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 شكر وعرفان

 

امحلد هلل اذلي بعزته وجالهل تمت الصاحلات أ محده وأ شكره عىل ما أ س بغ عليا 

 .من نعمة وما أ مده من عون وتوفيق

ادلكتور بن  امجليل أ توجه خبالص الشكر لل س تاذاعرتافا ابلفضل و و 

ولنصاحئه البداغوجية واملهنجية محةل سايم لقبوهل الإرشاف عىل هذا العمل 

 وحرصه عىل الإرشادات والتوجهيات، جفزاه هللا عنا خري اجلزاء. 

ىل أ عضاء جلنة املناقشة لقبوهلم مناقشة هذا  والشكر موصول أ يضا اإ

 ص التقدير.لالعمل فوافر الامتنان وخا

 

 

 

  



هداء  اإ

 

ىل  الوادلين الكرميني اذلي يعجز اللسان عن كفاهئم همام أ ويت من عبارات اإ

 .مه أ طل يف معرهام ورمحهام كام ربياين صغريالفأ  ، الشكر والثناء

خويت وأ خوايت حفظهم هللا ىل اإ  .اإ

ىل زويج ولك أ فراد العائةل   .اإ

جناز هذا العمل  ىل لك من ساعدين يف اإ  .اإ

ىل لك هؤلء أ هدي مثرة هجدي  .اإ
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 :مقدمة

من المتطلبات الجوهريةة التةي فهي  1عن الديمقراطية االقتصادية.المنافسة تعبير  تعتبر
معظة  الةدوا المتقدمةة اهتمامةا  اصةا بهةا مةن  ة ا أولةت لهةاا  يرتكز عليها االقتصاد الحةر 
وضةعيات االحتكةار ومنةل الممارسةات المنافيةة تفةاد  مةن أجةا  تبني تشريعات وطنية للمنافسة

 لها.

واإلصةةةة حات  ارتةةةةبط بةةةةثوا ر ال مانينةةةةاتالةةةةا  و  شةةةةهدتج الجزا ةةةةرالتحةةةةوا الةةةةا  ومنةةةةد 
نعةةدا  الةةا   بةةت فشةةلج ال االقتصةةاد الموجةةج بةةدال مةةناقتصةةاد السةةو   لتوجةةج نحةةواو االقتصةةادية 

 المبةادر  ال اصةة والمنافسةة  كةان مةن الضةرور  اسةتحداا تشةريعات  اصةة بحمايةة المنافسةة
 ومواكبة لتشريعات الدوا الليبرالية. مراعا  للتطورات الحاصلة

وتماشيا مل هاا الوضل وتجسيدا إلراد  الدولة الجزا ريةة فةي تبنةي اقتصةاد السةو  وفةت  
مةن  ة ا  بصةفة تدريجيةةترقيةة المنافسةة علةى المشةر  الجزا ةر  عما  األسوا  على المنافسة

فةي الفقةر  األولةى مةن   91912 حيا أكد الدستور الجزا ةر  لسةنة  النصوص القانونية العديد 
التوجةةةةج نحةةةةو المبةةةةادر  ال اصةةةةة أن الملكيةةةةة ال اصةةةةة مضةةةةمونة وهةةةةو مةةةةا يعكةةةة   91المةةةةاد  

 والمنافسة.

هةةاا  ولقةةد أصةةبحت أسةةعار المنتجةةات وال ةةدمات ت ضةةل لقةةانون العةةر  والطلةة  فةةي  
 حيا جسد هةاا القةانون التحةوا مةن 3باألسعارالمتعل   92-91القانون ما كرسج هو و السو  

تكةةري  أوا مبةةادم المنافسةةة الحةةر  أال وهةةو  االقتصةةاد الموجةةج الةةى اقتصةةاد السةةو  مةةن  ةة ا

                                                           
األمريكةةةي  دار ة مقارنةةة بةةةين التشةةةريعين المصةةةر  و حتكةةةار  دراسةةةاد   حمايةةة المنافسةةةة ومكافحةةةة االابةةةراهي  أبةةةو شةةة محمةةد 1

 .77  ص2001النهضة العربية  القاهر   

 .1989فيفر  23المؤرخ في  99 -89الصادر بموج  المرسو  الر اسي رق   1989الدستور الجزا ر  لسنة  2

 .2898يوليو  28بتاريخ    الصادر18 ر عدد المتضمن قانون األسعار  ج  2898يوليو  5المؤرخ في  21-98القانون  3
 (الملغي )
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  واشةةةتما علةةى العديةةد مةةةن المةةواد التةةي تعمةةا علةةةى حمايةةة المنافسةةة مةةةن مبةةدأ حريةةة األسةةعار
  1  ا حظر الممارسات التي ت ا بقواعد السو .

مةن  ة ا بةروز فةر  حر  تبنى المشر  بصفة صريحة مبدأ المنافسة ال 9111وفي سنة 
والةا  تضةمن  2 00-11جديد من فرو  القانون أال وهو قانون المنافسةة الةا  تضةمنج األمةر 

اسةةةتحدا جهةةةاز و  مجموعةةةة مةةةن القواعةةةد واألسةةة  بةةةدال مةةةن التشةةةريل القةةةدي  المتعلةةة  باألسةةةعار
 ص حيات قمعية مةن أجةا المحافظةة علةى المنافسةةت  منحج  "مجل  المنافسة"مستقا يسمي 

وحمايةةةة مبةةةادم ومقومةةةات النظةةةا  العةةةا  االقتصةةةاد  والةةةد فةةةي اطةةةار الوظيفةةةة الجديةةةد  للدولةةةة 
   وتحولها من دولة متد لة الى دولة ضابطة.

قةةرار مبةةدأ اتةة    91103نةةوفمبر 29بعةةد الةةد  وبموجةة  التعةةديا الدسةةتور  الصةةادر فةةي
قطاعةةات والنشةةاطات ن الهةةاا المبةةدأ الةةا  سةةاه  فةةي فةةت  العديةةد مةة  الصةةناعةو حريةةة التجةةار  

 4.على المنافسة االقتصادية

ألن قواعةةد األمةةر  035-03األمةةر بموجةة   00-11الغةةاا األمةةرتةة  اال أنةةج وبعةةد الةةد 
ل  تجد صداها في التطبي  الميداني نتيجة للمرحلة االنتقالية الصعبة التةي مةرت بهةا  11-00

تنظيما جديةدا للمنافسةة مةن  ة ا  03-03بموج  أحكا  األمر  وضل المشر  حيا الجزا ر 
السةةةيما ب صةةةوص تعزيةةةز صةةة حيات مجلةةة  تةةةت ا  مةةةل معطيةةةات السةةةو  تعةةةدي ت جديةةةد  

                                                           
 المرجل الساب .المتضمن قانون األسعار    21-98القانون من  27و  20أنظر في هاا الشثن المادتين  1

 21  الصةةةادر  بتةةةاريخ 8  المتضةةةمن قةةةانون المنافسةةةة الملغةةةى  ج ر عةةةدد 2885ينةةةاير  15المةةةؤرخ فةةةي  60 -85القةةةانون  2
 (الملغي ).2885فيفر  

ديسمبر  9المؤر ة في   70ج ر عدد  939-10الصادر بموج  المرسو  الر اسي  9110   لسنةدستور التعديا ال 3
9110. 

 «حرية التجار  والصناعة مضمونة  وتمار  في اطار القانون » 9110   لسنةدستور ال لتعديا من 37تنص الماد   4

جويليةةةة 16الصةةةادر  بتةةةاريخ   30ضةةةمن قةةةانون المنافسةةةة   ج ر عةةةدد   المت 1660جويليةةةة  28ؤرخ فةةةي مةةةال 60-60األمةةةر 5
1660. 
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الضةبط  غةرار سةلطات  ر  المعنيةة بحمايةة المنافسةة علةىالمنافسة وع قاتج مل السلطات األ
 .الحكومةالقطاعية ووزير التجار  و 

كةةةةا  المتعلةةةة  بمبةةةةادم المنافسةةةةة والم حةةةةظ أن المشةةةةر   صةةةةص قةةةةانون المنافسةةةةة ل ح
واسةةتبعد األحكةةا  المتعلقةةة بنزاهةةة وشةةفافية الممارسةةات التجاريةةة والتةةي أفةةرد لهةةا قانونةةا  اصةةا 

المتعلةة  بالقواعةةد المطبقةةة علةةى الممارسةةات التجاريةةة   فةةا لمةةا  1 02-09يتم ةةا فةةي القةةانون 
 .جمل بين م تلف هاه األحكا  الا  00-11كان عليج الوضل في ظا األمر 

 ات الُمنافيةةةسةةيرتكةةز عليةةج مفهةةو  الممار  ا سةةا  الةةاأل ا ةةت فعلةةى الةةرغ  مةةن هةةاا  و 
الممارسةةات المنافيةةة ف  سةةا  الةا  يرتكةةز عليةةج مفهةو  الممارسةةات المقيةةد  لهةاعةةن األ للمنافسةة

مؤسسةةات للمنافسةةة تحةةدا ا ةة ال ومساسةةا مطلقةةا بالمنافسةةة مةةن  ةة ا تصةةرفات ونشةةاطات ال
أمةا الممارسةات المقيةد    الممارسات من أجا حمايةة السةو  هاه   وعليج جاا حظرو سفي ال

 بالمتعامةا الةا  يتةث ر اار أنهةا تلحة  أضةرار تبةبالمنافسة علةى اعع ا ال نسبي شكا اللمنافسة فت
لةةةالد فةةةنن المنافسةةةة تتةةةث ر فةةةي السةةةو  بصةةةفة غيةةةر  ود وتصةةةرفات المتعامةةةا أو الشةةةريدبسةةةل

الممارسةةةات المقيةةةد  للمنافسةةةة  منافسةةةة جةةةاا بمفهةةةو المتعلةةة  بال 30-30اال أن األمةةةر  2.مباشةةةر 
وكثن هاه األ ير  تنتمي الةى الممارسةات  دون التمييز بينها وبين الممارسات المنافية للمنافسة

الةةا  ميةةز بةةين وهةةاا   فةةا للمشةةر  الفرنسةةي ضةةمن أحكةةا  قةةانون التجةةار    3 المقيةةد  للمنافسةةة 

                                                           
لصادر ا 41ر عدد  ج ة يالتجار حدد القواعد المطبقة على الممارسات   ي2004جوان23مؤرخ في  02-04قانون رق  ال 1

 أوت18صادر في  46ر عدد   ج 2010أوت 15في  المؤرخ10-06عدا ومتم  بموج  القانون رق   م2004جوان 27في 

 0202. 

األعماا  العدد  سامي بن حملة  حوا مفهو  الممارسات المنافية والمقيد  للمنافسة  مجلة البحوا في العقود وقانون 2 
 .9_7  ص6312  1 و  منتور  قسنطينة األوا  جامعة اإل

المنافية للمنافسة والممارسات المقيد  للمنافسة  فالممارسات المنافية  لي  من السها التمييز بين الممارساتفي الحقيقة  3
أن الممارسات المقيد  للمنافسة من شثنها أن تحد من  ماللمنافسة من شثنها أن تقضي على المنافسة في سو  معينة ك

ن ل  يكن هدفها الر يسي  اا المناف يمكن أن تكون نف  التصرفات حس  الظروف ممارسة فردية أو جماعية سة حتى وا 
لكن يمكن تشكا ممارسة منافية للمنافسة ومقيد  لها  فم   الممارسات التمييزية في حد ااتها هي ممارسة مقيد  للمنافسة و 

 :أن تكون جزا من سلسلة تصرفات لها طابل االتفاقات أو التعسف في الوضل المهيمن. أنظر في هاا الشثن
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والممارسةةات  (السةةيما االتفاقةةات  والتعسةةف فةةي وضةةعية الهيمنةةة)الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة 
 1المقيد  للمنافسة.

ل  يسةل  بةدوره مةن التعةدي ت التةي لحقتةج فةي بعة   30-30ن األمر على الرغ  من أو 
 لتعةةةةةدي تهةةةةةاه ا علةةةةةى التةةةةةوالي  اال أن303-13و  2 16-30مةةةةةن مةةةةةواده بموجةةةةة  القةةةةةانونين 

 بنف  المبادم األساسية. تاحتفظ

اا لةةة  يةةةت  تكةةةري  المو هةةةاا   الرغ  مةةةن اعتمادهةةةا نافسةةةة بصةةةفة صةةةريحة فةةةي الدسةةةتور بةةةا 
تعامةا علةى وجةج ال صةوص مةل فكةر  المنافسةة  2090القانوني  فنن التعديا الدستور  لسةنة 

منةةج علةةى دعةة  مسةةار الحريةةات  93أيةةن عمةةا فةةي المةةاد   4 مةةن السةةاب أك ةةر وضةةوحا  بشةةكا
االقتصادية وتثكيده في الفقةر  األ يةر  أن القةانون يمنةل االحتكةار والمنافسةة غيةر النزيهةة  وهةو 

 5ما يشكا سندا قويا العتبار حرية المنافسة حرية اقتصادية تحظى بدورها بقيمة دستورية.

                                                                                                                                                                                     

  2093  وهرانأمين  القطل التعسفي للع قات التجارية  ماكر  لنيا شهاد  الماجستير في القانون ال اص  جامعة يحي  
 .  9ص

من هاا  (IIحيا تضمن البا  )  (IVين من الممارسات من   ا الكتا  )لقد ميز المشر  الفرنسي بين هاين النوع 1
كا  األأورد و     ةالممارسات المقيد  للمنافس (IV) ا الكتا  الممارسات المنافية للمنافسة بينما تضمن  الب  اصة الحك

في حين  ص الممارسات المقيد  للمنافسة في المواد من  2-063الى  1-063نافية للمنافسة في المواد من مبالُممارسات ال
   أنظر:من قانون التجار   13-006الى  006-1

code de commerce français, www.legifrance.gouv.fr/ 
 .02  ج ر عدد 30-30  يعدا ويتم  األمر رق  6330يونيو  60في  المؤرخ 16-30القانون  2

 .90  ج ر عدد  2090أوت  91المؤرخ في  01-90القانون  3

 99  المتضمن التعديا الدستور   ج ر عدد 2090مار   0المؤرخ في  09-90لقانون وهو التعديا الا  جاا بموج  ا 4
  .2090مار   7المؤر ة في 

 .وتمار  في اطار القانون االتجار  معترف بهحرية االست مار و  » 00-90من القانون  93الماد   تنص 5
 تعما الدولة على تحسين مناخ األعماا  وتشجيل على ازدهار المؤسسات دون تمييز  دمة للتنمية االقتصادية الوطنية.

 تكفا الدولة ضبط السو   ويحمي القانون حقو  المستهلكين.
 «القانون االحتكار والمنافسة غير النزيهة.يمنل 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ا  المشةةر  بحمايةةة المنافسةةة مةةن أجةةا مةةن  ةة ا هةةاه النصةةوص القانونيةةة يتضةة  اهتمةة
علةةةى  المطةةةاف نهايةةةة فةةةي المجتمةةةلأيةةةن يحصةةةا  للمةةةوارد ممكةةةن توزيةةةل أفضةةةاالحصةةةوا علةةةى 

مةةن شةةثنج أن  المنافسةةة أن التعةةد  علةةى اال المسةةتهلكين  رضةةا فةةي وزيةةاد  التقةةد  االقتصةةاد 
 1.االقتصةةاد  التقةةد  لتعزيةةز كوسةةيلة التنافسةةية العمليةةة فةةي المشةةر  وضةةعها التةةي ال قةةة يقةةو 

تةؤا  ال محةاا الةى القضةاا علةى  لهةا ث ةار سةلبية الغيةر منظمةةاالقتصةادية المطلقةة و حرية الف
 .المنافسة الحر 

  قةةة مةةةن طةةةرف مجلةة  المنافسةةةة فحسةةة العقوبةةةات المطب لةةة  يقتصةةةر األمةةر علةةةى  لةةالد
نمةةةا تسةةةاه  الجهةةةات القضةةةا ية فةةةي البةةةا فةةةي منازعةةةات المنافسةةةة و   مجلةةة  المنافسةةةةومةةةن   ا 

 فلةي  كةا مةا ي ةص المنافسةة  ال يعني أنج صاح  اال تصةاص الحصةر  ص حيات قمعية
بةبع  الجهةات القضةا ية ل تتمتةبةا    يرجل  بالضةرور  لنظةر مجلة  المنافسةة وضبط السو 

 .معترف بها لمجل  المنافسةالغير اال تصاصات 

الرقةابي للقضةاا فناا كانت ع قة الضبط بالقضاا قد تبرز من   ا ما يعةرف بالةدور 
     ال انيةة  الدرجةة  مةن  بالضةبط  عنةد الةبع   يعرف  ما  مباشر  أو  رأو الضبط بصفة غي

 régulateur de deuxième niveaule 2  قةرارات مجلة  المنافسةة  الا  يمارسج القضةاا علةىو
مةةةةن  ةةةة ا دعةةةةو  اإللغةةةةاا لتجةةةةاوز السةةةةلطة أو دعةةةةو  فحةةةةص المشةةةةروعية أو حتةةةةى دعةةةةو  

د فقةةط  فةةدوره فةةي القمةةل المباشةةر الةة ن تةةد ا القضةةاا ال يقتصةةر علةةىالمسةةؤولية اإلداريةةة  فةةن
يشةةكا مظهةةر مةةن مظةةاهر التكامةةا مةةل نافسةةة فةةي السةةو  ال يقةةا أهميةةة و الضةةبط المباشةةر للمو 

   صات الممنوحة لمجل  المنافسة في ظا محدوديتها.اال تصا

                                                           
1 Nicolas Dorandeu, dommage concurrentiel, Presses universitaires de Perpignan, 2000 

(Publication sur Open Edition Books : 07 avril 2014), p7. 
2Jean Jacques Israël, La complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges in: 

les régulations économiques légitimité et efficacité, sous la direction de Marie –Anne frison 

roche, presses de sciences po et D, paris, 2004, p146. 
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مجمةةةةةةوعتين ر يسةةةةةةيتين الةةةةةةى المنازعةةةةةةات المتعلقةةةةةةة بقةةةةةةانون المنافسةةةةةةة يمكةةةةةةن تقسةةةةةةيمها ف
المنازعةةات  المعروفةةة مةةن  ةة ار شةةيوعا و المنازعةةات العامةةة أمةةا  مجلةة  المنافسةةة وهةةي األك ةة

التةةةي تنةةةدرج ضةةةمن المنازعةةةات   و  public enforcement التنفيةةةا العةةةا  الموضةةةوعية أو
 privateالتنفيةةا ال ةةاص  أو الش صةةيةالمنازعةةات  المعروفةةة مةةن  ةة اا تصةةاص القضةةا  و 

enforcement  عةةةن الممارسةةةات المنافيةةةة  التعةةةوي  عةةةن األضةةةرار الناجمةةةةالةةةى التةةةي تهةةةدف و
 للمنافسة.

كمةةا يبقةةي الةةبط ن مةةن اال تصاصةةات المحجةةوز  للقاضةةي وحةةده  فمهمةةا اتسةةعت سةةلطة 
مجلةة  المنافسةةة فةةي ات ةةاا قةةرارات محةةدد  بدقةةة  اال أن هةةاه السةةلطة مقيةةد مةةن منطلقهةةا ألنهةةا 

 تقتصر على ات اا تدابير مؤقتة أو أوامر زجرية أو جزااات مالية.

هاا  وعلى الرغ  من أن مسثلة تقسي  اال تصاص بين النظامين القضةا يين كانةت منةد 
قةةانون المنافسةةةة  حيةةةا أن جةةزا مةةةن منازعةةةات فتةةر  طويلةةةة موضةةو  إلعةةةاد  النظةةةر فةةي اطةةةار 

  وهاا في اطةار الةدور الرقةابي قرارات مجل  المنافسة منحها المشر  لحسا  القاضي العاد 
اال أن القواعد التي تحكة  توزيةل اال تصاصةات بةين النظةامين القضةا يين ال ت لةو مةن مفارقةة 

 أن القاضي اإلدار  م تص أيضا بتطبي  قواعد المنافسة.

لقضةةاا اإلدار  نصةةي  فةةي حمايةةة المنافسةةة مةةن الممارسةةات المنافيةةة لهةةا  طالمةةا أن لف
األشةةة اص العامةةةة تشةةةارد بالضةةةرور  فةةةي الحيةةةا  االقتصةةةادية وهةةة  مكلفةةةون بتحقيةةة  المصةةةلحة 

ن كان يضةعه  فةي   ضوعه  المتيازات بةا والمتيةازات عاليةة بموجة  القةانون العةا  العامة  وا 
أد  توسةةةةةيل نطةةةةةا  أنشةةةةةطة فقةةةةةد اص العةةةةةاديين  ومةةةةةل الةةةةةد وضةةةةةعية ال تةةةةةت ا  مةةةةةل األشةةةةة 
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ظهةور مشةكلة الع قةات التنافسةية مةل مؤسسةات  العامة في الحيةا  االقتصةادية الةى األش اص
  1القطا  ال اص.

وهةةاه األحكةةا  لةة  تكةةن نتيجةةة للصةةدفة بةةا تزامنةةت تمامةةا مةةل تطةةور االقتصةةاد الليبرالةةي 
من  ة ا المؤسسةات العامةة  ف ضةو  تصةرفات  المعني بحماية نفسج من التد ا االقتصاد 

طةورات تاري يةة مهمةة التةي تشةير السلطة العامة لقانون المنافسة في الواقل لج بعد سياسي و ت
علةةي غةةرار  السةةو   ونتيجةةة لةةالد قةةررت العديةةد مةةن الةةدواقةةات المعقةةد  بةةين الدولةةة و الع  الةةى

   3العامة لقانون المنافسة. ا ضا  األش اص 2بلجيكا و فرنساالجزا ر م ا ألمانيا و 

 فعلةةةةةي الةةةةةرغ  مةةةةةن أن األصةةةةةا هةةةةةو ا تصةةةةةاص مجلةةةةة  المنافسةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةاا مراقبةةةةةة
المنافسةةةةة ل شةةة اص العامةةةة عنةةةد ممارسةةةة األنشةةةةطة ب الممارسةةةات التةةةي مةةةن شةةةثنها المسةةةا 

االقتصةةةةةادية  اال أن هةةةةةاا ال يبعةةةةةد ا تصةةةةةاص القاضةةةةةي اإلدار  فةةةةةي مراقبةةةةةة مةةةةةا ادا مارسةةةةةت 
التةةةي تتميةةةز بامتيةةةازات السةةةلطة العامةةةة وظا فهةةةا فةةةي ظةةةا احتةةةرا  ة العامةةةة األشةةة اص المعنويةةة

 قواعد المنافسة.

اا كةةان مجلةة  المنافسةةة قةةد جةةاا ليحةةا محةةا القضةةاا فةةي بعةة  ا تصاصةةاتج هةةاا   وا 
التةةي كانةةت جةةةزا ال يتجةةزأ مةةةن وظا فةةج  األمةةر الةةةا  أد  الةةى تقلةةةيص دور القاضةةي الجزا ةةةي 
الا  أصب  ال يتد ا اال في مجاا ضي  ومحدود اال أنج ال يعقةا أن يةت  هةاا الحلةوا بصةفة 

الجزااات التي يت اها مجل  المنافسةة مسةتقلة عةن كاملة وفي جميل اال تصاصات با تبقي 
 الجزااات التي يوقعها القاضي الجزا ي.

                                                           
1  Gilles Mathieu,  L’application du droit de la concurrence  aux personnes  publiques, D, 

1995, p27. 

المتعلة  باألسةعار فةنن األشة اص العامةة  1900جةوان  03تجدر اإلشار  الي أنج في فرنسا بموج  المرسو  الصةادر فةي  2
أيةن أصةبحت القواعةد المحةدد  فةي  1902ديسةمبر   1ل  تكن ت ضل لقانون المنافسة   اال أن الةثمر تغير بصدور المرسو  

 العامة. ش اصالنشاطات التي تقو  بها األ ىهاا المرسو  تطب  عل
3 Gilles Mathieu,  op.cit, p27. 
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فالقضاا مند زمةن بعيةد مظهةر مةن مظةاهر سةياد  الدولةة ي ةتص بنظةر المنازعةات بةين 
حةةةة  التقاضةةةةي و  يةةةةد  مكلفةةةةة بتطبيةةةة  القةةةةانوناألفةةةةراد والجماعةةةةات باعتبةةةةاره سةةةةلطة مسةةةةتقلة محا

 عن مصالحج التي يحميها القانون.حقوقج و  مضمون لكا ش ص للدفا  عن

وبةةةالد فةةةالنزا  التنافسةةةي قةةةد يكةةةون موضةةةوعج محةةةا متابعةةةة  الصةةةة تةةةت  أمةةةا  الجهةةةات 
 القضا ية  وللقضاا دور في حماية المنافسة من الممارسات المنافية لها.

أصةةب  يم ةةا فثهميةةة تبةةرز علةةى عةةد  مسةةتويات فلقةةد ارتثينةةا ا تيةةار هةةاا الموضةةو   لهةةاا
أحةد أهة  االنشةغاالت الحاليةة فةي ظةا تشةريعات المنافسةة. أبرز مواضيل قانون المنافسة و ه  أ

فدراستة تساه  في ابراز الدور المه  للقضاا في حماية المنافسةة الةا  قةد يبةدو للوهلةة األولةي 
 أن مجل  المنافسة هو الوحيد المكلف بحمايتها.

العقةةةةابي للقضةةةةاا مةةةةن الناحيةةةةة وعليةةةةج تةةةةثتي هةةةةاه الدراسةةةةة لتسةةةةليط الضةةةةوا علةةةةى الةةةةدور 
الجانة  المعرفةي مةن  ا ةراايةة المرتبطةة بةج مةن أجةا شةكاالت القانونالقانونية والوقوف علةى اإل

تبسةةةيط المعرفةةةة الصةةةحيحة للقواعةةةد القانونيةةةة المتعلقةةةة بةةةدور القضةةةاا فةةةي قمةةةل  ةةة ا تسةةةهيا و 
 الممارسات المنافية للمنافسة.

وأ ةةةةةةر  ال يفوتنةةةةةا أن نةةةةةةاكر أن دراسةةةةةةتنا لهةةةةةاا الموضةةةةةةو  مبنيةةةةةةة علةةةةةى دوافةةةةةةل ااتيةةةةةةة و
موضوعية  حيا تتم ا الدوافل الش صية في الرغبة واالهتمةا  بالدراسةات القانونيةة فةي مجةاا 
المنافسة نظرا لحيوية هاا المجاا  زيةاد  علةى هةاا محاولةة اضةافة عمةا علمةي يصةب  مرجعةا 

ألنةةةج لةةة  يحةةةظ بنصةةةي  وافةةةر مةةةن  معمقةةةة فةةةي هةةةاا الموضةةةو  للبحةةةا فةةةي ظةةةا غيةةةا  دراسةةةات
 .البحا

أمةةةا عةةةن الةةةدوافل الموضةةةوعية فنريةةةد التوصةةةا الةةةى نتةةةا   وتوصةةةيات تسةةةاعد عمليةةةا فةةةي 
 حماية المنافسة من ث ار الممارسات المنافية للمنافسة.
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مةةةن منطلةةة  أن المشةةةر  لةةة  يسةةةتغني عةةةن تةةةد ا القضةةةاا فةةةي مجةةةاا حمايةةةة المنافسةةةة و 
ا ممارسة من شثنها أن تعرقةا السةير الطبيعةي للسةو   وتحقية  هةاا المقصةد لةن والتصد  لك

يتحقةةة  باالعتمةةةاد المطلةةة  علةةةى صةةة حيات مجلةةة  المنافسةةةة ألن الضةةةبط ال ي ةةةص مجلةةة  
نجاعةةة الةةدور : مةةا مةةد  اإلشككلية ة اةلية ككة هةةاه الدراسةةة لةجابةةة علةةىجةةاات   المنافسةةة لوحةةده

يفةةةةر  احتةةةةرا  قواعةةةةد قةةةةانون المنافسةةةةة فةةةةي اطةةةةار وهةةةةا يمكةةةةن أن  الةةةةا  يقةةةةو  بةةةةج القضةةةةاا 
وهةةةا وفةةة  المشةةةر  الجزا ةةةر  فةةةي وضةةةل نصةةةوص قانونيةةةة الصةةة حيات الممنوحةةةة لةةةج قانونةةةا  

 تكر  الدور العقابي للقضاا لحماية المنافسة من الممارسات المنافية لها 

عةةد   مةةدنا فةةي علةةىاعتومةةن أجةةا اإلجابةةة علةةى هةةاه اإلشةةكالية ودراسةةة هةةاا الموضةةو  
ره مةن  ة ا تحليةا جوانة  الموضةو  وعناصةالتحليلةي والمةنه   الوصةفي مناه  أهمها المةنه 

ح البةةديا مةةن  ةة ا ابةةداا أراا كلمةةا أمكةةن الةةد نقتةةر و حيةةا نةةدر  بكةةا موضةةوعية   األساسةةية
ما القةانون السةيبمةا اسةتحد تج األنظمةة المقارنةة و االسةتعانة و  ستعنين بالقانون والمبةادم العامةةم

ريكةي مةةن عةد  أسةبا  أهمهةةا أن القةانون األم الةةى يرجةل الةدريكةةي  و األمنسةي واألوروبةي و الفر 
باره يمزج بةين النظةا  ال تينةي أك رها تطورا أما القانون األوروبي باعتأقد  تشريعات المنافسة و 

  أمةا القةةانون الفرنسةي فةنن السةةب  يرجةل ألن أحكةةا  قةانون المنافسةةة النظةا  األنجلةو سكسةةونيو 
وألن التجربةةة الفرنسةةية أسةةهبت فةةي دراسةةة الموضةةو   زا ةةر  مسةةتقا  مةةن التشةةريل الفرنسةةي الج

ابةةراز الجانةة  التطبيقةةي قةةدر المسةةتطا  مةةن  ةة ا اسةةتعرا  ومحاولةةة  سةةيت  االسةةت نا  بهةةا 
دون أن ترقةةةي هاتةةةج المعالجةةةة لدراسةةةة  القضةةةا ية السةةةيما للقضةةةاا الفرنسةةةي بعةةة  التطبيقةةةات

 مقارنة.

التةاري ي لدراسةة التطةور التشةريعي لتةد ا القضةاا جان  الةد المةنه   لىنا اكما اعتمد
 لقمل م الفات قانون المنافسة.
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الةةى ابةةراز الةةدور المميةةز للقضةةاا فةةي حمايةةة المنافسةةة نهةةدف مةةن  ةة ا هةةده الدراسةةة و 
   ا ابراز األهداف الجز ية التالية:من الممارسات المنافية لها ويتحق  الد  وقمل

المنظومةةةةة القانونيةةةةة ال اصةةةةة بتةةةةد ا القضةةةةاا فةةةةي مجةةةةاا قمةةةةل الممارسةةةةات المنافيةةةةة  ابةةةةراز -
للمنافسةةة   اصةةة أن الطريقةةة التةةي تةةولى بهةةا المشةةر  تنظةةي  ا تصاصةةات الجهةةات القضةةا ية 

 تتطل  جمعها ومناقشتها. 

 .التش يص الدقي  ال تصاصات القضاا في مجاا قمل الممارسات المنافية للمنافسة -

 .القضاا في منازعات المنافسةدور فعالية  على مد  الوقوف -

التطةةر  الةةى التعةةاون والتكامةةةا بةةين القضةةاا ومجلةة  المنافسةةةة وأهميتةةج فةةي ضةةمان توحيةةةد  -
 االجتهادات في هاا المجاا وتحقي  األمن القانوني.

ابةةةةراز اإلشةةةةكاالت والعقبةةةةات التةةةةي تحةةةةوا دون تطةةةةور المنازعةةةةات أمةةةةا  القضةةةةاا فةةةةي مجةةةةاا  -
 سة.المناف

مهمتنا اان تجلية الدور القضا ي في ارساا حرية المنافسة  مل اإلشار  أن تناولنةا لهةاا 
تفصةي  مهملةين و  لن يكون قضا يا بحتا يعتمةد علةى سةرد القضةايا واألحكةا  تثصةي  و الموض
حقيقة االتجةاه القضةا ي عنةد الفصةا فةي النزاعةات  الجان  الموضوعي الا  يوقفنا على بالد

وهةو األمةر الةا   لمعقد الا  يتميةز بةج هةاا الموضةو   اصة مل الطابل ابالمنافسة   المتعلقة
 التدقي  فيج.الباح ين في الجزا ر عن دراستج و قد يفسر ابتعاد 

 بابين: د قسمنا دراستنا لهاا الموضو  الىوعليج فق

فةةي البةةا  األوا مغالطةةة فكةةر  أن كةةا مةةا ي ةةص المنافسةةة هةةو مةةن ا تصةةاص  تناولنةةا
اال تصةاص األصةلي للقضةاا المةدني والتجةار  فةي اطةار مجل  المنافسة  مةن  ة ا دراسةة 

ا رقابتةةةج لقاضةةةي اإلدار  مةةةن  ةةة جانةةة  مسةةةاهمة ا دعةةةاو  الةةةبط ن الةةةىدعةةةاو  التعةةةوي  و 
تمةة  بالمنافسةةة فةةي اطةةار التحةةوا فةةي  مةةن شةةثن تصةةرفاتها أن علةةى األشةة اص العامةةة التةةي
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ادراج قواعةةد المنافسةةة فةةي  السةةعي الةةىوقةةانون المنافسةةة  و الع قةةات بةةين قةةانون المرفةة  العةةا  
عةةد  التو الحةةد مةةن العقةةا  عةةن دراسةةة ظةةاهر     فضةة (الفصةةا األوا) اطةةار الشةةرعية اإلداريةةة

لجزا ةةةةةةي تةةةةةةد ا القاضةةةةةةي ا حافظةةةةةةة علةةةةةةىمظةةةةةةاهر الما تصةةةةةةاص القاضةةةةةةي الجزا ةةةةةةي و  علةةةةةةى
 .(الفصا ال اني) اإلشكاالت الناتجة عن الدو 

التعةوي  الةدور البةارز للقاضةي فةي اطةار منازعةات  للتطةر  الةى   يثتي البةا  ال ةاني 
الةةةد مةةةن ات الش صةةةية فةةةي المجةةةاا التنافسةةةي و الضةةةرر التنافسةةةي أو مةةةا يسةةةمي بالمنازعةةةعةةةن 

الةى  ي رفةل هةاه الةدعو صحا  الحة  فة  ا بيان شروط المسؤولية عن الضرر التنافسي وأ
  فضةة  عةةن (الفصةةا األوا) التعةةوي  عةةن الضةةرر التنافسةةيجانةة  بيةةان أحكةةا  االسةةتعجاا و 

اإلجةةرااات أمةةا  مسةةتقلة عةن الجانة  اإلجرا ةةي المتعلة  باإل بةةات سةواا فةةي الةدعو  التةةي ترفةل 
مجلةةةة  المنافسةةةةة أو العكةةةة  فةةةةي الةةةةدعو  التةةةةي تةةةةت  بعةةةةد اإلجةةةةرااات أمةةةةا  المجلةةةة  وكيفيةةةةة 

 .(الفصا ال اني )الستفاد  من الدا

التةةي توصةةلنا اليهةةا مةةن  ةة ا دراسةةتنا والتوصةةيات  ةة  فةةي األ يةةر  اتمةةة تظةة  أهةة  النتةةا   
 لهاا الموضو .
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 تقسيمو تمهيد 

الممارسات المنافية للمنافسةة مة  ردع ومعاقبة يعتبر تخويل مجلس المنافسة صالحيات 
المشةةرع أقةةر لةة  بسةةل ة  بيةةره فةةع تبةةديرها ومعاقبت ةةا بمةةا يةةرا  فأهةةا الصةةالحيات المخولةةة لةة   

 .م  أجل الضب  الفعال للسوق مناسب

 تصةةا  مجلةةس المنافسةةةا   مغال ةةة ف ةةره أ   ةةل مةةا يخةة  المنافسةةة هةةو مةة  اخهةة ا و 
ل ة  يم ةة  ل ي ةات أخةرر ممارسةةة و حةد  و مجلةس المنافسةةة ل حع أ  الضةب    يبتصةةر  لة و ية

فللبضةةةا  مةةة  اختصةةةا  مجلةةةس المنافسةةةة  و ةةةل مةةةا يخةةة  المنافسةةةة هةةةفلةةةيس هةةة   الم مةةةة. 
قةة  و تتهةة ا و   المنافيةةة للمنافسةةة يض  ةة  الضةةرر النةةاتل  ةة  الممارسةةاتو التعةةو  سةل ة بب ةةال
 صالحيات السل ة العامة.و جلس ب ا ما تعلق األمر بم اا المرفق العاا صالحيات الم

الةةر ا مةة  اسةةتبعاد الباضةةع الجبا ةةع صةةاحب ا ختصةةا   بلةة  جانةةب  لةة  فىنةة   لةة  
ا    ةةةا  و د  فةةةع المجةةةال التنافسةةةع و جةةةو قيةةةل الغرامةةةات ب  أنةةة    يةةةبال يفةةةرض و األصةةةيل فةةةع ت

 بصفة محتشمة. 

  و ببةراب ا ختصةا  األصةلع للبضةا  أ لبةاب بلة   نت ةرق مة  خةالل هة ا او  لي  سةو 
هةة ا و البضةةا  الجبا ةةع فةةع هةة ا المجةةال. اختصةةا    لةة مسةةةلة التعةةدر  ثةةا نت ةةرق ثانيةةا بلةة 

 ضم  الفصلي  التاليي :

 المنافسة        مجال ل: ا ختصا  األصلع للبضا  فع و الفصل األ

ةالمنافسةةةةةة المجةةةةةة اختصةةةةةةا  البضةةةةةةا  الجبا ةةةةةةع فةةةةةةع  لةةةةةة الفصةةةةةةل الثةةةةةةانع: التعةةةةةةدر 
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 .المنافسةمجال في  ل: االختصاص الصلي للقضاءوالفصل ال 

منحةةةةة  صةةةةةالحيات شةةةةةب  قضةةةةةا ية   يعنةةةةةع أنةةةةة  صةةةةةاحب و ب  بنشةةةةةا  مجلةةةةةس المنافسةةةةةة 
فع مجال المنافسة  ب  يببع الباضع صاحب ا ختصا  األصةيل فةع ا ختصا  األصيل 

لباضةةع فةةع الن ايةةة  فةةال ي فةةع تسةةلي  حمايةةة حريةةة األفةةراد فا ختصاصةةات البضةةا ية يمل  ةةا ا
يض لفا ةةةةده و ح ةةةةا بةةةةالتعالو نافيةةةةة للمنافسةةةةة بةةةةل يجةةةةب بب ال ةةةةا الغرامةةةةات لبمةةةةل الممارسةةةةات الم

 .الباضع ما ي رس اختصا  وهو المتضرري  

حيةد ا جت ةاد البضةا ع فةع مجةال المنافسةة أمةاا البضةا  و لةة تو الر ا م  محا  ل و ه ا 
ر هامةةة و منافسةةة مةة   ةةر  البضةةا  اهدارر يشةة د حر ةةة ت ةة  الو العةةادر  ب  أ  ت بيةةق قةةان

خاصة فع ظل  ةدا اختصةا  مجلةس المنافسةة بمراقبةة األ مةال اهداريةة المتخة ه فةع ب ةار 
هة ا و الباضةع اهدارر.    أدنةع شة  بلة و د ا ختصةا  دو امتيابات السل ة العامة  لة ل  يعة

 :التاليي  مبحثي ال  م  خالل و   نسل   لي  الضو ما س

 الجبا ات المدنية توقيلل: اختصا  الباضع العادر بو المبحث  األ

 فع ت بيق قوا د قانو  المنافسة مساهمة الباضع اهداررالمبحث الثانع: 

 

 

 

 

 

 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

41 
 

 الجزاءات المدنية  ل: اختصاص القاضي العادي بتوقيعوالمبحث ال 

  المنافسةةة و قةةان لبةةد تضةةم و نيةةة  و مخالفةةة البا ةةده البان األثةةر المترتةةب  لةة  والجةةبا  هةة
ال يبتصةر األمةر فة ايةة المنافسةة مة  مختلة  الممارسةات  ل  ب د  حمو  ا فة م  الجبا ات 

جةد بعةض و ت ب   امةر الصةادره مة   ةر  مجلةس المنافسةةو األو قيةل الجةبا ات الماليةة و ت  لة 
مةر هنةا يتعلةق األو لة  البضةا  بختصاصات التع تخرج م  ن اق صالحية المجلس لتحةال ا 

 نافيةةةةةب ةةةةال الممارسةةةةات المب  منةةةةابع فةةةةع و   يخةةةةت  البضةةةةا  دبالجةةةةبا ات المدنيةةةةة  بت بيةةةةق
 ضرار التع سببت ا ه   الممارسات.يض    األو التعو للمنافسة 

 لةة  فةةع و ل الةةب ال   جةةبا   ةة  الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة و فةةع هةة ا المبحةةث نتنةةاو 
 يضو الح ةا بةةالتعللباضةع فةةع ر التبليةدر و الةةدفةع الم لةةب الثةانع نسةتعرض و ل. و الم لةب األ
 التع يم   أ  ت رح فع ه ا اه ار. دو البيبعض مل ببراب 

 : البطالن كجزاء عن الممارسات المنافية للمنافسةلوالمطلب ال 

بةةةة الممارسةةةات و    بأيتضةةةن لنةةةا المتعلةةةق بالمنافسةةةة  30-30األمةةةرح ةةةاا أ  تفحةةة  ب
بةةةةات و العبو تةةةةع يصةةةةدرها مجلةةةةس المنافسةةةةة اريةةةةة الدبةةةةة اهو  ةةةةة بةةةةي  العبو للمنافسةةةةة متن نافيةةةةةالم

ب ةةال الممارسةةات بخيةةره   األ   تتضةةم  هةةبالبضةةا ية التةةع تصةةدرها الج ةةات البضةةا ية العاديةةة 
 ا بالب ال .و تمس و صحاب الحق أللمنافسة مت  تبدا  نافيةالم

ل ل  سو  نوضن مجال ت بيق الب ال  ثا بعدها  بيعة ه ا الب ال  وأصةحاب الحةق 
  ل  النحو التالع:   بل  جانب ببراب آثار الب ال  و ل فع التمس  ب 
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 مجال تطبيق البطالن :لوالفرع ال 

 رسةةات المنافيةةة للمنافسةةة. ومةةل  لةة ب  الةةب ال  فةةع قةةانو  المنافسةةة يشةةمل جميةةل المما
وهةو مةا يعتبةر  فةى  الممارسةات المرخصةة مة  قبةل مجلةس المنافسةة تخةرج مة  مجةال الةب ال 

األمةةةر الةةة ر وهةةةو ه شةةةمولية الةةةب ال  ل ةةةل الممارسةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة  اسةةةتثنا   ةةة  قا ةةةد
 يبتضع دراسة البا ده العامة وا ستثنا .

 )البا ده العامة(للمنافسة نافيةلية البطالن لكل الممارسات المو شم:الو أ

حيةةث  للمنافسةةة منافيةةة  الو الشةةر و ا تفاقةةات و د و  ةةل العبةة 1البا ةةده العامةةة هةةع ب ةةال ب  
 2ر قيد.أ  و  ل  دو الب ال   ل  جميل الممارسات ي بق 

بأحكلام الملادتين  لخلال "دون اإل:التع تةن  30-30األمرم   30الماده وهو ما أ دت  
شرط تعاقدي يتعللق بححلدا الممارسلات  وأاتفاقية  التزام أو مر، يبطل كلمن هذا ال 9و 8

 "عالهأ 01و 00و 01و 7و 6اد و جب المو رة بمو المحظ

شةةةر  تعاقةةةدر يتعلةةةق  وأاتفاقيةةةة  وأ لتةةةبااا   ةةةل أ  المةةةاده يتضةةةن    هةةةمةةة  خةةةالل نةةة
مر با تفاقةات ا  تعلق األو س با ل 36 33 33 ، 2ادو    لي ا فع المو بالممارسات المنص

                                                           

مةاده باللغةة الفرنسةية نجةد  اسةتعمل لة  نة  الب لمةة "يب ةل" ل ة  بةالرجوع  30استعمل المشرع م   خالل ن  الماده لبد 1 
لةة  مصةةدر  لمةةة "يب ةةل" مصةةدرها "اهب ةةال" ومصةةدر  لمةةة "با ةةل" هةةو "الةةب ال "  بالتةةع تعنةةع با ل وبةةالرجوع "Nul" لمةةة 

"Nullité". وهةةةةو مةةةةا يف ةةةةد اخةةةةتال   معنةةةة  الةةةةن  بالعربيةةةةة  نةةةة   فةةةةالفرق بةةةةي  ال لمتةةةةي  يظ ةةةةر فةةةةع العديةةةةد مةةةة  النبةةةةا
ولتفاصةةيل أ ثةةر  صةةن.ن لمةالب الن ياألمةة  المفةةروض اسةةتعمال  لمةةة "با ةةل" بةةد  مةة   لمةةة "يب ل"ألدل   ةةا   لو ة بالفرنسةةي

التصةةر   اهب ةةال انظةةر: العربةةع بلحةةاج  النظريةةة العامةةة لاللتةةباا فةةع البةةانو  المةةدنع الجبا ةةرر حةةول الفةةرق بةةي  الةةب ال  و 
 .،،3-3،2   ،633و ات الجامعية  ال بعة الخامسة البانونع العبد و اهراده المنفرده  الجب  األول  ديوا  الم ب

محمةةد الشةةري   تةةو  الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة فةةع البةةانو  الجبا ةةرر )دراسةةة مبارنةةة بالبةةانو  الفرنسةةع(  أ روحةةة لنيةةل 2
 .،02   63326332درجة الد تورا  فع البانو  العاا   لية الحبوق  جامعة مولود معمرر  تيبر وبو  
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ضةةةةةةةةةةةعية التبعيةةةةةةةةةةةة و التعسةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةع  وأضةةةةةةةةةةةعية ال يمنةةةةةةةةةةةة و التعسةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةع  وأره و المحظةةةةةةةةةةة
 ا قتصادية ....الخ.

 ال  فمجةةةةال الةةةةب   الشةةةةرو  المنافيةةةةة للمنافسةةةةة بةةةةب الملةةةةبا بةةةةا  ترا  فالباضةةةةع ب   
بةةانونع مةة  ال يةر ونع  حيةةث يةةتا تحديةد هةة ا المجةةال  يةةر البةانيغ ةع مةةا   يبةةل  ة  المجةةال 

 1.قبل سل ات المنافسة أو م  قبل البضاه

للمنافسةةةةة  نافيةةةةةثةةةةار الممارسةةةةات المآ ومةةةةا يع ةةةةس لنةةةةا حةةةةر  المشةةةةرع  لةةةة  محةةةة وهةةةةو 
لةة  الح ةةا الةة ر بع و الرجةةأل   60- 59مةةرع ظةةل األفةةضةةل و  لةة    ةةس مةةا  ةةا   ليةة  ال. ل ةةا

هةةةةع ا تفاقةةةةات و  ي  مةةةة  الممارسةةةةات و   الةةةةب ال  يبتصةةةةر  لةةةة  نةةةةأجةةةةد ن 8المااااا ة  تضةةةةمنت 
 30-30مةةرمةة  األ 30ح ةةا المةةاده  ر بةة ل يعتبةةو  .ضةةل الم ةةيم و التعسةة  فةةع الو  رهو المحظةة

 2فسة م  الب ال .للمنا نافيةسات المر شر  يتعلق بىحدى الممار أحس  حت    يفلت أ

  يحةةق للباضةةع رفةةض و الممارسةةات   هةة  لةة  البضةةا  هب ةةال ب  و  ليةة    بةةد مةة  اللجةةو 
ب ال   ةةةل ا تفاقيةةةات التةةةع ديريةةةة  فالباضةةةع بىم انةةة  الن ةةةق بةةةب ال ةةةا لعةةةدا تمتعةةة  بسةةةل ة تبب

الةب ال  مة  أجةل ضةما    مصةيرها و ألن  م  ال بيعع أ  ي  3.تتميب ب ابل منافع للمنافسة
 4لتحبيق مصلحة الجما ة.و اق و ا د التنافس السليا فع األسو ده قسيا

ب لمجلةةةس المنافسةةةة أ  يةةةةمر بتعليةةةق تنفيةةة  ا تفاقةةةات مةةة  أجةةةل حتميةةةة و ا    ةةةا  يجةةةو  
شةةن ا المسةلة التعاقدية  ب  أ  سةل ة األمةر مة   لنظاا العاا ا قتصادر السا د  ل استعاده ا

 د التةةع تبعةدها المةةاده و مصةةير العبة ة معينةةة  لة أ  تعيةد لمجلةةس المنافسةة بلةة  حةد مةةا رقابة
                                                           

1Emmanuelle CLAUDEL, ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse pour le 

doctorat en Droit, Université X-NANTERRE, Paris, 1994, p445. 

 .632   6336  مسفولية العو  ا قتصادر فع التشريل الجبا رر والفرنسع  دار هومة  اب  و اسبيما   2
3Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence, Armand colin, Paris, 1996, p162 

 ليةةةة الحبةةةةوق  جامعةةةةة   60العةةةةدد نةةةوال صةةةةارر  المسةةةاس بالمنافسةةةةة سةةةةبب جديةةةد لةةةةب ال  العبد مجلةةةةة دراسةةةات قانونيةةةةة  4
 .20   9662  ب ربلبايد  تلمسا أبو 
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 3-L420 1   المنافسةةةةة الجبا ةةةةرر مةةةة  و مةةةة  قةةةةان 41المةةةةاده و الفرنسةةةةع    التجةةةةارهو قةةةةانمةةةة  
 2اختصاص .

ا  ا لا يتم   مجلس المنافسةة مة  اهب ةال المباشةر للتصةرفات التعاقديةة فةى  لة  سةل ة و 
التةع قةد تبعةد  مليةا أر  pouvoird’injonction  ير مباشره للب ال  مة  خةالل سةل ة األمةر

قةةة   نةةةد تعليةةةق و تتو ده و لمجلةةةس المنافسةةةة محةةةد لةةةةو ب  أ  هةةة   السةةةل ات المخ 3تةةةةثير للعبةةةد 
بب ةةةال ا تفةةةاق المنةةةافع للمنافسةةةة الةةة ر يببةةةع مةةة  اختصةةةا     تمتةةةد بلةةة و تنفيةةة  ا تفاقةةةات 

 الباضع.  

ضةرار  ب ةو لبد تا تبدير مدر منافاه العبد للمنافسة و ه ا  ا مة   دمة    ة   ريةق األخة  ا 
  المنةةافع للمنافسةةة فةةع حةةد  اتةة  و السةةل د المتماثلةةة  فةةال ينظةةر بلةة و ع العبةةو فةةع ا  تبةةار لمجمةة

نما م  خالل مجمو  ما يسةمع بنظريةة األثةر  وهو ق   ل  و الس أثرها  ل و ماثلة د المتو ع العبو ا 
د التةةع يبرم ةةا و العبةة    لةة  أل  و قا مغلبةةة أو ق سةةو جعةةل السةة ير العبةةد  لةة ةثتةةمةةدى و الشةةامل 

 4.ضل اآلخري و  البعض تنع س  ل 

أسةةاس أن ةةا تت لةةب مةة  األ ةةرا  فةةع  انتبادهةةا  لةة و ب  أنةة  تةةا مناقشةةة هةة   المسةةةلة  
األثةةر النسةةبع مةةا يتنةةاقض مةةل مبةةدأ  وهةةو امةةل الخارجيةةة  و اتفةةاق مةةا أ  تةخةة  فةةع ا  تبةةار الع

  تمييةب و دو ا ع و تعاقةب بشة ل  شةو  حدو ضل جبا  مو  ل  فىن ا تسمن ب للعبد  باهضافة بل 
ق. و   حصة   بيةره فةع السةو     الل ي  يمثلو أ و  حص  صغيره و     الل ي  يمل و بي  أ

 ةةل  ق  حيةةث   تسةةتبعد نظريةةة األثةةر الشةةامل تبيةةياو ب  يشةةتر  أ  يسةة ا العبةةد فةةع ب ةةالق السةة
 ية  بةد و تبيةيا مشةر مةل  لة    تةبال الحبيبةة أ  و المنافسةة.  حدا آلثةار العبةد  لة  حالة  ل 

                                                           
1 L’article L.496-3 du code de commerce français :  »Est nul tout engagement, convention ou 

clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, 

L. 420-2-1 et L. 420-2-2.» 
2Jean-Jacques Menuret, le contentieux du conseil de la concurrence, Presses universitaires de 

la faculté de droit de Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand, LGDJ , Paris, 2002, p376. 
3Ibid., p377. 
4Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence et droit des contrats, D, 1995, p53. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
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ره و امةل خةارج العبةد   يعرف ةا بالضةر و   يعتمةد جب يةا  لة    المنافسةةو شر  يتعلق ببةان وما أ
 1بصفة خاصة  ناصر تختل  بحسب البما .و ال رفا  المتعاقدا  

صدار ح ةا الةب ال  بباضع سل ة  للهل   المباا ه ار ي رح نفس  فع  ل   السفال ال
المنةةافع ح ةةا بةةب ال  جب ةةع لالتفةةاق صةةدار بنةة  بىم انةة  أ وأ  لمنافسةةةال لةةع لالتفةةاق المنةةافع ل

 ؟مام أ ضو المعر  للمنافسة

خيةةره   الحالةةة األ فةةع هةةو بشةةر  محةةدد فيةة    وأ  يتعلةةق الةةب ال  باتفةةاق ب املةة  أيم ةة  
 2هريا.و ا  ا  البند المتنابع في  يمثل شر ا جب فالباضع يبحث فيما 

ساسةةيا فةةع أ  البنةةد المتنةةابع فيةة  يشةة ل شةةر ا أتبةةي   ى افةة مةةال نظريةةة السةةبب  ه ةيةةث يلجةةح
نة  يترتةب  لة  ب النة  ب ةال  ا تفةاق ىالعبةد  ف وأبةرا ا تفةاق أ   لمةا و ل  أر أي  العبد  و ت 

فعنةةدما ي ةةو  الشةةر   يةةر البةةانونع هةةو أمةةر   3  الةةب ال   لةةع.و   الحالةةة ي ةة فةةع هةةو   ةةل  
 لةةع  فةةى ا  ةا  واضةةحا مةة  بنةود ا تفاقيةةة نيةةة  حاسةا لجميةةل األ ةرا  فةةالب ال  ي ةةو  ب ةال 

فةى  با لتحديةد ا لتبامةات المتبادلةة  لة  الشةر  الحصةرى الة ر  ةا  سةب 4مشتر ة م  ال رفي 
ب ةةةال  الشةةةر  يتعةةةدى بلةةة  ا تفاقيةةةة برمت ةةةا  فال بيعةةةة الحصةةةرية يم ةةة  أ  تجعةةةل منةةة  قرينةةةة 

 5مة الباضع.حاسمة ول ا ميبه فع تبديا الدليل و هو ما سو  يبس  م 

                                                           
1Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence et droit des contrats, op cit., p53. 
2Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, LGDJ, 

Paris, 1994, p246. 
3Emmanuel Claudel, ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit, p451. 

أن   ند البياا بفصل العناصر  ير المشرو ة   نرجل لنية المتعاقدي   بل لالختيار بي  الب ال  وهنا  م  ي هب بل  4
 أنظر:  ل  صّحة العبد فع مجمو   شرو أو  ّده  الشر  الجب ع وال ّلع نبحث فع تةثير بب ال

Muriel Chagny, droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, Paris, 2004, 

p407. 
5Ibid., p451. 
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 ثةر فةع العبةد  فةال يمةس الح ةا أ وأى الةب ال  شةر  و ع د ةو ضةو   مو ي ة ل ل    ندماو 
أر 1. لةة   ببةةةا لنظريةةة انتبةةا  العبةةةدو يببةة  العبةةةد قا مةةا و    و الشةةر  وأهةة ا الشةةةر   لةة    ب

مةةا يف ةةد هةة ا  للعةةو  نسةةتببع البةةاقع مةة  العبةةد الةة ر يضةةل صةةحيحا  ونسةتبعد الجةةب  البا ةةل  
 يبطلللل كلللل شلللرط" :نةةة  لةةة  أ ةالتةةةع جةةةا  في ةةةا صةةةراح 30نةةة  المةةةاده  وهةةة  ثةةةرأل و البةةة

البنةد  عمال المشرع ل    العباره يدل  ل  بم انيةة تبييةد الةب ال   لة حيث أ  است.."..تعاقدي
 .المعيب فب   ف  ا الن  يسمن ب ا بالب ال  الجب ع

ب ةل جةب  مة  العبةد  لما تعلق األمر بالنظاا العاا ا قتصةادر فىنة  يأ ثر م   ل  فىن  
بغةةةةةض النظةةةةةر  ةةةةة  براده و  يعةةةةةدل العبةةةةةد  بغةةةةةض النظةةةةةر  ةةةةة  المصةةةةة لحات المسةةةةةتخدمة وأ

 2العنصر فب . و ل  ب ا  ا  م  المناسب بب ال ه ا الجب  أو األ را   

البراميةل   ففةع قضةية فع فرنسةا جد العديد م  البضايا المتعلبة بالب ال  الجب عو تو ه ا 
د اسةترجاع و بىب ةال بنة 3222مة  األمةر  23أساس الماده    لقضت المح مة  (لص اريل)ا

 2أسةاس المةاده     لة و فةع قضةية أخةرر أب لةت مح مةة اسةت نا  بةاريس الشةر و الص اريل  
 3292.3ديسمبر 3ا و م  المرس

ب فبةة  و    ةةدا الشةةر ية تشةةو الةةب ال  الجب ةةع فةةع  ةةل مةةره ت ةة  هنةةا  حاجةةة بلةة  لةة ل 
 الفعل. بعض اآلثار المترتبة  ل 

افر شةر ي : و تشةتر   نتبةا  العبةد تة الجبا ةرر   المةدنعو مة  البةان 332 أ  الماده ب 
  العبد قابال لالنبساا  ألن  ب ا لةا ي ة  قةابال و أ  ي و   العبد با ال فع جب  من  فب   و أ  ي 

 لالنبساا ترتب  ل  ب ال  جب  من  ب ال  العبد بة مل .

                                                           
 .633  المرجل السابق   اب  و اسبيما  1

2 Emmanuel Claudel, ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit, p406. 
3Ibid., p452. 
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الةب ال  الجب ةع  وا تجةا  نحةو   ال لةع   محدده تبتضع  ةدا بقةرار الةب الو د ظر و جو ف
جةة  و ق  ب  أ  التو المعةةامالت التجاريةةة فةةع السةة الحفةةاظ  لةة و اب  للعبةةد و مةة  أجةةل اسةةتعاده التةة

المغةا ه فةع هة   المسةةلة   المنافسةة   يعنةع و ف ره الب ال  الجب ع  جبا  فعةال فةع قةان ونح
 نا   ن  فع المجال التنافسع.يم   ا ستغو جبا   ير فعال  وا تبار الب ال  ال لع هو 

حتةةة    تسةةةتفيد المفسسةةةات   مفةةةر مةةة  ت بيةةةق الةةةب ال  ال لةةةع   الحةةةا ت ففةةةع بعةةةض
   بةره ل ةل المفسسةات و حت  ت ةو شر ية م  ج ة ال ير ا د م  تصرفات ا و المخالفة لتل  الب

ة مة   يو ضةو نيةة المو ق  التةع يجةب أ  تتة ةد بةة  اآلليةات البانو األخرى الناش ة فع نفس الس
ت بةةةق مةةة   ةةةر  ال ي ةةةات و ده بصةةةفة فعليةةةة و جةةةو ق مو قبةةةل المشةةةرع لحمايةةةة المنافسةةةة فةةةع السةةة

را  ةا خاصةة أمةاا تنةامع و مة   ونية م  أجل تحبيق ال ةد  المرجةو قانو المختصة بصفة جدية 
اسةةتغالل ا و اسةتعمال ا    بلة و صةيغة يةتا اللجةو   بلةع اسةتعمال العبةد بصةفت  تبنيةة و ظةاهره اللجة

مباشةةره و قةةل في ةةا و التمو ق و السةة ل بلةة و المفسسةةات ا قتصةةادية مةة  أجةةل الةةدخ مةة  قبةةل مختلةة 
 1 سب مست ل ي   ثر.و اق جديده و فتن أس تعامالت ا  بضافة بل 

  أب ال  اتفةاق منةافع للمنافسةة يم ة  بة  الن ةق ألة  ب فع األخيةرشاره اه تجدرو   ه ا
  و   ي ةةأ ع فةةيبةةل     لةةا بةة  ا  لةةو نةةو لةةا ي  و ةةل المتعاقةةدي  أ يشةةتر  فيةة لةةا  ولةةو يةةتا حتةة  

ما أ دت  مح مة النبض الفرنسية فع قرارهةا  وهو 2ا الباضع بىب ال .و اتفاقا منافع للمنافسة ليب
 :3حيث جا  في ا 6333بر و أ ت 62الصادر فع 

" Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

l'annulation d'un convention se rapportant à une pratique anticoncurrentielle 

                                                           
  4صةةورية قابةةة  اآلليةةات البانونيةةة لحمايةةة المنافسةةة  أ روحةةة لنيةةل شةة اده الةةد تورا  فةةع البةةانو  الخةةا   جامعةةة الجبا ةةر 1

0241   110. 

2 Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence internet et communautaire, Armand Colin, 

Paris,3èmeédition, 2005, p223. 
3Cour.cass, 24 octobre 2000, Stéscarrières de Sainte Marthe c/ coulet, affaires 2000.429, in: 

Emmanuelle Claudel, « concurrence» sanction civile, RTD.com, n02, 2001, p428. 
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prohibée peut être prononcée même si tous les cocontractants s'y ont pas 

participé ou n'en n'ont pas eu connaissance "  

اتفةةةق و ا  ا قتصةةاديي  و  ةةة ةةة مةة  األو د  بةةد بةةةي  مجمو جةةةو  لةةة  فةةع حالةةة   لةة  مثةةالو 
  مصةةير  الةةب ال  و   هةة ا ا تفةةاق ي ةةىفةة  نتاجيةةةض مةة  قةةدرات ا اهيخفةةتبعضةة ا مةة  اجةةل ال

 .ا في و لا يشتر  ود مثل ه ا ا تفاق و جو  را  العبد بألا يعلا باقع  ولو حت  

د قةةرار مةة  و جةةو ره و الممارسةةات ضةةر  هةة  ل ةة  السةةفال الةة ر ي ةةرح هةةل يشةةتر  هب ةةال 
 افسة ؟للمن نافيةد الممارسة المو جو مجلس المنافسة يبر في  ب

للمنافسةة نافيةة د ممارسةة مو جةو ر قرار  ة  مجلةس المنافسةة يبةر بو هنا  م  يشتر  صد
ر قةرار مة  مجلةس و فةع حالةة  ةدا صةدو  30-30مرم  األ 2و 9ح اا المادتي  أبعد مرا اه 

الشةر  التعاقةدر المتعلةق بتلة  الممارسةة   وأصدار ح ةا بةب ال  ا تفةاق بالمنافسة فال يم   
 1.انافدو الشر  التعاقدر صحيحا  وأفاق ب  ا يبب  ا تو 

ح اا متناقضة بةي  مجلةس أر و فتراض قد نجد ل  تبرير فع تجنب صد  األخ  ب  ا ا ب
خةر آشة ال بقعنةا فةع و   التسةليا ب ة ا قةد يأ  بالج ة البضا ية المختصة باهب ال. و  المنافسة

  فةةع بتبريةر الةةب ال  الة ر قةةد يجعةل البضةةا  خاضةل لمجلةةس المنافسةة  بحيةةث   يم ة  لةة  و 
مةةةةر   يم ةةة  تببلةةةة  أ وهةةةو د الممارسةةةةة المنافيةةةة للمنافسةةةةة  و جةةةو حالةةةة تبريةةةةر مجلةةةس المنافسةةةةة 

 .مجلس المنافسة وأل  البضا  ب  و حرية اختيار اللجأ د مبدو جو فع ظل  ةخاص ةلو بس 

فةالت العديةد مة  ب  سةببا فةع و ر قةرار مة  مجلةس المنافسةة قةد ي ةو   اشةترا  صةدأ ما  
مةةاا مجلةةس المنافسةةة أى و فةةع حالةةة تبةةادا الةةد  ةرسةةات مةة  ت بيةةق جةةبا  الةةب ال  خاصةةالمما

مةا يف ةد  وهةو   النظر فع البضيةو دار مجلس المنافسة ل  ا البرار صب  و   حا ال دو ر ي  الو 
 .بالب ال  جل قدره المح مة  ل  الح اأد قرار م  مجلس المنافسة م  و جو شترا  ا دا 

                                                           
 .633    المرجل السابق اب  و اسبيما  1
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 من حكم البطالن ت المرخصةستثناء الممارسا ا:ثانيا

المتعلةةق بالمنافسةةة تع ةةس حبيبةةة اتجةةا   30-30مةة  األمةةر  30فةةع الحبيبةةة ب  المةةاده 
 ةل آثةار الممارسةات المخلةة بالمنافسةة  ب  أ  اسةتفتاح المشةرع هة   المةاده  ومحة والمشرع نحة

  ي ةرس مة  مجةال الةب ال 2 و 9م  خالل استثنا  الممارسات المخلة المحدده فةع المةادتي  
 صية فع ه ا المجال.و بعض الخص

: "يمكن أن يالحظ مجلل  المنافسلة بنلاءا علل  8المادة  مة  ل و الفبره األ تن حيث 
عملال ملدبرا  وأن اتفاقلا ملا أمات المقدمة لها، و استنادا إل  المعلو طلب المؤسسات المعنية 

 ."تدعي تدخلهأعاله ال تس 7 و 6تين ممارسة كما هي محددة في الماد واتفاقية أ وأ

الممارسلات و تفاقات عاله اال أ 7 و 6" ال تخضع لحكام المادتين تةن : ف 9المادة  ماأ
 تطبيقا له. ذتخأنص تنظيمي  وأالناتجة عن تطبيق نص تشريعي 

ر و نهلا تلؤدي إلل  التطلأن يثبت أصلحابها أالممارسات التي يمكن و تفاقات يرخص باال 
نها السللمال للمؤسسللات أمللن شلل والتشللليل، أتسللاهم فللي تحسللين  وتقللي أ وقتصللادي أاال

ا و ال تستفيد ملن هلذا الحكلم سل.قوضعيتها التنافسية في السو سطة بتعزيز و المتو الصليرة 
 الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجل  المنافسة ".و تفاقات اال 

هة ا و لية الةب ال  ل ةل الممارسةات تحمةل بعةض ا سةتثنا ات و حيث يتبةي  أ  قا ةده شةم
حالةة مالحظةة مجلةس المنافسةة أ  الممارسةات المحةدده فةع المةادتي   ل مةاو أث حا ت ثالفع 
نةةة   وحالةةةة اه فةةةا  النةةةاتل  ةةة  ت بيةةةق نةةة  تشةةةريعع أوثاني ةةةا    تسةةةتد ع تدخلةةة   8و7

السةماح  وفةع حالةة تحسةي  التشةغيل أ وتبنةع أ وحالة تحبق تبةدا اقتصةادر أ ثالث او   تنظيمع
 ق.و ضعيت ا التنافسية فع السو ة م  تعبيب س و المتو  للمفسسات الصغيره

جةب أح ةاا المةادتي  و مبةرره بم 7 و 0ب ل  مت   انت الممارسة المحةدده فةع المةادتي  و 
 فىن  يتا استثنا ها م  ح ا الب ال . 5و 8
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مةة   7 و 0جةةب المةةادتي  و الممارسةةات المحةةدده بم صةةار الممارسةةات المرخصةةة  لةة اقتو 
ره اسةةةةتبعاد الممارسةةةةات األخةةةةرى المحةةةةدده و ة يعنةةةةع بالضةةةةر المتعلةةةةق بالمنافسةةةة 60-60األمةةةةر 

مةةةة  نفةةةةس األمةةةةر مةةةة  هةةةة ا ا سةةةةتثنا   أر أ  الممارسةةةةات  01 و 00 و 06اد و جةةةةب المةةةةو بم
ممارسة أسعار بيةل  و رض أو ضعية التبعية ا قتصادية و التعس  فع استغالل  و  ا ست ثارية

 ستثنا .ا ود أر قيد أو جو   و مخفضة تعسفيا تخضل لح ا الب ال  بد

 7المةاده  وأ 0ب ل  قد ترت ةب مفسسةتي  مختلفتةي  نفةس الممارسةة المحةدده فةع المةاده و 
الممارسةة المرت بةة مةة  تفلةةت مة  ح ةا الةةب ال  المتعلةةق بالمنافسةة  حيةث  60-60مة  األمةر 

 لة  متة  و   الممارسة المرت بة م   ةر  المفسسةة الثانيةةتفلت فع حي    المفسسة األول   
ألن ةةا  5 وأ 8 أسةاس المةاده مبةرره  لة  مة   ةر  المفسسةةة األولة رسةة المرت بةة  انةت المما

  تسةةةتد ع تةةةدخل البضةةةا  أيضةةةا  المةةةا أ  مجلةةةس و  ةةةة و  يةةةر ممنو تصةةةبن ممارسةةةات مباحةةةة 
لإل فةةةا  النةةةاتل  ةةة  ت بيةةةق نةةة   أو أن ةةةا خاضةةةعة المنافسةةةة  حةةةظ أن ةةةا   تسةةةتد ع تدخلةةة 

اقتصادر أو تبنةع أو فةع حالةة تحسةي  التشةغيل  تشريعع أو ن  تنظيمع أو حالة تحبق تبدا
  فةى ا تةا أو السماح للمفسسات الصغيره والمتوس ة م  تعبيب وضعيت ا التنافسية فع السوق 

ب فةةا  هةة   الممارسةةة مةة   ةةر  مجلةةس المنافسةةة فمةةا الفا ةةده مةة  هةة ا اه فةةا  ب ا تةةا بب ال ةةا 
 فيما بعد م   ر  الباضع.  

أل   00مةة  خةةالل بدراج هةة ا ا سةةتثنا  فةةع أح ةةاا المةةاده  لةة ل  فبةةد أحسةة  المشةةرع   
 ةةاا متناقضةةة بةةي  ر أحو صةةد  ا ا سةةتثنا  مةة  شةةةن  أ  يةةف ر بلةة هةة  يةةاب هةة ا الةةن   لةة 

ارسةةة  ةةدا معاقبةةة الممو البضةةا   فبينمةةا يبةةرر مجلةةس المنافسةةة  ةةدا حضةةر و مجلةةس المنافسةةة 
البضةةا    يةخةة  بعةةي  ا  تبةةار الح ةةا بىب ال ةةا خاصةةة أ   فبةةد يحةةدث أ  يتجةة  الباضةةع بلةة 

 وتحسةةي  التشةةغيل أ ومةةدر تحبيةةق التبةةدا ا قتصةةادر أ أو ا تفةةاق  نةةد الح ةةا بةةب ال  العبةةد
 ق. و س ة فع السو المتو ضعية المفسسات الصغيره و تعبيب  مدى
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  و لبةةةد  بةةةر الةةةبعض  ةةة  بدراج  هةةة ا الح ةةةا فةةةع البا ةةةده المتعلةةةق بةةةالب ال  فةةةع قةةةانو 
تلةة   ول ب ةةا أمةةاا مجلةةس المنافسةةة و ج بةةي  اهجةةرا ات المعمةةو  ةة  التةةباالمنافسةةة بةنةة  تعبيةةر 

 1ل ب ا أماا البضا  المدنع.و المعم

 ه   اه فا ات  ند الح ا بالب ال  و سةيما ره األخ  بعي  ا  تبارو ب  أ  العلة م  ضر     
اصةة ج ةة نظةر خو ا ةد المنظمةة للمنافسةة مة  و مدر تحبق التبدا ا قتصادر ي م  فةع أ  الب

نمةا تنظةر بلي ةا  و المنافسة   د  فع حد  ات ةا    تنظر بل  الفعاليةة و سةيلة لتحبيةق ال فةا ه و ا 
  ا قتصادر و ا  لي ا البانو ر التع يبو   المنافسة ال ر يعد أحد المحاو ا قتصادية  ب  أ  قان

اريةةة  ليةة    تعاقةةب الممارسةةات ا حت و تحبيةةق المصةةلحة العامةةة   لةة  بلةة و ي ةةد  بالدرجةةة األ
سةة  لة  أ  تةفدر  ةا  مة  شةةن ا تبيةد المناف ولةو اقتصادر  حت   والتع تفدر بل  تحبيق نم

 2البضا   لي ا بصفة  لية.و بل  استبعادها 

  لة  أثةر و استمرارية العبد خاصة  ندما ي ةو المعامالت التجارية  فةهمية المحافظة  ل       
 ةةدا  وتة يةةد   لةة   خةةالل حةةر  المشةةرع مبايةةا   يم ةة  تجاهل ةةا تظ ةةر جليةةا مةو نةةافل و مفيةد 

مةا يف ةد تف ة  المشةرع الجبا ةرر  وهةو  2 و 9تبرير الب ال  ب  ب ا تا احتةراا أح ةاا المةادتي  
 حرصةة   لةة و  قةةد تصةاحب ا عمةة  منظةةار اآلثةار التةة  المنافسةة و د فةةع قةةانو ألهميةة النظةةر للعبة

 التريث  ند الح ا بالب ال .

 به صحاب الحق في التمسكأو ي مجال المنافسة فطبيعة البطالن  :الفرع الثاني

التمسةةةة   صةةةحاب الحةةةةق فةةةعأ  المشةةةةرع لةةةا يحةةةةدد أ  المنافسةةةةة نجةةةد و لةةةة  قةةةانب عو بةةةالرج
 . 30 تف  بىقرار الب ال  فع ن  الماده او   للمنافسة نافيةبب ال  الممارسات الم

                                                           
جةرا ا الممارسةات التجاريةة فةع التشةريل الجبا ةرر  رسةالة لنيةل درجةة الةد تورا   تخصة  قةانو  بدره لعور  آليةات م افحةة  1

 .101   0241-0241األ مال  جامعة محمد خيضر بس ره  

مسةةعد جةةالل  مةةدر تةةةثير المنافسةةة الحةةره بالممارسةةات التجاريةةة  رسةةالة لنيةةل درجةةة الةةد تورا   تخصةة  قةةانو  األ مةةال   2
 .411    0240تيبر وبو   جامعة ملود معمرر 
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 ةةةد او لةةة  الببع و صةةةحاب الحةةةق فةةةع التمسةةة  بةةةالب ال   بةةةد مةةة  الرجةةةأ لتحديةةةدو    ليةةة و 
  بع الةب ال  و صحاب الحةق فةع التمسة  بةالب ال  تحديةد نةأالعامة التع تفرض  لينا لتحديد 

 نسبع. وأ  م لق ا 

 في مجال المنافسة طبيعة البطالنال: و أ

جةةبا  العبةةد الةة ر  وهةة البطالن المطلللقفللب ةةال  نسةةبع  و يبسةةا الةةب ال  بلةة  ب ةةال  م لةةق 
د الشة لية  و الش ل فع العبةو السبب و المحل و هع الرضا و   ا نعباد  و تخل  في  شر  م  شر 

 ر.ثأر أ  ينتل و نع و د قانو جو   ل  ا العبد و فال ي 

هليةةةة افر األو   الصةةةحة  عةةةدا تةةةو جةةةبا  تخلةةة  شةةةر  مةةة  شةةةر  وهةةة اللللبطالن النسلللبيمةةا أ
هةةةع  وب الرضةةةا )و ه بةحةةةد  يةةةدار فسةةةاد اه وأبمةةةة هبةةةراا العبةةةد لةةةدى  ةةةل مةةة  المتعاقةةةدي   الال

العبةد البا ةل ب ةال  نسةبيا يةخة  ح ةا العبةد  وا سةتغالل(  والغب   و سليدلت را   االغل   اه
نيةةة حتةة  يتمسةة  بةةالب ال  مةة  شةةرع هةة ا الةةب ال  و ثةةار  البانآتترتةةب  ليةة   افةةة  والصةةحين 
 .1لمصلحت 

  مت اببةةةةا مةةةةل  ايةةةةة البا ةةةةده و   الجةةةةبا  ي ةةةةىفةةةة   ةةةةار النظريةةةةة الحديثةةةةة للةةةةب ال ب عفةةةة
 2. بيعة المصالن المحميةو د الح ا  و جو بتدا  فع السبب فع المنت  ة  فيجب التف ير ا

الةب ال  الم لةق مبةرر لحمايةة المصةلحة العامةة فةع حةي  الةب ال  النسةبع ي و   بحيث
 3.مبرر لحماية المصلحة الخاصة

                                                           
لجةةب   انونع العبةةد و اهراده المنفةةرده.االتصةةر  البةة  ررالنظريةةة العامةةة لاللتةةباا فةةع البةةانو  المةةدنع الجبا ةة  بلحةةاج العربةةع 1

 .3،6األول  المرجل السابق   

ل ا قتصةادر  أ روحةة لنيةل ت اهدارية المستبلة فع المجالل ي ا الرقابة البضا ية  ل  السل ة البمعية   ب الدي   يساور2
 . 332    6332جامعة ملود معمرر  تيبر وبو    فع العلوا  تخص  البانو  الد تورا  درجة

 ا  يستند التمييب التبليدر بي  الب ال  الم لق والب ال  النسبع بل   بيعة الشر  المخل ب   وتا تبسيا شرو  العبد بل  3
 . فى ا أخل بشر  م  شرو  الوجود ي و  العبد با ال ب النا م لبا وأما ب ا قسمي : شرو  لوجود العبد  وأخرر لصحت
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ت بيةةةةق ف رتةةةةع النظةةةةاا العةةةةاا ناتجةةةةة  ةةةة  الصةةةةعوبة فةةةةع ب ةةةةار قةةةةانو  المنافسةةةةة هنةةةةا  
ه   الصعوبة ي م  فع معيار التمييب بين مةا والمتمثّةل  ومرد1. ععاا الحماالنظاا الو   عتوجيال

مة     ومصةلحة مجمو ةةاا العةاا الموجةفع المصلحة المراد حمايت ةا: مصةلحةع  امةةع فةع النظة
 األشخا  فع النظاا العاا للحماية. 

النظةاا العةاا الموّجة    أية  أصةبن الحةديث بةة  فيما بين ماوفع الواقل تمتبج المصلحتا  
فالحةدود بةي   2.بالنظاا العاا المر  ف ره و ا  ا تجا  بل  حمايةللبانو  المنافسة نظاا  اا ل

  ير واضحة.مصلحة الخاصة فع قانو  المنافسة المصلحة العامة وال

  فبةةد نجةةبا بةةة  جعةةل مةة  الصةةعب تحديةةد  بيعةةة الةةب ال يفةةى  هةة ا التةةداخل قةةد    ليةة و 
نسةةبع نظةةرا لتةةدخل النظةةاا العةةاا الحمةةا ع فةةع قةةانو   الةةب ال  فةةع قةةانو  المنافسةةة هةةو ب ةةال 

 المنافسة نظرا لتعلق األمر ببعض المصالن الخاصة. 

 مصةةةةالنتتعلةةةةق بقةةةةد المصةةةةلحة المحميةةةةة و الح ةةةةا بةةةةالب ال   أ   لةةةة  الةةةةر ا مةةةة ب  أنةةةة  
 مصةلحة النظةاا العةاا ا قتصةادرو ق و المصلحة العامةة لسة   ب  أ حيا خاصة فع بعض األ

لةةب ال  فةةع مجةةال الممارسةةات   اىفةة  بالتةةالو لةة . و   لةةا نبةةل بالدرجةةة األب بيةةره بصةةفة  معنيةةة
 3ب ال  م لق. وللمنافسة ه المنافية

                                                                                                                                                                                     

أخل بشر  م  شرو  الصحة في و  العبد قابال لإلب ال فب . ب  أ  ه ا التصني  تعرض لعده انتبادات أي  ظ ر معيار 
لمبيد هع معيار للتفرقة.  للتصني  أساس  المصلحة العامة والمصلحة الخاصة  وب ل  أصبحت  بيعة المصلحة المحمية

    0241ال بعة الثالثة  موفا للنشر  الجبا ر    النظرية العامة للعبد  ا لتبامات  انظر :  لع فياللع م  التفصيل
 .ما بعدهاو  000

عد  قتصادر فع ب حول ف ره النظاا العاا التنافسع بي  التوجي  والحما ية أنظر: دليلة مختور  حماية النظاا العاا ا 1
 بعدها وما 110   0241التنافسع  المجلة األ اديمية للبحث البانونع   دد خا   جامعة  بد الرحما  ميره  بجاية  

الخا   جامعة جياللع اليابس سيدر  البوا د العامة لاللتباا  أ روحة د تورا  فع البانو نوال صارر  قانو  المنافسة و 2
 .414   0242بلعباس 

3Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, op.cit, p240 

 :أنظر كذلك
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تحبيةق  بلة  60-59ولعل ما يف د ه ا البول هو سعع المشرع الجبا رر مند س  األمر 
نةدما   سةيما هد  أساسع فع قانو  المنافسة وهو حماية السوق ومنل أر بخةالل بالمنافسةة 

منةةةةةل الممارسةةةةةات المبّيةةةةةده  فةةةةةع حصةةةةةرين أيةةةةة  أصةةةةةبن 30-30ألغةةةةةع األمةةةةةر السةةةةةابق بةةةةةاألمر 
للمنافسةةةةة  لضةةةةما  السةةةةير الحسةةةة  للسةةةةوق وسةةةةياده قوا ةةةةد المنافسةةةةة. أمةةةةا حمايةةةةة المتنافسةةةةو  

ببةا  و  1 36-32بةانو  الالمشةرع فةع نضةم ا والمتعاقدو  والتع تعبر    مصالن فردية  فبد 
لة ل  ي ةو  لبامةا أ   هو ما يوحع بف ره النظاا العااود حماية المنافسة قانو  المنافسة فع حد

 المراد حمايت . الموج تتةثر  بيعة الب ال  بالنظاا العاا ا قتصادر 

يعتبةةر مسةةل ا جديةةدا ب ا مةةا  المنافسةةة ب النةةا م لبةةا ا تبةةار الةةب ال  فةةع مجةةالا   هةة ا و 
  المنافسةة تعتبةر ممارسةات و ره فع ب ار قةانو ا تبرنا أ  الممارسات التعاقدية التعسفية المحظ

  بلةةة  و بالتةةةالع يعتبةةةر اللجةةةو   المنافسةةةة  و مخالفةةةة للنظةةةاا العةةةاا ا قتصةةةادر الةةة ر ي رسةةة  قةةةان
 2  المنافسة.و ظي  جديد للجبا ات فع قانو الب ال   جبا  مدنع  ت

 العةةةاا  ف ةةةع  و البةةةانو   المنافسةةةة و صةةةل بةةةي  قةةةانو بةةةة الةةةب ال  همةةةبه و لةةة ل  تشةةة ل  ب 
 المتمثةل فةع تجنةب  ةل تصةر  مة  شةةن  المسةاس بالمصةلحة العامةةو ريا و ت تسةع  ابعةا ضةر 

 3  اهجرامع المخال  للنظاا العاا.و بة للسلو بتالع يظ ر الب ال   عبو 

                                                                                                                                                                                     

Muriel Chagny, droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p264 

وا    فى  األخ  بمف م ما ي   فم لبة ألن    يبال هنا  تداخل ول   الحبيبة تبضع أ  ه ا الفصل لا ي   ب ريبة1
اريي  فع مواج ة المتدخلي  ج  الشر ا  التالمتعاملي  و ر فع حماية ر ده المشرع الجبا ايع س بر ة ارسات المبيده للمنافسمالم
أنظر  ة.قتصادي  ل  التعس  فع وضعية التبعية ا و  منة  ا حت ارفع وضعية ال ي ما ِفع حا ت التعس السوق  ِسيع ف

 .06حول مف وا الممارسات المبيده والمنافية للمنافسة  المرجل السابق   سامع ب  حملة  

فةةع الملتبةة  الةةدولع حةةول البةةانو  المةةدنع بعةةد  هقةةانو  العبةةود فةةع مواج ةةة قةةانو  المنافسةةة  مداخلةةة ملبةةا سةةامع بةة  حملةةة 2
 .05   1600أ توبر  19-14يومع   0جامعة الجبا ر  أربعي  سنة

العةدد  مجلةة الحبةوق و العلةوا السياسةية  الرد ية للممارسات المبيده للمنافسة فةع التشةريل الجبا ةرر نادية   لع  العبوبات 3
 .411   0241الرابل   جامعة  باس لغرور  خنشلة  
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 ا  البند المتنةابع فية   ولو   يح ا ب  أيم    وا الب ال    يصحن     هأل و لبلنخل   ب ا
 1مر الصادر م  مجلس المنافسة.تصحيح  تنفي ا لأل وأقد تا ح ف  

ا   تعريفنةةةا السةةةابق للةةةب ال  فةةةع البوا ةةةد العامةةةة قةةةد يةةةوحع بةةةة  األمةةةر يتشةةةاب  مةةةل هةةة ا و 
 .الب ال  فع قانو  المنافسة ب  أ  الحبيبة تختل 

بةةي  الةةب ال  فةةع قةةانو  المنافسةةة والةةب ال  فةةع البوا ةةد  فةةرقا خةةتال  أو ال ومةةرد هةة ا
ر فّ   البةانو   لة   ةدا تةو تبةجةبا ع ير الب ال  فع البوا د العامة هةو  يرجل بل  أ  العامة للعبد

ف ةو جةبا ع  قةانو  المنافسةةا فةع جبا  تخل  أحةد شةرو  ت ةوي  العبةد. أمة ن أر ا  العبد  أر أ
 ةةةار بالمبةةةرر فةةةع  فةةةالب ال 2.بةةة  البةةةانو   لةةة  آثةةةار العبةةةد  دو  ا هتمةةةاا بشةةةرو  ت وينةةة يرت

واه بالمنافسة و المساس بتواب  العالقات التعاقديةة و مبةدأ المسةاقانو  المنافسة سبب  المساس 
 3.الشفافية فع مجال المنافسةو 

  تشةفل فةع  بالنسةبة للمتعاقةدي  والباضةع  قانونيةة ة ت وي  العبد التع تمنح  قيمةصحّ ف
 ب نتا ل تخةال  قوا ةد المنافسةة  حتة  ولةو  انةت هة   النتةا ل  يةر مباشةره  بب ال  ب ا  ا  ُيرت

 4.ولا يبصدها المتعاقدو   بل حت  ولو لا يتوّقعوها

وبةةة ل  يم ةةة  أ  نتصةةةور قيةةةاا  بةةةد صةةةحين يحتةةةرا شةةةرو  ت وينةةة  ب  أنةةة  يب ةةةل  نةةةدما 
 .ي و  ل  آثار منافية للمنافسة

 أصحاب الحق في التمسك بالبطالن ثانيا:

   بنظةاا  ةاا موجة وحسمنا األمر بةن  ب ال  م لق  الما أن  يتعلةق بعد تحديد  بيعة الب ال 
 011الملادة نجةد  1   المةدنعو ع للبا ده العامة المتعلبة بالب ال  الم لةق فةع البةانو الرج فى 

                                                           
1Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, op.cit, p246. 
2Muriel Chagny, droit de la concurrence et droit commun des obligations , op.cit, p 398. 

 .08المرجل السابق     قانو  العبود فع مواج ة قانو  المنافسة  سامع ب  حملة 3

 .411نوال صارر  قانو  المنافسة و البوا د العامة لاللتباا  المرجل السابق   4
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 ون يتمسلك بهلذا اللبطالن، ألكل ذي مصلحة  زذا كان العقد باطال بطالنا مطلق جاإ":تن 
 .ل البطالن باإلجازة"وال يز  وبه من تلقاء نفسها  ين تقضأللمحكمة 

  مةة  ل ةةا الحةةق فةةع  لةةب الةةب ال  هةةا  ةةل مةة  ل ةةا مصةةلحة أالمةةاده يتضةةن مةة  خةةالل نةة  
نة    يبتصةر أ رأتبضة  بة  مة  تلبةا  نفسة ا  أ  ل  جانب المح مة التع يم ة بفع الب ال  

 .را لتعلب  بمصلحة  امة   خاصةظ را  العبد نأ ل  

اد و    لي ةةا فةةع المةةةو مةة  ل ةةا مصةةلحة فةةع  لةةب ب ةةال  الممارسةةات المنصةة بالتةةالعو 
بمعنة  2.نة  معنة أس  ةر  فةع التع ةد مةا داا يل وأ ل شخ   ر   وه 36 33 33 ، 2

 3.قو ل بل   ل شخ  ي م  السير الحس  للسو بثارت  تف  أ 

 المنافية للمنافسة ممارسةطراف الأحد أ -0

ب  ال ةةةةر  فةةةةع الممارسةةةةة المنافيةةةةة للمنافسةةةةة يم ةةةة  لةةةة  التحةةةةرر مةةةة  ا تفةةةةاق المنةةةةافع  
فةع تجمةل للمصةالن  وقامت شر ة  ضة فع ه ا اه ارو التمس  بىب ال . للمنافسة م  خالل 

نةة  منافيةةةا و  لةةة  ل و ى للم البةةة بىب ةةةال ا تفةةاق الةة ر يرب  ةةةا بةةالتجمل و ا قتصةةادية برفةةل د ةةة
د شةةةر ة   ةةةةر  فةةةع اتفةةةاق منةةةافع للمنافسةةةة فىنةةة  بىم ان ةةةةا و جةةةو فةةةع حالةةةة لةةة ل   4للمنافسةةةة.

 .الم البة بىب ال ما التبمت ب 

                                                                                                                                                                                     
  4111سةبتمبر  12الصةادره فةع  11تضم  البانو  المدنع  ج ر  ةدد الم 4111سبتمبر  01المفرخ فع  11-11األمر 1

-21و البةانو  2005جةوا  26صةادر فةع ال 44جر  دد  0221يونيو  1الصادر فع  42-21المعدل و المتما بالبانو   
 .رما13صادر فع ال 31ر  دد ج   0221مار  41الصادر فع  21

2Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, op.cit, p246. 

 .269   نوال صارر  المساس بالمنافسة سبب جديد لب ال  العبد  المرجل السابق 3

محمد الشري   تو  الممارسات المنافيةة للمنافسةة فةع البةانو  الجبا ةرر  دراسةة مبارنةة بالبةانو  الفرنسةع  المرجةل السةابق   4
 022. 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

01 
 

بضةةةروره حمايةةةة  ا تجاهةةةات الحديثةةةة المتعلبةةةة   بةةةةس أ  نشةةةير بلةةة   ا الصةةةددفةةةع هةةةو 
 د بةي  الم نيةي و العبة د ا سةت ال  بلة و اب  العبةدر مة   بةو امتةداد  ةدا التةال ر  الضعي  و 

وا   انةةةةت فةةةةع الحبيبةةةةة هةةةة   المسةةةةةلة قةةةةد نشةةةة دها فةةةةع ب ةةةةار الممارسةةةةات المبيةةةةده للمنافسةةةةة 
 .أو الع س األمر بالمنتل فع مواج ة الموبعالعالقات التجارية سوا  تعلق و 

  و اب  العبةةدر فةةع العالقةةات بتجريمةة  للشةةر و اجةة  مسةةةلة  ةةدا التةةو ا  ا  ةةا  المشةةرع قةةد و  
   ا قتصةةةادر  بمةةةا يضةةةر بةةةال ر  و الثةةةانع مسةةةتخدما نفةةة ل  لةةة و التةةةع يفرضةةة ا ال ةةةر  األ

  و ال مثةةل تلةة  الشةةر قةةرر جةةبا   لةة  بب ةةو اب  الفةةادح بةةي  ال ةةرفي   و الثةةانع نتيجةةة لعةةدا التةة
  أحةةد و د التبعيةةة التةةع ي ةةو ا تبارهةةا  ةةة  لةةا ت ةة   فىنةة  فةةع العالقةةة بةةي  الم نيةةي  ظ ةةرت  بةةو 

ببا ةة  لعالقةةة في ةةا  ود  و جةةو يجةةد نفسةة  في ةةا تابعةةا فةةع  -التةةابل وال ةةر  الخاضةةل أ-أ راف ةةا  
 1ل با متياب.ل المتمتو التع أقام ا مل المتعاقد مع   ال ر  األو احت ار   وامتياب منتظا أ

فةع مجةال  القةات بةي   اب  العبدر بةن  ينحصرو محاربة  دا الت فبعدما  ا  ينظر بل 
يةة فةع معامالت ةا مةل األشةخا  ال بيعيةة  و بةي  األشةخا  المعن والمسةت ل ي   أو المحترفي  
 لةب  ديي  جعل م  هف    يةر قةادري   لة ا  ا قتصاو د تبعية بي  األ و ر  بو  ير أ  ظ 

 مةا   يم ةة  ب مةةال    بصةفة المسةةت ل و   ا سةت ال   ف ةةا   يتمتعةةو ة  ةة   ريةق قةةانالحماية
  العبةد   و   أن  فع ه   الحالة فى  المتعاقد قةد يعةر  مسةببا بةة  شةر و   العبد   و ا د قانو ق

التعاقةةد  فةةع هةة    عاقةةد اآلخةةر يلجةةة بلةة   الممارسةةة  ليةة  مةة   ةةر  المتو تال مةة   ل ةة  بالضةةغ
 2  المنافسة.و تر  التابل  ملبا بالبحث    الحماية فع قانالحالة فى  المح

                                                           
 .11    1660دار الن ضة العربية  الباهره رفا ع  اه را  ا قتصادر  أحمد محمد ال1

 .041  جامعة محمد خيضر   بس ره    21 ب الدي   يساور  لعبد  وسيلة لضب  السوق  مجلة المف ر  العدد 2
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 لة  أل  مبةررات و ضةل نظةاا  ةاا للحمايةة للم نيةي  و ق  ال ر   ييسر و حيث انتبد الم
 ةةةةدا و جةةةةد التبعيةةةةة ا قتصةةةةادية و افره أيضةةةةا بالنسةةةةبة للم نيةةةةي  أيةةةة  تو الحمايةةةةة للمسةةةةت ل ي  متةةةة

 1البا عي .و لمجحفة بي  المنتجي  ه او ات الباه بي  األ را  بالنظر لعالقو المسا

 اللير -1

ر  للمنافسةةة الةة نافيةةةالممارسةةة الم وأجنبةةع  ةة  ا تفةةاق نبصةةد بةةالغير هنةةا ال ةةر  األو 
 ق.و  را  ا تفاق داخل نفس السأحد منافسع أ  و   ي أيم   

ل ةةة  فةةةع هةةة ا اه ةةةار يم ةةة  أ  نتسةةةا ل  ةةة  مةةةدى قةةةدره ال ةةةر  األجنبةةةع  ةةة  العبةةةد 
 ؟النسبع للعبد  فع ظل األثر م البة بىب ال ال

ا فع البوا د العامة للعبد. العالقة بي  العبد والغير   القة منعدمة تبريبفع الحبيبة ب  
ردها ولا يساها فع آثار  للغير  ون  لا يُ  يل المتعاقدي   فال يم   أ  تمتدفالعبد م  صن
  أ راف   أما الغير فيظل يبتصر مجال العبد  لا لمبدأ األثر النسبع للعبد بنشا  ا. و بب

أن ا  مة التع أسس ا المتعاقدو     تفيد الغير و  تضر   ب ا  ن . وأ  ه   المنظو أجنبي
 اشئ    العبد. تجاهل تماما الوضل النأ  يترام ا  حيث   يم ن  تفرض  لي  ضروره اح

الغيةةر والعبةةد حت العالقةةة بةةي  لبةةد تجةةاوب قةةانو  المنافسةةة هةة   النظةةره آلثةةار العبةةد وأصةةب
ا فةع مصةير العبةد   نةدما ي ةو  ا تفةاق ماسة فعيل للغيةرد. ويرجل ه ا التة العبتفثر فع صح

ة سةةة بحسةة  سةةير السةةوق. لةة ل    تتوقةة  مشةةرو يببوا ةةد المنافسةةة  بلةة  اهتمةةاا قةةانو  المناف
و  ر د  ل  أ رافة  و لة  العمليةة المحببةة  بةل تمتةد أيضةا لتشةمل  ةل األ ةرا  الة ي  يتةةثالعب

 2دو  وموب و  ومست ل و .واجدو  أو احتماليو   أ وا : مور بالعبود المعنية: متنافسو  مت

                                                           
 .11أحمد محمد الرفا ع  المرجل السابق   1

 .411المرجل السابق    نوال صارر  قانو  المنافسة و البوا د العامة لاللتباا 2
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   ليةة  لةة   بيعةةة م لبةةة  فةةى  ال ةةر  و الةةب ال  المنصةةو بمةةا أ  النظةةاا العةةاا معنةةع و 
يسةمن  والتمسة  بةالب ال   ف ة المنةافع للمنافسةة لة  البةدره  لة  ا تفةاق أو بع    العبةداألجن

جةةب  مةة  العبةةد   مةةا أنةة  يجةةرد  والغيةةر احتةةراا  ةةل أ ال ةةرفي  الةة ر يفةةرض  لةة بىفشةةال  لةةب 
سةبيل المثةال أ  الغيةر  ةا   يض ألر م  ال رفي   ندما يب ا  ل و أر أساس للم البة بالتع

بة ل  هةة ا الةةب ال  و  1األ ةةرا  المتعاقةده األخةةرى.  ةا فةةع مخالفةة العبةةد الة ر ينسةةب بلة ا و مت
 جميل حت  ال ر  األجنبع    العبد.  ب التمس  ب  م   ر  الو يج

 جمعيات حماية المستهلك -3

ا ةةةد المنافسةةةة و ر الةةة ر خةةةال  قو حظةةةثةةةار ا تفةةةاق المأ ولةةة  محةةةب  الةةةب ال  ي ةةةد  و ل ةةة
لم البةة للة  المح مةة بمعيةة المسةت ل  المعنيةة رفةل قضةية تحبيبا ل    النتيجة دا ما يم   لجو 

 2.لمنافسةالمنافية لقدر يتعلق با تفاقيات شر  تعا وأتفاقية ا وألتباا ار أ بىب ال

نةة  أيف ةةد  30-30 ألمةةر  اأو  ةحمايةةة مصةةالن المسةةت ل ي  خاصةة وال ةةد  مةة   لةة  هةةو 
  و تحسةي  ظةر  ولمنافسة قصد بياده الفعالية ا قتصادية ا تةثر  ل جا  لتفادر  ل ممارسة 

 وقانو  حماية المست ل . وهو ما يف د ف ره الت امل بي  قانو  المنافسة 3معيشة المست ل ي .

بيةةاده  و يةةة و فضةةل نأو سةةعار قةةل األةالخةةدمات بو فير السةةلل و يتحبةةق  لةة  مةة  خةةالل تةةو 
ى المعيشةةةةةةع ألفةةةةةةراد و الرفةةةةةةل مةةةةةة  المسةةةةةةتو ا قتصةةةةةةادر  ونتاجيةةةةةةة  ممةةةةةةا يسةةةةةةا د  لةةةةةة  النمةةةةةةاه

 5ق حماية المست ل .و ينتل    حماية المنافسة فع الس أن ب  4المجتمل.
                                                           

1 Dominique Ferré  –  Alexandre  Lacresse, les contentieux de la concurrence dans les contrats 

d’affaires: quelles stratégies?, AJ contrats d’affaires- concurrence – distribution, 2015, p110. 

 .20   6336  3داره   ددمجلة اه  سات المبيده للمنافسةحماية المست ل  م  الممار   محمد الشري   تو2

 المتما.المتعلق بالمنافسة المعدل و  30-03البانو   ول  م الماده األانظر  3

 .33   6333الجبا ر منشورات بغدادر   قانو  المنافسة والممارسات التجارية و  محمد الشري   ت4

  3 ةةدد  لمجلةةة الجبا ريةةة للعلةةوا البانونيةةة وا قتصةةادية والسياسةةية  ا  ت ل نةةونع  قةةانو  المنافسةةة و حمايةةة المسةةره ديةةهج 5
6336    30. 
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ة المسةةةت ل  فةةةع قةةةانو  المنافسةةةة ت ةةةو  لةةة  مصةةةلحة فةةةع تبريةةةر وا تبةةةارا ألهميةةةة مصةةةلح
 الب ال  بصفة شخصية أو     ريق جمعيات حماية المست ل .

 مجل  المنافسة-4

ب ةةال الممارسةةات بلة ةسةةم لو   صةةالحيات مجلةةس المنافسةةة  مةةا حةةددها المشةةرع   تتنةةاب
لة  و ة األجةق بالدر و فةع السة  مجلةس المنافسةة ي ةتا بحمايةة المنافسةة أللمنافسةة   لة   نافيةةالم
 1بالنظاا العاا ا قتصادر. وأ

ف ثيةةرا مةةا يسةةتخدا مجلةةس  التعاقةةدر الميةةدا  فةةع يتصةةر  أ  المنافسةةة لمجلةةسا  ا  ةةا  و 
يتةةةين للمفسسةةةات م لةةةة و تعةةةديل ا  وأد تعاقديةةةة و امةةةر مةةة  أجةةةل حةةة   بنةةةو المنافسةةةة الفرنسةةةع األ
الملغ  للمفسسة بى اده هي لة  القات ةا  ود حيث يسمن الشر  المعدل أو بمنية هبالة ه   البن

سةل ات الباضةع فةع  التعةدر  لة و ب هة   السةل ات و   يسمن ل  بتجةاب  أ  ه ا  2التعاقدية 
 د.و البن ه  بب ال مثل 

ضةل ّحةد للممارسةة و   بيةية أمةر المعنيبم انالمنافسة ع الفرنسع لسل ة ر ل المشو خ فمثال
امةر و اتخةا  األ البةدره  لة ة أخرى متمثلةة فةع ير بم انيللمنافسة  أضا  ل ا ه ا األخ نافيةالم
ل  احتةراا األح ةاا ية  العامةة للبو ل الشةر يمثةال  لة  تعةدو   خاصة  و التع تتضم  فرض شر و 

ة يةةةم انا  و   يةةةة  تخفيةةةمية فةةةع مجةةةال ب ةةةال  األسةةةعار  ب ةةةالا الببةةةا   باألح ةةةاا التنظيةةةميالتنظ
 س  منافسة.اا أحي  العبد للسماح ببو ل شر و ض حو ب اده التفا

                                                           
 .26     المرجل السابق الممارسات التجاريةقانو  المنافسة و   محمد الشري   تو1

 حول اختصا  سل ة المنافسة فع تعديل و ح   البنود التعاقدية أنظر :2
Florence Thibault, la proportionna cité des sanctions prononcées par les Autorités de 

concurrence Françaises et Communautaires, Pesses universitaires d’Aix Marseille, 9662, 

p401- 403 
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امر الصادره    السل ة بتصرفات المفسسة  ب  أ  لسل ة المنافسة و بالتالع تتعلق األو 
م انيت ةا أ  تتةدخل فةع المجةال التعاقةدر و  ة يةة الخارجيةل األح اا التعاقدية سل ة تعديالفرنس ا 
 1د.و العبو    ل  بمرا اه  دا تدخل ا فع بب ال ا تفاقات و  يفّىنما 

  لة م    يالف جلس فع المجال التعاقدر مبيد بعدا بب ال ا تفاقات أر أ  تدخل الم 
 الببيةل ه ا م   لبا ا قتصاد بيرو  قدا ب ا حت ا قتصادية  حل تجمل للمصالن المثال سبيل
 بممارسةة يتعلةق اتفةاق لا بب وأ بب ال  دا ب ال  صالحية جدا حيث تندرج بسي  السببو . 

بلةةةة   2 الفرنسةةةةعلتجةةةةاره ا  و قةةةةان مةةةة  L. 420-3المةةةةاده عفةةةة بليةةةة  المشةةةةار للمنافسةةةةة منافيةةةةة
 بالتةةالع .المنافسةةة مجلةةس اختصةةا  بلةة  ينتمةةع  و  العاديةةة للمحةةا ا الحصةةرى ا ختصةةا 

 3.العادر لباضعيبدأ ا  ندما ق و يت األخيرا ه  فى 

التمسة  بةب ال    ةرا  التةع يحةق ل ةاحةد األأ  المجلةس و   ي أ  ه ا   يمنل م  أ  ب
التجاريةة للم البةة  وأمةاا المحةا ا المدنيةة أى و للمنافسة م  خالل رفل د ة نافيةت المالممارسا

ب ةةال يم ةة  مصةةلحة مجلةةس المنافسةةة فةةع  لةةب اهو   خ ةةر ب ةةاأبىب ةةال الممارسةةات التةةع قةةد 
 تفسيرها بمبررات المحافظة  ل  النظاا العاا ا قتصادر.

ومعاقبةةة للمنافسةةة  نافيةةةسةةة مد ممار و جةةو مجلةةس المنافسةةة بصةةدور قةةرار هةةل لةة ا نتسةةا ل 
للمنافسةةة  نافيةةةب ةةال  هةة   الممارسةةات المى و رفةةل د ةةيفةةرض  لةة  مجلةةس المنافسةةة  ةةرا  األ
 ماا المحا ا المختصة؟أ

 ألمبةةةد ات بيبةةةو  الحةةةا تففةةةع بعةةةض   أ   لةةة   يةةةر ضةةةرورر فةةةع بعةةةض األحيةةةا  او يبةةةد
 ةةةرا  أحةةةد أ  مةةة   ةةةر  ى الةةةب الو البضةةةا ية يةةةتا رفةةةل د ةةةو داريةةةة ا ختيةةةار بةةةي  المتابعةةةة اه

                                                           
ورا   الية قوسا  التعس  فع وضعية ال يمنة فع البانو  الجبا رر  لع ضو  البانو  الفرنسع  أ روحة لنيل شة اده الةد ت 1

 .141   0241فع العلوا  جامعة مولود معمرر  تيبر وبو  
 4111 ديسمبر 4 المفرخ المرسوا م  1ساببا الماده 2

3Jean-Jacques Menuret, op.cit, p376. 
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  الحالةة  خ ةار مجلةس المنافسةة  ففةع هةبجمعيات حمايةة المسةت ل  قبةل  وأالغير  وأا تفاق 
 م  جديد م   ر  مجلس المنافسة. ب ال ال ىو د  ل  رفلبجد حاجة و   ت

 زير المكلف بالتجارةو ال -5

ا  الةدي  شةخن    يبتصر  ل  األىم   ل  ر مصلحة فيم   بثارت    الب ال  أبما 
  بير الم لةةةة  بالتجةةةةاره ألو لةةةة  الةةةةبر امتةةةةداد هةةةة ا الحةةةةق حتةةةة  و   نتصةةةةأ  رنةةةةاها  بةةةةل يم ةةةة  

ق و خةالل بالسةلة  اهبتةفدر  عللمنافسةة التة نافيةةرسةة المثةار المماآر و لة  محةب   ةدالب ال  ي
  نع.و بالتالع المساس با قتصاد الو 

 أ  هنةةا  مةةة  يةةةرر  يةةةربير ا قتصةةةاد فةةةع فرنسةةا يم ةةة  أ  يتمسةةة  ب ةة ا الةةةب ال   و فةة 
 1.فع  ل   ال ا تفاق ب ا لا ت   ل  مصلحةا  بىبو أن ال تببل د 

 المحكمة من تلقاء نفسها -6

  تثيةةر أ  المح مةةة يم ةة  أ  المةةدنع و البةةان 336ضةةحنا سةةاببا مةة  خةةالل المةةاده و أ  مةةا
افسةةة قةةد للمن ى  فالممارسةةة المنافيةةةو    لي ةةا الةةد و فةةع أر حةةال ت ةةالةةب ال  مةة  تلبةةا  نفسةة ا 

ولةة  أ   تب ةةل بسةةبب مخالفت ةةا لنظةةاا العةةاا ا قتصةةادر الةة ر يتعةةي   لةة  الباضةةع مرا اتةة .
 يبضع بب ال  العبد المنافع للمنافسة حت  ولو لا ي لب المتخاصما   ل .

سةةيل فةةع أصةةحاب الحةةق فةةع التمسةة  بةةالب ال  و مةة  خةةالل مةةا تبةةدا يتضةةن أ  هنةةا  ت
هة ا مةةا و تفةاق خةارج ا  و ةةر   ةل شةخ  داخةل أت مة  ى بب ةال الممارسةاو فةيم   رفةل د ة

 الحد من ا.و للمنافسة المنافية  اج ة الممارساتو يع س السياسة المتبعة فع ب ار م

ل   تجدر اهشاره أن   البا مةا تنتفةع العالقةات التعاقديةة فةع مجةال الممارسةات المنافيةة 
لمبيةةةده للمنافسةةةة  لةةة ل  للمنافسةةةة ما ةةةدا فةةةع مجةةةال ا تفاقةةةات المحظةةةوره    ةةةس الممارسةةةات ا

                                                           
1Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, op.cit, p246. 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

11 
 

 البةةةةا مةةةةا ي ةةةةو  صةةةةاحب المصةةةةلحة هنةةةةا بمةةةةا المنةةةةافس أو وبيةةةةر التجةةةةاره أو جمعيةةةةات حمايةةةةة 
 المست ل  وحت  مجلس المنافسة.

المةةاده  المصةةلحة الخاصةةة تتجلةةع مةة  خةةاللو ا   أ  العالقةةة بةةي  المصةةلحة العامةةة هةة ا و 
ى و   ب  أ  د ة  التعاقديةو لشر او ا تفاقيات  ب ال  التع تن   ل و التع أقرت بالب ال   30

المبةةادره مةة  قبةةل أر شةةخ   التجاريةةة بنةةا ا  لةة  وحةةة أمةةاا المح مةةة المدنيةةة أو الةةب ال  مفت
نمةةو فةةالعبره ليسةةت بالصةةفة التةةع ي تسةةب ا الشةةخ   د الممارسةةة المنافيةةة للمنافسةةة و جةةو يبةةرر  ا ا 

 .المنافع للمنافسة بالمصلحة التع يد ي ا هب ال ا تفاق

ى ب ةال  ا تفاقةات و د ة بخضاع أح ةاا تبةادا فى  حر  المشرع  ل   ل بل  جانب  
ى و تبةةادا الةةد    ا بلةة و  ةةدا خضةةو 1  المةةدنعو ا ةةد البةةانو ق بلةة سةةات بالممار    المتعلبةةةو الشةةر و 

 2.أماا مجلس المنافسة

وا    انةةت مةةده التبةةادا فةةع البةةانو  المةةدنع هةةع مةةده  ويلةةة مبارنةةة بالتبةةادا أمةةاا مجلةةس 
ا  مةةة  المفضةةةل أ  يةةةنظا أح ةةةاا خاصةةةة بتبةةةادا د ةةةوى الةةةب ال  فةةةع المجةةةال  ةةة  المنافسةةةة ب

النةةةادر أ  نجةةةد ممارسةةةة منافيةةةة  مةة   بةةةد ي ةةةو التنافسةةع نظةةةرا لتعلب ةةةا بمجةةةال يتميةةب بالسةةةر ة ف
للمنافسةةة تسةةتمر  ةةوال مةةده خمسةةة  شةةر سةةنة  المةةا أ  هةةدف ا هةةو التةةةثير  لةة  السةةوق فةةع 

   يةر أ  التةباا الصةمت بخصةو  هة   المسةةلة وقت ارت اب ا م  أجةل تحبيةق أربةاح خاصةة
يجعةةةل المبتضةةةيات العامةةةة المنصةةةو   لي ةةةا فةةةع البةةةانو  المةةةدنع هةةةع الضةةةاب  الةةة ر يمثةةةل 

 ةل  ومحة  لة  هو ما يف د حر  المشةرع مةره أخةرىو  الشريعة العامة فع تحديدها وضب  ا.
مةةةا يف ةةةد  وهةةةو  ةةةا ببرام يلةةةة  لةةة و ر مةةةده  و عةةةد مةةةر آثةةةار الممارسةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة حتةةة  ب

                                                           
وتسب  د وى الب ال  بمضع خمسة  شره سنة م  وقت ببةراا  »ه الثانية م  البانو  المدنع  ل : الفبر  420تن  الماده 1

 «العبد

  يم ة  أ  ترفةل  »المتعلق بالمنافسة المعةدل و المةتما فةع فبرت ةا الرابعةة  لةع: 21-21م  األمر  11حيث تن  الماده 2
 «ب ا لا يحدث بشةن ا أر بحث أو معاينة أو  بوبة(1)مجلس المنافسة الد اوى التع تجاوبت مدت ا ثالث سنوات  بل 
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ق  ةة   ريةةق بب ةةال هةة   و ضةةب  السةةو   المنافسةةة و مسةةاهمة الباضةةع فةةع قمةةل مخالفةةات قةةان
ى أمةاا مجلةس المنافسةة أية  يببةع تةدخل و الممارسات خاصة فع الحالةة التةع تتبةادا في ةا الةد 

 الباضع قا ما فع بب ال ا.

 في مجال المنافسةبطالن ال تقرير آثارالفرع الثالث: 

ا و ية ل  مة  و ال  ال لع  و ب العامة  دوفبا للبوا لعبد الم لق لب ال  البرير ت يترتب  ل 
.ف ل تن بق ه   اآلثةار  لة  بالنسبة للغير وا  بالنسبة للمتعاقدي  أو ع سببرام   أر بةثر رجع

 الب ال  فع مجال المنافسة؟

 بين المتعاقدينفيما ثار البطالن آال: و أ

لةةة  ب ةةةاده المتعاقةةدي  ب  فيمةةا بةةةي  المتعاقةةدي  هةةع ثةةر الةةةب الأفبةةا للبا ةةده العامةةةة فةةع و 
  يةرد مةا أ يتعةي   لة   ةل  اقةدو ثر العبةد. أال و بالتالع ب و الحالة التع  انا  لي ا قبل التعاقد 

  المةةدنع و انبةةمةة  ال 330مةةا نصةةت  ليةة  المةةاده  وهةةو 1مةةا حصةةل  ليةة  بمبتضةةا . وأتسةةلم   
 وأنا عليها قبل العقد في حالة بطلالن العقلد ل  الحالة التي كاإيعاد المتعاقدان ":ا نص ا هو 
 ".يض معادلو مستحيال جاز الحكم بتعهذا ن كان حبطاله، فإ

ذا إهليللة نلله ال يلتللزم نللاقص الأغيللر ":يلةةعالفبةةره الثانيةةة مةة  نفةةس المةةاده فتةةن   لةة  مةةا  أمةةا
 .العقد" ذما عاد عليه من منفعة بسبب تنفي يرد غير نأهليته، أبطل العقد لنقص 

مةا  ةاد و نفبة  أ ة ل  يةرد مةا و خةر    ةا  العاقةد اآلأا فةع يةد  ممةتببة   قةد  و يرد ما قةد ي ةر أ
 2هلية برد .لا يعد  لي  بفا ده فال يلتبا ناق  األو نفب  أماا ما أفا ده   وأ لي  بمنفعة 

                                                           
المرجةةةل  انونع العبةةد واهراده المنفةةرده الجبا ةةرر  التصةةر  البةةة النظريةةة العامةةةة لاللتةةباا فةةع البةةةانو  المةةدنع  العربةةع بلحةةاج1

 .326 السابق  

 .322    نونع العبد واهراده المنفردهباالجبا رر  التصر  ال النظرية العامة لاللتباا فع البانو  المدنع  العربع بلحاج2
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ه ا وا   خضوع الب ال  فع قانو  المنافسةة لمثةل هة   اآلثةار يجعةل مة  الةب ال  جةبا  
دو  أدنةةع شةة   لسةةوق لسةةوق وحمايةةة المنافسةةة وهةةو مةةا سةةو  يعيةةد التةةواب فعةةال فةةع ضةةب  ا

أر بلة  الحالةة التةع أو ا تفةاق  الما أن  يعيةد المتعاقةدي  بلة  الحالةة التةع  انةت قبةل التعاقةد 
 .ت اب الممارسة المنافية للمنافسة انت قبل ار 

ذا كلان إ":بمةا يلةعمةدنع   الو م  البان 332ع الماده ضل العبد فتبتو ما فيما يخ  نظرية تحأ
ن صللحيحا، ون العقللد يكللحخللر فللآركللان عقللد أافرت فيلله و تللو لإلبطللال قللابال  وأالعقللد بللاطال 

بلرام هلذا إلل  إصلرف نن نية المتعاقلدين كانلت تأذا تبين إركانه أفرت و باعتباره العقد الذي ت
 .العقد"

بةةةات و   العبو نيةةةة المخالفةةةة لبةةةانو ب ال  التصةةةرفات البانتجةةةب اهشةةةاره بلةةة  أ  الن ةةةق بةةة
 ل  أ  بعةض التصةرفات  مردو   البعيده وثار  البريبة أآقتصادر تعترض   ببة  ات صلة با 

فةى ا . ا يةة اد الغو اد أساسةية  ةالمو ريةد مةو د تو  عبة ية ألحد أ راف ةا  لة  األقةل و  ات أهمية حي
قةد و   او قةد يتعةدا  بلة  أشةخا  تعاقةد أب لت تل  التصرفات تعةرض المتعاقةدي  لضةرر جسةيا

للمجتمةةةةل  قتصةةةةاديةا   جسةةةةامة الضةةةةرر  ةةةة ل  فةةةةع اتسةةةةاع ن اقةةةة  ممةةةةا ي ةةةةدد المصةةةةالن و ت ةةةة
  هةة   ألةةة جةةاده مةة  قبةةل المتعاقةةدي  هبةةراا العبةةد ب  و خاصةةة ب ا  انةةت هنةةا  محا 1 بةةالخ ر
مةةا و د مةةا تسةةمن بةة  ا تبةةارات النظةةاا العةةاا و ثةةار فةةع حةةد  ل ةةا مةة  اآلو لةةة ينبغةةع أ  ي ةةو المحا

 2.اهراده يت لب  مبدأ سل ا 

د فةةةع التصةةةرفات و ب ةةةال  العبةةة ار الةةة ر يجةةةب أ  ننظةةةر مةةة  خاللةةة  بلةةة فالمنظةةةلةةة ل    
التع ي بةق  لي ةا و العالقات ا قتصادية بصفة  امة ليس  ات  المنظار المستعمل فع  المدنية

 ةة مة  و مجم   هة   األخيةره مبنيةة  لة و   المنافسة بصفة خاصة  حيث أنة   ةاده مةا ت ةو قان
                                                           

 410الممارسات التجارية فع التشريل الجبا رر  المرجل السابق     جرا ا آليات م افحة  بدره العور1
مرجةل ال التصةر  البةانونع العبةد و اهراده المنفةرده    فةع البةانو  المةدنع الجبا ةرر لتةبااالعربع بلحةاج   النظريةة العامةة لال2

 .088 السابق  
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د بمثابةةة و ة الراب ةةة بةةي  مختلةة  المفسسةةات ا قتصةةادية  ممةةا يجعةةل مةة  تلةة  العبةةمتينةةد و العبةة
 د تحتةةاجو  يةةر مفقتةةة  ف ةةع فةةع الغالةةب  بةةو د  يةةر  ارضةةة و يلةةة األمةةد  أر أن ةةا  بةةو د  و  بةة
التةةةع و ع العالقةةةات الخاصةةةة بةةةي  األفةةةراد اجةةةده فةةةو نع أ ثةةةر مةةة  نظيرت ةةةا المتو اسةةةتبرار قةةةان  بلةةة

 1  المدنع.و يح م ا البان

ب  2   المنافسةةةو الةةب ال  الجب ةع فةةع قةان رراقةع بلةة  بالسةةبب الة ر دفةةل المشةر  وربمةا هةو 
يعنةع بم انيةة ببةا  العبةد قا مةا  وهة ا  فبة  بم انية ب ال  الشر  التعاقدر ع أقرنجد أ  المشر 

  المنافسةة و اهجةرا  الة ر تضةمن  قةان هة ا تبةر ا حيةث فع حالة بب ال الشر  التعاقدر فب .
 صيات الب ال .و خص بي  أها  م

هةع اهببةةا   لةة  الجةةب  الصةحين مةة  العبةةد يرافب ةةا فالوظيفةة األساسةةية للةةب ال  الجب ةةع 
 3وظيفة أخرر هع معالجة الخلل ال ر يصيب العبد ويحول دو  وجود التعس .

   ةة ل  ب ا مةةا ر ةةب و فالظةةاهر أ  الةةب ال  يبةةدا مصةةلحة المتضةةرر  يةةر أن ةةا قةةد   ت ةة
بةةةةالر ا مةةةة  أ  الةةةةب ال  فةةةةع هةةةة ا اه ةةةةار مبةةةةرر لحمايةةةةة   لةةةة  العبةةةةد  المتعاقةةةةد فةةةةع اهببةةةةا 

مصةةلحة و للةةب ال  مصةةلحة المتضةةرر  المصةةلحة العامةةة المجسةةده فةةع النظةةاا العةةاا التنافسةةع 
 4ق.و الس

جي ع ب ةةال  العبةةد و مخالفةةة أح ةةاا النظةةاا العةةاا ا قتصةةادر التةة فةةى ا  ةةا  يترتةةب  لةة 
ا ةةةد النظةةةاا العةةةاا السياسةةةع  فةةةى  ب ةةةال  و مخالفةةةة قالحةةةال بالنسةةةبة ل وب النةةةا م لبةةةا  مةةةا هةةة

                                                           
 .421نوال صارر  المساس بالمنافسة سبب لب ال  العبد  المرجل السابق  1

هنا   وامل ت ور ترتبت  لي ا قوا د جديده تدير العبد  فعلع الر ا م  أ  أ ثةر النظريةات البانونيةة اسةتبرارا هةع نظريةة  2
ة مل ت ور الوقةا ل   حيةث   تعةد هة   الت ةورات ا لتبامات لا ي    ل  مم نا ب  بفضل الت يي  المتواصل للبوا د البانوني

 لةةع فياللةع  ا لتبامةةات  يةة مةةل المسةتجدات الحديثةةة   أنظةر: تحةو  جة ريا لنظريةةة العبةد بنمةةا هةع ت ييةة  حتمةع ل ةة   النظر 
 .10-11   0241ال بعة الثالثة  موفا للنشر  الجبا ر  النظرية العامة للعبد  

 .10   0241   4وحة لنيل درجة الد تورا  فع البانو   جامعة الجبا ر خديجة فاضل   يممة العبد  أ ر 3

 .16المرجل السابق    قانو  العبود فع مواج ة قانو  المنافسة سامع ب  حملة 4
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د أح ةاا النظةاا و جةو بالتالع تنتفع الغاية مة  و ر  و نع يخدا مصالن المتعاقد البو التصر  البان
العةةةةاا ا قتصةةةةادر ا جتمةةةةا ع لةةةة ل  فةةةةى  حمايةةةةة المتعاقةةةةد الضةةةةعي  تبتضةةةةع بببةةةةا  العبةةةةد   

 1قد م  تنفي  .ب فا  المتعا وب الن   مل بب ال الشر  التعسفع  أ

با تبةةار و    ضةةحية للتعسةة و فةةع  لةة  حمايةةة المتعاقةةد الخاضةةل للسةةي ره أر الةة ر ي ةةو 
تفةاق   ا و ببةا  ببيةة شةر و    ةن  لا ي ةو ل  لي  نتيجة التعس  با ال و الشر  ال ر يتا الحص

  مةة  مصةةلحت  ببةةا  و الةة ر ي ةة يعةةد بمثابةةة جةةبا  مناسةةب لحالةةة المتعاقةةد الضةةعي   صةةحيحة
ألنةة     ايفضةةل هةة ا الجةةب  والفةةاحف فبةة  ف ةة والةةب ال   لةة  الشةةر  التعسةةفع أ قصةةرو العبةةد 

هة ا و   تعترية  و ب  مة  شةر و بعةد ببالةة مةا يشة   فةع أمةس الحاجةة لببا ة و يستببع العبد ال ر ي 
 2.تفاق   لأفضل م  ب ال  ا 

 لة  ب ال   جةبا  فةع قةانو  المنافسةة و هنا  م  يتج  بل  ف ره ببعاد الة  أ ثر م   ل 
جةةد فةةع المراجعةةة البضةةا ية للعبةةد  الجةةبا  الفعةةال أيةة  يمةة  خةةالل البحةةث  ةة  بةةدا ل الةةب ال  

التةع تخةال  الشةر ية  ال ر نبحث  ن    سةيما وأن ةا تبصةر الجةبا   لة  العبةود والمشةار ات
و برهةةا يةةتا أيضةةا التوفيةةق بةةي  مت لّةةب احتةةراا البوا ةةد البانونيةةة وتوّقعةةات األ ةةرا .   البانونيةةة
 3انت تعيد صيا ة العبود  ب  أن ا   تفدر لبوال ا  ما هو حال الب ال .وا    

فالجبا  المترتب    مخالفة قوا د النظاا العاا الحمةا ع هةع تصةحين العبةد  وهةو بة ل  
يختل     جبا  مخالفة قوا د النظاا العاا ال السي ع  سةوا  بةالب ال  الم لةق أو بةالب ال  

ما ع  النظاا العاا ا قتصادر فع مجمو    ةا  بيجابيةا  و  يترتةب النسبع. فالنظاا العاا الح
نما ينتل  ن  تصحين حبيبع للعبد  4.فب  جبا  الب ال  الجب ع  وا 

                                                           
 .122    المرجل السابق لع فياللع  ا لتبامات  النظرية العامة للعبد   1

 .060   المرجل السابق أحمد محمد الرفا ع 2
 .011ارر  قانو  المنافسة و البوا د العامة لاللتباا  المرجل السابق   نوال ص3

 .10   المرجل السابقخديجة فاضل  4
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نحو ب  ا  دور للباضع فع مجال العبود  حيث يصير  رفا  توج يعّبر    وهو ما 
لمنافسة بغلق السوق فا ال فع العبد. فى ا رأى أ  مشار ة ا قتصار  ويلة وتفّثر  ل  ا

 1.تعديل الحدود البمنية والم انية يست يل بنبا  مدت ا؛ أو

ه ا وا   خصوصية قانو  المنافسة قد تسمن بى  ا  رأر مخال   ب  يبدو أ  فعالية 
    رق تصحين العبد  فبانو  البحث   ه ا البانو    تت لب الب ال  الجب ع أو حت

يحمع المتعاقدي  أو ف ة معينة بل بن  يحمع  اب  للعبود و ي د  بل  ب اده التو  المنافسة  
 المنافسة.

 ال ر يم  ا مبارنة بمجلس المنافسة ضل بالنسبة للمحا و يببع ال ل   فع الحبيبة
 بل  ض  ل  البضاه احتراا المصلحة العامةيفر  التدخل     ريق سل ة اتخا  األوامر

نيت    يم   و مدر قانو بد يببع أمر بي  ال رفي  أل  الع  ق الفردية أيضاو جانب احتراا الحب
 بهمال ا م  قبل البضاه.

  التعاقديةةة مةةل مت لبةةات النظةةاا العةةاا  ألنةة  مةة  و افةةق الشةةر و األمةةر الةة ر يت لةةب ت وهةةو 
 2ج ة أخرر فرض  بد بش ل جديد  قد   يناسب ا.

ل  الحالةة ب را  ده األتل  المتعلبة بى او   قرارات الب ال  قليلة  ى  المنافسة فو فع ظل قانو 
   لي ا فع الشريعة العامة قد ت بق  لة  و ل المنصو قل فالحلأا  لي ا قبل التعاقد و التع  ان

   ةةل  ةةر  يرجةةل مةةا تلبةةا  ىب ةةال التع ةةد  فةةبا تةةا ى د معينةةة. فةةو   المنافسةةة  ل ةة  فةةع حةةدو قةةان
يةة الجانةب فنةادره جةدا فةع حاداألد و مةا العبةأمر با تفاقةات التبادليةة  جرا  التع د لما يتعلق األ

 3  المنافسة.و قان

                                                           
 .011البوا د العامة لاللتباا  المرجل السابق   نوال صارر  قانو  المنافسة و 1

2Emmanuelle Claudel, ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit,p401  

 .332دارية المستبلة  المرجل السابق     ب الدي   يساور  الرقابة البضا ية  ل  السل ة البمعية لل ي ات اه3
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نظةةةره و قتصةةةادية ايسةةةتند  لةةة  ا تبةةةارات أصةةةبن الةةةب ال  وبةةة ل  يم ةةة  البةةةول فةةةع األخيةةةر أ  
 لةة   يةةفثرحتةة    و   المنافسةةة و   الةةب ال  معرقةةل لحر يةةة قةةانو  لةة  حتةة    ي ةةو مسةةتببلية  

رادت ةا فةع اهببةا   لة  العبةدو ر بة المتعاقدي   ة التبديريةة للباضةع خيةر السةل لتببة  فةع األ  ا 
  مةدنع اقتصةادر يةنظا مثةل و ر قةانو ره ظ ةو ضةر  وجة  الحةالع نحةو أصةبن التو   فع تبدير  لة 
 ه   األح اا.

 آثار البطالن بالنسبة للليرثانيا: 

 فةال يبتصةر أثةر تبريةر الةب ال   لة  1اج ة ال افة و يحتل ب  فع مو للب ال  أثر م لق 
قةة  و  ةةل مة  تتةةةثر حب ود بةالغير هةةو المبصةةو ل  فةةع حةق الغيةةر. المتعاقةدي  فبةة   بةةل يسةرر  ةة 

 2في . ر  ب ال   بد لا ي    وبصحة أ

مةة  هةة   البا ةةده األح ةةاا الخاصةةة بحمايةةة الغيةةر  ر اهشةةاره بلةة  أنةة  يسةةتثنعتجةةدو  هةة ا
 حس  النية ل   تببع مسةلة حس  النية أمر مفترض دا ما.

الة ر  ةا  يمنةل و  3290-22ب ةار األمةر  الحال فع وفع فرنسا لا ي   ه ا هو ب  أن  
منةة    23جةةب المةةاده و هةة ا بمو اج ةةة الغيةةر  و األ ةةرا  ا حتجةةاج بةةب ال  اتفةةاق ا فةةع م  لةة 

 حرية األسعار ه ا الح ا.و المتعلق بالمنافسة  3620 -92بينما لا يتضم  األمر 

مةل و 3ال .ا ةد العامةة للةب و الب ده بلة و قد تا استخال  بة  ه ا التخلةع  ةا  بمثابةة  ةو 
أ  هة   البا ةده يجةب أ  يسةتمر العمةل ب ةا ر ةا  ةدا التنصةي    ل  فع نظر بعض الفب ةا 

                                                           
العربةةع بلحةةاج  النظريةةة العامةةة لاللتةةباا فةةع البةةانو  المةةدنع الجبا ةةرر  التصةةر  البةةانونع العبةةد و اهراده المنفةةرده  المرجةةل  1

 .411السابق   

 . 110لتبامات  النظرية العامة للعبد  المرجل السابق    لع فياللع  ا  2

 .111 الية قوسا  التعس  فع وضعية ال يمنة فع البانو  الجبا رر  لع ضو  البانو  الفرنسع  المرجل السابق    3
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ق و حمايةة حريةة السة وبالب ال  ه دو ل   ه ا الرأر منتبد أل  المبصو   3292 لي ا فع أمر 
 1بالتالع المصلحة العامة.و 

  المةةةةةدنع تتميةةةةةب و نلبةةةةةااو   المنافسةةةةةة و أ  العالقةةةةةة بةةةةي  قةةةةةانتجةةةةدر اهشةةةةةاره فةةةةةع األخيةةةةةر      
  و قةةةةانو   المةةةةدنع و ل البةةةةانو قةةةةت  ففةةةةع بعةةةةض الحةةةةا ت حلةةةةو التنةةةةابع فةةةةع نفةةةةس الو با نسةةةةجاا 

د و   المةةدنع للعبةةو البةةانو   المنافسةةة و عةةل العالقةةة بةةي  قةةاناضةةن مةةا يجو المنافسةةة متباينةةة بشةة ل 
 2ية ه ا الصراع:و بي   ريبتي  لتس هنا  م  يميبو  متضاربة ظاهريا 

ني  مةةة  الجانةةةب و باسةةةتيعاب أحةةةد البةةةان و  اآلخةةةر  أو ني  لصةةةالن البةةةانو لبةةةانيةةةل أحةةةد او بمةةةا بتح
 اآلخر. 

لتحديةةد و اآلخةر  ني   لة و يةة أحةد البةانو لو ل يةتا حةل النةباع مة  خةالل أو لتحليةل األلفبةا و 
رر و   المنافسة( مة  الضةر و قان و  المدنع أو يتضا ل )البان و  ينحنع أو ني  سو أر م  البان

مةة  تةةا فةةى  و   العةةاا و   الخةةا  يبيةةد البةةانو لعامةةة التةةع تةةن  أ  البةةانا ةةد او الب ع بلةة و الرجةة
النظةاا العةاا التبليةدر   امةا اقتصةاديا جديةدا باهضةافة بلة   يش ل نظاما و   المنافسة سو قان
 3ني .و التعايف بي  ها ي  البان م  شة  ه ا النظاا أ  يف ر بل و 

  و    ريةق اسةتبعاد البةان   ةو   ل  ي ةنيو قفا لتحليل الثانع  فى  حل التنابع بي  البانوو 
  المةةدنع  فالنظةةاا العةةاا و البةةان   المنافسةةة مةة  جانةةبو ل ةة   ةة   ريةةق اسةةتيعاب قةةانو المةةدنع 

   مدنع اقتصادر.و   قانو نش تصادر الجديد م  شةن  أ  يشجل  ل ا ق

 د   يعبةةر  ن ةةا دا مةةا مةة  حيةةث التنةةابعو   العبةةو قةةانو   المنافسةةة و  ةة  العالقةةة بةةي  قةةانلو 
د و   العبةةو   المنافسةةة بعيةةده  ةة  مبتضةةيات قةةانو   مت لبةةات قةةانو ففةةع  ةةدد مةة  الحةةا ت   ت ةة

                                                           
المرجةل السةةابق  محمةد الشةري   تةةو  الممارسةات المنافيةةة للمنافسةة فةةع البةانو  الجبا ةةرر دراسةة مبارنةةة بالبةانو  الفرنسةةع   1

  111. 

2Marie Malaurie-Vignal, droit de la concurrence et droit des contrats, op.cit ,p90 

 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

11 
 

  و   المنافسةةة  حيةةث يم ةة  للبةةانو قةةان   المةةدنع بلةة و لة نبةةل بعةةض آليةةات البةةانو يم ةة  بسةة و 
  المنافسةةةةة أ  يشةةةة ل نظامةةةةا متنا مةةةةا فةةةةع بعةةةةض األحيةةةةا  ب  يحمةةةةع و قةةةةانو د و المةةةةدنع للعبةةةة

   1  التةع تحةد مة  حريةة التعاقةد.و الشةر  يمارسةا  السةي ره  لة و اقةد ل ةر  المتعنةا  او البان

 دو رغم القي يضو الحكم بالتعر التقليدي للقاضي في و : الدالمطلب الثاني

من ا مةةة الجةةبا ات التةةع تضةةو األخةة  بةة  ضةةم  منظ تةةا  جةةبا  مةةدنعبلةة  جانةةب الةةب ال  
ق  اسةةتعا  و نشةةة فةةع السةةصةةية العالقةةات التةةع تو لخصظيةة  جديةةد نظةةرا و   المنافسةةة مةةل تو قةةان
لية المدنيةةةةة التةةةةع تنشةةةةة  لةةةة  أسةةةةاس الضةةةةرر التنافسةةةةع النةةةةاتل  ةةةة  و لمسةةةةف با  المنافسةةةةة و قةةةةان

 الممارسات المنافية للمنافسة.

  و جةةةد نةةة  فةةةع قةةةانو يض للبضةةةا   فةةةال يو التعةةة د اختصةةةا  النظةةةر فةةةع  لبةةةاتو يعةةةب  
 ةب للممارسةة المنافيةة رتالم متدخليض المدنع ضد الو المنافسة يسمن للمجلس أ  يح ا بالتع

مةةا يفةةرض  وهةةو مجلةةس المنافسةةة و ال تةةدخل البضةةا  ب  أ  هنةةا  اخةةتال  بةةي  مجةة للمنافسةةة 
نمةةا قةةد يلعةةب و يض  ةة  بصةةالح الضةةرر و يبتصةةر التعةة يض حيةةث  و د آليةةة للتعةةو جةةو ره و ضةةر  ا 

  و يض مةةة  شةةةةن ا أ  ت ةةةو ى التعةةةو د المرتب ةةةة بةةةد و ق  ب  أ  البيةةةو منظمةةةا لسةةةو را معياريةةةا و د
 ى الشخصية.و الد  ه  ر و أماا ت   ا با

ل و يض  ثةا نتنةاو   نسةتعرض فةع هة ا الم لةب اختصةا  الباضةع فةع الح ةا بةالتعو ل ل  س
 .   الضرر التنافسع يضو ى التعو د المتسببة فع ندره د او البيو امل و الع

 عن الممارسات المنافية للمنافسة يضو ل: اختصاص القاضي في الحكم بالتعوالفرع ال 

ا د المنافسة م  خةالل تعبيةب و التنفي  العاا لب وم  الدينامي ية التع تميل نحالر ا   ل 
صةةةالحيات مجلةةةس المنافسةةةة ب  أ  الدينامي يةةةة الحاليةةةة أصةةةبحت منبسةةةمة بةةةي  التنفيةةة  العةةةاا 

                                                           
1Marie Malaurie-Vignal, droit de la concurrence et droit des contrats, op.cit, p90. 
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اضةةن مةة  خةةالل اخةةتال  و اجيةةة فةةع التنفيةة  بشةة ل و حيةةث بةةربت هةة   ا بد  التنفيةة  الخةةا و 
يض و آليةةةةة لتعةةةةد و جةةةةو ره و ضةةةةر و خل مجلةةةةس المنافسةةةةة مجةةةةال تةةةةدخل البضةةةةا   ةةةة  مجةةةةال تةةةةد

را و يض أ  تلعةةب دو ى التعةةو مةةا سةةمن لةةد ا وهةةو  المتضةةرري  مةة  الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة
 ق.و منظما لس

اخلللتالف مجلللال تلللدخل )القضلللاءو زيلللع االختصلللاص العقلللابي بلللين مجلللل  المنافسلللة و تال: و أ
 (القضاء عن مجال تدخل مجل  المنافسة

حريةةةةة التجةةةةاره  ق البةةةةا ا  لةةةة و السةةةةنظةةةةاا اقتصةةةةاد ثةةةةر انت ةةةةاج المنافسةةةةة ب  و ب  سةةةة  قةةةةان     
السةة ر و   المنافسةةة و لع م مةةة ت بيةةق قةةانو الصةةنا ة رافبةة  تةسةةيس مجلةةس المنافسةةة الةة ر يتةةو 

ال افيةةة لممارسةةة هةة   الم مةةة  فةةىل  حيةةث تةةا منحةة  الصةةالحيات  حسةة  سةةير المنافسةةة   لةة 
معاقبةة و البةرارات  ق باتخةا تتعلة بصةالحيات أساسةيةستشارية فىن  يتمتل جانب الصالحيات ا 

خضةةاع السةةو ر العبةةابع لمجلةةس المنافسةةة و بالةةدمةةا يعةةر   والممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة أ ق و ا 
متعلبةة بتنظةيا خاصةة أ  األح ةاا ال ق و نع  يسمن بالتح ا فع آليةات اقتصةاد السةو  ير قانلتة

بةةة ف ةةةع أح ةةاا تتميةةب بالدقةةةة و م للفعاليةةة التنفيةةة ها با المنافسةةة تحتةةاج بلةة  أج ةةةبه قةةادره  لةة 
 1التعبيد.و 

 ومعاقبةة الممارسةات المنافيةة للمنافسةة ف ةو مجلس المنافسة منةل  ا  ا  ا  ينبغع  ل و ه ا     
ال ريق الضام  للمصةلحة العامةة  يةر  وق بد  م  حماية المتنافسي   ف و يضم  حماية الس

   تدافل    المصالن العامة. و لخاصة ق تدافل    مصالح ا او أ  المتدخلي  فع الس

ق الشخصية مة  و   الجنا ع  فالدفاع    الحبو ب  نجد ه ا المن ق فع الحبيبة فع البان
ضل نبةاف فةع و حيث أ  ه   النب ة هع م  حيث المبدأ ليس م  اختصا  مجلس المنافسة

حة الشخصةةةية فيةةةق بةةةي  المصةةةلو الجنا يةةةة تظ ةةةر الت ىو ى المدنيةةةة التابعةةةة لةةةد و فرنسةةةا  فالةةةد 
جةد فةع اهجةرا  الجنةا ع الة ر يتخة  ال ةابل و المصلحة العامة  هة ي  المصةلحتي  تو  للمتضرر

                                                           
 .86   1660حسي  الماحع  تنظيا المنافسة  دار الن ضة العربية  1
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لة أخد بماا المبادره م  خالل ب  ةا  سةل ة و س  التة يد  ل  ما دفل البعض بل  وهو العاا. 
مو المنافسةة البةدره   ى المدنيةةة فةع المجةةالو الةد   ةرار  انيةةة البةث فةع المصةةلحة الخاصةة  لةة ا 

اهصةةةالح التشةةةريعع مةةة  أجةةةل تبيةةةيا مةةةدر مال مةةةة هةةة ا  ه بلةةة و حيةةةث  انةةةت الةةةد  1الجنةةةا ع.
 اهنصا  اهجرا ع.و ر  لي  م  حيث العدالة و أ  ين  الخ ر ال ر يم  و اهصالح 

ى و ا    ةةةةا  مةةةة  شةةةةةن  أ  يبسةةةة  اسةةةةتخداا الةةةةد و ب  أنةةةة  فةةةةع الحبيبةةةةة هةةةة ا ا فتةةةةراض 
 يضةات للمتضةرري و اختصةا  البةث فةع مسةةلة التعالخاصة  ب  أ  ت لي  سل ة المنافسة ب

 لة.و ل ا بس و   يم   قبو هع فرضية   أساس ل ا نظريا 

ق  ب  أ  و ا بةة  مجلةةس المنافسةةة فةةع ضةةب  السةةو ر الةة ر يبةةو فعلةةع الةةر ا مةة  أهميةةة الةةد
 21-21حيةةد فةةع نظةةر مناب ةةات المنافسةةة  فةةاألمر و هةة ا   يعنةةع أنةة  صةةاحب ا ختصةةا  ال

الةةر ا مةة  أن ةةا تتعلةةق بالممارسةةة المنافيةةة  سةةة يحةةدد بعةةض الحةةا ت التةةع  لةة منافالمتعلةةق بال
 .فول بل  اختصا  البضا بل يمجلس المنافسة  د بل و للمنافسة ب  أ  ا ختصا    يع

ا  و   سةو مة  اختصةا  مجلةس المنافسةة د ور العبابع هو ل ل    يم   التسليا أ  الدو 
 وهةو البضةا   و بةي  مجلةس المنافسةة    المنافسةة مةاو ت بيق قانبيل اختصا  و فالمشرع قاا بت

   المنافسة التع تة د اختصا  البضا . و اد م  قانو ما يستش  م  خالل  ده م

ل مسةةةةةلة بب ةةةةال و ا   صةةةةالحيات مجلةةةةس المنافسةةةةة  مةةةةا حةةةةددها المشةةةةرع   تتنةةةةاو   هةةةة ا     
 بت ا لألشةةةخا   األضةةةرار التةةةع سةةةبيض  ةةةو   الح ةةةا بةةةالتعو للمنافسةةةة  الممارسةةةات المنافيةةةة

                                                           
1Benjamin Lehaire, L’action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles :Pour un 

recours effectif des entreprises et des consommateurs en droits français et canadien, Thèse en 

cotutelle Doctorat en droit, Université de La Rochelle, France, 2014,p  007  
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بالت ةةا ن ا يةةا و فيةةة للمنافسةةة قةةرارات بىب ةةال الممارسةةات المناو ت  ب  أ  بصةةدار أح ةةاا  ةةاال يو  ا 
 1المخت  ب ل . ويض لفا ده المتضرري  من ا فالبضا  هو الح ا بالتعو 

 تةة  لت ةةريس اختصاصةةات أ بةةر لمجلةةس المنافسةةة ب  أنةة  و الةةر ا مةة  محا فالمشةةرع  لةة 
ع مةة  المناب ةةات التنافسةةية نظةةرا و النةة هةة االبضةةا  فةةع النظةةر فةةع مثةةل   يسةةتغنع  ةة  خةةدمات 

 حامع الحريات.  وبا تبار الباضع هو دية صالحيات مجلس المنافسة و لمحد

ر و دو ق المتعةاملي  و ر الباضع فع الدفاع    حبو   المشرع قد فصل بي  دو ي   ب ل و 
العةاا ا قتصةادر  أية  حصةر  حماية النظةااو مجلس المنافسة فع الدفاع    شر ية المنافسة 

لضةرر النةاتل م اا مجلس المنافسة فع ضما  السير الحس  للمنافسة  فع حةي  أ  بصةالح ا
فمجلةةس المنافسةةة  نةةدما يتعامةةل مةةل ملةة  2د للباضةةع.و للمنافسةةة يعةة  ةة  الممارسةةات المنافيةةة

لةيس و تصةادر النظةاا العةاا ا ق واهتمامة  هةو الممارسات المنافية للمنافسةة فةى  شةغل  الشةا ل 
 ضل الخا  لضحية الممارسات المنافية للمنافسة. و ال

لةة و  نيةةة  فةةى  و   قانو جةةب نصةةو بيةةل ا ختصةةا  بمو ت جانةةب المشةةرع الةة ر أ ةةد  لةة  ا 
هةة   المسةةةلة  األخةةرى أشةةارت بلةة  البضةةا  الفرنسةةع هةةعو اجت ةةادات مجلةةس المنافسةةة الفرنسةةع 

. حيةةةث جةةةا  فةةةع قةةةرار مجلةةةس ر البضةةةا  فةةةع الفصةةةل فةةةع مناب ةةةات المنافسةةةةو د أ ةةةدت  لةةة و 
 دا اختصاص  بىب ال ا تفاقيات المنافيةة  4111سبتمبر  41سع الصادر فع المنافسة الفرن
امةةةر  ليرجةةةةل الن ةةةق بةةةةالب ال   ختصةةةةا  و   يتمتةةةل ب  بسةةةةل ة بصةةةةدار األ وللمنافسةةةة  ف ةةةة

تةةةع بةةةات الو  مةةةا أ ةةةدت سةةةل ة المنافسةةةة فةةةع قةةةرار آخةةةر أ  العب3التجةةةارر. والبضةةةا  المةةةدنع أ

                                                           
  المرجةةل السةةابق  20-21و البةةانو   21-21محمةةد الشةةري   تةةو  قةةانو  المنافسةةة و الممارسةةات التجاريةةة  وفبةةا لألمةةر  1

 10. 
 .410    0244وليد بوجملي   سل ات الضب  ا قتصادر فع البانو  الجبا رر  دار بلبيس  الجبا ر   2

3Emmanuelle Claudel, Ententes anticoncurentielle et droit des contrats, op.cit, p413. 
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أ  ل ةةا  بيعةةة  بابيةةة و النظةةاا العةةاا ا قتصةةادر  اظ  لةة الحفةةو اسةةتعاده  تصةةدرها ت ةةد  بلةة 
 1يض.و   أر تعو ل   دو راد ة و 

مةا يظ ةر مة   وهة افى  مجلس المنافسة الفرنسع يشجل تةدخل البضةا    جانب  ل  بل 
المنافسةة   و ى الجما يةة فةع قةانو خالل الرد اهيجابع لة  بثةر استشةارت  فةع ب ةار بدخةال الةد 

ب  أ  هنا  م  ا تبر تشةجيل مجلةس المنافسةة هجةرا ات  لةب  2م   ر  المشرع الفرنسع.
المنافسةة أ  العةالج اهدارر للممارسةات المنافيةة للمنافسةة مجلةس بدرا   يض تة يةد  لة و التعة

 3يض.و  لبات التعللمناب ات الشخصية المتعلبة بم مل و مختل  

أ  اختصةةا   4111ينةةاير 01  بةةاريس صةةادر فةةع  مةةا جةةا  فةةع قةةرار لمح مةةة اسةةت نا
بةات و معاقبةة مرت بي ةا بعبو ر فع النظر فع المسا ل المنافيةة للمنافسةة و مجلس المنافسة محص

المحتملةةةةي  ل ةةةة    يضةةةةات  ةةةة  الضةةةةرر للمتضةةةةرري و لةةةةيس مةةةة  صةةةةالحيات  مةةةةنن تعو بداريةةةةة  
 4ال ر يرجل النظر في ا للمحا ا.و األفعال  

تصةا  الحصةرر للبضةةا  فةع اهب ةةال ا خ المنافسةة التعةدر  لةة  ب لمجلةةسو بالتةالع   يجةو 
بةة ل  و  نةةا و ضةةة لةة  قانو ا ختصاصةةات المفو ب الصةةالحيات و ب لةة  أ  يتجةةاو  يجةة و يض و التعةةو 

بةاألحرى و ق  و نيةة فةع السةو بانال يةر سةات ر الة ر يلعبة  البضةا  فةع معاقبةة الممار و يظ ر الد

                                                           
1Aut.conc, 16mais2011, relatif a la méthode de détermination des sanction pécuniaire. 
2 Avis du 92 septembre 9660, relatif a l’introduction de l’action de group en droit des pratique 

anticoncurrentielles 
3Emmanuel Frot, Olivier Sautel, demande réparation d’un préjudice causé par une pratique 

anticoncurrentielle : le mode d’emploi de la commission européen, RLDA, n0 66, 2011, p36 

معةةة النوضةةمة  أ روحةةة لنيةةل درجةةة الةةد تورا  فةةع البةةانو  الخةةا   جا تأ مةةال هي ةةامحمةةد ال ينةةع  رقابةةة البضةةا   لةةع  4
 .410   0241-0240سيدر ب  محمد اب   بد اهلل   لية العلوا البانونية و ا قتصادية و ا جتما ية  فاس  
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راه  ف ةةره جديةةده فةةع مجةةال الضةةب  قةةت الةةو ر فةةع الو ق  خاصةةة فةةع ظةةل ظ ةةو فةةع ضةةب  السةة
 1هع ف ره الباضع الضاب .و ا قتصادر  أ  

 جةةة  الخ ةةةاب فةةةع معظةةةا أح امةةة  بلةةة و   المنافسةةةة نجةةةد المشةةةرع يو بمالحظةةةة أح ةةةاا قةةةانو  هةةة ا
  فةةةع حالةةةة نظةةةر و مجلةةةس المنافسةةةة  األمةةةر الةةة ر يةةةدفعنا لتسةةةا ل  ةةة  بم انيةةةة ت بيةةةق البةةةان

 اختصاص ؟ البضا  فع المناب ات ال ر تدخل فع 

اختصاصةةةةات مجلةةةةس و اختصاصةةةةات البضةةةةا   ةةةة  م ةةةةاا و فةةةةع الحبيبةةةةة ب  فصةةةةل م ةةةةاا      
ارده فةةع و التةةدابير الةةو بةةات اهداريةةة و المنافسةةة يجعةةل مةة   يةةر المم ةة  للبضةةا  أ  ين ةةق بالعب

ضةب    سةل ات الو   المنافسة   ير أن  ليس هنا  ما يمنةل الباضةع مة  ا سةت ناس ببةانو قان
 ةةةةل مةةةةا يتصةةةةل بن ةةةةاق ت بيةةةةق و التصةةةةرفات المخلةةةةة بالمنافسةةةةة  و قةةةةا ل و د ال سةةةةيما فةةةةع تحديةةةةو 

   ل ة  مةا يتعلةق بسةل ات مجلةس المنافسةة  فلةيس للباضةع أ  يخةت  بة   ألنة  مجةال و البان
ات  ية للمناب ةو ضةو ا د العامة المو ت بيق الب و ل ما يم   للباضع البياا ب  هو ب ل . و محج

لةةة  و ممارسةةةة الصةةةالحيات التةةةع تخو بداريةةةة   واريةةةة أتج وأبحسةةةب  بيعت ةةةا  ب   انةةةت مدنيةةةة 
 الف ةةرر  لةةة و بم انيةةة اسةةتعمال البيةةةاس الةة هنع نيةةةة المنظمةةة ل ةةا  مةةةل و   البانو بياهةةا النصةة

 لةةةة  و لع الباضةةةةع ملةةةةبا بتغييةةةةر أسةةةةاليب  بالتةةةةاو 2  التصةةةةرين بةةةة ل .و   أ مةةةةال الضةةةةب  دو قةةةةان
 ظيفة الضب ية.و لمباشره مت لبات ال

 يض المتضررين من الممارسات المنافية للمنافسةو ية لتعد آلو جو أهمية : ثانيا

 أو ا  بالمنافسةةةةةةي و ب ا ترتةةةةةةب  ةةةةةة  الممارسةةةةةةات المنافيةةةةةةة للمنافسةةةةةةة بلحةةةةةةاق ضةةةةةةرر سةةةةةة
 آلية م  شةن ا جبر ه   األضرار. المست ل ي  فى  األمر يت لب فع الحبيبة البحث   

                                                           
1Frédérique Dupuis-Toubol, le juge en complémentarité du régulation, in les régulations 

économiques : légitimité et efficacité, sous la direction de Marie Anne Frison-Roche, presse 

de science po , Dalloz, Paris, 2004, p139. 

 .411محمد ال ينع  المرجل السابق   2
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  و ا تجةةا  ي ةةو  ا ةة   فلةةيس مةة  العدالةةة فةةع شةةع  أ  يفلةةت مرت ةةب الخ ةةة مةة  تحمةةل تبعةةة أخ
يض و لية المدنيةةةة مةةةا ي فةةةل ضةةةما  التعةةةو ا ةةةد المسةةةف و   المةةةدنع الةةة ر نجةةةد فةةةع قو شةةة ر البةةةان

 1ال امل.

بنمةةا بةةات مانعةةة و   المنافسةةة   تعةةد  بو ارده فةةع قةةانو بةةات الةةو حيةةث يةةرى الةةبعض أ  العب
  ا فةةةع تصةةةةرفات و افرت شةةةر و لية المدنيةةةةة  ةةة  أفعةةةال اهسةةةا ه متةةةة  تةةةو يم ةةة  تحريةةة  المسةةةف 

  المنافسةة و ارده فع قةانو بات الو را  ال ابل  ير المانل للعبو أ  المشرع ي د  م  و   عو المشر 
يض األضةةةرار التةةةع و فةةةتن البةةةاب أمةةةاا الشةةةخ  ضةةةحية الممارسةةةات ا حت اريةةةة الم البةةةة بتعةةة

 2تلحب  م  نتيجة ه   الممارسات.

 ةةا  ي ةةتا بحسةة   ب     يم ةة  لبةةانو  المنافسةةة ا  تفةةا  بةةالجبا ات الخاصةةة  ألنةة  وا  
رسةةةا  قوا ةةةد المنافسةةةة  ب  أ  هنةةةا  متضةةةّررو  مةةة  الممارسةةةات بعةةةد تضةةةّرر  سةةةير السةةةوق وا 

 3ا قتصاد  وسيجدو  فع قوا د المسفولية المدنية الجبا  المدنع الخا  ب ا.

 ةة  ا تفاقةةات  يضو ى التعةةو ل د ةةو يلةةة متةةرددا فةةع قبةةو لفتةةره  و البضةةا  الفرنسةةع ظةةل ب  أ  
سا ه استخداا السل ة ا قتصادية م  قبل المشر و  سةالمضاده للمناف  ات التع تتمتل بمر ةب و ا 

 .قو مسي ر  ل  الس

يض  ة  تبييةد التجةاره  ب  أنة  بةد ا مة  و ى التعةو فاتج  فع بةاد  األمةر بلة  رفةض د ةا
جةةةنن بلةةة  و قفةةة   و حببةةةة السةةةبعينات بةةةدأ البضةةةا  الفرنسةةةع يتجةةة  بلةةة  التخفيةةة  تةةةدريجيا مةةة  م

                                                           
امة فتحةةع  بةةاده يوسةة   النظةةاا البةةانونع لعمليةةات التر ةةب ا قتصةةادر فةةع قةةانو  المنافسةةة  دراسةةة تحليليةةة مبارنةةة   دار أسة1

 2،3   6332الف ر والبانو   المنصوره  

سةةا ه اسةةةتعمال المر ةةةب المسةةةي ر فةةةع العالقةةات التجاريةةةة  دار الن ضةةةة العربيةةةة  البةةةاهره  بمع  بةةةد البةةةاقع أبةةةو صةةةالن  اسةة2
1606   090. 

 .11لتباا  المرجل السابق    الالبوا د العامة لصارر  قانو  المنافسة و نوال3
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ق و يض  ةة  األضةةرار التةةع تنشةةة  ةة  تبييةةد المنافسةةة فةةع السةةو التعةة ىو د ةةا لو التسةةاهل فةةع قبةة
 1ى التع تنظر أماا البضا  الجنا ع فع المخالفات ا قتصادية.و  ل  بمناسبة الد او 

تبنع المشرع الفرنسةع هة ا ا تجةا  صةراحة  حيةث نة   32،0ديسمبر  ،6  و ر البانو بصدو 
  و ا ببةانو الناش ة  ة  مخالفةة أح ةاا المرسةيض و ى التعو صراحة  ل  أن  يجرر فع شة  د ا

 2.  المدنعو ا د البانو ق 3222ا  و ج 03الصادر فع 

المنافيةةة ت بيب ةةا  لةة  الممارسةةات و لية المدنيةة و ا ةةد المسةةف و لةة  قب  و سةةباب اللجةأتةةا تبريةةر قةد و 
 :لعده أسباب أهم ا للمنافسة

ب   لةةةة  سةةةةبيل المثةةةةال الحريةةةةة  فحريةةةةة التعاقةةةةد تةةةةرتو لية و يةةةةة بةةةةي  المسةةةةف و د راب ةةةةة قو جةةةةو -3
 لية العبدية.و بالمسف 

خةةر جةة  اآلو لية الشخصةةية الفرديةةة هةةع الو ق  ل ةة  المسةةف و السةةو لية و د راب ةةة بةةي  المسةةف و جةةو -6
 3.لليبرالية ا قتصاديةة اللحري ةرها تعد قرينو التع هع بدنية و يبرالية البانللاللحرية 

ر حيةث  انةت و مةلمجريةات األ ده صةحيحةو   مجرد  و لية المدنية ي و ا د المسف و ت بيق ق -0
 .  4قو ر التشريعات التع تح ا المنافسة فع السو ا د هع التع يتا ت بيب ا قبل صدو البه   

مظةاهر و شة ا  أقةد اتخة   نع  المةدو ا ةد المنافسةة للبةانو ع قو   خضةىف  ل  جانب  ل ب
يةة ا ةد الحماو خةر ق  مةدنع اقتصةادر  بينمةا يرجةل الةبعض األو جعلت البعض يتحدث    قةان

                                                           
دار  البةانو  المصةرر و الفرنسةع و األوروبةع ومنةل ا حت ةار  دراسةة مبارنةة فةع  قةانو  حمايةة المنافسةة   ةع  لينةا حسة 1

 .022   6332- 6332الن ضة العربية  الباهره  

 .022    نفس  المرجل2

 .111   نفس  المرجل3

دار الثبافة للنشر  ا تفاقيات الدوليةفع ضو  قواني  المنافسة و  ا حت ار و الممارسات المبيده للمنافسة  معي  فندر الشناق4
 .626  623   6333   التوبيل   ماو 
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  أخيةةر  با تبةةار ح المدنيةةة التةةع  بمةةت هةة ا األو لةة  تلةة  الةةر ب  المنافسةةة و التةةع يتضةةمن ا قةةان
 1.ني  المدافل    الحريات الفرديةو   المدنع يعد  ند ال ثير م  المف ري  البانو البان

الناتجةةة  ةة  الممارسةةات المنافيةةةة  (الغرامةةات)بةةات الماليةةةةو تجةةدر اهشةةاره بلةة  أ  العبو 
يض لصالن المتضرري  م  ه   الممارسات  بةل هةع  رامةات مسةتحبة و  تعتبر تعللمنافسة  

  و صةةةةف ا بةن ةةةةا ديةةةةو مةةةة  ثةةةةا يم ةةةة  و النظةةةةاا العةةةةاا ا قتصةةةةادر  و نتيجةةةةة اهضةةةةرار بالمنافسةةةةة 
 2لة.و مستحبة للد

بةةةة التةةةع يفرضةةة ا مجلةةةس و شةةةرح الفةةةرق بةةةي  العب فةةةع الحبيبةةةة هةةة ا التمييةةةب يسةةةا د  لةةة 
ج ةةة و ضةين و يض حيةث يم ة  تو ع  لةب التعةةو ضةو   مو يم ةة  أ  ت ة األضةرار التةعو المنافسةة 

ض الضةحية  ة  الضةرر الة ر و بالتةالع   تعةو لةة و د للدو بةات اهداريةة تعةو ال  ب  أ  العبو األم
يض  ةة  و ر التعةةو يض تلبةةع مبةةدأ العدالةةة ألنةة  يتةةين للمضةةر و بةة ال  فةةى  بجةةرا ات التعةةو لحبةة   

 رسة.النتا ل المترتبة    ه   المما ومحو خسارت  

بةات مة  و ا   الضرر الة ر يلحةق بالضةحايا   يعتبةر  معيةار صةرين لحسةاب العبو   ه ا
يض  فمجلةس المنافسةة و بة متناسةبة مةل التعةو   العبو   يشتر  أ  ت و  ر  مجلس المنافسة  

المفسسةة التةع و  معنيةة  نةد تبةدير مبلةغ الغرامةةقد يةخ  بعةي  ا  تبةار رقةا أ مةال المفسسةة ال
أ   ةا  الضةرر الة ر و ل مبةالغ أ بةر مة  شةر ة أصةغر حتة    تةدفو مرتفةل سة ل ا رقةا أ مةال

 3نفس . ويصيب الضحايا ه

مة  أ   المنافية للمنافسةة بضةررجد ما يبرر حرما  م  تصيب  الممارسات و بالتالع   ي
ري  مةة  و يضةةا للمضةةر و يضةة   ةة   لةة  الضةةرر  فةةالح ا بالغرامةةة   يم ةة  أ  يمثةةل تعو يةةتا تع

                                                           
 .033    6330الجبا ر    دار هومة الضواب  البانونية للحرية التنافسية فع الجبا ر  محمد تيورسع 1
 .362وليد بوجملي     المرجل السابق   2

3Emmanuel Frot, Olivier Sautel, op.cit, p36.  
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الح ا بالغرامةةةةة   يم ةةةة  ا تبةةةةار  فةةةة   ب1.يةةةةةو ا    انةةةةت تمثةةةةل ترضةةةةية معنو هةةةة   الممارسةةةةات  
 2يض ب  ا المعن .و تع

 ل  لةةة و الحصةةةو العدالةةةة  ل بلةةة و صةةةو حةةةق أساسةةةع لل وى الخاصةةةة هةةةو فةةةالحق فةةةع الةةةد 
  مة   يةر العةدل  ةدا ا  تةرا  ب ة ا الحةق لةيس فبة  و سي و يض    الضرر التنافسع  و تع

ع و  يةةر المشةةر شةةر ة المخالفةةة سةةتحتفظ بالم اسةةب   الل ةة  ألو يضةة  و أل  الضةةرر لةة  يةةتا تع
ى الخاصةةة و فالةةد  ى الخاصةةة فةةع تنظةةيا المنافسةةة و أيضةةا  لةة ل   بةةد مةة  تصةةميا معةةالا الةةد 

ى مةةة  أجةةةل مصةةةادره و   د ةةةو التةةةع يجةةةب أ  ت ةةةو يض  ةةة  الضةةةرر و ى تعةةةو التنافسةةةية هةةةع د ةةة
 3را معياريا.و ب دى تلعو ب    ال ريبة الد و  ا دات الممارسات المنافية للمنافسة. 

حمايلة المصللحة العاملة ملن خلالل اللدفاع  ول المنازعات الشخصية للمنافسة نحوتح: ثالثا
 عن مصلحة خاصة

  المنافسةةة يف ةةد أ  المشةةرع فصةةل و ضةةحنا فةةى  الةةتمع  فةةع أح ةةاا قةةانو أ مةةا سةةبق أ  
 البضا .و ره صريحة بي  م اا  ل م  مجلس المنافسة و بص

ر الباضةع ي مة  فةع و فسة ي م  فةع حمايةة المنافسةة  فةى  در مجلس المناو فى ا  ا  د 
يضة ا  ة  األضةرار التةع يم ة  أ  و تعو مة  الممارسةات المنافيةة للمنافسةة حماية المتضةرري  

تلحةةةق ب ةةةا  حيةةةث أ  قةةةرارات مجلةةةس المنافسةةةة هةةةدف ا حمايةةةة المنافسةةةة فةةةع حةةةي  أ  األح ةةةاا 
بعبةاره أخةرى فةى  األح ةاا الصةادره و   دف ا حماية األشخا  المتضةرري البرارات البضا ية هو 

 ق.و    الج ات البضا ية   تحمع المنافسة فع الس

                                                           
 .،02لينا حس    ع  المرجل السابق    1

2Daniel Fasquelle, La réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles, 

RTD.com, 1998, P 763 
3Benjamin Lehaire, op.cit, p 414. 
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  أداه لةردع  و ا ات مدنيةة أ  ت ةن مةا جةب و ر ا   حت  الب ال و يض و لتعلل   هل يم   
الحال بالنسبة للجبا ات )الغرامات(  التع  والمنافسة مثل ما هحماية البجر ال ر يساها فع و 
 لمنافسة؟قع ا مجلس او ي

أ  النظةره المتةنيةةة  ا بلة  الجةبا بالتحليةل السةابق  ب ع تةدفعنو ضةو الم  ة اب  النظةره السة حية ل
 ةةد لنةةا يةةث يف حره هةة ا الةةرأر  لةة  ب القةة   لعةةدا مشةةاالمعمبةةة ألثةةار هةة   الجةةبا ات يةةدفعنا و 

 .وحمايت ا قو يض  ل  تنظيا المنافسة فع السو التعو  األثر ال بير للب ال 

صةةار اختصةةا  مجلةةس المنافسةةة  لةة  تغةةريا أصةةحاب المفسسةةات المنافيةةة أ  اقت لةة  
ار بارت ةةاب الممارسةةة مسةةتببال ر ما سةةت   بب ال ةةا  قةةد يةةدفل مرت ةةب الممارسةةة بلةة و للمنافسةةة د

ق قيمةةة الغرامةةة و   يحبةةق أربةةاح تفةةو   في ةةا المخةةال  يعلةةا أنةة  سةةو خاصةةة فةةع الحالةةة التةةع ي ةة
ا سةتمرار فةع الممارسةة مةا داا أن ةا و   فيببل دفل الغرامة التع دفع ا بثر قرار مجلس المنافسة

ق و لا تب ل. ب   فتبرير الغرامة م   ر  مجلس المنافسة   ي فةع لحمايةة المنافسةة فةع السة
 تبيدها.و بل  بد م  تدخل البضا  هب ال الممارسات التع م  شةن ا أ  تعيب ا 

بةةات المدنيةةة مختلفةةة تمامةةا  ةة  و نيةةة  ةةرض العبو ج ةةة النظةةر البانو ا  ا  ةةا  مةة  و   هةة ا
لحةةةةةق ضةةةةةحايا  يض  ةةةةة  الضةةةةةرر الةةةةة رو الم البةةةةةة بةةةةةالتع بةةةةةات اهداريةةةةةة  فةةةةةالغرض مةةةةة و العب

نمةةةةا لإلصةةةةالح و الممارسةةةةات المنافيةةةةة للمنافسةةةةة لةةةةيس الةةةةردع  يض  لةةةة ل  مةةةة  الناحيةةةةة و التعةةةةو ا 
مةة  و أنةة   ب  بةةة اهداريةةة و لةةيس بةةديال مةة  بةةدا ل العبو بةةة المدنيةةة م مةةال و نيةةة تظ ةةر العبو البان

بةةات و العب دنيةةة تمثةةل ت لفةةة بضةةافية  لةة  قيمةةةبةةة المو ج ةةة نظةةر التحليةةل ا قتصةةادر فةةى  العب
 ا د المنافسة.و ضة  ل  مخالفع قو اهدارية المفر 
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ضةةةةل ا قتصةةةةادر و   ل ةةةةا نفةةةةس تةةةةةثير هةةةة   األخيةةةةره  لةةةة  الو مةةةة  المةةةةرجن أ  ي ةةةة لةةةة ل 
 1للمخالفي   ف ع بالتالع تشار  فع  ملية الردع.

ثبل ةةا  لةة  الشةةر ة المخالفةةة بصةةفة يض تلبةةع بو جةةرا ات  لةةب التعةة شةة  فيةة  أ  بممةةا  
الشةةر ة و قةةل مةة  الممارسةةة المنافيةةة للمنافسةةة  و بةةة تبلةةل الةةربن المتو ليةةة  ف ةة   البيةةاده فةةع العبآ
يض ب ا و   ت لةب التعةو   تحب  بقامة الممارسة ب ا رأت أن  م  المحتمل أ  الضحايا سةو س

بة التع تفرض ا سل ات المنافسة لتحبيةق و يض أداه م ملة للعبو لغ التعا تشفت الممارسة  فمب
 2ى أ ل  م  الردع للممارسات المنافية للمنافسة.و مست

ر فع قانو  المنافسة  وبمبتضاها للجبا  العبابع المبر  لع المسفولية المدنية جبا ع م مف
ي  وأيضا بالمنافسة: أ  نافسحق خصوًصا بالمتالتواب  المفبود بفعل الضرر الاليتا ب اده 

 3؟بالمنافسة   لو  بالمنافس أو بضعا  قدرت  التنافسية  مساس بقصا  منافس   يعد
بات المدنية و  انية الح ا بالعبالضاب  للبضا  م  خالل بمو ر الرد ع و  ما يظ ر الد

 ما  قو التع قد   تفثر بش ل خ ير  ل  السو بة لالتفاقات  ات الحجا الصغير حت  بالنس
 en dessous seuil deالحال مثال بالنسبة لالتفاقات التع لا تبلغ درجة الحساسية  وه

sensibilité التع و ق المعنية و رجة تفثر ب ا فع الس  الفرنسع التع لا تصل بل  دو البان فع
ا لتفا   دا ال ر يفضل مجلس المنافسة و ق و   نظرا لضع  تةثيرها فع السو   يدين ا البان

 4ل ا.

                                                           
1 Frédéric Jenny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du poit de 

vue économique, RC, n°01, 2013, p 05. 
2 Emmanuel Frot, olivier sautel, op.cit, p 37. 

 .11لتباا  المرجل السابق    الصارر  قانو  المنافسة و البوا د العامة ل نوال 3
 .07ن زكي، المرجع السابق، ص لينا حس4
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حيث يم    1بة اهدارية و بة المدنية حت  ب  أفلتت م  العبو ن ا   تفلت م  العبب  أ
ق و ر الباضع فع ضب  السو يف د د ما وهو لية المدنية  و جب المسف و خ ة سيتأ  تفسس 

يضات و منن تعو .  ات الحجا الصغير لمخالفاتلبة الحفاظ  ل  حرية المنافسة حت  بالنسو 
الحفاظ  ل  النظاا و   فع حماية مصالن شخصية او   حد ستساها  ل ريةو بة ضر و ا  عبو يبد

 2احده.و ج ا  لعملة و ى الخاصة و الد او ضب  المنافسة العاا التنافسع  ف
ت الممارسةة و   المنافسةة فةع حالةة ثبةو فى ا  ا  مجلس المنافسة  نةد ت بيبة  ألح ةاا قةان
ب  أ   3  المنافسة.و ع قان   لي  فو المنافية للمنافسة مبيد فع تبدير  للغرامة بالسب  المنص

اقل أقل م  األرباح التع حببت ةا الشةر ة و   فع الو الغرامة التع يفرض ا مجلس المنافسة قد ت 
    الحالةةة يجةةب  لينةةا البحةةث  ةة  ج ةةةبةةة  فةةع هةةو نع ل ةة   العبو البةةان ي ب سةةيما بسةةبب التسةةو 

لمةدنع   يعةر  هة ا   او لمعاقبة ه ا الخ ة المربن مة  أجةل ضةما  الةردع  ب  أ  البةان ىأخر 
 4ر.و يضات أ  تحبق ه ا الدو لتعليم   و التسبي   

ب  معةةي  مةةا بسةةو   مح و ة   ي ةةلية المدنيةةو ا ةةد المسةةف و فالباضةةع المةةدنع فةةع ت بيبةة  لب
يض الة ر يتناسةب و   لة  الح ةا بةالتعو د الضةرر ي ةو يض  فماداا قد ثبت حدو  ند الح ا بالتع

سمن ببجر أ را  الممارسة المضاده للمنافسةة ر  مما يو اقل  ل  المضر و مل حجا الضرر ال
 5يض ال ر يم   أ  يح ا ب  الباضع المدنع.و نظرا لضخامة التع

يض  بيةةر قةةد يصةةل بلةة  و للمخالفةةة دفةةل مبلةةغ تعةة ةالمرت بةةالمفسسةةة  ل  فةةى  تحمةةل بةةو 
أضعا  الغرامات التع قررها مجلس المنافسةة مة  شةةن  أ  يسةاها فةع تحبيةق خسةا ر معتبةره 

                                                           
المشرع الفرنسع  الر ا م  اختصا  مجلس المنافسة فع معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة ب  أ بتجدر اهشاره أن  1

  ولا تعد سل ة المنافسة  ات الحجا الصغير للمنافسة أجاب لوبير ا قتصاد توقيل العبوبات المتعلبة بالممارسات المنافية
 هع الوحيده المختصة بمعاقبة ه   الممارسات.

2Benjamin Lehaire, op.cit, p 49. 
 عدل و المتمم.المتعلق بالمنافسة الم 60-60من األمر  95أنظر الما ة 3

4 Géraldine Goffaux Callebaut, la préjudice en droit de la concurrence, p 54.voir : 

www.lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG-Vol5/5-3  
 .008لينا حسين زكي، المرجع السابق، ص 5
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عةةةل مةةة  هةةة   مةةةا يج وهةةةو مةةة  ارت ةةةاب مثةةةل هةةة   الممارسةةةات مسةةةتببال   امةةةا يمنع ةةة وهةةةو   ال ةةة
 حماية المنافسة في .و ق و   يست ا  ب ا فع تنظيا السو الجبا ات أداه فعالة 

ل ةةة  و صةةالحية فبةة  ظيفةةة بو مجةةال المنافسةةةة ليسةةت لةةدي ا ى المدنيةةة فةةع و الةةد    للةة و 
اضةةن أنةة   لةة  الةةر ا مةة  و منافسةةة  فمةة  ال  الو ظيفةةة راد ةةة لتعبيةةب ت بيةةق قةةانو لةةدي ا أيضةةا 

ى الغرامةةات التةةع تفرضةة ا سةةل ات م افحةةة و ات الماضةةية فةةع مسةةتو البيةةادات  لةة  مةةدى السةةن
خاصةةة ا تفاقةةات   تظ ةةر و ة للممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة ا حت ةةار  لةة  الشةةر ات المرت بةة

تبدمةة  هةة   الممارسةةات ع التةةع و شةةر أن ةةا راد ةةة بالبةةدر ال ةةافع  بةةالنظر بلةة  ال سةةب الغيةةر الم
 1د فع ال ش   ن ا.و ا حتمال المحدو 

اليةةةة ثبيلةةةة. فةةةنح  فةةةع بمةةة  ر بلةةة   رامةةةات مجةةةة مةةة  شةةةةن  أ  يةةةف و بةةةة مبدو بفىنشةةةا   
الصةعب  مة  المباد   بمة و ب  للبيا و تجاو ت   ل   ل شع   سي ر و ر  ال ا ع  و حضو المال 

   الماليةي  لة  بةات المبةرره بةآو عب  لة ل  فةى  الجدا ا حت ةاا فية  بلة  أخالقيةات الم ة  فبة 
 2   تره أماا المخالفي  ال ي  تصل أرباح ا بل  المليارات.و ت 

قعةةة  لي ةةا بةةالنظر بلةة  األربةةاح و مبةةالغ الغرامةةات الم ات   تتةةةثر بو لةة ل  بعةةض المشةةر  
ا  لةةةي ا فةةةع جريمةةةة و للمنافسةةةة  فبةةةد  بةةةر أحةةةد المح ةةة ع تجني ةةةا نتيجةةةة ممارسةةةات ا المنافيةةةةالتةةة
 ر فةةع مبابةةل أربةةاح بلغةةت و مر  لةة  فةةرض األسةةعار  ةة  رضةةا   بتغريمةة  ثالثةةي  ألةة  دالتةةآ

 ر فع السةنة  جنيةت من ةا ثالثةة و   دو " ب ا بلغت أ مال  ثالثي  ملي: ر قا الو ثالثة ماليي  د
 3 ر  غرامة   تعنع ال ثير".و ماليي      ريق فرض األسعار  فى  ثالثي  أل  د

                                                           
1 Claire Favere, l'action privée après l'action publique, quelle utilité?, RC, n °3, 2014, p 29. 

منةةل الممارسةةات ا حت اريةةة  دراسةةة مبارنةةة  دار ال تةةب البانونيةةة  مصةةر  يةة   التنظةةيا البةةانونع للمنافسةةة و  ةةدنا  بةةاقع ل 2
1601    400 . 

 . 114المرجل السابق     أسامة فتحع  باده يوس 3
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المنافيةةة   نةةدما تبةةرر تنفيةة  الممارسةةة فالمفسسةةة فضةةل جةةبا  لةة ل  ينبغةةع البحةةث  ةة  أ
بةة مة   ةر  مجلةس المنافسةة و  انةت العب ولةو للمنافسة  فىن ا تفعل  ل  ألن ا تدر  أن  حتة  

قةة  ارت ةةاب و   لةةدي ا حةةافب  لةة  و بةة ل  لةة  ي ةةو بةةة  و   أ لةة  مةة  العبو فاألربةةاح الناتجةةة سةةت 
 المخالفة.

  حمايةةةةة و أ  يسةةةةمن بت بيةةةةق أ ثةةةةر فعاليةةةةة لبةةةةان   بلةةةة  الباضةةةةع المةةةةدنع يم ةةةة و اللجةةةةو 
 1انعدام . وبحماية المنافسة  ات ا فع حالة النب  التشريعع أ والمنافسة  أ

متبايةةد فةةع النبا ةةات التةةع يجةةب أ  تبةةرر  لةة   و لةة  نحةةو   و الحبيبةةة أ  البضةةاه ينظةةر و 
تصةةادر مةة  اني  اقتصةةادية محةةدده  حيةةث تةةا بدراج ةةا  ضةةاب  اقو قةة و  المنافسةةة أو أسةةاس قةةان

ارهةةا التبليديةةة و   أدل  ب  أ  هةة ا البعةةد الجديةةد لنشةةا  البضةةا ع يخةةرج البضةةاه مةةو ى األو المسةةت
ظيفةة الضةب  هة   تت لةب فةع ال ثيةر و التحليةل  أل  و األنما  المعتاده فع التف يةر و األساليب و 

يتعلةق فةاألمر  جديةد فةع هة ا المجةال و ةل مةا هةو ا بت ةار و اهبةداع و د العمةل و جو م  األحيا  
 2بعض البضاه قد ف مت تماما ه ا البعد.و ل  ميق للج اب البضا ع  و بتح

نيةةةةة  م مةةةةل لعمةةةةل سةةةةل ات و ج ةةةةة النظةةةةر البانو ى المدنيةةةةة مةةةة  و بةةةة ل  ب ا  انةةةةت الةةةةد و 
  المنافسةة بةة ثر و يسةمن بتنفية  قةان ري"و "مكملل ضلر المنافسة فىن   بةد مة  التة يةد  لة  أن ةا 

جةرا ات العامةة   تضةم  التنفية  ال امةل مةا أ  اهو ل  مو بةأنة  أصةبن مة  المبفعالية  خاصةة 
لضةةةحايا ليضةةةات و  يم ةةة  ل ةةةا فةةةرض تع  المنافسةةةة  لةةةيس فبةةة  أل  سةةةل ات المنافسةةةة  و لبةةةان
 ة التةع حببت ةا و ل   بسبب أ  الغرامات التع فرضت ا  لي ا   تصةادر األربةاح الغيةر مشةر و 

 المفسسات المخالفة.

                                                           
 .008لينا حسي  ب ع  المرجل السابق    1

2Frédérique Dupuis- Toubol, op.cit, p 138. 
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ضةةة تجعلنةةا نةةدر  أ  و المبةةالغ الباهظةةة لألضةةرار الغيةةر معب  أ  مجةرد بلبةةا  نظةةره  لةة  
يض و ى التعةةةةو   د ةةةةو دمحمةةةةع بشةةةة ل  امةةةةل مةةةة    و ا العةةةةاا التنافسةةةةع   يم ةةةة  أ  ي ةةةةالنظةةةةا

تف ةةد    مةة  قبةةل الج ةةات البضةةا يةو الدراسةةات التةةع أجريةةت  لةة  فعاليةةة تنفيةة  البةةانف للضةحايا 
ا  ةةدا  فايةةة الحمايةةة العامةةة  األمةةر و يبةةاو اجةة  و   المنافسةةة يو ير التنفيةة  الخةةا  لبةةانو أ  ت ةة

مة  خةالل حمايةة المصةالن الخاصةة  ال ر م  شةن  أ  يرق  بل  خصخصة المصلحة العامة
 1الجما ية.و 

رسةةا  حمايةةة للنظةةاا التنافسةةع و  ا التةةدخل فةةع مناب ةةات المنافسةةة بالفعةةل يتسةةن  للمحةةاو  ا 
ق و حةةامع حبةةة والباضةةع هةةة لةةة  أل  و يمةةةا بيةةن ا  مةة  خةةةالل الحمايةةة الشخصةةةية للمتنافسةةي  ف

ر  حةةةةارس  لةةةة  و يصةةةةبن أداه مسةةةةا ده لمجلةةةةس المنافسةةةةة  حيةةةةث يصةةةةبن بةةةةد بالتةةةةالعو األفةةةةراد 
 م  خالل حماية المصلحة الخاصة.المصلحة العامة 

ل ةةة  ل ةةةا و يضةةةية فبةةة   و تعو ظيفةةةة بصةةةالحية و يض ليسةةةت ل ةةةا و ى التعةةةو ه ةةة ا فةةةى  د ةةةاو 
حمايةة المصةالن الشخصةية المنافسةة و بلة  التوفيةق بةي  حريةة ف ةع تسةع  ظيفة رد يةة و أيضا 

باضةةع فةةع ت بيةةق ظيفةةة الضةةب ية للو عةةبب الللمتةةدخلي  فةةع السةةوق  وهةةو مةةا مةة  شةةةن ا أ  ي
 ب تشجيع ا. و ى الشخصية م لو ب ل  الد او   المنافسة  و قان

 في خدمة سياسة المنافسة متضرررابعا: ال

   افيةةةة لتحبيةةةق و رض أ  ت ةةة  المنافسةةةة يفتةةةو العامةةةة فةةةع تنفيةةة  قةةةانليةةةات ب  سةةةي ره اآل     
 معاقبة الممارسات المنافية للمنافسةو مراقبة و   قادره  لع ال ش  و ديا  حيث ت األمثل اقتصا

  المنافسةةةة فةةةع هةةة ا و  فةةةا ات  اليةةةة  ب  أ  تنفيةةة  قةةةانو د مةةةفهالت و جةةةو األمةةةر الةةة ر يبتضةةةع 

                                                           
1 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'union 

Européenne, approche comparative, Mémoire de Master 2 recherche Droit European des 

affaires, Université Jean Moulin, Lyon, 2014, p 27,28. 
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ر ة أ ثةر فعاليةة تعبيةب مشةا ه ا أحد األسباب التع أدت بل و    م لفا للغايةو   ي و السياق س
   المنافسة. و م  األ را  الخاصة فع تنفي  قان

يجابيةةات التنفيةة  الخةةا  و اقةةل مبايةةا و فةةع الو  مةةرتب   خل المتضةةرري تةةدو لبوا ةةد المنافسةةة ا 
 1ثالثة ف ات: بل  التع يم   تصنيف او ببعض اآلليات 

حيةةا  مةة  أجةةل ثيةةر مةة  األضةةحايا الضةةرر التنافسةةع فةةع ال ب  : يستحسةة  أ  يةةتا ا سةةتعانةو أ
ت العامةة  ةا  المنةافع للمنافسةة. لةيس أل  ال يو را  السةلو   و األشخا  التةع ت ة التعر   ل 

مبايةا تم ن ةا و ا  الخاصة تحضع بىيجابيةات و ل   أل  األ و تعجب     ل  فع ن اية األمر  
 م  العلا ب ل .

  و بةةةةل السةةةةلتتو   أ ثةةةةر فعاليةةةةة لل شةةةة  و ا  الخاصةةةةة يم ةةةة  أ  ي ةةةةو األ ةةةة وهةةةةد  ثانيةةةةا: دافةةةةل
يض ال ر يم ة  و درجة أن  قد تدفع ا مباشره  لمبلغ التع التحر ات التع ألحبت الضرر  بل و 

 أ  تتحصل  لي .

ت ةالي  المتابعةة يم ة  و   المخةال  و البحةث  ة  السةلو أخيرا فى  الت ةالي  المتعلبةة بال شة  و 
رصةةةد أسةةةرع  ا تفةةةاق يم ةةة  أ  يةةةفدر بعةةةد  لةةة  بلةةة اقةةةل ال شةةة   ةةة  و فةةةع الو   أقةةةل  و أ  ت ةةة

 للممارسة.

ر الضةحايا يم ة  ا سةتد ل بعنصةري  أساسةيي : الحةق فةع و هنا  م  يرر أن  لةد ا دو 
الحق فع بصالح الضةرر النةاتل  ة  خ ةة الغيةر مة  ج ةة و   ق التنافسية م  ج ةو حماية الس
 2أخرر. 

يض مة  شةةن  أ  و ى التعةو األشخا  الدي  يحق ل ةا رفةل د ةدا ره سل فع و ا   التو ه ا 
  و لبةان «الحةارس»  المنافسةة مة  خةالل رفةل الضةحية بلة  رتبةة و بب مة  فعاليةة ت بيةق قةانيع

                                                           
1 Frédéric Jeny, L’articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du point de 

vue économique, op.cit, p5. 
2David Katz, juge administrative et droit de la concurrence , op.cit, p410. 
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الت امةل فةع   هةداأمةا يعتبةر ترجمةة للمن ةق الليبرالةع  لة  أسةاس أ  تحبيةق  وهةو   المنافسةة
ه مسا ده للعدالةة و أ ثر م   ل  قد يصبن ق1لة.و ر بة الدو ج  و ت nق   تعتمد حصرا  لو الس

 ق.و  ة للشر ات فع السو  ة  ير المشر فع معاقبة األنش

يض  ةة  و اضةةن أ  التعةةو  يةةات المتحةةده تعتةةر  بشةة ل و ا   المح مةةة العليةةا فةةع الو هةة ا 
 2رية خا .و  يل جم و   و األضرار يشجل الضحية لت 

أ   6332فع هة ا اه ةار   ةر مجلةس المنافسةة الفرنسةع فةع ا ستشةاره المبدمةة سةنة و 
الة ر تعةرض للضةرر التنافسةع أ   لمتضةررلالخةا  يسةمن    المنافسة فةع المجةالو تنفي  قان

ففةةع 3حليفةةا لسةةل ات العامةةة فةةع محاربةةة الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة.و يصةةبن فةةا ال حبيبيةةا 
  الباضةع مة  التةدخل و   يم نةو ها ال ي  سة مارسات المنافية للمنافسة المتضررو مجال الم

 4فع ه ا المجال.

ى البضةةا ية و بيةةد مةة  فعاليةةة الةةد ير التةةع يم ةة  أ  تل أنةة  مةة  التةةدابو يم ةة  البةة  لةة ل 
 ى.و لمباشره ه   الد  نافسة هع فتن المجال أماا المتضرري   المو التدخل فع قانو 

سةةةيلة منظمةةةة  قتصةةةاد و بةةةة المدنيةةةة و فةةةى  بشةةةرا  ضةةةحايا المخالفةةةات يجعةةةل مةةة  العب  بةةة ل و 
  خةةةةالل خلةةةةق خ ةةةةر را فةةةةا ال فةةةةع تنفيةةةة  سياسةةةةة المنافسةةةةة مةةةةو لعةةةةب دق  فالمتضةةةةرر يو السةةةة
  المنافسةةةةة و هةةةةع بةةةة ل  تعةةةةبب الةةةةردع فةةةةع قةةةةانو  بةةةةات المدنيةةةةة الشةةةةديده  لةةةة  المفسسةةةةاتو العب

                                                           
1Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

Européen: approche comparative, op.cit  ,  p20. 
2 Antoine Guérin, Quelle doit être la place du public enforcement et du private enforcement 

en droit de la concurrence ?, Mémoire de Master 2 de droit Européen des affaires, Universite 

Pantheon- Assas- Institut de droit compare, 2015-2016, p26 
3Avis du 92 septembre 9660 relatif à l’introduction de l’action de groupe en matière de 

pratiques anticoncurrentielles ,www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/classactions. 
4Jacqueline Riffaut-Silk, le rôle du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, 

AJ contrats d’affaire- concurrence- distribution, 2014, p48  
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ى و بةةات التةةع يفرضةة ا الباضةةع فةةع الةةد و بةةات التةةع تفرضةة ا سةةل ات المنافسةةة مةةل العبو فالعب
 .ردع الممارسات المنافية للمنافسةو ق و المدنية تسمن بتحبيق ا ستبرار فع الس

المناب ةةةةات المدنيةةةةة  ات البعةةةةد  هةةةة  ر و   ت ةةةةو ل دو ا ةةةةق قةةةةد يحةةةةو عديةةةةد مةةةة  العد الو جةةةةو ب  أ  
 التنظيمع.

 في مجال المنافسةيض و لتعل ا المدنيةو ر الدعو عدم تطو أسباب ندرة  الفرع الثاني:

ع نبةةاف و ضةةو مى العامةةة  ةةا  و لةةد  ا ةةد المنافسةةة  عنصةةر م مةةلو ب  التنفيةة  الخةةا  لب
ا ةد المنافسةة و ب   مةا تةا التة يةد  لة  أ  التنفية  العةاا لم  قبةل ا قتصةاديي  والبةانوني بحث و 
 ةةدا و اقةةل هةة   النةةدره و اضةةن. فةةع الو ده بشةة ل و ليةةات التنفيةة  الخةةا  محةةدأ  آو المسةةي ر  وهةة

ع حمايةةة المصةةالن الخاصةةة بالتةةالع قةةدره المحةةا ا فةةو بلةة  التسةةافل  ةة  فعاليت ةةا  ويةةد  رو الت ةة
 حماية المنافسة.و لضحايا ل

التع  مةل و   نبدا بعض ا و سو ى المدنية  و  امل يم   أ  تفسر ندره الدو ب  أ  هنا   ده  
 :ا  و ل   ل  النحو التالعالفب   ل  ببرابه

 اعد المنافسةو ة التنفيذ العام لقفكر  ال:و أ

اني  المنافسةة هةع حمايةة و الحبيبة تبرب أهمية ه   الف ره ب ا  لمنا أ  األصةل فةع قة فع
 ضحنا  ل  ساببا.و أ ية المنافسي   ماليس حماو حرية المنافسة  ات ا 

  المنافسةةةةة جبةةةةر الضةةةةرر الالحةةةةق با قتصةةةةاد و ارده فةةةةع قةةةةانو نتيجةةةة لةةةة ل  فةةةةى  الجةةةةبا ات الةةةةو 
 1 ات المتنافسة.و ليس جبر أضرار المشر و  نع و ال

ضةةعية و التعسةة  فةةع  وا  ا تفاقةةات أو المتابعةةة العامةةة للممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة سةةف
بالتةةةالع   ي ةةةتا مباشةةةره بالعالقةةةات بةةةي  و ق  و ا السةةةو فبةةةا لمف ةةةو مةةة  يتبي ال يمنةةةة ... بلةةةخ  يةةةتا

                                                           
 .101أسامة فتحع  باده يوس   المرجل السابق   1
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يلة ينضر بل  أ  الضرر الفردر الناجا    هة   الممارسةات و مند فتره  و األشخا   ب  أن  
  الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة و اقةةل  ةةا  ينظةةر لبةةانو  ة  ففةةع الو ره مشةةر و يم ةة  تجاهلةة  بصةة

ق الشخصةية لألفةراد و د  لة  الحبةو هة   المخالفةات   تعةفبةا لة ل  و   ع بحةث و ضةو   مو  بةان
 1ليس المنافسي .و يحمع المنافسة    المنافسةو ف ره أ  قان وج  نحو حيث تا الت

ى الخاصةةةة و ر الةةةد او امةةةل التةةةع سةةةاهمت فةةةع  ةةةدا ت ةةةو ب  أ  هةةة ا التف يةةةر مةةة  بةةةي  الع
  الممارسةةةات و يةةة  قةةةانتجاهل ةةا فةةةع مناب ةةةات الممارسةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة نظةةةرا   تبةةار تنفو 

 ل ةة و   أمةاا المحةا ا  و المنافيةة للمنافسةة   يبةل ضةم  ن ةةاق المناب ةات بةي  األفةراد التةةع ت ة
 التنفي  العاا.و يبتصر فب   ل  سل ات المنافسة 

 صادية للقاضي في المجال التنافسينقص الخبرات االقتثانيا: 

  و لةةق  ليةة  تسةةمية البةةانمةةا ي  البةةا و 2  اقتصةةادر بامتيةةاب.و قةةان و  المنافسةةة هةةو ب  قةةان
با بةي   لمةع ا قتصةاد و أل ثةر بةر   ا قتصةادر نب ةة التبةا ل او ا قتصادر  حيث يمثةل البةان

ى مةة  الخبةةره و التةةع تت لةةب مسةةتو خةةا  لةة   بيعةةة تبنيةةة   و المنافسةةة قةةان  و بةةانف  3 .و البةةانو 
ير  لةةة  الت ةةةتالت لةةة  تةةةةث اقو بالنسةةةبة للمحةةةا ا  فال فةةةا ه فةةةع التحليةةةل ا قتصةةةادر لعمةةةل األسةةة

لباضةةع رر بالنسةةبة و   مةة  الضةةر و جةة  الخصةةو  ة  ف ةة   التبنيةةة  لةة  و مشةةر ال يةةر ال بةةرى 
مةة  ت  يفيةةة التعامةةل مةةل مختلةة  الممارسةةاو رات الراهنةةة و   الت ةةو المنافسةةة أ  يعببهةةا فةةع ضةة
 4تحليل أثارها.و أجل تحديد ه   الممارسات 

                                                           
1 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'union 

européenne, approche comparative, op.cit, p 18. 
2Sibony Anne-lise, le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, LGDJ et 

Lextenso Editions, paris, 2008, p01.   

   لية الحبةوق و العلةوا 21راسات األ اديمية  العدد بلخير محمد آيت  وده  التحليل ا قتصادر للبانو   مجلة الباحث للد3
 .101   0241السياسية جامعة الحاج لخضر  باتنة  

4 Avis du 21 Septembre 2006, relatif a l'introduction de l'action de group en matière des 

pratiques anticoncurrentielles. op.cit 
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سةا  الغربيةة بةةل و اسةةعا فةع األو امةا الةر ا مة  أ  التحليةل ا قتصةةادر قةد لبةع اهتم فعلة 
الةن ل فةع الجبا ةر  هة اير و اني  المبارنةة  ب  أ  ت ةو حت  فع الت بيبات اهجرا ية لةبعض البةو 

 1تببع نادره.

د و جةةو  ةةدا  والمدنيةةة  هةة ىو امةةل التةةع يم ةة  أ  تفسةةر قلةةة اسةةتخداا الةةد او مةة  بةةي  العو 
  و د مخالفةات قةانو جةو ا ا ا المدنيةة لتنظةيسا ل المتعلبة بةالخبرات ا قتصةادية للمحةو الو ارد و الم

سةةةةا ل بجرا يةةةةة مختلفةةةةة و فعلةةةة  الةةةةر ا مةةةة  أ  هنةةةةا    الضةةةةرر الم الةةةةب بتعويضةةةة و المنافسةةةةة 
سا ل فع المحةا ا المدنيةة فةع مجةال الخبةرات و الو ارد و دية المو ية  ل  األقل لمحدلمعالجة جب 

ل تلة  المتعلبةة بشة اده الخبةرا  ثةجرا ية استخداا تبنيةات مقتصادية  ب  يم   م  الناحية اها 
السةةةةماح لخبيةةةةر أحةةةةد و   ةةةةرا  المعنيةةةةة مةةةةل بعضةةةة ا الةةةةبعضاج ةةةةة األو مو مجلةةةةس المنافسةةةةة  و 
ضةن النبةاف و المةرجن أ  ي ر الباضةع مة و فةع حضةو  را  بمسا لة خبيةر ال ةر  األخةر األ

  أ  لة أ بةةر البضةةايا الر يسةةية للخبةةرات المختلفةةة  بو السةةماح للباضةةع أ  يف ةةا بسةة و العلمةةع 
ا   تعةة ر  لةة  تر يةةب مناب ةةات المنافسةةة فةةع و  بعةةض المحةةا ا فةةع مناب ةةات المنافسةةةتخصةة  

ل  لة  تجربةة أ مةق فةع هة ا و بعض المحا ا م  المحتمل أ  يم ة  هة   المحةا ا مة  الحصة
 2 .و المجال الخا  م  البان

عةةة قبةةل  ةةل شةةع  تحةةديا أل  ال بيو   و أ وبنسةةبة للباضةةع فةةى  التحليةةل ا قتصةةادر هةةالف
 3 .و الفعالية ا قتصادية تتجاهل ال ابل المعيارر للبانو التبنية لالقتصاد  ير مشجعة 

                                                           
 .101ابق   بلخير محمد آيت  وده  المرجل الس1

2 Fréderic Jeny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du point de 

vue économique, op.cit, p 8. 
3Sibony Anne –Lise, le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, op.cit, 

p 45.    
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مةل و ت بيق سل ت  التبديريةة و لتصر  يم   للباضع او ده  و نية  ير محدو ليات البانفاآل
لةيس مة  الشةا ل أ  ف ه   اآلليات فع ظل  دا التخص  ل  الباضع قد   يحس  استخداا 

 هيا ا قتصادية.يف ا الباضع المفا

 وتببة  الحبيبةةة أ  الباضةع يجةةب أ  يةخة  بعةةي  ا  تبةار الحبةةا ق ا قتصةادية  هةة ا هةةو 
  و 1اج ةة الحبةا ق.و ضل نظارات رجةل ا قتصةاد مة  أجةل مو نا بل  و   ال ر يد و ت بيق البان

  نسةةةتثنع تةةةدخل البضةةةا  فةةةع مجةةةال الممارسةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة مةةة  هةةة ا المن ةةةق يم ةةة  أ
تبةدير و  ا قتصةادر صادر حيث يستند ت ي  ه   الممارسات بل  حد  بير  لة  التحليةلا قت
    و اد البةانو خةر شةع  فشةع   لة  مثةل هة ا التحليةل فمةاأل وا يعتمةد هةو يض أصبن اليو التع

   المنافسة.و حدها لإلحا ة بالمفاهيا الغامضة لبانو ت فع 

ق ب  أ  األمةةةةر يببةةةة  و سةةةةل ب  ةةةةا  تعريةةةة  لو فمةةةةثال  لةةةة  الةةةةر ا مةةةة  أ  المشةةةةرع حةةةةا
ما ب ا  انت تنافسية م   دم  يحتةاج بلة  تحليةل اقتصةادر و ق و  امضا  أل  ف ا  بيعة الس

  تحليةةل و اقعةةة مةةا بةةدو نيةةة فةةع مجةةال المنافسةةة   يم ةة  ت بيب ةةا  لةة  و خبةةره  فالبا ةةده البانو 
 2ع.نو امل المحي ة ب ا  مما يحتا بدخال التحليل ا قتصادر فع المن ق البانو الع

 لةةة   شةةةر  و لةةة ل  هنةةةا  حاجةةةة ماسةةةة بلةةة  تحسةةةي  التةةةدريب فةةةع المسةةةا ل ا قتصةةةادية 
فبةةةا لنظةةةره و  اج ةةةة الحبةةةا قو   م البةةةة الباضةةةع بمب  أنةةة    يم ةةة 3ى الخاصةةةة و ر الةةةد ايو لت ةةة

   أ  نبدا ل  أر تدريب حبيبع.و اقتصادية  د

                                                           
1Sibony Anne –Lise, le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, op.cit, 

p 45 . 

األمةةة  البةةةانونع  المجلةةةة األ اديميةةةة للبحةةةث البةةةانونع  جامعةةةة  بةةةد المنافسةةةة بةةةي  النظةةةاا التنافسةةةع و   ةةةدنا  دفةةةاس  قةةةانو 2
 . 111    0241الرحم   ميره  بجاية   دد خا   

جت ادات البضا ية المبارنة  سيما الفرنسية تش د ت ورا فع هدا اه ار   ففع ب ار التعليق  ل  قرار تجدر ا شاره أ  ا 3
 ح ا فعفع ب ار الصالحيات المخولة ل ا فع النظر فع ال عو  0241 سبتمبر 41 فعصادر    مح مة است ا  باريس 

أن  لا يعد هنا  بم انية  Muriel Chagny د حيث تة L. 420-7المحدده بموجب الماده  ليو  فع التجارية المح مة
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 ةلية المدنيو ل بها في مجال المسؤ ونية المعمو اعد القانو الق ثالثا:

ا ةد و ر  لي ةا الخبةره ا قتصةادية هنةا  أيضةا مسةةلة البو بات التع تن ةو بل  جانب الصع
  مةة  بةةي  و أ  صةةالبة هةة   الشةةر  لية المدنيةةة  حيةةثو ل ب ةةا فةةع مجةةال المسةةف و نيةةة المعمةةو البان
يض و ى التةةع يم ةة  أ  ترفةةل للم البةةة بةةالتعو امةةل التةةع مةة  شةةةن ا أ  تبلةةل مةة   ةةدد الةةد او الع

بة اهثبةات هةع سةبب و مة    الممارسات المنافية للمنافسةة  حيةث أ  صةع   األضرار الناج
العالقةةة  والضةةرر أ وا  تعلةةق األمةةر بىقامةةة الخ ةةة أو ى  سةةو ع مةة  الةةد او مباشةةر لبلةةة هةة ا النةة

 1السببية بين ما.

 ا الجماعيةو غياب الدعا رابعا:

المتضةةرري  ع المسةةت ل ي  و بةةي  مجمةة اهو لجما يةةة هةةع اسةةتجابة لعةةدا المسةةاى او ب  الةةد 
 بةاتو حبيبيةة لفعاليةةة العب بالتةالع يم ة  أ  تشةة ل أداهو  مخ  ةي    الم نةي و بةضةرار فرديةة 

  المنافسةةة الحةةره  ب  يعتبةةر مفتةةاح نجاح ةةا العديةةد و تسةةاها بشةة ل  بيةةر فةةع تعبيةةب قةانو المدنيةة 
 2ال بير م  المست ل ي .

                                                                                                                                                                                     

بيدا وجية  للمنافسة  حيث قامت المح مة وب ريبة المنافية الممارسات قانو  تنفي   ل  العادر الباضع قدره فع ال ع 
 يم  التعس  فع الوضل الم وأخيراً  الم يم  الموق  بثبات ثا الصلة   ات السوق تعريف ا الضرورر للغاية بالت  ير أن  م 

 Lالماده تحظرها  جريمة األحادية الممارسة" لتةهل وضرورر مسبق شر  و تة يدها أ  تحديد السوق  ات الصلة هو  

  أي  قامت بتحليل ه   الجوانب ال امة ب ريبة مضبو ة م  أجل الوصل بل  الفرنسعالتجاره  قانو  م   4 الفبره 420-2
 فع ه ا الشة  أنظر: استنتاج وجود الضرر م   دم . لتفصيل أ ثر 

Muriel Chagny, Le droit des pratiques anticoncurrentielles devant le juge de droit commun ! 

Un exemple à suivre...,AJ Contrats d'affaires - Concurrence - Distribution 2015, p70. 

 أل روحة.حول ه   النب ة أنظر الفصل الثانع م  الباب الثانع م  ه   ا1
2Aliénor Estrade, les défenses des entreprises face à une action en dommage intérêts pour 

atteinte au droit de  la concurrence, Mémoire de Master 2 de droit Européen des affaires, 

Universite Pantheon- Assas- , Institut de droit comparé, 2015-2016, p9. 
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 بسةةةةبب دت ات بةةةة التةةةةع األضةةةةرار  ةةةة  يضو تعةةةة  لةةةة  لو للحصةةةة للمسةةةةت ل ي  سةةةةمنب  ت 
 الةةة ر بات للباضةةةعو الصةةةع مةةة  وتخلةةة   ىو هةةة   الةةةد  ل ةةة و . المنافيةةةة للمنافسةةةة الممارسةةةات

 1.الممارسة ه   فع يشار  م نع  ل ليةو مسف  سيحدد

نشةةةا  ا  حيةةةث نسةةةا قةةةد  قةةةت بعةةةض ا  تراضةةةات  نةةةد بى الجما يةةةة فةةةع فر و أ  الةةةد ب  
ى التةةع تصةةبن صةة  و هةة   الةةد يرجةةل  لةة  بلةة  انحةةرا  و ج ةةت ل ةةا العديةةد مةة  ا نتبةةادات  و 

 لية. و ت المفسسة حت  قبل تةسيس المسف و م وع  أو لإلثرا  الغير المشر 

بات بجرا يةةة ألن ةةا تخةةل بةةبعض و ى الجما يةةة تثيةةر صةةعو باهضةةافة بلةة   لةة  فعاليةةة الةةد 
ى فةةع تحبيةةق الةةردع  ب  و هنةةا  مة  يشةة   فةةع فعاليةةة هة   الةةد و  المبةاد  اهجرا يةةة األساسةةية.

يض و مةةل  لةة  مةة  حيةةث التعةةو جابيةةة  ثةةار بي  ل ةةا آو را ات مةة  المفتةةرض أ  ي ةةجةةأ  هةة   اه
 لةة  األضةةرار التةةع لحبةةت  يض فعةةالو نةة  لةةيس مةة  المف ةةد أ  تسةةمن هةة   اهجةةرا ات بتعةةفى

  و يضات  ل   دد األشخا  المعنية يم   أ  ي ةو اقل اقتساا مبلغ التعو المست ل ي   ففع ال
 2منخفضا نسبيا.

ى الجما يةة هةع اقتصةارها  لة  الجمعيةةات و   نبةا  الضةع  لةد البةد ا تبةرت مةو   هة ا
أنة   يةر مجةدر  وى يبةدو المعتمده فب  ب  أ  احت ار جمعيةات حمايةة المسةت ل  المعتمةده لةد 

 سةس الجمعيةاتبالتةالع قةد تف و ( جمعيةة معتمةده فبة  فةع فرنسةا  ،3ب  أ  هنا  سةبعة  شةر )
 3لضةةرر التنافسةةع.لا تبةةر  لةة   يةةر مال ةةا  ى بنةةا   لةة  ا تبةةارات سياسةةية  ب و اختيارهةةا لةةد 

سةةةر ة  نةةة  مةةة  خةةةالل ا نضةةةماا بلةةة  و   أ ثةةةر فعاليةةةة و ى الفرديةةةة يم ةةة  أ  ت ةةةو بةةة ل  الةةةد و 
 ى الجما ية.و الد 

                                                           
1Yann Utzschneider, L'action de groupe en droit de la concurrence, une intention louable à la 

mise en œuvre complexe, AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, 2014, p 230. 
2 Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit, p 59. 
3Aliénor Estrade, op.cit, p 9. 
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   المسةةةةت ل ي  لرفةةةةل يض محةةةةامع  ةةةة  آو ىنةةةة  يم ةةةة  أ  يةةةةتا تفةةةةف  ه  لةةةة   لةةةة و  ةةةةال
لة أ ثةر و  لةة بلية  بسة و الم المحةامع يةفدر المصةالنو ى أماا المح مة  مةا يحةدث  ادتةا و الد 

 ى الجما ية.و د الد و ع لبيو   الخضو د

داه لتحبيةق الفعاليةة ا قتصةادية لية  ةةه   ا نتبادات تا ا تبار ه   اآلب  أن  بعيدا    
اب  أفضةةل و ى الجما يةةة تسةةمن بتحبيةةق تةةو فةةع السةةياق العةةاا هبالةةة التجةةريا  فىنةة  الةةد و ب  أنةة  

ى المدنيةةةة فةةةع المجةةةال و ب  أنةةة  تةةةا برجةةةاع نةةةدره الةةةد 1الخاصةةةة.ى و الةةةد و ى العامةةةة و بةةةي  الةةةد 
نيةة و سةا ل قانو د و جةو  ةدا و ى الجما يةة بسةبب ارتفةاع ت ةالي  التباضةع و التنافسع لغياب الد 

 مناسبة.

ل و  ةةةو الت لفةةةة  وبلةةة  البضةةةا  هةةة  و بات التةةةع قةةةد تثنةةةع الضةةةحايا مةةة  اللجةةةو فمةةة  بةةةي  الصةةةع
ى قةةةد ثبةةةت و قعةةةة  خاصةةةة أ  الةةةد و يضةةةات المتو عاتيةةةة مةةةل التو جةةةرا ات التةةةع تظ ةةةر  يةةةر ماه

بالفعةةل أن ةةا تةةرتب  با تبةةارات اقتصةةادية حيةةث أ  المتضةةرر المسةةلن ب  صةةن التعبيةةر   يتةةردد 
ات مرضةةةية  أمةةةا الشةةةر ات الصةةةغيره يضةةةو فةةةع ا تجةةةا  بلةةة  الج ةةةة البضةةةا ية التةةةع تمنحةةة  تع

مةة  المناب ةةات الجما يةةة  فعةةدد  بيةةرا ةةق و اجةة  العديةةد مةة  العو  ي  فبةةد تالمسةةت لو سةة ة و المتو 
يض  ةةة  و  سةةةيما فةةةع مجةةةال الممارسةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة لةةةا يةةةتا الم البةةةة بةةةالتعو لضةةةحايا ل

 2.ل    األسباب ا ل او األضرار التع تعرض
                                                           

1 Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit, p 58. 
ولتوضةةين الف ةةره أ ثةةر وفةةع ب ةةار قضةةية لمدريةةة العدالةةة)وباره العةةدل( للو يةةات المتحةةده و المفوضةةية األوروبيةةة فةةع متابعةةة  2

 0555ات)أفريةل فةع أسةعار الم ون ( مة  خةالل التوا ةفDRAM ل  التوالع لسبعة و شره منتجي  للم ونةات ا ل ترونيةة )
مليةةو  دو ر  أمةةا فةةع  419(.حيةةث أنةة  فةةع أوروبةةا العشةةره المشةةار ي  ح ةةا  لةةي ا بغرامةةة تعةةادل مبلةةغ 1661بلةة  ديسةةمبر 

مليةو  دو ر  ل ة  باهضةافة بلة   لة  فةع الو يةات  715الو يات المتحده األمري ية المفسسات السبعة ح ةا  لةي ا بمجمةوع 
لةد اوى الجما يةةة لفا ةده المشةتري  المباشري )الشةةر ات المصةنعة لل مبيةةوتر( و المشةتري   يةةر األمري يةة تةا رفةةل العديةد مةة  ا

مليةةةةةو  دو ر للمتضةةةةةرري   يةةةةةر  189مليةةةةةو  دو ر بمةةةةةا فةةةةةع  لةةةةة   066المباشري )المسةةةةةت ل ي (  وقةةةةةدا أ ضةةةةةا  ال ارتةةةةةل 
  أنةة  و فةةع أوروبةةا وفةةع ظةةل  يةةاب مليةةو  دو ر للمتضةةرري  المباشةةري  لجبةةر الضةةرر الةة ر لحب ةةا. ب 010المباشةةري   و 

الد وى الجما ية المتضرري  المباشري  أو  ير المباشري  لالتفاق والمسةت ل ي  بشة ل خةا  لةا تحصةل  لة  أر تعةويض 
 . أنظر فع ه ا الشة :    ما أصاب ا م  ضرر
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  مفيةةدا جةةدا للمةةد ع  ليةة  فةةع و ى الجما يةةة ي ةةو فمةة  السةة ل أ  نالحةةظ أ   يةةاب الةةد 
 ى فع ه ا المجال.و الد ر و لت و  اتع للمتضررو    ياب ا  ير مو حي  ي 

خاصةة اجب التبنية و الحو خفض العببات        ريقو يض ي و ى التعو ل ل  تشجيل د ا
 ع المسةةت ل ي  ف ةةل ضةةحيةو مجمةة وأ لضةةرر منتشةةر بةةي  العديةةد مةة  المتضةةرري   او  نةةدما ي ةة

أ  الضةةرر الفةةردر صةةغير ده فةةع متابعةةة مرت ةةب المخالفةةة  ب  و لةةة لةةدي ا مصةةلحة محةةدو معب 
ع األضةةرار أ  و مةةل  لةة  يم ةة  لمجمةةو بمةةة لضةةما  بجةةرا ات ضةةد   الارد الو ا المةةلةةيس لةةدي و 
 1يض.و ى التعو ح د و ضو ما يبرر ب وهو   مرتفعة جدا  و ت 

  تسةةةمن و ى  ألن ةةةا سةةةو ع مةةة  الةةةد او لةةة ا ينبغةةةع  لةةة  المشةةةرع أ  يةةةنظا مثةةةل هةةة ا النةةة
  بلةة  و ف ا  نةةد اللجةةو فعةةال مةة  أجةةل تجميةةل صةةف و لةة  نحةةو للضةةرر  او لضةةحايا الةة ي  تعرضةة

نمةةةةا ينبغةةةةع دراسةةةةت ا مةةةة   ةةةةل و يض ف ةةةةع ليسةةةةت م مةةةةة مسةةةةتحيلة و الم البةةةةة بةةةةالتعو المح مةةةةة  ا 
 يةةةةةات المتحةةةةةده و ففةةةةةع ال نيةةةةةة المناسةةةةةبة و سةةةةةا ل البانو ضةةةةةل الوو اسةةةةةل و  لةةةةة  ن ةةةةةاق و انةةةةةب و الج

ى و الةةةد  يةةةة التةةةع تةةةا ا تمادهةةةا أثبتةةةت فشةةةل ى الجماو   الةةةد او جةةة  الخصةةةو األمري يةةةة  لةةة  
 سر ت ا.و  ت ا الفردية المتميبه ب فا

 تتعلق بتصرفات مجل  المنافسة أسباب أخرا خامسا:

ى المدنيةةة يتعلةةق بالتصةةرفات و لةة ر يم ةة  أ  يفسةةر قلةةة اسةةتخداا الةةد االعنصةةر األخيةةر 
مجلةةس المنافسةةة هةةع منعدمةةة و   بةةي  المحةةا ا و المتعلبةةة بمجلةةس المنافسةةة  ففةةع الحبيبةةة التعةةا

   الجبا رر.و ر البان اضل فع بو  ل  األقل بالنظر بل  ال تماما

ب  صةةن التعبيةةر فسةةةل ات ر باسةةتحيا  و أمةةا فةةع تشةةريعات المنافسةةة المبارنةةة فىن ةةا تت ةة
قة  تحليل ةا بمجةرد أ  تثبةت أ  و ثبات يم   أ  تم  أجل التخفيض م  ت الي  اهو المنافسة 

                                                                                                                                                                                     

-Fréderic Jeny, l'articulation des sanction en matière de droit de la concurrence du point de 

vue économique, op.cit, p 06. 
1 Emmanuel Frot, Olivier sautal, op.cit, p41. 
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تبيةةةةد و بلةةةة  التةةةةةثير يم ةةةة  أ  ت ةةةةد   والممارسةةةةات التةةةةع هةةةةع بصةةةةدد البحةةةةث  ن ةةةةا ت ةةةةد  أ
حالةةة بلةة  المحةةا ا المدنيةةة بعةةد اهحالةةة  لةة  سةةل ة ع هةة   الحالةةة  نةةدما يةةتا اهفةةو ة. المنافسةة

مةةةات  افيةةةة للمحةةةا ا المدنيةةةة لتبيةةةيا األضةةةرار و فر معلو فةةةى  تحليةةةل هةةة   األخيةةةره   يةةةالمنافسةةةة 
 الناجمة    الممارسات المنافية للمنافسة.

يا يةيا األضةرار لضةحا با ده  امة سل ات المنافسة   تخت  فةع تبو    ل بل  جانب 
ا مةةةةا يبةةةةال أ  سةةةةل ات يم ةةةةا. ف ثيةةةةر حتةةةة  المسةةةةاهمة فةةةةع تب والممارسةةةةات المنافيةةةةة للمنافسةةةةة أ

ليسةت تبةديرات و يرات خةاا   تبةدو المنافسة  ند تبديا تبديرات لصالن المست ل ي  مثال ف ع ت 
 1   نصرا م   ناصر النباف فع المحا ا المدنية.و  ير صالحة لت و  لمية  

اضةةن و   لةةدي ا بشةة ل و ي ةة ر أ  سةةل ات المنافسةةة  نةةدماو مةة  الصةةعب أ  نتصةة ب  أنةة 
تمتنةل  ة  و بمةة هجةرا  تبةيا مةرتب  بالممارسةات المنافيةة للمنافسةة المدانةة الاد الو المو سا ل و ال

 ةةةد  ا   فىن ةةةا لةةة  تحبةةةق الو فية  يا يعتمةةةد  لةةة  ت ةةةالي  بضةةةايةةةا    ةةةا  هةةة ا التبو  لةةة  حتةةة  
 الحفاظ  ل  النظاا العاا ا قتصادر.و حماية  وهو  الر يسع ال ر أسست م  أجل 

  أنةة هنةةا  مةة  يةةررقةة  الةة ر يم ةة  أ  يسةةل   مجلةةس المنافسةةة و مةةل  لةة  فةةى  هةة ا المو 
 2:يرجل بل  سببي  ر يسي 

ضةعاو الر بة فع  دا ب ب ةة  وه لو األالسبب  ثةار التةع   قةرار  مة  خةالل تبديراتة  لآا 
الفةةةة المعاقبةةةة  أل  سةةةل ات المنافسةةةة تخشةةة  فةةةع يم ةةة  أ  يعةةةانع من ةةةا الضةةةحايا نظةةةرا للمخ

  بمثابةة  ريةق و بة ل  ي ةو   ه   التبديرات محةل  عة  أمةاا ج ةات ا سةت نا   و اقل أ  ت و ال
 بات التع فرضت ا.و ليتا ال ع  أيضا فع العب

                                                           
1Fréderic Jeny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du point du 

vue économique, op.cit, p 7. 
2Fréderic Jeny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du point du 

vue économique, op.cit, p 7. 
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ير و قد يتعلق بامتناع سةل ات المنافسةة لت ة  ا أقل شر يةو بدأما بالنسبة للسبب الثانع في
ى المدنيةة  ألن ةا و ير الةد و اقل م  ت ةو فع ال  خشدنية فع مجال المنافسة  ألن ا تى المو د ال

 لة  اسةتخداا بجةرا ات التسةاهل    تشجل مفسسات التع نفةدت الممارسةات المنافيةة للمنافسةة
ر أصةةةبحت ال ريةةةق الر يسةةةية التةةةع ت شةةة  مةةة  خالل ةةةا سةةةل ات المنافسةةةة  ةةة  ا تفاقةةةات الةةة 

المشةةةار ي   ة التةةع تبةةدم ا هةة   السةةل ات لشةةر ات التةةع  شةةفت  ةة فالرأفةة  المنافيةةة للمنافسةةة
بةةات اهداريةةة مةة   ةةر  سةةل ات المنافسةةة و اقةةل للعبو خةةري  فةةع الممارسةةة   تتعةةرض فةةع الاآل

يحةةةا ا مةةةدنيا ب ا أفصةةةن  ةةة  و يعلةةةا أنةةة  يم ةةة  أ  يةةةدا   وفةةةى ا  ةةةا  المسةةةتفيد مةةة  بجةةةرا  العفةةة
   م  مصلحت   دا ال ش     ا تفاق.و ي اضن أ  و ا تفاق ال ر شار  في   فىن  م  ال

يض  ةة  الخ ةةة و ى التعةةو د ةةاو د سةةل ات المنافسةةة لتعبيةةب  لبةةات بالتةةالع فةةى  اسةةتعداو 
ض فسةل ات و جرا ات التفةاب ا اتضن أ  ه   اهجرا ات تعيق بيبل و   يضع  و التنافسع س

يةةة الخاصةةة ل ةة  تر ةةب أيضةةا فةةع بيةةاده الفعاليةةة الداخلو المنافسةةة تر ةةب فةةع تحسةةي  الةةردع  
 1ب ا.

ى أمةةاا مجلةةس المنافسةةة و بةةي  الةةد ت امةةل و   و   هنةةا  تعةةاو فةةع الحبيبةةة ينبغةةع أ  ي ةةف 
ج ةة نظةر و بةات المدنيةة مة  و ق  أل  العبو ى أماا المحةا ا مة  أجةل الضةب  الفعةال لسةو الد و 

  و  فايت ةاداريةة خاصةة فةع حالةة  ةدا  بةات اهو ت مل ال ابل الرد ع للعب اقتصادية ينبغع أ 
ى و فعاليةةةة الةةةد و ر و ت ةةة ى أمةةةاا مجلةةةس المنافسةةةة  لةةة  حسةةةابو الةةةد    تنفيةةة و نبغةةةع أ  ي ةةةي

ى و يةةةفدر بلةةة  نةةةدره الةةةد ايض أل   لةةة  مةةة  شةةةةن  أ  و  لةةة  حسةةةاب الحةةةق فةةةع التعةةةو المدنيةةةة 
 رها.و  دا ت و المدنية 

حاه و سةةتالمو ا ةةق و هةة   العو هةة   ا تجاهةةات اج ةةة و مو  تةةوخع العمةةل  لةة فةةع األخيةةر فةةى  
   لدينا. و ر البانو يده ألن ا تسمن للنظر فع ت المنافسة المبارنة مفم  تشريعات 

                                                           
1 Emmanuel Frot, Olivier sautal, op.cit, P 41. 
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لةد وى التعةويض  ة  الضةرر التنافسةع هة   النةدره  تجدر اهشاره فةع األخيةر أ ب  أن  
  المنافسةةةة حيةةةث يعتبةةةد العديةةةد مةةة  و قةةةان أهميةةةة الجةةةبا ات المدنيةةةة فةةةع تنفيةةة    تع ةةةس  ةةةدا
ل ةة  تببةةع  1  المنافسةةة.و را أ بةةر فةةع تنفيةة  قةةانو عةةب دى المدنيةةة يجةةب أ  تلو الخبةةرا  أ  الةةد 

 البنية  ير م يةه للبضا  فع ه ا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fréderic Jeny, l'articulation des sanction en matière de droit de la concurrence du point de 

vue économique, op.cit, p 5. 
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   في تطبيق قواعد قانون المنافسة المبحث الثاني: مساهمة القاضي اإلداري

أشةةةةخا   امةةةةة حسةةةةب  د تةةةةدخلو جةةةةو ب  اختصةةةةا  الباضةةةةع اهدارر مةةةةرتب  أساسةةةةا ب
تةدخل السةل ة العامةة فةع المجةال التنافسةع يفةرض  1ال المنافسةر  أما فع مجو المعيار العض

ا ةةةةد و بةةةة ل  فتةةةةدخل ا يخضةةةةل لبو سةةةةتراد ب وخةةةةدمات أ وبيةةةةل أو ت وأن ةةةةا تمةةةةارس نشةةةةا  بنتةةةةاج أ
لع تخضةةل لرقابةةة مجلةةس المنافسةةة بالتةةاو   اقتصةةادر و  ةة والمنافسةةة ألن ةةا تتةةدخل  مفسسةةة أ

تصةةةادر بحةةث بغةةض النظةةةر  ةة  البةةةا ا معيةةار اق   المنافسةةة قةةا ا  لةةة و ا تبةةار أ  قةةةان  لةة 
التجاريةةةة و ميةةةة الصةةةنا ية و   بالمفسسةةةات العمو جةةة  الخصةةةو  يتعلةةةق األمةةةر  لةةة و بالنشةةةا    

 مية  ات ال ابل ا قتصادر. و المفسسات العمو 

ارسةةةة صةةةالحيات السةةةل ة ب ا مةةةا تعلبةةةت المسةةةةلة بمم ول ةةة  األمةةةر الةةة ر ي ةةةرح هنةةةا هةةةو 
المتممةة و المتعلةق بالمنافسةة المعدلةة  21-21األمةر  مة  0الةر ا مة  أ  المةاده  العامة  فعلة 

األشةةةةخا  العامةةةةة ب  أ  هةةةة ا األمةةةةر لةةةةا ي ةةةة  ب ريبةةةةة  ا ةةةةد المنافسةةةةة  لةةةة و أ ةةةةدت ت بيةةةةق ق
النشةةةا ات  نمةةةا يبتصةةةر  لةةة ا  و اضةةةحة ب ا مةةةا تعلةةةق بممارسةةةت ا لصةةةالحيات السةةةل ة العامةةةة و 

مة  ج ةة أخةرى.  ف ةل  اختصةا  مجلةس المنافسةة  لة و ا قتصادية التع تمارس ا مة  ج ةة 
ا ةةةد المنافسةةةة ألن ةةةا تختلةةة  بشةةة ل و هةةة ا يعنةةةع أ  تصةةةرفات األشةةةخا  العامةةةة   تخضةةةل لب

الضةةريبية و ماليةةة ا متيةةابات الو فرديةةة  مةةنن الةةرخ   واضةةن ف ةةع تصةةدر بجةةرا ات تنظيميةةة أو 
 لةة ؟ أا أنةة  يم ةة  لبا ةةده  مةةا بلةة و يضةةات مةة  أجةةل المصةةلحة العامةةة و التفو رفةةض منح ةةا  وأ

ة  لةةة  هةةةل بىم ةةةا  الباضةةةع اهدارر فةةةع حالةةةة بم انيةةةو شةةةر ية؟   مصةةةدرا للو افسةةةة أ  ت ةةةالمن
   المنافسة؟ و قانمفاهيا  ستعابب

                                                           
 فةةع قةةانو  المنافسةةة أن ةةا تعةةود بلةة  التجميةةل التةةع نةة  المشةةرع صةةراحة  هةة   الدراسةةة مناب ةةات الرقابةةة  لةة ثنع مةة نسةةت1

 .ال ر يبوا بدور رقابع الباضع اهدارر
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ل مسةةلة ا حتفةاظ و ل فع الم لةب األو ضين  ل  م  خالل م لبي  نتناو ل تو   نحاو س
لة  ثا بعةد   منافسة المتعلبة باألشخا  العامةباختصا  الباضع اهدارر بنظر مناب ات ال

 ا د المنافسة فع الم لب الثانع.و نت رق لمسةلة ت بيق الباضع اهدارر لب

 حتفاظ باالختصاص الصلي للقاضي اإلداريل: االوالمطلب ال 

اسةةةية   المنافسةةةة أحةةةد المسةةةا ل األسو ع تصةةةرفات السةةةل ة العامةةةة لبةةةانو خضةةةلبةةةد أصةةةبن 
  اهدارر فةةع مناب ةةات ر اختصةةا  البضةةاو فةةع المبابةةل لبةةد ت ةةو   العةةاا ا قتصةةادر  و للبةةان

تجاهةةةات او نظريةةةات و المنافسةةةة  أيةةة  ظ ةةةرت  ةةةده أف ةةةار   و األشةةةخا  العامةةةة المرتب ةةةة ببةةةان
 بب ةةا البضةةا  أحيانةةا أخةةرر مةة  أجةةل تحديةةد اختصةةا  الباضةةع و تحةةدث الفبةة   ن ةةا أحيانةةا 

 ا د المنافسة  ند رقابة الشر ية.و ت بيب  لبو اهدارر فع مناب ات المنافسة 

 مجل  المنافسةو : تقاسم االختصاص بين القاضي اإلداري لوالفرع ال 

ع نبةاف و ضةو   المنافسةة  ةا  مو العامةة فةع قةان ب  بسناد مناب ةات تصةرفات األشةخا 
ل ف ةره الفصةل و حةر و اقةل  انةت تةدو هةع فةع الو  ةة و متنو أي  قدمت حجل  ديده  فب ع  ميق 

ا ةةةد المنافسةةةة أمةةةاا ج ةةةة و د قحيةةةو المبةةةدأ الجديةةةد المتعلةةةق بتو بةةةي  األنظمةةةة البضةةةا ية مةةة  ج ةةةة 
بعةةةةض ر ةةةةا -بعةةةةد هةةةة ا الجةةةةدل فبةةةةد سةةةةمحت ا جت ةةةةادات البضةةةةا ية و احةةةةده  ب  أنةةةة  و قضةةةةا ية 
مةةةة  تة يةةةةد ا ختصةةةةا  الحصةةةةرر للباضةةةةع اهدارر فةةةةع بعةةةةض مناب ةةةةات المنافسةةةةة  -التةةةةردد

رت معةايير بلة  درجةة تبنةع و لا يبتصر األمر  ل   لة  فبةد ت ةو المتعلبة باألشخا  العامة  
 نفصال    التصر  اهدارر.الغير قابلة لال ورسات المنفصلة أه المماف ر 

 مجل  المنافسة قتصاره عل إ وأ ختصاص للقاضي اإلداريل إسناد االوال: الجدل حو أ

فةةع ب ةةار امتيةةابات السةةل ة  العامةةة   المنافسةةة  لةة  أ مةةال األشةةخا و ب  ت بيةةق قةةان
 ةد المنافسةة فةى  او ه قحةدو اسةتنادا بلة  و  نة ب  أد بل  اختصةا  الباضةع اهدارر  و يع العامة

  انبسةةةةاا مناب ةةةةات المنافسةةةةة بةةةةي  ت لةةةةب ا ختصةةةةا  ال امةةةةل لسةةةةل ات المنافسةةةةة ألاألمةةةةر ي
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 داريةة مة  شةةن  أ  يضةع ال ي ةات البضةا ية اهو ال ي ات البضا ية العادية و المنافسة مجلس 

ا ختصةةةا  للباضةةةع بسةةةناد ومةةة  هةةة ا المن لةةةق  ةةةا  الجةةةدل حةةةول    المنافسةةةة.و حةةةده قةةةانو 
 .اهدارر أو اقتصار   ل  مجلس المنافسة

 مناب ةةات قةةرارات مجلةةس المنافسةةة بلةة الةة ر نبةةل  4111يليةةة و ج 1  و فمنةةد ا تمةةاد البةةان
  المنافسةةةة حيةةةث لةةةا يبةةةدر و مح مةةةة اسةةةت نا  بةةةاريس تةةةا اسةةةتبعاد الباضةةةع اهدارر مةةة  قةةةان

 ولمنافيةةة للمنافسةةة حتةة  أنةة   ةةا  يبةةدالباضةةع اهدارر اهتمامةةا  بيةةرا فةةع م افحةةة الممارسةةات ا
 1ا د.و  ة م  البو  ريبا    ه   المجم

 المتعلبةةة ببةرارات مجلةس المنافسةة نعبةاد ا ختصةا  للباضةع العةادر للنظةر فةع مناب ةاتاو 

) pour uneان القةةا مةة  مبةةدأ حسةة  سةةير العدالةةة  2رر الفرنسةةعو الةة ر بةةرر  المجلةةس الدسةةتو 

tice)bonne administration de la jus 3 نا ل ةة ا ارر أنةة  ضةةمو حيةةث أ ةةد المجلةةس الدسةةت
البضةا  العةادر شةري ة أ  يةتا  وا ةد ا ختصةا  البضةا ع نحةو حيةد قو المبدأ يم ة  للمشةرع ت

 4(un aménagement précis et limité)ح و ضوو دل  بدقة 

حيةد مناب ةات المنافسةة و ع ا ختصا  لمح مة است نا  باريس  ةا  ب ةد  تل ل  منن المشر 
لة و حةدها المسةف و اجل حس  سير العدالة. ب  خل  البعض بل  أ  سل ات المنافسة هع  م 

                                                           
1David Katz, les sanctions des pratique anticoncurrentielles par le juge administratif, in la 

libre concurrence face aux juges, ouvrage collectif,   sous la direction du: Loic Grand et 

Bernard Sointourens, presses universitaires de bordeaux,2010, p 119. 
2cons, const, n0 86_224 Déc du 23 janvier 1987. 

رنسا  حيث تنةدرج مة  الناحيةة الواقعيةة أ  ف ره حس  سير العدالة قد أصبحت تحضع بةهمية  بيره فع ف تجدر اهشاره بل 3
 laو الثبةةة المشةةرو ة    la sécurité juridiqueفةةع ب ةةار مةةا يعةةر  بالمبةةاد  ا حتيا يةةة مثةةل مبةةدأ األمةة  البةةانونع 

confiance légitime  بةل ب  المجلةس الدسةتورر الفرنسةع ا تبةر ف ةره حسة  سةير العدالةة مة  الموضةو ات  ر البيمةة  
. أنظةةر فةع هةة ا الشةة : محمةةد محمةود سةةالمة 0242ديسةمبر 42  و 0221ديسةةمبر  1اري  آخةري  لةة  فةع الدسةتورية فةع قةةر 

جبر  الدور ا قتصادر للباضةع اهدارر فةع مصةر وفرنسةا  دراسةة مبارنةة  رسةالة مبدمةة لنيةل درجةة الةد تورا  فةع الحبةوق  
 .4211-4211   0241جامعة  ي  شمس  مصر  

4cons, const, n0 86_224 Déc du 23 janvier 1987.voir: https://www.conseil-constitutionnel.fr 
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حيةد مناب ةات المنافسةة   يتعلةق بمناب ةات ال عة  فةع قةرار و أ  تو   المنافسةة  و    تنفية  قةان
فةةع رأي ةةا فةةى  التحليةةل و ل ةة  تتعلةةق أيضةةا بة مةةال السةةل ة العامةةة  ب  أنةة  و مجلةةس المنافسةةة 

 des)الممارسةةةةاتو (les actes)نافسةةةةة يحظةةةةر التميةةةةب بةةةةي  التصةةةةرفاتم  الو المةةةةادر لبةةةةان

pratiques)   1مرت ب .و  ا  ش ل   اأي قو د  مل فع السو جو  والشع  األها هو 

  و ل دو   المنافسةةة   يحةةو العامةةة لبةةان ع تصةةرفات األشةةخا و حيةةث تةةا التة يةةد  لةة  أ  خضةة
ب ا  انةةةت التصةةةرفات الفرديةةةة نبةةةل مناب ةةةات المنافسةةةة لمح مةةةة ا سةةةت نا  فةةةع بةةةاريس  ألنةةة  

ينظةر في ةا الباضةع  التعاقدية لألشخا  العامة التع تتخ  فع ب ار امتيابات السةل ة العامةةو 
ت بيةةةق و حيةةةد تفسةةةير و   فةةةى  نبةةةل ال عةةة  فةةةع قةةةرارات مجلةةةس المنافسةةةة   يةةةفدر بلةةة  تاهدارر

ينظر فةع دارر سةتحةت رقابةة مح مةة الةنبض أل  الباضةع اه 0580ديسةمبر 0أح اا األمةر  
  بلغةةةا  التصةةةرفات ب السةةةل ةو   النظةةةر فةةةع تجةةةادو ب ةةةال العبةةةبمتعةةةدده مثةةةل و  ةةةة و مجةةةا ت متن

 2.ا د المنافسةو بالمخلة ب

ق مةةةة  أجةةةةل تة يةةةةد و ا التةةةةدخل فةةةةع السةةةةو قةةةةد اسةةةةتعملت مح مةةةةة ا سةةةةت نا  فةةةةع بةةةةاريس مف ةةةةو 
فيد مةة  نتيجةةة لةة ل  فةةى  سةةل ات المنافسةةة تسةةتو   المنافسةةة و اختصاصةة ا العةةاا فةةع ت بيةةق قةةان

ق يسمن ل ا بالنظر فع ما  ن ايةة  مة  و فع الس (التدخل)سيل مجال تدخل ا فمعيار العمل و ت
مةةةةة بةةةةي  األنظحيةةةةث رفضةةةةت مح مةةةةة ا سةةةةت نا  مبةةةةدأ تبسةةةةيا ا ختصاصةةةةات  3 اتي و السةةةةل

                                                           
1Jean-Philippe Kover, la soumission des actes de puissance publique au droit Français de la 

concurrence, Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme des étude approfondis 

(D.E.A) de droit des affaires, Université Robert Schuman, Strasbourg III ,2000,p 20. 
2Jean-Yves chérot, la soumission d’actes de droit public au droit de la concurrence n’est pas 

contraire à la constitution, D, 1991, p165 . 

 ة  Ville de Pamierقضةية  4111جةوا   12مة  الح ةا الصةادر فةع  هة ا التفسةير تةا ا تمةاد  مة  قبةل الفبة  ان القةا3
ديسةمبر  4مح مة است نا  باريس  حيث أ لنت ه   األخيره أن ا مختصة بالنظر فع النباع ألن  يتعارض مل أح ةاا األمةر 

ل ضم  أح اا   ل ل  تضAppel d’ offre  وفبا ل ا فا  البلدية تصرفت فع السوق  باللجو  بل  بجرا  الع ا ات 4111
المتنةةابع  ليةة  تعةةود مسةةفولية النظةةر فيةة  لمجلةةس المنافسةةة  وبةة ل  يةةتا ا ختصةةا  العةةاا  (acts)األمةةر  وبةة ل  فالتصةةر 

 :لمح مة ا ست نا  ومجلس المنافسة  أنظر فع ه ا الشة 
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  و بةة ل  ت بيةةق قةةانو العامةةة  أهليت ةةا للح ةةا  لةة  تصةةرفات األشةةخا  أ لنةةت  ةة و البضةةا ية  
  و سةو  ة اسةت نا  بةاريس تعتبةر نفسة ا مختصةحةدها أر أ  مح مةة و ي ةا المنافسة يبتصر  ل

 سةةةةةيما باسةةةةةتعاده حدتةةةةة  وو   المنافسةةةةةة تماسةةةةة   و د قةةةةةان  مةةةةة  المال ةةةةةا أيضةةةةةا أ  يسةةةةةتعيو ي ةةةةة
  و مح مة است نا  باريس اختصاص ا فةع البةث فةع ت بيةق قةانو اختصا  مجلس المنافسة 

 1.المنافسة  ل  األشخا  العامة

  المنافسةة فىنة    و أنة  أر  ةا  ن ةاق قةانو أر ح ةا تشةريعع   ا يسةتند بلة ر لةل   ه ا األمةو 
ا ةد و البو رية و يتنافع مل المت لبات الدسةتيعنع ا ختصا  الحصرر لسل ات المنافسة  ألن  

أ  نبةةةةل  ةةةةل المناب ةةةةات لمجلةةةةس و  ختصةةةةا  بةةةةي  األنظمةةةةة البضةةةةا ية  بيةةةةل او التةةةةع تح ةةةةا ت
 2.  المنافسةو حده قانو المنافسة   دا ع ل  م  أجل ضما  

جةةةةل ببعةةةةاد اختصةةةةا  مجلةةةةس نيةةةةة التةةةةع قامةةةةت مةةةة  أو اسةةةةتمدت الحجةةةةل البان لبةةةةدو هةةةة ا 
مح مةةة اسةةت نا  بةةاريس مةة  خةةالل مبةةدأ الفصةةل بةةي  السةةل ات الةة ر يحضةةر  لةة  و المنافسةةة 

لبةةةةد اسةةةةتند و هداريةةةةة  ا التصةةةةر  الةةةة ر ا تمدتةةةة  السةةةل ات ايالسةةةل ات البضةةةةا ية العاديةةةةة تبيةةة
ل  ه   الحجل نفس ا لتبرير اختصاص  األصةلع الة ر حةل محلة  اختصةا    لةو مجلس الد

رر الفرنسةةع أ ةةد  لةة  و بلةة  جانةةب  لةة  فةةالمجلس الدسةةت   المنافسةةة و الباضةةع العةةادر فةةع قةةان
 3.( bloc de compétence) تل  ا ختصا 

البضةةا  اهدارر للنظةةر فةةع أ مةةال السةةل ة العامةةة التةةع مةة  شةةةن ا  اختصةةا  اقةةل ب و فةةع ال
رر الفرنسةع و ع بلة  قةرار المجلةس الدسةتو بةالرجو ب  أنة    ررو شةر  دسةت ولمساس بالمنافسةة هةا

رية نبةةل ا ختصةةا  للبضةةا  العةةادر فةةع مناب ةةات قةةرارات مجلةةس المنافسةةة  و الةة ر أ ةةد دسةةت
                                                                                                                                                                                     

Gilles Mathieu, L’application du droit de la concurrence  aux personnes  publiques, D, 1995, 

p28_29. 
1Ibid., p35. 
2Jean-Philippe Kover, op.cit, p 20. 
3Christian Gavalda, Claude Lucas de leyssac, le droit de la concurrence et il applicable aux 

personnes publiques, D, 1990, P 101 . 
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د و فىنةةة  يعةةة د ب بيعت ةةةا للبضةةةا  العةةةادر و لتةةةع تعةةةاد او باسةةةتثنا  المةةةو أ ةةةد  لةةة  أنةةة   ر و بةةةد فىنةةة 
ني ةةةةا  و معاو  السةةةةل ة التنفي يةةةةةتعةةةةديل البةةةةرارات الصةةةةادره  ةةةة  و حةةةةد  بلغةةةةا  و للباضةةةةع اهدارر 

ضةعت تحةت سةل ة هة   األخيةره و مية التةع و المنظمات العمو رية  و جم الجما ات اهقليمية للو 
لفصةةل بةةي  السةةل ات الةة ر يعتبةةر أحةةد المتعلةةق باالفرنسةةع  فبةةا للمبةةدأو هةة ا و تحةةت رقابت ةةا   وأ

 1.ريةو اني  الجم و فبا لبو  ا المباد  األساسية المعتر  ب

لغا  قةرارات مجلةس المنافسةةو ديل فى  بسناد تع  ب ل و  الة ر يعتبةر هي ةة بداريةة لمح مةة  ا 
رها بشة  ممارسات مخلة بالمنافسة   يشةمل البةرارات و هع قرارات صادره بدو است نا  باريس 

رر لا و المجلس الدستفق و   ل ا تةثير  ل  السو التع ي و   العاا و الصادره  ل  أشخا  البان
ة بالمنافسةة ببا    مخلةو  ية البرارات اهدارية التةع ت ةو يمنل  ل  الباضع اهدارر مراقبة مشر 

دقيةةةق و دث  ةةة  ترتيةةةب محةةةدد ر يتحةةةو خاصةةةة ب ا  لمنةةةا أ  المجلةةةس المةةة     المنافسةةةة و قةةةان
 2.سةب البرارات الصادره    مجلس المنافو أر أ   ل  الترتيب   يجب أ  يتجا ا ختصا 

ب و   يجةةةو ب  مجةةةرد اسةةةتثنا  يفتةةةرض تحديةةةد  بدقةةةة  وب   فتةةةدخل البضةةةا  العةةةادر مةةةا هةةة
 رر مةة  النظةةر فةةع مناب ةةات المنافسةةةالباضةةع اهدا تمديةةد  لتبريةةر ببعةةادو ل فةةع تفسةةير  سةةو الت
  فةةةع ن ايةةةة الم ةةةا  ب  تحةةةت رقابةةةة الباضةةةع و العامةةةة   ت ةةة بةةة ل  فتصةةةرفات األشةةةخا و 

   استثنا  تشريعع.اهدارر ما لا ي   هنا

ب للباضةع اهدارر و رر المحجةو الدسةتفىنة  يبتصةر ا ختصةا  الفب ا  فبا لبعض و    لو 
أنة  فةع هة   و بلغةا  التصةرفات التةع تتخة ها السةل ات العامةة   و ل  النةباع المتعلةق بتعةديل أ

رية المتعلبةةةة باختصةةةا  الباضةةةع اهدارر تفسةةةيرا و    بةةةد مةةة  تفسةةةير األح ةةةاا الدسةةةتو الظةةةر 

                                                           
1cons, const, n086- 224 Déc du 23 janvier 1987. voir: https://www.conseil-constitutionnel.fr 
2Alain Guedj, juge administratif, juge judiciaire et conseil de la concurrence, pour une 

clarification des rôles après la décision du tribunaldes conflits de 18 Octobre 1999, LPA, n0 

84, 2000, P 4. 
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ب ل  ف ع   تحضر  ل  مح مة ا ست نا  بةاريس الح ةا  لة  التصةرفات اهداريةة و ارما ص
 1.فع سياق مناب ات المنافسة

منةةل مجلةةس المنافسةةة مةة  التحبةةق مةة  جةةد مةةا يو هنةةا  مةة  يةةرى أنةة    ي  ه ةةارفةةع هةة ا او 
ر هةةة ا  يةةةر أ  تةةةةثي  2ا ةةةد المنافسةةةة نظةةةرا أل  قراراتةةة  قابلةةةة لل عةةة و امتثةةةال هةةة   األ مةةةال لب
 نةدما ينظةر مجلةس المنافسةة و ألن  م  اختصا  الباضةع العةادر  ال ع  يعارض  ل  نظرا

   المنافسةةو قةانيم ة  لمح مةة اسةت نا  بةاريس أ  تبةيا مةدى م اببت ةا مةل فع تصر  بدارر 
يم ةةةة  و  رقابةةةةة شةةةةر ية أ مةةةةال السةةةةل ة العامةةةةةلةةةة  مةةةة  تةةةةا فةةةةى  الباضةةةةع العةةةةادر يتعةةةةدى  و 

ف ةةع   سةةت ثاريةقةة  ا و ارر مةة  حببةةاريس أ  يحةةرا الباضةةع اهد ختصةةا  مح مةةة اسةةت نا  
مجلةةةةس المنافسةةةةة أل  التنةةةةابع فةةةةع قراراتةةةة  تبةةةةل  جةةةةة مباشةةةةره  نةةةةد بحالةةةةة ا ختصةةةةا  بلةةةة نتي

 3ره ضم  اختصا  الباضع العادر.و بالضر 

ا  مجلةةس المنافسةةة مةة  أر د اختصةةا  الباضةةع اهدارر يعنةةع حرمةةو جةةو فةةى    بةة ل و 
المنافسةة     و الةر ا مة  أ  قةان  لة و تصةرفات السةل ة العامةة   أر سةل ة  لة و اختصا  

  و د  لة  صةراحة ب  أ   ةدا اختصةا  مجلةس المنافسةة يةفدر يتضم  أر ن  يشةير بلة 
فةع ظةل و  حةد  تصةرفات األشةخا  العامةةو  يا الباضةع اهدارريبةو أدنع ش  بلع ه   النتا ل 
ر لتةسةةةيس و المعيةةةار العضةةة  مةةةا فىنةةة  يم ةةة  أ  نسةةةتند فةةةع  لةةة   لةةة يةةةاب نةةة  صةةةرين دا 

 اختصا  الباضع اهدارر .

                                                           
1Jean_ Yves chérot, La soumissions d’actes de droit public au droit de la concurrence n’est 

pas contraire à la constitution, op.cit, P 163.  

تجةدر اهشةاره بلةة  أ  المشةروع الفرنسةع أراد أ  يسةةند اختصةا  النظةر فةةع أنشة ة وأ مةال أشةةخا  البةانو  العةاا بصةةفة 2
  و لة  مة  خةالل 0224مةايو  41روع قةانو  ت ةوير ا قتصةاد الصةادر فةع  امة بل  مجلس المنافسة و ل  م  خةالل مشة

  ول ةةة  هةةة   اهضةةةافة لةةةا تظ ةةةر  نةةةد صةةةدور البةةةانو  .ب  ا تبةةةر هةةة ا اهجةةةرا  بمثابةةةة ت ديةةةد 11بضةةةافة فبةةةره جديةةةده للمةةةاده 
اختفةا  للبةانو    ختصا  الباضع اهدارر  ب  أ  اختصا  سل ات السوق فيما يتعلق بتصرفات السل ة العامة قد يعنع

 العاا للمنافسة ال ر وضع  الباضع اهدارر فب .

3Jean- PhilippeKovar, op.cit, p17. 
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 في منازعات المنافسةتأكيد االجتهاد القضائي عل  اختصاص القاضي اإلداري  :ثانيا

ل اختصةةةا  الباضةةةع اهدارر للنظةةةر فةةةع مناب ةةةات المنافسةةةة المتعلبةةةة و بعةةةد الجةةةدل حةةة
بلة   ville de Pamiersباألشةخا  العامةة  سةمن تةدخل مح مةة التنةابع الفرنسةية فةع قضةية 

حيةث حةددت العامةة   دارر  ل  تصرفات األشخا تة يد ا ختصا  الحصرر للباضع اه
أ  تصةةةةرفات السةةةةل ة العامةةةةة تخةةةةرج  ةةةة  اختصةةةةا  و ح اختصةةةةا  الباضةةةةع اهدارر و ضةةةةو ب

 سل ات المنافسة.

  تو بعةةةد المةةةدا Pamiersحيةةةث ي مةةة  مصةةةدر النةةةباع فةةةع قيةةةاا المجلةةةس البلةةةدر لمدينةةةة 
بيةل الميةا  بالبلديةة باتخةا  و ا  ةاده تنظةيا خدمةة تو بغيةة تجديةد و  4111مةارس  42فةع  الصادره
مة  ج ةة و م  ج ة  4101مند  اا  القائم SAEDEشر ة و ا   بد تسيير بي  المدينة قرار بن 
 با تبارهةةا أ ثةةر  فةةا ه لتسةةير Sté lyonnaise des eauxاا بةةىبراا  بةةد مةةل الشةةر ة قةةأخةةرى 
ر بةةي  و تشةةامعتبةةره نفسةة ا ضةةحية لممارسةةة منافيةةة للمنافسةةة )الSAEDE. فبامةةت شةةر ة المرفةةق

  بل  مجلس المنافسة مة  أجةل و ( باللجlyonnaise des eauxشر ة و أ ضا  المجلس البلدر 
سةةةعت بلةةة  بب ةةةال العبةةةد و ده ال ةةةرفي  بلةةة  الحالةةةة السةةةاببة و اتخةةةا  تةةةدابير تحفظيةةةة لضةةةما   ةةة

 الجديد.
مجلةةس المنافسةةة  لبةةات الشةةر ة  لةة   رفةةض 4111مةةار  41جةةب قةةرار صةةادر فةةع و بمو 

 11خةةدمات بح ةةا المةةاده  وبيةةل أو ت وأسةةاس أ  قةةرار المجلةةس البلةةدر   يةةرتب  بنشةةا  بنتةةاج أ
ا  و جةة 12مح مةةة اسةةت نا  بةةاريس فةةع ح م ةةا الصةةادر فةةع ل ةة  بعةةد  لةة  أقةةرت و مةة  األمةةر. 

بيةل و التو اسةل لنشةا  اهنتةاج و ا و حيةث اسةتندت  لة  مف ة  اختصا  مجلس المنافسة 4111
أثيةةر النةةباع و لةةا تنتةة  ببةةرار مح مةةة ا سةةت نا   ville de Pamiersالخةةدمات.  يةةر أ  قضةةيةو 

 1أماا مح مة التنابع.

                                                           
 أنظر فع ه ا الشة : 1

Gilles Mathieu, op.cit, p28. 
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تنظةيا أدا  المرفةق العةاا التةع تخضةل و يض و أ  أ مال تف 1 حيث قررت مح مة التنابع
بلي ا فع المةاده خدمات المشار  وبيل أو ت و متيابات السل ة العامة   تعتبر نشا ات بنتاج أ

بيةةةل الميةةةا  التةةةع يشةةةرع في ةةةا و أ  تنظةةةيا الخدمةةةة العامةةةة لتو  4111ديسةةةمبر  4مةةة  األمةةةر  11
مة  تةةا و ق  و ي  المنافسةةة فةع السةةو تشة ود أات ةةا  لة  تبيةةالمجلةس البلةدر ليسةةت قةادره فةةع حةد  

مةل  لة  فةى  و 2.التحبق م  صةحة التصةر  (الباضع اهدارر)د للج ات البضا ية المعينةو يع
بيةةةةةل و التو لممارسةةةةةات المنافيةةةةةة للمنافسةةةةةة لألشةةةةةخا  العامةةةةةة  نةةةةةد ممارسةةةةةة أنشةةةةة ة اهنتةةةةةاج ا
 البضا  العادر.و   تحت مراقبة مجلس المنافسة و الخدمات ست و 

بيةةةةةل و مح مةةةةةة التنةةةةةابع بلةةةةة  مناب ةةةةةات المنافسةةةةةة المعةةةةةايير ال السةةةةةي ية لتتنبةةةةةل   بةةةةة ل و 
اسةتخداا امتيةابات السةل ة العامةة  و/ أوا تنظةيا المرفةق العةاا و  ختصا  البا مةة  لة  مف ةا
لة ل  يجةب التمييةب بةي  التصةرفات العامةة  3.صية فع مناب ات المنافسةةو   بن ار أر خصو د
اضةن و الر ا م  أ  المبدأ   ل و 4ما ب ا  انت تظ ر أا   ممارسة امتيابات السل ة العامة.في

      الس ل.و ن  فى  تنفي   أبعد ما ي و فع مضم

قرار مح مة التنابع نباشات أخرى تتعلق باختصا  مح مةة التنةابع فةع لبد أثار و   ه ا
ابع بةةي  اختصاصةة ا للبةةث فةةع تنةةابع ا ختصةةا  ا يجةةو مسةةةلة النبا ةةات الخاصةةة بالمنافسةةة 

 .Bمةةة و ض الح و مفةة هةةاهةة   المسةةةلة التةةع أثار ا  اهدارر. البضةةو مح مةةة ا سةةت نا  بةةاريس 

Strin    مح مةة اسةت نا  ل البانونيةة  بيعةةالل و ة السةفال حة رحت ه   المسةةلو فع استنتاجات
                                                           

1Trib.confl, N°2578, Seade, Ville de Pamiers et Layonnaise des Eaux,6 Juin 

1989,htt://www.Lexenter.net/JPXT2/Droit de la concurrence et actes d'organisation d'un 

servicepublic.htm. 

تجةةدر اهشةةاره بلةةة  أ  الح ةةا الةةة ر قدمتةة  مح مةةةة التنةةابع  لةةة  الةةر ا مةةة  أنةة  يبةةةدا حةةل م ةةةا مةة  شةةةةن  أ  يبعةةد بعةةةض  2
ا نتبةادات مة   ةر  العديةد ت و الحبيبةة آثةار العديةد التسةاف الر يسية الناش ة م  مسةلة ا ختصةا  ب  أنة  فةع  الصعوبات

 م  الفب ا  وهو ما سو  نوضح   حبا. 

3Jean -Jacques Israël, droit de la concurrence et personnes publiques : les actes administratif 

ne relèvent pas du contentieux spécial de la concurrence, mais du juge administratif qui peut 

appliquer le droit de la concurrence, D,1990, p 418. 
4Jean-Jacques Menuret, op.cit, p71. 
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لجةةةت هةةة   و     المبدمةةةة ضةةةد قةةةرارات مجلةةةس المنافسةةةة  أيةةة و بةةةاريس  نةةةد الفصةةةل فةةةع ال عةةة
  و دارية خاصة حيث أن ا تفصل فع ال عةا تبارها البعض مح مة بو المسةلة م   ر  الفب  

لةة مة  خةالل التعةديل و لةس الدجدارية ب ريبة مماثلة جدا لتل  التع يمارسة ا مضد البرارات اه
هنا  اتجا  فب ع صرح بخال   ل  م  خةالل التة يةد  لة  أ  مجلةس المنافسةة و لغا   اه وأ
ل   مل  لة  فةى  مح مةة اسةت نا  بةاريس تببة  و رر  و هي ة بدارية  ما أ د المجلس الدست وه

 1.هي ة قضا ية  ادية تخضل هجرا ات تنابع ا ختصا 

المح مةةة حيةةث  مةةة التنةةابع فةةى  مجلةةس المنافسةةة خضةةل لمت لبةةات مح قةةراربعةةد و ب  أنةة  
 . يةاختصا  النظر فع تصرفات السل ة العامة فةع البضةايا التةع أحيلةت بل رفض بعد  ل 
خةرى أ ةدت أن ةا تعتةبا تغيةر اجت ادات ةا فةى  مح مةة اسةت نا  بةاريس هةع األ   بل  جانب  لة

 . Ville de Pamiersلبضية  ا يةالبضا ية حيث أ دت تماشي ا مل ا جت ادات البض
فةةةع 4114بر و أ تةةة 14أ ةةةد مجلةةةس المنافسةةةة فةةةع قةةةرار  الصةةةادر فةةةع  ؛ا اه ةةةار فةةةع هةةةو 
فةع ا سةت نا  و أ ةد أنة    يتعةي   لية  البةث فةع هة ا العبةد  و  دا اختصاصة   SNCFقضية 

ر ل ةة  خالفةةا لمجلةةس المنافسةةة الةة و 2 بةةث فةةع  لةة لرفضةةت مح مةةة ا سةةت نا  هةةع األخةةرى ا
 ةةةدا اختصاصةةة   لةةة  أسةةةاس أ  التصةةةر  المتنةةةابع  ليةةة  يتعلةةةق بصةةةالحيات السةةةل ة  أ ةةةد

قةةد اقتصةةرت و ع  ليةة  العامةةة  فةةى  مح مةةة ا سةةت نا  لةةا تعلةةق  لةة   بيعةةة التصةةر  المتنةةاب 
فةةع قضةةية  مةةل  لةة  فىن ةةا تتماشةة  مةةل قةةرار مح مةةة التنةةابعو ق  و ثةةار فةةع السةة لةة  تبةةدير اآل

Ville de Pamiersمة  تةا اختصةا  مجلةس و    المنافسةةو قةانى ان بةاق   أر أ  تحديةد مةد

                                                           
1Jean -Jacques Israël, droit de la concurrence et personnes publiques :les actes administratif ne 

relèvent pas du contentieux spécial de la concurrence, mais du juge administratif qui peut 

appliquer le droit de la concurrence, op.cit, p418_419. 
2Véronique Sélinsky, l'ordonnce du 1 décembre 1986 s'applique aux contrats par lesquels la 

SNCF  concéde à une entreprise l'occupation d'un local appartenant au domaine public pour 

exerce une activité de restauration, D, 1992, p 313. 
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العةةاا  وقةة   لةة  مسةةةلة ب ا  ةةا  الشةةخ  الخةةا  أو يتالج ةةات البضةةا ية العاديةةة و المنافسةةة 
 1الخدمات. وبيل أو الت ويمارس نشا  اهنتاج أ

بةةةاريس  ةةةل اختصةةةا  الباضةةةع  لمح مةةةة اسةةةت نا  بعةةةد هةةة ا البةةةرار الضةةةمنعو ب  أنةةة  
مةةا يف ةةد  وهةةو  قف ةةا السةةابق و  ديةةده بعةةد  لةة   لةة  تراجع ةةا  ةة  م أ ةةدت فةةع قةةرارات اهدارر

ل و قةةة  مجلةةةس المنافسةةةة بلةةة  حةةةد  بيةةةر فةةةع مسةةةةلة قبةةةو قةةة  الباضةةةع العةةةادر مةةةل مو افةةةق مو ت
 اختصا  الباضع اهدارر فع النظر فع مناب ات المنافسة المتعلبة باألشخا  العامة.

لةة  اختصاصةة  األصةةلع فةةع فةةى  الباضةةع اهدارر فةةع حةةد  اتةة  أ ةةد    بلةة  جانةةب  لةة 
ه مةا يظ ةر مة  خةالل العديةد مة  البةرارات الصةادر  وهةو النظر فع مناب ات األشةخا  العامةة 
لةةةةةةةة فةةةةةةةع قةةةةةةةرار  فةةةةةةةع قضةةةةةةةية و حيةةةةةةةث أ ةةةةةةةد مجلةةةةةةةس الد مباشةةةةةةةره بعةةةةةةةد قةةةةةةةرار مح مةةةةةةةة التنةةةةةةةابع 

(CGE)Compagnie Général des Eaux  بلة  جانةب  لة  فىنة  أبال  ةل  2  لة  اختصاصة
 3 4111فمبر و نة 1فةع  arisMillion et M Stéر و لة فةع قةرار  المشة ل هة   المسةةو شة  حة

 4111.4مارس  01فع Sté EDAفع قرار  و 

 القاضي اإلداريو مجل  المنافسة  ر معايير تقاسم االختصاص بينو تط :ثالثا

 Ville deل مبةةدأ قةةرار و ا أنةة  تةةا قبةةو  لةة  الةةر ا مةة  ا نبسةةامات الفب يةةة ب  أنةة  يبةةد

Pamiers اسةةةةل. ب  أ  مح مةةةةة التنةةةةابع لةةةةا تبتصةةةةر  لةةةة  تة يةةةةد ا ختصةةةةا  و   لةةةة  ن ةةةةاق
فبةةةا لمعةةةايير و ل ةةة  قامةةةت بتنظيم ةةةا و الحصةةةرر للباضةةةع اهدارر  لةةة  أ مةةةال السةةةل ة العامةةةة 

 جديده تعتمد  لي ا مناب ات المنافسة.

                                                           
1 Véronique Sélinsky, op.cit, p 313. 

 لةة  الةةر ا مةة  أ  مجلةةس الدولةةة فةةع هةة   البضةةية ا تةةر  باختصاصةة  بةةالنظر فةةع المناب ةةة ب  أنةة  رفةةض ت بيةةق أح ةةاا 2
 هو ما سو  نوضح   حبا.فسة  ل  تصرفات السل ة العامة  و قانو  المنا

3 CE, 3 November 1997, n°005567, sté Million et Marais, AJDA, 1997, p 1012. 
4 CE, 26 marc 1999, n°161106  Sté EDA, Recueil lebon, 1999. 
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بل  بقامة  القةة  4111.1بر و أ ت 41لت مح مة التنابع م  خالل قرارها فع و حيث حا
الم ةةاا فةةع و د ةةت  بلةة  تبسةةيا ا ختصةةا  و ق و سةةل ات السةةو الباضةةع اهدارر  بةةي ابنةةة و مت

حيث يتعلق النباع ببياا م ار بةاريس بى ةاده تنظةيا مح ةات  2التعامل مل مناب ات المنافسة.
 ا ت ال يرا  تتمثةل فةع و  ل  بى اده تخصي  محالت لو Paris Orlyاجده فع و ال يرا  المت

بيةة  و الجن Orlyتجميةل مفسسةات أخةرى فةع و الغربيةة  Orly ةة فرنسةا لل يةرا  فةعو ضل مجمو 
  ما صدرت جملة م  البرارات لتنظيا استعمال المحالت م   ر  المستغلي .

التةةةع شةةة لت اتفاقةةةا  (ADP)بعةةةد فةةةرض ممارسةةةات منافيةةةة للمنافسةةةة ضةةةد م ةةةار بةةةاريس 
سا ه اسةتعمال مر ةب م ةيم   أقةر مجلةس المنافسةة باختصاصة  و   شةره فةرض  رامةة قةدرها و ا 
 نيةةة  ألنةة  لةةا يح ةةا فةةع هةة   البضةةية و  لةة  الشةةر ة الو اليةةي  فرنةة   لةة  المفسسةةة العامةةة م

ختصةةةا  المجلةةةس أمةةةاا لبةةةد تةةةا ال عةةة  فةةةع او  ية البةةةرارات اهداريةةةة. و مشةةةر  وأ لةةة  صةةةحة 
 ةةة فرنسةةا ل يةةرا  التةةع اد ةةت بعةةدا اختصةةا  و مجمو قبةةل م ةةار بةةاريس  مةة  مح مةةة التنةةابع

 3العاا. بالمل و مع و ق بتنظيا المرفق العمع يتعلمجلس المنافسة أل  النبا

 :فع ه ا البرار أ لبد أ دت مح مة التنابع و 

رفةةةض و الغربيةةةة Orly ةةةة فرنسةةةا لل يةةةرا  فةةةع مح ةةةةو جب ةةةا أنشةةة ة مجمو اقةةةل بمو _البةةةرارات ال4
الغربيةة  Orly  جديةده فةع مح ةة و مة  أجةل فةتن خ ةTAT European Airlines لةب شةر ة

                                                           
1Tribinal des conflits, 18 Octobre 1999, n° 3174, Aéroports de Paris Tat European Airlines / 

Prefet de la région d'Ile – de France, AJDA,1999, p 1029. 
2 Alain Guedi, op.cit, p 4. 

  :أنظر فع ه ا الشة   3

Alban Marmontel, pratique santicon currentielles imputables au personnes publiques: 

répartition de compétence entre le conseil de la concurrence et la juridiction administrative, 

D,2000,p 68. 

 :أنظر   ل 
Antoine Lovaris, droit de la concurrence et acte administratif : quel est le juge compétent? D,   

2000, p 607.   
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ع و ضةةو تنةةدرج فةةع ب ةةار امتيةةابات السةةل ة العةةاا   مةةا أ  الممارسةةات مو تتعلةةق بتسةةيير الملةة  
بالتةةالع و هةةع جةةب    يتجةةبأ  ةة  تنظةةيا مح ةةات ال يةةرا   و هةة   البةةرارات تعتبةةر  يةةر منفصةةلة 

د و يعةةةةو   الباضةةةةع العةةةةادرو فةةةةى  تلةةةة  الممارسةةةةات ليسةةةةت خاضةةةةعة لرقابةةةةة مجلةةةةس المنافسةةةةة 
 .ررر للنظر في ا بل  الباضع اهداا ختصا  الحصر 

 لةة  اسةةتعمال خةةدمات المسةةا ده  TAT European Airlines_ البةةرارات التةةع تلةةبا شةةر ة 0
ضةةل الم ةةيم  و قةة  التةةع تبةةدم ا م ةةارات بةةاريس التةةع يم ةة  أ  تشةة ل تعسةةفا فةةع الو أثنةةا  الت

بالتالع ف ةع خاضةعة  ختصةا  و   مراقبة شر ية البرار اهدارر تعتبر ممارسات منفصلة  
 1مجلس المنافسة.

انفصةةةةال  وتة يةةةةدها  لةةةة  معيةةةةار اتصةةةةال أ و  فةةةةالم ا فةةةةع قةةةةرار مح مةةةةة التنةةةةابع هةةةةب 
لا تة د المح مة  لة  مثةل هة ا المعيةار و ة للمنافسة    التصر  اهدارر. الممارسات المنافي

بيةةل ا ختصةةةا  التةةع يجةةةب بتبا  ةةا  حيةةةث أ ةةةدت و ب  بعةةد اهشةةةاره فةةع قرارهةةةا بلةة  قا ةةةده ت
 بيل:و ة للتمجددا  ل  المباد  التبليدي

ت العامةةة ببةةدر مةةا ب لمجلةةس المنافسةةة تحةةت رقابةةة السةةل ة البضةةا ية أ  يعاقةةب ال ي ةةاو _يجةة4
 الخدمات.و بيل و التو نتاج تنف  نشا ات اه

جب ةةا قيةةاا هةةف   األشةةخا  بم ةةاا المرفةةق العةةاا التةةع يتعةةي   لةةي ا و _ البةةرارات التةةع يةةتا بم0
دارر لتحديةد تبةل ضةم  اختصةا  الباضةع اهمةة االبياا ب ا  ة   ريةق امتيةابات السةل ة الع

 2ميي .و لية التع يتحمل ا هف   األشخا  العمو  ند ا قتضا  ت بيق المسف  وشر يت ا أ
ات  ات التةةةةثيرات ي و  ةةة مةة  السةةلو ره مةةل مجمو ب  أ  أ مةةال السةةل ة العامةةة تتناسةةب بالضةةةر 

بالتةةالع السةةماح ل ةةا و دارر ع يم ةة  فصةةل ا تمامةةا  ةة  التصةةر  اهالتةةو ق  و المتعةةدده  لةة  السةة
بةةة ل  و درج تحةةةت اختصةةةا  مجلةةةس المنافسةةةة  ج مةةة  اختصةةةا  البضةةةا  اهدارر لتنةةةو بةةةالخر 

                                                           
1Alain Guedi, op.cit, p 5. 
2Tribunal des conflits, n° 3174 18, Octobre 1999, op.cit 
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تةةةةةفدر بلةةةةة  تباسةةةةةا مةةةةةادر    قابلةةةةةة لالنفصةةةةةالو فالممارسةةةةةات المحي ةةةةةة بالتصةةةةةر  التةةةةةع ت ةةةةة
قةت نفسة  و فةع الو   ية أ مال السل ة العامةةو مشر  فالبضا  اهدارر ينظر فع لالختصاصات.
هةةةة ا يعنةةةةع أ  مجلةةةةس و 1ا ةةةةد المنافسةةةةة.و لمنافسةةةةة مةةةة  امتثةةةةال الممارسةةةةات لبتتة ةةةةد سةةةةل ات ا

 :المنافسة يصبن مخت  فع
 الخدمات الصادره    األشخا  العامة.و بيل و التو ر فع نشا ات اهنتاج ة النظ

  هنةةةةا  ممارسةةةةات قابلةةةةة لالنفصةةةةال  ةةةة  التصةةةةر  اهدارر و ةةةةة بلةةةة  جانةةةةب  لةةةة   نةةةةدما ت ةةةة
 لألشخا  العامة.

 ريبةةة تصةةةبن  يةةةر ممارسةةةات مرتب ةةةة بتصةةرفات السةةةل ة العامةةةة بو  مةةال هنةةةا  أو هةة ا 
ت ةةةد  بلةةة  اقةةةل و فةةةع الو تفيد من ةةةا ب  الباضةةةع اهدارر  هةةة   الحالةةةة   يسةةةو قابلةةةة لالنفصةةةال 

قةةةرار بشةةةة  أ مةةةال  ق مةةة  اتخةةةا و ختصاصةةة  ب ةةةد  منةةةل سةةةل ات السةةةالحفةةةاظ  لةةة  مجةةةال ا
 2للمنافسة. السل ة العامة تحت ستار فح  الممارسات المنافية

اسةتعمل  مجلةس المنافسةة الفرنسةع ه ا المعيار ال ر أ دت  مح مة التنابع   فع الحبيبةو 
ل  لةة  و الةة ر أ تبةةر  ةةةداه لت ةةاو ر قةةرار مح مةةة التنةةابع و مح مةةة اسةةت نا  بةةاريس قبةةل صةةدو 

لمجلةس المنافسةة فيمةا  الجريئلةبالممارسة  Alain Guedjصف  وو اختصا  الباضع اهدارر 
حيةةةث أثبةةةت مجلةةةس المنافسةةةة مةةة  الناحيةةةة  نظريةةةة األفعةةةال البابلةةةة لالنفصةةةال   بيةةةقيتعلةةةق بت

المختل ةة و سة الممارسات البابلة لالنفصال دراو النظر و بالفعل بل  ت بيب ا  أفضعالعملية أن  
 3مل الممارسات التع تش ل د ما للتصرفات اهدارية.

ألمر التع يتمتل ب ةا مجلةس ا فرض فى  سل ة Jean-Jacques Menuretفبا لما   ر  وو 
د التةةةدخل فةةةع و ه ةةة ا فةةةى  حةةةدو صةةةميا التصةةةر  اهدارر   ه تةخةةة   بلةةة و المنافسةةةة تعتبةةةر  خ ةةة

 4ده.و محدو أن ا  ير مف ده  ومجال اختصا  الباضع اهدارر يبد

                                                           
1 Jean Philippe kovar, op.cit, p28. 
2Jean Philippe kovar, op.cit, p06. 
3Alain Guedi, op.cit, p 5. 
4Jean-Jacques Menuret, op.cit, p077. 
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 مةا ثبةت أ  البضةا  العةادر  نةد النظةر فةع ال عة  فةع قةرارات مجلةس المنافسةة يةةدرس 
دانت ةةةا  لةةة  أن ةةةا مخو سةةةيير الملةةة  العةةةاا  لةةة  المنافسةةةة يختبةةةر آثةةةار بعةةةض تصةةةرفات تو  الفةةةة ا 

 cœur même deفةةع قلةةب التصةةر  اهدارر "   المنافسةةة حيةةث يمةةارس رقابتةة و ألح ةةاا قةةان

l'acte " دارر فبةة   لةة  أسةةاس رسةةة قابلةةة لالنفصةةال  ةة  التصةةر  اهيةةتا تصةةنيف ا بةن ةةا مماو
 1 دا شر يت ا.

أيةة  تةةا 2دارر المنةةافع للمنافسةةة.ل  لةة  البةةرار اهتراتيجيات للتحايةةضةةل اسةةو تةةا   بةة ل و 
مح مةةة ا سةةت نا   فمةةثال أ ةةدت مح مةةة و اسةةتعمال  فةةع العديةةد مةة  المةةرات مةة  قبةةل المجلةةس 

بةةات التةةع اتخةة ها و  لةة  العب 4111جةةانفع 01ا سةةت نا  فةةع بةةاريس فةةع ح م ةةا المةةفرخ فةةع 
  و معتبةةره أ  سةةل Electricité de Franceميةةة و مجلةةس المنافسةةة فيمةةا يتعلةةق بالمفسسةةة العم

دارر مةة  لي  قابلةةة لالنفصةةال  ةة  التصةةر  اهالمفسسةةة فيمةةا يتعلةةق بمنتجةةع ال  ربةةا  المسةةتب
ق و أ  المفسسة العامة قد أسا ت اسةتعمال مر بهةا الم ةيم  فةع سةو التعاقدر   واحد أو جانب 

ماثةل أمةر  لة  أسةاس مو اتيةة  لة  المنتجةي  المسةتبلي . و   شةرا   يةر مو ال  ربا  بفرض شر 
قةةةةة  بعةةةةةض و ب Decauxمجمةةةةةل  4111يليةةةةةةو ج21مجلةةةةةس المنافسةةةةةة فةةةةةع قةةةةةرار  الصةةةةةادر فةةةةةع

دراج بنةةو الممارسةةات التةةع تشةة ل بسةةا ه اسةةتعمال المر ةةب الم ةةيم   تفضةةيلية فةةع و د حصةةرية و ا 
رأت  Decaux ا أ  شر ة ر السل ات المحلية   ل  الو  ة و د المبرمة بي  شر ات المجمو العب

د المعنيةة ب  أنة  رأى أنة  يم ة  لة  أ  ينظةر فبة  فةع و ينظةر فةع العبة د للمجلس أ و أن    يع
دهةةةا مةةةل السةةةل ات و   الحاجةةةة بلةةة  اتخةةةا  قةةةرار بشةةةة   بو الممارسةةةات التةةةع تنفةةة ها الشةةةر ة د

 3العامة.

                                                           
1 Jean-Paul Markus, la réception parachevée du droit de la concurrence par le juge 

administratif, D,2000, p 405. 
2Antoine Louvaris, p 607.   
3Yan Laidie, Brèves observation sur les difficultés de la dévolution du contentieux de la 

concurrence. Appropos de la décision du tribunal des conflit du 18 octobre 1999, RFDA, 

2000, p 568. 
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األخةةةر هةةة ا المسةةةل  حيةةةث قضةةة  بعةةةدا  ولبةةةد سةةةل  مجلةةةس المنافسةةةة الجبا ةةةرر هةةةو هةةة ا 
 21-11هةة ا فةةع ظةةل األمةةر و ار السةةل ة العامةةة اختصاصةة  بمتابعةةة الممارسةةات المتصةةلة ببةةر 

ميةةةةة  حيةةةةةث رأر المجلةةةةس أ  ت بيةةةةةق و  ةةةةا  األمةةةةةر يتعلةةةةق بمجةةةةةال الصةةةةفبات العمو الملغةةةةع  
 ل  البرار ال ر اتخ   ممثل اهداره المتعاقةده بعةد بجةرا   1من  0 سيما الماده  21-11األمر

أ  هةة ا البةةرار   و ا رارا بداريةةجبةة  الصةةفبة ألحةةد المتع ةةدي   يعتبةةر قةةو مةةنن بمو فةةتن المظةةاري   
حيةةةث أ  حريةةةة ال ي ةةةة اهداريةةةة فةةةع   0ا المةةةاده و خةةةدمات بمف ةةة وبيةةةل أو تو نتةةةاج يمثةةةل نشةةةا  ب

  يم ةة  لمجلةةس و 2ق لتحبيةةق النجا ةةة ا قتصةةادية.و را هامةةا فةةع السةةو اختيةةار المتعامةةل يمثةةل د
بمةةةا أ  األمةةةر يتعلةةةق و   التةةةع يةةةتا في ةةةا التعبيةةةر  ةةة  هةةة   اهداره  و المنافسةةةة أ  ينتبةةةد الشةةةر 

تةدخلت السةل ة العامةة بصةفت ا  الةب و ميةة و مة لمفسسة هنجاب  لبةات  مباختيار سل ة  ا
demandeur د فعةةةل ق انجةةةاب أشةةةغال البنةةةا   فالنتيجةةةة أ  مةةةنن صةةةفبة لمفسسةةةة   يعةةةو فةةةع سةةة

م  األمةر المتعلةق بالمنافسةة  لة  األشةخا   0أ  ت بيق الماده و خدمات  وبيل أو ت وبنتاج أ
 3ظيفة اقتصادية.و ق   ل  ممارسة و العامة يت

قة  لمجلةس المنافسةة يف ةد مةدى التةةثر بنظيةر  الفرنسةع ب  أ  و فع الحبيبة مثل ه ا الم
ل ينبغةةةةع أ  يف ةةةةا مجلةةةةس و لة ألنةةةة  فةةةةع المبةةةاا األو هةةة ا األمةةةةر فةةةةع الحبيبةةةة لةةةةيس ب ةةةة   السةةة 

 ةةةةدا ف مةةةة  ل ةةةةا و للغايةةةةة  معبةةةةده  الباضةةةةع العةةةةادر نظريةةةةة قابليةةةةة ا نفصةةةةال ألن ةةةةاو المنافسةةةةة 
                                                           

الخةدمات التوبيةل و شةا ات اهنتةاج و  لة  ن المتعلق بالمنافسة الملغة  "ي بةق هة ا األمةر 21-11م  األمر  0تن  الماده  1
 بما في ا تل  التع يبوا ب ا األشخا  العموميو  أو الجمعيات".

مجلس المنافسة فع قرارات  تتشاب  بل  حد بعيد مل ما ورد فع تبارير مجلةس شاره أ  التعابير المستعملة م  قبل تجدر اه 2
 .4114و  4111المنافسة الفرنسع  سيما تبرير  لسنة 

اهخ ةةار المتعلةةق بمةةنن صةةفبة  موميةةة بشةةة   4111أ تةةوبر  41المةةفرخ فةةع  20ق  11نظةر قةةرار مجلةةس المنافسةةة رقةةا أ 3
 تاسبيت.ب مرا ب الت وي  الم نع فنو يلو هنجا

يةةةةة هنجةةةةاب مر ةةةةب مديريةةةةة البريةةةةد  يتعلةةةةق بمةةةةنن صةةةةفبة  موم 4111أ تةةةةوبر  1المةةةةفرخ فةةةةع  20ق  11_  ةةةة ل  قةةةةرار رقةةةةا 
 أدرار. المواصالت لو يةو 

ضةةةد مديريةةةة الميةةةا  لو يةةةة أا  SOTHYOBمتعلةةةق بىخ ةةةار شةةةر ة  4111ديسةةةمبر  1مةةةفرخ  21ق  11_  ةةة ل  قةةةرار رقةةةا 
 .4111البواقع  التبرير السنور لمجلس المنافسة لسنة 
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لنظةر ل  ل  اختصا  الباضع اهدارر م  خالل او اهحا ة ب ا قد يفدر حبيبتا بل  الت او 
 .فع التصرفات اهدارية البحثة

 لوضع الحدود الفاصلة لالختصاص رة التدخل التشريعيو ضر  :رابعا

 ا الحةل لةيس ف ة بات و التنابع يثير العديد م  الصعب  المعيار المعتمد م  قبل مح مة 
شةةاره تحلةةل بعةةض الممارسةةات با تبارهةةا   يم ةة  سةة ل بدرا ةة  فالمح مةةة  مةةا سةةببت اهمةة  ال

جرا ات بداره و فصل ا    تدابير  للباضةع اهدارر فبة  النظةر  دو تسيير المل  العاا التةع يعةو ا 
م ة  نة    ي  تبيةيا شةر ية التصةر  اهدارر فىأن    يم ة  فصةل ا  ةا بعباره أخرى بمو  في ا 

لةة ل  يجةةب أ    الباضةةع العةةادر أ  يعاقةةب الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةةو لمجلةةس المنافسةةة 
 .اج  ت بيب و بات التع تو اج ة الصعو تباس أهمية مثل ه ا المعيار فع م

 TAT Europeanض  لة  شةر ةو لتةباا المفةر م  الصعب ف ا لما ا تا تحليل ا  حيث 

Airlines مةةةة  و اهدارر  ية التصةةةةر  و تبيةةةةيا مشةةةةر  فصةةةةال  ةةةة با تبارهةةةةا ممارسةةةةة قابلةةةةة لالن
تحليةةل  لةة  خالفةةا لتجميةةل المفسسةةات  ةة   ريةةق المح ةةات  م انيةةةالصةةعب ف ةةا السةةبب فةةع ب

ه  لةة   لةة  مح مةةة التنةةابع لةةا تحةةر  و  ةةالو يةةة  و   جو السةةماح بفةةتن خ ةةو التةةرخي   ضرفةةو 
 1 ل  تبديا أر تفسير فع ه ا الشة .

سةةلة بات المت ةرره فةع مو يةدل  لة  الصةعو لمعيةار حا ةة ب ة ا ابة اهو ما يف ةد صةع وهو 
ج ة نظةر و المسةلة م   لناو تنا وفل مجلس المنافسة و دارر الفصل بي  اختصا  الباضع اه

ح بدرجةة و ضةو  ةدا الو تعبيد التضن أ  الحل ال ر جا ت ب  مح مة التنابع يتسا بالمتباضع ل
يجعةل الةبعض يشة  فةع  ام وهو تجعل اهلماا ب  يستعص  حت   ل  أصحاب ا ختصا   

 2ن  حال يندرج فع حس  سير العدالة.و  

                                                           
1Yan Laidie, op.cit, p 567. 

مبةةال منشةةور . 12  المنافسةةة قةةرا ه فةةع اختصةةا  الباضةةع اهدارر ومجلةةس  :داررمحسةة  صةةويلن  قةةانو  المنافسةةة اه2
 post.htm-jurisouilah.blogspot.com/2015/09/blog ل  الموقل:    1609سبتمبر 10فع 
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صةةحة العبةةد  والتصةةر  اهدارر أ ا    ةةا  بىم ةةا  الباضةةع اهدارر رقابةةة شةةر يةو هةة ا 
  المنافسةة حتة  ب ا و بىم ا  سل ات المنافسة معاقبة الممارسات التع يحضرها قانو دارر  اه

ألشةخا  العامةة  فىنة  هنةا ي ةرح حبةا اهشة ال تعلق األمر بتل  التع يم   تنفي ها م  قبةل ا
بم مةةةةةةت ا مةةةةةة  خةةةةةةالل األ مةةةةةةال  خا  العامةةةةةةةا األشةةةةةةو بات  فعةةةةةةاده مةةةةةةا يبةةةةةةو تبةةةةةةرب الصةةةةةةعو 

  مةة  الصةةعب تحديةةد مةةا بدا و بالتةةالع قةةد ي ةةو (د اهداريةةةو العبةة والتصةةرفات ا نفراديةةة أ)اهداريةة
 و ة للشةةخ  العةةةاا أ ةةا  اضةة راب النظةةةاا العةةاا التنافسةةةع ناتجةةا  ةة  ممارسةةةة تجاريةةة بسةةةي

 1اتصال بتصر  بدارر. و ل  الع س م   ل  لدي  ارتبا  أ
مةا  وهةو لالنفصةال   ةدا البابليةة وا ا نفصةال أو نة مف ةو رجل بل  مر بة قد تو ه   الصعو 

لسةةةةلبع بةةةةي  مجلةةةةس المنافسةةةةة ا وشةةةة ا ت تنةةةةابع ا ختصةةةةا  اهيجةةةةابع أقةةةةد ي ةةةةرح أيضةةةةا ب
 اهدارر. الباضعو 

ه ا التميةب أ ثةر انفتاحةا  لة  ا نتبةادات ب ا مةا تعلةق األمةر بةنفس فى    بل  جانب  ل 
 ا بةة  متةةدخل مةة  الب ةةاعو ر يبةةسةةة الناجمةةة  ةة  العمةةل المتضةةافر الةة الممارسةةة المنافيةةة للمناف

خةر اآلو البضةا  العةادر و مجلةس المنافسةة حةداهما لرقابةة الب اع العاا  أية  يخضةل بو الخا  
 2مختلفة. آثارو ا د و قو ت فبا هجرا او دارر بل  البضا  اه

المعةايير التةع مة  شةةن ا و ليةات اآلبات قاا الفب  باقتراح العديةد مة  و فع ظل ه   الصعو 
مجلةةةةس المنافسةةةةة  حيةةةةث تةةةةرى و بيةةةةل ا ختصةةةةا  بةةةةي  الباضةةةةع اهدارر و السةةةةماح بتسةةةة يل ت

ديةد الج ةة المختصةة  لة  تحديةد السةبب نة  ينبغةع أ  يسةتند تحأNicinski Sophie3ه األسةتا 
 األصلع المنشئ للممارسة المنافية للمنافسة.

حيةد مناب ةات المنافسةة فضةال و بةالنظر بلة  هةد  تو فيةرى أنة   4Louvaris Antoinأمةا 
للباضةةةع اهدارر  ررو الحفةةةاظ  لةةة  ا ختصةةةا  الدسةةةتو  ةةة  حسةةة  سةةةير العدالةةةة مةةة  ج ةةةة 

                                                           
1Yan Laidine, op.cit,  p 567. 
2Antoine Louvaris, op.cit, p 612. 
3Sophie Nicinski, droit public de la concurrence, LGDJ, paris, 2005, p 161. 
4Antoine Louvaris, op.cit, p 612. 
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م انية التو    و  ةة أخةرى سةبعض المرافق العامة م  ج  هداأو مت لبات و ق بي  المنافسة فيو ا 
  مةة  المال ةةا ب  ةةا  اختصةةا  لمجلةةس المنافسةةة للنظةةر فةةع الممارسةةات التةةع   يم ةة  و ي ةة

أمةةةاا    و تبةةةديا ال عةةة  فةةةع هةةة   البةةةرارات ي ةةةو  ية التصةةةر  اهدارر و فصةةةل ا  ةةة  تبةةةيا مشةةةر 
الباضةةةع اهدارر( و اجيةةةة الرقابةةةة البضةةةا ية )الباضةةةع العةةةادر و بدأنةةة  يفضةةةل او لةةةة  و مجلةةةس الد
  و حيةةةةد قةةةةانو يعةةةةبب تمةةةة  شةةةةةن  أ  و رتبةةةةا  ا  هةةةة اة اهداريةةةةة ألنةةةة  أفضةةةةل مةةةة   لةةةةنفس السةةةةل
ل مةة  اختصةةا  و فةةع المبةةاا األو فةةع جميةةل الحةةا ت    تببةة  م مةةة الضةةب و سةةو المنافسةةة  

ضةةةل اجت ةةةادات قضةةةا ية و لةةةة بو مجلةةةس الدو   يسةةةمن للمح مةةةة العليةةةا و سةةةو فسةةةة مجلةةةس المنا
 1متباربة.
ع مة  أجةل  لي ا م  خالل تبةديا اقتةراح بلة  المشةر نية التغلب هنا  م  يتج  بل  بم او 

لةةةة  نةةةدما يةةةتا النظةةةر فةةةع ممارسةةةة و ستشةةةاره مجلةةةس الداختيةةةارر مةةة  أجةةةل االةةةن   لةةة  نظةةةاا 
رر  لب ا م  قبل مجلس المنافسة فع بعض المسةا ل و   م  الضر و منافية للمنافسة  ندما ي 

قةةت فةةى  و فةةع نفةةس الو ة  نيةة  يم ةة  فصةةل   ةة  الممارسةةات المعالمتعلبةةة بشةةر ية  مةةل بدارر 
  المنافسةة و ر يتمتل بة  الباضةع اهدارر فةع ت بيةق قةانر البيادر ال و ل  ل  ينتب  م  الد 

 2 ل  األشخا  العامة.
قةةت هقامةةة و أنةة  حةةا  ال وينبغةةع أ  نف ةةد  ليةة  هةة الةة ر ررو لةة ل  نةةرى أ  األمةةر الضةةر 

  و  نةةد ت بيةةق قةةان بةةةخرى ومجلةةس المنافسةةة ب ريبةةة أو   حبيبةةع بةةي  الباضةةع اهدارر و تعةةا
صةةية التةةع تفةةرض  نةةد و فةةع ظةةل الخصو ق و لمت لبةةات السةةير التنافسةةع للسةة المنافسةةة مرا ةةاه

بة ت بيةةق و صةةعو ا شةةتبا ات بةةي  المفةةاهيا و  ت خاصةةة فةةع ظةةل اهشة اتةدخل السةةل ة العامةةة 
 ة  ره تدخل تشريعع أل  الحالةة الناشة ة و ر يفترض   ل  ضر المعايير المستعملة. األمر ال 

ملة ليسةةةت ثةةةار السةةةلبية المتعلبةةةة بالمعةةةايير المسةةةتعاآلو فةةةات فةةةع ا جت ةةةادات البضةةةا ية ا ختال
 ل ل  م  الم ا أ  يحس  المشرع  ل . احع و مرضية فع مختل  الن

                                                           
1Antoine Louvaris, op.cit, p 612. 
2Yan Laidine, op.cit, p 570. 
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 ن المنافسةوعية لقانو ضو اعد المو تردد القاضي اإلداري في تطبيق الق :الفرع الثاني

هةةةل و ا ةةةد المنافسةةةة و فةةةع مسةةةةلة ت بيةةةق قلنةةةا نف ةةةر ب  تة يةةةد اختصةةةا  الباضةةةع اهدارر يجع
ع األشةخا  العامةة  نةد ممارسةة و يعتمد  لي ا الباضةع اهدارر  مبةدأ جديةد أا أ   ةدا خضة

يفتةرض أيضةا  (اختصةا  مجلةس المنافسةة)  المنافسةة و ا د اهجرا ية لبانو السل ة العامة للب
ع اهدارر ت بيةةةق مثةةةل هةةة   لباضةةةبالتةةةالع  ةةةدا قةةةدره او  ية و ضةةةو ا ةةةد المو   ا للبو  ةةةدا خضةةة

 ؟ا دو الب

السةةل ة مبةةدأ للتميةب بةةي  أ مةةال  Ville de Pamiersحةددت مح مةةة التنةةابع فةع قضةةية 
قةرار أساسةع ألنة  يحةدد معةايير ت بيةق  والخةدمات  لة ل  ف ةو بيةل و التو أنش ة اهنتةاج و العامة 

نابع  ةا   امضةا  مة الت  المنافسة  ل  األشخا  العامة  ير أ  الحل ال ر قدمت  محو قان
 :ما يتضن مما يلع وهو للغاية  

_ رفضةةةةت مح مةةةةة التنةةةةابع نظريةةةةة مح مةةةةة ا سةةةةت نا  بةةةةالنظر بلةةةة  أ  العبةةةةد اهدارر ألدا  
   المنافسة.و لة بن اق قانو  ت المجلس البلدر مشمو مداو بيل الميا  و الخدمة  امة لت

د  البةةدره  لةة  التحبةةق مةة  حةةو مح مةةة التنةةابع ب  أ  البضةةا  اهدارر لةة   تتجةة بعةةد  لةة  و _ 
 .0580ديسمبر  0م  األمر  5  أح اا الماده و صحة تل  األفعال فع ض

  تنظةةيا خدمةةة  امةةة   التنةةابع أفبعةةدما اسةةتنتجت مح مةةة 1ض  بيةةر جةةدا.و لةة ل  فةةالغم
يض لةيس بحةد  اتة  مة  المةرجن أ  و أ  تصةر  التفةو خةدمات  وبيةل أو ت ونتاج أبيش ل نشا  

ب للمحةا ا المعنيةةة التحبةةق مة  صةةحة هةة ا و خلصةةت المح مةةة ب  أنة  يجةة   لعبةةة المنافسةة و يشة
ه مة  قبةل مح مةة و ه ا   يم ة  ف مة  ب  أنة  د ةو ا. و م  المرس 5نا ا  ل  الماده التصر  ب

 2  المنافسة.و ارده فع قانو ا د الو التنابع لت بيق الب

                                                           
1 Gilles Mathieu, op.cit, p 29. 
2 Christian Gavalda, claude Lucas de leyssac, op.cit, p 101. 
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در يتعلةةةةق ر  تعاقةةةةشةةةة واتفاقيةةةةة أ و لةةةة  أنةةةة  يب ةةةةل  ةةةةل التةةةةباا أ 5حيةةةةث تةةةةن  المةةةةاده 
فيمةةةةا يتعلةةةةق و فةةةةع هةةةة   الحالةةةةة و مةةةة  األمةةةةر.  8 و 7اد و جةةةةب المةةةةو بم رهو ظةةةةبالممارسةةةةات المح

يض المرفةةةةق العةةةةاا يجةةةةب أ  تبةةةةدا  لبةةةةات الةةةةب ال  مةةةة  قبةةةةل ال ةةةةرفي  المتعاقةةةةدي  بلةةةة  و بتفةةةة
قةةة  مح مةةةة التنةةةابع يعتةةةر  بةةةة  الباضةةةع اهدارر و بةةة ل  مو الباضةةةع اهدارر قاضةةةع العبةةةد  

 8و 7اد و بةالنظر بلةة  المةةو مةة  األمةةر  5جةةب المةاده و يض بمو تفةة   بةد اليم نة  أ  يبةةرر ب ةةال
يض يةةدخل و ره أ  تصةةر  التفةةو التةةع تحظةةر الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة  ممةةا يعنةةع بالضةةر 

مةةةل  لةةة  مح مةةةة التنةةةابع تن ةةةر  لةةة  مةةة  ج ةةةة و   0580ديسةةةمبر  0 بيةةةق األمةةةر فةةةع مجةةةال ت
 1أخرى.

 ة  أ  المح مةة أ  التةدابير التنظيميةة   يم ل ل  يتضن  دا ا تسةاق  فمة  ناحيةة رأت
مةة  ناحيةةة أخةةرى د ةةت المح مةةة الباضةةع اهدارر بلةة  ت بيةةق و   90تةةدخل فةةع ن ةةاق المةةاده 
ضةعت فةع نفةس و  حيةث2 بيةر. متناقضةا بلة  حةد ومةا يبةد وهةو   65األمر  ل  أسةاس المةاده 

 الة.فيق بين ما فع ه   الحو الحيثية ه ي  التة يدي   ال ي    يم   الت
يةةةةةة  لةةةةة  األخةةةةةرى  فىمةةةةةا أ  تخضةةةةةل التةةةةةدابير و لو ره األو   ألحةةةةةدهما بالضةةةةةر و يجةةةةةب أ  ي ةةةةة ب 

بمةةا أن ةةا   تخضةةل   المنافسةةة  و بالتةةالع ت بةةق  لي ةةا أح ةةاا قةةانو  90التنظيميةةة لن ةةاق المةةاده
 3 بق أح اا المنافسة.تبالتالع فىن    يم   أ  و  90ده لن اق الما

خاصةة  بلة  تفسةير حاسةا وضةعت ا مح مةة التنةابع تةد و  بالتالع فى  هة   البا ةده التةعو 
ل و ر حةةةةو أ  المفةةةاهيا المبترحةةةة   تسةةةمن بى  ةةةا  بجابةةةة حاسةةةةمة ممةةةا أثةةةار الجةةةدل الةةة ر يةةةد

  المنافسةةةة  لةةة  و الةةة ر يبصةةةر مجةةةال ت بيةةةق قةةةانو الضةةةيق  وأ ىفالتفسةةةير التبيةةةد : تفسةةةيري 
  المنافسةة بلة  و جةال ت بيةق قةاناسل يمةدد مو المتدخلي  ا قتصاديي  فب   فع حي  التفسير ال

                                                           
1 Jean, Yves Chérot, la soumission d'actes de droit public au droit de la concurrence n'est pas 

contraire à la constitution, op.cit, p 165. 
2Yan Laidie, op.cit, p567. 
3 Gilles Mathieu, op.cit, p 29. 
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قة  للبةث فةع هة   المسةةلة و األشخا  العامة  ب  أ  ا جت ادات البضا ية هع األخرى ل ا م
 ل   بعد اجت اد قضا ع متردد.و 

 اعد المنافسةو التفسير الضيق لمجال تطبيق ق: الو أ
عامةة  ةا    المنافسةة  لة  تصةرفات السةل ة الو لبةان ية و ضةو ا د المو ب  قابلية ت بيق الب

سةةةل ات و ل تبسةةةيا ا ختصةةةا  بةةةي  الباضةةةع اهدارر و ع جةةةدل  بيةةةر  خاصةةةة بعةةةد قبةةةو ضةةةو م
التةةةع تتعلةةةق و ا ةةةد اهجرا يةةةة و د  لةةة  اسةةةتعباد األ مةةةال اهداريةةةة مةةة  مجةةةال البيةةةالتة و المنافسةةةة 

 ةةا  و  ةةرق ال عةة  أمةةاا النظةةاا البضةةا ع العةةادر  و أساسةةا بةةاهجرا ات أمةةاا مجلةةس المنافسةةة 
 ر األسةةعاو المتعلةةق بالمنافسةةة  0580ديسةةمر 60مةة  أمةةر 90اسةةا بمجةةال المةةاده أسا هتمةةاا 

  و بمجةةةةال ت بيةةةةق قةةةةان ةعلبةةةةالمتو   رر   المنافسةةةةة الجبا ةةةةو مةةةة  قةةةةان 61التةةةةع تبابل ةةةةا المةةةةاده و 
 المنافسة.
 تفسةةةير سياسةةةع ب و  لةةة  تفسةةةير حةةةر  90الضةةةيق للمةةةاده وأ دريةةةألتبيالتفسةةةير  اسةةةتند لبةةةد

   المنافسة  ل  أسةاس أن ةا  و سل ة العامة م  مجال ت بيق قانبل  استبعاد أ مال ال ويد 
بيةةةل و التو التةةةع تتعلةةةق بةنشةةة ة اهنتةةةاج و مةةة  األمةةةر  90ا بالنشةةةا  المشةةةار بليةةة  فةةةع المةةةاده و تبةةة
األمر بالنسبة للنشةا  المعيةارر للسةل ة العامةة  فةال يم ة   وب بيعة الحال ه ا هو   الخدماتو 

الخةةةةدمات و بيةةةةل و التو الفرديةةةةة با تبارهةةةةا نشةةةةا ا لإلنتةةةةاج  وضةةةةل البةةةةرارات التنظيميةةةةة أو تحليةةةةل 
بالتةالع فةى  أ مةةال و تسةيير الملة  العةاا   وين بةق الشةع  نفسة   لة  تنظةيا المرافةق العامةةة أو 

 90.1السل ة العامة تبل خارج ن اق الماده
اني  المنافسةةةةة و العامةةةةة فيحةةةةد  ات ةةةةا   تخضةةةةل لبةةةة السةةةةل ة مةةة  المسةةةةلا بةةةة  أ  ممارسةةةةةو 

  مة  و   ا قتصةاديو ق التةع يسةتمدها المتةدخلو ره  افيةة بةالحبو ا   يم   أ  يضر بصةتنفي هو 
 2ق.و السير التنافسع للس

                                                           
1Jean- Philippe Kover, op.cit, p38.  
2 Jacques Caillasse, Le droit administrative Français saisi par la concurrence?, AJDA, 2000 

p99. 
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ا تنظةيا المرفةق و مف ة أ و ليس السةل ة العامةة  و للمفسسات  ج ةو   المنافسة مو أ  أح اا قانو 
مةةةةة ره التمييةةةةب بةةةةي  المرافةةةةق العاو ضةةةةر و   المنافسةةةةة و العةةةةاا  ريةةةةب  ةةةة  المن ةةةةق المةةةةادر لبةةةةان

 حد .و   اهدارر و التجارية  حيث يخضل تنظيا المرفق العاا للبان

ق التنافسةع  لة ل  فةى  و السةو لة و رر بي  الدظديد م  المفلفي  أ  هنا  تناقض نرأر العو 
يم ة   بالتةالع  و دهةا  اتة   و جو بن ةار ل وا د المنافسةة هةو ع السل ة العامة لبو ا  ترا  بخض

بةةي  و   ينبغةةع الخلةة  بةةي  تصةةرفات ا و   ا قتصةةادر و العةة ظيفةةةو لةةة بلةة  و ظيفةةة الدو تخفةةيض 
صةفت  و جب ةا المرافةق العامةة قةد و اني  التع تةنظا بمو اقل أ  البو الو المتدخل ا قتصادر  أ مال
اني  الضةةب  اهدارر التةةع تشةةار  فةةع م ةةاا السةةل ة و صةةف ا قةةو تعامةةل بو اني  سةةيادية و بةن ةةا قةة

 1فسة.ا د المناو العامة التع يجب أ  تفلت م  ق

  المنافسةة للبحةث  ة  و التفسةير الضةيق لمجةال ت بيةق قةان وأ ثر مة   لة  سةعع مفيةدو 
  و ال السةةةةل ة العامةةةةة لبةةةةانمةةةةع أ و   المنافسةةةةة التةةةةع يحتمةةةةل أ  تجنةةةةب خضةةةةو حجةةةةل فةةةةع قةةةةان

  المنافسةة و ق  فبةانو فع الس ردي و   المنافسة يست د  أساسا المو ل ا أ  قان ويبدو المنافسة  
  فةةةع  لةةة  بلةةة  و حيةةةث يسةةةتند (demandeur)ال ةةةالبي  و ردي  و بةةةي  المةةةتميةةةبا أساسةةةيا  يفةةةرض

ض أ ثةر و   المنافسة يست د  مبدمع العر و تبارير مجلس المنافسة التع أ د في ا  ل  أ  قان
أنة    يحةد مة  حريةة هةف   و   0558سةنة و  0550لسةنة ر و م  ال البي   سيما التبريةر السةن

تحةةد مةة   90أ ةةد أيضةةا أ  المةةاده و ردي ا. و مةةو تعاقةةدي    شةةر ا  ا الو دما يختةةار )ال ةةالبي (  نةة
ق و   فةةةع السةةةو   المنافسةةةة فبةةة   لةةة  أنشةةة ة األشةةةخا  العةةةامي  الةةة ي  يتصةةةرفو ت بيةةةق قةةةان

 2خدمات. وب ي  لسلل أو م وردي  أو  م

مةةة  و لمتعاقةةد  لةجير يح م ةةةا مبةةدأ ا ختيةةار الحةةةر التةةو د ا متيةةاب و   أ   بةةةو فمةة  المعةةر 
ا  حيةث يظ ةر   مبةدا لخةدمت و تختار الج ة العامةة شةري ا تعاقةديا ي ةخالل  بد ا متياب ه ا 

                                                           
1Jean- philippe Kover, op.cit, p40.  
2  Gilles Mathieu, op.cit, p 27. 
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  يم ة  أ  ت بةق و   المنافسةة  و ة أ  يخضةل بلة  قةان  م  الخ و ي و الشخ  العاا   الب 
بالمثةل   يم ة  أ  المتةدخل و ضةل الم ةيم   لة  مثةل  لة   و التعس  فةع الو ا د ا تفاقات و ق

الةةة ر انظةةةةا بح ةةةةا الحريةةةةة و  مةةة  متةةةةدخل أخةةةةر ار   متعاقةةةةد بةةةةد الخةةةا  سةةةةيعاقب  لةةةة  اختيةةة
 1الخدمات. وبيل أو الت وتعاقد   يش ل نشا  لإلنتاج أمالتعاقدية  فمجرد اختيار  ر  

ب  أ  حريةةةة التعبيةةةر  ةةة  خيةةةارات ا تسةةة ا فةةةع ال فةةةا ه ا قتصةةةادية  لةةة ل  يجةةةب مةةةنح ا 
  قةةادره و ت ةةيجةةب أ  و يجةةب الحفةةاظ  لةة  حريةةة اختيةةار األشةةخا  العامةةة  و معاملةةة خاصةةة 

ضةل مبةدا و فةع   و بمةا أ  السةل ة العامةة المنظمةة ت ةو  ل  تعي  األ ةرا  المتعاقةده بحريةة  
ر أ  تخةةةل السةةةل ة العامةةةة و ا ةةةد المنافسةةةة  ألنةةة    يتصةةةو فلةةةت مةةة  قتال لةةةب فىنةةة  يجةةةب أ  

 2الخدمات.و ال و ليست  ارضة لألمو  ا  البة نو ق ل و ا د اللعبة فع السو بب

هةةع   تسةةعع و   ا قتصةةادر و تلةة  تمامةةا  ةة  السةةلختالعامةةة ا   تصةةر  السةةل ة و هةة ا 
دخل التةو ا  بلة  تلبيةة احتياجةات المجتمةل بل  تحبيق هةد  مةربن ل ن ةا تميةل فةع ن ايةة الم ة

ال ةةةد  مةةة  التةةةدابير التنظيميةةةة لةةةإلداره يتعلةةةق و ليسةةةت  ايةةةة  و سةةةيلة و ب   وا قتصةةةادر مةةةا هةةة
بمةا أ  و ي  المنافسةة  و   تسةعع بلة  تشةو ا يةة ا جتمو المت لبةات السياسةية و ة العامةة بالمصلح

ا هةة   التصةةرفات ليسةةت ل ةةا هةةد  منةةافع للمنافسةةة يفتةةرض أ  األمةةر نفسةة  ين بةةق  لةة  أثارهةة
   يةر مباشةره بحيةث   و ل ة   البةا مةا ت ةو ق  و ثار  لة  السةتماما م  اآل وا    انت   تخلو 

  و ا ةد قةانو بحصةانة حبيبيةة مة  قتفخ  بعي  ا  تبار   ل ل  ينبغع أ  تتمتل أ مةال السةل ة 
 3المنافسة.

قبل تعديل ا ي ةرس  60-60م  األمر  1فع الحبيبة فالمشرع الجبا رر م  خالل الماده و 
أيةة   Ville de Pamiersحبيبتةةا مةةا جةةا  فةةع ا جت ةةاد البضةةا ع لمح مةةة التنةةابع مةة  قضةةية 

                                                           
1 Gilles Mathieu, op.cit, p 34. 

السياسية  العةدد لة الجبا رية للعلوا البانونية وا قتصادية و محمد الشري   تو  حماية المنافسة فع الصفبات العمومية  المج2
1  1606    87. 

3Jean- philippe Kover, op.cit, p43.  
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تنةدرج ضةم  ب ةار ممارسةة المتمثلةة فةع تلة  التةع و استثنع النشا ات التع اسةتثنت ا المح مةة 
ب    رجةةةر قةةة  و مةةةا نعتبةةةر  م وهةةةو ع ألح ةةةاا المنافسةةةة و صةةةالحيات السةةةل ة العامةةةة مةةة  الخضةةة

مةة  هةة     لةة  الةةر او صةةن التعبيةةر مةة  قبةةل المشةةرع الجبا ةةرر مبارنةةة بنظيةةر  الفرنسةةع الةة ر 
 .(L410-1حاليا الماده ) 90درج مثل ه ا الح ا فع الماده ا جت ادات ب  أن  لا ي

ا   ا جت ادات البضا ية هع األخرى استندت  ل  مبةاد  التفسةير الضةيق لمجةال و  ه ا
ا ةةةد المنافسةةةة  لةةة  و يلةةةة ت بيةةةق قو رفةةةض الباضةةةع اهدارر لفتةةةره  و ا ةةةد المنافسةةةة و ت بيةةةق ق

فةةةع و  0550يليةةةة و ج 10فةةةع  CGEلةةةة فةةةع قضةةةية و مةةةا أ ةةةد  مجلةةةس الد وهةةةو السةةةل ة العامةةةة 
 compagnie(CGE)بمناسةةةبة قضةةةية و أنةةة  حيةةةث 0554.1يليةةةة و ج 10فةةةع  CAMIFقضةةةية 

général des eauxقة  قةرار و ح  بل  حةد  بيةر مة  مو لة تفسير مستو مجلس الد اقترحVille 

de Pamiers ل   لةا يفعةل و   ضحت ا مح مة التنابعو جل التع لة  ل  الحو اقتصر مجلس الدو
مةةا ا تبةةر   وهةو    المنافسةةةو مةة  قةان 5 المةةاده CGE لة  بشةة ل  امةل حيةةث لةةا ية  ر فةةع قةرار 

 وهةة 90بةة ل  أصةةبن اسةةتبعاد التةةدابير التنظيميةةة مةة  ن ةةاق المةةاده و الةةبعض بةنةة  تفسةةير مبيةةد  
  المنافسةةة و بةة ل  الباضةةع اهدارر لةةا ي بةةق أح ةةاا قةةانو أسةةاس الح ةةا  و   تبةةار األساسةةع ا

 2 ل  تصرفات السل ة العامة.

 0550فمبر و نةةة 4فةةةع  Data sportفةةةى  مح مةةةة التنةةةابع فةةةع قضةةةية   بلةةة  جانةةةب  لةةة 
 ية  متثةال و ضةو   حيةث يتعلةق النةباع باألسةس المVille de Pamiersأ ادت النظر فع قةرار 

الةة ر ي لةةب مةة  و   0580ديسةةمبر  0ا و ا ةةد مرسةةو لب LNF نع ل ةةره البةةدا و قةةرار ا تحةةاد الةة
تحديةةد التةة ا ر  حيةةث رفةةض مجلةةس المنافسةةة ا تةةراض و احةةد هداره و األنديةةة اسةةتخداا برنةةامل 

تةا ال عة  فةع قةرار  أمةاا مح مةة اسةت نا  بةاريس  حيةث و ختصا    نع بعدا ا و اد الا تح
   ممةا أدى بلة  رفةل و رها ا  تراضات  ل  ا ختصا  ال ر  ارضو رفضت ه   األخيره بد

                                                           
1Sophie Nicinski, droit public de la concurrence, op.cit, p 12. 
2Jean- Philippe Kover, op.cit, p47. 
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ل ةة  أ ةةدت و لتنةةابع اختصةةا  الباضةةع اهدارر  قةةررت مح مةةة او النةةباع أمةةاا مح مةةة التنةةابع 
بشةة ل صةةرين  و اضةةحة و د فعلةةت  لةة  بعبةةارات قةةو   المنافسةةة و بم انيةةة ت بيةةق قةةان  لةة   ةةدا

إلنتةاج جب  م  ممارسة السل ة العامة فىن    يش ل نشا ا ل و  في  هو بما أ  البرار الم عو 
لةةةةا تشةةةةر و صةةةةاحب ا ختصةةةا   ولباضةةةةع اهدارر بالتةةةةالع فةةةى  او الخةةةةدمات   وبيةةةل أو الت وأ

 5.1المح مة بل  الماده 

ليسةت و ن ةا  الةب و ق ل و ة العامةة فةع السةار أ  تةدخل السةل  ل  الر ا م  ا تبو   ه ا
  قةةرارات السةل ة العامةةة و ق فةى  هةة ا ال ةرح منتبةةد ل ةو ا ةد اللعبةةة فةع السةةو  ارضةة   يخةةل بب

 ليةة  فةةع  ةةدا  وق  فبةةد ظةةل األمةةر  لةة  مةةا هةةو ر فةةع السةةو يم ةة  أ  تةةفثر فةةع مجريةةات األمةة
ن ار  للعدالة.و اقل و  ل  لل جافاهماق ر ا و فع األسا هتماا بتةثيرات تل  البرارات   2ا 

ا ةةةد المنافسةةةة  لةةة  و جاهةةةة الحجةةةل السةةةاببة التةةةع تف ةةةد أ  ت بيةةةق قو  لةةة  الةةةر ا مةةة  و 
  المنافسة فىن ةا و ح قانو ر و   مخال  لمباد  النظاا السياسع و   ي و أ مال السل ة العامة س

تبريةةر امتةةداد و   الحجةةل هةة  دحةةضالمةةفلفي  حيةةث تةةا و لةةا تجةةد التةييةةد مةة  قبةةل بعةةض الفب ةةا  
لةةة  يبتصةةةر  لةةة  نشةةةا ات اهنتةةةاج العامةةةة  ألشةةةخا لمنافسةةةة  لةةة  أ مةةةال ا  او ت بيةةةق قةةةان

 ا د المنافسة.و ما أيدت  الج ات البضا ية بعد رفض ا لت بيق ق وهو الخدمات  و بيل و التو 

أدى  بد ا متياب بلة  ممارسةة منافيةة للمنافسةة  واقل قد ي رح سفال جديد ما ا لو ففع ال
فتةةراض أ  اهداره تشةةجل أصةةحاب ا متيةةاب  لةة  ممارسةةة أسةةعار تعسةةفية  لةة  سةةبيل فةةيم   ا
ا متيةاب  بلة  جانةب  لة  مة  المفتةرض أ  تةةثر  دو فرض ه   األسعار  شر  لعبة والمثال  أ

  المنافسةة. و الخةدمات بشة ل يشةو بيةل و التو  اهنتةاجممارسة بجرا  الضب  اهدارر  ل  أنشة ة 
ضةل و ره و ا بلة  ضةر و ر  ل  األشخا  العامة تد و منافسة التع تن فارتفاع مناب ات ال  ل ل
 ل قابلة للت بيق.و حل

                                                           
1Jean- Philipe Kover, op.cit,  p49. 
2 Sophie Nicinski, droit public de la concurrence, op.cit, p 24. 
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 ن اإلداريومبدأ جديد في القانحرية المنافسة  :ثانيا
 90  المنافسةة يةرفض أر تفسةير مخةال   للمةاده و اسل لمجال ت بيةق قةانو ب  التفسير ال

أ  المعنةة  الةةدقيق للمةةاده  stahlمةةة  و هةة ا يعنةةع حسةةب محةةافظ الح و بةةالمعن  الةةدقيق لل لمةةة  
  و الخةةدمات أر يتصةةرف وبيةةل أو الت وا األشةةخا  العامةةة باهنتةةاج أو تضةة  أنةة   نةةدما تبةةيب90

ة فىنة  يخضةل هةف   التجاريةو اقةل  متةدخلي  اقتصةاديي  فةع ب ةار النشةا ات الصةنا ية و فع ال
د اختصةةةا    المنافسةةةة بمةةةا فةةةع  لةةة  تلةةة  التةةةع تحةةةدو ا ةةةد قةةةانو   لجميةةةل قياألشةةةخا  العةةةام
  المنافسةةة و ح ةةاا قةةانأ   النتيجةةة تتنةةاقض مةةل ا تبةةار أ  ل ةة    بةةد أ  هةةو مجلةةس المنافسةةة  

 وبيةل أو التو تن بق  لة  األشةخا  العةاملي  فبة   نةدما يتعلةق األمةر بتصةرفات ا فةع اهنتةاج 
 1.الخدمات
 ال لبةةاتمةةل المعاملةةة الخاصةةة التةةع تع ةة   ةةاده لمبةةدمع  يتنةةاقض أ  هةة ا الحةةل ويبةةدو 

ا و تع أبةداها المجلةس لمف ةتناقض مل الدقة الي ل  فى  ه ا   مل و م  قبل مجلس المنافسة  
 سي .و ال الب الو الخدمات و للسلل  ره التمييب بي  ال الب الن ا عو التة يد  ل  ضر و ال لب 

  المنافسةة ي بةق  لة  المشةترر و أ  المعيار ال ر ب  يم   تحديد ما ب ا  ةا  قةان وفيبد
 البةةةا  وسةةي ا أو صةةةف   البةةا و   ي مةة  فةةةع معرفةةة هةةل هةةة ا المشةةترر يتصةةر  ب مع أاو العمةة

فيمةةةةةا يتعلةةةةةق و نةةةةة  أأر  2.سةةةةةي و   المنافسةةةةةة ي بةةةةةق  لةةةةة  ال الةةةةةب الو اقتصةةةةةاديا ن ا يةةةةةا  فبةةةةةان
  و ارد فةع قةانو   أ  أشة ال الحظةر الةو   فةع شة ل تعاقةدر ضةم  المعةر و بالتدخالت التةع ت ة

                                                           
1Jacques-Henri Stahl, l’application par le juge administratif de l’ordonnance du 

01décembre1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, Conclusion CE 03 

novemdre1997,RFDA,p1228. 

 .51محمد الشري   تو  حماية المنافسة فع الصفبات العمومية  المرجل السابق    2
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مع  لةةةة  األقةةةةل فيمةةةةا يتعلةةةةق با سةةةةةت ال  و العمةةةةالمنافسةةةةة   ي بةةةةق مباشةةةةره  لةةةة  المشةةةةترر 
 1الن ا ع.

تةةا حةةث الباضةةع اهدارر  لةة  تغيةةر و لبةةد أثةةارت ا جت ةةادات السةةاببة جةةد   بيةةرا و هةة ا 
 CGEثةةار قةةرار آا ةةد المنافسةة  خاصةةة بعةد أ  و يةق قنيةة الرافضةةة لت بو اجت اداتةة  البانو قفة  و م

  المنافسة  لة  و  ية لبانو ضو ح اا الم ل  م  أجل ت ريس ت بيق األو  ددا م  ا نتبادات  
فةةةق هةةة   ا جت ةةةادات و ل المشةةةرع الفرنسةةةع و فةةةع هةةة ا اه ةةةار حةةةاو العامةةةة  شةةةخا أ مةةةال األ

لةةة تعةةديل و  لةة   ةة   ريةةق محاو  ية  و ضةةو ا ةةد المو البضةةا ية التةةع تبيةةد مةة  مجةةال ت بيةةق الب
ا مرافق العامة ليةتالمو مية و ت العمالمتعلق بالصفبا 0559فيفرر  8  و جب البانو بم 90الماده 
  المنافسةةة ين بةةق  لةة  األشةةخا  العامةةة خاصةةة و مةة  خةةالل الةةن   لةة  أ  قةةان 90المةةاده 

 يض المرفق العاا.و د تفو فع ب ار  ب
  و ق  الباضع اهدارر الرافض لت بيق قةانو   تةثير نظرا  ستبرار مو  ير أ   تدخل  ظل د 

 2ى التعديل.و  دا جد والمنافسة 
 لةة  ةا  يةرىو فمجلةس الد  لبات   ا  ل ا تةثير حاسةا فةع  لة مت و اد   ا تحو ب  أ  قان

مة  المعاهةده  81 و 80اد و المةو مصادر الشةر ية اهداريةة  حدأ و  المنافسة لالتحاد هو أ  قان
حةدها و ا د الم ببة  ل  المفسسات لو تن بق  ل  أ مال اهداره. فال ينبغع أ  نر ب  ل  الب

ا  و جةةة 08فةةةع مرحلةةةة مب ةةةره )مح مةةةة العةةةدل فةةةع و تحةةةاد  مةةةا  حةةةظ قاضةةةع ا و اقةةةل و ففةةةع ال

                                                           
ولي  بةةاحتراا المسةةاواه فةةع المنافسةةة بةةي  المرشةةحي  لعبةةود  امةةة أو اتفاقةةات تفةةويض المرفةةق هةة ا   يبعةةد التةةباا المسةةف ل ةة   1

العاا  و ه ا ما يضم   ل  سبيل المثال ا ستعجال ما قبل التعاقدر و الغرض من ا هو منل  دا الوفا  با لتباا باهش ار 
 :و المنافسة التع تعود  موما  ل  المشترر العمومع  أنظر

Miche Bazax, Le droit public de la concurrence, REDA ,1998 , p785. 
2Marie - Anne Frison –Roch, le poids des idées dans la répartition des compétences entre 

juges judiciaire et administratif en matière de concurrence au regard de la loi du 8 février 

1995, GP, 19995, p 760.  
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قةد  ق الة ر تسةبب فية  السةل ة العامةةو السةير العةادر لسةو مخالفة األدا  و ( فى  التعدر 0579
 1  المفسسات.و يتخ  أش ا   ير تل  التع تنشة    سل

ضةةةةةةةةةةةةةةل المسةةةةةةةةةةةةةةي ر و حيةةةةةةةةةةةةةةث تةةةةةةةةةةةةةةا الحةةةةةةةةةةةةةةديث  ةةةةةةةةةةةةةة  ف ةةةةةةةةةةةةةةره التعسةةةةةةةةةةةةةة  التلبةةةةةةةةةةةةةةا ع لل
d’abusautomatique 06رهةةةا الصةةةادر فةةةع بةةةع فةةةع قراو ر و ة العةةةدل لإلتحةةةاد األأ ةةةدت مح مةةةو 

ق و بةةالر ا مةة  أ  مجةةرد بنشةةا  مر ةةب م ةةيم  مةة  خةةالل مةةنن حبةة »أنةة    لةة  0550ديسةةمبر 
 اتةة  مةةل المةةاده  مةة  المعاهةةده   يتعةةارض فةةع حةةد 56د فةةع المةةاده و حصةةرية بةةالمعنع المبصةة

ا المفسسةةة المعنيةةة و ث تبةةفةةى  الحالةةة التةةع تتعةةارض مةةل هةةدي  الح مةةي  حيةةمةة  المعاهةةده  80
اسةتغالل م انت ةا الم يمنةة ب ريبةة تعسةفية  حةة ل ةا بلة و ق ا سةت ثارية الممنو  ند ممارسة الحب

 2«حالة تجعل  مرت ب مثل ه ا التعس  ق بل و التع يحتمل أ  تف ر في ا ه   الحب وأ

لسةا ده فةع ا ةد المنافسةة او النةافل لبو تا الحديث    نظرية األثر المفيةد   بلع جانب  ل 
التع مفادها أ  السل ة العامة  l’effet utiles des règles de concurrenceبع و ر و ا تحاد األ

قةرارات  المنافسة  ل ل  تغيرت النظره بل  ا دو النافل لبو   يجب أ  تخل ببرارات ا األثر المفيد 
ا ةد و اهخةالل بب  ا قتصاديي  بل ا و اهداره أي  أصبحت ه   األخيره ملبمة بتجنب دفل األ 

 3المنافسة.
  خاصةةةة أ  مةةةل ا جت ةةةادات البضةةةا ية السةةةاببة ضةةةعية متناقضةةةةو  انةةةت النتيجةةةة هةةةع و 

األسةةس  مةةا أثةةر  لةة  وهةةو ا ةةد المعاهةةده  بةةل  بب ةةا فعةةال. و لةةة لةةا ي تفةةع بت بيةةق قو مجلةةس الد
  ير  م  البرارات. و CGEالتع يستند بلي ا قرار

  فشةةةةع  تةةةةا ا تمةةةةاد  ةةةةدد مةةةة  ا جت ةةةةادات  ةةةةدا اليبةةةةي  شةةةةعو بينمةةةةا  ةةةةا  هنةةةةا  شةةةة  و 
بامةةةات محةةةدده بةةةاحتراا ضةةةعت التو التةةةع و   المنافسةةةة و هةةةامف قةةةان  لةةة  والبضةةةا ية بجانةةةب أ

 commandes)سةةا ل  مل ةةا  وا   نةةد اسةةتخداا و حسةةاب السةةل ات العامةةة سةة المنافسةةة  لةة 

                                                           
1Miche Bazax , la libre concurrence nouvelle source de l'action administrative, GP, n°207, 

2001, p 1156. 
2Miche Bazax, Le droit public de la concurrence, op.cit, p793. 
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publique)مجلةةةس  فةةةع هةةة   المرحلةةةة جةةةا  قةةةرارو أثنةةةا  تةةةدخالت ا فةةةع ق ا ةةةات محةةةدده    و  أ
 المتعلةةةةةق بالفدراليةةةةةة الفرنسةةةةةية لشةةةةةر ات التةةةةةةمي   0550فمبر و نةةةةة 8لةةةةةة المةةةةةفرخ فةةةةةع و الد

(FFSA) لغةةا  مرسةةو ا تةةر  قاضةةع الشةةر ية أ  و بةةع   و ر و ا لتعارضةة  مةةل اتفاقيةةة ا تحةةاد األو ا 
 1 نية فع تفسيرها.و ه   األح اا ملبمة للسل ة العامة ال

رنسةةع بلةة  ب ةةاده النظةةر فةةع اجت اداتةة   الف لةةةو   المتتاليةةة بمجلةةس الدو أدت هةة   الضةةغو 
لةة  و مةةا تنا وهةةو   المنافسةةة جةةب    يتجةةبأ مةة  الشةر ية اهداريةةة  و أ  تةةا ا  تةةرا  بةةة  قةان بلة 

ل مسةةلة امتثةال  بةد امتيةاب المرفةق و الة ر تنةا Million et Marais2لةة فةع قضةية و مجلس الد
 7اد و صةر  المتنةابع  لية  مةل المةتةا دراسةة م اببةة التو   المنافسةة  و ا ةد قةانو ق مع بل و العم
 األسعار.و المتعلق بحرية المنافسة  0580ديسمبر  0م  األمر  8و

اقةةةةةل البي ةةةةةة و   بلىو بةةةةة ل  فةةةةةى  هةةةةة   ا جت ةةةةةادات تعتبةةةةةر بضةةةةةافة بعةةةةةد جديةةةةةد أ ثةةةةةر شةةةةةمو 
اسةةل و التفسةةير الو ر  و انفتةةاح ا قتصةةاد يفرضةةا  مثةةل هةة ا الت ةةو ا قتصةةادية  فةةالتغيرات التبنيةةة 

 .  المنافسة يسمن بتحبق  ل و يق قانلمجال ت ب

 سةيما حريةة التجةاره و   العاا ا قتصادر و فسر ا  ما أظ رت المباد  التبليدية فع البان
 ات المنافيةة و تحديد بعض السلو دهما  ندما يتعلق األمر بف ا و اه حدو مبدأ المساو الصنا ة  و 

ره و لةةا ينبةةل المبةةاد  المةة   Million et Maraisلةةة فةةع قضةةية و  يةةر أ  مجلةةس الد3للمنافسةة.
ددا مبةةةدأ حريةةة التجةةةاره الع ةةةس مةة   لةةة  أ ةةد مجةة رتبةةةة المبةةاد  البديمةةةة  بةةل  لةة  أ ةةال  بلةة 

  مةةةل التةةة  ير بمةةةدر فعاليت مةةةا  فضةةةال  ةةة  أح ةةةاا المنافسةةةة  فلةةةا يسةةةتبدل مبةةةاد  الصةةةنا ةو 
نما أضاف ا بل و   و البان   ل  م  خالل الت امل. ا 

                                                           
1Miche Bazax, Le droit public de la concurrence, op.cit, p782. 
2CE, 3 November 1997, n°005567, sté Million et Marais, AJDA, 1997. 

ة الحةةره أنظةةر: محمةةد محمةةود سةةالمة جبةةر  سةةاواه و مبةةدأ المنافمبةةدأ المسةةالعالقةةة بةةي  مبةةدأ حريةةة التجةةاره والصةةنا ة و  حةةول3
 وما يلي ا. 194  رر فع مصر و فرنسا  المرجل السابق  الدور ا قتصادر للباضع اهدا

 أنظر   ل :
Sophie Nicinski, droit public des affaires, 4eedition, LGDJ, 2014, p 44. 

Jean-Philippe Kover, p 76-82. 
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  المنافسةةة  يةةر فعةةال  فةةالنظا و   قةةانو تسةةرر حيثمةةا ي ةة لةة  فىنةة    تةةبال  ه  لةة و  ةةال
ل ن ا تةفثر و سا ه استعمال المر ب الم يم   ب و  الترخي    تفيد ا تفاقات أالخاضعة لنشا

الصنا ة يشة ل دا مةا حصةنا و   فى  مبدأ حرية التجاره بالمثل والصنا ة. و حرية التجاره   ل 
 1العامة. لتدخالت ا قتصادية لألشخا ضد ا

  العةةةاا للمنافسةةةة فةةةع يةةةد الباضةةةع و ضةةةل البةةةانو ا ةةةد األصةةةلية أ  يو لةةة ل  فىنةةة  مةةة  الب 
ممةةةا   شةةة  فيةةة  أ  هةةة ا األخيةةةر ي فةةةل حمايةةةة الحريةةةات ا قتصةةةادية الةةة ر  ةةةا  لةةة  و اهدارر  
ل ة  أر  انةت و الحريات األخةرى   والصنا ة أو دا ا  ند استخداا حرية التجاره و يل و تاريخ  

ا د تختل     تل  التع تنبل مة  حريةة المنافسةة  فيمةا و البو ى  ه   المباد  نية فو قيمت ا البان
اقةةةةل جيةةةةل جديةةةةد مةةةة  و فةةةةع ال و سةةةةيما  ريبةةةةة  مل ةةةةا  بةةةةل هةةةةو ن اق ةةةةا   و  ا أو ضةةةةو يتعلةةةةق بم

 2نية التع أصبحت بالتالع جب ا م   تلة الشر ية اهدارية.و المعايير البان

نع   يم ةة  تجاهلةة  مةة  قبةةل و ا البةةان  المنافسةةة  عنصةةر مةة   ناصةةر النظةةاو فبيمةةة قةةان
ا ةةد المنافسةةة   تعتنةةع مباشةةره و ا    انةةت قو العامةةة  نةةد البيةةاا بة مال ةةا اهداريةةة   األشةةخا 

احترام ةا  فةال يجةب أ  تحةث و دهةا و جو ل ن ا ملبمةة مةل  لة  بةا ترا  بو بالتصرفات اهدارية  
 3آثار . حت   ل  و  المنافس للمنافسة أو السل  ل 

ق المةةاده ن ةةاو ل معنةةع و ضةةل حةةد ن ةةا ع للجةةدل الفب ةةع حةةو لةةة بو ن مجلةةس الدنجةة  بةة ل و 
  فلةا تعةد المسةةلة  ة  90تفسير مبت ةر تمامةا يخةرج  ة  المةاده  أي  ا تمد المجلس  ل  90

 تمةةع بلةة أ  األمةةر ين  ل ةة  مةة  خةةالل اهشةةاره بلةةو الخةةدمات و بيةةل و التو مةةدى مفةةاهيا اهنتةةاج 
  المنافسةةةةة و اسةةةةل لن ةةةةاق قةةةةانو ا الو اهدارر اسةةةةتل ا المف ةةةةالشةةةةر ية اهداريةةةةة  أر أ  الباضةةةةع 

خضةةاع التصةةو  ل ةة  لةةا يفعةةل  لةة  ب  مةة  خةةالل مغةةادره و   رفات اهداريةةة ألح ةةاا هةة ا األخيةةرا 
  احترامةةة  ملبمةةةا لةةةإلداره مثةةةل جميةةةل و   المنافسةةةة نةةة  تشةةةريعع ي ةةةو . فبةةةان90نةةة  المةةةاده 

                                                           
1Jean-Paul Markus, op.cit, p 204. 
2Miche Bazax, Le droit public de la concurrence, op.cit, p 802. 
3Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit, p 61. 
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فةع ن ايةة  والعامةة هةصةرفات األشةخا  بالتالع فةى  ت بيبة  الفعةال  لة  تو اني  األخرى  و الب
 اهداره أدر بلةة    المنافسةةة  لةة و فت بيةةق قةةان 1الم ةةا  مسةةةلة تسلسةةل هرمةةع معيةةارر فبةة .

  المنافسةةة أصةةبن ي بةةق فةةع النظةةامي  و   اهدارر ال السةةي ع أل  قةةانو ب ةةاده النظةةر فةةع البةةان
 2البضا يي .

ا ية مماثلةة فىنة  ينبغةع أ  فع ظةل  يةاب اجت ةادات قضةو أما فع ظل التشريل الجبا رر 
  التع و تمييبها    تل  النصو األشخا  العامة فبا ل ل  ضد و نية و   البانو تصاغ النص
 تحديد مجال قمل الممارسات المنافية للمنافسة للمفسسات.  ت د  بل 

ا ةةد المنافسةةة و سةةعت حبيبتةةا مةة  مجةةال ت بيةةق قو   المنافسةةة قةةد و مةة  قةةان 1فةةى   انةةت المةةاده 
  فبعةدما  انةت 01-68  و جةب البةانو يةة العامةة خاصةة بعةد تعةديل ا بمو ا  المعناألشةخ  ل 

  المنافسةةة بدا  انةةت نشةةا ات ا و   تخضةةل لبةةان 60-60  و األشةةخا  العامةةة فةةع ظةةل البةةان
أدا  م ةةاا المرفةةق العةةاا فةةى  األمةةر تغيةةر  وضةةم  ب ةةار ممارسةةة صةةالحيات السةةل ة العامةةة أ

د ا بنشةةر اه ةةال   ةة  المنافسةةة ميةةة بةةو الصةةفبات العم أصةةبحت ت بةةق أح ةةاا المنافسةةة  لةة و 
يةة العامةة و ا ب ةا األشةخا  المعنو النشةا ات التةع تبة  لة و  اية المةنن الن ةا ع للصةفبة   بل 

هةدف ا  باسةتثنا  أ  يعيةق ت بيةق هة   األح ةاا أدا  م ةاا و ش ل ا و نع و ضع ا البانو م ما  ا  
 3امة.ممارسة صالحيات السل ة الع والمرفق العاا أ

يمنةةةل مةةة  ت بيةةةق    «أال يعيلللق  »اسةةةتعمال المشةةةرع  بةةةاره و حيةةةث أ  هةةة ا ا سةةةتثنا  
 و  العاا  نةد أدا  م ةاا المرفةق العةاا أو ية التابعة للبانو األشخا  المعن أح اا المنافسة  ل 

ا تبةةةار أ   لة تببةةةع نسةةةبية  لةةة ا    انةةةت هةةة   المسةةةةو ممارسةةةة صةةةالحيات السةةةل ة العامةةةة. 
  ةيةة العامةو رر اشتر   دا ب اقة ت بيق أح اا المنافسة لم ةاا األشةخا  المعنالمشرع الجبا 

                                                           
1 Jean-Philippe Kover, op.cit, p56.  
2David Katz, juge administrative et droit de la concurrence, op.cit, p416. 

 .01-68  م  البانو  1المتعلق بالمنافسة المعدلة بالماده  60-60م  البانو   1انظر الماده  3
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ميي  بمةةا و المتعةةاملي  العمةةو ا  و ر بةةي  المتعةةاملي  الخةةو   المشةةرع الجبا ةةرر قةةد سةةاو ب ةة ا ي ةةو 
الة ر يةدل و مةا يعةد مسةل ا جديةدا سةل   المشةرع الجبا ةرر  وهةو لة فع مجال المنافسةة. و في ا الد
 1ية.نب ت  الليبرال  ل 

صةا أ  و خص  الجبا ةرر و ت بيب ةا فةع البةانو يصعب جدا تببل مثل ه   الف ةره  ا    ا و 
  المنافسةة   و ع األشةخا  العامةة لبةانو المشرع يةدقق فةع األمةر المتعلةق بالمنافسةة بةة  خضة

أدا  م ةةةةاا المرفةةةةق العةةةةاا. فبةةةةد يجةةةةد و حسةةةةاب ممارسةةةةة السةةةةل ة العامةةةةة     لةةةة و يجةةةةب أ  ي ةةةة
 2مثل ه   البرارات.  ا د المنافسة  لو فع حرج فع ت بيق ق الباضع اهدارر نفس 

رات فةةع المجةةال و الت ةةو ل أ  المشةةرع الجبا ةةرر تةةةثر ب ةة   التغيةةرات و مةةل  لةة  يم ةة  البةةو 
ان القةا مة    الصةفبات و نع المتعلق بالمنافسة مة  خةالل بدخةال تعةديالت هامةة فةع قةانو البان

فبات أيةة  احتةةل مبةةدأ المنافسةةة م انةةة هامةةة المتعلةةق بتنظةةيا الصةة 012 -20ا الر اسةةع و المرسةة
ميةةة  و مةة  خةةالل بجةةرا  المناقصةةة التةةع أصةةبحت تعتبةةر البا ةةده العامةةة فةةع ببةةراا الصةةفبات العم

ر و ل   المفارقة  انةت ت مة  فةع أنة   نةد صةد 3ره بلبامية هجرا  المنافسة و التع تخضل بصو 
ا الر اسةةع سةةنة و أ ةةد  المرسةة رض مةةل مةةااالمتعلةةق بالمنافسةةة جةةا  بةح ةةاا تتعةة 21-21األمةةر 
مةا  وهةو أدا  م اا المرفق م  أح ةاا المنافسةة و أي  استبعد صالحيات السل ة العامة   0220

نيةةةة مرجعةةة   ةةةدا التةةةدقيق  نةةةد صةةةيا ت ا مةةة  قبةةةل و   البانو ي ةةةرح تنةةةاقض  بيةةةر بةةةي  النصةةة
 21-21مةةة  األمةةةر   0مةةةل تعةةةديل المةةةاده المشةةةرع الجبا ةةةرر. ل ةةة  تةةةا تةةةدار  هةةة ا التنةةةاقض 

مةةةا يتسةةةق مةةةل األح ةةةاا المنظمةةةة لصةةةفبات  وهةةةو .40-21  و جةةةب البةةةانو بم المتعلةةةق بالمنافسةةةة
                                                           

سةةامع بةة  حملةةةة  الرقابةةة  لةةع التر يةةةب ا قتصةةادر فةةع قةةةانو  المنافسةةة  رسةةالة مبدمةةةة لنيةةل شةة اده الةةةد تورا  فةةع قةةةانو   1
 .015    1606األ مال  جامعة اهخوه منتورر  قسن ينة  

ال ا قتصةةادر  المرجةةل  ةةب الةةدي   يسةةاوى  الرقابةةة البضةةا ية  لةةع السةةل ة البمعيةةة لل ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة فةةع المجةة 2
 .018السابق    

 01  المفرخةةة فةةع 10المتعلةةق بتنظةةيا الصةةفبات العموميةةة  ج ر  ةةدد  012-20مةة  المرسةةوا الر اسةةع 444أنظةةر المةةاده 3
 .0220يوليو
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ره احتةراا الشةخ  العةاا و ضةر و التع تفرض حماية مبدأ المنافسة الحةره  0242لسنة مية و العم
 1للمنافسة فع الصفبات.

سةة ع و بةةع المتو ر و ا تفةةاق األ   المصةةادقة  لةة فةةى  اتجةةا  الجبا ةةر بلةة  جانةةب  لةة  بلةة 
ا د المنافسةة المتعلبةة و بية يفرض  لي ا احتراا قو ر و  ة األو المجمو لتةسيس شرا ة بي  الجبا ر 

لةةةة و الد مةةة  أح ةةةاا المعاهةةةده أن ةةةا تفةةةرض  لةةة  جانةةةب  لةةة  يتضةةةن بةةةع  بلةةة و ر و با تحةةةاد األ
 2احترام ا. (الشخ  العاا)

 اعد المنافسة من قبل القاضي اإلداريو المطلب الثاني: تطبيق ق

ارر أ  الباضةع اهديجةب  لة  لة ل    المنافسة جب  م  الشةر ية اهداريةة  و أصبن قان
  و العامةةةة التةةةع يشةةةتب  فةةةع أن ةةةا تخةةةال  أح ةةةاا قةةةان يبحةةةث فةةةع صةةةحة تصةةةرفات األشةةةخا 

ا ةةد المنافسةةة   تتعلةةق مباشةةره بة مةةال اهداره   يةةر أ  و الةةر ا مةة  أ  ق  لةة و المنافسةةة. هةة ا 
تلة  األح ةاا ب ريبةة ت فةل  نسع تم ة  مة  ا  تمةاد  لة ضا  الفر  سيما البو البضا  اهدارر 
 تصرفات السل ة العامة. منافسة  ل ا د الو الت بيق الفعال لب

  المنافسةةة تتعلةةق أساسةةا باألنشةة ة ا قتصةةادية   يةةر أ  الباضةةع اهدارر و فةح ةةاا قةةان 
مةة هة   العا تصةرفات األشةخا  ا د المنافسة  لة و تم   م  ت ي  الت بيق  ير المباشر لب

ل ةة  هةة ا   يمنةةل بلبام ةةا باحترام ةةا و األخيةةره التةةع   تخضةةل ألح ةةاا المنافسةةة بصةةفة مباشةةره  
األشةةةخا  العامةةةة  لةةة ل  و أصةةةبن احترام ةةةا اآل  مةةة  قبةةةل المفسسةةةات و  نةةةد البيةةةاا بة مال ةةةا  

األ مةةال المشةةار  ا ةةد األمةةر  لةة و الباضةةع اهدارر أ  ي فةةل الت بيةةق ال امةةل لب يتعةةي   لةة 

                                                           
 7  المفرخة فع 98  يتضم  تنظيا الصفبات العمومية  ج ر  دد1606أفريل  7المفرخ فع  100-06المرسوا الر اسع  1

   المعدل و المتما. 1606ر أ توب

  يتضةةم  المصةةةادقة  لةةع الشةةرا ة مةةةل ا تحةةاد األوروبةةةع 1669أفريةةةل  17المةةفرخ فةةع  095 -69المرسةةوا ر اسةةع رقةةةا  2
المتوس ع لتةسيس شرا ة بي  الجم ورية الجبا رية الديمبرا يةة الشةعبية مة  ج ةة و المجمو ةة األوروبيةة و الةدول األ ضةا  

 .1669أفريل  06  المفرخة فع 00موقل بفالونسيا  ج ر  دد في ا م  ج ة أخرر  ال
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بات التةةةع قةةةد و لة نظةةةرا للصةةةعو   ب ةةة   السةةة و الةةةر ا مةةة   لةةة  فةةةى  األمةةةر لةةة  ي ةةة  لةةة و   بلي ةةةا
 اج  .و ت

لةة ل  سةةو  نوضةةن بعةةض المجةةا ت التةةع يم ةة  للباضةةع اهدارر أ  يخضةةع ا لبةةانو  
و يةة   لةة  سةةو  نت ةةرق لإلشةة ا ت التةةع يم ةة  للباضةةع أ  يتعةةرض ل ةةا  دالمنافسةةة  ثةةا بعةة

 يم   ل  أ  يواج  ا.

 ن المنافسةوع المنازعة اإلدارية لحكام قانو ل: خضوالفرع ال 

ن  ةمة  شة وا ةد المنافسةة أو تصةر  السةل ة العامةة يم ة  أ  ينةتل  نة  اتفةاق مخةال  لب
 مةةا   ضةةل الم ةةيم و تفةةرض تعسةةفا فةةع ال يم ةة  لةةإلداره أ و   هةة ا ا تفةةاق أ  يعةةبب مةة  أثةةار

فةة األح ةاا المتعلبةة لتة  مخاحو   ضةعية التبعيةةو فات ا التعسة  فةع ال ة  تصةر  ةتنشةيم ة  ب  
نافسةةةة ت بةةةق  لةةة  أ ثةةةر محيةةةث أصةةةبحت أح ةةةاا ال  ابممارسةةةة البيةةةل بةسةةةعار مخفضةةةة تعسةةةفي

 ب للباضةةةع اهدارر التةةةدخل هلغةةةا  مثةةةل هةةة   المخالفةةةاتو يجةةة  ب  التصةةةرفات اهداريةةةة أهميةةةة
 .لبوا د المنافسة الحره

ا ةةد و ق التةع سةةت بق في ةةا دو   تةةدخل الباضةع اهدارر يفتةةرض احتةةراا الحةةدىفةة  مةل  لةة و 
   لة  المصةالن العامةة التةع و ر ظةالفال يم   لبا ده المنافسة أ  تتغلب فع بعةض  المنافسة

 يلع: ضح  بالتفصيل فيماو   نو ما س وهو . لية  ن او   السل ة العامة مسف و ت 

 ق أحكام الممارسات المنافية للمنافسة من قبل القاضي اإلدارييال: تطبو أ

الصةفبات ا تفاقات م  قبل الباضع اهدارر يعر  مجال خصب فع ب ةار ب  ت بيق أح اا 
ضةعية ال يمنةة. فتصةر  و قةل انتشةارا مبارنةة بىح ةاا التعسة  فةع أتعةر  ت بيبةات و مية و العم

  ثارهةاآ ن  تعبيةبةمة  شة وأ 0  أ  ينتل  ن  اتفةاق مخةال  هح ةاا المةاده  مة يماالسل ة الع
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تةة    تسةةمن ال ةة   بار و  رو لةة  ف ةةره ا تفةةاق المحظةةبرار  لةةة الفرنسةةع يحيةةل فةةع قةةو س الدفمجلةة
 1مترشن متميب.و مع و المشترر العمدر أر تفاها بي  و العمل هل يتعلق األمر با تفاق و بالب

حةةةد أصةةةفبة مةةةل  فمةةةثال يم ةةة  أ  يعةةةبب أثةةةار ا تفةةةاق المنةةةافع للمنافسةةةة مةةة  خةةةالل ببةةةراا
داريةةا يسةةمن بةةىبراا صةةفبة مةةل ال ةةر  ل ةة  لةةيس مةة  المم ةة  ا تبةةار قةةرارا ب  ا تفةةاق أ ةةرا 

 اره  التجةةةو قةةةانمةةة    L420-1 دهاالمةةة مرت ةةةب ا تفاقةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة مخالفةةةا ألح ةةةاا
  انةةت ا تفاقيةةة مسةةتتره  ليةةا الجبا ةةرر ب ا المنافسةةة  و قةةانمةة   0التةةع تبابل ةةا المةةاده   الفرنسةةع

 2ر آثار ا تفاقية.و ر ا أ  ه ا البرار يب

  المنافسة الجبا ةرر   و   قانم 0الماده و   التجارر الفرنسع و   البانم 416-0فالماده 
ة يحيةث قضةت مح مةة الةنبض الفرنسة   ا  ل  ا تفاقيات بي  المفسساتر مجال ت بيبصتح
  يةةةةةتا بةةةةةي  شخصةةةةةي  يمارسةةةةةا  نشةةةةةا ا أضةةةةةع ت  تب  L420-1ه دحسةةةةةب المةةةةةاا تفةةةةةاق أ  

 3.قو اقتصاديا فع الس

الم لفةةةة بةةةىبراا  سةةةل ة  فةةةع حسةةة  نيةةةة المةةة قةةةة يمعيةةةار التفر   ىالحبيبةةةة فةةة فةةةعو نةةة  أب  
ا ةةةةد المنافسةةةةة أثنةةةةا  ببةةةةراا الصةةةةفبات و أ  تتة ةةةةد مةةةة  احتةةةةراا ق لي ةةةةا حيةةةةث يفةةةةرض   ا تفاقيةةةةة

 4ميةو العم

ضةةةةل و   منشةةةةة لتعسةةةة  فةةةةع الو   تصةةةةر  السةةةةل ة العامةةةةة قةةةةد ي ةةةةىفةةةة   لةةةة جانةةةةب  بلةةةة 
العامةةة  شةةخا األو   سةة  التلبةةا عضةةل المفسسةةة فةةع حالةةة التعو الحةةال  نةةدما ت وهةةو  الم يم 

 .جل تعبيب ه ا التعس أيم   أ  تتدخل أيضا م  
                                                           

1Sophie Nicinski, droit public de la concurrence, op.cit, p61.  
 ب الدي   يساور  الرقابة البضا ية  ل  السل ة البمعية ال ي ات اهدارية المستبلة فةع المجةال ا قتصةادر  المرجةل 2

 .009السابق   
3Sophie Nicinski, droit public de la concurrence, op.cit, p61.  

 ةةب الةةدي   يسةةاور  الرقابةةة البضةةا ية  لةة  السةةل ة البمعيةةةة ال ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة فةةع المجةةال ا قتصةةادر  المرجةةةل 4
 .009السابق   
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 ل ة و     المفسسةاتو ب  بسةا ه اسةتخداا المر ةب الم ةيم  ينةتل مة  حيةث المبةدأ مة  سةل
مباشةره  ة   لو ف   مسةو   أ  ي ةو ع دو ة ال يمنة فع مجال  ير مشةر عيضو تغل المتدخل سقد ي
ضةل يم ن ةا مة  بسةا ه و ضةعت مة  قبةل اهداره فةع و قد   المفسسة أي فع و   التعسفع و السل

 1. قو قع ا فع السو استغالل م

ضةةل الم ةةيم  التةةع  رفةةت أمةةاا مح مةةة العةةدل و   نظريةةة التعسةة  التلبةةا ع فةةع الأحيةةث 
فةةةةع Stahlمةةةة و ض الح و فبةةةةد   ةةةر مفةةةة  بيةةةة تةةةةا ت بيب ةةةا مةةةة   ةةةر  الباضةةةةع الفرنسةةةعو ر و األ

     التع قد تفدر بل  التعس  التلبا عو عض الشر ب Million et Maraiل قرار و استنتاجات  ح
ض لةة  فةةع و    لي ةةا فةةع  بةةد ا متيةةاب قةةد تضةةل المفةةو   المنصةةو بعةةض الشةةر   د أ  ةةأحيةةث 

بت مةةده ا متيةةاب و الحةةال ب ا تجةةا وهةة ا هةةو   ضةةل يم نةة  مةة  بسةةا ه اسةةتغالل مر ةةب  الم ةةيم و 
  تحديةةةد ةالمتماثلةةةة بشةةة مةةةات  يةةةرو شةةةر  المعل  ةةة ل و     مبةةةرر فتةةةره  اسةةةت ال  ا سةةةتثمارو د

د التةع تحمةل بعةض التسة يالت لحامةل و البنةو مةات مميةبه لشةري  اهداره و يةر معلو تب و   ا متياب
ة فسةةالمنامةةات المتميةةبه لشةةري  اهداره ممةةا قةةد يةةفثر سةةلبا  لةة  و د التةةع تحبةة  المعلو البنةة  العبةةد

 0580.2مبرديس 0م  األمر 8  مخالفة ألح اا الماده و التع ت و   قت تحديد العبدو 

ا ةةد و انت ةةا  ق د التةةع يم ةة  أ  تةةفدر تلبا يةةا فةةع العبةةد بلةة و اع  ثيةةره مةة  البنةةو هنةةا  أنةةو 
د التةع و البنةهةع و د أخةرى و البا مةة السةاببة بنة ىإل أضافالبعض م  الفبة  أ   حيث  ةفسالمنا

 د التةةع تسةةمن لةةإلداره بحمايةةةو البنةةو ره  المةةة اهداره  و صةة ة بلةة أ  يلجةةتسةةمن لشةةري  اهداره 
 المسةاهمةو   ب الخدمةة العامةة نفسة او ليةة تتجةايض خدمةة ت ميو د تفو بنو   شري  ا ضد المنافسة

خدمةة ت ميليةة  ل ةا الخدمةة البحريةة لجبيةره المثةال  لة  سةبيل)فيمنن مبايا معينةة لحامةل العبةد 

                                                           
1 Jean-Philippe Kover, op.cit, p 73. 
2Jacques-Henri Stahl, op.cit, p 1237. 
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سةةل لةةا يةةتا تحديةةد  مةة  و   هةة ا التأفةةع حةةي    الخريةة و الصةةي  و فتةةرات الربيةةل مبابلةةة خةةالل 
 1.(قبل

يضةةةا  سةةةتغالل و نيةةةا تفو صةةةدر قانت  أ العامةةةة شةةةخا يمنةةةل  لةةة  األاهدارر  فالباضةةةع
 سةةيما  ةة   ريةةق و     المنافسةةةو   يتجاهةةل قةةانأن  ةمةة  شةة اقرارهةة  و مي  العةةاا  نةةدما ي ةةو الةةد
 2ضل يسمن ل  بىسا ه استغالل مر ب  الم يم .و تلبا يا فع  عضل الشخ  المعنو 

ن ةةةا أالمةةةرجن  مةةة  العامةةةة للمفسسةةةة لةةةيس شةةةخا ر ميةةةبه تمنح ةةةا األأ  ىفةةة  مةةةل  لةةة و 
 أ  فةةال بةةد مةة  التة ةةد   ةةيم سةةا ه اسةةتغالل مر بهةةا المبيم ن ةةا مةة   ضةةلو تضةةع ا تلبا يةةا فةةع 

  و نةة  قةد ي ةةأل الةة ر يشة ل مصةةدر الممارسةة المنافيةةة للمنافسةة وع التصةةر  اهدارر هةو ضةو م
 .  جنبعألسبب 

بةةةا ع فةةةع نظريةةةة التعسةةة  التللةةةة  لةةة  و مجلةةةس الدا تمةةةد Million Maraiففةةةع قضةةةية 
  و مةة  قةةان 8ه  ح ةةاا المةةادأن ةةا   تخةةال  ل نةة  رفةةض ال عةة  ألو   اسةةتعمال المر ةةب الم ةةيم 

يضةةا فيمةةا يتعلةةق ببةةرار منظمةةة محةةامع مح مةةة بةةاريس " ألبد تبةةرر  لةة  و  سةةعاراألو المنافسةةة 
ordre des avocats de la cour de paris"المرفةق ةبشة 0557 مةار 00ا و المتعلبةة بالمرسة  

خةةرى ألةةة مةةره و    البضةةية ي بةةق مجلةةس الدنةة  فةةع هةةأحيةةث   نيةةةو ا ةةد البيانةةات البانو لبالعةةاا 
ح امةةة    أر مةةة  أ  أل نةةة  قةةةرر و فةةةع اسةةةتعمال المر ةةةب الم ةةةيم   نظريةةةة التعسةةة  التلبةةةا ع 

 .05803 ديسمبر 0مر م  األ 8لماده لالتسبب فع انت ا  صاحب ا متياب يترتب  لي ا 

  المنافسةةة مةة  و ترجيحةةا لمخالفةةة قةةانو ا فتةةراض األ ثةةر تميةةبا  ولتلبةةا ع هةة  التعسةة  اب
  اهداره مصةدرا هسةا ه اسةتعمال و رر أ  ت ةو لةيس مة  الضةر  ل ة و   خالل التصةر  اهدارر

)حاليةا الفبةره 0580مة  األمةر  8المر ب الم يم  بحيةث تتعةارض تصةرفات ا مةل أح ةاا المةاده 
                                                           

1Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit, p287.  
2Benoit Delaunay, droit public de la concurrence, LGDJ, Lextenso edition, France , 2015, 

p212. 
3 Guedj Alain, op.cit, p9 
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  و مةةةة  قةةةةان 7التةةةةع تبابل ةةةةا المةةةةاده و التجةةةةارر الفرنسةةةةع   و مةةةة  البةةةةان 416L-1مةةةة  المةةةةاده  0
ضةل الم ةةيم  و ثةةار التعسة  فةةع الآتعبيةب  وأفب ةةل بسةا ة قةةد تبةرر تةييةد .المنافسةة الجبا ةرر(

 آلثةةارالعامةةة مجةةرد تعبيةةب  شةةخا  ا  ةةا  تةةدخل األبنفسةة   الشةةع حيةةث ين بةةق   قو فةةع السةة
سةةيل ن ةةاق و لةة  تب مةةل يرمةةع  رةفةة  ضةةل الم ةةيم  البةةا ا مةة  قبةةلو الالتعسةة  فةةع اسةةتعمال 

 1.   ملغو   ي و اق جديده سو سأ  لبضل الم يم  و فع ال التعس 

ضةةعية و ل مفسسةةة فةةع ضةةي أ   ةةااشةةخ  م ةةا  قةةرار صةةادر  ةة  ىب  لةة  جانةةب  لةة ب
حيةث   الب ا ةات الشةب ية  ةاربما قد يحةدث فةع  وهو   ضعية التبعيةو لتعس     استغالل ا

 مجةال  الميةا     مةل ال ي ةة اهداريةةو الة ر ي ةو   بد الرب  يت لب ا نضماا بل  الشب ة ببراا 
فبيةةاا  دا  اديةةةو د الةةرب  ليسةةت  بةةو  بةةو ات المحليةةة .ي ةةال الب ةةاع مسةةيرا مةة   هةة ا حيةةث  ةةا  

فبىم ةةا   بةةد   باتو صةةعو مشةةا ل  در بلةة ف   يةةو الحريةةة التعاقديةةة سةة نظةةاا الةةرب   لةة  مبةةدأ
د و لمةا  انةت هة   العبةو    لة  أخةر ضةعية  ةر و الرب  أ  يفسس حالة تعسة  فةع اسةتغالل 

د و جةةةو اهدارر  بةةةئ التة ةةةد مةةة   ةةةدا  يبةةةل  لةةة  الباضةةةعو   جةةةب مراقبت ةةةاو مةةة  هةةة   ال بيعةةةة 
 2ضعية التبعية.و ضعية التعس  فع استغالل و 

  المنافسة  ل  مناب ة بدارية لمةا يتعلةق و يم   للباضع اهدارر ت بيق أح اا قانو ه ا 
المتعلبةةة بممارسةةة البيةةل بةسةةعار     المنافسةةةو مةة  قةةان 01ادهالمةة األمةةر بممارسةةة تنت ةة  أح ةةاا

اهداريةة التةع يتعلق األمر هنا بالبرارات و   يقو التسو يل و تحالو مخفضة مبارنة بت الي  اهنتاج 
الرقابةةةة  لةةة   المصةةةادقة  لةةة  األسةةةعار.  مةةةا يسةةةتعمل الباضةةةع اهدارر وتتضةةةم  ا  تمةةةاد أ

                                                           
1 Jean-Philippe Kover, op.cit, p 74 

يةةةة ال ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة فةةع المجةةال ا قتصةةادر  المرجةةةل  ةةب الةةدي   يسةةاور  الرقابةةة البضةةا ية  لةة  السةةل ة البمع2
 .008السابق   
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ض هةدف ا بقصةا  و مية لمراقبة ما ب ا  انةت العةر و لعماألسعار المخفضة فع مجال الصفبات ا
 1المترشحي  اآلخري  م  خالل األسعار المبترحة.

 وضل بل  يميل للموضوع  ل  ا والت ور شّ  فع أ  ه   المفشرات فع األخير فىن  
 بي  الحره المنافسة  ل  بالحفاظ بيجابع التباا  ند البياا بنشا  ا فع األشخا  العامة

  ل  التحريض بعدا السلبع وا لتباا أيًضا  وت بيب ا بل وضمان ا  السوق فع ي المتدخل
 2.ل ا الترويل أو ب ا السماح أو للمنافسة منافية ممارسة

 العامة  شخاصة عل  المهام الرئيسية لألفسن المناوتطبيق قان: ثانيا

لبةةد و هداره ا ةةد المنافسةةة قابلةةة لت بيةةق ضةةد او   قو ل أ  ت ةةو لبةةد أصةةبن مةة  المم ةة  قبةة
العامةةة بلةة   شةةخا مجةةا ت التةةدخل ا قتصةةادر لأل سةةل ن ةةاق هةة ا الت بيةةق تةةدريجيا مةة و ت

البةرار الة ر و   المنافسةة و أصبن مة  المم ة  التمييةب بةي  تعةارض قةانو   البرارات األ ثر أهمية
مي  العةةاا التةةع ل ةةا و تسةةيير الةةد وميةةة أو   لةة  هةةد  تنافسةةع  بةةرارات بسةةناد الصةةفبات العمو ي ةة
 3.  ل ا تةثير تنافسع مثل تدابير الضب  اهداررو قد ي  ول  التع ل ا أت وبيعة تنافسية أ 

ا ةد المنافسةةة و ثةر قأ ة   لة  فيمةا يلةع مة  خةالل دراسةة    نت ةرق لةبعض األمثلةةو سةو 
 .لتبامات ا الجديدهاتحديد معالا و   ل  ا متيابات التبليدية لإلداره

 لمنافسةفي مجال ا تدابير الضبط اإلداري -0

رات هخضةاع و بةدأت الت ةMillion et Maraiلةة فةع قضةية و ن القا م  قرار مجلةس الدا
 ية و أصةةةبن احترام ةةةا شةةةر     نةةة   نةةة  لمشةةةر و ا ةةةد المنافسةةةة و تصةةةرفات السةةةل ة العامةةةة لب

                                                           
 ةةب الةةدي   يسةةاور  الرقابةةة البضةةا ية  لةة  السةةل ة البمعيةةة ال ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة فةةع المجةةال ا قتصةةادر  المرجةةل  1

 046السابق  
2Sophie NICINSKI, Les évolutions du droit administratif de la concurrence, AJDA, 2004, 

p751. 
3Benoit Delaunay, op.cit, p212 . 
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ا د المنافسة  لة  تةدابير و ب ل  تا ت بيق قو األحادية الجانب  والتصرفات اهدارية التعاقدية أ
 . mesure de police administrativeررالضب  اهدا

  و   المنافسةةةة فةةةع البةةةانو اسةةةل لبةةةانو الباضةةةع اهدارر لةةة  الفضةةةل فةةةع ا نتشةةةار ال أ  ب 
 بةاب الةرأر الة ر أا سةتنتاج الحتمةع الة ر يجةب أ  نسةتنتج  فةع  واقةل هة ا هةو فةع الو   العاا

 ésociété LP Publicit.1فع قضية  1666فمبر و ن 11لة فع و م  مجلس الددق

ضةةين و ب لةب ا ستشةةاره ب ةد  ت Pauفةةع  حيةث تتعلةق البضةةية ببيةاا المح مةةة اهداريةة 
المتعلةةةق  Bayonneنع ل لبةةةات شةةةر ة تسةةةع  بلةةة  بلغةةةا  قةةةراري  لةةةر يس بلديةةةة و السةةةياق البةةةان

  يحةةدد مةةا ب ا ةبةة  و لةةة تتعلةةق أو حةةات ب النيةةة أيةة  تةةا تبةةديا سةةفالي  بلةة  مجلةةس الدو ضةةل لو ب
لضةةةب  اهدارر الةةة ر يةةةفثر مباشةةةره  لةةة  األنشةةة ة ا ة أ  يةخةةة  بجةةةرا  ةةةا  ينبغةةةع بصةةةفة  امةةة

ا  ا  ةةا  األمةةر  ةة ل  أرادت  و   ا ةةد المنافسةةةو سةةع فةةع ا  تبةةار قا قتصةةادية فةةع ق ةةاع تناف
فةةةع من بةةةةة  affichageالمح مةةةة اهداريةةةة ثانيةةةا معرفةةةة مةةةا ب ا  ةةةا  تنظةةةيا النشةةةر )العةةةرض( 

  النشةا  ا قتصةادر للنشةر الة ر يبتضةع مة  ر ةيس اه ال  يم   أ  يفثر تةثيرا مباشرا  لة
حةات اه النيةة  لة  أراضةع البلديةة يم ة  أ  و   الحد مة  اللا د المنافسة ألو ه قالبلدية مرا ا

 2ضل يسمن ل ا بالتعس .و يضع ا فع و يفدر بل  منن مر ب م يم  لمفسسات 

ة سةةةل ات   ممارسةةةنةةة  نظةةةرا ألأح تةةةاا و ضةةةو بو لةةةة و جةةةاب مجلةةةس الدأ ةةةار هةةة ا اه فةةةعو 
  الغةةةرض مةةة  و  ةةةو الخةةةدمات و بيةةةل و التو نتةةةاج نشةةة ة اهأ لةةة     تةةةفثرأالضةةةب  مةةة  المةةةرجن 

لتةةع فةةع بعةةض الحةةا ت حمايةةة المصةةالن المحةةدده او حمايةةة النظةةاا العةةاا  وتةةدابير الضةةب  هةة
  يعفةةةع السةةةل ة المعنيةةةة بتةةةدابير الضةةةب  مةةة  مرا ةةةاه حريةةةة   تتمتةةةل اهداره بسةةةل ة حمايت ةةةا

 3ا د المنافسة.و قو ة الصنا و التجاره 
                                                           

1Nathalie Albert, police administrative et droit de la concurrence, les liaisons dangereuses , 
D , 2001 , p2011. 
2Nathalie Albert, op.cit , p2011. 
3Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit, p2.54 
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يظ ةر و  ا ةد المنافسةةو سل ات اهدارية لبلة مره أخرى بخضاع الو مجلس الديف د ب ل  و 
  و ج مة  تةةثير قةانو لخر بةا السةماح ألر مة  األنشة ة اهداريةة الباضع اهدارر ر بت  فةع  ةدا

ابات اهداره   امتيةىفالفب  فعل  حد تعبير  1   انت األنش ة األ ثر رمبية لإلداره.ا  و المنافسة 
قةةةت مب ةةةر جةةةدا مسةةةي ر  لي ةةةا مةةة  خةةةالل مبةةةدأ حريةةةة التجةةةاره و فةةةع هةةة ا المجةةةال  انةةةت فةةةع 

 2هع اآل  تحت أنظار حرية المنافسة.و الصنا ة و 
ث تغيير  ميةق مة  خةالل بظ ةار أ  المفةاهيا و لة يش د  ل  حدو مجلس الد ىب ل  رأو 

 لةةةةة  األنشةةةةة ة   تصةةةةةر فبةةةةة   المنافسةةةةةة لةةةةةا تعةةةةةد تبو اب  الخاصةةةةةة ببةةةةةانو الضةةةةةو األسةةةةةاليب  وأ
 يبةةةي  بةةة ل  مةةةدى وهةةةو    لةةة  نشةةةا  ا المعيةةةارر العامةةةة بةةةل أيضةةةا شةةةخا ا قتصةةةادية لأل

ل األ مةةال أمةةاا و قةةت مضةة   لةة  جةةدو لحةةره أ ثةةر مةة  أر المنافسةةة لريات ا قتصةةادية و الضةةر 
بةات المتعلبةة أساسةا بمت لو يتعلق األمر بة ثر التدابير تميبا للسل ة العامةة و   الباضع اهدارر

 3.الضب 

 قواعد المنافسةل ميةو الصفقات العم خضوع 2-

  المنافسةة و مية   يدخل فع ن ةاق قةانو الصفبات العم  و قان  ىلدقيق لل لمة فبالمعن  ا
حبيبةةةةة أ  المشةةةةترر و  ا قتصةةةةاديي  ا و ضةةةةل األ ةةةةو مع   يتمتةةةةل بو  المةةةةا أ  المشةةةةترر العمةةةة

  و   قةانى ل  ف باهضافة بل و   للمنافسةممارسة منافية  مع ليس لدي  مصلحة فع تنفي و العم
 فةةع األسةةاس وميةةة هةةو   ال لبةةات العمو ناقةة  أقمعةةع فةةع حةةي   لو فةةع المبةةاا األ والمنافسةةة هةة

 4.قا عو 

                                                           
1Nathalie Albert, op.cit, p2011. 
2Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit, p2.54 
3Nathalie Albert, op.cit, p2011. 
4Benoit Delaunay, op.cit, p200 
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فمجلةةس المنافسةةة   ميةةةو   ال لبةةات العمو   المنافسةةة لةةيس  ريبةةا تمامةةا  ةة  قةةانو ل ةة  قةةان
ا ا تفاقةات مة  قبةل المرشةحي  فةع  سةيمو  يلة الممارسةات المنافيةة للمنافسةةو  اقب من  فتره  

 مية.و الصفبات العم

ن  ت بةق أ ل   01-68  و جب البانو المعدلة بم 60-60م  األمر  1تن  الماده و  ه ا
مية ابتةدا  مة  اه ةال   ة  المناقصةة بلة   ايةة المةنن و أح اا ه ا األمر  ل  الصفبات العم

 1الن ا ع للصفبة.

لبةةانو  المنافسةةة هةةو حمايةةة مبةةدأ المنافسةةة ويرجةةل السةةبب فةةع بخضةةاع هةة   النشةةا ات 
 و لةة  مةةة  خةةةالل ردع جميةةةل صةةةور الممارسةةةات المنافيةةة للمنافسةةةة  سةةةيما ا تفاقةةةات التةةةع قةةةد

 2بالتالع تنعدا جدوى الصفبة.تظ ر بي  المترشحي  فع الصفبة والتع تمس بمبدأ المنافسة و 

افسةةة الحةةره مةة  خةةالل ا ةةد المنو جةةل ضةةما  احتةةراا قأمةة   يتةةدخل البضةةا  اهداررهةة ا و 
ى و ترفةةةل د ةةةو    ةو يةةةر مشةةةر ى بلغةةةا  البةةةرارات الغو مةةة  خةةةالل رفةةةل د ةةةو  وأ ى ا سةةةتعجالو د ةةة

انتبةةا  و ار يةةاخت ميةةة مةة   ةةر   ةةل متضةةرر مةة  جةةرا و ا سةةتعجال فةةع مجةةال الصةةفبات العم
اهداريةةة و   اهجةةرا ات المدنيةةة و مةة  قةةان 540 لةة   ببةةا لةةن  المةةاده و  للمتعاقةةد مع ةةا اهداره
 وب بخ ةةةار المح مةةةة اهداريةةةة بعريضةةةة فةةةع حالةةةة اهخةةةالل با لتبامةةةات اهشةةة ار أو يجةةة حيةةةث

الغةةرض مةة  و  .ميةةةو الصةةفبات العمو د اهداريةةة و المنافسةةة التةةع تخضةةل ل ةةا  مليةةات ببةةراا العبةة
 مع .و صا  ل  المشترر العمو د خصو فا  ب    ا لتبامات التع تعو منل  دا ال و ل  ه

 استبعادها تا ال ي  ا قتصاديي  األ وا  بل  بالنسبة للنباع ةفعالحيث تعتبر ه   اهجرا ات 
 .رد ا لإلداره المتعاقده وأ ثر المنافسة  بجرا  م 

                                                           
 60-60م  األمر  1أنظر الماده  1
نافسةةةة خةةر التعةةةديالت ومبارنةةة بتشةةةريعات المرر وفةةةق آع ضةةةو  التشةةةريل الجبا ةة  قةةةانو  المنافسةةة دراسةةةة فةةسةةامع بةةة  حملةةة2

 .14    0241التوبيل  الجبا ر  الحديثة  نوميديا ل با ة والنشر و 
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 ا متثةال  ةدا بسةبب بجرا  أر فع ال ع  المم   م  يجعل ا ستعجال السابق للتعاقدف
 معةةةايير انتظةةةاا  ةةةدا أو الدقةةةة و ةةةدا المنافسةةةة  والعةةةرض بلةةة  لإل ةةةال  البانونيةةةة للمت لبةةةات

 مةةنن أو العبةةد  أدا  بشةةرو  المتعلبةةة المعلومةةات ا تمةةال أو ةةدا الغمةةوض أو العةةروض اختيةةار
 خةرق أو والمواصةفات  للمت لبةات م ةابق  ير أو رسمع بش ل م تمل  ير  رض بل  العبد

 1.بلخ...مفاوضات أر بجرا  فع المتساوية المعاملة

م  قبل المشرع فةع الةن  باللغةة العربيةة تختلة  أ  العباره المستعملة   ب  أ  المالحظ
مة  و مةة    الن  بالغة الفرنسية. ب  يظ ر أ  هنةا  اخةتال  بةي  العبةارتي  مة  حيةث الترج

بالغةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةتعمل المشةةةةةةةةةةرع  ففةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةن   قةةةةةةةةةة و حيةةةةةةةةةةث اسةةةةةةةةةةتعمال  المةةةةةةةةةةات ال
ي  فةةةع حةةةة La concurrence »» ترجمتةةة  الصةةةةحيحة باللغةةةة الفرنسةةةية»المنافسةةةة « مصةةة لن

ترجمتةة  «La mise en concurrence » مصةة لناسةةتعمل فةةع نفةةس الةةن  باللغةةة الفرنسةةية 
صةة لحي  يختلفةةا   ةةال المو »ال ةةرح للمنافسةةة«وأ »العةةرض للمنافسةةة«الصةةحيحة بالغةةة العربيةةة
فسةة ف ة   لةيس المناو   ال ةرح للمنافسةة وألعةل المشةرع قصةد العةرض و    ة  بعضة ما الةبعض

  لتبامةةات اهشةة اراو يتماشةة  ا ضةةيق و لةة   ات مف ةةو فةةع حةةي  األ  اسةةلو ا و األخيةةره  ات مف ةة
ميةةةة الفرنسةةةع فالمشةةةرع يسةةةتعمل  بةةةاره و   الصةةةفبات العمو ع بلةةة  قةةةانو بةةةالرجو ضةةة  بلةةة   لةةة  

publicité et mise en concurrence   العةرض للمنافسةةو اهشة ار  «بالغةة العربيةة تتةرجا« 
شةةرع فةةع الةةن  بالغةةة العربيةةة  اسةةتعمال  ةة ل   ةةا   لةة  الم »ال ةةرح للمنافسةةةو اهشةة ار  «وأ

 2محا اه للن  بالغة الفرنسية. »وأ «بد  م  حر  الع    »واو ال«حر  الع   

 مع يضةةةم  أ و   المشةةةترر العمةةةأتعنةةةع  mise en concurrenceالعةةةرض للمنافسةةةة و 
اه و ا  لةةةة  قةةةةدا المسةةةةاو   يعةةةةاملأو ضةةةة ا بحريةةةةة و ا بعر و يتبةةةةدم  أحي  المحتملةةةةي  يم ةةةة  شةةةةر الم

                                                           
1Franck Lepron, Le contentieux des contrats publics d'affaires , AJ Contrats d'affaires - 

Concurrence - Distribution 2015, p159. 

  جامعةةة أدرار  0ب ةةات المنافسةةة أمةةاا الج ةةات البضةةا ية اهداريةةة  مجلةةة البةةانو  والمجتمةةل العةةدد ا شةةة بةةو با  منا 2
1609   1. 
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داره ا لتةةباا حيةةث يبةةل  لةة   ةةاتق اه، فةةع ب ةةار الشةةفافية المم نةةةو   و جةةب أفضةةل الظةةر و بمو 
 :ةب

 :  منافية للمنافسة مارسةبعدم خلق مااللتزام  -أ

منافيةةة للمنافسةةة مةة  مرحلةةة التعيةةي  مةةثال مةة  خةةالل يةةث يم ةة  لةةإلداره أ  تخلةةق ممارسةةة ح
  جة  حةقو   و بل  تبييد المنافسةة د ن ا أ  تفدرةالتع م  شو تتخ ها  قد الخيارات التبنية التع

التةع يم ة  و ل ب ةا و تبنية أ ل  مة  المعةايير المعمةاصفات و مثل اهفرا  فع ا  تماد  ل  م
 1للمفسسات تلبيت ا.

الة ر يتضةم  2 100-06ا الر اسةع رقةا و مة  المرسة 019 ةار نجةد المةاده فع هة ا اهو 
المتضةةةةم  تنظةةةةيا  147-09 ا الر اسةةةةعو جةةةةب المرسةةةةو ميةةةةة الملغةةةةع بمو تنظةةةةيا الصةةةةفبات العم

  مةةةة  المم ةةةة  للجنةةةةة تحليةةةةل نةةةةأ ةةةةدت  لةةةة  أ3يضةةةةات المرفةةةةق العةةةةااو تفو ميةةةةة و الصةةةةفبات العم
نة  يترتةب  لة  أثبةت أ ا بل و لمتعاقده رفةض العةرض المببة  تبترح  ل  المصلحة اأض و العر 

الل المنافسةةة فةةع يتسةةبب  لةة  فةةع اخةةت وأق و ل  لةة  السةةو منةةة المتعامةةل المببةةع هيو مةةنن المشةةر 
 . ريبة  انت رةالب اع المعنع ب

 :كشف الممارسة المنافية للمنافسةو االلتزام بمعاقبة  -ب

ر سةةل ة الرقابةةة و ا بةةدو داره تبةةجعةةل اه وجةة  ل ةة ا ا لتةةباا هةةو   العيةةب المىفةة أمةة  حيةةث المبةةد
الحر ةةةة جةةب  مةة   ور هةةو مةةل  لةة  فةةا  هةةة ا الت ةةو   بةةاب للممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةةالعو 

مع يبةةل و   المشةةترر العمةةأداريةةة نصةةت  لةة  فةةبعض المحةةا ا اه  العامةةة المسةةتمره لل لبةةات
                                                           

1Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit, p188 
الصةةادر  98  يتضةةم  تنظةةيا الصةةفبات العموميةةة  ج ر  ةةدد 1606ا تةةوبر 67مةةفرخ فةةع  100-06المرسةةوا الر اسةةع رقةةا 2
   الملغع1606أ توبر  67ع ف
  يتضةةم  تنظةةةيا الصةةةفبات العموميةةة وتفويضةةةات المرفةةةق  1609سةةةبتمبر  00مةةفرخ فةةةع  147-09المرسةةوا الر اسةةةع رقةةةا 3

 . 1609سبتمبر  16  الصادر فع 96العاا  ج ر  دد 
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تنةةةةدرج هةةةة   و  سسةةةةات المترشةةةةحةف الم لةةةة   اتبةةةة  التةةةةباا رقابةةةةة مبةةةةاد  المنافسةةةةة مةةةة   ةةةةر  
 1.معو ا لتبامات ضم  ا متيابات التبليدية للمشترر العم

  أيجةب و 2م اببةةال يةر د و العبةو قصةا  الترشةيحات ب ةار يبةل  لة   اتب ةا فع هة ا اهو 
  المناقصةة و شةر نبغةع فةع دفتةر ي مةا   عو لحالة حق رفةض  ةرض مة  هة ا النةيبي  فع ه   ا

منخفضا بشة ل  يةر  ةادر  ويبد  تصادر المختار مفقتاق ا  ا  العرض المالع للمتعامل ا ب
ضةيحات التةع و   ت لةب  تابيةا التأبعةد     ترفض  ببرار معللأن  يم   للمصلحة المتعاقده ىف

 التحبق م  التبريرات المبدمة.و ال مة تراها م

   شةةةو ة ينةةر  فةةع معاو دارر د  يلعةةب الشةةخ  العةةاا اهأدارر يحةةر  الباضةةع اه ب 
ر ي  فةع و م  تا معاقبةة المتةو   ميةو براا الصفبات العمبثنا  أالممارسات التع تخل بالمنافسة 

 3.ارت اب تل  الممارسات

 (المالك العامة)مين العامو تسيير الدالمتعلقة بعمال ال -0

ميةةةةةة و ت العماالمتعلةةةةةق بالصةةةةةفب 147-09ا الر اسةةةةةع و مةةةةة  المرسةةةةة 167تةةةةةن  المةةةةةاده 
ل و   العةةاا المسةةف و انر الخاضةةل للبةةو نةة  يم ةة  للشةةخ  المعنةةأ لةة  يضةةات المرفةةق العةةاا و تفو 

جةةد ح ةةا تشةةريعع و  لةة  مةةا لةةا يو   ض لةة و لةة  مفةةبيض تسةةيير  و ا بتفةةو   يبةةأ   ةة  مرفةةق  ةةاا
 مخال .

  العةةةاا و ر خاضةةةل للبةةةانو ضةةةة التةةةع تتصةةةر  لحسةةةاب شةةةخ  معنةةةو المف ا السةةةل ةو تبةةةو 
  تع ةد أ ضةةو المفب ة   الصةفة يم ة  للسةل ة و   جةب اتفاقيةةو يير المرفةق العةاا بميض تسةو بتف
 رية لسير  مل المرفق العاا.و اقتنا  ممتل ات ضر  وأض ل  انجاب منشات و للمف

                                                           
1Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit, p188 

ضةةةةات المرفةةةق العةةةةاا المرجةةةةل المتضةةةم  تنظةةةةيا الصةةةةفبات العموميةةةة وتفوي 147-09مةةة  المرسةةةةوا  71انظةةةر المةةةةاده 2
 السابق.

 86و  حماية المنافسة فع الصفبات العمومية   المرجل السابق   تمحمد الشري   3



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

441 
 

لةةة  بل و صةةةو مبةةةاد  حريةةةة اللةةة  ببرام ةةةا يض المرفةةةق العةةةاا هو تفةةةل اتفاقةةةات تخضةةةو هةةة ا 
 1.جرا اتشفافية اهو ه فع معاملة المرشحي  او المساو مية و ال لبات العم

  يةتا التنةةابل أ  و دخةةا   وأيض المرفةةق العةاا لشةةخ   ةاا و تا تفة ةار يةةفةع هةة ا اهو 
ره دن ةا صةاأ ولةو داريةة ب مةال أالمتصلة بتسةيير المرفةق العةاا هةع  مال األ  ا  و ه ا    ن   ليا

 .داررب م  شخ   ير

  و قةةانح ةةاا  مةةال ألخضةةاع هةة   األبم انيةةة ب  نتسةةا ل  ةة  أممةةا سةةبق يم ةة   ن القةةاا
 دارر؟ المنافسة م  قبل الباضع اه

سةةة نصةةت المتعلةةق بالمناف 60-60مةةر مةة  األ 1ح ةةاا المةةاده أ  ألةة  بشةةرنا أ  أو سةةبق 
هة ا يعنةع و   لعةاادا  م ةاا المرفةق اأ  يعيةق أ  المنافسةة   ينبغةع و ح اا قةانأت بيق أ   ل  

لة   لة    ةس  و   دا  م ةاا المرفةق العةااأاقةة ب  ن اةمة  شة ةا   ا بح اا المنافسةة أاستبعاد 
ا ةد و أ  ق مة  التبنيةي  التجةارر الفرنسةع  لة  406L-0 د فع الماده أالمشرع الفرنسع ال ر 

  و ت ةة الخةةدمات بمةةا في ةةا تلةة  التةةع وبيةةل و الت والمنافسةةة ت بةةق  لةة  جميةةل نشةةا ات اهنتةةاج 
ب  أ  تة يةةد  2يض بداره المرفةةق العةةاا.و بفعةةل األشةةخا  العامةةة  سةةيما فةةع ب ةةار اتفاقيةةة تفةة

يتعلةق بنشةا  نة  و ده  و همية محةدأ و  ل   لفرنسع  ل م  التبني  التجارر ا L 410-1الماده 
 3.ضو   يتعلق بتاتا بنشا  المفو العاا  ض ل  تسيير المرفقو فالم

 ةدت مح مةة التنةابع الفرنسةية أ أية  Ville de Pamierقضةيةلة  با  ت رقنةا و سةبق و ه ا 
 خدمات. وأبيل و ت وأنتاج ب  تنظيا مرفق  اا   يش ل نشا  أ

                                                           
المتضةم  تنظةيا الصةفبات العموميةة وتفويضةات المرفةق  147-09م  المرسوا الر اسع  9والماده  165انظر الماده 1

 العاا.
2Art. L. 410-1 « Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de 

production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes 

publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.» 
 .90البانو  الجبا رر  ل  ضو  البانو  الفرنسع  المرجل السابق   فع قوسا  التعس  فع وضعية ال يمنة   الية3
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ضةة  لة  و   المنافسةة المفر و رر فع ه ا اه ار أ  تت رق بل  مت لبات قةانو م  الضر 
فةةى  مسةةةلة  السةةل ة العامةةة  نةةدما تتخةة  بجةةرا ات تتعلةةق بةةىداره الملةة  العةةاا  فبالنسةةبة للباضةةع

ا  تةدا   لة  اللعبةة الحةره  ىو مي  العاا   تبةو ضعت لتسيير الدو   التع و التة د م  أ  الشر 
 مي  العاا.و رات تسيير الدو   مبرره م  قبل ضر و للمنافسة التع ل  ت 

مي  العةاا محمةع جةدا مة  قبةل السةل ة العامةة  حيةث و يلة  ا  تسيير الةدو لفتره  ب  أن  
فيةق بةي  و  ا  لألنشة ة ا قتصةادية التةع تت لةب التمي  العاا  مو   الدر أو م  المتصلا ي   

 1.  المنافسةو ا د قانو قو   اهدارر و ا د البانو ق

  فع ب ار و فبا لالجت ادات الراسخة فى  م مة السل ة الم لفة بتسيير المل  العاا ت و ف
لتةةع يخضةةل ل ةةا المت لبةةات او فعالياتةة  فضةةال  ةة  المصةةلحة العامةةة و مي  العةةاا و مصةةلحة الةةد

ا   و تعبيب ممارسة م اا المرفق العةاا حتة   وأثرها هو حة  رض ا و السل ات الممنو يض  و التف
 2.حت  البضا   ل  المنافسة و ا      ريق الحد أ

  المنافسةةة فةةع مجةةال تصةةرفات الملةة  و ب  أنةة  بعةةد  لةة  تةةا األخةة  بعةةي  ا  تبةةار لبةةان
. حيةث 3EDAلة فع قضةية شةر ةو لبرار مجلس الدرات  انت نتيجة مباشره و ه   الت و العاا  

ا ةد و جب ه ا البرار التةراخي  المتعلبةة بةاختال  الملة  العةاا بلة  قو لة بمو يخضل مجلس الد
بلةةة  بسةةةا ه اسةةةتغالل مر ةةةب  ف رلةةةة أ  مثةةةل هةةة ا اهجةةةرا  قةةةد يةةةو المنافسةةةة ب  يةةةرى مجلةةةس الد

 0ا و المرسةو الصةنا ة و لتجةاره أنة  يجةب احتةراا مبةدأ حريةة او ق و   المنافسةة فةع السةو م يم  يش
 تدانتبةا   ل  الر ا مة  اه4ل و البرار بمثابة نب ة تح ه ا  ب  ا تبر البعض 0580ديسمبر 

لةة الفرصةة لتة يةد  لة  و ض ال ر ا تن  ه ا البرار حيث أ    ه ا البرار لمجلةس الدو الغمو 
لةةا يةةتا مةةنن هةة   ... مي  العةةاا مةةا يلةةع :"و أنةة  يتعةةي   لةة  ال ي ةةة التةةع يسةةند ل ةةا ملحبةةات الةةد

                                                           
1Benoit Delaunay, op.cit, p109 
2Ibid., p109 
3CE, 26 marc 1999, n°161106  Sté EDA, Recueil lebon, 1999. 
4Benoit Delaunay, op.cit, p109 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

402 
 

الخةةدمات يجةةب أ  تةخةة  بعةةي  و بيةةل و التو الملحبةةات  هةة   األخيةةره هةةع مبةةر لنشةةا ات اهنتةةاج 
الة ر فةع  0580ديسةمبر0رمةاألو الصةنا ة  و ا د مثةل مبةدأ حريةة التجةاره و ا  تبار مختل  الب

 ية و ب السةةةل ة فةةةع تبيةةةيا مشةةةر و يرجةةةل األمةةةر بلةةة  قاضةةةع تجةةةاو ظلةةة  تمةةةارس هةةة   األنشةةة ة  
ضةما  أ  هة   األ مةال قةد اتخة ت مةل مرا ةاه هة   و مي  العاا  و نية لتسيير الدو  مال الباناأل

 1."ت بيب ا الدقيقو ا د  و البو المباد  

تن بةةق  لي ةةا بعةةض و ار المشةةغل  يةة  يجبةةر اهداره  لةة  حسةة  اخت  المنافسةةة اآلو فبةةان
جةةرا ات بسةةناد مو ى  و المحتةةو ا ةةد المتعلبةةة بالمةةده  و الب ضةةعية و فمةةثال بالنسةةبة ل ع الم مةةة و ضةةو ا 

د الباضةةةةع اهدارر بلةةةة  و   المنافسةةةة فىنةةةة  يم ةةةة  أ  يبةةةو قةةةةان ج ةةةة نظةةةةرو مةةةة  و المشةةةغل فىنةةةة  
ل يم ة  أ  يمةنن بالفعو التبامات المشغل  ألن  و ق و ى المتعلق بحبو ممارسة الرقابة  ل  المحت

اختيةةار مةةا قةةد يحةةدث حبيبتةةا  نةةد  وهةةو 2مي  العةةاا مر ةةبا م يمنةةا.و للةةد ىضةةل الحةةا ب الحصةةر و 
مي  العةاا خاصةة فةع ظةل و الةدو تنظةيا النشةا ات التجاريةة  ويض أو تحديد مده التفة والمشغل أ
 هداره.اسل ات و امتيابات 

ا ةد المنافسةة و لة مره أخرى امتيابات السةل ة العامةة لبو أخضل مجلس الد EDAبعد قرارو ه ا 
بمرفةةق النبةةل المتعلةةق  1664ا  و جةة 06فةةع Département de la Vendeeمةة  خةةالل قةةرار 

 3رات المنافسة فع تحليل .و لة ضر و انئ  أي  يدمل مجلس الدو استخداا أ مال المو البحرر 

ع فةة RATPلةة  نةةد هة ا البةرار بةل ب  قةةرار  فةع قضةيةو قة  تةةدخل مجلةس الدو لةا يتو هة ا 
تعليةةق الصةةح  المجانيةةة و ح لمفسسةةة صةةحيفة لنشةةر و يض الممنةةو المتعلةةق بةةالتف 1601مةةار 10

حيث لا يختل  ه ا البرار  ثيرا    قةرار  أ د م  خالل  األح اا الساببة ور فع مح ات الميث

                                                           
1CE, 26 marc 1999, n°161106  Sté EDA, Recueil lebon, 1999. 
2 Sophie Nicinski, droit public des affaires, op.cit,p292. 

 _حول ه ا البرار أنظر:3

Benoit Delaunay, op.cit,p219. 

Nicinski Sophie, droit public des affaires, op.cit,p273-274. 
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Société EDA قفة  اتجةا  األشةخا  العامةة  مةا فعةل قبةل أربعةة و لة أ ةد مو أر أ  مجلس الد
لةةة صةةيا ة حجتةة  مةة  حيةةث المبةةدأ مةة  و  ةةدل مجلةةس الد 1601فةةع  ةةاا و  شةةر سةةنة  ب  أنةة  

داره الةةةدو ل ةةةا تسةةةيير لةةةة و السةةةل ة المخ "خةةةالل الةةةن   لةةة  أ : مي  العةةةاا قةةةد تةةةة   لشةةةخ  و ا 
  و   معتمةدا  لة  هة ا المجةال لغةرض البيةاا بنشةا  اقتصةادر  شةري ة أ  ي ةو خا  بةة  ي ة
 وأ  قرار بصدار مثةل هة ا التةرخي  أو حفظ   و مي  و افبا مل تخصي  ه ا الدو ه ا العمل م

 الصنا ة.و حرية التجاره يض و  دا بصدار   ليس قادرا فع حد  ات   ل  تب

نيةةةا ب ا  ةةةا  لبةةةرار  أ  و ب للشةةةخ  العةةةاا أ  يصةةةدر مثةةةل هةةة ا التةةةرخي  قانو  لةةة  أنةةة    يجةةة
ضةةةل يسةةةع  فيةةة  و ضةةةل المتةةةدخل تلبا يةةةا فةةةع و  سةةةيما  ةةة   ريةةةق و   المنافسةةةة  و يتجاهةةةل قةةةان

 1".هالتجار  قانو م   416L-1أح اا الماده استغالل مر ب م يم  بما يتناف  مل

امةةة فةةع ب ةةار أ مةةال أ  بخضةةاع تصةةرفات السةةل ة الع خيةةرفةةع األ لو بةة ل  يم ةة  البةةو 
ا  و يض المرفق العاا ألح اا المنافسة م  شةن  حبيبتا أ  يحمع األ ةو تفو عاا لامي  و سير الد

 سةةيما فةةع ظةةل و ب ةةا   يةةر أ  األمةةر يسةةتلبا ال ثيةةر مةة  التةةدقيق ر مةة  حو يبةةو قتصةةاديي  ا 
 رية.ا حت  ا جت ادات البضا ية الجب و   و ت النصو س 

 متطلبات المرفق العاميق بين متطلبات المنافسة الحرة و ثالثا: التوف

قةةد تنشةةة بعةةض المشةةا ل  نةةد رسةةا الحةةدود التةةع سةةت بق  لةة  تنفيةة  قوا ةةد المنافسةةة  و  
يم ةةةة  أ  نجةةةةبا أنةةةة  بعةةةةدما أصةةةةبحت مصةةةةدرا للمشةةةةرو ية  يم ةةةة  أ  تسةةةةود وتتغلةةةةب قا ةةةةده 

العامةةة مسةةفولة  ن ةةا  والتةةع ت ةةو  األشةةخا العامةةة األخةةرى  المنافسةةة  لةة  بعةةض المصةةالن
 فالمنافسة الحره حت  ولو  انت مبدأ قانونيا  اما فىن ا ليست  ات  ابل  اا وم لق.

                                                           
1 CE, 23mai 2012, RATP, n0 348909. not Norbert Foulquier, Gestion du domaine public et 

droit de la concurrence, 14 ans après, RDI, 2012, p 566  

 أنظر   ل : 
Benoit Delaunay, op.cit, p116 
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فبوا ةد البةانو   Blancoوهنا  م  شب  األمر بالصيغة المعروفة فع ا جت ةاد البضةا ع 
وق الدولةةةة والحبةةةوق اهدارر تختلةةة  وفبةةةا  حتياجةةةات المرفةةةق والحاجةةةة بلةةة  التوفيةةةق بةةةي  حبةةة

العامةةة التوفيةةق بةةي  مت لبةةات المنافسةةة  ولةة ل  فةةى  األمةةر يفةةرض  لةة  األشةةخا  الخاصةةة.
المصةةالن العامةةة األخةةرى التةع تفةةرض نفسةة ا  لةة  مصةةادر الشةةر ية ومت لبةةات المرفةةق العةةاا و 

 1مسفولة  ن ا.التع هع 

لحةره ومت لبةات تحبيةق ب  أ  األمر   يخلو م  بم انية التعارض بي  قا ده المنافسةة ا
المصلحة العامة  ة  ترى اهداره مثال أ  شر ة معينة هةع المفهلةة أ ثةر مة   يرهةا للن ةوض 

أو مةة   2بةةالمرفق بشةة ل   يجةةوب معةة  ب مةةال حريةةة المنافسةةة بةةي  جميةةل الشةةر ات المترشةةحة 
خةةالل مةةنن تفةةويض أو حبةةوق حصةةرية  ف يةة  سةةيتا هةة ا التوفيةةق بةةي  هةة ي  الم لبةةي  خاصةةة 
أ   رقلة المنافسة م   ر  اهداره قةد ي ةو    تبةارات النظةاا العةاا والمصةلحة العامةة التةع 
تجد تبريرها في ا  ف ي  يتا التعامل مل تدخل الدولة الة ر مة  المةرجن أ  يشةو  المنافسةة فةع 

 السوق  ول   ي و  مبرر  أسباب تتعلق بالمصلحة العامة؟

المتعلةةةق  60-60مةةة  األمةةةر1عةةةديل المةةةاده فةةةع هةةة ا اه ةةةار نرجةةةل فةةةع  ةةةل مةةةره بلةةة  ت
بالمنافسةةةة  حيةةةث نجةةةد المشةةةروع أ ةةةد  لةةة  اسةةةتثنا  مبتضةةةا  أنةةة  يجةةةب أ  يعيةةةق ت بيةةةق هةةة   

 3األح اا أدا  أح اا المرفق العاا أو ممارسة صالحيات السل ة العامة.

وا  ا  ا  قانو  المنافسة ين بةق  لة  األشةخا  العامةة حتة   نةد ممارسةة امتيةاب ه ا  
  يبدوا من ب ا واضةن سل ة العامة  فم  المفس  أ  ه ا المبدأ منصو   لي  فع حيثية ال

                                                           
1Michel Bazex, La libre concurrence nouvelle source de l'action administrative, GP ,n0 207, 

2001, p 1155. 

 .14محس  صويلن  المرجل السابق    2

 المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة . 21-21م  األمر  0أنظر الفبره األخيره م  الماده3
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  ي بةةق ب  بصةةوره اسةةتثنا ية فةةع مواج ةةة قةةد بضةةافة بلةة   لةة  المبةةدأ المعنةة   بشةة ل مباشةةر.
 وب ل  تغليب المصلحة العامة  ل  المنافسة.1الحبوق الباهظة لإلداره.

ب اقةة  لمنافسة ب ا  ا   ل  سو  يةفدر بلة قوا د ا ع  ل  استبعاد ت بيقوتة يد المشر 
أدا  المرفةةةق العةةةاا أو ممارسةةةة صةةةالحيات السةةةل ة العامةةةة سةةةو  ي ةةةرح صةةةعوبات للباضةةةع 

خاصةة  نةدما اسةتعمل  1اهدارر  ما أشرنا ساببا فع ظل نسبية ا سةتثنا  المحةدد فةع المةاده 
 المشروع  باره "أ  يعيق".

أ  مسةلة التوفيق مسةةلة صةعبة    يم ة  اسةتيعاب مبسة   بول من  البدايةيم   الل ل  
بةةي  قةةانو  المنافسةةة الةة ر يح ةةا نشةةا  المفسسةةات الخاصةةة وامتيةةابات السةةل ة العامةةة ل ون ةةا 
تبدا خصوصية قانونية   يم   بن ارها  وا    ا  م  المسلا ب  أ  المصةلحة العامةة   تةبال 

تغيةر وقةد أصةبن محتواهةا أ ثةر فةة ثر اقتصةاديا ميبه أساسةية للعمةل العةاا ول ة  مضةمون ا قةد 
 لبةةةي  أ ثةةةر مةةة  أر مسةةةةلة موالحبيبةةةة فةةةى  النبةةةاف مفتةةةوح حةةةول مسةةةةلة التوفيةةةق بةةةي  هةةة ي  ال

أخةرى خاصةةة أ  األمةور  يةةر مف ةةده فيمةا يتعلةةق بحةدود ت بيةةق قوا ةةد المنافسةة  لةة  السةةل ة 
 سة صالحيات السل ة العامة.العامة ب ا ما تعلق األمر بةدا  م اا المرفق العاا أو ممار 

مة  اتفاقيةة اهتحةاد األوروبةع فةع فبرت ةا الثانيةة )سةاببا  80وفع ه ا اه ار تف ةد المةاده 
(  ل  أ  المفسسات الم لفة بتسيير مرفق  ات المصةلحة ا قتصةادية العامةة 1فبره  56الماده

و لة  بلة   المنافسةة لمعاهةده  و سةيما قوا ةدأو  ات  ابل احت ار جبا ع تخضل لبوا د ه   ا
 2الحد ال ر   يحول في  ت بيق ه   البوا د بل  بحبا  الوفا  بالم مة الخاصة الم لفة ب ا.

                                                           
1Christian Gavalda, Claude Lucas de Leussac, le droit de la concurrence est-il applicable aux 

personnes publique ?, D,1990, p101 . 
2Article 86 « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général 

ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, 

notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait 

pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été 

impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à 

l'intérêt de la Communauté. » 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

401 
 

 قتصةةةادية ولةةةيس بلةةة  قةةةرارات حيةةةث تةةةا ا تبةةةار هةةة ا الةةةن  رسةةةالة موج ةةةة للمفسسةةةات ا
 Ahmedالعامةة ب  أ  مح مةة العةدل التابعةة لالتحةاد األوروبةع أ ةدت فةع قرارهةا  األشةخا 

Saeed Flugreisem SA  مةة   56أنةة  يجةةب أ  تفسةةر المةةاده  0585أفريةةل 00الصةةادر فةةع
 89المعاهده  ل  أن ا تحظر  ل  السل ات الو نية تةييةد ببةراا اتفاقيةات تتعةارض مةل المةاده 

مة  المعاهةده   فىن ةا   تعتةرض  لة  الحةد مة  آثةار قوا ةد المنافسةة شةري ة أ   80و المةاده 
 مة المرفق العاا المفروضة  ل  شر ات النبل الجور وأ  تةثيرها  لة  ت و     ن  ألدا  م

األسعار محدد بوضوح. وم  تا فى  ه   اهم انية مفتوحة أماا السل ة العامة  ند ممارسةت ا 
 ختصاص ا المعيارر م  أجل التوفيق بي  مت لبات المنافسةة وبةي  المت لبةات األخةرى  ات 

 1األهمية العامة.

بعةةد التة يةةد  لةة  أ  قوا ةةد  0555 ةةد مجلةةس الدولةةة الفرنسةةع فةةع تبريةةر  لعةةااولبةةد أهةة ا 
اهتحاد ينبغع أ  ت ةو  ل ةا األسةببية أ ةد مة  ناحيةة أخةرى  لة  أنة    ينبغةع اسةتبعاد ت بيةق 
قوا ةد المنافسةةة  نةةد وجةةود متةةدخل  مةةومع   يةةر أنةة  ينبغةةع  ةةدا التبيةةد بةة  ب ا تعةةرض ل ةةد  

فةةةى  مبةةةاد  السةةةوق تةةةدمل  للخ ةةةر  وه ةةة ا م مةةةة المرفةةةق العةةةااالمصةةةلحة العامةةةة أر الوفةةةا  ب
تةةدريجيا مةةل أهةةدا  أخةةرى  ات اهتمةةاا  ةةاا لت ي ةةة الظةةرو  الالبمةةة لتحبيةةق تةةواب  جديةةد فةةع 

 2أدا  خدمات السل ة العامة.

فةةع الحبيبةةة أ  اسةةتثنا  ت بيةةق قوا ةةد المنافسةةة  لةة  األشةةخا  العامةةة ب ا مةةا أدت بلةة  
  يتشاب  مل ف ره ا سةتثنا  المحةدد يات السل ة العامةفق العاا أو صالحب اقة أدا  م اا المر 

وهو تة يد  ل  أ  المنافسة ليست  ايةة فةع حةد  ات ةا وأ   3م  قانو  المنافسة  5فع الماده 
 هنا  ممارسات م  شةن ا أ  تشو  المنافسة ول   فوا دها أ ثر م  التشوي  ال ر تسبب . 

                                                           
1Michel Bazax, le droit public de la concurrence, op.cit, p796. 
2Jacques Caillosse , op.cit, p99    

أ ال    ا تفاقات والممارسات الناتجة    ت بيق ن  تشريعع أو  1و 1  تخضل ألح اا المادتي  :»  1تن  الماده 3
 ن  تنظيمع اتخ  ت بيبا ل  .
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  الباضةع اهدارر يةورد أح ةاا البةانو  الخةا  فةع البةانو  وبصوره أ ةا  لمةا  ةا  ه ا 
اهدارر  فىن  يجب أ  يخضل لمدر توافب ا مل مت لبات المرفق العاا  وأهةا مثةال  لة   لة  

هةةة    ت  فةةى ا  انةةلةةبعض قوا ةةد ممارسةةة الحةةق فةةع ا ضةةرابهةةو اسةةتيعاب الباضةةع اهدارر 
أ   نةةةة ىم الت بيةةةق  لةةةة  مةةةوظفي  المفسسةةةات العامةةةةة  فةةةى  الباضةةةع اهدارر ب ةقابلةةةالبوا ةةةد 

وفبةا لمت لبةات  اخةال  أهةدا  وأهميةة المرفةق العةاا. حيةث يةتا ت بيب ةت ندما  ايرفض ت بيب 
يظ ةر مة  خةالل أح ةاا د المنافسةة ا  مة  خةالل قوا ة ايم   ت بيب  ع ف رهوه 1المرفق العاا 

مح مةةة العةةدل لالتحةةاد األوروبةةع التةةع تح ةةا مةة  خةةالل التوفيةةق بةةي  قوا ةةد المعاهةةده المتعلبةةة 
 2.بالمنافسة ومت لبات المرفق العاا

يم ة  أ  نتسةةا ل مةةاهع مت لبةات المرفةةق العةةاا التةع قةةد تلغةةع قوا ةةد   اه ةةاروفةع هةة ا 
 المنافسة ؟

عموميةةةةةة المتعلةةةةةق بتنظةةةةةيا الصةةةةةفبات ال 147-09مةةةةة  المرسةةةةةوا الر اسةةةةةع  165تةةةةةن  المةةةةةاده 
 عةةةاا  نةةةد تنفيةةة  اتفاقيةةةة تفويضةةة   لةةة أنةةة  يخضةةةل المرفةةةق ال وتفويضةةةات المرفةةةق العةةةاا  لةةة 

 قابلية الت ي . ة والمساواه و مباد  ا ستمراري  الخصو  بل

                                                                                                                                                                                     

أصحاب ا أن ا تفدر بل  ت ور اقتصادر أو تبنع أو تساها فع يرخ  با تفاقيات والممارسات التع يم   أ  يثبت  
 المتوس ة بتعبيب وضعيت ا التنافسية فع السوق.شةن ا السماح للمفسسات الصغيره و تحسي  التشغيل أو م  

 «  يستفيد م  ه ا الح ا سوى ا تفاقات والممارسات التع  انت محل ترخي  م  مجلس المنافسة 

وبي  فا  ممارسة حق ا ضراب يتحدد بالتواب  بي  مت لبات ممارسة الحريات العامة  ولة الفرنسعدس اللمجل ببا  1
لنظاا العاا. الحدود التع   تتعارض مل ا عفتمارس  ضرابا  الحريات العامة وم  بين ا حق ا  أرالعاا مت لبات النظاا 

حول المرفق العمومع فع  الملتبع الدولع األولو الحق فع ا ضراب  المرفق العاا  استمراريةبرتيمة  مبدا  الوهاب بد 
 60و  66الجبا ر و رهانات   ةداه لخدمة الموا    دراسة قانونية و ملية  جامعة الجيالنع بونعامة  خميس مليانة  يومع 

 .04   6332أفريل 

2Jean-Paul Markus, op.cit, p 407. 
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يم ة   1وب ل  م  المف د أ  استمرارية المرفق العمومع هةو مبةدأ مة  المبةاد  األساسةية
اظ  ليةة  الحفةة   مةةا أ  أمةة  الةةدومي  العةةاا و ااأ  يبةةرر اسةةتبعاد المرشةةحي  لتسةةيير المرفةةق العةة

يعتمةةد  لةة  مبةةاد  اهدارر  بالتةةالع فةةى  الباضةةعو  2المنافسةةة.  يبةةرر البيةةود المفروضةةة  لةة 
مبةةةدأ حريةةةة المنافسةةةة يوجةةةد  مبةةةدأ مةةة  بةةةي  مبةةةاد  أخةةةرر للشةةةر ية أخةةةرر وقةةةانو  المنافسةةةة و 

 اهدارية مساوية لمبدأ المنافسة الحره أو أ ل  من .
جعةةل  المحللةي  ل ونةة  يةفول فةةع نظةرها بلةة لة    ةةا  هة ا التوجيةة  يثيةر مخةةاو  بعةةض و 

اهدارر  ب  أنة  خةةو  فةةع  يةةر محلةة  ب  صةةن  قةانو  المنافسةةة  ر دور ثةةانور أمةةاا الباضةةع
  يم ةة   داريةةةالتعبيةةر  و لةة  أل  قا ةةده المنافسةةة الحةةره  مصةةدر مةة  مصةةادر المشةةرو ية اه

 ةا م لبة  بل يجب أ  نع ع لإلداره حيبا م  السل ة التبديرية التةع تسةمن لأ  ت و   امة و 
ع تعتبةةر مةة  أسةةمع األهةةدا  التةةع تحبيةةق المصةةلحة العامةةة التةةبةةالتوفيق بةةي  حريةةة المنافسةةة و 

 3تعمل م  أجل ا.
المنافسةةةةة لةةةة  يعةةةةانع مصةةةةير مبةةةةدأ حريةةةةة التجةةةةاره  مبةةةةدا حريةةةةة  مول اةالمةةةة مةةةة    لةةةة ل 

والصةةةنا ة و  يتةةةةثر بةةة    حيةةةث نةةةدد العديةةةد مةةة  الفب ةةةا  والمةةةفلفي  بةةةالتغيير المتعلةةةق بت بيةةةق 
ا ترفةت أ  السةل ة العامةة  مواتع جدا لتدخالت اهداره  فعلع الر ا م  أ  الت ورات األخيةره

يم ة  أ  ت ةةو  موضةو ا لبةةانو  المنافسةةة  ول ة  هةة ا ا  تةرا  لةةا يحةةدد بشة ل  امةةل أشةة ال 
 يةر  التبامات ا وم  المف د أ  النصو  وا جت ةادات البضةا ية قةد شةر ت فةع بعةض النبةا 

                                                           
ب  مبدأ استمرارية المرفق العاا يعتبر م  المباد  األساسية   ل  الر ا م  أن  لا يرد بشةن  ن  فع الدستور أو البانو  1

سوا  فع فرنسا أو فع الجبا ر  ب  أ  تبرير مبدأ استمرارية المرفق العمومع يرت ب  لع مبدأ دستورر وهو تواجد الدولة 
  بلع جانب  ل  فى  ا جت اد البضا ع الفرنسع بدور  تفادر الفوض  ب  لع هد  اجتما ع و هو ومبدأ أساسع يرت

ا تبر أ  ا ستمرارية هع جوهر المرفق العاا. أنظر فع ه ا الشة  : فيصل ب  حليلو   بنفا  الحبوق ا قتصادية و 
حول المرفق العمومع فع الجبا ر و رهانات   ةداه  ا جتما ية و الثبافية م  خالل المرفق العاا   الملتبع الدولع األول

 .1   0241أفريل  01و  00لخدمة الموا    دراسة قانونية و ملية  جامعة الجيالنع بونعامة  خميس مليانة  يومع 

2Jean-Paul Markus, op.cit, p 407. 
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أ   ومةةة  الضةةةرورر تحديةةةد بصةةةفة  املةةةة مةةةا ين ةةةور  ليةةة  مبةةةدأ  العمةةةل بعيةةةد  ةةة  ا  تمةةةال
 1العامة. شخا ألالمنافسة  حق والتباا ل

 60-60مةة  األمةةر  1وفةةع ب ةةار ت بيةةق ا سةةتثنا  الةةوارد فةةع الفبةةره األخيةةره مةة  المةةاده 
المتعلةةةق بالمنافسةةةةة   يبةةةوا الباضةةةةع اهدارر بموابنةةةة بةةةةي  المصةةةالن المتعارضةةةةة هيجةةةاد حةةةةل 

ب اقةة م ةاا المرفةق  ى بلة   ت بيةق قةانو  المنافسةة سةيفد ادل  فى ا رأر الباضع اهدارر بةة
العةةاا فعةةال يح ةةا باسةةتبعاد   ألنةة  يةةرر أ  تبييةةد المنافسةةة الحةةره أمةةر ضةةرورر يسةةمن بتحبيةةق 

ره العامةة لة  ااهد دارر أ  ت بيق قةانو  المنافسةة  لة الصالن العاا  أما ب ا رأر الباضع اه
اسةتبعاد  ل قا ةدهيف ر بلع ب اقة صالحيات السل ة العمومية يبضع بعدا تةوفر شةرو  ب مةا

فبةةد يظ ةةر تةةاره تفةةوق قوا ةةد  2يبةةرر بخضةةاع اهداره لبوا ةةد المنافسةةة.ت بيةةق قةةانو  المنافسةةة و 
البةةةانو  اهدارر التبليةةةدر فةةةع مواج ةةةة قوا ةةةد المنافسةةةة  حيةةةث أ  الباضةةةع اهدارر حةةةر فةةةع 

قا ةده  يسةمن بالتة يةد مة  تفةوق اختيةار الوسةا ل المال مةة فةع بلغةا  العمةل اهدارر  فةال شةع 
 3أخرر.  ل 

ل بيعةةع للسةةل ة ا    ةةا  مةة  الم ةةاا الر يسةةية للباضةةع اهدارر با تبةةار  الباضةةع او هةة ا  
فةةع تبريةةر  فةةع  Stahliالةةدومي  العةةاا فىنةة  و مةةا قةةال مفةةوض الح ومةةة  العامةةة والحةةارس  لةة 

العةةةاا  اتبةةة  التوفيةةةق بةةةي  ضةةةرورات حسةةة  بداره الةةةدومي   فىنةةة  يبةةةل  لةةة  Sté EDAقضةةةية 

                                                           
1Michel Bazex, La libre concurrence nouvelle source de l'action administrative, op.cit, p 

1156. 
  4مسعد جالل  مدر بخضاع األشخا  العمومية لبانو  المنافسة  المجلة النبدية للبانو  و العلوا السياسية  العدد  2

 ,411   0241جامعة ملود معمرر   تيبر وبو  

معية لل ي ات اهدارية المستبلة فع المجال ا قتصادر  المرجل  ب الدي   يساور  الرقابة البضا ية  لع السل ة الب3
 .414السابق    
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وا    ةا    .1المستلبمات الحديثة لبانو  المنافسة م  ج ة أخررلحة العامة م  ج ة  و والمص
 .بن يعبر    حماية المصلحة العامةالواقل يفرض أ  حماية المنافسة أص

المصةلحة العامةة  لة  ا تبةار أ  هة   األخيةره تةخة  وأصبن هنا  ت امل بةي  المنافسةة و 
 2.افسةبعي  ا  تبار المسا ل المتعلبة بالمن

هو مف وا متعةدد األشة ال ومبةاد  توفيق بي  ضرورات النظاا العاا و وا    ا  م  الصعب ال 
ا يعةر  بالنظةاا المنافسة  ب  أن  حا  الوقت للتح يا بي  ما يعر  بالنظاا العاا التنافسع ومة

  حتةة  ب   ةةا  األول جةةب  مةة  الثةةانع  فىنةة  سةةي و  للباضةةع اهدارر اآل  أالعةةاا التبليةةدر و 
 3يجد التواب  بي  المت لبات المختلفة.

فعةةةةال بةةةةي  تلةةةة   ا النحةةةةو  يفةةةةرض ضةةةةروره التوفيةةةةق  لةةةة  نحةةةةو سةةةةليا و هةةةة األمةةةةر  لةةةة 
ل نةة  ضةةرورر  وهةة ا  لةة  مةةر صةةعب و الةةر ا مةة  أنةة  أ مت لبةةات  ات البيمةةة البانونيةةة  و لةة ال

 فع ب ار رقابة المال مة. التناسب  معيار لتحبيق التواب  و تحت مبدأ 

 المنافسةمجال صية و اجهة خصو الثاني: القاضي اإلداري في م الفرع

سةعة تتعلةةق و ع لنباشةةات مو ضةو فةع الحبيبةة لبةةد  رحةت العديةد مةة  األسة لة التةةع  انةت م
سةا ل و هةل لدية  الو   المفسسات و   حاضرا فع ساحة قانو أساسا ببدره الباضع اهدارر أ  ي 

 ؟ال لمة فع ه ا المجال مخت  ب ل معن  وهل هو ح و الالبمة لتحبيق ه ا ال م

 اجه القاضي اإلداريو بات التي تو ال: الصعو أ

                                                           
1Jean-Yves Chérot, les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence, op.cit, p088. 

الت ومبارنة بتشريعات المنافسة سامع ب  حملة  قانو  المنافسة دراسة فع ضو  التشريل الجبا رر وفق ىخر التعدي2
 .12   المرجل السابقالحديثة  

3Nathalie Albert, op.cit, p 2117. 
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بةةةةاألحرى الباضةةةةع  و  السةةةةل ة العامةةةةة أو قةةةةانو   اهدارر و د البةةةةانو جةةةةو مةةةة  البةةةةدي ع أ  
لة العةةدا  اتجةةا  و اهدارر يعتبةةر  يةةر مال ةةا لالقتصةةاد  حيةةث يشةةتب  فةةع البضةةا  اهدارر بسةة 

ر العديةةد مةة  و  لةة  البي ةةة ا قتصةةادية أدى بلةة  ظ ةة انفتةةاح الباضةةع اهداررو 1 ةةالا األ مةةال.
اقةل و يفتبةر بلة  ف ةا ال وسا ل الالبمة لالقتصاديي   و بات فالباضع اهدارر   يمتل  الو الصع

  و يرت ةةةةب الباضةةةةع اهدارر  لةةةة  التصةةةةرفات  فةةةةع حةةةةي  أ  اآلثةةةةار فةةةةع البةةةةانو ا قتصةةةةادر  
سةا ل و ى فالباضع اهدارر ليس لدي  الو   المنافسة ل ا أهمية قصو  سيما فع قانو ا قتصادر 

 2قا ل تماما.و   يست يل بدرا  ال وهو الالبمة للتحبيق 

 ةةة  معتةةةادا ب   فبةةانو  المنافسةةةة يواجةةة  الباضةةع اهدارر بت بيةةةق تحليةةةل اقتصةةادر لةةةا ي
 3جديده.  لي  ويضع  تحت تحديات

ي ةةا  ففةةع الرقابةةة تحليةةل الباضةةع اهدارر   يتةةةثر بسةةياق المناب ةةة التةةع يتةةدخل فو   هةة ا
ا الةةة ر و ره مةةة  أجةةل تبيةةةيا الشةةةر ية فةةع اليةةةو ضةةةل الباضةةع بالضةةةر و ب السةةل ة يةةةتا و  لةة  تجةةةا

 ية التصةةر  اهدارر و بةة ل    يم ةة  مراقبةةة تبةةيا مشةةر و نةةابع  ليةة   تا تمةةد فيةة  التصةةر  الم
أ   مةة  تةةا فىنةة  يبصةةر نفسةة   لةة و ق  و   الالحةةق للشةةر ات فةةع السةةو مةة  خةةالل مرا ةةاه السةةل

ضل المفسسة فةع حالةة تتنةاف  مةل مبتضةيات و   ل ا أثر و نيا أ  ي و لعبد   يم   قان  او شر 
  يم نة  و يبةدر بعةض اآلثةار المحتملةة فبة  للتصةر   لة  الممارسةات   وهةو   المنافسة  و قان

أر تصةةةر  بدارر آخةةةر قةةةد أدت فعةةةال بلةةة  تعسةةة   و  العبةةةد أو التحبةةةق فيمةةةا ب ا  انةةةت شةةةر 
اسةتيعاب جميةل آثةار و بة فةع ف ةا و بلة  جانةب  لة  قةد يجةد صةعالمفسسة فع مر بها الم يم  

 4للمفسسات. ه ا التصر   ل  الممارسات المنافية للمنافسة

                                                           
1Laurent Richer, Le juge économiste, AJDA, n0 9, 2000, p703. 
2Ibid., p703. 
3Jean-Yves chérot, Les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence, AJDA, n0 09, 2000, p687.  
4Jean-Yves chérot, Les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence, op.cit, p690.  
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اجة  و ا  لي ةا بجةرا ات المنافسةة يو قةا ل التةع تبةو فع رقابتة  لتبةديرات ال الباضع اهداررو 
خةةةالل   معرفةةةة مةةة  و   تةةةدخل السةةةل ات العامةةةة   ت ةةةو بات  ديةةةده مردهةةةا بلةةة  أ  شةةةر و صةةةع
مةة  تةةا فةةى  اهجةةرا  المتخةة  و جي ةةات  و   معرفةةة مةة  خةةالل تو  نةةد ا قتضةةا  ت ةةو    و النصةة

فمعةايير الشةر ية ا قتصةادية  1 .و يخضل فع رقابتة  للمبةاد  العامةة للبةانو يبب  تبديرا لإلداره 
  الم ببةة و   تحةدد النصةو   المنافسةة  يةر محةدده بلة  حةد  بيةر  و الجديده الناجمة    قةان

اقةةل ت بةةق مفةةاهيا مثةةل ا تفاقةةات التةةع تةةفثر و هةةع فةةع الو   التحديةةد التبامةةات اهداره  جةةو  لةة  
سةةةا ه اسةةةتعمال المر ةةةب الم ةةةيم و ق  ات الصةةةلة  و السةةةو  لةةة  المنافسةةةة    مةةةا أنةةة  مةةة   يةةةر  ا 

مةةةا  وا ةةةد المنافسةةة  أو اضةةن مةةا هةةةع المعةةايير التةةةع تبضةةع  نةةدما تخةةةال  أ مةةال اهداره قو ال
 2ن المنافسة".و"قانفع ا تبارها يعني  أ  تضل اهداره 

ا ن ا قتصةادية أدى و اللةو اني  و ب  أ  اتساع السل ة التبديريةة لةإلداره بسةبب  ةدا دقةة البة
مسايرت   فخالفا لمجلةس و سل و قت  ات  بل   جب الباضع اهدارر    مالحبة ه ا التو فع ال

جبا ات  وامر قمعية أو ر أالمنافسة فى  الباضع اهدارر  ند رقابة الشر ية   يم   ل  بصدا
 ا فب  بىلغا  البرار المبدا بلي .و ل   يبو مالية 

امةةر و يةةة مفادهةةا أنةة    يم ةة  للباضةةع اهدارر بصةةدار أو هنةةا  حجةةل ق  بلةة  جانةةب  لةة 
ه  لةةةة   لةةةة  فةةةةى  هةةةة   المالحظةةةةات التةةةةع أبةةةةداها الفبةةةة  لعةةةةدا  فايةةةةة و قضةةةةا ية لةةةةإلداره   ةةةةال

 هب بعيةةدا مةة  خةالل النظةةر بلة  قلةةة صةةالحيات صةالحيات الباضةةع اهدارر جعةل الةةبعض ية
اهفةةةةالت التةةةةاا مةةةة  العبةةةةاب    المنافسةةةةة مةةةة  شةةةةةن  أ  يةةةةفدر بلةةةة و الباضةةةةع اهدارر فةةةةع قةةةةان

 3للفا لي  ا قتصاديي  ال ي  يم   أ  تةيد ممارست ا المنافية للمنافسة ببرار بدارر.

                                                           
 .205محمد محمود سالمة جبر  المرجل السابق   1

2Jean-Yves chérot, Les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence, op.cit, p694.  
3David Katz , les sanction des pratiques anticoncurrentielles par le juge  administratif ,op.cit, 

p123. 
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 اجههو ي تبات التو مدا قدرة القاضي اإلداري عل  التللب عل  الصع :ثانيا

ل الباضةةةع و اج ةة    يعنةةع أ  يتحةةو بات التةةةع تو ب  تغلةةب الباضةةع اهدارر  لةة  الصةةع
    يم ة  أ  ي بةق مة  و البةان هة ا  فلمةا ا و   المنافسة يببة   بةانو بل  خبير اقتصادر  فبان

 1قبل الباضع اهدارر.

نيةة و البان  ةدا تحديةد ال ثيةر مة  المفةاهياو بة و صةعو قةا ل ا قتصةادية و فىبا   دا ثبةات ال
التغيةر فةع و ر و معبةده  أفربهةا الت ةو فنية  و متغيره  و ا قتصادية با تبارها مص لحات حديثة و 

 ةةدادها ا  و فبةة  تةهيةةل البي ةةة ا قتصةةادية  جب لةةيسو المجةةا ت ا قتصةةادية  فبةةد أصةةبحت مسةةت
ا بت ةةةا بةةةنظا و مو رات و اج ةةةة هةةة   الت ةةةو اسةةةعة لمو  ة مةةةة سةةةلو مةةةا يسةةةتتبل  لةةة  مةةة  مةةةنن الح و 

ره  بةةل أيضةةا باتةةت تت لةةب تةهيةةل الباضةةع اهدارر الةة ر   يسةةت يل أ  يعةةيف و مت ةةو ة حديثةة
رر  لية  و أصةبن مة  الضةر و غيرات فةع المجةا ت ا قتصةادية  المتو رات و   الت بمعبل    ه 

معايشةةة تحةةديات ا و نظم ةةا و انين ةةا و ا  ةةالع  لةة  ق رات مةة  خةةاللو ا ةةب مةةل هةة   الت ةةو أ  يت
ع فةع و التنةو ة جديةده تتماشة  مةل هة ا التعبيةد سةا ل رقابةة قضةا يوو   و استحداث فنةو مشا ل ا  و 

 2ين  م نيا.و ت و ب  بى داد   ه ا   يتةتع والمجا ت ا قتصادية  

ا ةةةد و بمةةةة لت بيةةةق قال  الباضةةةع اهدارر مج ةةةبا بالخلفيةةةة النظريةةةة الو فةةةال ي فةةةع أ  ي ةةة
  و يجةب أ  ي ةو دية المعبةده  ا الحبةا ق ا قتصةا  قةادرا  لة  تبيةيو ل   يجب أ  ي و المنافسة 

  و   خةةالل أسةةاليب قةةانأ  يةةتا تحليل ةةا مةةو الباضةةع اهدارر قةةادرا  لةة  تبةةدير حجةةل األ ةةرا  
التع يم ة  التغلةب  لة  هة   المشة لة بتةدريب أ ضةا  و ا ستجابة للمناقشة أمام   و المنافسة  

                                                           
1 Laurent Richer, op.cit, p 703. 
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ة  امةةةة فىنةةة  ره ملحةةةة فةةةع البضةةةا  بصةةةفو فةةةى ا  ةةةا  التةةةدريب ضةةةر 1الج ةةةة البضةةةا ية اهداريةةةة.
   أ ثر بلحاحا.و بالنسبة للباضع اهدارر ي 

ا ةةةد المنافسةةةةة  حيةةةث بىم انةةةة  أ  و ه ةةة ا يظ ةةةةر الباضةةةع اهدارر تم نةةةة  مةةة  ت بيةةةةق قو 
سةا ل و  يرها     ريق حشد  ويتصدى بش ل أفضل لمت لبات مراقبة األنش ة ا قتصادية أ

ثارهةا الفب ةا   ةده قةا ل التةع أو الالنظةر فةع  وعرفةة أمعينة تحةت تصةرف   ب  أ   ةدا  فايةة الم
لصةةيغة لفبةةا و  ومةةرات يم ةة   الج ةةا بةةالنظر بلةة  أ  الباضةةع اهدارر يتمتةةل بمبايةةا خاصةةة ف ةة

اهثبةات  لة  الةر ا مة  أنة  و يعتةر  بحريةة التحبيةق  وف ة" maitre de l'instructionالمعرفةة "
حةديث  ةة   ةدا الت يةة  ل ةة  مة  المسةةتحيل مةل   لةة  الو يم نة  أ  يةةمر بتفتةةيف األمةا      

فمةة  المصةة لحات التةةع ظ ةةرت فةةع  البضةةا  اهدارر الفرنسةةع 2  ا قتصةةاد.و ال ي لةةع مةةل قةةان
هدارر فةةةع ر ال بيةةةر فةةع سةةةل ات الباضةةةع او الةةة ر يع ةةس الت ةةة office du jugeمصةة لن 

ضةةن قةةدره و ر يالةة و 3م انةةة الرقابةةة البضةةا ية  الةة ر يبةةدا نظةةره ثاقبةةة  لةة و   ى اهداريةةةو الةةد 
مة و ض فةع الخصةو اقل المعةر و نية قادره  ل  معايشة الو ضع اهدارر  ل  خل  قا ده قانالبا

اجبةةةات يفرضةةة ا  لةةة  وو مةةةا قةةةد يت لبةةة  مةةة  التبامةةةات و ة  ل بلةةة  العدالةةةة المثاليةةةو صةةةو ب ةةةد  ال
 4الج ة اهدارية.

اب   فةةةى  م امةةة  و التةةة الحفةةةاظ  لةةة و فيةةةق بةةةي  المصةةةالن و فعنةةةدما ي لةةةب مةةة  الباضةةةع الت
ت بيةق أح ةاا تحةدد  ر   لة و أ ثر تعبيدا م  ح ا الباضةع الة ر يبتصةر دو جدا    مختلفةو ت 
 5قا شخصية.و ح حبو ضو ب

                                                           
1 Jean-Yves chérot, les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence, op.cit, p 695. 
2Laurent Richer, op.cit, p 704. 
3Sibony Anne –Lise, le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, op.cit, 

p729. 
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5Sibony Anne –Lise, le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, op.cit, 

p729. 
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بما أ  الباضع يعتمد  ل  نظامة  اهجرا ةع الخةا   نةد نظةر  فةع مناب ةات المنافسةة و 
صيات ه ا النباع  مثال الحر   ل  سر ة الفصل فةع تلة  و  لي  األخ  بعي  ا  تبار خص

اب  و التة مرا ةاهمة  تةا ينبغةع و 1حر يةة الحيةاه ا قتصةادية.و ا  لة  مبةدأ سةر ة النبا ات تةسيسة
أل   بيعةة تلة  المناب ةات   قةت مال ةا و الحق فع تصفية النةباع فةع و  بي  مبتضيات العدالة

 2تحتمل استمرارية حالة  دا اليبي  التع تصاحب ا.

تحبيةةةق و فةةةع بداره  رهو سةةةا ل التةةةع اسةةةتحدث ا الباضةةةع اهدارر فةةةع ممارسةةةت  لةةةدو مةةة  الو 
أ  الباضةةع  مفداهةةا و l'économie de moyensسةةا ل و العدالةةة اهداريةةة  قا ةةده اقتصةةاد ال

ب أ  يحبةق اهدارية يجةصالحيات  بالفصل فع المناب ات  و  الل ممارست  لسل اتاهدارر خ
 ية و سةةا ل المعتةةاده فةةع بحةةث مشةةر و سةةا ل  فةةع  لةة  اختصةةار الو مةة  و سةةريعة  و  دالةةة ناجعةةة 

ل ة  تةفدر بلة  تيسةير و قةت فبة   و فير الو البا ةده بتة هة    في   حيةث   تسةمن و برار الم عال
سةةةيلة و فةةةع حالةةةة تعةةةدد أسةةةباب اهلغةةةا  أ  يختةةةار الو تجنةةةب اهجةةةرا ات البا ةةةده   واهجةةةرا ات 

 3األ ثر يسرا لحسا المسا ل الدقيبة فع النباع.

جةبا ات ماليةة  فىنة   وقمعيةة أ امرو ا    ا  الباضع اهدارر   يم   ل  بصدار أو   ه ا
األمةر  ولية الشةخ  العةاا  ف ةو اج ة  لة  مة  خةالل بقامةة مسةف و يم   م أن  وفع الحبيبة يبد

يض لأل را  المتضرري  م  ه ا البةرار الة ر و ال ر م  شةن  أ  يفرض  لي  دفل مبلغ التع
بداريةة لةيس بةاألمر  يعبب قياا ممارسة منافية للمنافسة  بل  جانب  ل  فى  بلغةا  قةرار سةل ة

لة ل  حتة    بعةث الشة  فةع تصةرفات ار الة ر مة  شةةن  أ  يو ال ي  خاصة م  الجانةب المعنة
امةةر فةةى   لةة    و أ وبةةات أو   فةةرض  بو ا بىلغةةا  البةةرار فبةة  دو ا    ةةا  الباضةةع اهدارر يبةةو 

 ينب  م  أهمية تدخل الباضع اهدارر فع ه ا المجال.

                                                           
 .111 الية قوسا  التعس  فع وضعية ال يمنة فع البانو  الجبا رر  ل  ضو  البانو  الفرنسع  المرجل السابق    1
 .124أسامة فتحع  باده يوس   المرجل السابق    2
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  المنافسةة العامةة و شر ية المتعلبة بت بيق قا ةده قةانباختصار فى  فعالية استعراض الو 
ا تسةاق مةل   بلة  مناب ةات البضةا  ال امةل ي فةل و   بل  البضةا  ال امةل  فةاللجو يفترض اللج

لةة ل  و بت بيةةق معةةايير المنافسةةة   ةصةةتبنيةةات الرقابةةة التةةع تسةةتخدم ا ال ي ةةات األخةةرى المخت
التر يةةةب أ  البضةةةا  ال امةةةل أمةةةاا الباضةةةع حظ فيمةةةا يتعلةةةق بةةةالبرارات المتخةةة ه فةةةع مجةةةال و لةةة

 منافسةةةة أمةةةاا مح مةةةة اسةةةت نا  بةةةاريسر النظيةةةر فةةةع قةةةرارات مجلةةةس الو   سةةةو اهدارر لةةة  ي ةةة
  أ  و قا ل التصر  اهدارر   يم   أ  يمتثةل ل ةا دو ه الباضع اهدارر فع مجال تبيا و فد 

 1يةخ   ريق البضا  ال امل.

ا  ةةةا    نسةةةبية  فةةةى و داريةةةة يجةةةب أ  ت ةةةاه ىو صةةةية الةةةد و فةةةى  خص بلةةة  جانةةةب  لةةة  
 يات و ليس  لة  السةلو (des actesب السل ة يح ا  ل  التصرفات )و صحيحا أ  الباضع تجا

(des comportements ،)ب السل ة   تش ل  ةل المناب ةات و أيضا بدا  انت مناب ات تتجا و
سةةةباب )المعةةةايير( ب السةةةل ة فةةةى  الرقابةةةة  لةةة  األو اهداريةةةة  ب  أنةةة  حتةةة  فةةةع مناب ةةةات تجةةةا

 ات أل   مليةةةةةة اتخةةةةةا  البةةةةةرار برمت ةةةةةا تخضةةةةةل و تةةةةة هب بالباضةةةةةع اهدارر بلةةةةة  مجةةةةةال السةةةةةل
 2لفحص .

قةةل بةةي  النظةةامي  البضةةا يي  العةةادر و ل أ  المناب ةةات ا قتصةةادية تتمو يم ةة  البةة  لةة ل 
  و ل ةةة  هنةةةا  قضةةةاه للبةةةانو اهدارر  فةةةال نجةةةد قاضةةةع محةةةدد مخةةةت  بالمةةةاده ا قتصةةةادية  و 

ا ةةد و ا قتصةةاد جةةب  مةة  مناب ةةات ا  بةة ل  أصةةبحت قو شةةتر  م لفةةي  بحمايةةة هةة   المصةةالن الم
لية و ت بيب ةةا مسةةف و الخاصةةة و ا ةةد مشةةتر ة بةةي  األشةةخا  العامةةة و   ا قتصةةادر هةةع قو البةةان

 3 ال النظامي  البضا يي .

                                                           
1Michel Bazex, le droit public de la concurrence, op.cit, p 805. 
2 Laurent Richer, op.cit, p 704. 

ال ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة فةةع الجبا ةةر  دراسةةة مبارنةةة  رسةةالة مبدمةةة لنيةةل شةة اده الةةد تورا   فةةرع البةةانو  راضةةية شةةيبوتع   3
 .111    0241عة اهخوه منتورر  قسن ينة  خص  المفسسات السياسية واهدارية  جامالعاا  ت
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التعبيةةةد فةةةع الممارسةةةات المتعلبةةةة بالمسةةةا ل ا قتصةةةادية  فضةةةال  ةةة   ةةةدا و ع و أ  التنةةة ب 
ر ا قتصةةادر للباضةةع و اضةةن  أدى بلةة  بثةةرا  الةةدوو ا ةةد الحا مةةة ل ةةا بشةة ل  امةةل و تحديةةد الب

ثةةرا  خبرتةة  لةةيس فبةة  فةةع الجانةةب البةةانو اهدارر  بةةل  ل ةة  فةةع التحليةةل ا قتصةةادر فةةع و   نعو ا 
ل و صةةةل بلةةة  الحلةةةو المسةةةا ل ا قتصةةةادية التةةةع فرضةةةت  ليةةة  اسةةةتخداا نظريةةةات اقتصةةةادية للت

 1ية التع يخت  ب ا.للمناب ات ا قتصاد

فةةع الحبيبةةة هةة   المسةةةلة أدت بةةبعض الفبةة  بلةة  التسةةافل  ةة  بم انيةةة ا تبةةار الباضةةع و 
فةةع اسةةتنتاجات    Henri Stahl -jacquesمةةة و ض الح و رأر مفةةو 2اهدارر  باضةةع اقتصةةادر.

تحليةل و رر التة ةد  لة  أ  تفسةير و نة  مة  الضةر أ  Sté Million et Maraisبشة  قةرار مجلةس
د بالفعةةةل فةةةع ا جت ةةةادات البضةةةا ية  نةةةد ت بيةةةق مبةةةدأ حريةةةة و جةةةو م ويتفةةةق مةةةل مةةةا هةةة األمةةةر

ب  مجةةرد تعميةةق  وره  مةةا هةةو لةة  ثةةفةةع الحبيبةةة هةة ا التغيةةر لةة  يةةفدر بو الصةةنا ة  و التجاريةةة 
  المنافسةةة األ ثةةر حداثةةةة و ل ا حتجةةاج بمفةةاهيا قةةةانو أ  قبةةو ده بالفعةةةل  و جةةو تشةةجيل لرقابةةة مو 

ات و تعميق رقابة الباضع اهدارر م  خةالل ا سةتفاده مة  أدو بىثرا  يسمن فع ن اية الم ا  
 3 .و ع أخرى م  البانو أ ثر انسجاما مل تل  المستخدمة فع فر و تحليلية أدق 

المعبةده للمناب ةات ا قتصةادية لةا تعةد تمثةل  ببةة أمةاا و فى  ه   ال بيعةة الفنيةة   ب ل و 
 تسةةب الباضةةع اهدارر ال ثيةةر مةة  الخبةةرات الباضةةع اهدارر فةةع ممارسةةت  لرقابتةة   بعةةد ب  ا

ظ ينبثةةق مةة  مختلةة  البةةرارات  فةةع حةةي  أ  و ر ملحةةو ا أ  هنةةا  ت ةةو فيبةةد 4فةةع هةة ا المجةةال.
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2Laurent Richer, op.cit, p 307. 
3 Jacques-Henri Stahl, op.cit, p 1228. 

المتعلبةة بةالتر يب  4111أفريةل  1فةع  laCoca Coو  Oranginaفع ه ا اه ار فى  الح ا الصةادر فةع قضةية شةر ة  4
ا قتصادر ا تبر  العديد م  الفب ا  مثا  واضحا ل ل   فالباضع اهدارر و هو يمارس رقابت  يتعامل مل مفةاهيا اقتصةادية 
  و فنية جديده مثل السوق  المر ب المسي ر  و التعس  فع المر ب المسي ر ... بلخ  ا   لي  تحديةدا فةع هة   البضةية أ

يمارس رقابت   ل  مجمل العناصر المعروضة أمام   بما فع  ل  رقابت   لة  تعرية  السةوق  ات الصةلة  مةا أ   لية  أ  
مةة  سةةوق المشةةروبات الغابيةةة  %01ب  Coca Colaيسةةمن لشةةر ة  Oranginaينةةاقف مسةةةلة مةةا ب ا  ةةا  اسةةتيال  شةةر ة 
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المتحر ةة ) المتغيةره( للنشةا   نية فةع المناب ةات ا قتصةادية يف ةد  لة  ال بيعةةو المش لة البان
ض فةةع و يتجسةةد هةة ا الغمةةو    لةة الةة ر يجةةب ا نتبةةا  و ةةدا تحديةةد المفةةاهيا هةةو ض و ا  مةةو اليةةو 

 1التفسيرات.نابع تو خ ر تضارب 

د و   خةةارج حةةدو اجةة  الباضةةع اهدارر قةةد ت ةةو بات التةةع تو ب بعةةض الصةةعو لةة ل  فةةى  تجةةا
بةاألحرى  و  مل مختل  السل ات األخةرى أو  ل  م  خالل التعا والج ة البضا ية اهدارية  

جةةب الشةةر ية اهداريةةة   يم ةة  أ  و م  المنافسةةة بو فت بيةةق قةةان  ر مةةل مجلةةس المنافسةةةو التشةةا
ج مةةة  أسةةةاليب  المعتةةةاده و لةةة  الخةةةر مبنعةةةا ب  ب ا  ةةةا  الباضةةةع اهدارر قةةةادرا  و   مرضةةةيا و ي ةةة
 التحليل ا قتصادر المعمق.و ثار ا قتصادية  تماد  ل  التبديرات المعبده لآا و 

 افسةاإلدارية في مجال المن المنافسة مساعد لمراقبة الشرعية مجل  :ثالثا

م ةةة  للباضةةةع اهدارر   يالمتعلةةةق بالمنافسةةةة 21-21مةةة  األمةةةر  11مةةة  خةةةالل المةةةاده 
 11حيةث جةا  فةع نة  المةاده  2مجلس المنافسة بشة  الممارسات المنافية للمنافسةة  استشاره

يمكللن أن تطلللب الجهللات القضللائية رأي مجللل  المنافسللة فيمللا يخللص معالجللة القضللايا »
 «للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا المر... المتصلة بالممارسات المقيدة

                                                                                                                                                                                     

 the Coca Colaبرقابةة  املةة مة  أجةل تحديةد مةا ب ا  انةت األخةرى التةع ل ةا  عةا ال ةو   و  ة ل   ةا   لية  أ  يبةوا 

conpany وCoca Cola entreprise  مرتب ةةا  اقتصةةةاديا بحيةةث يم ةة  بضةةافة حصصةةة ما السةةوقية و  ةةدا اهضةةةرار
بعمليات المنافسة فع السوق  و أ  العملية سو  تساها فع تحبيق تبدا اقتصادر بدرجة  افيةة تتناسةب مةل اهجةرا  المتخة  

 :. أنظر فع ه ا الشة coca cola  لببول التبامات شر ة  شر 
Jean-Yves Chérot, les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la concurrence, 

op.cit, p 695. 
1Laurent Richer, op.cit, p 760  . 

  تشةةير بوضةةوح بلةة  حالةةة الباضةةع اهدارر  1114ديسةةمبر 4مةة  األمةةر  01اهشةةاره أنةة   لةة  الةةر ا مةة  أ  المةةاده  رتجةةد2
مجلس الدولة بد فسر و مل  ل  ف 21-21م  األمر  11ال ر يضب  شر ية التصر  اهدارر  و هو الحال بالنسبة للماده 

 . ل  الر ا م  م   ياب ن  صرين  ل  أن  بىم ان  أ  يستشير مجلس المنافسة Ste EDAالفرنسع فع قرار 
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ح أمةاا الباضةع اهدارر   يجعةل مة  و   مفتةو الة ر ي ةو  ل  الةر ا مة  أ  هة ا الخيةار و 
الةةرأر الصةةادر  ةة  مجلةةس المنافسةةة ملةةبا للباضةةع اهدارر  ب  أ  هةة ا األخيةةر ي لةةب تبةةديا 

ق  ات صةةةلة مةةة  أجةةةل و د سةةةو جةةةو قةةةا ل معينةةةة مثةةةل و خبةةةره السةةةل ة اهداريةةةة المسةةةتبلة بشةةةة  
ر    نة   نة  نظةرا أ  هة ا األمةالابع  ل  ل  التبييا ال ر قد يحةتفظ بة   حيةث يةرى و الحص

ده بل  الف ةره البديمةة و   بي  مختل  األنظمة فىننا نخا ر بالعو   التعاو ألن  بدو  لتعبيد الم مة
 1" للبضا  ا قتصادر".

قةت الة ر   يسةمن فية  و فع الو   حيث أن 2 ار البضاهو ج  بل  ما يسم  بحو حيث تا الت
التصةةرفات اهداريةةة  فةةى  الباضةةع و مجلةةس المنافسةةة بالتعامةةل مةةل البضةةايا المتصةةلة باأل مةةال 

ر هي ةة و  ل  مجلس المنافسة الة ر يلعةب دو را استشاريا فع البضية نفس ا  و اهدارر يمنح  د
حيةةث ينبغةةع لةة  مةة   ارات التةةع يصةةدرها الباضةةع اهدارر يةةة البةةر و استشةةارية أ  يسةةاها فةةع ن

 فر للباضع اهدارر مسا ده قيمة. و خالل التحليل ا قتصادر أ  ي

حةةده فةةع ت بيةةق و   بةةي  المفسسةةتي  ينبغةةع أ  يعةةبب الو فةةى  هةة ا التعةةا  بلةة  جانةةب  لةة 
 3أمر أ ثر أهمية. وهو   المنافسة و قان

ا ةةده و ت ا المجةةال  ةةر  بةةدايا اهداريةةة فةةع هةةو   بةةي  المفسسةةتي  البضةةا ية و هةة ا التعةةاو 
أيةةة  يعةةةرض  لةةة  Sté EDA.4لةةة الفرنسةةةع هةةة ا اهجةةةرا  فةةع قضةةةية و حيةةث  بةةةق مجلةةةس الد

اق  ات الصةةةةلة فةةةةع م ةةةةارر و د أسةةةةو جةةةةو مجلةةةةس المنافسةةةةة  ناصةةةةر لتبةةةةيا تتعلةةةةق مةةةة  ج ةةةةة ب
OrlyوRoissy ثةةةار المترتبةةة  لةة  المنافسةةةة مةة  ا لتةةةباا الةة ر قةةةدا مةة  ناحيةةة أخةةةرى  لةة  اآلو

   ه ي  الم اري .للمرشحي  لتبديا  رض مشتر   ل

                                                           
1 Laurent Richer, op.cit, p760 . 
2Hubert Patrick, conseil d’Etat et conseil de la concurrence : le dialogue des juges, Revue de 

semaine juridique, n0 44, 2007, p 61. 
3Jean-Paul Markus, op.cit, p 407. 
4 CE, 26 marc 1999, n° 202260, sté EDA, recueil lebon 1999. 
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ضةةة و م انيةةة استشةةاره مجلةةس المنافسةةة فةةع البضةةايا المعر لةةة فسةةر بو حيةةث أ  مجلةةس الد
  المنافيةةةة و ل ةةة   لةةة  النصةةةو  ليةةة  لةةةيس فيمةةةا يتعلةةةق بالممارسةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة فبةةة  

 وبير التحبيةق هةم  تا فلبد خلق استثنا  للبا ده البا لة بةة  الغةرض مة  تةداو للمنافسة أيضا  
أ  الخبيةةةر   يسةةةت يل البةةةث فةةةع و    لةةة  الحبةةةا ق  و قةةةو الو قةةةا ل و رسةةةا  السةةة اا  ةةةاده فةةةع باه

نيةة  و   المنافسةة بمجةرد تحديةد المعةايير البانو فةع قةانو اقل فىنة  و ل   فع الو نية  و المسا ل البان
 1تبنية.و سة و نية ملمو فىن  ت ي  الحبا ق تختل  تبريبا مل بنشا  ا  حيث أ  المعايير البان

ر  لة  بعةض المخةا ر ت مة  فةع ب الةةة و ا    ةا  هة ا اهجةرا  مة  شةةن  أ  ين ةةو   هة ا
  أ ثر بثاره للبلةق خاصةة أ  و ت  ولة أماا الباضع اهدارر  و اهجرا ات التع هع بالفعل م 

يتةةابل بجةةرا ات  أيضةةا أ يم ةة  أنةة  و هصةةدار رأيةة    قةةت محةةددو جلةةس المنافسةةة  يةةر ملةةبا بم
ا  ف ة   و خ ةار التلبةا ع  بلة  جانةب التعبيةد الة ر ينشةة للخصةجةرا  اهمة  ة   ريةق بو الخص

اهدارر  عالمخةةا ر ب ا تحببةةت لةة  تعيةةد بلةة  المتةةدخلي  ا قتصةةاديي  بحسةةاس شةةر ية الباضةة
لة خاصةةة أ  و لةة  بسةة و ل ةة  مثةةل هةة ا ا فتةةراض   يم ةة  قب2بةةالح ا فةةع البضةةايا التةةع ت م ةةا.

رأر المجلةةس و ضةةم  ا ستشةةاره ا ختياريةةة  استشةةاره الباضةةع اهدارر لمجلةةس المنافسةةة تةةدخل
 .فبد يةخ  ب    ير ملبا للبضا 

  حبيبةع بةي  و ب  تبسةيا ا ختصةا  فةع نظةر مناب ةات المنافسةة   يمنةل مة  فةتن تعةا
ع مةةة  و   المنافسةةةة    يتعةةةارض مةةةل مثةةةل هةةة ا النةةةو حةةةد لبةةةانو الت بيةةةق المو  ي ةةةات المختصةةةة  ال

مةة   يةةر المبةةرر أ  يحةةرا و   اقةة  مجلةةس المنافسةةةو م   حيةةث باهم ةةا  ا سةةتفاده مةة  و التعةةا
ه   اآلرا  التةع يبةدي ا مجلةس المنافسةة و الباضع اهدارر م  التخص  التبنع ل    السل ة  

ظيفةةع و د تبسةةيا و جةةو   تترتةةب  لي ةةا أثةةار تبنيةةة فحسةةب  بةةل بن ةةا ت شةة  قبةةل  ةةل شةةع   ةة  
ر بشةة  م اببةة و يجةرر التشةا  و سةو المحةا ا اهداريةة  و لالختصاصات بي  مجلةس المنافسةة 

                                                           
1Jean-Yves Cherot, les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence, op.cit, p 695. 
2Jean-Paul Markus, op.cit, p 407. 
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  42  1  1) المةاده   المنافسةة و اد قةانو األ مةال اهداريةة المتنةابع  لي ةا مةل مة والتصةرفات أ
44  40). 

فىنةة   ا  ةا  صةحيحا أ  الةرأر الةة ر يبدمة  مجلةس المنافسةة لةة  يلةبا الباضةع اهداررا  و 
ى و الباضةةع اهدارر أقةة ممةةا يجعةةل الرقابةةة التةةع يمارسةة ا  ح  منةة  بلةة  حةةد  بيةةرو مسةةت  و سةةي 

  تتعلةةق حةةده التةةع لةةا تعةةد اآلو افسةةة  هةة   ال  المنو حةةده قةةانو مةةا يسةةاها أساسةةا فةةع  وهةةو أ ثةةر  
ل ةةة  و  احةةدهو   تحةةةت سةةل ة قضةةةا ية و حةةد للبةةانو الت بيةةةق الم ونع اقتصةةادر أو ببنةةا  نظةةاا قةةةان

 ةةةا  حةةةده المفاهيميةةةة مةةة  أجةةةل ب و قبةةةل  ةةةل شةةةع  بالو ل و األمةةةر أصةةةبن يتعلةةةق فةةةع المبةةةاا األ
تفةةادر  وال ةةد  مةة   لةة  هةةو مةةا بلةة   لةة   و النشةةا  و سةةة المنافو ق و ا السةةو معنةة  مت ةةابق لمف ةة

 1متناقصة. ورات مستبلة أو ر تصو ظ 

اجةةة  و ره ملحةةةة أل  الباضةةةع اهدارر يم ةةة  أ  يو ا يشةةة ل ضةةةر و   أصةةةبن اليةةةو هةةة ا التعةةةا     
لةا ي ة  يفةرض  ية تصةر  بدارر الة ر يت لةب ب  و مسةلة جديده  جب  م  رقابتة   لة  مشةر 

اجةةة  مشةةة لة ا ختصةةةا  و خبةةةره مجلةةةس المنافسةةةة  فالباضةةةع اهدارر فةةةع مثةةةل هةةة   الحالةةةة ي
 نع.و بالمعنع التبنع أ ثر م  المعنع البان

  المنافسةة قةد  رفةت و ل فع األخير أ  المناب ةات اهداريةة المتعلبةة ببةانو ل ل  يم   الب
فيمةةةةا يتعلةةةق بضةةةةع  سةةةةل ات  الحجةةةةل التةةةع تةةةةا  رح ةةةا مةةةة  قبةةةلو رات  ميبةةةة و ت ةةةةو تغيةةةرات 

 بها البم .و تجاو الباضع اهدارر ثبت أن ا قديمة 

 

 

 

                                                           
1 Jean-Philippe Kover, op.cit, p 35. 
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 المنافسة اختصاص القاضي الجزائي في مجال الفصل الثاني: التعدي عل 

حريةة الصةنا ة  حيةث أ  و   ف ره المنافسة الحةره تةخة  أساسة ا مة  مبةدأ حريةة التجةاره ب
   انةةت هةة   بالصةةنا ة  خاصةةة و  اقةةة التجةةاره ب   شةةةن المنافسةةة تتحبةةق بحظةةر  ةةل فعةةل مةة

 يةر و  تدلسةيةو سا ل احتيالية و اه اقة تتا فع أ لب األحيا      ريق ممارسات مبنية  ل  
  العةةةرض و حةةةداث خلةةةل فةةةع قةةةانا  و فسةةةة مةةةا مةةة  شةةةةن  التةةةةثير  لةةة  حريةةةة المنا وهةةةو  ة و مشةةةر 

 .مرت يبي اومعاقبة    ليضل حد ل    الممارساتو هنا يتدخل البانو ال لب  و 

مةةدى تةةدخل و للمنافسةةة  نافيةةةا  ةة  مةةدى تجةةريا الممارسةةات المهنةةا ي ةةرح التسةةافل الم ةةو 
  بلة  مجلةس المنافسةة و   أا أ  األمر يبتصر  لة  اللجةلممارساتضا  الجبا ع لبمل تل  االب

حةةة ل ةة ا األخيةةر؟ أا أ  األفضةةل ا حتفةةاظ ب مةةا و مةةل السةةل ات البمعيةةة الممن ةفحسةةب خاصةة
 معا؟

 التاليي : مبحثي ال  م  خالل و   ت و ه   التساف ت س ابة  ل جب  اه

 ت ميف الباضع الجبا ع ل ا قتصادر  ل و ل: تةثير التحو المبحث األ

 المبحث الثانع:  دا ا ستغنا     خدمات الباضع الجبا ع     
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 تهميش القاضي الجزائي ل االقتصادي عل ول: تأثير التحوالمبحث ال 

توج ات ةةةا مةةة  النظةةةاا ا شةةةترا ع بلةةة  و  ت ا قتصةةةادية التةةةع  رفت ةةةا الجبا ةةةر و ب  التحةةة
  التشةةةريعية  خاصةةةة مةةة  الجانةةةب و لنصةةة ت مبابلةةةة فةةةع او تحةةة النظةةةاا الرأسةةةمالع أدر بلةةة 

الحةةةد مةةة  رت ظةةةاهره و اني  المتعلبةةةة بالمنافسةةةة أيةةة  ت ةةةو البةةة مةةةا انع ةةةس  لةةة  وهةةةو التجريمةةةع 
 الحجل. و العديد م  المبررات  ها بل ب  أ  ه   الظاهره تا بسناد  العباب

العبةاب ل  ة  و    لة  تعرية  ظةاهره العةدو ل تسةلي  الضةو   نحةاو م  ه ا المن لق سو 
مةة  خةةالل الم لةةب   المنافسةةة و الظةةاهره فةةع قةةان هةة  ر و بلةة  جانةةب ت ةة المنافسةةة مجةةالفةةع 
 الثانع.م  خالل الم لب  مبررات استبعاد الباضع الجبا عو ل و األ

 في مجال المنافسةالحد من العقاب ل: ظاهرة والمطلب ال 

السةعع و حتة  األجانةب و المتةدخلي  فةع بالدنةا بةي   مصرا ي   فتن باب المنافسة  ل  ب
لمنافسةةة نافيةةة لالعديةةد مةة  الممارسةةات الم  ةةابقع ا فةةع ارتو بةةاح البياسةةية قةةد يةةتحبيةةق األر  ونحةة

يجةةةب  لةةة  المشةةةرع .ب  نةةةةو ع مةةة  المر و ع مةةة  الممارسةةةات نةةةو حيةةةث يت لةةةب م افحةةةة هةةة ا النةةة
 مصةةلحة حمايةةة مصةةالنو ابنةةة بةةي  مصةةلحتي   مصةةلحة حمايةةة النظةةاا العةةاا ا قتصةةادر و الم

لةةةةة ت يةةةة  و لةةةة  التةةةةدخل فةةةةع  ةةةةل مةةةةره لمحابمةةةةا يةةةةدفل بالمشةةةةرع  وهةةةةو . المتةةةةدخلي  فةةةةع السةةةةوق
 .قو نية بما يتال ا مل المتغيرات التع تح ا السو   البانو النص

ره و تغيةةرت صةة   الجنةةا ع ا قتصةةادر فىنةة و بةةر فةةرع للبةةان  المنافسةةة يعتو فبعةةدما  ةةا  قةةان
هةة ا مةةا يظ ةةر جليةةا فةةع الجانةةب و . التغةةريا )الغرامةةة(و لةة  الحضةةر ب التجةةرياو التةةدخل مةة  المنةةل 

 .ع التعديالت التع  رأت  لي و جممو   المنافسة و فع قان عالتجريم

فةع عبةاب الحةد مة  ال   ل  تعري  ظاهره و ل تسلي  الضو   نحاو م  ه ا المن لق سو 
 المنافسة.  و الظاهره فع قان ه  ر و بل  جانب ت    المنافسةو قان
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 وظهورهاالحد من العقاب ل: تعريف ظاهرة والفرع ال 

بدايةة    المنافسةة ارتةيةت فةعو فةع قةانالحد م  العبةاب التفصيل فع ظاهره و قبل الت رق 
 لة  لمعرفةة و لظةاهره  ر التةاريخع ل ة   او الت ةو الحةد مة  العبةاب ا ظةاهره و ضةين مف ةو األمر ت

 ظةةةاهرههةةة   الأ   ة  ل ةةةا فةةةع مجةةةال المنافسةةةة  خاصةةةو لجةةةمبةةةررات الو يةةةة ر قةةةل التجربةةةة الجبا و م
نمةةا أتةةت بثةةر العديةةد مةة  المراحةةل بعةةد ا  و المجةةال ا قتصةةادر  والمنافسةةة أ  و ليةةده قةةانو ليسةةت 

 ر حر ات الدفاع ا جتما ع.و ظ و   الجنا ع و سي ره البان

 من العقاب  الحدتعريف ظاهرة  أوال:

باحة السل ة البمعيةة للباضةع الجبا ةع لصةالن بن ا أ ل  الحد م  العباب تعر  ظاهره 
بةةةات اهداريةةةة )ماليةةةة   يةةةر و بةةةات الجنا يةةةة السةةةالبة للحريةةةة بالعبو اسةةةتبدال العبو هي ةةةات أخةةةرى  

 1.ه   الظاهره تخ  فب  ما يعتبر أصال جنا ياو مالية(  

  و فةةع قةةانالحةةد مةة  العبةةاب ال  تعريةة  لظةةاهره التعريةة  يم ةة  اسةةتخ هةة امةة  خةةالل و 
ل اسةتبداو أن ةا ببالةة السةل ة البمعيةة للباضةع الجبا ةع لصةالن مجلةس المنافسةة    المنافسة  ل

 دارية.بة اهو بات الجنا ية بالعبو العب

 laه ا وتجدر اهشاره بل  أ  مخالفات قانو  المنافسة  رفةت ظةاهره الحةد مة  العبةاب 

dépénalisation يس ظاهر ببالة التجةريا ولla décriminalisation  ب  أ  ال ثيةر يسةتعمل
 نةةةد الحةةةديث  ةةة  ببعةةةاد الباضةةةع الجبا ةةةع  ةةة  معاقبةةةة الممارسةةةات  المصةةة لحي   متةةةرادفي 

 2.المنافية للمنافسة

                                                           
1Decocq André, La dépénalisation du droit de la concurrence, RJC, no 11, 2001, p89 

الحد م  العباب هو بجرا  تشريعع  ستبدال العبوبات الجنا ية بجبا ات  ير جنا ية  ف و التخلع    النظاا الجنا ع ب  2
لصالن نظاا آخر  النظاا اهدارر  أما الحد م  التجريا أو ببالة التجريا ف و بجرا  تشريعع هضفا  المشرو ية  ل  أفعال 

  ترا  بمشرو ية السلو  بعدما  ا  مخالفا للبانو .  انت ساببا تخضل لجبا ات جنا ية أر ا 
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 ثانيا: ظهور ظاهرة الحد من العقاب

 ةةةةةةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةةةةةةع ألمانيةةةةةةةةةةةةةةا تحةةةةةةةةةةةةةةت  الحةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةة  العبةةةةةةةةةةةةةةابر لظةةةةةةةةةةةةةةاهره و ل ظ ةةةةةةةةةةةةةةو أ ب 
ة  لمعاقبة التصةرفات  يةر أر مخالفة األنظم (ORDNUNGSWIDRIGKEITEN)مص لن
قانونا مت ةامال للجةرا ا اهداريةة  ثةا  232،ب  أ  المشرع األلمانع قد أصدر فع  اا 1.الخ يره

قانونةا جديةدا للحةد مة  العبةاب  3293تبع  فع ه ا المجال المشرع اهي ةالع فةصةدر فةع  ةاا 
 2هدارية.يتضم  أيضا نظاما  اما للجرا ا ا

بةات التةع تةدخل ضةم  و ده   العبو ل   فع البداية  انت جد محةد ثا انتبلت بل  فرنسا  
متيةاب فةع   حةق ا و ال ي  يمل و قدي  مل اهداره ااألفراد  المتعو   اهداره يالعالقات الخاصة ب

ل ةة  اتسةةعت هةة   الظةةاهره شةةي ا فشةةي ا حتةة  م لةةل السةةبعينات مةة    اسةةتغالل المرافةةق العامةةة
لةةة و ل الدو ر ال ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة فةةع فرنسةةا التةةع ت ةةرس تحةةو  لةة  بظ ةةو لبةةر  الماضةةع  ا

م  المتدخلة بل  الضاب ة م  أجل تنظةيا بعةض الب ا ةات الحساسةة فةع الحيةاه ا قتصةادية 
داريةة المسةتبلة ل ل ة   ال ي ةات اهو خةو    و البنةو ت التةمينةاو رصةة  و البو ال اقةة  و  ا تصةا ت 

 3.باتو العب قيلو سل ة ت

التةةع و لةة  جانةةب ال ي ةةات البضةةا ية بخةةرى أد هي ةةات و جةةو أدى بلةة  ت ةةريس ف ةةره  هةة ا مةةاو 
اختصةا  الباضةع الجبا ةع  علةبد فةع األصةل و ه   األخيره التةع تعةيم ن ا بصدار جبا ات  

 .3222رو دست التعديل الدستورر لسنة م  322ريا م  خالل ن  الماده و  ل  م رس دستو 
                                                                                                                                                                                     

تبدو ه   التفرقة واضحة وبسي ة ول ن ا جا ت بعد خال  فب ع  ميق لتحديد ظاهرتع الحد م  العباب والحد م  التجريا. 
دار   (ظاهره الحد م  العباب)أنظر فع ه ا الشة : أمي  مص فع محمد  النظرية العامة لبانو  العبوبات اهدارر 

 . 01-01   0240الم بو ات الجامعية  اهس ندرية  

مية  ي اد ب الدي   يساور  حول العالقة بي  هي ات الضب  المستبلة والبضا : بي  التنافس و الت امل  المجلة األ1
 .632   6330جامعة  بد الرحما  ميره  بجاية    3العدد

 .44أمي  مص فع محمد  المرجل السابق    2

  المرجةةةل السةةةةابق   يسةةةاور  حةةةول العالقةةةةة بةةةي  هي ةةةات الضةةةب  المسةةةتبلة والبضةةةةا : بةةةي  التنةةةافس و الت امةةةل   ةةةب الةةةدي3
 632. 
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   الةةة ر تبنةةةا جةةةو الحةةةال فةةةع  ةةةل مةةةره فةةةى  الت وضةةةل فةةةع الجبا ةةةر ف مةةةا هةةةو أمةةةا بالنسةةةبة لل
جة  و بل  جانب  ل  فةع خضةا ت  ج  المشرع الجبا ررو   ل  تةثير  ل  تو التشريل الفرنسع ي 

لةةة مةة  الحبةةل ا قتصةةادر نظةةرا و انسةةحاب الدو  الليبرالةةعلةة  انت ةةاج الةةن ل ا قتصةةادر بالجبا ةةر 
لةةة و ا نتبةةال مةة  الدو انةةت تنت ج ةةا فةةع المجةةال ا قتصةةادر لفشةةل األسةةاليب ال السةةي ية التةةع  

داريةة بحةداث هي ةات ب ج األخيةر الة ر فةرض  لي ةا و لةة الضةاب ة  هة ا النمةو ل  الدبالمتدخلة 
ق و ضةةب  الب ةةاع ا قتصةةادر بمراقبةةة السةة وهةةو لةةة الجديةةد و ر الدو يل ةةا م ةةاا تةةتال ا مةةل دو ختو 
 ة قمعيةةةةة هةةةةع مةةةة  اختصةةةةا  الباضةةةةع يةةةةل هةةةة   ال ي ةةةةات سةةةةلو ختنظيمةةةة   ممةةةةا أدى بلةةةة  تو 

 1الجبا ع.

البمةةةل  مةةةة ل  مو المنافسةةةة ليتةةة الشةةةة  فةةةع مجةةةال المنافسةةةة أيةةة  تةةةا بنشةةةا  مجلةةةس وهةةةو 
 .للمنافسة نافيةممارسات المالحد م  العباب لل وج  نحو دل  بعد التو دارر اه

بيةةةل ا ختصةةةا  البمعةةةع لفا ةةةده اهداره فةةةع و ت  امةةةل التةةةع أدت بلةةةو ل  مةةة  بةةةي  الع  ةةة
ا    شة  قةد سةاهمت فةع ارتبةا  هةو   فظةاهره ا سةتعمارية بةدامل تاريخيةةو د  و جو  والجبا ر ه

المسةةةتبلة   حيةةةث تةةةا قمةةةل العديةةةد مةةة  المخالفةةةات مةةة   ةةةر  اهداره مثةةةل  راهرث فةةةع الجبا ةةة
دارر تةخةة  ت ظةةاهره البمةةل اه أخةةو المخالفةةات الجمر يةةة ...بلةةخ . و التةةةخر فةةع دفةةل الضةةرا ب 

 2.سل م  الب ا ات التبليديةو أخرر أد ا ستبالل لتشمل مجا ت سل بعو مجا ت أ

فالمشةةرع الجبا ةةرر خ ةةا خ ةةوات واسةةعة نحةةو قةةانو  العبوبةةات اهدارر ب  أنةة  قةةد  بةةق 
 بالفعل نظاا الحد م  العباب فع أ ثر م  مجال.

                                                           
1Zouimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 

Edition Houma, Alger, 2005, p82 
2Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Edition Belkeis, Alger, 2010, p 154155   
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 62المةةةفرخ فةةةع 7537مةة  ا مةةةر 41  للللإ 38اد و رد فةةةع المةةةو لةةة  مةةا     مثةةال  لةةة 
 1عالملغ المتعلق باألسعار 32،2فريل أ

 ع  و الةة يع ةةع للمةةديرو    ةو  ةةة مةة  الممارسةةات  يةةر مشةةر و حيةةث يعاقةةب  لةة  مجم
 ا  انةت هة   األخيةره معاقةب بم انية معاقبةة مرت بةع هة   المخالفةات بالنبل و األسعار و للتجاره 

 يةل و لة  بيرسةل الملة   وبةة أو قةل العبو دينةار فلة  أ  ي(3333)لة  بيصةل  و لي ا بمبلغ يبةل أ
 ا  انةت المخالفةة يعاقةب  لي ةا بةة ثر مة  ألة  بمةا أ  ريةة مة  أجةل المتابعةة البضةا يةو الجم 

بير و المخالفةة بلة  الة رضةالنبل يرسل محو األسعار و   ع للتجاره و دينار فى  المدير ال (3333)
 يةةةل و برسةةةال الملةةة  بلةةة   وقيةةةل الغرامةةةة  ةةة   ريةةةق قةةةرار أو تو الم لةةة  بالتجةةةاره للنظةةةر في ةةةا 

 2.ريةو م الج

ده حتةة  قبةةل التسةةعينات  أر حتةة  قبةةل و جةةو دارر  انةةت م  ظةةاهره البمةةل اهأهةة ا يعنةةع و 
نشةةا  السةةل ات اهو ات ا قتصةةادية صةةالحاهع  رفةةت في ةةا الجبا ةةر الفتةةره التةة المسةةتبلة  داريةةة ا 

 ل ةةة و ر سةةةل ات الضةةةب  و  ةةةظقتةةةر  بادارر لةةة  نبةةةد الةةةرأر البا ةةةل أ  البمةةةل اهبهةةة ا يةةةدفعنا و 
حيةث  ةا  يةتا  ة   .ر سةل ات الضةب و  ةظرت بو دارر قةد ت ة  ف ةره البمةل اهأ واألصةن هة

 .أصبن     ريق هي ات بدارية مستبلة مستحدثةو  ريق هي ات بدارية تبليدية 

بالةة التجةريا ببالة التجريا يجب التفرقة بةي  ب  ار ظاهرهبل  أن  فع بتجب اهشاره و  ه ا
 لةةة  و بالةةةة تجةةةريا ناقصةةةة جب يةةةة ا  و ض الجةةةرا ا  بسةةةي  لةةةبعو التةةةع تعنةةةع بلغةةةا  خةةةال  و ال ليةةةة 

بالة التجريا بالو بات و م  العب خفي بالت  3.قتو ا 

                                                           
الصةادره سةنة  09وقمةل مخالفةات تنظةيا األسةعار  ج ر  ةدد المتعلةق باألسةعار 32،2فريل أ 62المفرخ فع  ،20،مراأل1

  (الملغ. )32،2
  (الملغار وقمل مخالفات تنظيا األسعار )المتعلق باألسع ،20،م  األمر  02انظر الماده 2
 . نبال   :،33ت اهدارية المستبلة  المرجل السابق   آ ب الدي   يساوى  الرقابة البضا ية لسل ة البمعية لل ي3

 (G) Roujou de Boubeé, Vers la dépénalisation du droit de la concurrence, LPA, n0 38, 1988, 

p11. 
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 ن المنافسة وفي قانالحد من العقاب ر ظاهرة و الفرع الثاني : تط

ر التشةةريل و مةة  خةةالل ت ةة ة ةةر جليةةظ  المنافسةةة تو فةةع قةةانالحةةد مةة  العبةةاب   ظةةاهره ب
   األسةةةةعارو للمنافسةةةةة فةةةةع ظةةةةل قةةةةان نافيةةةةةسةةةةات المة  فبعةةةةدما  انةةةةت الممار الجبا ةةةةرر للمنافسةةةة

 يةة أصةبحت بعةد ابا تبارها مخالفةات جب و ختصا  الباضع الجبا ع اضم   تندرج3292لسنة
حيةةث   و مبيةةده بشةةر و ختصاصةةات الباضةع الجبا ةةع للنظةةر في ةةا قليلةة ا 2232ر األمةةر و صةد

ده لينسةةةةحب   محةةةةدو فر شةةةةر و داريةةةةة يم ةةةة  ت يف ةةةةا  مخالفةةةةات جبا يةةةةة بتةةةةبأصةةةةبحت مخالفةةةةات 
متابعت ةا لمجلةس المنافسةة  لت ية   اختصةا يحيةل و 3030ر األمةر و الباضع الجبا ع بصد

 .ةدارية بحتبدارية يم   ت يف ا بل  مخالفات جبا ية بل  مخالفات بم  مخالفات 

 0989ن السعاروال: االختصاص الصلي للقاضي الجزائي في ظل قانو أ

الملغةة  لةةا ي ةة  ه ةة ا هبةةا    لةة  أ   36-92ر الباضةةع فةةع ظةةل األمةةر و ب  دراسةةتنا لةةد
 ت الجدرية التع  رفت ةا الجبا ةر و جا  فع خضا العديد م  التح 3292  األسعار لسنة و قان

ج ات ةا ا قتصةادية مثةل و تراجةل تو لةة تعيةد حسةابات ا و خارجية جعلةت الدو امل داخلية و نتيجة  
نيةةةةةة و ل  المديو فةةةةةاض أسةةةةةعار البتةةةةةر انخو ان يةةةةةار ا شةةةةةترا ية فةةةةةع العةةةةةالا و لمةةةةةة ا قتصةةةةةادية و الع

 لع.و ق النبد الدو   صندو ضغو الخارجية المرتفعة 

ي  أسةةةةعار السةةةةلل و   ت ةةةةو   ي ةةةةد  بلةةةة  تحديةةةةد شةةةةر و   هةةةة ا البةةةةانو فعلةةةة  الةةةةر ا مةةةة   ةةةة 
اسةةةةةةة ة و م انيبمةةةةةةةات التنظةةةةةةةيا ا قتصةةةةةةةادر بو ق و ا ةةةةةةةد العامةةةةةةةة لتسةةةةةةةيير السةةةةةةةو البو الخةةةةةةةدمات و 

ا   و  وف ةة ةةرر يعتةةر  ضةةمنيا بحريةةة المنافسةةة جبا  و ل قةةانو ب  أنةة  يم ةة  ا تبةةار  أ1األسةةعار.
 ةةةداد منةةة   لةةة  ب 30المةةةاده تة يةةةد يةةةن  صةةةراحة  لةةة  مبةةةدأ المنافسةةةة الحةةةره  ب  أ      ةةةا 

                                                           
 32  الصةةةادر فةةةع 62المتعلةةةق باألسةةةعار  ج ر  ةةةدد  3292يوليةةةو 2المةةةفرخ فةةةع  9236مةةة  البةةةانو   33المةةةاده  أنظةةةر1

 .3292يوليو
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 ة ل  الةن  و ال لةب و تنظيا خا  باألسعار يخضل لمبةاييس معينةة مة  بين ةا حالةة العةرض 
 1 ل  أن  ت ريس للمنافسة. مل المنافسة يف ا من   ل  منل الممارسات التجارية التع تتنافع

المتعلةةةةةق  9236ر الباضةةةةةع الجبا ةةةةةع فةةةةةع ظةةةةةل األمةةةةةر و ا بدراسةةةةةة دو   نبةةةةةو لةةةةة ل  سةةةةة
اسةل للباضةع الجبا ةةع و ا ختصةا  ال و  هةةو أ  مةةا يميةب هة ا البةان باألسةعار الملغة   خاصةة

ا ةةةد و ل البةةةاب الرابةةةل البو حيةةةث أنةةة  فةةةع تلةةة  الفتةةةره لةةةا يسةةةتحدث مجلةةةس المنافسةةةة  حيةةةث تنةةةا
يعاقب عليها طبقلا و تعتبر ال شرعية »16المادة ة بالممارسات التجارية حيث جا  فع المتعلب

االتفاقيللات الصللريحة و  تهللداالمعاو العمليللات المللدبرة  و ن الممارسللات ولحكللام هللذا القللان
 الضمنية التي ترمي إلي:و 

 عرقلة الممارسات الشلرعية للنشلاطات التجاريلة ملن وق أول الشرعي في السوعرقلة الدخ
 زع آخرو م وطرف منتج أ

 التشجيع المصطنع في عرقلة السعار قصد المضاربة 

 مدبرة واالستثمارات بصفة إدارية أو يقها و منافذ تسو تقليص عرض المنتجات 

 ر التقنيو عرقلة التط

 «ينو مصادر ملرية للتم واق ملرية أو خلق أس 

جلزء  وق أومنتله علل  السل" يعتبر ال شرعيا كلل تعسلف نلاتج علن هيفتن :  17المادة أما
 منه كما يعتبر ال شرعيا: 

 ن مبرر شرعي  ورفض البيع د 

                                                           
  المرجةةةةل السةةةةابق  3236البةةةةانو  و  3030المنافسةةةةة والممارسةةةةات التجاريةةةةة وفبةةةةا لألمةةةةر محمةةةةد الشةةةةري   تةةةةو  قةةةةانو   -1

 62. 
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 التميزي  وط أو البيع المشر  

 ط بكمية محددة و البيع المشر  

 ضا للبيع "و ر يعتبر معر و ض عل  نظر الجمهو كل منتج معر 

 وأ: " يعتبللر ال شللرعيا فللرض إعللادة البيللع بسللعر أدنلل  يفرضلله منللتج فتةةن  18المللادة أمةةا
 زع عل  تاجر"و م

 ل  الر ا م  أ  المشرع أ لق  لي ا تسةمية الممارسةات و المالحظ أ  ه   الممارسات 
تسةةمية  2232التجاريةةة ب  أن ةةا نفةةس الممارسةةات التةةع أ لةةق  لي ةةا المشةةرع فةةع ظةةل األمةةر 

اختصةةا  النظةةر فةةع تلةة  الممارسةةات ينعبةةد لصةةالن ال ي ةةات و الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة 
 ختصةةةا  الباضةةةةع الجبا ةةةع  لةةةة  ا تبةةةار أ  المشةةةةرع يعتبرهةةةا أفعةةةةا   لضةةةةب ابو ا ية البضةةة

ل  و فةةع تلةةة  الفتةةةره الةة ر انشةةةة هي ةةةة بداريةةة مسةةةتبلة تتةةة الفرنسةةةع مجرمةةة  لةةة  خةةال  المشةةةرع
سةةةناد هةة   الم مةةةة فضةةل ب  ب  أ  المشةةرع )مجلةةس المنافسةةةة( الفصةةل فةةع مناب ةةةات المنافسةةة

 1للباضع الجبا ع.

  9516ر الهامشي للقضاء في ظل المرو ثانيا: الد

  و فةى  البةانالحةره   ا تةر  ضةمنيا بمبةدأ المنافسةة و ل قانو أ و  األسعار هو  ا  قان ب ا
اقر بمبةدأ تحريةر األسةعار مة  خةالل و   ا تر  صراحة بمبدأ المنافسة  و ل قانو أ وه 2232
 ال لب.و   العرض و قان

ق مةةةة  و قبةةةةة السةةةةاب متخصةةةة  لمرانةةةة  اسةةةةتحدث ج ةةةة  أو مةةةةا يميةةةةب هةةةة ا البةةةةان  مةةةةا أ 
  ال ةد  منة  تنظةةيا ب ريبةة  يةةر شةر ية  حيةث أقةةر أبحريةةة المنافسةة  الممارسةات التةع تمةس
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تحسةةةي  معيشةةةة و ا ةةةد حمايت ةةةا ب ةةةد  بيةةةاده الفعليةةةة ا قتصةةةادية و تحديةةةد قو ترقيت ةةةا و المنافسةةةة 
 المست ل ي    ما أن  ي د  بل  تنظيا الممارسات التجارية.  

األ مال المةدبره و لق بالممارسات المنافية للمنافسة  حيث تا منل الممارسات أما فيما يتع
جب ا منل التعس  النةاتل  ة  ال يمنةة   مةا و فتا بم ،أما الماده   2جب الماده و ا تفاقيات بمو 

المالحةةظ أ  المشةةرع و  . هةة ا33لمةةاده جةةب او تةةا منةةل البيةةل بسةةعر أقةةل مةة  الت لفةةة الحبيبيةةة بم
 ح اا الفصل الثانع أر أ  المشرع يعتبر  ممارسة منافية للمنافسة.أأدرج التجميل ضم  

تتشاب  بل  حد  بير مةل أح ةاا  2232م  األمر 33  ،  2اد و   المالمالحظ   ل  أو 
ة المتعلةةق باألسةةعار الملغةة   أمةةا فيمةةا يخةة  معاقبةة 9236األمةةرمةة   69  ،6  62اد و المةة

 ضح  م  خالل العناصر التالية:و ن  و ما س وهو ه   الممارسات فى  األمر يختل  

 نقل االختصاص إل  مجل  المنافسة 0

د بلةةةة  الباضةةةةع و للمنافسةةةةة يعةةةة ات المنافيةةةةةبعةةةةدما  ةةةةا  اختصةةةةا  النظةةةةر فةةةةع الممارسةةةة
فةةى  المشةةرع سةةل   ريةةق مختلةة   2232فىنةة  فةةع ظةةل األمةةر 9236الجبا ةةع فةةع ظةةل األمةةر

أقةر أية   الباضع الجبا ع و منافسة بيل اختصا  قمل ه   الممارسات بي  مجلس الو  ل  بتو 
"تعتبلر  :التةع تةن  91الملادة ه ا مة  خةالل نة  و با ختصا  األصلع لمجلس المنافسة 

مللن هللذا المللر مللن اختصللاص مجللل   6،7،8،9،01،00،01ادو المخالفللات لحكللام الملل
 المنافسة"

ة ب  أنة  للمنافسة منافيةة ةار صةالحيات  التناب يةة التحبيةق فةع الممارسةات الل  فع بو يتو 
  ا ختصةةةا  لية الجبا يةةةة بةةةل بو يتةةةابل األشةةةخا  ال بيعيةةةة  لةةة  أسةةةاس المسةةةف  لةةيس لةةة  أ 

بةة الجبا يةة و داريةة بلة  جانةب العببةة اهو أر أ  المشرع يبر بالعب 1ع د بل  الباضع الجبا و يع
ر  ل  األقل ضعفع الةربن المحبةق و حيث يعاقب مجلس المنافسة ه   الممارسات بغرامة تسا
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ب هةةة   و  لةةة  أ    يتجةةةا 33 33 2ادو    لي ةةةا فةةةع المةةةو  ة هةةة   الممارسةةةات المنصةةةاسةةةو ب
 1ا سنة م  النشا .و الغرامة أربعة أضعا  ه ا الربن للدي  لا ي مل

يا الةربن و ضةعية ال يمنةة فيعاقةب  لي ةا مجلةس المنافسةة فةع حالةة تبةو أما التعس  النةاتل  ة  
أضةةعا   0بو جةةا  تت  أو  لةة  دو لمحبةةق  نصةة  هةة ا الةةربن او ر  لةة  األقةةل مةةره و بغرامةةة تسةةا

ضةعية و يا هة ا الةربن فيعاقةب  لة  التعسة  فةع و مةا فةع حالةة  يةاب تبةع  أو الربن  ير المشر 
لسةنة  و لة  األ ثةر مة  رقةا األ مةال آلخةر سةنة ماليةة مختتمةة أ ٪،3ر و ال يمنة بغرامةة تسةا
 2ا .ا سنة م  النشو ا  ا قتصاديي  الدي  لا ي ملو المالية الجارية لأل 

 د إخطار من طرف مجل  المنافسة و جو مية بو ا العمو تقيد تحريك الدع2

  و بةةة الجبا يةةة فىنةة  جةةا  مبيةةد بشةةر و قيةةل العبو مةةا فيمةةا يخةة  اختصةةا  الباضةةع الجبا ةةع بتأ
الملغةة  بةةالح ا المتعلةةق بالمنافسةةة  32-22مةة  األمةةر  32فةةع هةة ا اه ةةار جةةا  نةة  المةةادهو 

 التالع:

ريلللة المخلللتص إقليميلللا قصلللد و كيلللل الجمهو ا علللل  و ع"يحيلللل مجلللل  المنافسلللة اللللد
التعسلف النلاتج  وتنفيذ الممارسلات المنافيلة للمنافسلة أو المتابعات القضائية إذا كان تنظيم 

ملن هلذا الملر يتحملل فيهلا  01و00و01و7و6ادو ص عليهلا فلي الملو عن الهيمنلة المنصل
 لية شخصيةو أي شخص طبيعي مسؤ 

يمكلن  من هذا الملر04و03يها في المادتين ص علو بات المنصو ن المسا  بالعقود
احلدة ضلد أشلخاص و احلد إلل  سلنة و للقاضي أن يحكم في هلذه الحاللة بلالحب  ملن شلهر 

 ا فيها"و شارك وأ أعاله رةو ا في الممارسات المذكو يين نسبطبيع
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  و ريةة مشةر و  يةل الجم و   ميةة مة   ةر و ى العمو   الةد يفى  تحر  32م  خالل الماده 
 يةةةةل و تةثر بىخ ةةةةار جلةةةةس المنافسةةةةة  هةةةة ا األخيةةةةر الةةةة ر يسةةةة ةةةةر  م خ ةةةةار مةةةة د اهو جةةةةو ب

مةةا يحةةرا النيابةةة العامةةة مةة  فةةتن تحبيةةق قضةةا ع مةة   وهةةو ى الجبا يةةة و ريةة لمباشةةره الةةد و الجم 
 تلبا  نفس ا. 

  شةخ  قةةد و ي ةة  أضةروره لتبةديا اهخ ةةار 32الفبةره األولةة  مة  المةةاده  مةا اشةةتر ت 
 المنافية للمنافسة.الممارسات  تنفي و شار  فع تنظيا 

ريةة و  يةل الجم و  لة   ىو حةد  بصةالحية بحالةة الةد و ثار مجلةس المنافسةة ا  اسةت و ه ا 
ا أخةةدنا بعةةي  ا  تبةةار أ  مجلةةس حةةا ت المتابعةةة الجبا يةةة  خاصةةة ب  مةة  شةةةن  أ  يبلةةل مةة 

ى و ريةة فةع تحرية  الةد و  يةل الجم و المنافسة فع تلة  الفتةره  ةا  حةديث النشةةه   مةا أ  تبيةد 
ع مة  و د بخ ار مجلس المنافسة يجعةل البضا )الباضةع الجبا ةع( فةع نةو جو ب و جو مية بو العم

حسةب تبةدير  ب   ةا  قةد شةار  شةخ   بيعةع فةع هة   و ع لمجلس المنافسة  و الخضو التبعية 
يةةةل صةةرين مةة   ةةةر  و مةةةا يم ةة  أ  يعتبةةر تح وهةةو الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة مةةة   دمةة  

مال مةةة التتبةةل  فاهخ ةةار الصةةادر  ةة  مجلةةس المنافسةةة تعبيةةر المشةةرع لمجلةةس المنافسةةة حةةق 
 تبا  م  صالحيات الباضع الجبا ع.فع  ل  انو مية  و ى العمو    ر بت  فع بثاره الد 

بدارر سةةابق   يعتبةةر اتجاهةةا د بجةةرا  و جةةو ره و لةة ل  فةةى  اقتةةرا  المتابعةةة الجبا يةةة بضةةر 
 1رر للعدالة.و حيد الضر و التتعبيب  و  اتجاها نحو ية ممارسة الحريات و تب ونح

مةة  الضةةحية ريةةة قةةد يحةةرا و  يةةل الجم و  مةةا أ  اقتصةةار مجلةةس المنافسةةة  لةة  بخ ةةار 
حتة     الجنةا عاقيةل الجةب و خاصة  نةد تل    يالتع تمثل ترضية نفسو مية و ى العمو تحري  الد 

 .  يضو التع ا   لا يحصل  ل و 
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لةةس المنافسةةة لصةةحة قيةةاا خ ةةار مةة   ةةر  مجل أ  اشةةترا  تبةةديا اهو يم ننةةا البةة لةة ل 
الممارسةةات المنافيةةة  تنفيةة و ل بيعةةع الةة ر شةةار  فةةع تنظةةيا ضةةد الشةةخ  ا المتابعةةة الجبا يةةة

   المنافسة. و للمنافسة يم   ا تبار  ظاهره م  مظاهر الحد م  العباب الجنا ع فع قان

الممارسةةةةةات المنافيةةةةةة  تنفيةةةةة و  ة الشةةةةةخ  ال بيعةةةةةع فةةةةةع تنظةةةةةيا  مةةةةةا أ  اشةةةةةترا  مشةةةةةار 
ربمةةا  لةة  راجةةل بلةة   ةةدا و ال بيعةةع  افسةةة يعنةةع اقتصةةار المتابعةةة الجبا يةةة ضةةد الشةةخ  للمن
 ول ة  األرجةن هة1قةت.و ر فةع  لة  الو لية الجنا يةة للشةخ  المعنةو المسف و قرار الخ ة الجنا ع ب

  الممارسةةات   لةة  يةةد فةةع ارت ةةاب هةة و معاقبةةة أر شةةخ  قةةد ي ةة حرصةة   لةة و تة يةةد المشةةرع 
ر و   ل ةةةا الةةةدو لي  قةةةد ي ةةةو المسةةةف و اخةةةل الشةةةر ة أل  المةةةديري  يعيةةةة دا    انةةةت أشةةةخا   بو 

 ضل استراتيجيات مح مة ل    الممارسات.و األ بر فع 

ل أ  اسةةةتعمال حةةةر  و صةةةل بلةةة  البةةةوو بتعمةةةق أ ثةةةر  32هنةةةا  مةةة  حلةةةل نةةة  المةةةاده و 
  و شةةةخ   بيعةةةع شةةةار  فةةةع تنظةةةيا ممارسةةةة د ةةةا  ل أنةةة  ب ا و يسةةةمن لنةةةا بةةةالب "و"الع ةةة  
المشةار ة فةع التنظةيا الممارسةة  و  أ  سبق ل  التنظيا أو شار ة فع تنفي ها  دالم وتنفي ها  أ

 2م  ه   ال بيعة فيم   أ  يفلت م  المتابعة الجبا ية.

ب المشةةةار ة فةةةع و جةةةو  ة بو مشةةةر و   مبترنةةةة و بعبةةةاره أخةةةرى فةةةى  المتابعةةةة الجبا يةةةة ت ةةةو 
فر و ن ةا معةا )التنظةيا  التنفية ( أر تة دا اقتراو التنفي  معا للممارسة المنافية للمنافسة  و التنظيا 

ل أ  يتةابل مة  نفة  و   األخةرى يسةمن بعةدا المتابعةة الجبا يةة. ل ة  مة   يةر المعبةو بحداهما د
                                                           

قةةةد أقةةةر صةةةراحة بالمسةةةفولية الجبا يةةةة للشةةةخ   4111أفريةةةل  41المةةةفرخ فةةةع  11-11تجةةةدر اهشةةةاره بلةةةع أ  األمةةةر رقةةةا 1
ألغةع األمةر  4111جويليةة  1المةفرخ فةع  40-11انو  المعنور  ب  أ  ه ا اهقةرار تةا بلغةا   بتعاقةب البةواني  حيةث أ  البة

 المتضةةم  قةةانو  المنافسةةة قةةد أقةةر 21-11السةةابق متخليةةا بةة ل   ةة  المسةةفولية الجبا يةةة للشةةخ  المعنةةور  ب  أ  األمةةر 
أ  الت ةةةريس الفعلةةةع لمبةةةدأ المسةةةفولية الجبا يةةةة  ةةةا  فةةةع ب ةةةار تعةةةديل  ةةةل مةةة   قةةةانو  بصةةةفة ضةةةمنية فبةةة  هةةة   المسةةةفولية و 

يخ بعةةد أ  الصةةادر بةة ات التةةار  41-21و قةةانو  اهجةةرا ات الجبا يةةة رقةةا  0221-44-42المةةفرخ فةةع  41-21لعبوبةةات ا
 ا تبارات.قادت بلية  ده دوافل و 
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لةةا يشةةار  فةةع تنفيةة ها يببةة  فةةع و ممارسةةة منافيةةة للمنافسةةة بينمةةا الةة ر خ ةة  لةةنفس الممارسةةة 
 مةم  م  المتابعة. 

مارسةة منافيةة للمنافسةة بينمةا الة ر نفة ها مل ل أ  يتةابل مة  خ ة و   م   يةر المعبة  ل
  يضةةيق مةة  ن ةةاق و يفلةةت مةة  العبةةاب  بضةةافة بلةة  أنةة  ب ا أخةةدنا ب ةة ا ال ةةرح فةةى   لةة  سةة

 لية الجبا ية لألشخا  ال بيعيي . و المسف 

اسةعة و ل الباضع الجبا ع سةل ة و تخ "شخص طبيعي"تجدر اهشاره بل  أ   باره و ه ا 
  و  ةةف   األشةةخا  صةةفة العةةلره أ  و تعنةةع بالضةةر   اره لمسةةا لة األشةةخا   حيةةث أ  العبةة

ريةةة أ  شخصةةا  بيعيةةا شةةار  فةةع تنظةةيا و  يةةل الجم و نتيجةةة لةة ل   لمةةا اتضةةن ل  ا قتصةةادر
 بيعةةةع ال  ا قتصةةةادر لشةةةخ  و ع فيتابعةةة  جبا يةةةا  فصةةةفة العةةةو تنفيةةة  ممارسةةةة مةةة  هةةة ا النةةةو 

البضةا ية الجبا يةة  بةل ي فةع  ةة ا مجلةس المنافسةة بىخ ةار الجو ليست شةر ا أساسةيا حتة  يبة
م مةةا  انةةت و  1 الشةةري  فةةع الممارسةةة المنافيةةة للمنافسةةة والمتسةةبب أ و  الشةةخ  هةةو ي ةة أ 

 .صفت 

  و مةو   ا قتصةادر الخبةرا  الةدي  يبو  مثال  ل  األشخا  الدي  لةيس ل ةا صةفة العةو 
لمةة  ي لةةب سةةة ا ةةد المنافو مخالفةةة لبو  ةةرق احتياليةةة مبيةةده و جي ةةات و ت وبى  ةةا  استشةةارات أ
  الةة ر و البةةان ول هةة   النب ةةة هةةو شةة ال الةة ر قةةد يتعةةرض لةة  الباضةةع حةةمةن ا  لةة   ب  أ  اه

  ا قتصةةةادر  هةةةل ي بةةةق  ليةةة  و ي ببةةة   لةةة  الشةةةخ  ال بيعةةةع الةةة ر لةةةيس لةةة  صةةةفة العةةة
ا ةد و بةات )البو   العبو فبةا لبةانو   المنافسةة أا تةتا متابعتة  و    لي ا فةع قةانو بات المنصو العب

هةا و   و   المنافسة يحدد األشخا  الدي  ي بق  لي ا ه ا البةانو   ا تبار أ  قانالعامة(   ل
 30-30مةةة  األمةةةر  0ا المةةةاده و بمعنةةةع أدق المفسسةةةة بحسةةةب مف ةةةو   و ا  ا قتصةةةاديو األ ةةة

  المنافسةةة و أ  تخصةةي  الشةةخ  ال بيعةةع ببا ةةده خاصةةة فةةع قةةان وأ 2 المتعلةةق بالمنافسةةة
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هع الحبس م  شة ر و   المنافسة و    لي ا فع قانو صبة المنو ب ت بيق العبو جو قرينة  ل  
 ؟بل  سنة

ديرية للباضةع   األمر يرجل بل  السل ة التبل أو ل  ياب حالة ت بيبية يم   البفع ظو 
   التفسير الضيق  ل  ا تبار أ  األمر يتعلق بالمجال الجنا ع.و ب أ  ي ال ر يج

لجبا ةةةةةع فةةةةةع ظةةةةةل انةةةةةب اختصةةةةةا  الباضةةةةةع اتجةةةةةدر اهشةةةةةاره بلةةةةة  أنةةةةة  بلةةةةة  جو هةةةةة ا 
ممارسةةة مبيةةده  فىنةة    يةةتنفو لةة ر سةةاها فةةع تنظةةيا بمتابعةةة الشةةخ  ال بيعةةع ا 2232راألمةة

حيةث تبةرر  د و ا  ا قتصةاديي  فةع حالةة العةو  تخت  الج ات البضا ية   ل  فع متابعة األ
كيلل و من هذا المر، يرسلل المحضلر إلل   76م المادةو د حسب مفهو " في حالة الع91الماد
 ة المختص إقليميا"ريو الجمه

ا بمخالفةةة جديةةده و التةةاجر الةة ر يبةة 76المللادةمةة  6الفبةةره  د حسةةبو يعتبةةر فةةع حالةةة العةةو 
  و  ةةة نة مةةة  قبةةل السةةةل ة اهداريةةةة. أر أ  أربةةةة فةةع حبةةة  منةةةد أقةةةل مةة  سةةةو ر  بو ر ةةا صةةةد

اقتصةةادر قةةاا بارت ةةاب مخالفةةة تتعلةةق بىحةةدى الممارسةةات المبيةةده للمنافسةةة قبةةل انبضةةا  مةةده 
ره ل مباشةةو بةةة ضةةد  نتيجةةة ارت ةةاب مخالفةةة سةةاببة  فةةى  ا ختصةةا  يخةةو ر  بو صةةدسةةنة  ةة  

بالتةالع و  بقليميةا  رية المخت و  يل الجم و رسال المل  بل  بل  الج ات البضا ية حيث يتا ب
نما يعو   ا ختصا  م  نصيب مجلس المنافسة و   ي  هة ا مةا و د بلة  الج ةات البضةا ية  و ا 

ر   يم ةة  ا سةةت انة بةة  الةة ر منحةة  المشةةرع للبضةةا  فةةع ظةةل ر الفعةةال الةة و يف ةةد  ةة ل  الةةد
 .2232األمر

 1313ثالثا: انتزاع االختصاص من القاضي الجزائي في ظل المر

                                                                                                                                                                                     

  وا ه ا األمر بما يةتع:يبصد فع مف »
 ةةةل شةةةخ   بيعةةةع أو معنةةةور أر  انةةةت  بيعتةةة  يمةةةارس بصةةةفة دا مةةةة  نشةةةا ات اهنتةةةاج أو التوبيةةةل أو المؤسسلللة:  -أ

 «الخدمات 
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 سةةةةتدرا  النبةةةةا   المترتبةةةةة  ةةةة  ت بيةةةةق المتعلةةةةق بالمنافسةةةةة  3030مةةةةرلبةةةةد جةةةةا  األ
 1تماشيا مل المع يات ا قتصادية.و  2232 و البان

العبةاب و ع  اده الممارسات المخلة بالنظاا العةاا ا قتصةادر بةالتجريا اج  المشر و حيث ي
ل ة  و ن ةا تحةت بشةرا  البضةا   بات مالية  األها أو  ب وللحرية أ بات سالبةو ا   انت العبو س
قةةد تجسةةد  لةة  فةةع و  جعلةة  يتراجةةل قلةةيال  ةة  هةة ا المبةةدأق الحةةره و ا أ  ا تنةةاق المشةةرع للسةةو يبةد

ح مةةة  خةةةالل ا  تمةةةاد  لةةة  سياسةةةة و ضةةةو يتخلةةة  ب وهةةةو منافسةةةة لل حظةةةر الممارسةةةات المنافيةةةة
 3030.2 ل  فع ظل األمرو الحضر م   ير التجريا 

    انةةت الممارسةةات المنافيةةة  المنافسةةة  بعةةد أو الجبا ةةع مةة  قةةانتةةا سةةحب الباضةةع فبةةد 
 3030  أصةبحت فةع ظةل األمةرو للمنافسة ت ية   مخالفةات بداريةة يم ة  ت يف ةا جبا يةا بشةر 

فبةا لةن  المةاده و قع ةا مجلةس المنافسةة و بةات بداريةة يو بدارية بحتا  يعاقب  لي ا بعب مخالفات
" يعاقلللب علللل  الممارسلللات المقيلللدة التةةةع تبضةةةع بةةةة : و 3936المتممةةةة بةةةاألمر و المعدلةةةة  22

ملن مبللر رقلم  ٪01قوأعاله بلراملة ال تفل 04ص عليها في المادة و منص وللمنافسة كما ه
بلراملة  والمخفف فلي الجزائلر خلالل آخلر سلنة ماليلة مختتملة، أم، و العمال من غير الرس

ز أربعلة و ن أن تتجلاواسلطة هلذه الممارسلات دو ي علل  القلل ضلعفي اللربم المحقلق بو تسا
ذا كان مرتكب المخالفة ال يملك رقم أعمال محلدد فاللراملة ال تتجلاو أضعاف هذا الربم.  ز و ا 
 ستة ماليين دينار"

                                                           
المتعلةةق بالبوا ةةد  3236محةةل دراسةةتنا والبةةانو   3030بلةة  قةةانوني   األول يتعلةةق بةةاألمر  2232لبةةد تةةا تبسةةيا البةةانو  1

 ارسات التجارية.الم ببة  ل  المم
الةةو نع أثةةر مداخلةةة ملبةةاه فةةع ملتبةة    بةةد الحلةةيا بةةوقري   تةةةثير التحةةول ا قتصةةادر  لةةع التجةةريا فةةع قةةانو  المنافسةةة 2

 0 –نةوفمبر  06  يةومع   جيجةل-  جامعةة محمةد الصةديق بة  يحية التحو ت ا قتصادية  لع المنظومةة البانونيةة الو نيةة
 .011   1600ديسمبر 
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ع الجبا ةةةع الةةة ر  ةةةا  لةةة  سةةةل ة واسةةةعة فةةةع متابعةةةة اختصةةةا  الباضةةة أمةةةا فيمةةةا يخةةة 
 لة  اسةتنادا بلة  نة  و للمنافسة  المنافيةتنفي  الممارسات و فع حالة تنظيا  الشخ  ال بيعع

قلب ا:" يعالتةع تبضةعو 3030مة  األمةر ،2فبد تا استبدال ا بالمةاده 2232م  األمر 32الماده
عللي سللاهم شخصلليا بصللفة كللل شللخص طبي (1.111.111)ني دينللار و بلرامللة قللدرها مليلل

فللي تنفيللذها كمللا هللي محللددة فللي هللذا و للمنافسللة  قيللدةاحتياليللة فللي تنظلليم الممارسللات الم
 المر"

مةة  خةةةالل نةةة  المةةةاده يتضةةن أ  المشةةةرع لةةةا يبةةةدا أر بشةةاره بلةةة  اختصةةةا  الباضةةةع 
-22مة  األمةر  32 لة  خةال  المةاده  الجبا ع فع توقيل الغرامة  لة  األشةخا  ال بيعيةة

  ف ةةةل هةةة ا يعنةةةع أ  المسةةةاهمة الشخصةةةية و يةةةل الجم وريةةةة  صةةةراحة بلةةةت أشةةةار التةةةع  32
للشةةةخ  ال بيعةةةع فةةةع الممارسةةةة المنافيةةةة للمنافسةةةة هةةةع األخةةةرى أصةةةبحت مةةة  اختصةةةا  

 ؟مجلس المنافسة

فةةةع الحبيبةةةة ب   مةةةوض المةةةاده و يةةةاب اجت ةةةاد قضةةةا ع أو قةةةرار مةةة  مجلةةةس المنافسةةةة 
 حية النظرية.يدفعنا بل  تحليل ه   المسةلة م  النا

ويتةةةولع مجلةةةس  ،2المشةةةرع أبال العبةةةاب الجنةةةا ع بموجةةةب المةةةاده  نةةةا  مةةة  يةةةرر أ  ف
أر أنةة  وحتةة  المسةةفولية الشخصةةية للشةةخ  ال بيعةةع ينظةةر  1المنافسةةة توقيةةل هةة   الغرامةةة 

 في ا مجلس المنافسة.

امةةة أ  المشةةرع اسةةتبعد  بوبةةة الحةةبس وا تفةةع بعبوبةةة الغر لنةةا تبةةي   ،2فمالحظةةة المةةاده 
ر قد يوحع أ  ا ختصةا  أصةبن لمجلةس المنافسةة أل  هة ا األخيةر   يم ة  و األمر ال وه

                                                           
شري   تو  الممارسات المنافية للمنافسة فع البانو  الجبا رر  دراسة مبارنة بالبانو  الفرنسع  المرجل السابق  محمد ال1

 110. 
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لةةة  توقيةةةل  بوبةةةة الحةةةبس  أر أ  المشةةةرع اسةةةتبدل العبةةةاب الجبا ةةةع بالعبةةةاب اهدارر لشةةةخ  
 ال بيعع ال ر ساها فع الممارسة المنافية للمنافسة.

 لة  الةر ا مةة  أهميةة الةةدور  وهنةا  مة  يبةةرر السةبب فةع بقصةةا  دور الباضةع الجبا ةةع
ابل الجبا ةع وهةو ببعةاد ال ة 3030ال ر يلعب  بل  المبةدأ الة ر تبنةا  المشةرع مة  خةالل األمةر

 1للمنافسة.    الممارسات المنافية

ر الباضةع و الت مةيف ال لةع لةد وه ا ب  دل  ل  شةع  بنمةا يةدل  لة  ميةل المشةرع نحةو 
 2232أ  المشرع  ند بلغا ة  لألمةرنافسة خاصة و لممارسات المنافية للمالجبا ع فع متابعة ا
األح ةةةةةاا الم ببةةةةةة  لةةةةة  و للمنافسةةةةةة  ح ةةةةةاا المتعلبةةةةةة بالممارسةةةةةات المبيةةةةةدهقةةةةةد فصةةةةةل بةةةةةي  األ

ا ةد الم ببةة  لة  و المحةدد للب 3236  رقةاو الممارسات التجاريةة  حيةث احةتفظ فةع ظةل البةان
عبةةةةاب بينمةةةةا جعةةةةل األمةةةةر قيةةةةل الو الممارسةةةةات التجاريةةةةة  لةةةة  أصةةةةالة الباضةةةةع الجبا ةةةةع فةةةةع ت

   البمل اهدارر.و ي لق  لي  ببان 3030

قةةةةد أقةةةةر بالمسةةةةفولية  ،2فةةةع حةةةةي  يةةةةرر الةةةةبعض اآلخةةةةر أ  المشةةةةرع مةةةة  خةةةةالل المةةةةاده 
ب ريبةةة احتياليةة فةةع السةةوق ألنة  فةةع جميةةل الجنا يةة للشةةخ  ال بيعةع الةة ر ارت ةةب المخالفةة 

 جةةرا ات المتبعةةة أمةةااسةةة مسةةتبلة  ةة  اهأمةةاا مجلةةس المنافالحةةا ت تببةةع اهجةةرا ات المتبعةةة 
الباضةةةع الجبا ةةةع  أل  األولةةةع هةةةدف ا ردع الممارسةةةة المحظةةةوره فةةةع حةةةد  ات ةةةا  فةةةع حةةةي  أ  

 2الثانية ت د  بل  ردع أو معاقبة الشخ  ال بيعع فع حالة توافر التدليس وا حتيال.

                                                           
 .636ب  و اس  المرجل السابق   ما  بي1

سامع ب  حملة  قانو  المنافسة دراسة فع ضو  التشريل الجبا رر وفق آخر التعديالت ومبارنة بتشريعات المنافسة 2
 .411يثة  المرجل السابق    الحد
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تنفيةةةةة  و فر البصةةةةةد ا حتيةةةةةالع فةةةةةع تنظةةةةةيا و تف ةةةةةد  لةةةةة  تةةةةة ،2مالحةةةةةظ أ  نةةةةة  المةةةةةادوال
العبةةةةاب و الةةةة ر يبتةةةةر   مبةةةةدأ أصةةةةلع مةةةةل المتابعةةةةة الجبا يةةةةة و للمنافسةةةةة  الممارسةةةةات المنافيةةةةة

 .أر أ  ا ختصا  يببع للباضع الجبا ع 1الجنا ع.

ولتة يد ه   الف ره أحب  اهشاره بل  أحد األح اا المتعلبة ببرنامل الم اببة الصادر  ة  
 بالنتةةةةةا ل المرتب ةةةةةة المتعلةةةةق Vالفصةةةةةلمةةةة   4النب ةةةةةة المتمثلةةةةةة فةةةةع  2 مجلةةةةس المنافسةةةةةة

 حيث جا  في ا: ببرنامل الم اببة لبوا د المنافسة

 قلللللانونل يةةةةةات تت لةةةةةب تفعيعتبةةةةةر أ  مثةةةةةل هةةةةة   الوضةةةةةعيبالفعةةةةةل  فةةةةةى  المجلةةةةةس ... »
   ب ا  انةةةةةةت( يةةةةةةية للمعنيةةةةةةة الجبا يالمسةةةةةةفول(ن يللللللية مللللللن طللللللرف المعنيللللللالعقوبللللللات الجزائ

 مّعةةةةةةةةةةدلال 03-03مةةةةةةةةةة  األمةةةةةةةةةةر رقةةةةةةةةةةا 57المةةةةةةةةةةاده ة المتعّلبةةةةةةةةةةة بةح ةةةةةةةةةةاا يةةةةةةةةةةبيالشةةةةةةةةةةرو  الت ب

 ة   ببةةةةةةايةةةةةة ةةةةةةة المعنية للمفسسةةةةةةة أو لل يةةةةةةمةةةةةةة مالار ة فةةةةةةرض  يةةةةةةّتما  متةةةةةةوفره  مةةةةةةل بم انوالمةةةةةة

 3»م  نفس األمر56ألح اا الماده 

 و لةة  الةةر ا مةة  أ  الةةبعض يةةرر أ  هةة   النب ةةة مجةةرد خ ةةة وأن ةةا نتيجةةة للنبةةل األ مةة 
ب  أ   4الفرنسةع  لبوا د المنافسةة لبرامل الم اببةر للمستند اه ا لمجلس المنافسة الجبا رر

هةةة   النب ةةةة تببةةةع الح ةةةا الوحيةةةد الةةة ر يف ةةةد  لةةة  اختصةةةا  الباضةةةع الجبا ةةةع فةةةع تبريةةةر 
المسةةةفولية الجبا يةةةة للشةةةخ  ال بيعةةةع الةةة ر سةةةاها فةةةع الممارسةةةة المنافيةةةة للمنافسةةةة بصةةةف  

                                                           
 .636ما  اب  و اس  المرجل السابق   بي1

ا والمباد  يببوا د المنافسة و  ا بالب ر    تمس  ايسمن للمفسسات والمنظمات التعبتاّلتع برنامل الم اببة هو الوسيلة 2
 ه   البوا د  و  ا ال ش    راا احتاهجرا ات الملموسة اّلتع تسمن ل ا بضما   اّلتع تفسس ا  والتع تتخ  مجمو ة م 

تفادر ب  ييا قتصاد  يسمن للمتعاملوي.رارهاالمناسبة لوضل ّحد ل ا والعمل  ل   دا ت اهجرا ات النبا   واتخا  
برنامل الم اببة »مجلس المنافسة الجبا رر  أنظر فع ه ا الشة :  .مخالفات قوا د المنافسة والعبوبات المترتبة     ل 

 /www.conseil-concurrence.dz«منافسةلبوا د ال
   المرجل نفس «برنامل الم اببة لبوا د المنافسة»مجلس المنافسة الجبا رر  3

 ،العلوا السياسيةللبانو  و    المجلة النبدية ربابرنامل الم اببة لبوا د المنافسة  ةداه لضب  السوق فع الج  قوسا الية 4
 11  962،بر وبوي  تة  جامعة مولود معمررياسيسالحبوق والعلوا ال ةي ل،  العدد
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يعةةةةود للباضةةةةع  75ده ومجلةةةةس المنافسةةةةة يف ةةةةد أ  ا ختصةةةةا  المحةةةةدد فةةةةع المةةةةا  صةةةةريحة
  سةةةل ة العبةةةاب الممنوحةةةة لمجلةةةس المنافسةةةة تبتصةةةر فةةةع الغالةةةب  لةةة  خاصةةةة أ  الجبا ةةةع

لةة ل   ةا   لة  المشةةرع  .األشةخا  المعنويةة المتدخلةة فةةع السةوق دو  األشةخا  ال بيعيةة
يعاقب القاضي الجزائي بلراملة قلدرها مليلوني » ل  النحو التةالع:  75ب اده صيا ة الماده 

كلللل شلللخص طبيعلللي سلللاهم شخصللليا بصلللفة احتياليلللة فلللي تنظللليم  (1.111.111)دينلللار 
 «الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محددة في هذا المر

د التةع و لا يعد ين   ل  حالةة العة 3030بل  أ  األمر فع األخير تجدر اهشارهو ه ا 
مةا  وهةو  ي ةات البضةا ية لصةالن ال 2232د ا ختصا  للنظر في ةا فةع ظةل األمةرو  ا  يع

  و   في ةةا العةةو ل بلةة  مجلةةس المنافسةةة م مةةا  انةةت الحالةةة التةةع ي ةةو يف ةةد أ  ا ختصةةا  يةةف 
 د.و أن  فع حالة   ول مره أو ا  ارت ب المخالفة ألو ا قتصادر س

 يل سلطة العقاب من اختصاص القاضي الجزائيو : مبررات تحالمطلب الثاني

ب العديةةةد مةةة  و صةةةادر بصةةةفة  امةةةة أدى بلةةة  بةةةر ر الحاصةةةل فةةةع المجةةةال ا قتو ب  الت ةةة
صةف ا الجنةا ع و  ل  رأس ا تجريد  ا فة م  الجةرا ا مة  و ر و ب  ا الت  اهر التع ارتب تو الظ
نع جديةةد أ لةةق  ليةة  الفبةة  تسةةمية و ر فةةرع قةةانو مةةا أدى بلةة  ظ ةة هةة ابداريةةا   اصةةفو ا   ا  ةةا و 

يةل سةل ة العبةاب و مةا أدى بلة  تح وهةو بةات اهدارر  و   العبو قان و  الجنا ع اهدارر  أو البان
 م  اختصا  الباضع الجبا ع بل  اختصا  اهداره. 

المنافسةة  ا ختصةا  بلة  مجلةس هة ا  المنافسة أية  تةا نبةل و ضل بالنسبة لبانو ال وهو 
ر  فةع و بقصةا  د ور يحمل فع  يات  ت ديدا للبضا  الجبا ع م  خالل تبلةي  أ النبل اله ا 

 ضب  النشا  ا قتصادر.

األسةباب و  ةة مة  المبةررات و مجم نبل السل ة البمعيةة بصةفة  امةة بلة ب  أن  تا تبرير 
للحةةةةد مةةةة  العبةةةةاب قةةةةت أسةةةةباب و الجةةةةاده. هةةةةع فةةةةع حبيبةةةةة األمةةةةر يم ةةةة  ا تبارهةةةةا فةةةةع نفةةةةس ال
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 ل  م  خالل ببةراب و انتباع ا ختصا  م  الباضع الجبا ع  و لممارسات المنافية للمنافسة ل
التة يةد أ  العبةاب اهدارر األ ثةر نجا ةة اقتصةادية مة  العبةاب و هدارر منافل العبةاب او مبايا 

 الجبا ع. 

 ةةا قعو بةةات التةةع يو ب بيعةةة العبو  امةةة    مرتب ةةة بالبضةةا  بصةةفةو هةةع مبةةررات قةةد ت ةةو 
  ريا فةةع مجةةال الممارسةات المنافيةةة للمنافسةةةجةشةة ا ت التا  و ا ةةق و الباضةع الجبا ةةع فةةع ظةل  

 وامتيابات السل ة العامة.  ت بف ره الضب  ا قتصادرل  مبررات أخرى ارتبببضافة 

 بات الجزائيةو ة العقعطبيو بالقضاء المبررات المرتبطة  :ولالفرع ال 

بةةةات و ج ةةةت التشةةةريعات الحديثةةةة بلةةة  تبنةةةع سياسةةةة  بابيةةةة حديثةةةة تجعل ةةةا تتجنةةةب العبو ت
ر مةةا يعةةر  محةةدده للحريةةة  فةةع ب ةةا وق  أو جةةبا ات أخةةرى سةةالبة للحبةة والسةةالبة للحريةةة نحةة

 1.بةو ببدا ل العب

حر يةةةةة التةةةةع تتماشةةةة  أ ثةةةةر مةةةةل و البةةةةدا ل  هةةةة  بةةةةة اهداريةةةةة مةةةة  بةةةةي  و حيةةةةث تعتبةةةةر العب
 ستند  ل   ده مبررات أهم ا:ت ب   وسر ت ا ا قتصاديةالنشا ات 

الممارسةةات و الباضةع الجبا ةع لمتابعةة المخالفةات ا قتصةادية بصةفة  امةة  مةةمال   ةدا
 ديةة بالعديةةداأ  الجةرا ا ا قتصةةادية تتميةب  ة  الجةرا ا العب  فة خاصةة. للمنافسةة بصة نافيةةالم

ره تجعةل الباضةع  يةر قةةادر و ا تمادهةةا  لة   ةرق احتياليةة مت ةةو مة  المظةاهر أهم ةا التعبيةد 
 ر يعتر متال ما مل الجرا ا التبليدية.  الين  و الفصل في ا ألن ا   تتال ا مل ت و للنظر 

الضةةيق و مبةةدأ التفسةةير الحرفةةع و بةةات و العبو دأ شةةر ية الجةةرا ا فالباضةةع الجبا ةةع مبيةةد بمبةة
بةةة و بةدل  العبو  بةةاتو العبو التحديةد للجةرا ا و   الجنةا ع يمتةاب بالدقةةة و للتشةريل الجنةا ع أل  البةةان

                                                           
  المجلةة أل اديميةة  (التحول م  العباب الجنا ع بل  العبةاب اهدارر)الحد م  العباب الجنا ع  بد الرحم  خلفيع  ظاهره  1

 .121   0241جامعة  بد الرحم  ميره  بجاية  للبحث البانونع   دد خا  
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لة  ةة  تنفيةة  الممارسةةات المنافيةةة و   الشةةر ات المسةةف و اهداريةةة هةةع أ ثةةر مال مةةة لمعاقبةةة سةةل
 1.للمنافسة

بة  ل     يم ن ا التعةر   لة  مجةرد و تتعر   ل  ا تفاقات الم ت فالمحا ا يم ن ا أ 
 واه ةةةةالا أ والتفاهمةةةةات بشةةةةةن ا  أل  الباضةةةةع   يملةةةة   ةةةةل المع يةةةةات أ والتحضةةةةير ل ةةةةا أ

 بةةةةةد مةةةةة  هي ةةةةةة   ةةةةة الو مةةةةةر بظةةةةةاهره اقتصةةةةةادية   سةةةةةيما بدا تعلةةةةةق األو رر  و ي  الضةةةةةر و الت ةةةةة
 2.الح ا  لي او م  أجل متابعت ا متخصصة للبحث    الممارسات الشديده الخفا  

بةةةةة و دية فةةةةى  العببلةةةة  جانةةةةب  ةةةةدا مال مةةةةة الباضةةةةع الجبا ةةةةع لمتابعةةةةة الجةةةةرا ا ا قتصةةةةا
خاصة السةالبة و بة الجبا ية و ات ا تثير العديد م  اهش ا ت  حيث تمثل العب الجبا ية فع حد 

ش الية م ر و للحرية من ا  ا با  بيرا  ا بةي  المسةتثمري  مة  ضةات دا مةو لة المفاو حة  ل   او ا 
بةةات مة  شةةةن ا  رقلةةة حيةاه األ مةةال  حيةةث و أل  هةة   العب3.لةة مةة  ج ةةة أخةرىو مةة  الدو ج ةة 

  يةةفثر و هةة ا سةةو ة  سةة و المتو ر المفسسةةات الصةةغيره و يم ةة  لت ديةةد البمعةةع أ  يشةةل مةة  ت ةة
  و سةةةل فةةةع منةةةا ق أخةةةرر أيةةة  ي ةةةو الت   يةةةدفل الشةةةر ات بلةةة و سةةةو ا بت ةةةار  و المنافسةةةة   لةةة 
 يةةةات المتحةةةده فةةةى  معظةةةا الشةةةر ات ال بيةةةره و ل أ ثةةةر مال مةةةة للمفسسةةةات  فمةةةثال فةةةع الالتشةةةري

    يتضةةةم  أر و التةهيةةةل الجيةةةد  حيةةةث أ  البةةةانو بسةةةبب النظةةةاا Delaware يةةةة و قةةةل فةةةع و تتم
 4ح ا جنا ع فعلع.

                                                           
1 Dominique Blance, Droit de la concurrence : La dépénalisation n’est pas la solution, AJ 

pénal, 2008, P68. 

محمةد الشةري   تةةو  الممارسةات المنافيةةة للمنافسةة فةةع البةانو  الجبا ةةرر  دراسةة مبارنةةة بالبةانو  الفرنسةةع  المرجةل السةةابق  2
 011. 

 011 بد الحليا بوقري   تةثير المرجل السابق   3
4Thi-Hong- Hanch Phan, la société condamnée pour pratiques anticoncurrentielles : étude de 

la responsabilité du dirigeant en France et Etats-Unis, Mémoire du master 2 recherche droit 

Européen comparé, Université Panthéon-Assas, Paris, 2014-2015, p24.  
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متابعةةةةةةة و    ةةةةةة  فضةةةةةةا  لممارسةةةةةةة أنشةةةةةة ت ا التجاريةةةةةةة و ا  ا قتصةةةةةةاديي  يبحثةةةةةةو فةةةةةةاأل 
د مالحبات قضا ية قد تعيةق مشةاريع ا  نةد ارت ةاب ا لةبعض و جو   م  و لخ  او استثمارها  د

 نع و الةةةة لةةةةة حمايةةةةة اقتصةةةةادهاو المخالفةةةةات المتعلبةةةةة بالنشةةةةا  التنافسةةةةع  فةةةةع حةةةةي  تبحةةةةث الد
  تجريمية  بابية فةع و ما يدفع ا لس  نص وهو النباهة  و  ار الشفافية بضما  منافسة فع و 

ا  فع مر ب يسةمن ل ةا و حة تجعل هف   األ و ق المفتو سالو أل  ا قتصاد الحر و  .المجال ه ا
سةةةتبدال ل بلةةة  او الةةةد هةةة  ال ثيةةةر مةةة   ل ا قتصةةةادية  فبةةةد  مةةةدتو بالتةةةةثير  لةةة  سياسةةةات الةةةد

 1.الحال فع مجال المنافسة فع الجبا ر وة اهدارية  ما هبة الجبا ية بالغرامو العب

سياسةة التجةريا بسياسةة الحضةر اسةتبدال و أي  تا تجريد الممارسةات مة  ال ةابل الجبا ةع 
لةة  بلباضةةع الجبا ةةع نبةةل السةةل ة البمعيةةة مةة  او بةةة اهداريةةة و بةةة الجبا يةةة بالعبو اسةةتبدال العبو 

 مجلس المنافسة.

ن ةا شةديده و بات الجبا ية  ير مال مة للنشةا  ا قتصةادر ل و م  جانب آخر تعتبر العبو 
جلةس المنافسةة(   سةيما فيمةا يتعلةق بة اهدارية الصةادره  ة  سةل ات الضةب  )مو مبارنة بالعب

ات األخيةةره مةة  و الجةةبا   قةة  معارضةةة شةةديده فةةع السةةن هةة اأ   ب بةةات السةةالبة للحريةةة. و بالعب
ق اللصةةةةيبة بالشةةةةةخ  و سةةةة  بةةةةةها الحبةةةةدلةةةةة  لمساو ق اهنسةةةةا   و  ةةةةر  المةةةةدافعي   ةةةة  حبةةةة

 2.هع الحق فع الحريةو جب الدساتير  و المحمية بمو 

 يةة   خ يةره بمةا ي فةع لتبريةر جريمةة جناو ت ة اقةل قةد  و فةع ال  المنافسةة و فمخالفات قان
تةةثير نفسةع ب   بالتة يد بة الجنا ية ل او ا  انت العب ا  و ر المخالفي  أماا مح مة جنا ية  و ظ و 

                                                           
 011مرجل السابق    بد الحليا بوقري   ال1
دراسةة مبارنةة بالبةانو  الفرنسةع  المرجةل السةابق   محمةد الشةري   تةو  الممارسةات المنافيةة للمنافسةة فةع البةانو  الجبا ةرر 2

 011. 
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لةيس الشةةر ات و ر  لة  األشةخا  ال بيعيةة و  البةةا مةا تن ةو قةت متةةخر جةدا  و ن ةا تةةتع فةع أ
 1.ل    التةثير  ل  المنافسةو ل األو سف   هع المو  ل  الر ا م  أن ا قد ت 

 بةةةةات الجبا يةةةةة فةةةةع قمةةةةل المخالفةةةةاتو مةةةةا دفةةةةل العديةةةةد بلةةةة  الجةةةةبا بعةةةةدا فعاليةةةةة العب وهةةةةو 
ضةمانات و بةة اهداريةة ل ةا مبايةا و أ  العبو   المخالفةات  ة   نتشار المتبايد لا قتصادية بدليل ا

 بة الجبا ية.و أ ثر م  العب راد ة

فةةع المجةةال ا قتصةةادر بصةةفة و جةةال المنافسةةة بصةةفة خاصةةة يثيةةر التجةةريا فةةع مو هةة ا 
  و مبةةدأ الشةةر ية يفةةرض أ  تصةةاغ النصةةو   الجبا ةةع التبليةةدر و  امةةة  ةةده بشةة ا ت  فالبةةان

فر و مةةا   يتةة وهةةو ة  صةةادره مةة  السةةل ة التشةةريعيو محةةدده و اضةةحة و   و التجريميةةة فةةع نصةة
 .مجال المنافسة عاضحة فو بصفة 

اني  المنظمةة للنشةا  و مة  المراسةيا التنفي يةة المفصةلة للبةحيث يتر  بصدار  دد  بير  
تحديةةةةد الةةةةر   المةةةةادر و ر يصةةةةعب معةةةة  حصةةةةر  مةةةةر الةةةة  المنافسةةةةة  األو من ةةةةا قةةةةانو التجةةةةارر 

مةةة  ج ةةةة أخةةةرى فةةةى  ا نحةةةرا  قلةةةيال  ةةة  مبةةةدأ الشةةةر ية أصةةةبن يثيةةةر و للجريمةةةة مةةة  ج ةةةة  
ر  بةةةد منةةة  لبيةةةاا  علةةةا الةةةلا هةةة ا   و ل مةةةدى قةةةدره األشةةةخا   لةةة  العلةةةا بالبةةةانو بشةةة ا ت حةةة

ا بالنشةا  ا قتصةادر يشة ل  ةا ق و ب بثبات الخ ةة الجبا ةع لةدى مة  يبةو جو لية  ل   و المسف 
 2.الخ ة ه ا  مالحبت  فع  ل مره يصعب بقامة الدليل  ل  ارت اب  و ل دو يح

بيةةل و ي ةةاد ت  النشةةا  ب هةة ايةةة بمثةةل و أشةةخا  معن ضةةل تعبيةةدا فةةع حةةال قيةةااو يةةبداد الو 
ل و ليات  فمثال التجميعات ا قتصادية بةدأت تثيةر مشة الت حةو فدر بل  ضياع المسف العمل ي

 البةا  والةدر هةو ر  ل  م  سةيبل بسةنادها  هةل للفا ةل المةادو لية الجبا ية و  يفية بسناد المسف 

                                                           
1Mathilde Cayot, étude du critère du dommage causé à l’économie dans l’appréciation des 

pratiques anticoncurrentielles en droit français, mémoire dans le cadre de l’obtention du 

master 2,droit du marché, université Montpellier 1, 2010-2011,p6.      
 .011المرجع السابق، صعبد الحليم بوقرين، 2
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بلةة  التجمةةل بحةةد أا ع الجريمةةة و قةةو   أحيانةةا بو الةةدي  قةةد   يعلمةةو   يمسةةير لةة  ب امةةل بسةةي   أا 
 .1نيةو ا شخصية قان ات  با تبار   

فةةةع مجةةةال المنافسةةةة و بعبةةةاره أخةةةرى فةةةى  التجةةةريا فةةةع المةةةاده ا قتصةةةادية بصةةةفة  امةةةة و 
ر المشةرع تراجةةل و تبلبات ةةا  حيةث يشةة د دو اهر ا قتصةادية و   بةةالظو بصةفة خاصةة أصةةبن مرهة

ر الباضةع الجبا ةع نظةرا لتةدخل السةل ة التنفي يةة و بالتةالع تراجةل دو ظ فع ن اق التجةريا و ملح
 .ع تحديد  ناصر الجريمة ا قتصاديةف

التةع أصةبحت لية لبا ةده الشةر ية الجبا يةة و المعايير األصةو فتغيرت تبعا لدل  المالمن  
لةةةدل   نتيجةةةة و  اهر ا قتصةةةاديةو خدمةةةة الظةةةو ة السياسةةةة ا قتصةةةادية  ةةةتتجةةة  أ ثةةةر لتةةةةمي  نجا

ر  لة   بةارات و ن أضح  التجريا فع المجال ا قتصادر ي  ح  بو ضو الو اختل شر ع الدقة 
 2. امضة تتسل أل ثر م  معن 

ب  ظةةةاهره التضةةةخا التشةةةريعع فةةةع مجةةةال التجةةةريا قةةةد ترتةةةب  ن ةةةا ابديةةةاد  ةةةدد البضةةةايا 
  و  لف ةا البةانينيةة التةع و الجنا ية بش ل  بير  مما أدى بل   دا تمتل المةت ا بالضةمانات البان

بة بسبب التةخير ال بيةر فةع الفصةل و بالبضا  الجنا ع باهضافة بل  فبدا  األثر للعو الجنا ع 
 3.ىو فع الد ا
مةةة  المخالفةةةات  أ لةةة  وفةةةى  معيةةةار اهثبةةةات فةةةع الجةةةرا ا الجنا يةةةة هةةة   لةةة  ه  لةةة و  ةةةال
 سةةمن بتجنةةب برسةةال األبريةةا  بلةة ر العةةالع فةةع اهثبةةات يو اقةةل المسةةتو ا    ةةا  فةةع الو اهداريةةة  

                                                           
 . 011ص،  المرجع السابقعبد الحليم بوقرين،  1
 ت وورور االتقراق الم يرد للمةافسر  علر  سربي  الحورر واةمرا ةرص الم رر  لم تحدد حاال 21-21من األمر1مثال المادة ف 2

 عليها عل  سبي  المثا ، وهو ما يسمح بترك المجا  مقتوح ب ك  ال يتالءم مع مبدأ  رعي  الجرائم. 

ندرية  محمةةةد بةةةاهع أبةةةو يةةةونس  الرقابةةةة البضةةةا ية  لةةةع شةةةر ية الجةةةبا ات اهداريةةةة العامةةةة  دار الجامعةةةة الجديةةةده  اهسةةة  3
0222   01. 
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ما يجعل ةا  يةر صةالحة فةع  وهو  ية السج  ب  أن  م  بي  أسباب الب   فع اهجرا ات الجنا
 1مناب ات المنافسة.

  المنافسة   يجد فعاليتة  ب  و من ا مخالفات قانو خاصة أ  قمل المخالفات ا قتصادية 
ل    ة  لةو ر م  شةن  بيبا  التصرفات  ير المشر  بالش ل الو النباع   سر ة الفصل فعفع 

ر يتصة  بة  الجةبا  الجنةا ع  ال الب  و تجا   فى  السر ة التع يتميب ب ا الجبا  اهدارر فع ا
نيةة و مخالفةة الباناج ةة الو أجةدى فةع مو ل أبلغ فع تحبيق األثر الرادع  و فع الح ا ب  يجعل األ

لة  أ  تةةدخل الباضةةع الجبا ةةع لة  آثةةار جانبيةةة بالنسةةبة للمةةت ا    يضةةا  بلةة   سةيما البسةةي ة
 2.ب الح ا باهدانةصمة اهجرامية التع تلتصق ب  بسبو يمثل دل  فع الو 

ج ةة نظةر المشةار ي  و بة الجبا ية مة  و   أقل صدمة م  العبو بة اهدارية ت و ل  فالعب ل
 3.ابق العدلية لألشخا  المتابعي و ق  خاصة أن ا   تسجل فع ش اده السو فع الس

بةةةة الجبا يةةةة و الحجةةةل يببةةة  المةةةدافعي   ةةة  العبو المبةةةررات  هةةة   لةةة  الةةةر ا مةةة  و   ا هةةة
قةةة  هةةةاا مةةة  خةةةالل التة يةةةد  لةةة  أ  ال بيعةةةة الراد ةةةة و الباضةةةع الجبا ةةةع م ره تةةةدخلو ضةةةر و 

المشةةةار ي  فةةةع الممارسةةةة و   صةةةعبة للغايةةةة لألشةةةخا  ا  تبةةةاريي  و بةةةة اهداريةةةة قةةةد ت ةةةو للعب
مارسةة الم هة  العا د الناتل    األرباح التةع جنت ةا مة  و المنافية للمنافسة  ند حساب الت لفة 

ا قةةررت  ب  ب  قعةةة  يةةر مفلمةةة ل ةةاو الغرامةةات المتمةةا يجعةةل  هةة ا  الغرامةةة التةةع قةةد تت بةةدهاو 
   مبلغ الغرامة  بيرا جدا. و السل ة أ  ي 

ا فةع الممارسةة المنافيةة للمنافسةة و بة الجنا ية م  جانب ةا تشةمل األفةراد الةدي  شةار و العبو 
أ     ةة  بري يي  أثبتةت ال بيعةة الرادع مة   ةر  ا قتصةاديي  األمةو ضو الم ه االعمل  ل  و 

                                                           
1Thi-Hong- Hanch Phan, op.cit, p42. 

 01محمد باهع أبو يونس  المرجل السابق   2
:  Rachid Zouaimia, droit de la responsabilité disciplinaire des Agents économiques 3

l’exemple du secteur financier, office des publications universitaires, Alger, 2010, p10.   
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ى و بلةةة  بيةةةاده  بيةةةره فةةةع مسةةةت هو بةةةات المثاليةةةة أدى بلةةة  الةةةد و ل العبو األدبيةةةات ا قتصةةةادية حةةة
 1.ى المدنيةو الد او بات الجنا ية و العب وا د المنافسة نحو سيل ن اق ت بيق قو تو الغرامة 
مبةدأ    بلة و   الجنةا ع يشةير و أنصار  دا ت بيق البان ونة أو ا  ا  ا  أنصار المر و   ه ا

متال مةةةا مةةل هةةة   الحر ةةةة  وبةةات متناسةةةبا أو   العبو   قةةةانو   أنةةة  ل ةةةع ي ةةو يةةر و نع و مةة  البةةةاناأل
 2 ير دقيق.و   مرنا و اهر ا قتصادية  يجب أ  ي و الالبمة للظ

يم ة  أ    رة للمفسسةات مة  الةنع يعتبةر حةارس للحريةات ا قتصةاديو فمبدأ األم  البةان
ر مجلةةس و ر يبتضةةع تعبيةةب د   األمةةر الةةبيل بقامةةة نظةةاا تنافسةةعتةةةثير فةةع سةةو يلحب ةةا مسةةاس 

 3.المنافسة البمعع بضمانات   تبل    تل  التع  انت م رسة أماا الباضع الجبا ع
ظ فةةةةةع و ات أدى بلةةةة  انخفةةةةاض ملحةةةةو ا  ةةةةا  تسةةةةخير سةةةةل ات المنافسةةةةة لعةةةةده سةةةةن ىفةةةة 

ارنةة   الفتةره فةى  اهجةرا ات اهداريةة مب بعةد هةو مةل دلة  و ى  و قت معالجة الد اوو اهجرا ات 
 4الضمانات.و سا ل و باهجرا ات الجنا ية قدمت أقل ال

جةة  للباضةةع الجبا ةةع   و فةةع اهثباتةةات ...بلةةخ الم وفةةع اه ةةالا أ والةةنب  فةةع المع يةةات أو 
 دا قدره الباضةع و ي  و النب  فع الت و اهم انات  و سا ل و أثرا مباشرا للنب  فع ال يعتبر ب 

أ  سةةل ات المنافسةةة أ ثةةر اختصاصةةا و م ةةا المعبةةد  تنظيو ت ا تفاقةةات ر مي انيبمةةاو تصةة  لةة 
ب  أنة  مة    م  الباضع  ل ا تعابير  تبرر تراجل المراقبة البضةا ية أ ثةر من ةا تعةابير للتبريةر

ل ةة  المشةة ل ي مةة  فةةع و مي ةةانيبا ا تفاقةةات يسةةتلبا معةةار  تبنيةةة   البةةدي ع أ  التعةةر   لةة 
يجةةةاد حةةةل لةةة  ب ةةةل سةةة و التغلةةةب  ليةةة   ره الملحةةةة و  ع بالضةةةر و اسةةة ة تنةةةامع الةةةو  لةةة  بو لة  و ا 

 5  ا قتصادر.و ي  فع ميدا  البانو للت 
                                                           

1 Dominique Blance, op.cit, p69.  

 .14أ مر لخضارر  المرجل السابق   2

 .900  المرجل السابق    دنا  دفاس  قانو  المنافسة بي  النظاا التنافسع واألم  البانونع 3
4 Dominique Blance, Droit de la concurrence : La dépénalisation n’est pas la solution, AJ 

pénal, 2008, p69.   

 .12أ مر لخضارر  المرجل السابق   5
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تةا التةع و ج ةة لتةدخل الباضةع الجبا ةع و ا نتبةادات الم هة  خالل مةا تبةدا يتضةن أ  م  
مبةةةررات لنةةةبع ا ختصةةةا  مةةة  الباضةةةع الجبا ةةةع تةةةرتب  أساسةةةا  قةةةت و فةةةع نفةةةس الا تمادهةةةا 

ا نتبةةةادات الموج ةةةة للباضةةةع الجبا ةةةع   تبةةةرر نةةةبع وأ    آثةةةار و   الجنةةةا ع و ظيفةةةة البةةةانو ب
ع ب  تعبيةةر  ةة  نبةة  فةةع الوسةةا ل واهم انيةةات ا ختصةةا  منةة  أل  هةة   ا نتبةةادات مةةاه

التع يم   التصدر ل ا م  خالل الت وي  فع المجال ا قتصادر بصفة  امة وفع المجةال و 
 التنافسع بصفة خاصة.

 متيازات السلطة العامة وفكرة الضبط االقتصاديالفرع الثاني: المبررات المرتبطة با

 تحويةةةةل سةةةةل ة العبةةةةاب مةةةة  اختصةةةةا  الباضةةةةع الجبا ةةةةع بلةةةة لبةةةةد ارتب ةةةةت مبةةةةررات 
ا جت ةاد البضةا ع الدسةتورر المبةار   ةا  ف  ختصةا  مجلةس المنافسةة  لة  مبةررات أخةرىا

بلة  جانةب  لة    ل  موقف  حول ه   المسةلة أي  رب  ه   المبررات بامتيةابات السةل ة العامةة
وهةو مةا سةو   أساسةا بالخصوصةية المتعلبةة بالضةب  ا قتصةادرهة   المبةررات ارتب ةت  فلبد

 نوضح   ل  النحو التالع.

امتيللللازات السلللللطة العامللللة كمبللللرر للسلللللطة – موقللللف المجللللل  الدسللللتوري الفرنسللللي :أوال
 -القمعية

يةةب بةةي  السةةل ات رر يبتةةدر التميو يعةةد مبةةدأ دسةةت  رالةةو ب  مبةةدأ الفصةةل بةةي  السةةل ات 
ألخيةره التةع ا ه  السل ة البضا ية  و السل ة التنفي ية و المتمثلة فع السل ة التشريعية و الثالث 

 وهةةةو  ختصاصةةةات البمعيةةةة لمجلةةةس المنافسةةةةب  أ  ا  تةةةرا  با   تخةةةت  بىصةةةدار األح ةةةاا
 رر.و ا المبدأ الدست سل ة بدارية مستبلة يمس ب 

لةةا يثةةر ف ةةره  ،329  المنافسةةة لسةةنة و  ةةرض قةةان رر الفرنسةةع  نةةدو ب  المجلةةس الدسةةت
 هة اقيةل العبةاب و    ل  الر ا م  أن  يمنن لمجلةس المنافسةة سةل ة تو البان ه ارية و  دا دست
 السل ات. فبا لمبدأ الفصل بي و ر يعد اختصا  أصلع للبضا   األخير ال
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 يةةل و ترر فةةع بدايةةة األمةةر يةةرفض و بعةةد مةةا  ةةا  المجلةةس الدسةةتو فةةع فرنسةةا و  يةةر أنةة  
البمةةل بلةة  سةةل ة بداريةةة  فىنةة  قبةةل ا نحنةةا  أمةةاا السةةل ة البمعيةةة للسةةل ات اهداريةةة المسةةتبلة 

قةة  ان القةةا مةة  قةةراري  هةةامي  و الم هةة ا قةةد حسةةاو . 1ج ةة و يو ل أ  يةةف ر  و ر ةةا أنةة  يحةةا وهةة ا
 هما:
 CSA.2البرار المتعلق بالمجلس األ ل  للسمعع البصرر-
 COB3.رصةو الب البرار المتعلق بلجنة  مليات-

ر و بعةد شةة و رر المتعلةةق بةالمجلس األ لةة  للسةمعع البصةةرر  و حيةث جةةا  قةرار المجلةةس الدسةت
ح أ ثةر أ  مةنن و ضةو بو رصةة الة ر أ ةد مة  خاللة  و قليلة جا  قةرار المتعلةق بلجنةة  مليةات الب

 ر.و   الدستلصالحيات البمل اهدارر لسل ة بدارية   يخا
رس ف ةره السةل ة البمعيةة للسةل ات اهداريةة بصةفة رر قةد  ةو   المجلس الدستو ب ل  ي و 
 ع.ت الباضع الجبا يل اختصاصاو ما يعبر فع الحبيبة    تح وهو  امة  

ا و التةع تبةو   ويسة نتيو اني  مو ح قةو بننا نش د ب اده قرا ه لنظرية الفصل بي  السةل ات لةر 
 4 ام ا.رية هتماا مو يل اختصاصات الباضع لل ي ات اهدارية التع تعد ضر و  ل  تح

رر الفرنسةةةع فةةةع قراراتةةة   نةةةد تةسيسةةة  لف ةةةره السةةةل ة البمعيةةةة و لبةةةد أشةةةار المجلةةةس الدسةةةتو هةةة ا 
لل ي ةةةات اهداريةةةة المسةةةتبلة بلةةة  ف ةةةره امتيةةةابات السةةةل ة العامةةةة  فال ي ةةةة اهداريةةةة التةةةع تتمتةةةل 

تعمةةةةل فةةةةع ب ةةةةار هةةةة   ا متيةةةةابات و قيةةةةل العبةةةةاب تمةةةةارس امتيةةةةابات السةةةةل ة العامةةةةة و بسةةةةل ة ت
 تتمتل بسل ة التنفي . و صر  اهداره بصفة انفرادية فتت

                                                           
1Rachid Zouaimia , les autorités administratives indépendantes etla régulation économique en 

Algérie,  op.cit,  p87. 
2con.const,n°88-248,Déc du 17janvier 1989.https://www.conseil 

constitutionnel.fr/decision/1989/88248DC.htm 
3con.const ,n°89-260, Déc du28 juillet 1989.https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1989/89260DC.htm 
4Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p88. 
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تسةمن و ب  ف ره امتيابات السل ة العامة تسةمن بت ية  السةل ة البمعيةة لل ي ةات اهداريةة 
ا ب ةةا هةة   ال ي ةةات المسةةتبلة ف ةةع نشةةا ات مرافةةق و  ةة ل  بتعريةة   بيعةةة النشةةا ات التةةع تبةة

   1  امة
مةةة  بين ةةةا مجلةةةس المنافسةةةة مفهلةةةة و سةةةتبلة السةةةل ات اهداريةةةة الملةةة ل  تةةةا ا تبةةةار معظةةةا 

ل  التةةةع تشةةةةو  تخةةةا  تةةةدابير  بابيةةةةة  تعبيةةةر  ةةة  ممارسةةةةة  اديةةةة  متيةةةابات السةةةةل ة العامةةةة 
 2نع ل  ا التدخل.و األساس البان

ل سةةل ة العبةةاب مةة  الباضةةع و تجةةدر اهشةةاره فةةع األخيةةر أنةة   لةة  الةةر ا مةة  تحةةو هةة ا 
نمةةا يشةةتر  أ  و  ةة  الضةةمانات الم رسةةة أمامةة    ا سةةتغنا و ف ةة ا   يعنةةع اسةةتبعاد  ا ةةعالجب  ا 
مةةا  وهةةو  ا ةةعنيةةة الم رسةةة أمةةاا الباضةةع الجب و فر للمعاقةةب الحةةد األدنةة  مةة  الضةةمانات البانو يتةة

اهجةةةةرا ات أمةةةةاا السةةةةل ة اهداريةةةةة و جةةةة  التشةةةةاب  بةةةةي  المحا مةةةةة أمةةةةاا البضةةةةا  و يشةةةة ل أحةةةةد أ
 المستبلة.

 ختصاص من القاضي الجزائيلنزع االفكرة الضبط االقتصادي كمبرر  :ثانيا

  المنافسةةة سةةاها بصةةفة  بيةةره فةةع ب ةةاده النظةةر و ضةةل قةةانوو  ليبراليةةةب  اهقةةرار بمبةةاد  
األخيةةره الفا ةةل  هةة   بيعةةة  القات ةةا با قتصةةاد  حيةةث لةةا تعةةد و لةةة و ر ا قتصةةادر للدو فةةع الةةد

ر مةة  و بةالمر دلة  و ظا ف ةا ا قتصةادية  و ريا فةع    جةو ق  بةل بن ةا شة دت تحةو حيةد فةع السةو ال
رسةةا  و ر جديةةد يتعلةةق بةةالتح يا و الرقابةةة اهداريةةة بلةة  دو ظةةا   ا سةةتغالل التجةةارر المباشةةر و  ا 
 األنش ة ا قتصادية.و رية لممارسة الحريات و   الضر و الظر و ابنات و الت

 رس م  الناحيةة  «الضبط»ب ر أص لن  ل  تسميت  الو لة و ر الجديد للدو الد ه اب   
ر شة ل تنظيمةع و لة م  التسيير المباشر لالقتصاد بظ ةو بعد انسحاب الدنية و المفسساتية البان

                                                           
مخبةةر أثةةر ا جت ةةاد مةةآل مبةةدأ الفصةةل بةةي  السةةل ات   لةةدي   يسةةاور  الم انةةة الدسةةتورية لل ي ةةات اهداريةةة المسةةتبلة  ةةب ا 1

 .041      جامعة محمد خيضر  بس ره21العدد  البضا ع  ل  حر ة التشريل 
 .410وليد بوجملي   المرجل السابق    2
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يتعلةةق األمةةر بسةةل ات و 1.المنافسةةةو ق و م ام ةةا الرقابيةةة للسةة عيةةره فةةخاأل هةة  ب  ةة  و جديةةد ينةة
  ل  رأس ا مجلس المنافسة. و الضب  

حيةةةث أ  هنةةةا  مبةةةررات ا تمةةةداها جانةةةب مةةة  الفبةةة   ةسةةةاس لنبةةةل السةةةل ة البمعيةةةة بلةةة  
ه الضةةةةةةب  ر مجلةةةةةةس المنافسةةةةةةة بصةةةةةةفة خاصةةةةةةة مفادهةةةةةةا ف ةةةةةةو لضةةةةةةب  بصةةةةةةفة  امةةةةةةة سةةةةةةل ات ا

ظيفة الضةب  فةع و ظيفة البمعية ما هع ب  مظ ر م  مظاهر و   أ  الو ا قتصادر  حيث ير 
 2ر.المجال ا قتصاد

صةادر   لة  انة   ةل بجةرا  أيةا  انةت  بيعتة  «الضلبط »  ةر  المشةرع الجبا ةررلبةد و 
حريةةةة و  قو ى السةةةو اب  قةةةو ضةةةما  تةةةو   بلةةة  تةةةد يا و ميةةةة ي ةةةد  بالخصةةةو يةةةة هي ةةةة  مأ ةةة  

بيل و  ةدا السةماح بةالتو سيرها المةر   و ل بلي ا و د التع بىم ان ا  رقلة الدخو رفل البيو المنافسة  
 3.ان او ق بي  مختل  أ و ارد السو ا قتصادر األمثل لم

هي ةة  وهو   فع الميدا  ا قتصادر شخ  آخر  و جب أ  ي و فالضب  ا قتصادر يست
التةةةدخل و ا ةةةد و  ةةةة مةةة  البو ضةةةل مجمو  لةةة  بو   م متةةة  رقابةةةة الحيةةةاه ا قتصةةةادية و   ت ةةةالضةةةب

د و جةةو ما  ضةةو حةةل النبا ةةات و بصةفة دا مةةة مةة  أجةةل امتصةةا  المشةةا ل فةع هةة   الب ا ةةات 
 4قتصادي .ا  ا و اب  بي  األ و الت

مة   3الفبةره  02ه ا مةا يتحبةق مة  خةالل بنشةا  مجلةس المنافسةة  حيةث تةن  المةاده و 
"يتمتللع مجللل  المنافسللة  36-39  و مةة  البةةان39المتممةةة بالمةةاده و المعدلةةة  30-30ر األمةة

بداء الرأي بمبادرة منه أو االقترال و القرار  ذبسلطة اتخا زير المكلف بالتجارة و بطلب من ال وا 
                                                           

 .1-1وليد بوجملي   المرجل السابق    1
 . 021 المرجل السابق  وتع  راضية شيب 2
المتعلق بالمنافسة  مل اهشاره بل  أ   21-21المعدل والمتما لألمر رقا  40-21م  البانو   1أنظر الفبره ه م  الماده 3

 .40-21المشروع لا يعر  مص لن "الضب " تعريفا جامعا ب  فع ظل البانو  
  المرجةةةل السةةةابقريةةةة المسةةةتبلة  مةةةآل مبةةةدأ الفصةةةل بةةةي  السةةةل ات   ةةةب الةةةدي   يسةةةاور  الم انةةةة الدسةةةتورية لل ي ةةةات اهدا4

 041. 
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سليلة مالئملة و ي أق بلوالفعلال للسلالضبط ضمان و كل طرف آخر معن ، بهدف تشجيع  وأ
 تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة ترقيتها ..." وعمل أالقرار في كل  ذاتخا وأ

 ع المخالفةةاتو قةةو ره سةةاببة لو بصةة1 امةةرو أو سةةل ات و لةة  اختصاصةةات و ع خو بةة ل  المشةةر و 
امةةر ي ةةد  بلةة  و   مجلةةس المنافسةةة مةة  خةةالل هةة   األأقا يةةة  حيةةث و فتتحبةةق بةة ل   ايةةات 

  و حتةة  ي ةةو  قو اده النظةةاا بلةة  السةةقتصةةادي  المخةةالفي  ب ةةد  ب ةةاها  و يا تصةةرفات األ ةةو تبةة
ا بةة  الباضةةع و هةة ا مةةا   يم ةة  أ  يبةةو ع الفعةةل أصةةال  و قةةو للمخةةال  الفرصةةة لمراجعةةة تفةةادر 

 ةة  و قو ال لتدخلةة  قبةةل جةة  مو ع الفعةةل المجةةرا و قةةو بةةة بعةةد و قيةةل العبو أل  هةة ا األخيةةر يتةةدخل بت
 2صا  البضا .  خارجا    اختو ال ر ي و أل  ه ا يندرج فع ب ار الضب  ا قتصادر 

  أ  هة   الم مةة   تت لةب و ا بالم مة الضب ية  و فالسل ة البضا ية   تست يل أ  تب
التبليديةةةة  interdictions ةةةاتو بالتةةةالع نةةةدخل فةةةع الممنو قا يةةةة  و ات و فبةةة  سةةةل ة قمعيةةةة بةةةل أد
 3أنظمة.و للبضا  فع بمال  قرارات 

يت ةا فةع  مليةة الضةب   ب  أن ةا  لة  قةدر أهمو يةة  قاو ب  أ  اختصاصات مجلةس المنافسةة ال
مةا يجسةد مبةررا  وهة ا  تحبق الغاية الرد ية ب  بمنن ا ختصا  البمعع لمجلس المنافسةة  

مجلةةس المنافسةةة بصةةفة خاصةةة  و ألهميةةة نبةةل السةةل ة البمعيةةة لسةةل ات الضةةب  بصةةفة  امةةة 
 م  أجل فعالية أ ثر للضب  ا قتصادر.

  و فةةةة فةةةع البةةةانو ل  يةةةر مةلو بيجةةةاد حلةةة وضةةة  هةةةأ  ضةةةب  المجةةةا ت ا قتصةةةادية  ر   ب
الضةةةب  و ال يم ةةة  الفصةةةل بةةةي  السةةةل ة البمعيةةةة فبا  تمةةةاد  لةةة  السةةةل ة البمعيةةةة.التبليةةةدر  

                                                           
 التعلق بالمنافسة المعدل والمتما. 21-21م  األمر  11أنظر الماده  1
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ا ةةةد الب ةةةاع المةةةراد و ا قتصةةةادر  فال ي ةةةات اهداريةةةة المسةةةتبلة تتصةةةدى مباشةةةره ل ةةةل خةةةرق لب
 1.اب و ده التو بات فتسمن بعو قيل العبو اس ة تو ضب   ب

لحةة خاصةة فةع المجةال ا قتصةادر ره مو بةات بداريةة يشة ل ضةر و ن الحةديث  ة   بلدا أصةب 
  فيةة  تةةةدخل السةةل ات اهداريةةة المسةةتبلة مال مةةةا لبمةةل المخالفةةات ا قتصةةادية  ةةة  و ر ي ةة الةة

ات الب ةةةاع  ممةةةا  ر  م مةةةة ضةةةب  النشةةةا  للعةةةاملي  فةةةع تةةةو ظيفةةةة الضةةةب   و  ريةةةق ممارسةةةة 
أ ثر فعالية ألن  نابل  ة  تخصة  سةل ات و ر التبنية و نة  ألن  يستعمل األمو يجعل  أ ثر مر 
 2الضب  المخلفة.

نشةةةر البةةةرارات و امةةةر و لتحبيةةةق الغايةةةة الرد يةةةة لةةة  صةةةالحية بصةةةدار أو   لةةة  بلةةة  جانةةةب 
 و  النشةر بةةمر منة  أو ي و قع ا  ل  المخالفي   و بات التع يو التع تتضم  العبو الصادره  ن  
  و فةةع النشةةره الرسةةمية المنافسةةة   مةةا يم ةة  أ  ي ةة  و ي ةةو بير الم لةة  بالتجةةاره و مةة   ةةر  الةة

 3.سيلة ب المية أخرىو بةر  و    ريق الصح  أ

  و ضةةب يا ألن ةةا ت ةد  بلةة  جعةةل تغييةةر سةةلو را رد يةةا و امةر دو ع مةة  األو النةة هةة ايةفدر و 
امةةر  و ره ا متثةةال ألو المنافسةةي  بضةةر و العمةةال  و المفسسةةات فعليةةا مةة  خةةالل ب ةةالا المسةةت ل ي  

ب الم ةا قةد يةدفع ا بلة  التبليةغ  أل   امل    تصحين الممارسات المبيده للمنافسةالعمل  لو 
مةة  شةةةن  تعجيةةل  وهةة االتةةع تمةةت متابعت ةةا  و ات المفسسةةات التةةع تمةةت معاقبت ةةا أو  ةة  سةةل

 4 ات.و السل ه   دا ت رار ارت اب مثل و ق و استرجاع السير التنافسع للسو تصحين األمر 

                                                           
1Marie-Anne Frison-Roche,  Le droit de la régulation, D, n°7, 2001, p614. 

 .112  121 بد الرحم  خلفع  المرجل السابق   2
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتما. 21-21م  األمر 11  11أنظر المواد  3
 .114جالل مسعد  مدى تةثر المنافسة الحره بالممارسات التجارية  المرجل السابق   4
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قةةةرارات مجلةةةس المنافسةةةة مبارنةةةة بالنشةةةر الصةةةادر  ةةة  نشةةةر  عه ردو مةةة  هنةةةا تظ ةةةر قةةةو 
 ةةة   ريةةةق و   و الحةةةا ت التةةةع يحةةةددها البةةةان ع  ب  فةةةو  ةةةياألخيةةةره    هةةة ابا ةةةع  الباضةةةع الج

 1.هع الصح و سيلة محدده و 
يةة لتحبيةق و سةيلة حيو ل  سل ة فرض الجبا ات التع تمل  ا سل ات المنافسة تش ل  بو 

  بلةة  و تحبيةةق الةةردع  فالغرامةةات الماليةةة ت ةةد  بالخصةةو فعاليةةة م مت ةةا فةةع تنظةةيا المنافسةةة 
 رات فل ا  ابل تحديرر.و  ات  أما المنشو امر ت د  بل  تصحين السلو األو البمل  و المعاقبة 

فةةع نبةةةل السةةل ة البمعيةةةة وا    ةةةا  الةةبعض   يةةةرى أنةة   فةةع األخيةةر تجةةةدر اهشةةاره بلةةة 
شةةةرو ية العبوبةةةة اهداريةةةة فةةةع ل تبريةةةر مآتعةةةديا  لةةة  اختصةةةا  البضةةةا  حيةةةث أ  مةةةلةةةإلداره 

 2.ن اية الم ا  خاضل لتبدير 

اب و تحمةةل ال ثيةةر مةة  الصةةو سةةباب  لةة  قةةدر مةة  الجديةةة األو   المبةةررات  ا    انةةت هةةو 
 الةدر يةفدر بنةا بلةة  ا  تبةاد أ  العبةاب اهدارر أ ثةر نجا ةةة اقتصةادية مة  العبةاب الجنةةا عو 

الب ةةاع ا قتصةةادر بصةةفة  امةةة   ةةدا قةةدره البضةةا  الجبا ةةع  لةة  ضةةب و بلةة  جانةةب  جةةب 
بةةةةة اهداريةةةةة التةةةةع يصةةةةدرها مجلةةةةس و مجةةةةال المنافسةةةةة بصةةةةفة خاصةةةةة  فةةةةع ظةةةةل ا تبةةةةار العبو 

ما قد يةدفعنا  وه ابة الجبا ية  و المنافسة جبا  يثبت ل  الصفة الرد ية شةن  فع دل  شة  العب
بلةةة  مجلةةةس  نبةةةل السةةةل ة البمعيةةةة مةةة  البضةةةا  الجبا ةةةعو ل و التحةةة هةةة اره و بلةةة  التسةةةليا بضةةةر 

  و التةةةع ي ةةةو ا قتصةةادية و مباصةةةد السياسةةة التشةةةريعية و المنافسةةة أمةةةرا  بةةد منةةة  لتحبيةةق  ايةةةة 
 تفعيل الب اع ا قتصادر.و ير و هدف ا األساسع ت 

                                                           
  الصةادر فةع 42  ج.ر  ةدد2200جوا   8المتضم  قانو  العبوبات  المفرخ فع  270-00األمر م   41أنظر الماده  1

 .  المعدل و المتما2200جوا   22
  0221 بةةةد المةةةنعا خليفةةةة  ضةةةمانات مشةةةرو ية العبوبةةةات اهداريةةةة العامةةةة  منشةةةةه المعةةةار   اهسةةة ندرية    بةةةد العبيةةةب 4

 44. 
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م مةةة أ  العالقةةة بةةي  الجةةبا   ب  أن ةةا تغفةةل حبيبةةةرجحان ةةا و اج ةةا و  لةة  قةةدر ر و أنةة   ب 
   ونحةة دهةةا جنبةةا بلةة  جنةةب  لةة و جو جب و تسةةت  و تعةةاو الجنةةا ع هةةع  القةةة ت امةةل و اهدارر 

 1.يغنع أحدهما    اآلخر

 ي  مة  و د نةو جةو تحبيةق هةد  الضةب  فةع حالةة و مةا يةفدر بلة  خلةق فعاليةة أ بةر  وه ا
 اهدارية.و الجبا ات الجنا ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .01المرجل السابق    محمد باهع أبو يونس 1
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 لمبحث الثاني: عدم االستلناء عن خدمات القاضي الجزائيا

الحفةاظ و التع م  شةن ا ترقيةة المنافسةة  د اهصالحاتتجسي  مل المشرع الجبا رر  ل 
أهةا المبةادرات فةع هة ا المجةال و ه ا  و تشة ومة  شةةن ا أ  تبيةدها أ لي ا مة  الممارسةات التةع 

الحةد مة  العبةاب الة  ر مةل ظةاهره  ر   مةا أسةلفناو بنشةا  مجلةس المنافسةة الة ر تةبام  ظ ة وه
بعاد الباضع الجبا ع م  المجال التنافسع. و   ا 

ختصاصةةات تشةةاب  ا و ار مةة  ج ةةة و بيةةل األدو ب  أ  الحبيبةةة  يةةر  لةة  فةةالتمع  فةةع ت
  فةةع حةةد و اداا أ  البةةانمةةو مةة  مظةةاهر تةةدخل الباضةةع الجبا ةةع  مةة  ج ةةة أخةةرر يف ةةد بعةةض 

ل بىبعةاد  لةع للباضةع و بةبعض مظةاهر تةدخل الباضةع الجبا ةع  فىنة    يعبةل البة  ات  يحةتفظ
ل أ  الباضةةع الجبا ةةع لةةيس لةة  شةةة  فةةع و   مةة  التنةةاقض البةةالجبا ةةع مةة  هةة ا المجةةال  ب  أنةة

  ل .

جانةةب  بلةة  المسةةاهمة الشخصةةية فةةع الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة ا بدراسةةةو   نبةةو لةة ل  سةة
ضةةين النبةةا  اهيجابيةةة و مةة  أجةةل ت  ل(و لتةةدخل الباضةةع الجبا ةةع) الم لةةب األ مظةةاهر أخةةرى

فةع  اجة  ت بيةق هة   األح ةااو ات التةع قةد تبو الصعو السلبية لتدخل الباضع فع ه ا المجال  و 
بةةةةةةةة الجبا يةةةةةةةة فةةةةةةةع مجةةةةةةةال الممارسةةةةةةةات المنافيةةةةةةةة و   المحي ةةةةةةةة بالعبو ظةةةةةةةل حساسةةةةةةةية الظةةةةةةةر 

 للمنافسة)الم لب الثانع(

 في مجال المنافسة ل: مظاهر تدخل القاضي الجزائيوالمطلب ال 

جبا يةةةةةة اني  مابالةةةةةت تحةةةةةتفظ بالمتابعةةةةةة الو مةةةةة  بةةةةةاب المبارنةةةةةة نجةةةةةد أ  العديةةةةةد مةةةةة  البةةةةة
ب  أ  المشةةةةرع الجبا ةةةةرر علةةةة  الةةةةر ا مةةةة   مةةةةوض موقةةةةو  للمنافسةةةةة  ف نافيةةةةةللممارسةةةةات الم

يل ا ختصا  للباضع الجبا ةع فةع و خالمشرع الفرنسع  خال  المشرع الجبا رر فع مسةلة ت
يتضن احتفاظ المشةرع الفرنسةع  أي ة  يحصفة صر بو ل   نافية للمنافسةمجال الممارسات الم
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 3الجبا ةةع فةةع مجةةال الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة   لةة  الةةر ا مةة  أ  األمةةر ر الباضةةع و بةةد
 .قد أبال العباب الجنا ع    الممارسات المنافية للمنافسة 3292ديسمبر

المشةةةرع قةةةد اسةةةتغنع ب  صةةةن التعبيةةةر  لةةة  خةةةدمات الباضةةةع ب   ةةةا    جانةةةب  لةةة  بلةةة      
  فىنةة  فةةع المبابةةل يحةةتفظ حةةد مةة  العبةةابالقةةاا بالتبةةاع سياسةةة و   المنافسةةة و الجبا ةةع فةةع قةةان

باختصاصة  األصةةيل فةةع مجةا ت أخةةرر لنشةةا  ا قتصةادر  ات الصةةلة بالمنافسةةة  ب  مةةابال 
رس مة  يتدخل لبمل المخالفات ا قتصادية حت  فةع المجةا ت الخاضةعة للبمةل اهدارر الممةا

  ر  سل ات الضب  ا قتصادر.

للمنافسةة  ب  انة  يحةتفظ  نافيةةلجنا ع    الممارسات الم ما أن   ل  الر ا م  ببالة ال ابل ا
التةع يم ة    ةو يتعلق األمر بالمضةاربة  يةر المشةر و بات و   العبو جنا ع م  خالل  قانبن  

 .أ  ت ي   ممارسات منافية للمنافسة

فةع مجةال الممارسةات  مظةاهر تةدخل الباضةع الجبا ةعبعةض ل الت ةرق بلة  و ا  نحةو ل ل  س
 .  سةالمنافية للمناف

ل: جنحلللة المسلللاهمة الشخصلللية فلللي الممارسلللة المنافيلللة للمنافسلللة مظهلللر ملللن والفلللرع ال 
 مظاهر تدخل القاضي الجزائي

سةةو  نت ةةرق مةة  خةةالل هةة ا الفةةرع لجنحةةة المسةةاهمة الشخصةةية فةةع الممارسةةة المنافيةةة 
للمنافسة  مظ ر مة  مظةاهر تةدخل الباضةع الجبا ةع مة  خةالل الت ةرق ألر ةا  هة   الجنحةة 

 ب ا  سيما بخصو  متابعت ا. األح اا الخاصة المتعلبة ض بعو 

 جنحة المساهمة الشخصية في الممارسة المنافية للمنافسةأركان أوال: 

د نة  جبا ةع و جةو ر الباضع الجبا ع فع معاقبة الممارسات يبتضع و ب  الحديث    د
مةا  وهةو نع و قةان  نة  و  ةا  فةال جريمةة بةديعاقب م  يةتع  لة  ارت ابو يجرا ه   الممارسات 
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التصةةةرفات الجةةةديره بةةةالتجريا و ل الةةة ر يبتضةةةع تحديةةةد األفعةةاو يعةةر  بةةةالر   الشةةةر ع للجريمةةة 
 العباب.و 

المتعلةق بالمنافسةة الملغة  مة  خةالل المةاده  32-22ضحنا فةى  األمةر و ف ما سبق أ  أ
 األشةخا  ال بيعيةة التةع تسةاها فةعبا ةع فةع معاقبةة ر الباضةع الجو قد أ د  ل  د 1من  32

ر األمةر و المةاده الةر   الشةر ع   ب  أنة  بصةد هة  للمنافسةة  حيةث تمثةل  الممارسات المنافيةة
مةةاده اليضةة ا بو تةةا تع32فةةى  المةةاده  32-22المتعلةةق بالمنافسةةة الةة ر ألغةةع األمةةر  30-30
2، . 

بةةة و   المنافسةة  انةت العبو حيةده فةع قةانو بةة الو يلةة العبو لفتةره  و   الفرنسةع فىنة  و أمةا فةع البةان
فسةةة ل مةةره مجلةةس المناو أل و  3292ديسةةمبر 3بةةدأت مةةل األمةةر فالحةةد مةة  العبةةاب الجنا يةةة 

ة العاليةة  ثةا فةتن ال ريةق بةات اهداريةو السماح ل  بفةرض العبو حصل  ل  سل ة اتخا  البرار 
 والسا د تدريجيا بالنسبة لرقابةة اهداريةة  لة  الممارسةات المنافيةة للمنافسةة   وأصبن هو حبا  
   6339 صةرنة ا قتصةاد لسةنة (LME) و تة يد رجحا  الرقابة اهدارية أ ثر مةل البةانلبد تا 

ا يةةةةة ضةةةةد الشةةةةخ  بةةةةات الجنو  لةةةة  العب او قةةةةد حةةةةافظ 3292 و ع قةةةةاناضةةةةعو مةةةةل  لةةةة  فةةةةى  و 
الة ر  ةا  و ضةعية ال يمنةة و التعسة  فةع  وق أفع تحبيق ا تفةاهاا ر و د ال بيعع بعد أ  أخ 

   التجةةاررو مةة  البةةانL420-6هر المةةادهو انع ةةس فةةع جةة رالةة و األمةةر  مةة   ،3ع المةةادهو ضةةو م
 2.الفرنسع

                                                           
يحيل مجلس المنافسة الد وى  ل  و يل الجم ورية المخت  بقليميا قصد  » 21-11م  األمر  41تن  الماده 1

ا  ا  تنظيا و تنفي  الممارسات المنافية للمنافسة أو التعس  الناتل    ال يمنة ... يتحمل في ا أر المتابعات البضا ية ب 
 «...شخ   بيعع مسفولية شخصية 

2Jean Bernard Blaise, la sanction pénal, RC, n°1, 2013, p23.  
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بةةةات و د  بو جةةةو  لةةة  لو أيضةةةا الباضةةةع الجنةةةا ع   ونافسةةةة هةةةقاضةةةع الم أ  لةةة ل  ا تبةةةر
حاسةةةةمة فةةةةع ارت ةةةةاب هةةةة   و   لةةةة  مشةةةةار ة شخصةةةةية و جنا يةةةةة ت ةةةةدد  ةةةةل شةةةةخ   بيعةةةةع ت ةةةة

 1الممارسات.

ب   بات اهداريةة.و العبو العامة  قابةل استثنا   ل  الر د  ب  يمثو  ا  ه ا الن  محد  ا  و 
فيةةةدي  فةةةع لي  التنو للمسةةةف بةةةات الجنا يةةةة و ا بلةةة  ا سةةةتعانة بالعبو ات جديةةةده تةةةد و أ  هنةةةا  أصةةة

ب  أ  السةج  تبةرر  الحاجةة بلة  ره  و   المنافع للمنافسة األ ثةر خ ةو لسل رت بي المو الشر ات 
قمةل  قيل أ  التر يب  لة و 2نافسة.  المو ا فع قانو الفعالية ا قتصادية المباشره التع تسجل الي

ره خلةةق مخالفةةة مسةةتبلة تختلةة   ةة  و   األشةةخا  ا  تبةةاريي  يفتةةرض فةةع المبابةةل ضةةر و سةةل
 ة و مشةةر ال يةةر و قمةةل األفعةةال المرت بةةة  ت ةةد  بلةة و ات المنافيةةة للمنافسةةة للمفسسةةات الممارسةة

 3فرنسةع.  الو مة  البةان L420-6الغرض مة  المةاده وهو بش ل خ ير لألشخا  ال بيعيي  و 
 المتعلق بالمنافسة. 21-21م  األمر  11والتع تبابل ا فع البانو  الجبا رر الماده 

بلةة  جانةةب الةةر   الشةةر ع لجنحةةة المسةةاهمة الشخصةةية فةةع الممارسةةة المنافيةةة للمنافسةةة  
 :فىن  يشتر  لبياا ه   الجريمة األر ا  التالية

 ة المنافية للمنافسةلجنحة المساهمة الشخصية في الممارس الشرط المسبق-3

-22مةة  األمةةر 32د ممارسةةة منافيةةة للمنافسةةة  فت بيبةةا للمةةادهو جةةو يبتضةةع هةة ا الشةةر  و 
حتةةةة   وضةةةةعية ال يمنةةةةة  البيةةةةل بسةةةةعر تعسةةةةفع و فىن ةةةةا تشةةةةمل ا تفاقةةةةات  التعسةةةة  فةةةةع  32

التعسة  فةع  وع الفرنسع ال ر يخضل ا تفاقةات و التجميعات ا قتصادية   ل  خال  المشر 

                                                           
1 Pierre Bezard, la place du droit de la concurrence, RJC, n°4, 2000, p102. 
2Jean Bernard Blaise, op.cit, P23. 

3Florent RUNET, Concurrence et responsabilité pénale des personnes morales : un effet 

inattendu de la loi Perben II,Gazette du Palais, n° 321, 17 novembre 2005, P2. 
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حيةةةث 263L-2التعسةةة  فةةةع التبعيةةةة ا قتصةةةادية لت بيةةةق المةةةاده و عية ال يمنةةةة ضةةةو اسةةةتغالل 
 1المحدده.و الضيبة  بالجريمة ص  البعض ه   الجريمةو 

تةةةةع سةةةاهمت تدليسةةةةيا فةةةةع األشةةةخا  ال بيعيةةةةة ال ت دفاسةةةةتL 416-0المةةةةاده لةةة  أل  و 
بلة  جانةب ضةعية التبعيةة ا قتصةادية  و التعس  فةع و ضعية ال يمنة و التعس  فع و ا تفاقات 

مةة  اتفاقيةةة  336و 333مخالفةةة المةةادتي  و بةةة الجنا يةةة فةةع حالةةة انت ةةا  و  لةة    ت بةةق العب
مةة   36دلةة  با سةةتناد بلةة  المةةاده ويبةةال   ةةس  لةة  فةةع بعةةض األحيةةا   ا  و   (TFET)مةةاو ر 

  الجنةةا ع فىنةة  و ت بيبةةا لبا ةةده التفسةةير الصةةارا للبةةانو ب  أنةة     6330/3رقةةا  (EC)الال حةةة
 336.2و 333جريا مخالفات المادتي يرفض ت

ممارسةةةة  وأ  اتفةةةاق  ةةةا  ا و سةةة الممارسةةةة هةةة  ره و بةةة ل  فىنةةة    يفةةةرق با  تمةةةاد  لةةة  خ ةةةو 
ل ةا هةد   ت بيق الن   بمةا أ  الممارسةة فبد تفدر نظريا بل   ضل الم يم و التعس  فع ال

ح أ بةر فةع ا تفاقةات و ضةو ا بو أثر منافع للمنافسةة. مةل اهشةاره بلة  أ  هة   المناب ةات تبةد وأ
 3مية.و  ند ببراا الصفبات العم

ا اختصةةا  و ع تظ ةةر اليةةالفرنسةة قةةانو  التجةةارهمةة  416L-0ب  أ  مجةةال ت بيةةق المةةاده 
جةد أر  مةل محةدد محةل بدانةة و ا أنة    يو ميةة  ب  يبةدو شب  استثنا ع فع ق اع الصفبات العم
 4مية.و فع ق اع أخر م   ير الصفبات العم

 وا التعسة  هةو يرجل  لة  أل  مف ةو ضعية ال يمنة فنادرا ما تستعمل  و أما التعس  فع 
 ه ا األمر   يتناسب مل م اا الباضع الجبا ع.و ا مدنع و مف 

                                                           
1 Jean Louis Fourgoux, rôle du juge pénal et concurrence, in la libre concurrence face aux 

juges, ouvrage collectif,   sous la direction du: Loic Grand et Bernard Soitourens, presses 

universitaires de bordeaux,2010,P154.   
2Jean Bernard Blaise, op.cit, p 24. 
3 Emmanuelle Claudel, concurrence, RTD.com, n° 1, 2003,p 83. 
4Jean Louis Fourgoux, op.cit, p 157. 
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ا معبةةده ل ةة  السةةفال الةة ر يم ةة  أ  و د ممارسةةة منافيةةة للمنافسةةة تبةةدو جةةو ا   بثبةةات و  هةة ا
 ش ا ت؟  أر بو منافسة دأ  تستشير مجلس اللنيابة العامة لي رح فع ه ا المباا هل يم   

ر  قةد يحيةل و أ  مجلةس المنافسةة بةد جةد مةا يمنةل  لة   خاصةةو ا أن    يو فع الحبيبة يبد
بةةة ل  و صةةة  جبا ةةةع للممارسةةةة المنافيةةةة للمنافسةةةة. و د و جةةةو الملةةة  بلةةة  النيابةةةة العامةةةة ب ا رأى 

 هةة    أ  يم ةة  للباضةةع الجبا ةةع ا سةةتعانة بمجلةةس المنافسةةة  مةة  خةةالل بم انيةةة ا ستشةةاره ب
جةةةد العديةةةد مةةة  ا ستشةةةارات فةةةع هةةة ا المجةةةال فةةةع و   مفيةةةده للمح مةةةة  ب  يو ا ستشةةةاره قةةةد ت ةةة

 1فرنسا.

ل ممارسةةة و لةةة  ريبةةة لمجلةةس المنافسةةة المغربةةع حةةب فةةع ناو فةةع هةة ا اه ةةار   وب  أنةة  
ض  لةة  النيابةةة العامةةة لةةدى المح مةةة ا بتدا يةةة فةةع رأيةة  رقةةا و منافيةةة للمنافسةةة فةةع نةةباع معةةر 

حيةةةث أ  الج ةةةات و  «6332/2/2.2فةةةع الملةةة   ةةةدد  6332 وليةةةو ي 62بتةةةاريخ  6/6332
حيةةث يستشةة  مةة  صةةيا ة  وردت  لةة  سةةبيل الحصةةر  و لةةة باستشةةاره مجلةةس المنافسةةة و المخ

البضةةا  الجةةةالس  أر  ود بالمحةةا ا المختصةةة هةةةو الفبةةره الرابعةةة مةةة  الفصةةل أ ةةال  أ  المبصةةة
لةيس  وضةة  لي ةا و المنتصبة للبةث فةع الملفةات المعر  الفردية  وال ي ات البضا ية الجما ية أ

النيابةةة العامةةة  البةةة ا ستشةةاره فةةع نابلةةة الحةةال   مةةا أ  هةة ا التفسةةير تعةةبب   بةةاره "البضةةايا 
حيث أ  النيابة العامة  البة ا ستشاره تبب   ير و ره  و ضة" المستعملة فع الفبره الم  و المعر 
بالتةالع   و المنافسةة و المتعلق بحرية األسةعار  22-32ا   رقو م  البان 32ره فع الماده و م  
 .«مجلس المنافسة  ل  الصفة  ستشاره فرو تت

ل بحالةة و قةرر  ةدا قبةو ه  ا خل  ه ا البرار أ  النيابة العامة   تعتبةر ج ةة قضةا ية و 
 ةةة للمملنيةةة المتعلبةةة بةةالتنظيا البضةةا ع و مةةا أ تبةةر خرقةةا ألسةةس المبةةاد  البان وهةةو ا ستشةةاره  

                                                           
1Avis n°95- A- 09, 25 mai 1995,  Avis n°99- A- 10, 10 novembre 1999, Avis n°99- A- 20, 32 

novembre 1999. In Emmanuelle Claudel, concurrence, op.cit, p82.  
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مةة  نيابةةة  امةةة و قضةةاه  و  لةة  أ  المح مةةة تتةةةل  مةة  ر ةةيس  المغربيةةة الةة ر يةةن  صةةراحة
 1اب.و  ده ن ونا ب أو  يل المل  و   م  و تت 

تنةةا الفرصةةة لإلشةةاره بلةة  أنةة  يم ةة  للباضةةع أ  يتلبةة  و ر    تفباهضةةافة بلةة  مةةا تةةا   ةة
قةرر بحالةة و لخ يةره من ةا  ا خاصةةو لة ر تةابل ا تفاقةات  فسةة االبضية م  خالل مجلةس المنا

ر  ةةع أ  يسةةتند  لةة  التحليةةل الةة باضةةع الجباالحالةةة يم ةة  لل هةة  فةةع و 2الملةة  بلةة  الباضةةع.
  ا    انت قرارات مجلس المنافسةة   تبيةد الباضةع الجبا ةعو أ  أقام  مجلس المنافسة  و سبق 

 وريعع أا  بةةن  تشةةو الممارسةةات محةةل تبريةةر سةة هةة    و بلةة  جانةةب  لةة  فىنةة    يجةةب أ  ت ةة
 بترخي  م  مجلس المنافسة.

 لجنحة المساهمة الشخصية في الممارسة المنافية للمنافسة الركن المادي-6

فر و د الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة  بةةل يجةةب تةةو جةةو بةةات الجريمةةة بث هةة    ي فةةع لبيةةاا 
ر مخالفةة الجريمةة  فالممارسةات المنافيةة للمنافسةة   تمثةل فةع حةد  ات ةا أ  ة  الر   المادر ل

رفسةةةةةةا   وجنا يةةةةةةة  ب  أ  البيةةةةةةاا بتلةةةةةة  الممارسةةةةةةات قةةةةةةد يصةةةةةةاحب ا قيةةةةةةاا مةةةةةةدرا  الشةةةةةةر ات أ
 3لية.و   تحت  ا لة المسف و  ات باستخداا أساليب  ير آمنة تجعل ا يبعو المشر 

  المجرا و ر السلو اضحة صو حددت بصفة  الفرنسع   التجارهو قانم   416L-0فالماده 
التةةةع جةةةا ت  60-59مةةة  األمةةةر  32فسةةةة   لةةة  خةةةال  المةةةاده فةةةع الممارسةةةات المنافيةةةة للمنا

-0المشةةةةةار ة فةةةةةع المخالفةةةةةة ب  أ  المةةةةةاده و ضةةةةةين مختصةةةةةر حيةةةةةث نصةةةةةت  لةةةةة  التسةةةةةبب و بت

416L  تنظةةةيا و ر و حاسةةةمة فةةةع تصةةةو    مشةةةار ة المةةةت ا شخصةةةيةو ب أ  ت ةةةو جةةةو نصةةةت  لةةة
 الممارسات المجرمة. تنفي و 

                                                           
 . 412    حمد ال ينع  المرجل السابق  م 1

2 Emmanuelle Claude, concurrence, op.cit, p 82. 
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 افسة في الممارسة المنافية للمنالمساهمة الشخصية -أ

يت لب مشار ة شخصية لمرت ب ا  فمشار ة الشخ  يجةب أ  تثبةت حتة   ،2ب  ن  الماده
 يتا معاقبة مرت ب ا.

ألنةة  الحاجةةة لةة  فةةع المسةةا ل الجنا يةةة   و دو ب  أ  هنةةا  مةة  يةةرى أ  هةة ا الشةةر  با ةةد 
 1بات.و شخصية العبو سيتا ت بيق مبدأ شخصية الجريمة الجنا ية 

ن ا أ  تةةةثر  لةة  المةةديري  لية التةةع مةة  شةةةو رينةةة  لةة  المسةةف ر قا    ةةا  الةةن  يمنةةل أو 
مةةةةل  لةةةة  فةةةةى   ةةةةل و التةةةةع ارت بت ةةةةا الشةةةةر ة   يي )المسةةةةيري ( لشةةةةر ة  ةةةة  الممارسةةةةاتالتنفي 

 2ه   الممارسات يم   أ  يعاقب. تنفي و س( شار  شخصيا فع تصميا و ف تابل)مر 

مسةةير  يةةر  افيةةة  لةة  أل  صةةفة الو صةةا  لةة  مسةةيرر الشةةر ة  و   خصو فاهدانةةة   ت ةة
مفثر يسةاها بة  فةع تةسةيس ف ةره و ا بفعل شخصع و لتبرير ت بيق الن   فالفا ل يجب أ  يب

 لية الفا ةةةل هنةةةا   يم ةةة  افتةةةراضو ضةةةع ا فةةةع حيةةةب التنفيةةة   فمسةةةف و  وأ منو ةةةةالممارسةةةات الم
ظيفع   يعةةةد قرينةةةة  لةةة  اشةةةترا   فةةةع و مر ةةةب الفا ةةةل الةةةقعةةة   ب  أ  و قيام ةةةا  لةةة  أسةةةاس م

لية و اتةةة  لبيةةةاا مسةةةف ظيفع   ي فةةةع فةةةع حةةةد  و  ةةةب الةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة أر أ  المر الممارسةةة
نمةةا يشةةتر  لبيةةاا المسةةف و المةةدير   قفةةا بيجابيةةا يتمثةةل فةةع البيةةاا بفعةةل و اهدانةةة ب  يتخةة  مو لية و ا 

 3ق.و شخصع يشار  فع تبيد المنافسة فع الس

نمةةا قةةد تمتةةد حتةة  و مسةةير ال والةةر يس أ وبةة ل  فاهدانةةة   تنحصةةر فةةع مةةدير الشةةر ة أو  ا 
ا و سةاهمو فةع ا جتما ةات ا و الم ندسي  الدي  شار  ومدير المبيعات أ وبل  المدير التجارر  أ

 بجرا ات العرض.ضل و فع 

                                                           
1 Emmanuelle Claude, concurrence, op.cit, p 80. 
2Jean Bernard Blaise, po.cit, p 24.  
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فةع  ور  المشار ة فع ا جتما ات أو المساهمة الشخصية قد تظ ر م  خالل  ده صو 
ر و حضةةةةةةة و  لتنظةةةةةةةيا أسةةةةةةيو امةةةةةةةر لمرف و ا   ةةةةةةا  أو ة  هميةةةةةةةو قيةةةةةةةل  لةةةةةة  ملفةةةةةةةات و التو  تنظيم ةةةةةةا

التصةةةةرين و ا تفاقةةةةات المنافيةةةةة للمنافسةةةةة   ض تتماشةةةة  مةةةةلو ا جتما ةةةةات  البيةةةةاا بتبةةةةديا  ةةةةر 
 1مات    السعر بل  أحد المشار ي  فع ا تفاق.و س بنبل المعلو للمرف 

  مرتب ةة و الممارسةات  ت ة     ت المتباينة لاتجدر اهشاره بل  أن  فع أ لب الحو  ه ا
مثةل الفسةاد  التةةثير  لة  التجةاره  مخالفةة  (Col blanc)ع الياقةة البيضةا بجةرا ا أخةرى لمجرمة

 2...بلخ. و التعس  فع النفو تحرير الصفبات ا د الم ببة فع و الب

ر ةيس  ميةة فةع مجةال النبةل المدرسةعو  ل  سةبيل المثةال فةع فرنسةا فةع ب ةار صةفبة  م
ل اتفةةةاق   مةةة  أجةةةيةةة قةةة  التنفو شةةة ر مةةةل  32  سةةةج  من ةةةا المجلةةةس العةةةاا ح ةةةا  ليةةة  بعةةةامي

 3خيانة األمانة.و ال الشر ة  و ا شترا  فع جريمة بسا ه استعمال أمو ع  و ممن

  التنفية   مة  قةو ميةة أخةرى  ح ةا  لة  نا ةب ر ةيس بعةامي  حةبس مةل و فع صفبة  مو 
مشةار ة فةع جريمةة الو ال الشةر ة  و ة بسةا ه اسةتعمال أمةا شةترا  فةع جريمةو ع و أجل اتفاق ممن
ثالثةةةة و  قةةة  التنفيةةة و   سةةةج  مةةةل رفسةةةا  الشةةةر ة ح ةةةا  لةةةي ا بعةةةاميو اد  الفسةةةو خيانةةة لألمانةةةة 

 4فساد.و ع و ق  التنفي  م  أجل اتفاق ممنو ري  ح ا  لي ا بثمانية أش ر مل آخ

 في الممارسة المنافية للمنافسة المساهمة الحاسمة -ب

مة   مسةةاهو ره أ  ت ةةو ب  المشةرع الفرنسةةع يشةةتر  بضةةافة بلةة  المسةةاهمة الشخصةةية  ضةةر 
هةة ا مةةا و ممارسةةات المعنيةةة مسةةاهمة حاسةةمة  تنفيةة  الو تنظةةيا و ي  الشةةخ  ال بيعةةع فةةع تخ ةة

                                                           
1 Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Caniv, Emmanuelle Claude, Michel Amsellem  V, 

Vialens J, l'application en françe du droit des pratiques anticoncerrentielles, LGDJ ,Paris, 

2008,  p 617. 
2 Jean- Louis Forgoux, op.cit, p 155.  
3Cass.Crim, 9novembre 1999 , in  Jean- Louis Forgoux, op.cit,  p158. 
4CA . Grenoble, 7 Avril 1999, in Jean -Louis Forgoux, op.cit, p 158. 
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حصةةرها ممةةا يةةفدر بلةة  اسةةتبعاد و الجريمةةة  هةة  مةة  شةةةن  أ  يسةةاها أ ثةةر فةةع ضةةب  أر ةةا  
هةةة    «محر ةةةع»بالنتيجةةةة تسةةةلي  العبةةةاب  لةةة و   الةةةدي  لةةةا ت ةةة  مشةةةار ت ا  ةةة ل   األشةةةخا

 1المعامالت.

مة   ،2و المةاده  المتعلةق بالمنافسةة الملغةع 32-22م  األمر  32  ل  خال  الماده
ب  أ  مصةةةة لن   التةةةةع لةةةةا تشةةةةتر  المسةةةةاهمة الحاسةةةةمة المتعلةةةةق بالمنافسةةةةة 30-30األمةةةةر 

ل ة   ور البسةي  و  ةل يبصةد بة  الةدفمصة لن  ةامض بعةض الشةع    وهة «مشار ة حاسمة»
 2ر قيادر؟و ديبصد ب  هل  وفعال؟ أ

 نحة المساهمة الشخصية في الممارسة المنافية للمنافسةلج يو الركن المعن -3

افر الةةر   و ب تةةو جةةو   األمةةر المتعلةةق بالمنافسةةة الملغةةع مةةا يشةةير بلةة  و لةةا تبةةي  نصةة
 3  الجبا ةرر.و  ر  ممةا يجعل ةا جريمةة ماديةة فةع نظةر البةانر لبيةاا الجريمةة السةاببة الة و لمعنا

فسةةةة أ ةةةدت أ  العبوبةةةة تلحةةةق ب ةةةل مةةة  المتعلةةةق بالمنا 30-30مةةة  األمةةةر  ،2ب  أ  المةةةاده 
 يف د ضروره توفر البصد الجنا ع. ما وهو احتياليةساها بصفة 

فةةى  هنةةا  مةة  يةةرر أ    التجةةارر الفرنسةةع و مةة  البةةان 416L-0المةةاده ب أمةةا فيمةةا يتعلةةق
  فىنة  يجةب و   المةدير مسةف و حتة  ي ةو ح فع ه   المةاده بصةفة ضةمنية  و البصد الجنا ع م ر 

أ  المةةاده اشةةتر ت حيةةث  4ارت ةةاب الممارسةةة المنافيةةة للمنافسةةة. نيتةة   لةة و  أ  يظ ةةر  بمةة 
  الجةةانع سةةيئ النيةةة  ب    يسةةتخل   لةة  فبةة  مةة  و   تصةةر  المةةت ا تدليسةةيا أر أ  ي ةةو ي ةة

نمةا و الممارسةات المنافيةة للمنافسةة   الحاسةمة فةعو اتجا  براده الجانع فع المشار ة الشخصةية  ا 

                                                           
ص    6333 الجبا ر   دار ال تاب  دراسة مبارنة مل البانو  الفرنسع ،محمد بو الي، حماية المستهلك في القانون المقارن1

906 . 
2 Jean- Bernarde Blaise, op.cit, p 24. 

 . 906ق، ص ، المرجع السابمحمد بو الى3
4Thi-Hong- HanchPhan, op.cit, p00. 
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خةةري  ج ةةة بلةة  دفةةل أشةةخا  آو ل احتياليةةة مسةةا و  وأ «راتو امنلل»يظ ةةر أيضةةا فةةع اسةةتعمال 
 1العمل  ل  بخفا  ا    أ ي  الغير. وبل  استعمال مثل ه   الممارسات  أ

بقنةةةا  ا  لةةة   وخةةةري  أيةةةةتع بةفعةةةال تدليسةةةية  حةةةث أ ةةةرا  آ أر أ  الفا ةةةل يجةةةب أ 
 لة  أ ةرا  مارسةات البياا بفةرض تلة  الم وق  أو البياا بةفعال تتضم  تبيد المنافسة فع الس

 3د تدليس.و جو اهراده  بل ب وا  ل  العلا و فاهدانة   تب2خري .آ

ن واعلد القلانو لقجنحة المساهمة الشخصية فلي الممارسلة المنافيلة للمنافسلة ع و خضثانيا: 
 الجنائي 

المتابعةةةة ف 4  الجنةةةا ع.و ر للبةةةانو   مجةةةاو قةةةان وانبةةة  هةةةو   المنافسةةةة فةةةع بعةةةض جو ب  قةةةان
   لةة   ةةة  و قةةد ي ةةةو ا بفةةتن تحبيةةةق  و ريةةةة الةة ر يبةةةو  يةةل الجم و مةة   ةةةر  بصةةفة  امةةة تةةةتا 

 ومةةةديريات قمةةةةل الغةةةةف أ والمةةةةباحمي  )المنافسةةةةي (  أ وى المنافسةةةةي  المبعةةةدي  أو  ريةةةق شةةةة ا
 ةة ل  مةة   ةةر  مجلةةس المنافسةةة الةة ر  ةةا   لةة  صةةلة بملفةةات و ميةةة  و لجةةا  الصةةفبات العم

 5ات بدارية.ال ر يعاقب بفرض جبا و ا تفاق بي  المنافسي  

  و   تشةةير بةةة  مجلةةس المنافسةةة  نةةدما ت ةةالفرنسةةع قةةانو  التجةةارهمةة  263L-2فالمةةاده 
فةةةى  مجلةةةس المنافسةةةة يعمةةةل  لةةة  ا تصةةةال 416L-0 بيعةةةة األفعةةةال تسةةةمن بت بيةةةق المةةةاده 

نيةةةة مةةة  أشةةةخا   بيعيةةةي  و اضةةةحا بةةةة  فيةةة  ممارسةةةات  يةةةر قانو ا و أل  الملةةة  يبةةةد  بالنيابةةةة
الملغةة  التةةع  32-22مةة  األمةةر  32األمةةر بالنسةةبة للمةةاده  وهةة وال  ر فعةةو   في ةةا دو يتحملةة

                                                           
 . 900حمد بو الى، المرجع السابق، ص م 1

 . 110السابق     لينا حسي  ب ع  المرجل2

3 André Decocq, op.cit, p 100. 
4Marie-Dominique Hagelsteem, le risque pénal en droit des marchés de construction et le 

droit de la concurrence, RDI, 2001, p343. 
5 Jean-Louis Fourgoux, op.cit, p 156. 
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ريةةةة  ب  تبةةةي  أ  الممارسةةةات و  يةةةل الجم و  انةةةت تلةةةبا مجلةةةس المنافسةةةة بىرسةةةال الملةةة  بلةةة  
   تش ل مخالفة جبا ية م   ر  أحد األشخا  ال بيعيي .

يبةةدا أر المتعلةةق بالمنافسةةة فالمشةةرع لةةا  30-30مةة  األمةةر  ،2ب  أنةة  فةةع ظةةل المةةاده 
وهةةو مةةا قةةد يةةوحع أ  و يةةل الجم وريةةة   بشةةاره بلةة  بلةةباا مجلةةس المنافسةةة بىرسةةال الملةة  بلةة

لو يل الجم ورية الحةق فةع مباشةره الةد وى العموميةة ضةد األشةخا  ال بيعيةة المسةاهمة فةع 
الممارسةةةة المنافيةةةة للمنافسةةةة حتةةة  مةةة  دو  وجةةةود أر بخ ةةةار مةةة   ةةةر  مجلةةةس المنافسةةةة  

م وريةةة حةةق مال مةةة التتبةةل دو  التبيةةد بىلباميةةة الحصةةول  لةة  الملةة  مةة  ويصةةبن لو يةةل الج
ل ةة  يببةةع التعةةاو  بةةي  المجلةةس والباضةةع ب ةة ا الخصةةو  لةة  م انةةة  قبةةل مجلةةس المنافسةةة.
 هامة   يم   بن ارها.

ميةةةةةة لجنحةةةةةة المسةةةةةاهمة الشخصةةةةةية فةةةةةع و ى العمو أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بمسةةةةةةلة تبةةةةةادا الةةةةةد 
سةةة  فىن ةةا ت ةةرح التسةةافل  ةة  التبةةادا الةة ر ي بةةق فةةع هةة   المسةةةلة الممارسةةات المنافيةةة للمناف

ة للمنافسةة ية  المنافسةة المتعلةق بتبةادا الممارسةات المنافو    لية  فةع قةانو هل التبادا المنصة
ا د العامةة و فبا للبو   و المرت ب ل    الممارسات  أا أ  التبادا ي  وما داا أ  ه ا الشخ  ه

 ة؟  اهجرا ات الجنا يو فع قان

فةع البةانو  ضةعية ال يمنةة و فةع  وجرا ا المشار ة التدليسية فةع ا تفاقةات أ  فع الحبيبة
ات ا تبةةارا مةة  تحبيةةق المخالفةةة  أل  هةة   الممارسةةات تنشةةة و سةةن 30تخضةةل لتبةةادا الفرنسةةع 

فةع ات أمةاا مجلةس المنافسةة و سةن 0  فةع حةي  نفةس الممارسةات تتبةادا بمضةع (جنحة(جريمة
 2.اتو سن 2  الفرنسع و أما  البان 1  الجبا ررو البان
 :ميةو ى العمو جد سببي  لب ل تبادا الد و ي وه ا 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتما. 21-21م  األمر  11انظر الماده 1

2Voir l’article L.409-7 du code de commerce français (modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 

mars 2014 – art. 2) ,www.legifrance.gouv.fr/ 
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 رية م   ر  مجلس المنافسة.و  يل الجم و رسال المل  بل  ب-3
ل الممارسةةةات و قةة  التبةةةادا فةةع حالةةةة استشةةاره المجلةةةس مةةة   ةةر  ال ي ةةةات البضةةا ية حةةةو -6

 المنافية للمنافسة.
ل ةا  6333مار  32فع  NRE   صرنة ا قتصاد و قانجب و هنا  حالة ثالثة أدخلت بمو -0

ى و هةةع  ةة ل  تب ةةل تبةةادا الةةد و  القةةة باأل مةةال المب عةةة لتبةةادا مةة   ةةر  مجلةةس المنافسةةة 
اترا بلةع م تةب و ره أ ثةر تةو يةل الملفةات بصةو ب  ا تبر ه ا الح ا م  قبيةل تيسةير تح1مية.و العم

حاسةمة لألشةةخا  و شخصةية و يةةة المةد ع العةاا خاصةة أ  المجلةةس قةد ي تشة  أ مةا  احتيال
 2ال بيعيي .
تنفيةة   ويتعامةةل مةةل جنحةةة المسةةاهمة الشخصةةية فةةع تنظةةيا أا   المشةةرع الفرنسةةع و   هةة ا

بةةة التةةع يم ةة  أ  و هةة ا مةةا يظ ةةر مةة  خةةالل العبو للمنافسةةة بةةة ثر صةةرامة  الممارسةةات المنافيةةة
ألللف 75ب بةةدر  رامةةة تو   اتو سللن 4التةةع تتمثةةل فةةع الحةةبس لمةةده و قع ةةا الباضةةع الجبا ةةع و ي
 .ور و أ

  المنافسةة  قةد رتةب  لة  ارت ةاب و فى  المشرع المغربع مة  خةالل قةان  بل  جانب  ل 
ا ةةد  جةةبا ات جنا يةةة  تتمثةةل باهضةةافة بلةة  الغرامةةة الماليةةة فةةع و ره المنافيةةة لبو فعةةال المحظةةاأل

"يعاقللب بللالحب  مللن شللهرين إللل  التةةع تةةن :  67المللادة  لةة  مةة  خةةالل نةة  و الحةةبس  
بتين فقللط، كللل و بححللدا هللاتين العقلل ودرهللم أ 511111اللل  01111بلرامللة مللنو سللنة، 

عللن علللم مشللاركة شخصللية فللي تخطلليط  وشللخص طبيعللي شللارك عللل  سللبيل التللدلي  أ
 3"مراقبتها وتنفيذها أ وتنظيمها أو أعاله 7و 6الممارسات المشار إليها في المادتين 

                                                           
1Voir l’article L420-6 du code de commerce français, www.legifrance.gouv.fr/ 
2Marie-Dominique Hagelsteem, op.cit, p435. 

 ،6  فةع 2209 ج ر  ةدد6333يونيةو  2المتعلق بحرية األسعار والمنافسة المغربع  المةفرخ فةع  2232انظر البانو   3
 .6333سبتمبر
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 يةةةات المتحةةةده و صةةةا فةةع الو ح خصو مفتةةة بةةةة الجنا يةةةو   العب  بلةةةو ا   بم انيةةةة اللجةةو   هةة ا      
بةةات و   مة   بو ب  أ  السةةالح الر يسةع لتشةةريعات م افحةة ا حت ةةار ا تحةادر يت ةة األمري يةة 

بةة السةج  و  ب . ب  أ  و    اليتةو مة  قةان 32المةاده و    شةيرما و جةب قةانو جنا ية ا تمةدت بم
 1 ر.و   دو  رامة قد تبلغ مليو ات و سن 33قد تصل حت  

 يةات المتحةده قةد منةل العديةد و أ  خ ةر المتابعةة الجبا يةة فةع ال شاره بلة ا اهفم  الم  
سبيل المثال فةع قضةية    يات المتحده   ل و سيل مفامرات ا فع الو م  الت تالت العالمية فع ت

Infineon  ةةل مةةن ا يخضةةل و  ر و د 012222تةةا تغةةريا أربعةةة مةةديري  تنفيةة يي  ألمةةا  بغرامةةة 
 2 يات المتحده.و األسعار فع ال ة أش ر بسبب اتفاق  ل ست تصل بل  بة سج و لعب

 في مجال المنافسة لتدخل القاضي الجزائي الفرع الثاني: مظاهر أخرا

ة الشخصةةةية فةةةع ممتابعتةةة  لجنحةةةة المسةةةاه تةةةدخل الباضةةةع الجبا ةةةع   يبتصةةةر  لةةة ب  
نمةةا يتجلةةع أ ثةةر مةة  خةةالل مظةةاهر أخةةررو الممةةارس المنافيةةة للمنافسةةة  ا فيمةةا سةةو  نوضةةح  ا 

 يلع:

 عةو للمنافسة كجنحة مضاربة غير مشر  إمكانية تكييف الممارسات المنافية ال:و أ

بل الجنةةةا ع  ةةة  الممارسةةةات المنافيةةةة   أشةةةرنا فىنةةة   لةةة  الةةةر ا مةةة  ببالةةةة ال ةةةاأو  مةةةا سةةةبق 
فةع المجةا ت الخاضةعة للبمةل  ل يحتفظ بتةدخل الباضةع الجبا ةع حتة ب  أن    يبا للمنافسة 

                                                           
1Thierry Kirat, Frédéric Marty, économie du droit et de la Réglementation, Gualino édition, 

Paris, 2007,p 120. 
2Thi-Hong- Hanch Phan, la société condamnée pour pratiques anticoncurrentielles : étude de 

la responsabilité du dirigeant en France et Etats-Unis, op.cit, p01 
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الحةةةةةال بالنسةةةةةبة لمجةةةةةةال  وهةةةةةارس مةةةةة   ةةةةةر  سةةةةةل ات الضةةةةةةب  ا قتصةةةةةادر و اهدارر الممةةةةة
 3الالسل ية.و اصالت السل ية و المو ق اع البريد و 2الب اع المصرفعو 1رصةو الب

لةةة  ببعةةةاد الباضةةةع الجبا ةةةع  فىنةةة    المنافسةةةة بو ا    ةةةا  المشةةةرع قةةةد اتجةةة  فةةةع قةةةانو  هةةة ا
د أ  المشةةةةةةةرع يحةةةةةةةتفظ   المنافسةةةةةةةة نجةةةةةةةو اني   ات الصةةةةةةةلة ببةةةةةةةانو بعةةةةةةةض البةةةةةةة وع بلةةةةةةة بةةةةةةةالرجو 

ا ةةةد و المحةةةدد للب 3236  و الحةةةال فةةةع البةةةان وهةةةو با ختصةةةا  األصةةةيل للباضةةةع الجبا ةةةع  
 4الم ببة  ل  الممارسات التجارية.

                                                           
ر مةا 23فةع  هصةادر ال 34ببورصة البيا المنبولةة  ج.ر  ةددالمتعلق  42-11م  المرسوا التشريعع  12  11أنظر الماده 1

 ثةةا 1996جةةانفع14فةةع  هصةةادر ال 03ج.ر ةةدد 1996جةةانفع1مةةفرخ فةةع ال 96-10معةةدل ومةةتما بموجةةب األمةةر رقةةا   1993
 .9662فرر يف19فع هصادر   ال11 ددج.ر 2003فرر يف17فع  المفرخ04-03بمبتض  البانو  رقا 

معةةدل    2003وت أ 95 صةةادر فةةعال 52ج.ر  ةةدد المتعلةةق بةةالنبض والبةةرض   44-21مةة  األمةةر  411أنظةةر المةةاده  2
 44ج.ر  ةةدد 2009لةةع لسةةنة  ية الت ميةةقةةانو  المال المتضةةم 2009ةيةةليجو 22المةةفرخ فةةع 09-01ومةتما بموجةةب األمةةر رقةةا 

فةع أول  هصةادر ال 50 ج.ر  ةدد  2010وتأ 90لمفرخ فع ا 10-04رقا األمر  بمبتض    ثا2009ةيليجو 26صادر فع  ال
  .9626ر سبتمب

المحةةةةدد للبوا ةةةةد المتعلبةةةةة بالبريةةةةد والمواصةةةةالت السةةةةل ية  21-0222مةةةة  البةةةةانو  رقةةةةا  411بلةةةة   401أنظةةةةر المةةةةواد مةةةة 3
 2006سةمبر يد2المةفرخ فةع  94-60 عدل بموجب البةانو  رقةا  م2000وت أ 06فع  هصادر   ال48ج.ر  دد والالسل ية  

-10معةدل ومةتما بمبتضة  البةانو  رقةا    2006سمبريد95 فع هصادر ال 85ج.ر  دد2007متضم  قانو  المالية لسنة  ال

 .9627ديسمبر31فع  هصادر ال 78ج.ر دد 2015المتضم  قانو  المالية لسنة  9624ديسمبر30المفرخ فع 14

مةال مجمو ةة العمةل حةول ببالةة التجةريا فةع الحيةاه ا قتصةادية بر اسةة الةر يس األول تجدر اهشةاره بلةع أنة  و فةع ب ةار أ 4
Coulon الباب الرابل مة  ال تةاب )تبترح اللجنة تلخي  ببالة التجريا لمخالفات األنظمة المتعلبة بشفافية الممارسات التبيدية

افسةةة  ومةةل  لةة  أ ربةةت  ةة  بعةةض التحفظةةات حةةول مجلةةس المن ونبةةل هةة   المناب ةةات بلةة  (الرابةةل للبةةانو  التجةةارر الفرنسةةع
مدر مال مة ه   المبترحات فع ضو  العبوبات اهدارية الصغيره الردع. وبالفعل تببع ه ه الممارسات خاضةعة  ختصةا  

 الباضع الجبا ع. أنظر:
Rapport du 20 février 2008 sur la dépénalisation da la vie des affaires ( rapportcoulon), 

documentation française, 2008, sur: http://www,ladocumentationfrancaise, FR/ rapport 

publics/ 084000090/ index- shtnil. 

http://www/
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التةع  1باتو   العبو م  قان 3،6ن  الجنا ع م  خالل ن  الماده الالمشرع يحتفظ ب ما أ  
عاقلب بلالحب  ملن سلتة أشلهر ي وعة و " يعد مرتكبلا لجريملة المضلاربة غيلر المشلر تةن : 

دج كلل ملن احلدث بطريلق مباشلر  011111إلل   5111بلرامة من  وات و إل  خم  سن
راق و ال  والبضلللائع أ وخفضلللا مصلللطنعا فلللي أسلللعار السللللع أ وسللليط رفعلللا أو علللن طريلللق و أ

 شرع في دلك: والخاصة أ ومية أو المالية العم

 ر.و جمهملرضة عمدا بين ال وأنباء كاذبة أو يج أخبار أو بتر  0

 ق بلرض إحداث اضطراب في السعار.وض في السو بطرل عر  وأ 1

 ن.وض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعو بتقديم عر  وأ 3

ع فلي و الشلر  وق أوترابط بأعمال في الس وبناء عل  اجتماع أ وبالقيام بصفة فردية أ وأ4
 الطلب.و عي للعرض ل عل ربم غير ناتج عن التطبيق الطبيودلك بلرض الحص

 سائل احتيالية. "و  وبأي طرق أ وأ 5

للمنافسةة  جريمةة  بم انية ت يي  الممارسات المنافيةة يدفعنا بل  التسافل   األمر ال ر  وهو 
  ة.و مضاربة  ير مشر 

 للمنافسة كجريمة مضاربة غير مشروعة نافيةإمكانية تكييف االتفاقات الم -0

 ة مةةةةل تلةةةة  المتعلبةةةةة و ة لجريمةةةةة المضةةةةاربة الغيةةةةر مشةةةةر نةةةةو مةةةة  خةةةةالل مبارنةةةةة األ مةةةةال الم 
حيةث يم ة  د اتفةاق سةابق و جةو  ة قةد تبةل لو با تفاقات  نجةد أ  جريمةة المضةاربة  يةر المشةر 

مةا  وهةو د اتفةاق  و جةو حع بو يةره تةالحالةة األخ ه  سي   و     ريق أ  تتحبق ب ريق مباشر و 
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فسةة  لة  أسةاس جريمةة المضةاربة  يةر للمنا ت ي  ا تفاقةات المنافيةةبل و جعل م  الس ل الب
 . ةو المشر 

 وتت لا    البياا بصفة فرديةة أ 3،6بل  جانب دل  نجد أ  الفبره ما قبل األخيره م  الماده 
حتة  الفبةره األخيةره مة  و فةاق  د اتو جةو ب حعو مةا ية وهةو تراب  أ مةال....  وأ جتماعبنا ا  ل  ا

للمنافسةة  الغرض م  ا تفاقةات المنافيةةو   مم نةالماده تت لا     ل ال رق ا حتيالية ال نفس
الغةةرض مةة  جريمةةة المضةةاربة  يةةر و خةةالل ب ةةا  اهو الحةةد من ةةا  و حريةةة المنافسةةة   رقلةةة وهةة

 ليةة  ال لةةب  و لت بيةةق ال بيعةةع للعةةرض و ل  لةة  ربةةن  يةةر نةةاتل  ةة  او الحصةة و ة هةةو المشةةر 
ال لب فيم    نةدها ت ية  و  فمت  تثبت أ  ا تفاقيات  رض ا الربن  ير الناتل    العرض

 1ع.و ا تفاقيات  ل  أساس جريمة المضاربة  ير المشر 

ث   ىشةةا ة خبةةر نةةدره بعةةض و  ثيةةر الحةةدو مغرضةةة هةةع أمةةر شةةا ل  ويل أخبةةار  ا بةةة أو فتةةر 
اسل  فيت افةت النةاس  لة  شةرا  ا  فيبيع ةا صةاحب ا بةسةعار مرتفعةة و السلل  ات ا ست ال  ال

تةةرويل هةة   أ  يتحبةةق  لةة  مةة  خةةالل اتفةةاق مفسسةةات  لةة   ق  فةةيم  و ممةةا يةةفثر  لةة  السةة
مةا يةفدى  بلة   وهةو ق ممةا يةفثر  لة  سةلعة منةافس مةا  و ضة فع السةو ر المعاألخبار ال ا بة و 

 استبعاد .

 إمكانية تجريم االستلالل التعسفي لوضعية الهيمنة أو التبعية -6

خالفةةات التةةع يم ةة   لةة  ا تبةةار أن ةةا مةة  المو ضةةعية ال يمنةةة و فيمةةا يخةة  التعسةة  فةةع 
مةةا يجعل ةةا تتشةةاب  مةةل جنحةةة المضةةاربة  يةةر  وهةةو احةةد و   اقتصةةادر و أ  تةةفت  مةة   ةةر   ةة

  ة.و المشر 

                                                           
 .622 بد الحليا بوقري    المرجل السابق    1



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

410 
 

نةتل  ن ةا اضة رابا فةع   ة ب  ب او ب  أن    يم   ا تبارها جريمة مضاربة  ير المشةر 
ع لةةةو ره األو ب  أ  الصةةة1.سةةةعارالخفةةض  ةةة   ريةةةق  رقلةةةة تحديةةد األ وأا  بةةةالرفل و سةةعار سةةةاأل

ضةل م ةيم  حيةث و   نتيجة استغالل تعسةفع لو  ة يم   أ  ت و لجريمة المضاربة  ير المشر 
 ر قياا مفسسة م يمنة بنشر أخبار  ا بة قصد بياده أسعار منتجات ا. و يم   تص

 ب  أ   ةةةةرح2ا    ةةةةا  الةةةةبعض يةةةةرى أ  الحةةةةا ت األخةةةةرى   يشةةةةمل ا الةةةةن  الجنةةةةا ع و 
سةةعار يم ةة  أ  يحةةدث مةة  خةةالل البيةةل األ ق بغةةرض بحةةداث اضةة راب فةةعو ض فةةع السةةو  ةةر 

المتعلةةةةةق  3030مةةةةة  األمةةةةةر 36   لي ةةةةةا فةةةةةع المةةةةةاده و تعسةةةةةفيا المنصةةةةة بةسةةةةةعار مخفضةةةةةة
ل ةةةة  يم ةةةة  أ  تتحبةةةةق بتخفةةةةيض و   برفةةةةل األسةةةةعار فبةةةة   و المضةةةةاربة   ت ةةةة . أل بالمنافسةةةةة

 األسعار م  أجل اهضرار بالمتنافسي   ثا رفل األسعار بعد  ل .

 و" أالتةع جةا  في ةا  3،6خيره مة  المةاده اسعة للفبره األو   الصيغة الل  فىبل  جانب  
ردت  لة  سةبيل المثةال   الحصةر  و تفيةد أ  هة   الحةا ت  سلائل احتياليلة "و  وبأي طلرق أ

يم ةة   د اهسةةت ثاريةو العبةة و  أضةةعية التبعيةةةو التعسةة  فةةع مثةةل  ت األخةةرى اممةةا يفيةةد أ  الحةة
ر يخضةل لتبةدير الباضةع فةع حالةة المسةاس بحريةة المنافسةة مةاألو يشمل ا الن  الجنا ع  أ  
 ال لب.و   العرض و قانو 

افر و للمنافسةةة  نةةد تةة جبا ةةع النظةةر فةةع الممارسةةات المنافيةةةلباضةةع اليتضةةن أ  ل  بةة ل و 
بصةةةةفة و تن بةةةق هةةةة   الحالةةةة و  ة  و يتعلةةةةق األمةةةر بالمضةةةةاربة الغيةةةر المشةةةةر و أر ةةةا  الجريمةةةة  

المخالفةة  هة    اقتصةادر ارت ةب مثةل و ب ل   ل  ةو  ة  و ر خاصة  ل  ا تفاقات الغير المش
 3ليت  الجبا ية.و ا مسف و تب
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  و    القة مسةتبلة  ة  أح ةاا قةانو فعالقة البضا  الجبا ع بالمجال التنافسع قد ت ل  ا و 
المفسسةةةةة المخالفةةةةة لبوا ةةةةد العةةةةرض ميةةةةة لمتابعةةةةة و ى العمو المنافسةةةةة أيةةةة  يم ةةةة  تحريةةةة  الةةةةد 

  المتابعةة حتة  و أ ثةر مة   لة  قةد ت ةو  ة  و المضاربة  ير المشةر  ال لب ان القا م  جنحةو 
 تدخل م  قبل . و  أر متابعة أو حت  دو    لا مجلس المنافسة و بد

ديسةةةمبر  3خةةةال  المشةةةرع الجبا ةةةرر فةةةى  األمةةةر  تجةةةدر اهشةةةاره فةةةع األخيةةةر أنةةة   لةةة و 
الثانيةةة مةة  المةةاده األسةةعار الفرنسةةع قةةد ألغةةع صةةراحة الفبةةره و المتعلةةق بحريةةة المنافسةةة  3292
بات أي  ا تبرت ه   الماده نصا تاريخيا يبتضع ببعةاد  ب ا تعلةق األمةر و   العبو م  قان 232

بالتعسة  فةع و ره و بالممارسات المنافية للمنافسة خاصة أ  األح اا المتعلبة با تفاقات المحظة
مةةة   232أ ثةةر شةةده مةة  أح ةةاا المةةاده و قةةت نفسةة  أ ثةةر حداثةةة و ضةةل الم ةةيم  هةةع فةةع الو ال
 1بات.و   العبو قان

 ات االقتصادية في مجال المنافسةمن أجل إجراء التحقيقتدخل القضاء  ثانيا:

  بجرا ةةع خةةا  بالمنافسةةة  حيةةث و أنشةةة قةةان   المنافسةةة قةةدو ب  المشةةرع مةة  خةةالل قةةان
المتميةةبه حيةةث و ا ةةد الجديةةده و الب هةة  ظ ةةرت العديةةد مةة  الدراسةةات الحديثةةة التةةع ت ةةتا بدراسةةة 

اهجةرا ات  هة  أ  المشةرع ا تمةد فةع تنظةيا  ع  اهجرا ةع للمنافسةة فةو صةية البةانو ت م  خص
 هةة  حيةث ت بةق     اهجةرا ات الجبا يةةو   فةع قةانو معةر  و لة  مبةاد  مختلفةة تمامةا  مةا هة

لة   البضية أماا مجلس المنافسة بمةا فةع  ه  صية  ل  جميل المراحل التع تمر ب ا و الخص
حةةةدى المراحةةةل بلتحةةةرر  ةةة  الممارسةةةات  حيةةةث يعتبةةةر التحبيةةةق او البحةةةث و بجةةةرا ات التحبيةةةق 

 ع  ملية التحبيق فع مجال المنافسة لرقابة البضا ؟و ال امة فع اهجرا ات. فما مدى خض

ا  و أ ةةةو نع بلةةة  أ  ضةةةبا  و بصةةةفة صةةةريحة فةةةع أر نةةة  قةةةان 30-30لةةةا يشةةةر األمةةةر
النافيةةةة للمنافسةةةة ب  فةةةع الشةةةر ة البضةةةا ية ل ةةةا سةةةل ة البيةةةاا بالتحبيبةةةات لمعاينةةةة الممارسةةةات 
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" تبللر الجهلات القضلائية مجلل  المنافسلة التع تن و ره ضمنية و  ل  بصو  09ن  الماده 
 عة إليه"و ثائق المرفو ذات الصلة بال حقيقتقارير الت وبناء عل  طلبه المحاضر أ

  و ب  أنةةة  فةةةع تعةةةديل قةةةان1الةةة ر أشةةةار صةةةراحة بلةةة  هةةة   الف ةةةة  32-22هةةة ا خالفةةةا لألمةةةر و 
 لةةة  و ا  الشةةةر ة البضةةةا ية و أ ةةةو بصةةةفة صةةةريحة  لةةة  ضةةةبا  و نةةة   6339لسةةةنة فسةةةة المنا

م ةةرر التةةع  22بالمةةاده  30-30تةةتا األمةةر   رالةة 36-39  و مةة  البةةان 62المةةاده  بمبتضةة 
ن وص عللليهم فللي قللانو ان الشللرطة القضللائية المنصللو أعللو ة عللل  ضللباط و :"عللال جةةا  في ةةا 

مللر معاينللة مخالفللة المتعلقللة بتطبيللق هللذا ال اإلجللراءات الجزائيللةه يؤهللل للقيللام بالتحقيقللات
 ن اآلتي ذكرهم:وظفو أحكامها الم

 ن لإلدارة المكلفة بالتجارة.ون إل  السالك الخاصة بالمراقبة التابعون المنتموالمستخدم-

 ائية.بن لمصالم اإلدارة الجون التابعويان المعنو الع-

 ."دا مجل  المنافسة.......لن والمقرر و المقرر العام -

ره أ ةةةال  األشةةةخا  المةةةفهلي  للبيةةةاا بالتحبيبةةةات المتعلبةةةة بت بيةةةق و حيةةةث بينةةةت المةةةاده المةةة  
 أح ام . اتمعاينة مخالفو   المنافسة و قان

ا    ا  المشرع قد ن  صراحة  ل  قيةاا مجلةس المنافسةة بتبةديا  لةب بلة  المصةالن و 
م لفة بالتجاره  م  أجةل بجةرا   ةل باره الو الم لفة بالتحبيبات ا قتصادية  سيما تل  التابعة لل

 2.ل المسا ل المتعلبة بالبضايا التع تندرج ضم  اختصاص و ه حر خب وتحبيق أ

ا  و أ ةةةةو ب  أ  المشةةةةرع لةةةةا يةةةةن  بشةةةة ل مباشةةةةر  لةةةة  قيةةةةاا المجلةةةةس بم البةةةةة ضةةةةبا  
ر  الشر ة البضا ية بىجرا  تحبيق فع المسا ل المتعلبةة بالمنافسةة  حيةث لةا يحةدد اهجةرا  الة
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ع بلة  و ع الرجةضةر يبت األمةر الة وهةو يتا فتن التحبيق م   ر  الضب ية البضةا ية.  جب و بم
يةتا  فةتن الضةب ية البضةا ية لتحبيةق  و ى و ا د تبديا شة و الب ه  ا د العامة  حيث تبتدر و الب

ضافة بل  اختصاصات ا العاديةة فبةد برية  أر أن  و  يل الجم و ترخي  م  و    جب بو ب  بم
 اقعة  ل  المنافسة.و المنافسة سل ة التحرر فع المخالفات ال  و ل ل ا قانو خ

أ ةةةةاد للمبةةةةرري   ةةةةل  أنةةةة  6339  المنافسةةةةة لسةةةةنة و المالحةةةةظ مةةةة  خةةةةالل تعةةةةديل قةةةةانو 
بلةةة  نةةةبع ال ةةةابل  30-30الصةةةالحيات  ات ال ةةةابل الجبا ةةةع  بعةةةد أ  اتجةةة  فةةةع ظةةةل األمةةةر

ما يدفعنا للتسةافل  ة   وهو . الصالحيات ه  تجريد المبرر م  و   المنافسة و انقالجبا ع    
ع تراجةةةةل  ةةةة  ظةةةةاهره ببالةةةةة التجةةةةريا الم رسةةةةة فةةةةع ظةةةةل نةةةةيع هةةةة اهةةةةل و التراجةةةةل   هةةةة اسةةةةبب 
 ؟30-30األمر

د ال ةابل و جةو ره و تف ن  لضر و المسةلة  ه  ق  يف د تردد المشرع فع و الم ه ااقل و فع ال
لةا  بداريةة ب  أنة  بةاتو قعةة هةع  بو بةات المو المجال   ل  الةر ا مة  أ  العب ه االجبا ع فع 

 ا ستغنا  الم لق    التدخل  ات ال ابل الجبا ع. يتا

مةا يعةر  بالتحبيبةات و أ  نميةب بةي  التحبيبةات العاديةة  فيما يخ  التحبيق  فالبةدو ا  ه
التحبيبةةات التةةع تجةةرر  وحتةة  األم نةةة. أ وثةةا ق أو التةةع تشةةمل المراقبةةة  لةة  الو البسةةرية   يةةر 

 الحجب(.و ي لق  لي ا التحبيبات البسرية)التع تشمل التفتيف  ما وتحت بشرا  البضا  أ

أ  المشةةةةرع لةةةةا يفةةةةرق بةةةةي  التحبيةةةةق البسةةةةي     المنافسةةةةة نجةةةةدو ع بلةةةة  أح ةةةةاا قةةةةانو بةةةةالرج
ر يةةةتا تحةةةت رقابةةةة البضةةةا   حيةةةث نةةة   لةةة  بم انيةةةة قيةةةاا المبةةةرر بفحةةة  أر  التحبيةةةق الةةةو 
م انية الم البة باستالم ا حيث ما و رية و ثيبة ضر و  قةاا بةىدراج و 1.ا ةم ما ت ة   بيعتو دت جو ا 

ضةةن المشةةرع مةة  خةةالل و لةةا يو أح ةةاا حجةةب المسةةتندات ضةةم  أح ةةاا التحبيبةةات الغيةةر قسةةرية 
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الم اتةةةب و Fouille ouperquisitionل المبةةةرري  بلةةة  المحةةةالت و بم انيةةةة دخةةة 23المةةةاده 
 32.1-22 يرها  خالفا لألمرو أما   الشح  و الملحبات و 

ل بلةةة  بعةةةض و حجبهةةةا يت لةةةب الةةةدخو المسةةةتندات المختلفةةةة و ق ثةةةا و ل ةةة   لةةةب اسةةةتالا ال
  و يجةةب أ  ي ةة نةةا ل ةة   و حا بةة  قانو ل بلي ةةا يعتبةةر مسةةمو لةةدا فةةى  الةةدخو المحةةالت  و األمةةا   

ره أر فةةع المحةةالت و األمةةا   المةة   فةةع التفتةةيفو ر يةةفدر بلةة  البحةةث  لةةا libre accèsحةةرا 
 2ملحبات ا.و الم اتب و التجارية 

  ب  بعةد  لةب التةرخي   حيةث  ةا  مة  المفتةرض و   تفتيف األما     ي ةأل  مباشره بجرا
  المنافسةةةة أ  يةةةن  صةةةراحة  لةةة  برفةةةاق سةةةل ة التحبيةةةق بضةةةمانة الرقابةةةة و  لةةة  مشةةةرع قةةةان

 3الحجب.و البضا ية خاصة ما يتعلق بالتفتيف 

فةةةةةع فبرت ةةةةةا األخيةةةةةره جةةةةةا   30-30م ةةةةةرر مةةةةة  األمةةةةةر 22ع بلةةةةة  نةةةةة  المةةةةةاده و بةةةةةالرج
المللر طبقللا  هللذاجللب و ص عليهللا بمو معاينللة المخالفللات المنصللو كيفيللات مراقبللة  "تللتم: افي ةة

جمللادا  5المللؤرف فللي   11-14ن والشللكال التللي تللم تحديللدها فللي القللانو ط و لللنف  الشللر 
اعللللد المطبقللللة عللللل  و القذي يحللللدد اللللل 1114سللللنة  ونيللللو ي 13افللللق و الم 0415لللللي و ال 

  و رع مةة  خةةةالل اهحالةةة  لةةة  قةةةانبةةدل  المشةةةو "صللله التطبيقيلللةو نص و الممارسللات التجاريلللة
   المنافسة.و يسع  حبيبتا بل  تعبيب النظاا اهجرا ع فع قان 32-36

ا د الم ببة  ل  الممارسةات التجاريةة و المتعلق بالب 36-32  و ع بل  البانو بالرجو   ه ا
ل معاينةة و ل الفصةل األو متابعت ةا  حيةث تنةاو قد خ  البةاب الخةامس منة  لمعاينةة المخالفةات 

ل بلةة  و منةة  حريةةة الةةدخ 26  حيةةث  رسةةت المةةاده 22بلةة  المةةاده  22خالفةةات مةة  المةةاده الم
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لةةةة  أر م ةةةةا  بصةةةةفة ا  و التخةةةةبي   و أمةةةةا   الشةةةةح  و الملحبةةةةات و الم اتةةةةب و المحةةةةالت التجاريةةةةة 
  اهجةرا ات و ل ةا  ببةا ألح ةاا قةانو الماده المحالت الس نية التةع يةتا دخ ه  استثنت و  امة  
 الجبا ية.

ظفي  و أنةةة  يم ةةة  للمةةة 36-32  و مةةة  قةةةان 22الفبةةةره األخيةةةره مةةة  المةةةاده   مةةةا جةةةا  فةةةع
ريةة المخةت  بقليميةا ضةم  احتةراا و  يةل الجم و م  أجل بتماا م ام ا  لب تةدخل و المعنيي  

   اهجرا ات الجبا ية.و    لي ا فع قانو ا د المنصو الب
مةة  شةةةن  أ    الم بةةق  لةة  الممارسةةات التجاريةةة و حيةةث أ  بحالةةة المشةةرع بلةة  البةةان 

مة  ج ةة أخةرى يف ةد و ل مسةلة التفتةيف لألمةا   السة نية مة  ج ةة  و ض حو يبيل بعض الغم
ر يلعب  الباضع الجبا ع با تبةار أ  التفتةيف مة  اهجةرا ات التةع تعتبةر  ات  ةابل  ر الو الد

  و ا ستغنا     ال ابل الجبا ع فةع قةانو الحد م  العباب  وجبا ع  ل  الر ا م  ا تجا  نح
د   المةةةا أ  التةةةرخي  مةةة   ةةةر  السةةةل ة و جةةةو يةةةبال يفةةةرض  ال ةةةابل   هةةة المنافسةةةة ب  أ  ا

ا المخالفةةةة فةةةى  و بمف ةةةو رية  و الحجةةةب يعتبةةةر مةةة  المبةةةاد  الدسةةةتو البضةةةا ية مةةة  أجةةةل التفتةةةيف 
ريةة( و  يل الجم و ب م   ر  السةل ة البضةا ية)و   ترخي  م تو التحبيبات م  د ه  بجرا  

 1ريت ا.و ل الجبا بعدا دستل  التش ي  بب  يفدر و س
 هةة ا ةةدا بخضةةاع أ ةةامل ا فةةع و التفتةةيف  و سةةل مةة  سةةل ات المحببةةي  أثنةةا  الحجةةب و فالت

 ريا.و ق األ را  المبرره دستو الشة  لرقابة البضا  ب  فع مجال ضيق يعد انت ا ا لحب
أ  مةةةنن المشةةةرع   رية  بو نيةةةة الضةةةر و فالمشةةةرع لةةةا ي ةةةرس بصةةةفة  افيةةةة الضةةةمانات البان

حا تةة  بجملةةة مةة  ببعةةض التةةدابير التحفظيةةة  ةةالحجب   بةةد مةة    تخةةاا وة التفتةةيف أصةةالحي
  الفرنسةةةةع لجملةةةةة ضةةةةمانات ملبمةةةةة تحةةةةت الرقابةةةةة الضةةةةيبة و الضةةةةمانات  فبةةةةد أخضةةةةع ا البةةةةان

                                                           
"  يجةةوب حجةةب أر م بةةوع أو تسةجيل أو أر وسةةيلة أخةةرى مةة  وسةةا ل  4111مةة  دسةتور سةةنة  1الفبةةره  01تةن  المةةاده  1
 فال تفتيف ب  بمبتضع البانو  واحترام .: 1-0الفبره 11بليغ واه الا ب  بمبتدى أمر قضا ع" و تن  المادهالت

 و تفتيف ب  بةمر م توب صادر    السل ات البضا ية المختصة ".
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أ  المشةةرع لةا يشةتر  لمباشةره بجةةرا  الحجةب التةرخي  البضةةا ع   ب1للباضةع حةامع الحريةات.
السةل ات الغيةر  هة    مباشةره و ا ت ة ب ةو ت رقابةة البضةا   الدر يدخل فع ب ار التحبيق تحةو 

  و جةةةب قةةةانو ا ةةةد األساسةةةية الم رسةةةة بمو فةةةة بعيةةةدا  ةةة  رقابةةةة البضةةةا  يعتبةةةر مساسةةةا بالبو مةل
 2اهجرا ات الجبا ية.

 لةة  بخضةةاع التحبيبةةات   التبنةةي  التجةةارر الفرنسةةع مةة  223L-2مةةاده حيةةث تةةن  ال
الحجةب  فةالتفتيف    وا  تعلةق األمةر بةالتفتيف أو بضا  سةالبمعية فع مجال المنافسة لرقابة ال

ا  انةةةةت الضةةةةمانات  ر السةةةةل ة البضةةةةا ية  فةةةةىو حضةةةةو راقبةةةةة بمو قةةةةات محةةةةدده و   ب  فةةةةع أو ي ةةةة
نيةةة أثنةةا  ممارسةةة ا ختصةةا  العبةةابع لمجلةةس المنافسةةة )حتةة  بالنسةةبة لبةةاقع سةةل ات و البان

فير و ره  تةو محا مة  ادلةة  فةى  ضةر  ره ت ريس او الضب ( قد  قت اهتماما  بيرا م  أجل ضر 
البحةةث  ةة  المخالفةةات   و  سةةيما الرقابةةة البضةةا ية فةةع مرحلةةة التحبيةةق و نيةةة و الضةةمانات البان

 قت.و رت ا فع نفس الو خ و الحجب نظرا ألهميت ا و يبل أهمية  سيما بدا تعلق األمر بالتفتيف 

بحجةةب و ه جميةةل األمةةا   ب بيةةار و فالمشةةرع المغربةةع أ ةةد أنةة    يجةةو لةة  سةةبيل المبارنةةة 
  األمةا   المةراد بيارت ةا   مةا أ ةد أ   و  يةل الملة  لةدا ره نفةو ثا ق  ب  بترخي  معلةل مة  و ال

احةد و الةدر يعةي  و ر رخ  ب ا    يل المل  الو مراقبة و الحجب   تتا أ  تحت سل ة و البياره 
اره األمةةةا   ظفةةةة مةةة  الضةةةاب ة لبيةةةو  نةةةد الحاجةةةة مو أ ثةةةر مةةة  ضةةةبا  الشةةةر ة البضةةةا ية  وأ

ع و األ مةال   يم ة  الشةر  هة  أ   أضةا و األ مةال.  هة  ر و المعده للسة نع يع ةد بلةي ا حضة
 ور مة  يشةغل األمةا   أو   بحضةو ت ةو التاسةعة مسةا ا   وفي ا قبل السةا ة الخامسةة صةباحا أ

 ما ي رس ضمانات أ بر تحت رقابة الباضع. وهو 3ممثل .

                                                           

2 Rachid Zouaimia, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p203. 
2Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p93.  
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  قابةةل لل عةة  ب  أمةةاا مح مةةة و الفرنسةةع   ي ةة  و ب  األمةةر المتعلةةق بةةالتفتيف فةةع البةةان
لةب  مة  خةالل البحةث لتةرخي  يتعةي   لة  الباضةع فحة  ال النبض  حيث أن  قبةل مةنن ا

ل بلةةة  المحةةةالت و مةةةات مةةة   بيعت ةةةا تبريةةةر الةةةدخو د معلو جةةةو مةةةدى و نع و سيس البةةةانة لةةة  التةةةة
 1لمباشره التفتيف.

ره ضةب  و جةد ل ةا تبريةرا فةع ضةر د نقةصية و لخصا ه  ل بدا  انت و فع األخير يم   الب
 خاصةةة تةتال ا مةةل  بيعةةة الممارسةةات سةةا لوو د أسةةاليب و جةو ر يبتةةدر  النشةا  ا قتصةةادر الةة

اهفةةةرا  فةةةع تبسةةةي  اهجةةةرا ات لدرجةةةة الممةةةاس و رية  و   يعنةةةع خةةةرق مبةةةاد  دسةةةت هةةة اب  أ  
همال الضمانات المبرره ل ا  و ا  ا قتصاديي  و ق األ و بحب  للبضا .لة و السل ات المخو ا 

ا ةةد العامةةة بشةةة  التحبيبةةات الجنا يةةة  بمةةا تحملةة  مةة  و مبةةرر فةةع الب وج  مةةا هةةو فةةالخر 
ق األفةةراد  لةةدى و مبةةاد  أساسةةية متعةةار   لي ةةا فةةع المجةةال البضةةا ع  يشةة ل خ ةةرا  لةة  حبةة

 الشة . ه اا ستعانة بالباضع فع و الضمانات  ه  رر ت ريس و م  الضر 

 قاضي الجزائي في تنفيذ قراراتهستنجاد مجل  المنافسة بالاثالثا: 

مةةةة   66 المتعلةةةةق بالمنافسةةةةة  المعدلةةةةة بالمةةةةاده 30-30ألمةةةةر امةةةة   ،2تةةةةن  المةةةةاده 
ها ذيلفر القرارات التي يتخذها مجل  المنافسة إل  الطراف المعنيلة لتنل"تب 36-39  و البةان

 ...عن طريق محضر قضائي

 ."به لويتم تنفيذ قرارات مجل  المنافسة طبقا لتشريع المعم

  فبةرارات مجلةس المنافسةة ر فةع هة ا المجةالو أر د حع بةن  لةيس للبضةا و الماده قد ت ه  ب  
 ها بالصيغة التنفي ية.ر م اب  الحاجة بل  و يم   تنفي ها د

                                                           
1Voir l’article L496-4du code de commerce français, www.legifrance.gouv.fr/ 

 

 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

022 
 

  اهجةةرا ات و مةة  قةةان 233 رهةةا فةةع أح ةةاا المةةاده  فةةر ا أ  قةةرارات مجلةةس المنافسةةة لةةا يةةتا 
ر  بصةةرين العبةةاره  لةة  خةةال  المشةةرع المغربةةع الةة  ات تنفيةةبا تبارهةةا سةةنداهداريةةة و المدنيةةة 

المتعلةةق بحريةةة األسةةعار  32-22  رقةةاو مةة  البةةان 22جةةب المةةادهو يعتبرهةةا سةةندات تنفي يةةة بم
 المنافسة.و 

  صةفة و راق األخرى التع يع ي ةا البةانو األو د و ح بل   ل العبو الماده أببت المجال مفت ه    ب
راق الخللرا و ال و د و تعتبللر أيضللا سللندات تنفيذيللة كللل العقللو " د التنفيةة ر  حيةةث جةةا  في ةةانالسةة

 .ن صفة السد التنفيذي"والتي يعطيها القان

جةةةد و   بلةةة  البضةةةا  قةةةد يو   الحاجةةةة بلةةة  اللجةةةو  مةةةا أ  تنفيةةة  قةةةرارات مجلةةةس المنافسةةةة د
 ر تتميب ب . ل البمعع الببالر ا م  ال ا  ات ا ر يجعل ا نافده ب  ابع ا اهدارر اللنتيجة 

  فىنةة  قةةد  يةةةو  تنفية ها بلمخا ةب ببةةرارات مجلةةس المنافسةةة قيةةاا ا وهةة صةةلا  ةا  األ ا  و 
 وهنةا ي ةرح التسةافل  ة  ال ريبةة أو ع ل ةا معلنةا  صةيان . و يرفض الخضو ع ا متثال ل ا  بية

   أمةةةاا مجلةةةسو ال ي ةةةفةةةر قةةةد ينت جةةة  المجلةةةس مةةة  أجةةةل ضةةةما  تنفيةةة  قراراتةةة .  ب الةةةو لاألسةةة
 ؟ال ريق اهدارر ول ريق البضا ع  أفبا لو    ل  و ف ل ي ل  دل   المنافسة ب  بجبار   

عنة    نة  يحةدد حالةة رفةض الشةخ  المو   المنافسةة    نجةد و   قةانو باستبرا  نصة
المتعلةةةق بالمنافسةةةة  30-30مةةة  األمةةةر 29باسةةةتثنا  نةة  المةةةاده  تنفيةةة  و بةةالبرار ا متثةةةال لةةة  

" يمكن مجلل  المنافسلة إدا للم تنفلد ا  في ةاالتع ج 36-39  و م  البان ،6المعدلة بالماده 
المللر. فللي  هللذامللن  46و45ص عليهللا فللي المللادتينو اإلجللراءات المؤقتللة المنصللو امللر و ال 

خمسلللللين و اآلجلللللال المحلللللددة، أن يحكلللللم بلراملللللات تهديديلللللة ال تقلللللل علللللن مبللللللر مائلللللة 
 م تأخير".و ( عن كل ي051111ألف)

سةةت يل ية يةةدار بسةةل ة مجلةةس المنافسةةة   تمتةةل ب ةةايمتيةةابات التةةع ا  أر أنةة  بةةالنظر بلةة 
 لة   ة  و     بلة  البضةا و   اللجةو   األفةراد دبش ل مباشر  لة ا بتنفي  قرارات و بيجب ا أ  و بم
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ن ا مةةة  و لمضةةةما يةةةة و رفةةةض المخا ةةةب بةةةالبرارات أ  يمتثةةةل   نةةةد التنفيةةة  اهجبةةةارر  ريةةةق 
 .بات المبرره فع الماده الساببةو قيل العبو خالل ت

ب لةةإلداره فةةع و بةةات الجنا يةةة  يجةةو العب  حالةةة  ةةدا الةةن  مباشةةره  لةة فةةع حتةة ب  أنةة  
ريةة و  يةل الجم و  لةب مة  تو ى جبا يةة و رفل د   ع    تنفي  قرارات ا أ  تبادر بلحالة ا متنا
المعاقةةب  ليةة  و دارر المجةةرا اهبةةرار ال  ا ا متنةةاع  ةة  تنفيةة  و ضةةو ميةةة مو ى  مو تحريةة  د ةة

 1بات.و ب  العو م  قان 111جب الماده و بم

جةةبا   ةةدا تنفيةة  قةةرارات مجلةةس    المنافسةةة لةةا تةةن   لةة و   قةةانو فعلةةع الةةر ا مةة  أ  نصةة
ى أمةةاا البضةةا  و ل مجلةةس المنافسةةة رفةةل د ةةو التةةع تخةةو المنافسةةة مةة  خةةالل األح ةةاا الجبا يةةة 

يةة و ع مة  التنفية   المةا أنة  يتمتةل بالشخصةية المعنو هة ا النة  الجنا ع ب  أن  يم   أ  يلجة بل
التنفية  و يستنجد بالباضع الجبا ع فع  يةر حةا ت التنفية  المباشةر و ت سب  حق التباضع التع 

 .الجبرر ال ر يمارس  مجلس المنافسة

ر ال ر يلعب  الباضع الجبا ع فع المجال ا قتصادر بصفة  امةة و يتضن مما سبق الد
فةةةع  ر و صةةا  دحيةةث مةة  األجةةدر  لةةة  المشةةرع  ةةدا بق لمنافسةةة بصةةفة خاصةةةة افةةع مجةةال و 

 وأن   ل  الر ا مة  ا تجةا  نحة للممارسات المنافية للمنافسة. ب  متابعة األشخا  المرت بي 
ر  مة  خةالل تدخلة  فةع بعةض المسةا ل و ببعاد  م  مجال المنافسة ب  أن    يبال يسجل حض

 التع   يم   تجاهل ا.
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 في مجال المنافسةة بة الجنائيو ف المحيطة بالعقو حساسية الظر المطلب الثاني: 

سةةيتي  جنا يةةة ل ةةا م متةةي  ر ي وا   انةةت بداريةةة أو بةةات سةةو مةةا أ  العبو مةة  المسةةلا بةة   م
هةةةع الفعاليةةةة الالحبةةةة و   و يمنعةةة  مةةة  ت ةةةرار نفةةةس السةةةل ونحةةة تتمثةةةل فةةةع معاقبةةةة الجةةةانع  لةةةع

 يةةةةر   و تبنةةةع نفةةةةس السةةةل فىن ةةةا تمنةةةةل الجنةةةاه المحتملةةةةي   لةةة  باهضةةةافة بلةةةةع  لةةة   بةةةةو للعب
 ع الجريمة.و قو بة أر قبل و التع تمثل الفعالية المسببة للعبو نع و انبال

الغرامة فى   وبة الحبس و   الجنا ع للمنافسة هع  بو بات فع البانو ا  ا  انت العبو ه ا  
الباضةةةع الجنةةةا ع قةةةد يثيةةةر  واحةةةد مةةة  قبةةةل سةةةل ات المنافسةةةة و قةةةت و فةةةرض هةةة   األخيةةةره فةةةع 

اب الجمةل بةي  و ا ختصا  قةد ت ةدد مبةدأ  ةدا جة اجية فعو بعض اهش ا ت ب  أ  ه   ا بد
 .باتو العب

بة أماا سل ة المنافسة م  شةةن ا و  ل  فب  أل  اه فا  م  العب   يبتصر األمر  ل و 
التةةةع شةةة لت أحةةةد أهةةةا و  هةةةع األخةةةرى أ  ت ةةةرح بشةةة ال آخةةةر ب ا مةةةا تمةةةت المتابعةةةة الجبا يةةةة

 بات أخرر. و نب صعجا بل اني  المنافسة  و البضايا المثيره للجدل فع ق

 ةةرح فةةع هةة ا المجةةال فةةى  بات التةةع تو ر ةةا الصةةعو الةةر ا مةة  انتبةةاد التجةةريا   لةة و هةة ا 
العبةةاب بةةالنظر و رر لت ملةةة  مليةةة الةةردع و  يةةة أصةةبحت م لةةب ضةةر بةةة الجباو العب الحاجةةة بلةة 

 األ ثةر سةيما ا تفاقةات و  ةافع لمحاربةة الممارسةات ال يةر ل بة  و اه ار التشريعع المعمة بل 
 ترجيحا للعباب الجنا ع.

 في مجال المنافسة اجه تدخل القاضي الجزائيو بات التي تو ل: الصعوالفرع ال 

ضةل و ب  يجب أ  ياهش ا ت و بات و اج   العديد م  الصعو ب  تدخل البضا  الجبا ع ي
  و ره أ  ي ةةو الباضةةع الجنةةا ع خاصةةة فيمةةا يتعلةةق بضةةر  وتنسةةيق فعةةال بةةي  مجلةةس المنافسةةة 

جانةةب  بةةات بلةة و  ةةدا الجمةةل بةةي  العبو الباضةةع الجبا ةةع  وا للم ةةاا بةةي  المجلةةس هنةةا  تبسةةي
 اهجرا ات الجنا ية. و سيما برامل الرأفة  وره التنسيق بي  اهجرا ات اهدارية و ضر 
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 الجزائيةو دارية بات اإلو مبدأ عدم الجمع بين العق شكاليةال: إو أ

  مةةفدا  امتنةةاع  بةةاب المةةت ا  ةة   أصةةلبةةات يتةسةةس  لةةو ب  مبةةدأ  ةةدا الجمةةل بةةي  العب
بمجةرد أصةل يسةتبر  لة  ح مةة بالغةة   لة  أ  الجةبا  تتحبةق  ايتة   وهةو فعل أ ثر م  مره. 

قب مره أخرر     ات الفعل فةى  و فاقا  فى   و   ب  قد نال  بابا و المخال   في  بنبال   ل 
 1ه ا يعد بفرا ا فع العباب ليس ل  ما يبرر .

أ أهميةةةة   تن ةةر  فةةةى  المشةة ل ي ةةةرح فةةع هةةة ا المبةةاا  نةةةد بم انيةةةة ا  ا  ةةا  ل ةةة ا المبةةدو 
لةةة و قع ةةا مجلةس المنافسةةة  لة  بثةر السةةل ة البمعيةة المخو بةةة اهداريةة التةع يو ا لتبةا  بةي  العب

  ةو قع ا الباضع الجبا ع فع حالة ارت اب جريمة المضاربة الغيةر المشةر و بة التع يو العبو ل   
 .الشخصية فع الممارسة المنافية للمنافسةأو فع حالة جنحة المساهمة 

 غير المشروعة في حالة ارتكاب جريمة المضاربة -1

 لةةة  أنةةة : المتعلةةةق بالمنافسةةةة  6060مةةة  المةةةر  70لةةةع مةةة  المةةةاده و ر ةةةا أ  الفبةةةره األ
بةةات لةةا و   العبو انمةة  قةة 071ب  أ  المةةاده "تللللي كللل الحكللام المخلفللة لحكللام هللذا المللر " 

 .ةتلغ  بعد صراح

 لمنافسةةةةة  لةةةة  اتفةةةةاق منةةةةافع  او    لي ةةةةا فةةةةع قةةةةانو بةةةةات المنصةةةةو قيةةةةل العبو ب  أنةةةة  يم ةةةة  ت
 ة  لة  و فبةا لجريمةة المضةاربة الغيةر المشةر و بة جبا ية و قت ت بق  بو فع نفس الو   للمنافسة

بدل  معاقبة نفةس الفعةل مةرتي  فةع ظةل بم انيةة ت يية  ا تفةاق المبيةد للمنافسةة و نفس الفعل  
  ة .و ضاربة الغير المشر ر المو  ةحد ص

بةة أخةرى ين ةق و سةة  قةد تضةا  بلي ةا  بقع ةا مجلةس المنافو بةات التةع يو فر ا شده العب
بةة الماليةة   لة  ا تبةار و مةا تعلةق من ةا بالعبب ا الباضع الجبا ع  ل  األفعال نفسة ا خاصةة 

 بات السالبة للحرية.و أ  مجلس المنافسة   يم   ل  اتخا  العب

                                                           
 .010محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق ، ص1
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الفعةةةل  اب الح ةةا  لةةة و ا بتشةةةجيل مبةةدأ  ةةةدا جةةةو العدالةةة أ  نبةةةو نصةةةا  ا  ا  ةةا  مةةة  اهو 
  الةةةة ر يتعةةةةارض مةةةةل و الةةةة ر ي ةةةةد  بلةةةةع تجنةةةةب التةةةةداخل بةةةةي  البمةةةةل اهدارر للسةةةةلو مةةةةرتي  

التفسةير الة ر  وب  أ  هة ا لةيس هة 1البمل الجنا ع للمخالفات. والمصلحة ا قتصادية العامة 
 رر الفرنسع. و ا تمد  المجلس الدست

   نصةةةر و ت ةةة (الغرامةةةة )بةةةة الماليةةةة و   لةةةدي ا  بيعةةةة العبو بةةةة الجنا يةةةة  نةةةدما ت ةةةو العبف
بةة و بةة التةع تفرضة ا هي ةة المنافسةة فيمةا يتعلةق بةالردع  فال ةابل الت ةاملع بةي  العبو م مل للعب
بةةة اهداريةةة   ت فةةع لةةردع و   مفيةةده ب ا ثبةةت أ  العبو بةةة الجبا يةةة يم ةة  أ  ت ةةو العبو اهداريةةة 

ل ةةة  هةةة   ال بيعةةةة الت امليةةةة   تتةةةين الفرصةةةة لإلفةةةالت مةةة  مبةةةدأ و منةةةافع للمنافسةةةة.   الو السةةةل
 التناسب.

بةةات التةةع و رر الفرنسةةع فةةع ب ةةار العبو فةةع ب ةةار ا تجاهةةات البضةةا ية للمجلةةس الدسةةتو 
 رصة فى  المبدأ يرد  لي  قيدا :و تفرض ا لجنة  مليات الب

قعةةةة فىنةةة  يشةةةتر  او    لةةة   ات الب الجمةةةل بةةةي  أ ثةةةر مةةة  جةةةباو ل مةةةا أنةةة  بدا  ةةةا  يجةةةو أ
  أحةةةداهما بداريةةةا و تمامةةةا  بمعنةةةع أ  ي ةةة نع مغةةةاير لألخةةةرو لةةة  نظةةةاا قةةةانانتمةةةا   ةةةل من مةةةا ب

 2خر جنا يا.اآلو 

رر  انةةت لةة  الفرصةةة لتة يةةد أنةة  فةةع حالةةة تةةداخل و خةةرى فةةى  المجلةةس الدسةةتمةة  ج ةةة أو 
ضةة و بةة المفر و غ اهجمةالع للعببة جنا ية فى  مبدأ التناسب يبتضع أ  المبلو  بو بة بدارية و  ب

 3بات.و ب أ بر قدر م  بحدى العبو   يتجا

  و فىنة  نةب  اقعةة و اهدارر  لة   ات ال واجيةة الجةبا  الجنةا ع و ب ابدو أر أن  ب ا  ا  يج
  مةةثال و  ةةة  ي ةة_ لةة  مبتضةةيات مبةةدأ التناسةةب يجةةب أ  يبيةةد الجةةبا ا   نةةد التماثةةل بيةةن ا 

                                                           
1Florent Runet, op.cit, p4 

 .011محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 2
3Con.const, n 0 89260, Déc. du 28Juillet1989, op.cit 
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 لةة  الحةةد األقصةة  _ات المنشةةةه لبةةا جنا يةةا لةة  و لبةةا بداريةةا  وأ  رامةةة جنا يةةةو  رامةةة بداريةةة 
 1المبرر ألحدهما.

 ية البضةاو بل  اتخا  السل ات اهداريةة رر الفرنسع فع قرار  و حيث أشار المجلس الدست
  ل . المختصة ما يلبا م  أجل تنفي 

ت ال ي ةةةا قع ةةةاو التةةةع ت بةةةاتو بةةةة نفسةةة ا  فال ةةةابل الرد ةةةع للعبو بةةةالنظر بلةةة  العبو ب  أنةةة  
بالتالع ينتل بما ا تماد مبدأ  ةدا و ال ر ألبم ا باحتراا المباد  العبابية   واهدارية المستبلة ه

 دارية. اهو بات الجبا ية و ب بي  العبو نامبدأ الت والجمل أ

اضةع فةى ا  ةا  الب دخل فةع تنةافس لبمةل الفعةل المخةال  بةات تةو ففع هاتي  الحةالتي  فةى  العب
فةةع الحالةةة و بةةة الماليةةة  و داريةة المسةةتبلة تمتنةةل  ةة  الن ةق بالعبى  ال يةةةه اهالجبا ةع مختصةةا فةة

 دارية المستبلة  ف ل يمتنل الباضع    العباب ؟؛ فى ا  اقبت ال ي ة اهالع سية

بةةةات ماليةةةة و داريةةةة المسةةةتبلة  بقعةةةت ال ي ةةةة اهو  ةةةدا الجمةةةل  فةةةى ا  الحةةةل قةةةد ي مةةة  فةةةع
أفعةةال  و لةة  نفةةس األفعةةال أو لجبا ةةع بشةةةن ا ن ا يةةا أصةةبحت ن ا يةةة قبةةل أ  ينظةةر الباضةةع او 

قع ةا و بة المالية تن بةق  لة  الغرامةة التةع يو مرتب ة ب ا؛ فى  الباضع يم   أ  يةمر بة  العب
تبنةةةع هةةة ا الحةةةل يتعلةةةق أساسةةةا بالغرامةةةة و  قمةةةل المخالفةةةات  وهةةةو احةةةد و أ  هةةةدف ا   المةةةا2.وهةةة

 الغرامة الجبا ية.و اهدارية 

فةةع  ثيةةر مةة  األحيةةا  قةةد بةةة اهداريةةة و العبفةةى   حتةة  فةةع حالةةة الجمةةل  أنةةحبيبتةةا ا و يبةةدو 
بجةةرا ات هي ةةة المنافسةةة أسةةرع  المةةا أ  هةة   ال ي ةةة لةةدي ا  وبةةة الجنا يةةة و أ بةةر مةة  العب  و ت ةة

 ليةة  الحةةال فةةع المحةةا ا  وال ثيةةر مةة  الخبةةرا  ا قتصةةاديي  ممةةا هةة والعديةةد مةة  اهم انيةةات 
بةة قةد و رر أ  العبو حالة األخ  بالحل ال ر  رسة المجلس الدستر فع و الجنا ية  ل ل  قد نتص

                                                           
 .010محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص1
 .008عز الدين عيساوي، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات اإل ارية المستقلة، المرجع السابق، ص2
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تبتصر  لع الغرامة اهدارية  سيما فع الحالة التع تتدخل في ا السل ة اهدارية قبل الباضةع 
األمةةر الةة ر مةة  شةةةن  أ  يمنةةل  وهةة ونةةا و تح ةةا بالحةةد األقصةة  للغرامةةة المحةةدده قانو الجبا ةةع 

   قد خرق مبدأ التناسب. و ة جديده ألن  ب ل  ي الباضع الجبا ع م  الح ا بغرام

 في حالة ارتكاب جنحة المساهمة الشخصية في الممارسة المنافية للمنافسة -1

 Non bis inاب الح ةةا  لةة  نفةةس الفعةةل مةةرتي  و بة أخةةرى تتعلةةق بمبةةدأ  ةةدا  جةةو صةةع

idem فةةى ا  نافسةةةب ا مةةا ارتةةب  األمةةر بجنحةةة المسةةاهمة الشخصةةية فةةع الممارسةةة المنافيةةة للم
الشةةر ة قةةد تةةا معاقبت ةةا مةة   ولة جنا يةةا  و   مسةةف و سةةلمنا أ  األشةةخا  ال بيعيةةة يم ةة  أ  ت ةة

 بات.و   أماا الجمل بي  العبو   ن و  ر  هي ة المنافسة  س

قع ا لجنةة و بات التع تو رر الفرنسع فع ح م  المتعلبة بالعبو  ل  الر ا م  أ  المجلس الدست
الجةبا ا   نةد  قض  بة    يبيدو بات  و لة الجمل بي  العبرصة قد فصل فع مسةو  مليات الب

ضةل  نةدما يتعلةق و ل ة  هةل ي بةق هة ا الو 1ألحدهما. بينما  ل  الحد األقص  المبررالتماثل 
  و يةتا ت ية  البةان و  263L-6 و263L-3اد و التةع تشةير بلة  المة L 263-2األمر بالمةاده

 2المجال التنافسع. والجنا ع ب   فع الميدا  أ

لية و سةةةيل ن ةةةاق المسةةةف و لةةةة تو ع الحبيبةةةة هةةة   المسةةةةلة تفةةةرض  لينةةةا اهشةةةاره بلةةةع محافةةة
بةات و   العبو   الفرنسع  حيث أن   بب بصةالح قةانو الجنا ية لألشخا  ا  تباريي  فع البان

دخال مبدأ المسف و 3226الفرنسع لعاا   ،3لية الجنا ية لألشخا  ا  تبةاريي  أدرجةت المةاده و ا 
ب ا تبةار و أن  يجة ع تبريبا حيث أصبحت تن   ل خف ونح  ل و 3292ديسمبر 3م  األمر 

مةةةة  هةةةة ا  9و،لي  جنا يةةةةا  ةةةة  الجةةةرا ا المحةةةةدده فةةةةع المةةةةادتي  و األشةةةخا  ا  تبةةةةاريي  مسةةةةف 
 األمر.

                                                           
1 Cons. Const, n°89-260,déc du 28 juilllet 1989. 
2 Jean-Bernard Blaise, op.cit, p 25. 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

021 
 

مةة   11جةةب المةةاده و بةةات بمو   العبو مةة  قةةان 2-121ال ةةابل العةةاا لتعةةديل المةةاده  بةةالنظر بلةة و 
 .يةاألشخا  ا  تبار  ابلة للت بيق  ل ق 416L-0ب  تصبن الماده  Perben II  و قان

رسةةل الملةة  بةةة أمةةاا مجلةةس المنافسةةة أ  يو   مةة  المم ةة  نظريةةا بعةةد بجةةرا  العبو ب  ي ةة 
  يصةبن مةة  و سةو م تةب المةد ع العةاا حتةة  يتسة  لة  اتخةا  اهجةرا  الةة ر يةرا  مناسةبا   بلة 

مةةره أخةةرر مةة  قبةةل  تعاقةةبو المم ةة  أيضةةا للمفسسةةة أ  تعاقةةب مةة   ةةر  مجلةةس المنافسةةة 
 1ممثلي ا. وظفي ا أو الباضع الجبا ع    األ مال ا حتيالية لم

المةةفرخ  99-22  رقةا و لة  حيةةب التنفية  تةةا بلغةا  هةة ا الح ةا بالبةةانو حتة  قبةةل دخو ب  أنة  
اجيةة مةل و ابد و  أن ةا ت ةرار أو جة  الخصةو    حيةث تتعلةق األسةباب  لة 3222يليةة و ج3فع 

أ  ت بيةق مبةدأ  ةدا و   األشخا  ا  تباريي  أمةاا مجلةس المنافسةة  لية اهدارية ل ف و المسف 
احةةدا مة  بةةي  األسةةباب التةةع و  ةةا   Non bis in idemاب الح ةةا  لةةع  ات الجةرا مةةرتي  و جة

 2لية الجنا ية لألشخا  ا  تباريي   ير مبرره فع مسا ل المنافسة.و جعلت المسف 

 هةة  الفعةةل مةةرتي    ت بةةق فةةع اب الح ةةا  لةةع نفةةس و هنةةا  مةة  يةةرر أ  قا ةةده  ةةدا جةة
أشةخا   و ات مختلفة للمفسسةات أو ضو تتعلق بمو مستبلة و المسةلة أل  اهجرا ات منفصلة 

جةد و   تو التنافسةية و ره ال ابل المنفصل لإلجرا ات الجنا ية و  ل  بالضر  يترتب  ل و  بيعية  
لشةةةخ   ب  فةةةع بةةةات نظةةةرا ألنةةة    يعاقةةةب نفةةةس او فةةةع هةةة   الحالةةةة بم انيةةةة الجمةةةل بةةةي  العب
 3الشخ  ال بيعع.و الحالة التع يتا في ا الخل  بي  المفسسة 

اقترحةةةت فصةةةل ت بيةةةق 1668.4المنعبةةةده فةةةع  Coulonفةةةع تبريةةةر اللجنةةةة بر اسةةةة السةةةيد 
يةةة أل  هةة   المخالفةةات معاقبةةة فةةع المبابةةل مةة   ةةر  و  لةة  األشةةخا  المعن416L-0المةةاده 

                                                           
1FlorentRunet, op.cit, p4 
2Ibid., p4 
3Marie-Dominique Hagelsteem, op.cit, p404. 
4Rapport du 20 février 2008 sur la dépénalisation da la vie des affaires ( rapportcoulon), 

documentation française, 2008, sur: http://www,ladocumentationfrancaise, FR/ rapport 

publics/ 084000090/ index- shtnil. 

http://www/
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لية و مسةةةةةةف و لية األشةةةةةةخا  ا  تبةةةةةةاري  و ف لةةةةةة ل  ينبغةةةةةةع التميةةةةةةب بةةةةةةي  مسةةةةةة1مجلةةةةةةس المنافسةةةةةةة.
األشةخا  و   هنةا  تميةب بةي  معاقبةة األشةخا  ال بيعيةي  و األشخا  ال بيعيةة  أر أ  ي ة

 .ا  تباري 

 2م  تا هنا  م  يميب بي  ثالث فرضيات مم نة:و 

ا ب ةا الشةخ  ال بيعةع قةد قةاا و أ  األ مال ا حتيالية التع يبالباضع الجنا ع  رر يبما أ  -
 ب ل  أ  يستبعد الشخ  ا  تبارر.و فع ه   الحالة يجو لحساب  الخا    ب ا

يةةةةة و أمةةةةا الفرضةةةةية الثانيةةةةة فةةةةى  الباضةةةةع الجنةةةةا ع يعاقةةةةب بشةةةة ل ترا مةةةةع األشةةةةخا  المعن-
تتمثةةةل و  ة و ال بيعيةةةة بحسةةةب الجةةةب  الةةة ر اتخ تةةة  هةةة   األخيةةةره فةةةع الممارسةةةة  يةةةر المشةةةر و 

اب و بةات الجنا يةة فيمةا يتعلةق ببا ةده  ةدا جةو العبو ة بات اهداريةو فيق بي  العبو بة فع التو الصع
المحا مة مرتي   لع نفس الجرا  بلع جانب  ل  فى  ه   المسةةلة سةتتداخل مةل المبةدأ الة ر 

جب يةةةةا  لةةةةةع  وضةةةةة  لةةةةةع األشةةةةخا  ال بيعيةةةةي   ليةةةةا أو يفةةةةرض  بةةةةئ دفةةةةل الغرامةةةةات المفر 
  فةةةع ب ةةةار و ألشةةةخا  ال بيعيةةةاألشةةةخا  ا  تبةةةاريي  فيمةةةا يتعلةةةق بةةةالجرا ا التةةةع يرت ب ةةةا ا

 المفسسة.

مةل و ب للباضع الجنا ع أ  يبرر بدانة الشخ  ا  تبةارر فبة  و أخيرا فع الحالة الثالثة يجو -
معاقبة الفعةل الشخصةع للشةخ  ال بيعةع منفصةال  وه L420-6 ل  فى  الغرض م  الماده 

    الممارسة المنافية للمنافسة للمفسسة.

                                                           
مةة  قةةانو  العبوبةةات الفرنسةةع  010-1بمثابةةة قا ةةده خاصةة بالنسةةبة للح ةةا العةةاا فةةع المةاده  416L-0حيةث ا تبةةرت المةةاده 1

المسفولية الجنا ية األشخا  ا  تبةاري   Perbenفبد أ    التعميا ال ر أدل  ب ا قانو   Perbenالمعدلة بموجب قانو  
 416L-0فرصة للباضع الجبا ع لمعاقبة األشخا  ال بيعية و/أو ا  تبارية المدانةة فةع الجةرا ا المشةار بلي ةا فةع المةاده ال

  ما  حظ العديد م  المفلفي  أ  هد  المخالفة تتداخل مل العبوبة التع فرض ا المجلس ضد األشخا  ا  تباري .
2Florent Runet, op.cit, p6 



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

021 
 

 وهة -الفرضةية الثانيةة–ر و المعنة ولية الشةخ  ال بيعةع و بةا ع لمسةف ا أ  الجمةل التلو ل ل  يبد
 ال ر سي بق فع معظا الحا ت ب  لا ي   فع جميل الحا ت.

 ع خاصةةو الجبا يةة مة  نفةس النةو يةة دار بةات اهو ع  ة  حالةة الجمةل بةي  العبت المشةر و أماا س 
قفة  مة  و رر أ  يعةدل مة  مبات المالية   ةا  لبامةا  لة  المشةرع الجبا ةو   أماا العبو  ندما ن 

اريةةة بةةة اهدو قعةةة  المةةا أ  العبو بةةة المو العبو ع مةة  التناسةةب بةةي  الفعةةل المبتةةر  و أجةةل بيجةةاد نةة
 1هع رد ية.و احده و الجنا ية ل ا  اية و 

الباضةةع الجبا ةةع  وبةةة الماليةةة لمجلةةس المنافسةةة أو قيةةل العبو م مةةا  انةةت األسةةببية فةةع تو 
بةة تتعةدى و ع ارت ب ةا بعب ةدا المعاقبةة  لة  المخالفةة التةمةا مة  شةةن  أ  يضةم  للمتةابل  وهو 

 2باألحرى  دا المعاقبة  ل  نفس الفعل مرتي . واقترف   أ الفعل ال ر

                                                           
ى تحبيق محا مة  ادلة أمةا السةل ات اهداريةة المسةتبلة  المجلةة األ اديميةة للبحةث البةانونع  جامعةة  بةد نصيره تواتع  مد1

 .018   1601  1الرحما  ميره  بجاية  العدد

المتابعة التع تتا م   ر  الج ة اهدارية و البضا ية  الجمل بي  العبوبات   يبتصر  ل  تجدر اهشاره بلع أ  مبدأ  دا2
  حيةث صةرح مجلةس (السةل ة اهداريةة)عاقب نفس الفعل ول   أ ثر م   ل    يجوب مخالفت  حت  أماا نفةس الج ةة التع ت

الدولةةة الفرنسةةع فةةع أحةةد قراراتةة  األخيةةره أ  مبةةدأ  ةةدا الجمةةل بةةي  العبوبةةات ي بةةق  لةةع بجةةرا ات العبةةاب لسةةل ات اهداريةةة 
مةةرتي  بمةةا فةةع  لةة   نةةدما ي ةةو  اهجةةرا  األول لةةا يسةةفر  ةة  أر  المسةةتبلة  وه ةة ا فةةى  نفةةس األفعةةال   يم ةة  أ  تحةةا ا

  بوبة.
التةةع أثبتةةت  0244 لةةع الةةر ا مةة  المحاضةةر التةةع وضةةعت فةةع  ةةاا ( (ACNUSA)ب  أ  سةةل ة الرقابةةة  لةةع الم ةةارات 

 قةةررت  ةةدا فةةرض  بوبةةات  لةةع شةةر ة ال يةةرا  المعنيةةة. ول ةة  مةة  خةةالل Nice-cot d’Azurمخالفةةات تنظيميةةة لم ةةار 
ع الناقلي  مجمو ة  رامات بدارية م  أجل نفس األفعال التع تمت مالحظت ةا فة  فرضت  ل 0241رارات جديده فع سنة ق

أ  السةةل ة مةةل بةةي  العبوبةةات فةةع هةة   البضةةية و التةة  ير بمضةةمو  مبةةدأ  ةةدا الج  . ومجلةةس الدولةةة حةةر   لةة0244 ةةاا 
أ  السل ة اهدارية التع اتخة ت قرارهةا األول بصةفة   لاألفعال   اهدارية   تست يل معاقبة نفس الفعل مرتي  بسبب نفس 

عةال فن ا ية فيما يتعلق بالشخ  ال ر حو ا بسبب بعض األفعال    يم ن ا بعد  ل  الشروع فةع متابعةات جديةده لةنفس األ
 ل  بةةرر  ةةدا فرضةة ا  لةةا   المبةةدأ ين بةةق  نةةدما تفةةرض السةةل ة العبوبةةة فةةع البدايةةة و نةةدما تمةة  أجةةل فةةرض العبوبةةة. هةةدا و 

الم ةةارات. ب  أ  الحةةل الةة ر قةةدا مةة   ةةر  مجلةةس الدولةةة يبةةدا توضةةين فيمةةا يتعلةةق   رفةةض اسةةت نا  سةةل ة الرقابةةة  لةة
 بت بيق مبدأ  دا الجمل بي  العبوبات لبرارات السل ة اهدارية المستبلة. أنظر فع ه ا الشة  :
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قةد يفسةر  لة   (بةاتو   العبو م  قان 071الماده )ا د العامةو فا حتفاظ بالن  الجبا ع فع الب
 ومجةرد سة  وربمةا هة وللمنافسةة  أ  الممارسات المبيةده ل ببالة التجريا  و أن  تردد للمشرع ح

ل و قفة  حةو أ  المشةرع بةي  م وفةال حبة ا لة بات و   العبو الن  الجبا ع فع قان م  المشرع   
 بات التع قد تظ ر.و ه   المسةلة  خاصة فع ظل الصع

مةة  ج ةةة و   للمنافسةةة ال ةةابل الجنةةا ع للممارسةةات المنافيةةةفمةة  ج ةةة يف ةةد  لةة  ببالةةة  
السةلبع(  ومةا قةد يةفدر بلة  تنةابع ا ختصةا  )اهيجةابع أ وهو با ع أخرى يحتفظ بالن  الج

ضةةةين و ف ةةة   المسةةةةلة تسةةةتحق الت الباضةةةع الجبا ةةةع.و ب  صةةةن التعبيةةةر بةةةي  مجلةةةس المنافسةةةة 
حتةة  مجلةس المنافسةة فةع تفسةةيرها فةع حالةة الجمةةل و جيةة  الباضةع الجبا ةع و حبيبتةا مة  أجةل ت

  .و رر ب اده صيا ة النصو   م  الضر و قد ي  الجنا ية. ل ل و بي  اهجرا ات اهدارية 

 تمديد برامج الرأفة في اإلجراءات الجنائيةثانيا: 

افةةق بةةي  و بجةةرا  الرأفةةة  حيةةث ي ةةرح التسةةافل  ةة   يفيةةة الت وره هةةو المسةةةلة األ ثةةر خ ةة
البمةةل الجنةةا ع فةةع حالةةة اهحالةةة  لةة  المح مةةة الجنا يةةة مةة   ةةر  الضةةحية  خاصةةة و الرأفةةة 

يببةة  التنةةاقض قا مةةةا  فلةة  يةةةتا  وهي ةةةة المنافسةةة الملةة  بلةةة  المةةد ع العةةةاا    نةةدما   ترسةةل
بةة و   تتعةرض للعبو تشجيل رجال األ مال لتنديةد بالممارسةات المنافسةة للمنافسةة ب ا  انةت سة

 1الجنا ية.

  و مما   شة  فية  أ  السةج  ي ةدد فعاليةة بةرامل الرأفةة فت بيةق الرأفةة أمةاا المجلةس سة
اقةةةةل أ   ةةةةدا التنسةةةةيق بةةةةي  اهجةةةةرا ات و الو ا  بالةةةة نب للباضةةةةع الجنةةةةا ع.   بمثابةةةةة ا تةةةةر و ي ةةةة

الجنا ية يفدر بلع فبدا  الحصةانة التةع تحصةلت  لي ةا المفسسةة أمةاا المجلةس فةال و اهدارية 
تعاقةةب أمةةاا الباضةع الجبا ةةع. ب  أ   ةةدا التنسةيق بةةي  اهجةةرا ات و شةع  يمنةةل مةة  أ  تحةال 

                                                                                                                                                                                     

CE , 30déc 2016, n0 395681, ACNUSA: Quelle application du principe non bis in idem aux 

procédures de sanction des autorités administratives indépendantes ?, RLC, n0 58-3122, 2017, 

p13 . 
1Jean Bernard Blaise, op.cit, p 24. 
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اقةل و يات   ففةع الو   فةع أدنةع مسةتو تمال ال ش     ا تفاقات ي احو يفبد برامل الرأفة فا دت ا 
ل و بالتةالع الحصةو   المنةافع للمنافسةة  و ر أ  مةدير مفسسةة يةدي  السةلو م  الصعب أ  نتصة

 1بة جنا ية بصفة شخصية.و اه فا  م  الغرامة لمفسست  فع حي  يت بد  ب وتخفيض أ

أثةارت العديةد مة  النباشةات فبةد  مع ةا  ية أ ثر تعبيدا  ند التعاملفع الحبيبة ه   البض
البةةةةدره  لةةةة   6333عةةةةاا ل NRE  و  لةةةة  بعةةةةد أ  أدخةةةةل البةةةةانو   الفرنسةةةةع و البةةةةان خاصةةةة فةةةةع

بات التع ت بةدت ا الشةر ات  نةد المشةار ة فةع الممارسةات و الجب ع م  العب واه فا  ال امل أ
ا فةع ب ةار متابعةة هة     مع ةو  لة  األقةل التعةا ود أو جةو المنافية للمنافسة  التع ت شة   ة  

ضةةين و ليةةات لتآ والرأفةةة لةةا يصةةحب  مي انيبمةةات أ بة فةةع أ  بنشةةا و ت مةة  الصةةعو المخالفةةات 
 ة فةع و ه  ا فى  الشر ة التع ل ا حصانة مشر و الباضع الجبا ع.  وى السل ة اهدارية أو د 
لي  و بة للمسةف حتة  بالنسةو نيا مة  المتابعةة الجنا يةة و اج ة سل ة المنافسة ليست محصنة قانو م

 2التنفي يي .

مةة   3220 يةةات المتحةةده هةة ا فةةع  ةةاا و لبةةد أدر ةةت سةةل ات م افحةةة ا حت ةةار فةةع الو 
ضةةما  الحصةةانة مةة  المتابعةةة الجنا يةةة لجميةةل أ ضةةا  الشةةر ة و خةةالل بصةةالح بةةرامل الرأفةةة  
 3بات المالية.و التع تتمتل بالحصانة م  العب

لتجةةةريا فةةةع الحيةةةاه ا قتصةةةادية بر اسةةةة ل ببالةةةة او  ةةةة العمةةةل حةةةو فةةةع ظةةةل أ مةةةال مجمو 
درا ةةا ل ةة   الصةةعو Coulonل و الةةر يس األ ضةةعا  بةةرامل الرأفةةة. و بة التةةع تميةةل بلةة  ب ب ةةة و ا  ا 

  مةةة  خةةةالل التخفيةةة   نظةةةرا  سةةةتبالل اهجةةةرا ات و تعتبةةةر اللجنةةةة أ  فعاليةةةة هةةة ا اهجةةةرا  ت ةةة
لةةيس ل ةةا أر تةةةثير  لةة  متابعةةة  حةةة مةة  السةةل ة اهداريةةةو أ  الرأفةةة الممنو الجنا يةةة  و اهداريةةة 

                                                           
1 Céline Darrigade, le droit de la concurrence doit-il être sanctionné pénalement ?, Mémoire 

du  Mastre 2, droit européen des affaires, Université Panthéon-Assas, 2011, p59. 
2 Dominique Blance, op.cit, p 72.   
3Céline Darrigade, op.cit, p59. 
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افةةق مةة  قبةةل المةةد ع العةةاا و ضةةل بجةةرا  لتو تبتةةرح و الممارسةةة مةة   ةةر  السةةل ة البضةةا ية  
 1حة.و الرأفة الممنو 

ر قةد يحةا ا مة  قبةل  ده الرأفة لألشخا  ال بيعيةي  الة تمديد فاو سيل و حيث أ د  ل  ت
 الباضع الجبا ع.

 ىو الةد ا هة   ب  ةا  رهو ضةر األمةر يبتضةع  فةى   قيةاا هة   المتابعةة افتةراض  ل و ه ا 
 الحصةرى ا ختصةا  مةنن خةالل مة  المثةال سةبيل  لة  المتخصصةة  الجنا ية المحا ا بل 

 2البضايا. ه   مثل فع المتخصصة اليااألق لمحا ا

قرار العفو افبة و حت  يتم   المد ع العاا المو ه ا   بةل مجلةس ح مة  قو   الممنو المشر  وا 
   لة   لةا مسةبق مة  قبةل السةل ات المنافسةة بةنة  تةا تبةديا و أ  ي ة ررو المنافسة فم  الضةر 

  مفصةةل بمةةةا فيةة  ال فايةةة بحيةةةث أنةة  يم ةةة  أ  يسةةا د فةةةع و أ  هةةة ا ال لةةب ي ةةةو  لةةب الرأفةةة 
 263L.3-2د فع المادهو شار  بالمعن  المبصد األشخا  ال بيعيي  المحتمل أ  تتحدي

ات المنافسةة مة  أجةل ب ةالا المةد ع لية بجرا ية لسةل أر آضل و   لا يتا ل   حت  اآل
اللجنةة فيمةا يخة  هة   النب ةة  تبريةر بةي ب الرأفة   ل  الع ةس تمامةا  حيةث العاا بتبديا  ل

صرامة مجلس المنافسةة الة ر يةرفض بصةفة  لنيةة أ  يحيةل بلة  المةد ع العةاا الملفةات التةع 
ل اهجراميةة بلة  المةد ع األ مةاو حيةث أ ةدت أ  نبةل العناصةر   فبا لبرامل الرأفةةو تا تبديم ا 

اجب يبل  ل   اتب   ل ل    يم   لة  ا متنةاع  ة  نبةل و  والعاا م  قبل مجلس المنافسة ه
مةات و يات الجيده لتبادل المعلرر بيجاد اآللو ل ل  م  الضر  4عامة.ه   العناصر بل  النيابة ال

                                                           
1 Rapport du 20 février 2008 sur la dépénalisation de la vie des affaires ( rapport coulon), 

op.cit. 
2Haritini Matsopoulou, Les propositions sur « la dépénalisation de la vie des affaires », Revue 

des sociétés, 2008, p 11. 
3 Dominique Blance, op.cit, p 72. 
4Rapport du 20 février 2008 sur la dépénalisation de la vie des affaires ( rapport coulon), 

op.cit. 
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ت التةع مة  المحتمةل مجلس المنافسةة التةع تسةمن ل ةا بمعرفةة اهجةرا او بي  الباضع الجبا ع 
انة لألشةخا  ال بيعيةي  رية مة  أجةل تمديةد الحصةو ضةر و تيةار جنةا ع  و  فع اتجةا  أو أ  ت 
 الع س م   ل . وأ اضنو بش ل 

د أ  ر ةةةةيس هي ةةةةة مةةةة  المسةةةةتبعو ل ةةةة  فةةةةع الممارسةةةةة العمليةةةةة فىنةةةة  مةةةة   يةةةةر المةةةةرجن و 
  و يد مةة  الرأفةةة ألنةة  قةةد ي ةة  في ةةا المسةةتفو النيابةةة العامةةة الملفةةات التةةع ي ةة  المنافسةةة يبةةدا بلةة

 بات جنا ية. و  رضة لعب

 ة و بالفعل فبد   رت هي ة المنافسة الفرنسةية رسةميا أ  الرأفةة مة  بةي  األسةباب المشةر و 
المفسسة     بلو   في  األفراد المنتمو ال ر ي و النيابة العامة   المن بية لعدا انتبال المل  بلو 

  1ع ه   المتابعة.و ضو   مو رجن أ  ت التع استفادت م  الغرامات  التع م  الم

  يم ةة  اسةةتبعاد اهدانةةة مةة  قبةةل و هةة ا التصةةرين   يلةةبا سةةل ات المنافسةةة   مةةل  لةة و 
تخفيضةةةات  بيةةةره فةةةع   ل  لةةةو   الفرنسةةةع تسةةةمن بالحصةةةو المح مةةةة  فآليةةةات الرأفةةةة فةةةع البةةةان

سةةات المنافيةةة جةةد أر آليةةة تسةةمن بت بيةةق مماثةةل فةةع البمةةل الجنةةا ع للممار و الغرامةةات ل ةة    ت
 .للمنافسة

الةةر ا  ل المشةةرع  لةة مةة  قبةةالمبترحةةات يجةةب اتخا هةةا  أ  تلةة  2 هنةةا  مةة  يةةررو   هةة ا
المتابعةةةة  حالةةةة فةةةع د فعةةةل بشةةةة  تةةةدخل السةةةل ة البضةةةا ية  ألنةةة و رد  در بلةةةمةةة  أن ةةةا قةةةد تةةةف 

 ل ةة و  جنا يةةة  بجةةرا ات فةةتنى و جةةد  ةةدا وأ ىو جةةد تبيةةيا اهداريةةة للسةةل ة لةةيس جةةة فىنةة و المبد
   لة و ي ة أ  يجةب الباضةع رو دو  .ى العامةةو ممارسةة الةد  يحت ةر الة ر حيةدو ال العةاا المد ع

 العناصةةةر تبلةةةغ جميةةةلالمبابةةةل  فةةةع اهداريةةةة السةةةل ةو  خاصةةةة  بصةةةفة تعبيةةةب  ينبغةةةعو  يةةةةو لو األ
 .المتابعاتع فع و الشر   دا وأ عو الشر  رهو ضر   ل   و الض هلبا  ريةو الضر 

                                                           
1 Cuminique de procédure du conseil de la concurrence du 17avril 2007 relatif au program de 

clémence français.  www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/proclemence17avril.pdf  
2Haritini Matsopoulou,  op.cit, p 11. 
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النيابةةةة العامةةةة فالمجةةةال معبةةةد    يم ةةة  برسةةةال الملةةة  بلةةةسةةةل ة المنافسةةةة تةةةدر  تمامةةةا أن ةةةا  
اقل مة  و ل  فع الو اقتراح م  الصعب قب واقتراح رب  الباضع الجبا ع ببرارات الرأفة هو تبنع و 
 اه الق.  ر  الباضع ال ر لا يتا ت بيب   ل 

 إشكاالت أخري ثالثا:

رت بةةةع الممارسةةةات بةةةات الجنا يةةةة الشخصةةةية التةةةع يم ةةة  أ  ت بةةةق  لةةة  مو ب  نظةةةاا العب
جةة  و بات  ةةده  خاصةةة فةةع ظةةل نظةةاا يسةةتند  لةة  و اجةة  صةةعو المنافيةةة للمنافسةةة  يم ةة  أ  ت

حتمةةةال اهدانةةةة بالنسةةةبة   فاالتةةةع يوقع ةةةا مجلةةةس المنافسةةةة بةةةات اهداريةةةةو    لةةة  العبو الخصةة
أقةةل ب ثيةةر مةة  احتمةةال أ   ولألشةةخا  ال بيعيةةة التةةع نفةةدت الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة هةة

 مةا  بةة اهداريةة  أل  معيةار اهثبةاتو خا  ا  تباريةة التةع  انةت تنتمةع لة  تخضةل للعباألش
 فع الجرا ا الجنا ية أ ل  من  فع المخالفات اهدارية. أشرنا ساببا

الفرنسةةع مبيةةده بشةة ل خةةا   حيةةث    التجةةارهو قةةانمةة  416L-0المةةاده   بلةة  جانةةب دلةة 
  قةد شةار  و ية  جنا يةا  فىنة  يجةب أ    ي ةا  لو   مح ةو اقل الشخ  ال بيعةع ي ةو أن  فع ال

ت  ةة   ريةةق ا حتيةةال مةة    العمليةةة أخةة و ت ةةل ةة   وفةةع الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة فبةة   
 1مشار ة حاسمة فع ه ا التنفي .و الجانب الشخصع 

 :بات أخرى تتعلق أساسا بو جد صعو تو ه ا 

جةة  و مةةا هةةع التةةع تو فسةةة  مالمسةةتبلة  ف ي ةةة المناو د اثنةةي  مةة  اهجةةرا ات المختلفةةة و جةةو 
لي  و بةةة الجنا يةةة للمسةةف و ره الممارسةةات التةةع تبةةرر العبو الملةة  بلةة  النيابةةة العامةةة ب ا رأت خ ةة

 ى ال ر  المدنعو ى العامة يم   فتح ا م  خالل ش و ل   الد و 

                                                           
1 Frédéric  Jenny, L'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du point 

de vue économique, op.cit, p 9. 
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تجعل م  الن   يةر فعةال فةع الن ايةة  خاصةة فةع ظةل تناقضات و هنا  أسباب  ده و 
ح تجاريةةةةة )نب ةةةةة و نةةةة  مجةةةةرد ر و بةةةةات جنا يةةةةة  لةةةة  مةةةةا يعتبر و  ب  البضةةةةاه  ةةةة  ت بيةةةةق و  ةةةةب 

األصةل و المحةا ا الجنا يةة و  ضةا  النيابةة العامةة اد بشة ل مالحةظ ألو  دا  فاية المو تجارية(  
التةةع أشةةارت بلةة  ا تفاقةةةات  263L-2أ  هةة ا التةةردد راجةةل بلةة  ال بيعةةة الفضفاضةةةة للمةةاده 

  المنافسةةة يسةةتخدا مفةةاهيا اقتصةةادية التةةع و صةةا أ  قةةانو خص .ضةةعية ال يمنةةةو التعسةة  فةةع و 
بصفة خ يره  ب  أنة  نةادرا و بات  فمدير الشر ة قد يفثر و العبو تتناف  مل مبدأ شر ية الجرا ا 

 .  األح اا الجنا ية ما ت بق  لي 

  مةا 263L-2 ةاب الةبعض  لة  المشةرع الفرنسةع صةيا ت   يةر الدقيبةة للمةاده   ل ل 
الةةة ر يفةةةرض  لةةة  و مبةةةدأ الشةةةر ية   وبةةةات هةةةو   العبو ية فةةةع قةةةانداا أ  مةةة  المبةةةاد  األساسةةة

بالتةةالع و اسةل. و دقيبةةة لتجنةب  ةل تفسةير قضةا ع و اضةحة و    بابيةة و ع صةيا ة نصةو المشةر 
ر و صةةةة ويتجلةةةة   لةةةة  مةةةة  حيةةةةث  ةةةةدا بيةةةةا  الةةةةن  ألشةةةة ال أو اتبةةةةا   ةةةةل انحةةةةرا  تح مةةةةع  

 La technique" حلةو مفت"الصلير الب و أسةل وع لتبنيةة أو تبنةع المشةر و المشار ة فةع التعسة   

dites des types ouverts 1ما يتعارض مل مبدأ الشر ية. وهو 

بة ت بيق المعايير ا قتصادية بما فع  لة  تلة  المتعلبةة و ه ا ما قد يدفعنا لتسليا بصعو 
بةةات يع ةةع للباضةةع ب ةةار و العبو   الجنةةا ع  فمبةةدأ شةةر ية الجةةرا ا و بالمنافسةةة فةةع مبةةاد  البةةان

ظيفتةة  لخبيةةر فةةع التحليةةل و لة  ةة  و بةة ل  فالباضةةع لةة  يتخلةة  بسةة و الفةةة  دقيةةق للمخو اضةةن و 
 ا قتصادر.

ر شةةةار  فةةةع الممارسةةةة را مةةةا تح ةةةا  لةةة  الشةةةخ  ال بيعةةةع الةةة فالمحةةةا ا الجنا يةةةة نةةةاد
لة  ة صةرحت أن ةا  ةاده مةا ترسةل الملة  بة المنافسةالةر ا مة  أ  هي ة  المنافية للمنافسة   لة

خاصةة فةع و  ا  و  ثةر شةياأل وهة ل ة  اهفةراجو علبةة با تفاقةات  متالمد ع العاا فع البضةايا ال

                                                           
 . 101محمد بودالع  المرجل السابق     1
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   416L-2أ  المةةاده يلةةة جةةدا  ب و    و مرحلةةة ا سةةت نا  أل  هةة   اهجةةرا ات  البةةا مةةا ت ةة
 0580.1اقل  بال اد  شرات اهدانات مند  اا و ت اد تنفد فع ال

 يةةر الدقيبةةة غة دفةةل بةةالبعض بلةةع انتبةةاد الصةةي بة بثبةةات التعةةدرو فصةةع  بلةةع جانةةب  لةة 
ظل نادرا نسبيا فيمةا يبةرب  L420-6جب يا أ  تنفي  الماده ولو ما يفسر  وربما هو بش ل مفر   

مةل  لة  فةى  بحجةاا السةل ات المعنيةة بالمنافسةة و   0580م   شري   اما م  ت بيةق األمةر 
 رو را   ةةدا ت ةةو   السةةبب الر يسةةع و  ةة  بحالةةة الملةة  بلةةع م تةةب المةةد ع العةةاا يةةرجن أ  ي ةة

 2قد ينظر بلع  ل   لع أن  أثر لحر ة ببالة التجريا.و   الجنا ع بشة  المنافسة  و البان

بةات جنا يةة و   فىن  م   ير المحتمل فع الحالةة الراهنةة فةرض  بو فع ظل ه   الظر و 
 ر هةةاا فةةع ضةةما  فعاليةةة تنفيةة و لعةةب د لةة  األشةةخا  ال بيعيةةي   لةة  الةةر ا مةة  أن ةةا قةةد ت

بةةات و ر العبو را م مةةال فةةع حالةةة قصةةو فة بلةة  أن ةةا يم ةة  أ  تلعةةب د  المنافسةةة  باهضةةاو قةةان
 3اهدارية فع حالة ا تفاقات.

ريا بثبةةات أ  الشةةخ  و لةةا يعةةد ضةةر أنةة   و  مختلةة  بةةال شةة  لةةو   ي ةةو ضةةل سةةو ل ةة  ال
حاسةةةا فةةةع تنفيةةة  الممارسةةةةات و مةةةة  الجانةةةب الشخصةةةع و ال بيعةةةع أخةةةد  ةةة   ريةةةق ا حتيةةةال 

د المتعلبةة و مة  أجةل تخفية  البيةو المثةال فةع الممل ةة المتحةده  المنافية للمنافسةة  فعلة  سةبيل 
ر  جنا يةا فبمجةرد أ  تشةار  المفسسةة "ب ريبةة و   في ا الشخ  ال بيعع متو   التع ي و بشر 

 4  بمثابة جريمة جنا ية.و ا تفاق ي  فع تنفي  ير شريفة" 

الل التنسةةةيق   مةةة  خةةةو بةةةات الجنا يةةةة مةةة  خةةةالل الباضةةةع الجبا ةةةع يجةةةب أ  ت ةةةو ت بيةةةق العبو 
ل ةة    يجةةب أ  يعتمةةد  لةة  نتةةا ل التحبيةةق التةةع أجرت ةةا ال ي ةةة و ال امةةل مةةل الرقابةةة اهداريةةة  

                                                           
1Jean Bernard Blaise, op.cit, p 25. 
2Florent Runet, op.cit, p3. 
3Frédéric Jenny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du poit de 

vue économique, op.cit, p 9. 
4Ibid., p 9. 
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ر يتصةةل مةةل ع الجبا ةةع يبةةرر  المةةد ع العةةاا الةة مةة  المم ةة  أ  اهحالةةة بلةة  الباضةةو اهداريةةة 
ا  التحبيةق   انتظار انت و ع في  دو ل   ه ا اهجرا  الجنا ع يجب أ  يتا الشر و هي ة المنافسة 

 1بة هع شر  الفعالية.و اهدارر  فسر ة العب

 في مجال المنافسة أهمية الحفاظ عل  العقاب الجنائي الفرع الثاني:

التةع تنةادر بلة  فةرض و  قتصاديي ات مره أخرى خاصة م   ر  ا و ألصبد ارتفعت ال
ضةل مجةال رادع و ع بةة الجنا يةة  ب  ينبغةو   المنافسة يجب أ  تست مل بالعبو بات فع قانو العب

  األمري ةةع   يتةةردد فةةع الح ةةا بةةالحبس لعةةده أشةة ر فيمةةا يتعلةةق و بمةةا فيةة  ال فايةةة  فمةةثال البةةان
مة األمري ية أ  حبس مرت بع الممارسةات المنافيةة للمنافسةة و برجال األ مال  حيث ترى الح 

تةره الممتةده مة  قيف ا فع الفو قت تو س  و ني  بلغ متو أمر بالغ األهمية  حيث أ  األفراد المسج
سةةةةنة سةةةةج  ل ةةةةف   رجةةةةال األ مةةةةال 029وا  أأيةةةةا ،3936،ع و مجمةةةة 6332بلةةةة   6333سةةةةنة 

 2فع ا تفاقات )ال ارتل(. المشار ي 

بيةةة   و ر و ل األو بةةا فةقةةل مةةا يبةةال  نةة  أنةة  منبسةةا جةةدا  فغالبيةةة الةةدو ر و ضةةل فةةع أو أمةةا ال
ا مشةةتتا و بةةد تجةةا  الفرنسةةع ييةةة للمنافسةةة  فابةةة جنا يةةة  لةة  الممارسةةات المنافو تجيةةب فةةرض  ب

 3بة جنا ية محدده.و س لعبو التخ ي  المدر  وبة الجنا ية أو التخلع    العب :بي  اتجاهي 

ل الصةةنا ية و  لةة  الةةر ا مةة  ا نتبةةاد المتعلةةق بالعبلةةة النسةةبية لفرنسةةا فةةع مجتمةةل الةةدو 
  أ  أ لةةب بةةة الجنا يةةة ضةةد الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة  فةةع حةةيو التةةع حافظةةت  لةة  العبو 

بةةع التةةع و ر و حيةةده فةةع ا تحةةاد األو لةةة الو ل اختةةارت العبةةاب اهدارر فةةى  فرنسةةا ليسةةت الدو الةةد
لدي ا ترسانة جنا ية للحد م  الممارسات المنافية للمنافسة  فالممل ةة المتحةده أدخلةت فةع  ةاا 

 .   المنافسة "جريمة ال ارتلو     ريق قان 6336
                                                           

1 Jean Bernard Blaise, op.cit, p 26. 
2Fréderic Jenny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du poit de 

vue économique, op.cit, p 09. 
3Jean-Bernard Blaise, op.cit, p 25. 
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" ريةو "جريمللة صللجريمةةة المسةةاهمة الشخصةةية  3223-3293ات و بعةةدما  انةةت فةةع سةةنو   اهةة
  و ل قةانو أفضةل حة و  أ  ا تجةا  بةدأ يتشة ل بنحةاآل ولةا ت ة  فعالةة  يبةدو لةا ت بةق  تبريبا ب 

جنحةةةة المشةةةار ة الشخصةةةية  ة"و صلللحأصةةةبن   يتةةةردد فةةةع الحةةةديث  ةةة  "و المنافسةةةة الجنةةةا ع  
 1ا حتيالية فع الممارسات المنافية للمنافسة.و 

ج  لتدخل الباضةع الجبا ةع مة  خةالل ا سةتخداا الضةعي  و م  ا نتباد الم  ل  الر او 
ج ةة و ر مة  أجةل تبرية وتةردد فةع هة ا المجةال  ب  أنة    صةف ا بةنةو التع تةا و لألح اا الجنا ية 

 ل  العةدد الصةغير نسةبيا لألح ةاا التةع أصةدرت ا مح مةة   و ف دنظرها فى  معظا المفلفي  ي
  الجنةا ع لة  م انة  متناهيةة فةع الصةغر و   أ  البةانو يةر و 416L-0 النبض باهشاره بلة  المةاده

ل و ب  بنةة  مةة  خةةالل اهحصةةا يات التةةع تةةا جمع ةةا حةة  لمعاقبةةة الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة
ضةةد األشةةخا    6332و3222بدانةةة بةةي   ةةامع  96باره العةةدل تظ ةةر و هةة   النب ةةة مةة  قبةةل 

لفتةةره  و لةة  الةةر ا مةة  أنةة  و 416L-0فةةع المةةاده  ال بيعيةةي  المةةرت بي  المخالفةةة المشةةار بلي ةةا
ا أل  و  ة ل  اليةة األمةر لةا يعةد  يلةة الممارسةات المدانةة تتعلةق فبة  با تفاقةات ال فيفةة  فىنةو  

 2التع يعاقب ا بشده.و الباضع الجنا ع يتعر  شع  فشع   ل  المخالفات الخ يره 
ضةةةة  لةةة  مةةةديرر و يةةةة المفر بةةةة الجنا و ره العبو تسةةةتند الف ةةةة التةةةع تةةةدافل  لةةة  ضةةةر و   هةةة ا

 :الشر ات  ل   ده حجل أهم ا
ب  السةج  يشةمل  لةة  خسةا ر م لفةةة فةع اهنتةةاج  حيةث قةةدره المةديري   لةة  اهنتةاج تبةةل 

 3بة الحبس.و اد لتنفي  ب مال  بو أثنا  فتره حبس ا  ل ا يجب ت ريس الم
ة الممارسةةات ر الباضةةع الجبا ةةع فةةع متابعةةو حيةةث  ةةا  مةة  األجةةدر بالمشةةرع  ةةدا اسةةتبعاد د

  بةةنفس األثةةر الةة ر يحببةة  الجةةبا  و للمنافسةةة أل  الغرامةةة م مةةا بلغةةت قيمت ةةا فلةة  ت ةة نافيةةةالم

                                                           
1Dominique Blance, op.cit, p68. 
2 Dominique Blance, op.cit, p69. 

المنافسة  ير المشرو ة  دراسةة تحليليةة مبارنةة  رسةالة لنيةل درجةة الةد تورا   جامعةة البةاهره   مر محمد حماد  ا حت ار و 3
0221    12 . 
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 ات ال بيره التع تمل  رقا أ مال ضخمة فى  الغرامة التع قد و الحبس  فمثال المشر و الجنا ع 
( ببةةدر ضةةعيت ا )رأس مال ةةاو للمنافسةةة لةة  تةةفثر فةةع منافيةةة قةةل ضةةدها  نةةد البيةةاا بممارسةةة و ت

الةةة ر يةةةفثر سةةلبا  لةةة  سةةةمعت ا و قعةة  الجةةةبا  الجنةةةا ع خاصةةة  نةةةد نشةةةر الح ةةا و األثةةر الةةة ر ي
فةةةع قةةةرارات مجلةةةس   د نشةةةمةةةا لةةةا  وهةةةو 1.يةةةلو  لةةة  المةةةدى ال  والتجاريةةةة بمةةةا بصةةةفة مباشةةةره أ

يلةةة مةة  بنشةةا   فةةى  نشةةر قراراتةة  لةةا ت ةة  ب  مةةفخرا و المنافسةةة فعلةة  الةةر ا مةة  مضةةع مةةده  
 بصفة محتشمة.و 

  ا تفةاق مة  المم ة  فعةال أ  تبلةل  ةدد و ر ت فةع سةلو ا   بفالس الشر ة التع تو   ه ا     
مةا و الحةبس  ه  لة   لة  فةى و ع األسةعار   ةالارتفةاو ينتل  ن ا قلة المنافسة و ق و لي  للسو المم

سةةةيلة و ال والم اسةةةب الماليةةةة  هةةةو المر ةةةب ا جتمةةةا ع و السةةةمعة و يترتةةةب  ليةةة  مةةة  فبةةةد الحريةةةة 
 2 ة.و ضا   ل  التحالفات التجارية  ير المشر حيده للبو ال

بن ةا   وبات  ير المالية التع يم ة  أ  تفةرض مثةل  لةق المنشةةه أو العب   ل  بضافة بل     
ال بلة  رسات المنافية للمنافسة م  شةن ا أ  تفدر   محالمما في أنش ة تجارية معينة  ند تن

التةع و ق و ببا  فةع لعبةة السةمعاقب م  ال  ا قتصادر الو بضعا  المنافسة م  خالل منل الع
 3بة م لفة بالنسبة للمجتمل.و ن  أ  يجعل ه   العبم  شة

  فعالةةة  ف ةةد  حمايةةة و لية الشخصةةية للشةةخ  ال بيعةةع قةةد   ت ةةو  مةةا أ  ببالةةة المسةةف 
 بةةات للممارسةةات المبيةةده للمنافسةةةو   العبو د قةةانو جةةو يتحبةةق فةةع بعةةض األحيةةا  ب  ب ق  و السةة

                                                           
 362ت اهدارية المستبلة  المرجل السابق    البضا ية  ل  السل ة البمعية لل ي ب الدي   يساور  الرقابة ا1

 .12 مر محمد حماد  المرجل السابق   2

3Fréderic Jenny, l'articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du poit de 

vue économique, op.cit, p 09. 
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ع مة  العالقةات و اب  فةع هة ا النةو ب ي   فعدا التو  بار المو ني  و قات بي  الممخاصة فع العال
 1بات.و   العبو   يم   معالجت  فع بعض األحيا  ب  ببان

ج  النشا  ا قتصةادر فةال تةتم    البةا مة  و أن  أر سل ة تعجب    استباق أو خاصة 
بةات الجنا يةة فةع الميةدا  و العبل و    ل  سلبيات  ب  بعد تحبب ا  ل ل   ا   بد م  دخو قو ال

بات  خاصةة أ  ا  تبةاد و  ةرادع للتجةاو قاية م  سلبيات النشا  المضةر و سيلة و ا قتصادر  
د اجتمةةةا ع ضةةةعي  و بةةةات المدنيةةةة  ات مةةةردو فرهةةةا العبو السةةةا د  ةةةا  يةةةرر أ  الحمايةةةة التةةةع ت

مةةاا محترفةةع الخةةداع اقةةل أو   يةةفدر بلةة  التسةةليا بةةاألمر الو الفعاليةةة النسةةبية للجةةبا  المةةدنع سةةو 
المدنيةةةة  ا البةةةادره  لةةة  معالجةةةة  ةةةدا  فايةةةة الجةةةبا اتحةةةدهو بةةةات الجنا يةةةة و مةةة  تةةةا تظةةةل العبو 
رر و مة  الضةر و ى مةالا ت ة  مد مةة بةالجبا ات  و ا د اآلمره تصةبن  ديمةة الجةدو اهدارية فالبو 

 2أ  يتا ه ا التد يا     ريق الجبا ات الجنا ية.

ر أ  األضةرار التةع لحبةت ا قتصةاد شةده تسةتد ع ال عة  هنةا  مة  يةر   جانب  لة  بل     
  و نيةة التةدليس فةع الممارسةة المنافيةة للمنافسةة فةى  البةان بلة اقةل باهضةافة و ففةع ال 3الجنا ع.

بةةةات الجنا يةةةة ضةةةد و أ  العب والجنةةةا ع يجةةةب أ  يشةةةمل اآلثةةةار السةةةلبية جةةةدا  لةةةع ا قتصةةةاد 
مارسةةةات المنافيةةةة للمنافسةةةة المضةةةره جةةةدا األشةةةخا  ال بيعيةةةة ينبغةةةع أ  تببةةةع فةةةع بعةةةض الم

اصةةةةلة فةةةةرض جةةةةبا ات و المدنيةةةةة  ب  أنةةةة  ينبغةةةةع م وبةةةةة اهداريةةةةة و با قتصةةةةاد بلةةةةع جانةةةةب العب
ر الممارسةةات و د فةةع ن ةةاق بعةةض صةةو   محةةدو   الجنةةا ع يجةةب أ  ي ةةو تةةدخل البةةانو جنا يةةة. 

ا تفاقةةات و رية خاصةةة ا تفاقةةات السةةو ا قتصةةاد   لةة أ ثةةر ضةةررا و التةةع ل ةةا آثةةار أ ثةةر سةةلبية 
   ا الحد م  اهنتاج.و اق  و األس واقتساا العمال  أ وبشة  األسعار أ

                                                           
 362لل يات اهدارية المستبلة  المرجل السابق     ب الدي   يساور  الرقابة البضا ية  ل  السل ة البمعية1
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3 Céline Darrigade, op.cit, p15. 
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بةة السةج  بالنسةبة  و   المنافسة اختارت  بو  يات المتحده الرا ده فع حر ة تجريا قانو فال
 يةةات المتحةةده لةةةا و اقةةةل أ  المح مةةة العليةةا فةةع الو ال ور ي  فةةع ا تفاقةةات فبةة   و لألفةةراد المتةة

ع التة يةةد  لةةع أ  ا تفاقةةات تشةة ل أ بةةر خ ةةر فةةع م افحةةة ا حت ةةار   مةةا أ  هي ةةة تتةةردد فةة
سةةةة ة و المتو المنافسةةةةة الفرنسةةةةية تة ةةةةد أ  هةةةة   ا تفاقةةةةات  أسةةةةلحة ضةةةةد المفسسةةةةات الصةةةةغيره 

الحةةةةةد مةةةةة  الخيةةةةةارات المتاحةةةةةة  وأ  اتفاقةةةةةات رفةةةةةل األسةةةةةعار بشةةةةة ل مصةةةةة نل و المسةةةةت ل ي   و 
ية للب ا ةات  املةة  حيةث هنةا  مة  ا تبةر هة   ا تفاقةات للمست ل  تبل  م  البةدره التنافسة

 1سل ا  ا قتصاد.

بةة بداريةة فةع أ  العبةاب اهدارر   يرا ةع الةر   و بةة الجبا يةة بعبو ره استبدال العبو تبرب خ و 
  قةد حةرا مة  و مة  هنةا المعاقةب ي ةو المتمثل فع اتجا  البصد هتيان ا  و ر فع الجريمة و المعن

بةةة بداريةةة و بةةة الجبا يةةة حةةال معاقبتةة  بعبو قيةةل العبو ل بةة  فةةع مجةةال تو لمعمةةتبةةدير حسةة  النيةةة ا
  للةةةر   المةةةادر و   الم ةةةو يجعلةةة  مةةةدا  دا مةةةا  المةةةا أتةةةع السةةةلو نع و ممةةةا يسةةةع  لمر ةةةب  البةةةان

 2للجريمة.

 Coulonقد أقنةل أ ضةا  اللجنةة  263L-2ا   أهمية الحجل التع قدم ا أنصار الماده و   ه ا
ا  ا  ةا  ينبغةع الحفةاظ  لة  و مل  ل  و   المنافسة  و بة الجنا ية فع قانو لحفاظ  ل  مبدأ العبل

 بةةةد مةةة  و Coulonصةةة  بةةة  فةةةع تبريةةةر و الم و  تظةةةل الحبيبةةةة  لةةة  النحةةةالجنةةةا ع مبةةةدأ العبةةةاب
 م  أجل الت ي  بش ل أفضل مل السياق الحالع فع حياه األ مال. 263L-2تعديل الماده 

ره و التةةع تبتضةةع ضةةر و بترحةةات يا العديةةد مةة  المفةةع ب ةةار هةة   المسةةةلة تةةا تبةةدو ب ا أنةة  
ل ةة  الحةةد مةة  ن اق ةةا بلةة  ا تفاقةةات و   المنافسةةة و بةةة الجنا يةةة فةةع قةةانو  لةة  مبةةدأ العب الحفةةاظ
فةى   لممارسةة الباضةع الجنةا عاسةتنادا بلة  مراجعة  دقيبةة و راح الخ يره فب   هة ا ا قتة األفبية

ل ا تفاقةات األ ثةر ضةررا فةع الحيةاه اقتصرت )انحصرت( فةع مجةال  ملة   لة  قمة ممارست 
                                                           

1 Céline Darrigade, op.cit,, p09-16. 
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ضةةةعية و ديةةةة التعسةةة  فةةةع و يتجاهةةةل بةةة ل  ا تفاقةةةات العمو ا قتصةةةادية أر ا تفاقةةةات األفبيةةةة  
ضةةب   هةة   و  لةة    ةةس مجلةةس المنافسةةة الةة ر لديةة  ال فةةا ه ا قتصةةادية لإلحا ةةة   ال يمنةةة

 1المخالفات.

  المنافسةة و ره فع ظل قانو حظأن  ب ا  انت معظا الممارسات الم لو يم   الب  نتيجة و 
ا  أخةةر يتمثةةل فةةع باهضةةافة بلةةع الجةةبا  المةةدنع جةةب  ؛الجبا ةةرر قةةد رتةةب المشةةرع  لةة  ارت اب ةةا

فر الفعةةل الم يةة  جنا يةةا )التةةدليس( مةة  تبريةةر و   فةةى   لةة    يمنةةل فةةع حالةةة تةةالغرامةةة الماليةةة
 يةة  لة  اه ةالق حيةث بةة الجناو ال يم ة  اسةتبعاد العبف2بات جنا ية أخرى  الحبس مثال.و  ب

مةةا  وهةةو ره  و   أ ثةةر خ ةةو سةةيلة لبمةةل الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة التةةع ت ةةو   و يم ةة  أ  ت ةة
ل ة  يجةب أ  ت بةق ب ريبةة ح يمةة ناتجةة  ة  و يساها فع الحفاظ  ل  مبدأ المنافسة الحةره  

فةةةاهجرا ات الجنا يةةةة يجةةةب أ  تخضةةةل لةةةبعض التعةةةديالت ب ا مةةةا تعلةةةق   ة.و دراسةةةات مضةةةب
   المنافسة.و ألمر بت بيق قانا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Dominique Blance, op.cit, p71. 

 022محمد تيورسع  المرجل السابق    2



 الباب األول         مغالطة فكرة أن كل ما يخص المنافسة هو من اختصاص مجلس المنافسة
 

001 
 

 ل وخالصة الباب ال 

مةةة  خةةةالل هةةة ا البةةةاب اتضةةةن أنةةة    يم ةةة  الجمةةةل بصةةةفة حصةةةرية بةةةي  مةةةاده المنافسةةةة 
حةة لمجلةس المنافسةة  آليةات للمعالجةة و اختصاصات مجلس المنافسةة  فا ختصاصةات الممنو 

ة تختلةةةةةةة   ةةةةةةة  اآلليةةةةةةةات الالحبةةةةةةةة للممارسةةةةةةةات المنافيةةةةةةةة للمنافسةةةةةةةة هةةةةةةةع فلسةةةةةةةف والمسةةةةةةةببة أ
ا ختصاصات التع يتمتل ب ا الباضع فل ل من ما مجال محدد لمعالجةة الممارسةات المنافيةة و 

 للمنافسة.

أ  مناب ةةةات و اختصةةا  م ةةةا فةةع هةةة ا المجةةال.  وب  اتضةةن أ  اختصةةةا  البضةةا  هةةة
ي  أن ةةا مناب ةةات   تةةبال منبسةةمة بةةو المنافسةةة هةةع مناب ةةات   يم ةة  اسةةتبعاد الباضةةع  ن ةةا 

البضةةا  الجنةةا ع  بةةل أ ثةةر مةة   لةة  فىن ةةا و التجةةارر  و ةةده ج ةةات قضةةا ية البضةةا  المةةدنع أ
د  و جةو النظةاا البضةا ع اهدارر هة ا األخيةر الة ر أثبةت و ب ة بةي  النظةاا البضةا ع العةادر و م

البضةا  و بيل ا ختصا  بةي  مجلةس المنافسةة و أ  مسةلة تو فع مناب ات األشخا  العامة. 
ا جت ةةةةادات و نيةةةةة و   البانو ضةةةةحت ا النصةةةةو ا ةةةةد المتعلبةةةةة بالمنافسةةةةة مسةةةةةلة و فةةةةع ت بيةةةةق الب

حةةد  فةةع مةةاده المنافسةةة و مجلةةس المنافسةةة ل مةةا يف ةةد أنةة    يم ةة  ا  تمةةاد  لةة و هو البضةةا ية 
 ه الالبمة لمحاربة المخالفات فع المجال التنافسع. و البو احده ليس ل ا البدره و أل  هي ة 

قةةرارات مجلةةس المنافسةةة هةةع  لةة  أ  مناب ةةات الرقابةةة  لةة فةةع األخيةةر تجةةدر اهشةةاره بو 
ا   لةةةا ي ةةة  ل ةةةا نصةةةيب مةةة  هةةة   الدراسةةةة ف ةةةع و األخةةةرى ل ةةةا بعةةةد   يختلةةة   ةةة   ةةةل  لةةة   

 اهدارر.و مناب ات مبسمة بي  النظامي  البضا يي  العادر 
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                                                                           تمهيد وتقسيم: 

م ررل السرر ف  بسرر    علرر  مل سررال ي تصر رر  إن الضرر    ررن نررلم ن ال  األشررصل  علرر  ا 
بللس ف أتضل. إذ تعد الف ل  رن دعرل ا الرعر تن  رن أاالر  ايصر ل رلا بر   ا   ردصلتنال

األ رررر  ذارررررف تمجبررررف  ررررن  نررررلل ال مل سررررال بشرررر ن الصضررررلتل ال رعلصررررال   عمررررد الصلضررررن ال رررردمن  
 بللرع تن عن الض   الرمل سن. 

 ررر ذا ارررلن  رررن بترررو ال بررردأ نرررلم ن ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال  ررر  نرررلم ن   ضررر عن 
  بتررررو تنرررر  أن مارررر ن  اضررررتن بسررررلجلا ال ررررردصلتنتضرررر ن ب لتررررال السرررر ف  لررررت  ب لتررررال 

لال  رررال لسرررال ال ل مل ترررال لل مل سرررال  إي أن رررر  ت  الب لترررال اال مل سرررال  رررن  ال برررال ال  ل سرررلا ا
فررررر ن علتمرررررل أن معرررررر   برررررد   المظرررررلا العرررررلا اينر رررررلدف  رررررن  نرررررلل ال مل سرررررال ت  ال رررررردصل 

رفرر ن ررردصل للصلضررن  ررن  ررذا  ال مل عررلا الشص ررتال الرررن   ررذا ال  ل سررلا ال رضرر  تن  ررن 
ال مل سررال عررلا  مل  لربرر ل  ررن مهررل  ررن البصتصررال   ررد   هرر  تبررد  أاالرر   ررن ضرر     أل ال نرلل 

ال  ل سررلا  إنرر ا  البررف  رن الرعرر تن لل رضرر  تن  ررن الر نرف مبرر  ب لتررال السرر ف  رن صررالل  
 ال مل تال لل مل سال.

الررد   البررل   الررذف    رذا الرردع ا  عللتررال  األ ر  الررذف تصرضررن ضرر     الرفاتر  أاالرر   ررن 
 ت ان أن تلعبف الصلضن  ن  ذا ال نلل. 

لرعرر تن عررن لالرمظررتا الصررلم من  سرر لال  الل  ررذا البررل  إلرر سرر   مرجرر ف  ررن صرر  علتررف
 رررلا الصلضرررن  رررن ال نرررلل الرمل سرررن أ ي  الرررا مرجررر ف اللمترررل ل سررر لال ا البرررلا أ الضررر   الرمل سرررن

 ال ع بلا ال  ربجال بف.  ذا ض ن الف لتن الرللتتن:  

 لرع تن عن الض   الرمل سنلالرمظتا الصلم من الف ل األ ل: 

 بال ا البلا أ لا الصلضن  ن ال نلل الرمل سنالف ل الاللمن:  ال
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 تعويض عن الضرر التنافسينظيم القانوني للالت:الفصل األول

 أارررد  رررن صاللهرررل علررر  -84ال رررلد  –أن ال شررر ك اارفرررن ب رررلد   بترررد  لصرررد أسرررلفمل الصررر ل 
مشرررر ح البررررف  ررررن   الررررذف تمشرررر   ررررن السرررر ف  ا ال سررررة لتال عررررن الضرررر   الرمل سررررن إ المتررررال نتررررل
 رارررر  ال  ل سررررال ال مل تررررال بتررررو لررررا تربمررررن أف أسررررل   صررررل  تررررمظا  سررررة لتال    الرعرررر تن
 لل مل سال.

 رر ن المرررا   ررن  ررذا ال  ضرر ك تاررر ن  ررعبل لل لتررال   ررن ظررل  ررذا ال انررب  ررر ن الببررو  
ال  نرب األسلسرن إي ن اعد صل رال ر ربا ال  نرب األ ل    الص اعد العل ال لل سة لتال  ن غتل 

ا ربلجهرررل بلل نرررلل اينر رررلدف  رررن شررر مف أن ال مل عرررلا   الصرررل  لهرررذا المررر ك  رررن أن الجرررلبب 
هل رشر تعلا ال مل سرال تضفن بعن الص   تال صل ال  ن ظل الص اعرد الصل رال الررن  ضرعر

 الرن ي ت ان رنل لهل.ال صل مال  

أ ربل  البرف  رن ال سة لتال  ش  ج نتل هرل   األ   ض     ربدتد جبتعال تصرضن لذلك 
 ن أنررل  ع  ررال  رردا الرعرر تن عررمهرفررلنا الضرر    رصرردت ا    اتفتررال رفررلدفال جللبررال بررللرع تن   

الراتترر   ررب  ررل أ رر  ا ال نررلل الرمل سررن  ررن ظررل رمرر ك ال  ل سررلا علرر  نررد رهل  افلترهررل   رردا
نلمرر  الص اعررد العل ررال  البلنررال إلرر   نرر د ن اعررد صل ررال إلرر  رردا ل ع  ررال ال مل تررال لل مل سررال    

 .لرمظتا ال سة لتال عن الض   الرمل سن

 ال ببالتن الرللتتن:إل  صسا  ذا الف ل  لذلك م

 نتلا ال سة لتال عن الض   الرمل سنال ببو األ ل:

 الرع تن ال سربف لألشصل  اللذتن لبصها الض   الرمل سن ال ببو الاللمن:
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 عن الضرر التنافسيقيام المسؤولية  المبحث األول:

 ن تسرجتب ال رض  تلال الصضلئتال الرإن دع ا الرع تن عن الض   الرمل سن  ن ال س
ن ررذا   ، رعرر تن الضرر   الررذف أ ررلبفعلرر   ررن صاللهررل الب رر ل   ال سررة لتالأباررلا  المررا ا 

 ررر ن  اعررد العل رررال  ررن الصررلم ن ال رردمنعللنهرررل ال شرر ك  ررن صررالل الص  نررد ب ررفال عل ررال ال دمتررال 
 العل ال لص   تال ال نلل الرمل سن.األ   تف ن علتمل المظ   ن  دف اسرتعل  الص اعد 

األبالا ال رعلصال بهل  ذلرك جبتعرهل     لتال رصرضن الرع   عل  اسال أبالا ال سة لذلك  د
   الا الببو  ن ش  ج نتل هل  ن صالل ال جل  الاللمن. ل  األ ل ن صالل ال ج

 عن الضرر التنافسيلية المدنية أساس التعويضو المسؤ المطلب األول:

الرررد ل السررربلنال  رررن رمظرررتا   عظرررا ال سرررة لتال ال دمترررال رجررر  ا  ل رررل لرررذالصرررد ع  رررا أبارررلا 
ال ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال ال مل سرررال بسرررب  ا ربلجهرررل ال الترررف بللر نهرررلا الندترررد  ل  انهررر

دعا ردصل الصضلح  ن  ذا ال نلل    ذا  ل نعل مظرلا ال سرة لتال تبررل  المرال  ل رال ضر ن   
 .اسرالملح بتو ترسب مجلنهل لن تب ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال د ن  نلم ن ال مل سال

نلمرررر  بتررررلن أباررررلا إل  مجلنهررررل بتررررلن جبتعررررال ال سررررة لتال   إلرررر  جرررر ف   علتررررف سرررر   مر
 ال نررلل الرمل سررن. لاررن نبررل ذلررك لبرر  أباررلا الرصررلدا  ررن دعرر ا ال سررة لتال  ررن ايصر ررل    
سرررت ل بللمسررربال رجررر   اي ر رررلا ب مل عرررلا الرعررر تن عرررن الضررر   الرمل سرررن يإلررر  أن مرجررر ف 

 .لأل   بن  ذنالم   لأل  تانللم  ذن

 التعويض عن الضرر التنافسي منازعاتبتطور اهتمام التشريعات المقارنة الفرع األول: 

ال ر اللرال  ررن  رن رمفترذ ن اعرد ال مل سرال       رذا ال سر لال  ر ن الم ر ذنتن البرل  تن ت رل تصر      
أن     ر رررلا ال ر اترررد بللرمفترررذ الصرررل ن  الم ررر ذأل األ   برررن سررر   ر ضرررا ايالم ررر ذأل األ  تاررر

 سلجلا ال مل سال.  عد ال مل سال ي تصر   رجبتصهل عل  الرمفتذ العلا  عل ن ا
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ال سررتلال ال ئتسررتال  ررن رمفتررذ بررد بعتررد  إذ تعربرر     تاررن ت صررذ الرمفتررذ الصررل  إلرر  ررللم  ذأل األ
 ن اعد ال مل سال.

 بل لررال رشررنتب  ررن األ   بتررال   با ررال العرردل ي ت اررن أن ممارر  نهرر د ال ف ضررتال  ررذا   
رسررلعد آلتررلا سررت ل  ررن صررالل الع ررل علرر  إتنررلد  ي  ا الرعرر تن عررن الضرر   الرمل سررندعررل  
يسرررت ل   جررر   ا ر رررلا اللنمرررال بهرررذا ال  ضررر ك ا البرررلا  لرررذلك ي بررر   أن م ضرررا ر سررر لال  رررن 

  الرذف تعربر   ابرد  رن أ را ال برلد اا  رن السرم اا األصتر   2108الر نتف ال صر ح للنمال سمال 
  ن  نلل ال مل سال.

 التنفيذ الخاص في الواليات المتحدة األمريكية: أهمية أوال

 الرمفترررذ الصرررل  ب  نررر  الصرررلم ن األ  تارررن ررصلسرررا مفررر  ن الرمفترررذ العرررلا  رررن البصتصرررال إ
األ رردا   الرررن ررعلررف أسلسررل ب ضررب بررد لل صللفررلا   علنبررال ال سررئ لتن   دك النررلمن أ  أف 

رمفتذ نلم ن ال مل سرال  رن ال نرلل الصرل    ةسسال عن را ا  السل ك ال مل ن لل مل سال  إي أن
 بجبتعال البلل ي ت ال تر ال   د ف األ ل ب  الح األض ا .

 لررذلك  رر ن رجبتررف نررلم ن ال مل سررال  ررن ال نررلل الصررل  تصرلرر  بللضرر     عررن رجبتررف  
نلم ن ال مل سال  ن ال نلل العلا    اذا بدأا ال للبتال العظ ن  رن نضرلتل ال مل سرال رصردا أ رلا 

اا األ  تاتررال  ررن نبررل األجرر ا  ال رضرر    إذ أن ال بررللي ال سررر د   ررن الرردع ا الصل ررال ال بررل
 أعل  باالت   ن رلك الرن را ن عهل  ن صالل الدع ا العل ال.

ي    ررل  ررن إجررل  الصرر امتن األ  تاتررال  أتررن بتررو أن أ  تررال الرردع ا ال دمتررال ررضررا ص
الررن رصضرب ل رلبعرال ن ائترال  رن   ا   ت ند س ا ال  ل سلا ال مل تال لل مل سرال األاالر  صجر    

العرردل  بتم ررل ترررا رمفتررذ نررلم ن ال مل سررال أسلسررل  ررن صررالل الرردعل ا ال دمتررال   ررن  عللررال   ادعررال 
 باالت .
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 48الردعل ا الصل رال رشرال  2101  0222   برتن عرلا إذ أن ا ب لئتلا ربتن ذلرك 
 ا الصل ررال  ررن أعلرر   ررن نضررلتل  ال بررال ايبراررل   ال بررللي ال سررر د   ررن الرردعل %22إلرر  

 1الالو   اا  ن رلك ال  لد    ن صالل   ن غ ا لا نملئتال.
 لترل  د ي   2102  04ب بلري ترر ا ح برتن  2112إل  سرمال  0221 ذا  ند ا  ن سمال 

أف أ بعررال أضررعل  ال  ا ررلا ال ف  ضررال  ررن نبررل   ا   العرردل صررالل الفررر   ذارهررل  الرررن بل ررا 
 2 لتل  د ي . 812نت رهل 
ن ا لها الصل ال ال بلا ال  الصال أاب   ن ال بلد   الصل ال   أل  تات ن عل  عا  األ   بت ن ا 

بتو أ با س ال   ت    ن س لا رمفتذ ن امتن  ال بال ايبرال   صل ال أن ال ت امتلا 
 لصد ال ص  ال للسلجلا العل ال ربد ا دائ ل غت  ال تال  صل مال بللص   اينر لدتال لل ةسسلا.

ألمها الم  تصش ن دائ ل  ن عا بصتصن  ن ظل الرش تعلا األ  تاتال شهدا  ذا الدعل ا د
أن السلجال ي رلع  د   ل ابل ن ل  للا ال رض  تن  ن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال 

 3بتو را ن دعل ا الرع تن  ن ض لن الردصل غت  الستلسن  ن نلم ن ال مل سال.

  ررن  0222  0221برتن عررلا   رذا  لصررد ا رفررب عردد الرردعل ا الصل ررال بشرال ابترر  نرردا
الفر   الرن شهدا أاب  عدد  ن الصضلتل  بتو  سر ا  رذا ال ترلد  برللرج  اا الررن  ر ا بهرل 
ال بلاا ايربلدتال األ  تاتال  سع  الصضل  األ  تات ن إلر  ر سرتب مجرلف  رذا الرجبترف لص اعرد 

 ال مل سال بعد ل الما  بن    عل  ايرفلنلا األ صتال لربدتد األسعل .
                                                           

1Louis Vogel, L’accès au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles, le point du 

vue des entreprises et de leurs représentants « Echange d’informations confidentielles dans le 

cadre de l’application privée du droit de la concurrence », RC, n°4, 2014, p34.  
2Antoine Guérin, op.cit, p11. 

صل رال أمررف  ررن رررل ت  نرلم ن ال مل سررال  ررن ال يتررلا ال ربررد  مشر ا م اعررلا االترر   ضررد السرلجال الستلسررتال الصلئ ررال الرررن المررا 3
ا ال  رابررال لل  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال    رر   ررل برردو ضررد إدا   برر ت  ررن نضررتال  تا  سرر  ا سررمال رر ا ررف  ررب ال ةسسررل

  ن  ذا الش ن:  أمظ 2112
Adèle Chartouny, Les rôles respectifs du  public enforcement  et du private enforcement  en 

droit de la concurrence, Mémoire de Master 2 recherche Droit Européen compare , Université 

PANTHEON-ASSAS,2012 – 2013, p6. 
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إي أن   ضررر ك ا البرررلا ع رررل علررر  عررردا رشرررنتب الضررربلتل ل  رررب الررردع ا   رررذا ايرنرررلا 
 الصضل  رجل   رمها رصردتا ال  ترد  1ربا ر الت   د سال شتالغ   0241الذف امعا   مد سمال 

البرلا بمترال ال مل سرال الررن ررا الر  رل لهرل   ن األدلال ذاا الجبتعال اينر لدتال لدعا  جرللبها  ا 
 عررر ا  إذ أن إدصرررلل  رررذا الص اعرررد نعلرررا  رررن ال رررع  منرررلح دعرررل ا  رررن صرررالل السرررل ك ال 

 2. 0221   0241الرع تن  بتو امصفن عدد الدعل ا رد تنتل صالل الفر    لبتن 

عرررردد الرررردعل ا عرررر    تررررلد   رررر   أصرررر ف  ب ررررفال رد تنتررررال إذ  0221إي أمرررف   مررررد سررررمال 
براررل   ت نررب ذلررك إلرر  أ ررببا ر الررل غللبتررال الصضررلتل ال    عررال  ررن إجررل  نررلم ن  ال بررال اي

  ن  عال  ن ال  اتل الرن ا سا  ن الصلم ن األ  تان. 

 رررللم  ذأل األ  تارررن ترضررر ن العدترررد  رررن الص اعرررد الررررن رنرررد  ال رضررر  تن  رررن ال يترررلا 
ال ربررد  بتررو رشرر ل عررد  عمل رر  الرررن رسرر ا بلسررر داد ال بررللي علرر  أسررل  الرعرر تن  إلرر  

دلررررال   يسررررت ل ربررررا ررررر الت  الرع تضررررلا الالالررررال نلمرررر  الص اعررررد الرررررن رسررررهل ال  رررر ل إلرررر  األ
الرررررن رعربرررر   ابررررد   ررررن العمل رررر  ال  ترررر   لرمفتررررذ الصررررل   ررررن  TrebleDamagesأضررررعل  

 ال يتلا ال ربد  األ  تاتال  الرن ت ان أن ررنل    صدا  الض  .

إضررل ال إلرر  إ المتررال الرردص ل  ررن ارفلنررلا  ررن شرر مهل الرصفترر   ررن الراررللت   الرررن تجلررف 
   الررررن رعربررر  ج تصرررال أصررر ف لرشرررنتب les contingency fees agreementسررر تال علتهرررل ر

األجرر ا  لرصرردتا الرردع ا الصضررلئتال    ررن صررالل إبرر اا  الررل  ررذا ايرفررلف  رر ن ال رردعن ي تررد ب 
أرعررل  ال بررل ن إي  ررن بررلل الب رر ل علرر  رع تضررلا   ترررا سررداد أرعلبررف بمسرربال  ئ تررال  ررن 

                                                           
بنل عال شتالغ  األ  تاتال رتل   ا ف تصل   الصلم ن  ن أبعلدا اينر لدتال   ا ربجا مش رف بمش   0224ظه ا سمال 1

تلا. صالل العش   ن بداتال السرتم Ronald Coase   Guido Calabresiاألع لل ال ائد   ن  ذا ال نلل لال  ن 
ال    ك  الصلم ن  إل  سم اا الالبصال ظه ا العدتد  ن ال نليا ال رص  ال   رتبال ال نلل ي رداد الربلتل اينر لدف 

 ن الال لمتملا ع   الربلتل اينر لدف   بلال   ت تال رعددا  تهل الد اسلا المصدتال  ن ج   ال د سال الشالتال   الرن 
 : بلصت   ب د آتا ع د   أنظ.  0220نلئ   م بل لإلنر لد سمال عل  Ronald Coaseس علن  ل ر انعا بب  ل 

 .880    2102  نل عال البج لصض  بلرمال  12الربلتل اينر لدف للصلم ن   نلال البلبو للد اسلا األالدت تال العدد 
2Antoine Guérin, op.cit, p52 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

280 
 

( إي أن  ذا ايرفلف ي تعفن  رن رسردتد  %88علد  ب الن ال بلي الذف سترا الب  ل علتف )
 1راللت  ا ن احاا الصلم متال.

إذ أن  رذا الصترل  لرف  ت رررلن ل صردا الجلر : أ ي  نبرل اررل شرنح   رلبال أ   لئرد   للتررال 
ألن الجررر   لرررت  لرررف د رررب ال سررر ا     ررررلبال مفسرررتال  سرررت ل نتال بعرررد ذلرررك ألن د رررب أرعررررل  

الع لترال   ر   رل تشرنب ال برل ن علر  الرد لك عرن  ر الها ب  ضرل  ال بل ن رعر د عل  منرلح
 2 نف.

 ذا  بللمسبال للص اعد الرن رسهل ال  ر ل إلر  األدلرال   مرف تررا الر اترد علر  أ  ترال  نر د 
نرر ا   سرربف  ررن جرر    با ررال  د التررال الررذف تسرررصدا ارردلتل  ررن إجررل  دعررل ا الرعرر تن إلرر  

 discovery.3نلم  إن اح الاش 

 أدا  ي غمر  عمهرل  رن ال يترلا  ا  ن الدع ا الن لعتال أدا    تعرال ال سرر     ن األصت 
ال ربررد   بتررو  ررن شرر مهل   انهررال العصبررلا الرررن رالرربج األجرر ا  الصل ررال  ررن ارصررلذ الرردع ا 
أ ررلا العدالررال علرر  الرر غا  ررن أن الفصررف ت نررف لهررل امرصررلداا شرردتد   ررن صررالل الرعسرر    سرر ح 

 اسرع لل  ذا الدع ا.

ظ رررال ال صرلفرررال الررررن أمشررر  ل الصرررلم ن األ  تارررن سرررلعدا علررر  رنرررل   العصبرررلا  رررذا األم
ال ئتسررتال  ررن   ررب الرردع ا الصضررلئتال سرر اح بللمسرربال للراررللت  أ   ررع بال الب رر ل علرر  األدلررال 

 بتو أمهل آلتلا سل  ا بصتصرل  ن رشنتب  رج    ذا الم ك  ن ال مل علا الرمل ستال.

 

 

                                                           
1Antoine Guérin, op.cit, p57 
2ibid., p52 

 الاللمن. لف لبرف تل أاال   ن صالل ا  ف لهذا اآللتلا الرن رشنب دع ا الرع تن عن الض   الرمل سنمرج س   3
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 اللجنة األوروبية بدعاوى التعوويضمة العدل األوروبية و محك لمحة عن تطور اهتماما: ثاني
 عن الضرر التنافسي

جررر  اا عمرررد ل م صرررذ األبارررلا ال رررلد   عرررن  با رررال العررردل الرلبعرررال لإلربرررلد األ   برررن  ر
 اي ر ررلا بضرر     رارر ت  البررف  ررن الرعرر تن سرر ا رررل ت   الستلسررال داصررل ال ف ضررتال الرررن

لرمفترذ لالرذف شرهد بداترال بصتصترال  0228لعرلا  BRT c/Sabamنر ا   ر ن ذلرك تار ن  رن صرالل 
 ررن أ   بررل.  ررن  ررذا الباررا  با ررال العرردل لإلربررلد األ   بررن  (Privatenforcement)الصررل  

أ ضررربا  ررردا الرررر ال  ال بلشررر  ألبارررلا ال مل سرررال الررررن ر رررلا ببارررا جبتعرهرررل  مررررلأل اآلالرررل  
 .1ال بلش    ن العالنلا بتن األ  اد

نضرا  Courage / Crelan 2علر  مبر  أدف  رن نر ا   1102  ن  نا يبف  ن عرلا 
 با ررال ا ربررلد األ   بررن بشررال  اضررا أل ل  رر    ررن إبرردا المرررلئج ال ئتسررتال أن أف شررص  
تعلمن  ن امرهلك نلم ن ال مل سرال  رن ا ربرلد األ   برن لرف البرف  رن الرعر تن عرن األضر ا  

 عللتال ن اعد ال مل سرال  رن ا ربرلد الرن لبصا بف   أشل ا ال با ال أتضل أن  ذا البف تع   
 األ   بن    ن الجبتعن أمف ستالبج ايرفلنلا أ  ال  ل سلا ال بظ    ب  ن  ال عل د .      

إال  ذلك الباا  ا لا اللنمرال   با رال العردل الرلبعرال لإلربرلد األ   برن الع رل  رن  رذا 
 رهرل  ابرد   رن أ ردا  ال دد   ند ع لا اللنمرال بللفعرل علر  رجر ت  دعرل ا الرعر تن  اعرب
إذ أن ال  نرال  3 2112الستلسال العل ال لل مل سال  بتو ا سا ربعل لذلك ال  نال الصضر اح سرمال 

                                                           
1Daniele Calisti, quelles proposition de l’union européenne pour une meilleure réparation des 

dommage concurrentiels, RC, n° 3, 2014, p46. 
2 CJUE, 20 sept2001, Courage c/ Crehan, aff. C-453/99.  Disponible sur : 

http://www.ena.lu/arret_cour_justice_courage_crehan_affaire_c_453_99_20_septembre_2001

-010006919.html 

http ://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm. 

3Livre vertsur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires 

sur les ententes et les abus de position dominante voir 

www.ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white.../whitepaper_fr 
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علرر  نررد أالررل ا العدتررد  ررن  د د الفعررل يسررت ل أمهررل رعر ررد  2112الصضرر اح الرررن أجلصررا سررمال 
 آلتلا صل نتال  سر د   ن الص امتن األ  تاتال.

سلستال لرسرهتل الب ر ل علر  الرعر تن الال رل   الرل أ را بتو ملنشا ال التصال عد   سلئل أ 
الج ف لل  ر ل إلر  أدلرال ا البرلا  رن  رذا الم عترال  رن الردعل ا برللمظ  إلر  الجبتعرال ال عصرد  

 الصجررر   رررن نلمررر  ال شررر  علا ال صللفرررالل مل عرررلا ال مل سرررال  بل ضرررل ال إلررر   سرررلئل إالبرررلا 
ال مل سررال   نررد ا عررد  م ررلذأل انر ررلدتال للصررلم ن   رردا أ  تررال إدامررال  صللفلرهررل ب اسررجال أنهرر   

عن لبسرررررل  الضررررر    رررررن ال  انررررر  اينر رررررلدتال ال عصرررررد    آلترررررلا رب ترررررل الصسرررررل   الملرنرررررال
لل مل سال عب  سلسلال الر  ترب أ  البترب   أاردا علر  أ  ترال رصفرتن رالفرال  ال  ل سلا ال مل تال

تن ال ف ضرررتال لرعرررل ن بررردعررر ا الرعررر تن لربفتررر  ال رضررر  تن علررر   بلشررر رهل   أاررردا علررر  ا
أنهرررر   ال مل سررررال ال جمتررررال  ررررن  نررررلل ربررررلدل ال عل  ررررلا لضرررر لن الفعللتررررال الال لررررال األ   بتررررال   

 1لدعل ا الرع تن.

 2112ل با رال العردل األ   بترال سرمال  Manfredi ذا ايرنلا را ر اتردا  رن صرالل بارا 
ن عرن ال جللبرال برللرع تشرص   رن ال جللبرال بربجالن ارفرلف    الذف أادا  ن صاللرف برف أف

 أمرف  ال  ل سرال ال عمترال ن  مرلك عالنرال سرببتال برتن الضر     األض ا  الرن لبصا برف عمرد ل تار
 2را ت  ذلك. ل بلاا ال جمتال أن را ن نلد   عل ا تمب ن عل 

                                                           
 .828أسل ال  ربن عبلد  ت س   ال  نب السلبف    1
يرفلف  ب ا بتن عد   اليا للر  تن   مرتنال لهذا ايرفلف  لل تج  ال مل سال ايلصضتال  ن إدامال نهل رلص   نلئب  ذا ا2

  عف  Menfrediبلل لئال   بعد إبجلل ايرفلف ب ع  ال السلجلا ايتجللتال جلل  الستد  21 صد  ادا نت ال األنسلج بمسبال 
مرتنال  ر ربال  تلد  أنسلج الر  تن ا  ن  عال  ن الع الح ب  ب دع ا لل جللبال برع تضها ع ل أ لبها  ن أض ا  مرتنال

 با ال العدل األ   بتال الرن أ د ا با هل إل     ند مظ ا الدع ا ب  ابلهل ال صرلفال بر    لا عل  ايرفلف البلجل
 .822ال  نب السلبف    أسل ال  ربن عبلد  ت س   أمظ : . 2112ت لت   08 ن 
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 لصل ررال برردعل ا الرعرر تنا 1 2114بعررد ال  نررال الصضرر اح نررلحا ال  نررال البتضررلح سررمال 
سرررال لالربرررلد تنررر  أن فرررلا نرررلم ن ال مل  صلل بترررو اررر  ا اللنمرررال أن ن ترررب ال رضررر  تن  رررن

رعر تن    الفعللرال لر اترمها  رن الب ر ل علر آلترلا ا م رل ال  ر ل إلر  را ن نرلد   علر 
 نررد رمل لررا  ررذا ال التصررال أ ررا ال ررع بلا الرررن رعررر ن ال ررل عررن األضرر ا  الرررن لبصررا بهررا. 

ال سررة لتال الب رر ل علرر  الرعرر تن الال ررل لاررل األضرر ا   ررن ضرر ح ر اتررد اي ر ررلا ب  ضرر ك 
 عن أض ا   صللفلا ن اعد ال مل سال.

لعمل رررر   رررر  أ ل  ررررذا امررررال بعرررردد  ررررن ال بررررلد  الر نتهتررررال     للصتررررلا بررررذلك ربرررررفظ اللن
   ذا ال بدأ الذف  ن ش مف أن تس ا بشرال غتر   بلشر  بربصترف الرع تن الال ل لل رض  تن
 آالل   ادعال ضد ال ةسسلا. 

أن الرردع ا الصل ررال تنرر  أن را ررل  تشررت  إلرر من ال صرردا  ررن جرر   اللنمررال ال برردأ الالررل
البررلا رجبتررف ال ررلدرتن  لظ علرر الرردع ا العل ررال الرررن ربلشرر  ل سررلجلا ال مل سررال  ررن أنررل البفرر

 .(012  010بللتل ال لدرتن ) ن  عل د     ل  42  40

ال بدأ األصت  الذف أادرف اللنمال    أن ربستن مظلا الرع تن تمب ن أن تررا  رن صرالل 
األعررر ا  الصلم مترررال  بترررو   ضرررا اللنمرررال   رنرررذ    رررن الالصل رررال األ   بترررال   ا مرررال إنررر احاا  ر  

علررر  الصررر امتن ا منلت ترررال  األ  تاترررال  للر اترررد علررر   اررر ا أتضرررل ب ضررر ح بعرررن ال صر برررلا   
 2ص   تال نلم ن ا ربلد.

 رررذا ال برررلد  الر نتهترررال الررررن  اررر ا علتهرررل اللنمرررال رعاررر  ب ضررر ح  غبرهرررل  رررن إتنرررلد 
متررال ال ملسرربال ب ررل ترفررف  ررب نررلم ن ال سررة لتال ال دمتررال   الرررن رسرر ا بر اترر  ال رر ا د ال سررلئل الرص

                                                           

1Livre blanche sur les actions en dommage et intérêts pour infraction aux règles 

communautaires sur les ententes et les abus de position dominant.voir 

www.ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white.../whitepaper_fr 

 
2 Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit, p60. 
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الرصمتال  ن الصلم ن األ   بن لربسرتن الرعر تن عرن األضر ا  الررن لبصرا ضربلتل ال  ل سرلا 
 ال مل تال لل مل سال.

  نرد 2112 مظ ا لال ر لا بهذا ال  ض ك  ص   ل بعد مش  ال  نال الصض اح  ن عرلا 
للنمال عددا  ر اتدا  ن دعل ا الرع تن  رن ا ربرلد األ   برن    رب ذلرك   مرف علر  يبظا ا

ال غا  ن ال ترلد   رن عردد ا نر احاا الرمل عترال  تنر  أن ي ممسر  أن  مل عرلا الرعر تن لرا 
ررج   ب ل  تف الافلتال  بتو اشفا أن  ابد  ن بتن أ بعال  صج  ن ن ا اا ا دامال لل ف ضرتال 

ن مهلتررال ال جررل  إلرر  دعررل ا الرعرر تن   تنرر  إضررل ال أن  مررلك عرردد أنررل األ   بتررال تررةدف  رر
 ررن الرردعل ا ال رصررذ   ررن إجررل  نرر ا اا ال رصررذ   ررن سررلجلا ال مل سررال ال جمتررال علرر  أسررل  

ن رار ن عرلد   رن ال ةسسرلا ال مل سرال  رنلم ن ال مل سال ال جمتال ) الدعل ا ال سرصلال(   الررن 
 1.ملد   ندا

 ربررلد األ   بررن تبررتن أن ن اعررد ال مل سررال  ررن ااي رالررلل  ررن  رر ن عرردا   إلرر  نلمرر  ذلررك
 رن  بشرال   برد    ارذا  ر ن    رال ال رضر  الض   لا تررا رجبتصرف البف  ن الرع تن عن 

الب رر ل علرر  رعرر تن عررن األضرر ا  الرررن سررببرهل ال  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال ررفررل ا االترر ا 
  بررتن األباررلا ال جمتررال الرررن رباررا  ررذا بررتن الررد ل األعضررلح    ررل تعارر  أتضررل الرمرر ك الابترر

  أدنرر ي أمررف  ررن ا نرر احاا   علرر  الرر غا  ررن أن  ررذا البررف نررد مشرر   بارر ا  رررا رع ترر ا علرر  مبرر
نررد  ررع بال  ررن الب رر ل علرر  الرعرر تن الال ررل  للص اعررد الصلم متررال لررد ل ال انررب ال رضرر   ت

  ذا البف.رج    الل األعضلح نعلا  ن ال ع  
ال ال ف ضررتال األ   بتررال  ن  عررال  ررن ال صر بررلا ررضرر ن ب  رر   مشرر ا2108 ررن نرر ان 
 مل عررلا الرعرر تن عررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال  نررلحا  ررذا اينر ابررلا  عررلتت ررعلف ب

بعررد العدتررد  ررن الشررا ك  ال  رر ن الررذف  لرردا  ررن ا  رررلحاا الرررن رمررلدف بهررل  با ررال العرردل 
 الشررا ك الررررن  ررن الررد ل األعضرررلح  لرعرر تن  ررن عررردد ررن ال نررا الرررذف رر اتررد  تررف دعرررل ا ا

                                                           
1Danièle Calisti, op.cit, p 47. 
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ظهرر ا ب ررفال صل ررال بللمسرربال لل  رر ل إلرر  ال الررلئف ال صد ررال  بتررو رررا ببررو  ررذا ال صر بررلا 
 ن نبل لنمال الشة ن اينر لدتال  ال للتال للب ل رلن األ   برن   ررا الر ر تا علتهرل  رن نلسرال 

 1. 2108 ل   00عل ال للب ل لن األ   بن  ن 
 ررف ينررر اح الر نتررف ال رعلررف برردعل ا الرعرر تن يبظررا اللنمررال إذ أمررف   ررن الرص ترر  ال  ا

أن الالالال د ل أعضلح  صج  ن ايربلد األ   بن لدتهل عردد  صبر ل  رن جلبرلا الرعر تن أ رلا 
  لمردا  أ رل بصترال د ل  نرف الص ر   ال  لارال ال ربرد   أل لمترل   علر   بلا هل ال جمتال   رن 

أاالر   رن  2102   2112الرجر  . إذ أمرف برتن عرلا ا ربلد األ   بن  للدع ا الصل ال نلتلرال 
 صررج  ررن  02 ررن الصرر ا اا الرررن اعر رردرهل اللنمررال  ررن إجررل  نررلم ن ال مل سررال  ر ررا  رلبعررال  28

 2نلم  دعل ا الرع تن الرن را   عهل  ن د لال أ  االمتن  ن د ل ايربلد.
لررال العصبررلا  بعررد عررد  سررم اا  ررن المصررلت ر امررا اللنمررال  ررن رصرردتا ب  ررال انر ابررلا   ا

ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال  بترو أن  ف الرع تن لل رضر  تن  رنال ئتستال الرن رعر ن ب
 3 ن إجل  الستلسال العل ال لل مل سال.لف أ  تال ابت   الر نتف ال صر ح  ن ج   اللنمال

ا ل تهد  إلر  ربسرتن رجبترف ن اعرد ال مل سرال  رن ا ربرلد األ   برن  بترو أبترل علر  
   نرررد شررربف 2108أ  ترررل  02  برررن لتررررا اعر رررلدا بللفعرررل  رررن نبرررل الب ل رررلن  رررن الب ل رررلن األ  

                                                           
1Fayrouze Masmi-Dazi , Du contentieux indemnitaire des pratique anticoncurrentielles dans la 

double proposition de la commission européenne: un équilibre fragile entre la protection de 

l’action publique et le renforcement du droit des victimes, RLC, n0 37 , 2013,p79 . 
2Antoine Guérin, op.cit, p47. 
3Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014relative à 

certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les 

infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et 

del'Unioneuropéennehttp://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_3

49_R_0001&from=FR 
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شررر   سرررم اا  رررن دص لهرررل بتررر  بعرررد ع 1 2118/10 نرررا (CE)الررربعن  رررذا ال برررلد   بللالئبرررال 
 الرمفتذ.

 رجبتررررف ، (Public enforcement) بتم رررل المررررا  رررذا األصترررر    رعلصررررال بللرمفترررذ العررررلا  
 ن ا ربلد األ   بن    ن الر نتف تب ل برد  ا رجر  ا  رن مفر  الال  ا تال  ن ن اعد ال مل سال 

   ررن صررالل إع ررلل البررف  ررن نبرر  الضرر   (Private enforcementاأل  تررال للرمفتررذ الصررل  
 2. رض  تنلل

بعررررد  ررررذا الرجرررر  اا الرررررن شررررهد ل الرمفتررررذ الصررررل  لص اعررررد ال مل سررررال  ررررن د ل ايربررررلد 
 فررن رعر    تررلد  ابترر    رن السررم اا األصترر     األ   برن   رر ن دعررل ا الرعر تن عررن األضرر ا 

 210  مهررل نررد ا    2102دعرر ا  أ ررل  ررن أاررر ب   04 نررد  عرردد الرردعل ا بررر 2112نررلمف  
دا  رن العدترد ال رعلف بدعل ا الرعر تن عر   رصرد ل نتر 2108/ 801إذ أن الر نتف  3دع ا.

تن  ررن اي رفرررلك  مررلك ر نعررلا ابترر   أمررف سرر   رسررر   دعرر ا الرعرر      ررن الررد ل األعضررلح
علررر   بعرررد ل ارررلن الم ررر ذأل األ   برررن بت  ن اجرررن نررردا إن  رررا الرعبتررر   رررن صرررالل اعر رررلدا 

سلجلا ال مل سال  ن رمفتذ ن اعد ال مل سال أ ببا  ملك ر نهلا بصتصتال رةاد ض      ضرب 
 الرمفتذ الصل .    ذأل  ر ا ن بتن الرمفتذ العلا   م

2017- 303ف  ن نبل ال ش ك الف مست ن صالل األ     ن  ذا ا جل  را اعر لد أبالا الر نت

 رض ن أبالا ررعلف بدعل ا الرع تنالذف أ با تالف مسن  الذف عدل أبالا نلم ن الرنل  

                                                           
1Règlement (C.E) n° 01/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la miseen œuvre des règles de 

concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité,JOCE n° L001 du 04/01/2003, sur  

www.europa.eu/ 
2Danièle Calisti, op.cit, p47. 
3Jean Francois Laborde, action en réparation faisant suite a des ententes : les méthodes de 

quantification du surcout retenues par des magestrats, Rc, n0 1, 2017, p1. 
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   بد مظلا بر  ت  الر بت  صتل  ارصذ ند الف مسن لل شّ ك  1عن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.

  الرن الص اعد  عللتال  الن  هرا بض لن الرمل ستال األض ا  ن تب عن الرع تن  ن احاا

 2.لل مل سال ال لمعال ال رض  تن  ن ال  ل سلا لن تب ال رسل تال  ال عل لال ت    ل الر نتف

 نطاقهاو الناتجة عن الضرر التنافسي  الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية

 مل تررال سررلا الن ال  ل  بررف اررل  رضرر    ررنررلم ن ال مل سررال لصررد انرر  ال شرر ك  ررن صررالل 
ي نرد ررةذا أ عرلل  رن ال  ل سرلا  عرلل   األ  رذا نأ   ب دع ا الرعر تن جلل رل ن لل مل سال 
لفلعرل   صرل لص اعرد ال سرة لتال ا المترال  سرلحلال إرجر ح لرذلك ت امر ن   إلبلف الضر  إل   بلل 
 .ال دمتال

سررهل أسلعلرر  بمررن األ رر  الررذف تفرر ن علتمررل ربدتررد الجبتعررال الصلم متررال لل سررة لتال الرررن ت
 مجلنهل.الرع تن عن الض   الرمل سن   

الممارسوات  المتضررين منها تعويض أساس ىالطبيعة القانونية للمسؤولية التي يبنيعلأوال:
 (عن الضرر التنافسي المسؤولية. )أساس للمنافسة نافيةالم

شراللتال إلل مل سرال رجر ح  مل تالإن  س لال الرع تن عن الض   الملنا عن ال  ل سلا ال 
 84صل رال أن ال رلد   سلسهل البف  ن الرعر تنأالجبتعال الصلم متال لل سة لتال الرن تبم  عل  

                                                           

1Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait 

des pratiques anticoncurrentielles JORF n°0059 du 10 mars 2017 texte n° 

29 .www.legifrance.gouv.fr/ 

 

 بلصرتل  الف مسن ال ش ك نلا. 2102 دتس ب  80 نبل األعضلح الد ل نبل الر نتف  ن م  مصل تن  النشل   أمف رند  ا 2
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 رن ظرل غترل  مر  نرلم من    1  ن األ ر  ال رعلرف بلل مل سرال لرا ررضر ن أف  شرل   إلر  ذلرك
ال  ل سررلا  لل رضرر    ررنباررلا ال سررة لتال ال دمتررال ل للبألرر  إ المتررال اللنرر ح إ رر تا تةاررد 

أسررل  دعرر ا  ال سررة لتال العصدتررال أ  تارر ن علرر  لل مل سررال     ررل أن تارر ن الرعرر تن  مل تررالال 
 أسل  دع ا ال سة لتال الرص ت تال.عل  

ا الن ال ض     ن ال ت    ن ال سة لتال بر ل س   رار ن رص رت تال  رن ذ ن بللال  ل إ
 ال  رارر  ر بجررف بررف عالنررلارلبصررف أضرر ا     ذفل  العصررد  أ ررل  ررن بللررال الشررص  الررضررل غترر

رعلندترال  ت ارن  رن  رردا البللرال أن مرر دد  ررن جبتعرال ال سرة لتال ألمهررل ت ارن أن رار ن  سررة لتال 
 2.عصدتال

األباررلا العل ررال الرررن رباررا إلرر  إن  رردا الربلتررل ربلتررل  مجصررن لل لتررال   دلررك بليسرررملد 
رمشررر  عمررررد ا صررررالل رص ررررت تال ي رفررررر ن  عالنرررال عصدتررررال   ال سرررة لتال  بتررررو أن ال سرررة لتال ال

لا الرررن تف ضررهل الصلم ن أ ررل ال سررة لتال العصدتررال رمرررج عررن عرردا رجبتررف الررر اا رعلنرردف بلل انبرر
 ص .ملرج عن العصد  ن   انهال ال رعلند األ

 مل ترررال سرررل  لرعررر تن عرررن ال  ل سرررلا ال صررردمل بهرررل اأصتررر   لررر  البللرررال األ اذإي أن  ررر 
 مل سررال د ن أن لل  مررل نأجرر ا  ايرفررلف العلرر  لل مل سررال   رر ن الرعرر تن سرر   تصر رر   صررج 

  ررررالال  ررررن بللررررال  تارررر ن لألجرررر ا  األصرررر ا الصل نررررال عررررن العصررررد البررررف  ررررن جلرررر  الرعرررر تن 
ال  ل سرررال  جلررر   ذالل مل سرررال األبلدترررال ي ت ارررن لل ضررر     رررن نررر اح  ررر مل ترررالال  ل سرررلا ال 

 .أسل  أمف ي ر بجف عالنال عصدتال بللج   ال رعس عل  الرع تن 

                                                           
ت ان ال شص  جبتعن أ   عم ف تعرب  مفسف  رض  ا  ن   ل سال  صتد  لل مل سال   ف  فه ا أبالا  » 84رم  ال لد  1

 « ذا األ    أن ت  ب دع ا أ لا النهال الصضلئتال ال صر ال جبصل للرش تب ال ع  ل بف

 .111دا تال ال سرصلال  ال  نب السلبف  ا ا ئلجال الص عتال للهتتال عل  السل  ال نلبال الصضلئفع  الدتن عتسل  2
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أسرل  علر  لل مل سرال رار ن مل ترال ال  ل سرلا ال ة لتال  رن  نرلل  ملك  ن ت ف أن ال سر
 1.شبف رص ت ف

رمفترذ العصرد  لعردا عرن الضر    هذا ي تعمرن رعر تن ال ردعن ن الن  ملك عصداا     بر  
 2 الال. عن الظ    الرعسفتال  عن الض   الملرجتا ن بل الرع تن   أ  ا صالل بف

لمررا ال  ل سررلا ال  م عررال  سررة لتال رص ررت تالبر   لرر  ا إذن لل سررة لتال ال ص رر د   مررل 
 3.  ربجال بعص د  ألن أسلسهل رص ت ف  

لل  ل سال ال مل تال لل مل سال عن ج تف الرعلند  رن    ل سرال بلجلرال  ي ت ارن أن مةسر   
فللع ن أن العصرررررد  ررررر  عصرررررد بلجرررررل  غتررررر   شررررر  عال سرررررة لتال العصدترررررال جلل رررررل علررررر  الررررردع ا 

 ترعررتن أن   ن  نررلل الرعلنرردتللبللرررن  رردا البللررال ا رارر  صجرر  رص ررت ف  تصرر أل اينر ررلدف  رر
 رجبف علتف أبالا ال سة لتال الرص ت تال.

م رل علر  ار ن الفعرل  رن  بتو ي رةسَّ  ال سة لتال عن   ن البتب  رالال  علر  العصرد   ا 
ذارف   م ع ل.  أتضل ي رر ّر  ال سة لتال عن ايرفلنلا أ  الرعّسفلا  ن  ضعتال الهت مرال لعردا 

ن المرررا ربررردو ب ملسررربرهل  برررل ل صللفرررال م ررر    نلم مترررال  ر مرررب رمفترررذ ايلر ا رررلا الرع لندترررال  ا 
 4الصتلا بهل.

علر    يسرت ل الصضرلح الف مسرن  رن العدترد  رن األبارلا اد الصضلحأل  نلم  الفصف  لصد إ
لل مل سررال رسرررنت  لص ررلئ  دعرر ا ال سررة لتال  مل تررالتن عررن ال  ل سررلا ال ن دعرر ا الرعرر  أ

 .ص ت تالالر

                                                           
1Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, op.cit, p249. 

 .2    2102  ال     للرنل تال   نلال  مل علا األع لل  بن أ تن  الصجب الرعسفن للعالنلات 2

3MurielChagny, droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p260. 

 .40الص اعد العل ال لاللر اا  ال  نب السلبف    ال  ل ف  نلم ن ال مل سال   م  4
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 المتال رجبتف مظ تال الرعس   ن اسرصداا البف ا سرل  لرص تر  إل  إف رن ملك  مت ذا   
 028ال رلد  أبالا أف إ المتال ايسرملد عل  1 سلح  اسرصداا ال  ا  ال ستج إعدا  ش  عتال 

 يست ل  ن البليا اآلرتال:  ن الصلم ن ال دمن  ا  

 إذا  نب بص د ا ض ا  بلل ت  -

 ال بللمسبال للض   الملشئ لل ت إذا الن ت  ن للب  ل عل   لئد  نلتل -

 إذا الن ال  ن  مف الب  ل عل   لئد  غت   ش  عال -

ن تعرررد ايسررررع لل غتررر  ال شررر  ك لل  اررر  أ السرررةال الرررذف تالررر    مرررل  ررر   رررل بل  ارررلن 
 ؟بدا بليا الرعس   ن اسرع لل البف ن الس ف رجبتف   هت نال 

ايسررع لل غتر  ال شر  ك  رجبتف    مظ تال الرعس   رن اسررع لل البرف علر  بللرالإن 
لبف ي الررالالو لمظ تررال الرعسرر   ررن اسرررع لين أتررل  ررن ال رر     ررن السرر نفلل ضررب ال هررت ن 

ن  ررل تر ررر  أ ررن السرر ف  غررا لل ضررب ال هررت ن ر لبلر سررت   ارر   ايسرررع لل غترر  ال شرر  ك 
الررل  الرررن عرر تن ترجررلبف  علآلر فأعلرر  الرعسرر   ررن اسرررع لل البررف  ررن االرر    رر  الضرر لن 

  ال شر  ك ايسررع لل غتر ن    رن السر فلل ضرب ال هرت ن ا عن ايسرع لل غت  ال ش  ك رمن
 2.سلح  اسرع لل البفإ ن الس ف تصرل  ر ل ل عن  ا   لل ضب ال هت ن 

ن تا ن ن د  لب  البف  ن اسررع لل بصرف  ر  أ      ل ال     األ  ذا أصدمل  الال 
  أضر ا  برلل ت  عمرد الببرو  رن  شر  عتال ا  ل  ن ردإذ ي ترا المظ  إ ض ا  بلل ت  صج ا 

                                                           
 .262   ال  نب السلبف   عتن  مدف الشملف1

باا  ن الس ف  د اسال  صل مال   نلال  فلح رصن عبد العتسل ف  ال فه ا الصلم من لالسرع لل غت  ال ش  ك لل  ا  ال ر 2
 .22   2108  28 اسج للعل ا ا مسلمتال  العدد
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لرر   رررل ت ررد  عررن ذلرررك إ ررن السررر نبل ترررا المظرر  ال ضرررب ال هررت ن عرردا  شرر  عتال اسرررع لل 
 1. عللأال ش  ك  ن ر   لا   

 اررلن ال سررة لتال ال دمتررال الرص ررت تال لتررر ان الصلضررن  ررن  أن رررر    شرر  ج أعلتررف يبررد   
ن ال  رن لرف برف  رن أف أ لل مل سال  مل تال  سالف سببرف   لذالباا بللرع تن عن الض   ال

الر سررك لل مل سرال ترعررتن علترف  مل ترراللبصررف ال  ل سرال ال ذت   رب دعر ا الرعرر تن عرن الضرر   ال
 بلل سة لتال ال دمتال الرص ت تال ا سل  لل جللبال بنب  الض  .

ن أسل  الر إ رالح الضر   الرمل سرن إلر  الررن رسرعن  رن نرلم ن ال مل سرال    دع ا ذا  ا 
عل   لتال الرص ررت تال أ  شرربف الرص ررت تالأسررل  ال سررة علرر  أغلرر  األمظ ررال الصلم متررال رربصررف  ررن 

أن الدع ا ال دمتال عن األضر ا  عل  اله لمدف  البلنتان تم    سبتل ال اللل الصلم ن ايتجللت
المبرررر  علرررر  األباررررلا العل رررال لل سررررة لتال ال دمترررال علرررر  ال رعلصرررال بصرررر ف نرررلم ن ال مل سررررال رصررر ا 

 ررن الصررلم ن ال رردمن  162ال ررلد   ررن الصررلم ن ا تجررللن    2481لد   ررن ال رر ال م رر   علتررف
 ررررن  1142أتضررررل ال ررررلد  لصررررلم ن ال رررردمن العررررلا الم سررررل ف     ررررن ا 1221ال ررررلد  اله لمرررردف    
  ن الصلم ن ال دمن الن ائ ف. 128من الف مسن   الرن رصلبلهل ال لد  الصلم ن ال د

ال رردمن  ررن إجررل  الرردع ا ال دمتررال للرعرر تن عررن   ررذا الرجبتررف لل برردأ العررلا  ررن الصررلم ن
   علررر  إي ان اي رر  علرر  صررال  ذلرركالضرر   الرمل سررن رظهرر  لل  لررال األ لررن بسررتجال نرردا  

  مرررف رمشررر   رررع بلا أالمرررلح رمفترررذ ل علررر  ال  ل سرررلا  128الررر غا  رررن الجبتعرررال ال  مرررال لل رررلد  
 لتال ال دمتررال تارر ن  ررن ال ررع   ررن الملبتررال ال مل تررال لل مل سررال   للشرر  ج الالالالررال لرردع ا ال سررة 

الع لتال إنل رهل  ن إجرل  دعر ا الرعر تن عرن األضر ا  مرتنرال ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال  
لضرر   الرمل سررن إذ تنرر  علرر  ال رضرر  تن أن  ررن ظررل غتررل  مظررلا صررل  للرعرر تن عررن ا

 ادعلحارها.  االبرت

                                                           
 .22 ال  نب مفسف  1
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ال الصل ررال ل مل عررلا ال  ل سررلا  للربرردف تر الررل  ررن راتترر  الصررلم ن العررلا  ررب الجبتعرر 
 1ال مل تال لل مل سال.

 عن الضرر التنافسينطاق دعوى التعويض ثانيا: 

ذلك مجررلف دعرر ا ن مررل بد اسررال نلل رجبتررف البجالمسررلبصل   مررف تمب ررن أن م ضررا ارر بعررد ل
ن اررلن ال شرر ك نررد الرعرر تن  إذ أمررف    مجررلف الرربجالن  ررب اسرررالملح ال  ل سررلا ال  ص ررال بررتن ا 

 ررر ن األ ررر  تصرلررر  بللمسررربال لررردع ا الرعررر تن الررررن نرررد رجررر ح بعرررن  2 4درتن ب  نررر  ال رررل
 رررذا  ررن نهررال     ررن نهررال أصررر ف  رر ن الرسررلةل تجرر ح بللمسررربال  ا شرراليا  ررن  ررذا ال سرر لال

 .لإلن احاا الرفل ضتال الرن ررا أ لا  نل  ال مل سال

 9و  8بالنسبة  الستثناء الممارسات المرخصة بموجب المادتين  -1

ال شر ك لرا تسررالمن   ال رعلرف بلل مل سرال 41-41 ن األ    84م  ال لد  إل   بلل ن ك
لل مل سال  إي أن السةال الذف ند تج ح  رلذا  ال جللبال بللرع تن أف   ل سال  مل تال ن  نلل 

 ؟ 2  4عن ال  ل سلا ال م    علتهل  ن ال لدرتن 

 ررن  ا الررر صت  لهررل هررل إذا ررر   ا الشرر  ج ال م رر   علتهررل  ررن  ررلرتن ال ررلدرتن  ررر 
 ررن شرر ن  ررذا الررر صت  أن ت مررب ال رضرر    ررن  ررذا ال  ل سررلا  ررن  2 نبررل  نلرر  ال مل سررال

 ؟  ص  لهل  ل سلا أ ببا لعربل  أمهلب ال جللبال بللرع تن عن الض   الذف أ لبف

                                                           

1Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'union 

Européenne, approche comparative , op.cit  , p14. 

"ت اررن أن تالبررظ  نلرر  ال مل سررال بمررلحا علرر  جلرر  ال ةسسررلا ال رعلررف بلل مل سررال:  03-30 ررن األ رر   2لل لد بتررو رم رر2
ع رال  ردب ا أ  ارفلنترال أ    ل سرال ا رل  رن  بردد   رن ال رلدرتن   أن ارفلنل  رل أال عمتال  اسرملدا إل  ال عل  لا ال صد ال لهل  

 .أعالا ي رسردعن ردصلف" 7   6
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 رررن  مرررلك  رررن تررر ف أمرررف  رررن بللرررال اسررررفلد  ال  ل سرررلا  رررن إبررردا الرب تررر اا ال رررذا    
 1ال  ن د لعم   الصج .للتف تمرفن الجلبب ال ن ا لل  ل سال  بللر  م 2   4ال لدرتن 

 سررل  رهل  ررن بسررب    ال  ل سررلا  إعفررلح ايرفلنررلا أ عمررد أمررفترر ف ا ررل أن  مررلك  ررن 
لصررلم ن ال مل سررال  أن  ررذا الررر صت  ل ررلدف  ررالال     مهررل ي رارر ن  عمتررال بررلل مب جبصا اينرالرصررد

 ررن  2إضررل ال البللررال ال ررذا     ررن ال ررلد   ترراللررك   المتعفررن أتضررل  ررن ال سررة لتال ال دمتررال.  ذ
  لبررليا ا عفررلح  ررن ال سررة لتال ال دمتررال الرررن أ  درهررل الص اعررد العل ررال )البررلدو 41-41أ رر  

 2.ال فلنئ  الص   الصل      عل الّضبتال أ  ال ت (

 ررل نررلحا بررف أباررلا   ررن نررلم ن ال مل سررال 84ال شرر ك لررا تسرررالمن ب  نرر  ال ررلد   إي أن
 4الررن اسررالما ب ر     ر تبال أبارلا ال رلد   08ل لدرتن   ي ت ارن أن مجبرف أبارلا ال رلد  ا

اعربرررل  أن األ ررر  علررر  ال رعلصرررال برررللرع تن   84أبارررلا ال رررلد  علررر   رررن الررربجالن  2 ال رررلد  
ن رر   ا  ترعلف بدع رتن  سرصلرتن  2  4أبارلا ال رلدرتن       ل ند تد عمل للص ل أمف برر   ا 

الرررذف    رررن  رررذا ال  ل سرررال ت ارررن لرررف ال جللبرررال برررللرع تن  رررر  أ رررلبف الضررر    ررر ن ال رضررر  
ن الما  ذا ال  ل سال ملرنال عن رجبتف مر  رشر تعن أ  مر  ألبصرف  ذا ال  ل سال  بر     ا 

جلل ررل أن الهررد   ررن دعرر ا  رمظت ررن أ  أمهررل المررا  بررل ررر صت   ررن نبررل  نلرر  ال مل سررال
 .ال ال مل سال الرع تن    ا  الح  نب  الض    لت  ستلس

                                                                                                                                                                                     

  أرفلنرلا  ال  ل سرلا الملرنرال عرن رجبترف مر  رشر تعن عرالا ايأ 7   6ا ال رلدرتن رم : " ي رصضرب ألبارل  9ال لد   لأ
 رجبتصل لف. ذرصأم  رمظت ن 

نر لدف أ  رصن أ  رسل ا  ن مهل رةدف إل  الرج   ايأن تالبا أ بلبهل أرفلنلا  ال  ل سلا الرن ت ان ت ص  بلي
ي رسرفتد  ن  .ل ر سجال برع ت   ضعترهل الرمل ستال  ن الس فمهل الس لح لل ةسسلا ال  ت    ا ربستن الرش تل  أ   ن ش

 رفلنلا  ال  ل سلا الرن الما  بل ر صت   ن  نل  ال مل سال ". ذا الباا س ا اي

 .082ال  نب السلبف    ملدتال يالن  العص بلا ال دعتال لل  ل سلا ال صتد  لل مل سال  ن الرش تب الن ائ ف 1

 42الص اعد العل ال لاللر اا  ال  نب السلبف   ال   م ال  ل ف  نلم ن ال مل س2
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 فن بللال إربلك أسللت  غت  نلم متال ت با الض   الملرج عن ال  ل سرال ال ر ص  بهرل  
 ض   غت   ش  ك تن   الرع تن عمف.

الضرررر    رررردع ا   رررر   عتررررل  الضرررر   إذا ررررر    84إذن  لل عتررررل  ال عر ررررد  ررررن ال ررررلد  
ذا الما متال ال ش ك أن تست   ن ذاا المسرف الرذف  الرع تن را ن نلئ ال.  08بددررف ال رلد   ا 

 9 8دون اإلخوو ل بكحكووام الموووادتين »  بترررو ر رربا 84  مررف تسررر ن  علتررف رعرردتل ال ررلد  
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقيدة للمنافسوة وفوق 

المختصوة طبقوا لتشوريد المعموول  أحكام هذا األمور أن يرفود دعووى أموام الجهوات القضوا ية
 1.«به

 أمام مجلس المنافسة لنسبة لإلجراءات التفاوضيةبا -2

لرفرل ن أ رلا لبللمسبال لل  ل سلا الرن الما   ضر ك  ن نهال أص ا ند تج ح الرسلةل 
عررن الضرر   المررلرج عررن ال  ل سررلا   نلر  ال مل سررال   هررل ررردصل  ررن مجررلف دعرر ا الرعرر تن

ال مل سرررال نرررد تعفرررن  أا أمهرررل رسررررالمن  رررن  نرررلل الرعررر تن جلل رررل أن  نلررر  ال مل ترررال لل مل سرررال
 ال ةسسلا ال رفل ضال  ن العص بلا ال للتال ب فال التال أ  ن ئتال؟ 

  صرلفررال ر ل ررلا نرر احاا أ ررلا الصضررلح ا نرر احاا أ ررلا  نلرر  ال مل سررال     ررن ال انررب إن
 ررن مفرر  ال نررا أ   ررن  نررا يبررف  ت مررب  ررن رجبتررف المظررلا الالررلمن رجبتررف أبررد المظررل تن ي 

 لف. 

ال رعلررف  5009 ررل    5 مل سررال الف مسررتال  ررن البتررلن ا ن ائررن  ررن ال بتررو أارردا سررلجال
 ر مبهرررل السرررلجال حاا المصدترررال الررررن ا رررن أن ا عفرررلح الالرررن أ  الن ئرررن  رررن النررر ببررر ا ج ال أ رررال

                                                           
 .888   ال  نب السلبفبد   لع    آلتلا  ال بال ن ائا ال  ل سلا الرنل تال  ن الرش تب الن ائ ف   1
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للشرر اال ي تب تهررل  ررن الع انرر  ال دمتررال )الربعررلا ال رردمن( الرررن ت اررن أن رمرررج عررن ال شررل اال 
 1 ن ال عل د . 21 /أ  ال لد   لرنل   ن نلم ن ا L-050-1 ن ص ف ال لد  

-5017الف مسرن ال د نرال  رن صرالل األ ر    رن نرلم ن الرنرل   L481-1ا ل أادا ال لد 

L.464- ال لد   ن إلتهل  شل   تئال أ   ةسسال  ن شال اعربل ف أ  جبتعن شص  أفأن  303

 ال.  مل تال لل مل س   ل سال ي رال  مرتنال سببف الذف الض   عن  سة ي تا ن2
  بلش   ا ن احاا أ لا  نل  ال مل سال ي ت مب  ن  بلشر   دعر ا   ا ترال أ رلا الصضرلح 
لل جللبرررال برررللرع تن مظررر ا يصررررال   رررد  ارررل  مه رررل   ررر ذا المرررا ا نررر احاا أ رررلا  نلررر  

المظررلا العررلا اينر ررلدف  ررن ال صررلا األ ل علرر  البفررلظ د  إلرر  ب لتررال ال مل سررال   ال مل سرال رهرر
لرررذلك أجلرررف علررر     نبررر  الضررر   رعررر تن ال رضررر  إلررر  ا الصضرررلح رهرررد   ررر ن الررردع ا أ رررل

ا نرررررر اح األ ل الرررررردع ا ال  ضرررررر عتال بتم ررررررل ا نرررررر اح الالررررررلمن   مهررررررل رمررررررد أل ضرررررر ن الرررررردعل ا 
 2الشص تال.

 بررذلك  رر ن ارصررلذ  نلرر  ال مل سررال لإلنرر احاا الرفل ضررتال ي ت مررب  ررن البصتصررال  ررن   ررب 
 ال عر ررد  ررن ال ررلد ل نلرر   جلل ررل أن ال عتررل  اال رعل مررال  ررب دعرر ا رعرر تن ضررد الشرر الا 

 رن ظرل غترل  ب رلمال لشر الا ال رفل ضرال  رن  ن نلم ن ال مل سال    الضر    صل رال  84
 3.دعل ا الرع تن

                                                           
1 http:// www.autoritede concurrence.fr/doc/cpro-autorité-2 mars 2009-clémence-. 

ا ن احاا الرفل ضتال أ لا  نل  ال مل سال  دعل ا الرع تن: الببو عن د  ن د ح  أمظ  لتملرفل تل أاال   ن  ذا الش ن 2
    صب  العص د  نلم ن األع لل  نل عال ا ص    مر  ف نسمجتمال 2الر ا ف   نلال البب و  ن العص د  نلم ن األع لل  العدد

5017   133. 

 ا الرع تن  الرن أالل ا مصلشلا بلد   ن ظل الرش تعلا  ن ال انب  ملك ر الت   ربلدل بتن ا ن احاا الرفل ضتال  دعل 3
 ن أتن را الر نف مب   ا   ا عفلح  ن ال سة لتال الرضل متال لل شل اتن  ال صل مال  يست ل األ   بتال  األ  تاتال

بتن ا ن احاا   ذلك  ن أنل صلف م ك  ن الر ا ن  ن  ذا ا جل  إن احالرسل ل ش تجالأمتا مصدر  عفلة الت ل مللعص بالال للتال
الف ل  أ لا  نل  ال مل سال  دعل ا الرع تن عن الض   الرمل سن      ل س   مرج ف إلتف برف تل أاال   ن صالل 

 البل .  ذا الاللمن  ن
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 في التعويض عن الضرر التنافسي تحديد الجهة القضا ية المختصةالفرع الثالث: 

لا  عتمال تررا  رن صرالل للمظ   ن  مل ع إن ربلتل ايصر ل  الصضلئن لهتئال نضلئتال
 ايصر ل  ا نلت ن. ربلتل ربلتل ايصر ل  الم عن نلمبتن     ل 

 أوال: االختصاص النوعي

ربعرررل ي د انترررال المظرررلا الصضرررلئن الن ائررر ف    ممرررل سرررمربب  رررن صرررالل  رررذا العم ررر   رررذا 
د ايصر ررل  المرر عن لل بررلاا  ررن مظرر   مل عررلا الرعرر تن عررن الضرر   ترربداي د انتررال   ر

نلمررر  اصر رررل   ل  ال برررلاا ال دمترررال  الرنل ترررال إلررر رمل سرررن  رررن صرررالل الرجررر ف يصر رررال
 ال بلاا ا دا تال.

 في منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالقضاء العادي اختصاص  -1

نسرررا  عرررتن  رررن  اصر رررل إلررر  نرررلم ن ال مل سرررال تربرررتن أن ال شررر ك لرررا تشررر  إلررر  إن ال نررر ك 
الرشرر تب ال ع رر ل بررف  رر ن إلرر  ك  ررن نررلم ن ال مل سررال أبررلل ب ررل أن ال شرر  ال نررلل الرمل سررن    

 رن  ص رهرل األصتر     مهرل  12بللضبج ال لد     1ا دا تال نلم ن ا ن احاا ال دمتال   إل  ك ال ن  
غير أنه في المحاكم التي لم تنشك فيها أقسوام يبقوي القسوم المودني هوو الوذي ينظور »ررم  
 «جتماعيةالد المنازعات باستثناء القضايا افي جمي

 رر  ال صررر   ررن  مل عررلا ال مل سررال جلل ررل ي ت نررد نسررا ن الصلضررن ال رردمن  بررذلك تارر  
 صررر  بلل مل سررال  ررن ال با ررال  أف أن  مل عررلا ال مل سررال تعرر د المظرر   تهررل لن تررب ال بررلاا 

  سر ف الر ا  ال جمن.عل  ال دمتال 

                                                           
 52ال ة صال  ن  52  ترض ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال   ا دا تال  أل   عدد 5880 تف ف  52ال ة خ  ن  80-80نلم ن 1

 .5880أ  تل 
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  الرمل سرررن  مل عرررلا الرعررر تن عرررن الضررر   رررن برررللمظ  ال برررلاا الرنل ترررال ا رررل رصرررر  
ل ع  رال ا اعربرل  أن  علربلعربل  ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  بل الجعن لهرل أ رل رنرل ف  

الرمهج الع لرن لل برلاا الرنل ترال ت مبهرل مصرلج نر   صل رال رنعلهرل ربرد  ال ر ت   لعللا األع لل   
 1نلضتل جبتعتل لل مل سال. 

 ررررن ظررررل نررررلم ن ل ال شرررر ك لل غا  ررررن أمررررف  ررررن أ ررررا ال بررررلد اا الرررررن ارنررررف إلتهرررربرررر ررررذا   
صجر   ال رص  رال الررن رعربر  ر نرف  ر تا   ا دا تال  رن  ار   األنجرل  ا ن احاا ال دمتال   

إي أن ال البررظ  رر   بد دتررال الصضررلتل الرررن رصررر   2 بدئتررال مبرر   ارر   الصضررلح ال رص رر  
 نرر د أنجررل   رص  ررال  ررن  مل عررلا إلرر  بتررو لررا ررضرر ن ال ررلد  أف إشررل     بللف ررل  تهررل

 3مل سال.ال 

عرررلا الررررن رصرررر  بهرررل  رررذا األنجرررل  جبتعرررال ال مل  إلررر   ررر ذا ا ر ضرررمل أن السرررب  تعررر د 
الرن ررعلف ببعن ال مل علا ذاا الجلبب اينر لدف  صج الرن ر ر  بلينر رلد الر جمن إي   

أمررف ي ت اررن أن مسررلا بررذلك ألن  صللفررلا نررلم ن ال مل سررال رعربرر   ررن بررتن أصجرر  ال صللفررلا 
 رن نرلم ن  12نر لد ال جمن  ي رصل أ  تال عن رلك ال رذا     رن مر  ال رلد  الرن ر   بلي

 ا دا تال.ا ن احاا ال دمتال   

                                                           
1« le tribunal de commerce, juge de la concurrence», entretien avec Yves Lelievre, président 

de la Conférence générale des juges consulaires de France, AJCA,Décembre 2015, p 536. 

 ررشال  ن أنسلا.لصضلئتال ذاا ايصر ل  العلا   ال با ال  ن النهال ا »82رم  ال لد  2
  ان اذلك أن ررشال  ن أنجل   رص  ال.ت

العصل تال  نضلتل شة ن األس   الرن ن ن تب الصضلتل يست ل ال دمتال  الرنل تال  البب تال  اينر لعتال   رف ل ال با ال  
 رصر  بهل إنلت تل.

 «ررا ند لال الصضلتل أ لا األنسلا بس  جبتعال الم اك

 ا دا تال.ن احاا ال دمتال    ن نلم ن ا  82أمظ  الفص   السلبعال  ن ال لد  3
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 مل عرلا ال مل سرال  رن بصترال الرد ل إلر  إذ ت ان الص ل أن  مل علا ال مل سال لا ر ف بعد 
الررررن رهررررا ب سررر لال الرص ررر   رررن  رررذا ال مل عرررلا لرررذلك ي ت نرررد  برررلاا أ  أنسرررلا أ  برررر  

 األنل.عل  ل   رص  ال أ   صر ال أنج

رصلترررد ال شررر ك إلررر   رررذا  علررر  الررر غا  رررن ارنرررلا ال شررر ك الن ائررر ف  رررن نرررلم ن ال مل سرررال 
الف مسن  ن أدف رفل تلف إي أممل لا مشهد  ذا الرصلتد  ت ل ترعلرف ب سر لال الرص ر    ي  ب رل 

 تن للصضررل   ررن  ررذا إد ااررف لعرردا  نرر د راررإلرر  تعرر د  ررذا ايرنررلا ال  ررلت  لل شرر ك الن ائرر ف 
اصر ررررل  الف ررررل  ررررن  2441 ررررلف  11ال نررررلل.  لل شرررر ك الف مسررررن صرررر ل ب  نرررر  نررررلم ن 

ا ب  نرررر  ال   نررررد رررررا ربدتررررد نلئ ررررال لهررررذا الهتئررررل مل عررررلا ال مل سررررال لهتئررررلا نضررررلئتال  صر رررر
 2441.1ال  س ا ال لد  سمال 

الف مسررن  ررن نررلم ن ال مل سررال لاررن ال فل نررال را ررن  ررن إجررل  الرردع ا الن لعتررال ال د نررال 
رمظر   با رال غتر   صر رال   إلر  لمظر   تهرل إذ تعر د ا Hamonأموال عر د   ن ظل نلم ن   

ن أمررف ت اررر 2 ررن نررلم ن ايسرررهالك الف مسررن L423-1 تهررل ال بررلاا ال دمتررال  إذ أارردا ال ررلد  
أن ررصذ إن احاا أ رلا  با رال  L411-1ال عر د    صل لل لد  لن عتال الد لك عن ال سرهلاتن   

 بررذلك تنرر     ررب الرردع ا الن لعتررال أ ررلا أف  با ررال  دمتررال   رعرر تنعلرر  لب رر ل  دمتررال ل
 علدتال.

علرر   ررن ظررل ر اتررد نررلم ن ال مل سررال 3نرردي ابترر ا إذ أن  ررذا ال سرر لال ج بررا مصلشررلا   
اصر ررررل  بعررررن ال بررررلاا د ن غت  ررررل  ررررن المظرررر   ررررن  مل عررررلا ال مل سررررال    رررر   ررررل أالررررل  

                                                           
1Décret N° 2005-1756 du 30 Décembre 2005, Fixant la liste et le ressort des 

juridictionsspécialisées en matière de concurrence , de priorité industrielle et de difficultés des 

entreprises, JORF n°304du 31 décembre 2005.www.legifrance.gouv.fr/ 
2Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 

2014. www.legifrance.gouv.fr/ 

  لصد را إالل    ذا ال  ض ك  ن الب ل لن الف مسن  ن صالل  أتتن  رعل ضتن   للبعن تص ل أن ال بلاا الرن ربلش  3
العا   رن ذلرك   مرف تر ف عل  م ن ال مل سال تن  أن را ن  بلاا  رص  ال  أ ل البعن اآلص    الدع ا الن لعتال  ن نل

عرردا رص رر  ال بررلاا  ررن المظرر   ررن الرردع ا الن لعتررال  ررن نررلم ن ال مل سررال ت اررن نب لررف.  اررلن  ررذا المصررلت   ضرر ك مرر اك 
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 ا الررررن رررررا بشرررال  ررر دف  رلرررك الررررن رررررا  رررن شرررال الرملنضرررلا برررتن الص اعرررد ال رعلصرررال بللررردع
أن ترررا رص ررت  عرردد  برردد  ررن ال بررلاا لمظرر   ررن     ررن بررتن اررلن  ررن ال فررر نن ررلعن

الرردع ا الن لعتررال  ررن بررتن أن ال شرر ك ابرررفظ بلصر ررل  ن تررب ال بررلاا لمظرر   ررن الرردع ا 
 الن لعتال  ن نلم ن ال مل سال. 

 ف الاالترررر   ررررن ايمرصررررلداا إذ تمجررررشررررال   الصتررررل  أالررررل  الاالترررر   ررررن الد  لررررذلك  رررر ن  ررررذا
 بد س اح.عل  سلبتال مرلئج إتنلبتال   عل  بللض     

أن مصرررل  ررر  رص تررر  العدالرررال  رررن ال سررررهلك     ررر ذا المرررا ال تررر   ال ئتسرررتال لهرررذا الرع رررتا 
ال دن الاب ا س   تعصد  عللنرهل  أن الردع ا الن لعترال لتسرا دعر ا اسررالملئتال إل  الدع ا 

بعرن ال برلاا  رن   مسرل  ر ن رعترتن إلر  دف ر ل رل أن تعهرد بهرذا ال ه رال لذلك  ن غت  ال نر
الالالررال أسرربل   ئتسررتال رر الررل إلرر   بررلاا  رص  ررال للرعل ررل  ررب ال مل عررلا الن لعتررال تسرررمد 

 1 ن:

نل رهل   فرن ال انرب الردعل ا الن لعترال  رن  مل عرلا لسب  األ ل ترعلف بست  العدالال   ا ا 
  لرذلك  رن ال ملسر  أن ل الترتن  رن ال سررهلاتن نرد ررر ال ا  contentieux de masseن لعترال 

أن رار ن لردتها ال سرلئل الال ترال للرعل رل  رب  رذا الرعل ل  ب الم اك   عل  ا نلد   را ن ال بلا
 الم ك  ن ال مل علا الندتد .

                                                                                                                                                                                     

سرر اح  ررن نررلم ن ايسرررهالك أ  نررلم ن عرردا إد األ  ررذا الباررا ل ررلن أصترر ا عرردا اصر ررل  ال بررلاا      نررد اصرررل  الب  ستلسررن
ال مل سال  منا  عل ض  رص   ال بلاا  ن مظر  الردع ا الن لعترال  رن  إنمرلك  ةتردف رص ر  ال برلاا لارن ررا  ر ن 

النلمرر  ا ن ائررن لرردع ا الن لعتررال  ررن نررلم ن ال مل سررال  بتررو رررا  ررذا الرصتتررد  ررن صررالل ال  سرر ا ال رعلررف علرر  نترر د ابترر   
 . أمظ   ن  ذا الش ن:2108سبر ب   28ل لد   ن بللدع ا الن لعتال ا

Florent Andrea, L’action de groupe et les pratiques anticoncurrentielles, Mémoire du  

Master2, droit économique, Université Montpellier, 2015, p24 52- . 
1Florent Andrea, op.cit, p24. 
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السب  الاللمن ترعلف بصب   الصلضن  إذ أن بعرن  برلاا ال صلجعرلا الابر ا  رص  رال 
 الم اك ا ل  ر  البرلل  رن ال  ل سرلا ال صترد  لل مل سرال إذ أن رجر ت  صبر    ن الرعل ل  ب  ذا

 أاال  م ا ال.الصلضن تنعل ن ا ا أاال  ش عتال   

رملسررف رنمرر  رمررلنن ال مل عررلا  رشررررهل   لعدالررال   أ ررل السررب  الالللررو  ترعلررف بلمسررنلا ا
 اينرهلداا الصضلئتال.

ن البعن ت ف أن عدا  ن د اصر ل   بدد للصضل  ذا    شال مص ل  بترو أن لن ت ا 
لترررال الرررر ابج برررتن سرررلجال ايعرررر ا  بلل سرررة لتال سررر   تاررر ن سرررهال  رررن صرررالل آإنل رررال األدلرررال   

بداتررال رفضررل الرص ررر  صل رررال أن البا  ررال الرررن المررا  رررن ال 1الصلضررن ال رردمن.ال مل سررال   
النلمرر  ا ن ائررن لرردع ا الن لعتررال  ررن علرر  ارنهررا مبرر   رر ن نترر د ابترر   انرمعررا بررذلك   

 ال مل سال بدي  ن الرص  . نلم ن

ا اررلن الصلضررن ال رردمن أ  الصلضررن الرنررل ف  صررر   ررن  مل عررلا ال مل سررال  رر ن ذا   رذا   
األ ررر  تفرررر ن أن تاررر ن  مرررلك نضرررل   رص  ررر ن  رررن مظررر   رررذا ال مل عرررلا  لرررت  نضرررل  

 الصلضن ال صر    ف شلسب ندا.ال رص       صر  ن ألن الف ف بتن الصلضن

بتن علرررر  ن تا مرررر ا  ررررد  أ عتمررررتن ل عللنررررال نضررررلتل ال مل سررررال  ذ تمب ررررن علرررر  الصضررررل  الإ
لرر  إتر رب الصضررل  بللافررلح  لالسررر لك  رر   اينر ررلدتال  عمررد ل سرراألرفل ررتل نررلم ن ال مل سررال   

 2الصضلتل بفضل رع  ها عل  رعصتداا  سلئل نلم ن ال مل سال.

ن ل رررد  لررر   با رررال بداترررال ع رررلإنرررد  رررما ايصر رررل    دمرررناأل  رررالال  نرررلم ن ال مل سرررال 
نضرررلتل     ررن ررصربسررب   نرر د اررلد  نضررلئن    باررلا الصررلم نأسررمرتن  ررن رررل ت  سرر تلن 

                                                           
1Julie Roman, les actions de groupe et le droit de la concurrence, Mémoire du  Master 2, droit 

européen des affaires, Université Panthéon-Assas, 2015-2016, p42. 
 ل  س اف الرمل ستال  الدا  الع بتال للعل ا ملش  ن  الجبعال األن   األ –س  ان ت ا    تل اتصلم   ال مل سال   الرم تال2
 2414     66. 
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  شررلا ع ررل بص رر   رجبتررف الصررلم ن ال مل سررال بتررو رررا رد تبررف  ر  تلررف  ررن صررالل د  اا   
 1لبتن رد ت  نضل   ن  صرل   بلاا ال  لاال للصتلا بللف ل  ن نضلتل ال مل سال.

 ررن نضررلتل ال مل سررال تالصررل ال لررف  األ رر  الررذف تصرضررن  رالترر  الصلضررن ال رردمن بررللمظ  
نضرررلتل الصضرررلتل اينر رررلدتال ب رررفال عل رررال    رص ررر  الصضرررل  بشرررال تع رررف الصبررر   لررردتها  رررن

ال مل سال ب فال صل ال  لان لألس  الشدتد لا تبضرل  رذا الشرف بللعملترال الال  رال  يسرت ل  رن 
اسرررررالملئتال  إي أمررررف  ررررن    ارررر ن  سرررر لال الرص ررر   سرررر لال ع ضررررتال نرررلم ن ال مل سررررال الن ائرررر ف 

 2.البصتصال رص   الصلضن تس ا لف بللر دف لل صللفلا الرمل ستال بال إ رتلبتال

ذا المررا ال ررلد   ررذا      ررن ال ررلد  ال بتررد  الرررن مظ ررا  سرر لال   ررن نررلم ن ال مل سررال 02ا 
ال  ل سرلا   ن  رن رضر  تاللا ر تر  برتن  الرع تن عن الض   الرمل سن  ن نلم ن ال مل سال

  رابتهل إن الم ا  ن الصجلك العلا أ   ن الصجلك الصل    ر ن  رذا األ ر  ل تال لل مل سال   ال م
النهرال عرن الرسرلةل إلر  اي د انترال الصضرلئتال علر  ند تص دمل  ن إجل  مظل مل الصضلئن الصرلئا 

الصضررررلئتال ال صر ررررال للمظرررر   ررررن دعرررر ا الرعرررر تن عررررن الضرررر   الرمل سررررن إذا رعلررررف األ رررر  
 بلألشصل  العل ال.

 في نظر منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالقضاء اإلداري اختصاص  -2
الرر غا  ررن أن الصلضررن العررلدف تر رررب جبتعتررل بررللمظ   ررن أغلبتررال علرر   ررن  ررذا ال رردد  

 دعل ا الرع تن إي أمف ت ان أن تع د ايصر ل  للصلضن ا دا ف  ن بعن البليا .

                                                           
 .284-286   ال  نب السلبف   عتن  مدا الشملف1

ي تف رمل  ن  ذا ا جل  ا شل   أمف  ن ظل الرش تعلا الرن ي رر ال ربررفظ بللعصرل  النمرلئن لل  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال 2
ترال  لصررد الرمل سرن  لارن  رن الملبترال الع ل   مرف ت ارن أن مر ر   امعصرلد ايصر رل  للصلضرن النمرلئن للرعر تن عرن الضر  

ار ن أ رلا ال برلاا الرنل تررال أالبررا اينرهرلداا الصضرلئتال الف مسرتال أن  عظررا ا نر احاا ال رعلصرال بردعل ا ال سرة لتال ال دمتررال ر
ن رعلفبر      البلس ال  ن ال  ل سال ال مل تال لل مل سال.األ   بنمبال ال سل  ال الشص تال    ا 
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 200   جبصررل لررم  ال ررلد  د ايصر رل ف ا سررل  لربدتررال عتررل  العضر  إلرر  برلل ن ك  
ال برررلاا ا دا ترررال  رررن إلررر  ا دا ترررال   مرررف ترررة ل ايصر رررل   رررن نرررلم ن ا نررر احاا ال دمترررال   

ال مل عرلا ال رعلصرال برللرع تن عرن األضر ا  الررن رسرب   تهرل  أشرصل  الصرلم ن العرلا  بررذلك 
 تن عرررررررن ا ال رعلصرررررررال برررررررللرعال برررررررلاا ا دا ترررررررال  رررررررن ال مل عرررررررلإلررررررر  ترررررررة ل ايصر رررررررل  

  الملرنال عررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال  الرررن ررسررب   تهررل أشررصل  الصررلم ن العررلاضرر ا  األ
 .  لعدا رلك الرن تصر  بمظ  ل  نل  الد لال

أف عمررررد ل ترررررا رمررررل ل ال  ل سررررال ال مل تررررال لل مل سررررال  ررررن إجررررل  مرررر اك إدا ف  رررر ن النهررررال 
مف  للت   بللرررر(يااام وم لااال الدولااامالمحاااااإل ار ار)ا دا ترررالالصضرررلئتال ال صر رررال  رررن النهرررال 

ال بررلد  رجبررف  ررن ال بررلاا ا دا تررال عمررد ل ترعلررف األ رر  بمرر اك  رعلررف بعصررد إدا ف أ  ر رر   
 إدا ف.
تردصل الصلضن ا دا ف عمرد ال سرل  بلل مل سرال اصلعرد  عل رال  الررن رظهر  مرتنرال عصرد   

ذلررك  رر  البررلل  تن ررب  ررن عالنررال انر ررلدتال بررتن عرر ن انر ررلدف  شررص   ررن الصررلم ن العررلا 
عمد رب تر  عصرد ا رترل  برسرتت     رف أ  عمرد إبر اا  رفصال ع   ترال  الررن ت ارن أن تررا عب  رل 

 1إلبلف ض   ب شصل  آص تن  ت امها   ب دع ا الصضلح الال ل لل جللبال بللرع تن. 
الصلضررن العررلدف  للصلضرن ا دا ف د    ررن  ررذا ا جررل    رر  علرر  إذا األ ر  ي تصر رر  

تفر ن  ن البصتصال ض     الر اد  ن النهال الصضلئتال ال صر ال نبل   ب الردع ا  األ   الذف
 لرنم    ضهل لعدا ايصر ل .

 رن اآل مرال األصتر   عرن  با رال   أبد الص ا اا ال لد  إل    ن  ذا ا جل  أببذ ا شل   
 رررررل  الصلضرررررن ا دا ف اصرعلررررر  الررررررن أاررررردا  50122مررررر   ب   16الرمرررررل ك الف مسرررررتال  رررررن 

                                                           
 .202إيمان ابن وطاس، المرجع السابق، ص 1

2T.conflits, 16nov.2015, n0 4035, Région Ile-de-France c/M. N. et a. not  Salim Ziani, 

compétence juridictionnelle et ententes lors de procédures de mise en concurrence, RLC, 

n046, 2016, p12. 

Laurent Ayache, Privat enforcement et juge administratif, contras-concurrence-

consommation, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, 2016, p12 . 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

228 
 

  ا بسرل ك تبر رل أمرف نرد أالر  ال مل علا ال رعلصال ب سة لتال األشصل  الذتن نل»ب ن:  نضا 
إلبرررلف الضررر   بللشرررص  إلررر  غتررر  شررر  ج عصرررد إدا ف   يسرررت ل أبال رررف ال للترررال    رررل أدف   

  بترو أن  با رال 1«  مهل رصرب ضر ن اصر رل  الصلضرن ا دا ف  العلا الذف أب ا  ذا العصد
  ل سرال  ر  ال رضر   ن أمرف عمرد ل تار ن الشرص  العرلا  ا  أارداالرمل ك  رن صرالل  رذا الصر  

 مل تررال لل مل سررال  ررن نبررل ال  شرربتن ل ررفصال ع   تررال  رر ن ايصر ررل  تعرر د للصلضررن ا دا ف 
تنال ايرفرلف المرلرج عرن مر للمظ   ن دع ا الرع تن لنب  الض   الذف لبف بللشص  العلا

إلررر  رمل سرررتال نبرررل ال ملن رررال الرررذف أذف ربرررلدل ال عل  رررلا برررتن  صرررد ن العررر  ن الالرشرررل     
 .للذف ربددا ال مل سال الب  الفعلتا رفلك األسعل   صل مال بللسع  

                                                           
العدتد  ن الش الا الرن نل ا  ن إجل  عص د لرندتد ال دا       France -de-Ileررعلف الصضتال بم اك بتن  مجصال  1

 Ile- de-France مجصال   بربلدل ال عل  لا  رصستا األس اف ال صرلفال  أتن  نعا Ile-de-France الاللم تال  ن  مجصال 
  بتو أمف   ن  ذا الصضتال  مرتنال الربصتف الذف العل ال لرندتد ال دا   الاللم تال ضبتال ايرفلف بتن  ةسسلا األش لل

  ظفن  صرل  ال ةسسلا ال صد ال للع  ن بن احاا عل   ربرف المتلبال العل ال  با ا ال با ال النملئتال  ن بل ت  
البلس ال  ن ايرفلف  رعلصال بنمبال ال سل  ال الشص تال    ن الصلم ن الرنل ف الف مسن ال L 420-6 ال لد  إل  اسرملدا 

 ال مل ن لل مل سال .
 L420-1أسل  ال لد  عل  بلل  ا ا   ب ذلك  لل ةسسلا ال عمتال ر ا إدامرهل  ن نبل  نل  ال مل سال   ن  ذا الستلف   

   بعد الجعن  ن نبل  صرل   mise en concurrenceمل سال الع ن لل عل  أتن  ل    نل  ال مل سال  نلبال  ل  ال 
 ال ةسسلا أتدا  با ال اسرئمل  بل ت  ن ا   نل  ال مل سال.

لل بلاا ال دمتال لل جللبال بللرع تن عن الض   الرمل سن  أتن   ن جل   Ile-de-France بعد ذلك رصد ا  مجصال
أ لا  با ال اسرئمل  بل ت   أتن ندا ال بل ظ اعر ان Ile-de-France الرع تن   بعد ايسرئمل  الذف ند رف  مجصال
   ن بتن أن ن تب ال ةسسلا ال عمتال دع ا ايصر ل  الصضلئن العلدف عل  ايصر ل  ل للا ال با ال ا دا تال

الصلضن  ن علرف عل  فهن رصب تللبللرأن الدع ا لهل جلبب نملئن ببو  رش ل أشصل   ن الصلم ن الصل      دعترل
    ن باا  سب  بعملتال   ضا  با ال ايسرئمل  الجعن  ن ايصر ل  ال صدا  ن نبل الصضلئن العلدف المظلا

 ال بل ظ.
. 5012م   ب   16مرتنال يعر اضلا ايصر ل  أرتبا الف  ال ل با ال الرمل ك    دا  ن ا  ل  ن   ن  ذا ا جل    

 أنظر في هذا الشكن:

Laurent Ayache, op.cit, p12. 

Irène Luc, le contentieux civil de la concurrence : actualité 2015 p34. 

Salim Ziani, op.cit, p12. 
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 نرررف علررر   رررذا الصررر ا   أترررن امرصرررد بعرررن الاررررل  علررر  لصرررد علرررف الفصرررف بشرررال  صرلررر    
العالنرال البعترد  عل  الض ح  اسلج  ل ت   اضبال لد ا ب  با ال الرمل ك    الص    الجبتعال ا

العصررد ا دا ف    رررا الر اتررد  ررن مهلتررال ال جررل  أن رعصتررد  مل عررلا ال مل سررال نررد رفررلف   بررتن اي
 1امفن ا بتن نضل  اال المظل تن الصضلئتتن.

   ررن بررتن ترر ف الرربعن أن  ررذا البررل الررذف ت سررب  ررن اصر ررل  الصلضررن ا دا ف علرر
 2بسل  الصلضن العلدف بل غت   صب ل.

اصر ل  الصلضن ا دا ف إدا  ل رعلف األ ر  أتضل   ن  ذا ا جل  ت ان أن مفر ن 
 .للت  الضبتال له سال   بللشص  العلا  الذف تا ن لف  فال ال  را  لل  ل سال ال مل تال لل مل

نلمررر  ذلرررك   مرررف إذا ارررلن الشرررص  العرررلا لرررت    رابرررل  بلشررر ا لل  ل سرررال ال مل ترررال إلررر  
ل تسرر ا أ  تعرر    ررن الصلضررن ا دا ف عمررد إلرر  لل مل سررال   مررف ت اررن أن تررة ل ايصر ررل  

صررالل سررل اف نتررلا أ  اسررر  ا تال   ل سررال  مل تررال لل مل سررال.  ربرردو  ررذا الف ضررتال عمررد ل تعهررد 
جرر   آصرر    ل سررال  هررلا ال   ررف العررلا الررا تع ررل ب  ررفف سررلجال رفرر تن. إلرر  شررص  عررلا 

 3األنل للض   الرمل سن  ن  ف ضف.عل   للشص  العلا  ل ا برع تن ن ئن 

سررت  لررر اا السررلجلا ال ف ضررال ب  انبررال    ررد رمفتررذ   اإلرر  تال  ررذا  رسرررمد آلتررال ال سررة ل
ال ت     ن را الردصل عمد ل ت را   مد بهل   ل سرال   ال  ا ف العل ال الرن رف ضهل ا دا   إل

  مل تال لل مل سال.

 ذا األسل  ابرفظا ال با ال ا دا تال لالسرئمل   ن بل ت   ن ن ا ا ل ال رلد  عل    
الرن نل ا برف تن  ن Province des Iles loyautéب سة لتال  صلجعال  5002دتس ب   2 ن 

ال مل سرررال غتررر  سرررال أسرررعل   صفضرررال بشرررال غتررر  جبتعرررن    تررردان المصرررل الببررر ف  بسرررب    ل  

                                                           
1Irène Luc, le contentieux civil de la concurrence : actualité 2015, op.cit, p34. 
2Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p13.  
3Laurent Ayache, op.cit, p13. 
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الرررن رسررببا  ررن ضرر   ر الررل  ررن  صرردان  نررا األع ررلل ألبررد ال شرر  عال الرررن ا رابهررل  مررد بهل   
 1 مل ستهل. 

بشررر ن  5010 رررل    17لرررال  رررن نررر ا   رررلد   رررن ذلرررك أنررر   نلررر  الد  إلررر  بل ضرررل ال 
برر ن سررلجال  Laval  دتمررال  STALرشرر تل  ررذابا بلدتررال ب  نرر  عصررد إتنررل  أبرر ا بررتن شرر اال 

الررن رمفرذا ال عرن ايرفرلف ال مرل ن لل مل سرال   عن ب رال  رن األضر ا  الملن ر ال سة لالرف تن 
نلر  الد لرال أن جلر  الرعر تن عرن الضر   الرمل سرن اعربر   علر  الش اال  بتو أمف  بمرلح 

  ا رلال  رذا ال  ل سرلا ال مل ترال رجر ت    علر  صالل سل اهل سلجال الرف تن ند شنعا  ن 
أ رر   ررن مهلتررال ال جررل  برعرر تن ال ةسسررال ابرررفظ  نلرر  الد لررال ب سررة لترهل    لل مل سررال  أتررن

 2ال رض    عن ص   ض   ل الرمل سن.

 قليميثانيا:االختصاص اإل

ر ررل     صررل للص اعررد الرصلتدتررال لصررلم ن ا نرر احاا ن الرمل سرر دعرر ا الرعرر تن عررن الضرر  
المرر اك تعرر ن أ ررلا ال با ررال الرررن تصررب  تهررل  رر جن ال رردعن علتررف اصلعررد   ا دا تررال     ال دمتررال

يؤول االختصواص اإلقليموي للجهوة »الرن ررم  16ا جبصل ل ل نلح  ن م  ال لد  ذعل ال   
ن لووم يكوون لووه موووطن عليووه و  وورة اختصاصووها موووطن الموودعي القضووا ية التووي يقوود فووي دا ا 

معووروف فيعووود االختصوواص للجهووة القضووا ية التووي يقوود فيهووا  خوور موووطن لووه، وفووي حالووة 
 اختيار موطن يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضا ية التوي يقود فيهوا المووطن المختوار

 .«ذلكخ ف على ما لم ينص القانون 

دتالرال لب لترال ال سررهلك  مرلك  رن أمرف   رن إجرل  ايرنل رلا البإلر   ذا  رند  ا شرل   
ضرر     أن ترررا اصرتررل   با ررال  بررل إنل رررف   ضررعفف  ررن   انهررال ال رردعن علتررف إلرر  ترردع ا 

أن  مجرف ب لترال ال سررهلك ر ال الرن رصرب برللص    رن   جمرف    رملضل ل للا ال با ال ال ص
                                                           

1Laurent Ayache, op.cit, p13. 
2Ibid, p14. 
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مل عرررلا  سرررتال  إذ أن  الررردع ا الصل رررال الرملإلررر  تسرررربف أن تررررا مصلرررف ايسررررهالك  رررن نرررلم ن 
ذاررجلررر  ب لتررررف    ال رعاررر  الرررد لك عرررن الجررر   الضرررعت     مل عرررلا ال مل سرررايسررررهالك     ا 

 1تبد ا أن البل    رصدتا ايصرتل  لل سرهلك. الن الهد     رع ت  بص ف ال رض  تن 

 التعويض عن الضرر التنافسيدعوى التقادم في :رابدالفرع ال

  ن د ن أن تجللر  الردائن  دتمرف بللردتن تع   الرصلدا عل  أمف  ضن  د   عتمال  ن الر
ذا ال ررردتن الررر اا  ررامصضرررلح الررذف لررف  رررن ذ ررال  ررذا ال ررردتن    تر ررر  علرر   ضرررن  ررذا ال ررد  

 رب   اعرل  الشر  ج الصلم متررال  ي تبرف لرف ال جللبرال بهررذا الردتن بعرد ذلرك.    بلل  رلح لرذلك الردائن
ابرسلبهل   الظ    الرن تمصجرب بسرببهل يست ل رلك ال رعلصال ببداتال س تلن  د  الرصلدا   اتفتال 

 الرصلدا أ  تر ن .

أن عمررد   ررب دع ا رررل  ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررالتنرر  علرر  ال رضرر  تن  ررن بررذلك   
 ض   ف لصب ل الدع ا. ر اد  ن س تلن  ر   الرصلدا  ألمف ش جر

 سرر   مصرر ا الرعرر تن عررن الضرر   الرمل سررن ادعرر  ل ع  ررال ررر الت   ارر   الرصررلدا علرر     
 الرصلدا.  د  امصجلك  ا   بعد لبد اسال  د  الرصلدا   

 في دعوى التعويض عن الضرر التنافسي مدة التقادم أوال: 

 رررررن  نرررررلل ال  ل سرررررلا ال مل ترررررال لل مل سرررررال دعررررر ا شص رررررتال الرعررررر تن دعررررر ا رعربررررر  
بتررو   رر   علتررف  ررن إجررل  الصررلم ن ال رردمن لررذلك  هررن رصضررب لررمف  الرصررلدا ال م2رصلتدتررال.

الفعرل ن تر ا  نر ك الع رل غتر  ال شر  ك أ  ا الرع تن بلمصضلح ص   عش   سمال  ررسصج دع  
 3الضل .

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p131. 
2Benjamin Lehaire, op.cit, p 161. 

  ن الصلم ن ال دمن  133أمظ  ال لد  3
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ال نررر احاا أ رررلا  نلررر  ال مل سرررا    ل رصررردا ترضرررا أن دعررر ا الرعررر تنر ستسرررل علررر   ررر  
سرمال  11 ب ضرن نا الما الدع ا ال دمتال الرمل سرتال رمصضررصضب ال  مه ل لرصلدا  سرصل   ذ

 ررن  88ال ررلد   ام ررسررم اا  بتررو  1ل سررال ررصررلدا ب ضررن م  ال  رر ن ا نرر احاا أ ررلا  نلرر
" ال يمكووون أن ترفووود للوووى مجلوووس المنافسوووة الووودعاوى التوووي :علررر   رررل تلرررن 41-41األ ررر  

 ( ث ث سنوات لذا لم يحدث بشكنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة."3تجاوزت مدتها )

من   ررر ن دعررر ا  رررن الصرررلم ن ال رررد 2228 ت رررل ترعلرررف بللصرررلم ن الف مسرررن    صرررل لل رررلد    
ررصرررلدا ب ضرررن ص ررر  سرررم اا  رررن  1142ال سرررة لتال ال دمترررال الرص رررت تال علررر  أسرررل  ال رررلد  

   رررر   رررل تفسررر    رررن دعرررر ا  1ررررل ت   ع  رررال األ عرررلل  أ  التررر ا الررررذف راررر ن  ترررف  ع   رررال 
سمال  بتو   ضا  با رال برل ت   رةص ا  رما  11الرع تن عن الض   الرمل سن ألاال   ن 

سررمال  رررن اارشررل  البصررلئف الررررن  ررن ال رر نا أن رفررررا  11تصررل   رع تضررلا   عررا بعررد  رررل 
 2البف  ن الرع تن.

إن اشررر اج الصررلم ن الف مسررن برردأ  ررر   الرصررلدا  ررن الترر ا الررذف تعرر    تررف  ررلب  البررف 
لا ال مل ترال لل مل سرال  ر ن البصلئف رنعلمل مفر ن امف  لدا ا سلجال ال مل سرال لرا رردن ال  ل سر

أن ربدأ  رر   ي ت ان  فف مللتتال بلل  ل سلا ال مل تال لل مل سال   بللرا ن عل  د اال رض   لن ت
 علا بعد بللبصلئف. الرصلدا ألن ال رض   لا ت

ل مل تررال لل مل سررال  ررن  صللفررلا أن ال  ل سررلا ا صل ررال إن  ررذا البررل  رر ارن لل رضرر  
ب إذ أن الضرررربتال الررررذف ي تربرررر  ل ن عهررررل اارشررررل هل ت اررررن أن تارررر ن  ررررن  نررررا يبررررفال   صفترررر
عل  رلا بر ل  رن  نرا مشر  ال بهرل ال مل سال  ت ان اعربل ا عل  علرا  نل  ن احاا أ لا ا 

                                                           
  الذف  2114لن ن  02ال ة خ  ن  220-2114لصد را رعدتل المظلا ال رعلف برصلدا دع ا الرع تن ب  ن  الصلم ن  نا 1

  ن الرصمتن ال دمن الف مسن. 2228  الذف عدل  ذا الصلم ن ال لد   2114ن ان 02دصل بت  الرمفتذ  ن 
LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile 
2Julie Grangean, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'union 

européenne, approche comparative, op.cit, p 47. 
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ي إي أمررف  نرر د أضرر ا ا  ترع   علرر  سررب  للتال مل سررال    بللررر ال رلبعررلا  ررن جرر    نلرر 
بداتررال  ررل ت  علرا ب نر د  رذا ال  ل سررلا بهرد  رر صت ت ارن لل رضر   أن تردعن أمرف لررا تارن ت

ذ ت اررن ا ررر ان أمررف تنرر  أن تارر ن علرر  د اتررال بلل  ل سررلا عمررد  رلبعرهررل  ررن  ررر   الرصررلدا  إ
 1نبل سلجال ال مل سال.

ذا الن  ن ال  ان المظ   ن  الل  ذا  الربلتل صل ال عمد ل تا ن ال رضر    رن  ذا  ا 
 ذلررررك ألن  2 ررررن الشرررر الا.  ررررن ال ررررع  دع ررررف عمررررد ل تارررر ن ال رضرررر   سرررررهلاتن   مررررف ال

 أاال  بلل  ل سلا ال مل تال لل مل سال  صل مال بلل سرهلاتن.الش الا را ن عل  د اتال 

أن  مررف  14 ررن ال ررلد   2418   بتررال لسرمال الر نترف ال صررر ح لل ف ضررتال األ  رذا  لصررد أاررد
 2228شررالل  ررن أباررلا ال ررلد  إذ ي تجرر ح أف إسررم اا علرر  األنررل   1  ربرردد  هلررال الرصررلدا

 3عن ايصرال لا. ن الصلم ن ال دمن الف مسن عل  ال غا  ن  ن د ب

 رررر    ف تنررر  علررر  الرررد ل األعضرررلح أن رضررر ن بداترررال سررر تلن أمررر 14-2أاررردا ال رررلد    
    رررن بللرررال  رررن الررررل ت  الرررذف ت ررربا  ترررف الجررر   ال رضررر   علررر  د اترررال بلل صللفرررالالرصرررلدا 

 ف رر ن   تف ال صللفال. ر   الرصلدا  ن الت ا الذرس ف    ال صللفلا ال سر    أ  ال را   

-L. 482 ن الر نتف ند را مصلهل ب  نر  أبارلا ال رلد   14أن أبالا ال لد   ال البظ 
ال رعلرف بردعل ا الرعر تن  141-2416الف مسرن ال عردل ب  نر  األ ر   ن نلم ن الرنرل   1

 1عن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.
                                                           

1Benjamin Lehaire, op.cit , p 161. 
2François Loubières, Florence Saint-olive, Private enforcement et prescription : les victimes 

de pratiques anticoncurrentielles peuvent-elles espérer avoir moins de difficultés pour obtenir 

réparation ?, RLC, n0 39, 2014, p183. 

" صدا الجل "      لت  بللض     عل   10البف"  ن بتن رم  ال لد   سرع ل   جلا " لب  5550 الال ال لد  3
أمظ   - ا   ل لبدأ  ر   الرصلداالج   ال رض    ن  صللفال نلم ن ال مل سال  إل  نلم  عدا ربدتد ب ض ح الش ج ال ان  ر

 : ن  ذا الش ن
Alienor Estrade, op.cit, p 17. 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

221 
 

يسررررت ل  ررررن بعررررن الررررد ل  أن أباررررلا الر نتررررف غترررر ا بشررررال ابترررر  أباررررلا الرصررررلدا إي 
لرررا الررررن نعلر نترررف    ابرررد   رررن الن امررر  الصل رررال  رررن ا 14  رررل نعرررل ال رررلد   2 ترررالاأل   ب

 لر ت اا الهل ال الرن نلحا بهل.ل ا مظ المصلشلا رر ا  ب ل  ذا ال س لال

 الرنل ترال   رن ال برلاا ال دمترال   إذ ت ا البعن أن  ذا ال رلد   رن  رتالد رعصترداا ندترد
 3لل صللفلا.  ت ل ترعلف بللجبتعال ال سر    أ  ال ر ا لال

 في دعوى التعويض عن الضرر التنافسي التقادم تعليق وانقطاع مدةثانيا: 

ا رررل سررربصا ا شرررل    ررر ن رصرررلدا الررردع ا ال دمترررال  رررن ال نرررلل الرمل سرررن رصضرررب لألبارررلا 
 ررر   الرصررلدا امصجررلك   رر  األ رر  بللمسرربال ل سرر لال رعلتررف    الن ائرر ف العل ررال  ررن الصررلم ن ال رردمن

صرر ا إلرر  األباررلا العل ررال  ررن ظررل عرردا  نرر د باررا صررل   ررن نررلم ن الرررن رصضررب  ررن األ  
 ال مل سال. 

الر غا  رن  علر  إي أن  ذا ال س لال رالت  العدتد  ن المصلشلا  رن الرشر تعلا األ   بترال  
ل سرررررلجال ال مل سرررررال ي تاررررر ن لهرررررل رررررر الت  علررررر   رررررر   لأن ال بررررردأ السرررررل ف  رررررن   مسرررررل أن أع ررررر

تن  رنررد  ا شررل   إلرر  أن  سرر لال امصجررلك الرصررلدا أ ررلا  احيسررت ل بسررب  اسرررصالل ا نرر  الرصلد 
 مل سال الف مستال رع   رفل تل  ه ال.سلجال ال 

أشرل ا  1 الف مسرتال ل رلد  عرن  با رال الرمصنا 2416نرلمفن  11بتو أمف  ن نر ا   
ن أ  نر ح  صرج  رال دامرال  ن احاا  الربصتف بر    إن الما ي ررعلرف بربعن ال ةسسرلاأن إ

                                                                                                                                                                                     

1Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait 

des pratiques anticoncurrentielles JORF n°0059 du 10 mars 2017 texte n° 

29 .www.legifrance.gouv.fr/ 

إل    الال ب مظ ال الرصلدا   صد ربتن   صل للد ل األعضلح أن  ر اا الرصلدا رصرل   ن سمال  ابد   ن اسبلمتل ترعلف  فت ل 2
 الالالتن سمال  ن لاس ب  غ. 

3 Julie Grangean, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'union 

européenne, approche comparative, op.cit, p 47. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ال لن تررب ال ةسسررلا   بللمسرربال بللررال    مررف تصجررب الرصررلدا بللمسرربابررال صررالل  ررر   ا األ عررلل ال  ر
 هل عالنال  لال. هل الرن را ن بتم سرما   الرن تصد األ علل   البصلئف اللال 

 أا   عالنال الصلئ ال بتن م عتن  رن ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال  البتو را ا شل   إل  
نرد امصجرب  Reckitt  رال للشر الا لرف ب  ل سرال ايرفلنرلا ال  عا ال رع با ال المصن أن الرصرلد

interruption نرررر احاا الربصتررررف   ال رلبعررررلا ال رعلصررررال ب  ل سررررال الرعسرررر   ررررن  ررررن صررررالل إ
 2 ضعتال الهت مال.

ن  الر نتررررف ال صررررر ح لالربرررررلد األ   بررررن  أبررررردو    Hamonمووووووأاررررل  رررررن نررررلم ن  ررررذا  ا 
اسرربدال  رذا لترا  ررا اسررا للهل بفصر   ندترد  862L-6اضج ابل  رن  رذا ال بردأ. إذ أن ال رلد  

ال رعلررف برردعل ا الرعرر تن عررن  141-2416 ررن األ رر   1 ررن صررالل ال ررلد  بعرردذلك  الفصرر  
ربصتف أ  الاشررر  أ  للأف إنرر اح ترعلررف بررأن علرر  أتررن أارردا   ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال

  تار نتصجب رصلدا الردع ا ال دمترال ا سلجلا ال مل سال ل علنبال ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال أ 
 ال صر رال ال مل سرال سرلجال نر ا  تار ن أن  ترف ت ارن ي الرذف الررل ت  برر  آالرل ايمصجرلك لهذا 
 3.جعن   ض ك ايسرئمل   با ال أ 

                                                                                                                                                                                     
1Cass, com, 11 janv 2017, n°15-17.134, P+B-interruption de la prescription devant l'autorité 

de la concurrence: les précisions de la cour de cassation,   RLC, n°58-3121, p 13. 
 :ظر في هذا الشأنأن 2

Cass, com, 11 janv 2017, n°15-17.134, P+B-interruption de la prescription devant l'autorité de 

la concurrence: les précisions de la cour de cassation, op.cit, p 13.  
3Article L462-7Modifié par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 5 «Tout acte 

tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par 

l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de 

l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile 

et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de 

l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à 

laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne 

peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CCF34AD0E719D033290BABC7A85E471.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000034160223&idArticle=LEGIARTI000034160963&dateTexte=20180328&categorieLien=id#LEGIARTI000034160963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161974&dateTexte=&categorieLien=cid
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شاليا الرن ت ان أن رظهر   رن    رنم  ا للندتد  ند تا ن الهد   ن  ذا األبال 
 بسل  ال د . 

فرررر ن علرررر  الررررد ل األعضررررلح  ررررن ايربررررلد   نرررر  الر نتررررف رالر ترررر اا ال بدالررررال ب ررررذا 
األ   بررن رعرردتل ن امتمهررل ال جمترررال  إذ أن نررلم ن  ررل  ن  رررن   مسررل نررلح ب رررل ترفررف  ررب نرررلم ن 

  رعلتررررررررف  (interruption)لتررررررررلا نجررررررررب األ   بررررررررن علرررررررر  األنررررررررل  ررررررررن اسرررررررررصداا آ ايربررررررررلد
(suspension) .رن شر مف  رن   رل  ر    .141-2416  اذلك بعد  رد   األ ر       1الرصلدا 

ن احاا أ رلا  دا تال أ لا سلجال ال مل سال   ا ن احاا اتصال أن تصلل  ن ايسرصالل بتن ا البص
 .ربعتال لسلجال ال مل سالنعل  ن  ذا األصت   أاال  رعلصل   ال بلاا ال دمتال    ت

 ت ا ال رعلصرال بللرصررلد  Hamon بارلا نرلم ن ت بر  ب علر  الر غا  رن أن الربعن    رذا
رعررر   إ المترررال نترررلا الضررربلتل بررر ن احاا الرعررر تن عرررن الضررر   المرررلرج عرررن ال  ل سرررلا مهرررل أ

 2.الرع تن الرصلدا لا رعد عصبال أ لا دعل اال مل تال لل مل سال   أن أبالا 
علرررر  رهدتررررد  ربررررر ا Hamonلتررررال الصل ررررال بصررررلم ن ترررر ا أن اآلإي أن الرررربعن اآلصرررر  

ج البسررلبلا  ررن ال ررف    صال ررل لر نترر   ررر   الصررلم من  ألن لررف ررر الت  علرر  إعررلد  ضرربلأل ررن 
ا بللررال إلرر  سررلجال ال مل سررال ي ر نرر  الرصررلدا   إم ررل ربرردأ  ررن بسررل  ال ررد   ررن  رر ن الرصررلدا  
 3ندتد.

 821L-24أالمرلح الردع ا الن لعترال   لل رلد   ل رصلدا دع ا الرع تن الف دتال ترا رعلتصهر
 6الف دترررال راررر ن لفرررر   ي رصرررل عرررن  رصرررلدا الررردع ا رررد    رررن نرررلم ن ايسررررهالك ررررم  علررر  أن

سررم اا لرردع ا  1أشرره   ررن  ررد   الباررا المهررلئن  ررن الرردع ا الن لعتررال.    اررذا  رر ن  ررد  
 الف دتررال سرر   رارر ن ج تلررال  إذ أمهررل رمصجررب أ ي  ررن صررالل ا نرر احاا أ ررلا سررلجال ال مل سررال 

                                                           
1 Julie Grangean, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'unionne 

européenne, approche comparative, op.cit, p 48. 
2François Loubières, Florence Saint-olive,,op.cit, p122 
3 Julie Grangean, la réparation du dommageconcurrentielsaisie par le droit de l'unionne 

européenne, approche comparative, op.cit, p 48. 
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الرررردع ا  ذا رررررا  بلشرررر  ربرررردأ  ررررن ندتررررد عمررررد إ رررردا  الصرررر ا  المهررررلئن    تنرررر  أن ر نرررر  إ  
  ررب الرردع ا الف دتررال ( أشرره   ررن أنررل 6أصترر ا  سرر   تبصرر   مررلك لضرربتال سرررال )الن لعتررال    

 1أ لا الصلضن ال دمن.

الترر   سررر لال  رردا  عللترهرررل ر دتررد  رررر   الرصررلدا إلررر  بررد ابتررر   ررن الررردع ا ال دمتررال أ ررر  ت 
لال ا البررلا   ررل ترعلررف بللبفررلظ علرر  األدلررال  إذ ترر ربج الرصررلدا ا ربلجررل  التصررل ب سرر ص   ررل  ت

 رن نهرال  ا لن ب األدلرال   ال ن ال نا الال رض  تن ذلك أن  ر   الرصلدا الج تلال س   ر ان 
ال ررع  العالرر   علرر  األدلررال بتررو أصرر ا  رر ن  ررر   الرصررلدا الج تلررال  ررن شرر مهل أن رنعررل  ررن 

 الف مسرررتال أن ارررل ال مل عرررلا  صل رررالأاررردا سرررلجال ال مل سرررال ا رررل رفصرررد  رررب ال نرررا.    ر بررر 
ضررررر   ف لن رررررب األدلرررررال   لفعللترررررال  ا اينر رررررلدتال عل رررررل ال نرررررا  تهرررررل  ررررر  عل رررررلال مل عرررررل

   رر   ررل تصرضرر  أن رارر ن  ررر   الرصررلدا  عص لررال   ال تررال بررر  رعرر   البررف  ررن  2نرر احاا.ا 
 الب  ل عل  رع تن.

 للمنافسةالمنافية المسؤولية المدنية في مجال الممارسات قيام شروط المطلب الثاني: 

تصرضرن أن أف شرص  تعرلمن  رن  ن نرلم ن ال مل سرال لل سة لتال ال دمتال  إن ال بدأ العلا
 هرل رع تن  عل   دمتال للب  ل  ن اعد ال مل سال ت ان لف   ب دع ا الض   مرتنال  صللفال

 صرردا الجلرر   ال ر اللررال  ررن الصجرر   الضررر   إنل ررال العمل رر  الرصلتدتررال  ررن نبرررل األ رر  ترجلرر  
 . ا الرع تن عن الض   الرمل سنإذا رعلف األ   بدع العالنال السببتال  

 )وجود ممارسة منافية للمنافسة( التنافسي الخطكالفرع األول: 

                                                           
1 Aliénor Estrade, les défonces des entreprises face à une action en dommage intérêts pour 

atteinte au droit de la concurrence, op.cit, p 17.  
2"Dant tout contentieux et surement plus encor en matière de contentieux économique, la 

facteur temps et un élément fondamental tant pour la réunion des prouve que pour l'efficacité 

de la procédure", in: Benjamin Lehaire, l'action privée en droit des pratiques 

anticoncurrentielles, op.cit, p 161. 
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نضلح أن الصج   ن ال سة لتال الرص ت تال    إصرالل الشرص  ال سرص  علتف  صهل    ن  
برررللر اا نرررلم من  رررب إد اارررف لهرررذا ا صرررالل. ب عمرررن ايمبررر ا  عرررن السرررل ك ال ررر ل   للشرررص  

الرب ررر  ن ت رررجمب الشرررص   رررن سرررل اف التصظرررال    رررذا ايلرررر اا  رررن  نررر   أالعرررلدف.  تر الرررل 
بررر  ي تضرر  بررلل ت .  رر ذا امبرر   عررن السررل ك ال انرر    اررلن  ررد ال لهررذا ايمبرر ا    اررلن 

 1تسر ن   سة لترف الرص ت تال.صج   مف  ذا 

 :ترا ن  ن عم  تن ن الصج إذ أ

عدف.سررر اح ارررلن ع ررردف أ  غتررر  مبررر ا  عرررن السرررل ك ال ررر ل   أ  الر  ررر  اي: عنصووور موووادي
 .  سلبنأتنلبن إ  لل( س اح الن ملرج عن الصتلا بفعل إع دف )

د اك الشررص  للمرررلئج إ تر الررل  ررن      الر تتررأد اك   رر   ررل تجلررف علتررف ا : عنصوور معنوووي
 ذلررك ألن الفرر د ي تارر ن  سررة ي بسررب  الرعرردف الررذف  ررد   مررف   الضررل   لسررل اف ال مبرر  .

ف نرررلا ب الرررل  رررذا الفعرررل ب برررن إ ادررررف.  تسررر ل الفررر د لا مرررف تر ررررب بب ترررال  لارررن بلعربرررل  أمررر
الفعررل فعرل المرل ب   بررتن الفعرل ال برلح   الالر تتر  برتن الفعررل الضرل    علرر  ايصرترل   لرف  صرد   
ن ال رسرررب   رررن الضررر   ي أ ررردمن لللم مص رررن ال 121الموووادة  لصرررد م رررا 2ال صرررلل  للصرررلم ن.

 .ذا الن   ت اإيإتس ل 

إدا اررلن الصجرر  ب عمررن  ب ررل ن  نررلل ال مل سررال  ن السررةال الررذف ت اررن إالل رررف ترعلررفأ ررل  رر
  ن الصلم ن ال دمن ت ان أن تشال   ل سال  مل تال لل مل سال ؟  124ال لد  

 سرلا بهرل لرمل سرن  رن  ار   شرلئعال   صب لرال    ن البصتصال إن  ا    برد  الصجر  ال ردمن  ا
اررا نررلم من  ررن نررلم ن ال مل سررال   مررف تارر ن ب اللبررال  ررن الصررلم ن الف مسررن  إذ أن  ررن تصررلل  ب

                                                           

ا ال اح بال  –الفعل غت  ال ش  ك )الع بن بلبلأل  المظ تال العل ال لاللر اا  ن الصلم ن ال دمن الن ائ ف  ال انعال الصلم متال 1
 .28   2112  دت ان ال جب علا النل عتال الجبعال ال ابعال  الن ح الاللمن  (  الصلم ن -سب 

 .22   2102ال سربف للرع تن     ا للمش   الجبعال الالللالال  الن ائ    تاللن  ايلر ا لا  الفعل عل  2
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ا  تارر ن ع ضررال لل سررة لتال ال دمتررال   ررب ا ررر ان بجبتعررال البررلل شرر  ج أصرر ف تررر رردمن صجرر  
 1العالنال السببتال.اسرتفلح ل ال ر اللال  ن الض     

 2442نرر ان  24سرربتل ال الررلل  با ررال اسرررئمل  بررل ت   ررن با هررل ال ررلد   ررن   علرر
 رررن الصرررلم ن الرنرررل ف تشرررال صجررر  تبررر    L420-2وL420-1ال ررر اد  أاررردا أن  صللفرررال أبارررلا

 رن الصرلم ن  0842أسرل  ال رلد  عل  ال سة لتال الرص ت تال عن األض ا  الرن   عرهل الش اال 
 2.الف مسن ال دمن

علر   2412سربر ب  11 ذا  لصد أادا  با ال المصن الف مستال  ن ن ا  ل ال لد   رن 
  ال سرة لتال ال دمترال الشص رتال   أن  صللفرال نرلم ن ا ربرلد أ  تال  ن د الصجر   رن أنرل  بلشر  

أسرررل  علرر  الرعرر تن إلررر  رمشرر  صجررر   رردمن ت اررن أن تررةدف  142   141  يسررت ل ال رر اد
 ررررن الصررررلم ن ال رررردمن    األ رررر  مفسررررف عمررررد امرهررررلك   صللفررررال نررررلم ن ال مل سررررال  1142ال ررررلد  

 3الف مسن.

  الرعسرر   ررن اسررر الل أ تررال لل مل سررال   ارفلنتررال  ملأن تارر ن  ررن ع ررل أ للصجرر  ت اررن 
لل مل سرال ال صللفرال  مل ترالبدا ال  ل سلا ال إن الصج  تر الل  ن ا رال  أ ذ  إال ضب ال هت ن

 4.للصلم ن

                                                           
1Julie Grangeon, La réparation du dommageconcurrentielsaisie par le droit  de l union 

European: approche comparative,op.cit ,p32. 
2« la violation (…) des dispositionsdes articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce 

constitue des fautes délictuellesjustifiant l’action en réparation engagée par la société S… sur 

le fondement de l’article 1382du Code civil ». voir :CA Paris 28juin 2002, n0 00-10676, 25e 

ch .A , SARL Philippe Streiff Motor sport c/ Sté Speedy France SAS. In Riffaut-Silk Prés, 

entent et abus de domination (régles internes) _ sanctions_ sanctions civiles_ dommages-

intérets, RJDA, n0 1205, Novembre 2002, p1016 

3Cass. com, 11septembre 2012, n011/ 14620, Carrefour c/ Jean – Marc Valensi in :Aliénor 

Estrad, op.cit, p40 . 
4 Daniel Fasquelle,  La réparation des dommages causes par les pratiques anticoncurrentielles, 

op.cit, p763. 
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 مل تررررالتال ال دمتررررال علرررر  ال  ل سررررلا ال  هررررل رجبتررررف الص اعررررد العل ررررال للصجرررر   ررررن ال سررررة ل
 رن ظرل  الرجلر  بعرن الر تتر  صل ر ر  تن األأا  ألل مل سال سرترا  رب ايبرفرلظ بهرذا الص اعرد

 لل مل سال؟ال مل تال الجلبب الصل  لل  ل سلا 

سرصلج عمل ر  الصجر   رن الص اعرد العل رال علر  إنلبال عن  ذا الرسلةل ترجل   مل ن ا إ
 .لل مل سالال مل تال الصج   ن  نلل ال مل سال عل  ال  ل سلا 

مبررر ا  اتر الرررل  رررن لررر  العم ررر  ال رررلدف للصجررر   رررن  نرررلل ال مل سرررال إبترررو  برررلل ن ك 
ف  أمشررررجال اينر ررررلدتالال ةسسررررلا عررررن السررررل ك ال رررر ل   لل نررررل العررررلدف عمررررد   ل سرررررهل لأل

 ذلرررررك مرتنرررررال صررررر  أل  رررررذا ال ةسسرررررلا   لل مل سرررررال مل ترررررالبررررردا ال  ل سرررررلا ال عمررررردا رالبهل  
 1.ك لل مل سال الب    جل  الصلم من  ال ش  ع ان اينر لدتتن عن ا األأ  

د اك تبرردد سررن ن ا  فررر ن الص اعررد العل ررال برررال عمرر ف  الررذف  ررل  ت ررل ترعلررف بررلل ان أ
ن الصر امتن  جلل رل أن األ ر  ترعلرف بلألمشرجال اينر رلدتال  ر  مرف   رن  نرلل ال مل سرال     الر ت 

مشرررجال رصرضرررن بللضررر     رررر ا   األ لترررال  رررن األشرررصل  الررررن ررررمظا شررر  ج   ل سرررال  رررذا األ
 .نر لدتناع ان أ  أال  ل ستن لهل  ةسسلا 

ن صالل  ل رصدا ترضا أن الصج   ن  نرلل ال مل سرال تشر ل  صرج العم ر  ال رلدف أ رل  
تن سرررال مل  اينر رررلدتتنرررر ن  رررن ارررل ال ةسسرررلا  األعررر ان ف   نررر د   العم ررر  ال عمررر ف 

 الل رف.إ بذلك ي ت ان 

ن المررا ال  ل سررلا ا ارفلنررلا  رعسرر   ررن   لل مل سررال ل مل تررال رنررد  ا شررل   إلرر  أمررف  ا 
ت مال ...إل  ت ان أن رشال الصجر .  ر ضرتا الصجر  علر  ال سرر ا ا دا ف تسرهل  ضعتال اله

                                                           
لبب ال لرصىلل جمن الس   نلبال الصضلح ال دمن عل  ال  ل سلا ال صتد  لل مل سال  ن مجلف ال سة لتال ال دمتال   ضتلال س تلا1

 14  2  ت  ن سعتد    نل عال الجل     يف  ب ل ضبج المشلج اينر لدف  ن الن ائ  بتن الرش تب   ال  ل سال
 .1   2411دتس ب  
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 ع  ررال  ر ضررتا الصجرر  ال رردمن عمررد  بلشرر   ال سررة لتال ال دمتررال    ررب ذلررك إذا أظهرر  ال رردع  
 نررد ي علتررف أن سررل اف شرربف  مررل ن لل مل سررال تسررل ا  ررن ربصررف الرصرردا اينر ررلدف   بررذلك   مررف

 1تشال صج  رص ت ف.

لررت   ررن الضرر   ف لل رردعن إنل ررال الصجرر   ررن أنررل الب رر ل رنررد  ا شررل   أمه فإي أمرر
إذ أمررف  ررن الصررلم ن ا منلترر ف  رر ن ال  ل سررال الرررن لهررل   علرر  رعرر تن علرر  الضرر   الرمل سررن

ر الت اا  مل تال لل مل سال أسلسل ال ترل ل بلشر   الردع ا ال دمترال.  رذا األسرل     نر د أتضرل  رن 
غتر  ال شر  ك  لارن  ال السل ك  ن نلم ن االتر ن إنل 8رجل  ال لد  الصلم ن األ  تان إذ ي ر

 تنعرل الصجر   رذا  الرل  نر د ل ر ان ر2 نر د  صللفرال نرلم ن ال مل سرال.بسرتج علر   ن د دلترل 
 .باالت  أسهل األ  

إلر  نلمر  ذلررك  ر ن الصرلم ن الف مسررن ب  نر  األباررلا الندترد  ترنرف مبرر   ار   ا ررر ان 
ال ال مل سررال الررذف ترردتن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال  تالبررا  ررذا الصجرر   ررن  نرر د نرر ا  سررلج

 3ال صللفلا.

نرلم من بسرب  صجر   برللر ااالما ال سة لتال الرص ت تال ترب لهل الشرص   صاللرف  بعد ل 
ارر   الصجرر  فلا ربصرر   ررذا ال سررة لتال   ربجررال بللت ررن ال نررا البرر   مررف  رص ررت   مررف أ  ررلل إ  أ
 ررللعب    la théorie du risqueاللرر   ارر   رب ررل الربعررعمد بررل رسررر -سررل ك ال سررة ل  - 

 4.اال    ل  تصج  أ  رص ت  ال سة لأ ل  الضبتال أبللض   الذف 

                                                           
1Aliénor Estrad, op.cit, p40 . 
2Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit  de l union 

Européen: approche comparative, op.cit, p35. 
3Emmanuelle Claudel, Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en 

dommages et intérêts en droit de laconcurrence : la porte est grande ouverte aux actions en 

réparation, op.cit, p308. 
 .000ل بال ال  ل سلا الرنل تال  ن الرش تب الن ائ ف  ال  نب السلبف   آلتلا  ا  بد   لع  4
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بترررو ر انرررب الصجررر  ا سرررل  لل سرررة لتال ال دمترررال  ذلرررك ل رررع بال إالبرررلا صجررر  ال سرررة ل 
برر ادو المشررلج اينر ررلدف بررد ن رع تن  ررذا  ررل نعررل عرردد ابترر   ررن ضرربلتل  لحبصرربسررب  

 ارلن  لل سة لتال را ن أاال  ب لتال للضبلتلصف  اينرهلد الصضلئن تبباللن عن أس  ندتد  الف
 1 ملك  بل يا للر ستب  ن  فه ا الصج  أ  ا ر اضف ب فال نجعتال.

إذ أن ر انرب الصجرر  ا سرل  لل سررة لتال ال دمترال نررد منرد  ال بررف  رن نررلم ن ال مل سرال  ررن 
لرررذلك تافرررن علررر   2سرررل  الضررر   الرمل سرررن بترررو رصررر ا ال سرررة لتال علررر  أ 02صرررالل ال رررلد  

لصجررر  ل  ال رضررر    رررن ال  ل سرررال ال مل ترررال لل مل سرررال إالبرررلا الضررر   لصترررلا ال سرررة لتال ال دمترررال
 . فر ن  ن ال  ل سال ال مل تال لل مل سال

 بهذا تا ن ال ش ك الن ائ ف ند أس  لمظلا ندتد لل سة لتال ال دمتال  ن  نلل ال مل سرال 
 3لص   تال الس ف.عل  أسل  الض   اسرنلبال 

 التنافسي الضررالفرع الثاني: 

ا ررل سرربصا ا شررل    رر ن ال شرر ك الن ائرر ف نررد أسرر  مظررلا ندتررد لل سررة لتال ال دمتررال  ررن 
 نرررلل ال مل سرررال  رررن صرررالل ر اتررردا علررر  الضررر   الرمل سرررن ا سرررل  لل سرررة لتال ال دمترررال عرررن 

د اسرال الضر   الرمل سرن ال رعلف بلل مل سال  لذلك   ن  41-41ال  ل سلا ال بدد   ن األ   
 مرل ا بلجرال  صتلا ال سة لتال ال دمتال عن ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال رصرضرنأسلسن لاش ج 

 .رع تفف  ر تت ا عن بعن األض ا   ربدتد ش  جف ب صرل  ن امبف  ن صالل

 
                                                           

ب ل ر انب الصج  ا سل  لل سة لتال ال دمتال أمظ : علن  تاللن  ايلر ا لا  الفعل ال سربف للرع تن  ال  نب السلبف  1
  84-82. 

 «ت ان ال شص ... تعرب  مفسف  رض  ا...» 84رم  ال لد  2

 ن ال مل سال د اسال  ن ض ح الرش تب الن ائ ف   ف آص  الرعدتالا   صل مال برش تعلا ال مل سال سل ن بن ب لال   نلم3
 .028البدتالال  ال  نب السلبف   
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 أوال: تعريف الضرر التنافسي

 أمرف تال تعر   علر  رص رتل  الص اعد العل ال   ن الض    ن مجلف ال سرة لتال الإبلل ن ك 
سرر اح    ررلبال  شرر  عال لررف  أذا الررذف ت ررت  الشررص  مرتنررال ال سررل  ببررف  ررن بص نررف األ

  أن الضرر   نررد تارر ن ضرر    ررلدف أ  ررن صررالل  ررذا الرع ترر  ترضررا 1أدبتررال.  أالمررا  لدتررال 
 ض    عم ف.

ن تار ن أ تنر    صالل ب  رلبال لل ضر    ذاا نت رال  للترال   ا :الضرر المادي -1
 2.  ي تصبأن تا ن  بر ال تصب أ ي تافن   صالل  بصصل ذا ا 

نرل أذا الذف ت ت  الشص   ن   لبال غتر   لدترال        األ: الضرر المعنوي -2
ذا الرررذف ت ررر    ررر  األ  شرررت عل  رررن ظرررل ال سرررة لتال الرص رررت تال  صل مرررال  رررب الضررر   ال رررلدف

 3.بلست  لشص الشع    العلجفال  األ

مل تررررال سررررن ال ر ررررر  عررررن ال  ل سررررلا ال الضرررر   الرمل  ر الررررل ررررل  ررررن  نررررلل ال مل سررررال تأ
لل مل سررال  ررن الصسررل   ال لدتررال  ال عم تررال الرررن رلبررف بلل ةسسررال ال رضرر    نرر اح ا راررل   ررذا 

  الصضررلح علرر  أع ررلل   صسررل    ررن  نررا األأال  ل سررلا  رشرر ل صسررل   ب رر   ررن السرر ف 
أابررر  عررردد  رررن ال برررلئن  ن الرمرررل   برررتن ال ةسسرررلا تاررر ن بررر ل نلررر أال ةسسرررال مهلئتل.ذلرررك 

 4.اب   با   انأ ربصتف 

 :ر علد   ل تا ن الض   الرمل سن ذا جبتعال  للتال ت ان أن ررعلف  الال ب

                                                           
ا ال اح بال  –الفعل غت  ال ش  ك )الع بن بلبلأل  المظ تال العل ال لاللر اا  ن الصلم ن ال دمن الن ائ ف  ال انعال الصلم متال 1

 .088ب السلبف    ال  ن  (  الصلم ن -سب 

 .266عل   تاللن  الفعل ال سربف للرع تن  ال  نب السلبف    2
  ا    ن الصلم ن ال دمن. 042أمظ  ال لد  3

 .6  ال  نب السلبف  س تلا  ضتلال4
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 .ع الح ندد   صسل   الع الح الصدا  عل   صدامف ال با  ن صالل  ع بال الب  ل  -
نترلا ال مل سرال  صل مال بللسع  ال بردد عمرد  ل تال الرن ت ان أن ترابد ل ال رض  الراللت  ا ض -

ربرررلدل ال عل  رررلا برررتن ال رمل سرررتن  رررن عررر  ن يسرررت ل رلرررك الملرنرررال عرررن الرشرررل     البررر    
 ال ملن لا.

الراللت  الرن ترابد ل    د صل أل الشباال  رن أنرل   انهرال  رع بلا الر  ترد الملن رال عرن  رل  -
 1   عتف.عل  ند تف ضف    د 
ذا  أن ال سرر      رن انر رلدف  ت غ ض   أمف الض   ال عم ف عل  رع ت  را  دا  ا 

   رب 2.ال ردد  رذا  رن ابتر   الصلضرن رع تضرلا ت رما الرذف الرمل سرن الضر   بللال  ن امند
 ال عمر ف الضر   عرن الرعر تن علر   ر ابال رشنباينرهلداا الصضلئتال الف مستال    ن ذلك 
 . صدا ا بربدتد ال بتج ال   ن  ن ال غا عل  نلل ال مل سال   ن

الضرر   المررلرج عررن   ل سررال  مل تررال لل مل سررال ضرر    عمرر ف   لصررد أارردا ذلك نررد تارر ن لرر
 عررلد  ررردصل  ررنأن إب 2411 ررل    14ال با ررال الرنل تررال لبررل ت   ررن با هررل ال ررلد   ررن 

 3تسب  لف الض   ال عم ف.الس ف تض  بس عرف   

امررف اررل  عررل تر الررل  ررن إعلنررال ب اررال علرر  الضوورر التنافسووين  مررلك  ررن تعرر   أا ررل 
ال مل سرال البر   لتلرف الجبتعتال ببتو ترةدا إلر  أي رربردد األال رلن   صرل لص اعرد آال الس ف  ع نل

م ل رربدد بشال  فرعل ي ت نب إل  رلك الص اعد.أف   صل للع ن     4الجل  الجبتعتتن   ا 

  ال البظ  ر  اصررال  الرعر تفتن بترو أن ارل  مه رل رمل لرف  رن نلمر   بردد   رللرع ت
الالررلمن  رمل لررف ف تلبررف بلل ةسسررال أ  ال ترر   أ ررل الرع ترر  ذ   الرراأل ل رمل لررف  ررن نلمرر  الضرر

                                                           
1Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, Bruylant, 2016, p24. 
2Nicolas Dorandeu, dommage concurrentiel, Presses universitaires de Perpignan,2000 

(Publication sur Open Edition Books : 07 avril 2014), p 295. 
3Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, Bruylant, 2016, p24. 

 .161ال  نب السلبف    لتمل بسن دان 4
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الررر  ا ل  ررر  األد  أن الرع تررر  األتبررر ذاينر رررلد. إف تلبرررف بللسررر ف   ذ رررن نلمررر  الضررر   الررر
ف ت ررت  ال ةسسررلا ذضرر   الرر الئ ررال علرر  اعربررل  أن البرردتو  ررن  رردا ال صررلا نررلئا علرر  ال

. أ رل لل مل سرالال مل ترال  رن ال  ل سرلا شصل  غت  ال مل ستن الردتن أ رلبها ضر    بر  األ
 نرررر ك   هرررر  السررررب  أ  األدا  الرررررن رررررةدا إلرررر تلرررررف الجبتعتررررال آلإعلنررررال ب اررررال السرررر ف  ع نلررررال 

 السرر ف إ ررلبال بررتن الرمل سررن للضرر   ال فر ضررال اي د انتررال  رر   ررل تعارر   .الشص ررنالض   
 الف دف.  األذا

الررن    ل سرن ال عر ن بر اال  دنرالن  ذا الفا   رد عمل إل  ضر     ربدترد الضر   الرمإذ أ
 .سترضا  عهل بعن الص   تال ال  ربجال بمجلنف  ش  جف

 واجب التعويضد الضرر التنافسي تحدي: ثانيا

مب رن عمف لصتلا ال سة لتال   رجبتصرل ل بردأ الرعر تن الال رل ت الض   عم   ي غم  إن
ت نررد العدتررد  ررن  إذ أمررف   ررن إجررل  ال مل سررال ب ررفال عل ررال ربدتررد الضرر   ال انرر  الرعرر تن 

 .الملرج عن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال األض ا  الرن ند رصرلج  ب الض   الرمل سن
لرررذلك ارررلن تمب رررن أن مبررردد الضررر   الرمل سرررن ال عررر ن  رررن صرررالل ر تتررر ا عرررن بعرررن 

 األض ا  الرن ند رصرلج بف   ذلك   صل ل ل تلن:
 الضرر المشروع والضرر غير المشروع-1

 غا  رن الرعلر  أمرف إلر  شرل   ا عن الضر   الرمل سرن دائ رل يبرد  رن  جل  البدتوإ ن 
إي أن ال مل سرال ب تال ل سال األمشجال الرنل تال     بدأ األسلستال ل  أمف  ن ال بلد  ال ا سال   

 .إلبلف الض   بلل ت إل   ذا األصت     ن بد ذارهل ند رةدف 
الب رر  الهل ررال الرررن ح    للررال  نرر د  ةسسررال  ررن  ضررعتال  ت مررال  مظرر ا للافررل ررالال  ررن ب

الررررن رررررا  رررن إجرررل   شررر  ك   رررن إجرررل  الب ترررال السررر ف  ررر ن رب الرهرررل الرنل ترررال    رب   رررل  رررن
الرمل سررتال سرر   رلبررف الضرر   ب مل سررتهل    اب تهررل. إي أن األضرر ا  ال ر ربررال عررن   ل سررال 

ال الض   الب تال الرمل ستال  ن إجل  ل ال ش  ك ي ترا الرع تن عمهل امجالنل  ن ن ا   ش عت
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لذلك ي ُتعّد رب تل ع رالح ال تر  بلألسرللت  ال شر  عال  رن نبترل 1الملرج عن الر ابا الرمل سن.
 2.الض   الرمل سن

ب تررال ال مل سررال علرر   للصلعررد  العل ررال أن  بلشرر   المشررلج اينر ررلدف رصرر ا  ررن األسررل  
   شر  ك   رن بتن ال ش  علا العل لرال  رن السر ف   لل مل سرال  رن برد ذارهرل ي رعرد ع رال غتر

ررررا ي رلررر ا ال شررر  علا العل لرررال  رررن السررر ف برعررر تن  مل سرررتهل عرررن أضررر ا  ال مل سرررال إي إذا 
 3 سلئل غت   ش  عال.أ  ل الرعل ل بلمرهلأل  أسللت     بلدا رلك األصت   عن

 علتررف تمب ررن الر تترر   ررن مجررلف نررلم ن ال مل سررال بررتن األضرر ا  ال شرر  عال ال ر ربررال عررن 
 بتن األض ا  ال ر ربال عن ا رال    ل سال  مل تال لل مل سال.الرمل    الر ابا    

ذلك أن نلم ن ال مل سرال تصر  ب بردأ  شر  عتال الضر   ال انرب بلل رمل سرتن مرتنرال   ل سرال  
ال ت اررن ال جللبررال بررللرع تن عمهررل للتب تررال ال مل سررال ألمهررل  ررن األضرر ا  الرررن رال  هررل   بللررر

ا إذا الما   ل سال ب تال ال مل سال  شر  عال   رن ترضا أن ال سة لتال رمعد بذلك ا  البهل.   
 4البد د ال س  ح بهل نلم مل   رب   ل  صرضتلا ال مل سال الب  .

 بعبررل   أصرر ف أن الضرر   المررلرج عررن الفعررل الرمل سررن ال  ررل    ررن إجررل   شرر  ك   ررن 
ا رار ن  عرل الرهبللمرتنرال  ش  ك  ن  نهال المظر  الصلم مترال    إجل  ب تال ال مل سال    ض   

رمرفررن  عررف ال سررة لتال. ألن الهررد   رر  ربصتررف ال مل سررال الرررن ي تنرر  أن  ررن إجررل  نررلم من   
برل تنر  را ن مظ رمل لهل مظر   سرجبتال  رن صرالل الضر   الرذف نرد تلبرف بربعن ال مل سرتن 

ب سررعل   مصفضررال  ب  ضررل م عتررال   ررر  ت  سررلب  صررد لا علرر    إلرر  أبعلد ررل  نررد رهل أن ممظرر
 .     ل تال ال سرهلك م   اينر لدف سل  رهل  ن ربصتف ال  

                                                           
 .041لسلبف    ب د رت  سن  ال  نب ا 1

2Muriel Chagny , droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p205 

 .822  ال  نب السلبف   أسل ال  ربن عبلد  ت س  3

 .2  ال  نب السلبف    تلاضتلال س  4
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مف  ن ال  ل سال الع لتال   ن الف ل بتن الض   ال ش  ك لل مل سال  الض   ال ت    ذا  ا 
فررن إجررل  نضررتال نرر  ا  با ررال اسرررئمل  رصداا ع لتررلا بسررلبتال  عصررد    ال شرر  ك ترجلرر  اسرر

ل بررررلئن  صرررردان اعلرررر  أمررررف ت اررررن لشرررر اال الهررررلر  أن ررررر    للصضررررل  أدلررررال  2448بررررل ت  سررررمال 
البسررررلبلا ال  ررررلدف علتهررررل  ررررن جرررر    بررررل ظ البسررررلبلا   ربلررررتالا إب ررررلئتال  رصررررل ت    

 1  انعال الراللت  ال بلش   الرن أسف ا عن  صدان بعن  ن الع الح.

 الضرر باالقتصادالضرر التنافسي و -2

ي تعمرررررن د اسرررررال الضررررر    préjudice concurrentielد اسرررررال الضررررر   الرمل سرررررن إن 
 تبد ا إل ا تل أتضل مظ ا يصرال ه ل.ال فه  تن لر تت  بتن  دتن بلينر لد   ل

إذ أن  مررلك الاالترر   ررن الصلررج  ررن ر ظترر   رردتن ال  ررجلبتن   ررن الضرر   ف عصالمتررال 
اصرتررررل  ال  ررررجلبلا    رررر   ررررل تظهرررر  أاالرررر   ررررن ال  ررررجلا الف مسررررن. بتررررو ترررررا اسرررررع لل 

تر ربج ب رفال أسلسرتال  dommage ن بتن أن   رجلا  dommage concurrentiel  جلا 
نلمرررر  ذلررررك منررررد  إلرررر  اينر ررررلد  لررررت  بللضرررر   الررررذف ت ررررت  األشررررصل   علرررر  بللضرررر   

 رن برتن أمرف تربردو    préjudice économiqueالبعن تسرصدا   رجلا الضر   بلينر رلد
 2.الشص ن عن الض   الرمل سن

                                                           
1Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit, p09. 

  ن نلم ن الرنل   الف مسن  الرن نلح  تهل:L 464.- 2إل  م  ال لد    لر ضتا الفا   أاال  أببذ ا شل  2

«Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance 

du dommage causé à l'économie,... » 

 L. 481-3 بلل ن ك إل  م  ال لد  

«Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à 

l'article L. 481-1 comprend notamment.... » 

      ل تةاد   اضب اسرع لل ال  جلبتن إل  نلم  اصرال ه ل عن بعضه ل.
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علرر  ال اي ربررلك الررذف ربدالررف   ل سررت  الرص ترر     للضرر   بلينر ررلد تسرر ا بصتررل  ررر ال
ند تبد ا ا ال   concurrentielle préjudiceع لتال رمل ستال  ن الس ف  إي أن الض   الرمل سن

الضبلتل الرذتن نرد تا مر ا  مل سرتن أ  عل  انر لد الس ف ب فال عل ال   عل  أ  ربعال للض   
 1ض   الرمل سن  ا   أ   فه ا ذارن   ربج بشص   عتن.ل سرهلاتن.  ل
الررن ت نعهرل  نلر   اينر رلد ال رد أل  رن بسرل  ال  ا رالل  عذلك الض   عل  عال   

ال بلشر تن  إذ أن األضر ا   الض   الذف ت رت  ال رضر  تنعل  ي تصر   ب  ا  ال مل سال
ربصترف  السر  علر  الرن لبصا اينر لد  الرن رسرمد علتهل العص بال ا دا ترال ي رصر ر   صرج 

ضرج ا  الرذف  رن ال ر نا أن ترسرب  غت   ش  عال ل لببهل   لان تشر ل ن ترب ن امر  اي
 2 ن ع لتال رمل ستال الرن رر ال  بشال  بلش  أ  غت   بلش    ضال عن اينر لد العلا.

لت  الضر   لرع تن أن رالبا الض   الرمل سن   الضبتال  ن دع ا اعل  لذلك ترعتن 
 ل  ررذا ال  ل سررلا عمررد ن ترررا إ ررالح  ررذا األصترر  ألن ال رضرر  تن  ررن بلينر ررلد   ررذا  لرر

ا  رالح الضر   الشص رن رعر تن   إلر  الرنرل ف   مهرل رسرعن  ررنف مب  الصلضرن ال ردمن أ 
 الذف أ لبها   لت  الض   الذف ت ت  اينر لد.

 فن البصتصال الض   الذف تلبرف بلينر رلد  ر  أتضرل تعربر  اضر   ألمرف تلبرف بللمظرلا 
تعربرر  ا عتررل  لرصرردت  العررلا اينر ررلدف    ررب ذلررك   مررف ي تمشرر  ضرر   نلبررل للرعرر تن  هرر  

 3لت   ضتفال إ البتال.ف ن لدتف  ضتفال عصلبتال   للتبللربال  لدتف   مف  ن  ذا العص بال.   العص  

نلمرر  ذلررك  رر ن اينرهررلداا الصضررلئتال أ ررلا ال بررلاا رشررت  أن الضرر   الررذف تلبررف إلرر  
ل سرلا ال   ل رضر  تن  رنابتن الض   الرذف نرد تعرلمن  مرف بلينر لد ي تمب ن الصلج بتمف   

    ال عمتال   لان ترا رصتت ف   صل لالصرالل العلا الذف  ن ال  نا أن تمشر  بللمسربال لالنر رلد

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p267. 
2Emmanuel Frot, Olivier Sautel, op.cit, p37. 
3Mathilde Cayot, op.cit, p39. 
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 ررررن نضررررتال  5002أاررررر ب   2درررررف  با ررررال اسرررررئمل  بررررل ت   ررررن با هررررل ال ررررلد   ررررن  ررررل أا
SNEF.1 

ال  لألضر ا  الررن لبصرا بلينر رلد ا رل سربصا ا شرل    رن  رن برتن  عرلتت  ربدترد عص برر
ال  ن  ن ربدتدا لت  الرع تن  لان ال علنبرال عرن األضر ا  ال مل تال لل مل سال   ال  ل سلا 

الرررن لبصررا بلينر ررلد  الملن ررال عررن  رردا ال  ل سررلا   سررلجال ال مل سررال ربلررل األضرر ا  الرررن 
 2لبصا بلينر لد   صل لهد  عصلبن   ه  تسلعد  ن  ضب العص بال  ن ب   را  ال صللفال.

نر رررلد د ن  نررر ك الضررر   الرمل سرررن نرررد تصرررب الضررر   بلي أمرررفإلررر   رررذا  رنرررد  ا شرررل   
العاررر   ررربتا   للضررر   الشص رررن نرررد تاررر ن  مف رررل ر ل رررل عرررن الضررر   بلينر رررلد  رررذا   

 األصت  الذف ت صذ بعتن ايعربل  ال  لبال العل ال اينر لدتال. 

لر  إالسر ف إل  ال  ل سال ا  ر استال لل ا د الندتد   ن ال  ان أن رةدفسبتل ال الللعل   
 نلر  ال مل سرال إذا أن تسررجتب السر ف    إلر  رالبتج  عدا رشنتب ال ا دتن الندد  رن الردص ل 

ال غا  ن أن ال صللفرال ي عل  تعرب  أن إمشلح أ  صلف  ذا البلن  للدص ل تض  بلينر لد  
 العا .را ن   ض عل لل جللبال بللرع تن   ت ان أن 

ال عل  لا برتن أابر  الفمرلدف البل تسرتال نرد   اذا  أا سلجال ال مل سال الف مستال أن ربلدل 
اينر رررلد مظررر ا لبسلسرررتال  رررن األسرررعل  علررر  رسرررب   رررن مهلترررال ال جرررل   رررن أضررر ا  جفتفرررال 

د ن الرسررب   ررن صسررلئ   ل  ل سررال  ررن رب تررل ال رر ا د لل بررلئن   لررذلك  صررد أدا  ررذا الل بررلئن
ا ن لهرررل البرررف  رررن سرررت  ال برررلئن عرررل إلبرررلف الضررر   لهرررةيح لالنر رررلد    رررب ذلرررك  صرررد ررررا بللف

 3ال جللبال بللرع تن.

                                                           
1 Clair Favare, op.cit, p32. 
2Mathilde Cayot, op.cit, p36. 
3Emmanuel Erot, Olivier Sautel, op.cit, p37. 
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 ذا  را ن الفلئرد   رن الر تتر  برتن  رذتن المر عتن  رن الضر    رن ار ن أن  رذا الر تتر  
الرردع ا العل ررال  بتررو أمررف  ررن األسررل  الرردع ا العل ررال سرر  ايمصسررلا بررتن الرردع ا الصل ررال   تف

 رررن   ضررر ك أ رررلا  نلررر  ال مل سرررال ر ررربا الضررر   بلينر رررلد أ رررل الررردع ا الصل رررال الررررن 
 1الد اسال ر با الض   الرمل سن.

تصرلر  عمرف ألن  رذا األصتر  ل سرن  مف رل عرن الضر   بلينر رلد    برذلك الضر   الرم
ت صررذ بعررتن ايعربررل  ال  ررلبال العل ررال اينر ررلدتال.  عص بررال الضرر   الررذف تلبررف بللمظررلا العررلا 

الضر   الشص رن  اينر لدف ترجل   ها شل ل لفا   الض   بلينر رلد  أ رل الرعر تن عرن
  ترجل   ها شل ل لفا   الض   الرمل سن.

 المستحق للتعويض شروط الضرر التنافسي: ثالثا

 بلشرر ا   ررل  رردف امجبررلف  ررذا للص اعررد العل ررال أن تارر ن  بصصررل      صررلتشررر ج  ررن الضرر   
 الش  ج عل  الض   الرمل سن؟

لل( أ  لرا تصرب بعرد  ل  نب  عال )الضر   البر إن تا ن  بصف ال ن كأتشر ج  ن الض   
  ةادا)ض    سرصبلن(.ا  بصصل     لان  ن عف  ن ال سرصبل أ 

 تارررر ن الضرررر    بصصررررل  ررررالال عمررررد صسررررل   الع ررررالح الفعلتررررتن أف الرررردتن تسرررررب ذ علررررتها 
ال ش  ك بللفعل أ  الع الح ال بر لتن الردتن ارلن تفرر ن أن تن عهرا ال شر  ك  لر  لرا تصسر  

 هرررذا 2.لل مل سرررالمل ترررال ف بلشررر  ال  ل سرررلا ال ذ  ك الررر رررن السررر ف مرتنرررال لصجررر  ال شررر م رررتبل
   صسل  .أالض   ند تا ن برف تا اس  

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p267. 

 .161ل  نب السلبف   ا ن لتمل بستن  ا2
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 ررال   ف غترر   بصررف ال نرر ك  ررن ال سرررصبلأ  ي تصررب أ ررل الضرر   ال بر ررل الررذف نررد تصررب أ
تربصررررف  تر اررررد  ن عررررف    رررردا جبصررررل للص اعررررد العل ررررال  ررررن دعرررر ا   ت اررررن الرعرررر تن عمررررف بررررر

 .ال سة لتال غت  العصدتال

المصتن  ن دلك تافن ل بلش   دع ا ال مل سال غت  ال ش  عال  أن تار ن الضر   عل    
ي تشرررر ج  رررن ال للررر  أن تاررر ن ضررر  ا  بصصرررل   ي تشرررر ج أتضرررل أن  إذ1ال ررر اد د ةا ابر للترررل 

أن  فتارر ن الضرر   نسررت ل   تسرررجتب ال ضرر      ررب الرردع ا  لرر  اررلن الصجرر  تسررت ا   تسررر  
ن ال با رررال ي أعلررر  سررر عال الررررلن .  رررب  البظرررال  اليعررررداحل تاررر ن الضررر    لدترررل أ  أدبتررر

ي إذا الن الض    بصصل بللفعل  ن البليا الرن ترجلر  بهرل ربصرف  نر ك إرصضن بللرع تن 
نرر احاا ال ملسرربال ل مررب  ررل إذا اررلن الضرر   ابر للتررل  رر ن ال با ررال رارفررن بلرصررلذ ا أالضرر    

 2. ن ك الض    سرصبال

تاررررر ن الضررررر   نرررررد ربصرررررف بللفعرررررل  رررررن دعررررر ا ال مل سرررررال ال تررررر   ف أمرررررف ي تشرررررر ج أنأ
ن تاررر ن أن تاررر ن برررلي برررل تافرررن أال شررر  عال إذ رارفرررن بللضررر   ايبر رررللن  ا رررل ي تشرررر ج 

 .اال   مهل  دعتالأ نلئتال  دع ا  سرصبلتل   ذلك ألمهل

 ؟ال نلل الرمل سن هل ترالحا اشر اج الض   ال بصف  ب 

ال رلبعرررال اصررررال  برررتن ال رلبعرررال الصضرررلئتال    لا أمرررف  مرررلكمربرررلا  رررن  رررذا ال صرررالال رررا لال
  صرل جرل  دعر ا الرعر تن إدا تال  ن ج    نل  ال مل سرال  ت رل تصر  الضر    إذ   رن ا 

                                                           
  مف ي ت ان ال جللبال بللرع تن إي بعد   ن ك الض      12-81إي أمف  ن دع ا ال مل سال ال ت   ش  عال    صل للصلم ن 1

رر بن بر ن ال رعلف بللعال لا الرنل تال  تارفن بللض    أف تافن إالبلا األ عرلل الررن  12-18ا ل أن ال البظ أن الصلم ن 
. لرفل رررتل أاالررر  تشرررر ج إالبرررلا الضرر   ال انرررب  عرررال د ن الضررر   ايبر رررللن 12-18رصلترردا سرررت را   رررن بررتن أن الصرررلم ن 

أمظ :  تل د سال ن  دع ا ال مل سال ال ت   ش  عال ا نف  ن أ نف الب لتال ال دمتال للعال ال الرنل تال  ن الصلم ن الن ائر ف  
 .048   2102  2 نلال د لر  الستلسال   الصلم ن  العدد 

برارررل     ارررر  الد اسررررلا   اي ب رررد م رررر   ب رررد  الب لتررررال الد لترررال   النملئتررررال  ررررن ال مل سرررال الرنل تررررال غتررر  ال شرررر  عال 2
 .882   2411الع بن 
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مرف  بصرف أ  أشل     مف تشر ج  ن الض   أن تا ن ند  نرب  عرال ا ل سبصا ا   للص اعد العل ال 
  بر ل.  ةاد ال ن ك  ن ال سرصبل  د ن األصذ بللض   ال  

ن تاررر ن الضررر   برررلي  برررل أ رررلا  نلررر  ال مل سرررال إذ ي تشرررر ج أعلررر  عاررر  ال رلبعرررال 
ف تعررد شرر جل ذصررالل بص اعررد ال مل سررال  الرربر للتررل  الضرر    مررل  ر الررل  ررن ا ان تارر ن أت اررن 

 1.  ال  ل سالألبظ  ايرفلف 

 رن ل سرال ال رعلرف بلل م 41-41 رن األ ر    6ادا ال ش ك الن ائ ف  ن ال رلد  أ     ل 
ن ألررر  إ السرررب   رررن ذلرررك ت نرررب   "ن تهووودف.......أو ممكووون أعنووودما تهووودف "صرررالل عبرررل   

ضررن  مررف ر رر  الررذف تصنررل ب لتررال ال مل سررال  ررن السرر ف   رر  األأ نلرر  ال مل سررال تع ررل  ررن 
 الردصل بر  نبل  ن ك الض   ا ن اح  نلئن.

 2لررف بلل مل سررالال رع 41-41 ررن األ رر   86نلمرر  ذلررك  لل شرر ك  ررن صررالل ال ررلد   إلرر 
بجرا    46 عبرل اا ال رلد  ت اد علر   ار   الضر   ال بر رل  رن أنرل ارصرلذ الرردابت  ال ةنررال  

  رررررررررالبف ت ررررررررر إبلبر رررررررررلل  نررررررررر ك ضررررررررر    بررررررررردف ي ت ارررررررررن  رررررررررر    بللرررررررررال ايسررررررررررعنلل

ال شرر ك أصررذ ب عتررل  الضرر    بررللج   ال رردع  أ  بلل  ررلبال العل ررال    ررل تنعلمررل مسرررمرج أن
م رل  رن أنرل ا  لال ض    انب   ا  ن  ذا الردابت  ي ررصذ  ن أنل إب عم  أسلل انب  ت ل ال بر ل

 3.رفلدف ض    بر ل  شتك ال ن ك  ترا الر  ل إلتف  ن صالل  نلئب  بتالتلا الصضتال

                                                           
 .22 ال  نب السلبف   بستن ال لبن  1

ال رعلف بلل مل سرال "ت ارن  نلر  ال مل سرال  بجلر   رن ال ردعن أ   رن الر  ت  ال الر   18-18 ن األ    06رم  ال لد  2
بصتررف  إذا انرضررا ذلررك الظرر    ال سرررعنلال بللرنررل   ارصررلذ ررردابت   ةنرررال للبررد  ررن ال  ل سررلا ال صتررد  لل مل سررال   ضرر ك الر

لفلئرد  ال ةسسرلا الررن رر ال ا   رللبهل  رن نر اح  رذا ال  ل سرلا أ  عمرد   لرفلدف  ن ك ض    بدف غت    ان إ البف
 ا ض ا  بلل  لبال اينر لدتال العل ال".

 .822ال  نب السلبف      تال   نلبال 3
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إذ ي ت اررن الرسررلتا برر ن الهررد   ررن الرمظررتا الصررلم من لص اعررد ال مل سررال  رر   صررج   انهررال 
ل   مرب  نر ك إتضل أن تهد   ذا الرمظتا أبل تن   الر   لا  ال  ل سلا الضل   بلل مل سال

أف أن إدامرال ايرفرلف نبرل ربصرف  1.رلك الر   لا  ال  ل سلا ا ن اح  نرلئن لب لترال ال مل سرال
الض   لرف أ  ترال  عربر   مظر ا لجلبعرف ال نرلئن  ا رل أمرف تسرل ا  رن رفرلدف ا نر احاا الج تلرال 

ن الن الض   الف  2لا  ن رصدت  العص بال أ لا ال نل .تعرب  عم     علنللربصتف.  ا 

لل مل سرال  مل ترال لبعال الصضلئتال لل  ل سرلا الشر اج الض   ال بصف  ن ال ري ل بللمسبال أ
ن أ ررر   مجصرررن ألمرررف  رعلرررف برررللرع تن الرررذف تصضرررب للص اعرررد العل رررال   رررال ت ارررن أنرررد تاررر ن 

ا إل  نلمررر  ذلرررك نترررلا دعررر  مر ررر   رعررر تن شرررص  عرررن ضررر   لرررا ت ررربف  لرررن تلبرررف برررف.
الرع تن عل  أسل  الض   الرمل سرن تفرر ن إالبرلا الضر   لصترلا ال سرة لتال  رذا  رل تر بن 

 .  أن الض   ال بر ل الذف ند تصب أ  ند ي تصب ترا اسربعلدا

  ررن صررالل  رردا الجرر ح ت اررن لمررل الصرر ل ب مررف ت اررن أن تصضررن  نلرر  ال مل سررال ب نرر د 
دامررال ايرفررلف نررد رارر ن ب نرر د ال رر ن ألن إ - ررالال ارفررلف  بظرر  -  ل سررال  مل تررال لل مل سررال 

أف ايعر رررررلد علررررر  الضررررر   ال تررررر   بصرررررف  (ايبر رررررللن الضررررر   نررررر د د ن ربصرررررف األالررررر  )
   رن برتن عمرد   رب دعر ا الرعر تن عرن  ايبر للن ل ن د رهدتد لل سرل   ع نلرال ال مل سرال 

  ذا ال  ل سال ند رصضن ال با ال بعدا الباا بللرع تن لعدا ربصف الض  .

الضررر    ترررف  رررن اشرررر اج الضررر   ايبر رررللن   ضرررب نرررد ترررةدف إلررر   رررع بال الر   رررذا ال  
 ال بصف  ن نلم ن ال مل سال. 

عن  ل  دا ض     رصلن ال سة لتال ال دمترال  ن البصتصال  ذا ال س لال ند رد عمل للرسلةل 
 ؟ ذا األ   ن نلم ن ال مل سال عن الص اعد الاالستاتال  الرصلتدتال  ن أنل   اابال 

                                                           
 .42   بستن ال لبن  ال  نب السلبف1

 .126الف مسن  ال  نب السبف  الن ائ ف     ار   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الرش تب  ب د الش ت2
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رّمل سررتال ال ال ررلد  ال ررب ص   ررت ترررالحا اشررر اج ضرر     نرر دأمررف نررد ي   مررلك  ررن ترر ف
مل سرن إذا  نرب  عرال   ا رل رالنرد ت رع  أبتلم رل إ رالح الضر    أمفأتن لل نا أ  تال ن  ا   

متال بلل مب نرد للب  ل عل   نفل رال  ال  ل سلا ال عدو إن لح ال مل  .   مل تبد  أمل  ب
 اررذا تظهرر    لل مل سررالال مل تررال  رضرر    ررن ال  ل سررلا ل علتررف ال ررتارر ن صترر  رعرر تن  تب

ال دمتررال  الرررن ي ر ررما    ررن الص اعررد الاالسررتاتال لل سررة لتال برر  نررد تراترر  أن نررلم ن ال مل سررال 
 رررررل علررررر   ظتفرررررال ا لر ات  ضررررر     بلشررررر    أاترررررد     رررررذا اعربرررررل  إذا البرررررا أ ل هرررررل  الرعررررر تن إي

 1.مل سالدك  ن نلم ن ال   لل  هل رهدا  الح   ن بتن أم

تنررر      بصرررف الضررر    رررن نبترررل الن رف ترررا الف  رررال تعربررر  ألررر  إشرررل     رنررر  ا   رررذا
 صررردان سلسرررل  رررن أر الرررل الضررر    رررن  ررر اد ال مل سرررال تمرررف نرررد أف أ2.ال جللبرررال برررللرع تن عمرررف

د  امرررا  با رررال اسررررئمل  الربدترررد    نررر ررر   رررع  الرصررردت    أ ررر  ال رضررر   الصرررد   الرنل ترررال   
ف رف ترا أ  رذا البللرال  3تربدد  ن رضتتب    رال اارسرل  سر ف. ن  ذا الض  أل  إ  سلف 
 باال    ن  نلل ال مل سال.  الاس  ت ان ر   ا   أالف  ال 

ذا اررلن الضرر   ال عرر ن بررلي   مررف  ررن بتررو ال برردأ تسرررالمن الضرر   ال سرررصبلن    ررذا   ا 
 ع   ررررل  ررررذا الجبتعررررال ي رالترررر  أف  ررررع بال ألمررررف عمررررد ل تباررررا الصلضررررن  رررر ن الضرررر   تارررر ن 

ت صررررذ بعررررتن ال سررررة لتال ال دمتررررال أ رررربا ت اعررررن    رجرررر   نررررلم ن  أاالرررر   ررررن ذلررررك  رررر ن صتصررررن ب
علرر  ايعربررل  بعررن األضرر ا  ال سرررصبلتال عمررد ل تارر ن الضرر     نبررل.   ررذا تارر ن لررف آالررل  

 الض   الرمل سن الذف ت ان أن م ف آالل ا رج  ا  ب      ال نا. 

                                                           
 .044الص اعد العل ال لاللر اا  ال  نب السلبف    ل ف م ال  نلم ن ال مل سال   1

  ن الصلم ن ال دمن. 042أمظ  ال لد   2

 .162 بف لائ ف   الف مسن  ال  نب الس ب د الش ت  ار   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الرش تب الن  3
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ال لضن إل  ل ض     المظ  لت   صج  فن ال انب اسر  ا  الض   الرمل سن تج ح أبتلم
الرر الت  ال بر رل  رن ال سررصبل  شر تجال أن تالبرا أمهرل مرتنرال إلر  المرلئج البللتال   لان أتضرل   

 1لل ضب ال ا ن.

 رند  ا شل    ن األصت  أمف    رن إجرل  دعر ا ال مل سرال ال تر   شر  عال   مرف ي    ذا
ا أ عرلل ال مل سرال رسرصل ف  رن نترلض عإالبلا الض   بل إن  با ال ال   ال رض   عل  تصب 

الررررن  رررن شررر مهل إلبرررلف ضررر      رررذا صال رررل للص اعرررد العل رررال  رررن ال سرررة لتال غتررر  ال شررر  عال   
أمررف  ررن  نررلل ال مل سررال  إذ ال دمتررال الرررن رشررر ج علرر  ال رضرر   إالبررلا الضرر   الررذف أ ررلبف

م رل تافرن إالبررلا    2غت  ال ش  عال   مرف ي ت امرف إجالنرل إالبرلا الضر   نر ك أ عرلل ال مل سرال  ا 
 3. غت  ال ش  عال

 الررررن الصررر ا اا بعرررن جبصرررا إي أمرررفلضررر   الرمل سرررن   مرررف تفرررر ن إالبلررررف.أ رررل بللمسررربال ل
 ال مل تررال ال  ل سررلا بللررال  ررن ال بررلاا الف مسررتال  سرر لال ا ررر ان الضرر    ررن الصجرر  أ ررد رهل
  ررن إجررل  4 2411 ررل    14  رر  الشرر ن  ررن باررا ال با ررال الرنل تررال لبررل ت   ررن  لل مل سررال

 رن با هرل      أصر ا ند أادا ال با ال الرنل تال لبل ت رنل لا البدتالال للصضلح الف مسن اي
أمف ترا اسرمرلأل الض   بللض      ن ال  ل سرال ال فر سرال  رن  2411 ل    14ال لد    ن 

ل ترعلررف بتررو اعربرر  الرربعن أن إنرر ا   ررذا الباررا  ت رر 5نبررل ال ةسسررلا  ررن  ضررعتال الهت مررال 

                                                           
1Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit, p09. 

 لان  ذا ي تعمن إجالنل ايسر ملح عن  ان الض   2

 .048   ال  نب السلبف تل د سال ن  3

4Muriel Chagny,Quels progrès en droit de la preuve après la directive du 26 novembre 2014 

relative aux actions indemnitaires en droit de la concurrence ? AJ Contrats d'affaires - 

Concurrence - Distribution 2015, p319. 

5T. com. Paris, 15e ch., 30 mars 2015, n° J2012000109, SARL DKT International c/ SA Eco-

Emballages et Valorplast. not, Rafael Amaro, l’actualité du contentieux  indemnitaires des 

pratiques anticoncurrentielles, RLC n0 45, 2015, p75. voir aussi www.commerce-associe.fr 
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أن اينرهررلداا الصضررلئتال أاالرر  لتب التررال ال ررل رعلررف األ رر  بشرر ج    الرمل سررن تعبرر  علرر بللضرر  
 1الض   جلل ل أن بعن نضل  ال  ض ك رعر   ب ن الض   تسرمرج بللض      ن الصج .

تفر ن بر  إالبلا   ن الصلم ن الرنل ف الف مسن رم  أمف L481-7ا ل أن ال لد  
 تسب  الض  . العا  أن ايرفلف بتن ال رمل ستن

»Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause 

un préjudice.» 

صرررالل اسرصال رررف  رررن ترنرررف مبررر  رصفتررر  إالبرررلا الضررر    رررن  الف مسرررن أف أن ال شررر ك
 . بللرللن  ن بللال ندتد ي ر اضللض   تللصلم مللف مسن لل مل سالال مل تال  ايرفلنلا

 الل  ذا اي ر ان تشربف  ار   ا رر ان الضر    رن الصجر   رن إجرل  ال مل سرال غتر  ألن 
أن ا ر ان الضر    رن إجرل  ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال  ر  م ف    عذلكلان   ال ش  عال

 البلا العا .إا ر ان بستج تصبل 
 ح إسررررل  رررر ن ال مل سررررتن.  بللرررررللن بررررتن ايرفلنررررلا علرررر  إي اي ررررر ان  ررررذا تمجبررررف  ررررال
 ال ررلد   ررن ال د نررال األصرر ا  ال  ل سررلا ال ملسرربال غترر  األسررعل  أ  ال هررت ن ال  ارر  اسرررصداا

L. 420-1 ال بردأ الرذف  د   تلعر  أن تمب رن ي اي رر ان  رذا أن   إذ تعرصرد سررهد ال لتسرا
علتررف  إذ أن  ال رردع  بنررج البداتررال  مررذ  تسررربعد ضرر     نرر د برر ل المصررلت برر غالف تسرر ا

 2 بد د . را ن أن تن  بللفعل  تهل اي ر ان تع ل أن ت ان الرن البليا

                                                           
1Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p24. 

 بعن أن لد نال رافن  يا بتو اعرب ا  س لال ا ر ان  الض    ذا  ن البصتصال أالل ا  ذا ال س لال العدتد  ن المصلشل 2
 ايمرهلالا بللال أتضل    ن ضل      ذا ر الت اا أتضل  ذاا اعربل  ل  اناألسعل  ت ارفلنلا  الل  الع  دف ايرفلنتلا
 سه لال أاال  األ    بر   ان ستنعل. الباا  ذا ر الت  رصدت   ن ال بلل ال تمب ن ي إي أمف ال هت ن  لل ضب الصجت  
 أمظ   ن  ذا الش ن: .ض  ا  صدا  ربدتد  ه ال  ن ال رض   تعفن لن  لان لإلالبلا

EmmanuelleClaudel,Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en 

dommages et intérêts en droit de laconcurrence : la porte est grande ouverte aux actions en 

réparation, op.cit, p309 . 
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أن ال سة لتال ال دمتال  ن نلم ن ال مل سال لا ررنل   ض      ن د إذن ل  صمسر
 1الّض     لامهل اّتفرف  ب  ع بال إالبلرف.

 ررررن صررررالل  ررررل رصرررردا ترضررررا أن نررررلم ن ال مل سررررال  ررررن بعررررن األبتررررلن تسرررررصدا الجرررر ف 
الربلترررل ال رعلصرررال بللصرررلم ن ال ررردمن  ا رررل  ررر  البرررلل بللمسررربال الرفاتررر    األسرررللت  الرصلتدترررال  رررن   

لفصرررررردان    ررررررال اسرررررر  ع ررررررالح نرررررردد  الرررررررن ت اررررررن الرعرررررر تن عمهررررررل  إي أن  مررررررلك بعررررررن 
الرررن ربرر    ررن صررالل  فه  ررف  شرر  جف  الرررن  الص   ررتال ررعلررف بصتصرررل بللضرر   الرمل سررن

ررنرررل    اررر   نرررلم ن ال مل سرررال الررررن  ت ارررن أن مب   رررل بللجرررلبب الصرررل  لل سرررة لتال ال دمترررال  رررن
 .ا  الح 

 الضرر التنافسيبين الخطك و  الع قة السببية :لثاالفرع الث

تال بتمه ررل لصتررلا  سررة لتال العرر ن بالضرر   يبررد  ررن ررر    العالنررال السرربلرر  نلمرر  الصجرر    إ
 مل تررررالن راررر ن ال  ل سرررال ال أف تنررر  ألل مل سرررال   مل ترررالاررر  لل  ل سرررلا ال اينر رررلدف ال  ر

 . الرمل سن لل مل سال  ن السب   ن  ن ك الض  

 بين الخطك والضرر التنافسيسببيةالأهمية وجود ع قة أوال: 

ح عرررن الص اعرررد العل رررال   هرررن إن دعررر ا الرعررر تن عرررن الضررر   الرمل سرررن لتسرررا اسررررالمل
 للعالنررال  رهلأبررد الشرر  ج األسلسررتال ل  ل سرر األصترر   االبررلا العالنررال السررببتال  إذ أن  ررذإررجلرر  

 ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال. لل رض  تن  نج ي ت ان ايسر ملح عمف   السببتال ش

الرعسررررفتال  ررررن الرررررن رسررررببا  ررررن البررررا أن ال  ل سررررال ال رضرررر   أن تعلرررر    ررررالال تنرررر  
 ض   ل.

                                                           
 .021الص اعد العل ال لاللر اا  ال  نب السلبف    ل ف م ال  نلم ن ال مل سال   1
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جررل ا إببتال بررلصرال  السرر ف الررذف ترررا  ررن  تصرلرر  رصرردت  الصضررلح لصتررلا  ابجررال السرر   ررذا
إي أمرف  رن ن ترب البررليا  مرلج إنل رال عالنرال السرببتال  ر  ربدتررد ال  ل سرال ال مل ترال لل مل سرال  

 رررل إذا المرررا الشررر  ج الررر ا د   رررن ايرفرررلف ال مرررل ن لل مل سرررال  رررن ذارهرررل الررررن نرررد أدا بشرررال 
 1 بلش  إل  رصدت  الض  .

ذارر ا  با ررال العرردل األ   بتررال ب   تررال  نرر د عالنررال سررببتال بررتن  Manfredi فررن نرر ا 
"شرط مسبق   ن الارل  األصض  أشل ا اللنمال األ   بتال أمهل  2  ايرفلف ال بظ    الض  
"لثبوات ع قوة سوببية كافيوة  ن الارل  األبتن أ  ترال   ذا  أادا 3 ألي مطالبة بالتعويض"

 4مد المخالفة".
الررردع ا الن لعترررال الررررن إجرررل  أاررردا ال با رررال العلترررل األ  تاترررال  رررن   إلررر  نلمررر  ذلرررك
ن للرلفررل   ررن صررالل الالبررل  علرر  ضرر     ارر  تأ ل  ل  شررأ Comcast نهررا ضررد شرر اال 

 ن د عالنال سببتال بتن الض   الذف أ ل   ن  ك األعضلح  الر الت  ال مل ن لل مل سرال الرذف 
 5ف ال  ل سال.رسبب

                                                           
 .372المرجع السابق، صلتمل بسن  ان  1

 457ال  نب السلبف     ل ال  ربن عبلد  ت س  أس2

3Livre Vertsur Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires 

sur les ententes et les abus de position dominante, op.cit 
4Livre blanche sur les actions en dommage et intérêts pour infraction aux règles 

communautaires sur les ententes et les abus de position dominant, op.cit 

الررن المرا  1992 مرد عرلا  comcastسرر ارتنتال ال مفرذ   رن جر   شر اال مهل المرا ا  لال ال  ل سال ال شرا ن  ذا الصضت5
ترل  رن  صلبرل الرصلرن عرن شربالرهل  رن  مرلجف ف ن ال ص   اارسل  الب  ل عل   ن  عال ش الا الالبل  ن  مجصرال  تالدتل

الن  ا تررررال ال عمتررررال  ب ررررال السرررر ف لشرررر اال  أصرررر ا   ررررذا ال  ل سررررلا أدا بللشرررر اال أن رشرررر ل  ضررررب ابراررررل ف  ررررن السرررر ف
comcast  بتو أن  شر ان 5007عل   1992بتن %69إل  %53.9 ن  تالدتلفتل ا رفعا  ن comcast  عا دع ا  

 رن نرلم ن  5،1  بتو ررا ر نترف ايرهرلا بصر ف الفصر رتن  %72النأتن الما أسه هل  ن الس ف ب   5003ن لعتال  ن سمال 
البرلا إترل  رن أنرل ال ترلد   رن  عرديا ايشرر اك إذ أمرف   رن أنرل فهل ايبرال ف  ن سر ف  الدتلشت  لن لالسرفلد   ن  ضع

تل    ف الصبت  بلي فالض   الذف لبف أعضلح ال ن  عال  الصبت  ال عم  ع ن رص ت  أ لا  صلجعال ال مجصال الش نتال  تالدتل
 للنفلتال   بللرلدع ا الن لعتال لا ربدد ب ل  تف الاا comcast لت ن د ي     صل لش اال  272 ن  ك الض   إل  أاب   ن 

ش  ج ال مل سال الما  ربلتمال   أعضلح ال ن  عال لا ران لدتها الرنلم  بللمظ  إل  المجرلف الن  ا رن   ني ت ان نب لهل أل
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عاررررر  دعررررر ا ال مل سرررررال ال تررررر   شررررر  عال مظررررر ا لاررررر ن الضررررر   نرررررد تاررررر ن   علررررر
الضر     ر ن  مرلك رسرهتل  رن عردا   بلا العالنال السرببتال برتن الصجر   ع بال إالللت بللرللتلابر 

اشررر اج إالبلرهررل  لتبصررن الصجرر  أ ررا  اررن صل ررال أن الص ررد  ررن  ررذا الرردع ا  رر  إ الررال ال ضررب 
 ال ت  ال ش  ك بللمسبال لل سرصبل.

إي أمرررف  رررن ال انرررب العالنرررال السرررببتال  رررن دعررر ا الرعررر تن عرررن الضررر   الرمل سرررن  رررن  
  ضبف يبصل.األص ا رج ح  ع بلا عمد إالبلرهل      ل س   م

 رن ظرل الرشرر تعلا  إذ أن  سر لال ا رر ان الضر    رن  نر ك ال  ل سررال ال مل ترال لل مل سرال
 العالنال السببتال.  إالبلا سهلال صل مال 

 بين الخطك والضرر التنافسي ع قة السببيةالثانيا: نفي 

أسرربل  ا عفررلح  ررن ال سررة لتال الملشررئال عررن لررا تبرردد ال شرر ك  ررن صررالل نررلم ن ال مل سررال 
 022ن اعرد الصرلم ن ال رردمن منرد ال ررلد  إلرر  برلل ن ك سرلا ال مل تررال لل مل سرال     رارل  ال  ل  ا  

لذا أثبت الشخص أن الضرر قود نشوك عون سوبب ال يود لوه فيوه كحوادث مفواج ، أو  »رم  
قوة قاهرة، أو خطك صدر من المضرور، كان غير ملزم بتعوويض هوذا الضورر، موا لوم يوجود 

 «ف ذلك نص قانوني أو اتفاق يخال

ا عفرلح  رن ال سرة لتال رر الرل  رن الصرر   إلر  جبصرل لرم  ال رلد   ر ن األسربل  الررن رررةدف 
 الصل    أ  البدو ال فلنئ   صج  ال ض   . 

                                                                                                                                                                                     

ال ال  ع  رررال ن رص تررر  الصبتررر  ي تظهررر   نررر د عالنرررال سرررببتال ال ترررال برررتن اآلالرررل  ال مل ترررال لل مل سرررأcomcastإذ رعربررر  شررر اال 
 :  الض   الذف أ ل  ال ال ن  عال. أمظ 

Loraine Donnedieu de Vabres- Trainé, La cour suprême américaine encadre les exigences 

probatoires nécessaires à la recevabilité des class action, RLC, n°37, 2013,p81. 
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ذا اررلن ا البررلا  ررن ال رر اد ال دمتررال تصضررب ل برردأ البتمررال     ررن ادعررن  بتررو أنرر ا علرر  ا 
الوودا ن لثبووات االلتووزام علووى » أمررفعلرر   ررن الصررلم ن ال رردمن  ررذا الصلعررد  بم ررهل  828ال ررلد  

 .«المدين لثبات التخلص منه على و 

 ررن الصررلم ن ال رردمن الف مسررن   ذلررك برب تلهررل  0802  رر   ررل رمل لرررف ب ررفال أدف ال ررلد  
 ن تجلل  برمفتذ الر اا عبرئ إالبرلا  نر د  رذا ايلرر اا    رن ال صلبرل رب ترل  رن تردعن ربر  ا 

علترف ت ربا عمرد الرد ب  ئف.   ذا  ل تعمن أن ال ردع امصضل  مف أن تالبا رسدتدا لف أ  بسب 
 ررن علرر  إالبررلا  ررذا الررد ب    رر   برردأ آصرر   ا ررل ل برردأ البتمررال  للن رردعتل   ترعررتن علتررف بللررر

 1تدعن.

لم ن الصررر ل ترررال لل مل سرررال ت ارررن لرررف ايبرنرررلأل ب سررربل  ا عفرررلح  رررن   راررر  ال  ل سرررال ال م 
البرررلا  رررذا األصتررر    رررن نبرررل لبررردو ال فرررلنئ   ال ررردمن  الرررل السرررب  األنمبرررن  الصررر   الصرررل     ا ا 

  سة لتال .الالشص  ال سة ل تعمن إالبلا امعداا العالنال السببتال    ن الا إعفلئف  ن 

الرذف  تص ا ال دع  علتف ب البلا أن  الصجر  الرذف مسر  إلترف لرت   ر  العل رل البلسراإذ 
ك  تعالنررال السررببتال  نررد ا بنررج ابترر    مشرر مهل الرشرراتتصررد مر  اررنرأدا إلر   نرر ك أضرر ا    رر ذا 

عرر ن الصضررل  ر  ررالال  تبرر ا  صرردا الجلرر   ررن الرعرر تن أ  الب رر ل علرر  رعرر تن  بررد د.
مسرر  الضرر   الّررذف ت ررن ال  ل سررلا عمررد ل   رضرر  رّعرر ن لهررل التل  صررج الصسررلئ  اّلرررن تررن ئ

 ررررررن نهلهررررررل » ل ال الررررررلل  تل  علرررررر  سرررررربتررررررهررررررل ن ئت   إلتررررررّر ررررررا إالل رررررررف  ررررررن نبررررررل  ررررررذا األص
 2هل  عدا  ض ح بعن  رجلبلرهلتلا ال همال اّلرن بلش ا  تلص   الصل 

  ررن شررال برر ف ت برر  ي ال رضرر   صجرر أن   ررن  ررذا ا جررل  أارردا  با ررال اسرررئمل  بررل ت  
 رصلسررررا المرتنرررال رارررر ن أن بسررررلبف  ت ارررن علررر  رُمفَّرررذ الرررررن األع رررلل  شرررر  عتال عررردا األشرررالل

                                                           
 .020    00ل ضعن الن ائ ف   نلال ال فا   العدد العتد سعلدمال  عبئ ا البلا  ن الصلم ن ا 1
 .848ض ح الصلم ن الف مسن  ال  نب السلبف  عل  غللتال ن سا  الرعس   ن  ضعتال الهت مال  ن الصلم ن الن ائ ف  2
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 غتررل  لرت   لاررن الضر     ررن سرل ا نررد ذلرك اررل ارلن إذا الصجرر   اارشرل  بسررب  ال سرة لتال
 علرر  ال بررلاا نررد   تالبررا الباررا ررذا  1لل مل سررال. ال مل ضررال ال  ل سررال عررن مررلنا  رردمن صجرر 
 2.ال دمن   مجف الصلم ن ال مل سال نلم ن بتن بمنلح الن ب

لاررن أل  ررال نررال ال  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال    ت اررن أن تبرررج أن الضرر   لررت  مرت   ررذا
 نررر د ارفرررلف ت ارررن إالبرررلا أن ال ترررلد   رررن األسرررعل  لتسرررا مرتنرررال  انر رررلدتال  رررالال    رررن بللرررال

 3يرفلف األج ا  لان بفعل شص  صل أل عن ال  ل سال ال عمتال.

إذ ت اررن  ررن ال انررب لألباررلا الصضررلئتال أن ربررتن ذلررك  بتررو أن  با ررال اسرررئمل  بررل ت  
ال أ  عل  أسل  أمف ي ت ند أف دلترل علر   نر د عالنر Mars  ضا جل  الرع تن لش اال 

أن الرع تن عن الضر   ال ر ربج بلي رفرلك  رن األسرعل  ج  ب السل ك ال مل ن لل مل سال     اب
مرتنررررال الراررررللت  ا ضررررل تال أ  بسررررب   صرررردان ال بررررلئن  لررررا تالبررررا بشررررال اررررل ن أمهررررل رمبررررب  ررررن 

 4الر   لا األ لتال لل دعن علتف.

ال ألسرربل  آصرر ف: تنرر  الر تتر  بررتن  رل  رر  مرتنررال  بلشر   للرعسرر  ع رل  رر  مرتنر  لرذلك
   العالنررررال الظرررر    اينر ررررلدتال   رجرررر   السرررر ف  سررررل ك الضرررربتال  ررررن أسرررربل  أنمبتررررال رررررد

 5الض  .السببتال بتن الرعس    
رج نررا ال ف ضرتال األ   بتررال  رن الارررل  األبرتن لسررب  ا عفرلح  ررن     رن  ررذا ا جرل 

 أن:عل  ال سة لتال  ن أنل أن ر ضا للد ل األعضلح  ذا المصجال بتو أادا 
                                                           

1CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 mai 2015, n 0 RG : 14/14758,StéLectiel(en liquidation) c /SA 

Orrange (anciennement SA France Telecom). not Rafael Amaro,RLC n0 45, 2015,p74 et 

Muriel Chagny, AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, 2015, p465. 

2Muriel Chagny, L'indemnisation des dommages concurrentiels par la cour d'appel de Paris : 

une hirondelle avant la réforme ? , op.cit, p  062 . 

3Benjamin Lehaire, op.cit,527  
4Julie Gramgeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par le droit de l'union 

Européenne, approche comparative, op.cit,  p 38. 

 .848ض ح الصلم ن الف مسن  ال  نب السلبف     علغللتال ن سا  الرعس   ن  ضعتال الهت مال  ن الصلم ن الن ائ ف 5
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  تنرر  ( ررن ال عل ررد  012  010ال رر اد بللتررل ) 42  40عمررد ل رالبررا الضرربتال ص نررل لل رر اد  -
عن األض ا   ل لا تالبا أن مرلئج  ذا ال صللفال المرا    را  ال صللفال أن تا ن  سة يعل  

 مرتنال صج  بصتصن نلبل لإلعفلح  مف.

 ن ال علترال  عرللتر ا  سرعلر  الصج  ت ان ا عفلح  مف  ن بللال الشص  العلنل الذف تجبف  -
 1علا أن السل ك تصتد ال مل سال.عل   ي ت ان أن تا ن 

إي أن  مرررلك  رررن عبررر  عرررن  رررذا الصترررل  أمرررف تبرررد  مضررر ف لل لترررال   للصجررر   رررن الصرررلم ن 
ترعرررل ن  رررب ال بررردأ األسلسرررن أن ي أبرررد تعرررذ  بنهلرررف للصرررلم ن  أ رررل بللمسررربال للصجررر   ترررلل انب  

بصرر ف الصررلم ن عمررد ال شررل اال  ررن انر لعررلا  سرر تال  ررن علررا علرر   اترر  ي تارر ن ال صررلل  
 2نتلد  الس ف.عل  أنل ايرفلف 

 ن األصت  إن دعرل ا الرعر تن عرن الضر   الرمل سرن ربرد ا بسرتجال لل لترال  رن  ظه  رل 
 ررذا المرر ك  ررن الرردعل ا الصل ررال علرر  غترر  أن رجبتررف الص اعررد ال  ضرر عتال لل سررة لتال ال دمتررال 

 ررذا الص اعررد  ررن ال نررلل  ررع بال ل سررال تاشرر   ررن الملبتررال الع لتررال بلل  ل سررلا ال مل تررال لل م
 برردد لرعرر تن عررن األضرر ا   ررن  نررلل ال  ل سررلا ن اعررد الرمل سررن    اررذا  رر ن عرردا  نرر د 

 ت ان أن تصلف نت د   ع بلا ابت  . يست ل  ن الصلم ن الن ائ ف ال مل تال لل مل سال
 

 

 

 

 

                                                           
1Livre blanche sur les actions en dommage et intérêts pour infraction aux règles 

communautaires sur les ententes et les abus de position dominant, op.cit 
2Benjamin Lehaire, op.cit,527  
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 لدين لحقهم الضرر التنافسيالتعويض المستحق لألشخاص ا المبحث الثاني:

  رضر   ل ا بربدترد نت رال الرعر تن لل الصلضن تنعلل سة لتال ال دمتال ر    ش  ج اإن 
    رن     برذلك تالبرا برف ارل  رضرلل مل سالمل تال ن اح الض   الذف لبصهل  ن ال  ل سال ال 

 . بلش   الدع ا أ لا الصلضن

صرضرررن الررردصل ال سررررعنل  رررن لاررن  رررن البصتصررال  ررر ن سرر عال امرشرررل  الضررر   الرمل سررن ت
   مررررب رفلن هررررل  ذلررررك نبررررل الباررررا أ نسررررت ال بعررررن األبتررررلن  ررررن أنررررل رفررررلدف  نرررر ك أضرررر ا 

 .بللرع تن عن الض   الرمل سن

  رررن  رررذا ال ببرررو مرمرررل ل  سررر لال ر سرررتب دائررر   األشرررصل  الرررذتن تبرررف لهرررا   رررب دعررر ا 
 جلررر  الالرررلمن الرعررر تن عرررن الضررر   الرمل سرررن   رررذا  رررن ال جلررر  األ ل   مسررررع ن  رررن ال

 الرع تن عن الض   الرمل سن   مب رفلن ف. ربدتد  صدا   س لال

 عن الضرر التنافسيالناتج لتعويضلالمستحقين توسيد دا رة األشخاص  :ولالمطلب األ 

لل مل سررال تبرررا علتمررل ال نرر    عرر ا الرعرر تن عررن ال  ل سررلا ال مل تررالإن الرجرر ف إلرر  د
الص ررر     ال  ربجرررال أسلسرررل بررر ج ا  دعررر ا علررر  بعرررن ا شررراليا الررررن رجررر ح  رررن  رررذا 

 1الرع تن  يست ل ب ن لف البف  ن   ب  ذا الدع ا.

                                                           
 الضرر   عررن  سررة ي  مظ ررال تارر ن أ  شرر اال شررال  ررن  اعربررل ف أ  جبتعررن شررص     رر ن أف بمسرربال للنهررال ال رردع  علتهررل1

 لل مل سال.  مل تال   ل سال ا رال  مرتنال سببف الذف

إذتن   أن ر  ب الدع ا عل  ال  ن ا را  أ  ت را  أع رلي رشرال   ل سرال  مل ترال لل مل سرال سر اح رعلرف األ ر  بليرفلنرلا 
الهت مال...ال .  عل  ال ش تك لف  ن  ذا األع لل جبصل للص اعد العل ال   ند تا ن ال دع  ال بظ    أ الرعس   ن  ضعتال 

 علتف شص ل جبتعتل أ   عم تل  صل ل أ  عل ل.
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 أ  ال رضرررر  تن  سرررر   مف ررررل أاالرررر   ررررن أ رررربل  البررررف  ررررن   ررررب دعرررر ا الرعرررر تن
ال بر لرتن الررن أ ربا لهرل أاالر   رن أف  نرا  ضرن ال المرال ال  تر    رن رع تر   عللترال نرلم ن 

 .  سلجلا ال مل سالال مل سال  رمظتا الس ف إل  نلم

ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال أ   ضر   ف مظر ا لبصتصرال أن  إذ أن ربدتد ال رض  تن  ن
الرعررر تن تفرررر ن أن تاررر ن الضررر   شص رررن    ارررذا  ررر ن البرررف  رررن جلررر  الرعررر تن تعررر د 

الشص  الذف أ لبف الفعل الضل   بدا      البلل بللمسبال لل ةسسلا ال مل سال إل  رصلتدتل 
 لل مل سال أ  بر  الج    تهل. ل  ل سال ال مل تالل  را  ا

مجرررلف  اسرررب  ي ت مرررب الرعررر تن عرررن األضررر ا  ال تررر  علررر   لارررن  ررردا ال نرررلل تعررر    
 ال سرررهلاتن اضرربلتل غترر   بلشرر   لل  ل سررال ال مل تررال لل مل سرررالعلرر   بلشرر      رر   ررل تجبررف 

   ذلك  ت ل تلن: ا اذلك ت ند أج ا  أص ا ت ان أن مملنت بصهل  ن   ب  الل  ذا الدع  

 ممارسات المنافية للمنافسةمن ال المباشرين الفرع األول: المتضررين

الرعر تن  ر   نألتن   لارل  رضر     رب دعر ا  ال جللبرال بللرع تضر ن ال ع    أمف 
 لل مل سال.ال مل تال ال   بلش  لبض  ال  ل سلا أ

إلر   مل ترال لل مل سرال ال بلشر تن مرمرل ل أبرد أجر ا  ال  ل سرال ال  ت ل تص  ال رض  تن  
 .نلم  ال ت  أ  ال ةسسال ال مل سال

 المنافية للمنافسةطراف الممارسة أ:والأ

ف ر ر   ترررا  رن السرر ف أسرررل ا نترلا ال سررة لتال عرن رن ب ترال الع رل  ررن سر ف  عرتن إ
 1ص .آبف سلبل   د  تر ال  

                                                           
 .262   ال  نب السلبف  عتن  مدف الشملف  1
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 برفن الال رعلرف بلل مل سرال أ 41-41 ن األ ر   84 م  ال لد صالل ترضا  ن لذلك 
بترو  سرعا   ن تار ن  رن جر   عرد  أشرصل أف   ل سرال ت ارن أ ن جل  الرعر تن عرن 

 ذا ال لد   ن دائ   األشصل  الذتن تبف لهرا جلر  الرعر تن عرن الضر   الرذف لبصهرا  رن 
 ".."يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي..:بتو نلح  تهل  لا  ل س ذا الن اح 

ل سرررال ت امرررف   رررب دعررر ا رعررر تن ترررد عمل لل م ال مرررل ن جررر ا  ايرفرررلفأبرررد  مأالصررر ل لارررن 
ت امررف ال جللبررال بررللرع تن عررن الضرر    صررلجئ راررل   عررل ان  ررن سررل ا  ررن أللرسررلةل اترر  

 صجلئف".أالذف لبصف  ن  ذا الفعل؟   ذا رجبتصل لصلعد  "يتبف ألف الن ايسرفلد   ن 

لن حا إلر  لل مل سال عمد  مل تالا الشص  ال  را  لل  ل سال ال  ملك رسل ل  ب  ذ ب ل 
ن  نرر د   ل سررال الصضررلح لل جللبررال بررللرع تن ألمررف  ررن  ررذا البللررال نررد سررل ا  ررن الاشرر  عرر

   نل  ال مل سال  ن بللال رعل ن أبرد    األ   مفسف ال ع  ل بف  ن ج  لل مل سال.    مل تال 
الاشر  ع لترال الربصترف   ال صتد لل مل سال  رب  نلر  ال مل سرال  رن أنرل رسرهتل  أج ا  ايرفلف

ل سلا ال صتد  لل مل سال   ن  نل  ال مل سال ند تصفرن  رن العص برال ال ف  ضرال علر  عن ال  
 . ذا الشص 

رجبتررف  ررذا البللررال علرر  بللررال الرعرر تن علرر  اعربرررل  أن  اممررل النرر ا بررذلك   تلاررن ي 
ا نرر احاا ال ربعررال أ ررلا  نلرر  ال ربعررال أ ررلا النهررلا الصضررلئتال    األ رر  تصرلرر  بررتن إنرر احاا

 . ت اممل الن ا بذلك  ن ظل غتل  م    تا عل  ذلكاذلك ي  ال مل سال

 مل ترال ن  ر      ل سرال    عصد ببسن متال لامف ند تر نا أارفلنل   ردصلتنبد الأند تب ا 
بسررن المتررال ت اررن لررف ال جللبررال أرجبتصررل ل بدترضرر    رر  مفسررف  ررن  ررذا ايرفررلف    نرردلل مل سررال   

 الن ج  ل  تف. مرتنال ايرفلف الذف بللرع تن عن  ل لبصف  ن ض  

ذا الن    ذ  إ41-41 ر   رن األ 6مر  ال رلد   ال  ربملنن صل رترند األصذ بهذا البل ا 
مف لت   ن الض   ف الببرو عرن المترال الررن رصر    اح ايرفرلف ال صترد لل مل سرال   رال ترجلر  أ
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  أ اد  الفلعررل الع دتررال إالبررلا إي  علتمررال ايرفررلف  ررن الملبتررال ال لدتررال  صررج د ن إ رر  لص عررف األ
 1.  للفإ

إذ أن تصرل  عن الص اعد العل ال لاللر اا الرن رهرا بللعل رل المفسرن لألجر ا    ن األ   
 رر   ررل نررد ذ بعررتن ايعربررل  العل ررل المفسررن   رجبتررف الص اعررد العل ررال رفرر ن علتررف ضرر     األصرر

 لل مل سال. ج ا  ال  ل سلا ال مل تالأبد بالا رصضن بللرع تن ألأل   د    تةدت

صل رال   رن عد رف ن للصلضن السلجال الرصدت تال  ن الباا بللرع تنأر اتد عل   تبص  ال
أن إالبلا بسن المتال     ن  عل  األ    بلعربل  أمهل ي رعد شنح  رلدف  ل ر   برل  رن 

 شنح  عم ف  سرص   ن اتلن الج    ن ال  ل سال ال مل تال لل مل سال.

 رن فرن   مسرل  مرد  رر   ج تلرال    رن الرشر تعلا ال صل مرال   لصد ج با  رذا ال سر لال   ذا
ي ت ان ألبد أج ا  ايرفلف جلر  الرعر تن  رن  صلبرل األضر ا  الررن رابرد ل  أمف ال ف  ن

 ن ن اح ايرفلف   ذلك إذا الن جلبف  بمتل عل  أسرل  ال سرة لتال العصدترال ألن ذلرك ترعرل ن 
ار ن سرببف غتر   شر  ك  ن الصلم ن ال دمن  الررن  فلد رل أن ايلرر اا الرذف ت 1111 ب ال لد  

 ي ت ان أن تا ن لف أف أال .

لارررن ت ارررن ألبرررد األجررر ا  الرررذف تعربررر  مفسرررف  رضررر  ا جلررر  الرعررر تن علررر  أسرررل  
ال سررة لتال الرص رررت تال برر ن تبرررتن ب مررف ارررلن ضرربتال للرعسررر   ررن البرررف   الررذف ترنسرررد عمرررد ل 

 ضررن الم رر   الرررن ربضرر  ايرفلنررلاتفرر ن جرر   علرر  جرر   آصرر  شرر  جل   م عررال ب صر
 2غت  ال ش  عال.

                                                           
ش  اا ب دادف   م  42-48  الصلم ن  41-41  صل لأل     ال  ل سلا الرنل تال ت  ار   نلم ن ال مل سال    ب د الش1

 .81    2411الن ائ   

 ب د الش ت  ار   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الصلم ن الن ائ ف) د اسال  صل مال بللصلم ن الف مسن(  ال  نب السلبف  2

 164. 
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ن تجللرر  برررللرع تن عرررن أ  ال رعل رررل الصلضرررب ل ضررعتال الربعترررال أت ارررن ل برر ن  برردلك 
 1ض ا  الرن لبصا بف بسب  الش  ج الرعسفتال الرن   ضرهل علتف ال ةسسال الصلضب لهل.األ

ارصرررذا  2110سررربر ب   21 ررن  2Courageن  با رررال العررردل األ   بتررال  رررن نررر ا  ررذا  ا  
لل  ل سرلا ال مل ترال  ل ا الرع تن  بترو أاردا أن ارل  رضر  ب دعصج   بلس ال  ن رشنت

عمررد ل تارر ن  ررن بررد ذارررف  بررللرع تن بررر  ال با ررال لل جللبررالإلرر  لل مل سررال تبررف لررف اللنرر ح 
 ج  ل  ن العصد الذف  ن ش مف رصتتد أ  رش تف ال مل سال.

اررلن   با ررال عمررد  صللفررال ن اعررد ال مل سررال  لرر الإلرر   برردئتل تنرر   لاررل شررص  اللنرر ح 
إلر  أف  رن شر مف أن ترةدف  3 عللتال البضر .عل  ألن البل العاسن تةال    ج  ل  ن ايرفلف

 ايعر ا  بلل صللفال عمد  مب  ب  لن الج    ن ال  ل سال  ن ال جللبال بللرع تن.

بتررررو أن  با ررررال ايسرررررئمل  ا منلت تررررال  أا أن رسرررر ل  با ررررال العرررردل  ت ررررل إدا المررررا 
ن أن رفسر  علر  أن الجر    رن ايرفرلف ال تر  ال شر  ك تسررجتب  ن ال عل د  ت ار 40ال لد  

أن تجلرر  الب لتررال الصلم متررال ضررد الجرر   ال رعلنررد اآلصرر  ب ررل  ررن ذلررك رص ررت  رع تضررلا 
 4 ش  ك.ال ت  عن الض   الملنا عن الصض ك لش ج 

                                                           
1Marie Chantal-BoutardLabard, Guy Canivet, Emmanuelle Claudel, Michel 

AmsellemV,vialens J, L'application en France des droit des pratiques anticoncurrentielles, 

op.cit, p597. 

2 CJUE, 20 sept2001, Courage c/ Crehan, aff. C-453/99.  Disponiblesur : 

http://www.ena.lu/arret_cour_justice_courage_crehan_affaire_c_453_99_20_septembre_2001

-010006919.html 

http ://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm. 

3Sylvainepoillot₋Peruzzetto, Un partie a un accord anticoncurrentiel ne peut se voirinterdire 

de réclamer d’un préjudice occasionné par l’exécution de l’accord, RTD.com, 2002, p398. 

ب بلي مصدف  سل ف لشبملا ال ت  ال سدد    الجعن  ن  (Crehan)   ك العل  ادعا   courageبتو أن ش اال 4
 40الذف رع ن لف ال دتن ترعل ن  ب ال لد   ألب  فأسل  أن ايلر اا بللش اح عل  األس  ال  ض عتال للجل  الن 

  ت  الصلم من.رمفتذ العصد العل   ن ال عل د      ب ذلك ندا جل   صلبل لرع تن ضد ال   د لف عن الض   ال ر ر  
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أارررردا  با ررررال العرررردل أمررررف ت اررررن لل بررررلاا ال جمتررررال أن رعررررر   بلل جللبررررال بررررللرع تن   
بتو أن ال با رال ا ر ضرا  نر د جلر  إبجرلل  رن نبرل  .علند  ن ايرفلف ال  م كللج   ال ر

ال رعلنرررد  بر اترررد ت ارررن ارصرررلذ دعررر رتن  ر رررلرتن. ب  ا ال با رررال برررف ال جللبرررال برررللرع تن 
لج    ن ايرفلف ب ن  ذا البف رافلف ال عل د  لن ترب األ ر اد  إلر  نلمر  ذلرك البفرلظ علر  

 1 عللتال ال عل د .

ايعرررررر ا  ب  المترررررال  رررررن ايرفرررررلف    سرررررة لتال لجررررر   ال رضررررر  ال  نتب دعررررر اإذ أن رشررررر
نلذبترال   ال انرب أن  غتر  الصرلم من أنرلالرع تن  ن ش مهل أن رنعل  رن ال شرل اال  رن الع رل 

ال جللبررال لربرر    ررن العصررد ال ترر  ال شرر  ك    ررن  رر  ن  ررن صررالل ا الررد ااعلرر  ال رعلنررد تارر ن 
لررف الف ائررد ال ر نعررال   الب لتررال الصضررلئتال الرررن ر    ررل لهررا بررللرع تن إذا اررلن العصررد لررا تبصررف 

ا ررررا إغرررالف برررل  .  ررر ذ سرررتلال لل رعلنرررد للاشررر  أ رررلا العدالرررال ب نررر د ايرفرررلف ال تررر  ال شررر  ك
ال بررررلاا للجرررر   ال رعلنررررد    ررررن ال اضررررا أن الصلضررررن ستصسرررر    ررررد ا نت ررررل إلرررر  الرررردص ل 

 2ا ن  ن أغل  األبتلن   ل سلا  صفتال.لل عل  لا عن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال الرن ر

الرعرر تن تارر ن لررف  لجرر    ررن ايرفررلف  الررذف تبلشرر  دعرر اإي أمررف  ررن ال انررب إذا اررلن ا
غترر  الصررلم من للعصررد    ممررل سرر   مررر دد  ررن الصبرر ل الابترر   ررن ال سررة لتال عررن ال ضررب  الصررد 

 .تسن عن ايرفلفن    ال سة ل ال ئال اسب لجلبلا الرع تن لألج ا  ال رعلند  إذا ال

علررر   رررن البصتصرررال  با رررال العررردل األ   بترررال أاررردا أن ال رعلنرررد ي تنررر  أن تاررر ن نرررلد ا 
الر سرررك بعررردا شررر عتال ايرفرررلف  رررن أنرررل ال جللبرررال برررللرع تن   نبررر ل دعررر ا الرعررر تن عرررن 

                                                           
1CJCE, 20 sept.2001, Courage c/ Crehan, aff. C-453/99. 

2David Bosco, une partie a un accord prohibé par l article 81CE doit pouvoir réclamerune 

indemnisation a son cocontractant s il ne porte pas une responsabilité significative dans 

ladistorsion de concurrence,Chronique de droit de la concurrence n° 1, l'Université Aix-

Marseille, P5.  

http://www.revuegeneraledudroit.eu/wpcontent/uploads/aj20011213boscod1. 
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 ررن ايسرررفلد   ررن »األضرر ا  الملرنررال عررن ال رعلنررد ال سررة ل عررن رشرر تف ال مل سررال رسرر ا لررف 
أن  ررذا ال برردأ  صبرر ل  ررن  عظررا الررمظا الصلم متررال للررد ل إلرر  .  أشررل ا « شرر  كسررل اف غترر  ال

 1األعضلح  ن ا ربلد األ   بن   ن نلم ن ا ربلد.
  رررر   ررررل تصرضررررن  ررررن البصتصررررال ضرررر     ربدتررررد  ررررفال الجرررر    ررررن ايرفررررلف ال بظرررر   

 2  الظ    الرن ترعتن المظ   تهل لربدتد  سة لتال  صدا الجل   ن رش تف ال مل سال.
بللمسرربال ل ررفال الجرر    ررن ايرفررلف  رر ن اينرهررلداا الصضررلئتال ا منلت تررال نررد ا ربلررتال 

   ررر ن الجررر   تاررر ن نرررد أعررر   عرررن ”جررر  تن تاررر ن برررتن “ مجصترررل   نلم مترررل: جلل رررل أن العصرررد 
الر ا ررف بربصتررف  ررد  العصررد   بررذلك رارر ن دعرر ا الرعرر تن لجرر   ال رعلنررد رهررد  بللضرر     

 3الرن أ ند ل بمفسف. لالسرفلد   ن ال ضعتال
إن  ذا الربلتل  ر  ربلترل نرلم من إي أمرف نرد ترنل رل بعرن الص   رتلا   فرن ال انرب 
  رررن ظرررل ظررر     عتمرررال  ررر ن الجررر   ال عمرررن تصضرررب لالرفرررلف بررردي  رررن أا تمشرررئف.  إذ أن 
 با ال العدل ر ص  للصلضرن لرصرتا  سرة لتال  صردا الجلر   رن رشر تف ال مل سرال لربدترد  رل إذا 

ايرفلف ال ت  ال ش  ك أ  أمف بدي  ن ذلك ند   ن علترف  رن عل  تصرل    ال ب ن الن بص
 نررف الص رر   تسرررجتب الصلضررن أن تببررو بشررال  رربتا علرر  جرر   شرر تاف  ررن ايرفررلف. 

الصلم من الذف أب ا العصد  ن إجل ا   ات  المرا السرلجال الستلف أ  ال ضب اينر لدف   عل  
تن   للصلضن أن تمفن الرع تن عرن ال رعلنرد الرذف  ر   رن أ  الص   الرفل ضتال لال ج      

 4   ال سة ل البصتصن عن ايرفلف ال ت  ال ش  ك.ش تاف   عل  ال انب  ن   ن العصد 

صل رال  المظ ترال العل رال للعصرداد العالنال برتن نرلم ن ال مل سرال     ن البصتصال  ذا الر نف تة 
نعرل  رن ال رع  ربدترد ظر    الاشر  عرن الر ا ن العصدف الررن ر ت ل ترعلف ب فه ا العصد   

  سة لتال الج    ن رش تف ال مل سال.

                                                           
1CJCE, 20 sept.2001, Courage c/ Crehan, aff. C-453/99. 

2David Bosco,op.cit, p7. 

3Ibid., p7. 

4Ibid., p7. 
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لألصرذ  رن ايعربرل  رصترتا  للت   بللرا السرل ك  رن ارل بللرالنر اح رصترتإبتو تر ك لل با ال 
البررف  ررن الب رر ل علر  اسرررصال  آالل  ررل ف    سرة لتال اررل جرر    رن رشرر تف ال مل سررال  ر نتر

ن اسررمرلأل ضر ج الظر    اينر رلدتال  الررن  رن رع تضلا  ن الجر   اآلصر . إذ ت ارعل  
 1رع تن.عل  ش مهل أن رس ا للج    ن العصد  ن الب  ل 

 ذا  لصد أادا  با ال العدل  ن  رذا ال ردد أن الر تترد ال  مر ح ألجر ا  ايرفرلف ال تر  
الصلضرن  رن ال  ل سرال الع لترال أن تمظر   رل إذا علر  ال ش  ك الررن رجللر  برللرع تن تفر ن 

ج   ال رعلند ب ا  ن ال  ا صال  ربدتد ايلر ا رلا ال م ر   علتهرل  رن العصرد ال رمرل ك الن ال
 تررررف   الصضررررل  ر صررررذ بعررررتن ايعربررررل  السررررتلف اينر ررررلدف  الصررررلم من  الصررررد   علرررر  ال سررررل  ال 
 2 الرفل ن  السل ك الصل  بال  ن الج  تن  أف أن الصلضن ترعص  عدا الر ا ن  ن العصد.

الرعرر تن  ررن علرر   ررال أن رصرر   رصتتررد أ    ررن البررف  ررن الب رر ل تعرر د لل با  بررذلك
ذا  ل رب لا  سة الج    ن العصد     ذا ارلن  رذا الرعر تن  لتال ابت    ن رشر تف ال مل سرال    ا  ا 
ا الرر اح ال ترر  ال شرر  ك أ  السرر لح  ررن ايسرررفلد   ررن السررل ك ال ترر  إلرر   ررن شرر مف أن تررةدف 

 3ال ش  ك.

عصد ترا  ن نبرل  ردب  الشرباال   رل تنعرل ايمرد لأل  رن   ن  عظا البليا   ن   ن ال
 4الشباال تا ن   صل لاللر ا لا ال عتمال  ن المظلا  الرن تا ن لهل غ ن غت   ش  ك.

الرعررر تن  رررن الجررر   علررر  لرررذلك سررر   تاررر ن  رررن ال  ارررن ل صررردا الجلررر  أن تب رررل 
ل ر تر ا اآلص  عرن  رل أ رلبف  رن ضر     رن برلل البرا أن  رذا الجر   ت نرد  رن  ضرعتال أنر

                                                           
1Sylvainepoillot₋Peruzzetto,  op.cit, p398. 

2David Bosco,op.cit, p9. 

3Dominique Ferré  –  Alexandre  Lacresse, op.cit, p110. 

لإلربلد األ   بن  نرهلداا الصضلئتال ل با ال العدل األ   بتال    ن الد ل األعضلح  ا شل   إل  أمف  ربا ر الت  ايرند 4
 سعا بلسر  ا  دائ   األشصل  الذتن تبف لها ال جللبال برع تن  ن صالل ارصلذ مظ    اسعال لد ف ال فال  ن  بلش    ند

 الدع ا. 
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 مرررب  نررر ك علررر  ند ررررف شررر  ج العصرررد   علررر   رررن الجررر   اآلصررر   ت رررل ترعلرررف بب ترررال الرفرررل ن 
ا ررر ان امر ررلح إلرر  الضرر   أ  البررد  ررن مجلنررف.  ررن ظررل  ررذا الشرر  ج   ممررل مشررت  بللر اتررد 

صل ررال أن  1أمهرل عصرر د إذعرلن.علر  بعرن العصر د الرررن  رن ال ر نا أن رعل ررل ربعرل للظرر    
 ا ن  ا    به ال للصلضن ال دمن الذف اعرلد عل  عص د ا ذعلن.ند رعص د الربعتال 

 الغير:ثانيا

مص د برلل ت  الجر   الصرل نن عرن ايرفرلف أ  ال  ل سرال ال مل ترال لل مل سرال  صرد تار ن  ةسسرال 
  ذ ت ان لال  رض   ال جللبال بللرع تن.  ال   م مأ  ال   دتن أالع الح  مل سال 

الرعر تن؟  بعبررل   ن ت  رب دعرر ا أ رر  ت اررن لل تر  رسرلحل برر ل تجر ح  رن  ررذا ال صرلا 
 ن أ  ال ص رر د  ررن ال  ل سررال ال مل تررال رر  ال عمرر تارر نتشررر ج  ررن  ا ررب الرردع ا أن   ررل أصرر ف

 .؟لل مل سال

ن ارررلن لرررت ذ ت ارررن لإن  رررذا لرررت  شررر جإ  ررر   ألف  رضررر   ال جللبرررال بللرع تضررربر   ا 
 لل مل سال.ال ص  د  ن ال  ل سال ال مل تال 

  صررل ل نهررال مظرر   2441ايسرررالملح ال بتررد  ررن أل لمتررل إذ أمررف بررر  سررمال   ررن أ   بررل اررلن
 اأغلبترررال ال برررلاا  ررر ن ال مرررل   الرررذف أ رررلبف ضررر    رررن ارفرررلف غتررر  نرررلم من ي ت ارررن اعربرررل  

ر ترر   2441ضرربتال  ررل لررا تاررن ايرفررلف غ ضررف ال برردد  رر  الربررلل  ضرردا  إي أمررف  ررن عررلا 
 2 ن أف نت د.الصلم ن   أ با ت ان   ب دع ا الرع تن د

                                                           
1Dominique Ferré  –  Alexandre  Lacresse, op.cit, p111. 

2Adèle Chartoun ,op.cit,  p07.  
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سرر لال أصرر ف ررعلررف  رر ن   ررب دعرر ا الرعرر تن  ررن جرر   ال ترر  رالترر     نلمرر  ذلرركإلرر  
. إي أمرف  رن 1غت   رمل سال أ  الش الا الرن رر  ا  بعتدا عن الس ف ال عمتالببللال الش الا 

ن ارلن  رضر  البصتصال تبصن لال  رض   البف  ن ال غتر   بلشر    جللبرال برللرع تن برر   ا 
 ت  لدتها  لال  عهل ألمهل ند رعلمن  ن آالل  ل.لل  ل سال  ل

  ن  ذا الستلف   ن أ اللال دعل ا الرعر تن ال    عرال  رن جر   ال تر  نضرا  با رال 
اسرئمل  بل ت  بللرع تن لش اال ررافل ب علترال بردو  تلضرن  الررن  نعرا ضربتال  للرعسر  

ضرربتال ارفررلف   ررن  ضررعتال الهت مررال  ررن نبررل الجرر   األسلسررن للع لتررال  إلرر  نلمرر  أمهررل المررا
 2 ذا األصت    مظا الع لتال.

 رن  أادا  با رال العردل الرلبعرال لإلربرلد األ   برن  رن ن ا ا رل ال رلد   نلم  ذلكإل  
الرعرر تن  ررن أعضررلح ايرفلنتررال عررن علرر  الب رر ل  أمررف ت اررن لل رضرر   2418نرر ان  11

 3األض ا  الرن لبصا بف بر   ن غتل  عالنال رعلندتال  ب أعضلح ايرفلنتال.

 ممارسات المنافية للمنافسةمن ال مباشرينالغير  لفرع الثاني: المتضررينا

لل  ل سررررال     ال بلشرررر  تالترررر   سرررر لال ال رضرررر  تم ت  ال بلشرررر تنإن اشررررر اج  نرررر د الضرررر
ت ارن اعربرل  أن   للبل  ل ترعلف األ    ن  ذا ا جل  بلل سررهلاتن  بترو ال مل تال لل مل سال  

                                                           
عتال لل مرنلا   الصد لا     الس ف الن  ا تال. أف أن ال ال إن رعتن الس ف تصرضن ربدتد ل  ن ملبترتن   ل الس ف السل1

ال عمن الاللمن عل  سلعال أ  صد ال  عتمال    الجل  ال الن الذف ترصلبل  تف الع ن    الس ف ذاا  عمن   د أل  األ ل تعمن
لتل  تار   صالصد لا ال عمتال. ب ل  عمن الس ف امظ : لفضلح الذف رردا ل  تف البضلئب   ن  ا ن   ن ال سلبال أ  ا

ض ح أبالا ن امتن ب لتال ال مل سال    مب ال  ل سلا ايبرال تال عل    ال  ا  ال ستج  لل ش  ك  ن الس ف ال عمتال رلد  
 .24إل   24   2112  د اسال  صل مال  دا  المهضال الع بتال  

2CA Paris 28juin 2002, n0 00-10676, 25e ch .A , SARL Philippe Streiff Motor sport c/ Sté 

Speedy France SAS. In Riffaut-Silk Prés, entent et abus de domination (régles internes) _ 

sanctions_ sanctions civiles_ dommages-intérets, RJDA, n0 1205, Novembre 2002, p1016 

3 Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p20. 
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مرتنررال للضرر   الررذف علدرررل  ررل تارر ن ا رفررلك األسررعل  أ  لرردتها   ررلبال شص ررتال غترر   بلشرر   
 بسل  ال سرهلك.عل   مرنلا ذاا ن د  ضعتفال أ  صد لا 

ال  ل سررلا ال مل ترررال لل مل سرررال بشرررال  رر دف راررر ن  رررن   نررر   ال رضررر  تن  رررن إي أن
  ر   رل  عمرد ل ترعلرف األ ر  بلل سررهلاتنر رلدتال الضرعتفال  يسرت ل ضرعت  بسرب  ن رهرل اين

 ن ردصل ن عتلا ب لتال ال سرهلك أ  ا  فضال.تنعل  

 المستهلكأوال: 
لل فهرر ا الاالسرتان لصررلم ن ال مل سررال   مرف ي تب ررن ال سررهلاتن  ي بررر  ال مل سررتن    صرل
 )الس ف(     ل تال الس ف رف ف   ل تال ال سرهلك.  ال مل سال  تف ن الفضلح الذف ررا لان تب 

الصبررر اح أد اررر ا أن السررر ف  رررتن   ال صرلم متتن   غتررر  أن الستلسرررتتن  اينر رررلدتتن  الصررر
أن ب لترررال أبررد  ل ي تصر ررر  علتررف  صرررج برررل تسرررل بللضرر      اررر رتن  رملنضرررتن   ال سرررهلك ل  

ي    ل ترال السر ف     ل ترال السر فعلر  العا   ن ذلك   ن   ل تال ال سرهلك  ن دلترل عل  
 1ال بر ل بتمه ل.أ بب ا تد ا ن نتدا الر ابج غمن عمهل بللمسبال لل سرهلك   

نررذ  أابرر  عرردد   اررن  ررن الع ررالح   تررلد   ل  تهررد  للمشررلج اينر ررلدف ألف  شرر  ك 
رر  رررل ال شررر  علا لهرررذا ال ررر ن   نرررد لد  المشرررلج   رررن الرررا رعظرررتا الررر با الع رررالح  عمرررلا  تررر

لل مل سرال الررن تر رر  علتهرل رع تر  الصر   السر نتال لل شر  ك   ترلد  ال مل ترال بل رال  ال  ل سلا 
  رن  مرل المرا العالنرال   بر ليا ابرارل ا ال مررج أ  الصد رال ب رل تضر  بن هر   ال سررهلاتنا

 2األاتد  بتن نلم ن ال مل سال  نلم ن ب لتال ال سرهلك.
ال ةسسرلا برل ت ارن لل سررهلاتن أتضرل أن علر   بذلك نلم ن ال مل سال ي تصر    صرج  

 رسرفتد  ن دع ا الرع تن عن األض ا  الرن لبصا بهل. 

                                                           
1Julie Roman, op.cit , p12.  

 .862   ال  نب السلبفأسل ال  رب  عبلد  ت س   2
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ربسررررتن علرررر  ارررر  ر  الن ائرررر ف أن  ررررد  نررررلم ن ال مل سررررال تفررررن البصتصررررال ر اتررررد ال شرررر ك  
األذ رلن عمرد ل ترعلرف إلر  ظ     عتشال ال سرهلاتن تنعل  ن الضربتال األ لرن الررن رربرلد  

ها  رررن مهلترررال ال جرررل  ال سررررفتد ن البصتصتررر ن  رررن   األ ررر  بصرررلم ن ال مل سرررال  رررا ال سررررهلاتن
 .ستلسال ال مل سال
تجلرررف علترررف  رررن بعرررن  ا ال سررررهلك  رررن نرررلم ن ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررالإن  فهررر  

  شر ف غت   بلش .      إذ أن  ملك  شر ف  بلش   ال شر ف     اد  آص  األبتلن
 لل شر ف ال بلش  ترعلند د ن  ن د  سجلح  ب أعضلح ايرفلف أ   ب   را  الرعسر  

 1 ن  ضعتال الهت مال.
ينر لدت ن الردتن ت ربجر ن  تن أمها األع ان أ  الفلعلتن اغت  ال بلشتع   ال شر تن   
 2غت   بلش   بللبلئب ال  را  لسل ك ال مل ن لل مل سال.بج تصال 
غتررر  ال بلشرر  تعررر   ب مررف الشرررص  الجبتعرررن أ   ضررتا الفاررر   أاالرر    ررر ن ال شررر ف  لر

 ف ال عمررر ف الرررذف تشرررر ف بشرررال غتررر   بلشررر   رررن   راررر  ال صللفرررال   لارررن تشرررر ف  رررن  شرررر
 بلش  أ   شر ف يبف لف  ال مرنلا أ  الصد لا الرن الما   ض ك  صللفال ب  نر  نرلم ن 

 3ال مل سال  أ  ال مرنلا أ  الصد لا الرن ربر ف علتهل أ   شرصلرهل.
أف أن ال شرررر ف ال تررر  ال بلشررر  نرررد تشرررر ف  مررررج أ  صد رررال صلضرررعال لل  ل سرررال ال مل ترررال 

علر  ل  ل سال  أ  ال مرنلا ال  معال الررن ربرر ف لل مل سال عن ج تف    ك ال مرج   ض ك ا
 ال مرج   ض ك ال  ل سال.

 ن البصتصال  ذا ال س لال رج ح  شلال  رن ربدترد ال سررفتد  رن الردع ا  إذ أن   رجلا 
  صررل لصررلم ن ب لتررال ال سرررهلك تالترر   ررن الررد ن أمررف ال شررر ف ال ترر  ال بلشرر    ررن  «ال سرررهلك»

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, 64. 
2 Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit  de l union 

Européen:approche comparative, op.cit, p46. 
3voir l’article 2 paragraph 24 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant 

les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du 

droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
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تالت  بشال رلصلئن ال شرر ف ال بلشر . لارن ال ةسسرال  «الش اال أ  ال ةسسال»بتن أن   جلا 
 سرررهلك   صررل لصرررلم ن البضررلئب  ررن أنررل رب تلهررل  ررن ال ةاررد أمهررل لتسررا علرر  الرررن رب ررل 
م ل ال سرهلك  ن تب ل ايسرهالك      1البضلئب ألغ ان غت  رنل تال.عل  ا 

 ل لترررال ص   رررل أنالر اترررد أن   رررجلا ال سررررهلك   برررك لإلررر   ررر   رررل د رررب الررربعن   
ال ةسسرال رصرلر   رن بترو الردع ا  ي تمب رن الصلرج بتمه رل   لل رع بلا  ضعتال ال سررهلك   

الررررن ر انههرررل عمرررد   ل سرررال الررردع ا ي ت ارررن أن راررر ن برررمف  الصرررد  بللمسررربال لارررل النهرررلا 
 2الفلعلال  ن الس ف.

 لل سررهلك المهرلئن  رر  الرذف تفرصرد الصبرر   ا رل أمرف  ررن تصرمرن ال مرنرلا  ررن أنرل إشرربلك 
صدا ال مرنرلا الررن تب رل علتهرل لرف  أ ل ال سرهلك ال سرتج تعربر   رن ذ ا ال هرن  تسرربلن

 3لرلبتال بلنلرف ال همتال  غللبل  ل تا ن ال ةسسال  ن  ذا البللال.
 ذا ال فه ا لدع ا ال شر ف ال ت  ال بلش  ترعل ن ر ل ل  ب ال بلاا األ  تاتال الرن رر  ن 

ي  مصل ال ترلد   رن األسرعل  فال  ن   ب الدع ا   بنال ايعر ا  لل شر ف ال ت  ال بلش  بلل
ال ردعن علر  علترف  ي تنر   ن الصرلم ن األ  تارن  رن نبرل ال ردع ت ان أن ترا الرسلتا بهرل  ر

 4الر سك بهل.عل  أن تا ن نلد ا 

                                                           
 ند ع   ال سرهلك ا ل تلن:مند ال ش ك الن ائ ف 1
ال شص   »أمف   ال رعلف بلل  ل سلا الرنل تال ال عدل  ال ر ا عل 12-18 ن الصلم ن  2تع   ب  ن  ال لد   -0

 «جبتعن أ   عم ف تصرمن سلعل ند ا للبتب أ  تسرفتد  ن صد لا ع ضا   ن د   ن ال جلبب  همن
ال شص  جبتعن أ   »أمف  ل ف بب لتال ال سرهلك  ن ب ال ت عال رعل 18-12 ن الصلم ن  8تع   ب  ن  ال لد   -2

 عم ف تصرمن ب صلبل أ   نلمل  سلعال أ  صد ال   نهال لالسرع لل المهلئن  ن أنل رلبتال بلنلرف الشص تال أ  رلبتال بلنال 
 «شص  آص  أ  بت ان  رافل بف

2Benjamin Lehaire, op.cit, p64 p65. 

  01لرعس   ن ع ن أ    ل سال أسعل  بتب  صفضال لل سرهلاتن   نلال ال فا   العدد بد   لع    ب لتال ال مل سال  ن ا3
 .821نل عال  ب د صتض   بسا     

4 Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit  de l union 

Européen:approche comparative, op.cit, p46. 
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الرعر تن عرن الضر   الرمل سرن  صرر ح لإلربرلد األ   برن بشر ن دعرل اإي أن الر نتف ال 
 ل األشررصل  الرردتن تبررف لهررا ال جللبررال بررللرع تن عررن  صللفررلا نررلم ن ي تضررب أف نترر د برر

بررررال بررررللرع تن ا ررررل تعررررر   ال مل سررررال بتررررو أاررررد أمررررف تبررررف ألف شررررص  لبصررررف ضرررر   ال جلل
نبررر  األضررر ا  الملن رررال عرررن  صللفرررال ن اعرررد علررر  غتررر  ال بلشررر  ب  المترررال الب ررر ل لل شرررر ف 
 1ال مل سال.
لألباررلا الصل ررال برردعل ا الرعرر تن عررن    رر   ررل ربمررلا ال شرر ك الف مسررن عمررد إد انررف 

أترررن أ ررربا تسررررع ل   رررجلا ال شرررر ف ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال  رررن الرصمرررتن الرنرررل ف 
 2ال بلش   ال شر ف غت  ال بلش .

إلررر   رررن نرررلم ن ال مل سرررال ا رررل أ ضررربمل سرررلبصل رشرررت   84 ررر ن ال رررلد    نلمررر  ذلررركإلررر  
 بررذلك  رشرر ل اررل شررص  جبتعررن أ   عمرر ف ن أنت اللتبللررربرعبترر   اسررب نرردا     ال رضرر  تن

 اال. بشال جبتعن  د أل  ن  فه ا ال رض  تن الضبتال ال ت  ال بلش  تظه 
إذ تبد ا  ذا  مجصتل ألمف  ن نلم ن ال مل سال يبد  ن الر سك ب فه ا ال سررهلك المهرلئن  

لا  رن الشر اعدد ابت   ن األشرصل    عل  ألن السل ك ال مل ن لل مل سال تصلف ض  ا تةال  
   ابل  صرلفال  ن السلسلال اينر لدتال. 

  صرررل للررربعن  ررر ن  رررذا ايسرررربصلف ال اسرررب للبرررف  رررن الررردع ا  رررن ال بر رررل أن تاررر ن   
ر سررتب صجترر  بررللمظ  إلرر  عرردد األشررصل  علرر  جرر ل سلسررلال الرعلنررد    رر   ررل تنعررل العدتررد 

                                                           
 الرع تن عن الض   الرمل سن: ار دا ايربلد األ   بن بش ن دعل  الذف اع ف ن الر نت   لاألبتو نلح  ن ال لد  1

«  Laprésente directive énoncecertainesrèglesnécessaires pour faire en sortequetoute personne 

ayantsubi un préjudicecausé par une infraction au droit de la concurrence commise par une 

entreprise ou une association d'entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander 

réparation intégrale de ce préjudice à la diteentrepriseou à ladite association……» 
2voir l’article L481-4 et L481-5 du code de commerce français 
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شررررلا مظرررر ا  ررررذا ال سرررر لال رجرررر ح العدتررررد  ررررن المصل إذ أن1 مرررردعل ا الرعرررر تن رارررر ن  ة لررررال.
 2لص   ترهل.

 ررن  مل عررلا ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال   ررن البصتصررال تبصررن رع ترر    نرر  ال سرررهلك  
يسرررت ل عرررن ج ترررف  سررر اح بج تصرررال   دترررال أ  ن لعترررال  ررر  شررر ج ضررر   ف لب لترررال   رررللبها

 .ن عتلا ب لتال ال سرهلك
 جمعيات حماية المستهلكثانيا: 

  ل سلا ال مل ترال لل مل سرال بشرال  ر دف رار ن ال ن ال رض  تن  ن ا ل سبصا ا شل    
علترف  ص   رل  ر رلدتال الضرعتفال علر    انهرال ال ردع  ن   ن  ضرعت  بسرب  ن رهرل اين

علرر     فررن الاالترر   ررن األبتررلن تارر ن ال سرررهلك غترر  نررلد  عمررد ل ترعلررف األ رر  بلل سرررهلاتن
   للبف.الد لك عن بص نف   

 ر د لل مل سرال نرد تار ن   دترل تصرب علر   مل ترال الالض   الملرج عرن ال  ل سرلا ن  ا     ذا
م رل ت ر  لر  شرص  بعتمرف    تص رد برف الضر   الرذف ي تصرب عبعتمف  ا ل ند تا ن ن لعترل    ا 

تمررال ان عتررلا ب لتررال بصرر ف عضررلح ن عتررال  عأ  ألرر   همررال  برردد   إ رر اد تمر رر ن أ ن  عررال 
تررررال رررررر ل   ررررذا   بتررررو تر الررررل  ررررذا الضرررر    ررررن ايعرررررداح علرررر  ال  ررررللا الن لعال سرررررهلك

 3الن عتلا الد لك عمهل.

 رن السر ف الرف  ايضرج ا د ن لبرو ررصد ترعدد ال رضر   ن مرتنرال أع رلل ت رابهرل ال ع 
 رصرردت     ررب   الئررف   ررب دعرر ا لرر د ايعرررداح أتنرر   لاررل  ررن  نررب علتررف ايعرررداح  مفرر دا  ذالرر

 4.الرع تن

                                                           
1 Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit  de l union 

Européen:approche comparative, op.cit, p46. 

 س   م ضا  ذا ال س لال أاال   ن الف ل الاللمن  ن البل  الاللمن  ن  ذا األج  بال2

 .161-162   ال  نب السلبف  لتمل بستن  ان3

 .288  ال  نب السلبفالشملف    عتن  مدف4
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لن رعررر تن  عرررلل  رن ترررب الضررربلتل ل  انهرررال الضررر   الن رررلعن ت ررربا ضررر   تل لضررر 
  صلم ن ال مل سال  عمن أتضل بظل    الض   الن لعن.

ذا الن األ ل أن ر  رب الردع ا  رن  رلب  البرف مفسرف  إي أمرف اسررالملح تنر        ذا ا 
لن عتلا ب لتال ال سرهلك أن رر لن  ه رال الرد لك عرن ال  رلبال الن لعترال أ  ال شرر اال   رذا 

ال ال سررهلك  ن رب ال رت    ر   رل ا سررف ال رلد  ال رعلرف بب لتر 411-42 ل نرلح  رن الصرلم ن 
عمد ل ترع ن  سرهلك أ  عد   سرهلاتن  ألض ا    دتال رسب   تهرل مفر  »الرن رم :  21

 .«ال ردصل   ذاا أ ل  شر ك  ت ان لن عتلا ال سرهلك أن رر س  اج    دمن
ن ال ررررلد   ررررذا    ا شص ررررتال ال عم تررررال للن عتررررلللب اعر  ررررا 2 80-21 ررررن الصررررلم ن  02ا 

ال  رررللا ال شرررر اال لل سررررهلاتن   نبررر  رررر ا  لهرررل ببرررف الرررد لك عرررن البصررر ف   ايع للنبللرررر  
الضررر   الرررذف نرررد ت رررت    رررللبها عرررن ج ترررف   رررب دعررر ا أ رررلا الصضرررلح ضرررد ارررل عررر ن 

 انر لدف ند ترسب   ن إلبلف الض   بها.
مالبظ عدا إشل   ال ش ك لرد   ن عترلا  2118برفب  م    نلم ن ال مل سال لسمال 

إ المترررال اسرشرررل رهل إلررر  الررر غا  رررن أمرررف أشرررل  علررر  لترررال ال سررررهلك أ رررلا النهرررلا الصضرررلئتال ب 
العار   رن ذلرك أارد ال شر ك  ر ابال  رن عل  إي أمف  ل  ال مل سال  اذا إ المتال إصجل ا ل ن

د   ن عتررلا ب لتررال ال سرررهلك علرر  ال رعلررف بلل مل سررال ال ل ررن  12-22ظررل أباررلا الصررلم ن 
 3رعر تن عرن الضر   الرذف لبصهرل.علر  من  رن الردع ا للب ر ل  ن أن رر س  اجر    رد

 األ   الذف تد عمل لرسلةل عن إ المتال نتل هل ب  ب الدع ا بللتل.
مند أمهل لا ربدد األجر ا  الرذتن تبرف  18-18 ن األ    84م  ال لد  إل  بلل ن ك 

أو يحوووق لكووول شوووخص طبيعوووي  »لهرررا   رررب دعررر ا الرعررر تن أ رررلا الصضرررلح بترررو نرررلح  تهرررل: 
                                                           

 ب ات   22ال  ا ف  1430 ف  علا  29 ة خ  ن   رعلف بب لتال ال سرهلك   ن ب ال تال   03-09نلم ن  نا 1
 .2009 ل   08  ال لد    ن 12  أل   عدد 2009سمال

 ب دتس  04ال  ا ف  1411ن لدا األ ل  علا  11 ة خ  ن   ال رعّلف بللن عتلا  31-90نلم ن  نا 2

 .1990دتس ب   02  ال لد    ن 23  أل   عدد 1990سمال 

 ال رعلف بلل مل سال ال ل ن. 12-22 ن الصلم ن 22مظ  ال لد  أ 3
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  ن عترررلا ب لترررال ال سررررهلك ت ارررن أن رررردصل ضررر ن األشرررصل  ال عم ترررال الررررن  «معنووووي...
 أشل ا لهل ال لد .

برف ن عترلا ب لترال ال سررهلك علر  ي ت ان أن مر ر   أن عردا الرم   ر ابال   بهذا
  ب رل نررلح ذلررك  رن سررتلف ال ررلد     رن   ررب دعر ا نضررلئتال تعررد إبعرلدا لهررل  ررن  بلشر   الرردع ا

 د األشصل  بد ارها  لت   صج ن عتلا ب لتال ال سرهلك.الرن لا ربد

لن عتررلا ب لتررال ال سرررهلك البررف  ررن   ررب دعرر ا لل جللبررال عررن الرعرر تن  بررذلك تارر ن 
 1لل مل سال. مل تالب  للبف مرتنال ال  ل سلا ال  ض ا  الرن لبصاعن األ

ال لرررر  الهتئررررلا الصضررررلئتال لل جللبررررإتعربرررر   ررررما ن عتررررلا ب لتررررال ال سرررررهلك بررررف اللنرررر ح 
علرر  را تسررهل   غررا ال ررع بلا  ئرر فبررللرع تن  ررن المصررلج ايتنلبتررال الرررن ع ررل ال شرر ك الن ا

الرررررن نررررد ر انههررررل  اررررمص  الصبرررر    الرن بررررال   ارررر ن ال  ل سررررلا اينر ررررلدتال  ررررن ال سررررلئل 
 2ال عصد .

 ذلك  ن ظرل   ند ر انههل ر معهل  ن أن رلع  د   ل ال الال ع بلا الرن  ذا إذ أن 
ل ال للترررال الررررن ربررررلأل إلتهرررل  ال رررع بلا الررررن نرررد ر انههرررل  رررن الب ررر ل علررر  غترررل  ال سرررلئ

ال عل  رررلا  رررن  نرررلل ال مل سرررال  ال سررررهلك  ضرررع  صب رهرررل  رررن  هرررا  ربلترررل أبعرررلد    ررر ا 
بر ل برتن تن أ  رن شر مف   ر   رل الررن نرد ر رابهرل ال شر  علا. ال مل تال لل مل سرال ال  ل سلا 

 البررلا   رر   ررل نرد تررةال  علرر  عردد الرردعل ا الرررن ت اررن ن عترلا ب لتررال ال سرررهلك  ع لترلا ا
 أن ر  عهل.

ن عترررلا ب لترررال تبرررد  أن ال شررر ك الن ائررر ف سررربف مظتررر ا الف مسرررن  رررن  رررذا ال نرررلل ألن 
ي  ررن ال صللفررلا ذاا الجررلبب إ    رردمن جررن رر سرر  اأاررن لهررل ت  يالمررا سررلبصلال سرررهلك 

                                                           
 ذا  ضال عن إ المتال نتلا ن عتلا ال سرهلاتن ب صجل   نل  ال مل سال ال ل الن  ملك  سل  بلل  للا الرن رال  1

 ال رعلف بلل مل سال 18-18 ن األ    82  88بب لترهل. أمظ  ال لد  

 .61-68ب لتال ال سرهلك  ن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال    نب سلبف     ب د الش ت  ار   2
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 ل هرل أن  رذا ت لرف  ت  لهل     ن ائرن   رن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال لأب ل     الن ائن
 رن الرصمرتن L 824-6لال  بلسرالملح البللرال ال م ر   علتهرل  رن ال رلد   ال نلل  ن  ذا ال س

 1.ل سال  الجبتعن  ن ال  ل سلا ال مل تال لل مصالرنل ف الف مسن ال رعلصال ب سل  ال الش

 م    علتهرل  رن بللال ر  ج شص  جبتعن  ن ردبت   رمفتذ ال  ل سلا ال هفنأف أم
لا مهررل البللررال ال بتررد  الرررن تعلنرر  علتهررل نملئتررل  علتررف   دتسرر ب 1 ررن األ رر   4-6ال ررلدرتن 

 2ل.ت ان لهذا الن عتلا جل  الرع تن عن األض ا  الالبصال ب  للبه

 صرررد ال برررا ن عترررلا ال سررررهلاتن جررر تال  رررن أنرررل الب ررر ل علررر   رررذا البرررف   الرررذف 
لررن نرلح ا Royerال سر   بصرلم ن 1261دتسر ب  26م ن ل ن نر86  اعر   لهل ب  ن  ال لد

  ن ر  رب أ رلا ن ترب النهرلا الصضرلئتالأذا المرا  عر رد  إتبف لن عتلا ال سررهلاتن  فمأ تهل 
ال نررررلئب الرررررن ألبصررررا ضرررر  ا  بلشرررر ا أ  غترررر   بلشرررر  بلل  ررررلبال  دمتررررال ب ررررل تملسرررر     ادعرررر  

 رن  رذا البرف سرمال  ا علن  ل بردإي أن  با ال المصن  ن   مسل س 3الن لعتال لل سرهلاتن.
ن  ا ي ت امرذألمفرال الرا 86 ال ا د   ن م  ال رلد ل  أن الدع ا ال دمتالإذ با بتم ل   1241

 ل  دع ا الرع تن عن الض   الملشئ عن ن ت ال ن ائتال.إم    إي ر

ل  ص  أل النلم  غتر  إن ذلك ستةدف أنرهلد السلبف  ن المصد عل  أسل   لا تسلا اي
 4 ن مجلف دع ا الن عتلا      نلل بللي األ  تال.الن ائن 

 رر ن ن عتررلا ب لتررال ال سرررهلك ي ت اررن لهررل أن رر سرر  اجرر     رردمن إي  ررن  للن بللررر
أن ال  ل سررررلا المل تررررال لل مل سررررال لررررت  لهررررل   رررر  ل  ب رررر  ال صللفررررلا ذاا الجررررلبب الن ائررررن

                                                           
1Marie Chantal Boutard-Labarde, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence, op.cit, p 246 

لن ائ ف) د اسال  صل مال بللصلم ن الف مسن(  ال  نب  ب د الش ت  ار   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الصلم ن ا2
 .161 السلبف 

 .664   ال  نب السلبف   ب د ب دالن3

 .664    ال  نب مفسف4
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ال سرررهلاتن  ررن  ررذا غترر  نررلد   علرر  ب لتررال   سرررهلكالب لتررال ن عتررلا ر رربا  بررذلك  ن ائن
 ال رعلصررررالصررررلم ن الرنررررل    مL420-6بلسرررررالملح البللررررال ال م رررر   علتهررررل  ررررن ال ررررلد  _ال نررررلل

 _ ن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال ب سل  ال الشص  الجبتعن
 1 ي ب ل ررررلح ال ررررلد  السررررلبصال بصررررلم ن ألعرررالأل ال ضررررب السررررلبف ررررردصل ال شرررر ك الف مسررررن   
ضررررلئتال لن عتررررلا ال سرررررهلاتن. الررررا اللمتررررل ب مشررررلئف لرررردع ا ال رعلررررف بللرررردعل ا الص 1922نررررلمفن

  1995 نررلمفن12  نرر  نررلم ن ب l'action en représentation conjointeالر التررل ال  نررن
 ررن L422-3 لرر  إ L411-1 ررن ال رر اد 1993اللررذتن رررا إدصلله ررل  ررن نررلم ن ايسرررهالك سررمال 

 1.سرهالك الف مسننلم ن اي

ن تشرررال الفعرررل أعلررر  عاررر  الررردع ا السرررلبصال ي رشرررر ج ن دعررر ا الر الترررل ال  نترررال أذ إ
المرتن علر  اعل  ر اترل  رن  سررهلاتن ن رب ل الن عتال أ ج لصب ل  ذا الدع ا رن ت ال  تش

 .ن را ن ال اللال  ار بال نبل   ب الدع اأ  نل  األ
ن  شر لن شربالا أ5002 علر  سربتل ال الرلل  بعرد ل نضرا سرلجال ال مل سرال الف مسرتال  رن سرمال 

ضر ا  نسرت ال ألمصلل الالالالال  ن الس ف  صفضا ال مل سال  ن الصجلك   ل رسب   رن الهلر  ا
 2لالنر لد الف مسن.

ال تررررنررررل   ررررب دعرررر ا ر التررررل   ررررللا الن لعأ ررررن UFCQUEن عتررررال ال سرررررهلاتن  ررررانل
   ربصتصرل لهرذا ال جللبرال برللرع تن عرن األضر ا  الررن لبصرا ب عضرلئهل رن أنرل  ل سرهلاتنل

ضرربلتل  امهررأالرررن ررررتا لل بررلئن الرررن رعرصررد  ا مر مررا  نررب علرر  شررباال ال لتررال أمشرر ا الن عتررال 
علرر  لاررن  با ررال الررمصن   ضررا  ررذا الرردع ا . ع ررل إذا المررا الضرربتال البصتصتررال لالسرررعالا

أسررل  أن ال  نررب تشررال  رر   أل رر اا ال سرررهلاتن   ةارردرل إعررلد  الر  تررل  ررن نبررل  با ررال 

                                                           
 .664   ال  نب السلبف     ب د ب دالن1

2Cons.con. Déc.n°05-D-65,30now.2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de 

la téléphonie mobile:BOCC29 avril 2006. 
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الر التررل ال  نتررال تبضرر   رر   األ رر اا  عرر ان بررل ت  لهرردا الرردع ا ألمررف  ررن دايسرررئمل   رر
 1بتو أالبا  ذا الص ا  بد د دع ا الر التل ال  نن.
تالد تار ن  سرربتال   هتملتسربلل    أ      ذلك ألن الصلم ن ترجل  ربدتد   تال الضبلتل

  ررل تنعررل دعرر ا الر التررل    رضرر  تنلفرر أل تضررا  ئررلا أ  آي   ررن ال ررن بللررال  ررل إذ اررلن ا
 ايسرع لل. ال  نن غت    امال

 ادا الن عتررال  الب رر ل علرر  أابرر  عرردد  ررن ال اليرف مررف تنرر   أذا ا      لرر  نلمرر  ذلرركإ
  ر مررررب  ررررن اسرررررع لل ال سررررلئل   لهرررل ر نتررررف مررررداح عررررلا عررررن ج تررررف ال ررربل ال ال ار بررررال  صررررج

السررررر عتال الب ررررر تال ل ررررر ن ب لترررررال  ررررر    ال ةسسرررررال  رررررن الرررررد ل   رررررن  نرررررا لرررررا رالبرررررا بعرررررد 
 2 سة لترهل.

دعرر ا الفرر أل أ  الرردع ا الن لعتررال   5010األصترر  أمررف رررا ايعر ررلد سررمال   ررب ا شررل    ررن
l'action de group رن نبرل  لصد ررا الر ر تا ب مهرل ررفرف  رب الدسرر     3 ن الصلم ن الف مسن 

  ذلك بعد ل انر با لنمال إعرلد  4. 0501 ل    13ال نل  الدسر  ف  ن ن ا ا ال لد   ن 
سررل األصررذ بم رر ذأل  ررذا الرردع ا  ررن الصررلم ن الف مسررن بهررد   ررتلغال نررلم ن ايسرررهالك  ررن   م

 .l'action en représentation conjoint عللنال عدا  عللتال دع ا الر التل ال  د أل 

 5 ذا  لصد را رفست   ع بال نب لهل بر   نا  ر ص  ببنرتن  ئتسترتن:

  تاتررررال ا ربجرررا األ لررررن بررررللص    ررررن ايمب ا ررررلا ال بر لررررال  ررررن الرررردع ا الن لعتررررال األ
class action    الشررهت    يسرررت ل  ت ررل ترعلررف بررلل بلي الابترر  للرع تضررلا ال  م برررال ال ع   ررال

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p50 . 

 .642   ال  نب السلبف   ب د ب دالن2

3Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 

2014. www.legifrance.gouv.fr/ 

4cons, const, n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 JORF n°0065 du 18 mars 2014 page 

5450 https://www.legifrance.gouv.fr 
5 Julie Roman, op.cit,p12.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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اا الرعسررررفتال  ذلررررك بررررد ن أف ببررررو بصتصررررن برررر ل  رررربال  ررررذا ايمرصررررلد  امرشررررل  ا نرررر احاا
 ا  المتلا رنمبهل.  

 برررللص    رررن  صرردان الصرررد   الرمل سرررتال لل ةسسرررلا بسرررب  رع ضرررهل الالاللمتررر  ررر ربج البنرررال
لعص بلا إضل تال  ن صالل  ذا اآللتال  صل ال أن  تلد  العصرل   رن  نرلل اينر رلد تار ن لرف 

ال ر سررجال ي ت اررن لع للررال    أن ال ةسسررلا ال رر ت     ام رر    الايبراررل    علرر  ع انرر  سررلبتال 
أن الب لتررال ال ف جررال لل سرررهلك سررتا ن لهررل ررر الت   ررل ا لهررل أن ررعرر ن ل الررل  رردا الرردعل ا   

 .ال ةسسلاعل  
تصر رر  بررف   ررب  الررل  ررذا الرردع ا علرر  الن عتررلا ال عر ررد  أمررف إلرر   رنررد  ا شررل   
ضررر ا    دترررال أ رررلبا عرررد   سررررهلاتن مرتنرررال  عرررل  ابرررد.  ي ربررررلأل أنلم مرررل ن بللرررال  نررر د 

 ∙ل  ربدتد   ترهاإ ي  ل  ر اتل صل   ن ال سرهلاتنإالن عتال ل  ب دع ا ل  ذا 
 لر  برتن الن عترال ا دعترال  ال برر   ن دع رهرل األ ا ب  بلرتن  رن ب  دعر    ذا ال  

 ربدأ الاللمترررال  رررن رمرهرررن ببارررا تصضرررن ب سرررة لتال ال برررر   أ  بعررردا  سرررة لترف.  ا ررردع  علترررف
عرررالا عرررن البارررا السرررلبف  عرررالا بررر عالن  رررن  سرررلئل ا   بللرررال البارررا ب سرررة لتال ال برررر  

 لد   ن البارا  تضال علدتال ا ال سرهلاتن ال عمتتن  اللذتن تن   لال  ابد  مها بملح عل  ع
 1.ال ذا  

الردع ا الن لعترال  رن إبر ا  د   السرلجلا الصضرلئتال إلر  ال غبرال  رن اللنر ح  فس و ربت
نلمر  الردعل ا العل رال ار دا  إضرل تال ل ال برال إلر  لا ن الدعل ا الصل ال أ ربا تمظر  إلتهرل 

ن صررررالل نعررررل ال  ل سررررلا ال مل تررررال لل مل سررررال    ت  ررررل إ ررررلبال ع ررررف  تن ببنرررر   ابررررد  رررر
الب لترال المهلئترال لرف   الرفلعرل برتن إلر  ال سرهلك  ستلال لربستن األداح اينر لدف بل ضرل ال 

 صرد 2السر ف.علر  الستلسلا الرمل ستال   رج ت  ند   ال سررهلك   ر   رل تضر ن سرتج   أ ضرل 

                                                           

 .641   ال  نب السلبف   ب د ب دالن1

2Julie Roman, op.cit, p12. 
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 رررن الصرررلم ن الف مسرررن إلررر    انعرررال ستلسرررلا رررر  تن ال سرررئ لتال  الالن لعتررر لررردع اأدا رصررردتا ا
 1.ل همتال للش الا ربلتال  لرب ل ال سئ لتال عن  الل  ذا ا ن احااا

ببررررذا لرررر  أن ال شرررر ك الن ائرررر ف ت صررررذ بهررررذا الم رررر ذأل  ررررن الرررردعل ا بسررررب  آالل  ررررل  ال رررر
دا  أن رشررررنب ال سرررررهلك علرررر  ال جللبررررال بررررللرع تن بلعربل  ررررل أبتررررو  ررررن شرررر مهل   ا تنلبتررررال

 بللص     ن نلم ن ال مل سال.  هلاتمالبلا بللمسبال لل سر ن ظل  ع بال ا  ال سلعد صل 
  ال ترر  أجرر ا  ايرفررلف أبررد أ رربل  البررف  ررن جلرر  الرربجالن نررد تارر ن أن أمالبررظ 

ي إ.الل ررف  رن رلصرلح مفسرهلإ   نل  ال مل سال ا ل ت ان لل با ال أن عتلا ب لتال ال سرهلك   أ
ن عترلا  أ ال سررهلك   أ  ال ت  أج ا  ايرفلف أبد أ بل  البف  تجل  الرع تن  ا أن أ

أشررصل   المتررال جلرر  الرعرر تن  ررن جرر   إب لتررال ال سرررهلك    ررذا  ررل تررد عمل للرسررلةل عررن 
 أ  غت ا. ال مل سال نل   الل  أص ا

 الفرع الثالث: أطراف أخرى
 لا الهتئلا الصضرلئتال لل جللبرال برللرع تن لبسرل  أص ا لهل بف اللن ح أشصل ل أمند 

 ن الرر  ت  ال الرر  بلينر ررلد اررذا تلبررال العل ررال الم  ئت   نلرر  ال مل سررالضرربلتل ال  ل سررلا 
 . بلش   دع ا رع تن لبسل  الضبتال  المتالإلهةيح  ا لل ش ك ت م الصلم ن الف مسن

 مجلس المنافسةأوال: 
 مل تررالرلصتررف  صجررل  ب نرر د   ل سررال   ن  نلرر  ال مل سررال  ب ملسرربالأشرر ا أم ا ررل سرربف   

ال دمترال   أ  رلا ال با رال الرنل ترالأبجرلل إدعر ا مف ت  رب   لل مل سال  بملح عل   عجتلا ال ل  
بجرلل  رذا إن ال با رال  رن ال بترد  الررن لهرل سرلجال ألل مل سال علر  اعربرل   مل تاللل  ل سال ال 

عرن الضر   الرذف  لتجللر  برللرع تندعر ا ن ت  ب أال  ل سلا  هل ت ان ل نل  ال مل سال 
؟   رن بللرال ل  برل إدامرال  رن ج  رفرسببا  ترف ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال الررن المرا  سربص

                                                           
1Christophe Bourdel, Première bougie pour l'action de groupe : un bilan en demi-teinte, AJ 

Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution,  2015, p.488 
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 نلررر  ال مل سرررال  ا لبسرررل   رضررر  تمن ال جللبرررال برررللرع تن لبسرررل  ال المتررال ذلرررك  رررل راررر  إ
 ؟المظلا العلا اينر لدفبل ن مف أسل  الض   الذف لبف بلينر لد عل  اعربل  أعل  

لرعر تن إ المترال   رب دعر ا اإلر  ال س لال الرن تمب ن  ملنشرهل نبل الرجر ف  ن البصتصال 
 ررررن نبررررل  نلرررر  ال مل سررررال ررعلررررف بللسرررر ف   هررررل ت اررررن أن معربرررر  السرررر ف ضرررربتال لل  ل سررررال 

 ال مل تال لل مل سال   ل تبف الرع تن عن الض  ؟
 بر لررررال لل  ل سررررال ال مل تررررال  ح ت اررررن أن مر رررر   أن السرررر ف  رررر  ضرررربتالنبررررل اررررل شررررن

 ب لترف. لل مل سال  صل ال إذا مض مل  ن  ا تال أن نلم ن ال مل سال ب ا لف لف  د 
علرر    ررب ذلررك ي ت اررن أن معربرر  السرر ف شص ررل  لررت  لررف   الررل نررلم من  ررالال   عررال    

ذلك   ن األض ا  الرن لبصا الس ف رالت  رسلةيا ع لتال  ت ل ترعلرف ب رن ت ارن أن رر ر   
ن ارلن تفسر  البرل بسرب  أن رسر د الرع تضلا ال  م بال.    بللمتلبال عن الس ف   الرن تن  ا 

 لتررال ال  ررلبال العل ررال  إي أن  مررلك  ررن ترر ف أن  رردا الب لتررال لررن رارر ن  ررن بإلرر  البلنررال 
 1صالل عص بال الرع تن ال دمن   لان  ن صالل عص بلا إدا تال   نملئتال.

 رن لل جللبرال برللرع تن رردصل  نلر  ال مل سرال أ رل بللمسربال ل سر لال   ا بللمسبال للس فذ 
 .صفتال م عل  ل  ن ش مف أن تب    لئد   ن  ذا الردصل   دا ال نلل

ال مل سرررررال تصرررررر   رررررن   انبرررررال ايرفلنرررررلا  الرعسررررر   رررررن  ضررررررعتال  ررررر ذا ارررررلن  نلررررر  
ن تارشررررر   رررررن صرررررالل الربصتصرررررلا ال رعلصرررررال ...إل    ررررر ن  نلررررر  ال مل سرررررال ت ارررررن أالهت مرررررال

أمرف غتر   صرر   الر غا  رنعلر  لل مل سرال  مل ترال لل مل سرال ال  ل سرلا ال مل ترالبلل  ل سرلا ال 
 .  ال با ال يصر ل  بمظ  ل إل انبرهل  ت نب ا ن    

ن اعربل  ررل دعرر ا اررال مل سررال ت  رررن ترررا  بلشرر رهل  ررن نبررل  ئررت  سررلجالأن الرردع ا ال إذ
ال  ل سررلا ال مل تررال  رسرر ا بظهرر    برر    ال  ل سررلا ال صتررد  لل مل سررال  ررن صررالل اسرررع ان

                                                           
1 Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit, p47.  
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  الرعررر   تدترررال ي تررررا  علنبرهرررل أ  بررررد ن دلرررك  ررر ن  ررردا ال  ل سرررلا الرص رررن  لل مل سرررال  إذ
 1علتهل.

ن  با ررررال العرررردل األ   بتررررال نررررد ا  الررررلي  اضرررربل علرررر  إ المتررررال ررررردصل  ترررر ا  ررررذا    ا 
 6ال مل سررال  ال جللبررال بررللرع تن عررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال   فررن ن ا  ررل ال ررلد   ررن 

نررررر  ا أن اللنمرررررال األ   بترررررال ت ارررررن أن ر الرررررل أ رررررلا  با رررررال  جمترررررال  متلبرررررال  24122مررررر   ب  
أل   بررررن لل جللبررررال بررررللرع تن عررررن الضرررر   الررررذف لبررررف ايربررررلد مرتنررررال السررررل ك عمل ربررررلد ا

ال مرررل ن لل مل سرررال  الرررذف ررررا إالبلررررف  رررن نبرررل اللنمرررال  أن البرررف  رررن الرعررر تن  عرررر   برررف  رررن 
 ايربلد.
الصضتال ال ف ضرتال األ   بترال ارنهرا أ رلا ال با رال الرنل ترال لب  اسرل لل جللبرال  ا ذ  ن

 .Otis. Koneرلبعرررال أل برررب   رررمعتن  ئتسرررتن لل  رررلعد  برررللرع تن  رررن ال لمترررال شررر الا 

Schindler et Thussenkrupp ن  بلري   جلبرا  رن  رذا الشر الا أن ررد ب لإلربرلد األ   بر
 cartel des)   عررن األضرر ا  الرررن لبصررا ايربررلد بسررب  ال رررل ال  ررلعدأ 7061622نررد ا 

ascenseurs)  0075.3 تف ف  51الذف ر ا إدامرف ب  ن  ن ا  برل ت 

 با رال العردل األ   بترال ررعلرف أسلسرل إلر  نل ا ال با رال الرنل ترال  رن ب  اسرل بجر ح أسرئلال 
الرا ل ع  رال  رل   ب ل إذا الما اللنمال س   را ن  ة لال لر التل ا ربلد األ   بن  د ن رف تن

 ررررن ايرفلنتررررال األ   بتررررال لبصرررر ف  6 ررررن ال تالررررلف   ال ررررلد   86 ررررن ال ررررلد   1إذا المررررا الفصرررر   
 بلا رال علدلرال ي ت مرب اللنمرال علر  ررن رضر ن برف الن ترب  رن الب ر ل ال CEDHمسلن ا 

السرررل ك   ضررر ك الشرررا ا بعرررد ل نل رررا بمفسرررهل علررر   رررن الع رررل أ ي اسرررلجال  مل سرررال رعلنررر  

                                                           
1Aurelien Fortunato ,Clauses et pratiques restrictives de concurrence , Thèse pour le doctorat 

en droit, Université du Droit et de la Sante - Lille I I , France, 2016 , p397. 

2 CJUE, 6 nov.2012, Europese Gemeenschap c/ Otis, aff. C-199/11.  In Adèle Chartouny, 

op.cit, p56. 

3Adèle Chartouny, op.cit,  P56. 
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بربصتف  تهلالا رص ا بعد ل ب ن اح الرع تن أ لا  با ال  جمتال   ذا األصت   الررن ي ت ارن أن 
 1عص بال؟ربتد أ  رص أل عن ن ا  ال

صرر ف األسلسررتال  ررن نررلم ن  ررن  تالررلف الب 86أنلبررا  با ررال العرردل األ   بتررال أن ال ررلد  
الررررن رارر    بررردأ ب لترررال  CEDH ررن ايرفلنترررال األ   بترررال لبصرر ف ا مسرررلن  6ال رررلد  ا ربررلد   

نضررلئتال  عللررال ي ت مررب إن  ضررعا اللنمررال متلبررال عررن ا ربررلد أ ررلا  با ررال  جمتررال  ررن دعرر ا 
 010TFUE.2أ  ال لد   40   الذف لبف ا ربلد مرتنال  صللفال ال لد  الرع تن عن الض

 ن صالل  ذا الصضتال   ن ايربلد األ   بن عمد ل تا ن نلئا بللمشرلج اينر رلدف  هر  
ضرررربتال لل  ل سررررال ال مل تررررال لل مل سررررال بتررررو أترررردا  با ررررال العرررردل بررررف اللنمررررال  ررررن ال جللبررررال 

ضررب للضرر   الرمل سررن. إذ اعربرر   ررذا الباررا بررللرع تن ل ررللا ا ربررلد األ   بررن عمررد ل تص
البررف  ررن الرعرر تن لاررل ضرربلتل ال  ل سررلا علرر  لررت   صررج ر اترردا  ررن جرر    با ررال العرردل 

م ل    دلتل  الد   ال بف  الذف ر تد إعجرلحا للنمرال اسرلجال  مل سرال عل  ال مل تال لل مل سال   ا 
 3 ن أنل رج ت  دعل ا الرع تن.

 د في القانون الفرنسيالوزير المكلف باالقتصاثانيا: 
بف ال  ت  ال ال   ن الرصمتن الرنل ف  L 442-6 ن ظل الصلم ن الف مسن أادا ال لد  

 مر ا  ررن الضر   ف الرجرر ف لهرذا البللررال  بلينر رلد   الملئر  العررلا  رن ال جللبررال برللرع تن 
لرال  رن أن ال ش ك الن ائ ف لا ترم  علر   رذا البلصل ال    ب ا  أ  ترهل   ض     را تسهل

لرر  أمررف  ضررا ذلررك   ربمرر   ررذا الج تصررال  ررن الب رر ل علرر  الرعرر تن   ببررذانررلم ن ال مل سررال 
ألن ذلررك سررر   تسررل ا  رررن ع لتررال الضررربج    دك  ررذا ال  ل سرررلا  تارر ن لرررف األالرر  المفسرررن 

 .تهلعل    راب

                                                           
نعلا  ن الص ا  ال لد  عن اللنمال  ل ا لل بلاا ال جمتال عمد المظ   ن  0/ 2118 ن الالئبال  02ال لد  بتو أن 1

 دعل ا الرع تن  ي ت امهل أن ررصذ ن ا ا ترعل ن  ب الص ا  الذف ارصذرف اللنمال      ل س   م ضبف يبصل.

2Adèle Chartouny,   op. cit,  P57. 
3Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit  de l union 

Européen: approche comparative,op.cit  , p22. 
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  رررل ي شرررك  ترررف أن األجررر ا  ر انرررف  رررع بال ب مهرررل رنرررد مفسرررهل أ رررلا    رررن  رررذا ا جرررل 
 ل أ   رر  د أ   رر  ك الررذف تارر ن  رر  ال لنرر  ال بتررد لهررا أبتلمررل  ررن أنررل مشررلجهل رعلنررد  صررل  

 الرررذتن لل همترررتن  هرررا ستلسرررتل  صترررل ا ال انرررب  رررن  رررن ينر رررلدا   تررر الررردع ا الررررن ت  عهرررل   
 ارصرررررلذ  رررررن  رررررع بال ر انرررررف   الرن نررررردال صترررررد  لل مل سرررررال  رررررن ال  ل سرررررلا الب لترررررال تسرررررربص ن
 .انر لدف ش تك نلم   ن  ل سلا الرن رمفذال   ذا ضد الصلم متال ا ن احاا

بال إذ أن  ررذا الرردع ا الرررن ت  عهررل الرر  ت  ربصرررن رالترر  الد شررال ألمهررل رن ررب بررتن ال  رررل
 صرذ ببنرال الضر   الرذف   ألمرف تال  لبال الصل رال لل رضر  تنالعل ال الرن ت    لهل الس ف   

 1لض لن ب لتال الس ف. ت ت  ال رض  تن
 بفرررر اا لهررررذا المرررر ك  ررررن الرررردعل ا بتررررو تسرررر ا لرررر  ت  رم تررررب الإلرررر   لل شرررر ك تهررررد   

اينر ررررلد  نل ررررال الرررردع ا أ ررررلا ال بررررلاا العلدتررررال. إي أمررررف رررررا امرصررررلد  ررررذا الررررم  بشررررد  ألن 
ال سررة لتال ال دمتررال رصرر   صررج األجرر ا  الرررن ت اررن أن رشرر ك  ررن ا نرر احاا  بتررو ي تنرر  

 2الصل .  الردصل  ن عصد  ن إجل  الصلم نعل  أن تا ن ال  ت  نلد ا 
 1الررررر غا  رررررن ا  رررررالبلا الررررررن لبصرررررا األ ررررر  عل    رررررب ذلرررررك  ررررر ن ال شررررر ك الف مسرررررت

  مررف لررا تل ررن  ررذا الرردع ا    رر   ررل سرر ا بررردصل الرر  ت   رصرردتا  2441سررمال  1246دتسرر ب 
مهرررلح ال  ل سرررلا   عررردد  رررن الجلبرررل بجرررلل الشررر  ج ا ب رررل  رررن ذلرررك  ررر ن غ ا رررلا  دمترررال  ا  ا 

ح الضرر   الررذف تعررلمن  مررف الضرربتال   رر   ررل سررل ا  ررن  علنبررال  العصرر د ال ترر  الصلم متررال  ا  ررال
 ال  ل سلا ال صتد  لل مل سال.

يسررت ل أمررف ترررا  بلشرر     L 442-6ل ررلد   صررد اسررر  ا ايمرصررلداا ال  نهررال ل  غررا ذلررك 
 3الدع ا  ن ج   ال ت   ن عالنال بتن االمتن  ن ال همتتن.

 رررن  نرررلل ال  ل سرررلا ال صترررد     رررن برررتن ال سرررلئل الررررن ررررا إالل رهرررل بررر ل  رررذا الررردع ا
الف مسررن. إذ أن   ررن نررلم ن الرنررل   L470-5لل مل سررال   رر  الرارر ا  ال  اررن  ررن صررالل ال ررلد  

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p139. 
2Aurelien Fortunato, op.cit, p397. 
3Ibid., p397. 
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ن تب أباررلا نررلم ن للت بللررر الارررل  ال ابررب  ررن نررلم ن الرنررل   ررذا ال ررلد  رجبررف  ررن سررتلف رمفتررذ 
  ل نملئترررال دمترررال أ ت ارررن أن راررر ن دعررر ا   تررر  اينر رررلد أ رررلا  برررلاا    برررذلك ال مل سرررال  

 442L .1-6الند ا  ن الباا ال بدد  ن نلم ن ال  ل سلا ال صتد  لل مل سال  ن ال لد  
رسرر ا بللررردصل  L470-5ت نررد اصرررال  نر   ف بررتن ايالمررتن   لل ررلد  نلمرر  ذلررك  إلر  

رسرر ا لررف  ررن ال صررلا األ ل  L 442-6الرر  ا ف  ررن نضررتال  مظرر    أ ررلا ال با ررال أ ررل ال ررلد  
 2أ لا ال با ال  رصدتا عدد  ن الجلبلا. بللدع ا

 رررن  ال رضررر    نرررد ج برررا  سررر لال أصررر ف أاالررر  ن   ترررال  رعلصرررال ب ترررل  الجررر     رررذا
الرردع ا الرررن بلشرر  ل الرر  ت     ررل تعمررن أن الجرر   ال رضرر    ررن ال  ل سررال ال صتررد  لل مل سررال 

 علا بذلك.عل  ض     بلض ا  ن الدع ا   ي برىلت  بلل
ع ا الرررن ت  عهررل الرر  ت   ررن  نررلل ال  ل سررلا ال صتررد  لل مل سررال بتررو رجرر  ا  ارر   الررد

 ررررن ايرفلنتررررال األ   بتررررال لبصرررر ف ا مسررررلن  الب تررررلا  6ببتررررو تنرررر  أن رر ا ررررف  ررررب ال ررررلد  
لاررررل  ررر د البررررف أن تاررر ن لررررف  بلا رررال علدلررررال أ رررلا  با ررررال  سرررررصلال »األسلسرررتال الرررررن ررررم  

 .  « م تهال
لذتن اعرب  ا الدع ا ار ن اح بردتل للجر    ند رج  ا البنال  ن نبل نضل  ال  ض ك ا

 ال ض   .
أارردا أن  ررذا  صررال علتررف  ررن نبررل  با ررال الررمصن الرررن إي أن  ررذا ال  نرر  لررا ترررا ال  ا 

الدع ا لتسا دع ا بدتلال أ   ا لال   لان  ن دع ا  سرصلال لب لتال ست  الع رل  رن السر ف 
 3. ال مل سال  الرن ي ررجل   ن د أ    ا صال ال   دتن

                                                           
1Art. L. 470-5 « Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de 

l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des 

conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-

verbaux et les rapports d'enquête.» 
2Aurelien Fortunato ,op.cit, p398. 

3cass. com, n° 841 du 8 juillet 2008 .ministre de l’économie et des finances et de 

l’industrie /société coopérative Groupement d’achats des centres Leclerc (Galec) 

SAhttps://www.courdecassation.fr 

https://www.courdecassation.fr/
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الرررن تبلشرر  ل  أن  ررذا الرردع ا 2112سررمال   أارردا  با ررال الررمصن  ررن نرر ا  آصرر    ررذا
الرر  ت   ررن دعرر ا  سرررصلال لب لتررال سررت  السرر ف   ال مل سررال الرررن ي ررجلرر    ا صررال أ   نرر د 

أن  با ررال لنتررال األ   بتررال لبصرر ف ا مسررلن     ررن ايرف 2ال رر  دتن  ذلررك د ن ال سررل  بلل ررلد  
بتو اعرب   دا الص ا    ا لال رع ت   با رال الرمصن  1م متال.ايسرئمل  ص نا الم    الصل

ال فرربرال  رن ن ا  رل L.442-6 ال رلد علر  ينرهلدارهل  ربلتالرهل ب ل دع ا ال  ت  ال ةسسرال 
 2114.2ن تلتال  4ال لد   ن 

الرر غا  ررن  ررذا الصرر ا    ا ررل الفصررف امرصررلدا  رررا إالررل   الجبتعررال ال ترر   رملسررصال لهررذا علرر    
نرر ا  ال نلرر  إلرر  أسررل  ايرفلنتررال األ   بتررال    ررل أذف علرر  البصرر ف األسلسررتال الرردع ا  ررب 

 ررن الصررلم ن الرنررل ف  بتررو أاررد أمررف تارر ن L 442-6الررذف أبرردف دسررر  تال ال ررلد   3الدسررر  ف
 عرررن الرررد لك أنرررل الرررردصل  رررن علررر  الصرررد   العل رررال للسرررلجال لالعرررر ا  الب ل رررلن أ رررلا  فر برررل

العرررلا   الرعلندترررال ال صلرررال بللمظرررلا ال  ل سرررال ا العدالرررال ل نرر  رررن الررردع ا أ رررل العل رررال ال  ررلبال
إدصللهررل علرر  الدسررر  تال  بشرر ج إعرالا األجرر ا   ال رجلبررلا رمرهرك ي  تهررل ال جعرر ن  األبارلا

 4 ن الدع ا الرن ارصذ ل   ت  اينر لد.

                                                                                                                                                                                     

اسررعلد  ال ر  دتن لبصر نها إل   ن الصلم ن الرنل ف  أمف تسعن L. 442-6 III أسل  ال لد عل  بتو أن ردصل ال  ت  الن 
الف دتال   ن أنل الرد لك عرن المظرلا العرلا اينر رلدف   ارلن نرد نردا  رذا الردع ا د ن إبرالغ ال ر  دتن أ ربل  البصر ف   

 6صرال  ذلرك  رن صرالل امرهرلك ال رلد  علر    بتو أن سبعال عشر   رمها عبر  ا  ر ابال  اسر  ا ا ن احاا د ن إش ااها
علدلررال أ ررلا  با ررال  سرررصلال  ررن ايرفلنتررال األ   بتررال لبصرر ف ا مسررلن الرررن رضرر ن لاررل  رر د البررف  ررن أن تارر ن لررف  بلا ررال 

 .5007 لف 3 ن  للف ل  ن بص نف   الر ا لرف ال دمتال  را مصن الباا ال لد  عن  با ال اسرئمل    سلف

1 Cass.com, 5 mai 2009, n0 08-15.264.D. not : Martine Béchar-Touchais, autonomie de 

l’action de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence du ministre, RLc n0 

20, 2009, p39. 
2Martine Béchar-Touchais, op.cit, p39. 
3Décision du ConseilConstitutionnel France, n°2011-126 SociétéSystème U Centralenationale 

et autre( QPC),13 mai 2011,relative  de l’action du ministrecontre des pratiquesrestrictives de 

concurrence)  http://www.conseilconstitutionnel.fr 
4Ibid. 
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رررا جر ح  ررذا ال سر لال علرر  ال با رال األ   بتررال لبصر ف ا مسررلن الررن صل ررا   بعرد ذلرك
ن الشرررا ا ي أسرررل  لهررررل   عربررر   أن الررر  ت  نبررررل ارررل شرررنح ترررردا ب عرررن المظرررلا العررررلا أإلررر  

ال  للا ال بلش   لل   دتن  أمف ي عل  اينر لدف   أن  ذا الدع ا الرن بلش  ل ي رصر   
تسررربعد ال رعلنرردتن ال رضرر  تن  ررن ايمصرر اج أ  ال شررل اال ب مفسررها  ررن الرردع ا أ ررلا العدالررال. 

 ررل أمررف بررر   لرر  لررا ترررا ا عررالن أ  إصجررل ال   دتن   مررف ي تظهرر  أمهررل بسرر  اعرصلدعلرر    
 1سررسب   ن أف ض  .

  نرر   با ررال العرردل أضررلح   نرر  ال بررلاا ال بلتررال    ررن نهررال عمررد ل نضررا    بررذلك
 با ررال الررمصن أن الرردع ا  سرررصلال لب لتررال السرر ف  ال مل سررال  رررا رصرردتا ربلتررل أابرر   ررن ذلررك 

 ب مهل دع ا لد لك عن المظلا العلا اينر لدف. ن نبل ال بلاا الد لتال 
لل  ل سرررلا ال صترررد  األبارررلا ال رعلصالب الر ررر   تبرررد  أمرررف ا رترررل   رررن  نرررلل رررذا ال ةترررال   

لل مل سرررال ألن لرررت   رررد هل ب لترررال ال مل سرررال  رررن السررر ف    رررن  رررذا ا جرررل  م ررر   نرررلم ن 
   برررذلك تبرررد ا بررردتهتل أن ال  ل سرررلا ال صترررد  لل مل سرررال تاررر ن  رررد هل المظرررلا العرررلا اينر رررلدف

 لك عررن المظررلا  رر  ا رتررل  لرردع ا  ررن الررد L442-6دعرر ا الرر  ت  ا ررل  رر   برردد  ررن ال ررلد  
 2ال مل سال.دع ا لب لتال الس ف   العلا اينر لدف   

ال نلرر  الدسررر  ف ربفررظ بضرر     نتررلا الرر  ت  برر عالا  أ ررد    ررن نهررال أصرر ف عمررد ل
الردع ا برر   لر  علر  بتال لبص ف ا مسلن أاردا الج   ال رض   بللدع ا  ال با ال األ    

 علا بذلك.عل  لا تان 

                                                           
1CEDA, 5esect, 17janv2012, n051 255/08, Galec. c France. in Aurelien Fortunato, op.cit, 

p399. 

2Aurelien Fortunato, op.cit, p399 
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 امجالنرررل  رررن  رررذا ال  نررر  اعر ررردا ال با رررال العلترررل  ةص ارفسرررت ا   رررلالال   عرب ررررل أن  
إعالا األج ا  لت  ض   ف إذا الن الص د  ن الدع ا الررن ت  عهرل الر  ت    ر   صرج  نر  

 1الع لتال  ن ال سرصبل.

ا شراليا علر  ترضا أن ردصل اينرهرلداا الصضرلئتال لرصردتا أن برال   ن صالل  ل رصدا
الرررن ج بررا برر ل جبتعررال الرردع ا الرررن ت  عهررل   ترر  اينر ررلد  ررن  نررلل ال  ل سررلا ال صتررد  
لل مل سررال  ر اتررد اي رالررلل لل بررلد  األسلسررتال لل بلا ررال  اضررا ر ل ررل  ررن صررالل  ايرنررلا مبرر  

 ال غا  ن ايمرصلداا الفصهتال الرن  نها لهل.عل   ت   عللتال  ذا الدع ا الرن ت  عهل ال  
ل ا الرن ند ت  عهل   تر  اينر رلد أ  برر   نلر  ال مل ساللبسرل  الدع ذا بتو رند 

ل  الصضلح للب  ل عل  رع تن ص  رل  رن  إرلني صت   ند رب ت  ل  ن ا ن  ذا األالضبتال 
 2.مرصلااي

 الررل  ررذا البللررال  ررن نررلم ن ال مل سررال علرر   أ ررل بللمسرربال لل شرر ك الن ائرر ف   مررف لررا تررم 
     ل تفر ن عدا إ المتال نتلا   تر  الرنرل   ب  رب  الرل  رذا الردع ا  إي أمرف   امجالنرل  رن 
ال بدأ العلا الذف تصرضن أن الدع ا ر  ب  ن نبل ارل ذف   رلبال   مرف ت ارن لمرل أن مر انرب 

ترر  الرنررل    ررن  الررل  ررذا البللررال  عررن  الررل اي ررر ان السررلبف   تبصررن نلئ ررل إ المتررال ررردصل    
 42_48 رن الصرلم ن  61الرن بال الع لتال  ن ال سررصبل ذلرك  صل رال أن ال رلد    ب ل ربتن لمل 

  الررل لت اررن أتررن أارردا أمررف  الف مسررنرررم  علرر  بللررال  شررلبهال م عررل  ررل ل ررل نررلح  ررن الصررلم ن 
الفرررال بللرنرررل   ج  رررل  رررن الررر  ت  ال الررر  بللرنرررل   ال ة رررل نلم م رررل برررر   لررر  لرررا رارررن ا دا   ال 

الدع ا  أن تصدا أ رلا النهرلا الصضرلئتال ال عمّترال جلبرلا ارلبترالأ  شرف تال  رن إجرل  ال رلبعرلا 
 .ا اذالصلم ن السلل   الصضلئتال الملشئال عن  صللفال رجبتف

                                                           
1Cass.com, n° 499 ,27mai 2015, 14-11-387.  la société Groupement d’ achats des centres 

Leclerc (GALEC), société coopérative anonyme / le ministre de l’ 

économie.www.courdecassation.fr 
2Emmanuelle Claudel, concurrence, RTD.com, n°3,2001,p 668. 
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مالبرررظ أن ر سرررتب دائررر   األشرررصل  الررردتن تبرررف لهرررا   رررب الررردع ا  رررن صرررالل  رررل رصررردا 
م ررل مبررن ب رردد دعرر ا للعصررل    لاررن  ررن تنعلمررل معرصررد أممررل بعترردتن  عررن دعرر ا الرعرر تن  ا 

 البصتصال  ذا  ل   إي رعبت  عن الجبتعال الصل ال لل سة لتال ال دمتال  ن ال لد  الرمل ستال. 
 ذا أ دمرررررل رجررررر ت  الررررردعل ا ال دمترررررال  رررررن  نرررررلل ال مل سرررررال   مرررررف تمب رررررن ر سرررررتب دائررررر    ررررر

 لن عرررردد ابترررر   ررررن  صررررد ن األشرررصل  ال رررر ص  لهررررا  بلشرررر    رررذا الرررردع ا   ررررن أنررررل ضررر
لن عترلا ب لترال ال سررهلك  را ال نلل أ لا أف شرص   رضر      الجلبلا ال بر لتن. إذ أن

ال دمترال  رن  ال لل مل سال    ش ج لفعللتال الردع ا ل نل  ال مل سال   ألج ا  ال  ل سال ال مل ت
 ال نلل الرمل سن.

  ل سرررال  مل ترررال   رررن بدا رررال أن أف شرررص  تررردعن أمرررف  رضررر    رررنالررر غا علررر  إي أمررف 
 د   رررن الملبترررال الع لترررال أن ال رضررر  تنرعررر تن    مرررف تبرررعلررر  لل مل سرررال ت ارررن لرررف الب ررر ل 

الصلضرررن ال ررردمن إلررر  ال بر لرررتن ال برررددتن أعرررالا  ي ررررد ك ب رررفال ابتررر   بصهرررل  رررن اللنررر ح 
ن الما ال ةسسلا ذاا البنرا الابتر  نرد ي ررر دد  رن اسررصداا عل  للب  ل  رع تضلا   ا 
ال جللبرال برللرع تن    رب ذلرك  رذا ي تمجبرف  ال برلاا   إلر   مل سال  ن صالل اللنر ح نلم ن ال
ال سرهلاتن  تفسرر   ررذا بشرال  ئتسررن  ررن صررالل ال ر سررجال   ال ال ةسسررلا ال ر ت     بللررعلر  

الررر غا  رررن أ  ترررال الررردع ا علررر  الررررن ربررر ل د ن ذلرررك    ن  عرررال  رررن العصبرررلا  ال رررع بلا 
 سال  ب لتال ب تال ال مل سال.ال دمتال  ن رمفتذ نلم ن ال مل 

 وتحديد مقدار التعويض  الضرر التنافسي ب الثاني: مند تفاقم المطل
تنرر  أن تشرر ل الرعرر تن اررل األضرر ا  الرررن أ ررلبا ال ضرر     إي أمررف   نبررل الباررا 
بررللرع تن  رر ن األ رر  نررد تصرضررن الررردصل  ررن أنررل  مررب رفررلنا الضرر   صل ررال  ررن ظررل سرر عال 

  ر ن األ ر  تصرضرن رصردت  الضر   برر  نلمر  ذلركإلر    ن السر ف ر امرشل  الض   الرمل سرن
 تر ان الصلضن  ن الباا بللرع تن ال صلبل.
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 سر لال الرردابت  ايسررعنللتال ل مرب رفرلنا الضر   علر   علتف س   مبل ل رسرلتج الضر ح 
نلمر  إلر  أصتر ا الرعر تن الال رل أسرللت  رصردت  الضر   الرمل سرن    إلر  الرمل سن  الا بعد ل 

   الرع تضلا العصلبتال للض   الرمل سن. ا  
 لمند تفاقم الضرر -ستعجاليةاإل–المؤقتة  التدابيرالفرع األول: 

لألضر ا  رسر ا لل رضر   الرذف رعر ن الردابت  ال ةنرال  ن إنر احاا إسررعنللتال  الررن 
نبرل أف بارا    ةنرا للتالملرنال عن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سرال الب ر ل علر  نر ا  اسررعن

بتررو ت اررن اسرررع لل  ررذا الررردابت  الرررن ترصررذ ل  نلرر  ال مل سررال  ررن جرر   . ال  ضرر ك  ررن
ل ترال ت ارن أن رجر ح بعرن ال رع بلا يسرت ل  ت رل مب رفلنا الضر    لارن  رذا اآلل رض  تمال

نرررر احاا  لررررذلك تبررررد ا  ررررن األ ضررررل اللنرررر ح إلرررر  الصضررررلح ترعلررررف ب سرررر لال ا البررررلا   جرررر ل ا 
 .الرمل سن   لرفلدف رفلنا الضللتايسرعن

 نافسة لمند تفاقم الضرر التنافسيالتدابير المؤقتة أمام مجلس المأوال: 
"يمكون مجلوس المنافسوة، بطلوب ال رعلرف بلل مل سرال  18-18 ن األ    06رم  ال لد  

موون الموودعي أو موون الوووزير المكلووف بالتجووارة اتخوواذ توودابير مؤقتووة للحوود موون الممارسووات 
حقيووق، لذا اقتضووت ذلووك الظووروف المسووتعجلة لتفووادي وقوووع المقيوودة للمنافسووة موضوووع الت

لفا دة المؤسسوات التوي توكثرت مصوالحها مون جوراء هوذ   ضرر محدق غير ممكن لص حه،
 الممارسات أو عند اإلضرار بالمصلحة االقتصادية العامة".

 82 ررن صررالل ال ررلد   بررذلك أنررل  ال شرر ك الن ائ تلرصررلذ الررردابت  ال ةنرررال مظرر ا أل  ترهررل 
 . ن نلم ن ال مل سال الرن بتما ش  ج ارصلذ  الل  ذ للردابت 

 أهمية التدابير المؤقتة -1
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 1رنرررد ال ةسسررررلا ج تصررررل نلم مترررل أ ررررلا  نلرررر  ال مل سرررال شرررربتهال بللرررردع ا ايسرررررعنللتال.
رظهرر  أ  تررال الباررا بررل ن احاا الربفظتررال  ررن بللررال الرردع ا الرررن تسررر   مظ  ررل لفررر     متررال   

 2مظ  الدع ا عد  أشه   أ  ند ر رد رلك الفر   لعد  سم اا. ج تلال   صد تسر  ف
ال رعلرررف بلل مل سرررال الررررن لرررا  41-41 رعرررد  رررذا الرررردابت  ال ةنررررال  رررن  سررررنداا األ ررر  

اررررذا لب لتررررال اينر ررررلد الرررر جمن عل ررررال      نرررردا  ررررذا الررررردابت  46-21تررررم  علتهررررل األ رررر  
لل مل سرال  رن نبرل  نلر   ا ال مل ترالإذا أن  رلبعال ال  ل سرل صل الال ردصلتن لب لتال   للا 
ا  رردا  الصرر ا اا الرررن ي م ررل   ال رر    بعررد    ابررل  ررن إصجررل    ربصتررف    ال مل سررال ترجلرر

إلرررر  ذلررررك إي بعررررد  رررر     نررررا ابترررر  نرررردا   اررررلن يبررررد  ررررن إتنررررلد  سررررتلال لب لتررررال ال  ررررللا 
 3اينر لدتال  ن صالل الردابت  ال ةنرال.

ك  مل سال  ن ج   األشصل  ال  ص  لهرا برذلبتو ت ان رصدتا  جل  أ لا  نل  ال
أ  الرر  ت  ال الرر  بللرنررل  . إذ أن ايسرررفلد   ررن  ررذا ا نرر اح )ال ةسسررال  ررالال(  ررا ال رردعن   

تصرضرررن رصررردتا إصجرررل  سرررلبف أ    ا رررف لجلررر  الرررردابت  ال ةنررررال. لرررذلك ي ت ارررن أن مر ررر   
   رررن الرعررر تن أ  إبجرررلل لل مل سرررال الررررن ر غررر ال رضررر  تن  رررن ال  ل سرررلا ال مل ترررالاسررررفلد  

ال  ل سلا  ن  ذا ا ن اح إي  ن البللرال الررن تار ن  تهرل  رذا ال رضر   نرد   رب دعر ا أ رلا 
 النهلا الصضلئتال بلل  ا ا  أ   ن ال نا ذارف  ب   ب الدع ا أ لا  نل  ال مل سال.

 بتررو ي ت اررن لررف رصرردتا جلرر  يرصررلذ الررردابت  ال ةنرررال د ن أن رارر ن  مررلك دعرر ا  ررن 
الج تررررف  ل رضرررر  ال  ضرررر ك أ ررررلا  نلرررر  ال مل سررررال  أف أمررررف  ررررن البللررررال الرررررن تسررررلك  تهررررل ا

الصضررلئن أ  ال رلبعررال الصضررلئتال   رر ن ب رر لف علرر  ررردابت   ةنرررال  ررن جرر    نلرر  ال مل سررال 
 ال رلبعال ا دا تال بلل  ا ا   ب ال رلبعال الصضلئتال.أن تسلك الج تف ا دا ف   رف ن علتف 

                                                           
 .181نالل  سعد  بر ا   دا ر الت  ال مل سال الب   بلل  ل سلا الرنل تال  ال  نب السلبف    1
 .112لتمل بستن  ان  ال  نب السلبف     2
 .112إت لن ابن  جل   ال  نب السلبف    3
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ن  صسلئ  ا ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال لهل  ستلال  عللال ل    ن  لذلك   ن ال رض  تن
ن المرررا الرررردابت  ال ةنررررال الررررن ترصرررذ ل  نلررر  ال مل سرررال رهررردأ رررلا  نلررر  ال مل سرررال      إلررر  ا 

ال بل ظرال علر  ال  رلبال العل رال اينر رلدتال    مهرل رهرد  ارذلك ب لتال ال مل سال  رن السر ف   
  رضررر  ا إ رررالبف لفلئرررد  ال ةسسرررلا الررررن رررر ال ا ارررن الرررذف ي تلرفرررلدف الضررر   ال بررردف 

   للبهل  ن ن اح  ذا ال  ل سلا.

الصل رال  رن  ال  رلبالبتن الد لك عن ال  رلبال العل رال     ذا ال ضب تاش  ال   ن 
بشررال غترر  بفظررف    عل ررال رضرر ن سررال ال السرر ف   ال مل سررال سررلجال  نررلم ن ال مل سررال    نلرر 

ت   رن شر مهل  نر   رذا رردابت  ال ةنررال   هرذا الرردابال سرهلاتن  ن صرالل ال بلش  ال مل ستن   
الررل   ررل   هررذا الررردابت  ي رصلرر   ررن اآلاأل رر  بررللع د  إلرر  ال ضررب الررذف اررلن نلئال  ل سررلا   

 1ال ر ربال عل  الش الا ال عمتال.
 شروط اتخاذ التدابير المؤقتة -2

ا  نل  ال مل سرال إلر  لصب ل جل  الردابت  ال ةنرال يبد أ ي  ن  ن د دع ا  ن ال  ض ك أ ل
 نلم  ض     ر ست  جل  الردابت  ال ةنرال.

رةارررد  نررر د دعررر ا  مظررر    أ رررلا  نلررر   06لشررر ج األ ل  ررر ن  رررتلغال ال رررلد   سررربال بم
"يمكون مجلوس المنافسوة، بطلوب مون المودعي، أو الووزير المكلوف :ال مل سال  بتو نلح  تهرل

 بالتجارة..."
اررف  صبر ي   ر ذا تنر  أا تار ن ا صجرل  ببرد ذأادا سرلجال ال مل سرال الف مسرتال أمرف ا ل  

أف أن نبر ل ا صجرل   2  رن ا صجرل  سر   تر  ن  عرف جلر  الرردابت  ال ةنررال بللضر    .

                                                           
1 Benjamin Lehaire, op.cit, p 172. 
2Cons.Conc, N° 04-MC-02 du 9 déc 2004 relative aun demande de mesures conservatoires 

présentées par la société Bouygues Télécom Caraidea l'encontre de pratiques mises en œuvre 

par les sociétés orange caraibe et France télécom. 
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  ضررف تررةدف بللضرر     إلرر  المتررال ارصررلذ الررردابت  الربفظتررال    ررن ال  ضرر ك أ ل صجرر   مبرر  إ 
 1اسربللال ارصلذ  ذا الردابت .

ي ت اررررن ارصررررلذ الررررردابت  ال ةنرررررال إي إذا ربررررتن  نرررر د  أ ررررل بللمسرررربال للشرررر ج الالررررلمن   مررررف
دتال الظ    ال سرعنلال الرن  ن ش مهل أن ر الرل اعررداح أ  رلبرف الضر   بلل  رلبال اينر رل

 رذا  رسرلحل عرن  سرر ا ا البرلا ال جلر    رن    ل ترد عمل لالعل ال أ    لبال ال ةسسلا    
  رفعررال لل لتررال   هررذا الشرر ج نررد تررةال   ا نرر اح  إذا اررلن  سررر ا األدلررال ال جل بررال سرر   رارر ن

نرل ت ربا الع رل سلبل عل  نلذبتال  ذا العالأل  عل  العا   ن ذلك   ر ن  عترل  ا البرلا األ
أن عبئ ا البلا تصرب علر   صل ال 2ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال. األاال  تس ا لل رض  تن  ن

  صدا جل  الردابت  الربفظتال.

الرررن   ال جلرر     ال ررر ددا  ت ررل ترعلررف ب عتررل  ا البررلالصررد أظهرر ا اينرهررلداا الصضررلئت  
نرررر احاا الربفظتررررال  بسررررب  عرررردا  نرررر د دلتررررل علرررر  عرررردا شرررر عتال  رررررذا   ضررررا جللبررررلا ا 

ن تمرررال نرررد ن ترررال لل  ل سرررلا  ال  ل سرررلا  بترررو ارررلن تشرررر ج يرصرررلذ الرررردابت  الربفظترررال  نررر د
  ل سررلا ب مهررل نلبلتررال راترر  اللاررن بللتررل تافررن ارصررلذ  ررذا الررردابت  إالبررلا 3لل مل سررال. ال مل تررال

 ررر   رررل ر ن رررف  نلررر  ال مل سرررال الف مسرررن   رررف ال عترررل  ال رعلرررف برررل ر ان  صترررد  لل مل سرررال    
 4 عص ل  ن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.

بلل ن ك إل  نلم ن ال مل سال منرد أمرف لرا تشرر ج يرصرلذ الرردابت   نر د ا رر ان أن رار ن 
مرررف تشرررر ج إالبرررلا ال  ل سرررال ال صترررد  لل مل سرررال  علترررل   لرررت  ال  ل سرررلا  صترررد  لل مل سرررال  أف أ

منرد أن ال شر  ك  86 ن د ا ر ان رصتد لل مل سال. إي أمف بلل ن ك إل  الم  الف مسرن لل رلد  
 présumées."5اسرع ل   جلا "

                                                           
1Boutard Labard-Marie Chantal, Ganivit Guy, droit français de la concurrence, op.cit, p 196. 
2 Benjamin Lehaire, op.cit, p 174. 
3Ibid., p 174. 
4Cons.Conc, n°4-MC-02, 9 Décembre 2004, op.cit. 

 :06حيث جاء في نص الما ة 5
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إل  نلم  ذلرك تشرر ج أن تار ن الرهدترد صجتر ا علر  ال ةسسرلا الررن رر ال ا   رللبهل 
سررلا أ  علرر  ال  ررلبال العل ررال اينر ررلدتال  ببتررو أن عرردا ردا اررف نررد  ررن نرر اح  ررذا ال  ل  

برررف اصجررر  اصرفرررلح أ    ال الشررر اال ترررةدف إلررر   نررر ك ضررر   الرررذف  رررن ال رررع  إ رررالح ع ان
 لت   ن د   اا الاس .  

ن ارررررلن  نلررررر  ال مل سرررررال ي تررررر    بللرررررردابت  الربفظترررررال  إذا رعلرررررف األ    ررررر  بلل  رررررللا ا 
ال أن رالبررررا أن ترررمألنرررل ذلرررك يبرررد علررر  ال ةسسرررال ال ع   مرررفسررررالملحا  الصل رررال ل ةسسرررال إي ا

ترهل أ  برلألب ا إلر  ال  ل سال ال بلي عمهل  ن ج  هل س   رةدف ي  بلل إلر  ررد     ضرع
رفلئهل  ن الس ف صل ال  ن بللال   ن البتب   الر  تن  بتو ترعرتن علر  جلر  اصإ السهل   

أمرف ي ت نرد ل أابر  ب رال  رن  نرا أع للهرل   ر الر الردابت  الربفظتال أن تالبا أن ال  اد ال عمترال
  برتن  ضرعتال بدتل  ا ل تر ن  علتف أن تالبرا أن  مرلك عالنرال سرببتال  بلشر  أف بل  عص ل   

ال بترررد ربررر   رررذا األصتررر   السرررب  ال ئتسرررن   ال  ل سرررلا ال ن  رررال برررل رعال ةسسرررال ال ررررد       
 1لذلك.

عنللتال  ر ن ال شر ك لرا تبردد  رذا  ا يرصلذ  ذا الردابت  ايسررالأ ل  تهل تص  ال نا ال
اآلنلل  بتو ي ر ال  ذا ال س لال  بل غ  ن  لان تفر ن أن ترا ارصلذ  رذا الرردابت   رن 

عدا ارصلذ رل  رن أنر   علف ب سلئل ذاا جلبب اسرعنللن    أن   اآلنلل عل  اعربل  أمهل رر
ا  رن أنلرف. إي اآلنلل  رن شر مف أن ترةدف إلر  عردا ربصترف  رذا الرردابت  ال ر ن الرذف  نرد

أن ال ضررب  ررن   مسررل تصرلرر  بتررو أن  تئررال ال مل سررال  ل  ررال بللف ررل  ررن أنررل تررر ا ح ع   ررل 
 2أشه . 8إل   1 ل بتن 

                                                                                                                                                                                     

"La conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du 

commerce, prendre des mesures provisoires destinées a suspendre les pratique prèsumées 

restrictives faisant l'objet d'instruction,…" 

 .882السلبف     سعد نالل  بر ا   دا ر ال  ال مل سال الب   بلل  ل سلا الرنل تال  ال  نب 1
2 Autorité de la concurrence Français,"les compétences contentieuses", 2009 

www.autoritedelaconcurrence.Fr 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

822 
 

رند  ا شل    رن األصتر  أمرف تعر د ل نلر  ال مل سرال السرلجال الال لرال  رن رصردت  جبتعرال   
عجررلح أ رر  لل لل مل سررال     تررف ال  ل سررال ال مل تررال ررذا الررردابت   ارعل ةسسررلا ال عمتررال بررلل ن ك ا 

 1إل  البللال السلبصال...إل .

 ال البظ أن ال ش ك أعجن سلجال رصدت تال  اسعال ل نل  ال مل سال  ن رجبترف  الرل  رذا 
 ضرال عرن عردا  2الردابت       ل ترنلن  رن صرالل عردا ربدترد ال شر ك لجبتعرال  رذا الرردابت  

 رذا الرردابت     ر   رل نرد ترةدف إلرن ربدتد ال ش ك لل د  ال  مترال الررن تنر  أن رسر ف صاللهرل 
 3ال الذف  ن ش مف ال سل  بلل مل سال.الردصل ال ف ج ل نل  ال مل س

الر اررد  ررن ي تعمررن الرعنررل بررل تنرر  الر تررو    لررذلك  ليسرررعنلل ال رر ربج بهررذا الررردابت  
 4.  ال لرجبتصفال بال ا ن اح  ن بتو ر    الش  ج الصلم متال ال

 التنافسي لية أمام القضاء لمند تفاقم الضررالتدابير االستعجاثانيا: 
ت ان لل رض  تن  ن ال  ل سلا ال مل ترال لل مل سرال أن ررصردا أ رلا ال با رال علر  أسرل  

لم ن ا نررر احاا ال دمتررال ا دا تررال   ذلرررك امجالنررل  ررن  بررردأ  ررن نرر 141إلررر   222ال رر اد  ررن 
ايسرررعنلل  ررن الص اعررد العل ررال بتررو أن  الصتررل  بررتن ال رلبعررال ا دا تررال   ال رلبعررال الصضررلئتال 

نرررلل  رررع  نبررر ا ي بصرررل  إذ ت نرررد رصفرررتن آت صرررذ ب عترررل  د رررب الضررر   الرررذف ي ت ارررن أ  ت

                                                           
1Boutard Labard-Marie Chantal, Ganivit Guy, droit Français de la concurrence, op.cit, p 197. 

  ن نلم ن الرنل   بعن الردابت  عل  سبتل ال اللل L464-1ل ال لد  صال  ال ش ك الف مسن الذف بدد  ن صال  عل 2

 رررن أنرررل رفرررلدف الرررردصل ال فررر ج ل نلررر  ال مل سرررال  رررن العالنرررلا برررتن ال ةسسرررلا  رررن السررر ف  اشرررر ج اينرهرررلد الصضرررلئن 3
د ل اررلن الف مسررن أن تارر ن الضرر   مررلرج عررن األ عررلل الرررن رارر ن  بررل ربصتررف  أن تارر ن السررب  ال بلشرر   ررن بد الررف  بعرر

اينرهلد الصضلئن تسرل ا  ن د ض   بلتي  بلل  ن أنل ارصلذ الردابت  الرن ند ررجل   رن ال للر   نر  ال  ل سرال ال عمترال 
ار نت  س تلن العصد  الال  ا ل ت ان أن ررض ن ايلر اا ب علد  البللال ا رل المرا علتهرل  رن السرلبف. أمظر   رن  رذا الشر ن: 

 ص  الرعدتالا   صل مال برش تعلا ال مل سال البدتالال آال د اسال  ن ض ح الرش تب الن ائ ف   ف نلم ن ال مل سسل ن بن ب لال  
 .022ال  نب السلبف   

 .331نلبال    تال  ال  نب السلبف     4
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 رررررن بللرررررال ( سرررررلعال    28عشررررر  ن )ل إلررررر  أ برررررب   الرالتررررر  بللبضررررر    رررررن  ررررر اد ايسررررررعنل
 1ايسرعنلل الص  ا تن   أن تا ن أنل الرالت  بللبض    ن سلعال إل  سلعال.

صل أل للتالجلرررر   ررررن بللررررال ايسرررررعنلل الص رررر ا إلرررر  الصلضررررن ايسرررررعنإذ تنرررر   رصرررردتا 
ترررررد الع تضرررررال  رررررن سرررررنل أ لمرررررال سرررررلعلا  أترررررلا الع رررررل ب صررررر  النهرررررال الصضرررررلئتال برررررر  نبرررررل ن

 2بر  صالل أتلا العجل.ت امف الف ل صل أل سلعلا الع ل   الضبج  
نبررل إضررل ال إلرر  ذلررك  رر ن الصلضررن ترر    بللرمفتررذ ب  نرر  المسررصال األ ررلتال األ رر  بررر  

 3رسنتلف  ن بللال ايسرعنلل الص  ا.
 ن ال انب إن الد اسال ال  ض عتال لإلن احاا أ  الرردابت  الررن ت رد  ل  نلر  ال مل سرال 

نرد ترعردا  ل ل ا للرنهت  لهذا ا ن اح ايسرعنالراش  عن رعصتد  ذا ال لد   إذ أن ال نا ال
بررررتن أن مظرررر  الرررردع ا أسررررلبتب أ  بررررر  عررررد  أشرررره   ررررن أنررررل الرص ترررر   ررررن ال سرررر لال   ررررن 

 إذن  للدع ا أ لا ال بلاا أاال     مال.  ايسرعنللتال أ لا ال بلاا را ن صالل أتلا نلتلال.
الرررن ر صررذ ا ال بررلاا ال دمتررال أ  الرنل تررال ا نرر احاا ايسرررعنللتال أ ررل  إلرر  نلمرر  ذلررك

الشر اال  ظل   الض   البستج )امصفرلن  رن  نرا األع رلل أ  الر با  رالال( الررن رعرلمن  مهرل ب
ألمرف رفرر ن الضر    ال مل سرال سلجالال دعتال غت  ال تال للب  ل عل  ردابت   ةنرال  ن نبل 

ال لت  الرع تن عن  صدان الر با. ن احاا ال ةنرا ل أن الهد  ال ص  د  ن  ذا ا .الصجت 
 4 ن ظل  ذا الظ      ن ا ن اح  ن الص اعد العل ال أ لا الصلضن   ارتال أاال  للضبتال.  

رص تل  نل  ال مل سال سرلجال ارصرلذ إنر احاا ربفظترال ي تبنر  ايصر رل  بتو أن 
تالبررررظ أن ال عررررلتت  الرررررن تصرررر ا نلضررررن للصلضررررن بلرصررررلذ إنرررر احاا ربفظتررررال    العررررلا ال عصرررر د 

                                                           
 ا دا تال. ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال    108أمظ  ال لد   1

 ا دا تال. ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال    128أمظ  ال لد   2

  ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال   ا دا تال. 818أمظ  ال لد   3
4 Benjamin Lehaire, op.cit, p 176. 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

822 
 

ا بللال الف مسن بلرصلذ ا ن احاا الربفظتال بملح علتهل  لتسرا  رن ذارهرل ال عرلتت  الررن ت صرذ 
 1بهل  نل  ال مل سال.

ارهل د ن أن را ن  صترد  د را ن دع ا  سرصلال بذالدع ا ايسرعنللتال ن  ذلك إل  نلم 
أ رررررلا الصضرررررلح  لارررررن تشرررررر ج رصررررردت هل أ رررررلا ال با رررررال   رررررن ال  ضررررر ك  ا ترررررال  ب نررررر د دعررررر ا

  ضرررا ايصر رررل   بترررو نررر  ا  (Albi)ال صر رررال.  فرررن بارررا ال با رررال الرنل ترررال ألبرررن 
ال دمترررررررال الف مسرررررررن إلررررررر  أن الصلضرررررررن  رررررررن نرررررررلم ن ا نررررررر احاا  461بل شرررررررل   إلررررررر  ال رررررررلد  

عرلد  البرلل  بر   ن  ن د م اك ندف  ن أنرل  ر ن ا  صر للتايسرعن نر احاا ال ةنررال  ا 
 ررن  462ذلررك  رر ن ال ررلد    رربالبررد  ررن الظررل    غترر  ال شرر  عال     مررب الضرر   ال شررتك  أ   

  الرل     ا رالن احاا ال دمتال رشت  أمف ت ان الصترلا برذلك داصرل برد د اصر رل  ال بنلم ن ا 
-7لارن أتضرل ألن ال ر اد اصر رل  الصلضرن علر   رذا المبر      عدا ايصر ل  لرت   صرج

050L  3-050L ررعلررررف بللمظررررلا العررررلا   هررررذا ال رررر اد ي رعجررررن ايصر ررررل  إلرررر  ال با ررررال
بررررذلك  رررر ن الصلضررررن لررررت  غترررر  افررررئ  صررررج لتبرررردد للبررررو  ررررن  ررررذا ال ررررلد      Albiالرنل تررررال ل 

 رن  مجصرال صرل أل اصر رل   با ررف    ال إلر  ذلرك   مرف تجلر  الباراالردابت     لان بل ضرل
مرررا عررردا  ررر ن ال با رررال أعل Sa Renault رررن صرررالل إالرررل   عررردا ايصر رررل   رررن جررر     

بللرررال اصر ل رررهل     رررن أنرررل  رلبعرررال أ ضرررل أ رررلا نضرررل  ال  ضررر ك ل با رررال بررر  د   SIACا 
(Bordeaux.)2  ررل ترعلررف بللرردع ا ا نلت ررن رجبررف بررر   تالمرر عن   أف أن ن اعررد ايصر ررل 

 3ايسرعنللتال.
ل إلررررر  الببرررررو عرررررن الصلضرررررن األنررررر    علررررر  الررررر غا  رررررن أن ايسررررررعنلل ترررررةدف  مجصتررررر

فر ن رص  رف غتر  للتبللرلت   ر  نلضرن ال  ضر ك    للتبل ضرل ال إلر  أن الصلضرن ايسررعن  

                                                           
 .824لسلبف    ينا حسين زاي، المرجع ال 1

2 T.com Albi, ord, réf, 28 oct 2009, 004733, SA STAC  c/sarenault: Juris data n°2009-

014828, in Benyamin Lehaire, op.cit, p 177. 
3Joseph Vogel, stratégies et moyens de défense face à une action en dommages-intérêts pour 

atteinte au droit de la concurrence, RCn°1, 2013, p 18. 
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 لظ بهرررل ألن الرص ررر  سررر   تسررر ا لل رضررر  ضررر   ف  إي أن  رررذا البنرررج لرررا تررررا ايبرفررر
 ررن جرر   نلضررن  صبترر   ررن  ررلد  ال مل سررال علرر  اعربررل  أن  با ررال برر  د   ررن  بمظرر  م اعررف

أاالر   رن . من القاانون الت اارا النرنساي 050L-7بتن ال بلاا الرن را ذا  ل  ن م  ال رلد 
 مررلك  ررن ترر ف أن الرص رر   ررن المظرر   ررن ال مل عررلا ال رعلصررال بلل  ل سررلا ال مل تررال   ذلررك

 1.«ا سر ارتنتال ا ن ائتال »ا لل مل سال تمب ن أن تع   نلذبتال  ذ
إي أن ال ضب ند تصرل    ن ظل الصلم ن الن ائ ف ألمف ي ر ند  بلاا  رص  ال  رن 

نل تررال علررر   سررر ا الرررر ا  الرايصر ررل  لاررل ال برررلاا ال دمتررال     نررلل ال مل سررال  إذ تمعصرررد
 2لان  ذا ي ت مب  ن ابر اا ن اعد ايصر ل .ال جمن   

  د أل  إ ل أن تر    أ لا  نلر  ال مل سرال  لارن تبصر  جلبرف ج تف  بذلك  لل رض    
لرع تن الرررن لتسررا   رر  الا بسررب   عتررل  ا البررلا ال جلرر       بررلج بصجرر    ررن الرردع  

أ لا الصلضرن الرذف تجبرف  عترل  أاالر     مرال لإلالبرلا  بشر ج  ا  ل أن ترصداعن  صدان ال با    
 3اصرتل  الهتئال الصضلئتال ال صر ال.

األ ا ررر  ا سررررعنللتال  رررن  نرررلل ال  ل سرررلا ال مل ترررال عللترررال   wappup ر ضرررا نضرررتال 
لا سررلجال ال مل سررال الف مسررتال ن إنرر احتن أبررد  ل أ رر رر wappupلل مل سررال بتررو شرر عا شرر اال 

الالررلمن أ ررلا ال بررلاا الرنل تررال  أتررن  ضرربا  ررذا الصضررتال ال  اتررل ال سررر د   ررن اللنرر ح إلرر    
 صل مررررال بررررل ن احاا ال مظ ررررال أ ررررلا سررررلجلا ال مل عررررلا الشص ررررتال ذاا الجررررلبب ا سرررررعنلل  

بتررو رسرر ا لألعرر ان ال رضرر  تن  ررن الب رر ل علرر  الررردابت  الرررن ررر  ن سررلجال   ال مل سررال
ال مل سال  مبهل  ن الاالت   ن األبتلن  ن بللرال غترل  الضر   الصجتر  علر  اينر رلد العرلا 

 4ال سرهلاتن.   للا أ  عل  الصجلك ال عمن أ  عل 
                                                           

1Marie Dumarcay, la situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des 

pratiques anticoncurrentielles, étude des procédures français et européennes d’application du 

droit européen des pratiques anticoncurrentielles,France  Quercy, France, 2010, p 503 

 تال   ا دا تال.من احاا ال د ن نلم ن ا    37أمظ  ال لد 2
3 Benjamin Lehaire, op.cit, p 178. 
4Marie Dumarcay, op.cit, p502-503. 
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شاليا ررعلف أسلسرل ب بردأ رعردد بهذا البسلجال   صد تج ح بعن ا   إي إن ال ضب لت
هررتن  صرلفررتن )النهرال الصضرلئتال   نلر  الردابت  ال نلئتال ال رعلصال بمف  ال س لال  ن جر   ن

ال رلبعرال لصضرلئتال أ   ذا امجالنل  ن  بدأ برف الضربتال  رن الصترل  برتن ال رلبعرال اال مل سال(    
تالترر  ايسرررفهلا عررن البررل الررذف ت اررن أن تجبررف  ررن  ررذا البللررال  رر  ال ضررب الررذف ا دا تررال.   

 هل ست رمب الصضرلح عرن ارصرلذ األ ا ر  ايسررعنللتال  رن بللرال  نر د رردابت   نلئترال سرلبصال  رن 
ج   ال نل   أ  العا   ل ست رمب ال نل  عن ارصلذ الردابت   رن بللرال  نر د أ ر  سرلبف 

  ن ج   الصلضن ايسرعنللن؟
ا ال سر لال. إي أن نر ا  ال ررعلرف بهرذلرل   نلم ن ال مل سرال ي منرد  ي ببلل ن ك إل  م 

أاررد علرر  عرردا الن ررب بررتن الررردابت   2444مرر   ب   6 نلرر  ال مل سررال الف مسررن ال ررلد   ررن 
ظترررال ألن دا ترررال  بترررو   رررن ال نلررر   مرررب رررردابت  ربفا الصضرررلئتال   ئترررال )ايسررررعنللتال( ال نل

 1   اعربل  ل ال نل  ال تال لب لتال الس ف.أن  نف أ انلضن ايسرعنلل سبف لف   
ضن ت ان أن ربصف الهرد  بذلك ت ان الص ل أن الردابت  ايسرعنللتال الرن ترصذ ل الصل  

ظ علرررر  المظررررلا العررررلا البفررررل رررر  ب لتررررال ال مل سررررال   لرررر  ربصتصررررف    نل  ال مل سررررال إالررررذف تسررررعى
 نرلل  ا رل أن  رذا ي ت مرب     ل تب   بصتصرل الد   ال  تر  للصضرلح  رن  رذا الاينر لدف    

 انهررال صجرر    البللررال  ررن ارصررلذ ررردابت  إضررل تال إدا المررا الررردابت  الرررن ارصررذا غترر  ال تررال ل 
 رن  ر   رل تفر ن ضر     الر اترد علر   سر لال الرال رل ش مهل  رذا الرردابت      الرن ارصذا  ن

 الصضلح.ايصر ل  بتن  نل  ال مل سال   
ن المرررا رهرررد  أسلسرررل إلررر  البفرررلظ علررر  الصضرررلح    دابت  ايسررررعنللتال أ رررلا ربصرررن الرررر ا 

إي  ال رضرر  تن  ررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سرراللا الشص ررتال للنهررلا الرررن رجلبهررل   ال  ررل
 مهل رصدا بلل ملسبال المظلا العلا الرمل سن.أ

 

                                                           
1Con.Conc, n°00-MC-17, 7 novembre 200, relative à unedemande de mesures conservatoires 

présentée par la société wappup.cpm www.autoritedelaconcurrence.FR. 
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 التنافسي تقدير الضرر أساليب الثاني: الفرع
د   رل تعهرد الصلضرن  ردا ال ه رال إن الرع تن عن الض   الرمل سن تصرضن رصدت ا   عرل

 عمرد ل ترردصل  هر  ال سر لال   رذا  رن لل لترال  رار    ر  إنر اح  لصبت   رن ال نرلل اينر رلدف
د اك ل رع بال رصردت  الضر   الرمل سرن  .الضر    ردا عرن ال ترال  ع  ال بعدا الصلضن تشع   ا 

  بترال  رن صرالل را الببو عن أسللت  ندتد  رسلعد  ن ع لترال الرصردت  أاردرهل ال ف ضرتال األ  
 .انر ابلرهل

 التنافسي أوال: اللجوء للى الخبرة لتقدير الضرر
ت ارن للصلضرن  ررن  ردا ا جرل  رعتررتن صبتر  أ  عررد  صبر اح  رن مفرر  الرص ر  أ   ررن 

تنر      ن اح الصب   إن اح  عرلل لبرل إشراللتال رصردت  الضر    الرعر تن 1رص  لا  صرلفال.
لرك  رن صرالل الر ا رل ال سرر    رب ذ    ا ال نرللذعل  الصلضرن أن تلعر  د  ا إتنلبترل  رن  ر

ا  ن نهال    رن نهرال ذالصبت   بل ال ا شاليا الرن ت ان أن ر انهف عمد الصتلا بصب رف  
 أص ا   ن الر ا ل  ب الصبت   ن ش ن أن تس ا للصلضن بفها أ سب لمرلئج الصب  . 

  رعتتن صبتر  عرن الرصردت   صد ر ار ا األبالا الصضلئتال الف مستال عل  رفضتل اللن ح إل
بعرد ربدترد  بلري   Sonyدضر Sociétés concurrentsالن ا ن للرعر تن ا رل بردو  رن نضرتال

الرعر تن أل را  با ررال ايسررئمل  باررا أ ل د نرال مرتنررال الرصردت  الن ا ررن للرعر تن   نل ررا 
 2برعتتن صبت .
 للصلضرن  ت ارن صبتر   رعترتن اسر ر ا   ردا ربدترد  رن الب ترال  جلرف الصلضرن  تبصر 

 د ن الرصمتررال الرفسررت اا رصرردتا علرر  تصر رر  أن تنرر  الررذف الصبترر  اسرررمرلنلا بب تررال تفسرر  أن
 .الصلم من ال نلل  ن الردصل

                                                           
 .و اإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية022أنظر المادة 1

2 Daniel Fasquelle, Les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielle, 

p3.www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/ 

http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/
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 الف مسرررتال  ررر  الصضرررلئتال نرهرررلداااي ربلترررل  رررن السرررلئد علررر  الررر غا  رررن أن ايمجبرررلك  
 الجلررر   صررردا إلررر   ةشررر اا الصلضرررن تشرررت  الرصترررتا  أترررن ن اعرررد رجبترررف  رررن الابتررر   ال   مرررال

إي   سرم اا عرد   ردا علر   نا أع لل الضبتال رج    عل ن الاالت   ن األبتلن  ايعر لد 
لمر ك الضر     ربعرل الرمل سرتال األض ا  رصتتا أمف تصرل   أ   صرج  نرا األع رلل ت الرل  رجر   1ً 
 يسرررا لل تسررع  أن ال رردعن علرر  تنرر  عررلدل  رعرر تن علرر  الب رر ل أنررل   ررن  شررل    

 . ال ةش  ذا
د اارر   ف ترر ربج بلل  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال ذ بلا ال بر لررال عمررد رصررتا الضرر   الررل ررعل لا 

د ررب اللنمررال األ   بتررال علرر  الع ررل  ررن أنررل رسررهتل دعررل ا الرعرر تن للضرربلتل  رصرردت  بنررا 
 عن ال صللفلا ال مل تال لل مل سال  ن أنل ال   ل إل  رع تن  علل. الملناالض   

 رر المقترحة من طرف المفوضية األوروبيةثانيا:أساليب تقدير الض
تبرررردد  فهرررر ا الصجرررر  ال رررردمن  ررررن  صللفررررلا نررررلم ن  5010ن انررررر اح ال ف ضررررتال لسررررمال إ

 ررردا  نرررد  ا رررف انرررر اح اللنمرررال دلترررل   ةدف إلررر  ا رررر ان بسرررتج ل نررر د الضررر  ال مل سرررال   رررل تررر
 105-101ع لن تسل ا  ن رصدت  بنا الض    ن دعل ا الرع تن عل  أسل  ص ف ال ر اد 

تشررت   رردا الرردلتل إلرر  الهررد  العررلا  ذإ2 ررن  عل ررد     ررل  بتررو ت ررما إضررلح  إن ائتررال أصرر ا.
 ن ربدتد  رصدت  الض    رن نضرلتل ال مل سرال   ال رعلصرال أسلسرل ب ضرب الجر   ال  رل   رن 

 رل تسر   "بللربلترل  عن ج ترف أن تا ن  ترف لر  لرا رصرب ال صللفرال   ن  أ    ضب الن ت ان
 ال  لت ".

                                                           
إل  أ اللال عن أم اك الض   الرمل سن  dommage concurrentiel  ن ارلبف   DorandeuNicolasرج ف   1

 . أمظ   ن  ذا الش ن:  رن رعر د ل اينرهلداا الصضلئتال الف مستال للرصتتا   ص ل لم ك الض   ال ةش اا ال ئتستال ال
Nicolas Dorandeu ,op.cit, p290-293. 
2GUIDE PRATIQUE relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages 

et intérêts fondéessur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de 

l'Unioneuropéenne.www.ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_g

uide_fr 
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 contrefactuel  رررجلاال ف ضرررتال األ   بترررال أدصلرررا  رررن صرررالل ال التصرررال  فهررر ا أ  إن 
 L’analyse"أ  ال ضررررررررلد ف تعربرررررررر   رررررررر تا رصرررررررردت  الضرررررررر  .  للربلتررررررررل ال  ررررررررلت ذالرررررررر

contrefactuelle" نعل ال صل مالبتن ال ضب البصتصن للج   ال رض    رلك الرن ت ان أن   
سرررررتمل ت  ال  رررررلت    الفررررر ف برررررتن ال ضرررررب تاررررر ن  تهرررررل  رررررن د ن ال صللفرررررال   ررررر   رررررل تشرررررال ال

 1ف لبف بف بسب  ال  ل سال ال مل تال لل مل سال.ذالستمل ت  ال  لت  تصت  الض   ال  علتالف
برصررردت اا   رررن الضررر   ف الصترررلا ذي ت ارررن  البظرهرررل ب رررفال  بلشررر    إا اي ر اضرررتال ذ ررر

مظرر ا  ررن ذلررك د تشررر ج الر ارر ذف تسرر ا ب صل مررال ال ضررب الفعلررن  إذل ضررب سررتمل ت    نعررن الرر
نا ال بتعلا  ن غترل  ب سربتل أن مع   عل   نف التصتن اا رج  ا األسعل    الألمف  ن 

 الرررن رعر ررد علرر  الع ا ررل  الرفررلعالا ال عصررد  الرررن لتسررا بررلأل     ال صللفررال بشررال أ  برر ص 
دا عرن ف ت صرذمل بعترذلبمرلح ا ر اضرلا   رلت   لل انرب الرتد عمل س     ذا  ل السهل عمد رصت هل.

 2المهج الرصلتدف لصلم ن ال سة لتال ال دمتال.
 ررر  الببرررو عرررن ال رجلبرررلا ال ر اترررد  لربدترررد  رصررردت   ال التصرررال الر نتهترررال ال ررر ن  مهررردا 

الض    ن دعل ا الرع تن  صل ال أن الرع تن ترجل  نتل  دنتف للضر    الردف تصرلر  
ال   رصردت  األضر ا   رن   ال مل سرعن األضر ا  الررن لبصرا اينر رلد ال صرد    رن جر    نلر

لا بهررذا الرصرردت  تارر ن أاالرر  أن الصترر ذإ   احاا الرعرر تن لررف  ترر   رر الررل  ررن  ررع بال رصرردت اإنرر
 .  ا ال
ب ررفال عل رال  أ ررل رصرردت   الاا جبتعرال م عتررذسررلجال ال مل سررال رعر رد علرر  عمل رر     رالال 

 رن غترل   أن ال ف ضتال ر غ   رن رتسرت  ال  ل سرال النترد  ذإ  لرع تن  ترجل  رصدت  دنتفا
 3رد ت   رص   للصضل   الر ل  عل  الر دد ال رعلف بلسرصداا الصب    ن رصتتا الض  .

                                                           
1Emmanuel Frot, Olivier Sautal, op.cit, p37. 
2Maurice Nussenbaus, L’évaluation des dommages concurrentiels AJ. Contrats d’affaires-

concurrence- Distribution, 2014, p261.  
3Emmanuel Frot, Olivier Sautal, op.cit, p37. 
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ن رصرررتا الرارررللت  ا ضرررل تال)ال تلد   رررن السرررع ( الملن رررال عرررن ال  ل سرررال ال مل ترررال   اذ ررر  ا 
 رن ربدترد األسرعل  صرالل  رر     لل مل سال علد   ل رمج ف عل  الالو صجر اا. الصجر   األ لر

الصجر   الاللمترال  رن بسرل  ال ترلد      "prix Factuel ردا غللبرل  رل تشرل  إلتهرل بلسرا"ايرفرلف   
ل ايرفرلف غتر    نر د   ر   رل تسر   هر ن األسعل )الرالفال ا ضل تال(  ن البللال الرن تا ن  ت

 الصجرررر   الالللالررررال  ررررن بسررررل  الراررررللت  ا ضررررل تال   prix contrefactuellبللسررررع  ال  ررررلت  
surcout  ببسرلجال الفر ف برتن السرع  الر انعن  السرع  ال  رلت  الررن  رن prix contrefactuel 

etprix Factual أن ال  بلرال األاالر  رعصتردا  رن ال  بلرال الاللمترال ألمهرل ربررلأل إلر  رصجرتج    إذ
 1ستمل ت  ا ر اضن ببا.
بررررتن أسررررللت  ال صل مررررال   م ررررلذأل ال بلاررررل   ال ررررلد  عررررن ال ف ضررررتال بتررررو ت ترررر  الرررردلتل

رهررد  إذ إلررن نلمرر  أسررللت  أصرر ف  أسررل  الراررللت   األسررللت  ال للتررالصلئ ررال علرر   الم ررلذأل ال
ا ال صر بررلا إلرر  رصررردتا ال سررلعد  لل بررلاا  األجررر ا  الرررن رشررل ك  رررن ذاللنمررال  ررن صررالل  ررر

إي أمهررل   ررن مفرر     رصمتررلا رسررل ا  ررن ربدتررد األضرر ا  دعرر ا الرعرر تن  ررن صررالل أسررللت 
 ال نا ي رصل   ن ايمرصلداا.

 المحاكاة نموذج -1
 بلاررل  ال ضررب  ررن السرر ف علرر  أسررل  م ررلذأل انر ررلدتال أ  علرر  أسررل  إنل ررال سررتمل ت   أف

ال ا مرررلأل فرر ررن صررالل رال2  ررلت    الرررن رارر ن   ال نررال أاالرر   ررن اسرررصداا الر انررب اينر ررلدف.
   ل ت ال با ال عصر ل   ر تر  األسرعل   الا ترلا ال بلعرال  بترو أن م رلذأل ال بلارل  رسررصدا

لصلرررررال أ   رررررن األسررررر اف اعرررررلد  م رررررلذأل   ررررر  ال لرصرررررتا سرررررل ك الشررررر الا  رررررن أسررررر اف ابرارررررل  
ف تسررمد علر  ذصذ بعرتن ايعربرل     مرال الجلر  الرايبرال تال   رمفتذ  دا الم لذأل تن  أن ت 

 األسعل .

                                                           
1Jean François Laborde, Action en réparation faisant suite à des ententes : Les méthodes de 

quantification du surcout retenires par les magistrats, RC, n°1, 2017, p5.  
2Jacques Derenne, Réparation du dommage concurrentiel dans le droit de l’union Europénne 

et des Etats menbres,RC n03, 2014, p76. 
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 ند ترجل  رمفتذ  دا الم لذأل ا تلا ابت    ن ال عل  لا  البتلمرلا  ال عجترلا الررن ي 
 1   أ  أمف لت   ن ال  ان رصدت  ل بشال   ال ف  تف.رر    لج  

أمررف  مظرر ا لرالفررال د اسررلا اينر ررلد الصتلسررن  غتررل  ال عل  ررلا ال رلبررال  ررن السرر ف  ذإ
 ربصتف الربلتل اينر لدف الصتلسرن لرت   رن ال  ارن دائ رل    رن  ردا البللرال ت ارن اسررصداا 

ال تن   ن الاالت   رن األبترلن أن رسررصدا أن الم لذأل اينر لدت ذإ2العدتد  ن الج ف البدتلال.
 صج اعم    ا ل  لت  ا سل    ئتسن لرصدت  الض    بترو ررا اسررصداا م ر ذأل ال بلارل  

  مسل  لان ال با ال   ضا الشا ا  شت   إل  اعربل اا ررعلف بدنال  الرل  ردا  ن  ن نضتال 
 3الم لذأل   ع بال الربصف  مهل.

 يةاليف واألساليب المالج التكذنمو  -2
ف ترضر ن رالفرال إمررلأل ال برد   الردف تررا ذراللت  رعر د عل  سع  ا ر اضرن الرج تصال ال

إضرررررررل ال  رررررررل ت  برررررررا  عصررررررر ل  بترررررررو أن الفررررررر ف برررررررتن السرررررررع  الفعلن)البصتصرررررررن(  السرررررررع  
ف ت اررن ربدترردا بجرر ف  صرلفررال ذ رردا الهررل ت الرر4.د عررفتر  فذدد الفررلئن الرر( تبررfictifال  رر ف)

صل مررال ب رر    ال نررا أ   ررب الشرر الا  أ  علرر  سرر ف ن  ا تررال ب ررل  ررن دلررك ايعر ررلد علرر  ال 
 5 صل مال لا رر ال  بلل صللفال أ   ت س اف ال مرنلا ال صل مال.

 ذارتررال  إذال  ررد علرر  اي ر اضررلا الص تررال  الربات ررلارإي أن عترر   رردا الج تصررال أمهررل رع
 ررررن  ت اررررن أن تجعررررنإذ  6تنرررر  رعتررررتن اتفتررررال ربدتررررد  صرررردا   ررررل ت الرررر با ب ررررفال  عص لررررال.

                                                           
1 Maurice Nussenbaus, L’évaluationdes dommages concurrentiels, AJ. Contrats d’affaires-

concurrence- Distribution, 2014, p262. 

2Jacques Derenne, op.cit, p76. 
3T. administratif de paris, 10Avril2014, SNCF  c/H offmanetal, n°1308641, le jugement a fait 

l’objet d’un appel : in Jean François Laborde, Action en réparation faisant suite à des 

ententes : Les méthodes de quantification du surcout retenires par les magistrats, op.cit,p6.  
4Jacques Derenne, op.cit, p76 
5Maurice Nussenbaus, op.cit, p262. 
6 Jacques Derenne, op.cit, p76. 
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بهررل ت الرر با   نررد تبرررج أمهررل  فرها باررل سرره لال  يسررت ل  ت ررل ترعلرر  رردانترهل  ررن نبررل ال رر
 1ج تصال بسل  غل ضال ندا ي ت ان رجبتصهل.

  المقارنة جذنمو  -3
تص ا  دا المهج عل  ربدتد ال ر ت اا  أتضل علر   صل مرال األسرعل   رب  ر    ال نرا  ال صل مرال 

ال  األسررعل  ال ف  ضررال صررالل ال صللفررال أ  الفررر   الرررن رلتهررل  بررتن األسررعل  نبررل ا راررل  ال صللفرر
بتررررو ترررررا  البظررررال 2ف تد عررررف ال سرررررهلك.ذ اررررن أن رسررررلعد  ررررن ربدتررررد الفررررلئن الرررر الرررررن ت

 : ال عجتلا
  ن مف  الس ف صالل  ر    ل نبل  /أ  بعدال صللفال.-

 عل  س ف ن  ا تال  مف لال  لان  شلبهال.-
  شلبهال.  مرنلا  مف لال  لانأ  عل  س ف - 

 لل صل مررال  ررب  رر    ال نررا  ررن  صل مررال األسررعل  صررالل  ررر   ايرفررلف  ررب  ررل لرر بظ  ررن 
أسعل  عمد ل تا ن ايرفلف غت    ن د)نبل إمشلئف أ  بعد امباللف(.   اذا  فن الصضرتال الررن 

الستل اا الم سل تال يبظا ال با ال أن السع  ال صر   ستلنال  رلا ايرفلف بتن  دا   رعلتا 
بتررو  أ    222مرهررلح ايرفررلف صفررن السررع  إلرر  اأ     أ ررل بعررد 1184يرفررلف اررلنا  ررن

 3(.1184-222أ   )214(  tsurcoûند ا الرالفال ا ضل تال )
أ رررل الج تصرررال الاللمترررال  الررررن رعر رررد علررر  ال صل مرررال  رررب سررر ف أصررر ا بررردي  رررن اللنررر ح إلررر  

ال صل مال  ن  الن ن  ا رن  الببو عن السع  الذف لا تر ال  بليرفلف عب  ال نا  بتو رن ا
آصرر     رر   لبرردو  ررن ارفررلف ا سرر ما  ررن برر لتن  ال با ررال نل ررا ب صل مررال سررع   ررذا ال مرررج 

 4 ن ب لتن )الس ف الرن ر ال ا بليرفلف   ب رلك الرن ل بظا  ن بصتال أل لمتل(.

                                                           
1Aliénor Estrade, op.cit, p56. 
2Jacques Derenne, op.cit, p76. 
3Jean François Laborde, Action en réparation faisant suite à des ententes : Les méthodes de 

quantification du surcout retenires par les magistrats, op.cit , p5. 
4Ibid.,p5.  
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إذ ت اررن ألسررللت  الربلتررل ا ب ررلئن  اينر ررلد الصتلسررن أن رسررلعد إلرر  بررد  ررل  ررن ربدتررد 
 رررر  بررردأا ال صللفرررال   رررر  ر نفرررا   تسررر ا ربلترررل الر انرررب اينر رررلدف لد اسرررال العالنرررال برررتن 
ال ر ترر اا اينر ررلدتال  اتفتررال ررر الت  ال ر ترر  الرررلبب بلل صللفررال   ضررال عررن ال ر ترر اا األصرر ا 
الرن ي رر ال  بلل صللفال.  ت ان اسرصداا  ذا الربلتل إ ل يصرتل    ضتال السرببتال   إ رل للرمبرة 

ل ارررلن تمب رررن أن راررر ن علترررف نت رررال ال ر ت ) الرررل السرررع   رررن ال انرررب(  صل مرررال  رررب البتلمرررلا ب ررر
 ال رعلصال بلألس اف األص ا.

بتررو ت اررن أتضررل الن ررب بررتن ال صل مررلا  ررن ال نررا  بررتن األسرر اف عمررد ل تارر ن  مررلك 
 ألسرعل  صرالل  رر     مترال  عتمرال   رب رجرر  ابتلمرلا ال ترال    رن ررا ربلترل رجر    ر تر   الرل 

مفرر  ال ر ترر  صررالل الفررر   مفسررهل  ررن سرر ف  صل مررال غترر   عمتررال بللن ت ررال. بتررو تسررلعد  ررذا 
 الربلتل اينر لدف  رن الملبترال المظ ترال  رن ربصترف ال  ترد  رن الدنرال  رن ربلترل  نر ك الضر  

 1. رصت ف
ررنل ررل  ررذا الج تصررال الع ا ررل الصل نتررال الرررن نررد رررةال  علرر  األسررعل  صررالل     ررب ذلررك

فررال  بل ضررل ال إلرر  ذلررك ت اررن أن تارر ن  ررن ال ررع  العالرر   علرر  ال  انررب ال  متررال  ررر   ال صلل
تصرررتن  رررن ررررل ت  بداترررال علررر  ت ارررن أن ماررر ن    هرررل 2ذاا ال رررلال الرررذف تسررررمد علتهرررل الربلترررل

ال صللفال   ن ررل ت  ر نر  الرعردف؟   رل ال صل مرال  رب أسر اف ال مرنرلا أ  األسر اف الن  ا ترال 
 أتضل؟ ال  ام

 ان أن تا ن  رن ال رع  العالر   أ رال علر  أسر اف ال مرنرلا أ  أسر اف  ن البصتصال ت
 ا بلل صل مال. ن  ا تال   ن د  عل  لا   لاللال ب ل  تف الافلتال الرن رس

  سللت  ال صل مال ال بلشر   لألسرعل  لردتهل  تر   البسرلجال إي أمهرل تبر رل أن رار ن  ظللرال 
 رذا المر ك  بترو أنر ا الصبتر   رن لرال فرلف السرا   رن إسربلمتل ر ضرا بلارالررن رلرا   للصضتال

 صل مررال ألسررعل  السررا  ب رر    ال نررا  بتررو أظهرر ا المرررلئج أن  ررذا الر ترر اا ملرنررال  ررن نرر ح 
                                                           

1 Maurice Nussenbaus, op.cit, p262. 
2Jacques Derenne, op.cit, p76. 
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  السررا ف أف عل ررل ذسرع  الشرر م رعلصررال بن أتضررل لرصلبرلا أصرر ا  مهرل عررن آالررل  ايرفرلف   لارر
 1صل نن عن ايرفلف.

  ايصررررال   رررن السرررع    أمهرررل  برررذلك ت ارررن ايبرنرررلأل أن  مرررلك ع ا رررل صل نترررال رفسررر
لتسرررا  صللفرررال رمشررر  ال سرررة لتال  بترررو أن العم ررر  ال  نعرررن ي ت ارررن  صل مررررف   ي ت ارررن أن 

 2ت الل م  ذأل السع  الع لن الذف تن  أن تصل  علتف.
   بللر انعرررر مررررلك جرررر ف أصرررر ا  الررررل ج تصررررال الربلتلإلرررر  نلمرررر   ررررذا الجرررر ف  األسررررللت  

 ربعن  رن الفصهرلح   عظ هرا  رن   األص ا إل  مصلت بلد الرن أدا  ن   اينر لد الصتلسن
اينر لدتتن تعرصد ن أمهل  ستلال تبر ل أن را ن أاال  ن    أاال  دنال  رن غت  رل  ألمهرل ت ارن 

ف مر  عظ هرا  رن الصرلم متن تعرصرد ن أ أن ر صذ  ن ايعربل  ع ا ل  رعدد   أ ل البعن اآلصر 
 3أ    عصد لل لتال.

اصرتل  ج تصال  مجصتال  ند تار ن  رن ال فترد أن معر    د   عرل   معرصد أمف  ن أنل   ذا
 أسل   ذا الج ف الرن ند ا لها. الصضل  عمد رصتتا الض   الذف أدل  بف عل 

مف  ن البصتصال  ملك  عل  لا نلتلال ب ل  ذا ال  ض ك   علر  الر غا  رن أن اللنمرال أي إ
اال ا مر مرررا  ت رررل تصررر  نررر ا اا األ   بترررال نرررد نل رررا بللفعرررل ب مشرررلح نلعرررد  بتلمرررلا علررر  شرررب

 ال بلاا إي أمهل لا رار ل بعد.
 رررن  Jean François Labordeد اسرررال أن ا رررل ت ارررن أن مسرعتمب جل  رررذاا    رررنإي أمرررف    

د لرال أ   بترال  بترو نرلا  14بردعا  رن ال برل تن  أسرلرذ  الصرلم ن الررن رصرب  رن 2416 ت  
ذ أمرف إرعر تن الالبصرال مرتنرال ايرفلنرلا. لا الب مل عرال رعلصال ب ب لح بعن ن ا اا ال بلاا 

نضرلتل   ررا اسررصداا 8نضتال را اسرصداا ج تصال الرارللت   األسرللت  ال للترال  رن  21 ن إجل 
                                                           

1Jean François Laborde, Action en réparation faisant suite à des ententes : Les méthodes de 

quantification du surcout retenires par les magistrats, op.cit,p5. 
2Joseph Vogel, stratège et moyens de défonce face à une action en dommage-intérêts pour 

attente au droit de la concurrence,op.cit,p22. 
3Jean François Laborde, Action en réparation faisant suite à des ententes : Les méthodes de 

quantification du surcout retenires par les magistrats, op.cit,p6.  
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نضرتال  ج تصرال ال صل مرال  رب سر ف ن  ا ترال غتر   رر ال   ررا  11ج تصال ال صل مال عبر  ال نرا  رن 
مرف لرا تررا اسررصدا هل  رن أف  للر انب  صال ال بلال   الربلترل برنضلتل  أا ج ت 8اسرصدا هل  ن 

 1نضتال.
ذ أمرف بعرد مشر  ال ف ضرتال إاالر  الجر ف اسررع لي  أ   ل تةاد أن ج تصرال ال صل مرال  رن   

ن الرر أف  لر نتهتررال برر ل رصرردت  بنررا الضرر     ررل شرر  ك ال التصررال ا 2411األ   بتررال  ررن عررلا 
ف ت ارررن الربصرررف  مهرررل العرررلا بررر ل  رررذا ال  ضررر ك أارررد  تلرررف إلررر  رفضرررتل جررر ف ال صل مرررال ألمررر

أن العدترد  رن الصضرل  إلر  Jean François Labordeبسه لال  بتو رشت  المرلئج الرن أن ا رل 
  ن أ   بل ر صذ بهذا ال أف.

ذا ارررلن  رررن شررر ن الربلترررل اينر رررلدف أن تبرررد  رررن الرعسررر    اي رنرررلل  تررر     رررذا    ا 
الرهل الصلم مترال   يسرت ل  رن  عتل ا لرصتتا   ض عن   لر ست  عل ن للسلجلا العل ال  ن ردص
فررن ال انررب إن ال ررع بال   2ظررل ا رصررل  الصررلم ن آللتررلا ذارتررال   عل تررال يرصررلذ الصرر ا  الصررلم من.

 رصمتررال بررلاا للمظرر   ررن رفل ررتل الصبرر   الالع لتررال را ررن  ررن بعررن األبتررلن  ررن عرردا  غبررال ال
ذا المررررا  ررررذا األسررررللت   ررررن   لي ر اضررررلا ال سرررررع لال  به ررررال أبتلمررررل ل ترررر  ال رص  ررررتن  ا 

لألج ا  ال رضرر     ررن األصرر ا ت اررن  رر ررب بعررن البرر ان   ررن رصرردت  الضرر    ال  اررن أن ر  
 3أن رر دد  ن اسرصداا  ذا الرصتتا ألمهل ي رفها ن تب الن ام  الرصمتال.

أسرعل  السر ف علر   عمد ل تص ا الصضل  برمفتذ  دا األسللت    مهل تنر  أن رعر رد    ذا
ن  صرل  األسللت  ال صر بال لرصدت  الضر   ررجلر   4.تلملا إ ر اضتالبعل  لت  البصتصتال     ا 

مشرلح  انرب   رلت  ي ت ارن أن تررا  أن را ن البتلملا  رلبرال   رر       رلل انب أن إنل رال  بمرلح  ا 
د بتلمررلا لرصرردت   عررللا الم رر ذأل  اررذلك سرررصداا ج تصررال ال بلاررل  تصرضررن  نرر  بررد ن بتلمررلا  ل

                                                           
1Jean François Laborde, Action en réparation faisant suite à des ententes : Les méthodes de 

quantification du surcout retenires par les magistrats, op.cit,p5.  

 .881ال  نب السلبف   بلصب   ب د آتا ع د   2
3Emmanuel Frot, Olivier Sautal, op.cit, p40. 
4Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p57 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

882 
 

اللت  تفر ن أتضل أن را ن الش اال نلد   عل  رر  ت  بتلمرلا  رعلصرال الج تصال الصلئ ال عل  الر
األ ل الرذف ت انرف ال شرال بللراللت     ا ت ال با الصلبلال لل صل مال  لذلك   مف غللبل  ل تار ن 

رصدت  الض      ر ا   البتلملا  إذ أن  ذا الصترد ترةال  علر  اصرترل  األسرل   ال ملسر     رن 
البتلمررلا أالمرلح دعرر ا الرعر تن  الررل ال ر تر اا اينر ررلدتال ارالفررال ال رع  ن ررب ال عل  رلا   

  أسعل  ال مل ستن  ن أنل إنل ال  انب   لت  ت ان ايعر لد علتف.
 غللبررل  ررل   رررل جرر تال رر ن ن ررب   عللنررال البتلمررلا عررلد   ررل تسررر  ف  ن  نلمرر  ذلرركإلرر  

البتلملا الرن  ن شر مهل أن ن اح  ر    بد د   لذلك   ن الض   ف أن ترا ن ب ر ك لهذا ا ت
رصردت  الضر    البلنرال إلر  ربصترف مررلئج سر تعال  رن ا نر احاا الررن رصرر   للترع   بشرال  ال

  اعتررد ل المهلئترررال    رررن الملبترررال الع لترررال رصررردت  ايبرتلنررلا  رررن بترررو البتلمرررلا  ن عهرررل  رررن 
 1أن    نا   ان تع   بشال ابت  دع ا الب  ل عل  الرع تن.

 التعويض الكامل وفكرة التعويضات العقابية للضرر التنافسي: الفرع الثالث
 رررن ال  ل سرررلا  إن الرعررر تن تنررر  أن تشررر ل ارررل األضررر ا  الررررن أ رررلبا ال ضررر   

    رر   ررل تر ا ررف  ررب  برردأ الرعرر تن الال ررل للضرر    إي أمررف   ررن ال نررلل ال مل تررال لل مل سررال
ال برردأ إن  ررا الرعبترر   ررن صررالل  الرمل سررن  مررلك بعررن األمظ ررال الصلم متررال الرررن ررنل ررل  رردا

 هررل األ رر  تفررر ن األصررذ   بل لررال ال  ررب  ررن الرعرر تن   رر   ررل تعرر   بللرع تضررلا العصلبتررال.
 ن صالل الرع تن الال رل أا األصرذ بللرد   رع تن  ن ال نلل الرمل سن بللد   ا  البن ل

 العصلبن أا اال  ل  عل؟
 ضرر التنافسيعن الالتعويض الكامل أوال: 

ف ترررا رصرردت ا  ررن نبررل الصلضررن  ررن ذف تسرر ف علرر  الرعرر تن الررذلل برردأ األسلسررن الرر   صرل
إجرررل  ال سرررة لتال الرص رررت تال    مرررف ي برررد  رررن أن تاررر ن  مرررلك رارررل ئ برررتن الرعررر تن  الضررر   

 2ببتو ي ترب ل ال ض    صسل    تفرص    ي تسرفتد  ن ال اح  ت رمن.
                                                           

1 Emmanuel Frot, Olivier Sautal, op.cit, p40. 

 .812   سربف  للرع تن  ال  نب السلبفالفعل ال ر ا لا   تاللن  ايلعل  2
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علرصررف د ررب ارل الضرر      ر   ررل تجبررف     صررل لل بردأ العررلا  رر ن ال صرلل  تصررب علر    رذا
 ال دمتال للرع تن عمد  صللفال ن اعد ال مل سال. ا ن إجل  الدع  
 ن نلم ن ال مل سال تشر ل ن ترب الرارللت  الررن سرررب لهل الضربتال بسرب  الض   إذ أن 

د ال مل سال   صد را ن  تلد   ن أسرعل  السرلب أ  الصرد لا أ   صردان ب ررهل  رن السر ف أ  ترص
 1226أاررر ب   22 ررن concurrents c/Sonyبلئمهررل   علرر  سرربتل ال الررلل  ررن نضررتال صسررل     

 1اعر  ا  با ال اسرئمل  بل ت  أن  ن د الض   ب  ا الضبتال  ن ن ح  ن ع الئهل.
الررذف  2 رر ن الضرر   نررد تمرررج أتضررل عررن  صرردان    ررال لربصتررف أ بررلح  عررال   علرر  ذلررك

ن إذ أ ررر ل علررر   السررر  انر رررلدتال  تعررر   عرررلد  بلسرررا األضررر ا  الررررن لبصرررا ابر رررلل الب
 ررن إجررل   ررالال الف  ررال تمب ررن أن رارر ن بصتصتررال  صجترر     ررذا الضرر   ت اررن أن تارر ن   امررل 

إسرررلح  اسررررع لل ال  اررر  ال سرررتج  الرررذف  رررن شررر مف البتل لرررال د ن دصررر ل  مرررل    بر رررل إلررر  
ن الرع تن عن  صدان الف  ال ت رد  ذا     3الس ف. أترن  صردا ن ترب األسر اف ال بر لرال إلر  ا 

ر رعهررل  الافررلح     الرام ل نتررل الندتررد علرر  ال ةسسررال الضرربتال    ررال  ل ررال لل لتررال للب رر ل 
 4بس عال ا رص  .

 Orange Caraibe  Franceضد  Outremer Telecom  عرهل  رن فن إجل  الدع ا ال

Telecom  لل جللبال بللرع تن عن  ل أ لبهل  ن ض   أاردا ال با رال الرنل ترال لبرل ت  أن
ليا  ررن سرر ف اير رر Outremer Telecom ل سررلا ال  رابررال نررد أعلنررا رجرر ت   شرر اال ال 

                                                           
1Daniel Fasquelle, les dommage et intérêts en matière anticoncurrentielle, op.cit, p3 

عل  يعر لد بل 2102 ل    81لصد را رصدت   صدان الف  ال  ن نبل ال با ال الرنل تال  ن بل ت   ن با هل ال لد   ن 2
إل   ر سج  ل ت ال با لال  بد   ن ال مرج  ض  بل  ن عدد ال بداا الرن ي ت ان بتعهل بسب  ال  ل سال الرن أدا 

 ال ال عبال  ن الس ف. أمظ   ن  ذا الش ن :تالظ    الرمل س
Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p26. 
3 Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

Européenne, Approche comparative, op.cit., p33. 
4Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p27. 
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ل  بترررو ررررا رصررردت  الضررر   ب لتررر من أ    لسررر ف  رررن سررر ف الهرررلر  ال ب ررر  الهلرفترررال الاللبررررال   
 1 لت ن أ    لس ف الهلر  الاللبا. 0.52الهلر  ال ب  ل   

لررر با الضرررلئب   صررردان   ا برررذلك  رررللرع تن عرررن الضررر   الرمل سرررن نرررد ترصرررذ عرررد  أشرررالل
بررر  الرعرر تن عررن الضرر   ال عمرر ف الررذف نررد ت ررت  الضرربتال مرتنررال إبعررلدا  ررن الف  ررال    

السرر ف  ررالال.   ررب ذلررك تنرر  أن ت صررذ الصلضررن عمررد الرعرر تن عررن الضرر   الرمل سررن بعررتن 
 .السلبتال للستلسال الرنل تال لل رض   ايعربل  اآلالل 

 ظتفررال رع تضررتال ب ر    ب رر تال أتررن ترررا ن رجبتررف  برردأ الرعرر تن الال رل تبصررف ا   رذا   
 « tout le préjudice, rien que le préjudice »إ الح الض    صج   صل ل بدأ 

أ رلبف ألن  فذلك تررا رعر تن الضر   الرذلضربتال  لر   رن ا الر اح برال سرب را بتو ت
ب  ل ضر الضر  بهل(ص  ف د  ا ل)ذلد  أاب  ند    ان  ن الر ا ن الاسرعن    ال سة لتال    

 2لا ت را . ضل أن تا ن  تف ل  الن الفعل ال الضبتال  ن   ضب الن ت ان
عررن الضرر    ي تررال  ررن الرعرر تن  رر  نبرر  الضرر    لررت   سررتلال اغرمررلح   ررال تصررل ل لل 

ف ت مررب ال ضرر     ررن ايسرررفلد   مرر اال   ررن رعرر تن بللمسرربال للضرر   ذت تررد عمررف  األ رر  الرر
 3ال ابد.

ال ئرررررل  رررررب الضررررر   إي إذا أصررررردمل بعرررررتن ايعربرررررل   رررررذا  ي تاررررر ن الرعررررر تن ارررررل ال   ر
  رر  الباررا 4ال ر ترر اا ال  ربجررال بررلل  ن   تصررد  الرعرر تن ترر ا الباررا ي ترر ا بررد و الضرر  .

                                                           
1T. com. Paris, 15e ch., 16 mars 2015, n° 2010073867, SAS Outremer Telecom c/ SA Orange 

Caraïbe et SA Orange(anciennement SA France Telecom).notRafael Amaro, op.cit, p74. 

2 Adèle Chartouny, op.cit, p65.  

 .009 تاللن  ايلر ا لا  الفعل ال سربف للرع تن  ال  نب السلبف   عل  3
تلال ند رعد بللسم اا    ي شك أن  ذا الفل ل ال  من بتن  نا إمشلح   ن الاللبا أن ال جللبال الصضلئتال ررجل  آنلل ج  4

البف  ن الرع تن   ال نا الذف ت با  تف  ذا البف  سربف األداح   تةال  بر ل عل  ال صدا  المصدف للرع تن   ذلك 
ل ال  بللمظ  إل   بدأ بللمظ  إل  الر تت  الذف تج أ عل  الض    ن بد ذارف     نا رصدت  الرع تن ت با ذا أ  تال بل

عل   تاللن  ايلر ا لا  الفعل ال سربف للرع تن  ال  نب رال ئ أ  رملس  الرع تن   الض  . أمظ   ن  ذا الش ن : 
 .050-019السلبف   
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لىللص اعد العل ررال  ررن  ررن نررلم ن الرنرل   الف مسررن إذ  L. 481-8ربمرررف ال ررلد   الررذفمفسرف  رشررت ا 
 1رصتتا الرع تضفتت  للباا  لتسفتت  ظه  الض  .

رررر ربج دعررر ا ال سرررة لتال ا لترررال لضررربج انر رررلد السررر ف ب ررردف  جلبصرررال الرعررر تن  رررب إذ 
ال عمرن أ  بللضر    الض   الالبف بلل ش  علا اينر لدتال ال مل سرال الررن رع رل  رن السر ف

ي   مررف لررن تلك تنرر  أن لررذ 2 ن رر ك ال سرررهلاتن.ب بررفالال رملسرر  الرعرر تن  ررب الضرر     ا 
تنرر  أن تارر ن الرعر تن ضررص ل  ررن  مل سرال  ررن السر ف    رن ضرربج آلتررلا الت الرل أدا   عللررال 
 3بر  تعتد الر ا ن للس ف ال عمن.للتملبتال  صدا ا ال 

ن بعررن ال ررع بلا رمشرر       ررذا  نررف الص رر    ررن  سرر لال رعتررتن األشررصل  علرر  ا 
ال سررة لتن  رردمتل عررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال يسررت ل  ررن سررتلف رن ررب الشرر الا  عبررن 

رعررر تن عمرررد ل رصرررلل  عرررد   ةسسرررلا نرررلم ن ال مل سرررال  رررن صرررالل سرررل ك رب رررل  سرررة لتال ال
 4 شر ك.

مل تررال ف ال  ل سررلا ال أالبرر ا الصجرر  جرر ح  ررن  ررذا ال صررلا  رر   ررن بللررال  لل سرر لال الرررن ر
 ر  نرد ي تمب ر   رن   ل سرال  رلد   ن األعر ان اينر رلدتتن  أللل مل سال ارنلا عدد  رن األ

صر ا ررفرف  ت رل بتمهرل   رل ترةدف أ ررد لتشر ل  شر  علاعن  ش  ك  ن الس ف الرمل ستال بل ت 
 رررالال  رررن بللرررال  نررر د ارفرررلف برررتن  ن  عرررال  رررن   لبرررلف الضررر   الرررذف ت نررر  الرعررر تنإلررر  إ

ترب ررل ال سررة لتال  نلرر  السرر ف   ررإال رر  عتن علرر   مررب عرر ن انر ررلدف ) رر  ك(  ررن الرردص ل 
 ؟صت  عن الض   الذف ألبصف  ذا ايرفلف بفبرع تن  ذا األ

                                                           
1L'article L. 481-8 énonce que « les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, 

en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du 

préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution 

raisonnablement prévisible ». 
2 Marie Chantal BoutardLabard, droit Français de la concurrence, op.cit, p247.  
3 Marie-Anne Frison-Roche, Marie Stéphane Payet, droit de la concurrence,1er 

édition, Dalloz, Paris, 2006, p279. 
4Muriel Chagny, comment déterminer les responsables et répartir la charge de 

l’indemnisation : deux questions pratiques a ne pas négliger, AJ contras d’affaires-

concurrence-distribution, 2014, p268. 
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ن ربرردد اتفتررررف أن  المتررال الباررا بررللرع تن د  إلررر  إشررل ا ألا نررلم ن ال مل سررال باررأن إ
ل ررال  ررن الصررلم ن ال رردمن باررلا العألرر  إلرر  ال نرر ك إ ررذا تررد عمل      84لد  ذلررك  ررن صررالل ال رر  

متن  ررن الررر ا ها برعرر تن  ررن بللررال رعرردد ال سررة لتن عررن  عررل ضررل  اررلم ا  رضررل بتررو امررف   
ذا عررتن الصلضررن م ررت  اررل  ابررد  ررمها إي إل بتررمها بللرسررل ف ال سررة لتال  ت رر رارر نالضرر      

 1 ن ايلر اا بللرع تن.
 ن د ررب الرعرر تن علرر   رر ررن  دت تررال رر ن للصلضررن السررلجال الرصمررف  ررن  ررذا البللررال أأف 

   بربدتد م ت  ال ع ن انر لدف  صلل .ألل مل سال بللرسل ف ال ال مل ت   ل سالج ا  الأ

أباررلا  الرضررل ن  ررن ال سررة لتال ال دمتررال الملرنررال عررن   لصررد مظررا ال شرر ك الف مسررن   ررذا
L. 481  ،10-L. 481  ،-11 . L. 481-L. 481-9ال  ل سرلا ال مل تررال لل مل سررال  رن ال رر اد 

 ال ر سجال.أبالا صل ال بلل ةسسلا ال  ت      أتن رض ن12
 أداح  رن ايعربرل تتن أ  الجبتعترتن األشرصل   رن العدترد شرل كعمرد ل ر ف بعرد ل أارد أمر

 عن  الرال ل بللرضل ن  سة ل ن  ها  481L-1ال لد   ن إلتهل ال شل  لل مل سال مل تال    ل سال

  د   رل أصجرلئها صجر     رب بللرملسر ذلرك   رن  رسرل ا. ذلرك عرن المرلنا الضر  رعر تن 

 2.الض   ربصتف  ن السببن
 عرنالرضرل متال  ال سرة لتال البنرا  ر سرجال أ   ر ت   شر اال ررب رل يأمرف   رضرت 

 :عمد ل ال بلش تن غت  أ  ال بلش تن ال رعلندتناألص تن  ن  ضبلتلال ترابد ل الرن ض ا األ
 ا رارل   رد  جر ال ال لئرال  رن 2  رن أنرل ال رلال ذاا السر ف  رن السر نتال ب ررهل ربلري -0

 لل مل سال ال مل ضال ال  ل سال
  أن إ رالبف ت ارن ي بشرال اينر رلدتالتهردد الفعللترال  أن L481-9ال رلد  رجبترف شر ن  ن -2

 .لأ  له ن تب صسل    ن ترسب 

                                                           
  ن الصلم ن ال دمن. 022أمظ  ال لد  1

2voir l'articleL. 481-9 du code de commerce français 
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رل ال ر سرجال أ  ال ر ت   ال ةسسرال رار ن عمرد ل ايسررالملح  رذا تسر فإي أمرف ي    ب ض 

رل اأنبر    نرد لل مل سرال  المل ترال  لل  ل سرلا  أن لهرل سربف أ   تهرل ال شرل اال علر  آصر تن أشصل  

 1.ايسرئمل   با ال أ  الال مل س سلجال عن  لد  لص ا    ص ل ال  ل سال  ذا  الل ا رابا
إذ مسرررررصل   رررردف ا ر ررررلا ال شرررر ك الف مسررررن ب الررررل  ررررذا ال ةسسررررلا بررررر   ررررن إجررررل  
 مل عررلا الرعرر تن   ررال ببررذا لرر  مل رر   ررن ال شرر ك الن ائرر ف ن اعررد  ررن  ررذا ا جررل  صل ررال 
أن نررلم ن ال مل سررال الن ائرر ف نررد رعل ررل  ررب  ررذا المرر ك  ررن ال ةسسررلا بمرر ك  ررن الص   ررتال 

لاررن د ن  لستلسررال العل ررال للد لررال  ررن دعررا  ر نتررال  ررذا الم رر ذأل  ررن ال ةسسررلا ر لشررتل  ررب ا
 ن  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذا ال ضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعتالألال  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلي   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذا ال سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لال 

 ال فضرررررلال ذاا رررررر الت   ررررر د أل   بصرررررد   رررررل ر ررررر   رررررن دائررررر   الفعللترررررال اينر رررررلدتال  بصرررررد   رررررل

 2.رف   بعن ايمعالسلا السلبتال ست ل  ت ل ترعلف بر ا ملا الس ف ال عمتال
 Google   Google رررررذا ا جرررررل  أدامرررررا ال با رررررال الرنل ترررررال لبرررررل ت  شررررر اال    رررررن

France ارعرررررررر تن عررررررررن الضرررررررر   الررررررررذف أ ررررررررل     أ  200000ب رررررررر    رضررررررررل متال ب بلرررررررري
رصدا صد لا  نلمتال  ت ل ترعلف برجبتصلا  Google  إذ أن ش اال Bottin Cartographeش اال

Google maps API  ج الررذف رصد ررف شرر اال  ررذا الصررد لا ال نلمتررال  شررلبهال لل مرررBottin 

Cartographe رررذا األصتررر   الررررن رعربررر  أن  نلمترررال صرررد لا Google maps API  ل سرررال  
ال رعلصررال بللرعسرر   ررن  ضررعتال الهت مررال     ل سررال ألسررعل   L420-2إ ر اسررتال ب  نرر  ال ررلد  

ت     ن الصلم ن الرنل ف  إذ أن ال با ال الرنل تال لبل L420-5 صفضال رعسفتل ب  ن  ال لد  
 Google maps APIاعربرر ا أن الشرر الا ال ب مررال لصررد لا اسررربعدا  ررذا الر  تررل األصترر    

 ال الهت مررال  ررن إجررل  رلررك ال  ل سررال ابرفظررا ب ررة الا الرعسرر   ررن  ضررعتلتسرر   سرررهلاتن   

                                                           
1voir l'articleL. 481-10 du code de commerce français 

ست ل  ت ل ترعلف الرن رف   ل ايمعالسلا السلبتال    ا ال  ت    ال ر سجالرعل ل نلم ن ال مل سال  ب ال ةسسلب ل اتفتال 2
 ضعتال أ ضلتال ذاا ر الت   :ال ةسسلا ال  ت    ال ر سجال ض ن نلم ن ال مل سالأمظ : إلهلا ب بالت    بر ا ملا الس ف

  507    5010   نل عال  مر  ف نسمجتمالدتس ب 64عدد    نلال العل ا ا مسلمتال    د أل
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عصرردا ب رر     شررر اال  ضررعتال Google   Google France   صررل لل با ررال الرنل تررال شرر اال 
 1ايمر ما  ن   مسل.عل  بو  صد لا الص ائج الهت مال  ن س ف  ب الا الب

 ذا   ن ظل  ن د ن ا   سبف ند ترسلحل ال  ح أتضرل ع رل إذا المرا الظر    الررن ررا 
ربدتررد ل  ررن نبررل  نلرر  ال مل سررال تمب ررن أن ر صررذ بعررتن ايعربررل   ررن نبررل ال با ررال يرصررلذ 

الررر   رررن ذلرررك إذا المرررا بارررا بشررر ن ر  ترررب عبرررئ دتررر ن ال سرررة لتال ال دمترررال برررتن ال صرررللفتن   أا
المهرررلئن لل  ا رررال  رررن  العررر حالسرررلجال ال صر رررال نرررد برررددا الاتفترررال الررررن تمب رررن أن تصسرررا بهرررل 

ربدترررد  سررررة لترف الرمل سررررتال  إذ أن  ررررذا الر  تررررب نررررد تارررر ن ضرررر   ف لرصلسررررا دترررر ن ال سررررة لتال 
 2ال دمتال.

  ال البررررظ أن ال شرررر ك لررررا تبرررردد  ررررن صررررالل نررررلم ن ال مل سررررال  عررررلتت  رصرررردت ررررذا   ررررن 
الن احاا ال دمتال )الرع تن( ا ل  عل بللمسربال للنر احاا ال للترال  )ال  ا رلا( الررن تررباا بهرل 

عربررل   نلرر  ال مل سررال  بتررو برردد ال شرر ك  عررلتت  رصرردت  النرر اح  ررن صررالل األصررذ بعررتن اي
الف ائرد ال ن عررال  رن جرر     رارر  صجر    ال  ل سررال ال  رابرال  الضرر   الرذف لبررف اينر ررلد   

 رذا ال سر لال   3أ  تال  ضعتال ال ةسسرال  رن السر ف. دترعل ن ال ةسسلا ال عمتال      ال صللفال
لرر  رررا اعر لد ررل  ررن رصرردت  الضرر    رررا ربدتررد  عررلتت  رصرردت  الضرر   سرر   تسررهل بررد ن شررك 

ال رسربت  األبارلا الررن تمجرف  ه ال الصلضن عمد رصدت  الرع تن ا ل س   تسهل علترف ع لتر
 الصلضتال بللرع تن.بهل   

                                                           
1Sibony Anne-Lise, Pratiques unilatérales, RC n0 1, 2014, p68. 

2Muriel Chagny, comment déterminer les responsables et répartir la charge de 

l’indemnisation : deux questions pratiques a ne pas négliger, op.cit, p272. 

 ال رعلف بلل مل سال. 03-03ل   ال ر ا لأل   ال عد 15-02 ن الصلم ن  1 ا   65أمظ  ال لد  3
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 اسررصداا إلر  الصلضرن ت ترل نردالرع تن  يست ل  ن إجل  ال سة لتال الرضرل متال   لرصتتا
 ظرل  رن  يست ل ذا الص ا   ستجلصهل الرن ألن العمل     ن د ا  الن إذا ا دا ف الص ا  أس 

 1.للصلضن ال عل  لا  ن ال    ر الل ال شدد  ند أ  ال صففال الظ   
 الن الصلضن أن تعر د  ن رصدت ا للرع تن السةال الذف تج ح  ن  ذا ال صلا  ل ب   

  دا ال علتت  الرن ت صذ بهل  نل  ال مل سال عمد رصدت ا لل  ا ال؟
 ي ن البصتصال ربصن بعن العمل   ال  ن د   ن الص ا  ال لد  عن  نل  ال مل سال 

 إذ رعرب  ؛الم اك ال  ض عن إل   بلش     ا صال ربد  الرن    دمن م اكب  لال ذاا بد ر
 2.رع تضتال دع ا  ن بدي عصلبتال دع اب ررعلف الرن ال  ا ال بسل  ستلفب      ربجالعمل

صتلا الصلضرن برصردت   بلري الرعر تن  رن صرالل رجبترف ن اعرد ال سرة لتال ال دمترال تفر ن  
ا ل أشرر مل الضرر   الالبررف بررللج   ال ضرر    ف   علتررف رملسرر  دنتررف بررتن الرعرر تن ال بارر ا برر

رررر لن بمفسرررف  علنبرررال الر ررر   ال مرررل ن لل مل سرررال  رررب األصرررذ بعرررتن إي أمرررف ب  المرررف أن تسرررلبصل  
ايعربررل  نسررل ال الصجرر   ارردا  ررل بصصرررف ال ةسسررال ال  رابررال لرلررك ال  ل سررال  ررن   ائررد   ر تررل 

 3الج تصال األ لن لبل نضلتل الرع تن ال    عال أ ل ف.إل  غللبتال أبالا الصضلح 
تن تفر ف أ  تصرل عرن نت رال الضر   الباا برعر  إل      البل الذف  ن ش مف أن تةذف 

الضر   ال انرب  عرال    ر   رل  رن شر مف أن تصر أل ن ال بار ا برف   أف عدا رملس  بتن الرعر ت
ال سررة لتال ال دمتررال عررن  ررد هل ال ئتسررن   رر  إ ررالح الضرر  . إي أمررف  ررن البصتصررال تبصررن البررل 

علا األ  تاترال الاللمن  جبف  ن ظل بعن رش تعلا ال مل سال ال صل مال يسرت ل  رن ظرل الرشر ت
 الرن رعر د مظلا الرع تضلا العصلبتال.

 
 

                                                           
1Emmanuelle Claudel, Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en 

dommages et intérêts en droit de laconcurrence : la porte est grande ouverte aux actions en 

réparation, op .cit, p 311. 
2Ibid. p312. 
3Daniel Fasquelle, les dommage et intérêts en matière anticoncurrentielle, op.cit, p3. 
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 للضرر التنافسيالعقابية التعويضات ثانيا: 
صال ررل ل برردأ الرعرر تن الال ررل للضرر   الرمل سررن  رر ن الفرر ف ال ئتسررن  ررب بعررن األمظ ررال 

ن  ررن  ررما إ المتررال  ررامظ ررال األ  تاتال) الب تجلمتررال(  ت مل عررلا ال سررة لتال ال دمتررال  يسررت ل األ
رع تضلا العصلبتال   للضبتال نرد رب رل علر  رع تضرلا الرالو أضرعل   الررن ر ا رف الالالرال ال

 .treble damagesأضعل   بلي الض  
 معمررن بررف رصتررتا الرعرر تن علرر  أسررل  "punitif"أن   ررجلا الرع تضررلا "العصلبتررال"  ذإ

  أسرل  أمف  ن الملبترال المظ ترال  ر ن رصترتا الرعر تن علر ذالصج   ال الس  ال ت   ش  عال  إ
 1الصج  ت ان أن تا ن أعل   ن الض   أ  أنل  مف.

 الضرر   رصتررتا عمررد البسرربلن  ررن الصلضررن ت صررذ ررذا الهررد  أتضررل لررت  عمررد ل   تظهرر 
رل تبردد لارن عمرد ل   الرص ت ف  صرج  السل ك صج    رل رع تض   الضر   ال عمر ف أتضرل عرن  ه  

 .للضبتاللألض ا  الرن لبصا بصل نأض ا  أ  عمد ل تصد  
 ذ تارر ن ذلررك  ررن صررالل األصرر رصرردت  األضرر ا  صررل أل الشررص  ال رضرر   سرربال ل سرر لال بم
  الرلل إضرل ال ال بر      ت ارن غتر  ال  اتل  اللمتل ال ش  عال  غت  األ بلح عربل   صدا يبعتن ا
 ال  تِّررر  ت مبهرررل الررررن بللف ائرررد ترعلرررف  ت رررل الر تتررر  عرررن الملشرررئ الضررر   صرررتاتررررا ر عمرررد ل الللرررو

 2.اآلص تن تتناينر لد لش الئف
 أمرف علر  الف مسرتال الرمصن  با رال ررم  عرن الر تتر   ترعلف برصتتا الضر   المرلرج  ت ل  
 للشرررر الح اينر ررررلدف الشرررر تك ت مبهررررل الرررررن ال  اتررررل إلرررر  بررررلل ن ك الضرررر    رررردا رصتررررتا تنرررر 

 السر ف  ن الرمل ستال الع لتال ر ا ن  علد    تا بشال    الرصتتا  ذا  ن  ال  ن. اآلص تن
 3.مشلجف الضبتال تج   بتو

ررل ابترر   للنمررل أل  السررل ك ال رر با بشررال عررلا   ررص ررلئ   ررذا النرر ائا    مهررل ر لررد أ بلب 
يسرر داد  الردع ارار ت  أن  ذإ الرن ند تا ن  صدا  ل أابر  باالتر   رن األضر ا  الررن رسرببهل 

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p287. 
2Nicolas Dorandeu, op.cit, p295. 
3Ibid., p296. 
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 ضرررلئلهل ال ادعرررال أ ضرررل  رررن إنررر احاا الرعررر تن عرررن  عرررن  ترررباأل برررلح غتررر  ال شررر  عال  رع
 1األض ا .

ما  لتسرر   بللرع تضررلا الر دتبتررال  رر من  ررن ال يتررلا ال ربررد  لبتررو تسرر ا المظررلا الصررلم
لهرل  رن نرلم ن   الرا بلرا  ب6شرت  لن  رن ال رلد  ف را د نهل  ن نلم نذلض   الالالالن الأ  ا

 . 8االتر ن ال لد 

أمرررف تنررر   ألف شرررص   رضررر    رررن أبرررد ال  ل سرررلا علررر   ترررم  نرررلم ن االترررر نإذ 
   بلل مل سال أن تص ا ب  ب دع ا نضلئتال ضد  ن نلا ب الرل  ردا ال  ل سرلا  جللبرل  تهرل الضل

إلررر  إضرررل ال   برعررر تن تعرررلدل الالالرررال أضرررعل  الصسرررلئ  الررررن رمرنرررف   ل سرررال غتررر   شررر  عال
رارررللت  الررردع ا   أرعرررل   عص لرررال لل بل رررل     تررردصل  رررن سرررلجلا ال با رررال أتضرررل أن ربارررا 

الرردع ا  ررن عرردد  ررن البررليا أ  هررل إدا رع ررد أبررد الص رر ا ب  ا ررلا    تررال صررالل  ررر   مظرر  
إجللرررررال أ رررررد المررررر اك أ   ترررررلد  الرارررررللت  ال رعلصرررررال بللررررردع ا أ  المررررر اك الصرررررل  بلل  ل سرررررلا 

 رن ايبرال تال أ  إدا نلا أبد الص  ا بلمرهلك نلعد  نلم مترال أ  لرا تمفرد بارا أ  أ ر   با رال 
غلتررال  ررد   باررا  ررن إلرر  بداتررال ال ا ررال  ررن رارر ن  رردا ال صررالل   ل سرررف لبصررف الصضررلئن    

 2الدع ا.
ا ل تم  نلم ن االتر ن بشال علا عل  أمف تن   ألف شص  لبصف صسرلئ  نر اح أف 
  ل سررال  صللفررال لصرر امتن ب لتررال ال مل سررال   ررب دعرر ا نضررلئتال لل جللبررال برعرر تن  رردمن  سرررصل 

ل اا الجرر   ال صررلل  ع ررل رجللرر  بررف البا  ررال  أن تجللرر   ررن دعرر اا  ررن ال با ررال الباررا برر 
 3بلي رملك عن ايسر  ا   ن ال  ل سال غت  ال ش  عال.

                                                           
1Suzanne Carval, La responsabilité civile des membres d'une entente peut être engagée du fait 

du dommage causé par un effet d'ombrelle sur les prix, D, 2014, p1525. 

 
تن  ب لتال ال مل سال  د اسال  صل مال بأ ت   عبد ال فل   ب د أب   تد  ال سلئل الصلم متال ل ال بال ال  ل سلا ايبرال تال 2
  2101د نال الدار  اا  التال البص ف  نل عال الصل     لصلم ن ال   ف  الرش تعلا األ  تاتال ال صلبلال   سللال لمتل ا

 082. 

 .082   ال  نب مفسف3
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ا ذ  الررل  الرع تضررلا العصلبتررال  امعالسررلرهل  ررن الرردع ا الصل ررال الرمل سررتال  رر   عللتررال  رر
ن ارلن تمررج  رالدع ا  بتو ررا اعربل   ل ا سرتلال لربفتر  الضربلتل  رن أنرل  بلشر   الردع ا   ا 

ت   ش  ك  إي أن الربعن اعرب  رل ا ال ر    شر  عال للضربتال عن  دا الرع تضلا ا ال اح ال 
  ن أنل  سلعدرف  ن الاش    علنبال ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.

ن  ررن   ررلبال ضرربلتل ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال أتضررل  ررن الرردع ا ال دمتررال   اذ رر  ا 
الر اترر  علرر   الرررن يرسرررمد علرر  الضرر    لاررن رسرررمد علرر  الصجرر    بهرردا الج تصررال   مررف ترررا

الصجررر    تنررر  علررر  الضررربلتل ببسرررلجال إالبرررلا أمهرررا رضررر   ا  رررمصالل الصجررر  سررر اح ارفرررلف أ  
د لك رعس   ن  ضرعتال الهت مرال   ردا تعمرن العالنرال السرببتال   رلل مجف العصرلبن تهر ا  سرلئل الر

 1رصت ف.على  ال ةسسال عل  غتل  الض   
هرررل  ررد لن: رشررنتب األجررر ا  أن الرع تضررلا الالالررال أضررعل   رررن الصررلم ن األ  تاررن ل إذ

 صللفرررلا الصل رررال للررردص ل  رررن ا نررر احاا الصضرررلئتال ال الفرررال   رالمرررن الشررر الا عرررن ا رارررل  
أمرررف  علررر  الررر غا  رررن أن الرع تضرررلا العصلبترررال ت ارررن أن ررنرررل    صررردا   نرررلم ن ال مل سرررال. إذ

سرتلال الض     ن رشال شاال  ن أشالل ا ال اح بال سب   إي أن بعن الارل  ت  ن أمهرل   
لررك ال رعلصررال ذلرعرر تن ال رردعن عررن الراررللت  الرررن رابررد ل للب رر ل  رصرردتا األدلررال  ب ررل  ررن 

ا ذلرك  رذف تصضرتف  رن إنر احاا ال با رال  عرال   علر  نلم  ال نرا الرذ برصدت  الض    إل 
 ررن العص بررلا الرررن   ضرررهل   ا   العرردل  ررن  نررلل علرر  الرع تضررلا سررتا ن لهررل ررر الت   ادك أ

 2ال مل سال.
إلرررر   هررررد رأمررررف   صررررل ل برررردأ الرع تضررررلا العصلبتررررال  رررر ن األضرررر ا  الالالالررررال أضررررعل   ذإ

  رار  الصجر   بر ات أن ف  ن شر مفذ ال دك  ن ال با غت  ال ش  ك ال لرع تن عن الض  ا
 ل   الرردف تارر ن  ررن شررال  بلرري إضررل نف نررد تسرررفتد  مررف امرر ك  ررن العصررذ ررن أف  اسرر  الرر

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit., p307-308. 
2 Antoine Guerin, op.cit., p27.  
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تنر  علترف أن تد عرف   لل با رال ال دمترال ت ارن أن ف ذترنل    ن د الرعر تن عرن الضر   الر
 1ر    برع تضلا عصلبتال عمد ل رعرب  الرع تضلا غت  ال تال.

للر نف إل  ال با ال  رن أنرل    تبن أن ا رفلك الرع تضلا    بل  للربلتل اينر لدف
 ذإ أن  رردا الرع تضررلا  ادك بصتصررن  رسرر تال المرر اك برردي  ررن الر نررف مبرر  الرسرر تال ا دا تررال  

صل ررال  تضرلا العصلبترال  ر   ترلد  الر دك ل  ن  رن الرعل ر تنر  أن رار ن أابر   رن الضر   
ل  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال  رررن أع رررلل صفترررال   مرررلك    رررال ضرررئتلال للاشررر    بلا رررال أن ا

ال صررلل  تبرررفظ ال صرللفتن. بتررو رشررت  الرصرردت اا أمرف  ررن بللررال الرع تضررلا ا  رالبتال  رر ن 
  ك   بدلك تار ن لدترف   رلبال  رن ايسرر  ا   رن السرل ك ال تر   ن ال با غت  ال ش22% 

ا اررلن أبررد ت غرر   ررن  تررلد  الرر دك  رر ن األ رر  تصرضررن اللنرر ح إلرر  ذ شرر  ك  صجرر ا  رر با   ا  
 2الرع تضلا العصلبتال.

 للرع تضرررلا الالالالرررال أضرررعل   رررن نرررلم ن االترررر ن  رررن ال رررع  أن ر سرررا البرررد د برررتن 
ال  الرد   العصرلبن   للرع تضرلا الالالالرال أضرعل  صلرتج برتن الد   ا  البن لل سة لتال ال دمت

رضر ن الرعر تن  العصل   الرع تن   ب ن المظ  عن أمهل عص بال  ن نلم ن ال مل سال    مهرل
ف تارر ن  رن ال ررع  رصردت ا   رردا ال ررع بال الررن نررد ررةدف إلرر  الرصلتررل ذالنترد عررن الضر   الرر

 3 ن  صدا  الرع تضلا بللمسبال للض   الفعلن.
رصرردت  الضرر   ببللمسرربال لف مسررل  رر ن اينرهررلداا الصضررلئتال  ررن بعررن األبتررلن رصرر ا   ررلأ

ب ررفال ضرر متال  ررن صررالل الرر با ال بصررف  ررن نبررل  ررلببهل   ت اررن  ررن ال انررب رصرردت  الاسرر  
 ال فر ن أن رب ل علتهل الضبتال.  ن ال ت  ال ش  ك     الصت ال الرن الن

ترال   ر ن الصرلم ن الف مسرن ت مرب  رما الرع تضرلا أمرف علر  عار  الرمظا ا منلت ترال  األ  تا يإ
 ا  رن صرالل ترب  ررا رأن  ردا البضر   ذمهرل ررعرل ن  رب األمظ رال العل رال. إالعصلبتال الرن تبد ا أ

 :اعربل تن
                                                           

1Adèle Chartouny, op.cit, p67-68. 
2Benjamin Lehaire, o p.cit,p301. 
3Ibid., p310. 
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 . ظتفال إ البتال  لت   ظتفال عصلبتالال سة لتال الرص ت تال لدتهل -

 ررن بررال سررب  الرر اح إلرر  نلمرر  دلررك تنرر  أي رارر ن الضرربتال نررلد   علرر  الب رر ل علرر  ا  -
 ض ا . صالل دع ا الرع تن عن األ

ن الرع تضررلا الر دتبتررال رررةدف إلرر  ر ترر   ررن  لرر أف الرصلترردف  ررن   مسررل   رربللمسرربال أمررف  ذإ
 ال ر اللررال  ررن ال ظتفررال الرع تضررتال.   ررن شرر ن  رردا الرصمتررال   ه ررال الرصلتدتررال لل سررة لتال ال دمتررالال 

ل سرررر ح اسرررررصداا ال مل عررررلا  ررررن نبررررل أن رشررررال صجرررر  ايمبرررر ا  مبرررر  ال ضررررل بال  ررررن صررررال
  1ال دعتن  السعن   اح ال با.

 ررن نررلم ن ال  ل سررلا ال صتررد  لل مل سررال  ررن نررد ملبظهررل  رر ن  رردا العص بررال الصل ررال   لرركذ  ررب 
بتو ر اد أن الدع ا ر  ب أ لا ال بلاا ال دمتال أ  الرنل تال  ن جر   005L.2-6 ال لدصالل 

الرررر  ت  ال الرررر   ررررن جرررر   الملئرررر  العررررلا    با ررررل ت اررررن أن ر  رررراررررل شررررص  لررررف   ررررلبال  
 ت ارمها إعرالن بجرالن الشر  ج أ  العصر د ال تر  الصلم مترال بلينر لد أ   ئت   تئال ال مل سال  

 ترتن الص سرال الرن نرد ي ررنرل   غ ا رال  دمترال جل  الرع تن  ا ل ت امها أن تجلبر ا  ر ن 
 الرن ي  ب   لهل.ل بللي الالالال أضعل  اا  ت ان أن ر  ب  دا ال  ا ال إل  ذأ      

 برللي ال تر   بر    الأن اسرع لل ال ش ك   جلا ال  ا ال ال دمتال    جلا الالالال أضعل   ذإ
ا للربعن بليعرصرلد أمهرل عص برال عل رال ب اسرجال الج ترف ال ردمن    ر   رل تر بن أن الصرلم ن  س

ي أن األ ر  غتر  إ3الف مسن علر  اسررعداد للر بتر  بللرع تضرلا العصلبترال  رن نرلم ن ال مل سرال.
 لك  ن  نلل ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.ذ

 نررررلم ن علرررر  ع ترررر   برررردأ الضرررر    رررر  عررررن الال ررررل ا ررررل ترررر ف الرررربعن أن الرعرررر تن 
 4الف مسن. ال دمتال ال سة لتال

                                                           

1 Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

Européenne, Approche comparative,op.cit, p33-34. 
2voir l’articleL442-III du code de commerce français, 
3Benjamin Lehaire,op.cit, p300. 
4Xavier Delpech, La réparation des dommages concurrentiels facilitée, D, 2017,p 
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الن  ملك بردتو  Manfredi ن نضتال  فأ ل بللمسبال ل  ن  اينرهلداا الصضلئتال     م
 با ررال العرردل األ   بترررال أ نعررا الصتررل  إلرر  المظرررلا  عررن  ررما رع تضررلا ر دتبترررال  بتررو أن

 ن ايربلد  رب البر   علر  عردا ايعرر ا  ب رل تعترف رجبتصهرل  رن  عض الصلم من لال د لال 
 2441نلم ن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال. أ ل  ن ال  نال الصض اح ال لد   عرن اللنمرال سرمال 

أن  ردا ال التصرال  ذبدي  ن الرع تن  إ ن  مجف عصلبن  مهل رظه  بعن الر نهلا  الرفات   
ا ال ضرلعفال الررن ت ارن أن رار ن ذرصر ح  ضلعفال الرع تضرلا  رن بللرال ايرفلنرلا األ صترال   ر

ا إلرر  نلمرر  الر اتررد علرر  ال السرر  ال ترر   شرر  عال  ررن ذرلصلئتررال أ  رررر ك لرصرردت  ال با ررال   رر
 1رصدت  الض  .

الصضر اح أن  ردا المصجرال  بفر  للرذ ل    أا العدتد  ن الفصهلح ال علصرتن علر  ال  نرال ذإ
 الم رررر ذأل بلاررررل   حأن أم ررررل   رررردا ايرنررررلا رصررررر   ذعرررر تن الال ررررل. إبعترررردا  رنررررل    برررردأ الر

عجلئهرل  الرل الردعل ا العل رال ال ظتفرال ال دعترال  الص عترال  األ  تان  رشنتب الدعل ا الصل ال  ا 
ال  رن الر نتررف ال صررر ح ئرر تالن أمرف لررا ررد أل  رردا ال صر برلا إي2 رن صررالل الرع تضرلا العصلبتررال.

 أنرل البلررف  رنإبن  ل ال    ا عل  أن الضر   تنر  لدعل ا الصل ال  لدك  لل  ن  األ    
 .  الرع تنرصتتا  صدا
  مررف أاررد علرر   برردأ  2418أمررف بعررد  ررد   الر نتررف ال صررر ح لالربررلد األ   بررن سررمال  ذإ

لنا عرررن  صللفلرصررررلم ن أمرررف ارررل  ملبصررررف ضررر   مرررر 2الرعررر تن الال رررل  ببتررررو أاررردا ال ررررلد  
ال مل سررال الرر جمن أ  ايربررلد تنرر  أن تارر ن نررلد ا علرر  ال جللبررال بررللرع تن الال ررل عررن  رردا 

 3األض ا .

                                                           
1Livre vertsur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires 

sur les ententes et les abus de position dominante op.cit 
2Adèle Chartouny, op.cit,p66. 
3voir l’article 2 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
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عررر   الر نترررف الرعررر تن الال رررل أمرررف  ضرررب أف شرررص  تعرررلمن  رررن   ا ا جرررل ذ  رررن  ررر
فرال. الض   مرتنال   ل سال  مل تال لل مل سال  ن   ن  الن ت ان أن تا ن لر  لرا ر رار  ال صلل

 أن الرع تن الال ل بلل عم  ال ص  د  ن الر نتف ي تةدف إل  الرع تن ال ف ج  س اح  رن 
 1صالل الرع تضلا العصلبتال أ  أم اك أص ا  ن األض ا .

  رررن إجرررل  اينرهرررلداا الصضرررلئتال البدتالرررال ل با رررال العررردل األ   بترررال   إلررر  نلمررر  ذلرررك
ي لرررم  أن ال سرررة لتال غتررر  العصدترررال  رررن صرررالل ا   مهرررل أاررردا علررر   بررردأ الرعررر تن الال رررل 

رنعرل  بلرري الضرر   الصلبررل للرعرر تن     م ررل برلل با الررذف بصصررف الشررص  الررذف ا رارر  الصجرر  
بتررو  11  ررن البتالتررال 2418نرر ان  1 ذلك  ررن ن ا  ررل ال ررلد   ررن الررذف رسررب   ررن الضرر  

 :نلح  تهل
«Il convient cependant de relever que les règles en matière de 

responsabilité non contractuelle ne font pas dépendre le montant d'un dommage 

indemnisable du bénéfice réalisé par celui qui a commis la faute ayant causé ce 

dommage.»2 

الن ائرر ف  هرر  ي تعررر   بررللبف  ررن الرع تضررلا الر دتبتررال الملن ررال   شرر كأ ررل بللمسرربال لل
 سلا ال مل تال لل مل سال   الصج  ال ر الل  ن ايرفلف أ  الرعس   ن  ضعتال الهت مرال عن ال  ل

تعلن  علتف  ن نبل  نل  ال مل سال  هر  لدترف د    رن  دك  ردا ال  ل سرلا علر  الر غا  رن 
أن ال  ا ررلا الرررن نررد تباررا بهررل  برردد    صررل لشرر  ج  عتمررال  هرردا ي تعمررن أن ترنررف بللضرر     

 ن أنل إ  اغ الصج   ن ال با ال بصف  الاس  ال ت   شر  ك.  ن  ا   ال ذإل  ال ضلعفلا 
 رررن الصرررلم ن  ال رررع  الرصلرررن عرررن مظرررلا الرعررر تن الال رررل  د رررج مظرررلا الرع تضرررلا العصلبترررال

 .الن ائ ف

                                                           
1voir l’article 3 paragraphe 2et 3 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles 

régissant les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux 

dispositions du droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
2CJEU, 5ech, n° C-557/12 , 05-06-2014, Kone, Otis, Schindler Aufzügeund Fahrtreppen, 

Schindler Liegenschaftsverwaltung et Thyssen Krupp Aufzüge, Entente (droit européen) : 

sanction de « l'effet de prix de protection » « umbrella pricing », D, 2014 p1525. 
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 تمب ررن الرعر تن رصترتا أن تبرد الردعل ا   رن المر ك  رذا أمرف  رن مرلك  رن تر ف    بللفعرل
  رل أ  ب فر دا  رد  نرد برللرع تن الصرل  ا نر اح ارلن إذا  رلل ربعرل   إ البتل  مجص ل تربب أن
 نردال ي رع تضرل الهرد   رذا تا ن األصت    البللال   ن. ال مل سال  نل  ردصل تربب الن إذا
 إذا أصررر ا ملبترررال   رررن. ال مل سرررال  نلررر  إدامرررال فعرررلب  اف لرررال  الررر دك الص رررب  ظرررلئ  ألن  ترررف

 رررد أل أن  تررف ال  غرر    ررن تبررد  ال نلرر   إلرر  إبللررال أف عررن  سرررصل بشررال ال با ررال نرر  ا
 1.ال دمتال لل سة لتال  ال ادعال الص عتال األغ ان ن ا  ل  ن

أ   علرر  ضرر ح  ررل رصرردا  ي تبررد   ررن ال ملسرر  المظرر   ررن إدصررلل الرع تضررلا الر دتبتررال
نرد تار ن أن الرصتتا اينر لدف للض   الرمل سرن  ذ  إب فال  جلصال الص عتال  ن  نلل ال مل سال

ن المررا األضرر ا  الالالالتررال لهررل  ررل تب   ررل   ررن  الأاالرر   ح ررال  ررب مظررلا ال سررة لتال ال دمتررال   ا 
ش مهل رالبتا عص بال الصتلال ب ل  تف الافلتال بر  تا ن لهل ر الت   ادك  ن شر مف أن تبر ا   رار  
ال صللفرررال  ررررن أف  بررررا غتررر   شرررر  ك نررررد ترنرررل    بلرررري ال  ا ررررال ال ر نعرررال  ررررن جرررر    نلرررر  

 الرع تن أ لا الصضلح.ال مل سال أ  بر   بلي 
تن بصت رررف لاررن تبصرر   برردأ رصتررتا األضرر ا  بشررال ال ررل لررف  المرررف الصل ررال عمررد الرعرر  

ضر      هرا  انرب الضر  . صل رال أن الرع تضرلا العصلبترال  ضرنف تصرذالبصتصتال   ر  األ ر  الر
 .الصل   ن ال يتلا ال ربد  الرمفتذلتسا  ن سل ا أاال   ن غت  ل  ن رج ت  

 ب لئتلا األ  تاتال أن دعرل ا الرعر تن عرن األضر ا  المرا مرلد    رن بتو رشت  ا 
إلالبرلا لفرال عمرد ل ررا اعر رلد  عرلتت   صرل 1969دعر ا  رن عرلا 000العص د األ ل    ا رفعر ل 

 2دع ا.1252إل  1977  لا  ن سمال ذ ن الدعل ا الصل الإ
ل سرال ال مل ترال لل م ت ان أن مر    أن العص برال الالصتلرال نردا ضرد   رار  ال  ل سرال   اذ 

أن  بلي الرع تضلا ال د  عال للضبلتل س   ر تد  ن إ  رلف  ذند را ن غت  علدلال  صجت   إ
أ رررر ل ال ةسسررررال الرررررن ت اررررن أن رررررةدف إنرررر احاا ا  ررررال    معررررف  ررررن ال  ررررلح بليلر ا ررررلا 

                                                           
1Nicolas Dorandeu, op.cit, p292. 
2Adèle chartouny, op.cit,p73. 
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لشرر الا أصرر ا  عررال   علرر  دلررك   مررف ترررا اسرررصداا مظررلا الرع تضررلا الالالالتررال إي  ررن بللررال 
 1 صللفلا األاال  صج   .ال

 ارردا  رربرر ك بسررب  جرر ل ا نرر احاا  ررن نهررال علرر  الرر غا  ررن أن الضرربلتل مررلد ا  ررل 
إلرر   ررع بال ا البررلا  ررن نهررال أصرر ا  إلرر  نلمرر  ارر ن الرعرر تن ي ترررا ب ررفال    تررال إضررل ال 

فر ن د نرال الصجر  للت علر  الر غا  رن أن ال سرة لتال لتسرا لهرل  ظتفرال ن ائترال   بللر 2نلال نت رف.
 ت ارن أن ربرر   ا رفررلك نت رال الضرر  .   ررب دلرك  رر ن  ررد  الرعر تن بررر   ررن د ن عص بررال ي

إضل تال لف ر الت   ادك   ايلر اا بنب  الض   الال ل الملنا عن صج ا نرد رر دك ال صرلل   رن 
 3را ا  سل اف.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Géraldine Goffaux Callebaut, op.cit,p55-56. 
2Marie-Anne Frison-Roche, Marie Stéphane Payet, droit de la concurrence, op.cit, p279. 
3Adèle Chartouny, Les rôles respectifs du public enforcement et du private enforcement en 

droit de la concurrence, op.cit,p69. 
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 في المجال التنافسي اءضالثاني: ص بة اإلثبات أمام الق الفصل
إلررررر  ال مل عرررررلا ال رعلصرررررال بصرررررلم ن ال مل سرررررال ت ارررررن رصسرررررت هل ل    ررررر ن ا رررررل سررررربصا ا شررررر

الررررن  ال مل عرررلا الشص رررتال   ن ررر عرتن  ئتسرررترتن ال مل عرررلا العل رررال أ رررلا  نلررر  ال مل سرررال 
عررررن  الرعرررر تن عررررن األضرررر ا  الملن ررررالإلرررر  الرن رهررررد    رمررررد أل ضرررر ن اصر ررررل  الصضررررل 

 ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال. 
أن  لم عتن  ن ال مل علا   ن   ض ك ا البلا تصرل  أتضرل  إذ مظ ا  صرال   ذتن ا

ال سرة لتال ال دمترال لل ةسسرلا  رن صر ف نرلم ن ال مل سرال نرد تصلرف  رع بلا عل  إنل ال الدلتل 
 غبرال  رن  ضرب آلترلا لرسرهتل الرعر تن عرن الضر   الن  ملك  ص ل بصتصتل    لذلك للضبلتل

ل رل لضربلتل ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال الرمل سن  ن صرالل  ضرب مظرا  عللرال للرعر تن الا
نتر د   الررن علر       ل تس ا برصفرتن عصبرلا ا البرلا    رب ذلرك  رذا اآللترلا نرد ربرر ف 

  صل رررال أن ا البرررلا  رررن دعررر ا الرعررر تن ضررربلتل ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررالعلررر  رررر ال  
بعررد ا نرر احاا  ال سرررصلال عررن اينرر احاا أ ررلا  نلرر  ال مل سررال تصرلرر  عررن دعرر ا الرعرر تن

 أ لا  نل  ال مل سال.
ا البرررررلا  ررررن الررررردع ا ال دمتررررال ال سررررررصلال عررررن ا نررررر احاا أ ررررلا  نلررررر  مرمررررل ل ذلك  برررر
ا نر احاا أ رلا  نلر  ال مل سرال    الرا مرمرل ل  سر لال ا البرلا  رن الردع ا ال دمترال بعردال مل سال

 الر الن:عل  ذلك  ن  ببالتن   
 ال سرصلال عن ا ن احاا أ لا  نل  ال مل سال رع تندع ا الا البلا  ن ال ببو األ ل:
 عد ا ن احاا أ لا  نل  ال مل سال        ب لرع تندع ا اا البلا  ن  ال ببو الاللمن:
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 المستقلة عن اإلجراءات أمام مجلس المنافسة تعويضدعوى الالمبحث األول: اإلثبات في 
« les actions en réparation indépendantes» «stand alone actions» 

ت ان لل رض    رن ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال   رب دعر ا نضرلئتال أ رلا  با رال  دمترال     
 تار ن ذلرك إ رل  أ  رنل تال لل جللبال برللرع تن عرن األضر ا  الررن سرببرهل لرف  رذا ال  ل سرلا

ال ب رفال ربعترال لإلنر احاا أ رلا  نلر  ال مل سرال أ  ب ررفال  سررصلال عمهرل  إذ أمرف  رن  رذا البللرر
 األصت   رج ح  ع بال ا البلا ببد    الرن ر  ف ال دعن مظ ا لل بتج اينر لدف ال عصد. 

النهرلا الصضرلئتال ال عمترال ي ت مرب  رن رردصل  نلر  إل  إي أن إ المتال اللن ح ال بلش  
نلمر  إلر   سلعد  ال دعن  ن إنل ال الدلتل أ لا الصضرلح  مل سال لرسهتل إن احاا ا البلا   ال

 ا دا تال. ن احاا ال دمتال   اآللتلا العل ال  ن ا البلا ال ا سال  ن نلم ن اعل  ايعر لد 
  ررن ال جلرر  األ ل بال إنل ررال شرر  ج ال سررة لتال ال دمتررال  ررن  ررذا ال ببررو م ضررا  ررع  

 رن   بعد ل مرج ف آللتلا ا البلا  ن الدع ا ال دمترال ال سررصلال عرن ا نر احاا أ رلا ال نلر 
 .ال جل  الاللمن
 ل: صعوبة لقامة شروط المسؤولية المدنيةالمطلب األو

 ررن البصتصررال تظهرر   ررن الملبتررال الع لتررال  ررالبال شرر  ج ال سررة لتال ال دمتررال الرررن م نشررا سررلبصل 
و ر انررف  ررع بلا  ررن  للضرربلتل  ررن الاالترر   ررن األبتررلن ي رسرررجتب إنل ررال  ررذا الشرر  ج بترر

يسررت ل إذا  نررال السررببتالنلمرر   شررلهل  ررن إالبررلا العالإلرر  ربدتررد  رصتررتا الضرر   إنل ررال الصجرر    
 رذا الشر  ج رعلف األ ر  بلل سررهلك الرذف تصرب  رن آصر  سلسرلال الر  ترب  إذ أن  رع بال إنل رال 

أمهرررل ي رررر ال علررر  الر اترررد للترررال الررردع ا ال دمترررال   الرشررراتك  رررن  ع ل   رررن نرررلم ن ال مل سرررال أدىررر
 سررتلن  الررا لررذلك سرر   م ضررا ال ررع بلا ال  ربجررال ب نل ررال الصجرر   الضرر   الرململن ررال نرردا .

 بعد ذلك  ع بال إالبلا العالنال السببتال بتمه ل.
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 التنافسي والضررالفرع األول: صعوبة لقامة الخطك 
سرلئل ا البرلا ي رمفرن  رع بال ا البرلا رصدتا ا البلرلا ب صرلر    عل  إن ند   الضبتال 

 رررذا   ر نرررب  الضررر   لررر  األعرررا أن تالبرررا الصجررر  الضررربتال  رررن ال لعلررر   لرررت   رررن السرررهل 
 العدتد  ن األسبل  مبل ل رسلتج الض ح علتهل  ت ل تلن.إل  ل ع بال ا

 أوال: صعوبة لثبات الخطك
 غبال الضبتال  ن الب  ل عل  رعر تن ررجلر   مرف رصردتا أدلرال علر  السرل ك غتر  إن 

 ال ش  ك )ال  ل سال ال مل تال لل مل سال(.
لصجر  ال ردمن   اب برد عرر ا  ن  رذا ا جرل   علر  الر غا  رن أن  ملالرنل رلا مبر  اي

 مرتنرررال لرررذلك الشررر الا الضررربتال رالبرررا  نررر د  صللفرررال نرررلم ن ال مل سرررال  رررن أنرررل  1 الرمل سرررن  
 ن العصبررررال ال ئتسررررتال  ررررن الرررردع ا ال سرررررصلال أ  الصلئ ررررال بررررذارهل عمررررد  رررر 2 إالبررررلا الصجرررر  ال رررردمن

األدلررررال   علرررر  الرررر غا أن الشرررر الا  تن عررررن الضرررر   الرمل سررررن  رررر   سرررر لال ال جللبررررال بررررللرع
ن بداترررررال األدلرررررال  الرررررل الربرررررلديا    نرررررد رصررررردا بعرررررن العمل ررررر  الررررررن ت ارررررن أن راررررر  ال رضررررر  

   ال ال ع بال للضبلتل  رن ن رب أدلرال ال ترال  الررن سر   رار ن  رن اينر لدتال ال عل الاأ  
 تد الش الا ال صللفال أ   ن تد أج ا  أص ا.

ال هرت ن  ربلترل  ن إجرل  ال ضرب (Prix Prédateur ) ر استالا   ا اللل  ن  نلل األسعل    
الراللت  الرن ترا أداة ل  ن صالل ا البلا اينر لدف ي ت ارن إالبلرهرل  رن صرالل ال عل  رلا 
الرن تبرفظ بهل الج   اآلص   ألن الشر اال الضربتال ررد ك الرارللت  الصل رال بهرل  لارن لرت  
رلررررك الصل ررررال بللشرررر اال ال صللفررررال   للشرررر اال ال صللفررررال سرررررا ن أاالرررر  ررررر ددا  ررررن الاشرررر  عررررن 

سلبلرهل لذلك لن را ن  ملك نهر د  رن جر   الشر اال ال صللفرال لرسرهتل الب ر ل علر   رذا ب
البررلا أن  مررلك 3األدلررال للضرربلتل     تبصرر  لاررل جرر   إالبررلا البصررلئف الال  ررال لمنررلح دعرر اا  ا 

                                                           
1C A. Paris , 28 juin 2002, N° : 10676, op.cit. 
2  Hugo Doray, La preuve dans les pratiques anticoncurrentielles, Mémoire du master II, droit 

communautaire et Européen , université Montesquieu  - Bordeaux  IV, 2012-2013, p33. 
3Hugo Doray, op.cit, P 34. 
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رعسفل  ن  ضعتال الهت مال أ    ل سال أسعل  بتب  مصفضال رعسفتل   الصر ل برذلك تنر  ال نر ك 
ا مرررلأل   لررت  اررل بتررب  ررمصفن تشررال   ل سررال  مل تررال لل مل سررال  إذ نررد  إلرر  سررع  الرالفررال أ 

تصرضن ذلرك  امصفرلن  عردل الرالفرال صل رال إذا عل مرل أن ال شر ك الن ائر ف تعر رد بردل سرع  
 ررر ذا ارررلن سرررع    الشررر اح البصتصرررن سرررع  الرالفرررال البصتصرررن    رررل تجررر ح  مرررف ربدترررد  رررذا السرررع 

  الرالفررال ي ت ارررن الربصررف  مرررف إي بررلل ن ك إلررر  الشرر اح تظهرر   رررن رفبرر  الفررر ارت   رر ن سرررع
 1 تال األسعل   ربدتدا الشنح الذف ت تد رعصتد ع لتال الببو عن ا البلا.

 ررر ن   ضرررتال  نررر د ر اجرررة ضررر من تصررردا  الرررلي آصررر  علررر  ال رررع بلا   إلرر  نلمررر  ذلرررك
ت ررلا بررر ف علرر  رعلل الررلئف الرررن رلال لدتررال  البررلا الصجرر  الررذف ت انهررف جررللبن الرعرر تن   

 بلضرررر  النلسررررلا أ   بلضرررر  انر لعلرهررررل الرررررن ربررررتن أ رررردا  أ  د ا ررررب بشرررر ن الرسررررعت    
ال  ل سرررلا أ  الستلسرررال الرنل ترررال  الهرررل  الرررلئف ضررر   تال  رررن ربدترررد ال صللفرررال الررررن ي ت ارررن 

  ررر  األ ررر  بللمسرربال لل عل  رررلا ال رعلصرررال بللرارررللت   هرررن عمل ررر  ي  للضرربتال ال  ررر ل إلتهرررل
 2إي  لب  ال نلئب.ت ان أن تبرفظ بهل 

 التنافسي ثانيا: صعوبة لقامة الضرر
نلمررر   رررع بال إل   رررن نهرررال  إن ال رررع بال ال  ربجرررال بللضررر   ررعلرررف أسلسرررل ب رررع بال إالبلررررف

  ن نهال أص ا. رصدت ا
 التنافسي ثبات الضررلصعوبة  -1 

البررلا صجرر  ال رردع  علتررف    مررف تصررب علرر  علرصررف أتضررل إنررلد ا علرر  ال رضرر   ا اررلن ذإ
شص رتل  ررن الضر   ال بصرف  ال بلشرر   م أن تالبرا أمررف عرل ترفن علا الضر    بترو ترعررتإالبرل

   دا رجبتصل ألبالا ال سة لتال ال دمتال الرص ت تال.
ف تمجررر ف علررر  ذتبررر    رررع بال الرف ترررف برررتن الضررر   الرررأن إالبرررلا الضررر   ال بصرررف  ذإ

تعتررال   لل سرر لال ف تمجرر ف علرر  ال مل سررال الجبذمررل ن لل مل سررال  الضرر   ال شرر  ك الررالسررل ك ال 

                                                           
 .822لعور، آليات مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، المرجع السابق، ص بدرة  1

2Marie Dumarcay, op.cit, p434. 
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لك ذصررلم من.  اررالغترر  لصررلم من  الضرر   للر تت  بررتن الضرر   الجبتعررن  ابررالرررن رجرر ح ررعلررف 
عرن  ف تا ن  ن إجل  دع ا الرعر تنذ الض   ال ف تلبف لالنر لدذالر تت  بتن الض   ال

 1.الض   الرمل سن
الرمل سرن نرلل  اال دعل ا الرع تن  ن الصلم ن ال دمن  دع ا الرعر تن  رن ال   اذ 

علرر   نررف الص رر   إالبررلا  نرر د   سررالضرر    ررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل ملال رررجلرر   ررن 
األضرر ا  ال بلشرر     عرردا الدنررال أ  ال  رر ن  ررن ربدتررد الضرر   ت اررن أن ترسررب   ررن   ررن 

 الجل .
البررلا الضرر     صررل لهرر  لا الضرر     صررل ل مجررف انر ررلدف  ال ضررب تفرر ن إالبررإي أن  ا ذا 

رصرررلداا عدترررد   برررللمظ  إلررر  أمهرررل ج تصرررال  عصرررد  نررردا  ا ر اضرررتال  ان ال مجرررف نرررد رعررر ن يم
د اسلا الصب اا اينر لدتال لن ررةدف إي  البرلا  نر د الضر    علر  سربتل ال الرلل  للضر   
ال برسرر  ي تصرردا الجررلبب ال بلشرر   ال عررتن   للربلتررل اينر ررلدف ال عصررد تعتررف  عررال نررد رها 

 2عل  رصدتا أدلال ن تال  نلجعال.
ن بعرررن األضررر ا  تد  الضررر   ال بلشررر   رررن البصتصرررال  رررن شررر مهل أن رسرررربعد رعررر   صلعررر

ال البررال  ال عرر   بهرل  رن صرالل الربلترل اينر رلدف  علر  سربتل ال الرلل عمرد ل تصر ا أعضررلح 
 بتعلرها  ن أنرل   رب أ برلبها  ت رل بعرد   ر ن جلبلرهرل لل ر اد الصرلا أ  السرلب   تايرفلف برصل

نررررد   بلئمهررررل للن   تررررمصفن بللضرررر       بللررررر تن  مرنلرهررررل سررررال سررررتجال ال سرررررصد ال  ررررن رارررر
ررررمصفن  بتعرررلرها بسرررب  ال  ل سرررال ال مل ترررال ال مل سرررال   رفصرررد برررذلك الهرررل ت الرررذف ت ارررن أن 

 رضر  تن ر رلدتال ال  رن الملبترال اين 3.رب ل علتف ل  أن أعضرلح ايرفرلف المرا  رن رمرل  

                                                           
 البل . ذا  أمظ  الف ل األ ل  ن 1

2Hugo Doray, op.cit, p37.  
3Fréderic Juny, L’articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du vue 

économique, op.tic, p7. 
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إي     رعر تن عرن الضر   الرذف لبصهراالرفلف لدتها البف  ن الب  ل عللغت  ال بلش تن 
 1.أن لدتها    ال ضئتلال  البلا ذلك  لربصف الرع تن

لك األ   تصرضن عل  ال ةسسال ال عمتال  ن الدع ا ن ب ارل البتلمرلا سر اح ال رعلصرال ذل
بلألسررررعل  أ  الراررررللت  أ   صرلرررر  ال الررررلئف ال رعلصررررال بلل  ل سررررال  البتلمررررلا ال برررررفظ بهررررل  ررررن 

لك  رن الضرر   ف علرر  ال ةسسررلا ذ رن منررلح إنرر احاا إالبرلا الضرر    لرر األ شرت  ألمررف  هررا
ا ذالبفررلظ علرر  البتلمررلا  ال عل  ررلا ال رعلصررال ب بتعلرهررل علرر  ال رردا الج تررل  لرارر ن نررل    إ

لررر ا األ ررر  ألن األ ررر  ترعلرررف  رررن الاالتررر   رررن األبترررلن بررر ن احاا  ج لرررال نرررد ر رررل إلررر  عرررد  
    رررن إالبرررلا الضررر    برررر  رنرررل    رررع بال سرررم اا    ررر   رررل  رررن شررر مف أن تسرررلعد ال رضررر

 رصدت ا.
 التنافسي صعوبة تقدير الضرر -2

 صرد  أن رصردت  الضر   الالبرف بلل ذل رعلصال بللضر   را رن  رن رصت رف. إال ع بال الاللمتال ا
 2الرمل ستال     ن األ    ال عبال  الدنتصال.

عتمررف الصلضررن  ررن ال انررب إدا المررا  ه ررال رصتررتا األضرر ا  رصررب  ررن  عظ هررل علرر  صبترر  ت
تنعرل الصلضرن  رن ببرو  سرر   عرن  ل    دا ارصدت  عمد بتو ت انف الصلضن عد   ع بلا 

اآللتلا الصلم متال ال ملسبال الرن ر امف  ن رصدت  الرع تن رصدت ا علدي  صل رال  رن ظرل رعصترد 
 رردا ال سرر لال  الرررن ررجلرر  الرصرردت  الرردنتف للجلرر  المررلرج عررن   الررل  رردا ال  ل سررلا ال مل تررال 

 لل مل سال      ل تضعف  ن  ضعتال  عبال. 
ن األضرر ا  الملن ررال عررن  ررن ال اضررا أإذ لا ي تصلرر   ررن ال شررلال  هررا المرر ك  ررن ال ذهرر 

مسرصال   ي رار ن بللج تصرال مفسرهل ف ن    ن نبل   رابرن ال  ل سرال رار ن بج تصرال  ذاألسعل  ال
الرن ر ت  الضربتال تنر   ا الن رصتتا األض ا ذف األ   بللض   األاال  شت عل   ا  ا ل رعلذإ

                                                           
تبال  ل س   مفّ ل أاال   ن  س لال ر ت  الض   ال بلش  عن الض   ال ت  ال بلش   ن ض ح البدتو عن العالنال السب 1

 الن بتن الض    الصج  عالنال سبتبال ال تال الن الض    بلش .بتن الض    الصج   ألمف  ر  
2Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire,op.cit, p224. 
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أن را ن  ن صالل  صل مال ال ضب صالل  ر   ايرفلف  ن الس ف  ب  ل الن سرلئد  رن ال ضرب 
 1الرمل سن  إي أن رصدت  الر ا ن الرمل سن  السع  ال  ربج بف لت  بلأل   السهل.

 انرب األ ر  د نت رال الرعر تن ال صلبرل لرف   رن      ل تصلرف  رع بال أ رلا الصلضرن لربدتر
الد تا ن  ن ال سربتل ربدتد ال بلي الدنتف لألض ا  الرن لبصا الضربتال ألن  مرلك العدترد ت

 ف الن سببل ل صللفال ن اعد ال مل سال.ذدحا بللسع  )ال  نعن( ال ن الع ا ل ال ت   ع   ال ب
ن اررلن  ررن الضرر   ف برردا  ترجلرر  المظرر   ررن اررل بللررال علرر   رصرردت  بنررا األضرر ا    ا 

ف ت تل إل  عدا رشنتب الضبلتل إل    رب دعر ا الرعر تن ذالسب  ال ع   ل رعتن صبت    ن
 2مظ ا لرالفال    ن الرمفتذ.

 للباا برع تن ن ا ن أ     ف ي تصدا   للا ال ش  علا ال ض       نرد ي ترةدف 
إلرر  ن ررب ال  ل سررلا ال  رابررال  ضرر لن عرردا  ن عهررل  سرررصبال  إي أن الف ررل  ررن الرردع ا  ررن 

 3ترجلبل إبداو الر ا ن  ن الس ف.آنلل ن ت   ض     
إلررر  نلمررر  دلرررك عررردا  نررر د ررررد ت  للصضرررلح  رررن  ررردا ال نرررلل  مظررر ا لرعصترررد األسرررللت  
اينر ررلدتال  ررن الربلتررل  الرررن رسرر ا برصتررتا األضرر ا  الملن ررال عررن السررل ك ال مررل ن لل مل سررال 

ضرربتال   ررب  مشر مف أن ت تررد األ ر   ررع بال أاالرر    ر ن اح  صل مررال برتن ظرر    السرر ف  بللرال ال
الظر    الررن المرا سررلئد   رن غترل  ال  ل سررال  رن أنرل رصترتا األضرر ا  لرت  برلأل   الهررتن. 
لدلك ت ان اعربل   دا ال س لال  ابد   ن برتن ا شراليا الابتر    رن مظرلا ال سرة لتال ال دمترال 

  ن ال نلل الرمل سن.
أن  ذالرعرر تن إ تصررال   بررد  لرصرردت   بلرري ررن األصترر  رنررد  ا شررل   إلرر  أمررف ي ر نررد ج  

تباررررا  اينر ررررلدف رصرلرررر  ببسرررر  اررررل دعرررر ا   تبصرررر  للصلضررررن أن  للنج تصرررال الربلتررررل ال رررر
 الض  .  نبف ت اا  الئ ل لذبللرع تن ال

                                                           
1Avis du 21septembre 2006, relatif à l’introduction de l’action de group en matière des 

pratiques anticoncurrentielle, op.cit 
2 Aliénor Estrade, op.cit, p54.  
3 Frédérique Dupuis- Toubol, op.cit , p138 
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دعرررررل ا الرعررررر تن   ترررررع  لر نهرررررلا اللنمرررررال األ   بترررررال مبررررر  ر ا ا جرررررل   مظررررر اذ رررررن  ررررر
-141للفررال ال رر اد دلتررل  رعلررف برصتررتا بنررا الضرر    ررن دعررل ا الرعرر تن عمررد  ص  ررلدلاعر   

أن رصدت  بنا الض    ن نضرلتل ال مل سرال  بد   ل أادا اللنمال لان  ن ارفلنتال    ل   142
ي ترر ال تصضررب بباررا جبتعرررف إلرر  نترر د ابترر    ت ررل ترعلررف بد نررال الدنررال  التصررتن الرررن ت اررن أن 

 .لمر نعه

 سيبين الخطك والضرر التناف الفرع الثاني: صعوبة لثبات الع قة السببية
لل رضرر  تن لتال  إي أمهرل رجر ح  رع بلا إن العالنرال السرببتال شر ج أسلسرن لصتررلا ال سرة  

ال  ل سلا ال مل تال لل مل سرال   علر  الر غا  رن السرعن ال سرر   مبر  إبعرلد أف عرلئف أ رلا   ن
سر لال  إذ أمرف  علر  الدع ا الصل ال الرمل ستال  إي أمف تج ح إشالل آص  تر س  ب ل  ذا ال 

ل مل عررال    نررر د سالسررل الر  تررب الررررن غللبررل  ررل تررررا لن الجبتعرررال اينر ررلدتال  د  رر نررف الربدترر
ال  مبررر  رعل ل  رررب   راررر   صللفرررال نرررلم ن ال مل سرررذتتاررر  الضررر    رررن ال شرررر ف ال بلشررر  الرررع

  بلش تن  ن ش مف أن ر تد العالنال السببتال رعصتدا أاال .الغت  ال شر تن 
تعقيووود المحووويط )ارسوووات المنافيوووة للمنافسوووةالمم غمووووض الع قوووة السوووببية فوووي مجوووالأوال: 

 (االقتصادي في لطار لظهار الع قة السببية
ا ررل ذا مررل سررلبصل  رر ن العالنررال السررببتال شرر ج أسلسررن لصتررلا ال سررة لتال  غترر  أمررف االترر ا  ررل 

رداصلهل. لذلك تبرد  أن إالبرلا العالنرال السرببتال  رن رصدت   ذا العالنال بسب  الظ      ت ع  
ن ال مل سرال   بسلستال  ن دعر ا ال سرة لتال ال دمترال لل ةسسرلا ال صللفرال لصرلم   ذا ال  بلال أاال

ال انررب  ررن نلرر  أدلررال نلجعررال  عصررد   ررن الربلتررل اينر ررلدف ر مررب  ررن إذ أن ع ا ررل  رعرردد    
تسر ا ب نل ررال عالنرال سررببتال   رر  للربلتررل اينر رلدف لررت  مرتنرال  بلشرر      بردد     بردد     

أمهررلغت  ال تررال لضرربلتل  للنالتصررتن ال جلررف    رر   ررل ترردل بللررر ررب بعررن ايبر ررليا برردي  ررن 
 1الض   الرمل سن.

                                                           
1Hugo Doray, op.cit, p 39. 
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نررلم ن ال سررة لتال ال دمتررال أن تارر ن الضرر   مررلرج عررن الفعررل ال  عرر ا ترجلرر   فررن ال انررب 
غترر   صررج إالبررلا عالنررال سررببتال  بر لررال    أ ررل نررلم ن ال مل سررال  رر  أنررل رجلبررل باالترر   هرر  ترجلرر 

أف ل مل سررال أن ررردتن   ل سررال ل نرر د  ررد هل ال مررل ن لل مل سررال  بلشرر     بتررو تنرر   لسررلجال ا
تنرررر   لسررررلجال ا ررررل د ن  عللنررررال  سرررر لال  نرررر د آالررررل   مل تررررال لل مل سررررال  ررررن الملبتررررال الع لتررررال  

" أف عل   ظل   مظ تال د ن ر ضرتا اآلثار المحتملةال مل سال أن ردتن السل ك عل  أسل  "
نررد  تهررل أف ضرربتال  ةاررد   ترررا   ررفهل  ل رر     لررذلك  ررن ال  اررن أن رارر ن   ل سررال ي ت  

عل  أمهل  مل تال لل مل سال  ررا إدامرهل ) ملك ر لعد  ن  رذا المر ك  رن الصضرلتل أ رلا سرلجلا 
 1ال مل سال  ن   مسل   ا ربلد األ   بن(.

جلرر    ررن   عتررل  ا البررلا  ررن نررلم ن ال مل سررال تصرلرر  إصال ررل ابترر ا ع ررل  رر      لررذلك
ت صررذ بمظ تررال السررب  ال مرررج أ  للتصل ررال أن الصضررلح  ررن ال نررا الب  نررلم ن ال سررة لتال ال دمتررال

يعربرل  أبرد الع ا رل سرببل  رن إذ أمرف تنر  2الفعلل بدي  ن مظ تال رعلدل أ  رارل ئ األسربل .
بد و الض     مرف يبرد أن تار ن سرببل  عرلي  ت رل تر رر  علترف    ي تافرن لهرذا ايعربرل   رل 

لضررر    إذ أمرررف تنررر  إالبرررلا السرررب  الفعرررلل  رررن إبرررداو نرررد تاررر ن  نررر د رررردصل  رررن إبرررداو ا
 3الض    يسربعلد الصج   الاللبا  ن عف اسب  للض  .

فررن  نررلل ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال الصضررل  الف مسررت ن ت تلرر ن ل ررللا  ررذا مظ تررال  
السررب  ال مرررج أ  الفعررلل الرررن رعربرر  أاالرر   رر ا ال  ررن إظهررل  العالنررال السررببتال   علرر  سرربتل 

                                                           
1Adrien Giraud, Pierre Galmiche, Les actions de suivi en réparation des dommages de 

concurrence : quel impact des décisions des autorités de concurrence?, RLC, n0 39, 2014, 

p189. 

ألن إبداو الض     ل  الن سببل بعتدا ن   ةدف مظ تال رعلدل أ  رال ئ األسبل   أمف تن  ايعرداد بال سب  اشر ك 2
ن تب األسبل  الرن ردصلا  ن  ن ك الض   رعرب  أسبلبل  رال ئال أ   رسل تال. أمظ  الع بن بلبلأل  المظ تال العل ال لاللر اا 

 .  172 ن الصلم ن ال دمن الن ائ ف  الن ح الاللمن  ال  نب السلبف    
 .172اا  ن الصلم ن ال دمن الن ائ ف  الن ح الاللمن  ال  نب السلبف    الع بن بلبلأل  المظ تال العل ال لاللر   3
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جلرر  الب رر ل علرر  رعرر تن عررن األضرر ا   Nanterre1لل رلصررا ال با ررال الرنل تررال  ررن ال الرر
ك عالنرال برتن صجر    رار  ايرفرلف الملن ال عن ارفلف غت   شر  ك    نرد ا أمرف إذا ارلن  مرل

ا رفلك األسعل   ن ال  اد الصلا   للعالنال السببتال بتن ا رفلك األسرعل  ال تر  نلم مترال لرا رالبرا   
 ن  رذا  ر    رذا ال ترلد   رن أسرعل  البترب. ر    مظر ا يبر رلل أن البرلئب ت ن إجل  ذلك الر

بررذلك ضررل الب تررال  ررن ستلسرررف الرنل تررال    البللررال البررلئب نررد اصرررل  عرردا   ررب األسررعل  ألمررف تف
 2 سة لتال  اضعن ايرفلف ي ت ان  بلش رهل عل   ذا األسل .

صتررر  ال رررلد   عرررن  با رررال   ررن  رررذا ا جرررل  ارررذلك أببرررذ ا شرررل   إلررن أبرررد األبارررلا األ
العالنرررال  إظهرررل العررردل الرلبعرررال لإلربرررلد األ   برررن الررررن رسررررع ل ربلترررل انر رررلدف  رررن أنرررل 

 3السببتال

                                                           
1T.com Nanterre, 11 mai 2006, sa laboratoires arkopharma c/stésrache et hoffmam la roche. 
2Julie Gramgeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par  le droit de l'union 

Européenne, approche comparative, op.cit, p 34. 

نلح عل  إال  سةال  ن ال با ال العلتل  5010ن ان  2 ن  CJEUن ا    با ال العدل الرلبعال لإلربلد األ   بن  3
(      شهلد  أص ا عل  ا ر لا ايربلد برع تن األض ا  الرمل ستال.  ذا الباا Oberster Gerichtshofالم سل تال )

 umbrella »أ  بللل ال ا منلت تال  « effet d'ombrelle »ف ظل    انر لدتال أ لتال   رس   ع   لأدا إل  المظ   ت
pricing »  الرن ررعلف بر الت  ب لتال األسعل « l'effet de prix de protection » ن الستلف الذف مبن  هر  ن بف  .

 الن رفلف.ف بلألسعل  عل  أسعل  ال ردصلتن صل أل ايبلألال  الذف ند تبدالف ايرفلف ال رعل لف عالنال     ن  ذا الر الت 
لعد  سم اا  نل اال ره  ن  ا ص   ش الا  رص  ال  ن بتب  ر ات    تلمال ال  لعد  الساللا ال رب اال   الرن 

عل  رص ت  أاال   ن م   الس ف الم سل تال لهذا الصد لا.  ب ل أن ارفلنها ند ش ا ع لتال را تن السع     صد را 
 ا  ن نبل سلجلا ال مل سال الم سل تال.ر  ت ه

    ن  ش لال شباال الساك البدتدتال الم سل تال.  ÖBB-Infrastruktur AGبعد ذلك   ب دع ا نضلئتال ضد ش اال 
 الما الش اال   ال سة لال عن بملح   تلمال ال بجلا   ند اشر ا ا تلا ابت    ن ال عداا  ن ال دع  علتها   ن 

للب  ل عل  رع تن عن األض ا  الرن رابدرهل مرتنال لل ا الا السع تال: رلك الرن د عرهل  ش الا صل أل الال رل.  سعا
 شر تلا   م عال  ن ش الا بأالملح ع لتلا الش اح الرن ر ا  ن ال دع  علتها    أج ا  الال رل    رلك ال رعلصال 

 صل نتال.
 Suzanne Carval, op.cit, p 1525لرف تل أاال  ب ل  ذا الصضتال أمظ : 
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إلرر  أن سررع  السرر ف  رر  أبررد الع ا ررل ال ئتسررتال الرررن رةصررذ  ررن  رشررت    ررن  ررذا ال رردد
  رن  ل.صرد لره أ  ايعربل   رن صرالل  ةسسرال  رل عمرد ل ربردد السرع  الرذف رصردا برف  مرنلرهرل

بلل ر ان ارفلف  ل  ن البفلظ عل  سع    رفب بشال   جمب لبعن ال مرنرلا  رن بعرن 
السرر ف الرررن ر جتهررل رلررك سررت ل  ت ررل ترعلررف بجبتعررال ال مرررج أ  بنررا   ي عتمررالظرر    السرر ف ال

    مررف ي ت ارررن اسررربعلد أن شرر اال  مل سرررال   صل نهررل   رصرررل  ربدترررد سررع  ع ضرررهل ايرفلنتررال
رصرل ا  رن ظر    ال مل سرال العلدترال  أف  رن غترل  ايرفرلف ذلك الذف الما سب بلي أاب   ن 

  بررر  إذا اررلن ربدتررد سررع  العرر ن تعربرر  نرر ا  ا  سرررصال  ببر ررل  ررن  الررل  ررذا السررتلف.ال ررذا  
   تن   ب ذلك  البظال أمرف ارلن  رن ال  ارن ارصرلذ لر اا بعدا ال شل اال  ن ارفلنتالتعر دا اي

سررع  السرر ف ال شرر  ال ب  نرر   ررذا ايرفلنتررال  بللرررللن  صللفررال لص اعررد   ررذا الصرر ا  بررلل ن ك إلرر 
 1ال مل سال.

سرببتال  بلشر   رسرربعد  رذا   نر د عالنرالأن  ن الصر ا   33 ر ا ل ال با ال  ن البتالتال 
البررف بسررب  ارر ن ذلررك الشررص  ال عمررن لررت  لررف عالنررلا  رعلندتررال  ررب أبررد أعضررلح ا رفررلف  

   رر ن ستلسررال الرسررعت   ررن مرتنررال لالرفررلف الررذف ب ذلررك    رر لاررن  ررب  ةسسررال لررا رشررل ك  تررف
 تش ا آلتلا رشاتل السع  الرن رباا األس اف الرمل ستال.

 ن الص ا  أمف ت ان لضبتال  ذا الرسعت  الب  ل عل  رع تن  30 ر اد  ن البتالتال 
  بر  ل  لا ران لهل عالنال رعلندتال أعضلح ايرفلفبهل ب اسجال عن األض ا  الرن لبصا 

لس لا ال بدد  للس ف . إذا البا أن ايرفلف الن ربعل للظ     عل   نف الص    ل عها
   ن ال بر ل أن تةدف إل  رجبتف سع  ب لئن  ن نلم  الش الا األص ا الرن ال عمتال

   أن  ذا الظ     الص   تلا ي ت ان رنل لهل  ن نبل أعضلح رع ل بشال  سرصل

                                                           
1CJEU, 5ech, n° C-557/12 , 05-06-2014, Kone, Otis, Schindler Aufzügeund Fahrtreppen, 

Schindler Liegenschaftsverwaltung et Thyssen Krupp Aufzüge, Entente (droit européen) : 

sanction de « l'effet de prix de protection » « umbrella pricing »,point 29,op.cit. 
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ل جمتال الر اد   ل إذا الما  ذا الش  ج  سر  ل  أا تن  عل  ال با ال ا   ايرفلف ال ذا  .
 1ي.

نل ال عالنال سببتال  ن العصبلا ال ئتستال للب  ل عل  رع تن  ن   ن إمشلح      بذلك ا 
 نلل ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال   لأل   تصرضن ع لتال     لألسبل  الرن رداصلا 

ال مرنال  ن ال ةال      رعرب  األسبل األسبل  ال مرنال إذ الرف نال بتن األسبل  العل ضال     
تا ن السب   مرنل إذا الن تةدف علد   أف ببس  ال ن ا العلدف  بد ل أسبل  الض  .   

العل ن ند تسل ا  ن  ن ك ي أ  تال لا ن السب  إل   ن ك  الل الض   الذف  نب     لأل   
م من الذف تص  لان أبدالف ع ضل  ألن السب  ال مرج أ  الفعلل    السب  الصلالض     

 2الصلم ن عمدا.
إالبرررلا العالنرررال ال ا  رررن أنرررل تبرررد  أن ال ضرررب  رررع  بللمسررربال لل رضررر   الرررذتت  لرررذلك

 رررن  نرررلل ال مل سرررال العالنرررال السرررببتال نرررد راررر ن  رررعبال مظررر ا لرعلصهرررل ب نرررلل السرررببتال  إذ أمرررف   
 ل الرر الت  الرأتضل بسب  ع ا رل أص ىل  ل سال   فن  عظ هل   لألسعل  ت ان أن رر ال  بلللتابر 

 الر ت اا  ن  تال السر ف  بترو  رن شر مهل أن رار ن  رعبالرصلبلا الجل     عل  الراللت    
  ن ك الض  .للاش  عن الصسلئ  ال رعدد    

أن رعجررر  البرررف  رررن الب ررر ل علررر   ألضررر ا  الررررن لبصرررا ال رضررر  لي ت ارررن   برررذلك
عررل الضررل  لل رردعن فالبررا  نرر د عالنررال سررببتال بررتن الضرر     رعرر تن  إي إذا اررلن ال رردعن أال

ظهررل  العالنررال السررببتال بررعلتررف    الضرر   ال شررران  مررف تشررال تن ال  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال   ا 
  إبررردا أابررر  الربررردتلا الررررن تنررر  علررر   صررردا الجلررر  أن ت انههرررل  رررن أنرررل الب ررر ل علررر

ن بسه لال أن  تبرج أن ال تلد   ن األسعل  أ   صردان ال برلئرع تن   لل دعن علتف ت ان لف   
ست  الس ف  بل ضل ال إل  ذلرك  ر ن البتئرال اينر رلدتال ال عصرد  الن مرتنال البتئال اينر لدتال   

                                                           
1CJEU, 5ech, n° C-557/12 , 05-06-2014, op.cit. 

 .176الع بن بلبلأل  المظ تال العل ال لاللر اا  ن الصلم ن ال دمن الن ائ ف  الن ح الاللمن  ال  نب السلبف     2
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الرن غللبل  ل رمجر ف علر  العدترد  رن ال رردصلتن  رل تنعرل  رن ال رع  ربدترد السرب  الردنتف 
 1للض  .

 رررن ر سرررت  العالنرررال السرررببتال  رررن  نرررلل ال  ل سرررلا   رررعبال لل رضررر  تنبصتصررررل ال ه رررال 
نرر ا   رررن سررلجال ال مل سرررال نبررل   رررب  ررررا ارصررلذإذا  ررن  رررذا ال رردد مرررف   لل مل سررال. إذ أال مل تررال 

ا دعرر ا  دمتررال   رر ن الربلررتالا الرررن رن تهررل سررلجلا ال مل سررال نررد ررر    عمل رر   فتررد  لرصتررت
تررررا اسررررصدا هل  رررن جرررر   ال  ل سرررلا ال مل تررررال لل مل سرررال    العالنرررال السرررببتال برررتن األضررر ا    

 2ل ر اضلا العالنال السببتال.الصلضن إذا ل ا األ   ا
ل مل سررررال ن تمررررال علرررر   نرررر ك إذ أن الصضررررلح الف مسررررن تعربرررر  ا راررررل  ال  ل سررررال ال صتررررد  ل

تمرصررل عبررئ ا البررلا علرر  ال مل سررال ال شرر  ك ال رردعن علتررف    ذلررك إذا أدامررا سررلجال الضرر     
البرررا ررررن لل مل سرررال ال تلرررر ا ب البرررلا أن ال  ل سرررال ال مل ترررالال شررر  ك ال  راررر  لل صللفرررال  بترررو 

 3لهل لتسا  ن السب  ال بلش  للض   الالبف بلل ش  ك ال ض   . ا رالبف
 ن بللرال عردا  نر د عالنرال رعلندترال  بلشر    رب مف  ن بللال عدا  ن د ن ا   سبف   إي أ

 سرال ال مل ترال   را  ال  ل سال ال مل تال لل مل سال   مف نرد تررا اسرربعلد العالنرال السرببتال برتن ال  ل
 ذلك بال سه لال.    الض  لل مل سال   

إذا  ل رعلف األ   بلل شر تن غتر  ال بلشر تن    ح إشاللتال العالنال السببتال بشد بتو رج
ال ررل  لل شر ف ال بلش  ند تسرصدا األدا  الصلم متال ال ر اللال  ن العصد  علر  سربتل ال الرلل  رن 

بررتن ال  ل سررال نرر د العالنررال السررببتال الهررلر  ال ب رر ل  ررن   مسررل  ال رررل البمرر تن  ررن ابتررك    
 ررن صررالل العصررد  ررن صد ررال الهررلر  ال ب رر ل    ترنلرر   ررن صرراللالضرر   ترضررا   بظرر      ال 

                                                           
1Julie Gramgeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par le droit de l'union 

Européenne, approche comparative, op.cit, p 38. 
2Avis du 21 septembre 2006, relatif à l'introduction de l'action de group en matière de 

pratiques anticoncurrentielles. 

 .376لتمل بستن  ان  ال  نب السلبف    3
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إالبرلا  ربصرنغتر  ال بلشر   ب ذلرك  رن بللرال ال شرر ف  اح البم تن  ن ال رل البم تن     لر    ش
 1العالنال السببتال  س لال  عصد .

ألسرعل  عبر  السلسرلال  رن ا ر  تر  ال ترلد تف ن علتمل الرج   ل س لال مصل    األ   الذف
 يست ل إذا رعلف األ   بلل سرهلك المهلئن. الت  ل عل  إالبلا العالنال السببتالر اينر لدتال   

 تمرير الزيادة في األسعارمسكلة نقل و  ثانيا:
 مرررلك العدترررد  ررررن األ ررر   الرررررن نرررد رنعررررل  رررن إالبرررلا العالنررررال السرررببتال أ رررر   رررن غلتررررال 

 ررال  ررن البللررال ال رعلصررال بلل سرررهلك المهررلئن الررذف نررد ال ررع بال بتررو نررد ت ررع  ا البررلا صل
تارر ن لدتررف  ررع بال  ررن إالبررلا أن ال  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال  ررن السررب   ررن الضرر   الررذف 

 لبصف.
 ال ئتستتن لهرذا ال  ل سرال  إي أن غا  ن أن ال سرهلك  ن بتن ال رض  تنعل  ال     ذا 

لرررمص  أسلسرررل إلررر  ص   رررتال الضررر   إذ ت نرررب  رررذا ا ابر رررلل  بلشررر رها لررردع ا تاررر ن أنرررل 
الرمل سررن لل سرررهلاتن ال رضرر  تن  إلرر  نلمرر  ذلررك  رر ن  ررذا الررمص  تعارر  أتضررل  ررع بلا 

 البررلا  نرر د ضرر    رر ربج  بلشرر   بللسررل ك ال مررل ن لل مل سررال ا البررلا عمررد  بلشرر   الرردع ا   
 لت  بلأل   الهتن.

لال الر  تررب أصر  سلسررصرب  ررن تر   بلشرر )أ   شرر ف غترر   بلشرر ( تغ  لل سررهلك  رضرر   
ال  أاالر   رن ع لترال  ا البرلا  رذا ال بلش تن  الرن ند  رنرد سره ل عل  العا   ن ال رض  تن

 ل للرصفتررر   رررن عبرررئ بهرررد  رشرررنتب  مل عرررلا الرعررر تن   ررر ن األ ررر  تصرضرررن إتنرررلد بلررر  
ن ربررل الرررن ت اررن أ ررن بررتن الررردابت  ال رصررذ    أمررف    بلشرر تن  إذ الغترر  ا البررلا لل رضرر  تن 

ن   "passing-on defenseلترررال "ب ب رررل تسرر ن بللل ررال ايمنلت تررال ال شررالال  رر  ايعررر ا    ررذا ا 
 الما  ذا ال ستلال  ن األص ا ند ر تد األ   رعصتدا يست ل  ن إالبلا العالنال السببتال.

 نقل وتمرير الزيادة في األسعار  ليةتوضيح -1

                                                           
1Benjamin Lehaire, op.cit, p 259. 
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تال الهت مررال  ت صررذ عسرر   ررن  ضررعع   ررل إن الضرر   الررذف تمشرر   ررن صررالل ارفررلف  أ  ر
  ا شرراللتال رجرر ح شررال رالفررال إضررل تال ل  رارر  ال  ل سررال ال ترر  نلم متررال  إذ أن السررةال أ عررلد 

 الرالفال ا ضل تال.  ن  ع  ال ال رض   البصتصن الذف رب ل
ال بلشررر  )ال شرررر ف ال بلشررر (  ل  راررر   ب  ررر ن  رررذا الرالفرررال ترب لهرررل ال رضررر   رررن ال انررر

ل  ل سال ال مل تال لل مل سال عمرد ل رار ن ل ال بلش ال رض    نا أ عذلك   ن ال  نال صللفال    
   تصرررر ا بمصرررل الرالفررررال  نررر د  ابررررج أ   سرررتج  ررررن السلسرررلال اينر ررررلدتال ) مررررج أ   رررر  ك( سررر

ن ال رع بال  رن  ر مرل را   1سرعل ( إلر  الع رالح الصل رتن برف.)ال تلد   ن األsurcoûtا ضل تال
 إالبلا العالنال السببتال.

لم ن ال سررة لتال ال دمتررال  رر  نررلم ن رع تضررن إ ررالبن  بتررو تهررد    ررن بتررو ال برردأ نرر
ي شررنح الفعررل الضرل     ال ضرب الرذف المررا علترف  سررلبصل نبرل  نر ك  لد  ال رضرر  تنإلر  اسررع

إذ أمرف  د ضر   ت رت  الضربتال  رن ال  ل سرالف ن  مرلك بلنرال إلر   نرللتبللرأاال   ن ذلك.   
"بوورجراء عدالووة ص الد   ررن األسررعل  تبررد  أمررف سررت ررن البللررال الرررن تمصررل  تهررل  ررذا األصترر  ال ترر  

لن تا ن نلد ا بعد ذلرك علر  ارصرلذ دعر ا الرعر تن   لن ترع ن للض        بذلك   لنفسه"
 2عن ض   غت    ن د.

 ررر    رررجلا تجلرررف علررر  ظرررل    انر رررلدتال الررررن رسررر ا لشررر اال أن  passing-onذ أن ل
دبترلا اينر رلدتال  رذا ال ةشر  غللبرل  رل رمصل ايصرال   ن راللت  أسعل  ل. إذ أمف    رن األ

                                                           
 بللال  ن د عف سترا الن الذف  السع   علت ل ال د  عال الصد لا أ  البضلعال سع  بتن  ذا الرالفال  ن عبل   عن الف ف1

 ال صللفال أمظ   ن  ذا الش ن : ا رال  عدا
Emmanuelle Claudel, Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en 

dommages et intérêts en droit de laconcurrence : la porte est grande ouverte aux actions en 

réparation, op.cit, p311. 
2Jean-Loup Jaumard, de l'oportunite de la reconnussance du"passing-on defence" pour les 

consommateurs victimes, le concurrentialiste, revue d'actualité de droit économique, n°2, 

2013, p 9. 
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 رررن سرررتلف  "passing-on"إي أمرررف غللبرررل  رررل تررررا اسررررصداا   رررجلا "، pass-throughتسررر   "
 1رصتا األض ا .

علر  ال شررر ف غترر  عردا ايعررر ا   رن نبررل الصلضرن ال رردمن برر الت  ال تررلد   رن األسررعل    
بمصرل ال ترلد   رن السرع   لرذلك ارلن  رن  ال اح بال سب  لل شر تن الرذتن نرل  اال بلش  رسب  ا 

ل  را  ال  ل سال عمد  ب دعر ا الرعر تن  passing-on defenseالض   ف ايعر ا  ببنال 
ل تلد   رن لتال مصل ابلش   بتو تسرجتب  ن صالل  ذا اآلعن األض ا   ن ج    شر تهل ال 

الرل  بتو تعر رد نترل  آ 2ال ت ان  أن تدع  أف ض   أ  صسل  .للتبللراألسعل  إل   بلئمهل   
عل  مظ تلا انر لدتال  د اسال ص لئ  الس ف ال عمترال  مل ج  رعدد     المصل عل  ع ا ل   

 3الراللت ...إل ال با    ا ت     
ن المرا  رن  رللا   رار  ال  ل سرال ال مل ترال لل مل سرال    مرف لرت  ال بترد  ذا البنال    ا 

نال   ارتال بشال صرل  لل شرر تن غتر  الصلد  عل  ايعر لد عل   ذا الصلعد   إذ أن  ذا الب
علتررف تسرررجتب  ررن صررالل  ررذا الصلعررد   ذلررك ال سرررهلاتن   رر ذا اررلن ال رردع  ال بلشرر تن ب ررل  ررن

بشررال  ررن جرر   ال شررر ف ال بلشرر     مررف      ت ررال دعرر ا الرعرر تن عررن األضرر ا  ال    عررال
  ل سررال ح ال رر ا ف  ررذا البنررال ت اررن اسرررصدا هل  ررن نبررل ال شررر ف غترر  ال بلشرر  ضررد أعضررل

 رر   ررل  ررن شرر مف أن تفرررا الج تررف أ ررلا ال سرررهلك المهررلئن للب رر ل علرر  ال مل تررال لل مل سررال    
 4لهذا ال  ل سال. ""المتضرر الحقيقيرع تن عن األض ا  ألمف تمب ن المظ  إل  

                                                           
 :ب ل  ذا ال س لال أمظ  1

Romain de Nys, Mathild Arnoux, passing-on et évaluation des préjudices économiques causés 

par des pratiques anticoncurrentielles RLC, n°58, 2017, p 32. 
2Jean-Loup Jaumard, op.cit, p 9. 

سف الضبتال ي رفلك األسعل  تلا المظ تال   الرن تبتال الرن ت ان األصذ بهل لرصتتا   سر ا المصل الذف ر ل  للفها أاال  اآل 3
 :ال مل تال لل مل سال   ربدتد الض   الذف علم   مف  صرل  األج ا  ال رض    أمظ 

Romain de Nys, op.cit, p 34, 35, 36. 
4Jean-Loup Jaumard, de l'oportunite de la reconnussance du"passing-on defence" pour les 

consommateurs victimes, le concurrentialiste, revue d'actualité de droit économique, n°2, 

2013, p 10. 
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 صردا  الضر   الرذف تعرلمن  مرف ال رضر    ذا الن بل  الن إالل رهل اد لك  ظهل   أن  
ن أن رصرردت  ل إذا رنل ررل ررر الت  األنسررلج الرررن رصضررب لهررل  أسررعل ا   مررف ت اررال بلشرر   بررللي  ررن 

 البلا أمهل علمرا  رن ال انرب  رن األضر ا   تسرصدا أتضل  ن نبل ال رض  تن غت  ال بلش تن
 1ال بلش تن. ن ال عن ر الت  األنسلج عل  ال رض  تنالمل
 انة هذ  اآللية في القانون الوضعيمك -2

نبرررل ررررا الرررم  علتهرررل  رررن  passing-on defenseترررال أ  البنرررال ل رررن البصتصرررال  رررذا اآل
 لا ران  ع   ال  ن الملبتال الصلم متال. اينرهلداا الصضلئتال   

 ررن األسررعل   ررن صررالل الباررا فررن   مسررل  الصلضررن الف مسررن اعررر   ب لتررال مصررل ال تررلد   
صرررل صضرررتال أن مالالررررن أاررردا  رررن  2446سرررمال  Nanterreال رررلد  عرررن ال با رررال الرنل ترررال ل 

 المترررال   ال برررلئن أ  الع رررالح رسرررربعد أف إال ترررلد   رررن األسرررعل   رررن نبرررل ال شرررر ف ال بلشررر  إلررر
 2لل جللبال بللرع تن.

لرنمر  ا الر اح أاردا أمرف    با رال الرمص   2414 ل ال رصذ سرمال  ن ن ا  نلم  ذلك إل  
ن اررلن نررد رررا المصررل علرر   سررر ا  مررف ي بررد  ررن المظرر   ررن ال نررلئب   غترر  ال شرر  ك     سلسررلال ا 

 3الر  تب أا ي.
ال انرب تبرد  أمرف  رن غتر  العردل   ا م رل  أن رسر ا لشرص   رل للب ر ل علر    فن

 رع تضلا بد ن الببو  ل إذا الن ل تمصل بللفعل الض   إل  ع الئف.
علرر   سررر ا ايربررلد األ   بررن  رر ن األ رر  تصرلرر   ررن بلررد ألصرر  بتررو ي رربررب      ررذا

بعرن ال برلاا رعرر   أمرف ي ت ارن ال برلاا رربرب  بردأ الرر ا ن   ال  مف  ال بدأ   ن أل لمتل  ال
ألن ال ب مرررف ررررا مصرررل ال ترررلد   رررن السرررع  ايبرنرررلأل  رررن نبرررل   راررر  ال  ل سرررال ال مل ترررال لل مل سررر

 رن الرد لك  رن  الش الا ال صللفال للصلم ن ي تمب ن أن را ن نلد   علر  اسررصداا  رذا ال سرتلال

                                                           
1Romain de Nys, Mathild Arnoux, op.cit, p 33. 
2T.Com, Nanterre, 11 mais 2006, SA la boratoire sarkopharman c/Sté roche et Sté f. 

Hoffmann la roche. In Benjamin Lehaire, op.cit, p262. 
3Cass.com, 15 juin 2010, n°09-15, 816, D, 2010, 2781. 
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ع  أعلرر   ألمهررل مررف إذا المررا سرر   ربتررب  مرنلرهررل بسررال بلشرر تن  أل أنررل  علنبررال ال رضرر  تن
  مف ي ر نرد بللضر     عالنرال سرببتال برتن ال  ل سرال ال مل ترال  تن  أن را ن اذلك    بلل صلبل

علر  العار   رن الذف أ ل  الضبلتل ال بلش تن.    الض   مل سال الرن ا رابهل ال صللفتن   لل
ن ارصررذ الصضررل  نرر ا   عررلا    و   ذلررك   مررف بررد ال رررها تسرررجتب ايبرنررلأل بمصررل ال تررلد   ررن ا 

 1لت  ضد ال شر ف ال بلش . لان ضد ال شر ف غت  ال بلش     السع 
مل تال لل مل سال ند رسرع ل  ذا اآللترال أ ل  ن ال  لاال ال ربد    ن   رابن ال  ل سلا ال 

علرررر  مصلررررا الرالفررررال ا ضررررل تال   ال تررررلد   ررررن السررررع     بلئمهررررل ال بلشرررر تن الرررررن  رررر  ا   علرررر
 ع الئهل.

لترال رب ترل آ 2  ن ال التصال الصضر اح 2441 ذا  بعد  ل ملنشا ال ف ضتال األ   بتال سمال 
ببتررو تصرر ا بتررب اللل مل سررال عبرر  سلسررلال الر  تررب أ   ل   الملرنررال عررن ال  ل سررلا ال مل تررالالصسرر

 ررمها لررن تمصل مهرل إلر  رنرل  الرن ئرال   ال   عر ن بمصرل ال ترلد   رن األسرعل  إلر  رنررل  الن لرال ا
 passing-onلترررال ب  2418 رررن اينرررر اح الندترررد لسرررمال  لن هررر   ال سررررهلاتن  رعرررر   اللنمرررال

edefens   علررر  إ المترررال نترررلا ال ةسسرررال  312 رررن ال رررلد   1  بترررو أاررردا  ررر ابال  رررن الفصررر
أمررف تنرر   سررتلال لررد لك  بتررو أارردا اايبرنررلأل بر  ترر  الرالفررال ا ضررل تال ال صللفررال بللر سررك   
هرررل لل ررردعن علترررف  رررن دعررر ا الرعررر تن عرررن األضررر ا  ا سرررتلال لفح أن راعلررر  الرررد ل األعضرررل

لد لك ضرد جلبرلا الرعر تن عرن األضر ا   عمرد ل تار ن  صردا الجلر  نرد  ر   الترل أ  ن ئترل 
البررلا أالررل  ال تررلد   ررن األسررعل  رصررب الملن ررال عررن ال صللفررال  إذ أن عبررئ إال تررلد   ررن األسررعل  
 عل  ال دعن علتف.

 من التقنين الت ارا  L481-5الف مسن  ن الفص   األصت    ن ال لد       ل أادا ال ش ك 

                                                           
1Adèle Chartouny, op.cit, p 54. 
2Livre vertsur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires 

sur les ententes et les abus de position dominante, op.cit. 
3voir l’article 12 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
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« Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été 

répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son 

contractant antérieur.» 

 شر ف ال بلش  غت  نلد  عل  جل  الرعر تن بسرب  الص اعرد عمد ل تا ن ال ب ذلك     
برللمظ  إلر   أن ال ترلد   رن أاردا أمرف    12 ن ال لد   2لفص   تال    ن ابال رعلصال بللعالنال السب

فن سلسرلال الر  ترب  غتر  للتاألسعل  ند تررا ر  ت  رل علر  األشرصل  ال  نر د   رن  سرر ا  ررر
بال بللرع تن عن  ل أ لبها  رن ضر    ر ن ال ردعن علترف نلد تن  ن الملبتال الصلم متال لل جلل

 1ي ت ان لف ايبرنلأل ب ستلال الد لك ال شل  إلتهل  ن الفص   السلبصال.
لا  ررن الررردع ا الرررن ت  عهررل ال رضررر  تن بررذلك اللنمررال رصرررر ح الرصفترر   ررن عبرررئ ا البرر  

ترلد   رن األسرعل    غت  ال بلش تن  ن صالل ر  ت  ن تمال بستجال )نلبلال لدبن( ب مف ررا مصرل ال
األ رررر   ررررر  ك لل بررررلاا ال جمتررررال لرصرررردت  نت ررررال ال تررررلد   ررررن السررررع  )الرالفررررال إلررررتها بللفعررررل    

ا ضررل تال( الرررن رررا ر  ت  ررل   مصلهررل إلرر  ال شررر ف غترر  ال بلشرر   بتررو  رسررع  ال بررلاا  إلرر  
 2رنم  الص    أ  ا   اج  ن الرع تن عن الض  .

ررم  علرن  ن  عرال   ن نلم ن الرنرل   الف مسرن L481- 5  ن  ذا ا جل  مند ال لد  
علر  ال شرر ف بتو رفر ن  ن الشر  ج الررن تمب رن إالبلرهرل  رن أنرل الب ر ل علر  الرع تضر

صرررد لا   تررردعن أمرررف صضرررب للرجبترررف أ  لأ   سرررلبلال بلشررر  أ  غتررر  ال بلشررر    سررر اح ارررلن 
 رداعتلا رالفال إضل تال أن تالبا  ن دا   داا .

سرلعال أ  صرد لا   أمرف أالبرا  رذا لر ف غتر  ال بلشر    سر اح ارلن تعربر  ال شر ر اد أمرف 
 الرداعتلا عمد ل تب   :

 L. 481-1ال ذا     ن ال لد    مل تال لل مل سال ال دع  علتف   ل سال ل ا را -
 ال بلش  لل رها.  رعلندللأسف ا  ذا ال  ل سال عن رالفال إضل تال   -

                                                           
1voir l’article 12 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
2Adèle Chartouny, op.cit, p 55. 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

822 
 

 أ ، لل مل سرررال اشرررر ا السرررلب أ  الصرررد لا ال سررررع لال ال عمترررال بلل  ل سرررال ال مل ضرررال إذا -
 1أ  الصد لا ال سرع لال ال شرصال  مهل أ  ال بر تال علتهل. اال شر ا السلب

لرررر  ل رهل  التررررل أ  ن ئتررررل إبر  ترررر  صسرررر أارررردا اللنمررررال أمررررف عمررررد نتررررلا  رضرررر   ررررذا  لصد
عمرف     ررب  مب رن رعر تن ال رضر  ف ت   الرذلرا رعرد  مرلك صسرل   رمشر  الضر الئهرل    مرف ع

 رر ن ايمصفررلن  ررن بنرررا ال بتررب مرتنررال ا رفررلك األسرررعل  ت اررن أن ت الررل صسررل   ) صررردان  ذلررك
برررذلك الجررر   ال رضررر   تسررررجتب  رررن مفسرررهل امعاسرررا علررر  األسرررعل .    الررر با( إذا لرررا رارررن
 2ال جللبال بللرع تن.

ذف أدا إل  اي رفلك  ن األسعل    لل برلئن  اللل ال رل الجبتن  ن   مسل الا ذا أصدمل       
لارن  رذا ال ترلد   رن األسرعل   رن رصضرب لهرذا ال ترلد   رن األسرعل     ال بلش تن أف الصبل تن 

تن بهررا سرر اح  سرررهلاتن أ  ال بررالا ال رر نا أن رررةال  علرر  اررل أ  نرر ح  ررن الع ررالح الصل رر
 .الرنل تال

الصبرررل تن ت ارررن  ن أنل هرررلالرررر  انهرررال دعررر ا الرعررر تن عرررن األضررر ا   رررن  رررذا البللرررال 
الررردنتف أن رسررررصدا  رررن د لعهرررل مصرررل ال ترررلد   رررن األسرررعل  أ   رررل تسررر   أل ررربل  ال جرررلبن   

passing-on défonce  رررذا البنرررال الررررن  رررن شررر مهل أن ررررةدف إلررر    رررن  رررما رع تضرررلا 
  علللصبل تن الدتن لا تعلم ا  ن ايرفلف الصرل  بلألسرعل  جلل رل أمهرل  ر  ا ال ترلد   رن األسر

 رن ال انرب  ررذا المصرل ي تصلرل  صرج  ررن األضر ا  الررن لبصررا إلر  ال سررهلاتن الصل رتن بهررا.   
                                                           

1Art. L. 481-5.«-L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui 

prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et 

l'ampleur.  

 Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la 

preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :  

 1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;  

 2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;  

 3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, 

ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant. » 
2voir l’article 15 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
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ترةدف علر  أترال  لارن   ا بشال ال ل إل  ال سررهلاتن   الصبل تن  ألن ال تلد   ن السع  ند 
 1    ل تشال ض  ا.ا تلا ال بلعال  ن نبل ال صلب     الرصلت   ن البلل إل  الرصلتل   

  بتررررو أارررردا أمهررررل لررررن رفرررررا أن اللنمررررال رسررررع  إلرررر  ب لتررررال ال رضرررر  تنبتررررو ترضررررا 
ل  راررر  ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال إ المترررال ال بل ظرررال علررر   ببرررف ال تررر   شررر  ك بسرررب  

ن ر  تر  ال ترلد   رن األسرعل   إذ ي ت ارالررن ر انرف الضربلتل  البرلا مصرل   ال رع بلا الابتر   
 لب رر ل علرر  رعرر تن  بتررو تررر ك لل رضرر  ها اب  اررلمره ررتت الضرربلتل غترر  ال بلشرر تن   

 2ند   إالبلا الض   الذف لا ترا ر  ت ا أ  مصلف.
إذ أن  ررذا الم رر   رر ا ررف  ررب انرهررلداا  با ررال العرردل الرررن أارردا  ررن العدتررد  ررن 

 ررن  ررذا ن الب رر ل علرر  رعرر تن ال ررل  لررذلك   ال رر اا علرر  ضرر     ر اررتن أف ضرربتال  رر
ل شررررر تن غترررر  ال بلشرررر تن ال جللبررررال بررررللرع تن عررررن ال مظرررر   اررررلن  ررررن الضرررر   ف السرررر لح ل

الض   الملشئ عن مصل ال تلد   ن األسعل     أن الشص  الذف تسع  إل  الرعر تن ت ارن  
ال سررهلك الرذف تار ن أن تا ن  شر ف  بلش  أ  غتر   بلشر  ل  رار  ال صللفرال ب رل  رن ذلرك 

 لسببتال.البلا العالنال االر  تب عل  ال غا  ن  ع بال إ ص  سلسلال ن آ
 رن ال رع  نردا  سرا برد د ل  إذ    بردتو ل ستلال  ر  اسررصدااا  ن اسرصداا  ذا    ب ذلك  

تاررر ن  لبررر ظ يسرررت ل إذا ررررا ا ررر ان مصرررل ال ترررلد   رررن األسرررعل  الررررن  رررن  تارررلد أن مجلنهررل ي
ال تررا ال نر ك إلر   رذا ال نرا البرللت  رنالبلا لل سرهلك المهلئن. إذ أمرف   ال  نا أن رسهل ا 

نال إي  ن ال لد  الد لعترال عرن ج ترف   رار  ال صللفرال ضرد الردع ا الررن ت  عهرل  شرر تهل الب
لرت   رن غتر  ال بلشر . لرذلك  ل عرن نر ا  تالتر   رذا ال سرتلال لل رضر  ي ت نرد  الرل  ال بلشر   

سررهل اينرهررلداا الصضررلئتال  ررن شرر مف أن رال اضررا إذا المررا  ررذا ال سررتلال الرررن اعر  ررا بهررل 
 3.األض ا  لل رض  تن غت  ال بلش تنع ا الرع تن عن د

                                                           
1Emmanuel Frot,  olivier sautal, op.cit, p 39. 
2Adèle Chartouny, op.cit, p 55. 
3Jean-Loup Jaumard, op.cit, p 10. 
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إذا اررلن ررر الت  ال تررلد   ررن األسررعل  ن تمررال  ررن ال ررع  الر اررد تبررد    ذلررك عررال   علرر        
العا   ن ذلرك   صرد يبرظ عل  ر بت 5010ملنبال  إذ أن ن ا   با ال المصن الف مستال لسمال 

ال رذا    Nanterreالبعن  ن الفصهلح أن   ن   با رال الرمصن تصرلر  عرن   نر   با رال 
أعالا  بتو ررجل  ال با ال العلتل ل ما البرف  رن الرعر تن أن تربصرف نلضرن ال  ضر ك  رل 

د   ررن األسررعل  ي تنرر  أن  ررذا تعمررن أن مصررل ال تررلمصررل ال تررلد   ررن السررع     ب تررل   رإذا رررا 
ن ارررلن  رررن ال ر نرررب رجررر    رررذا  1تنررر  أن ربررردد بللضررر      رررن جررر   الصلضرررن.رفرررر ن     ا 
الرررذف األ ررر   ل شررر ك الف مسرررن  رررةص ا عمرررد رعررردتل نرررلم ن الرنرررل  أن اعرررر   بهرررل ا اآللترررال بعرررد

نبر ل  رذا ال سرتلال رصلرف العدترد  ررن برر   إي أن بشرا  أا ستشرنب الصضرل   سررصبال علر  ربمتهرل
 الربدتلا.

 ""passing-on defenseمكانية قبول لالتحديات التي تواجه  -3
  ضرر عن  ألمررف نررد تارر ن  ررن ال ررع   ع ررف    ررن البصتصررال  ررن   ضرر ك مصررلت  ررذا ال سرر لال 

ذلررك لعررد  أسرربل   لل  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال    نبرر ل  ارر   الرعرر تن للضرربلتل غترر  ال بلشرر  
ترد ربلترل العالنرال السرببتال   هن رةال  عل  الضبلتل ال بلش   إل  نلم  ذلك   مهل ر تد  ن رعص

ن  رررذا الفاررر   سررر   رسررر ا ب  رررالح مفررر  الضررر    ررر رتن  رررذا    سرررت ما رع تضرررلا بترررو ا 
ال  ل سرررال ال مل ترررال  ال تررر   بلشررر    إذ أن نلئ رررال ال رضررر  تن  رررن لضررربلتللضررربلتل ال بلشررر     

ن تررب الشرر الا الرررن ر نررد لررال   صررد رشرر ل ن تررب ال سرررهلاتن    لل مل سررال ت اررن أن رارر ن ج ت
 2.الر  تب   عل  ج ل سلسلال ا مرلأل

عر ا الرعر تن عرن بلسا  عللترال دpassing-onتال ذ أن  ملك  ن تعل ن بشد   ذا اآللإ
ال بلشرررر  ن لرررردتها   اتررررل ر اررررمها  ررررن ال عل  ررررلا برررر ل ال  ل سررررلا  األضرررر ا    لل رضرررر  تن

أن دعر ا الرعر تن عرن األضر ا  تمب رن أن  بلشر      الغت   صل مال بلل رض   ال شرا   مهل 
سرتا ن  رن جر   رن البللرال العاسرتال  ر ن الصال بلش تن  إذ أمف    عل  ال رض  تنرصر    صج 

                                                           
1Jean-Loup Jaumard, op.cit, p 10. 
2Adèle Chartouny, op.cit, p 49. 
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البررلا العالنررال السررببتال    الرصلتررل  ررن الرردعل ا الرررن ر  ررب ب تررال الب رر ل رعصتررد رصرردت  الضرر    ا 
 1عل  رع تن.

الرررن  ررن بجبتعرهررل  ررل تارر ن   ررالال  ررن ال ةسسررلا    د  فررن ال انررب ال شررر ف ال بلشرر  عررل
عرر ا ال الفررال لررذلك دال ع  ضررال علرر  ال بررلاا الج تلررال    أاالرر  اسرررعدادا للرردص ل  ررن الصضررلتل

الرعررررر تن لل شرررررر تن ال تررررر  ال بلشررررر تن ي ت ارررررن نب لهرررررل ألمهرررررل رسررررر ا بربصترررررف صجررررر  د رررررب 
 Linois Brik   الدا ب الذف أادرف ال با ال العلتل األ  تاتال  ن نر ا  الرع تضلا ال رعدد     

 2ألمهل رصش   ن ا د انتال الرع تن أ  رداصل الرع تضلا.
ل  ردصل  ستج  ن سلسرلال ع  دترال ن نبعمد ل ر  ب دع ا الرع تن     ن  ذا ا جل 

ذا الن  ن ال ف  ن أن ت صذ مصل ال ترلد   ر    رن ال  ل سرال ن األسرعل  بعرتن ايعربرل     مرف   ا 
نررد   ال ةسسررلا علرر  مصررل ال تررلداا  ررن  ترر  ترجلرر   ع  ررال  ف ررلال لألسرر اف   الع لتررال  ررذا الرص

إذا المرررا برررتن ال صرررلب   فرررن ارفرررلف الجبرررتن  رررن   مسرررل   األسرررعل   رررن    دتهرررل إلررر  ع الئهرررل
 رن  رذا البللرال ترال الرال لترال. إذ أمرف    مل سال ن تال ندا    ن المصل س   تا ن  ن إجرل  المظ  

ررا نب لهرل سسال  ن مصرل ال ترلد   رن األسرعل    إذا الما  ستلال الد لك الرن اعر دا علتهل ال ة 
 ارن ل برلئن  ن نبل ال با ال    ن ال صلب  لن رب ل عل  رع تن  عل  العار   رن ذلرك ت

 ر   رل تر بن األسرعل      الصل ال بلل صلب  إنل ال دع ا الرع تن عل  أسل  مصل ال تلد   رن
 3 ن مهلتال ال جل  أمهل الما ضبلتل لالرفلف ال رعلف بلألسعل .

علرر  أن  ترررا اعر ررلد بنررال أصرر ا ل  ضررهذا اآللتررال أ  ال سررتلال  بتررو تةاررد ال عل ضرر ن    ررذا
بذلك  ررر ن ترررةدف إلررر  انرسرررلا  بلررري الرع تضررر   بلشررر تن التررر  غال بلشررر تن     نررر د ال رضررر  تن

ال بلشر تن  ستا ن علتف عمد ل تررا  رما ال رضر  تنالبل   ل  ب الدع ا س   تا ن أنل   ل 
أن ال رضرررر  تن غترررر   ررررن دعرررر ا الرعرررر تن  عررررن األضرررر ا    ايسرررررالملئتالالبصرررر ف الب رررر تال   

                                                           
1Aliénor Estrad, op.cit, p 57. 
2Antoine Guérin, op.cit, p 28. 
3Emmanuel Frot, olivier sautel, op.cit, p 39. 
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   تا ن  ن ال رع  أمف سلش تن   ال ب ال  عددا  ن ال رض  تنعلدرل  ل را ن أا ال بلش تن
 1ن ح ضعت   صج  ن  بلي الرع تن. اسر داد ال  رض  

للتال ر ترر   رر   ررل تجرر ح إشررامصلهررل بللال ررل    ترررا ر  ت  ررل     رر ن ال تررلد  نررد ي  إلرر  نلمرر  ذلررك
 الض   ال جل   رع تضف.الض   الذف  نب  عال   

ن الصجرر  األابرر  أن ال شررر ف غترر   بلشرر  ررذا    الب رر ل علرر  أدلررال ال تررال  ررن  ي تسرررجتب ا 
أنل الرعر تن    رل تررتا ل رلب  ال  ل سرال ال  م عرال  رن ايبرفرلظ أ  الب ر ل علر  إالر اح 

 ت رال جلبرلا الع رالح   ذا البنال الرن ر امف  ن إبجلل   بال سب    ن صالل ايعر لد عل  
 2ا البنال. ذا    السب  ال ئتسن  ن ال بلاا ايربلدتال األ  تاتال ل  ن  ذال بلش تن.   

أن نب ل  ذا ال ستلال تةدف إل  رعصترد  عللنرال  3  ذا  ند أادا سلجال ال مل سال الف مستال
ال لفلا  ن ج   الصلضن ال دمن    ذا الن ال سرهلك المهلئن البف  ن ال جللبرال برللرع تن 

بلل صلبررل   مررف  ررن إالبررلا ررر الت  ال تررلد   ررن السررع     عررن األضرر ا    مررف تنرر  أن تررر ان  ررن 
  بشال صل  لل شر ف غت  ال بلشر  أن تصردا أدلرال لرصرتا بنرا الرر الت  مظر ا لبعردا عرن ال ع

 ال صللفال.
لشرر    ررن  صللفررال ن اعررد إذ أمررف  ررن بللررال ا ررر ان  نرر ك الضرر   لهررةيح    مررف ي تمرررج  ب

سررال إذ أن لاررن  رر  مرتنررال لررر الت  ا رفررلك األسررعل  الملن ررال عررن  صللفررال ن اعررد ال مل ال مل سررال   
الضر   ال صرلل   رن الررن  رن شر مهل أن رجر ح ال رع بلا  رن رصترتا  صدا الجلر     البعد بتن

البلا العالنال السببتال  صد ررعلف بلل سرهلاتن  ن أص  سلسلال الر  تب.    4ا 
ن اررلن  رردا البعررد  العالنررال  أن تسررل ا  ررن عرردا رصرردتا الجلبررلا  بلشرر    ررن شرر مف الغترر   ا 

انرررف  رررع بال إنل رررال الررردع ا   للعالنرررال ال تررر  غتررر  ال بلشررر  نرررد ت  الندترررال  ررر ن ال شرررر ف غتررر  
                                                           

1Aliénor Estrad, op.cit, p 57.  
2Jean-Loup Jaumard, op.cit, p 10. 
3Avis du 21 septembre 2006, relatif a l'introduction de l'action de group en matière de 

pratiques anticoncurrentielles, op.cit. 
4Julie Gramgeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l'union 

européen: approche comparative, op.cit, p 46. 
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الضر     ال  ل سرال ال مل ترال لل مل سرال نرال السرببتال برتن  بلش   ند رنعل  ن ال رع  إالبرلا العال
 ر   رل          ل  رن شر مف أن تبر ل د ن  بلشر   الردع ا  رن جر   ال شرر ف ال تر  ال بلشر  

 ر ف غت  ال بلش .تصلف بد د   ض عتال لدع ا الرع تن إذا  ل رعلف األ   بلل ش
لررررذلك ت اررررن الصرررر ل  ررررن األصترررر  أن السرررر لح لل شررررر ف غترررر  ال بلشرررر  بللب رررر ل علرررر  
رع تن تصرضن ض     رسهتل    لها إل  األدلرال ال جل برال  رمها  إذ أمرف  رن ال رع  لهرذا 

 ررر  السرررب   رررن ال شرررر ف غتررر  ال بلشررر  الر ارررد  رررن أن ال ترررلد   رررن السرررع  الرررذف  رررد  إلرررتها 
     ل  ن ال  نا أن تالبج دعل ا الرع تن.    الض   الذف لبصها

عون اإلجوراءات أموام مجلوس  المسوتقلة تعوويضال دعووىمطلب الثاني:  ليات اإلثبوات فوي ال
 المنافسة 

إن   رررب دعررر ا للرعررر تن عرررن الضررر   الرمل سررررن بشرررال  سررررصل عرررن ا نررر احاا أ ررررلا 
 ررررال  ررررن ظررررل  نلرررر  ال مل سررررال  ررررن شرررر مف أن تشررررال  ررررع بلا  ل ررررال بللمسرررربال لل رررردعن  صل

العل ررال لإلالبررلا  ررن ظررل اعربررل   مل عررلا ال مل سررال  مل عررلا رصمتررال  إذ  ص اعرردايعر ررلد علرر  ال
أمف مظ ا لهرذا الجبتعرال  ر ن نرلم ن ال مل سرال ي تصلر   رن األبارلا  الررن رسر ا للصلضرن بجلر  

 ال سلعد  أ  ايسرشل    ن السلجلا ال عمتال بلل مل سال.
 سرر لال إلرر  البررلا   صررل للص اعررد العل ررال  الررا بعررد ذلررك ا علرر   علتررف سرر   مسررلج الضرر ح 

 اسرشل    نل  ال مل سال ا لتال لإلالبلا.
 : اإلثبات وفقا للقواعد العامة     الفرع األول

 ررن أ رر  الرردع ا  ررن ال نررلل الرمل سررن  ررن البصتصررال  مررلك إن ررلك أن األدلررال الال  ررال  نل ررال  
 عرردا ف تةاررد أن البتمررال علررن  ررن ادعرر  الررذل برردأ العررلا  ررن ا البررلا يسررت ل  ررن ظررل ا   ررع 
  ب ذلررك  رر ن الصلضررن لدتررف العدتررد  ررن األد اا الصلم متررال الرررن   رررف  ررن ال نررلل الرمل سررن الح

 رررن ظرررل  رررذا نلمررر  ذلرررك   مرررف إلررر   رررن شررر مهل الرصفتررر   رررن ال رررع بلا  رررن  رررذا ال نرررلل  
 رن ا البرلا الررن ال ع بلا   ن الرش تعلا ال صل مال ارنها مب  الر اتد عل  بعن األمظ ال 
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األدلرال ربررا الجرر  تن علر  رصرردتا ارل ال الررلئف    نرد تارر ن لهرل بعررن ال  اترل  ررن بترو أمهررل رلر ا
 جلئلال العص بلا النملئتال.

 أوال: المبدأ العام في اإلثبات وعدم م ءمته في المجال التنافسي

بل البررلا  ررن  برردد   ت ررل ترعلررفبررلل ن ك إلرر  نررلم ن ال مل سررال ترضررا أمررف لررا ترررا ررر  ت  نلعررد   
ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  لرذلك   مرف  برد ن أدمر  شرك سر   تجبرف الرع تن عن دعل ا 

ال بدأ العلا  ت ل تص   ذا ال س لال   الصلعد  العل ال رصضرن أن عبرئ ا البرلا تصرب علر   صردا 
 الجل  )ال دعن(       ل تمجبف أتضل  ن ال نلل الرمل سن  أف أن ا البلا تصرب علر  عرلرف

 ال عل   ن ادع .  ل سلا ال مل تال لل مل سال  للبتمالال ةسسال ال رض     ن 
إي أن  ذا ال بدأ تبد  غت   الئا لدعل ا ال دتمرال  رن  نرلل ال مل سرال  إذ أن األدلرال  رن 
الاالترر   ررن األبتررلن رارر ن  صفتررال أ   ررن برر    ال رردع  علتررف  برردا  إلرر  نلمرر  ذلررك  سرر تال 

شرر   ررع بال ابترر    ررن الب رر ل علرر  األدلررال   علرر  الرر غا  ررن األع ررلل  ررن  نررلل ال مل سررال رم
ضررر     ب لترهرررل  إي أمرررف ي تمب رررن أن رنعرررل  رررن غتررر  ال  ارررن أ   رررن ال سرررربتل الب ررر ل 

 1.عل  األدلال  ن نبل ال دع 
  ذا الن ا البلا  ن ملبتال بصل للص  ا  ببتو ترعتن لال جلل  بف أن تصدا  رل لدترف 

تررف علرر  أن تارر ن للص ررا اآلصرر  أن تصرردا  ررل تمفررن  ررذا األدلررال  ررن أدلررال  البررلا  رربال  ررل تدع
 رصرردتا د  عررف  ررن   انهررال ال رردعن    هرر   ررن ملبتررال أصرر ا   ررن مفرر  ال نررا عبررئ الصتررل تصررب 
علرر  عررلرف  ررن تر نرر  علتررف رب لررف   بررذلك ررنلرر  أ  تررال عبررئ ا البررلا   رردا صج  رررف  ررن 

ف عبئرررل الصررتال تالفرررف أ ررر ا إتنلبترررل سررت  الررردع ا   رررن مرتنرهررل  إذ تلصررر  علررر  الجررر ف ال الرر  بررر
 2رر ن  علتف مرتنال الدع ا.

  ررذا  ررل تمجبررف أسلسررل علرر  ا البررلا  ررن  نررلل ال مل سررال   هرر  تارر ن  ررع    سررربتل 
رص تبررررل  ررررن بللررررال  ررررل إذا اررررلن ال رضرررر    رررر  ال سرررررهلك المهررررلئن ) مفرررر د( الررررذف ت  ررررب دعرررر ا 

                                                           
1Julie Grangeon, La réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

Européenne, Approche comparative, op.cit, P 49. 
 .021    ال  نب السلبفالعتد سعلدمال  2
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رفلنررلا الضرر متال   بررر  ربصرر  للب رر ل علرر  رعرر تن  إلرر  نلمرر  ذلررك نررد ترعلررف األ رر  بلي
ال عل  لا س تال   مف  ن ال سربتل بللمسربال لل سررهلك الب ر ل علر  أدلرال ال ترال  البرلا  رذا 

 ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.
الص اعررد ال دمتررال  ررن ا البررلا نررد رارر ن ال تررال عمررد  ب لل  ل سررلا   ن    ررن  ررذا ال رردد

ك ل رمرل ك علتهرل  رن ايرفرلف    رب ذلرل البمر د االصلئ ال عل  العمل   الرعلندترال   ملنشرال  ربلتر
 ررن أنررل  ررن ذلررك باالترر  عمررد ل ترعلررف األ رر  بلل  ل سررلا السرر تال الرررن ررجلرر  الببررو المشررتج 
عن األدلال غت  ال بدد   ن نبل  صردا الجلر  أ  عمرد ل تار ن للصلضرن أن تالبرا الرعسر   رن 

 1.ال السع ال ضب ال هت ن الرن رمفذ عل  سبتل ال اللل ا دا   ن ستلس
 Boironإذ أمررف  ررن  ررذا ا جررل  نضررا  با ررال العرردل األ   بتررال  ررن نضررتال ال صربرر اا 

برر ن الصلضررن تمب ررن أن تارر ن  نرهرردا  ررن  نررلل الب رر ل علرر  الرردلتل لضرر لن  عللتررال نررلم ن 
 2.ال مل سال

غللبرل  رل تار ن عرلن ا  رن ظرل   نر د ن اعرد  بردد  رنعرل  رن ال رضر   بللال عدا فن 
. األ ررر  الررذف تفررر ن عبررئ ا البررلا ال م ررر   علتررف  رررن الص اعررد العل ررال الرصفترر   رررنعرردا 
 الربصتف.ع لتال الببو    ن صالل الصلضن  ردصل

 في دعوى التعويض عن الضرر التنافسي ثانيا: دور القاضي في البحث عن األدلة
 ررن  نررلل ال مل سررال ت الررل عصبررال  ئتسررتال  ررن الاالترر   ب ررل أن ا البررلا  ررن دعرر ا الرعرر تن

تررلن   رر ن الصلضررن ت اررن أن تسررلعد ال رردعن  ررن صررالل آلتررلا الب رر ل علرر  األدلررال  ررن األب
ال م    علتهل  ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال  ا دا تال  ن بللرال أن األجر ا  لرت  لردتهل  رل 

 تافن  ن األدلال.

                                                           
1  Avis du 21 septembre 2006, relatif a l’introduction de l’action de group en droit des 

pratiques anticoncurrentielles 
2Benjamin Lehaire,op.cit, p188. 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

848 
 

ضن أن ت    بلسرر نلك مسرصال  سر تال أ  إبضرل  عصرد  سر ن أ  ع  رن أ  لصلاب  الن  
 بن    لردا ال تر  بمرلحا علر  جلر  أبرد الص ر ا برر   لر  لرا تارن ج  رل إبضل  أتال  التصال 

 1 ن العصد.

بل ضل ال إل  ذلك ت ان للصلضن بملحا عل  جل  الص  ا أ   رن رلصرلح مفسرف أن تر    
برر ف إنرر اح  ررن إنرر احاا الربصتررف الرررن تسرر ا بهررل الصررلم ن   ذلررك  ررن أف   بلررال رارر ن علتهررل 

 2الدع ا.
    برررر ف إنرررر اح  ررررن  عمررررد  نرررر د سررررب   شرررر  ك ت اررررن لررررف أن ترررر صبررررل  بلشرررر   الرررردع ا 

إنرر احاا الربصتررف بمررلح علرر  جلرر  اررل ذف   ررلبال ن ررد إنل ررال الرردلتل  ايبرفررلظ بررف  البررلا 
 تصر ا الصلضرن بد اسرال ال سررمداا ال صد رال لرف أ  ال ب رل 3ال نلئب الررن نرد ربردد  ر ل المر اك 

 ررن صررالل نلسررلا ايسررر لك بضرر  تل علتهررل بعررد إنرر اح الربصتصررلا أ   ررن نهررلا أصرر ا أ  
 مل سرال أ  أعر ان  ردت تلا لألج ا  ال عمتال   ت ان أن تجل  ايسر لك إلر  أعر ان  نلر  ال

 الرنل  .
  مف ت ارن للصلضرن أتضرل ارصرلذ األ ا ر  ا سررعنللتال د ن أف  بلا رال إذا   عال   ذلك 

نل ررال الرردلتل علرر   ل د تعر ررد علتهررل  ررن بررالبصررلئف الرررن نرراررلن  مررلك سررب   شرر  ك للبفررلظ  ا 
عرد    بجلر  أبرد الص ر ا رعترتن صبتر  أ     تن   للصلضن أن ت     ن رلصلح مفسرف أ4الم اك 

صبرر اح  ررن مفرر  الرص رر  أ   ررن رص  ررلا  صرلفررال بهررد  ر ضررتا  انعررال  لدتررال رصمتررال أ  
 5عل تال.

 إلرر  نلمرر   ررذا اآللتررال الرررن رارر ن  ررن برر    الصلضررن  رر ّن إنرر اح الصبرر   الرررن ت اررن أن
ن للصلضرررن أن تررر    برعترررتن صبتررر  تررر    بهرررل رسرررل ا برررال شرررك  رررن ع لترررال إالبرررلا الصجررر    رررت ا

                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 28أنظر المادة  1
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 22أنظر المادة  2
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 22أنظر المادة  3
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 812،222أنظر المادة  4
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 220، 022أنظر المواد من  5
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ايسررررعلمال برررد ف ايصر رررل   رررن  نرررلل ال مل سرررال  إذ ت ارررن اللنررر ح إلررر   نلررر  ال مل سرررال أ  
 بلعربل  أن  ذا األصت      لب  ايصر ل  األ لن  ن  نلل ال مل سال.

لصلضرررن  تنررر  أن راررر ن  شررر  عال   رررذا  برررر  راررر ن األدلرررال  صب لرررال  رررن جررر   ا   رررذا
 3الصلعرد  الررن  ضررعا بشرال  اضرا  ررن نر ا  ال   ررال الرنل ترال ل با رال الررمصن الف مسرتال  ررن 

برتن  «األسرعل  ال   رن بهرل» رن إجرل  نضرتال  رعلصرال ب  ل سرال  مل ترال لل مل سرال  5002نر ان 
 ا ل أبرداألج ا  ال   عتن  بتو أادا ال با ال أن رسنتل  الل ال  لرفتال الرن أنال   دتن   

 1د ن علا  لب  الر  تبلا رشال إن اح غت   ش  ك  غت   صب ل رصدت هل ادلتل.
 2 2102سرربر ب   4 لاررن البصتصررال أمررف عصرر   ررد   نرر ا  ل با ررال العرردل األ   بتررال  ررن 

أترررن مظررر ا ال با رررال  رررن جلررر  إل رررلح نررر ا  ال ف ضرررتال األ   بترررال أترررن تررردعن  صرررد ن الجلررر  
 ر رتال السر تال الررن نل را بهرل أبرد ال ةسسرلا  البرلا ايرفرلف رشرال أسلسل أن الرسرنتالا ال

 3أمف تمب ن أي رسرصد هل اللنمال ادلتل  ن الص ا  ال جع ن  تف. ستلال إالبلا غت   ش  عال   
إذ أن اينرهلد الصضلئن لل با ال تشت  إل   ن   الب  ل عل  األدلرال بج تصرال ربرر ا 

 رررن  2ال رررلد   )ايرفلنترررال األ   بترررال لبصررر ف ا مسرررلنالبصررر ف األسلسرررتال ال ا سرررال  رررن ال تالرررلف   
    رب ذلرك  ر ن عردا ( EDH ن ايرفلنتال األ   بتال لبص ف ا مسرلن 2الفص    4ال لد  ال تاللف   

 4نلم متررال الرسررنتالا ي ترررةدف  ررن الملبتررال اآللترررال إلرر  عرردا نب لهرررل ا سررتلال  البررلا ال صللفرررال.
مظ   ن  س لال  سلئل ا البلا الررن ر را ا شرل    بذلك  هذا الباا   ن  مظ   أ سب تعتد ال

 .إلتهل  ن نبل  با ال المصن الف مستال
أن   اتررررالااابعض الررر غا  رررن اررر ن الصضرررتال ررعلرررف ب سررر لال ا البرررلا أ رررلا اللنمرررال إي أن    علررر

 privateال مجررف مفسررف تجبررف أتضررل لربفترر  الصلضررن لرجرر ت  الرمفتررذ الصررل  لص اعررد ال مل سررال 
                                                           

1Geraldine Goffaux Callebaut ,op.cit, p51. 
2CUE ,8 sept 2016, aff ; T-54 /14, Goldfish, EU : T :2016 : 455. not :Julie Grangeon, la 

preuve en droit de la concurrence : la fin justifie les moyens, RLC, n0 56, 2016, p43. 

 ب ل رفل تل  ذا الصضتال أمظ : 3
Julie Grangeon, la preuve en droit de la concurrence : la fin justifie les moyens,op.cit, p43. 
4CUE ,8 sept 2016, aff ; T-54 /14, Goldfish, EU : T :2016 : 455, op.cit. 
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enforcement ررن العدتررد  ررن ال ملسرربلا ال شرر ك األ   بررن أعلمرررل ل   ن  با ررال العرردصل ررال أ 
إذ   برررف ارررل شرررص  ضررربتال لل  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال  رررن الرعررر تن غبرهررل  رررن رع تررر  

غت   ش  عال  رد   صفرن    اح نب ل األدلال الرن را الب  ل علتهل ب    الهد   ن تا ن 
 1المظلا الرمل سن.   ن ب لتال  عللتال ن اعد ال مل سالبللالد تر الل  

 بذلك ت ان الص ل أن ال لتال رب   بللض     ال سرلئل   رل نرد تبر   اسررصداا األدلرال الررن 
السرلجال الرصدت ترال للصلضرن  رن رصترتا ل علتهل بشال غت  نلم من  لان ربصرن الب ترال   را الب   

 . الل  ذا األدلال
 ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال  ن البصتصال  ملك   ف ابتر   رن ال مل عرلا ال رعلصرال بلل  ذا   

بررتن رلررك الرررن ررررا أ ررلا  نلرر  ال مل سررال  رلررك الرررن ررررا أ ررلا الصضررلح   سررلجلا ال مل سررال لهررل 
 ر سلمال نلم متال  ل  ال  نبل  الش الا  عال عل  الاش  عن األدلال.

رعلن  عن ال  عل  رن شر مف 052-00 ن الصلم ن  23إذ أمف  ن  ذا ا جل    ن ال لد   
 هررلا الربصتررف بررللبب   ررن سررمال إلرر  سررمرتن   ب  ا ررال  للتررال  ررن  لئررال ألرر  دتمررل    مررب ر دتررال

أ  ب برردا  ررلرتن العصرر برتن  سرر اح رعلررف   ج(، 1.000.000)إلرر   لترر ن دتمررل    ج( 100.000)
أ    رن األ   ب  ن رصدتا ال اللئف  أ  أف ع ل ت  ن إل  ال مب  ن الدص ل إلر  أف  ارلن 

   ر نت  المشلج ن د الره    ن ال  انبال.سردعلحاا  أايسرنلبال لال
مند  الال  ن الصلم ن الف مسن إ المترال أن رفر ن عص برلا  دعترال بترو   إل  نلم  ذلك

أ    لارررل  رررن تعرررل ن بررر ف شرررال  رررن األشرررالل  7200تعلنررر  برررللبب  سررررال أشررره   ب  ا رررال 
 مل ترررال   ررر   رررل نرررد ترررةدف بضررربلتل ال  ل سرررلا ال 3 020-1األع رررلل الررررن ذاررر ا  رررن ال رررلد  

                                                           
1Julie Grangeon, la preuve en droit de la concurrence: la fin justifie les moyens,op.cit, p48-49. 

الاتفتلا الرن ررا  12-18 ن  ص رهل األصت   ند أبللا إل  أبالا الصلم ن  18-18 ا    ن الصلم ن  82إن ال لد   2
 .18-18 صللفلا ال م    علتهل ب  ن  األ   ب  نبهل   انبال   علتمال ال

لإلربلد األ  بن رم  أمف تن   للنمال األ  بتال ب  ن  ن ا   2118/0 ن الالئبال  28إل  نلم  ذلك  الال مند ال لد   3
 ن  نا األع لل عمد ل رصدا س اح بص د أ  ب   لل  عل  لا غت   %0أن رف ن عل   ةسسلا غ ا لا ر ل إل  

 .ال أ  عمد ل ت  ن إعجلح  عل  لا صالل الفر   ال بدد  بتبال أ   ضلل
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بررررلاا  ررررن أنررررل إالبررررلا الصجرررر   لل مل سرررال إلرررر  اللنرررر ح أ ي إلرررر   نلرررر  ال مل سررررال برررردي  ررررن ال
 ض لن رصدتا األدلال   صال ل للص اعرد ال جبصرال  رن ربصتصرلا سرلجلا ال مل سرال  ي ر نرد أبارلا 
ن ائترررال ل علنبرررال ايبرفرررلظ أ  إصفرررلح األدلرررال  رررن الصضرررلتل ال دمترررال  برررذلك غترررل  أد اا  ل  رررال 

تررررال نررررد ترررردل علرررر  عرررردا ررررر الت   ادك للرررردع ا ال دمتررررال ضررررد الشرررر الا ال صللفررررال لص اعررررد  بصتص
 1.ال مل سال

 تنر  R. 775-15أارد  رن ال رلد   2017-2305إي أمرف  ب  نر  األبارلا الندترد  لل  سر ا
 ر رل غ ا رالبرد ب  أن الصرلم متتن    اللرتها  أ ال تر الردع ا    أج ا لل با ال أن رف ن عل  

 أ  ابرررر اا عرررداعمرررد  بهرررل ال جللبرررال سرررررا الررررنبللرع تضرررلا  ال سرررل  د ن تررر   10000 إلررر 
 بهررد  ال ررلال ذاا ال الررلئفارررال  أ   ال الررلئف رصرردتا أ  بررل بالغ ترعلررف أل رر  اي رالررلل   ررن
 .ا ن اح ع نلال

الف مسررن أمهررل رسرر ا للرر  ت    ررن نررلم ن الرنررل   821-2 ال ررلد  إلرر  نلمرر  ذلررك منررد  ررن
اا صجتال  ا  المتال رج ت  رل شرف تل  رن نلسرال ايسرر لك  رن  نرلل  ن تم   عمف إتداك  ذا  أ  

ال بلضرر  ل ت  الربصتررف أ   الرررن ت اررن أن رمرررج عررن اررل رصرر (Restrictive)ال  ل سررلا ال صتررد  
 سررر   تاررر ن  رررن ال فترررد إد األ  رررذا الم ررر    إذ ت ارررن جلررر   رررذا الرررردصالا  رررن جررر   

 لل مل سال.الصلضن  ذلك لإلجالك أتضل عل  ال  ل سلا ال مل تال 

 ررن الضرر   ف أن تارر ن للصلضررن ال سررلئل الرررن رسرر ا لررف بللرعل ررل  ررب  مل عررلا   لررذلك
ا دا تررال صررالل نررلم ن ا نرر احاا ال دمتررال    ال مل سررال  بل ضررل ال إلرر  ال سررلئل  ال رلبررال لررف  ررن

مرلأل عمل   ا البلا الال  ال  ظهل  ا  .رعس   ن ال ضب ال هت نيرفلف أ   ا 

                                                           
1Hugo Doray, op.cit,  p43. 
2Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des 

pratiques anticoncurrentielles  JORF n°0059 du 10 mars 

2017 texten°31.www.legifrance.gouv.fr/ 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ارن الصر ل أمرف علر  الر غا  رن أن رردصل الصلضرن  رن إجرل  الببرو  ن صالل  رل رصردا ت 
عررن األدلررال  سررتلال  ل ررال رسررلعد  صرردا الجلرر  للب رر ل علرر  األدلررال الرررن ت اررن أن رارر ن  ررن 
بررر    الجررر   اآلصررر   إي أمرررف  رررن البصتصرررال  لرررت  بللضررر     تاررر ن  رررذا الررر  ن ن تمرررال علررر  

 لترال ا البرلا  رن ي رتس  بشرال ابتر  عالصج    أن  ذا اآللتلا العل ال للب  ل عل  األدلال 
 ال نلل الرمل سن.

إذ أن الفنرر   الرررن ت اررن  أن تصلفهررل الررمص   ررن  ررذا ال سرر لال د ررب الرشرر تعلا ال صل مررال  
 يسررت ل األ   بتررال  األ  تاتررال  رررا مصلشررلا ابترر   برر ل ال سرر لال  رصرردتا آلتررلا ندتررد  ا بل لررال 

 لسد  ذا الفن  .
وفقوا لوبعض التشوريعات ي دعوى التعويض عن الضرر التنافسي فلة الكشف عن األدثالثا: 

 المقارنة
 ررذا العرر ح  صفترر  ررن ا البررلا  د   الصلضررن  ررن ر اآللتررلا العل ررالعلرر  الرر غا  ررن أن 

عل  ال دعن الرن رشال  ستلال  ل ال رسلعد  صدا الجل  للب  ل عل  األدلال الرن نرد رار ن 
 رسهل بشرال ابتر  ع لترال ا البرلا  رن ال نرلل  ن ب    الج   اآلص   إي أن  ذا اآللتلا ي

الرمل سرررن  إذ  نررردا  رررن الرشررر تعلا ال صل مرررال آلترررلا ندترررد   رررن  رررذا ال نرررلل    رررالال اآللتررررال 
علرررر  (  ب  نررر   ررررذا اآللترررلا تمشرررر  الرررر اا Discoveryا منلت ترررال للاشررر  أ   ررررل تعررر   بررررر )

ن لهل  لال برللم اك     صرل عمل   ا البلا   ند تش ل ن تب ال اللئف الر األج ا  للاش  عن
ل عرررلتت  الاشررر . األجررر ا  ي رلرررر ا برصررردتا ال الرررلئف الررررن ر راررر  علتهرررل  جرررللبها  صرررج   لارررن 
أتضرررل ن ترررب ال الرررلئف الررررن  رررن شررر مهل أن ررررةال   رررن مررررلئج المررر اك  الررررن ت ارررن أن راررر ن  رررن 

 1.  لبرها أ  ي را ن اذلك
ال ألمررف  ررن بتررو ال برردأ تنرر  إذ لررت   ررن الضرر   ف أن ت نررد نرر ا   سرربف  ررن ال با رر

عن ال اللئف ال رعلصال بللاشر     رب ذلرك  رن بللرال    لحعل  األج ا  أن ربر ا ايلر اا بل 
                                                           

إن  ذا ال س لال رج ح إشالل ابت   ت ل ترعلف  ن الاش  عن األدلال ال صد ال  ن إجل  ب ا ج الرسل ل   س لال ر ا ن  1
 .ال  للا بتن ضبلتل ال  ل سلا ال مل تال  ال سرفتدتن  ن ب ا ج الرسل ل
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أن  رذا الاشر  لرا تسرف  عرن إظهرل  العمل ر  ال ر نعرال  تسررجتب أف  رن الجر  تن أن تجلر  
 1.أ  ا  ن ش مف أن تسرهد   اللئف الاش  ال بدد  ربا جلئلال عص بال ن ائتال

 سررل ا  ررذا ا نرر اح إلرر  بررد ابترر   ررن رجرر ت  الرمفتررذ الصررل   ررن ال يتررلا ال ربررد   نررد
صل ررال أن عرردا إربررلك  ررذا ا نرر اح تعلنرر  علتررف بشررد   ررن جرر   الصضررل   إذ أن ال رردعن نررد 
تش ك  ن إنر احاا الردع ا د ن  عل  رلا  صل رال إذا المرا األدلرال  برنر    رن نبرل الجر   

 اج  بسرررره لال أاالرررر   ررررن ال بلا ررررال تسرررر ا لل رررردعن بررررليمص اآلصرررر      صررررل لررررذلك  ررررذا ا نرررر اح
 2الصضتال.أ  

غترر  أن  ررذا ا نرر احاا ترررا امرصلح ررل  ررن ال يتررلا ال ربررد  ب مهررل إنرر احاا الصتلررال   الفررال 
 أمهل ت ارن أن رشرنب  رن ال انرب أف شرص  لل شرل اال  رن ا نر احاا برر   لر  أمرف ي تنر   

ع ا د ن أف  ع  ررال.  أن الررر اا برصرردتا ال عل  ررلا أف ديئررل ندتررال   اشررر اك الاالترر تن  ررن الررد
 ررن شرر مف أن تررةدف إلرر  عرردد  ررن ال الررلئف ال صتررد  لإلنرر احاا  ررن صررالل الشرر  ك  ررن ع لتررال 
 الفرررال للفررر    ربلترررل  رررذا األدلرررال ايبر للترررال   ررر   رررل  رررن شررر ن  رررذا ا نررر اح أن تالفهرررا نررردا 

 .       3باتا يبر اح الراللت  العدتد  ن الش الا رفضل رنم   الدع ا  اللن ح إل  الر
ال ا  ن ا البلا ال ر الل  ن أن البتمرأ ل عل  ال سر ا األ   بن  بعد أن أالبا ال بدأ العل

مرلئنف غتر  ال  ضرتال  رن الملبترال الع لترال  رن  نرلل ال مل سرال انر برا اللنمرال  دع اعل   ن 
هل ال  نررال الصضرر اح األ   بتررال ا ررردادا ل ررالبتلا الصلضررن  ررن صررالل ال صر بررلا الرررن رضرر مر

 La''  ال  نررال البتضرررلح الررررن أ ررد رهل  بترررو انر برررا  ررل تسررر   بللاشررر  بلرفرررلف الجرر  تن 

divulgation inter partes  '' عرررن ج ترررف رررر  ت  الرررر اا بللاشررر   ا   رررلح ربرررا ال نلبرررال
 الصضلئتال.

                                                           
1Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

européenne approche comparative, op.cit, p51. 
2voir l’article 5 paragraphe 1 et 2 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles 

régissant les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux 

dispositions du droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
3 Adele Chartouny, op.ci, p74. 
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 ررذا ا نررر اح ال سرررر ب   ررن إنررر اح الاشررر  األ  تارررن د ن أن رصرر ا اللنمرررال  رررن صرررالل  
ا اللنمرررال  رررن صرررالل  رررذا البتضرررلح براررر ت   رررذا األدلرررال بترررو سرررعل  نرررال الصضررر اح  ال  نرررال ا

ال سررررلعداا الرررررن ت اررررن أن رصرررردا نل تررررال   ا نرررر اح إلرررر  ربصتررررف ررررر ا ن بررررتن ابررررر اا السرررر تال الر
 .1لل دعن  ن ببالف عن األدلال

 رهد  ال ف ضتال  ن صالل  ذا ا ن اح إل  رسرهتل   ر ل األدلرال إلر  الضربلتل  الرذتن
غللبرل  رل تا مر ن غتر  نرلد تن ر ل رل علر  رلبترال  سرر ا ا البرلا ال جلر    رن جر   الصلضرن 
بترررو رصررردا ال  نرررال البتضرررلح شررر  ج   ل سرررال ع لترررال الاشررر  أ  ا   رررلح لرنمررر  ال نررر ك  رررن 
إسرلح  اسرررع للهل  إذ أن  ررذا الشرر  ج رار   ضرر لملا ل ررللا ال رردع  علترف  ررن أنررل رفررلدف 

 2.بلاامعال  بصتصن  ن ع ح ا ال
إذ أن البتلمرررلا الررررن تررررا ن عهرررل  رررن  صررردا الجلررر  تنررر  أن رسررر ا بليعرصرررلد أن  مرررلك 
أسرربل  ال تررال لإل ررلبال بللضرر      ررذا تسررربعد الجلبررلا غترر  ال ةسسررال الرررن لررت  لهررل أسررل  
 ررن ال رربال   للصلضررن السررلجال الرصدت تررال برر ل أ  تررال األ رر  برصرردتا ال الررلئف  ررن نبررل ال رردع  

 صرردا الجلرر  بعررد ذلررك أن تالبررا أن األ رر   رر  السرربتل ال بتررد الررذف علتررف  بتررو تنرر  علرر  
ترجلرر  ن ررب أدلررال ال تررال    ررب ذلررك تبررد  أن  ررذا اينررر اح تسرررع ل  صررج  البررلا الصجرر  ضررد 

ال  ل سرال تنر  أتضرل  ال ةسسلا ال صللفرال   ي تبرد   أمرف تبرر ا  بردأ الرارل ة  إذ أمرف  رن  رذا
ف الرررن ت ارررن أن راررر ن اررردلتل علررر  عررردا  نررر د علررر  الاشررر  عرررن ال الرررلئ إنبررل  ال رضررر  تن

 3.الن ت ال أ  أدلال  ن ش مهل أن رصلل  ن رصدت  الض  
بتررو ر غرر  ال ف ضررتال األ   بتررال  ررن ررر جت  إنرر اح الاشرر  بلرفررلف الجرر  تن عررن ج تررف 
البررد  ررن  ررالبتلا الصلضررن  ررن أنررل رنمرر  الررذ ل  مبرر  إمشررلح إنرر اح  لرر ا تشرربف المظررلا 

 الرن را ن لف آالل  سلبتال سبف البدتو عمهل أعالا. ''  Discovery''األ  تان 

                                                           
1Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

européenne approche comparative, op.cit, p51. 
2Hugo Doray, op.cit,  p42. 
3Hugo Doray, op.cit,  p42. 
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إل  نلم  ذلك  بعد إ دا  الر نتف ال صرر ح لل ف ضرتال األ   بترال الرذف ص ر    رال 
ربردد  2ال ال للاش  عن األدلال    ت ل تص  األدلال ال رفف علتهل بتن الجر  تن   ر ن ال رلد  

 ف ررلال  ررن شرر مهل ر تتررد  نل ررال دعرر ا  الشرر  ج الرررن تنرر  أن رررر     إذ رشررر ج رصرردتا األدلررال
الرعرر تن عررن األضرر ا   إلرر  نلمرر  ذلررك تنرر  أن ر ررلغ بشررال دنتررف  ضررتف نررد  ا  اررلن 

 1. تن  أن را ن  رملسبال
بتو تر ك الر نتف نلمر   رن الب ترال لل برلاا ال جمترال  رن رصردتا الجلبرلا   أن الاشر  

ال بررلاا ال جمتررال  ررن ايعربررل  عررن األدلررال ترررا ربررا ال نلبررال ال ررل  ال لل با ررال  بتررو ر صررذ 
 2:ال ت    عل   نف الص     ل تلنل  للا ال ش  عال لن تب األج ا    ا

 ال عجتلا  األدلال ال رلبال الرن ت ان أن رب   جل  رصدتا األدلال. -

بنا  رالفال رصدتا األدلال  ص   ل  ت ل ترعلف برلل ت    رن أنرل رنمر  الببرو غتر  ال برد د  -
 را ن غت   ملسبال ألج ا  الدع ا.لل عل  لا الرن ت ان أن 

ابر لل أن األدلال ال جل   رصدت هل ربر ف عل   عل  لا س تال  ص   ل  ت رل ترعلرف برلل ت   -
  األشالل الال  ال لب لتال  ذا ال عل  لا الس تال.

تشرت  إلر  الصرد   علر   5010الر نتف ال صر ح لل ف ضتال األ   بتال لسمال   إل  نلم  ذلك
لجب بسلسررررال  ررررن ال الررررلئف   نلسررررلا ايسررررر لك السرررر ف   البررررد  ررررن إنرررر اح ر ترررر اا علرررر   صرررر

األشصل  ال  ص ال لص اح  األدلال    نعل األ   إل  الصب اح يسررمرلأل  لص رلا ال عل  رلا 
 3. ن شال علا أ  أف شال آص  غت  س ف

                                                           
1voir l’article 2 paragraphe 1 et 2 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles 

régissant les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux 

dispositions du droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
2voir l’article 2 paragraphe 3 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant 

les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du 

droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
3Aliénor Estrade, op.cit, p2. 
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ا ررل أاررد الر نتررف أمررف تنرر  علرر  الررد ل األعضررلح أن رضرر ن لل بررلاا ال جمتررال إ المتررال 
األدلال الرن ربر ف عل   عل  لا سر تال عمرد ل تعرب  مهرل  فترد   رن سرتلف دعر ا  األ   برصدتا

الرعرر تن عررن األضرر ا    عمررد جلرر  رصرردتا  الررل  ررذا ال عل  ررلا تنرر  علرر  الررد ل األعضررلح 
 .1أن رض ن لل بلاا ال جمتال ردابت   عللال لب لتال  ذا ال عل  لا

عررل  ررن ال بررلاا نذابررال أاالرر    لمرردا رنلا ا   ررلح  ررن ال  لاررال ال ربررد    بتررو أن آلترر
األجرر ا  بررل تنرر  علرر  بللمسرربال ل صررد ن الجلبررلا  إذ أن  ررذا المظررلا  ررن رجرر   بتررو ترعررتن 

علتها رصدتا ن تب ال اللئف الرن ربا  نلبرها   الرن  ن ش مهل أن را ن ذاا  رلال بللصضرتال  
إذا ك ذلررنلمرر  إلرر  ب ررن المظرر  إن المررا ال الررلئف ل ررللبها أ  أن رارر ن ضررل   بصضررترها  

المررا  تئررال ال مل سررال لتسررا لرردتهل أف الررر اا  للاشرر  عررن ال الررلئف الرررن لرردتهل   صرر ا  ال با ررال 
 2 بدا ند تل  هل بللاش  عن  ذا ال اللئف.

مرر ف أن  الررل  ررذا الررردابت  الندتررد  الرررن  مبررا للصلضررن ي رصرلرر      ررن  ررذا ا جررل 
نترلا الصلضرن بلرصرلذ أ ا ر    ردا  االت ا ع ل  ر    نر د  رن الص اعرد العل رال   ر اترد إ المترال 

ال الرررلئف  رررن برررد د ابرررر اا  بررردأ الرملسررر   رررن إ المترررال   نررر د  عرررال   علررر  ذلرررك  رررن إجرررل  
رعبترر  بصتصررن  ربصرر  لهررل بعررن الص   ررتال الرررن رعربرر  لاررن  ال ررالبتلا الرصلتدتررال للصلضررن

عرررن ال غبرررال  رررن رع تررر   رررالبتلا الصلضرررن  رررن إجرررل   مل عرررلا الرعررر تن عرررن ال  ل سرررلا 
 .ال مل تال لل مل سال  رسهتل إن احاا ا البلا 

لربص   ن األصت   ذا اآللتلا ذاا  مشر  أ  تارن  اسررع لا  رن جر   الرد ل األ   بترال 
 ن إجل  انر ابلا ال ف ضتال األ   بتال  إذ رعرب   ن ا نر احاا البدتالرال الررن  ضرعا ربرا 

إذ أن  رذا ا نر احاا رسرل ا ر    الهتئلا الصضلئتال  ذلرك لرسرهتل ع لترال ا البرلا أ ل هرل  
بشال ابت   ن را لال ر سلمال ا ن احاا الرن ر لاهل الهتئلا الصضلئتال  ذلك لب لترال الضربلتل 

                                                           
1voir l’article 5 paragraphe 4 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant 

les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du 

droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
2Jacques Derenne, Réparation du dommage concurrentiel dans le droit de l’union Européenne 

et des Etats membres, RC n03, 2014, p76. 
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 رع ت  بص نها  ا  سلح مظلا ال مل سال الب    ن السر ف بتو ر صرذ  المهرل إلر  نلمر  الرردابت  
 الرصلتدتال الرن ت لاهل الصلضن.

ال مل سررال  العل ررال  ررن ا البررلا  سرر لال مسرربتال  ررن  نررلل ربصررن  سرر لال ايسرررعلمال بللص اعررد 
لذلك ترجل   ضب ن اعد ندتد  ررالحا  ب الص   تال  رن  رذا ا جرل  أترن ت ارن ايسررعلمال 

 بللرش تعلا ال صل مال.

 استشارة مجلس المنافسةالفرع الثاني: 
ضررن سررمص ا بد اسررال اسرشررل   الصضررلح ل نلرر  ال مل سررال ا لتررال ت اررن أن تعر ررد علتهررل الصل

ن ارلن  رن ال انرب  سر لال اسرشرل     نلر    عمد الببو عن الدلتل ال مل سرال ت ارن أن رار ن  ا 
  ا نر احاا الررن رار ن بعرد الردع ا العل رال أ الرع تن عن الض   الرمل سن دع ا ن بللال 

ف  ن اال  نا أن الصلضرن  رن بللرال دعر ا الرعر تن عرن الضر   أمأ لا  نل  ال مل سال إي 
ا نررر احاا أ رررلا  نلررر  ال مل سرررال    مرررف تعر رررد علررر  نررر ا   نلررر  بعرررد ر  رررب  الررررن  الرمل سرررن

سرشل   ال نل    العا   ن بللرال  ب اسربعلد اال اللئف الرن ر  ل إلتهل ال نل  ال مل سال    
أن  اا أ ررلا  نلرر  ال مل سررال   ررن ال رر ناا نرر احر  ررف  سرررصلال عررن الرررن  دعرر ا الرعرر تن 

لرر    ررذا ايسرشررل    ب ررل  ررن الرررن  ررن شرر مهل أن رارر ن الصلضررن سرر   تصرر ا  بلسرشررل   ال ن
 إلصجل  الرلصلئن ل نل  ال مل سال.لسب  
 مزايا استشارة مجلس المنافسة من طرف القضاء )فعالية االستشارة(أوال: 

رعرررل   علترررف أن الصلضرررن  ررر  برررل ن الب ترررلا العل رررال   هررر  الصبتررر   رررن  نرررلل   رررن ال
أن الصلضررن   ررن   غترر   اعررلا بباررا را تمررف   ظتفرررفالصررلم ن   رررباا  ررن آلتررلا  ررك  بررل الم

إجررررل  ال هررررلا الضرررربجتال تعررررلمن  ررررن ضررررع  ابترررر   مصرررر    ررررن ا  المتررررلا الرررررن رسرررر ا لررررف 
بللر ررردف ل الرررل  رررذا الصضرررلتل ذاا الجبتعرررال ال رررعبال  الصل رررال  الررررن ترجلررر  جررر ف صل رررال 

 1.لبلهل

                                                           
1Frédériqe Dupuis –Toubol, op.cit, p138. 
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ا رار ن  مظر    ت ارن للصضرلح رصردتا جلر  يسرشرل    نلر  ال مل سرال  رن أف دعر  لذلك 
 18-18 رن األ رر   84 ذلرك جبصرل لل رلد   لل  ل سرلا ال مل ترال لل مل سررالبال برلاا ررعلرف  أ رلا

 غبال الصلضن  ن رلصلح مفسف بترو أبد أ  اد الدع ا أ  بملحا عل   س اح الن بملح عل  جل 
يمكون أن تطلوب الجهوات القضوا ية رأي مجلوس المنافسوة » رل تلرن: 84نلح  ن م  ال رلد  

ما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسوة كموا هوو محودد بموجوب في
 «هذا األمر...

رسررنل سررلجال -إذ أمررف  غررا نلررال اسرررع لل  ررذا ا  المتررال   ررن جرر   الصضررلح  ررن   مسررل 
 صرررد اعربررر   رررذا ا نررر اح   نرررد   عرررلل ألمرررف تسررر ا  –ل مل سرررال جلبرررتن يسرشرررل رهل ارررل سرررمالا

لل مل سررررال   شرررر ن م اعررررلا  رعلصررررال ب  ل سررررلا  مل تررررالالرررررن رررررا إصجل  ررررل بللهتئررررلا الصضررررلئتال 
 عجترلا انر رلدتال صل رال بربدترد السر ف عل  بللب  ل  ن صرالل اسرشرل    نلر  ال مل سرال

ا ررررل تسرررر ا بللببررررو عررررن أدلررررال علرررر  ا راررررل     تررررف ال عمتررررال  رصتررررتا سررررت  ال ضررررب الرمل سررررن
 1.ال  ل سلا الرن   عا بش مهل الدع ا الصضلئتال

دعررررا  با ررررال اسرررررئمل  بررررل ت   تئررررال ال مل سررررال  بررررداح  أتهررررل  ررررن   ن  ررررذا ا جررررل  رررر
أمرف لرت  لردتهل إل    بتو رشت   با ال ايسرئمل   Googleال  ل سلا الرعسفتال ضد ش اال 

الر غا  رن أن  شر اال علر  البتلملا الال  ال يصربل  الراللت   رن  نرلل األسرعل  ا  ر اسرتال    
Google  الصبررر اح  بتمرررال أن الرارررللت  الالترررال المرررا   جرررل    لارررن د ن  نرررد ا بللفعرررل رص تررر
أف بتلمررلا  بلسرربتال   ررن ظررل  ررذا الظرر    أارردا  با ررال ايسرررئمل  أمهررل غترر  إلرر  ا شررل   
ايسررررعلمال برررللصب اا الررر غا  رررن علررر   2 نلبرررال رملسرررف البسرررلبلا الررررن ررررا إن اة رررل.علررر  نرررلد   

ألمررف بررر  لصلضررن  ررن اسرشررل    نلرر  ال مل سررال الصلم متررال إي أن ذلررك لررا تالمررن ااينر ررلدتال   
    نلر  ب ن د رصرل ت  الصبر اح   مرف سرتا ن أ رلا  ه رال  رعبال  ت رل ترعلرف بفهرا  ردا الصبر اا

 ال مل سال تعرب  أبسن صبت .
                                                           

 .222 سعد نالل   دا ر ال  ال مل سال الب   بلل  ل سلا الرنل تال  ال  نب السلبف     1
2Sibony Anne-Lise, Pratiques unilatérales, op. cit, p69. 
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بتررو أن اآل اح الرررن تصررد هل  نلرر  ال مل سررال لتسررا د ن أ  تررال   رر غا ا رصلد ررل للجررلبب 
'' بالقضوواء ج ف  نرر   ر الت  ررل  أ   ررل تسرر تف بعررن الفصررف ا ا ا ررن  هررن ربرررفظ بجلبعهررل السررل

 رر ن   ب سررل   لررتنبررذل ا ارر اا   الر  تررفلإلنمررلك سررجرهل رسررعن  ررذا الهتئررلا   ب االمعنوووي ''
سررت ل إذا اررلن  ررلد ا عررن  تئررال علرر  نررد   ررن الرصمتررال  الرص رر   رسرر ا لهررل برر ن    تررن  ي

 د   عرررل سرر تعال   راتفرررال ي  هرررل  بررداحاأل سررلج ال همتررال   تة ل رارر ن  ررن  ضرررعتال أنرر   إلررر 
ا الررررن رضررر  ا  رررن نررر اح األ ررر  ارررذلك بللمسررربال لل ةسسرررل   1.ر لاهرررل البا  رررال  ي الصلضرررن

ال لل مل سررال الرررن رعررلمن  ررن  ررع بال ن ررب العمل رر  ال ررللبال لإلالبررلا  الال  ررال   ل سررال  مل ترر
 .2ل  ب دع ا الرع تن
  الصضررلح سرر   تضرر ن علرر   رر ن اسرشررل    نلرر  ال مل سررال  ررن جرر    إلرر  نلمرر  ذلررك

األنررل رفررلدف الرمررلنن الررذف نررد تبرردو بررتن نرر ا   نلرر  ال مل سررال  باررا ال با ررال برر ل مفرر  
الصضررتال  صل ررال إذا المررا ايسرشررل    بمتررال علرر  أسرر    برر  اا ندتررال  صل ررال  أن انر ررلد 

ا نرلم ن الس ف  لنح بلل صللفلا ال رعلصال  بلل مل سال  ا شاليا الابت   ال رعلصال برجبتف أبارل
ال مل سال  بتو اعرب  ال نل  ب اللبال الصبت   ن ال نلل اينر لدف ب فال عل ال  مظ ا لرد  ا 
ال هررا  ررن ع لتررال ن ررب األدلررال  ع لتررال ا البررلا  لررذلك  للررردصل  ررن  ررذا البللررال  رر  شررال  ررن 

 أشالل ايسرعلمال بللصب   البصتصال.
ن اسرشررل   الهتئررال الصضررلئتال ل نلرر  ال مل سررال تمررد أل  صرتل تررال ايضرر ن ايسرشررل    ررذا  ا 

أف عدا إل ا تال اللن ح إلر   نلر  ال مل سرال لجلر  ايسرشرل    رن ال سرلئل ال رعلصرال بلل مل سرال 
ال ع  ضررررال علتهررررل   بررررذلك رارررر ن اآل اح الرررررن تصررررد هل  نلرررر  ال مل سررررال  ررررن بللررررال ايسرشررررل   

ذ بهرل أ  اي رمرلك ايصرتل تال  رن األصر ا رمرد أل ضر ن اآل اح غتر  ا ل ا ترال  أف إ المترال األصر
 عن ذلك.

                                                           
 .028    ال  نب السلبف اضتال شتب رن   1

2Boutard Labard Marie-chantal, Canivet G, Claudal Emmanelle, Michel Amsellem, 

L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p372. 
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أف أن ال أف ايسرشل ف الذف تصد رف  نلر  ال مل سرال ي تارسرن أف نت رال نلم مترال  ل  رال 
إذ تبصررر  لل با رررال السرررلجال الرصدت ترررال  رررن ايعر رررلد علترررف أ  ج برررف نلمبرررل صل رررال إذا لرررا رصرمرررب 

  ررل إلتهررل  ب ضرر  مف   لامهررل  ررب ذلررك نررد ي رررر دد  ررن ربمتهررل  ررر  المررا ايسرررمرلنلا الرررن
لررن تر نر  علتهرل الف رل  رن الصضرتال ا نل  ال مل سرال  ع صرال   مترال  أنلبرا عرن ارل المصرلج 

إي أن  ررررذا ايسرشررررل   ظهرررر ا  مب  ررررال عررررن  عمل ررررل البصتصررررن   ليسرشررررل اا ال جل بررررال  ررررن 
الهتئررلا الضرربجتال ال سرررصلال ا نلرر  ال مل سررال رر لالررل أبتلمررل  ررب ايسرشررل اا الصلم متررال الببرررال 

   ليسرشرل   ر  رن إلر  رمر ت  الصلضرن بر ل رفسرت    ةترال للصلضن  الرصمترال بارل بسرلجال  ربتن
الهتئرررال الضررربجتال   رربصرررف  رررن ندترررد  اررر   أن ال سرررلعد  علررر  ارصرررلذ الصررر ا  غللبرررل  رررل رمرهرررن 

 1.ترباا  بج تصال غت   رمل ك  تهل  ن ال سلئل الرصمتال للذفبف ن البل الذف تصر بف ذلا
الصضرلح  رن إالبرلا  نرر د ل رل األد ا  بررتن  نلر  ال مل سرال   انرب رابصرف  رن ال    ر   رل ت

 84ال  ل سرررلا   الصجررر    علنبررررف  لرررذلك ارررلن ب  ارررلن ال شررر ك أن تنعرررل  رررن صرررالل ال رررلد  
ن الن  ن البصتصال ت ارن أن مفسر    نر   اسرشل    نل  ال مل سال إل ا تال بللمسبال للصلضن   ا 

مررررد أل ضرررر ن ايسرشررررل   ايصرتل تررررال  ررررن  برررردأ ال شرررر ك  ررررن نعررررل  ررررذا المرررر ك  ررررن ايسرشررررل   ر
 اسرصاللتال السلجال الصضلئتال   السلجال ا دا تال  عدا إ المتال صض ك إبدا  ل لألص ا.

 الستشارة القضاء لمجلس المنافسة القواعد اإلجرا يةثانيا: 
 ررن ال البررظ أن ال شرر ك نررد أ  ررل النلمرر  ا ن ائررن الصررل  ب  ضرر ك اسرشررل    نلرر  

 اارف  ببعن الن امر   صرج   لرا تف رل  رن إنر احاا     الهتئلا الصضلئتال ال مل سال  ن ج
 جل  ايسرشل    ي ا ن احاا الرن ررا أ ل ف عمد رصدتا  ذا الجل .

عل  أمف ي تبدف  نلر  ال مل سرال بر اتد  18-18 ن األ    84بتو اارف   ن ال لد  
ا الصضررلئتال برصرردت هل إلتررف بمررلح علرر  تلرر ا الهتئررلد إنرر احاا ايسررر لك البضرر  ف     أتررف إي بعرر

                                                           
 .228ع  الدتن عتسل ف ب ل العالنال بتن  تئلا الضبج ال سرصلال  الصضلح بتن الرمل    الرال ل  ال  نب السلبف     1
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... وال يبودي رأيووه لال بعود لجوراءات االسووتماع الحضووري، لال لذا كووان  »إذ نرلح  تهرل: جلبرف.
 .المجلس قد درس القضية المعنية

المحاضووور أو تقوووارير  ،تبلووول الجهوووات القضوووا ية مجلوووس المنافسوووة، بنووواء علوووى طلبوووه
 «هالتحقيق ذات الصلة بالوقا د المرفوعة للي

ال بردد للمظرلا الرداصلن ل نلر   50131ن تلترال50ال رة خ  رن  1 ذا  ب د   الص ا   نا 
ال مل سرررال  ررررا رمظرررتا جلبرررلا إبرررداح الررر أف  رررن الصسرررا الالرررلمن ربرررا عمررر ان جلبرررلا إبرررداح الررر أف 

 .16و  12 ال اللئف األص ا ال صد ال  ن إجل  ا ن اح ايسرشل ف  ن ال  اد 
إبررررداح الرررر أف  ال الررررلئف ال صد ررررال  ررررن إجررررل  ا نرررر اح  أن جلبررررلا 12بتررررو أارررردا ال ررررلد  

ر سرل  03-03 رن األ ر   32و  36و  32و  30ايسرشل ف  ا رل  ر   م ر   علترف  رن ال ر اد 
 ررن  57و  56و  52و  50و  13األشررالل ال م رر   علتهررل  ررن ال رر اد أ  ررر دك   صررل للشرر  ج   

  ذا المظلا.
 03-03 رن األ ر   32نلح  ن مر  ال رلد   ن  ذا المظلا   مهل أادا  ل  16أ ل ال لد  

تنرر  أن رارر ن    صررال ب لرر   32بتررو نررلح  تهررل أن جلبررلا إبررداح الرر أف ال صد ررال   صررل لل ررلد  
 الصضتال.

 ذا  تن  أن ر ل ال اللئف ال  سلال    ن بللال  ل إذا الن ا  سلل  ب  ا ب نر د  نرلئب 
لئف تار ن  صلبررل اسرررالا   ررل ندترد  إلرر  ال نلرر   رن أنررل  عصرر ل   الئرا  إذ أن إتررداك ال الرر

إذ ت سررل  ئررت   نلرر  ال مل سررال جلبررلا إبررداح الرر أف  رر   رسررنتلهل إلرر  ال صرر   العررلا ال الرر  
بررر  تن الرمسررتف  ال رلبعررال  ا شرر ا  علرر  أع ررلل ال صرر  تن  إذ تسررمد  ئررت  ال نلرر  إلرر  اررل 

 نلر  ال مل سرال  ن ال ص   العلا   ال ص  تن الصضرلتل  رن أنرل الربصترف   عمرد ل تصر    ئرت  

                                                           
 صلن ل نل  ال مل سال.ال بدد للمظلا الدا 2108ن تلتال   28ال ة خ  ن  0الص ا   نا  1



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

822 
 

اللن ح إل  صبت  أ  أاال   تنعلها ت نع ن  سبصل عل  ر  تا ش  ن تشرهد ن  ترف أمهرا لتسر ا 
 1 ن  ضعتال رضل  بلل  للا   ب  صرل  األش لل ب ن المظ  عن جبتعرهل.

منرررد أن ال شررر ك لرررا تبررردد جبتعرررال الهتئرررال الصضرررلئتال الررررن ررررر ل  جلررر    إلررر  نلمررر  ذلرررك
ف نررلم ن ال مل سررال  ررن جرر   النهررلا الصضررلئتال  رر  ك بررتن نهررلا ايسرشررل    صل ررال أن رجبترر

نضررلئتال  صرلفررال   بسررب  غتررل   ررذا الربدتررد تمب ررن ربدتررد النهررال الرررن ت اررن لهررل رصرردتا جلرر  
 ايسرشل  .
مرف  رن غتر  ال عصر ل   رن غتر  ال مجصررن ر ر   اسرشرل    نلر  ال مل سرال  رن نبررل إي أ

 سررال نررد سرربف  أن د   الصضررتال   رردا  نرر ا   نلرر  نضررلح الن ائرر    ذلررك ألن  نلرر  ال مل
بش مهل  ألمف  ن غت  ال ر ر   أن تار ن الر أف الرذف سرتصر بف علر  الهتئرال الصضرلئتال  صرلر  
 ررن  ضرر  مف عررن الصرر ا  الررذف سررترصذا  ررن الصضررتال  بررل أاالرر   ررن ذلررك ارر ن  نلرر  ال مل سررال 

 رن األ لر  علرر  ج  رل  رن المر اك الررذف تعر ن علر   نلرر  نضرلح الن ائر  العل ر ال  رنعررل 
األصترر  أن تجلرر  ايسرفسررل   الر ضررتا  ررن ال سرر لال  بررر  تربمرر  الباررا الررذف ت ررد ا بمررلحا 
عل  اينرمرلك بللبرل ال ملسر  عرن ج ترف ال  ا مرال برتن إدعرلحاا الجر  تن الرذف تار ن إبردا ل 

 مر   نل  ال مل سال   لألسلمتد الرن تصد هل ال نل   رن ال مل عرال   الرب تر اا الررن تعر رد ل ر
 مجصتل عن جلر  ال شر       ارذا تظهر   نلر  ال مل سرال  مرل با مرف ج  رل  رن المر اك ي  تئرال 

 2.اسرشل تال
أ ررل عمررد ل ت ررل   الصلضررن ع لتررال الضرربج علرر  ال سررر ا األ ل  أف عمررد ل تارر ن  ررن 
مفرر  ال سررر ا  ررب الهتئررال الضرربجتال    مررف ت اررن أن تجللرر  اسرشررل رهل  البرر ا   عهررل  جلرر  

ن  ضرعهل  رن نبلهرل   للضربج علر  '' ال سرر ا الالرلمن'' تنعرل  رن الصلضرن   انر  ال اللئف الرر
لهتئلا الضبج  تصب  ن  ضعتال أعل   لت   ن عالنال رعل متال  بتم ل  ن إجل  الضربج علر  

                                                           
  ن المظلا الداصلن ل نل  ال مل سال. 22  22  22  28  08أمظ  ال  اد  1
 اا  نل عال ت س  ابن صذ   الن ائ سهتلال دبتت   نل  الد لال   نل  ال مل سال   ذا    صد ال لمتل د نال الدار    2

2101   202. 
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الرعررل ن بتمه ررل ن البرر ا    '' ال سررر ا األ ل ''   للصلضررن تارر ن بنرر ا   تئررلا الضرربج بتررو أ
 .1تا ن جبتعتل أاال 

  ن  ذا ال أف لرت  لرف ال أف الذف تصد ف  نل  ال مل سال    مف  ه ل الن  ن ذلكأاال   
 2جلبب الص ا  الذف تبر ل أن تا ن   ض ك جعن لرنل   السلجال.

 الصلضررررن بررررتن للرعررررل ن  صرلفررررال أسررررللت  بللفعررررل ال مل سررررال تررررمظا نررررلم ن اررررلن نا       ررررذا
ال مل تررال  ال  ل سررلا عد  ل  رر غللبررل  ررل تررر نا ا سررل الرعررل نإي أن  ررذا  ال مل سررال   نلرر 
 لرصتررتا ا سررلعد  ررن ظررل رشرر تعلا ال مل سررال ال صل مررال  الرعل نلاررن رررا  ضررلعفال  ررذا. لل مل سررال
 . األض ا 

 رررن  02 رررن ال رررلد   8 رررن الفصررر    األ   بترررال ال ف ضرررتال نبرررل  رررن  رررتلغرف   ررر   رررل ررررا
صلضرن أن تجلر   رن لن الأارد أمرف ب  ارالرذف  4ال ش ك الف مسرن را ر ن رف  ن نبل  3الر نتف 

سلجال ال مل سال ا  شلداا  ن أنل رصتتا الض   ال جل   رع تضرف   تار ن لسرلجال ال مل سرال 
  ررذا صرالل  د أف رلصرن عردا بللرال  رد  شره تن  رن أنرل ربلتري  البظلرهرل إلر  الصلضرن.   رن

 5.الصلضن رصدت  بس  أ  الج  تن  ن  بلد   عل  بملح ا ن احاا ارصلذ ترا الفر   

                                                           
1Frédérique Dupuis taubol ,op.cit, p139. 

  لال أمظ : ب ل  ذا ال س2
Guylain Clamour, de la contestation contentieuse des avis de l’autorité de la concurrence, 

RLC, n0 34, 2013, p57. 
3Art.17.3« Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une procédure relative à une 

action en dommages et intérêts, une autorité nationale de concurrence puisse, à la demande 

d'une juridiction nationale, aider ladite juridiction nationale en ce qui concerne la 

quantification du montant des dommages et intérêts lorsque cette autorité nationale de 

concurrence estime qu'une telle aide est appropriée ». 
4Voir  Art. R. 481-1 du Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages 

et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles  JORF n°0059 du 10 mars 2017  

لتسر ل  الندا لسلجلرلل مل سال  ذ لل   مال تعمت مهلسرفرا ال ا د   ن الصلم ن الف مسن   الر نتف  ال ت اللان م ا أن 5
. لان ربصن  بلد   صل ال أمف غت   صر   ن رصتتا األض ا  الشص تال أ ل سلجالال مل سال عد ليسرنلبالللجلبلل صد  لتهل

  ل ال ت ان أن رسلعد الصلضن عل  ربمتهل.
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ن ال س لال الرن رج ح أتضل    جبتعال األسئلال أ   نلل ايسرشل   الررن ت ارن أن     ذا ا 
و التقنيوة هل األمر ينحصر في المسا ل الفنية رجلبهل النهال الصضلئتال  ن  نل  ال مل سرال  

 أكثر ليشمل حتى المسا ل القانونية ؟ للنزاع ؟ أم أنه يتسد
لهتئررلا الصضررلئتال الرررن رصجرر ا  ررن أن ا 2112سررمال  لصررد أاررد  نلرر  ال مل سررال الف مسررن

ال بتررد  الرررن رصرر   أ  تررال األسررئلال الرررن تبرردف  تهررل  أتررف  إذ   ررن  نلرر  ال مل سررال الف مسررن 
ا ررل أارردا  1إعررلد   ررتلغال سررةال جرر ح علتررف  أ  أن تصجرر  مفسررف بسررةال لررا ترررا ج بررف علتررف.

 2سلجال ال مل سال     أص ف  ل نلح  ن  ذا ايسرشل  .
ذا اعرب مل      ذا نل  ال مل سال    ب اللبال صبت  لدا الصلضرن   ر ن  رذا األصتر  سر   ا 

 3تص ا بربدتد  ه ال الصبت  ربدتدا دنتصل   برر  ربدترد أنرل إترداك رص تر  الصبر   ب  لمرال الضربج
 4. ذلك  ن أنل ر ضتا  انعال  لدتال رصمتال أ  عل تال  بضال للصلضن

عررل  ألن ايسرشررل    ررن  ا تررال إي أن ايسرشررل   ت اررن أن رشرر ل  نررلل ال انررب  الصررلم ن  
الرات  الصلم من ي رعرب  صب    اذلك ي رمجبف علتهل ال صرضتلا الصلم مترال للصبر    ضرال عرن 

ال انب  ن الرص  لا الرصمتال  ال عصد   الدنتصال للرر ابج ت ع  الرف نال بتن  نلل الصلم ن   أمف 
مرن تب رل بدا رال  ص  رلا  أبعرلد ال التف بتمه ل  لد نال أمف بر   ن  نلل الصب     ارل سرةال  

نلم متررررال   اررررل  ررررل  مللررررك أن الصلضررررن بذالئررررف الصررررلم من تسرررررجتب أن تاترررر  األسررررئلال الم اعتررررال 
 5.ال ج  بال لربد ا ظل   ا أمهل  متال   البصتصال أن ن    ل ند تد    ن الصلم ن  ن دا  عد ل

 .     ل س   تسل ا  ن  سلعد  الصلضن  ن رات  الم اك ال ع  ن أ ل ف
                                                           

1 Avis du 9 novembre 2005, n0 05- A -20, relatif a une demande présenté par le tribunal de 

grande instance de paris concernant un litige opposant la société LukLamellen a la société 

Valeo , poit24 . www.autoritedelaconcurrence.fr 
2Aut .Conc , n012-A-15 du 19 juillet 2012, rendu a la cour d’appel de Paris concernant des 

litiges opposant les sociétés Carrefour Proximité France et CSF a la société Etablissement 

Ségurel, point 61  . 

 . ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال  ا دا تال 024أمظ  ال لد   3
 . ن احاا ال دمتال  ا دا تال ن نلم ن ا 022أمظ  ال لد   4
 .022-024   ال  نب السلبف   ب د الهتمن 5

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 لسرشرررل    نلررر  ال مل سرررال تررر    الررر أف الرررذف تمتررر    ررر  ال  ل سرررال ال مل ترررال لل مل سرررال 
إ الررال ا بهررلا عمهررل  إي أن اسرررصداا  ررذا إلرر  ال فر ضررال  اررل العمل رر  الرررن تسررعن الصلضررن 

ا سررر ارتنتال ي بررد أن ررصررذ باررل بررذ  ألن  نلرر  ال مل سررال لررف  ررد  ضرر لن ال مل سررال البرر   
الررر غا  رررن أمهرررل رهررررا  رررن بعرررن األبترررلن ب  ااررر  علررر  ا برررتن األ ررر اد  لرررت  رسررر تال الم اعرررل

 نلرر  إلرر  سرربتل ال الررلل  الررا إن ا بللررال علرر  الضرربلتل  ررن صررالل اسرررصداا الررردابت  ال ةنرررال 
إي أمررف تبصررن  1 نفهررل.علرر  عرردا الصررد   للتالررردصل الرلصررلئن  بللرعلرر  ال مل سررال ر ررما لهررل الصررد   

  نررلم ن ال مل سررال إي  ررن صررالل رفررل ا ال ررل بررتن  ررلرتن بسرر  الرربعن ي ت اررن ربصتررف رجرر  
 2الةسسرتن.

 ن األصت  ي بد  ن الر اتد أن الصلضن ند تسرفتد  ن  ذا البف د ن أدم  شك صل رال 
إذا أبسررن اسرررع للف  ألن ايسرشررل   سرر   رسرر ا برمرر ت  أ اررل ا  ا  شررلدا إلرر  البلرر ل الصلم متررال 

تفصرف  تهرل الصلضرن االتر ا  رن ظرل ال سرلئل اينر رلدتال صل ال  ن  سرلئل ال مل سرال الررن نرد ي 
الند  عصد    علتف   ن را ت  ال ش ك لهرذا ا نر اح تعرد شراال  رن أشرالل الرعرل ن   الرال رل 
برررتن الصضرررلح   نلررر  ال مل سرررال  ذلرررك ربصتصرررل أل ررردا  نرررلم ن ال مل سرررال  ب لترررال لهرررل  إذ  رررن 

 ن د بب  عل    ف.الض   ف أن تش ل  تسرع ل  ذا ا ن اح  ي تبص   

ذا المرررا اسرشرررل    نلررر  ال مل سرررال  رررن شررر مهل      رررذا  ت  الصلضرررن  رسرررهتل ع لترررال رمرررا 
ال ت ارررن  لل مل عرررال ال  ضررر عتال أ رررلا  نلررر  ال مل سرررال الررررن رهرررد  أسلسرررل إلررر  أ ررر  ا البرررلا

البفلظ عل  المظلا العلا الرمل سرن أن رصردا بشرال أ  بر ص  ب لترال ال  رللا الف دترال لألعر ان 
  لدتتن ال رض  تن  رب تل عبئ ا البلا عمد ع ن ال مل علا الشص تال؟اينر

 

 

 

                                                           
1Dominique Ferré  –  Alexandre  Lacresse, op.cit, 112 . 
2Jean Lory, le rôle du juge civil dans la libre concurrence,  in la libre concurrence face aux 

juges, ouvrage collectif,   sous la direction du: Loic Grand et Bernard Sointourens, presses 

universitaires de bordeaux,2010,P 97. 
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بعووود اإلجوووراءات أموووام مجلوووس المنافسوووة التعوووويض دعووووى ثبوووات فوووي اإل  الثووواني:المبحوووث 
lesaction de suivi ou follow on actions 

إن لن ح ال رض   إل   نل  ال مل سرال أ ي نبرل اللنر ح إلر  الصضرلح  امجالنرل  رن  بردأ 
الصتل  بتن اللن ح إل   نلر  ال مل سرال أ  الصضرلح نرد تسرل ا  رن ع لترال ا البرلا  رن ال  بلرال 
الاللمتررال عمررد اللنرر ح إلرر  الصضررلح سرر اح  ررن صررالل ايعر ررلد علرر  نرر ا   نلرر  ال مل سررال الررذف 
تررردتن ال  ل سرررلا ال مل ترررال لل مل سرررال أ   رررن صرررالل ايعر رررلد علررر   لفرررلا ال نلررر   رررن إجرررل  

  ضتال.  ا ن احاا الرفل

  ن  ذا ال ببرو مرمرل ل  سر لال ايعر رلد علر  نر ا اا  نلر  ال مل سرال  رن ا البرلا  رن 
الاش  عرن ال الرلئف  رن إجرل  بر ا ج ال أ رال ل جل  الاللمن  س لال اال جل  األ ل   مرمل ل  ن 

 .ا لتال لإلالبلا
 مجلس المنافسة في اإلثبات ت: االعتماد على قراراالمطلب األول

  ال مل سال  ن آلتال ند  ه ال  ن ع لتال ا البرلا مظر  ا ل  اتل رل  رن ا رر ان إن ن ا اا  نل  
ن الما رمجر ف علر  بعرن المصرلئ  ال رعلصرال أسلسرل بجر ل ا نر احاا  عردا   ن د الصج    ا 

الرمل سرررن  إلررر  نلمررر  ذلرررك ال  ررر ن الرررذف   م رررن لل برررد  برررتن الصجررر  ال ررردمن    نررر د أسرررل
ل ا ترهرل بللمسربال للصلضرن   اا  نل  ال مل سال   دا إآالل  ن اتبتج بهذا ال سللال  ت ل تص  

  ذا  ل سر   م ضربف  ت رل تلرن  لارن  نبرل ذلرك ي برد  رن ربدترد مجرلف الصر ا  الرذف ت ر  
 الصج .

 الفرع األول: نطاق القرار الذي يصف الخطك
 ررن ال انررب ال سرر لال ال ئتسررتال الرررن تمب ررن  ع  رهررل  ر ضررتبهل أ ي  ررن  ع  ررال مجررلف الصرر ا    

الذف ت ان أن ت د  عن  نلر  ال مل سرال  الرذف ت ارن أن ت ر  الصجر   إذ تنر  أن م تر  
بتن الالو بليا    صرل لل عجترلا ا ن ائترال الررن ت ارن أن ررةدف إلر  الرعهرداا أ  إلر  عردا 

 ايعر ان عل  ال  صذ  أ  اللن ح إل  ا دامال ال  تبال.
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 أوال: تقديم التعهدات والخطك
م ررل  برردد 18-18 ررن األ رر   21   م رر   علتررف  ررن ال ررلد  غتررإن إنرر اح الرعهررد     ا 

  بترررو ي تجبرررف إي بللمسررربال لرن تعرررلا  إي أمرررف  رررن البصتصرررال الرعهرررد  رررن 02ب  نررر  ال رررلد  
 نلل الرن تعلا تعربر  بللمسربال ل نلر  ال مل سرال آلترال لل عللنرال ال سربصال    رن  لسرفال رصرلر  

 1.  ل سلا ال صتد  لل مل سالعن ال ال بال الرن ر رن ي بصل بللمسبال لل 
بتررو أن  ررذا ا نرر اح شررلئب إلرر  بررد ابترر   ررن رشرر تعلا ال مل سررال ال صل مررال  إذ أمررف   ررن 
ال  ل سررال الع لتررال  رر ن اسرررصداا  ررذا ا نرر اح غللبررل  ررل تارر ن  ررن سررتلف ال  ل سررلا  ررن نلمرر  

علررر      ال رعلصرررال أسلسرررل ب ضرررعتال الهت مرررال  بترررو تاررر ن عمرررد ا رارررل    ل سرررلا لتسرررا2 ابررد
د نال ابت    ن الصج     ب عم  أمهل   ل سرلا ي رهردد المظرلا العرلا اينر رلدف رهدتردا ابتر ا 

ال تسرفتد  ن إنر اح الرعهرداا سر ا ال ةسسرلا الررن رعر رد علر  اسرر ارتنتلا ي ررةال  للت بللر
 3.بشال صجت  عل  ب تال ال مل سال ال دا الص ت 
ب مهرل  الدص ل  ن إن اح الرعهرد ي تعرر   ل  ن  الل  ذا البليا الش اال الرن ر ا ف ع

 ررررن رضرررر   ا رابررررا ال  ل سررررال ال مل تررررال لل مل سررررال    ررررب ذلررررك نررررد رلبررررف ضرررر     الجرررر   ال 
اضج ا  ال مل سال  س   تصب علتف  ن  نهال المظ  الصلم متال عبئ إالبلا الصجر  أ رلا نلضرن 

 4.الرع تن

                                                           
  الر نف مب  الرفل ن ا لتال بدتلال عن الن احاا ال ص    لب لتال ال مل سال   داصلال  لصل   ن ال لرص  ال جمن عدملن د ل 1

 بن تبت  الن ائ  بتن الم     ال انب   نل عال  ب د ال دتف ب ل آلتلا رس تال ال مل علا ذاا الجلبب اينر لدف  ن 
 .  012   2102م   ب   2   4نتنل  ت  ن 

2Joseph Vogel, stratégies et moyens de défense face à une action en dommages intérêts pour 

attente au droit de la concurrence, op.cit, p21.   

تن ال لا  ا ن احاا الرفل ضتال ال عر د   ن ظل نلم ن ال مل سال ا لتال بدتلال لرس تال ال مل علا  نالل  سعد  الر ت  ب3
 داصلال  لصل   ن ال لرص  ال جمن ب ل آلتلا رس تال ال مل علا ذاا الجلبب اينر لدف  ن الن ائ  بتن الم     ال انب   

 .012    2102م   ب   2   4نل عال  ب د ال دتف بن تبت   نتنل  ت  ن 
4Joseph Vogel, stratégies et moyens de défense face à une action en dommages intérêts pour 

attente au droit de la concurrence, op.cit, P 21.   



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

818 
 

نررلم ن ال مل سررال  لررت  ن تمررال  ررلنر اح الرعهررداا ن تمررال علرر  ابر ررلل ا راررل   صللفررال  ررن 
 1رالبا ا رال   ذا ال صللفال.

 اررل شررص  تعربرر  مفسررف  رضرر    ررن ال  ل سررال ال عمتررال تبرررفظ ببررف الب رر ل لررذلك 
الرعرر تن  لاررن ترب ررل  برردا عبررئ إالبررلا الصجرر   ررن ال بررلاا ال دمتررال جلل ررل أن رصرردتا علرر  

 2الرعهداا ترا   ن غتل  ال صللفال  د ن إالبلرهل.
 رررن إالبرررلا  شررر مف أن تسرررل ا  رررن  سرررلعد  ال رضررر  تن الرعهرررداا لرررت   رررن رصررردتا لرررذلك 

 أص ا.      إالبلرلا الصج  بل ترعتن علتف الببو عن ديئل
الرررن اشررراا  ررن ال  ل سررلا ال  رابررال  ررن سرر ف إعررلد  رب تررل DKTإي أمررف  ررن نضررتال 

ال مل سررال البالسرررتك لل جللبررال بررللرع تن  دع ررل لبننهررل رررا رصرردتا الصرر ا  ال ررلد  عررن سررلجال 
 Eco-Emballages ت ررررررررل تصرررررررر  الرعهررررررررداا ال رعلصررررررررال بلل  ل سررررررررلا الرررررررررن مفررررررررذرهل شرررررررر اال 

 Valorplast  ررن نجررلك اسرررعلد  مفلتررلا الر لترر  البالسرررتاتال ال م لتررال. بتررو نل ررا ال با ررال 
الرنل ترال  ررن بررل ت  بربلتررل سررل ك ال رردع  علته رل  عر ررد  بشررال ابترر  علرر  نرر ا  الرعهررد  ن 

رسررررصل   رررن العمل ررر  الررررن برررددرهل سرررلجال ال مل سررررال ال  اررر  ال هرررت ن   ررررا   مهرررل رالبرررظ 
صل را ال با رال إلر  أن الضر   ت ن الررن اعرب رهرل أصجرلح  دمترال   الرعس   ن ال ضرب ال هر

إي أمرف ررا اعربرل  أن  الرل  رذا  3تسردل بللض      ن  رذا ال  ل سرلا  رصر    رما الرعر تن.
 4الرن ارصذا بعد ن ا  الرعهداا. البللال رعرب  ملذ    ت ل ترعلف بللدعل ا

 
 
 

                                                           
علا  نالل  سعد  الر ت  بتن ال لا  ا ن احاا الرفل ضتال ال عر د   ن ظل نلم ن ال مل سال ا لتال بدتلال لرس تال ال مل  1

 .012ال  نب السلبف    
2Luis Vogel, Joseph Vogel, l’action civile de concurrence, op.cit, p21. 
3T. com. Paris, 15e ch., 30 mars 2015, n° J2012000109, SARL DKT International c/ SA Eco-

Emballages et Valorplast, op.cit 
4Rafael Amaro, op.cit, p75. 
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 االعتراض على المكخذ والخطكعدم ثانيا: 
صرذ   رن  رذا ا جرل  بعرد ل اررلن علرر  ال  ل دامرال لعردا ايعرر ان بترال ررعلرف البللرال الاللم

عررردا ايعرررر ان علررر  ال  صرررذ تعربررر   نررر د إنررر اح أ رررلا سرررلجال ال مل سرررال الف مسرررتال  ررر ن األ ررر  
 يعر ان عل  ال  صذ تعد اعر ا  بللذم   بلل سة لتال.أ با غت  ذلك  أ با عدا ا

ن عرردا ايعرر ان علرر  ال  صررذ أ 2112ال الف مسررتال  ررن رص ت  رل لعررلاأنر ا سررلجال ال مل سر
ن ح ي ترن أ  ن ا نر احاا  لرت  اعرر ا  بلل سرة لتال  ي ت ارن اسررصدا ف ضرد الشر الا أ  

ال ةسسرلا الضربتال لل  ل سرلا ي ال ةسسلا الرن لتسا ج  ل  ن الرس تال )ال  رللبال(  أن 
 1.رسرجتب ايسرفلد   ن إن اح عدا ايعر ان عل  ال  صذ

لل مل سال ت ان أن تا ن أسلسرل    ن عدا ايعر ان عل  ال  ل سلا ال مل تال    ب ذلك
رهررلا  ل ةسررلح ال ةسسررلا ال رلبعررال الرررن ارصررذا د  ا بلسرر ل  ررن ال  ل سررلا ال شررران  مهررل ي

 2الف مسن.  ن الصلم ن الرنل ف 050L- 6عل  أسل  ال لد  
 نبرر ل الشرر اال برر ن اح عرردا  ناألصترر   ي ت نررد  ابررج بررتن ا نرر ائتتالبللررال  ررن  ررذا  فإذ أمرر

ايعرررر ان علررر  ال  صرررذ ي تضررر ن رصفتررر  العص برررال ل ةسرررلح ال ةسسرررلا ال ررررلبعتن  رررن مهلترررال 
عررر ان علرر  ال  صررذ إذ أمررف عررلد   ررل تعربرر  إنرر اح عرردا اي 3.األ رر  علرر  أسررل   ررذا ال ررلد 

ا ن اح لربستج الرعرل ن  رب  نلر  ال مل سرال  الاشر  عرن ال صللفرلا  ي تمجر ف علر  ا نر ا  
 4.بللذم   ن الملبتال الصلم متال

ي تمشررئ  ي تعررر   أن عرردا ايعررر ان علرر  ال  صررذ فرر ن سررلجال ال مل سررال أارردا للت بللر
 مل   ررررن بررررل ت  الرررررن ر لررررا ررررذا الربلتررررل رررررا ربمتررررف  ررررن جرررر    با ررررال ايسرررررئ  بلل سررررة لتال

 ةارردرل   2112 ررن رص ت  ررل لعررلا  الالف مسررت ال  ررجلبلا ال سرررصد ال  ررن جرر   سررلجال ال مل سررال
                                                           

1 Aliénor Estrade, op.cit, p00. 
 ن الصلم ن الرنل ف الف مسن بنمبال ال سل  ال الشص تال  البلس ال  ن الشص  الجبتعن  ن  L-050-6ررعلف ال لد   2

 ال  ل سال ال مل تال لل مل سال  ال علن  علتهل  ن ج   الصلضن الن ائن. 
3 Aliénor Estrade, op.cit, p05. 
4Joseph Vogel, stratégies et moyens de défense face à une action en dommages intérêts pour 

attente au droit de la concurrence, RC, n°1,  2013, p21.   
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أن "عرردا ايعررر ان علرر  ال  صررذ نرر ح ي ترنرر أ  ررن  2114نررلمفن22 ررن با هررل ال ررلد   ررن 
 1ل سة لتال".ارف اعر ا  أ  نب ل لا ن احاا أ لا ال نل   لت   ن بد ذ

ج أ رلا  تئرال ال مل سررال ت ارن اسررصدا ف  صر ب رلمال للشر الا  إي امررف  رذا ال ضرب تار  
 رررذا ال  نررر  رجررر    مرررذ ذلرررك البرررتن علررر  بسرررل  .ألن برررف  رررن جررر   الضررربلتل د ن الررررد ك

الشرر الا الرررن اصرررل ا عرردا ايعررر ان علرر  ال  صررذ الرررن ترررا إصجل  ررل بهررل  إذ أن الصرر ا اا 
رضر ما عمل ر   دامرال ال ةسسرلا   سرلجال الرن ارصذا مرتنال لعدا ايعر ان علر  ال  صرذ 

رشرال  صللفرال  رن نبرل رةارد أمهرل ال مل سال عل   نف الص    عمد المظ   ن البصلئف   مهل 
أن الشررر الا بج تصرررال أ  الشررر الا ال عمترررال  الررررن تبضررر  ل نرررلم ن ال مل سرررال   رررذا تشرررت  إلررر  

 2." بلل صللفلا ال مس بال إلتهل"تعترفب ص ا 

سررمال  temporaire Travailلررمصن  ررن ن ا  ررل ال رعلررف بصجررلك   رر   ررل أادرررف  با ررال ا
البلرتررال لعرردا ايعررر ان علرر  ال  صررذ  الررذف اعربرر  سررلبصل إ إذ أن  ررذا الصرر ا   ررما نت ررال 3 2100

 نررر د آلترررال بسرررتجال لرعرررل ن ا ن ائرررن  إذ أن  رررذا اينرهرررلداا ا سرررا  ت رررل بعرررد  رررن المشررر   
يعررر ان علرر  ال  صررذ  ال ررلد   عررن سررلجال ال رعلصررال بعرردا ا 2102 تفرر ف  01ا ن ائتررال  ررن 

 4.ال مل سال الف مستال
بتررو رررا الر اتررد علرر  أن الشرر اال أ  ال مظ ررال عمررد ل ي رعررر ن علرر  ال  صررذ الرررن رررا 
إبالغهرررل بهرررل   مهرررل برررذلك ي رجعرررن ي  رررن البصرررلئف  ي  رررن الراتررر  الصرررلم من ب  نررر  نرررلم ن 

نل ررال ال صللفررال ضررد ل  إذ أن  ررذا الرجرر   ن ال مل سررال  ي  ررن  سررة لترهل    رر   ررل تعررد ال تررل  
لصجررر  ال ررردمن اينرهرررلد الصضرررلئن  رررن ال ررر نا    رررل ي شرررك  ترررف أمرررف تسرررهل ربدترررد   ررر  ا

 5ال بر لتن. لل رض  تن
                                                           

1 Cour d’appel de Paris,1 ère  chambre- section H, 29 janvier2008, le Goff confort , SAS 
2 Aliénor Estrade, op.cit, P 05. 
3 Cass.com,29 mars 2011 ; n°10-12,913 . https://www.legifrance.gouv.fr 
4 Communique de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs, p9. 

www.autoritedeconcurrence.fe  
5 Aliénor Estrade, op.cit, p 05. 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

812 
 

 علررر  الررر غا  رررن أن إعرررلد  المظررر   رررن ال رررمهج الرصلتررردف  نررر اح عررردا ايعرررر ان علررر  
ل رررر نا أن ال رضرررر    ررررن  رررر   بررررل نرررردل    ررررن ا ال  صررررذ  ررررن صررررالل نرررر ا   با ررررال الررررمصن

 رررررن دعرررررل ا  للصجررررر للتا نررررر ا  بلل صللفرررررال   بللرا برصررررردتا  رررررذا البللرررررال   صررررر  ال صللفرررررال سررررر   ت
 1ال سة لتال.
 الخطكاإلدانة الصريحة و :ثالثا

البللرررررال الالللالرررررال ررعلرررررف بل دامرررررال ال ررررر تبال د ن اللنررررر ح إلررررر  الرعهرررررداا أ  إنررررر اح عررررردا 
  رسل ا د ن شك  ن اسرصال  المررلئج  ت رل ايعر ان عل  ال  صذ  إذ أن  ذا ا دامال س  

  ن ال ر نب أمهل رالبا الصج . لرنإل   ذا البللال ا إذ ت ان أن م تل بصتصالترعلف بللصج   
 لينرهرررلد الصضرررلئن الف مسرررن تربمررر  برررل أاالررر  دنرررال  علررر  األنرررل أ رررلا ال برررلاا ال دمترررال 

   صجررر   رررن إجرررل  دعررر ا  الرنل ترررال  إذ أن ا دامرررال  رررن جررر    تئرررال ال مل سرررال تشرررال بللضررر   
ال سة لتال   عل  ال غا  ن أمف ررا اعربرل  نر ا اا  نلر  ال مل سرال  رن نر ا اا إدا ترال الررن ي 

ال  ل سررلا الرررن رررا  رلرر ا الصلضررن الررذف لررف البررف  ررن أن تصرر   عرردا إدامررال الشرر اال  ررن أنررل
  ن ج    تئال ال مل سال. الرفلفاعربل  ل 
 ل سرال الع لترال الصلضرن العرلدف  رن ارل برليا تمب رن ايعرر ا  أمرف  رن ال     رب ذلرك 

ا دامرررال رص تبرررل  رررن جررر   سرررلجال ال مل سرررال تعررر   عرررن ا رررر ان )ن مترررال( الصجررر    اينرهرررلداا 
 2الصضلئتال ا دا تال  ن األص ا بد   ل ر تل إل  ربدتد ا دامال ا دا تال  الصج .

 .     ل س   م ضبف أاال   ت ل تلن
 ادر عن مجلس المنافسةالفرع الثاني: وجود قرار مسبق ص

إن األباررلا ال رعلصررال بللب رر ل علرر  األدلررال  ررن إبرردا األباررلا الهل ررال الرررن نررد ت لتهررل 
ال رضرررر   ن ا ر ل ررررل بلل ررررل  ررررن سررررتلف دعرررر ا الرعرررر تن عررررن الضرررر   الرمل سررررن علرررر   نررررف 

                                                           
1Joseph Vogel, stratégies et moyens de défense face à une action en dommages intérêts pour 

attente au droit de la concurrence, op.cit,p 21.   
2Joseph Vogel, stratégies et moyens de défense face à une action en dommage-intérêts pour 

attente au droit de la concurrence, op.cit, p22. 
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  لررذلك  رر ن   ررب دعرر ا رعرر تن بعررد ال رلبعررال أ ررلا  نلرر  ال مل سررال   ررد   نرر ا  الص رر  
 نرد تفسر     ن الن ام  الربفت تال لل رضر  تن  رن ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال  ا دامال تعرب

  بسررررتجال سرررر   م ضرررربهل ألسرررربل علرررر  الرررر غا  ررررن بعررررن سررررلبتلرف ا الرفضررررتل ا ن ائررررن ررررذ
 تلن: ت ل

 باإلدانة صادر عن مجلس المنافسة أوال: أهمية وجود قرار مسبق
د تفضررل ن أ ي اللنرر ح إلرر  السررلجال ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال نرر إن ال رضرر  تن  ررن

لف  بتررو تارر ن ا البررلا ال صر رال  ررن أنررل ايسرررفلد   ررن نرر ا   سرربف لل صللفررال  ررن  ررذا السررت
 1.ال  ل سلا أسهل لل رض  تن  ن

ضن بللعص برال  ب نر د ال  ل سرلا ال مل ترال ل لد  عن  نل  ال مل سال  الذف تصللص ا  ا 
  أ ررلا ال با ررال  تارر ن لررف   مررف  ررن ع لتررال ا البررلا لل مل سررال  ررن شرر مف أن ت صررذ بعررتن ايعربررل

  نلر  ال مل سررال نبررل إ رردا ا لصرر ا  ا دامررال تارر ن نرد ارصررذ  ن  عررال  ررن ا نرر احاا الرررن  ررن 
ش مهل أن را ن نملعال ابت   ب نر د ال صللفرال  صل رال أمرف تشر ل  ن  عرال صبر اح  صر رتن  رن 

ح ا برللربصتف الرذف تصر ا برف ال صر   ن  ذا ال نلل  ا ل أمرف ت لرك آلترلا الر ردف لل صللفرلا برد
إلررررر  نلمررررر  إ المترررررال ايسررررررعلمال بصبتررررر  أ  ايسرررررر لك إلررررر  أف شرررررص  ب  المرررررف أن تسرررررل ا 

عررال   علرر  ذلررك  رر ن راررللت  ايسرررفلد   ررن الصبرر اا اينر ررلدتال لررت   ررن 2.ب عل  ررلا  فتررد 
 .الض   ف أن ررب لهل الش اال ال رض   

هتئلرصل نتررررال  رص  ررررال  ررررن  ررررذا ال نررررلل   الررررل إلرررر  نلمرررر  ذلررررك ب  المررررف ايسرررررعلمال ب
إلرر   3.سررت ل رلررك الرلبعررال للرر  ا   ال الفررال بللرنررل   الفررال بللربصتصررلا اينر ررلدتال  يال  ررللا ال

نلم  إ المتال رعرل ن  نلر  ال مل سرال  رب  نرلل  أصر ا  رن إجرل  الرعرل ن برتن  رذا الهتئرلا  
سرر ا األ   برن  رالال منرد أن سرلجلا ال علر      ن الاش  عن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال

                                                           
1Nathalie Jalabert- Doury, Laurent Nouvel et Delphine le Marec, politique de  concurrence, 

R.D.A.I, N°6, 2006, P 804. 

 ال رعلف بلل مل سال ال عدل  ال ر ا. 18-18 ن األ    82أمظ  ال لد   2
 ال رعلف بلل مل سال ال عدل  ال ر ا. 18-8 ن األ     ا   82أمظ  ال لد   3
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ال مل سال رع ل  ن إجل  شباال ب ئلسرال ال ف ضرتال  األ  بترال   ر   رل  رن شر مف إرلبرال  عمل ر  
 ا البلا أاال  لسلجلا ال مل سال  ن الد ل األعضلح.

 رر ن نرر ا   نلرر  ال مل سررال ت اررن أن تارر ن  سررتلال  عللررال  ررن تررد ال رضرر    ررن    بررذلك
ن  ررن أمهررل  سررتلال أ  أدا   ررالرجبتررف ال سرربف لسررلجال ال مل سررال ت نال  ل سررلا   للسررب  ال ئتسرر

 1لرب تل ع ح ا البلا       ل  ن ش مف أن تب ل ذلك عن الضبتال. 
ن المررا الص   م ررل  ررن نلعررد  تمررال الصلم متررال  ررذا  ا  لتسررا دلررتال تالبررا بررف ال رردعن دعرر اا   ا 

بعضررف  برر ن تعربرر  تعفررن بهررل ال شرر ك ال رردع   ررن ظرر     عتمررال  ررن عرر ح ا البررلا الررف أ  
ال ررردعن علترررف عبرررئ إالبرررلا العاررر   بلعربرررل ا علررر  تلصرررن  للررررللن ررردعتل بررر    اللبرررا   ضرررل   ب

 ررررن الصررررلم ن ال رررردمن  333المووووادة   ررررن  ررررذا ال رررردد رررررم   2 رررردعتل صررررال  الاللبررررا   ضررررل. 
ة القانونية تغني من تقررت لمصلحته مون أي طريقوة أخورى مون طورف اإلثبوات غيور "القرين

 ص هذ  القرنية بالدليل  العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"أنه يجوز  نق
ا رررل أمرررف نرررد راررر ن  رررذا الصررر ا اا   رررن برررد ذارهرررل   نعرررل للصلضرررن تعر رررد علتهرررل  علررر  

 ن ارررأن الربلترررل اينر رررلدف الرررذف ت     مرررلك  رررن تررر فإلتهل الررررن ر  رررلاالصبررر اا  المررررلئج 
   ررن األبتررلن لل بررلاا الرنل تررال ألمهررل ي إنر احا  ررن نبررل سررلجال ال مل سررال  فترردا نرردا  ررن الاالترر

 3.ر لك  ال سلئل الال تال للصتلا بهذا الم ك  ن الربلتل اينر لدف
 عررل الرر غا  ررن أن األ رر  ترعلررف برر ن اح ج تررل األ ررد لاررن نرر ا   نلرر  ال مل سررال تسررهل  ررن  

 4الملبتال الع لتال الدع ا.
ل سرال نرد ارصرذا نر ا  بشر ن  عل  ال غا  ن أمرف لرت   رن ال لر ا  أن رار ن سرلجلا ال م

ال صللفال   ن  ا ب دع ا الرع تن عن األض ا   ن بللال عدا  ن د  الل  ذا الص ا    مرف تصرب 
 مظ ا لل ر ا د ال رلبرال ل صرد ن الجلبرلا  ر ن  الرل  رذا ال ه رال   علتف إالبلا الصج  ) ال صللفال(
                                                           

1Hugo Boray, op.cit, P 35. 

 .193    ال  نب السلبفسعلدمال العتد  2
3Beatrice Charlier- Bonatti, Les difficultés pratiques de la réparation, RC, N°3, 2014 , P 74 . 
4Nathalie Jalabert- Doury, Laurent nouvel et Delphine le Marec, op.cit, P 804. 
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بررلا إلرر  نلمرر  سرر   رارر ن شررلنال   ترعررتن علتررف السررعن مبرر  العالرر   علرر   سررلئل أصرر ا لإلال
ذلك  ن ال ع  أن رر     ن د الصج   ن ال نرا الرذف رعربر  سرلجال ال مل سرال أمرف ي ت نرد 

 دلتل عل  ال  ل سال.

لررذلك  رر ن  نرر د نرر ا   سرربف  ررن جرر   سررلجال ال مل سررال  ايعررر ا    علنبررال  صللفررلا 
بررلل عم  نرلم ن ال مل سررال  ت اررن أن تسرلعد بللر اتررد ألن  ررذا النر ائا رشررال صجرر  غتر   شرر  ك 

 ررن الصرلم ن ال رردمن  028    ال رلد 1 رن الصرلم ن ال رردمن الف مسرن  0842ال ص ر د  رن ال ررلد  
 الن ائ ف.

 مهلئن ن ا   ن د تتس  ل الرن لل مل سال ال مل ضال ا ر ان الصج   ن ال  ل سال   لتال
 الدع ا بش  ج ترعلف  ل ت ا البلا ع ح رصفت   مل سالال سلجال نلم   ن بل دامال سلبف

 إل  ند ت رد   سب  ذا اي ر ان    مجلف مجلفأاال   ن ذلك   2.بللرع تضلا الصل ال
 3. مف رسرفتد  ند الص ا   ذا  ن ج   ل ران لا أص ف أشصل 

إذ أن  ذا ا ن اح أف  ن د ن ا   سبف  ايسررفلد   مرف  رن دعر ا الرعر تن تعر    رن 
ن االتررر ن لعررلا الررذف ر سرر  ب  نرر  نررلم   Prima facie evidenceال يتررلا ال ربررد  بلسررا 

ال  ل سلا ال مل تال لل مل سرال لالسررفلد   رن ارل  رل تر رر   الذف تس ا لل رض  تن  ن 0208
الردع ا ال دمتررال الرررن   عهررل   رن مرررلئج الرردع ا العل رال  بتررو رسرررصدا  ررذا األبارلا ارردلتل  ررن

  ررذا ا نرر اح تسرر ا بصررد  ابترر   ررنبتررو أن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال   ال رضرر  تن  ررن
  رررب  ا بر  ترررل ال با رررال   برررذلك ال رضررر   الرررذف ت رررذا ا نررر اح الرررذف تسررر .رررر  ت  الرارررللت 

                                                           
1 Jacqueline Riffaut-Sillo, Le rôle du juge dans le contentieux des pratiques 

anticoncurrentielles, AJ contrats d’affaire-concurrence-distribution,  2014,  P 48. 
2Chagny Muriel,Quels progrès en droit de la preuve après la directive du 26 novembre 2014 

relative aux actions indemnitaires en droit de la concurrence ?op.cit, P317 

3EmmanuelleClaudel,Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en 

dommages et intérêts en droit de laconcurrence : la porte est grande ouverte aux actions en 

réparation, op.cit, p308 . 
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إذ البررا أن  ررذا ا نرر اح تع ررل بشررال  شررنب بصرر   اسرررصداا الرردع ا العل ررال.تدعررل ا الرعرر تن 
 1العالنال بتن الرمفتذ العلا   الرمفتذ الصل  لصلم ن ال مل سال.تعب  عن نتد  أمف 
 ررذا ا نرر اح غترر   رجرر   ب ررل  تررف الافلتررال  ررن   مسررل إي أن   علرر  الرر غا  ررن أن   ررذا

نررف سرر اح أ ررلا ال بررلاا ال دمتررال اينرهررلداا الصضررلئتال  ررن العدتررد  ررن ال رر اا أارردا  ررذا الر  
أ ررلا الصضررلح ا دا ف   فررن  نررلل ال ررفصلا الع   تررال  نضررن  نلرر  الد لررال أن ال ةسسررلا أ  

ع ان  الضل   الرن رعر ن لهرل الشرص  العرلا ال علنبال عل  ايرفلف  ن أتضل  سة لال عن ال
  رن البارا ال رلد   ن نر ا  السرلجال رشرال دلرتال  ل  سرل.عمد  ما العصد   العمل   ال ا د   ر

 نل  الد لال اذلك عمد ر ادا  ن  بال الربلتل الذف أن رف  با رال  2112دتس ب   02 ن 
ل  ت رررل ترعلرررف بلل ملشرررداا ايسررررئمل  ا دا ترررال  رررن برررل ت   الررررن أعجرررا أسررربلبل ال ترررال لبا هررر

ال صد ال إلتهل  ن نبرل ال ةسسرلا   شرت  بعرد نر اح  ال نرلئب  المررلئج الررن ر  رل إلتهرل  نلر  
ال مل سررال ل  رر   ر تترر  الصجرر    أن ايسرررملد علرر  الص رر  لا  الظرر    ال شررل  إلتهررل  ررن 

 2.نبل  نل  ال مل سال  الر اتد علتهل  ن نبل ال بلاا ي تشال صج   ن الصلم ن
 ررن نضررتال الهررلر   (U F C) ل نل ررا ن عتررال ب لتررال ال سرررهلك بعررد  إلرر  نلمرر  ذلررك

المصرررلل برررلللن ح أ ي إلررر   نلررر  ال مل سرررال  رررل أدا إلررر   ررررا ربصترررف  رررن الصضرررتال إضرررل ال إلررر  
إنررر احاا ال علتمرررال  البنررر    رررل أدا إلررر   رررد   نررر ا  بل دامرررال ب  ا رررال  للترررال   رفعرررال  بترررو 

دعررر ا رعررر تن سرررترا   عهرررل  رررب األصرررذ بعرررتن  00111االررر   رررن أاررردا الن عترررال ال عمترررال أن أ
 3.ايعربل  مرتنال الجعن أ لا  با ال ايسرئمل 

     ل تةاد ض     ايعر ا  ب   تال ال بل ظال عل  الج تف ال  د أل عمد   ب الردع ا 
 ن أنل بعن األم اك  ن ال  ل سلا الرن ررجل  ربصتصرلا الصتلرال ) ايرفلنرلا السر تال(  صبر   

                                                           
1 Adèle Chartouny, op.cit, P73.   
2 Claire Favre, op.cit, p33-34. 
3Nathalie Jalabert- Doury, Laurent nouvel et Delphine le Marec, op.cit, P 804. 
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ن ارلن  رن ال انرب انر  لدتال ع تصال ) الرعس   ن  ضعتال الهت مال  ن صالل ستلسال السرع (  ا 
 1الصتل  تبد ا  بد دا   ل    علتف مظ تل.

 رارات مجلس المنافسة على المحاكم ثار قثانيا: 
 ررن البصتصررال إن آالررل  نرر ا اا  نلرر  ال مل سررال علرر  ال بررلاا غترر   اضرربال  ررن الصررلم ن 

لال  إذ أمررف ي ر نررد  ي  ررلد  ضرر ن  تررل  م رر   ر ضررا  ررذا ال سرر نررب ذلررك لالن ائرر ف   ت  
 أبالا نلم ن ال مل سال ر ضا  ذا المصجال.

 ررذا  بررللمظ  إلرر  ايسرررصالل الررذف ت ترر  العالنررال بررتن ال بررلاا العلدتررال   نلرر  ال مل سررال 
بسررب  اسرررصالل السررلجال الصضررلئتال عررن السررلجال ا دا تررال   رر ن نرر ا اا  نلرر  ال مل سررال لتسررا 

ال لل بلاا ال دمتال    ذا  ل تعمن أمف ت ان ارصلذ ن ا   عل ن للص ا  الذف ارصرذا  نلر   ل  
 نر د أف أالر   لر ا عردا ال مل سال   نر د  رذا ايسررصالل برتن ال برلاا   نلر  ال مل سرال تعمرن 

لص ا اا  ذا األصت  عل  ال بلاا ال دمتال  صل ال أن الصلضرن تصرضرن أن ترر    علر   رفرن 
 اللتال اللذتن تض ملن العدالال الرن ر امف  ن إ دا  أبالا   ض عتال علدلال.البتلد  ايسرص

بلل ن ك إل  بعن الصر امتن ال صل مرال منرد أن األ ر  أاالر   ضر بل م عرل  رل  بترو أاردا 
ب  نر    رن ارفلنترال    رل  ر ن ال رض  تسررجتب 42  40اللنمال األ   بتال أمف عمد صر ف ال ر اد 

اسرررصداا الصرر ا  ال ررلد  عررن اللنمررال ارردلتل  لرر ا  ررن  8211/102 ررن الالئبررال  نررا  02ال ررلد  
ال ل  ررال لصرر ا اا اللنمررال تصرضررن ررر    عررد  شرر  ج   دعررل ا الرعرر تن  إذ أن ايعررر ا  بلآلالررل

 رر الل  ن:
علرر  مفرر  ال  ضرر ك  إذ ترعررتن أن رارر ن  رجلبصررال  ان رارر  تب ررن أن تارر ن الصرر ا تن ال عمتررتن تم -0

 3ال جلصال بش ن ا جل  الصلم من  ال انعن''  غت  نلبلال لل صل مال أف '' اله تال

                                                           
1 Avis  du 21 septembre 2006relatif à l’introduction de l’action de group en matière des 

pratiques anticoncurrentielles, op.cit. 
2Règlement (C.E) n° 01/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la miseen œuvre des règles de 

concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité,JOCE n° L001 du 04/01/2003, sur  

www.europa.eu/ 
3 Aliénor Estrade, op.cit, p46.   
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ن ا  اللنمال تمب ن أن تا ن مهلئن   ال  ن د لألال  ال ل ا للص ا اا ال ةنررال  ي للصر ا اا الصلبلرال  -2
لل شررل  اا  اآل اح  بتررو أن  ررذا الصلعررد  ر مررب أالرر   لرر ا  صررج بللمسرربال بللمسرربال لالسرررئمل   ي 

 لرن تا ن  تهل ال رها اسرمفذ ال ج ف الجعن.للص ا اا المهلئتال  ب عم  الص ا اا ا

 أصترر ا  ررر ن األالررر  ال لررر ا ي تمجبررف إي علررر  أمررر اك  عتمرررال  ررن الصررر ا اّا   لل برررلاا  رررن الرررد ل  -8
 األعضلح  صتد   ن أمهل غت  نلد   عل  ارصلذ ن ا   صلل  لص ا  اللنمال.   

ن إل اا الهتئلا الصضلئتال بهذا الص ا اا المهلئتال تعرب  لل ربسرتج إنر احاا شال  رن أشرا  ذا  ا 
 أ لا ال بلاا.  ا البلا لل رض  تن

رررا الررم   2108مرر   ب   22  ررن صررالل الر نتررف ال صررر ح لل ف ضررتال األ  بتررال  ررن    ررذا
علرر  رع ررتا األالرر  ال لرر ا للصرر ا اا ال ررلد   عررن سررلجلا ال مل سررال ال جمتررال  ررذا الر نتررف الررذف 

  ت  ن مترررال نلجعرررال عرررن الصجررر   رررن دعررر ا تهرررد  إلررر  رسرررهتل الرمفترررذ الصرررل   رررن صرررالل رررر
 مرف علر   21ن اعرد ال مل سرال ال جمترال بترو أاردا ال رلد   كالرع تن عن األض ا  عمرد امرهرل

إذ أن بارا  رذا ال رلد   تسرع  إلر  ربصترف    األال  الاللبرا لصر ا اا سرلجلا ال مل سرال  ال جمترال
  د تن: 

د ال جللبرررال برررللرع تن عرررن عمرررن  رررذا الرررم   ررر  رسرررهتل  ه رررال ال رضررر  تن الهرررد  األ ل  ررر
الرررن المررا سررلبصل   ضرر ك اشرر   اسرررمرلأل  ررن جرر      المررلرج عررن ال  ل سررال ال مل تررال الضرر

  صل لص ا  أ با مهلئتل.  سلجال ال مل سال 
 ررن نبررل ال بررلاا الهررد  الالررلمن  ررن  ررذا الررم  ترعلررف بللعالنررال بررتن رجبتررف نررلم ن ال مل سررال   

 ل ا لص ا اا اللنمرال ت ارن ر دتردا  رن  مجرف رجبترف  سلجلا ال مل سال إذ  ند أن  ذا األال  ال

                                                           
 لإلربلد األ   بن :   ن الر نتف ال صر ح 2رم  ال لد   1

  « Les États membres veillent à ce qu'une infraction au droit de la concurrence constatée 

par une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou par une instance de 

recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d'une action 

en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre 

de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du droit 

national de la concurrence.» 
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ب نرر د أن ت رربا   عمررد ارصررلذ سررلجال ال مل سررال نرر ا    الال  ا تررال  ت ررل ترعلررف بصررلم ن ال مل سررال
مهلئتل ي ت ان ايعر ان علتف  ن إجرل  دعر ا الرعر تن الررن رعر ن أ رلا ال برلاا ال دمترال 

 1.اللمف  الد ل

الرن ردتن ال  ل سلا ال مل ترال لل مل سرال   رب بال  أ ببا الص ا اا  ن ظل  ذا ال صا 
ال سررررة لتال ال دمتررررال  برررر ال   لرررر ا    أ رررربا عرررردا  شرررر  عتال السررررل ك تالبررررا الصجرررر   ررررن  عمررررن

دعررررل ا رلبعررررال  أ رررربا ال مجررررف السررررلئد  ررررن أ   بررررل أن الرررردعل ا الصل ررررال  ررررنالرص ررررت تال    
ب دعر ا رعسرفتال أ     األ   الذف  رن شر مف أن تسرربعد أف صر    رن   رلإلن احاا العل ال   

 2رل هال.
تبردد بشرال  إذ أن الصر ا  الرذفلهرذا ال بردأ   سررالملحا  رذا الر نترف نرداإي أمف  ن البصتصال 

 ن دع ا الرع تن عرن  لل با ال ال جمتال الرن ربو  ل ا أال لف  نلجب امرهلك نلم ن ال مل سال
   مرلك لك لرت.  لرذالد لرال  رن مفر لرال الررن رردلن بهرل سرلجال ال مل سرال  رن البل ذا     األض ا 

أف أال   ل ا  ن بللال أن تا الدع ا ال دمتال  ن د لال عض   ن ا ربرلد غتر  رلرك الررن أنرتا 
 رن الر نترف ررم  علر  أن نر ا  ا دامرال  9 لل رلد   3. تهل دع ا ال مل سال  ند ا ن ا  ا دامرال

ف إلرر  ربلتررل عمل رر  أصرر ا لألدلررال  فتررد علرر  األنررل ارردلتل ظررل   تررةد  ررن  ررذا البللررال تارر ن
  عجررلح إ ررل ايصرتررل  لل شرر ِّعتنإي أن  مررلك  ررن ترر ف أن  الررل  ررذا الباررا تررر ك  4البررلا.ا   

  رد ا الررن العضر  الد لرال عرن المظر  ب رن ال مل سرال  سرلجلا لص ا اا لالالب رتال مفسه الص  
 5. تهل

                                                           
1Daniel Calisti, op.cit, p48. 
2Catherine Prieto, La cession de créance, palliatif à l’absence d’action de groupe pour les 

entreprises victimes de surenchérissements résultant d’un cartel, Revue des contrats, n0 3, 

2015, p569. 
3Daniel Calisti, op.cit, p48. 
4voir l’article 9 paragraphe 2 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant 

les actions en dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du 

droit de la concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 
5MurielChagny,Quels progrès en droit de la preuve après la directive du 26 novembre 2014 

relative aux actions indemnitaires en droit de la concurrence ?,op.cit,p 318. 
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 الالص ا  الذف ي تالبا  ن د الرعدف أ  ال صللفال ي را ن لف الص   ال ل  ر  إل  نلم  ذلك
صرر  ب اللبررال دلتررل  إي أن  ررذا ي ت مررب الررد ل األعضررلح علرر  رنررل      الررذف نررد تارر ن  رر  اآل

 رصدتا مف  األال  ال ل ا  رن ن ترب البرليا  ا رل  ر  البرلل  رن بعرن الرد ل األعضرلح  الرل 
 1أل لمتل. 

ف مسررتال بللمسرربال لل بررلاا ال مل سررال ال ل لرر ا ي منرردا  ت ررل تصرر  نرر ا  سررلجال ررذا األالرر  ا
  إي أمرف  ن الرنرل  نرلم رن L481-2 الذف أد أل ال رلد  303-1750 بعد  د   األ   إيال دمتال 

 نرررلم ن ن ررر 5010سااانم  Hamonأ ررر   نرررلم نأمشررر  ل  الررررنالررردع ا الن لعترررال ن  نبرررل ذلرررك  ررر 
 ت ارن ي أمف تعمن   ذاإلن احاا أ لا سلجال ال مل سال  لfollow on ن دع ا رلبعال ال مل سال 
  ل سلا ال مل تال لل مل سال. ن ال ا دامال ل ابد  أ  أاال   ن ا  بعد إي بلش رهل 
البررلا إمشررلح علرر  صر رر ست ال سرررهلك ن عتررال د   للنبللررر     رررن عضرر  اررلل الضرر    ا 
ن متررال  بتررو رررا ا ررر ان2.عمررف غمرر  ي أسلسررن شرر ج  رر  األ لررن ص ا  ررلل ال ن  عررال أعضررلح

 ررن  L 053-17   ال ررلد  053L-1نلجعررال للصجرر   ررن  ررذا ا جررل   بتررو تسرررمرج  ررن ال ررلدرتن 
تررا إالبرلا  صللفرال نرلم ن ال مل سرال  رن نبرل سرلجال ال مل سرال   ر ن  أمف عمرد ل3رصمتن ايسرهالك 

ايعررررر ا  بلل سررررة لتال ل  رابهررررل  ررررن إجررررل  الرررردع ا الن لعتررررال ي تصبررررل النرررردل  إي أن  ررررذا 
 ن جررر   ال سررررهلاتن للت تسررررصدا بللرررر  صرررج تصر ررر  علررر  الررردع ا الن لعترررال ارررلن اي رررر ان

 .رعدتل نلم ن الرنل ف الف مسن  إي أن األ   ر ت  بعد  ال رض  تن د ن س ا ا
 بللمظ  إل  أن اسرصاللتال الصضلح لف نت ال دسر  تال    ن  رذا ال سر لال أالرل ا نردي    ذا

بلدا بتن  ةتد   عرل ن ل الرل  رذا البارا  رن نرلم ن ال مل سرال  الرذف نعرل  رن ال رع  ربمرن 

                                                           
1Daniel Calisti, op.cit, p48. 
2Yann Utzschneider, op.cit, p228. 
3Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 

2014. www.legifrance.gouv.fr/ 
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تل   أمرف تسررنت   ذا البل    ب ذلك را الد لك عن  ذا الباا ألمف س   تسرفتد  مرف الضربل
 1لهد  رج ت  الرمفتذ الصل  لصلم ن ال مل سال.

ال صضن  ترف الشنح ند رج ح  ذا الصلعد   شالال  ن بعن المصلج األسلستال يست ل ن   
الصضرررررل    الف رررررل برررررتن رجررررر ح نلعرررررد  اسررررررصالل الصلضرررررن ال ررررردمن     للصرررر ا اا ا دا ترررررال علررررر 

لل مل سال  ن بد ذارهل  بتو تبرد ا  رن ال رد ت الجبتعال الصلم متال للسلجال ال عمتال بالسلجلا    
 تبرفظ بف  ن  با ال  دمتال.  من أن ن ا ا إدا تل تا ن  ل ا    ن المظلا الصلم

 بردأ ال سرل ا   ررن الرد لك أ ررلا  بردأ ال  انهررال     ر ن  رذا ا نرر اح تصر ف  نلمر  ذلرركإلر  
األالر  ال لر ا ي ترعلرف  أسرل  أنعلر  الصلضن ال دمن  إي أن  ذا البنال األصتر   ررا امرصلد رل 

 2إي ب  ض ك ال سة لتال  أن   رابن ال  ل سلا ربرفظ ببف  ملنشال  دا  سة لترها.
أن  برردأ ال نل تررال ت اررن ص نررف إذا المررا نرر     مررف لررت   ررن ال ةاررد   بل ضررل ال إلرر  ذلررك

ال أن الشررنح الررذف رررا رص ترر ا لررف عالنررال بلل سررة لتال  ررت ان ل  رابررن ال صللفررلا ال مل تررال لل مل سرر
تبرفظر ا ببرف  ملنشرال  ردا  سرة لترهل  ت ارن ألف عم ر  نرلم من ندترد أن تار ن نرلد ا علرر  

 3إعلد  المظ   ن  سة لتال ال صللفتن.
ارلن  رن ال رع  رصبرل اتر  ت ارن ل با رال رسرر  ن شر  ج ال بلا ررال   إلر  نلمر  ذلرك

األاالر  امرصرلدا  ا    رن الن امر العلدلال أن را ن  ل  ال بص ا   ن سلجال ي رصدا مف  الض لمل
ال مس بال لسرلجلا ال مل سرال   سر لال  ارصلذ الص ا تدا  ن الن ب بتن  هلا الربصتف   األاال  رعص  

 4بص ف الد لك.
 

                                                           
1 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par le droit de l’union 

Européenne, op.cit, p54. 
2Julie Roman, op.cit, p39. 
3Marie Dumarcay, op.cit,p000 

 لرف تل أاال  أمظ : 4
Adrien Giraud, Antoine  Pidancet, l’impact de la réforme du private enforcement sur 

l’équilibre institutionnel de mise en œuvre du droit de la concurrence, RLC, n0 45, 2015, 

p112-113. 
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ن ارررلن  رررن ال سرررر    إسرررملد نررر   الشرررنح ال صضرررن  ترررف لصررر ا  لرررا ت رررد  عرررن    رررذا  ا 
ذا اررلن  الررل  ررذا الباررا ت اررن أن تررةدف إلرر  الرشرراتك  ررن   1السررلجال الصضررلئتال   برردأ اسرررصالل ا 

 لرررا مفرررن ذلررررك  رررن صرررالل الر اترررد علررر  أن نررر ا اا  تئررررال لالصضرررلح  ررر ن اللنمرررال األ   بترررال ب
ال مل سررال ت اررن الجعررن  تهررل أ ررلا الصضررلح  بتررو أع بررا  ررن الر نتررف أن األالرر  الالبرر رن الررذف 
ت ررما للصررر ا اا المهلئتررال لسرررلجلا ال مل سررال ال جمترررال الرررن رالبرررا  نرر د ال صللفرررال  لررن تاررر ن لرررف 

الت  علرر  البررد  ررن الب لتررال الصضررلئتال للشرر الا ال عمتررال  ألن الصرر ا اا الرررن ت اررن لسررلجلا ررر 
ال مل سال ال جمتال أن رالبا  تهل  ن د ال صللفال ربص  رصضرب لل نلبرال الصضرلئتال  بل ضرل ال لرذلك 
رسرفتد الش الا  ن ن تب أمبلح ا ربلد األ   بن ب سرر ا   لالرل لب لترال بصر نها  رن الرد لك 

 2 ن  تاللف البص ف األسلستال. 84 ن ال لد   2ب  ال م    علتف  ن الفص   عل  الم

ال صضررن  تررف  شررنحأف أن الصرر ا  الررذف تارر ن لررف جررلبب إل ا ررن  رر  الصرر ا  البررلئ  لصرر   ال
 الصلضب ل نلبال النهلا الصضلئتال الرن تفر ن أمهل رر    عل  الض لملا الال  ال لالسرصالل 

  عدا الربت .
 57 با ررال اسررئمل  بررل ت   رذا البنررج  رن صررالل ن ا  رل ال ررلد   ررن لصررد أاردا  رذا   

أتن  أا أمف إذا لا تان ن ا  سلجال ال مل سال  رن برد ذاررف  Sté Lectiel ن نضتال  5012 لف 
ن ا ا  ل  ل للنهلا الصضلئتال    ن ملبتال ند را ر اتد  ذا الص ا  بشال مهلئن  ن نبل النهرلا 

لررك  رررن ملبتررال أصرر ا أن البصرررلئف ال ررذا    ر اررد أن   مسرررل الصضررلئتال العلدتررال   تر رررر  علرر  ذ
 ر   صل را ال با رال إلر  أن امرهرلك الصرلم ن  3لالر ليا ند رعسرفا  رن  ضرعهل ال هرت ن 

 4بللض     صج   دمن.
                                                           

1Yann Utzschneider, op.cit, p228. 
2voir l’article 9 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne 

3CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 mai 2015, n 0 RG : 14/14758,Sté Lectiel(en liquidation) c /SA 

Orrange (anciennement SA France Telecom).not Rafael Amaro, RLC n0 45, 2015, p 74. 

etMuriel Chagny, AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, 2015, p465. 

 بتو نلح  ن ن ا  ال با ال:4
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إذ أمررف نلم متررل   ررن ظررل غتررل  بنررال الشررنح ال صضررن  تررف   ت ررل ترعلررف بصرر ا اا سررلجال 
ن بترررو ال بررردأ أن ترصرررذ نررر ا ا بارررل ب ترررال  إذا  رررل  أا  للتال مل سرررال    مرررف تنررر   للصلضرررن بللرررر

 نرر د الصجرر  ال رردمن أا ي    رر   ررل تمجرر ف علرر   صررلج  البلرر ل ال رملنضررال  لررذلك   مررف  ررن 
لصرلم ن العرلا  رن أنرل الر  رل ل رأل الفر اغ  سرد الرمص   تلل نرلل    رج ترب ل الملبتال الع لتال

 .ت  عبئ ا البلا عل  ال رض  ا د ن أدم  شك  ن رصف     ل س   تسل 1 الرمل سن
ال  ررن البصتصررال رعربرر  أ رر ا  مجصتررل تنعلمررل مفررر ن ضرر     رجبتررف إبرردا ال سرر ل إن  ررذا

اآللتلا الهل ال الرن ند رسل ا  ن الرصفت   ن العصبلا الرن رج ح  ن  رذا ال نرلل  إذ رسرهل 
األدلرررال  رررن ال انرررب  بشرررال ي ت ارررن إمارررل ا  ضرررعتال الضررربلتل  بترررو رنعرررل  رررن السرررهل رصررردتا 

أن مر ر   أن رار ن نر ا اا  مرلي ت ام ال دمترال  ا رر ان الصجر    ر ذا ارلن الال  ال  ن الدع ا
ال بررلاا بشرر ن ال مل عررلا الشص ررتال لل مل سررال لهررل ررر الت   لرر ا علرر  نرر ا اا  نلرر  ال مل سررال 
الذف تهد  إل  ال بل ظال عل  المظلا العلا اينر لدف    ن البللال العاستال ت ان ر ر   ل. 

 ا   نل  ال مل سال الذف تا ن لف جلبب إل ا ن عل  ال بلاا ال دمتال تار ن لرف مرتنرال  ه رال  ص
 نلم ن ال مل سال را ن غت   مف لال.    أن الصج  ال دمن   صللفال

 

 
                                                                                                                                                                                     

« la violation de la loi constitue nécessairement une faute civile, qu’il incombe cependant à la 

société Lectiel, qui souhaite obtenir une indemnisation, de démontrer le préjudice en résultant 

pour elle, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et son préjudice ». 

 لل مل سرررال ال مل ضرررال ال  ل سرررلا لضررربلتل  ل رررال أ ضرررتال رررذا الصررر ا  أن  رررذا البارررا تعبررر  عرررن  بترررو اعربررر  ال علصرررتن علررر 
 امرظررل  عمرف للصلضررن العررلدف  رن  مل عررلا ال مل سرال  صل ررال أمررف ررا ربمررن  رذا األباررلا د ن  غمرر ي الرذف للررد    لل ةتردتن

. لل مل سرال ال لمعرال اال  ل سرل عرن الرعر تن األ   برن بشر ن لالربرلد 2108 مر   ب  22  رن ال رلد  للر نتف المصل ال شتك
 لرفل تل أاال  ب ل  ذا الص ا  أمظ : 

Muriel Chagny, L'indemnisation des dommages concurrentiels par la cour d'appel de Paris : 

une hirondelle avant la réforme ? AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, 2015, 

p465. 
1 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par le droit de l’union 

Européenne, op.cit, p 37. 
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 هذا الحل نقا صسلبيات و الفرع الثالث: 
ن اررلن اللنرر ح إلرر   نلرر  ال مل سررال أ ي  ررن أنررل اسر رردا   ا ررل سرربف أن أشرر مل أمررف  ا 

   سرربف  ررن شرر مف أن تصفرر   ررن عبررئ ا البررلا   رر ن  ررذا البررل ي تصلرر   ررن بررد ذارررف  ررن نرر ا
 بعن المصلئ  لذلك تمب ن أن ي مبللي  ن رصدت   ذا ال س لال  صد رصفن ع ائف ابت  .

 أوال:طول اإلجراءات
ن اللن ح إل   نل  ال مل سال  ن أنل الب  ل عل  الص ا  الذف  ن ش مف أن تسرلعد إ

نررد ترعرر ن إلرر  رفررلنا  فرر ن ال رضرر  للت البررلا تررةدف إلرر  جرر ل ا نرر احاا   بللر ررن ع لتررال ا
 تسع  إل  إبجللف أ  الرع تن عمف. الض   الذف

ي تمرظر   تئرال  ال را رن برال شرك  رن السر عال   لل رضر  بتو أن  ت   الردع ا ال سررصل 
عرر ا يبصررال ال مل سررال   رردا  نرر ا  العص بررال  ررن أنررل أن تجلرر   ررن ال با ررال الرنل تررال  ررن د

نررد رارر ن ج تلررال نرردا  صل ررال أن أغلرر  نرر ا اا  الالرلبعرر رصررتا الضرر   الررذف لبررف بررف   للرردع ا
مصن  إلرر  نلمرر  ال مل عررلا ال رعلصررال جعررن بررسررلجلا ال مل سررال نررد رارر ن   ضرر ك اسرررئمل    

 1.بع لتلا الرفرتت  البن  الرن ت ان أن رسر   لعد  سم اا
ل سرررهل لل  ل سررال ال مل تررال لل مل سررال  ت اررن الرمبررة برر ن ال ةسسررلا ال شررربف  ررن      ررذا

 لض لن أن ي ت با الص ا  مهلئتل سر   رع رل علر  رر صت  ذلرك بارل  رل أ ارن  األ ر  الرذف 
 2ند تشنعها عل  الجعن  ن الص ا  الذف تبدد  صللفلرها  ن أنل ر صت  دعل ا الرع تن.

ا بعتن ايعربرل    س لال ال نا  ن نضلتل ال مل سال رعد ش جل أسلستل   الذف ترعتن أصذ 
لرا تررا  Chapelle C/Sony ابر ا ف لض لن  عللتال الست  البسن للس ف   بللفعل  فن نضتال 

 3.سم اا 01الب  ل عل  الرع تن إي بعد 

                                                           
1Irène Luc, les actions privées sans action publiques : une voie inutile ?, RC n °3 , 2014, p38. 
2Adrien Giraud, Antoine  Pidancet, l’impact de la réforme du private enforcement sur 

l’iquilibre institutionnel de mise en œuvre du droit de la concurrence, op.cit, p 112. 
3Daniel Fasquelle, les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielle .sur : 

www.minefi.gouv.fr/DGccRF/  
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ن    رررذا دائ رررل  علررر  تصرررتن  رررن الب ررر ل علررر  نررر ا  إدامرررال  سررربف  رررن  ال رضررر   لرررت  ا 
للفررررال  أ  امررررف نررررد تسررررع  إلرررر  تصرررر   عرررردا  نرررر د ال ص د نلرررر  ال مل سررررال  ألن  ررررذا األصترررر  نرررر

اعرر ا    رن أغلر  األبترلن إن احاا الرفل ن أ  بلألب ا إل  إن اح الرعهداا الرن ي رعربر 
تهررررل ال نلرررر  لررررن رصرررردا ال رررردع  فرررر ن  ررررذا البررررل أ  المرتنررررال الرررررن تر  ررررل إلللت بللر  بللررررذم 

  ن ع لتال ا البلا. ال رض  
 رن شر مف أن تفرر ن  نر د الصجر     ذا الن الب  ل عل  ن ا   سبف  نلم  ذلكإل  

 إالبلرف. ال رض  عل  ئ ال ألمف تبصن سهل إالبلا الض   ب فال دا  ن ذلك لن ت
بتو ت ف البعن أن ن ا  سلجال ال مل سال ي تصدا  ن ال انب أف  سلعد   ظهرل   نر د 
الضرر    مل تررك عررن  صرردا ا.   أن الضرر   الررذف لبررف بلينر ررلد  رر    ضرر ك نرر ا   سررلجال 

 1لذلك رصت هل ي تالد تصدا أف  عل  لا  فتد   ن دع ا الرع تن عن الض  . ال مل سال
أن  المظر   رذا   مرف ترعرتن علر  ال رضر    ب ل أن ن ا   نل  ال مل سال غت  ال ن  ن  نهال

فرررر ن إجللررررال تاأل رررر  الررررذف   أسرررر  أصرررر ا ر ل ررررل صل ررررل  ررررن الببررررو عررررن عمل ررر    تررر لن ا
 ا ن احاا أاال .

  ا   سبف تردتن ال  ل سرال نرد تر  ن الصلضرن البارا برللرع تن عل  ال غا  ن  ن د ن 
 علرر  الرر غا  ررن أن « câbliers »    رر   ررل برردو بللفعررل  ررن نضررتال  لعرردا إالبررلا الضرر  

الدع ا ر ا  بلشر رهل بعرد نر ا  ا دامرال  رن نبرل  نلر  ال مل سرال إي أمرف ررا   رن الرعر تن 
  البلا ذلك.   نا إضل ن     األ   الذف ترجل2لا رالبا األض ا .EDFألن ش اال 

لصرر ا اا سررلجلا ال مل سررال  ت ررل ترعلررف بللصجرر   الفعلررن  ررن ملبتررال أصرر ا ي ت مررب الررر الت  
 صرر ا   نلرر  ال مل سررال  الصلضررن  ررن   ل سررال سررلجرف الرصدت تررال بللال ررل علرر  العالنررال السررببتال 

 تا ن لف  لئد   بد د   ن إظهل  العالنال السببتال.
                                                           

1Adrien Giraud, Pierre Galmiche, Les actions de suivi en réparation des dommages de 

concurrence : quel impact des décisions des autorités de concurrence?, op.cit, p190. 

2CA Paris, pôle 5, ch. 5, 2 juill. 2015, n° 13/22609, SA EDF et SA ERDF c/ SAS Nexans et 

SAS Prysmian., op.cit. 
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إذا اررلن  ررن ال  اررن أن تسرررصدا  صرردا الجلرر  نرر ا  أمررف  مررلك  ررن ترر ف   أاالرر   ررن ذلررك
نرر د العالنررال السررببتال بررتن ا دامررال  البررلا الصجرر     مررف ي  لئررد  رررذا   ررن اسرررصدا ف  البررلا   

 1الض   الذف لبف بف.الصج    
نرد دصلرا  رن  Orange Caraïbeأن   رن نر ا  سرلجال ال مل سرال  عل  ال غا  ن أمف البرا 

الصل ررال بصد ررال  ررل الرنل تررال  Outremer Telecom ن إسررر ارتنتالارفلنررلا ب رر تال   م عررال  رر
 ترر ف الرربعن ضرر     ربدتررد  2بعررد البتررب نررلدا ال با ررال إلرر    ررن بعررن جلبررلا الرعرر تن.

عمل ررر  نررر ا اا سرررلجلا ال مل سرررال ببترررو تعررر   ال ررردعتن   ال ررردع  علرررتها بشرررال أ ضرررل 
 3الرنل تال. أن رملنت  ن ال بلاا ال دمتال  عمل   الص ا  الرن ت ان بصل 

 عدم وجود أساس نصي للوحدة بين الخطك المدني والخطك التنافسيثانيا:
ا ررل  أتمررل سررلبصل  رر ن إنل ررال الصجرر   رر  الشرر ج األ ل للرعرر تن ال رردمن   أن ال بررد  بررتن 
الصجر  ال رردمن   الصجر  الرمل سررن عرلد   ررل رصبرل  ررن جر   ال بررلاا    رب ذلررك   مرف  ررن بللررال 

 لت   ملك  ل تردل علر    ن نلم ن ال مل سال الن ائ ف  ا ال نللعدا  ن د م   بدد  ن  ذ
  ذا البل س   تجبف ب      مهنتال. أن

 صرد تارر ن  ررن ال  ارن  نرر د اصرال ررلا نرد رنعررل الصجرر  الرمل سرن ي تشررال دائ ررل صجرر   
 4للصج  الرمل سن ي تفر ن بشال نلجب ي تصبل الدبن.للت دمن   بللر

ذلرك  رن  نلمر إل  ئ ف ي ت ند م   بدد تةاد  ذا ال بد    فن نلم ن ال مل سال الن ا
  ن  رذا  2108/018 ن الر نتف  2م  ال لد   مصل  تفرال نا الذف لا  ن الصلم ن الف مسن   

 ررن نررلم ن L 423-17النرر ا بهررل إي  ررن إجررل  الرردع ا الن لعتررال    صررل لل ررلد  ال بررد  ل ترررا 
 ايسرهالك.

                                                           
1Adrien Giraud, Pierre Galmiche, Les actions de suivi en réparation des dommages de 

concurrence : quel impact des décisions des autorités de concurrence?, op.cit, p129 
2T. com. Paris, 15e ch., 16 mars 2015, n° 2010073867, SAS Outremer Telecom c/ SA Orange 

Caraïbe et SA Orange(anciennement SA France Telecom). op.cit 
3RafaelAmaro, op.cit, p72 
4 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saisie par le droit de l’union 

Européenne, op.cit,p 36. 
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الف مسرررن نبررررل ر اترررد  برررد  الصجرررر   ال رالبررررا أن الصلضرررن النرهرررلداا الصضرررلئتال الف مسرررت 
تعر ررد  ررن بعررن األبتررلن  بشررال   مررف L481-2 ال رردمن   الرمل سررن  ررن صررالل أباررلا ال ررلد  

 سر  األبتلن تبر   مفسرف  مهرل    ر   رل  بلش  عل  اسرمرلنلا سلجال ال مل سال    ن بعن 
تررةدف نررد   األ رر  الررذف ل سررنعرردا  نرر د أسررل  م ررن لل بررد  بررتن الصجرر  ال رردمن  الصجرر  الرمل

 ربلتن اينرهلداا الصضلئتال.إل  بصتصرل 
ص ا اا سلجال ال مل سال لتسا  ل  ال لل بلاا   لت   ملك رلصلئتال بتن ايعر ا  بللصجر   

ن ارلن الصلضرن  الرمل سن  ن نبل سلجال ال مل سرال  ايعرر ا  بللصجر  ال ردمن أ رلا الصلضرن   ا 
 1 ا بف.ند تر ال  بللص ا   تعرب  مفسف  ل

المرا  ر مترال لضر لن أن ال  ل سرال  2Versaillesعل  سبتل ال اللل   ن  با ال  ل سرلف 
ال مل تال لل مل سال ال عمترال رمشر  أتضرل صجر   ردمن  إذ أن إالبرلا  برد  الصجر  ال ردمن  الرمل سرن 
لن ر رن بشال جبتعن    اذا   ن  د   باا ب  ن     الصجر  ال ردمن للسرل ك ال مرل ن 

 ان ر   ا.لل مل سال ت 
إي أمررف بللمسرربال   الصلضررن تسررر م  بهررل  رر ن اررلن رعلتررل الصرر ا  ضرر لمال  بدئتررال ت اررن أن

لل نررلئب ال ترر  ال دع ررال بعمل رر   صمعررال ب ررل  تررف الافلتررال  رر ن  ررذا الباررا تمجبررف علرر   نلرر  
مظر ا ألن ال شرر ك  بجهررل بلنرمرلك  نلرر  ال مل سررال   ال مل سرال  برردا د ن برلنن الهتئررلا األصرر ا

 3.تا ن  صمعل للصلضن ي تا ن  صمعل لف ند  ل ند  
ربررردأ ال با رررال الرنل ترررال  رررن برررل ت  بليشرررر اك  رررب Outremer Telecom4 فرررن نضرررتال 

 لرردا أن ال  ل سررال    شررت   إلرر  السررلبفالف مسررن  نلرر  ال مل سررال  إلتهررل المرررلئج الرررن ر  ررل
  رصلتررل  Orange Caraïbeررر الت اا  مل تررال لل مل سررال  ررن صررالل بلرر    ب رر  السرر ف لشرر اال 

سرر ف الهررلر  ال ب رر ل  الررا بعررد إلرر  صلررف بررلن  للرردص ل  للنعرردد الع ررالح ال بر لررتن    بللررر

                                                           
1Hugo Boray, op.cit, p36. 
2 CA Versailles, 24 juin 2004, N° 2004 – 282578, in : Julie Grangeon, la réparation du 

dommage concurrentiel saise par le droit de l’union Européenne, op.cit, p36. 

 .056بد   لع    آلتلا  ال بال ن ائا ال  ل سلا الرنل تال  ن الرش تب الن ائ ف  ال  نب السلبف     3

4T. com. Paris, 15e ch., 16 mars 2015, n° 2010073867, SAS Outremer Telecom c/ SA Orange 

Caraïbe et SA Orange(anciennement SA France Telecom), op.cit. 
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ذلررك ربرعررد عررن المرررلئج الرررن ر  ررل إلتهررل  نلرر  ال مل سررال   رالبررظ  نرر د   ل سررلا لررا ترررا 
إدامرهررررل بسررررب  عرررردا   نرررر د إصجررررل  بلل  صررررذ    أن  ررررذا السررررب  ا ن ائررررن علرررر  بررررد رعبترررر  

ت معهل  ن الباا أن الع  ن ال عمتال رسب  ض  ا لل دعن  بتو رص ا ال با رال  ال با ال ي
 1برصتتا الض    رعر د عل  الد اسلا الرن تصد هل ال دعن.

ن  سرر لال ررر ال  الصلضررن بررللص ا  نررد رشررال عصبررال أصرر ا  ألن الصلضررن نررد تررر ال  بلل  ا ررال    ررذا  ا 
 2 مصل   ن  بلي الرع تن.ال ص    ضد ال ةسسال ال صللفال       ل ند تةدف إل  ا

نررد   الن ائرر ف ص   ررل نررلم ن ال مل سررال ررن الرررن نررد رجرر ح  ررن البصتصررال  ررذا الر نهررلا 
منرررد ل أتضرررل  رررن  مجرررف الررردع ا ال دمترررال ال مف رررلال عرررن الررردع ا الن ائترررال   رصتترررد الصلضرررن 

 L’autorité de laرصضررن بصرر   الشررنح ال صضررن  تررف ن الصلعررد  الرررال رردمن بررللباا الن ائررن 

chose jugée . 
بتو تا ن الصلضن ال دمن اسرملدا لهرذا الصلعرد   صتردا ب رل ررا الف رل  ترف ب رفال مهلئترال 

  إي أن الصلضرن ال ردمن ي تر ربج برللباا النمرلئن إي  رن ال نرلئب  ن جر   الصلضرن الن ائرن
 3الرن   ل  تهل  دا الباا  الن   لف  تهل ض   تل.

ل ررررها ال ررررلبب بسرررب   عرررل  عرررتن  رررال تسررررجتب  ررر ذا نضرررن البارررا النمرررلئن  رررالال ب دامرررال ا
الصلضررن ال رردمن أن ترر  ن دعرر ا الرعرر تن  رردعتل امعررداا الفعررل   لاررن إذا نضررن الصلضررن 

جل  الرع تن  ن ارل إل  الن ائن بب اح  ال رها  هذا ي ت مب الصلضن ال دمن  ن ايسرنلبال 
 لصجر  ال ردمن أ سرب  نرليأن امن نرد تصرلر  عرن الصجر  الن ائرن    البليا  ألن الصجر  ال رد

ن د الصج  الن ائرن لرصلر  شر ج  رن الشر  ج ال صر    لربصرف  ن الصج  الن ائن   صد ترعذ    
 4النمبال أ  ال صللفال غت  أن مف  ال نلئب ند رعرب  صج   دمتل رر ر  عمف  سة لتال  دمتال.

                                                           
1Rafael Amaro, op.cit, p77. 
2Daniel Fasquelle, les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielle voir sur : 

www.minefi.gouv.fr/DGccRF/ 

  ن الصلم ن ال دمن. 882ال لد  أمظ   3
 .02   ال  نب السلبفر ا لا  الفعل ال سربف للرع تن    ايل تاللنعل  4
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نررب أمهررل إي أمررف  ررن البصتصررال ربصررن ا دامررال ال رر تبال  ررن نبررل  نلرر  ال مل سررال  ررن ال ر  
تربمرن  رذا البرل  أن    الصرلم ن الف مسرن بللترل رالبا الصج   إذ أن اينرهلد الصضلئن الف مسن
ن المرا    الصج   ن إجل  دع ا ال سرة لتال   ا دامال  ن ج    تئال ال مل سال تشال بللض    ا 

  ب  ال ذا الص ا اا ن ا اا إدا تال ي رل ا الصلضن الذف لف البف  ن أن تص   عدا إدامال الش ا
عر ا  أمف  رن ال  ل سرال الع لترال الصلضرن العرلدف رص تبرل  رن ارل برليا ا دامرال ذلك تمب ن اي

 صرر ا   نلرر  ال مل سررال تشررال  1 ررن جرر   سررلجال ال مل سررال تعرر   عررن ا ررر ان  ن تمررال الصجرر .
 رصفت  عبئ ا البلا  ن الدع ا ال دمتال.للت ر ان للصج    بللرا

 رررن صرررالل الررردع ا  بصتصررررل البرررلا ت ارررن بلهرررل رررن األصتررر  ترضرررا أن بعرررن عصبرررلا ا 
 .يست ل إذا رعلف األ   بللصج (Follow)ال دمتال بعد الدع ا العل ال

 برامج الرأفة كآلية لإلثباتالكشف عن الوثا ق في لطار المطلب الثاني: 
إن ب اررررال  مل عررررلا الرعرررر تن اسررررر    ررررن الم رررر   ررررن السررررم اا األصت    يسررررت ل  ررررن ظررررل   

 مررال بتررو رسررل ا  ررذا الرردع ا  ررن  عللتررال نررلم ن ال مل سررال    صرردا الجلرر  ا ررل الرشرر تعلا ال صل
ا ذ ررر سررربف  أن أ ضررربمل تبرررل ل ايعر رررلد علررر  نررر ا  العص برررال الررررن   ضرررهل  نلررر  ال مل سرررال  

 ردا الصر ا  نرد رارر ن هررل تالمرا ا نر احاا بعرد نر ا   نلرر  ال مل سرال  للعمل ر  الررن أسر  عل
 . رلبال للن تب

  غتررر   د نرررال   بللمسررربال األبترررلن  ررر ن بعرررن األنررر اح  العمل رررلرررك  رررن بعرررن ذ  رررب  
نرررد ي ت امهرررل رمل لهرررل  ررر ابال  تر الرررل الربررردف  رررن ال  ررر ل إلررر   لررر   ل رضررر  تنالررربعن 

 .اسرصدا ف  ن إجل  إن احاا جل  الرع تن  الصضتال أ لا  نل  ال مل سال 
ذا الن     لر  الرذف بشرال عرلا لهرل عرد   سرلئل للب ر ل علر   ا مرلا ال  ال رضر  تنا 

تارر ن  ررن برر     نلرر  ال مل سررال  الررذف سرربف لررف  أن أ ررد  نرر ا ا  ررن ال سرر لال  إذ ت اررن أن 
تعر د عل  الص اعرد العل رال لل  ر ل إلر  ال لفرلا  ا رل نرد تجلر   رن الصلضرن اسر ردا  أ ر  

                                                           
1Joseph Vogel , stratégies et moyens de défonce face à une action en dommages-intérêts pour 

attente au droit de la concurrence, op.cit, p22 . 
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تنبرر   رررن صاللرررف  نلررر  ال مل سرررال  رررن رصررردتا أنرر اح  عتمرررال  رررن ال لررر   يسرررت ل رلرررك ال رعلصرررال 
 ال.بب ا ج ال أ 

مظر ا  لرجر    رذا ملنشررف  ذا اي ر ان األصتر   التر  لال ر رلا    ر   رل سر   مبرل ل   
ال ضرررب  رررن الرشررر تعلا  ال صل مرررال    ررر   اينرهرررلداا الصضرررلئتال األ   بترررال بشررر ن  رررذا ال سررر لال 

  ذلك  ن إجل  ا شاليا الرن ج با  ن  ذا ال دد.
 وضيح برامج الرأفة وموضد المشكلةتالفرع األول: 

ن البصتصررررال  ا ررررل أ ضرررربمل سررررلبصل ال ررررال عالنررررال  التصررررال بررررتن إنرررر احاا ال أ ررررال  دعررررل ا  رررر
الرعرر تن  إذ أن ربدتررد  ررذا العالنررال ترجلرر  بللضرر     ربدتررد  ر ضررتا برر ا ج ال أ ررال  إذ أن 
م رل ال ص رد األسلسرن  مرف  ر  ر ضرتا العالنرال  ربدتد  ذا األصت   لت  غلتال  ن برد ذارهرل   ا 

نرال  بترو تبرد  أن د اسرال  رذا العالنرال غتر   اضربال  دنتصرال د ن  ب دعر ا الرعر تن بر اال  د
 ر ضتا ب ا ج الرسل ل.

 برامج الرأفةأوال: 

آلترلا بدتلرال  رن برل  مل عرلا  ا ن احاا الرفل ضتال الرن رعرب  ارعرب  ب ا ج ال أ ال ابد
لبررل المصررلت أسررل  د  ررل اررلن ايعر ررلد علرر  العص بررال  ال رلبعررال  أ رربا البرر ا    ال مل سررال   بعرر

 ر   رل ربمرلا ال شرر ك  مل عرلا ال مل سرال ب رفال صل رال.     ال مل عرلا اينر رلدتال ب رفال عل رال 
 1ال رعلف بلل مل سال. 18-18 ن األ    21الن ائ ف  ن صالل م  ال لد  

 ال بررررلد     ررررلا أصررررذ علرررر  ايرفررررلف أعضررررلح لرشررررنتب الرسررررل ل برررر ا ج ر رررر تا بتررررو رررررا
  رررن ال بصصرررتن  ل سرررلعد  ايرفرررلف  رررن ب شرررل ارها لالعرررر ا  ال مل سرررال سرررلجال  رررب  اير رررلل
رصررردتا  صرررالل  رررن ايرفرررلف  أعضرررلح الشرررك برررتن   ك  ررر  البررر ا ج  رررذا  رررن  الهرررد  . ه ررررها

                                                           
   بلال ال   ن آص   اال نل  ال مل سال ع ل    تر من  ن أبد ر  تبلرف أن  لصد أاد  ئت   1

 :عل  ال ةسسلا ال صللفال  ن بللال عدا منلح أف  ستلال أص ا لت ان رجبتصه
« L’entreprise qui a fauté peut s’engager à cesser ses pratiques anticoncurrentielles, nous 

cesserons alors les poursuites contre elle. Les amendes, c’est l’ultime étape. » 

Disponible sur :www.tsa-algerie.com. 
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علر   للب ر ل للسرلجلا رسر ا الر  ر   الررن  رن أجلرف بللرال أل ل( ن ئتال أ  التال) ب لمال
 بصررف -علرر  بتررو تسرر ا  ررذا ا نرر اح بليعر ررلد 1.ضررد ايرفلنررلا عمررد افررلبها بلسرر ال أدلررال

 2.  بلال الببو عن أدلال ا دامال   ل تس ا لل بصصتن برنل   - سلعد

رعربرر  برر ا ج العفرر  أ  ال أ ررال أ  الرسررل ل  ررن بررتن أ ررا آلتررلا الرفررل ن  الرررن لصتررا أتررن 
ال رعلصرال للفرلا ا ر ل ل بلل ل  ن  نرلل ال مل سرال. إذ أمرف مظرلا تجبرف ب رفال أسلسرتال علر  ال ص

 ال لل مل سال مظ ا لجبتعرهل الس تال. مل تبليرفلنلا ال
نرررلا األ صترررال ال ا ترررال إلررر  ربدترررد األسرررعل   انرسرررلا األسررر اف  ربدترررد ا مررررلأل إذ أن ايرفل

رشررال صجرر    ابترر   علرر  اينر ررلد. إذ ررنلرر  صج  رهررل  ررن ا مهررل ررسررا بللسرر تال   ررل تنعررل 
 س لال اشفهل  ن غلتال ال رع بال  البرل  رن المهلترال تار ن عرن ج ترف اصرر اف  رذا ايرفرلف  رن 

عضر  أ  األعضرلح الرذتن ت ر ب ن بهرذا ايرفرلف  اشرفف  رن الداصل  ذلك  ن صالل ر اتن ال
 3الب  ل إ ل عل  إل لح العص بال ال للتال أ   ن  ال رلبعال.

 تصردا  رن أ ل سرتا ن الذف أعضلح ايرفلف   ن بتن سبلف الرسل ل ربدو  بذلك ب ا ج
 الربصترف  رن أنرل سر عال  علنبرال بردح نبرل برر  لسلجال ال مل سال   الررن ت ارن رصردت هل البصلئف

 .اشفهل ترا لا الرنايرفلنلا 
 رر ن الرن بررال أالبرررا أن األعضررلح  ررن ايرفررلف يسررت ل ال أسررتال ال صللفررال   إلرر  نلمرر  ذلررك

لصررلم ن ال مل سررال علدرررل  ررل تمظ رر ن أمفسررها ا ن  عررلا إن ا تررال سرر تال بصتصررال بتررو ررصررذ  ررذا 
الر  األصت   ال م ك  ن أم اك الرصجتجلا ا سر ارتنتال الشدتد  الرعصتد  ن أنل عدا رر ك أف أ

 اررر   أ  إلار  مررن لالرفررلف ال بظرر    علتررف تسررلعد إنرر اح ال أ ررال  بشررال  عررلل  ررن الاشرر  

                                                           
1«Lignes directrices de la concurrence : program de clémence», Publication des Nations 

Unies, CNUCED, 22 juin 2016, p1. 

 224   2102،00 سال   نلال العل ا الصلم متال   ا دا تال  العددملدتال يالن   عللتال إن اح ال أ ال  ن نلم ن ال مل2

  042عدملن د ل   الر نف مب  الرفل ن ا لتال بدتلال عن الن احاا ال ص    لب لتال  بدأ ال مل سال  ال  نب السلبف    3
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رندتد  سلئل الربصتف ال ربعال  ن نبل سلجال ال مل سال   بعد ل ارلن تصر ر  د    رذا    1.عمهل
ربرررلك إنررر احاا ربصترررف رصلتدترررال أ ررربا ب  المهرررل اسررررع لل رصمترررال   انبرررال السررر ف   علررر  األصتررر    ا 

 2الربصتف.بدتالال  ن 

إلررر  تهرررد  إنررر اح ال أ رررال إلررر  رسرررهتل ع لترررال ا البرررلا  الاشررر  عرررن ال صللفرررلا    برررذلك
نلمرررر  ذلررررك  رررر ن ال رررر ن  مهررررل رصفررررتن أ  إل ررررلح ال  ا ررررال الرررررن ت اررررن أن تف ضررررهل  نلرررر  
ال مل سال.      ل تعب   ن البصتصال عن الرب ل ال لب ظ  ن الستلسال الرن تجبصهل  ذا األصتر  

الرفرل ن  ررب ال ةسسررلا تلسررال ال  ا رال إلرر  ستلسرال البرر ا     رب لررف  رن س رن ن ررب ال صللفرلا 
لسر ف    رل تبردو  ترف  رن ال صللفال  ل تنعلف بد ن أدم  شك ان   باالت  إل   ل تن ف  رن ا

  ر ت اا.

 النظام بين حماية اإلجراءات العامة و الرغبة في تعزيز الدعوى الخاصة لشكالية هذاثانيا: 
عر رررلد علررر  نررر ا  العص برررال ال رررلد  عرررن  نلررر  ال مل سرررال ن ايا رررل سررربف  أن أشررر مل  ررر 

نرد ر انههرل  سر لال عردا رملسرف ال عل  رلا     ب ذلك   ن ال رض  تندتسهل  ه ال ا البلا  ن
لد نال أن العمل   الرن  ن ش مهل أن رس ا لها ب البلا شا ا ا ر ند  ن  عظا األبترلن  رن 

 3 لفلا سلجال ال مل سال.
إذ 4را ن   ن الر الت  ال بر ل برتن بر ا ج ال أ رال  دعرل ا الرعر تن ن البصتصال  ال شالال 

أمررف  ررن  ررذا ا جررل  ت نررد   ررلبرتن تمب ررن أن ترررا ب لتره ررل  رلررك ال رعلصررال بللشرر الا الرررن 
ررعل ن  ب سلجلا ال مل سال  الرن ي ر غر   رن امرصرلل ال عل  رلا عرن ج ترف اسررصدا هل  رن 

                                                           
لال لرس تال ال مل علا نالل  الر ت  بتن ال لا  ا ن احاا الرفل ضتال ال عر د   ن ظل نلم ن ال مل سال ا لتال بدت سعد  1

 .24ال  نب السلبف   

 .222، فعالية إجراء الرأفة في قانون المنافسة، مجلة العلوم القانونية و اإلدارية، المرجع السابق، صملدتال يالن2

3 Etienne Chassaing, procédure de clémence et accès aux documents : de la défiance à la 

conciliation ?, RLC, n° 37, 2013, p67. 

ال سرفتد  مهل عدا ايعر ان عل  ال  صذ  ت ربج رند  ا شل   إل  أن  ذا ا شاللتال ر ربج أتضل ب ن اح ال  للبال أ  4
 بمف  األبالا 
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د ل.   رررلبال  رررذا الشررر الا رررر ربج  رررن األصررر ا إجرررل  الررردعل ا ال دمترررال الررررن نرررد ر  رررب ضررر
بللسررلجلا العل رررال الرررذتن ت غبررر ن  ررن نعرررل بررر ا ج ال أ رررال نذابررال  رررن  ال برررال  صللفرررلا ن اعرررد 
ال مل سررال   رلررك ال رعلصررال ب  ررلبال ال ضرر    الررذف تبررل ل ايسرررملد علرر  ال عل  ررلا ال صد ررال 

عرن الضر   الرذف أ رلبف  ال سرصل   ن ب ا ج ال أ ال  ن إجل   بل لرف للب  ل عل  رعر تن
     ل ند تمش    اعلا بتن ا ن احاا العل ال الرن رسع  للبفلظ عل  نلذبترال  رذا البر ا ج 

ن رسرع   ن صالل ض لن س تال ال عل  رلا ال صد رال  رن نبرل الشر الا  الردعل ا الصل رال الرر
ال إذ أن  سرر لال الر  تررف بررتن  ررذا ال  ررللا  ررن  عصررد  بشرر 1.إلرر  رصرردتا رع تضررلا لل رضرر  

 . صل   رج ح العدتد  ن المصلشلا
ضرررد الجعرررن  لرهرررتلب  راتررري   ك الشررر اال  رررن بررر ا ج ال أ رررال    مرررفشرررل رررن ال انرررب عمرررد ل ر

 ررررال  رررللصج   رررر  ت ان أن تبترررل بتمهررررل  برررتن ال شررررل اال  رررن ال أللت بللررررر 2الصرررل  برررللرع تن 
الرردع ا ال برردأ غتررل  الب لتررال لل شررل اتن  ررن برر ا ج ال أ ررال  ررن   انهررال الاشرر  عررن ايرفررلف   

ن ال ةسسررررال نررررد رارررر ن  ببررررا  ع اررررال ال  ا ررررال أ ررررلا ال نلرررر   صسرررر ا  ع اررررال أل3الصل ررررال.
الرع تن ال دمن بل أاال   رن ذلرك رار ن الصلسر  ال بترد برتن بصترال ال سرل  تن  رن ايرفرلف أ  

 4ال  ل سال.
 برررذلك ا عفرررلح  رررن النررر اح ي ت مرررب ال ضررر     رررن جلررر  الرعررر تن   ال انرررب أن  رررذا 

االترر ا  ررن مظررلا ال أ ررال  ذلررك ألن نتررلا   رارر  ا سررلح  بررل بالغ عررن  ضرر  ن  ا  المتررال رصلررل
  ل سرررف سررر   تصررر د  رررن مفررر  ال نرررا إلررر   سرررلعد  ال ضررر     رررن الاشررر  عرررن  نررر د صررر ف 

                                                           
1 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par le droit de l’union 

Européenne, op.cit, p55. 

ال رعلرف ببر ا ج الرسرل ل  ا رل أادررف ال رلد   5009 رل    5     ل أادا  تئال ال مل سال الف مسرتال  رن البترلن ا ن ائرن  رن 2
1-L481  ررن  ررذا الشرر ن أمظرر  الفرر ك الالررلمن  ررن ، 303-5017ماان القااانون الت ااارا النرنسااي المدرجاام ماان  اا   ا ماار 

 ن  ذا البل .ال جل  األ ل  ن ال ببو األ ل  ن الف ل األ ل  

3 Benjamin Lehaire, op.cit, p197. 

 .022عدملن د ل   الر نف مب  الرفل ن ا لتال بدتلال عن الن احاا ال ص    لب لتال  بدأ ال مل سال  ال  نب السلبف   4
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لص اعد ال مل سال       رل سر   ترد ب   رار  الن ت رال إلر  الرفاتر  ألر   ر   نبرل ا نرداا علر  
 .    1تن ال مل سال ب ض  ن   ل سرفإبالغ السلجلا الصلئ ال عل  رمفتذ ن ام

 صررد رارر ن سررلجال ال مل سررال  ررر دد  بشررال صررل  للسرر لح بلسرررصداا البصررلئف ال د نررال  ررن 
مجرلف أ سرب إنر احاا جلر  الرعر تن ت ارن أن ررعرل ن علر   ل  الرفل ن   فرن البصتصرال   

 رر ر  ن الرفرل ن   رل أالرل  نردل نرلم مال دك عرن ج ترف اسررصداا إنر احاا   ب أ دا  رع ت 
نرر احاا الرفررل ن    الررذف ت اررن رفسررت ا انر ررلدتل  ررن صررالل األالرر  بررتن ال جللبررال بررللرع تن  ا 

ال صرل  لجلبلا الرع تن  ن إجل  ال دك    ذا الن ابر رلل ال جللبرال برللرع تن تعر    دك 
تبجرررئ  للنبللررررتضررع  اسررررصداا إنررر احاا الرفرررل ن    ال  ل سررلا ال مل ترررال لل مل سرررال   مرررف نرررد 

 2 ل سلا بللفعل.اارشل  ال 
   لل  رر ل  ا ررل تصررلل  رر ن السررعلد   ررن بعررن األبتررلن رارر ن  ررن سرر ح بررن اآلصرر تن

ا جررالك علرر  ال الررلئف نررد ترعلررف بلل عل  ررلا ال صد ررال  ررن نبررل الشرر الا  ررن أنررل الب رر ل   
 ر ن الرصرردا للب ر ل علر  ال أ رال أنررل  رل تصرلل عمررف  للنعلر  ال أ رال أ رلا سررلجال ال مل سرال   بللرر

ن إذا المررا ال عل  ررلا ال صد ررال ل رر ن الب رر ل علرر  رصفررتن ال  ا ررال  ررن مهلتررال أمررف  رمررلن
ال جررل  رسررل ا  ررن رفررلنا ال سررة لتال  ال دمتررال  رشررنتب   ربرر تن الشرر الا الرررن رسررع  إلرر  
ال أ رررال ت ارررن الرصفتررر   مرررف إذا المرررا لررردتها  صرررل    رررن أن ال الرررلئف ال عمترررال سررر   راشررر  

فرررن ال انرررب بررر ا ج الرسرررل ل أدا  اشررر     رررد  ل رررال    لضررربلتل انررر ح  رررن إنررر احاا ال رلبعرررال
علر  عر رد اآلن علر   نرف الب ر  رص تبرل ر اللد نال أن بعن السلجلا  الل ال ف ضتال األ  بتر

 3.ذلك لاش     د الال رل

                                                           
  المهضال دا -سل ن عبد البلنن أب   للا  إسلح  اسر الل ال  ا  ال ستج   ن العالنلا الرنل تال  د اسال ربلتلتال  صل مال1

 .162   5002  الع بتال  الصل   
2Emmanuel Frot, Olivier Sautel ,op.cit,  p41. 
3 Etienne Chassaing, op.cit, p67. 
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الربعن  إي أن  ذا األسل   تالت  الاالت   ن ال شلال أاال    ل تبل      ل عب  عمرف 
 1.العل ال  رع ت  بص ف الضبلتل ا ن احااب مف ر ا ن  ت بتن ب لتال 

الرعرر تن رب ررل  الرفل ضررتال ) برر ا ج ال أ ررال(  دعررل الررذلك  رر ن العالنررال بررتن ا نرر احاا 
ال ألن رعل مهرررل تشرررال  ررر     رررن رفل ضررر  رررن جتلرهرررل  صرررلج  ابتررر    سررر اح علررر  ال ةسسرررال ال

 لمرف     ايعر ا  بللذم   ال سة لتال أ  عل  ال رض   الذف تسع  إلر  الرعر تن ألن ب  
 ررن ال عل  ررلا ال صد ررال  ررن إجررل  برر ا ج ال أ رررال  ررن شرر مف أن تب  ررف  ررن  سررتلال د ررلك  ل رررال  

 .رس ا لف بل البلا  رصدتا الدلتل
  بر ا ج   مرف تمب رن رع تر ا رلا  نلر  ال مل سرال نر احاا  ذا الما ال غبرال  رن رشرنتب ا 

إل  األدلرال الملرنرال عرن ا نر احاا أ رلا  نلر  ال مل سرال  أ رل  ال أ ال   مب    ل ال رض  تن
صل رررال   مرررف ي برررد  رررن ر ارررتن الررردع ا ال دمترررال  ا نررر احاا الذا امرررل بررردي  رررن دلرررك مشرررنب إ

  ن ال   ل إل  ال لفلا ال رعلصال بل ن احاا العل ال.   تنال رض
 بمررلحا علرر   ررذا األ رردا    رر ن الشرر الا رمصسررا   صررل ل المرهررل  ررن ا نرر احاا  جررللبن 

 صررد تبرردل ن اررل نهررد   رلبررال لضرربلتل   بررل تها ال أ ررال ي ت تررد ن أن رارر ن أنرر اح  ررن ال لفررلا
 لفرلا بر ا ج ال أ رال   رب  ال   ل إلر   لر   نلر  ال مل سرال  ص   رل عدا  ان  ن أنل 

ال  ل سلا ال مل تال ر تد أاب  اجالك   ان عل    لر   نلر  ال مل سرال   ذلك ال رض  تن  ن
  رعر تن علر  الضر     لفلا ال أ ال  لرا ن نلد   عل  إالبلا  ن د ال  ل سال  الب  ل عل

 .2الذف أ لبهل
ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال  إ المتررال الاشرر  عررن ال الررلئف لل رضرر    ررن  هررل اسررربعلد
سررع  إلرر  الرعرر تن بعررتن  رر  تصرضررن ضرر     أصررد بصرر ف ال رضرر   الررذف ت جلررف أا أن األ

 ايعربل ؟

 
                                                           

1Fayrouze Masmi-Dazi,  op.cit, p78. 
2Louis Vogel, L’accès au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles, le point du 

vue des entreprises et de leurs représentants,op.cit, P 34. 
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 الفرع الثاني: موقف بعض التشريعات المقارنة
عل   لفلا  نل  ال مل سال  ن إجرل  الصرلم ن الن ائر ف  رن   س لال ال   ل  ا جالك 

 بل غ  ن نلم من   ن ظل عدا  ن د م    نلم متال   ي بر  انرهلداا نضرلئتال   ت رل 
أ رررل  رررن ظرررل الرشررر تعلا األ  بترررال   األ  تاترررال   مهرررل رعجرررن إنلبرررلا  1.تصررر   رررذا ال سررر لال

ن   ر   رل سر   مرجر ف إلترف  ت رل تلرن  صرلفال ببس  المظلا الصلم من الرذف تعر رد علترف الصرلم  
  ن أنل  بل لال ر ضتا أاال  لهذا ال س لال.

 أوال: موقف القانون األمريكي
عرررن  رعررر تن ال رضررر  تن عرررن الضررر   الرمل سرررن لهرررل  رررد   ررر د أل الرعررر تن  دعرررل ا

األضرر ا  مرتنررال السررل ك ال مررل ن لل مل سررال   ضرر لن الفعللتررال الال لررال  ألباررلا نررلم ن ال مل سررال 
ل عدا رشنتب الش الا عل  اعر لد السل ك ال مرل ن لل مل سرال    رب ذلرك ال  ل سرلا  ن صال

ال مل تال لل مل سال  علنبرال  رن ال صرلا األ ل  رن جر   سرلجلا ال مل سرال الررن رعر رد التر ا أاالر  
  أاال  عل  ب ا ج الرسل ل.

لعرررلا إلررر  الرمفترررذ ا الرمفترررذ ال دمترررال  الربررر ل  رررن ف البرررللن  الصررر   ال ر اترررد  للررردعل ا  رررن السرررتل
 2الرع تن أ ببا  س لال بلس ال. س لال ال   ل إل  األدلال   ن دعل االصل    

لرنمر  صجر  ال رلبعرال  ن   ن  الصرلم ن األ  تارن  رن  رذا ال سر لال  التر  لال ر رلا  ذ أإ
ال دمترررال الررررن  رررن شررر مهل أن رالمرررن الشررر الا  رررن اسررررصداا بررر ا ج ال أ رررال    ا   العررردل أعلمرررا 

 ن صاللف أاردا أن ال سررفتدتن  2118ح  ن نلم ن  ال بال ايبرال   ن ن ان اعر لد إ ال
 ن بر ا ج ال أ رال لرا رعرد ع ضرال للصجر   ألن ضربلتل ا ي ت ارن أن رب رل علر  رع تضرلا 
ر دتبتررال ر ررل إلرر  الالالررال أضررعل  الضرر   الررذف لبصهررا   رعلتصررل علرر  إنرر ا   ررذا الصررلم ن نررلل 

Hewitt Pate  عررن  ال بررال ايبراررل  '' إن إل ررلح األضرر ا   ال سررة لالملئرر  العررلا ال سررلعد
                                                           

نلح عل ل د ن رف تل   21 بل غ  ن   م  ال لد   18-18 ن البصتصال ب ا ج الرسل ل  ن بد ذارهل  ن ظل األ    1
 تد عد  تش ل ن تب ال  ل سلا  صال ل لب ا ج ال أ ال الرن ررعلف أسلسل بليرفلنلا       ل  ن ش مف أن تج ح إشاليا

2 Louis Vogel, L’accès au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles, le point du 

vue des entreprises et de leurs représentants,op.cit, p34.  
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الالالالتررررال  تل ررررن عل ررررل  هررررا تعتررررف  تالرررربج الشرررر الا لرصرررردتا جلبررررلا للب رررر ل علرررر  ال أ ررررال  
 1.س   تسهل اارشل  ارفلنلا ندتد   نعل ب ا ج ال أ ال أاال   عللتال "للت بللر

لمال أن ي تنعررل  ررن ال  اررن لل سرررفتدتن  ررن الب رر 2118إذ أن إ ررالح الصررلم ن سررمال 
لالسررفلد   ررن  رال عرن ايرفرلف ال صرلل   إذ أمرف   رار ن  سرة لال بللرضرل ن عرن األضر ا  الملن

ربدتد ال سة لتال تن  أن تص ا ال سررفتد  رن ال أ رال برعرل ن بصتصرن  رب  صردا الجلر   رن سرتلف 
 للندعررر ا الرعررر تن    إذا انرضرررن األ ررر   ررر ن  سرررة لترف راررر ن  برررد د   رررن ال بلررري ا ن ررر

  انب  عال   صلبل الالالال أضعل  الض  . للض   ال

إذ أن صجرررر  الرعرررر ن لررررد ب الرع تضررررلا الالالررررال أضررررعل  بررررل   نرررر ف لل سرررررفتدتن  ررررن 
 ررل تعرر    ررذا البررل    رر  أن  ررب الضرربلتل  ررن الرردع ا ال دمتررال    الب ررلمال  ررن أنررل الرعررل ن 

ذ نرر ا  ال سرررفتدتن  ررن ال أ ررال غللبررل  ررل رارر ن أاالرر  ع ضررال لرردعل ا الرعرر تن  بتررو ترررا ارصررل
 2 ما ال أ ال نبل ارصلذ ن ا  مهلئن بش ن ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.

 للش الا األ  تاتال الرن ررعل ن  ب ب ا ج ال أ ال را ن  سة لترها  بد د    لارن رار ن 
أن رسررفتد  رن  رذا الصترد أنرل  ل  ال بمش  ال عل  لا الرن ند ا ان ح  ن ب ا ج ال أ رال   رن 

 3. ن ال سة لتال
ن  سررررة لتال  صرررردا جلرررر  الرسررررل ل رصر رررر  علرررر  األضرررر ا  ال بصصررررال  عررررال برررردي  ررررن إذ أ

األض ا  الالالالتال   تظل األعضلح ال شل اال  رن ايرفرلف  سرة لتال ب رفال رضرل متال عرن ن ترب 
  ا  ب ل  ن ذلك األض ا  الالالالتال.األض

تررلا ال ربررد    رابررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال  ررن ال ي  فررن ال انررب بفضررل برر ا ج ال أ ررال 
عل     ال لإل الا  ن الستلسال العل ال للعصرل  )البرب   ال  ا رال(   لارن ذلرك ال ترل لرشرنتب 

                                                           
1Frédéric Jenny, l’articulation des sanctions en matière de droit de la concurrence du point du 

vue économique, op.cit,p 37. 
2Antoine Guérin, op.cit, 30-31. 
3 Louis Vogel, L’accès au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles, le point du 

vue des entreprises et de leurs représentants, op. cit, p36. 
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ال  رابتن للرمدتد بلل  ل سلا ال مل تال لل مل سال  بتو أن  ذا اآللتال الما لهل  ن  نا يبرف 
لعررد  آالررل  علرر  الرردع ا الصل ررال الملشررئال ضررد   رابررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال بسررب  ن

 1.األدلال الظل   
تارر ن ال شرر ك األ  تاررن ضرر   ع ررف  تن ببنرر   ابررد إن  ررا الرعبترر    ررن    بررذلك

 ب رر لها علرر    ررن نهررال أصرر ا تضرر ن  سررلعد  الضرربلتل    نهررال تعرر    عللتررال برر ا ج ال أ ررال
برردي  رررن الرع تضرررلا الالالررال أضرررعل   إي أمررف  رررن البصتصرررال ن علررررع تضررلا  صلبرررل الضرر   الف

  تارررن مظرررلا  ر تررر   ي تر ا رررف  رررب أمظ رررال ال سرررة لتال ال دمترررال الررررن ي ر رررما تبصررر  المظرررلا األ
رع تضرلا ر دتبترال  الرل المظرلا الن ائر ف   البرد  ررن ال سرة لتال  رن  رذا األمظ رال  رن شرر مف أن 

 تع نل  بدأ الرع تن الال ل عن األض ا  الرن لبصا  عال.
 موقف المفوضية األوروبيةثانيا: 

لررال  ررن أنررل ا البررلا  ررن  ابررد   ررن اي ر ل ررلا ال ئتسررتال  ررن  سرر لال ا جررالك علرر  األد
أ   بل  ن أنل إمشلح مظرلا  عرلل للردع ا ال دمترال  رن نرلم ن ال مل سرال   ا جرالك علر  أبارلا 
الر نتف ال صر ح  ن ج   ال ف ضتال األ   بتال  مند أن األبالا ال رعلصال بل البلا ررا رمظت هرل 

 .2إل   2حاا ا البلا '' بلل  اد  ن  ن الف ل الاللمن ربا عم ان '' إن ا
 ال البرظ أن  ررذا الر نترف ي تهررد   صرج ل تررلد   عللترال رمفتررذ البرف  ررن الرعر تن   لاررن 
أتضررل لربسررتن العالنرررال بررتن الرردعل ا الررررن ارصررذا  ررن ال نرررلل العررلا  رلررك الررررن رنرر ف أ رررلا 

ا الررررن رعرررللج ال بررلاا ال جمترررال    ررذا الهرررد  األصتررر  تظهرر  نلترررل  بشررال صرررل   رررن األباررل
 2 س لال الب  ل عل  األدلال.

                                                           
1Adéle Chartouny, op.cit, p68. 
2Daniele Calisti, op.cit, p08. 
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أمررف  ررن أ   بررل أ ررببا رررد ك نلتررل بررد د الرمفتررذ العررلا  رسررع  إلرر  1  مررلك  ررن ترر ف 
الر نترررررف ال رعلرررررف بررررردعل ا .   رسرررررهتل الررررردع ا ال دمترررررال   لارررررن د ن الرضررررربتال بللرمفترررررذ العرررررلا

لفعرررلل لص اعرررد الرعررر تن  رررن أنرررل رسرررهتل إ رررالح الضررر   الرمل سرررن تبرررد  أمرررف تعررر   الرمفترررذ ا
ال مل سررال  ررن نلمرر  السررلجال العل ررال الررا بعررد ذلررك   ررن  نررا يبررف الضرربلتل رجلرر  الب رر ل 

 عل  الرع تن.
 ذا  ند  ضرب الر نترف  ن  عرال  رن ن اعرد الررن  رن شر مهل رسرهتل ال  ر ل إلر  األدلرال 

فرلف  رن الر نترف الررن رررتا لضربلتل اير 2 ن  صللفلا نلم ن ال مل سرال    ر   رل أادررف ال رلد  
أ  الرعسرر   ررن  ضررعتال الهت مررال علرر  الب رر ل علتهررل ربررا ال نلبررال الصضررلئتال    ررب اصربررل  
الرملسرر   بتررو ت اررن لل بررلاا أن ررر    األجرر ا  علرر  الاشرر  عررن األدلررال ذاا ال ررلال الرررن 

 2را ن  ن ب  رها.
أ رررل  ت رررل ترعلرررف ب سررر لال رضرررل   ال  رررللا عمرررد ل راررر ن األدلرررال  ا د   رررن  لررر  سرررلجال 

  ت ررل ترعلررف بللرمفتررذ العررلا   رر ن  الر نتررف تصرردا  ررن  ررذا ال رردد  ضرر ح نررلم من أاالرر  ال مل سررال 
 ه  ت ت  بتن ال اللئف الرن ند را ن صلضعال للاش   ايسررصداا  رلرك الررن علر  العار   رن 

-2ذلك را ن  ب تال للبفلظ عل   عللتال الرمفتذ العلا       ل ررا ر ضرتبف  رن صرالل ال رلد  
 عن ال اللئف:الس تال رصر ح اللنمال الالالال  سر تلا ل  ب  ن الر نتف  بتو  2
 القا مة البيضاء -1

                                                           
1Luis Vogel, L’accés au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles: les point des 

vue des entreprises et de leur représentant, «Echange d’informations confidentielles dans le 

cadre de l’application privée du droit de la concurrence, op.cit, p36 . 
2voir l’article 5 du Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit nationalpour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres et del'Unioneuropéenne  
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بترررو رشررر ل  رررذا الصلئ رررال ن ترررب األدلرررال ال  نررر د  صرررل أل إجرررل  ا نررر احاا الررررن ر رررا 
 بلشررر رهل  رررن جررر    تئرررال ال مل سرررال  إذ رشررر ل  عل  رررلا  سررربصال  سررررصل   رررن الربصترررف  الرررذف 

 1.عمهل  ن أف  نانضا بف  تئال ال مل سال  الرن ت ان الاش  
 ررذا  ت نررد نترردتن ل برردأ الاشرر  عررن  ررذا األدلررال  ترعلررف األ ل بضرر     أن تارر ن رصرردتا 
األدلرال  ررن نبررل سرلجال ال مل سررال  رررلح بشررال  عصر ل للجرر   اآلصرر  أ  لل تر   أ ررل الصتررد الالررلمن 

تصر رر  علرر  الشررص  الجبتعررن أ  ايعربررل ف الررذف أتررن  رر  ضرر     اسرررصداا  ررذا العمل رر  
 ن األ ل  ن  ذا ا جالك  الصلفلح الصرلم متتن   الهرد   رن ذلرك  ر  رنمر  أن رار ن ر ان 

 2 ذا األدلال ب اللبال ''  نال  سل  ال''.
 ررذا  تصررر ا الصلضرررن بلألصرررذ بعررتن ايعربرررل  عمرررد رصررردت هل   ررللا الرمفترررذ الفعرررلل لصرررلم ن 

الصلضررن الررذف  ال مل سررال  ررن ال نررلل العررلا   ت اررن لسررلجال ال مل سررال أن ررردلن ب البظررلا إلرر 
أ ررر  أن رصررردا عمل ررر   رررن  لفلرهرررل   لل بررردأ العرررلا  ررر  أن أف  التصرررال ت ارررن أن راررر ن   ضررر ك 
اش  بتن أج ا  ا ن احاا ش تجال أن تا ن الصلضن ند د   اسررتفلح الشر  ج ال م ر   

 2.3علتهل  ن ال لد  
 القا مة الرمادية -2

الربصترف لسرلجلا ال مل سرال  ررض ن  ئرلا  رن ال الرلئف الررن ت ارن أن راشر  إسرر ارتنتال
بتررو رر رررب  ررذا ال الررلئف بب لتررال  ةنرررال  إذ أمررف ي ت اررن الاشرر  عمهررل إي بعررد امرهررلح سررلجال 
ال مل سرررال  رررن ربصتصلرهرررل أ  أع للهرررل  ألن الاشررر  عمهرررل ت ارررن أن تضررر  برررل ن احاا النل ترررال 

 4أ لا سلجال ال مل سال.
ل رذا     رن الصلئ رال البتضرلح إذ أمرف إذ أمهل رر رب بد نال أعل   رن الب لترال  رن ال الرلئف ا

بترررو   تررررا الاشررر  عمهرررل بعرررد امرهرررلح سرررلجال ال مل سرررال  رررن ا نررر اح  الرررل ارصلذ رررل للصررر ا   رررالال
                                                           

1Fayrouze Masmi-Dazi ,op.cit ,p79 . 
2 Aliénor Estrade, op.cit, p26. 
3Aliénor Estrade, op.cit, p26. 
4Fayrouze Masmi-Dazi ,op.cit ,p79 . 
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رشررر ل  رررذا الفئرررال ال عل  رررلا الررررن ررررا ر ستسرررهل  رررن نبرررل سرررلجال ال مل سرررال  تررررا إ سرررللهل إلررر  
 1.د  ك  صذ   الاأل    الال  ت ل ترعلف ببتلن الالج  تن  ن إجل  إن احارهل ا ل    

 القا مة السوداء -3
ر نرررررد ال الرررررلئف  2108الر نترررررف لسرررررمال   رررررن أعلررررر   سرررررر ا  رررررن الب لترررررال الرررررذف  ضرررررعف

  رن ال الرلئف الررن ي ت ارن لش الا للب  ل عل  بر ا ج ال أ رال  الر  تبلا الرن أدلا بهل ا
 2. ن أف  نا الاش  عمهل

ديح ال شر الا أ رلا سرلجال ال مل سرال إذ أن  ملك  الرلئف صل رال  ذلرك  رن صرالل رص تر   ا 
لررررذلك  ببسرررر  الظرررر    سرررر   تعفرررر   ررررن ال  ا ررررال أ   . تهررررل اعررررن ال صللفررررلا الرررررن شررررل ا  

احاا  بسررررجال  ررررن إجررررل  ع لتررررال العصررررل    ررررذا البتلمررررلا أ  رصفتضررررهل أ  ايسرررررفلد   ررررن إنرررر  
علرررر  الرعررررل ن  ررررب سررررلجلا  الشرررر الاالر رررر تبلا تنرررر  أن رارررر ن  ب تررررال للبفررررلظ  ربفترررر  

 3اح  ن اارشل   ذا الن ائا أ   رلبعرهل بج تصال  عللال.  س  ال مل سال
 أ  دا اللنمال أمف إذا أ ببا  رذا البتلمرلا  رر      رن إجرل  الردع ا ال دمترال  ر ن  رذا 

بللررللن ت ارن أن ترةدا ذلرك علر   رب اللنمرال   رب سرلجلا ال مل سرال    ت ان أن تالمن الرعل ن 
 أ رررال بشرررال رلصرررلئن  رررن جررر   الشررر الا سررربتل ال الرررلل إلررر  امصفرررلن  رصلرررت  ع ائرررد بررر ا ج ال

الرعل ن  رب سرلجال  للش الا الرن  ا صا عل  الع ل    بللرللن امصفلن الاش  عن الال رل. 
لامهل ي ت ارن أن ربرلاا   لا رسلا  ن إش اك ال سة لتال ال دمتال الملشئال عن ال صللفالال مل سال 

                                                           
1Daniele Calisti ,op.cit, p47. 

 الرررلئف الررررن رر ررررب أمرررف إذا ارررلن  رررذا الرررمهج الررررد تنن الررررن رمرررلدف برررف اللنمرررال تبررردد ال Fayrouze  Dazi-Masmiرررر ف  2
ال  ترررد  رررن المصرررلت  ت رررل تصررر  نررر ائا النررر د ا ال صررر  ن إلررر  بللب لترررال   إي أن  رررذا الفئرررلا  رررن ال الرررلئف ت ارررن أن ررررةدف 

 الندا ل ...إلر    العمل ر  الررن رمشرئهل  تئرال ال مل سرال   رن إجرل  ا نر احاا   الررن  رن شر مهل أن رسر ا للضربلتل لجلر  
ئلا  ن ال اللئف. لذلك لت   ن ال ةاد أن  ذا الفئرلا  ملسربال لن ترب الرد ل األعضرلح  يسرت ل  ذا الفإل   الر ل  ال   ل 

 لرلك الرن لهل أبالا  ل  ال لل لتال. أمظ : 
Fayrouze Masmi-Dazi ,op.cit , p79p80. 
3Danielle Calisti, op.cit, p47. 
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ا رصررر  الرعررل ن  ررب سررلجال  رردمتل  ررن ظررل مفرر  الظرر    أ  الشرر  ج بللمسرربال للشرر الا الرررن لرر
 1ال مل سال.

 رررن ال اضرررا أن ال ف ضرررتال األ  بترررال رضررر ن  عللترررال  رررذا البررر ا ج ألمهرررل  فترررد   بللررررللن 
بشرررال ابتررر  للسررررلجلا  رررن افررررلبها ضرررد ال  ل سررررلا ال مل ترررال لل  ل سررررال  أن رسرررهتل دعرررر ا 

تر ال ت الرل الرع تن عل  األضر ا  ي تنر  أن ترةدف إلر  الرشراتك  رن الرمفترذ العرلا الرذف ي 
 2األ ل تال عل  ال غا  ن النه د ال بذ لال   ن الج   اللنمال ل بل لال رج ت  الرمفتذ الصل .

ا ررل أاررد الر نتررف علرر  أباررلا صل ررال لإلعفررلح  ررن ال سررة لتال الرضررل متال لل شررل اتن  ررن 
 سرررة ل  صرررج رنرررلا  تاررر ن  رررن الر نترررف   00 رررن ال رررلد   2لفصررر   بررر ا ج الرسرررل ل  رررن صرررالل ا

اآلصر  ن لالرفلنترال  رن   رضر   نلرا ترر ان ال إي إذال بلش تن أ  غت  ال بلش تن   ال شر تن 
مر ك عبر  عمرف الربعن ب مرف    ر   رلالب  ل عل  رع تن  ن ال ةلفتن ال شل اتن اآلص تن. 

 clémence civile .»3»  ن "ال أ ال ال دمتال"
 رذا ال  انر   ب ن  االسةال الذف تج ح بهذا الص      ل اينرهلداا الصضلئتال رر  

 تصرل  ؟  الم    أا أن األ  

 

 

 

 
                                                           

1Danielle Calisti, op.cit,, p47. 

 

ا ال دمتال ال رعلصال بص اعد ا البلا   اينرهلداا الصضلئتال األ  تاتال أن الص اعد ايربلدتال لإلن احاإل  رند  ا شل    2
جل  أبد األج ا  ال شل اال  ن دع ا أ لا نهال نضلئتال أنمبتال أ  أ  تاتال عل  رس ا لل بلاا األ  تاتال ب ن ر    بملح 

إالل   إل  ذف  ذا اي ر ان  اللئف الش اال يست ل  ن ستلف رجبتف ال أ ال لسلجال ال مل سال األنمبتال.  ند أعل  الب  ل 
 مب رب تلهل ال اللئف ال صد ال عل  العدتد  ن الربدتلا يست ل  ن أ   بل    ال ف ضتال األ   بتال ردصلا   ا ا  را ا ا للر اتد 

 السلجلا األ  تاتال. إل  إلتهل ج عل 
3Robert Saint-Esteben, L'impact de la future directive sur les actions en dommages et intérêts 

relatives aux pratiques anticoncurrentielles, AJ Contrats d'affaires - Concurrence - 

Distribution 2014, p261 
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 توازن المصالح ضروري وفقا لمحكمة العدل األوربيةثالثا: 
 ت ل تص   ذا الصضتال بش ن الب  ل عل   اللئف ال أ ال  نبرل  رد   الر نترف ال صرر ح 

تشال أ ل  د ل با ال العردل  بترو أاردا  رذا األصتر   برف الضربلتل  رن   1Pfleidererن ا  
 تن  أ  ترال برر ا ج ال أ رال   رن  ال بررال ال  ل سرلا ال مل ترال ال مل سررال األاالر  صجر      رر  الرعر

 ل أدا إلر  العدترد  رن اي رر احاا  اآل اح بر ل ايبرارلك برتن المر عتن  رن ال مل عرلا العل رال 
الرعررر تن  صرررد  ضرررعا  با رررال   ال مل عرررلا الصل رررال ال رعلصرررال بررردعلاأ رررلا سرررلجال ال مل سرررال   

  بدأ لر ا ن ال  للا. PFleidererالعدل  ن نضتال 
 فرررررررن  رررررررذا الصضرررررررتال بعرررررررد  رررررررد   نررررررر ا   رررررررن سرررررررلجال ال مل سرررررررال األل لمترررررررال )  ارررررررر  
الال رالألل ررلمن( ترردتن  مرنررن الرر  ف لبسررل  الال رررل  نررلا ع ررالح   بررلئن  ررذا الشرر الا  ررن 

دا دع ا أ لا ال با ال األل لمتال برصدتا جل  ال   ل إل   اللئف  عتمال  ن ال لر  ال  نر د لر
سلجال ال مل سال  ب رل  رن ذلرك ال الرلئف الررن ررا الب ر ل علتهرل  رن إجرل  بر ا ج الرسرل ل   رن 
ال صلبررل   ررن  اررر  الاررل رالا ايربررلدف ) نلرر  ال مل سررال( رصرردتا ال الررلئف   جلرر  الصلضررن 
األل ررلمن  ررن  با ررال العرردل نرر ا  أ لررن لربدتررد  ررل إذا اررلن نررلم ن ا ربررلد األ   بررن تعررل ن 

 2اللئف الرن را الب  ل علتهل  ن صالل الرسل ل.الاش  عن ال  
تصر ح  ن اسرمرلنلرف الر تت  بتن  ئرتن  ن ال الرلئف  أ ي ال الرلئف  Mazâkال بل ن العلا 

الررررن رررردتن  صرررد ن جلررر  ال أ رررال  ال صد رررال ج عرررل  رررن نررربلها  تررررا الب  رررلن  رررن ال  ررر ل إلتهرررل 
  عرررن الال ررررل   اللمترررل ال الرررلئف  رب تررر ا البلنرررال للبفرررلظ علررر  نلذبترررال  رررذا ال ضرررب  رررن الاشررر

األص ا ال  ن د   سبصل  ال صد ال  ن جلل  ال أ ال   الرن ت ان أن رسلعد األج ا  ال رضر    
ل  ن الب  ل عل  رع تن    ن د الض    العالنرال السرببتال برتن الضر    ال صللفرال  الررن 

 3ت ان  ما ال   ل  ا جالك علتهل.

                                                           
1CJUE, 14juin2011, PFleiderer, aff. c – 360 /09 not Etienne Chassaing,op.cit, p67. 
2 Etienne Chassaing, op.cit, p68. 
3Etienne Chassaing, op.cit,p68. 
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 ت    اعرب ا أمف  ن غتل  رمظتا  لر ا  رن نرلم ن ال با ال   ضا ا بصلح عل   ذا الر
ا ربلد األ   بن  ن  رذا الشر ن    مرف تعر د لل برلاا ال جمترال   صرل ل بردأ اسررصاللتال ا نر احاا  
بلهرررل ب مفسرررهل اسررررملدا  إلررر  نلم مهرررل الررر جمن ال رعلرررف ب سررر لال ال  ررر ل إلررر  ال الرررلئف ال عرررد  

الفعللتررال  الرررن  ررن البررد د الرصلتدتررال ل برردأ اسرررصالل لرجبتررف ال أ ررال   ررب ابررر اا  بررلد  الراررل ة   
ا نرررر احاا  يسررررت ل  عررررن ج تررررف ال  ا مررررال  ررررن نهررررال بررررتن ال  ررررللا الرررررن ربرررر   مصررررل  ربلترررري 
ال عل  لا  ن  لد  البف  ن الرع تن   اللمتل ب لتال  ذا ال عل  رلا ال صد رال ج عرل  رن نبرل 

 1. صدا جل  الرسل ل
ن اعد  شرر اال  ل  رال لرسر تال جلبرلا الب ر ل علر  أف أن ال با ال ر ا أمف  ن غتل  

ال الررلئف ال صد ررال  ررن إجررل  ب مررل ج ال أ ررال اررلن ل بررلاا الررد ل األعضررلح علرر  أسررل  الصررلم ن 
الرر جمن  ربدتررد الشرر  ج الرررن ت اررن أن رسرر ا بهررذا ال  رر ل أ  رسرررجتب الرر  ن عررن ج تررف 

ل با رال رةارد ضر     بصرلح  برذلك ا 2.إن اح ر ا ن ال  للا ال ب تال  رن جر   نرلم ن ا ربرلد
ب ا ج الرسل ل نذابال  ن أنل أن ربرل   السرل ك الرذف  رن ال ر نا امرف تشر ا ال مل سرال لامهرل 
ي رعل ن بف ال رصد تن  ن دع ا الرع تن الرن رشل ك أتضرل  رن رع تر  الجبتعرال الرمفتذترال 

 لصلم ن ال مل سال.
ا الرررر جمن  ررررن نضررررتال  رجبتصررررل للج تصررررال الرررررن رمررررلدف بهررررل  با ررررال العرررردل علرررر  ال سررررر  

PFleiderer نررر  ا ال با رررال ا دا ترررال  رررن  Bonn  رررن الب ررر ل  ا جرررالك علررر  ال الرررلئف  
اسرملدا إل  صج   ذا الاش  الرذف  رن شر مف أن تشراك  رن  عللترال بر ا ج ال أ رال    رن نضرتال 

ال رعلصررررال بجلرررر  الرعرررر تن عررررن الضرررر   المررررلرج عررررن  5015أصرررر ا  نعررررا  ررررن أل لمتررررل سررررمال 
أتضررل  DÜsseldorfمفررذرهل شرر الا رب ررت  الصهرر    بتررو   ضررا  با ررال  ال  ل سررلا الرررن

                                                           
1Etienne Chassaing, op.cit., p68. 
2Fayrouze Masmi-Dazi, op.cit, p79. 
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الب  ل  ا جالك عل  ال اللئف ال صد ال  ن إجل  ب مل ج الرسل ل  عل  أسل  البفرلظ علر  
 1 ذا الب مل ج.

ذا الن الصلضن ب  المف أن ت    برصدتا أف دلتل أ  أف  التصرال  رن الجر   اآلصر     ذا  ا 
عررلئف شرر عن   رر ن سررلجال ال مل سررال ت اررن أن رعر ررد علرر   نرر د  الررل أ  ال ترر  بلسرررالملح  نرر د 

لارن  رن  لا الرن ررعرل ن  رب سرلجال ال مل سرال. ذا العلئف أ  ال لمب  ه  ض لمال نلم متال للش ا
علرر  ال الررلئف ال صد ررال  ررن   رر ل ال رضرر  تنبالبصتصررال ربصرر   سرر لال  ررذا ايسررربعلد   المتررال 

 رن  ل مل سرال  رن شر مهل أن ربر ا ال رضر  تنسرلجال ا إجل  ب ا ج ال أ رال  الررن رار ن  رن بر   
  ستلال إالبلا  ل ال ند را ن  ن السب   ن إالبلا الصج .

 ررررن نضررررتال  5013بررررللع د   رررر   أصرررر ا إلرررر  انرهررررلداا  با ررررال العرررردل األ   بتررررال سررررمال 
2DonauChemie ند نلبا ر ضرتا بلسرا بر ل  رذا الصضرتال الشرلئاال  إذ تب رل البارا  عرف  

 علرر  ربصتررف الررر ا ن بررتن ال رجلبررلاترر   لال ر ررلا بشرر ن اآلالررل  ال ر ربررال بعررن الرجرر  اا ال ال
 بعرررد ل أاررردا  با رررال العررردل علررر  عررردا  نررر د أبارررلا  رررن نرررلم ن ا ربرررلد األ   برررن ال رعلصرررال 

إلرر  الص اعررد  31بللب رر ل علرر  ال عل  ررلا  ررن إجررل  برر ا ج ال أ ررال رلفررا ايمربررلا  ررن البتالتررال 
  ر ل إلر  ال الرلئف ال عمترال أ  ر سرتب مجرلف ال  ر ل إلر  ال ل  ال سر اح برلل  ن ال جلرف لل

  ال رلد   101 ذا ال اللئف  ن ال  نا أن تعترف الرجبترف الفعرلل علر   نرف الص ر   ال رلد  
 3 البص ف الرن ر مبهل  ذا ال لد  لأل  اد. 105

إذ أ ندا ال با ال أن ال  ن ال جلف لل   ل إل  ال ل   ن ال ر نا أن ترةال  علر   عللترال 
بتف نرلم ن ال مل سرال ألمرف تعربر  ب اللبرال برل عمرد ل تار ن  صردا الجلر  ي بردتل لرف للب ر ل رج

 صردا الجلرر  ت ارن لررف  ت اررن ا رر ان أنعمرد ل علر   الرل  ررذا األدلرال  علرر  العار   رن ذلررك 
علر   ايجرالكإلر    ن  ذا البللرال ي تبرلأل   مف   ل عل  أدلال عن ج تف  سلئل أص االب

                                                           
1FayrouzeMasmi-Dazi, op.cit, p79. 
2CJUE, 6juin2013, aff. c -536/11. Bundeswctibeswettbewbsbhord c / Donau Chemie. in 

Etienne Chassaing,op.cit, p68. 
3 Etienne Chassaing, op.cit, p68. 
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الا ال عمتال   عل  مب    لالل   ن الصلعد  الرن  ن شر مهل ال اللئف ال رعلصال بب ا ج ال أ ال للش  
جرالك ال اسرب ايد تمررج عمهرل عتر   ابتر     صلعرد  أن رفرا ال نلل للب  ل عل  أف  التصال ن

ي راررر ن ضررر   تال ل ررر ن ضررر لن  عللترررال البرررف  رررن الرعررر تن  ا رررل أمرررف  رررن غتررر   المجرررلف
إلر  نلمر  ذلرك  .عمل ر  ال لر  ال  نا أن دع ا الرع تن عرن األضر ا  رصر ا علر   ن رل

 رررذا الصلعرررد  رمرهرررك أتضرررل بصررر ف أصررر ا الررررن ت مبهرررل ا ربرررلد األ   برررن   الرررل ب لترررال السررر  
ال همرررن   األسررر ا  الرنل ترررال  ال عل  رررلا الشص رررتال  إلررر  نلمررر  ذلرررك  ررر ن ا جرررالك ال اسرررب 

 1المجلف ند تالمن الش الا  ن الرعل ن  ب  نل  ال مل سال.

ال   ل إل  ال الرلئف ترةال  علر   أن  ن د ايبرنلأل ب ن 84إل   82ال بتو أادا  ن البتالت
 أن  رررذا  ب  رررلن  رررن الب ررر ل علررر   رررذا العمل ررر  عللترررال بررر ا ج ال أ رررال  ي تافرررن لرب تررر  ال

 2 التصال را   ن ال   ل إلتهل.تسرمد عل  أسبل   لبال رمجبف عل  ال  ال  ن ترجل  أن
ي ر لرررك  ةترررال  اضررربال   بترررال بللترررلانررر   ررر ن الشررر الا األ   علررر  الررر غا  رررن  رررذا ال   

نرد لبص نها   لل رصد تن للرسل ل ي تع   ن إذا ارلن ب  ارلن الضربلتل ال  ر ل إلر  ال لر  أ  
 رع بلا  ررن رمفترذ الرردعل ا  غللبررل  رل ت انرف ال رضرر   ن ي تار ن لهرا ذلررك  إلر  نلمرر  ذلرك

أسلسرل  رن ايصرال رلا  الصل ال لعدا افلتال األدلال ال رلبال لها   ذا ال  ر ن الصرلم من  سرر د
   علررررر  الررررر غا  رررررن أن آن ذاك برررررتن   نررررر  اللنمرررررال  الصرررررلم ن الف مسرررررن  ال با رررررال األ   بترررررال

إي أمهررل  ررن بررد ذارهررل رررةدف إلرر  مرررلئج غترر    ال با ررال األ   بتررال ررردع ا إلرر  ن اعررد  مجصتررال
 3. ةاد 

ف  بردأ بل ضل ال إل  ذلك   ان  سرلجلا ال مل سرال  رن الرد ل األعضرلح  صرلفرال   رجبتر
إلرر  عرردد  ابترر   ررن األمظ ررال  ايسرررصالل ا ن ائررن الرررن ت اررن أن رررةدف  ررن الملبتررال ا ن ائتررال

                                                           
1CJUE, 6juin2013, aff. c -536/11. Bundeswctibeswettbewbsbhord c / DonauChemie, op.cit 
2 Claire Favre, op.cit, p 30. 
3Luis Vogel, L’accés au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles: les point des 

vue des entreprises et de leur représentant , «Echange d’informations confidentielles dans le 

cadre de l’application privée du droit de la concurrence, op.cit, p32. 
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  علرر  سرربتل ال الررلل الصلضررن ا منلترر ف ت تررل لفرررا ج تررف ال  رر ل إلرر  ال لرر   ررن  ا ن ائتررال
 Royaune-Uniج   الضبتال    ل د ب بعن الش الا لرصدتا دعر ا ا  رن ال  لارال ال ربرد  

 1.ب  ل عل  الرع تن عن الض   الرمل سن الذف أ لبها ن أنل ال
ف عل  عا  الاررل  األبرتن لرا ف عن اللنمال أ ل تلرإل  نلم  ذلك   ن اينر اح ال مبال

يسرررفلد  ال اللرر   ررن العالنررال بررتن سررلجلا الرمفتررذ العررلا  سررلجلا تعررد رعرر تن الضرربلتل  بررل ا
لل رضر  تن  ن ض لن بف الرعر تن  عل  ال غا  ن أمف تمج ف عل  ال غبال  الرمفتذ الصل 

  المررررال جت  ال  رررر ل إلررر   لفررررلا سرررلجلا ال مل سررررال   مررررف تسرررع  للبفررررلظ علررر   سررررر ا رررر   
 .سلجلا ال مل سال

 : الموقف الفرنسيرابعا
 5015م   ب   21 ن  1570-5015عل  ال سر ا الف مسن  ن إجل  اعر لد الصلم ن  نا 

 رن الصرلم ن  L-065-3عردلا ال رلد   (Lurelلم ن ال رعلف بللرمظتا اينر لدف  ن الصرل أل ) نر
الرنل ف الف مسن  بتو رم  أن سلجال ال مل سرال رسررجتب مصرل ارل العمل ر  الررن ربررفظ بهرل 
ال رعلصررال بلل  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال ال عمتررال  بلسرررالملح ال الررلئف  األ ررمل  الرررن رررا ن عهررل 

لبرال بللفعرل دتا ال اللئف الرن لتسرا  رألف نهال نضلئتال ند رجل  رص 828L-2 ن إجل  ال لد  
 إل  الج    ن الدع ا. 

مند ل ررعلف بللعمل   الرن را ن عهرل  رن إجرل  بر ا ج  L 060-5إذ بلل ن ك إل  ال لد  
الرسرررل ل  هرررذا ال رررلد  ر ارررد مررر ك  رررن ال سرررلعد  الررررن رصرررد هل سرررلجال  ال مل سرررال  رررن  مل عرررلا 

لررك   مهررل ر ضررا الاشرر  ال بررد د  سررتج   الرعرر تن ال ع  ضررال أ ررلا ال بررلاا  إلرر  نلمرر  ذ
فن البللال األ ل  ال ش ك الف مسن رر ك الب ترال المسربتال لسرلجال  سلجال ال مل سال إل  بد ابت . 

ال مل سال للاش  أ  عدا الاش  عن ال الرلئف الررن ررا الب ر ل علتهرل  أ رل  رن البللرال الاللمترال 

                                                           
1Luis Vogel, L’accés au dossier des victimes de pratiques anticoncurrentielles: les point des 

vue des entreprises et de leur représentant , «Echange d’informations confidentielles dans le 

cadre de l’application privée du droit de la concurrence, op.cit,, p32 
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ك ال شر ك الف مسرن تهرد  إلر   برذل 1  مف ت مب  تبض  الاش  عرن أنر اح  رن  لفرلا ال أ رال.
ب لتال بصتصتال لل سرهد تن  رن إنر احاا ال أ رال  رن صرالل الر اترد أن األنر اح ال صد رال  الررن ررا 

 2ي تن   الاش  عمهل  ن نبل سلجال ال مل سال. L-060-5ن عهل   صل لل لد  

ترعلررف بب لترهررل ضررد دعررل ا الرعرر تن   ررن أنررل عرردا إعلنررال منررلح برر ا ج ال أ ررال  ت ررل 
لا ال مل سال ربرفظ بللس تال الدائ ال له تال الش الا الرن اسرفلدا  ن إن اح ال أ رال  االتر ا سلج

 3الس تال.عل   ل رصبل ببتلملا شف تال  ن أنل البفلظ 

إذ أن البررف  ررن الب رر ل علرر  ال الررلئف  ررن إجررل  الرردع ا الصل ررال  بررد د  ررن صررالل 
الش الا ال شرل اال  رن ايرفرلف البفلظ عل  نلذبتال ب ا ج ال أ ال  إذ  ن الض   ف ض لن أن 

الررررن رسرررل ا  رررن الاشررر  عمرررف ي ر ررربا   تسرررال سرررهلال  رررن إجرررل   مل عرررلا الب ررر ل علررر  
صل رررال أن الشررر الا رصررردا رعرررل ن بصتصرررن  رررب سرررلجال ال مل سرررال إذ أن  رررن شررر  ج  4.رعررر تن

 2112 ررل    2 ررن البتررلن ا ن ائررن لررر  20األبصتررال  ررن الب رر ل علرر  ال أ ررال بسرر  المصجررال 
   أن الش اال رصدا رعل ن بصتصن  رب السرلجال   تار ن رعرل ن  5ب ا ج ال أ ال الف مسن ال رعلف ب

الررن  دائررا  سرر تب  ررن رررل ت  رصرردتا الجلرر   جرر ل إنرر احاا الربرر ف  الربصتررف    رر   ررل تعمررن 
عل   نف الص    ر  ت  ال ال ال عل  لا  ن تب األدلرال الررن رار ن  رن ب  رهرل أ  ال رر     

 ال عمن.لدتهل بص    ايرفلف 

بررر ل  21126  ررن  رررذا ا جررل  ارررذلك  نلرر  ال مل سرررال الف مسرررن  ررن  أترررف ال صرردا سرررمال 
إدصلل الدعل ا الن لعتال  ن  نلل ال  ل سرلا ال مل ترال لل مل سرال ت ترل لضر لن سر تال ال الرلئف 

                                                           
1 Julie Grangeon, la réparation du dommage concurrentiel saise par le droit de l’union 

Européenne, op.cit, p56. 
2 Claire Favre, op.cit,p 30. 
3«Lignes directrices de la concurrence : program de clémence», Publication des Nations 

Unies, CNUCED, 22 juin 2016, p9. 

4 Claire Favre, op.cit,p 30. 
5 http:// www.autoritede concurrence.fr/doc/cpro-autorité-2 mars 2009-clémence-PDF. 
6 Avis  du 21 septembre 2006relatif à l’introduction de l’action de group en matière des 

pratiques anticoncurrentielles, op.cit. 
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 رال  بتررو ذارر  أمررف ي تمب ررن أن الررن رررا ن عهررل  ررن نبررل سرلجال ال مل سررال  ررن سررتلف برر ا ج ال أ
   لل بررردأ العرررلا بشررر ن '' أقووول م  موووة أموووام المحووواكم المدنيوووة''ن  ضرررعتال الشررر اال  ررر ر ضرررب

إنرر احاا الرسررل ل  رر  السرر تال  الالصررال  إذ أن  ررذا ال  نرر  الف مسررن  ررن شرر مف بصتصتررل أن تن ررد 
ر ل رل إ المترال الاشر  عرن ال الررلئف الررن ب رلا علتهرل  تئرال ال مل سررال  رن سرتلف بر ا ج ال أ ررال 

ةدف إلررر  عررردا ا رترررلح  اسررررتلح الضررربلتل  رررن  رررذا ال ضرررب   ررر  ال ضرررب الرررذف  رررن شررر مف أن تررر
 بلعربل ا عالأل غت    ضن لها.

ضرررر ن  018-2108أ رررربا أاالرررر   ضرررر بل بعررررد إد األ أباررررلا الر نتررررال  إي أن ال  نرررر 
ال رعلررف برردعل ا الرعرر تن عررن ال  ل سررلا  303 -5017  ررب  ررد   األ رر  الصررلم ن الف مسررن

 :بن لال ت رعلىللمب الرللنL. 462-3اللمتال ملل لد ال مل تال لل مل سال الذف اسرا اللفص  ال
« Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux 

demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action 

en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 du présent code. » 

ال الررررلئف مصررررل العمل رررر    ي رسرررر ف إذا رعلررررف األ رررر  بأباررررلا السررررلبصال  بللرررررللن أ ررررببا 
 ذلرررك بعرررد أن ص ررر  أبارررلا  الرنرررل    مصرررلم نL 481-1للرع تضلرلسررررملدا إلىلل لد  تستلندع ى

 .L. 483 ،L-4 رن ال ر اد رن  لفرلا سرلجال ال مل سرال ر رلل  رصردتا ال الرلئف اي سر لال ب صل رال

5-483 ،6-L. 483 ،7-L. 483 ،8-L. 483 ،9-L. 483 ،10-L. 483 أترن برتن  ئرلا  رن ال الرلئف
الررن ي ت ارن الاشر  عمهرل    صرل لإلنر احاا أ رلا سرلجال ال مل سرال  ذلرك ب رل ترفرف  رب أباررلا 

 1. ربا أبالا  ل  ال الر نتال
رشررنتب   رابررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال علرر  الاشرر  عررن ال  ل سررلا   ررن أنررل  

 أن بعررد L 481-1ال رلد   ررن ال رذا   لشرص أن ا L 481-11 مل ترال لل مل سرال أاردا ال ررلد  ال
  سررررئ ي تارررر ن ي الرسررررل ل إنرررر اح ب  نرررر  ال للتررررال العص بررررال  ررررن الالررررن ا عفررررلح  ررررن اسرررررفلد

 ال رضر   ن  ةيح انتر  لا اإي إذ بلل رض  تن لبصا الرن األض ا  عن  الرال ل بللرضل ن

                                                           
  R. 775-14إلن R. 775-12 ن صالل ال  اد  2017-305لصد را ربدتد اتفتال رجبتف  ذا األبالا ب  ن  ال س ا 1
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 ل بعرد ال شرر اتن  تناآلصر سرلئ  ال ردتمتن  ن صسل رها عن ال ل رع تن عل  الب  ل  ن
 .ر ا  رلبعرها  بد ن ند ا

الررن     ن ال مل سال ي ر ال  ن ر انف  ن ال  لبرتن األسلسترتن الرن ررعلف بصلم    اذا
ال  لبال الصل رال  بترو تبرد  أن  ردتن ال  رلبرتن ي ت ارن ررعلف أسلسل ب  لبال الس ف   

إلرر  نرر احاا ال أ ررال ر  رر  ر ل ررل ا  سرر لال الرعررلتت بررتن دعرر ا الرعرر تن   الر  تررف بتمه ررل إذ أن  
ب لترررررال رجررررر ت  ال  رررررللا الصل رررررال   إلررررر  الدتمل تاترررررال البللترررررال لستلسرررررال ال مل سرررررال أترررررن ر ترررررل 

 لاررن الرعررلتت  . ب لتررال  ررذا األصترر   رعبترر  عررن األ رردا  الندتررد    ال رضرر  تن ال سرررهلاتن
 ال انرب أن    رعبلدعل ا ال  ضر عتال ي تر ال الرال سل ا  بتن الردعل ا الشص رتال   عل  الصلئا 

 1الصضل  ال دمتتن تعا  رفضتل الص ب بدي  ن الرع تن.إل  صتل   مب مصل األدلال 
لررذلك تمب ررن أن مررد ك نترردا  ررع بال  ررذا ال سرر لال  ألمهررل رالترر  ارنل ررلا  رملنضررال برر ل 
البف  ن الب  ل عل  ال اللئف   ب ا ج الرسل ل رشال أد اا  فتد   رن الافرلح ضرد السرل ك 

سرررال  رع رررل ب ررر ن الرمفترررذ الفعرررلل لصرررلم ن ال مل سرررال   فعللترررال  رررذا الب مرررل ج  رررن ال مرررل ن لل مل 
ال بر ل أن رر ال  بللاش  عن ال اللئف لألجر ا  ال عمترتن الر اغبتن  رن   رب دعر ا الرعر تن 
عررن األضرر ا     ررب ذلررك  عللتررال نررلم ن ال مل سررال رارر ن أتضررل  ررن رشررنتب بررف اررل األشررصل  

لملرنررررال عررررن صرررر ف ن اعررررد ال مل سررررال  ببتررررو أن جلررررر  لل جللبررررال بررررللرع تن عررررن األضرررر ا  ا
الب ررر ل علررر  ال الرررلئف تمب رررن أن ترررد    رررن ضررر ح  رررذا البرررف بترررو أن ب لترررال ا نررر احاا 
العل ررررال ) برررر ا ج ال أ ررررال ( ي ترررر رن علرررر  بسررررل  الرررردع ا الصل ررررال   العارررر  ي ت اررررن لرمفتررررذ 

مب رن أن رمرد أل الصل   الدعل ا الشص تال أن رر رن علر  بسرل  ا نر احاا العل رال   لارن ت
 ن را لال إتنلبتال لمظلا الضبج العلا للس ف   اسر  ا   ذا الصال   ت رل تصر   رذا ال سر لال 

 تعب  عن الر دد  ن صلف ر ا ن  الر  تف بتن ا ن احتن.
أ ررررل  ررررن إجررررل  الصررررلم ن الن ائرررر ف   مررررف تبررررد ا  ررررن السررررلبف أل امررررف  ع  ررررال  ررررل إذا المررررا 

ل  إتنلبترال علر  دعرل ا الرعر تن ألمرف  رن إجرل  امجرالف ا ن احاا الرفل ضتال سرا ن لهل آال
                                                           

1 Julie Roman, op.cit, p70. 
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 نلرررر  ال مل سررررال  علتررررل  ررررن رجبتررررف آلتررررلا الرفررررل ن بلعربل  ررررل ر نهررررل برررردتال عررررن النرررر احاا 
 05-5012ب ملسرربال نرر ا ا  نررا  5012ا دا تررال  ررن ب لتررال  برردأ ب تررال ال مل سررال لررا تاررن إي سررمال 

برررا  شررر اال سررر مج اك  سرررلجال ضررربج برررتن السرررتد د منرررلمنن  ا 5012أ  ترررل16ال رررلد  بررررل ت  
 1ال ب  نلا.

تسررل ا بررد ن   رر   ررل سرر   مشرر  الصرر ا  علرر  ال  نررب ال سرر ن لررفإي أن نتررلا ال نلرر  ب
 رذا ال  ل سرلا ب الرل  رذا المر ك  رن الصر ا اا  الررن ت ارن  أدم  شك  ن علرا ال رضر  تن  رن

ا البرلا  ألمرف  أن را ن سمدا لها  ن الب  ل عل  الرع تن  ن صالل ال سل  ال  رن ع لترال
إذا المررا  غبررال ال نلرر   ررن دعررا  ررذا ا نرر احاا اررلن  ررن الضرر   ف علتررف عرردا مشرر   ررذا 

 اررلن تمب ررن أن تبصرر  إنرر اح سرر ف بتمررف  بررتن ال صررلل  ألن  ررذا المشرر  سرر   تسرر ا   ا نرر اح
بد ن شرك  رن رع تر  دعرل ا الرعر تن    ر   رل تر بن أن ال نلر  نرد برلد   رن دعرا دعرل ا 

 .الرع تن
أمررف ي ت اررن أن منرر ا بهررذا اي ررر ان ألمررف  ب ررل اررلن  ررد  ال نلرر   ررن   اح  ررذا إي 

المشرر   رر  إعررالا الشرر الا ال صللفررال ب مررف بلشرر   علتررل  ررن إنرر احاا رصفررتن أ  ا عفررلح  ررن 
 العص بلا  ن أنل أن ربلد  بللاش  عن ال صللفلا.

 هني وسرية التحقيقاتالملف مد السر المعلى لية تعارض حق اإلط ع لشكاالفرع الثالث: 
 .وحقوق الدفاع والتوفيق بينهم

إن الب رر ل علرر  األدلررال  ررن  نررلل ال مل سررال أ رربا نضررتال  ئتسررتال صل ررال  ررن دعررل ا 
 ر ن الاالت   ن األبتلن رمد عل  ص ف نلم ن ال مل سال    ش مل سلبصل أمف  ن ال سة لتال الرن رس

البرف ال مل سرال غتر  ارل ن  البرلا  ن ا  سلجال ال مل سرال الرذف تعلنر  الشر الا يمرهرلك نرلم ن
الرررذتن تبررررلن ن إلررر  ال الرررلئف  رررن إنررر احاا إالبرررلا   رررن الب ررر ل علررر  رعررر تن لل رضررر  تن

                                                           
-82ال رعلف بللصضتال  نا  2102أ  تل  02ال لد  عن  نل  ال مل سال  ن نلسرف ال معصد   ن  1022-21ن ا   نا 1

أمظ  ال  نب ال س ن ل نل  ال مل سال  ن ج   الستد د صلمنن ضد ال  ن ش اال س مج اك   سلجال الضبج.  2108
 الن ائ ف.
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لص اعد الصجررررر   الضررررر     نرررررر د عالنرررررال سررررررببتال لربصترررررف المنررررررلح  رررررن إجررررررل  الرمفترررررذ الصل رررررر
 رب  ترعرل نتضعمل  ن إشالل آص  ألمف ال لفلا  ذا ال اللئف   عل  إي أن ا جالك .ال مل سال

 .س تال الربصتف  س تال األع لل
ذا ررررا الر  ترررف برررتن برررف ا جرررالك علررر  ال لررر   سررر تال األع رررلل  ررر ن ا شرررالل تظهررر    ا 

 بللمسبال لبص ف الد لك.

 التحقيق وسرية األعمال  الملف مد سرية على أوال: تعارض حق االط ع 
ا ال مل ترررال ال  ل سرررل ال ل سررر لال الاشررر  عرررن ال الرررلئف لضررربلتلالع لتررر إذا المرررا ال  ل سرررال

 رر ن سرر تال الربصتررف  ررن األصرر ا نررد رارر ن عصبررال عمررد   ا بفعللتررال برر ا ج ال أ رراللل مل سررال ر ررجد
علرر   ارر    الاشرر  عررن  لفررلا سررلجال ال مل سررال  صل ررال أن عررللا األع ررلل ت رارر  بشررال ابترر 

الترر ا نررلئا بررتن  ررن تعلررا   ررن ي تعلررا  لررت  بررتن  ررن ت لررك   ررن ي السرر  ال همررن   لل رر اك 
ذا ارررلن السررر  ال همرررن ي ت ارررن أن تبررررج برررف أ رررلا ال صررر   عمرررد الصترررلا بررررفب  ارررل ت لرررك     ا 

ل  رررل ررررا   ص ن تلر  ررر ن بللسررر  ال همرررن برررلل بص ررر 1.ال الرررلئف الضررر   تال للربصترررف  رررن الصضرررتال
 رررن الرصمرررتن الرنرررل ف 063L-6ا جرررالك علترررف ربرررا جلئلرررال العص برررلا الن ائترررال    رررالال ال رررلد  

لل ترررر  ن  الررررلئف أبررررد األجرررر ا  إلرررر  الجرررر   اآلصرررر  أ  رعلنرررر  نملئتررررل الاشرررر  عررررالف مسررررن 
  بترو ال مل سرالسرلجال ار رليا أ   شرل  اا  رن إجرل  إنر احاا ال رب ل علتهل  ن صالل 

 2 ن نلم ن العص بلا الف مسن.226-13العص بلا ال بدد   ن ال لد  أشل ا  ذا ال لد  إل 
الصل رال   ر ذا ا ر ضرمل أن    ح إذا  ل انر مرا الردع ا العل رالإذ أن  ملك إشاللتال ند رج  

ربصتصل   ا تل للربصتف الذف تبلش ا  نل  ال مل سال رص ا بف  تئال نضرلئتال ترعلرف برمف  الصضرتال 
 تارر ن   ن  ررل أ ررلا رلررك الهتئررال   تفرر ن أتضررل أن  ررذا ال با ررال لررا رسرشرر   نلرر  ال مل سررال 

ن أن بص رررر    ررررذا الصضررررتال   لل شررررال الررررذف رج بررررف نلعررررد  سرررر تال ال عل  ررررلا تر الررررل  رررر

                                                           
 .المتعلق بالمنافسم المعد  و المتمإل 03-03من ا مر  21أنظر الما ة 1
ال رعلف بدعل ا الرع تن عن ال  ل سلا ال مل تال  818-2102 ن األ    2لصد را رر تا  ذا ال لد  ب  ن  ال لد  2

 لل مل سال      ل س   م ضبف أدملا
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ال با رال الررن   عرا إلتهرل نضرترهل إلر  األج ا  ال عمتال بللصضتال ربر ا  رن رصردتا ال عل  رلا 
 1 نل  ال مل سال. اال ل  لدعل   ذلك بعد أن را ن ند اجلعا 

تال ربصر   برل رسرلحل  غ ر ن  رن لئإن  س لال س تال األع لل  ن   انهال النهلا الصض
بللمسررربال  صلم مترررال الررررن ر ضرررا ال سررر لالظرررل غترررل  اينرهرررلداا الصضرررلئتال  برررر  الم ررر   ال

  بتررو تبصرر  أن مبلررل ال ضررب بج تصررال مظ تررال  صررج   صررل للم رر   ال  نرر د  للصررلم ن الن ائرر ف
نررد رنعلمررل منرر ا بعرردا إ المتررال ر رر    يا  نلرر  ال مل سررال  سرر تال الربصتررف  سرر لال سرر تال  رردا  

 رصدتا ال اللئف الرن ت ان أن را ن  ن ب     ذا األصت .
 رررن المظرررلا الرررداصلن ل نلررر  ال مل سرررال أمرررف ت ارررن  24جرررل  أاررردا ال رررلد    رررن  رررذا ا 

ب اسرررربعلد ال عل  رررلا  ال الرررلئف ا جرررالك علررر  ال لفرررلا  رررن جررر   األجررر ا  أ   برررل تها  ررر
سر تال األع رلل ارنرلا أبرد األجر ا   بترو ت ارن لأن اح  مهل الرن رار ن  برل إنر اح ب لترال أ  

جل   ار     علرل  رن األجر ا    رن رسرلتا  أن ت  ن  بملح عل  نل  ال مل سال ل ئت  
سرر تال األع ررلل الرررن ابررر اا ال الررلئف الرررن رارر ن  بررل سرر تال األع ررلل    رر   ررل تةاررد ضرر     

ببتو ي ت ان ألج ا  أص ا ا جالك علر  ال الرلئف الررن رارسرن الجرلبب   را ن  بل ربصتف
تسررربعد  ررذا ال الررلئف  ررن  نلرر  ال مل سررال ألع ررلل لألجرر ا  ال رمل عررال   السرر ف ب لتررال لسرر تال ا
 ل لبلنن ال اللئف األص ا.إجل  رصدت ا للص ا  صال 

ذا را ل الفلئرد   ما  رصدتا ال اللئف الرن اعر د علتهل ال نلر   رن ربصتصلررف   دا يررف   ر  ا 
 الربصتصررلا  ررلداا أمررف سرر   تصرردا  تاشرر  عررن ال الررلئف الرررن اعر ررد   ررن سرر تال  ررذا ال رردا يا

 .علتهل ذا  ن نهال
رعربرر  ار ن ررال عررن الرعررل ن بررتن  الرررن 84 بررلل ن ك إلرر  مرر  ال ررلد    اهررال أصرر   ررن ن  

إ المترال رردعتا  نلر  إلر    مهل  ن الفصر   األ لرن لرا رشر   نل  ال مل سال  الهتئلا الصضلئتال 
 رن صرالل رصردتا ال الرلئف الررن اجلرب علتهرل  رن الهتئرال الصضرلئتال إل  ال مل سال ل أف الذف تصد ف 

علر  الر غا أمرف أارد   لك إلر  األجر ا  الررن نرلا بهرل نبرل رصردتا ايسرشرل  إجل  نلسلا ايسر 
                                                           

 ب د الش ت  ار   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الصلم ن الن ائ ف د اسال  صل مال بللصلم ن الف مسن  ال  نب السلبف  1
 252. 

 



 رز للقاضي في إطار منازعات التعويض عن الضرر التنافسيالباب الثاني          الدور البا
 

884 
 

 رررن الفصررر   الاللمترررال  رررن ال رررلد  أن الصلضرررن  لررر ا برصررردتا ال بلضررر   الرصرررل ت  الررررن تجلبهرررل  مرررف 
  نل  ال مل سال د ن أن تشت  إل  إ المتال ربصف البللال العاستال.

ل سرال  ررن  ررن بترو ال برردأ  ب تررال   صررل  رن  لفررلا  نلرر  ال م لرذلك العمل رر  ال  نرر د       
أن تر ررل ب لفررلا لضرربتال  ررن بتررو ال برردأ ل ررال ت اررن  سرر تال األع ررلل ل برردأ سرر تال الربصتررف 

ذا اررلن ال ضررب  .لرعرر تن أ ررلا الصلضررن ال رردمنل نلرر  ال مل سررال  ررن أنررل ر سررت  دعرر اا   ا 
أمف بر  الشر الا بهذا الشد  بللمسبال للربصتف  ال دا يا أ لا ال نل    ن  ذا ال ضب تعمن 

بترو ي ت امهرل أن رمصرل   ال شل اال  ن ا ن احاا أ رلا  نلر  ال مل سرال ر انرف مفر  البضر 
األنر اح  العمل ر  ال رعلصرال بلل الرلئف الررن إل  ال بلاا ال دمتال  الرنل تال  إل  أف شص  بر 

  نل  ال مل سال. را ايجالك علتهل أالملح المظ   ن ا ن احاا أ لا
األجرر ا  ال عمتررال  )ب  أن ت اعررن ال شرر ك  ررن  ررذا ال نررلل بررف  ررةيح  اررلن  ررن ال سررر
السرر لح ها إذا أدلرر  ب الررل رلررك األس ا   ب مررب العصررل  عررم (ال لرر علرر  بللصضررتال الرررن اجلعررا 

 1للنهال الرن ج با الصضتال أ لا ال با ال ب ن ربلي ال عل  لا الرن رب لا علتهل.
ذا اررلن الجرر    ررن ا نرر احاا      ررذا  ال الررلئف ت اررن لررف أن تسرررع ل  ررذالرر  أ ررلا ال نا 

را ن لف  ت    ن الرد لك عرن مفسرف ألمرف ارلن جر      س   س اح الن  دعن أ   دعن علتف
أ ررلا  لال رارر ن أاالرر  رعصترردا بللمسرربال لل رضرر   ال رردعنال نلرر   إذ أن ال سرر   ررن الرردع ا أ ررلا

  نل  ال مل سال.أ لا ن احاا ا الذف ي تا ن ج    ن  ال با ال
أباررلا نررلم ن ا نرر احاا ن الر نررف إلرر  ل  مرر   برردد  ررن نررلم ن ال مل سررال  رر ترر  ررن غ

 ند تفرا ال نلل أاال  ل ملنشال  ذا ال س لال. ا دا تالال دمتال   

نل اسر ردا   ن  أ 2ا دا تال  بالا نلم ن ا ن احاا ال دمتال    لل رض   ند تسرعتن ب 
 أن ايسررعلمال بهرذا األبارلاال مل سرال بترو  نلر  ال  ر ل إلر   لفرلا  أنل أ   نضلئن  ن

                                                           
 ب د الش ت  ار   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الصلم ن الن ائ ف د اسال  صل مال بللصلم ن الف مسن  ال  نب السلبف   1

 252. 
ت ان للصلضن أن ت     ن النلسال ببض   الص  ا شص تل  » ن نلم ن ا ن احاا ال دمتال   ا دا تال  22رم  ال لد   2

 الم اك.لرصدتا ر ضتبلا ت ا ل ض   تال لبل 
 «  ب بضل  أتال  التصال لمف  ال  ن.ا ل تن   لف أن ت    شفهتل
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  ضرد  نلر  ن صالل األ   الصضرلئن ضرد أف جر   أمهل أن رس ا باش  ال اللئف   ن ش 
 ال مل سال ببد ذارف.

 نرد تار ن نبر ل ن ئرن    الصضلئن ند تصبل  ند تصلبل بلل  ن لان  ن البصتصال  ذا األ 
الرررن المررا   نرر د    ررن صررالل نبرر ل رصرردتا  الررلئف  برردد   صررج د ن نبرر ل رصرردتا اررل العمل رر 

 .عن ج تف ايبرنلأل بس تال األع للأ ل ه
شرررر  إلرررر  النهررررلا  ررررن المظررررلا الررررداصلن لررررا ر 24ل ررررلد   ررررن ا 2 ررررذا  ان المررررا الفصرررر   

ال سر تال ا ع رلل  رن صر  ا شرالل ال جر  ح بللمسربال ل سر لإي امرف تب  الصضلئتال  رن إجرل  ال مرب
 نرد مار ن   ال رضر     رن ال  ل سرلا  انهال النهرلا الصضرلئتال  برر   رن   انهرال ا جر ا  

 ن غم  عن  الل  ذا ا شاليا ب ن د انرهلداا نضلئتال  ن  ذا ال سللال أ  برر  ر ضرتا 
   رمظت تال.نلم متال أ ذلك ب  ن  م   

أ ررل بللمسرربال لب لتررال ال الررلئف ال شرر  لال بسرر تال األع ررلل أ ررلا النهررلا الصضررلئتال  ررن إجررل  
 رررن ظرررل  ررر ن األ ررر  تجررر ح  ررر اغ آصررر    ترررال لل مل سرررالدعرررل ا الرعررر تن عرررن ال  ل سرررلا ال مل

 تف ن     أص ا ال ن ك إل  الص اعد العل ال.الصلم ن الن ائ ف 
 .Lو الماا ة  L. 483-2ال رلد  ال شر ك الف مسرن مظرا أبارلا صل رال بهرذا ال سر لال  رن أ رل 

المررلنا عررن  ررن سررتلف دعرر ا الرعرر تن عررن الضرر   أتررن أاررد أمررف   ررن نررلم ن الرنررل   483-3
 بر نال تر  تر عا أبرد الجر  تن أ  عمرد ل L. 481-1  اسرملدا  إل  ال لد  لل مل سال مل تالل سال    

مفسررف أ  بمررلح علرر     ررن رلصررلح ةال  علرر  سرر  رنررل ف    تنرر   للصلضررنذاا جبتعررال ررر ال التصررال
 صر   أن ال ملنشرلا سررراأن ت  الن ي ت ارن ضر لن ب لترال  رذا السر   إذا جل   ن األج ا 

الصرر  أل  لررمف  ال رر ن  ربررا مفرر  الشرر ج .  تنرر   ررد  د ن  نرر د الن هرر    ست أن الصرر ا
 ضر   تلاذا الصجعرال  رج ترب  مجرف ن ا  رل ب   البرد  رصتترد ال  ر ل إلر   رال  انهال ن  بدأ 

  بررذلك  لل شرر ك الف مسررن ترر   1.ل د ن ا صررالل ب  ل سررال بصرر ف الررد لكلع ررب لتررال سرر تال األ
عرن ج ترف الصر  أل  السر   رذا ب لترال  ضر لن األع لل س تال عل  للبفلظ ندتد  أدا  للصلضن

                                                           
1voir Art. L. 483-2 du code de commerce  
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علمترررال   بررردأ أ  ال  انهرررال  بررردأ  الرررل  رررن ا نررر احاا الصضرررلئتال  األسلسرررتال ال برررلد  عرررن بعرررن
 . علمتال إ دا  الص ا  ال ملنشلا

 ررن ال رر نا أن رارر ن  شرر  لال بللسرر تال   ررن بللررال إجررالك الشررص  علرر  ال الررلئف الرررن 
ال عل  رررلا الررررن  رلررركلح عرررن  رررسررر تال الررررن ربظررر  أف اسررررصداا أ  ا    مرررف تلرررر ا بللالع رررل 

 .لفالش ج تمجبف أتضل عل    الف ن  ذا  ن بللال الشص  ايعربل ت  تبر ف علتهل.
 رن صرالل نر ا  لرا تعرد صلضرعل  إذا نر  ا ال با رال ايلرر اا بللسر تال تمرهرن نرد   ب ذلرك

  أمرف ي ت نرد سر  رنرل ف أ  إذا المرا ال عل  رلا ال عمترال نرد ر نفرا  رن غضر ن ذلرك للجعن
 1ا مهل س  ا رنل ت ل أ  أ ببا ت ان ال   ل إلتهل بسه لال.عن 

أمررف ت اررن للصلضررن أن تباررا ب  ا ررال بللمسرربال لألجرر ا  أ  2017- 305ال  سرر ا   تةاررد
 الصلضرن  رن نضرلئن أ ر  ب  نر  ال ف  ضرال لاللر ا رلا اي رالرلل ال ت  أ    اللتها عمرد عردا

 2.لهل اي راللل   ن أ  الس تال ال عل  لا بب لتال
 ام حقوق الدفاعثانيا: ضرورة احتر 

 لفررلا  ررب بررف ب لتررال السرر  ال همررن العلرر  بعررد ل اررلن ا شررالل ترعلررف ببررف ا جررالك 
شاللتال الر  تف بتمه ل    ن ا شرالل أ ربا نلئ رل    ضر     ابرر اا بصر ف الرد لك يسرت ل علر  ا 

 رررن ظرررل اينرهرررلداا الصضرررلئتال الف مسرررتال  بترررو ت نرررب الررربعن  رررذا ا شررراليا  رررن نرررلم ن 
 ررن المظرر   ررن  (ال بررلاا نلرر  ال مل سررال   )اشررر اك ايصر ررل  بررتن الهتئررلا   إلررال مل سررال 

 3ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.
لال ايسرربعلد ال جلرف  العرلا  ايبرنرلأل بللسر  ال همرن لصرن  عل ضرال  ن البصتصال إن  سر 

بررررل ت   samaven رررن ظرررل اينرهرررلداا الصضرررلئتال الف مسرررتال. إذ إن  با رررال الرررمصن  رررن الصررر ا 

                                                           
1voir Art. L. 483-3 du code de commerce 
2voir Art. R. 775-15 du Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages 

et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles op.cit 

ار   ب د الش ت   ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال  ن الصلم ن الن ائ ف  د اسال  صل مال بللصلم ن الف مسن  ال  نب السلبف  3
 828. 
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ضررر   ف عمرررد ل تاررر ن أاررردا أن ايسررررالملح ال بترررد لهرررذا ال بررردأ عمرررد الاشررر   5010لمفننررر19
 1ل  ل سال بص ف الد لك.

أف أن  با رررال الرررمصن اعربررر ا أن الشرررص  ت ارررن أن تسررررصدا ال الرررلئف ال ب ترررال  رررن 
إجل  س تال الربصتف أ لا  نل  ال مل سال د ن أن تار ن  مرلك  صللفرال إ شرلح السر   رن ال رلد  

6_063Lأن  ذا الاش  تا ن ض   ف ل  ل سال بص نف. ش تجال 
ال با ررال الرنل تررال لبررل ت   أارردا  ررن العدتررد  ررن الصرر ا اا الرررن  ررد ا بعررد  رردا الصرر ا  

 رررن صرررالل   الصررر ا  سررر ا علررر  مجرررلف  اسرررب أبارررلا 5011سرررمال  فرررن  Samavenرفسرررت ا لبارررا 
لر اترد  رن صرالل ا Samavenبتو نل ا ال با ال برلصت  باا 2أ ا 50ن ا  ل ال لد   ن 

مرف ت ارن  أاردا أ لجر   ال عمرنل ل تب  ا ألمف ض   ف ل  ل سال بص ف الد لك  ن الاش  لفأ
 رن  132ل صدا الجل  رصدتا عمل    ن ا ن احاا الرن الما ج  ل  تهرل علر  أسرل  ال رلد  

ايسرررعلمال أف  3.نررلم ن ا نرر احاا ال دمتررال شرر تجال أن رارر ن ضرر   تال ل  ل سررال بصرر ف الررد لك
 .نل الب  ل عل  ال اللئفالصضلئتال  ن أ بلأل ا  

أارردا أمررف تنرر   رصرردتا ال الررلئف الضرر   تال  صررج  أل  ررا  نلرر   50154سررمال   صرر  ررن نرر ا  آ
نر ا   با رال   با ال رسع  لر سرتب مجرلفلل   ال مل سال برصدتا  ن  عال  ن ال بلض   ال اللئف

شرر  عررن ال الررلئف ايعررر ا  بسررلجال الصلضررن العررلدف  ررن إنبررل  سررلجال ال مل سررال للاالررمصن   
 ل صدا الجل .

ن      رررذا      بترررو   5  با رررال اسررررئمل  برررل ت   ررر   أصررر ا نرررد ا ر ضرررتا   تهرررذا ال نرررللا 
أادا أن  صدا الجل   ن دع ا ال مل سال لدتف الصد   علر  أن تصردا بمفسرف العمل ر  ال  نر د  

                                                           
1 Cass.com, 19janv2010, n0 08_ 1971,  Samaven.in Aliénor Estrade, op.cit, p35.et Benjamin  

Lehaire, op.cit, p199. 
2T.com.Paris, 24 aout 2011, Gwlaume_ Fabre. in  Benjamin Lehaire, op.cit, p199. 
3 Aliénor Estrade, op.cit, p36. 
4T.com Paris, 15ch, 16mars2012, SARL DKT international, et SA, Eco-Emballages, 2SA 

Valorplast.www.groupes.renater.fr 
5 cour d’appel de Paris , 20 novombre2013, président de l’autorité de la concurrence c/SAS 

Ma list de courses, in : Aliénor Estrade, op.cit, p36. 
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بارلا ال رلد   ذلرك د ن رجبترف أ احاا الربصترف أ رلا  نلر  ال مل سرال  ن ال ل  ال رعلصرال بر ن  
شرررر تجال رصترررتا  رررل إذا اررررلن الاشررر  عررررن  رررذا ال الررررلئف     رررن نرررلم ن ا نرررر احاا ال دمترررال 132

  ررم  أتضرل أن سرلجال  ض   ف ل  ل سرال برف الرد لك  تبر   ب رفال اسررالملئتال سر تال الربصترف
 ررن  101أسررل  ال ررلد  علرر   ""عووا ق شوورعيال مل سررال ي رنررل   بسرر تال األع ررلل  ررن بللررال 

 . بذلك  با ال اسرئمل  بل ت  ر سب  ن  ذا ال نلل الف مسن. ال دمتال نلم ن ا ن احاا
 ذا   ن ظل ال  ذا ال صا  ر ن ال شر ك الف مسرن ارلن لرف   نر  بلسرا بص ر    رذا 

ال رعلررررف برررردعل ا الرعرررر تن عررررن الضرررر   المررررلرج عررررن  303-5017ال سرررر لال  ررررن ظررررل األ رررر  
بفصر   ندترد  ر ارد ال شرل  إلتهرل سرلبصل L. 463-6ال رلد  أبارلا ر ا ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال 

  ررن الالللررو الف ررل ألباررلا   ص ررل ل   ررلحبأمررف ي رمجبررف أباررلا  رردا ال ررلد  إذا رعلررف األ رر  
 .الالل ن البل 

 ال البرررظ أن األبارررلا الندترررد   رررن نرررلم ن الرنرررل   الف مسرررن رهررررا ب سررر لال بصررر ف الرررد لك 
مالبرررررظ أن ال شررررر ك تص مهرررررل ال ب لترررررال سررررر تال األع رررررلل  ال رررررل راررررر ن  مرررررلك إشرررررل   إلررررر   سررررر ل

  رن البصتصرال  رذا رعبتر  علر   غبررف  رن ربصترف رر ا ن برتن  1بض   تلا ب لتال بصر ف الرد لك 
  لرتن ال س لرتن.

"تغييووور رررردع  إلررر    عللترررال ال  رررللا الصل رررال لل رضررر  تن رررن األصتررر  ت ارررن الصررر ل أن 
 دد ن  ررن االترر   ررن لاررل النهررلا الفلعلررال  ررن  ررذا ال نررلل برردحا بللصضررل  الررذتن تررر العقليووات"

البررليا  ررن اسرررصداا اآللتررلا الرررن تررم  علتهررل الصررلم ن  إلرر  نلمرر  سررلجلا ال مل سررال الررذتن 
لفعللتررال  "تهديوودا"ت تلرر ن  ررن بعررن األبتررلن إلرر  المظرر  إلرر  ال مل عررلا الشص ررتال بلعربل  ررل 

  ي ممسن ال ش ك الذف تا ن لف د    لا  ن ذلك. 2إن احارها.
 

 
                                                           

1voirL. 483-2 et L. 483-3 code de commerce  
2Marie Dumarcay, op.cit, p534. 
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أبارررلا ال سرررة لتال ال دمترررال الملن رررال عرررن الضررر   الرمل سرررن  رررب األبارررلا ي رصرلررر  االتررر ا 
الرصمررن لصررلم ن ال مل سررال تصرضررن أبتلمررل  ررذا الرشررلبف  رر ن الجررلبب الصررل     الرصلتدتررال. لاررن  غررا

 ربمن أبالا  صرلفال  ن أنل أن ررالحا  ب  ذا الجلبب الصل .
رجبترررف الصلعرررد  ا  رررن دعرررل ا الرعررر تن   بررردد  لإلالبرررلعررردا  نررر د ن اعرررد  ن ال انرررب فررر 

ت اررن الصرر ل أمررف ال رردعن )ال رضرر  ( عررلرف علرر  العل ررال الرررن رصضررن برر ن عبررئ ا البررلا تصررب 
آلتررلا إالبررلا ندتررد  نررد علرر  الب رر ل بررد  ررل   رصفترر  عبررئ ا البررلا   إلرر   برردأ غترر   عررلل 

 مررل ن لل مل سررال  ررن  بل بررال السررل ك ال ل رضرر  تنبلسرر ل  ررن رع ترر  رعررل ن ارلعرر  د  ا  عررلي   
  ررع بال ا البرررلا  ررن الررردع ا ال دمتررال الرمل سرررتال رشرررال أبررد األسررربل  ال ئتسررتال ال بلشررر   لصلرررال 
الرردعل ا ال    عررال أ ررلا الصلضررن    رر   ررل تصرضررن ضرر      نرر د رعرردتالا  ل ررال  ررن دعررل ا 

الالبصررال لإلنرر احاا أ ررلا   للرردعل ا الرعرر تن الرعرر تن عررن ال  ل سررلا ال مل تررال لل مل سررال .
نل  ال مل سال  صل مال بللدعل ا ال سرصلال عن ا ن احاا أ لا  نل  ال مل سال لهل  ت   نلر   

نرر ا   نلرر  ال مل سررال أ   ررل نررلا بربصتصررف  بتررو أن علرر  أابرر    رردانتال لهررذا الرردع ا بمررلح 
العاررر   رررن ذلرررك  هررر  تسرررهل علررر  ارصرررلذ الررردع ا الالبصرررال لرررت  أ ررر ا سرررتئل  رررن برررد ذاررررف برررل 

 رن  نرلل الرعر تن دعرل ا رسرهتل ف  ن شر مهل أن رضرع   رن نلذبترال لرا البلا إي أن سلبت
 ال  ل سلا ال مل تال لل مل سال.
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 خاتمة

حصصص ب  ا صصص ل اوصصصا  اح  صصص  نخلصصصن دصصصت ا لهصصصانم ضوصصصنل لضد اصصص ء قت اصصصاخ  لض اصصصم   صصصا  صصص   ا
 حدم اوصم ص  ضل ماص  يص  دنم  صمم لضدنميهصة   دصم  سهصا لضصا   لضداد ،اص ي   لمدصت لض صمن ن لضعالضة   

 لضني اسل   لاحم ي  دخال  س لنب هنه لضا لهة.دت لضددم همم لضدنمي ة ضوم   

لضدسلس ضص س لض ح صا لضصني  دلص   ي غم إن م  دسلس لضدنميهة إب قت  من ت لضدنميهة  ؤ ا اأت
خاصمن ي  اطا   ا   ع لضددم همم لضدنمي ة ضلدنميهصة، ح صي  اص  ضل ماص  لخاصصمن يص  لب

يصصت اعصصا هصصنه لضدودصصة    لصصح حدم صصة لضدنميهصصة لضحصص   لضدسلصصس دودصصة لضهصصوهصصنل لضدسصصم    ا مهصصم دصصع 
 .لضدنميهة دسلسحص ل  لح 

اصصص    نصصصن دصصصت خصصصت  ا  ه يصص  اصصصاط لضهصصص    لصصصحيدهصصمهدة لض ماصصص  قصصصصاحم قدصصص  د صص    د
 اصصاط لضدنميهصصة لضحصص  ،  ضصصم  عصصا هنصصم   صص  يصص   صصام إد من صصة لبهصصا نم   صصتيصص  لضدام صص   ااخلصصن 

ياع    لض اء ب    ت ا  ما  لضع  اة لإلال  صة  ،يهةلضدنم ة  لحلضدحميظمب   لض ما  ي  هع ن ضلع 
 يحهب ا  اا ه ع نطم  ااخ  لض ما  ي  دنم  مم لضدنميهة.

 صمن ت   ل صا لض غم دت غ مان ي  لضس لئ  إب قنن  مت ضن لض اص  يص  ا هص    حاصح خلص     لح
  منصصم ض  ل لاصصن ا    ا صص  يصص  إ هصصم    ل صصا لضد م نصصة عمم لضدنميهصصة لضدنميهصصة يصص  ظصص  اعصص  ا صص  

  من ت لضدنميهة  ا ا حوم   ال اط  هم.

يل صصا اصص   لضصصا   لضع صصما  ضل اصصم  يصص  حدم صصة لضدنميهصصة دصصت لضددم هصصمم لضدنمي صصة ضوصصم دصصت خصصت  
لضدنمي صصصة  لبا م صصصمم  لضانصصص ا لضاعم ا صصصةإاطصصصم   يصصص   لحاصصص لم   ل صصصا لضدنميهصصصة دصصصت خصصصت   اصصصن  لصصصحا 

 اصصاخ  لض ماصص  لإلال ي دصصت خصصت  إخاصمء اصصص يمم لم صصخمن لضعمدصصة مح صصمم  صصمن ت  ،ضلدنميهصة
  إضح سمنصب لضصا   لض عصم  ضل ماص  يص ،لبخاصمصمم لضا  اا   ااخ  لض ما  لضس لئ    لضدنميهة

 لضاع     ت لضا   لضانميه . 

 :لب ا لحمم ض ا د نان  هنه لضا لهة دت لض ص   إضح سدلة دت لضنامئج   



 خاتمة
 

544 
 

 النتائج:

لضصصاطتت سصص ل  هصصمم  ااصصن  صصمن ت لضدنميهصصة  لصصح لضانصص ا  لض صص  ط لضاعم ا صصة لضدنمي صصة ضلدنميهصصة،  -
 هصصص  دصصصم  ع صصصس حصصص ن لضد صصص ء  ا لضاعم ا صصصة لضدنمي صصصة ضلدنميهصصصة لضانصصص  صصصد  سد صصصع لبا م صصصمم    يوصصص 

طتت هصنل دصت سوصة،  دصت سوصة قخص   يصمضا لضس لئ ي  لح دح  سد ع آثم  هنه لضددم همم لضام  
ضدهصصأضة همدصصة يصص  هصصنل لإلطصصم   نصصادم د صص ء ا طصصت قصصصال ضصصن قاعصصما دهصصا ال ة  نظصص   ل اصصصما ة يمض
 س لضدنميهة دت ح م لضاطتت.لهاثنح لضددم همم لضد خصة دت ط   دسل

 لضد ااطصصة اطا عاصصن مضاطتت يصص  دسصصم  لضدنميهصصة اصص ض صصا  صصوانم اعصص  لضخص صصص ة لضداعل صصة - 
وصص  اطصصتت دطلصص   لصصح لضصص غم دصصت اصصاخ  لضنظصصمم لضعصصمم لضحدصصمئ   اعلصص  لمدصص  اصصاع  لضدصصصمضل ي

 صصا اصص  م خص صصص ة لضصصاطتت يصص   صصمن ت لضدنميهصصة دصصت خصصت  ل ااصصم ه ، إضصصح سمنصصب نضصص  لضخمصصصة.
 هص  دهصل   اص ي  ق  صمت لضع صا  ي صم ضل  ل صا لضعمدصةس ل    اان لض من ت  لصح آثصم  لضع صا  ضص س ضعصام 

 ن لضد  ء ي   من ت لضدنميهة.سا ا  هل 

دت خت  ا     اطتت لضانا ق  لض ص ط لضدنصمي  ضلدنميهصة  إد من ة لضاطتت لضس ئ ا     إت  -
 هصص  دصصم  دصصت  صصأنن لضدحميظصصة  لهصصاد ل  لضعت صصمم لضاعم ا صصة  ا ل نوصصم،ا ت اطصصتت لضع صصا   صص    ي صصط

 سع  لضاطتت لضس ئ  ي   من ت لضدنميهصة د اص  ن  صم دصم  لصح لضصاطتت لض لص  نظص ل منصن  حصميظ 
  لح لها  ل  اع  لضدعمدتم.

 نصصصا  يصصص  إخاصصصمء لم صصصخمن لضعمدصصصة ض صصصمن ت لضدنميهصصصةلضس لئصصص ي  غاصصصة لضد صصص ء  اأ صصصام ض صصصا_ 
لضصصني ااد صص  اصصن قح صصمم  صصمن ت   هصص  لمدصص  لضصصني  ؤ صصا داصصاق لضح صصما ،ظو  هصصم ادظوصص  لضهصصلطة لضعمدصصة

لضدنميهصصصة لضاصصص  اوصصصا  إضصصصح  دصصصع قي ددم هصصصة دصصصت  صصصأنوم لضدهصصصمس امضدنميهصصصة دودصصصم  منصصصم لضطا عصصصة 
   .ني  ا   ا اوملض من ن ة ضل خن لض

ا    ا صص  يصص  حدم صصة لضدنميهصصة   صصام يصص     صص ا  ل وصصم ضا سصصة قنصصن قصصصال  لإلال يضل ماصص   _
يل ا ثام قت  م ا  لضدنميهة غ   دعا   اوم    ص  ي وم لض ما  لإلال ي امض ما  لب اصماي،

ندم ضأل صخمن لضعمدصة  سص   دصت لض ص   ة لإلال  صة  انصا ل احصم لض  ماصة لضاص   ضلدؤههمم يحهب  ل 
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ل ي مت اصصص يماوم هصص  لمخصص   ضوصصم آثم هصصم لضاصص  دصصت  صصأنوم قت ا صص ه  دم هصصوم  صصما  لض ماصص  لإلا
 لضدنميهة، ياإد منوم قت ان أ لضددم هة لضدنمي ة ضلدنميهة ق  اع   دت آثم هم.

مل ق  ااصص    داصاخ  يص  لضهص    صت ط  ص   دل صمم لإلناص لضعمدصة إنل  منم لم صخمن_ 
لم خمن لضعمدصة قدم  ،صمن دسلس لضدنميهة لخا ها لا يإنن   ا  لضا   ع  ق  لضخادمم ق  لإل

ق  لضد ل صصة اخادصصة  مدصصة لضاصص  اهصصاخام لدا صصم لم لضهصصصلطة لضعمدصصة ب  عنصص  قنوصصم ادصصت   صصت اطا صصص  
اصص يماوم اخاصع ض  ل صا لضدنميهصة  اخص ل   ل ا لضدنميهة منوم ب ادصم س ن صمط ل اصصماي اص  إت 

إلال ي صصصصمحب لبخاصصصصمن اصصصاخ  يصصص  لخاصصصصمن لض ماصصص  لدصصصت لخاصصصصمن دسلصصصس لضدنميهصصصة   
   لمص  .

إت لض  ماصصة لضاصص   دم هصصوم لض ماصص  لإلال ي ق صص ب إضصصح الصص  لضاصص    صص م اوصصم دسلصصس لضدنميهصصة  -
إت ضصصصم ن صصصص  قنوصصصصم  صصصا ااسم  هصصصصم، يعلصصصصح لضصصصص غم دصصصت قت لض ماصصصص  لإلال ي ب  ح صصصصم امض  لدصصصصمم إب قت 

ت لضاصص   لضانميهصص ، لضصصني لخاصمصصن  سدصصع اصص ت  دصصع لضددم هصصمم لضدنمي صصة ضلدنميهصصة  لضاعصص     صص
 ب  د ت ضدسلس لضدنميهة لضسدع ا ت همن ت لبخاصمص ت.

يدصصصت  لضع  اصصصة لضس لئ صصصة اصصص     حاد صصصة دصصصت قسصصص  اح  صصص  لضطصصصماع لض ا صصص  ض صصصمن ت لضدنميهصصصة_ 
لض لاصصصصل قت لم دصصصصم  لض خصصصصص ة  لبحا مض صصصصة ضأل صصصصخمن لضطا ع صصصص ت ا ليصصصص  لضددم هصصصصمم لضدنمي صصصصة 
ضلدنميهصصة   صصام إ صص ل  دهصصؤ ض اوم لضس لئ صصة  صصؤاي إضصصح لضدهصصمس اان  صصن لضه مهصصة لضع ما صصة يصص  لضدسصصم  

 لضانميه . 

ضصصم  دنصصع دصصت لضصصني حصصااه لضد صص ء يصص  قح صصمم  صصمن ت لضدنميهصصة لض صصمن ت لإلس لئصص  لضخصصمن   إت  -
لبهصصاعمنة اخصصادمم لض ماصص  لضس لئصص  يصص   دل صصة لضاح  صص  خمصصصة اعصصا اعصصا    صصمن ت لضدنميهصصة ضهصصنة 

 ادصما  لصح قح صمم لمدص  ، ي ا اأ ا هع  لضد  ء إضح اع    لضطماع لإلس لئ  دت خصت  لب8002
إل لضصصصة اعصصص  لض دصصص   حصصص   دهصصصأضة لبهصصصاعمنة امض ماصصص  لضس لئصصص   لصصصح لضصصص غم دصصصت قت  00-08

 لباسمه لضعمم ي   من ت لضدنميهة  مت نح  لبااعما  ت لضطماع لضس لئ .
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 لصصح لضصص غم دصصت  صصا  لضع اصصمم لضاصص   صصا ا لسصصن لض ماصص  لضس لئصص   لضداعل صصة قهمهصصم اصصصع اة  - 
إاخصصصم  لضدعصصصم    لب اصصصصما ة يصصص  داصصصمائ لض صصصمن ت لضسنصصصمئ  إب قت لض ماصصص  لضس لئصصص   اعصصص    صصص   

 بهص دم  ت خصت  لبساوصما لض اصمئ  لض  نهص دنميهة  هصنل دصم ثاصم دصي     لح دخمض مم  من ت لض
 قت لضدسم  لب اصماي اص ة  مدة ض س امض   ب  لح لض ما  لضس لئ  اص ة دطل ة.

 سصصن لضخصصص ن يصص    لصصحلإلال ي  اصصا   ضلسصص ل  لضسنصصمئ     ب  د صصت لضح صصم انسصصما لضسصص ل  -
ل ااصم  قنوصم ب اص ل  اس اصة يا صة     ص  لضاس اصة  لصحن  ا ص  نصبه دم ي   صمن ت لضدنميهصة ملضس لئ    

 ي  ظ   لة لضع  امم لإلال  ة لضصما    ت دسلس لضدنميهة. 

لضصصا      لضخص صص ة لضد ااطصة ادنم  صصمم لضاعص     صت لضاص   لضانميهص  اعص  صوانم ض صا  -
 لخا صم ل قهمهص م      دحص  ل قهمهص م يص  ه مهصة لضدنميهصةم اقصاح، ق ت ملضدد   ضل ما  ي  حلو

 ي  ظ  ا   عمم لضدنميهة لضحا ثة ي  ظ  لضث ة لض ا    لضددن حة ضلدحم م.

ضلدهصصؤ ض ة  صصصت لضاصص   لضانميهصصص  ا   دع صصصم ي دصصنظم ضلهصصص   دصصصت خصصت  احصصص   لضدنم  صصصمم  -
لض خصصصصص ة ضلدنميهصصصصة نحصصصص  حدم صصصصة لضدصصصصصلحة لضعمدصصصصة دصصصصت خصصصصت  لضصصصصايمء  صصصصت لضدصصصصصلحة لضخمصصصصصة 

 يصص  لضانميهصص ة ضلعدل صصة لضاصصم  لضهصصل   اسا صصا اصصا    لا صصة  دع صصة  ظ  صصة اصص ي  يوصص ضلدااصص   ت، 
 انض ، يإت لضاع  امم ي  دنم  مم لضدنميهة دت  صأنوم قت اهصم ا  لصح  .ي وم ان ن لضا  لمه ل 

إ صصما  إن صصم   ل  مدصصة لضنظصصمم لضعصصمم لضانميهصص ، ياصصاخ  لض ماصص  يصص  هصصنل لإلطصصم   عااصص    ماصصة إاصصمي ة 
   ا   ي ضلصتح مم لضدخ ضة ضدسلس لضدنميهة.ض يمه ة لضه    د د

ت لض صصصص  اصصص ت لض  ل صصصا لضاصصص  اوصصصا  إضصصصح حدم صصصة لضدنميهصصصة  الصصص  لضاصصص  اوصصصا  إضصصصح حدم صصصة إ -
لضدااصص   ت  صصا اات صص  يصص   صصمن ت لضدنميهصصة ق صصت اسادصصع لض  ل صصا دعصصم ضاح  صص  هصصا  د صصا    هصص  

 .لضدخال ة لمه ل  ي  لضانميه ة لضعدل ة ه   حهت ي  لضاح م

ق صصت  لضدان صصة يصص   صصمن ت لضدنميهصصة اا  صص  دصصع خص صصص ة لضدسصصم   صص  ط لضدهصصؤ ض ةثاصصم قت  -
دصت  صمن ت لضدنميهصة لضاص  اأ صا قت لضدهصؤ ض ة  02ضدهنم اع  لضخص ص ة دصت خصت  نصن لضدصما  
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اأ  صصا دصصت لضد صص ء هصص  ،   ا صص ت  لصصح قهصصمس لضاصص   لضانميهصص  لضصصني  لحصص  امضدااصص   يصص  لضهصص  
  لضسا ا  ض     ليا ل  لضخطأ.سومم  لح لضا  

 ادصصصصج نظصصصصمم   صصصصت لضاصصصص   لضانميهصصصص  دصصصصت لضصصصصصعب لضاخلصصصص   صصصصت نظصصصصمم لضاعصصصص    لض مدصصصص  -
ا  صص م لماصص ل  ا صص    مدصص  ضصصن د مناصصن لضخمصصصة  نصصا ي يصص  لض صصمن ت لضس لئصص ي لضاع  اصصمم لضع ما صصة

 .مضاع    حاح دت ا ت    اة إامي ة ضن اأث    لاءي    ا  دان لضح    ةلضاع  

 اال سل م قت ا م   لضاع    لض مئدة انلاوم  لضدها لة  ت لإلس ل لم قدمم دسلس لضدنميهة -
« les action en réparation indépendantes»   actions»   «stand alone  ب اهصا  ا  ث ص ل دصت لضاطص  لم

ضإلسصص ل لم قدصصمم لضحا ثصصة ضصصا م دنم  صصمم لضاعصص   ، يمباسصصمه لضحصصمض   صصمت صصص ب لضصصا    لضاماعصصة 
 دسلس لضدنميهة.

دصت لضع اصمم لض ئ هص ة ضلحصص    لصح اعص    يص   إثاصمم  ص  ط لضدهصؤ ض ة لضدان صةصع اة  -
 .دسم  لضددم همم لضدنمي ة ضلدنميهة

غ صصص  دتئصصصم يصصص  لضدسصصصم  لضصصصني  ؤ صصصا قت لضا نصصصة  لصصصح دصصصت لا صصصح ضداصصصاق لضعصصصمم يصصص  لإلثاصصصمم ل -
خمصصصة يصص  ظصص  هصص  ة لم دصصم   صصصع اة لضحصصص    لصصح لضصصاض    هصص  دصصم  ث صص   مهصص  دصصت  لضانميهصص 

     ظ   ام لضاخ    دت  ائ لإلثامم. ا سب  ل ن احدلن به دم ي

دصت  صأنوم اهصو    دل صة  يمها صم انخا ص  يص  لضدسصم  لضانميهص  قحهصت لضدنميهة دسلس ت إ_ 
يص  حص   دصت  صأنوم انص    لض ماص    لض اص ةلض ص ل لم حص   ن صس لإلثامم  ا ماي انصم   لمح صمم   

 .  ع   لضداماعمم ،  ه  دم  ح   ي  لض ل ع ا مد  لما ل  ا ت لضو ئة لإلال  ة  لض امئ ةلضن لء

يصصص  اح  صصص   اصصصئ لإلثاصصصمم  صصصصما   صصصت دسلصصصس لضدنميهصصصة ا دصصصت قهد صصصة  سصصص ا  صصص ل  دهصصصا  -
    هصص  لضاعصصص     صصصت لضاصصص   يوصصص  لياصص ل  لضخطصصصأ لضانميهصصص    سصصص ا لضددم هصصة لضدنمي صصصة ضلدنميهصصصة

 دسلصصصس ،  هصصص  دصصصم  عاصصص  دصصص   قخصصص    لصصصح  ت صصصة لضا مدصصص  اصصص ت لض ماصصص  لضانميهصصص  إضصصصح حصصصا  ا صصص  
يوصنه للض صة داصما    م  مم لضاع     ت لضا   لضانميهص ،لضدنميهة  قهد ة لضط    لضد ا ل ي  دن
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لضاحم م لضداص اا ت ق  همدة ي  ظ  ا   عمم لضدنميهة دت قس  د ميحة لإلحامط لضني  ا  ص ب 
 نا صصص  قت   صصص ت ح صصي ثاصصصم قنصصصن ب  حاصصح لضاصصصحم م لم ثصصص  اصصصصد دم  لصصح  يصصصع ا صصصم   لضاعصصص   ،

 لضدنميهة  لض ما . دسلس ا ت ي  لضعت ة صم م دؤهه  لها ت هنم  

  دل صة هصاعمنة امض ثصمئ  لضاص  اصم سدعوصم يص  إطصم  لإلسص ل لم لضا م اص ة يص ي دم  اعلص  امب -
 د ت قت  حصا  قت نسما لضثمن ة ثامي ا  ا    لضدهؤ ض ة لضدان ة  ت لضا   لضانميه ي   لإلثامم

ح صصصصي بحظنصصصصم قت دهصصصصأضة لإلثاصصصصمم  لضاحصصصصي  صصصصت لضصصصصاض   يصصصص  دسصصصصم  ،  ضصصصص سمنا صصصصة لم ث صصصص ل دصصصصت 
لضددم هصصصمم لضدنمي صصصة ضلدنميهصصصة قصصصصاحم صصصصلب لضاحصصصي لضدهصصصاد   صصصت لضاصصص ل ت اصصص ت  غاصصصة هصصصلطمم 

لضسومم لض اصمئ ة يص   لض  م   ي  اطا    من ت لضدنميهة  حدم ة لضه     غاةلضدنميهة ي  اح    
   . لضح مظ  لح ح   ن اع    لضداا  

 بهصصص دم لضد اصصص   ة حهصصصمب يعمض صصصة لضصصصا م     لصصصحب  د صصصت اطصصص    لضصصصا م   لض خصصصص ة  -
 لضصصصا م   لض خصصصص ة متحهصصصمب  حب  د صصصت اطصصص    لضصصصا    لضعمدصصصة  لصصصلإلسصصص ل لم لضا م اصصص ة،   

،  لضدحماصم  ضلصا    لضعمدصة  صا  عاص  هص  لمخص    نا ص  قت اأخصن اعص ت لب ااصم  ح    لضداا   ت
 صصصت لضا ل صصص  دصصصت قهد صصصة لضع  اصصصمم لضدان صصصة  اصصصاخ  لض ماصصص  امضد ماصصص   هصصص  دصصصم  صصصا  ا صصص  لضصصصا م   

 لضد ا   ة قدمم دسلس لضدنميهة لض ص  لض     لض ح ا  لح  من ت لضدنميهة.

 :قتراحاتاال

  :لضا  نسدلوم ي دم  ل  ا لحمماع  لبخ   ب    انم قت ن ام ي  لم

صصصماي اصصص ة يصص  لضدسصصم  لب ا   اصصص ة خمصصصة  هصصحهصصت ا صص  ت لض اصصم  يصص  لضدسصصم  لضانمي -
 هصصاا   قت   صص ت  اصصصماي يصص  لضدنطصص  لض صصمن ن  خصصم  لضاحل صص  لبيإا دل صصم،  مدصصة  اصصأه لوم  لد صصم   

 يعصم   انم  صتلقنل إ ث  دنط  ة يمضاخصن ه  لضط    لم، ضل ما  اس اة ق د  ي  هنل لضدسم 
  .ضااخ  لض ام  ي  دنم  مم لضدنميهة
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لضنظمم لضعمم لب اصماي لضسا ا       س ا  من ت دان  ل اصماي  ات م دصع دصم قيص  ه إت  -
 لض ل صصع دصصت قهصصمض ب سا صصا  يصص  لضاعمدصص   لضصصني  اطلصصب انظ دصصم خمصصصم  بهصص دم إنل اعلصص  لمدصص  ااصصاخ 

 لض ام  إلاطم  لبا م مم  لض   ط لضاعم ا ة لضدنمي ة ضلدنميهة.
صص  اة احا صا لض منظ ل ضاالخ  لبخاصمن اص ت لض ماص  لإلال ي  دسلصس لضدنميهصة  صصع   -

إضح ا    لضد  ء لضس لئص ي  لض اصم  إضصح احا صا نضص  اصص ة  مدلصة حاصح ب  صاد ت  ميعنيإت لمد   ا
خاصصصمن لض ماص  لإلال ي  لضاصصاي ضاصصص يمم لضهصلطة لضعمدصصة دسلصس لضدنميهصة دصصت لضاعصاي  لصح ل

احم هام  لضددم همم لض مالة ضتن صم   صت لضاصص   لإلال ي  هص  لمدص  لضصني  هصو  يص  لضد ماص  
  لح لض ما   دل ة لض  ماة  احا ا لخاصمصن.

لضعصصصمم إت لض ماصص  لإلال ي دصصا   ح   اصصم إضصصصح د ل اصصة دصصاي لضا ليصص  اصصص ت دهصصال دمم لضد يصص   -
 لضدصصصلحة لضعمدصصة دصصت سوصصة،  دهصصال دمم لضدنميهصصة لضحصص   دصصت سوصصة قخصص   يصص  ظصص  نهصصا ة لبهصصاثنم  

دصصت لض صصمن ت لضدنميهصصة، ح صصي  د صصت قت نؤ صصا قت هصصنه لضدهصصأضة هصص   لحصصا  دصصت  8لضدحصصاا يصص  لضدصصما  
لضدهصصصصمئ  لضومدصصصصة لضاصصصص    صصصص ت  لصصصصح لضد صصصص ء اصصصص     إ صصصصما  لضنظصصصص  ي وصصصصم  ا اصصصص حوم، خمصصصصصة اعصصصصا 

 لم لضا  ل ا يم ضلهلطة لضعمدة ا ص وم د ا  م ض من ت لضدنميهة  ض ت ضم احصاا  ا ص   اصمم لضاط  
ت  منصم لبساوصمالم لض اصمئ ة  لضنصص ن  ق  م   دعم    لضا لدماوم  ب لضدخمض مم لضنمسدة  نوصم،  ل 

 لض من ن ة لضد م نة  ا    م ي  اع  لضن مط غ   قت لضعد  اع ا  ت لب ادم .
ي  اع ا ن مم اد ت لض ما  لإلال ي دت إض م  اص يمم لضهلطة لضعمدة لضاص  دت لضا     -

ت  منصصصم هصصصنه لمح صصصمم اوصصصامااعصصصم   دام صصص   دصصصع   ل صصصا لضدنميهصصصة،  امضن صصصمطمم لب اصصصصما ة يإنصصصن   ل 
 نا    لح لض ما  لإلال ي قت ب  ا     لصح دثص  هصنه لب ااصم لم  قت  هصانا يص  خاص ء ق دصم  

 صصمن ت لضدنميهصصة  لصصح داصصاق لض صص   ة لإلال  صصة  دصصم يعصص  دسلصصس لضا ضصصة لض  نهصص  لضهصصلطة لضعمدصصة ا صصأت 
ت  صصمت دصصت لضدا  صصع يصص  ظصص  غ صصمب قح صصمم هصصما ة هصص   سصص ا لضاصص اا    لمدصص    اصص    صصام اصص ااه،  ل 

 دا صم لم لضامهظصة لضددن حصة ضأل صخمن غ مب ضلس ق  ي  ظ  لضداصمائ لضام  خ صة ضل صمن ت لإلال ي  لب
 لضعمدة.
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دصصصصت  صصصصمن ت لضدنميهصصصصة لضداعل صصصصة  75د  صصصص  لضد صصصص ء لضس لئصصصص ي اخصصصصص ن لضدصصصصما  غدصصصص    -
 صصمت لض ماصص  لضس لئصص  إت ا  صص    صصم ا اصص ل امضدهصصمهدة لض خصصص ة يصص  لضددم هصصة لضدنمي صصة ضلدنميهصصة 

   ص   اص    دم قاي إضح لب ا ما قت لبخاصمن  ع ا ضدسلصس لضدنميهصة  اومدعم اه  لضدخان ا
 لإل صصم   إضصصح قت لضع  اصصة لضد   اصصة    عوصصم لض ماصص  لضس لئصص ،  75ما  قت  ع صصا لضد صص ء صصص مغة لضدصص

خمصة قت لضد ص ء لض  نهص   لضعا صا دصت ا ص  عمم لضدنميهصة ب اص ل  احصا ظ ااصاخ  لض ماص  لضس لئص  
 ت ط    لضنظص  يص  سنحصة لضدهصمهدة لض خصص ة يص  لضددم هصة لضدنمي صة ضلدنميهصة،  قصصاحم احاص  

 لضع ما ة. د منة همدة ي  ظ  لضه مهة 
ض صصصا بحظنصصصم  صصصص  ل ا صصص  ع م دصصصت خصصصت  إغ صصصم  لضد صصص ء لضس لئصصص ي ضصصصنن لضس لئصصص  يصصص   صصصمن ت  -

لضع  اصصمم لضداعلصص  اسنحصصة لضداصصم اة غ صص  لضد صص   ة دثصص  هصصنه لضدهصصأضة لضخط صص    صصا اوصصاا داصصاق 
 صام سص ل  دعم اصة لض عص  دص ا ت ق  داصاق لضسدصع اص ت لضع  اصمم، ضصنض  يمضد ص ء لضس لئص ي دطمضصصب 

ض صصص    لضهصصدما اإ مدصصة حصص ل  اصص ت لضدؤههصصا ت  هصص  دصصم دصصت  صصأنن قت  عدصص   لصصح ااصصال   هصصنل ل
 ادمت يعمض ة  ت لضن   ت دت لضع  امم. 

إت اصص     اصصاخ  لض ماصص  لضس لئصص  ضدصصم   ادصصن دصصت ي لئصصا دعااصص   يصص  لضه مهصصة لضع ما صصة   صص    -
يدعماضصة لضا ي ص  اص ت حاد ة إ سصما اعص  لضد  نصة ضاصات م  طا عصة ااخلصن يص  لضدسصم  لضانميهص ، 

ا مئصصن  لضحصصا دصصت ااخلصصن ا دصصت قهمهصصم يصص  اصص     ااخلصصن دصصع لضحصصا دصصت نطصصم  هصصنل لضاصصاخ  لضصصني 
   ا   قت   اص   لح لضددم همم لم ث  خط     مبا م مم لمي  ة دثت.

إت  صصصص   لض  ل صصصصا لضا ل ا صصصة ضلدهصصصصؤ ض ة لضدان صصصصة  صصصصع اة اطا  وصصصصم يصصص  لضدسصصصصم  لضانميهصصصص   -
   لضا   صصص  يصصصح إ صصصما  اط  عوصصصم دصصصع لضدعط صصصمم  لضاطصصص  لم لضحا ثصصصة  دصصصم قي  اصصصن دصصصت  هصصصاا   اصصص   

دا   لم  لضا سن نح  سع  نظمم خمن ضلدهؤ ض ة لضدان ة  ت لضددم همم لضدنمي صة ضلدنميهصة   ا ص  
  لح لضا   لضانميه .

اعص     صت لضاص  ااناوصم لضا ص  عمم لضد م نصة  لضد ااطصة اا صمام ا ص   لض إت لمح مم لضسا صا  -
 اأث هصم اصإس ل لم لضاح  ص  ق  دعم اصة لضددم هصمم لضدنمي صة ضلدنميهصة قدصمم هصلطمم  لضا   لضانميه 
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لضدنميهة  امضنظ  إضح قهد اوم  صمت  نا ص  اص    اص    لصح لضد ص ء لضس لئص ي هص  للخص  قت  عدص  
قت   اصل  لح انظ دوم يص  ظص   صمن ت لضدنميهصة مت  اصع قح صمم خمصصة ادصا  لضا صمام دصت  صأنن 

لإلس ل لم   سنب لإل ص مبم لضاص  اظوص  يص  حهصمب لضدصا ،  ق ثص  دصت نضص  دصت  صأنوم قت اح ص  
لمدت لض من ن ،     هنل ي  ظ  قح مم داا طة ا ل   ه  ة لضدعمدتم لب اصما ة  لضدصصمضل 
لضخمصصصصصة ضلدااصصصص   ت يعمدصصصص  لض  صصصصم  مدصصصص  اصصصص   ي يصصصص  لضدنم  صصصصمم لب اصصصصصما ة اصصصصص ة  مدصصصصة 

 لضدنميهة اص ة خمصة. دنم  مم 

د اصصما نسصصما  اطصص   سدم  صصة لضاصص  اعصصا هصصاام همدصصم   ب  د صصت قت ناسمهصص  غ صصمب لضصصا م   لض -
نطدصع قت  صام انظص م  ا صس ع     دت ا   عمم لضدنميهة لضد م نصة، ضصنللضدنم  مم لض خص ة ي  لض ث

هصصاه لضصصا م   يصص  لض صصمن ت لضس لئصص ي دصصت قسصص  خ صص  لضع اصصمم  لضحصص لس  لضاصص   صصا ادنصصع لضدهصصاول  ت 
دصصت دام صص   هصصال لضنصص ء دصصت لضدنم  صصمم، يوصص  ض هصصم دودصصة صصصعاة  ض صصت احاصصمل إضصصح انظصص م صصصم م 

  داا ط.

قدصصصمم  لدصصص  لبهصصصاعسمض ة يصصص  حمضصصصة لضسدصصصع اصصص ت لضاصصصالا   لضدؤ اصصصة قدصصصمم دسلصصصس لضدنميهصصصة  لم -
 لسوصصصة خطصصص    ضديصصص  ن صصصس لض اصصص ة يصصصإت لمدصصص    اصصص   اصصص     لضانمهصصصب اصصص ت لإلسصصص ل  ت لض ماصصص  

لضحمضصصة لضاصص  لاخصصنم دصصت  صصأنوم هصصنه لضاصصالا   دصصت خصصت  لضاعصصم ت اصص ت دسلصصس لضدنميهصصة  لض اصصم  يصص  
لإلسصصصص ل لم ه ت هصصصصنمهصصصصنه لضدهصصصصأضة حاصصصصح ب   صصصص ت هنصصصصم  إيصصصص لط  نصصصصا لاخصصصصمن دثصصصص  هصصصصنه لإلسصصصص ل لم 

ا ص   اعص   ، ا ا  دصمي  دنع ا م م لضا   لضانميه  اهمهم  يا ا  دملضد الة نلم ثأث   د ا ل، 
 .لبنع مهمم لضهلا ة

ا صصص   دسلصصس لضدنميهصصة اصصأ ث  ا صصة   اصصم    لضاعصصم ت اصص ت لض  نا صص  ا صص  س   ل صصا لض صص ل ة     -
اصص     ، إضصصح سمنصصب لضدهصصم ا    ل ودصصم اصص     لضاعصصم ت  ااصصما  لضدعل دصصمم   لصصح هصص  دصصم   صص   

 نضصصص  دصصصت خصصصت  ضاعصصصم ت لهصصصنل للض صصصمم لضاصصص   صصصام دصصصت ختضوصصصم لض    صصصمم      ا اصصص ل  احا صصصا لضطصصص  
لضداعلصصص  امضدنميهصصصة منصصصن ب    صصص  دسصصص ا لضصصصنن  44-44دصصصت لمدصصص   44اسهصصص ا دصصصم   هصصصان لضدصصصما  
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بهصصص دم إد من صصصة طلصصصب لضسوصصصمم لض اصصصمئ ة ضلصصص قي اصصص  ب اصصصا دصصصت اسهصصص اه دصصصت خصصصت  د لهصصص م   لصصصح
 .لض ما   لضدا ما   لح ه  دم ه    هو  لمد   ا ا ل آسم  إاال  لض قي

إضصح  اع ت  لح لض ما  لضعماي  لإلال ي قت    نم  لح  لم امبساومالم لض اصمئ ة ض ل ودصم  -
دسلصس   اع نظمم ق ثص  حالثصة ضلاعصم ت دصع لمد  لضني      سمنب لساومالم دسلس لضدنميهة،

 .دت قس  ن      لض  ل لم  لمح مم ي  لضن    لض هد ة ضلدنميهة لضدنميهة

  اصة  ئ هص ة يص  لضدسصم  ي   ص  دص   ا     غ مب لضنص ن لضد سع ةإت لض  ل  لض من ن     -
لضانميهص  يص   صمن ت  لضخطصأضدصان    س نصص  ضل حصا  اص ت لضخطصأ لقهصمبهص دم ضعصام  سص ا ، لضانميه 

لضدنميهصة لضس لئص ي، ح صي ب اص ل  هصصنه لضن طصة دحص  غدص   يصصت  هصاناج امضاص     لضخطصأ لضدصصان  
دصصت  سصص ا لضخطصصأ لضانميهصص   ب  صص ل   اعصص ت ا اصص ل دصصم إنل  صصمت لضخطصصأ لضانميهصص  لضدعصص     لصصح 

 ت لض من ت لضدان .د 445لض ما  ه  امضا     خطأ دان  امضدعن  لضد ص ا ي  لضدما  

يصص  هصصنل    سصص ا آض صصمم خمصصصة ضإلثاصصمم لضعصصمم لضنظصصمم إضصصح  سصصب قت   صص ت هنصصم  امإلاصصمية -
 اصع ا هصمنة  من ن صة  عادصا  ل وصم لض ماص  يص  حمضصة إخ صم    احا صاال،  ق ثص  قح مم لإلطم   ل ادما

لماضة ق  لبدانمء  ت ا ا دوم ق     لة إس ل لم لضاحي  نوم  ت ط  ص  يص   غ لدصمم اوا ا صة 
 لبهصصصاعمنة ادصصصن  لم دصصصت طصصص      صصص  لضاسصصصم   ،  باصصصا قت اصصصات م هصصصنه لض  ل صصصا دصصصع لضخص صصصص ة 

طصصصم   سصصصب قت  لعصصصب لض ماصصص  ا  ل ل سما صصصم يصصص   دل صصصة لضد ااطصصصة امضدسصصصم  لضانميهصصص ،  يصصص  هصصصنل لإل
 لإلثامم دت خت  إس ل لم لضاح    ق  لاخمن لم لد  ضلح مظ  ل  مدة لماضة.

ي دم  اعل  امبهاعمنة امض ثمئ  لضاص  اصم سدعوصم يص  إطصم  لإلسص ل لم لضا م اص ة يص   دل صة  -
 اصصص ة دصصصم ل  د ا حصصصم يصصص  لض صصصمن ت مضهصصصؤل   صصصت هصصصاه لض، بهصصص دم يصصص  إطصصصم  إسصصص ل لم لض قيصصصة يلإلثاصصصمم

، ضصاي  صمت دصت اصمب ق ضصح لهادصمم لضد ص ء لضس لئ ي نظ ل ض  مب نن ق  لساوما ي  هال لضخصص ن
 لضس لئ ي اا ا ل هنه لضدهأضة  اال   هنل لض  ل  لض من ن .

ض ا بحظنم  ص  ل ا   ع م  نادم قغ   لضد  ء لضس لئ ي ا ا ل دهأضة ه  ة لم دصم  يص   -
لضسوصصمم لض اصصمئ ة ضصصاي يمضد صص ء دطمضصصب ااصصال   هصصنل لض صص ل  يصص  ظصص  لضد ل نصصة اصص ت دهصصأضة د لسوصصة 
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ح    لضايمء  هص  ة لم دصم  يص  لض  صم لضصني قصصال ي صن هصنل لضد اص ء دطلصب اص   ي   اص   
 ا ا حن.

و   لإلثاصمم  احاص ي هص اع ت  س ا قح مم اهدل ضل ما  ااعصا   لض ثصمئ  لضاص  اهصمهم يص  ا -
اسم  صصصة دصصصت خصصصت  إخ صصصم  لضعنمصصصص  لضحهمهصصصة  لض  صصصمم اسلهصصصمم د ل صصصة  ا س صصصن ق لدصصص   لصصصح قهصصص ل  

 ضلخا ل  دت قس  ا ا م دلخصمم ضونه لض ثمئ .

لضاطصص  لم لضحا ثصصة   لصصححصصا هصص ل  قت    صصم    صصة د اصص   ة   لصصحلض اصصم  لضد صص ء    نصصا  ضصصنض  
اسلصصصم يصصص  لض ث صصص  دصصصصت لضاصصصص    لم   اصصص  لض اصصصم  لض  نهصصص     صصص  دصصصصت لضد صصص ء   لضاصصص  هصصصا وم إض وصصصم 

 لضصصا   لضصصني   صص م اصصن لض اصصم  لض  نهصص   لم   اصص  يصص  اطا صص  لمح صصمم  ،د اصص  مم هصصنه لضا لهصصة
  صب قت هصنل .  ب لضداعل ة امضدنميهصة هص  ا   نطدصع قت ن صواه يص  لض اصم  لضس لئص ي اصأ ث  يعمض صة

هصص دم ب صصما  ت    ،  نضصص  دصصت قسصص  قت    نصصمداماعصصة لضاطصص  لم لضحا ثصصة لمدصص  اصصمم اصص    م   صص  
 اخلصص  خمصصصة ح اوصصم ا ت  سصص  هصصنه لضاطصص  لم  دتعمب  هصصال  لصصحلض اصصم  يصص  هصصنل لضخصصص ن 

 لضاع  ا لضا   اهم اوم لضدسم  لضانميه .ي  ظ    ل ا لضه  ة  لضا ن ة   

ض صصت اظصص  آيصصم  لضاحصصي يصص  هصصنل لضد اصص ء  حاصصة  دصصت  يصص  لضخاصصمم هصصنل هصص  د اصص ء لضا لهصصة،
ا  م يص  حمسصة إضصح انص    ق دص   سوصا بحص   هص    مبم لضا لاع لض    قت هنم  دحطمم  ل  

 قت نص    دم إضح دنظ دة  من ن ة دحصنة ا     مد  ادنع  مية لضددم همم لضدنمي ة ضلدنميهة.
ا ي  صصن عصص ت ل    يصصإت  نصصم  صصا  ي صصم يال صصن  دصصم ق صصمنن  ل    صصا اصصاضم يصص  إ صصالا هصصنل لضد اصص ء  
ت  صصصصصصصصمت ثدصصصصصصصصة خطصصصصصصصصأ يوصصصصصصصص  دنصصصصصصصص ،   نعدصصصصصصصصن،                                                     قهصصصصصصصصاد ح م لضعصصصصصصصصن  ي صصصصصصصصن يصصصصصصصصال م طا عصصصصصصصصة لضا صصصصصصصص .ل 

 .وهلل الحمد من قبل ومن بعد
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 ونطاقها

238 

المتضةررين علةى أساسةها تاةويض  الطبياة القانونية للمسةؤولية التةي يبنةي أوال:
 (المسؤولية عن الضرر التنافسيأساس )للمنافسة نافيةالممارسات الممن 

238 

 243 عن الضرر التنافسي ثانيا: نطاق دعوى التاويض

 243 9و  8بالنسبة  الستثناء الممارسات المرخصة بموجب المادتين  -1
 245 أمام مجلس المنافسة بالنسبة لإلجراءات التفاوضية -2

في التاويض عن الضرر الجهة القضائية المختصة تحديد  الفرع الثالث:
 التنافسي

247 

 247 أوال: االختصاص النوعي

 247 ض عن الضرر التنافسيفي منازعات التاويالقضاء الااد  اختصاص  -1
 252 التنافسي في منازعات التاويض عن الضررالقضاء اإلدار  اختصاص  -2

 256 ثانيا: االختصاص اإلقليمي
 257 التاويض عن الضرر التنافسيدعوى الفرع الرابع: التقادم في 

 257 أوال: مدة التقادم
 260 يتاليق وانقطاع مدة التقادم في دعوى التاويض عن الضرر التنافسثانيا: 

المسؤولية المدنية في مجال الممارسات المنافية قيام المطلب الثاني: شروط 
 للمنافسة

263 

 263 الخطأ التنافسيالفرع األول: 
 268 التنافسي الفرع الثاني: الضرر

 269 أوال: تاريف الضرر التنافسي
 271 واجب التاويض: تحديد الضرر التنافسي ثانيا
 271 الضرر المشروع والضرر الغير المشروع-1
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 273 الضرر باالقتصادالضرر التنافسي و -2
 276 المستحق للتاويض : شروط الضرر التنافسيثالثا

 283 بين الخطأ والضرر التنافسي الاالقة السببية :الفرع الثالث
 283 بين الخطأ والضرر التنافسي سببيةالأوال: أهمية وجود عالقة 

 285 نفي الاالقة السببية بين الخطأ والضرر التنافسيثانيا: 
 289 المبحث الثاني: التاويض المستحق لألشخاص الذين لحقهم الضرر التنافسي

عن الضرر الناتج  لتاويضلدائرة األشخاص المستحقين المطلب األول: توسيع 
 التنافسي

289 

 290 ممارسات المنافية للمنافسةمن ال المباشرين متضررينالفرع األول: ال
 290 أطراف الممارسة المنافية للمنافسة :أوال
 297 الغير :نياثا

 298 ممارسات المنافية للمنافسةمن المباشرين الغير  لمتضررينالفرع الثاني: ا
 299 أوال: المستهلك

    303 ثانيا: جمايات حماية المستهلك
 310 الفرع الثالث: أطراف أخر 

 310 أوال: مجلس المنافسة
 313 ثانيا: الوزير المكلف باالقتصاد في القانون الفرنسي

 319 م الضرر التنافسي وتحديد مقدار التاويضمنع تفاقني: المطلب الثا
 320 لمنع تفاقم الضرر  -اإلستاجالية–الفرع األول: التدابير المؤقتة 

 320 التدابير المؤقتة أمام مجلس المنافسة لمنع تفاقم الضرر التنافسي أوال:
 320 أهمية التدابير المؤقتة -1
 322 شروط اتخاذ التدابير المؤقتة -2

 325 التنافسي أمام القضاء لمنع تفاقم الضرر ثانيا: التدابير االستاجالية
 330 التنافسي الثاني: أساليب تقدير الضرر الفرع

 330 أوال: اللجوء إلى الخبرة لتقدير الضرر التنافسي
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 331 ثانيا:أساليب تقدير الضرر المقترحة من طرف المفوضية األوروبية
 333 المحاكاة نموذج -1
 334 نموذج التكاليف واألساليب المالية -2
 335  نموذج المقارنة -3

 339 الفرع الثالث: التاويض الكامل وفكرة التاويضات الاقابية للضرر التنافسي
 339 ضرر التنافسيعن أوال: التاويض الكامل 

 347 ثانيا: التاويضات الاقابية للضرر التنافسي
 355 في المجال التنافسي اءالفصل الثاني: صالبة اإلثبات أمام القض

المستقلة عن اإلجراءات أمام مجلس  تاويضدعوى ال المبحث األول: اإلثبات في
 المنافسة

357 

 357 المطلب األول: صاوبة إقامة شروط المسؤولية المدنية
 358 التنافسيوالضرر الفرع األول: صاوبة إقامة الخطأ 

 358 صاوبة إثبات الخطأ أوال:
 359 التنافسي صاوبة إقامة الضرر ثانيا:

 359 التنافسي صاوبة إثبات الضرر -1
 361 التنافسي وبة تقدير الضررصا -2

 363 بين الخطأ والضرر التنافسي الفرع الثاني: صاوبة إثبات الاالقة السببية
تاقيةةد )الممارسةةات المنافيةةة للمنافسةةة جةةالأوال: غمةةوض الاالقةةة السةةببية فةةي م

 (المحيط االقتصاد  في إطار إظهار الاالقة السببية
363 

 369 رنقل وتمرير الزيادة في األساامسألة ثانيا:
 369 نقل وتمرير الزيادة في األساار توضيح آلية-1
 372 مكانة هذه اآللية في القانون الوضاي -2
 passing-on défonce"" 377التحديات التي تواجه إمكانية قبول  -3
المستقلة عن اإلجراءات أمام  التاويضدعوى مطلب الثاني: آليات اإلثبات في ال

 مجلس المنافسة
380 
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 380 وفقا للقواعد الاامة      الفرع األول: اإلثبات
 381 أوال: المبدأ الاام في اإلثبات وعدم مالءمته في المجال التنافسي

في دعوى التاويض عن الضرر ثانيا: دور القاضي في البحث عن األدلة
 التنافسي

382 

وفقا لباض في دعوى التاويض عن الضرر التنافسي ثالثا: الكشف عن األدلة 
 التشرياات المقارنة

387 

 392 ع الثاني: استشارة مجلس المنافسةالفر 
 392 أوال: مزايا استشارة مجلس المنافسة من طرف القضاء )فاالية االستشارة(

 395 ثانيا: القواعد اإلجرائية الستشارة القضاء لمجلس المنافسة
باد اإلجراءات أمام مجلس المنافسة التاويض المبحث الثاني: اإلثبات في دعوى 

 ''L’action Follown 
401 

 401 لمطلب األول: االعتماد على قرارات مجلس المنافسة في اإلثباتا
 401 الفرع األول: نطاق القرار الذ  يصف الخطأ

 402 أوال: تقديم التاهدات والخطأ
 404 ثانيا: االعتراض على المأخذ والخطأ

 406 ثالثا: اإلدانة الصريحة والخطأ
 406 الفرع الثاني: وجود قرار مسبق صادر عن مجلس المنافسة

 407 أهمية وجود قرار مسبق باإلدانة صادر عن مجلس المنافسة: أوال
 410 ثانيا: آثار قرارات مجلس المنافسة على المحاكم

 418 نقائص هذا الحلسلبيات و الفرع الثالث: 
 418 أوال: طول اإلجراءات

 420 عدم وجود أساس نصي للوحدة بين الخطأ المدني والخطأ التنافسي ثانيا:
 423 عن الوثائق في إطار برامج الرأفة كآلية لإلثباتالمطلب الثاني: الكشف 

 424 الفرع األول: توضيح برامج الرأفة وموضع المشكلة
 424  أوال: برامج الرأفة
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ثانيا: إشكالية هذا النظام بين حماية اإلجراءات الاامة والرغبة في تازيز الدعوى 
 الخاصة

426 

 430 الفرع الثاني: موقف باض التشرياات المقارنة
 430 ف القانون األمريكي  أوال: موق

 432 : موقف المفوضية األوروبية  نياثا
 433 القائمة البيضاء -1
 434 القائمة الرمادية -2
 435 القائمة السوداء -3

 437 ثالثا: توازن المصالح ضرور  وفقا لمحكمة الادل األوروبية
 441 راباا: الموقف الفرنسي 

 السر المهني إشكالية تاارض حق اإلطالع على الملف مع الفرع الثالث: 
 وسرية التحقيقات وحقوق الدفاع والتوفيق بينهم.

445 

 446 تاارض حق االطالع على الملف مع سرية  التحقيق وسرية األعمالأوال: 
 450 ثانيا: ضرورة احترام حقوق الدفاع

 453 خالصة الباب الثاني

 455 خاتمة
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                               قائمة المراجع

 باللغة العربية -أوال

 النصوص القانونية  -1

 الدساتير -أ

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    1989الدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ال  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    .1
ال عتتتتتتتتتتتتتتتتد      تتتتتتتتتتتتتتتت   1989 يفتتتتتتتتتتتتتتتت    88ال تتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت   18 -98ال   ستتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  

 علتتتتتتتتتتت    صتتتتتتتتتتتدا  ي1996 ديستتتتتتتتتتت     07 تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت   96-438  ستتتتتتتتتتت      ستتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  
ج.   تتتتتتتتتتتتتتدد 1996 تتتتتتتتتتتتتت       28ه  تتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتال صتتتتتتتتتتتتتت د   ل   الدستتتتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتتتتتد

ال تتتتتتتتتتتتتت    02-03 عتتتتتتتتتتتتتتد    تتتتتتتتتتتتتت      ل تتتتتتتتتتتتتت     6991ستتتتتتتتتتتتتت    يد08الصتتتتتتتتتتتتتت د   تتتتتتتتتتتتتت  76 
الصتتتتتتتتتتت د   تتتتتتتتتتت  25  ال  ضتتتتتتتتتتت    عتتتتتتتتتتتدي  الدستتتتتتتتتتت     ج. .  تتتتتتتتتتتدد2002  يتتتتتتتتتتتأ    1 تتتتتتتتتتت  

  8002  تتتتتتتتتتتتت     15ال تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت   0-19ثتتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت     2002   يتتتتتتتتتتتتتأ   14
 06-61   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت     16ال عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي  الدستتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ج. .  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد    ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال

 61    دد ج ال عدي  الدس     ض     ال   8061   س  1ال        

 

 االتفاقيات الدولية -ب

  ي ضتتتتت   ال صتتتتت د    ل  7550أ  ي   72ال         101 -50ال  ستتتتت      ستتتتت       .1
الشتتتتتتتتتتتت ا    ر اي ا د اس      ال   ستتتتتتتتتتتته  ل  ستتتتتتتتتتتتيس شتتتتتتتتتتتت ا    ي  ال     ي  ال  ا  ي  

ضتتتتتتتتتتتتت    ي          الدي   اهي  الشتتتتتتتتتتتتتع ي           ال       اس    ي    الد   اس 
 .7550أ  ي   15  ال   خ     11أخ    ال   ر  ف ل  سي   ج    دد 

 

 النصوص التشريعية -ج

 48   دد  ي ض         اإل  ا ات ال  ا ي   ج1966  ا  8        66-155أ        .6
 . عد   ال      1966  ا 10    يخ  ة د  ص
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  19  ج.   دد6911  ا   2ال        ال  ضتتتتتتتتتتتتت         الع    ت   651-11اس    .8
ديس    20         06-23            ل   ال عد    ال    6911  ا   66الص د     

 25         09-01             ال 2006ديستتتتت   24صتتتتت د      يخ  84    دد    ج
 200. 9   س8   د      ص 15  دد   ج  2009 يف    

   ر  ختتت لفتتت ت    ي   ال  عل   تتت سستتتتتتتتتتتتتتعتتت   5257  يتتت  أ 92ال         5735  اس .3
 ى(ال لغ. )5257الص د ة س    33   ج    دد اسسع  

 58ال  ضتتتتتتت   ال      ال د    ج    دد  1957ستتتتتتت       82ال         78-57اس    .4
أ ت  9الصتتتت د      35-83  ال عد    ال       ل      1957ستتتت       03الصتتتت د ة    

الص د      81-84  ال       1980   ف   89الصت د      31-80  ال       1983
 31-89  ال       1988     0  الصتتتتتتتتت د    14-88  ال       1984ستتتتتتتتت       84

 ج 8005  ا  20ال        05-10      ال               1989 يف   5الصتتت د     
 66ال        07-05      ضى ال          ث 2005   ا  26ص د     ال 44    دد 
 ..    13ص د     ال 31   دد ج  2007    

  الص د     92  سسع    ج    دد  ال  عل  5232ي لي  7ال         3259ال       .7
 ى(ال لغ) 5232ي لي  52

ال  ا    6166   دى اس لى      61          ال  عّل    ل  عي ت  90-66           .1
 .6990ديس     05  الص د ة    56  ج    دد 6990ديس   01

    ة  صتتتتت دال 34     صتتتتت  ال ي  ال    ل   ج.   ددال  عل   13-90ال  ستتتتت   ال شتتتتت يع   .1
 ج. 1996 تت  ف 1        ال 96-10 عتتد            تت  اس         1993   تت  23
    ال     03-04    ضتتتتتتتتتتتى ال          ث    1996   ف  14    ةصتتتتتتتتتتت د  ال 03 دد 

 .8006ف   ي  19    ةص د    ال11ج.   دد2003ف   ي 17
  ال  ضتتتتتتتت         ال    ستتتتتتتت  ال لغى  ج   5559ي  ي   59ال         60 -59ال       .8

 (ال لغ  ).5559 يف    55  الص د ة     يخ 5 دد 
 ج 9665ي  ي   7ال  عل   ا ي  اسسع    ال    س  ال غ     ال         2260ال       .9

 www.mhu.gov.ma. 9665س      95     8233   دد

http://www.mhu.gov.ma/


المراجع قائمة  

 

468 
 

ال ادد لل  ا د ال  عل     ل  يد  ال  اصتتتتلت الستتتتل ي   اللستتتتل ي    30-8333ال           .60
ال      81-01 عد        ال            2000 ت أ 06    ةصتتتتت د    ال48ج.   دد 

    ةصتتتت د  ال 85    دد  ج 2007  ضتتتت         ال  لي  لستتتت   ال 2006ستتتت    يد 2   
 8061س   يد30ال        14-10 عد            ضى ال             2006س   يد81

 8065س   يد31    ةص د  ال 78 دد    ج2015  لس    يال  ض         ال  ل
  ال   خ  78ال  عل      ي  الصتتتتتف  ت الع   ي   ج    دد  873-38ال  ستتتتت   ال   ستتتتت  .11

 .8338ي لي  88   
 80 لصتتتتت د    ا 43   ي عل    ل    ستتتتت   ج2003   يلي   19        03-03أ        .68

   2008 ا    25        08-12 تت         ال          تت  الد    ال عتت 2003  يتتلي   
أ ت 15         10-05              ال8002  يلي   02صتتتتتتت د       ال36   دد ح 

 أ ت18 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د   ال46   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد   ج 2010

.2010 

   2003 ت أ 81 صتتتتتتتتت د    ال 52ج.   دد ال  عل    ل  ض  ال  ض   11-30اس    .66
 تت      ال  ضتتتتتتتتتتتتتت   2009  يتتلي   22ال        09-01 عتتد            تت  اس       

     ضى   ث 2009  يلي    26صت د      ال 44   دد  ج2009ل  لست    ي  ال   يال  ل
     أ   ستتتتتتتت     ةصتتتتتتتت د  ال 50    دد  ج 2010 تأ 81ل        ا 10-04    اس   
8060 . 

اتتدد ال  ا تتد ال ه  تت   لى ال  تت  ستتتتتتتتتتتتتتت ت   ي2004  ا   23        04-02 تت          .14
عد              ال            2004  ا  27لصتتتتتتتتتت د       ا41   دد  ج   يال     

 .8060  أ ت18ص د       46   دد   ج 2010أ ت 15    ال    06-10
  ي ضتتتتتت         اإل  ا ات ال د ي   اإلدا ي   5660 يف    59ال         60-65       .17

 .5660أ  ي   52ال   خ      55ج    دد 
صتتتتتتتتتتف       89           عل   ا  ي  ال ستتتتتتتتتت  لغ     ر الغ ال   09-06           .61

 .2009   س 02  الص د ة    65  ج    دد 2009   اي  س   85ال  ا    6160
  ي ضتتتتت      ي  الصتتتتتف  ت 7515ا      52         712-15ال   ستتتتت      ال  ستتتتت    .12

   ال لغ 7515أ       52الص د      05الع   ي   ج    دد 
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  ي ضتت      ي  الصتتف  ت  7510ستت       12         742-10ال  ستت   ال   ستت       .18
 . 7510س       75  الص د     05الع   ي    ف يض ت ال     الع    ج    دد 

       الكتب -2

    ا  ايا      د استت          ي  ال شتت يعي    ا  ي  ال    ستت     ا د إ  اهي أ   شتت د   .1
 8339ال ص    اس  ي    دا  ال  ض  الع  ي   ال  ه ة  

 ستتتت  ة استتتت ع    ال     ال ستتتتيه     العل  ت ال    ي  إ        د ال    ستتتتأ   صتتتت ل   .8

  7550دا  ال  ض  الع  ي   ال  ه ة   د اس   اليلي         

    س   ل      ا     دة ي سف  ال     ال       لع لي ت ال     اي  ص د           اأس .3
  9658دا  الف    ال       ال  ص  ة  د اس   اليلي          

  (  ه ة الاد    الع   )أ ي   صتتتتتتتهف   ا د  ال   ي  الع    ل      الع    ت اإلدا    .8
 8318دا  ال ه    ت ال   عي   اإلس  د ي   

    8337 ا د الصتتتتغي   ال  ا ات اإلدا ي   دا  العل   لل شتتتت   ال   ير  ال  ا     عل   .7
112. 

الع     ال   ي  الع    للل  ا     ال      ال د   ال  ا    ال صتتت ف ال       الع د   لا ج .0
 .9665 ه    ت ال   عي   اله ع  الخ  س    اإل ادة ال  ف دة  ال    اس    دي ا  ال

الفع  )الع     ال   ي  الع    للل  ا     ال      ال د   ال  ا     ال ا ع  ال     ي   لا ج  .5
  دي ا  ال ه    ت ال   عي   اله ع  ال ا ع   (  ال      -غي  ال شتتت  إل اإلث ا   ل ستتت  

   8335ال    الث     
ال    ستتت  د استتت     ضتتت   ال شتتت ير ال  ا         خ  ال عديلت    ا ل  ستتت             .8

 8312          ش يع ت ال    س  الاديث      يدي  له      ال ش   ال   ير  ال  ا    

اي      ستت  لي  الع   اي  صتت د     ال شتت ير ال  ا     الف  ستت   دا  ه          ه س .9
 9659ال  ا   

اي  صتتتتتتت د     ال      ال  ا     دا   ل يس  ال  ا      ستتتتتتتله ت الضتتتتتتت ه     لي   ليد .13
8311 

  د استتتتتت          ر ال      الف  ستتتتتت    ا  ي  ال ستتتتتت  لغ    ال      ال        ا د  دال   .55
  9660  ال  ا     دا  ال    
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 ا    ال   دا  ه    الضتتتتتتتت ا ه ال     ي  للا ي  ال    ستتتتتتتتي     ال  ا     ا د   ي  ستتتتتتتت   .18
9653 

  ضتتتتتتتتتتتت    ت  شتتتتتتتتتتتتت   ي  الع    ت اإلدا ي  الع       شتتتتتتتتتتتتت ة   د الع ي    د ال  ع خليف   .53
 8338ال ع  ف  اإلس  د ي   

خلي   ي       د س  ال     ال ستتتتتتتيه  لل شتتتتتتت  إل    الستتتتتتت   ال ع ي   ل  ضتتتتتتت   أا     .14
  ا ي  ا  ي  ال    ست      ر ال    س ت ايا    ي    د اس          دا  ال  ض  الع  ي   

8335 
 استت            ال      ال صتت      ر ايا      د       ا  ي  ال    ستت   لي   استت ذ    .17

 . 9660- 9667دا  ال  ض  الع  ي   ال  ه ة   الف  س   اس        
 .7552دا  ال  ض  الع  ي   ال  ه ة اإل  اه اي  ص د     أا د  ا د      ال .12
للعل    س ا  ال    سي   الدا  الع  ي   ة اس –ال   ي ست  ا  ي  س   ي  اي      ال    ست     .15

 . 9656  لى    ش     اله ع  اس
 ا د  ل    ال      ال      اي  صتتت د   دا  ال ه    ت ال   عي   اإلستتت  د ي   ستتت يل   .18

9657 
 د         لهيف  ال   ي  ال       لل    س      ر ال    س ت ايا    ي   د اس           .19

 .7517دا  ال    ال     ي    ص   

اله عتت  الثتت لثتت        لل شتتتتتتتتتتتتتت   ال  ا      ايل  ا تت ت  ال   يتت  العتت  تت  للع تتد   ل  يلل   .83
8310 

  ايل  ا  ت  الفع  ال ستتت ا  لل ع يض       لل شتتت   اله ع  الث لث   ال  ا     يلل   ل  .81
8317 

   63-63     لأل     ال    ي         ال    ستتتتتتتتتت    ال    ستتتتتتتتتت ت   ا د الشتتتتتتتتتت يف     .88
 .9655  ش  ات  غداد   ال  ا      69-68ال      

 .7551     ي  ال    س   دا  ال  ض  الع  ي   اسي ال  ا   .80

 ا تد  ت ه  أ   ي  س  ال  ت  ت  ال ضتتتتتتتتتتتتتت  ي   ل  شتتتتتتتتتتتتتت  ي  ال  ا ات اإلدا ي  الع     دا   .84
 .8333ال   ع  ال ديدة  اإلس  د ي   
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ال    ي     ال    ستتتتتتتتت  ال    ي  غي  ال شتتتتتتتتت       الا  ي  الد لي     د  صتتتتتتتتت   ا د  ا  .87
 .9657 ا           الد اس ت الع    اإل

      ضتت     ا ي  ال    ستت  ايا       ال    ستت ت ال  يدة لل    ستت    عي    د  الشتت    .90
 .9656دا  الث     لل ش    ال   ير          اي ف  ي ت الد لي 

 الجامعيةالمذكرات و الرسائل  -3

 الرسائل الجامعية -أ

  ال ستتتتتتت    ال     ي  ل    ا  ال    ستتتتتتت ت ايا    ي   ا  ي  أ ي ة   د الغف    ا د أ    يد .1
ال    ستتتت   د استتتت          ي  ال      ال صتتتت    ال شتتتت يع ت اس  ي ي  ال    ل    ستتتت ل  ل ي  

 8313د    الد    اه   لي  الا        ع  ال  ه ة  
ت ال       أه  ا  ل ي  د    الد    اه       ا د        ال ضتتتتت    ل  أ     هي ال ي   .8

ال      الخ       ع  سيد      ا د ا     د اهلل   لي  العل   ال     ي    اي  ص دي    
 8310-8318اي     ي     س  

ال   ي  اي  صتتتتت د           ال    ستتتتت    ستتتتت ل    د   ل ي   ىستتتتت     ال       ل   ا ل   .0
 7515   س هي      ش  دة الد    اه          اس         ع  اإلخ ة      

   د    ث  ال    ستتتت  الا ة   ل    ستتتت ت ال    ي    ستتتت ل  ل ي  د    الد    اه   ل   ستتتتعد .4
 .8318 خص        اس         ع   ل د  ع      ي        

ال    ستتت  غي  ال شتتت      د استتت   اليلي           ستتت ل  ل ي  ا  د      ا د  ايا        .7
 8335د    الد    اه     ع  ال  ه ة  

    لس الد ل     لس ال    ستتتتتت    ذ  ة   د   ل ي  د    الد    اه     ع  د ي   ستتتتتت يل  .2
 8313ي سف ا   خذة  ال  ا    

اإلدا ي  ال ستتتت  ل     ال  ا    د استتتت           ستتتت ل    د   ل ي   اضتتتتي   ال ي  ت شتتتتي      .5
شت  دة الد    اه    إل ال      الع     خصت  ال  ستس ت السي سي   اإلدا ي      ع  اإلخ ة 

 8317         س هي    
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        ال    ستتتتتتتتتتتتت    ال  ا د الع    للل  ا   أه  ا  ل ي  د    د    اه    صتتتتتتتتتتتتت      ا  .8
  8313لخ       ع   يلل  الي  س   سيد   لع  س ال      ا

  لل يآت اإلدا ي  ال ستتتتتت  ل    ال      ال ضتتتتتت  ي   لى الستتتتتتله  ال  عي      الدي  يستتتتتت     .2
    ع      العل     خصتتتتتتتتتتت  ال      الد    اه أه  ا  ل ي  د     ال     اي  صتتتتتتتتتتت د 

 .9657 ل د  ع      ي        
   1أه  ا  ل ي  د    الد    اه    ال          ع  ال  ا      ي    الع د    ض  خدي   .13

8312 
صت  ي    اللي ت ال     ي  لا  ي  ال    ست   أه  ا  ل ي  ش  دة الد    اه    ال            .11

 8315  1الخ       ع  ال  ا   

   غ لي   ال عسف     ضعي  ال ي       ال      ال  ا     ل  ض   ال      الف  س  س   .18
 8312أه  ا  ل ي  ش  دة الد    اه    العل       ع    ل د  ع      ي        

     ا د الشتتتتتتتت يف  ال    ستتتتتتتت ت ال    ي  لل    ستتتتتتتت     ال      ال  ا    )د استتتتتتتت          .53
 ت ل ت     الف  ستتتتتتتتتتتتتت (  أه  ات  ل ي  د    الد    اه    ال      الع     لي  الا        ع  

 .96689667       ل د  ع      ي   
 د ة   لي ت     ا    ا   ال    ستتتتت ت ال    ي     ال شتتتتت ير ال  ا      ستتتتت ل    د   لع    .14

-8310ل ي  د    الد    اه   خصتتتتتتتتت        اس         ع   ا د خيضتتتتتتتتت   ستتتتتتتتت  ة  
8314. 

 ا د  ا  د ستتتل        الد   اي  صتتت د  لل  ضتتت  اإلدا       صتتت      ستتت   د استتت   .17
 .8314 ه    الا        ع   ي  ش س   ص  س ل    د   ل ي  د    الد    ا        

 المذكرات الجامعية -ب

  ال هر ال عستتتتتتف  للعل  ت ال    ي    ذ  ة ل ي  شتتتتتت  دة ال   ستتتتتت ي     ال      يا  أ ي  .1
 .8310الخ       ع   ه ا   

 المداخالتالمقاالت و  -4

 المقاالت -أ
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   8312ال عسف  للعل  ت لل    ي     ل        ت اس      ال غ      ال هر أ ي  يا  .1
  ال اليتتتت  اي  صتتتتتتتتتتتتتتتتت د  لل تتت        لتتتت  ال تتتت اتتتت  للتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتت ت  ا تتتتد  يتتتت   دة  لخي  .8

 .8317     ع  الاج لخض         37اس  دي ي  العدد 

 د ة لع    ا  ي  ال    س     ال عسف      ض أ      س  أسع    ير  خفض   .0
 .     ع   ا د خيض    س  ة13  ل ي     ل  ال ف    العدد لل س

   ا ل  س      ا    ف    ال    س ت ال    ي   ال  يدة لل    س     ل  ال ا       .4
 .7512  1الع  د        اس      العدد اس       ع  ايخ ة         س هي   

  ال    س  ال  ا       ل       ة  ا د  د اس        دئ ا ي  ال    س  ض         .7
 .8310ال د ة للد اس ت ال     ي   العدد اس    

 ضعي  أ ضلي   :ال  سس ت الصغي ة  ال   سه  ض         ال    س   ل     اليس إ .2
  .7514      ع          س هي  24 دد     ل  العل   اإل س  ي   ذات   ثي    د ج

أ    ال   ت ال ضتتتت  ي  اإلدا ي     ل  ال       ال    ر         ت ال    ستتتت           شتتتت  .5
 .7510     ع  أد ا   2العدد

      د العيستت    صتتف     ال ف    ال       للستت ع    غي  ال شتت  إل لل     ال  ا       .8
 .8314  80الس    د اس            ل   اسه للعل   اإل س  ي   العدد

ال ا      الع تتت   ال  تت    إلى الع تتت    )   تت ه ة  الاتتتد    الع تتت   خلفي    تتد ال ا   .9
 تتت  عتتت    تتتد ال ا    ي ة    ال  لتتت  س تتت دي يتتت   لل اتتت  ال تتت        تتتدد ختتت   (اإلدا  
  .8317   ي  

        ال    ستتتتتتتتتت   ي  ال     ال    ستتتتتتتتتت    اس   ال        ال  ل  اس  دي ي   د    د  س .13
 .8317 د ال ا     ي ة     ي    دد خ    لل ا  ال           ع   

ال  ا  يت  للعل   ال ت    ي  ال  لت       ت     ال  ت  ستتتتتتتتتتتتتت    ا ت يت  ال ستتتتتتتتتتتتتت  لتغ ةيه  د     .55
 .9669  5 دد  السي سي   اي  ص دي    

   ع   11    ئ اإلث  ت    ال      ال ضع  ال  ا       ل  ال ف    العدد ستع د   العيد .18
  ا د خيض     س  ة.

  د  ى ال    ستتتتتتتت  غي  ال شتتتتتتتت        ه    أ  ه الا  ي  ال د ي  للعل   ستتتتتتتتل    يل د .10
 .8318  2ال    ي     ال      ال  ا       ل  د     السي س   ال       العدد 
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العدد   ل  د استتتتت ت      ي      ا   ال ستتتتت س   ل    ستتتت  ستتتتت    ديد ل هل  الع د  صتتتت    .14
 .8009   ل  يد   ل س       لي  الا        ع  أ     01

     ع   ا د 30  لع د   ستتتتتيل  لضتتتتت ه الستتتتت      ل  ال ف    العدد    الدي  يستتتتت     .17
 خيض     س  ة.

  ال      الدستتتتتت   ي  لل ي  ت اإلدا ي  ال ستتتتتت  ل    آ    دأ الفصتتتتتت   ي   يستتتتتت       الدي  .12
     ع   ا د 34الستتتتتتتتتتتله ت   خ   أث  اي    د ال ضتتتتتتتتتتت     لى ا    ال شتتتتتتتتتتت ير العدد 

 .خيض    س  ة
ال ستتتتتتتت  ل   ال ضتتتتتتتت     ي  ال    س   ا   العل    ي  هي  ت الضتتتتتتتت ه  يستتتتتتتت       الدي  .15

 .9653   ع    د ال ا     ي ة     ي     5 ي   العددي  دال       ال  ل  اس  

 ل    ال    ا     ج ال ه     ل  ا د ال    س    داة لض ه الس      ال     س غ لي   .18
ل د       ع     ي سي  الا     العل   السي ل، العدد، لل       العل   السي سي ال  دي  

 806،       ي ع      

 5 دد  دا ة  ل  اإل ا  ي  ال ستتتت  لغ    ال    ستتتت ت ال  يدة لل    ستتتت    ا د الشتتتت يف     .52
9669. 

ل  ال  ا  ي  للعل     ا  ي  ال    ستتتتتتتتتتتت     الصتتتتتتتتتتتتف  ت الع   ي   ال   ا د الشتتتتتتتتتتتت يف     .83
 .7515  7السي سي   العدد ال     ي   اي  ص دي    

 ل      الع    ت ال د ي  لل    ستتتتتت ت ال  يدة لل    ستتتتتت     ال شتتتتتت ير ال  ا      دي  ي ل  .81
 .8317العدد ال ا ر      ع     س لغ     خ شل    العل   السي سي  الا      

  يتت اإلدا  تت  ستتتتتتتتتتتتتتت     لتت  العل   ال تت    يتت        تت     الي ل   تت ديتت     عتت ليتت  إ  ا  ال أ تت   .88
 .11،8317العدد

     ستتتتت   ال  ل  ال  دي  د استتتتت    دي  ل عض ال  ا د اإل  ا ي           ال لخضتتتتت    أ    .80
 .8335    ع    ل د  ع      ي         8العل   السي سي   العددلل        

د      عده ال    س   ال  ل  اس  دي ي  لل ا   خ    دليل    ا  ي  ال     الع   اي  ص  .84
 8317.ال         دد خ       ع    د ال ا     ي ة     ي   
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اإل  ا ات ال ف  ضتتتتتتتتتتي  أ      لس ال    ستتتتتتتتتت   د   ى ال ع يض  ال ا         د ح لي دة .87
 تت       خ   الع  د   ت     اس 8    لت  ال ا      الع  د   ت     اس  ت    العتددال  ا  

  .7512  س هي        ع  اإلخ ة       

 المداخالت -ب

 ع  الث   ي     خل  ال     ال يصتتتتتتت   إ ف ذ الا    اي  صتتتتتتت دي   اي     ي       اليل   .1
ال ل    التتد ل  اس   ا   ال     الع        ال  ا      هتت  تت  تته  تت داة لختتد تت  ال  اه   

أ  ي   80   88د استتتتتتتت       ي      لي      ع  ال يل      ع     خ يس  لي     ي    
8317 . 

 ل     ال ل  ى الد ة      الع  د      ا          ال    س    داخل   ل   س        ا ل  .8
 .7512أ       70-74ي      1   ع  ال  ا    ا   ال      ال د    عد أ  عي  س  

داخل       ي    د الالي      ثي  ال ا   اي  صتتتتتتتتتت د   ل  ال   ي           ال    ستتتتتتتتتت   .0
   ع   ال ه   أث  ال ا يت اي  صتتتتتت دي   ل  ال       ال     ي  ال ه ي  ل  ة     ل  ى 

 .7511ديس     1 –        15  ي       ي  - ا د الصدي     يايى

  ال  ي   ي  الصتتتل   اإل  ا ات ال ف  ضتتتي  ال ع  دة             ال    ستتت   ل   ستتتعد .4
 تآليت   تديلت  ل ستتتتتتتتتتتتتت يت  ال  ت   ت ت   تداخل   ل  ة    ال ل  ى ال ه   ا    لي ت  ستتتتتتتتتتتتتت ي  

    ي  ال صتتتتتتتتتتتتتت    ال ا ر      ع   ا د ال      ت ذات اله  ر اي  صتتتتتتتتتتتتتت د     ال  ا
 .8312        9   8الصدي     يايى   ي    ي    

  ال   ته  ا  ال فت  ض  تآليت   ديل     ال  ا ات ال    ة لا  ي  ال    ستتتتتتتتتتتتتت  د ت س  تد ت   .7
 داخل   ل  ة    ال ل  ى ال ه   ا    لي ت  س ي  ال      ت ذات اله  ر اي  ص د     

 9   8صتتتتتتت    ال ا ر      ع   ا د الصتتتتتتتدي     يايى   ي    ي    ال  ا    ي  ال 
       8312 

      ال ضت   ال د    لى ال    س ت ال  يدة لل    س      ه   ال س  لي    ست يل   ضتيل  .2
ال ه   الست  ر ا   ضت ه ال ش ه اي  ص د     ال  ا    ي  ال ش ير    ال ل  ى  ال د ي 

 9653ديس     56  2  ي    سعيدة      ع  اله ه    ي   ال    س 
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  ا ة    اخ صتتت   ال  ضتتت  اإلدا      لس  :دا          ال    ستتت  اإلصتتت يل   استتت  .5
  تتلتتى التت تت  تتر      7510ستتتتتتتتتتتتتتت تت تت تت تت  72 تت تتتتتتت    تت شتتتتتتتتتتتتتتت    تت   التت تت تتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

post.htm-jurisouilah.blogspot.com/2015/09/blog 

 الجزائريقرارات مجلس المنافسة  -5

 شتتتتتتتتتت     1999أ  تتتتتتتتتت     15ال تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت   38   99 تتتتتتتتتت ا    لتتتتتتتتتتس ال    ستتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   .1
اإلخهتتتتتت   ال  علتتتتتت    تتتتتت   صتتتتتتف       يتتتتتت  إل  تتتتتت     ا تتتتتت  ال  تتتتتت ي  ال   تتتتتت     غيتتتتتت    

   س يت.
يتتتتتتت  ي علتتتتتتت    تتتتتتت   صتتتتتتتف        1999أ  تتتتتتت     5ال تتتتتتت     تتتتتتت   38   99 تتتتتتت ا    تتتتتتت   .8

   أد ا .ال  اصلت ل ييإل           دي ي  ال  يد    
 SOTHYOB  علتتتتتتت    خهتتتتتتت   شتتتتتتت     1999ديستتتتتتت     7 تتتتتتت     32   99 تتتتتتت ا    تتتتتتت   .0

ضتتتتتتتتد  دي يتتتتتتتت  ال يتتتتتتتت ه ل ييتتتتتتتت  أ  ال تتتتتتتت ا    ال   يتتتتتتتت  الستتتتتتتت    ل  لتتتتتتتتس ال    ستتتتتتتت  لستتتتتتتت   
1999. 

ال اتتتتتتتتدد لل  تتتتتتتت   التتتتتتتتداخل  ل  لتتتتتتتتس  8310  يليتتتتتتتت    84ال تتتتتتتت     تتتتتتتت   1ال تتتتتتتت ا    تتتتتتتت   .4
 .ال    س 

أ  ي   12ال    ستتتتتتتتت      لستتتتتتتتت ه ال  ع دة     الصتتتتتتتتت د       لس 8317-83  ا       .7
   ه ف الستتتتيد د خ     ضتتتتد       شتتتت     8310-49ال  عل    ل ضتتتتي       8317

 .س  ه اغ   سله  الض ه

-www.conseil «      ج ال ه     ل  ا د ال    س  »  لس ال    س  ال  ا      .2

concurrence.dz/ 

 باللغة الفرنسية -ثانيا

1– OUVRAGES 

1. Anne-lise Sibony, le juge et le raisonnement économique en droit de 

la concurrence, LGDJ et Lextenso Editions, paris, 2008 

2. Boutard-Labarde Marie Chantal Marie, Guy Canivet, Droit Français 

de la concurrence, LGDJ, Paris, 1994 
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3. Boutard-Labarde Marie Chantal, Guy Caniv, Emmanuelle Claude, 

Michel Amsellem  V, Vialens J, l'application en françe du droit des 

pratiques anticoncerrentielles, LGDJ, Paris, 2008 

4. Chagny Muriel, droit de la concurrence et droit commun des 

obligations, Dalloz, Paris, 2004- 

5. Dorandeu Nicolas, dommage concurrentiel, Presses universitaires de 

Perpignan,2000 (Publication sur OpenEdition Books : 07 avril 2014) 

6. Dumarcay Marie, la situation de l’entreprise victime dans les 

procédures de sanction des pratiques anticoncurrentielles, étude des 

procédures français et européennes d’application du droit européen 

des pratiques anticoncurrentielles,  France  Quercy, France, 2010 

7. Frison-Roche Marie Anne, Payet Marie Stéphane, droit de la 

concurrence, 1er édition, Dalloz, Paris, 2006. 

8. Grand Loic et Sointourens Bernard, la libre concurrence face aux 

juges, ouvrage collectif, presses universitaires de bordeaux, 2010. 

9. Kirat Frédéric Marty Thierry, économie du droit et de la 

Réglementation, Gualino édition, Paris, 2007. 

10. Marie Anne Frison-Roche, les régulations économiques : légitimité et 

efficacité, ouvrage collectif, presses de sciences po et D, Dalloz, 

Paris, 2004. 

11. Menure Jean-Jacques, le contentieux du conseil de la concurrence, 

Presses universitaires de la faculté de droit de Clermont-Ferrand à 

Clermont-Ferrand, LGDJ , Paris, 2002. 

12. Nicinski Sophie, droit public de la concurrence, LGDJ, paris, 2005. 

13. Nicinski Sophie, droit public des affaires,  4e edition, LGDJ, 2014. 

14. Thibault  Florence, la proportionna cité des sanctions prononcées par 

les Autorités de concurrence Françaises et Communautaires, Pesses 

universitaires d’Aix Marseille, 8006. 

15.  Vignal Marie- Malaurie, Droit de la concurrence internet et 

communautaire, Armand Colin, Paris, 3èmeédition, 2005. 

16. Vignal -Marie Malaurie, Droit de la concurrence, Armand colin, 

Paris, 1996. 

17. Vogel Luis, Vogel Joseph, l’action civile de concurrence, Bruylant, 

2016. 

18. Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique, Edition Houma, Alger, 2005. 
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19. Zouaimia Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des Agents 

économiques :l’exemple du secteur financier, office des publications 

universitaires, Alger, 2010. 

20. Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation 

économique en Algérie, Edition Belkeis, Alger, 2010. 

21. Zouaimia Rachid, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, 

Alger, 2012. 

2-  Thèses et mémoires universitaires 

A-Thèses universitaires 

1. CLAUDEL Emmanuelle, ententes anticoncurrentielles et droit des 

contrats, Thèse pour le doctorat en Droit, Université X-

NANTERRE, Paris, 1994. 

2. Fortunato Aurelien , Clauses et pratiques restrictives de concurrence 
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  ملخص:

المنازعات أمام مجلس المنافسة  نازعات المنافسة ال تقتصر فق علىإن م

ما في ظل تشرعات المنافسة  از في هذا المجال والس امت فالقاضي أثبت وجوده 

 .المقارنة

قصى ة فوجود مجلس المنافسة ال  ، فهذه األخیرة أبدا اختصاصات الهیئات القضائ

ة المنافسة  ظهر من خالل  .الحرةلعبت دورا هاما لضمان حما ختصاص اهذا ما 

ة طال االتفاقات والبنود التعاقد ةو  ،القاضي في إ من  والتحول القوة المتزایدة لدعو المدن

ة  ة إلى المنازعات الموضوع التطورات المتعلقة و لقانون المنافسة، المنازعات الشخص

ة اإلدارةب ، إلى جانب االختصاصات المخولة للقاضي إدخال قواعد المنافسة في الشرع

ة لس المنافسة و فبین مجالجزائي.  تعاون فعلي یترجم تكامل هذه الهیئات القضائ

ة المنافسة.   السلطات في حما

Résumé : 

    Les contentieux de concurrence ne se limitent pas aux contentieux devant 
le Conseil de la concurrence, le juge a prouvé son excellence dans ce 
domaine, en particulier dans le cadre de la législation comparée sur la 
concurrence. 

   L'existence du Conseil de la concurrence n’élimine jamais la compétence 
du pouvoir judiciaire, qui a joué un rôle important pour assurer la protection 
de la libre concurrence. Ceci est démontré par La compétence du juge en 
matière de annuler de la convention et des clauses contractuelles et le pouvoir 
croissant de l’action civile et le contentieux objectif à la concurrence aux 
contentieux subjectif, et les développements concernant l'introduction des 
règles de concurrence dans la légalité administrative, ainsi que les pouvoirs 
conférés au juge pénal.  Entre le Conseil de la concurrence et les juridictions, 
une véritable collaboration qui traduit la complémentarité de ces autorités 
dans la protection de la concurrence. 
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