اختالل التوازن العقدي الناجم عن
الشروط التعسفية
دراسة مقارنة
د .حسين عبد هللا عبد الرضا
الكالبي
كلية القانون – جامعة
بغداد

ممخص
لـ يعد نطاؽ الشركط التعسفية قاصر عمى عقد االذعاف بالمفيكـ
التقميدم بؿ امتدا اثر ىذه الشركط الى كؿ العقكد ر

ضائية كانت اك

نمكذجية كىذا ىك أمر خطير لما فيو مف اثر كبير في اختالؿ التكازف
العقدم الذم بدكره يجعؿ تفاكتا كبي ار بيف المتعاقديف مف حيث المراكز

القانكنية نتيجة فرض احد المتعاقديف شركطا تعسفية عمى المتعاقد األخر

اما مستغؿ لمركزه االقتصادم الذم ىك فيو

،كما ىك الحاؿ في عقكد

االذعاف اك استغؿ حاجة المتعاقد كرغبتو الشديدة لمبيع أك الشراء فيفرض
عميو شركطا تعسفية لمحصكؿ عمى ميزة مفرطة اك فاحشة

تجعؿ احدىما

تحت رحمة األخر.

كيجب إف ال يغيب عف الباؿ إف الشركط التعسفية ال ينفرد البائع كحده

في فرضيا أك المؤجر لمالو مف سمطة في بداية

التعاقد عمى أساس ككنو

المالؾ بؿ مف الممكف اف يككف مصدر ىذه الشركط تعسفية ىك المشترم
اك المستأجر كذلؾ نتيجة استغاللو حاجة المالؾ الممحة لمبيع أك لمتأجير

فيستغؿ المشترم أك المستأجر الحالة كيفرض بعض الشركط عمى البائع أك
المؤجر كما تجعؿ البائع أك المؤجر تحت رحمة المشترم أك المستأجر .
فمما ليذا المكضكع مف أىمية كبيرة في الحياة اليكمية كخصكصا

بالنسبة لمعقكد التي تعقد كىي مقركنة بشركط تعسفية التي ليا اثر كبير في
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اختالؿ التكازف العقدم بيف المتعاقديف  ،فسكؼ نحاكؿ بحثو بطريقة حديثة
تختمؼ عف الطريقة التقميدية التي تناكليا الفقو العربي كىي بحث اختالؿ
التكازف العقدم الناجـ عف الشركط التعسفية في عقد اإلذعاف فقط كلـ

يتناكؿ بالبحث العقكد الرضائية عقكد االستيالؾ كاثر الشركط التعسفية فييا
 ،محكليف تسميط الضكء عمى التطكرات التشريعية التي حصمت في العالـ .
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summary
Is no longer the scope of abusive clause is confined to a
bow in the traditional sense but also expanded through
the impact of these conditions to all contracts consensual
was or model and this is dangerous because it involves a
big impact in the imbalance of nodal, which in turn
makes the discrepancy between the contractors in terms
of legal status as a result of the imposition of one
contractors abusive clause on the contractor to be either
exploited for the economic position which is where, as in
contracts of adhesion, or took advantage of a need for the
contractor and his strong desire to buy or sell conditions
are imposed by the abusive feature for excessive obscene
or make one of them at the power of the other.
It must be borne in mind that the abusive clause not
unique to the seller and alone in the imposition or the
lessor of his money from the authority in the contract on
the basis of being a landlord, but could be the source of
these clause are abusive is the buyer or tenant as a result
of exploitation need the owner pressing for sale or rental
exploited buyer or tenant of the situation and impose
certain conditions on the seller or lessor also makes the
seller or lessor at the mercy of the buyer or tenant.
When this topic of great importance in daily life,
especially for contracts that hold a combined clause of
abusive, which has a significant impact on the imbalance
nodal between the contractors, will try his research in a
modern way different from the traditional way addressed
by the Principles of the Arabian Research imbalance
nodal caused by conditions arbitrary in the contract of
adhesion was not only examines the contracts consensual
contracts of consumption and the impact of Abusive
clause which, turning to shed light on the legislative
developments that took place in the world.
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المقدـ ػة -:
اذا انعقد العقد صحيحا نافذا  ،أصبح ممزـ لطرفيو  ،كمف ثـ كجب

التزاميما بو  ،فالعقد شريعة المتعاقديف كال يجكز ألم منيما إف يعدؿ العقد
باالضافة اك االلغاء أك األعؼاء اال باالتفاؽ بينيما عمى ذلؾ ،

أك لسبب

يقرره القانكف  ،كقد نصت المادة ( )145مف القانكف المدني العراقي عمى
انو (أيا كاف المحؿ الذم يرد عميو العقد فاف المتعاقد يجبر عمى تنفيذ

التزامو ) كؽضت المادة ( )1/146منو (إذا نفذ العقد كاف الزما كال يجكز
ألحد العاقديف الرجكع عنو كال تعديمو

إال بمقتضى نص في القانكف

أك

بالتراضم) كتقضي المادة ( )1/147مف القانكف المدني المصرم عمى انو

( العقد شريعة المتعاقديف فال يجكز نقضو كال تعديمو ،اال باتفاؽ الطرفيف أك
لألسباب التي يقررىا القانكف ) .كما اف القاضي ممزـ باحتراـ العقد كال يجكز
لو تعديؿ مضمكنو أك تغير شركطو.

اذ االصؿ المتعاقد يممؾ حرية مناقشة شركط

العقد حيث تخضع

العممية التعاقدية لمبدأ المساكمة الحرة بيف أطراؼ العقد كىذا ىك ش أف
العقكد جميعا  ،كبصفة عامة كفي ظركؼ كاف فييا النشاط االقتصادم
محدكد كالكقت متسع الجراء المناقشات كالمفاكضات بيف المتعاقديف  .إال
انو كاف مف نتائج انتشار النشاط االقتصادم كظيك

ر الصناعات الكبيرة

كاستغالؿ المكارد الطبيعية أف ازدادت كتنكعت حاجات أفراد المجتمع مف
السمع كالخدمات فتككنت مف جراء ذلؾ كثي ار مف المرافؽ كالمصالح لكفالة

ىذه الحاجات كاشباعيا  ،كاف مف أىـ ما نشأ مف مرافؽ عامة تتعمؽ

بتكزيع الماء كالغاز كالكيرباء كالقكل المحرؾة األخرل  ،ككانت ىذه المرافؽ
كالمصالح تقكـ في البدء عمى عقد تبرمو الدكلة مع شركة أك فرد مف االفراد

يعيد خال ىا باف يؤدم لع ـ الئو مف األشخاص الخدمات التي التزـ بتأديتيا
في مقابؿ اجر يقبضو منيـ .
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كقد ترتب عمى قياـ المرافؽ التي تؤدم في

األغمب األعـ خدمات

ضركرية لجميكر المستيمكيف إف نشأ احتكار ليذه الخدمات مكف أصحابو
مف فرض ما يشاؤف مف شركط عمى عمالئيـ المنتفعيف بيذه الخدمات كلـ
يكف ليصبح ىؤالء المنتفعيف عندما يككنكف بحاجة

لمثؿ ىذه الخدمات

أح ار ار في تعاقدىـ مع ممتزميف المرافؽ المذككرة فكاف قبكليـ بعقكدىا
يفحصر في مجرد التسميـ بمشركع عقد ذم نظاـ مقرر يضعو ممتزمكا ىذه
المرافؽ كال يقبمكف فيو مناقشة

مما يؤدم إلى جعؿ المنتفعيف بالمرافؽ

المذككرة في مراكز قانكنية ضعيفة عند التعاقد.
فارتفعت االصكات جميعيا تنادم باصالح الحاؿ ،فتقدـ القانكف ؿ يحمي

الجانب الضعيؼ في التعاقد  ،فقيد مف االرادة في تككينيا لمثؿ ىذه العقكد
كأجاز لمقاضي تعديؿ الشركط فييا أك االعفاء منيا اذا تضمنت مثؿ ىذه

الشركط كلـ يجيز أف يككف تفسير العبارات الغامضة فييا ضا ار بمص لحة
المستيمؾ حتى كاف كاف دائنا كلـ يقتصر القانكف فيما فرضو مف ىذه القيكد

عمى العؽكد التي تصفيا المرافؽ كالمصالح المذككرة بؿ صاغ مف أالذعاف
نظرية عامة ينسحب حكميا عمى جميع

العقكد التي تتكافر فييا شركط

أالذعاف فقد نص القانكف المدني المصرم عمى ىذه النظرية بالمادة 149

كالقانكف المدني العراقي بالمادة  .167كلكف القضاء ىك الذم يتكلى معالجة
اآلثار السيئة الناجمة عف عدـ التكافؤ بيف اإلرادتيف كقد مر زمف كاف ينظر
فيو إلى جميع األفراد عمى أنيـ متساكا في الحقكؽ المدنية كالسياسية كاف

ىذه المساكاة الفظرمة ىي السبب في اعتبار إرادتي المتعاقديف متكافئتيف
كلكف ىذه المساكاة النظرية لـ تكف تخفي كاقع اختالؿ

التكازف في بعض

الحاالت مما جعؿ أصحاب اإلرادات الضعيفة يرفعكف أصكاتيـ إلى المشرع

كالقضاء النصافيـ كحمايتيـ مما ييددىـ مف استغالؿ فكانت فكرة العدالة

ىي المبرر لتدخؿ المشرع كالقضاء لحماية الطرؼ الضعيؼ مف الشركط
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التعسفية التي فرضيا عميو الطرؼ القكم

1كلـ يعد مقتصر تطبيؽ نظرية

اإلذعاف عمى العقكد التي تمت بطريؽ اإلذعاف بؿ امتد أثرىا إلى العقكد
جميعا حتى اؿرضائية منيا كتطبيقا لنظرية اإلذعاف قضت المحاكـ الفرنسية

ابنقاص أجكر الككالء اذا كانت خدماتيـ ال تناسب األجكر المتفؽ عمييا
مراعيا ضعؼ العميؿ كالثقة التي أكدعيا ؼم الككيؿ  ،كمف الككالء الذيف

أنقصت أجكرىـ المحامكف كأصحاب المصارؼ ك الككالء با الدارة 2كقد
نص القانكف المدني العراقي ص ار حة عمى ما يأتي  ( 3اذا اتفؽ عمى اجر

لمككالة كاف ىذا األجر خاضعا لتقدير المحكمة اال اذا دفع طكعا بعد تنفيذ
الككالة  ،ىذا مع مراعاة احكاـ القكانيف الخاصة )  .كيمكف إف يعد ىذا
النص تطبيقا خاصا لنظرية

االذعاف في عقد الككالة يسكغ لمقضاء

ينقص اجكر الككيؿ كما فعؿ القضاء الفرنسي كؿ مرة ثبت لو

اف

إذعاف

المككؿ نتيجة ضعفو اماـ ارادة الككيؿ القكية .

لذلؾ كبعد ىذا التصكر لـ يعد ـ دار الشركط التعسفية قاصر عمى عقد

االذعاف بالمفيكـ التقميدم

بؿ امتدا اثر ىذه الشركط

الى كؿ العقكد

رضائية كانت أـ نمكذجية كىذا ىك أمر خطير لما فيو مف اثر كبير في
اختالؿ التكازف العقدم الذم بدكره يجعؿ تفاكتا كبي ار بيف المتعاقديف مف

حيث المراكز القانكنية نتيجة فرض احد المتعاقدم ف شركطا تعسفية عمى
المتعاقد األخر اما مستغؿ لمركزه االقتصادم الذم ىك فيو ،كما ىك الحاؿ

1

2

 عبد الجبار ناجي المال صالح  ،مبدأ حسف النية في تنفيذ العقكد الطبعة األكلى ،مطبعة اليرمكؾ  1974ص302
 انظر ريبير  ،القاعدة الخمفية في االلتزامات  655ص  133نقال عف المرجع السابؽص.302

 - 3المادة  940مه القاوون المدوي العراقي .
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في عقكد اال ذعاف اك استغؿ حاجة المتعاقد كرغبتو الشديدة لمبيع أك الشراء
فيفرض عميو شركطا تعسفية تجعؿ احدىما تحت رحمة األخر.
كيجب إف ال يغيب عف الباؿ

إف الشركط التعسفية ال ينفرد البائع

كحده في فرضيا أك المؤجر لمالو مف سمطة في بداية التعاقد عمى أساس
ككنو المالؾ بؿ مف الممكف

اف يككف مصدر ىذه الشركط تعسفية ىك

المشترم اك المستأجر كذلؾ نتيجة استغاللو حاجة المالؾ المؿ ح ة لمبيع أك

لمتأجير فيستغؿ المشترم أك المستأجر الحالة كيفرض بعض الشركط عمى
البائع أك المؤجر كما تجعؿ البائع

أك

أك المؤجر تحت رحمة المشترم

المستأجر  ،ؾأف يشترط المشترم عمى البائع باف يككف لو الحؽ فسخ البيع

متى شأ األكؿ كدكف تحقؽ سبب مف األسباب التي تؤدم إلى الفسخ أك

يشترط المشترم عمى البا ئع ضماف المبيع طكؿ حياة المش ترم ،كمثاؿ
المستأجر ؾ أف يشترط ىذا األخير اف يضع في العيف المؤجرة لمسكف
معدات كمكائف ثقيمة تيدد مف سالمة البناء كمتانتو فيضطر المؤجر

لممكافقة لحاجاتو مثال لبدؿ اإليجار.
لذلؾ بعد ىذا التطكر فال يمكف القكؿ إف الشركط التعسفية مقتصرة
عمى الطرؼ القكم اقتصاديا

أك المالؾ  ،فمما ليذا المكضكع مف

أىمية

كبيرة في الحياة اليكمية كخصكصا بالنسبة لمعقكد التي تعقد كىي مقركنة

بشركط تعسفية التي ليا اثر كبير في اختالؿ التكازف العقدم بيف المتعاقديف
 ،فسكؼ نحاكؿ بحثو بطريقة حديثة تختمؼ عف

الطريقة التقميدية التي

تناكليا الفقو العربي كىي بحث اختالؿ التكازف العقدم الناجـ عف الشركط

التعسفية في عقد اإلذعاف فؽط كلـ يتناكؿ بالبحث العقكد الر ضائية عقكد
االستيالؾ كاثر الشركط التعسفية فييا.

كىذا سكؼ نحاكؿ تسميط الضكء عميو في مكضكع بحثنا المتكاضع

ىذا كليذا سكؼ نقسـ خطة البحث إلى ثالثة فصكؿ سكؼ نبيف في الفصؿ
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األكؿ ما ىية اختالؿ التكازف العقدم الناجـ عف الشركط التعسفية كنقسمو
إلى مبحثيف نبيف في المبحث األكؿ ما ىية اختالؿ التكازف العقدم كمف ثـ
نبيف في المبحث الثاني ما ىية الشركط التعسفية لكي نعطي لمقارئ فرصة

اكبر في تحديد معنى االختالؿ كمف ثـ االحاطة كالتصكر الشمكلي لمدلكؿ
الشركط التعسفي .
أما الفصؿ الثاني سكؼ نخصصو لبياف الحماية التقميدية مف

الشركط التعسفية كلذلؾ سكؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث  ،تتناكؿ
في المبحث األكؿ سمطة القاضي في تفسير الشركط الكاردة في العقد

أما

المبحث الثاني سكؼ نتناكؿ فيو مدل فاعمية قكاعد القانكف المدني لمعالجة
الشركط التعسفية اما بالنسبة لممبحث الثالث سكؼ نخصصو لتقييـ الحماية
التقميدية مف الشركط التعسفية.
أما في الفصؿ الثالث سكؼ نتناكؿ تطكر ىذه الحماية مف الشركط

التعسفية  ،لذلؾ سكؼ نقسـ ىذا الفصؿ

إلى ثالثة مباحث  ،ف تناكؿ في

المبحث األكؿ التنظيـ التشريعي الستبعاد الشركط التعسفية في فرنسا  ،أما
في المبحث الثاني سكؼ نتناكؿ التنظيـ التشريعي الستبعاد الشركط
التعسفية في القانكف االنكميزم ا المبحث الثالث سكؼ نعرض فيو مكقؼ

المشرع العراقي مف التطكر التشريعي بشاف الشركط التعسؼية ،كأخي ار ننيي

بحثا المتكاضع ىذا بخاتمة نبيف فييا أىـ المقترحات كالنتائج التي سكؼ
نتكصؿ إلييا مف خالؿ البحث.
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الفصل األول
ما ىية اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية
كاف العقد في ظؿ

مبدأ الحرية التعاقدية في جكىرة عبارة عف

إرادتيف مستقمتيف كمتساكيتيف تبحثاف كتناقشاف بحرية في شركط العقد ،
فممذىب التقميدم لـ يكف يتصكر العقد

إال متككنا مف اتفاؽ تكصؿ إليو

الطرفاف بالتباحث المتساكم  ،أما في الكاقع فاف ىذه المساكة ممكنة كلكف

حرية المناقشة نادرة كقد حدث في المذىب المذككر تطكر كبير  ،نتيجة
لتغير الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية التي نشأ فييا فحرية الشخص في
أف يتعاقد مع غيره أك ال يتعاقد قد قيدت كثي ار ألنو يجد إمامو متعاقد أخر
قكيا قد انفرد بكضع جميع شركط العقد كليس لو إال اف يقبؿ أك يرفض كىذا

ما يحصؿ في عقكد اإلذعاف .
فالقابؿ لمعقد ال يستطيع إف يفاقش  ،ألنو ضعيؼ اقتصاديا بؿ

عميو اف يقبمو كما ىك ألنو محتاج إليو في حياتو اليكمية كاف كاف ح ار مف
الناحية النظرية في التعاقد كعدمو.
كالكاقع اف الطريقة التي يتـ بيا تكافؽ اإلرادتيف في عقد اإلذعاف

ليست إال ثمرة لتطكر محسكس في الفف التعاقدم ذلؾ التطكر الذم ج اء
نتيجة لتطكر في الحياة االقتصادية الحديثة.
كليذا فاف ىذه الطريقة لـ يقتصر عمى عقد اإلذعاف بؿ نجدىا في
عقكد أخرل كثيرة تتـ بمجرد انضماـ مف القابؿ ال نقاش فيو كما ىك الحاؿ

في المشتريات بأسعار محددة مف المحاؿ الكبرل كاإلكراه االقتصادم أم
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حالة الضركرة التي

تحمؿ المتعاقد عمى التعاقد،ال يعتبر ضغطا غير

مشركع كال اثر لو في صحة التراضي.1

كلما ليذا المكضكع مف

أىمية سكؼ نخصص مبحثيف  ،المبحث

األكؿ

لبياف ما ىية اختالؿ التكازف العقدم كالمبحث الثاني لبياف ما ىية الشرط
التعسفي.

المبحث األول

ما ىية اختالل التوازن العقدي
سكؼ نتناكؿ ضمف ىذا المبحث الفقرات التالية -:
أكال التعريؼ باختالؿ التكازف العقدم ثـ خصائص اختالؿ التكازف العقدم.

المطمب االول

التعريف باختالل التوازن العقدي
نتناكؿ اكال تعريؼ اختالؿ التكازف العقدم ثـ نميزه عف غيره مف
االكضاع القانكنية االخرل.
أوال -:تعريف اختالل التوازن العقدي.

االختالل لغة  -:اختؿ  ،اختالال (خؿ) عقمو ،زاغ كاختؿ األمر  ،كىف فسد ،

اختؿ تكازنو فقد تكازنو  .2كاالختالؿ العقدم في القانكف ىك نكع مف االكراه
االقتصادم الذم ال يمس المتعاقد إال في نطاؽ الماؿ كال اثر لو في صحة
الرضا ،لذلؾ يالحظ كجكد

تقارب كاضح بيف مركزم المتعاقد المذعف

كالمكره ،فيما يكاجياف ضغطا عند تككيف العقد كلذا

1

2

فأنيما بحاج ة إلى

 د .عبد المىعم فرج الصدة  ،محاضراث في القاوون المدوي  ،وظريت العقد  ،سىت ،1958ص .98
 -قامكس المنجد األبجدم  ،الطبعة الخامسة  ،بيركت  ،مطبعة دار الفنكف ص . 30
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حماية لتحقيؽ العدالة  .1كمع ذلؾ يتميز عقد اإلذعاف بجممة خصائص ال
كجكد ليا في اإلكراه.

أك ىك الحالة التي

أدت إلى اف يتمتع احد المتعاقديف بمركز

اقتصادم متفكؽ  ،ىذا التفكؽ أتاح لو إرادة متغمبة يمكنيا اف تضع شركطا
ال تقبؿ ليا تعديؿ أك تحكي ار كقد تيسر لمطرؼ القكم  ،ذلؾ ألنو يحتكر
احتكا ار قانكنيا أك فعميا تقديـ سمع أك خدمات تعتبر مف الضركرات األكلية
لمجميكر كال بد اف يتعاقد بشأنيا. 2
كالكاقع اف التعريؼ

األكؿ تنا كؿ االختالؿ العقدم مف جانب

اإلكراه  ،كحقيقية اف ىناؾ فرؽ كبير ككاضح بيف

اإلكراه كاختالؿ التكازف

العقدم حيث اإلكراه يعدـ الرضا في حيف إف االختالؿ العقد م ال عالقة لو

بالرضا ثـ انو اإلكراه ىك احد عيكب اإلرادة التي نص عمييا القانكف المدني
أما االختالؿ فيك غير ذلؾ .

أما التعريؼ الثاني فقد تناكؿ ا

ختالؿ التكازف مف زاكية عقكد

اإلذعاف فقط في حيف انو أصبح مفيكـ اختالؿ التكازف العقدم الناجـ عف
الشركط التعسفية يمثؿ عقكد اإلذعاف كالعقكد الرضائية عمى حد سكاء ،
كعقكد االستيالؾ مثال لذا يمكننا تعريؼ اختالؿ التكازف العقدم بأنو الحالة

التي تككف فييا التزامات احد المتعاقديف ال تتعادؿ مطمقا مع ما حصؿ

عميو ىذ ا المتعاقد مف فائدة بمكجب العقد  ،أكال تتعادؿ مطمقا مع التزامات
المتعاقد األخر.
1

2

 د.عصمت عبد المجيد بكر  ،أطركحة دكتكراه  ،اختالؿ التكازف االقتصادم لمعقد كدكرالقاضي في معالجتو ،كمية القانكف -جامعة بغداد ،سنة  1978ص.86
 عبد المنعـ فرج الصدة  ،في عقكد االذعاف في التشريع المصرم  ،جامعة فؤاد االكؿ، 1946فقرة  53ص.77-76

- 214 -

ثانيا  -:الفرق بين اختالل التوازن العقدي عند تكوين العقد وعند تنفيذه-:
قد تتكازف التزامات المتعاقديف عند ابراـ العقد  ،إال أف ذلؾ ليس كافيا
كانما يجب أف يستمر ىذا التكازف خالؿ مرحمة التنفيذ

أيضا فإذا تبدلت

الظركؼ االقتصادية التي تـ في نطاقيا العقد ،تبدال كبي ار ترتب عميو إرىاؽ

احد المتعاقديف كاستفاد

األخر مف ىذا اإلرىاؽ  ،فقد زاؿ التكازف بيف

اؿزامات الطرفيف ككجب إعادة التكازف المختؿ بحيث نضمف بقاء المساكاة
ت
بيف التزامات المتعاقديف كاال أصبح المتعاقد مرىقا مغبكنا كاستفاد المتعاقد
األخر مف ىذا الغبف المعاصر لتنفيذ العقد  ،ك

ىك ما يسمى بنظرية

الظركؼ الطارئة .1بعد ىذا العرض المكجز لنظرية الظركؼ الطار ئة يتبيف
لنا إف ثمة فرؽ كاختالؼ كبير بيف اختالؿ

التكازف العقدم عند تككيف

العقد -في حالة فرض شركط تعسفية مف احد التعاقديف عمى المتعاقد

األخر -كاختالؿ التكازف العقدم نتيجة لظركؼ اقتصادية

غير متكقعة

.كيمكننا أجماؿ أكجو االختالؼ بيف كال الحالتيف في النقاط التالية .

 -1اختالؿ التكازف العقدم الناجـ ع ف الشركط التعسفية ناتج عف إرادة احد
المتعاقديف أم انو عمؿ

إرادم إما اختالؿ التكازف العقدم الناجـ عف

الظركؼ االقتصادية فيك خارج عف إرادة المتعاقديف كيرجع إلى ظركؼ

طبيعية اك اقتصادية اك سياسية  ،كالفيضاف ا ك الحرب اك الحصار
االقتصادم مثال .

1

 انظر د  .عصمت عبد المجيد بكر  ،نظرية الظركؼ الطارئة كدكر القاضي فيتطبيقيا ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد ،

 ،1993ص  .27كما بعدىا .ككذلؾ انظر

أستاذنا د .حسف عمي الذنكف  ،النظرية العامة لاللتزاـ  ،بغداد ،
بعدىا ككذلؾ الحظ نص الفقرة  2مف المادة 146مدني عراقي .
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 1976ص 150كما

 -2اختالؿ التكازف العقدم الناجـ عف الشركط التعسفية ناتج عف تعسؼ احد
المتعاقديف عمى األخر،يفرض ما يشاء مف شركط

إما االختالؿ العقدم

الناجـ عف الظركؼ االقتصادية يككف نتيجة تغير في الظركؼ االقتصادية.

 -3اختالؿ التكازف اؿ عقدم الناجـ عف الشركط التعسفية يحدث عند تككيف
العقد إما االختالؿ االقتصادم يحدث عند تنفيذ العقد.
 -4نظرية الظركؼ الطارئة ال تنطبؽ إال عمى العؽكد المتراخية التنفيذ في حيف

إف معالجة التكازف العقدم الناجـ عف الشركط يشمؿ العؽكد الفكرية التنفيذ ك
المتراخية التففيذ معا .

 -5ال يجكز المطالبة بتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة بعد تنفيذ العقد في حيف

انو يجكز اؿطعف بالعقد بعد تنفيذه إذا كاف ىناؾ اختالؿ عقدم عند تككيف
العقد كما في حالة االستغالؿ.1

 -6اختالؿ التكازف العقدم في حالة الظركؼ الطارئة غير متكقع عند تككيف
العقد إـ ا في حالة الشركط التعسفية فاالختالؿ متكقع عند تككف العقد.

 -7في معالجة التكازف في حالة الظركؼ الطارئة تككيف بزيادة حقكؽ اؿ مديف
المرىؽ أك إنقاص التزاماتو ا ما في حالة الشركط التعسفية تككف المعالجة
إما بالتعديؿ أك اإللغاء ليذه الشركط.

إال انو ال ينكر إف ىناؾ ثمة تشابو بسيط بيف االختالؿ االقتصادم

كاالختالؿ التعسفي كىك انو المشرع أجاز لمقاضي التدخؿ في العقد لغرض
معالجة التكازف العقدم المختؿ حيث

أجاز لو في المادة ( )146مدني

عراقي في حالة الظركؼ االقتصادية التدخؿ لمعالجة التكازف العقدم

1

 المادة ( )125مدني عراقي تنص [ إذا كاف احد المتعاقديف قد استغمت حاجتو أكطيشو أك ىكاه أك عدـ خبرتو أك ضعؼ إدراكو فمحقو مف تعاقده غبف فاحش جاز لو
خالؿ سنة مف كقت التعاقد إف يطمب رفع الغبف عنو إلى الحد المعقكؿ ].....
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المختؿ  .ككذلؾ في الماد ة  1167مدني أجاز المشرع لمقاضي في حالة
االختالؿ العقدم مف الشركط التعسفية التدخؿ لمعالجة ىذا االختالؿ ككذلؾ

أيضا انو تقدير ما إذا كانت الضر كؼ متكقعة أك غير متكقعة أك ما إذا
كانت الشركط تعسفية أك غير تعسفية منكطا بالقاضي أيضا.

المطمب الثاني

خصائص اختالل التوازن العقدي

يتحقؽ اختالؿ التكازف في العقد مف خالؿ امريف اكليما المزايا المفرطة
التي يحصؿ عمييا الطرؼ القكم عمى حساب الطرؼ الضعيؼ اما ثانييما
فيك قياـ المحترؼ في ضكء نفكذه االقتصادم باستغالؿ حاجة الطرؼ

الضعيؼ.

اوال -:المزايا المفرطة التي يحصل عمييا المحترف
اف المزايا المفرطة التي يحصؿ عمييا المحترؼ

بفضؿ التعسؼ

باستعماؿ نفكذه االقتصادم اك الفني تؤدم الى اختالؿ التكازف بيف
االلتزامات ك الحقكؽ الناشئة عف العقد .

كىذه المزايا ال تككف نقدية فقط ذلؾ انو ك تحقيقا لحماية اشمؿ

لممستيمكيف اراد الفقو اف اليحصر ىذه

1

المزايا المفرطة في ىذا المجاؿ

 تنص المادة  167عمى انو [  -2إذا تـ العقد بطريقة اإلذعاف ككاف قد تضمف شركطاتعسفية جاز لممحكمة إف تعدؿ ىذه الشركط أك تعفي الطرؼ المذعف منيا كذلؾ كفقا لما
تقتضي بو العدالة كيقع باطال كؿ اتفاؽ عؿ خالؼ ذلؾ .

 -3كال يجكز أف يككف تفسير العبارات الغامضة في عؽ كد اإلذعاف ضا ار بمصمحة الطرؼ
المذعف كلك كاف دائنا ].
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الضيؽ فنظر الييا بحسب االثر الذم تخمفو في العقد ك ىك عدـ التكازف

بيف حقكؽ ك التزامات اطراؼ العقد .1

كاف الميزة المفرطة قد تعني انعداـ سبب العقد كلك جزئيا  ،كانو يجب اف
لشرط

يؤخذ في نظر االعتبار المنفعة التي حصؿ عمييا الميني نتيجة ؿ
الكارد بالعقد.

كتكجد في الكاقع صعكبة في تحديد العنصر الذم يعد نقطة االنطالؽ

في تحديد اك تقدير الميزة المفرطة ،لذلؾ يتساؿ البعض

2

كيؼ يتـ قياس

االختالؿ في التكازف بيف الحقكؽ كااللتزامات كىؿ يككف بالنظر الى الشرط
ذاتو كضركرة اف ينشاء عدـ التكازف بشكؿ مبا شر عف الشرط التعسفي اك

انو يجب النظر الى جميع بنكد العقد لتحديد ىذا االختالؿ .
يرل ىكالء

3

بضركرة النظر الى مجمكع شركط العقد لتحديد ىذا

االختالؿ كليس النظر الى كؿ شرط عمى حده فقد يبدك الشرط تعسفيا كلكف

يككف مبر ار اذا نظرنا اليو في ضكء مجمكع العمميات التي ظير

بمناسبتيا

،فمثال قد يترتب عمى شرط تحديد مسؤكلية المحترؼ تخفيض في ثمف
السمعة المعركضة عمى المستيمكيف.
كنعتقد اف الميزة المفرطة ىي عنصر مكضكعي يتعمؽ بتكفير مزايا

مبالغ فييا لممحترؼ كيفما يككف نكع ىذه المزايا

مادامت تكدم الى تفكؽ

طرؼ عمى حساب طرؼ اخر.
1

2

3

 عمر محمد عبد الباقي  ،الحماية العقدية لممستيمؾ ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية، ،2004ص .406
 مكفؽ حمادعبد  ،الحماية القانكنية لممستيمؾ في عقكد التجارة االلكتركنية ،دراسةمقارنة ،اطركحة دكتكراه  ،كمية الحقكؽ – جامعة النيريف ،2009،ص.199
 المصدر السابؽ ذكره  ،الصفحة نفسيا  .ككذلؾ انظر منير البصرم ك احمد المنصكرم،حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية ،بحث منشكر عمى شبكة االنترنت في المكقع :
http://droitcivil.over-blog.com/article-5145525.html
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ثانيا -:تعسف النفوذ االقتصادي لممحترف.
التكفي المزايا المفرطة التي يحصؿ عمييا المحترؼ ك التي تؤدم الى
اختالؿ االلتزامات ك الحقكؽ الناشئة عف العقد لمقكؿ بكجكد اختالؿ في

التكازف العقدم كانما يجب اف يككف االخالؿ ناشئا عف تعسؼ النفكذ

االقتصادم لممحترؼ كذلؾ باف يسئ ا ستعماؿ مركزه االقتصادم المتفكؽ
ليفرض عمى المستيمؾ شركطا تخؿ بتكازف العقد.

ك لكف ىؿ تعد المقدرة االقتصادية ىي العنصر اال

كثر اىمية كىؿ

يستطيع المحترؼ فرض شركطو النو االقكل اقتصاديا ؟

يرل البعض  1الى اف المقدرة االقتصادية ىي مقدرة السيطرة الفنية ك

التقنية الح ديثة اكثر منيا القكة االقتصادية ك اف ىذا التفكؽ الفني ىك الذم

يمكف المحترؼ مف فرض شركطو التعسفية ،فالمحترؼ كقد تعكد ابراـ العقكد
يعرؼ الحقكؽ كااللتزامات التي تترتب عمى العقد كىك مايجرم عميو العمؿ
في حرفتو فيمتمؾ مف الكسائؿ ما يمكنو مف تحديد االلتزامات التي

يستطيع

تنفيذىا فضال عف الشركط التي يستطيع فرضيا عمى مف يتعاقدكف معو .

بينما يرل البعض االخر  2اف التقنية الحديثة ك القكة االقتصادية يكمؿ

احدىما االخر الف مف يككف متفكقا اقتصاديا يككف كفكءا فنيا ايضا ام اف

التفكؽ االقتصادم دليؿ عمى الكفاءة الفنية .

كنعتقد باف التعسؼ في استعماؿ التفكؽ االقتصادم اليمكف اثباتو حالة
باخرل كانما يتـ استخالصو مف الصفة الخاصة باطراؼ العقد لذلؾ نسطيع
القكؿ بانو عنصر شخصي  ،الف عنصرم االختالؿ ام استعماؿ القكة

االقتصادية لممحترؼ  ،كحصكؿ المحترؼ بسبب ىذا الشرط عمى ميزة
1

2

 انظر د.حسف عبد الباسط جميعي  ،اثر عدـ التكافؤ بيف المتعاقديف عمى شركط العقد،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1990 ،ص .270
 -مكفؽ حماد عبد ،المصدر السابؽ ،ص .200
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مفرطة  ،ىما في الح قيقة عنصريف متحديف ك تربطيما عالقة سببية تامة،
فالميزة المفرطة التي يحصؿ عمييا الميني ىي نتيجة لمقكة االقتصادية التي

يتمتع بيا ىذا االخير ك ىكذا فاف احد العنصريف يعد نتيجة طبيعية لمعنصر
االخر.

المبحث الثاني

ما ىية الشروط التعسفي
نتناكؿ ضمف ىذا المبحث الت عريؼ بالشرط التعسفي ك نميزه عف
غيره مف الشركط ثـ نبحث في اثر الشرط التعسفي ك خصائصو.

المطمب االول

التعريف بالشرط التعسفي و تميزه عن غيره من الشروط
نتناكؿ اكال تعريؼ الشرط التعسفي  ،ك ثانيا تميز الشرط التعسفي
عف الشرط غير التعسفي .
أوال  -:تعريف الشرط التعسفي -:

تعني كممة الشرط لغة  -:إلزاـ الشئ كالتزامو في البيع كنحكه. 1

إما معنى التعسؼ المغكم  -:تعسؼ ،تعسفا( عسؼ ) عف الطريؽ ماؿ عنو
كعدؿ كتعسؼ األمر ركبو بال ركية  .كتعسؼ فالنا ظممة  ،استخدمو
كتعسؼ في القكؿ اخذ عمى غير ىداية حممة عمى معنى ال تككف داللتو

عميو ظاىرة.2

1
2

 ابف منظكر – لساف العرب – دار صادر كدار بيركت لمطباعة كالنشر ج  7ص .329 -قامكس المنجد األبجدم  ،الطبعة الخامسة  ،بيركت ،مطبعة دار الشرؽ ،ص.263
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إما الشرط التعسفي في االصطالح فيك الشرط الذم يرفع مكجب
العقد كالشرط الذم يؤ دم إلى جيالة في المعقكد عميو كاشتراط أمر غير

مشركع.1

كلتعريؼ الشرط التعسفي ينبغي الكلكج في مكقؼ التشريعات مف
تعريفو ،ثـ بياف مكقؼ الفقو ازاء تعريؼ الشرط التعسفي.
- 1التعريف التشريعي لمشروط التعسفية:

اف تعريؼ الشركط التعسفية لـ تأت بو اغمب التشريعات في القانكف

المدني ،اذ اف تعريفو غالبا مانجده في القكانيف الخاصة بحماية المستيمؾ .

فقدعرؼ المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في المادة ( )35مف القانكف  2رقـ

 23/78الصادر في 10كانكف الثاني  1978بانو ذلؾ الشرط الذم يفرض

بكاسطة المحترؼ عمى غير المحترؼ اك عمى المستيمؾ مف خالؿ التعسؼ

في استخداـ التفكؽ االقتصادم كتسمح بحصكؿ

المحترؼ عمى ميزات

مبالغ فييا.

ثـ اعاد المشرع الفرنسي تعريؼ الشركط التعسفية في قانكف

االستيالؾ لسنة  1995بمكجب ا لفقرة االكلى مف المادة  132مف القانكف
رقـ  96 – 95الصادر في شباط  1995ك التي تنص عمى انو " :في
العقكد المبرمة مابيف المحترفيف كغير المحترفيف اك المستيمكيف  ،تككف

سية الشركط التي يحدث مكضكعيا اك اثارىا اض ار ار بغير المحترفيف اك
تعؼ
المستيمؾ  ،عدـ تكازف ظاىر بيف حقكؽ ك التزامات اطراؼ العقد".

1

 مكسكعة جماؿ عبد الناصر في الفقو االسالمي ج  . 11ص 251يصدرىا المجمساألعمى لمشؤكف اإلسالمية بمصر  ،مطابع األىراـ التجارية .

 -2ستككف لنا كقفو طكيمة في الفصؿ الثالث بخصكص ىذا القانكف .
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اما بالنسبة لمتشريعات العربية فانيا – باستثناء المشرع الجزائرم

1

 -لـ

تتناكؿ مسالة التعريؼ كربما يككف الدافع الى ذلؾ ىكحداثة الفكرة مف جانب
 ،ك تجنبيا الخكض في التعاريؼ الف ذلؾ يعد مف عمؿ الفقو العمؿ

التشريع مف جانب اخر.
- 2التعريف الفقيي لمشروط التعسفية:
تعددت اراء الفقو بتعريؼ الشركط التعسفية ك اختمفت باختالؼ زاكية

النظر لمشرط التعسفي  ،كيمكف القكؿ بانو برزت ثالثة اراء بتعريؼ الشرط
التعسفي:
الراي االول -:ينظر انصار ىذا الرام لمشرط مف جية اطراؼ العالقة
العقدية فيو ك مصدره ،حيث عرؼ بانو  " :الشرط الذم يفرض عمى غير
الميني اك عمى المستيمؾ مف قبؿ الميني نتيجة التعسؼ في استعماؿ ىذا

االخير لسمطتو االقتصادية بغرض الحصكؿ عمى ميزة مجحفة".2

الراي الثاني -:ينظر انصار ىذا الرام لمشرط مف حيث طريقة فرضو فقد
عرؼ بانو

 " :الشرط المحرر مسبؽ ا مف جانب الطرؼ ذك النفكذ

 -1حيث قاـ المشرع الجزائرم بمكجب القانكف رقـ  02-04في  23حزيراف  2004الخاص
بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية بتعريؼ الشرط التعسفي بقكلو

 " :شرط

تعسفي كؿ بند اك شرط بمفرده اك مشتركا مع بند كاحد اك عدة بنكد اك شركط اخرل مف
2

شانو االخالؿ الظاىر بالتكازف بيف حقكؽ ككاجبات اطراؼ العقد ".
 السيد محمد السيد عمراف  ،حماية المستيمؾ اثناء تككيف العقد ،دراسة مقارنة ،منشاةالمعارؼ ،االسكندرية ،ص  .32ك بالمعنى نفسو عرؼ ايضا بانو  " :انو الشرط الذم
يفرض عمى غير الميني اك المس

تيمؾ عف طريؽ الميني الذم يستخدـ تفكقو

االقتصادم ،كيخكؿ ىذا االخير ميزة فاحشة " .انظر عاطؼ عبد الحميد حسف  ،حماية
المستيمؾ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،1996،ص .96
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االقتصادم القكم  ،كالذم يخكلو ميزة فاحشة عف ا لطرؼ االخر " 1.كما
" كؿ شرط تعاقدم يحقؽ منفعة اكميزة

عرؼ ايضا بالمعنى نفسو بانو

لمصمحة المشترط عمى حساب المتعاقد الضعيؼ".

2

الراي الثالث  -:ينظر انصار ىذا الرام لمشرط مف حيث اثره عمى العال قة
العقدية ك تكازنيا حيث عرؼ بانو

" شرط في العقد  ،يترتب عميو عدـ

تكازف كاضح بيف حقكؽ كالتزامات كؿ مف الميني ك المستيمؾ ،ك المترتبة
عمى عقد االستيالؾ ،تمثؿ في مكافاءة ىذا الميني بميزة نتيجة استخدامو

لقكتو االقتصادية في مكاجو المتعاقد االخر ك ىك المستيمؾ".3

يضعو احد

كنرل بانو الشرط التعسفي ىك ذلؾ االمر اك االتفاؽ الذم

المتعاقديف  ،اك باالتفاؽ مع المتعاقد األخر في العقد  ،كىك متعسفا فيما

يممكو مف قدرة اقتصادية اك خبرة قانكنية اك فنية  ،كينتج عنو اختالؿ ظاىر
في التكازف العقدم بيف حقكؽ ك التزامات االطراؼ في كؿ

مرحمة  ،يظير

في الميزة الفاحشة التي يحصؿ عمييا الطرؼ االقكل فيشكؿ ذلؾ عباء عمى

الطرؼ االخر دكف مقتضى.

ثانيا  -:تميز الشرط التعسفي عن الشرط غير التعسفي.
يتضح لنا مف نص المادة ( )131مدني عراقي اف حكـ الشرط المقترف
بالعقد يككف صحيحا في حاالت محددة كفيما عدا

ق النص ىي -:
كالشركط الصحيحة التي جاء با

ذلؾ يككف ب اطال

- 1الشرط الذم يؤكد مقتض العقد .
1

 -سعيد سعد عبد السالـ،التكازف العقدم في نطاؽ عقكد االذعاف،دار النيضة

العربية،القاىرة ،1988 ،ص .50

2

 -سميماف براؾ الجميمي  ،الشرط التعسفية في العقكد  ،دراسة مقارنة ،اطركحة دكتكراه

 ،كمية الحقكؽ جامعة النيريف ،2002،ص.10

3

 -عمر محمد عبد الباقي  ،الحماية العقدية لممستيمؾ  ،المصدر السابؽ  ،ص 402
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 - 2الشرط الذم يككف جاريا بو العرؼ كالعادة.
 - 3الشرط الذم يالءـ مقتض العقد .

- 4الشرط الذم يككف فيو منفعة الحد المتعاقديف
مخالفا لمنظاـ العاـ اك االداب.1

اك لمغير اذا لـ يكف

اما اؿشركط التعسفية فمـ يتعرض ليا النص بذات الكضك ح الذم رأيناه
في الشركط الصحيحة باستثناء الشرط الذم يككف مخالفا لمنظاـ العاـ اك

االداب  ،كلكف مف الممكف اف نتكصؿ الييا مف خالؿ المفيكـ المخالؼ
لنص المادة ( )131كمف خالؿ القكاعد العامة في العقد كاالتي-:
 -1الشرط اؿذم يخالؼ مقتض العقد.

فالشرط الذم يخالؼ مقتض العقد كال يؤكده كال يالئمو كال يككف

العرؼ قد جرل بو ال يسعنا اال اف نقكؿ عنو انو شرط تعسفي مخالؼ
لمقتض العقد.

 -2الشرط الذم ليس فيو منفعة الحد المتعاقديف اك لمغير.
فشرط كيذا يعتبر عبثا  ،اذ ليس لو مطالب فيبطؿ كؼ ضال عف
ككف ىذا الشرط يكحي بو المفيكـ المخالؼ لمنص فانو يعد تطبيقا لمقكاعد
العامة اذ البد لكؿ التزـ مف سبب مشركع.

 -3الشرط الذم يرد عمى محؿ معدكـ اك مستحيؿ.
1

 انظر عمي ىادم عمكاف  .شرط االعفاء مف المسؤكلية العقدية .رسالة ماجستير .جامعةبغداد ، 1990 ،ص 22ككذلؾ انظر نص المادة  131مدني عراقي حيث نصت "-1
يجكز اف يقترف العقد بشرط يؤكد مقتضاه اك يالئمو اك يككف جاريا بو العرؼ كالعادة

.

 -2كما يجكز اف يقترف بشرط فيو نفع الحد العاقديف اك لمغير اذا لـ يكف ممنكعا قانكف ا
اك مخالفا لمنظاـ العاـ اك لالداب كاال لغا الشرط كصح العقد ما لـ يكف الشرط ىك
الدافع الى التعاقد فيبطؿ العقد ايضا " .
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 -4الشرط الذم يرد عمى محؿ مجيكؿ جيالة فاحشة.
كال يسعنا في ىذا المقاـ اف نشرح

ىذه االنكاع مف الشركط كانما

الذم يعنينا ىك كضع الحدكد الفاصمة بيف الشركط العادية كالشركط

التعسفية .كقد تكلى المشركع العراقي بياف طائفة مف الشركط التعسفية التي
تككف باطمة في بعض عقكد االذعاف مثؿ عقد التاميف كىذا ما نصت عميو
المادة ( )985مدني عراقي  .كنرل عدـ تقيد مدلكؿ الشرط اؿ تعسفي في
نص ذلؾ لترؾ االمر بيد القاضي حيث يتكلى ىك تقدير ما اذا كاف الشرط
تعسفيا اـ ال كذلؾ النو ميمة القاضي ىي تحقيؽ التكازف بيف الطرفيف
كبسط العدؿ لذلؾ فيك اقدر مف المشركع في تميز الشرط التعسفي عف

الشرط غير التعسفي

تبعا لظركؼ القضية كحالة كال المتعاقديف

كظركفيما  .كىذا ما سار عميو القضاء العراقي فتقدير ما اذا كاف الشرط
تعسفيا منكطا بالقاضي كال تممؾ محكمة التميز التعقيب عمى ىذا التقدير

فاذا ما كشؼ القاضي شرطا تعسفيا كاف لو اف يعدلو بما يزيؿ اثر التعسؼ

بؿ لو اف يمغيو كيعفي الطرؼ االخر منو.1

االانو يرل البع ض 2بانو مف الممكف ادراج اىـ الشركط التي يمكف جعميا
تعسفية بطبيعتيا ضمف قائمة محددة يطمؽ عمييا القائمة السكداء كمف اىـ

ىذه الشركط التي يدرجكنيا ىي-:

أ-الشركط التي تؤكد قبكؿ المستيمؾ لجميع بنكد العقد عمى الرغـ مف انو لـ
يعمـ بيا (كميا اك بعضيا) اك لـ يتمكف مف االطالع عمييا اك فيـ المقصكد
منيا فيما كاضحا كقت ابراـ العقد.

1
2

 أستاذنا د .حسف عمي الذنكف  .المرجع السابؽ ذكره  .ص. 66 عامر قاسـ احمد  .الحماية القانكنية لممستيمؾ .رسالة دكتكراه .جامعة بغداد مطبكعةعمى الركنيك .1998 .ص .139
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ب -الشركط التي مف ش أنيا ربط سعرالسمعة اك الخدمة محؿ التعاقد بارادة
المنتج اك مف يقكـ بتنظيـ العقد بارادتو المنفردة.

ج -الشركط التي تؤدم الى اعفاء المنتج اك الطرؼ المنفرد في تنظيـ العقد مف
االلتزامات التعاقدية اك الضمانات القانكنية

(كضماف االستحقاؽ كضماف

العيكب الخفية) .كما ىك الحاؿ في العقكد التي تفظميا مكاتب بيع السيارات
كفي عقكد بيع اإلطارات كالبطاريات كالشركط التي تؤدم الى االعفاء اك

التخفيؼ مف المسؤكلية في حالة التخمؼ عف الكفاء بااللتزاما ت التعاقدية اك

التأخر في تنفيذىا اك تنفيذىا معيبا اك جزئيا كما ىك الحاؿ في العقكد التي
تفظميا مكاتب السفر كالسياحة.

د -الشركط التي تؤدم الى تمكيف المنتج اك الطرؼ الذم ينفرد بتنظيـ العقد
مف تحديد زماف كمكاف تنفيذ التزاماتو التعاقدية بارادتو المنفردة.
ق -اؿشركط التي تسمح لممنتج اك الطرؼ الذم يقكـ بتنظيـ العقد بتسميـ سمعة
ػ

اك خدمة غير مطابقة لممكاصفات المتفؽ عمييا اك الكاردة في ممحقات العقد
كالكثائؽ المصاحبة لو اال اذا ترتب عمى كجكدىا تخكيؿ الطرؼ االخر حؽ

فسخ العقد.
شنيا منح المنتج اك القائـ بتنظيـ العقد سمطة فسخ العقد
ك -الشركط التي مف أ

بارادتو المنفردة بدكف منح المستيمؾ ذات السمطة بينما يرل البعض األخر

انو ال مندكحة عف تدخؿ المشرع بيف حيف كاخر بطريؽ النص عمى بطالف
الشركط المجحفة التي تجرم شركات االحتكار عادة عمى ادراجيا في عقكد

االذعاف  ،ففي فرنسا صدر مثال ؽ انكف في سنة  1905يقضي ببطالف
شرط االعفاء مف المسؤكلية في عقكد النقؿ

 ،كما صدر قانكف في سنة

 1930يقضي ببطالف طائفة مف الشركط التي جرت شركات التاميف عمى
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ادراجيا في عقكد الت أميف .1كبطبيعة الحاؿ كاف كنا نميؿ الى اف يككف
تقدير الشرط التعسفي منكطا بالقاضي فانو

ال مانع يمنع مف ادراج مثؿ

ىذه الشركط التعسفية ضمف قكائـ معينة عمى اف تككف ىذه الشركط عمى

سبيؿ المثاؿ ال الحصر كما انو أيضا ال غنى عف تدخؿ المشرع بيف الحيف
كاالخر البطاؿ الشركط التعسفية

 ،كذلؾ لتخفيؼ العب ء عف القضاء

باإلضافة الى مكاجو جميع انكاع الشركط التعسفية التي قد تكجد مستقبال

كتكفيرالقدر االكبر مف الحماية لممتعاقديف مف الشركط التعسفية.

المطمب الثاني

اثر الشرط التعسفي و خصائصو
نتاكؿ اكال اثر الشرط التعسفي ك ثانيا خصائص الشرط التعسفي

اوال -:اثر الشرط التعسفي .

اذا كاف الشرط صحيحا في العقد فانو ينشئ التزاما بذمة اؿ ـ شركط
عميو كيجب عمى ىذا االخير اف يفي بيذا االلتزاـ كبخالفو يككف قد اخؿ
بالعقد فيجبر عمى التنفيذ عينا فاف تعذر ىذا التنفيذ اك عدؿ عنو الدائف

(المشترط ) فاف ليذا ا الخير الحؽ في فسخ العقد مع التعكيض اف كاف لو
مقتض.2

كلكف ما ىك الشرط التعسفي في العقد؟

مف دكف شؾ اف الشرط التعسفي الينشئ التزاما بذمة المديف كلكف ما

ىك حكـ العقد الذم يقترف بو ىذا الشرط التعسفي ىؿ يبطؿ اـ يبقى العقد
صحيحا .

1

2

 د .حممي بيجت بدكم  .أصكؿ االلتزامات .الكتاب األكؿ نظرية العقد  .مطبعة نكرمبالقاىرة 1943 .فقرة  144ص226
 -انظر عمي ىادم عمكاف  .مصدر سابؽ ذكره .ص.24
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في الكاقع اف الفقو القانكني  1متفؽ عمى انو الشرط التعسفي اليؤدم الى
بطالف العقد كانما يزاؿ اثر التعسؼ مف العقد كذلؾ اما ببطالف الشرط
1

 اال اف المكقؼ في الفقو االسالمي مختمؼ حيث لـ يتفؽ فقياء ا لشريعة عمى تحديد مدلحرية المتعاقديف في اضافة ما يشأكف مف شركط لمعقد  ،فيناؾ مذىب ضيؽ إلى ابعد
الحدكد كىك مذىب أىؿ الظاىر كىناؾ مذىب لمحنيفة كأخر لمشافعية الذيف ال يكادكف
يفترقكف في األسس كاألصكؿ عف األحناؼ ثـ ىناؾ  ،ثـ ىناؾ مذىب لممالكية الذم

كسعكا عمى الناس أكثر مف األحناؼ كىناؾ اخي ار مذىب لمحنابمة كاألمامية الذيف جركا
في التكسع كالتيسير إلى أخر الشرط  .اما أىؿ الظاىر فاألصؿ في العقكد كاحكاميا كما
يقترف بيا مف شركط عندىـ ىك الحظر كعدـ االباحة  ،كعمى ىذا فأنيـ لـ يصححكا ال
عقدا كال شرطا اال ما ثبت جكازه بنص اك اجماع فاف لـ يثبت بيذا اك ذاؾ فيك باطؿ
عندىـ كالبطالف يمحؽ في ىذه الحالة كال مف العقد كالشرط  ،كفي ظؿ ىذا التصكر
لمشركط عند المذىب الظاىرم ال يمكف تصكر الشرط التعسفي في العقد ابدا ألنيـ
يبطمكف كؿ شرطا كعقدا  ،قد تضمف شرطا لـ يأتي بو النص اك االجماع ك

بطبيعة

الحاؿ ال يمكف اف يرد شرطا تعسفيا بالنص كاالجماع كذلؾ لسماحة الشريعة االسالمية

كتسيرىا عمى الناس  .كاما أصحاب المذىب الحنفي فانيـ يقسمكف الشركط التي تقترف
بالعقد إلى ثالثة أقساـ -:صحيحة كفاسدة كباطمة .
( -)1الشركط الصحيحة -:
أ  -ىكالشرط الذم كاف مكافقا لمقت ض العقد كاف يشترط البائع عمى المشترم تسميـ
الثمف قبؿ تسميـ المبيع.

ب -الشرط الذم جاء بو النص كاشتراط خيار الشرط .


ت -الشرط الذم يؤكد مقتض العقد كاشتراط البائع اخر كفيؿ اك رىف .


د -اك الشرط الذم جرل بو العرؼ كشراء ساعة اك التمفزيكف اك ثالجة بشرط اف يتعيد

البائع باألصالح مدة معينة.

( -)2الشرط الفاسد  -:ىك الشرط الذم لـ يأت بو نص  ،كلـ يجر عميو عرؼ كليس
مف مقتض العقد اك ما يؤكده (كفيو منفعة ) ألحد المتعاقديف اك ألجنبي مثاؿ ذلؾ  :اف
تبيع سيارتؾ لشخص كتشترط عميو اف تستعمميا شي ار بعد البيع اك اف تبيعو أرضا
كتشترط عميو اف تذرعيا عنو.
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( -)3الشرط الباطؿ  -:ىك الشرط الذم لـ يات بو نص  ،كال جرل بو العرؼ كليس
مف مقتض العقد اك مما يؤكده  ( ،كليس فيو منفعة ) ألحد مثاؿ ذلؾ اف اف تبيع دارؾ
لشخص كتشترط عميو عدـ سكناه مدة معينة  ،اك اف تبيع سيارتؾ كتشترط عمى
المشترم اال يستعمميا يكما كؿ أسبكع كاف ىذا الشرط في حقيقة ما ىك اال شرطا تعسفيا
كحكـ ىذا الشرط التعسفي انو لغك ال قيمة لو كال اثر لو عمى العقد اذ يبقى العقد
صحيحا كيمغكا الشرط .كال يكاد المذىب الشافعي يخرج مف ىذا االطار العاـ الذم رسمو
فقياء المذىب الحنفي لمشركط التي تقترف بالعقد اما المالكية فاف الشرط الصحيح عندىـ
اكسع بكثير مف الشركط الصحيحة في المذىب الحنفي فكؿ شرط يقتضيو العقد صحيح
 ،كفي ىذا يتفؽ المذىباف  .كيصحح المالكية كؿ شرط ال يناقض مقتض العقد كفي ىذا
يتسع مذىب مالؾ عف مذىب ابي حنيفة  .اذ يدخؿ في حكـ الصحة عند مالؾ الشرط
الذم يالءـ العقد كالشرط الذم جرل بو التعامؿ كىما صحيحاف كذلؾ في مذىب ابي
حنيفة كيصحح مالؾ كذلؾ الشرط الذم فيو منفعة الحد العاقديف كلك لـ يكف العقد
يقتضيو اك يالئمو ما داـ الشرط ال يناقض مقتض العقد  ،كمثؿ ىذا الشرط فاسد عند
ابي حنبفة كما تقدـ بيانو  .كلعؿ ابعد تطكر لمفقو اإلسالمي في مسالة اقتراف الشرط
بالعقد كاف في المذىبيف الحنبمي كالجعفرم اذ يجيز فقياء ىذيف المذىبيف كؿ شرط

يشترطو احد المتعاقديف في العقد اال في حالتيف -:
 -1اف يككف الشرط مخالفا لممقصكد مف العقد كاف يشترط البائع عمى المشترم اال يبيع
ما اشتراه اك اال يؤجره  ،كاف ىذا الشرط في حقيقة ىك شرط تعسفي يضيفو البائع دكف
فائدة لو اك لغيره كليس مف مقتض العقد .
 -2اذا كاف الشرط يناقض الشرع فيحؿ الحراـ اك يحرـ الحالؿ  ،مثاؿ ذلؾ اف يبيع
شخص عبدا لمف يريد شراءه لعتقو كيشترط عمى ىذا المشترم اف يككف الكالء لو

(أم

البائع) الف ىذا الشرط يناقض ما كرد عف الرسكؿ ( ص) مف اف الكالء لمف اعتؽ ،
كىذا الشرط في حقيقة ىك الشرط الباطؿ .

لذلؾ يالحظ اف مكقؼ الشريعة االسالمية مف الشرط التعسفي باف ال تجيز ىذا الشرط
كتبطمو مع بقاء العقد صحيحا كذلؾ النو ال تجيز الشريعة السمحاء اف يف

شاء مف

تطبيقيا ضرر  ،كتفرعت قكاعد اساسية في الشريعة االسالمية التي كانت مصدر لكثير
مف االحكاـ  ،كقاعدة (الضرر كال ضرار ) ( كالضرر يزاؿ ) ك (المشقة تجمب التيسير
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التعسفي اك تعديمو اك اعفاء المتعاقد منو  ،لذلؾ يبقى العقد صحيحا نافذ
فال تأثير لمشرط التعسفي عميو بعد إزالة ىذا الشرط التعسفي مف مضمكف

العقد.اال انو ىناؾ ح الة تؤدم الى بطالف العقد الذم تضمف شرطا تعسفيا

كىي انو اذا كاف الشرط التعسفي ىك الدافع الى التعاقد فيبطؿ العقد في ىذه
الحالة كذلؾ بداللة الفقرة  2مف المادة  ...." 131ما لـ يككف الشرط ىك
الداؼع الى التعاقد فيبطؿ العقد ايضا".

ثانيا -:خصائص الشرط التعسفي.

يمكف اجماؿ خصائص الشرط التعسفي بما ياتي-:
 - 1اف الشرط التعسفي شرط صحيح  ،غير مخالؼ لمنظاـ العاـ اك االداب
العامة كغير مخالؼ لمقكاعد االمرة في القانكف.

مف شركط

- 2اف قياس التعسؼ في الشرط اليككف بالنظر الى كؿ شرط

التعاقد عمى حده بؿ بالنظر الى مجمكع تمؾ الشركط فؽد يككف احد الشركط
كفر مزية اك منفعة لممشترط المحترؼ ففي حيف يككف ىناؾ شرط

اعطى لمطرؼ الضعيؼ ما يقابؿ ىذه الميزة اك المنفعة.

اخر قد

- 3اف الحماية مف الشركط التعسفية انما كجدت لمتفاكت في القدرة الفنية ك
االقتصادية بيف المحترؼ ك المستيمؾ فاذا كانت االطراؼ في منز لة كاحدة
مف حيث القدرة االقتصادية ك الفنية فالسبيؿ الثارة مكضكع الشركط

التعسفية الف عمى كؿ متعاقد كاجب السير ك المحافظة عمى حقكقو النو
ليس بحاجة لمحماية.

) ك ( األمر اذا خاؼ اتسع ) ك ( الضرر يدفع بقدر اإلمكاف ) .

1

 -اعتمدنا في

ذكر اراء فقياء الشريع ة اإلسالمية عمى العالمة السنيكرم  ،مصادر الحؽ في الفقو
االسالمي  ،الجزء األكؿ  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،ص  101كما بعدىا .
ككذلؾ عمى أستاذنا د .حسف عمي الذنكف  ،مصدر سابؽ ذكره  ،ص 140ك ما بعدىا
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- 4اف لمصطمح التعسؼ في الشرط التعسفي مدلكال يختمؼ عف مدلكلو

في

نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ذلؾ اف كجكد ش رط يخؿ بحقكؽ الطرؼ
الضعيؼ دليؿ بذاتو عمى كجكد التعسؼ اك افتراضو سكاء انطكت نية

المشترط الى الحاؽ الضرربالطرؼ الضعيؼ اـ لـ تنطك  ،ك ال يشفع
لممشترط المحترؼ حسف نيتو الننا بصدد حماية المتعاقدد لمستيمؾ كلسنا
اثبات التعسؼ يككف بافتراضو مف خالؿ كجكد المنفعة الت م خكليا الشرط

لممحترؼ.1

1

 -انظر سميماف براؾ الجميمي  ،المصدر السابؽ  ،ص.12
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الفصل الثاني

الحماية التقميدية من الشروط التعسفية
اف التفاكت االقتصادم بيف مركز المتعاقديف كانفراد الجانب القكم

منيما بكضع شركط العقد  ،أمر ليس في الكسع تجاىمو كمف العدالة اف
ينص القانكف عمى الكسائؿ التي تكفؿ حماية الطرؼ الضعيؼ لؾ

م ال

يككف ضحية جكر الطرؼ القكم كتعسفو  .كليس بكسع القضاء  ،بغير سند

تشريعي اف يحقؽ ىذه الحماية عمى كجو فعاؿ  ،فالعقد شريعة المتعاقديف كال
مناص ـ ف اخذ المتعاقد بكؿ شركط العقد ،ميما بدت جائرة كمتعسفة ما

دامت ال تتضمف مخالفة لمنظاـ العاـ كاالداب  .1اال انو البحث في تعديؿ

كالغاء الشركط التعسفية كجزء مف النظاـ التقميدم لحماية المتعاقد يبدك

مقصك ار عمى عقكد االذعاف  ،كىك ذلؾ العقد الذم يسمـ فيو القابؿ بشركط

مقررة يضعيا المكجب كال يسمح بمناقشتيا كذلؾ فيما يتعمؽ بسمع اك مرافؽ
ضركرية تككف محؿ احتكار قانكني اك فعمي اك تؾ كف المناقصة محدكدة

النطاؽ بشأنيا  .2كاذا كاف تطبيؽ النظرية التقميدية يبدك

أكثر قبكال

بالنسبة لمعقكد التي يتـ ابراميا في ضكء تساكم اطراؼ العقد اك بدكف
اذعاف مف احدىما لألخر فاف تطبيؽ ىذه النظرية يبدك في غاية الخطكرة

حينما يتعمؽ االمر بعقكد يختؿ فييا التك ازف بيف المتعاقديف خصكصا في
عقكد االذعاف التي ينصاع فييا المتعاقد لما يميمو عميو الطرؼ االخر مف

شركط  ،لذا ينبغي اف نبحث اكال في سمطة القاضي في تفسير الشركط

1

2

 د .عصمت عبد المجيد بكر  ،اختالؿ التكازف االقتصادم لمعقد  ،المصدر السابؽ ،ص.192
 د .عبد المنعـ فرج الصدة  ،في عقكد االذعاف في التشريع المصرم ،المصدر السابؽ،ص.64
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الكاردة في العقد ك مف ثـ نبحث بمدل فاعمية قكاعد القانكف المدني لمعالجة
الشركط التعسفية كمف ثـ نقيـ الحماية التقميدية.

المبحث األول

سمطة القاضي في تفسير الشروط الواردة في العقد
تدخؿ القاضي في مجاؿ الشركط التعسفية محككـ بمبداء ييمف
عمى المنظكمة القانكنية ىك مبداء سمطاف االرادة .

لذلؾ اف تدخؿ القاضي في ىذا المجاؿ التعاقدم لف يككف اال في

اطار ما يسمح بو المبداء ،ليذا ينبغي البحث اكال في سلطة القاضي
بتعديؿ الشركط اك استبعادىا ك ثانيا دكر القاضي في تفسير شركط العقد
الغامضة.

المطمب االول

امكانية تعديل الشروط التعسفية أو استبعادىا
اف المشرع الفرنسي لـ يضع نصا تشريعا خاصا بمكاجيو الشركط
التعسفية التي تكجد في ا لعقكد التي تمت بطريؽ االذعاف فما جعؿ االمر
القضاء يستكمؿ ىذا النقص التشريعي  ،اال انو كال المشرعيف العر

اقي

كالمصرم قد تدخؿ في ذلؾ  ،حيث تدخؿ المشرع المصرم تدخال مباش ار
لمكاجية الشركط التعسفية في عقكد االذعاف فقضت المادة

 149مف

القانكف المدني المصرم انو ( اذا تـ العقد بطريؽ االذعاف ككاف قد تضمف
شركطا تعسفية جاز لمقاضي اف يعدؿ ىذه الشركط اك اف يعفي الطرؼ

المذعف منو ا كذلؾ كفقا لما تقضي بو العدالة  ،كيقع باطال كؿ اتفاؽ عمى
خالؼ ذلؾ ) .ككذلؾ تدخ ؿ المشرع العراقي فنص في المادة

 167اؿفقرة

الثانية عمى انو (اذا تـ العؽ د بطريؽ االذعاف ككاف قد تضمف شركطا

تعسفية جاز لممحكمة اف تعدؿ ىذه الشركط اك تعفي الطرؼ المذعف منيا

- 233 -

كذلؾ كفقا لما تقتضي بو العدالة كيقع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ ).
يتضح مف النصيف اف المشرعيف ارادا اف يحميا الطرؼ المذعف حماية

فعالة مف تعسؼ الطرؼ

األقكل الذ م غالبا ما يدرج في العقد شركطا

تعسفية ال يممؾ الطرؼ المذعف اال القبكؿ بيا  ،كالحقيقة اف عدـ كضكح
الشرط اك غمكضو بما يجعؿ مف الصعب عمى المذعف التعرؼ عمى
مضمكنو اك مداه  ،لذلؾ حاكؿ المشرع اف يمتمس لممتعاقد المذعف مخرجا

لمتخمص مف الشركط التعسفية.

اف المشؾلة التي تبقى تكاجينا في ؾال المشرعيف المصرم كالعراقي
في عدـ تحديد المقصكد بالشرط التعسفي فيك

إذا يترؾ لقاضي المكضكع

سمطة مطمقة في قياس مدل التعسؼ بالنظر إلى الظركؼ كمالبسات كؿ

حالة عمى حدة كبالنظر إلى الظركؼ الشخصية الطراؼ العقد.1

كينتقد بعض الفقو المصرم تكجو المشرع لدييـ الى التكسع في حماية

الطرؼ المذعف عمى ىذا النحك النيـ يعتقدكف اف ذلؾ ال

يتكاءـ مع

األصكؿ المعتبرة في التفسير القانكني كالتي تقضي بااللتزاـ بالمعاني
المستفاد مف عبارات التعاقد متى كانت كاضحة  ،ىذا االتجاه يسكغ كضعو
بت لمقضاء
باف السمطات التي مف حيا المشرع لمقاضي تتجاكز السمطة الثا ة

عند تفسير العقكد كالتي تقتصر كفقا لمقكاعد العامة عمى مجرد التفسير دكف
أم تدخؿ باجراء التعديالت عمى الشركط التعاقدية اك مف باب اكلى التدخؿ

باىدار الشرط كميا كيؤدم تفسير نص المادة

1

 149مف القانكف المدني

 د .عبد الرزاؽ السنيكرم  ،الكسيط  ،شرح القانكف المدني ج  1دار النيضة العربية1967ص.23
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المصرم عؿل ىذا النحك تجاكز ىذه الحدكد عف طريؽ ـ نح القاضي سمطة
تعديؿ الشركطية اؿتعاقدية بؿ كاىدارىا دكف أم قيد اك تعقيب.1

يمكف القكؿ انو ال يمكف نقد السمطة المعطاة لمقاضي بحجة انيا تخرج

عف القكاعد العامة في التفسير كالمطالبة بضركرة االلتزاـ بما ترد بو
الشركط كا ضحة العبارات الف المشرع ىك صاحب الحؽ في تقدير
ضركرات الخركج عف احكاـ القكاعد العامة كفقا لممتغيرات كالظركؼ

المستجدة التي تقضي ذلؾ  ،كمما الشؾ فيو اف خضكع الطرؼ المذعف
في عقكد االذعاف كعدـ قدرتو عمى مناقشة شركط العقد يعد مبر ار كافيا

لمخركج عف حكـ القكاعد اؿ عامة في عقكد االذعاف  ،فتساكم االذعاف مف

الناحية العممية مع انت ؼاء االرادة ىك الذم دعا ببعض الفقو إلى انكار
كصؼ العقد عمى ما يسمى بعقكد االذعاف

2

 .كبذلؾ اصبح في متناكؿ

القاضي اداة قكيو يحمي بيا الطرؼ الضعيؼ مف الشركط التعسفية التي

تككف في العقد كذلؾ نتيجة لتمكف احد المتعاقديف اقتصاديا كتفكقو عمى
المتعاقد االخر كالقاضي ىك الذم يممؾ تقدير ما اذا كاف الشرط تعسفيا ،
ما دامت عبارة العقد تحتمؿ المعنى الذم اخذ بو فاذا كشؼ شرطا تعسفيا
في عقد اذعاف فمو اف يعدلو بما يزيؿ اثر التعسؼ ،بؿ لو اف يمغيو كيعفي

المذعف منو كلـ يرسـ المشرع لمقاضي حدكدا في ذلؾ اال ما تقتضيو العدالة
كال يجكز لممتعاقديف اف ينزعا مف القاضي سمطتو ىذه باتفاؽ خاص فاف
مثؿ ىذا االتفاؽ يككف باطال لمخالفتو لمنظاـ العاـ
1

2

3

3

.إضافة إلى ذلؾ انو

 عبد الفتاح عبد الباقي  .نظرية العقد كاالرادة المنفردة مكسكعة القانكف المدني المصرم 1984ص. 214
 محمكد جماؿ الديف زكي  ،مشكالت المسؤكلية المدنية  ،مطبعة جامعة القاىرة 1978 ،ص.313
 -السنيكرم  ،الكسيط ج 1فقرة  118ص.250
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لك أجيز مثؿ ىذا االتفاؽ ألصبح في امكاف الطرؼ القكم تضميف العقد
ـ ثؿ ىذا الشرط كألصبحت الحماية التي يقررىا المشرع لمطرؼ المذعف

بغير فائدة

1

 ،اال انو كمع ذلؾ فقد حاكؿ المشرع العراقي اف ينص عمى

بعض الشركط التعسفية التي تككف باطمة في عقد التاميف حيث اراد اف
يبطؿ كؿ شرط تعسفي يرد في كثيقة التاميف كىذا ما نصت عميو المادة
( )985مدني عراقي بقكليا ( يقع باطال كؿ ما
الشركط االتية -:

ير د كثيقة التاميف مف

- 1الشرط الذم يقضي بسقكط الحؽ في التاميف بسبب مخالفة القكانيف
كاألنظمة  ،اال اذا انطكت ىذه المخالفة عمى جناية اك جنحة عمديو.

- 2الشرط الذم يقضي بسقكط حؽ المؤمف لو بسبب تأخر في إعالف اؿحادث
المؤمف منو الى السمطات اك في تقديـ المستندات اذا تبيف مف الظركؼ اف
التأخر كاف لعذر مقبكؿ.

- 3كؿ شرط مطبكع لـ يبرز بشكؿ ظاىر ككاف متعمؽ بحالو مف األحكاؿ التي
تؤدم إلى البطالف اك السقكط .
- 4شرط التحكيـ اذا كرد في الكثيقة بيف شركطيا العامة المطبكعة ال في
صكرة اتفاؽ خاص منفصؿ عف الشركط العامة .

- 5كؿ شرط تعسفي اخر ،يتبيف انو لـ يكف لمخالفت ق اثر في كقكع الحادث
المؤمف منو).
اال انو اذا كاف ىذا بالنسبة الى عقد التاميف تدخؿ المشرع مباشرة

لمنص عمى بطالف الشركط التعسفية ينبغي لنا اف نتسا

ءؿ اذا كرد شرط

تعسفي في غير الطائفة المذككرة في نص المادة ( )985ىؿ مف الممكف
1

 رمضاف ابك ا لسعكد  .مبادئ االلتزاـ في القانكف المصرم كالمبناني الدار الجامعية ، 1986ص.90 -89
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.

الغاء ىذا الشرط اك تعديمو كذلؾ باالستناد الى نص المادة  167؟ الجكاب
بااليجاب كذلؾ النو عقد التاميف مف عقكد االذعاف كقد كرد نص المادة

 167مطمقا شمؿ كؿ عقكد االذعاف كالقاعدة تقكؿ المطمؽ يجرم عمى
اطالقو فمذلؾ تشمؿ

الحماية المنصكص عمييا في المادة

 167عقد

التاميف.
اال انو ينبغي لنا اف نردؼ سؤالنا

الحماية المنصكص عمييا في المادة

األكؿ بسؤاؿ أخر كىك ىؿ اف

 167تشمؿ العقكد بصكرة عامة

بمعنى اخر ما ىك حكـ عقد البيع اك االيجار اذا تضمف شرطا تعسفيا ،
ككاف العقد قد تـ بطريؽ ا

لمفاكضة كما يحصؿ في بعض المحالت

التجارية التي تضع عبارة "المباع ال يرجع كال يبدؿ " اك عبارة " الكيربائيات
ال تبدؿ كال ترجع " ىؿ فعال ىذه الشركط تعفي البائع مف الضماف اـ ال أم
ىؿ تعتبر شركطا تعسفية كتككف باطمة اك تعدؿ اك تستبعد طبقا لنص
المادة المذككرة اـ تبؽ ل الشركط كتنفذ النو نص المادة ال

يشمؿ العقكد

الرضائية؟ في الحقيقة عند النظرة االكلى لنص المادة 167كخصكصا الفقرة
االكلى يتبادر الى الذىف اف نص المادة المذككر ال يشمؿ العقكد الرضائية
كالبيع كااليجار كغيرىا  .كبذلؾ ال تشمؿ الحماية المنصكص عمييا في

المادة المتعاقد اذا قبؿ مثؿ ىذه العقكد بشركطيا اال انو عند النظر الدقيؽ
المتعمؽ لمنص المذككر كبالذات الى نص الفقرة الثانية سكؼ نالحظ انيا
تقكؿ ( اذا تـ العقد بطريؽ االذعاف ككاف ؽ د تضمف شركطا تعسفية جاز

 ).....حيث يتبيف لنا مف ىذا النص اف المقصكد ىي الطريقة التي تـ بو ا
التعاقد كليس العقد بحد ذاتو ،

اذ االذعاف يككف بالطريقة التعاقدية أم

الطريقة التي ال يستطيع المتعاقد سكل القبكؿ اك الرفض كبنا عمى ىذا فرل
انو مف الممكف اف تشمؿ المادة المذككرة بالحماية جميع العقكد سكل كانت

رضائية اك عقكد اذعاف النو المشرع لـ يحصر الحماية فقط بعقد االذعاف
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بؿ قاؿ اذا تـ بطريؽ االذعاف كفي الحقيقة قد يضطر المشترم اك البائع
في عقد البيع الى قبكؿ بعض الشركط كاف كانت تعسفية كذلؾ كاف تككف

لو حاجة ماسة في الحصكؿ عمى السؿ عة كالمشترم اك تميؼ البائع في
الحصكؿ عمى الثمف فيضطر الى قبكؿ شركط المشترم.
كمبدك اف ىذه الصكرة ىي التي كانت حاضرة في ذىف المشرع
العراقي عند نص المادة المذككرة اال انو لـ يكف مكفقا في صياغتيا مما

يؤدم الى البس كالغمكض  ،ككاف

األجدر بالمشرع العراقي اف يضع

النص مطمقا كال يقيده بالطريقة التعاقدية

التي يتـ بيا العقد كذلؾ رفعا

ؿلغمكض كا لمبس الذم يحصؿ كنرل باف يككف نص الفقرة الثانية مف المادة

 167عمى النحك االتي ( اذا تضمف العقد شركطا تعسفية جاز لممحكمة اف
تعدؿ ىذه الشركط اك تعفي المتعاقد منيا كذلؾ كفقا لما تقضي بو العدالة
كيؽع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ ) النو كما تقتضي العدالة بطالف

اؿشرط التعسفي في عقد االذعاف فانو العدالة ايضا تقتضي بطالف الشرط
التعسفي في العقد الرضائي.
اال انو عمى الرغـ

مف السمطات الكاسعة التي منحيا كؿ مف

المشرع المصرم اك العراقي لمقضاء في حماية المتعاقد مف الشركط

التعسفية اال اف أيا منيا لـ يقـ بعد باالىتداء بالخطك ة التي خطاىا المشرع
االكربي عندما منح القاضي سمطة التدخؿ مف تمقاء نفسو الجراء التعديؿ
في الشركط التعسفية التي يتضمنيا العقد كمنيا ما ينطبؽ عميو كصؼ
االذعاف  ،اذ عمى الرغـ مف اف عقكد االذعاف تمثؿ مساحة كبيرة مف

العالقات التعاقدية التي يختؿ فيو التكازف العقد

م بيف اطراؼ العقد مف

حيث القدرة كالخبرة اال اف ىذه العالقات التعاقدية ليست كميا عقكد اذعاف،

كفي ىذا ما يجعميا كحدىا غير كافية لحماية المتعاقد مف خطر الشركط
التعسفية.
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المطمب الثاني

سمطة القاضي في تفسير الشروط الغامضة
سبؽ اف رأينا في اؿمطمب السابؽ أف اؿشركط التعسفية التي يتضمنيا

العقد شركطا كاضحة كصريحة  ،كلكف القاضي  ،كىك في سبيؿ

إعادة

التكازف العقدم المختؿ  ،يبذؿ جيده مف اجؿ منع سرياف تمؾ الشركط عمى
المتعاقد المذعف ككسيمتو في ذلؾ

أما تعديؿ الشرط التعسفي أك إعفاء

المتعاقد منو أال اف ىذه األساليب ليست كحدىا التي منحيا المشرع لمقاضي
لغرض معالجة التكازف العقدم المختؿ  ،بؿ

أف الفقرة ( )3مف المادة

( )167مف القانكف المدني العراقي قد نصت عمى انو (كال يجكز أف يككف
تفسير العبارات الغامضة في عقكد أالذعاف ضا ار بمصمحة الطرؼ المذعف

كؿك كاف دائنا ) .ككرد في المذكرة اال مضاح ة لممشركع التمييدم لمقانكف
المدني المصرم بأف ( األصؿ أف يفسر الشؾ في مصمحة المديف  ،عند

عبرة التعاقد غمكضا ال يتيح زكالو ،كقد ا ستثنى المشركع مف حكـ
غمكض ا

ىذا األصؿ عقكد االذعاف فقضى بأف يفسر الشؾ فييا لمصمحة المتعاقد

المذعف دائنا كاف أك مدينا ،فالمفركض أف العاقد األخر كىك أقكل العاقديف
 ،يتكافر لو مف الكسائؿ ما يمكنو مف أف يفرض عمى المذعف عند التعاقد

شركطا كاضحة كبينة فاذا لـ يفعؿ ذلؾ اخذ بخطئو اك تقصيره كحمؿ تبعتو

ألنو يعتبر متسببا في ىذا الغمكض ) 1كىذا ما نص عميو اؿقانكف المدني

المصرم في المادة ( )151فقرة ( 2كمع ذلؾ ال يجكز أف يككف تفسير
العبارات الغامضة في عقكد االذعاف ضا ار بمصمحة الطرؼ المذعف ) .
عمى انو اذا كاف المشرع المصرم قد نجح في صياغة الفقرة األكلى مف

ظ ( الشؾ ) مطمقا فاف اتجاىا فقييا قد ذىب إلى القكؿ
المادة  151بإيراد لؼ
1

 -مجمكعة اإلعماؿ التحضرية ج  2ص300
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إف المشرع المصرم قد قيد بال مبرر سمطة القاضي في تفسير الشركط
الكاردة في عقكد اإلذعاف حينما حدد ممارسة ىذه السمطة في حدكد (
الشركط الغامضة )  ،فمف المعركؼ  ،يضيؼ ىذا االتجاه قائال إف التفسير

كفقا لما استقر عمي ق الفقو كالقضاء في مصر ال يقتصر عمى تفسير
يمت ليشمؿ كؿ شركط التعاقد حتى ما كاف منيا
الشركط الغامضة كانما قد د
كاضحا طالما انو يمكف لمقاضي استنباط عدـ تكافؽ ىذه الشركط مع اإلرادة

الحقيقية المشتركة لممتعاقديف.1

كفي ضكء ىذه المكنات لمطرؼ القكم في عقكد االذعاف فقد تكجو
الفقو المصرم إلى تبرير مكقؼ المشرع في تفسير الغمكض لمصؿ

حة

الطرؼ المذعف بأنو قد أخذ المقصر بخطئو كحمؿ ة مسؤكلية عف صياغة

شركط العقد باعتباره ىك المتسبب في الغمكض أك ما يحيط بشركط التعاقد
مف شؾ بؿ أنو قد ذىب إلى أف مسؤكلية الطرؼ القكم في عقد االذعاف
عف صياغة بنكده تؤدم إلى اعتبار غمكض أم بند مف ىذه البنكد خطأ

مرتبا لمسؤكليتو كمؤديا إلى التزامو بتعكيض اؿ ضرر الذم يصيب الطرؼ
المذعف مف جراء ىذه الشركط.2

لذلؾ يسترشد القاضي بطبيعة التعامؿ كالعرؼ كاألمانة كالثقة الكاجب

تكافرىا بيف المتعاقديف  ،كينبغي

أف ينصب التفسير -ىنا -أساسا عمى

العبارات الغامضة في العقد إلزالة غمكضيا  ،كالغمكض المقصكد بو  ،ىك
أف تحتمؿ عبارة العقد أكثر مف معنى كلكف قد يظؿ القاضي في شؾ مف

1

2

 عبد الحميد الشكاربي  ،المشكالت العممية في تنفيذ العقد  ،دار المطبكعات الجامعة ، ،1988القاىرة  ،ص . 68
 -عبد الفتاح عبد اؿباقي  ،المصدر السابؽ  ،ص .215
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كجو ينيض بو  ،كألنو ال كجو

حقيقة المعنى المقصكد  ،الف لكؿ معنى

لترجيح معنى أخر.1

كالقاعدة ىنا أف الشؾ يفسر في مصمحة المديف  ،الف

األصؿ في

الشخص براءة الذمة  ،فإذا قاـ شؾ حكؿ مدل التزاـ المديف فسر ىذا الشؾ
باألسمكب الذم يجعؿ االلتزاـ في أضيؽ نطاؽ  ،ثـ أف الدائف ىك المكمؼ
باثبات االلتزاـ  ،فأذا كاف ىناؾ شؾ في االلتزاـ مف حيث مداه  ،كعجز

الدائف عف أثبات المدل الكاسع لاللتزاـ  ،فال يبقى إال األخذ بالمدل الضيؽ
ألنو ىك كحده الذم قاـ عميو الدليؿ  ،كما أف االلتزاـ يمميو الدائف ال المديف

 ،فاذا أماله مبيما يحكـ حكلو الشؾ
لمصمحة المديف. 2

فالخطأ خط أقك كجب أف يفسر

كلكف ماذا يمكف أف يقاؿ بشأف القانكف العراقي ؟
عمى الرغـ مف أف جميع الدالئؿ تفيد تكجو نص المادة  167فقرة 3

إلى حماية الطرؼ المذعف

أال أف صياغتو جاءت عمى نحك يمكف

أف

تشيرلتباسا حكؿ مدل ىذه الحماية فنص المادة  166منو قد كرد عمى انو
أ
( يفسر الشؾ لصالح المديف ) بينما كردت الفقرة الثالثة مف المادة
منو باف تفسير العبارات الغامضة ال يجكز
الطرؼ المذعف كلك كاف دائنا

167

(أف يككف ضا ار بمصمحة

) .كىذا االلتباس يتجسد في

أف اختالؼ

الصياغة بيف المادتيف قد يفيـ منو أف القكاعد العامة تقضي بتفسير الشؾ
في مصلحة المديف في جميع األحكاؿ بينما جاءت الفقرة الثالثة مف المادة

167باستثناء يجب أف يتـ تفسيره في

أضيؽ نطاؽ كىك اال بتعاد عف

التفسير لمصمحة المديف عندما يتعمؽ األمر بشرط غامض مف شركط عقد
1

-

2

 -السنيكرم  ،الكسيط ج 1فقرة  398ص.686

د .عبد المنعـ فرج الصدة  ،مصادر االلتزاـ دراسة في القانكف المبناني كالقانكف
المصرم ،بيركت ،1971 ،فقرة ، 294ص.381
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االذعاف ككؿ ما في األمر أف ىذا التفسير يجب اال يؤدم إلى اإلخالؿ
بمصمحة الطرؼ المذعف كلك كاف دائنا

 .1لذلؾ يككف تفسير العبارات

مديف  .فإذا
ا
الغامضة في ىذه العقكد لمصمحة الطرؼ المذعف دائنا كاف أك

كاف ىناؾ بيف القكاعد العامة قاعدة

تقضي بأف الشؾ يفسر لمصمحة

المديف ( )166فأف مجاؿ تطبمؽ ىذه المادة ىي عقكد المساكمة التي يقؼ
فييا كؿ مف الطرفيف مكقؼ الند مف الطرؼ األخر  .أما في عقكد اإلذعاف

فميس األمر كذلؾ فأحد الطرفيف يممي أرادتو عمى الطرؼ األخر كينفرد
بكضع مشركع العقد  ،فإذا كانت ىذه الشركط كالصيغ التي أمالىا غامضة
مبيمة كاف ذلؾ دليال عمى تقصيره كخطأه بؿ كعمى سكء نيتو  ،فيفسر

الغمكض في مصمحة المديف إذا كاف في مقدكر الدائف أف يجعؿ عبارتو
كاضحة ال لبس فييا كعمى ىذا

األساس قضت المحاكـ الفرنسية بأف

اؿضماف المعطى لصاحب المشركع بالنسبة لمحكادث التي تقع لمستخدميو

أثناء أعماؿ الطالء أك تركيب الزجاج يمتد إلى الحكادث التي تصيب ىؤالء

العماؿ أثناء ىدـ حاجز مف األلكاح أذا ثبت أف ىذا العمؿ كاف اعدا دا

كتييئة ألعماؿ الطالء  .2ككذلؾ قضت أحدل المحاكـ المصرية بأف الشؾ

في عقد التأميف يفسر لصالح المؤمف لو اذ اف المؤمف الذم حرر العقد كاف

يمكنو أف يتالفى كؿ غمكض في تحديد مدل الخطر المؤمف ضده  ،كىكذا
فقد رفضت المحكمة تشبيو الخطأ الجسيـ بالغش كقضت بالتعكيض
لشخص قاد السيارة كىك في حالة سكر بالرغـ مف

أف عقد التأميف ينفي

المسؤك لية عف الشركة أذا كانت األضرار ناشئة عف غش المؤمف  .3لذلؾ
1

-

2

 -أستاذنا د .حسف عمي الذنكف  ،المصدر السابؽ  ،ص .67

3

د .غني حسكف طو  ،الكجيز في النظرية العامة لاللتزاـ الكتاب االك
المعارؼ ،بغداد، 1970 ،ص.65

 -المصدر السابؽ  ،نفس الصفحة .
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ؿ ،مطبعة

يحاكؿ القاضي  ،عند تفسيره لمعقد  ،تحديد مضمكنو عمى ضكء االرادة
الظاىرة  ،أم التعبير عف اإلرادة أك العبارات التي أستعمميا المتعاقداف في

أبراـ العقد  ،فا ذا أعسر عميو األمر لجاء إلى األرادة الباطفق  ،أم إلى ما
قصده المتعاقداف مف األلفاظ التي استعـ الىا في التعبير عف أرادتيما  ،أم
أف القاضي يمجأ إلى البحث عف النية المشتركة لممتعاقديف  ،كيسترشد
القاضي في تفسير العقد بقكاعد عامة نصت عمييا المكاد

مف القانكف المدني العراقي.1

()167-155

المبحث الثاني

مدى فاعمية قواعد القانون المدني لمعالجة الشروط التعسفية
إف الحديث عف فعالية قكاعد القانكف المدني في مقاكمة الشركط

التعسفية يتطمب منا بحثا كاسعا كمطكال ال يسمح المجاؿ بو لذا سيتـ تناكلو
بكيفية مكجزة مع محاكلة أف نركز عمى القكاعد التي ليا عالقة مباشرة
بعقكد االستيالؾ  .أكؿ ما سنبدأ الحديث عنو ىك غياب مبدأ عاـ في

القانكف المدني ليمكف مف مكاجية الشركط التعسفية ،كتحقيؽ التكازف العقدم

بصفة عامة كأبرز عامؿ محدد لعدـ الفعالية إضافة إلى غياب كسائؿ
كقائية عمى تجنب ىذه الشركط  .إضافة إلى قصكر نظرية عيكب اإلرادة
عف تحقيؽ ىذا اليد ؼ كالمقاكمة المحددة ببعض الشركط .

1

 د.عبد المجيد الحكيـ  ،مصادر االلتزاـ  ،شركة الطبع كالنشر األىمية بغدادص.373
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1969

المطمب االول

غياب مبدأ عام لتحقيق التوازن و مواجية الشروط التعسفية
إف تشبع القانكف المدني بمبدأ سطاف اإلرادة لـ يترؾ أم مجاؿ

لمبدأ تحقيؽ التكازف بيف أطراؼ العقد فبمجرد إبراـ العقد يصبح ىذه األخير
قانكف الطرفيف.
في الحقيؽة ال كجكد لمبدأ عاـ ال في القانكف المدني العراقي كال

في نظيره الفرنسي ك المصرم يسعى إلى إقامة تكازف عقدم بصفة مباشرة .
لكف ىذا ال يمنع مف أف نجد في القانكف المدني عدة نظريات يمكف
أف تؤمف التكازف العقدم ك لك قد تـ تقييدىا كالتضييؽ مف مجاؿ تطبيقيا
كفي بعض األحياف عدـ إثارتيا في مجاؿ عقكد االستيالؾ .

إف ىذا ما ينطمؽ عمى نظرية السبب كمبدأ حسف النية كالتعسؼ في

استعماؿ الحؽ كاإلثراء بال سبب .
اوال -:نظرية السبب:

انطالقا مف ىذه النظرية  1يمكف القكؿ بأف اإللتزاـ الذم ال سبب لو

أك المبني عمى سبب غير مشركع يعد كأف لـ يكف 2فالعقد بدكف سبب عقد

باطؿ.1
1

 انظر في نظرية السبب د .عبدالرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،ج ،3ص  338كمابعدىا .ككذلؾ د .حسف عمي الذنكف،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر

2

االلتزاـ ،المصدر السابؽ ،ص  117كمابعدىا.
 تنص المادة  132مف القانكف المدني العراقي "  -1يككف العقد باطال اذا التزـ المتعاقددكف سبب اك لسبب ـ منكع قانكنا ك مخالؼ لمنظاـ العاـ اك االداب  -2 .ك يفترض في
كؿ التزاـ اف لو سببا مشركعا ك لك لـ يذكر ىذا السبب في العقد مالـ يقـ الدليؿ عمى
غير ذلؾ  -3 .اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انو السبب الحقيقي حتى يقكـ الدليؿ
عمى مايخالؼ ذلؾ " .
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السؤاؿ المطركح في إطار الحديث عف دكر ىذه النظرية في تحقيؽ
التكازف كمكاجية الشركط التعسفية ىك ىؿ يمكف االعتماد عمييا كمبدأ عاـ

في ىذا اإلطار بالنظر إلى نصكص القانكف المدني يتبيف أف نظرية

السبب ال يمكف االعتماد عمييا في مجا ؿ عقكد االستيالؾ ألنيا ال تثار
أصال مف الناحية العممية فالمطمكب ىك مكاجية عدـ التكازف بيف التزامات
المينييف كالمستيمكيف كليس إثارة غياب السبب الذم تبني عميو كالشرط

غير المتكازف ال يمكف أف يبطؿ بناء عمى غياب السبب .
ثانيا -:مبدأ حسن النية .

تنص المادة  150الفقرة االكلى مف القانكف المدني العراقي " يجب تنفيذ
العقد طبقا لما اشتمؿ عميو ك بطريقة تتفؽ مع ما يكجبو حسف النية

"،

فأطراؼ العقد يجب أف تتعامؿ طبقا ليذا المبدأ بأف ال يستغؿ أحد األطراؼ

ظركؼ ككضعية الطرؼ األخر إلرىاقو كاالجحاؼ بحقكقو لذلؾ فالميني
يجب أف ي ار عي ذلؾ في كضعو المسبؽ لشركط العقد كمبدأ حسف النية،
ىذا كما يتضح مف المادة اعاله يقتصر عمى مرحمة تنفيذ العقد ،إال أف
الفقو أجمع عمى أف مبدأ حسف النية ىك مبدأ شامؿ لجميع مراحؿ

التعاقد،2األمر الذم يمكف معو إتخاد ىذا المبدأ كسيمة لتدخؿ القاضي
لتحقيؽ التكازف بيف الميني كالمستيمؾ.

1

2

 انظر د .عبدالرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،ج  ،3المصدر السابؽ،ص .394
 -عبد الجبار ناجي المال صالح  ،المصدر السابؽ  ،ص .30
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 1Auloyيستعمؿ ىذا المبدأ

لكف القضاء الفرنسي ككما ذكر ذلؾ الفقيو

في مكاجية الشركط التعسفية ،كىك ما جعمو غير فعاؿ في مكاجية ىذه
الشركط ،كبالتالي فيك ال يشكؿ تقنية قانكنية مستقمة لمتكازف العقدم .

كرغبة في تحقيؽ نكع مف التكازف في العالقات ا لعقدية بيف الطرؼ

الضعيؼ كالطرؼ القكم يقترح اؿبعض في اتجاه تحقيؽ عدالة أفضؿ ،اعادة
النظرفي مبدأ حسف النية التعاقدية فأسس العدالة كمنطقيا السميـ يفرضاف
بالضركرة في نظرىـ ،أف يككف مبدأ احتراـ اإلرادة مقيد أصال بعدة مبادئ

يفرضيا مبدأ العدالة في ذاتو كمف أكؿ ىذ ق المبادئ  ،مبدأ ظاىرة الباعث
كقيد نفسي أخالقي يضمف حماية التكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات مف عبث

األنانية الفردية بقكة القانكف .2

ثاالثا -:التعسؼ في استعماؿ الحؽ .
أما فيما يتعمؽ بالتعسؼ في استعماؿ الحؽ ،فيمكف االستناد إليو نظريا
لمكاجة الشركط التعسفية ،فؾؿ شخص لو الحؽ في أف يعرض عمى جميكر
المستيمكيف مختمؼ نماذج العقكد لشراء السمع كالخدمات ،لكف ال يككف لو

الحؽ أف يتعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ بتضميف ىذه العقكد شركط
تعسفية ،إف ارجاع التعسؼ الى نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اليخمك
مف النقد ،الف الربط الكمي بيف الؼكرتييف غير ممكف كذلؾ الف التعسؼ في
استعماؿ الحؽ ينحصر في ثالث حاالت كما تشير الى ذلؾ المادة السابعة

1

2

 F. Steinmetz, Droit de laconsommation,Dalloz,4 ed,1996,p169.
 خالد عيد ،تامالت في القانكف المغربي ،الـاالقتصاد،العدد ، 2ص.71
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et

Calais-Auloy

J.

جمة المغربية لمقانكف كالسياسة ك

مف القانكف المدني العراقي 1كفي ىذا تجميد لفكرة الشركط التعسفية التي
الينبغي حصر دائرتيا ك حاالتيا في صكر معدكدة ك محدكدة ،فتنحصر

مع ذلؾ الحماية الكاجب تكفرىا لممتعاقد المتضرر مف تمؾ الشركط .
رابعا -:اإلثراء بال سبب.
الذم يقضي بانو ال يسمح ألم شخص باف

يثرل عمى حساب

الغير بدكف سبب ،2فال يضمف أم ؼعالية كحماية المستيمؾ مف الشركط
التعسفية فيك يستمزـ غياب سبب اإل ثراء ،كىذا األخير مكجكد في العالقة

بيف المستيمؾ كالمو ني كىك العقد ،لذلؾ اليمكف االعتماد عمى ىذا المبدأ
في إقامة التكازف العقدم.

المطمب الثاني

عجز نظرية عيوب االرادة في مواجية الشروط التعسفية

مف خالؿ مراجعة عيكب االرادة  3يتضح عدـ فعاليتيا في تكفير مناخ

مالئـ لتأكيد صحة إرادة المستيمؾ ،فالمؤثرات الحقيقة ا لتي تدفع المستيمؾ
إلى التعاقد في كضع يميؿ فيو ميزاف االلتزامات التعاقدية إلى ما يحقؽ
مصمحة الميني ال تعتبر عيكبا لإلرادة كىي عمى الخصكص ،احتياج

1

 تنص المادة  7مف القانكف المدني "  -1مف استعمؿ حقو استعماال غير جائ از كجب عميوالضماف -2 .كيصبح استعماؿ الحؽ غير جائز في االحكاؿ االتية :

أ -اذا لـ يقصد بيذا االستعمالسكل االضرار بالغير .

ب -اذا كانت ا لمصالح التي يرمي ىذا االستعماؿ الى تحقيقيا قميمة االىمية بحيث ال
تتناسب مطمقا مع ما يصيب الغير مف ضرر بسببيا .
2
3

ج -اذا كانت المصالح التي يرمي ىذا االستعماؿ الى تحقيقيا غير مشركعة ".
 انظر المكاد  244 – 233مف القانكف المدني العراقي . -انظر المكاد  125 – 112مف القانكف المدني العراقي .
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المستيمؾ إلى التعاقد لمحصكؿ عمى السمع كالخدمات مف جية ،كضعؼ

كعدـ خبرتو مف جية أخرل .1

كيبقى لممستيمؾ أف يمتجأ إلى

عيكب الرضا لمقكؿ بأف رضاه لـ

يكف سميما حتى يستطيع إبطاؿ العقد الذم يتضمف شرط تعسفي ،كاألمر
يتعمؽ ىنا بعيب اإلكراه كالغمط .
اوال -:اإلكراه

باعتبرق عيب لإلرادة تضمنتو قكاعد القانكف المدني ال
ا
إف اإلكراه

يمكف أف نتخذه ككسيمة لمكاجية الشركط التعسفية ،ألف ـ ا يتـ العمؿ بو في
مجاؿ السمع كالخدمات  ،اليبيف أف ىذه العقكد تتـ تحت ضغط اإلكراه كما
جاء في القانكف المدني أم كإجبار مباشر مف غير أف يسمح بو القانكف
يحمؿ بكاسطتو شخص شخصا آخر عف أف يعمؿ عمؿ بدكف رضاه .

2

لكف اإلكراه الذم يتعرض لو المستيمككف مف قبؿ الميني ىك أكثر
تاثير ،كلـ يأخذه في الحساب كاضعكا القانكف المدني  .فاإلكراه االقتصادم

(الحاجة إلى التعاقد ) كاإلكراه الناتج عف ضعؼ القدرة كالخبرة ال يخكؿ
إبطاؿ العقد كفقا لمقانكف المدني .
كمف ىذا المنطمؽ فإف ما يتعرضكا لو المستيمككف مف ضغكط

كاقعية كعممية ال يمكف تكييؼىا عمى أف أنيا إكراه مف شانو أف يعيب اإلرادة
كبالتالي يسمح بإبطاؿ العقد .
ثانيا -:الغمط
1

2

 د.حسف عبد الباسط جميعي  ،اثر عدـ التكافؤ عمى شركط العقد ،المصدر السابؽ،ص.60
تنص المادة  112مف القانكف المدني العراقي "  -1االكراه ىك اجبار الشخص بغير حؽعمى اف يعمؿ عمال دكف رضاه".
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باعتبره عيب مف عيكب اإلرادة يؤدم إلى إبطاؿ العقد ،إذا كقع في
ا
ذات الشيء أك في نكعو أك في صفة فيو كانت ىي السبب الدافع إلى

التراضي.1

حاكؿ القضاء في فرنسا

2

تفعيؿ نظرية الغمط عف طريؽ فرض

الؿزاـ باإلعالـ عمى عاتؽ الميني بشكؿ يؤدم إلى استبعاد احتماؿ كقكع
ا ت
المستيمؾ في غمط بشأف الشركط التعسفية  ،حيث ربط االجتياد القضائي

بيف االلتزاـ باإلعالـ حكؿ الشرط كالغمط ،فإذا لـ يتـ إعالـ المتعاقد حكؿ
الشرط فإف ذلؾ يؤدم إلى إبطاؿ الشرط

 ،كمف ثـ إبطاؿ العقد بسبب

الغمط.

رغـ إف كؿ ىذا تبقى ىذه النظرية قاصرة في تكفير حماية لممستيمؾ ،

كذلؾ الف ىناؾ عديد مف الشركط التعسفية يعمـ بيا المستيمؾ ك يكافؽ
عمييا مضط ار تحت تعسؼ المحترؼ .
ثالثا -:الغبن

انطالقا مف قراءة المكاد المنظمة لمغبف ؼ م القانكف المدني

3

يظير

عدـ فعاليتيا في مكاجية ظاىرة الشركط التعسفية  ،فنحف نعرؼ بأف الغبف

ال يمكف أف ينتج عنو إبطاؿ اال إذا نتج ذلؾ عف تغرير الطرؼ االخر .4

1

 تنص المادة  117مف القانكف المدني ا لعراقي "  -1اذا كقع الغمط في محؿ العقد ك كافمسمى ك مشار اليو فاف اختمؼ الجنس تعمؽ العقد بالمسمى كبطؿ النعدامو  .كاف اتحد

الجنس ك اختمؼ الكصؼ فاف كاف الكصؼ مرغكبا فيو تعمؽ العقد بالمشار اليو كينعقد
2

3

لكجكده اال انو يككف مكقكفا عمى اجازة العاقد ".
J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la
consommation,Dalloz,4 ed,1996,p169.
 انظر المكاد  125 – 121مف القانكف المدني العراقي .4

 -المادة  122مدني عراقي
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إذف مجرد الغبف ال يمنع مف نفاذ العقد  ،ما عدا االستثناء الذم
نصت عميو المادة  124الفقرة الثانية

1

مف ا لقانكف المدني العراقي حيث

يمكف أف ينتج عف مجرد الغبف إبطاؿ لمعقد في حالة ما إذا كاف الطرؼ

المغبكف قاصر أك ناقص األىمية اك كاف الماؿ الذم حصؿ فيو الغبف ماؿ
الدكلة اك الكقؼ فاف العقد يككف باطال .
مف ىذا المنطمؽ يتضح أف نظرية الغبف في التشريع العراقي ليا

نطاؽ جدا ضيؽ إلى حد كبير بحيث ال يمكف اإلعتماد عمييا لمكاجية عدـ
التكازف العقدم ،ألنو ال يمكف أف يحتكم عدـ التكازف المطركح في العالقة
بيف المستيمؾ كالمحترؼ ،اذا ال يمكف أف يعتد بو اال إذا نتج عف تغرير
الطرؼ األخر فنطاؽ الغبف جد ضيؽ ال يمكف أف يشمؿ إال حاالت

محدكدة جدا .

المبحث الثالث

تقيم الحماية التقميدية من الشروط التعسفية

بعد ىذا العرض السريع لمفيكـ الحماية التقميدية

أال ينبغي لنا أف

نتسا ءؿ االف ىؿ أف ىذه الحماية التقميدية مف الشركط التعسفية كفيمة
بإعادة التكازف العقدم المختؿ بسببيا كخصكصا في العقكد التي ال ينطبؽ
عمييا كصؼ االذعاف بمعنى أخر ىؿ ىذه الحماية كافية .

نستطيع أف نقكؿ بأنو ىذه الحماية ال تكفي كذلؾ لتطكر العالقات
التعاقدية كتطكر الحياة االقتصادية أضحى مف الممكف أف يشمؿ خطر
الشركط التعسفية حتى عقكد المساكمة  ،لذلؾ فيذه الحماية غير كافية

ما قكرنت بالتطكرات االقتصادية التي حدثت كمف
1

أذا

أمثمة ذلؾ المحالت

 -تنصالمادة  124الفقرة ثانيا "عمى انو اذا كاف الغبف فاحشا ككاف المغبكف محجك ار

اك كاف الماؿ الذم حصؿ فيو الغبف ماؿ الدكلة اك الكقؼ فاف العقد يككف باطال "
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كالمنشات الكبرل التي تعرض بضائعيا أك خدماتيا عمى الجميكر بأسعار
كشركط معينة ال تقبؿ مناقشة فييا كال تحيد عنيا  ،فيتعيف عمى مف يقبؿ

التعامؿ معيا بيذه األسعار كالشركط أف يذعف ليا كيقبؿ شركطيا دكف
مساكمة.1

لذلؾ فنظرية االذعاف ىي ليست

أكثر مف محاكلة غير كافية

لمكاجية مشكمة حماية المتعاقديف مف خطر الشركط التعسفية كبالذات

حماية المستيمؾ  ،مف ناحية فاف القكؿ بكجكد عقكد ليا كصؼ االذعاف

يعني في حد ذاتو تحقيؽ الحماية ألطراؼ ىذه النكعية مف العقكد فحسب ،
مف ناحية أخرل فاف عقكد االذعاف تتطمب احتكار اك تفكقا اقتصاديا حتى
يمكف االعتراؼ ليا بيذا الكصؼ  ،بينما المشكمة ليست محصكرة في ىذا

اإلطار الضيؽ الف االحتكار قد ال يككف كاضحا كما انو قد يككف فعميا
كيصعب مف ثـ التعرؼ عميو اك تحديده قانكنا.

أف الصكرة الحديثة لمعقكد تدؿ عمى أف خضكع المتعاقد ال يتحقؽ

بصدد عقد معيف مف العقكد كانما يتحقؽ تقريبا في معظـ الصكر المعاصرة
لمتعاقد  ،إذ أف مفيكـ الخبرة الفنية أثناء شراء حاسبة الكتركنية (ككمبيكتر )
مثال يدفعاف بالمشترم لقبكؿ العقد دكف عمـ كاؼ بظركؼ العقد كما يرتبط

بو مف شركط تعاقدية كما أف عدـ الدراية بالقانكف قد يدفع المشترم
قبكؿ العقد دكف أدراؾ ما فيو مف ترجيح كفو الطرؼ

إلى

األخر عمى حسابو

الذم يتمتع بخبرة عممية أك بمشكرة قانكنية  ،كالتعاقد يقكد إلى ىذا االختالؿ

في الحالتيف السابقتيف بالرغـ مف أف المشترم مف المحتمؿ أف يككف قد ق أر

اؿعقد بصكرة متمعنة كاذا كاف البحث في العقكد التي تتغمب فييا قدرات احد
1

 د .سميماف مرقس  ،الكافي في شرح القانكف المدني  ،المجمد األكؿ الطبعة الرابعة،مطبعة السالـ سنة  1987فقرة  93ص117
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طرفييا عمى األخر قد يكحي باف ىذه العقكد ىي بالضركرة مف عقكد
االذعاف أال أف الحماية تبقى مطمكبة في

أنكاع أخرل مف العقكد مف

ناحيتيف -:االكلى ليس عقد االذعاف مرادفا بالضركرة لشركط التعسؼ فربـ ا
يككف العقد مف عقكد االذعاف كلكف يحرص الطرؼ

األقكل فيو ( االدارة

العامة مثال ) عمى تكفير السؿعة أك الخدمة بأقؿ تكمفة كأفضؿ جكده  ،مف
ناحية ثانية فاف تفاكت القدرة بيف

أطراؼ العقد ال يعني بالضركرة إذعاف
أف النظرية ( نظرية عقد

احد اطراؼ العقد لألخر خالصة القكؿ ىنا

االذعاف ) ال تفي بالغرض المطمكب لتكفير الحماية مف الشركط التعسفية
ألننا ال نستطيع أف نقكؿ أف كؿ ما يرد في ميداف تفكؽ احد أطراؼ العقد

يعد مف قبيؿ ا ألذعاف كي يستأ ىؿ الحماية التي قررىا المشرع بصدد ىذه

العقكد كانما قد يتـ التعاقد في ظؿ اختالؿ التكازف بيف االلتزامات مع غياب
االحتكار كفي ظؿ أمكانية نظرية لمناقشة بنكد العقد أال أف الذم يحدث
عمال ىك أف عدـ الكفاءة الفنية كالقانكنية ال تمكف مف مناقشة بنكد العقد

كما أف عدـ الخبرة القانكنية ال تسمح بتقدير أثار ىذه البنكد عمى المركز
القانكني أك المالي لممتعاقد  ،أما الشركط التعسفية فيي ال ترادؼ دائما
الشركط غير المشركعة فالشرط الذم يؤدم

إلى ترؾ تحديد مكعد تسميـ

المبيع أك مكاف ىذا التسميـ في يد البائع  ،كالشرط الذم يؤدم إلى األعفاء
مف المسؤكلية عف عدـ تنفيذ االلتزامات التعاقدية أك عف التأخير في تنفيذىا
ليسا مف اؿ شركط غير المشركعة عمى الرغـ مف

أنيما بطبيعتيما مف

الشركط التعسفية فإذا كانت الشركط غير المشركعة ب اطلة بطالنا مطمقا
فاف الشركط المشركعة تثير صراعا بيف مف قاـ باشتراطيا كمف يقع عميو

الضرر بسبب التزامو بيا  ،فالبائع يتمسؾ بقا أعماال لمبدأ الحرية التعاقدية

 ،كالمشترم يرغب في استبعادىا تحقيقا لمعدالة التي تقضي التكازف في

االلتزامات المترتبة عمى العقد  .عمى اف مبدأ تفسير الشؾ لمصمحة المديف
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كما كرد عميو مف تخصيص بشأف المتعاقد المذعف يؤدم

إلى أعماؿ

الحماية لمكاجية الشركط التعسفية في األكضاع االستثنائية التي تككف ىذه

الشركط مكتكبة بطريقة تدعك إلى الشؾ في داللتيا عمى المقصكد منيا ،
لذلؾ في ظؿ تصاعد الرغبة التشريعية في تكفير الحماية مف الشركط
التعسفية في معظـ دكؿ العالـ فأنو يمكنا

مالحظة تكجو التشريعات

المعاصرة إلى التدخؿ بشكؿ مباشر لحظر بعض اؿشركط التي تبدك تعسفية

في حد ذاتيا في نكع معيف مف أنكاع العقكد أك بشاف نمط معيف مف أنماط

أعدادىا كىذا ىك ما سكؼ نحاكؿ تكضيحو في الفصؿ التالي .
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الفصل الثالث

تطور الحماية من الشروط التعسفية
لقد تكجيت دكؿ االتحاد األكربي إلى حماية المتعاقديف مف خالؿ تكفير

البيانات كالمعمكمات الكافية

لممتعاقد مع العمؿ عمى استبعاد الشركط

التعسفية مف عقكد االستيالؾ كفي ىذا الشأف فقد صدر عف المجمس
األكربي قرار في  14نيساف  1975أطمؽ عميو (البرنامج األكؿ لمتجمع

االقتصادم األكربي نحك حماية كاعالـ المستيمكيف ) كما صدر قرار أخر
عف المجمس في  19مايس  1981أطمؽ عميو
الثاني لمتجمع االقتصادم

األكربي مف اجؿ تنظيـ حماية

المستيمكيف )  ،في ضكء ىذه السياسات العامة التي رسمتيا

(البرنامج
كاعالـ
الق اررات

الصادرة عف المجمس األكربي فقد استشعرت دكؿ االتحاد األكربي الحاجة
إلى أصدار تشريعات متخ صصة بيدؼ مقاكمة الشركط التعسفية

 ،فقد

صدر في ألمانيا تشريع اتحادم متخصص في مقاكمة الشركط التعسفية
الكاردة ضمف الشركط العامة في العقكد النمكذجية كذلؾ بتاريخ

 9كانكف

أكؿ  1976ثـ صدر بعد ذلؾ في انكمت ار قانكف خاص بالشركط المجحفة
في العقد  ،ثـ صدر بعد ذلؾ القانكف الفرنسي الميـ رقـ  23/78في 10

كانكف الثاني  1978كتتابعت بعد ذلؾ القكانيف األكربية في مجاؿ مقاكمة
الشركط التعسفية فصدرت عدة قكانيف
1

1

 القانكف االيرلندم  .1980ك قانكف لككسمبكرؾ  -:قانكف  25أب  1983كالخاصبالحماية لممستيمكيف .ك القانكف االسباني  -:قانكف حماية المستيمكيف في  16تمكز

. 1984كالقانكف البرتغالي  -:مرسكـ بقانكف  85/446في  25تشريف أكؿ 1985
لحماية المستيمكيف .ك القانكف اليكلندم  -:قانكف حماية المستيمكيف في  18حزيراف
 . 1987ك القانكف البمجيكي  -:قانكف ممارسة التجارة كاعالـ كحماية المستيمكيف .
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كسكؼ نبحث في ىذا الفصؿ أىـ المحاكالت التشريعية لحماية
المتعاقديف مف خالؿ استبعاد الشركط التعسفية التي ظيرت في الؽ انكف

الفرنسي في مبحث أكؿ ثـ نعرض ألىـ مالمح التشريعات المماثمة في

القانكف االنكميزم في مبحث ثاني ثـ مكقؼ المشرع العراقي في ـ بحث
ثالث.

المبحث األول

التنظيم التشريعي الستبعاد الشروط التعسفية في فرنسا
مظير مكقؼ المشرع الفرنسي مف خالؿ صدكر القانكف رقـ
 23/78في  10كانكف الثاني  ، 1978كبصدكر الالئحة التنفيذية األكلى
الصادرة في  24أذار ،1978ك كذلؾ مف خالؿ قانكف االستيالؾ رقـ

 96/95في  1شباط .1995

المطمب االول

قانون حماية واعالم المستيمكين بالسمع و الخدمات رقم
 23/78في  10كانون الثاني 1978

حيث يعالج ىذا القانكف الحماية مف خالؿ خمسة فصكؿ يحمؿ
الفصؿ الرابع منو عنكاف

( حماية المستيمكيف مف الشركط التعسفية

).

كيعد ىذا القانكف خطكة جريئة  ،بحؽ في مجاؿ مقاكمة الشركط التعسفية

في فرنسا حيث خصصت المادة ( )35مف القانكف المذككر لبياف أف خطر
الشركط التعسفية ال يتعمؽ بعقد معي ف كانما يغطي جميع العقكد التي يتـ
إبراميا بيف محترؼ كمستيمؾ أك مع غير محترؼ أيا كاف .
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كيعرؼ نص المادة ( )35مف ىذا القانكف (الشركط التعسفية بأنيا تمؾ التي
تبدك مؼركضة بكاسطة المحترؼ عمى غير المحترؼ أك عمى المستيمكيف
مف خالؿ التعسؼ في استخداـ التفكؽ االقتصاد

م كتسمح بحصكؿ

المحترؼ عمى ميزات مبالغ فييا ).
كيكضح ذات النص أف القانكف ييدؼ إلى مقاكمة أدراج الشركط
التعسفية في عقكد االستيالؾ كما يصرح ىذا القانكف لمسمطة التنفيذية أف

تصدر ما تشاء مف المك ائح عف طريؽ مجمس الدكلة بما يسمح

بمنع أك

تقيمد أك تنظيـ الشركط اؿ متعمقة بدفع الثمف أك يتحمؿ تبعية اليالؾ
كالمخاطر أك بمدل المسؤكلية كنطاقيا ثـ بكؿ الشركط التي تتعمؽ

سخ العقد كانيائو أك تجديده طالما ثبت أف ىذه
بالضمانات كشركط ؼ
الشركط تعسفية.1

لذلؾ تقكـ لجنة الشركط التعسفية

2

ذات الرأم االستشارم بمراجعة

العقكد النمكذجية المطركحة في األسكاؽ عمى غير المحترفيف كما تضطمع
بكؿ ما ييدؼ إلى بياف الشركط التي يجب تعديميا أك حظرىا بكصفيا

تعسفية كيقكـ الكزير المنكط بو ميمة حماية المستيمؾ بنشر ىذا التقرير.3

1

2

 أنظر نص المادة  35مف القانكف  .ككذلؾ أنظر عامر قاسـ أحمد المرجع السابؽ ،.122
 تتككف ىذه المجنة مف خمسة عشر عضكا ممثميف عف القضاء ك المينييف ك المستيمكيفك دكر المجنة استشارم فني يساعد عمى كشؼ ك تنظيـ الشركط التعسفية ،حيث حدد

المشرع الفرنسي مياـ ىذه المجنة بالبحث مف خالؿ نماذج االتفاقات التي تقترح مف قبؿ
المينييف عمى المستيمكيف ك رفع تكصية بيا بيدؼ الغائيا اك تعديميا ( المادة  36مف

القانكف ) ك اعطاء راييا بشاف مشركعات المكا ئح ،ككذلؾ تصدر تعميقا بنشاطيا مقترحة
التعديالت التشريعية اك التنظيمية ( المادة  38مف القانكف ).

3

 -المكاد  38 - 36مف القانكف نفسو .
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عمى أف القانكف عمى الرغـ مف ذلؾ قد نص عمى الكسائؿ التي تمكف مف
تحقيؽ ىذ ق النتيجة حينما ترؾ لمسمطة التنفيذية مف خالؿ مجمس الدكلة

كبعد استشارة لجنة الشركط التعسفية أف تعد المكائح الكفيمة بحظ ر الشركط
التعسفية التي تخؿ بالتكازف العقدم  ،كىكذا صدرت الالئحة التنفيذية األكلى

في  1978 /3/24رقـ  464-78تنفيذا لمقانكف المشار إليو بعد كؽ ت
قصير جدا مف إصدار ىذا القانكف كقد نصت الالئحة عمى بطالف العديد

مف الشركط بكصفيا تعسفية كمف ذلؾ الشركط التي تسمح لو بالتعديؿ في
الشئ المتفؽ عميو  ،ككذلؾ الش ركط المعفية أك المعدلة لمضماف كقد كاف
الجزاء المترتب عمى أيراد مثؿ ىذه الشركط في مشركع الالئحة مدني ا فقط

إذ تعد ىذه الشركط كأنيا لـ تكف  ،كلكف الصكرة

النيائية لالئحة صدرت

باضافة جزاء جنائي إلى الجزاء المدني كىك الغرامة التي ال
 1000فرنؾ كال تزيد عف

 2000فرنؾ فرنسي نتيجة

تقؿ عف

الدراج أم مف

الشركط المحظكرة في العقكد المبرمة بيف المحترؼ كغير المحترؼ.1
كعمى خالؼ المتكقع فقد الغي مجمس الدكلة نص المادة
الالئحة كالذم كاف قد كرد بأنو

األكلى مف

( في العقكد المبرمة بيف محترفيف كغير

محترفيف أك مستيمكيف يحظر أدراج الشركط التعسفية كفقا لممفيكـ الكارد في

الفقرة األكلى مف المادة  35كالتي يخضع المستيمؾ بمكجبيا لشركط عقدية
ال تظير في الكثيقة المكتكبة التي يكقع عمييا

)  ،كقد أستند المجمس

إلصدار قرار اإللغاء إلى أف الحككمة كفي المادة األكلى الممغاة تحظر
شركطا تختمؼ عف تمؾ التي كرد بيا الحصر في نصكص القانكف نفسو

كأف الشركط محؿ المنع ال تؤدم بذاتيا في جميع الحاالت إؿل التعسؼ في
استعماؿ التفكؽ االقتصادم كال تعطي بذاتيا مزايا مبالغ فييا لممحترؼ ،
1

 -لزيادة األيضاح أنظر عامر قاسـ أحمد

 ،المرجع السابؽ ذكره ص  123كما بعدىا

حيث يكجد شرح مفصؿ بخصكص ذلؾ.
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كقد كاف تطبيؽ المادة األكلى مف الالئحة قد أدل إلى صعكبات عممية
خصكصا فيما يتعمؽ بشرط أحالة المتعاقد إلى كثائؽ أخرل غير كثيقة العقد

محؿ التكقيع كىك الشرط الذم حظر العمؿ بو مما ف تج عنو ضركرة تكقيع
المستيمؾ عمى كؿ أكراؽ التعاقد  ،كقد ترتب عمى تطمب التكقيع عمى كافة
الكثائؽ صعكبات عممية خصكصا حينما تككف الكثائؽ كثيرة العدد أك
ضخمة كما ىك الحاؿ في عقكد التأميف مثال

1

.عميو فأف الشركط التعسفية

محؿ الحظر في الالئحة أصبحت تنحصر فيما يأتي-:

 –1الشركط التي تيدؼ إلى تعطيؿ اك انقاص حؽ المستيمؾ أك غير المحترؼ
في التعكيض عف األضرار التي تمحقو مف جراء تقصير المحترؼ في القياـ

بأم التزاـ مف التزاماتو. 2

 -2الشركط التي تسمح لممحترؼ بارادتو المنفردة بتغير المكاصفات المتعمقة
بالشئ أك بالسمطة محؿ التعاقد. 3

 –3الشركط المعفية أك المقيدة لممسؤكلية عف الضمانات المتكلدة مف العقد
كضماف االستحقاؽ كضماف العيكب اؿخفية.4

اال انو كمع ذلؾ فأنو ىذا القانكف ال يخمكا مف مشاكؿ حيث تتعمؽ المشكمة
األكلى بتعريؼ الشرط التعسفي حيث نجد صعكبة كبيرة في اعتبار ىذا
Thomas Wilhelmesson , La proposition de Directive sur les - 1
clauses abusives dans les Contrats
Conclus avec les
Consommaturs une perspective Nordique , Rev. euro peen de
droit de la consummation , 1992 , p. 59.
نقال عف المصدر السابؽ ،ص 124

2
3
4

 المادة ( )2مف الالئحة. المادة ( )3مف الالئحة. -المادة ( )4مف الالئحة.

- 258 -

الشرط التع سفي أك غير تعسفي  .كالمشكمة الثانية تتعمؽ بنطاؽ تطبيؽ
القانكف-:

 -1مشكمة تعريف الشرط التعسفي
نجد أف المادة ( )35مف القانكف المذككر عرفت الشركط التعسفية بأنيا
تمؾ الشركط التي يعرضىا المحترؼ عمى المستيمؾ أك غير المحترؼ كتقكـ
عمى التعسؼ في استعماؿ المقدرة االقتصادية كتؤدم إلى استفادة المحترؼ

بمزايا مبالغ فييا  ،األ انو ىذا التعريؼ ينقصو التحديد با الضافة إلى ككنو
إلى

عاما كلعؿ صعكبة تعريؼ الشرط التعسفي ىي التي دفعت المشرع

كضع المعالـ الرئيسية المميزة ليذه الشركط كترؾ سمطة حصرىا كتنظيميا
يت أصدارىا تحت رقابة مجمس الدكلة.
ؿال دارة مف خالؿ المكائح التي ـ

كلقد كاف المشركع التمييدم ليذا القانكف يعالج تنظيـ الشركط التعسفية

بشكؿ مختمؼ  ،فقد قاـ المشركع بعد التعريؼ العاـ لمشركط بتنظيميا بنفسو
كفضال عف ذلؾ فقد ترؾ المشرع لجية االدارة سمطة تنظيـ عقكبات جنائية

تكقع عؿ ل المخالفيف  ،كلكف نظ ار الف عدـ تحديد المقصكد بالشرط

التعسفي يؤدم إلى اعتبار مثؿ ىذه النصكص غير دستكرية ألنيا تطمؽ
سمطة التجريـ كانشاء الجرائـ دكف تحديد ركنيا المادم بدقة  ،لذلؾ فقد
عدؿ المشرع عف تمكيف االدارة كعف طريؽ الالئحة مف التجريـ

العقكبات بمفاسبة مخالفة نصكص القانكف.1

1

كفرض

 Oliver Kuhnmunch Le Dispositifd 'e' Limination des Clauses abusive , Rev . de La Concurreneet de La Consommation , 1992 ,
p.23 .
نقال عف المرجع السابؽ ص.125
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أذف ال بد مف كجكد عناصر يجب تكافرىا لجعؿ الشرط تعسفيا حيث
يتضح مف تعريؼ المادة ( )35لمشركط التعسفية أف ىناؾ عنصريف رئيسيف
يجب تكافرىما في الشرط  ،عنصر مادم كأخر ذاتي لكي نعتبر ىذا الشرط

أك ذاؾ تعسفيا.
العنصر األول  -:العنصر المادي
مقتضاه ضركرة تكفير مزايا مبالغ فييا لممحترؼ تؤدم بالضركرة

إلى اختالؿ التكازف العقدم بيف االلتزامات المترتبة عمى العقد كلكف ا

ال

ينبغي لنا أف نتساؿ ىنا ىؿ أف ىذه المزام ا المنصكص عمييا في المادة
( )35نقدية أـ أنيا تغطي جميع أنكاع المزايا ؟
في الحقيقة ف رل أف ىذه المزايا تشمؿ النقدية كغير النقدية حيث

تغطي جميع أنكاع المزايا  ،كذلؾ ألنو الغرض مف القانكف بحد ذاتو ىك
حماية المستيمكيف أك غير المحترفيف مف خطر الشركط التعسفية لذلؾ فأف
الحماية مف المزايا غير النقدية ربما تككف أىـ مف الحماية مف المزايا النقدية

كذلؾ ألنو في مجاؿ المزايا النقدية يعرؼ المتعاقد المبمغ الذم يدفعو أما في
مجاؿ المزايا غير النقدية فقد تككف

مبيمة بالنسبة لممستيمؾ أك غير

المحترؼ كما يؤيد كجية النظر ىذه ىي قائمة الشركط

بالمادة ( )35التي تبيف عمكمية لفظ المزايا كعدـ اقتصا

التعسفية المرفقة
رق على المزايا

النقدية .
العنصر الثاني  -:العنصر الذاتي
ليس العنصر الـ ادم السابؽ بيانو كافيا لجعؿ الشرط مف الشركط
التعسفية ،فالمادة ( )35تتطمب أف تككف ىذه الشركط مفركضة عمى غير

المحترفيف بسبب تعسؼ المحترؼ في استخداـ تفكقو االقتصادم لذلؾ فأنو
شخصية المتعاقد اؿمستيمؾ أك غير المحترؼ تككف محؿ اعتبار ،لغرض
جعؿ الشرط تعسفي .أما بالنسبة لممشكمة الثانية كىي نطاؽ تطبيؽ القانكف
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حيث ينظـ الفصؿ الرابع مف القانكف حماية لممستيمكيف ضد الشركط
التعسفية كالمشكمة ىي تحديد النطاؽ الذم يطبؽ فيو ىذا القانكف عمى كجو

التحديد فالالئحة الصادرة عف مجمس الدكلة تستطيع أف تحدد كتنظـ بؿ

كتمنع الشركط التعسفية  ،كلكف في أم نكع مف العقكد يتدخؿ مجمس الدكلة
الفرنسي؟
ألكؿ كىمة تبدك اإلجابة عمى السؤاؿ السابؽ كاضحة  ،فالتعريؼ الكارد

في القانكف لمشرط التعسفي يؤدم إلى أف الشرط يككف عادة
مف عقكد االذعاف حيث ال يستطيع

كاردا في عؽد

الطرؼ المذعف مناقشة شركط العقد

كيؤكد ىذا التصكر ما كرد في المادة ( )28مف مشركع القانكف كالتي تقابؿ

نص المادة ( )35مف القانكف الحالي  ،إذ حددت العقكد التي ترد فييا

الشركط التعسفية بأنيا تمؾ العقكد المبرمة بيف مستيمؾ كمحترؼ ك يفرض
فييا المحترؼ عمى المستيمؾ شركطو مف خالؿ عقكد نمكذجية ال يستطيع

المستيمؾ أف يعدؿ فييا  ،كلما كاف ىذا النص المقترح في المشركع قد

ألغي كلـ يعتمد في اصدار القانكف فقد ثار التساؤؿ مجددا حكؿ أمكانية
السيطرة عمى مضمكف العقد كشركطو حتى كلك لـ تكف مف عقكد األ ذعاف
؟

أجاب عمى ىذا السؤاؿ

(األستاذ غستاف ) باأليجاب كمد نطاؽ

السيطرة عمى الشركط التعسفية إلى جميع العقكد حتى كلك لـ تكف مف

عقكد األذعاف  ،1كبطبيعة الحاؿ ىك اتجاه جدير بالتأ ممد  ،بؿ نمضي إلى
ابعد مف ذلؾ كنرل باف تشمؿ الحماية المستيمؾ كغير المحترؼ كؾ

ذلؾ

المحترؼ كذلؾ لما فيو مف حماية لممتعاقد كعقاب كردع لكاضع الشركط
التعسفية.
1

  Ghestin , Le Contract , precit , paris , no. 596.نقال عف المرجع السابؽص129
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كعميو أخي ار ال يسعنا اال القكؿ أنو عمى الرغـ مف ىذه المبادرة الجريئة
لممشرع الفرنسي فأنو المشكالت التي صادفيا تطبيؽ ىذا التشريع كانت

كثيرة كخصكصا ما ذكرناه بالنسبة إلى تعريؼ الشرط التعسفي كتميز الشرط
التعسفي عف الشركط غير التعسفية ككذلؾ بالنسبة إلى تحديد مف ىـ
المستيمكيف أك مف ىـ الذيف يشمميـ ىذا القانكف إضافة إلى المشكالت
األخرل  ،كمع ذلؾ فأنو ىذه المبادرة الجريئة تعتبر طفرة في عالـ القانكف

لحماية المتعاقد مف خطر الشركط التعس فية كالعادة التكازف العقدم المختؿ

بسببيا  ،لذلؾ أعدت لجنة مراجعة قانكف االستيالؾ كالتي صدر قرار
بإنشائيا عاـ  1981مشركعا لقانكف االستيالؾ عاـ
مراجعتو كتنقيحو عاـ

 1990ك تـ تشريعو عاـ

 1985كأعيدت

 1993ك تـ الغاءه ك

تشريع قانكف جديد لالستيالؾ في عاـ  1995ينسجـ مع التكجو االكربي.1

ني -:قانون االستيالك رقم  96-95في .1995
ثا ا
قاـ المشرع الفرنسي باصدار قانكف االستيالؾ رقـ  96 – 95في 1

شباط  1995مف خالؿ اعادة النظر في عدة مسائؿ  ،كاف قد نظميا مف

قبؿ في قانكف  1978الخاص بحماية المستيمكيف بالسمع ك الخدمات ،ك
قانكف االستيالؾ الصادر في  26تمكز  1993كما استح دث احكاما لـ

يألفيا الفقو القانكني.

ك قد كاف اليدؼ مف ىذا التعديؿ جعؿ لقانكف الفرنسي مكافقا ك متناسقا مع
التكجو االكربي رقـ  13-93الصادر في  1993/4/5المتعمؽ بالشركط
التعسفية في العقكد المبرمة مع المستيمكيف.2

1

 أنظر عامر قاسـ أحمد  ،المرجع السابؽ  ،حيث يكجد شرحا مفصال بخصكص مشركعالقانكف الفرنسي .ص 133كما بعدىا.
- Terre et autres ,Droit civil Les obligations, Dalloz, paris,8e ed,
2002 P322
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2

كالنحاكؿ في ىذا المقاـ االلماـ بجميع جكانب التعديؿ بؿ سيتـ التركيز
عمى مايتعمؽ باختالؿ التكازف العقدم نتيجة الشركط التعسفية انطالقا مف

تعريؼ المادة  1/132مف القانكف.

فقد جاء تعريؼ الشركط التعسفية في المادة المذككرة انفا مف قانكف
االستيالؾ لسنة 1995عمى النح ك االتي  " :ؼم اؿعقكد المبرمة مابيف
المحترفيف ك غير المحترفيف اك المستيمكيف تككف تعسفية الشركط التي

يحدث مكضكعيا اك اثارىا ضر ار لغير المحترفيف اك المستيمؾ

مف خالؿ

عدـ تكازف ظاىر بيف حقكؽ ك التزامات اطراؼ العقد".
كلعؿ المالحظة البسيطة تكشؼ اف ىناؾ تغيي ار في تعريؼ الشركط

التعسفية مقارنة بقانكف

 1978كيعكد سبب ذلؾ حسب مشركع قانكف

 1995ىك عدـ مطابقة تعريؼ القانكف السابؽ مع التعريؼ الذم جاء
بالتكجيو االكربي في المادة  1-3التي نصت عمى اف " الشرط في العقد
الذم لـ يكف محؿ مناقشة شخصية يعتبر تعسفيا عندما يككف مخالفا

لمقتضيات حسف النية كيرتب ضر ار لممستيمؾ يتمثؿ في عدـ تكازف ظاىر
في الحقكؽ ك االلتزامات الناتجةعف العقد بيف اطرافو".

1

لكف يضير اف المشرع الفرنسي خالفا لمشركع قانكف  1995/2/1لـ ياخذ
بعيف االعتبار جميع العناصر المككنو لتعريؼ الشركط التعسفية

فمـ يكرد

النص عمى " مبدا حسف النية" كعقكد االذعاف ".
كحسب قانكف  1978فاف معايير الشركط التعسفية اربعة  ،كىي

تعسؼ المحترؼ في استعماؿ تفكقو االقتصادم  ،كحصكلو مف جراء ذلؾ
عمى ميزه مفرطة  ،كضركرة اف يككف الشرط ضمف القائمة التي كردت

- A. Karimi, Les clauses abusives et la théorie de l’abus de droit,
librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2001, P 248.
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1

بالمادة ، 35كاف يصدر بالشرط مرسكما عف مجمس اؿ دكلة بعد اخذ رام
لجنة الشركط التعسفية.

كالضاىر مف نص المادة

 1/132انو قد تـ التخمي عف معيار

التعسؼ في استعماؿ التفكؽ االقتصادم ك معيار الحصكؿ عمى الميزة
الفاحشة ،المنصكص عمييما في القانكف

 1978بالمادة  35منو اك

باالحرل التخمي عف المعيار االكؿ كىك التع

سؼ في استعماؿ التفكؽ

االقتصادم  ،ك االبقاء عمى المعيار االخر كىك الحصكؿ عمى الميزة

الفاحشة ،لكف في شكؿ اخر عبر عنو المشرع الفرنسي بعدـ التكازف الظاىر

" "Desequilibre significatifبيف حقكؽ ك التزامات االطراؼ.1
كيرل البعض

2

اف سبب العدكؿ عف معيار ا لتعسؼ في استعماؿ

التؼكؽ االقتصادم لعدـ مالئمتو لمتعريؼ المكضكع مف قبؿ التكجيو

االكربي ،الذم لـ يكرد ىذا المعيار في تعريفو لمشرط التعسفي ،ككذلؾ
االمر بالنسبة لتفضيؿ المشرع الفرنسي لعبارة

" عدـ التكازف الظاىر "عف

عبارة " الميزة الفاحشة "،حيث اراد المشرع الفر نسي يككف تعريفو مكافقا
لمتعريؼ الذم جاء بو التكجيو  ،دكف النظر اف كاف ليذا التغيير اثر ك

اىمية مف الناحية العممية.3

ك قد قمؿ الفقو الفرنسي  4في تعميقاتيـ مف شاف ىذا التعديؿ ،بقكليـ اف

الغاء عبارة "مفركضة بسبب التفكؽ
1

2

اك التعسؼ في استعماؿ التفكؽ

 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation,op.Cit, p 170.
A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 250. -

Y. Picod, et H. Davo, Droit de la consommation, Armand
- 3
Colin, éd, Dalloz, 2005,P 152.
4

-

Voir, A. Karimi, les clauses abusives, OP.CIT, P 250.
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االقتصاد م"مف تعريؼ الشركط التعسفية غير ضركرم  ،ذلؾ اف كؿ شرط
تعسفي البد اف يفرض بمكجب تفكؽ  ،كبالتالي فاف التعسؼ في استعماؿ

التفكؽ سكاء تـ النص عميو اـ ال فانو مكجكد النو مرتبط بطبيعتو الشركط

التعسفية  ،ا ذال يمكف تصك ر كجكد شرط يكصؼ بانو تعسفي كلـ يكف قد
فرض مف قبؿ الطرؼ االقكل في اؿعقد.
كيضؼ الفقو الفرنسي

1

الى اف التعسؼ حقيقة ال ياخذ دائما شكؿ

التعسؼ في استعماؿ التفكؽ االقتصادم ،بؿ قد يتعمؽ باشكاؿ اخرل مف
التفكؽ ،كالتفكؽ االجتماعي اك التقني اك القانكني

 ،........لذلؾ التكجيو

االكربي شانو شاف القانكف الفرنسي لالستيالؾ في حمايتيما لممستيمؾ كاف
ليما غاية تتمثؿ في مكافحة الشركط التعسفية الناتجة عف التفكؽ

االقتصادم.

كقد اضاؼ ايضا الفقو الفرنسي  2اف الغاء معيار التفكؽ االقتصادم لـ

يؤكد اال حالة راىنة مكجكدة مف قبؿ كانو لـ يغير شيئا ميما مف الناحية
العممية.

كيبدك اف ماذىب اليو الفقو الفرنسي مف انتقاد مسمؾ المشرع الفرنسي
بشا الغاء معيار التفكؽ االقتصادم اليخمك مف الكجاىة عمى انو الينبغي

التسميـ بو مطمقا فما داـ ىذا الفقو يقر باف التفكؽ ال يقتصر عمى التفكؽ
االقتصادم فمما التنكر لمكقؼ المشرع حيف الغائو لمعيار التعس

ؼ في

التفكؽ االقتصادم ك قد يككف قصده مف ذلؾ عدـ ربط الشرط التعسفي

بشكؿ كاحد مف اشكاؿ التفكؽ.

-1

OP.CIT, P 250.

Voir, F.Térré et autres, Droit civil, OP.Cit, P 226. et Y.Picod et - 2
H.Davo, Droit de la consommation, OP.Cit, P 152.
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ثـ اف الفقو الفرنسي يقر بنو اليمكف افتراض كجكد شرط تعسفي اال
بافتراض كجكد طرؼ اقكل مف االخر مما يعني افتراض كجكد تفكؽ ما ،ك

بالتالي فاف النص عميو كعدمو سياف ك سيبدك اف المشرع الفرنسي قد حقؽ
غاية ميمة مف خالؿ مكقفو فيك لـ يربط الشرط التعسفي بالتفكؽ
االقتصادم فقط ،بؿ حتى انو لـ يشترط كمعيار لمتعسؼ ام تعسؼ
المكقؼ النو مفترض  ،لئال يحصر دائرة التفكؽ بشكؿ اك اشكاؿ معينة مف

التفكؽ.

لذلؾ يبدك اف مسمؾ المشرع اؿ فرنسي في عدـ ربطو الشرط التعسفي
بمعيار تعسؼ التفكؽ كاف مكفقا لما سبؽ بيانو.

المبحث الثاني

التنظيم التشريعي الستبعاد الشروط التعسفية في القانون االنكميزي
بدأ المشرع االنكميزم في

أصدار مجمكعة مف التشريعات الخاصة

بحماية المستيمؾ مف عاـ  1970عمى أنو أىـ ىذه التشريعات ىك القانكف
الصادر عاـ 1977بأسـ قافكف الشركط التعاقدية غير العادؿة The unfair
Contracts Terms act 1977كسكؼ نتناكؿ نطاؽ الحماية في ىذا

القانكف كمف ثـ نقيـ مكقؼ المشرع االنكميزم .
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المطمب االول

نطاق الحماية من الشروط التعسفية.
أف قانكف الشركط التعاقدية غير العادلة ال يضع قائمة بالشركط

المحظكرة كما تفعؿ بعض التشريعات األكربية األخرل كلكنو يحظر بعض

أنكاع الشركط المعفية أك المقيدة مف مسؤكلية المحترؼ في عقكد االستيالؾ

كالعقكد النمكذجية  .1كسكؼ نعرض ليذا الحظر ثـ نكضح المبدأ العاـ الذم
جاء بو ىذا التشرمع لمكاجية الشركط التعسفية .

اوال -:معالجة بعض أنواع الشروط التعسفية.
يضمف ىذا القانكف حماية فعالة لممتعاقد مع االستمرار في
المبدأ الرئيس في النظاـ القانكني االنكميزم

احتراـ

( )Common Lawالذم

يقضي بحرية التعاقد كما يؤدم إليو ىذا المبدأ مف أمكاف استبعا د المسؤكلية
بمكجب الشركط التعاقدية  ،كينحصر نطاؽ تطبيؽ تشريع

 1977في

معالجة مسؤكلية المح ترؼ  ،أم المسؤكلية الناجمة عف اإلخالؿ بالتزامات
مف يتعاقد ألغراض مينية أك حرفية  ،كمع ذلؾ فأف تحديد معنى االحتراؼ
المقصكد في ىذا القانكف كاف مصد ار لمشكالت عديد  ،كييتـ

القانكف

االنكميزم المنظـ لمشركط التعاقدية غير العادلة بتحديد المدل كالحدكد التي

يستطيع فييا المتعاقد المحترؼ اشتراط تقييد مسؤكليتو الناجمة عف األىكاؿ
أك اإلعفاء منو  ،كذلؾ ييتـ ىذا القانكف بتحديد مدل كحدكد اشتراط اإلعفاء
أك التقييد مف المسؤكلية عف األضرار الناجمة عف السمع كالخدمات محؿ

عقكد االستيالؾ كمف أىـ ما يعالجو ىذا القانكف حظر التقييد أك اإلعفاء
1

 M. H . Whincup, Consumer Legislation in The united Kingdomand The Republic of Ireland , van Nostrand Reinhold Company ,
London, 1980 p.122 .
نقال عف عامر قاسـ أحمد  ،المرجع السابؽ ذكره  ،ص136
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مف مسؤكلية المحترؼ حينما ينجـ عف خطئو كفاة المستيمؾ أك المتعاقد
معو أك أصابتو بأضرار جسدية ( المادتاف  7 ،6مف القانكف ).1

م ثالث محاكر -:
ليذا يراقب ىذا القانكف الطرؼ القكم ؼ

 -1بنكد العقد الرامية الى تقيد اك اعفاء مف المسؤكلية الناجمة عف االىماؿ،
كيندرج تحت ذلؾ االخفاؽ اتخاذ العناية المعقكلة في تنفيذ العقد.

2

 -2شركط العقد الرامية الى تقيد اك اعفاء مف المسؤكلية الناجمة عف االحكاـ
الضمنية في العقد.

 -3شركط العقد التي تخكؿ طرفا تنفيذ العقد بطريقة تختمؼ عما كاف يتكقعو
االخر اك تخكلو عدـ تنفيذ العقد اساسا.

3

ثانيا -:المبدأ العام المخصص لمواجية الشروط التعسفية.
مف أىـ ما كردة بو قانكف  1977في انكمت ار ذلؾ المبدأ العاـ الذم
يحكـ بو ىذا التشريع المادة

( )2مف القانكف  ،ثانييما العقكد النمكذجية ،

كتقضم المادة الثانية مف ىذا التشريع اف تككف الشركط الكاردة في ىاتيف
المجمكعتيف مف العقكد

(شركط معقكلة ) ،كبمقتضى ىذا الشرط فاف

الشرط التعاقدم البد اف يككف عادال كمعقكال في ضكء ظركؼ
التعاقد كمجمكع شركط التعاقد  ،ىذا كيقع عبئ أثبات معقكلية الشرط

عمى عاتؽ المحترؼ في عقكد االستيالؾ اك مف

العقد نمكذجيا.4

حرر العقد عندما يككف

لذلؾ اكجد ىذا القانكف الية مستندا عمى شرط االعفاء مف المسؤكلية الكاردة
في نماذج العقكد فعندما يرد احد ىذه الشركط المحظكرة في نمكذج عقد فال
1
2
3
4

 المرجع السابؽ ص.126 – 124 المادة الثانية ك الرابعة ك الخامسة مف القانكف . المادة  3مف القانكف . -ػ المرجع السابؽ  ،نفس الصفحة .

- 268 -

يممؾ الطرؼ الؽ كم تنفيذه حاؿ رفع االمر الى القضاء مف الطرؼ
الضعيؼ ،اال اذا اثبت الطرؼ القكم اف الشرط محؿ النظر يفي بمتطمبات

المعقكلية.

1

اذا في حاؿ تضميف نمكذج العقد شرط اعفاء اك تقيد مف المسؤكلية
يتعيف عمى الطرؼ االقكل معد العقد اف يككف قاد ار عمى اثبات عدالة ىذا
الشرط ك اال غدا ىذا الشرط غير ذم جدكل.
ليذا يرل البعض

2

اف المعيار الذم ييتدل بو لمكقكؼ عمى مدل

فاعمية شرط االعفاء مف المسؤكلية ىك ما اذا كاف عادال ك معقكال حتى
يدرج في العقد ،يككف بالنظر الى الظركؼ المعركفة اك التي يتعيف معرفتيا
كفؽ السياؽ الطبيعي لالمكر اك مف المتكقع معرفتيا مف قبؿ اطراؼ العقد.
كيؤكد البعض االخر

3

باف الظركؼ التي لـ تكف معمكمة مف احد

الطرفيف ال تجعؿ الشرط معقكال  ،الف في ىذه الحالة

سالمة رضى ىذا

الطرؼ ك نيتو محؿ نظر  ،كيتعيف رد سكء نية الطرؼ الثاني عميو ك
تحميمو المسؤكلية.

1

 -المادة  11الفقرة  5مف القانكف.

- G.Goldsworth , "Unfair contract terms act 1977", New Law
journal ,8,1977,1207-1210.
2

3

 -عبد المنعـ مكسى ابراىيـ  ،حماية المستيمؾ دراسة قانكنية ،منشكرات الحمبي

الحقكقية  ،الطبعة االكلى  ،لبناف ،2007 ،ص 441
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المطمب الثاني

تقييم موقف المشرع االنكميزي
اذا كاف اليدؼ مف قانكف الشركط التعاقديةغير العادلة االنكميزم ىك

حماية المتعاقد في مكاجية عدـ التكازف الناتج عف العقكد المكتكبة مسبقا
بارادة احد الطرفيف ك لمكاجية ما يؤدم اليو سؤ استخداـ الشركط العامة
في العقكد مف تحام ؿ عمى مبدأ حرية التعاقد الذم جاء النظاـ القانكني

االنكميزم بو.

اذ اف المشرع في ىذا القانكف اليرفض الشركط العامة بؿ يشجع عمى
كجكدىا طالما كانت مكجية لخدمة المصالح االقتصادية المعقكلة كقد تبنى
ىذا التشريع ما سار عميو القضاء مف فرض رقابتو عمى ىذه الشركط ك اذا

كانت رقابة القضاء تقكـ مف خالؿ-:

- 1مراقبة الشركط التي تبدك غير متكقعة اك مجحفة كيتطمب كضكحيا بشكؿ
كاؼ يتيح لممتعاقد الذم لـ يتدخؿ في كضعيا اف يتعرؼ عمييا كيعمـ بما

تحتكيو.

- 2مف خالؿ التكسع في استغالؿ قكاعد التفسير امكف لمقضاء الزاـ المستفيد
مف الشركط العامة بتحمؿ تبعية غمكض ىذه الشركط ،عالكة عمى تضميؿ
الشركط المتفؽ عمييا ك الشركط العامة في جميع االحكاؿ.

كاف ذلؾ يؤدم الى منح القضاء سمطة كاسعة لمرقابة عمى العقكد حيث
لمقاضي بطالف مثؿ ىذه الشركط اذا كانت تتعمؽ باستبعادالمسؤكلية في
حاالت الغش ك الخطا الجسيـ ،مع ضركرة االبقاء عمى العقد صحيحا عمى
الرغـ مف بطالف شرط اك اكثر مف الشركط العامة  ،كبالتالي فاف المشرع

االنكميزم لـ يحؿ المشكمة بؿ قاـ بنقميا مف نطاؽ التشريع الى القضاء اذ
لـ يضع معيا ار كاحدا فاصال لمقاضي لتحديد ككف ىذا الشرط تعسفي اـ ال

انما جعؿ ذلؾ مف مسؤكلية القاضي.
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ليذا يرل البعض  1انو عند امعاف النظر في جكىر ىذا المعيار " المعقكلية
" نالحظ اف المشرع االنكميزم استعاف بالمبادئ التقميدية العامة ك عمى كجو
الخصكص نية المتعاقد مما شكؿ اعاقة لمقاضي في تطبيؽ المعيار ،

مستندا لما شكؿ مف تراث لدل المحاكـ تحت ظؿ ا لمبادئ العامة  ،حكؿ
نية التعاقد ك ما تثيره مف مسائؿ عند ابراـ العقد.

المبحث الثالث

موقف المشرع العراقي
في ظؿ التطكرات القانكنية كاالقتصادية التي حصمت في العالـ في
تطكير نظـ كأنماط العالقات التعاقدية كخصكصا في ما يتعمؽ بحماية

المستيمكيف مف إخطار الشركط التع سفية لذلؾ تعالت الصيحات لحماية
المتعاقديف كبالذات المستيمكيف كىذا ىك ما حصؿ في بمداف العالـ المتطكر
مف تشريع قكانيف خاصة بحماية المتعاقديف كبالذات المستيمكيف مف
الشركط التعسفية كذلؾ ما تـ إيضاحو في المبحثيف السابقيف

المشرع العراقي مكاكبة التطكر ا

كقد حاكؿ

لتشريعي في العالـ المتعمؽ بحماية

المستيمؾ ك يتجمى مكقؼ المشرع العراقي مف خالؿ قانكف حماية المستيمؾ
رقـ  1لسنة  2010ككذلؾ قانكف المنافسة ك منع االحتكار رقـ

 2010كسنتناكؿ ىذيف القانكنييف كؿ في مطمب مستقؿ.

 14لسنة

المطمب االول

قانون حماية المستيمك رقم  1لسنة 2010
يعالج ىذ القانكف الحماية مف خالؿ سبعة فصكؿ  ،يتناكؿ الفصؿ

الثالث منو حقكؽ المستيمؾ ك الفصؿ الرابع كاجبات المجيز ك المعمف اما

1

 -المصدر السابؽ  ،الصفحة نفسيا .
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الفصؿ الثالث فقد تناكؿ تشكيؿ مجمس حماية المستيمؾ كحدد الجيات التي
يتككف منيا.

المستيمؾ ك

كاذا كانت االسباب المكجبة ليذا القانكف ىي حماية

اقرار مبدأ العدؿ ك المساكاة بيف المجيزيف ك مستيمكي السمع كمتمقي
الخدمات ك الحفاظ عمى سالمتيـ ك لمحد مف ممارسات الغش الصناعي ك
التالعب بعممية التعبئة ك التغميؼ الصناعية ك مادرج عمييا مف بيانات

كمكاصفات.1

اال انو لألسؼ فقد جاء ىذا القانكف مخيبا لال ماؿ حيث لـ يتطرؽ
باالشارة الى الشركط التعسفية صراحة ك حماية المستيمؾ مف خطرىا ك لـ

يكرد مبدأ عاـ في ىذا القانكف حكؿ معالج

ة العقكد االستيالكية المشكبة

بشركط تعسفية.
اال اف المشرع في المادة

 6الفقرة اكال مف القانكف

2

ك المتعمقة

بحقكؽ المستيمؾ فقد بيف اف لممستيمؾ الحؽ في الحصكؿ عمى ماياتي -:
 -1جميع المعمكمات المتعمقة بحماية حقكقو ك مصالحو المشركعة .

1

 -انظر االسباب المكجبة في تشريع قانكف حماية المستيمؾ رقـ  1لسنة .2010

2
ال  :لممستيمؾ
 -تنص الما دة  6مف قانكف االستيالؾ رقـ  1لسنة  2010عمى انو " أك ن

الحؽ في الحصكؿ عمى ما يأتي -:

ا-

جميع المعمكمات المتعمقة بحماية حقكقو كمصالحو المشركعة

.

ب -المعمكمات الكاممة عف مكاصفات السمع كالتعرؼ عمى الطرؽ السميمة الستعماليا
لشكؿ كالمغة الرسمية المعتمدة

أك لكيفية تمقي الخدمة با

ج  -ما يثبت شراؤه أم سمعة أك تمقيو أم خدمة مبيننا فييا قيمة كتاريخ كمكاصفات
السمعة كعددىا ككميتيا كنكعيا كسعرىا.

د -الضمانات لمسمع التي تستكجب طبيعتيا مثؿ ىذا الضماف كلممدة التي يتـ االتفاؽ
عمييا مع المجيز  ،دكف تحميميا نفقات إضافية".
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.

 -2المعمكمات الكاممة عف مكاصفات السمعة ك التعرؼ عمى الطرؽ السميمة
الستعماليا.

 -3مايثبت شراءه لمسمعة .
 -4الضمانات لمسمعة التي تستكجب طبيعتيا الضماف .
كما نص اؿ مشرع في المادة  8مف القانكف نفسو باف يككف المجيز
مسؤكال مسؤكلية كاممة عف حقكؽ المستيمكيف لبضاعتو اك سمعتو اكخدماتو

كتبقى المسؤكلية قائمة طيمة فترة الضماف .

كيالحظ اف ماكرد اعاله مف حقكؽ منحيا المشرع لممستيمؾ ماىي اال
تطبيقات نظرية الشركط التعسفية فكؿ شرط يعفي البائع مف الضماف يعتبر
شرط تعسفي ك كذلؾ شرط اخفاء المعمكمات اك عدـ تقديـ المعمكمات

الكاممة  ،حيث يستطيع المستيمؾ المطالبة بالتعكيض اماـ المحاكـ المدنية
عف الضرر الذم يمحؽ بو اك بامكالو مف جراء ذلؾ .1

ككاف االجدر بالمشرع العراقي اف يضع مبدأ عاما في ا

لقانكف يعالج

مكضكع الشركط التعسفية بدال مف اف يكرد تطبيقات عممية عمييا حيث اف
التي ذكرىا في المادة

 6ك  8مف القانكف ماىي اال تطبيقات لمشركط

التعسفية ك اف ىذه الحاالت قد اكردىا المشرع العراقي عمى سبيؿ الحصر

فال يستطيع القضاء اضافة حاالت اخرل .

كما اف ا لمشرع العراقي قد جانب الصكاب حينما قيد مف سمطة القضاء
العراقي مف خالؿ حصر دكر القاضي بالحكـ بالتعكيض لممستيمؾ عما
لحؽ بو اك بامكالو مف ضرر ك كاف االجدر بالمشرع اف يمنح القضاء

1

 تنص الفقرة ثانيا مف المادة  6عمى انو " ثانينا  :لممستيمؾ ككؿ ذم مصمحة في حالةال أك
عدـ حصكلو عمى المعمكمات المنصكص عمييا في ىذه المادة إعادة السمع ك ن

جزءان إلى المجيز كالمطالبة بالتعكيض أماـ المحاكـ المدنية عف الضرر الذم يمحؽ بو

أك بأمكالو مف جراء ذلؾ".
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سمطة اكسع مف خالؿ امكانية الغاء بعض شركط العقد التعسفية كما اف
ىذا النص الذم اكر ده القانكف يتنافي مع القكاعد العامة في القانكف المدني

 ،اذ في اماكف عديد اجاز المشرع العراقي في القانكف المدني لمقضاء بالغاء

بعض الشركط التعسفية اك تعديميا .1

كما اف القانكف لـ يكضح لنا االلية اك الكيفية التي يتـ بيا اعادة
التكازف العقدم اذا اختؿ نتيجة الشركط التعسفية  ،كما اف المشرع قد جعؿ
مف مجمس حماية المستيمؾ الذم نص عميو في المادة الرابعة مجمسا شكميا
2

يتكلى رسـ سياسات برامج عمؿ

ك يعمؿ عمى رفع مستكل الكعي

االستيالكي 3كبالقياـ بدراسات كبحكث ك متابعة عمؿ لجاف التفتيش

باالضافة الى بعض المياـ التى الترؽ ل الى مستكل حظر كتحديد الشركط

التعسفية ،4حيث كاف االكلى بالمشرع اف يمنح ذلؾ المجمس صالحية ادراج
قائمة بالشركط التعسفية اك صالحيات تنفيذية اكسع عمى غرار ما قاـ بو

المشرع الفرنسي.

عميو نقترح عمى المشرع العراقي اعادة النظر بقانكف حماية المستيمؾ
كاف يتـ االخذ بالمبادئ التالية -:
 -1اقرار مبدأ عاما يتيح لمقضاء تقييـ مدل التكازف الذم يحققو العقد كاعادة
النظر في شركطو في الحاالت التي يظير فييا اختالؿ التكازف بيف

االلتزامات المترتبة عميو.
 -2إف يككف تقييـ القضاء لتحقؽ التكازف في العقد أك االختالؿ مف خالؿ
اؿنظر إلى العقد بمجممو ام بمعنى أخر النظر إلى جميع االلتزامات

1

 -انظر نص المادة  167مف القانكف المدني .

2

 -انظر نص المادة  / 5أ  /اكال مف القانكف.

4

 -انظر نص المادة  5مف القانكف .

 -3انظر نص المادة  / 5أ  /ثانيا مف القانكف .
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كالحقكؽ لمطرفيف فمثال  ،الشرط المقيد مف مسؤكلية الضماف لف يعد تعسفيا
إذا كاف الثمف الذم يدفعو المستيمؾ في ىذا العقد أقؿ مف ثمف المثؿ

المعمف عنو في األسكاؽ.

 -3اف يترؾ لمقضاء سمطة تقدير ما إذا كاف

الشرط تعسفي أك غير تعسفي

حيث يقدر القضاء مدل العدالة كالمعقكلية في ضكء ظركؼ التعاقد كصفو
المتعاقديف  ،ىذا كيؤخذ في نظر االعتبار مركز كؿ مف أطراؼ التعاقد
كقدرتيـ عمى التفاكض كالمقدرة االقتصادية كالخبرة الفنية كالقانكنية لكؿ

منيـ.
 -4أف يككف عبأ أثبات عدـ اؿ تعسؼ يقع عمى المحترؼ بالنسبة لعقكد
االستيالؾ كعمى منظـ العقد بالنسبة لمعقكد النمكذجية

(عقكد اإلذعاف )

.لذلؾ يعفى المستيمؾ كالمذعف مف عبأ أثبات التعسؼ في الشرط الذم
تضمنو العقد  ،كبيذا يقع عمبا اإلثبات عمى كاضع الشرط .

المطمب الثاني

قانون المنافسة ومنع االحتكار رقم  14لسنة 2010
شرع قانكف المنافسة ك ـ فع االحتكار رقـ  14لسنة  2010مف اجؿ

ضماف حرية المنافسة كمنع االحتكار كذلؾ لرؤية المشرع العراقي لما

لممنافسة كمنع االحتكار مف اىمية في خمؽ حافز لتخفيض الكمفة ك السعر
كتحسيف الجكدة بالنسبة لمسمع ك الخدمات المع ركضة في السكؽ ممايؤدم
الى تشجيع القطاع العاـ كالخاص كالمختمط كتطكير ك دعـ القتصاد

الكطني كحسف انسيابية السمع ك الخدمات .1
1

 انظر االسباب المكجبة اؿل تشريع قانكف المنافسة ك منع االحتكار رقـ  14لسنة 2010المنشكر في الكقائع العراقية ،العدد  4147في .2010/3/9
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ك قد تضمف ىذا القانكف خمسة فصكؿ كيتناكؿ الفصؿ الثاني منو انشاء
مجمس شؤكف المنافسة ك منع االحتكار ك يتناكؿ الفصؿ الثالث

المحظكرات ،حيث تنص المادة العاشرة مف االفصؿ الثالث عمى حظر ام
ممارسات اك اتفاقات تحريرية اك شفيية تشكؿ اخالؿ بالمنافسة ك منع
االحتكار اك الحد منيا اك منعيا ،ك قد ادرجت المادة انفا عدد مف

المحظكرات 1منيا-:

 -1تحديد اسعار السمع ك الخدمات اك شركط البيع ك ما في حكـ ذلؾ .
 -2ارغاـ عميؿ ليا عمى االمتناع عمى التعامؿ مع جية منافسة ليا .
 -3رفض التعامؿ دكف مسكغ قانكني مع العميؿ بالشركط التجارية المعتادة .

 -4تعميؽ بيع اك تقديـ خدمة بشراء سمعة اخرل اك شراء كمية محددة منيا اك
طمب تقديـ خدمة اخرل.
 -5ارغاـ جية اك اطراؼ اك حصكؿ ايا منيا عمى اسعار ك شركط بيع اك

شراء حاجة غير مبررة بشكؿ يؤدم الى اعطاء ميزة المنافسة اك الى الحاؽ

الضرر بو.
كيمكف القكؿ اف الشئ الذم تميز بو ىذا القانكف انو في المادة 10
 /الفقرة  11حظر ادراج ام شر كط بيع اك شراء خاصة غير مبررة بشكؿ
يؤدم الى منحو ميزة في المنافسة اك الحاؽ الضرر بو .

حيث تناكؿ المشرع العراقي في ىذه الفقرة معيارييف لحظر ىذا
الشرط-:

المعيار االكؿ  -:معيار الميزة في المنافسة  ،كىذا المعيار ىك شبيو بمعيار
الميزة المفرطة اك الفاحشة التي اكردىا المشرع الفرنسي العتبار الشرط
تعسفي اـ ال.

1

 -انظر نص المادة  10مف القانكف .
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المعيار الثاني -معيار الحاؽ الضرر باالخر  ،ك المشرع العراقي بيذا
المعيار لـ ياتي لنا بشئ جديد فجميع القكانييف ىي تمنع الحاؽ الضرر

باالخريف ك تكجب المساءلة ك التعكيض عمى كؿ مف يمحؽ ضرر باالخر
سكاء في نطاؽ المعامالت االستيالكية اك غيرىا مف المعامالت المدنية .
ك قد كاف االكلى بالـ شرع العراقي اف ياخذ بمعيار عد ـ التكازف العقدم فكؿ
تفاكت بيف التزامات ك حقكؽ الطرفييف يتطمب مف المشرع كقفو لغرض

اعادة ىذا التكازف المختؿ .

كايضا المشرع في ىذا القانكف لـ يضع مبدأ عاما بشاف مكاجو ك
معالجة الشركط التعسفية ك انما اكتفى بادراج تطبيقات عممية عف ا لشركط

التعسفية.

كقد قيد المشرع مف دكر القضاء حيث يستطيع المتضرر المجكء
الى القضاء لممطالبة باؿتعكيض اف كاف لو مقتضى دكف اف يككف لمقضاء
دكر ازالة اك الغاء اك تعديؿ الشركط التعسفية لغرض اعادة التكازف العقدم

المختؿ.1

كما انو جعؿ مف مجمس شؤكف المنافسة ك منع اال حتكار مجمسا
شكميا يقتصر عمى نشر ثقافة لمنافسة ك منع االحتكار ك حمايتيا ك

تشجيعيا ،ك اصدار تكجييات بالمسائؿ المتعمقة بالعمؿ ك اصدار دليؿ بكؿ

مايتعمؽ بقضايا االحتكار .2

كيمكف القكؿ باف القانكف جاء عمى غرار قانكف حماية المستيمؾ

لذلؾ تضمف اليفكات نفسيا التي كؽ ع بيا قانكف حماية المستيمؾ  ،لذلؾ
تكجو االنتقادات ذاتيا التي سبؽ ك

اف سقناىا لقانكف حماية المستيمؾ ك

التي نامؿ مف المشرع التدخؿ ك بشكؿ جدم لمعالجة ىذه الثغرات .
1
2

 انظر المادة  /13ثانيا مف القانكف . -انظر المادة  7مف القانكف .
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الخاتمة
لقد تبيف مف خالؿ ىذا البحث المتكاضع إف مكضكع اختالؿ

التكازف العقدم الناجـ عف الشركط ا لتعسفية مف المكاضيع الميمة كالخطيرة
كذلؾ لما فيو مف أثار جانبية عمى حرية التعاقد باال ضافة إلى اآلثار
السيئة التي تتصؿ بالناحية االجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية حيث يصبح
المتعاقد الضعيؼ تحت رحمة كطائمة القكم اقتصاديا في العقد كليس ليذا

الحد فقط بؿ قد يقع

المشترم تحت تعسؼ البائع كذلؾ ليس نتيجة إلى

ضعفو اقتصاديا كانما لعدـ خبرتو الفنية في مجاؿ التعاقد

 .ليذا تعالت

الصيحات لغرض حماية المتعاقد مف خطر الشركط التعسفية كذلؾ لما فيو
مف حماية اجتماعية لممجتمع بذاتو كالحفاظ عمى األمف كاالستقرار

االستيالكي في المجتـ ع كالتخمص مف طائمة االحتكار كالتعسؼ

 .ليذا

ظيرت عدة محاكالت لالطاحة بمبدأ سمطاف اإلرادة  ،كتقيد اإلرادة مف إف

تفرض ما تشاء مف شركط في العقد دكف مناقشتيا أك تعديميا أك استبعادىا
.
لذلؾ تمكف الفقو كالقضاء كالتشريع مف إيجاد نظرية االذعاف كذلؾ
لحماية المتعاقد الضعيؼ اقتصاديا مف خطر الشركط التعسفية ككاف ثمر
ذلؾ تنظيـ عقد االذعاف كالنصكص التي قدميا المشرع لغرض حماية

المتعاقديف في ظؿ التعاقد بمثؿ ىذه الظركؼ

 ،إال انو كمع ذلؾ المشرع

الفرنسي لـ يتدخؿ مباشرة لحماية المتعاقديف في ظؿ نظرية اإلذعاف بؿ

تكلى الحماية القضاء الفرنسي .

كلقد كاف مف نتيجة تطكر العالقات التعاقدية كالنظـ االستيالكية في
العالـ إف ظيرت أنكاع مف العقكد ال ينطبؽ عمييا كصؼ اإلذعاف كبالتالي
ال تشمميا الحماية المقررة في نظرية االذعاف كاف كانت في حقيقة أمرىا

كطبيعتيا ىي عقكد اذعاف كذلؾ ألنو الـ تعاقد يضطر إلى المكافقة عمى
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جميع الشركط دكف مناقشة كذلؾ لحاجتو دكف إف يككف ىناؾ تفكؽ
اقتصادم بيف طرفي العقد كىذا النكع مف العقكد يككف عادة في عقكد

االستيالؾ  ،مما جعؿ الحماية مف الشركط التعسفية التي نظمتيا نظرية

االذعاف قاصرة عف تكفير الحماية في ظؿ عقكد ا

الستيالؾ كام عقكد

أخرل تتـ بمثؿ ىذه الطريقة .
ليذا ظيرت المحاكالت التشريعية في العالـ لغرض استبعاد الشركط

التعسفية عمى نحك ما رئينا في الفصكؿ السابقة بصدكر التشريع الفرنسي

رقـ  23/78في  10كانكف ثاني  ،1978ككذلؾ قانكف االستيالؾ رقـ-95
 96في  ، 1995ككذؿؾ القانكف االنكميزم الصادر عاـ  1977المسمى
باسـ قانكف الشركط التعاقدية غير العادلة  .إما بالنسبة لمتشريع العراقي فانو
ال يكجد سكل بعض المكاد القميمة المتعمقة بالحماية مف الشركط التعسفية
سكل ما كرد منيا في المادة  167مدني عراقي أك بالمادة ( )985مدني

كجميع ـ ا كرد مف نصكص لغرض معالجة الشرط التعسفي فانيا تدكر حكؿ
االطار التقميدم لمشركط التعسفية كىي مجاؿ كركدىا في عقد االذعاف
حيث ال يكجد ما يشير في ا القانكف المدني العراقي الى انو المشرع قد كسع
مف مجاؿ الحماية لتشمؿ عقكد االستيالؾ كالعقكد االخرل التي تبرـ بيف

محترؼ كغير محترؼ بؿ ما يزؿ اطار الحماية مقصكر عمى العقكد التي
تتـ بطريؽ االذعاف  ،ليذا قاـ المشرع باصدار قانكف حماية المستيمؾ رقـ
 1لسنة  2010ك قانكف المنافسة كمنع االحتكار رقـ  14لسنة  2010اال
اف كال القانكنييف يشكبيما النقص كقد اكردنا

بعض المقترحات التي مف

الممكف االخذ بيا لغرض تكفير حماية اكبر مف الشركط التعسفية كذلؾ
لمسايرة التطكرات القانكنية التي حصمت في العالـ مف جية كاظفاء اكبر

قدر مف الحماية عمى العقكد التي تبرـ مف قبؿ محترؼ مع مستيمؾ اك غير
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محترؼ مف جية اخرل كندرج في ادناه اىـ المقترحات التي تـ التكص ؿ
الييا في ىذا البحث -:

اكال -:تعديؿ قانكف حماية المستيمؾ كنكرد فيما يأتي أىـ المبادئ العامة التي
يمكف االىتداء بيا عند تعديؿ قانكف حماية المستيمؾ .
أ -اف تككف ىناؾ قائمة تضمف عددا مف الشركط التي يمكف اعتبارىا تعسفية
كشرط عدـ الضماف  ،كشرط تعد يؿ الثمف مف ؽبؿ البائع  ....الخ ،كلكف
يجب اف تككف ىذه القائمة التي ينظميا التشريع المقترح عمى سبيؿ المثاؿ

ال الحصر.
ب -اف يتضمف التشريع المقترح مبدأ عاما يتيح لمقضاء تقييـ مدل التكازف الذم
يحققو العقد كاعادة النظر في شركطو في الحاالت التي يظير فييا اختالؿ

التكازف بيف االلتزامات المترتبة عميو .
جػ -اف يككف تقييـ القضاء لتحقؽ التكازف في العقد اك االختالؿ مف خالؿ
النظر الى العقد بمجممة أم بمعنى أخر النظر الى جميع االلتزامات

كالحقكؽ لمطرفيف المتعاقديف .
د -اف يككف تقدير التعسؼ بالشرط مف عدمو منكطا بالقضاء حيث يتكلى
قاضي اؿمكضكع تقدير ما اذا كاف الشرط تعسفي اـ غير تعسفي .

عب االثبات عمى عاتؽ مف كضع الشرط سكاء كاف محترفا
ػ
ق -اف يككف ْ
بالنسبة لعقكد االذعاف  ،فال يطمب مف المستيمؾ اك غير المحترؼ اك
المذعف اف يثبت التعسؼ في ذلؾ الشرط ،كانما بمجرد رفع الدعكل فانو

القاضي يطمب مف كاضع الشرط اف يثبت عدـ التعسؼ قي ذلؾ الشرط فاذا
عجز كاضعو عف اثبات عدـ التعسؼ في الشرط فانو عمى القاضي اف
يعتبر ذلؾ الشرط تعسفيا كبالتالي يتخذ االجراءات الالزمة بشأنو حتى كاف

لـ يطمب المدعي ذلؾ بدعكاه .
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ثانيا -:نقترح تعديؿ نص المادة

( )167فقرة ( )2بحيث يككف ف ص المادة

المذككر عمى النحك االتي ( اذا تضمف العقد شركطا تعسفية جاز لممحكمة
اف تعدؿ ىذه الشركط اك تعفي المتعاقد منيا كذلؾ كفقا لما تقضي بو

العدالة كيقع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ

) كذؿؾ النو ىذا التعديؿ

المقترح ال مسبغ الحماية مف الشركط التعسفية في عقد اإلذ عاف فقط بؿ
يمتد أثرىا إلى جميع العقكد األخرل  ،اذعاف كانت اـ رضائية كمساكمة .

ثالثا -:اف يككف بجانب قانكف حماية المستيمؾ سياسة سعريو تتكلى تحديد
أسعار البضائع كالمنتجات الميمة كاليكمية  ،التي تدخؿ في حياة الفرد
كالمجتمع  ،كتقكـ ىذه السياسة السعرية بدراسة ا

لييكؿ السعرم لمختمؼ

السمع كالخدمات كاقتراح التعديالت التي يمزـ ادخاليا عمى مككنات األسعار
حتى يتحقؽ التكازف في العالقات النسبية لألسعار كفقا ليذه السياسة

المقررة.

كمف اهلل التكفيؽ

- 281 -

المصـادر

اوال -:الكتب والمراجع القانونية

 -1د .حسف عمي الذنكف ،النظرية ا لعامة لاللتزاـ  ،بغداد . 1976 ،
 -2د .حسف عبد الباسط جميعي ،اثر عدـ التكافؤ بيف المتعاقديف عمى شركط
العقد  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 1996. ،
 -3د .حممي بيجت يدكم،اصكؿ االلتزامات الكتاب االكؿ نظرية العقد ،مطبعة
نكرم بالقاىرة . 1943 ،

 -4خالد عيد ،تامالت ؼ م القانكف المغربي  ،المجمة المغربية لمقانكف ك
السياسة ك االقتصاد  ،العدد . 2

 -5سعيد سعد عبد السالـ  ،التكازف العقدم في عقكد االذعاف  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة .1988،
 -6د .سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني ،المجمد االكؿ الطبعة
الرابعة  ،مطبعة اؿسالـ  ،سنة . 1987

 -7سميماف براؾ الجميمي  ،الشركط التعسفية في العقكد  ،دراسة مقارنة
،اطركحة دكتكراه،كمية الحقكؽ -جامعة النيريف. 2002،
 -8د .رمضاف ابك السعكد ،مبادئ االلتزاـ في القانكف المصرم كالمبناني
الدارالجامعية 1986

 -9عاطؼ عبد الحميد حسف ،حماية الـ ستيمؾ  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1996

 -10د .عامر قاسـ احمد  ،الحماية القانكنية لممستيمؾ رسالة دكتكراه ،جامعة
بغداد سنة .1998،
 -11د .عبد المجيد الحكيـ  ،مصادر االلتزاـ شركة الطبع كالنشر االىمية
،بغداد .1969

- 282 -

 –12د.عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شر ح القانكف المدني  ،دار النيضة
العربية،الجزء االكؿ.1967 ،

 -13د.عبد الرزاؽ السنيكرم ،مصادر الحؽ في

الفقو االسالمي دار الفكر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزء االكؿ .
 -14د.عبد المنعـ فرج الصدة،محاضرات في القانكف المدني نظرية
العقد،سنة.1958

 -15د.عبد المنعـ فر ج الصدة  ،في عقكد االذعاف في التشريع المصرم
مطبعة جامعة فؤاد االكؿ .1946 ،
 -16عبد المنعـ فرج الصدة ،مصادر االلتزاـ دراسة في القانكف المبناني
كالقانكف المصرم  ،بيركت .1971

 -17عبد الفتاح عبد الباقي ،نظرية العقد كاالرادة المنفردة مكسكعة القانكف
المدني المصرم 1984.،

 -18د .عبد الحميد الشكاربي  ،المشكالت العممية في تنفيذ العقد،
دارالمطبكعات الجامعية  ،القاىرة 1988. ،
 -19عبد الجبار ناجي المال صالح  ،مبدأ حسف النية في تنفيذ العقكد الطبعة
االكلى  ،مطبعة اليرمكؾ .1974

 -20د.عصمت عبد المجيد بكر ،اختالؿ التكازف اال

قتصادم لمعقد كدكر

القاضي في معالجتو  .رسالة دكتكراه جامعة بغدا د.1978،
 -21د .عصمت عبد المجيد بكر ،نظرية الظركؼ الطارئة كدكر القاضي في
تطبيقيا  ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد.1993 ،

 -22عمي ىادم عمكاف  ،شرط االعفاء مف المسؤكلية
ماجستير ،جامعة بغداد 1990

العقدية رسالة

 -23عمر محمد عبد الباقي ،الحماية العقدية لممستيمؾ  ،منشاة المعارؼ،
االسكندرية2004.،

- 283 -

 -21د.غني حسكف طو ،الكجيز في النظرية العامة لاللتزاـ الكتاب االكؿ
مطبعة المعارؼ  ،بغداد 1970.،

 -22السيد محمد السيد عمراف  ،حماية

المستيمؾ اثناء تككيف العقد ،دراسة

مقارنة ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية .
 -23د .محمكد جماؿ الديف زكي  ،مشكالت المسؤكلية المدنية مطبعة جامعة
القاىرة سنة .1978

 - 24مجمكعة االعماؿ التحضيرية .لمقانكف المدني المصرم الجزء الثاني .
الشػركط التعسفية،
 -25منير البصرم ك احمد المنصكرم ،حماية المستيمؾ مف ػ
االفترنت ػؼم المكقعhttp://droitcivil.over-:
بحث منشكر عمى ػ
blog.com/article-5145525.html
 -26د .منذر الشاكم ،فمسفة القانكف  ،مطبكعات المجمع العممي العراقي سنة
.1994
 -27مكفؽ حماد عبد ،الحماية القانكنية لممستيمؾ في

االلكتركنية ،دراسة مقارنة ،اطركحة دكتكراه ،كمية الحقكؽ-

عقكد التجارة

جامعة

النيريف2009.،
 -28مكسكعة جماؿ عبد الناصر في الفقو االسالمي يصدرىا المجمس االعمى
لمشؤكف االسالمية بمصر  ،مطابع االىراـ التجارية – ج.11

ثالثا  -:مراجع أخرى

 -1قامكس المنجد االبجدم  ،الطبعة الخامسة  ،بيركت  ،مطبعة دار الشرؽ .
 -2قامكس المنجد االبجدم  ،الطبعة  18المطبعة الكاثكليكية بيركت .
-3ابف منظكر لساف العرب  ،دار صادر كدار بيركت لمطباعة كالنشر ج . 7
-4جريدة الكقائع العراقية عدد  4147في 2010/3/9

- 284 -

 المراجع بالمغة الفرنسية-:رابعا
1- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la
consommation,Dalloz,4 ed,1996,p169.
2- Terre et autres ,Droit civil Les obligations, Dalloz, paris,8e
ed, 2002 P322.
3- A. Karimi, Les clauses abusives et la théorie de l’abus de
droit, librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,
2001, P 248.
4- Y. Picod, et H. Davo, Droit de la consommation, Armand
Colin, éd, Dalloz, 2005,P 152.

- 285 -

