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  مفهوم للمصطلحات 

لك بند ٔاو رشط مبفرده ٔاو مشرتاك مع : رشط تعسفي -  1
بند واحد ٔاو عدة بنود ٔاو رشوط ٔاخرى من شأنه 

إالخالل الظاهر ابلتوازن بني احلقوق و واجبات ٔاطراف 
  )العون إالقتصادي ، املسـهتكل( العقد        

لك ٕاتفاق ٔاو ٕاتفاقية هتدف ٕاىل بيع سلعة     : العقد  - 2
  ٔاو تأدية خدمة ،

عىل شلك طلبية ٔاو فاتورة ٔاو سـند  ميكن ٔان ينجز العقد
جدول ٔاو وصل تسلمي ٔاو سـند ٔاو ٔاي وثيقة , ضامن أ 

ٔاخرى همام اكن شلكها ٔاو سـندها تتضمن اخلصوصيات ٔاو 
  .املراجع املطابقة لرشوط البيع العامة املقررة سلفا

لك منتج ٔاو اتجر ٔاو حريف ٔاو : العون إالقتصادي- 3
، ميارس نشاطه يف مقدم خدمات ٔااي اكنت صفته القانونية 

إالطار املهين العادي ٔاو بقصد حتقيق الغاية اليت تأسس 
  . من ٔاجلها

لك خشص طبيعي ٔاو معنوي يقتين سلعا : املسـهتكل- 4
قدمت للبيع ٔاو يسـتفيذ من خدمات عرضت و جمردة من 

  .لك طابع همين
  

  

 العنارص أالساسـية للعقود

تعترب عنارص ٔاساسـية جيب ٕادراهجا يف العقود املربمة بني 
و املسـهتكل، العناصــر املرتبطـة  العون إالقتصادي

  ابحلقــوق اجلــوهرية للمسـهتكل واليت تتعلق بـ 
  إالعالم املسـبق للمسـهتكل - 
  نزاهة و شفافية العمليات التجارية - 
  ٔاو اخلدمات/ٔامن و مطابقة السلع و - 
  الضامن و اخلدمة ما بعد البيع - 

  :و تتعلق العنارص املذكورة ٔاعاله ، ٔاساسا مبايأيت 

 خصوصيات السلع و اخلدمات و طبيعهتا، -

 أالسعار و التعريفات، -

 كيفيات ادلفع، -

 وط التسلمي و آجاهل،رش  -
 عقوابت التأخري عن ادلفع و التسلمي،  - 

  كيفيات الضامن و مطابقة السلع و اخلدمات، -    

  رشوط تسوية الزناعات ، -    

  .ٕاجراء فسخ العقد -     

عىل العون الاقتصادي ٕاعالم املسـهتلكني بلك الوسائل  يتعني
املالمئة ابلرشوط العامة و اخلاصة لبيع السلع ٔاو تأدية 

 .اخلدمات و منحهم مدة اكفية لفحص العقد و ٕابرامه

 

البنود التعسفية في العقود المبرمة بين  
و المستهلكين المتعاملين اإلقتصاديين



 

  

  

التفرد بتغيري آجال تسلمي منتوج ٔاو آجال تنفيذ  
 خدمة،

هتديد املسـهتكل بقطع العالقة التعاقدية جملرد رفض  
  . املسـهتكل اخلضوع لرشوط جتارية جديدة

  تقليص العنارص أالساسـية للعقود،  

عدم السامح للمسـهتكل يف حاةل القوة القاهرة  
دفع تعويض،التخيل عن بفسخ العقد ، ٕاال مبقابل 

مسؤوليته بصفة منفردة ، بدون تعويض املسـهتكل 
يف حاةل عدم التنفيذ اللكي ٔاو اجلزيئ ٔاو التنفيذ غري 

 الصحيح لواجباته،

النص يف حاةل اخلالف مع املسـهتكل عىل ختيل  
 هذا أالخري عن اللجوء ٕاىل ٔاية وسـيةل طعن ضده،

 فرض بنود مل يكن املسـهتكل عىل عمل هبا قبل 
 ابرام العقد،

إالحتفاظ ابملبالغ املدفوعة من طرف املسـهتكل يف  
حاةل ما اذا امتنع هذا أالخري عن تنفيذ العقد  ٔاو قام 

 .ه دون ٕاعطائه احلق يف التعويض بفسخ
  

  البنـود التعسفية                            
تعترب بنودا و رشوطا تعسفية يف العقود بني 

املسـهتكل و البائع السـامي البنود و الرشوط اليت 
 :متنح هذا أالخري

ٔاخد حقوق ٔاو ٕامتيازات ال تقابلها حقوق ٔاو  
 امتيازات مماثةل يعرتف هبا املسـهتكل،

فرض الزتامات فورية و هنائية عىل املسـهتكل يف   
العقود، يف حني ٔانه يتعاقد هو برشوط حيققها مىت 

 ٔاراد،

حق تعديل عنارص العقد أالساسـية ٔاو  ٕامتالك 
ممزيات املنتوج املسمل ٔاو اخلدمة املقدمة دون موافقة 

 املسـهتكل،

التفرد حبق تفسري رشط ٔاو عدة رشوط من العقد  
ٔاو التفرد يف اختاذ قرار البث يف مطابقة العملية 

 التجارية للرشوط التعاقدية،

فسه ٕالزام املسـهتكل بتنفيذ ٕالزتاماته دون ٔان يلزم ن  
 هبا،

رفض حق املسـهتكل يف فسخ العقد ٕاذا ٔاخل هو  
 ابٕاللزتام ٔاو عدة ٕالزتامات يف ذمته ،

    

  

ذا ختىل العون إالقتصادي هو بنفسه عن ا حاةل ما
  .تنفيذ العقد ٔاو قام بفسخه

حتديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف  
املسـهتكل اذلي ال يقوم بتنفيذ واجباته ، دون ٔان حيدد 

مقابل ذكل تعويضا يدفعه العون إالقتصادي اذلي ال 
 يقوم بتنفيذ واجباته،

 فرض واجبات ٕاضافية غري مربرة عىل املسـهتكل، 

إالحتفاظ حبق اجبار املسـهتكل عىل تعويض  
املسـتحقة بغرض التنفيذ إالجباري املصاريف و أالتعاب 

 للعقد دون ٔان مينحه نفس احلق،

يعفى نفسه من الواجبات املرتتبة عن ممارسة  
 نشاطاته،

حيمل املسـهتكل عبء الواجبات اليت تعترب من  
 .مسؤوليته 

  

  

 


