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 اإلهذاء

 

 كمف أسقت ركحي التعطش لمعمـ ....أناممي كيؼ ُيمسؾ القمـ إلى مف عممت

 أمي الغالية...

 كمف جعؿ قمبي ييكل صعكد الجباؿ..إصراران عمى تحقيؽ اآلماؿ إلى مف زرع في  

 أبي العزيز...

 السرب مف عممني كيؼ أحمؽ بأحالمي خارجك  ..ى مف كاف خير رفيقان لمدرب ..إل

 .زكجي الحبيب..

 .. ككؿ الحبكالبراءة...حكات..كاألمؿ...إلى أجمؿ زىرتيف في الحياة.. إلى الض

 ابنتي الجميمتاف....

 إلى كمية الحقكؽ في جامعة القدس.
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 شكر وتمذٌر

 

ذه الدكتكر جياد الكسكاني عمى قبكلو لعنكاف ىلمعمـ القدير اأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى 
شرافو كمتابعتو، كعمى كؿ ما لى  مشككر بذلو مف جيد الدراسة كا  مف إجؿ إتماـ ىذه الدراسة، كا 

 .ساعدني مف أجؿ إتماـ ىذه الدراسةكؿ مف 

قش خارجي إلى لجنة المناقشة كؿ مف الدكتكر عمي السرطاكم كمنا الجزيؿ كما كأتقدـ بالشكر 
كالدكتكر محمد خمؼ كمناقش داخمي عمى قبكليـ لمناقشة رسالتي، كما أبدياه مف مالحظات 

 قيمة.
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 انمهخص

التي باتت مفركضة عمى األفراد  عقكد اإلذعاف نعيش تعاقديان أكثر فأكثر، كأكثر العقكد انتشاران 
فييا المساكمة عمى شركط العقد كقد أصبحت ىذه الطائفة مف العقكد التي تنعدـ  كالجماعات،

بمثابة أصؿ العالقات التعاقدية، نظران لما تتسـ بو الحياة المعاصرة مف كجكب تكافر متطمبات 
 السرعة كاإلتقاف كزيادة اإلنتاج إلى أقصى حد ممكف.

كينيض مفيكـ عقد اإلذعاف عمى أساس كجكد عقكد نمطية معدة مسبقان تنعدـ فييا المساكمة 
لعقد، مما يجعؿ التساؤؿ حكؿ دكر التراضي بصكرتو التقميدية في عقكد اإلذعاف عمى شركط ا

بصكرتيا المعاصرة، ال سيما في ظؿ كجكد إرادة كاحدة تحتكر صناعة اإليجاب، لتضع ما تشاء 
 مف شركط تضمف ليا أكثر استفادة كربح ممكنة مف عممية بيع الخدمة أك السمعة.

ناعة العقد فحسب بؿ عمى احتكار المعرفة الفنية أك التقنية كال يقتصر ىذا االحتكار عمى ص 
المتعمقة بالسمعة مكضكع التعاقد، مما يجعؿ القابؿ يتعاقد غافالن عف شركط التعاقد مف جية، 

 مف جية أخرل. سيات السمعة أك الخدمة محؿ العقدكعف أسا

نا الحاضر، مف خالؿ كقد تطرقت ىذه الدراسة إلى دراسة التراضي في عقكد اإلذعاف في كقت
دراسة انطباؽ القكاعد التقميدية عمى التراضي في عقكد اإلذعاف، كالذم لـ يعد قاصران عمى ما 
تنتجو إرادة أطراؼ العقد بؿ تحكؿ مفيـك عقكد اإلذعاف لمنظكمة إجبار إلرادة المتعاقديف، تبدأ 

ت ممزمة، فيذعف مف خالؿ إذعاف الطرؼ القكم لقكاعد قانكنية متضمنة لشركط كتحديدا
، كيذعف القابؿ اإليجابو كمدتو كسقكطو مضمكف ب لنصكص القانكف الممزمة في تحديدالمكج

 عقد.لشركط ال
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ف ىذه الخصكصية التي يتمتع بيا التراضي في عقكد اإلذعاف ال تتعارض كضركرة أف  كا 
قد كتكافر لعينصب التراضي ضمف منظكمة العقد التقميدية مف خالؿ اشتراط تكافر أركاف ا

 .صحة اإلرادة كأىمية التعاقد

أماـ ما يفرضو الطرؼ القكم إال أف ىذه المنظكمة التقميدية تقؼ قاصرة أماـ حماية التراضي،  
اإلرادة بصفتيا مف شركط لمتعاقد، تتنكع أشكاليا كصيغيا كأىدافيا بشكؿ مستمر، مما يجعؿ 

، كعف المتعاقديف في عقكد اإلذعافالدرع الحامي لمنظاـ العقدم قاصرة عف حماية مصالح 
 تحقيؽ التكازف العقدم.

لمبدأ سمطاف اإلرادة كاستثناء في آف كاحد، حيث يعد التطبيؽ  فحقان قد أصبح العقد ىك تطبيؽ
التكازف العقدم في  الحرفي المنظـ كالمعد بشكؿ مدركس ىك ذاتو السبب األساس في اختالؿ

لحماية التراضي في عقكد اإلذعاف  تكفير سبؿ خاصةعقكد اإلذعاف، مما يستكجب العمؿ عمى 
في جميع أشكاؿ التعاقد التي ال تقبؿ المساكمة كالنقاش ضمف شركط عقكد معدة مسبقان كتحتكم 

 عمى شركط تعسفية تؤدم إلى اإلخالؿ بالتكازف العقدم.
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The Conseusual in the Adhesion Contracts 

Prepared by: Nadine Nazeer Yousef Khoury 

Supervisor: Jihad AL-keswani 

Abstract 

Increasingly, we live in a more contractual way. The most common types of 

contracts used nowadays are “Adhesion Contracts” that individuals and groups are 

obliged to enter into. 

Such contracts inwhich no terms and conditions are allowed to be negotiated by 

weaker parties have become the basis for contractual relations. This partially stems 

fromspeedy and proficiency characteristics of modern life, and partially from the 

need for increasing productivity to the maximum extent possible.  

Contracts of Adhesion are usually standardized and pre-arranged contracts, where 

little or no opportunities to negotiate the terms and conditions of the contract is 

provided. This raises the question of the role of the natural sense of equity and 

disparity of the present forms of Adhesion Contracts. One party usually has all 

preponderant bargaining power, and uses it to draft the contract primarily to his 

advantage in offering goods or services.  

The party with greater bargaining power not only has more overall power in 

drafting the terms and conditions of the contract, but also in using the technical and 

technological information related to the goods or services which are the subject 

matter of the primary contract. On one hand, this lowers the chance of such terms 

and conditions being read and also means they are likely to be ignored even if they 

are read by the party of lesser bargaining power.On the other hand, itmakes the 

party of lesser bargaining power ignorant of the basic services and goods which are 

the subject matter of the primary contract.  

This study dealswiththe natural sense of fairness and equity applied in the current 

Contracts of Adhesion. The terms, conditions, duration, termination and 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/goods
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/subject+of+the
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/subject+of+the
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/contract
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/subject+of+the
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/contract
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acceptance of the contract are set by one dominant party, and the other party has 

little or no ability to negotiate more favorable terms, and is thus placed in a “Take 

It or Leave It” position. Therefore, the weaker party has no choice but 

acquiesce to the terms of the contract. 

Unfairnessor inequity of Adhesion Contracts doesn’t imply, however, that these 

contracts are invalid. There is nothing unenforceable or even wrong about 

Adhesion Contracts, if the basic elements and conditions of the contract in addition 

to competence of the contracting persons are available. 

Contracts of Adhesion prevailed nowadays are unfair in that the party with greater 

bargaining power always imposes his various terms and conditions on the weaker 

party. This implies that Contracts of Adhesion, in their present forms, lack justice 

which is the basic element for protecting the interests of persons entering into such 

contracts. 

In conclusion, Contracts of Adhesion are entirely well thought out, prepared and 

literally implemented to achieve the goals and protect the interests of the party with 

dominant bargaining power. Also, they exclude the needs of the weaker party on a 

“Take It or Leave It” basis. It is this unjust that causes imbalance in such contracts. 

Thus, we should work to protect fairness in all types of Adhesion Contracts 

whosepre-arranged terms, provisions and conditionscannot be bargained and 

discussed by weaker parties. This is in addition to arbitrary requirements that lead 

to imbalance in such contracts.  

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/contract
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 :انممذمح

قطاعان كاسعان  فيي تنظـتعد المعامالت التي تنظميا عقكد اإلذعاف عماد النظاـ االقتصادم لمدكؿ المعاصرة، 
 حيثكقطاع الكيرباء، قطاع االتصاالت كالتأميف كالبنكؾ كالمصارؼ مثؿ معامالت المالية كالتجارية مف ال

ير سرعة العصر بحيث حذا جانب كبير مف أصبح النمط العقدم التي تتخذه عقكد اإلذعاف نمطان يسا
الشركات كالمينيف في األخذ بالعقكد النمطية المعدة مسبقان ككسيمة لمتعاقد لما فيو مف تكفير لمكقت كالجيد 

 كالتكاليؼ، مما جعؿ مف مفيكـ عقكد اإلذعاف يتطكر ليجارم التطكرات االقتصادية الضخمة.
ف جميع ىذه التطكرات التي غيرت مف من ضي في ظكمة التعاقد المعاصرة امتدت لتؤثر عمى مفيكـ التراكا 

محددات يقبؿ الفرد أف يمتـز بيا، كتحدد ك عمى ما تخمقو اإلرادة مف شركط  قاصران  العقد ، حيث لـ يعدكدالعق
سيما الناشئة في ظؿ عقكد  ،ية آمرة تنظـ العالقات التعاقديةعالقتو التعاقدية، بؿ يتحدد بمكجب قكاعد قانكن

 اإلذعاف.
، كقد استعمؿ الفقو اصطالح التراضي 1"بأنو الرغبة في الفعؿ أك القكؿ مع االرتياح لو:" كيعرؼ التراضي لغةن 

اتفاؽ العاقداف عمى إنشاء العقد دكف إكراه أك غيره مف " :بذات المعنى المغكم، بحيث يعرؼ التراضي بأنو
ادتيف أك أكثر عمى إحداث األثر القانكني المقصكد اتفاؽ إر  :"أما اصطالحان فالتراضي ىك ،2"عيكب الرضا

بأنو :" امتالء االختيار كبمكغ نيايتو، بحيث يضفي إلى الظاىر  ، كيقكؿ اليزيدم عف التراضي3" مف العقد
 .4مف ظيكر البشاشة في الكجو"

ليو ترجع فركع ال فيكلغةن  أما العقد باب كميا، كالجمع العيف كالقاؼ كالداؿ أصؿ كاحد يدؿ عمى شدة كثكؽ، كا 
، العقد نقيض الحؿ، كيطمؽ العقد 5" أعقاد كعقكد، كقد قاؿ اهلل تعالى: " أكفكا بالعقكد، كالعقدة في البيع إيجابو

 عمى عدة معاف:

                                                           
 .1662ص. ، 2004مصر، مكتبة الشركؽ الدكلية، 4ط. المعجـ الكسيط:إبراىيـ أنيس كآخركف:  1
ـ، 1993تحدة األمريكية المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، الكاليات الم، 1ط. د. نزيو حماد: معجـ المصطمحات االقتصادية في لغة االتفاؽ،  2

 .244ص.
 .17، ص. 2003-2002غزة جامعة األزىر، –، كمية الحقكؽ 1ط.مصادر االلتزاـ، ممكح، شرح مشركع القانكف المدني الفمسطيني، .مكسى أبكد.3
، 4دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط. د. عدناف إبراىيـ السرحاف ك د. نكرم حمد خاطر: شرح القانكف المدني، مصادر الحقكؽ الشخصية "االلتزامات" ،4

 .383، ص.4، عف كشؼ األسرار ج.52، ص. 2009
 .86ـ، ص. 1979كالنشركالتكزيع، بيركت  لمطباعة الفكر دار ىاركف، حمد عبدالسالـم :ابف فارس: معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ5
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 .الربط كالشد: يقاؿ عقدت الحبؿ عقدان فانعقد

 6عقدت اليميف كعّقدتيا بالتشديد كالتككيد. :يقاؿد: التككي

 .7"يا أييا الذيف آمنكا أكفكا بالعقكد":اىده، كتعاقد القكـ تعاىدكا، كمنو قكلو تعالىعاقده ع:يقاؿ :العيد

 .8االلتزاـ: فقكؿ عاقدتو أك عقدت عميو فتأكيمو أنؾ ألزمتو باستيثاؽ

فيك مرتبط ارتباطان كثيقان بمعناه المغكم، حيث أف لمعقد مدلكالف  أما تعريؼ العقد بمكجب االصطالح الشرعي
، أما المدلكؿ الخاص فيك يعني " كؿ ما ألـز بو المرء نفسو :" ة الشرعية، أكليما مدلكؿ عاـ كىكمف الناحي

ا دؿ  ، كالمقصكد باإليجاب كالقبكؿ كؿ م9"إيجاب بقبكؿ عمى كجو مشركع يثبت أثره في المعقكد عميورتباط إ"
 ما بإمضاء العقد سكاء كاف قكالن أك فعالن.ئيعمى إرادة المتعاقديف كرضا

التزاـ المتعاقديف كتعيدىما أمران كىك عبارة :" العقد بأنو 10مف مجمة األحكاـ العدلية 103كقد عرفت  المادة 
 . "بالقبكؿ عف ارتباط اإليجاب

أك أنو :" ارتباط ، 11"نقموعمى تكافؽ إراداتيف أك أكثر عمى إنشاء التزاـ أك  بأنو " كيعرؼ العقد اصطالحان 
 ره في محمو".ثع يظير أإيجاب بقبكؿ عمى كجو مشرك 

أما اإلذعاف فيعرؼ لغةن: الذاؿ كالعيف كالنكف، أصؿ كاحد يدؿ عمى االنقياد، كبناؤه: ذعف، إال أف استعمالو 
ف يكف ليـ الحؽ يأتكا  ، كمنو قكلو تعالى:"" الخضكع كاالنقياد كاإلسراع في الطاعة" أذعف، كاإلذعاف ىك:  كا 

 .13 م: انقاد كذؿ كخضع، كناقة مذعاف: أم سمسة الرأس مقادة لقائدىاكيقاؿ أذعف الرجؿ أ 12"إليو مذعنيف

                                                           
 .250ص. ،2003  القاىرة، دارالحديث أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، 6
 . 1اآلية  :المائدة رةسك 7
، 2012 الجزائر يكسؼ بف خدة، -عامر رحمكف ، رسالة ماجستير بعنكاف عقد اإلذعاف في الفقو اإلسالمي كالقانكف المدني الجزائرم، جامعة الجزائر8

 .4ص.
 .105، ص. 2003، تعريب: فيمي الحسيني، دار عالـ الكتب، الرياض1عمي حيدر: درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، ج. 9
 .ىػ 1293مجمة األحكاـ العدلية لسنة 10

داس ئحٍبء ، دٌٔ ؽجؼخ  ، 1ط.  َظشٌخ االنزضاو ثشكم ػبو، يظبدس اإلنزضاو،  انسُٕٓسي، انٕسٍؾ فً ششح انمبٌَٕ انًذًَ انجذٌذ،أحًذ ػجذ انشصاق  11

 .137 ، ص..1952 ، ثٍشٔدانزشاس انؼشثً

12
 .49سٕسح انُٕس: اٌَخ   

جـ مقاييس المغة، باب الذاؿ كالعيف ع، مادة )ذعف(، ابف فارس، م 3بيركت، لبناف، دار إحياء التراث العربي، ط. اف العرب المحيط،ابف منظكر، لس13
 كما يثمثيما.
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ما ينحصر القبكؿ فيو بمجرد التسميـ بمشركع ذم نظاـ مقرر يضعو ىك:"عقد اإلذعاف شرعان بأنو  كيعرؼ
 14."المكجب كال يقبؿ فيو مناقشة

مى كصؼ القبكؿ في ع 2012لسنة  4القانكف المدني الفمسطيني الصادر في قطاع غزة رقـ  كقد اقتصر
" يقتصر القبكؿ في عقكد اإلذعاف عمى مجرد التسميـ بشركط مقررة منو عمى  89عقكد اإلذعاف في المادة 

، كبطبيعة الحاؿ فإف مجمة األحكاـ العدلية لـ تنظـ ىذا النكع مف يضعيا المكجب كال يقبؿ مناقشة فييا"
 العقكد.

بأنيا: " العقكد التي يككف القبكؿ  100المادة ذعاف بمكجب عقكد اإل عرؼأما القانكف المدني المصرم فقد 
 فييا مقتصران عمى مجرد التسميـ بشركط مقررة، يضعيا المكجب كال يقبؿ مناقشة فييا".

بأنو:  (Jacques Ghestin)حيث عرفو جاؾ غستاف لعقد اإلذعاف،  فقد تعددت تعريفاتيـ فقياء القانكف أما
أحد الفريقيف بصكرة أحادية الجانب، كينضـ إليو الفريؽ اآلخر بدكف إمكانية "انضماـ لعقد نمكذجي يحرره 

   15".حقيقية لتعديمو
العقد :" بأنو ، كفقان لالتجاه التقميدم لعقكد اإلذعافكقد عرؼ الدكتكر عبد المنعـ فرج الصدة عقد اإلذعاف

ناقشتيا، كذلؾ فيما يتعمؽ بسمع الذم يسمـ فيو أحد طرفيو بشركط مقررة يضعيا الطرؼ اآلخر كال يسمح بم
أك خدمات أك مرافؽ أك منتج تككف محؿ احتكار قانكني أك فعمي أك تككف المناقشة محدكدة النطاؽ 

 16.بشأنيا

كبنظرة فاحصة متأنية لعقكد اإلذعاف كفقان لمفقو التقميدم، يالحظ أنيا محككمة بخصائص كشركط تميزىا عف 
 غيرىا كمف ضمنيا:

يجاب، أك عارضو في مركز اقتصادم قكم، إما الحتكاره لمسمع أك الخدمات إحتكاران قانكنيان أف يككف مقدـ اإل . أ
 أك فعميان، أك لككف المنافسة فييا محدكدة النطاؽ.

أف يتعمؽ العقد بخدمة أك بسمعة أك مرافؽ، تعتبر مف الضركريات بالنسبة لممستيمكيف أك المنتفعيف، في   . ب
لحديثة، كال يعد التعاقد مع المحالت التي تتعامؿ بأسعار محددة ال تقبؿ حدكد ما كصمت إليو المدنية ا
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مساكمة فييا مف قبيؿ عقكد اإلذعاف مادامت السمع التي يرد عمييا التعاقد ال تعد مف األكليات كال تنعدـ فييا 
 17المنافسة.

مناقشة فيو، كيككف صدكر اإليجاب عامان مكحدان في تفاصيمو كشركطو عمى نحك مستمر، ال يقبؿ المكجب  . ت
في أغمب األحياف صادران بكاسطة قالب نمكذجي، أك عبر كثيقة مطبكعة، تنطكم عمى كثير مف الدقة كالتعقيد 

 18كال يفيميا الشخص العادم.
إال أف االتجاىات الفقيية الحديثة تنادم بضركرة امتداد الحماية القانكنية لتشمؿ طكائؼ مف العقكد يتـ إعداد 

مسبؽ دكف أف يككف أحد الطرفيف محتكران لسمعة أك خدمة ضركرية، فقمصت الشركط الكاجب شركطيا بشكؿ 
تكافرىا العتبار العقد مف عقكد اإلذعاف في اإلعداد المسبؽ لشركط العقد بشكؿ ال يقبؿ المناقشة أك 

ؿ تكسعت د اإلذعاف قاصران عمى عقكد التزكد بالخدمات مثؿ الماء كالكيرباء، بعق دمـ يع، ف19التعديؿ
ضركريات الحياة المعاصرة لتشمؿ عقكد التأميف كالنقؿ بكافة أنكاعو كالعمميات البنكية، كالبيع الحصرم 
باالمتياز، كعقكد الخدمات التي يبرميا أصحاب المرائب كتأجير المركبات كككاالت السفر كالفنادؽ، كالتعاقد 

 20بكاسطة اإلتصاالت الحديثة جميعيا مف عقكد اإلذعاف.

عد عقد اإلذعاف كمصطمح قانكني مف العقكد حديثة النشأة كالتسمية، كقد استقر مصطمح عقكد اإلذعاف في كي
أطمؽ عمييا عقكد ك المدني الفرنسي عقكد اإلذعاف عرؼ القانكف كقد الفكر القانكني بداية القرف العشريف، 

ث أطمؽ عميو مصطمح عقكد كمف ثـ عرفتو التشريعات العربية حي، 21(contrats d’adheson) االنضماـ
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المكافقة كفقان لمتشريع المبناني، كقد كاف أكؿ مف أطمؽ مصطمح عقكد اإلذعاف ىك الفقيو المصرم عبد الرزاؽ 
 .22السنيكرم

كتاريخيان فقد ظيرت عقكد اإلذعاف بداية القرف العشريف بسبب تسارع كتيرة االنتاج، مما أدل إلى بركز طبقة  
تكر األسكاؽ كالسمع كالخدمات، قامت باستغالؿ قدرتيا االقتصادية مف أجؿ زيادة اجتماعية كاقتصادية تح

 23رؤكس األمكاؿ، مف خالؿ إبراـ أكبر عدد ممكف مف العقكد في أقؿ كقت ممكف، فظيرت العقكد النمكذجية
 فأصبحت ىذه العقكد تحدد ،كتطرح لمف يرغب مف الجميكر بالتعاقد إرادة الطرؼ المكجب ترسمياالتي 

 كانت المساكمة ىي الغالبة عمى المعامالت التعاقدية بسبب يسر الحياة. أف بعداإليجاب كالقبكؿ 

 الذم يعطي، 24كيعتبر التراضي ىك التطبيؽ الفعمي لممبدأ الفمسفي الذم ينادم بسمطاف اإلرادة في العقكد
ميع الركابط القانكنية كلك كانت لإلرادة السمطاف األكبر في تككيف العقد، كفي اآلثار التي ترتبيا، بؿ في ج

كصؿ ىذا المبدأ لذركتو ما بيف القرف السابع عشر كأكاخر القرف التاسع عشر نظران  كقد25غير تعاقدية،
بعيدان عف اإلكراه كالمساكمات التي ، رية الفرد في كافة نكاحي الحياةالنتشار المذىب الفردم الذم ينادم بح

 26.كس في الكاقعكؿ األفراد بشكؿ ممميمكف أف تتنا

ف مفيـك مبدأ سمطاف اإلرادة يعني بأف اإلرادة كحدىا مجردة عف أم شكمية كافية إلنشاء التصرؼ القانكني،  كا 
فرد حر في ي أف يتعاقد أك ال يتعاقد، فكؿ كترتيب اآلثار القانكنية الناجمة عنو، كىذا يعني بأف الفرد حر ف

إال أف إعماؿ مبدأ سمطاف حرية المساكمة كمناقشة شركط العقد، إجراء المفاكضات قبؿ التعاقد حيث يككف لو 
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