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 چکيده

با پيشرفت جوامع نيازهاي بشر بيشتر و توليدات كشورها هم به تبع آن بيشتر شد . در اين 

ميان دو طرف به وجود آمد توليد كننده و مصرف كننده. پيرامون توليدات مسائل و 

ز حمايت ا مشكالت ديگر نيز به وجود آمد كه حمايت از مصرف كننده را ايجاب مي كرد.

حق بدست آوردن اين حقوق شامل، . مصرف كنندگان، منوط به رعايت حقوق آنها است

حق برخورداري از اطالعات الزم در مورد ، كاالها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد

، حق برخورداري از حمايت دولت، حق رويت و دستيابي به نمونه كاالها،كاالها و خدمات

مي حق شكايت از متخلفان اقتصادي و  بهداشتي و سالمحق دريافت كاالها و خدمات 

باشد، كه تمامي موارد مذكور به نوعي به قوانين خاص  نياز پيشنهاد محقق بر آن است كه 

دستگاه ها و قوانين، در زمينه اطالع رساني تبليغاتي حقوق مصرف كننده به مصرف 

تا زمينه آگاهي هر دو قشر  كنندگان و عرضه كنندگان ،فعاليت بيشتري از خود نشان دهد

را بيشتر فراهم آورند تا از جرايم در اين زمينه، كاسته شود و اين مهم ميسر نمي شود تا 

زماني كه حقوق كشورهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته كه به وسيله اين تطبيق، مزايا و 

 . معايب مشخص شده و راهكار و قانون مناسبي تدوين گردد

 .صرف كننده، ، تعزيرات حكومتي، حقوق شهرونديم :يديکل واژگان
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  یرضائ فهيشهرام وظ

 دادگستريوكيل ، تجارت بين المللارشد حقوق  كارشناس
 

 نام نويسنده مسئول:

 یرضائ فهيشهرام وظ

 در نظام هاي حقوقی تطبيقی حقوق مصرف کنندهمطالعه 
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 مقدمه
در عصر كنوني كه تغييرات گسترده اي در عرصه هاي مختلف به وجود آمده است و اين تحوالت تاثير مستقيم بر شيوه زندگي مردم 

از مصرف كاالهاي غير استاندارد بوده است ، و نحوه توليد كاال و خدمات داشته و همراه با تنوع و پيچيدگي محصوالت توليدي و خطر ناشي 

تمامي افراد بشر به عنوان مصرف كننده داراي حقوقي هستند كه توليدكنندگان و عرضه كننده كاالها و خدمات بايستي آن را مراعات 

ي برقراري عدالت اجتماعي نمايند. امروزه ، حمايت از حقوق مصرف كننده زيان ديده ، يكي از وظايف دشوار دولت ها ، از جمله راه ها

محسوب مي گردد. در اين باره ، صرف نظر از زيان هاي مادي كه مصرف كننده را متأثر مي سازند ، صدمات و زيان هاي معنوي هستند كه 

 ( 31،ص3131متعاقب زيان هاي مادي دامن گير مصرف كننده مي گردند و نبايد ناديده گرفته شوند.)آزادي،

مصرف كننده با تنوع محصوالت توليدي و خطر ناشي از مصرف كاالهاي نامرغوب و همچنين مصرف نادرست با توجه به اين كه 

راهم كاالها مواجه مي باشد ، در اين راستا ، توليد و توريع كاالها به صورت انبوه ، ايجاد و توسعه فروشگاه هاي بزرگ ، توسعه تبليغات و ف

ن سرمايه داران به سالح هاي پيچيده رواني جهت وادار كردن مصرف كنندگان به مصرف بيشتر ، آوردن امكانات تحصيل اعتبار ، مسلح شد

پيچيدگي روند توليد و افرايش خوراكي هاي ساخته شده از مواد رنگ شده شيميايي و آنزيم هاي گوناگون و... همگي سالمت مصرف 

 كنندگان را تهديد مي كنند. 

و به دليل تماس روزمره مردم با كاالهاي مصرفي و خدمات مورد نياز ، وظيفه دولت هاست كه به لحاظ اهميت و حساسيت اين مهم 

ا براي جلوگيري از نابساماني ها و تشتت در اين امر ، دست به كار شده و از طريق راه كارهاي حقوقي ، قانوني و فرهنگي ، مشكالت موجود ر

 حل نمايند

 

 اهميت و ضرورت موضوع -1
ه مصرف كننده نقش اساسي و تعيين كننده در تمامي فعاليتهاي توليدي داشته و سودآوري و ادامه حيات اقتصادي در روزگاري ك

بنگاه ها در گرو جلب رضايت آنهاست و در دوراني كه تمام تالش بنگاه ها در اين جهت است كه كااليي كه دقيقا مد نظر مصرف كننده 

ف كننده تعيين كرده، تحويل داده شود، جاي بسي تعجب است كه در همين زمان كشورهايي است، توليد شده و در زمان مشخصي كه مصر

نيز مشاهده مي شوند كه بدليل ساز و كارهاي اقتصادي نامناسب و ساختار حقوقي ناكارامد، مصرف كنندگان آنها از حداقل حقوق خود نيز 

 .م خود، راه به جايي نمي بردبي بهره بوده و تمام تالشهاي آنها در جهت استيفاي حقوق مسل

متاسفانه كشور ما نيز به نوعي در دسته دوم قرار مي گيرد و موارد متعددي مشاهده مي شود كه بنگاهها حتي در صورت وارد آوردن 

ه يک معضل خسارت جاني به مصرف كننده )به علت توليد كاالي معيوب( نيز هيچ مسووليتي را متقبل نمي شوند. اين مسئله در جامعه ما ب

 .اساسي تبديل شده است و لزوم توجه جدي به حقوق مصرف كننده را ايجاب مي كند

  

 سير تاریخی حمایت حقوقی از مصرف کننده در ایرانو  تعریف مصرف کننده  -2
مصرف »مجلس شوراي اسالمي در تعريف مصرف كننده مي گويد  31/7/88مصرف كننده مصوب  حقوققانون حمايت از  3 ماده

مصرف كننده هر شخص حقيقي يا  از نظر قانون مذكور ،« كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كاال يا خدمتي را خريداري مي كند.

 حقوقي است كه كااليي را براي رفع نياز خود و يا اشخاص تحت تكفل يا تحت اداره خود مي خرد ، تهيه مي كند يا از آن استفاده مي نمايد

در همه كشورها و از جمله ايران بعد از اجراي سيستم مدرن و اجراي شيوه هاي به اين منظور مورد استفاده قرار مي دهد.  و يا خدمتي را

قانون گذاري به منظور حمايت از مصرف كنندگان ، صرف نظر از مباحث مربوط به معامالت از جهات گران فروشي و احتكار ، ابتدا به صحت 

دارويي توجه گرديد و اقدامات و ضمانت اجراهاي خاصي براي عرضه كنندگان اين اقالم در نظر گرفته شد و  و سالمت محصوالت غذايي و

سپس با در نظر گرفتن قواعدي الزم آور ، به برخي از اقالم كه مي توانند ماهيت و طبيعت نهفته خطرناكي داشته باشند توجه گرديد و 

انين تدويني به صورت يک قاعده كلي براي هر كااليي درآمده كه اگر هر كاال و يا خدماتي موجب بعد از انقالب اسالمي ، قو اكنون مخصوصاً

صدمه و خسارت به مصرف كننده و يا هر شخصي شود ، سازنده يا عرضه كننده ، مسئول جبران خسارت است و نه فقط توليد كننده بلكه 

هستند. مبناي اين مسئوليت ، تعهد ضمني فروشنده به تسليم كاالي سالم به عرضه كننده اعم از خرده فروش ، دالل و واسطه هم مسئول 

  خريدار مي باشد و قاعده عقالني و فقهي الضرر ، لزوم جبران خسارت به مصرف كننده را تبيين مي كند.

ييع حقوق آن برداشته اقدامات قابل توجهي در راستاي حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از تض بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،

، مقررات و ضوابطي در خصوص صنوف و لزوم رعايت حقوق  شوراي انقالب 13/ 31/4شد كه ابتدا در چهارچوب قانون نظام صنفي مصوب 

كه خريداران و مصرف كنندگان مي توانند شكايات خود را مطرح نمايند ، تصويب گرديد و به لحاظ مشكالتي كه  مشتري و تصريح به اين

http://www.joce.ir/


 22 -91، ص 0931 زمستان،  01ق و علوم جزا ، شماره فقه، حقو

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

رسيدگي محاكم وجود داشت ، توفيق چنداني حاصل نشد و به ناچار ، ستادهاي مبارزه با گران فروشي تشكيل گرديد و متعاقباً به جهت  در

عدم توفيق ستادهاي مذكور و نابساماني وضع اقتصادي كه موجبات نارضايتي قشر كم درآمد را فراهم آورده بود ، رسيدگي به تخلفات 

 ها و دادسراهاي انقالب محول گرديد. اقتصادي به دادگاه

مجمع تشخيص مصلحت نظام ، گام مهم تري جهت نظارت و رعايت حقوق  31/33/93با تصويب قانون تعزيرات حكومتي مصوب 

ت طي ماده واحده اي به منظور نظارت و كنترل بيشتر بر امور اقتصادي ، كليه امور تعزيرا 74مصرف كننده برداشته شد و مجمع در سال 

حكومتي بخش دولتي و خصوصي را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي واگذار نمود و سازمان بازرسي و نظارت )سازمان حمايت از 

بخشي از خالء هاي قانوني مربوط به اصناف و بازار  3183مصرف كننده فعلي( ايجاد گرديد و اينک با اصالح قانون نظام صنفي در سال 

 . مرتفع شده است

ر مجموعه مقررات حمايتي ايران ، قانون حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان كه در نوع خود قانوني مترقي در راستاي د

به تصويب نهايي مجلس شوراي اسالمي و تاييد شوراي نگهبان رسيد و در  3188جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كنندگان است در سال 

 .الزم االجرا مي باشد حاضرحال 

 

 حمایت حقوقی از مصرف کننده در برخی کشورهابررسی   -3
 در ایاالت متحده آمریکا -1-3

، تمامي شهروندان و  ضرآمريكا نخستين كشوري است كه پرچم حمايت از مصرف كننده را به دوش گرفته است. در حال حادر 

يتي قرار دارند. نظارت بر كاالهاي مصرفي ، آزمايش و هاي حمايت از مصرف كننده زير پوشش حما شهرهاي آمريكا توسط دولت و جمعيت

هاي آگاهي دهنده و راهنمايي به افراد مصرف كننده از برنامه هاي مهمي هستند كه براي حمايت از مصرف كننده  مقايسه كاالها و آموزش

  .به اجرا در مي آيند

سماً عضويت دارند. اتحاديه مذكور ، كليه كارهايي را كه انجام دو ميليون نفر از مردم آمريكا در اتحاديه حمايت از مصرف كنندگان ر

هاي كارگري كشور با اتحاديه مذكور  تقريباً كليه سازمان داده و مي دهد در نشريه دوره اي خود چاپ نموده و به آگاهي مردم مي رساند.

. هاي قانوني ، خدمات شايسته اي ارائه مي دهد مين حمايتهمكاري مي كنند. اين اتحاديه از پشتيباني قوه مقننه نيز برخوردار است و با ه

 (93، ص 3181)سالكي ، 

هاي مناسب و مقتضي محيط خودكار مي كنند و كوشش دارند  شعبه هاي اتحاديه در اياالت مختلف در عين حفظ هدف ، با روش

و پر جمعيت نيويورک در مقام سخنگوي مردم شهر  تا تعداد بيشتري را به همكاري دعوت نمايند. نمايندگي اين اتحاديه در شهر بزرگ

ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي و صنفي مانند سنديكاهاي  عالوه بر افراد مصرف كننده مقيم نيويورک ، سازمان شناخته شده است.

همكاري داشته و هر يک به هاي فعال اين ايالت محسوب مي گردند ، با اتحاديه مصرف كنندگان  هاي تعاوني كه از گروه كارگري و شركت

 . سهم خود ،تعهداتي را عهده دار مي شوند

هايي را قبول نموده و تاكنون كارهاي مثبتي را در اين زمينه  دولت آمريكا نيز مسئوليت در كنار اقدامات حمايتي فوق الذكر ،

اداره اي در دفتر  ا مسائل جاري و روزمره كشور ،صورت داده است. براي ايجاد هماهنگي در امور مربوط به مصرف كنندگان و در ارتباط ب

رياست جمهوري كشور تاسيس شده كه نقش مشاوره با رئيس جمهوري را در مسائل مربوط به مصرف كنندگان ايفا مي كند و وي را از 

  جريان كارها آگاه مي سازد.

قانون تاسيس كميسيون رسيدگي به ايمني تصويب  توسط دولت فدرال برداشته شده ، 3373هاي حمايتي كه در سال  از گام

اجازه  ، كاالهاي مصرفي بود. به موجب اين قانون ، توليد هرگونه كاالهاي خارج از استاندارد ممنوع شناخته شده و به كاالهاي زير استاندارد

رگونه زيان مالي و خسارت جاني توليدكنندگان مكلف شدند كه در صورت وارد آمدن ه داده نمي شود. مطابق همين قانون ، توزيعپخش و 

به مصرف كننده كه بر اثر محصوالت آنها روي دهد ، غرامت ادعا شده را بدون هيچ عذر و بهانه اي بپردازند. براي اطمينان و حمايت از 

اجرا گذاشته شده  اتومبيل ، تنباكو ، سيگار و مواد غذايي وضع گرديده و به مورد قوانين مخصوصي جهت توليد دارو ، مصرف كنندگان ،

 (91، ص 3181. )سالكي ، است. كنترل بر مواد دارويي و غذايي از وظايفي است كه دولت به طور پيگير در انجام آن مي كوشد

 

 کشور کانادا -2-3
ف ظهور اولين جامعه مصرف كنندگان در كانادا دانست كه با انگيزه مطالعه مشكالت طبقه مصر أميالدي را بايد مبد 3374سال 

كننده آغاز به كار كرد. جامعه مصرف كنندگان كانادا به زودي دريافت كه حفظ حقوق آنها زماني ميسر است كه بتواند در برابر دسايس 

جامعه مذكور دريافت كه براي رسيدن به اين مقصود ، آموزش مصرف كنندگان و آگاهي دادن به . سوداگرانه بخش توزيع و توليد بايستد
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نفر از مصرف  000/90م مي باشد. طبق آماري قديمي كه با استفاده از منابع سازمان بين المللي كار به دست آمده ، حدود يكايک آنان الز

كنندگان كانادايي در اتحاديه صنفي خود عضو هستند. اين اتحاديه عالوه بر يک نشريه ، كيفيت و ماهيت كاالهاي ساخته شده تفسير مي 

 ، 3181 ، يسالك) ي و فني است و از نظر باال بردن سطح علمي و فني مصرف كنندگان با ارزش مي باشد.هاي علم شود. كه حاوي ارزش

 (98ص

 آن از منابع دولتي تامين مي گردد. %31هزينه هاي جاري جامعه مصرف كنندگان كانادا با حق عضويت پرداختي اعضاء و  71%

 

 هلندکشور  -3-3

ف كنندگان هلند رسماً شروع به كار كرد و امروز بيش از چهارصد هزار نفر از مصرف ، سازمان حمايت از مصر 3311در سال 

كنندگان در آن عضويت دارند. ايجاد يک آزمايشگاه براي مقايسه كاالها ، انتشار نشريه ماهانه براي بررسي جنبه هاي كيفي فرآورده هاي 

رف كنندگان به عنوان يک مرجع رسمي بر عهده اين سازمان است. صنعتي ، آگاهي دادن به مصرف كنندگان و رسيدگي به شكايات مص

نمايندگان اتحاديه مصرف كنندگان هلند به عنوان وكيل از سوي اعضاي خود در مراجع قانوني و مصرف كنندگان هلند به عنوان وكيل از 

 ضاء به استيفاي حقوق آنها مي پردازند.سوي اعضاي خود در مراجع قانوني و غير دولتي حضور يافته و در صورت تقاضاي عضو يا اع

گيرد ، با حضور  پيش از عرضه و فروش انجام مي تعيين قيمت كاالهاي مصرفي و بررسي ابعاد كيفي و درجه بندي كاال كه معموالً

رهگذر ، حقوق نماينده اين سازمان به عنوان چشم و گوش سازمان مصرف كنندگان صورت مي پذيرد. آنها مراقب اند كه مبادا در اين 

مصرف كننده ناديده انگاشته شود. به منظور ايجاد هماهنگي در برنامه هاي مربوط به حمايت از مصرف كننده ، بين اتحاديه كارگري و 

ها پيش براي تنظيم و اجراي برنامه هاي  هاي محلي ، همكاري نزديكي صورت مي گيرد و از مدت هاي تعاوني مصرف و انجمن شركت

 (.70-93، صص 3181)سالكي ،  يک مركز تاسيس شده است نظر ، مورد

 

 انگلستانکشور  -4-3
در كشور انگليس آغاز به فعاليت كرد. اين نهاد صنفي و  3317هاي حمايت از مصرف كننده در سال  يكي از كار آمدترين سازمان

منتشر مي كند كه منعكس كننده مطالب متنوعي  تيراژ 000/930 شهرت دارد با «ويچ»اجتماعي ، پرخواننده ترين نشريه صنفي كه به 

مصرف كنندگان عضو ، منبع تامين مالي هزينه هاي اين سازمان  درباره مسائل مصرفي و مصرف كنندگان مي باشد. دريافت حق عضويت از

خدمت مصرف كنندگان  به 3391موسسه تحقيقاتي مذكور كه در سال . است و توانسته يک سازمان بزرگ پژوهشي را تاسيس و اداره كند

و درآمد ، ارزشيابي كاالهاي مصرفي را به عهده دارد و مقايسه فرآورده هاي توليدي كشور با استانداردهاي قانوني و بررسي جنبه هاي كيفي 

 ايمني كاالهاي مصرفي از كارهاي اين موسسه پژوهشي است.

 

 بلژیککشور  -5-3

هايي تحت نام حمايت از مصرف كنندگان عضويت يافته اند.  مايت از خود در سازماننفر از ساكنان كشور بلژيک براي ح دو ميليون

فعاليت اولين نهاد صنفي از اين نوع آغاز شد. بيشتر اعضاي اين نهادها را زنان كشور بلژيک تشكيل مي دهند. جوامع  ، 3317در سال 

جريان كم و كيف كاالهاي مصرفي قرار داده و اطالعات سودمندي مصرف كنندگان اين كشور سعي دارند كه اعضاء و مصرف كنندگان را در 

د جمع آوري كنند و براي اين منظور ، كليه كاالهاي توليد شده را معاينه و آزمايش كرده و با ضوابط علمي و فني مورد مقايسه قرار مي دهن

 ف كنندگان مي گذارد. و بدي و خوبي مواد اوليه به كار رفته و مشخصات فني آن را در معرض اطالع مصر

مصرف كنندگان بلژيكي از مجراي اطالعات سازمان حمايت از مصرف كنندگان مي آموزد كه با وقوف به اهمييت جنس و اطالع از 

هاي  هزينه هاي توليد به خريد و مصرف كاال اقدام كنند. بدين ترتيب ، مصرف كننده بلژيكي مي تواند مطمئن باشد كه در سايه مراقبت

 (77-79، صص 3181. )سالكي ، سازمان مجاز و مجرب ، هيچ قيمتي به او تحميل نشده و در بازار مورد اجحاف قرار نمي گيرديک 

 

 هاي گوناگون حمایت از مصرف کننده نظام -4
 نظام انگلوساكسون -الف

 نظام كشورهاي اسكانديناوي -ب

 فدراتيو بازار مشترک اروپا -ج
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 : نظام انگلوساکسون -الف

در آمريكا توسط دانشگاهيان پديد آمد. جمعيت مصرف  3333ز نظر تاريخي ، اولين تشكيالت با فرمول انگلوساكسون در سال ا

تشكيل شد. در سيستم انگلوساكسون ، تشكيالت حمايت مصرف كنندگان از طريق دريافت حق  3317كننده انگلستان با تاخير در سال 

همان  مجله )كه تبليغات كاالها و خدمات در آنها ممنوع است( به حيات خود ادامه مي دهند و نتيجتاً عضويت از اعضاء و انتشار روزنامه و

دولت  اندازه كه از استقالل در برابر توليد كنندگان برخوردارند ، در مقابل دولت نيز مستقل اند. اعضاء در جريان انتخابات آزاد بدون كنترل

 . دولت متكي نيستندانتخاب مي شوند و از نظر مالي به 

 : نظام کشورهاي اسکاندیناوي -ب
ين سيستم ، آميزه اي از مصرف كنندگان و قواي عمومي است ، بدين ترتيب كه تشكيالت مصرف كنندگان زير نظر شوراي ا

در وزارت خانواده و مصرف كنندگان ، شورايي  3311منتخب دولت فعاليت مي كنند. نمونه بارز اين سيستم ، نروژ است. دولت نروژ در سال 

  ظيفه حمايت از مصرف كنندگان را بر عهده دارد.عضو تشكيل داده كه و 7مركب از 

درصد بودجه شورا توسط دولت تامين مي گردد. در عين حال ، اعضاي شورا مقررات  31رئيس اين شورا منتخب شاه است و 

اطالعات و صدور اساسنامه را رعايت كند. از كارهاي جالب اين شورا ، تاسيس انستيتويي است براي بررسي و اجراي طرح برچسب گذاري ، 

 (33-30،صص3174. )اميدي، گواهي مرغوبيت كاال

تشكيل شده ، توسط دولت پرداخت مي شود. اين شورا نه تنها به  3317هزينه هاي شوراي مصرف كنندگان سوئد كه در سال 

عضو تشكيل مي  34اين شورا از نمايندگي از مصرف كنندگان بلكه به نمايندگي از توليد كنندگان و توزيع كنندگان نيز عمل مي نمايد. 

نفر نمايندگان صنعت و  1نفر نمايندگان مصرف كنندگان ، حداقل  7گردد كه توسط شاه منصوب مي شوند. تركيب شورا بدين گونه است: 

  وضع به همين منوال است. 3311تجارت و بقيه از دانشگاهيان و كارشناسان حرفه اي. در دانمارک نيز از سال 

 : اتيو بازار مشترک اروپانظام فدر -ج
هاي متشكل ولي پراكنده مصرف كنندگان كه در راستاي يک هدف تشكيل شده اند )نظير سنديكاها و  اين سيستم به گروه

هاي خانوادگي( امكان مي دهد پكه از يک سو با يكديگر متحد شوند و از سوي ديگر ، مصرف كنندگان منفرد را متمركز كنند. در  جمعيت

 . هاي آن برخوردار مي شوند هاي مصرف كننده در عين استقالل ، با دولت همكاري داشته و از كمک تيو بازار مشترک ، گروهرادسيستم ف

، در فرانسه تشكيالت خصوصي مصرف كنندگان و تشكيالتي نظير انستيتوها و كميته هاي دولتي به موازات هم  به عنوان نمونه

ارائه كرده ،  3379يت مي كنند. تعداد اين تشكيالت در كشور فرانسه آن چنان كه لوک بيل در سال براي حفظ حقوق مصرف كنندگان فعال

 الت خصوصي و دولتي حمايت از مصرف كنندگان اساساً در سه محور ، عينيت پيدا مي كند: يبالغ بر سي تشكل مي باشد. فعاليت تشك

و خدمات به نحوي كه هر مصرف كننده به حق انتخاب خود به طور  دادن اطالعات الزم به مصرف كنندگان در مورد كاالها -3

 كه تبليغات فريبنده نباشد و توليدكنندگان نتوانند دروغ گفته و به دروغ عمل كنند.  واقعي دست يابد و نيز اطمينان از اين

 كنترل كيفيت و مرغوبيت كاال -3

 (31-33،صص3174)اميدي، روريدفاع از منافع مصرف كننده در مراجع قضايي در مواقع ض -1

 

 کالسيک در حمایت از مصرف کننده ناتوانی حقوق خصوصی -5
يا آاين سوال مطرح مي شود كه  با توجه به عدم تعادل روابط بين افراد حرفه اي و مصرف كننده و لزوم حمايت مقنن از ضعيف ،

ک براي تضمين حمايت از مصرف كننده ناتوان است. اگر چه حقوق خصوصي كالسي مصرف كننده را دارد؟ ققانون مدني توان تضمين حقو

كنيم مانند تئوري عيوب رضا كه براي تضمين در بيع به كار مي رود ،  در قانون مدني به چاره هايي عليه عدم تعادل قراردادي برخورد مي

من اقامه دعوي در محاكم مي ها ، متض لكه اين راه ح اما چاره هاي قانون مدني براي مصرف كننده غير قابل دسترس است براي اين

خرد براي  يا كسي كه يک ظرف ماست فاسد ميآكه بايد پس از انعقاد قرارداد اغلب پس از اجراي ان به صورت فردي انجام شود.  ،باشند

 (38، ص3188رمضاني ،  )تضمين عيوب مخفي اقامه دعوي خواهد كرد؟

قانون در بخش قرارداد ها و الزامات خارج از قرارداد برروي دو محور عمده استوار  شويم كه اين با مطالعه قانون مدني متوجه مي

زادي اراده آمطابق اصل حاكميت اراده چون فرض است كه دو طرف قرارداد از . عنصر تقصيير اصل حاكميت اراده و دوم ، ، اول است.

هر يک از طرفين ازادانه شرايط و منويات خود را بر قرارداد  اكم است. ،برخوردار بوده و اراده هر كدام به طور مساوي بر انعقاد قرارداد ح

نها آورده كه همه آتكاليفي به بار  كه امروزه پيوندهاي اجتماعي از حد قرارداد گذشته و همبستگي هاي گوناگون ، نآاعمال مي كند. حال 

 ، هاي بزرگ و در سوي ديگر هاي اقتصادي و شركت غول ، مصرف امروزه در يک سوي قرار داد توان در قالب حاكميت اراده ريخت. را نمي

 (.334،ص3173) كاتوزيان، يدآمصرف كننده نيازمند قرار دارند و البته واضح است كه اين اصل چگونه به اجرا در مي 
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هاي  ي مسئول زيانعنصر تقصير مي باشد يعني قانون كلي در الزامات خارج از قرار داد اين است كه شخص در صورت ، محور دوم

 (.340، ص 3183) كاتوزيان،  از كار خويش است كه مرتكب تقصيير شده باشد ناشي

بايد ثابت كند كه تقصير او سبب ورود  ، كه زيان ديده بتواند جبران خسارت خود را از كسي بخواهد برمبناي اين نظريه براي اين

گاه اثبات عدم  هاي قراردادي ، ا دارد و بايد داليل اثبات را بياورد. در مسئوليتتقصير زيان ديده نقش مدعي ر احرازدر  خسارت شده است.

لذا مصرف كننده . تقصير هميشه برخالف اصل است و نياز به اثبات دارد انجام تعهد براي اين منظور كافي است ولي در مسئوليت قهري ،

كار ساده است در غير اين صورت بايد  ر قراردادي وجود داشته باشد ،زيان ديده بايد راه دشواري را براي جبران خسارت طي كند كه اگ

گرفتار شدن در  پيداكردن سازنده كاال است و سپس اثبات تقصيير توليد كننده و در مرحله بعد ، هفت خان رستم را بپيمايد كه خان اول ،

زيان ديده بتواند خسارت خود را دريافت  ت توليد كنندگان ،معلوم نيست كه با توجه به وسعت امكانا پيچ و خم دستگاه قضايي كه نهايتاً

 (43، ص3174)اسماعيل زاده ،  كند

 كه مصرف كننده در ميان قدرت از مصرف كننده بايد به طور جدي و در قلب مقرراتي خاص حمايت كرد به دليل اين بنابراين ،

مايت از ضعيف در مقابل قوي است اين وظيفه اي مي باشد كه اخالق هاي عظيم اقتصادي از توان الزم برخوردار نيست و وظيفه قانون ح

به تنهايي توان  ن تاكيد دارد و باالخره حقوق خصوصي كالسيک با توجه به تحوالت عظيمي كه در عرصه زندگي ايجاد شده ،آنيز بر 

 هاي اقتصادي ندارند. حمايت از مصرف كننده را در برابر غول

امري  زادي و اراده و نظريه تقصير استوار است. اثبات تقصيير نيز توسط مصرف كننده مدعي ،آيعني  صليقانون مدني بر دو محور ا

حركتي جهت تدوين مقرراتي خاص در حمايت از مصرف كننده ايجاد  به همين دليل در كشورهاي پيشرفته ،. است مشكل و گاه غير ممكن

برخي معتقدند كه در ايران نيز بايد  ، نچه گفته شدآوق مصرف كننده شده است. بنا به منجر به وضع حقوقي خاص به نام حق شده كه نهايتاً

مريكايي سال ها آجامعه ما به راهي مي رود كه كشورهاي اروپايي و  به دنبال تدوين چنين قواعدي در حمايت از مصرف كننده باشيم ؛

 (391، ص 3173)كاتوزيان، نمونه سود مند برگزيد ، نآ نان استفاده كرد و ازآپيش رفته اند پس مي توان از تجربه هاي 

ن حفظ آن افزوده مي شود مي توان علم حقوق را در حالت كالسيک آيا در جامعه اي كه روز به روز به مسائل حادث و پيچيده آ

ايران بدان جهت كه كشور در امروزه حقوق  ن تجديدنظر نكرد و كليه پديده هاي جديد را از عينک قواعد قديم نگاه نمود؟آنمود و در 

حقوق را بايد از ديدگاه علمي و با عنايت به زير بناي جامعه مورد بررسي قرار . احتياج. به دگرگون شدن دارد ، ستانه جهش اقتصادي استآ

تي كه امروز در اثر حقوق امروز حقوقي است فني و اقتصادي كه بايد قابل انطباق با خواسته هاي فناوري جامعه ما بوده و به مشكال. داد

خرين آبايد گفت كه از ضروريات يک جامعه اين است كه علم حقوق از  نهايتاً پاسخگو باشد. ، هجوم اقتصاد صنعتي به وجود امده است

  (93، ص3189) يكتا،  قواعد و نهادهاي روز متاثر شده و همگام با آن پيش رود.

 

 نخأل قانونی و اجرایی حمایت از مصرف کنندگا -6
: قوانين موجود كشور حامي حقوق مصرف اين است كه خأل قانوني و اجرايي كه براي استيفاي حقوق مصرف كنندگان وجود دارد

كنندگان نبوده و آنچه تاكنون در اين زمينه مدنظر قرار گرفته وجود سازمان حمايت است كه داعيه حمايت همزمان از توليدكننده و مصرف 

كوچكترين توجهي به منافع مصرف كنندگان نداشته و نمي توان در تاريخ تشكيل آن حفظ منافع مصرف كننده را  كننده دارد. اين سازمان

  .پيدا كرد و درمجموع امكان حمايت توام از توليد و مصرف در يک سازمان وجود ندارد

هان كردن اين اطالعات منافع مصرف در هر معامله اي عرضه كنندگان كاال اطالعات بيشتري نسبت به مصرف كنندگان داشته و پن

كننده را به خطر مي اندازد. براين اساس تضمين كيفيت كااليي كه به مصرف كننده فروخته مي شود از موارد حمايت از حقوق مصرف 

ت اين كننده است. در همه دنيا سازمان هاي غيردولتي منافع مصرف كنندگان را حفظ مي كنند چراكه هميشه يكي از طرف هاي رعاي

در ضمن بايد اضافه  حقوق دولت است و بايد سازماني غيردولتي وجود داشته باشد كه مقامات دولتي در شكل گيري آن نقش نداشته باشند.

نمي توان از يک سو احقاق حقوق مردم و واگذاري امور به آنها را مدنظر داشت و از سوي ديگر دولت حاضر به دست برداشتن از  كرد،

گرچه در همه دنيا به تشكل هاي غيردولتي قدرت زيادي داده نمي شود اما وقتي دولت متوجه شود كه جامعه از  .خود نباشدانحطارطلبي 

تصميم اتخاذ شده ناراضي است مجبور به اصالح آن خواهد بود. در واقع تشكل هاي غيردولتي گروه هاي فشاري هستند كه با پشتيباني 

ين نموده و بايد آگاهي مصرف كننده از اين حقوق نيز با اطالع رساني مناسب صورت گيرد. تشكيل اين مردم حقوق مصرف كنندگان را تام

 .انجمن ها ضروري بوده و بدون آن نمي توان حقوق مصرف كنندگان را استيفا كرد
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 نتيجه گيري و پيشنهادات 
خداد چنين حوادث و مشكالتي انديشيده شود. اولين بي گمان نظم عمومي و انصاف ايجاب مي كند كه تدبيري براي جلوگيري از ر

گام ، وضع قوانين است كه اوالً نظام توليد و توزيع و مصرف را سامان بخشيده و از وقوع صدمات و خسارات مادي و معنوي ناشي از عدم 

باشد كه آسان ترين و سريع ترين  رعايت حقوق مصرف كننده جلوگيري كند. ثانياً ، در صورت بروز و ورود خسارت ، مرجعي وجود داشته

 (.33ص،3183،باقرزاده راه براي جبران خسارت مصرف كننده و مجازات متخلف فراهم آورد)

حمايت از حقوق مصرف كنندگان و جلوگيري از تضييع حقوق آنها در وهله اول مستلزم ساز و كار و مقرراتي است كه ضمن   

 ات وارده به مصرف كننده را جبران نمايد همچنين پيشنهاد مي گردد:، خساراو  اتيو به موقع شكا يفور يدگيرس

 تدوين و تنظيم قانون چه در مورد قانون ماهوي و چه در ايين دادرسي مربوطه و خاص آن -3

آگاه سازي مصرف كنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي ، انتشار نشريه ، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل  -3

 . دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي

هاي ذي ربط اجرايي به جهت اجراي موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف  ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاه -1

 . كننده

 . بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان -4

 .خواست خواهانارجاع دعاوي به مراجع ذي ربط در صورت در -1
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 منابع و مراجع
، نگاهي به حقوق مصرف كننده ، تهران، انتشارات سازمان گروه تحقيق و مطالعات 3174اسماعيل زاده ، هادي ،  [3]

 قوانين و موانع توسعه.

 ، حقوق بازرگاني ، تهران، انتشارات سخن.3194اعظمي زنگنه ، عبدالمجيد ،  [3]

 ، نگاهي به حقوق مصرف كننده ، اصفهان، چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.3174يز ، اميدي ، مهرانگ [1]

، 7، ضرورت رويكرد نظري حقوق مصرف كننده به حقوق بشر ، مجله حقوقي دادگستري، شماره 3198باقرزاده ، احد ،  [4]

 تهران.

 ، انتشارات توسعه قلم.، بازار ، دولت و حقوق مصرف كننده ، تهران3183باقرزاده ، احد ،  [1]

 جبران خسارت ، تهران، چاپ شركت سهامي انتشار. -، حقوق جزا3181بوشهري ، جعفر ،  [9]

 ، حقوق مدني ، شيراز،  انتشارات فرهنگي آفرينه.3181تاجميري ، امير تيمور ،  [7]

 ، ترمينولوژي حقوق ، تهران، انتشارات گنج و دانش.3173جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ،  [8]

 ، دايره المعارف حقوق مدني ، تهران، انتشارات مشعل آزاد.3171لنگرودي ، محمد جعفر ،  جعفري [3]

 ، مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان كاال، چاپ اول، تهران ، نشر دادگستر.3171جعفري تبار، حسن ،  [30]

 تي.، مسئوليت مدني ، چاپ اول، تهران، جهاد دانشگاهي شهيد بهش3170حسين نژاد ، حسينقلي،  [33]

، حمايت كيفري حقوق مصرف كننده و تطبيق آن با حقوق فرانسه ، پايان نامه 3188رمضاني ، محمد تقي ،  [33]

 كارشناسي ارشد ،دانشگاه امام صادق )ع(،قم.

 ، حمايت از حقوق مصرف كننده ، تهران، انتشارات پيشبرد.3181سالكي ، حسين ،  [31]

 ، جلد اول ، تهران، نشر حقوق دانا.،  تشكيل قراردادها و تعهدات 3177شهيدي ، مهدي ، [34]

 تهران.،3 شماره ،3 دوره ،9 مقاله ،مباني و قلمرو تعهد به ارائه اطالعات به مصرف كننده كاال، 3133 ،جواد ي،صالح [31]

 ، فرهنگ عميد ، جلد اول ، تهران، انتشارات اميركبير.3193عميد ، حسن ،  [39]

خلي در راستاي حمايت از مصرف كننده ، پايان نامه كارشناسي ، مقررات در بخش بازرگاني دا3187فرهادي ، مريم ،  [37]

 ارشد ، علوم اقتصادي ، دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.

قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه،  مروري اجمالي بر نظريه ي تعهد به ارائه اطالعات در ،3171 قاسمي حامد، عباس، [38]

 تهران.،30مجله كانون وكال، ش

 ، مباني مسئوليت مدني ،تهران.3178ضي ، قاسم زاده ، سيد مرت [33]

 ، حقوق مدني ، الزام هاي خارج از قرارداد، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.3174كاتوزيان، ناصر ،  [30]

 ، حقوق مدني ، عقود معين ، جلد اول، تهران ، انتشارات بهمن.3173كاتوزيان ، ناصر ،  [33]

 .شركت سهامي انتشار چاپ چهارم، تهران،، 1ج ،قواعد عمومي قراردادها ،3181كاتوزيان، ناصر، [33]

 ، مسئوليت ناشي از عيب توليد ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.3183كاتوزيان ، ناصر ،  [31]

 ، وقايع حقوق، چاپ اول، كاشان، نشر يلدا.3173كاتوزيان ، ناصر ،  [34]

 امله، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.، التزامات بايع و مشتري قبل و بعد از تسليم مورد مع3179كيايي ، عبداهلل،  [31]

 ارشد، دانشگاه قم.، ويژگي هاي رسيدگي به دعاوي مصرف كننده ، پايان نامه كارشناسي3188محمد بيگي، داود ، [39]

، نقش استانداردسازي كاالها در حمايت از حقوق مصرف كننده ، الزامات و راهبردهاي حقوق 3181منتفي ، مصطفي ،  [37]

 .38ان حمايت ،تهران،شماره مصرف كننده ، چاپ سازم

، روش رسيدگي عملي به پرونده ها در شعب سازمان تعزيرات حكومتي ، تهران، چاپ 3197يعقوبي، عبدالهاشم،  [38]

 فردوسي ،تهران.

 ، مفهوم حقوق اقتصادي در ايران ، مدرسه عالي بازرگاني.3189يكتا ، فرشاد ،  [33]
[30] American Jurisprudence, (1997) "Product Liability", Vol.63, 2th Edition, Jurisprudence 
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[32] Holley, David M., (1988), "Information Disclosure in Sales", Journal of Business 

Ethics, Vo.17. 
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