
 

 

 المستهلك استغالل ضعف أو جهل

 

  

التجارية التي يلجأ إليها المورد من أجل استمالة المستهلك ات الممارسبين من  جهلال أو فضعال ستغاللا

يغتنم و  .غالبا في محل إقامة المستهلك(ألجل ) ا، يكون األداء فيه نقدا أو تسديدتزامعقد أو التوقيع على 

 .تقديم خدمته أوته سلعلبيع المستهلك  جهل أوفرصة ضعف  المورد

 ضعف استغالل بفعل نشأ التزامكل القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  31.08القانون رقم منع وقد 

  .المستهلك جهل أو

 الضعف:استغالل 

في ار ل، كباطفأ) شخص ماأو جهل ضعف  استغالل ويعتبر

أو  هممارسة تعتمد على استغالل جهل ،...(إلخ، ىالسن، مرض

لحثه ة أو دائم ةمؤقتسواء بصفة ، جسديأو المعنوي ه الضعف

مدى تقييم ليس بإمكانها هذه الفئة و .إبرام عقدأو  شراءالعلى 

على إبرام  اكشف الخدع أو الحيال المبذولة إلقناعه أو هاتاالتزام

 لضغط.ل تتعرض ا، أو إدراك أنهالعقد

 

 أمثلة:

خطأ تحت  أن يعترفر سي ةلشخص تعرض لحادث ظروف: يمكنضعف معنوي مؤقت ناتج عن  -

 .الحادث عنوقع الصدمة، بمسؤوليته 

لفواتير في وضعية ال تسمح لها بالمراجعة الدقيقة لتكون  ،ةمفاجئ فاجعة وفاة أسرة تحت وقع  -

 المتعلقة بالحداد.

لألهلية،  فاقدأو قاصر أو شخص مسن المستهلك:  حالةدائم، ناتج عن  ضعف معنوي أو جسدي -

باإلضافة إلى ذلك، يتمتع األشخاص العاجزين بحماية خاصة  يكون ضحية سهلة لتاجر غير نزيه.

 التي تعاقب بصرامة أي استغالل لهم.  1مجموعة القانون الجنائيبمقتضى أحكام 

                                                           
1
: "من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو ، بشكل واضح فاقدي األهلية أو المحاجيرمن مجموعة القانون الجنائي 552الفصل يحمي   

ته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند يمس ذمته المالية، اضرارا به، يعاقب بالغا فاقد االهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبر
أو  بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم. ,إذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت اشرافه

 لغرامة من مائتين وخمسين إلى ثالثة آالف درهم.تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس وا

استغالل ضعف كل من قام بيعاقب 

من شهر  بالحبسالمستهلك أو جهل 

من  إلى خمس سنوات وبغرامة

و أ درهم 50.000إلى  1.200

كان وإذا ) بإحدى هاتين العقوبتين

يعاقب  المخالف شخصا معنويا

 50.000ا بين مبغرامة تتراوح 

 (.درهم 1.000.000و



 

من غيره  ةيعتبر أكثر عرض ،جاهل لحقوقهلك مسته بصفة عامة كلشخص أمي أو أجنبي أو  كل -

 .إلخ. ،القرض ورالعقاك مجاالتالبعض  فيسيما  الالستغالل جهله، 

 

  الجهل أو المبني على استغالل الضعف االلتزام ىيلغ

 عن وتعويضه منه المستخلصة المبالغ رجاعإالمستهلك  استغل ضعف أو جهلكل من يتوجب على 

 .ناجمةال األضرار

 

 إرشادات:

 كن حذرا واقرأ شروط العقد المقترح قبل أن تلتزم؛ 

  لك ةمفيدكون تال تقم بشراء منتوج أو خدمة قد ال، 

 أن  تخبره فيها، يجب أن ترسل بسرعة رسالة مضمونة للتاجر إذا كنت قد وقعت ولكن لم تدفع

 القانون؛االلتزام يعتبر باطال بموجب 

 التزامك. أو إلغاء العقد عند خطيإثبات على حيازة  احرص دائما 

  التوصل إلى إذا كنت قد وقعت ودفعت )أو التزمت بقرض أو اقتطاع مباشر( يجب أن تحاول

 .اللجوء إلى القضاء قبل عند الحاجة، بمساعدة جمعية لحماية المستهلك ،تسوية بالتراضي

 

 كن على علم لتستهلك أفضل

 

 

 

 2016 ليوزوي

 

 

 للمزيد من المعلومات في مجال حماية المستهلك
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