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 بعض القرارات البليغة
 النقضلمحكمة 

 
 
 
 

قانونفي ما يتعلق بمصادر ال  
 

 
 :النظام التسلسلي للقواعد القياسية ◄

، "جاك فابر"، 1975 مايو 24الغرفة المختلطة،  :تفّوق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي
، تتحلى 1958 أآتوبر 4دستور  من 55بموجب المادة : 6، ص 4، الغرفة المختلطة، رقم 1975نشرة 

 .المعاهدات الدولية بسلطة تفوق القوانين الوطنية، حتى الالحقة منها
 

 يونيو 2الجمعية الكلية،  :تفّوق القواعد القياسية الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي
 الدولية على القوانين بموجب السيطرة الممنوحة للتعهدات: 4، الجمعية الكلية رقم 2000نشرة  ،2000
 . من الدستور ال تنطبق، في الترتيب الداخلي، على األحكام ذات الطبيعة الدستورية55المادة 

 
، الجمعية الكلية 2004، نشرة 2004 يناير 23الجمعية الكلية، : رجعية القوانين في القضاء المدني ◄

ء المدني، أحكاما رجعية، فإن مبدأ سيطرة الحق إذا آان المشّرع يستطيع أن يعتمد، في القضا: "2رقم 
 من االتفاقية األوروبية للحفاظ على حقوق 6ومفهوم الدعوى المنصفة المنصوص عليهما في المادة 

، إال في حال وجود موجب حتمي للمصلحة العامة، مع تدخل عارضاناإلنسان والحّريات األساسية يت
تنطبق هذه القاعدة العامة مهما . أثير على التسوية القضائية للخالفاتالسلطة التشريعية في إدارة العدالة للت

 ".آان الوصف الشكلي المعطى للقانون وحتى إذا لم تكن الدولة طرفا في الدعوى
 
، III، 2002النشرة المدنية ، 2002 فبراير 27الغرفة الثالثة المدنية، : مسألة القوانين التفسيرية ◄

قانون على أنه تفسيري إال إذا اقتصر على االعتراف، دون أي تجديد، بقانون ال يمكن اعتبار : 53رقم 
 .ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية. سابق جعله تعريف غير آاف عرضة للجدال

 
ال يمكن ألحد : " تأآيد مزدوج: 2001  أآتوبر9الغرفة المدنية األولى، : نطاق تبدالت أحكام القضاء ◄

التفسير االجتهادي لقاعدة قياسية واحدة في زمن معين ال "وأن " سب وفقا لقضاء جامدالتحجج بحق مكت
 ".يمكنه أن يختلف تبعا لزمن الوقائع الجاري النظر فيها
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 في ما يتعلق بالقضاء المدني
 

 
 حماية الحياة الخاصة 

 
 1996 نوفمبر 5، ة األولى المدنيةالغرف: في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية في ما يخص الشخصية ◄

 . من القانون المدني يعطي حق طلب التعويض9اإلثبات البسيط لخرق المادة 
 
 1991 مايو 28الغرفة األولى المدنية، : حماية التراث بالسرية الواجب مراعاتها للحياة الخاصة ◄

 
  

 البرهان 
 

 :2000 مايو 30لمدنية،  والغرفة األولى ا2000 مارس 28: الغرفة األولى المدنية: إثبات البنّوة ◄
 .الخبرة البيولوجية مشروعة في ما يتعلق بالبنّوة ما لم يكن هناك مبّرر شرعي لعدم إجرائها 

 
التسجيل الهاتفي الذي : 2008 يونيو 3الغرفة التجارية، : طريقة غير مشروعة لإلتيان بالبرهان ◄

ة غير مشروعة تؤدي إلى عدم قبوله يجريه أحد األطراف بدون علم صاحب األقوال المسجلة يشكل طريق
 .برهانا

 
 

 الزواج 
 

حل الرابطة الزوجية : 2004 فبراير 3الغرفة األولى المدنية، : التحظير المطلق لتعدد الزوجات ◄
 .وحده يسمح بتكريس زواج جديد بما في ذلك عندما يحتفل بالزواج الثاني بين الشخصين نفسيهما

 
 

 البنّوة 
 

 مايو 10الغرفة األولى المدنية، : يعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدوليإثبات البنّوة الطب ◄
تخضع البنّوة للقانون الشخصي لألم يوم والدة الطفل؛ القانون األجنبي الذي ال يسمح بإثبات ": 2006

الولد الفرنسي البنّوة الطبيعية ليس مخالفا للمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، طالما ال ينجم عنه حرمان 
 ".الجنسية أو المقيم في فرنسا بصورة اعتيادية من إثبات بنّوته

 
ال يمكن الحكم بتبني قاصر أجنبي ": 2009 يناير 28الغرفة األولى المدنية، : االعتراف بالكفاالت ◄

. اديةإذا آان قانونه الشخصي يحظر هذا اإلجراء، ما لم يكن القاصر قد ولد ويقيم في فرنسا بصورة اعتي
مذ ذاك، تكون محكمة االستئناف، التي تأخذ بأن القانون المغربي ال يتعّرف على هذا اإلجراء وبأن وثيقة 
الكفالة المقدمة ال تشبه تبّنيا منشئا لرابطة تبني محقة، في رفض االلتماس المرفوع لها لغرض التبني 

 ".البسيط لقاصر ولد في المغرب
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 تعدد الزوجات 
 

  :د الزوجات مع النظام العام الفرنسيتوافق تعد ◄
 

إن ردة الفعل تجاه ترتيب من القانون األجنبي مخالف  :1980 يناير 3الغرفة األولى المدنية،  
للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لما إذا آانت تقاوم إنشاء وضع قانوني في 

 من المقصود السماح باآتساب حقوق في فرنسا منصوص عليه في هذا القانون أم إذا آان فقط
 في الخارج بالتوافق مع القانون النافذ بموجب القانون تدليسفرنسا على أساس وضع نشأ دون 

الدولي الخاص الفرنسي؛ بنوع خاص، في حال الزواج التعددي الزوجات المبرم في الخارج وفقا 
ا الطبيعيين المطالبة، بهذه الصفة، تنافسا للقانون الخاص بالطرفين، بإمكان الزوجة الثانية وأوالده

مع الزوجة األولى وأوالدها، بحق ممارسة الحقوق المعترف بها، فيما يخص المباني الموجودة 
 الفرنسي، سواء للزوجة الباقية على قيد الحياة أم لألوالد رثفي فرنسا، من طرف قانون اإل

 .الطبيعييين
 

 من قانون اإلجراءات 12 و 5دون المساس بالمادتين  :9821 فبراير 17الغرفة األولى المدنية،  
المدنية الجديد، قررت إحدى محاآم االستئناف، وقد رفع إليها من طرف أرملة فرنسي من أصل 
جزائري آان قد اعتمد الجنسية الجزائرية وتزوج مرة ثانية في الجزائر طلب يهدف إلى الحصول 

جج في فرنسا بصفتها آأرملة، بأن األرملة الجزائرية لن على عدم الترخيص للزوجة الثانية بالتح
يكون لها الحق، على األراضي الفرنسية، باستخدام صفتها آأرملة إال ضمن شروط غير مخالفة 

 .للنظام العام
 

وبأن االتفاقات الدولية، فيما عدا األحكام المخالفة،  :1988 يوليو 6الغرفة األولى المدنية،  
ا يخص تعارض المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي؛ وبأن هذا المفهوم تحتوي على تحفظ فيم

يتعارض مع آون الزواج التعددي الزوجات المبرم في الخارج من طرف الذي ما زال زوجا 
 .لفرنسية يسري أثره بحق هذه األخيرة

 
 

 التطليق 
 

يعتبر القرار الصادر ": 2009 نوفمبر 4الغرفة األولى المدنية، : التعارض مع النظام العام الدولي ◄
عن قضاء أجنبي يثبت تطليقا أحادي الجانب من طرف الزوج دون إضفاء اثر قضائي على المعارضة 
المحتملة من طرف الزوجة ويحرم السلطة المختصة من آل صالحية غير صالحية ترتيب النتائج المالية 

وجين لدى انحالل الزوجية والذي تنص عليه لهذا الفسخ للرباط الزوجي مخالفا لمبدأ المساواة بين الز
، المضاف إلى اتفاقية المحافظة على VII رقم 1984 نوفمبر 22 من البروتوآول الصادر في 5المادة 

حقوق اإلنسان، والذي تعهدت فرنسا بضمانه لكل شخص متعلق بسلطتها القضائية، وبالتالي بالنظام العام 
 ".الدولي
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 تقانون االلتزاما 

 
 :العقود 

 
 التأهيل والصالحية 

 
 1981 يناير 7 ،الغرفة التجارية: العقد بين غائبين ◄
 1983 ديسمبر 13الغرفة األولى المدنية، : الخطأ في ما يخص المادة ◄
 1995 ديسمبر 1الجمعية الكلية، : تحديد السعر ◄
 ست، آرونوبو1996 أآتوبر 22الغرفة التجارية، : البند المحدد للمسؤولية ◄
 1991 مايو 14الغرفة األولى المدنية، : البنود التعسفية ◄
 1998 أآتوبر 7الغرفة األولى المدنية، : السبب المنافي لألخالق أو غير المشروع ◄
 1991 يوليو 12الجمعية الكلية، : األثر النسبي للعقود ◄
 1876 مارس 6الغرفة األولى المدنية، : مبدأ منع عدم التوقع ◄

 
 

 ععقد البي 
 
 1991 يونيو 11الغرفة األولى المدنية، : واجب السالمة والمسؤولية بسبب المنتجات المعطوبة ◄
 
 1986 فبراير 7الجمعية الكلية، : الدعوى المباشرة ضد الصانع في سلسلة عقود ◄

  
 

 عقد األيجار 
 
 الضمان علما بأن": 2009 أبريل 1الغرفة الثالثة المدنية، : حادث مصعد ومسؤولية المؤجر ◄

مستحق للمستأجر لكل عيوب الشيء المؤجر التي تمنع المستأجر من االنتفاع من الشيء المؤجر، حتى 
ولو لم يكن المؤجر على علم بها في زمن التوقيع على عقد اإليجار، ليس للمستأجر الذي يطلب من 

هان على أن المؤجر المؤجر تعويضا للضرر الجسدي الحاصل له بسبب سقوطه في المصعد أن يأتي بالبر
 ".لم يقم بالصيانة الالزمة للمصعد بل أن يثبت أن المصعد آان فيه خلل اشتغال أدى إلى الضرر الحاصل

 ".إن المكلف بالصيانة التامة للمصعد ملزم بالنتيجة في ما يخص السالمة"
 
 14ثة المدنية، الغرفة الثال: اضطرابات االنتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر وفسخ عقد البيع ◄

ال يمكن الحكم بفسخ عقد اإليجار السكني ألجل اإلخالل باالستعمال الهادئ لألماآن ": 2009أآتوبر 
المستأجرة ما لم يثبت وجود عالقة بين التشويشات المعاينة ومخالفة المستأجر التزامه باالنتفاع بهدوء من 

 ".الشيء المستأجر ومن توابعه
تي تصدر قرارا بفسخ عقد إيجار بالقضاء باالعتماد على أسباب ال تكفي إلثبات إن محكمة االستئناف ال" 

 1989 يوليو 6 ثالثا من قانون 7 و 1وجود هذه العالقة ال تعطي قاعدة شرعية لقرارها بمفهوم المادتين 
 ". من القانون المدني1728والمادة 

 
 المسؤولية 

 
 المسؤولية بسبب الشخص 
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 1984 مايو 9الجمعية الكلية، : يما يخص القاصرالقدرة على التمييز ف ◄
 1981 يونيو 19الجمعية الكلية، : خطأ الضحية ومشاطرة المسؤولية ◄

 
 المسؤولية بسبب األشياء 

 
 23الغرفة المدنية الثانية، : تراآم المسؤوليات بسبب األشياء غير الحية وبسبب تهّدم المباني ◄

 2000مارس 
 1984 مايو 9الجمعية الكلية، : مختلين واألوالد دون سن الرشدالمسؤولية بسبب أشياء ال ◄
 1987 أبريل 6الغرفة المدنية الثانية، : إعفاء حارس الشيء من المسؤولية ◄

 
 

 المسؤولية بسبب الغير 
 
 1997 فبراير 19الغرفة الثانية المدنية، : افتراض مسؤولية األهل ◄

 )النص(: مسؤولية المرتكب
 1988 مايو 19الجمعية الكلية، : وزه لصالحياته   في إطار تجا-  
 2000 فبراير 25الجمعية الكلية، :    في حدود مهامه-  
، 1991 مارس 29الجمعية الكلية، : مسؤولية األشخاص الذين يكون المعني باألمر مسؤوال عنهم ◄

 1997 مارس 26والغرفة الجنائية، 
 

 حوادث السير 
 

 25، الغرفة الثانية المدنية، 1986 يوليو 21لغرفة الثانية المدنية، ا: تورط عربة وإسناد األضرار ◄
 1990 أآتوبر 24، الغرفة الثانية المدنية، 1995يناير 
 1987 يوليو 20الغرفة الثانية المدنية، : الخطأ الذي ال يغتفر ◄
 2001 يونيو 29الجمعية الكلية، : ال يمكن ارتكاب القتل غير المقصود على الجنين ◄

  
 المسؤولية الطبية 

 
o المسؤولية المدنية: 
 
ات ماتير، نتاج، تقرير جوسران، استDP1936-1-88، 1936 مايو 20ميرسييه، الغرفة المدنية،  ◄

  .E.Pمالحظة 
    البعد التعاقدي لواجب العناية- 
    واجب العناية تبعا لمعطيات المكتسبة للعلم- 
 D1942 (177 ص 1-1942، 1942 يناير 28 باليه غازيت دي، 1942 يناير 28طلبات، تيسييه،  ◄

 )63أحكام القضاء ص 
    مؤسسة على احترام الشخص البشري- 
    التعويض الكامل للضرر- 
، ص 75، رقم I، 1997، البيان 19685-94ن رقم عالط، 1997 فبراير 25الغرفة األولى المدنية،  ◄
هكذا . عالم أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا االلتزام بواجب إالشخص الملزم قانونيا أو تعاقديا  على:49

   .يتوجب على الطبيب الملزم بواجب اإلعالم تجاه المريض أن يأتي بالدليل على أنه نفذ هذا االلتزام
 



  6

 1960 أآتوبر 18الغرفة األولى المدنية، : آيفيات المسؤولية الطبية في حال تعدد الميادين ◄
 
مذ أن األخطاء المرتكبة من طرف طبيب ومختبر في : 2000 نوفمبر 17بيروش، الجمعية الكلية،  ◄

تنفيذ العقود المبرمة مع امرأة حامل قد منعت هذه األخيرة من ممارسة اختيارها إليقاف الحمل من أجل 
تجنب والدة طفل مصاب بإعاقة، يمكن لهذا األخير طلب التعويض عن الضرر الناجم عن هذه اإلعاقة 

  .أخوذ بهاألخطاء الموالعائد إلى ا
 
 2000 يوليو 18الغرفة األولى المدنية،  ◄

 .آيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة
 
 1997 مارس 18الغرفة األولى المدنية،  ◄

 .األخذ باالعتبار لقواعد آداب المهنة، الحرآة العامة األوروبية
 
 4الغرفة األولى المدنية، : 2002 مايو 4انون التكفل باإلصابات العائدة للوسط االستشفائي بعد ق ◄

 مبادئ جديدة في ما يخص اإلصابات العائدة للوسط 2002 مارس 4قانون "وضع : 2006أبريل 
 ]...[ وضع المسؤولية على الطبيب ما لم يقدم الدليل على الخطأ المرتكب و  ال يمكن]...[االستشفائي، 

 العامة طالما أن اإلجراءات القضائية جارية في تاريخ نشر   من قانون الصحة1-1142تنطبق المادة ال 
 ".هذا القانون

 
o الجزائيةالمسؤولية : 
 
 قضية الدم الملوث، 1993 أبريل 9اللجنة االستثنائية، الجمعية بتاريخ : واجب العناية ◄

 
همال يعتبر خطأ التشخيص ذنبا إذا نشأ عن إ: 1999 يونيو 29الغرفة الجزائية، : خطأ التشخيص ◄

 الوالدات في مستشفى يعتبر مذنبا بالقتل خطأ إذا لم يكن، –هكذا فأن رئيس قسم أمراض النساء . خطير
خالل القيام بزيارته في اليوم التالي للوالدة، بإجراء فحص سريري معّمق للمريضة بالرغم من أنها آانت 

 . صارم مع تسارع نبض القلبتشكو من فقر دم
 

 :البيئة 
 
إن محكمة ": 2009 يوليو 1الغرفة الثالثة المدنية، : يات في ما يخص حماية البيئةنشاط الجمع ◄

وأنها  االستئناف، التي سجلت أن غرض الجمعية حسب نظامها التأسيسي هو المساهمة في حماية الطبيعة
 ممثلة برئيسها، والتي أخذت بأن الجمعية تتصّرف على أساس غرضها طالما أنها تحتج على االستصالح

، وهي منطقة طبيعية ذات فائدة بيئوية وحيوانية "ديه مور"غير المشروع لبضع مئة هكتار على سهل 
، وتطالب بتعويض عن "2000ناتورا "، وذات فائدة جماعية للطيور ومصنفة في نظام Iونباتية من النوع 

رف الرئيس باسم الضرر الجماعي الناجم عن هذه التصرفات، قّررت صوابا قبول الدعوى المقدمة من ط
 ".الجمعية

 
الغرفة الثالثة : واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل للموقع الصناعي الملوث ◄

إن محكمة االستئناف، التي سجلت أن آخر مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة ": 2009 سبتمبر 9المدنية، 
ات مختلفة لمراقبة وتأمين سالمة موقع للرخصة قد فرض عليها بقرار نهائي من والي المقاطعة إجراء

ملوث، والتي أخذت بأن عدم التقيد بواجب إعادة الموقع إلى ما آان عليه بحيث ال يظهر أي من األخطار 
 من قانون البيئة يشكل خطأ مدنيا، تمكنت من أن تخلص إلى أن 1-511أو العوائق المذآورة في المادة ال 

باشر والشخصي الحاصل لمكتسب الحالة السيئة للموقع، علما بأن آخر مستغل ملزم بتعويض الضرر الم
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هذا األخير، أخذا باالعتبار لعدم إمكانية استعمال قطع األرض الملوثة ولتقييدات االنتفاع من الموقع 
الناتجة عن قرار الوالي الصادر في تاريخ الحق لتاريخ االآتساب، اضطر إلى إعادة تنظيم مشروعه 

 ".يع ثكنة لرجال اإلطفاء، مما استلزم أعماال إضافيةالهادف إلى توس
 

 :تنازع االختصاص بين جهات القضاء 
 
مبدأ امتداد نطاق قواعد االختصاص ": دام شيفيل"، 1962 أآتوبر 30الغرفة األولى المدنية،  ◄

 .اإلقليمي الوطنية إلى الحاالت الدولية
 

 األمر بالتنفيذ لألحكام األجنبية 
 
 .، مونزر1964 يناير 7الغرفة األولى المدنية، : النظر في الموضوعتحظير إعادة  ◄
 
الغرفة : عضاء في االتحاد األوروبيأقائمة شروط االعتراف باألحكام الصادرة عن دول ليست  ◄

لمنح األمر بالتنفيذ خارجا عن أي اتفاق دولي، يتعين على القاضي ": 2007 فبراير 20األولى المدنية، 
 المؤسس على االختصاص غير المباشر للقاضي األجنبي،: الفرنسي التأآد من توفر ثالثة شروط هي

ارتباط النزاع بالقاضي المرفوعة إليه القضية، والتوافق مع النظام العام الدولي موضوعا وإجراءات، 
لى القانون؛ ال يطلب إذا من قاضي األمر بالتنفيذ التحقق من أن القانون المطبق من  عالتدليسوغياب 

 ".طرف القاضي األجنبي هو الذي تعينه القاعدة الفرنسية الخاصة بالنزاع بين القوانين
 
في آل الحاالت : 1985 فبراير 6الغرفة األولى المدنية، : االختصاص غير المباشر للقاضي األجنبي ◄

 تسند فيها القاعدة الفرنسية لحل نزاعات اختصاص جهات القضاء االختصاص الحصري للمحاآم التي ال
الفرنسية، يجب االعتراف باختصاص المحكمة األجنبية، إذا آان النزاع مرتبطا بصورة موصوفة بالبلد 

 ".الذي رفعت القضية للقاضي فيه وإذا لم يكن اختيار جهة القضاء تدليسيا
 
طابع : 2007 مايو 22الغرفة األولى المدنية، :  من القانون المدني14ألحكام والمادة  بااالعتراف ◄

 .اختياري، ال حصري، الختصاص جهات القضاء الفرنسية على أساس جنسية المدعي
 
طابع : 2006 مايو 23الغرفة األولى المدنية، :  من القانون المدني15االعتراف باألحكام والمادة  ◄

 .ري، الختصاص جهات القضاء الفرنسية على أساس جنسية المدعى عليهاختياري، ال حص
 
 2009 فبراير 14الغرفة األولى المدنية، : ختصاصاالعتراف باألحكام والبند المسند لال ◄
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 في المسائل االجتماعية
 

 لمستخدمينالحياة الشخصية ل 
 
: 441، رقم Vلنشرة المدنية ا، 1997 ديسمبر 16الغرفة االجتماعية، : مفهوم الحياة الشخصية ◄

 .إحالل عبارة الحياة الشخصية محل عبارة الحياة الخاصة
 
ال : 2001نشرة ،  1991 أبريل 17الغرفة االجتماعية، : الحياة الشخصية خارجا عن اإلطار المهني ◄

 يمكن لصاحب العمل تأنيب مستخدم لديه ألمر عائد لحياته الشخصية ما لم يسبب هذا األمر تشويشا
 .موصوفا للمؤسسة أخذا باالعتبار لطبيعة وظيفته وأهداف المؤسسة

 
 :الحياة الخاصة في اإلطار المهني ◄

للمستخدم الحق، ": 291، رقم V، 2001 نشرة ، نيكون، 2001 أآتوبر 2الغرفة االجتماعية،  - 
 ".صيانة حياته الخاصةحتى في زمن ومكان العمل، في احترام 

 .حق تحديد حرية اللباس: 178، رقم V، 2003 نشرة ، 2003 مايو 28 ة االجتماعية،فالغر - 
البنود الخاصة : 239، رقم V، 2002نشرة ، باربييه، 2002 سبتمبر 18الغرفة االجتماعية،  - 

المادة الجديدة ال ( من قانون العمل 2-120 معالجة على أساس المادة القديمة ال بعدم المنافسة
 ). من قانون العمل1121-1

، المقبولة البنود الخاصة بنقل المستخدمين: 1999نشرة و 1999 يناير 12الغرفة االجتماعية،  - 
في مبدئها، ضمن مراعاة مبدأ النسبية، وفي هذه الحالة الخاصة ال يعتبر البند الذي يرغم مستخدما 

ؤسسة على نقل منزله صالحا إال إذا آان هذا النقل ضروريا لحماية المصالح المشروعة للم
ومتناسبا، أخذا باالعتبار للوظيفة التي يشغلها المستخدم ولطبيعة العمل المطلوب، مع الهدف 

  .المطلوب
 

 :صحة في العملال 
 

 389، 18-99الطعن رقم ، 2002 فبراير 28الغرفة االجتماعية، : األميانت ◄
 
، ص 219، رقم Vة ، النشر01698القرار رقم ، 2005 يونيو 29: الغرفة االجتماعية: التدخين ◄

 تدخين لجعل حماية المستخدمين من تفوق هذا القرار على قواعد قانون الصحة العامة الخاصة بالوقاية من التدخين: 192
آانت المسألة المطروحة هي ما إذا آان تحظير التدخين  في الواقع.  على صاحب العمل لتأمين النتيجةالغير واجبا

وفي مواد " قانون إيفان" ، والمعروف تحت تسمية 1991 يناير 10 الصادر في 32-91قم المنصوص عليه  في القانون ر
 هذه النقض الغرفة االجتماعية في محكمة مختلفة تنظيمية من قانون الصحة العامة ينطبق على المكاتب الجماعية؛ تخطت

لذي يلزم صاحب العمل تجاه مستخدميه في ما  ااإلشكالية بالنظر إلى المسألة من زاوية أوسع هي زاوية واجب تأمين النتيجة
 .يخص الحماية ضد التدخين

 
ساس أعلى : 914-43-05الطعن رقم ، 2006 يونيو 21الغرفة االجتماعية، : المضايقة المعنوية ◄

المفسرة على ضوء تعليمة ) 1-4121المادة الجديدة ال ( من قانون العمل 2-230المادة القديمة ال 
، يقضي القرار بأن صاحب العمل 1989 يونيو 12 الصادرة بتاريخ ،89/391ة رقم المجموعة األوروبي

ملزم تجاه مستخدميه بواجب تأمين النتيجة في ما يخص الوقاية الصحية وسالمة العاملين في المؤسسة، 
 ".خاصة في ما يتعلق بالمضايقة المعنوية"
 

 إلخالصا 
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ينطبق مبدأ اإلخالص هذا : 15، رقم V، 1991نشرة ، 1991 يناير 16الغرفة االجتماعية، : المبدأ ◄

بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي ال يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى االستفزاز لدفع المستخدم 
 .إلى ارتكاب الخطأ

 
 :اإلخالص في ما يخص البرهان ◄

ون المستخدم قد يجب أن يك: 519، رقم V، 1991 نشرة ، 1991 نوفمبر 20 الغرفة االجتماعية، - 
 ؛وأعلم بترآيب جهاز مراقبة بالفيدي

 .تحظير المكيدة): موظفي مؤسسة آهرباء فرنسا( 2008 مارس 18الغرفة االجتماعية،  - 
 

 
 إلعانات االجتماعية وتحظير التفرقة ا 

 
ق  لحماية حقوتعترف الدول الموقعة على االتفاقية األوروبية: 1999 يناير 14الغرفة االجتماعية،  ◄

اإلنسان والحريات األساسية لكل شخص خضع لقضائها بحق االنتفاع من الحقوق والحريات التي تعترف 
تؤآد المحكمة على أن التمييز أو . للتضامنبها االتفاقية، مثل منح إعانة إضافية من الصندوق الوطني 

 من االتفاقية 14دة  أو على جنسية خارجية مخالفان للماالمنشأ الوطنيالتفرقة القائمين فقط على 
 وعلى تفسير المحكمة األوروبية 1لكنها تستند آذلك على المادة األولى من البروتوآول رقم األوروبية، 

 .لهذه النصوص
 31، الغرفة االجتماعية، )350-17-98، الطعن رقم 1999 ديسمبر 2الغرفة االجتماعية، : انظر آذلك(

 ).44، رقم V، 2002، نشرة 2002يناير 
 
 من 1-512تفسير المادة ال : 8، الجمعية الكلية رقم 2004نشرة ، 2004 أبريل 16لجمعية الكلية، ا ◄

يجب أن يكون االنتفاع من اإلعانات : قانون الضمان االجتماعي على ضوء أحكام القضاء األوروبي
 .مؤمنا، دون أي تمييز، خاصة على أساس المنشأ الوطنيمثل اإلعانات العائلية االجتماعية 
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 ائيةنلجفي المسائل ا
 

 

► Qualification des faits : Crim., 16 mai 2001, Bull. n°128  
 

 .128النشرة رقم ، 2001 مايو 16الغرفة الجنائية، : وصف الوقائع ◄
 
 إعفاء سائق عربةتوافق على : 2001 يونيو 29الجمعية الكلية، :  والعقوباتاياتمبدأ شرعية الجن ◄

إن مبدأ شرعية : "صادر عن قضاة الموضوع من تهمة االعتداء المقصود على حياة طفل قبل الوالدة
 والعقوبات، الذي يفرض تفسيرا دقيقا للقانون الجزائي، يتعارض مع تمديد التجريم المنصوص الجنايات

لة الطفل قبل الوالدة المعاقب للقتل غير المتعمد ليشمل حا من القانون الجزائي و6-221عليه  في المادة 
 ".والذي يخضع نظامه القضائي لنصوص خاصة متعلقة بالمضغة أو الجنين

 
 :حقوق الدفاع ◄

 56النشرة رقم ، 2001 مارس 2الجمعية الكلية، : سماع الدفاع في غياب المتهم - 
 3النشرة رقم ، 2005 ديسمبر 2الجمعية الكلية، : الحق في سماع الشهود - 
النشرة ، 2008 سبتمبر 17الغرفة الجزائية، :  بين المحامي وزبونه الهاتفيةالماتالتنصت للمك - 

 191رقم 
 

 :حول البرهان ◄
 77النشرة رقم ، 2008 مارس 26الغرفة الجنائية، : استماعات القاصرتسجيل  - 
 85876-05رقم ، 2005 ديسمبر 7الغرفة الجنائية، : نشر التنصت للمكالمات الهاتفية - 
 النشرة ،2007 يناير 31الغرفة الجنائية، : أمانة البرهان، التسجيل الخاص لمكالمة هاتفيةحول  - 

 27الجنائية رقم 
 
 :المراقبة واالعتقالحول الحراسة  ◄

الغرفة  أو 182النشرة رقم ، 1996 أبريل 30الغرفة الجنائية، : التأخر في تبليغ الحقوق - 
 93النشرة رقم ، 2003 مايو 6الجنائية، 

الغرفة :  من قانون اإلجراءات الجزائية105المحامي والمادة : الحقوق لدى الحراسة المراقبة - 
 102النشرة رقم، 2004 أبريل 28الجنائية، 

 55النشرة رقم ، 2003  فبراير26الغرفة الجنائية، : االعتقال الموقت - 
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 عدم إعادة الولد
 
اإلعادة، صر مخالفة عدم إعادة الولد بمجرد رفض يتكون عن: 1976 أبريل 29الغرفة الجنائية،  ◄

 .القصور الذاتي يكّون إذا عنصرا ماديا. بالصورة السلبية
 

الظروف التي من شأنها  يجب تقييم: 2005 يونيو 14الغرفة األولى المدنية، : المصلحة العليا للولد ◄
 أآتوبر 25الهاي المبرمة بتاريخ ب من اتفاقية 13أن تشكل حاجزا لعودة الولد، في إطار تنفيذ المادة 

خذ باالعتبار بصورة أساسية مع األ"ختطافات الدولية لألوالد  والمتعلقة بالنواحي المدنية لال1980
 ".لمصلحة الولد العليا

  
 

 المسؤولية الجزائية
 لألشخاص المعنويين

 
: 1997 ديسمبر 2 الغرفة الجنائية،: شرط وقوع المسؤولية الجزائية على األشخاص المعنويين ◄

 من القانون الجزائي أنه ال يمكن اعتبار األشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إال 2-121ينتج عن المادة 
تفرض هذه اآللية أن المخالفة المسندة . إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم

معنوي، على أنها تّمت على يد إحدى هيئات للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر ال
غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس . الشخص المعنوي أو أحد ممثليه

 ).حل ضمني(ضروريا أبدا 
 
 يونيو 3الغرفة الجنائية، : في الحّيز واألشخاص المعنويونتطبيق القانون الجزائي الفرنسي  ◄

قانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشرآة ال يمكن تطبيقه إن تجريم ال: 2004
عندما تكون الشرآة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من آون اختالسات األموال 

 .قد وقعت على األراضي الفرنسية
 

 2009 مارس 24 الغرفة الجنائية،: العناصر الممّيزة لجنحة الدعاية الكاذبة ◄
 
 من 1-112في القانون، تبعا للمادة " : 2004 سبتمبر 8الغرفة الجنائية، : شروط إخفاء المسروق ◄

القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون آذلك ال تنتهي 
الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون 

في القانون "و". استمرارية، إال عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق
لم ينص على المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إال آذلك، 

وفي القانون أخيرا، تنص المادة . 1994 مارس 1افذا بتاريخ في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح ن
 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنويين ال تنطبق إال على 121-2

 يمنع إعفاء هيئةفي حال المخالفة المقصودة، . المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم
ثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن األفعال التي الشخص المعنوي أو مم

 ".يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي
 
 .2006 يونيو 20الغرفة الجنائية، : الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد ◄



  12

 

 في المسائل التجارية
 
 

 لقانون التجاريا 
 

: 63رقم ، IV ،1993نشرة ، 1993 فبراير 16الغرفة التجارية، : ريالحق المعنوي للمحل التجا ◄
 .المحل التجاري يعتبر منقوال

 
، 2002النشرة المدنية ، 2002 مارس 27الغرفة الثالثة المدنية، : المستغل لعالمة والمحل التجاري ◄
III صاحب محله التجاريآل مستغل لعالمة يعتبر: 77، رقم . 
 
، 2000النشرة المدنية ، 2000 نوفمبر 7الغرفة األولى المدنية، :  تجاري حرتنازل عن زبانة محل ◄

I تأآيد وجود محل تجاري حر لممارسة مهنة حرة، مما يخلق هكذا تمييزا بالنسبة للمحل : 283، رقم
 التنازل عن زبانة المحل التجاري الحر، لكن مع مبدأ شرعية. يمكن تشبيهه به آلياالتجاري والذي ال 

آير بالشرط الحتمي الذي فحواه أن ال اتفاقية التنازل وال آيفيات تنفيذها تحد للمريض حريته في التذ
 .اختيار طبيبه

 
 :االنقطاع المفاجئ للعالقات التجارية الموطدة ◄

تحديد القاضي المختص : 236، رقم II، 2005نشرة ، 2005 أآتوبر 6الغرفة الثانية المدنية،  - 
 .ى قائمة على االنقطاع المفاجئ للعالقات التجارية الموطدةإقليميا للبت في دعو

: 207، رقم IV، 2008، نشرة 589-15-07الطعن رقم ، 2008 ديسمبر 16الغرفة التجارية،  - 
آمر بالعمل ومقاول من الباطن طالما أن العالقات بين هاتين غياب عالقة تجارية موطدة بين 

ة تبعا لفتح ورشات حصل عليها اآلمر بالعمل، الذي لم الشرآتين ناتجة عن عقود مستقلة، مبرم
 .يكن قد وقع على اتفاق إطاري مع المقاول من الباطن

 
-07الطعن رقم ، 2009 مارس 3الغرفة التجارية، : ألجل عدم تسديد فواتيرغرامات التأخير  ◄

أن يكون ذلك غرامات التأخير ألجل عدم تسديد الفواتير مستحقة حكما دون تذآير ودون : 16527
 من 6-441 المعدل للمادة ال 2001 مايو 15تطبيق قانون . قد ذآر في الشروط العامة للعقود
 .قانون التجارة على العقود الجارية

 
: دعوى المنافسة غير المشروعة: 32، رقم IV، 2008نشرة ، 2008 فبراير 12الغرفة التجارية،  ◄

 بينما آانت في السابق تقتضي وجود منافسة بين ،" أفعال مذنبة مولدة لضررتقتضي فقط وجود"
 .المشغلين

 
 قانون اإلجراءات الجماعية 

 
 :3النشرة رقم ، 2000 يناير 4الغرفة التجارية، : تمديد إجراءات جماعية ◄

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختالط الذمم المالية أو القيم 
 .شخص آخر خاضع هو أيضا إلجراءات جماعيةالوهمية إلى 

 . وضع مخطط تقويميسبقيمكن تمديد إجراءات تقويم قضائي إلى شخص خاضع لتقويم قضائي، ما لم 
يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتقويم قضائي، ما لم 

 .يسبق وضع مخطط تقويم قضائي
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 :ةاإلفالسات األجنبي ◄
 
الشرآات األجنبية الخاضعة لقانون : 126، رقم IV، 1995نشرة ، 1995 أبريل 11الغرفة التجارية،  -

 يمكن للشرآات األجنبية التي لها على األراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن :اإلجراءات الجماعية
الجهات القضائية  من طرف يكون قد صدر قرار بالتنفيذتخضع في فرنسا إلجراءات جماعية شرط أال 

 .الفرنسية بخصوص إجراءات جماعية مفتوحة في حقها
 
: 442، ص 2000دية للقانون الدولي الخاص، السنة المجلة النق، 2000 يناير 18الغرفة التجارية،  -

يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شرآة غير 
 .افق مع النظام العام الدوليتجارية طالما أنه متو

 
المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات : 74 النشرة رقم ، 2006 مارس 21 الغرفة التجارية، -

الشرآات التي ليس لها مقر على األراضي " إفالس"القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات 
 .الفرنسية

 
تطبق الغرفة التجارية ألول مرة في : 149، رقم IV، 2006نشرة  ، 2006 يونيو 27الغرفة التجارية،  -

 2000 مايو 29 الصادرة بتاريخ 1346/2000رقم ) الخاصة بالمجموعة األوروبية(هذا القرار القاعدة 
 .2002 مايو 31 اإلعسار والسارية المفعول اعتبارا من بخصوص إجراءات

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفقه الجنائي
___________________________________________________________ 

  
، رفض 85.591- 14، 2015تشرين ثاني  18محكمة التمييز، الجنائية، الغرفة الجنائية، 

  الطلب، نشر في النشرة
 

 الجمھورية الفرنسية
 

 بإسم الشعب الفرنسي
  

(...) 
 

  ؛بالنظر الى بيانات الدعاوي والدفاع 
 

من القانون الجنائي و  33- 222و 3-121وفي دعوى التمييز الوحيدة، المأخوذة من انتھاك المواد 
  من قانون اإلجراءات الجنائية وعدم كفاية االدلة وعدم وجود أساس قانوني؛ 593و  591

  
  
 1مذنب بالتحرش الجنسي؛ ... X ألن الحكم قيد االستئناف أشار الى أن السيد"
  
 U . ... قد أبلغت المحققين بأنھا كانت تعمل في سوبرماركتDالسيدة ناتاشا على أساس أن "

، وبأنه منذ أن باشرت العمل، قال لھا 2012تشرين الثاني  26فويليه بعقد غير محدد المدة منذ 
بأنھا لطيفة وبأن لديھا عيون جميلة وعرض عليھا الذھاب لتناول المشروب بعد  .. Xالسيد 

العمل؛ ومن أنه على الرغم من رفضھا المتكرر لدعواته إال أنه ظل يكرر لھا كلماته ودعواته 
وعندما قالت له بأن لديھا صديق قال لھا بأن االمر ليس مھم وبأنھا غير مضطرة الخباره بذلك؛ 

كان يضع برنامج المناوبة، كان يحرص على أن ينتھي دوامه معھا في المساء؛ وبأنه عندما 
وقالت بأن المضايقات التي كانت تشكو منھا كانت أساسا على مستوى الكالم: "كانت في الغالب 

مواقف ونظرات وتلميحات تصعب أجواء العمل"؛ أضافت بأنه في أحد االيام، وبينما كانت 
ة، لف يده حول خصرھا وسألھا ما إذا كانت ال تخشى من البقاء وحيدة لوحدھا معه في غرفة بارد

معه في ھذا المكان، وأنه مرة أخرى، عندما قالت له بأنھا شعرت بالبرد في الغرفة الباردة، قال 
لھا بأنه كان عليھا أن تدعوه ليأتي ويدفئھا؛ وفي مرة أخرى عندما بررت غيابھا بسبب عطل 

متھكما بأنه كان عليھا أن تتصل به وبأنه "سيتولى ترتيب مسألة"  أصاب السيارة، قال لھا
تعويض الساعات التي غابتھا مما جعلھا تشعر بعدم االرتياح؛ وبأنه عندما طلبت منه الحصول 

على تصريح دخول حتى ال تضطر إلى االتصال به كلما رغبت بدخول المتجر، قال لھا "سيكون 
ما أريد" وعندما أجابته قائلة بأنه قد ينتظر فترة طويلة لذلك،  لك ذلك ولكن عندما أحصل أنا على

قال لھا بأنه لن يتخلى أبدا عن ذلك؛ كما وذكرت بأن االجواء التي كانت سائدة غير صحية بسبب 
...، والحاجة إلى مراقبة أدنى كلمة تخرج منھا ألنھا Xاالغراءات الملحة والمتكررة من السيد 

ر في غير محلھا والقلق الذي تشعربه كلما اضطرت إلى أن تتواجد يمكن أن تؤدي إلى أفكا
دي فويلي،  U...أشارت إلى أنھا كانت تعمل في سوبرماركت  E لوحدھا معه؛ وأن السيدة أرليت

ثم بناء على عقود لفترات محددة اعتبارا من  2011كانون أول  7ألول مرة بصفة مؤقتة منذ 
... يقول X، كان السيد 2011بأنه اعتبارا من تشرين ثاني ؛ وقالت 2012تشرين أول  15تاريخ 

                                                            
  مائل يبين أسباب حكم االستئناف ووسائل الطعن، التي يمكن وقفھا.خط  1 



لھا بإصرار وتكرار بأنھا جميلة ولطيفة وبأنه يرغب بالخروج معھا؛ وبأنھا قد دللت له على 
رفضھا؛ لكنه عندما علم بأنھا ترافق أحد باعة المتجر، فقد استأنف إغراءاته وعروضه  وبدأ في 

، ادعى أنه يجب أن يراھا في مكتبه ألنه "يعرف 2013ثاني كانون  25احتقار صديقھا؛ وأنه في 
أشياء عن صديقھا" وفي نفس الليلة طلب منھا قبلة؛ وأنھا تحدثت عن "أفكار ونظرات"؛ وأنه 

أرسل لھا رسائل نصية وعندما طلبت منه التوقف عن ذلك،  2013كانون الثاني  26اعتبارا من 
بالطرد" وأنه لدى ارتكاب أدنى خطأ فإنھا ستتعرض  ھددھا قائال لھا بأنھا وصديقھا "مھددان

... "ال أريد أن أكون وحدي معه في  Xللعقاب؛ كما وأعربت لمفتش العمل عن خوفھا من السيد 
مناوبات االحتياط، أنا أتوتر عندما انھي عملي في وقت متأخر وأوقف سيارتي بالقرب من الباب 

... "؛  Xنا ال أحب إغالق المتجر لوحدي مع السيد األمامي ألن ھناك يقبع الحارس مع كلبه؛ أ
... في منزلھا الكثر من مرة ومن أنھا قبلته وأشارت الى أن  Xكما أنھا نفت إنھا استقبلت السيد 

سلوكه تسبب في اكتئابھا؛ وأنھا قدمت للمحققين نسخة من رسائل نصية قصيرة وردتھا وشھادة 
فيد بأنھا تعاني من "متالزمة االكتئاب القلق التي ت 2013كانون الثاني  30طبية مؤرخة في 

... لم تجتمعا أبدا خارج العمل  E... والسيدة  Dعزتھا إلى تجربة مھنية صعبة"؛ كما أن السيدة 
ولم تعرفا بعضھما البعض إال كزمالء؛ غير أن االثنتين، وعلى حد سواء، أشرن الى نفس النوع 

عوات المتجددة على الرغم من رفضھما المعلن، باالضافة من السلوك الذي يعتليه اإلصرار والد
الى مواقف ساخرة ومليئة بالتلميحات ومحاوالت االتصال الجسدي (لف اليد حول الخصر 

ومحاولة الحصول على قبلة")؛ أن أي منھما لم تغير أبدا في بياناتھا، سواء أكانت قد عرضت 
العمل، أمام مفتش العمل أو في المحكمة الجنائية؛ أمام المحققين أو في الرسائل التي سلماھا لرب 

وأن أي منھما لم تواجه من قبل مشكلة من ھذا القبيل، ونتيجة لذلك لم تجدد عقود عملھما المحددة 
...  Xالمدة كما كان عليه الحال في السابق؛ كما أن قراءة الرسائل اإللكترونية المتبادلة بين السيد 

غموض بشأن نوايا ھذا وبشأن الرفض المتكرر من قبل ھذه؛ وأنه ال  ... ال يترك أي Eوالسيدة 
يوجد دليل للتشكيك في البيانات الثابتة والمتسقة وذات كامل المصداقية التي قدمھا الطرفان 

... أقر بأنه قدم للمشتكيتين مقترحات صريحة أو ضمنية ذات طابع  Xالمدنيان؛ وأن السيد 
أنه لم يصر على فعلته؛ وأن سوء فھم سلوكه ال يتجلى في  جنسي، على الرغم من أنه يدعي

ادعاءات األطراف المدنية فحسب، وإنما أيضا بأنه قد أدين سابقا بوقائع مماثلة ال يزال ينكرھا؛ 
...  D.. فرض على السيدة   Xوأنه في ضوء كل ھذه العناصر، ثبت بما فيه الكفاية أن السيد 

تا مھنيا مرؤوستاه، وذلك مرارا وتكرارا، عبارات وتصرفات ذات ...، اللتين كان Eوعلى السيدة 
داللة جنسية مما وضعھما في حالة خوف ومشاعر عدائية ومھانة؛ وبالتالي فإن االساءة المتمثلة 

  في التحرش الجنسي مثبتة؛
  

، من القانون الجنائي I،3-222"في حين أن جنحة التحرش الجنسي المنصوص عليھا في المادة 
تنص على أنه حتى تثبت التھمة، فإن الصادر عنه ھذه العبارات أو التصرفات ذات المغزى 
الجنسي يجب أن يكون واعيا بأنه يفرض ھذه االفعال على الضحية؛ وبأنه عبر االعالن بأن 

عترف بنفسه ... مذنب الرتكابه ھذه الجنحة بسبب العروض ذات الطبيعة الجنسية التي اXالسيد 
بأنه تقدم بھا الى المشتكيتين لكن تأكيده الى أنه لم يصر على فعلته يشير الى أنه كان لديه تقدير 

وما نتج عن ذلك أنه لم يكن على دراية بأنه فرض ھذا االمر على الطرفين ’ سيء لتصرفه ھذا
  المدنيين، ومحكمة االستئناف لم تقبل النصوص والمبدأ الواردة أعاله"؛ 

ترتب على الحكم قيد االستئناف والمذكرات أنه بعد شكوى قدمھا موظفان في متجر المواد وي
.. امام المحكمة الجنائية بتھمة  Xالغذائية كان يشغل فيه منصب رئيس قسم، تمت مالحقة السيد 

التحرش الجنسي؛ وأنه استأنف القرار الذي ثبت أنه مذنب بارتكاب ھذه الجنحة وحكم عليه 
  يورو؛ 1500درھا بغرامة ق



.. قد قام بإصرار وبشكل متكرر، على الرغم من   X ولغاية تأكيد الحكم الذي يشير الى أن السيد
رفض الموظفين الخضوع لعروضه التي كان يصوغھا شفاھة أو برسائل إلكترونية (رسائل 

نصية) وھي عروض صريحة أو ضمنية ذات طابع جنسي، واعتمد سلوكا ال لبس فيه بما في 
ذلك محاولة االتصال الجسدي؛ وأضاف القضاة أن الموظفين قد عانوا من ھذا الوضع إلى درجة 

 تنبيه مفتشية العمل؛

وحيث أنه في حالة ھذه التصريحات التي يتأتى من خاللھا أن المتھم على دراية بالموضوع، حتى 
وتكرارا، عبارات أو إذا كان قد قلل من نتائج أفعاله، فقد فرض على األطراف المدنية، مرارا 

ھذا وقد ’ تصرفات ذات داللة جنسية مما أدخلھم في وضع من التخويف أو العدائية أو الھجومية
 من القانون الجنائي؛ 33-222طبقت محكمة االستئناف بشكل دقيق المادة 

 ومن ثم ينتج عن ذلك أنه يجب استبعاد الوسائل؛

 .وحيث أن الحكم منتظم شكال

 .يرفض الطعن

(...) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

، التمييز، غير 87.097-15، 2016شباط  9محكمة التمييز، الجنائية، الغرفة الجنائية، 
  منشورة

    
  الجمھورية الفرنسية

  
  بإسم الشعب الفرنسي

  
(...)  

  
  بالنظر الى المذكرة الشخصية المقدمة؛

  
االتفاقية األوروبية لحقوق من  5بالنظر الى الوسيلة الوحيدة للتمييز، التي تزعم انتھاك المادة 

  من قانون اإلجراءات الجنائية؛ 144اإلنسان، والمادة التمھيدية والمادة 
  

وما يليھا  1- 143، 3-137من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد  593بالنظر الى المادة 
  من القانون المذكور؛

  
ير القرار واإلجابة على المفاھيم علما بأن أي حكم من غرفة التحقيق يجب أن يتضمن أسباب تبر

األساسية الواردة في مذكرات األطراف؛ ومن أن عدم كفاية أو تناقض الدوافع تعادل عدم 
   توفرھا؛

  
نيسان  8وفي حين أنه ينبع من الحكم قيد االستئناف ومن وثائق اإلجراءات التي أدين بھا في 

، فقد تم وضع 2010تشرين الثاني  19في التي قد يكون ارتكبھا ، بشأن تھمة االغتصاب 2011
 27وحيث أفرج عنه تحت رقابة قضائية بتاريخ  في نفس اليوم في الحجز المؤقت؛... Xالسيد 
وحيث حول بھذه الحالة ليمثل أمام محكمة الجنايات التي حكمت عليه بالسجن مدة  ؛2011نيسان 

 367من المادة  2قل عمال بالفقرة خمس سنوات، وھو قرار قام باالستئناف بحقه؛ وحيث أنه معت
   قدم طلبا لإلفراج عنه؛فقد من قانون اإلجراءات الجنائية، 

  
وحيث إن الحكم، في رفضه لھذا االدعاء، ينص من ضمن جملة أمور، على أن ثمانية إدانات 

بعيدا عن االنحراف، وأن ھناك خطر تكرار الجريمة،  Xسابقة أثبتت عجزھا عن إبقاء السيد 
ضخامة العقوبة، قد يميل المتھم إلى الضغط على الشھود أو عدم الذھاب إلى المحكمة؛  وبسبب

كما يضيف القضاة أن الجريمة، تتعلق باالنتھاك المتعمد لحميمية فتاة، تحمل أضرارا دائمة 
لنظام العام من حيث أنھا ال تزال تھز الرأي العام؛ وخلصوا إلى أن اإلقامة الجبرية على اومھمة 

تحت إشراف أو رقابة قضائية غير كافية لمنع المخاطر المذكورة أعاله ووضع حد لالضرار 
  بالنظام العام؛

  
ولكن عبر االكتفاء بھذه األسباب لوحدھا، دون شرح مخاطر تكرار الجريمة، في حين أن 

... وأن القضاة ال يذكرون أي  Xدانات المذكورة تعود لعدة سنوات الى الخلف قبل اتھام السيد اإل
حادث أثر على الرقابة القضائية التي خضع لھا الشخص حتى مثوله أمام محكمة الجنايات، دون 
أن يثبت مخاطر ملموسة تتمثل في الضغط على الشھود أو عدم المثول أمام القضاء وعالوة على 



لك، من خالل تفسير طبيعة الجريمة المتھم بھا، وليس بطريقة مفصلة، واستمرار حصول ھزة ذ
  ؛ھذا استثنائية للنظام العام لعدة سنوات بعد بداية التحقيقات، لم تبررغرفة التحقيق قرارھا

 
  ؛يطبقوعليه ينجم عن ذلك أن قرار التمييز يمكن أن 

  
  ولھذه االسباب :

  
حكامه، الحكم المذكور أعاله الصادر عن غرفة التحقيق التابعة لمحكمة تميز وتلغي، في جميع أ

، ومن أجل محاكمته مرة أخرى، وفقا 2015تشرين ثاني  6االستئناف في فرساي، بتاريخ 
  للقانون ،

  
يحيل السبب واألطراف أمام غرفة التحقيق التابعة لمحكمة االستئناف في فرساي، التي تتألف 

  عن تلك التي تم تعيينھا عبر مداولة خاصة في قاعة المجلس؛بشكل مخالف للسابق، 
  
  (...)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



، رفض الطلب، 85.363- 15، 2016شباط  17محكمة التمييز، الجنائية، الغرفة الجنائية، 
  نشرت في النشرة

    

  الجمھورية الفرنسية

  بإسم الشعب الفرنسي

(...)  

  مع مقدمي الطلبات؛ بالنظر الى المذكرة الصادرة، المشتركة

من االتفاقية األوروبية  7والمادة  6وعلى أساس وسيلة التمييز الوحيدة، ادعاء انتھاك المادة 
 649-2005من القانون الجنائي وأمر المحكمة رقم  14-432و  114لحقوق اإلنسان والمواد 

  2004آذار  31في  صادرال 2004/18والمبدأ التوجيھي  رقم  2005حزيران  6 صادر بتاريخال
  من قانون اإلجراءات الجنائية؛ 593و  591، 1-80والمواد التمھيدية، 

ليست ھناك حاجة إللغاء جزء من أقرت بأنه حيث أن "غرفة التحقيق رفضت طلب الفسخ و 
  2؛D 127 اإلجراءات التي درست حتى المادة 

، استنكرت 2013 شباط 10على أساس أن شكواه المرفوعة مع طرف مدني، والتي قدمت في "
ظروف وشروط منح العقود المختلفة لتقديم الخدمات، التي مررت  SNPCA-CFE-CGCنقابة 

من قبل تلفزيونات فرنسا ومختلف الشركات االستشارية التي تم  2011و  2008بين عام 
إنشاؤھا وتشغيلھا من قبل المديرين التنفيذيين السابقين لھذه المؤسسة، مثل شركة المساھمة 

. حتى ..Xالسيد  أدارھاوالتي  2008، التي تم إنشاؤھا في عام Bygmalion SASمبسطة ال
، 2008حتى عام  شركة تلفزيونات فرنسا، وھو العضو السابق في إدارة 2011كانون ثاني 1

حيث يقدم خدمات "مشاھدة اإلنترنت والبريد للمشاھدين وإعداد الملفات والعناصر اللغوية لألمين 
؛ ومن أنه تم فتح تحقيق قضائي "شركات تلفزيونات فرنسام االستراتيجي لمجموعة العام والدع

مشروع للمنافع والتواطؤ لالخذ الخذ غير األبخصوص تھم المحسوبية و 2013أيار  24في 
..، رئيس تلفزيونات فرنسا، من  Cبشكل غير مشروع للمنافع؛ وأن العديد من الناس مثل السيد 

.. وھو األمين العام سيتم التحقيق معھما بتھمة المحسوبية،  D، و السيد 2010إلى آب  2005آب 
سيخضع مع ھذه الشركة  Bygmalion.. المدير المشارك والمساھم في شركة  Xوبأن السيد 

 ماه االتفاقيات أو باعتبارھ، وذلك بصفتھما موقعين على ھذنحة المحسوبيةللتحقيق بسبب إخفاء ج
. ؛ وبسبب احتمال عدم وجود أساس قانوني لالدعاء، فإن األمر C..بھا فيما يخص السيد ءا قد بد

يرجع إلى المحكمة المختصة ھنا للبت في ھذه المسألة، التي يتوقف عليھا استمرار التحقيقات 
، المعدل 2000آب  1في  صادرال 719- 200أن القانون رقم و؛ باشر بھاوالمالحقات القضائية الم

، شركة تلفزيونات 44، المتعلق بحرية االتصال، قد أنشئ في مادته 1986أيلول  30 لقانون
، 1986كانون األول  3فرنسا، وھي شركة شكلت لخدمة المصلحة العامة، وھي تتابع منذ قانون 

لدولة كامل رأس مال ، تملك ا47)؛ وأنه بموجب المادة 11-43بعثات الخدمة العامة (المادة 
تخضع شركة تلفزيونات فرنسا  1-47شركة تلفزيونات فرنسا وشركات البرامج، ووفقا للمادة 

للتشريع الخاص بالشركات العامة المحدودة، ما لم ينص على خالف ذلك، وأن مجلس وفروعھا 
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ومدير إدارتھا يتألف من اثنى عشر عضوا يعينون لمدة خمس سنوات، وأن لھذه الھيئة رئيس 
وأن القانون رقم ن تلفزيونات فرنسا تخضع للرقابة االقتصادية والمالية للدولة؛ إعام؛ وأخيرا ف

، أما بالنسبة 2000آب  1جاء لتعديل أو استكمال قانون  2009آذار  5 صادر فيال 258- 2009
لالتصاالت السمعية والبصرية والخدمة العامة الجديدة للتلفزيون، فإن ھذا النص يعيد تعريف 

مھمة شركة تلفزيونات فرنسا، التي تغطي مھام الخدمة العامة، على النحو المنصوص عليه في 
لمصدر الرئيسي لتمويل شركة التلفزيونات الفرنسية ھو نتاج ، ويذكر أن ا11-43المادة 

المساھمة الحكومية في القطاع السمعي والبصري، وأن ھذا القانون يقوم على مبدأ تملك الدولة 
لكامل رأس مال شركة تلفزيونات فرنسا وشركة راديو فرنسا والشركة المسؤولة عن القطاع 

ء ھذه الشركات يعينون بمرسوم لمدة خمس سنوات، السمعي والبصري خارج فرنسا، وأن رؤسا
بعد الحصول على موافقة المجلس األعلى للقطاع السمعي والبصري واللجان البرلمانية ذات 

المتعلق  2005حزيران  6في صادر ال 2005- 649وأن األمر القضائي رقم  )؛13الصلة (المادة 
و العام، غير الخاضعين لقانون بالعقود الممنوحة من قبل أشخاص من القطاعين الخاص أ

 2004آذار  31بتاريخ   CE/   2004/18األسواق العامة، قد نقل عدة توجيھات، بما فيھا رقم 
منھا  1بشأن تنسيق إجراءات منح األشغال العامة وعقود التوريد والخدمات حيث تحدد المادة 

تسرد السلطات  3حين أن المادة االسواق واالتفاقات اإلطارية الخاضعة لھذا األمر القضائي؛ في 
لقوانين أو ھيئات خاصة يحكمھا القانون العام وتكون لھا شخصية  أجھزتھاالمتعاقدة التي تخضع 

اعتبارية تنشأ خصيصا لتلبية االحتياجات التي تخدم المصلحة العامة ذات الطابع غير الصناعي 
السلطات أو الكيانات المتعاقدة، من ھذا المرسوم تحدد مبدأ ھذه  6أو التجاري؛ وأن المادة 

وخضوعھا واحترامھا لمبادئ حرية الوصول إلى المشتريات العامة، والمساواة في معاملة 
إلغاء ھذا االجراء النتفاء وجود  بطلبأن جميع المتقدمين و المرشحين وشفافية اإلجراءات؛

ونية المذكورة أعاله أساس قانوني، ال يشككون في أن تلفزيونات فرنسا تغطي الخصائص القان
ينطبق على تليفزيونات فرنسا واألسواق التي كان عليھا أن  2005حزيران  6وبأن مرسوم 

، في 2005حزيران  6 بتاريخ 649-2005تنجزھا خالل الفترة قيد النظر؛ وبأن المرسوم رقم 
انون ك 31في  انطبقتالنسخة المعمول بھا لدى حصول االحداث، كما ھو الحال في تلك التي 

نظرا لقانون العقوبات، بما في ذلك ،  ت وفقا لالحكام التي تحددھا بأنه:أبرزفقد ، 2009أول 
شير، على وجه الخصوص، إلى أن ھذا التعداد ليس شامال؛ ت، 1-450... و  38-222مواده 

شفافية وانتظام إجراءات الخاص ب 1991 كانون ثاني 3 بتاريخ 3-91قانون رقم وبأنه نظرا لل
استخالصه من  ؛ ما يتوجبقواعد الدعاية والعطاءات التنافسيةلمنح عقود معينة  إخضاعاء والشر
تذكر صراحة المادة كما أن ھذا النص ال ينطبق حصرا على المشتريات العامة، بديباجات ال

نھج أوسع بمن المرسوم وكما ھو مطلوب من قبل قانون المجتمع الذي يعترف  6المذكورة آنفا 
أن أحكام ھذه المادة ھي، في الواقع، كما ادعى المدعي، يمكن مقارنتھا مع و؛ العام لمدة للسوق
في المادة  مشار اليھا: ھذه ھي نفس المبادئ األساسية للمشتريات العامة الCMPمن  1تلك المادة 

 قانون من 1 -الثانية  المادة بموجب الواقع، في ؛2005حزيران  6 صادر فيمن األمر ال 6
 مبادئ تحترم المدونة لھذه الخاضعة اإلطارية واالتفاقات العامة العقودفإن " العامة المشتريات

 وتتيح. اإلجراءات وشفافية للمرشحين المتساوية والمعاملة العامة، المشتريات إلى الوصول حرية
 ھذه تنفذ. العامة لألموال السليم واالستخدام العامة المشتريات كفاءة ضمان المبادئ ھذه

 عالوة تدعو، النقض محكمة أنو ؛" المدونة ھذه في عليھا المنصوص للقواعد وفقا االلتزامات
 النص بتطبيق 2005 حزيران 6 في الصادر األمر أحكام احترام عدم معاقبة إلى ذلك، على

 تقريرھا في الواقع، في النقض، محكمة أنو العقوبات؛ قانون من 14-432 للمادة التجريمي
جنحة  تطبيق مجال في 2005 حزيران 6 االمر بتاريخ إدراج عن تعبر ،2008 لعام السنوي

: وضوحمحكمة التمييز وبكل  تنص التقرير، ھذا في ؛ وأنهالنقض محكمة أنو ؛المحسوبية
 مع يتعارض بفعل تتسم التي التمييزية الممارسات الجنائي القانون من 14-432 المادة تجرم"

 في المرشحين بين والمساواة الوصول، حرية ضمان إلى الرامية التنظيمية أو التشريعية األحكام



 ھذا مثل وجود توصف أن لمحاکمل مکنيو. العامة الخدمة االنابات فيو العامة المشتريات مجال
 أو ةيالقانون وااللتزامات الصلة وذ للسوق القانوني اإلطار ديتحد خالل من مايس وال الفعل،
 ،64 رقم ،2004 ،ملف جنائي ،2004 آذار 10 ،جنائي( انتھكت قد أنھا زعمي التي ةيميالتنظ

 وفي، )067 ،43-06 رقم الطعن ،2007 كانون ثاني 17 ،جنائي ،285 ،85- 02 رقم االستئناف
 العامة المشتريات قانون أحكام من نصھي  نتھكةالم القاعدة تكون أنمن غير المھم  الصدد، ھذا

 أو العامين لألشخاص يخضع تكميلي تنظيمي أو قانوني لمعيار أو للمصطلح الدقيق بالمعنى
 قانونال يفرضھا التي التنافسية المناقصة لمتطلبات المدونة، لھذه الخاضعين غير الخاصين،
 العقود بشأن 2005 حزيران 6 بتاريخ 649-2005 رقم األمر خاص بوجه راجع( يالمجتمع
 المشتريات لقانون الخاضعين غير الخاص أو العام القطاع من معينون أشخاص يمنحھا التي
 الحاالت في حتى أنه ،2007 شباط 14 في نفسھا المحكمة عبر حكم بقاسوأنه في ال ؛) "العامة
 المحسوبية نحةج فإن مناقصة، أو إعالنا الجمھور على السواق العامةا قانون فيھا يفرض ال التي

 المادة في عليھا المنصوص العامة للمشتريات األساسية للمبادئ االمتثال عدمكان يجب أن تعاقب 
 الوصول حرية مبدأ يتضمن الذي العامة، العقود مفھوم فإن ثم ومن. االسواق العامة قانون من 1
 شفافية ومبدأ المرشحين شفافية ومبدأ المرشحين، معاملة في والمساواة العامة، المشتريات إلى

 أو عامة مھمة يؤدون الذين االعتباريون األشخاص ھارريم التي العقود جميع بشأن اإلجراءات،
 األمر في المقصود بالمعنى المتعاقدة الجھة أو المتعاقدة السلطة من أجورھم وستقدم عامة، خدمة

 شركة بين 2011 و 2008 عامي بين المبرمة العقود أنو ؛2005 حزيران 6 صادر فيال
 األشخاص حق يحكمھا التي الخاص، قانونخاضعة لل شركةوھي  الفرنسية، اتالتلفزيون
 كاملمتلك ت الدولة وأن العامة، الخدمة من بمھمة تستثمر الشركة ھذه أن وبالتأكيد، العاديين،
 ھيئة وأن البصرية،و السمعية الرسوم من تأتي األساسية المالية مواردھا أنو رأسمالھا،
 على لتأكيدا المستحيل فمن ولذلك للدولة، والمالية االقتصادية للرقابة تخضع الفرنسية اتالتلفزيون

ھيئة  أصدرتھا التي األحكام فإن القضية، ھذه في الحال ھو كما الخدمات، تقديم أسواق أن
 قانون عقود ھي بيغميليون، شركة ھيو الخاص، القانونمن  شريكمع  الفرنسية اتالتلفزيون
 ھذه بأن الفرنسية اتالتلفزيون ھيئة ممثلو اعترف إذا أنهو حصرا؛ الخاص للقانون تخضع خاص
 تجاھل يستطيعون ال فإنھم ،2005 حزيران 6 بتاريخ 2005 -649 رقم األمر تحت تقع العقود

 لھذا تخضع التي واألطر واالتفاقات األسواق أن على تنص التي النص ھذا من 6 المادة متطلبات
 للمرشحين المتساوية والمعاملة العامة المشتريات إلى الوصول حرية مبادئ تحترم النظام
 العامة المشتريات فعالية ضمان الممكن من تجعل المبادئ ھذه وأن اإلجراءات، وشفافية

 الذي النص ھذا احترام عدم أن منطقيا يستنتج أن يجب وبالتالي العام؛ للمال الجيد واالستخدام
 بالمادة عليه يعاقب أن يمكن ال اإللزامية وإعالناته العام النظام مبدأ إلى فيه لبس ال بشكل يشير
 األمر أحكام انتھاك فإن وبالتالي، المحسوبية؛ نحةج من المتوخى العقوبات قانون من 432-14
 من 14-432 المادة بأحكام عليه يعاقب أن يجب أعاله إليه المشار 2005 حزيران 6 صادر فيال

ھذه  ضوء فيالموضوعة .. X للسيد و بيغميليون لشركة االتھام الئحة أنو الجنائي؛ القانون
 جدية مؤشرات وجود عدم على يحتجون ال الطلبات مقدمي حيث أن ھا،إلغاء يلزم الالنصوص 

  الجنائية؛ اإلجراءات قانون من 1- 80 المادة في المقصود بالمعنى متناسقة أو

 الجنائي، للقانون صارما تفسيرا يفرض الذي والعقوبات، نحالج مشروعية مبدأ أن حين في"
 المحسوبية جريمة أن؛ والقياس خالل من سيما وال الجنائي، للقانون المكثف التطبيق يحظر

 لألحكام المخالفة األعمال على يعاقب الجنائي القانون من 14- 432 المادة في عليھا المنصوص
 العقود في المرشحين بين والمساواة الوصول حرية ضمان إلى تھدف التي التنظيمية أو التشريعية
تھمة جنحة إخفاء  فيأعمال التحقيق  إلغاء رفض ؛ وأنه عبرالعامة الخدمةفي تفويض و العامة

 حزيران 6 بتاريخ 649-2005 رقم األمر إلى إشارة أي وجود عدم حالةبينما في  المحسوبية
 من 14-432 المادة أحكام وتطبيق تمديد يحظر الجنائي للقانون الصارم التفسير مبدأ فإن ،2005



 غرفة فإن العامة، لخدمةتفويض ل وال عامة عقود ليست التي العقود النفاذ الجنائي القانون
  ؛"أعاله المذكورة النصوصتكون قد انتھكت  التحقيق

 التصاالتموظفي ال الوطني االتحاد قدمھا التي اإلجراءات ووثائق الحكم من ينبع أنه حين في
 مدنية، دعوى ورفع شكوىتقديم   CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) البصريةو السمعية

 وإخفاء العامة األسواق في المرشحين بين والمساواة الوصول حرية على التعدي تھمة سيما وال
 من كان التي ،)FTV" (فرنسا اتتلفزيون" المحدودة العامة الشركة زعماء ضد ،نحةالج ھذه

 السيد التي يديرھا بيغميليون، شركة ذلك في بمامستخدمين  عدة مع انتھت، قد تكون أن الممكن
 في سابقة، منافسة دون الخدمات عقود من العديد ،FTV في السابق الموظف ،... X باستيان
 أشخاص من الممنوحة عقودلل 2005 حزيران 6 بتاريخ 649-2005 رقم األمر ألحكام انتھاك

قيد  وضع قد التحقيق قاضي أنو العامة؛ المشتريات لقانون خاضعين غير خاصين أو عموميين
 الرئيس التوالي على ،... D وكاميل...  C باتريك السيدين المحسوبية، بتھمة ناحية، من ،التحقيق
 شركةو...  X السيد ة،نحالج ھذه إخفاء تھمةل أخرى، ناحية من فرنسا، لتلفزيونات العام واألمين

 اإلجراءات؛ إللغاء بطلب األخيرة تقدمت الحق، وقت وفي بيغميليون؛

من قانون العقوبات ال تنطبق إال على األسواق التي يحكمھا قانون  14-432وحيث أن المادة 
  االسواق الحكومية، فإن الحكم يفسر باألسباب المبينة بالوسائل؛

 من القانون الجنائي؛ 14-432التطبيق الدقيق للمادة  تاف قد حددوفي حين أن محكمة االستئن

وھذا ينطبق بالفعل من أحكام ھذه المادة على جميع العقود العامة وليس فقط على األسواق التي 
يحكمھا قانون المشتريات الحكومية، الذي وضع بعد تاريخ تطبيق المادة المذكورة كما ھي حاليا؛ 

الجنائية ھو إنفاذ المبادئ الدستورية لحرية الوصول إلى في حين أن القصد من ھذه األحكام 
المشتريات العامة والمعاملة المتساوية للمرشحين وشفافية اإلجراءات؛ في حين أن ھذه المبادئ، 
التي تشكل أيضا متطلبات منصوص عليھا في قانون االتحاد األوروبي، تحكم جميع المشتريات 

 6 الصادر بتاريخ 2005-649جھل بأحكام المرسوم رقم العامة؛ وأنه يستنتج من ذلك بأن ال
المتعلق بالعقود التي أقرھا بعض األشخاص العامين أو الخاصين غير الخاضعين  2005حزيران 

التي تذكر بالمبادئ نفسھا تدخل في أحكام المادة  6لقانون األسواق العامة، وبخاصة في المادة 
  المذكورة أعاله؛ 432-14

  لی ذلك رفض الوسيلة؛ومن ثم يترتب ع

  الشكل؛ من ناحيةوفي حين أن الحكم منتظم 

  رفض الطعون؛ (...)ت

 

  

  

  



 
 

 في نشرت ،تمييزال ،82.676-15 ،2016 آذار 16 الجنائية، الغرفة الجنائية، التمييز، محكمة
  النشرة

  
  الفرنسية الجمھورية

  
  الفرنسي الشعب سمبإ
  

(...)  
  

  قدمة،الم الشخصية بالنظر الى المذكرة
  

  :الجنائي القانون من 2-226 و 1-226 و 4-111 المواد انتھاك ادعاء األول، الطعن أساس على
  

  ،المذكورة المواد بالنظر الى
  

  ؛صارم تفسير ھو العقوبات قانونفإن تفسير  النصوص، ھذه ألول وفقا
  
 أو الجمھور انتباه لفت من أن النصوص ھذه من والثالث الثاني ستنتج من النصي أنه حين في

أو بواسطة صورة شخص موجود  سرا، أو خاص بشكل المنطوقة الكلماتب سواء ثالث، طرف
 تمت قد عليھا تحتوي التي الوثيقة أو التسجيل كان إذا إالالقانون  عليھا يعاقب ال ،في مكان خاص

  المعني؛ الشخص موافقة دون
  

 شكوى قدمت قد ... Y السيدةبأن  مرافعاتالو االستئناف قيد الحكم بالنظر الى أنه ينتج عن
 السابق،وھو صديقھا  ،.. X السيد قبل من اإلنترنت، شبكة على للبث نتيجة دعوى وقدمت
 أنو حامال؛ كانت حين فيحيث تظھر عار ية  معا، عندما كانا يعيشان قبله، من التقطت ورةلص
 طريق عن عليھا الحصول تم وثيقة ستخدامبتھمة ا الجنائية المحكمة لوحق أمام قد...  X السيد
 استأنف وأنه الجنائي؛ القانون من 1-226 المادة في عليھا المنصوصالمجرمة  األفعال أحد

   الجريمة؛ ھذه بارتكاب مذنب أعلنه الذي الحكم
  

 تصويره على المدني الطرف موافقة أن ،حكمال ھذا يشير ،قرارالھذا  دأنه من أجل تأكي حين وفي
  ؛تنشر أن على توافق اأنھ للصورة، الحميمة للطبيعة نظرا تعني، ال
 

 صورةل ،اموافقتھ دون بالنظر الى ھذا االمر، وحيث أنه ال يوجد مخالفة جنائية بالنشر ولكن
 المذكورة النصوص تتجاھل االستئناف محكمةفإن  بموافقته، خاص مكان في أخذت شخص
  أعاله؛ المذكور والمبدأ أعاله

  
  ؛ما يعني بأن التمييز ال يزال قائما بالنسبة لھذه التھمة وھو

  
  :المقترحة األخرى لتمييزا أسباب دراسة الضروري من يكون أن ودون األسباب، ولھذه

  



 نيم، في االستئناف محكمة عن الصادر أحكامه، جميع في أعاله المذكور الحكم ،يميز ويلغي
  للقانون؛ وفقا أخرى، مرة يحاكم وأن ،2015 آذار 26 بتاريخ

  
 المداوالت تحددھا التي تلك إلى مونبلييه في االستئناف محكمة أمام واألطراف السبب يحيل

  المجلس؛ قاعة في تجري التي الخاصة
  

  والنشر ؛ التعويضالمدعي ب مطالبات يرفض
  

(...) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 - بجك ،90.005- 16 ،2016 آذار 30 الجنائية، الغرفة الجنائية، التمييز، محكمة
  النشرة في نشرت الدستوري، المجلس إلى اإلحالة

  
  

  الفرنسية الجمھورية
  
  الفرنسي الشعب سمبإ
  

(...) 
  
  

  أبديت؛ التي المالحظات بالنظر الى
  

  :التالي النحو على مصاغة دستوريةاالولوية ال مسألةبالنظر الى أن  - 1

 المادتين فإن الثروة، في االستثنائية والمساھمة الثروة على التضامن بضريبة يتعلق وفيما"
 النحو على المنع، فترة خالل السارية نسختھما في العامة، الضرائب قانون من 1741 و 1729
 الجنائية اإلجراءات بين الجمع يؤثر ھل الوقائع، نفس وبسبب نفسه الشخص ضد به، تأذن الذي

 عن الناشئة والعقوبات نحالج وتناسب لضرورة الدستورية المبادئ على العقوبات أو والضريبية
  ؛" والمواطن؟ اإلنسان حقوق عن اإلعالن من 8 المادة

 القانون عليھا نص التي بصيغتھا العامة، الضرائب قانون من 1741 المادة أن حين وفي - 2
 اإلجراءات أساس األقل، على جزئيا يشكل، الذي ،2012 آذار 14صادر في ال 354-2012 رقم

 والمادة "المطبقة الضريبية العقوبات عن النظر بصرف"  الجنائية العقوبات ويحدد الجنائية
 30 صادر فيال 1443- 2008 رقم القانون عن الناتجة الحالية، بصيغتھا القانون، نفس من 1729

 حالة في % 40 زيادة مثل الضريبية العقوبات على خاص بوجه ينص الذي ،2008 كانون أول
 السلطات تنفذھا األخيرة وھذه االحتيالية، الممارسات حالة في % 80 و المتعمد اإلخالل
  اإلجراء؛ يھم ھذاعل نطبقي الذين بالمتقدمين يتعلق فيما الضريبية

ضمن  لدستورمتوافقة مع ا بالفعل تعلن لم القضية، على المنطبقة نسختھا في األحكام، ھذه نإ - 3
 1729 المادتين أن افتراض على ذلك، جانب إلى الدستوري؛ المجلس قرار التي يقدمھا ألسبابا
 من كل قرارات في للدستور وفقا امعنھ اإلعالن يمكن للضرائب العام القانون من 1741 و

 بتاريخ كبج 2013- 679 ورقم 2011 آذار 17 بتاريخ  كبج 103-2010 رقم الدستوري المجلس
 ورقم 2015 آذار 18 في كبج 462- 2015 و كبج 454/  453- 2014 رقم ،2013 كانون أول 4

 في تغييرا تشكل أن المرجح من 2016 كانون ثاني 14 بتاريخ كبج 514/526/  513- 2015
  الظروف؛

بعد  الفرصة تتح لموالذي  دستوري حكم بتفسير يتعلق ال الذي السؤال أن بالنظر الىو – 4
  جديدا؛ ليس ،أن يطبقه الدستوري للمجلس

  



 أن يجب ال: "1789 لعام والمواطن اإلنسان حقوق إعالن من 8 المادة بموجب أنه وحيث - 5
 بموجب إال أحد معاقبة يجوز وال ،بشكل جلي وواضحة صارمة عقوبات على إال القانون ينص
  ؛"يقانونبشكل  وينفذ نحةالج قبل ويصدر سني قانون

 ال عليھا، المنصوص لمبادئفإن ا الدستوري، لمجلسأنه وفقا للفقه الخاص با بالنظر الىو – 6
 طابع ذات جزءات ةأي أيضا شملت بل فحسب، الجنائية المحاكم عن الصادرة باألحكام تعلقت

 ارتكاب دون يحول ال والعقوبات الجرائم وجود مبدأ أن يرى الدستوري المجلس أنو ؛ابالعق
 الطبيعة ذات الجزاءات ألغراض مختلفة لمقاضاة نفسه الشخص يرتكبھا التي األفعال نفس

 يرى أنهو القضائية؛ واليتھا عن تختلف القواعد من مجموعةوذلك تطبيقا ل الجنائية، أو اإلدارية
 تراكم إلىذلك  ؤديي قدف دعوتين رفع إمكانيةھناك  كانت إذا أنه يعني التناسب مبدأ أن أيضا

 يتجاوز ال فرضھا يجوز التي للجزاءات اإلجمالي المبلغ أن يعني التناسب مبدأ فإن لجزاءات،ل
  المتكبدة؛ والعقوبات الجزاءات من أي من مبلغ أكبر

 1729 المادة من) ج( و) أ( الفقرتين في عليھا المنصوص الرسوم في الزيادات أن حين وفي - 7
 لقانون وفقا تشكل، االحتيالية الممارسات أو المتعمد التقصير حالة في العامة الضرائب قانون من
  ؛لعقوبةا طابع لھا جزاءات الدستوري، فقه الخاص بالمجلسال

 يقضي الذي المبدأ قاضي المحكمة حترمي بأن يقضي تمييزال لمحكمة المستقر الفقه أن وحيث - 8
 بأعلى فرضھا يجوز التي المالية والعقوبات الجنائية للعقوبات اإلجمالي المبلغ تجاوز جواز بعدم
 مع عليھا المتنازع األحكام بتوافق يتعلق فيما المطروح السؤال فإن ولذلك، المتكبدة؛ تلك من مبلغ
  ال يتسم بالجدية؛ العقوبات تناسبية مبدأ

 يحترم، لم والعقوبات الجرائم وجود مبدأ أن مفادھا التي الشكوى أساس على أنه إلى وبالنظر - 9
 كانت إذا ما تقييم حاليا، الدستوري المجلس وضعھا التي المعايير ضوء في الضروري، من فإنه

 انتھاكعبر  تسمح طبقة،الم انسختھم في ، العامة الضرائب قانون من 1741 و 1729 المادتان
 الشخص يرتكبھا التي متطابقة، كمسألة والمعرفة المحددة نفسھا الوقائع تكون بأن المبدأ، ھذا

 المصالح حماية إلى تسعى التي والجنائية والضريبية القضائية الدعاوى موضوع نفسه،
 نطاق نفس لھا ويكون مكافئة طبيعة ذات جزاءات فرض إلى ؤديت وأن نفسھا، االجتماعية

  القضائية؛ الوالية

 الجملة في العامة، الضرائب قانون من 1741 المادة من 1 الفقرة تحدد األول، المقام وفي -  10
 أو كل دفع لعدم بشكل متحايل التھرب ةحاولم أو تھرب بأنه" الضريبي االحتيال" منه، األولى
 بإخفاء أو المحددة، الزمنية المھل غضون في إعالن إصدار عدم طريق عن إما الضرائب، بعض
لعدم  أخرى مناورات طريق عن أو إعسار ادعاءب أو طوعا، للضريبة الخاضعة المبالغ من جزء
 احتيالية عملية ةأي بالتالي يجرم أنهو آخر؛ احتيالي عملعن طريق ارتكاب أي  أو الضرائب، دفع
 عدم التسديد تعرف القانون نفس من) أ( 1729 المادة أنو الضريبة؛ دفع عمدا تجنب إلى تميل

 يحتفظ عناصر إلى إشارة يتضمن فعل أو إعالن في الدقة عدم أو المتعمد اإلغفال بأنه الضريبي
 حصلت التي المالية الطبيعة ذات المطالبة رد عن فضال سديدھات أوالضريبية  قاعدةلغاية ال بھا

 عندما األعمال ھذه على جزاءات تفرض) ج( 1729 المادة أنو مبرر؛ دون دفعھا على الدولة
 من نطاقا أوسع المادي، عنصرھا في ،الضريبي التھرب جريمة أنو ؛حاوالت للتزويرم ترتكب
 المالية المناورات تتطلب بينما الحالتين؛ في مشابه األخالقي العنصر أنو المتعمد؛ اإلخالل

 أن استبعاد يمكن ال نهنستنتج من ذلك بأ إضافية؛ عناصر توصيف أخرى، ناحية من االحتيالية،
 ،وصوفة بنفس الطريقةالم الوقائع نفس جھة، من ،منع على قادرة تعتبر عليھا المتنازع األحكام



من تسديد  جزئيا، ولو لتھرب،ا نيةالخاضعة للضريبة ب التصريح باالمور في القصور أوجه وھي
  الضريبة؛

 إلى تھدف التي الضريبي، بالتھرب المتعلقة الجنائية اإلجراءات فإن المبدأ، حيث من ثانيا، -  11
 إلى تميل التي اإلدارية واإلجراءات الضرائب، من التھرب إلى ميلي يذال اإلجرامي السلوك قمع

 بعضھما عن ومستقلين مختلفين وموضوعھا، طبيعتھا بحكم ،الضرائب ونطاق أساستحديد 
 في للتجزئة، قابلة غير االحتيالية المناورات أو المتعمد للخرق المالية العقوبة تكون أنو البعض؛

 1729 المادتين أن غير المتھربة؛ الضرائب استعادة إلى أساسا يھدف الذي اإلداري اإلجراء ھذا
 ب المتعلقة الكتاب" عقوبات" ل مخصص فصل في تردان العامة الضرائب قانون من 1741 و
 أو متعمد سلوك سوء على تنطوي التي وتلك الضريبي التھرب قمع أنو ؛"الضريبة استرداد"

 إلى سعىت اإلداري، اإلجراء سياق في المتخذة القرارات بين منفرد أمر وھو احتيالية، ممارسات
 ضمان أجل من الضريبيين والتھرب االحتيال ومكافحة منع في المتمثلة األھداف نفس تحقيق

 وھو الضرائب؛ دافعي جميع على ينطبقان القمعين ھذين أنو العامة؛ تحمل االعباء في المساواة
 االجتماعية المصالح انحميي امأنھ على امقبولھ يمكن الجنائيو يبيالضرالقمع  أن يعني ما

 في الضريبة، استرداد لضمان الخصوص وجه على تھدف المالية العقوبات كانت إذا حتى نفسھا،
 المواطنين، بين موجودة تكون أن يجب التي المساواة على التعدي قمعت الجنائية العقوبات أن حين
  العامة؛ تحمل االعباء في المساھمة في مشاركتھم  بسبب

 مرتكب على حكمي أن يمكن يذال وھ وحده الجنائية المحكمةقاضي  أنبالنظر الى  ثالثا، -  12
 الشخصية؛ الحرية بمبدأ يتعلق فيما عقوبة أخطر يشكل الذي بالسجن، الضريبي التھرب جريمة

قسوة ب تسمت يورو، 500 000 وھي الطبيعي، الشخص يتكبدھا التي الجنائية الغرامة مبلغ أنو
 النص من السابقة النسخ في عليه المنصوص يورو 37500بمبلغ خاص بوجه يتعلق فيما واضحة
 الضريبة مقدار إلى تستند ألنھا تماما مختلف بطابع تتسم الضريبية الزيادات أن حين في القمعي؛
 للمعدالت نظرا قسوةال شديدة تكون قد أنھا حين في ومتغيرة؛ نسبية فھي وبالتالي المتھربة
 السلطة في أن أيضا الجنائي للقاضي أنو سقف؛ وجود عدمبسبب و % 80 أو 40 البالغة المطبقة

 المدنية الحقوق من والحرمان بالمصادرة تتعلق إضافية بعقوبات معينة، ظروف ظل في نطق،ي
نوعا  صرامة ھو ما يمثلو واإلدارة، مھني نشاط ممارسة وحظر الحكموإعالن  ونشر واألسرية

 لخطورة وفقا نفسه، القانون بموجب المالية، العقوبات مقدار تحديد يتم ذلك، على عالوة أنهو ؛ما
 تصنيفاتو الحقائق مراقبة بعد قرار، اتخاذ على قادر والقاضي ،المعاقب عليھا السلوكيات
 بالتھرب اإلدانة حالة في المفروضة العقوبة تكون أنو الزيادة؛ بشأن إلغاء لنطقل اإلدارة،
 عدم ھناك يزال ال حين في وضعه؛ عن فضال الجاني، وشخص الجرم لظروف وفقا الضريبي

  مختلف؛ طابع ذات والضريبية الجنائية العقوبات اعتبار ينبغي كان إذا بما يتعلق فيما يقين

 على تعرض الضريبي التھرب بشأن تھمة الجنائية الحقاتالم أنبالنظر الى  رابعا، -  13
 القضائية وواليتھا الضريبية اإلجراءات كتاب من L.199 المادة بموجب أنه و الجنائية؛ المحكمة
 ھو الصلة ذات والعقوبات في مجال التعديل الضرائب إدارة قرارات ضد المقدمة الطعون لسماع
 الثروة على التضامن بضريبة يتعلق فيما القاضي العادي والقاضي االداري؛ وبأنه بين مشترك
 اإلجراءات ھذه تعرض المثال، سبيل على ،ضريبة الدخلل خالفا الثروة، في االستثنائي واإلسھام

 - 958 رقم القانون من 4 و العامة الضرائب قانون من د 885 العليا تطبيقا للمواد المحكمة على
 إلىھو  الضرائب من التقاضي أن إلى اإلشارة تجدر بالتالي، أنه،؛ و2012 آب 6بتاريخ  2012

عن قاضي  منفصلة قضائية سلطة على يعتمد الذي اإلداري، القاضي اختصاص من كبير حد
 الضرائب دفع من التھرب مرتكب تكبدھا التي عقوبةفإن ال الحالة،ھذه  وفي ،الجنائيةالمحكمة 
 السلطة اختصاص ضمن تقع احتيال أو متعمد تقصير مرتكب يتحملھا التي الضرائب وعقوبة



 فإن القضائي، النظام نفس إلى االنتماء من الرغم على أنه مالحظة من بد ال أنه غير القضائية؛
وذات مكاتب  المحاكم من مختلفان نوعان ھما الجنائية المحكمة وقاضي الضرائب محكمة قاضي
  ؛منفصلة

 بتوافق تتعلق أنھا حيث من خطيرة طبيعة ذات المسألة فإن العناصر، ھذه كل إلى وبالنظر -  14
 المجلس إلى اإحالتھ ينبغي وأنه والعقوبات؛ الجرائم وجود مبدأ مع انتقدت التي األحكام

  الدستوري؛

  

  : ولھذه االسباب

  

  الدستورية؛ األولوية مسألة الدستوري المجلس إلى يحيل

  

(...)  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  المدني الفقه
 

 ،16.242- 14 ،2016 آذار 15 واالجتماعية، المدنية الغرفة ،تمييزال محكمة
 النشرة في منشور الجزئي، تمييزال
 

 الفرنسية الجمھورية
 
 الفرنسي الشعب سمبإ
 

(...) 
  
 

 قانون من 1015 المادة بموجب الطرفين إخطار بعد ، اقتراحا نفسه تلقاء من القاضي رفع بشأن
 :المدنية اإلجراءات

 
 العمل؛ قانون من L. 4614-13 والمادة الدستور من 62 المادة إلى وبالنظر

 
 للسلطات النصوص الجزء االول من ھذه إطار في ملزمة الدستوري المجلس أحكام أن حين وفي
  ئية،قضاوال اإلدارية السلطات جميعلو العامة

  
 تشرين ثاني 27 صادر فيال ،كبج 500-2015 قراره بموجب الدستوري، المجلس أن وحيث 

 لجنة تقرر عندما بأنهو التمييز لمحكمةثابت ال القانوني الفقه من ينبع المجلس بأن يذكر ،2015
 العمل، قانون من L. 4614-12 للمادة وفقا معتمد خبير تعيين العمل وشروط والسالمة الصحة
 إلغاء على األخيرھذا  يحصل عندما حتى العمل، صاحب مسؤولية من الخبراء تقييم تكاليف تظل

 كان إذا أنهو بمھمته؛ المعين الخبير ماق أن بعد الخبرة من ت االستفادةقررالتي  مداولةلل المحكمة
 الوقت إلى واالفتقار العمل صاحب لطعن إيقافي أثر وجود عدم بين الجمع أن على ينص

 حقهمن  حمايةمحروما من أية  العمل صاحب يكون أن إلى الظروف، ھذه في يؤدي، الستئنافل
 يفي ال المنطبق اإلجراء نأن ينجم عنه بأو االنتصاف، ممارسة من الرغم على الملكية في

 والحماية القانونية الضمانات منحق الملكية  ويحرم 1789 إعالن من 16 المادة بمتطلبات
 L. 4614-13 المادة من الثانية الفقرة من األولى والجملة األولى الفقرةتعلن  بحيث الدستورية،

 األولى للفقرة الفوري اإللغاء أن الدستوري المجلس يقرر للدستور، ةمخالف العمل قانون من
 في أثر لھما سيكون العمل قانون من L. 4614-13 المادة من الثانية الفقرة من األولى والجملة
 بتولي تتعلق قاعدة وأي خبير إلى اللجوء قرار في للطعن قانوني انتصاف سبيل أي على القضاء
 وجدت، دستورية عدمحالة  بمعالجة للمشرع السماح أجل من وبالتالي، الخبرة، نفقاتتسديد 
 المجلس قرار أنكما  اإللغاء؛ ھذاتثبيت  تاريخوھو  2017 كانون ثاني 1 إلى تأجيلال يجوز

 محكمة تفسرھا التي العمل، قانون من 13-414- 46 المادة أحكام أن على ينص الدستوري
  التاريخ؛ ذلك حتى سارية تظل ،على الدوام بھذا الشكل التمييز

  
 ،2013 أيار 15 سوك،( تمييزال بعد اإلحالة على الحكم المستأنف، للحكم وفقا ،بالنظر الى أنه 

 والسالمة النظافة لجنةفإن  ،2008 كانون أول 18 مداوالت خالل من أنه ،)24.218-11 رقم
 اللجوءقد قررت  ميشالن لشركة التابعة تورس ليه جوي لشركة) CHSCT( العمل وظروف

 بھا عھد التي العمل، قانون من L. 4614-12 المادة في عليھا المنصوص الخبرة طلب تدبير إلى



 رئيس أنو ؛)ISAST( المھنية الصحة مجال في والبدائل االجتماعي التدخل مؤسسة إلى
دعوة  ،2009 شباط 17يوم  رفض،قد  ،مستعجلة تدابير شكل في يحكم الذي ،علياال محكمةال

 ،2009 تموز 1 في االستئناف، محكمة أنوب ؛الخبرةاللجوء الى  إلى الحاجة بشأن العمل صاحب
 بدفع العمل صاحب على وحكمت ،النظافة والسالمة وظروف العمل لجنة مداوالت ألغتقد 

كما  اللجنة؛ من قبل حصول تجاوزات عدم بسبب لالسترداد، القابلة غيروتلك  المترتبة التكاليف
 رئيس تقدمت باستدعاء الى قدأن مؤسسة التدخل االجتماعي والبدائل في مجال الصحة المھنية 

  العمل؛ صاحب من أتعابھا السترداد باالمور المستعجلة العليا التي تحكم  محكمةال
  
 نتيجة نتظارأل للخبير متروك األمر أن القضائي الى الحكم شيري الطلب، ھذا رفضل هأن وحيث 

تشرين  20 صادرة فيال ،االعتراض على مداوالت لجنة النظافة والسالمة وظروف العمل إجراء
يؤكد عبر عدم تنفيذ  ما وھو تأخير، بأي مرتبطا يكن لم ألنه لالمر تقييمه إجراء قبل ،2008 ثاني

 في انتباھهصاحب العمل قد وجه  أنو يوما، 45 فترة خالل أو شھر غضون في سواء ،خبرته
 مبرر أي يوجد ال وبالتالي استحقاقاته، تدفع لنف المداولة، ھذا إلغاء حالة في أنه عديدة، مناسبات
 تقرير نفقات تسديدب العمل قانون من 13-4614. ل المادة أساس على العمل صاحب إلدانة

  الخبراء؛
  

 ، تجاھلت محكمة االستئناف نطاق النصوص السالفة الذكر؛عبر حكمھا ھذاو

 : ولھذه االسباب

 

طلب مؤسسة التدخل االجتماعي والبدائل ، ولكن فقط من حيث أنھا رفضت تمييزھا والغائھاتم 
، بين الطرفين، 2014 كانون ثاني 23دفع أتعابھا، والحكم الصادر في ب في مجال الصحة المھنية

وبناء على ذلك، في ھذا الصدد، يحيل القضية واألطراف  ؛بورجفي من قبل محكمة االستئناف 
إلى محكمة االستئناف في  متحويلھولتحقيق ذلك، يتم ھذا الحكم،  قبل عليهكانوا على الحال الذي 

 بواتييه؛

(...)  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

 رفض ،14.218- 14 ،2016 آذار 22 التجارية، الغرفة المدنية، التمييز، محكمة
 النشرة في نشرت ،القرار

 

 الفرنسية الجمھورية

 

 الفرنسي الشعب سمبإ

(...) 

 

 رفعه الذي االستئنافباالضافة الى  ،Zو Yو Xالسادة  قدمه الذي الرئيسي االستئناف حكم
  ؛...Aالسيد

 Xفالسادة  ،)2014 الثاني كانون 21 فرساي،( االستئناف في الصادر للحكم وفقا أنه، وحيث
 ريل ريعط شركةالتي أصبحت فيما بعد  تليتا لشركة نالمؤسسو الشركاء ھم الذين ،Zو Yو
؛ شركةال لتطوير مشروعھم في ...Aالسيد  مشاركة على الحصول في وارغبقد  ،)الشركة(

بناء عليه يتعھد كل  ،"إطاري اتفاق... "A   السيد مع اختتموا ،2003 شباط 14وبأنھم بتاريخ 
 ثابت بسعر" الشركة مال رأس من٪ 5 الشخص عن ذالھ بالتنازل ،Zو Yو Xواحد من السادة 

 تعھد ،"آنفا المذكور الرمزي الشراء سعر على التنازل مقابل" بينما ،"يورو 500 قدره ورمزى
 عن تقل ال لمدة ةصناعبالو بالسوق معرفته تجاري كمدير الشركة خدمة في ضعي" بأن" Aالسيد 
 لالتفاق وفقا ألسھمل نقل إجراءات ثالثة توقيع تم ،2003 آذار 5 في أنه؛ و"سنوات خمس

 بموجب أنهو... بصفة مدير تجاري؛ A، عينت الشركة السيد 2003آذار  31؛  وأنه في اإلطاري
 األسھم بيع بطالنمع  ،بصفة مدير األخير، اھذ Zو Yو Xعين السادة  ،2010 آذار 17 مرسوم
 في لفشله نتيجة ھذا التعيين من حل في اعتبروا أنفسھمو سعر،ال بسبب بخسو السعر، تحديد لعدم
 دفعن يبا وطالب اإللغاء، إجراءات من التقادم فترة قد أثار مسألة...  A السيد أنو ؛التزاماته أداء
  تعويضات؛له 

 :جزءه االول في الرئيسي، طعنلل األول السبببشأن 

 ثم، األسھم نقل أعمال بطالن يعلنالذي  الحكم عترضون علىي Zو Yو Xأن السادة  حين في
 عدم إلى يستندوھو  باطل، ھو جاد سعر بدون أو سعر بدون الممنوح البيع نفإ للوسائل، وفقا
 كان الذي العادي القانون لوصف يخضع مطلق بطالن وعلى العقد، في أساسي عنصر وجود
 تحديد لعدم باطل اإلجراء إعالن أجل من أنهو عاما؛ ثالثين ،عقد المتنازع عليهال وقت عمره
 بالنسبة باطال اإجراء يشكل السعر تحديد بعدم المتعلق اإلجراء أن االستئناف محكمة رأت السعر،



 بذلك وھي ؛سنوات خمس مدةسقط بالتقادم خالل وي المتعاقد للطرف الخاصة المصالح حماية إلى
  القضية؛ على المنطبقة بصيغتھا المدني القانون من 2262 والمادة 1591 المادة تنتھك

 تماما وباطل الغ بخسة بأسعار البيع أن طويلة فترة منذ اعتبرت قد تمييزال محكمة كانت ولما
 الشروط بھذه أكدته قد الحل أنو ؛)21.462- 90 رقم ،1993 آذار 24 ،1ملف قانون مدني رقم (

حيث أنه  ،يكون باطال جدي ثمن بدون الممنوح البيع إن: "واالقتصادية والمالية التجارية الدائرة
 قانون بمتطلبات رھنا بالتالي باطل ھوو العقد، ھذا من أساسي عنصر وجود عدم أساس علىقائم 
 ملف ،13.979- 06 رقم ،2007 األول تشرين 23 ،القانون العام"( عاما 30 تقادم الذي مدتهال

  ؛)226 رقم

 أنب مؤخرا تي حكمتال الحل ھذا عن تخلت قد المحكمة ھذه في الثالثة المدنية غرفةال أن غير
 إلى يستندالذي  البطالن ھذا وأن سبب وجود لعدم باطل ھو ثمن بخس مقابل المبرم البيع عقد"

غرفة ال"( سنوات خمس البالغة التقادم لفترة خاضع نسبي بطالن ھو للبائع، الخاصة المصلحة
 تنص األولى المدنية غرفةال أنو ؛)21.980-11 رقم ،2012 األول تشرين 24 ،المدنية الثالثة

 الطرفين ألحد الخاصة المصلحة يحمي سبب وجود لعدم عقدأي  بطالن أن على جانبھا من
 ،10.766- 03 العدد ،2004 أيلول 29الغرفة المدنية االولى ( نسبي بطالن ھو فقط المتعاقدين

  ؛)216 رقم ملفال

 عدم أو وجود بسبب ذلك يكون ال الواقع في أنهو الموقف؛ نفس اعتماد المناسب من أنه وحيث
 العامة، أو الخاصة المصلحة، لطبيعة نظرا ولكن ،اعداده يوم في العقد من أساسي عنصر وجود

في ھذه  المطبق البطالن نظام تحديد الضروري من هبأن تي تم خرقھاال القاعدة من محميةال
  ؛الحالة

 ال أساسي أو محدد غير بسعر المبرم األسھم بيع بإلغاء المتعلق اإلجراء فإن الحالة، ھذه وفي
 للمحيلين؛ الخاصة المصالح حماية إلى إال يميل

 نظام إطار في يقع الذي اإلجراء، ھذا أن بحق رأت قد االستئناف محكمة أن إلى وبالنظر
 القانون من 1304 المادة تطبيقمن  سنوات خمس صبح باطال بعد مروري الباطلة، اإلجراءات
 الصحة؛ من له أساس ال الطعن أنوبالتالي ف المدني؛

  

 :االستئناف لھذا الثاني السبببشأن و

 بينما األسھم، نقل أفعال بطالبإ طلبھم لرفض الحكم ينتقدون Zو Yو Xبالنظر الى أن السادة 
  3:يلةللوس وفقا

 عندما تحديده يمكن ال البيع سعر أنو تحديده؛ يمكنأن  أو يحدد أن يجب البيع سعر نإ  - 1
 السعر أنوحتى تقتنع ب الطرفين؛ ألحد االنفرادية اإلرادة على تعتمد عناصر على يتوقف

 يشكله الذي السعر من الجزء أن االستئناف محكمة الحظت ،.. Aالسيد  إلرادة يخضع ال
يقوم  العمل عقد تنفيذ أن؛ وعمل بعقد امؤطر كان ريل عطار شركة عن نيابة نشاطه
 تشكل إال أن يمكن ال التيو األسھم، نقل ثمن يشكل أن يمكن الو مرتب، يتقاضعلى 

 السعر أنو تجاري؛ كمدير واجباته تنفيذ مجرد تتجاوز الشركة تطوير في مساھمة

                                                            
 قطعھا يمكن والتي ،يشير الى أسباب الطعن مائلخط   3



وعبر  محدد؛ غير كان ولذلك...  A السيد على يتوقف المساھمة ھذه بشأن المتوقع
 المدني؛ القانون من 1591 المادةقد انتھكت  االستئناف محكمةاعتمادھا عكس ذلك، فإن 

 
 نمت قد ريل أتير شركة أنب االستئناف محكمة ذكرت ،بخسا يكن لم السعر بأن وللقول - 2

 يعزى أن يمكن كان إذا مامعرفة  إلى ا لم تسعىأنھو واألرباح؛ التداول قيمة حيث من
 محكمة فإن المتوخى، للسعر مكمال يشكل وبالتالي..  Aالسيد  نشاط إلى التطور ھذا

 القانون من 1591 بالمادة يتعلق فيما القانونية القاعدة من قرارھا حرمت االستئناف
 ي؛المدن

 

 تھاجم ال التي الدعوى فإن رفضه، دون البطالن طلب أعلنت قد االستئناف محكمة أن بما ولكن
 مقبولة؛ غير الحكم منطوق أساس

  
  وبشأن الوسيلة الوحيدة لالستئناف:

 
 ثم، األضراردفع  عن المضادة دعواه لرفض الحكم ينتقد...  A السيد أنبالنظر الى 

 أن إلى اإلشارة مجرد أنو قرارھم؛ يبرروا أن القضاةعلى  نفإ الوسائل، على اعتمادا
 2003 شباط 14في  المؤرخ اإلطاري لالتفاق نتيجة كان ...Aللسيد  االستثماري الحق

السيد  استنتاجات على الرد دون ،"2009 األول كانون 2 في صحيح بشكل يأنھ الذيو"
A  ..االستثمار في الحقب إشعار دون أحادي الجانب االنھاء أن تشير الى كانت التي 

 محكمة انتھكتلقد  للعقد، الملزمة القوة تعرقله اإلطاري االتفاق ھذا في عليه المنصوص
  المدنية؛ اإلجراءات قانون من 455 المادة االستئناف

كان يدافع من منطلق أن صفته كمساھم كانت  Aه بعد أن تبين بأن السيد أنبالنظر الى  ولكن
 ھذا بأن أقرت التي االستئناف، محكمةتعطيه الحق في المشاركة في استثمارات الشركة، فإن 

  األول كانون 2 في أنھي الذي اإلطاري االتفاق عن ناتجة ولكن مساھم بصفته له عالقة ال الحق
 الصحة؛ من له أساس ال الطعن أنو تركت؛ أنھا تزعم التي االستنتاجات رفضھاعبر  ،2009

  

 ةئيسيأول وسيلة طعن ر على دوافعه تركز بقرار لحكمل إمكانية ھناكوبالنظر الى أنه ليست 
 ؛بالتمييز سببتي أن المرجح غير من أنه الواضح منالذي و األخيرين، جزئيه في تاتخذ

 : ولھذه االسباب

  ؛عارضةوال الرئيسية ،الطعون يرفض

 (…)  

 

  

  



 

 

 تمييزال ،21.823-15 ،2016 أيلول 28 ،1 المدنية الغرفة المدنية، تمييزال محكمة
  نشرة في نشر الجزئي،

    

  الفرنسية الجمھورية

  

  الفرنسي الشعب سمبإ

(...)  

  :الوسيلة االولىبشأن 

  

 من 4-122و العمل قانون من األولى الفقرة ،L. 1152-2، L. 4131-1  المواد إلى بالنظر
 29 قانون من األولى الفقرة ،32 و األولى، الفقرة ،29 المواد مع جنب إلى جنبا العقوبات، قانون
  الصحافة؛ حرية بشأن 1881 تموز

 تشير الى أن القانون يجيز  التيو النصوص ھذه من ثالثةأول  بين الجمع من ينبع أنه بالنظر الى
 األفعالب العمل، قانون أحكام إنفاذ عن المسؤولة والھيئات العمل صاحب لدى لتنديد،ا للموظفين
 ؛انفسھم ضحايا له يعتبرون الذي الخالقيا التحرش من المتكررة

 القانون( اإليذاء بقصد ارتكبت قد القانون يعتبرھا التشھيرية التھم فإن المستقر، فقهلل ووفقا
 ؛363 رقم ،1985 ،ملف جنائي ،95.202-84 رقم الطعن ،1985 الثاني تشرين 19 الجنائي،

 إذا أنهو ؛)48رقم  ،II ،2005 ملف مدني ،19.136-02 رقم االستئناف ،2005 شباط 24
 التشھيرية، الوقائع حقيقة على أدلة ميتقد نه يحق لهفإ ،ربالتشھي طرف ضد قضائية دعوى رفعت
 من 55 المادة بدقة نظمهت لألدلة العرض ھذا فإن ،1881 تموز 29 قانون من 35 للمادة وفقا
 أن يحتمل معينة ظروف وجود إثبات إمكانية لديه يزال ال الطرف ھذا كان إذا أنهو القانون؛ نفس
 الھدف شرعية تبرير يفترض الذي الدليلأتي بي أن عليه يتعين فإنه النية، حسن من تستفيد
 آذار 27 ،الثانية المدني( التحقيق وموثوقية الحذر والتعبير الشخصي العداء وغياب المنشود
 بصحة االعتقاد أنوب ؛)84رقم  ،II ،2003 ،ملف مدني ،20.461-00 طعن رقم  ،2003

  البالغ؛ لصاحب النية حسن بمصلحة لالعتراف أخرى، ناحية من كافيا، ليس التشھيرية العبارات

 2002 لسنة 73 رقم القانون وأن القانون، فعالية تعرقل أن المرجح من اإلثباتية الشروط ھذه أن
 تجاه لتنديدبحق ا موظفلل اعترف االجتماعي التحديث بشأن 2002 كانون ثاني 17 في المؤرخ
 األخالقي التحرش وأعمال العمل، قانون أحكام تطبيق على المكلفة والھيئات العمل صاحب
 ؛لھا ضحية نفسه يعتبر التي المتكررة

  



  لتشھير؛تھمة اب أعاله المذكورين األشخاص مع األفعال ھذه الحقةم يمكن ال ولذلك،

  

 الوقائع زيف ،الكشف وقت يدرك، كان الموظف أن عليه المدعى الطرف يثبت عندما ذلك، ومع
تثبيت تھمة االدالء بشھادة  نتيجة لذلك ويمكنكما  نيةال سوءھذا االخير اتسم ب فإن المزعومة،
  ؛زورعليه

 مطابخ في المھام ةمتعدد ةموظف ... X السيدة كانت االستئناف، في الصادر للحكم وفقا أنه وحيث
 شركة قبل من ،2010 عام في حيث تم اعادة تشغيل ھذا المرفق المعالين لمسنينا لرعاية مساكن
قبل  من الخالقيا التحرش ضحية كانت أنھا تدعي التي؛ و)الشركة( ريستوراشيون دوبونت
 بعثت انھا وقالت قسم، ورئيس الطھاة رئيس بواجبات التوالي علىإبان قيامھما  ،Zو  Yالسيدين 

 الحقائق، ھذه تكشف فيھا ،في الشركة البشرية لمواردا لمدير ،2010 كانون أول 28 في رسالةب
 العمل؛ مفتش وإلى العمل، وظروف والسالمة بالصحة المعنية اللجنة إلى نسخة منھا أرسلت

 الشركةقامت  ،اضدھم تشھيرية كانت الرسالة ھذه في الواردة العبارات أنوحيث أنھما اعتبرا ب
الفقرة  32 و) 1(الفقرة  29 المادتين أساس علىبالتعويض   Xالسيدة بمطالبة Zو  Yوالسيدان 

  ؛االضرار عن تعويض على للحصول 1881 تموز 29في  المؤرخ القانون من) 1(

 .L يشير القرار الى أنه إذا كانت المواد ، Zو  Yالسيدين  طلبات الستيعاب ،بالنظر الى أنه
 ضحية يقع الذي الموظف لصالحقد منحت صفة وقائية  العمل قانون من يليھا وما 1152-1
 عن يبلغ الذي الشخص لصالح الجنائية الحصانة تفرض ال األحكام ھذه فإن األخالقي، التحرش

 التشھيرب قاضيال أمام مسؤوال ھامحرر يكون بحيث ، بواسطة رسالة مكتوبة الوقائع ھذه
  ستھدفھم؛ا الذين األشخاص ضد أو للشرف مخالفة ادعاءات أو ادعاءاته صياغةوب

  

  آنفا؛ المذكورة النصوص االستئناف محكمة انتھكت ،بھذه الطريقة الحكمعبرو

  

  :الثاني سببال على الحكم إلى الحاجة ودون األسباب لھذه

  

 ضد تشھيرية  X السيدة ھاتكتب التي الكلمات أنب قولعبر ال فقط ولكن ،يميز ويلغي القرار
 كأضرار، يورو 300 مبلغمنھما  واحد لكل دفعتل  X السيدة يدين أنه وفي Zو  Yالسيدين 
 باريس؛ في االستئناف محكمة قبل من األطراف، بين ،2014 كانون ثاني 8 في الصادر والحكم
 محكمة إلى يحيلھم ،لحفظ الحقوقو الحكم، قبل ى فترة ماال الدولة في واألطراف القضية يحيل

  فرساي؛ في االستئناف

  

(...)  

  



-15 ،2016 تشرين أول 20 ،الثالثة المدنية الغرفة مدنية، التمييز، محكمة
 النشرة في نشرت جزئي،ال النقض ،19.091

    
 الفرنسية الجمھورية

 
 الفرنسي الشعب سمبإ
 

(...) 
 

 ،... X جانين وفاة بعد أنهو ،)2015 شباط 17 فرساي،( المميز للحكم وفقا ،بالنظر الى أنه
 واألسرة التعاون القيمة  بإسم منخفضذو االيجار  مؤسسة االسكان لدى مسكن ةالمستأجر

 نقل وطلب ،أنه من كان يساكنھااستشھد بصفته  ،.. Yالسيد  ،)كوبيراسيون إيه فاميل مؤسسة(
 رفضت فرنسا، في إقامته قانونيةو ھويته إثبات منه طلب أن بعد أنه؛ ولصالحه اإليجارعقد 
أصل  من معين لغمب ودفع لإلخالء واستدعته إليه اإليجار عقد نقل فاميل يهإ يونسكوبيرا شركة

  ؛متراكمة ستحقاقاتا
  

 :األول بشأن السبب
 
كوبيراسيون إيه فاميل الحكم الذي يشير الى أنه يجب أن ينتقل العقد الى تنتقد مؤسسة  حين في

 ومستقل الئق سكنفإن الحق في الحصول على  ، في حين أنه وفقا للمتعارف عليهYالسيد 
 يحددھا التي ظروفال ظل وفي بشكل قانوني فرنسا في المقيمين لألشخاص الدولة قبل من مكفول
 على سنة لمدة اإليجار ة عقدصاحب مع ساكن الذي كان يعيشالم سيما وال الدولة؛ مجلس مرسوم
عقد االيجار لصالحه، وحيث أنه  تحويل من االستفادة إلى يسعىالذي و اوفاتھ تاريخ من األقل

  أسرته، حجم مع ناسبيت السكن أو بأن السكن تخصيص بشروط يفيبأنه  تبريرغير مطلوب منه 
 ذلك، خالفب عبر قرارھاو الفرنسية؛ األراضي على إقامته ودوام ثبت قانونيةيإال أنه يجب أن 

باالضافة الى  واإلسكان، البناء قانون من L. 300-I المادة انتھكت قد االستئناف محكمة فإن
 ؛1989 تموز 6في  صادرال القانون من I -  40 و القانون نفس من R441المواد 

  
 وفاة عند اإليجارعقد  تحويل يتم ،1989 تموز 6 قانون من 14 المادة بموجب أنه حين في ولكن

من  األقل على سنة لمدة اإليجار عقد صاحب مع يعيش كان الذي المستأجر، لصاح المساكن
  ؛تاريخ الوفاة

  
 إيجارعقد  نقل تخضع 1989 تموز 6في  صادرال القانون من 2، الفقرة I، 40 المادة كانت وإذا

 تم اتفاقية عموض تليسالتي و الخاصة بذوي الدخل المحدودلمؤسسة المساكن  التابعة المساكن
 نقل من المستفيديكون  أن بشرط واإلسكان البناء قانون من L. 351-2 لمادةتطبيقا ل إقرارھا
 وھذه األسرة، حجم مع السكنيتكيف  وأن المسكن ھذا إسناد بشروط يفي استمراره أو العقد

  مساكن المتوفاة؛ من مطلوبة ليست الشروط
  

 البناء قانون من R441 -1 المادة في المحددة السكن خصيصت شروط أن ذلك على ويترتب
 على منتظمة بصفة يقيمون الذين لألفراد المنازل ھذه تخصيص شرط ذلك في بما واإلسكان،
 على تنطبق الوھي  المرسوم، بموجب المحددة االستدامة ظروف ظل في الفرنسية األراضي

 تموز 6 قانون من 14 المادة في اعليھ المنصوص اإليجار نقل شروط ستوفيي يلذا ساكنالم
  ؛1989



 على سنة مدةمنذ  معھا شيعكان يو...  X جانينل مساكنا كان..  Yأنه تبين بأن السيد  حين في
 .ليصبح بإسمه اإليجاره يجب نقل عقد أنب االستئناف محكمة استنتجتفقد  ،اوفاتھ تاريخ من األقل

 
 الصحة؛ من الھ أساس ال السبابا أن ذلك على ويترتب

 
 :الثاني بشأن السبب ولكن

 
  ؛المدنية اإلجراءات قانون من 12 المادة وبالنظر الى

  
الى أن ھذه  الحكم شيري فاميل، إيه يونسكوبيرا شركةل دفعال طلب رفض أجل من أنه، وحيث

 مبلغ بأن تتم زيادةتطالب و 2014 أيلول 26 تاريخب يورو 23,103,67 مبلغالشركة تطالب ب
 ليصبح بإسم ينقل أن يجب اإليجارعقد  أن بما ولكن تعويض،ك % 30 بنسبةبدل إقامة  تعويض

 األساسبأن و ،إقامة بدل وليس اإليجارعلى أساس  تسدد المستحقة المبالغ فإن..  Yالسيد 
  ؛هتعديل يمكن الللطلب  القانوني

  
 للقاضي، تسمح المدنية اإلجراءات قانون من 12 المادة أن حين في عبر الحكم بھذه الطريقة، 

 األساس أو لتسميةا تغييرب النقاش، بقصر صريح، اتفاق خالل من األطراف، تقم لمنما حي
  أعاله؛ إليه المشار النص انتھكت قد االستئناف محكمة فإنوعليه  لطلب،ل القانوني

  
 : األسباب لھذه

 
 مبلغ دفعب كوبراسيون أيه فاميل شركةطلب  رفضي أنه حيث من فقط ولكن ،يميز ويلغي القرار

 الحكم الالحقة، للفترة عن االقامة اتوتعويض 2014 أيلول 26 في أقرت يورو 23,103,67
 وبالتالي، فرساي؛ في االستئناف محكمة قبل من الطرفين بين 2015 شباط 17 في الصادر

 ،لغايات احقاق الحقو الحكم،ھذا  قبل ت عليھاكان التي الحالة في واألطراف السبابا رضيع
 ؛ذات التركيبة المختلفة ھذه المرة فرساي، في االستئناف محكمة إلى يحيلھا

 
(...)  

  
 
 
 

  

  

  

  

  

  



 
 رفض ،25.068- 15 ،2016 تشرين ثاني 1,9 الغرفة المدنية، التمييز، محكمة
 النشرة في نشرت ،القرار

   
 الفرنسية الجمھورية

 
 الفرنسي الشعب سمبإ
 

(...) 
 

  :بشأن السبب الوحيد
 

تشرين  12بأنه في يوم  ،)2015 آذار 31 ريوم،( االستئناف في الصادر للحكم وفقا أنه، وحيث
وقد كلف  ثابت، أبوي انتماء دون ،1962 أيلول 26 في المولود ،... X السيد استدعى 2011ثاني 
 األبوة؛نسب  عن بحثا...  Y السيد

 
 عليه منصوص ھو كما طلبه قبول عدم إعالنمن  الحكم منيشتكي ...  X السيد بالنظر الى أن

  :التالية السبابل وفقا آنذاك،
  
 أنب أكيدة  مصلحة لھا كان التيو ابنته، من قد استخرج شھادةYادعى بأن السيد  Xإن السيد / 1

 سيما ال أھملت قد تكون أن يجب الشھادة ھذه مثلوبأن  مقبول، غير Xيشھر بأن عمل السيد 
الموصوفة  ظروفظل ال في جداقليلة  مصداقية ظھرتو موضوعي دليل أي إلى ستندت ال اوأنھ

 المسؤولية تحمل دائما رفض الذي والده لقاءل يقيم حيث المتحدة الواليات م يعد منل Xبينما السيد 
 دحضه وبأن يبشأن قلقي أن دون سنة وعشرين اثنين من ألكثر ختفيلي ثم ھدية، ومنحه ،تجاھه
ه أنو الشھادة؛ تلك رفضطالب بو ابنته شھادة في المبينة الظروف في..  Y السيد التقى قدبأنه 

 في Xت السيد التق اأنھب ،Yللسيد  شرعيةواالبنة ال Zزوجة Yتقرر بأنه مثبت عبر شھادة السيدة 
 وفقا ي،ذالو..  Y السيد مع اتصال في وضعي أن طلب األخير وھذا طلبه، على بناء 1989 شباط
 األحداثال يعارض  Xوبأن السيد  ن،االجانب يشمل ذلكو ،"أباھا البيولوجي"  نوكي ربما له،

قد تجاھلت  ،X السيد كتابات شوھت التي االستئناف محكمةوأن  شھادة، ھذه في المعاد كتابتھا
  المدنية؛ اإلجراءات قانون من 4 المادة كتوانتھ التقاضي شروط بالتالي

  
 اتباعب ه أنو الخاصة، ابنته شھادة يبرز..  Yالسيد  بأن مدعيا جادل قد  Xالسيد  أنومن  /2

لديھا  كان ابنته، ،... Z السيدة أن في نظري أن للمرء ينبغي ،.. Yالسيد  وضعه الذي المنطق
 سيما ال الشھادة، ھذه رفض ينبغي كان وأنه ،Xالسيد  عمل قبول عدم إعالنمصلحة أكيدة في 

 الظروف ضوء في بھا موثوق غير تبدو أنھاو موضوعي عنصر أي إلى تستند ال وأنھا
 رفض الذي األب للقاء يعيش حيث المتحدة الواليات من ما كان ليعود..  Xبينما السيد  الموصوفة

 وعشرين اثنين من ألكثر ختفيلي ثم ومن ،له ھدية تقديمبالتالي و ،تجاھه المسؤولية تحمل دائما
 التي الظروف في..  Yيضحض فكرة أنه اجتمع مع السيد  Xالسيد  قلق، بأيالشعور  دون عاما
 Y السيدة شھادة من ه يبرزأنب تقرر هأن؛ والشھادة ھذه رفض وطلب تھاشھادابنته في  ھاتوصف

 على بناء 1989 شباط في.. Xت السيد التق اأنھب ،..Yللسيد  شرعيةال االبنة ،... Z زوجة ،...
 ربما ،الكالمھ وفقا ي،لذاو..  Yالسيد  مع اتصال على يكون أن طلب أن بعد األخير وھذا طلبه،
 األحداث عارضي ال..  Xالسيد  أنأقرا ب ،طرفين مجتمعينال أنو ،"الشرعي اوالدھ" كان



 محكمة انتھكتوبھذا  ،.. Xالسيد  دعمھاي التي الوسائل على لحكما دون الشھادة، ھذه في المكتوبة
  المدنية؛ اإلجراءات قانون من 458 و 455 المادتين االستئناف

  
 فترةبل يجب أن تكون  تلقائيبشكل  األبوةالبحث عن  إجراء بدء فترة تطبيق يمكن ال أنهو /3

 الخاصة ظروفلل مراعاة دونو ،ھذه األبوةالبحث عن  إجراءات في لدخولا قبل صارمة
 ليس المدني القانون من 321 المادة في عليه المنصوص الشرط نبأ قال X السيد أن؛ وللقضية

 الھدف يشكل مما األسرية، العالقات واستقرار ةالقانونيلسالمة ا حماية مع متناسبا وال ضروريا
أية  لديه ليس.. Xذلك أن السيد  التقييدمن  الفترة ھذه مثل عبر وضع المشرع إليه يسعى الذي

 حق أي مراجعة على نطويي لن..  Yبالسيد  يتعلق فيما إثبات نسبه أن و خرىأ نسب إثباتات
 األسرية، الروابط إقامة في الرغبة لديھا أن ويبدو وجودھا تدرك..  Yأسرة السيد  أنو ،مكتسب

 المنصوص التقادم قواعد أن الخاصة، ألسبابھا تقرر، أنو ؛هتأبو سريخفي  يعد لم..  Yوأن السيد 
 األوروبية االتفاقية من 8 المادة مع تتفق المدني القانون من 2234 و 321 المادتين في عليھا
ه ينبغي حقيقة اجراء وأن, اإلنسان لحقوق األوروبية للمحكمة القضائية والسوابق اإلنسان لحقوق

 مطالبات من ىيحم أن المحتمل األب ومصلحة أصوله، معرفة في الطفل حق توازن ما بين
 المدنية الحالة  من القانوني واليقين عديدة، سنوات إلى تعود التي بالوقائع المتعلقة األبوة

 ال تقييد فترة وجود فإن اإلنسان لحقوق األوروبية لالتفاقية وفقا أنه اعتبرت وألسباب واألشخاص
 تقييد فترة تطبيق دينت اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية فإن االتفاقية، مع ذاته حد في يتعارض

 على بل استثناء، أي تقدم وال القانونية وأھليته الطفل سن عن النظر بصرف تنقضي مرنة غير
 مع يتفق وقدرته الطفل سن ومراعاة المرنة التقادم فترة بأن االعتراف يجب ذلك، من العكس

 زمنية فترة ھي المدني القانون من 321 المادة في عليھا المنصوص التقادم فترة وأن االتفاقية،
 االتفاقية من 8 للمادة مخالفة اعتبارھا يمكن ال وأن ھذه؛ الطفل مرحلة القصور لدى أثناء معلقة

 حماية إلى ويحتاج القانون عليه ينص متناسبا تداخال شكلت ما بقدر اإلنسان لحقوق األوروبية
القانوني تشير الى أن  اليقين حماية في العامة المصلحة الحالة ھذه في اآلخرين، وحرية حقوق
 على خطرا يشكل ال الذي قدمه األبوةإثبات  طلب أن صحيح بشكل يؤكد أن يمكن ال .X السيد
 متزوجوھو  ،سنة 84 عمره Yوحيث أن السيد  األسرية، العالقات استقرار أو القانوني األمن
 يمكن ال عاما خمسين لم يطرأ عليه تبدل منذو مستقر هوضع بأنوأنه يجب االعتراف  ابنة، وله
 انتھاك أنھا على تحليلھا الممكن من يكون أن دون القانونية التقادم فترة انقضاء بعدكذلك  كونت أن

 وأسرته المحتمل األب مصالح على بذلك ركزوني الذين قضاة،ال فإن أعاله، المذكورة 8 للمادة
 اإلنسان؛ لحقوق األوروبي االتحاد اتفاقية من 8 المادة ھذه انتھكوا قد ،فقط

 
 إن قائلين سنة، خمسينالتي لم يطعن بھا خالل  العالقة باستقرار يحتفظون الذين قضاةال أنو /4
 المادة أنقد أشاروا أيضا ب القانونية، التقادم فترة انقضاء بعد فيه الطعن يمكن يعد لم الوضع ھذا

 حماية اتفاقية من 8 المادة تنتھك حكمھا، في فھي، وبالتالي تقليدية، غير المدني القانون من 321
  األساسية؛ والحريات اإلنسان حقوق

 
 تموز 4صادر في ال 759-2005 رقم المرسوم نفاذ بدء بعد العمل بدء منذبالنظر الى أنه  ولكن

  النص؛ ھذا ألحكام يخضع فإنه ،نسبال بإصالح المتعلق 2005
  
 فإن أخرى، فترة يفرض عليھم القانونكان  إذا إال المدني، القانون من 321 للمادة وفقاأنه و

 أو ،وضع الذي يدعيهال من حرمانه يوم من سنوات عشرتتقادم بعد  بالبنوة المتعلقة اإلجراءات
الفترة التي  أثناء معلقة التقادم فترة فإن بالطفل، يتعلق فيما أنهو بالحالة المتنازع عليھا؛ ء تمتعهبد

  ؛يكون فيھا قاصرا
  



 البالغ الطفل يمارسھا التي األبوة عن البحث أجل من التقادم فترة في االنطالق نقطة فإن وبالتالي،
 ؛سن الرشد الطفل بلوغ ھذا يوم ھي

 
 بالمادة عمال سنتين، كانت األبوة على الحصول إلى تسعى التي الدعوى في التقادم فترة أن وحيث
  ؛2005 تموز 4 في الصادر للقرار السابقة بصيغته المدني، القانون من 340-4

 
 قوة لھا التي القضاء أحكام بمراعاة رھنا يجوز، األمر، ھذا من 20 المادة من الرابع للفصل ووفقا

 المدني، القانون من 327 المادة في عليھا المنصوص األبوة عن بحثا إجراءات اتخاذ المقاضية،
 دون أن تتم معارضة شرط التقادم القديم، القانون في به المحكوم الشرط عارضيمكنھا أن ت
 اإلجراء ھذا ممارسة ينبغي أنه على األمر؛ نفاذ بدء تاريخ في 321 المادة في عليه المنصوص

  واحدة؛ سنة من أقل الفترة ھذه تكون أن دون األمر، نفاذ بدء تاريخ من المتبقية الفترة غضون في
  

 سنوات عشر من أقل قبل بالغين أصبحوا الذين األطفال أن االنتقالية األحكام ھذه على ويترتب
الشرط  يواجھوا أن دون الجديدة العشر السنوات فترة من يستفيدوا أن يمكن األمر نفاذ بدء من

  القديم؛ القانون عليھما ينص سنتان فترة انقضاء من المأخوذ
 

 :األساسية والحريات اإلنسان حقوق حماية اتفاقية من 8 للمادة وفقا أنه، وحيث
 ومراسالته؛ ومنزله واألسرية، الخاصة حياته احترام في الحق شخص لكل - 1
 ينص ما بقدر إال الحق ھذا ممارسة في عامة سلطة جانب من تدخل ھناك كونمكن أن يي ال - 2

 الوطني األمن أجل من ديمقراطي مجتمع في منه بد ال تدبيرا ويشكل التدخل، ھذا على القانون
 حماية أو األخالق أو الصحة وحماية الجرائم ومنع النظام عن والدفاع للبلد االقتصادي والرفاه
  اآلخرين؛ وحريات حقوق

  
 في الحق ممارسة في تدخال يشكل األبوي بنسبه باالعتراف الشخص قيام استحالةت كان وإذا

 المتعلقة اإلجراءات نصوصتقادم  فإن النص، ھذا يكفلھا التي واألسرية الخاصة حياته احترام
 إلى ميلت اأنھ حيث من مشروع ھدف تحقيق إلى سعىوت القانون في عليھا منصوص بالبنوة
  القانوني؛ واليقين الغير حقوق حماية

  
 يلتمس الذي باإلجراء خاص بوجه يتعلق 2005 تموز 4 في الصادر األمر أن ذلك على ويترتب
 من له، ليس القانون أن مفادھا التي القاعدة تجاوزةم مواتية، انتقالية أحكام على وينص األبوة،
 المولودين األطفاللصالح  لتمديدل وذلك ،قطعية طبية وصفة على الحصولأثر بشأن  المبدأ، حيث
  سنوات؛ عشر تبلغ التي ،الجديدة التقادم فترة ،األمر نفاذ بدء قبل

  
 من الفرد، أصل ثباتوإ معرفة في الحق بين عادال توازنا تقيم التي األحكام، ھذه فإن وبالتالي،
 الناشئة المتطلبات تتجاھل ال أخرى، ناحية من القانوني، واليقين االخرى األطراف وحقوق جھة،
 أعاله؛ إليھا المشار 8 المادة عن

  
 القضية في العملية، الممارسة في األحكام، ھذه تنفيذ كان إذا ما تقييم لقاضييحق ل أنه بيد

 االتفاقية، تكفلھا التي واألسرية الخاصة الحياة احترام في بالحق يتعلق ال عليه، المعروضة
  المنشود؛ المشروع الھدف مع المتناسب غير والتدخل

 
والذي أصبح  ،.. Xالعمل الكبير الذي قام به السيد  أنب ،معتمدةو خاصة بأسباب يثير، الحكم أن

 تطبيق أنه عبر بحيث ،2011 نوفمبر 12 فيلم ينطبق إال  ،1980 أيلول 26 منذراشدا 



 إلى يميل الذي اإلجراء، ھذا أنب ترى أنھاھذا الحكم متقادم؛ و فإن أعاله، المذكورة النصوص
 األسرية، العالقات واستقرار القانوني األمن يقوض عاما، خمسين منذ مستقرة حالة في التشكيك

 محكمة استطاعت ات،بيانال ھذه ضوء في أنه؛ ولفتاة وأب متزوج سنة، 84 عمره..  Yالسيد 
 المتوخى، المشروع الھدف ضوء في تكن، لم Xلسيد ل المعادية الوصفة أنب تستنتج أن االستئناف

  ؛االسريةو الخاصة حياته احترام في الحق على متناسب غير تعديا
  

 له صلة ال األول الجزء في المزعوم عدم االعتراف بالنسب ألن نظرا أنه ذلك على ويترتب
 القبول يمكن الوبالتالي  فعالة، غير الطعن من الثاني الجزء في الواردة الشكوى وأن ،بالخالف

  وسيلة؛بال
 
 
 : سباباأل ھذهل

 
 .الطعن يرفض

 
(...)  
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 الفرنسية الجمھورية
 
 الفرنسي الشعب سمبا
 

(...) 
 

 أن وجدت أن بعد ،)2016 آذار 15 باريس،( االستئناف في الصادر للحكم وفقا أنه، وحيث
 ،www.allostreaming.com عناوين على إليھا الوصول يمكن التي المواقع

www.alloshowtv.com، www.alloshare.com و www.allomovies.com  كانت
حال التدفق المستمر  في المقلد، المحتوى إلى الوصول إمكانية اإلنترنت مستخدميعلى  عرضت

يوجد  حقوقھم من ضمن الذينو األفالم، منتجي واتحاد األفالم منتجي رابطةفإن  ، أو التحميل
 واتحاد الرقمي الفيديو تحرير واتحاد األفالم لموزعي الوطني واالتحاد السينما منتجي اتحاد

 ابصيغتھ الفكرية، الملكية قانون من L. 336-2 المادة أساس علىقد عينوا  المستقلين، المنتجين
 ,SFR الشركات جھة، من ،2009 كانون ثاني 12 بتاريخ 2009 - 669 رقم القانون من المعدلة

NC Numéricâble, Free, Bouygues télécom, Darty télécom et Orange,  
 ,.Google France, Google Inc أخرى، ناحية من ،)فاي( اإلنترنت إلى الوصولومزودو 

Microsoft Corporation, Microsoft France, Yahoo ! France holdings, 
Yahoo ! Inc  وشركةGIE  بحيث يمكن استدعاؤھا بوابات أورانج، مزودو محركات البحث

  ؛خاصة بغلق وحجب المواقع المخالفة تدابير التخاذ
  

وبخاصة الجزء االول والثاني والثالث  ،V 17-17.217 رقم االستئناف في الوحيد الطعنوبشأن 
 وبخاصة أجزاءه ،V 18-18.298والرابع والخامس بخصوص االسلوب الوحيد للطعن رقم 

 ةالثاني ومن الوسيلة ،Z 16-18.348 رقم الطعن من من الوسيلة االولى والثالثة والثانية األولى
، كلھا T 16-18.595 الطعن الوحيدة رقموسيلة  علىبناء و الثاني ھاجزء في الطعن، نفس من

  :مجتمعة مع بعضھا البعض
 

 SFR, NC Numéricâble, Free, Bouygues télécom, Dartyبالنظر الى أن شركات 
télécom, Orange   وبوابات أورانجGIE مقدميالحكم الصادر يشير الى أن  أن من يشكون 

 الحكم بھا أمر التي التدابير تكاليف يتحملون سيظلون البحث محركات ومقدمي اإلنترنت خدمات
 في حين أنه وفقا للوسائل ،2013 الثاني تشرين 28بتاريخ  باريس في العليا محكمةال عن الصادر

:  
  
 ال يوجد له أصل إال رسوم أي دون حقوقه له لتعاد ستعين بالقضاءي لمن الممنوح الحقبأن /  1
 أنهبھم من مسببھا؛ و لحقت التي األضرار عن كامل تعويض على الحصول في الضحايا حق في

طلب تقديم  تلقى عندما ،األخير ھذافإن عليه، المدعى مسؤوليةل العنان اطالق غياب في يؤدي
 لھذامترتبة عليه ال التدابير تكاليف تحملي أن يمكن ال حقوقه،السترجاع المدعي ل لمساعدةا

 أن يجب طرف الذيال نفإ الفرنسي للقانون العامة المبادئعبر التأكيد بأنه حسب و الغرض؛
 في الدانة، ؛حقوقه باسترجاع المتعلقة التكاليف لتحمل ليس مضطرا المحكمة في حقوقه دافع عني



 حقوقالمزورة ل مواقعحجب ال تكاليف لتحمل مقدمي خدمات االنترنت شركات الحالة، ھذه
 المصنفات مؤلفي عن لدفاعتؤمن ا نقابات من طلب على بناءالمسؤولين عنھا  والنشر التأليف

 أن الحظت أنھا من الرغم على الفكرية، الملكية قانون من L. 2 336 المادة أساس علىالمزورة 
 القانون من 1382 المادة انتھكت االستئناف محكمة فإن شك، موضع ليست المدنية مسؤوليتھا
  أعاله؛ إليھا المشار المادة وھي المدني،

 
 الوصولحجب مسألة  اإلنترنت خدمات أن يفرض على مزودي للقاضي متاحا كان إذا وأنه/ 2
بالتالي و المشروعة، غير األعمال ھذه وقف أجل من الفكرية الملكية حقوقل ورةمز مواقع إلى

 إمكانية توفير في المتمثل نشاطھاواالجنبية ل الخاصة المصالح حمايةفإن المساعدة المقدمة ل
 من مجموعة من اختارتوبأن النقابات  الحياد؛ مبدأ باعتماد لمشتركيھا تاإلنترن إلى الوصول
 النتھاك حد وضع محاولةل ينالفني اإلنترنت وسطاء جميع من طلبت أن يمكن التي التقنية التدابير
 يمكن، ال عن ذلك ةمالناج النفقات أن حين فيمزودي خدمات االنترنت؛  إلىبأن ينتقلوا  حقوقھم،
 ألسبابل ذلك، عكسب الحكم وعبر اإلنترنت؛ خدمات مقدمي على مباشرة تقع أن طبيعتھا، بحكم

إال  التكلفة ھذه يعفوا من تحمل أن ينبغي ال اإلنترنت خدمات مزودي أنالتي تشير الى  الخاطئة
قد  االستئناف محكمة فإن العامة، المصلحة عن لدفاععن تأمين ا حجبال مقياس يميل عندما

 الفكرية؛ الملكية قانون من L. 336-2 المادةانتھكت 
 
 نشاط أصل الواقع في ھم اإلنترنت خدمات مقدمي ناالعتماد على حقيقة أ خالل من أنهو/ 3

 اعتبار لىع الوصول ھذا من اقتصاديا يستفيدون وأنھم للجدل المثيرة المواقع إلى الوصول إتاحة
 محكمة اعتمدتفقد  المنع، تدابير تكاليف تتحمله الذي التناسب مبدأ وع ومتوافق معشرم أنه

 بموجب القانوني األساس من قرارھا يحرم مما جذري، بشكل تعمل ال أسباب على االستئناف
  الفكرية؛ الملكية من قانون  L. 336-2 المادة

  
 إلى الوصول إمكانية من يستفيدون اإلنترنت خدمة مزودي أنب قاطع بشكل عبر التأكيد/ 4

 دون صفحاتھم، على تظھر التي اإلعالنات خالل من الخصوص وجه على للجدل المثيرة المواقع
 المواقعلھذه  اإلنترنت خدمة مزود إعالنات صفحات علىلديھا بشأن ظھورھا  التي األدلة تحديد

 المدنية؛ اإلجراءات قانون من 455 المادة انتھكتقد  االستئناف محكمةفإن  الخالفية،
  
 
تلقائيا  للقاضي يمكن الف نفسه، التناقض مبدأ ومراعاة مراقبةعبر  الظروف، جميع في أنه،و/ 5

 من أي يحتج لم الحالة ھذه في أنهو ذلك؛ لشرح أوال األطراف دعوة دون قانونية حجة رفع
يدافع  أن يجب الذي الطرف على يتعين ال" أنه على ينص القانون في عام مبدأ وجودل الطرفين

 قد االستئناف محكمة أنو ؛"استعادة ھذه الحقوق تكاليف يتحمل أن المحكمة في حقوقه عن
 دعوة دون تلقائيا، الوسائل ھذه رفع خالل من المدنية، اإلجراءات قانون من 16 المادة انتھكت

  شرحھا؛ إلى مسبقا األطراف
  
 يجب الذي الطرف بأن يقضي القانون في عام مبدأ أي األحوال من حال أي في يوجد ال أنهو/  6
 أي السبب لھذا ھاتحملي أن ينبغي التي التكاليف يتحمل ال العدالة إلى أعيدت التي بحقوقه يتمتع أن

 من 12 المادةقد انتھكت  االستئناف محكمة فإن ،ذلك عكسوأنه عبر اعتمادھا على  عليه؛ مدعى
  المدنية؛ اإلجراءات قانون

  
 اإلنترنت، خدمة مزود نفإ ،مجاور حق أو والنشر الطبع لحقوق انتھاك وجود حالة في أنه/ و 7

 في االنتھاك، وقف أو لمنع مالئمة تدابيروأن يتخذ  ،حل ذلك في يسھم أن حتملم كوسيطيمكنه 



 مسؤولوعليه فإن مزود خدمة االنترنت غير ال بذلك، للقيام تعاقدي أو قانوني التزام أي غياب
 معا تنتھك االستئناف محكمةفإن  ذلك، عكسقراراھا بوعبر  التكلفة؛ يتحمل ال اإلخالل، عن

 المدني، القانون من 1383 و 1382 ادتينالم وكذلك الفكرية الملكية قانون من L. 336-2 المادة
  ؛ المدني القانون من 1241 و 1240 ادتانالم اأصبحتاللتين 

  
 انتھاك وجود حالة في ،قادرين البحث محركات ومقدمو اإلنترنت خدمات مزودو كان إذا أنهو/ 8

 اإلنترنت، عبر عام اتصال خدمة محتوى عن ينشأ صلة ذي حق أي أو والنشر الطبع لحقوق
 في يمكن، العن ذلك  الناتجة التكاليففإن  الھجوم، ھذا مثل وقف أو لمنع تدابير فرض على
 محكمة انتھكتفقد  ذلك، خالفوعبر قرارھا ب عليھم؛ تقعأن  جانبھم، من مسؤولية ةأي غياب

  الفكرية؛ الملكية قانونمن  L. 336-2 المادة االستئناف
  
أن يجعل اآلخرين يراعون وأن يراعي ھو  الظروف، جميع في القاضي، على توجبي أنهوب/ 9

 التي القانونية األسس على قراره بنىي أن يمكنه ال الخصوص، وجه وعلى التناقض؛ مبدأنفسه 
 طرف ألي يجوز ال أنه؛ ومالحظاتھا تقديم إلى أوال األطراف دعوي أن دون منصبه بحكم أثارھا
الطرف  بأن يقضي القانون مبادئ من عام بمبدأ االستئناف، أثناء يحتج أن النزاع أطراف من

الذي يستعيد حقوقه يجب أن يعفيه المدعى عليه من كامل المصاريف؛ وأنه عبر رفع ھذه 
 االستئنافالوسائل القانونية دون أن تدعو االطراف الى تقديم مالحظاتھا مسبقا، فإن محكمة 

  ؛المدنية اإلجراءات قانون من 16 المادة انتھكت قدتكون 
  

 أن القانون مبادئ من عام مبدأ أو قاعدة أي من يستثنى أن حال، أي على يجوز، ال أنهو /10
 من االستئناف، محكمة أنو ؛المصاريف من قبل المدعى عليه جميع من من يسترد حقوقه يعفى
 لتحمل البحث محركات وموردي اإلنترنت خدمات مقدمي إلدانة ،قرارھا عكس ذلك خالل
 قانون من 12 المادة انتھكتقد  النزاع، محل اإلنترنت مواقع حظرحجب و تدابير تكاليف

  ؛المدنية اإلجراءات
  

 تحمل له يحق ال مسؤولية، وخارج أية قضائي، أمر تدابير لتنفيذ المطلوب الشخص أنو/ 11
 تكلفة لتحمل البحث محركات ومقدمي اإلنترنت خدمات مقدميوأنه عبر إدانة  ؛ذلك تكاليف

 غير اھامحتو عن مسؤولة ليست أنھا من الرغم على عليھا، المتنازع المواقع حجب ومنع
 من L. 32-3-3 و المدني القانون من 1382 الموادقد انتھكت  االستئناف محكمةفإن  قانوني،ال

  اإللكترونية؛ واالتصاالت البريد قانون
  

 من أنهو مواقع؛ال على نشرت محتويات عن ينمسؤولوا ليس لإلنترنت التقنيين الوسطاء أنو/ 12
 وإلغاءحجب  تدابير تكاليف لتحمل البحث محرك ومقدمي اإلنترنت خدمات مقدمي إدانة أجل

انتھاكات ب مھدد المھنية لالتحادات االقتصادي التوازن نفإ ،تنازع عليھاالم اإللكترونية المواقع
 نشاط وراء ھم البحث محركات ومقدمي التقنيين الوسطاء أن حين في الفكرية، الملكية حقوق
 االستئناف محكمة انتھكت فقد منھا، اقتصادية منافع يستخرجونو المواقع ھذه إلى الوصول توفير
 من I-6 المواد مع األوروبي، لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق من) 1(الفقرة  52 و 16 ادتينالم

 .L الرقمي، االقتصاد في الثقة بشأن 2004 حزيران 21 صادر فيال 575-2004 رقم القانون
  اإللكترونية؛ واالتصاالت البريد قانون من L. 32-3-3 و الفكرية الملكية قانون من 2 -336

 
غير  النزاع بموجبه يحلون الذي القانوني األساس تركواي أن يمكنھم ال لحكما قضاة أنو/ 13
 تدابير تكاليف تحملل اإلنترنت خدمات مقدميه عبر حكمھم بأن االمر يعود الى أنو ؛مؤكد

 فإن ،تغطية المسؤولية ھذه يبرر الذي القانوني األساس تحديد دون بالتجميد القضائية األوامر



 اإلجراءات قانون من 12 لمادةبشأن ا  القانونية القاعدة اقرارھمحكمة االستئناف  لم تشمل ب
  المدنية؛

  
 شخص ألي يجوز ال المسؤولية، إلى يؤدي حدث أي أو التزام أي وجود عدم حالة في أنهو /14
 عدم حالة في الحالة، ھذه في أنهو اآلخرين؛ لمصلحة رسوم أي تحمل إلى قضائيا يضطر أن

 لحظرا تدابير تكاليف تحمل اإلنترنت خدمات مقدمي على يفرض تعاقدي أو قانوني التزام وجود
 مدونة من L. 336- 2 المادة أساس على المؤلف حقوق أصحاب لصالح صدر بشأنھا أمر التي

 إدانة االستئناف لمحكمة يمكن ال بمسؤوليتھا، يجعلھا تضطلع أن يحتمل حدث أو الفكرية الملكية
 الفكرية الملكية قانون من L. 336-2 للمادة انتھاك دون التھمة ھذه لدعم اإلنترنت خدمات مقدمي

  المدني؛ القانون من ،1240 اآلنالتي أصبحت  ،1382 المادة مع
  

 التناقض مبدأأن يراعي ويجعل اآلخرين يراعون  الظروف، جميع في القاضي، علىوأنه  /15
 أنهو األطراف؛ مالحظات على أوال الحصول دون وسيلة تلقائيا يثير أن يمكن ال وأنه نفسه؛
 الذي الطرف على يتعين" أنه ينص على عام مبدأ وجود يدعي الذي االدعاء فإن منصبه، بحكم
 دعوة دون" لحقوقه باستعادته المرتبطة التكاليف يتحمل أن المحكمة في حقوقه يؤكد أن يجب

 تجاھلت القضية، على وتطبيقھا الوسيلة ھذه على تعليقاتھا ميتقداالطراف بشكل مسبق على 
 اإلجراءات قانون من 16 للمادة انتھاكا يشكل الذي مواجھة االطراف مبدأ االستئناف محكمة
 المدنية؛

  
 على يتعين ال" بأنه القائل للقانون العام المبدأ فإن وجوده، وبافتراض حال، أية على أنهو/ 16

" لحقوقه باستعادته المرتبطة التكاليف يتحمل أن المحكمة في حقوقه يؤكد أن يجب الذي الطرف
 محكمة أنو التحديد؛ ھذا معايير يحدد ال أنه كما التكاليف، ھذه يتحمل الذي الطرف يحدد ال

 تدابير بتكاليف اإلنترنت خدمات مقدمي إلى االتھام لتوجيه المبدأ، ھذا إلى بإحالتھا االستئناف،
  الفكرية؛ الملكية قانون من L. 336-2 المادة تنتھك ،حظرال
  

ال يمكن  اإلنترنت خدمات لمزودي المدنية المسؤولية أن االستئناف محكمة أكدت أن بعد/ 17
 التقنيين الوسطاء ھؤالء أن إلى اإلشارة خالل من الحجب تدابير تكاليف تحملب أدانتھمإثباتھا فقد 

 محكمة أنو المشروعة؛ غيراالنترنت  مواقع إلى الوصول إتاحة نشاط " صلأ في" كانوا
 نظام في متأصلة سببية رابطة عن البحث يعكس تحليل طريق عن بذلك، بحكمھا االستئناف،

 من L. 336-2 المادة انتھكتفإنھا قد  ،وضعته جانبا أن سبق الذي المدنية المسؤولية قانون
 المدني؛ القانون من ،1240 اآلنالتي أصبحت  ،1382 المادة مع الفكرية، الملكية قانون

  
 ليس نشاطھم ممارسة من اقتصادية أرباحا حققوني اإلنترنت خدمات مقدمي أن حقيقة أنو/ 18
 حكمةبھا الم أمرت التي حظرال تدابير تنفيذ في ماليا بالمساھمة تھممطالب يبرر أن شأنه من
قد  االستئناف محكمةفإن  ،وأنه عبر قرارھا العكسي والنشر؛ الطبع حقوق أصحاب مصلحةل

  الفكرية؛ الملكية قانونمن  L. 336-2 المادة انتھكت
  

 قانون من L. 336-2 المادة ألحكام وفقا العامة، السلطة به أمرت الذي التدبير تنفيذ أنو/ 19
 وبالتالي الفكرية، الملكية حقوقالتي تمس  االنتھاكات مكافحة إلى تميل أنھا بشأن الفكرية، الملكية
 بھا، المتصلة النفقات أنو عامة؛ مصلحة ذا ھدفا يخدموبنفس الوقت  الفني، اإلبداع عمل حماية
 التي التدابير تكلفة ضعه بالمقابل فإن وأنو مھنية؛ فئة حصرا تتحملھا أن يمكن ال عام، طابع ذات
 من L. 336-2 مادةلل اتطبيق بحقھا على كلفة مزودي خدمات االنترنت لوحدھم قضائي مرصد أ
 مصلحةتستھدف ال تكن لم المشغلين ھؤالء مساھمة أنب اعتبرحيث  الفكرية، الملكية قانون



 أمام المواطنين بين المساواة في المتمثل الدستوري المبدأ االستئناف محكمة انتھكتفقد  عامة،ال
  العامة؛ العباءا

 
 العادي التشغيل عن غريبة اإلنترنت خدمة يمزود مساھمة تكون عندما حال، على أي أنهو/ 20

بغض النظر عن و ،ھؤالء إلى مباشرة تعزى أن يمكن العنھا  الناتجة النفقات فإن لنشاطھا،
 الحجب تدابير فإن الحالة ھذه في أنهو ؛حمايتھا إلى ھمةالمسا ھذه تھدف التي الفائدة طبيعة

 التشغيل من جزءالم تكن  الفكرية الملكية قانون من L. 336-2 المادة أساس على المفروضة
 ذلك، مع بقيامھا، االستئناف، محكمة أنو اإلنترنت؛ خدمة لمزودي االتصاالت لشبكات العادي
 من L. 336-2 المادة تنتھك فإنھا ھذه، حجبال تدابير بتنفيذ المتعلقة األخيرة النفقات ھذه بتحميل
  الفكرية؛ الملكية قانون

  
 الثقة قانون بشأن 2004 حزيران 21بتاريخ  الصادر 575-2004 رقم القانون أن حين في ولكن
 البرلمان عن الصادر CE/  2000/31 رقم التوجيه نقل الذي ،)LCEN(الرقمي االقتصاد في

 القانونية الجوانب ببعض والمتعلق 2000 حزيران 8 االوروبي بتاريخ والمجلس األوروبي
 نم نظامقد أسس ل الداخلية، السوق في اإللكترونية التجارة سيما وال المعلومات، مجتمع لخدمات

 عن مسؤوليتھم يتحملونال اإلنترنت خدمات مقدمي أنو التقنيين؛ للوسطاء المسؤولية عدم
 أو المعني اإلرسال طلب منشأ فيھا يكونون التي الحاالت في فقط اإلرسال تضمن التي محتوياتھم

 أنو اإلرسال؛ موضوع ھي التي المحتويات يعدلون أو يختارون أو اإلرسال متلقي يختارون أنھم
 لديھم يكن لم إذا نھا،يتخزيؤمنون  التي المعلومات بسبب ينمسؤول واكوني أن يمكن ال المضيفين
 من إذا، أو الطابعھذا  تظھر التي والظروف الحقائق أو المشروع غير بطابعھا فعلية معرفة
 إليھا الوصول جعل أو البيانات لسحب السرعة وجه على تصرفوا ذلك، من بينة على كانوا لحظة
 التزام ألي والمستضيفون اإلنترنت خدمات مقدمو يخضع ال ذلك، على وعالوة مستحيال؛ أمرا
 أو حقائق عن بالبحث عام التزام إلى وال يخزنونھا، أو ينقلونھا التي المعلومات بمراقبة عام

 تنص الثقة باالقتصاد الرقمي من I-8 6 المادة أن غير مشروعة؛ غير أنشطة عن تكشف ظروف
 تمنع أن يحتمل تدابير أية طلبھا، على بناء أو بإيجاز تحدد، أن القضائية للسلطة يجوز أنه على
 عبر عامة اتصاالت خدمة محتوى يسببھا التي األضرار عن تتوقف أن أو الضرر وقوع

  اإلنترنت؛
  
 أنه التقاضي، على المطبقة صياغتھا في ،شيرت الفكرية الملكية قانون من L. 336-2 المادة أنو
 لجمھورل االتصال خدمة محتويات تسببھا التي مجاور حق أو والنشر الطبع لحقوق انتھاك وجودب

 بناء تأمر أن ،مستعجل شكلب األمر لزم إذا حكمالتي تو ،العليا للمحكمة يجوز ،النترنتا على
 الحقوق توزيع األموال، جمع وجمعيات وخلفائھم المحمية واألشغال الحقوق أصحاب طلب على

 ،L. 331-1 المادة في إليھا المشار المھنية الدعوة منظمات أو L. 321-1 المادة في إليھا المشار
 يحتمل شخص أي ضد مجاور حق أو المؤلف حق على التعدي لھذا حد وضع أو لمنع تدابير أي
 معالجته؛ على يساعد أن
 
رقم  التوجيھي األمر من 3الفقرة  8 المادة الوطني القانون إلىاالنتقال  النص ھذاحقق ي أنو

2001/29  /CE 2001أيار 22 االوروبي بتاريخ والمجلس األوروبي البرلمان عن الصادر 
 في المعلومات؛ مجتمع في المجاورة والحقوق المؤلف حق قانون جوانب بعض مواءمة بشأن
وأن  رقمية، بيئة في خاص بشكل الوسطاء خدمات تستخدم أن يمكن التوجيه، لھذا وفقا أنه حين

 ھؤالء الحاالت، من كثير فيو الحقوق،بعض  النتھاك ثالثة أطراف قبل من متزايد نحوب تستخدم
 ألصحاب يكون أن يجب لذلك، ونتيجة التعديات، لھذه حد وضع أجل من األفضل ھم الوسطاء
 طرف يرتكبه امزيفأمرا  شبكةتمھيدي ضد وسيط ينقل عبر  أمر إصدار طلب إمكانية الحقوق



 للدول المحلية القوانين تحكمه التمھيدي األمر ھذا وشروط أحكام أنو ؛)59 المادة( ثالث
  ؛)نفسه المرجع( األعضاء

  
 التي القواعد أنب )CJUE( األوروبي التحادالتابعة ل العدل لمحكمة القضائي الفقه من ويستنتج
 المحاكم قبل من تنفيذھا عن فضال أعاله، المذكور للتوجيه وفقا األعضاء الدول وضعتھا
 الحكم( التقنيين الوسطاء مسؤولية بشأن 2000/31 التوجيه أحكامعلى  تؤثر أن يمكن ال الوطنية،
 ،)35 إلى 32 الفقرات ،C-70/10 إكستندد، سكارليت ،2011 الثاني تشرين 24 في الصادر
  ؛المعروض أعالهو الرقمي االقتصاد في الثقة قانون نقله الذي

  
 الحقوق على للحفاظ تماما الالزمة التدابير تكلفةأن يتم تحمل  دون تحول ال األحكام ھذه أن غير

قبل الوسطاء من  الفكرية، الملكية قانون من L. 336-2 المادة إلى باالستناد أقرت التي المعنية،
 التوجيھين فإن لھم، بالنسبة كبيرة تكلفة تمثل قد التدابير ھذه أن من الرغمالتقنيين وذلك ب

 ينصان أساسھما، علىھذا النص  تفسير ينبغي اللذينالمذكورين آنفا، و ،2001/29 و 2000/31
 اإليصال خدمات مقدمي على يتعين المبدأ حيث من المسؤولية عدم من الرغم على أنه، على

 والحقوق المؤلف حق تزوير سيما وال القانوني، غير المحتوى مكافحة في اإلسھام واالستضافة
  ؛النتھاكاتا لھذه حد وضعل ممكن وضع أفضل في أنھم طالما المجاورة،

  
 الخاص الطابع ذات الحقوق أصحاب مصالح عن الدفاع في يسھمون الوسطاء ھؤالء إنكما 
 الذي المبدأ ھذا من المستمدة المعايير وال العامة تكاليفال أمام المساواة مبدأ تطبيق يمكن ال بحيث
 بشأن 2000 كانون أول 28 بتاريخ 2000- 441 رقم قراره في الدستوري، المجلس به يحتفظ

 االعتراضات عن مالي عويضالحصول على ت في بالحق االتصاالت شبكات بمشغلي االعتراف
  العامة؛ السالمة احتياجات تبررھا التي

  
 ،القرارات المنتقدة به استبدالتم و الدفاع اقترحه الذيو ،محضال القانون من األساس ھذا وعلى
 مقدمي عاتق على التي أقرت واإللغاء الحجب تدابير تكلفة نبالقول بأ االستئناف محكمة قرار فإن

  ؛قانونا مبررة البحث محركات و االنترنت خدمات
  

 أساس على الثالث، هجزءفي  ،V-16-17.217 رقم  القضية في لالستئناف الوحيد السبببشأن 
بناء على السبب و والخامس، الرابع هجزءي في ،V 16-18.298 رقم الستئنافالسبب الوحيد ل

 :كلھا مجتمعة األول، جزءه في مأخوذال ،Z 16-18.348 رقم الستئنافالثاني ل
 

 SFR, NC Numéricâble, Free, Orange et le GIE Orange الشركات أنبالنظر الى 
portails يلةللوس وفقاو ،بشأن القرار التظلم نفس يقدمون:  

  
حثھم ي قضائي أمر إصدارأن يتم  اإلنترنت خدمات لمزودي ةيالمؤسس حريةوأنه انتھاك لل/ 1

الذي  االجراء ذاوأن ھ مشروع؛ غير نشاطھا يكون معينة مواقع الى مشتركين دخول عمن على
الذي  والنشر التأليف حقوق عن للدفاع بدقة اومتناسب اضروري كوني أنيجب  ،صدرأمر بشأنه

 طالب كل قبل من األحيان بعض تأمينھا في يتم االجراء ھذا تكلفة أن يعني ما وھو ذلك، يبرر
 تدابيركلفة  وأنه عبر فرض اإلنترنت؛ خدمات مقدمي علىأن تكون مركزة بشكل منھجي  وليس

 االقتصادي التوازنبحيث أن  فعالة غير أسبابعبر تقديم  الحجب على مزودي خدمة االنترنت
 تحمل عبر تفاقمي أن يمكن وھو عضائهال المؤلف حق على التعديا بمھددالمھنية يصبح  نقاباتلل

 الحالة، ھذه في وأنه ،زورةالم المواقع حظر يھا فيعل السيطرة يستطيعونإضافية والتي ال  نفقات



 فإن اإلنترنت، خدمات مقدمي جانب من عليھم المفروضة للتدابير المتناسب غير الطابع يتضح ال
 الفكرية؛ الملكية قانون من L. 336-2 المادةقد انتھكت  االستئناف محكمة

 
 كان إذا أنهو إليه؛ المقدمة األدلة كفاية عدم علىبناء  الحكم يرفض أن يستطيع ال القاضي أنو /2

 وقف أو لمنع الالزمة التدابير تخاذضد مقدمي خدمات االنترنت ال تخاذ أمر قضائيا باالمكان
 غير تدخال يشكل أال يجبفإن مثل ھذا االمر القضائي  مجاور، حق أو المؤلف حق على التعدي
 القاضي على يتعين ھذا، التناسب لمبدأ االمتثال ضمان أجل منة عمله؛ وبأنه حري ضد متناسب

 نفإ الحالة، ھذه في وعبر االعتبار بأنه المطلوبة؛ التدابير تناسب مدى ملموسة بطريقة يقيم أن
 تفرض المعترض الحكم بھا أمر التي التدابير تنفيذ" أنيظھرون ب ال اإلنترنت خدمات مزودي

 ،"متناسبال غيرلطابعه  مبرر أو ادعاء أي غياب في" وأنه ،" تحتمل ال تضحيات"يھم عل
 خطواتتحكم ب" المحكمةفإن  ،مقدمي خدمات االنترنت حساب على التدابير ھذه تكلفة ووضع

 مبدأ أنب ملموس بشكل تراقب وا تقيم أن دون ،"المعنية حقوقال على للحفاظ جدا ضرورية
 انتھاك في ،اھوجود من الغرضإذا  خدمت لم االستئناف محكمةفإن  كبير، ھتمامبا يحظى التناسب
 ،52 و 16 المادتين وكذلك المدنية اإلجراءات قانون من 12 والمادة المدني القانون من 4 للمادة
  األساسية؛ الحقوق ميثاق من ،1 الفقرة

  
  
  
 يتخذ أنإال أنه قد يفرض عليه   ،غير مسؤول اإلنترنت خدمة مزود حتى لو كان أنهو / 3

ھذه االجراءات  ؤثرت أال يجبو ،قريب حق أو المؤلف حق انتھاك وقف أو لمنع خاصةتدابير
 اإلنترنت خدمة مزودي من طلب الحالة، ھذه في أنهو ؛عملال في حريته على متناسب غير بشكل
 الطبع حقوق تنتھك التي المواقع بعض إلى" فعالة وسيلة ةبأي" الوصول لمنع التدابير جميع اتخاذ

 عقد بسبب ممشتركيھ قبل من أو/  و الفرنسية األراضي منإنطالقا  المجاورة الحقوق أو والنشر
 اإلنترنت خدمات مقدمي قبل من التدابير ھذه تكلفةوعبر اعتمادھا بأن  اإلقليم؛ ھذا في مكتتب
 التوازنما دام أن  التناسب لمبدأ ووفقا" المعنية الحقوق على للحفاظ للغاية ضرورية" ستكون

 الضخمة القرصنة قبل من بالفعل مھددةوالتي ھي  الطالبة، العمالية للنقابات االقتصادي
 ال إضافية بنفقات االلتزام بسبب تتفاقم أن إال يمكن ال" عضائھاأل والبصرية السمعية للمصنفات
 أصل في ھم" اإلنترنت خدمات مقدمي أنو ،"زورةالم المواقع منع في عليھا السيطرة يستطيعون
 تنفيذ أن تثبت وال ،"الوصول ھذا من اقتصاديا تستفيد" وأنھا ،" المواقع ھذه إلى الوصول
 المدى على" للخطر يعرض أو "تطاق ال تضحيات" عليھا يفرض أن شأنه من أمر التدابير
 حماية بين الصحيح التوازن االستئناف محكمة تحقق لم ،"االقتصادي نموذجھا بقاء الطويل
 و 16 المادتين توانتھك التناسب، لمبدأ االمتثال وعدم حريةال في والحق الفكرية الملكية حقوق

 قانون من 2-336 المادة جانب إلى األوروبي، لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق من) 1(الفقرة  52
  الفكرية؛ الملكية

  
 الملكية حق النتھاك حد وضع أو لمنع ينفذوا، أن لإلنترنت التقنيين الوسطاء على يتعينال  أنه/ 4

 محركات ومقدمي اإلنترنت خدمات مقدمي منه عبر الطلب أنو فقط؛ معقولة تدابيرإال  الفكرية،
 للجدل، المثيرة المواقع إلى الوصول لمنع تدابيرأية  الخاصة، نفقتھم علىأن يأخذوا  البحث،
 فإن أال يضعوا حيويتھم االقتصادية في خطر،و دعمھا يمكن ال تضحية ذلك يعني أال شريطة
قد  المؤسسة، وحرية الفكرية الملكية حماية بين الصحيح التوازن لم تجد التي االستئناف، محكمة

 إلى جنبا األوروبي، التحاداالساساية ل الحقوق ميثاق من) 1(الفقرة  52 و 16 المادتينانتھكت 
  الفكرية؛ الملكية قانون من L. 336-2 المادة مع جنب

  



 أساس على زجري، أمر على للحصول طلب في تنظر أن المحكمة على يتعين أنه حين في ولكن
 على لحفاظا لغاية الالزمة بالتدابير فقط تنطق أنو الفكرية، الملكية قانون من L. 336-2 المادة
 المجلس عن الصادر 2009 حزيران 10في  المؤرخ DC 580-2009 رقم القرار( الحقوق

 بھا يتمتع التي الفكرية الملكية حقوق بين العادل التوازن وضمان ،)38 الجلسة الدستوري،
 17 المادةبخاصة من و المحميون، المجاورة الحقوق وأصحاب والنشر الطبع حقوق أصحاب

 االقتصاديين، للمشغلين المنشأة وحرية األوروبي، لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق من) 2(الفقرة 
حكم ال( الميثاق ذلك من 16 المادة بموجب واإلقامة، الوصول خدمات مقدمي مثل

 27 في التشريعي المجلس عن الصادر الحكم ،46المذكور آنفا النقطة  إكستندد، سكارليتالصادر
  ؛)47 نقطةال ،C-314/12 وين، تليكابيل أويك ،2014 آذار

  
 إذا أنه والسياسية المدنية بالحقوق المعنية اللجنة أصدرتھا التي القضائية السوابق على ويترتب

 ينتھك ال المعني التقني الوسيط حساب على حصرا التدابير تكلفة يضع وطنية محكمة أمر كان
 النتيجة لتحقيق اتخاذھا يتعين التي الملموسة التدابير بتحديد والتعھد حرية في الحق جوھر

ستتطلب منه القيام بتضحيات غير  التدابير ھذه كانت إذا المالئم غير من سيكون المرجوة،
 وين، تليكابيلمحتملة، وھو ما عليه أن يثبته (قرار اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية 

  ؛)53 إلى 50 نقاطال
  

 متناسب، غير معين تدبير أنب ثبت إذا ما حالة في أنه بحق رأت قد االستئناف محكمة فإن ولذلك،
 للوسطاء االقتصادي النموذج سالمة للخطر يعرض ذلك كان وطالما ومدته وتكلفته لتعقيده نظرا

 ه عبرأنو الحق؛ صاحب قبل من جزئيا، أو كليا التكاليف، تحمل إلى الحاجة تقييم ينبغي التقنيين،
 أن ناحية من الحظتفقد  ،حقوق المتقاضين بين التوازن تحقيق في عملية بطريقة قدما المضي
 إال يمكن ال الھجمات، ھذه جراء من بالفعل ھددت التي المھنية، لالتحادات االقتصادي التوازن

 ناحية من عليھا، السيطرة من يتمكنوا لم التي اإلضافية النفقات فإن االلتزام بسبب يتفاقم أن
 تنفيذ أن أظھروا البحث محركات موردي وال اإلنترنت خدمات مقدمي ال أن اعتبرت أخرى،
 بقاءھا خطر في تضعس تكلفتھا أن وال تطاق، ال تضحيات ھميلع تفرض سوف المطلوبة التدابير

 تدابير تكاليف مسؤولية الوسطاء ھؤالء تولي أن ذلك من يستنتج أن يمكن أنهو االقتصادي؛
  المعنية؛ الحقوق على للحفاظ للغاية ضروري أمر المؤقت واإللغاء الحظر

  
 الصحة؛ من الھ أساس ال وسيلةال أن ذلك على ويترتب

 
 : سباباأل ھذهول
 

 الطعون؛ يرفض
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