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   :مقدمة

� أن 
� القانون المد��

، فاالصل أن ما يتفق عل$ه " العقد ش! عة المتعاقدين" من الم�ادئ المسلم بها ��
اع ، ع4 اعت�ار أن القانون إذا 0ان  المعاقدان و ضمنانه � � العقد :كون =و القانون الذي :حت8مان إل$ه عند وق7ع ال�6

��
ة Hسمح ألطراف العقد Bاالتفاق ع4 مخالفتها ، وال  J6يتضمن قواعد آمرة فإنه يتضمن أ:ضا قواعد م8ملة ، =ذە األخ

 �
امات �� � P6تحد:د االل �

� حالة فراغ ��
ة إال �� J6ذە االخ= Sشاءان :لجأ إX العقد، =كذا :مكن لطرفا العقد أن يتفقا ع4 ما 

� بنص  J[امات مت�ادلة ، تكون ملزمة للطرف � P6إ[شاء ال �S8ل ح! ة بناء ع4 م�دأ سلطان االرادة ، و^التاB  من البنود
  .العقد ، وتحت حما:ة القانون 

� عرفها العالم أثرت cش8ل Peأن التحوالت االقتصاد:ة واالجتماع$ة ال J6وفعال ع4 العالقات التعاقد:ة   غ J6كب
� غ$اب نصوص ص! حة تضمن التوازن العقدي التدخل من اجل تغيJ6 مضمون 

ح$ث أصبح لزاما ع4 القضاء و��
 �

ا �� ط غامضا أو متضا̂ر stخرق لم�دأ العقد ش! عة المتعاقدين ، :حدث ذلك عندما :كون ال �
العقد وتعد:له ��

� نفس العقد 
ط آخر �� sx مع �eالعقد ، و حدث ذلك أ:ضا عندما :كون المع J6تفس �

� سلطته ��
�zف|ستخدم القا ،

� إعماال لم�ادئ العدالة واالنصاف 
�zن~$جة إذعانه كـر=ا للطرف االخر ، فيتدخل القا � J[ط مجحفا ألحد الطرف stال

� العالقة التعاقد:ة لتعد:ل العقد و�رجاع 
Bعض من وتطب$قا لتش! عات حديثة جاءت ن�ة للطرف الضع$ف ��

  .التوازن إل$ه 

� لنا cش8ل واضح أن م�دأ سلطان االرادة وم�دأ العقد ش! عة المتعاقدين عاجزان عن تحقيق العدالة  J[ي~ب
� تؤثر ع4 االرادة الحرة وتجعلها ر=ينة لضغوطات :مليها المورد القوي تقن$ا  Peظل إ�را=ات الحاجة ال �

التعاقد:ة ��
  .واقتصاد:ا ع4 المستهلك 

امات اطراف العالقة التعاقد:ة،  وحاولت العمل =كذا ان � P6ال �
~بهت ال~ش! عات الحديثة لهذا االختالل الواقع ��

� العقد 0ما =و الحال Bال�س�ة 
ع4 استدراك =ذا الخلل من خالل سن Hش! عات تهدف لحما:ة الطرف الضع$ف ��

� الذي اعتمد قانون  � بتحد:د تدابJ6 لحما: 31.08للتش! ــــع المغر��
�zة المستهلك  وسخر لذلك اجهزة ادار ة القا

 � J[نماذج العقود  المعروضة ع4 المستهل� �
وط التعسف$ة المضمنة �� stصالح$ة مقاومة الB عهد اليها.  

� تمثل  Peأبرز جهاز ُ:عول عل$ه لحما:ة االطراف الضع$فة =و جهاز القضاء،  فمن خالل قراراته و اح8امه ال
� تحقيق التوازن العقدي و التخف$ف من حدة  المستوى العم�4 للقاعدة القانون$ة

Bام8انه ان :لعب دورا مهما ��
  .ل الممارس ع4 االطراف الضع$فةاالجحاف و االستغال

� ، ح$ث سنخصص  J[عرضنا من خالل م�حث �
ط اللحد:ث عن  الم�حث األولو=و ما سنتحدث عنه �� stل

 �
�� �

� القانون المد��
� ومدى فعال$ة القواعد العامة ��

� التعس��
� الحد منه ، ثم سنع!ج ��

للحد:ث عن  الم�حث الثا��
وط التعسف$ة والحد منها عن ط! ق تعد:ل العقد  stتقدير ال �

� تفسJ6 العقد ومدى سلطته ��
�� �

�zدور القا.  
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  الشرط التعسفي ومدى فعالية القواعد العامة في الحد منه: المبحث األول 

وط التعسف$ة ألن  stحما:ة المستهلك دون الحد:ث عن حمايته من ال �
ال :مكن الحد:ث عن دور القضاء ��

� العقد عن 
ط ما شاءت لتحافظ ع4 مصالحها �� P6شH ام =و االرادة ، و�ذا 0انت تلك االرادة كقاعدة عامة � P6مناط االل

وط تعسف$ة  ط! ق ص$اغة عقود قد ت�دو سل$مة Bمنطق الح! ة التعاقد:ة، ل�نها  sx �� ان العدل وحسن الن$ة � J6مB
ــح الس! ــــع والمصلحة، و�رادة لم Hستطع  � إرادة انك�ت ع4 عقد :ط�� عل$ه =اجس ال̂! J[تعكس حق$قة الهوة ب
تها االقتصاد:ة، وتعت�6  تها أو ضعف م8انتها أو خ�6 وط المجحفة لعدم كفاءتها وقصور خ�6 stسوى قبول =ذە ال

� عقود االستهالك المجال ا �eوط التعسف$ة، ألن أغلب =ذە العقود :ستقل بتح! ر=ا المه stلخصب لظهور ال
ة أو لعدم  العارف Bخ�ا:ا األمور ، وال :قوى المستهلك عادة ع4 مناقشة بنود =ذا العقد، إما لعدم أو قلة التج̂!

ذلك :عت�6 المستهلك اطالعه ع4 التقن$ات المرت�طة Bموض7ع العقد، Bاالضافة إS جهله Bالنصوص التش! ع$ة، ل
وط التعسف$ة stحما:ة من ال Sحتاج إ: �Sالعقد، و^التا �

� =ذا الم�حث .الطرف الضع$ف ��
وعل$ه سنسلط الضوء ��

وط التعسف$ة  stالحد من =ذە ال �
� ح$ث :لعب القضاء دورا مهما ��

ط التعس�� stالمطلب (ع4 اإلطار المفا=$�� لل
وط التعسف$ة لنع!ج Bعد ذلك للحد:ث عن مدى فعا )األول stالحد من ال �

� (ل$ة القواعد العامة ��
  .)المطلب الثا��

  اإلطار المفاهيمي للشرط التعسفي : المطلب األول 

� انص�ت عليها الدراسات الفقه$ة والقانون$ة والقضائ$ة  Peوط التعسف$ة من المواضيع الرا=نة ال stأص�حت ال
� تزا

� أضحت �� Peمجال العقود االستهال�$ة ال �
:د مستمر ، =ذە العقود يتمكن فيها الطرف القوي من خصوصا ��

وط العقد ع4 ما �� عليها حPe و�ن 0انت  stc J6ممارسة نفوذە االقتصادي ع4 الطرف الضع$ف ف$ق�ل =ذا االخ
� إعطاء تع! ف لها 

وط تضا̂رت اآلراء �� stوطا مجحفة ، =ذە ال sx تتضمن)Sتقدير=ا )الفقرة األو J6واختلفت معاي ،
  .)الفقرة الثان$ة(

  تعريف الشرط التعسفي : الفقرة األولى 

� 0ل من الفقه والقانون والقضاء ، يرجع ذلك لتعدد أنماط  J[ب �
ط التعس�� stاختلفت التعار ف المقدمة لل

وط stتظهر فيها مثل =ذە ال � Peالعقود ال.  

 : &النس�ة للفقه -1
امات المتعاقدين ع4 : " ع�د ¡ Bأنه عرفه األستاذ بود=راين � P6حقوق وال �

ط الذي يؤدي إS اختالل �� stال
 � J[1"حساب المستهل�. 

� : " و عرفه دمحم المسلو£� Bأنه 
�� J6ن~$جة تعسف =ذا األخ � �eط :فرض ع4 المستهلك من طرف المه sx 0ل

ة مجحفة � J6وعرفه الفق$ه 2"استعمال سلطته االقتصاد:ة بهدف الحصول ع4 م ،Calais- Auloy أنهB " : المحرر
ة فاحشة عن الطرف اآلخر � J6م J63"مس�قا من جانب الطرف األ�6± قوة ، و منح لهذا األخ.  

                                                           
1

- Boudahrain Abdellah « le droit de la consommation au Maroc » ;ed .El Madaress ; casablanca ; 1999 ; p191. 
2

  .106، ص 2006، يناير فبراير 100مجلة المحاكم المغربية ع " حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد"دمحم مسلومي  -
3

  .191، ص 2016ة األولى مشورات الحلبي الحقوقية، الطبع" الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني، دراسة مقارنة"رمزي بيد هللا علي الحجازي  -
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 : &النس�ة للتش+*ــــع  -2
� المادة 

�� �
ط التعس�� stع4 أنه  1995من قانون االستهالك الفرن�² لعام  321عرف المش!ع الفرن�² ال " :

م � العقود الم�6
� :كون موضوعها أو أثر=ا =و خلق اختالل �� Peوط ال stتعت�6 تعسف$ة ال � J[والمستهل� � J[المهني � J[ة ب

امات أطراف العقد ع4 حساب المستهلك � P6حقوق وال � J[والمالحظ أن =ذا التع! ف =و الذي أخذ 4"م�الغ ف$ه ب ،
� المادة 

�� � � نصت ع4 أنه  31.08من قانون  B15ه المش!ع المغر�� Peع : "وال: � J[مة ب � العقود الم�6
طا تعسف$ا �� sx �6ت

� العقد ع4 
� حقوق وواج�ات طر�� J[ب J6تب عل$ه اختالل كب P6ط :كون الغرض منه أو ي sx المورد والمستهلك 0ل

  ".حساب المستهلك

� ذلك Bالتصور الذي تبنته  وقد 
� تعت�6 تعسف$ة متأثرا �� Peوط ال stعض الB تحد:د � حاول المش!ع المغر��

$ة من خالل المادة  � جاء فيها 31.08من قانون  18المفوض$ة األو̂ر Peمع مراعاة تطبيق النصوص التش+*ع/ة " : ال
وط تعسف/ة إذا Lانت تتوفر فيها الخاصة أو تقدير المحاCم أو Aما معا، وع@ س?/ل المثال ال الح>، تعت PQال RS

وط المادة  PU15 �@W تب عليها ما YSو*كون الغرض منها أو ي ،:  

اماته؛ .1 � YSحالة إخالل المورد &أحد ال �
�e ض*gاالستفادة من التع �

�e إلغاء أو انتقاص حق المستهلك  
� أن WغpS من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع .2

�e تسل/مها أو  احتفاظ المورد &الحق
    الخدمة المزمع تقدWمها ؛

تب  .3 YSش+*طة أال ت �
�sات مرت�طة &التطور التق pSجوز للمورد إدخال تغيW مكن التنص/ص ع@ أنهW أنه pSغ

 �
Ysان/ة ب/ان الخصائص الxط للمستهلك إم PQذا الA حفظW األسعار أو مساس &الجودة وأن �

�e عليها ز*ادة
امه؛ � YSيتوقف عليها ال  

ار جسمان/ة  إعفاء المورد  .4 � حالة وفاة المستهلك أو إصابته &أ~�
�e من المسؤول/ة القانون/ة أو الحد منها

  نت/جة ت>ف أو إغفال من المورد ؛
� حالة عدم  .5

�e مالئم إزاء المورد أو طرف آخر pSل غxإلغاء حقوق المستهلك القانون/ة أو الحد منها �ش
� أو التنف/ذ المع/ب من لد

� ذلك إمxان/ة التنف/ذ ال�@� أو الجز��
�e ة، &ماWامات التعاقد � YSن المورد ألي من االل

  مقاصة دين للمورد ع@ المستهلك &دين قد Wستحقه Aذا األخpS ع@ المورد؛
ط Wكون تحق/قه  .6 PQام المورد خاضع ل � YSأن تنف/ذ ال � pح� �

�e للمستهلك �
ام النها�� � YSالتنص/ص ع@ االل

  رAينا ب�رادته وحدە ؛
اماته؛فرض تعg*ض م�الغ ف/ه  .7 � YSضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك &ال*gعدة تع � pأو الجمع ب�  
� أن Wقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس اإلمxان/ة للمستهلك، والسماح للمورد  .8

�e ل المورد الحق*gتخ
  &االحتفاظ &الم�الغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزAا &عد عندما Wقوم المورد نفسه &فسخ العقد؛

� حالة اإلذن للم .9
�e محدد المدة دون إعالم سابق داخل أجل معقول، ما عدا pSإنهاء العقد غ �

�e ورد
؛ pSوجود س�ب خط  

اض المستهلك، عندما Wحدد أجل  .10 YSحالة عدم اع �
�e د العقد محدد المدة &صفة تلقائ/ةWتمد

� عدم ال
�e المستهلك عن رغبته RSا عن انتهاء مدة العقد &اعت�ارە أخر أجل ل/ع pSد؛ي�عد كثWتمد  

                                                           
4

بحث لنيل ديبلوم الماستر في القانون العام، ماستر القانون والعلوم االدارية للتنمية، كلية " 31.08الحماية القانونية للمستهلك على ضوء قانون "سرية المساوي  -
  .69، ص 2013-2012العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 
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وط لم تتح له &الفعل فرصة االطالع  .11 PQالتأ�/د ع@ قبول المستهلك &صورة ال رجعة فيها ل
  عليها ق�ل إبرام العقد ؛

� العقد  .12
�e من جانب واحد بنود العقد دون س�ب مقبول ومنصوص عل/ه pSغW أن �

�e اإلذن للمورد
  ودون إخ�ار المستهلك &ذلك؛

وجات والسلع والخدمات Wحدد وقت التسل/م أو عند التنص/ص ع@ أن سعر أو تع+*فة المنت .13
  �

�e ،كون للمستهلكW ا أو تع+*فتها دون أنAأسعار �
�e ل المورد حق ال�*ادة*gة تنف/ذ الخدمة، أو تخWدا&

، حق مماثل Wمكنه من فسخ العقد عندما Wكون السعر أو التع+*فة النهائ/ة مرتفعة جدا  � pالحالت� �
YsلL

  *فة المتفق عليها وقت إبرام العقد؛مقارنة مع السعر أو التع+ 
� تحدWد ما إذا Lان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة  .14

�e ل المورد وحدە الحق*gتخ
وط العقد ؛ PU ط من PU تأو*ل أي �

�e العقد أو �
�e و منصوص عل/هA مطا&قة لما  

� تعهد بها وLالؤە أو تق .15
Ysامات ال � YSام المورد &الوفاء &االل � YSام إجراء خاص؛تقي/د ال YSاماته &اح � YSي/د ال  

اماته؛ .16 � YSف المورد &الW اماته ولو لم � YSإلزام المستهلك &الوفاء &ال  
التنص/ص ع@ إمxان/ة تفg*ت العقد لمورد أخر إذا Lان من شأنه أن يؤدي إ� تقل/ص الضمانات  .17

  &النس�ة إ� المستهلك دون موافقة منه ؛
� إقامة د .18

�e عاوى قضائ/ة أو اللجوء إ� طرق الطعن، وذلك &الحد إلغاء أو عرقلة حق المستهلك
� من وسائل اإلث�ات المتوفرة لدWه أو إلزامه &عبء اإلث�ات الذي Wقع عادة ع@ طرف آخر 

بوجه غpS قانو��
� العقد، ط�قا للقانون المعمول &ه

�e . @جب عW ،طا تعسف/ا PU ع نزاع حول عقد يتضمنgحالة وق �
�e

اعالمورد اإلدالء &ما يث�ت  � �Sع الgط موض PQلل �
  ".الطابع غpS التعس��

وط  stوط ع4 سب$ل المثال ال الح� ، وحسنا فعل ألن تحد:د ال stوالمالحظ أن المش!ع قد أورد =ذە ال
� تعت�6 تعسف$ة ع4 سب$ل الح� :عت�6 مغامرة غJ6 محمودة العواقب، ع4 اعت�ار أنها قد تختلف من عقد آلخر  Peال

قانون$ة واالقتصاد:ة والمعرف$ة للمتعاقدين ، وال :مكن Bالتا�S ح�=ا مما :فتح المجال أمام Bالنظر إS الوضع$ة ال
� تعت�6 تعسف$ة وذلك Bالرج7ع إS وقت إبرام العقد و�S جميع  Peوط ال stالسلطة التقدي! ة للقضاء لتحد:د ال

 �
وط األخرى الواردة �� stاالعت�ار ال � J[عB 16العقد حسب ما نصت عل$ه المادة  الظروف المح$طة ب·برامه مع األخذ 

  .31.085من قانون  

 : &النس�ة للقضاء -3
� منحها له  Peالعقد ع�6 توظ$فه لمجموعة من الصالح$ات ال Sيتدخل القضاء عادة إلرجاع التوازن المفقود إ

� أحد  القانون، واس~نادا إS =اته الصالح$ات عمد إS تع! ف =اته
وط، فقد ذ=�ت مح8مة النقض الفر[س$ة �� stال

� التع7 ض "قراراتها إS أن 
ط الذي من شأن محله أو أثرە إلغاء أو تخف$ض حق المستهلك �� stو ال= �

ط التعس�� stال
اماته أ:ا 0انت � P6أحد الB � �eحالة عدم وفاء المه �

� البنك "�� J[صدد نزاع بB �² و=و]0ما أ�د قضاء الموض7ع الفر ،
و  وع Wعدل الم�ادئ العامة للعقد �شxل غpS ": نه أنو̂ز PQم pSان يتضمن ت>فا غL تعسف/ا إذا RSعتW ط PQال

ام الواجب &حسن الن/ة العقدي � YSأحد قراراتها &قولها". متوافق مع االل �
�e مة النقض المص+*ةxما عرفته محL :

� متناقضا مع جوAر العقد &اعت�ارە"
Yأ�W ط الذي PQو الA �

ط التعس�� PQ6"مخالفا للنظام العام ال.  
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  .72، ص مرجع سابق :سرية المساوي  -
6

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة القانون المدني واألعمال بكلية العلوم القانونية "حماية المستهلك من الشروط التعسفية"  فرح بن موسى -
  .18، ص 2014-2013واالقتصادية واالجتماعية بطنجة،، السنة الجامعية 
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  عناصر الشرط التعسفي : الفقرة الثانية

وط التعسف$ة اس~نادا  stتحد:د ال J6مكن استخالص معاي: �
ط التعس�� stمن خالل التعرض لمفهوم ال

ة الفاحشة  � J6الم �
� يتج4 ��

� تعسف صاحب النفوذ االقتصادي وثانيهما قانو��
لعنص! ن، أولهما اقتصادي يتمثل ��

� :حصل Peح$ث يؤدي األول  الB ،النت$جةB ذان المع$اران مرت�طان ب�عضهما ارت�اط الس�ب= ، � �eعليها ال�ائع المه
� ن~$جة  �eحصل عليها ال�ائع المه: � Peة الفاحشة ال � J6ط ال :كون تعسف$ا إال عندما تكون الم stألن ال ، �

حتما إS الثا��
� استعمال نفوذە االقتصادي

�� J67تعسف =ذا األخ.  

1-  �
�sة من طرف المهWاستعمال القوة أو السلطة االقتصاد �

�e التعسف 
� استعمال 

=ذا العن� يتم استخالصه من الصفة الخاصة Bأطراف العقد، لذلك يوصف عن� التعسف ��
 �ºأنه شخB � �eوع الذي 8القوة االقتصاد:ة للمه stحجم الم Sتقاس استنادا إ � �eذلك أن القوة االقتصاد:ة للمه ،

� ممارسة [شاطه وقدر االحت8ار الذي ينعم Bه، مما :جعل الطرف المستهلك Xستغله و 
� Xستخدمها �� Peكذا الوسائل ال

� منح 
� تتمتع بها مؤسسات االئتمان، إذ أنها تحتكر الحق �� Peالقوة االقتصاد:ة ال �

� مرت�ة أقل منه، 0ما =و الشأن ��
��

� الحصول ع4 ا
ون ��   .9لتم7 لالقروض وذلك أمام الحاجة الماسة لل̂«

قاوي :عت�6 أن =ذا العن� غJ6 ذي فعال$ة ع4  stإال أن غالب$ة الفقه وع4 رأسهم األستاذ ع�د الرحمان ال
ط  stاالعت�ار أ�6± من القوة االقتصاد:ة ، ألن ال � J[عB أخذە � J[و الذي يتع= �

� والقانو�� �eاعت�ار أن التفوق التق
� العقد المزمع إبر 

�� � �eالذي :درجه المه �
� يتوفر عليها المورد cس¼ب التعس�� Peن~$جة الحنكة القانون$ة ال �

Pامه :أ�
امات الناشئة عنها، وأ:ضا درايته Bخ�ا:ا مهنته مما :سمح له Bفرض  � P6االلB تعودە ع4 إبرام الصفقات ومعرفته الج$دة

� يرغب فيها Peوط ال st10ال.  

مل$ة ألن السلطة االقتصاد:ة ل|ست �� لهذا فإن اخت$ار مثل =ذا المع$ار ي�دو غJ6 ذي جدوى من الناح$ة الع
 �

وط التعاقد تتمثل �� sx فرض �
� ال :فرض إرادته ألنه قوي اقتصاد:ا فقط  Bل إن قوته �� �eالعن� األ�6± أ=م$ة، فالمه

الس$طرة الفن$ة والتقن$ة أ�6± منها االقتصاد:ة، =ذا اضافة إS أن =ذا المع$ار ُ:حمل المستهلك واجب اث�ات أن 
� قد  �eحما:ة المستهلكالمه �

� استعمال نفوذە االقتصادي، و=و ما :فقدە ال�ثJ6 من الفعال$ة ��
  .11تعسف ��

� –وقد تراجع المش!ع الفرن�² عن =ذا المع$ار  �eاستعمال السلطة االقتصاد:ة للمه �
أي مع$ار التعسف ��

ة مفرطة � J6ط ع4 م stس�ب =ذا الB � �eاير  - وحصول المه ومع ذلك يرى  ،1995وذلك Bموجب تعد:ل فاتح ف�6
� القوة االقتصاد:ة 

، ألن التعسف �� �
ط التعس�� stتحد:د ال �

ال�عض Bأن =ذا التعد:ل لم Xش8ل أي تغيJ6 جو=ري ��
 Sتؤدي إ � Peض من خالل عن� االمت$از الم�الغ ف$ه، و^ذلك تم االتفاق ع4 مع$ار االمت$ازات الم�الغ فيها وال P6و مف=
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، ص 2016، الطبعة األولى 12-11، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد "حماية المستهلك من الشروط التعسفية"ل  زكرياء خلي -
21.  

8
  .70، ص 2001، مقال منشور بالمجلة المغربية لالقتصاد والقانون، العدد الثالث يونيو "حماية المستهلك من الشروط التعسفية"إدريس الفاخوري  -
9

  .92، ص 2014، مقال منشور بمجلة حماية المستهلك، العدد الرابع "حماية المقترض من الشروط التعسفية"الزوبير المعروفي  -
10

ية، السنة رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في القانون الخاص، تخصص ماستر المهن القانونية والقضائ" دور القضاء في حماية المستهلك"مراد بوزيد  -
  .63، ص2016- 2015الجامعية 

11
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة دمحم األول، كلية العلوم القانونية " -القرض االستهالكي نموذجا–الحماية القانونية للمستهلك "عمر قريوح  -

  .166واالقتصادية واالجتماعية وجدة، ص 
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� القانون رقم ، و=و نفس المس12عدم التوازن الواضح
�� � ،    إذ أصبح المع$ار 31.08لك الذي نهجه المش!ع المغر��

 � �eالملموس بتوازن العقد لصالح المه J6مدى تحقق ن~$جة االخالل ال�بB ط تعسف$ا :قاس st13المعتمد العت�ار ال.  

 stالB المتعلقة � � تأثر cش8ل كبJ6 بتوجهات االتحاد األرو�� وط التعسف$ة و=و ما :ظهر معه أن المش!ع المغر��
� الصادرة عنه بتار ــــخ  J[والمستهل� � J[المهني � J[مة ب � العقود الم�6

��05/04/1993. 

� &مناس�ة التعاقد  -2
�sحصل عليها المهW �

Ysة ال � pSاالمت/از المجحف أو الم  
 � J[الطرف � J[امات المت�ادلة ب � P6االل � J[ة الفاحشة ع4 عدم التوازن ب � J6عن� االمت$از المجحف أو الم � �eينب

� ع4 حساب 14ولدة عن العقدوالمت �eيوفر مزا:ا م�الغ فيها للمه �
ط التعس�� stأن الB مؤداە ، �Áو=ذا عن� موضو ،

� االختالل  31.08من القانون رقم  15المستهلك ك$فما 0ا ن7ع =ذە المزا:ا، فالمادة 
ة المتمثلة �� � J6عن� المB تأخذ

� العقد ع4 حساب المستهلك د
� حقوق وواج�ات طر�� J[ب J6لهذا االختالل وحصول ال�ب �Sط الطابع الما P6شH ون أن
ة المفرطة � J6ر من جراء الم ، و�ن 0ان ال�عض يرى Bأنه من ال�دي�Â أن :كون االمت$از ذو طب$عة مال$ة، 0أن يتعلق 15ال��

� Bالثمن أو Bطرق دفعه، ول$س =ناك ما :منع أن :شمل =ذا االمت$از األنواع األخرى من االمت$ازات
ط التعس�� st16ال .

، أما إذا تعلق األمر Bانعدام توازن cس$ط فإنه :عت�6 من األمور  � J[امات الطرف � P6ال � J[ا ب J6و جب أن :كون االختالل كب
� عالم المال واألعمال

  .17المتجاوزة حفاظا ع4 استقرار المعامالت وتماش$ا مع ما =و جاري Bه العمل ��

وطا  sx ل�ون المتعاقد الذي :فرض � J[الطرف � J[امات المت�ادلة ب � P6االل � J[عدم التوازن ب �
يتلخص =ذا العن� ��

تعسف$ة يتمتع Bمركز قوة، سواء تعلق األمر القوة Bاالقتصاد:ة أو القوة القانون$ة أو  أو القوة التقن$ة، فالقوة 
� العقد Bح8م و 

� طرفا ق7 ا �� �eوطا تعسف$ة ع4 االقتصاد:ة تجعل من المه sx فرض: �Sضعه االقتصادي، و^التا
  .18المستهلك، 0المشغل الذي :فرض ع4 األجJ6 عدم المنافسة

� ينحو منÄ يتو�Ã من خالله  � =ذا الصدد :الحظ أن القضاء المغر��
� قبول Bعض الحجج و��

التشد:د ��
� مواجهة المستهلك مثال

�� � �eالفاتورة، ب$انات عداد الماء  كشف الحساب،: والوثائق المقدمة من طرف المه
� قرار لها بتار ــــخ 

� =ذا اإلطار قررت مح8مة االس~ئناف التجار ة Bفاس ��
اء، و�� الفاتورة "أن  27/12/2005وال�ه̂!

اف بها ممن ووجه بها P6تعد مجرد جرد للحساب ال تحوز حجيتها، إال إذا أرفقت بورقة الطلب والتسل$م أو تم االع   ."
� تعل$

لها، أن إن8ار المدÁ عل$ه للمديون$ة ع4 أساس الفاتورة وعدم األداء Bما ي�Æت الدعوى وتأ�$د ومما جاء ��
ة عدم ق$ام =اته المديون$ة ، Xستلزم إلغاء الح8م المستأنف والقول برفض الطلب   .الخ�6

� العق
� يتوفر عليها أحد طر�� Peالمقتض$ات التش! ع$ة الB العلم �

د ، Bمقت�º =ذە أما القوة القانون$ة فتتمثل ��
وطا ال Xستطيع المتعاقد اآلخر أي المستهلك فهم آثار=ا عند التعاقد 0ما =و األمر  sx المعرفة القانون$ة :فرض

 �
Çط الجزا� stالنس�ة للB.19.  
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  .70، مرجع سابق، ص "الشروط التعسفية حماية المستهلك من"إدريس الفاخوري  -
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14
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19
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� يتقنها أحد المتعاقدين دون  Peة الفن$ة والمهن$ة ال ة والخ�6 أما القوة الفن$ة أو التقن$ة فتعود إS الحنكة والتج̂!
� غالب األح$ان اآلخر 

� الذي :عرف ج$دا قواعد وخ�ا:ا األمور المرت�طة Bمهنته خالف اآلخر الذي :جهل �� �e0المه ،
وط التعسف$ة stادراج ال �

� :كون س�Èا مهما �� �e20تلك األمور الفن$ة ، ولذلك فالتفوق المه.  

ة المفرطة، و=ل :جب الن � J6مكن بها تقدير الم: � Peساؤل =نا حول ال�$ف$ة الH ە و ثار J6ط منعزال عن غ stظر لل
وط أم أنه :جب النظر إS مجم7ع العقد؟ stمن ال  

ط ع4  sx 0ل Sالنظر إB وط العقد لتحد:د =ذا االختالل ول|س sx مجم7ع Sورة النظر إ ��B سلمX ال�عض
� ظهر BمناسÈتها، فع Peضوء العمل$ات ال �

را إذا نظرنا إل$ه �� ط تعسف$ا ول�ن ي�دو م�6 stل حدا، فقد ي�دو ال$È4 س
 � J[ثمن السلعة المعروضة ع4 المستهل� �

ف تخف$ف �� P6ط تحد:د مسؤول$ة المح sx 4تب ع P621المثال قد ي.  

  مدى فعالية القواعد العامة في الحد من الشروط التعسفية : المطلب الثاني 

وط المتضمنة  إن عقود اإلستهالك stمن خالل ال � J[لوضع$ة المستهل� � J[تعت�6 مجاال واسعا الستغالل المهني
� العتماد قانون حما:ة المستهلك، ورغم وجود مجموعة  Á حما:ة وا=تمام المش!ع المغر�� P6العقد،  وذلك اس �

��
� حم

وط التعسف$ة، إال أنها 0انت غJ6 فعالة �� stلمواجهة ال �
، والس¼ب يرجع من قواعد القانون المد�� � J[ا:ة المستهل�

وط التعسف$ة كفقرة أوS، إضافة إS قصور  stمن مواجهة ال � J[للتمك �
� القانون المد��

Bاألساس إS غ$اب م�دأ عام ��
 .نظ! ة عيوب اإلرادة عن تحقيق =ذا الهدف كفقرة ثان$ة

  غياب مبدأ عام لتحقيق التوازن ومواجهة الشروط التعسفية : الفقرة األولى

� أطراف  J[ك أي مجال لم�دأ تحقيق التوازن ب P6م�دأ سلطان اإلرادة، ح$ث لم يB قانون متشبع �
القانون المد��

 �
، ورغم عدم وجود م�دأ عام إلقامة توازن عقدي ال �� � J[قانون الطرف J6العقد، ف�مجرد إبرام العقد :صبح =ذا األخ

، فإن =ذا االمر ال  ە الفر[�² J6نظ �
� وال �� � :مكن أن  القانون المغر�� � القانون المغر��

:منع من وجود عدة نظ! ات ��
� مجال عقود اإلستهالك، و=ذا األمر يتعلق 

� Bعض األح$ان ��
تؤمن التوازن العقدي، ولو تم تقي$د=ا أو عدم إثارتها ��

� استعمال الحق، ثم نظ
ا نظ! ة التعسف �� J6وكذا نظ! ة الس¼ب، وأخ ، � ! ة بنظ! ة م�دأ حسن الن$ة، ونظ! ة الغ]�

  .اإلثراء Bال س�ب

  نظ+*ة م�دأ حسن الن/ة: أوال 

� القواعد األخالق$ة من ح$ث مضمونه، فتنف$ذ 
امات أس� ما �� � P6تنف$ذ اإلل �

:عت�6 م�دأ حسن الن$ة ��
ار Bمصلحة المتعاقد اآلخر،  �Ëأنه :جب ع4 0ل متعاقد تجنب اإل �eمعB ،حسن ن$ةB امات 0لها :جب أن :كون � P6اإلل

� غلط أو تدل|س أو استغالل أو إ�راەسواء عن ط! ق 
، و ستوجب =ذا الم�دأ عدة مظا=ر من بينها األمانة 22إ:قاعه ��

وعة stوالتعاون وكذا الثقة الم.  

                                                           
20

  .75مرجع سابق، ص : سرية الموساوي  -
21

  .197مرجع سابق، ص " الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني، دراسة مقارنة"رمزي بيد هللا علي الحجازي  -
اإلمارات،طبعة ,آلياتمواجهةالشروطالتعسفيةفيعقوداإلذعان،دراسةمقارنةبينالقانونالمدنيوالفقهاإلسالمي،دارالكتبالقانونية،دارللنشروالبرمجيات،مصر: أنسدمحمعبدالغفار22
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� الفصل 
ا لم�دأ .ل.من ق 231:جد =ذا الم�دأ أساسه �� J6ا=تماما كب �Sع، و^ــهذا فإن الفقه التقل$دي لم يو

عقد، ح$ث :جب مراعاة م�دأ حسن الن$ة عند تك7 ن العقد أو انعقادە، وأنه حسن الن$ة، Ì0ل$ة إلعادة التوازن إS ال
� المادة 

� حسب ما جاء ��
�zالعقد لمحض إرادة القا J6الفرن�²  3الفقرة  1134من الخطورة تفس �

من القانون المد��
� تنص ع4 وجوب تنف$ذ العقد Bط! قة تتفق مع ما يوج�ه حسن الن$ة Peالعقد :جب أن ،  23ال �

و^ــهذا فإن أحد طر��
ع، و�ن 0انت المحاÍم .ل.من ق 231ال Xستغل الطرف اآلخر إلر=اقه، و را�Á م�دأ حسن الن$ة و=و ما أ�دە الفصل 

� فر[سا Hستوجب حسن الن$ة عند تنف$ذ العقد، إال أنها ال Hش8ل تقن$ة مستقلة :مكن التع7 ل عليها وحد=ا إلعادة 
��

وط  Auloyدي، ل�ون القضاء الفر[�² 0ما ذكر الفق$ه تحقيق التوازن العق stمواجهة ال �
:ستعمل =ذا الم�دأ ��

وط، و^التا�S فهو ال Xش8ل تقن$ة مستقلة للتوازن العقدي ال  stمواجهة =ذە ال �
التعسف$ة، و=و ما جعله غJ6 فعال ��

 � ە المغر�� J6نظ �
� القانون الفرن�² وال ��

��.  

  نظ+*ة الس�ب:  ن/اثا

امه:عت�6 الس¼ � P6م الوصول إل$ه من وراء ال � P6الذي :قصد المل sxالعقد، فهو الغرض الم�ا �
، 24ب ركنا جو=! ا ��

وع stم J6ع4 س¼ب غ � �eام الذي ال س¼ب له أو المب � P6أن اإللB 25وانطالقا من =ذا :مكن القول  ) �
المنصوص عليها ��

وع :عت�6 ، :عت�6 0أن لم :كن ، فالعقد Bدون س)من ق،ل،ع 65إS  62الفصول من  stم J6ب أو مع وجود س¼ب غ¼
  .26عقدا Bاطال

وط التعسف$ة، نالحظ أنه من خالل الفصل  stمواجهة ال �
� إطار الدور الفعال لهذە النظ! ة ��

من  62إذن و��
� مجال عقود اإلستهالك

ألنها ال تثار من الناح$ة العمل$ة،  ق ل ع ،  ال :مكن اإلعتماد ع4 نظ! ة الس¼ب ��
، ول|س إثارة الس¼ب الذي تب�e عل$ه،  � J[والمستهل� � J[امات المهني � P6ال � J[فالمطلوب =و مواجهة عدم التوازن ب

ط غJ6 المتوازن ال :مكن أن ي�طل العقد بناء ع4 نظ! ة الس¼ب stوال.  

� استعمال الحق: ثالثا 
�e نظ+*ة التعسف  

 �
، ومنه امتدت اS التش! عات األخرى، ومنها ظهرت نظ! ة التعسف �� � القانون الفرن�²

استعمال الحق ��
، ح$ث أن =ذا االخJ6 لم ينص Ëاحة ع4 مفهوم التعسف، و�نما ا�ت�� ب·يراد نصوص متفرقة تع�6  � ال~ش! ــــع المغر��

� أما ف$ما يتع.1913غشت  12من ظهJ6  84من ق،ل،ع، والفصل  94عنه 0مفهوم، من بÎنها الفصل 
لق Bالتعسف ��

وط  stوط التعسف$ة، فنالحظ أنه :مكن اإلس~ناد إل$ه نظ! ا لمواجهة ال stاستعمال الحق من أجل الحد من ال
 �

، مختلف الخدمات ل�ن ال :جوز أن يتعسف �� � J[أن :عرض ع4 جميع المستهل�B التعسف$ة، ف8ل شخص له الحق
وطا تعسف$ة sx ذە العقود= � J[ذا الحق، بتضم=.  

  +*ة اإلثراء &ال س�بنظ:  را&عا

� من خالل الفصل  ام، وقد عرفه المش!ع المغر�� � P6ال س�ب مصدرا من مصادر اإللB من ق ل ع   66:عت�6 اإلثراء
م بردە لمن أثرى ع4 "  � P6ر =ذا اإلثراء ال من تسلم أو حاز شيئا أو أ:ة ق$مة أخرى مما =و مملوك للغB J6دون س�ب ي�6

� Bعدم"حساBه
�ºدون س�ب، فال :ضمن أ:ة  ، و=ذە النظ! ة تق J6ي ع4 حساب الغ السماح ألي شخص أن ي±6

                                                           
   .153،154،ص 2002عبدالحكيمقودة،تفسيرالعقدفيالقانونالمصريالمقارن،منشأةالمعارفباإلسكندرية 23
  .451الوسيطفيشرحالقانونالمدني،الجزءاألول،مصادراإللتزامص، : عبدالرزاقالسنهوري24
  منالقانونالمغربي 230منالقانونالفرنسيو 1134مبدأسلطاناإلرادة 25
  .قلعم 62السببغيرالمشروعإذاكانمخالفاللنظامالعامواالخالقالحميدةالفصل 26
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 � Peالعالقة ال �
وط التعسف$ة فهو :ستلزم غ$اب س�ب اإلثراء، و=ذا األخJ6 موجود �� stفعال$ة لحما:ة المستهلك من ال

� والمستهلك �eالمه � J[ط ب   .ت̂!

  فية  قصور نظرية عيوب اإلرادة في مواجهة الشروط التعس: الفقرة الثانية 

� Bاعت�ارە ركنا من أر0ان العقد ب~نظ$م دقيق ومفصل، نلمس ذلك من خالل 
�zا P6ال � خص المش!ع المغر��

� توفJ6 مناخ مالئم لتأ�$د 
امات والعقود ، ح$ث يتضح لنا جل$ا عدم فعاليتها �� � P6نظمها قانون االل � Peعيوب اإلرادة ال

امات التعاقد:ة ال تعت�6 عيو^ا لإلرادة، و^التا�S ف�Â  فمجرد . صحة إرادة المستهلك � P6االل �
�� � �eتغل$ب مصلحة المه

ته من جهة أخرى   .احت$اج المستهلك إS التعاقد للحصول ع4 السلع والخدمات =ذا من جهة، وعدم خ�6

 �
 قانون ل�ن السؤال المطروح =نا، إذا ما شاب إرادة المستهلك ع$ب من عيوب اإلرادة المنصوص عليها ��

ن بتدل|س(م .ع.ل P6المق � ، =ل :مكن للمستهلك التمسك بهذە العيوب لتحقيق )الغلط، اإل�راە ، التدل|س أو الغ]�
طا  sx طال العقد الذي يتضمنBإ �Sأن رضا المستهلك لم :كن سل$ما و^التاB التوازن العقدي؟ ثم =ل :مكن القول

  تعسف$ا؟

امات والعقود ال � P6قانون االل Sالرج7ع إB الفصل �
� نجدە نظم عيوب اإلرادة، Bح$ث جاء �� منه ع4  23مغر��

�ع ب·كراە" أنه  P6طال الرضا الصادر عن غلط أو الناتج عن تدل|س أو المنBال لإلBكون قا: ."  

  الغلط: أوال

0ما نعلم أن الغلط =و و=م :صور للمتعاقد الواقع ع4 غJ6 حق$قته، و دفعه إS التعاقد ن~$جة لهذا التصور 
� ال Peال J6وط أخرى غ sx تعاقد وفقÎح$ث أن المتعاقد ما 0ان ليتعاقد لو علم الحق$قة مس�قا أو أنه 0ان س ، ÇÒخا

ام Bاإلعالم ع4 .27تعاقد بها تحت تأثJ6 الغلط � P6فر[سا حاول القضاء تفع$ل نظ! ة الغلط عن ط! ق فرض اإلل �
ف��

� cش8ل يؤدي إS اس~�عاد احتمال وق7ع المستهلك  �eوط التعسف$ة، ح$ث ̂رط عاتق المه stشأن الc غلط �
��

� الغلط J[^ط و stاإلعالم حول الB ام � P6االل � J[ب �
Çاإلجتهاد القضا�.  

� من خالل قانون   � والثالث منه 31.08والمش!ع المغر��
� القسم الثا��

ام Bاإلعالم cش8ل مفصل  ��28 � P6عالج االل
� ال

  .عالقة العقد:ةودقيق ح$ث :مكن القول معه أنه آل$ة حمائ$ة للطرف الضع$ف ��

ل�ن إذا 0انت نظ! ة . =ذا، و مكن القول أن الغلط كع$ب من عيوب اإلرادة ي��P قاËا عن حما:ة المستهلك
� حما:ة رضا المستهلك، فإن قانون 

� أBانت عن قصور=ا �� � اعتد بها المش!ع المغر�� Pe31.08الغلط ال  �ºمقتB جاء
� :مكن القول معه أنه قادر ع4 حما:ة الم � شأن ' : منه ع4 أنه 70ستهلك، ح$ث نص الفصل إ:جا��

برم ��
Ô
إذا أ

 �
� كتاBة و^وض7ح حقوق المستهلك تجن�ا لوقوعه �� J[عد البيع عقد مستقل وجب ع4 المورد أن يبB الخدمة

  ".الغلط

                                                           
27

  .139-138، دار األمان، الرباط، ص 2013، الطبعة الثانية، "نظرية العقد -الكتاب األول - مصادر االلتزامات:" عبد القادر العرعاري-
28

خصصها  14إلى المادة  12، والباب الثاني من المادة 11إلى المادة  3الباب األول من القسم الثاني، اإللتزام العام باإلعالم من المادة  31.08خصص قانون -
  .لقسم الثالث لحماية المستهلك من الشروط التعسفيةمن ا 20إلى  15لإلعالم بآجال التسليم ثمة أفرد المواد من 
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  �
� أن نظ! ة الغلط ت�عا للقواعد العامة تظل محدودة وقاËة ع4 أن تكون وس$لة ناجعة �� J[وعل$ه، ي~ب

 �
� وقت :كون معه المستهلك ��

تب ع4 إعمال =ذە النظ! ة إBطال العقد �� P6تحقيق حما:ة للمستهلك خاصة أنه ي
  .حاجة للتعاقد للحصول ع4 السلعة أو الخدمة 

  التدل/س: ثان/ا

� ع4 أن .ل.من ق 52مادة نصت ال التدل|س :خول اإلBطال إذا ما لجأ إل$ه عن ط! ق الح$ل أو " ع المغر��
� طب$عتها حدا Bح$ث لوال=ا لما تعاقد 

ال�تمان أحد المتعاقدين أو نائ�ه أو شخص آخر :عمل Bالتواطؤ معه Bلغت ��
ە الغJ6 نفس الح8م إذا 0ان ال sxهالطرف اآلخر، و كون للتدل|س الذي ي�اB ستف$د منه عالماX وعل$ه، ".طرف الذي
وط للمطال�ة ب·Bطال العقد sx فإنه ط�قا للقواعد العامة :جب توافر ثالث:  

-  Sالفصل أعالە أغفل اإلشارة إ �
استعمال المدلس لوسائل احت$ال$ة 0ال�تمان وال�ذب و�ن 0ان المش!ع ��

 ال�ذب؛
� ن$ة التضل$ل لتحقيق  -

ط المعنوي المتمثل �� stوع من جانب المدلس؛توفر ال stالم J6الهدف غ 
 .كون تلك الوسائل �� الدافع للتعاقد -

� :أخد Bالتدل|س الجو=ري الذي :دفع إS التعاقد للقول ب·م8ان$ة إBطال  وتجدر اإلشارة إS أن المش!ع المغر��
وط العقد ال :خول اإلBطال و�نم. العقد sx ال�س�ة للتدل|س الثانوي الذي يرت�ط فقط ب�عضB ا مجرد التع7 ض، أما

  .29ع .ل.من ق 53و=ذا ما تؤكدە المادة 

�  : لثاثا Rالغ�  

 � J[متعادل مع الطرف اآلخر، أي عدم التعادل ب J6عقد المعاوضة غ �
�� � J[كون أحد العوض � :قصد Bالغ]�

امات � P6ظهر عدم فعاليتها من  اإلل: ، � � القانون المغر��
�� � � يرتبها العقد، وانطالقا من الفصول المنظمة للغ]� Peال

� ال :مكن أن ي�تج عنه إBطال إال إذا 0ان مقرونا بتدل|س من الطرف الذي   وط التعسف$ة، ألن الغ]� stمواجهة ظا=رة ال
� لصالحه  � لها ن)ق،ل،ع 55الفصل (0ان الغ]� ء الذي :جعلها ، ألن نظ! ة الغ]� � s²ال ، � � التش! ــــع المغر��

طاق ضيق ��
� مواجهة عدم التوازن العقدي

وط .غJ6 معتمد عليها �� stتقي$م ال �
�ºالعقد :قت �

إن تقدير ق$مة األداءات  المتقاBلة ��
� :مليها أحد المتعاقدين ع4 اآلخر Peوط ع4 ا)المستهلك(ال stألداء ، و�ذا لم نتمكن من ق$اس الق$مة المال$ة لهذە اال

ة  J6فإن =ذە األخ ، �Sوط(الما stللعقد مما ينتج عنه اختالل) أي ال �Sورة ع4 التوازن الما   .ستؤثر Bال��

  اإل�راە: را&عا 

� الفصل      
� نجدە اختار تع! فا لإل�راە �� امات والعقود المغر�� � P6أن  46برجوعنا لقانون االلB منه وقال "

  ".ون َ:حمل بواسطته شخص شخصا آخر ع4 أن :عمل عمال Bدون رضاە اإل�راە إج�ار من غJ6 أن Xسمح Bه القان

وط التعسف$ة، ذلك أن ما يتم  stاعت�ارە عي�ا من عيوب اإلرادة ال :مكن أن نتخذە وس$لة لمواجهة الB فاإل�راە
� الفصل أعالە

� مجال السلع والخدمات ال :كون تحت ضغط اإل�راە، 0ما جاء ��
بوجود  وعل$ه، فللقول.  العمل Bه ��

 �
وط تتمثل �� sx إ�راە :جب توفر ثالث:  

 استعمال وسائل للضغط واإلج�ار -

                                                           
29

  "التدليس الذي يقع على توابع االلتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به ال يمنح إال الحق في التعويض:" ع.ل.من ق 53الفصل -
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� عن اإل�راە - J[الر=�ة والخوف الناجم J6التعاقد تحت تأث 
وع  - stم J630أن يهدف الُم�رە تحقيق غرض غ. 

إن اإل�راە الذي يتعرض له المستهل�ون من ق�ل الُمورد :مكن القول معه Bأنه إ�راە اقتصادي أي لوال حاجة 
ة =ذا األخJ6 وضعف قدرته، مما ال ُ:خول معه إBطال العقد  المستهلك لتلك الخدمة لما تعاقد، وكذلك عدم خ�6

 sx م عقد استهالك مع ، مثال الشخص الذي ي�6 �
� =ذا المجال، وفقا للقانون المد��

اء محتكرة �� كة للماء وال�ه̂!
� س$ف ذو حدين ، أولهما =اجس إش�اع حاج$اته، وثانيهما صع7^ة التفاوض حول بنود  J[فالمستهلك =نا :كون ب

� مواجهة المستهلك
�� � �eقبولها 0ما �� أو العدول عنها، فهذا إ�راە ضمB ال حول وال قوة له إال � Peل�ن من . العقد ال

  .�ارە من قب$ل عيوب الرضا ط�قا للقواعد العامةالمستح$ل اعت

 �
� الحد من التفاوت الصارخ ��

� ختام =ذە الفقرة :مكن القول ع4 أن نظ! ة عيوب اإلرادة لم Hسهم ��
��

� تنتجها بنود العقود المش7^ة Bعن� االذعان ، مما :جعل =ذە النظ! ة قاËة عن حما:ة  Peلة الBامات المتقا � P6االل
وط التعسف$ةالمستهلك من ا stوط تعسف$ة . ل stالعقد ومدى تضمينه ل J6تفس �

و^التا�S ي��P دور القضاء حاسما ��
 �

� حق المستهلك Bاعت�ارە الطرف الضع$ف، و=ذا ما سنتطرق له من خالل الم�حث الثا��
  .مجحفة ��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

30
، مقال  MAROC DROITعن الموقع اإللكتروني  ، نقال125ص  2003، مطبعة سجلماسة، الزيتون، )العقد( دمحم الشرقاني، النظرية العامة لإللتزام  -

  .أي تأثير؟ من إنجاز الباحثين دمحم اشهيهب و أيوب العثماني: والقواعد العامة 31.08بعنوان قانون 
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  دور القاضي في تفسير العقد وتقدير الشروط التعسفية : المبحث الثاني 

� من أجل الوقوف ع4 اإلرادة الحق$قة للمتعاقدين 
�zقوم بها القا: � Peتلك العمل$ة الذ=ن$ة ال J6التفسB قصد:

� من أنها أن Hساعدە ع4 معرفة قصد المتعاقدين وال :كون  Peستعمل 0ل األسال$ب القانون$ة الX أن �
وله الحق ��

د غامضة أو مبهمة تحتمل أ�6± من مع�e إال أن ذلك ال التفسJ6 موجب من الناح$ة العمل$ة إال إذا 0انت ألفاظ العق
  .31:منع من تفسB J6عض العقود حPe ولو 0انت الع�ارات المستعملة واضحة مPe تطلب األمر ذلك

� إS العقد قصد تحد:د مضمونه، 
� المد��

�zتعت�6 منفذا مهما للقا J6و ستنتج من  ذلك أن تقن$ة التفس
ام � P6ال � J[ذە العالقة، و0ما  - المستهلك –ات طرف$ة عن ط! ق حما:ة الطرف الضع$ف ومحاولة إ:جاد توازن ب= �

��
�  demogue:ذ=ب إS ذلك الفق$ه الفرن�² د:م7ج  J[عن إرادة الطرف �

�zفإنه وعن ط! ق =ذە التقن$ة يتجاوز القا
  .إS مسألة التط7 ــــع

� تحقيق التوازن العقدي من 
�� �

�zاإلشارة إل$ه =و أن سلطة القا �
خالل مؤسسة التفسJ6 تضيق ومما تن���

� تقدير ) مطلب أول(ا 0انت ع�ارات العقد واضحة أو غامضة ذون~سع Bحسب ما إ
� يتدخل أ:ضا ��

�z0ما أن القا
 �

ط التعس�� stال) �
  ).مطلب ثا��

  .دور القاضي في تفسير العقد  :  المطلب األول

� تفسJ6 العقد الواضح الع�ارة تتقلص و تضيق cش8ل كبJ6  0ما 
�� �

�zنا فإن سلطة القا sxالفقرة (سبق و أ
Sكة لعاقد:ه) األو P6جع =ذە السلطة 0لما 0انت ع�ارات العقد غامضة و ال تع�6 عن الن$ة المش P6سX نماÎالفقرة (ب
  ).الثان$ة

  .تقليص دور القاضي في تفسير شروط العقد الواضحة : الفقرة األولى

 �eالمعB أن :أخذ �
�zووجب ع4 القا ، J6التفس Sحاجة إ �

� داللتها ما 0انت ��
إذا 0انت ع�ارات العقد واضحة ��

� العقد كتفسJ6 النصوص القانون$ة ال وجه له إن  
الظا=ر لها دون أن ينحرف عنه ذلك أن تفسJ6 التعبJ6 عن اإلرادة ��

� الداللة عن مقصد صاح�ه، Bح$ث ي�دو التفسJ6 أمرا ال لزوم له 0ان
  .32التعبJ6 من الوض7ح ��

إذا 0انت ألفاظ العقد ص! حة امتنع ال�حث عن : (ع ح$ث جاء ف$ه .ل.من ق 461و=و ما نص عل$ه الفصل 
  ).قصد صاحبها

 � � نهائ$ا، Bل :مكنه أن :قوم Bعمل إ:جا��
�zإعدام دور القا � �eأن ذلك ال :ع J6م$دان التأو ل، الذي :مكن غ �

�� 
ة  sxم�ا J6صفة غB المتعاقدين وذلك � J[له أن . أن يتخذ وس$لة لمواجهة عدم التوازن ب � J[جع دورە 0لما تب P6سX ح$ث

  .33ع�اراته واضحة إال أنها غJ6 متوافقة مع الهدف الظا=ر منه 

                                                           
  .321الصفحة .مرجع سابق.عبد القادر العرعاري31
  .594الصفحة . 1996الطبعة األولى.نظرية العقد.النظرية العامة لإللتزام.إدريس العلوي العبدالوي32
  . 9الصفحة.مرجع سابق. مراد بوزيد33
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� حالت
� لتفسJ6 العقد الواضح الع�ارة تنح� ��

�zوعموما فإن تدخل القا � J[ : إذا 0انت ع�ارات ،Sالحالة األو
، والحالة الثان$ة، إذا 0انت الع�ارات واضحة ل�نها )أوال.(العقد واضحة ل�نها تتعارض مع الغرض المقصود من العقد 

� نفس العقد 
  ).ثان$ا(تتعارض مع ع�ارة أخرى ص! حة ��

  .حالة وضgح ع�ارات العقد ل¢نها تتعارض مع الغرض المقصود منه : أوال

� من نص الفقرة األوS من الفصل  � إطار ال~ش! ــــع المغر��
ع و .ل.ق 462و مكن استخالص =ذا االس~ثناء ��

� جاء فيها  Peالحاالت األت$ة "  :ال �
� الغرض : :كون التأو ل �� J[^نهما وÎالتوفيق ب �

Pإذا 0انت األلفاظ المستعملة ال يتأ�
� اللجوء إS التفسB J6ال�حث عن الن$ة ."...الواضح الذي قصد عند تح! ر العقد 

�zذە الحالة :جوز للقا= �
ف��

� التأو ل الذي 
�� � � دورە اإل:جا��

�zجع القا P6سX احة األلفاظ ووضوحها و^ذلكË الرغم منB كة للمتعاقدين P6المش
  ' ع :سل�ه منه .ل.من ق 461ي�دو أن ظا=ر الفصل 

� وكرسته مح8مة  � العد:د من قراراتهاو=و ماذ=ب إل$ه Bعض الفقه المغر��
  34.النقض ��

� األخذ Bما يراە 
�zع4 القا � J[كة للمتعاقدين تخالف مدلول الع�ارة، فإنه يتع P6أن الن$ة المش � J[تب Peإذن م

� مضمون العقد Bما :خول له خلق ن7ع من التوازن 
�� sxم�ا J6قصد المتعاقدين و=و ما :سمح له بتدخل غ Sأقرب إ

امات أطرافه، و0ل  � P6إل � J[ح8مه ب �
�� � J[البند الواضح الع�ارة أن يب J6صدد تفسB و=و �

�zع4 القا � J[ما =نا لك أنه يتع
� دعته إS =ذا التفسB ، J6ح$ث يتضح من =ذا الب$ان أنه أخذ Bاعت�ارات مقبولة تؤدي عقال إS النت$جة  Peاالس�اب ال

  .35انتÂ إليها، و�ال تعرض ح8مه للنقض لقصور ال~سÈ$ب

� نفس العقد  حالة وضgح: ثان/ا
�e ع�ارة العقد ل¢نها تتعارض مع ع�ارة أخرى ص+*حة وواضحة.  

 Sكة للمتعاقدين ع4 االن�اف إ P6اقت�ت اإلرادة المش � Peذە الحالة قد :صعب التعرف ع4 الع�ارة ال= �
��

� الواقع
ء الذي يؤدي إS اعت�ار قصد المتعاقدين غامضا �� � s²ما ت�لورە =ذە الع�ارة ال �

�Ãذلك أن :حصل  ومثال.تو
ي =و  P6ه المشB م � P6ذا العقد أن الثمن الذي :ل= �

� العقد الواحد 0ما إذا جاء ��
�� � J[واضحت � J[ع�ارت � J[100تعارض ب 

� م8ان اخر أن الثمن =و 
�� � �e0ل منهما ع4  80إلف ثم جائ Sقتان واضحتان تماما لو نظرنا إBألف، فالع�ارتان السا

� حاجة إS التفسJ6 حدة، ول�ن بتق! ب إحدا=ما من األخ
� حق$قة المقصود منهما، و=نا نكون ��

رى :ظهر غموض ��
� ذلك من سÈ$ل

كة إن 0ان لنا �� P6نتعرف ع4 حق$قة ما ارتضته اإلرادة المش �Ü36ل.  

� المع�e الذي يؤخذ منه، 
� Bعض األح$ان محددا ال غموض ��

و=كذا يتضح لنا أن التعبJ6 عن اإلرادة قد :كون ��
ك للمتعاقدينول�نه مع ذلك :ك P6الذي . ون مخالفا لقصد المع�6 عن إرادته، أو مخالفا للقصد المش J6إن وض7ح التعب

� الداللة عن المقصود Bه، فال�حث عن اإلرادة 
� ذاته Bل =و وضوحه ��

:ست�عد حاجته إS التفسJ6 ل$س وضوحه ��
� تفسJ6 العقد يثم Bاالست.الحق$قة وتحري اإلرادة

كة للمتعاقدين �� P6إن يتوفر المش �
هداء Bطب$عة التعامل و Bما ي����

� المتعاقدين  J[37من أمانة وثقة ب.  

                                                           
لمحكمة الموضوع الحق في اال تعتبر في العقود إال معناها ، ال مبناها،وأن محكمة اإلستئناف :"،والذي جاء فيه1966أبريل  20و من ذلك القرار الصادر بتاريخ 34

تزد أن صححت الوضع بالنسبة للتعبير الفاسد الذي إستعمله المتداعيان في العقد، والذي  بفاس حين قررت أن العقد المبرم بين الطرفين عقد كراء ال عقد شركة لم
 20صادر عن الغرفة المدنية بالمجلس األعلى بتاريخ 308قرار عدد".يؤدي في الواقع إلى معنى الشركة، فالمحكمة إذن لم يصدر منها أي تحريف للعقد المذكور

  .289،الصفحة85لقانون،العدد، منشور بمجلة القضاء وا1966أبريل 
  .11الصفحة.مرجع سابق.مراد بوزيد35
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 Sالع�ارة الواضحة أن يؤدي إ J6م�دأ عدم جواز تفسB � J[ي و=كذا فإن من شأن أخد المش!ع و القضاء المغ̂!
� العالقة التعاقد:ة، و Bالتا�S عدم تحقيق التوازن 

� الحما:ة المقررة للطرف الضع$ف ��
العقدي المنشود ، قصور ��

� الفصل 
ع ، وورود Bعض .ل.من ظ 461األمر الذي :ستد�Á نظرا الخروج عن القاعدة العامة المنصوص عليها ��

� الع�ارات الواضحة و اإلرادة الحق$قة للمتعاقدين، األمر الذي  J[التناقض ب �
الحاالت االستثنائ$ة  لها و المتمثلة ��

� =ذ
� التفسJ6 الذي ي�دو Bأن ظا=ر يؤدي إS غموض =ذە اإلرادة ، ف��

�� � � دورە اإل:جا��
�zجع القا P6ە الحالة :س

� .ع، قد سل�ه منه.ل .من ق 461الفصل  
� الواضح ��

ط التعس�� stال J6تفس �
�zأنه :جوز للقاB ومن ثم :مكن القول

� العالقة التعاقد:ة
  .38حالة تعارضه مع بنود العقد ،بتعد:له أو است�عادە حما:ة للطرف الضع$ف ��

  سلطة القاضي في تفسير العقد الغامض : لفقرة الثانية ا

� مقاBل ذلك 
� ي~سم Bالمحدود:ة إزاء العقد الذي تكون ع�اراته واضحة، و��

�zجمع الفقه ع4 أن دور القا:
� يتمتع بها لتحقيق قدر من التوازن  Peالعقد الغامضة تعت�6 من الوسائل المهمة ال J6تفس �

�� �
� المد��

�zفإن سلطة القا
� " تعد:ل"لح الطرف المستهلك عن ط! ق لصا

�� �
Pوط العقد المفتقد للتوازن، س$ما وأن غالب$ة =ذە العقود :أ� sx

 �
  39.ش8ل غامض وغJ6 محدد المعا��

كة للمتعاقدين، أو  P6ة عن الن$ة المش � العقد عندما تكون الع�ارات المستعملة غJ6 مع�6
و تحقق الغموض ��

� الغرض المقصود، و^اإلضافة لاللت�اس الناجم عن عندما :كون لها أ�6± من مع�e األمر 
الذي :حمل ع4 الشك ��

� بنود العقد وأجزائه المكونة له، 0أن  J[ص$غة العقد ومصطلحاته فإن الغموض قد ي�شأ عن صع7^ة التوفيق ب
 � J[ح$ث :حمل ع4 االعتقاد بوجود عقدين متناقضB فقرات العقد الواحد � J[40.:حصل تعارض ب  

� اللجوء إS التفسJ6 الستجالء غموضها و0لما 0انت  J[داللتها ع4 المقصود منها تع �
ع�ارات العقد غامضة ��

، و=ذا األخJ6 حينما :فt العقد :ستهدف ال�حث عن ما  �
�zالقاB العقد يناط J6وتحد:د حق$قة مدلولها، وتفس

كة لطرف$ه P6طب$عة التعامل و^العرف الج 41قصدته اإلرادة المشB ذلك �
� المعامالت و^ما :جب مستعينا ��

اري ��
� صاح�ت إبرام العقد، وال :مكنه الوقوف  Peسات الcا من الظروف والمال= J6المتعاقدين من ثقة وأمانة وغ �

توافرە ��
امات  � P6مجموعة من القواعد القانون$ة نظمها قانون االلB ذا السب$ل :ستهدي= �

� لأللفاظ، و=و ��
عند المع�e الحر��

� فصوله 
وط    42. 473-465-462والعقود �� stتكون ال �Sع�ارات غامضة، و^التاB فأغلب عقود االستهالك تصاغ

� :لجأ لها المهنيون؛  Peة التحا:ل الBوطها :عد بوا sx �
�� �

، ذلك أن تعدد المعا�� �eالمكونة لها تحتمل أ�6± من مع
، وذلك ر  J6النقص أو عدم فهم المصطلح أو التعب �

�� Pعقود االستهالك يتأ� �
اجع إS صع7^ة اللغة والغموض ��

 J6استخدام مصطلحات تقن$ة :صعب فهمها ع4 المتعاقد غ Sالمحرر بها =ذا من جهة، ومن جهة أخرى إ
� �� حالة غموض ع�ارات العقد ووض7ح .المتخصص J[إلبراز الن$ة الحق$ق$ة للطرف J6التفس �Áتستد � Peفالحاالت ال

  43.الة غموض الع�ارة واإلرادة معااإلرادة، وحالة غموض اإلرادة ووض7ح الع�ارة، ثم ح

إذا 0انت ألفاظ العقد ص! حة، امتنع ال�حث عن : "ع الذي جاء ف$ه.ل.من ق 462و=ذا ما نص عل$ه الفصل  
� االعت�ار الن$ة ". قصد صاحبها J[عB آخذا J6لسلطة التفس �

�zش8ل المجال األوسع الستخدام القاH فهذە الحاالت
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كة للمتعاقدين، معتمدا ع4 P6لأللفاظ وال المش �
كة دون التق$د Bالمع�e الحر�� P6التأو ل لل�حث عن =ذە اإلرادة المش 

� المطلقة
�zوط العقد الغامضة :دخل ضمن سلطة القا sx J6بتك7 ن الجمل فتفس.  

� =ذە  وعل$ه
�� J6بنود العقد الغامض الع�ارة ع4 اعت�ار أن التفس J6تفس �

� يتمتع Bسلطة واسعة ��
�zفإن القا

� الموض7ع
�zال ت¼سط فيها مح8مة النقض رقابتها ع4 قا � Peذا الس$اق نجد . الحالة :عت�6 من مسائل الواقع ال= �

و��
، .ل.من ق 462الفصل  J6التفس �

� يتحتم عل$ه إعمال سلطته ع نص ع4 قاعدة تعت�6 جو=! ة  ��
�zأن القا � �eتع �Âف

� العقد غامض، أي أن عل$ه العمل ع4 تحد:د ما يتناسب من 
� التفسB J6مجرد ما يث�ت له أن التعبJ6 الوارد ��

��
� العقد

كة �� P6مع اإلرادة المش �e44.المع  

  �
�zإحدى قراراتها، إذ :مكن للقا �

 و=و Bصدد تفسJ6 =ذا الموقف =و نفسه الذي قضت Bه مح8مة النقض ��
وط التعسف$ة، وذلك  stالعالقة التعاقد:ة من ال �

وط العقد الغامضة أن :عمل ع4 حما:ة الطرف الضع$ف �� sx
وط العقد الغامضة :دخل ضمن سلطته المطلقة،  sx J6فتفس ، J6بتعد:لها أو إلغائها، و0ل ذلك تحت ستار التفس

� قرار جاء ف$ه ما :
وط العقد الغامضة أو المتناقضة :دخل ضمن : "�4 و=دا ما أ�دته مح8مة النقض �� sx إن تقدير

ە . 45"السلطة التقدي! ة لقضاة الموض7ع، وال :خضع لرقاBة المجلس األع4 J6أثناء تفس �
�zالذكر أن القاB والجدير

  :للعقد الغامض فإنه :ستهدي Bمجموعة من الضواBط من بينها

م -1 � YSالشك لمصلحة المدين أو المل pSقاعدة تفس  
� الفصل وت

ام Bالمع�e : "ع والذي جاء ف$ه.ل.من ق 473جد =ذە القاعدة سند=ا �� � P6عند الشك يؤول االل
م � P6يتم فيها الخروج عن =ذا "األ�6± فائدة للمل � Peعض الحاالت الB أن =ذە القاعدة ل|ست مطلقة، إذ =ناك J6غ ،

� عقود اإلذعان ح$ث :فt الشك فيها لفائدة ا
لطرف المذعن سواء 0ان دائنا أو مدينا الم�دأ، 0ما =و الحال ��

ام � P6االلB.46 نصت ع4 أنه 31.08و=و ما أ�دته المادة التاسعة من القانون � Peحالة الشك حول مدلول أحد : "...ال �
��

وط فإنه يرجح التأو ل األ�6± فائدة للمستهلك stذە ال="  

  قاعدة تفسpS العقد حسب طب/عة التعامل -2

� الفصل وقد ورد النص ع4 =اته ال
وط العقد، : " ع والذي جاء ف$ه.ل.من ق 463قاعدة �� stتعت�6 مضافة ل

� تقتضيها طب$عته Peوط ال stم8ان إبرامه وال �
وط الجاري بها العمل �� stال " �

ة �� والمقصود Bطب$عة العقد والمعت�6
� وعموما فإن =ناك قواع. تأو ل العقد إما لتص! ــــح أو لت8ملته، ال~ش! ــــع المتعلق بهذا العقد

�zد أخرى تض�ط قا
، ومن =ذە القواعد J6صدد عمل$ة التفسB الموض7ع و=و:  

� تفسJ6 التنازل عن الحق  -
  ).ع.ل.ق 46الفصل (قاعدة عدم التوسع ��

 471الفصل (قاعدة إعطاء األول7 ة للم�الغ المكتو^ة Bالحروف دون األرقام عند حصول تعارض بÎنهما  -
  47).ع.ل.ق

                                                           
44
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ە العقد :صل  J6بتفس �
�zوالقا � J[إحدى النت$جت Sإجالء الغموض عن الع�ارة المبهمة، : إ �

فهو إما أن يوفق ��
كة للمتعاقدين، و=ذا ما =دف إل$ه المش!ع من خالل إعطائه =ذە اآلل$ة P6اإلرادة المش Sإ �SالتاB و�ما أن . و صل

 �
  48. العقديتعذر عل$ه الوصول إS =ذە اإلرادة عندما ي��P الشك دائرا حول الع�ارة المستعملة ��

� جو  
م �� � ت�6 Peال�س�ة للعقود الB الشك لمصلحة المدين ينفع J6أنه إذا 0ان الم�دأ =و تفس Sوتجدر اإلشارة إ

 �
� أطرافها المتعاقدة فإنها تفقد ال�ثJ6 من ق$متها �� J[من الح! ة التعاقد:ة، وتكون ن~$جة مناقشات ومفاوضات ب

� مركز=ما القانو J[طرف � J[تجمع ب � Peم~ساوالعقود ال J6غ �
ط . �� stمثال، إذا 0ان مؤدى ال �Þعقد البيع االستهال �

ف��
 tالقواعد العامة أو :عف$ه منها نهائ$ا، فلمصلحة من سوف :ف �

�ºالغامض أن :خفف المسؤول$ة ع4 المدين 0ما تق
ط الغامض؟ وأخذا Bمقتض$ات الفصل  stلفائدة ال�ائع .ل.من ق 473=ذا ال tط الغامض س$ف stع، فإن ال ، � �eالمه

ام Bالمسؤول$ة � P6االلB العقد ألنه =و المدين �
  .رغم أنه :عت�6 طرفا ق7 ا ��

كة  P6ال�حث عن إرادة األطراف المشB العقود االستهال�$ة، ما دامت مق$دة J6تفس �
�� �

�zوعل$ه فإن سلطة القا
� =ذا النوع من العقود 

، مما :جعل المستهلك ول$س Bمقتض$ات العدالة فإن ذلك يؤدي إS تفض$ل الطرف القوي، ��
ام � P6االلB كون فيها مدينا: � Peحالة الشك ال �

� التفسJ6 ما عدا ��
  .ال Xستف$د من =ذە اآلل$ة ��

� لنا عدم جدوى اعتماد قاعدة تفسJ6 الشك لمصلحة المدين، 0ما تنص عليها القواعد العامة، ألنها  J[و=و ما يب
� المادة ت��P قاËة عن توفJ6 الحما:ة القضائ$ة للمستهلك، لذ

� نص ��  31.08من القانون  9لك نجد المش!ع المغر��
وط يرجح التأو ل األ�6± فائدة للمستهلك" ع4 أنه  stحالة الشك حول مدلول أحد ال �

و^التنص$ص ع4 =ذا ". ��
� القانون 

� المعادلة التعاقد:ة، =ذا األخJ6  31.08الم�دأ ��
فإن المش!ع راÁ وضع$ة المستهلك الطرف الضع$ف ��

وط العقد ع4 اعت�ار أن مجمل عقود االستهالك 0ما س�قت اإلشارة إS ذلك : sx ط من sx فتقر آلل$ات ص$اغة أي
 Sاإلضافة إB ،حرر بها العقد � Peاللغة المعقدة ال Sاألساس إB واضحة، وذلك راجع J6ع�ارات غامضة وغB تصاغ

 � �eالمه J6استعمال مصطلحات تقن$ة صع�ة ع4 المتعاقد غ.  
وط العقد، للتغلب ع4 و^ناء  sx حالة غموض �

�� J6التفسB � J[ستعX ستطيع أنX �
�zع4 ما تم ذكرە، فإن القا

� مضمون العقد، إلعادة التوازن العقدي من خالل إلغاء 
تقي$د النصوص لسلطته إزاء العقد، وذلك Bالتدخل ��

امات � P6االل �
� أخلت Bالتوازن المفروض �� Peوط التعسف$ة ال stال.  

  سلطة قاضي الموضوع في تقدير الشرط التعسفي : ي المطلب الثان

وري ألن عقود االستهالك عقود تتواجد فيها =ذە  �Ë أمر �
ط التعس�� stسلطة تقدير ال �

�zإن منح القا
� قوي  �eوجود مه Sاإلضافة إB ،ة ال يتمكن من مناقشة بنود العقد ة، و^اعت�ار أن المستهلك قل$ل الخ�6 وط Bك±6 stال

� =ذە السلطةعارف Bخ�ا:ا األمور، فإن حما:ة المستهلك تستلزم دون جدال منح الق
�zا .  

� Bح$ث  J[فقرت �
� الفقرة األوS إS وعل$ه سوف نتناول =ذا المطلب ��

أسال$ب تقدير الطابع (نتطرق ��
 �

� الفقرة الثان$ة نتطرق إS )التعس��
� (، و��

ط التعس�� stتقدير ال �
� الموض7ع ��

�zحدود سلطة قا(  

  أساليب تقدير الطابع التعسفي: الفقرة األولى 

وط التعسف$ة من األسلوب الذي  stطال الB·المنازعة المتعلقة ب �
�� �

�zتنبع مسألة توسيع صالح$ات القا
وط فرضت ع4 المش!ع إت�اع  stوط التعسف$ة ، فصع7^ة تحد:د =ذە ال stتحد:د ال �

�� � ات�عه المش!ع المغر��
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 � J[بتحد:د  31.08منالقانون    18و 15أسلوب الالئحة من خالل المادت �
�zلحما:ة المستهلك ، ل�ن القا J6تداب
، و=ذا ما أ�دت عل$ه المادة   �

� أ:ضا سلطة تقدير الطابع التعس��
�z31.08منالقانون  16للقا  J6بتحد:د تداب �

�zالقا
� حالة الغموض

جع السلطة التقدي! ة للقضاء إال �� P6مكن القول أن للقضاء . لحما:ة المستهلك وال تس: �Sو^التا
 �
� العقد االستهال�Þ محل الدعوى اس~نادا إS تع! ف سلطات تقدي! ة واسعة ��

وط التعسف$ة المدرجة �� stتحد:د ال 
وط stس¼ب =ذە الc دا له إنعدام التوازن العقديB وط تعسف$ة أخرى إذا ما sx مع إم8ان$ة إثارة وجود �

. ومع$ار قانو��
� =نا :كون م�شأ للحق و ل|س 0اشفا له فقط

�zفدور القا.  

ورة مراعاة تقدير المحاÍم  31.08=كذا نجد أن قانون  �Ë 4حما:ة المستهلك حث ع J6بتحد:د تداب �
�zالقا

� المادة 
وط الواردة �� stط من ال sx كونها ذات طب$عة تعسف$ة 18إلعت�ارB المادة .  49منه �

من القانون  16و جاء ��
وط Bالرج7ع إS وقت إبرام العقد  31.08 stط من ال stل �

إS جميع الظروف المح$طة  ع4 أنه :قدر الطابع التعس��
� العقد

وط األخرى الواردة �� stجميع ال Sعقد آخر عندما . ب·برامه و� �
وط الواردة �� stال Sالنظر إB و قدر كذلك

� Bعضهما ب�عض من الوجهة القانون$ة J[50.:كون إبرام أو تنف$ذ العقدين المذكور ن مرت�ط  

وط :جب تقدير نستنتج stط من ال stل �
  :من خالل الفصل السابق أنه لتقدير الطابع التعس��

 .جميع الظروف المح$طة  ب·برام العقد  -
� العقد -

وط الواردة �� stجميع ال. 
� Bعضهما ب�عض من  - J[عقد آخر عندما :كون إبرام أو تنف$ذ العقدين المذكور ن مرت�ط �

وط الواردة �� stال
 .الوجهة القانون$ة

� تقدير  31.08من ق  16قد تدخل المش!ع Bمقت�º المادة إذن ف
� سلطة تقدي! ة واسعة ��

�zللقا ßوأع
، ل�ن  � J[حقوق وواج�ات الطرف � J[ا ب J6له أن =ناك اختالال كب � J[تب Peالعقد، مB ط المضمن stلل �

الطابع التعس��
وط، ال :شمل تحد:د المحل األسا�à من العق stط من ال stل �

د وال مالءمة السعر للسلعة تقدير الطابع التعس��
وط محررة Bصورة واضحة ومفهومة و=ذا ما نصت عل$ه المادة  st17المب$عة أو األجرة للخدمة المقدمة ما دامت ال 

  . 31.08من القانون 

� ظل المادة 
سلطة واسعة لتقدير مدى تحقق  31.08من القانون رقم  15و0ما :الحظ ي��P للمح8مة ��

 �
ط التعس�� stج 51ال � Peط :كون " اء فيها وال sx المورد والمستهلك 0ل � J[مة ب � العقود الم�6

طا تعسف$ا �� sx �6عت:
� العقد ع4 حساب المستهلك

� حقوق وواج�ات طر�� J[ب J6تب عل$ه اختالل كب P6الغرض منه أو ي"  

و اس~ندت العد:د من ال~ش! عات ع4 فكرة اختالل التوازن العقدي 0أسلوب موضو�Á لتحد:د الطابع 
 �

، و عت�6 =ذا المع$ار وس$لة التعس�� � J[و المستهل� � J[المهني � J[مة ب � العقود الم�6
� :مكن إدراجها �� Peوط ال stلل 
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  .15و  14ص   2013- 5المنازعات المتعلقة بالشروط التعسفية في القانون المغربي، المجلة المغربية للقانون اإلقتصادي، العدد : المومنييوسف  
متعاقدين على حد القضى المجلس األعلى في أحد قراراته بأنه ليس هناك ما يمنع قضاة الموضوع من مراجعة مبلغ الشروط الجزائية المبالغ فيها منعا إلثراء أ50

  .حساب المتعاقد االخر

يلة لالستغالل ويجوز للقاضي اعتبار الشرط الجزائي شرطا تعسفيا إذا تحولت الوظيفة األساسية للشرط الجزائي من وظيفة تعويضية إلى وظيفة تهديدية ووس
لفنية أو القانونية لفرض شروط جزائية الهدف منها الحصول على واإلثراء على حساب التوازن العقدي وذلك عن طريق استغالل أحد طرفي العقد مركزه وخبرته ا

  .مزايا وتحقيق أرباح على حساب الطرف االخر
 2016وفي القوانين األخرى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة، . ع.ل.عبد الحق صافي، دكتور في الحقوق، الوجيز في القانون المدني، دراسة في ق51

  299ص
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وط العقد المتنازع cشأنه sx ط من sx إلقرار مدى تعسف �
�zل فإن االعتماد  52.قانون$ة يرتكز عليها القاBالمقاB ،

� استعمال القوة االقتصاد:ة أصبح محل الع
د:د من االنتقادات Bالنظر إS أنه ال :عدو أن :كون ع4 مع$ار التعسف ��

وري توج$ه الحما:ة إS المضمون العقدي بهدف االبتعاد قدر اإلم8ان ع4 ح�  إال تحص$ال لحاصل، ف8ان من ال��
� تحقيق الحما:ة المنشودة 

الحما:ة ع4 أسس ذات$ة تتعلق خصوصا Bصفة المتعاقدين نظرا لثبوت قصور ذلك ��
وط التعسف$ةللمستهلك م stن ال.  

ة  53وقد خولت Bعض التش! عات sxوط التعسف$ة وذلك بهدف إقرار حما:ة م�ا stطال الBسلطة إ �
�zللقا

$ة وع4 رأسها القانون  � عقود االستهالك ومن ضمنها ال~ش! عات الع̂!
للمستهلك Bح8م أنه الطرف الضع$ف ��

$ة 0الق � حذت حذوە مجموعة من ال~ش! عات الع̂! Peالم�ي وال ، �
� والسوري واللبنا�� Pe 7وال� � �eانون الجزائري واللي

 �á !ة تأخذ بهذا األسلوب 0ال~ش! ــــع األم$   54فضال عن وجود Hش! عات غ̂!

  حدود سلطة قاضي الموضوع في تقدير الشرط التعسفي: الفقرة الثانية 

� Bدت Peوط ال stل�عض ال �
� =امشا من الح! ة من أجل تقدير الطابع التعس��

�zله تعسف$ة وما  إن منح القا
� المجال التعاقدي  و0ما =و 

وط قد :فتح المجال أمام المح8مة Bأن تتدخل �� stطال =ذە الBي�تج عن ذلك من إ
� الراBطة 

معلوم فإن الم�دأ العام الذي يه$من ع4 نظ! ة العقد =و م�دأ سلطان اإلرادة أي أنه ال :سمح Bالتدخل ��
� مواجهة الطرف االخر العقد:ة حPe و�ن اتسمت تلك البنود Bعدم

�� � J[ل�ن =ذا األمر . التوازن لمصلحة أحد الطرف
وط و�Bطالها إال أن ذلك ال يؤدي  stل�عض ال �

ك ح! ة شاملة أمام المح8مة من أجل تقدير الطابع التعس�� P6و�ن 0ان ي
ورة إS عدم استقرار المعامالت وذلك للعد:د من األس�اب   :Bال��

•  �
� سلطة ��

�zال�طالن ال يتم تلقائ$ا و�نما يتم رغم أنه للقاB إال أن التص! ــــح � J[ط مع stل �
تقدير الطابع التعس��

 �
ط المطعون ف$ه غJ6 تعس�� stذە الحالة :قع ع4 المورد إث�ات أن ال= �

  .بناءا ع4 طلب المستهلك، و��
ام الذي :علق  • � P6االل Sال�طالن ال :متد إB والتص! ــــح �

�zمن طرف القا �
ط التعس�� stعل$ه و�نما ي�طل تقدير ال

 �
ط التعس�� stدون الB العقد قائما Pفقط، من تم ي�� �

ط التعس�� stال.  
 .المح8مة ملزمة بتعل$ل ح8مها أو قرار=ا تحت مراق�ة مح8مة القانون •

� العقد : " ع4 ما :�4  31.08من القانون  019ما نصت المادة 
� الوارد ��

ط التعس�� stاطال و الغ$ا الB �6عت:
� المو  J[م ب � . رد و المستهلكالم�6

ط التعس�� stدون الB العقد قائما Pالمقتض$ات األخرى اذا أمكن أن ي�� �
Pا�B تطبق

  ".المذكور

 �SالتاB وط التعسف$ة �� من النظام العام، و stالB 0ما إعت�6 القانون المذكور أن المقتض$ات القانون$ة المتعلقة
 �

� Bعدم ادارج ال :جوز اتفاق ع4 مخالفتها، و =ذا المقت�º القانو�� �eام ال�ائع المه � P6عت�6 األساس الذي :قوم عل$ه ال:
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كلية ضا، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، معوش ر 

  31، ص2014/2015الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية، السنة الجامعية، 
من قانون االلتزامات  264وفيما يتعلق بسلطة القاضي في إبطال الشروط التعسفية ال يوجد نص صريح في التشريع المغربي  ولكن يمطن االعتماد على الفصل 53

قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن والعقود المغربي والذي جاء في فقرته الثالثة أنه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من 
  تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي 

54
 م القانونيةالرحموني حسنة، الشروط التعسفية في عقد القرض االستهالكي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة دمحم الخامس، كلية العلو 

  349واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الرباط،ص 
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 � J[مة مع المستهل� � العقود الم�6
وط تعسف$ة �� sx . المادة �

تعت�6 أح8ام =ذا "  31.08من القانون  20فقد جاء ��
  ".القسم من النظام العام

 �
�zموج�ه :ستطيع القاB د القضاء، إذ: �

و=ذە الصورة من التدخل تعتB �6دون شك سالحا Bالغ الخطورة ��
� الطرف المذعن منه، مخالفا Bذلك قاعدة العقد ش! عة المتعاقدين، و 

� وأن :عطله و :ع��
ط Bأنه تعس�� stوصف ال

 stاإلعفاء ح$ث :قدر أن تعد:ل ال �
� إS استخدام سلطته ��

�zل :لجأ القاBام المقا � P6اإلل �
ط Bالتخف$ض أو ال« ادة ��

ط  stإزالة ال �
� إزالة مظهر التعسف ��

ط . ل$ست �� الوس$لة المجد:ة �� stكون فيها ال: � Peالحالة ال �
وذلك :كون ��

� العقد، و لن يتحقق العدل إال ب·زالته و إعفاء الطرف المذعن منه
  55نفسه =و مظهر التعسف ��

� أن سلط J[عض ال�احثB �6وط التعسف$ة من مسائل الواقع وما ينتج عن ذلك أن و عت stالتقدي! ة لل �
�zة القا

ط :جب إثارته أمام قضاء الموض7ع، و�ال فلن :ق�ل إثارته ألول مرة أمام مح8مة  stلل �
الدفع المتعلق Bالطابع التعس��

� قبول أي دفع يثJ6 الطابع J[يتع � J[وط العقد:ة  النقض، ل�ن يرى غالب$ة الفقه أنه لحما:ة المستهل� stلل �
التعس��

  56.ولو 0ان ألول مرة أمام مح8مة النقض

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

                                                           
  دور القضاء في حماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم الماستر المخصص في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم  : مراد بوزبد55

  .79القانونية و اإلقتصادية و االجتماعية، طنجة، ص 
  355:الرحموني حسنة، مرجع سابق، ص56
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  : خاتمة 

� عقود االستهالك ، فإذا 0انت =نا
وط التعسف$ة �� stأن :لعب دورا أساس$ا لمواجهة ال �

�zلك :مكن للقا
ف :ملك قوة اقتصاد:ة وتقن$ة وعلم$ة إن لم تكن ذا  P6الواقع، فالمح �

� القانون فإن األفراد ل|سوا كذلك ��
مساواة ��

وط تعسف$ة، أما المستهلك فال :ملك وسائل التأثJ6 و  sx اط P6اش �
ا �� J6ع4 إبرام العقد ، فإنها تلعب دورا كب J6تأث

ت�ة ع4 =ذا العقد ، لذلك ال :8لف نفسه عناء :جهل 0ل$ا عمق العقد ،         و :جهل الح P6امات الم � P6قوق و االل
� رقاBة الدولة 

ف و يثق �� P6ه . المناقشة ما دام أنه ال :جد أمامه إال المحB امات و العقود ال يوجد � P6و�ذا 0ان قانون االل
� ع4 ا J[العقد يتع J6وط التعسف$ة ، فإنه عند تفس stسلطة تعد:ل ال �

�zال�حث عن اإلرادة نص :خول للقا �
�zلقا

كة للمتعاقدين و التحري عن قصد الطرف الضع$ف P6المش.  

� عقد لم :كن طرفا ف$ه ، و كون مطال�ا ب·حقاق العدل  عندما تعجز عن 
� نفسه متدخال ��

�zكذا :جد القا=
� Bذلك قد خدم المصلحة الخاصة من جهة ،

�zعندما  االرادة الحرة عن تحقيق االنصاف الم�شود ، ف$كون القا
� خدمة الصالح العام عندما 

� العالقة التعاقد:ة و كون أ:ضا سا=م ��
أرجع التوازن العقدي لصالح الطرف الضع$ف ��

� االستغالل والظلم ومنطق االستقواء ع4 المستهلك تحت ع�اءة الح! ة  s²حافظ ع4 النظام العام من تف
 .التعاقد:ة 
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  الئحة المراجع

وط التعسف$ة أثناء التعاقد" دمحم مسلو£�  � stة ع " حما:ة المستهلك من ال$ ، يناير 100مجلة المحاÍم المغ̂!

اير    2006ف�6

، دراسة مقارنة"رمزي ب$د ¡ ع�4 الحجازي  � �
و�� P6عد التعاقد اإلل�B مشورات " الحما:ة المدن$ة للمستهلك

 Sالحقوق$ة، الط�عة األو � �e2016الحل  

� " 31.08انون$ة للمستهلك ع4 ضوء قانون الحما:ة الق"س! ة المساوي  �
�� P6حث لن$ل دي�لوم الماسB

القانون العام، ماسP6 القانون والعلوم االدار ة للتنم$ة، 0ل$ة العلوم القانون$ة واالقتصاد:ة واالجتماع$ة Bطنجة، السنة 

  2013-2012الجامع$ة 

�  àوط التعسف$ة"ف!ح بن مو stالقانون الخاص  ، رسالة لن$ل"حما:ة المستهلك من ال �
�� P6لوم الماسBد

� واألعمال 8Bل$ة العلوم القانون$ة واالقتصاد:ة واالجتماع$ة Bطنجة،، السنة الجامع$ة 
-2013وحدة القانون المد��

2014  

وط التعسف$ة"زك! اء خل$ل   � stة للدراسات القانون$ة "حما:ة المستهلك من ال$ ، مقال منشور Bالمجلة المغ̂!

  2016، الط�عة األوS 12-11والقضائ$ة، عدد 

وط التعسف$ة"إدر س الفاخوري  � stة لالقتصاد "حما:ة المستهلك من ال$ ، مقال منشور Bالمجلة المغ̂!

  2001والقانون، العدد الثالث يونيو 

�  �
وط التعسف$ة"الزو^J6 المعرو�� stض من ال P6مجلة حما:ة المستهلك، العدد "حما:ة المقB مقال منشور ،

  .92، ص 2014الرابع 

� حما:ة المستهلك"مراد بوز د  �
� القانون الخاص، " دور القضاء ��

رسالة لن$ل دBلوم الماسP6 المتخصص ��

  2016- 2015تخصص ماسP6 المهن القانون$ة والقضائ$ة، السنة الجامع$ة 

� القانون " - القرض االستهال�Þ نموذجا–الحما:ة القانون$ة للمستهلك "عمر ق! 7ح  �
أطروحة لن$ل الدكتوراە ��

  لخاص، جامعة دمحم األول، 0ل$ة العلوم القانون$ة واالقتصاد:ة واالجتماع$ة وجدةا

� عقود الخدمات "يوسف الزوجال  �
� نموذجا–المنظومة الحمائ$ة للمستهلك �� J[مط�عة األمن$ة " - عقد التأم

اط    2013ال̂!

امات، ال�تاب األول"ع�د القادر العرعاري  � � P6مط�عة 2016خامسة ، الط�عة ال"نظ! ة العقد: مصادر االل ،

  األمن$ة

� : أنس دمحم ع�د الغفار �
� القانون المد�� J[عقود اإلذعان، دراسة مقارنة ب �

وط التعسف$ة �� stآل$ات مواجهة ال

مج$ات، م� ، دار ال�تب القانون$ة، دار لل�st وال�6   2013اإلمارات، ط�عة ,والفقه اإلسال£�
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� القانون الم�ي  �
  2002المقارن، م�شأة المعارف Bاإلسكندر ة ع�د الحك$م قودة، تفسJ6 العقد ��

ام: ع�د الرزاق السنهوري � � P6الجزء األول، مصادر اإلل ، �
� ش!ح القانون المد��

  الوس$ط ��

ام  � � P6النظ! ة العامة لإلل ، �
قا�� stنقال عن 125ص  2003، مط�عة سجلماسة، ال« تون، )العقد( دمحم ال ،

 �
و�� P6الموقع اإلل� MAROC DROIT  عنوانB والقواعد العامة 31.08قانون ، مقال : � J[؟ من إنجاز ال�احث J6أي تأث

 �
  .دمحم اشهيهب و أيوب العثما��

ام.إدر س العلوي الع�دالوي � � P6نظ! ة العقد.النظ! ة العامة لإلل.S1996الط�عة األو  

� ق: "دمحم الش$لح �
� المغرب.ل.تأو ل العقود ��

� القانون الخاص، "ع ��
، أطروحة لن$ل دكتوراە الدولة ��

اط، السنة الجامع$ة    1984-1985جامعة دمحم الخامس، ال̂!

�  � �eة للقانون : يوسف الموم$ ، المجلة المغ̂! � � القانون المغر��
وط التعسف$ة �� stالB المنازعات المتعلقة

  2013-5اإلقتصادي، العدد 

� ق �
، دراسة �� �

� القانون المد��
�� � J6الحقوق، الوج �

، دكتور �� �
� . ع.ل.ع�د الحق صا�� J[القوان �

األخرى،  و��

  2016مط�عة النجاح الجد:دة، الدار الب$ضاء، ط�عة، 

� القانون، ف!ع قانون  �
�� J6وط التعسف$ة، رسالة لن$ل شهادة الماجست stمعوش رضا، حما:ة المستهلك من ال

ي وزو، 0ل$ة الحقوق والعلوم الس$اس$ة، مدرسة الدكتوراە للقانون والعلوم  � J6العقود، جامعة مولود معمري، ت

  2014/2015$ة، السنة الجامع$ة، الس$اس

� القانون الخاص،  �
، أطروحة لن$ل الدكتوراە �� �Þعقد القرض االستهال �

وط التعسف$ة �� stحسنة، ال �
الرحمو��

اط  جامعة دمحم الخامس، 0ل$ة العلوم القانون$ة واالقتصاد:ة واالجتماع$ة، أ�دال، ال̂!

� BoudahrainAbdellah « le droit de la consommation au Maroc » ;ed .El Madaress ; 

casablanca ; 1999  
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