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 توصية المشرف

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

كلفت باالشراؾ على البحث المقدم من قبل زمٌلنا القاضً )سمكو 

االذعان ودور القاضً فً حماٌة روستم سمٌن( عن موضوع )عقود 

الطرؾ المذعن( كجزء من متطلبات الترقٌة الى الصنؾ الثالث من 

صنوؾ القضاة , فبلحظت بذله لجهود جٌدة وقٌامه باالعتماد على مصادر 

مهات كتب شراح وفقهاء ستهل معلوماته من ا  إموثوقة فً هذا المجال و

وي نجده فً الدعانه قد بحث فً موضوع مهم إالقانون المدنً و

نه قد والخصومات القابمة والمطروحة أمام المحاكم فً هذا الظرؾ وإ

 خر ٌمكن الرجوع الٌه. آؼنى المكتبة القانونٌة والقضابٌة بمصدر أ

ٌام عملً فً ألى زمٌلنا القاضً )سمكو( الذي عرفته شٌر إن ا  أفأود 

كورة وكان فً المحكمة المذ ربٌل وهو كان عضوا  أحداث أرباسة محكمة 

دابم السؤال واالستفسار والمناقشة وهو بحق مجتهد ومتابع جٌد لكل ما 

رجو من لجنة المناقشة قبول أٌستجد فً مجال التشرٌع والقضاء , علٌه 

 بحثه وهللا من وراء القصد.

 

 المشرؾ                                                

 فرهادي  القاضً : عبدالباسط                                    
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 المقدمة

 

برام إحرٌة الفرد فً التعاقد ٌمنح طرفً العقد الحرٌة الكاملة فً  أن مبدإ

رادتهما على النحو إنهما ٌتمتعان بالحرٌة فً التعبٌر عن أ, كما برامه إالعقد او عدم 

إتفقا علٌه م ٌكونان ملزمٌن بما رضابٌة العقود , ومن ث أالذي ٌرؼبان به وفق مبد

 القوة الملزمة للعقود . أعماال لمبدإ

 ههذولكن فً بعض العقود مام القانون , ولما كان طرفً العقد متساوٌان أ

االقتصادي واالجتماعً بٌن المتعاقدٌن فاوت تفً ظل ال ضعٌفةصبحت أالمساواة 

رادته على إحد طرفً العقد ٌفرض أصبح أ, ونتٌجة التطور الصناعً والتكنولوجً 

نظرٌة عقود هنا ظهرت لى القبول , ومن ا خر الذي ٌكون مضطرا  الطرؾ اآل

على المشرع والقضاء , ولم  ا  ن اصبحت حماٌة الطرؾ المذعن واجبأذعان بعد اال

صبح القانون ٌتضمن أ, بل فً بعض الحاالت ٌعد العقد وحده شرٌعة المتعاقدٌن 

برام حد المتعاقدٌن ضد المتعاقد اآلخر , سواء عند إمبادئ ٌتصؾ بطابع الحماٌة أل

 ذه .وقت تنفٌالعقد او 

 رادة المتعاقدٌنإن التشرٌعات الحدٌثة حاولت الحد من سلطان أحٌث 

ذعان , كما إوالتدخل لمصلحة الطرؾ المذعن فً العقود التً تبرم على شكل عقود 

وعقود النقل , والعقود المصرفٌة , مٌن وفً عقود التأعلى سبٌل المثال هو الحال 

 .والعقود االلكترونٌة  مثل الكهرباء والماء والهاتؾتقدٌم الخدمات 

وتقوم نظرٌة االذعان على تعلق العقد بسلعة او خدمة ضرورٌة وعدم وجود 

قتصادي قانونً او فعلً ٌمكنه إحدهما ٌتمتع باحتكار أتفاوض بٌن طرفً العقد , ف

خر لهذه آلمن االنفراد بصٌاؼة العقد وفرض شروطه , بٌنما ٌرضخ الطرؾ ا

 العتبار الطرؾ المذعن طرفا   ساسا  أنعدام التفاوض إالشروط دون مناقشة , وٌعتبر 

من الشروط التعسفٌة بالتدخل التشرٌعً والقضابً لحماٌته  ضعٌفا فً العقد وجدٌرا  

 .(1)التً تتضمنه عقود االذعان 

عتمد على استخدام نموذج ٌبرام العقود صٌؽة من صٌػ إ وفعقد االذعان ه

 التعاقدٌة بصورة منفردة وٌعرضه على الطرؾحد طرفً العبلقة أللعقد ٌعده  نمطً

الٌات مواجهة الشروط التعسفٌة فً عقود االذعان , دار الكتب القانونٌة ,  ,انس محمد عبدالؽفار  -1

 .4, ص 2113دار شتات للنشر , مصر , 
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ن أله  نن ٌكوموافقة علٌه كما هو او رفضه دون أال الخر الذي لٌس له إاآل

ن ٌدخل فً م التً ٌتضمنها وال أاالواردة فٌه او الشروط واالحكٌؽٌر فً العبارات 

او مساومة حقٌقٌة على شروطه مع الطرؾ المعد لهذا العقد ومن هذا  مناقشة

وصفت هذه العقود باذعان وكان نتٌجة للتقدم التكنولوجً واالقتصادي الذي عرفه 

تجات وتعقد صناعتها نماط السلع والمناذج وأالعالم فً العقود االخٌرة كتوحٌد نم

 (.1ماكن متفرقة )أوالتوزٌع بالجملة فً 

فعقود االذعان ؼالبا ما تقترن بشروط تعسفٌة ٌفرضها الموجب على القابل 

وٌستبعد معها كل نقاش , كون هذه العقود تتعلق بخدمات وسلع ال ؼنى عنها , 

تحدٌده معٌار وتعرٌفه االذعان ؼموضا من حٌث  وٌثٌر مفهوم التعسؾ فً عقود

 ه من التحدٌد والتعرٌؾ والزالظححدٌثا لم ٌنل  فكونه مفهوما  نواعه , أوبٌان 

ن المتعاقد ٌملك حرٌة مناقشة إذ االصل أ , ةفكار تقلٌدٌنازعه عدة نظرٌات وأٌ

طراؾ العقد المساومة الحرة بٌن أ أشروط العقد حٌث تخضع العملٌة التعاقدٌة لمبد

كل نقاش  تستبعدولكن عندما ظهرت عقود االذعان إ,  ن العقود جمٌعا  أوهذا هو ش

حد الطرفٌن شعر بقوته االقتصادٌة القانونٌة او الفعلٌة فاصبح ٌقدم لمن أن أذلك 

مما ٌضطر خذه جملة او ٌدعه دون تعدٌل أد ككل ٌقٌرٌد التعاقد معه شروط الع

ساسً ال ؼنى له عنه بمرفق أ ن المسالة تتعلقن ٌقبل التعاقد ألأخر الى الطرؾ اآل

  .(2)فهو بذلك ٌرضخ وٌذعن لمشٌبة الطرؾ القوي 

حماٌة  أمبد وارفعاء االسبلم وفقه ًاالسبلمالدٌن ن أب االشارةوال بد من 

 حكاما  أالشرع والسنة , فوضع الطرؾ الضعٌؾ فً العقود قبل االنظمة الحدٌثة 

أعتبر التراضً تضبط ممارسات البٌع والشراء والتعامبلت المالٌة بٌن الناس ف

منوا ال أٌها الذٌن آٌا ساسا لصحة عقود المعاوضات كما جاء فً االٌة الكرٌمة "أ

 قولٌو( , 3) "ن تكون تجارة عن تراض منكمأال أموالكم بٌنكم بالباطل إكلوا أت

عماال إ(, وحرم الؽش 4البٌع عن تراض" )نما إعلٌه وسلم " صلى هللا الرسول

  كما حرم العقود التً قد تؤدي  ( ,5"من ؼشنا فلٌس منا" )للحدٌث النبوي الشرٌؾ

اختبلل التوازن االقتصادي للعقود ودور القاضً فً معالجته , اطروحة  ,عصمت عبدالمجٌد  -1

  .111, ص 1911دكتوراه , كلٌة القانون والسٌاسة , جامعة بؽداد , 

عبدالفتاح عبدالباقً , موسوعة القانون المدنً المصري , نظرٌة العقد واالرادة المنفردة , دراسة  -2

 .214(, ص1914مقارنة بالفقه االسبلمً , بدون دار نشر, لسنة )

 (29سورة النساء اٌة ) -3

 .11السنن الكبرى للبهٌقً , المكتبة الشاملة , الجزء السادس , ص -4

االحادٌث , المكتبة الشاملة , كتب المتون , الجزء الحادي والعشرون  جبلل الدٌن السٌوطً , جامع -5

  .91, ص



1 
 

لقوله صلى هللا علٌه وسلم "ال ٌبع بعضكم على بٌع ؼٌر عادلة ممارسات الى 

ن أوكذلك العقود ؼٌر الواضحة النتابج كبٌع الثمر على الشجر قبل  ,( 1)بعض" 

لٌات عدٌدة لحماٌة الطرؾ آالدول االسبلمٌة على  تعتمدإوقد  ,( 2)ٌبدو صبلحه 

الذعان مثل نظام الحسبة ومضمونه تباره الطرؾ الضعٌؾ فً عقود ااعالمذعن ب

ن مجمع الفقه االسبلمً بٌن موقفه من أ, كما المر بالمعروؾ والنهً عن المنكر أ

ن عقود االذعان مصطلح قانونً ؼربً حدٌث ونظم له أعقود االذعان وقرر ب

نه والحتمال تحكم الطرؾ المسٌطر فً االسعار أوحدد خصابصه , وذكر ب عرٌفا  ت

نه ٌجب شرعا إوالشروط , وتعسفه الذي ٌفضً الى االضرار بعموم الناس , ف

ي قبل طرحها للتعامل بها مع أبتداء , مٌع عقود االذعان لرقابة الدولة إخضوع ج

لؽاء ما فٌه ظلم بالطرؾ إقرار ما هو عادل منها , وتعدٌل او أجل إالناس , من 

 .(3) العدالة شرعا   االمذعن وفقا لما تقضً به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبلل الدٌن السٌوطً , جامع االحادٌث , المكتبة الشاملة , كتب المتون , الجزء السادس عشر ,  -1

 .491ص
 .114المتون , الجزء الثالث , صالنسابً , السنن الكبرى , المكتبة الشاملة , كتب  -2

 .51, ص المصدر السابق ,انس محمد عبدالؽفار  -3
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 همية البحثأ

قتصادي كبٌر بٌن إجتماعً وإن التطور الصناعً وما صاحبه من تفاوت إ

برم تعقود نمطٌة معدة مسبقا  ًً هتلى بروز نوع جدٌد من العقود والادى أاالفراد 

, وتسمى بعقود االذعان ,  قتصادٌا  إفراد ضعٌفة أقتصادٌة وإفراد تتمتع بقوة بٌن أ

قتصادٌا وهم الؽالبٌة ال ٌستطٌعون مناقشة شروط العقد إن الطبقة الضعٌفة أحٌث 

قتصادٌا وهم االقلٌة , وٌجب قبول العقد برمته او إالطبقة القوٌة  اهتً وضعتال

رفضه برمته , ولما كانت هذه العقود تتصل بسلع وخدمات ال ؼنى عنها للفرد فً 

حٌاته الٌومٌة , كالتعاقد مع مصالح الماء والكهرباء والهاتؾ والنقل والمصارؾ 

الخ , فالشخص الذي ٌرٌد الحصول على هذه السلع 111وبعض المستشفٌات 

كراها إوالخدمات مضطر الى قبول ما ٌعرض علٌه , وهذا االضطرار ال ٌعتبر 

قتصادٌا , علٌه فان عقود ذعان الرادة الطرؾ القوي إإبل هو ٌعٌب الرضى 

نها تتضمن عادة شروط تعسفٌة ٌضعها الطرؾ القوي أال إاالذعان عقود صحٌحة 

 ولمصلحته . 

المواد القانونٌة فً التشرٌع لذلك نقوم فً هذا البحث بتسلٌط الضوء على 

راء فقهاء القانون التً تبنت آوالمبادئ التمٌٌزٌة التً تتعلق بعقود االذعان و

ومن ثم معالجة الشروط  الؽرض تحدٌده اوبٌان خصابصه االموضوع , لتعرٌفه

سلطة تعدٌل الشروط التعسفٌة  من خبلل منح القانون للقاضً اله التعسفٌة المصاحبة

 .لؽابها او إ

وتحدٌد  افتناولنا فً الفصل االول من البحث عقود االذعان والتعرٌؾ به

االٌجاب والقبول والرضا العقود من حٌث قً اعن ب امٌزهتً تال اخصابصه

تناولنا موضوع الشروط وفً الفصل الثانً  لهذه العقود ,القانونٌة  ةطبٌعوال

وفً ,  انواعهأومعرفة  الؽرض تعٌٌنه اوالمعاٌٌر الممٌزة له االتعسفٌة والتعرٌؾ به

جة الشروط التعسفٌة المصاحبة لعقود فصل الثالث بٌنا دور القاضً فً معالال

الشروط السلطة التً منحه القانون فً تفسٌر العقد للوقوؾ على عن طرٌق االذعان 

لؽابها , ومعرفة مدى فاعٌلة القواعد القانونٌة وسلطة إالتعسفٌة ومن ثم تعدٌلها او 

هذه الشروط , والحلول التً تبنتها قانون حماٌة المستهلك القاضً فً معالجة 

         وقانون المنافسة ومنع االحتكار النافذ فً االقلٌم .
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 االول الفصل

 المبحث االول

 ماهٌة عقود االذعان

تخاذ النهج الصناعً بدال من النهج إن تطور المجتمعات وما صاحبته من إ

كنولوجً بشكل عام ووسابل توالتطور الهابل والسرٌع فً المجال الالزراعً 

برام عدد الالحاجة دى الى أ , نمو الحالة االقتصادٌة للفردواالتصال بشكل خاص 

تطلب  اتن هذه الرؼبأو , دلبلفراشباع الحاجات المختلفة إكبٌر من العقود لؽرض 

نفراد عدد محدود إوقل كلفة ومجهود أقصر مدة وبأبرام عدد هابل من العقود فً إ

فراد بسبب التكلفة العالٌة لهذه نٌة توفٌر الحاجات الضرورٌة لؤلامكاب الشركاتمن 

دى أمما  الحاجة الى مستوى من المعرفة او النفوذ فً بعض االحٌان , المشارٌع او

جب قانونٌا او وحتكار المإقتصادي كبٌر بٌن طرفً العقد بسبب بروز تفاوت إالى 

إضطرار وحسب مصالحه والشروط نفراده بوضع إللحاجات الضرورٌة وفعلٌا 

ساسً ألتعلقه بمرفق طه وبرام العقد بالرؼم من عدم رضابه ببعض شرالقابل الى إ

 .ال ؼنى له عنه 

شخص الملزم بعمل او المدنً هو الحسب القانون  تعرٌؾ المدٌن لما كانو

م بالعمل او عدم صاحب الحق فً المطالبة بالقٌان الدابن هو أبعدم القٌام بعمل , و

ن ٌقوم به او ٌتركه المدٌن , حل الرابطة القانونٌة هو ما ٌجب أن مالقٌام بعمل , وإ

ٌنطبق ن هذا التحلٌل إتزام على المدٌن وحق شخصً للدابن , ولوهو ما ٌسمى اال

وٌؤدي التعبٌر بلفظ )االلتزام( وبلفظ )الدٌن( نفس  ,(1على جمٌع الروابط القانونٌة )

ن العقد عبارة عن ارتباط أ( , و2المعنى الذي ٌؤدٌه التعبٌر بلفظ )الحق الشخصً( )

ثره فً المعقود علٌه أخر على وجه ٌثبت اآلحد العاقدٌن بقبول أاالٌجاب الصادر من 

تسم بالفردٌة وتلطان االرادة نظرٌة تدخل فً نطاق فلسفة القانون س أن مبدأو( , 3)

ن الناس ولدوا أعبلن حقوق االنسان وتتلخص فً إا هواالراء الحرة والتً نبع عن

توا ما ٌشاؤا من التصرفات بشرط أن ٌأومتساوٌن فً الحقوق وٌسمح لهم ب حرارا  أ

ٌتمثل فً القانون فٌجب أال ٌكون اعً الذي ن القهر االجتمأعدم االضرار بالؽٌر, و

 سلطان  أن من نتابج تطبٌق مبدأ, و ضٌق الحدود لحماٌة النظام العام واالدابأال فً إ

, مطبعة ندٌم مصادر االلتزام , الجزء االول , الموجز فً شرح القانون المدنً , عبدالمجٌد الحكٌم  -1

 .6صالطبعة الخامسة , بدون سنة نشر , , بؽداد , 

 .  1951لسنة  41( الفقرة الثالثة من القانون المدنً العراقً رقم 69المادة ) -2

 1951لسنة  41( من القانون المدنً العراقً رقم 1المادة ) -3
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ن أنواع العقود وأما شاؤوا من برام إحرٌة االفراد فً التعاقد و هًاالرادة 

إال علٌها ٌضمنوها الشروط التً ٌرتضونها , وعدم جواز فرض قٌود قانونٌة 

حترام االرادة التعاقدٌة وعدم جواز تعدٌل إداب , وآلالنظام العام واستثناء لحماٌة إ

الجواز للقانون او القاضً التدخل فً  موعدتفاق الطرفٌن ال باإتنفٌذه العقد او وقؾ 

وضرورة  فكرة التضامن االجتماعًسلطان االرادة وبسبب تجاهل مبدأ , حٌاة العقد 

ختبلل التوازن بٌن التزامات إل المشرع والقاضً فً حٌاة العقد عند حصول ختد

ن من نتاج هذه االنتقادات أو علٌه وجهت إنتقادات كثٌرة الى هذا المبدأطرفً العقد 

 والتً تقتضً تؽٌٌرا   1911لسنة  35صبلح النظام القانونً رقم إصدور قانون 

التركٌز على التوازن فً العقود بٌن  ومنهاسلطان االرادة  فً مفهوم مبدأ جذرٌا  

ذلك وجواز تعدٌل العقد من  ٌخالؾبطال ما إالحقوق وااللتزامات المتولدة عنها و

للعدالة ومنعا للتحكم وؼضا من  قبل القضاء بما ٌحقق هذا التوازن وذلك تحقٌقا  

  .(1)ستؽبلل لئل ضحت مصدرا  أذا إشوكة سلطان االرادة فً دابرة العبلقات العقدٌة 

برام بعض العقود إوالحاجة الى عن تطور المجتمع التوضٌح المقتضب  اوبعد هذ

سلطان االرادة  أن تضمن شروطا ؼٌر مرؼوب فٌها , وبالتالً تؽٌٌر مبدإحتى و

التطورات والتً  هتً على ذكر العقود التً برزت نتٌجة هذأن, تبعا لتطور المجتمع 

)سالً(  الفرنسًفً بادئ االمر الفقٌه  اٌهار الأشتسمى )بعقود االذعان( والتً 

االستاذ ومن ثم نقله الى العربٌة فً القانون المدنً الفرنسً بعقود االنضمام  ًوسم

السنهوري وسماه بعقود االذعان لما فٌها من معنى االضطرار فً عبدالرزاق 

انتقلت و قضاء ,الفقه والمن فً اللؽة القانونٌة  وقد القت هذه التسمٌة رواجا   القبول ,

 . (2, ومنها القانون المدنً العراقً ) العربٌةالمدنٌة القوانٌن الى 

  المطلب االول

 تعرٌؾ عقود االذعان

ٌبٌن لعقد االذعان بحٌث  شامبل   تضمن تعرٌفا  ٌن القانون المدنً العراقً لم إ

العقود على وصؾ القبول فً مثل هذه فقط قتصر اجمٌع المقومات الممٌزة له بل 

ك االمر بالنسبة الى قوانٌن الدول لمن القانون المدنً العراقً( , وكذ 161 )المادة

القانون المدنً العراقً منه خذ أي ذالعربٌة ومنها القانون المدنً المصري وال

عتمد علٌها فً وصؾ عقود االذعان , فبالتالً ٌجب البحث عن أالمبادئ التً 

 تؽلب النزعة لقانون والتً من خبلل دراستها نرى التعرٌفات التً صاؼتها فقهاء ا

الجزء , القانون المدنً واحكام االلتزام  ,عبدالمجٌد الحكٌم وعبدالباقً البكري ومحمد طه بشٌر  -1

 . 22و21و 21ص,  1911, االول 

 . 14ص , المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -2
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نظرٌة االذعان وبسببها واجهت تعرٌفها صعوبات على على االقتصادٌة 

ختبلل انت نتٌجة إفناحٌة االذعان فً العقد ك ,القانونً  والتشرٌع صعٌد الفقه

حد الطرفٌن أن ٌتمتع أدى الى أختبلل فً التوازن التوازن االقتصادي فٌه , وهذا اإل

ن أتؽلبة ٌمكنها رادة مإتاح للطرؾ القوي أ, وهذا التفوق قتصادي متفوق بمركز إ

لقوي قد تٌسر له ذلك النه , وهذا الطرؾ ا او تؽٌٌرا   تضع شروطا ال تقبل لها تعدٌبل  

رٌات االولٌة لسلع او مرافق تعتبر من الضرو او قانوٌا   فعلٌا   حتكارا  ٌحتكر إ

  (.1)نها أن ٌتعاقد بشللجمهور وال بد له أ

المطلب تعرٌؾ عقد  وعلى ضوء ما سبق سنتناول فً الفرع االول من هذا

 ىتً على تعرٌؾ عقد االذعان لدى فقاء القانون او ما ٌسمأاالذعان لؽة ومن ثم ن

 .صطبلحا  إ

  الفرع االول

 تعرٌؾ عقد االذعان لؽة

, من ( 2)قرار إلااالذعان هو االسراع مع الطاعة والخضوع واالنقٌاد و

قرار االعتراؾ به وهو اإلنقاد , واالذعان للحق اذا إالرجل  ذعنأ ,ذعن ٌذعن ذعنا  

 .قرار والخضوعهو االنقٌاد بسرعة مع الطاعة واإلاالذعان فً اللؽة ن إف ذا  إ,  (3)

 الفرع الثاني 

 صطبلحا  تعرٌؾ عقد االذعان إ

ول من لفت الى فكرة االذعان فً فرنسا أوهو  سالً( : الفرنسًالفقٌه تعرٌؾ )  -1

رادة واحدة تتصرؾ بصورة منفردة , نه )محض تؽلٌب إلأوعرؾ عقد االذعان ب

وتملً قانونها , على مجموعة ؼٌر محددة من االفراد , وتفرضه مسبقا ومن جانب 

 ومن هذا التعرٌؾ  ,( 4)قبل قانون العقد( ٌذعان من إواحد , وال ٌنقصها سوى 

االنبار بحث منشور فً مجلة جامعة التعسؾ فً عقود االذعان , مد فواز صباح االلوسً , مح -1

 االلكترونً  متوفر على الرابط .191, ص 2111للعلوم والسٌاسة , المجلد الثانً , لسنة 

https://www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?                                                                             

 دار الحدٌث ,معجم عربً عربً , طبعة اولى , القاهرة  , حمد بن علً الفٌومً , المصباح المنٌرا -2

 .131, ص 2111, 

مال الدٌن ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور , لسان العرب , فً عامر احمد حٌدرمنشورات ج -3

 .112ص, 2113محمد علً بٌضون , طبعة اولى , بٌروت , دار الكتب العلمٌة , 

القانون المدنً الجزابري والمقارن , رسالة ماجستٌر , لعشب محفوض بن حامد , عقد االذعان فً  -4

االعبلن عن االرادة , مساهمة فً دراسة التصرؾ القانونً  ,سالً , عن , الجزابر  جامعة الجزابر

اشار الٌه محمد فواز صباح االلوسً ,  .19ص, 1993فً القانون المدنً االلمانً , بارٌس , 

 .191المصدر السابق ص
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نضمام االرادة المنفردة لواضع العقد ,ولطرٌقة أ قد ركز على ًن سالأٌتبٌن ب

هنا ٌطلق علٌه فً  ن ٌتعرض لموضوع العقد ومنأدون  االرادة الى هذهاالفراد 

ن من ٌقبل العقد ٌنضم إعتبار أالفرنسً تسمٌة )عقد االنضمام( , ب المدنً القانون

 الٌه دون مناقشة.

نه )صٌؽة من أعقد االذعان ب وعرؾ السنهوري( :عبد الرزاق تعرٌؾ ) -2

حد طرفً العبلقة أستخدام نموذج نمطً للعقد ٌعده إتعتمد على  برام العقودصٌػ إ

ال الموافقة إخر الذي لٌس له منفردة وٌعرضه على الطرؾ اآل التعاقدٌة بصورة

ن ٌؽٌر فً العبارات الواردة فٌه او أن ٌكون له أعلٌه كما هو او رفضه كلٌا دون 

التً ٌتضمنها وال ٌدخل فً مجاذبة او مساومة حقٌقٌة على  الشروط او االحكام

ن السنهوري أومن هذا التعرٌؾ ٌتبٌن ب . شروطه مع الطرؾ المعد لهذا العقد(

ذعان لما ٌملٌه إنه قد ٌكون القبول مجرد أعتبر طرق الى القبول فً عقد االذعان فأت

فً موقفه  بعد مناقشة ومفاوضة , بل هو الموجب فالقابل فً العقد لم ٌصدر قبوله

خذ او ٌدع لما كان فً حاجة الى التعاقد على شًء ال أن ٌأال إمن الموجب ال ٌملك 

لذلك  , مفروض علٌهفرضابه موجود ولكنه  , ؼنى عنه , فهو مضطر الى القبول

 (.1سم عقود االذعان)إطلق علٌه أ

)العقد الذي  نهأعرؾ عقد االذعان ب (:عبدالمنعم فرج الصدةتعرٌؾ ) - 3 

ٌسلم فٌه القابل بشروط مقررة ٌضعها الموجب وال ٌقبل مناقشة فٌها وذلك فٌما ٌتعلق 

فعلً او تكون المنافسة  حتكار قانونً اوفق ضروري ٌكون محل إبسلعة او مر

صح من تسمٌة عقد أعتبر تسمٌة عقد االذعان أكما نها(. أمحدودة النطاق فً ش

ضطرار فً القبول بٌنما االنضمام معنى االذعان ٌدل على معنى اال ام الناالنضم

ذ ٌشمل عقد االذعان وؼٌره من العقود التً ٌنضم الٌها إوسع داللة من االذعان أ

  (.2) القابل دون مناقشة

ن الدكتور إي فقهاء القانون حول تعرٌؾ عقد االذعان , فأوبعد االشارة الى ر

ن ما تضاؾ الٌه أن تعبٌر )عقد االذعان( محل نظر ذلك أٌرى ب)عبدالمجٌد الحكٌم( 

اٌجار(  نما هو لبٌان الوظٌفة االقتصادٌة للعقد , فٌقال )عقد بٌع( و)عقدإكلمة )عقد( 

ن رضاء أنما ٌشٌر الى إما تعبٌر )عقد اذعان( فبل ٌبٌن هذه الوظٌفة وأوهكذا , 

رادته على االخر ولم إعاقدٌن قد فرض حد المتأن أتماما , والى  المتعاقد لم ٌكن حرا  

 نتشرت على السنة ستقرت وأأو الرفض , ولكن التسمٌة ال القبول اخر إمام اآلأٌكن 

مطبعة لجنة التالٌؾ والترجمة , القاهرة  الموجز فً نظرٌة االلتزام , ,1913 عبدالرزاق السنهوري -1

 .  61, ص والنشر

منشور فً مجلة االمن والقانون , العدد االول , السنة  عقد االذعان , بحث,  عبدالمنعم فرج الصدة -2

 . 243ص  , 1996 الرابعة , كلٌة شرطة دبً , دبً ,
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 (.1الفقهاء وفً نصوص القوانٌن )

 المطلب الثانً

  خصابص عقود االذعان

القانون المدنً العراقً على  فً( 161من المادة ) االولىلقد نصت الفقرة 

نه )القبول فً عقود االذعان ٌنحصر فً مجرد التسلٌم بمشروع عقد ذي نظام مقرر أ

ن عقود إوجاء فً قرار لمحكمة التمٌٌز )ٌضعه الموجب وال ٌقبل فٌه مناقشة( , 

حتكرها شخص طبٌعً او االذعان ٌكون موضوعها سلع او مرافق ضرورٌة ٌ

ة ولمدة ؼٌر محددة وٌكون ٌجابا موجها الى الناس كافة بشروط واحدمعنوي ٌصدر إ

الذي ٌتعاقد  ءنه فً حاجة الى الشًلقبول تلك الشروط أل خر مضطرا  الطرؾ اآل

 -1) بعقود االذعان خصابص محكمة تمٌٌز العراق حددت فان  ذا  إ( , 2علٌه( )

 -2الى المستهلكٌن او المنتفعٌن تعلق العقد بسلع او مرافق من الضرورٌات بالنسبة 

او على االقل سٌطرته  او فعلٌا   قانونٌا   حتكارا  إحتكار الموجب لهذه السلع او المرافق إ

صدور االٌجاب الى الناس  -3تجعل المنافسة فٌها محدودة النطاق  علٌها سٌطرة

عتبار العقد من وإل , (3) (كافة وبشروط واحدة مفصلة اكثرها لمصلحة الموجب

ال فبل ٌعتبر إمجموعة من الخصابص مجتمعة وتوفر فٌه ٌن أٌجب  عقود االذعان

 (:4من عقود االذعان , وهذه الخصابص هً )

 تفاوت المركز االقتصادي بٌن طرفً العقد الفرع االول :

ن الموجب فً عقود االذعان ٌكون فً مركز اقتصادي قوي بحٌث ٌمكنه إ

ن القابل ٌكون عادة فً مركز إن ٌفرضها دون تحفظ وأمن وضع شروطه و

 قتصادي ضعٌؾ.إ

 تعلق العقد بسلعة او مرفق تعتبر من الضرورٌات الفرع الثانً :

ن عقود االذعان ٌتعلق بسلع او مرافق تعتبر من الضرورٌات بالنسبة الى إ

 القابل او على االقل ذات فابدة كبٌرة بالنسبة الٌه .

 . 14ص , المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -1

مجلة االحكام ,  ةصادرمن محكمة التمٌٌز العراقٌال , 21/5/1915فً  1915/م/14القرار رقم  -2

 .21,ص 1915, 6,السنة/2العدلٌة,عدد/

 .194المصدر السابق , صمحمد فواز صباح االلوسً , التعسؾ فً عقود االذعان ,  -3

 ,بدالمجٌد الحكٌم وعبدالباقً البكري ومحمد طه بشٌر ع:استخبلص خصابص عقود االذعان من  تم -4

عبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً , .القانون المدنً واحكام االلتزام الجزء االول 

هانٌة .التعسؾ فً عقود االذعان اللوسً , اصباح فواز  محمدالجزء االول , فً مصادر االلتزام , 

 ., المصادر السابقة  ة القضابٌة على عقود االذعانرقابال , فقٌهمحمد علً 
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  االحتكار القانونً من قبل الموجب الفرع الثالث :

حتكار قانونً مثل ما هو الحال فً عقود تزوٌد الكهرباء إٌتمتع الموجب ب

تخضع متٌاز قانونً إالشركات التً تقدم هذه الخدمات تتمتع ب نإوالمٌاه والهاتؾ ف

 .لتنظٌم خاص بٌنها وبٌن السلطة العامة 

 االحتكار الفعلً من قبل الموجب الفرع الرابع :

فعلً مثل ما هو الحال عند وجود شركة هاتؾ واحدة  حتكارإٌتمتع الموجب ب

 فٌما بٌنها .تتفق العدد فً المنطقة او قلٌلة 

 ٌجاب عام ودابمال:االفرع الخامس

وٌوجه الى الجمهور ولمدة  ودابما   نموذجً وعاما  ٌكون االٌجاب فً قالب 

 .ؼٌر محددة

نه ال بد من توفر الخصابص المذكورة مجتمعة فً العقد أف فكما بٌنا سابقا  

حتى ٌعتبر من عقود االذعان وبالتالً تطبٌق المواد القانونٌة من قبل القاضً والتً 

 بحق الطرؾ المذعن . ن كان متعسفا  إشرعت لؽرض الحد من سطوة الموجب 

ولكون االٌجاب والقبول فً عقود االذعان ٌتمٌزان وٌختلفان عن العقود 

تً على موضوع أفً مطلبٌن ومن ثم نعنهما ٌث داالخرى لذلك سنتناول الح

 خر.آالرضى فً عقود االذعان فً مطلب 

 المطلب الثالث 

 االٌجاب فً عقود االذعان 

القانون المدنً )لفظٌن من  (11)ادة حسب الموالقبول  ذا كان االٌجابإ

ن إف ٌجاب والثانً قبول( ,إي لفظ صدر فهو أنشاء العقد ومستعملٌن عرفا إل

الى  من الطرؾ القوي وٌكون موجها   االٌجاب فً عقود االذعان ٌكون صادرا  

لمدة  ةاو الى فبة ال حصر لها وبشروط متماثلة ومفصلة ومستمرالجمهور كافة 

طوٌلة وبصٌؽة مطبوعة عادة وال تجوز فٌها المناقشة واكثرها لمصلحة الموجب 

خرى تشدد فً مسؤولٌة الطرؾ القابل أ  فهً تخفؾ تارة من المسؤولٌة التعاقدٌة و

حتكار ة او مرفق ال ؼنى عنها تكون محل إللقبول لتعلقها بسلع الذي ٌكون مضطرا  

(, فالقبول فً هذه العقود 1ٌها محدودة النطاق )قانونً او فعلً او تكون المنافسة ف

 شكل نهابً  ٌجابه فًل الرادة الموجب , فالموجب ٌعرض إذعان من القابإنما هو إ

خولة كاظم محمد راضً , االٌجاب فً عقود االذعان , بحث منشور فً مجلة المحقق الحلً  -1

, متوفر على الرابط  313, ص 2114للعلوم القانونٌة والسٌاٌة , العدد االول , السنة السادسة , 

 http://www.uobabylon.edu.iq االلكترونً  
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خر مضطر الى القبول لحاجته الى الماء الطرؾ اآلإن ال ٌقبل فٌه مناقشة , و

 الٌجاب والقبول ٌكونان كاالتً:وا,  (1الخ )1111والكهرباء والتلفون والسفر

  صدور االٌجاب فً شكل نمطً محدد الفرع االول :

ٌكون االٌجاب الصادر فً عقود االذعان بشكل نمطً ومطبوعا فً الؽالب 

ال إخر الذي لٌس له صورة منفردة وٌعرضه على الطرؾ اآلحد طرفً العقد بأٌعده 

ن ٌؽٌر فً العبارات الواردة فٌه ون له أن ٌكأدون الموافقة علٌه كما هو او رفضه 

االٌجاب الكثٌر من الشروط المعقدة  تضمنٌو او الشروط واالحكام التً ٌتضمنها ,

هذه بحٌث ٌصعب فهمها من قبل الشخص العادي وقد ال ٌكلؾ نفسه مشقة قرابتها , و

ٌد زتمنها او قد عفٌه تنها تخفؾ من مسؤولٌته او الشروط فً صالح الموجب بحٌث أ

لعقد  مطبوعا   ستعمل المتعاقد نموذجا  , وإذا ما أ (2لتزامات الطرؾ القابل )من إ

تتعارض مع الشروط المطبوعة  خرى شروطا  أ  ٌة وسٌلة ألٌه بخط الٌد او بأضاؾ إو

    .( 3رادة المتعاقد )إعن  واضحا   عتبارها تعبٌرا  إوجب تؽلٌب الشروط المضافة ب

شخاص ؼٌر أٌجاب عام ودابم وموجه الى جمهور إ الفرع الثانً :

 محددٌن

جل أالى  وبشروط واحدة ومستمرةى الناس كافة صدور االٌجاب ٌكون ال

عتبار أن شخصٌة المذعن لٌست محل إي أٌجاب ؼٌر شخصً إؼٌر محدد , فهو 

فاالٌجاب الصادر من مؤسسة الكهرباء موجه الى كل الناس الراؼبٌن فً االشتراك 

  ( .4م الشخصٌة )هبمهنتهم او صفاتدون االهتمام 

 االٌجاب قطعً وحتمً الفرع الثالث :

ً عقد االذعان ٌصدر فً صورة قاطعة وٌشتمل على كل شروط االٌجاب ف

ستعداد للمناقشة فٌه وبذلك ال والتفصٌلٌة وال ٌكون الموجب على إالعقد الجوهرٌة 

ي أوٌكون حتمٌا  , ال الى قبول المذعن وٌعتبر بمثابة التسلٌم بمشروع العقدإٌحتاج 

بتقبل كل من ٌتقدم للقبول ما دام االمر ٌتعلق بسلعة  ن الموجب ٌكون ملزما  أ

 (.5) ضرورٌة او مرفق ضروري

  14ص , المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -1

, 2111, النهرٌنرسالة ماجستٌر, كلٌة الحقوق جامعة  عقد االذعان,,شٌماء مصطفى احمد الشٌخلً -2

 .193,ص,اشار الٌه محمد فواز صباح االلوسً,التعسؾ فً عقود االذعان,المصدر السابق 36ص 

 .35ص,  2111 , مصر , دار شتات للنشر , عقود االذعان فقها وقضاء,  ابراهٌم سٌد احمد -3

 . 245, ص نفس المصدر السابق عقد االذعان , ,  عبدالمنعم فرج الصدة -4

 .245ص , السابق نفس المصدر , عقود االذعان , عبد المنعم فرج الصدة  -5
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 المطلب الرابع 

 القبول فً عقود االذعان

 مكانٌة المساومة والمناقشة من قبل الطرؾ المذعنإعدم 

نه ال إن القبول فً عقود االذعان ٌختلؾ عن القبول فً العقود االخرى فً إ

بالشروط  وتسلٌما   ورضوخا  ذعانا إرادة حقٌقٌة بالقابل حٌث ٌكون القبول إٌعبر عن 

ستعداد لقبول إوال ٌكون عنده  نهابٌا   ٌجابا  االٌجاب فالموجب ٌصدر إ التً جاء بها

 (.1بحثه او مناقشته )

 وبالتالً عٌبا   كراها  إعتبار هذا النوع من القبول وقد ٌتبادر الى الذهن الى إ

للقٌاس بٌن عقود نه ال وجه أال إمن عٌوب الرضى الذي ٌؤدي الى بطبلن العقد , 

بعٌب االكراه ذلك الن  االذعان وبٌن تلك العقود التً ٌكون فٌها الرضاء مشوبا  

لطانها تماما النها تنعدم تحت وطأة االكراه االرادة فً النوع الثانً من العقود تفقد س

ن عقود االذعان ال تعدم االرادة بل تنقص من سلطانها فٌما ٌتعلق بتحدٌد , فً حٌن إ

 . ختٌارإن القبول ٌكون على بٌنة وإالتعاقد , وشروط 

ستثنابٌة ٌتم فٌها رفض القبول من قبل الموجب كما هو الحال إوهناك حاالت 

مٌن شخص أعند النص صراحة على عدم نفاذ االٌجاب بحق فبة معٌنة كرفض ت

عندما ٌكون للموجب قدرة محددة للتعاقد  خطار بنوع خاص , او ضمنا  معرض لؤل

نه فً حالة أال إبعد نفاذ المقاعد ,  محدود من القابلٌن كرفض المسافرٌنمع عدد 

ن الموجب ال ٌستطٌع رفض القبول إاالحتكار القانونً للمرافق كالماء والكهرباء ف

(2) . 

 المطلب الخامس

 الرضا فً عقود االذعان

طرافها بعد مناقشة شروطها أن تتم نتٌجة مفاوضة بٌن أاالصل فً العقود 

مر ٌختلؾ فً حالة ن األأال إعلى جمٌع الشروط , التراضً ن ٌتوصلوا الى أالى 

ن االٌجاب والقبول ٌتمٌزان وٌختلفان عن العقود االخرى وكما إعقود االذعان حٌث 

   ن ٌكون الرضاأهلٌة التعاقد وأشرحها , فباالضافة الى وجوب تمتع الطرفٌن ب تم

الوسٌط فً شرح القانون المدنً , دار احٌاء التراث العربً , بٌروت  –عبد الرزاق السنهوري  -1

 .229( , الجزء االول , ص 1952,)
 .191المصدر السابق , صمحمد فواز صباح االلوسً , التعسؾ فً عقود االذعان ,  -2
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الموجب فً عقد  ن رضاإ, ف ال فٌعتبر العقد باطبل  إمن العٌوب و خالٌا  

قانونٌا للمرفق الذي ال ٌمكن له رفض  عندما ٌكون محتكرا   علٌه جبرا  االذعان ٌكون 

الى قبول  رادة ناقصة عندما ٌكون مضطرا  أن رضا القابل ٌكون بإقبول المتعاقد , و

 .خرٌن له الحرٌة فً التعاقد مع موجبٌن آن كان إ اشروط لم ٌكن لٌرضى به

فر فٌه ون ٌتأفانه العتبار العقد من عقود االذعان ٌجب  وكما ذكرنا سابقا  

 .الخصابص المذكورة 

برز عقود االذعان واكثرها شٌوعا فً الوقت الحاضر هو عقد تجهٌز ومن أ

خدمة االتصاالت للهاتؾ النقال حٌث تقوم الشركة المقدمة لخدمة االتصاالت بوضع 

عقود نموذجٌة وبعد ملبها والتوقٌع علٌها من قبل المشترك تصبح عقود الزامٌة 

ال  قطعٌا   خذ شكبل  أوتي شخص أعقد موجهة للكافة دون تمٌٌز بٌن وتكون شروط ال

ن المشترك ال ٌملك حق إوٌقبل المناقشة ومن ثم تقوم بعرضها على الجمهور 

ولكون هذه ن ٌبرم العقد او ٌرفضه أال أمامه إالتفاوض على بنود هذا العقد فلٌس 

شروط وقبول ال االذعان إفلٌس للمشترك خٌار الخدمة تعتبر من ضرورٌات الحٌاة 

الشركة التً ٌتعاقد معها المشترك تبقى هً الطرؾ االقوى والظاهر فً والعقد , 

االقتصادٌة فً مقابل المركز االقتصادي الضعٌؾ تها بسبب قومواجهة المشترك 

 تعتبر محتكرة قانونٌا  المقدمة لخدمة االتصاالت  اتالشركن إو, للمشترك عادة 

لوجود عدد قلٌل من هذه  فعلٌا  محتكرة و من قبل السلطة متٌازإلحصولها على 

 (1)تفاق إن لم ٌكن بٌنها إو شروط التعاقد معها متشابهة الى حد بعٌدن إوالشركات 

سالة الماء ومع مصلحة لتمٌٌز العقود المبرمة مع مصلحة إعتبرت محكمة اأ وقد, 

عتبرت الشرط الذي ٌجٌز سكك الحدٌدٌة لنقل البضابع عقود إذعان , كما أال

 خراجها شرطا  إخر فً أجور الخزن فً حالة تراكم البضابع والتأللمصلحة مضاعفة 

خر لم تعتبر العقود الجارٌة عن آوفً قرار ( , 2ٌجوز للمحكمة تعدٌله ) تعسفٌا  

 .(3المزاٌدة العلنٌة من عقود االذعان )طرٌق 

السكنٌة والتجارٌة  الوحداتار ستبجإن العقود الخاصة ببٌع او كما إننا نرى بأ

فً المجمعات السنكٌة والمراكز التجارٌة الكبٌرة المنتشرة فً مدن االقلٌم والتً 

ود الخدمات التً وكذلك عقس مال كبٌر أتكون عادة مملوكة لشركات ذات نفوذ ور

 فًكالحراسة والتنظٌؾ والصٌانة وخدمات الماء والكهرباء هذه الشركات  تقدمها

 . 26, ص 2111عبدالمجٌد , اثر التقدم العلمً فً العقد , مكتبة السنهوري , بؽداد , عصمت  -1

 .61-56, ص  1, السنة  4النشرة القضابٌة , العدد  -2

ابراهٌم المشاهدي المبادئ القانونٌة فً قضاء محكمة التمٌٌز , منشورات مركز البحوث القانونٌة ,  -3

, الصادر  29/5/1915فً  1914/موسعة اوال/122 رقم القرار, 2111مطبعة العانً , بؽداد , 

 .513ص,  ةمن محكمة التمٌٌز العراقٌ
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سعار محددة من قبل الشركة أتكون جمٌعها بشروط وهذه المجمعات  

, هذه الشروط وتعدٌل اوموجهة الى جمٌع المشتركٌن الذٌن ال ٌملكون حق مناقشة 

لم ٌكن على دراٌة وعلم بشروط للقبول وذلك لكونه  المشترك ٌكون مضطرا  ن إو

ن دفع أن عدم القبول ٌتسبب له بخسارة كبٌرة بعد وإفً بعض الحاالت العقد 

من ى المشترك عل ةضوفرن هذه العقارات مإاالقساط ولفترة طوٌلة من الزمن , او 

ن هذه الشركات إ, وقبل السلطة عند تبدٌل محبلت السكن او العمل للمصلحة العامة 

, وبرؼم وجود عدد الخدمات التً ال ٌمكن االستؽناء عنها  لهذه فعلٌا   كون محتكرةت

ن المحاكم فً االقلٌم إة بسبب هذه العقود فأكبٌر من الدعاوي حول النزاعات الناش

لم تطبق االحكام الخاصة بعقود االذعان على هذه العقود ومن ومنها محكمة التمٌٌز 

الشروط التعسفٌة محل النزاع بحق  لؽاء او تعدٌلإعطاء الحق للقاضً فً إثم 

 (. 1الطرؾ المذعن )

 المبحث الثاني

 الطبٌعة القانونٌة لعقود االذعان

ن فقهاء إخرى فبسبب وجود خصابص تمٌز عقود االذعان عن العقود األ

نكر صفة العقد القانونٌة لهذه العقود فمنهم من أختلفوا فً تحدٌد الطبٌعة إالقانون 

عتبرها عقود حقٌقٌة كسابر العقود وهم أعنها وهم فقهاء القانون العام , ومنهم من 

 . فقهاء القانون الخاص

 

الصادر من محكمة البداءة الخامسة فً  29/12/2113فً  5/2113/ب1164القرار رقم انظر  -1

من االستعمال بسبب عدم  اربٌل المتضمن طلب الشركة تخلٌة الدكان الكابن فً سوق اربٌل العصري

 21/2/2114 2114/ت/119بالقرار المرقم  نقضمن ثم وتم اصدار الحكم بالتخلٌة وقبل المتعاقد معها 

من صبلحٌة لعدم قٌام المحكمة التثبت الصادر من رباسة محكمة استبناؾ اربٌل بصفتها التمٌٌزٌة 

كون الدكاكٌن المجاورة مستعملة وهل ٌمكن للمواطنٌن الوصول الٌه ام ال , الدكان لبلستعمال من حٌث 

 و 2215و  2211و  2261فتم رد الدعوى اتباعا للقرار التمٌٌزي , وتم اصدار القرارات المرقمة 

القرار رقم , وؼٌر منشورات  , بناء على نفس المبدأ 1/6/2114فً  5/2113/ب2293

المصدقة تمٌٌزا ادرة من محكمة البداءة الثانٌة فً اربٌل والص 25/4/2111فً  2/2111/ب16

االقلٌم فً تمٌٌز الالصادر من محكمة  1/6/2111فً  2111/مدنٌة اولى/315بالقرار المرقم 

عدم تسلٌم دكان فً سوق نٌشتمان فً اربٌل لالؽرامات التاخٌرٌة بطلب دعوى المدعً رد والمتضمن 

ففً الدعاوي المذكورة فاننا ؼٌر منشور , , الى الشركة ل االقساط عدم قٌام المدعً بتادٌة كامبسبب 

عادة التوازن المختل الى طرفً إنرى بانه كان باالمكان تطبٌق االحكام المتعلقة بعقود االذعان وبالتالً 

والتمٌٌز فً  ال ان محاكم البداءةإالعقد والحد من تسلط وهٌمنة الشركة على المواطنٌن المتعاقدٌن معها 

  .فً مثل هذه الدعاوي ا المبدأ االقلٌم لم تأخذ بهذ
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 المطلب االول

 النظرٌة ؼٌر العقدٌة

إن فكرة أنصار هذه النظرٌة تقوم على أن العقد هو توافق إرادتٌن عن 

ن أحرٌة وإختٌار وفً عقود االذعان فإن القبول لٌس سوى إذعان ورضوخ , و

واحدة وهً إرادة الموجب فتكون بمثابة قانون او الفكرة تدور عموما حول إرادة 

والسلع وتفرض على الناس  البحة تضعها الشركات التً تحتكر المرافق العامة

تاما  بحٌث تملً مشٌبتها ال على فرد  اتباعها فارادة الموجب هً التً تتفوق تفوقا  

رض على مجموعة ؼٌر محددة من االفراد ال تملك سوى الخضوع لما ف واحد بل

( , وهم ٌرمون من وراء ذلك الى 1تصرفات ذات طبٌعة البحٌة ) ذا  إ علٌها فهً

هذه العقود كما تفسر القوانٌن , ومراعات مقتضٌات العدالة وحسن وجوب تفسٌر

النٌة فً تطبٌقها , والنظر الى ما تستلزمه الروابط االقتصادٌة التً وضعت هذه 

ٌنظم منفعة عامة فٌجب مراقبة هذه المنفعة دام عقد االذعان  وما , العقود لتنضٌمها

    ( .2من حٌث توجٌهها لكً ال تحٌد عن الؽرض منها )

  المطلب الثانً

 نظرٌة العقدٌةال 

ن عقود االذعان هً عقود حقٌقٌة تتم أن فقهاء القانون الخاص ٌذهبون الى إ

حد أن أما ما ٌقال من ق بٌنها وبٌن ؼٌرها من العقود . أرادتٌن , وال فرإباتفاق 

ثر له فً طبٌعة العقد وال فهذا ال ٌمكن توقٌه وال أ خر ,مام اآلأالمتعاقدٌن ضعٌؾ 

والذي ٌبرر التدخل  ٌسوغ تدخل القضاء لحماٌة الجانب الضعٌؾ ما دام لم ٌستؽل ,

رادتٌن فً العقد ال التفاق اإن إ, ف( 3)ستؽبلل الضعؾ ال الضعؾ ذاته إنما هو إ

ن ٌكون لكل من االرادتٌن دور معادل لدور االخرى , وال ٌشترط أرورة ٌعنً بالض

ن أن ٌكون مضمون العقد محل نقاش سابق او أ صحٌحا   تفاقا  إالتفاق االرادتٌن  قانونا  

 أنٌكون من عمل الطرفٌن , وكل ما ٌرد على حرٌة القابل فً عقد االذعان ال ٌعدو 

ن السلطة إثر له فً صحة التراضً , وأٌكون نوعا من الضؽط االقتصادي الذي ال 

النها تؤدي الى االضرار بمصالح عطابها للموجب سلطة خطرة إالبلبحٌة التً ٌراد 

 وإن وجد أحد المتعاقدٌن فً مركز ضعٌؾ أمام اآلخر , فإن ,  (4الطرؾ المذعن )

نقبل عن سالً ,  المصدر السابق ,الوسٌط فً شرح القانون المدنً ,  –عبد الرزاق السنهوري  -1

 .229التعبٌر عن االرادة , ص

 . 15ص , المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -2

 . 16ص ,نفس المصدر السابق عبد المجٌد الحكٌم ,  -3

 .125, ص 1992عبد المنعم فرج الصدة , مصادر االلتزام , دار النهضة العربٌة ,  -4
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نكار صفة إال ظاهرة قانونٌة , وال ٌكون عبلج االمر بظاهرة اقتصادٌة ذه ه

العقد على عقد حقٌقً , وٌنضوي تحت تعرٌؾ العقد بانه تبادل تعبٌر عن إرادتٌن 

ن هذه العقود تفضل على العقود المعتادة أمتطابقتٌن بقصد إنشاء التزام او اكثر , بل 

نها تمكن السلطات العامة النها واحدة للجمٌع فٌقل فٌها خطر الؽلط والتدلٌس , وأل

من مراقبة شروطها , وعلى هذا ال ٌتمكن القاضً من تفسٌر هذا العقد كما ٌشاء 

ي هو الذي أبدعوى حماٌة الضعٌؾ فتضطرب المعامبلت وتفقد استقرارها وهذا الر

 . (1ساد فً فقه القانون المدنً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  المصدر السابقالٌات مواجهة الشروط التعسفٌة فً عقود االذعان , انس محمد عبدالؽفار, -1

 .51ص
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 الفصل الثاني

 المبحث االول

 الشروط التعسفٌة

 ختبلل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفٌةإماهٌة الشروط التعسفٌة و

لقد نص القانون المدنً العراقً على حماٌة الجانب الضعٌؾ فً عقود 

ن تعدل أقانون للمحكمة ال( من 161جازت الفقرة الثانٌة من المادة )أاالذعان فقد 

ن تعفً الطرؾ المذعن منها , وفً أالشروط التعسفٌة التً تتضمنها هذه العقود او 

ذلك حماٌة للمستهلكٌن من الشروط التعسفٌة التً تفرضها شركات االحتكار, وتقدٌر 

ا كانت عبارات العقد تحتمل المعنى ذإٌعود الى القاضً  كان الشرط تعسفٌا   ذاإما 

 القاضً خذ به , وال ٌخضع فً ذلك الى رقابة محكمة التمٌٌز , ولٌس علىأالذي 

تفق المتعاقدان نزع هذه السلطة من إذا أال ما ٌقتضٌه العدل , وإمن حدود فً ذلك 

التعسفٌة ن مصطلح الشروط أال إ( , 1القاضً فاتفاقهما باطل لمخالفته للنظام العام )

عن ذلك  فضبل  ٌثٌر الؽموض فً مفهومه , وتعرٌفه , وتحدٌده , وطرق معالجته 

طار النظام العقدي فهً لٌست إتعسفٌة هً شروط صحٌحة فً  ما ٌعد شروطا   فان

فكٌؾ ٌستطٌع المشرع , مخالفة للنظام العام وال لبلداب وهً شروط تعاقدٌة 

ت فكرة أٌه بٌن الطرفٌن , ومن هنا بدمتفق عل صحٌحا   ن ٌتجاهل شرطا  أوالقاضً 

صٌاؼة  دةعاالنظام القانونً باكمله على نحو ٌوحً باالشروط التعسفٌة تخاصم 

ومن  لذلك سنقوم فً المطلب االول بالتعرٌؾ بالشروط التعسفٌة ( ,2نظرٌة العقد )

ل نظرٌة عقود االذعان ظثم نتحدث فً المطلب الثانً عن الشروط التعسفٌة فً 

الشروط وفً  وبعدها ناتً فً المطلب الثالث على ذكر المعاٌٌر التً تحدد هذه

 نواعها . المطلب الرابع نبٌن أ

 المطلب االول

 التعرٌؾ بالشروط التعسفٌة 

العراقً قد خبل من تعرٌؾ الشرط التعسفً وهو حال المدنً ن القانون إ

الجزابري والمؽربً , والهمٌة  ستثناء المشرعإمعظم القوانٌن فً الببلد العربٌة ب

ننا سنتناول الموضوع من جانب التشرٌعات التً إتعرٌؾ الشرط التعسفً ف لةمسأ

 ت بتعرٌؾ للشرط التعسفً وتعرٌؾ فقهاء القانون .ءجا

 . 11ص , المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -2

 .211المصدر السابق , صعقود االذعان ,  محمد فواز صباح االلوسً , التعسؾ فً -3
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  تعرٌؾ الشرط التعسفً لؽة الفرع االول :

 (.1لتزامه فً البٌع ونحوه )إلزام الشًء وإتعنً كلمة الشرط لؽة : 

, عسؾ عن الطرٌق مال عنه  : تعسؾ , تعسفا   ما معنى كلمة التعسؾ لؽة  أ

خذ على ؼٌر أستخدمه وتعسؾ فً القول إمر ركبه ببل روٌة , وعدل وتعسؾ األ

  ( .2هداٌة حمله على معنى التكون داللته علٌه ظاهرة )

 صطبلحا  إتعرٌؾ الشرط التعسفً  الفرع الثانً :

كل شرط تعاقدي ٌحقق منفعة او مٌزة لمصلحة  :الشرط التعسفً هو

  .المشترط على حساب المتعاقد الضعٌؾ 

ٌفرض على ؼٌر المهنٌٌن , او على الشرط الذي هو: او الشرط التعسفً 

ة , المستهلك من قبل المهنً , نتٌجة التعسؾ من قبل االخٌر لسلطته االقتصادٌ

 .بؽرض الحصول على مٌزة مجحفة 

من جانب الطرؾ ذو النفوذ  او الشرط التعسفً هو: الشرط المحرر مسبقا  

  خر .الذي ٌخوله مٌزة فاحشة عن الطرؾ اآلاالقتصادي القوي 

القانون رقم  ن( م35عرؾ المشرع الفرنسً الشرط التعسفً فً المادة ) وقد

نه ذلك الشرط الذي ٌفرض أب 1911كانون الثانً سنة  11الصادر فً  11/23

بواسطة المحترؾ على ؼٌر المحترؾ او على المستهلك من خبلل التعسؾ فً 

 فٌها .ستخدام التفوق االقتصادي وتسمح بحصول المحترؾ على مٌزات مبالػ إ

-14ما المشرع الجزابري فقد عرؾ الشرط التعسفً بموجب القانون رقم أ

مع بند واحد او عدة  نه كل بند او شرط بمفرده او مشتركا  أب 2114حزٌران  13

 نه االخبلل الظاهر بالتوازن بٌن حقوق وواجباتأخرى من شأ  شروط  بنود او

 .(3)طراؾ العقد أ

 

 

 .329المصدر السابق , صابن منظور , لسان العرب ,  -1

  .263, ص 1961,الطبعة الخامسة ,  قاموس المنجد االبجدي , بٌروت , مطبعة دار الشرق -2

د.حسٌن عبدهللا عبدالرضى الكبلبً , اختبلل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفٌة , دراسة  -3

متوفر على الرابط االلكترونً وما بعدها ,  222ص , 2111مقارنة , كلٌة القانون , جامعة بؽداد , 

318946-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM  

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-318946
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-318946
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 31-11ما المشرع المؽربً فقد عرؾ الشرط التعسفً بموجب القانون رقم أ

فً العقود المبرمة بٌن  تعسفٌا   نه ٌعتبر شرطا  أبستهلك ملحماٌة ال 2111ابرٌل 

ختبلل كبٌر بٌن إالمورد والمستهلك كل شرط ٌكون الؽرض منه او ٌترتب علٌه 

  .( 1) حقوق وواجبات طرفً العقد على حساب المستهلك

 المطلب الثانً

 ل نظرٌة عقود االذعانظالشروط التعسفٌة فً  

ذا تم إالعراقً : )( من القانون المدنً 161نصت الفقرة الثانٌة من المادة )

ن تعدل هذه أتعسفٌة جاز للمحكمة  وكان قد تضمن شروطا   العقد بطرٌق االذعان

كل  لما تقتضً به العدالة وٌقع باطبل   الشروط او تعفً الطرؾ المذعن منها وفقا  

الثالثة : )وال ٌجوز تفسٌر العبارات  الفقرةكما نصت  تفاق على خبلؾ ذلك(إ

ٌتبن , ( بمصلحة الطرؾ المذعن ولو كان دابنا   الؽامضة فً عقود االذعان ضارا  

أجل تقٌٌد ن المشرع قام بصٌاؼة نظرٌة االذعان من إمن المادة القانونٌة السابقة 

او تعدٌل الشروط التعسفٌة برادة الطرؾ القوي من خبلل منح السلطة للقاضً إ

العفاء منها كما لم ٌجز تفسٌر العبارات الؽامضة بما ٌضر مصلحة الطرؾ المذعن ا

رادتٌن , علٌه ٌقوم القضاء بمعالجة االثار السٌبة الناجمة عن عدم التكافؤ بٌن اإل

لفكرة العدالة لحماٌة الطرؾ الضعٌؾ من  ختبلل التوازن الناجم عنها تطبٌقا  إو

ذا كانت الشروط , وتقدٌر ما إالطرؾ القوي علٌه  اهضفر ًتالشروط التعسفٌة ال

 وثٌقا   رتباطا  ترتبط الشروط التعسفٌة إو. ( 2)تعسفٌة او ؼٌر تعسفٌة منوط بالقاضً 

خر , حدهما ذكر اآلإذا ذكر أبعقود االذعان فٌجمعهما وصؾ مشترك , بحٌث 

, لذلك تعتبر النصوص القانونٌة من بنود عقد االذعان  وٌعتبر الشرط التعسفً بندا  

فضل طرق لحماٌة الطرؾ المذعن من الشروط التعسفٌة أالمنظمة لعقود االذعان 

(3). 

 

 

 

 

 

 .211المصدر السابق , صحمد فواز صباح االلوسً , التعسؾ فً عقود االذعان , م -1

, مطبعة الٌرموك ,  عبدالجبار ناجً المبل صالح , مبدا حسن النٌة فً تنفٌذ العقود , الطبعة االولى -2

 .219ص المصدر السابق ,د.حسٌن عبدهللا عبدالرضى الكبلبً , اشار الٌه . 312, ص 1914
,  المصدر السابقالٌات مواجهة الشروط التعسفٌة فً عقود االذعان ,  -انس محمد عبدالؽفار  -3

 91ص
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 المطلب الثالث

 سالٌب تعٌٌنهاأمعاٌٌر الشروط التعسفٌة و

بٌن طابفة من الشروط التعسفٌة التً تكون باطلة فً  ن المشرع العراقًإ

( من القانون 915مٌن وهذا ما نصت علٌه المادة )أعقود االذعان مثل عقد الت بعض

ذا إنه وبشكل عام ترك االمر بٌد القاضً لٌتولى هو تقدٌر ما أال إالمدنً العراقً , 

التوازن بٌن الطرفٌن ن مهمة القاضً هً تحقٌق وذلك أل م الأ الشرط تعسفٌا   كان

قدر من المشرع فً تمٌٌز الشرط التعسفً عن الشرط ؼٌر لك فهو أوبسط العدل لذ

لظروؾ القضٌة وحالة كبل المتعاقدٌن وظروفهما , وهذا ما سار علٌه  التعسفً تبعا  

منوط بالقاضً وال تملك محكمة  ذا كان الشرط تعسفٌا  إفتقدٌر ما القضاء العراقً 

ن أكان له  تعسفٌا   ب على هذا التقدٌر فاذا ما كشؾ القاضً شرطا  التمٌٌز التعقٌ

ٌتحقق وخر منه , ن ٌلؽٌه وٌعفً الطرؾ اآلأثر التعسؾ بل له أٌعدله بما ٌزٌل 

قتصادي إولهما أمن خبلل معٌارٌن  عتبار الشرط تعسفٌا  إختبلل التوازن فً العقد وإ

وهو المٌزة الفاحشة التً  وهو تعسؾ النفوذ االقتصادي والثانً معٌار قانونً

هذٌن المعٌارٌن متبلزمان ومترابطان ببعضهما البعض والمهنً ,  ٌحصل علٌها

 (.1خر )حدهما ٌعتبر نتٌجة لآلأن أي أرتباط السبب بالنتٌجة إ

 تعسؾ النفوذ االقتصادي الفرع االول :

بوجود ن االختبلل بٌن االلتزامات والحقوق الناشبة عن العقد ال تكفً للقول إ

ن ٌقترن هذا االختبلل بالتفاوت بالقدرة االقتصادٌة أنما ٌجب إو الشرط التعسفً ,

ستعمال مركزه االقتصادي المتفوق لٌفرض على إن ٌسٌا المحترؾ ألطرفً العقد و

تخل بالتوازن العقدي فخضوع ؼٌر المحترؾ لضؽوط  ؼٌر المحترؾ شروطا  

وهذا الشرط مرتبط  ( ,2)لحه عملٌة هو الذي ٌجعله ٌقبل بشروط تذهب بمصا

برابطة السببٌة مع معٌار المٌزة المفرطة التً ٌحصل علٌها المهنً وهً نتاج 

دي واضح ٌتمثل المٌزة االقتصادٌة التً ٌتمتع بها هذا المهنً وتؤدي الى خلل عق

ن القوة التً ٌستطٌع بموجبها إ , او جزبٌا   حد حقوقه كلٌا  أخر فً حرمان الطرؾ اآل

نما إخر لٌست القدرة االقتصادٌة فحسب وؾ فرض شروطه على الطرؾ اآلالمحتر

بتداء إجال حرفته ٌعرؾ برام العقود فً مإعتاد على أفالمحترؾ وقد  ة الفنٌةءالكفا

ما ٌجري علٌها العمل فً  ثار وهو ٌعرؾ اٌضا  آهذه العقود من ما ٌترتب على 

 حرفته وهو ٌمتلك من الوسابل ما تمكنه من تحدٌد التزاماته التً ٌستطٌع تنفٌذها

 .212المصدر السابق , صمحمد فواز صباح االلوسً , التعسؾ فً عقود االذعان ,  -1

 .11ص,  المصدر السابق سلٌمان براك داٌح الجمٌلً , الشروط التعسفٌة فً العقود , -2
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 (1التً ٌستطٌع فرضها مع من ٌتعاقد معه )والشروط 

 المٌزة الفاحشة لفرع الثانً :ا

فً عقد  ن ٌكون الشرط واردا  نه ال ٌكفً أأف إعتبار الشرط تعسفٌا  حتى ٌمكن 

ن ٌكون الشرط قد فرض من جانب أما ٌجب نإوؼٌر المهنً و مبرم بٌن المهنً

الطرؾ االول باستخدام تعسؾ النفوذ االقتصادي وٌعطً هذا الشرط مٌزة فاحشة 

ن المٌزة الفاحشة هً النتٌجة أي أللمهنً , وٌعتبر هذا المعٌار نتٌجة للمعٌار االول 

معه بعبلقة سببٌة  الستخدام النفوذ االقتصادي بطرٌقة تعسفٌة ومرتبطا  او المحصلة 

الفاحشة ال تكون نقدٌة فقط بل هً عنصر موضوعً ٌتعلق ( , وهذه المٌزة 2)

بتوفٌر مزاٌا مبالػ فٌها للمحترؾ كٌفما ٌكون هذه المزاٌا ما دامت تؤدي الى تفوق 

 ( .3خر )آطرؾ على حساب طرؾ 

 المطلب الرابع

 نواع الشروط التعسفٌةأ 

برام العقد وتسمى إذا كانت متعلقة بمرحلة تتعدد الشروط التعسفٌة بحسب ما إ

بالشروط التعسفٌة بحكم  بالشروط التعسفٌة بالذات او بمرحلة تنفٌذه وتسمى

 االستعمال .

 الشروط التعسفٌة بذاتها الفراع االول :

لشروط فً مرحلة تكوٌن العقد منذ تظهر التعسؾ فً هذا النوع من ا

  .تً متناقضة مع جوهره أظه , فتلفاأدراجها فً العقد , وتكشؾ عنه ذات إ

عفاء من تعلق بتحدٌد التزامات الموجب كشرط اإلالتً تالشروط هذه ومن 

رد فً العقود المصرفٌة ٌي ذرادة منفردة , والشرط الإفسخ العقد بالضمانات وشرط 

 ي تؽٌٌر فًأعبلم العمٌل فً عدم مسؤولٌة المصرؾ فً حال عدم إ تضمنٌي ذوال

خر عنوان لدٌه , آقامته بكتاب خطً موقع عند عدم وصول المراسبلت على محل إ

 الشهرٌة لزم المشتركٌن فً الخدمات العامة بدفع رسوم االشتراكٌي ذوالشرط ال

  المضمون  قضً بسقوط حقٌي ذستعملت الخدمة او لم تستعمل , والشرط الأسواء 

 .212المصدر السابق , صمحمد فواز صباح االلوسً , التعسؾ فً عقود االذعان ,  -1

حمد محمد الرفاعً , الحماٌة المدنٌة للمستهلك ازاء المضمون العقدي , دار النهضة العربٌة , ا -2

 .213المصدر السابق ص محمد فواز صباح االلوسًاشار الٌه  .221ص ,  1994 القاهرة ,

المصدر د.حسٌن عبدهللا عبدالرضى الكبلبً , اختبلل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفٌة ,  -3

 .211السابق , ص 



21 
 

شتراط التنازل عن إوكذلك  ( ,1بسبب مخالفته القوانٌن واللوابح وؼٌرها )

اللجوء الى القضاء لفض النزاع وجعل العقود جابزة فً حق الطرؾ القوي والبراءة 

نه ٌتم أكما  ( ,2خر )فً حماٌة حقوق طرؾ على حساب اآل ٌب والمبالؽةمن كل ع

لفاظ ؼرٌبة وؼٌر معهودة وبمصطلحات قانونٌة معقدة بأكتابة الشروط  ؼالبا  

لٌه من خلل فً إوبصورة مختلفة عن المعتاد ال توحً فً ظاهرها بما تؤدي 

االلتزامات التعاقدٌة كأن ٌعفً نفسه من المسؤولٌة او الضمان بطرٌقة ؼٌر مباشرة 

ن عدٌم إن ٌبذلها فً تنفٌذ العقد فأكتحدٌد مدة الضمان او تخفٌؾ العناٌة التً ٌجب 

وكتابة الشروط بخط صؽٌر وفً مكان بها ,  الخبرة الذي ٌقبل التعاقد ٌكون جاهبل  

د الكثٌرة ال ٌنتبه لها عدٌم الخبرة او ٌحٌل الى شروط عامة تخص من صفحات العق

خر عادة وكذلك طول النص المحترؾ ووضعها بنفسه وال ٌعلم بها الطرؾ اآل

 .( 3فً الؽالب بالنسبة الى ؼٌر المطلعٌن ) وصٌاؼته المبهمة

ٌعتبر فً االقلٌم ن عقود االشتراك فً خدمة الهاتؾ النقال أوكما بٌنا سابقا ف 

 عتبر تعسفٌةتتضمن العدٌد من الشروط التً ت لعقوداهذه ن أمن عقود االذعان و

 علىي حق من حقوق الملكٌة لٌس له أ المشتركن أبحق المشترك المذعن , حٌث 

 تبعا   تخصٌصه ةادعإو هرٌتؽٌن ٌتم أوٌمكن  النتفاعه المحدد الخلوي هاتفه رقم

 الرخصة بشروط وا والسبلمة لؤلمن تعود ألسباب للشركة وٌجوز الشركة لمتطلبات

 ذلك عن اإلعبلن بعد للمشترك الممنوحة الخدمات من أي تعلق أن لها الممنوحة

ن تعلق االشتراك أ هاول مؤقتا   الخدمة ستعمالإ عدمالمشترك  من تطلب نأ او مسبقا  

وٌحق للشركة  المشترك إشعار دون االشتراك عقد فسخن تأعند عدم تعببة الرصٌد و

 (.4سعار مكالماتها الداخلٌة والدولٌة )أتؽٌٌر 

 ستعمالهاالشروط التعسفٌة بحكم إ الفراع الثانً :

دراجه بالعقد ولكنها تظهر فً إوهً شروط ال تظهر فٌها صفة التعسؾ عند 

 همال روح النص .إمرحلة تنفٌذ العقد , وذلك بالتمسك بحرفٌته و

بضمان البابع من االلتزام  اءعفإمثلة هذا النوع من الشروط شرط أومن 

 عطً المصرؾٌي ذ, والشرط ال د وقت قصٌر لفحص السلعةٌحدتالعٌوب الخفٌة او 

 . 119هانٌة محمد علً فقٌه , الرقابة القضابٌة على عقود االذعان , المصدر السابق , ص -1

د.حسن عبدالباسط جمٌعً , اثر عدم التكافؤ بٌن المتعاقدٌن على شروط العقد , دار النهضة العربٌة  -2

  وما بعدها.  116انس محمد عبدالؽفار , المصدر السابق ,صاشار الٌه  .21, ص1991, القاهرة , 

, عن جاك جستان ,  المصدر السابقسلٌمان براك داٌح الجمٌلً , الشروط التعسفٌة فً العقود ,  -3

 .11القانون المدنً الفرنسً , تكوٌن العقد , ص المطول فً

 ٌنظر فً نماذج العقود المبرمة مع شركات االتصاالت فً االقلٌم .  -4
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 ضٌؾ على الحساب كمصارٌؾ البرٌدأ  الحق فً الحسم التلقابً الي مبلػ 

ي ذالشرط الوخر مساك الحساب دون الرجوع للطرؾ اآلإتتعلق بالتً مصارٌؾ وال

او  ,شعار المتعاقد بذلك إتى ٌشاء دون سمح للطرؾ القوي بتعدٌل بنود العقد مٌ

خر المضمون فً أعدم تنفٌذ الموجبات العقدٌة كسقوط الحق فً الضمان عند تشرط 

خٌر كان التأ نً تبٌن إخر فً تقدٌم المستندات التأاالببلغ عن الحادث او عند الت

 . (1لعذر ما )

تبرنا العقود المبرمة مع الشركات حول الوحدات السكنٌة والتجارٌة عإننا وأل

لتوفر فً المجمعات السكنٌة والتجارٌة الحدٌثة فً االقلٌم من عقود االذعان 

تتضمنها هذه العقود تعتبر تعسفٌة بحكم بعض الشروط التً ن إخصابصا فٌها ف

جور فً العقد ومن ثم تسلٌم وحدة سكنٌة او تجارٌة أستعمالها فعدم بٌان تفاصٌل المإ

او ال تصلح لمزاولة المهنة بسبب موقعها ومن الهندسٌة ال ٌتوفر فٌها شروط المتانة 

فهذه شروط عند عدم فتح المحل وطلب تخلٌتها كبٌرة جور أاو ثم فرض ؼرامات 

حكام عقود أ اكم فً االقلٌم لم تطبقال ان المحإتفرض على الطرؾ الضعٌؾ تعسفٌة 

 (.2) االذعان بشأنها

 

 

 

 

 

 

   

 .119و96, صالمصدر السابق سلٌمان براك داٌح الجمٌلً , الشروط التعسفٌة فً العقود ,  -1

الصادر من محكمة البداءة الثالثة فً  21/4/2111فً  3/2119/ب1119رقم  اتانظر القرار -2

 , الصادر من محكمة البداءة الرابعة فً اربٌل  21/2/2112فً  4/2111/ب2111رقم اربٌل , و

الصادرات من محكمة البداءة الخامسة فً ابٌل  1/6/2113فً  5/2113/ب2239و2269و2211

فهذه القرارات تتعلق بعقود بٌن الشركة والمستاجرٌن لدكاكٌن فً سوق نٌشتمان العصري فً  ,

وهنا اٌضا ؼٌر منشورات , , عند ابرام العقد االجرة او تفاصٌل الماجور مقدار اربٌل ولم ٌتم تحدٌد 

الؽاء او تعدٌل الشروط التعسفٌة الً تفرض على حكام عقود االذعان من اجل أنرى امكانٌة تطبٌق 

 الطرؾ الضعٌؾ اثناء تنفٌذ العقد .
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 الفصل الثالث

 دور القاضً فً معالجة الشروط التعسفٌة فً عقود االذعان

 التعسفٌةللحد من ظاهرة الشروط 
 

ن القضاء ٌحجم عن التدخل فً الرابطة أصل كما هو الجاري العمل به , ألا

هلٌتهما فً أالقوة الملزمة للعقد , طالما تمتع طرفا العقد ب أمنه لمبد حتراما  إالعقدٌة 

منه  مساٌرة   أٌتراجع عن التطبٌق الدقٌق لهذا المبد أبد خٌرا  أن القضاء أالتعاقد , بٌد 

رادة إللتطور الحدٌث الذي طراء على العبلقات التعاقدٌة , فالعقد وسٌلة للتعبٌر عن 

ذا حصل خبلؾ حول ما إطرافه وتنظٌم العبلقة القانونٌة التً ٌقٌمونها فٌما بٌنهم , فأ

 ذا  فالتفسٌر إ لتفسٌره , وا الى القضاء طلبا  أقصدوه من العبارات الواردة فٌه , لج

ظهار هذه االرادة هو إ( , و1رادة المتعاقدٌن فً العقد )إبٌة الظهار الوسٌلة القضا

أتفق المتعاقدان علٌه , وتقابلت البحث عن النٌة المشتركة للمتعاقدٌن , وتعنً كل ما 

 ( .2نه فعبرا عنه بتعبٌرات متطابقة تكشؾ عن مضمونه )إرادتاهما الحقٌقٌة بشأ

ستخبلص النٌة لطة تقدٌرٌة إلومن خبلل هذا المنطلق , ٌتمتع القاضً بس

ستعمال أن ٌكون ذلك عن طرٌق إالمشتركة للمتعاقدٌن من عبارات العقد , على 

المعاٌٌر المنصوص علٌها فً القانون , وال ٌخضع فً ذلك لرقابة المحكمة العلٌا , 

وراق الدعوى , وال ٌخالؾ الثابت فٌها , وفً حدود ما أمن  طالما كان حكمه مستمدا  

لذا سوؾ نقوم فً هذا الفصل بتناول موضوع معالجة الشروط  العدالة . اتقتضٌه

تً على موضوع أفً ظل مواد القانون المدنً , ومن ثم نفً عقود االذعان عسفٌة تال

وقانون  2111لسنة  1معالجة الشروط التعسفٌة فً ظل قانون حماٌة المستهلك رقم 

 3وقانون المنافسة ومنع االحتكار رقم  2111لسنة  14المنافسة ومنع االحتكار رقم 

 وذلك فً ثبلث مباحث منفصلة . فً اقلٌم كوردستان  2113لسنة 

 المبحث االول

 معالجة الشروط التعسفٌة فً ظل القانون المدنً

نفراد الجانب القوي منهما إن التفاوت االقتصادي بٌن مركز المتعاقدٌن وإ

ن ٌنص القانون على أه ومن العدالة مر لٌس فً الوسع تجاهلأبوضع شروط العقد 

الوسابل التً تكفل حماٌة الطرؾ الضعٌؾ لكً ال ٌكون ضحٌة جور الطرؾ القوي 

 ن ٌحقق هذه الحماٌة على وجهأ, ولٌس بوسع القضاء بؽٌر سند تشرٌعً  وتعسفه

 . 16, ص 2111بؽداد , المكتبة القانونٌة , دور القاضً فً تعدٌل العقد ,  ,لفتة هامل العجٌل  -1
نبٌل عبدالرحمن حسن , دور القاضً فً تحقٌق التوازن بٌن الحقوق وااللتزامات فً العقود , بحث  -2

 .491, ص1919,  2/ , العدد  5/ منشور فً مجلة العدالة الصادرةعن وزارة العدل العراقٌة , السنة 
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بكل شروط العقد المتعاقد  خذأفعال فالعقد شرٌعة المتعاقدٌن وال مناص من 

( , فقد 1مهما بدت جابرة ومتعسفة ما دامت ال تتضمن مخالفة للنظام العام واالداب )

حد وال ٌجوز أل ذا نفذ العقد كان الزما  إ( من القانون المدنً )146نصت المادة )

ن أال إال بمقتضى نص فً القانون او بالتراضً( , إالعاقدٌن الرجوع عنه وال تعدٌله 

دراج شروط إختبلل التوازن العقدي وما ٌصاحبه من إالمشرع العراقً تدارك حالة 

تعسفٌة فً عقود االذعان وذلك من خبلل منح القاضً السلطة لمعالجة الشروط 

ذا تم العقد إ( من القانون المدنً )161من المادة )الثانٌة التعسفٌة فنصت الفقرة 

ن تعدل هذه الشروط أفٌة جاز للمحكمة تعس بطرٌق االذعان وكان قد تضمن شروطا  

تفاق على إكل  لما تقتضً به العدالة وٌقع باطبل   او تعفً الطرؾ المذعن منها وفقا  

ن ٌكون تفسٌر العبارات الؽامضة أ)وال ٌجوز الثالثة خبلؾ ذلك( كما نصت الفقرة 

  .( بمصلحة الطرؾ المذعن ولو كان دابنا   فً عقود االذعان ضارا  

لقانون المدنً العراقً قد نص على بعض الشروط التعسفٌة التً ان أكما 

( حٌث ذكرت : ٌقع 915مٌن وهذا ما نصت علٌه المادة )أتكون باطلة فً عقد الت

الشرط الذي ٌقضً  -1)تٌة ط اآلمٌن من الشروأكل ما ٌرد فً وثٌقة الت باطبل  

نطوت هذه أذا إال إمٌن بسبب مخالفة القوانٌن واالنظمة , أبسقوط الحق فً الت

قضً بسقوط حق المؤمن له الشرط الذي ٌ -2المخالفة على جناٌة او جنحة عمدٌة , 

او فً تقدٌم المستندات , عبلن الحادث المؤمن منه الى السلطات , إخر فً بسبب التأ

كل شرط مطبوع لم ٌبرز  -3خر كان لعذر مقبول , إن التأذا تبٌن من الظروؾ إ

 -4بحالة من االحوال التً تؤدي الى البطبلن او السقوط ,  قا  بشكل ظاهر وكان متعل

لعامة المطبوعة , ال فً صورة ذا ورد فً الوثٌقة بٌن شروطها اإشرط التحكٌم 

نه لم أخر , ٌتبٌن آكل شرط تعسفً  -5تفاق خاص منفصل عن الشروط العامة , إ

 . (ثر فً وقوع الحادث المؤمن منهأٌكن لمخالفته 

ذا ظهر للقاضً من خبلل إمٌن أود االذعان ومنها عقد التعلٌه ففً عق

التفسٌر وجود شروط تعسفٌة فله صبلحٌة تعدٌل العقد بتعدٌل الشرط التعسفً او 

ن سلطة تعدٌل عقد االذعان مشروطة بمراعاة مقتضى العدالة بما ٌرفع إلؽابه وأب

 خر. الضرر عن المتضرر وال ٌضر الطرؾ اآل

 

 

المصدر اختبلل التوازن االقتصادي للعقود ودور القاضً فً معالجته ,  ,عصمت عبدالمجٌد  -1

 .192, صالسابق 
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 المطلب االول

 )المبادئ العامة فً تفسٌر العقد( القاضً فً تفسٌر العقد سلطة 

 

قد ٌرد فً العقد بعض العبارات الؽامضة او التً ال تكشؾ عن القصد 

ى نزاع بٌن االطراؾ , لذا ٌتوجب تفسٌر الحقٌقً للمتعاقدٌن , وبالتالً قد ٌؤدي ال

به  أول ما ٌبدأن إو ,العقد لتحدٌد مضمونه والوقوؾ على التزامات الطرفٌن 

القاضً عند تفسٌره للعقد هو محاولة تحدٌد مضمونه على ضوء االرادة الظاهرة , 

إذا برام العقد , فإستعملها العاقدان فً ابٌر عن االرادة او العبارات التً لتعاي أ

ي الى ما قصده المتعاقدان من االفاظ أالى االرادة الباطنة ,  ألتجإعسر علٌه االمر أ

القاضً الى البحث  أخرى ٌلجأرادتهما , وبعبارة إالتً استعمبلها فً التعبٌر عن 

سبلمً عن النٌة المشتركة للمتعاقدٌن , فهناك قواعد عامة فً التفسٌر فً الفقه اإل

ٌقال لها قواعد كلٌة , وقد تضمن القانون المدنً العراقً تسع  ٌسترشد بها القاضً ,

لعقد لعند تفسٌره ومن هذه القواعد هناك قاعدتٌن منحت للقضاء  ,( 1)عشرة قاعدة 

ستبعاد الشروط التعسفٌة , وهما تفسٌر الشك لمصلحة المدٌن , وحسن النٌة فً إب

 العقود.

 تفسٌر الشك لمصلحة المدٌن الفرع االول :

فً تفسٌر  ساسا  أعتمادها بوصفها إصح تذا كانت القواعد العامة للتفسٌر إ

العقود بصورة عامة , فقد جرى تعدٌلها على النحو الذي ٌضمن لها الفعالٌة 

تحاول من خبلل نظرٌة واالنسجام والمبلبمة مع خصوصٌة بعض العقود التً 

فكار وال سٌما مع بروز أالمتعاقدٌن ,  شكالٌة عدم التكافؤ بٌن مراكزالتفسٌر حل إ

( ,  2قانونٌة حدٌثة تدعو الى حماٌة الطرؾ الضعٌؾ من تعسؾ الطرؾ القوي )

ن قاعدة الشك ٌفسر لمصلحة المدٌن تنهض بها االصول العامة فً القانون , الن إف

( , وعندما ٌقوم شك حول مدى التزام المدٌن 3ة الذمة )ءاالصل فً الشخص هو برا

ضٌق الحدود , الن أ, فانه ٌجب تفسٌر هذا الشك بالطرٌقة التً تجعل االلتزام فً 

ذا قام شك فً حقٌقة إعبأ االثبات فً مدى الوفاء بااللتزام ٌقع على عاتق الدابن , ف

ن ٌؤخذ أ بد ن الدابن لم ٌستطع االثبات بشكل كاؾ لذا الأهذا المدى فٌعنً ذلك 

 طار إ( , وفٌما ٌخص تحدٌد المقصود من لفظ المدٌن فً 4الضٌق لبللتزام ) بالمدى

 .  313, ص المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -1

بحث منشور على . 13, ص 2119فاطمة نازي , توجهات القضاء فً العقود الجبرٌة , مكناس ,  -2

 http://mastercontentieuxmekne.blogspot.comالرابط االلكترونً , 

 .1919لسنة  111( من قانون االثبات العراقً رقم 6المادة ) -3

 .1919لسنة  111( من قانون االثبات العراقً رقم 1المادة ) -4
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ن المتفق علٌه هو المقصود به المدٌن فً أالقاعدة , فعلى الرؼم من  هذه

تثٌر الشك فً  لكن ال ٌصح هذا القول بالنسبة للعقود التً تتضمن شروطا   , لتزاماال

عمال الشرط أي الطرؾ الذي ٌضار من أتفسٌرها , فهنا ٌراد به المدٌن فً الشرط 

ن تفسٌر النص الذي ٌنتابه الشك لمصلحة المدٌن فً إوهكذا ف محل التفسٌر ,

دابن هو الطرؾ االقل خبرة ن الأذا عرفنا إ قاضً , خصوصا  لل االلتزام لٌس ملزما  

ن توفر الحماٌة فً مواجهة الطرؾ الذي بٌده أقتصادٌة , فهنا ٌجب إة وقدرة او كفاء

من جانب  المعدة مسبقا   لذلك فً العقود ن االشتراط , وتطبٌقا  أالمبادرة فً ش

اراته ل عبمتعسفٌة , ال بد من تفسٌر الشرط الذي ٌح ذ تتضمن شروطا  المحترؾ وإ

نه فً العقود أذا عرفنا إالشك ضد مصلحة المحترؾ المشترط , وال سٌما 

صٌاؼة العبارات العقدٌة  المعروضة على المستهلكٌن قد ٌتعمد المحترفون عادة

مكانٌة أكثر من معنى من دون إبصورة مبهمة من خبلل وضع شروط قد تحتمل 

ور وجود شرط ٌثقل عبء خر , فبل ٌمكن تصحد المعانً على المعنى اآلأترجٌح 

ن قتضٌه العدالة , ألتن ذلك ٌتفق وما إهو المدٌن و ن المستهلك دابما  إالمحترؾ , و

ن ٌتحمل نتابج عدم أالمستفٌد من الشرط ٌتحكم فً صٌاؼته وهو من المفترض 

ما دام المستهلك لن ٌتمكن من التدخل بقوة فً صٌاؼة الشروط وقد وضوح عباراته 

المنطلق  اهذ نوم ,( 1)ثارها وعدم المقدرة على مناقشتها أكاؾ ب ٌقبل بها دون علم

وهذا فً مجال  ستثناء على قاعدة )الشك ٌفسر لمصلحة المدٌن(إجرى القانون أ

او  ستبدلها بقاعدة )الشك ٌفسر لصالح المذعن سواء كان دابنا  عقود االذعان حٌث إ

حماٌته من  كذا عقود بؽٌةفً ذلك حالة الطرؾ الضعٌؾ فً مثل ه ( مراعٌا  مدٌنا  

 تعسؾ وجور الطرؾ القوي فً العقد .

 مبداء حسن النٌة فً العقود الفرع الثانً :

( من القانون المدنً العراقً : )ٌجب 151من المادة )االولى تنص الفقرة 

أطراؾ شتمل علٌه وبطرٌق تتفق مع ما ٌوجبه حسن النٌة( , فألما  تنفٌذ العقد طبقا  

حد االطراؾ ظروؾ ووضعٌة أن ال ٌستؽل أب ألهذا المبد تتعامل طبقا  ن العقد ٌجب أ

ن ٌراعً ذلك فً أخر الرهاقه واالجحاؾ بحقوقه لذلك فالمهنً ٌجب الطرؾ اآل

 ٌشمل جمٌع مراحل أحسن النٌة , وهذا المبد أوضعه المسبق لشروط العقد ومبد

لتحقٌق التوازن بٌن  خاذه وسٌلة لتدخل القاضًالتعاقد , االمر الذي ٌمكن معه إت

 ن أ( , ففً العقود المبرمة بٌن المحترفٌن والمستهلكٌن نجد 2المهنً والمستهلك )

شركة ,  امانج رحٌم احمد , حماٌة المستهلك فً نطاق العقد , كلٌة القانون والسٌاسة , السلٌمانٌة -1

 .219ص,  2111 , المطبوعات للتوزٌع والنشر
مبدا حسن النٌة فً تنفٌذ العقود , الطبعة االولى , مطبعة الٌرموك , عبدالجبار ناجً المبل صالح ,  -2

  .245د.حسٌن عبدهللا عبدالرضى الكبلبً , المصدر السابق , ص اشارالٌه .31, ص 1914



33 
 

كثر من جانب المحترؾ أ بما تقضٌه قاعدة حسن النٌة ٌكون مطلوبا   االلتزام

برام العقد مع إن هذا االخٌر ال ٌملك من المقومات ما ٌمكنه من المستهلك , أل من

ٌجد نفسه فً  ن المستهلك عموما  المحترؾ بما ٌخالؾ مقتضٌات حسن النٌة , أل

ن ٌحدد بقدراته أمام المحترؾ , حٌث ٌلمس االول مدى عجزه مركز ضعٌؾ أ

كثر أعن طابع السرعة فً  مكاناته الخاصة عناصر وشروط التعاقد فضبل  إو

والتامل وااللمام بكل  تعامبلته وعدم توفر الوقت الكافً عنده للفحص والدراسة

 .( 1النتابج المترتبة على تعاقداته )

  المطلب الثانً

 سلطة القاضً فً تفسٌر عبارات العقد 

ن مدلولها , معنى النصوص الواردة فً العقد وبٌا تفسٌر العقد هو تحدٌد

رادة المشتركة للطرفٌن المتعاقدٌن وتحدٌد الٌه اإلنصرفت وذلك بهدؾ تحدٌد ما أ

موضوع وعبارات العقد ( , 2على االلتزامات التً ٌولدها ) مضمون العقد والوقوؾ

  . او ٌكون ؼامضا   ن ٌكون واضحا  أما إالتفسٌر 

 فً حالة وضوح عبارات العقد وشروطها الفرع االول :

جل تنفٌذه من دون نزاع ألصٌاؼة العقد بٌن المتعاقدٌن هو ن الؽرض من إ

عند ن القاضً إحول مضمونه , وبالتالً فعند حصول خبلؾ بٌن المتعاقدٌن ف

حكمة كدته مأ, وهذا ما ه لى القواعد العامة فً تفسٌراٌستند العقد عبارات وضوح 

ن المعنى الواضح أاالصل فً تفسٌر عبارات العقد ) التمٌٌز فً قرار لها حٌث جاء

ذا إال إنى الحقٌقً وال ٌجوز االنحراؾ عنه الى ؼٌره من المعانً , فً اللفظ هو المع

ستعمال هذا التعبٌر إا ءساأن المتعاقدٌن أكد من ظروؾ الدعوى ما ٌدل على أت

وبناء على  ( ,3)( خر فٌجب البحث عن النٌة المشتركة للمتعاقدٌنآوقصدا معنى 

ن تكون العبارات واضحة أٌتطلب لزام المتعاقد بالشروط الواردة فً العقد ن إإذلك ف

وٌفترض علم المتعاقد بها ورضاه ,  ادراك مضمونهإبحٌث ٌكون من الممكن فهم و

, وٌمتنع خذ بها علٌه فمتى كانت االلفاظ المستعملة فً العقد واضحة الداللة وجب األ

ن الخروج خبلؾ معناها الظاهر تحت ستار التفسٌر , أل على القاضً تفسٌرها على

نحراؾ عن االرادة المشتركة للمتعاقدٌن , لكن القضاء قد إمعنى الظاهر هو عن ال

 ٌجد نفسه فً حاجة الى تفسٌر العبارة الواضحة للعقد مهما بلػ وضوحها وبساطة

 

امٌر فرج ٌوسؾ , عالمٌة التجارة االلكترونٌة وعقودها واسالٌب مكافحة الؽش التجاري   -1

 .141, ص 2119, االسكندرٌة ,  كتب الجامعً الحدٌثمااللكترونً , ال

 .211ص,  المصدر السابقامانج رحٌم احمد , حماٌة المستهلك فً نطاق العقد ,  -2

,  ةٌتمٌٌز العراقالالصادر من محكمة  21/4/1999فً  1999/موسعة اولى/43القرار رقم  -3

 . 3-2ص 61/2111منشور فً الموسوعة العدلٌة , العدد 
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 ن وضوح العبارة ؼٌر وضوح االرادةأرتفع عنها اللبس واالبهام وذلك أمعناها و

ن المتعاقدٌن إفقد تكون العبارة فً ذاتها واضحة لكن الظروؾ تدل على ,  (1)

ستعمال التعبٌر الواضح فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ ال ٌستقٌم فً هذا إساءا أ

ن ٌعدل أنما ٌجب إاضح , وخذ القاضً بالمعنى الوأالمعنى , ففً هذه الحالة ال ٌ

نه ٌجب النظر الى أعنه الى المعنى الذي قصده المتعاقدٌن , كما تجدر االشارة 

كل عبارة جزء من كل العقد , ومن ثم  نعبارات العقد مجتمعة عند التفسٌر أل

فالمقصود بوضوح عبارة العقد لٌس وضوح كل ( , 2تفسر بعضها البعض )

اللة العقد من مجموع ما جاء فٌه من عبارات جملة على حدة , بل هو وضوح د

حكام كلما دعت متكاملة األجزاء ن ٌعتبر العقد وحدة متصلة األن االصل أ, أل

ن ٌتسم العقد أالحاجة الى تفسٌره او تطبٌقه , لذا قد ٌقع فً بعض االحٌان 

بالؽموض بالرؼم من وضوح عباراته كما لوكان هناك تعارض بٌن بعض 

حة , او كانت العبارة الواضحة ال تتفق مع مضمون االحكام العبارات الواض

عرض عن العبارة أذا إالكلٌة للعقد , وال جناح على القاضً فً مثل هذه الحالة 

وبهذا الصدد , ( 3)الواضحة وبحث عن النٌة المشتركة للمتعاقدٌن لتفسٌر العقد 

ٌطالب مدٌر  مدعً الذينقض الحكم ورد دعوى القرار لمحكمة التمٌٌز )تضمن 

عادة مبلػ من المال قام بدفعه خطأ ومنع معارضته من إسالة الماء بعام مصلحة إ

ستمارة موقعة منه وافق فٌها إن قدم وأن المدعً سبق قطع مجرى ماء , وذلك أل

ن كان إن هذا العقد وأحٌث  بالماء والتخرٌب والتبلٌط , هتحمل مصارٌؾ تجهٌز

وال ٌعد شرطا تعسفٌا  وافق علٌه المدعًضمنه ي تذن الشرط الأال إذعان إعقد 

ه منه الن مد االنبوب وتخرٌب التبلٌط جاء لمصلحته وبناء ءعفاحتى ٌتوجب إ

نه على المحكمة االخذ محكمة التمٌٌز ترى بأوبالتالً فان  ( ,4) (على طلبه

نه جاء أهداره بحجة إبالشروط الواضحة فً العقد ووافق علٌه المتعاقد وال ٌجوز 

من عدم  تخذت المحكمةأخر لمحكمة التمٌٌز )قد آوجاء فً قرار به ,  ضارا  

عفاء ى ذرٌعة إلخرظهار شرط االعفاء من المسؤولٌة وتمٌٌزه عن الشروط األإ

حٌث , ( 5المتعاقد منه كونه لم ٌعلم به , النه كتب بطرٌقة لم تسترع االنتباه( )

 كل ما ٌرد فً وثٌقة  باطبل   ( من القانون المدنً تضمن )ٌقع915ن المادة )إ

  .11المصدر السابق , صفاطمة نازي , توجهات القضاء فً العقود الجبرٌة ,  -1

عبدالرزاق اٌوب , سلطة القاضً فً تعدٌل التعوٌض االتفاقً , دراسة مقارنة , مطبعة النجاح  -2

 .61, ص2113الجدٌدة , الدار البٌضاء , 

  . 313المصدر السابق , صعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,  -3

, منشور  ةٌتمٌٌز العراقالمحكمة الصادر من  11/11/1969فً  1969/حقوقٌة/1141القرار رقم  -4

 ( من القانون المدنً . 161فً موقع قاعدة التشرٌعات العراقٌة , االحكام المرتبطة بالمادة )

الصادر من محكمة التمٌٌز العراقٌة , 32, ص13/5/1911فً  1911/مدنٌة اولى/911القرار رقم  -5

  .1911السنة التاسعة , العدد الثانً , مجموعة االحكام العدلٌة , , 
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كل شرط مطبوع لم ٌبرز بشكل ظاهر وكان  -3: مٌن من الشروط االتٌة أالت

أن القرار تبنت نجد فبحالة من االحوال التً تؤدي الى البطبلن او السقوط (,  متعلقا  

عفاء من المسؤولٌة وفسرت عدم المتعاقد من شرط اإل عفاءالمادة المذكورة إل

فً  ذا كان العقد واضحا  إلٌه فع, قبل المتعاقد من زه عدم العلم به ظهاره وتمٌٌإ

معالجتها من ذعان فعلى القاضً إمضمونها وتضمن شروط تعسفٌة وكان عقد 

ستبعاد هذه الشروط إخبلل الصبلحٌات الممنوحة له من قبل المشرع وتعدٌل او 

 المفروضة على الطرؾ الضعٌؾ .     

 وشروطها فً حالة ؼموض عبارات العقد الفرع الثانً :

قانون المدنً العراقً )وال ٌجوز ( من ال161من المادة ) الثالثةنصت الفقرة 

بمصلحة الطرؾ  كون تفسٌر العبارات الؽامضة فً عقود االذعان ضارا  ن ٌأ

( , وورد فً المذكرة االٌضاحٌة للمشروع التمهٌدي للقانون المذعن ولو كان دابنا  

ن ٌفسر الشك فً مصلحة المدٌن , عند ؼموض أن )االصل أالمدنً المصري ب

وع من حكم هذا االصل ستثنى المشرأال ٌتٌح زواله , وقد  عبارة التعاقد ؼموضا  

كان او  المتعاقد المذعن دابنا   ن ٌفسر الشك فٌها لمصلحةأعقود االذعان فقضى ب

قوى العاقدٌن , ٌتوافر له من الوسابل ما أخر وهو ن العاقد اآلإ, فالمفروض  مدٌنا  

واضحة وبٌنة فاذا لم ٌفعل  ن ٌفرض على المذعن عند التعاقد شروطا  أٌمكنه من 

 , (1) فً هذا الؽموض( بخطبه او تقصٌره وحمل تبعتة النه ٌعتبر متسببا  خذ أذلك 

ن القاضً ٌسترشد بطبٌعة التعامل والعرؾ واالمانة والثقة الواجب توافرها بٌن أف

, على العبارات الؽامضة فً  ساسا  أن ٌنصب التفسٌر , هنا أالمتعاقدٌن , وٌنبؽً 

ن تحتمل عبارة العقد اكثر أه , هو العقد الزالة ؼموضها , والؽموض المقصود ب

من معنى ولكن قد ٌظل القاضً فً شك من حقٌقة المعنى المقصود , الن لكل 

لذلك ٌحاول القاضً  ( ,2خر )آنه ال وجه لترجٌح معنى معنى وجه ٌنهض به , وأل

ي التعبٌر عن أ, مضمونه على ضوء االرادة الظاهرة  دعند تفسٌره للعقد تحدٌ

عسر علٌه االمر أذا إبرام العقد فإستعملها المتعاقدان فً إالعبارات التً  فقاالرادة و

عمبلها فً ستإلفاظ التً ي الى ما قصده المتعاقدان من األأ, الى االرادة الباطنة  ألج

 ,( 3)المشتركة للمتعاقدٌن  بحث عن النٌةٌالقاضً  نإي أرادتهما إالتعبٌر عن 

 ن إهذه الشروط ؼامضة ف شروطا تعسفٌة , وكانتنه متى ما تضمن العقد أوعلٌه ف

,  الجزء الثانً , القاهرة , وزارة العدل , مجموعة االعمال التحضٌرة للقانون المدنً المصري -1

  http://abdelmagidzarrouki.comمتوفر على الرابط االلكترونً .311ص

ً والقانون المصري , بٌروت , عبد المنعم فرج الصدة , مصادر االلتزام دراسة فً القانون اللبنان -2

 . 311, ص 294., فقرة  1911

 .  313ص , المصدر السابقعبد المجٌد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً ,   -3
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النٌة  ٌا  لالقاضً ملزم بتوضٌح الؽموض بما تتٌح له قواعد التفسٌر , مستج

عٌؾ من الطرؾ الضن ٌعدل او ٌعفً إمكانه أواالرادة الحقٌقٌة للمعاقدٌن , وب

لتضمٌن العقود  مناسبا   ن الطرؾ القوي قد وفر له جوا  الشرط التعسفً لؽموضه , أل

نها تلزم االخٌر باداء إعنها , فً حٌن  خر شٌبا  ومبلحق ال ٌعلم الطرؾ اآل شروطا  

مام هذه أ)و ففً قرار لمحكمة التمٌٌز جاء ( ,1معٌن او تقلل من حقوقه وضماناته )

فتراض علم المتعاقد بها , وال إمبهمة والؽامضة لشروط العقد ال ٌمكن الصٌاؼات ال

بما تضمنه من شروط صٌؽت بطرٌقة ال تبٌح  ن ٌعد التوقٌع على العقد رضا  أٌمكن 

برام العقد , ومن إرادته عند إ هتجهت الٌالمقصود , وال تعبر عن حقٌقة ما أله فهم 

شروط العقد هنا ٌنهض دور القضاء فً حماٌة المتعاقد من خبلل تفسٌر 

مع قصدهما تتفق  ًستخبلص النٌة المشتركة للمتعاقدٌن وتفضٌل الشروط التإو

هدار الشروط إالمستخلص من عبارات العقد , وظروؾ التعاقد , والؽرض منه 

خر قررت محكمة استبناؾ بؽداد آقرار  ( , وف2ًرادة واضعها( )إال إالتً ال تمثل 

ة الكرادة رقم ءبصفتها االصلٌة )فسخ قرار محكمة بدا / االتحادٌة/ الرصافة 

ٌقاؾ المطالبة بتسدٌد دٌون إحٌث طلب المدعً ب 2/9/2115فً  2115/ب/1451

ن تم رد أمن قبل لجنة من وزارة الكهرباء , وبعد  ن تم تقدٌرها جزافا  أالكهرباء بعد 

أنه صدرت قرارها بأالدعوى , طعن المدعً فً القرار لدى محكمة االستبناؾ , ف

 2/161ذعان فان المادة ن العبلقة بٌن الطرفٌن هً عبلقة إأوحتى على إفتراض 

ن تعدل او تعفً الطرؾ المذعن وذلك وفقا لما تقتضً به أجازت للمحكمة أمدنً 

 ن تقدٌر االستهبلك جاء جزافا  أوبما  تفاق على خبلؾ ذلك ,كل إ العدالة وٌقع باطبل  

ستهبلك الطاقة من قبل أن تقدر قٌمة إن من حق المحكمة , وحسب صبلحٌاتها إف

, وتجدر  الخ1111 ن ركنت الى تقدٌر الخبراءأ, فقدرت القٌمة بعد  نؾأالمست

ن وزارة الكهرباء قامت بتقدٌر الدٌون المترتبة على المدعً بعد توقؾ أاالشارة ب

على التعلٌمات الصادرة من  لجنة بناء  الجراء الكشؾ من قبل إبعد  اس جزافا  المقٌ

 .( 3قبل وزارة الكهرباء )

 

 

  

اثرها على النظرٌة العامة للعقد فً القانون الكوٌتً , بحث ود.جمال النكاس , حماٌة المستهلك  -1

 .45, ص 1919العدد الثانً ,  منشور فً مجلة الحقوق الكوٌتٌة , السنة الثالثة عشرة ,

,  ٌةتمٌٌز العراقالمحكمة الصادر من  29/12/1911فً  11-16/موسوعة اولى/212القرار رقم  -2

 .315-313, ص 4/1911-3/العدد/43مجلة القضاء , السنة/

 .31/1/1999الصادر من وزارة الكهرباء , فً  1999لسنة  1( من التعلٌمات رقم 25المادة ) -3
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  المطلب الثالث

 سلطة القاضً فً تعدٌل او الؽاء الشروط التعسفٌة 

 

السلطة للقاضً لؽرض ( من القانون المدنً العراقً 161منحت المادة )

ق ٌتعدٌل او الؽاء الشروط التعسفٌة الذي قد ٌرد فً العقود التً تبرم بطرالتدخل و

السلطة تكون فً حدود ما  هن هذأعادة التوازن الى العقد , وأجل إوذلك من االذعان 

تفاق على نزعها من القاضً , لذلك سنبحث وال ٌجوز للمتعاقدٌن اإلتقتضٌه العدالة 

 لؽابها فً فرعٌن .إلة تعدٌل الشروط التعسفٌة او أمس

 

 سلطة القاضً فً تعدٌل الشروط التعسفٌة الفرع االول :

ن حدود ن سلطة تعدٌل الشروط التعسفٌة التً منحت للقاضً تخرجه عإ

مهمته العادٌة التً تقتصر على التفسٌر وتطبٌق القانون على الواقعة المطروحة 

رادة على إ حد المتعاقدٌن ورؼما  أمامه الى سلطة تعدٌل بعض بنود العقد لمصلحة أ

ن المشرع قد قدر ضرورة الخروج على القواعد العامة أو( , 1خر )المتعاقد اآل

طار عبلقته إفً  ضعٌفا   الضعٌؾ من الحماٌة لكونه طرفا  ستجابة لما ٌتطلبه الطرؾ إ

( , فلٌست الظروؾ الخاجٌة هو ما ٌبرر تدخل 2) خرالتعاقدٌة مع الطرؾ اآل

القاضً فً العقد حماٌة للطرؾ الضعٌؾ ولٌس ضعؾ المتعاقد هو ما ٌجب منعه 

لعقد احٌاة  المبرر الوحٌد فً تدخل القاضً فًن إوتحرٌمه من لدن القاضً , بل 

 ستؽبلل ضعؾإهو التعسؾ الذي ٌنتج عن التفاوت بٌن المركزٌن , من جراء 

ن ذلك إ( , و3حوال لسلطة القاضً التقدٌرٌة )لة مرجعها فً كل األأالمتعاقد , والمس

لتزام المفروض على المذعن او حسن نٌة نعدام المصلحة فً اإلإٌظهر فً حالة 

 المذعن .

لتزام المفروض على الطرؾ المصلحة فً اإلنعدام إ الفقرة االولى :

 . المذعن

          إن بعض الشروط التً ٌفرضه الطرؾ القوي فً عقود االذعان ٌتضمن عقوبة

 قاسٌة على الطرؾ الضعٌؾ عند مخالفته , ولكون الطرؾ الضعٌؾ مجبر على 

 .221, ص المصدر السابقامانج رحٌم احمد, حماٌة المستهلك فً نطاق العقد ,  -1

المصدر اختبلل التوازن االقتصادي للعقود ودور القاضً فً معالجته ,  ,عصمت عبدالمجٌد  -2

 .191ص السابق ,

.راقٌة عبدالجبارعلً , سلطة القاضً فً تعدٌل العقد , منشورات الحلبً الحقوقٌة , بٌروت د -3

 . 114, ص2116,
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نتفت المصلحة فً أذا إالعقد بسبب تعلقه بسلعة او حاجة ضرورٌة , فقبول           

من قبل الطرؾ الضعٌؾ  التزام بهن اإلسبة الى الطرؾ القوي فإالشروط بالن هذه

عتبر ٌ الذيمٌن أفً عقد التف  ( ,1ساسه )أوتجرد الجزاء المشترط من حكمته   ٌفقد

ر علم المؤمن تقدٌلٌتمكن  ماعقود االذعان عندما ٌؽفل المؤمن له ذكر ظرؾ  من

القانون ( من 916الفقرة )ب( من المادة )لزم أقد ف, بالفكرة التً ٌكونها عن الخطر 

برام العقد كل الظروؾ المعلومة له , إن ٌقرر وقت أالمدنً العراقً المؤمن له 

 خذها على عاتقه , وٌعتبر مهما  أوالتً ٌهم المؤمن معرفتها من تقدٌر المخاطر التً ٌ

 . سبلة مكتوبةأالوقابع التً جعلها المؤمن محل ن أفً هذا الش

 همٌة لها والتً قد ال ٌذكرها المؤمن له , قد تكون سببا  أفالظروؾ التً ال 

االلتزام المفروض على المذعن كل فابدة , وبالتً ٌفقد شرط السقوط ن ٌفقد أفً 

ن ساس الذي ٌقوم علٌه , ومن ثم ال ٌسقط حق المؤمن له فً التعوٌض , ألاأل

نها تمكٌن المؤمن من تقدٌر أن تكون من شأالبٌانات التً ٌقدمها المؤمن له ٌجب 

ن ٌؽٌر من محل الخطر وال ٌنتقص من أنه أذا لم ٌكن من شإالخطر المؤمن منه , ف

بتقدٌمه ولو طلب  ن المؤمن له ال ٌكون ملزماإتقدٌر المؤمن لجسامة الخطر ف

حكمة التمٌٌز فً العراق فً قرار لها , وفً هذا الصدد قررت م,  نهالمؤمن ذلك م

مٌن , والمتضمن سقوط حق المؤمن له بمبلػ أبطال الشرط الوارد فً وثٌقة التإ

مٌن الى أمتناع عن دفع مبلػ التاإل -مٌنأشركة الت –نه )لٌس للمؤمن أمٌن , بأالت

جراء المؤمن إن خفاها عن المؤمن , ألأمراض أصابته بالمؤمن له بحجة إ ورثة

 (. 2مٌن( )أالفحوصات الطبٌة على المؤمن له دلٌل على موافقته على عقد الت

  حسن نٌة الطرؾ المذعن الفقرة الثانٌة :

فً عدم سرٌان الشرط التعسفً بحقه , ه ثرأن حسن نٌة الطرؾ المذعن له إ

فً ن او سوء نٌة الطرؾ المذعن سبح هتماما شدٌدا  إفلقد كان القضاء والزال ٌهتم 

 اءللقضثبت  ذا ماإف , بؽٌة الحكم بسرٌان او عدم سرٌان الشرط التعسفً بحقهالعقد 

عن حسن نٌة منه , قضً حٌنبذ بعدم  التً صدرتشروط القعد المذعن ل ةخالفم

 عتباره منعقد التأمٌن , بإ ( , فحسن النٌة ٌتبلور ف3ًسرٌان تلك الشروط بحقه )

ٌة المتعاقد فٌه , وبهذا ال ٌلتزم طالب التطبٌقات فً عقود االذعان الذي ٌتسم بحسن ن

  ٌلتزم فقط  نماالمتعلقة بالخطر المؤمن منه , وإمٌن بالتصرٌح بجمٌع الظروؾ أالت

 .291,ص المصدر السابق قود االذعان فً القانون المصري ,ع, عبد المنعم فرج الصدة -1

,النشرة  ٌةتمٌٌز العراقمحكمة الصادر من  22/11/1913فً  913/مدنٌة ثانٌة/611القرار رقم  -2

 . 69ص , 4/السنة/4العدد/ بؽداد, , القضابٌة

   . 111ص,2116, بٌروت , الحلبً الحقوقٌة , سلطة القاضً فً تعدٌل العقد , راقٌة عبدالجبارعلً -3
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لى تقدٌر المؤمن للخطر , وهو تؤثر عمور والظروؾ التً بالتصرٌح فً األ

, او التً من  الجوهرٌة( التً ٌعلم بها فعبل  صطلح على تسمٌته )الوقابع ما أ

ٌٌز العراقٌة فً قرار م( , وبهذا ذهبت محكمة الت1بها ) ن ٌكون عالما  أالمفروض 

رٌخ أالشرط الذي ٌعطً للمؤمن الحق فً تحدٌد ت)ن أصادر عنها والذي ٌقضً ب

  .( 2) (حسن النٌة أ, النه ٌخالؾ مبد تعسفٌا   مٌن ٌعد شرطا  أسرٌان عقد الت

 لؽاء الشروط التعسفٌةإسلطة القاضً فً  الفرع الثانً :

ؾ من الشروط التعسفٌة ٌكون عفاء الطرؾ الضعٌإن سلطة القاضً فً إ

وذلك باالستناد الى او القانونً المختل الى العقد , عادة التوازن االقتصادي لؽرض إ

ذا تم العقد إ( من القانون المدنً التً نصت على )161( من المادة )2الفقرة )

ن تعدل هذه الشروط تعسفٌة جاز للمحكمة أ بطرٌق االذعان وكان قد تضمن شروطا  

تفاق على إكل  لما تقتضً به العدالة وٌقع باطبل   او تعفً الطرؾ المذعن منها وفقا  

ن هذا االختبلل ٌكون بفعل الشرط التعسفً المفروض على أوخبلؾ ذلك( , 

ستحالة إ, او  الشرط التعسفً من قبل المذعنالطرؾ الضعٌؾ بسبب عدم العلم ب

  جنبً .أالتنفٌذ بسبب 

 علم بالشرط التعسفً من قبل المذعنالعدم  الفقرة االولى :

مكان العلم به , هً الحالة التً إن المقصود بحالة عدم العلم بالشرط او عدم إ

قبل تمام العقد  مكان العلم بهفٌها العلم بالشرط وال ٌتٌسر له إال ٌتم للطرؾ المذعن 

ن ٌعرفها هً التً أمكان , فالشروط التً ٌعرفها الطرؾ المذعن او التً ٌكون باإل

ساس عدم وجود الى هذا الشرط على أ القضاءنظر ( , ولهذا 3ٌعلٌه فقط )تسري 

بالشرط الوارد فً العقد البتة  نه لم ٌعلمما ألأرادة لدى الطرؾ المذعن فً العقد , اإل

 ,(4برام العقد )نه علم به فً وقت الحق إلما ألأستطاعته العلم به , وإاو لم ٌكن فً 

خر وهذا تطبٌق إنما ال ٌسري بحق الطرؾ اآل, و فمثل هذا الشرط ال ٌكون باطبل  

 حدأل من تطبٌقات قاعدة )العقد شرٌعة المتعاقدٌن( , فبموجب هذه القاعدة ال ٌحق

ن هذا التعدٌل او إسع من نطاقها , فن ٌوأن ٌعدل من شروط العقد , وأالمتعاقدٌن 

 جدٌد  تفاقإال بخر إالتوسٌع من نطاق شروط العقد ال ٌسري بحق المتعاقد اآل

المصدر السابق  اختبلل التوازن االقتصادي للعقود ودور القاضً فً معالجته , ,عصمت عبدالمجٌد  -1

 .211ص, 

, مجموعة  ٌةمحكمة تمٌٌز العراقالصادر من  25/5/1911فً  1911/مدنٌة اولى/111القرار رقم  -2

 . 41ص 1911االحكام العدلٌة ,العدد الثانً , السنة التاسعة ,

 .215, صالمصدر السابق عقود االذعان فً القانون المصري ,  ,عبد المنعم فرج الصدة  -3

 .164, صالمصدر السابق راقٌة عبدالجبارعلً , سلطة القاضً فً تعدٌل العقد ,  -4
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ن جهل الطرؾ المذعن بالقراءة والكتابة ال ٌنهض فً نظر أبٌد ( , 1بٌنهما )

او عدم قدرته على وزنه وتقدٌره ,  ه بالشرطمٌبٌن عدم كفاٌة عل القضاء عذرا  

وقضت محكمة التمٌٌز فً قرار لها )ال ٌحتج على المذعن بشرط عدم مسؤولٌة 

وتتلخص وقابع , ولم ٌكتب بطرٌقة تسترعً االنتباه ,  نه لم ٌكن واضحا  الناقل , أل

عفاء بإتقضً  ن الناقل والمرسل وتضمن العقد شروطا  بٌبرم أن عقد نقل أالدعوى ب

الناقل من المسؤولٌة عما ٌصٌب البضاعة من ضرر , وقد ورد هذا الشرط ضمن 

عتبرت محكمة التمٌٌز من عدم خرى الواردة فً محرر مطبوع , فأألشروط العقد ا

عفاء المرسل منه لكونه ال رى ذرٌعة إلخعقد األظهار الشرط وتمٌٌزه عن شروط الإ

                     (2ٌعلم به ( )

 جنبًأستحالة التنفٌذ بسبب إ :الفقرة الثانٌة 

, ومثل هذه  حداث طاربة تجعل التنفٌذ مستحٌبل  أثناء تنفٌذ العقد قد تقع فً أ

ٌب او بعٌد ولم من قرٌجادها إذ لم ٌكن المدٌن قد توقعها ولم ٌكن له ٌد فً الحوادث إ

 ( .3جنبٌة عنه تعفٌه من تنفٌذ االلتزام )أسباب ٌستطع دفعها فهً إ

العقد قد قبل به  اي ٌتضمنهذن الشرط الأوهذه الحالة تختلؾ عن سابقتها فً 

العاقد وتعاقد علٌه وهو على علم تام به , ومع ذلك ٌعفً العاقد من سرٌان هذا 

الواجب علٌه نه قد حالت قوة قاهرة بٌنه وبٌن القٌام بااللتزام الشرط بحقه , ذلك أل

مٌم وقؾ تنفٌذ العقد , لتخلؾ المؤمن له أن تقرر شركة التأك ,بمقتضى هذا الشرط 

 ( .4داء االقساط المستحقة فً ذمته )أعن 

ستؽبلل واالذعان فً وٌجب عدم الخلط بٌن الظروؾ الطاربة وكل من اإل

ما الظروؾ ٌقومان فً مرحلة تكوٌن العقد , أ خٌرانن األعقود االذعان , فهذا

بة مع نظرٌتً االستؽبلل رالطاربة فتقوم عند تنفٌذ العقد , وتتفق الظروؾ الطا

 قتصادي المختل , ولكنهاعادة التوازن اإلإالجزاء الذي تفرضه , وهو واالذعان فً 

فنظرٌتا االستؽبلل  عادة هذا التوازن ,تختلؾ عنهما فً الوسٌلة التً تتبعها إل

 القوي عند واالذعان تعٌدان التوازن االقتصادي عن طرٌق الضرب على ٌد المتعاقد

المصدر عصمت عبدالمجٌد , اختبلل التوازن االقتصادي للعقود ودور القاضً فً معالجته ,  -1

 .111, صالسابق 

,  ٌةالعراق تمٌٌزال الصادر من محكمة 13/5/1911فً  1911/مدنٌة اولى/911القرار رقم  -2

 .32, ص 1911,  9/السنة/2مجموعة االحكام العدلٌة ,العدد/

المصدر  , اختبلل التوازن االقتصادي للعقود ودور القاضً فً معالجته ,عصمت عبدالمجٌد  -3

 .221ص السابق ,

 .119, صالمصدر السابق راقٌة عبدالجبارعلً , سلطة القاضً فً تعدٌل العقد ,  -4
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ما نظرٌة الظروؾ الطاربة فتعٌده عن طرٌق االخذ بٌد المتعاقد أتنفٌذ العقد , 

فً نظرٌة الظروؾ الطاربة ختبلل التوازن إن أالضعٌؾ عند تنفٌذ العقد , على 

فً النظرٌتٌن االخرٌن ٌرجع ي من المتعاقدٌن فٌها , وٌرجع الى ظروؾ ال ٌد أل

, ومن ثم ٌرفع  نهماستؽبلل القوي من المتعاقدٌن للضعٌؾ مإختبلل التوازن الى إ

     ( . 1صابه من الؽبن )عن الضعٌؾ كل ما أ

نه أ( من القانون المدنً العراقً ب915من المادة )الثانٌة وقد نصت الفقرة 

عبلن خره فً إأ)الشرط الذي ٌقضً بسقوط حق المؤمن له بسبب ت ٌقع باطبل  

ن أذا تبٌن من الظروؾ إندات تتقدٌم المس الحادث المؤمن منه الى السلطات او فً

( من نفس القانون , 916خٌر كان لعذر مقبول( , وتلزم الفقرة )ج( من المادة )أالت

ن تؤدي أنها أحوال من شأثناء مدة العقد من أن ٌخطرالمؤمن بما ٌطرأ أالمؤمن له )

مٌن ٌعتمد أبرام عقد التإالى زٌادة هذه المخاطر( , وبموجب ما تقدم , نجد عند 

ٌر قبوله على صحة البٌانات التً ٌدلً بها المؤمن له عن ماهٌة دتق المؤمن فً

دالء ن ٌتحرى عند اإلأالخطر والظروؾ المحٌطة به , لذا ٌتوجب على المؤمن له 

من شأنه زٌادة الخطر , وعلٌه  كما ٌجب علٌه االمتناع عن كل ما بتلك البٌانات ,

زٌادة  ل وقوع الخطر اوحتماإخطار المؤمن بكل ظرؾ ٌؤدي الى زٌادة درجة إ

 ذا تحقق .إثار الخطر آن ٌعمل على الحد من أ جسامته , وعلى المؤمن له أٌضا  

ن بطبلن شرط السقوط ٌرجع الى ما ٌنطوي علٌه الشرط من تعسؾ إوبذلك 

عبلن الحادث المؤمن منه الى إخر المؤمن له فً أذا وجد عذر مقبول ٌبرر تإ

االخبلل بالتزامه المتضمن ن أثبت للقضاء ما ذا إالسلطات او تقدٌم المستندات , 

نما ٌرجع فً الحقٌقة الى حدوث قوة قاهرة إاالعبلم عن وقوع الخطر المؤمن منه , 

 ( .2قرب وقت ممكن )أعبلم بحالت دون حصول هذا األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  631ص,  المصدر السابقالوسٌط فً شرح القانون المدنً ,  ,عبد الرزاق السنهوري  -1

 .121, صالمصدر السابق راقٌة عبدالجبارعلً , سلطة القاضً فً تعدٌل العقد ,  -2
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 المطلب الرابع 

مدى فاعلٌة قواعد القانون المدنً فً معالجة الشروط التعسفٌة وتقٌٌم 

 الحماٌة التقلٌدٌة من الشروط التعسفٌة

 

ن أ ( من القانون المدنً والتً تم ذكرها بالتفصٌل161نرى من خبلل المادة )

عطى القضاء سلطة الرقابة على العقود التً تبرم بشكل عقود أمشرع العراقً قد ال

وتفسٌر العبارات  اؽاء الشروط التعسفٌة الواردة فٌهلإه حق تعدٌل او تذعان , ومنحإ

وعلى النحو الذي ٌحقق له  ا  كان او مدٌن الؽامضة لمصلحة الطرؾ المذعن دابنا  

عادة التوازن االقتصادي والقانونً من خبلل إ الحماٌة من الشروط التعسفٌة , وذلك

وان القاضً ال ٌقوم بذلك من تلقاء نفسه إنما بناء  على  المختل الى طرفً العقد ,

رفع القضاء من لطلب االقانون وٌعطٌه الحق الذي ٌحمٌه طلب الطرؾ المذعن 

من شروط تعسفٌة وذلك بتعدٌل تلك الشروط او قد ٌتضمنه العقد  الضرر الذي

مام قاضً أؽابها على نحو ما تقتضٌه العدالة وفً أٌة حالة كانت علٌها الدعوى إل

ال ٌتوفر فً العقد ن قصور هذه النظرٌة تكون واضحة عندما أال إ (,1الموضوع )

ن إوفبل ٌستطٌع القاضً تطبٌق نظرٌة االذعان على العقد خصابص عقد االذعان 

مامه مع المعاٌٌر فٌة لعدم تطابق الحالة المعروضة أتعستعتبر شروط توفر فٌها 

عن طرٌق تفسٌر العقد لؽرض القانونٌة التً تمنحه حق التدخل فً حٌاة العقد 

او تعدٌل هذه  الوقوؾ على نٌة المتعاقدٌن لمعرفة الشروط التعسفٌة ومن ثم إلؽاء

فبل ٌجوز توسٌع عادة التوازن االقتصادي المختل بٌن المتعاقدٌن , إجل أن الشروط م

ن هذه الحماٌة خرى ؼٌر عقود االذعان ألأمتدادها الى عقود إالحماٌة القضابٌة و

صل ال ٌجوز التوسع فٌه او قٌاس ورد على سبٌل االستثناء وما ورد على خبلؾ األ

واجهة ن ٌمارس السلطة الممنوحة له فً مأٌتعذر على القاضً ؼٌره علٌه , وعلٌه 

 أمبدوبصورة عامة فان خرى ؼٌر عقود االذعان , الشروط التعسفٌة على عقود أ

الؽالب فً القانون المدنً العراقً  وه (العقد شرٌعة المتعاقدٌن)و (سلطان االرادة)

ضافة إالشروط التعسفٌة وتحقٌق التوازن العقدي ,  هٌخلو من المبادئ التً تواجو

ختبلل إكما فً حالة وجود وقابٌة لتجنب الشروط التعسفٌة , السابل الوالى ؼٌاب 

عند فً ظل مناقشة صورٌة لبنود العقد  واحتكار االلتزامات مع ؼٌاب اإلفً توازن 

ة الفنٌة والقانونٌة والتً ال تسمح بتقدٌر االثار القانونٌة والمالٌة من ءعدم وجود الكفا

فهذه العقود خالٌة من السند التشرٌعً الذي ٌحكم الشروط قبل الطرؾ الضعٌؾ , 

     . لحماٌة الطرؾ الضعٌؾالتعسفٌة فً عقود االذعان 

عبدالفتاح عبدالباقً , موسوعة القانون المدنً المصري , نظرٌة العقد واالرادة المنفردة , دراسة  -1

 .212ص, 1914,  دار نهضة مصر , القاهرة, مقارنة بالفقه االسبلمً 
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 نيالمبحث الثا

 المطلب االول

 قانون حماٌة المستهلك فً ظلالشروط التعسفٌة  معالجة 

 

لسنة  1المشرع العراقً بسن قانون حماٌة المستهلك رقم ن الؽاٌة من قٌام إ

السلع  من خبلل المساواة بٌن المجهزٌن ومستهلكًحماٌة المستهلك  ًه 2111

ومتلقً الخدمات والمحافظة على سبلمتهم عن طرٌق الحد من ممارسات الؽش 

 والتؽلٌؾ الصناعٌة وما ٌتم درجه علٌها منالصناعً والتبلعب بعملٌة التعببة 

 ( .1)مواصفات بٌانات و

بموجب قانون قلٌم كوردستان العراق إنفاذ قانون حماٌة المستهلك فً إوقد تم 

لسنة  9قلٌم كوردستان رقم فً إ 2111لسنة  1ٌة المستهلك رقم نفاذ قانون حماإ

 .1/1/2111فً  2111

جملة من الحقوق على القانون ن المادة السادسة مالفقرة االولى من قد نصت و

 ٌنبؽً للمستهلك الحصول علٌها من المجهز وهو :  التً

 تعلقة بحماٌة حقوقه ومصالحه المشروعة .مجمٌع المعلومات ال -1

والتعرؾ على الطرق السلٌمة المعلومات الكاملة عن مواصفات السلعة  -2

 .ؽة الرسمٌة لوبال ستعمالهاإل

 .او تلقً الخدمة الثبوتٌة لقٌامه بشراء السلعة  الدالبل -3

 نات للسلعة التً تستوجب طبٌعتها الضمان .الضما -4

عادة السلعة ما الفقرة الثانٌة من نفس المادة فقد نصت على حق المستهلك إلأ

الى المجهز والتعوٌض عن خسابره فً حالة عدم حصوله على المعلومات 

مام المحاكم أي المطالبة بالتعوٌض أ, المنصوصة فً الفقرة السابقة من هذه المادة 

 .المدنٌة 

ما المادة الثامنة من القانون فقد نصت على مسؤولٌة المجهز تجاه أ

ن ما أ, والمستهلكٌن عن بضاعته او خدماته , وتبقى المسؤولٌة طٌلة فترة الضمان 

إعفاء من نظرٌة االذعان حول الشروط التعسفٌة ل طبٌقا  تورد فً هذه المادة ٌعتبر 

 خفاء المعلومات . المجهز من الضمان او إ

 مجموعة من الواجبات فً المادة الثامنة والمادة التاسعة وقد بٌن القانون 

 . 2111لسنة  1االسباب الموجبة فً تشرٌع قانون حماٌة الستهلك رقم  -1

 . 2111لسنة  1من قانون حماٌة المستهلك رقم  9و  1و  1و  6ٌنظر المواد  -2
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ورات التً ٌجب على المجهز والمعلن االلتزام بها وفً مجملها لم ظوالمح

تباعها من قبل المصنعٌن إورات المفروض ظمن الواجبات والمح جدٌدا   شٌبا  ٌتضمن 

 .والتجار ومقدمً الخدمات 

لجزابٌة التً تفرض على من ٌخالؾ المادة العاشرة العقوبات اوتضمنت 

  (.1القانون )حكام أ

 ن المشرع قد حاول من خبلل قانون حماٌة المستهلك معالجةأومن المبلحظ ب

ستهبلكٌة التً تبرم بٌن المجهزٌن فً العقود اإلالتعسؾ الشروط المشوبة ب

والمستهلكٌن ومتلقً الخدمات , وقد حصر ذلك بالتعوٌض للمستهلك عما لحق به او 

الفته مواله من ضرر , وكذلك فرض عقوبات جزابٌة على المجهز فً حالة مخأب

لؽاء نه لم ٌمنح القاضً سلطة التدخل فً العقد بالتعدٌل او اإلحكام القانون , إال أأل

  فً حالة وجود شروط تعسفٌة .

 المطلب الثانً

 حتكار.معالجة الشروط التعسفٌة فً ظل قانون المنافسة ومنع اإل

 

و قانون  2111لسنة  14حتكار رقم تم تشرٌع قانون المنافسة ومنع اإللقد 

فً إقلٌم كوردستان , من أجل  2113لسنة  3حتكار رقم نع اإلمنع المنافسة وم

حتكار السلع والخدمات فً االسواق لؽرض خلق حافز ضمان حرٌة المنافسة ومنع إ

لتخفٌض الكلفة والسعر وتحسٌن الجودة بالنسبة للسلع والخدمات فً السوق مما 

 قتصاد الوطنًلئل وتطوٌرها دعما  ٌؤدي الى تشجٌع القطاع العام والمختلط والخاص 

وتضمنت المواد المتعلقة بالهدؾ من القانون  ,وحسن االنسٌابٌة للسلع والخدمات 

تنظٌم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارٌة الضارة بالمجتمع التً ٌقوم بها 

قتصادٌة المستثمرون او المنتجون او المسوقون او ؼٌرهم فً جمٌع النشاطات اإل

(2) 

تفاق او تفاهم صدر من شخص إنه )كل فعل او أحتكار بعرؾ القانون اإلوقد 

كثر طبٌعً او معنوي او ممن توسط بٌنهم للتحكم بالسعر او نوعٌة السلع  أاو 

 لحاق الضرر بالمجتمع( .إوالخدمات بما ٌؤدي الى 

 ذا كانت تسٌطر على نسبة كبٌرة من إندماج الشركات إوحضرت القانون 

 . 2111لسنة  1من قانون حماٌة المستهلك رقم  11 ةٌنظر الماد -1

من  2المادة و 2111لسنة  14االسباب الموجبة فً تشرٌع قانون المنافسة ومنع االحتكار رقم  -2

والفقرة  فً اقلٌم كوردستان 2113لسنة  3المنافسة ومنع االحتكار رقم  قانون منعو القانون ,

 السادسة من المادة االولى
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سعار السلع أتفاق على تحدٌد ة او خدمة , او اإلمجموع مبٌعات سلع

رؼام إمٌته او التمٌٌز بٌن العمبلء فً العقود المتشابهة او كوالخدمات او تحدٌد 

العمٌل على االمتناع على التعامل مع جهة منافسة لها او رفض التعامل مع عمٌل 

حتكار سلعة او خدمة لؽرض رفع سعرها او تعلٌق بٌع إدون مسوغ او السعً الى 

 الخ . 1111خرى او بشراء كمٌة محددة أاو تقدٌم خدمة بشراء سلع 

والقانون رقم , مجلس القضاء فً بؽداد  2111لسنة  14والزم القانون رقم 

م للنظر فً النزاعات كمجلس القضاء فً اقلٌم كوردستان تشكٌل محا 2113لسنة  3

وؼٌرها من الممارسات حتكار حماٌة المستهلك والمنافسة ومنع اإل الناشبة عن

      .(1)التجارٌة 

قد حاول من خبلل قانون  قلٌمفً المركز واإل ن المشرعأبلحظ بٌ ٌضا  أهنا و

التً تبرم بٌن تفاقات اإلمعالجة الشروط التعسؾ فً حتكار المنافسة ومنع اإل

حق المتضرر بمطالبة , وحصر الطرؾ الضعٌؾ حماٌة لؽرض الشركات 

ه لم أنال إالقانون , حكام ة أ, وكذلك فرض عقوبات جزابٌة على مخالففقط التعوٌض 

ٌمنح القاضً سلطة التدخل فً العقد بالتعدٌل او االلؽاء فً حالة وجود شروط 

 تعسفٌة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,  2111لسنة  14االحتكار رقم قانون المنافسة ومنع من  15و  13 و 11و  9و  1ٌنظر المواد  -1

فً اقلٌم  2113لسنة  3المنافسة ومنع االحتكار رقم  قانون منعمن  11و  13و  1و  1والمواد 

 .  كوردستان
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 الخاتمة

 

 حرار  أن الناس ولدوا أتلخص فً ٌمبدأ سلطان االرادة فً نطاق القانون ن إ

تصرفات بشرط عدم تٌه من أن كل شخص حر فٌما ٌإومتساوون فً الحقوق لذلك ف

ن تعتبر أ ًن النتٌجة المنطقٌة لهذه الفلسفة الفردٌة الحرة هأضرار بالؽٌر , واإل

لتزام فهو تحقٌق تنفٌذ اإل دور القانون امأ , االرادة هً مصدر القوة الملزمة للعقد

نه إال أ, ن )العقد شرٌعة المتعادٌن( أرتضاه الطرفان , وهذا ماٌعبر عنه بالذي أ

نتقادات التً وجهت الى هذا المبدأ بسبب تجاهله فكرة التضامن وبسبب اإل

ن المشرع التزامات طرفً العقد فإبٌن ختبلل التوازن إجتماعً وما نتج عنه من اإل

سس القانونٌة لبعض األ ستنادا  إفً حٌاة العقد حٌان فً بعض األوالقضاء تدخبل 

ومبادئ حسن النٌة وعدم التعسؾ  داب العامةقواعد النظام العام واآل)على االخص و

من شوكة سلطان  للتحكم وؼضا   ستعمال الحق( وذلك تحقٌقا للعدالة ومنعا  إفً 

ستؽبلل وتؽلٌب صفة لئل ضحت مصدرا  أذا إرادة فً دابرة العبلقات العقدٌة اإل

العبلقة لطرؾ الضعٌؾ فً لحماٌة وذلك العبلقة القانونٌة على صفة العبلقة العقدٌة 

بواجب الدولة فً الرقابة على العبلقات القانونٌة , وتمكٌن القضاء  ٌمانا  إو ٌةلعقدا

خضاع إضافة على نحو  ٌكفل عادة النظر فً مضمون العقد فً الحذؾ او األإمن 

ختبلل حالة إعلى حرٌة االرادة فً  ن التشرٌع وضع قٌودا  إالعقد للنظام العام , ف

لتزامات إفٌسمح للقاضً بتعدٌل  الطاربة ,التوازن االقتصادي للعقد نتٌجة للظروؾ 

الطرفٌن بحٌث ٌرد االلتزام المرهق الى الحد المعقول , وفً بعض الحاالت ٌراعً 

ن فً تشرٌع العمال ونظرٌة جانب الضعٌؾ فً العقد كما هو الشأالقانون ال

  االستؽبلل وعقد االذعان .

االقتصادي للمجتمعات الحدٌثة وظهور نتٌجة التطور  تفعقود االذعان ظهر

 قتصادٌا  وفٌها ال ٌستطٌع الضعٌؾ إطبقتٌن من الناس , طبقة قوٌة وطبقة ضعٌفة , 

خر القوي كما ٌعرض علٌه المتعاقد اآل ان ٌقبلهأمناقشة شروط العقد بل علٌه 

, ولكون هذه العقود تتصل بسلع وخدمات ال ؼنى عنها للفرد فً حٌاته  قتصادٌا  إ

ن الطرؾ إالخ , ف 111, كالتعاقد مع مصالح الماء والكهرباء والهاتؾ ومٌة الٌ

ي الى قبول ما ٌعرض علٌه الطرؾ القوي , وبالشكل الذ الضعٌؾ ٌكون مضطرا  

 ن ٌكون له حق تؽٌٌره .ٌعرضه علٌه دون أ

لذلك حاول المشرع من خبلل نظرٌة االذعان حماٌة الطرؾ الضعٌؾ فً 

شكل عقود االذعان وذلك من خبلل منح القاضً سلطة تعدٌل  العقود التً تبرم على
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عدم جواز تفسٌر العبارات لؽاء الشروط التعسفٌة التً تضعها الطرؾ القوي وإاو 

 . بمصلحة الطرؾ المذعن ولو كان دابنا   الؽامضة ضارا  

نواع أخٌرة , ظهرت وبنتٌجة تطور النظم االستهبلكٌة فً العقود األنه أال إ

ال ٌنطبق علٌها وصؾ االذعان وبالتالً ال تشملها الحماٌة المقررة فً  من العقود

ن ذعان وذلك ألإمرها وطبٌعتها هً عقود أن كانت فً حقٌقة إنظرٌة االذعان و

مناقشة وذلك لحاجته دون الالمتعاقد ٌضطر الى الموافقة على جمٌع الشروط دون 

نوع من العقود ٌكون عادة قتصادي بٌن طرفً العقد وهذا الإن ٌكون هناك تفوق أ

ستهبلك , مما جعل الحماٌة من الشروط التعسفٌة التً نظمتها نظرٌة فً عقود اإل

خرى التً ستهبلك والعقود األاالذعان قاصرة عن  توفٌر الحماٌة فً ظل عقود اإل

 .تتم بمثل هذه الطرٌقة 

 2111لسنة  1ة المستهلك رقم صدار قانون حماٌإلهذا قام المشرع العراقً ب

ٌة المستهلك رقم نفاذ قانون حماإقلٌم كوردستان بموجب قانون إنفاذ القانون فً وتم إ

, وقانون  1/1/2111فً  2111لسنة  9قلٌم كوردستان رقم فً إ 2111لسنة  1

, وعلى ؼرار ذلك قام المشرع فً  2111لسنة  14حتكار رقم المنافسة ومنع اإل

لؽرض ,  2113لسنة  3حتكار رقم ومنع اإل صدار قانون المنافسةإقلٌم كوردستان إ

فً العقود التً تبرم بٌن المحترؾ والمستهلك حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة 

  او ؼٌر المحترؾ .

                 

 النتائج 

موضوع المشرع العراقً تطرق الى  نأالبحث بهذا ٌتبٌن لنا من خبلل 

من دون وضع تعرٌؾ محدد  االقبول فٌهعقود االذعان فً القانون المدنً بوصؾ 

لم تحدد الخصابص التً تمٌز هذه العقود عن ؼٌرها وبالتالً بٌان و, وشامل لها 

طار إلمفهوم الشروط التعسفٌة فً  نها لم تضع تعرٌفا  أالمعاٌٌر التً تحددها , كما 

ستعمال الحق الذي حدد إالتعسؾ فً عقود االذعان لؽرض تمٌٌزها عن مفهوم 

منح القانون بٌنما ,  نهطبللب سببا  ذا توفر فً العقد ٌكون إً تالشروط البعض 

المفروضة  سلطة تعدٌل او الؽاء الشروط التعسفٌةفً حالة عقود االذعان لقاضً ل

وجب القانون بعدم أكذلك لما تقتضً به العدالة ,  على الطرؾ المذعن وذلك وفقا  

صلحة الطرؾ المذعن بم عان ضارا  جواز تفسٌر العبارات الؽامضة فً عقود االذ

 .ولو كان دابنا  
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نظرٌة االذعان مفهوم القاضً ولؽرض رفع الؽموض حول ن إوبالتالً ف

فقهاء القانون , راء آستند الى ما ورد فً القرارات التمٌٌزٌة وٌ والشروط التعسفٌة

ذا كان ٌنطبق علٌها وصؾ االذعان إلٌه البحث فٌما ه عمامففً الحالة المعروضة أ

شرط عن  ا  مذا كان االختبلل ناجإومن ثم بٌان فٌما , من خبلل تحدٌد خصابصه 

ستخبلص النٌة المشتركة للمتعاقدٌن إتعسفً مفروض من قبل الموجب عن طرٌق 

للمبادئ العامة فً  للمعاٌٌر القانونٌة طبقا   وفقا   هتفسٌرمن خبلل عبارات العقد و

وبعدها القٌام ومبدأ تفسٌر الشك لمصلحة الطرؾ المذعن ومبدأ حسن نٌته , التفسٌر 

بتعدٌل الشرط الى الحد الذي ٌرفع الضرر عن الطرؾ المذعن وال ٌؤدي الى 

 . عفاء الطرؾ المذعن من الشرط إاالضرار بالطرؾ القوي , او 

 وال ٌخضع فً ذلك لرقابة ٌكون القرار الصادر من القاضً عادال  ذلك بو

وراق الدعوى , وال ٌخالؾ الثابت أمن  المحكمة العلٌا , طالما كان حكمه مستمدا  

 . فٌها , وفً حدود ما تقتضٌه العدالة

 

 

 تقتراحات اال

فً العقود لمجتمعات السرٌع لتطور الوبسبب نه أبٌتبن من خبلل ما تقدم 

جدٌدة برام عقود فراد بشكل مضطرد والحاجة الى إاألات حاج ةدوزٌاخٌرة األ

ضطرارها إعن المفهوم التقلٌدي للعقد , وتوسع مهام الدولة وتشعبها و ٌختلؾ كلٌا  

بسبب الكلفة العالٌة للمشارٌع وتنوعها بعض الخدمات الى الشركات تقدٌم الى توكٌل 

, شخاص او شركات معٌنة أال عند إاو الحاجة الى مستوى من المعرفة ال تتوفر 

التً صبح القوانٌن أطراؾ العقد وأانونٌة جدٌدة بٌن هذه التطورات خلق عبلقات قو

ختبلل قاصرة فً تنظٌمها وعاجزة عن معالجة اإلتحكمها النظرٌات التقلٌدٌة 

 سن قوانٌنواكبة التطور الحاصل لمالمشرع , ولم ٌستطع طرافها أالحاصل بٌن 

 الجدٌدة .العبلقات القانونٌة  تنظم 

 ما ٌلً:المشرع فً االقلٌم  قترح علىوفً ضوء ما تقدم ن

 ا  ٌتبنى موضوع العقود التً تتسم بطابع االذعان , ٌتضمن تعرٌفتنظٌم قانون  -1

وٌحدد خصابصها بحٌث ٌشمل كافة , والشرط التعسفً لصٌؽة االذعان  واضحا  

 العقود وٌواكب التطور الحاصل فً المجتمع من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة . 
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شخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة لعدم على األلمؤسسات الدولة بٌة اقالرة سلطالتفعٌل  -2

فراد عند التعاقد رادتها على األإاالقتصادٌة واالجتماعٌة لفرض كزها استؽبلل مرإ

فً العقود جل تطبٌق القوانٌن بشكل ٌضمن عدم درج شروط تعسفٌة أمعهم , من 

 .تنفٌذها  عند, بسبب صعوبة معالجتها قبل عرضها للتعاقد 

تفعٌل السلطة الرقابٌة على مؤسسات الدولة لؽرض تقدٌم الخدمات للمواطنٌن  -3

صدار التعلٌمات لكً ال تتضمن شروط إبشكل قانونً سلٌم ومراعات القوانٌن عند 

رقم التعلٌمات الى  ستنادا  إٌنظم عقد تجهٌز الكهرباء ن إ, فعلى سبٌل المثال تعسفٌة 

( 24تضمن فً المادة )وقد قلٌم فً اإلالصادرة من وزارة الكهرباء  2111لسنة  1

ة المقٌاس لثبلث دورات ولم ءذا لم ٌتم قراإقٌام الدابرة بقطع الكهرباء عن المشترك 

دٌة القرض دفعة واحدة , ففً هذه الحالة ألزامه بتإخبار الدابرة وٌتم إٌقم المشترك ب

لٌس المشترك فً حٌن ٌتم محاسبة المشترك , كما ن الدابرة هً المقصرة وإف

ة ءحتساب القراإفً حالة عطل المقٌاس ٌتم ( 26( من المادة )3الفقرة ) تتضمن

ٌضا أة عن نفس المدة للسنة السابقة , وفً هذه الحالة ءن ال ٌقل القراوعلى أ جزافا  

ترة السابقة ستعمال الكهرباء عن الفإلم ٌراعى ضروؾ المشترك الذي قد ٌختلؾ فً 

. 

فً  2111لسنة  1ٌة المستهلك رقم نفاذ قانون حماإبالرؼم من صدور قانون  -4

 3حتكار رقم نع اإل, وصدور قانون المنافسة وم 2111لسنة  9قلٌم كوردستان رقم إ

نه لم ٌتم تشكٌل مجلس حماٌة المستهلك أال إ, قلٌم كوردستان فً إ 2113لسنة 

لم ٌتم تفعٌل مجلس شؤون المنافسة ومنع كما قلٌم ولجان التفتٌش التابعة له فً اإل

جل تشكٌلها أقلٌم , وبالتالً ٌجب العمل من حتكار واللجان التابعة له فً اإلاإل

وتفعٌلها لؽرض تنفٌذ قانون حماٌة المستهلك وقانون المنافسة ومنع االحتكار على 

 .لمستهلكوجه قصوره فً حماٌة اأرض الواقع ومن ثم مبلحظة مدى فاعلٌته وأ
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