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عرف العالم تطورا ملحوظا فيما يخص حماية الحقوق والحريات ،ويتجسد
ذلك من خالل سعي مختلف التشريعات إلى اإلعتراف بحقوق وحريات
جديدة تنضاف لقائمة الحقوق والحريات التي يتمتع بها األفراد من قبل.
ومن نتائج هذه الحركة التشريعية الحقوقية ،إقرار حماية نوعية لطائفة
من األفراد يطلق عليهم بالمستهلكين ،فالمستهلك باعتباره الطرف
األخير في سلسلة إنتاج يعاني من الضعف المعرفي واإلقتصادي
والمالي إذا ما قورن بالمورد أو المنتج صاحب السلعة أو الخدمة ،لهذا
فقد جنحت التشريعات نحو تكريس نوع من الحماية وإقرار بعض
الحقوق لهذه الطائفة من األفراد.
وقد تبنى المشرع المغربي بدوره هذه الموجة الحقوقية والتشريعية،
وأصدر جملة من القوانين التي تهدف باألساس إلى حماية المستهلك
اللمغربي وتمتيعه بمجموعة من الحقوق التي تجعله يواجه القوة
المعرفية واإلقتصادية للمورد أو المنتج ،وبهذا أصدر المشرع قانون زجر
الغش في البضائع وكذلك قانون حرية األسعار والمنافسة ،وغيرها من
القوانين ذات البعد الحمائي ،لتتوج هذه الحركة التشريعية بإصدار
القانون رقم  31.08الذي يعنى بإقرار تدابير لحماية المستهلك.
ورغم كل هذه المجهودات التشريعية إال أن المستهلك المغربي ال زال
يعاني من الجهل والنقص المعرفي فيما يخص حقوقه المخولة له قانونا،
وهذا راجع النعدام ثقافة حماية المستهلك بالمجتمع وضعف في
التحسيس والتعريف بالحقوق التي تحمي المستهلك ببالدنا.
ولكل هذه الغايات واألسباب ،فإن إدارة مجلة الممارس للدراسات
القانونية والقضائية أبت إال أن تسلط الضوء على موضوع حماية
المستهلك من خالل هذا العدد الغني بمقاالته العلمية ،وذلك كمحاولة
بسيطة ومتواضعة من طرف أعضاء المجلة وطاقمها لنشر ثقافة حماية
المستهلك والتعريف ببعض الحقوق المخولة لطائفة المستهلكين
المغاربة بموجب القوانين السارية المفعول ببالدنا.
د .عبد اإلاله المحبوب
أستاذ القانون الخاص بجامعة عبد المالك السعدي – تطوان
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ذ  .ياسيـن الصبــار
باحث يف قانون األعمال
مدير جملة املمارس

حماية المستهلكيف  الفقه االسالمي
توطئة :
أدى تطور الحياة االقتصادية و زيادة اإلنتاج إلى بروز نظام اقتصادي يقوم على العرض و
الطلب و المنافسة  ،و هذا ما جعل المنتجين و البائعين و الموردين يتنافسون فيما بينهم على
جلب أكبر عدد من المستهلكين و الزبناء  ،و هذا ما خلق بعض التصرفات االقتصادية و
االجتماعية التي تعد مخالفة للطابع العادي و السليم لعملية تداول السلع و الخدمات  ،و
بالتالي ظهرت الحاجة لحماية فئة من األشخاص يطلق عليها بالمستهلكين  ،في مواجهة
القوة المعرفية و االقتصادية التي يمتلكها المنتجون و البائعون .
و األكثر من هذا  ،فالمنتجون حاليا و البائعين معهم أصبحت لهم خطط إستراتيجية لجذب
الزبناء  ،و ذلك عبر استعمال مهارات التسويق التي قد تجعل المستهلك في موقف ضعف و
جهل ال يسعه معها إال قبول ما يعرضه البائع أو المنتج .
لكل هذا  ،برزت حركات اجتماعية و حقوقية في العالم  ،تهدف إلى إقرار حماية مناسبة
للمستهلك في مواجهة المنتج أو المورد أو البائع  ،و قد تبنت التشريعات باختالفها هذه
الحرك ة االجتماعية و أصدرت قوانين مالئمة  ،تحاول خلق توازن بين المصالح بالنسبة
للمورد أو المنتج و المستهلك. 1
لكن قبل ظهور هذه الحركات االجتماعية و الحقوقية الحديثة  ،فإن الحضارة اإلسالمية
عرفت بدورها ثقافة حماية المستهلك  ،و ذلك عبر عدة مؤسسات و قواعد جاءت كلها من
أجل حماية المستهلك إما في جسده و نفسه أو في ماله و ممتلكاته .
1

 بالنسبة للتشريع المغربي فقد عرف مجموعة من القوانين التي تهم حماية المستهلك  ،و أهمها القانون رقم  31.08الصادر سنة  2011و الذييعنى بإقرار تدابير لحماية المستهلك .
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و هنا يطرح السؤال حول اآلليات و المبادئ التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية من أجل
حماية المستهلك ؟
لإلجابة على هذا التساؤل سنتناول الموضوع في محورين كالتالي :
المحور األول  :حماية صحة المستهلك في الشريعة اإلسالمية
المحور الثاني  :حماية مال المستهلك في الشريعة اإلسالمية

المحور األول  :حماية صحة المستهلك في الشريعة
اإلسالمية
جاءت الشريعة االسالمية بمجموعة من القواعد و المبادئ التي تؤطر الحياة االجتماعية و
االقتصادية و حتى السياسي ة لألفراد  ،و من بين هذه القواعد ما يتعلق بصحة األفراد و
حماية أنفسهم  ،و بهذا نجد الشريعة االسالمية حرمت مجموعة من األمور التي تعتبر
مضرة بالصحة العامة للمستهلكين  ،و حرمت كذلك الممارسات التي من شأنها أن تؤدي
إلى اإلضرار بصحة المستهلك .
من بين ما تم تحريمه بمقتضى الشريعة االسالمية  ،نجد بعض األصناف من األطعمة و
علَ ْي ُك ُم
اللحوم  ،مثل لحم الخنزير و الجيفة  ،قال هللا تعالى في محكم آياته ِ ﴿ :إنَّ َما َح َّر َم َ
ير َو َما أ ُ ِه َّل بِ ِه ِل َغي ِْر هللا ﴾ ، 2باإلضافة إلى تحريم بعض األشربة
ْال َم ْيتَةَ َوالد ََّم َو َل ْح َم ْال ِخ ْن ِز ِ
مثل الخمر  ،قال تعالى في كتابه العزيز  ﴿ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْي ِس ُر
ش ْي َ
س ِم ْن َع َم ِل ال َّ
اجتَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ﴾. 3
ان فَ ْ
ص ُ
اب َو ْاأل َ ْزال ُم ِر ْج ٌ
َو ْاأل َ ْن َ
ط ِ
كل هذه اآليات و غيرها من األدلة الشرعية  ،جاءت لتحريم أنواع محددة من المأكوالت و
المشروبات نظرا لما تلحقه من ضرر بصحة المستهلك و نفسه  ،بل إن التحريم يلحق حتى
القرب منها أو التعامل بها .

2

 سورة البقرة  ،اآلية . 1733
 -سورةالمائدة  ،اآلية . 90
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و باإلضافة لتحريم هذه المنتوجات على المستهلك  ،فإن الشريعة اإلسالمية حرمت حتى
التالعب و الغش في المنتوجات و البضائع المعروضة على العموم  ،و هذا راجع للضرر
الذي يصيب مال و نفس و صحة المستهلك من هذه الممارسات .
روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه
بلالً  ،فقال ( :ما هذا يا صاح بالطعام ؟ ) قال  :أصابته السماء يا رسول هللا  ،قال  ( :أفال
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا).4
و تتعدد األمثلة التي تأتي في معرض الحديث عن تحريم األمور المضرة بالصحة العامة
للمستهلك المسلم  ،أما في الوقت الحاضر فقد عملت التشريعات الوضعية على إصدار
قوانين لزجر الغش و التالعب بالبضائع و بيع المواد المضرة بالصحة  ،و نذكر على سبيل
المثال ال الحصر :
القانون رقم  13.83المتعلق بزجر الغش في البضائع.5
القانون رقم  28.07المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.6
القانون رقم  24.09المتعلق بسالمة المنتوجات و الخدمات.7
هذه القوانين و غيرها كلها تهدف إلى إقرار حماية جسدية و صحية للمستهلك من خالل
زجر التعامل ببعض األنواع من المنتوجات المعيبة أو الضارة بالصحة العمومية  ،هذا
ناهيك عن النصوص الجنائية التي تعاقب األشخاص المتسببين في اإلضرار بصحة
المستهلكين عمدا عن طريق بيع منتوجات سامة أو مميتة .
و بهذا يمكن القول أن الشريعة اإلسالمية كانت سباقة إلقرار هذا النوع من الحماية
للمستهلك  ،بل إن الشريعة اإلسالمية كانت أكثر صرامة في هذا الجانب و أكثر تأثيرا  ،ما
دمنا نعلم تأثير الدين على األشخاص أكبر من تأثير القانون الوضعي عليهم  ،بحيث يجعلهم
يقومو ن بفرض رقابة ذاتية على أنفسهم دون الحاجة لتدخل جهات معينة  ،عكس القانون

4

 رواه مسلم في صحيحه .5
 القانون  13.83الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108صادر في  9محرم  5( 1405أكتوبر .)19846
 القانون  28.07الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.10.08صادر في  26من صفر  11( 1431فبراير .)20107
 -القانون  24.09الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ، 1.11.140صادر في  16رمضان  17( 1432أغسطس .)2011
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الذي يحتاج في تطبيقه لمجموعة من المؤسسات و األجهزة التي بدونها تنتفي الحماية
المقررة في النصوص القانونية .

المحور الثاني  :حماية مال المستهلك في الشريعة
اإلسالمية
من بين ما أقرته الشريعة اإلسالمية من حقوق و التزامات و قواعد  ،نجد تلك المتعلقة
بحماية مال المستهلك  ،سواء كان ماال منقوال أو عقارا أو التزاما معينا  ،و قد جاءت
الشريعة اإلسالمية بمجموعة من القواعد و المؤسسات التي تراقب و تتابع مدى تقيد األفراد
بهذه القواعد المقررة في الشرع اإلسالمي .
و قبل االنتقال للحديث عن المؤسسات الرقابية التي جاءت في الشرع اإلسالمي  ،البد من
استعراض أوجه حماية المال في الشريعة اإلسالمية :
تحريم الربا  :الربا عبارة عن مكاسب أو إستغالل بظلم يضاف في التجارة أو األعمال
التجارية .
ي ِمنَ
قال هللا سبحانه و تعالى في محكم آياته  ﴿ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنُوا اتَّقُوا َّ َ
اَّلل َوذَ ُروا َما بَ ِق َ
سو ِل ِه ﴾.8
ب ِمنَ َّ
اَّللِ َو َر ُ
الربَا إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ * فَإ ِ ْن لَ ْم ت َ ْفعَلُوا فَأْذَنُوا ِب َح ْر ٍ
ِ
و قد جاء تحريم الربا نظرا لألضرار التي تلحق المستهلك منها  ،و نلخصها في :
الضغط على المدين الذي يصبح مطالبا بأداء مبلغ الدين مضافا إليه الفوائد الربوية سواء
كانت ماال أو عينا .
الحصول على منافع مالية بدون سبب شرعي  ،فالدائن يحصل على الربا دون أي سبب
مقبول .
التسبب في إحتقان اجتماعي بالنسبة لألشخاص الذين يصبحون غارقين في الديون الربوية .
التسبب في التفاوت الطبقي  ،فنكون أمام فئة من األغنياء و فئة من الفقراء  ،مع إضعاف
الطبقة المتوسطة .

8
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لكل هذه األسباب فقد حرمت الشريعة اإلسالمية الربا و التعامل بها  ،و بالمقابل شجعت
على التعامل بالقرض الحسن الذي ال يكون متبوعا أو مصاحبا بربا .
و بالرجوع للقانون الوضعي  ،نجد أن التشريعات أصبحت حاليا على دراية بمضار الربا
و بالتالي أضحت تقر نوعا من المعامالت خال من الربا و هو ما يطلق عليه بنظام المالية
اإلسالمية  ،و الذي يمكن القول أنه يتمثل حسب النموذج المغربي  ،في البنوك التشاركية
التي ال تتعامل بنظام الفوائد الربوية  ،و إنما بمعامالت أخرى تحل محل الربا .9
تحريم االحتكار في السلع و المنتوجات  ،و ذلك نظرا لما يشكله من ضرر على
المستهلكين.
و يعرف االحتكار بأنه حبس مال ،أو منفعة ،أو عمل ،واالمتناع عن بيعه ،وبذله ،حتى يغلو
سعره غالء فاحشا ً غير معتاد ،بسبب قلته ،أو انعدام وجوده في مظانه ،مع شدة حاجة الناس
أو الدولة أو الحيوان إليه .
و بهذا فالتاجر يقوم باحتكار سلعة معينة أو منتوج مدة قد تطول أو تقصر بهدف بيعها عند
ارتفاع الثمن  ،و هذا ما يساهم في تضخم األسعار و كثرة الغالء  ،مما يمس بالمصالح
المالية للمستهلك .
و توجد أدلة كثيرة في الشريعة االسالمية عن تحريم االحتكار  ،من بينها ما روي عن
الرسول صلى هللا عليه و سلم :
عن سعيد ابن المسيب ،عن معمر بن عبد هللا ،عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ، -قال
 :ال يحتكر إال خاطئ.
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و جدير بالذكر أن التشريعات الحديثة أصبحت تمنع سلوك االحتكار ،و هو نفس التوجه
الذي أخذ به المشرع المغربي في قانون حرية األسعار و المنافسة
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في المادة  62منه و

التي جاء فيها :
" تعتبر بمثابة ادخار سري و تمنع :
9

 البنوك التشاركية هي من بين المستجدات التي جاء بها القانون  103.12المتعلق بمؤسسات االئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها.10
 رواه مسلم في صحيحه .11
 القانون رقم  104.12المتعلق بحرية األسعار و المنافسة  ،صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116صادر في  2رمضان 1435(30يونيو .)2014
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-1حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفالحين لمدخرات من بضائع أو
منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان؛
 - 2حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما ألجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في
السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون رقم  18.09بمثابة النظام
األساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.89بتاريخ
 16من رمضان  17( 1432أغسطس  )2011أو ال يستطيعون إثبات صفة منتج فالحي؛
 - 3حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون
اآلنف الذكر لمدخرات من بضائع أو منتوجات ال تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو
تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح
االنتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها؛
 - 4حيازة المنتجين الفالحيين لمدخر من بضائع أو منتوجات ال عالقة لها بمؤسسات
استغاللهم قصد بيعها.
أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي ال تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في
حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أساس األعراف
المحلية فيعتبر في حوزته ألجل البيع قصد تطبيق البنود  2و  3و  4أعاله ".
و من هنا يظهر بجالء  ،أن الشريعة اإلسالمية كانت سباقة إلقرار حماية شاملة للمستهلك ،
سواء من حيث ماله أو نفسه و صحته  ،كما تجدر اإلشارة إلى أن الشريعة و الفقه
اإلسالميين جاءا بمؤسسات و أجهزة تساعد على تطبيق هذه القواعد  ،و من بينها نظام
الحسبة .
و تعرف الحسبة بكونها والية دينية يقوم ولي األمر  -الحاكم  -بمقتضاها بتعيين من يتولى
مهمة األمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه ،والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس فعله،
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صيانة للمجتمع من االنحراف ،وحماية للدين من الضياع ،وتحقيقا لمصالح الناس الدينية
والدنيوية وفقا لشرع هللا تعالى .
و من بين الشخصيات التي مارست الحسبة  ،نبينا محمد صلى هللا عليه و سلم الذي كان
يمشي في األسواق و يراقب المنتوجات و يفض المنازعات بين الباعة  ،و كذلك سيدنا عمر
رضي هللا عنه الذي كان يتفقد بنفسه أحوال الرعية و معامالتهم و تجارتهم .
في الختام  ،نؤكد على أن فكرة حماية المستهلك ليست وليدة السنوات القليلة الماضية  ،و ال
حتى القرون الماضية  ،بل هي ثقافة قديمة مجسدة في القواعد التي أقرتها الشريعة
االسالمية في الكتاب و السنة و االجتهاد  ،و التي تهدف إلى حماية مال و نفس و صحة
المستهلك من كل ما يعرضه لألذى أو الضرر .
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ذ .عبد احلق احلطاب
باحث يف الشؤون القانونية
عضو املركز املتوسطي للدراسات القانونية والقضائية
عضو املنتدى الوطين ألطر اإلدارة القضائية الباحثني

المستهلك بين واقع االعتراف وحتمية اإلنصاف

إن بلوغ الهدف األسمى ذو البعد القانوني المتمثل في حماية المستهلك وإنصافه في
المعامالت وا لعقود المختلفة والمتنوعة ،البد أن ينطلق من نقطة التنظيم والتقويم الداخلي أي
من ذات وجوهر التشريع المطبق على قضايا االستهالك بصفة عامة .لهذا ينبغي على
واضعي النصوص القانونية (البرلمان) تحديث هذه األخيرة بكيفية مستمرة مع السهر على
ضرورة تحقيق النجاعة والفاعلية.
واليوم ،يمكن القول بأن الفئات العريضة من المستهلكين ،في عالقتهم بالمؤسسات المكلفة
بتوفير الحماية القانونية لهم والمنتظرين لخدماتها المختلفة ،موقنة بأنه ال سبيل إلى إنجاز
أي إصالح تشريعي فعال وذو نتائج ملموسة على أرض الواقع ،ما لم تقم بتعبئة شاملة
للفاع لين االقتصاديين واالجتماعيين عبر مقاربة تشاركية وتعاقدية .وبذلك تتم معاملة
المستهلكين –والهيئات التي تمثلهم إن اقتضى الحال -كشركاء حقيقيين معنيين أنفسهم
بقضيتهم وحقوقهم والواجبات الملقاة على عاتقهم.
وانطالقا من هذا التصور لمعنى ودور التشريع والمؤسسات في إضفاء الحماية القانونية
للمستهلك في مختلف التصرفات التعاقدية التي يبرمها ،ال يسعنا في هذا المقام إال تقديم
بعض المالحظات وإبداء مجموعة من االقتراحات وإبداء في سبيل الرفع من سبل الحماية
التشريعية للمستهلك والمشرع المغربي واآلليات المؤسساتية ألخذها بعين االعتبار.
فمنذ الوهلة األولى ،يشد الدارس للقوانين االستهالكية على مستوى التشريع المغربيتكريس
قواعد الشريعة اإلسالمية في المنظومة الحمائية للمستهلك مما يدل على تشبثه باألسس
15
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األخالقية المستمدة منها وإن كان الواقع المعاش في اآلونة الحالية يؤكد على تغليب جانب
المقتضيات القانونية التي جاءت بها النصوص الحديثة وتغييب نسبي لهذه القواعد األصيلة.

أوال :التحديات المطروحة على مستوى التشريع
استنادا إلى قراءة القانون ، 31.08يالحظ أنه بمثابة تجربة قانونية فتية رغم اعتماده على
قواعد أصيلة ذات بعد أخالقي متجذرة تعود إلى زمن الحقبة اإلسالمية وذلك بسبب حداثتها
مثال  :قانون  . 31.08لكن ومع ذلك ،يمكن القول أن التشريع المغربي يتجه نحو خلق
نظرية خاصة باالستهالك رغم أن كسب هذا التحدي يبقى رهينا بالتغلب على كل العقبات
القانونية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
تجنب استنساخ التجارب المقارنة ،إذ يحبذ على العكس االستفادة منها وبالتالي مالءمةالنصوص القانونية عند صياغتها مع مراعاة كافة االعتبارات الثقافية ،الدينية ،والتطورات
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع االستهالكي وهذا يتطلب تحين الترسانة القانونية
باستمرار.
إذا كان التشريع الدولي يتالقى مع القوانين االستهالكية على صعيد القانون المغربي
والعربي في مجموعة من النقاط كالتركيز على ثنائية النصوص التشريعية الحمائية للشخص
المستهلك كمتعاقد ضعيف في العقود التجارية (سواء تلك المتضمنة في إطار القواعد العامة
الموجودة في مدونة القانون المدني من ناحية أو في المقتضيات المنصوص عليها في إطار
ترسانة خاصة من ناحية أخرى ،فإنه بالمقابل يمتاز بكونهتجربة رائدة ومتقدمة في مجال
االستهالكإذ ال تشكل مسألة تعدد روافد ومصادر القوانين االستهالكية عائقا في سبيل توفير
القدر الكافي من الحماية الالزمة للطرف الضعيف ،بل تساهم بالموازاة مع ذلك ،في تأسيس
إطار تشريعي موحد متكامل ومندمج ،ويتجلى ذلك على وجه التحديد في مظاهر التكامل
القانوني على مستوى القوانين المدنية ومدونة االستهالك .وأسبقية القواعد القانونية الحمائية
الصادرة في إطار االتفاقيات الدولية المشتركة وبالتالي إجبارية دمجها داخل المنظومة
التشريعية الداخلية ومالئمتها مع ما هو معمول به.
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تجنب االعتماد على ثنائية القانون المدني/القوانين الخاصة ،األمر الذي يشكل في بعضاألحيان تكرارا لبعض المقتضيات الحمائية التي ال طائل منها ويؤدي إلى الوقوع في
تناقضات وهذا يعود باألساس إلى قدم بعض القوانين مثل ق.ل.ع وعدم استطاعتها مسايرة
التحوالت االقتصادية واالجتماعية والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تنعكس سلبا على
المستهلك.
فبالنظر إلى القانون المدني ،يالحظ أنه ال يعترف بالمستهلك كمفهوم قانوني يستوجب
إحاطته بمقتضيات خاصة وإنما يعتبره فقط كمتعاقد عاد ويتعامل معه على قدم المساواة مع
الطرف اآلخر ،وبالتالي ال يتم حمايته إال في إطار القواعد العامة وباالحتكام إلى مضمون
العقد االستهالكي المرتكز على مبدأ سلطان اإلرادة.
أما بالنسبة للقوانين الخاصة ،فهي ينظر إليها على أنها أسس تشريعية مكملة لما جاءت به
نظيرتها في القانون المدني.
وهكذا ،فالمشرع مدعو إلى االلتفات إلى ضرورة جمع شتات النصوص القانونية المتناثرة،
إذ أن تفرقها ال يخدم المستهلك كثيرا (ق.ل.ع ،مدونة التجارة ،مدونة التأمينات...إلخ) ،لذلك
يتعين التفكير في بناء إطار تشريعي استهالكي موحد على غرار القوانين المقارنة األجنبية
التي عملت على إصدار مدونات خاصة منظمة لقضايا وعقود االستهالك مثل التشريع
الفرنسي.
فإصدار قانون  31.08يعتبر خطوة إيجابية نحو بناء نظرية استهالكية بالمغرب ،ولكنها
جاءت في شكل قانون مكمل فقط لما سبقه وهو األمر الذي يستدعي االنكباب على معالجته
من خالل دمجه في ق.ل.ع في مرحلة أولى (كما هو الحال بالنسبة لعدة قوانين كقانون
 44.04المتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز وقانون  53.05المتعلق بالتبادل
اإللكتروني )...في انتظار تهييء صيغة مالءمة جديدة في القانون المدني من خالل تبني
مفاهيم االستهالك والمستهلك وتجاوز كل التناقضات القائمة أو المحتملة قبل الوصول إلى
مدونة شاملة ،بحيث من شأن هذا المعطى تفادي اإلحاالت المتكررة على قوانين أخرى.
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كما يستحسن الحرص على مراجعة المنظومة التشريعية كلما اقتضى الحال أو في كل والية
تشريعية برلمانية اعتبارا للتحوالت السريعة التي يشهدها مجال المعامالت المدنية
والتجارية على الصعيد الوطني والدولي ونظرا للتطورات التكنولوجية والثقافية في أنماط
االستهالك راجين من المشرع المغربي االقتداء بالتجارب التشريعية الرائدة على مستوى
القوانين المقارنة واالستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع والعوامل المتشعبة
المتحكمة جذريا في تحديد سلوك االستهالك ببالدنا (األمية ،الفقر ،القدرة الشرائية ،الوازع
الديني.)...

ثانيا :اإلكراهات المطروحة على مستوى الهيئات
المؤسساتية
السلطة القضائية :
من بين االستنتاجات بالغة األهمية التي يمكن رصدها بشأن دور السلطة القضائية في حماية
المستهلك في التشريع المغربي ما يلي :
توسيع مجاالت التدخل ثالثي األبعاد للقضاء :
منذ سنوات القرن العشرين الماضي ،وخصوصا بعد حصول المغرب على االستقالل ،عمل
المشرع المغربي إسوة بالقوانين األجنبية (مثل فرنسا وغيرها) على إصالح المنظومة
التشريع ية من خالل إصدار عدة ظهائر في سبيل تطوير التنظيم القضائي حتى يتماشى مع
المستجدات والمتطلبات الملحة للمتقاضين.
وتماشيا مع هذا المبتغى النبيل ،حاول المشرع المغربي استدراك الهفوات التي كانت تعتري
الظهير الخاص بالتنظيم القضائي الصادر سنة  1974وتعديله بإدخال بعض التحسينات
العميقة وذلك ما تأتى مؤخرا من خالل تكريس مقتضيات دستورية جديدة حتى يكون
القضاء أداة فعالة في خدمة المواطن المستهلك.
في هذا اإلطار ،يالحظ أن المشرع المغربي عمد إلى نهج سياسة واضحة تسير نحو توسيع
مجاالت تدخل القضاء في ظل سلطته التقديرية واختصاصاته من الناحية النوعية والمحلية
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وذلك بسبب تنوع القضايا االستهالكية المرفوعة على أنظاره للبت فيها ،حتى يكون
الشخص المتضرر باعتباره مستهلكا أكثر المستفيدين من الحماية التي توفرها له اآلليات
القضائية :ابتداء من النيابة العامة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية كالنصب واالحتيال
والغش التجاري الذي قد يتعرض له المستهلكمرورا بالقضاء الجماعي في إطار االختيار
المتاح للطرف الضعيف بين المحاكم االبتدائية والتجارية حسب نوعية العقد
ومسطرتهوانتهاءا بالقضاء الرئاسي المختص في قضايا استهالكية معينة بحكم القانون أو
بحكم العقد (األوامر المبنية على طلب ،التحكيم.)...
تجاوز التشدد في المواقف االجتهادية :
إذا كان المشرع المغربي قد منح للسلطة القضائية صالحيات واسعة في إطار القواعد
العامة المتضمنة في القانون المدني المتمثل في ق.ل.ع وفي ظل القوانين الخاصة كقانون
 .31.08فإنه بالمقابل ،يالحظ أن القضاء بمختلف درجاته (المحاكم االبتدائية ،المحاكم
التجارية ،محاكم االستئناف ومحكمة النقض) ما يزال يتميز بخاصية فريدة تتجلى في التشدد
في مواقفه االجتهادية ،إذ يعزى ذلك األمر إلى التزامه الحرفي بالنصوص التشريعية التي
غالبا ما تتسم بجمودها أو غموضها مما يؤدي حتما إلى التضييق في تفسير المقتضيات
القانونية أو بنود العقد التجاري المبرم من طرف المستهلك وينضاف إلى ذلك ،غياب توحيد
األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في مجال االستهالك.
التغلب على عائق عدم إمكانية التدخل القضائي التلقائي :
الالفت لالنتباه في التشريع المغربي على غرار القوانين المقارنة أنه ال يجوز للسلطة
القضائية التدخل بصفة تلقائية في تعديل مضمون العقد في سبيل حماية أحد األطراف إذا
كان مستهلكا ،بل ال يمكن تصور الحماية إال بعد احترام القواعد المسطرية الجاري بها
العمل في هذا الصدد المتمثلة في أن تكون الدعوى مرفوعة من قبل األطراف أنفسهم.
ومن هنا ،نرى أنه من المفيد السعي إلى توسيع رقعة التدخل القضائي في عقود االستهالك
من خالل منح السلطة القضائية صالحيات تقديرية تسمح بتحقيق قيم العدل واإلنصاف
واحترام اإلرادة التعاقدية مع مراعاة المرونة في التعامل بالنظر إلى خصوصية المركز
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القانوني للمتعاقد الضعيف بدل التشدد في المواقف االجتهادية المعتمدة على تكريس فكرة
التطبيق الحرفي للنصوص التشريعية.
وقد تبدو فكرة إحداث قضاء متخصص يهتم بقضايا االستهالك كما هو الحال في المحاكم
المالية مثال اقتراحا غير ذات نفع ،بل يجدر في المقابل االلتزام بإعادة النظر في برامج
التكوين المستمر للسادة القضاة المعمول بها حاليا داخل المعهد العالي للقضاء عن طريق
إعداد دروس بيداغوجية خاصة عن كيفية التعامل مع المستجدات التي تعرفها قضايا
االستهالك من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
كما نعتقد أنه من الالزم االعتماد على مبدأ التراتبية في البت في نزاعات االستهالك وذلك
عبر جعل االلتجاء إلى الطرق البديلة من أولوية العمل القضائي واعتباره استثناء على
القواعد المسطرية المعمول بها في الحاالت العادية (البت طبقا لطلبات األطراف فقط) قبل
النظر في جوهر الخالف القائم بين المستهلك والمهني.
السلطة التنفيذية :
دون الخوض في األدوار المتعددة التي تقوم بها السلطة التنفيذية بالمغرب المتمثلة في
الوزارات إضافة إلى األجهزة اإلدارية التابعة لها ،يمكن إزاء ذلك إبداء بعض االستنتاجات
وهي كاآلتي :
إيجاد حل لتداخل االختصاصات وانعدام االستقاللية :
ال يمكن تصور الحماية اإلدارية التي توفرها الوزارات للمستهلك باعتبارها سلطة تنفيذية
في ظل تداخل االختصاصات وتضارب الصالحيات فيما بينها .إضافة إلى ذلك ،تعاني
بعض األجهزة والمؤسسات من عدم استقالليتها مما ينعكس ذلك سلبا على المستهلك بحيث
ال تؤدي هذه األخيرة الدور األساسي المنوط بها.
تعزيز فعالية بعض المؤسسات نحو صالحيات تقريرية:
إذا كان القانون المغربي قد عمل على إحداث مجموعة من المؤسسات اإلدارية نظرا للدور
الوازن الذي يتوقع أن تلعبه في صيانة حقوق المستهلك ،فإن الواقع العملي يكشف حقيقة
أخرى ،إذ بوجود دور يقتصر على االستشارة أو القيام بدراسات تقنية وإنجاز تقارير أو
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بحوث ميدانية فقط ،ال يمكن الوصول إلى الحد الكافي الالزم لحماية المستهلك وهذا يدل في
الوقت الراهن على عدم فعالية بعض األجهزة القائمة مثل مجلس المنافسة والمجلس
االقتصادي واالجتماعي والمجلس األعلى لالستهالك.
لذلك ،ينبغي اإلسراع بتوحيد جهود أجهزة الرقابة والبحث والتحري بمختلف أشكالها
(تنفيذي ،إداري )...من خالل توضيح الرؤى واالستراتيجيات والمخططات المعتمدة
والفصل بين السلط واالختصاصات الممنوحة لكل جهاز على حدة.
وعلى هذا األساس ،البد في نظري من تجميع كل الصالحيات الموزعة حاليا على العديد
من الجهات الحكومية الرسمية (الوزارات) في يد هيئة مستقلة ماليا وإداريا في إطار
إستراتيجية تشاركية تضمن انخراط مختلف األطراف المعنية بقضايا االستهالك ،ولن يتأتى
ذلك إال بواسطة عقد لقاءات مستمرة على مدار السنة بدل االكتفاء بأيام دراسية أو ندوات
علمية موسمية يكون الغرض منها فتح نقاش حول المستجدات القانونية في هذا المجال
كمحاولة في سبيل التغلب على العراقيل القانونية واإلشكاليات العملية التي تحد من فعالية
إستراتيجية الدولة وآلياتها التشريعية والمؤسساتية والعمل على سد الثغرات التي تعتريها
وبالتالي بدل قصارى الجهود لتطويرها وتحسين أدائها.
وسائل اإلعالم :سالح ذو حدين
من خالل دراسة واقع وسائل اإلعالم على المستوى الوطني وتجليات دوره في حماية
حقوق المستهلك ،تم التوصل إلى مفارقة غريبة ،إذ تبين بالملموس أن هذه األخيرة تشكل
في حد ذاتها سيفا ذو حدين في يد المستهلك.
فهي تلعب دورا فعاال في تثقيف المستهلك وفق البرامج التعليمية والتوعوية واألنشطة
التربوية التي تقوم بها بمختلف أنواعها (سمعية ،مرئية أو مكتوبة) ،لكن تحمل في طياتها
أيضا خطورة إذا لم يتم التعامل معها بشكل إيجابي خصوصا في ظل انعدام الوعي الكافي
وانتشار األمية اإلعالمية وبالتالي تكون هذه األخيرة بمثابة طعم إليقاع المستهلك في شباك
المؤسسات التجارية المستغلة لضعفه وسذاجته.
وعليه ،يتعين على الدولةتخصيص حيز معقول في دفاتر تحمالت وسائل اإلعالم بمختلف
أشكالها (المرئية ،المسموعة والمقروءة) للتحسيس بأهمية قضايا االستهالك من خالل
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تسهيل العملية التربوية والتثقيفية التي تتوخاها من البرامج الموجهة أساسا لتوعية المستهلك
والمساهمة في تنويره وصيانة حقوقه.ويبقى أملنا الكبير بهذا الصدد هو الطموح المشروع
في إحداث قناة تلفزيونية خاصة بحماية المستهلك ببالدنا كما هو الحال بالمملكة العربية
السعودية أو على األقل خلق صحف أو مجالت متخصصة تعنى بمجال االستهالك.
انخراط الجمعيات وتشجيعها على التكتل لبناء قوة ضاغطة :
في خضم الواقع الذي تعيش فيه الحركة االستهالكية الفتية بالمغرب خصوصا بعد سحب
البساط من تحت أقدام الجمعيات وتجريدها من إمكانية القيام بدور الوساطة في قضايا
االستهالك إثر إنشاء المركز المغربي لالستهالك الخاضع لوصاية وزارة التجارة
والصناعة ،يالحظ أن الدور الذي تلعبه في حماية المستهلك أصبح مقتصرا على التوعية
والتربية فقط وبالتالي فهي اآلن مطالبة بتنظيم ذاتي حتى تكون قوة ضاغطة وتكتال تمثيليا
للمستهلك.
إذن ،أضحى التكثيف من جمعيات حماية المستهلك وتزويدها بجميع اإلمكانيات المادية
واللوجيستيكية مطلبا ملحا من أجل تسهيل مهامها التوعوية والتمثيلية واالعتماد على المواقع
اإللكترونية والسهر على مواكبتها من خالل الحرص على تكوين العاملين بها وحتى
تستطيع خلق فروع أخرى لها على صعيد مجموع جهات التراب الوطني سواء على
مستوى المناطق الحضرية أو القروية إضافة إلى ضرورة تذويب الصعوبات اإلدارية
والمادية التي تعاني منها (كغياب التنسيق وحذف لشرط المنفعة العامة )...وتشجيعها على
التكتل في إطار جامعات وطنية وتحفيزها قصد االنفتاح على محيطها اإلقليمي والدولي عن
طريق البحث عن شراكات مع جمعيات عربية أو دولية لالستفادة من تجاربها ولتعزيز سبل
التعاون في اتجاه إنشاء حركة منظمة وذات قوة ضاغطة هدفها الحفاظ على المكتسبات
والدفاع عن حقوق المستهلك ودعمها باعتباره حقا إنسانيا بامتياز.
وختاما ،ونظرا للدور الذي يضطلع به البحث العلمي وقيمته كأحد الوسائل الفعالة المساهمة
في توفير الحماية للمستهلك ولو بشكل غير مباشر ،فإننا نرى بكل تواضع أنه يتوجب على
الدولة بصفة عامة ووزارة التعليم على وجه الخصوص االهتمام أكثر بقضايا االستهالك
عند وضع البرامج التعليمية ،لذلك من الالزم التفكير في تشجيع تدريس مادة االستهالك في
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المقررات في الحقل األكاديمي على صعيد مختلف المستويات التعليمية بداية من التنشئة
االجتماعية إلى غاية السلك العالي الجامعي .وفي هذا اإلطار ،يتعين إنشاء وحدات
متخصصة أو مسالك في فروع القانون أو االقتصاد تهتم بمجال االستهالك وخلق مراكز
أكاديمية تعنى بالبحث العلمي وإغناء الساحة بدراسات فقهية ذات جودة يعتمد عليها لتطوير
الوسائل الحمائية للمستهلك وإصالح اعوجاجها إن وجد.
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ذ  .الزكراوي حممد
متصرف بوزارة الداخلية
باحث يف الشؤون االدارية و القانونية

شرط اإلذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك
غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة
توطئة :
في سياق الجدل القائم حول شرط الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات
المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة و في إطار مجهودات الدولة في إرساء معالم
األمن القضائي والقانوني،ودعوة وزارة العدل لمالءمة التشريعات والقوانين مع المبادئ
الدولية و القواعد التي رسخها العمل القضائي،خصوصا في ظل دستور فاتح يوليوز
 ،2011أتناول اليوم ،ورفعا لكل لبس وغموض يعتري مناقشة القواعد المعمول بها في
ميدان األمن القانوني المتعلق بممارسة حق التقاضي.
فال شك أن حق التقاضي مبدأ دستوري أصيل مكسو بالحماية القانونية و القضائية ترديدا
لما أقرته الدساتير السابقة من كفالة حق التقاضي لألفراد،باعتباره من الحقوق العامة التي
كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها،فحق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن
حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون،فحقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم وعلى
أساسها افرد الدستور بابه السابع للقواعد التي صاغها في مجال سيادة القانون والتي تتكامل
فيما بينها ويندرج تحتها كفالة حق التقاضي للناس كافة،وداللته في ذلك أن التزام الدولة
بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون ،فضمان الحق في الخصومة
القضائية ال يكون إال بوصفها طريقا ً وحيدا ً لمباشرة حق التقاضي فلكل مواطن حق االلتجاء
إلى قاضيه الطبيعي ،و هو حق مشاع بين للمواطنين كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية ال
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يجوز إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته أو قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في
حالة بذاتها دون سواها،
والحقيقة ،أنه لما كان الحق في التقاضي مشمول لكافة األشخاص الطبيعية و االعتبارية
ومحمي درعا بقواعد الدستور،فإن سلطة المشرع في تنظيم الحقوق وفق سلطاته التقديرية و
إعمال قواعد ،تنظيمية وإجرائية في موضوع التقاضي ،ال تتنافى وحماية تلك الحقوق،
فالمشرع له الحق في اختيار اإلجراءات المناسبة لطبيعة المنازعة ،شريطه عدم اإلخالل
بالضمانات الرئيسية إليصال الحقوق ألصحابها،فالشخص الطبيعي و االعتباري ،حق لكل
منهما في التقاضي أمام الجهات القضائية على حد سواء إال أن اختالفهما في التنظيم
القانوني لمباشرة هذا الحق،أساسه وحدة إرادة الشخص الطبيعي وتعدد إرادات الشخص
االعتباري.
فحق التقاضي حق للجميع ،ولكل إنسان حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه
الفعلي من أي أعمال تنال من الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور أو القانون.
وفي هذا الصدد ،وتزامنا مع صدور القرار الوزاري المشترك لوزارة العدل و وزارة
الصناعة و االستثمار و التجارة و االقتصاد الرقمي رقم  895.18وفي إطار التفاعل القائم
بين رجال القانون حول إشكالية شرط الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي لفائدة
جمعيات المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة وما شابه من جدل بين مؤيد ورافض
لكل شرط مقيد لحرية التقاضي،سنحاول بيان موضوع االختالف الذي شاب قراءة القرار
وأبعاده،دونما تحيز لجهة ما على أخرى،على أساس قاعدة االختالف في الود ال يفسد
قضية .
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الفقرة األولى :السند القانوني في شرط الحصول على اإلذن
الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات المستهلك غير المعترف لها
بصفة المنفعة على ضوء التشريعات المنظمة و القرار المشترك
لوزير العدل ووزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي
رقم 895.18
ال يجادل أحدا في كون حق التقاضي حق من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المغربية
المساواة بين المواطنين فيها ،كما ال انه ال مجال للنقاش على أن حرمان طائفة معينة من
هذا الحق مع تحقق مناطه ،ينطوي عليه إهدار لمبدأ المساواة،كما انه ليس ثمة تناقض بين
حق التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعيا ً بشرط -على أساس أن أال يتخذ
المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره،
وحتى ال نتيه بعيدا عن مضمون مقالنا وبيان مقاصده ،استجالء ورفعا للبس الذي شاب
موضوع القرا ر الوزاري المشار إليه أعاله حول شرط الحصول على اإلذن الخاص
بالتقاضي لفائدة جمعيات المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة،نشير بداية ولتعميم
الفائدة أن التشريع المغربي المنظم للقوانين في مجال الجمعيات اعتبر قوانين الحريات
العامة التي سنت في مطلع االستقالل والمتعلقة بقوانين الجمعيات مكسبا كبيرا سجل تطلع
المغرب إلرساء نظام ديموقراطي تعددي،كما أن مواكبة و مراجعة الترسانة القانونية
المنظمة لعمل الجمعيات شكلت فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل إلقرار
إصالح شامل في مجال الحياة الجمعوية،انطلقا من التشخيص الدقيق للواقع الراهن،مرورا
بمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى األولى 15( 1378
نوفمبر  ) 1958المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات إلى حدود أحكام الظهير الشريف
رقم  1.02.206صادر في  12من جمادى األولى  23( 1423يوليو )2002بتنفيذ
القانون رقم  75.00المغير والمتمم لبعض مقتضيات ظهير تأسيس الجمعيات السالف
الذكر،حيث أشار في فصله  9على انه يحق لكل جمعية باستثناء األحزاب السياسية
والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون أن يعترف
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لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع -هذا فيما يخص
السند المنظم لقاعدة االعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ، -أما فيما يخص
ضمان حقها في حرية التقاضي فقد نص الفصل السادس من نفس الظهير على انه يحق
لكل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية أن تترافع أمام المحاكم.
وب الرجوع إلى إعمال قواعد وأحكام اإلجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون
المسطرة المدنية جاء فيها ما مفاده انه ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة ،واألهلية،
والمصلحة،إلثبات حقوقه،وللمحكمة أن تثير تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو المصلحة أو
اإلذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده فإذا تم
تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة،وإال صرح القاضي بعدم
قبول الدعوى.فما المقصود باإلذن في التقاضي المشار إليه بالمادة األولى من قانون
المسطرة المدنية ؟وما عالقة اشتراط اإلذن بالتقاضي وربطه بشرط الحصول على اإلذن
الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة على ضوء
التشريعات المنظمة و القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي رقم  895.18؟
إن الخوض في اإلجابة عن رابطة اإلذن في التقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير
المعترف لهم بصفة المنفعة العامة يجد مالذه فيما تضمنته قواعد المسطرة المدنية المنظمة
لقواعد التقاضي أمام محاكم الموضوع باعتبارها الشريعة العامة قي تأسيس اإلجراءات
المسطرية للتقاضي من جهة ومن جهة أخرى إعمال و تطبيق ما ورد بنص خاص ذلك
وكما سبق آنا اشرنا إليه ذكرا أن حرية المشرع في تنظيم واختيار القواعد المنظمة لحق
التقاضي هي حرية اختيارية تجيز له واليته في إعمال ما يراه مناسبا وأجدر بالحماية
القضائية و القانونية لفائدة مواطنيه بشرط عدم المساس والحرمان من حرياتهم في ولوج
ردهات المحاكم القتضاء حقوقهم ،وفي هذا اإلطار وال سيما في يخص جمعيات حماية
المستهلك جاء في الظهير الشريف رقم  1.11.03صادر في  14من ربيع األول 1432
( 18فبراير  )2011بتنفيذ القانون رقم  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
وتحديدا في

مادته ،157على انه يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك
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المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا ألحكام المادة  154أن ترفع دعاوى قضائية ،أو أن
تتدخل في دعاوى جارية ،أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق ،للدفاع عن
مصالح المستهلك ،وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة باألفعال
والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين ،غير أن جمعيات حماية
المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية
المستهلك ،ال يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة األولى أعاله إال بعد
حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص
تنظيمي،وهي الشروط الني نظمها المرسوم رقم  ،2.12.503في المادة  3منه حيث جاء
فيها على أنه يسلم اإلذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة  157من القانون رقم
 31.08المذكور أعاله لجمعي ات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة
من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على
قطاع النشاط المعني بطلب اإلذن الخاص بالتقاضي ،كما يجب على جمعيات حماية
المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة  2من المادة
 157من القانون رقم  31.08المذكور أعاله،من اجل الحصول على اإلذن الخاص
بالتقاضي أن تستجيب للشروط المحددة في المادة  153من القانون رقم . 31.08
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون والتشريع المنظم لحماية المستهلك فيما يخص تحديد تلك
اال شتراطات فيجب على جمعيات حماية المستهلك

وأن تتوفر على الموارد البشرية

والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام اإلعالم والدفاع والنهوض بمصالح
المستهلك؛كما يجب عليها أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي،
مرور سنتين على األقل على إحداثها وذلك ابتداء من تاريخ تصريحها للسلطات؛باإلضافة
وعالوة على ذلك يجب ثبوت إقرارها خالل السنتين األخيرتين ،قيامها بنشاط فعلي للدفاع
عن مصالح المستهلك بحيث يتم تقييم هذا النشاط بالنظر إلى األنشطة التي أنجزتها في
مجال اإلعالم والتحسيس ووضع شباك المستهلك لتوجيه ومساعدة المستهلكين ،هذا وقد
ألزمها القانون بقيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء ،والتنصيص
في أنظمتها األساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية
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مشاركتهم في تحديد توجهات الجمعية وأنشطتها وكذا مراقبتها ،ويجب إيداع طلب الحصول
على اإلذن الخاص بالتقاضي مقابل وصل،لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف
السلطة الحكومية المكلفة بالعدل،حيث يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا باألوراق والوثائق
الالزمة للتعريف بصاحب الطلب والتحقق من كون الجمعية المعنية تستجيب للشروط
أعاله ،على أنه يمنح اإلذن المشار إليه في المادة  35أعاله ،لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط،وفي حالة رفض منح اإلذن المذكور ،يجب أن
يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسباب الرفض ،ويمنح اإلذن للجمعية داخل أجل
شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب هذه الجمعية للشروط المحددة في
المادة  35أعاله،كما يمكن سحبه بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة
والتي تثبت عدم استجابة الجمعية المستفيدة للشروط المحددة في المادة  35من نص
القانون.
وفي هذا الصدد وألجل تكريس و تنظيم عمل جمعيات حماية المستهلك،صدر بالجريدة
الرسمية عدد  6670بتاريخ  3ماي  2018القرار المشترك لوزير العدل و وزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم  895.18يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات
حماية المستهلك ،غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة،لطلبات الحصول على اإلذن
الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا اإلذن وسحبه حيت أصبح من
المتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة ،ترغب في
الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك ،أن
تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل ،مرفقا بنسخة من وصل إيداع ملف
تأسيس الجمعية،وعند االقتضاء ،نسخة من آخر وصل يتعلق بتجديد أجهزتها،طبقا لقانونها
األساسي".
ونحن بصدد دراسة مضمون القرار الوزاري المشترك من حيث نطاقه و أبعاده ومقاصده
سوف نخوض في فقرتنا الموالية البحث في عمق إشكالية شرط الحصول على اإلذن
بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
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فذا كان ال ينازع احد في أن جمعيات حماية المستهلك تحوز قانونا الشخصية االعتبارية
المعنوية,وأنها بمناسبة مباشرة أعمالها يمكن أن يلحقها ضرر شخصي من جراء جريمة ما
فيجوز لها آنذاك أن تطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقها شخصيا من جراء تلك
الجريمة ،فما الوضع إذا أصاب الضرر المصلحة الجماعية التي تمثلها الجمعية و تحميها و
تدافع عنها ،و هل يجوز لها حق اإلدعاء المدني لحماية المصالح الفردية ألعضائها ؟ تلكم
أسئلة سنحاول اإلجابة عنها في الفقرة التالية.
الفقرة الثانية :قراءة في القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم  895.18المتعلق بتحديد
كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها
بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على اإلذن الخاص
بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا اإلذن
وسحبه
في إطار تفعيل عمل الجمعيات التي تعنى بمجال حماية المستهلك،صدر مؤخرا بالجريدة
الرسمية عدد  6670بتاريخ  3ماي  2018القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم  895.18يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات
حماية المستهلك،غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة،لطلبات الحصول على اإلذن
الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا اإلذن وسحبه،ومن ابرز ما جاء
به من مستجدات تنظيمية حول أحقية جمعيات المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة
العامة في مباشرة مسطرة التقاضي أمام القضاء إقرار هذا األخير إمكانية التقاضي لفائدة
جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفق شروط حددها الفرار
المشترك أعاله،حيث أصبح من المتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها
بصفة المنفعة العامة،ترغب في الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها
حصريا هو حماية المستهلك،أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة
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العدل،مرفقا بنسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية،وعند االقتضاء،نسخة من آخر
وصل يتعلق بتجديد أجهزتها،طبقا لقانونها األساسي.
ومن أجل فهم مقاصد القرار وأبعاده ،السيما في موضوع االشتراط الوارد في مقتضيات
القرار المشترك فيما يخص اإلذن في التقاضي بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك غير
المعترف ،نرى أ نه من المفيد الرجوع إلى مضامين القوانين المنظمة لحماية المستهلك
وحماية حرية األسعار والمنافسة رفعا لكل لبس في الموضوع  ،وفي هذا السياق نصت
المادة  158من القانون رقم  31.08على أنه استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم
الثاني والفقرة الثالثة من الفصل  33من قانون المسطرة المدنية ،القاضية بعدم إمكانية.من
ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إال إذا كان زوجا أو
قريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية ،
وعليه يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة  157في حالة
ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم،ألضرار فردية
تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا،أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي
محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على األقل
من المستهلكين المعنيين باألمر كما يمكنها أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو
الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين ،بإيقاف التصرفات غير المشروعة،أو
حذف شرط غير مشروع،أو تعسفي في العقد ،أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى
المستهلك،وبالرجوع إلى أحكام المادة  158نجدها تشمل جمعيات حماية المستهلك بما فيها
تلك الغير المعترف لها بصفة المنفعة العمومية،فهل ذلك يعني أن لها الحق في التقاضي
المباشر دونما أي قيد شكلي ؟
إن جوابنا على ذلك لن يخرج عن اإلطار المنظم لحماية المستهلك،والذي أشارت إليه
مقتضيات المادة  157في فقرتها األخير بقولها -غير أن جمعيات حماية المستهلك غير
المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك،ال
يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها إال بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة
المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي،وهي الشروط الني نظمها المرسوم
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رقم ،2.12.503في المادة  "3منه،كما أن الظهير الشريف رقم  1.14.116صادر في 2
رمضان 30( 1435يونيو  )2014بتنفيذ القانون رقم  104.12المتعلق بحرية األسعار
والمنافسة نص في مادته  106على أنه يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعترف لها
بصفة المنفعة العامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر الالحق
بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة،كما يمكنها رفع دعوى جماعية دفاعا عن
المصلحة الذاتية ألعضائه ،ويجب على الجمعية عند ممارستها لهذه الدعوى أن تثبت
كشرط لقبول دعواها وجود ضرر لحق بأعضائها،مما يفهم منه عن طريق إعمال مفهوم
المخالفة أن جم عيات حماية المستهلك التي ال تتوفر على صبغة المنفعة العامة ال يمكن
تنتصب طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر الالحق بالمستهلكين بناء على
دعوى مدنية مستقلة،كما ال يمكنها رفع دعوى جماعية دفاعا عن المصلحة الذاتية ألعضائه
الن القانون خص بها فقط جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
فهل ذلك يعني تضيقا وتعسفا وقيدا ألهلية تقاضي جمعيات حماية المستهلك العير المعترف
لهم بصفة المنفعة العامة ؟
إن التزام الدولة بضمان حق التقاضي هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون،ومؤكدا
بمضمونه جانبا من أبعاد سياد ة القانون التي جعلها أساسا للحكم في الدولة،وإذ كان الدستور
قد أقام من استقالل القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات ،فقد
أضحى الزما  -وحق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية  -أن يكون هذا الحق مكفوال
بنص صريح في الدستور كي ال تكون الحقوق والحريات التي نص عليها مجردة من وسيلة
حمايتها،بل معززة بها لضمان فعاليتها.
فلئن نصت مقتضيات المادة  157من قانون حماية المستهلك إلى جانب مقتضيات المادة
 162من قانون مراقبة حرية األسعار والمنافسة على خصوصية التقاضي بالنسبة لجمعيات
حماية المستهلك بشكل عام وتنظيمها بمقتضيات الفرار الوزاري المشترك رقم 895.18
بشكل خاص،باشتراطه اإلذن بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك الغير الحاصلة على
اعتراف بصفة المنفعة العامة في الدعوى تحت طائلة عدم القبول،كلما أقيمت دعوى قضائية
بغرض حماية المستهلك،فان ذلك يتعلق فقط بدعاوي الحماية الجماعية للمستهلك بما فيها
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حماية األفراد دون شمولها التقاضي في الدعاوي

ذات الصيغة التعاقدية و دعاوي

التعويض عن األضرار التي تسببها لها جهات معينة،ومن بينها دعاوي التعويض عن
االعتداء المادي على ممتلكات تلك الجمعيات،وان إشعار الجهات المعنية الواردة في القرار
الغاية منه هو مجرد وسيلة إليجاد فرصة لحل النزاع عن طريق الصلح وانه ال يسوغ أن
يتوقف حق اللجوء إلى القضاء على إنذار أو إخبار ،وبالتالي ،ذلك أن ما يميز عمل
جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العمومية عن تلك الغير الحائزة
منها،هو أن االعتراف لها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي لفائدة جمعيات حماية
المستهلك،وكذا سهرها على حماية المستهلك في المجتمع،يخول لها استعمالها في ذلك
وسائل القانون العام وامتيازات السلطة العامة و يجعل من القرارات التي تتخذها قرارات
إدارية يمكن الطعن فيها أمام قاضي اإللغاء.
لكل هذه األسباب ،فإنه من الالزم التنبيه إلى أن صفة المنفعة العامة ال ينبغي أن تمنح إال
للجمعيات التي تهدف بصفة فعلية إلى تحقيق مصلحة عامة سواء على الصعيد الوطني أو
على الصعيد المحلي ،وهو ما يفرض مقابل االمتيازات السالفة الذكر خضوع كل جمعية
اعترف لها بهذه الصفة لمراقبة تهدف إلى التأكد من كونها تسعى إلى تحقيق األهداف
المنصوص عليها في أنظمتها األساسية،وأنها تستجيب لاللتزامات المفروضة بموجب
القانون.
وعودة بنا إلى دراسة و قراءة مقتضيات القرار الوزاري المشترك،فإننا ال نجد ما مفاده أن
وزارة العدل قد قيدت حق اللجو ء إلى القضاء من طرف جمعيات حماية المستهلك بشرطها
اإلذن في التقاضي وآية ذلك،أن القرار صريح في عبارته بقوله (كل جمعية لحماية
المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة،ترغب في الحصول على اإلذن الخاص
بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك) ،بمعنى أخر أن،وبمفهوم المخالفة
في قراءة النص،انه إذا كان غرضها ال يشمل نطاق حماية المستهلك حصريا فال مجال
إلعمال اإلذن الخاص بالتقاضي،وسندنا في ذلك أن المصالح الذاتية ال يكفلها إال أصحابها
من خالل ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء،والنفاذ إليه نفاذا ميسرا ال تثقله أعباء
مادية،وال تحول دونه عوائق إجرائية جوهرية.وال شكلية ،كما إن نطاق اإلذن الخاص
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المنصوص عليه في القرار المشترك ال يطال الدعاوي االستعجالية التي تقتصر على
السرعة في البت و فصر اآلجال،ذلك إن طبيعة القضايا االستعجالية تتنافى من حية طبيعتها
مع كل إجراء قد يطيل النزاع والبت فيه،ولذلك يحق لجمعيات حماية المستهلك طلب
استصدار أوامر استعجالية من طرف قاضي المستعجالت في إطار األوامر المبنية على
طلب( المادة  148من قانون م م) أو في إطار العمل القضائي المستعجل (المادة  149من
قانون م م)،كما يخرج عن نطاق تدابير اإلذن الخاص بتقاضي جمعيات حماية المستهلك
غير المعترف لها بصفة المنفعة العمومية كل األنشطة الخارجة عن عبارة (أن يكون
غرضها الخاص حصريا الدفاع عن حماية المستهلك ) الواردة في القرار المشترك.
إن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي
رقم  895.18المتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها
بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات
وكيفيات منح هذا اإلذن وسحبه،لم يتضمن أي إخالل بحرية التقاضي لفائدة جمعيات حماية
المستهلك وأهليتها في مج اراة ذلك أمام المحاكم،ولم يغل امتداد وبسط يدها في مباشرة ذلك
بقدر ما هو قرار تنظيمي يسعى إلى التوفيق بين القوانين المنظمة لحماية المستهلك ولم
شتاتها من جهة،ومن جهة أخرى ضمان التناسق القانوني للمقتضيات المنظمة لحرية
التقاضي الواردة بنصوص خاصة التي تستدعي خصوصيات مفردة في إتباع مساطر
التقاضي،وهو ما نجده في مقتضيات كثيرة نظمت حق اللجوء إلى القضاء وفق مساطر
خاصة،كما هو الشأن في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بخصوص شروط التقاضي
ضدها المتمثل في إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية،او شرط اإلذن في رفع
الدع وى في مواجهتها عن طريق إشعار الجهات المعني بهذا العرض،او شرط الحصول
اإلذن الخاص بالتقاضي لقائدة الجماعات الساللية من طرف مجلس الوصاية من اجل
مباشرة ردهات المحاكم،فهي إجراءات شكلية هادفة إلى امتداد مفهوم األمن القانوني
والقضائي في اإلعمال السديد للمساطر المتبعة،وان األمر ال يحتاج إلى مزايدة في
الموضوع بين مؤيد ومعارض.
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يونس لعناني
طالب باحث بسلك املاسرت
قانون األعمال بتطوان

الملزم باإلثبات في قانون االستهالك
مقدمة :
اإلثب ااات ه ااو تأ ي ااد ح ااق متن ااازن في ااه ل ااه أث اار ق ااانوني بال اادليل ال ااذي أباح ااه الق ااانون وم اان ت اام
فها ااو ي ا ارتب با ااالحق أشا ااد ارتبا اااط حيا اام أن الحا ااق يتجا اارد ما اان قيمتا ااه ما اان دون إثبا ااات فا ااال
حا ااق حيا اام ال دليا اال يؤكا ااده و ال دعا ااوى حيا اام ال إثبا ااات تسا ااتند إليا ااه .با اال إن الحا ااق با اادون
12

دليل يعتبر هو و العدم سواء .
ونظ ا ا ار ما ااا ل ثبا ااات ما اان أهميا ااة فقا ااد حا اااوع المشا اارن المغربا ااي أن يا اانظم قواعا ااده عبا اار تحديا ااد
وسائل اإلثبات

13

وبيان إجراءاته

14

وكذلك تحديد من يقع عليه عبئ اإلثبات.

واذ ك ا ااان ق ا ااانون االلت ازم ا ااات والعق ا ااود أل ا اازم الم ا اادعي ب ثب ا ااات م ا ااا يدعي ا ااه فا ا ا ن المش ا اارن ف ا ااي
القا ااانون رقا اام  31.08المتعلا ااق بحمايا ااة المسا ااتهلك حا اااوع التخفيا ااف ما اان حا اادة ها ااذه القاعا اادة
بم ا ااا يخ ا اادم مص ا االحة المس ا ااتهلك م ارع ا اااة من ا ااه لحساس ا ااية و ع ا اادم تا ا اوازن العالق ا ااة الت ا ااي تا ا ارب
المستهلك بالمهني

15

عبر إلقاء عبء اإلثبات على المورد .

و مسا ااوغات قل ا ااب عب ا اائ اإلثب ا ااات عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي تج ا ااد أساس ا ااها ف ا ااي ك ا ااون المس ا ااتهلك
ها ااو الطا اارف الضا ااعيف فا ااي العالقا ااة التعاقديا ااة إذ يجها اال المعلوما ااات ال افيا ااة و الضا اارورية

12

 إدريس العبدالوي ،وسائل اإلثبات في التشريع المدني المغربي ،الطبعة األولى  ،1977-1397الصفحة .613
 وسائل اإلثبات التي يقررها القانون حسب الفصل  403من قانون االلتزامات والعقود هي :إقرار الخصم  ،الحجة الكتابية ،شهادة الشهود،القرائن ،اليمين والنكول عنها.
14
 ويطلق عليها بقواعد اإلثبات اإلج رائية ،وقد نظمها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية وعنونها بإجراءات التحقيق التي تضم الخبرةوالحث ومعاينة األماكن وتحقيق الخطوط والزور الفرعي.
15
 -عبد القادر العرعاري ،مصادر االلتزامات الكتاب األول :نظرية العقد ،الطبعة الثالثة  ،2013الصفحة .200
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للسا االعة أو الخدما ااة محا اال التعاقا ااد مقارنا ااة با ااالمهني الا ااذي يمكنا ااه مرك ا ازه ما اان معرفا ااة ظا ااروف
التعاقد بأحواع أفضل من المستهلك الذي يتعاقد تحت وطأة الحاجة و العوز .
و عا ااالوة علا ااى ذلا ااك ووعيا ااا ما اان المشا اارن با ااأن الحمايا ااة القانونيا ااة المقا ااررة للمسا ااتهلك تبقا ااى
ب ا اادون ج ا اادوى م ا ااا ل ا اام تص ا اااحبها حماي ا ااة قض ا ااائية فا ا ا ن ه ا ااذه األخيا ا ارة ل ا اان تتحق ا ااق إال عب ا اار
تا ا ااذليل الصا ا ااعوبات التا ا ااي تعتا ا اارض المسا ا ااتهل ين و التا ا ااي ما ا اان بينها ا ااا صا ا ااعوبة اإلثبات.لا ا ااذا
قا اارر المشا اارن -وفا ااي أح ا اواع محصا ااورة جا اادا -أن ينقا اال عبا اائ اإلثبا ااات علا ااى عا اااتق المهنا ااي
تشجيعا للمستهل ين على مقاضاة المهنيين متى تضرروا من معاملة ما.
بي ا ااد أن ه ا ااذا المقتض ا ااى الجدي ا ااد غي ا اار معم ا اام عل ا ااى جمي ا ااع التص ا اارفات اإلس ا ااتهال ية و إنم ا ااا
حص ا اره المشا اارن فا ااي حا اااالت محا ااددة و ما ااا دونها ااا يبقا ااى المسا ااتهلك حسا ااب القواعا ااد العاما ااة
ملزم ا ااا ب ثبا ا ااات م ا ااا يدعيا ا ااه سا ا اواء فا ا ااي الن ازع ا ااات اإلسا ا ااتهال ية أو حت ا ااى فا ا ااي قواع ا ااد قا ا ااانون
اإللتزامات و العقود.
انطالق ا ااا مم ا ااا تق ا اادم ذكا ا اره نط ا اارم بع ا ااض اإلش ا ااكاليات الت ا ااي يثيره ا ااا الموض ا ااون والت ا ااي م ا اان
بينه ا ااا :مت ا ااى ينقل ا ااب عب ا اائ اإلثب ا ااات عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي و م ا اااهي الح ا اااالت الت ا ااي يظ ا اال
فيها ااا المسا ااتهلك ملزما ااا باإلثبا ااات وفا ااق القواعا ااد العاما ااة وها اال تشا ااكل صا ااعوبة اإلثبا ااات أحا ااد
أسباب العزوف القضائي للمستهل ين
ل جابة عن هذه اإلشكاليات القانونية نقترم اعتماد التصميم اآلتي:

المطلب أوع :قلب عبء اإلثبات على عاتق المهني
المطلب ثاني :تحمل المستهلك عبء اإلثبات وفق القواعد العامة
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مطلب أول :قلب عبئ اإلثبات على عاتق المهني
إذا كا ا ا ااان قا ا ا ااانون اإللت ازما ا ا ااات و العقا ا ا ااود يكا ا ا اارس قاعا ا ا اادة عاما ا ا ااة فا ا ا ااي اإلثبا ا ا ااات مفادها ا ا ااا أن
الم ا اادعي دائم ا ااا م ا ااا يك ا ااون ه ا ااو المل ا اازم ب ثب ا ااات م ا ااا يدعي ا ااه.16فا ا ا ن ق ا ااانون  31.08المتعل ا ااق
بت ا اادابير حماي ا ااة المس ا ااتهلك أوج ا ااد ح ا اااالت ينقل ا ااب فيه ا ااا عب ا اائ اإلثب ا ااات عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي
سواء كان هذا األخير مدعيا أو مدعي عليه.
فبا ا ااالرغم ما ا اان الضا ا اامانات الحمائيا ا ااة التا ا ااي خولها ا ااا المشا ا اارن للمسا ا ااتهلك ف نها ا ااا تبقا ا ااى با ا اادون
ج ا اادوى م ا ااالم تص ا اااحبها حماي ا ااة قض ا ااائية.

وال مج ا اااع للح ا ااديم ع ا اان الحماي ا ااة القض ا ااائية

للمستهلك دون الحديم عن قواعد اإلثبات باعتبارها تندرج ضمن أولويات التقاضي.
ف لق اااء ع اابء اإلثب ااات عل ااى المس ااتهلك ل اان يمكن ااه ف ااي ف ااي كثي اار م اان األحي ااان م اان مقاض اااة
المهنا ااي نظ ا ا ار لصا ااعوبة األمر كا ااأن يثبا اات تعييا ااب إرادتا ااه أثنا اااء التعاقا ااد أو إثبا ااات مسا ااؤولية
المهني...ها ا ااي كلها ا ااا أما ا ااور تجعا ا اال ما ا اان مسا ا ااألة إتباتها ا ااا بالصا ا ااعوبة بما ا ااا كان مما ا ااا يجعا ا اال
ال ثي ا ا اار م ا ا اان المس ا ا ااتهليكين يحجم ا ا ااون ع ا ا اان ط ا ا اارق ب ا ا اااب القض ا ا اااء و ه ا ا ااذا م ا ا ااا يفس ا ا اار قل ا ا ااة
القضايا المعروضة على القضاء نظ ار للعزوف القضائي للمستهل ين.
وق ااد تنب ااه المش اارن المغرب ااي

ا عل ااى غا ارار ب اااقي التشا اريعات المقارن ااة

ا إل ااى التخفي ااف م اان

عبا اائ اإلثبا ااات و إلقا اااءه علا ااى عا اااتق المهنا ااي ب عتبا اااره الطا اارف القا ااوي و ذلا ااك فا ااي حا اااالت
معينة ل نها تعد محدودة جدا.
حي ا اام تقتص ا اار عل ا ااى إثب ا ااات الط ا ااابع التعس ا اافي (فقا ا ارة أول ا ااى) .واإلثب ا ااات ف ا ااي عق ا ااود التعاق ا ااد
عن بعد (فقرة ثانية).

16

 -ينص الفصل  399من ق ل ع ":إثبات اإللزام يقع على مدعيه"
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الفقرة األولى :إثبات الطابع التعسفي للشروط العاقدية
عرفا اات الما ااادة  15ما اان قا ااانون  31.08الشا اارط التعسا اافي فا ااي العقا ااود المبرما ااة با ااين الما ااورد
و المسا ااتهلك كل شا اارط يكا ااون الغا اارض منا ااه أو يترتا ااب عنا ااه إخا ااتالع با ااين حقا ااوق وواجبا ااات
طرفي العقد على حساب المستهلك.17
و م ااا يالحا ااه عل ااى ها ااذه الما ااادة أن المش اارن لا اام يع اارف بشا ااكل دقيا ااق الش اارط التعسا اافي بقا اادر
م ا ااا ب ا ااين مع ا ااايير معرف ا ااة الش ا ااروط التعس ا اافية ع ا اان غيره ا ااا م ا اان ب ا اااقي الش ا ااروط ل ا ااذا اس ا ااتهل
عب ا ااارة"... :يك ا ااون الغ ا اارض من ا ااه أو يترت ا ااب علي ا ااه اخ ا ااتالع حق ا ااوق وواجب ا ااات أطا ا اراف العق ا ااد
على حساب المستهلك"
و .ما اان با ااين الشا ااروط التعسا اافية الا ااي أوردها ااا قا ااانون حمايا ااة المسا ااتهلك علا ااى سا اابيل المثا اااع
ال الحصر ما يلي:
إلغا اااء أو انتقا اااص حا ااق المسا ااتهلك فا ااي االسا ااتفادة ما اان التعا ااويض فا ااي حالا ااة إخا ااالع الما ااورد
بأحد التزاماته.
إعف ا ا اااء الم ا ا ااورد م ا ا اان المس ا ا ااؤولية القانوني ا ا ااة أو الح ا ا ااد منه ا ا ااا ف ا ا ااي حال ا ا ااة وف ا ا اااة المس ا ا ااتهلك أو
إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفاع من المورد.
إلغاء حقوق المستهلك أو الحد منها بشكل غير مالئم.
اإلذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعالم مسبق داخل أجل معقوع.
إلغا ا اااء أو عرقلا ا ااة المسا ا ااتهلك فا ا ااي إقاما ا ااة دعا ا ااوى قضا ا ااائية أو اللجا ا ااوء إلا ا ااى طا ا اارق الطعا ا اان
وذلك بالحد من وسائل اإلثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء اإلثبات.
أما ااا مسا ااألة إثبا ااات تعسا اافية الشا اارط ما اان عدما ااه ف ا ا ن المشا اارن قلا ااب عبا اائ اإلثبا ااات لصا ااالح
المس ا ااتهلك و أل ا اازم الم ا ااورد الم ا اادعى علي ا ااه باإلثب ا ااات حس ا ااب م ا ااا نص ا اات علي ا ااه الم ا ااادة 18
من قانون رقم :31.08
17

هذه المادة تقابلها في قانون اإلستهالك الفرنسي المادة  1311حيث عرفت الشروط التعسفية بأنها الشروط التي يكون محلها أو أثرها خلق على
حساب المهني اختالل واضح بين حقوق و التزامات أطراف العقد.
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"فا ااي حالا ااة وقا ااون ن ا ازان حا ااوع عقا ااد يتضا اامن شا اارطا تعسا اافيا يجا ااب علا ااى الما ااورد اإلدالء بما ااا
يفيد الطابع غير التعسفي للشرط موضون النزان".
وها ااذا ما ااا كرسا ااه أيضا ااا المش ا ارن الفرنسا ااي فا ااي الما ااادة  132.1ما اان مدونا ااة االسا ااتهالك حيا اام
جاء فيها:
"فا ااي حالا ااة وجا ااود ن ا ازان حا ااوع عقا ااد يتضا اامن بنا اادا ما اان البنا ااود شا ااروطا تعسا اافية يجا ااب علا ااى
المهني أن يثبت الطابع غير التعسفي".18
و هكا ا ااذا فما ا ااا علا ا ااى المسا ا ااتهلك سا ا ااوى االدعا ا اااء بتعسا ا اافية شا ا اارط ما ا اان الشا ا ااروط التعاقديا ا ااة
ويبق ا ااى عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي إثب ا ااات مايفي ا ااد ع ا اادم تعس ا اافية الش ا اارط ويبق ا ااى ه ا ااذا المقتض ا ااى
المنصا ااوص عليا ااه فا ااي الما ااادة  18ما اان أها اام المقتضا اايات و أنجعها ااا حيا اام يا ااروم إلا ااى إعا ااادة
االعتب ا ا ا ااار لمرك ا ا ا ااز المس ا ا ا ااتهلك و توطي ا ا ا ااد مكانت ا ا ا ااه ف ا ا ا ااي العالق ا ا ا ااة التعاقدي ا ا ا ااة الت ا ا ا ااي تتس ا ا ا اام
ب ا ااالالتوازن نتيج ا ااة تف ا اااوت و تب ا اااين م ار ا ااز األطا ا اراف ب ا ااين ط ا اارف ق ا ااوي (المهنا ا اي) و ط ا اارف
ضعيف (المستهلك).
و ل ا اام يق ا ااف المش ا اارن إل ا ااى ح ا ااد إعف ا اااء المس ا ااتهلك م ا اان إثب ا ااات تعس ا اافية الش ا ااروط التعاقدي ا ااة و
إلق ا اااء عب ا اائ إثب ا ااات م ا ااا يخالفه ا ااا عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي ب ا اال ت ا ااوج ه ا ااذه الض ا اامانة الحمائي ا ااة
حينما جعل أحكام الباب المتعلق بالشروط التعسفية من النظام العام.19
الفقرة الثانية :اإلثبات في العقود المبرمة عن بعد
التعاقا ااد عا اان بعا ااد ها ااو كا اال بيا ااع لسا االعة أو خدما ااة يبا اارم با اادون الحضا ااور الما ااادي ل ط ا اراف
المسا ااتهلك و المهني حيا اام يا ااتم عقا ااد إتفا اااق با ااين طرفا ااي العقا ااد ما اان خا ااالع تلقا ااي اإليج ا اااب
و القبوع عن طريق وسيلة أو أ ثر من تقنيات اإلتصاع عن بعد" .

18

 فاطمة الزهرا ء الكبير ،اإلثبات في قانون اإلستهالك ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،كلية العلومالقانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس ،السنة الجامعية  ،2014/2013الصفحة .73
19
 المادة  20من قانون حماية المستهلك.بما فيها مسألة إثباتها ،بمعنى أنه ال يجوز لألطراف االتفاق على مخالفتها و كل شرط مخالف لذلك يعدباطال و عديم األثر.
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و يقص ا ااد بتقني ا ااة اإلتص ا اااع ع ا اان بع ا ااد ك ا اال وس ا اايلة تواص ا االية يمك ا اان أن تس ا ااتعمل م ا اان أج ا اال
إبرام عقد بين البائع و المستهلك دون حضورهما الفعلي و المتزامن.
و ق ا ااد نظ ا اام المش ا اارن ه ا ااذا الن ا ااون م ا اان التعاق ا ااد بمجموع ا ااة م ا اان الت ا اادابير الحمائي ا ااة من أهمه ا ااا
إلت ا ا ا ازام مهنا ا ا ااي ب ا ا ا ا عالم المسا ا ا ااتهلك بكافا ا ا ااة المعلوما ا ا ااات الضا ا ا اارورية المتعلقا ا ا ااة بالسا ا ا االعة أو
الخدم ا ااة مح ا اال التعاق ا ااد و ك ا ااذا حق ا ااه ف ا ااي الرج ا ااون ع ا اان العق ا ااد...كما ألزم ا اات الم ا ااادة 26م ا اان
قانون حماية المستهلك المورد بتنفيد اإلتلزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد .
ل ا اان م ا ااا يهمن ا ااا م ا اان ه ا ااذه الت ا اادابير الحمائي ا ااة تل ا ااك المقتض ا اايات الت ا ااي ت ا اانص عل ا ااى المل ا اازم
باإلثبات في مثل هذا النون من التعاقد هل هو المهني أم المستهلك
خروج ااا عا اان القواعا ااد العاما ااة التا ااي تقا اارر أن عبا اائ اإلثبا ااات يقا ااع علا ااى عا اااتق الما اادعي ف ا ا ن
ق ا ا ااانون حماي ا ا ااة المس ا ا ااتهلك ب ا ا اادع ه ا ا ااذه القاع ا ا اادة و اعتب ا ا اار أن الم ا ا ااورد(المهني) ه ا ا ااو المل ا ا اازم
باإلتبام حالة حدوم نزان بينه و بين المستهلك وفق ما نصت عليه المادة:34
"ف ا ااي حال ا ااة حا ا ادوم نا ا ازان ب ا ااين الم ا ااورد و المس ا ااتهلك فا ا ا ن عب ا اائ اإلثب ا ااات يق ا ااع عل ا ااى الم ا ااورد
خاصا ا ااة فيما ا ااا يتعلا ا ااق بالتقا ا ااديم المسا ا اابق للمعلوما ا ااات المنصا ا ااوص عليها ا ااا فا ا ااي الما ا ااادة  29و
تأ يدها و احترام األجاع و كذا قبوع المستهلك".
و نعتق ا ااد أن المش ا اارن ق ا ااد أحس ا اان ص ا اانعا حينم ا ااا نق ا اال عب ا اائ اإلثب ا ااات عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي
نظا ا ا ا ار لخصوص ا ا ااية العق ا ا ااود اإلل تروني ا ا ااة الت ا ا ااي تب ا ا اارم افت ارض ا ا اايا بأح ا ا ااد و س ا ا ااائ االتص ا ا اااع
الحديثا ا ا ااة كالها ا ا اااتف أو الحاسا ا ا ااوب..فالنزاعات التا ا ا ااي تطرحها ا ا ااا هاتا ا ا ااه العقا ا ا ااود تجعا ا ا اال ما ا ا اان
المس ا ااتهلك ف ا ااي موق ا ااف ص ا ااعب يستعص ا ااي علي ا ااه إقام ا ااة الحج ا ااة عل ا ااى المهن ا ااي ل ا ااذا ق ا اارر
المشا اارن تحميلا ااه عبا اائ اإلثبا ااات بحكا اام أنا ااه فا ااي وضا ااع يتا ااأتى لا ااه االحتفا اااظ بالا اادالئل و كافا ااة
بيانا ااات التعاقا ااد عكا ااس المسا ااتهلك الا ااذي يجها اال فا ااي غالا ااب األحيا ااان تقنيا ااات ها ااذا النا ااون ما اان
التعاقد.
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و دون أن تفوتن ا ا ااا اإلش ا ا ااارة إل ا ا ااى مالحظ ا ا ااة مهم ا ا ااة بش ا ا ااأن الم ا ا ااادة  34م ا ا اان ق ا ا ااانون حماي ا ا ااة
المس ا ا ااتهلك مفاده ا ا ااا أن المش ا ا اارن ل ا ا اام ي ا ا اانص عل ا ا ااى تحم ا ا اال المهن ا ا ااي عب ا ا اائ اإلثب ا ا ااات حال ا ا ااة
ح ا اادوم نا ا ازان ف ا ااي العق ا ااود المبرم ا ااة ع ا اان بع ا ااد فحس ا ااب ب ا اال أ ا ااد ه ا ااذا المقتض ا ااى و عض ا ااده
حينما ااا يثا ااور ن ا ازان حا ااوع الت ا ازام المهن ا ااي ب ا ا عالم المسا ااتهلك أي التقا ااديم المسا اابق للمعلوم ا ااات
التا ااي ما اان بينها ااا :بيا ااان الخصا ااائص األساسا ااية للسا االعة أو الخدما ااة إسا اام الما ااورد و صا اافته
حا ا ااق المسا ا ااتهلك فا ا ااي الرجا ا ااون مجا ا اااع التسا ا االيم ...وغيرها ا ااا ما ا اان المعلوما ا ااات التا ا ااي نصا ا اات
عليها ا ا ااا الما ا ا ااادة  29ونفا ا ا ااس الشا ا ا اايئ أ ا ا ا ااده المشا ا ا اارن بالنسا ا ا اابة الحت ا ا ا ارام اآلجا ا ا اااع و قبا ا ا ااوع
المستهلك.
و علا ااى غ ا ارار ما ااا نصا اات عليا ااه الما ااادة  20ما اان قا ااانون حمايا ااة المسا ااتهلك ف ا ا ن المشا اارن و
سا ااعيا منا ااه لضا اامان أ با اار تغطيا ااة حمائيا ااة للمسا ااتهلك أ ا ااد فا ااي الما ااادة  44علا ااى أن أحكا ااام
البا اااب المتعلا ااق با ااالعقود المبرما ااة عا اان بعا ااد ها ااي ما اان النظا ااام العا ااام بما ااا فيها ااا الت ا ازام الما ااورد
باإلثب ا ا ااات .و يترت ا ا ااب ع ا ا اان ذل ا ا ااك أن ك ا ا اال اتف ا ا اااق مخ ا ا ااالف يك ا ا ااون ب ا ا اااطال و ع ا ا ااديم األث ا ا اار
بصريح عبارة الفقرة األخيرة من المادة .34
نخل ا ااص مم ا ااا س ا اابق أن المش ا اارن ح ا اااوع إض ا اافاء ن ا ااون جدي ا ااد م ا اان الحماي ا ااة لفائ ا اادة المس ا ااتهلك
عبا اار قلا ااب عبا اائ اإلثبا ااات علا ااى المهنا ااي ل ا اان فا ااي حا اااالت جا ااد ضا اايقة مما ااا جعا اال بعا ااض
الب ا اااحثين ي ا اارى أن ا ااه ال توج ا ااد أي ا ااة مرون ا ااة ف ا ااي قواع ا ااد اإلثب ا ااات لفائ ا اادة المس ا ااتهلك باس ا ااتثناء
الم ا ااادتين  18و  34المتعلقت ا ااان بالش ا ااروط التعس ا اافية و العق ا ااود المبرم ا ااة ع ا اان بع ا ااد

20

فك ا ااان

با اااألحرى علا ااى المشا اارن أن يوسا ااع ما اان حا اااالت إلقا اااء عبا اائ اإلثبا ااات علا ااى المهنا ااي خاصا ااة
في تلك النزاعات التي قد ال يتأتى للمستهلك إقامة الدليل على المهني.

20
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المطلب ثاني :تحمل المستهلك عبء اإلثبات وفق
القواعد العامة
حسا ا ااب القواعا ا ااد العاما ا ااة للتقاضا ا ااي ف ا ا ا ن المسا ا ااتهلك يكا ا ااون ملزما ا ااا باإلثبا ا ااات حينما ا ااا يكا ا ااون
م ا ا اادعيا أم ا ا ااا إن ك ا ا ااان م ا ا اادعيا علي ا ا ااه فب ا ا ااديهي أن ال يكا ا ا اون مطالب ا ا ااا باإلثب ا ا ااات إال إذا ق ا ا ااام
الما اادعي ب قاما ااة الا اادليل ضا ااده عنذئا ااذ يتعا ااين علا ااى الما اادعى عليا ااه إثبا ااات عكا ااس ما ااا يدعيا ااه
الم ا ا اادعي

21

و ه ا ا ااذا ال يعن ا ا ااي أن المس ا ا ااتهلك ال يك ا ا ااون ملزم ا ا ااا باإلثب ا ا ااات إال ف ا ا ااي الح ا ا اااالت

الا ا اواردة فا ا ااي ق ا ااانون االلت ازما ا ااات و العق ا ااود با ا اال ييبقا ا ااى م ا ااتحمال لعبا ا اائ اإلثب ا ااات حتا ا ااى فا ا ااي
قا ا ا ااانون رقا ا ا اام  .31.08ألن قل ا ا ا ااب عا ا ا اابء اإلثبا ا ا ااات ال يك ا ا ا ااون إال فا ا ا ااي حا ا ا اااالت معين ا ا ا ااة و
مح ا ااددة أم ا ااا ب ا اااقي العق ا ااود االس ا ااتهال ية مث ا اال :الق ا ااروض االس ا ااتهال ية البي ا ااع ب ا ااالتخفيض
البي ا ااع خ ا ااارج المح ا ااالت التجاري ا ااة...ف ن المس ا ااتهلك ه ا ااو م ا اان يتحم ا اال عب ا اائ اإلثب ا ااات حال ا ااة
حدوم نزان في مثل هذه العقود.
و مهما ااا يكا اان ف ننا ااا س ا انقف حا ااوع أها اام الحا اااالت التا ااي يظا اال فيها ااا عبا اائ اإلثبا ااات خاضا ااعا
للقواعا ااد العاما ااة و منها ااا إثبا ااات العيا ااوب الخفيا ااة فا ااي المبيا ااع (فق ا ارة أولا ااى) و إثبا ااات العيا ااب
المتعلق بسالمة المنتوج (فقرة ثانية).
الفقرة األولى :إثبات العيوب الخفية
لا اام يعا اارف المشا اارن المغربا ااي العيا ااب الخفا ااي و ل نا ااه حا اادد شا ااروط ضا اامان ها ااذا العيا ااب ما اان
خالع المادة  549من قانون االلتزامات و العقود حيم جاء فيها:
"يضا اامن البا ااائع عيا ااوب الشا اايء التا ااي تا اانقص ما اان قيمتا ااه نقصا ااا محسوسا ااا أو التا ااي تجعلا ااه
غير صالح الستعماله فيما أعد له"...

21

ينص الفصل  400من قانون االلتزامات و العقود على م ايلي" :إذا أثبت المدعي وجود االلتزام ،كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه
أن يثبت ادعاءه".

42

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

فالبا ااائع ملا اازم با ااأن ينقا اال للمشا ااتري مل يا ااة الشا اايء المبيا ااع و ها ااو خا اااع ما اان أيا ااة عيا ااوب قا ااد
ت ا ا انقص ما ا اان قيمتا ا ااه أو تجعلا ا ااه غيا ا اار صا ا ااالح لالسا ا ااتعماع فيما ا ااا أعا ا ااد لا ا ااه و متا ا ااى ا تشا ا ااف
المش ااتري العي ااب ف ن ااه يح ااق ل ااه رف ااع دع ااوى ض اامان العي ااب الخف ااي عل ااى الب ااائع و يتوج ااب
علي ا ااه عندئ ا ااذ إثب ا ااات العي ا ااب باعتب ا اااره الط ا اارف الم ا اادعي ف ا ااي دع ا ااوى الض ا اامان.ل ن كي ا ااف
سيتمكن المشتري (المستهلك) من أن يثبت عيوب الشيء المبيع
تجيبن ا ااا ع ا اان ه ا ااذا السا ا اؤاع مقتض ا اايات الفص ا اال  554حي ا اام ج ا اااء في ا ااه "إذا ظه ا اار عي ا ااب ف ا ااي
المبي ا ا ااع و ج ا ا ااب عل ا ا ااى المش ا ا ااتري أن يعم ا ا اال ف ا ا ااو ار عل ا ا ااى إثب ا ا ااات حالت ا ا ااه بواس ا ا ااطة الس ا ا االطة
القضا ا ا ا ااائية أو بواس ا ا ا ا ااطة خبا ا ا ا ا اراء مختصا ا ا ا ااين ب ا ا ا ا ااذلك م ا ا ا ا ااع حضا ا ا ا ااور الط ا ا ا ا اارف اآلخ ا ا ا ا اار أو
نائبا ااه...فأن لا اام يقا اام المشا ااتري ب ثبا ااات حالا ااة المبيا ااع علا ااى وجا ااه سا االيم تعا ااين عليا ااه أن يثبا اات
أن العيب كان موجودا فعال عند تسلمه للمبيع"...
وهك ا ااذا مت ا ااى ا تش ا ااف المش ا ااتري العي ا ااب ف ا ااي الش ا اايء المبي ا ااع فعلي ا ااه أن يب ا ااادر إل ا ااى إثب ا ااات
حالا ااة التعيا ااب التا ااي غالبا ااا ما ااا ت ا ااون عا اان طريا ااق إج ا اراء خب ا ارة علا ااى الشا اايء المبيا ااع للتأ ا ااد
ما اان حصا ااوع العيا ااب و با ااالرغم ما اان أن الخب ا ارة تشا ااكل أحا ااد الوسا ااائل اإلثبا ااات المهما ااة التا ااي
ق ا ااد يع ا ااوع عليه ا ااا المس ا ااتهل ين فا ا ا ن ال ثي ا اار م ا اانهم م ا اان يحجم ا ااون م ا اان اللج ا ااوء إليه ا ااا نظا ا ا ار
لمصا ا اااريفها و ارتفا ا ااان ت لفتها ا ااا عا ا ااالوة علا ا ااى ذلا ا ااك ف ا ا ا ن كا ا ااان ما ا اان السا ا ااهل أن يكتشا ا ااف
المش ا ااتري (المس ا ااتهلك) عي ا ااوب الش ا اايء المبي ا ااع مت ا ااى تعل ا ااق األم ا اار بالمبيع ا ااات االس ا ااتهال ية
و االعتيادي ا ا ااة ك ا ا ااالمالبس و األطعم ا ا ااة و بع ا ا ااض اآلالت البس ا ا اايطة ...ف ن ا ا ااه ق ا ا ااد يستعص ا ا ااى
علي ا ااه ذل ا ااك خاص ا ااة ف ا ااي تل ا ااك البيوع ا ااات الت ا ااي يك ا ااون محله ا ااا عب ا ااارة ع ا اان مالت أو أجها ا ازة
إل ترونيا ااة أو منتوجا ااات تقنيا ااة حيا اام قا ااد ال يتسا اانى للمشا ااتري ا تشا اااف عيوبها ااا نظ ا ا ار لتعقا ااد
شكلها الصناعي و ضعف خبرته و تجربته.
فها ااو عبا اائ يضا اااف إلا ااى عبا اائ عبا اائ ا تشا اااف المسا ااتهلك للعيا ااب الخفا ااي ثا اام عبا اائ إثباتا ااه
ل ا اان ال يمكا اان با ااأي حا اااع ما اان األح ا اواع تغييا اار ها ااذا المقتضا ااى ك عفا اااء المسا ااتهلك ما اان ها ااذا
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اإلثبا ااات و إلقا اااء عبئا ااه علا ااى عا اااتق البا ااائع با ااافتراض أن العيا ااب موجا ااود منا ااذ تسا االيم المبيا ااع
للمشا ااتري فها ااذا يخا ااالف عا ااددا ما اان الثوابا اات و الركا ااائز التا ااي تقا ااوم عليها ااا االلت ازما ااات أهمها ااا
أن حسا ا اان النيا ا ااة دائما ا ااا مفتا ا اارض وفا ا ااق ما ا ااا أ ا ا ااده الفصا ا اال  231ما ا اان (ق.ع.ن) باإلضا ا ااافة
إل ا ا ااى أن األص ا ا اال ف ا ا ااي األش ا ا ااياء ه ا ا ااي الص ا ا ااحة و االس ا ا ااتثناء ه ا ا ااو العي ا ا ااب وقياس ا ا ااا علي ا ا ااه
فاألص ا اال ف ا ااي الش ا اايء المبي ا ااع ه ا ااو س ا ااالمته م ا اان العي ا ااوب و م ا ااا االس ا ااتثناء إال تعيب ا ااه فم ا اان
تمسك باألصل يعفى من اإلثبات و من يدعي خالف األصل يتوجب عليه اإلثبات.
الفقرة الثانية :إثبات العيب المتعلق بسالمة المنتوجات
ع ا اارف المش ا اارن المغرب ا ااي مص ا ااطلح "منت ا ااوج" ف ا ااي الفص ا اال  106 -2م ا اان ق ا ااانون االلت ازم ا ااات
والعق ا ااود

22

"ك ا اال ش ا اايء ت ا اام عرض ا ااه فا ا ااي الس ا ااوق ف ا ااي إط ا ااار نش ا اااط مهن ا ااي أو تجا ا اااري أو

حرف ا ااي بع ا ااوض أو ب ا اادون عا ا اوض سا ا اواء ك ا ااان جدي ا اادا أو مس ا ااتعمال وسا ا اواء ك ا ااان قا ا ااابال
لالس ا ااتهالك أو غي ا اار قاب ا اال ل ا ااه أو ت ا اام تحويل ا ااه أو توض ا اايبه و إن ك ا ااان م ا اادمجا ف ا ااي منق ا ااوع
أو عقار.
و ي ا ا اادخل ض ا ا اامن المنتوج ا ا ااات أيض ا ا ااا  :منتوج ا ا ااات األرض و تربي ا ا ااة الماش ا ا ااية الق ا ا اانص و
الصيد ال هرباء".
و يك ا ااون المنت ا ااوج معيب ا ااا حينم ا ااا ال يت ا ااوفر عل ا ااى الس ا ااالمة الت ا ااي م ا اان المعق ا ااوع تفاديه ا ااا عن ا ااد
تقديم ا ا ا ااه أو عرض ا ا ا ااه ف ا ا ا ااي الس ا ا ا ااوق أو اس ا ا ا ااتعماله المرتق ا ا ا ااب

23

و أق ا ا ا اار المش ا ا ا اارن المغرب ا ا ا ااي

بمس ا ااؤولية المن ا ااتج ع ا اان الض ا اارر الن ا اااتج ع ا اان عي ا ااب ف ا ااي منتوجات ا ااه ف ا ااي الفص ا اال 106-1
إذا تمك ا اان الضا ا ااحية م ا اان إثبا ا ااات الض ا اارر الا ا ااذي لحق ا ااه ما ا اان ه ا ااذا المنتا ا ااوج المعي ا ااب حيا ا اات
يترتب عليه استحقاق التعويض حسب الفصل .106-8

22

المعدل و المتمم بقانون رقم  24.09المتعلق بمسؤولية المنتج عن سالمة المنتجات.
23
الفصل  106-3من قانون االلتزامات و العقود.
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و أوع ما ااا يالحا ااه علا ااى ها ااذا الفصا اال أن المشا اارن اسا ااتعمل عبا ااارة "الضا ااحية" و ها ااي كلما ااة
محاي ا اادة حي ا اام أن ا ااه ال يتوج ا ااه بمقتض ا اايات الق ا ااانون رق ا اام  24.09إل ا ااى المس ا ااتهل ين خاص ا ااة
و إنم ا ا ا ااا لعم ا ا ا ااوم المتع ا ا ا اااملين باإلض ا ا ا ااافة إل ا ا ا ااى أن المش ا ا ا اارن يش ا ا ا ااترط أن يثب ا ا ا اات الض ا ا ا ااحية
(المسا ااتهلك غالبا ااا) أن الضا اارر الا ااذي لحقا ااه ها ااو ما اان المنتا ااوج المعيا ااب و بالتا ااالي ال يمكا اان
أن نتصور أن يتسبب منتوج غير معيب في إحدام الضرر.24
و عليا ااه ف ا ا ن المسا ااتهلك ها ااو ما اان يبقا ااى ما ااتحمال عبا اائ إثبا ااات تضا اارره ما اان المنتا ااوج المعيا ااب
حت ا ااى تتق ا اارر مس ا ااؤولية المن ا ااتج .ل ا اان المش ا اارن ل ا اام يب ا ااين كيفي ا ااة إثب ا ااات تعي ا ااب المنت ا ااوج مم ا ااا
تبقى مسألة إثباته ت ون عن طريق إجراء الخبرة غالبا رغم أنها مكلفة و مرهقة.
كم ا ا ااا أن المن ا ا ااتج إذا أراد ال ا ا ااتخلص م ا ا اان مس ا ا ااؤوليته علي ا ا ااه أن يثب ا ا اات أن الض ا ا اارر الالح ا ا ااق
بالضا ااحية نا اااتج عا اان تا اادخل سا اابب أجنبا ااي ال عالقا ااة لا ااه با ااالمنتوج أو أن الضا اارر الضا اارر
حصا ا اال بس ا ا اابب خط ا ا ااأ الض ا ا ااحية أو م ا ا اان فا ا ااي حكم ا ا ااه أو االعتم ا ا اااد عل ا ا ااى أح ا ا ااد األس ا ا ااباب
ال ا اواردة فا ااي الفصا اال  106-9و التا ااي ما اان بينها ااا إمكانيا ااة إعفا اااء المنا ااتج ما اان مسا ااؤوليته إذا
أثبا اات أن المنت ا ااوج لا اام يك ا اان معيبا ااا أثن ا اااء عرضا ااه ف ا ااي السا ااوق..

25

ويبق ا ااى المسا ااتهلك غارق ا ااا

ف ا ا ا ا ا ااي وح ا ا ا ا ا اال ص ا ا ا ا ا ااعوبة اإلثب ا ا ا ا ا ااات مم ا ا ا ا ا ااا يح ا ا ا ا ا ااوع دون لج ا ا ا ا ا ااوءه للقض ا ا ا ا ا اااء و مطالبتا ا ا ا ا ا ااه
بالتعويض..ولعل هذا ما يفسر العزوف القضائي لعموم المستهل ين.

خاتمة
م ا اان خ ا ااالع م ا ااا س ا االف ذكا ا اره يمك ا اان الق ا ااوع أن المس ا ااتهلك عل ا ااى غا ا ارار م ا ااا ورد ف ا ااي ق ا ااانون
االلت ازم ا ا ااات و العق ا ا ااود يبق ا ا ااى ه ا ا ااو المل ا ا اازم باإلثب ا ا ااات ف ا ا ااي المق ا ا ااام األوع وم ا ا ااا نق ا ا اال عب ا ا اائ
اإلثب ا ااات عل ا ااى ع ا اااتق المهن ا ااي إال محاول ا ااة م ا اان المش ا اارن للتخفي ا ااف م ا اان ح ا اادة اإلثب ا ااات ف ا ااي
عقود ال يتأتى للمستهلك إقامة الدليل على المهني.
24

بوشعيب بالقاضي"،المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل منتوجاته المعيبة  -دراسة مقارنة"،أطروحة لنيل الدكتراه في الحقوق جامعة القاضي
عياض ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بمراكش ،السنة الجامعية  ،2012-2013الصفحة .109
25
فاطمة الزهراء الكبير ،مرجع سابق ،الصفحة .88
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ه ا ااذا و إن تعال ا اات األصا ا اوات المنادي ا ااة ب عف ا اااء المس ا ااتهلك م ا اان اإلثب ا ااات و افتا ا اراض قرين ا ااة
الخطا ا ااأ ف ا ا ااي مس ا ا ااؤولية المهنا ا ااي ف ن ا ا ااه و م ا ا ااا حسا ا ااب ل ا ا اادينا م ا ا اان اعتقا ا اااد أن ت ا ا ا اريس ه ا ا ااذا
المقتض ا ا ااى وب ا ا ااالرغم م ا ا ااا يض ا ا اافيه م ا ا اان حماي ا ا ااة قوي ا ا ااة للمس ا ا ااتهلك ف ن ا ا ااه بالمقاب ا ا اال سيض ا ا اار
بمص ا ااالح المهن ا ااي .فأغل ا ااب الب ا اااحثين يظه ا اار م ا اان كت ا ااابتهم أنه ا اام يع ا اااملون المس ا ااتهلك بن ا ااون
ما اان العاطفيا ااة و ينظا اارون للمهنا ااي بشا اايء ما اان القسا ااوة فلا اايس كا اال مسا ااتهلك ما ااالك طا اااهر
و لا ا اايس كا ا اال مهنا ا ااي شا ا اايطان ما ا ااارد .و الحا ا اااع أنا ا ااه ينبغا ا ااي إيجا ا اااد نا ا ااون ما ا اان الت ا ا اوازن با ا ااين
أطراف العالقة االستهال ية و ليس ترجيح كفة على حساب أخرى.
فقاع اادة "البين ااة عل ااى م اان ادع ااى" ه ااي قاع اادة تق ااررت إس ااالميا قب اال أن ي ااتم تبنيه ااا تشا اريعيا
و عنا اادما قا اارر المشا اارن المغربا ااي الخا ااروج عنها ااا و لا ااو فا ااي حا اااالت جا ااد ضا اايقة ف ننا ااا نعتقا ااد
أن المش ا اارن ق ا ااد خط ا ااى خط ا ااوة مهم ا ااة ف ا ااي مج ا اااع حماي ا ااة المس ا ااتهلك.إلن الق ا ااوع بغي ا اار ذل ا ااك
س ا اايفتح الب ا اااب عل ا ااى مصا ا اراعيه ل ثا ا ارة ال ا اادعاوي ال يدي ا ااة و يبق ا ااى المهن ا ااي مه ا اادد ف ا ااي ك ا اال
لحظ ا ااة بلج ا ااوء المس ا ااتهلك إل ا ااى القض ا اااء سا ا اواء بمناس ا اابة أو ب ا اادونها وم ا ااا يترت ا ااب ع ا اان ذل ا ااك
من عدم استقرار المعامالت و تهديد األمن التعاقدي.
وف ا ااي المقاب ا اال نؤك ا ااد عل ا ااى دور القض ا اااء ف ا ااي التخفي ا ااف م ا اان ح ا اادة ص ا ااعوبة اإلثب ا ااات بش ا ااكل
ي ارعا ا ااي وضا ا ااعية المسا ا ااتهلك ألن ا ا اه ها ا ااو ال فيا ا اال بتفعيا ا اال الحمايا ا ااة القانونيا ا ااة المقا ا ااررة با ا اانص
الق ا ااانون .باإلض ا ااافة إل ا ااى ض ا اارورة إعم ا اااع الس ا االطة التقديري ا ااة للقاض ا ااي ف ا ااي مج ا اااع اإلثب ا ااات
م ا ا اان خ ا ا ااالع اللج ا ا ااوء إل ا ا ااى إجا ا ا اراءات التحقي ا ا ااق المنص ا ا ااوص عليه ا ا ااا ف ا ا ااي ق ا ا ااانون المس ا ا ااطرة
المدنية.
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حممد جحا
طالب باحث مباسرت قانون األعمال بتطوان

حماية للمستهلك اإللكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم
31.08
مقدمة:
عرف العالم في العقدين األخيرين تطو ار هائال على مستوى قطان ت نولوجيا المعلومات و
االتصاالت بحيم صاحب هذا التقدم الت نولوجي ظهور نون جديد من العقود وهي العقود
اإلل ترونية هذا النون الجديد شكل أبرز مظاهر التطور التي عرفتها العالقات التعاقدية
حيم أدى هذا األخير(التطور) إلى التمرد و الخروج عن القالب التقليدي إلبرام العقد الذي
يتطلب في المتعاقدين ضرورة االجتمان في مجلس واحد إلى قالب جديد أال وهو التعاقد
عن بعد وذلك عن طريق استغالع شبكة االنترنيت.
فهذا القالب الجديد المتطور أصبح الوسيلة المفضلة للمستهلك و المهني في قضاء مأربهم
مستغلين مزايا هذا النون من التعاقد كالسرعة في ابرام العقد و قلة الت لفة و النفقات
باإلضافة إلى تحقيق الفعالية التجارية بتطوير و ظهور أسواق جديدة وضمان التنون و
المنافسة داخلها.
إلى أنه بالرغم من هذه المزايا التي قد يوفرها التعاقد اإلل تروني فهو في نفس الوقت يعرف
مجموعة من المخاطر و المجازفة التي قد تضر بحقوق المستهلك بوصفه الطرف الضعيف
47
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في العالقة التعاقدية هذه المخاطر التي تعود إما لجهل المستهلك اإلل تروني لشروط هذا
التعا قد أو الراجعة لطريقة وكيفية ابرام هذا النون من العقود بحيم يمكن أن يبين المنتوج أو
السلعة او الخدمة على غير حقيقتها وذلك راجع لعدم قدرة المستهلك االل تروني على معاينة
المبيع بطريقة حقيقيا.
ونظ ار لهذه الخطورة التي قد تصيب المستهلك من جراء ابرام العقود اإلل ترونية اتجهت جل
تشريعات دوع العالم إلى توفير نون من الحماية لهذه الطائفة الخاصة بالمستهل ين والمغرب
بدوره سار على نفس النهج بحيم أصدر سنة  2007أوع قانون يهم تنظيم العالقات
التعاقدية المبرمة بشكل إل تروني وهو القانون رقم  53.05المتعلق بالتبادع االل تروني
للمعطيات القانونية

26

باإلضافة إلى مجموعة من القوانين االخرى

27

ولعلى أبرز قانون جاء

به المشرن المغربي من أجل توفير الحماية القانونية لطائفة المستهل ين بصفة عامة و
المستهل ين اإلل ترونين بصفة خاصة هو القانون رقم  31.08المتعلق بتحديد تدابير لحماية
المستهلك .28بحيم حمل في طياته مجموعة من الضمانات القانونية الهادفة إلى توفير
لحماية االزمة لهذه الفئة سوء أثناء ت وين العقد أو أثناء تنفيذه .

 26القانون رقم  53.05يتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129
بتاريخ  30نوفمبر  .2007منشور بالجريدة الرسمية عدد  5584بتاريخ  6دجنبر  .2007ص .3879
27من أهم القوانين األخرى التي جاء بها المشرع المغربي من أجل توفير االمن المعلوماتي نجد القانون رقم 09.08
المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لألشخاص الذاتيين ،باإلضافة القانون رقم  07,03المتعلق بزجر االخالل بسير نظم
المعالجة اآللية للمعطيات.
28القانون رقم  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.11.03صادر في 14
من ربيع األول  18( 1432فبراير  ،)2011منشور بالجريدة الرسمية عدد  5932بتاريخ  3جمادى األولى 7( 1432
أبريل  ،)2011ص .1072
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وتتجلى أهمية هذا الموضون في كون التعاقد االل تروني فرض نفسه في الواقع فأصبح معظم
المستهل ين و الموردين يلجؤون لتداوع السلع و المنتوجات والخدمات عن طريق التجارة
اإلل ترونية التي تلعب دور كبير في ازدهار و رفع من التنمية االقتصادية.
وهنا يطرم اإلشكاع:
إلى أي حد توفق المشرن المغربي من خالع مقتضيات القانون رقم  31.08من توفير
الحماية ال افية لفئة المستهل ين اإلل ترونين
وسنعمد إلى مقاربة هذا اإلشكاع مناط الموضون وفق التصميم التالي:
المطلب االوع :حماية المستهلك اإلل تروني قبل ابرام العقد
المطلب الثاني :حماية المستهلك اإلل تروني أثناء تنفيد العقد

المطلب األول :حماية المستهلك اإللكتروني قبل
ابرام العقد
حاوع المشرن المغربي من خالع مقتضيات القانونرقم  31.08سن مجموعة من الضمانات
القانونية الهادفة إلى تنوير إرادة المستهلك اإلل تروني في إطار عقود التجارة اإلل ترونية
وذلك قبل مرحلة التعاقد بحيم تتجلى أهم هذه الضمانات القانونية في منعاالشهارات ال اذبة
والمضللة(الفقرة األولى) باإلضافة إلى التزام المورد االل تروني باإلعالم عن المعلومة
الحاسمة (ثانيا).
فقرة األولى :حماية المستهلك االل تروني من مخاطر اإلشهارات التجارية ال اذبة و المضللة
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يعتبر أسلوب اإلشهار من بين

أهم الوسائل التي يلجا إليها المورد من أجل التعريف

ب نتاجاته و خدماته للمستهلك من أجل اإلقباع عليها فاألصل في اإلشهار أنه يجب أن يكون
صادقا و أمينا ألجل ذلك منع المشرن المغربي اإلشهار ال اذب و المضلل ألن هذا النون
من اإلشهارات يسبب أضرار وخيمة على مستوى الحرية التعاقدية خاصة عندما يكون هو
الدافع إلى التعاقد .فماذا نقصد بهذا النون من اإلشهارات ومتى يمكن أنقوع أننا أمام إشهار
كاذب أو مضلل وماهي المسؤولية المتعلقة بهذا النون من اإلشهارات
أوال :المقصود باإلشهار الكاذب والمضلل
يعرف اإلشهار ال اذب على أنه رسالة إشهارية تتضمن عناصر خاطئة 29ونظ ار للمخاطر
التي قد يسببها اإلشهار ال اذب للمستهلك اإلل تروني فالمشرن المغربي قد منع بمقتضى
المادة  21من القانون رقم  31.08التي نصت على ":يمنع كل إشهار يتضمن أي شكل من
أشكاع االدعاء أو بيان أو عرضا كاذب".
أما المقصود باإلشهار المضلل هو ذلك اإلعالن الذي يكون من شأنه خدان المستهلك أو
يمكن أن يؤدي إلى ذلك و اإلعالم المضلل ال يذكر بيانات كاذبة ول نه يصا في عبارات
تؤدي إلى خدان الجمهور30.وقد منعه المشرن المغربي شأنه في ذلك شأن اإلشهار ال اذب و
ذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  21التي جاء فيها ...":كما يمنع كل إشهار من شأنه

29

ايمان التييس ،حماية المستهلك من اإلشهارات الخادعة على ضوء القانون رقم  ،31.08مقال منشور ،بمجلة حماية المستهلك ،ص 107

30

إيمان التيس" التجارةااللكترونية و ضوابط حمايةالمستهلك فيالمغرب"،اطروحةلنياللدكتوراهفي القانونالخاص،جامعةموالياسماعيل كلية العلوم
القانونية و االقتصادية و االجتماعيةمكناس ،ص 102
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أن يوقع في الغل

بأي وجه من الوجوه إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو ا تر من العناصر

التالية "...فمن خالع هذه المادة نالحه بأنه من أجل أن نكون أمام اشهار كاذب أو مضلل
ف ن الخدان يجب أن يطاع مجموعة من العناصر فماهي
ثانيا :عناصر اإلشهار الكاذب و المضلل
ل ي نكون أمام إشهار كاذب أو مضلل ف ن الخدان طبقا للمادة  21دائما يجب أن يطاع
واحد أو أ تر من العناصر التالية:
حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات أي يجب أن ينصب الخدان على منتوج أو
خدمة موجودة أصال.
 أن ينصب الخدان على طبيعة و مميزات المنتوج أو الخدمة.
 أن ينصب الخدان على تركيب أو محتوى المنتوج أو الخدمة المفيدة.
 أن ينصب الخدان على نون و منشأ وكمية و تاريخ صنع المنتوج.
 أن ينصب الخدان على صفة المهني.
 أن ينصب الخدان على ثمن المنتوج أو سلعة.
إذن فعدم مشروعية اإلشهارات ال اذبة و المضللةتتجلى في خدان المستهلك و ما يرتبه من
مثار سلبية و جريمة الخدان اإلعالني ال تقوم إذن إال بتوفر ركن مادي يتمثل في تضليل
المستهلك ب يقاعه في البس و الخدان وركن معنوي هو تفر القصد لدى المعلن لحمل
المستهلك على التعاقد .و بالتالي فما هي أحكام المسؤولية المتعلقة باإلشهار
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ثالثا :المسؤولية المتعلقة باإلشهار
مما ال شك فيه وبح كم أن المساس بمؤسسة اإلشهار هو مس بالنظام العام االقتصادي فقد
كان من الواجب تحديد مقتضيات تخص مسؤولية كل من معلن لم يحترم الضواب القانونية
المحددة قانونا و أخل بها وهذه المسؤولية قد ت ون مسؤولية مدنية و قد ت ون مسؤولية
جنائية وذلك حسب ت ييف كل حالة على حدة.
فيما يخص المسؤولية المدنية للمعلن فيمكن االستناد على القواعد العامة لعيوب الرضا
وتحديدا الغل و التدليس حتى يستفيد المستهلك اإلل تروني من حقه في التعويض إذا أمكن
ذلك و قبله المطالبة ب بطاع العقد إال أن االرت از على هذه القواعد ال يعد ممكنا إال إذا
كان هناك عقد يجمع بين المهني و المستهلك و بالتالي فيجب أن يكون اإلشهار قد أتى
أ له وأدى إلى خلق رابطة عقدية بين هذين الطرفين.

31

والى جانب المسؤولية المدنية تثار المسؤولية الجنائية فقد قرر المشرن مجموعة من
العقوبات التي تخص الجنح المتعلقة باإلشهار ول ن ما يهمنا هو اإلشهار الذي يكون
بواسطة تقنية االتصاع عن بعد والذي ال يحترم أحكام المادة 23و  24فيعاقب مرت به
بغرامة تتراوم بين  10000و  50000درهم و يمكن الحكم كذلك بعقوبة إضافية تتمثل في
نشر أو تعليق الحكم الصادر باإلدانة.32

31

إيمان التيس" التجارةااللكترونية وضوابط حمايةالمستهلك فيالمغرب" ،مرجع سابق ،ص 113

32انظر المادة  176من القانون رقم .31.08
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الفقرة الثانية :االلتزام باإلعالم تجاه المستهلك
اإللكتروني
سوف نحاوع أن نبين المقصود بااللتزام باإلعالم في إطار العقود اإلل ترونية (أ) و األثار
التي يمكن أن تترتب عن اإلخالع بهذا االلتزام(ب).
أوال :االلتزام باإلعالم في إطار العقود اإللكترونية
يعتبر االلتزام باإلعالم من أهم التدابير الحمائية المقرر لفائدة المستهلك التقليدي بصفة عامة
و المستهلك اإلل تروني بصفة خاصة ويقصد به إحاطة المتعاقد األخر بالمعلومة االزمة
والمؤثرة في إقدامه و دفعه إلى التعاقد

33

فااللتزام باإلعالم ضروري لسالمة عقد االستهالك

اإلل تروني و ذلك في ظل عدم المساوات بين المورد و المستهلك نظ ار لعلم األوع وجهل
الثاني االمر الذي يدفع األوع الستغالع علمه بعناصر التعاقد للحصوع على مزايا مبالغ
فيها على حساب الطرف الثاني.
فمن خالع هذا التعريف ف نه يستفاد لقيام هذا االلتزام على عاتق المورد ال بد من توفر
شرطين أساسين وهما:
جهل الدائن بااللتزام(المستهلك) أي بالمعلومة العقدية االزمة لت وين رضاه وجعله سليما.
علم المدين بااللتزام(المورد) بهذه المعلومة.

33

أبو بكر مهم " ،حماية المستهلك المتعاقد" ،الطبعة األولى ،دار األفاق للنشر و التوزيع -الدار البيضاء ،ص .33
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و بالتالي فااللتزام باإلعالم يعتبر من أهم المرت زات التي يقوم عليها القانون رقم 31.08
بحيم أن المشرن المغربي أورد حق االلتزام باإلعالم ضمن ديباجة القانون رقم 31.08
واعتبره أوع حق أساسي في مجاع حماية المستهلك.
وقد تم اعتبار إعالم المستهلك إعالما مالئما وواضحا بالمنتوجات و السلع و الخدمات من
أهم األهداف االولى التي يهدف القانون رقم  31.08إلى تحقيقها

34

وكذلك تم تخصيص

القسام الثاني إلعالم الم ستهلك بصفة عامة ول ن بالنظر لطبيعة الخاصة التي تتميز بيها
العقود اإلل ترونية فهذا االلتزام يجد أساسه في إطار هذا النون من العقود في الفصل
 65.04من القانون رقم 53.05و المادة  29من القانون رقم  31.08على التي
جاءتبمجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها العرض المتعلق بعقد البيع المبرم عن
بعد وهي كالتالي:
التعريف بالمميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض
اسم المورد و تسميته التجارية و المعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه
وبريده االل تروني وعنونه واذا تعلق األمر بشخص معنوي فمقره االجتماعي وغذا تعلق
األمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض وبالنسبة لتاجر السيبيراني ف ن
كان خاضعا لشكليات القيد في سجل التجاري فرقم تسجيله ورأس ماع الشركة واذا كان
خاضعا لضريبة على القيمة المضافة فرقم تعريفه الضريبي .....إلخ

34

انظر المادة األولى من القانون 31.08
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 أجل التسليم و مصارفه إن اقتضى الحاع
 وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة  36ما عدا في الحاالت التي تستثنى
فيها أحكام هذا الباب بممارسة الحق المذكور
 كيفية األداء و التسليم و التنفيذ
 ت لفة استعماع تقنية االتصاع عن بعد
 مدة صالحية العرض و ثمنه و تعريفته
 المدة الدنيا للعقد ا لمقترم إن اقتضى الحاع عندما يتعلق األمر بتزويد مستمر أو
دوري للمنتوج أو سلعة أو الخدمة.
وأيضا ف ن المادة  30من نفس القانون قد أوجبت على المورد أن يمكن المستهلك من
الولوج بسهولة و االطالن على شروط التعاقد المطبقة على التوريد السلع أو على تقديم
الخدمات عن بعد وذلك على صفحة االستقباع في الموقع اإلل تروني لمورد السلعة أو مقدم
الخدمة أو على أي دعامة اتصاع تتضمن عرضا للمورد كما يجب أن ت ون هذه الشروط
موضون قبوع صريح من طرف المستهلك و ذلك قبل تأ يد قبوع العرض.
و باإلضافة إلى ذلك ف ذا تعلق األمر ببيع عن طريق استعماع الهاتف أو تقنية أخرى
لالتصاع فيجب على المورد أن يعلم المستهلك في بداية المحادثة إلى هويته و الغرض
التجاري من االتصاع.

35

35

نظر المادة  32من القانون رقم .31.08
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إذن من خالع كل ما سبق يتضح لنا بأن المشرن وهو في إطار حماية المستهلك قد فرض
على المورد إحاطته بجميع المعلومات التي يمكن أن تؤثر في إقدامه على التعاقد ل ن
السؤاع المطروم ماهي األثار التي يمكن أن تترتب لنا جراء إخالع المورد بهذا االلتزام
ثانيا :جزاء إخالل مورد بالتزامه باإلعالم
إن االلتزام باإلعالم يؤثر على رضا الطرف الضعيف األمر الذي يؤدي إلى تعيب إرادته و
بالتالي اإلخالع بالتوازن التعاقدي وبناء عليه تترتب مسؤولية مدنية على المورد جراء هذا
اإلخالع إلى أن هذه المسؤولية تثير نقاشا حوع مدى شموليتها لنوعي المسؤولية بما فيها
العقدية أو التقصيرية.
ل ن بما أن االلتزام باإلعالم يأتي في المرحلة السابقة لتعاقد فال يمكن أن نتحدم عن
المسؤولية العقدية دون وجود عقد و بالتالي يمكن القوع بأن التزام المعني ب عالم المستهلك
قبل إبرام العقد ال يستند في وجوده على عقد يجمع بين طرفيه وفي حالة األخالع بهذا
االلتزام يمكن لهذا األخير مطالبة البائع بالتعويض اعتمادا على قواعد المسؤولية.
أما فيما يخص المسؤولية الجنائية فقد نص المشرن في المادة  177من القانون رقم 31.08
على أنه ":يعاقب على مخافة أحكام المواد 29 30 32
درهم
ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود
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يعتبر في حالة العود من يرت ب مخالفة داخل أجل  5سنوات الموالية لصدور حكم حائز
لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعاع مماثلة"
إذا هذه نظرة عامة حوع الضمانات القانونية التي جاء بها المشرن من اجل حماية المستهلك
اإلل تروني قبل ابرم العقد فهل تقتصر هذه الحماية القانونية على هذه المرحلة فق أم تمتد
إلى مرحلة تنفيذ العقد

المطلب الثاني :الضمانات القانونية لحماية
المستهلك بعد ابرام العقد
لم يقتصر المشرن المغربي على توفير الحماية القانونية فق في مرحلة قبل التعاقد بل تعداها
حتا ما بعد ابرام العقد ولعل أهم ضمانة قانونية جاء بها المشرن المغربي من خالع
مقتضيات القانون رقم  31.08الهادفة إلى حماية المستهلك اإلل تروني بصفة خالع هذه
المرحلة هي حقه في الرجون أو العدوع عن العقد(الفقرة األولى) و إلغاء الشروط التعسفية
التي تم تظمينها في العقد االستهال ي اإلل تروني(الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :حق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك
اإللكتروني
ويقصد به تمكين المستهلك من حقه في الرجون عن العقد ب رادته المنفردة و التحلل من أثاره
فيتم رد المبيع واسترداد الثمن

36

فبمجرد ممارسة المستهلك اإلل تروني لهذا الحق يعني

انعدام العقد المبرم سابقا ويصبح العقد كأنه لم يكن كما تنعدم أثاره بالنسبة للمستقبل.
36

.حسن أسكاتي و ذة صباح كوتر " ،حق المستهلك في التراجع عن العقد" ،مقالة إلكترونية منشورة بمجلة القانون و األعمال العدد ،2016 ،11
ص .11
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فكيف يمكن لل مستهلك اإلل تروني أن يمارسه حقه في الرجون في إطار العقود المبرمة عن
بعد وماهي االثار التي المترتبة عن ممارسة هذا الحق

تل م أسئلة سوف ننبش في

مضمونها في المحاور التالية.
أوال :الضمانات القانونية المخلة من أجل ممارسة الحق في الرجوع
نظ ار لخصوصيات الحق في الرجون وطبيعته االستثنائية فقد خوع المشرن المغربي للمستهلك
مجموعة من الضمانات التي تضمن له ممارسة هذا الحق وهي كالتالي:
حق التراجع من النظام العام:
والمقصود بهذه الضمانة هو أن الحق في الرجون غير قابل لتنازع عنه بحيم أن كل اتفاق
يقضي بتنازع عنه يعتبر باطال وعديم األثر وكأنه لم يكن وذليلنا في ذلك هي المادة 44
من القانون رقم  31.08التي تقضي بأن أحكام الباب الثاني المتعلقة بالعقود المبرمة عن
بعد من النظام العام.
وجوب إعالم المستهلك بهذا الحق
حسب المادة  29من القانون رقم  31.08فقد نص المشرن على أنه يجب على المورد أن
يعلم المستهلك بوجود هذا الحق(الحق في التراجع) ل ن ما يعاب على المشرن المغربي أنه
لم يلزم المورد بأن ينبه المستهلك في حالة عدم وجود حقه في الرجون في الحاالت التي
استثناها القانون فيمكن للمستهلك المتعاقد عن بعد أن يتعاقد وهو يضن أن له حقه في
الرجون في أحد االستثناءات المنصوص عليها في المادة  38من القانون رقم  31.08ف ذا
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به يتفاجأ بي عدم وجود هذا الحق فالمورد في هذه الحالة غير ملزم ب خباره واعالمه بذلك
ألنه ال يوجد نص قانوني يلزمه.
حق الرجون حق مجاني
من خالع استقرائنا للمواد المنظمة للحق في الرجون يتبين أن المشرن منح إمكانية ممارسة
هذا الحق دون دفع أي مقابل ما عدا مصاريف اإلرجان المنصوص عليها في إطار المادة
 36من القانون رقم . 31.08
الصفة التقديرية للحق في الرجون:
و المقصود بالصفة التقديرية للحق في العدوع هو أنه يخضع لتقدير المستهلك الذي يستفيد
منه و بالتالي فليس عليه أي التزام بتبرير ق ارره بالرجون وال تترتب في حقه أي مسؤولية
حين استعماله لهذا الحق وبهذا ف ن المستهلك ال يلتزم بأن يعرض على المورد األسباب و
الدوافع التي دفعته إلى الرجون في التعاقد وال يستطيع البائع إلزامه بذلك ول ن في نفس
الوقت يمكن للمستهلك أن يتعسف في استعماله لهذا الحق خصوصا المستهل ين دوي النية
السيئة وهنا نقف ونطرم سؤاع هل يمكن أن يتابع المستهلك من أجل سوء نيته أو تعسفه
في استعماع هذا الحق وما الحل إذا أحدم ضرر للمهني
وتجدر اإلشارة إلى نقطة مهمة جدا هو أن المشرن المغربي في إطار العقود اإلل ترونية لم
يبين كيفية ممارسة الحق في الرجون و هذا عكس العقود المبرمة خارجة المحالت التجارية و
القروض االستهال ية التي بينة فيها كيفية ممارسة هذا الحق بل ا تفا فق بي اإلشارة
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إلى األثار المترتبة عن هذه الممارسة والى اآلجاع التي يجب احترامهامن أجل ممارسة هذا
الحق المنصوص عليها في المادة  36من القانون رقم  31.08وهي كالتالي:
 7 أيام كاملة لممارسة الحق في الرجون.
 30 يوما لممارسة الحق في الرجون في حالة ما لم يفي المورد بالتزامه بالتأ يد
ال تابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29و .32
وتسري هذه اآلجاع من تاريخ تسلم السلعة أو قبوع العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات
إذن هذا فيما يخص ممارسة الحق في الرجون فماذا عن األثار المترتبة عن هذه الممارسة
ثانيا :أثار ممارسة الحق في الرجوع
يحق للمستهلك بعدا ممارسته لحقه في الرجون في إطار العقود اإلل ترونية إما استرداد
المبالغ المدفوعة كأصل عام(أ) أو حق في استبداع المنتوج بغيره كاستثناء (ب)
أ -استرداد المبالغ المدفوعة
حسب المادة  37من القانون رقم  31.08يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ
المدفون كامال على الفور وعلى أبعد تقدير داخل أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ
الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور وفي حالة انصرام هذا األجل ولم يرد المورد المبلغ
المدفون تترتب عليه بقوة القانون فوائد بالسعر المحدد قانونا.
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غيرأن اإلشكاع المطروحهو أن المشرن لم يتطرق إلى تحديد طريقة استرداد المبلغ المدفون
ألن بعض الموردين يعملون على اللجوء على رد إلى رد المبلغ في شكل قسيمة شراء الشيء
الذي يجعل المستهلك في حالة تبعية للمورد.

37

وتجدر اإلشارة أيضا إلى انه في حالة رفض المورد لرد المبلغ المدفون ف نه يعاقب بالغرامة
المنصوص عليها في المادة  178من القانون رقم .3831.08
ب -استبدال المنتوج أو السلعة أو الخدمة
يمكن للمستهلك اإلل تروني أن يستفيد من حقه في استبداع المنتوج عوض استرجان المبالغ
المدفوعة وذلك في حالة واحدة وهي المنصوص عليها في المادة  41من القانون رقم
 31.08التي تنص على ":يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة ت ون لها نفس
الجودة و نفس الثمن إذا كانت هذه اإلمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها
في العقد بصورة واضحة و مفهومة .وفي هذه الحالة يتحمل المورد مصاريف اإلرجان
المترتبة عن ممارسة حق التراجع ويجب أن يخبر المستهلك بذلك"
غير أن اإلشكاع المطروم هو أن المستهلك في هذه الحالة إذ توفرت الشروط السالفة الدكر
ال يمكن له أن يطالب باسترداد المبلغ المدفون إذا هذا فيما يخص الشق االوع عن الحماية
المقرر للمستهلك اإلل تروني أثناء تنفيد العقد.
37

بوجمعة أنزيض " ،الحق في التراجع بين حماية المستهلك و قانون االلتزامات والعقود" ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،جامعة
محمد الخامس سويسي كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية سويسي -الرباط ،يونيو ،2013ص .48
38
تنص المادة  178من القانون رقم  31.08على ما يلي  " :يعاقب بغرامة من  1200إلى  50.000درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى
المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  37و .40
في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعتبر في حالة العود ،من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة "
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الفقرة الثانية :ماية المستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية
يعد مبدأ التوازن بين األطراف إحدى أهم مقومات العقد سواء كان تقليدي أو إل تروني ونظ ار
للوضعية االقتصادية التي يوجد فيها المورد تجعله هو الطرف القوي في العقد االستهال ي
والمستهلك الطرف الضعيف لذا فعدم الت افئ بين أطراف العقد يخوع للمهني إدراج العديد
من الشروط المجحفة و التعسفية التي تؤدي إلى إخالع التوازن بين االلتزامات التعاقدية.
ويقصد بالشرط التعسفي في إطار عقود االستهالك بصفة عامة

وعقد اإلستهالك

اإلل ترونية بصفة هو كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختالع كبير بين حقوق و
واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.

39

ولتوضيح يمكن القوع أن الشروط التعسفية ترد خاصة في عقود اإلذعان أو العقود النمطية
يتم إعدادها مسبقا من طرف أشخاص يتمتعون بالتفوق االقتصادي و ال فائة الفنية تبدو
وفقا للقواعد العامة شروطا عادية ول ن في حقيقتها مجحفة وظالمة ترهق المتعاقد األخر
وتثقل من التزاماته.40
وقد أشار المشرن في المادة  18من القانون رقم  31.08إلى مجموعة من النماذج التي
يمكن أن ت ون بمثابة شروط تعسفية في إطار عقود اإلستهالك بصفة عامة منها شرط الحد
أو اإلعفاء من مسؤولية المورد أو إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته و لو لم يفي المورد
بالتزاماته أو إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير مالئم إزاء المورد أو
39

انظر المادة  15من القانون رقم .31.08
عمر النجوم و عبد الرحمان حموش "،حماية المستهلك في العقد المبرم بشكل إلكتروني" ،مقال منشور بمجلة القانون و األعمال مرجع سابق.
40
ص70
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طرف مخر في حالة عدم التنفيذ ال لي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد ألي من
االلتزامات التعاقدية بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه
ه ذا األخير على المورد...إلخ هذه الشروط التي تعتبر تعسفية المذكورة في المادة أعاله هي
واردة على سبيل المثاع وليس على سبيل الحصر.
والسؤاع الذي يمكن طرحه في هذا المقام هو في حالة ما تبين للمستهلك اإلل تروني وجود
شرط تعسفي مجحف في حقه فما هي الضمانات القانونية المخولة له من أجل حمايته من
هذه النوعية من الشروط
ففي هذه الحالة يجب على المستهلك بصفة عامة المتضرر من جراء وجود شرط تعسفي في
إطار عقد استهال ي اللجوء إلى القضاء المختص من أجل المطالبة ب لغائه فحسب المادة
 19من القانون رقم  31.08ف ن كل شرط تبت أنه تعسفي يكون مصيره البطالن واإللغاء.
وتجدر اإلشارة إلى نقطة مهمة وهي أن المستهلك ال يتحمل عبء إثبات أن شرط ذو طبيعة
تعسفية إنما المورد هو الذي يقع على عاتقه إثبات عكس ما يدعيه المستهلك وهذا مستفاد
من منطوق المادة  34من القانون رقم  31.08التي جاء فيها ما يلي:
"في حالة حدوم نزان بين المورد والمستهلك يقع عبء اإلثبات على المورد خاصة فيما
يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة  29وتأ يدها واحترام اآلجاع
وكذا قبوع المستهلك".
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وبالتالي ف ن هذه الخصوصية التي جاء بها المشرن من خالع مقتضيات القانون رقم
 31.08على مستوى اإلثبات تعتبر من أهم الضمانات القانونية المخولة لحماية فئة
المستهل ين بصفة عامة.
وصفوة القوع أنه نظ ار للمخاطر و المعاناة التي قد تعترض الطرف الضعيففي العقد
االستهال ي االل تروني فقد سن المشرن من خالع مقتضيات القانون رقم  31.08مجموعة
من الضمانات القانونية و القضائية الهدف منها إقرار نون من الحماية لهذه الفئة وتوفير
األمن التعاقدي اإلل تروني وذلك عن طريق محاولة التوفيق بين مصالح الطرفين دون
تغليب واحد على أخر..
وفي األخير ال يسعنا إلى أن ننوه

بمجهودات المشرن المغربي التي تمثلت في وضع

مجموعة من اآلليات من أجل حماية المستهلك الذي يلبي حاجاته عبر شبكة األنترنيت
وهذه الحماية ال تقتصر فق في القانون رقم  31.08بل تمتد لمجموعة من القوانين االخرى
التي يمكن أن ت ون في المستقبل محل دراسة شأنها شان القانون رقم .31.08
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العربي الوهاسي
باحث يف العلوم القانونية

الحماية القضائية للمستهلك المقترض من حطر اإلستدانة المفرطة

تعتبر عملية االقتراض من العمليات المعقدة والخطيرة؛ بحيم تحي

بها العديد من

العوامل التي تجعل منها عملية ذات خطورة خاصة خاصة حينما يعجز المقترض عن
تسديد مبلغ القرض والفوائد المتعلقة به وفي الغالب ال تتوقف المشكلة في حاالت فردية
معزولة وانما تتزايد أ ثر فأ ثر لتصبح االستدانة المفرطة ظاهرة اجتماعية كما هو األمر
تماما بالنسبة لظاهرة اللجوء إلى القروض االستهال ية في حد ذاتها.41
وأمام هذا الوضع كان لزاما على المشرن العمل على إيجاد مليات حمائية ألجل معالجة
صعوبات المستهلك المقترض غير أنه وبالرجون لمقتضيات قانون حماية المستهلك ال نجده
قد خص حماية المستهلك من المديونية المفرطة بمساطر خاصة ل ن هذا ال يمنعنا من
توظيف بعض اآلليات األخرى التي يمكن من خاللها توفير الحماية للمستهلك المقترض من
المديونية المفرطة والتي تتمثل أساسا في ملية منح المهلة القضائية.

41

عمر قريوح  :الحماية القانونية للمستهلك –القرض االستهالكي نموذجا ،-ص .464
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فعقد القرض من العقود طويلة األمد لهذا يلعب الزمن دو ار مهما بالنسبة إليه ألنه بقدر
ما يمتد الزمن يكون تغيير الظروف االقتصادية محتمال و هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى
إرهاق المقترض عن تنفيذ التزامه بسبب ظروف اقتصادية غير متوقعة

42

وخاصة في حالة

االستدانة المفرطة التي قد تنتج عن االقتراض غير المراقب ألجل االستهالك في ظل غياب
أي دور فعاع إلرادة المستهلك المقترض في مرحلة اإلقدام على التعاقد.
و بالتالي فان تنفيذ المقترض لاللت ازم األساسي الذي يقع عليه بمناسبة عقد القرض
اإلستهال ي و الذي هو أداء قد ال يتحقق ألسباب متعددة كأن يفقد المقترض مصدر رزقه
أو يصاب بمرض مما يستدعي حماية هذا المقترض حسن النية الذي توقف عن تنفيذ
التزامه نظ ار لظروف غير متوقعة عن طريق منحه أجال يستطيع من خالله الوفاء بالتزاماته
التعاقدية.
فتدخل القضاء عن طريق منح مهلة قضائية يعتبر من أهم الوسائل التي من شأنها حماية
المستهلك المقترض من خطر االستدانة الفاحشة حيم أن المشرن قد أوجد نظرية اإلمهاع
القضائي لدرء األزمات اإلقتصادية أو على األقل التخفيف منها

43

حيم تبقى أحد الحلوع

التي يمكن اللجوء إليها في ظل األوضان الصعبة الناتجة عن القروض اإلستهال ية و بصفة
خاصة حاالت االستدانة المفرطة.

42ابراهيم وجعدان :معالجة صعوبات المستهلك المقترض حماية المستهلك دراسات و أبحام في ضوء مستجدات القانون  31.08ص.169:

 -43محمد شليح :مبدأ سلطان اإلدارة في ضوء قانون االلتزامات و العقود المغربي أسسه و مظاهره في نظرية العقد رسالة لنيل دبلوم الدراسات

العليا في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط  1983ص.271:
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و يمكن تعريف اإلمهاع القضائي

44

بأنه إعفاء المدين من الوفاء بالتزامه في األجل

المضروب للوفاء و منحه أجال جديدا مخر يسدد فيه الدين إن اقتضت ظروف ذلك و لم
يلحق الدائن ضر ار من هذا التأجيل

45

فهو وسيلة استثنائية و سلطة تقديرية أعطاها القانون

للقاضي بقصد مساعدة المدين المعسر و ذلك عن طريق تأجيل الوفاء بالدين اذا استدعت
حالته ذلك و لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر.
و يرى البعض أن اإلمهاع القضائي ما هو إال ت ريس في مخر المطاف لمبدأ سلطان اإلرادة
طالما أ ه يهدف إلى الحفاظ على االستقرار الحقيقي للراب

ة التعاقدية بتخويله للقاضي

إمكانية تعديل العقد من أجل مالءمته مع الظروف االقتصادية دون أي قيد أو شرط

46

بينما

يرى البعض اآلخر أن هذا المبدأ هو تطبيق لنظرية الظروف الطارئة في القانون الخاص.

47

و لبحم الجوانب المتعلقة باإلمهاع القضائي و دوره في حماية المستهلك المقترض من
خطر االستدانة الفاحشة ستتولى دراسة هذا المبحم في مطلبين نتناوع في أولهما سلطة
القاضي في منح اإلمهاع القضائي على أن نبين في المطلب الثاني األثار المترتبة عن
اإلمهاع القضائي.

 -44تجدر اإلشارة إلى أن تعدد المصطلحات التي تستعمل للتعبير عن اإلمهاع القضائي فتارة يطلق عليه " نظرة الميسرة" و تارة أخرى " مهلة
الميسرة" كما يطلق عليها األجل االسترحامي و رغم تعدد األلفاظ التي تطلق عليه إال أن الهدف منه يبقى واحد.

 -45حسن رشوان أحمد رشوان :أثر الظروف االقتصادية على القوة الملزمة للعقد " عرض لفكرة مالئمة العقد للظروف االقتصادية" الطبعة االولى

دار الهاني للطباعة  1994ص.314:

 -46محمد شليح :مبدأ سلطان اإلدارة في ضوء قانون االلتزامات و العقود المغربي م س ص.270:

 -47عبد الرحمان الشرقاوي :مساهمة القضاء المدني في حماية المستهلك مقاع منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية

 11/10لسنة  2010ص.130:
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المطلب األول :سلطة القاضي في منح اإلمهال
القضائي
لمعالجة سلطة القاضي في منح اإلمهاع القضائي باعتباره وسيلة حمائية للمستهلك
المقترض سنتطرق بداية إلى الجهة القضائية المختصة بمنح اإلمهاع القضائي  -الفقرة
األولى -تم إلى أساس وشروط منح اإلمهاع القضائي– الفقرة الثانية.

الفقرة األولى  :الجهة القضائية المختصة بمنح اإلمهال
القضائي
بالرجون إلى المقتضيات القانونية المنظمة ل مهاع القضائي ف نه يالحه بأن المشرن
في الفصل  243من ق.ع.ن لم يحدد الجهة القضائية المختصة بمنح المهلة القضائية هل
قضاء الموضون أم القضاء اإلستعجالي
حيم أن عبارة الفصل المذكور خاصة الفقرة الثانية منه جاءت عامة إذ استعمل
المشرن عبارة "يسو للقضاة" دون النص على ما إذا كان األمر يتعلق بقضاة الموضون أو
القضاء االستعجالي وهو ما يدفعنا الى التساؤع عن الجهة القضائية التي خوع لها المشرن
منح هذه المهلة في إطار الفصل  243من ق.ع.ن

وكيف تعامل القضاء مع عمومية هذا

النص
وخالفا لما تقدم ف ن المشرن وبعد صدور القانون  31.08القاضي بتحديد تدابير
لحماية المستهلك نص بشكل واضح وصريح على أن اإلختصاص يعود لرئيس المحكمة
المختصة.
68

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

أوال :الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل  243من ق.ل.ع
يتضح من صياغة الفصل  243من ق.ع.ن أنها جاءت عامة حيم أن المشرن
استعمل عبارة "ومع ذلك يسو للقضاة" وهي عبارة عامة جعلت الباب مفتوحا أمام جميع
التوجهات

48

فهذه الصياغة العامة لم تحدد نون القضاء المقصود.

وهو ما جعل البعض يذهب إلى القوع أن تفسير الفقرة الثانية من المادة  243من ق.ع.ن
يفضي إلى نتيجة مفادها أن القضاء الموضون هو المختص بمنح المدين اإلمهاع القضائي
وذلك لعدة اعتبارات والتي من بينها أن النص جاء في إطار قانون االلتزامات والعقود وهو
قانون موضوعي وأن النص يشترط على القاضي مراعاة أحواع المدين مما يجعل القاضي
ملزم بفحص األدلة والوثائق المقدمة له على عكس قاضي األمور المستعجلة الذي يبت في
المسائل الوقتية دون المساس بالجوهر.كما أن الفصل يتحدم عن المدين وليس المنفذ عليه
مما يجعل اختصاص قاضي المستعجالت استنادا على الفصل  243من ق.ع.ن مبني على
غير أساس.49
كما أنه ونظ ار لعدم وجود نص صريح يمنح قاضي المستعجالت هذا االختصاص
فال يمكن له ممارسته ذلك أنه في إمهاع المدين تدخل في أصل الحق ومن تم ف ن قاضي
الموضون هو الذي يملك وحده هذا الحق.50

48

عبد المهيمن حمزة ،النظام القانوني للقروض البنكية العقارية المخصصة للسكن ،م.س ص .426
49
خالد الفكاني ،نظرة الميسرة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قي القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال-الرباط
السنة الجامعية  2007-2006ص .53
50
سامي بديع منصور ،عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني ،دار الفكر اللبناني بيروث  1987ص .309
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واذا تجاوزنا مسألة المساس بأصل الحق وسلمنا بأن إعطاء المدين المهلة القضائية
ال يشكل أي تعد على الجوهر ف نه ومما ال شك فيه أن ذلك سيؤثر على الوفاء بالحقوق
وااللتزامات في الوقت المحدد لها عن طريق خلق خالفات من شأنها عرقلة التنفيذ واطالة
أمد النزان األمر الذي يتنافى مع طبيعة القضاء المستعجل.51
وخالفا لهذا التوجه ف ن اعتبر البعض أنه يمكن أن تطلب المهلة القضائية من قاضي األمور
المستعجلة ألنه ال يوجد في النصوص القانونية ما يمنع ذلك.52
كما أنه وعلى المستوى العملي يالحه أن هناك مجموعة من األوامر اإلستعجالية
التي قضت ب عطاء مهلة قضائية للمقترض من أجل األداء وهو مايستشف من األمر
االستعجالي الصادر عن الرئيس األوع لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
1978\10\23

53

والذي جاء فيه "أن الطلب يتعلق باألداء وهو التزام يدخل في نطاق

االلتزامات المنصوص عليها في الفصوع  243من ق.ع.ن نأمر برد الطلب فيما يخص
إيقاف التنفيذ وبمنح العارضة أجال استعطافيا مدته ثالثة أشهر وذلك في حدود ثلثي المبلغ
المحكوم به وب بقاء الثلم مشموال بالنفاذ المعجل"
وبالرغم من الف ار التشريعي ف ن بعض قضاة األمور المستعجلة منحوا ألنفسهم
صالحية منح المهلة القضائية قياسا على ما هو منصوص عليه في التشريع الفرنسي والذي
أعطى صالحية منح هذه المهلة للقضاء االستعجالي في حالة اإلستعجاع بل استشهد
51

محمد منقار بنيس ،القضاء االستعجالي مطبعة األمنية الطبعة الثانية  1998ص .47
52
محمد الكشبور ،نظام التعاقد م.س ص 177
53
أمر استعجالي رقم  972بتاريخ  ،1978\10\23منشور بمجلة المحاكم المغربية ،عدد  18ص .60
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بعظهم بذلك في حيثيات األمر اإلستعجالي وهو ما يالحه في األمر اإلستعجالي الصادر
عن الرئيس األوع لمحكمة اإلستئناف بالدار البيضاء

54

والذي جاء فيه "...وحيم أن الطلب

يتعلق باألداء وهو التزام يدخل في نطاق اإللتزامات المنصوص عليها في الفصل  243من
ق.ع.ن وأن التشريع الفرنسي المماثل لقوانين التشريع المغربي يعطي لقاضي المستعجالت
السلطة التقديرية لمنح مجاع استعطافية ونظ ار لحالة اإلستعجاع والظروف المحيطة
بالقضية وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر وعمال بمقتضيات الفصل  243من ق.ع.ن
نأمر بمنح العارضة أجال استعطافيا غير قابل للتجديد لمدة ثالثة أشهر".
وهو نفس التعليل الذي جاء في أمر ىخر صادر عن نفس الجهة.55
وانطالقا مما تقدم يمكن القوع أنه رغم عمومية وعدم وضوم صياغة الفصل 243
من ق.ع.ن ف نه وعلى المستوى العملي يالحه أن اإلختصاص في منح المهلة القضائية
يعود لقاضي الموضون وطذلك القضاء اإلستعجالي وهو توجه يتوافق مع ما هو معتمد في
التشريع الفرنسي الذي ينص على أن االختصاص يعود لقاضي الموضون غير أنه
وبصدور قانون  25مارس  1936أصبح المشرن الفرنسي يعطي لقاضي المستعجالت
صالحية منح اإلمهاع القضائي في حالة اإلستعجاع .56وهذا التوجه هو الذي ثم ت ريسه في

54

أمر استعجالي رقم  759صادر بتاريخ  20شتنبر  1978منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد  18سنة  .1978ص .58
55
أمر استعجالي رقم  809\14صادر عن الرئيس األول لمحكمة اإلستئناف بالدار البيضاء بتاريخ  30نونبر  ،1978منشور بمجلة المحاكم
المغربية عدد  20\19غشت  .1979ص .60
56
Deveau jacques ; le délai de gras dans le code civil et la législation contemporaine. Thése pour le
…doctorat.paris 1937 P
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القانون  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك إال أنه في هذا القانون أصبح
االختصاص يعود بشكل حصري لرئيس المحكمة المختصة دون قضاء الموضون

ثانيا :صالحية القضاء اإلستعجالي لمنح اإلمهال القضائي في إطار القانون
31.08
كما سبقت اإلشارة ف نه وقبل صدور القانون  31.08وأمام عدم وجود نص تشريعي
يعطي قاضي المستعجالت صالحية النظر في طلبات اإلمهاع القضائي كان القضاء
االستعجالي يسند لنفسه هذا االختصاص من دون تبرير أو مناقشة في أحيان كثيرة.57
غير أنه وبصدور القانون  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تدخل
المشرن ونص صراحة على اختصاص رئيس المحكمة بالبت في طلبات منح اإلمهاع
القضائي وذلك من خالع المادة  149من ق.م.م والتي جاء في فقرتها األولى أنه "بالرغم
من أحكام الفقرة الثانية من الفصل  243من الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود يمكن والسيما في حالة الفصل عن
العمل أو حا لة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس
المحكمة المختصة ويمكن أن يقرر في األمر على أن المبالغ المستحقة ال تترتب عليها
فائدة طيلة مدة المهلة القضائية "...فمن خالع صياغة المادة المذكورة أعاله يتضح أن
المشرن حدد الجهة القضائية المختصة إلصدار األمر بتمكين المقترض من المهلة في
57

عبد الهادي نجار :سلطة القاضي في تعديل العقد ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص .نوقشت بكلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية
 2009-2010ص....
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قاضي المستعجالت وهذا ما يستشف من عبارة "...بأمر من رئيس المحكمة المختصة".
وبذلك يكون المشرن قد أنهى الجدع الدائر حوع الجهة المختصة بمنح اإلمهاع القضائي.
ويبت رئيس المحكمة في طلب االستفادة من المهلة القضائية بصفته قاضيا ل مور
المستعجلة ألن مهلة الميسرة من األمور الوقتية التي ال تمس بجوهر الحق وهي الصفة
التي بت فيها رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس والذي أمر استعجاليا بصفته قاضي ل مور
المستعجلة ب يقاف تنفيذ التزامات المقترض.58
وتجب اإلشارة أن هذا االختصاص يعود لرئيس المحكمة بصفة حصرية أي أنه ال
يمكن لقاضي الموضون أن يبت في طلب منح المهلة القضائية لعدم اختصاصه وهو ما
أ دته المحكمة االبتدائية المدنية في حكم لها

59

حيم جاء فيه أنه "لئن كانت المدعى عليها

قد اثارت مقتضيات المادة  149من قانون حماية المستهلك والتمست تمتيعها باإلمهاع
القضائي نظ ار لفصلها عن العمل كما هو ثابت من شهادة وقف العمل المدلى بها في
الملف.
وكان االختصاص المذكور يخرج عن اختصاص قاضي الموضون ويدخل في
اختصاص رئيس المحكمة الذي له الحق في أن يوقف بموجب أمر تنفيد التزامات المدين في
حالة الفصل عن العمل مما ت ون معه محكمة الموضون محقة فيما ذهبت إليه من رد الدفع

58

أمر عدد  13/150صادر بتاريخ  2013/02/12ملف استعجالي عدد 2012/8/966
59
حكم رقم  17444صادر بتاريخ  2012/08/10ملف رقم 12599/24/12
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المتعلق باإلمهاع القضائي لعدم اختصاص قاضي الموضون طبقا لمقتضيات المادة 149
من قانون حماية المستهلك".
وأوع األوامر اإلستعجالية التي صد ار في هذا الموضون بعد صدور القانون
 31.08نجد األمر الصادر عن رئيس المحكمة اإلبتدائية بمكناس عدد  13/150الصادر
بتاريخ  12فبراير  2013في الملف االستعجالي عدد 2012/8/966

60

حيم جاء فيه أنه

" بمقتضى المادة  149من القانون  31.08المتعلق بحماية المستهلك ف نه يجوز لرئيس
المحكمة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين المستهلك السيما في حالة الفصل عن العمل أو
حالة اجتماعية غير متوقعة كما يمكن أن يقرر وقف سريان الفوائد عن المبالغ المستحقة
طيلة مدة المهلة القضائية وأن يحدد في ذات األمر الصادر كيفيات أداء المبالغ المستحقة
عند انتهاء أجل وقف التنفيذ.
ولما كان توقف المدين عن العمل يعتبر حالة إجتماعية غير متوقعة ف نه يتعين
إيقاف التزاماته الناتجة عن عقد القرض الذي يربطه مع المدعى عليه"...

الفقرة الثانية :أساس و شروط منح اإلمهال القضائي
استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة ل مهاع القضائي في التشريع المغربي نالحه أن
القاضي يتمتع بسلطة تقديرية لمنح المقترض المعسر أجال غير ذلك المتفق عليه فما هو

60

أمر عدد  13/150سبقت اإلشارة إليه.
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األساس القانوني الذي يستند عليه القاضي في منح هذا األجل الجديد و ما هي الشروط
الواجب توفرها لمنح المستهلك المقترض مهلة قضائية ل داء

أوال :أساس منح اإلمهال القضائي
نقصد بأساس منح مهلة الميسرة أساسها القانوني الذي على القاضي أن يستند إليه من أجل
منح المدين المقترض أجال إضافيا للوفاء بدينه الذي له تجاه الدائن المقترض هل يرت ز
على القواعد
العامة أم أن القانون  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك قد أفرد للموضون
قواعد خاصة
بالرجون إلى القواعد العامة في قانون االلتزامات و العقود المغربي لم يكن يتضمن حين
صدوره بظهير  12غشت  1913بخصوص اإلمهاع القضائي سوى القاعدة التي يقررها
الفصل  128منه و الذي ورد فيه أنه " :ال يسو للقاضي أن يمنح أجال أو أن ينظر إلى
ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى االتفاق أو القانون إذا كان األجل محدد بمقتضى
االتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك".
اال انه و بموجب ظهير  18مارس  1917أضيفت الى الفصل  243من ق ع ن فقرة
ثانية جاء فيها أنه " :و مع ذلك يسو للقضاة مراعاة منهم للمركز المدين و مع استعماع هذه
السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه أجال معتدال للوفاء و أن يتوقفوا إجراءات المطالبة مع
إبقاء األشياء على حالها.
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فمن خالع هذا الفصل يتضح أن للمحكمة سلطة تقديرية في منح المدين مهلة لتمكين من
أداء دينه فالمشرن المغربي جعل منح اإلمهاع القضائي رخصة بيد القضاء تخضع لتقديره
حسب الظروف المحيطة بكل نازلة

61

غير أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة مادامت

أنها استثناء من المبدأ العام المقرر في الفصل  128من ق ع ن كما أن إمكانية منح
اإلمهاع القضائي أحاطها المشرن بمجموعة من القيود و الشروط التي تحد من هذه السلطة
التقديرية للمحكمة .هذا بخصوص اإلمهاع القضائي المقرر بالقواعد العامة أما فيما يخص
القانون رقم  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ف نه بالرجون إلى الفرن الرابع
من الباب الثالم المتعلق باألحكام المشتركة من القانون المذكور نجد أن المشرن قد عنونه
باإلمهاع القضائي و الذي يتضمن المادة  149التي تقتضي في فقرتها األولى على أنه:
بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل  243من الظهير الشريف الصادر في  9رمضان
 12 ( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون االلتزامات و العقود يمكن و ال سيما في حالة
الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف بتنفيذ التزامات بأمر مكن رئيس
المحكمة المختصة و يمكن أن يقرر في األمر على أن المبالغ المستحقة ال تترتب عليها
فائدة طيلة مدة المهلة القضائية".
من خالع هذه المادة يستفاد أن المادة  149أسندت لرئيس المحكمة المختصة صالحية منح
المدين المقترض أجال إضافيا لتسديد ما تخلد بذمته من دين ل ن دون أن تسلب هذا

 -61عمر قريوم :الحماية القانونية للمستهلك – القرض االستهال ي نموذجا -م س ص.470:

76

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

االختصاص من محكمة الموضون و مؤدى ذلك أن المادة المذكورة لم تلغي الفقرة الثانية من
الفصل  243من ق ع ن ال إلغاء صريحا و ال إلغاء ضمنيا و إنما وسعت من دائرة
اإل ختصاص القضائي لتوفير المزيد من اآلليات الحمائية للمقترض الذي وجد صعوبة في
احترام األجل االتفاقي المحدد في عقد القرض.
و انطالق مما تقدم ف ن األساس القانوني في تمتيع المدين المقترض بالمهلة القضائية هو
بالنسبة لقضاء الموضون الفقرة الثانية من الفصل  243من ق ع ن و التي تقابلها المادة
 346من القانون المدني المصري

62

و المادة  244من القانون المدني الفرنسي.

63

أما رئيس المحكمة المختصة فسنده هو المادة  149التي أعطته هذه الصالحية صراحة ما
توفرت شروطها.

ثانيا :شروط منح اإلمهال القضائي
إن نظرية اإلمهاع عن طريق القضاء ليست األمر الجديد في القانون  31.08فهي
منصوص عليها في ال ثير من النصوص التشريعية ذات الطبيعة الموضوعية – الفصل
 243من ق ع ن و اإلجرائية على حد السواء

64

و بالرجون إلى مختلف النصوص المنظمة

 -62تنص المادة  346من ق م المصري على أنه ":يجب أن يتم الوفاء فو ار بمجرد ترتب االلتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص

يقضي بغير ذلك على أنه يجوز للقاضي في حاالت استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين من أجل معقوع أو مجاع ينفذ فيها
التزامه إذا استدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن ضرر جسيم".

 -63تنص المادة  1244من ق م الفرنسي على أنه ":ال يمكن للمدين أ يجبر الدائن على قبوع الوفاء الجزئي للدين حتى و لو كان هذا الدين

قابال لالنقسام مع ذلك يمكن للقضاة مراعاة للمركز المدين و مع استعماع هذه السلطة في نطاق ضيق أو يمنحوه مجال معتدلة للوفاءا و أ يوقفوا
إجراءات المتابعة مع إلبقاء األشياء على حالها".
 -64المادة  165من قانون المسطرة المدنية.
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ل مهاع القضائي في التشريع المدني المغربي و غيره من التشريعات الوضعية المقارنة
نجدها أنها قيدت إمكانية منح المدين مهلة للوفاء بعدة شروط و ضواب .
و بخصوص شروط منح مهلة قضائية في مجاع القروض اإلستهال ية ف نها تنقسم أساس
إلى شروط ينبغي أن تتوفر في المدين المقترض و أخرى في الدائن المقترض وأخرى متعلقة
باألجل الجديد الممنوم للمدين.
فبالنسبة للمدين فقد أشارت المادة  149من القانون رقم  31.08القاضي بتحديد تدابير
لحماية المستهلك إلى أنه يسو تمتيع المقترض ب مهاع قضائي إذا كانت الصعوبات التي
اعترضته في األداء ناتجة عن الفصل عن العمل أو وجود حالة اجتماعية غير متوقعة
تحوع بينه و بين وفائه بااللتزامات المترتبة عن عقد القرض

65

و يدخل في زمرة هذه الحالة

المرض المكلف او التعرض لبعض الحوادم و غيرها من األوضان اإلجتماعية التي من
شأنها التأثير سلبا على الوضعية المالية للمقترض بحيم تجعله في أمس الحاجة إلى أجل
إضافي حتى يستطيع سداد األقساط المستحقة.
و على المستهلك المقترض أن يثبت طبقا للقواعد العامة أن مركزه اإلقتصادي يستدعي
مهلة ل داء و أن ال يقتصر على مجرد ادعاء فق

مع إثبات قدرته على هذا األداء بعد

منحه للمهلة إذ أن اإلمهاع القضائي يتطلب أن يتوفر طالبها القدرة على األداء

66

حيم

يجب أن يكون العارض الذي حاع دون أداء المدين لدينه في موعده األصلي مؤقتا أما
 -65عبد القادر العرعاري مصادر الاللتزام ال تاب األوع "نظرية العقد" الطبعة الخامسة  2016ص.207:
 -66عمر قريوم م س ص.473:
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المدين الذي وصل به األمر إلى حالة إعسار تام فال فائدة من إمهاله
العمل القضائي في هذا اإلطار.

67

و هذا ما سار عليه

68

و في إطار حديثنا عن المركز االقتصادي للمقترض و دوره في منح اإلمهاع القضائي ف نه
تجب اإلشارة إلى أن المشرن الفرنسي قام سنة  1936بتعديل غاية في األهمية حيم خوع
للمحكمة و هي تنظر في ظروف المدين التي تبرر منحه مهلة لتنفيذ التزامه األخذ بعين
اإلعتبار الوضعية االقتصادية العامة للبالد و هذا ما لم يكن ممكن قبل صدور قانون 20
غشت  1936الذي عدع مقتضيات المادة  1/1244من القانون المدني الفرنسي بحيم تم
توسيع دائرة صالحيات القضاء فيما يرجع للظروف الواجب أخذها بعين اإلعتبار إذ
أصبحت الحالة االقتصادية العامة بدورها من المبررات التي يجب النظر في مدى تأثيرها
على أحواع المدين االقتصادية و االجتماعية.

69

أما بخصوص التشريع المغربي ف نه ال نجد أي مقتضى مشابه لما ذهب إليه المشرن
الفرنسي.

 -67تنص المادة  512من قانون المسطرة المدنية الفرنسية على أنه ال يمكن إمهاع المدين الذي تم حجز أمواله من قبل دائنين مخرين.

68أمر استعجالي عدد  2000 /77في الملف اإلداري عدد  2000/41بتاريخ  2ماي  2000منشور بمجلة المعيار عدد  26.25ص360 :

والذي جاء فيه " أن المدين الذي ال يستطيع تدبير السيولة فو ار ل ي يسدد ديونه يستحق مهلة قضائية باعتبار أن وضعيته هذه المؤقتة"

 -69عمر أضرضر اإلمهاع القضائي في الفقه اإلسالمي و التشريع المدني المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني

كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية جامعة القاضي عياض م ار ش السنة الجامعية  2003-2002ص.110:
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إضافة لما تقدم ال بد أن يكون المدين المقترض حسن النية

70

إن كان المشرن المغربي لم

يحدد المقصود بحسن النية ل نه نص على هذا المبدأ في الفصل  231من ق ع ن فمهلة
الميسرة جزاء لحسن نية المدين في هذه الحالة.

71

حيم يجب أن يكون عدم وفاء المقترض بالدين يرجع ألسباب خارجية ال بد له فيها أما إذا
امتنع عن الوفاء عمدا أو نتيجة خطأ أو تدليس من جانبه ف ن سوء نية المقترض تتحقق و
يتعين عدم االستجابة لطلبه فالمدين الجدير بمهلة قضائية هو الذي لم يثبت تقصيره مطلق
في عدم الوفاء بالتزامه أو جدده بأي وجه من الوجوه.

72

و نظ ار لصعوبة إثبات حسن النية باعتباره يدخل ضمن النوايا و األفكار فان المشرن خفف
على المدين المقترض عبء اإلثبات عليه استنادا إلى مقتضيات الفصل  477من ق ع ن
والذي يفترض حسن النية دائما و إذا كان الدائن يدعي مدينه سيء النية عليه أن يثبت
ذلك.
أما فيما يخص المقرض الدائن ف نه ينبغي عدم اإلضرار به ب عطاء المدين أجاال متراخية
في الزمانن غير أنه و بالرجون مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  243و كذلك المادة
 149من ق م م و هي يمنح السلطة التقديرية للمحكمة لمنح اإلمهاع القضائي اقتصرنا
على ذكر أخذ المحكمة لمصلحة المدين المقترض فق دون اعتبار لمصلحة الدائن على
 -70محمد ابراهيم بنداري نظرية الميسرة في قانون المعامالت المدنية اإلمارتي دراسة مقارنة مقاع منشور بمجلة األمن و القانون مقرها كلية
الشرطة بدين السنة التاسعة العدد الثاني سنة  2001ص.23:

 -71عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسي في شرم القانون المدني الجديد الجزء األوع منشورات الحلبي بيروت طبعة  1998ص.706:
 -72محمد ال شبور :نظام التعاقد مطبعة النجام الجديدة الدار البيضاء الطبعة األولى  1993ص.173:
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خالف المادة  346من القانون المدني المصري

73

و المادة  1-1244من القانون المدني

الفرنسي.
كما أنه يشترط في األجل الممنوم أن يكون معقوال إذ أن أغلب التشريعات نصت على هذا
الشرط وعيا منها بخطورة إطالق العنان لسلطة القاضي التقديرية بل إن بعض التشريعات
حددت المدة القصوى ل مهاع القضائي و هو لنهج الذي اتبعه المشرن الفرنسي بعد تعديل
الفصل  1244و تحديد هذه المدة بداية في سنة بمقتضى تعديل  20غشت  1936ثم عاد
لينص على عدم تجاوز السنتين بمقتضى تعديل .1985

74

أما بالنسبة للمشرن المغربي ف نه لم يحدد في إطار الفصل  243من ق ع ن أجال يتقيد به
القضاة -في إمهاع المقترض حيم ترك المجاع مفتوحا للسلطة التقديرية للمحكمة غير أنه
و بصدور القانون  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وسي ار على خطى
المشرن الفرنسي حدد المدة التي ال يمكن أن يتجاوزها اإلمهاع القضائي في سنتين وذلك من
خالع الفقرة الثانية من المادة  149من القانون المذكور و منه ف ن القاضي في إطار سلطة
التقديرية أصبح مقيدا بهذا الحق األقصى أخذا بعين اإلعتبار ظروف المقترض و قيمة
القرض و نوعه ويعيد ذلك من مسائل الواقع التي ال يخضع فيها لرقابة محكمة النقض

75

 -73تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه :يجوز للقاضي في حالة استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين الى أجل ينفذ
فيها التزامه إذا استدعت عن ظروفه ذلك و لم يلحق الدائن من هذا األجل ضرر.

 -74قانون  11أ توبر  1985الذي عدع المادة  1244من القانون المدني الفرنسي.
 -75محمد ال شبور :نظام التعاقد م س ص.176:
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غير أنه و في حالة تجاوز المدة القصوى التي تعد مسألة قانونية فانه و الحالة هذه تخضع
لرقابة محكمة النقض.
و عموما فان القضاء المغربي عند تطبيقه للمقتضيات المتعلقة باإلمهاع القضائي ف نه يجب
أن يتأ د من توفر الشروط السالفة الذكر و على ضرورة أن ال يكون الهدف من منح هذه
المهلة مجرد إيقاف التنفيذ و هو ما ورد في أحد األوامر االستعجالية بحيم جاء فيها بأنه:
" من الشروط األساسية لمنح أجل استعطافي للمدين:
إثبات حسن نيته في الوفاء.
الصفة المؤقتة لضيقه المادي أو عجزه عن تنفيذ التزامه.
إثبات أن األجل المطلوب سيمكنه من الوفاء بدينه و بالتزامه في الوقت المحدد والمطلوب
 ...و حيم أن الهدف الوحيد للمدعية هو إيقاف حكم نهائي إلى حين بت المجلس األعلى
في طلب إيقاف التنفيذ و هذا يتنافى مع مبدأ منح األجل االسترحامي مما يتعين معه
التصريح برفض الطلب.

76

المطلب الثاني  :اآلثار المترتبة عن اإلمهال القضائي
يتضح من خالع المادة  149من القانون  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية
المستهلك على أن منح المقترض المهلة القضائية يترتب عنه وقف تنفيذ التزاماته حتى
نهاية المدة المقررة وبناء على ذلك ال يجوز للمؤسسة البنكية المقرضة مطالبته خاللها
 -76أمر استعجالي عدد  86-39ملف استعجالي رقم  86-13بتاريخ  1986-03-05صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بتارودانت بصفة
قاضيا للمستعجالت أورده عمر قريوم في أطروحته م س ص.477:
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بالوفاء بالمبالغ المستحقة .كما ال يجوز له المطالبة بفسخ عقد القرض وال المطالبة
بالتعويض

77

مما يعني أن المشرن جعل من عقد القرض هذا خالع هذه المدة قرضا مجانيا

خالفا لما هو عليه الحاع في القواعد العامة حيم ينص الفصل  243من ق.ع.ن على
تأجيل الوفاء بالمستحقات دون اإلعفاء من الفوائد.78
وبخصوص مثار اإلمهاع القضائي ف نه يجب التمييز بين اآلثار المتعلقة بأعماع
التنفيذ

-الفقرة األولى -والىثار المتعلقة بالطرفين – الفقرة الثانية –

الفقرة األولى :اآلثار المتعلقة بأعمال التنفيذ
إن منح المهلة القضائية تترتب عليه مجموعة من اآلثار إال أن أهم آلثار الحمائية
المترتبة عنه هي تلك المتعلقة بوقف إجراءات التنفيذ – أوال – غير أن هذا اإليقاف ال يمنع
المقرض من القيام ب جراءات تحفظية  -ثانيا-

أوال :وقف إجراءات التنفيذ
قبل صدور القانون  31.08كان المشرن ينص على هذا األثر بشكل واضح من
خالع الفقرة الثانية من الفصل  243من ق.ع.ن والتي نصت على إيقاف إجراءات المطالبة
باألداء مع إبقاء األشياء على حالها بمعنى أن إجراءات الدعوى تتوقف طيلة المهلة وكذلك
األمر بالنسبة إلجراءات التنفيذ بالنسبة إلى ما سار عليه العمل القضائي من منح المدين

77

محمد بودالي ،حماية المستهلك في القانون المقارن ،دراسة مقارنة مع القانون الغربي ،دار الكتاب الحديثة القاهرة  .2005ص .584
78
عبد المهيمن حمزة ،النظام القانوني للقروض البنكية العقارية المخصصة للسكن .م.س ص .429
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مهلة الميسرة خالع هذه المرحلة وهو ما ينطبق أيضا على مهلة الميسرة في األمر باألداء
طبقا للفصل  165من ق.م.م.79
أما بعد صدور القانون  31.08ف ن المشرن نص على هذا األثر في المادة  149من
القانون المذكور حيم نص فيها على أنه " ...يمكن والسيما في حالة الفصل عن العمل أو
حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة
المختصة ويمكن أن يقرر في األمر على أن المبالغ المستحقة ال تترتب عليها فائدة طيلة
مدة المهلة القضائية"...
وبالتالي ف نه يترتب على منح المقترض المهلة القضائية وقف تنفيذ التزاماته حتى نهاية
المدة المقررة إذ ال يجوز للمقرض مطالبته باألداء خاللها.80
ومن الناحية اإلجرائية يترتب على األمر باإلمهاع القضائي وقف جميع إجراءات
التنفيذ التي سبق للمقرض مباشرتها ضد المستهلك المقترض وفي حالة استم ارره في اتبان
إجراءات التنفيذ رغم صدور األمر بتمكين المقترض من المهلة القضائية ف ن جميع
اإلجراءات التالية ل مر ت ون باطلة أما اإلجراءات التامة قبل صدور األمر فتبقى منتجة
آلثارها.81

79

عمر قريوح  :م.س ص 481
80
عبد المهيمن حمزة ،حماية المستهلك في القروض العقارية  :مسألة اإلختصاص والمهلة القضائية نمودجا ،تعليق على أمر المحكمة االبتدائية
بمكناس عدد  13/150بتاريخ  12فبراير  2013في الملف االستعجالي عدد  2012/8/966منشور بسلسلة دراسات و أبحاث العدد  4حماية
المستهلك .م.س ص .229
81
خالد الفكاني ،نظرة الميسرة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال – الرباط
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وتجب اإلشارة إلى أنه حين تتوقف إجراءات التنفيذ خالع مدة اإلمهاع القضائي
الممنوم للمدين ف ن ذلك ال يعني أن الدين غير مستحق األداء وهذا ما يميز األجل الواقف
عن اإلمهاع القضائي ذلك أن األوع سواء كان اتفاقيا أو قانونيا يجعل االلتزام مؤجال وغير
مستحق األداء .في حين أن االلتزام المؤجل قضائيا يظل مستحق األداء إال أنه يمتنع على
الدائن أن يقتضيه جب ار أثناء سريان اإلمهاع الممنوم للمدين.
كما أنه لرئيس المحكمة أن يحدد في األمر الصادر عنه والقاضي بمنح المهلة القضائية
ال يفية أو الطريقة التي يتعي ن على المقترض أن يسل ها ألداء الدين المتبقى وذلك في الفترة
الموالية النتهاء أجل اإلمهاع القضائي واذا لم يحترم المقترض الطريقة المحددة ل داء ف نه
يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ على المدين إذ في هذه الحالة يكون هذا األخير قد برهن على
سوء نيته ويلحق هذا التصرف الصادر منه إضرار بالمقرض ويخل باآلجاع المعقولة التي
قدرها القاضي للوفاء بالدين وهذا كله يعد إهدا ار للشروط القانونية المتطلبة لمنح اإلمهاع
القضائي.82
ويجب أن يحدد في األمر القاضي بوقف إجراءات التنفيذ األجل الذي يتم فيه وقف
هذه اإلجراءات والذي يجب أن ال يتجاوز سنتين فالمهلة القضائية يجب أن ال تتجاوز
السنتين وهذا ما ذهبت إليه محكمة االستئناف بمكناس في قرار لها
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حيم جاء فيه "حيم

صح ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أنه ال يمكن تمديد فترة إيقاف التزام
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المستأنف عليه في أداء األقساط المستحقة إلى حين إنتهاء عطالته عن العمل أو تنفيذ
الحكم الناتج عن دعوى أداء التعويضات عن الفصل المقدمة في مواجهة مشغلته إذ يتعين
أن يتم تحديد مدة إيقاف تنفيذ االلتزامات بشكل واضح وصريح وبشكل ال يكون مرتب فق
بمحض إرادة المعني باألمر الذي يمكنه البحم عن عمل مخر في انتظار صدور حكم
المحكمة في دعوى الشغل التي تقدم بها أو في انتظار تنفيذ الحكم الذي قد يصدر لفائدته
مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل مدة إيقاف التزام المستأنف عليه في أداء
األقساط المستحقة عن عقد القرض موضون الدعوى محددة في سنتين ابتداء من تاريخ
توقيفه عن العمل المذكور".
وبالتالي ف ن المحكمة مصدرة القرار قضت بتعديل األمر المستأنف الذي لم يحدد
مدة معينة ل مهاع القضائي وقضت بتحديد هذه المدة في سنتين وذلك طبقا لما هو
منصوص علية في المادة  149من قانون حماية المستهلك.
وبالتالي ف ن أهمية المهلة القضائية ت من في اآلثار المترتبة عنها والمتمثلة أساسا في وقف
إجراءات المطالبة بمعنى أن إجراءات الدعوى تتوقف طيلة الدعوى وكذلك األمر بالنسبة
إلجراءات التنفيذ كل ذلك من أجل منح المستهلك الفرصة قصد مراجعة وضعيته المالية بما
يخدم مصلحة العالقة التعاقدية ككل
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84

المهدي العزوزي ،تسوية نزاعات االستهالك ،م.س ص .104

86

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

غير أنه وبالرغم من إيقاف إجراءات التنفيذ في مواجهة المقترض ف نه يمكن للمؤسسة
المقرضة القيام بجميع اإلجراءات التحفظية التي تمكنها من أن تحفه حقوقها تجاه المقترض.

ثانيا :جواز قيام المقرض باإلجراءات التحفظية
بالرغم من إيقاف إجراءات المتابعة في مواجهة المقترض ف نه يمكن للمقرض القيام
بجميع اإلجراءات التحفظية التي يمكن أن يحفه بها حقوقه تجاه المقترض وعلى رأسها إقامة
الحجز التحفظي والحجز لدى الغير وامكانية إتخاذ هذه اإلجراءات التحفظية تبقى خاضعة
للقاعدة المنصوص عليها في الفصل  238من ق.ع.ن الذي جاء فيه أنه "يجوز للدائن بدين
مقترن بأجل أن يتخذ ولو قبل حلوع األجل كل اإلجراءات التحفظية لحفه حقوقه ويجوز له
أيضا أن يطلب كفيال أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي إذا كانت له
مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو ف ارره"
غير أن البعض يرى أن تخويل الدائن الحق في مباشرة اإلجراءات التحفظية خاصة
تلك التي تنتهي بتوقيع حجز تنفيذي يفر المهلة القضائية من محتواها الحقيقي الذي هو
إفسام المجاع أمام المدين للبحم عن موارد مالية ليفي بدينه طواعية مما يجعل وجوده
تحم تهديد التنفيذ أم ار منافيا لهذا القصد.85

85
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وبالتالي ف ن اإلمهاع القضائي ال يوفر إال معالجة جزئية وفردية ال تتسم بالشمولية
وال تضفي أية خصوصية على المدينين المستهل ين األ ثر تضر ار كما هو الشأن بالنسبة
لمساطر معالجة االستدانة المفرطة في قانون االستهالك الفرنسي.86

الفقرة الثانية  :عالقة اإلمهال القضائي بالنظام العام وآثاره
تجاه طرفي عقد القرض
تنحصر مثار اإلمهاع القضائي على طرفي عقد القرض اإلستهال ي فليست له حجة
إال في مواجهة المقرض الذي صدر الحكم به في مواجهته كما أنه ال يستفيد منه إال
المقترض الذي حكم له به دون غيره من المدينين ونظ ار إلعتبار المهلة القضائية إحدى
الحلوع الناجعة التي يمكن اللجوء إليها بمراجعة األوضان الصعبة الناتجة عن القروض
اإلستهال ية وبصفة خاصة في حالة اإلستدانة المفرطة ف نه ال يمكن ل طراف اإلتفاق
على تعطيل هذه اآللية الحمائية بالنسبة للمقترض ومخالفة أحكام منح اإلمهاع القضائي .
وبالتالي ف ن أحكام اإلمهاع القضائي تعتبر من النظام العام – أوال -كما أن مثار هذا
اإلمهاع تقتصر على أطراف عقد القرض االستهال ي – ثانيا-

أوال :عالقة اإلمهال القضائي بالنظام العام
إن من شأن اعتبار المهلة القضائية من النظام العام أن يوفر حماية نوعية للمدين حيم ال
يمكن للطرف القوي في العالقة التعاقدية أن يحرمه منها لذلك نص المشرن الفرنسي صراحة
على اعتبار المقتضيات المتعلقة بهذه المهلة من النظام العام.87
86
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88

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

وبالرجون للتشريع المغربي ف نه يالحه أن المشرن وفي إطار قانون االلتزامات والعقود خاصة
في الفصل  243منه لم يكن ينص على أن أحكام اإلمهاع القضائي تتعلق بالنظام العام
أي أن المهني كان يمكن له أن يشترط على المستهلك التنازع عنه مسبقا وهو ما ان يشكل
تغرة تفر الحق من محتواه ل ن القضاء المدني تجاوز هذا النقص عندما نص على كون
االتفاق على التنازع عن المهلة القضائية ال يعتد به.88
وخالفا لما تقدم ف ن أحكام اإلمهاع القضائي في القروض االستهال ية تعتبر من النظام
العام إذ أن المشرن المغربي جعل أحكام اإلمهاع القضائي من النظام العام بمدلوع المادة
 151من ق.م.م وهو ما يحسب للمشرن المغربي

89

فال يمكن ألطراف عقد القرض االتفاق

على مخالفة هذه المقتضيات كما اليمكن التنازع عنها من طرف المستهلك.
وعموما ف نه يترتب على اعتبار اإلمهاع القضائي من النظام العام اآلثار التالية:
عدم إمكانية االتفاق بين األطراف على حرمان المقترض من االستفادة منها.
يجوز للقاضي أن يمهل المدين تلقائيا دون طلب منه
يمكن للمقترض التقدم بطلب اإلمهاع القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى
اعتبار أي تنازع مسبق على اإلمهاع القضائي باطال.
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فاعتبار أحكام اإلمهاع القضائي من النظام العام يتناسب مع االعتبارات األخالقية التي
كانت وراء التنصيص عليها.90

ثانيا :آثار اإلمهال القضائي تجاه طرفي العقد
إن مثار اإلمهاع القضائي تنحصر على طرفي العالقة التعاقدية أي المقرض المهني
والمقترض المستهلك فل مهاع القضائي طابع شخصي إذ ال يستفيد منه إال المدين
المقترض الذي طلب تمتيعه به دون غيره من المدينين اآلخرين ولو كانوا متضامنين معه
وما يميز هذا األثر النسبي الشروط المتطلبة لمنحه يجب توفرها في المدين المقترض دون
غيره من الدائنين ممن ليست لهم نفس الظروف.
واذا كان المدين المتضامن ال يستفيد من اإلمهاع القضائي ف ن ال فيل على عكس ذلك
يستفيد منه ألن التزامه ال يمكن أن يكون أشد من اإللتزام األصلي كما أنه ولو أجزنا للدائن
أن يرجع على ال فيل ليتقاضى منه الدين لرجع ال فيل بعذ ذلك على المدين بما أداه للدائن
وبالتالي ال ت ون هناك فائدة من منح هذا اإلمهاع القضائي.91
كما ان مثر ا إلمهاع القضائي يقتصر على الدائن الذي حكم به في مواجهته فال يتعداه إلى
الدائنين اآلخرين ولو كانوا متضامنين مع الدائن األوع وذلك ألن الحكم على أحد الدائنين
المتضامنين يجب أال يضر الباقي وانما يجب على المدين أن يدخل كل الدائنين
المتضامنين في الدعوى ليحصل على حكم في مواجهتهم جميعا بمنحه اإلمهاع
90

محمد الكشبور :نظام النعاقد ،مرجع سابق ص .176
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القضائي.92وذلك استنادا وذلك اعتبا ار أن األعماع الضارة الصادرة من أحد الدائنين ال تضر
الدائنين اآلخرين.93
وفي الختام يمكن التأ يد أن منح المستهلك المقترض المهلة القضائية من أجل تجاوز
الصعوبات التي قد تحوع دون أدائه ألقساط الدين من شأنها ان توفر له الحماية حيم أن
القضاء يتدخل من أجل تدبير مديونية المقترض وتمكينه من الوفاء بالتزاماته غير أن هذه
المعالجة تبقى جزئية وفردية ال تتسم بالشمولية وال تضفي أية خصوصية على المستهل ين
المتضررين ذلك أن التطور االقتصادي واالجتماعي لقروض االستهالك الذي يطبعه التزايد
ال مي وال يفي مع توفر البنيات اإلشهارية ووسائل التسويق يتضح أن ظاهرة االستدانة
المفرطة تبدوا مالزمة لهذا التطور فاللجوء إلى االقتراض من أجل االستهالك مع قلة الموارد
وتزايد الحاجيات يؤدي في الغالب إلى التوقف ال لي أو الجزئي عن األداء.94
وبالتالي ف ن أحكام اإلمهاع القضائي المتعلقة بالقروض االستهال ية تبقى عاجزة عن تحقيق
الحماية الالزمة خاصة في حالة االستدانة المفرطة للمستهلك والتي تشكل ضاهرة اجتماعية
واقتصادية ينبغي التعامل معها على هذا األساس.
وقد تنبهت التشريعات المقارنة لسلبية ومحدودية هذه القواعد في توفير الحماية للمستهلك
المقترض فبادرت إلى تبني قواعد لحماية المدينين من جبروت وتسل
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عبد المهيمن حمزة :المقال السابق ص .173
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محمد إبراهيم بنداري :مرجع سابق ص .323
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التي يمر فيها المدين بصعوبات اقتصادية أو يتوقف عن األداء فوضعت لذلك مساطر
خاصة لحماية المقترضين من خالع اعتماد نهج وقائي يتالءم مع طبيعة قانون االستهالك
واعتماده في معالجة حالة االستدانة المفرطة للمستهلك المقترض فقد صدر في فرنسا قانون
 31ديسمبر  1989يتعلق بوقاية ومعالجة الصعوبات الناتجة عن االستدانة المفرطة ل فراد
واألسر .الذي أدمجت مقتضياته في مدونة االستهالك لسنة .951993
وهو التوجه الذي يتعين على المشرن المغربي اعتماده .وعدم اال تفاء على مادة وحيدة ال
توفر إال حماية جزئية ومحدودة .كما أن أجل سنتين الذي حدده المشرن كحد أقصى للمهلة
القضائية يبقى محل نظ ار ذلك ان الظروف الصعبة التي قد يتعرض لها المستهلك المقترض
قد تطوع وتتج اوز األجل السالف الذكر وبالتالي فقد كان على المشرن ان يترك مسألة
تحديد مدة اإلمهاع القضائي للسلطة التقديرية للقاضي حسب ظروف ومالبسات كل طلب.

95

المادة  L.331-1ومايليها
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محزة ط
طالب باحث بسلك املاسرت
قانون األعمال -بتطوان

حماية المستهلك
من االشهار الكاذب والمضلل وفق مقتضيات قانون 31-08
مقدمة:
يلعب االشهار في عصرنا الحالي دورا مهما في التعريف بالمنتوجات للمستهلكين والرفع
من وثيرة االستهالك  .وبالتالي المساهمة في دفع عجلة االنتاج ،حيث اليمكن أن نتصور
مجتمعا اقتصاديا متقدما في غيبة االشهار.
وقد مر االعالن أو االشهار باعتباره أداة للتعريف بالمنتجات أو الخدمات بمراحل مختلفة
من النمو و التطور حتى وصل حاليا الى مرحلة متقدمة من حيث االخراج ومن حيث
التنوع في الشكل ،ويرجع تاريخ االشهار إلى العصور القديمة.
أما بالنسبة للمغرب فإن االشهار يعوج في صورته الشائعة الحديثة إلى ظهور وتطور
الصحافة بالمغرب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث كان سابقا بما
يعرف بالبراح الذي يتقنص هذا الدور.
ومما الشك فيه أن الكذبوالخداع من السلوكات االنسانية المدمومة والمرفوضة في كل
المجتمعات والحضارات وقد عملت كل الشرائع السماوية وخاصة االسالم على منع الكذب،
وأمرت بالصدق والعمل به في جميع المعامالت ،قال هللا سبحانه وتعالى "يأيها الذين امنوا
اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين".96

96

-سورة التوبة اآلية .119
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وتدخل التشريعات وعلى رأسها المشرع المغربي كان الزما لحماية المستهلك باعتباره
الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية من كل إشهار يزيغ عن هدفه ،خصوصا بعض
المهنين ال يحكمهم الضمير وال األخالق وتحكمهم فقط الرغبة في تحقيق الربح عن طريق
اعتماد اإلشهارات الكاذبة ،التي توقع المستهلك في الغلط و تعيب إرادته ،وذلك ما جاء به
المشرع المغربي سنة  2011بقانون الرقم 31- 08المتعلقبحماية المستهلك.
وقد تميز هذا القانون بتنظيم وضبط ومنع بعض الممارسات التجارية المؤثرة في التصرف
االستهالكي ،وعلى رأسها االشهار الكاذب أو المضلل الذي يعيب إرادته ويجعله ضحية له.
حيث دكر المشرع حاالته في المادة  21من القانون الرقم .31-08
إذن إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية المستهلك من االشهار الكاذب او المضلل
وفق مقتضيات قانون 31-08؟
انطالقامن هده اإلشكالية يمكننا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث األول :االبعاد الوقائية من اإلشهار الكاذب والمضلل.
المبحث الثاني :االبعاد الحمائية من اإلشهار الكاذب والمضلل.
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المبحث األول :االبعاد الوقائية من اإلشهار الكاذب
والمضلل
وعي ا من التشريعات الحديثة وخصوصا المشرع المغربي بمدى خطورة اإلشهار الكاذب
والمضلل،وتأثيره على رضا المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا ،دفع بها لوضع مقتضيات
قانونية حمائية لفائدة هدا األخير -متلقي اإلشهار -إال أنه من أجل تحقيق حماية فعالة ضد
أية ممارسة مخالفة لضوابط اإلشهار كان من الضروري العمل على الوقاية منها ودلك من
خالل ترسيخ ضوابط معينة وفرض رقابة الزمة على القطاع اإلشهاري ،وقبل التطرق إلى
األليات الوقائية من اإلشهار الكاذب والمضلل يستدعي منا بداية التعرف على هدا المفهوم.
المطلب األول مفهوم اإلشهار الكاذب والمضلل وأطرافه:
إن اإلشهار أصبح اليوم علما قائما بداته بحيث يستخدم حاليا لتعميق البحث في ظاهرة
االستهالكودراسة السلوك االقتصادي للمستهلك.
ونظرا لما أضحت تحتله المواد االشهارية من مكانة في مجال األعمال باعتباره الوسيلة
األكثر تواصال مع المستهلك وقدرته على جلب انتباهه والتأثير فيه ،تم استغاللها بشكل
سلبي يخدم مصلحة الطرف المعلن على حساب الطرف المستهلك.
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ومن مظاهر هذا االستغالل ظهور مايسمى باإلشهار الكاذب والمضلل الذي سنعمل على
التعريف به (الفقرة االولى) على ان نتناول أطرافه في (الفقرة الثانية).

الفقرة االولى :مفهوم االشهار الكاذب و المضلل
تدخل اإلشهارات الكاذبة والمضللة ضمن الممارسة غير المشروعة والتي تجعل المستهلك
يندفع بشكل ال ارادي من أجل استهالك مواد أو خدمات معينة متوهما بأنه ذات مواصفات
وخصائص تشبع حاجياته مع أن االمر خالف ما صور له وما تم اقناعه به.
سوف نعمل على تبيان المقصود باإلشهار الكاذب(أوال) ثم اإلشهار المضلل (ثانيا).

97

مريم هرناف حماية المستهلك من االشهار الكاذب والمضلل رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص-بجامعة القاضي عياض مراكش-
 2014-2013ص .18
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أوال :اإلشهار الكاذب
لم يضع المشرع المغربي تعريفا لمفهوم اإلشهار الكاذب بل عمل على منع هذا النوع من
اإلشهارات ،وذلك ما نصت عليه الفقرة االولى من المادة  21من قانون  31-08المتعلق
بحماية المستهلك .حيث منع بشكل واضح كل اشهار يتضمن ادعاء أو بيانا أو عرضا
كاذبا ،كما أنه ال يهم الشكل أو القالب الذي قد تأتي أو تقدم فيه هده اإلشهارات ،ثم في الفقرة
الثانية تم حظر كل إشهار قد يوقع في الغلظ بأي وجه من الوجه وكان يتعلق بإحدى
العناصر التي تم تعدادها في نفس الفقرة.
وحتى بالرجوع إلى قانون زجر الغش في البضائع وقانون االتصال السمعي البصري ،لم
يقم المشرع المغربي بتعريف االشهار الكاذب ،واقتصر على منعه فقط.

ثانيا :االشهار المضلل
إلى جانب االشهار الكاذب نفس الشيء بالنسبة لإلشهار المضلل هو االخر لم يقم المشرع
المغربي بتعريفه .وهذا ما نالحظه من خالل قانون  31-08حيث تم منع االشهار الذي
يوقع في الغلط والذي يؤذي بالمستهلك إلى التضليل و الخداع بشكل عام.
وبالمقابلفالفقه المغربي هناك من اعتبر التضليل عبارة عن خداع المستهلك وذلك بصياغة
عبارة تؤذي إلى إيقاعه في الغلط أو إخفاء عنه شيئا مهما يتعلق بالمنتوج سواء كان عمدا أو
بطريق الترك ،كإخفاء خطورة الشيء بطبيعته ،أو الذي يصبح خطير بعد صنعه.
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وبالتالي فاإلشهار المضلل هو االشهار الذي من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط بسبب تقديمه
معلومات أو بيانات كاذبة بل بسبب تقديمه عروض حقيقية إال أن الصيغة أو الشكل أو
الرسوم المستعملة التي تم توظيفها بشكل يؤدي إلى خداع المستهلك.
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 -محمد العروسي ،الحماية الجنائية من االعالنات التجارية الخادعة ،المجلة المغربية لقانون االعمال والمقاوالت العدد 7يناير ، 2005ص .15
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الفقرة الثانية :أطراف االشهار الكاذب
يفترض في االشهار وجود طرفين ،طرف مصدر وهو الشخص المسؤول أو المروج
لمعلومات كاذبة ومضللة التي قد تتضمنها بعض اإلشهارات (أوال) وطرف متلقي يتمثل في
الشخص المستهلك الذيتلقى بدوره الكذب والتضليل ويكون ضحية له(ثانيا).

أوال :المشهر أو المعلن
غلبا ما يكون تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة .وبوجه عام كل مهني محترف
يستخدم االشهار في سبيل التعريف بمنتوج أو خدمة بهدف جلب المستهلكين ،وقد يستعين
بوكالة اشهارية خاصة.

99

ثانيا :الطرف المتلقي
الطرف المستهدف في االشهار هو الطرف المستهلك  ،وهذا االخير عرفته المادة  2من
قانون  31-08المتعلق بحماية المستهلك بأنه كل ".شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو
يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلع أو خدمات معدة الستعماله الشخصي
أو العائلي".

المطلب الثاني  :اآلليات الوقائية من االشهار الكاذب
و المضلل
من الضروري قبل البحث عن طرق تعالج من خاللها هذا المشكل بعد وقوعه ،يتطلب
االمر اتخاد االحتياطات الالزمة وتدابير وقائية و اعتماد أساليب وضوابط لهده الغاية من
شأنها أن تكرس حماية قبلية للمستهلك ،مع االستعانة بمؤسسات و أجهزة تعمل على تأكيد
وترسيخ االلتزام بهذه الضوابط كأسلوب وقائي ،وسنتطرق لهده العناصر االلتزام بضوابط
قانونية و أخالقية (الفقرة االولى) على أنتناول دور جمعيات حماية المستهلك من الوقاية من
اإلشهارات الكاذبة (الفقرة الثانية).
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 ياسين الطاوس حماية المستهلك من االشهار الكاذب رسالة لنيل دبلوم الماستر في العقود والعقار بجامعة محمد االول بوجدة 2013-2012-ص .6

97

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

الفقرة االولى :احترام االعالنات االشهارية لضوابط التشريعية
و االخالقية
اهتمت التشريعات باإلشهارات الكاذبة والمضللة وهذا ما دفع بها لالتخاذ التدابير الالزمة
لحماية المستهلك ،اعتمادها على ضوابط مفروضة قانونا ويأتي على رأسها االلتزام بإعالم
هذا االخير الذي يعتبر التزام يقع على عاتق الطرف المهني ومن الحقوق المخولة للطرف
المستهلك ونص عليه المشرع في المادة  3من قانون  31-08المتعلق بحماية المستهلك.
وبرجوعنا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك  31-08يلزم المشرع المغربي كل
شخص مورد بأن يمكن المستهلك من معرفة المميزات االساسية للمنتوج أو السلعة أو
الخدمة(مصدرها  ،تاريخ الصالحية) بل وكل المعلومات التي من شأنها مساعدة الطرف
المستهلك إلتخاذ القرار المناسب وإشباع حاجياته.
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أما فيما يخص الضوابط االخالقية فإن مهنة االشهار أو االعالن تعد كباقي المهن االخرى-
مهنة لها أخالقياتها وأذابها ،وهذا أمر طبيعي باعتبار أن كل مهنة قبل أن يحكمها قانون
معين ،فإنه تحكمها بشكل مسبق مبادئ وأخالق تساهم في ضبط عالقات

االطراف

وممارستهم.
ويقوم مفهوم الضوابط االخالقية لمهنة االشهارباألساس على ضرورة توفرها على الصدق
و النزاهة.
ومن شأن هده الضوابط االخالقية تذكير المهني بالسلوك القويم الذي سيفي االلتزام به اثناء
ممارسة هذا االخير لمهامه ،ومن شأنها تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين بصفة خاصة،
ويقلل من االضرار التي يمكن حدوثها عند إساءة ممارسة هذا النشاط101.وعرض إشهارات
صاد قة ال تستخدم أي بيانات مضللة أو كاذبة غير متطابقة مع الواقع الفعلي للسلعة أو
الخدمة المعلن عنها.
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 الفقرة االولى من المادة الثالثة من قانون  31-08المتعلق بحماية المستهلك.101
خالد فهمي ،الضوابط القانونية واال خالقية لإلعالن بين النظرية والتطبيق دراسة تحليلية مقارنة  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية سنة،2007ص.32
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الفقرة الثانية :الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك
حتى ال يقع المستهلك ضحية االشهار الكاذب والمضلل يلزم أن تقوم جمعية حماية المستهلك
بالتحسيس و إعالم المستهلك وكما هو معلوم االلتزام باإلعالم هو إحاطة المتعاقد االخر
بالمعلومات الهامة والمؤثرة في إقدامه أو إحجامه على التعاقد ،ويجد هذا االلتزام تبريره في
مبدأ سالمة العقود ،وهو هام لسالمة عقود البيع االستهالكي.
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وبالتالي يشكل االعالم جزءا من المهام االساسية لجمعية حماية المستهلك وواحد من أهدافها
المنشودة ،وهو ما يستشف من نص المادة  152من القانون رقم  31-08المتعلق بحماية
المستهلك.103
إلى جانب االعالم يعتبر التحسيس أيضا من الواجبات االساسية للجمعية في هذا المجال،
ليس فقط في تحسيس المستهلك من مخاطر االشهار الكاذب ،بل أصحاب المجال والقرار
لتفادي االثار السيئة لإلشهار الكاذب.
ومن أجل حماية المستهلك من االشهار الكاذب تستعين جمعية المستهلك بمجموعة من
الوسائل:
 إصدار المجاالت والمطبوعات و إعداد البرامج االعالنية و اإلدعية.
 إعالم المستهلك وتوعيته وتتفيفيه...
ومما تجدر االشارة إليه أن المشرع المغربي بمقتضى التعديل الجديد نزع صفة المنفعة
العامة لجمعيات حماية المستهلك.

ثانيا :الدعاية المضادة والمقاطعة
تعمل جمعيات حماية المستهلك على هذه الطريقة ،إدا لم تكلل الطريقة االولى التي ذكرنها
بالنجاح104،وذلك عن طريق نشر وتوزيع انتقادات(بالصحف ،المطبوعات ،)...أو مسموعة
عن طريق الراديو مثال أو مرئية عن طريق التليفزيون للمنتوجات أو الخدمات بالسوق.
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 نزهة الخالدي الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية  ،اطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصاديةو االجتماعية -أكدال الرباط ،سنة  2006-2004ص .137-136
103
 تنص المادة  152من قانون  31-08على أنه :تتولى جمعيات حماية المستهلك العاملة والمؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعيةوالتشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ،المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ،االعالم والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام
أحكام هذا القانون.
104
 -ياسين الطاوس م ،س ،ص .50

99

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

باإلضافة إلى نهج أسلوب الدعاية المضادة كوسيلة لحماية المستهلك من االشهار الكاذب،
تقوم جمعية حماية المستهلك بنصح المستهلكين بمقاطعة السلع والمنتوجات ،المعلن عنها
وعدم التعامل مع منتجيها ،وتكون موجهة ضد محل تجاري محدد أو ضد شركة معينة ،أو
أن تكون موجهة أمام منتوج أو سلعة أو خدمة .وذلك من شأنه منع االشهار الكاب والتقليل
منه.

المبحث الثاني :األبعاد الحمائية من االشهار الكاذب
و المضلل
نظرا لكون القواعد ال عامة ،سواء المدنية أو الجنائية ،ال توفر الحماية الكافية للمستهلك فإنه
كان الزما وضع تنظيم تشريعي خاص لحماية المستهلك من الخداع االشهاري الذي ينصب
على السلع والخدمات ،يتضمن االلتزام بصدق االشهار ومطابقة بياناته للحقيقة .أال وهو
القانون  31-08المتعلق بحماية المستهلك الذي جاء بمجموعة من التدابير تتعلق بزجر
المخالفات المتعلقة باإلشهار الكاذب ،وهي إما عقوبات أصلية (المطلب االول) وإما عقوبات
إضافية (المطلب الثاني).

المطلب االول :العقوبات االصلية في التشريع المغربي و
المقارن
تكون الغاية من العقوبة ردع الشخص مرتكب الفعل وإصالحه وتقويمه ،لعدم االقدام عليه
مرة أخرى ،وتكريسا من المشرع لحماية المستهلك ،فقد نص على عقوبات توقع على
المعلن الذي ينشر إعالنات كاذبة ،وهذه إما أصلية (الفقرة االولى) وأخرى إضافية(الفقرة
الثانية) ،التي سنعمل على تناولها سواء في التشريع المغربي و التشريع المقارن.

الفقرة االولى :العقوبات االصلية في التشريع المغربي
بالرجوع إلى مقتضيات قانون  31-08المتعلق بحماية المستهلك نجده وضع مجموعة من
المواد تعاقب مرتكب جريمة االشهار من خالل المواد (.)174،175،176،181،187
100

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

فوفقا للمادة  174من قانون  ،31-08عاقب المشرع المغربي بغرامة تتراوح من
 50.000إلى  25000درهم  ،على مخالفة أحكام المادتين 21و 22المتعلقين باالدعاءات
الكاذبة والمضللة التي يتضمنها االشهار  ،لكن إدا كان المخالف شخصا معنويا عاقب
بغرامة تتراوح ما بين  50.000و  100.000درهم.
كماعاقبت المادة  176على المخالفات المرتكبة في االشهار الذي يمكن استقباله عبر خدمة
االتصاالت الموجهة إلى العموم ،وكذا في كل إشهار يتم عن طريق البريد االلكتروني،
بغرامة تتراوح بين 000،10إلى .000،50
والمالحظ على هذه الغرامات المذكورة ،أعاله متنوعة ومتباينة ،وهو ما ال يتنافى مع مبدأ
تفري د العقوبة نظرا لتباين تلك الجرائم من حيث المصالح محل االعتداء فيها ،ومقدار
الجرائم فيها ،لذلك أحسن المشرع صنعا بمراعاته ذلك في تحديد العقوبة ،بحيث أفرج لكل
جريمة من جرائم االشهار عقوبة خاصة بها والتي تتناسب مع جسامتها.
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في االخير تبقى الغرامة غير فعالة لمواجهة الرسائل االشهارية الكاذبة أو المضللة ،وذلك
لسببين:
أولهما :أنها ضئيلة االهمية بالمقارنة مع االرباح الباهظة التي يحققها المعلن من وراء
إعالناته الكاذبة و المضللة.
ثانيهما :أن قيمة الغرامة سوف يتحملها المستهلك في االغلب االعم من الحاالت ،حيث
سيضيفها المعلن على ثمن السلعة أو الخدمة فتنقلب من عقوبة على المعلن إلى ضرر
بالمشتري المستهلك.

الفقرة الثانية :التشريع المقارن
فالتشريعات المقارنة تناولت هي االخرى العقوبات المترتبة عن مخالفة اإلشهارات
للضوابط القانونية ،وسنكتفي هنا بالمشرع الفرنسي هذا االخير الذي نص في المادة -6
 121من قانون االستهالك على أنه يعاقب على جريمة االشهار الكاذب والمضلل بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة  213-1هذه االخيرة كرست عقوبة الحبس بحيث ال تتجاوز
105

فتيحة محمد فوراري ،الحماية الجنائية للمستهلك من االعالنات المضللة ،دراسة في القانون االساسي المقارن ،مقال منشور يمجلة الحقوقالكويتية ،العدد الثالث ،سبتمبر  ،2003ص.307
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مدته سنتين ،إضافة إلى الغرامة المالية أو االكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين ،ويمكن أ ،يصل
الحد االقصى للغرامة إلى نصف مصاريف االشهار موضوع الجريمة .أما فيما يخص
الشخص المعنوي قد حددها في الغرامة التي يصل حجها إلى حماية أصحاب الحد االقصى
للغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.

106

وما تجدر االشارة اليه أن المشرع الفرنسي هو االخر ميز بين الشخص الطبيعي و الشخص
المعنوي وأكثر من ذللك لم يقتصر على العقوبات المالية ،بل أيضا نص على العقوبة الحبس
كوسائل للمعاقبة والردع في نفس الوقت.

المطلب الثاني :العقوبات االضافية
باإلضا فة للغرامة المالية التي نص عليها المشرع المغربي كتدابير حمائية نص على عقوبة
إضافية ،وتتمثل في ن شر أو تعليق المقرر القضائي الصار باإلدانة(الفقرة االولى) ثم نشر
إعالن أو إعالنات استدراكية وقد تتم وقف بعض االعالنات(الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :نشر أو تعليق المقرر القضائي
باإلضافة إلى الغرامة المالية باعتبارها عقوبات أصلية التي يخضع لها مرتكبي جريمة
االشهار الكاذب والمضلل ،يمكن الحكم بعقوبات إضافية نص عليها المشرع في الفقرة
الثانية من المادة  175من قانون ،31-08

107

تتمثل في نشر أو تعليق المقرر باإلدانة في

صحيفة أو عدة صحف يحددها الحكم وتكون من بين الصحف االكثر انتشارا ،ويتحمل
المحكوم عليه نفقة النشر.
حي ث تمس بالدراجة االساس من اعتبار المحكومعليه ،وتؤثر عليه سلبا أمام جمهور
المستهلكين ،مما يفقد فيه الثقة  ،الشيء الذي يجعله يخسر العديد من زبنائه الذين عليهم في
تجارته.
وقد يتم الحكم بتعليق المقرر القضائي في باب المؤسسة المحكوم عليها أو األماكن التي بينها
الحكم(.المادة  175من قانون .)31-08
106

 مريم هرناف،م،س،ص.211-210107
 -راجع المادة  175من قانون حماية المستهلك.
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الفقرة الثانية :نشر إعالنات استدراكية أو وقفها
الغاية من نشر االعالنات االستدراكية هو تصحيح األكاذيب والمعلومات المضللة التي
روجت لها بعض اإلشهارات حيث تساهم في تفنيد أكاذيب بعض اإلشهارات الكاذبة ،وقد
أعطى المشرع المغربي للقاضي سلطة تحديد مضمون هذه االعالنات االستدراكية وكيفيات
نشرها.
زيادة في الحماية نص المشرع المغربي على عقوبة إضافية أخرى في الفقرة الثانية من
المادة 175من قانون  ،31-08حيث يمكن وقف االعالن ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة من
أجل تفادي وقوع أضرار مستقبلية لإلشهارات التجارية محل المتابعة ،وأكدت نفس المادة
على أن هدا الوقف قد يتم بطلب من النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو تلقائيا من
المحكمة.
خاتمة:
كخالصة يمكن القول بالرغم من تدخل المشرع المغربي والتنصيص من خالل قانون -08
 31المتعلق بحماية المستهلك ،على مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية من أجل حماية
المستهلك من اإلشهارات الكاذبة والمضللة باعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية
في الوقت التي عجزت القواعد العامة عن تحقيق ذلك ،إال أنها الزالت قاصرة عن تحقيق
الغاية المرجوة ،مما يتعين على المشرع التدخل للزيادة في الحماية وتكريسها على أرض
الواقع،
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سعيد الزركاني
طالب باحث مباسرت قانون األعمال بتطوان

نظر ية استغالل الضعف والجهليف  قانون حماية المستهلك

مقدمة:
يقوم العقد بتوافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني ،108فاألصل

في العقود

الرضائية ،أي أن العقد يتم بمجرد اتفاق المتعاقدين على شروط إبرامه وتنفيذه ،ونظرا
للتحوالت االقتصادية التي أصبح يعيشها العالم ،فإن مبدأ الرضائية هذا لم يصمد أمام هذه
التحوالت مما أدى إلى ظهور نوع جديد من العقود وهي عقود اإلذعان ،هذه األخيرة التي
تتم دون مناقشة وال مساومة بين طرفين حيث يكون موقف أحد الطرفين موقف المطاوع ال
يملك إال أن يقبل شروطا يمليها الطرف اآلخر جملة أو يرفضها جملة دون مفاوضة أو
نقاش ،109ويعتبر العقد االستهالكي من أهم صور العقود اإلذعانية إذ يتم إبرامه بين طرفين
أولهما مهني وآخر مستهلك .
وال مراء أن حماية المستهلك من الشروط التعسفية كانت وال زالت محط اهتمام الفقه
والقضاء وهو ما دفع بالمشرع المغربي إلى سن قانون ينظم العقود االستهالكية وذلك بغية
حماية المستهلك ،وقد تم ذلك بموجب قانون رقم  31.08المتعلق بإحداث تدابير حماية
المستهلك.110
وقد عمل المشرع من خالل هذا القانون على تجاوز المبادئ العامة لنظرية العقد ،وذلك من
خالل نصه على االلتزام باإلعالم وحق الخيار ومهلة الميسرة ( اإلمهال القضائي) باإلضافة
108

مامون الكزبري  :مصادر االلتزام ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،مطابع دار القلم ،بيروت ،بدون ذكر سنة الطبع.ص .30
109
مامون الكزبري  :م .س ،ص .43
110
قانون رقم  31.08الصادر بتنفيذه الظهير  1.11.03المنشور بالجريدة الرسمية في  14ربيع األول  1432الموافق ل  18فبراير .2011
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إلى تنظميه لنظرية الغبن االستغاللي ،هذا األخيرة الذي ستكون موضوع حديثنا في هذا
المقال.
ولما كان الغبن وفقا لنظرية الغبن يرتكز على الجانب المادي ،وهو عدم التعادل بين أداءات
األطراف المتقابلة ،فإن قانون  31.08قد تجاوز الجانب المادي ليصل األمر لفرض شروط
تعسفية ،إذ أن هناك شروطا يبلغ فيها اإلجحاف مداه كتلك التي تعفي المهني من المسؤولية
أو الضمان أو تحد منهما أو تلك المتعلقة بطريقة تنفيذ العقد فهذه الشروط تثقل كاهل
المستهلك ربما أكثر من تلك التي تجعله يدفع ثمنا في السلعة أو الخدمة يفوق قيمتها المادية
بكثير ،111فالمهني عندما يضمن العقد شروطا مجحفة فهو ال يطمح من ورائها إلى تحقيق
ربح مادي فقط وإنما يهدف إلى التخفيف من التزاماته مقابل تشديد إلتزامات المستهلك.
إذن فضيق دائرة الغبن واقتصاره على الخلل الناتج عن عدم التوازن المادي في التزامات
األطراف المتقابلة يحد من فعاليته في إعادة التوازن للعالقة العقدية مما أسفر عنه ظهور
نظرية جديدة للغبن وهي نظرية الغبن االستغاللي ،.فهل يمكن لهذه النظرية وفقا لقانون
 31.08أن تقوم بهذا الدور الجديد؟
وقبل ذلك ،ما مضمون هذه النظرية ؟ وما مظاهرها في قانون  31.08؟ وإلى أي حد
وفق المشرع في إعادة التوازن العقدي بين أطراف العقد؟.
هذا ما سيتم معالجته من خالل الخطة التالية :
المطلب األول  :مضمون نظرية الغبن االستغاللي
المطلب الثاني :ضمانات تطبيق نظرية الغبن االستغاللي في قانون 31.08

111

نزهه الخلدي :الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية – عقد البيع نموذجا -أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  ،كلية الحقوق
أكدال -الرباط السنة الجامعية . 2005- 2004
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المطلب األول  :مضمون نظرية الغبن االستغاللي
قبل الحديث عن مظاهر نظرية الغبن االستغاللي في قانون  ( 31.08الفقرة الثانية ) حري
بنا أن نتطرق لتعريفه أوال في الفقرة األولى.

الفقرة األولى  :مفهوم الغبن االستغاللي
نظم المشرع المغربي الغبن االستغاللي – أو كما أسماه قانون حماية المستهلك باستغالل
الضعف والجهل – بموجب المادة  59من قانون  ،31.08إال أنه لم يعمل على تعريفه
مقتصرا على القول بأنه يقع باطال بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل االستغالل ضعف أو
جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤذاة وتعويضه عن األضرار الالحقة
به.112
مما يدفعنا للبحث عن التعريفات التي أعطاها الفقه لهذه النظرية ،فقد عرفه األستاذ مأمون
الكزبري بأنه " التفاوت وانتفاء التوازن بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه مقابل ما يعطيه في
عقود المعاوضة

113

" وعرفه األستاذ أحمد شكري السباعي بكونه الضرر المادي الذي

يصيب المتعاقد ،النعدام التعادل بين ما يعطيه وبين يأخذه أي العقد الذي يقوم على أساس
الغبن عقد غير عال بالنسبة ألحد طرفيه.114
من خالل هذه التعاريف يمكننا أن نعرف الغبن االستغاللي بأنه " اختالل أو عدم التوازن
الكفتين بين ما يعطيه أحد المتعاقدين وبين ما يأخذه مما يسب له ضرر مادي نتيجة العقد" .
وا لمالحظ من خالل هذه التعريفات التي أوردنها أنها حصرت الغبن في الجانب المادي

115

لكن األمر على خالف ذلك في العقود االستهالكية ،إذ أن المهني ال يعتمد على الجانب
المادي فقط بل يقوم بإدراج بعض الشروط التعسفية التي من شأنها أن تعفيه من المسؤولية
أو التخفيف منها مما يجعل المهني باعتباره ذو توفق تقني ومهني من استغالل المستهلك
باعتباره طرفا في العالقة التعاقدية كما يمكن أن يكون جهال للبنود التعسفية في العقد.
112

الفصل  59من قانون  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
113
مامون الكزبري :مصادر االلتزام ،الجزء األول ،مطبعة النجاح الدار البيضاء،ص  125بند .88
114
أحمد شكري السباعي :نظرية بطالن العقود في القانون المدني المغربي والفقه اإلسالمي والقانون المقارن ،مطبعة عكاظ ،الرباط  ،2011ص
.281
115
وذلك راجع إلى أنها عرفتها وفق منظور ق ل ع خصوصا الفصول . 56 55 .54
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وإذا كانت نظرية الغبن االستغاللي حسب قواعد ق.ل.ع تقوم على عنصرين أولهما نفسي
يتمثل في الضعف وعدم الخبرة والحاجة الملحة وثانيهما عنصر مادي يتمثل عدم التكافؤ أو
التعادل ،فإنه يمكن يضاف إليها حسب قانون  08.31اإلشهار الكاذب والجهل والشروط
التعسفية بخصوص العنصر المادي إذا أن المستهلك ال يهدف من وراء االحتجاج بالغبن
االستغاللي إلى إبطال العقد وإنما إبطال الشروط التعسفية واإلبقاء على العقد.
وتعتبر العناصر التي تقوم عليها نظرية الغبن االستغاللي – خصوصا العنصر النفسي -أهم
مظهر من المظاهر التي يستغل فيها المستهلك من طرف المهني وهو ما سيتم تناوله في
الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية :مظاهر الغبن االستغاللي في قانون 31 .08
إذا كان المشرع في  31.08اقتصر على الضعف والجهل كمظهر من مظاهر استغالل
المستهلك فإنه أغفل بعض الحاالت األخرى من قبيل اإلشهار الكاذب والحاجة الملحة
والطيش البين والهوى الجامح وغيرها من المظاهر التي يستغل فيها المهني بإحكام للدفع
بالمستهلك لقبول التعاقد وفقا لرغبات وأهواء المهني.116
وسنعمل على التفصيل في هذه الحاالت فيما يلي:
استغالل الضعف أو الجهل  :تنص المادة  59حماية المستهلك على أنه يقع باطال بقوة
القانون كل التزام نشأ بفعل استغالل ضعف أو جهل المستهلك...
بداية يمكن القول ،بأن المشرع حسن صنعه بالصياغة التي تناول بها استغالل الضعف
أو الجهل ،وذلك باستعماله "أو" بدل "واو" العطف ألنه لو استعمل واو العطف لكان ذلك
اشترطا منه لتالزم الضعف والجهل حتى يمكن للمستهلك االحتجاج به ،على اعتبار أنه
يمكن أن يتحقق الضعف – ضعف اإلمكانيات المادية للجوء إلى بديل آخر لكنه ال يجهل
بنود العقد بل رغبته في الحصول على تلك السلعة هي التي جعلته يتعاقد تحت وطأة تلك
الشروط التعسفية كما يمكن أن تكون للمستهلك إمكانيات مادية التي ال تجعله في مركز
الضعف لكنه يكون جاهال لتلك الشروط التعسفية ،ومن أمثلة ذلك بيع العقار في طور
116

عبد القادر العرعاري  :نظرية العقد ،الطبعة الخامسة  ،2016مطبعة األمنية ،الرباط  ،ص .204
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االنجاز خصوصا للفئات الضعيفة حيث يكون عالما بتلك الشروط لكنه ال يقوي على
مجابهتها ودفعها.
 استغالل الحاجة ( الحاجة الملحة )
يعرف بعض الفقه المغربي الحاجة بكونها كل ضائقة أيا كانت هذه الضائقة سواء كانت
تهدد الشخص من الناحية االقتصادية أو في حياته وصحته أو حتى شرفه.117
والواقع أن معظم الحاالت التي يوجد فيها غبن جسيم فإن هذا الغبن الذي يذهب ضحيته
المستهلك يرجع غالبا إلى وجود حاجة ملحة يريد المستهلك الحصول عليها  ،118وكمثال
على ذلك الحاالت التي يقتضي فيها األمر إجراء عملية جراحية عاجلة ال يمكن تأخيرها
فإن المريض( المستهلك) يكون في حاجة ملحة إلى االلتجاء إلى أقرب طبيب أو مصحة
حيث تقدم هذه المصحة أو الطبيب على فرض بعض الشروط التعسفية المتعلقة بمصاريف
االستشفاء ومصاريف المبيت داخل المصحة وال يكون للمستهلك المريض سوى القبول بتلك
الشروط تحت وطأة الحاجة ،ضف إلى ذلك حالة االستغالل المحترف حاجة المستهلك إلى
منتوج معين أو خدمة معينة فيرغمه على اقتناء ذلك المنتوج أو الخدمة كما هو المنصوص
عليه في المادة  61من قانون  104.12وقانون  08.31في مادته .31
 الهوى الجامح
يقصد بالهوى الجامح ذلك الشعور الملح العنيف نحو شخص أو شئ ،هذا األخير هو الذي
يهمنا ن حن في هذه الدراسة ،كمن يكون ضحية لهوى جامح في الحصول على سيارة أو
قطعة أرضية مجاورة للبحر ويلجأ في ذلك االقتراض من مؤسسة بنكية وتقوم هذه
المؤسسة باستغالل هذا الهوى الجامح وذلك بإدراج بعض الشروط التعسفية.
ويمكن التميز بين الهوى الجامح واستغالل الحاجة في كون األولى يلجأ اإلنسان وهو له
بديل آخر كمن يريد شراء سيارة خرجت للتو من أخر نوع أو أرض أو أرض بجانب
البحر ،أما استغالل الحاجة فهو يكون في حاجة ماسة لذلك المنتوج دون أن يكون له بديل
آخر فيتعاقد تحت وطأة عدم الخيار.
117

إدريس العلوي العبدالوي  :شرح القانون المدني  ،نظرية العقد ،الطبعة األولى  1996مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،ص .419
118
المرجع نفسه ،ص .419
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ولالعتداد بالهوى الجامح يجب أن ال يكون باإلمكان مقاومته أو تالفيه لدرجة تأثيره في
إرادة المغبون دون أن يعدمها.
 الطيش البين
يمكن للمهني من موقفه كطرف قوي أن يستغل طيش شاب صغير له من المال الكثير الذي
يكون قد حصل عليه عن طريق اإلرث أو عن طريق الكد والعمل فيجعله يندفع في
تصرفاته دون يعي وزن عقوبتها حيث يقدم على إبرام عقد دون أن يكون له أدنى علم
بتفاصيله ،وكمثال على ذلك بعضا الشباب الذين يلجؤون إلى شركات تعتمد على البيع
الشبكي أو الهرمي  ...فيقدمون مبلغا من المال على أساس األرباح التي يروجون لها عن
طريق الدعاية الكاذبة أو شراء بعض األدوية التي يقومون ببيعها فتغري الشخص نتائجها
التي يروجون لها.
 عدم الخبرة
يقصد بها المعرفة لدى الشخص في نطاق المعامالت ،لدرجة ال يستطيع معها أن يدرك
حقيقة مدى التزاماته

119

والمستهلك عندما يتعاقد مع المهني فهو يكون إما ذو خبرة ضعيفة

أو منعدمة.
وقد أقر المشرع في قانون  31.08حماية خاصة للمستهلك في هذه الحالة وتتمثل هذه
الحماية في تشديد الضمان والمسؤولية في حق المتعاقد المحترف الذي يتعاقد من موقع قوة
وخبرة يمكنانه من استغالل المستهلك الذي يتعاقد عادة بشكل محدود من أجل لوازمه
الخاصة تحت وطأة اإلذعان وانعدام الخبرة.120
 اإلشهار الكاذب
كثيرا ما يلجأ المهني لوسيلة اإلشهار بغية تشجيع المستهلك وإقناعه على اقتناء منتوج معين
لكن طبيعة هذا اإلشهار عادة ما تخرج عن طابعه العادي ،حيث يلجأ المهني الستعمال
اإلشهار الكاذب للمنتوج من أجل تضليل المستهلك والدفع به إلى التعاقد تحت وطأة اإلغراء
باإلشهار الكاذب ،وإذا كان المشرع قانون  31,08نظم اإلشهار الكاذب في مجموعة من
119
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النصوص ،121إذ منع المهني وعاقبه على استعماله وذلك بموجب  21التي تنص  ...يمنع
كل إشهار يتضمن بأي شكل من األشكال إدعاء أو بيان أو عرضا كاذبا ،كما يمنع كل
إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه  ..إال أنه لم يجعله ضمن حاالت
استغالل المستهلكين طرف المهني المنصوص عليها في المادة .122 59

المطلب الثاني :ضمانات تطبيق نظرية الغبن
االستغاللي في قانون 31.08
من أجل ضمان تطبيق نظرية الغبن االستغاللي ،رتب المشرع على مخالفة أحكامها
مجموعة من الجزاءات منها ما مدني ( الفقرة األولى) ومنها ما هو زجري ( الفقرة الثانية)،
لنقف في األخير مدى قدرة هذه النظرية على إعادة تحقيق التوازن العقدي من أجل حماية
المستهلك من الشروط التعسفية.

الفقرة األولى :الجزاء المدني
رتب المشرع على مخالفة مقتضيات المادة  59من قانون  31.08جزاء مدنيا ،ويتمثل في
بطالن االلتزام الذي يتضمن شروطا تعسفية غير أن اعتماد اإلبطال كنتيجة للتصرف
المعيب قد يضر بمصالح المستهلك أكثر مما ينفعه ،باإلضافة إلى عدم االنسجام في األخد
بهذه المادة مع رغبة المتعاقد في تلبية حاجته ،فإذا كان اللجوء إلى هذا المادة يؤدي إلى
بطالن العقد فإن غاية المستهلك هي اإلبقاء على العقد مع تحلله من الشروط التعسفية التي
ينطوي عليها ،123وهذه الغاية تبقى بعيدة المنال في ظل هذه المادة.
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راجع المواد  115 -76 -21من قانون .31.08
122
للمزيد بخصوص اإلشهار الكاذب أنظر:
 إيمان التيس :حماية المستهلك من اإلشهار الخادعة على ضوء قانون رقم  ،31.08مقال منشور بمجلة القضاء المدني ،سلسلة دراساتوأبحاث ،رقم  " 4حماية المستهلك دراسات وأبحاث في ضوء مستجدات قانون  "31.08مطبعة المعارف الجديدة – الرباط-
مريم هرناف :حماية المستهلك من االشهار الكاذب والمظلل ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،نوقشت بكلية الحقوق مراكش،
السنة الجامعية .2014 -2013
 ياسين الطاوس  :حماية المستهلك من اإلشهار الكاذب ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،نوقشت بكلية الحقوق وجدة  ،السنةالجامعية .2013 – 2012
123
نزهة الخلدي  :الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية ،م س ص . 175
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وكان المشرع سيكون موفقا أكثر في هذا الجزاء المدني لو أحال على مقتضيات الفصل
 19ن نفس ا لقانون التي يجري سياقه على بطالن الشرط التعسفي الوارد في العقد واإلبقاء
على باقي مقتضيات العقد إذا كان باإلمكان البقاء على العقد بدون الشرط التعسفي.

الفقرة الثانية :الجزاء الجنائي
رغبة من المشرع في ضمان تطبيق نظرية الغبن االستغاللي أقرنها بمجموعة من
العقوبات ،وبالرجوع إلى المادة  184نجدها تنص على أنه " يعاقب على مخالفة أحكام
المادة  59المتعلقة باستغالل ضعف أو جهل المستهلك بالحبس من شهر إلى خمس سنوات
وبغرامة من  1200إلى  5000درهم أو بإحدى العقوبتين وذلك دون اإلخالل بأحكام
الفصل  552من مجموعة القانون الجنائي ،إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة
تتراوح مابين  50000و  1000000درهم ".
وبالرجوع إلى الفصل  552المحال عليه بموجب المادة المذكور أعاله نجدها تنص على
أنه " من يستغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو فاقد أهلية أو محجور أو استغل
أهواه أو عدم خبرته لي حصل منه على التزام أو براءة أو أي سند يمس ذمته المالية إضرارا
به ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم "...
والمالحظ من خالل قراءتنا للفصل  552المذكور ،أنه ال يتحدث عن استغالل المستهلك
من طرف المهني وإنما اقتصر على القاصر وفاقد األهلية والمحجور فقط ،والحال أن
االستغالل يمكن أن يتعرض له الشخص الراشد الذي ال يعترضه أي عارض من عوارض
األهلية ،كما يالحظ من خالل المادة  184ا أنها اقتصرت في العقوبة على حالتين فقط هما
استغالل الضعف أو الجهل دون أن تشير إلى باقي الحاالت التي يستغل فيها المستهلك من
طرف المهني والتي ألشرنا لها سابقا.

مدى قدرة هذه النظرية على تحقيق التوازن العقدي لحماية المستهلك
بعد دراستنا لمضمون نظرية الغبن االستغاللي وعناصره ومظاهرها وضمانات تطبيقها،
سنحاول في األخير الوقوف على مدى قدرتها من خالل عناصرها أن تسعف في الحد من
الشروط التعسفية ومدى مساهمتها في حماية المستهلك؟
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سبق لنا أن أشرنا إلى أن المشرع في اقتصر في المادة  59من قانون  31.08على ذكر
حالتين من الحاالت التي يستغل فيها المهني موقعه فيها ليشترط شروطا تعسفية على
المستهلك ،مما يجعل المستهلك يتعاقد تحت وطأة الحاجة والجهل وعدم الخبرة ليجد نفسه
منصاعا لهذه الشروط رغم طابعها التعسفي ،وقد انتقدت هذه المادة  -عن حق -من طرف
أحد بعض الفقه

124

معتبرا أن موضوع استغالل المستهلك لم ينل حظه من العناية واالهتمام

من طرف قانون  31.08واعتبر أن تناوله بهذا الشكل هو تناول عارض ولن يفي بالغرض
الذي سن من أجله هذا القانون وهو حماية المستهلك.
وبالرجوع إلى القسم الثالث من قانون حماية المستهلك نجد المشرع نص على بعض
الحاالت التي يستغل فيها المهني مركزه االقتصادي وتوفقه التقني لفرض شروط تعسفية
على المستهلك وقد حسن المشرع صنعا عندما رتب بطالن الشرط التعسفي مع البقاء على
العقد صحيحا إذا أمكنه البقاء من دون ذلك الشرط.
لكنه لم يكن موفقا عندما نظم نظرية الغبن االستغاللي وكان األجدر أن يحيل على مقتضيات
القسم الثالث خصوصا الفصل  19بدل أن ينص في المادة  59على بطالن كل التزام نشأ
بفعل استغالل جهل أو ضعف المستهلك ألن األخير ال يهدف من وراء دعواه إلى بطالن
االلتزام ككل بقدر ما يرمي إلى بطالن الشرط التعسفي الذي يمكن أن يعفي المهني من
المسؤولية والضمان أو التخفيف منهما ،وبتطبيق الفصل  19نكون قد حققنا هذه الغاية
ضعف المستهلك.
ولقد أغفل المشرع استغالل المستهلك في القروض االستهالكية التي يستغل فيها عن طريق
استغالل حاجته وضعفه وعدم تجربته في الحصول على هذه القروض وذلك بفرض فوائد
مرتفعة أو منافع تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد القانونية وقيمة القرض وذلك
على الرغم من تنظيمه لهذا العقد في الباب األول من القسم السادس ورغم ذلك لم يتطرق
لهذه الحالة ،وكان قانون االلتزامات والعقود الذي عمر حوالي قرن وخمس سنوات من
الزمن ،قد أحسن تنظيم هذه الحالة في الفصل  878حيث خول للطرف المقترض المطالبة
بإبطال الشروط التعسفية كما أعطى للمحكمة إمكانية استرداد ما دفعه زيادة على السعر
124

عبد القادر العرعاري :نظرية العقد ،م س ص .205

112

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

الذي تحدده المحكمة فلو قام المشرع على اإلحالة على هذه المقتضيات لكان ذلك توسعا في
هذه النظرية.
صفوة القول ،إن مشرع قانون حماية المستهلك لم يكن موفقا في سن هذه النظرية وأن
تناوله لنظرية الغبن االستغاللي في مادة واحدة بشكل محتشم دليل على رغبته في تهميش
هذه النظرية التي كان من المفروض أن تحيط بجميع حاالت استغالل المستهلك ومن تم
إعادة التوازن للعالقة التعاقدية الذي شغل بال المهتمين إال في الحالتين المذكورتين في
المادة  ،59اللهم إذا لم يبق القضاء حبيس النص الحرفي للمادة  59وانفتح على نصوص
أخرى متى عرضت عليه حاالت لم تذكر في الفصل  59مثل الفصل  878والفصل 54
والفصل  56وغيرها من النصوص المنصوص عليها في نصوص أخرى.
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دراسات و أبحاث باللغة الفرنسية
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Le passé et le présent de la protection du
consommateur en matière du crédit bancaire au Maroc
Introduction
Le secteur des services est un secteur qui prend place, de plus en plus dans
l'économie marocaine. Il s’agit d’un secteur en totale évolution et mutation, qui est due à la
libéralisation de certains secteurs. Aussi, avec l’apparition de nouveaux services et
l’ouverture du secteur à la concurrence, le niveau d’exigence des consommateurs a
augmenté. Cette situation a entraîné un changement dans la dimension du secteur au niveau
commercial et au niveau des pratiques des entreprises qui sont devenues un facteur de
différenciation dans la politique et la pratique commerciales.
Aujourd’hui Le Maroc relève un constat qui n’est constaté par personne, à savoir
que le consommateur n’est pas protégé au Maroc surtout dans le domaine du crédit bancaire
.
Ainsi, sans des associations fortes et un texte juridique clair, le consommateur
marocain restera sans protection réelle des abus des établissements preteurs.
On ne voit pas pourquoi les consommateurs au Maroc tardent à commencer
véritablement à lobbyer, à boycotter, à réagir, à se comporter en consommateurs
responsables ayant des choix et des priorités.
Dans les pays industrialisés, la culture de protection et de défense des
consommateurs s’est tellement développée qu’elle est devenue un réel enjeu de société et de
démocratie" mais au Maroc, c’est encore la grande nébuleuse", ajoute le journal, estimant
que, "pour faire bouger les choses, il faut bouger et faire beaucoup de bruit.
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On pense qu’en réalité, cette protection ne peut se limiter à une journée mais doit
s’opérer en permanence car, le citoyen ignore le plus souvent ses droits en tant que
consommateur et s’expose, de ce fait, aux abus de tous genres".
C’est "faute de campagne de sensibilisation et d’information" que le consommateur
"mal informé assiste passivement à la détérioration des services qui lui sont fournis par l’Etat
ou par le privé et ne peut faire valoir ses droits".
On se déclare favorable à de "vastes campagnes de sensibilisation" par voie de
moyens audiovisuel, de presse, d’affiches et de dépliants "pour attirer l’attention des
responsables sur les abus et les violations des droits des consommateurs". D'où la nécessité
de se mobiliser pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de protéger les
droits du consommateur, tâche qui devient impérative à l’ère de la libéralisation de
l’économie nationale, du libre échange et de la mondialisation.
Sur le marché national, il y aura de plus en plus de produits bancaires qui doivent
porter les critères et normes de protection du consommateur local, parce qu’on est encore
loin d’un contrôle efficace des produits nationaux.
De manière générale, les juristes ainsi que tous les spécialistes en la matière estiment
que les rapports liant les établissements de crédit et leurs clients sont désiquilibrés dans la
mesure où le consommateur est considéré comme la partie faible dans le contrat, parce que
l'acte est préétabli par la banque agissant que pour protéger ses propres intérets et ne laissant
par voie de conséquence qu'une petite marge au simple particulier d'dhérer ou refuser
l'engagement. Et ceci peut conduire à des contentieux.
Suivant cet état des choses, notre étude serait axée sur la démonstration des
divergences existantes entre les dispositions actuellement en vigueur et la réalité pratique
qui rendent la mise en œuvre prévue par la législation nationale très difiicile à appliquer
(chapitre 1er) en se penchant par la suite à analyser les nouveautés et les remèdes qui vont
etre apportés par la loi 31-08 relative à la protection du consommateur (chapitre 2).

Chapitre 1er :
La protection du consommateur en matière du crédit bancaire
entre lois et réalité pratique

Le traitement du cadre législatif et insitutionnel (section1) permettra par la suite de
découvrir les diveres difficultés qui entravent à la bonne mise en œuvre de la protection
autre traitant des institutions tandant à protéger le consommateur en matière du crédit
bancaire (section2).
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Section 1: le cadre législatif et institutionnel de la protection du
consommateur dans le domaine du crédit bancaire
L'analyse du cadre législatif et insitutionnel (sous-section1) précèdera l'autre traitant
des institutions tandant à protéger le consommateur en matière du crédit bancaire (soussection2).

Sous-section 1: le cadre législatif actuellement en vigeur
Paragraphe 1: Droit commun (DOC)
Le déséquilibre dans les rapports entre professionnels et consommateurs tient pour
une large part à l’inégalité de leur information. La loi et la jurisprudence, dans le but de
rétablir un certain équilibre contractuel, a mis à la charge du professionnel une double
obligation :
- Une obligation pré-contractuelle de renseignement :
Bien que non formulée par un texte spécifique, cette obligation peut être
mise en œuvre par les consommateurs sur la base des dispositions suivantes du Droit des
Obligations et des Contrats (DOC):
- Art. 52. Le dol peut résulter d’une simple réticence, c’est à dire du silence gardé
par le professionnel sur une information qu’il détenait. Le consommateur doit prouver que
cette réticence était intentionnelle et qu’elle a déterminé son consentement.
- Art. 77. Le professionnel qui ne fourni pas une information nécessaire commis une
faute qui engage sa responsabilité civile à l’égard du consommateur
- Art. 549. La garantie du vendeur professionnel est due à l’acheteur parce qu’il ne
lui avait pas dévoilé, avant la vente, les vices et les défauts que comportaient la chose
vendue. La garantie peut donc être considérée comme la sanction de défaut de l’information.
- Une obligation contractuelle de renseignement :
Cette obligation puise fondement dans l’art. 231 du DOC selon lequel « tout
engagement oblige, non seulement à ce qui y exprimé, mais encore à toutes les suites que la
loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature » Il en résulte, par exemple,
que le vendeur professionnel doit fournir à l’acheteur le mode d’emploi de la chose vendue
et lui indiquer les précautions à prendre. Il en résulte que les médecins doivent renseigner
leurs patients sur les risques inhérents aux traitements.
En matière du prêt, le législateur marocain distingue notamment dans le Titre V
entre trois types: le prêt à usage, le prêt à la consommation et le prêt à intérêt. Ce dernier
retient notre attention du fait de sa grande importance et puisqu'il relève un débat ardent
relativement à un problème juridique: celui de la licéité de stipulation des intérêts surtout
entre musulmans.
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En effet, les dispositions juridiques de l'article 870 du DOC marocain interdisent aux
musulmans de conclure des contrats de crédits comportant des clauses d'intérets. La sanction
de l'inobservation de cette règle est la nullité de ces contrats. De ce fait, l'article 870 et
suivants ont suscité beaucoup de controverses doctrinales et jurisprudentielles.

I- position doctrinale controversée
Il existe deux courants doctrinaux relativement à la question de la légalité de
stipulation des intérêts bancaires: l'un avance l'idée qui consiste en la dérogation de l'article
871 au principe de l'interdiction de stipulation des intérets entre musulmans (A), l'autre
défend la dépendance des deux articles 870 et 871 du DOC (B).

A- dérogation de l'article 871 au principe fondé par l'article 870 du
DOC
Une partie de la doctrine marocaine tel que choukri SBAI 125 a considéré que les
dispositions de l'article 871 du DOC constituent une dérogation à celles de l'article 870 du
DOC conçus comme tels, les adeptes de cette position sont convaincus que les clauses
contractuelles d'intérets stipulés entre commerçants musulmans soient valables. Ceux-ci ont
reconstitué le deuxième alinéa de l'article 871 du DOC de la manière suivante: la stipulation
des (intérets) est présumée (avoir été faite par écrit et par conséquence les intérets dus sont
légaux), lorsque l'une des parties est un commerçant (qu'il soit musulman ou non).

B- l'indépendance des articles 870 et 871 du DOC
Un contre courant représenté particulièrement par Abdellatif Hidayat allah et
Mohamed Laffrouji126 a vivemment critiqué l'analyse juridique des articles 870 et 871 du
DOC en avançant une autre position totalement différente.
Les adeptes de ce courant affirment que les dispositions juridiques des deux articles
sont indépendantes. Autrement dit, l'alinéa deux de l'articlee 871 ne constitue pas une
exception au principe d'interdiction de stipulation d'intérets entre musulmans édicté par
125

- Ahmed choukri SBAI "la théorie de nullité des contrats en Droit Civil marocain:la doctrine islamique et le
Droit comparé", imprimerie Najah 1987, p:115;
- Assia OULAALOU "les intérets bancaires dans la pratique judiciaire", colloque n°1,p:258.;
- Amina EL AYOUBI "le prêt à intérets en Droit marocain", DESS en Droit privé, Rabat,1988,p:76 ets.
126

- Abdellatif HIDAYAT ALLAH "la confrontation entre l'article 870 du DOC et l'article 130 du code de
commerce", RDMED n °34,1994,p:24;
- Mohamed LAFFROUJI "un point de vue sur le thème des intérets bancaires",p:140.
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l'article 870 du DOC. De ce fait l'économie des dispositions juridiques des dits articles, selon
les memes analystes, veut dire que seuls les intérets stipulés entre non musulmans qui sont
valables alors que la pratique des intérets est interdite entre musulmans. En suivant l'analyse
juridique de l'article 871 du DOC qui a été faite par les adeptes de ce courant, on peut le
reconstituer de la manière suivante: "dans les autres cas (les cas où les contrats de crédit lie
les non musulmans), les intérets ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit. Cette
stipulation est présumée (avoir été faite par écrit) lorsque l'une des parties est un
commerçant (non musulan)".
De ce qui précède, on peut constater que la pratique courante des banques
marocaines qui impose à leur enpruteur de rembourser les intérets des sommes empruntées
ne peut fonder sa légalité sur l'article 871 du DOC dont les dispositions ne s'appliquent
qu'aux non musulmans.
La doctrine marocaine est divisée actuellement sur le véritable fondement juridique
qui peut justifier la continuation des banques marocaines à distribuer leur crédit avec intérets
aux musulmans après l'ère de protectorat.
Etant donné que les banques sont des personnes morales qui ne peuvent avoir à ce
titre aucune appartenance religieuse (ni musulmane ni autre) et que les dispositions de
l'article 871 du DOC ne s'appliquent qu'à des personnes musulmanes, certains auteurs,
comme le cas du Larbi Benothmane et du Khalid Lyazidi127, estiment que les banques ne
peuvent etre soumises à cet article.

II- position jurisprudentielle incertaine
De manière générale, les juges marocains donnent toujours aux banques le droit de
percevoir les intérêts de crédit distribués. Mais, le fondement juridique sur lequel se basent
les tribunaux marocains pour instaurer le principe de la légalité d'intérets stipulés par les
établissements de crédit, n'est pas solide. On remarque que l'argument utilisé par les juges
marocains devrait subir des modifications à cause de sa fragilité.
Par exemple, dans un arrêt rendu le 14/06/1982, la Cour de cassation s'était baséé
sur l'argument de la qualité du commerçant de la banque et de la dérogation de l'article 871
pour juger que les intérets bancaires n'entrent pas le champ d'application de l'article 870 et
par conséquent, ils sont légaux:"la stipulation d'intérets bancaires sur des sommes portées en

127

- Larbi BENOTHMANE "in la profession bancaire au Maroc":"Mais la jurisprudence a tout de meme précisé
que cette disposition (article 870) ne s'applique pas entre un européen et un musulman. Pratiquement, il en est
de meme s'agissant d'une personne morale et d'un musulman",p:69;
- Khalid LYAZIDI "in la responsabilité du banquier au Maroc":"les banques étant des personnes morales vis-àvis
desquels l'article 870 du DOC n'est pas recevable…",p:171.
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compte courant est présumée lorsque l'une des deux parties contractantes (ou toutes les
deux) est un commerçant et ce conformément aux articles 870 et 871 du DOC…"128.
Dans deux autres arrêts rendus le 14/04/1990129 et 14/02/1996130, la même
juridiction a utilisé l'argument de la qualité de la personne morale de la banque et le fait que
l'interdiction de stipulation d'intérets ne s'appliquent qu'aux musulmans alors que les
personnes morales n'ont aucune religion, pour rendre sa décision favorable à la pratique
d'intérets bancaires.
L'énoncé du premier arret affirme que "étant donné que les intérets conventionnels
sont interdits expressément par l'article 870 du DOC, que le demandeur est un musulman
alors quee le défendeur en cassation (la banque) est une personne morale dépourvue de
toute appartenance religieuse, le dit article ne peut donc s'appliquer aux intérets
stipulés…"131.
En résumé de ce qui précède, un empruteur musulman qui introduit une action
judiciaire à travers laquelle demande l'annulation d'une clause contractuelle insérée dans un
contrat de crédit bancaire, en basant sa requete sur l'article 870, ne peut espérer gagner ce
procès.
Contrairement au législateur tunisien qui abrogé expressément l'article 1095
l'équivalent de l'article 870 du DOC après son indépendance, le législateur marocain n'a pris
aucune initiative dans ce sens là.

Paragraphe 2: droit spécial
I-

Le code de commerce

Pratiquement, la plupart des opérations liant l'emprunteur et l'établissement de
crédit dans leurs relations contractuelles et surtout en matière de crédit s'effectuent à travers
le compte bancaire. Ainsi, le code de commerce marocain a prévu des règles relatives à
l'ouverture du compte en établissant des mesures et des obligations qui tendent à la
protection du consommateur auxquelles est soummis le professionnel en l'occurrence le
banquier à l'égard de son client.
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Cour supreme de Rabat, arret n°1147 du 14/06/1982, Revue AL MAAYAR n°9,p:59.

129

Cour supreme, arret n°769 du 04/04/1990, dossier civil n°3898/85.

130

Cour supreme, arret n°983 du 14/04/1996, dossier civil n°3219/85, Revue de la cour supreme n°52,p:159.

131

Un arret de la cour supreme a rendu le 13/03/1991 a donné une autre intérprétation de l'article 870. il a
affirmé que "les intérets interdits entre musulmans, selon les dispositions de l'article 870 du DOC, sont les
intérets conventionnels stipulés dans le contrat de crédit et ne concernent pas les intérets légaux de retard
dans le remboursement de crédit. Ces derniers sont considérés comme la réparation des dommages subis par
le preteur", cour supreme, arret n°91/70 du 13/03/1991, dossier commercial n°1056/89, publié par RMDED
n°34,1994,p:81 et 82.
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De meme, le législateur a prévu le droit du client au compte et au droit
d'information à travers notamment le relevé de compte et ce selon les dispositions contenues
dans le Livre concernant les contrats bancaires.

II- droit de la concurrence
En prévoyant l’application de la loi 06-99 aux activités de production, de
distribution et de service, le législateur marocain vise clairement à ce le droit de la
concurrence notamment les dispositions relatives à la protection et de l'information des
consommateurs s'applique à tous les secteurs de l'économie notamment au secteur bancaire.
En effet, L’article 1er de la loi 06-99 dispose : «La présente loi s'applique à toutes les
activités de production, de distribution et de service».
Dans le contexte de la liberté des prix et de la concurrence, la loi renforce la
protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le
consommateur de certains comportements abusifs tels que :
- Le défaut d’information sur les prix, les conditions de vente ou de la réalisation de
la prestation
- Le refus de délivrance de ou tout autre document en tenant lieu à tout
consommateur qui en fait la demande
- Le refus de vente d’une prestation d'un service, sauf motif légitime
- La vente subordonnée d’une prestation d'un service à celle d'un autre service ou à
l'achat d'un produit
Les autorités de la concurrence, ayant une compétence transversale, sont habilitées à
assurer la protection économique des consommateurs du service bancaire.

III- Le droit bancaire
Le Dahir portant loi du 06 Juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit et de leur contrôle constitue l'un des instruments législatifs de mise
en place des règles d'une économie de marché. Cette loi, venant réorganiser le système
bancaire marocain, a été adoptée à une date où le Maroc ne disposait pas d’une loi sur la
liberté des prix et de la concurrence et a fortiori, de dispositions relatives à la protection et à
l’information du consommateur.
En revanche, la loi bancaire 34-03 du 14 février 2006, qui a modifié le dahir portant
loi du 6 juillet 1993 consacre des dispositions à la protection du consommateur.
Cette loi met à la charge des Etablissements de crédit une obligation d’information.
Elles sont tenues :

121

مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية
- D’adresser au titulaire de tout compte ou à ses ayants droit un avis recommandé
de clôture lorsque les fonds et valeurs n’ont fait l’objet, depuis 10 ans, d’aucune opération ou
réclamation. L’avis doit être fait six mois avant l’expiration du délai de prescription (article
114§ 2). Ces fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la
Caisse de dépôt et de gestion qui les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou ayants
droit jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.
- D’informer la clientèle de toute fermeture éventuelle de l’établissement de crédit
deux mois au moins avant la date de fermeture effective ainsi que les références de l’agence à
laquelle ses comptes seront transférés (art 117 § 1 et 2).
- D’informer la clientèle du taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et
de régime de dates de valeur appliquées aux opérations bancaires (article 116)..
La loi renforce la protection des consommateurs à travers plusieurs garanties.
Celles-ci se résument comme suit :
- Obligation des établissements de crédit de donner aux clients la possibilité de
clôturer leurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de toute autre
agence de son réseau, soit auprès d’un autre établissement de crédit (art 117 § 3)..
- Droit de toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser,
par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte demander à Bank Al-Maghrib31
de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel
compte (article 112).
- Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire
l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Cette convention,
don’t copie est remise au client, doit notamment préciser les conditions de fonctionnement et
de clôture dudit compte (article 113).

Sous-section 2: cadre institutionnel
Il convient de mettre en exergue à la fois le role joué par les organismes publics
(Paragraphe 1er) avant de traiter celui des organismes privés (Paragraphe 2).

Paragraphe 1er: les organismes publics
Il s'agit notamment des ministères (I) et de Bank Al Maghreb (II).
I- les ministères
On traitera successivement le role joué par le Ministère des Finances (A) et le
Ministère de l'Industrie et du Commerce (B).

A- Ministère des Finances
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Dans le souci d'assurer le développement de l'économie, la défense de la monnaie et
la protection des déposants et des emprunteurs, la loi donne aux autorités monétaires le
pouvoir de réglementer et de réguler les activités des établissements de crédits.
C'est ainsi qu'en vertu de l'article 13 de la loi bancaire, le ministre des finances peut
définir des modalités pour les opérations de dépôt et de crédit.
De meme, l'article 105 de la loi bancaire de 1993 (article 115 de la nouvelle loi
bancaire de 2006) précise:"par dérogation aux dispositions du dahir du 9 octobre 1913 fixant
en matière civile et commerciale le taux légal des intérets conventionnels tel qu(il a été
modifié (par le dahir du 16 juin 1950), le ministre des finances peut, par arreté pris en
application des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du présent dahir déterminer les taux d'intérets
débiteuirs et créditeurs applicables aux opérations des établissements de crédit".

B- Ministère de l'Industrie et du Commerce
La loi sur la protection des consommateurs a été élaboré par le Ministère de
l'Industrie qui vise selon ses missions et fonctions à :
- établir, sur des bases solides et directes, les procédures efficaces pour la défense
des consommateurs
- développer l'information objective des consommateurs
- favoriser le développement du mouvement associatif en la matière
- promouvoir et protéger les droits du consommateur dans ses relations avec le
preteur.

II- Bank Al Maghreb
En vue d'une meilleure protection du consomateur en matière des crédits, Bank AlMaghrib est chargé de contrôler le respect, par les établissements de crédit, des dispositions
de la loi bancaire et des textes pris pour son application.
Il vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système
de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation financière.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilité à effectuer, par ses agents ou par toute
autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur, les contrôles sur place et sur
documents des établissements susvisés.
Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces établissements, les
contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes morales qui les
contrôlent.
Les entreprises ayant leur siège social au Maroc sont tenues de communiquer à
Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-
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Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, leurs états de synthèse établis
sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée accompagnés du rapport de leurs
commissaires aux comptes.
selon les dispositions de l'Article 55 de la loi bancaire de 2006, Bank Al-Maghrib
peut demander aux organismes soumis à son contrôle la communication de tous documents
et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il en détermine la liste, le
modèle et les délais de transmission.
Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses
recommandations aux dirigeants de l’établissement concerné et à son organe
d’administration ou de surveillance.
Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles aux commissaires aux
comptes.
Le président–directeur général, le directeur général, les membres du directoire et
toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit ou dans
tout autre organisme soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib par la présente loi, sont tenus
d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de leur
établissement, ainsi que le ministre chargé des finances et le gouverneur de Bank AlMaghrib, de toute anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit
établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au
renom de la profession.
Lorsqu’un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession, Bank AlMaghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications, peut leur
adresser une mise en garde.
Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent
pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou
que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui
adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.
Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan de
redressement, appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi par un expert
indépendant, précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que
le calendrier de leur mise en œuvre.
A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder aux
établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine les conditions,
aux règles qui sont fixées en application des dispositions de l’article 50 de la loi bancaire
indiquée ci dessus.
Bank Al-Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des établissements de
crédit ainsi que sur l’activité et les résultats de ces établissements.
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Paragraphe 2: les organismes privés
Les associations de protection du consommateur existent au Maroc. Mais, bloquées
par la loi, sans moyens et mal organisées, elles demeurent bien inoffensives.
Au risque d'en étonner plus d'un, il existe bel et bien des associations de protection
du consommateur dans “le plus beau pays au monde”. Et même en grand nombre
puisqu'elles sont une bonne trentaine à avoir “juré” défendre les intérêts du consomateur.
Pourquoi alors n'ont-elles pas la même présence et le même poids que leurs “consoeurs”
étrangères ?
Plusieurs raisons sont là pour répondre à cette question. Tout d'abord,
contrairement aux Etats-Unis et à l'Europe où le mouvement consumériste a vu le jour au
début du vingtième siècle mais ne connaîtra un essor remarquable qu'à partir des années
soixante avec la création de l'Union internationale des associations de consommateurs (1960),
le Maroc est encore à ses premièrs balbutiements dans ce domaine. La première association
consumériste n'a été créée qu'en 1993, et 60% des associations actuelles ne l'ont été qu'après
2000.
Le manque de convergence de toutes ces associations pour atteindre le même
objectif n'arrange pas les choses. Il y a bien eu quelques tentatives de rassembler tout ce
mouvement en une seule entité qui aurait assurément plus de poids mais en vain. Ainsi on
arrive à dénombrer plusieurs regroupements ici et là, notamment une confédération (CAC
Maroc) qui regrouperait une quinzaine d'associations, on parle même d'une CAC Maroc bis,
d'une ligue nationale de protection du consommateur…. Pourquoi n'arrive-t-on pas alors à
ce regroupement, ô combien nécessaire, pour défendre au mieux les intérêts des
consommateurs ?
“Pour des raisons de leadership tout simplement. Beaucoup d'intérêts sont en jeu vu
ce que représente potentiellement ce mouvement, d'où les nombreuses tentatives
d'infiltration auxquelles il a dû faire face.
Il y a des associations créées par des institutions gouvernementales, des prestataires
de services, des opérateurs, ce qui est loin d'être normal. Sans oublier les tentatives, il y a
quelques années, d'au moins quatre ministères dont ceux des Droits de l'homme et de
l'Intérieur, pour instaurer une tutelle sur ce mouvement”.
Aujourd'hui, curieusement, la tutelle en incombe au ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Mise à niveau de l'économie, à travers la Direction du commerce intérieur
et ce malgré les conflits d'intérêts évidents que sa mission initiale peut avoir avec la
protection des consommateurs.
À court de moyens, Ce n'est un secret pour personne que nos associations de
protection du consommateur ne roulent pas sur l'or. Faute de pouvoir être reconnues
d'utilité publique, ce qui leur ouvrirait la porte des subventions étatiques, elles se contentent
de financements étrangers, notamment de la Communauté européenne, de l'Organisation
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internationale des consommateurs ou de certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique. Et
les cotisations des membres dans tout ça ? C'est bien comme ça que ça marche ailleurs ? Le
Consumentenbond néerlandais ou l'association belge qui revendiquent chacun plus d'un
million de membres en sont la preuve vivante. “Chez nous, il serait facile d'avoir 2000 ou
3000 adhérents, mais il n y a aucun intérêt à élargir la base vu que nous ne pouvons pas
satisfaire ses besoins”, répondent un grand nombre de responsables associatifs. Mais le gros
du problème auquel les associations sont confrontées, demeure d'ordre juridique. Le cadre
actuel qui les régit ne leur permet toujours pas de se porter partie civile pour demander
réparation de préjudices subis par des consommateurs. Reste alors cette lueur d'espoir que
représente la loi mis sur pied par le ministère de tutelle et bloqué au secrétariat général du
gouvernement depuis quelques années déjà, dont beaucoup de gens, et parmi eux un grand
nombre de législateurs et de hauts responsables de l'Etat également dans les affaires,
verraient d'un mauvais œil la promulgation.
Que font alors ces associations, faute de pouvoir nous représenter devant la justice ?
Essentiellement de la sensibilisation. On monte des stands d'information dans les écoles, les
universités, durant certains événements, on édite des rapports… on est même arrivé à
monter une émission télé - qui a disparu depuis - sur la RTM, et déniché une pleine page
(hebdomadaire) sur un quotidien de la place, une sorte de tribune pour les associations, mais
cela demeure nettement marginal. Très peu de gens, encore aujourd'hui, sont au courant de
leur existence. Restent alors les quelques rares personnes, “surinformées”, qui ne rechignent
pas à frapper à leur porte.
Mais ça ne se passe pas toujours ainsi. La plupart du temps les parties accusées,
sachant qu'elles ne risquent pas grand-chose, ne daignent même pas répondre à ce genre
d'interpellations.

Section 2: difficultés pratiques de la mise en œuvre de la
protection du consommateur dans le domaine du crédit bancaire
En réalité pratique, Certains facteurs poussent forcément à croire qu'il existe des
difficultés qui entravent par voie de conséquence à la bonne mise en œuvre de cette
protection. Elles sont au nombre de deux: les premières d'ordre juridique (sous-section1)
tandis que les secondes sont purement économiques (sous-section2).

Sous-section 1: difficultés d'ordre juridique
Paragraphe 1er: absence d'un
incompatibilité des textes juridiques

corps

législatif

unifié

et

D'après la première lecture des dispositions édictées par le législateur marocain en
la matière, il en ressort deux remarques principales:

A- absence d'un corps législatif unifié
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On remarque une grave absence d'un corps législatif unifié. Toutefois, tout ce qui
existe actuellement ce sont des textes dispersés ne facilitant point la tache des juges pour
trouver le fondement juridique adéquat pour rendre leurs décisions.
C'est pourquoi les juristes et les professionnels ont commencé à dénnoncé ces
lacunes juridiques demandant ainsi l'unification des textes actuellement en vigeur en un
corps unique qui serait considéré comme la seule référence complète en matière des
pratiques bancaire et particulièrement celles qui intéressent la distribution des crédits ainsi
que toutes les opérations qui s'y attachent. On se demande donc sur le moment où le
législateur marocain prendrait l'initiative d'instaurer un "code" spécialiement dédié à
répondre aux diverses questions bancaires à l'instar des pays développés tels que la France
qui possède son propre code.

B- incompatibilité des textes juridiques
il résulte de cette panoplie de textes juridiques une certaine incompatibilité entre les
différents textes juridiques. A titre d'exemple, les dispositions du code de commerce sont
manifestement incompatibles avec celles de l'article 870 du DOC. Prenons l'illustration des
articles 162,495,507 et 526 du code de commerce.
-l'article 162 précise que"le taux d'intérets doit etre indiqué dans la lettre….les
intérets courent à partir de la date de création de la lettre de change"
-l'article 495 stipule "les intérets courent dee pein droit en faveur de la banque"
-l'article 507 indique que "les intérets stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à
l'échéance"
-et l'article 526 énonce que "…l'opération comporte au profit de l'établissement
bancaire la retenue d'un intérêt et la perception de commission".

Paragraphe
consommateurs

2:

défaut

d'une

culture

juridique

chez

les

Le consommateur ou l'emprunteur au Maroc peut rencontrer des problèmes au
niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense quant à une
culture juridique à cause du phénomène de l'analphabétisme. De ce fait, et devant la
difficulté de l'accès aux aides des professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats
ou bien encore celles des juristes qui sont onéreuses, celui-ci demeure la partie la plus faible
dans la relation contractuelle vis-à-vis de son établissement de crédit qui veille à protéger
que ses propres intérets dans la mesures où la majorité d'entre eux essayent toujours de
détourner la loi.

Sous-section 2: difficultés d'ordre économique
Paragraphe 1er: difficulté d'accès au crédit
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Vu le faible pouvoir d'achat manifestement affiché chez la majorité de la population
marocaine et vu la flambée des prix que connaît la scène mondiale, il est pratiquement
difficile pour les consommateurs marocains d'avoir accès au crédit.
Par ailleurs, on observe que les marocains affichent beaucoup de peur et vigilence
relativement aux crédits.
Toutefois, la plupart des organismes financiers et des établissements de crédit
posent des règles draconiennes ne facilitant pas ainsi l'accès au crédit surtout pour les
citoyens qui manquent de moyens pécuniaires.

Paragraphe 2: difficulté d'accès à la justice
On remarque aussi qu'il est difficile d'agir contre l'établissement de crédit pour
plusieus raisons:
d'abord, si l'empruteur en cas de contentieux en matière bancaire veut intenter une
action contre son établissement de crédit, il lui faudrait de prouver la faute de ce dernier,
ensuite, pour avoir des dommages et intérets, il lui faut attendre un certain temps
particulièrement s'il s'agit d'un crédit à la consommation sachant que la procédure judiciaire
au Maroc est caractérisée par la lenteur.
Enfin, n'oublions que la procédure est encore onéreuse malgré la stipulation du
principe de la gratuité de la justice par la législation nationale. D'où la nécessité d'en revoir
les choses qui vont mal.

Paragraphe 3: défaillance de l'empruteur ou le problème du
surendettement des ménages
Actuellement, les textes juridiques appliqués au Maroc en matière de crédit ne sont
pas favorables à un empruteur de crédit.
Devant ces insuffisances et lacunes juridiques, le consommateur défaillant n'a pas le
choix: payer les créances et dettes dues à l'échéance ou il verra l'application de la contrainte
par corps à son encontre.
Dans le même cadre, il existe encore des divergences et des incompatibilités
concernant l'application de la contrainte par corps notamment en matière commerciale
puisque l'Etat marocain est signataire du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1979
ratifié par le Roi sachant que son article 11 interdise expressément d'emprisonner une
personne pour le motif de son insolvabilité. Ce qui exige des modifications et surtout une
harmonisation au niveau législatif.
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Chapitre 2:
l'apport de la loi n° 31-08 et les nouveautés acquises

Pour la protection du consommateur dans le domaine du crédit bancaire
Parmi les nouveautés apportées par cette loi, on peut citer à titre d'exemple:
- l'exigence d'utilisation de la langue arabe relativement au produit servi
- proposition d'une définition de la notion du consommateur, entre autres.
La loi sur la protection des consommateurs pose des règles qui ont pour but de
protéger le consommateur contre les différents risques du crédit.

Section 1: Les règles communes à tous les contrats de crédit
Les droits de l’emprunteur se trouvent protégés au niveau de la formation des
crédits à la consommation et du crédit immobilier.

Sous-section1- les droits acquis en faveur du consommateur
Il s'agit notamment de l'offre préalable, le droit de rétractation, le remboursement
anticipé du crédit et le surendettement des ménages qui trouverait enfin une solution.

Paragraphe 1er : L’offre préalable (droit d'information complète)
Tout contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d'une
proposition, appelée offre préalable de crédit, de manière à ce que l'emprunteur puisse
apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les
conditions d'exécution de ce contrat. L'offre préalable doit être remise en double exemplaire
à l'emprunteur et éventuellement en un exemplaire à chacune des personnes qui se porte
caution. Les offres préalables de crédit doivent être présentées de manière claire et lisible.
Le législateur veut que le consommateur dispose, avant de prendre sa décision,
d'une information complète sur le crédit qui lui sera accordé.
L'offre préalable doit obligatoirement contenir sous peine d'une amende de 2000 à
10 000 dh certaines mentions : l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; le
montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature,
l'objet et les modalités du contrat, le taux d’intérêt et le taux effectif global (…), le bien ou la
prestation de service financé…
L'offre préalable répond donc à l'obligation générale d'information mise à la charge
des professionnels.
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Paragraphe 2: Le droit de rétractation
Le consommateur qui a signé une offre préalable de crédit peut, sans avoir à se
justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit. Cette rétractation n'est valable
que si elle est adressée au prêteur avant l'expiration d'un délai de trois jours à compter de
l’acceptation de l'offre. Pour faciliter cette rétractation, tout offre préalable de crédit doit
comporter un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de réflexion. Le prêteur
qui omet de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit encourt une peine
d'amende de 2000 à 10 000 dh.

Paragraphe 3: Le remboursement anticipé du crédit132
C'est un nouveau acquis puisque la loi dans offre à l'emprunteur la possibilité de
rembourser son crédit par anticipation, en totalité ou en partie, c'est-à-dire avant le terme
conventionnellement prévu. Cette possibilité est offerte à l'emprunteur, même en en
présence d'une clause l'interdisant. Le remboursement par anticipation n'entraîne aucune
indemnité à la charge de l'emprunteur sauf si le contrat de prêt comporte une clause aux
termes de laquelle le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non
encore échus.

Paragraphe 4: surendettement des ménages enfin résolu133
La loi protège le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le
remboursement de son crédit en limitant les indemnités dont il est redevable.
Aucune autre indemnité, à part celles prévues par la loi, ne peut être réclamée à
l'emprunteur défaillant sous peine d’une amende de 2000 à 10 000 dh .

Sous-section 2: protection contre les abus et la publicité
mensongère
On serait amenés à analyser successivement la protection du consommateur contre
les abus (Paragraphe 1er) et la publicité mensongère (Paragraphe 2).
132

Auparavant le droit marocain, interdisait le remboursement anticipé de crédit s'il est contraire à l'intérêt du
créancier. L'article 866 du DOC affirme qu"il (l'emprunteur) peut le restituer (ce qu'il doit) avant l'échéance, à
moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier". Si le créancier accepte le
remboursement anticipé du crédit, rien ne peut interdire l'emprunteur à le faire puisque l'article 135 du DOC
stipule que"celui-ci (le débiteur) peut accomplir l'obligation, meme avant l'échéance, lorsque l'objet de
l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir".
voir Didier MARTIN "droit commercial et bancaire marocain",p:247-248.
133

Le preteur doit s'assurer au moment de l'octroi de crédit demandé par le consommateur, que le montant
blobal de mensualités versés par ce dernier n'excède pas le seuil de 40% de ses revenus mensuels dans le cas
de crédit à la consommation et de 50% dans le cas de crédit immobilier.
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Paragraphe 1er : protection contre les abus
A- Les clauses abusives
Les consommateurs marocains ne sont protégés contre les clauses abusives par
aucune législation spéciale134. La loi sur la protection du consommateur qui traîne toujours
dans les arcanes de l’administration présentait sur ce plan une avancée significative. Du fait,
il est utile d’indiquer quelques pistes que les consommateurs pourront emprunter pour se
protéger contre ces clauses.

B - l'abus de confiance
L'impact des délits contre les biens est socialement important en raison de leur
fréquence et de leurs conséquences sur le patrimoine de leurs victimes. La presse s'en fait
souvent l'écho. Etant une atteinte aux biens, le délit d'abus de confiance est ainsi connu de
nom par le plus grand nombre. Mais, qui n'a pas tendance à l'assimiler à d'autres infractions
contre les biens comme le vol ou l'abus de confiance ?
La caractéristique essentielle de l'abus de confiance est l'existence d'un cadre
contractuel comme préalable à l'exécution de l'infraction. L'atteinte au patrimoine d'autrui
résulte de l'inexécution frauduleuse de certaines obligations contractuelles. C'est l'article 547
du code pénal qui définit et punit le délit d'abus de confiance.
Le délit se commet obligatoirement dans un cadre contractuel. Il peut s'agir d'un
contrat de prêt
le contrat organise la remise de choses à titre précaire à une personne : Le
bénéficiaire n'a pas la libre disposition des choses car le contrat ne lui transfert ni la propriété
ni la possession. Il l'oblige à les restituer ou les affecte à un usage déterminé. Les choses qui
sont remises à titre précaire peuvent être de toute nature : des fonds, des valeurs, des biens
matériels. De par son contrat le bénéficiaire des choses à des obligations : rendre les choses
qui lui ont été confiées selon les conditions du contrat et / ou doit en faire un emploi ou un
usage déterminé. C'est la violation consciente et frauduleuse de ces obligations qui autorise
la qualification d'abus de confiance.
C'est pourquoi la loi a bien prévu des mesures protectrices en faveur du
consommateur dans ce sens.

C- l'abus de faiblesse:

134

Maroc: Droits des consommateurs - Entre foi et loi, Libération, publé 29 mars 2008.
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Il fréquent dans notre société qu’un un prestataire de service comme l'établissement
de crédit, peu scrupuleux, profite de l’ignorance, de la faiblesse physique, morale ou
économique d’une personne pour lui faire souscrire des engagements manifestement
inappropriés à ses besoins ou à ses moyens. C’est ce qu’on appelle, en terme juridique, l’abus
de faiblesse ou de vulnérabilité.La protection du consommateur contre cet abus, dans notre
système juridique, se heurte à une double difficulté.
Elle se heurte d’abord à l’inexistence d’une règle générale qui sanctionne cet abus
quelque soit ses manifestations pratiques, comme il en est le cas ailleurs (ex : art L.122-8 du
code de la consommation français).
Elle se heurte ensuite à la diversité des qualifications juridiques qui peuvent être
retenues pour sanctionner cet abus de faiblesse. Aussi pour faire valoir ses droits le
consommateur doit-il recourir, sur le plan pénal soit à la fraude, soit à l’abus de confiance,
soit à l’abus de besoins s’il s’agit d’un mineur (552 CPU), et sur le plan civil, soit au dol, soit à
la lésion, soit, spécialement en matière de prêt usuraire, à l’abus de besoins ou faiblesse
d’esprit (art 878 du DOC).
Il est évident qu'une telle situation appelle une intervention législative, mais en
attendant les experts recommandent aux consommateurs d’être vigilant et de ne signer
aucun engagement dont ils ne sont pas éclairés sur son contenu et ses conséquences. En cas
de doute il est vivement recommander de consulter un conseiller juridique ou de contacter
une association de consommateur.

Paragraphe 2: protection contre la publicité menongère
Le consommateur marocain est-il suffisamment protégé contre la publicité
mensongère? Non, il ne l’est pas du tout, il n’existe aucun texte ou loi lui offrant cette
protection. Mais, peut-être, plus pour longtemps encore.
En effet, devant le vide juridique en matière de protection du consommateur des
risques et méfaits de la publicité mensongère, la loi à ce sujet n'a pas manqué sûrement de
soulever de nombreux débats autour de la question.
Actuellement, les textes protégeant le consommateur relèvent davantage du code
pénal et du code du commerce. Toutefois, ces textes s’inscrivent plutôt dans le cadre de la
lutte contre les fraudes et la commercialisation de produits avariés ou périmés et donc
impropres à la consommation.
Longtemps attendue, la loi sur la publicité mensongère, si jamais elle est
promulguée, ne manquerait pas de changer le visage de la publicité au Maroc. En fait, elle
introduirait un nouveau concept, celui du publicitaire-citoyen qui n’acceptera pas de
concevoir ni de diffuser des messages qui induisent en erreur le consommateur. Pour assurer
à ce dernier la protection qu’il faut, la loi préconise notamment de s’opposer à toutes les
campagnes jugées trompeuses et de condamner de telles pratiques conformément aux
dispositions du code pénal. De telles pratiques sont à classer dans la «rubrique» des délits
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relevant de l’escroquerie et de l’abus de confiance et leurs auteurs doivent être poursuivis en
pénal, juge-t-on.
La loi sur la publicité mensongère n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins: il
propose des condamnations à des peines d’amendes allant jusqu’à 10 fois le montant du
budget de la campagne publicitaire incriminée.
Pratiquement, la loi préconise d’interdire toute publicité écrite ou audiovisuelle
comportant, entre autres, des données ou des dessins de nature à tromper le consommateur
sur la qualité, la quantité, la composition, le lieu de fabrication ou encore les dates de
fabrication et de péremption, l’utilisation et le tarif des produits proposés à la consommation.
Le législateur propose d’engager des poursuites judiciaires contre les parties
intervenant dans toute campagne comportant de la publicité mensongère qu’elles soient des
personnes physiques ou morales. Il vise ainsi les annonceurs ou commanditaires de la
campagne publicitaire, ses concepteurs, ses supports écrits ou audiovisuels…
Allant plus loin encore, les auteurs de la loi veulent doter le procureur général du
Roi ou le procureur du Roi du pouvoir de stopper immédiatement toute publicité jugée
mensongère. Cela sur la base de plainte d’un consommateur ou d’un organisme de la société
civile, militant de la protection du consommateur. Après, il engage des poursuites à
l’encontre de l’auteur du délit de publicité mensongère et soumet le dossier à la Cour.
Cette dernière prononce l’exécution immédiate, par la force de la loi, de la décision
ordonnant l’arrêt de la diffusion, sous toutes ses formes, du message comportant de la
publicité mensongère. Les rédacteurs de la loi ont, ainsi, voulu quadriller la décision du
procureur lui donnant du même coup une plus grande force. Ainsi, la décision est
immédiatement exécutoire, alors même que l’affaire arrive à peine devant le tribunal. Ceci
est pour empêcher le message comportant de la publicité mensongère de faire davantage de
victimes parmi les consommateurs. La décision d’arrêt de diffusion ne peut être annulée que
dans deux cas: - si le parquet, ou le juge d’instruction, décide de ne pas engager de
poursuites – et si la Cour prononce l’acquittement des accusés.
Dans tous les cas de publicité mensongère, la Cour édicte la nouvelle forme du
message incriminé après que toutes les corrections requises y soient introduites
conformément à la loi. Le rendu du jugement doit être publié en même temps que ses
méthodes de distribution et de diffusion, ainsi que ses délais d’exécution.
D’ailleurs, la loi sur l’audiovisuel comporte toute une partie qui est réservée à la
publicité, tient-on à rappeler. C’est pourquoi, on estime qu’une loi sur la publicité
mensongère sera la bienvenue. Le domaine de la publicité a toujours été, du moins dans
notre pays, un domaine non codifié. Cependant, toute loi ne serait que parcellaire tant qu’elle
n’est pas accompagnée de l’encadrement nécessaire et adéquat et ce à tous les niveaux.
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Section 2- Les règles spécifiques au crédit à la consommation et
au crédit immobilier
La nouvelle loi consacre une grande partie notamment à deux types de crédits
fréquents dans la pratique bancaire: c'est le cas du crédit à la consommation (sous-section 1)
et celui relatif au logement connu sous le nom de "crédit immobilier" (sous-section2).

Sous-section 1- Crédit à la consommation : Les crédits affectés
Quelques articles encadrent une formule particulière de crédits à la consommation à
laquelle les consommateurs ont souvent recours : les crédits affectés, c'est-à-dire ceux dans
lesquels la conclusion de la vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt et inversement.
Cette interdépendance présente plusieurs avantages aussi bien lors de la conclusion du
contrat de crédit et du contrat de vente que lors de leur exécution.

Paragraphe 1er: L'interdépendance des contrats lors de leur
conclusion
Cette interdépendance se manifeste à plusieurs égards :
- Tant que l'offre préalable de crédit n'est pas signée par le consommateur, le
vendeur ou le prestataire ne peut, sous peine d'une amende de 2000 à 10.000 DH, exiger
aucun paiement ou engagement de la part du consommateur. Un contrat de vente conclu au
mépris de ces dispositions est nul.
- Le vendeur ou le prestataire ne peut, tant que le contrat relatif à l’opération de
crédit n’a pas été définitivement conclu, exiger ou recevoir du consommateur le versement
d'aucune somme qu’il aurait accepté de verser au comptant (article53) ;

Paragraphe2: L'interdépendance des contrats lors de leur
exécution
Le remboursement du crédit souscrit ne commence qu'à partir de la livraison du
bien ou de la fourniture de la prestation de service qui fait l'objet du contrat principal.
L'établissement de crédit n'est donc pas en droit d'exiger du consommateur le paiement de
quelque somme ou que ce soit. En cas de litige portant sur le contrat de vente, le
consommateur peut saisir le tribunal compétent et lui demander la suspension du
remboursement des crédits.

Sous-section 2- Crédit immobilier:
La loi prévoit deux garanties protectrices du consommateur :
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- l’interdépendance du contrat de crédit et du contrat
immobilier.
Elle présente l’avantage de permettre à l'emprunteur de se dégager du contrat de
prêt si le contrat immobilier n'est pas conclu dans le délai de 4 mois.

-La garantie des risques du credit:
En cas d’adhésion à un contrat d'assurance collective, l’établissement de crédit doit
être annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes
les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Toute modification apportée à ces mentions est
inopposable à l'emprunteur.

Conclusion
Le champ d'intervention de la loi relative à la protection des consommateurs est très
vaste et recouvre toutes les situations conflictuelles qui peuvent naitre à l'occasion des
contentieux entre les banques et les clients quant à la validité et l'exécution des opérations
bancaires particulièrement celles concernant les contrats de crédit.
D'où la nécessité croissante vis-à-vis des besoins des clients des établissements de
crédit d'élaborer une stratégie d'"anticipation et de prévention qui devrait etre initiée de la
par de notre législateur en vue de faire face aux nouvelles problématiques juridiques
auxquelles la jurisprudence et la doctrine doivent tous trouver des solutions.
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