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المرجع القـانوني البنود التعسفية

  
و الرشوط اليت متنح البائع السـامي البنود ورشوطا تعسفية يف العقود بني املسـهتكل  وبنودا تعترب 

:هذا أالخري
مسـهتكل،لل  هبا عرتفمال تقابلها حقوق ٔاو امتيازات مماثةل  ٕامتيازاتٔاو / ؤاخد حقوق - 1
ة2 ف ات الزتا ض اف حيقق ط برش ه اقد ت ٔانه ني يف د ق ال يف هتكل امل عىل ة هنائ

القـانون رقم من   29 المادة
02/04

هنائية عىل املسـهتكل يف العقود، يف حني انه يتعاقد هو برشوط حيققهاوفرض الزتامات فورية-2
.مىت ٔاراد

02/04املسمل ٔاو اخلدمة املقدمة دوناملنتوجحق تعديل عنارص العقد أالساسـية ٔاو ممزيات ٕامتالك- 3 زيٕ و ي رص ل ونوجق و مل
.موافقة املسـهتكل

التفرد حبق تفسري رشط ٔاو عدة رشوط من العقد ٔاو التفرد يف اختاذ قرار البث يف مطابقة العملية - 4
.التجارية للرشوط التعاقدية

.هبادون ٔان يلزم نفسه  ٕالزتاماتهٕالزام املسـهتكل بتنفيذ - 5
ته6 ذ يف ات الزتا عدة ٔا اباللزتا ه ٔاخل اذا قد ال خ ف يف هتكل امل ق فض .رفض حق املسـهتكل يف فسخ العقد ٕاذا اخل هو اباللزتام او عدة الزتامات يف ذمته- 6
.ٔاو آجال تنفيذ خدمة منتوجالتفرد بتغيري آجال تسلمي  - 7
ريهتديد املسـهتكل بقطع العالقة التعاقدية جملرد رفض املسـهتكل اخلضوع لرشوط جتارية جديدة غري - 8 ر رشو وع هت رض ر ع هت هت

.متاكفئة





المرجع القانوني العناصر األساسية للعقود

  
و املسـهتكل،  إالقتصاديتعترب عنارص ٔاساسـية جيب ٕادراهجا يف العقود املربمة بني العون 
ل ال كل لل ة اجل ابحلق ة ط امل ا :بـالعناصــر املرتبطـة ابحلقــوق اجلــوهرية للمسـهتكل واليت تتعلقال

خصوصيات السلع و اخلدمات و طبيعهتا،
التعريفات، و أالسعار

، من  3، 2المادتين 
رقم التنفيذي المرسوم

االسعار و التعريفات،
ادلفع، كيفيات

م .رشوط التسلمي و آجاهل ي ر ي وم  ر
06-306

و مي رشو
عقوابت التأخري عن دفع

كيفية الضامن و مطابقة السلع او اخلدمات
رشوط تعديل البنود التعاقدية

رشوط تسوية الزناعات
ق ال ا ا ٕاجراءات فسخ العقدا



المرجع القانوني  البنود التعسفية

:بمايأتي اإلقتصاديتعتبر تعسفية البنود التي يقوم من خاللھا العون 
، أعاله 3و 2المذكورة في المادتين  تقليص العناصر األساسية للعقود-

تفاظ تھلكاال لل ض تع ن د دة نف صفة خه ف أ العقد ل تعد ق بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة ، بدون تعويض للمستھلك،االحتفاظ-
عدم السماح للمستھلك في حالة القوة القاھرة بفسخ العقد ، إال بمقابل دفع تعويض،-
التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة ، بدون تعويض المستھلك في حالة عدم التنفيذ الكلي -

لواجباته، الصحيح غير التنفيذ أو الجزئ أو

من المرسوم 05 المادة
306-06التنفيذي رقم

أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،
النص في حالة الخالف مع المستھلك على تخلي ھذا األخير عن اللجوء إلى أية وسيلة 

طعن ضده،
قبل- بھا علم على المستھلك يكن لم بنود مالعقد،ابرامفرض ر ي ي العقد،ابرامفرض بنود لم يكن المستھلك على علم بھا قبل  -
امتنع ھذا األخير عن  اذااالحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستھلك في حالة ما  -

ذا تخلى العون ا حالة ما تنفيذ العقد  أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في
بفسخه قام أو العقد تنفيذ عن بنفسه ھو ،االقتصادي م ب و  ي   ن  و ب  ي 

تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستھلك الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته ،  -
الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته، اإلقتصاديدون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون 

،فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستھلك- ھ ى برر ير ي إ جب و ر
األتعاب المستحقة بغرض  والمستھلك على تعويض المصاريف  اجباربحق  اإلحتفاظ -

، التنفيذ اإلجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق
،يعفى نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته -
.يحمل المستھلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته  -
























