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 إن من أهم أثار إعمال مبدأ الحرٌة التعاقدٌة إطالق اإلرادة فً تكوٌن العقود وفً تحدٌد   

 ن الجدٌر بناءاً على ذلك، وبالنظر إلى التساوي المفترض بٌن مراكزأثارها، وقد كان م
األطراف المقبلة على التعاقد وحرص كٍل منهم علىى تحقٌىق ملىالحأ، أن ٌتحقىق لهىذق العقىود 
توازنها الذاتً، كأثٍر لوجود رضا األطراف بالعقد وقبولهم لشروطأ، وحتى إذا كانت هنىاك ثمىة 

بها، مدركٌن ألبعادها، ومن ثم فهً محلورة النطىاق، وٌتناسى   أخطار، فإنهم كانوا على وعً
ذلك إجماالً مع المٌزة التً سٌحلل علٌها كل منهم، بمعنى أن األلل فً إبرام العقود هىو مبىدأ 
سلطان اإلرادة الذي ٌقوم على أساسٌن: أولهما أن كل االلتزامات ترجع فً ملدرها إلى اإلرادة 

ر كون هذق اإلرادة ملدراً لاللتزامات فحس  وإنما هً كىذلك أٌضىاً الحرة. وثانٌهما عدم اقتلا
لمىىا ٌترتىى  علىىى هىىذق االلتزامىىات مىىن أثىىار، ومىىن ثىىم فأنىىأ ٌمكىىن القىىول بىىإفتراض لىىحة رضىىا 
األطراف طالما أن العقد قد أبرم فً ظل مناقشة ومفاوضة فٌما بٌنهم، ومن ثىم إفتىراض توازنىأ 

 .فً هذق الحالة
سٌر دائماً على هذا النحىو، إذ مىع بداٌىة النلىف الثىانً مىن القىرن الماضىً، إال إن األمور ال ت

أدى تطىور عملٌىىات التلىىنٌع والرأسىمالٌة اإلقتلىىادٌة إلىىى قلىى  هىذق المعطٌىىات وبىىروز مظىىاهر 
إنهٌىىار عوامىىل هىىذق المسىىاواة، بحٌىىد ألىىبن وجىىود قىىدر مىىن التفىىاوت البىىٌن فىىً مقومىىات القىىدرة 

ة بٌن طرفً العقد فً مجال المعىامالت أمىراً لالبىاً وبمىا أفضىى إلىى اإلقتلادٌة والفنٌة والقانونٌ
خبو شواهد المساواة العقدٌة شٌئاً فشىٌئاً فىأبرز ذلىك، وبشىكل جلىً، مشىكلة فىً المجىال التعاقىدي 
تتمثل فً ظهور طائفتٌن من المتعاقدٌن أولهما طائفة المحتىرفٌن وثانٌهمىا طائفىة المسىتهلكٌن، إذ 

علىى اإلعىداد المسىبق للعقىود ‘‘من با  سىرعة وسىالمة المعىامالت’’األولىدأ  ألحا  الطائفة 
التً ٌبرمونها مع المستهلكٌن وتضمٌنها من البنود والشىروط التىً تنلى  لملىلحتهم وبلىورة 
مبالغ فٌها، فً ألل  األحٌان، األمر الذي أدى إلى إزدٌاد ظهور ما ٌعرف بالشروط المألوفة فً 

ٌشٌع إٌرادها فً العقود ذات الطبٌعة الواحىدة، كالشىروط التىً ٌتىواتر العقود وهً الشروط التً 
قاً مع المتعاقدٌن معأ، والتً حتى وإن التاجر مثالً على إتباعها فً جمٌع العقود التً ٌبرمها الح

فأنها تجعل من المستهلك ضحٌة ألستغالل هىذا التىاجر ‘‘ناهٌك عن الباطل منها’’إمتازت بلحتها
من خالل تعسفأ فً فرضها لما قىد تحملىأ مىن تخفٌىف ألعبىاء أو التزامىات هىذا األخٌىر أو تزٌىد 

ق العقود عقىوداً لٌىر متوازنىة بحٌىد ال بدون مقابل من التزامات المتعاقد معأ، مما ٌجعل من هذ
ٌتمكن المستهلك أن ٌكون نداً للطرف األخر فىً العقىد نظىراً لضىعف األول األقتلىادي والفنىً، 

 .األمر الذي ٌقتضً إٌجاد نوع من القوة القانونٌة التً تحمٌأ إلعادة توازن كفتٌها بٌنهما
ل الهامىة، وخالىة فىً وقتنىا الحاضىر، وتبعاً لذلك فقد باتت مسألة حماٌة المسىتهلك مىن المسىائ

وأٌاً كىان النظىام األقتلىادي الىذي تطبقىأ الدولىة سىواء أكىان إقتلىاداً موجهىاً قائمىاً علىى التىدخل 
والسٌطرة األقتلادٌة للدولة، أم كان إقتلاد السوق، ال بل خالة فً النظام األخٌر، الذي ٌعتمد 

مىن أجىىل إعىىادة التىوازن فىىً عالقىىات علىى القطىىاع الخىىاص ولٌىرق مىىن صلٌىىات خالىة بىىأ وذلىىك 
 .المستهلكٌن بغٌرهم من المحترفٌن
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 والسؤال الذي ٌمكن أن ٌطرح هنا ،هو، كٌف ٌمكن أن نحمً المستهلك من الشروط
المألوفة فً بعض العقود وتحدٌداً التجارٌة منها، والتً صلف التاجر على أدراجها فٌها أو األخذ 

العقىود، خالىة إذا أسىتدل فىً هىذا األسىتناد إلىى أنىأ ٌجىوز  بأحكامها وأن لم ٌنص علٌها فً هذق
لطرفً أي عالقة عقدٌة أن ٌضمنوا عقىودهم مىا ٌشىاؤون مىن الشىروط التىً تلى  فىً ماهٌتهىا 
على تأكٌد مضمون هذق العقود أو ٌالئمها أو مىا ٌكىون قىد جىرى بىأ العىرف والعىادة، أو إلىى أن 

بمىىا ورد فىىً العقىىد لىىراحًة وبمىىا ٌعىىد مىىن األلىىل فىىً تحدٌىىد مضىىمون أي إلتىىزام تعاقىىدي هىىو 
مستلزماتأ أٌضىاً وفقىاً للقىانون والعىرف والعدالىة حتىى ولىو لىم ٌىذكر لىراحًة فٌىأ وذلىك بحسى  
طبٌعة كل إلتزام على حدق، ومما ٌفترض معأ عىد الشىروط المألوفىة جىزءاً مكمىالً ومتممىاً لهىذق 

ثم إلزامٌة إتباعها وتنفٌذها من قبل العقود وتدخل ضمن نطاقها حتى ولو من دون ذكر فٌها ومن 
ىاً حىٌن إبىرام العقىد مىع  طرفٌأ حتى لو كان الطرف األخر هو المستهلك الىذي قىد ٌجهىل بهىا تمامح
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