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:الملخص
 فهي الشك عهد الطرح املكثف والتدفق غري املسبوق للسلع،إذا كان هناك من مسة يوسم هبا هذا العصر احلايل
 ومل تعد محاية املستهلك مقتصرة على قطاع معني دون آخر إذ أن مقتضيات احلياة.واخلدمات ومحى استهالكها املتنامية
 فالقواعد،املعاصرة تستوجب محايته يف مجيع اجملاالت اليت تنشأ فيها أية عالقة بينه من جانب وبني املتدخل من جانب آخر
 لذا تدخل،العامة ا لواردة يف القانون املدين وخصوصا تلك املتعلقة بالطرف الضعيف يف عقد اإلذعان مل تعد كافية حلمايته
املشرع اجلزائري ألجل تنظيم هذه العالقة بإصدار قوانني محاية املستهلك كي تكون الشريعة العامة اليت حتكم مجيع أنواع
 غري أن املتأمل يف واقع املنازعات بني املستهلكني واملتدخلني يالحظ عدم.العالقات العقدية اليت يكون املستهلك أحد أطرافها
 ومما زاد يف تكريس انعدام التكافؤ هذا ضعف القانون رقم،تكافؤ واضح بني الطرفني ينعكس على مستوى إجراءات التقاضي
 مما دفع الكثريين إىل انتقاد الطرق اليت تتم من خالهلا،املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش من الناحية اإلجرائية

/

 وإلبراز مظاهر هذا القصور إرتاينا تقدمي هذه الورقة البحثية ملعاجلة اإلشكالية.تسوية نزاعات االستهالك أمام القضاء
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش لتقرير احلماية الكافية للمستهلك يف

/

 ما مدى كفاية نصوص القانون:التالية

 غياب مقومات اللجوء إىل تسوية: احملور األول:نزاعات االستهالك؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا الدراسة إىل حمورين
 انعدام الطابع اإلجرائي وعدم كفاية القواعد اخلاصة للوصول إىل تسوية فعالة: احملور الثاين.قضائية متوازنة
 التقادم- اإلثبات- املساعدة القضائية- الزناع اجلماعي- الزناع الفردي-  تسوية قضائية:الكلمات املفتاحية
Résumé:
S'il y a une caractéristique qui marque l époque actuelle, c est sans doute l'ère de la soustraction flux
intense et sans précédent des biens, des services et de la fièvre croissante de la consommation. Alors la
protection de consommateur n est pas limitée sur un secteur spécifique plutôt qu'un autre. Puisque les exigences
de la vie moderne nécessitent une protection dans tous les domaines où toute relation entre lui d'un côté et
l'intervenant d'autre part, les règles générales contenues dans le Code civil, celles relatives à la partie faible dans
"contrats pauvres" n'est plus suffisant pour le protéger, c'est pour cela le législateur algérien a réglementé cette
relation en émettant des lois de protection des consommateurs afin d'être une loi générale pour tous les types de
relations contractuelles ou le consommateur est l'une des parties. Cependant, le méditant en fait litiges entre les
consommateurs et les intervenants asymétrie observée est clair entre les parties reflétées au niveau des
procédures de contentieux, qui a augmenté dans la perpétuation de l'inégalité de cette faiblesse la loi n ° 09/03
relative à la protection des consommateurs et de la répression des fraudes à partir d'un point de vue procédural,
ce qui incite beaucoup à critiquer la façon dont à travers laquelle le règlement des différends avant la
consommation des tribunaux. Pour mettre en évidence les manifestations de cette lacune, nous avons décidé de
fournir ce document pour résoudre le problème suivant: Que l'adéquation des textes 09/03 loi sur la protection
des consommateurs et de la répression des fraudes pour signaler une protection adéquate pour les
consommateurs dans les litiges de consommation? Pour répondre à ce problème, nous avons divisé l'étude en
deux: Le premier axe: l'absence des éléments de recourir à un règlement judiciaire équilibré. Le deuxième axe:
le manque de nature procédurale et les règles inadéquates pour l'accès au règlement efficace.
Mots-clés: Le règlement judiciaire équilibré- litige individuel- conflit collectif- aide juridiqueL'entraide judiciaire- La preuve- la limitation.
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المحور األول :غياب مقومات اللجوء إلى تسوية قضائية متوازنة
إن كان األصل يف الزناعات العادية املساواة بني أطراف الدعوى سواء كانوا مدعني أو
مدعني عليهم ،فإن هذا األصل سيجد استثناءه يف الزناعات االستهالكية ،اليت غالبا ما تتباين
مراكز أطرافها اقتصاديا واجتماعيا ما من شأنه أن خيلق عدم تكافؤ لألطراف املتدخلة يف نزاع
االستهالك (أوال) أمام هذه األوضاع تبقى إجراءات الدعاوى االستهالكية غري مبسطة يغلب
عليها طابع التعقيد (ثانيا)
أوال :عدم تكافؤ األطراف املتداخلة يف الزناع االستهالكي
ال ميكن تصور دعوى دون مدعي ومدعى عليه ،حيث ال ميكن احلديث عن دعوى قائمة
دون أطراف ،كذلك األمر بالنسبة لدعاوى االستهالك ،غري أن أطراف هذه األخرية تتميز
بالتعدد وعدم التكافؤ ( املستهلك ،املتدخل ،مجعيات املستهلكني ،اإلدارة والنيابة العامة)...
ونزاعات االستهالك بصفة عامة هي إما نزاعات فردية أو مجاعية أو زجرية.
/الزناع الفردي وضعف املركز القانوين للمستهلك يف الدعوى
الزناع الفردي هو ذلك الزناع الذي ميس املصلحة الفردية للمستهلكني ،فيكون بذلك
املستهلك الفرد خصما للمتدخل ،ويرجع ضعف املركز القانوين للمستهلك الفردي يف الدعاوى
االستهالكية إىل عدة عوائق م نها ما هو نفسي يتمثل يف شعوره بالوحدة والضعف أمام مؤسسات
كبرية ذات إمكانيات ضخمة يصعب عليه مواجهتها بإمكانياته البسيطة.
إىل جانب العائق النفسي هناك العائق املادي الذي يضطر معه املستهلك إىل قبول
التزامات جمحفة إما لكونه صاحب إمكانيات ضعيفة وبالتايل يعجز عن التكفل باملصاريف
القضائية وأتعاب احملامي أو أن مصاريف املتابعة القضائية قد تفوق بكثري التعويضات املراد
احلصول عليها.
عالوة على العائق الزمين ،فالدعاوى القضائية تتسم بالبطء الشديد ،قد يضطر معها
املستهلك االنتظار لشهور طويلة من أجل احلصول على حقوقه ،باإلضافة إىل العائق الثقايف،
فأغلب املستهلكني مفتقدين لعنصر العلم بأبسط حقوقهم املكفولة هلم قانونا يف مواجهة
املتدخلني.

1

نظرا لكل تلك األسباب وحملاولة تدارك معيقات اليت يطرحها الزناع الفردي وما يفرزه
من انعكاسات سلبية على حقوق املستهلك من جهة ،ونظرا للتطور الذي أصبحت تعرفه هذه
الزناعات من جهة أخرى مت االنتقال من املفهوم الفردي إىل املفهوم اجلماعي يف منازعة
1

 -دفاتر األيام الدراسية القانونية ،جامعة حممد اخلامس ،أكدال ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية

واإلجتماعية ،الرباط ،حمرب القانون اخلاص ،العدد  ،2،1320ص .0
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االستهالك حيث مت منح اجلمعيات احلق يف متثيل املستهلكني أمام القضاء وهو ما سيتم التطرق
إليه يف النقطة التالية
 /الزناع اجلماعي وإشكالية املنفعة العامة:
يالحظ يف اآلونة األخرية أننا مل نعد بصدد استهالك فردي ميس مصلحة خاصة بل
أضحى جل األفراد ونظرا لتطور العالقات االقتصادية وتشعبها بصدد استهالك مجاهريي من
شأنه شل املصاحل اجلماعية هلم ،فتضرر املصلحة اجلماعية ما هو إال نتاج لتضرر جمموعة من
املصاحل الفردية وبالتايل أدى اجتماعها إىل توليد احلاجة امللحة يف الدفاع عنها مبجملها ،من
خالل ما سبق يتبني بشكل جلي أن حاجة املستهلكني املاسة إىل اجملتمع املدين ممثال يف شخص
مجعيات الدفاع عن حقوق املستهلك ،فأين تربز مظاهر احلماية اليت ميكن جلمعيات توفريها
جلمهور املستهلكني؟ وما مدى فعاليتها يف هذا اجملال؟
إن مجعيات محاية املستهلكني يف اجلزائر ختضع من حيث إنشائها وتنظيمها وتسيريها
إىل القانون

/

املتعلق باجلمعيات ،1وأهم األدوار اليت تقوم هبا مجعيات املستهلكني ميكن

إمجاهلا يف دورين مها التحسيس واإلعالم والدفاع عن مصاحل املستهلك وحقوقه.

2

فالغرض القانوين جلمعيات محاية املستهلكني جيب أن يكون الدفاع عن مصاحل
املشتركني 3،فهي ال هتدف إىل حتقيق الربح ،ولكن هدفها الرئيسي تنسيق اجلهود من أجل توفري
احلماية والدفاع عن مصاحل املستهلك.
ولعل تنظيم املستهلك نفسه يف مجاعات تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن نفسها لدليل
قاطع على رفضه العالقة املتفاوتة اليت تربط بينه وبني املتدخل ورغبته يف الضغط عليه
بوسائل تتخذ مجاعة ،4وقد مينح القانون ألشخاص أو هيئات معينة سلطة رفع الدعوى محاية
ملصلحة عامة مجاعية ،مشتركة وال تكتمل هذه احلماية إال إذا اعترف هلا بسلطة رفع الدعوى،
ومن مثة تصبح دعوى مجعيات محاية املستهلكني مقبولة ابتداء من وقوع الفعل الضار سواء كان
الضرر مباشر أو غري مباشر ميس املصلحة اجلماعية للمستهلكني.
 - 1القانون رقم  30/21املؤرخ يف  21يناير  1321املتعلق باجلمعيات  ،اجلريدة الرمسية عدد  ،31الصادرة بتاريخ
 21يناير .1321
2

 -حيث تنص املادة  2/12من القانون  30/30املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش على أنه ":مجعية محاية

املستهلكني هي كل مجعية منشأة طبقا للقانون هتدف إىل ضمان محاية املستهلك من خالل إعالمه وحتسيسه
وتوجيهه ومتثيله".
-Gulsen yildirim, droit des affaires: relations de l’entreprise commercial, France, 2003, p 135.
4

3

 -لعجال ملياء ،احلماية الفردية واجلماعية للمستهلك ،رسالة ماجستر يف قانون األعمال ،بن عكنون،

اجلزائر ،1331 ،1332،ص .201

- 597 -

قصور أحكام القانون  10-10في تحقيق األمن القضائي في نزاعات االستهالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحسب نص املادة

/

من قانون

/

املتعلق باجلمعيات 1،من آثار اكتساب

الشخصية املعنوية هو حق اجلمعيات معتمدة ومعترف هبا قانونا ممثلة على املستوى الوطين يف
ممارسة كل احلقوق املمنوحة للطرف املدين أمام القضاء بسبب وقائع متس أهدافها أو املصاحل
الفردية أو اجلماعية ألعضائها من أجل إصالح األضرار اليت حلقت باملستهلكني.

2

وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري يف قانون اجلمعيات ال يتطلب معايري تعجيزية يف
/

تأسيس اجلمعيات ومتتعها باحلق يف التقاضي ،كما فعل يف القانون

املتعلق حبماية

املستهلك وقمع املستهلك ،وعليه فإنه ال ختول للجمعية حق الدفاع عن املصاحل املستهلكني إال إذا
كان هدفها حصريا يتمثل يف محاية مصاحل هذه الفئة ،كما ال يكون هلا احلق يف التقاضي إال إذا
حصلت على شرط املنفعة العامة.
ويف هذا الصدد نصت املادة

الفقرة

من القانون

/

املتعلق حبماية املستهلك

وقمع الغش على أنه ":ميكن أن يعترف جلمعيات محاية املستهلكني املذكورة يف الفقرة أعاله
باملنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم الساريني
املفعول ".وكنتيجة هلذه الصفة بإمكاهنا احلصول على املساعدة القضائية.

3

واجلمعيات ذات املنفعة العمومية هي عبارة عن هيئات يتمخض غرضها للصاحل أو النفع
العام 4.وصفة املنفعة العمومية هي صفة قانونية متنحها السلطة املختصة للجمعية بناء على
طلب منها إذ توفرت فيها شروط معينة .ويرى الفقيه  René chauveauأن الصفة املنفعة
العمومية متنح للجمعية على اخلصوص اليت تتمتع بالشخصية الكبرية
على خالف الشخصية القانونية املصغرة لغريها من اجلمعيات.

1

la grande personnalité

5

 -تنص املادة  21من قانون  30/21على أنه ":تكتسب اجلمعية املعتمدة الشخصية املعنوية واألهلية املدنية

مبجرد تأسيسها وميكنها حينئذ القيام مبا يأيت- :التصرف لدى الغري ولدى اإلدارات العمومية
 التقاضي والقيام بكل ا إلجراءات أمام اجلهات القضائية املختصة بسبب وقائع هلا عالقة هبذه اجلمعية أحلقتضررا مبصاحل اجلمعية أو املصاحل الفردية أو اجلماعية ألعضائها".
-Gulsen yildirim, op cit, p 136.

2

 - 3أنظر املادة  11من القانون  30/30املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش.
 - 4جليد ا لشريف ،دور احلركة اجلمعوية بني املواطنني والدولة يف النظام القانوين اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستر يف اإلدارة العامة ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق ،بن عكنون ،1331 ،ص.21
-René chauveau, constitution et fonctionnement des associations et syndicats, edition J.Delmas, 5
eme ed, 1974,p5.
5
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لكن اإلشكال املطروح أن القانون رقم  30/21املتعلق باجلمعيات مل حيدد األحكام
اخلاصة باجلمعيات العمومية واكتفاءه بتحديد النتائج املترتبة عن اكتساب اجلمعية لصفة
املنفعة العمومية واإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية عند اختاذ قرار حلها 1.وقد
نصت الفقرة األخرية من املادة  02من القانون ذاته أنه سيتم حتديد شروط وكيفيات االعتراف
بالصاحل العام أو املنفعة العمومية للجمعية عن طريق التنظيم.
وحسب إحصائيات وزارة الداخلية واجلماعات احمللية 2توجد مجعيتان وطنيتان فقط مت
االعتراف هلما بصفة املنفعة العمومية 3ويتعلق األمر ب:
 اهلالل األمحر اجلزائري الكشافة االسالمية اجلزائرية.فصفة املنفعة العمومية للجمعيات محاية املستهلك وإن كانت معيار الختبار جدية
اجلمعيات املوجودة إال أنه ومع ذلك فإهنا تشكل قيدا على حقها يف اللجوء إىل القضاء وبالتايل
احلد والتقليص من عملها بشكل ميكن اعتباره مساس باحلريات العامة.
إىل جانب الصعوبات اليت تعرفها تسوية الزناع االستهالكي املدين (الفردية واجلماعي)
هناك صعوبات أخرى هتم تسوية الزناع االستهالكي الزجري.
 /3الزناع الزجري:
كأصل عام ختتص النيابة العامة بكافة اجلرائم اليت تضر باملستهلك سواء املنصوص
عليها يف قانون العقوبات أو القوانني اخلاصة ،وللنيابة العامة يف سبيل كشف احلقيقة واثبات
ماهية اجلرمية بركنيها املادي واملعنوي ونسبتها للمتهم اختاذ مجيع اإلجراءات من مساع الشهود
وإجراء املعاينات وضبطها وإحضار املتهم وتفتيشه وتفتيش مزنله...إخل ،ومن املالحظ أن املشرع
ا جلزائري مل خيص النيابة العامة بإجراءات خاصة فيما يتعلق حبماية املستهلك وتدعيم
مركزه مما يدعي بالضرورة إىل تطبيق القواعد العامة .بل على العكس من ذلك قد فرض عليها
قيدا من شأنه إهناء الدعوى العمومية  ،حيث وبالرجوع للقانون  31/32املتعلق باملمارسات
التجارية 4املادة  02فقرة أخرية ،جعل وصول احملاضر املعدة من طرف أعوان التجارة إىل وكيل
 - 1أنظر املادتية 02و  21من القانون  30/21املتعلق باجلمعيات.
-www.interieur.gov.dz.
3

2

 -على سبيل املقارنة توجد  2011مجعية فرنسية معترف هلا بصفة املنفعة العمومية حسب آخر اإلحصائيات

لسنة  ،1322نقال عن حلرش نوال ،مجعيات محاي ة املستهلكني يف اجلزائر ،دور وفعالية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة
املاجستر يف القانون العام كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،1320/1321 ،2ص .11
 - 4القانون  31/32املؤرخ يف  10يونيو  ، 1332احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية ،اجلريدة الرمسية
عدد  21الصادرة بتاريخ  11يونيو .1332
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اجلمهورية املختص إقليميا مرهون مبدير التجارة الذي له سلطة إهناء الدعوى العمومية
باملصاحلة يف حدود املبالغ احملددة يف القانون.
ثانيا :غياب إجراءات مبسطة لقيد الدعوى
تعترب الطرق القضائية األصل يف تسوية كل الزناعات ومن بينها نزاعات االستهالك،
لذلك جيب أن حتاط بالضمانات الكافية جلعلها سهلة وبسيطة ،كما جيب أن تعزز بنظام فعال
للمساعدة القضائية.
 /1غياب إجراءات مبسطة لقيد دعوى االستهالك لفائدة املستهلك:
الدعوى هي األداة الفنية اليت حددها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1للشخص
مىت توافرت شروط لكي ينظر يف إدعائه القانوين ،أمام القضاء ،فهي صالحية اإلدعاء للنظر
فيه أمام القضاء.
ولكي تكون الدعوى مقبولة السماع أو تكون صاحلة للنظر فيها من قبل القضاء جيب أن
تستويف مجلة من الشروط اليت حددها املشرع ضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

2

وبعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل املدعي أو وكيله أو حماميه بعدد
من النسخ يساوي عدد األطراف.

3

فاألصل إذن يف تقييد الدعاوى أن تكون كتابية ،وبالتايل على املستهلك الذي يرغب يف
اللجوء إىل القضاء أن يسلك بالضرورة مسلك العريضة الكتابية بكل أعبائها ،وهو ال يتماشى
مع طبيعة نزاعات االستهالك ،وبالتايل عدم توفري األمن القضائي للمستهلك .وهذا على خالف
ما كان عليه األمر يف قانون اإلجراءات املدنية القدمي حيث خري املشرع اجلزائري حينها املدعي
بني رفع الدعوى إىل احملك مة إما بإيداع عريضة مكتوبة من طرفه أو من وكيله وإما حبضوره
أمام احملكمة ويف احلالة األخرية يتوىل كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط حترير
حمضر بتصرحيه الدي يوقع عليه أو يدكر فيه أنه ال ميكنه التوقيع.

4

ومن املالحظ غياب أي مقتضى يف القانون  30/31املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية
هبذا اخلصوص يف حني أنه كان من الضروري جعل العريضة الشفوية أصال يف الزناعات
االستهالك مراعاة خلصوصية هذه الزناعات.
1

 -القانون  30/31املؤرخ يف  1331/31/11يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،اجلريدة الرمسية عدد

 12الصادرة يف  10أفريل .1331
 - 2أنظر املادة  20من القانون  30/31املرجع نفسه.
 - 3أنظر املادة  22من القانون  30/31املرجع نفسه
 - 4أنظر املادة  21من قانون اإلجراءات املدنة اجلزائري القدمي.
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 /2إمهال مسألة املساعدة القضائية:
لتامني ولوج املستهلك للقضاء ينبغي سن جمموعة من التدابري يتأتى على رأسها ضرورة
وضع نظام جديد للمساعدة القضائية ،وباستقرائنا لنصوص القانون  30/30املتعلق حبماية
املستهلك وقمع الغش وكذا القانون  30/31املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية ميكن القول
بغياب نظام حقيقي للمساعدة القضائية يف قضايا االستهالك ،فإذا كانت املصاريف اليت ستؤدى
تفوق بكثري ا الفائدة املرجوة ،كيف ميكن احلديث عن ولوج حقيقي للعدالة؟ إذ البد للحديث عن
االستفادة احلقيقية للمستهلك من املساعدة القضائية ،وأن يتم توسيع نطاق االستفادة بقوة
القانون ،مع إعطاء احلق للمستفيدين يف إختيار احملامي بدل تعيينه عالوة على حتمل الدولة
مصاريف دعاوى هذه الزناعات وعدم مطالبة املستفيد هبا إذا حكمت الدعوى لصاحله.

1

 /3غياب نظام املساعدة القانونية لفائدة املستهلك:
إذا كانت املساعدة القضائية تقتضي استفادة املستهلك من حق اختيار احملامي واإلعفاء
من الرسوم القضائية مبا يف ذلك مصاريف اخلربة وتنقل احملكمة وتعويضات الشهود وما إىل
ذلك ،فإن نظام املساعدة القانونية يدفعنا إىل التساؤل عن مدى جدوى التزام املتدخل بإعالم
املستهلك يف ظل غياب أحكام تنظيمية تعىن بإنشاء هيئات خمتصة بتوجيه املستهلك وإفادته
بكل ما يتعلق حبقوقه القضائية.
 /4خضوع قواعد االختصاص النوعي للقواعد العامة:
يقصد باالختصاص النوعي توزيع العمل بني احملاكم املختلفة داخل اجلهة القضائية
الواحدة حبسب نوع القضية أي بالنظر إىل طبيعة الرابطة القانونية حمل احلماية ،حيث
يتوقف حتديد االختصاص النوعي على ضرورة توزيع القضايا بني احملاكم العادية واملختصة
وذلك على أساس نوع القضايا املرفوعة ،ومل حيدد املشرع اجلزائري يف قانون االستهالك قواعد
خاصة باالختصاص النوعي يف قضايا االستهالك،
حيث ظل هذا األمر خاضعا للقواعد العامة الذي ينعكس سلبا على املستهلك ،حيث أنه
قد يبعد عن التقاضي أمام احملاكم املدنية ويفرض عليه املتدخل مبوجب شرط اتفاقي التقاضي
أمام احملاكم التجارية على اعتبار أن نزاعات االستهالك هي من قبيل الزناعات املختلطة.

 - 1عبد احلميد أخريف ،احلقوق القضائية للمستهلك ،جملة املعيار ،العدد  ،01نوفمرب  ،1331ص .11
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كما أن املستهلك قد جيد نفسه مضطرا للتوجه إىل احملاكم اإلدارية إذا تعلق األمر
مبواجهة جهة إدارية أو أحد أشخاص القانون العام إثر تسيريه ملرفق عمومي يقدم خدمات
عامة حالة األضرار الناجتة عن سوء استغالهلا (املستشفيات ومرافق التعليم مبختلف
أطوارها).

1

ينبغي التأكيد يف هذا الصدد أنه – باستثناء احلاالت اليت ينعقد فيها االختصاص
للقضاء اإلداري -يتعني إعطاء املستهلك اخليار بني اللجوء إىل احملاكم املدنية أو التجارية 2،أما
إذا كان املستهلك مدعى عليه فال جيوز للمتدخل مقاضاته إال أمام احملكمة املدنية ،وله أن يدفع
بعدم االخ تصاص إذا ما متت مقاضاته أمام احملكمة التجارية ،كما له أن يتمسك بتعسفية
الشرط الذي يفرض عليه التقاضي أمام حمكمة املتدخل.
المحور الثاني :انعدام الطابع اإلجرائي وعدم كفاية القواعد الخاصة
للوصول إلى تسوية فعالة
تلعب القواعد اإلجرائية اخلاصة دورا مهما يف الوصول إىل التسوية فعالة حتقق األمن
القضائي يف نزاعات االستهالك ،ولعل القانون

/

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش مل

خيصص حيزا هاما من مقتضياته هلذه اإلجراءات ،نظرا لطغيان الطابع املوضوعي على قواعد
هذا القانون.
أوال :قصور القواعد املتعلقة باإلثبات والتقادم وخضوعها لألحكام العامة
تتجلى أمهية قواعد اإلثبات يف نزاع االستهالك يف كوهنا تتسم باملرونة فإهنا تسهل
ولوج املستهلك للقضاء وإذا بقيت خاضعة للقواعد العامة كضرورة إثبات املضرور للخطأ يف
جانب املسؤول ،وضرورة إثبات املستهلك للعيب يف املنتوج ،وضرورة إثبات التنفيذ املعيب لاللتزام،
فإهنا تشكل عرقلة حتول دون مقاضاة املستهلك للمتدخل بسهولة.
أما أمهية قواعد التقادم فتتجلى يف أهنا قد تؤدي إىل سقوط احلق ،ومن هنا ضرورة
ربطها بالنظام العام حىت ال يتمكن األطراف من خمالفتها مبوجب شروط تعاقدية ومن هنا
تتجلى أمهية جعل عبء اإلثبات لفائدة املستهلك يف نزاعات االستهالك (أوال) كما تتجلى
ضرورة ربط آجال التقادم بالنظام العام يف نزاعات االستهالك ( ثانيا).

-Jean Calais Aulay, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 7 eme edition, 2006,
p529.
1

 - 2عمر عزميان ،دليل احملاكم التجارية :االحتصاصات واملسطرة ،وزارة العدل املغربية ،ط  ،1333 ،2ص .21
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 /حمدودية احلاالت اليت ينتقل فيها عبء اإلثبات إىل املتدخل:
مل يقرر القانون

/

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش قاعدة عامة تقضي بقلب

عبء اإلثبات وجعله على عاتق املتدخل باعتباره طرفا ميتلك اخلربة الفنية واملعطيات اليت
تسهل عليه توفري احلجج الالزمة على حسن تنفيذه اللتزاماته القانونية.
يف حني جند أن املشرع املغريب يف القانون رقم

/

القاضي بتحديد تدابري حلماية

املستهلك 1،قد اقتصر على حاالت معينة ينتقل فيها عبء اإلثبات من املستهلك إىل املهين خالفا
للقواعد العامة اليت جتعل عبء اإلثبات على املدعي ،وتتجلى هذه احلاالت فيما يلي:
أ/يف جمال اإلشهار االلكتروين:
حيث تنص املادة  10من قانون  02/31املذكور أعاله على أنه ":جيب أن يشري كل إشهار
ك يفما كان شكله ،ميكن استقباله عرب خدمة االتصاالت موجهة للعموم إىل طبيعته اإلشهارية
بطريقة واضحة ال حتمل أي لبس ،ال سيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو اهلدايا أو
املكافآت وكذا املسابقات اإلشهارية من أجل الربح عند متلقيها من طرف املستهلك ،كما جيب أن
حيدد بوضوح املورد الذي أجنز لصاحله اإلشهار".

2

كما نصت املادة  12من القانون املغريب  02/31السالف الذكر على ما يلي" :جيب على
املورد القيام بكل إشهار عن طريق الربيد االلكتروين:
 تقدمي معلومات واضحة ومفهومة حول التعرض يف املستقبل على تلقي اإلشهارات.
 حتديد وسيلة مالئمة مبمارسة احلق املذكور بفعالية عن طريق الربيد االلكتروين
ووضعها رهن تصرف املستهلك.
 مينع عند إرسال كل إشهار عن طريق الربيد االلكتروين:
استعمال العنوان االلكتروين للغري أو هويته.تزييف أو إخفاء كل معلومة متكن من حتديد مصدر الرسالة املوجودة عن طريقالربيد االلكتروين أو مسار إرساهلا.
تطبق أحكام هذه املادة كيفما كانت التقنية املستعملة لالتصال عن بعد".

 - 1القانون رقم  02/31القاضي بتحديد تدابري حلماية املستهلك،
2

 -كقاعدة :املستهلك يثبت وجود اإللتزام واملهين يثبت تنفيذه راجع عبد احلميد أخريف ،املرجع السابق ،ص

.02
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من خالل هذه املقتضيات ميكن أن نستنتج أن املورد هو الذي يتحمل مسؤولية القيام هبذه
االلتزامات كما يتحمل عبء إثبات طلب املستهلك لإلشهار املوجه عن طريق الربيد االلكتروين،
وهذا ما قد يسهل إمكانية مقاضاة املستهلك للمورد يف حال وقوع أي جتاوز يف جمال اإلشهار
املوجه بوسائل اتصال الكترونية.
ب /يف البيع وتقدمي اخلدمات عن بعد:
يعترب املورد مسؤوال بقوة القانون اجتاه املستهلك على حسن تنفيذ االلتزامات الناجتة
عن العقد املرب م عن بعد ،سواء كان التنفيذ من التزام املورد الذي أبرم العقد أومن التزام
مقدمني آخرين للخدمات.

1

كما قررت املادة  02من القانون املغريب رقم  02/31السالف الذكر قاعدة هامة يف هذا
اإلطار ":يف حالة حدوث نزاع بني املورد واملستهلك ،يقع عبء اإلثبات على املورد خاصة فيما
يتعلق بالتقدمي املسبق للمعلومات املنصوص عليها يف املادة  10وتأكيدها على احترام اآلجال
وكذا قبول املستهلك.
ويعترب كل اتفاق خمالف باطال وعدمي األثر".
 /2عدم التنصيص على آجال التقادم يف القانون :93/90
إن تعدد اآلجال واختالف مددها وكيفية حساهبا من شانه أن يوثر على األمن القانوين
للمستهلك وميس باستقرار مركزه القانوين ،والقانون  30/30املتعلق حبماية املستهلك وقمع
الغش مل حيدد اآلجال اليت ميكن للمستهلك من خالهلا ممارسة حقوقه واملطالبة بالتعويض،
كما مل حيدد طبيعة آجال ممارسة هذه احلقوق ،هل هي آجال تقادم عادية موضوعة ملصلحة
األطراف أو آجال سقوط مرتبطة بالنظام العام ميكن للقاضي إثارهتا من تلقاء نفسه.
فلكل تكييف من هذين التكييفني آثار إجيابية وأحرى سلبية على املستهلك ،فتكييف
األجل بانه اجل تقادم عادي ميكن املستهلك من مدة أطول ملمارسة حقوقه واملطالبة بالتعويض،
كما أن فيه مرونة يف حالة انقضائه وعدم إثارته من طرف املدعي عليه.
أما تكييف األجل بأنه أجل سقوط فيجعل من األجل صارما يف ترتيب آثاره إضافة إىل
متيزه بقصر املدة.
لذلك يستحسن عموما إذا تعلق األمر مبطالبة املستهلك حبقوقه أن تكون آجال ممارسة
هذه احلقوق آجال تقادم عادية ،وإذا تعلق األمر مبطالبة بأداء التزامات معينة يستحسن أن
تكون آجال هذه املطالبة آجال سقوط.

 - 1أنظر املادة  10من القانون املغريب رقم  02/31القاضي بتحديد تدابري محاية املستهلك.
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ثانيا :عدم توظيف القضاء اإلستعجايل والتنفيذ املعجل يف قانون االستهالك.
 /1عدم توظيف القضاء االستعجايل:
مل يعمل املشرع اجلزائري من خالل القوانني اخلاصة باالستهالك على توظيف إمكانات
القضاء االستعجايل لتقرير محاية قضائية للمستهلك يف األوضاع اليت تتطلب تدخال قضائيا
استعجاليا.
األمر الذي من شأنه اإلحالة على القواعد العامة للقضاء اإلستعجايل املنصوص عليها
ضمن أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1،لتسوية نزاعات االستهالك كلما توفر عنصر
االستعجال من أجل احلصول على إجراءات حتفظية وقائية ،أو احلصول على إثبات ومعاينات
لوقائع معينة ،أو األمر باإليقاف الفوري ملمارسات يبدو جليا أهنا غري مشروعة.
وذلك على خالف ما هو األمر عليه يف القوانني املغربية اخلاصة باالستهالك ،حيث عمل
القانون  02/31القاضي بتدابري محاية املستهلك على تقرير احلاالت اليت ميكن أن تتطلب
تدخال استعجاليا .ومن أهم هذه احلاالت حالة املادة  220من ذات القانون اليت تقضي بإمكانية
إيقاف التزامات املدين يف عقد القرض االستهالكي 2بأمر من رئيس احملكمة.
وجتدر اإلشارة يف هذا املقام أن نصيب خدمة القرض االستهالكي من قانون محاية
املستهلك وقمع الغش مل يتعد إال مادة وحيدة ،يف حني أولت التشريعات املقارنة هذه املسألة
الكثري من االهتمام ،نظرا النتشار هذه اخلدمة بني احملترفني فيما يعرف باالئتمان اإلنتاجي أو
االستثماري ،وبني املستهلكني فيما يعرف باالئتمان االستهالكي أو العقاري.

3

 /2احلاجة إىل التحكم يف طرق الطعن:
ال ميكن بلوغ احلماية القضائية املرجوة للمستهلك إال بصدور حكم قضائي وتنفيذه
دون التأثر بإجراءات الطعن املطولة واملعقدة ،ومن هنا كانت احلاجة إىل التحكم يف طرق
الطعن وإجراءاته حىت ال يتأثر سلبا املستهلك املستفيد من احلكم من طول إجراءات الطعن ،يف
 - 1أنظر املواد  031- 100من القانون  30/31املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
 - 2القرض االستهالكي هو كل قرض لتمويل شراء السلع واخلدمات االستهالكية ،أي يربم من أجل تلبية حاجات
املستهلك الشخصية أو األسرية ،ولقد اشترط املشرع يف هذه اخلدمة أن تكون شفافة من حيث عرضها ،مضمون
ومدة االلتزام وآجال تسديد القرض ،على أن حيرر كل هذا يف عقد .راجع حلراري شاحل لويزة ،محاية املستهلك يف
ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش وقانون املنافسة ،م ذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستر يف القانون ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو،1321 ،ص .10
3

 -حممد بودايل ،االئتمان االستهالكي يف اجلزائر ،جملة العلوم القانونية واإلدارية ،كلية احلقوق ،جامعة

اجلياليل اليابس ،سيدي بلعباس ،العدد ،31أفريل  ،1330ص .30
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قصور أحكام القانون  10-10في تحقيق األمن القضائي في نزاعات االستهالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حني مل يأت القانون  30/30املتعلق حبماية املستهلك بأية خصوصية على مستوى الطعن ،وهلذا
يبقى الرجوع إىل تطبيق طرق الطعن يف نزاعات االستهالك رهني باإلحالة إىل القواعد العامة.
 /2غياب التنفيذ املعجل يف قضايا االستهالك:
مل ينص املشرع اجلزائري يف قانون االستهالك  30/30على استفادة األحكام الصادرة
لفائدة املستهلك من التنفيذ املعجل بقوة القانون على غرار ما هو منصوص عليه مثال يف القضايا
االجتماعية بالنسبة لألجري 1،وكان األوىل أن يتم التنصيص على ذلك ولو يف حاالت حمددة
من منازعات االستهالك ،كما يف احلالة اليت يقضي فيها احلكم للمستهلك مببالغ مالية أو أداءات
أخرى مستحقة وغري متنازع فيها من طرف املتدخل.
خاتمة:
يف حماولتنا لإلجابة عن إشكالية ورقتنا البحثية من خالل حماور هذه الورقة البد من
اإلقرار بفاعلية جهود املشرع اجلزائري وحماولته لتقرير أكرب قدر ممكن من احلماية ،مع
االعتراف يف الوقت ذاته بوجود نقائص ال تزال تشكل عوائق قانونية قضائية ،نوجز أمهها
فيما يلي:
*تباين مراكز أطراف الزناع االستهالكي.
*تغليب الطابع املوضوعي على قواعد القانون  30/30وإمهال اجلانب اإلجرائي ،ما تعلق منها
باإلثبات والتقادم.
* عدم توظيف القضاء االستعجايل أو إمكانية اللجوء إليه ضمن أحكام قانون محاية املستهلك
وقمع الغش.
*الطعن يف األحكام الصادرة يف الزناع االستهالكي رهني باإلحالة غلى القواعد العامة.
*عدم التنصيص على التنفيذ املعجل يف قضايا االستهالك.
بذا ارتأينا تقدمي بعض التوصيات:
*ضرورة تفعيل آليات محاية املستهلك وذلك من خالل التنسيق بني أجهزة النظام العاملي للدول
وتبادل اخلربات القانونية يف ذات اجملال.
* السعي إىل حتقيق األمن القانوين والقضائي للمستهلك من خالل إرساء قواعد خاصة مستمدة
من خصوصيات نزاع االستهالك.
* حتيني املنظومة التشريعية ملواجهة القوة اإلقتصادية واالجتماعية والفنية للمتدخل.

 - 1تنص املادة  131من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ":تكون األوامر الصادرة عن رئيس القسم االجتماعي
قابلة لالستئناف .ليس لالستئناف أثر موقف".
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