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 امللخص
تشكل محاية الطرف الضعيف من الشروط التعسفية أمهية ابلغة ابلنسبة لتطور الرابطة التعاقدية عموًما،       

حيث إن وجود محاية للطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية حيقق ثقة األفراد جبدوى إبرام العقود العامة، 
ون العالقة والرابطة العقدية قادرة على وبغياب محاية الطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية أو بضعفها، لن تك

حتقيق أهدافه، سواء بتحقيق األمان واالطمئنان لدى الطرف الضعيف، أو بتحقيق االئتمان لدى الطرف 
 القوي يف الرابطة العقدية.

وعلى الرغم من صدور قوانني خاصة حلماية الطرف الضعيف ابلعقد يف بعض البلدان إال أهنا مل تعاجل هذه 
معاجلة شاملة؛ لذا كانت احلاجة إىل ضماانت حتقق محاية الطرف الضعيف ابلعقد من الشروط  الشروط
 التعسفية.

Summary 
      The protection of the weak party from arbitrary conditions is of great importance to 

the overall development of the contractual association, since the protection of the weak 

party in the contractual association satisfies the confidence of individuals in the 

feasibility of concluding public contacts and in the absence of protection or weakness of 

the weak party in the contractual association, to achieve its objectives, whether by the 

safety and security of the weak party, or to achieve credit to the strong party in the Nodal 

legate. Although special laws have been enacted to protect the weak party in some 

countries, they have not been comprehensively addressed; the need for guarantees to 

protect the weak party by contract has been arbitrary. 
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 املقدمة
للقسسوة ازلةمسسة للعقسسد مسسا دامسست مل تت سساو   اأساًسسسنظريسسة العقسسد علسسى حريسسة إرادة الطسسرفني واعتبارهسسا  تتأسسس      

ل مسسن إرادة نه مسسن شسسروط عسسا يعسسدمقتضسسيات النظسسام العسسام، وهسسو مسسا يفسسل  عسسدم التسسدخل يف التعاقسسد ومسسا يتضسسم
التعاقديسسة قسسد ارتضسسوا عسسا تضسسمنه  ةريسسر تلسسر اةرادة مسسن أيسسة قيسسود مسسا دام طرفسسا العالقسسحت ازتعاقسسدين، حيسسث  سس 

 العقد من بنود.
أن نظريسسة سسسلطان اةرادة بسسدأت تتعسسار  مسسي بعسسض ازعطيسسات ازسسستحدثة السسا أثسسرت علسسى اةرادة السسسليمة  غسسر

عسداد وصسياغة شسروط إب ، مسحست بتفسرد أحسد طسريف العالقسة لتطورات االقتصادية واالجتماعيسةفا ،لطريف التعاقد
حيسسث يكسسون علسسى األخسسر إمسسا  ؛و  أو مناقشسسة مسسن قبسسل الطسسرف ا خسسردون أن يكسسون هنسساا تفسسا االعقسسد سسسلفً 

وة اقتصسسسادية ازسسس من مسسسن قسسس - ا زسسسا لشسسسركة التسسسأمنيمني، نظسسسرً أأو رفضسسسه كمسسسا هسسسو احلسسسال يف عقسسسد التسسسقبسسسول التعاقسسسد 
مسسن فسر  جسسوعق العقسد السسذي تنفسرد إبعسسداد شسروطه، وتطبعسسه يف صسورة وثيقسسة تعرضسها بشسسكل  -متكنهسا ضسممة

صسسر حريتسسه علسسى الراغسس  يف التسسأمني تقتيسسث إن مناقشسسة، ح وعسسام للكافسسة، وال ترتضسس  فيهسسا تبسسديل أو تعسسديل أ
بسول أو السرفض، دون أن تلعس  إرادة ازس من أما اخليارات األخسرى تتضساءل إىل دسرد الق ،اختيار از من فحس 

مني، األمر الذي يسدفي ازس من إىل وضسي ازةيسد مسن الشسروط التعسسفية السا أله أي دور يف حتديد شروط عقد الت
 على حساب الطرف ا خر. حلهقق مصاحت

مسسن لعقسسد الطسسرف الضسسعيف ابلسسذلر، رهسسرت احلاجسسة إىل إ سساد الوسسسائل وا ليسسات السسا تسسستهدف محايسسة  نتي سسة
مسسسن الطسسسرف الضسسسعيف ابلعقسسسد خسسسام حمايسسسة  مسسسن خسسسالل اسسسستحدان نظسسسام قسسسانوي التعسسسسفية، وعلسسسرالشسسسروط 

 .تكوين العقد أو يف مرحلة تنفيذه عندسواء  التعاقدية،يمكن تطبيقه على العالقة ف ،الشروط التعسفية
 أمهية الدراسة:

ل الطلس  علسى ومسن للسة هسذه التحسوالت  مدة معسد ،ةكبرة يف شىت داالتسه ازتفاعلس  تيشهد العامل اليوم حتوال
وكسسان مسسن نتسسائ  علسسر  ،جسساط ازمارسسسات الت اريسسةأليسسة إىل تغيسسر حقيقسس  يف آدى بصسسورة أالسسسلي واخلسسدمات  سسا 

ومهسسا افسسلف السسذي  ،أن بسسر  وتعمسسق ازركسسة القسسانوي الثنسسني مسسن أبسسر  األشسسمام الفسساعلني يف احليسساة االقتصسسادية
، وازستهلر السذي يوصسف ابلشسمص الضسعيف، ولعسل عليه وصف الشمص ازتفوق اقتصادمً  ميكن أن يطلق

ا ضد ازستهلكني هو فرضسهم جلملسة مسن الشسروط التعسسفية يف العقسود السا من أبر  ما استعمله افلفون سالحً 
شسسكل كبسسر مسسا هسسة ب ؛مسسا يقدمونسسه نسسم مسسن سسلي وخسسدمات ال غسس  نسسم عنهسا عسسن طريسقجتمعهسم مسسي ازسسستهلكني 

 طرافها.أغ  أن يتوافر فيها من عدالة بني العقود من حيث توا هنا وما ينب
 :دراسةمنهج ال

محايسسة ازسسستهلر  مقارنسسة مفهسسوم ازسسستهلر ومحايتسسه يف قسسوانني عسسن طريسسقاعتمسسدت الدراسسسة علسسى ازسسنه  ازقسسارن 
العراقسسس  وازصسسسري وكسسسذلر وسسسسائل ععسسسان يف القسسسانون ازسسسدي العراقسسس  وازصسسسري، وكسسسذلر مقارنسسسة مفهسسسوم عقسسسد اة
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محايته، كما اعتمدت الدراسسة علسى ازسنه  التحليلس  مسن خسالل حتليسل النصسوم ازتعلقسة ابزوضسوني يف القسوانني 
ععسسان، ويتطسسرق ة للمسسستهلر يف عقسسد اةحسسىل احلمايسسة الناجإلوصسسول هبسسدف ا ؛ازدنيسسة وقسسوانني محايسسة ازسسستهلر

ق محايتسسسسه، كمسسسسا يبحسسسسث مفهسسسسوم عقسسسسد قسسسسوانني محايسسسسة ازسسسسستهلر وطسسسسر البحسسسسث إىل حتديسسسسد مفهسسسسوم ازسسسسستهلر يف 
، فالبحث يتطسرق إىل احلمايسة اعا ما كان مستهلكً إازدي وطرق محاية الطرف ازذعن طار القانون إععان يف اة

 طار القانون ازدي وقانون محاية ازستهلر.إععان يف مستهلر يف عقد اةازدنية لل
 مشكلة الدراسة:

من الطرف الضعيف ابلعقد  حلماية : ما ه  اةجراءات القانونية الال مةا يتيف راسة إشكالية تتمثل تثر الد
الطرف الضعيف مة اةجراءات ازنصوم عليها يف التشريي العراق  حلماية ءالشروط التعسفية؟ ومدى مال

 يف مواجهة هذه الشروط؟ابلعقد 
 خطة الدراسة:
 .ية للطرف الضعيف يف الرابطة التعاقديةاحلماية القانون ازبحث األول:
 .احلماية القانونية وأساليبها ازطل  األول:
 .فكرة الطرف الضعيف ومربرات محايته يف الرابطة العقدية ازطل  الثاي:
 .يف الرابطة التعاقديةوسائل محاية الطرف الضعيف  ازبحث الثاي:
 .الضعيف يف الرابطة التعاقديةالوسائل القانونية حلماية الطرف  ازطل  األول:
 .الوسائل القضائية حلماية الطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية ازطل  الثاي:

 
 املبحث األول

 احلماية القانونية للطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية
حلماية لناحية القانونية ثل التطبيق العمل  من امتالقواعد القانونية اخلاصة حماية الطرف الضعيف  

احتياجاته إىل احلصول عل  السلي واخلدمات نسان يف سبيل إشباني حقوق اةنسان، وكما يسع  اة
دية، تصاازمتلفة، وابلنظر إيل اختالل التوا ن يف العالقة العقدية بني الطرفني من حيث اخلربة الفنية واالق

طرف الضعيف يف العقد، ولذا سنقم هلر بوصفة التوفر احلماية للمست عمدت بعض التشريعات اخلاصة إىل
هذا ازبحث على مطلني جنعل األول للحماية القانونية وأساليبها وا خر لفكرة الطرف الضعيف ومربرات 

 محايته يف الرابطة العقدية.
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 املطلب األول
 احلماية القانونية وأساليبها

 :تعريف احلماية القانونية: أوًل 
إىل أن هسسذه  العهسسد بسسهوترجسسي حداثسسة  ،نسسسبًيا يف عا سساديثسسة ا مسسن ازوضسسوعات احلتعتسسرب موضسسوعً  احلمايسسة القانونيسسة

 الت تتكفلها تشريعات متنوعة ومتفرقة تنتمس   احلماية مل يكن خيتص هبا تشريي أو قانون بعينه، بل كانت وما
يقهسسا ابلسساع ليسسي السسا لتلسسف يف طبيعتهسسا وموضسسوعها وازقاصسسد السسا تسسسعى إىل حتق ،إىل فسسروني القسسانون ازمتلفسسة
نسسستطيي أن نسسسوفر احلمايسسة للطسسرف الضسسعيف سسسواء مسسا كسسان يف مواجهسسسة  عسسن طريقهسسااةجسسراءات الكفيلسسة، السسا 

 .ازنت  أم التاجر
فهس  السا يسركن ازشسرني  لل مهسور،وتعسد احلمايسة اجلنائيسة مسن أهسم جوانس  احلمايسة القانونيسة السا يكفلهسا ازشسرني 

أو حني يرمس  إىل محايسة سياسسة  األخرى،قصور احلماية ازقررة يف فروني القانون  حني يقدر عدم كفاية أو إليها
 .(1)اجلمهوراقتصادية يتبعها من أجل مصلحة 

ولقد كان التدخل التشريع  يف بداية األمر والسيما تلر ازتعلقة ابلرضسا مسن خسالل القواعسد القانونيسة للقسانون  
ة لتأمني هذه احلمايسة، حيسث جلسأ بعضسهم إىل ليسي الوسسائل واألسسالي  ن هذه القواعد مل تعد كافيأإال  ازدي،

 سسسا اسسسستدعى تسسسدخل ازشسسسرني ابألسسسسلوب  ازسسسدي؛للتهسسسرب مسسسن ازسسسس ولية ازلتبسسسة علسسسيهم  ضسسسمن أحكسسسام القسسسانون 
 .(2) الضعيفاجلةائ  حلماية الطرف 

 اخلسام،ذا ازوضسوني يف إطسار القسانون ألننا نبحث ه ؛لن يتناول البحث احلماية اجلنائية علر،وعلى الرغم من 
وإجسا أردان أن نشسر إىل هسذه احلمايسة بوصسفها أحسد  البحسث،خر لي  يف نطاق هذا آواحلماية اجلنائية نا دال 

إع تعسسد قسسوام احلمايسسة  ؛أنسسواني احلمايسسة القانونيسسة فقسسس، وإجسسا سينصسس  اجلهسسد يف هسسذا البحسسث علسسى احلمايسسة ازدنيسسة
 القانونية.

القانونيسة  انتسه)تسوفر األمسان واالطمئنسان والضسمان للشسمص يف  ارسسة حقوقسه ومصساحله ومك أبهنسا:قد عرفت و 
، مسسسن خسسسالل وسسسسائل انتسسسها بسسسسالل السسسدفاني عسسسن أي مسسسن حقوقسسسه ومصسسساحله ومك ومتسسسسلحً بصسسسورة جتعلسسسه مكفسسسواًل 

 .(3) لضرر(القانون له استمدامها عند مواجهته خلطر أو تعرضه  أوأدوات هي
 نيدد حتديد ازقصود ابحلماية القانونية، فإنه جتسدر اةشسارة إىل أنسه علسى السرغم مسن أن مسسلر قسواندمنا بص وما

تشسسريع  زفهسسوم  تعريسسفحتاشسس  وضسسي  قسسد جسسرى علسس  وازصسسري،محايسسة ازسسستهلر ازقارنسسة، كالقسسانون الفرنسسس  
                                                           

 .55م، م2004د. عمر حممد عبد الباق ، احلماية العقدية للمستهلر، منشأة ازعارف، اةسكندرية،  (1)

 .82م، م2008رة اةلكلونية، دار الكت  القانونية، القاهرة، د. عبد الفتال بيوم  ح ا ي، حقوق ازلكية الفكرية ومحاية ازستهلر يف عقود الت ا (2)

 .17م، م2008د. حممد سليمان األمحد، اخلطأ وحقيقة أساس ازس ولية ازدنية يف القانون العراق ، دراسة حتليلية، التفسر للنشر، بغداد،  (3)
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ا لسسسي  مسسسن عمسسسل ة أمسسسرً قانونيسسسة للمصسسسطلحات ازسسسستمدم تعريفسسسات احلمايسسسة القانونيسسسة ابعتبسسسار أن مسسسسألة وضسسسي
قسسسد خسسسرق علسسسى هسسسذا ازسسسسلر إبيسسسراده  م۲۰۱۰( لسسسسنة 1ازشسسسرني، إال أن قسسسانون محايسسسة ازسسسستهلر العراقسسس  رقسسسم )

 :السا حسددت ازقصسود حمايسة ازسستهلر أبنسه(، مسن الفقسرة األوىل، 1ازادة ) نصت عليه ،ا نذا ازصطلحتعريفً 
 .(، وهو أمر كان من األجدر ابزشرني العراق  جتنبهالضرر عنهم ازستهلكني ومني قوق)احلفاظ على ح

حمايسسة الضسسعفاء يف مواجهسسة األقسسومء وعوي النفسسوع، كمسسا  اجنسسد القسسانون كسسان معنيًسس التعريفسسات،هسسذه  فعسسن طريسسق
مسسنح القضسساء سسسلطة إعانسسة الطسسرف الضسسعيف مسسن جسسور الطسسرف القسسوي وتسسسلطه علسسى العقسسد مسسن خسسالل تضسسمينه 

 .(4)الضعيفمن التةامات الطرف  وابزقابل تةيد ،من التةامات األخر جائرة لفف أو حتد اشروطً 
فالقسسانون بقواعسسده ا مسسرة هسسو السسذي  الطسسائفتني،فلكسسةت هسسذه احلمايسسة يف السسروابس العقديسسة السسا تقسسوم بسسني هسساتني  

عسن أن يسدافي  مركسةهتسدي   السذي ال ميلسر بسسب ،حيد من تسلس القوي ومينعه من فسر  إرادتسه علسى الضسعيف
 التعاقد.مصلحته عند 

عسن ما تقدم ميكن تعريف احلمايسة القانونيسة أبهنسا )دموعسة اةجسراءات والنصسوم القانونيسة السا يسسعى ازشسرني و 
السسذي يسسربم بسسني طسسرف قسسوي  ،أو خيسسول القاضسس  سسسلطة تقديريسسة يف مواجهسسة الشسسروط التعسسسفية يف العقسسد طريقهسسا

 منها(.ينتفي من وضي هذه الشروط وطرف ضعيف يتضرر 
 :أساليب احلماية القانونية يف حتديد الشروط التعسفيةاثنًيا: 

قد تصاعدت الرغبة يف أغل  دول العامل يف أن يتم توفر محايسة قانونيسة للطسرف الضسعيف يف الرابطسة التعاقديسة، 
وقسسد تسسدخلت بعسسض التشسسريعات بشسسكل مباشسسر وواضسسح حلظسسر بعسسض الشسسروط، السسا يكسسون مسسن شسسأهنا أن تسس دي 

 تعسف يف استعمال احلق.إىل 
مسسن الشسسروط السسواردة يف بعسسض أنسسواني  اا تعسسسفيً لتحديسسد مسسا يعسسد شسسرطً  ؛األسسسالي  السسا يسستم االلت سساء إليهسسا وتتنسسوني

 العقود، وتتمثل تلر األسالي  فيما يل :
 األول: األسلوب التقديري: 

فيهسا للمحكمسة سسلطة تقديريسة  السا ميسنح )احلالسةيقصد ابألسسلوب التقسديري يف دسال حتديسد الشسروط التعسسفية 
 .(5)قانوي(ا إىل نص استنادً  التعسفية،يف تعديل أو إبطال شروط العقد 

 تقسديرخسول القاضس  سسلطة واسسعة بشسأن  قسد ازصسري،( مسن القسانون ازسدي 149ن نص ازسادة )إف وعلى هذا؛
 إال عسسا تقتضسسيه العدالسسة فضسساًل  يف علسسر اأم ال، ومل ترسسسم لسسه حسسدودً  ةتعسسسفي شسسروطًامسسا إعا تضسسمن عقسسد اةععسسان 

                                                           

 .22م، م2010، شركة ازطبوعات للنشر والتو يي، بروت، 1مقارنة(، طآمان  رحيم أمحد، محاية ازستهلر يف نطاق العقد، )دراسة حتليلية  (4)

 .118م، م2007د. حممد حسني عبد العال، مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (5)
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ا نسسذه ا عاًمسسمل تضسسي معيسسارً   فهسس اةععسسان،بنظريسسة عقسسود ازسسادة ارتبسساط فكسسرة الشسسرط التعسسسف  يف رسسل هسسذه  نعسس
 له. يتقيد به القاض  عا حيد من السلطة ازمنوحة ،الفكرة
أن  لسه أن القاضس  عراقس ،ال( مسن القسانون ازسدي 167ما نستملصسه مسن نسص الفقسرة الثانيسة مسن ازسادة ) وكذلر

يف علسر إال  اومل يرسم له ازشسرني حسدودً  التعسفية،يعدل أو يعف  الطرف ازذعن يف عقد اةععان من الشروط 
أي اتفساق حيسد أو يعسدل مسن السسلطة ازمنوحسة للقاضس  بشسأن عقسد اةععسان يعسد ، و عا تقض  به قواعد العدالة

 العام.زمالفته للنظام  ؛ا ابطاًل اتفاقً 
جنسسد السسسلطة الواسسسعة ازمنوحسسة للقاضسس  يف كسسال النصسسني ازسسذكورين أعسساله مقتصسسرة علسسى الشسسروط التعسسسفية  ونسسذا

وهسسذه هسس  صسسورة احلمايسسة السسا يسسسبغها القسسانون علسسى الطسسرف  ،السسواردة يف عقسسود اةععسسان دون غرهسسا مسسن العقسسود
وغسر موافقسة لقواعسد العدالسة، ويقسي  تعسسفية إعا كانست دحفسة اعنسدما عسدها شسروطً  اةععان،الضعيف يف عقد 

مسىت مسا ثبست لسه علسر، حكسم عقتضسى سسلطته التقديريسة إمسا بتعسديلها أو إعفساء  تقدير علر على عاتق القاضس 
 .(6) الطرف ازذعن منها

ولسسذلر ميكسسن للقاضسس  أن يسسستهدي يف حثسسه عمسسا إعا كسسان الشسسرط تعسسسفًيا أم ال، ابزعسساير التعسسسفية السسا نسسص 
 ( من القانون ازدي العراق .7)( من القانون ازدي ازصري، وازادة 5)ازادة عليها يف 

 :الثاي: األسلوب الالئح 
نسسه أشسسار إىل تعريسسف أالسسذ ازشسسرني الفرنسسس  األسسسلوب الالئحسس  يف حتديسسد الشسسروط التعسسسفية، علسسى السسرغم مسسن 

قسسسانون محايسسسة وإعسسسالم ازسسسستهلكني  الشسسسرط التعسسسسف ، وبسسسني عناصسسسره ومعسسسايره، فقسسسد اعتمسسسد هسسسذا األسسسسلوب يف
محايسسسة ازسسسستهلكني مسسسن الشسسسروط التعسسسسفية، بسسسس   الرابسسسي ازعنسسسون ، خبصسسسوم الفصسسسلم۱۰/۲/۱۹۷۸الصسسسادر يف 

، وعلسسى هسسذا الوجسسه اسسستبدل ازشسسرني (7)م1993الصسسادر عسام  649وكسذلر يف قسسانون االسسستهالا الفرنسسس  رقسسم 
وب بنسسسود العقسسسد التحديسسسد الالئحسسس  للبنسسسود التعسسسسفية، الفرنسسسس  بسسسسلطة القاضسسس  يف تقسسسدير التعسسسسف السسسذي يشسسس

السسسسذي تضسسسسعه السسسسسلطة التنفيذيسسسسة، وعلسسسسل هسسسسذا ازسسسسسلر ابلرغبسسسسة يف جتنسسسس  ازسسسسساو  السسسسا تقسسسسلن بكسسسسل تسسسسدخل 
 .(8)قضائ 

ومسن   حيظسر  تعسسفية،للشسروط السا تعسد  ايف إعسداد قسوائم تتضسمن تعسدادً  )يتمثسلويعرف أسلوب الالئحة إبنسه 
 .(9) االستهالا(يف عقود  ازشرني إدراجها

                                                           

 .124م، م2000امعة النهرين، ندي عبد الكارم حسني، نظرية انتقام العقد، رسالة ماجستر، مقدمة إيل كلية احلقوق، ج (6)

(7) RAYMOND, Droit de la consommation, Litéc, 2008, p.183 

 .188م، م1990، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2د. حممود لال الدين  ك ، مشكالت ازس ولية ازدنية، ق (8)

 .118جي سابق، مد. حممد حسني عبد العال، مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية، مر  (9)



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 382 

Volume 6(5); May 2019 

 الثالث: األسلوب ازمتلس:
ا مسسي وعلسسر انسسس امً  ؛اقسسد يكسسون مسسن مصسسلحة بعسسض السسدول إتبسساني األسسسلوب التقسسديري واألسسسلوب الالئحسس  مًعسس

إع صسسدر يف أزانيسسا قسسانون خسسام عقاومسسة عسسدم  ،رسسروف الدولسسة مسسن النسسواح  القانونيسسة واالقتصسسادية واالجتماعيسسة
، عسسن الشسسروط العامسسة يف العقسسود، وبسسدأ م1976/ كسسانون األول/9ومحايسسة الطسسرف ازسسذعن يف التسسوا ن يف العقسسود 

وقسسد كسسان انسسدف مسسن هسسذا القسسانون هسسو محايسسة ازسسستهلر يف  م،۱۹۷۷ مسسن أبريسسلالعمسسل هبسسذا القسسانون يف األول 
 دي إليسسسه سسسسوء ا إبرادة أحسسسد الطسسسرفني وزواجهسسسة مسسسا يسسسمواجهسسسة عسسسدم التسسسوا ن النسسسات  مسسسن العقسسسود ازكتوبسسسة مسسسسبقً 

استمدام الشروط العامة يف العقود من حتايسل علسى مبسدأ احلريسة التعاقديسة، السذي جساء بسه القسانون ازسدي األزساي 
   .(10) ابزتعاقدينعا ي دي إىل اةضرار 

طازسسا كانسست موجهسسة خلدمسسة  وجودهسسا؛بسسل يشسس ي علسسى  العامسسة،ن ازشسسرني يف هسسذا القسسانون ال يسسرفض الشسسروط أو 
 ازعقولة.االقتصادية ازصاحل 

 املطلب الثاين
 فكرة الطرف الضعيف ومربرات محايته يف الرابطة العقدية

 التسوا ن واخستالل التعاقديسة العمليسة علسى تسيطر الا الضعف حالة يف أساسها القانونية احلماية إىل احلاجة جتد
 عدمسسه، مسسن التعاقسد يف النظريسسة حيسةالنا مسسن حسر الضسسعيف الطسسرف أن إع التعاقديسة؛ العالقسسة أطسراف بسسني الواضسح

 افتومت. مناقشة دون من رفضه أو برمته العقد قبول يف تنحصر حريته أن غر
 فهسسسم والفقيسسسه، والقاضسسس  ازشسسسرني عسسساتق علسسسى يقسسسي قسسسانوي واجسسس  العقسسسد يف الضسسسعيف الطسسسرف محايسسسة فسسسإن وعليسسسه
 ومراكسسسةهم بنفسسسوعهم حتصسسسنوا السسسذين مءاألقسسسو  بطسسس  مسسسن ليحتمسسس  إليسسسه؛ يرجسسسي السسسذي ا مسسسن ازسسسالع إليسسسه ابلنسسسسبة
 االقتصادي. وتفوقهم

 العقدية: الرابطة يف الضعيف الطرف أوًل: فكرة
 اةرادتسسسسسني تالقسسسسس  بفضسسسسسل الوجسسسسسود إىل ويظهسسسسسر ينشسسسسسأ العقسسسسسد ألن بشسسسسسأنه؛ تسسسسستحكم السسسسسا هسسسسس  العقسسسسسد يف اةرادة

 التسوا ن هسذا اختسل متسوا نتني، فسإن وانتكس أن البسد التعبسر حسق اةرادتسني هساتني عن العقد يعرب وحىت وتوافقهما،
 .(11) العقد يف الضعيف الطرف حلماية التدخل وج  الطرفني، أحد لصاحل

 تسسوفر والفقسسه والقضسساء التشسسريي مسسن يسسستوج  السسذي العقسسد يف الضسسعيف الطسسرف هسسو مسسن والتسسسا ل السسذي يثسسار،
 الضسسسعف مظسسساهر تعسسسدد جنسسسد لإلجابسسسة، معرفتسسسه؟ يسسستم عسسسن طريقهسسسا السسسا وازعسسساير ازقومسسسات ومسسساه  لسسسه؟ احلمايسسسة

                                                           

 .122م، م1998د. عامر قاسم أمحد، احلماية القانونية للمستهلر، دراسة يف القانون ازدي وازقارن، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،  (10)

، منشورات  ين احلقوقية، بروت، 1ق العقدي، طد. عالء حسني عل ، االنفرادية يف سياق االلتةامات التعاقدية، دراسة يف دور اةرادة ازنفردة يف النطا (11)
 .20م، م2011لبنان، 
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 شسسمص مسسن انبعسسة تكسسون قسسد العوامسسل فهسسذه إليهسسا، تسس دي السسا العوامسسل أو أسسسبابه لتنسسوني تبًعسسا تكسسون التعاقسسدي
 .(12) بشمصه تتصل ال حيث عنه خارجية تكون أو قد نفسه، العاقد

 إىل يس دي  سا الضسعيف؛ فالطسر  وهسو ازسستهلر مسي العقديسة عالقتسه يف القسوي الطسرف هسو يعد افلف جند إع
 التسسسوا ن ةعسسسادة التسسسدخل إىل ازشسسسرني يسسدعو مسسسا وهسسسذا معرفيًسسسا، أو اقتصسسسادمً  متكافئسسة غسسسر عقديسسسة عالقسسسات وجسسود

(13). 
 ترتيس  ويكسون الغسر  مسن هسذا هسو الضسعيف، الطرف على شروطه األقوى يف العقد الطرف ميل  فف  الغال 
 الصسسحية ا خسسر الطسسرف مصسساحل ابحلسسسبان أيخسسذ أن دون لسسربحا مسسن قسسدر أكسسرب حتقيسسق لغسسر  عقديسسة؛ التةامسسات

 .(14) واالقتصادية
 هسذا كسان إع العشسرين؛ القسرن مسن الثساي النصسف بدايسة حسىت القسانوي الفقسه ابهتمسام ازسستهلر مفهسوم حيس  فلم

 مسسي اصسةخ القانونيسسة اللغسة يف ازصسسطلح اسستعمال تةايسسد لكسن فقسسس، االقتصساد علمسساء قبسل مسسن مسستعماًل  ازفهسوم
 ازتحسسسدة، السسسوالمت مسسسن انطلقسسست السسسا ازسسسستهلكني محايسسسة فكسسسرة وبتبلسسسور ازسسسستهلكني، عسسسن السسسدفاني حركسسسة بدايسسسة

 فقهيًسسا جسسداًل  أاثر  سسا السسدول مسسن الكثسسر يف منتشسسرة رسساهرة اليسسوم لتصسسبح األوربيسسة السسدول إىل علسسر بعسسد وانتقلسست
 مسسسن هنسسساا أخسسسرى جهسسسة ومسسسن ازسسسستهلر مفهسسسوم مسسسن يضسسسيق مسسسن فهنسسساا القسسسانوي مفهومسسسه حسسسول حسسساًدا وقضسسسائًيا
 .(15) يوسعه
 يف الضسسعيف الطسسرف بوصسسفه ازسسستهلر مفهسسوم حتديسسد يف اختلسسف القههانوين الفقههه أن علسسر علسسى ترتسس    ومسسن
 اجتاهني: إىل العقد

 ازنت سات يسستمدم أو يتملسر السذي الشسمص) أنسه علسى فعرفسه ازسستهلر مفهسوم مسن ضيق: األول يف االجتاه 
 .(16) العائلية( أو الشمصية حاجاته ةشباني اتاخلدم أو

 خمتلسسف مسسن الكماليسسة أو األساسسسية متطلباتسسه علسسى للحصسسول يسسسعى السسذي الشسسمص علسسر أبنسسه) آخسسر: وعرفسسه
 وكسسساء غسسذاء مسسن احليسساة متطلبسسات علسسى تعينسسه السسا والوسسسائل واخلسسدمات ازسسواد مسسن وغرهسسا االسسستهالكية السسسلي

                                                           

 .16حممد حسني عبد العال، مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية، مرجي سابق، م (12)

 .5م، م2002د. خالد عبد الفتال حممد خليل، محاية ازستهلر يف القانون الدويل اخلام، دار النهضة العربية، القاهرة،  (13)

 .71م، م2008، مطبعة الوراقة الوطنية، مراك ، 1د. أبو عبيد عباس ، االلتةام ابةعالم يف العقود، دراسة يف محاية ازتعاقد وازستهلر، ط (14)

 .18م، م2007، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، بروت، 1عبد ازنعم موسى إبراهيم، محاية ازستهلر، ط (15)

 .6م، م1986ران، محاية ازستهلر أثناء تكوين العقد، مطبعة التقدم، إسكندرية، السيد حممد السيد عم (16)
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 الت سسسار مسسسي التعامسسسل أسسسساس علسسسى األسسسسواق مسسسن عليهسسسا حيصسسسل السسسا األشسسسياء مسسسن علسسسر إىل ومسسسا للةينسسسة وأدوات
 .(17) ازمتلفة( احلرف أو ازهن وأصحاب

 أو السسسلعة علسسى للحصسسول التعاقسد مسسن الشسسمص غسر  علسسى للمسسستهلر، تعسسريفهم يف االجتساه هسسذا أنصسسار فركسة
 يعسسسد ال علسسسر علسسسى وترتيبًسسسا رسسسسه،ميا السسسذي ازهسسسي ابلنشسسساط تتعلسسسق ال لغسسسامت علسسسر يسسستم أن فاشسسسلطوا اخلدمسسسة،
 أتكسسد عسسدم علسسر حرفتسسه، وسسسند أو مهنتسسه ألغسسرا  خسسدمات أو منت سسات يسسستمدم أو يتملسسر مسسن مسسستهلًكا
 .(18)العادي ازستهلر حال مياثل ضعًفا اختصاصه نطاق خارق يتصرف حني ازهي هذا ضعف
 (۷ – ۹۷) رقسم األوريب التوجيسه التشسريعات هسذه بسني ومسن للمسستهلر، ازفهسوم هسذا تبنست التشسريعات فبعض
 ۲) مادتسه يف أشسار إعم، 20/5/۱۹۹۷ بتساري  الصسادر بعسد عسن تستم الا العقود يف ازستهلكني حماية ازتعلق

 ازهي(. نشاطه إطار يف تدخل ال لغامت يتصرف طبيع  شمص كل) أبنه للمستهلر تعريفه عناسبة( ۲/ 
 عات ليًعسسسا حتمسسسل لكنهسسسا أخسسسرى، موضسسسوعات يف للمسسسستهلر تعسسسددةم تعريفسسسات األوروبيسسسة التوجيهسسات وأوردت
 .(19) للمستهلر الضيق ابزفهوم متسكها مدى وتظهر تقريًبا، ازع 
م، ۲۰۰6 لسسنة( 67) رقسم ازصسري ازسستهلر محايسة قسانون االجتاه، هذا تبنت الا العربية التشريعات بني ومن
 أو العائليسسة أو الشمصسسية احتياجاتسسه ةشسسباني ازنت سسات أحسسد إليسسه تقسسدم شسسمص كسسل) أبنسسه ازسسستهلر عسسرف إع

 . اخلصوم( هبذا معه التعاقد أو التعامل  ري أو التصرف  ري
 إىل عهبسسست قسسسد الفرنسسسس  القضسسساء أحكسسسام أغلسسس  أن الصسسسدد هسسسذا يف ازالحسسس  فسسسإن القضسسساء، صسسسعيد علسسسى أمسسسا

 السذي م،۱۹۷۹ األول تشرين 4 يف ةاجلةئي ابري  حمكمة حكم علر ومن للمستهلر، الضيق ازفهوم اعتماد
 احلصسسول أجسسل مسسن العقسسد يف طرفًسسا يصسسبح السسذي الطبيعسس  )الشسسمص بقونسسا: ازسسستهلر تعريسسف إىل فيسسه عهبسست
 .  (20) الشمصية( احتياجاته ةشباني واخلدمات السلي على

 صسسفة ابالكتسسس عناصسسر ثالثسسة تسسوافر  سس  أنسسه نالحسس  ازسسستهلر مفهسسوم تضسسييق اجتسساه يف تقسسدم مسسا وعسسن طريسسق
 ازستهلر:

 اخلدمات: أو السلي يستعملون أو يكتسبون الذين األشمام من يكون أن -1

                                                           

 .12د. موفق محاد عبد، احلماية ازدنية للمستهلر يف الت ارة اةلكلونية، مرجي سابق، م (17)

 .3ه، م1402ارة العامة، الرم ، د. أمحد كمال الدين موسى، احلماية القانونية للمستهلر يف ازملكة العربية السعودية، مطبعة اةد (18)

ات العربية د. يوسف شندي، ازفهوم القانوي للمستهلر، دراسة حتليلية مقارنة، حث منشور يف دلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اةمار  (19)
 .4، هام 152م، م2010، أكتوبر 44، العدد: 24ازتحدة، السنة: 

 .33خليل، محاية ازستهلر يف القانون الدويل اخلام، مرجي سابق، م د. خالد عبد الفتال حممد (20)
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 ازهي، الغر  غر الغر  استعمانا أو اكتساهبا إليه يضاف االستهالكية واخلدمات للسلي االكتساب هذا 
 مهي، غر انشاطه كان إعا ازستهلكني دائرة من ازعنوية األشمام يقص  ال احلال بطبيعة وهذا

 الربح. حتقيق إىل  دف ال الا كاجلمعيات
 اخلدمات: أو ابلسلي العقد حمل يتعلق أن -۲

 غسر لغسر  واكتسساهبا اسستعمانا مت إعا االسستهالا عقسد حمل تكون ألن تصلح األموال حيث إن كل  
 اسسستهالكها يسسدوم أو انسس اسسستعمال أول مسسن تنسسدثر االسسستهالكية ازسسواد هسسذه كانسست إعا عمسسا النظسسر بغسسض مهسسي
 خسسدمات أو عهنيسسة خسسدمات أو يدويسسة خسسدمات كانسست سسسواء أنواعهسسا خمتلسسف علسسى اخلسسدمات أمسسا طويلسسة، لفسسلة
 .(21) مهي لغر  تستعمل أو تكتس  أال شريطة االستهالا لعقد حماًل  تكون ألن تصلح مالية
 ازهي: غر الغر  -3

 مسسسن كسسسل مسسسستهلًكا يعسسسد ععسسس  وازهسسسي، ازسسسستهلر بسسسني للتفرقسسسة اجلسسسوهري ازعيسسسار العنصسسسر هسسسذا يعسسسد  
 عائلية. أو شمصية ألغرا  أي مهي، غر لغر  خدمة أو سلعة يستعمل أو يكتس 
 مسسسن حمايتسسسه يتعلسسسق فيمسسسا وخصوًصسسسا لسسسه، ازقسسسررة القانونيسسسة احلمايسسسة نطسسساق مسسسن يضسسسيق للمسسسستهلر ازفهسسسوم فهسسسذا

 مهنته. احتياجات لسد مهنته خارق ديتعاق الذي الشمص يشمل ال حيث التعسفية، الشروط
 ألغسسرا  يتعاقسسد مسسن اسسستبعاد للمسسستهلر؛ الضسسيق ازفهسسوم والقضسساء والتشسسريي الفقسسه تبسسي مسسن انسسدف كسسان وقسسد
 وافسلف ازسستهلر هسذا بسني العالقسة أن يف يكمسن احلمايسة هسذه فأسساس للمسستهلر، ازقسررة احلمايسة من مهنية
 السذي هسو ازسستهلر جانس  يف الضسعف وهسذا الفسي، للتمصسص ازسستهلر افتقار بسب  متكافئة؛ غر عالقة
 أن بسسل، العقسسدي التسسوا ن اخسستالل وزعاجلسسة حلمايتسسه القانونيسسة القواعسسد مسسن الكثسسر تطسسوير إىل والقضسساء الفقسسه دفسسي
، االقتصسسادي النظسسام مظسساهر مسسن مظهسسرًا يعسسد السسذي االجتمسساع ، جانبسسه يف العسسام النظسسام متثسسل القواعسسد هسسذه مثسسل
 ازبسدأ علسر التعاقسد، حريسة مبسدأ عسن ازتولسدة ازسساو  زعاجلسة عنها؛ غ  ال ضرورة القواعد هذه مثل وجود وأن
 .(22)وآلياته ازعاصرة السوق اقتصادمت أفسدته الذي
 أن ميكسسن أشسسمام دخسسول ليتسسس  ازسسستهلر؛ مفهسسوم مسسن يوسسسي أن الفقسسه، مسسن جانسس  يسسر  ازنطلسسق هسسذا ومسسن
 نم. ازقررة القانونية احلماية نطاق يف لشمونم ازفهوم هذا عليهم ينطبق

 السسلعة اسستمدام لغسر  قانونيًسا تصسرفًا يسربم السذي )الشسمص أنسه علسى ازسستهلر عسرف الثساي: فقسد أما االجتاه
 .(23)مهنته( احتياجات سد أو الشمصية احتياجاته إشباني بغر  اخلدمة أو

                                                           

 .20م، م1994أمحد حممد حممد الرفاع ، احلماية ازدنية للمستهلر، دار النهضة العربية،  (21)

 .20م، م2008 ران عل  كارم الةبيدي، عدول ازستهلر عن العقد، رسالة ماجستر، مقدمة إيل دل  كلية احلقوق، جامعة النهرين، (22)

 .22، مازرجي السابقران عل  كارم الةبيدي، عدول ازستهلر عن العقد،  (23)
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 الا التشريعات بني فمن للمستهلر، ازفهوم هذا شريعاتالت بعض تبنت فقد التشريع: جانب من أما
 الفقرة يف ازستهلر عرف الذي م،۲۰۱۰ لسنة( 1) رقم العراق  ازستهلر محاية قانون االجتاه، هبذا أخذت
 بقصد خدمة أو بسلعة يتةود الذي ازعنوي أو الطبيع  الشمص )ازستهلر: بقوله: األوىل ازادة من خامًسا
 .(24)ا(منه اةفادة
 اخلدمة أو السلعة على للحصول يتعاقد الذي الشمص ليشمل ازستهلر مصطلح يتسي ،ذلك على وبناءً 
 مهنته. لدم قانونية تصرفات يربم الذي وازهي الشمصية، احتياجاته لسد
 أم خراأل هذا كان طبيعًيا شمص افلف مي القانونية عالقته يف ازستهلر أن اجملال، هذا يف يعنينا والذي
 التوا ن؛ يف اختالل على العالقة هذه تنطوي وقد حيتاجها، الا واخلدمات السلي على احلصول يروم معنوًم،
 حيث من أقوى عركة يتمتي األخر أن إع افلف، زصلحة ازستهلر على ازسيطرة الضعف حالة بسب 
 واخلربة. االقتصادية القدرة
 ازستهلر، حساب على الربح من قدر أوىف على احلصول هو قانونية،ال عالقته يف افلف غر  أن كما
 ضررًا يلحق  ا متكافئ غر العقد  عل عا التعسفية شروطه فر  أجل من ازستهلر حاجة يستغل وقد

 خدمة أو بسلعة يتعلق نةاني يف التقاض  تكاليف الرتفاني القضاء إىل الل وء يستطيي ال قد الذي ابزستهلر،
 .القيمة قليلة تكون قد
 عدم ألن به؛ اةيقاني وسهل درب وغر رئيسة شمصية بوصفه ازستهلر رهر ازعطيات هذه رل فف 

 بتقدير له تسمح ال القانونية خربته عدم أن كما العقد، بنود مناقشة من متكنه ال القانونية أو الفعلية كفاءته
 القانوي. مركةه على البنود هذه آاثر
أحدمها  أن أي العقد، طريف بني الفعلية ازساواة انعدام عن الضعف التعاقدي ينشأ )أن ه:اجتا يرى حني يف

 وي ثر العاقد إرادة يطال الضعف وهذا ا خر، العاقد مواجهة يف الواقعية الناحية من ضعيف مركة يوجد يف
 على ينعك  عا ضعيفة، إرادة تقابلها قوية إرادة بصدد فنكون جسامته، حيث من يتفاوت بقدر   فيها

 يستفيد ما وهذا القانوي، مركةه ويسوء التةاماته فتةيد فيه الضعيف الطرف والسيما وشروطه العقد مضمون
 .(25) العقد يف القوي الطرف منه

                                                           

 م.2010/ 8، السنة: الواحدة واخلمسون، بتاري  4143نشر هذا القانون يف جريدة الوقائي العراقية، العدد:  (24)

 .10م، م2007)دراسة مقارنة(، دار السالم للطباعة والنشر، الرابط،  د. حممد انيي، احلماية القانونية للطرف الضعيف يف عقد التأمني الربي (25)
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 الرابطة طريف أحد يعلي الذي الضعف من أنواني ثالثة بني (26)الفرنس  الفقه من جان  ميية الصدد وهبذا
 عام: بوجه فةكا العقود يف العقدية

 الذايت: أو املالزم الضعف -1
 النمسسو حالسسة تكسسون عنسسدما ويتحقسسق منسسه، انبًعسسا يكسسون حيسسث بذاتسسه، ازتعاقسسد يعسسلي السسذي الضسسعف بسسه ويقصسسد) 

 رضسسسا عسسسن يعسسسرب صسسسائًبا قسسسرارًا اللسسساع يكفسسس  ال  سسسا العقسسسد عوضسسسوني ومعرفتسسسه درايتسسسه مسسسستوى أو للمتعاقسسسد، العقلسسس 
 العقد. يرتبها الا ازتبادلة تةاماتاالل فحوى بشأن مستنر

 النسيب: الضعف -2
 الطسرف عليسه يفرضسها جسائرة شسروط قبول إىل يضطر عندما ازتعاقد يف يتحقق الذي الضعف علر به ويقصد 

 أيًضسسسا يسسسسمى مسسسا وهسسسو رفضسسسها، أو الشسسسروط هسسسذه قبسسسول بسسسني األمسسسر واقسسسي يف اخلسسسرة لسسسه أن يكسسسون دون ا خسسسر،
 .(27) االقتصادي ابلضعف

 عسسا مشسسوابً  رضسساه يكسسون وال العقسسد، ةبسسرام الال مسسة األهليسسة ازتعاقسسد يف تتسسوافر قسسد الضسسعف مسسن الصسسورة هسسذه ويف
 طرفًا ضعيًفا. علر رغم يعد ولكنه به، يلتةم متاًما زا ومدرًكا  يةًا فيكون يعيبه،

 
 املعريف: الضعف -3

 يعسسسلي مسسا فكثسسسرًا واخلسسربة، ازعرفسسسة حيسسثمسسسن  العقسسد طسسسريف بسسني ازسسسساواة انعسسدام عسسسن ينشسسأ السسسذي وهسسو  
 خربتسسه قلسسة عسسن أو ا خسسر، ازتعاقسسد حيو هسسا ابلعقسسد متعلقسسة وبيسساانت ععلومسسات جهلسسه عسسن انشسسًئا ضسسعًفا ازتعاقسسد

 القسسائم التفسساوت فيكسسون الشسسأن، هسسذا يف طويلسسة خبسسربة ا خسسر ازتعاقسسد يتمتسسي بينمسسا التعاقسسد، عوضسسوني الشمصسسية
 .والدراية وازعرفة العلم يف تفاوت وإجا صادًم،اقت تفاوت لي  بينهما
 السذي احلمسائ  للنظسام تطسورًا إال هس  مسا العقسد، يف الضعيف الطرف فكرة يف التوسعة هذه كل جند تقدم، و ا

 للمشسرني ليسست الشساغل الشسغل محايتسه فصسارت العقديسة، الرابطسة يف الضسعيف اجلانس  حلسساب التشريي يسبغه
 سواء. حد على والفقه للقضاء وإجا وحده،
 بطسابي متسسم ابطسراد ينمسو عقسدي عسام نظسام ينشسأ وإجسا ازتعاقسدين، شسريعة هسو وحسده العقسد يعسد مل لذلر وتبًعا

 عنسد أم العقسد إبسرام عنسد علسر أكسان سسواء ا خسر، ازتعاقسد ضسد ازتعاقدين أحد محاية إىل يهدف فهو احلماية،

                                                           

(26) FONTAINE (M.) L'a protéction de la partie fáible dans les rapports contractuels, Rapport de 
Synthwse, in la protection de la pártie fáible dans les rápports contractuels , compáráisons Franco-
Belges , L. G. D. J., 1996, P.615. 

 .34د. حممد حسني عبد العال، مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية، مرجي سابق، م (27)
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 الطسسرف ازقابسسل ويف ازناقشسسة، فيهسسا يقبسسل وال عليسسه يفرضسسها السسا ائرةاجلسس ابلشسسروط يتعلسسق فيمسسا تنفيسسذه، والسسسيما
 .ضرورية خدمة أو سلعة إىل حلاجته العقد يف للدخول مضطر ا خر

 القانونية: احلماية اثنًيا: مربرات
 أهسم أن إال العقديسة، الرابطسة يف الضعيف الطرف حلماية التدخل إىل ازشرني تقود الا وازربرات األسباب تتنوني
 وحتقيسسسق ازعسسسامالت علسسى األخسسسالق مسسسن قسسدر إبسسسسبا  تتعلسسسق عامسسة مسسسربرات هسسس  شسسيوًعا، وأكثرهسسسا ازسسسربرات هسسذه
 مسسن اةفسسادة إىل شسسمص يسسسعى أن - مسسثاًل  - األخسسالق مكسسارم مسسي يتنسساىف فممسسا أطرافهسسا، بسسني ازتبسسادل العسسدل
 العاقسسد يعمسسد أن التبسساديل العسسدل حتقيسسق يعسسوق و سسا عصسساحله، يضسسر عقسسًدا معسسه يسسربم أبن آخسسر شسسمص خسسربة عسسدم
 بعسسسض ويف، مضسسموهنا مسسن التةاماتسسسه يفسسر  عسسا ازسسس ولية مسسسن إعفسساءه يقسسرر شسسرط فسسسر  مسسي حقوقسسه التمسسسر إىل

 األساسسسية واحلقسسوق اةنسسسانية القسسيم بسسبعض تتصسسل خاصسسة اعتبسسارات إىل الضسسعيف الطسسرف محايسسة ترجسسي األحسسوال
 السا العمسل، قسانون نصسوم معظسم عليسه قامست أسساس هسو ةنسانيةا والكرامة احلرية صون على فاحلرم للفرد،
 .(28) العمل صاح  مواجهة يف ضعيًفا طرفًا بوصفه، العامل حماية عنيت
 يسديل أن العاقسدين أحسد علسى توجس  السا النيسة، حسسن عقسود مسن تعسد عقسوًدا هنساا أن جند أخرى، انحية ومن

 جوانس  بعسض خطسورة عسن أو الحتياجاته مالءمته مدى عن وأ وطبيعته، العقد حمل عن معينة ببياانت لآلخر
 سسلعة شسراء علسى يقسدم -العقسد يف الضسعيف الطسرف وهسو - ازسستهلر األحوال أغل  يف جند إع التعاقد، هذا

 جنسسد السسذي الوقسست يف واخلسسدمات، السسسلي مقسسدم  مسسن عليهسسا حيصسسل وبيسساانت معلومسسات علسسى بنسساءً  واسسستمدامها
 العقسسسد شسسسروط السسسستيعاب ت هلسسسه السسسا والفنيسسسة القانونيسسسة اخلسسسربة منهسسسا عسسسدة مقومسسسات إىل عسسسادة يفتقسسسر ازسسسستهلر
 .(29)بدقة وفهمها
 وتسسستعني، التعاقديسسة ابلعمليسسة ازتعلقسسة اجلوانسس  ليسسي بدراسسسة افلفسسة الشسسركات تقسسوم علسسر علسسى عسسالوة 
 يف ازوجسسسسودة والثغسسسرات النسسسسواقص اسسسستغالل علسسسسى يعملسسسون خمتصسسسسني وفنيسسسني قسسسسانونيني وخسسسرباء عستشسسسسارين بسسسذلر
 عالقاتسسه يف الضسسعيف الطسسرف حمايسسة خاصسسة قسسوانني تعسسرف ال السسا القانونيسسة األنظمسسة رسسل يف والسسسيما، القسسوانني

 العامسسسة القواعسسسد حتكمهسسسا تسسسةال ال بسسسل العقسسسد، يف ضسسسعيًفا طرفًسسسا بوصسسسفه ازسسسستهلر محايسسسة قسسسوانني مثسسسل التعاقديسسسة،
 الطسسسسرف بوصسسسسفه التعاقديسسسسة ورروفسسسسه ازسسسسستهلر لشمصسسسسية اعتبسسسسار أي تعطسسسس  ال إع، ازسسسسدي القسسسسانون يف السسسسواردة
 .(30)العقدية الرابطة يف الضعيف

                                                           

 .51م، م2010، شركة ازطبوعات للتو يي والنشر، بروت، لبنان، 1آمان  رحيم أمحد، محاية ازستهلر يف نطاق العقد، دراسة حتليلية مقارنة، ط (28)

 .42د. حممد حسني عبد العال، مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية، مرجي سابق، م (29)

( من القانون ازدي العراق  عل  أنه:)يفسر الشر يف مصلحة ازدين(، فيمكن هنا أن يستفاد إعا تصادف 166ومن قبيل هذا ما نصت عليه ازادة ) (30)
 وجوده يف مركة ازدين.
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 وقسسد ازسسستهلر، كاهسسل وتثقسسل التةاماتسسه لفيسسف إىل  سسدف وبنسسود شسسروط بوضسسي ينفسسرد افسسلف جتسسسد والنتي سسة
 عنسدما والسسيما فية،تعسس شسروطًا األحوال أغل  يف تتضمن الا النموعجية العقود رهور عن ابلنتي ة أسفرت
 عقسسد إبسرام إىل فيضسسطر احتكسار، حمسسل وهس  إليهسسا حاجسة ضسرورية بسسسلعة األمسر يتعلسسق حيثمسا اختيسساره، دسال يقسل
 .(31)حقه اجملحفة الشروط خالله من يذعن

 غسسامت حتقيسسق هسسو ازباشسسر هسسدفها يكسسون قسسد الضسسعيف الطسسرف حتمسس  السسا القواعسسد معظسسم أن ابلسسذكر واجلسسدير
 القواعسد علسر قبيل ومن تبعية بصفة أو عرًضا أييت وإجا لذاته، مقصوًدا أحياانً  احلمائ  األثر كوني فال أخرى،
 ضسسسمان األول ازقسسسام يف تسسسستهدف القواعسسسد فهسسسذه الت اريسسسة، كسسساةعالانت الت اريسسسة ازمارسسسسات بسسسبعض ازتعلقسسسة
 تسوفر وال اةعسالانت، هسذه عسرب تستم الا ازشروعة غر ازنافسة ضد التاجر محاية أي الت ار، بني احلرة ازنافسة
 .(32) اثنوي حنو على إال الضعيف للطرف محاية
 إطسسار يف القانونيسسة احلمايسسة إسسسبا  إىل ازشسسرني دفعسست السسا ازسسربرات نلمسسص أن ميكسسن ازعطيسسات هسسذه كسسل ومسسن

 اب يت: الطرف الضعيف حلماية التعاقد
 لصصه. خارق تعاقده ي ةنت الواقي أو، ابلقانون الضعيف ازتعاقد جهل   -1
 صسسسياغة لسسسسوء أو الضسسسعيف للطسسسرف راجعسسسة ألسسسسباب إمسسسا، التعاقديسسسة الواثئسسسق فهسسسم اسسسستحالة أو صسسسعوبة   -2

 .العقد
 القوي. الطرف من ازعروضة العقد شروط بني للمقارنة الكايف الوقت الضعيف ازتعاقد أخذ عدم   -3
 موحسدة بكوهنسا أو النموعجيسة الشسروط شسرعية أو نيسةبقانو  إمسا خاطئسة، بصسفة الضسعيف ازتعاقسد اعتقاد   -4
 السوق. يف
 اخلدمة. أو السلعة إىل ازستع لة أو الضرورية احلاجة ازقابل ويف واخلدمات، السلي سوق تعقد   -5
 التعاقد. على للحث جديدة أشكال رهور   -6

 املبحث الثاين
 وسائل محاية الطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية

إب اء عسسد القواعسسد العامسسة يف القسسانون ازسسدي العراقسس  كافيسسة لتسسوفر محايسسة فعالسسة للطسسرف الضسسعيف يف العقسسد زسسا مل ت
الشسسسروط التعسسسسفية السسسا يفرضسسسها الطسسسرف افسسسلف عليسسسه وال يقبسسسل مناقشسسسته فيهسسسا  سسسة اجتسسساه تشسسسريع  قسسسد رهسسسر يف 

ازطلبسسني ا تيسسني، إع جنعسسل األول  التقنينسسات ازقارنسسة للحسسد مسسن هسسذه الشسسروط، لسسذا سنقسسسم هسسذا ازبحسسث علسسى

                                                           

(31) M.Neil Browne and Nancy K.Kubasek , Business law, new york, 2009, MC Grown(ti).p109. 

م، 2004بتول صراوة عبادي، التضليل اةعالي الت اري وأثره عل  ازستهلر، دراسة قانونية، رسالة ماجستر، كلية القانون، جامعة النهرين،  (32)
 .145م
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لبحسسسث  الوسسسسائل القانونيسسسة حلمايسسسة الطسسسرف الضسسسعيف يف الرابطسسسة التعاقديسسسة، وا خسسسر لبحسسسث الوسسسسائل القضسسسائية 
 حلماية الطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية.

 املطلب األول
 الوسائل القانونية حلماية الطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية

 :1993/649/93الستهالك الفرنسي رقم قانون أوًل:
يف الوقت الذي خلت فيه القسوانني ازدنيسة مسن وضسي ضسوابس زواجهسة الشسروط التعسسفية السواردة يف العقسود حسق 

وضسسعت قسسوانني االسسستهالا الصسسادرة يف العديسسد مسسن السسدول قواعسسد توجسسه وتسسنظم  الشسسروط،ازتعاقسسد ازتلقسس  نسسذه 
 .1993/649/93انون االستهالا الفرنس  رقمومنها ق الشروط،استمدام هذه 

عسسن ومسسن مراجعسسة نصسسوم هسسذا القسسانون ميكسسن أن جنسسد نظسسام احلمايسسة مسسن الشسسروط التعسسسفية بسسني طيسسات القسسانون 
 ا تية:النقاط  طريق
حتديسسد نطسساق الشسسروط التعسسسفية يف العقسسود السسا تسسربم بسسني ازهنيسسني وغسسر ازهنيسسني، وحتديسسد معناهسسا بوجسسه    -۱

 شروط الا يكون من شأهنا اةخالل ابلتوا ن بني حقوق والتةامات األطراف ازتعاقدة .عام ابل
وهسذا  ايف العقد مي بقاء العقسد صسحيحً  -أصاًل  -إبطال الشروط التعسفية، إع تعد كأهنا غر مكتوبة    -۲

السا تسربم بسني ما حيقق أقصى فائدة للطرف الضعيف، ويطبق هذا احلكم على العقود كافة )سواء أكانت تلر 
 كان نوعها أو مستندها، والسيما على طلبات الشراء والفواتر وشسهادات الضسمان ازهنيني أم غر ازهنيني( أمً 

 .(33)ا، أو حتيل إىل شروط عامة سبق إعدادها والتذاكر الا تتضمن شروطً  ،وإيصاالت أو قسائم التسليم
ا تبًعسسس التعسسسسفية،أخسسسذ رأي جلنسسسة مواجهسسسة الشسسسروط  يكسسسون جمللسسس  الدولسسسة الفرنسسسس  إصسسسدار مرسسسسوم بعسسسد   -3

والوفسساء هبسسا وعكسسوانت  السسثمن،زنسسي أو لفيسسف أو تعسسديل الشسسروط ازتعلقسسة بتحديسسد  ؛لطبيعسسة السسسلي واخلسسدمات
وعلسر  العقسود،أو تسلمه أو وثيقة ازماطر ونطاق ازس وليات والضماانت أو شروط تنفيسذ أو جتديسد  الش ء،

فروضسة علسى ازسستهلكني أو غسر ازهنيسني بسسب  سسوء اسستغالله لنفسوعه االقتصسادي عسا عندما تكسون الشسروط م
 .(34) مفرطة مخيوله مةا

حتديسسسد الشسسسروط التعسسسسفية عسسسن طريسسسق القائمسسسة ازلحقسسسة بقسسسانون االسسسستهالا علسسسى سسسسبيل ازثسسسال ال علسسسى    -4
ة يسسسنامكا إبقضسسساء ولسسسو ضسسسمنً حيسسسث اعسسسلف لل القسسسانون،وهسسسذه النقطسسسة هسسس  ميسسسةة يتميسسسة هبسسسا هسسسذا  احلصسسسر،سسسسبيل 

يسسرد إال علسسى سسسبيل  ألن اسسستبعاد الشسسروط التعسسسفية عسسن طريسسق التنظسسيم الالئحسس  مل ؛اسسستبعاد الشسسروط التعسسسفية

                                                           

 .94م، م2002، منشورات احلليب احلقوقية، بروت، 1يف القانون ازقارن، طد. مصطف  حممد اجلمال، السع  إىل التعاقد  (33)

 .25د. عامر قاسم أمحد، احلماية القانونية للمستهلر، مرجي سابق، م (34)
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حسسىت  اتعسسسفيً  عسسديا مسسا حيسسدد شسسرطً أن فيكسسون بسسذلر للقضسساء  ،وعكسسر النمسساعق للشسسروط السسا تعسسد تعسسسفية ازثسسال،
 .(35) الضعيفا حيقق معه محاية فعالة للطرف مي عدم وجود مرسوم ميني هذا الشرط وهذا م

 اب يت:حتديد دور جلنة مواجهة الشروط التعسفية    -5
أو منسسسي أو تقييسسسد الشسسسروط التعسسسسفية يف العقسسسود  تنظسسسيم،إعسسسداد مشسسسروعات لقسسسرارات إداريسسسة موضسسسوعها    -

 (.2/132النموعجية، )
 (.4/132) التوجيه إبلغاء أو تعديل البنود الا تتضمن شروط تعسفية   -
اقلاحسسسات بتعسسسديالت تشسسسريعية أو اللسسسوائح اخلاصسسسة بتنظسسسيم  اإعسسسداد تقريسسسر سسسسنوي عسسسن نشسسساطها متضسسسمنً    -

 (.5/132)التعسفية الشروط 
إع دورهسا ينحصسر يف إبسداء  ازشسرني،ملةمسة لششسمام أو ال تعسد قسرارات هسذه الل نسة  أن در التنويه إليه،  و ا

والسسسا تتطسسسابق مسسسي بعسسسض اقلاحسسسات هسسسذه  ،دة بصسسسدور بعسسسض التشسسسريعاتالسسسا تثمسسسر عسسسا واالقلاحسسسات،النصسسسح 
أدرق قائمسسة ابلشسسروط السسا تعسسد  اوعلسسر عنسسدم التعسسسف،الل نسسة، وهبسسذا يكسسون ازشسسرني الفرنسسس  قسسد بسسني نطسساق 

تعسفية بطبيعتها، أما الشروط الا تعد تعسفية حكم تطبيقها، فقد أوكلها إىل جلنة مواجهة الشسروط التعسسفية 
 .(36) العمل قرارات تعسفية حكم متغرات الواقي فه  تعد  ،خرتصدر بني احلني وا الا 
 م:۲۰۰6لسنة  (67): قانون محاية املستهلك املصري رقم ااثنيً 
احلماية الواردة يف هذا القانون ه  محاية ازستهلر من الشسروط السا تعفس  أو تسنقص مسن التةامسات الطسرف  إن

 كسل ابطساًل  )يقسيالعقد، وهذا ما نستشفه من نص ازادة العاشرة من القانون بقونا الذي يورد هذه الشروط يف 
إعا كسسان مسسن شسسأن هسسذا  ،مسسي مسسستهلر عاقسسدشسسرط يسسرد يف عقسسد أو وثيقسسة أو مسسستند أو غسسر علسسر  سسا يتعلسسق ابلت

 .(37) القانون(الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم اخلدمة من أي من التةاماته الواردة هبذا 
وألول وهلسة أن ازشسرني ازصسري قسد قصسر احلمايسة علسسى إبطسال الشسروط السا تعفس  أو حتسد مسن التةامسسات  تضسحيو 

 الضسعيف -فإن ازشرني يف هسذه ازسادة حيمس  ازسستهلر  تعسفية،ا مورد السلعة أو مقدم اخلدمة بوصفها شروطً 
التعاقسد أو الوثيقسة أو ازسستند بقصسد  يسذمن أي شسروط يضسعها ازسورد أو مقسدم اخلدمسة يف تنف امدنيً  -يف التعاقد

 .(38)الشروطفأوج  بطالن هذه  ،إعفائه من كل االلتةامات أو بعضها

                                                           

 .51م، م1996 د. حسن عبد الباسس ليع ، محاية ازستهلر، احلماية اخلاصة لرضا ازستهلر يف عقود االستهالا، دار النهضة العربية، القاهرة، (35)

 .83م، م2005د. عبد اجمليد احلكيم، د. عبد الباق  البكري، مصادر االلتةام، مكتبة السنهوري، بروت،  (36)

 .57عبد ازنعم موسى إبراهيم، محاية ازستهلر، مرجي سابق، م (37)

 .40ن وسنة طبي، محممد عل  سكيكر، شرل قانون محاية ازستهلر، دار اجلامعني للطبي والت ليد، بدون مكا (38)
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حسني أن احلمايسة ال تقتصسر علسى إبطسال هسذه الشسروط فحسس ، وإجسا متتسد إىل تلسر الشسروط السا تسنقص أو  يف
حقوقسسه أو يسسنقص أو حيسسد مسسن  وهبسسذا ال ميكنسسه أن يلتسسةم أبي شسسرط خيسسل ،حتسسد مسسن حقسسوق ازسسستهلر األساسسسية

 التفسسسسر،العامسسسة يف  للقواعسسسدا إع طبًقسسس واضسسسًحا،حسسسىت ولسسسو كسسسان هسسسذا الشسسسرط  السسسسلعة،التةامسسسات ازسسسورد أو مقسسسدم 
ا مسسا يكسسون مسسن غسسر ازقبسسول إمهسسال الشسسروط الواضسسحة واسسستبعادها طازسسا مل يقسسم السسدليل علسسى خالفهسسا، وهسسذا غالبًسس

 ازمكن.من غر إعا مل نقل  إثباته،يكون من الصع  
 ؛يتسسوىل تنفيسسذ وتطبيسسق أحكامسسه تنفيسسذمً  االقسسانون جهسسا ً  ينشسسئأن  القسسانون،جسساء يف ازسسذكرة اةيضسساحية نسسذا  كمسسا

وقسسسد راعسسسى القسسسانون يف تشسسسكيل  اعتباريسسسة،وتكسسسون لسسسه شمصسسسية  مصسسساحله،يهسسسدف إىل محايسسسة ازسسسستهلر وصسسسون 
ازسستهلر وازنت سني والت سار وعوي  عياتت الرمسية ولدل  إدارة هذا اجلها  التوا ن بني كل من  ثل  اجلها

وقسسسد  ،كمسسا يقسسسوم اجلهسسا  بواجباتسسسه واختصاصسساته مسسسن خسسالل التعسسساون الكامسسل مسسسي أجهسسةة الرقابسسسة القائمسسة  اخلسسربة،
لتطبيسسق أحكسسام هسسذا القسسانون جهسسا  يسسسمى جهسسا  محايسسة  )ينشسسأ :مسسن هسسذا القسسانون بقونسسا( ۱۲أشسسارت ازسسادة )

وصسسون مصسساحله، تكسسون لسسه الشمصسسية االعتباريسسة العامسسة، ويتبسسي السسو ير  سسستهلرىل محايسسة ازيهسسدف إ ازسسستهلر،
 ...(. وله فروني أو مكات  ابفافظات ،ويكون مركةه الرئيس  مدينة القاهرة ،ازمتص

 أشارت ازادة ازذكورة إىل الواجبات والورائف ازلقاة على عاتق اجلها  لتحقيق أهدافسه وهس  علسى النحسو كما
 ا يت:

 علر.وتعةيةها وتنميتها ووسائل حتقيق  ازستهلر،وضي اخلطس وبرام  العمل حلماية حقوق  .  أ
 فيها.تلق  الشكاوى من ازستهلكني واجلمعيات والتحقيق    .ب
التنسسسسيق مسسسي أجهسسسةة الدولسسسة ازمتلفسسسة لتطبيسسسق أحكسسسام هسسسذا القسسسانون علسسسى النحسسسو السسسذي حتسسسدده الالئحسسسة  .   ق

 التنفيذية.
وعلسسسسر فيمسسسسا يتعلسسسسق بشسسسسكاوى  اجلهسسسسا ،هسسسسذه األجهسسسسةة بتقسسسسدمل البيسسسساانت وازشسسسسورة الفنيسسسسة السسسسا يطلبهسسسسا  وتلتسسسسةم

 واجلمعيات.ازستهلكني 
وإعسسداد البحسسون  ازسسستهلر،فيمسسا يتعلسسق حقسسوق  اجلهسسا ،دراسسسة االقلاحسسات والتوصسسيات السسا تسسرد إىل  . د

 ازسسسستهلر،السسسسبل الكفيلسسسة لل هسسا  حلمايسسسة  أعسسالهيف والدراسسسات اخلاصسسسة هبسسا، وهبسسسذا الصسسسدد أوضسسحت ازسسسادة 
 .(39) ازمتلفةابلتنسيق مي األجهةة 

 :م2010( لسنة 1قانون محاية املستهلك العراقي رقم ) اثلثًا:

                                                           

 30، يف 271م، ونشر هذا القرار ابجلريدة الرمسية، العدد:2006( لسنة 886صدرت الالئحة التنفيذية لقانون محاية ازستهلر ازصري بقرار رقم ) (39)
 م.2006نوفمرب 
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 السسسسرمن،حيسسسث جسسساء عنسسسوان الفصسسسل األول التعسسساريف واألهسسسداف ونطسسساق  فصسسسول،هسسسذا القسسسانون سسسسبعة  تضسسسمن
والفصسسل الرابسسي واجبسسات اجملهسسة  ،ويف الفصسسل الثالسسث حقسسوق ازسسستهلر لر،ازسسستهوالفصسسل الثسساي دلسس  محايسسة 

 عامة.أحكام  يوالفصل الساب العقوابت،والفصل السادس  افظورات،اخلام   والفصل ،وازعلن
مل يتضسسمن بسسني طيسسات نصسسوم القسسانون محايسسة الطسسرف الضسسعيف مسسن الشسسروط اجملحفسسة،  العراقسس ،ازشسسرني  فن سسد

 .(40) العقودته الشروط التعسفية الا ترد يف وعلر من خالل معاجل
إب اء قصسسسور القواعسسسد العامسسسة يف القسسسانون ازسسسدي العراقسسس  يف تسسسوفر محايسسسة فعالسسسة للطسسسرف الضسسسعيف مسسسن الشسسسروط و

ومسايرة لالجتاه التشريع  احلديث السذي اتبعتسه أغلس  السنظم القانونيسة  افلفني،ثناء تعاقدا م مي أالتعسفية يف 
فإنسسه البسسد مسسن  التعسسسفية،مسسن الشسسروط  لضسسعيفت إىل إصسسدار تشسسريعات متمصصسسة حلمايسسة الطسسرف االسسا سسسارع

اقلال إصدار تشريي عراق  حيقق لنا عات احلمايسة يف هسذه التشسريعات عسا يتناسس  ورسروف الواقسي االقتصسادي 
 ،تشسرييال ا زثسل هسذاعًجسوال نريسد بطبيعسة احلسال يف هسذا ازطلس  أن نعسر  جو  العسراق،واالجتماع  والقسانوي يف 

مقتسسدين يف علسسر ابلسسنظم التشسسريعية  ،العامسسة السسا ميكسسن االسسستهداء هبسسا عنسسد وضسسعه ازبسساد وإجسسا نسسود أن نعسسر  
 ن هذه احلماية ميكن أن تكون على النحو ا يت:إوعليه ف ،احلديثة الا تناولتها

تقسسومل مسسدى التسسوا ن السسذي حيققسسه العقسسد، ا يتسسيح للقضسساء العراقسس  أن يتضسسمن التشسسريي ازقسسلل مبسسدأ عاًمسس   -1
 عليه.وإعادة النظر يف شروطه يف احلاالت الا يظهر فيها اختالل التوا ن بني االلتةامات ازلتبة 

وعلر بغية مراقبتها من إيراد الشروط التعسفية فيها ة ساد معاجلسة  سلًفا؛التش يي على العقود ازعدة    -2
 ا خر.دحفة حق الطرف زنعها أو إلغائها إعا كانت 

بغيسة تبصسره  ؛-الضسعيف الطسرف ابعتبساره -التش يي على إنشاء الل سان السا  ستم حمايسة ازسستهلر    -3
 .(41) عاتقهحقوقه وااللتةامات ازلقاة على 

نيسة التش يي على أتمني التوا ن القانوي واالقتصادي والفي يف العالقة التعاقدية، مي تسوفر آليسات قانو    -4
 وقضائية حديثة ت من احلماية الفعالة للمستهلر.

كمسسسا هسسسو احلسسسال يف   ،وقائمسسسة رماديسسسة ،قائمسسسة سسسسوداء :أن يتضسسسمن القسسسانون قسسسائمتني ابلشسسسروط التعسسسسفية   -5
 ازذكورة آنفاً.القوانني 

كانيسسة وعلسسر لعسسدم إم ؛واردة علسسى سسسبيل ازثسسال ال احلصسسر شسسروطًاأن تكسسون الشسسروط السسواردة يف القسسائمتني  علسسى
لسسسذا فإنسسسه ينبغسسس  إعطسسساء القاضسسس  سسسسلطة تقديريسسسة يف حتديسسسد فيمسسسا إعا كسسسان  ،اةحاطسسسة جبميسسسي الشسسسروط التعسسسسفية

وعلر بتبي مبدأ عسام يتسيح للقضساء  ه،وإن مل يرد في ا،واحلكم إبلغائه إعا كان تعسفيً  ،الشرط تعسف  من عدمه
                                                           

 .56آمان  رحيم أمحد، محاية ازستهلر يف نطاق العقد )دراسة حتليلية مقارنة(، مرجي سابق، م (40)

 .133م، م2006، مطبعة أميمة، فاس، 1د. عبد احلميد أخريف، الدليل القانوي للمستهلر، عقود االستهالا، ط (41)
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يف شسروطه يف احلساالت السا يظهسر فيهسا اخستالل يف  العراق  تقييم مدى التوا ن الذي حيققه العقد وإعادة النظسر
 التوا ن بني االلتةامات ازلتبة عليه.

 املطلب الثاين
 الوسائل القضائية حلماية الطرف الضعيف يف الرابطة التعاقدية

 : دور القضاء يف تفس ر العقد حلماية الطرف الضعيف:أوًل 
ا منسسه زبسسدأ القسسوة احلاًمسس ؛عسسن التسسدخل يف الرابطسسة العقديسسةاألصسسل كمسسا هسسو اجلسساري العمسسل بسسه، أن القضسساء حي سسم 

 ازلةمة للعقد، طازا متتي طرفا العقد أبهليتهما يف التعاقد.
والتفسسسر يعسسد وسسسيلة قضسسائية ةرهسسار إرادة ازتعاقسسدين يف العقسسد، وإرهسسار هسسذه اةرادة هسسو يف البحسسث عسسن النيسسة 

عاقسدان عليسه، وتقابلست إراد مسا احلقيقيسة بشسأنه فعسربا عنسه بتعبسرات ازشلكة للمتعاقدين، وتعي كل مسا اتفسق ازت
 متطابقة تكشف عن مضمونه.

لسسذا فسسإن األداة األوىل السسا كسسان بوسسسي القضسساء اسسستعمانا، هسس  تفسسسر الشسسرط التعسسسف  ضسسد مصسسلحة الطسسرف 
، هواعسد التفسسر ومبادئسالقوي علسى السرغم مسن أن مهسارة الصسياغة تعسي العمسل علسى تقليسل احتمسال الرجسوني إىل ق

 ومن تلر ازباد :
 تفس ر الشك ملصلحة املدين: -أ

ن هسسذه إا يف تفسسسر العقسسود بصسسورة عامسسة، فسسإعا كانسست القواعسسد العامسسة للتفسسسر، يصسسح اعتمادهسسا بوصسسفها أساًسسس
القواعسسد قسسد جسسرى تعسسسديلها علسسى النحسسو السسذي يضسسسمن نسسا الفعاليسسة واالنسسس ام وازالءمسسسة مسسي خصوصسسية بعسسسض 

نظريسسة التفسسسر حسسل إشسسكالية عسسدم التكسساف  بسسني مراكسسة ازتعاقسسدين، وال سسسيما مسسي  عسسن طريسسقعقسسود، السسا حتسساول ال
 .  (42) برو  أفكار قانونية حديثة تدعو إىل محاية الطرف الضعيف من تعسف الطرف القوي
ن يكسون أ، و ا غسر واضسحلذلر حتد من صالحية القاض  يف تفسسر العقسد قيسود، أمههسا أن يكسون السنص غامًضس

ةحسسسالل إرادة القاضسسس  أو فهمسسسه حمسسسل إرادة أو فهسسسم العاقسسسدين، فيكسسسون قسسسد أعسسساد  ؛التفسسسسر وسسسسيلة غسسسر مباشسسسرة
 صياغة العقد حس  تصوره، ال حس  إرادة واضعيه.

تسسنهض هبسسا األصسسول العامسسة يف القسسانون، فسسإن تفسسسر السسنص السسا  ،فسسسر زصسسلحة ازسسدينتكمسسا أن قاعسسدة الشسسر 
ا إعا عرفنا أن السدائن يف االلتسةام هسو للقاض ، خصوصً  االشر زصلحة ازدين يف االلتةام لي  ملةمً  الذي ينتابه

، فهنسا  س  أن تسوفر احلمايسة يف مواجهسة الطسرف السذي بيسده (43) الطرف األقل خربة أو كفساءة وقسدرة اقتصسادية

                                                           

 .550م، م2015( د. عصمت عبد اجمليد بكر، نظرية العقد يف القوانني ازدنية العربية، دار الكت  العلمية، بروت، لبنان، 42)

 .64م، م2004سكندرية، دة ازنفردة ، منشأة ازعارف، اةالعقد واةرا  العامة لاللتةامن، النظرية ( أمحد شوق  حممد عبد الرمح43)
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ا شسسسروطً  تتضسسمن اجانسس  افسسسلف إع ا مسسنا لسسذلر يف العقسسسود ازعسسدة مسسسسبقً ازبسسادرة يف شسسأن االشسسسلاط، وتطبيًقسس
 تعسفية، البد من تفسر الشرط الذي حتمل عباراته الشر ضد مصلحة افلف ازشلط. 

 ابيسسات هسسذه القاعسسدة يف تسسوفر قسسدر مسسن احلمايسسة للطسسرف الضسسعيف، تبقسسى هسسذه القاعسسدة غسسر  إوعلسسى السسرغم مسسن 
بتقييم العقد يف دملسه، وإجسا يقتصسر التفسسر علسى أحسد  كافية لتحقيق احلماية ازرجوة له، إع إن األمر ال يتعلق

شروط العقد، حىت ولو استطاني القضاء عن طريق التفسر أن خيفف من أثسر الشسرط التعسسف ، لكنسه ال يس دي 
بسسذلر إىل إعسسادة التسسوا ن العقسسدي، إع ال يسسستطيي القاضسس  أن يعطسسل تطبيسسق أي شسسرط مسسن شسسروط العقسسد ح سسة 

 .(44)لتةامات إال يف احلاالت ازسمول هبا قانوانً حتقيق التوا ن بني اال
 حسن النية يف العقد: -ب

ا والقدمية، ومن ازمكن االسستعانة بتطبيقاتسه عمومً احلديثة يعد حسن النية من القواعد األساسية يف التشريعات 
ة التعاقديسسسة حيسسث تفسسر  علسسسى طسسريف العالقسس ؛ازتنوعسسة يف اسسستمالم احللسسول ازناسسسسبة يف خمتلسسف مراحسسل العقسسسد

 توجيه إراد ما بطريقة تتفق وما توجبه هذه القاعدة.
إن الوفسساء عسسا توجبسسه هسسذه القاعسسدة يسس دي إىل تنسسوير رضسساء ازتعاقسسد وتبصسسره يف تكسسوين إرادتسسه التعاقديسسة، ومسسن   

علسى أسساس حتقيق ازساواة الفعلية ازسلوبة من طرف ازتعاقد الضعيف من خالل دخوله إىل العمليسة التعاقديسة 
 .(45)رضاء سليم ومستنر

ا علسى طسرف لصساحل ا مفروًضسن االلتةام حسن النية هو التسةام متبسادل بسني ازتعاقسدين، وابألصسل هسو لسي  التةاًمسإ
 خر فقس.الطرف ا 

كمسسا يف إطسسار العقسسود ازربمسسة بسسني افلفسسني وازسسستهلكني جنسسد أن االلتسسةام عسسا تقتضسسيه قاعسسدة حسسسن النيسسة يكسسون 
ألن هسسذا األخسسر ال ميلسسر مسسن ازقومسسات مسسا ميكنسسه مسسن إبسسرام  ؛ مسسن جانسس  افسسلف أكثسسر مسسن ازسسستهلرمطلسسوابً 

لسسذلر ميكسسن القسسول أبن هسسذه العقسسود هسس  منتهسس  حسسسن  ؛العقسسد مسسي افسسلف عسسا خيسسالف مقتضسسيات حسسسن النيسسة
 .(46) اضحالنية وتتطل  من افلف االلتةام عا تقتضيه قاعدة حسن النية على حنو متشدد وو 

وهكسسذا ميكسسن القسسول أبن أسسساس االلتسسةام بعسسدم إدراق الشسسروط التعسسسفية يف العقسسد يرجسسي إىل االلتسسةام العسسام حسسسن 
 النية يف مرحلة إبرام العقد.

                                                           

سكندرية، فقهية وقضائية، دار ازعارف، اة ثبات، دراسةا لقواعد اةوفقً  ( أمحد شوق  حممد عبد الرمحن، تفسر العقد ومضمون االلتةام العقدي44)
 .67م، م2003

 .210م، م2003سكندرية، ديدة للنشر، اةلتةام، دار اجلامعة اجل( رمضان أبو سعود، مصادر اال45)

 .239م، م1998، د.ب.ن، لبنان، 2( إلياس انصيف، ازوسوعة ازدنية والت ارية، اجلةء الثاي، مفاعيل العقد، دراسة مقارنة، ط46)
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ويف القسسسانون ازسسسدي العراقسسس  مل أيت بنظريسسسة عامسسسة لقاعسسسدة حسسسسن النيسسسة يف ليسسسي مراحسسسل العقسسسد، ولكنسسسه نسسسص يف 
وبطريقسسة تتفسسق مسسي مسسا  ،شسستمل عليسسهاا زسسا ن ) سس  تنفيسسذ العقسسد طبًقسسأمنسسه علسسى  (۱۰۰) الفقسسرة األوىل مسسن ازسسادة
 يوجبه حسن النية(.

 ولبد أن منيز يف هذا الصدد بني:
 شروط العقد الواضحة: -1

لتواصسل بسني طرفيسه بطريقسة واضسحة، وتكفسل ابفالغاية من الصسياغة، هس  وضسي موضسوني التعاقسد يف قوالس  تقسوم 
منا عسات أو خمالفسات، فالصسياغة لسن تقسوم مسن فسرا  بسل يفسل  وجسود موضسوني لسه معنس  حمسسدد  تنفيسذه مسن دون

 بسسني ازوضسوني والشسسكل عنسد حتريسسر ن هنساا  سسة تبساداًل إيسراد التعبسر عنسسه بشسكل صسسحيح وواضسح وكامسسل، وعليسه فسس
قضسساء العراقسس ، إع أي وثيقسسة عقديسسة، وهسسذا الكسسالم ينسسس م والقواعسسد العامسسة يف تفسسسر العقسسد، وهسسذا مسسا أكسسده ال

جاء يف قرار حمكمة التميية العراقية أن )األصل يف تفسر عبارات العقد، أن ازع  الواضح يف اللفس  هسو ازعس  
احلقيقسسس ، وال  سسسو  االحنسسسراف عنسسسه إىل غسسسره مسسسن ازعسسساي، إال إعا أتكسسسد مسسسن رسسسروف السسسدعوى مسسسا يسسسدل علسسسى أن 

خسسسر، في سسس  البحسسسث عسسسن النيسسسة ازشسسسلكة للمتعاقسسسدين آا معنسسس  ازتعاقسسسدين أسسسساءا اسسسستعمال هسسسذا التعبسسسر وقصسسسد
...)(47)  . 

خذ هبذا ازع  القضاء ازصسري، إع جساء يف أحسد قسرارات حمكمسة السنقض ازصسرية قونسا ) ... مسا جسرى بسه أكما 
قضاء هذه افكمة علسى أن القاضس  ملسةم أن أيخسذ عبسارة ازتعاقسدين الواضسحة كمسا هس ، فسال  سو  حتست سستار 

 .خر، إال أن ازقصود ابلوضول هو وضسول اةرادة ال اللفس  ...آلتغر االحنراف عن م داها الواضح إىل مع  ا
ربر يسوعلى القاض  إعا ما أراد محل العبارة على معنس  مغساير لظاهرهسا أن يسح يف حكمسه األسسباب ازقبولسة السا 

 .  (48) هذا ازسلر(
 شروط العقد الغامضة: -2

ن صسياغة شسروط العقسد تسستهدف بصسفة خاصسة أأي حمرر هسو إيصسال فكرتسه إىل ا خسرين، و األصل يف صياغة 
 علسى النحسو السذي ال تظهسر معسه احلاجسة إىل التعبر بوضول عن االتفاق بني طرفيه، وبطريقسة تنقسل ازعس  لساماًل 
 .(49) البحث خارق وثيقة العقد عن حلول للمالف افتمل بني طرفيه

                                                           

 .3-2م، م67/2000: ة، العددم، منشور يف ازوسوعة العدلي28/4/1996يف  (999)(، موسوعة أويل، 43( رقم القرار)47)

 .532، م10: ق، عبد ازنعم حسني، اجملموعة ازاسية، اةصدار ازدي، العدد 58م، لسنة 1394م، الطعن رقم 7/11/1993( نقض مدي، 48)

 .253م، م2018( أمحد عل  حممد احلميدي السعدي، وقف العقد، مركة الدراسات العربية للنشر والتو يي، القاهرة، مصر، 49)
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وا هسسذه الشسسروط، والسسسيما يف نطسساق العقسسود السسا مل يشسسلط ازشسسرني فيهسسا صسسياغة بطريقسسة ا مسسا يعمسسد واضسسعوغالبًسس
ألهنسسا تصسسا  أبحسسرف دقيقسسة  ؛معينسسة معقسسدة يصسسع  فهمهسسا وإدراا مفهومهسسا، حسسىت ولسسو تسسس  االطسسالني عليهسسا

 .(50) وبشكل مةدحم ،وانعمة
السا  ،ابألخذ ابلشروط ازطبوعة غر ازقسروءة وهبذا ازع  جاء قرار حمكمة النقض الفرنسية أبنه )ال تلةم افاكم

 .(51) ومن   مل يتمكن من االطالني عليها( ،خر يف حتريرهامل يشلا ازتعاقد ا 
ا ومالحسق ال يعلسم الطسرف ا لتضسمني العقسود شسروطً ا مناسبً ويف ضوء ما تقدم، جند الطرف القوي قد وفر له جوً 

ر أبداء معسني أو تقلسل مسن حقوقسه وضسماانته، وأمسام هسذه الصسياغات هنسا تلسةم األخسأا عنها، يف حني خر شيئً ا 
ا عسا ازبهمة والغامضة لشروط العقد ال ميكن افلا  علم ازتعاقد هبا، وال ميكن أن يعد التوقيي على العقسد رًضس

 .(52) تضمنه من شروط صيغت بطريقة ال تبيح له فهم ازقصود
 و إلغائها يف العقد حلماية الطرف الضعيف:ا: سلطة القاضي يف تعديل الشروط أاثنيً 

العقسسسد شسسسريعة -األصسسسل أن تسسسدخل القاضسسس  لتحديسسسد مضسسسمون الرابطسسسة العقديسسسة، هسسسو اسسسستثناء مسسسن ازبسسسدأ العسسسام 
، لذلر حصر ازشرني تدخل القاض  يف حاالت حمددة، الغايسة منهسا ضسمان حسد أد  مسن التسوا ن -ازتعاقدين 

 على النحو ا يت:
 يف تعديل الشروط التعسفية: سلطة القاضي -أ
يقض  القانون العراق  والقانون ازقارن، بضرورة توفر محاية قانونية للطسرف الضسعيف يف العقسد، تعيسد لسه قسدرة  

تعد الغاية الا اسستهدفها الفكسر و من التوا ن االقتصادي والفي، واحلماية الا أوالها ازشرني للطرف الضعيف، 
يل ازثسسال، أن الطسسرف ازسسذعن يف عقسسد اةععسسان، إجسسا يف حقيقتسسه يرضسس  ةرادة ازتعاقسسد فعلسسى سسسب ا،القسسانوي دوًمسس

  نقا..رخر ويسلم لشروطه من غا 
وتلكة احلماية يف جتن  ازسذعن أثسر إعمسال الشسروط التعسسفية، فسسلطة التعسديل تعسي )اةبقساء علسى الشسرط مسي 

 .(53) توا ن إىل العالقة العقدية(رفي أوجه التعسف الذي شابه إىل احلد الذي يعيد ال
( من القسانون ازسدي العراقس ، حيسث أجسا ت للقاضس  أن يعسدل الشسروط 167وجاءت الفقرة الثانية من ازادة )

 ا زا تقض  به العدالة، وال  و  االتفاق على خالف علر.التعسفية الا يتضمنها عقد اةععان وفقً 

                                                           

 .93م م،2002 ،جامعة النهرين ،ىل دل  كلية القانونإ أطروحة دكتوراه مقدمة (،دراسة مقارنة) الشروط التعسفية ،( د.سليمان دايح الرباا اجلميل 50)

 (51) CIV.5JANV. 1948. D.1948.ET NOT P.L.P265. 

 .42، مم2002-م2001 ،اقد، خال من مكان الطبيقانونية للمرحلة السابقة على التعالد. حممد عبد الظاهر حسني، اجلوان  ( 52)

 .84، منشأة معارف اةسكندرية، م1نبيل إمساعيل عمر، سلطة القاض  التقديرية يف ازواد ازدنية والت ارية، ط (53)
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اعسسد العامسسة اسسست ابة زسسا يتطلبسسه الطسسرف الضسسعيف مسسن احلمايسسة لكونسسه وقسسد قسسدر ازشسسرني ضسسرورة اخلسسروق علسسى القو 
 يت:خر، ويكون علر من خالل ا يف إطار عالقته التعاقدية مي الطرف ا  اطرف ضعيفً 

 انعدام ازصلحة يف االلتةام ازفرو  على ازذعن: -1
ازسذعن، السذي لسي  أمامسه  الطرف ازتفوق يف عقسد اةععسان إىل فسر  بعسض االلتةامسات علسى الطسرف أقد يل 

بسسسب   ؛إال اةععسسان وقبسسول تلسسر االلتةامسسات، ويف هسسذه احلالسسة ينتفسس  فيهسسا وقسسوني الضسسرر علسسى الطسسرف ازتفسسوق
 .(54) خمالفة الطرف ازذعن الشرط التعسف 

ويف هسسذه القاعسسدة الشسسديدة وجسسد القضسساء وسسسيلة ةدخسسال بعسسض االسسستثناءات تتعلسسق بصسسفة عامسسة اباللتةامسسات 
ا يف عقسد التسأمني ابعتبساره ضة على الطرف الضعيف وقست إبسرام العقسد وأثنساء سسرمنه، ويبسدو األمسر واضسحً ازفرو 

 .من أبر  عقود اةععان
لةم القانون ازدي العراق  ازس من لسه أن يقسرر وقست إبسرام العقسد كسل الظسروف ازعلومسة لسه، والسا يهسم ازس من أوقد 

ا يف هسسذا الشسسأن الوقسسائي السسا جعلهسسا ازسس من ها علسسى عاتقسسه، ويعتسسرب مهًمسسمعرفتهسسا مسسن تقسسدير ازمسساطر السسا أيخسسذ
 . (55)حمل أسئلة مكتوبة

وحالسة مسسا إعا كسان العقسسد  ،ومييسة القضساء بسسني حسالتني، حالسسة مسا إعا كسان ازسسلوا قسد عكرتسسه وثيقسة التسأمني صسسراحة
ازس من لسه يف مبلسل التسأمني، أمسا تطبسق افكمسة شسرط سسقوط حسق  :غسر دقيسق، ففس  احلالسة األوىل ايتضمن شسرطً 

ن ازسألة الا تقف عليها افكمة ه  البحث عما إعا كانت الواقعسة السا مل تسذكر يف وثيقسة إف :يف احلالة الثانية
 التأمني لطئ أو ال لطئ فكرة از من عن اخلطر از من منه.

الوارد يف وثيقة التسأمني، وازتضسمن سسقوط  ويف هذا الصدد قررت حمكمة متيية العراق يف قرار نا، إبطال الشرط
االمتنسساني عسسن دفسسي مبلسسل التسسأمني إىل ورثسسة -شسسركة التسسأمني  -حسسق ازسس من لسسه عبلسسل التسسأمني، أبنسسه )لسسي  للمسس من 
ألن إجسراء ازس من الفحوصسات الطبيسة علسى ازس من لسه دليسل  ؛از من له ح ة إصابته أبمرا  أخفاها عن از من

 .  (56) د التأمني(على موافقته على عق
كما قضت حمكمة النقض ازصرية أبن )   على از من له إخطار از من بتحقق اخلطر از من منسه يف ازيعساد 

ومسسن   يتعسسني أن يسستم اةخطسسار فيسسه، وال يلتسس  علسسى اةخسسالل بسسه  ،اا حمسسددً ازناسسس ، مسسامل يتضسسمن العقسسد ميعسسادً 

                                                           

م، 2004ر اجلامعة اجلديدة، مصر، ف اد حممود معو ، دور القاض  يف تعديل العقد، دراسة حتليلية وأتصيلية يف الفقه اةسالم  والقانون الوضع ، دا (54)
 .304م

 .359عبد احلكم فودة، تفسر العقد يف القانون ازدي ازصري وازقارن، منشأة ازعارف، اةسكندرية، م (55)

 .69الرابعة، م :الرابي، السنة :م، النشرة القضائية، بغداد، العدد22/10/1973يف  973/مدنية اثنية/671قرار رقم  (56)



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 399 

Volume 6(5); May 2019 

إع تتحقسسق يف هسذه احلالسة أركسسان  ؛ترتس  علسى علسسر ضسرر ابزس من سسقوط حسق ازسس من لسه يف مبلسل التسسأمني إال إعا
 .(57) ازس ولية، ويسقس احلق يف مبلل التأمني ابلقدر الذي يتناس  مي الضرر الذي حلق ابز من(

 حسن نية الطرف ازذعن: -2
يهسسستم ا ال مسسسحسسسسن نيسسسة الطسسسرف ازسسسذعن لسسسه أثسسسره يف عسسسدم سسسسرمن الشسسسرط التعسسسسف  حقسسسه، فلقسسسد كسسسان القضسسساء و  

حسسسسسن أو سسسسسوء نيسسسسة الطسسسسرف ازسسسسذعن يف العقسسسسد بغيسسسسة احلكسسسسم بسسسسسرمن أو عسسسسدم سسسسسرمن الشسسسسرط  اشسسسسديدً  ااهتماًمسسسس
التعسسسف  حقسسه، فسسإعا مسسا ثبسست للقضسساء خمالفسسة ازسسذعن لشسسروط العقسسد السسا صسسدرت عسسن حسسسن نيسسة منسسه، قضسسى 

 حينئذ بعدم سرمن تلر الشروط حقه. 
عتبساره مسن التطبيقسات يف عقسود اةععسان السذي يتسسم حسسن نيسة ازتعاقسد فحسن النية يتبلسور يف عقسد التسأمني، اب

 نه يشلط لبطالن عقد التأمني يف حالا الكتمان أو الكذب توافر عنصرين يف فعل از من له. أفيه، بيد 
 األول: عنصر مادي يت سد يف عدم اةعالن عن الظروف أو اةعالن الكاعب نا.

 .يتمثل يف سوء نية از من له، أو وجود نية الغ  لديه الثاي: عنصر شمص  أو نفس 
والسذي يقضس  أبن الشسرط السذي يعطس  للمس من احلسق  ،وهبذا عهبت حمكمة التميية العراقية يف قرار صادر عنها

 ألنه خيالف مبدأ حسن النية. ا؛تعسفيً  ايف حتديد اتري  سرمن عقد التأمني يعد شرطً 
  تكسسسسون متسسسسوفرة يف القضسسسسية إال إعا كسسسسان الكتمسسسسان أو الكسسسسذب عمسسسسدمً غسسسسر أن سسسسسوء نيسسسسة الطسسسسرف الضسسسسعيف ال

اسسستهدف بسسه ازسس من لسسه تضسسليل ازسس من، أو قصسسد مسسن ورائسسه تعسسديل فكسسرة ازسس من عسسن اخلطسسر ازسس من منسسه، وهبسسذا 
 الشأن قضت حمكمة التميية العراقيسة، بعسدم أحقيسة ازس من لسه بقيمسة السسيارة السا وردت يف وثيقسة التسأمني لتعمسد
ازسسس من لسسسه الكسسسذب، وعسسسدم اةدالء ابلبيسسساانت الصسسسحيحة حسسسول السسسسيارة، وجسسساء نسسسص القسسسرار اب يت ) إعا عمسسسد 

ا لقيمتهسا ازدونسة يف عقسد الشسراء يف الوثيقسة األوىل، از من له  مدة قيمسة السسيارة يف وثيقسة التسأمني الثانيسة، خالفًس
 .  (58)التأمني زا دونه يف وثيقة التأمني األوىل( ثر يف عقدأا أبمور كاعبة كانت عات فيكون قد أدىل عمدً 

حسسسسن نيسسسة ازسسس من لسسسه مسسسن عدمسسسه مسسسسألة ترجسسسي إىل تقسسسدير قاضسسس  ازوضسسسوني، السسسذي يلسسسةم عنسسسد تقسسسديره، أن يعسسسد و 
يدخل يف اعتبساره الظسروف الشمصسية نسذا األخسر كثقافتسه وخربتسه، وعمسل القاضس  يف هسذا الشسأن غسر خاضسي 

 .التمييةلرقابة حمكمة 
د أشسسسار القضسسساء ازصسسسري عسسسا تقسسسدم، وقضسسسى يف أحسسسد أحكامسسسه )أن شسسسرط سسسسقوط فائسسسدة التسسسأمني علسسسى احليسسساة فقسسس

ا أو لإلخفسسساء العمسسسدي لظسسسروف هامسسسة، ال يطبسسسق إال إعا كسسسان ازسسس من لسسسه قسسسد أراد ةعطسسساء بيسسساانت كاعبسسسة عمسسسدً 

                                                           

، ازكت  اجلامع  2، ط3قضائية، أشار إليه ازستشار أنو طلبة، ازطول يف شرل القانون ازدي، ق 31س  285، طعن م28/6/1966نقض  (57)
 .58م، م2006احلديث، اةسكندرية، 

 .9العاشرة، م :الثالث، السنة :م، دموعة األحكام العدلية، العدد21/7/1979يف  1979/ هيئة عامة/ 94قرار رقم  (58)
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 ال إعاإإبرامسسه للتسسأمني،  بتقريسسرات عمديسسة كاعبسسة وحمسسسوبة أن خيسسدني الشسسركة ابلنسسسبة حلالسسة صسسحته احلقيقسسة وقسست
 .  (59) كان وقت التعاقد قد قام حسن نية ابألجوبة الا تطعن فيها الشركة(

 سلطة القاضي يف إلغاء الشروط التعسفية: -ب
بغيسة إعسادة التسوا ن االقتصسادي  ؛قد يت ه القاضس  إىل إعفساء الطسرف الضسعيف يف العقسد مسن الشسروط التعسسفية

نسه أ( مسن القسانون ازسدي العراقس  علسى 167وهبسذا فقسد نصست الفقسرة الثانيسة مسن ازسادة ) ،والفي والقانوي ازمتل
تعفس  الطسرف ازسذعن  .ا تعسسفية، جسا  للمحكمسة أن ...)إعا مت العقد بطريق اةععان وكان قسد تضسمن شسروطً 

  كل اتفاق على خالف علر(.ا زا تقض  به العدالة ويقي ابطاًل وعلر وفقً  ،منها
تعاقسد الضسعيف مسسن الشسرط التعسسف ، يكسون إمسسا لعسدم علسم ازتعاقسد هبسسذا الشسرط، أو لعسدم متكنسه مسسن وإعفساء از

 .  (60) العلم به، أو لعدم متكنه من مراعاته بسب  القوة القاهرة
)كسسل شسسرط مطبسسوني مل يسسرب   مسسن القسسانون ازسسدي العراقسس  أبنسسه يقسسي ابطسسالً  (985) ونصسست الفقسسرة الثانيسسة مسسن ازسسادة

 ر وكان متعلق حالة من األحوال الا ت دي إىل البطالن أو السقوط(.بشكل راه
إعمسسال سسسلطته يف اسسستبعاد الشسسرط التعسسسف  مسسن وثيقسسة التسسأمني مسسن  يسسستطيي فيتبسسني مسسن هسسذا السسنص أن القاضسس 

أن يكسسون الشسسرط ازطبسسوني غسسر ابر  بشسسكل رسساهر يف الوثيقسسة،  أونمسسا:خسسالل احلكسسم ببطالنسسه هسسو تسسوفر أمسسرين: 
 حالة من األحوال الا ت دي إىل البطالن أو السقوط. ا: أن يكون علر الشرط متعلقً يهمااثنو 

، ومل األنسه مل يكسن واضسحً  ؛ن )حيت  على ازذعن بشرط عدم مس ولية الناقسلوهبذا قضت حمكمة متيية العراق أب
 .(61) يكت  بطريقة تسلع  االنتباه(

أن عقسسد التسسأمني مسسن العقسسود السسا مبناهسسا حسسسن النيسسة، وصسسدق  كمسسا أن ازقسسرر يف قضسساء حمكمسسة السسنقض ازصسسرية
 .(62) اةقرارات الا يوقي عليها از من، والغ  فيها أو إخفاء حقيقة األمر  عل التأمني ابطاًل 

 اخلامتة
 كما أييت: ،أهم النتائ  والتوصياتازوضوني قد توصلنا يف النهاية إىل بعد دراسة 

 :: النتائجأوًل 

                                                           

 م.1905مارس  10استئناف خمتلس يف  (59)

م، 2007، دار ازطبوعات اجلامعية، مصر، (دراسة مقارنة) قانون ازدي والفقه اةسالم حممد حمم  الدين إبراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بني ال (60)
 .141م

 .32، مم1978السادسة،  :الثاي، السنة :عدد، دموعة األحكام العدلية، الم13/5/1978يف  م1978مدنية أويل/ /977قرار رقم  (61)

 .1205، م42م، س26/2/1991جلسة  52س  2508قرار رقم  (62)
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اجتاه موسي زفهوم ازستهلر  :ىل اجتاهنيإجا انقسم إو  ،فق الفقه على مفهوم موحد للمستهلرمل يت  -1 
 واجتاه مضيق زفهوم ازستهلر.

نه الشمص الذي يستمدم أأساس خذت ابزفهوم الضيق على أأن أغل  التشريعات ازقارنة قد   -۲ 
 والعائلية. السلي واخلدمات ةشباني حاجاته الشمصية

ومع   ،فادة من السلعةعبارة اة نه استمدمأع إ ؛يف تعريفه للمستهلر ايكن ازشرني العراق  موفقً  مل  -3 
ولي   ،ع قد أتيت الفائدة من السلعة عن طريق التصرف فيهاإ ،فادة ال يقتصر على االستهالا الشمص ةا

 فقس عن طريق استهالكها. 
ية وعلر عنح مكافحة الشروط التعسف: األوىل ه  :بوسيلتني العقدتتم محاية الطرف الضعيف يف   -4

ما وجدت يف العقد مي عدم جوا  االتفاق على مني  إعالغاء الشروط التعسفية إو أالقضاء سلطة تعديل 
فه  تفسر الشر زصلحة الطرف ازذعن ولو كان  :القضاء من تعديل هذه الشروط، أما الوسيلة الثانية

 الضعيف.  بنود العقد الغامضة عا حيقق مصلحة الطرفالقضاء بتفسر ع يقومإ ،ادائنً 
تعلقة بتفسر الفقرة الثالثة از ا( وخصوصً 167ا يف صياغة ازادة )يكن ازشرني العراق  موفقً  مل  -5

 كافية للطرف ازذعن. هنا ال تعي محايةإع إالعبارات الغامضة 
 ا: التوصيات: اثنيً 
( لسنة 1العراق  رقم ) األوىل من قانون محاية حق ازستهلرمن ازادة  اتعديل البند خامسً   -1

ليكون على النحو ا يت )ازستهلر هو كل شمص يتعاقد من أجل احلصول على سلي أو  م،۲۰۱۰
 ازهي(.  أو يف غر دال نشاطه ،اته الشمصيةجتياحاشباني إخدمات الستمدامها يف 

االقتصار على العقد ازتعلق  ععان دونسي لعقد اةخذ ابزفهوم الوا در ابلقضاء العراق  األ  -۲
وكذلر تطور النظام  ،ا بعد التطور احلاصل يف اجملتمي العراق وخصوصً  ،ابستمدام خدمة ازرافق العامة

 ععان هبدف توفر احلماية للمستهلر.ة ملحة إىل تبي ازفهوم الواسي لعقد اة ا  عل احلاج ؛االقتصادي
أي شرط يستقل افلف  وعلر ابلنص على بطالن ،محاية حق ازستهلر العراق تعديل قانون   -3 

و نقصان حقوق ألغاء إو أو التمفيف من مس وليته أعفاء افلف من التةاماته إىل إالذي ي دي  ،بوضعه
عفاء اةنه أ كل شرط يكون من شابطاًل  )يقي :يتونقلل أن يكون النص ابلشكل ا  ،ازستهلر األساسية

خالل إىل إو ي دي أص أي من حقوق ازستهلر األساسية و ينقأ و يلغ أ ،من مس ولية اجملهة و احلدأ
 التوا ن العقدي بني األطراف(.

الا تتم اية حق ازستهلر يف ازعامالت وعلر ابلنص على مح ،تعديل قانون محاية حق ازستهلر  -4
 عرب الوسائس االلكلونية)يف ازعامالت  :يتكل ا نقلل أن يكون النص على الشو  عرب وسائس الكلونية
 تية: برام العقد ازعلومات ا إيتوافر للمستهلر قبل 
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 و مقدم السلعة.ألكلوي للتاجر والربيد اة ،وفاك  ،وهاتف ،وعنوان ،اسم  -
 جنا  العملية الت ارية.إوصف تفصيل  زراحل   -
 طبيعة وخوام وسعر ازنت .   -
 خرى.أ والضرائ  ازستحقة وأية مبالل أتمينهليم ازنت  ومبلل نفقات تس  -
قرار التعاقد إومتكينه من  ،جلميي اختياراتهازستهلر من ازراجعة النهائية  برام العقد متكنيإيتعني قبل   -5
 لكلوي.ة ازصادقة ازتعلقة ابلتوقيي اةوكذلر االطالني على شهاد رادته،إو تغيره حس  أ
 :يتكون النص على الشكل ا ي ونقلل أن ،( من القانون ازدي العراق 167ل نص ازادة )تعدي  -6
ضاء سلطة و حتديد بنوده يكون للقأالقوي فيها بصياغة مشروني العقد  يف العقود الا يستقل الطرف -1)

 ،تقض  به العدالةا زا عفاء الطرف الضعيف منها طبقً إو أو تعديلها ألغائها إو أتقدير الشروط التعسفية 
يكون التفسر يف هذه العقود يف مصلحة الطرف الضعيف  -۲ ، كل اتفاق على خالف علرويقي ابطاًل 
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