ١ٛة اٌشظبء غجمب" ٚثزٌه ٠ىْٛ غجمب" 

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛد اٌفشٔغٟ اٌجذ٠ذ . 1130ٌٍّبدح 

1
 ٌثب١ٔخ .ساجغ :ِحىّخ اعتئٕبف آ٠ىظ اٌغشفخ ا - 

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

1988, p. 115. 
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ثع قاـ الدائق بجعػػ عمى الذخكة مصالبًا بتعػيس جسيع االضخار مذيخًا الى انو 
محجدة إال اف عقج ايجار الديارة و عقج القخض بالخغع اف العقج قج ابـخ لسجة غيخ 

 كانت متخابصة الحؼ ايجتو محكسة أوؿ درجة. 
إال اف الدائق لع يكتفي بيحا الحكع فقج شالب محكسة االستئشاؼ بتعػيس االضخار 
الشاتجة عغ وقف نذاشو االقترادؼ الحؼ اجبخه عمى بيع مشدلو بثسغ مشخفس مسا 

 شمبو.  ادػ بسحكسة االستئشاؼ بتأييج
ففي ىحا القخار قج تع االستشاد عمى فكخة التبعية االقترادية في مخحمة انياء العقج 
لكغ السحكسة قج بيشت بأنيا اخح باالعتبار السػقف الستبادؿ ألشخاؼ العقج لتقجيخ 

 شخوط تكػيغ العقج.
فحىبت السحكسة الى اف عجـ التػازف االقترادؼ بيغ االشخاؼ يكػف واضح ججًا  

شخكة الشقل قج فخضت عمى الصخؼ االخخ عقج مسا اضصخ الى قبػلو بدبب  و اف
                                                             

= 
والججيخ بالحكخ ىشا , أف الذخكة مانحة لقخض قج قامت بإنياء العقج بإرادتيا السشفخدة ,  - 1

, بالكياـ  ودوف اتباع اإلجخاءات القانػنية شبقا" لذكمية العقج بخرػص العقج غيخ محجد السجة
 بإخصار الستعاقج اآلخخ بفتخة معقػلة لئلعبلف بالخغبة في اإلنياء مغ جانبيا .

مغ قانػف العقػد الفخندي الججيج بقػليا : " إذا أبـخ عقج  1211وىحا ما نرت عميو السادة -
لسجة غيخ محجدة , يجػز لكل شخؼ أف يشييو في أؼ وقت , عمى أف تخاعى مجة اإلخصار 

 يا بسػجب العقج , أو السجة السعقػلة لو , في حاؿ غياب مثل ىحه السجة " .الستفق عمي

 مذار إليو لجػ :-

 . 90د. دمحم حدغ قاسع , قانػف العقػد الفخندي الججيج, السخجع الدابق , ص  -
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الخلبة و اف الدائق لع يكغ يستمظ اؼ وسيمة تسػيمية او تجارية لغخض معارضة 
 .عسمية التعاقج و الخزػع الى عقج االذعاف السغخؼ ججًا 

و قج وجج في مػقف صعب ألنو كاف مجبخ لتبجيل الذاحشة حتى تكػف صالحة 
 خض السعج ليا في العقج مسا جعمو مجبخ عمى القبػؿ بيحا العقج.لمغ

و نجج ىشا اف محكسة االستئشاؼ قج استعانت بالتبعية و الزعف االقترادؼ  
لمتيقغ مغ فدخ العقج الخاشئ مغ قبل الصخؼ السييسغ و وجػد عيب في االرادة 

 السعخب عشيا. 
ذ في قزية أخخػ إلى أف ونفذ االتجاه ذىبت محكسة استئشاؼ إيكذ إف بخوفش

 التبعية االقترادية تعتبخ في بعس األحياف قخيشة عمى وجػد االكخاه. 
وتتمخز وقائع ىحه القزية بكياـ أحج التجار باستيخاد اسصػانات غصذ مرشػعة 

 مغ االلسشيػـ مغ نفذ السػرد و لسجة خسدة و عذخوف سشة .
سصػانات مغ الدػؽ فقاـ التاجخ إال أنو في أحج السػاسع الريفية قج اختفت ىحه اال

 باستيخاد اسصػانات بجيمة  عمى وجو الدخعة مرشػعة مغ الحجيج. 
بيج اف استخجاـ ىحه االسصػانات مغ قبل العسبلء قج سبب العجيج مغ الحػادث مسا 
ادػ بالتاجخ مصالبة السػرد بالتعػيس و اصبلح الزخر في حيغ أف السػرد ادعى 

 ج بإرادتو الحخة. بأف التاجخ قج قبل العق
 و في ىحا الرجد قزت محكسة استئشاؼ إيكذ :

إف بخوفشذ لرالح التاجخ بالتأكيج عمى اف قبػؿ التاجخ بالذخوط االخيخه يجؿ بكل 
وضػح عمى وجػد حالة التبعية االقترادية بيغ التاجخ والسػرد التي تكافئ االكخاه 

 (.1السعشػؼ كعيب مغ عيػب الخضا)
                                                             

1
 ساجغ : ِحىّخ اعتئٕبف آ٠ىظ . - 

= 
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قج ادخل مبجأ ججيج لمقانػف السجني و الحؼ يتسثل بدػء استخجاـ اف ىحا القخار  

 التبعية االقترادية و جعمو مداويًا لئلكخاه السعشػؼ. 
وعمى الخغع مغ عجـ وجػد دليل يثبت صجور ضغط مغ قبل السػرد اف القخار قج 

 (  1اثبت باف مجخد وجػد حالة التبعية االقترادية يجؿ عمى وجػد عيب االكخاه.)
قػة مفيػـ التبعية االقترادية كعيب مغ عيػب الخضا الستسثل باإلكخاه قج  اف

 نرت عميو مخة اخخػ محكسة استئشاؼ باريذ في اشار عبلقات العسل. 
 

و تتمخز وقائع ىحه القزية بػجػد عقج عسل بيغ احج مختخعي قامػس لمسبتجئيغ 
 و شخكة نذخ قج وضعو في حالة تبعية اقترادية لمذخكة.

أدت بو الخلبة الى قبػؿ جسيع شخوط العقج دوف اف يتسكغ مغ رفس  و قج 
 الذخوط التي تكػف مخالفة لسرمحتو الذخرية و الذخوط التي تحسيو كسؤلف. 

                                                             
= 

- 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.  

ونخػ أف قخار السحكسة صائبا" بيحا الخرػص أنو لسجخد استخبلص قاضى السػضػع  - 1
لحالة التبعية مغ الستعاقج معو لمستعاقج , وفى ىحا السثاؿ مغ تبعية  التاجخ لمسػرد , فاف اإلرادة 

ب التبعية االقترادية , إذف تعج التبعية االقترادية مبجأ أساسي قج تعيبت لعيب اإلكخاه بسػج
فخندى , وىػ ما أكج عميو  1143لعيب اإلكخاه في القانػف الفخندي الججيج بسػجب نز السادة 

 القزاء الفخندي بيحه القزية سالف اإلشارة إلييا بالستغ .
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و يقزي القخار باف ارادة السؤلف يذػبيا عيب االكخاه ألنو كانت لجيو الخذية مغ 
ة معشػية قج شكمت خصخ فرمو مغ الذخكة و بالتالي اف السؤلف قج خزع الى رلب

 (.  1ضغط عميو و شعػر بأنو سػؼ يفقج عسمو)
 

 السظمب الثاني
 تقدير أثر اإلكراه االقترادي عمى العقد 

 
كانػف الثاني  12الججيخ بالبياف أف فى أحج القزايا نجج أف القخار الرادر في  

ؼ اف السحكسة تػصمت الى الخضا قج صجر مذػبًا بعيب االكخاه السعشػ  2000عاـ 
باالستشاد عمى خصخ الفرل االقترادؼ مغ العسل في لحطة ابخاـ العقج الستشازع 

 عميو. 
وبحلظ اف السحكسة قج كخست مفيػـ لمعقج بسػجبو مطاىخ االكخاه تطيخ مغ مجخد 
مبلحطة الدياؽ السادؼ لمعقج وال يتصمب االمخ دليبًل مدتقبًل لعشرخ معشػؼ 

 متعسج، اؼ صفة عجـ الذخعية.

                                                             
1
 ساجغ : ِحىّخ اعتئٕبف ثبس٠ظ . - 

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

Pierre, D. 2001, jurisprudence, p. 2067 note P. Fadeuilhe. 

ونجج أف ذلظ الزغط وتمظ الخلبة لحرػؿ الذخكة عمى مشفعة زائجة عغ الحج ولػال الزغط  -
 ما أقجـ السؤلف عمى الشذخ وقبػؿ شخوط الذخكة , خذية مغ أف يفقج عسمو .

 مغ قانػف العقػد الفخندى الججيج سالف اإلشارة إلييا . 1143وذلظ ما أكجت عميو السادة -
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امة يدعى القاضي اكثخ فأكثخ إلى األخح بعيغ االعتبار التشطيع وبرفة ع
االقترادؼ الكامغ واألوضاع السمسػسة لكل األشخاؼ مغ خبلؿ تختيب االلتدامات 
الػاردة في البشػد التعاقجية وتربح البشػد شخيقة لمػصػؿ إلى ىحه العشاصخ 

 الػاقعية. 
تعاقجيغ ىي شخيقة لتفديخ األعساؿ و يبجو اف مداواة العقج مع الحالة الذخرية لمس

القانػنية مغ قبل قاضي السػضػع التي ىي جدء مغ نداع كبلسيكي بيغ مؤيجؼ 
مغ القانػف السجني  1188مػقف مدتػحى مغ استقبلؿ االرادة استشادا إلى السادة 

التي تشز عمى اف يفدخ العقج شبقا لمشية السذتخكة لؤلشخاؼ بجال مغ التػقف عشج 
 (. 1حخفي أللفاضو)السعشى ال

                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ اٌفشٔغٝ ػىٍٝ أٔٗ :                                                                                          1188ٚتٕض اٌّبدح 

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 ».  

- تشز السادة 1188 مغ القانػف السجني عمى أف " العقج يجب أف يفدخ وفقا لمشية السذتخكة 
خ  لمصخفيغ بجال مغ التػقف بالسعشى الحخفي لذخوشو وعشجما يتعحر الكذف عغ ىحه الشية ، ُيفدَّ

  العقج وفًقا لمسعشى السعصى لو مغ قبل شخز عاقل ُوضع في نفذ السػقف
".. 

ٌّششع اٌفشٔغٟ ثٕض اٌّبدح ٚٔشٜ أْ رٌه ال ٠تؼبسض ِغ ِصٍحخ اٌّعشٚس , ح١ث ػبد ا -

 ِٓ راد اٌمبْٔٛ ٚأٔٗ لذ أٔصفٗ حبي اثجبد رٌه , ٚتٕض ػٍٝ أٔٗ :  1190

= 



 

 

 

 

 د/ عالء احمد  صبح                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
 

 

 

 

366 
 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

  
و مػقف اخخ يجعسو مؤيجؼ افكار حدغ الشية و االنراؼ و االستخجاـ الستصمع 

التي تشز عمى اف  1194اليو و مرسع لمتفػؽ عمى نية االشخاؼ  استشادًا عمى 
ال تمـد العقػد بسا ورد فييا فقط، بل بجسيع ما ىػ مغ مدتمدماتيا شبقا لمعجالة او 

 (. 1ف)االستخجاـ او القانػ 
فإف شخيقة تفديخ العقػد التي تػضحيا ىحه األحكاـ تديج مغ  وعمى أية حاؿ

  .صبلحيات قاضي السػضػع
ـ لسحكسة 2000عاـ  يشايخ  12و بالتالي ففي القخار القزائي الرادر في 

استئشاؼ باريذ إف خصخ الفرل في الدياؽ االجتساعي السػجػد خبلؿ الدشػات 
ا يتزح مغ السقتصفات الرحفية العجيجة يعفي ـ في الذخكة، كس1983-1984

قاضي السػضػع مغ اضيار الخصأ الحؼ ارتكبو صاحب العسل اؼ الجانب 
 التقريخؼ في االكخاه. 

و في ىحه الحالة يتزح البعج الػاقعي لتفديخ لمقاضي بػضػح شجيج مغ خبلؿ 
العامة  اإلشارة إلى الرحافة في ذلظ الػقت و يسكغ وصف ىحا التكامل لمبيانات

                                                             
= 

" فٝ حبٌخ اٌشه ٠فغش ػمذ اٌّغبِٚخ ٌّصٍحخ اٌذائٓ , ٠ٚفغش ػمذ اإلرػبْ ظذ ِصٍحخ اٌطشف 

اٌزٜ ٚظغ ششٚغٗ " .ٚاٌّتؼبلذ اٌّعشٚس ٕ٘ب ألشة إٌٝ اٌّزػٓ ٔت١جخ اإلوشاٖ ٚاٌتجؼ١خ 

 لؼ١ٓ ػ١ٍٗ .,اٌٛا

 ػٍٝ أٔٗ : 1194ٚتٕض اٌّبدح 

1
- 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 ». 
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كتفديخ سياقي كسا يتزح مغ خبلؿ اإلشارة إلى الدياؽ أالجتساعي في ىحا الحكع 
 لكياس حخية التخاضي.

أما بالشدبة لؤلحكاـ األخخػ لسحاكع االستئشاؼ السحكػرة أعبله ، فإف القاضي 
يدتشتج مشيا وجػد عيب الخضا في عبلقة التبعية بيغ شخفيغ، وىي نتيجة ليكل 

وىحا يعشي الطخوؼ الػاقعية  لجرجة اف سػؽ السذتخيغ يحث  الدػؽ السعشي ،
عمى التبعية الجساعية لسعطع السػرديغ مقارنة بالسذتخيغ ، وىحا االعتساد الجساعي 

  ( .1والييكمي يسكغ   ادراكو في كل مغ العبلقات الثشائية)
ادؼ فيحا السفيػـ الراـر يفدخ أيزا مغ خبلؿ حكيقة أف جداء االكخاه االقتر . 

عمى أساس مػضػعي يدعدع بذكل كبيخ نطخية عيػب الخضا ألنو يؤدؼ إلى 
تكػيغ عيب عاـ لمغبغ بسجخد اف يشطخ الى اختبلؿ التػازف  ليذ كسؤشخ ولكغ 

(، و بحلظ يكػف عجـ التػازف عيب مغ 2كجليل عمى استغبلؿ الستعاقج االخخ)
 عيػب الخضا. 

                                                             
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. 

مغ القانػف  129ونجج أف عشج عجـ تعادؿ االلتدامات بيغ الستعاقجيغ وفقا" لشز السادة   2-
حيث قج استغل فيو الصخؼ القػػ شيذا" بيشا" أو ىػػ السجني السرخؼ تجيد ابصاؿ العقج لمغبغ 

جامحا"  وأف االستغبلؿ ىػ الحػ دفعو إلى التعاقج وتقجيخ ذلظ ىػ مغ مدائل الػاقع , والتى 
 تدتقل بيا محكسة السػضػع .

ـ . مجمة السحاماة , ممحق 1994/ 2/  17ؽ , جمدة  59لدشة  1862الصعغ رقع  -
                                                                     .                                                                                                                             89ص  التذخيعات ,السخجع الدابق ,

= 
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دؼ في ىحه الفخضية مغ نطاـ اثبات الغبغ وبالتالي فاف نطاـ اثبات االكخاه االقترا
مغ حيث انو يكتفي بإثبات مػقف مددوج لزعف احج االشخاؼ مغ جانب اؼ عجـ 
القجرة كالسدتأجخ او السؤلف و عجـ التػازف االقترادؼ كسعيار مػضػعي مغ 

 جانب اخخ. 
و بحلظ يرشف االكخاه االقترادؼ كعيب مػضػعي كسا ىػ الحاؿ في الغبغ لكغ 

صمبات االثباتية تبقى مختمفة.  فبيشسا اثبات عجـ التػازف يكفي في نصاؽ الغبغ، الست
 فاف الغبغ يجب اف يكػف مراحبًا لمتبعية االقترادية في حالة االكخاه االقترادؼ.

و فيسا يتعمق بالبعج الػاقعي لبللتدامات التعاقجية السذار إلييا أعبله ، يجب 
ات القػة بيغ األشخاؼ مداىسة الحالة مبلحطة أف ىحا يعكذ في سياؽ عبلق

  .الذخرية لمستعاقجيغ في تكييف العقج
وىحا يذيخ إلى ما يدسى بصخيقة تفديخ العقج السػضػعية التي تجدج تفديخ 
لسرمحة أحج الصخفيغ الستعاقجيغ ضج اآلخخ، مقابل الصخيقة الحاتية التي تذيخ إلى 

  .نية األشخاؼ

                                                             
= 

د االستغبلؿ و عجـ وجػد يدتصيع الصخؼ االخخ التخمز مغ ابصاؿ العقج في حالة عجـ وجػ 
 دليل مخالف. 

ونخػ أنو سػاء كاف األمخ استغبلال , أـ غبشا" , واإلكخاه االقترادؼ حاليا" يحسل فى شياتو  -
الختبلؿ التػازف في العقج أو وجػد حالة التبعية أيا" مشيسا , فقج تع حدع اإلمخ العتباره إكخاىا" 

 دي الججيج برػرتو الحالية .يعيب الخضاء السشرػص عميو بالقانػف الفخن
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التي تشز عمى اف في حالة  1190في السادة  و التفديخ السػضػعي يجج اساسو
الذظ، يفدخ العقج السبـخ بالتخاضي ضج الجائغ و لرالح السجيغ، و يفدخ عقج 

 (. 1االذعاف ضج الصخؼ الحؼ صاغ بشػده)
اف نػعية اشخافو تخشج قاضي السػضػع  ويسكغ مبلحطة أنو بعج صياغة العقج

تو مجيشًا مغ تفديخ مػاٍت ، بشفذ لتفديخ العقج، فيدتفيج السجيغ بااللتداـ برف
الصخيقة التي يتع بيا تحجيج االكخاه االقترادؼ بديػلة أو أقل وفقًا لحالة  الصخؼ 

 الزعيف. 
وىحا يفدخ سبب اف تكػف عقػد االذعاف أرضية خربة لمتفديخ بشاء عمى ىحه 

وفي ىحا الدياؽ تتدع نػعية السدتفيج مغ التفديخ القزائي وليذ  .السادة
 زخورة أف يكػف السجيغ ولكغ الذخز الحؼ لع يزع بشػد العقج.بال
و مػرد قشاني الغػص و   MORYو شخكة الشقل    AUDI N.S.Uاذ اف شخكة  

كانت ىي نفديا مغ وضعت بشػد العقػد  BORDAS-LAROUSSEالشاشخ 
 الستشازع عمييا في القخارات الدابقة. 

لمصخؼ الحؼ يقع في مػضع الصخؼ فيحه القخارات تجرج ضسغ خط التفديخ السؤيج 
الزعيف في العقج و الحؼ يدسح باالستجالؿ مغ عبلقة التبعية الخضا قج شابو 

 عيب االكخاه. 

                                                             
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أٔٗ :  1190ٚتٕض اٌّبدح 

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 ».  
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اف ىحا الخابط الكامغ بيغ  حالة الصخؼ الزعيف اقتراديا" و بيغ التفديخ السؤيج 
يبلؾ مغ قانػف االست L.133-2إلعادة التػازف العقجؼ قج تع تكخيدو في  السادة 

 الفخندي.
والتي تشز عمى أف : يتع تفديخ البشػد السقتخحة مغ قبل السيشييغ لمسدتيمكيغ او  

لغيخ السيشييغ )...( في حالة الذظ بالسعشى االكثخ مبلئسة لمسدتيمظ او غيخ 
 (. 1السيشي)

ونجج أف نفاذ العقج حدب الػضع الذخري لمستعاقجيغ تجج أساسيا بفكخة 
ل قانػف االستيبلؾ الحؼ يقتخب مغ حيث األىجاؼ مغ اإلنراؼ و تستج لتذس

القانػف السجني الحؼ يدتػعب نصاؽ أوسع لئلكخاه مغ خبلؿ تعخيف الذخوط 
التعدفية ،ويتع تقييع الرفة التعدفية مغ خبلؿ االشارة وقت انعقاد العقج الى جسيع 

 الطخوؼ السحيصة بانعقاده. 
                                                             

1
: وىشا بشز السادة نجج أف الذظ يفدخ لرالح  مغ قانػف السدتيمظ عمى أنو L.133.2تشز السادة  - 

مجنى  1190السدتيمظ ولذ السحتخؼ ) أو التاجخ ( . وذلظ يتػائع مع القانػف السجنى بشز السادة 
ع بحساية الصخؼ فخندى " مغ أف الذظ يفدخ لرالح السجيغ وضج الجائغ " وذلظ ايسانا" مغ السذخ 

 الزعيف فى العبلقة التعاقجية .

 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 ». 

ٚٔجذ أْ لبْٔٛ اٌتجبسح اٌفشٔغٟ ٠متشة ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ِٓ ح١ث اعتخذاَ األٚي ٌٍششٚغ اٌتؼغف١خ   -

لب" الػتجبس٘ب ػ١جب" ٌإلوشاٖ , فٝ ح١ٓ ٠غتخذَ اٌثبٟٔ ػ١ت االعتغالي ٚاٌتجؼ١خ ٚاٌتٟ تؼذ أٚعغ ٔطب

 االلتصبد٠خ ٌتؼ١١ت اإلسادح ثبإلوشاٖ .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292704&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292704&dateTexte=&categorieLien=cid
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ستئشاؼ باريذ في قزية كاناس و الشيج ىحا قج تع اتباعو مغ قبل محكسة ا
Kannas  ـ  2000 يشايخ  12الرادرة بتاريخ                          

  . االجتساعي )الػضع( الدياؽ إلىبالشطخ الى حخية االرادة في العقج باالستشاد  
وبرػرة عامة اف مدألة عبلقات التبعية االقترادية السختبصة بعجـ التػازف 

يمكيغ و السيشييغ لقج تع تشطيسيا في قانػف االستيبلؾ مغ االقترادؼ بيغ السدت
خبلؿ مكافحة  الذخوط التعدفية ، فسغ اآلف و صاعجا اف الذخوط التعدفية 

 تعخؼ بعجـ التػازف الكبيخ و ليذ تعدف القػة االقترادية.
خبلؼ لو يذيخ ىحا الى التسييد بيغ معاييخ اثبات االكخاه االقترادؼ الحؼ سبب ا 

 ارات قاضي السػضػع و قخارات محكسة الشقس. بيغ قخ 
كحلظ اف مرصمح تعدف القػة االقترادية الحؼ نز عميو القانػف الرادر في 

ـ بػضع حساية ضج الذخوط التعدفية لقج تع استبعاده 1973كانػف الثاني  10
 مكافحة ـ الحؼ يدعى الى1993 ابخيل  5بػاسصة التػجيو االوربي الرادر في 

 التي تشجع عغ سػء استخجاـ القػة االقترادية.  دفيةالذخوط التع
اذ نجج في ىحا التػجيو بجيل إلثبات االكخاه االقترادؼ مغ خبلؿ فخض جداء في 

 حالة وجػد عبلقة تبعية عشجما تتجمى في عجـ تػازف تعاقجؼ او استغبلؿ مفخط. 
وط و في ىحا الرجد ضيخ نداع عمى صعيج الفقو مغ اجل تحجيج تعخيف لمذخ  

 التعدفية و اثبات االكخاه االقترادؼ، 
اؼ بسعشى اخخ معخفة فيسا اذا كانت صفة الذخط التعدفي او حخية التخاضي يجب 

 (1اف تكيع بالخجػع الى فكخة اقتراد العقج او مغ عجمو.)
                                                             

ومػػغ حيػػث السبػػجأ يجػػب التأكيػػج ىشػػا اف الذػػخوط غيػػخ الزػػخورية لتحقيػػق اليػػجؼ التعاقػػجؼ  - 1
ار فػي فكػخة اقترػاد عقػج  األساسي الحؼ تع مغ اجل تحكيقو أبخاـ العقج يجػب اف اال تػجخل باالعتبػ

= 
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اف التعخيف الججيج لمذخوط التعدفية و قخيشة االكخاه االقترادؼ الحؼ تبشاه قاضي  
 سثل بالتبعية االقترادية و التي تطيخ في عجـ تػازف اقترادؼ السػضػع الحؼ يت

.                                                                          
و ىحا يفدخ حكيقة العقػد التي تتع مشاقذتيا في ىحا الرجد حيث يتع المجػء إلى 

 .ؼالػضع الذخري ألشخاؼ العقج إلثبات االكخاه االقتراد
مغ قانػف االستيبلؾ تحىب الى  5الفقخة  L.134-1وفي الػقت نفدو اف السادة  

أف تقجيخ الصبيعة التعدفية لمذخط يعشي الشطخ عمى وجو الخرػص في الطخوؼ 
 السحيصة بإبخاـ العقج. 

و اذا كاف قاضي السػضػع قج استسج االحكاـ الدابقة باالستشاد عمى روح قانػف 
الفقخة الثانية قبل الغائيا  1112شج كحلظ عمى جػىخ السادة االستيبلؾ، فانو است

لتي تحىب الى اف يقجر عيب االكخاه باالعتساد عمى جػىخه بػضع او  2016بتعجيل 
 .سعتادمعيار الذخز ال

 
                                                             

= 

الذػػخوط الستعمقػػة بتدػػػية الشداعػػات, وذلػػظ الف , مػػا , ومػػغ تمػػظ الذػػخوط عمػػى اخػػتبلؼ فػػي ذلػػظ 
 عجـ إدراجيا في العقج ال يؤثخ عمى صحة انعقاده وبمػغ اليجؼ التعاقجؼ السشذػد.

 مذار إليو لجػ :   -

- Ph. Délébecque, note  .Cass. com., 16 janv. 1996 : DMF 1996, p. 627. 

-Cass. 1re civ., 6 juill. 1959, Sté des fourrures Renel c/ Allouche, préc. 

note (1) et V. également J. Foyer, Le contrat et le conflit de lois, 

Mélanges Holleaux, p. 103 et s. 
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اف شفافية ىحا العقج شبقا لمطخوؼ الػاقعية التي تست مبلحطتيا حتى اآلف تتدق  
الذخرية مغ سغ وجشذ وحالة األشخاص الحيغ تتصمبيع السادة  مع حالتيع

 (. 1مغ القانػف السجني) 1112
لكغ ىحا التقجيخ لع يأخح بو مغ قبل قاضي السػضػع ففي بعس االحكاـ لقج استشج 

سفيػـ الحؼ نرت عميو السادة الفي احكامو عمى تقجيخ مجخد لئلكخاه بالخجػع الى 
 مغ القانػف السجني. 1112

 Saumurمغ األمثمة عمى ذلظ الحكع الرادر عغ السحكسة السجنية في سػمػرو  
العقج بدبب االكخاه بحػالة أثاثو  الحؼ رفس أف يعمغ بصبلف 1947يػنيػ  5في 

 (,. 2ـ )1940مغ قبل ييػدؼ في عاـ 
بالشدبة ليحه السحكسة التي تقخ بأف سسة الزخورة قج تكػف قج تجخمت في قخار 

 غ الخمط بيغ الزخورة و االكخاه  . البائع و ال يسك
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
وىحا االتجاه ىػ عكذ السفيػـ الػاقعي لمعقج الحؼ وضعو قزاة السػضػع و 

 اآلف.                                                            مدتسخ حتى 
فيحا الخفس الستشتاج االكخاه مغ حالة الزخورة وبالتالي الطخوؼ الذخرية 
لمستعاقج يجب أف يخفف مغ حكيقة أنو ، كسا يحىب القخار باف الدعخ كاف معقػؿ 

 ججًا. 

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

2
- Règle Tribunal civil de Saumur du 5 juin 1947. 
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خيق الزعف، اؼ السػقف فقاضي السػضػع يخفس ىشا اف يشذا االكخاه عغ ش
الشدبي ألحج الستعاقجيغ باشتخاشو ضسشا بإثبات تجاوز وبالتالي عجـ تػازف بيغ 

 السشافع ناتج عغ إضيار سمػؾ غيخ قانػني مغ جانب السحاؿ لو.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ومع ذلظ إذا كاف بالشدبة لسحكسة الشقس ال يسكغ استشتاج دليل عمى االكخاه مغ 
فإنو ال االعتساد فقط عمى التبعية االقترادية ، خبلفا لبلتجاه قزاة السػضػع ، 

يسكغ اثبات ذلظ مغ وججود فقط عجـ تػازف في االلتدامات. فبالشدبة لسحكسة 
الشقس ، فإف استغبلؿ الزعف السحتسل لآلخخيغ يسكغ أف يتجمى في عجـ 

التشاسب لبللتدامات التي تكذف عغ االكخاه وليذ عغ الشتيجة السعدولة لػاحجة مغ 
 .ىحه الطخوؼ
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 السبحث الثاني
 اه االقترادي لدى القزاء الفرنديتقدير اإلكر  

 
ـ مغ قبل الغخفة السجنية األولى لسحكسة  2002 ابخيل  3اف القخار الرادر في 

ـ لسحكسة االستئشاؼ  2000 يشايخ  12الشقس والحؼ نقس الحكع الرادر في 
بيغ قاضي السػضػع ومحكسة الشقس.  خبلؼفي باريذ في قزية كاناس يسثل 

  بج مغ اثبات استغبلؿ الخلبة االقترادية .فصبقًا لسحكسة الشقس ال
و في ىحا الدياؽ تختمف الشتائج الستختبة عمى عجـ التػازف التعاقجؼ ، كسطيخ  

 مغ مطاىخ الخلبة االقترادية ، بيغ قاضي السػضػع و قاضي محكسة الشقس.
 

 وسػؼ نمقى الزػء عمى ذلظ مغ خبلؿ دراسة ما يمى :
 الشقس الفخندية .السصمب األوؿ : اتجاه محكسة 

 السصمب الثاني: اإلكخاه االقترادؼ وعجـ التعادؿ العقجؼ .
 السظمب االول

 اتجاه محكسة الشقض الفرندية   
 مفيهم اإلكراه االقترادي لدى محكسة الشقض :

اف الحخكة الستسثمة بتػسيع نصاؽ االكخاه كعيب مغ عيػب الخضا و بالتالي كدبب 
ف إالخلبة االقترادية  تعج فكخة ثػرية.  في الػاقع  مغ اسباب ابصاؿ العقج ليذسل

جػىخ العقج ىػ ربط األشخاؼ ذات السرالح الستبايشة في وقت تكػيغ العقج و ىػ 
الػقت نفدو الحؼ يزغط فيو كل مشيسا عمى اآلخخ لقبػؿ الذخوط التي تفي 

 بتحقيق مرالحة الذخرية؟
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القانػني مغ خبلؿ امتجاد  و في ىحا الدياؽ، اف ىحا التػجو سػؼ يخل باألمغ
مفيػـ االكخاه لحاالت اخخػ سػؼ يسارس فييا كل شخؼ عشج التعاقج رلبة عمى 

 ارادة الصخؼ االخخ مسا يخل بالتػازف التعاقجؼ. 
ولقج تجخمت محكسة الشقس الفخندية في قخاريغ ميسيغ لغخض ربط االكخاه 

ع نياية الختبلؼ القترادؼ في الشطاـ القانػني وتػضيح شخوط تصبيقو و وض
القخارات القزائية في محاكع الجرجة الثانية مغ حيث تقجيخ الخلبة و تكييف 

 االكخاه. 
ـ  والحؼ 2002( ,1) ابخيل 3ففي قخار لسحكسة الشقس الفخندية الرادر في 

ـ  2000سشة  يشايخ  12عارضت فيو قخار محكسة استئشاؼ باريذ الرادر في 
 السحكػر اعبله. 

لشقس لع تتػقف إلبصاؿ العقج عمى اساس اف مختخع القامػس قج فاف محكسة ا
تشازؿ عغ حق االستغبلؿ الى شخكة الشذخ التي كاف يعسل فييا مسا جعمو في 
وضع تبعية اقترادية بالشدبة لمذخكة مسا اضصخه الى قبػؿ العقج بالخغع مغ 

 شذخ.تعارض شخوط العقج لسرالحو الذخرية و احكاـ حساية حقػؽ السؤلف و ال
فالسؤلف كاف يعمع بػجػد خصة لفرل العامميغ مسا شكل لجيو رلبة و عمى ىحا  

االساس قزت محكسة السػضػع باف السؤلف كاف لجيو رلبة مغ الفرل فتكػف 
 لجيو االكخاه االقترادؼ. 

                                                             
 راجع : نذخة محكسة الشقس , الغخفة السجنية . - 1

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

au bulletin. 
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إال اف محكسة الشقس تجخمت في ىحا الرجد لػضع شخوط خاصة باإلكخاه 
ءة استغبلؿ التبعية االقترادية مغ قبل احج االقترادؼ و اوضحت باف فقط اسا

االشخاؼ التي يقرج مغ ورائيا الحرػؿ عمى مرمحة معيشة فتكػف رلبة لجػ 
الستعاقج االخخ الحؼ يمجا الى التعاقج مكخىًا عمى حداب مرالحو السذخوعة، 
فالخلبة االقترادية حدب محكسة الشقس تشذأ عغ اساءة استغبلؿ التبعية 

 االقترادية . 
مغ القانػف السجني التي بيشت  1143اف قخار محكسة الشقس استشج عمى السادة 

شبيعة االكخاه االقترادؼ كعيب مغ عيػب الخضا لغخض انتقاد محكسة االستئشاؼ 
التي لع تثبت  فيسا اذا كاف السؤلف عشج الحػالة قج وقع تحت خصخ الفرل و اف 

 التعاقج.  دار الشذخ استغمت ىحا الطخؼ لغخض إلجباره عمى
فعاؿ في  مػقف فسحكسة الشقس تتصمب باف الصخؼ السدتفيج مغ العقج قج اتخح 

 اثارة الخلبة في نفذ الستعاقج االخخ. 
فبل يكفي حدب محكسة الشقس اف يكيف اكخاىًا وقػع الستعاقج في رلبة مسا اثخت 

نطخ عمى حخية ارادتو و انسا يجب اثبات عجـ مذخوعية ىحه الخلبة، فحدب وجية 
لعامل السدبب لتكييف الستعسج ىي امحكسة الشقس لع تكغ الخلبة مغ الفرل 

شخؼ مغ اشخاؼ العقج فالخزػع او  إلىاالكخاه وانسا تخكيد القػة االقترادية 
 التبعية االقترادية ليدت كافية بسفخدىا إلثبات وجػد عيب االكخاه.  

    
قترادية كذخط لتكييف عيب لحا اف محكسة الشقس الفخندية تعتبخ التبعية اال 

استخجمت مرصمحات تع اعساليا مدبقا مغ قبل   االكخاه االقترادؼ لكغ السحكسة
 قاضي السػضػع. 
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ـ لقج قامت السحكسة بػضع 2002ابخيل  3ففي قخار محكسة الشقس الرادر في 
 معاييخ لتكييف حالة التبعية االقترادية. 

التبعية االقترادية لتكييف عقج العسل معيار حالة إلى لقج استشجت محكسة الشقس 
 (.1بجال مغ معيار التبعية القانػنية الحؼ سار عميو الفقو لفتخة شػيمة)

اف اتجاه محكسة الشقس تجاه معيار التبعية القانػنية يجدج االتجاه الفقيي الحؼ  
 يقزي بعجـ صبلحيتو في مجاؿ عبلقات العسل. 

نادرا في ىحه الحالة فعشجما يتعمق االمخ في حيغ اف التحػؿ في السعاييخ يبجوا 
بتكييف عيب االكخاه و ليذ عقج العسل فالتحػؿ في السعاييخ ال يكػف االختيار 

 االمثل. 
و بالتالي اف الخجػع الى فكخة التبعية االقترادية يشذأ عغ تبديط لمسرصمحات 

يفيج ثخ مسا ىػ اعساؿ السرصمحات الجػىخية مجعػـ باتجاه تذخيعي كالفشية ا
 بإدراج حالة التبعية في مجاؿ تكييف عقج العسل. 

 
مع ذلظ يبقى السرصمح غيخ مشاسب في ىحه الحالة فيشاؾ حالة ممحة لتحميل 

 كسا اف مخاجعة الدػابق القزائية تديج مغ حجة الشقج.  السرصمحات
اذ اف مفيػـ التبعية االقترادية قج تع ادراجو في قانػف السشافدة و فخض جداء 

 سػء استخجاـ ىحه التبعية.  عمى
اقل  ـ1986 ديدسبخ  1فبالخغع مغ اف التعخيف الحؼ تبشاه السخسػـ الرادر في 

مغ نطيخه االلساني الحؼ تع تبشيو في ىحا الرجد، إال اف مجمذ  وحجة صخامة
 (. 1السشافدة قج اخزع التكييف الى معاييخ تقييجية و تخاكسية)

                                                             
1
- T. Revet,  « L 'objet du contrat de travail », Droit Social, 1992, p. 859. 
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ػف الذخز الخاضع ليذ لجيو بجيل اخخ، اذ تصمب مغ بيغ امػر اخخػ اف يك
 .وىكحا فإف السفيػـ السػضػعي لمسرصمح يدتجعي عجـ وجػد حل بجيل مكافئ

إذا  .لكغ ىحا ال يذكل وضع قانػني يتع إنذاؤه بذكل مشيجي بسػجب عقج العسل 
كاف ىحا الشػع مغ العقػد يخمق فكخة مغ عجـ السداواة ، فمغ يكػف في مقجورنا إال 

عمى تبعية في تحميل ممسػس لكل حالة، اإلضافة إلى التحقق مغ ىحه أف نحرل 
 الطخوؼ، يجب تفزيل مرصمح عجـ السداواة االقترادية. 

ومغ السشاسب عشجئح مخاعاة خرػصية الشػع، فالشداع  لع يكغ تحجيجًا متعمًقا بعقج 
ئة العسل نفدو بل بإبخاـ عقج متػازؼ. فمقج تع تحميل عقج العسل عمى أنو البي

 القانػنية السحيصة بإبخاـ عقج الحػالة.
الػالء تجاه العامل بوفي ىحا الرجد ، أشارت محكسة االستئشاؼ إلى أف "التداـ  

صاحب العسل ال يدسح لػو بالتأكيج ، دوف السخاشخة بعسمو ، بتقجيع مخصػشتو إلى 
 ناشخ مشافذ. 

كاف مغ شأنو أف يؤثخ لراحب عسمو  مغ جانب العامل ومغ ثع فإف االلتداـ بالػالء
عمى تبعية العامل. فآيا كاف الجافع لمسحكسة فيػ غيخ دقيق ويسكششا فقط السػافقة ، 

 في ضػء ىحا الشقج ، عمى رفس اعتبار ىحا الػضع بسثابة اكخاه اقترادؼ.
 

بالشدبة لسحكسة االستئشاؼ يشذأ مباشخة عغ التبعية االقترادية في حيغ اف 
ىحا الخمط، فحدب ىحه السحكسة اف االكخاه الحؼ محكسة الشقس تخفس بذجة 

                                                             
= 

1
- Voir la décision de Mercedes Benz, 2/05/ 1989, numéro 89, D-SI, 

BOCC 30 mai 1989. 
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يعيب الخضا يشذأ عغ  االستغبلؿ السفخط الشاشئ عغ التبعية االقترادية، فالتبعية 
 شذأ االكخاه.يمغ حيث السبجأ ال يسكغ اف 

 
اف ىحا االتجاه الججيج لسحكسة الشقس يثيخ التخػؼ مغ مدالة ادخاؿ الػضع  

العسل في ضسغ معاييخ تكييف االكخاه، لحلظ اف  االقترادؼ او برػرة ادؽ حالة
 محكسة االستئشاؼ قج اعتبخت التبعية كقاعجة لئلكخاه. 
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اف ىحا الشداع بيغ محكسة االستئشاؼ و محكسة الشقس يقخب مغ مدألة استكباؿ 
حالة الزخورة وشكميا األقل خصػرة ، التيجيج الطخفي التي ضيخت في سياؽ اإلنقاذ 

 البحخؼ.
ـ باف خزػع العامل 1936ـ و 1928حكسة الشقس في قخاريغ عامي فقزت م 

   . (1)ه يعيب العقػد السبخمة بيشيساا تجاه رئيدو ال يذكل وحجه اكخ 
إال اف ىحا التحػؿ قج تع تجديجه في قزية مذيػرة قزت فييا الغخفة االجتساعية 

ر ( مسا ادػ الى استسخا2,)1965 يػليػ  5في محكسة الشقس الفخندية في 
 التشاقس في القخارات القزائية. 

قخار  نقس اكجت محكسة الشقس نيائيا، في قخار ليا  1977 سبتسبخ  27وفي 
لسحكسة استئشاؼ باريذ، باف التبعية االقترادية ال يسكغ اف تذكل بسفخدىا 

 .(3)يعيب الخضا ا"اكخاى
في محكسة ىحا االتجاه االخيخ لسحكسة الشقس قج استشجت عميو الغخفة التجارية  

ـ بخفس التبعية االقترادية كسعيار لتكييف حرخؼ و 1995 فبخايخ  21الشقس 
 (.4كاؼ)

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

1936, S. 1937, 1, p. 109. 

2
- Cass. Soc, 5 juillet 1965, Bull. civ. V, n° 545. 

3
-  Cass. com. 20 mai 1980, Bull. civ. III, n° 212, p. 170. 

4
 Cass. com. 21 février 1995, Bull. Civ. IV, n°50, p. 46, RTD civ. 1996, 

p. 391, obs. J. Mestre. 



 

 

 

 

 د/ عالء احمد  صبح                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
 

 

 

 

626 
 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

ـ يجخل في خط قزائي مثيخ لمججؿ بجا  2002 ابخيل  3لحا اف قخار محكسة 
بالفعل مغ قبل الغخفة التجارية. مغ الشاحية الشطخية، اف الحل الحؼ شخحتو محكسة 

جؼ لعقػد اإلذعاف، اذ اف تكييف االكخاه باالستشاد الشقس يشدجع مع االتجاه التقمي
فقط عمى عشرخ عجـ السداواة االقترادية يؤدؼ الى االخبلؿ السشتطع ليحه العقػد 

 التي تسثل التبعية االقترادية.
مغ قانػف السشافدة الحؼ يحىب  بففي نياية السصاؼ اف االتجاه القزائي يقتخ  

لصخؼ االخخ او الحؼ يكػف في مخكد مييسغ الى اف تبعية احج شخفي العقج الى ا
ال يكػف في حج ذاتو في حالة اختبلؿ و انسا يتصمب خرػصية  االخبلؿ بالدػؽ 

 او االساءة الى الدػؽ.
 السظمب الثاني

 اإلكراه االقترادي وعدم التعادل العقدي 
 

ـ  فاف محكسة الشقس الفخندية فرمت 2000, مايػ 30و في قخار صادر في 
غ الخلبة االقترادية و االستغبلؿ و بالتالي يسكغ فخض جداء عمى بػضػح بي

 االكخاه االقترادؼ بحج ذاتو و ربصو باإلكخاه. 
خاج ابخاـ عقج تاميغ مع شخكة تاميغ عمى اف جوفي ىحه القزية لقج قاـ صاحب 

يتزسغ العقج باف تقػـ شخكة التاميغ بتدجيج جسيع االضخار الشاشئة عغ الحخيق 
 فخنظ.  60000لو الكخاج و بحجود  الحؼ تعخض

وبعج ابخاـ العقج بفتخة وجيدة لقج قاـ صاحب الكخاج بالسصالبة بإبصاؿ العقج بحجة 
اف رضاه وقت ابخاـ العقج لقج كاف مذػبا بخلبة بدبب الرعػبات السالية التي 

 سببيا الحخيق مسا دفعو إلبخاـ العقج. 
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 2053و  2052ستشاد عمى السػاد إال اف محكسة االستئشاؼ قج ردت شمبو باال
السعجلة مغ القانػف السجني الفخندي، التي قزت بأنو ال يسكغ الصعغ بالعقج بدبب 

 (1االستغبلؿ.  )
 

وبحلظ اف محكسة االستئشاؼ قج ساوت بيغ الخلبة االقترادية واالستغبلؿ وىحا 
لعقج السػقف قج تع ترحيحو مغ قبل محكسة الشقس الفخندية بحىابيا الى اف ا

يسكغ ابصالو في جسيع الحاالت التي تتػافخ فييا االكخاه واف الخلبة االقترادية 
 تختبط باإلكخاه و ليذ باالستغبلؿ.

اف محكسة الشقس لقج كخست فكخة االقترادؼ بحىابيا الى اف االستغبلؿ التعدفي 
لحالة التبعية االقترادية الحؼ يشذأ عشو استغبلؿ لمخلبة التي تيجد مرمحة 

 ذخوعة لمستعاقج بسفخده يسكغ اف يعيب الخضا.م
اف اشتخاط االستغبلؿ التعدفي لحالة التبعية االقترادية يخاد بو التحقق مغ عجـ  

 شخعية االكخاه مغ خبلؿ تخجسة خصأ الستعاقج. 
والػاقع أف عجـ شخعية االكخاه يدتجيب إلى ازدواجية أألساسيات، الشفدية مشيا 

مى نطخية عيػب الخضا بخمتيا و نذط بذكل خاص بدبب والسعشػية، التي تؤثخ ع
 التشاقس السفخط لعيب االكخاه.

                                                             
1
 ساجغ : ٔششح ِحىّخ إٌمط اٌغشفخ اٌّذ١ٔخ . - 

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

Publié au bulletin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 

 

 

 د/ عالء احمد  صبح                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
 

 

 

 

626 
 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

يجد مرمحة بأف يكحلظ اف السحكسة اشتخشت اف يكػف االستغبلؿ لمخلبة  
عخفت االستغبلؿ الشقس الفخندية قج اف محكسة فمذخوعة لمستعاقج، وبحلظ 

 ة. بالغخض مشو و ىػ جمب مرمحة لمستعاقج الحؼ انذا الخلب
فيحا السفيػـ الحؼ يحجد شخؽ اثبات االستغبلؿ يسكغ اف يعتخضيا تفديخ معاصخ 

 لعيب اإلكخاه.
و إذا كاف األمخ خبلؼ ذلظ فإف الشتيجة ستكػف تحميل مػضػعي محس لمعقج 
باالستشاد عمى معيار وحيج ىػ التػازف السدسػح بو والحؼ يتعارض مع نطخية حخية 

 .االرادة
اساءة في تحجيج االسعار الحؼ يذتخؾ االكخاه االقترادؼ مغ  اف ىحا الشيج يدبب 

 حيث تزسشو قيج مددوج يتسثل في بدػء الشية و عجـ تػازف اقترادؼ.
 
 
وكسا ىػ الحاؿ في االكخاه االقترادؼ كسا صػره بعس قزاة محاكع االستئشاؼ،  

 بغ.اف االساءة في تحجيج الثسغ مغ خبلؿ نتائجو اؼ يكػف الثسغ مذػبًا بالغ
بالتعخيف التقميجؼ إلساءة استخجاـ الحق عغ اختبلؿ  وىحا التفديخ يعج بسثابة  

 شخيق الخصأ بذكل أو بآخخ. 
ـ بأنو  2000 مايػ 30وقزت محكسة الجائخة السجنية االولى لسحكسة الشقس في 

ال يسكغ فخض جداء عمى عجـ التػازف االقترادؼ لتكييف عيب الخضا إال بػجػد 
 " الخاتسة"  ع.عسل غيخ مذخو 

 
لقج اتزح لشا باف محكسة الشقس الفخندية لقج عالجت االكخاه االقترادؼ قبل اف 

 . 2016فبخايخ  10يكخس تذخيعًا مشح صجور قانػف اصبلح العقػد الرادر في 
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وقج سسحت محكسة الشقس بححر شجيج ابصاؿ العقج بدبب االكخاه االقترادؼ و 
بذخط أف يكػف لجػ أحج الستعاقجيغ "اساءة بدبب التبعية االقترادية، و لكغ 

استخجاـ لػضعية التبعية االقترادية، تيجؼ إلى االستفادة مغ تيجيج مباشخ 
 لسرالح مذخوعة الصخؼ اآلخخ. 

إال اف قانػف اصبلح العقػد في نرو عمى االكخاه االقترادؼ لع يكغ تجويشًا بديصًا 
عمى أنو يػجج اكخاه (1)جيجة تشز الج 1143ليحا االتجاه القزائي، اذ اف السادة 

)عشجما يدتغل احج االشخاؼ بدبب التبعية الستعاقج االخخ و يجبخه عمى التعاقج 
ليحرل مشو عمى ميدة مفخشة برػرة واضحة ولػال وجػد ىحه الخلبة لسا ابـخ 

   العقج(.
الرادر في   2018-287قج تع تعجيمو حدب القانػف  1143اال اف نز السادة 

 :ـ ، اذ اصبح الشز الججيج يشز 2018 يلابخ   20
ويػجج االكخاه ايزا عشجما يحرل احج اشخاؼ العقج الحؼ يدتغل حالة  عمى اف )

التبعية لو مغ قبل الستعاقج االخخ عمى التداـ او ميدة واضحة بذكل مفخط لسا اقجـ 
 عمييا ىحا الستعاقج لػ ال وجػد الخلبة الشاشئة عغ التبعية(.

                                                             

 فخندي عمى ما يمى : 1143وتشز السادة -
  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 av antge ,maniléstement excessil .   

                                                                                                                      

                                                                 ِشبس إ١ٌٗ ٌذٜ :                                 

حدغ قاسع , قانػف العقػد الفخندي د. دمحم -                                                                
 . 56الججيج , السخجع الدابق , ص

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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مغ القانػف السجني شيئًا مغ العجالة التعاقجية  1143خع في السادة لقج ادخل السذ
( دوف االضخار فعميًا امكانية 1في قانػف العقػد الحؼ الزاؿ يتستع بالحخية التعاقجية)

 التػقع في العقج.
 الشتائج .

ـ  2016لقج تع تعجيل قانػف العقػد وااللتدامات الفخندي في فبخايخ عاـ   -
الفخندي ذلظ حيث تع الشز صخاحة عمى اإلكخاه  وحدشا" فعل السذخع

 فخندي . 1143والحػ يحسل فى شياتو اإلكخاه االقترادؼ بشز السادة 
ونز عمى التبعية االقترادية التي تشاؿ مغ رضاء الستعاقج وتعيب  -

 رضائو .
ويتحقق اإلكخاه سػاء تست مسارستو ضج الستعاقج السكخه أو أحج ذويو مغ  -

 حجوث الزخر الحػ قج يمحق بو أو بيع .خبلؿ الزغط عميو ل
لمقانػف السجني و الحؼ يسثل بدػء  ا"ججيج "قج ادخل مبجأ الفخندي القزاء -

 استخجاـ التبعية االقترادية و جعمو مداويًا لئلكخاه السعشػؼ. 
السذخع بيغ الشػعيغ  ػ وسػاء كاف اإلكخاه صخيحا" أو ضسشيا" فقج ساو  -

 .االقترادؼ لتعييب اإلرادة واثبات اإلكخاه 
خاصة باإلكخاه  ا"شخوش توضعالفخندية قج  محكسة الشقس ونجج أف  -

االقترادؼ و اوضحت باف فقط اساءة استغبلؿ التبعية االقترادية مغ 
قبل احج االشخاؼ التي يقرج مغ ورائيا الحرػؿ عمى مرمحة معيشة 
فتكػف رلبة لجػ الستعاقج االخخ الحؼ يمجا الى التعاقج مكخىًا عمى 

                                                             
1
-  D. Mazeaud, Quelques mots sur la réforme de la réforme du droit des 

contrats, D. 2018. 912 , n° 15. 
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داب مرالحو السذخوعة، فالخلبة االقترادية حدب محكسة الشقس ح
 تشذأ عغ اساءة استغبلؿ التبعية االقترادية . 

ونجج أف قانػف التجارة الفخندي الججيج قج تحجث عغ اإلكخاه االقترادؼ  -
 مغ مشطػر الذخوط التعدفية ألحج الجانبيغ ضج الجانب اآلخخ .

مغ قانػف التجارة الفخندي  2/ 420تمظ الذخوط التعدفية بشز السادة و 
تديج عمييا الفقخة الثانية أف يكػف االستغبلؿ مغ الذخكة الػاحجة أو  ,

أكثخ مغ شخكة مقتخنا" بالتبعية االقترادية لعسيل أو مػرد وذلظ لسجخد 
 .أنو يؤثخ فى  مجاؿ السشافدة في الدػؽ 

شتيا والتعدف ىشا , مشاشو رفس الذخكة البيع مدتغمة قػتيا وليس -
 االقترادية , دوف مبخر أو سبب مذخوع .

االستغبلؿ التعدفي مغ قبل شخكة او مجسػعة شخكات التي تتستع بػضع مييسغ و  
  مشو.  كبيخ ءجد عمى و أعمى الدػؽ السحمية 

 
اذا كاف قانػف التجارة الفخندي قج تحجث عغ االستغبلؿ التعدفي مغ احج  -

افدة فى ضل التبعية الذخكاء فى مػاجية اآلخخ فى مجاؿ السش
فعمى الجانب االقترادية لييسشة شخؼ وتغميب مرمحتو ضج اآلخخ 

ترجػ وزارة االقتراد السعشية لسثل ىحه السسارسات لسشعيا اآلخخ نجج 
 .مغ الديصخة عمى االقتراد

ويصمب مجمذ السشافدة مغ وزيخ االقتراد انحار تمظ الذخكات لتعجيل  -
تخكيد القجرة االقترادية وىػ ما أكجت  األوضاع لعجـ اإلضخار أو انياء

 التجارة الفخندي . تقشيغمغ  9/  430عميو السادة 
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ومغ الصبيعي عشج عجـ االنرياع لمقخارات التشفيحية , يتع لجػء السزخور  -
وىػ ما تع الشز عميو بالقانػف  إلى رفع دعػػ التعػيس  القتزاء حقو

شاجع عغ ـ مغ خبلؿ اصبلح الزخر ال2016لدشة  1691رقع 
الذخوط التعدفية , ولو ابتجاءا" نتيجة تعييب الخضاء الشاجع عغ اإلكخاه 

,  1131والسادة  1130أف يجفع بالبصبلف شبعا" لعيػب الخضاء بالسادة 
والتى تبيح لو أو   مغ القانػف السجني الفخندى الججيج 1142والسادة 

   .لمغيخ الجفع بالبصبلف

أف الذظ يفدخ  عمى  ستيبلؾاإل تقشيغمغ  L.133.2تشز السادة  -
ذ السحتخؼ ) أو التاجخ ( . وذلظ يتػائع مع يلرالح السدتيمظ ول

" مغ أف الذظ يفدخ  مشو 1190بشز السادة  الفخندى القانػف السجنى
لرالح السجيغ وضج الجائغ " وذلظ ايسانا" مغ السذخع بحساية الصخؼ 

 الزعيف فى العبلقة التعاقجية .
 . التهصيات 

أف يشز صخاحة عمى اإلكخاه االقترادؼ  السذخع السرخؼ  نػصى -
كعيب مغ عيػب الخضاء مغ أجل مػاكبة التصػرات العالسية 

 131والتكشػلػجية فى قانػف العقػد وااللتدامات الفخندي الججيج رقع 
 ـ .2016لدشة 

أف يتع الشز عمى أف التبعية االقترادية التي يدتغميا أحج الستعاقجيغ  -
 ثل اكخاىا اقتراديا" ويعج عسبل" غيخ مذخوع .ضج اآلخخ تس

أف يتع الشز عمى مجخد استخجاـ الصخؽ القانػنية أو التمػيح بيا لمحرػؿ  -
 مغ ورائو عمى مشفعة زائجة تسثل اكخاىا" ضج الذخز أو ذويو .



 

 

 

 

 د/ عالء احمد  صبح                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
 

 

 

 

622 
 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

مغ القانػف السجني عمى غخار  128نػصى السذخع السرخؼ بتعجيل نز السادة 
نػف السجني الفخندي الججيج ليكػف اإلكخاه سببا" لمبصبلف مغ القا 1142نز السادة 

 سػاء تست مسارستو مغ قبل الصخؼ األخخ فى العبلقة التعاقجية  أو مغ الغيخ . 
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