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دور القضاء الفرنسي يف اإلصالحات التشريعية الحديثة
يف مجال العقود: املرحلة السابقة على التعاقد وااللتزام باإلعالء
د. يوسف شندي*

امللخص:
يتناول هذا البحث دور القضاء الفرنسي في اإلصالحات التشريعية التي جرت على 
قانون العقود في فرنسا مبوجب املرسوم رقم 131–2016 بتاريخ 2016/2/10. 
العامة للعقد في  النظرية  التعديالت على  العديد من  فقد اشتمل هذا املرسوم على 
القانون املدني، والذي مت استنباط معظم أحكامه من السوابق القضائية الفرنسية. 
القانونية  النصوص  دراسة  على  االقتصار  مت  فقد  التعديالت،  هذه  لكثرة  ونظرا 
التعاقد،  على  السابقة  املرحلة  موضوعني:  في  املرسوم  في  الواردة  اجلديدة 
وآثارهما.  تطبيقهما  وشروط  مفهومهما  تناول  خالل  من  باإلعالم،  وااللتزام 
وقد مت حتليل النصوص الناظمة لهذين املوضوعني، من ناحيتي املنت والصياغة، 
ومقارنتها بالسوابق القضائية، وتتبع مدى االنسجام واالختالف بينها، وإظهار 

مدى خروج املشرع عن هذه السوابق القضائية وأسبابه. 

نصوص  في  القضائية  للسوابق  ترسيخه  خالل  من  الفرنسي  املشرع  أظهر  وقد 
يصدرها  التي  األحكام  بجودة  وإقراره  القضائية،  لالجتهادات  تقديره  املرسوم، 
القضاء، وتعبيره عن مدى التكامل واالنسجام بني القانون والقضاء، وهو ما يؤكد 

دور القضاء في صنع القانون ليس كموضوع فلسفي إمنا كتطبيق واقعي.  

* أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الحقوق – الجامعة العربية األمريكية- فلسطين. 
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املقدمة:
كبيراً  دوراً  املاضية،  العقود  خالل  أدى  قد  الفرنسي  القضاء  أن  فيه،  شك  ال  مما 
سواء  املجاالت  من  العديد  في  الفرنسية  القانونية  املنظومة  وحتديث  تطوير  في 
القضاء  استطاع  وقد  اخلاص.  القانون  أو  العام  القانون  إطار  ضمن  تدخل  التي 
الفرنسي القيام بهذا الدور اإلصالحي أو التطويري عبر اجتهاداته القضائية، من 
خالل تفسير النصوص القانونية، واستخالص العديد من املبادئ العامة، وتطويع 
النصوص القانونية املوجودة مبا يتناسب مع الوقائع املستجدة وظروف احلالة، 
القضائية  القرارات  القانونية وترسيخها في  القواعد واملفاهيم  العديد من  وبلورة 
يعد  كليهما  ألن  الفقه،  عن  مبعزل  الدور  بهذا  القضاء  يقم  ولم  عنه.  تصدر  التي 

مصدر إلهام ومسار تصحيح لآلخر. 

وقد وفر هذا التعاون والتكامل املشترك بني القضاء والفقه الفرنسيني، مادة خصبة 
املشرع  تصرف  حتت  وضعت  القضايا،  من  جدا  كبير  عدد  في  مبتكرة  وحلوال 
الفرنسي، من أجل إقرارها في نصوص قانونية إذا وجد هذه احللول مناسبة، أو 
نقضها بنصوص مخالفة إذا وجدها غير مناسبة، أو تطوير هذه احللول مبا يخدم 

مصلحة املجتمع ومبا ينسجم مع سياسته التشريعية. 

وقد جتلى هذا الدور القضائي في اإلصالحات التشريعية احلديثة في مجال العقود، 
العقود،  لقانون  املعدل   2016/2/10 – 131 بتاريخ   2016 بصدور )املرسوم رقم 
املرسوم في نصوصه معظم  تبنى هذا  االلتزامات(، حيث  العامة وإثبات  األحكام 

االجتهادات واملبادئ التي رسخها القضاء على مدى عقود طويلة من الزمن. 

ونظرا لعدم إمكانية تناول جميع التعديالت التي جاء بها هذا املرسوم اجلديد في 
املفاوضات  وهما:  منها  موضوعني  على  دراستنا  سنقصر  فإننا  العقود،  مجال 
القانونية  النصوص  حتليل  وسيتم  باإلعالم.  وااللتزام  التعاقد،  على  السابقة 
للتحقق  القضائية في هذا اإلطار،  السوابق  الناظمة لهذين املوضوعني على ضوء 

من مدى تبنيها أو رفضها في املرسوم اجلديد.  

املفاوضات  لدراسة  األول  نخصص  مبحثني:  إلى  الورقة  هذه  نقسم  عليه،  وبناء 
السابقة على التعاقد، ونخصص الثاني لدراسة االلتزام باإلعالم. 
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  املبحث األول

املفاوضات السابقة على التعاقد
قانونية خاصة تنظم  املرسوم اجلديد وألول مرة في فرنسا نصوصا  لقد رسخ 
املرسوم بشكل أساسي في  استند  التعاقد، وقد  السابقة على  املفاوضات  مرحلة 
ذلك إلى السوابق القضائية الفرنسية على مدى عقود في هذا الصدد. فقد أخضع 
املرسوم مرحلة املفاوضات السابقة على التعاقد ملبدأين أساسيني هما: مبدأ حرية 
التعاقد ومبدأ حسن النية، ولكنه لم يجعل هذين املبدأين على نفس الدرجة، بل جعل 

القاعدة هي مبدأ حرية التعاقد والقيد هو مبدأ حسن النية.  

وقطع  السير  »البدء،  أن:  على  اجلديد  املدني  القانون  من   )1112( املادة  تنص 
املفاوضات السابقة على التعاقد تكون حرة. يجب أن تخضع إلزاما ملتطلبات حسن 
النية«، »في حال ارتكاب خطأ في املفاوضات، تعويض الضرر الناجم عن ذلك ال 
العقد  التي كان ميكن حتقيقها من  املكاسب  يجوز أن يتضمن تعويضا عن فقدان 

الذي لم يبرم«)1(. 

(1) Art. 1112: «L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux 
exigences de la bonne foi».

     «En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice 
qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des 
avantages attendus du contrat non conclu».
وتنص املادة (1104) من ذات القانون أيضا على أن: »العقود يجب أن يتم التفاوض بشأنها، 

وإبرامها وتنفيذها بحسن نية«
«les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
 (2.1.15) املادة  2010، حيث تنص في  اليونيدروا  اتبع املرسوم في ذلك اجتاه مبادئ  وقد 

بشأن سوء النية في املفاوضات: 
«1- Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour 

responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
2-  Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit 

de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie.
3-   Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des 

négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord».
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موضوع  في  فرنسا  في  القضائية  االجتهادات  وفق  النص  هذا  بتحليل  وسنقوم   
املرحلة  لهذه  الناظمني  املبدأين  بيان  خالل  من  التعاقد،  على  السابقة  املفاوضات 
وهما: مبدأ حرية التعاقد ومبدأ حسن النية، ثم نتناول شروط املسؤولية السابقة 

على التعاقد، وأخيرا اآلثار املترتبة على قطع املفاوضات.

املطلب األول
املبادئ الناظمة للمفاوضات السابقة على التعاقد

التعاقد  حرية  مبدأ  هما:  مبدآن  التعاقد  على  السابقة  املفاوضات  مرحلة  يحكم 
املفاوضات  في  الدخول  حرية  ميلك  طرف  كل  أن  فاألصل  النية)2(.  حسن  ومبدأ 
واالستمرار فيها، أو االنسحاب منها دون أن تترتب عليه أية مسؤولية، كون مبدأ 
حرية التعاقد يعطي كل طرف احلق في التعاقد أو عدم التعاقد. فمرحلة املفاوضات 
والتحاور  املقترحات  ومناقشة  آراء  وتبادل  األطراف  بني  استكشاف  مرحلة  هي 
بشأن شروط العقد املزمع إبرامه، فالشروط األساسية للعقد لم تتحدد بعد، وال 
توجد لدى األطراف نية قاطعة على التعاقد في احلال. وبالتالي استنادا إلى حرية 
التعاقد، يجوز لكل طرف قطع املفاوضات وال يترتب عليه كمبدأ عام أية مسؤولية، 
طاملا مت االلتزام مببدأ حسن النية، وبنزاهة التعامل. فحرية التعاقد تظل هي املبدأ 
سلوك  يضبط  قيدا  ميثل  النية  حسن  ومبدأ  التعاقد،  على  السابقة  املفاوضات  في 

األطراف خالل املفاوضات منعا للتعسف)3(.  

 

(2) Ghestin J.,  La responsabilité délictuelle pour rupture abusive des 
pourparlers, JCP G, 2007, I, 155; Mousseron P., Conduite des négociations 
contractuelles et responsabilité civile délictuelle, RTD com. 1998, 243; 
Menu S., Réflexions sur le préjudice précontractuel, LPA, 1er févr. 2006, 
6. Mazeaud D., Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, 
Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, 637; Deshayes, Le dommage 
précontractuel, RTD com., 2004, 187; Schmidt-Szalewski J.,  la période 
précontractuelle en droit français, RIDC, II, 1990, 545.

(3(  انظر في هذا االتجاه:
 Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats 

et de la prevue des obligations, Commentaire article par article, éd. 
LexisNexis 2016, p. 75.
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وقد عبر القضاء الفرنسي في كثير من املناسبات عن العالقة غير القابلة للفصل 
بني مبدأ حرية التعاقد ومبدأ حسن النية خالل مرحلة املفاوضات، فعلى سبيل 
الصادر  حكمها  في  الفرنسية  النقض  حملكمة  التجارية  الدائرة  قضت  املثال، 
بتاريخ 2003/11/26 على أن: »حرية التعاقد تتضمن احلق في قطع املفاوضات، 
وال يقيد هذه احلرية سوى التعسف في استعمال احلق في قطع املفاوضات من 
سلوكه  أن  تظهر  طبيعة  من   ... اآلخر  الطرف  ثقة  بانتهاك  متمثل  خطأ  خالل 

متعارض مع حسن النية«)4(. 

وبالتالي، فإن قطع املفاوضات ال ميكن أن يشكل بذاته خطأ يستوجب املؤاخذة، 
املسؤولية. وقد عبرت عن ذلك  املرحلة يحمل  إمنا يجب حصول خطأ خالل هذه 
محكمة النقض الفرنسية بعدة تعبيرات: »قطع خاطئ«)5(، »قطع تعسفي«)6(، قطع 
التعبيرات  املماثلة، هذه  التعبيرات  املفاوضات دون مبرر مشروع«)7( وغيرها من 

(4) «la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté 
qui n’est pas limitée que par l’abus du droit de rompre qui est une faute 
caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire … de nature 
à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle»: 
Cass. com. 26 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 186 ; D 2004, 869, note Dupré-
Dallemagne; D 2004, somm. 2922, obs. Lamazerolles; JCP 2004, I, 163, 
n° 18 s., obs. Viney; JCP E 2004, 738, note Stoffel-Munck ; ibid. 601, n° 
3 s., obs. Caussain, Deboissy et Wicker; RTD civ. 2004, 80, obs. Mestre 
et Fages; Rev. Sociétés 2004, 325, note Mathey; RDC 2004, 257, obs. D. 
Mazeaud; Rr. et Patr. Mars 2004, p. 102, obs. Poracchia. Civ. 3e, 28 juin 
2006, Bull. Civ. III, n° 164; D 2006, 2963, note D. Mazeaud; JCP 2006, 
II, 10130, note Deshayes; JCP 2006, I, 166, n° 6, obs. Stoffel-Munck; 
Gaz. Pal. 2006, 3287, note Dagorne-Labbe; Defrénois 2006, 1858, obs. 
Libchaber; Dr. Et Patr. Mars 2007, P. 26, étude Chauvel; RDC 2006, 
1069, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2006, 754, obs. Mestre et Fages et 770 
obs. Jourdain.    

(5) Cass. com. 15 oct. 2002, 00-13738 : «rupture fautive»,
(6) Cass. com,. 20 juin 2000, no 96-16497 ; Cass. com., 6 janv. 1998 

no  95-18478 : «rupture abusive», «en rompant de façon abusive des 
pourparlers».

(7) Cass. com., 11 juill. 2000, no 97-18275; Cass. com., 7 avr. 1998, 95-
20361; Cass. com. 7 janv. 1997, 94-21561: «rupture dépourvue de motifs 
légitimes» ou «rupture sans motifs légitimes».
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انتهاك  بل  املسؤولية،  يحمل  الذي  هو  نفسه  املفاوضات  قطع  ليس  أنه  على  تدل 
التزام سابق على التعاقد، كمبدأ حسن النية أو النزاهة في التعامل.  

املطلب الثاني
شروط املسؤولية السابقة على التعاقد

استناداً للمادتني )1112 و 1104( من القانون املدني اجلديد، اللتني تفرضان التزاما 
السابقة  املفاوضات  قطع  عن  املسؤولية  جتعالن  نية،  بحسن  بالتفاوض  قانونيا 
على التعاقد مسؤولية تقصيرية، حتى ولو لم يتم التعبير عن ذلك صراحة، وهو 
أن  أساس  على  بعيد،  زمن  منذ  الفرنسي  القضاء  عليه  يسير  الذي  االجتاه  ذات 
املفاوضات تأتي في مرحلة لم ينعقد فيها العقد بعد، وبالتالي فإن املسؤولية تكون 

فيها تقصيرية)8(. 

»يحق  بأنه:  الفرنسية  النقض  حملكمة  التجارية  الدائرة  قضت  املثال،  سبيل  فعلى   
إبرام  على  السابقة  املفاوضات  مرحلة  خالل  وقع  الذي  اخلطأ  نتيجة  للضحية، 
العقد، احلصول على تعويض عن الضرر الذي أصابه استنادا ألحكام املسؤولية 

التقصيرية«)9(. 

ولم يكن القضاء الفرنسي يستثني من هذه القاعدة سوى االتفاقات واالشتراطات 
التي تتم خالل مرحلة املفاوضات، حيث يكون انتهاكها منشئًا للمسؤولية العقدية 
وليس التقصيرية. وقد أخذت املادتان السابقتان بنفس االجتاه القضائي السابق، 
من ناحية أن املسؤولية املترتبة على قطع املفاوضات السابقة على التعاقد، تكون 
في األصل تقصيرية كونها ناشئة عن مخالفة التزام قانوني وهو انتهاك مبدأ حسن 
النية، إال إذا نص القانون على خالف ذلك وجعلها عقدية في حاالت معينة، أو وجدت 
اتفاقات أو اشتراطات خالل مرحلة املفاوضات، كعقد التفاوض أو شرط احلصرية 
أو السرية، بحيث يؤدي انتهاكها إلى حتمل املسؤولية العقدية)10(. ويشترط لقيام 

(8) Cass. com., 15 mars 2005: Bull. civ., I, n° 136; D 2005, 1462, note Cathiard; RTD 
civ., 2005, 381, obs. Mestre et Fages; Rev. Sociétés 2005, 587, note Mathey 
(Manquement à l’obligation de contracter de bonne foi: visa de l’art. 1383).

(9) Cass. com., 11 janv. 1984, no 82-13259; encore Cass. com., 18 sept. 2012, 
no 11-19629.

(10) Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., précité , p. 76 et s.
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املسؤولية التقصيرية في القانون الفرنسي توافر ثالثة أركان هي: اخلطأ والضرر 
وعالقة السببية بينهما)11(. 

الفرع األول
انتفاء قرينة اخلطأ عن قطع املفاوضات

األصل أن قطع املفاوضات ال يترتب عليه أية مسؤولية، كون أن حرية التعاقد تعطي 
كل طرف احلق في قطع املفاوضات حتى دون حاجة إلى تقدمي تبرير خاص بذلك، 
يرسخ  لم  وبالتالي  املفاوضات.  بقطع  حقه  استخدام  في  يتعسف  أال  أن  بشرط 
القضاء الفرنسي أية قرينة على خطأ الشخص الذي يقطع املفاوضات)12(، إمنا يجب 
على ضحية القطع التعسفي للمفاوضات حمل الدليل على خطأ الطرف اآلخر)13(. 
فاخلطأ ال يتمثل في قطع املفاوضات ذاتها، إمنا في الظروف احمليطة بعملية قطع 

املفاوضات)14(، كانتهاك مبدأ حسن النية أو واجب النزاهة في التعامل.

الفرع الثاني
حاالت يكون فيها قطع املفاوضات قطعا تعسفيا يحمل املسؤولية

يلتزم األطراف خالل مرحلة املفاوضات، بالتفاوض بجدية ونزاهة وحسن نية)15(، 
املسؤولية  ويتحمل  املفاوضات  قطع  في  متعسفاً  ُيعد  الواجبات  هذه  ينتهك  فمن 

نتيجة لذلك.  

ومن حاالت حتمل املسؤولية خالل مرحلة املفاوضات: دخول طرف في مفاوضات 
كشف  إلى  ذلك  وراء  من  يهدف  كان  أو  للتعاقد،  حقيقية  نية  لديه  تكون  أن  دون 

(11) Cass. 3e civ., 31 janv. 2006, Pourvoi n° 05-11.279; Com. 11 juill. 2006, Pour-
voi n° 04-16.773.

(12) Cass. 2e civ., 1er avr. 1998, Juris-Data n° 001718.  
(13) Aix-en-provence, 28 févr. 1990, Juris-Data n° 043595; Cass. 2e civ., 1er 

avr. 1998, Juris-Data n° 001718: aucune présomption de faute ne pèse 
sur l’auteur de la rupture.

(14) Cass. com., 26 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 186. 
املفاوضات  في  بالدخول  كذلك  تتعلق  إمنا  املفاوضات،  بقطع  فقط  تتعلق  ال  املسألة    )15(

واالستمرار فيها. أنظر حول املقصود بهذه املفاهيم والفرق بينها: 
Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., précité, p. 76 et s.
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أو  املستقبلية  بخططه  أو  املالي  بوضعه  تتعلق  اآلخر  الطرف  لدى  سرية  معلومات 
االطالع على حقيقة الزبائن أو احلصول على معارف فنية. وكذلك االستمرار في 

التفاوض بهدف منفرد وهو إيهام الغير بأنه يتفاوض مع شخص ثالث)16(، 

أو االستمرار في التفاوض مع علمه بأنها لن تؤدي إلى إبرام العقد)17(، والتفاوض 
إيقاع الضرر  بسوء نية أو بخفة تستوجب املؤاخذة)18(، أو كان لدى الشخص نية 
بالغير)19(. ويعد من هذا القبيل أيضا، القطع التعسفي للمفاوضات املتقدمة بال مبرر 
مشروع حتى دون وجود نية لإلضرار)20(، أو خلق مظهر كاذب أو خادع من قبل 
الغير  أمام  اآلخر  الطرف  عرض  أن  بعد  املتقدمة  املفاوضات  يقطع  الذي  الشخص 
قطع  خالل  من  اآلخر  الطرف  له  أوالها  التي  الثقة  خان  أو  له)21(،  شريك  أنه  على 
آلية  على  االتفاق  سوى  يبق  ولم  والثمن  املبيع  على  االتفاق  مت  أن  بعد  املفاوضات 
العقد)22(، وكذلك استغالل معلومات سرية مت احلصول عليها خالل مرحلة  تنفيذ 

املفاوضات، خصوصا إذا ُوجد شرط على السرية)23(. 

(16) CA Paris, 19 janv. 2001: D 2001, IR, 677.
(17) Cass. com., 18 juin 2002, n° 99-16.488; Com., 25 févr. 2003, n° 01-12.660. 

Dans le sens inverse, Civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-18.381; Com. 17 juin 
2003, n° 01-10.272. L’article 2.301 al.3 des principes du droit européen 
des contrats, aux termes desquels: «Il est contraire aux exigences de 
la bonne foi, notamment, pour une partie d’entamer ou poursuivre des 
négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord 
avec l’autre partie». La même exigence est encore énoncée à l’article 
2.1.15 al. 3 des Principes Unidroit: «Est, notamment, de mauvaise foi la 
partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas 
l’intention de parvenir à un accord».

(18) Cass. com. 22 févr. 1994, Bull. Civ. IV, n° 79.
(19) Cass. 2e civ., 26 nov. 1953, D 1956, 154, note Friedel.
(20) Cass. com., 20 mars 1972: Bull. Civ. IV, n° 93, p. 90; JCP 1993, II, 17543, 

note J. Schmidt; RTD civ., 1972, p. 779, obs. G. Durry. Cass. com., 11 
juill. 2000: CCC 2000, n° 174, note Leveneur; LPA 21 Mars 2001, note 
Dagorne-Labbe . Cass. com., 8 nov. 2005, Pourvoi n° 04-12.322.

(21) Cass. com., 11 juill. 2000 : Pourvoi n° 97-18.275.
(22) Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, Pourvoi n° 05-10.883.
(23) T. Com. Paris, 25 avr. 1993, Juris-Data n° 045651.



د. يوسف شندي

455 ملحق خاص – العدد )2( – الجزء الثاني – صفر/ ربيع األول 1439هـ - نوفمبر 2017 م

املفاوضات بطريقة نزيهة)24(، ويتمخض  السير في  التفاوض بحسن نية  ويوجب 
عن ذلك التزام باإلعالم من كل طرف اجتاه الطرف اآلخر)25(.

النية،  حسن  ملبدأ  انتهاكا  بذاتها  تعد  ال  فإنها  املوازية،  للمفاوضات  وبالنسبة 
كون أن حرية التعاقد تعطي كل طرف حرية اختيار املتعاقد اآلخر، وهذا يسمح 
لكل طرف بالتفاوض بالتوازي مع أكثر من شخص في نفس الوقت)26(، وليس 
في ذلك ما يخالف مبدأ حسن النية، ألن ذلك يسمح لكل متعاقد بالتفاوض مع 
هذه  ولكن  التعاقد.  وشروط  األسعار  أفضل  على  للحصول  شخص  من  أكثر 
قضت  حيث  النية)27(،  حسن  مبدأ  باحترام  مقيدة  إمنا  مطلقة،  ليست  احلرية 
»إجراء  2003/11/26 بأن:  الفرنسية بتاريخ  النقض  التجارية حملكمة  الدائرة 
خطأ  بذاته  يشكل  ال  قصد،  عن  لو  حتى  ثالث،  طرف  مع  املوازية  املفاوضات 
أو رافقه استخدام  الضرر،  إيقاع  بنية  إذا كان قد مت  إال  املسؤولية،  يستوجب 

وسائل تدليسية«)28(. 
أو استخدام وسائل تدليسية«، يتوقف على  وحتديد مدى وجود »نية إضرار 
الذي  الشخص  النية  سيء  يعد  مثال،  حدة،  على  حالة  بكل  احمليطة  الظروف 
(24) Cass. com., 7 avril 1998, D. 1999, 514, note P. Chauvel.
(25) Cass. 1re civ., 6 janv. 1998, Bull. Civ. I, n° 7; Defrénois 1998, 36815, n° 

70, obs. D. Mazeaud.
(26) Cass. com., 15 déc. 1992, RTD civ. 1993, 577, obs. J. Mestre ; Bordeaux, 

11 juin 1997, JCP, I, 617, n° 1, obs. Mousseron ; Voir encore D. Mazeaud, 
«Mystères et paradoxes de la période précontractuelle», Etudes offertes 
à J. Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, LGDJ,2001,637,n° 12.

(27) Cass. com., 20 mars 1972, Bull. civ. IV, n° 93; JCP G 1973, II, 17543, note 
J. Schmidt; RTD civ., 1972, 779, obs. G. Durry.

(28) «le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une 
personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en 
lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de 
manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité 
de son auteur»: Cass. com., 26 nov. 2003 : Bull. civ. IV, n° 186; D 2004, 
869, note Dupré-Dallemagne; ibid. Somm. 2922, obs. Lamazerolles; JCP 
2004, I, 163, n° 18 s., obs. Viney; JCP E 2004, I, 738, note Stoffel-Munck; 
Rr. et Patr. Mars 2004, p. 102, obs. Paracchia; RTD civ. 2004, 80 et 85, 
obs. Mestre et Fages; Rev. Sociétés 2004, 325, note Mathey; RDC 2004, 
257, obs. D. Mazeaud.  
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يقدم معلومات كاذبة أو خاطئة عن وجود مفاوضات موازية، وكذلك الطرف 
خالفا  موازية  مفاوضات  وجود  بعدم  اآلخر  الطرف  لدى  شعورا  يولد  الذي 
للواقع، إال أن املفاوضات املوازية تكون ممنوعة إذا وجد شرط احلصرية في 

التفاوض. 

الفرع الثالث
حاالت يكون فيها قطع املفاوضات مبررا ال ُيحمل املسؤولية

في املقابل ال يعد قطع املفاوضات تعسفيا إذا كان مبنيا على سبب أو مبرر مشروع 
الفرنسية تعريفا أو مفهوما محددا  النقض  » motif légitime «. ولم تعط محكمة 
بعض  استخالص  القضائية  القرارات  خالل  من  ميكن  ولكن  املشروع،  للمبرر 

الضوابط والقواعد للمبرر املشروع منها: 

القطع  عن  باملسؤولية  طرف  على  احلكم  قبل  يبحث  أن  القاضي  على  يجب  1 )
لقطع  لديه  مشروع  مبرر  أو  سبب  وجود  مدى  عن  للمفاوضات،  التعسفي 

املفاوضات. 
قطع املفاوضات حتى لو جاء في مرحلة متقدمة، ميكن أن يكون له سبب أو  2 )

مبرر مشروع)29(. 
مت  طاملا  تعسفي،  أو  مشروع  غير  أنه  على  املفاوضات  قطع  تكييف  ميكن  ال  3 )

احترام مبدأ حسن النية وخال من مراوغات تدليسية أو سلوك غير نزيه)30(. 
تقدمي  مشروع:  بسبب  مبرراً  املفاوضات  قطع  فيها  يكون  التي  احلاالت  ومن 
مدة  له  وترك  اآلخر  الطرف  قبل  من  رفضها  مت  فيها  مبالغ  غير  معقولة  عروض 
عن  سيئة  معلومات  على  املفاوضات  في  طرف  وحصول  مناسبة)31(،  إشعار 
متعددة  مرات  األطراف  أحد  وطلب  اآلخر)32(،  للطرف  واملالي  القانوني  الوضع 

(29) Cass. 1re civ., 13 janv. 2005, Pourvoi n° 03-15.828. Cass. com. 20 nov. 
2007, RTD civ., 2008, 101, obs. B. Fages ; Cass. 3e civ. , 22 mai 1996, n° 
94-13.501 ; Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-22.131 ; Cass. com. 7 mars 
2006, n° 04-17.177.

(30) Cass. com., 20 nov. 2007, Pourvoi n° 06-20.332. 
(31) Cass. com., 9 mars 1999, Bull. civ. IV, n° 54 ; D Aff. 1999, 757, obs. X. D.
(32) Cass.com., 20 nov. 2007, Pourvoi n° 06-20.332.
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وبشكل متكرر معلومات وتوضيحات عن الوضع املالي للطرف اآلخر ولكن دون 
جدوى)33(، طلب تقدمي ضمانات ولم تقدم)34(، وتقدمي عينات مختلفة اختالفا كليا 
عن املنتجات املعروضة ابتداء)35(، واكتشاف ضعف القدرة التقنية والفنية للطرف 

اآلخر في املفاوضات)36(.

املطلب الثالث
التعويض املترتب على قطع املفاوضات السابقة على التعاقد

في  خطأ  ارتكاب  حال  »في  اجلديد:  املدني  القانون  من   )1112( املادة  تنص 
املفاوضات، فإن تعويض الضرر الناجم عن ذلك، ال يجوز أن يتضمن تعويضا عن 

فقدان املكاسب التي كان ميكن حتقيقها من العقد الذي لم يبرم«.  

خ هذا النص السوابق القضائية الفرنسية بشأن التعويض عن القطع التعسفي  ُيرسِّ
الواجب  للضرر  ضيقا  مفهوما  تتبنى  والتي  التعاقد،  على  السابقة  للمفاوضات 
الفعلي  الضرر  على  التعويض  يقتصر  بحيث  املرحلة،  هذه  خالل  عنه  التعويض 
الذي أصاب الضحية وليس الكسب الفائت. وعلى نحو أكثر تفصيال، فإن القضاء 
التعاقد بني  ُيفرِّق في التعويض عن الضرر في املسؤولية السابقة على  الفرنسي 

املنافع السلبية واملنافع اإليجابية. 

الفرع األول
املنافع السلبية

القطع  من  الضحية  أصابت  التي  الفعلية  األضرار  في  السلبية  املنافع  تتمثل 
التعسفي للمفاوضات السابقة على التعاقد، ويوجد اتفاق في الفقه والقضاء على 
املتضرر  الطرف  يعيد  ماليا بحيث  التعويض عنها كقاعدة عامة، تعويضا  وجوب 
التي  الفعلية  املفاوضات. ويدخل ضمن األضرار  قبل  الذي كان عليه  الوضع  إلى 

(33) Cass. com., 20 nov. 2007, RTD civ. 2008, 101, obs. Fages.
(34) Cass. com., 17 mai 1989, pourvoi n° 022850.
(35) CA Metz, 13 juin 2002, Juris-Data n° 195588.
(36) Cass. com., 7 mars 2006, Pourvoi n° 04-17.177. 
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الضائع  والوقت  السابقة)37(،  والدراسات  املفاوضات  نفقات  املضرور،  أصابت 
لديه  نية  وجود  دون  املفاوضات  في  دخل  قد  املخطئ  الطرف  كان  إذا  خصوصا 
للتعاقد، أو جعل املفاوضات متتد لوقت طويل بعد أن أدرك بأنه لن يتم إبرام العقد، 
النفقات  وجميع  واملستشارين،  اخلبراء  ونفقات  واإلقامة،  السفر  نفقات  وكذلك 
والصورة)38(.  بالسمعة  واملساس  جتنبها،  باإلمكان  وكان  املضرور  حتملها  التي 
كما يجوز التعويض عن االستعمال غير املشروع للمعرفة الفنية ونشر املعلومات 

السرية التي مت احلصول عليها خالل املفاوضات السابقة على التعاقد. 

وإذا أسهم الضحية في وقوع الضرر، فيتم تخفيض التعويض مبقدار مساهمته 
في وقوع الضرر)39(.  

الفرع الثاني
املنافع اإليجابية

إبرام  مت  لو  حتقيقه  املمكن  من  كان  الذي  الفائت  بالكسب  اإليجابية  املنافع  تتمثل 
العقد. وتتبنى محكمة النقض الفرنسية حال صارما في هذا الصدد، فهي ترفض 
إمنا  الفائت،  الكسب  عن  فقط  ليس  للمفاوضات  التعسفي  القطع  ضحية  تعويض 
(37) Cass. com., 26 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 186 ; D 2004, 869, note Dupré-

Dallemagne; D 2004, somm. 2922, obs. Lamazerolles; JCP 2004, I, 163, 
n° 18 s., obs. Viney; JCP E 2004, 738, note Stoffel-Munck; ibid. 601, n° 
3 s., obs. Caussain, Deboissy et Wicker; RTD civ. 2004, 80, obs. Mestre 
et Fages; Rev. Sociétés 2004, 325, note Mathey; RDC 2004, 257, obs. 
D. Mazeaud; Rr. et Patr. Mars 2004, p. 102, obs. Poracchia. Cass. 3e 
civ., 28 juin 2006, Bull. civ. III, n° 164; D 2006, 2963, note D. Mazeaud; 
JCP 2006, II, 10130, note Deshayes; JCP 2006, I, 166, n° 6, obs. Stoffel-
Munck ; Gaz. Pal. 2006, 3287, note Dagorne-Labbe ; Defrénois 2006, 
1858, obs. Libchaber; Dr. Et Patr. Mars 2007, P. 26, étude Chauvel; 
RDC 2006, 1069, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2006, 754, obs. Mestre et 
Fages et 770 obs. Jourdain: «la cour d’appel a décidée à bon droit qu’en 
l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain 
Manoukian n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les 
études préalables auxquelles elle avait fait procéder». 

(38) CA Paris, 7 juin 2005, Juris-Data no28345.
(39) Cass. com., 24 mars 1998, no 96-10421 ; CA Riom, 27 févr. 2005, Juris-

Data no 27649.
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أيضا عن تفويت فرصة إبرام هذا العقد)40(. 

ويظهر ذلك بوضوح من قرار الدائرة املدنية الثالثة حملكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
2006/6/28، حيث جاء فيه إن: »اخلطأ الواقع نتيجة ممارسة حق القطع الفردي 
للمفاوضات ليس سببا للضرر الواقع املتمثل في فقدان فرصة حتقيق األرباح التي 
كان يؤمل احلصول عليها من إبرام العقد«)41(. ويأتي هذا القرار تأكيدا لقرار الغرفة 
التجارية حملكمة النقض الفرنسية في قضية Manoukian بتاريخ 2003/11/26، 

والتي رفضت فيه التعويض عن فقدان الفرصة في إبرام العقد)42(. 

ولكن هل يعوض عن تفويت فرصة إبرام العقد مع طرف ثالث، سواء بسبب الوقت 
أو بسبب  الطرف اآلخر،  أو بسبب سوء نية  املفاوضات،  الذي استغرقته مرحلة 
الثقة املشروعة التي أوالها الضحية للطرف اآلخر ما جعله يتوقف عن البحث عن 

متعاقد آخر؟ 

في اإلجابة على هذا السؤال، فإن تقرير رئيس اجلمهورية حول مشروع القانون 
عن  التعويض  أن  على  التأكيد  إلى  املشرع  إرادة  اجتاه  عن  صراحة  يعبر  اجلديد، 
السوابق  التوجه »يرسخ  1112 وأن هذا  املادة  الفرصة« مستبعد مبوجب  »تفويت 
القضائية حملكمة النقض الفرنسية التي تستبعد من التعويض عن الضرر )الواجب 
التعويض عنه خالل مرحلة املفاوضات( الكسب الفائت الذي كان يتوقع احلصول 
عليه لو مت إبرام العقد، مبا في ذلك تفويت فرصة احلصول على هذه املكاسب من 

(40) Cass. com., 26 nov. 2003, précitée, Dans le sens opposé, voir, CA 
Versailles, 1er avril 1999, RJDA 1999, n° 1285 ; CA Paris, 10 mars 2000,  
JCP E, p. 422, note F. Violet. Sur cette question, voir notamment, O. 
Deshayes,  Le  dommage précontractuel, RTD com. 2004, p. 187.  

(41) Cass. 3e civ., 28 juin 2006; no 04-20040, Bull. civ. 2006, III, n° 164, p. 
136; D. 2006, 2963, note D. Mazeaud; JCP, II, 10130, note O. Deshayes:  
«La faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des 
pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de 
chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat». dans 
le même sens:  Cass. 3e c iv., 7 janv. 2009: D 2009, 297; RTD civ. 2009, 
113, obs. B. Fages.

(42) Cass. com. 26 nov. 2003, précitée; Cass. 3e civ., 7 janv. 2009, n 07-
20783, Bull. civ., 2009, III, n° 5.
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العقد لو أبرم«)43(. 
أوالً  احلالة،  هذه  في  الفرصة  تفويت  عن  التعويض  استبعاد  في  السبب  ويعود 
بسبب عدم وجود رابطة سببية بني القطع التعسفي والضرر الناجم عن ذلك، وثانياً 
التعاقد،  على  السابقة  املفاوضات  مرحلة  يحكم  الذي  التعاقد  حرية  ملبدأ  استناداً 
مباشر  غير  بطريق  يعني  خاص  بوجه  الفرصة  تفويت  عن  التعويض  ألن  وثالثاً 

ترتيب أثر على العقد الذي لم يبرم)44(، وبالتالي التعويض عن الكسب الفائت.
 والواقع أن هذا احلكم يتسم بالقسوة جتاه ضحية القطع التعسفي للمفاوضات 
السابقة على التعاقد، إذ كان ميكن التعويض عن الضرر الناجم عن عدم انعقاد 
العقد بسبب القطع التعسفي للمفاوضات السابقة على التعاقد أو املفاوضات غير 
الكسب  أساس  على  وليس  الفرصة  تفويت  عن  التعويض  أساس  على  النزيهة، 
الفائت، حيث إن الكسب الفائت الذي كان متوقعا لو مت إبرام العقد هو ضرر غير 
محقق، في حني أن تفويت فرصة إبرام العقد هو ضرر مؤكد كان ميكن التعويض 

عنه تعويضا جزئيا بحسب درجة رجحان فرصة إبرام العقد من عدمه. 

وقد أخذ بهذا االجتاه بعض قضاة املوضوع)45(، وجانب من الفقه الفرنسي)46( – 
حتى قبل مجيء النص اجلديد، السيما إذا كان ضحية القطع التعسفي قد أولى 
العقد سيعقد ال محالة، ومن ثم يتم  ثقة للطرف اآلخر مما ولد لديه اعتقادا بأن 
خيانة هذه الثقة. وهذا االجتاه الذي استخلصه أحد الفقهاء الفرنسيني من قرار 

محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2005/7/11)47(.  

وفي هذا االجتاه األخير، يسير معظم الفقه الفرنسي حاليا، إذ يرى وجوب التعويض 
فيها استنادا  التي جاء  املفاوضات،  الضرر خالل مرحلة  الفرصة عن  عن تفويت 

)43( مذكور في: 
 Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, Consolidations 

- Innovations – perspectives, éd. Dalloz, nov. 2016, p. 33.
(44) Chénedé F., précité, p. 33.
(45) CA Nimes, 17 avr. 2008, Juris-Data, no 363533. Chénedé F., Ibid.
(46) Viney G., Introduction a la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ, 

1995, n 198.
(47) Matthieu Poumarède, Cours et travaux dirigés, Montchrestien-Lextenso, 

éd. 2011, fn 56.
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املكاسب  »فقدان  أن:  اجلديد،  املدني  القانون  من   )1112( املادة  من   )2( الفقرة  إلى 
املنتظرة من العقد ليس تفويت فرصة احلصول على املنافع املنتظرة منه... ويكون 
فقط ممنوعا وضع الضحية في الوضع االقتصادي الذي كان ميكن أن يكون عليه 

لو مت تنفيذ العقد تنفيذا كامال، ولكن النص اجلديد ال يضع منعا يتجاوز ذلك«)48(. 

مبعنى آخر، ميكن التعويض عن تفويت فرصة إبرام العقد مبوجب النص اجلديد)49(، 
وجه  على  إمنا  التعاقد،  على  السابقة  للمفاوضات  التعسفي  القطع  حالة  في  ليس 
املفاوضات  في  الدخول  ومنها  النزيهة)50(،  غير  املفاوضات  حالة  في  اخلصوص 
دون وجود نية حقيقية للتعاقد، أو الدخول في املفاوضات من أجل احليلولة دون 

إبرام العقد مع طرف آخر)51(. 

في  عنه  التعويض  الواجب  للضرر  ضيق  مفهوم  تبني  في  السبب  أن  ويبدو 
السوابق  في  أو  اجلديد  املرسوم  في  سواء  التعاقد،  على  السابقة  املفاوضات 
القضائية الفرنسية، هو املوازنة بني أمرين: احترام مبدأ حرية التعاقد وما يتضمنه 
هذه  استعمال  في  التعسف  وجتنب   ، جهة  من  املفاوضات  قطع  في  حق  من  ذلك 
احلرية في قطع املفاوضات من جهة أخرى، لهذا مت السماح فقط بالتعويض عن 

الضرر الفعلي الذي أصاب املضرور، وليس الكسب الفائت. 

وفي جميع األحوال، يقتصر التعويض عن الضرر خالل مرحلة املفاوضات على 
التعويض املالي فقط، وليس اإلبرام اجلبري للعقد الذي جرى التفاوض بشأنه.

(48) Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., précité , p. 77 ; Dans le même 
sens, Chénedé F., p. précité, p. 33.

(49) Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., précité , p. 77
(50) Chénedé F., précité, p. 34.
(51) Chantepie G. et Latina M., La Réforme du droit des obligations, 

Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, éd. Dalloz 
2016, p. 148. 
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املبحث الثاني
 االلتزام باإلعالم

لقد نظم املشرع الفرنسي االلتزام باإلعالم في العقود في عدد من القوانني اخلاصة 
)قانون حماية املستهلك، قانون العمل، قانون التجارة، قانون البنوك، وغيرها)52(، 
ولكنه لم يرسخ االلتزام باإلعالم كقاعدة عامة في القانون املدني)53(. لهذا السبب، 
فقد استحدث املرسوم اجلديد، التزاما عاما باإلعالم في العقود ضمن النظرية العامة 
للعقد وذلك في املادة )1112-1( من القانون املدني اجلديد. والواقع أن استحداث 
ما  اجلديد،  النص  مضمون  ألن  القانوني،  الواقع  في  كثيرا  يغير  لن  النص،  هذا 
هو في حقيقة األمر سوى ترسيخ للسوابق القضائية في هذا اإلطار، والتي بنت 
نظاما قضائيا متكامال لنظرية اإلعالم في العقود، استنادا إلى العديد من النظريات 
التغرير  سيما  ال  والتغرير  كالغلط  الرضا  عيوب  نظرية  منها  القانونية،  واملبادئ 
املسؤولية  ونظرية  النية،  حسن  ومبدأ  اخلفية،  العيوب  ضمان  ونظرية  بالكتمان، 

املدنية، وواجب النزاهة الذي يجب أن يسود في التعامل بني املتعاقدين. 

في  أو  القضائية  السوابق  في  سواء  باإلعالم،  التزام  فرض  في  السبب  ويعود 
أن عدم  السعي إلقامة عالقات عقدية متوازنة، كون  إلى  القانوني اجلديد،  النص 
ما  املعرفة بني األطراف،  التوازن في  إلى عدم  األولى  بالدرجة  العقد يعود  توازن 

قانون  من  بعدها  وما   )1-L.111( املادة  خاصة،  بنصوص  اإلعالم  التزام  فرض  على  أمثلة   )52(
االستهالك الفرنسي التي تفرض التزاما باإلعالم على عاتق املهني ملصلحة املستهلك ؛ واملواد 
التزاما  العمل  رب  على  تفرض  التي  العمل  قانون  من   )1-L. 414  ،1-L.3171  ،3-L.1221(
قانون  من    )1-L.141( واملادة  تنفيذه؛  مرحلة  وخالل  العقد  إبرام  مرحلة  خالل  باإلعالم 
التجارة التي تضع على عاتق املتنازل عن احملل التجاري التزاما باإلعالم بشأن اخلصائص 

الهامة للمحل ومواصفاته؛ وغيرها.  
)53(  انظر حول هذا املوضوع.

 Murielle Fabre-Magnan, «De l’obligation d’information dans les contrats: 
Essai d’un theorie», LGDJ 1992;  J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, 
La formation du contrat. Tome I. Le contrat– Le consentement, LGDJ, 
2013, 4e éd., p. 1438 et s., nos 1791 et s..;  
N. Molfessis, «De l’obligation de renseignement à l’éducation juridique du 
contractant», in Mélanges J. Hauser, LexisNexis-Dalloz, 2012, p. 927 et s. 
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يقتضي إلزام الطرف الذي ميلك معلومات جوهرية مؤثرة على رضا الطرف اآلخر 
بإفشائها له، حتى يتعاقد هذا األخير بإرادة حرة ومستنيرة. 

وعلى الرغم من ترسيخ القضاء الفرنسي لنظرية اإلعالم في العقود، إال أن النص 
على هذا االلتزام صراحة في القانون يبقى مهما من عدة جوانب:

األول: أنه يوحد األساس القانوني لاللتزام باإلعالم، بحيث يتم من اآلن فصاعدا 
االستناد إلى النص القانوني مباشرة لفرض هذا االلتزام، دون الرجوع إلى العديد 
يثير  كان  والذي  سابقا  الفرنسي  القضاء  يفعل  كان  كما  والنظريات  املبادئ  من 

العديد من الصعوبات.

الثاني: أن فرض التزام باإلعالم بنص قانوني في النظرية العامة للعقود، يوسع 
من نطاق تطبيق هذا االلتزام على جميع العقود دون متييز بينها. 

باإلعالم.  االلتزام  انتهاك  حال  في  سيفرض  الذي  اجلزاء  يوحد  ذلك  أن  الثالث: 
الرابع: أن االلتزام باإلعالم الوارد في النص اجلديد هو نص آمر من النظام العام، 

وال يجوز لألطراف االتفاق على تقييده أو استبعاده)54(.

وسنتناول االلتزام باإلعالم الوارد في املادة )1112-1( من القانون املدني اجلديد، 
في  انتهاكه  وجزاء  األول،  املطلب  في  االلتزام  هذا  تطبيق  شروط  بحث  خالل  من 

املطلب الثاني. 

املطلب األول
شروط االلتزام باإلعالم

تنص املادة )1112-1( من القانون املدني اجلديد على أن: »كل طرف ميلك معلومة 
ذات أهمية مؤثرة على رضا الطرف اآلخر يجب عليه إعالمه بها، طاملا، أن هذا األخير 
يجهل بشكل مبرر هذه املعلومة  أو أولى ثقة للمتعاقد اآلخر معه«، »مع ذلك، هذا 
الواجب باإلعالم ال يتناول تقدير قيمة األداء«، »يكون لها أهمية مؤثرة املعلومات 

(54)  Art. 1112-1, al. 5: «Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce 
devoir».
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التي تكون لها عالقة مباشرة وضرورية مع مضمون العقد أو صفة األطراف«.  
لتطبيق االلتزام باإلعالم، يجب توافر ثالثة شروط مجتمعة، وهي:

 1( معرفة املعلومات من قبل املدين باإلعالم؛ 
2( اجلهل باملعلومات من قبل الدائن باإلعالم؛

 3( أن تكون املعلومات ذات أهمية وتأثير على رضا الطرف اآلخر. 
وسنقوم بدراسة هذه الشروط الثالثة على التوالي.  

الفرع األول
معرفة املعلومات من قبل املدين باإلعالم

استنادا للمادة )1112-1( من القانون املدني، ال يلزم املدين باإلعالم بإعالم الطرف 
اآلخر إال باملعلومات الهامة التي يعلمها فقط، متى كانت ذات تأثير على رضا الطرف 
اآلخر، أما املعلومات التي يجهلها فال يلزم بتقدميها حتى لو كانت مهمة وذات تأثير 

على رضا الطرف اآلخر. وبناء عليه، يظهر من هذا النص أن: 

التزام املدين باإلعالم جتاه الدائن يقتصر فقط على تقدمي املعلومات التي كان  1- 
يعلمها فعال، وذلك على خالف املادة )1129( من مشروع القانون لشهر آذار/
واجبه  من  كان  أو  يعلم  كان  الذي  “املتعاقد  ينص:  كان  والذي   2015 مارس 
 Celui des contractant qui connait ou dervrait connaitre“ ”العلم

 .”une information

لو كانت  املعلومة حتى  أنه يجهل  باإلعالم طاملا  يلزم  املدين ال  وبالتالي فإن 
جوهرية وذات تأثير على رضا الطرف اآلخر، فال توجد في النص قرينة على 
وجوب العلم، بل العلم الفعلي كما جاء في نص املادة السابقة. وال شك أن هذا 
النص اجلديد يغير اجتاه القضاء الفرنسي الذي كان يضع قرينة قاطعة على 

علم البائع املهني الذي يتعاقد في إطار تخصصه)55(. 

(55)  Cass. com., 15 nov. 1971, pourvoi no 70-11.036, Bull. 1971, IV, no 
276; Cass. 1re civ., 1 juill. 2010, n 09-16114: «Attendu qu’il résulte de 
ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur 
professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité 
de tous les dommages en resultant».



د. يوسف شندي

465 ملحق خاص – العدد )2( – الجزء الثاني – صفر/ ربيع األول 1439هـ - نوفمبر 2017 م

ال يلزم املدين مبوجب هذا النص باالستعالم من أجل تقدمي إعالم مناسب للطرف  2- 
اآلخر، وذلك على خالف القرارات القضائية السابقة، حيث كانت محكمة النقض 
الذي  »الطرف  أن:  1994/10/19 مبدأ عاما مفاده  بتاريخ  الفرنسية قد وضعت 
التزامه  تنفيذ  أجل  من  باالستعالم  التزام  عاتقه  على  يقع  معلومات،  إعطاء  قبل 

باإلعالم على النحو املطلوب«)56(. 

عاما  التزاما  يفرض  ال  أنه  رغم  اجلديد،  النص  أن  الفقه  من  جانب  يرى  ولكن 
باالستعالم من أجل اإلعالم، إال أنه ميكن فرض مثل هذا االلتزام باالستعالم 
في ظروف معينة، خصوصا إذا كان التزام املدين يتضمن تبصير الطرف اآلخر 

وليس مجرد إعالمه)57(، ويتم تقدير ذلك في كل حالة على حدة)58(.   

عند  باحلسبان  يؤخذان  ال  واالختصاص  اخلبرة  أن  النص،  من  جليا  يظهر  3- 
املهني وغير  العلم بني  النص ال يفرق في  تقدير مدى االلتزام باإلعالم، كون 
املهني، بل يطبق على جميع األشخاص بصرف النظر عن صفتهم أشخاًصا 

عاديني أو مهنيني. 

وبصرف النظر عن خبرتهم وتخصصاتهم، وذلك خالفا لرأي الفقه وخالفا 
فهذا  العامة،  الصحة  وقانون  املستهلك،  حماية  كقانون  اخلاصة،  للقوانني 
األخير يفرض مثال على الطبيب االستعالم من املريض عن نقاط معينة من 
الطبيب  الطبيب املسؤولية وال يستطيع  أجل إعالمه بشكل دقيق وإال حتمل 

التذرع بجهل هذه املعلومة أو تلك)59(. 

(56)  Cass. 2e civ., 19 oct. 1994, pourvoi n° 92-21543: «celui qui a accepté 
de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour 
informer en connaissance de cause». :انظر في نفس االجتاه مثال 

 Cass. com., 21 nov. 2006, pourvoi n° 05-11002 ; Cass. 1re civ., 5 déc. 
1995, pourvoi n° 94-12376.

(57)  Chénedé F., précité, p. 36.
(58)  Ibid. p.37.
)59(  انظر املادة )L.1111-2( من قانون الصحة العامة الفرنسي التي تفرض التزاما باإلعالم على 

عاتق الطبيب. 
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الفرع الثاني
جهل الدائن باإلعالم باملعلومات

مشروع”  “بشكل  يجهل  من  هو  باإلعالم  الدائن  أن   )1-1112( املادة  وصفت 
légitimement املعلومات التي كان من الواجب أن يحصل عليها، أو »يضع ثقته في 
الطرف اآلخر« fait confiance à son cocontractant. هذا يعني بأنه يقع على عاتق 
الدائن باإلعالم التزام باالستعالم بنفسه وهو األصل، حتى لو كان مستهلكا)60(، 
إذ يجب أن يكون الدائن باإلعالم فضوليا ويتحرى عن املسائل املهمة ذات التأثير 
الطرف اآلخر.  املعلومات فقط من  االنتظار للحصول على  على رضاه)61(، وليس 
وبالتالي ال يلزم املدين بإعالم الطرف اآلخر باملعلومات التي يكون مبقدور الدائن 
ذلك،  في  قصر  فإذا  للجميع،  املعروفة  باملعلومات  أو  بسهولة  عليها  احلصول 
رفضت  القضايا،  من  العديد  ففي  مستهلكا.  كان  لو  حتى  احلماية  يستحق  فال 
محكمة النقض إبطال العقد على أساس التغرير بالكتمان، ألن الدائن باإلعالم كان 
 une diligence  بإمكانه االستعالم ولم يستعلم)62(، أو أنه لم يتوَخ احلذر املطلوب

raisonnable خصوصا في البيوع العقارية)63(.  

وفي جميع األحوال، فإن اجلهل باملعلومات يكون مبررا إذا كانت املعلومات املهمة 
موجودة  أنها  أو  جدا  مكلفة  أو  إليها،  الوصول  يصعب  الرضا،  على  التأثير  وذات 
حصرياً لدى الطرف اآلخر. أما »الثقة املشروعة« التي يوليها طرف للطرف اآلخر، 
فيتم تقدير هذه الثقة بالنظر إلى طبيعة العالقة املراد حتقيقها أو طبيعة العالقة التي 
جميع  وفي  الشركة،  وعقد  الوكالة  عقد  في  كما  ببعض،  بعضهم  األطراف  تربط 
العقود التي يكون فيها لألطراف مصالح مشتركة)64(، حيث تفرض عليهم واجبا 
الشريك  بني  أو  الشركاء  بني  العالقة  القبيل:  هذا  من  ويعد  والشفافية،  بالتعاون 

)60( انظر حول هذا املوضوع: 
 Jourdain P., «Le devoir de “se“ renseigner (contribution à l’étude de 

l’obligation de renseignement)» : D. 1983, p. 139.
(61) Cass. 1re civ., 25 mars 2003,  n° 99- 15.198, RCA 2003.
(62) Cass. 1re civ., 30 nov. 2004,  n° 01-14.314, Bull. civ. I, no 298 ; Cass. 1re 

civ., 4 juin 2009, n° 08-13.480, Bull. civ. I, n° 119.
(63) Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23.869; Cass. com., 19 oct. 1999, Pourvoi 

n° 97-20.497.
(64) Chénedé F., précité, p. 38.
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ومدير الشركة، وعالقات القرابة والصداقة)65(. 

ولكن يبدو أن اجلزء األول من الفقرة )1( من املادة )1112-1( يتعارض مع جزئها 
املدين  أولى  قد  الدائن  أن  طاملا  باإلعالم  الدائن  بإعالم  املدين  تلزم  والتي  الثاني، 

باإلعالم ثقة مشروعة وكان يجهل تلك املعلومات. 

الفرع الثالث
أن تكون املعلومات جوهرية ذات تأثير على رضا الطرف اآلخر

سوى  يتعلق  ال  باإلعالم  االلتزام  بأن   )1-1112( املادة  من   1 الفقرة  تنص 
 l’importance est اآلخر  الطرف  رضا  على  التأثير  ذات  اجلوهرية  باملعلومات 
 3 déterminante ، والتي يلزم املدين بإفشائها للدائن باإلعالم. وحددت الفقرة 
من املادة )1112-1( املعلومات التي تعد ذات تأثير على رضا الطرف اآلخر: »يكون 
لها أهمية مؤثرة املعلومات التي يكون لها عالقة مباشرة وضرورية مع مضمون 

العقد أو صفة األطراف«)66(. 

فكل معلومة نافعة للطرف اآلخر متعلقة مبضمون العقد أو بصفة األطراف ميكن 
املقابل  الثمن،  القبيل: محل االلتزام،  اعتبارها مؤثرة)67(، وميكن اعتبارها من هذا 
املالي حملل العقد، وكل صفة جوهرية في احملل املتفق عليها صراحة أو ضمنا والتي 
بناء عليها مت التعاقد بني األطراف، وكذلك الصفات املتعلقة باألطراف كاحلالة املدنية 

وسنوات اخلبرة ودرجة الشهرة. 

حر  بشكل  يتعاقد  اآلخر  املتعاقد  جعل  هي  املؤثرة،  املعلومات  هذه  من  الهدف  إن 
ومستنير، وكذلك يكون مبقدوره التأكد من محمل التزامه. وُيعبِّر القضاء عن ذلك 
الثانوية أو غير  بأن االلتزام باإلعالم يجعل الرضا حرا ومستنيرا. أما املعلومات 
إلزام في تقدميها. وترسخ هذه  العقد، فال  النافعة أو غير املؤثرة أو اخلارجة عن 
القضايا  من  العديد  في  حكم  الذي  الفرنسي  القضاء  اجتاه  بآخر  أو  بشكل  املادة 

(65) Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., précité, p. 82; Chénedé F., 
précité, p. 38.

(66) «Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct 
et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties».  

(67) Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., précité, p. 81.
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بأن املدين باإلعالم كان يقصد من وراء تقدمي معلومات كثيرة غير مؤثرة وقليلة 
الفائدة، هو إبعاد نظر وانتباه املتعاقد اآلخر عن معلومات جوهرية معينة)68(. 

استثناء على القاعدة:  
على الرغم من اشتراط املادة )1112-1( من املدين باإلعالم إعالم الطرف 
باملعلومات اجلوهرية ذات التأثير على رضائه ،إال أنه يستثنى من ذلك اإلعالم 
عن السعر أو الثمن ،حيث نصت الفقرة )2( من هذه املادة على أن االلتزام باإلعالم 
ال يتعلق بتقدير قيمة محل العقد)69(. وبالتالي ال يلزم املدين بإعالم املتعاقد اآلخر 
عن السعر أو القيمة احلقيقية حملل العقد، حتى لو كانت هذه املعلومة مهمة وذات 

تأثير على رضائه. 

وبذلك تكون هذه الفقرة قد رسخت السوابق القضائية في قضية Baldus الصادرة 
عن الدائرة املدنية األولى حملكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2000/5/3)70(، حيث 
أنه: »ال يقع أي  قضت فيها بفسخ قرار محكمة استئناف فرساي، على أساس 
التزام باإلعالم على عاتق املشتري، وال يلزم بالكشف للبائعة عن الثمن احلقيقي 
لهذه اللوحات أو الصور، حتى لو قام بشرائها بثمن بخس، وألنه لو كان لدى 
البائعة علم بثمن اللوحات احلقيقي ملا قامت أبدا بالتعاقد«. ويبرر هذا القرار على 
أساس أن من حق املشتري أن يحصل على صفقة بأفضل األسعار، والثاني أن 
ستبيعها  التي  لألموال  املناسب  السعر  عن  باالستعالم  بواجبها  تقم  لم  البائعة 
وجتنيب نفسها بيعها بثمن بخس، وكذلك فإن هذا التوجه حملكمة النقض الفرنسية 
يتفق مع رفض القانون الفرنسي اجلديد للغنب كعيب من عيوب الرضا)71(. وفي 

(68)  Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-21325: Bull. civ. III, n° 194. 
(69)  Art. 1112-1 al.2: « Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur 

l'estimation de la valeur de la prestation».
(70)  Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381: Bull. civ. I, n° 131; Contrats, 

conc. consom. 2000, comm. 140, note L. L.; JCP G 2001, II, 10510, note 
Ch. Jamin; Defrénois 2000, p. 1110, obs. D. Mazeaud et p. 1114, obs. Ph. 
Delebecque ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages. 

حيث جاء في هذا القرار أن: 
 «Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne 

pesait sur l’acheteur».     
(71) Art. 1168. «Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence =
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قضية أخرى تتعلق هذه املرة بحائز أو مشتري عقار، ذهبت الدائرة املدنية الثالثة 
2007/1/17 في عقد بيع  بتاريخ  الصادر  الفرنسية في قرارها  النقض  حملكمة 
منزل أن: »احلائز، حتى لو كان مهنيا، ال يقع على عاتقه التزاٌم باإلعالم ملصلحة 

البائع حول قيمة املال محل العقد«)72(.

 ولكن املشكلة تتعلق في التوفيق بني املادة )1112-1( والفقرة 2 من املادة )1137( 
والتي تأخذ بالتغرير بالكتمان أو السكوت، حيث جتيز األخيرة احلكم ببطالن العقد 
إذا أخفى أحد املتعاقدين معلومة جوهرية ذات تأثير على رضا الطرف اآلخر، وبكل 
تأكيد فإن الثمن هو عنصر جوهري يؤثر في قرار الطرف اآلخر، واملادة )1139( 
تؤكد ذلك. بالتالي يكون التعارض واضحا بني النصني)73(. لذلك يقول البعض أن 
املبدأ حول االلتزام باإلعالم هو نص املادة )1112-1( من القانون املدني، أما املادة 
في  والنزاهة  النية  حسن  مببدأ  األطراف  التزام  على  تقوم  فهي   ،2 فقرة   )1137(
التعامل وليس على أساس االلتزام باإلعالم، وبالتالي يترك املوضوع مفتوحا إلى 

حني حسمه قضائيا. 

التنازل أو بيع احلصص أو األسهم  القاعدة، في موضوع  ولكن استثناء من هذه 
النقض  حملكمة  التجارية  الدائرة  عن  الصادرة   Vilgrain قضية  ففي  الشركة،  في 
الشركة  مدير  مبسؤولية  احملكمة  قضت  حيث   ،1996/2/27 بتاريخ  الفرنسية 
أساس  على  شركائه  جتاه   devoir de loyauté النزاهة  لواجب  انتهاكه  بسبب 
التغرير بالكتمان، كونه يقع على عاتق مدير الشركة التزام بإعالم الشريك البائع 

des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la 
loi n'en dispose autrement».

(72)  Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442: Bull. civ. III, n° 5.: «Qu'en 
statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu 
d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien 
acquis».

(73)  Art. 1137  al. 2: «Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle 
par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère 
déterminant pour l'autre partie».

 «Art. 1139: «L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable; elle 
est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la 
prestation ou sur un simple motif du contrat».

=
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حلصته في الشركة عن قيمة هذه احلصص أو األسهم التي يريد التنازل عنها)74(. 
وفي قرار آخر للدائرة املدنية األولى حملكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2010/3/25، 
أخذت فيه بنفس اجتاه الدائرة التجارية في قضية Vilgrain، حيث أكدت على وجوب 
التزام مدير الشركة بإعالم الشريك الذي يريد التنازل عن حصته في الشركة عن 
الشركة  مدير  وانتهاك  بالكتمان  التغرير  أساس  على   وذلك  احلصص،  هذه  قيمة 

اللتزامه بالنزاهة جتاه شركائه. 

املطلب الثاني
جزاء انتهاك االلتزام باإلعالم

 نعرض أوالً لعبء إثبات االلتزام باإلعالم، ثم جلزاء انتهاك االلتزام باإلعالم، وذلك 
على الشكل التالي: 

الفرع األول
إثبات االلتزام باإلعالم

عامة  قاعدة  اجلديد،  املدني  القانون  من   )1-1112( املادة  من   4 الفقرة  وضعت  لقد 
تتعلق بعبء إثبات االلتزام باإلعالم، إذ قامت  بتوزيع هذا العبء بني الدائن واملدين. 
مبوجبه، يتحمل الدائن عبء إثبات وجود التزام باإلعالم على عاتق املدين ملصلحته، 
التوجه،  التزامه باإلعالم)75(.  ويعد هذا  نفذ  أنه  إثبات  واملدين يقع على عاتقه عبء 
املدنية  الدائرة  قضت  حيث  الصدد،  هذا  في  الفرنسية  القضائية  للسوابق  ترسيخا 
األولى حملكمة النقض الفرنسية في قراراها الصادر بتاريخ 1997/2/25، استنادا 
خاص  بالتزام  اتفاقا  أو  قانوناً  امللزم  »الطرف  بأن:  املدني  القانون  من   1315 للمادة 
باإلعالم يجب عليه حمل الدليل على أنه قد نفذ هذا االلتزام«)76(. وبالتالي فإنه بهذا 
(74)  Cass. com., 27 fév. 1996,  n° 94- 11.241 )arrêt Vilgrain).

انظر بنفس االجتاه، قرار:
  Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 08-13.060.
(75)  «Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver 

que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver 
qu'elle l'a fournie».

(76)  «celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation 
particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette 
obligation»: Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19685: Bull. civ. I, n° 75; =
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القرار غيرت محكمة النقض عبء اإلثبات نظرا لصعوبة أن يثبت الدائن واقعة سلبية 
العديد من  الفرنسية  هذا االجتاه في  وهي عدم إعالمه. وقد اتبعت محكمة النقض 
القضايا)77(. وميكن إقامة الدليل على االلتزام باإلعالم بكافة الطرق باعتباره واقعة 
عام  كأصل  يجوز  وبالتالي  كتابة.  تقدميه  وجوب  على  القانون  نص  إذا  إال  مادية 
طريق  عن  خاص  بشكل  أو  واألوراق)78(،  الوثائق  مبختلف  باإلعالم  االلتزام  إثبات 

القرائن)79(. 

الفرع الثاني
جزاء انتهاك االلتزام باإلعالم

عن  »عدا  أنه:  على  اجلديد  املدني  القانون  من   )1-1112( املادة  من   6 الفقرة  تنص 
مسؤولية الطرف املخل، فإن انتهاك هذا االلتزام باإلعالم ميكن أن يؤدي إلى بطالن 
العقد وفق الشروط الواردة في املواد )1130( وما بعدها«)80(. استنادا لهذا النص، 
ميكن إيقاع أحد جزاءين أو كالهما على انتهاك االلتزام باإلعالم: إعالن مسؤولية 
وإمكانية  باإلعالم،  التزامه  انتهاك  عن  الناجم  الضرر  لتعويض  باإلعالم  املدين 
الغلط  لعيب  استنادا  سيما  ال  الرضا  عيوب  لنظرية  استنادا  العقد  ببطالن  احلكم 
التي كان يفرضها القضاء الفرنسي قبل تشريع  التغرير، وهي ذات اجلزاءات  أو 

النص اجلديد)81(. 

D 1997, somm. 319, obs. Prenneau; JCP 1997, I, 4025, n° 7, obs. Viney; 
Gaz. Pal. 1997, 1, 274, note Guigne; Defrénois 1997, 751, obs. Aubert. 
Encore, Cass. 1re civ., 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 187.

(77)  Cass. 1re  civ., 15 mai 2002, Bull. civ. I, n° 132; D 2002, IR, 1811; JCP 
2002, I, 184, n° 1 et s., obs. Labarthe; RTD civ., 2003, 84, obs. Mestre et 
Fages; CCC 2002, n° 135, note Leveneur.

(78)  Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, JCP N 2005, 1072, note Biguenet-Maurel. 
(79)  Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, Bull. civ. I, n° 278; Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, 

Bull. civ. I, n° 6.  
(80) «Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à 

ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les 
conditions prévues aux articles 1130 et suivants»

 )81( انظر على سبيل المثال: 
 Cass. 1re civ.,  31 oct. 2007, Bull. civ. I, n° 342 ; D 2008, 522, note 

Dagorne-Labbe; CCC 2008, n° 34, note Leveneur. 

=
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وما يهمنا في هذا اإلطار، هو بيان التغييرات التي جاء بها املرسوم اجلديد مقارنة 
بالسوابق القضائية في هذا الصدد، وتتمثل فيما يلي: 

أوالً - بالنسبة للمسؤولية: 
 كانت محكمة النقض الفرنسية حتكم بالتعويض بسبب انتهاك االلتزام باإلعالم 
استنادا إما ألحكام املسؤولية العقدية أو التقصيرية تبعا لألساس القانوني الذي 
املسؤولية  فستكون  فصاعدا،  اآلن  من  ولكن  باإلعالم،  االلتزام  لفرض  تعتمده 
الناشئة عن انتهاك االلتزام باإلعالم هي مسؤولية تقصيرية دائما، كون أن االلتزام 
باإلعالم يأتي في الغالب قبل التعاقد، وألن انتهاك هذا االلتزام هو انتهاك اللتزام 
التوجه  هذا  إن  تقصيرية.  املسؤولية  تكون  احلالتني  وفي  عقدياً،  وليس  قانوني 

اجلديد أمر محمود دون أدنى شك، كونه ٌيوحد األساس القانوني للدعوى. 

فهي  باإلعالم،  االلتزام  انتهاك  بسبب  التقصيرية  املسؤولية  إعالن  ناحية  من  أما 
استنادا  السببية،  وعالقة  والضرر  اخلطأ  وهي:  أركانها  توافر  كالسابق  تتطلب 
املادة  محل  حلت  والتي  اجلديد  الفرنسي  املدني  القانون  من   )1240( املادة  لنص 

)1382( من القانون القدمي، وحمل الدليل على ذلك. 

ثانًيا - بالنسبة إلبطال العقد على أساس عيوب الرضا:  
يجوز  يحكم،  لم  أو  التقصيرية  املسؤولية  أساس  على  بالتعويض  حكم  سواء 
للقاضي أن يعلن بطالن العقد استنادا لعيوب اإلرادة، خصوصا على أساس الغلط 
أو التغرير، إذ مبوجب املادة )1132( من القانون املدني اجلديد، ميكن احلكم ببطالن 
يتعلق  أن  هما:  شرطان  توافر  إذا  الواقع،  أو  القانون  في  الغلط  أساس  على  العقد 
الغلط بصفة جوهرية في محل العقد أو في صفات املتعاقد اآلخر، وأال يكون الغلط 

 .)82( inexcusable غير مبرر

)82(  يكون الغلط غير مبرر، إذا كان ميكن اكتشافه بسهولة أو أن الشخص قد وقع في الغلط بسبب 
بيعه  ثم  تأهيل قارب قدمي ومن  بإعادة  اإلدارة  تقصيره في االستعالم، فمثال، عند قيام جهة 
بهذه احلالة، واشتراطها استبعاد جميع الضمانات عن عاتقها، فإن الغلط الذي وقع فيه املشتري 

ال يكون مبررا، كونه كان ميكنه االستعالم عن حالة القارب.
 Cass. 1re civ., 16 déc. 1992,  n° 91-11.681.
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أحد  من  املتعمد  اإلخفاء  تغريراً  أيضاً  »يعد   :)1137( املادة  من   2 الفقرة  ومبوجب 
املتعاقدين معلومة يعلم مدى تأثيرها احلاسم على الطرف اآلخر)83(. وبالتالي يجب 

إلبطال العقد على أساس التغرير بالكتمان، اجتماع ثالثة شروط:

 1( إخفاء معلومة جوهرية عن الطرف اآلخر؛
 2( إخفاء املعلومة يجب أن يكون متعمدا؛

 3( أن يكون لهذه املعلومة أثر حاسم في رضا الطرف اآلخر مع علم الطرف املغرر بذلك. 
فهذه الشروط الثالثة تتفق متاما مع السابقة القضائية في هذا الصدد، فعلى سبيل 
بأن: »انتهاك   2010/1/12 بتاريخ  النقض  حملكمة  التجارية  الدائرة  قضت  املثال، 
لم  طاملا  بالكتمان،  تغريرا  العتباره  يكفي  ال  التعاقد  على  سابق  باإلعالم  التزام 
يضف إليه التحقق من الصفة املتعمدة لهذا االنتهاك وغلط مؤثر بشكل حاسم على 

رضا املتعاقد اآلخر«)84(. 

ولكن بقيت مشكلة تتعلق مبدى التوافق بني الفقرة 2 من املادة )1137(، واملادة 
دائما  يكون  التغرير  عن  الناجم  »الغلط  أن:  تنص على  األخيرة  فهذه   ،)1139(

مبررا« وهو ترسيخ للسوابق القضائية في هذا اإلطار)85(. 

وبالتالي، إذا كان الغلط ناجما عن انتهاك التزام باإلعالم، فهذا يكفي لتكييف 
وجود تدليس بالكتمان، في حني لو مت االستناد إلى الفقرة 2 من املادة )1137(، 
القضاء  يعمل  أن  بد  ال  وبالتالي  التغرير.  ملرتكب  عمديا  خطأ  يتطلب  ذلك  فإن 

على إزالة هذا التعارض الظاهر بني النصني.

  

(83)  Art. 1137: « … Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle 
par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère 
déterminant pour l'autre partie».

(84)  Cass.com. 12 janv. 2010, Pourvoi n° 08-16.812; Cass. com. 28 juin 2005, 
Bull. civ. IV, n° 140; D 2006, 2774, note Chauvel; D 2005, Pan. 2838, obs. 
Amrani Mekki; CCE 2005, n° 158, note Stoffel-Munck; RTD civ. 2005, 
591, obs. Mestre et Fages. 

(85)  «réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable 
l’erreur provoquée»: Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.817, Bull. civ.
III,  n° 20 ; Cass. . 1re civ, 28 mai 2008, Bull. civ. I, n° 154.  
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الفرع الثالث
حالة خاصة متعلقة بااللتزام بالسرية

تنص الفقرة )6( من املادة )1112-2( من القانون املدني اجلديد على أن: »الطرف 
الذي يستعمل أو يكشف دون ترخيص معلومة سرية مت احلصول عليها مبناسبة 

املفاوضات يتحمل املسؤولية وفق الشروط الواردة في القواعد العامة«)86(. 

قبل تشريع هذا النص، كان القضاء الفرنسي يفرض التزاما بالسرية، على أساس 
أن االلتزام بالنزاهة يفرض على األطراف التزاما متبادال بالسرية، مبعنى احلفاظ 
ألن  املفاوضات،  مرحلة  خالل  األطراف  بني  املتبادلة  السرية  املعلومات  على  سرا 

نشرها يضر بشكل كبير باملتعاقد اآلخر. 

دون  يطبق  النية،  حسن  مبدأ  من  منبثق  التزام  هو  بالسرية  االلتزام  أن  واألصل 
حاجة لنص قانوني أو اتفاق بني األطراف)87(، بل إن االلتزام بالسرية هو انعكاس 
لاللتزام باإلعالم، إذ كيف ميكن إلزام طرف قانونا بأن يقدم معلومات مهمة ومؤثرة 
للطرف اآلخر من أجل أن يتعاقد بشكل حر ومستنير، دون إلزام هذا األخير باملقابل 
باحملافظة على سرية املعلومات املتبادلة بني األطراف. فاإلعالم الصحيح والوافي، 
يفرض احترام مبدأ سرية املعلومات املتبادلة خالل مرحلة املفاوضات، وبدون هذه 

السرية، لن يتم حتقيق الغرض املقصود من اإلعالم. 

وااللتزام باحملافظة على سرية املعلومات يستمر حتى بعد انتهاء مرحلة املفاوضات)88(. 
كافة  واتخاذ  السرية،  املعلومات  تلك  عن  الكشف  عن  االمتناع  االلتزام:  هذا  ويشمل 
لغايات  املعلومات  هذه  استخدام  عن  واالمتناع  نشرها،  ملنع  الضرورية  اإلجراءات 
بنية  ليس  املفاوضات  يدخل  الذي  الطرف  النية  سيء  ويعد  العقد.  إبرام  غير  أخرى 
التفاوض إمنا بنية الكشف عن معلومات سرية لدى الطرف اآلخر. وقد طبقت الدائرة 

(86)  Art. 1112-2- «Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une 
information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage 
sa responsabilité dans les conditions du droit commun»

(87)  Civ. 1re, 12 avr. 1976: Bull. Civ. I, n° 24. cette clauses est valables même 
sans limitation de durée, CA Versailles, 27 sept. 1994: D 1995, som., p. 
206, obs. Serra.

(88)  CA Lyon, 20 janv. 2005. 
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استخدام  على  املشروعة  غير  املنافسة  أحكام  الفرنسية،  النقض  حملكمة  التجارية 
املعلومات التي مت احلصول عليها خالل مرحلة املفاوضات لغايات شخصية)89(. 

وكون املعلومات سرية أم ال، يعتمد على مدى معرفة هذه املعلومات من اجلمهور 
لها  تكون  وأن  للجمهور،  معروفة  غير  تكون  أن  يجب  سرية  تكون  فحتى  فعليا، 

كذلك قيمة اقتصادية. 

يثبت  أن  املدعي،  على  يجب  بالسرية،  بااللتزام  اإلخالل  عن  املسؤولية  ولتحمل 
انتهاك االلتزام بالسرية والضرر الذي أصابه من جراء ذلك، وأن يكون هذا الضرر 

ناجما عن انتهاك االلتزام بالسرية)90(. 

(89)  Cass. com., 3 juin 1986, Bull. Civ. IV, no 11 0; Cass. com. 3 oct. 1978, 
Bull. Civ. IV, no 208.

(90)  CA Lyon, 20 janv. 2005: «Les partenaires d’une négociation, relative 
à une cession de parts sociales, sont tenus d’un devoir de loyauté qui 
repose sur la bonne foi et qui les oblige à respecter leurs engagements 
pré-contractuels de confidentialité.

       Ce devoir ne disparaît pas du fait de l’échec des pourparlers. Cependant, 
ne constitue pas une faute le fait d’informer le principal fournisseur de 
la société cédante de la démission de son gérant, la société s’étant 
contentée de faire état d’une information n’ayant aucun caractère de 
confidentialité, la démission d’un gérant faisant l’objet d’une publication, 
et l’on voit mal comment une telle information aurait pu demeurer secrète, 
compte tenu des relations entretenues par le fournisseur et son client.

   S’agissant du fait d’informer ce même fournisseur de son intention 
d’acquérir les parts sociales, il appartient à la requérante de démontrer, 
à supposer la violation de l’engagement de confidentialité retenue, que 
cette information lui a causé un préjudice, les allégations, non prouvées, 
sur une perte supposée de clientèle consécutivement à cette révélation 
étant insuffisantes, étant observé que le fournisseur n’entretenait aucun 
rapport de concurrence…». 
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اخلامتة:
هاماً  دوراً  أدى  قد  الفرنسي  القضاء  أن  البحث،  هذا  نهاية  في  جليا  لنا  يظهر 
في اإلصالحات التشريعية احلديثة في مجال العقود، وقد جتلى لنا هذا الدور 
فمعظم  باإلعالم.  وااللتزام  التعاقد،  على  السابقة  املفاوضات  موضوعي:  في 
 2016  -131 )رقم  اجلديد  الفرنسي  املرسوم  في  الواردة  واألحكام  النصوص 
بعض  إدخال  جرى  قد  أنه  إال  القضاء،  صنع  من  كانت   )2016/2/10 بتاريخ 
التعديالت التي تغير جزئيا في اجتاه السوابق القضائية وذلك حتقيقا للسياسة 

التشريعية التي يراها املشرع. 
رسخها  التي  املبادئ  ذات  ترسيخ  مت  التعاقد،  على  السابقة  للمرحلة  فالنسبة 
النية  حسن  ومبدأ  التعاقد  حرية  مبدأ  وهي  املفاوضات،  مرحلة  حلكم  القضاء 
مع جعل املبدأ الثاني قيدا على األول. وكذلك اشتراط حتقق أركان املسؤولية 
وعالقة  وضرر  خطأ  وجود  على  الدليل  حمل  ووجوب  التعاقد  على  السابقة 
الذي كان يرفض وال يزال  القضائي السابق  التوجه  سببية بينهما، وهو ذات 
التعويض  ترسيخ قرينة على اخلطأ خالل مرحلة املفاوضات. وأخيرا، قصر 
في مرحلة املفاوضات على الضرر الالحق فعال دون الكسب الفائت متفقا في 
يرى  الفقه  معظم  فإن  الفرصة  تفويت  أما  الفرنسي،  القضائي  اجتاه  مع  ذلك 
محقق،  ضرر  جهة  من  كونه  اجلديد،  للنص  استنادا  عنه  التعويض  وجوب 
الفائت، وهو اجتاه يخالف  الكسب  وكونه من  جهة أخرى ضرر مستقل عن 

السوابق القضائية الفرنسية في هذا الصدد. 
ضمن  االلتزام  هذا  الفرنسي  القضاء  رسخ  فقد  باإلعالم،  لاللتزام  وبالنسبة 
القواعد العامة للعقود من أجل حتقيق نوع من العدالة العقدية، وقد تبنى املرسوم 
اجلديد هذا االجتاه، مع إجراء بعض التعديالت في شروط فرض هذا االلتزام 
باالستثناء  األخذ  وكذلك  القضائية.  السوابق  عن  جزئيا  خروجا  متثل  والتي 
ال  باإلعالم  االلتزام  أن  ناحية  من   Baldus قضية  في  القضاء  رسخه  الذي 
يتناول الثمن أو املقابل املالي لألداء. وكذلك ترسيخ املرسوم لالجتاه القضائي 
باإلعالم،  التزاما  أدى  أنه  على  الدليل  حمل  باإلعالم  املدين  على  يفرض  الذي 
وكذلك تبني قواعد املسؤولية املدنية ونظرية البطالن كجزاء النتهاك االلتزام 
باإلعالم، وأخيرا اإلقرار بااللتزام بالسرية خالل مرحلة املفاوضات السابقة 

على التعاقد على نهج السوابق القضائية. 
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Mestre et Fages, obs. sous Cass. 1re civ., 3 mai 2000,  RTD civ. - 
2000, 566. 

Mestre et Fages, obs. sous Cass. 3e civ., 28 juin 2006, RTD civ. - 
2006, 754.  

 Mestre et Fages, obs. sous Cass. com. 26 nov. 2003, RTD civ. - 
2004, 80.

Mestre J., obs. sous Cass. com., 15 déc. 1992, RTD civ. 1993, 577- .

Prenneau, obs. sous Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, D 1997, somm. 319- .

Poracchia, obs. sous Cass. com. 26 nov. 2003, Rr. et Patr. Mars - 
2004, 102.

Schmidt  J. note sous Cass. com., 20 mars 1972,  JCP G 1973, II, - 
17543.

Serra obs. sous CA Versailles, 27 sept. 1994 : D 1995, somm. p. 206- .

Stoffel-Munck, note sous Cass. com. 26 nov. 2003, JCP E 2004, 738- .

Stoffel-Munck, note sous Cass. com. 28 juin 2005,  CCE 2005, n° 158- .

Stoffel-Munck, obs. sous Cass. 3e civ., 28 juin 2006, JCP 2006, I, 166- . 

Viney G.,  obs. sous Cass. com. 26 nov. 2003, JCP 2004, I, 163. - 

Viney G., obs. sous Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, JCP 1997, I, 4025- .

Violet F., note sous CA Paris, 10 mars 2000,  JCP E.- 
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احملتوى:
الصفحةاملوضوع

447امللخص

448املقدمة

449املبحث األول- املفاوضات السابقة على التعاقد

450املطلب األول- املبادئ الناظمة للمفاوضات السابقة على التعاقد 

452املطلب الثاني- شروط املسؤولية السابقة على التعاقد 

453الفرع األول- انتفاء قرينة اخلطأ عن قطع املفاوضات

453الفرع الثاني- حاالت يكون فيها قطع املفاوضات قطعا تعسفيا يحمل املسؤولية

456الفرع الثالث- حاالت يكون فيها قطع املفاوضات مبررا ال يحمل املسؤولية

457املطلب الثالث- التعويض املترتب على قطع املفاوضات السابقة على التعاقد

457الفرع األول- املنافع السلبية

458الفرع الثاني- املنافع اإليجابية

462املبحث الثاني- االلتزام باإلعالم 

463املطلب األول- شروط االلتزام باإلعالم

464الفرع األول- معرفة املعلومات من قبل املدين باإلعالم

466الفرع الثاني- جهل الدائن باإلعالم باملعلومات 

467الفرع الثالث- أن تكون املعلومات جوهرية ذات تأثير على رضا الطرف اآلخر

470املطلب الثاني- جزاء انتهاك االلتزام باإلعالم

470الفرع األول- إثبات االلتزام باإلعالم

471الفرع الثاني- جزاء انتهاك االلتزام باإلعالم

472أوالً- بالنسبة للمسؤولية 

472ثانياً- بالنسبة إلبطال العقد على أساس عيوب الرضا

474الفرع الثالث- حالة خاصة متعلقة بااللتزام بالسرية 

476اخلامتة

477املراجع




