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چكيده   
» حقوق مصرف كننده و لزوم حمايت از آن، از موضوعات مش » ترك علم حقوق و اقتصاد اـست   . در واقـع،   

حقوق مصرف كننده، مجموعه قواعدي است كه كليه عرضه كنندگان ـكاال و ـخدمات، مـطابق بـا ـضوابط                    
قانوني و مندرجات قرار داد مربوطه و يا عرف در معامالت، ـمي             بايـست آن را رعايـت نماينـد؛ حـقوقي ـكه       

مقصود اصلي آن، ايجاد تعادل ميان قدرت معامال      تي مصرف كنندگان و عرضه كنندگان اـست و در قـوانين   
و مقررات كشورهايي كه اين حقوق را به رسميت شناخته          اند مشترك است،     » حقوق بنيادين مصرف كننـده      «

ناميده مي  شود    . حقوق مذكور آن دسته از حقوق بشري است ـكه يـا ـخاص ـمصرف كننـدگان ـهستند و يـا                    
مصرف كننده بودن در آن، در آنها ويژگ ي برجسته اي محسوب مي  شود  .   

در اين مقاله با بررسي  » قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان  « ايران ـمصوب   1388 « و مـقررات   اتحاديـه  
اروپا  « تحت عناوين    » چارچوب قانون اروپايي    « «و   اصول راهنماي سازمان ملل متحد براي حمايت از مصرف         
كننده  « مالحظه خواهد شد كه      » حق انتخاب و به    دست آ    وردن كاال و خدمات    «   ، » ـحق ايمنـي بـراي ـمصرف        
كننده «   ، » حق برخورداري از آموزش و اطالـعات كاـمل          « «و ـحق برـخورداري از حمايـت        « از جملـه حـقوق     

بنيادين و مشترك در تمامي مقررات مذكور محسوب مي شود  .   
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Abstract  

Consumer rights and the need to support it is a common issue of law and 
economics. Indeed, consumer rights are a set of rules which must be 
observed by all suppliers of goods and services in accordance with the 
relevant legal regulations, and the content of the relevant contract. It 
concerns the rights which are originally aimed at making a balance of 
trading power between consumers and suppliers. It is called "fundamental 
rights" in the countries that have recognized this right in their law and 
regulations. This right is among those human rights which are either peculiar 
to the rights of consumers or those in which being a consumer is considered 
a prominent feature.  
In this paper we investigate the "Iranian Consumer Rights Protection Act" of 
2009 and the regulations of the "European Union" under the title "European 
Law Framework" and "United Nations guidelines for consumer protection". 
We conclude that "the right of selection and procurement of goods and 
services," "the consumer safety rights," " the right of sufficient instruction 
and information, "and" the right of enjoying support" are among the 
fundamental rights common to all these rules and regulations. 
 
 Keywords:Consumer rights, choice right, the safety right, information right, 
European Union 
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مقدمه   
امروزه نياز به كاالهاي مصرفي و خدمات، يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هرگونه                

اختالل در توليد و توزيع آنها مي       تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و ـعالوه بـر زيـان                  
مادي، صدمات معنوي را متوجه مصرف كننده نمايـد          . برـخورداري از ـكاال و ـخدمات ـسالم و             بـا  
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كيفيت مناسب عاري از عيوب و خطرات، از ابتدايي ترين حقوق مصرف كننده اـست                . حمايـت از   
» حقوق مصرف كننده   « ، نخستين بار در سال       » 1962 ميالدي  « در امريكا با سخنراني    » جان اف كندي    «

مطرح شد   . » كندي  « در آن سخنراني لزوم قانوگذاري جديد و اقدام هماهنگ را خاطرنشان ـكرد و              
چهار ح  ق را به عنوان حداقل حقوق براي مصرف كننده به رـسميت ـشناخت               . ايـن حـقوق عبـارت      
بودند از   : ـحق برـخورداري از       ا يمنـ  ي ، ـحق برـخورداري از اطالـعات كاـمل، ـحق برـخورداري از               

حمايت دولت و حق انتخاب  ) مريدنژاد،  1378 : 5.(   
« لكن امروزه، اكثر كشورهاي جهان به        اصول  « اين حقوق پاي بند ـهست      ند و بـه هـمين مناـسبت        

يك روز تحت عنوان    » روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان        « نامگذاري است   . زماني، اـصل   
آزادي قراردادها در روابط بين افراد حاكميت داشت، اما بـا گذـشت زـمان و در راـستاي برقـراري        

تعادل بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان، دولت       ها در راـستاي حمايـت از ـمصرف كن            نـدگان،  
قوانيني را وضع كردند     . بي گمان، عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه شهروندان ايجاب ـمي     كنـد   
تا تدابيري اتخاذ شود      ) حسين آبادي،    1381  : 12  ( » حقوق مصرف كننده   « ، در زمره حقوق بشر است      

و محصول ناقص از وسايل موثر در تهديد امنيت عمومي نيز محسوب ـمي       ـشود    ) غـفاري فارـساني،   
1389  : 21 .(   
در   » حقوق اسالم   « نيز مقرراتي چون ممنوعيت غش در معامالت، وضع خيارات در عقود، پيش            

بيني قاعده معروف     » الضرر  « در راستاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان است         . علي رـغم وـضع      
قوانين پراكنده در حمايت از حقوق مصرف كننده در ايران، در تاريخ              15 / 7/ 1388  » قانون حمايـت   

از »  مصرف كننده به تصويب رسيد .   
در سطح بين   الملل به    طور خاص در دـهه         » 1960  « نـخستين قـوانيني ـكه ـهدف آنـها حمايـت از             

مصرف كننده بود در كشورهاي مختلف        » اروپـا   « بـه تـصويب رـسيد       . كميـسيون اقتـصادي اروپـا و       
سپس اتحاديه اروپا، توسعه دهنده اصلي و مهم قواـعد حمايـت از ـمصرف كننـده در                    ـسطح اروپـا    

شدند .   
نظر به ارتباط تنگاتنگ حمايت از مصرف كننده و موضوعات حقوق خصوصي، بـخش اعـظم                
توسعه قواعد حمايت از مصرف كننده از طريق برنامه هماهنگ سازي حـقوق ـخصوصي در اروپـا                  

ميسر گرديد  ) . Wallis,2006:2  ( به گونـه    اي ـكه در ـحال حاـضر، مـقررات مربوـطه بـه حمايـت از                   
مصرف كن  نده، بعنوان بهترين نمونه يكسان ـسازي مـقررات حـقوق ـخصوصي در ـسطح اروپـا بـه                    
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حساب مي آيد   ) Hondius,2004:245 .(   
چشم انداز جديد سياست حمايت از مصرف كننده اتحاديه اروپا در             » 13 2007 ـمارس     منتـشر   » 

گرديد  . اين چشم انداز شامل    » 3 « مورد سياست در سطوح عالي حمايـت از ـمصرف كننـده د          ر ـطي  
» 7 « سال آينده اتحاديه اروپا را رقم مي       زند كه عبارتند از       : ـحق انتـخاب بـه ـمصرف كننـده، بهبـود            

بخشيدن به رفاه مصرف كننده و حمايت از مصرف كننده .   
در اين مقاله از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده اـست             . لـكن قبـل از بيـان حـقوق بنيـادين           

مصرف كننده، ضروري است واژه مصرف  كننده توضيح داده شود .   
  

تعريف مصرف كننده -1  

مطابق بند اول ماده  » يك  « قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب  1388 ،   )) ـمصرف  
كننده، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كاال يا خدماتي را خريداري مي    كند   (( اما در مقررات 

اتحاديه اروپا، مصرف كننده منحصر به اشخاص حقيقي شده ا          ست   . البته برخي از كشورهاي عضو     
اتحاديـه اروپـا از جملـه     » دانـمارك   « «و  بلژيـك  « ، اـشخاص حـقوقي را نيـز بعنـوان ـمصرف كننـده       

شناسايي نموده  اند     ) ابراهيمي،   1382  : 62  .( در تحليـل   ـهاي اقتـصادي گفتـه ـشده اـست             )) : ـمصرف  
كننده كسي است كه در يك فرآيند خرج كردن پـول قـرار دارد و از كاال                 ـها و ـخدمات ديـگران       

استفاده مي كند  ) (( Giri,1987:45 .(   
برخي گفته اند    : مصرف كننده آخرين كسي است كه كاال يا خدمات به دست وي ـمي              رـسد و     

از آنها استفاده كرده يا آنها را به مصرف مي رساند   ) آلو،  1379  : 311 .(   
در بند    ) ) س ماده   » 2 « قانون تجارت الكترونيكي ايران مصوب سال        » 1382  « در تعريـف ـمصرف     

كننده آمده است  )) هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي  كند   ((   
با بررسي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مالحظه مي          شود، حمايت قانوني محدود بـه        

كساني اـست ـكه ـكاال را خريـداري ـكرده            انـد و بـرخالف نـام آن، ـمصرف كننـدگان و اـستفاده                 
كنندگان كاال كه الزاماً ممكن است خريدار نباشند، از دايره حمايت خارج مي             شوند    . اين در ـحالي   

است كه طبق قوانين كشورهاي توسعه يافته، استفاده كنندگان و مصرف كنندگان ـكاال حتـي اـگر                  
خريدار نباشند، تحت حمايت قرار مي      گيرنـد     . در اليـحه ـمصوب هيـات وزيـران در ـسال             » 1372 «  ،
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مصر ف كننده به استفاده كننده نيز اطالق شده بود، لكن در قانون اخير با حذف اـستفاده كننـدگان                   
به عنوان يك مصرف كننده، طيف وسيعي را از حمايت خود خارج كرد .   

در بنــد  » 5 « مــاده  » اول  « قــانون حمايــت از حقــوق مــصرف كننــدگان خــودرو ايــران مــصوب   
سال » 1388 « ، مصرف كننده را هر شخص حقيقي ي        ا حقوقي دانسته است كه خودرو را براي استفاده         

شخصي يا عمومي در اختيار دارد .   
بدين ترتيب شايسته است قانونگذار مصرف كننده را چنين تعريف نمايد           )) : هر شخص حقيـقي    

يا حقوقي كه كاال يا خدماتي را براي استفاده شخصي يا عمومي خريداري كرده و يا با اذن مالـك   
از آن انتفاع مي كند  .((   

  
تع -2 ريف حقوق مصرف كننده  

» حقوق مصرف كننده    « يعني مجموعه اختيارات و امتيازاتي ـكه ـمصرف كننـده در قبـال عـمل                
خريد يك كاال يا خدمت از فروشنده دريافت مي         كند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عيب          

و نقص، احراز ضرر و زيان، عدم كارايي و ثمر بخشي و يا ايراد خسارت               ، براي جبران ـضرر از آن       
استفاده كند .   

براي داشتن تعريف صحيح و دقيق، الزم است ايـن نكتـه يـادآوري ـشود ـكه حـقوق ـمصرف                      
كننده در معناي     » عام  « تنها به حقوق مصرف كنندگان نهايي كاالها و ـخدمات منـحصر نـمي              ـشود،    

بلكه شركتها در برابر تمامي افراد جامعه حتي افراد نـسل        ـهاي بـعد ـمسئ     ول ـهستند   . بـه  عنـوان مثـال،    
آسيب رساندن به محيط زيست يا آلودگي آبها و لو با توليد كااليي با كيفيت براي اـستفاده نـهايي                    

گروه معدودي از افراد جامعه غير قابل توجيه و تفسير است            . از طرفي، توليدكنندگان بايستي منـافع      
بلندمدت مشتريان را در فرآيند توليد كاال و خدمات در ن           ظر داشته باشند    . به ايـن جـهت اـست ـكه         

اگر برخي از مشتريان به دليل دانش محدود در مورد بعضي از محصوالت مورد نيـاز ـخود نتواننـد                    
به درستي منافع بلندمدت خود را تشخيص دهند، توليدكنندگان كه عموماً از سطح دانش تخصصي  

بيشتري نسبت به مصرف كنندگان برخوردار هستند، ملزم بـه رع           ايـت حـقوق ـمصرف كننـدگان و         
حتي توجيه آنان هستند     . ضمن اينكه مصرف كننده زيربناي هر تجارت است و وـجود آن بـسته بـه                

وجود اوست .   
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اهميت تعيين حقوق مصرف كننده تاحدي است كه اگر حد و حدود و گستره              ي آن از زواياي      
گوناگون مشخص نشود نمي    توان گفت وقتي از حقوق مصرف كننده سخني ب           ه ميان مي   آيد منظور    

چيست و چه مواردي در اين چارچوب قرار مي         گيرد؟ پس با يك ديـدگاه كلـي، حـقوق ـمصرف              
كننده عبارت است از درنظر داشتن منافع بلندمدت تمامي افراد جامـعه، اـعم از ـمصرف كننـدگان                   

محصوالت نهايي كاال و خدمات يا ساير افـراد جامـعه            . در تعريـف حـقوق ـمصرف كننـده برخـ           ي 
معتقدند  : حقوق مصرف متشكل از قواـعدي اـست ـكه ايـن قواـعد بـه منـظور تنـظيم روابـط ميـان                        

متخصصين و مصرف كنندگان در نظر گرفته شده و هدف آنها حمايت از مصرف كنندگان اـست                 
) مريدنژاد،   1378  : 7.(   

حقوق مصرف كننده در پيش نـويس آيـين ناـمه اجرايـي ـماده                 » 21  « قـانون حمايـت از حـقوق       
م صرف كنندگان، حقوقي ناميده ـشده بـود ـكه كليـه عرـضه كننـدگان ـكاال و ـخدمات منـفرداً و                        

متضامناً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سالمت كاال و خدمات عرضه شده مـطابق بـا ـضوابط و       
شرايط مندرج در قوانين و با مندرجات قرارداد مربوطه يـا ـعرف ـمي      بايـست در مـعامالت رعايـت     

نموده و كليه خس    ارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا ـعدم انطبـاق ـكاال يـا ـخدمات را بـر طبـق                   
قوانين و ضوابط جاري جبران نمايند  ) كاتوزيان،  1384  : 76 .( برخي در تعريف مقررات مربوط بـه   

حمايت از ـمصرف كننـده آورده       انـد     : حمايـت از ـمصرف كننـده بـه         )) مجموـعه  اي حـقوق آيينـي    
) شكلي  ( باز مي  گردد كه جه     ت حمايت از افراد، هنـگام فعاليتـشان در بـازار مـقرر گرديـده                 اـست     .

هسته اين حقوق را      ) حق  ( انتخاب، اطالعات، قـدرت      ) انـصراف   ( و توانـايي بـراي مطالبـه ـخسارت         
تشكيل مي دهد  ) (( Smith,2000:409 .(   

در پي پيگيري   هاي سازمان بين     المللي اتحاديه    هاي مصرف كنندگان      ) IOCU ( ، موضوع حمايت   
ا ز مصرف كننده در نهادهاي مرتبط ـسازمان ملـل متـحد و ـسپس در مجـمع عـمومي ايـن ـسازمان                

مطرح گرديد    ) غفاري فارساني،    1389  : 60  .( اين پيگيري  ـها منـجر گرديـد ـكه مجـمع عـمومي در               
سال  » 1982  « به تهيه فهرستي يكپارچه از محصوالت ممنوع       راي دهد، اما در ميان منابع بـين         المللـي،    

قطع نامه  248 شماره    / 39 (( مجمع عمومي سازمان ملل درباره        اـصول راهنـماي ـسازمان ملـل متـحد          
براي حمايت از مصرف كننـده       (( ـكه در نـهم آوريـل         » 1985  « ) مـجدداً در اثـر هـمان رايزنـي         ـهاي    

سازمان بين  المللي اتحاديه    هاي مصرف كنندگان      ( به تصويب اجماع اعضا رسيد، از اهميت ويـژه         اي   
برخوردار است   . اين سند اگرچه الزام آور نيست، اما عالوه برآنكه، اولين سندي اـست ـكه از مـهم          
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ترين نهاد بين   المللي، يعني سازمان ملل متحد، در ارتباط با حقوق ـمصرف كننـده منتـشر گرديـده،                   
مهم ترين سند بين    المللي نيز است كه حقوق مصرف كننده را در عرصه بين            المللي مطرح مي  ـسازد    .

اين سند،    يك الگوي قانوني جهت اجراي رژيم      هاي حمايت از مصرف كنندگان در سطح جـهاني           
ارائه مي دهد   ) Harland,1987:245 .(   

در قطع نامه مزبور، اعضا بر محورهاي هفت گانه زير جهت نيل به حمايت از مصرف كننده در                  
عرصه بين المللي تاكيد نموده و از دولت  ها خواسته شد تا اين سياست  ها را ب  ه مرحله اجرا درآورند :   

كمك ـكردن ـكشورها در دـستيابي يـا حـفظ حمايـت ـكافي از مردـمشان بـه            -1 عنـوان ـمصرف    
كنندگان؛  

تسهيل توليد و الگوهاي توزيع با توجه به نيازها و خواسته -2 هاي مصرف كنندگان؛   
تشويق سطوح باالي رفتار اخالقـي بـراي ـكساني ـكه در توليـد و توزيـع ـكاال و ـخدمات بـه                          -3

مصرف  كنندگان اشتغال دارند؛  
ياري نمودن كشورها در جلوگيري از رويه       -4 هاي تجاري متـضمن ـسوء اـستفاده توـسط تـمامي              

تجار در سطح ملي و بين المللي كه آثار مضري براي مصرف كنندگان دارند؛   
تسهيل گسترش گروه -5 هاي مصرف كننده مستقل؛   
افزايش مشاركت بين -6 المللي در حمايت از مصرف كننده؛   
تشو -7 يق و گسترش شرايط بازاري، كه انتخاب    هاي بيشتر با قيمت  هاي نـازل   تـري بـراي ـمصرف     

كنندگان فراهم آورد؛  
حقوقي كه به   ـطور عـمده مـقصود اـصلي آنـها، ايـجاد تـعادل ميـان قـدرت مـعامالتي ـمصرف                        

كنندگان و عرضه كنندگان بوده و در قوانين و مقررات كشورهايي كه ايـن حـقوق را بـه رـسميت                     
شناخ ته اند مشترك است       )) حقوق بنيادين مصرف كننده     (( ناميده ـمي   ـشوند     . بايـد توـجه نـمود ـكه        

مصرف كنندگان همانند ديگر ابناي بشري از حقوقي چون حق حيات، آزادي بيان، حق بـر مـحيط                  
زيست و     ... برخوردارند كه از آن    ها به نام       )) حقوق بشر   (( ياد مي  شود    . منظور ـما از حـقوق بنيـادين        

مصرف   كننده، آن دسته از حقوق بشري است كه يا خاص مصرف كنندگان ـهستند و يـا ـمصرف                   
كننده بودن در آنها ويژگي برجسته      اي محسوب مي     شود    . » سازمان ملل متحد    « به منـظور ـگسترش و     

تعميق فرهنگ حمايـت از ـمصرف كننـده در ـكشورهاي ـعضو و مـخصوصاً ـكشورهاي در ـحال                      
توسعه، در سال     » 1986  « راهبردها يي را پايه ريزي كرد      . اين راهبردها در سال      » 1999  « مورد تجديـد   
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نظر قرار گرفت    . در اين راهبردها به عنوان يك اصل عمومي به دولت          ها توصيه شده است كه قويـاً         
سياست حمايت از مصرف كنندگانشان را توسعه داده و حمايت كننـده در ايـن راهبردـها، حـقوق                   

زير به عنوان   » حقوق بنيادين مص رف كننده  « معرفي كرد  ) Macleod,2007:245 :(   
1- -2 حق ايمني   -3 حق دسترسي مصرف كنندگان بـه اطالـعات ـكافي              ـحق ارـضاء نيازـهاي       

اساسي   4- -5 حق انتخاب     -6 حق جبران خسارت      -7 حق آموزش      حق شكايت و استماع دعوي و       
8- . حق بهداشت محيط زيست   

پس از تصويب سند مذبور، شناسايي موضوع حمايت         از مصرف كننـده بـه عنـوان يـك ـمسئله          
بين المللي و نه صرفاً داخلي قوت يافت و خط مشي       ها و اهداف مذكور در آن، ـكه بـه عنـوان مـهم      

ترين اصول حمايت از مصرف كننده در عرصه جهاني تلقي گرديـده اـست، در بـسياري از قـوانين                 
ملي و بين   المللي لحاظ گرديد      . اين اصول از سوي نهادهاي ساز      مان ملل، پيگيري و روزآمد ـشده و        

سفارش هاي الزم جهت پيروي از آنان ارائه مي          گردد    . از جملـه در قالـب        )) برناـمه تـرويج ـمصرف      
پايدار  (( كه از طرف كميسيون توسعه پايـدار و ـشوراي اقتـصادي و اجتـماعي ـسازمان ملـل دنبـال                     

مي شود، توسعه    ها و توصيه  هاي جديد انتشار مي  يابد   . از منظر  اتحاديه اروپا،  » حقوق بنيادين ـمصرف  
كننده  « عبارت است از    : 1- -2 حق حمايت از بهداشت       -3 سالمت و ايمني       ـحق حمايـت از منـافع        
مــالي  4- -5 حــق حمايــت از منــافع حقــوقي  -6 حــق حمايــت از نماينــدگي در مــشاركت و   حــق 

اطالعات و آموزش  ) Berintz,1978:250 .(   
ماده   » 235 قانون حمايت از مصرف    »  دارد   كننده اتحاديه اروپا مقرر مي       : به منظور  تـأمين منـافع       

مصرف كنندگان و افزايش اطمينان حمايت از آنها، اتحاديه اروپا مي           تواند     ) مقررات  ( حق ـسالمتي   
و بهداشت، ايمني و منافع اقتصادي مصرف كنندگان را همانند حق دسترسي به اطالعات، آـموزش            

و سازماندهي براي حفظ منافع مص رف كنندگان تدوين كند .   
» استفان ودريل   « از محققين قانون حمايت از ـمصرف كننـده اتحاديـه اروپـا اـست ـكه ـمصرف           

كننده را صرفاً خريدار يا استفاده كننده كاال يا خدمات براي مقاصد فردي، خانوادگي يا گروهي و              
همچنين كسي كه در اجتماع بعنـوان يـكي از اقـشارمختلف ممـكن اـست ـمستقيم يـا                  غيـر ـمستقيم   

به عنوان مصرف كننده تحت تاثير قرار گيرد مي          نامد     ) Weatherill,2004:46  .( وي اـصول ـمذكور     
در كتاب خود را براي مصرف كنندگان اروپايي در حقوق ذيل  بيان مي كند  :   

1- -2 حق برخورداري از بهداشت و ايمنـي          -3 ـحق حمايـت از منـافع اقتـصادي             ـحق جبـران     
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خسارت  4- -5 به آموزش و اطالعات و  حق دسترسي ( حق شكايت  حق استماع دعوي (   
در  » حقوق ايران   « به موجب اصل    » سوم  « قانون اساسي دولت موظف به تامين اهداف زير ـگشته          
است :   

باال بردن سطح آگاهي عمومي؛ -1  
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه؛ -2  
پي ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضواب -3 ط اسالمي جهت ايجاد رفاه؛  
تامين حقوق همه جانبه افراد و -4 ...  

خوشبختانه در قانون اجراي سياست     هاي كلي اصل       » 44  « قانون اساسي   » حقوق ـمصرف كننـده      «
به ورطه فراموشي سپرده نشده و در ماده  » 6 « دولت مكلف به حمايت از حقوق زير گرديد  :   

1- -2 و يـا ـخدمت ـمورد مبادلـه       حق دسترسي به اطالعات كامل دربـاره ـكاال          ـحق مطابـقت   
كيفيت و مشخصات كاال و يا خدمت دريافتي با كيفيت و مشخصات ـمذكور در قـرارداد                   3-  ـحق   

شكايت و درخواست جبران زيان در صورت وجود مغايرت           4- -5 حق انتخاب     -6 حق ايمني      حق  
برخورداري از حمايت دولت      7- اال و يا ـخدمات و        وضع مقررات كنترل كيفيت و استاندارد ك        8- 

حفظ محيط زيست مطابق قوانين موضوعه       . شايد در اين راستا بوده كه دولت و مجلس بـا اـحساس             
نياز مضاعف براي اجراي اصل سوم قانون اساسي اقدام به تدوين قانون حمايـت از ـمصرف كننـده                   

نموده است   . اما يكي ديگر از انتـقادات وارد بـر ايـن قـانون، ـعدم ذـكر                  » حـقوق بن   يـادين   « ـمصرف  
كنندگان مي باشد   . هرچند كه بعضي از مواد آن به طور غير مستقيم به اين حقوق داللت مي  كنند  .   

به هر تقدير در ماده       » 21  « اين قانون، وزارتخانه   هاي بازرگاني و دادگستري مكلف به تهيه آيـين           
نامه اجرايي و تصويب آن در هيات وزيران شده بودند           . اين آيين نامه كه در    ـشهريور ـسال    » 1389  «

تصويب شد در ماده  » 13  « مصاديق حقوق مصرف كنندگان را چنين مي شمارد  .   
1- حق مشاركت در تدوين استانداردها       2-  حق برخورداري از حمايت در قبال كاال و ـخدمات         

زيان آور    3- هاي فريـب كارانـه         حق برخورداري از حمايت در برابر رويه        4-  ـحق برـخورداري از      
سالمتي و اي   مني   5-  حق برخورداري از اطالع رساني صحيح و كامل نسبت به كاال و ـخدمات ـكه                 
مصرف مي  نمايند     6- -7 حق برخورداري از بـازار رقـابتي و ضدانـحصار              ـحق لـحاظ ـشدن تـامين         

نيازهاي اساسي در تصميم گيري ها      . 8- ـهاي وارده ناـشي از     ـحق برـخورداري از جبـران ـخسارت    
مصرف كاال و خدمات و  9- . برخورداري از خدمات بهينه فروش و پس از فروش حق   
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مصاديق مشترك حقوق بنيادين مصرف كننده -3  

در يك جمع بندي و مطالعه تطبيقي، حقوق مصرف كننده بـه چـهار ـحق اساـسي ـمشترك در                     
قوانين سازمان ملل، اتحاديه اروپا و قوانين حمايتي ايران اشاره مي شود   :   

1- حق انتخاب و به  دست آوردن كا  ال و خدمات؛  
2- حق ايمني براي مصرف كننده؛   
3- حق برخورداري از آموزش و اطالعات كامل؛   
4- حق برخورداري از حمايت؛   

  
1-3- دست آوردن كاال و خدمات  حق انتخاب و به   

» حق انتخاب آزادانه   « ، از حقوق بنيادين مصرف كنندگان است        . ايـن ـحق، نتيـجه اـصل آزادي         
قراردادهاست و به موجب آن، مصرف كنن       دگان حق دارند كه ـهر ـكاال يـا ـخدماتي را بـه اختيـار                 

برگزينند و خريداري كنند، لذا عرضه كنندگان حق ندارند ـكاال يـا ـخدمات ـخود را بـه ـمصرف                      
كننده اي تحميل و وي را مجبور به خريد آن كنند          . اجراي موثر اين حق، با مقررات حـقوقي ـمدني   

سنتي با توجه به رويه     هاي تجاري غير منصفان      ه پيچيده ميسر نيست و به تصويب قوانين ضد انـحصار           
و تضمين كننده رقابت در بازار نياز دارد .   

خوشبختانه چنين قانوني تحت عنـوان        )) قـانون اـصالح ـموادي از قـانون برناـمه چـهارم توـسعه               
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياـست           ـهاي كلـي اـصل چـهل و           

چهارم قانون  ))  اساسي  به تازگي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است           . با اين همه،   
تبصره   » 1 « ماده   » 3 قانون حمايت از مصرف كنندگان مقرر مي       »  كند   )) : فروش اجباري يك يا چنـد      

نوع كاال يا خدمت به همراه كاال يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد  .((   
ماده   5 كليفي براي عرضه كنندگان است كه مقرر ـمي       نيز در رعايت حق انتخاب موثر و ت         كنـد    :

» كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كاال، يا نصب تـابلو در مـحل                   
كسب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را به           طور روشن و مكتوب به گونه      اي كه بـراي   

همگان قابل رويت باشد، اعالم نمايند «.   
اكثر م  صرف كنندگان در پي يافتن كاال يا خدمات متناسب با قيمت واقعي آن مي              باشند و سعي     
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در حفظ منافع مالي و اقتصادي خويش دارند         . حق مصرف كننده است كه با كمال اختيار و توانايي          
انتخاب از بين كاالها، كااليي كه منافع اقتصادي او را بيشتر تامين ـمي              كنـد، برگزيـده و خريـداري         

نما يد .   
» حفظ منافع اقتصادي    « در   » اتحاديه اروپا   « يكي از حقوق بنيـادين ـمصرف كننـده ـشمرده ـشده             
است اصول راهنماي    . » سازمان ملل متحد    « هم، براي حمايت از مصرف كننده، در بنـد    » 7 « ـماده   » 1 «

در تشريح موضوعات، اصول      )) توسعه شرايط بازاري كه انتخاب     هاي بيـشتر بـا قيـمت كمتـر بـراي             
مصرف آورنـد    كننده فـراهم ـمي       (( را بيـان نـموده اـست        . در ـماده     » 19  « نيـز مـقرر گرديـده اـست         :

)) دولت ها بايد رقابت ـموثر و منـصفانه را بـه منـظور فـراهم ـسازي بيـشترين امـكان بـراي ـمصرف                
كنندگان در انتخاب ميان كاالها و خدمات با نازل ترين هزينه، تشويق نمايند .((   

  
2-3- رف كننده حق ايمني براي مص   

سابقه شناسايي اين حق بـه قـرن        ـها پـيش، يعنـي قـرن            » ـششم ـميالدي    « ، در الـواح دوازده گانـه       
)) ژوستي نين  1 (( امپراطور مشهور      » روم « ، باز مي   گردد    . در اـصول راهنـماي       » ـسازمان ملـل متـحد      «  ،

توجه ويژه  اي به حق مصرف كنندگان در بهره مندي از كاالهاي سالم و ايمن گرديده و ايـن                     ـسند  
متضمن مقررات به نسبت مفصلي در اين خصوص است          . صرف نظر از اينكه ماده       3 ، هدف تـدوين    

اين اصول را از جمله، حمايت از مصرف كنندگان در برابر خطراتي كه بـه ـسالمت و امنيـت آنـان       
آسيب مي  رسانند، ذكر مي     كند، در ماده      » 11  « نيز اشاره گرديده است كه       )) به منظور تـضمين اينـكه      

م حصوالت، خواه براي استفاده مقصود و يا به طور متعارف قابل پيش بيني ايمن ـهستند، دولـت                  ـها    
بايد تدابير مناسبي را شامل سيستم      هاي قانوني، مقررات ايمنـي، اـستانداردهاي ملـي يـا بـين               المللـي،    

استانداردهاي اختياري و حفظ سوابق مدارك ايمني بپذيرند يا پذيرش آنها را تشويق كننـد                .(( ايـن  
سند بين  المللي در ماده      » 12  « خود اعالم مي   دارد    )) : سياست هاي مناسبي بايـد        ) اتـخاذ ـشود تـا       ( ايـن  

اطمينان را به وجود آورند كه كاالهاي توليد شده توسط سازندگان، خواه براي اـستفاده مـقصود و                  
خواه براي استفاده   اي كه به طور متعارف قابل پيش بيني است، ايمن مي             باشند    . اشخاصي كه مسئول   

________________________________________________________________  

1- Gevestinine 
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آوردن كاال به بازار هستند، بويژه عرضه كنندگان، صادر كنندگان، وارد كنندگان، خرده فروـشان               
و نظاير آنها     ) كه از اين پس      )) توزيع كنندگان   (( ناميده مي  ـشود     ( بايـد تـضمين كننـد ـكه در زـمان           

تحت مراقبت آنان، كاالها به واسطه جابجايي يا انبار نادرست، غير اي            من يا خطرناك نگرديده انـد       .
بايد به مصرف كنندگان، استفاده صحيح از كاال تعلـيم داده ـشده تـا از خـطرات ناـشي از اـستفاده                       

مقصود يا به طور متعارف قابل پيش بيني، مطلع شوند .   
اطالعات حياتي مربوط به ايمني مي      بايست تـا ـجايي ـكه ممـكن اـست بـا نمادـهاي قابـل فـهم                     

بين المللي به مصر     ف كنندگان انتقال داده شود      .(( ماده   » 13  « نيز مقرر مي   دارد   )) : سياست هاي مناسبي  
بايد   ) اتخاذ گردد تا    ( تضمين كنند كه اگر سازندگان و توزيع كنندگان از خطرات پيش بيني نـشده              

پس از آنكه محصوالت وارد بازار شدند، آگاه گردند، بايد بدون تاخير، مقاـمات ذي ـصالح و در          
صورت مقت  ضي، عموم را مطلع سازند      (( و در نهايت ماده      » 14  « اضافه مي  كنـد    )) : دولـت  ـها بايـد تـا        

آنجا كه مناسب است سياست     هايي را بپذيرند كه به موجب آنها اگر احراز شود كه يـك مـحصول                 
به شدت معيوب است و يا حتي هنگامي كه به طور ـصحيح ـمورد اـستفاده قـرار گيـرد يـك خـطر                 

جدي و شديد ايجاد م     نمايد، سازندگان يا توزيع كننـدگان موـظف باـشند آن را     ي ) از بـازار   ( جـمع  
آوري و جايگزين يا تعمير نمايند و يا با كاالي ديگري تعويض كنند              . اگر انجام اين اـمر در ـظرف        

مدت متعارف و معقولي ممكن نباشد، بايد از مصرف كننده به اندازه كافي جبران خسارت شود .((   
در قانون    » شوراي   اتحاديه اروپا   « ـمصوب    » 1992  « ـكاالي ايـمن، ـهر ـكااليي اـست ـكه تـحت              

شرايط استفاده معمولي و قابل پيش بيني معقوالنه، هيچ خطر و يا كمتـرين خـطر ـسازگار بـه                    علـت    
استفاده از كاال را به بار نياورد        . در اين صورت چنين كااليي بعنوان حمايـت كننـده آـخرين ـسطح              

دائم و معقول ايمني و سال      مت اشخاص مد نظر قرار گيرد و در بررسي جزئيـات ـشامل ـموارد زيـر                 
خواهد بود :   

1- هاي كاال شامل تركيبات، بسته بندي، راهنـماي ـساخت مونتـاژ و ـمدت زـمان قابـل                      ويژگي 
استفاده؛  

2-   تاثير اين كاال بر ساير كاالها در صورت استفاده قابل پيش بيني معقول؛
3- سب دار بودن، آموزش طرز استفاده و دسترسي و هر راهنـمايي   نحوه نگهداري از كاال، برچ 

يا اطالعاتي كه به وسيله توليدكننده ارائه مي  شود؛   
4-  طبقه بندي ـمصرف كننـدگان بـراي اـستفاده از ـكاال در ـصورت دارا بـودن خـطر ـجدي؛                        



46 دانشنامه حقوق اقتصاد   , ي شماره اول  ) علمي - ) پژوهشي   

مخصوصاً براي اطفال امكان دستيابي به ساير كاالهايي كه از حيث دسترسي و ايمني خطر                 كمتـري  
را نسبتاً دارند به معني خطرناك يا نا ايمن بودن كااليي نمي شود  .  

متأسفانه در قانون حمايت ايران       ) و حتي در قانون مصرف كنندگان خودرو        ( تعريفي از     » ايمني  «
ارائه نشده و اين در حالي است كه برخالف بعضي واژه           ها ،     » ايمني  « مفهوم انتزاعي و ذهني داشته و      

لذا به تعري   ف اين واژه نياز بيشتري احساس مي       شود    . چارچوب -  قانون اروپـايي ـعام ايمنـي ـكاالي          
توليدي، در تاريخ     » 29  « ژوئن سال    » 1994  « ميالدي در   » اتحاديه اروپا    « الزم االـجرا ـشد       ) ابراهيـمي،  

1382  : 60 ( ، و بر اساس آن كشورهاي عضو متعهد شدند تنها كااليي را بـه بـازار عرـضه كننـد ـكه                      
شروط اي  مني و سالمت را ايفاء كنند       . اين قانون نسبت به همه كاالـها اعـمال ـمي           ـشود، مـگر آنـكه        

چارچوب قانوني خاصي براي كاالي معيني وضع شود         . بر اساس ماده     » 2 « ايـن قـانون، توليدكننـده،      
شامل توليد كننده، نمايندگان و شعبه      هاي آن و يا هركسي مي        باشد ـكه در زنجيـره توليـد ـكاال بـه              

فعال يت مي  پردازد و به نحوي ـمي        توانـد در ايمنـي و ـسالمت ـكاال ـموثر باـشد          . ايـن قـانون، توزيـع    
كنندگان كاال را بر اساس رابطه قراردادي فيمابين، هرشخص حقيـقي يـا حـقوقي حرفـه            اي و تـاجر   

مي داند كه در زنجيره تامين كاال فعاليت مي          كند كه در ايمني و سالمت ـكاال ـموثر نيـست               . ـشايان  
ذك ر است كه براساس چارچوب     -  قانون مزبور، هم توليدكنندگان، مكلف به عرضه كاالي ايمن و           

سالم به بازار هستند، و هم توزيع كنندگان بايستي مراقبت          هاي الزم را براي نظارت و پيگيري تامين          
كاالي ايمن و سالم و تحويل آن به مصرف كنندگان داشته باشند           . بر اساس اين قانون، بـه ـكاال   يي، 

ايمن و سالم اطالق مي     شود كه اوالً مصرف آن در شرايط متعارف يـا ـهيچ گونـه خـطري را بـراي              
مصرف كننده ايجاد نمي    كند و يا چنانچه ريسكي را ايجاد كند، متعارف، ناچيز و قابل تحمل باـشد     

و اساسا بخش ذاتي مصرف كاالي مزبور باشد و ثانياً بر اساس قـوانين و مـقررات اتحاديـه ا                    روپـا و   
حقوق داخلي دول عضو، استاندارد و مشخصات فني اروپا يا داخلـي و همچنـين رويـه                 ـهاي عملـي      

استفاده از آن در اتحاديه و كشورهاي عضو توليد شده باشد .   
در ارزيابي ايمني و سالمت كاالي توليدي عناصر اصلي زير بايستي مورد توجه قرار گيرد :   

1- ؛ مشخصات و توصيفات كاالي توليدي  
2-   نحوه عرضه كاالي توليدي به بازار؛
3-   تاثير كاالي توليدي در كاالهاي ديگر موجود در بازار؛
4-   طبقه بندي مصرف كنندگان از جهت درجات مواجهه با ريسك استفاده از كاالي توليدي؛
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ماده   » 4 « چارچوب قانون اروپايي راجع به مقررات عام ايمني كاال و ـمسئوليت ـكاالي توليـدي                
) EC / 34 / 1999  ( از توليدكنندگان مي خواهد كه مصرف كنندگان كاال را از ريسك  هاي اساسي در  

استفاده از آن كاال مطلع كرده و هشدارهاي الزم را به وي و هر كسي كه در معرض استفاده يا بهره 
برداري از آن است بدهد      . اين قانون همچون چارچوب قانون اروپايي راجع به ايمني ماـشين آالت،    

به صراحت توليدكنندگان را مكلف به ارائه دفترچه راهنـما و ـهشدارهاي الزم در اـستفاده از ـكاال         
مي كند    . ماده   » 3   « قانون مزبور در جهت حصول اطمينـان از عرـضه ـكاالي ـسالم و ايـمن بـه بـازار                     

مصرف، از همه كشورهاي عضو مي      خواهد كه پيوسته ارزيابي ـصحيحي از نـحوه تعاـمل بـا ـكاال،                 
ف رايند توليد آن، بـسته بنـدي، انبـارداري، حـمل و نـقل و نـصب و اـستفاده و يـا در مـعرض عـموم                

قراردادن آن داشته باشند     . بر اساس پيوست    » 2 قانون مزبـور، چنانـچه ـكشورهاي ـعضو از وـجود             » 
كااليي كه ريسك بااليي را براي مصرف كننده ايجاد مي          كند مطلـع ـشوند، مقاـمات آن ـكشورها            

بايــستي ا والً همــه اقــدامات الزم را از طريــق اســتفاده از مطبوعــات يــا صــدا و ســيما جهــت ارائــه   
هشدارهاي الزم به مردم اتخاذ كنند، ثانياً همه هشدارهاي الزم را به توليدكننـده ـكاالي نـامرغوب                  
مزبور جهت اتخاذ تدابير مناسب براي توقف، اـصالح و جبـران ـخسارت بـه ـمصرف كننـده ارائـه                      

نمايد  . بر   طبق مواد    » 4 « و  » 5 « چارچوب قانون مزبور و همچنين پيوست ـشماره          » 1 « آن، توليدكننـده   
كاال متعهد است :   

هشدارهاي الزم را به مصرف كننده در خصوص انجام بازرسي          -1 ـهاي ـمنظم دوره       اي و تعميـر و       
نگهداري ضروري و نحوه مواجهه با قسمت هاي خطر آفرين ارائه دهد  .  

تمامي نقشه  -2 ها و دياگرا     هاي ـضروري بـراي ـسوار ـكردن قطـعات ـكاال و نـحوه نگـهداري و                     م
بازرسي و حفاظت از ايمني كاال را در اختيار مصرف كننده بگذارد .  

هشدارهاي ارائه شده  بايستي متعارف و منطقي بوده، تمام اطالعات راجع به استفاده از كاال را                  -3
ابالغ كرده و تمامي مراـحل اـستفاده از ـكاال، ـمصرف و در                مـعرض قـرار دادن آن در دـست    

اشخاص ثالث را نيز شامل گردد       . در هر حال، اطالـعات داده ـشده نبايـستي بـه ـهيچ وـجه بـا                  
استفاده سالم و ايمن از كاال در تناقض باشد .  

كاالي توليدي عرضه شده در بـازار را پيوـسته نـظارت ـكرده، ـهشدارها را ـحسب مقتـضيات                      -4
زماني و تغيير اوضاع و احوال و اطال    عات به دست آمده از مصرف كنندگان را به روز ـكرده و   

كاركرد كاالي خود را پيوسته تحليل و ارزيابي كند .  
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قانون  » 25 1985 ژوالي     « در خصوص مسئوليت مدني كاالهاي ناقص ماـشين آالت، قطـعات و            
ابزار آالت صنعتي كه در فرآيند توليد، تعامل با كاال، حمل و نقل آن و بسته بندي                  ـكردن هريـك     

از مواد اوليه و خام مورد استفاده قرار گرفته و بايستي شرايط و الزامات ضروري ايمني، بهداـشت و        
سالمت را در تمامي مراحل توليد يك كاال از قبيل طراحي و يا بهره برداري تـضمين كنـد، اعـمال                    

مي شود    . بخش اساـسي الزاـمات قـانوني در ـچارچوب قـانون اروپـايي ـمذكور در ـصد                   د اـست بـه     
توليدكننده هشدار دهد چه اقداماتي را بايستي قبل از عرضه كاال در بازار اروپا اتخاذ كند     . به عنـوان   

مثال به  طور صريح توليدكننده را مكلف مي        كند كه دفترچه     هاي راهنما را بـه ـمصرف كننـده ارائـه             
كرده و هشدارهاي الزم در نحوه استفاده از ماشين آالت را داده باشد .   

در  » ايران  « تا پيش از تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، تنها مقرره مشابه آنـچه               
تاكنون در كشورهاي خارجي مورد اشاره قرار گرفت، بند           ز(  ( ماده   » 45  « قانون اجراي سياست   هاي   

كلي اصل   » 44 قانون اساسي قابل ذكر بود كه در آن عرضه كنندگان از عرضه كاالها يا ـخدمات                 » 
مغ اير با استانداردهاي اجباري ممنوع گرديده اند       قانون مادر؛ يعني،     . » قانون مدني   « در اين ـخصوص    

اشاره صريحي ندارد، اما به موجب ماده         » 279 اين قانون، در صورتي كه مبيع كلي باشد فروـشنده           » 
مكلف است مبيع را از نوعي تسليم كند كه در عرف معيوب نباشد              . مطابق مقررات مربوط به      خيـار  

عيب نيز كه در واقع ضمانت اجراي قراردادي تسليم كاالهاي غير ايمن محسوب مي        شوند، مي  توان  
معتقد بود كه اگر عرضه كننده اي، مبيع غيرايمني به مصرف كننـده تـسليم نمايـد، ـمصرف كننـده               

مي تواند بيع را فسخ يا مطالبه ارش كند، اما حق درخواست تعمير يا تعويض را ندارد  .   
در (( طرح اوليه حمايت از حقوق مصرف كننده، فصل نخست به             حق به دست آوردن كاالها و      

خدمات سالم، مرغوب و حق ايمني       (( اختصاص يافته بـود     . ـماده   » 4 ايـن ـطرح مـقرر ـمي        »  داـشت     :
)) عرضه كنندگان كاال و خدمات مكلفند براي توليد و تهيه كاال از مواد اوليه مرغوب استفاده كنند        

و كاال و   ... )).  خدمات مرغوب، ايمن و بدون عيب را در اختيار مصرف كننده قرار دهنـد            ـماده   » 8 «
نيز بيان مي   نمود   )) : هر عرضه كننده كاال يـا ـخدمت، بـه ـصرف عرـضه ـكاال يـا ـخدمت بـه بـازار                        

مصرف، سالمت و ايمني كاال و خدمت را در برابر كليه مصرف كنندگان تضمين مي               كند    .((... لـذا  
در اين طر ح به صراحت از تكليف كليه عرضه كنندگان به توليد و ارائه كاال و خدمات ايمن سخن 

مي گفتند    . در طرح مزبور، اگرچه      )) عيب  (( تعريف شده بود، اما تعريفي از        )) ـكاالي ايـمن     (( ارائـه  
نمي گردد    . ماده  » 4 « طرح اوليه در مراحل بعدي حذف گرديد و مـفاد ـماده              » 8 « ـجايگزين آن ـشد      .



حقوق بنيادين مصرف كننده ...   49   

منتها د  ر متن مصوب هيات وزيران، كلمه        )) ايمني  (( نيز حذف و تنـها اـشاره گرديـد         )) : ـهر عرـضه    
كننده كاال يا خدمت، ضامن ـصحت و ـسالمت ـكاال يـا ـخدمت، مـطابق مشـخصات اـعالم ـشده                        

است  .((... در نهايت مفاد اين مقرره نيز در ماده     » 2 « اليحه و سپس، قانون ـمصوب مجلـس انعـكاس    
يافت  . مطابق اين ماد   ه )) : كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات       ... ـمسئول ـصحت و ـسالمت ـكاال و          

خدمات عرضه شده مطابق ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قـرارداد مربوـطه و يـا                    
عرف در معامالت هستند     .((... در تبصره    » 2 « ماده   » 3 « نيز آمده اـست    )) : داـشتن نـشان اـستاندارد در       

مورد كاال و خدمات م شمول استاندارد اجباري، الزامي است .((   
  

3-3    حق برخورداري از آموزش و اطالعات الزم

1-3-3    حق دسترسي به اطالعات الزم
اطالعات الزم آن دسته از اطالعات و مشخصات هستند كه اطالع يافتن مصرف كننده از آنـان                 

به طور متعارف، جهت مصرف بهينه و نحوه استفاده صحيح و ايمن از كاال           يا خدمات عرـضه ـشده   
ضروري و در تصميم گيري وي موثر مي        باشند؛ از قبيل      : نـوع، كيفيـت، كميـت، آـگاهي مـقدم بـر         

مصرف، تاريخ توليد، مـحل توليـد، نـام توليدكننـده و نـشاني آن، تـاريخ دقيـق انـقضاي ـمصرف،                       
استعماالت و خواص، تركيبات اصلي كاال و لوازم جنبـي جـهت اـستفاده از آن، آـموزش و                    اـعالم   

شيوه به كارگيري، خطرات جانبي ناشي از استعمال صحيح يا نادرـست و ـخدمات پـس از فـروش                    
» تعهد به ارائه اطالعات    « ، از مفاهيم حقوقي است ـكه ـسابقه و ريـشه            اي ـطوالني دارد و اـمروزه در          

حقوق مصرف كننده، بسيار به آن توجه مي   شود، تا قبل از انقالب ـصنعتي بـخش عظيـمي از ـمردم       
مصرف كننده توليدات خود بودند      . توليد براي ارائه به بازار ـمصرف ديـگران، بـخش ـكوچكي از              

فعاليت هاي اقتصادي را تشكيل مي       داد، به گونـه      اي ـكه ـمصرف كننـده بـه مفـهوم اـمروزي وـجود              
نداشت  . ليكن با وقوع انقالب صنعتي، اين وضعيت از بين رفت و بخش عظيـمي از ـمردم، ـمصرف     

كننده كاال  هايي شدند كه ديگران توليد مي      كردند    . با اين وضعيت، مصرف كنندگان براي اـستفاده        
و به كارگيري صحيح اموال و ـكاال   ـهاي خريـداري ـشده از ديـگران، بـه ـكسب اطالـعات الزم و         

ضروري نياز پيدا كردند     . اطالعاتي كه به آنها در استفاده بهينه از منابع كمك مي           كرد و خـطرات و       
آثار جانبي  نمود   زيانبار آن را گوشزد مي       . فروشندگان و ـسازندگان، مكلـف بـه ارائـه اطالـعات و             

راهنمايي هاي الزم راجع به طرز استفاده  از كاال بـه ـمصرف كننـدگان و اـطالع رـساني نـسبت بـه                          
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عيوبي شدند كه از وجود آن مطلع هستند يا بايد مطلع باشند      ) جنيدي،  1385  : 12  .( الزام به اين تعهد 
با   مقاومت هايي روبه    رو بود، چرا كه اصل آزادي قراردادي و استقالل اراده بـه دليـل وـجود هـمين                    

تفاوت و عدم تعادل،طرف قوي تر حقوق، حقوق طرف ضعيف تـر را پايـمال ـمي                 ـكرد     . بـه هـمين    
جهت حقوقدانان، ناگزير از پذيرش و تحميل اين تعهد بر سازندگان و عرضه كنندگان شدند، چرا                

كه هدف و   .  رسالت اصلي حقوق، ايجاد تعادل و حمايت از طرف ضعيف است            ليكن نظام حقوقي   
براي تحميل اين تكاليف، نياز بـه تنـظيم قواـعد و احـكامي داـشت ـكه مجـموع ايـن قواـعد، نـهاد                     

حقوقي » تعـهد بـه ارائـه اطالـعات     « را تـشكيل داد   ) Braeunig,1986: 756  .( وظيـفه تعـهد بـه ارائـه     
اطالعات و اعتماد ساز    ي در روابط، از قوانين الزام به راستگويي و امانت داري نشأت گرفتـه اـست                

) Potter, 2000, :733  .( در قلمرو قرار داد ها، اصل مشابهي به نام  » اصل ـحسن نيـت    « ـحاكم اـست   
كه طرفين را به مشاركت، همكاري، درستكاري و دادن اطالعات الزم به همديگر در اـجراي قـرار       

دادها، تغيير و تكمي    ل آن ترغيب مي    نمايد، تا جايي كه اـگر ـهر يـك از ـطرفين قـرار داد خريـد و                     
فروش، يك عيب عمده و اساسي را كه مطابق اصل حسن نيت ملـزم بـه افـشاي آن اـست را پنـهان               

نمايد يا آشكار نسازد، سكوتش متقلبانه محسوب مي شود   Prosser and Keeton, 1986 :37)  .( لذا 
تعهد به ارائه اطالعات ع     الوه بر كسب مشروعيت براي عرضه كننده، از لحاظ اخالقـي نيـز بـر پايـه           

ضرورت رعايت اصل حسن نيت در هنگام مذاكرات پيش از انعقاد، مرحله انعقاد و اجراي قرار داد   
نيز استوار است  ) صالحي، 1391  : 63 .(   

به هر حال قلمرو تعهد به ارائه اطالعات به مصرف كننده كاال با توجه به طبيعت           و ـخصوصيات  
كاال متـفاوت و متنـوع اـست     ) Krawiec and Zeiler,2005, :1802  .( لـيكن اطالـعات مربـوط بـه     

عيوب كاال  ) Twigg,2004: 2  ( و وظيفه عرضه كننده در رفع عيوب آن و ارائـه ـهشدارهاي الزم   و  
اخطار هاي مربوط به خطرات احتـمالي ـكاال ـكه البتـه در ايـن ـخصوص بايـستي بـه داوري ـعرف                          

مر اجعــه شــود  ) American Jurisprudence,1997: 55  .( بنــابراين در مــواردي كــه كــاال داراي  
خطرات بديهي و آشكار است و يا اين كه خطر          هاي موجود در آن به راحتي قابل ـكشف نيـست و              

همچنين در مواردي كه خطر به دليل استفاده غير قابل پـيش بينـي از ـكاال ناـشي ـمي                     ـشود، عرـضه      
كننده تعهدي به ( ارائه اطالعات ندارد  Olson and Kimball,2000: 190  .( و ـخصوصاً دـستورات   

مربــوط بــه اســتفاده بهتــر از كــاال و اطالعــات فنــي مربــوط بــه مشخــصات كــاال ضــروري اســت   

Jerry,1977,:103) .(   
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اهميت حق دسترسي به اطالعات الزم از آنجا بهتـر نمايـان ـمي              ـشود ـكه در         )) اعالميـه جـهاني    
حقوق بشر   (( از آن سخن رفته است      . در ماده    » 19  « اين اعالميه چنين مقرر ـشده اـست        )) : ـهر ـكس    

حق آزادي عقيده و بيان را دارد و حق مزبور شامل آن است كه                 ... در ـكسب اطالـعات و افـكار و     
در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظه مرزي، آزاد باشد .((   

بند   » 2 « ماده   » 19  « )) ميثاق ب  ين المللي حقوق مدني و سياـسي        (( نيـز در تاييـد اعالميـه فـوق بيـان           
مــي دارد  )) : هــركس، حــق آزادي بيــان دارد  . ايــن حــق شــامل آزادي تفحــص و تحــصيل و اشــاعه 

اطالعات و افكار از هر قبيل و بدون توجه به سرحدات، خواه به صورت شفاهي يا نوشته يا چاپ يا                   
به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر ي به انتخاب خود مي باشد  .((   

در اصول راهنماي     » سازمان ملل متحد    « درباره حمايت از مصرف كنندگان نيز از اين حق سخن          
رفته است   . در بند    » سوم  « ماده   » 3 « اين سند بين المللـي، دولـت       ـها بـه تـامين و تـالش بـراي ارتـقاي               

دسترسي مصرف كنندگان به اطالعات كافي به منظور قـادر ـساختن آنـان              بـراي اتـخاذ تـصميمات    
آگاهانه منطبق بر خواست ها و نيازهاي خود، سفارش اكيد شده اند  .   

در اليحه حمايت از مصرف كننده، فصل        » ـسوم   « تـحت عنـوان ـحق برـخورداري از اطالـعات           
الزم، در حقيقــت عرضــه كننــدگان كــاال و خــدمات را مكلــف نمــوده بــود تــا اطالعــات الزم در  

خصوص كاالها و چگونگي اس     تفاده مطلوب از آن را ارائه دهند و االّ طبق اين قانون كاالهاي فاقـد   
اين اطالعات، معيوب محسوب مي     شدند    . اما معلوم نيست كه بـه ـچه داليلـي ايـن ـماده در مجلـس       

حذف و به بند  » 2 « ماده  » 3 « ) .ق .ح .ح اكتفا گرديد )م  . در اين بند از ماده  » 3 « مقرر است :   
عرضه كنندگان كاال و خدمات  و توليدكنندگان مكلفند  ... : اطالعات الزم شامل؛ نوع، كيفيت، 

كميت، آگاهي  هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كنندگان                
قرار دهند   . هرچند كه ذكر اين مقرره الزم بوده، ولي كافي نيست و به نظر مي              رسد مقنن بـه جـهت        

رعايت اختصار، ماده را از جهت        علمي و كاربردي، ناقص رها ـكرده اـست          . ـكاري ـكه در قـانون       
تجارت الكترونيك به طور مقتضي به آن پرداخته شده است  .   

در قانون تجارت الكترونيكي مصوب      » 1382  « به تبعيت از مقررات نمونـه        » آنـسيترال  « ، حـقوقي   
براي مصرف كنندگان برشمرده شده است       . ماده   » 33  « اين قانون اشاره دارد كه فر      وشندگان ـكاال و    

ارائه دهندگان خدمات، بايد اطالعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جـهت خريـد و يـا                  
قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند   . حداقل اطالـعات  
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الزم، شامل الف   ( مشخصات فنـي و ويژـگي    ـهاي ـكاربردي ـكاال و يـا ـخدمات        . ) ب هيئـت تـأ   مين 
كننده، نام تـجاري ـكه تـحت آن نـام بـه فعاليـت ـمشغول ـمي                   باـشد و نـشاني آن ج          ( آدرس پـست   

الكترونيكي، شماره تلفن و يا ـهر روـشي ـكه ـمشتري در ـصورت نيـاز ـمي                    توانـد از آن طريـق، بـا          
فروشنده ارتباط برقرار كند د      ( كليه هزينه هايي كه براي خريـد بـر عـهده ـمشتري خواـهد بـود                   ) از 

جمله ق  يمت كاال و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس            .( ه  ( مدت زماني كه پيشنهاد    
ارائه شده معتبر مي   باشد و   ( شرايط و فرآيند عـقد از جملـه ترتيـب و نـحوه پرداـخت، تحويـل و يـا        

اجراء، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش است .   
ماده   » 34  « اين قانون نيز تأكيد مي     كنـد ـكه تـأمين ك         ننـده، بايـد بـه ـطور جداگانـه ـضمن تأييـد          

اطالعات مقدماتي، اطالعاتي شامل الف      ( آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي ـشكايت          
احتمالي ب   ( اطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش ج           ( شرايط فسخ معامله به موـجب      

مواد   » 37  « «و   38  « اين قانون د    ( شرايط فسخ در قرار دادهاي       انجام ـخدمات را ارـسال كنـد         . ـحسب  
ماده   » 35  « قانون مذكور، اطالعات اعالمي و تأييد به اطالعات اعالمي به مصرف كننده بايد روـشن            

و صحيح باشد و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم ـحسن                     
نيت در معامالت از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودك ان ارائه شود .   

بند   » 2 « ماده   » 3 « قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مقرر داشته است كه عرضه كنندگان            
كاال و خدمات و توليد كنندگان مكلفند اطالعات الزم شامل نوع، كيفيـت، كميـت، آـگاهي                 ـهاي   

مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاء مصرف را در اختيار مصرف كنندگان قـرار دهنـد      . ـضم  انت 
اجراي تخلف از اين مقرره به ماده         » 19  « همين قانون سپرده شده اـست تـا عرـضه كننـدگان ـكاال و       

خدمات و توليد كنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد            » 3 « الي   » 8 « ايـن قـانون نماينـد، در       
صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كاال و خدمات به مصرف كنندگان، عالوه بر جبران                

خسارت وارده بـه ـجزاي نـقدي ـحداكثر مـعادل دو برابـر ـخسارت وارده محـكوم ـشوند                       . منـظور  
قانونگذار از قيد  » آگاهي هاي مقدم بر مصرف   « شامل طرز استفاده صحيح از كاال، تمام نتايج و آثار 

ناشي از استعمال كاال و نيز استعمال نابه        جاي كاال و تمامي اطالعاتي كه در عرف جهت اـستفاده               از 
كاال و نيز به كارگيري خدمات و نتايج حاـصله از آن و ـهشدارهاي مربـوط بـه خـطرات احتـمالي                       

ناشي از استفاده كاال، مي باشد  .   
«  همچنين در بند   3 ماده   »   » 3  « ) .ق .ح .ح م  ( عرضه كننده مكلف ـشده اـست ـكه نمونـه ـكاالي             
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موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف كنندگان قرار دهن             د و چنانچه امكان نمايش 
آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كاال را به اطالع مصرف كنندگان برـسانند                 . در 

اهميت ارائه اطالعات الزم به مصرف كننده در        » اتحاديه اروپا  « چنـدين ـچارچوب قـانوني مـهم بـه      
تصويب رسيده است    . حسب قطعنامه شوراي اروپا مورخ       » 14  « آوريل سال    » 1975  « ميالدي راجع به   

برنامه مقدماتي جامعه اقتصادي اروپا براي حمايـت از ـمصرف كننـده و سياـست اـطالع رـساني، و              
چارچوب قانون اروپايي EEC / 581 / 79  راجع به قيـمت ـگذاري ـمواد ـخوراكي مـعين و همچنـين       

چارچوب قانون EEC  / 314 / 88   راجع به قيمت گذاري كاالهاي غيـر ـخوراكي ـكه بـا ـچارچوب     
قانون   EC / 112 / 95  اصالح شد، اطالع رـساني ـكافي و ـشفاف يـكي از ارـكان اساـسي حمايـت از                     

مصرف كننده مي باشد  .   
الزم به ذكر است كه ـهيچ يـك از قـوانين ـمورد مطالـعه ـخارجي نيـز معيـار دقيـقي در ـمورد                           

اطالعاتي كه الزم است در اختيار مصرف كننده قرار گيرنـد، ارائـه نـداده               انـد؛ بـراي مثـا        ل، قـانون    »
فرانسه  « از عبارت    )) خصوصيات ضروري   (( و در    » بلژيك  « از   )) اطالعات درست و مفيـد      (( اـستفاده  

گرديده است   . در قانون   » 2007  « ايرلند اصطالح    )) اطالعات اساسي  (( به كار گرفته شده اـست و در         
تعريف آن بيان گرديده كه اطالعاتي است كه يك مصرف كننده متعارف جهت اتـخاذ تـصميمي                  

آگاهانه راجع به انعقاد يا عدم انعقاد قرارداد به آنها نيازمند است             . بـه احتـمال زيـاد ايـن تعريـف بـه            
تبعيت از چارچوب قانون اروپايي       » 2005  « اتحاديـه اروپـا دربـاره رويـه        ـهاي تـجاري غيـر منـصفانه          

پذيرفته شده است    . در اين چارچوب قانون، عدم ذكر اطالـعات اساـسي ـكه يـك ـمصرف كننـده                   
متعارف بدان ها نيازمند است، به  عنوان يك رويه تجاري گمراه كننده تلقي گرديده است  .   

امروزه اهميت الصاق برچسب بر كاالها، به ويـژه در ـكشورهاي پيـشرفته تـا بـدان جاـست ـكه                      
تحقيقات نشان مي   دهد فقدان آن روي يك كاال، از عوامل مهمي است كه باعث انصراف ـمصرف         
كنندگان از خريد     آن مي  شود    . طبق ماده    » 18  « ـچارچوب قـانون      » 1979  « مبنـي بـر برـچسب        ) ـمواد   (

غذايي، اعضا اتحاديه نمي    توانند تجارت مواد غذايي مـطابق مـقررات اعالـمي ايـن قـانون مبنـي بـر                    
برچسب و ارائه مواد غذايي مخصوص را بوسيله قوانين ناهماهنگ دول عضو به             ـطور كلـي ممنـوع        

كنند .   
ماده   » 14  « قانون » 1979  « ) Riner,2000:204  ( اين قانون مقرر مي    دارد    : » اعضا اتحاديه مي   تواننـد    

ممنوعيت فروش مواد غذايي را كه در كشور خود در برخي موارد مطابق ماده                3 2 و بند  4 ماده   اين 
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قانون، با زبان قابل فهم آسان براي خريدار          ) برچسب شده   ( نيـست را تـضمين كننـد        . مـگر آنـكه از     
ابزار ديگري  .  براي تضمين از آگاه شدن خريدار استفاده شود         اين مقرره از ساير ـموارد مـخصوص        
دال بر زبان هاي مختلف ممانعت نمي  كند  «.   

در قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان         » ايـران  « ، الـصاق برـچسب از آن جـهت ـضروري           
است كه شاخص تعيين قيمت باشد نه ارائه اطالـعات بـه ـمصرف كننـده                متاـسفانه ح   . تـي در ـمورد     

شاخص قيمت نيز ضمانت اجرايـي وـجود نـدارد و در اكثـر كاالـهاي موـجود در بـازار، برـچسب                       
ضميمه شده فاقد قيـمت بـراي ـمصرف كننـده بـوده و يـا در ـصورت درج، ـسياه نـمايي و يـا قلـم                   

خوردگي داشته است   . در حالي  كه وظيفه عرضه كننده، مطلع نمودن مصرف كننده از طريق الـصاق              
بر چسب  هاي داراي اطالعات الزم بر روي بسته         هاي حاوي محصوالت توليد ـشده اـست            ) قاـسمي  

حامد،  1375  : 99 .(   
  

2-3-3    حق آموزش
حق مصرف كنندگان بر آموزش را بايد دنبالـه رو و مكـمل ـحق دسترـسي بـه اطالـعات آنـان                       

دانست اين حق در ماده       » 14  « )) منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا      (( مصوب   » 2000  « نيـز شناـسايي    
شده و در بند    » 1 آن آمده است »  )) : هر كس از حق آموزش برخوردار است و بايد به آموزش ـهاي   

شغلي و مداوم دسترسي داشته باشد       .(( در تعريفي جامع از آموزش ـمصرف كننـده، اداره آـموزش            
» آمريكا آورده است  »  : » فرايندي است كه به واسطه آن مصرف كنندگان :   
1- مهارت  هايي را    ـهاي     براي اتخاذ تصميماتي در خصوص خريد كاال يا خدمات، در پرتـو ارزش             

شخصي، حداكثر استفاده از منـابع،        ) مـحصوالت   ( ـجايگزين در دـسترس، مالحـظات بـومي و          
شرايط در حال تغيير اقتصادي افزايش مي دهند  .  

2- از قانون، حقوق و شيوه      هاي جبران خسارت، بـه منـظور ـمشاركت ـموثرتر و اتـكا بـر خـ              ود در 
محيط بازار، آگاه مي شوند و جهت مطالبه خسارات خود اقدام شايسته را به عمل مي  آورند  .  

3- دركي از نقش شهروندان در سيستم       هاي اقتصادي، اجتماعي و دولتي و چگونگي تـاثير آن بـر              
اين سيستم ها براي پاسخگو نمودن آنها به نيازهاي مصرف كنندگان به دست مي  آورند  «.  
همچنان كه    پيش از اين گفته شد در قانون حمايت از مصرف كنندگان ايران به             جز بند      » 2 « ماده 

» 3 « هيچ ماده  اي مبني بر حق آموزش مصرف كنندگان تدوين نشده است، اما قانونگذار حمايـت از   
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مصرف كنندگان خودرو در تنظيم آيين نامه اجرايي، به موردي اشاره دارد كه مي              توان اميدوار بود     
تا حدي    موجب تاكيد بر اين حق مسلم مصرف كننده در زمينه خودرو شده باشد              . در بند اول ـماده     

» 2 « آيين نامه اجرايي حمايت از ـمصرف كننـدگان ـخودرو تعريـفي از كتابـچه راهنـماي ـمصرف                    
كنندگان آمده است :   

» كتابچه راهنماي مصرف كنندگان، كتابچه     اي است كه حاوي ـمواردي از قبيـل نـحوه اـستفاده             
م طلوب از خودرو، متعلقات و تجهيزات همراه خودرو، فهرست تجهيزات و وسايل اضافي خودرو،             

بازديدهاي دوره اي، قـانون و آيـين ناـمه حمايـت از حـقوق ـمصرف كننـدگان ـخودرو، فهرـست               
نمايندگي هاي مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش مي            باشد و در زمان تحويل خودرو بايـد          

توسط عرضه كننده     به مصرف كننده ارائه گردد     «  . در ماده    » 4 « عرضه كنندگان را به تحويل كتابچه      
راهنماي مصرف كنندگان، اوراق ضمانت نامه به زبان فارـسي، مشـخصات ـخودرو، ـسند فـروش،                  

پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتريان و نظرسنجي و نام و نشاني نمايندگي         هاي مجاز در سراسر كشور  
را در زمان تحويل خود     رو به مصرف كننده مكلف نموده است        . در فرهنـگ ـسازي و ايـجاد بـستر          

الزم براي آگاهي عموم، رسانه     هاي گروهي و ارتباط جمعي، وزارت آـموزش و پـرورش، وزارت              
آموزش عالي تحقيقات و فن     آوري، نقش بسيار مهمي در آموزش و ارائـه اطالـعات الزم و ـكافي                 

در توانند   مورد حقوق مصرف كننده مي      اعمال نمايند    . سياست هايي كه در زمينه آـموزش ـمصرف         
كنندگان در پيش گرفته مي     شود به ناچار بايد از طريق يك يا چند فقره از كانال              هاي ارتباطي فـوق      

را برگزيند   . لذا تهيه كنندگان برنامه    هاي آموزشي مي     بايست موارد مهمي را مد نظر قرار دهنـد ـكه             
اهم آنها عبارتند از :   

1- آموزش هاي با منشاء غذايي و تقلب در مواد خوراكي            بهداشت، تغذيه، جلوگيري از بيماري     
2- -3 آموزش خطرات ناشي از مـحصوالت          -4 آـموزش ـعدم اـستفاده از ـكاالي فاقـد برـچسب               

آموزش مقررات مربوط به چگونگي مطالبه خسارات و عاملين و سازمان           ـهاي حمايـت از ـمصرف         
كننده   5- ره وزن و مـقدار، قيـمت، كيفيـت، ـشرايط اعتبـاري و دسترـسي بـه                   ارائه اطالـعات دربـا     

ملزومات اساسي    6- -7 آموزش حمايت محيطي       آموزش استفاده موثر و كارآمد از اشياء، انرژي و          
آب .  

لذا پيشنهاد مي   شود كه قانونگذار ماده زير را در قـانون ذـكر              نمايـد   :  » عرـضه كننـدگان ـكاال و    
خدمات، مكلفند در زماني مناس     ب پيش از معامله و ـحين تحويـل ـكاال يـا ارائـه ـخدمات، بـه نـحو          
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مقتضي اطالعات الزم و آموزش كافي را در ارتباط با كاال و خدمات عرضه شده، به زبـان فارـسي                    
در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند       . درغير اين  صورت، مسئول جبران هر نوع ـخسارتي خواهنـد           

بود كه به علت عدم رعايت اين ما ده گردد  به مصرف كنندگان وارد مي .«   
  

4-3    حق برخورداري از حمايت
در حال حاضر عالوه بر دولت     ها و تشكل  هاي مردمي   ) NGO ( ، سازمان ها و نهادهاي بين  المللـي   

نيز در حوزه حمايت از حقوق اساسي مصرف كنندگان، سياست    ها و راهكارهايي را در دستور كار  
خود قرار داده   اند و از طريق و   ضع قوانين و امضاء تفاهم ناـمه  ـها در ـسطح بـين     المللـي و منطـقه اي،    

سعي در گسترش چتر حفاظتي براي مصرف كنندگان دارند          . بنابراين نبايد تصور نـمود ـكه تمايـل         
دولت ها در حمايت از مصرف كننـده تنـها از انگيـزه              ـهاي اخالقـي يـا از وظيـفه آنـان در برقـراري         

عدالت نشات مي   گيرد، بلكه ا    يجاد زمينه مناسب براي توـسعه اقتـصادي و ـهم ـگام بـا آن برقـراري       
تعادل قراردادي، مبارزه با پيامدهاي منفي توسعه و مقابله با تورم و همسويي با سياـست                ـهاي مثبـت      

جهاني نيز از انگيزه    هاي اصلي دولت     ها در وضع قواعد و مقررات به سود مصرف كننـدگان جامـعه          
است  ) آلوا،  1379  : 310 .(   

در تقويم رـسمي    » ايـران  « ، روز   » نـهم اـسفند    « بـا عنـوان    » روز ملـي حمايـت از حـقوق ـمصرف     
كنندگان  « نام گذاري شده است     . اختصاص يك روز از سال به حقوق مصرف كننده و پـيش بينـي              

مرجعي براي جبران خسارت    هاي ـمصرف كننـدگان و مبـارزه بـا متخلـفان، نـشان دهنـده رويـكرد                    
مسئوالن به اهميت موض    وع و تبديل آن از عرصه شعار به عمل است           . اعطاء گواهينامه و يـا تنـديس       

رعايت حقوق مصرف كنندگان در جشنواره      هاي نهم اسفند هر سال، حكايـت از تغييـر زاويـه ديـد             
مسئولين نسبت به ايـجاد رقابـت ميـان توليدكننـدگان و توزيـع كننـدگان در جـهت حـفظ حـقوق                       

مصرف كنندگان است .   
مصرف كنندگان  توانند با ايجاد تشكل      مي  هاي غير دولتي و آنچه اـمروز بـا عنـوان تـشكل            ـهاي   

مدني يا    (NGO) ها و انجمن ها، حقوق خود را         مطرح است، با تشكيل اتحاديه ها، جمعيت        پيگيري  
كنند بدين منظور ماده  . » 9 « ) .ق .ح .ح م  ( مقرر مي دارد  :   
 » به منظور ساماندهي مشاركت مردـمي در اـجراء سياـست           ـها      و برناـمه   ـهاي حمايـت از حـقوق         

مصرف كنندگان، به موجب اين قانون، انجمن       هاي حمايـت از حـقوق ـمصرف كننـدگان تاـسيس              
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مي شود و در اين قانون         » انجمن  « خوانده خواهد شد    . اين انجمن  ها، تشكل غير انتفاعي، غير دولتي و     
داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند كه پس از ثبت در وزارت بازرگان  ي رسميت مي يابد  «.   

  
جمع بندي و نتيجه گيري :   

مالحظه شد كه حقوق       » مصرف كننده  « ، مجموعه اختيارات و امتيازاتي است كه مصرف كننده         
در قبال عمل خريد يك كاال يا خدمت از فروشنده دريافت مي            كنـد تـا در ـصورت بـروز اـشكال،             
معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر و زيان، عدم كارآيي و ثم             ر بخشي، براي جبران ضرر و زيان       

خود از آن استفاده مي     كند    . در حمايت از حقوق مصرف كننـده در          » ايـران   « در تـاريخ     15 / 7/ 1388  
» قانون حمايت از مصرف كننده      « بـه تـصويب رـسيد       . ـهر چنـد در مـقررات ديـگري ماننـد             » قـانون  

تجارت الكترونيكي   « مصوب   1382   ، » قانون حمايت از مصرف كنندگان ـخودرو       «   ، » مـقررات اـمور    
پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آـشاميدني         «   ، » قـانون نـظام ـصنفي       « و  ... در راـستاي حمايـت از    

مصرف كنندگان، مقررات متعددي پيش بيني شده است         . اهميت توجه به حقوق مصرف كننـده تـا         
حدي است كه امروزه در اكثر ـكشورهاي جـهان، در تـقويم زـماني ـكشورشان، يـك روز تـحت                      

عن وان   » روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان        « ناميده شده است، و در تقويم رـسمي          » ايـران   «
نيز روز    » نهم اسفند   « با عنوان    » روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان        « نامگذاري ـشده اـست      .

برقراري تعادل قرار دادي، مبارزه با پيامد       هاي منفي توسعه و مقابله با تورم، پيش بيني مرجعي بـر              اي 
جبران خسارت مصرف كنندگان از جمله اهداف مقررات حمايت از مصرف كنندگان است .   

از طرف ديگر، حقوقي كه بطور عمده مقصود اصلي آنها، ايجاد تعادل ميـان قـدرت مـعامالتي                  
مصرف كنندگان و عرضه كنندگان بـوده و در قـوانين و مـقررات ـكشورهايي ـكه ايـن حـقوق را                       

برسميت شناخته  اند،     » مش ترك « است،   » حقوق بنيادين   « مصرف كننـده ناميـده ـشده اـست          . در ـسطح   
بين المللي، مقررات متعددي در راستاي حمايت از حقوق مصرف كننده، تـصويب ـشده اـست ـكه           

» چــشم انــداز جديــد سياســت حمايــت از مــصرف كننــده اتحاديــه اروپــا      « انتــشار يافتــه در   » 13  
مارس 2007 «   ، » قانون شوراي اتحاديه اروپا     « مصو «ب   1992 «   ، » چارچوب قانون اروپـايي ـعام ايمنـي        

كاالي توليدي   « مصوب   » 1994 «   ، » چارچوب قانون اروپـايي راـجع بـه مـقررات ـعام ايمنـي ـكاال و                
ـمسئوليت كــاالي توليــدي   « مــصوب  » 1999 «  ، » چــارچوب قـانون اروپــايي اتحاديــه اروپــا   « مــصوب 
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» 2005 «   ، » چارچوب قانون اروپايي مبني بر بر چسب مواد غذايي         « « مصوب    1979 «   ، » منـشور حـقوق    
بنيادين اتحاديه اروپـا     « ـمصوب    » 2000  « و   » اـصول راهنـماي ـسازمان ملـل متـحد بـراي حمايـت از               

مصرف كننده   « مصوب   » 1975  « از آن جمله هستند     . تصويب اين هـمه قـوانين متـعدد در ـچارچوب       
قوانين اروپايي در سطح      » اتحاديه اروپا   « و در مهم ترين نهاد بين      المللي يع    نـي    » ـسازمان ملـل متـحد       «

حاكي از توجه ويژه به اجراي رژيم       هاي حمايت از مصرف كنندگان در عرـصه جـهاني اـست              . ـهر  
چند در قوانين مذكور، حقوق متعددي براي مص        رف كننده بـر ـسميت ـشناخته ـشده اـست            لـيكن   ،

» حق انتخاب و بدست آوردن كاال و خدمات        «   ، » حق ايمني براي مصرف كننده     «   ، » حق برخوردا  ري 
از آموزش و اطالعات كامل      « «و   حق برخورداري از حمايت     « از جمله حقوق اساسي و مشترك در       

تمامي قوانين مذكور اعم از داخلي و بين    المللي بود كه از آن تحت عنـوان    » حـقوق بنيـادين    « ـمورد  
بررسي قرار گرفت .   
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