
 

 مجله حقوق تطبیقی،
،2، شماره 1دوره   

،1389ستان زم و پاییز  
79 تا 51صفحات   

 

  قلمرو اعمال قوانین حمایت از 
  1کننده و عوامل موثر بر آن مصرف

 »خش دومب«
  

  2دکتر مرتضی عادل
  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  3بهنام غفاري فارسانی
  ي حقوق خصوصی دانشگاه تهراندانشجوي دکتر
  31/3/89 :تاریخ پذیرش -29/1/89 :تاریخ دریافت

 

  
  چکیده

،  از جملـه اخیـراً در کـشورمان   در بخش نخست مقاله گفته شد که امروزه در غالـب کـشورهاي جهـان          
کننـده   کنندگان به تصویب رسیده اما ارکان الزم و اساسی این قوانین که تعیین   قوانین حمایت از مصرف   

:  سه مورد خالصـه نمـود  دروان ت این ارکان را می. قلمرو اعمال آنان هستند، کمتر مورد توجه بوده است  
  . رضایت به مصرف-3کننده کاال و خدمات و   عرضه-2کننده؛   مصرف-1

 و "کننده مفهوم مصرف"گفتار اول که به بررسی : بر این اساس، مطالب مقاله به سه گفتار تقسیم گردید     
ش دوم نیـز  اینک در بخـ . عوامل موثر در تشخیص آن اختصاص داشت، در بخش نخست مقاله ارایه شد    

از . را مـورد بررسـی قـرار دهـیم     بر مطالعه تطبیقی، دو رکن دیگـر  اتکاء با وکرد   همین روي بابنا داریم 
 و عوامل موثر در آن خـواهیم  "کننده کاال و خدمات     مفهوم عرضه "رو، ابتدا در گفتار دوم، به بررسی          این

رضـایت بـه   "کننـده یعنـی    مـصرف پرداخت و سپس در گفتار سوم رکن آخر اعمال قـوانین حمایـت از       
  .در پایان نیز نتایج مطالب مطروحه ارایه خواهد گردید.  بررسی خواهد شد "مصرف

  
کننـده، رضـایت بـه مـصرف، حمایـت از حقـوق              کننـده، تولیدکننـده، عرضـه        مصرف : کلیدي هاي  هواژ

  .کننده، حقوق ایران مصرف

                                                
، انجـام یافتـه در موسـسه    »کننده و حقوق بنیـادین او  مصرف« این مقاله با اندکی دخل و تصرف، برگرفته از طرح پژوهشی   .1

  .مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی است
 madel@ut.ac.ir          66497912:  فاکس- نویسنده مسئول.2

3 bghaffary@ut.ac.ir 
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  مقدمه
یدگاه حقوقی سه رکن اساسی در حقوق حمایت آمد، از دچنانکه قبال در بخش اول مقالۀ حاضر        

کننده کمـک   وجود دارد که فهم آنها و جایگاه هر یک در دانستن حقوق مصرف           کننده    از مصرف 
   :این سه رکن عبارتند از. نماید شایانی می

در . »رابطۀ حقوقی میان ایـن دو     «و همچنین   » کننده  عرضه«یا  » تولیدکننده«،  »کننده  مصرف«
ذکر گردید و در بخش حاضر نیـز دو گفتـار بـاقی    » کننده  مصرف«ث مربوط به    بخش اول، مباح  

خواهـد پرداخـت و گفتـار    » کننده کاال و خـدمات      عرضه«گفتار دو به    . مانده ارائه خواهد گردید   
  .را بحث خواهد نمود» )عرضه کاال یا خدمات(رضایت به مصرف «سوم 

  
  خدمات و کاال کننده عرضه: دوم گفتار

، مالزمه با اعمال قوانین حمایتی در مورد وي نـدارد؛ بلکـه بـراي               1کننده  ی مصرف صرف شناسای 
کننده بایـد یـک     که طرف معامله با مصرف  این منظور ارکان دیگري نیز الزم است، از جمله این         

بـه عبــارت دیگـر، بـراي اعمــال مقـررات حمایــت از     .  باشــد"کننـدة کــاال یـا خـدمات    عرضـه "
کننده باشد، بلکه باید طرف مقابـل وي    یکی از طرفینِ عقد مصرفکننده کافی نیست که     مصرف

بنـابراین،  . کننـده را توجیـه نمایـد    نیز حایز اوصافی باشد که ضرورت حمایت قـانونی از مـصرف      
هـاي وي جهـت تعیـین ایـن کـه آیـا        کننده و برشمردن ویژگـی  شناخت طرف معاملۀ با مصرف    

  .مایتی قرار خواهد گرفت یا خیر، ضروري استدو، در دایره شمول مقررات ح قرارداد آن 
ـتفاده گردیـده       در قوانین مختلف به منظور معرفی طرف متعاقد بـا مـصرف        کننـده، از عنـاوین متعـددي اس

 اعـم  3جامع همه این عنـاوین باشـد،  » 2کنندة کاال و خدمات عرضه«رسد استفاده از واژة  است، اما به نظر می    
کننده کـاال یـا خـدمات     شده نیز باشد یا خیر؟ اگر چه مفهوم عرضه ي عرضه از آن که خود، تولیدکنندة کاال     

ـناخت و تـشخیص دقیـق دایـرة شـمول ایـن              تا حد زیادي روشن است، با این       حال باید اذعان داشت که ش
از آنجـا کـه مفهـوم    . کنندگان اسـت  هاي فرارويِ اعمال مقررات حمایت از مصرفمفهوم نیز از دیگر دشواري  

ـین    نده هم در شناسایی قلمرو قوانین مورد بحث، نقشی تعیین  کن  عرضه آن دقـت   کننده دارد لذا بایـد در تبی
ـتان بـه عمـل      الزم به عمل آید تا موجب تقلب به قانون و فرار زورمندان از حمایت          هایی که قـانون از زیردس

کننـده، بـسیاري    فهوم مـصرف بر همین مبنا، همانند م   . آورد، نگردد و فلسفۀ وضع این مقررات تباه نشود          می
هـاي   پرداختـه و ویژگـی  ) کننده عرضه(کننده   المللی به تعریف طرف متعاقد با مصرف        از قوانین داخلی و بین    

  .اند با اهداف مورد نظر، برشمردهالزم وي را متناسب 

                                                
 .بخش نخست همین مقاله: ك.کننده؛ ر  در خصوص معیارهاي تشخیص مصرف.1
 .شود آورده نمی» کننده عرضه«به دنبال اصطالح » کاال و خدمات« جهت رعایت اختصار از این پس، واژگان .2
  .  در مباحث آتی توضیحات تکمیلی آورده شده است.3
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 دهـیم و  هایی از قوانین مزبـور را مـورد اشـاره قـرار مـی        بر این اساس، ابتدا در مبحث اول نمونه       
  .پردازیم  کننده، به تبیین بهتر آن می سپس در مبحث دوم، با استخراج عناصرِ مفهوم عرضه

  
   کاال و خدماتکنندة عرضه مفهوم: اول مبحث

گـذارد،   ممکن است چنین تصور شود که هر شخصی که کاال یا خدماتی را در اختیار دیگري می     
ده، چنـین مفهـوم عـامی مـدنظر قـوانین      کنن حال، همانند مصرف  این  با  . کننده خواهد بود    عرضه

دوم خـود را بـه    مثالً اگر شخص غیرتاجري فروش کاالي دسـت   . کننده نیست   حمایت از مصرف  
کسی که قصد استفاده شخـصی از آن را دارد پیـشنهاد دهـد، ضـرورتی وجـود نـدارد کـه او را                   

  . کننده تلقی و قرارداد آنان را مشمول مقررات حمایتی بدانیم عرضه
المللی و داخلی به تعریـف طـرف معاملـۀ بـا            کننده، بسیاري از مقررات بین       تبیین مفهوم عرضه   جهت

هاي اتحادیه اروپا قابل ذکرنـد کـه در           المللی، دستورالعمل   از میان اسناد بین   . اند  کننده پرداخته   مصرف
  .قرار خواهند گرفتدر بند دوم  نیز برخی قوانین داخلی مورد بررسی . گردد ها اشاره می بند اول بدان

  
  اروپا اتحادیه هاي دستورالعمل در خدمات و کاال کننده عرضه مفهوم: اول بند

هاي اتحادیه اروپا اصـطالحات متعـددي در خـصوص طـرف      بسته به هدف مورد نظر، در دستورالعمل  
 و 1ربهاي راجع بـه فـروش درب بـه د    مثالً در دستورالعمل  . کننده به کار رفته است      متعاقد با مصرف  

 از واژة 3، در دسـتورالعمل راجـع بـه مـشارکت زمـانی           )Trader(» تـاجر « از واژة    2نشان برچسب قیمت  
، در )Creditor(» اعتباردهنـده «کننـده از واژة     مـصرف ، در دستورالعمل راجع به اعتبـار        )Vendor(» بایع«

» فروشـنده «ز واژة کننـده ا   و فـروش بـه مـصرف   4هاي راجع به شروط ناعادالنه قراردادي   دستورالعمل
)Seller (   از 5هـاي شـروط ناعادالنـه قـراردادي و قراردادهـايِ از راه دور      و در برخی دیگر از دستورالعمل 

 اصـطالحات، در برخـی متـون         نظر از این    صرف. استفاده شده است  ) Supplier(» کننده  عرضه«اصطالح  
 بعـضی از نویـسندگان هـم بـراي     .بـه کـار گرفتـه شـده اسـت     ) Professional(» صاحب حرفه«نیز واژة   

  ).Herre et al., p. 7(اند  کننده، همین واژه را ترجیح داده توصیف طرف معامله با مصرف
 دسـتورالعمل  2بـراي نمونـه، در مـاده    . از اصطالح اخیر تعاریف مختلفی نیز ارایه گردیده اسـت     

دانـسته شـده    راجع به فروش درب به درب، صاحب حرفه به عنوان شخص حقیقی یـا حقـوقی                 
همچنین، کـسی  . سازد  خود، منعقد می است که معاملۀ مورد نظر را در محدودة تجارت یا حرفۀ         

                                                
1- The Door-to-Door Selling Directive, Council Directive 85/577/EEC (20 December 1985). 
2- Directive 98/6/EC on Consumer Protection in the Indication of the Prices of Products Offered to 
Consumers 
3- Timeshare Directive (94/47/EC) 
4- Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts 
5- Directive 97/7/EC on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts 
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.  تلقی گردیـده اسـت   نماید، صاحب حرفه نیز که به نامِ یا به نیابت از یک صاحب حرفه عمل می     
) 2مـاده  (ی و مشارکت زمـان ) 2 ماده  3بند  (هاي راجع به قراردادهاي از راه دور          در دستورالعمل 

، به عنوان شخـصی تعریـف شـده اسـت کـه در              هم تعاریف نسبتاً مشابهی آمده و صاحب حرفه       
در دسـتورالعمل اتحادیـه در خـصوص برچـسب     . نمایـد  محدودة حرفه یا تجارت خود عمل مـی      

محـصولی را کـه در   «کـه  ب حرفه کـسی اسـت   صاح: نیز مقرر شده است) 2بند د ماده (قیمت  
در دیگـر  . »دهـد  فروشد یـا پیـشنهاد فـروش آن را مـی     ارتش قرار دارد، می   محدوده حرفه یا تج   

مـثالً در  . شـود  ها، تعاریف تقریباً مشابهی از این واژه دیـده مـی   ها بسته به هدف آن    دستورالعمل
 کسی اسـت کـه اعتبـاري را در حـدود             کننده، صاحب حرفه    دستورالعمل راجع به اعتبار مصرف    

کننـده،   در دسـتورالعمل راجـع بـه فـروش بـه مـصرف      . کند طا می تجارت، شغل و حرفه خود اع     
 را در محـدوده تجـارت، شـغل یـا     )Consumer Goods (صاحب حرفه کسی است که کاالي مصرفی

  . رساند حرفه خود به فروش می
 Consumer (کننـده  هاي فوق، قـرارداد مـصرف    دیوان دادگستري اروپا نیز با پیروي از دستورالعمل

Transaction(  اي دانسته است که میان یک شخص حقیقی که خارج از حرفه یا تجارتش          را معامله
نمایـد از   اي و شـغلی خـود اقـدام مـی        کند از یک سو، و شخصی که براي مقاصد حرفه           عمل می 

  1.شود سوي دیگر، منعقد می
  

  داخلی قوانین در خدمات و کاال کننده عرضه مفهوم: دوم بند
قوانین داخلی کشورها و اصطالحی کـه بـراي معرفـی طـرف معاملـۀ بـا       در زیر به چند نمونه از  

  . اند، اشاره خواهیم نمود  کار برده کننده به مصرف
  

  قانون راجع به مصرف بلژیک) الف
هـر تـاجر یـا    ) الـف «: استفاده شده است و در تعریـف آن مقـرر گردیـده      » فروشنده«در این قانون از عنوان      

یقی یا حقوقی که فروش کاال یا خـدماتی را در محـدودة یـک فعالیـت               صنعتگر، و همچنین هر شخص حق     
هـاي   سـازمان ) رسـانند؛ ب   دهند یا به فروش مـی       اي یا به قصد تحقق اهداف مشروعشان پیشنهاد می          حرفه

هـا دارنـد و فعـالیتی را بـا خصیـصۀ       عمومی یا اشخاص حقوقی که قواي عمومی منفعـت واالتـري را در آن         
دهنـد یـا بـه فـروش       رسانند و فروش کاالها یا خدماتی را پیشنهاد مـی    تی، به انجام می   تجاري، مالی یا صنع   

اشخاصی که خواه با هدف کسب سود یا بدون آن، فعالیتی را بـا خصیـصۀ تجـاري، مـالی یـا      ) رسانند؛ ج     می
نجـام  صنعتی، خواه تحت نام خود یا به نام یا به حساب اشخاص ثالث معین یا بدون شخصیت حقـوقی، بـه ا     

  .»رسانند  دهند یا به فروش می  رسانند و فروش کاالها یا خدماتی را پیشنهاد می می

                                                
1- Gruber v. Bay AG, C-464/01: [2005] ECR 1-439; [2005] I L Pr 12; Cited in: Hondius, 2006, p. 94. 
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  2007کنندة ایرلند مصوب  قانون حمایت از حقوق مصرف) ب

کننده نهاده شده اسـت و در تعریـف آن گفتـه     براي شخص مقابلِ مصرف» تاجر«در این قانون عنوان     
است که براي اهداف مرتبط با تجارت، پیشه یا حرفـۀ خـود   شخصی ) الف: تاجر عبارت است از   «: شده

  . »نماید عمل می) الف(شخصی است که به نیابت از شخص مورد اشاره در بند ) کند؛ و ب عمل می
  

  1999کننده لیتوانی مصوب  قانون حمایت از حقوق مصرف) پ
و معاملـۀ  انـد   کننـده ذکـر شـده    هـاي مقابـل مـصرف      در این قانون، سه شخص به عنوان طـرف        

 این قانون 2ماده . کننده با آنان تحت شمول مقررات حمایتی قانون فوق قرار گرفته است      مصرف
کنندگان بتوانند بـه هنگـام        هدف این قانون تضمین نمودن این است که مصرف        «: دارد  مقرر می 

ا کننـدگان خـدمات، حقـوق قـانونی خـود ر       انعقاد معامله با تولیدکنندگان، فروشندگان و عرضه      
  .»ها مراقبت نمایند اعمال کنند و از آن

هر شخص حقیقی یا حقوقی اسـت    «:  این قانون در تعریف تولیدکننده آورده است       1 ماده   7بند  
یا شخصی حقیقی یا حقوقی است کـه بـا   . کند سازد یا بازسازي می که کاالیی را براي فروش می    

ـ [بندي، یا    روي کاال یا بسته   ) زنی  برچسب(گذاري    نشانه ، اسـم  )نـام تجـاري  (نـام  ] ا اسـتفاده از ب
اش یا سایر عالیم متمایزکننده در اسناد فنی مربوط به کـاال، خـود      خاص، عنوان، عالمت تجاري   

  .»کند می را به عنوان سازنده معرفی 
حقیقـی یـا    ) همچنین واردکننده (هر شخص   «: خوانیم   ماده فوق راجع به فروشنده می      5در بند   

کنـد   کنندگان پیشنهاد مـی   فعالیت تجاري، فروش کاالیی را به مصرفحقوقی است که از طریق   
  .»کند  همچنین شخصی است که به نام فروشنده یا به دستور وي عمل می .فروشد یا آن را می

هـر شـخص   «: دارد   قـانون موصـوف بیـان مـی        1 مـاده    4کننده خدمات، بند      و در تعریف عرضه   
  .»دهد کنندگان ارایه می رفحقیقی یا حقوقی است که خدماتی را به مص

  
  2006کننده اردن مصوب  قانون حمایت از مصرف) ت

این اصطالح مطابق . کننده استفاده گردیده است در برابر مصرف  » المزود«در این قانون از عنوان      
سازنده کاال و واردکننده آن و فروشنده و صادرکننده و هر شخص « قانون مزبور به معنی   2ماده  

عالوه بـر  . بکار رفته است» دهنده خدمت  تولید و توزیع آن مداخله کند، و یا ارایه         دیگري که در  
نهایی شخصی دانسته شده است که کاال را به کسی که به مـصرف       » المزود«این در همین ماده     

  .دهد فروشد یا خدماتی را به چنین فردي ارایه می آن اقدام خواهد نمود، می
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  کنندگان ایران مایت از حقوق مصرفقانون ح) ث
کننـدگان ایـران در تـاریخ     باالخره پس از انتظـاري طـوالنی، قـانون حمایـت از حقـوق مـصرف               

 مـادة  1-2بند . االجرا گردید  به تصویب مجلس رسید و با تایید شوراي نگهبان الزم       15/7/1388
کننـده   به عنوان طرف معامله با مـصرف  » کنندة کاال و خدمات     عرضه«اول این قانون از اصطالح      

کننـدگان،    به کلیه تولیدکننـدگان، واردکننـدگان، توزیـع       «: نام برده و در تعریف آن آورده است       
هـا،   اي، و همچنـین کلیـه دسـتگاه    کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفـه   فروشندگانِ کاال و ارایه   

ها مستلزم ذکر یـا تـصریح نـام اسـت و بـه طـور          هایی که شمول قانون برآن      موسسات و شرکت  
کننـده ارایـه    تقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلـی یـا جزیـی کـاال یـا خـدمات بـه مـصرف                  مس
  . »شود نمایند، اطالق می می

حتـی ممکـن اسـت از    . کننده ارایـه شـده اسـت    شود معناي بسیار عامی از عرضه طور که مالحظه می     همان
اي  کننـده  الیی را بـه مـصرف  این گونه استنباط شود که هر کـس کـه کـا       » فروشندگان کاال ... کلیۀ«عبارت  

کننـده و قـرارداد آنـان     بار بدان اقدام نماید و فروش آن کاال حرفه وي نباشد، عرضـه    که یک   بفروشد، ولو این    
گونـه کـه در بخـش نخـست      ولی این ایراد قابل رفـع اسـت؛ همـان       . گیرد  می  مشمول مقررات حمایتی قرار     

ـنده سـو،  ؛ از آن  ستکننـده نیـ     تحقیق اشاره گردید، هر خریداري مصرف      اي نیـز مـشمول مقـررات     هر فروش
ـندگان و ارایـه            . گیرد  کنندگان قرار نمی    حمایت از مصرف   کننـدگان    بلکـه ایـن حمایـت تنهـا در برابـر فروش

ـین   . اي کاال و خدمات که از آگاهی و قدرت اقتصادي برتري برخوردارنـد، قابـل توجیـه اسـت                   حرفه بـه هم
لـذا زمـانی کـه از تولیدکننـدگان،       . شـمرد   ندگان، صاحبان مشاغل را بر می     کن  اعتبار، مقنن در تعریف عرضه    

برد منظور کسانی هستند که شغل و حرفۀ معمـول آنـان تولیـد، وارد               کنندگان نام می    واردکنندگان و توزیع  
ـین   . کنـد  معناي عرفی این واژگان هم همین نتیجـه را اقتـضاء مـی    . کردن و توزیع نمودن کاال است      بـه هم

ال و کـسب درآمـد از      ، کسانی هستند که شغل معمول آنان فروش کـا         »فروشندگان کاال « مقصود از    ترتیب،
  .این طریق است

شـود کـه ارایـۀ تعریـف      همه، ابهامات دیگري، بویژه در جملۀ دوم تعریف فوق مشاهده می     با این 
م اسـت تـا   براي نیل به ایـن هـدف، الز      . کند  کننده را ایجاب می     تري از عرضه    تر و روشن    مناسب

بایـست مـشمول    اي را که می کننده ابتدا همانند گفتار گذشته، عناصر و ارکان مهم مفهومِ عرضه    
پـیش  . تکالیف مذکور در مقررات حمایتی قرار گیرد، استخراج و مفهوم هر یک را معین نمـاییم            

  :از آن ذکر دو نکته ضروري است
کننـده، بـا تبعیـت از قـانون، همـان        ما در این تحقیق، جهت معرفی طرف متعاقد با مـصرف   -1

هـا، از   چـرا کـه اوالً؛ تمـامی واسـطه    . دهـیم  را ترجیح می» کننده کاال و خدمات  عرضه«اصطالح  
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 ثانیـاً؛ شـامل آن دسـته از    1.گیرد کننده را در بر می مرحله تولید تا رسیدن کاال به دست مصرف       
 2دهنـد   در معرض مصرف قرار مـی    تولیدکنندگانی که کاالي تولیدي خود را به فروش رسانده و         

پیداست که صرف تولید یک کـاال بـدون عرضـۀ آن، تکلیفـی را از حیـث مقـررات                   . شود  نیز می 
ثالثـاً؛ ایـن واژه کـسانی را نیـز کـه بـه ارایـه خـدمات           . آورد  کننده به بار نمـی      حمایت از مصرف  

  .پردازند در بر خواهد گرفت می
کننـدگان اشـخاص حقـوقی را هـم در بـر        که عرضه خصوص  کننده، در این     بر خالف مصرف   -2

دهنـدگان    کنندگان و ارایـه     معموالً تولیدکنندگان، توزیع  . ترین تردیدي نیست    گیرند، کوچک   می
هـستند کـه از قـدرت       ) هـاي تجـاري     نظیـر شـرکت   (بزرگ کاالها و خدمات، اشخاص حقـوقی        

دن امتیـازاتی خـاص بـراي    لـذا علـت اصـلی قایـل شـ     . اقتصادي باال و گاه انحصاري برخوردارند 
به همـین دلیـل، در   . کنندگان، حمایت از آنان در برابر همین اشخاص حقوقی بوده است            مصرف

تواند  کننده می کننده، یا تصریح گردیده که طرف معاملۀ با مصرف    کلیۀ قوانینِ حمایت از مصرف    
 نیـز در بـر    شخص حقوقی باشد، و یا تعریف آن اطـالق داشـته کـه یقینـاً اشـخاص حقـوقی را                   

هـا و   کننـدگان شـامل شـرکت    کـه آیـا عرضـه    حال، ممکن است در این خصوص  با این. گیرد  می
در ایـن بـاره، توضـیحات       . گردند یا خیر، تردیدهایی وجود داشته باشـد         موسسات دولتی نیز می   
  .بیشتري ارایه خواهد شد

  
  کنندة کاال و خدمات عناصرِ مفهوم عرضه: مبحث دوم

تواننـد    که اشـخاص حقـوقی هماننـد اشـخاص حقیقـی مـی       شاره گردید، در اینگونه که ا   همان
کننـدگان از عناصـر     بنابراین، نوع شخصیت عرضه   . کننده تلقی گردند تردیدي وجود ندارد       عرضه

امـا نیـاز اسـت در    . کننده محسوب نگردیده و در تعیین قلمرو آن موثر نخواهد بود        مفهوم عرضه 
  : زیر توجه شودتعریف این اصطالح به موارد

کننـده در راسـتاي    نخست؛ باید در پی پاسخ به این سوال بر آمد که آیا ضروري است تـا عرضـه       
اي خود اقدام به عرضه کاال یا خدمت کند، یا خیر؟ دوم؛ بایـد روشـن شـود       هدف شغلی و حرفه   

                                                
، بـا توجـه بـه موضـوع و اهـداف ایـن قـانون،        1386کنندگانِ خودرو مصوب   در قانون حمایت از حقوق مصرف     .1

تنها به تولیدکننده و واردکننـدة  کننده  کننده از واسطه فروش تفکیک گردیده است؛ به این صورت که عرضه    عرضه
خوردو اطالق گردیده است و واسطه فروش نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی دانسته شـده اسـت کـه بـا موافقـت                    

 .نماید کننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام می عرضه
در حالی که . ده استکنندگان در تمام متن قانون وفادار نمان الزم به ذکر است که مقنن به تعریف خود از عرضه  . 2

 مجـدداً از تولیدکننـدگان   3گردد، براي نمونه در ماده    کنندگان شامل تولیدکنندگان نیز می      مطابق تعریف، عرضه  
رود، نیازي به  برد، در حالی که چون ذکر خاص بعد از عام به شمار می کنندگان کاال و خدمات نام می   پس از عرضه  

  .آن نبوده است
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جـا   نهایتاً؛ از آنکننده بودن طرف متعاقد با خود، الزم است یا خیر؟        کننده به مصرف    که آیا علم عرضه   
هاي فروش، همانند نمایندگان تجـاري و کـسبه جـزء، از حیـث      که ممکن است در مورد وضع واسطه     

شمول قوانین حمایتی بر آنان تردیدهایی وجود داشته باشد، نیاز است تا جداگانه وضعیت آنـان مـورد      
  . نظر خواهد گذشتبدین ترتیب، مطالب مربوط به این مبحث، در سه بند از. بررسی قرار گیرد

  
  کننده کاال و خدمات هدف عرضه: بند اول

کننـده،   هاي اتحادیه اروپـا در برابـر مـصرف    پیش از این دیده شد که در بسیاري از دستورالعمل        
هاي ارایه شده از آن، این نکته مشترك          استعمال گردیده است و در تعریف     » صاحب حرفه «واژه  

اند که در راستاي تجارت یا حرفۀ    قلمداد نموده    حرفه ها شخصی را صاحب     است که دستورالعمل  
این قید در قوانین داخلی بلژیک و ایرلند نیز بـه  . کند خود، عرضه کاال یا خدماتی را پیشنهاد می 

اما در دیگر قوانین مذکور در فوق، از جمله قـانون حمایـت از حقـوق           . صراحت آورده شده است   
  .ود نداردکنندگان ایران، اثري از آن وج مصرف

رسد ذکر قید مزبور جهت اعمال صحیح مقررات        در مقام داوري میان این دو رویکرد، به نظر می         
چرا که گفته شد هدف از وضـع مقـررات مـورد بحـث، حمایـت اضـافی                  . حمایتی ضروري باشد  

کنندگان در برابر کسانی است که به علت برخورداري از اطالعات کافی در مورد   نمودن از مصرف  
کنند، موضع برتري داشته و این امکان براي آنان فـراهم اسـت کـه     اال و خدماتی که عرضه می    ک

زمـانی کـه   . کنندگان را فریفته و منافع هنگفتی را بـه سـود خـود جلـب نماینـد            بتوانند مصرف 
اي خود و به قصد رفع حوایج تجاري خـویش         اي در محدوده فعالیت تجاري و حرفه        کننده  عرضه

، فـرض بـر ایـن اسـت کـه از اطالعـاتی برخـوردار اسـت کـه دیگـران و بـویژه             نمایـد   عمل مـی  
کننده در غیر حـوزة تجـارت و     که عرضه   اما در جایی    . ها آگاه نیستند    کنندگان نوعاً از آن     مصرف

بنابراین کسی کـه شـغل او     . فرضی وجود ندارد    کند، چنین     اي را منعقد می     تخصص خود معامله  
اي بفروشـد،   کننـده   براي مثال کولري را بخرد و سـپس بـه مـصرف          فروش مواد غذایی است اگر    

بـه همـین   . کننده کولر و قرارداد آنان را مشمول مقـررات حمـایتی دانـست    توان او را عرضه    نمی
کننـده   فروشد عرضـه  کنندة دیگري می توان پزشکی را که اتومبیل خود را به مصرف         ترتیب، نمی 

بینـی حمایـت اضـافی از     کند و پیش ررات عمومی کفایت می  در این موارد، اعمال مق    . تلقی نمود 
اي در محدودة مقررات حمایتی و تکالیف ناشـی از   کننده بلکه عرضه. یکی از طرفین منتفی است    

کننده در راسـتاي تجـارت، کـسب و کـار، حرفـه یـا        گیرد که قرارداد وي با مصرف      آنان قرار می  
اي  کننـده  کننـده بایـد عرضـه    اقـد بـا مـصرف   به دیگر سخن، طرف متع    . تخصص معمول او باشد   
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این ضرورت تـا بـدان   . اي بوده و عرضه کاال یا خدمات، شغل و منبع درآمد معمول او باشد    حرفه
  1.نظران است اند وجود این قید تقریباً مورد اتفاق قوانین و صاحب جاست که برخی ادعا نموده 

ولتی نیز مشمول مقررات حمـایتی قـرار     کنندگان د   حال این سوال قابل طرح است که آیا عرضه        
کننـدگان،   کنندگانِ تابع مقررات حمایت از حقوق مـصرف      گیرند یا خیر؟ گفته شد که عرضه       می

کـه   کنند، حـال آن   اشخاصی هستند که در جریان تجارت و حرفۀ خود، با افراد اخیر معامله می       
  .ولت، مورد تردید باشدممکن است عمل نمودن در راستاي تجارت و حرفۀ خود در خصوص د

هیچ منعی از لحاظ نظري و عملی در الزام نهادهـاي دولتـی   : به منظور رفع این تردید باید گفت   
نظـر از اَعمـال حکـومتی، از      دولـت صـرف   . کننده وجود ندارد    به رعایت قوانین حمایت از مصرف     

نـابراین، هرگـاه   ب. پـردازد  ها و موسسات وابستۀ به خود به اَعمال تـصدي نیـز مـی            طریق شرکت 
کننـدگان   هاي تجاري دولت در راستاي تجارت و حرفۀ خود کاال یا خدماتی را به مصرف               شرکت

کننـده تلقـی خواهنـد شـد و مـشمول مقـررات               ارایه دهند، همانند اشخاص خـصوصی، عرضـه       
به همین دلیل، برخی محققان به سوال فوق پاسخ مثبت داده و افرادي را که خـدماتی        . حمایتی

دارنـد، مـشمول مقـررات حمـایتی تلقـی            دریافـت مـی    دولتی غیر تجاري  هاي  رکتها و نهاد  شاز  
  ).Bragg, 1991, p.3(اند  نموده

هـاي    هـاي بـزرگ تولیـدي و تـوزیعی هماننـد شـرکت              در کشورهایی با اقتصاد دولتی، شـرکت      
از خودروسازي یا تولیدکننده کاالهاي مصرفی، جملگی دولتی هستند و مستثنی ساختن دولت              

کننـدگان از حمایـت محـروم     شود تا بخش قابل تـوجهی از مـصرف   مقررات حمایتی، موجب می  
بعـالوه، در قـوانین حمایـت از    . گردند و در فرض نقـض حقـوق آنـان پاسـخگویی یافـت نـشود             

. کننده، دلیل حمایت، حرفه، تخصص و قدرت اقتصادي طرف مقابل مصرف کننده اسـت             مصرف
کننده، که نافی آگاهی و قدرت برتر او نیست، موجب گردد تـا        ن عرضه بنابراین، نباید دولتی بود   

با عنایت به این واقعیات، در قانون حمایت از حقـوق  . تر معاف شود از رعایت حقوق طرف ضعیف  
. انـد  کننده تلقـی گردیـده   ها و موسسات دولتی نیز به عنوان عرضه کنندگان ایران، شرکت  مصرف

هـایی   ها، موسـسات و شـرکت   همچنین کلیه دستگاه... و خدمات بهکنندگان کاال  عرضه«عبارت    
اگر چـه کـامالً گویـا    » شود  اطالق می ... ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است        که شمول قانون برآن   

شرکت ملّی نفـت ایـران و   توان از  ها می از جملۀ این شرکت   . نیست، اما بر همین امر داللت دارد      
سـازمان گـسترش و نوسـازي صـنایع     هاي وابسته به   شرکتفت،   وزارت ن  ۀهاي تابع  شرکتدیگر  
  .نام برد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران  وایران

                                                
1- Bragg (Richard J.), 1991, Trade Descriptions, Oxford, Clarendon Press, Ch. 2; Cited in: Cartwright, 
2001, P. 3. 

انـد کـه اوالً    کننده را در ایـن دانـسته   هاي اصلی قوانین حمایت از مصرف       بر همین مبنا، برخی نویسندگان ویژگی     
کننـده کـاال یـا خـدمات، یـک       ؛ ثانیاً دریافتکننده کاال و خدمات در جریان تجارت یا شغل خود عمل نماید   عرضه

 .Bragg, 1991, p.3: کننده، در حیطه خصوصی عمل نماید شخص خصوصی باشد و ثالثاً این دریافت



 
  1389ستان زمو پاییز ، 2، شماره 1 دوره  ق تطبیقی،مجله حقو  60

  کنندة کاال و خدمات  علم عرضه: بند دوم
کننـده، آیـا الزم     سوال دیگري که ممکن است مطرح شود این است که در معاملۀ یـک مـصرف               

  کننده بودن طرف مقابل آگاه باشد؟ کننده از مصرف تی، عرضهاست جهت اعمال مقررات حمای
تـوان چنـین    از ایـن سـکوت مـی   . دهنـد  بسیاري از متون قانونی پاسخ روشنی به این سوال نمی      

. کننده بودن طرف دیگر شرط اعمال قانون نیست کننده از مصرف    استنباط کرد که آگاهی عرضه    
بنابراین، در قوانین حمایت از     . ري دانسته شده است   اما در برخی از قوانین نیز چنین علمی ضرو        

  :شود کننده، یکی از دو رویۀ متفاوت زیر مشاهده می مصرف
کننـده و    در این رویکرد، عقیده بر ایـن اسـت کـه قـرارداد میـان مـصرف           :رویکرد نوعی ) الف

 بـودن  کننده کننده از مصرف  گیرد که عرضه    کننده وقتی مشمول مقررات حمایتی قرار می        عرضه
به دیگر سخن، شرط است که هنگام انعقـاد قـرارداد   . طرف دیگر مطلع باشد یا مطلع فرض شود 

بایست بداند، کـه طـرف مقابـل وي،     کننده بداند، یا با توجه به اوضاع و احوال و قراین می            عرضه
  .کند راي استفاده و مصرف تهیه میشده را ب کاال یا خدمات ارایه

 منظر، براي اعمال قوانین حمایتی کافی است کـه در عـالم واقـع،          از این  :رویکرد شخصی ) ب
لـذا، عـدم اطـالع      . اي بر طرفین قـرارداد مـصداق یابـد          کنندة حرفه   کننده و عرضه    عنوان مصرف 

  .متعاقدین از مقاصد یکدیگر اثري در اعمال مقررات حمایتی نخواهد داشت
کنندگان اسـت و موجـب    به سود عرضهدر مقام ارزیابی باید خاطرنشان ساخت که رویکرد نوعی  

کننده بودن طرف متعاقد با خود مطلع نیستند، تکلیفی بـه   شود تا آنان هنگامی که از مصرف  می
توانـد حـایز اهمیـت     کنندگان مـی  این آگاهی براي عرضه  . رعایت مقررات حمایتی نداشته باشند    

هماننـد  ( تکـالیف قـانونی خـود    باشد؛ چرا که آنان را به تفکر بیشتر در خصوص انعقاد معامله و           
در مقابـل، رویکــرد شخـصی بــه ســود   . وادار خواهـد نمــود ) تغییـر قیمــت و شـروط قــراردادي  

شود تا معامالت و افراد بیشتري تحت شمول مقررات حمایتی   کنندگان بوده و موجب می      مصرف
ــا ایــن. قــرار گیرنــد ق همــه، رویکــرد نــوعی ارجــح اســت؛ چــرا کــه اساســاً بــسیاري از حقــو  ب

یابند  کنندگان به هنگام انعقاد قرارداد مصرف قابلیت اعمال می       و تکالیف عرضه   1کنندگان  مصرف
کننده بودن طرف دیگر آگاهی ندارد و اوضاع و احـوال نیـز       کنندگان از مصرف    و زمانی که عرضه   

کننـدگان   مـثالً عرضـه  . به هیچ وجه بر آن داللتی ندارد، چنین تکالیفی به وجـود نخواهـد آمـد           
مکلف به دادن اطالعات کافی در مورد کاال یا خدمات خود به هر شخصی که با آنان وارد معامله        

بنـابراین، بـه   . یابـد  کننـدگان مـصداق مـی    شود نیستند، بلکه این تکلیف تنها در برابر مصرف    می
توانـستند مطلـع هـم شـوند،          کننده بودن طرف دیگر اطالع ندارند و نمـی          هنگامی که از مصرف   

  توان از آنان انتظار داشت که به تکلیف خود عمل نمایند؟  میچگونه
                                                

 . به بعد120، صص 1387عادل و غفاري، : ك.کنندگان؛ ر جهت اطالع از حقوق بنیادین مصرف. 1
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کننـدگان، راه کـسب سـود را در قراردادهـاي میـان               همچنین، نباید به بهانه حمایت از مـصرف       
در صورتی که اگر رویکرد شخصی پذیرفته شود، همواره این امکان    . کنندگان مسدود نمود    عرضه

کننـده   نمـود، مـصرف   اي تصور می   اي که وي را حرفه      هکنند  وجود دارد که طرف معاملۀ با عرضه      
در واقـع، از  . باشد و وي را به دلیـل عـدم رعایـت مقـررات حمـایتی، مـورد تعقیـب قـرار دهـد              

کننـده بـودن    رود که از مـصرف  کننده می اي انتظار رعایت مقررات حمایت از مصرف کننده  عرضه
وي را در انتخاب شرایط و مفاد قرارداد خود صورت، باید     در غیر این  . طرف مقابل خود آگاه باشد    

  . هاي تجاري، مطابق اصل آزادي قراردادها مجاز دانست و استفاده از انواع رویه
نخست آن که چون در مورد کاالهاي مصرفی، بویژه با :  همه، توجه به دو نکته ضروري است با این

نِ نهایی وجود دارد که طرف عقد آنان کنندگا ها، این غلبه بر علیه عرضه توجه به میزان خرید آن
کننده است مگر خالف آن اثبات شود، بنابراین مکلفند حقوق آنان را به هنگام انعقاد عقد    مصرف

دوم آن که هیچ منعی . گیرند عمدة قراردادهاي مصرفی نیز در همین گروه قرار می. رعایت نمایند
ها، نظر به اهمیـت و ماهیـت آن    تحقق آنها و شرایط  وجود ندارد که در تعیین برخی مسئولیت      

مثالً .  کننده بودن طرف دیگر را ضروري تلقی نکند کننده به مصرف ها، مقنن علمِ عرضه مسئولیت
تواند  ، قانون می)گیرد که تولیدکنندگان را نیز در بر می(کنندگان  در مورد مسئولیت مدنی عرضه

کنندگان، مسئولیت محض  شده به مصرف عرضه براي آنان در قبال خسارات ناشی از عیوب کاالي 
  .کننده بودن طرف عقد خود علم داشته باشند یا خیر که به مصرف نظر از این  مقرر کند، صرف

ــین  ــوانین ب ــد گفــت  در خــصوص تبعیــت ق ــوق بای ــی و داخلــی از یکــی از دو رویکــرد ف : الملل
چه در جریان اجـراي برخـی از   هاي اتحادیه اروپا نسبت به این مسئله ساکتند، اگر            دستورالعمل

اند که در  ها، کمیسیون و شوراي اروپا در پاسخ استعالم برخی اعضاء ابراز داشته         این دستورالعمل 
که معامله را عمدتاً براي مقاصد غیرتجـاري   جایی که فروشنده از قصد طرف دیگر، مبنی بر این        

 حساب  کننده به د، طرف مقابل مصرفتوانسته هم مطلع باش اطالع بوده و نمی سازد، بی منعقد می
المللی کاال صراحتاً به سوال   کنوانسیون بیع بین2در مقابل، مادة  ).Herre et al., p. 6(نخواهد آمد 

که کاال را بـراي   فوق پاسخ داده و مقرر نموده است که اگر فروشنده از قصد خریدار مبنی بر این          
توانسته هم مطلع باشد، قرارداد،  اطالع بوده و نمی نماید، بی مصارف شخصی و خانگی خریداري می

  .نخواهد گردیدکننده تلقی نخواهد شد و از شمول کنوانسیون خارج  بیع به مصرف
هـاي   آرایی نیز از دادگاه. بنابراین، در اتحادیه اروپا و کنوانسیون مزبور رویکرد نوعی پذیرفته شده است         

اي در دیـوان   براي نمونـه، پرونـده  . ؤید همین عقیده استبرخی کشورهاي اروپایی صادر گردیده که م    
اي آلمانی بود کـه بـه     مطرح گردید که در آن خواندة دعوا، فروشنده   2004عالی کشور آلمان در سال      

، تنهـا بـا افـراد       این فروشـنده جهـت فـرار از مـسئولیت         . فروش خودروهاي دست دوم اشتغال داشت     
کننده بـود در قالـب    خواهان دعوي که مصرف. نمود امله می مع متخصص و صاحب حرفه در این حوزه  

که عیوبی در خودروها مـشاهده    با وي قراردادي منعقد ساخت، اما پس از آن           )Enterprise (یک شرکت 
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امـا دیـوان عـالی    .  اقامه دعوي نمـود  کننده متوسل شده و در دادگاه   کرد به مقررات حمایت از مصرف     
  :در راي این دادگاه آمده است. ل مقررات حمایتی ندانستکشور آلمان قرارداد را مشمو

 که به هنگام انعقاد معامله، طرف دیگر بر خـالف حقیقـت            کنندگان زمانی   مقررات حمایت از مصرف   «
   1.»گردند کند، اعمال نمی اي می کند و ادعاي داشتن منافع حرفه اي عمل می به عنوان یک حرفه

 برخـی نویـسندگان نیـز     2.کرد شخصی گزینش گردیده اسـت     بالعکس در قانون مدنی هلند، روی     
  ).Herre et al., p. 7(اند  همین رویکرد را ترجیح داده

  
  هاي فروش وضع واسطه: بند سوم

کننده، پاسخ به این سوال است که آیا نمایندگان  کنندة دیگر در قلمرو مفهوم عرضه       عامل تعیین 
کننـدگان   ام به ارایه کاال و انعقاد معامله با مصرف   کنندگان اقد   هایی که به دستور عرضه      و واسطه 

 برخوردارنـد یـا خیـر؟     کننده بوده و از همان تکالیف و مسئولیت کنند، مشمول تعریف عرضه     می
همچنین در مورد شمول قوانین فوق بر کسبۀ جزء نیـز تردیـدهایی وجـود دارد کـه الزم اسـت        

  .وضع آنان نیز دقیقاً روشن شود
، اقـدام  )اصیل(کننده    اگر شخص ثالثی به نمایندگی قانونی یا قراردادي از عرضه         باید دانست که    

به انعقاد معامله در راستاي  تجارت و حرفه اصیل نماید، اثري در وضعیت طرفین واقعی قرارداد             
کنندگان نتوانند با پنهان کـردن خـود در پـشت     شود تا عرضه    این امر موجب می   . نخواهد داشت 
 ).Herre et al., p. 10(کاران خویش از شمول مقررات حمایتی بگریزند  العمل و حقکارکنان، وکال 

نتیجه مزبور با اصول حقوقی نیز انطباق دارد چـرا کـه اوالً؛ در صـورتی کـه وکیـل در محـدوده            
نیابت خود عمل نموده باشد، حقوق و تعهدات ناشی از معامله وي متوجه موکل خواهد گردید و        

دهد رابطه کارگر و کارفرمـایی    که عمل حقوقی را به نیابت از فروشنده انجام می       ثانیاً؛ اگر کسی  
هاي بزرگ به کار فروشندگی اشـتغال دارنـد،             فروشگاه با وي داشته باشد، نظیر کارکنانی که در       

  . باز هم کارفرما مسئول اعمال وي است
در بـسیاري از  . بـاقی اسـت  کنندگان بحث همچنـان   اما در مورد تکالیف نماینده در برابر مصرف      

کننـده قـرار    نماید نیز داخل در معنـاي عرضـه    کننده عمل می    قوانین، کسی که به دستور عرضه     
 1 مـاده  2بـراي مثـال مطـابق بنـد       . داده شده و همان تکالیف بر او هم تحمیل گردیـده اسـت            

نـه اعمـال   ، دام1990سـوئد مـصوب   ) Consumer Sales Act 1990(» کننده قانون فروش به مصرف«
نیست اما یک صـاحب حرفـه دیگـر    » صاحب حرفه «قانون موصوف مواردي را نیز که فروشنده،        

                                                
1- BGH VΙΙΙ, Snat, 22 December 2004, Neue Juristische Wochenschrigt (2005) at 1045. 

کننـده   توانـسته از مـصرف   نمود، لـذا نمـی   ها معامله نمی اي در این پرونده فرض بر این است که چون فروشنده با غیرحرفه        
  .بودن طرف دیگر، بویژه از آنجا که طرف مقابل هم به دروغ در قالب یک شرکت عمل نموده، اطالع حاصل کند

  .Hondius, 2006, p. 95. ن، مورد اعتراض برخی حقوقدانان هلندي قرار گرفته استاین رویه قانو. 3
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همین وضـع در قـانون حمایـت    . گیرد نماید، در برمی به عنوان واسطه و به نیابت از وي عمل می    
 7-5 مـاده  2مقـررة تقریبـاً مـشابهی در بنـد     . شود کننده ایرلند و لیتوانی نیز دیده می از مصرف 

در مواردي که کـاالیی توسـط       «: خوانیم  در این ماده می   . بینی شده است    قانون مدنی هلند پیش   
کنـد، بیـع مزبـور فـروش بـه        شود که در راستاي یک حرفه یا شغل اقدام می           عاملی فروخته می  

که در زمان انعقاد معامله، خریـدار بدانـد کـه اصـیل در        کننده تلقی خواهد شد، مگر آن         مصرف
  .»نماید حرفه یا شغل عمل نمیحیطه یک 

توان وارد دانست این است که اگر واسطه را داراي همان مسئولیت  ها می حل ایرادي که به این راه
اطـالع   ایم که ممکن است از آن بی و تعهدات اصیل تلقی کنیم، وي را با مسئولیتی روبرو ساخته         

مات در راسـتاي تخـصص و حرفـه او     که ممکن است عرضه آن کاال و خد        ، و یا این   ).Ibid(باشد  
منـد   کننده از آنان بهره  و اطالعاتی را که خود عرضه   بنابراین، در این فرض وي آن آگاهی      . نباشد

براي مثال، اگر . دهد، نخواهد داشت کننده قرار می است و او را در موضع برتري نسبت به مصرف        
هاي تولیدي او  ب بازي بخواهد که ماشینشویی از یک فروشنده اسبا هاي لباس   ماشین تولیدکننده

را بفروش رساند، هر چند این قرارداد در راستاي تجارت و حرفه تولیدکننده قرار دارد، اما به نظر 
هــاي ناشـی از مقــررات حمایــت از   رســد بتـوان فروشــنده مزبـور را مکلــف بــه مـسئولیت    نمـی 

کنندگان ایران،   حمایت از مصرفشاید به همین دلیل است که در قانون. کنندگان دانست مصرف
کنندگان نهاده شـده و فقـط اجـراي ایـن            کنندگان بر دوش عرضه     عمده تکالیف در برابر مصرف    

تر به  همه، شاید برگزیدن راه میانه نزدیک با این. هاي فروش خواسته شده است تعهدات از واسطه
 در محدوده تجارت و حرفه خود کننده، بدین نحو که گفته شود هر گاه نمایندة عرضه. صواب باشد
مثالً حرفه و منبع درآمد وي، نمایندگی و واسطه فروش کاالي خاصی باشد و همان (عمل نماید  

، مکلف به رعایت تمامی حقوقی است که در قوانین حمـایتی        )کاال را نیز به نیابت بفروش رساند      
کننـدگان اصـیل را    رضـه هاي ع کنندگان در نظر گرفته شده است و همان مسئولیت    براي مصرف 

مـثالً بـه کـسی    . آید در متن قانون هم، همین امر بر می     » کنندگان  توزیع«از واژه   . خواهد داشت 
شود که شغل معمول وي واسطه و نماینده فروش این لـوازم از          کننده لوازم برقی گفته می      توزیع

بار   تولیدکنندة دیگري یک کننده، به دستور اما اگر همین توزیع. کننده باشد تولیدکننده به مصرف
 موارد،  در این. کننده مواد غذایی دانست توان او را توزیع به فروش مواد غذایی مبادرت ورزد، نمی    

اي  کننده و نماینده غیرحرفه همان مقررات عمومی حقوق مدنی در خصوص قرارداد میان مصرف     
ا مقننـین در صـورت اقتـضاء، برخـی     البته این امر مانع از آن نخواهد بود ت . فرما خواهد بود    حکم

  .تکالیف اضافی بر این دسته از نمایندگان نیز تحمیل نمایند
توان قراردادهاي میان کسبه جـزء، تجـار         همچنین ممکن است این سوال مطرح شود که آیا می         

هـاي غیـر    اشتغال دارند، و یا سازمان) The Small Business Person(هاي کوچک  خرد، که به تجارت
کنندگان بزرگ را تحت شمول مقررات حمایتی قرار داد؟ آنچه          تفاعی با تولیدکنندگان و توزیع    ان
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شود این است که اشخاص فوق معموالً در  که در ارائۀ پاسخ روشن به سوال مزبور موجب تردید می
 کنند؛ یعنی معموالً اي عمل نمی کنندگان قرار دارند و اکثراً به صورت حرفه همان موقعیت مصرف

کنند تخـصص و   اي که در آن فعالیت می    کنندگان نسبت به موضوعات و محدوده       همانند مصرف 
لـذا  . اي نیز برخوردار نیستند که از قدرت اقتصادي قابل مالحظه  آن  اي ندارند، ضمن  آگاهی ویژه 

کننـدگان ایجـاب    کننـدگان را در برابـر عرضـه    ها و مصالحی که حمایت از مصرف      همان ضرورت 
  .سازد یت از آنان را نیز موجه میاید، حمانم می

مشکل جدي فراروي وارد ساختن معامالت این گروه در قلمرو مقررات حمـایتی، عمـدتاً جنبـه                
کننـدگان بـزرگ بـاز     عملی داشته و به تعیین حدود و ثغور فعالیت آنان و تمیـز آنـان از عرضـه        

اي پیـشنهاد گردیـده    انـان حرفـه  معیارهایی براي تشخیص این تـاجرین جـزء از بازرگ   . گردد  می
از آن جمله است تعداد کارکنان، میزان دارایی، میزان گردش سرمایه، غیر انتفاعی بـودن،               : است

اما تعیین هر یک از این معیارها براي ترسـیم ایـن   . عدم تخصص و یا ترکیبی از چند معیار فوق     
ض قابل اعمـال و کارگـشا   حدود چنان مشکل است که برخی یافتن مالکی را که در تمامی فرو            

رسد کـم و بـیش بـه      حلی انتخاب شود، به نظر می اند که هر راه باشد، انکار نموده و متذکر شده 
کننده  اند جهت مبهم نساختن مفهوم عرضه   لذا، توصیه کرده  . تعیین دلبخواه کسبه جزء بینجامد    

کننـدگان   ز تعریـف عرضـه  و اجتناب از گشایش راهی براي فرار از مقررات حمایتی، کسبه جزء ا         
به عبارت دیگر، این دسته از نویسندگان در پی آنند که اوالً؛ مقررات حمایـت از   . مستثنی نشوند 

کنندگان، علیه آنان اعمال گردد و ثانیاً؛ در تقابل آنان  کننده در تقابل گروه فوق با مصرف      مصرف
ن تعمیم داده نشود؛ یعنی مقررات اي و بزرگ، قوانین حمایتی به سود آنا    کنندگان حرفه   با عرضه 

بـا  ). Herre et al., p. 11(کننـدگان در معنـاي اخـص خـود محـدود شـوند        مزبور تنها به مصرف
  :حال، این عقیده از دو طریق تعدیل گردیده است این

شود که معموالً نسبت به  کننده گاه با عرف و عادات و قواعد کلی همراه می      حمایت از مصرف  ) 1
  ).Herre et al., p. 11; Hondius, 2006, p. 96(یز قابل اعمالند کسبۀ جزء ن

اي منعقـد   اي در حـوزه     کننـدة حرفـه     در مواردي که معامله میان یک کاسب جزء بـا یـک عرضـه             ) 2
شود که با تجارت و حرفه آن کاسب بیگانـه اسـت، ایـن احتمـال مطـرح شـده کـه ایـن معاملـه،                 می

 قـرار  1 این دیدگاه اگر چه مـورد قبـول دیـوان دادگـستري اروپـا     .کننده تلقی شود  قراردادي با مصرف  
در این میان، رویکـرد  . اند  آن را پذیرفته   3 و ایتالیا  2هاي کشورهایی نظیر فرانسه     نگرفته است، اما دادگاه   

  ).Hondius, 2006, pp. 96, 98(دیوان دادگستري اروپا مورد انتقاد نویسندگان نیز قرار گرفته است 

                                                
1- France v Patrice Di Pinto, Case C–361/89: [1991] ECR I–1189 [1993] CMLR 399; Benincasa v. 
Dentalkit Srl, Case C–269/95: [1997] ECR I–3767, [1997] ILPr 559. 
2- Cour de Cassation 6 Janvier 1993, Juris Classeur Périodique, 27 January 1993 (Actualités). 
3- Tribunale da Roma 20 October 1999, Foro Italiano, 2/2000. 
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اي  کنندگان بزرگ، مقولـه  رسد بحث حمایت از کسبه جزء در برابر عرضه       به نظر می   در هر حال،  
تـر از آن و در راسـتاي تـالش بـراي      اي پیشرفته کنندگان بوده و مرحله   جدا از حمایت از مصرف    

 که در شرایط کنونی مـا   بر این اساس، و با عنایت به این   . استقرار تعادل و عدالت اجتماعی باشد     
کنندگان هستیم، شـاید طـرح موضـوع فـوق در تفـسیر             راحل اولیۀ حمایت از مصرف    هنوز در م  

  . کنندگان به مصلحت نباشد قانون حمایت از مصرف
تـوان از    آشنا شدیم، تعریف ذیل را مـی "کننده عرضه"حال که با عناصر و ارکان موثر در تعریف    

  :این اصطالح پیشنهاد نمود
کننده، واسطه و فروشنده کـاال    قوقی تولیدکننده، توزیع  کننده به هر شخص حقیقی یا ح        عرضه«

شود که در حیطه تجارت، شغل یا حرفـه خـود،    اي اطالق می   دهنده خدمات فنی یا حرفه      و ارایه 
  .»دهد کاال یا خدمتی را براي مصرف در اختیار دیگران قرار می

  : جهت تبیین دقیق مفهوم این اصطالح، باید توجه داشت که
 قانون محاسبات عمومی کشور مـصوب  4هاي دولتی موضوع ماده     ها، موسسات و شرکت     کلیه دستگاه 

ها، مـستلزم ذکـر    ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن           شرکت و   1/6/1366
هاي تابعه وابـسته بـه وزارت نفـت،      شرکت دیگرشرکت ملّی نفت ایران و: یا تصریح نام است از جمله   

هـاي تابعـه، سـازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و        رش و نوسازي صنایع ایران و شـرکت  سازمان گست 
، در صورتی که بـه طـور مـستقیم یـا غیـر مـستقیم کـاال یـا                هاي تابعه  صنایع معدنی ایران و شرکت    

  .کننده خواهند بود کننده ارایه نمایند، عرضه خدماتی اعم از جزیی یا کلی به مصرف
ه در محـدوده تجـارت، شـغل یـا حرفـه خـود بـه نماینـدگی از               هر شخص حقیقی یا حقوقی ک     

  1.کننده تلقی خواهد شد نماید، عرضه کنندگان عمل می عرضه
آید که دو شـرط الزم بـراي قابلیـت اعمـال مقـررات       گونه بر می   از مجموع مطالب ذکر شده این     

کـه آیـا بـه    حال بایـد دیـد   . کننده است کننده و عرضه کنندگان، وجود مصرف    حمایت از مصرف  
اي حقوقی میان این دو برقرار باشد؟ اگر این چنـین اسـت،             عنوان رکن سوم، الزم است تا رابطه      

  .ماهیت این رابطه کدام است؟ این مسئله، موضوع گفتار سوم مقاله حاضر را تشکیل خواهد داد
  

                                                
کننـده بـه    عرضـه «: کننده را بدین گونه نیز معنا نمـود  توان عرضه  به منظور ادغام مفاد فوق در متن تعریف، می .4

اي و کـسانی   دهندگان خدمات فنی یا حرفه ها و فروشندگان کاال، ارایه کنندگان، واسطه زیعکلیه تولیدکنندگان، تو 
شود که  نمایند، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و خصوصی یا دولتی، اطالق می       که به نمایندگی از آنان عمل می      

  . »دهند در حیطه تجارت، شغل یا حرفه خود، کاال یا خدمتی را در اختیار دیگران قرار می
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  )عرضۀ کاال یا خدمت(رضایت به مصرف : گفتار سوم
اي کـه بـا یـک     کننـده  ین سوال مهم هستیم که آیا تنها مصرف     در این گفتار به دنبال پاسخ به ا       

هـاي   کننده کاال و خدمات رابطه حقوقی مشروعی برقرار کرده است، برخـوردار از حمایـت       عرضه
اي نیـست؟   که جهت استناد به این مقررات، نیازي به وجود چنین رابطه قانونی خواهد بود یا آن      

اي مستحق حمایت است که  کننده سخن، تنها آن مصرف  به دیگر   . پاسخ سوال مزبور مثبت است    
ایـن  . کننده کاال یا خدمت مورد اسـتفاده وجـود داشـته باشـد     اي قانونی میان وي و عرضه      رابطه

ایـن  . گردد کننده به مصرف و استفاده از کاال یا خدمت وي ابراز می   رابطه در قالب رضایت عرضه    
شده را مصرف یا مورد اسـتفاده   ال یا خدمت عرضهدهد که کا  می"حق"کننده  رضایت، به مصرف 

بـر  . کننده نهایی از مقررات حمـایتی الزم اسـت          این رضایت جهت برخورداري مصرف    . قرار دهد 
این اساس، مبحث اول را به ضرورت وجود رضـایت مزبـور، کـه از ایـن پـس آن را بـه اختـصار                        

 هماننـد دو گفتـار قبلـی،       م،دهـیم و در مبحـث دو        نامیم، اختصاص می     می "رضایت به مصرف  "
  .عناصر آن را استخراج و مورد بررسی قرار خواهیم داد

  
  ضرورت وجود رضایت به مصرف: مبحث اول

کننده آخرین شخصی است که در عالم  گونه که گفته شد، مطابق برخی تعاریف اقتصادي، مصرف همان
که پیش از آن،  کند، اعم از آن   استفاده میها واقع کاال یا خدمات ارایه شده را به مصرف رسانده یا از آن

  .کننده تحصیل نموده باشند یا خیر کاال یا خدمات را از رهگذر برقراري یک رابطه حقوقی با عرضه
چـه از تعریـف    کننـده قـرار دارد، زیـرا آن        این تعریف تا حدي در مقابل تعریف حقوقی مـصرف         
کننده شخـصی   شود این است که مصرف میحقوقی این اصطالح در حالت عادي متبادر به ذهن       

کنندگان جهـت تهیـه      است که براي برآورده ساختن نیازهاي شخصی خود قراردادي را با عرضه           
بـه اعتبـار هـدف     تـوان     را مـی  ایـن قـرارداد     . سـازد   کاال و خدمات مورد نیـاز خـود منعقـد مـی           

رداد مــصرف میــان البتــه، وجــود قــرا. دیــ نام1»قــرارداد مــصرف«کننــده از انعقــاد آن،  مــصرف
 محـصول کننـده   کننده، ناظر به موارد غالب است وگرنه همین کـه عرضـه         کننده و مصرف    عرضه

 از آن توسـط  ة، و یـا بـه مـصرف و اسـتفاد          کنـد  "عرضـه "اي معـین      کننـده   مـصرف  خود را بـه   
 بنابراین، تاکید بر عرضه نیز به عنوان رکن سـوم اعمـال   2.کند   دهد کفایت می   اذنکننده    مصرف

  .اند ررات حمایتی صحیح است و در واقع، با قرارداد مصرف، دو روي یک سکهمق

                                                
 Consumer(» کننـده  مـصرف ) بـا (قرارداد «کنندة ایرلند،  عنوان این عقد در برخی قوانین نظیر قانون حمایت از مصرف. 1

Transaction (کننده ارایه یا عرضۀ محصولی است به مصرف«: نامیده شده است و در تعریف آن آورده شده«. 
  .ضایت به مصرف بیشتر بحث خواهد شددر مبحث دوم، راجع به ماهیت و عنوان حقوقی ر. 2



   67  کننده و عوامل مؤثر بر آن  قلمرو اعمال قوانین حمایت از مصرف 

عقیده فوق، با اصول و قواعد حقوقی سـازگار اسـت؛ چـرا کـه  بـه موجـب اصـل نـسبی بـودن                      
کنندگان تنها در برابر کسانی که بـا آنـان رابطـه قـراردادي دارنـد و در همـان                     قراردادها، عرضه 

 بنابراین، در برابر افرادي که در عمـل از کـاال یـا خـدمات آنـان        شوند؛  محدوده داراي تکلیف می   
اي  هر عقیـده . نمایند ولی هیچ قراردادي میان آنان انعقاد نیافته است، تکلیفی ندارند    استفاده می 

کننـدگان و   اي بـسیار زیـاد بـر دوش تولیـد     گردد تکلیفی شاق بـا گـستره    غیر از این موجب می    
عـدم  .  نهاده شود و آنان را ناخواسته با افرادي ناشناس روبرو سازد     کنندگان کاال و خدمات     عرضه

اعتقاد به ضرورت وجود قرارداد براي اعمال مقررات حمایتی، ممکن اسـت بـه نتـایج غیـر قابـل          
  .پذیرشی همانند حمایت از سارقین منتهی گردد

ه وي اعطا گردیده کننده ب عالوه بر این، بسیاري از حقوقی که در قوانین جامع حمایت از مصرف         
کننده، یا دست کم شروع مذاکرات  کننده و عرضه بدون تصور وجود قراردادي قانونی میان مصرف

بر این اساس، باید . یابند مقدماتی براي انعقاد چنین قراردادي، قابلیت استناد و فرصت اعمال نمی
میـان وي و  » مـصرف قـرارداد  «کننده از حقوق خود، وجود     پذیرفت که براي برخورداري مصرف    

نظر  کنندگان ایران، صرف براي مثال، در قانون حمایت از حقوق مصرف. کننده ضروري است عرضه
» خریداري« کننده شخصی دانسته شده است که کاال یا خدمتی را   آن، مصرف1که در ماده   از آن

ل صحت و سالمت مسئو... کنندگان کاال و خدمات کلیه عرضه«: خوانیم  آن می2کند، در ماده  می
  .» هستند"معامالت" یا عرف در "قرارداد مربوطه"مندرجات ...  شده مطابق با کاال و خدمات عرضه

حـال نبایـد در ضـرورت وجـود        کند، با ایـن     اگر چه استدالل فوق منطقی و قابل قبول جلوه می         
یم مقـررات  درست است که نباید با تعم  . قرارداد مصرف براي اعمال مقررات حمایتی افراط نمود       

کننـدگان   حمایتی، به سارقین پاداش داد، اما اصرار بر وجود رابطه مستقیم قراردادي میان عرضه 
در رفـع ایـن   . کنندگان نهایی در تعارض است  حمایت از مصرف کنندگان نیز با ضرورت   و مصرف 

یتی، سـو بـراي اعمـال مقـررات حمـا          از یک   . مشکل، گزینش راه میانه از اولویت برخوردار است       
کننـده ضـروري    کننده بـه مـصرف   وجود قرارداد مصرف به هنگام انتقال کاال یا خدمات از عرضه      

 تـک   کننـده بـا تـک    است، اما از سوي دیگر نیازي به وجود رابطه مستقیم قراردادي میان عرضه      
گیرند نیـست؛ بلکـه وجـود رابطـه قـراردادي میـان وي بـا              افرادي که در زنجیرة تامین قرار می      

کننده اول بر واگذاري حقوق خود به ید یـا ایـادي بعـد خـود         کننده اول و تراضی مصرف      مصرف
به عبارت دیگر، در یک زنجیره تـامین،  . کند مندي آنان از مقررات حمایتی، کفایت می      براي بهره 

یک کـاال یـا خـدمت در برابـر کـل      ) کننده نهایی از تولیدکننده تا عرضه  (کنندگان    تمامی عرضه 
کاال یا خدمت، مسئول بوده ) طرف قرارداد و نفرات بعد از او با رضایت نفر قبل       (گان  کنند  مصرف

کننـدگان   تعمیم مقررات حمـایتی بـه مـصرف      . و مکلف به رعایت حقوق اعطایی به آنان هستند        
نهایی حتی برخالف قواعد حاکم بر حقوق قراردادها نیز بنظر نمیرسد، چرا که در قـرارداد میـان     

کننده و به صرف عرضه کاال توسط وي، این شرط ضمنی وجـود دارد کـه             مصرف کننده با   عرضه



 
  1389ستان زمو پاییز ، 2، شماره 1 دوره  ق تطبیقی،مجله حقو  68

شده استفاده  کنندة اول، از کاال یا خدمت ارایه       کنندة دیگري نیز که با رضایت مصرف        هر مصرف 
  . مند باشد نمود از مقررات حمایتی و حقوق وي بهره

. کننده و فروشـنده نهـایی اسـت      عکننده شامل تولیدکننده، توزی     گونه که اشاره شد، عرضه     همان
کننده مکلـف بـه رعایـت حقـوق وي        کنندة نهایی نیست که در برابر مصرف        بنابراین، تنها عرضه  

هاي فروش نیز در    کنندگان زنجیرة تامین، یعنی تولیدکننده و واسطه        گردد، بلکه دیگر عرضه    می
ة اول از کاال و خدمات ارایـه  کنند کنندگانی که به هر عنوان با رضایت مصرف    برابر تمامی مصرف  

نمـودار زیـر    . کنند، متعهد به تکالیف مندرج در مقررات حمایتی خواهنـد بـود             شده استفاده می  
  :تواند روشنگر مطالب گفته شده باشد میبهتر 

  
، جملگـی بـراي   1کننـدة   هـاي پـس از مـصرف    در نمودار فوق، فرض بر این است کـه واگـذاري        

کنـد، از شـمول      قصد تجارت یا فروش مجدد کـاالیی را دریافـت            مصرفند؛ چرا که اگر کسی به     
  .کننده خارج خواهد گردید عنوان مصرف

آیـد، هماننـد    کنندگان بـه عمـل مـی    هایی که از مصرف نباید از خاطر برد که بسیاري از حمایت   
کننـدگان بـه قـوانین رقـابتی، جنبـه       لزوم استاندارد نمودن کاالهاي تولیدي و پایبنـدي عرضـه        

هـا،   کنندگان به رعایت این حمایت    ازدارنده و پیشگیرانه دارند و در الزام تولیدکنندگان و عرضه         ب
 است و نه قرارداد یا رضایت به مصرف مورد نیاز  کننده اساساً نه احتیاجی به وجود بالفعل مصرف      

و شـوند   هـا فقـط بـا احتمـال وجـود بـالقوة ایـن دو برقـرار مـی                   این دسته از حمایـت    . باشد  می
کننده، در صورتی که قصد عرضه کاال یا خدمت خود را به بازار داشـته باشـد، مکلـف بـه                     عرضه

بر این اسـاس، وجـود یـک قـرارداد مـصرف تنهـا بـراي اعمـال حقـوق و                     . گردد  رعایت آنان می  
  . یابند ضروري است هایی که عمدتاً پس از قرارداد مصرف کاال یا خدمت مصداق می حمایت

اي باشد که بـراي بـه عمـل آوردن حمـایتی       گونه  ها به   ه ممکن است فشار ضرورت    حال، گا   با این 
مثالً در پذیرش مسئولیت محض     . کنندگان، وجود قرارداد مصرف نیز نفی شود         از مصرف   مناسب

  1.، بسنده شودف عرضه و فروش تولیدکنندهبراي تولیدکنندگان، تمایل بر این است که به صر

                                                
 . به بعد13 صص ،1384کاتوزیان، : ك.جهت مطالعه بیشتر در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تولید کاالي معیوب؛ ر. 1
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  به مصرفعناصر رضایت : مبحث دوم
در بررسی عناصر موثر در مفهوم و قلمرو رضایت به مصرف، به عنوان شرط سوم اعمـال قـوانین          

ابتـدا در خـصوص عنـوان    : توان به موارد زیر در سه بند اشاره نمـود   کننده، می   حمایت از مصرف  
سپس بررسی خواهیم کـرد کـه آیـا ضـروري اسـت تـا       . نشینیم  حقوقی این رضایت به بحث می     

ایتی به طور صحیح و نافذ ابراز شود یـا خیـر؟ در نهایـت نیـز مطـالبی را بـه موضـوع          چنین رض 
  . رضایت موصوف، اختصاص خواهیم داد

پیش از آغاز بررسی، تذکر این نکته الزم است که در مباحث آتی بیشتر به قرارداد مـصرفی کـه          
امـا بـدیهی اسـت کـه     . شود نظر داریـم  کننده منعقد می کننده نهایی و اولین مصرف    میان عرضه 

کننـدگان   یابیم به قراردادهاي مصرفی نیز که میان گروه مـصرف  ها دست می    هایی که بدان    یافته
  .یابد قابل تعمیم خواهد بود انعقاد می

  
  ماهیت حقوقی رضایت به مصرف: بند اول

یـن  ا. یابد کننده بروز می کننده و مصرف رضایت بر مصرف اغلب به شکل یک قرارداد میان عرضه       
یک از عناوین اعمـال حقـوقی منطبـق اسـت از          م    که ماهیت یا عنوان رضایت به مصرف، بر کدا          

همچنین نام این قـرارداد نیـز تفـاوتی در اعمـال مقـررات حمـایتی               . باشد  اهمیت برخوردار نمی  
به دیگر سخن، هر چند که آثار خاص هر عقد را در تنظیم روابط حقوقی طرفین        . نخواهد داشت 

ید از یاد برد، اما قرارداد مصرف در قالب هر یک از عقود معین یا غیر معین که قرار گیرد،          آن نبا 
چـه کـه اهمیـت     تنها آن   . کننده از مقررات حمایتی نخواهد داشت       مندي مصرف   تاثیري در بهره  

کننـده یـا    اعـم از عرضـه  (دارد این است که استفاده از کاال یا خدمت مورد نظر با رضایت مالک             
انتقال حق مالکانه بر عین یا منفعت کـاال  . کننده نهایی انتقال یابد به مصرف ) کننده قبلی   مصرف

هـا را داشـته و یـا     کننـده حـق انتفـاع از آن    یا خدمت نیز ضرورت ندارد و کافی است که مصرف 
خانـه از   بر این اساس، مهمانی کـه بـا اذن صـاحب     . مالک اجازة انتفاع را به وي اعطا نموده باشد        

کننـده شـمرده     کنـد نیـز مـصرف       اد غذایی و یا سایر وسایل منزل متعلق به وي استفاده مـی            مو
 مالک بـه اسـتفاده یـا    "رضایت"چه که شرط اعمال مقررات حمایتی است      پس، آن   . خواهد شد 

مصرف کاال یا خدمت متعلق به وي است و وصف حقوقی این رضایت از این حیث موثر در مقـام   
ایت در قالب ایقاعات نیز خواهد گنجید و اذن در انتفاع نمونه شـایع ایـن   نیست، چرا که این رض  

  .باشدایقاعات است و تکیه بر قرارداد مصرف به اعتبار شیوع آن می
هـا و    یـک از ضـرورت   از هیچ. تواند شرط ضروري اعمال مقررات حمایتی باشد   پرداخت عوض نیز نمی   

کنندگانی که در قبال تحصیل کاال یا خـدمات مـورد    فآید که تنها مصر  دالیل منطقیِ حمایت بر نمی    
کننده کاالیی که به  بر این اساس، مصرف. اند مشمول حمایت باشند    نظر خود عوضی را پرداخت نموده     
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مند  کنندة دیگرِ خریدار آن کاال از آن بهره  وي هبه گردیده، از همان حقوقی برخوردار است که مصرف         
کـه بـراي رفـع      «کننـدگان بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی                مصرف بنابراین، تعریف . خواهد گردید 

هاي خود، بدون کسب سودي تجاري، عوضی را در مقابل مقدار کاال و خدمات جزیی که رافع  نیازمندي
، از این حیث که موجب مضیق شدن غیر موجـه قلمـرو اعمـال مقـررات        »پردازند  آن حوایج باشد، می   

کنندة هند که  همچنین، قوانینی نظیر قانون حمایت از مصرف. بودگردد، پذیرفتنی نخواهد  حمایتی می
کننده عوضـی را پرداخـت کـرده، و     اند که مصرف هاي مقرر را محدود به مواردي نموده     اعطاي حمایت 

کننده را تنها آن دسته از اشخاص تصور نموده  کنندگان ایران که مصرف قانون حمایت از حقوق مصرف
  .رسند کنند، قابل انتقاد به نظر می می» خریداري«را است که کاال یا خدمتی 

تا زمانی کـه  . همچنین از نظر مقررات حمایتی فرقی میان عقود الزم، خیاري و جایز وجود ندارد 
شخصی محق در مصرف یا استفاده از کاالیی است و یـا اذن چنـین کـاري را دارد، برخـوردار از           

اگر پیش از سـلب چنـین حـق یـا اذنـی از وي،           همچنین است   . کننده خواهد بود    حقوق مصرف 
  .خسارت و آسیبی در اثر استعمال کاال یا استفاده از خدمت ارایه شده دیده باشد

  
  صحت یا بطالن رضایت به مصرف: بند دوم

اي که با رضایت صحیح مالـک، از کـاال یـا خـدماتی            کننده  در شمول مقررات حمایتی بر مصرف     
 اما اگر مشخص شود که این رضایت به سببی، باطل یا غیر نافذ     .کند تردیدي نیست    استفاده می 

  کننده مشمول مقررات حمایتی خواهد بود یا خیر؟ بوده است آیا باز هم مصرف
براي مثـال، در  . اند ها با آن روبرو بوده موضوع مورد بحث اهمیتی واضح دارد و در برخی دعاوي، دادگاه      

کننده را به موردي کـه قـرارداد    وپا سعی نمود تا مفهوم مصرف    دیوان دادگستري ار   1،"گابریل"پرونده  
  .صحیحی میان طرفین دعوا وجود نداشت و خواهان اَسنادي جعلی در اختیار داشت، توسعه دهد

ممکن است استدالل شود که چون رضـایت بـه مـصرف اغلـب در قالـب قـرارداد مـصرف ابـراز                 
 نافذ باشد، اثري در تملیک عین یا منفعت کـاال  گردد، در صورتی که این قرارداد باطل یا غیر   می

الیـه حقـی در    ها ندارد، لذا منطقی است کـه منتقـل   یا خدمت موضوع آن یا اجازه استفاده از آن    
همه، باید در تعدیل این نتیجه و خـشنود نمـودن    با این. استناد به مقررات حمایتی نداشته باشد    

ه در قابلیت اعمال مقررات حمـایتی اهمیـت دارد    چ در بند قبل گفته شد که آن . عدالت کوشید 
یعنی عمل کننده   کاال یا خدمت به مصرف یا استفاده از آن توسط مصرف   کنندة  عرضه» رضایت«

کـه قـرارداد    بنابراین، در مواردي که چنین رضایتی وجود دارد، ولو ایـن        . ستو ا اعرضه از سوي    
  .کند  از قوانین حمایتی کفایت میکننده مصرف نیز باطل باشد، براي برخورداري مصرف

                                                
1- Gabriel Case: ECJ, case C-96/00. 



   71  کننده و عوامل مؤثر بر آن  قلمرو اعمال قوانین حمایت از مصرف 

ممکن است ایراد شود که رضایت موصوف مقید به صحت قرارداد ابراز گردیـده اسـت و بـا             
این اسـتدالل  . اثر شده و قابلیت استناد نخواهد داشت  بطالن قرارداد، چنین رضایتی نیز بی     

د بحـث جنبـه   اگر چه از لحاظ حقوقی صحیح است، اما نباید فراموش کرد که قوانین مـور             
ها تـا حـد ممکـن و تـا      کند که دامنه آن ها ایجاب می   حمایتی دارند و ضرورت این حمایت     

کنـد و   چه قطعی جلوه می ن  آ. تر در تعارض نباشند، توسعه یابند جایی که با ضرورتی قوي  
رسد، پرهیز از حمایـت از اشخاصـی اسـت کـه از طریـق        با عدالت نیز در ستیز به نظر نمی       

مانند سارقین و (کنند  ی یا به عدوان از کاال یا خدمت متعلق به دیگري استفاده میغیرقانون
اینطور نیست که در تمامی مواردي که قرارداد مصرف باطل است به دلیل عـدم                ). غاصبین

توانـد مبنـایی بـراي     در چنین مواردي، عرضه کاال یا خدمت می       . کننده باشد   رضایت عرضه 
ــه رع تکلیــف عرضــه ــب، از   کننــدگان ب ــدین ترتی ــرار گیــرد و ب ــایتی ق ــت مقــررات حم ای

الیهی که با  به دیگر سخن، حمایت از منتقل. حمایت گردد» با حسن نیت«کنندگان   مصرف
حسن نیت و یا به صورت قانونی و مشروع، محق یا مجاز در مصرف یا اسـتفاده از کـاال یـا                 

رسـد بـا هـیچ ایـراد      ر نمـی ، به سادگی قابل توجیه و پذیرش است و به نظ     خدمتی گردیده 
 اختیاري "عرضۀ"بدین ترتیب، باید تکیه را بر احراز عمل . نظري و عملی جدي روبرو باشد 

که قرارداد مصرف بـه دلیـل عـدم اهلیـت       نتیجتاَ در صورتی    . کننده گذاشت   از سوي عرضه  
دهد،  یکننده باطل یا غیر نافذ باشد، چون رضایت به مصرف را نیز تحت تاثیر قرار م             عرضه

  .هاي قانونی قرار نخواهد گرفت کننده تحت پوشش حمایت مصرف
همچنین در مواردي که علت بطالن قرارداد یا رضایت به مـصرف، غیرقـانونی و نامـشروع بـودن      

که داراي ارزش اقتصادي باشند، اعمال مقررات حمـایتی   کاال یا خدمت موضوع آن باشد، ولو این     
مونـه، اگـر موضـوع قـرارداد مـصرف کـاالي قاچـاق باشـد و                بـراي ن  . فاقد وجاهت خواهـد بـود     

  .کننده نیز مطلع از آن باشد، از وي حمایتی صورت نخواهد گرفت مصرف
  

  موضوع رضایت به مصرف: بند سوم
کـاال و  مجمـوع  از .  اسـت به میان آمده   سخن   بارها) Service ( و خدمت  )Goods (در این تحقیق، از کاال    

در زیر . شود نیز یاد می) Product (»محصول« گاه با عنوان 1رضایت به مصرف،خدمت موضوع قرارداد یا 
شویم که بـه منظـور    پیش از آن، مجدداً متذکر می.  به این دو موضوع بپردازیم   قصد داریم تا از نزدیک    

ها الزم است که کاال و خدمات تهیه شده، در زمـره         اعمال مقررات حمایتی و برخورداري از مزایاي آن       
  .ال و خدمات مشروع و قانونی باشندکا
  

                                                
  .یک ناشی از قرارداد مصرف استکه با مسامحه بکار رفته است، موضوع تعهد یا تمل» موضوع قرارداد مصرف«منظور از عبارت . 3
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  کاال) الف
 از ایـن  1.کننده است   در اندیشۀ آدام اسمیت، هدف از تولید هر کاال استفادة از آن توسط مصرف             

تواند موضوع قرارداد مصرف قرار گیرد و هیچ فرقـی میـان کـاالي مـادي و               منظر هر کاالیی می   
به دیگر سخن، هر چیـزي   . قرارداد مصرف باشد  تواند موضوع     منافع کاال نیز می   . غیرمادي نیست 

بـر آن صـادق باشـد، یعنـی داراي ارزش          » مـال «که وجودي مستقل از انسان داشـته و عنـوان           
کـه منقـول باشـد یـا غیرمنقـول،       اعم از آن (اقتصادي بوده و داد و ستد گردد و نیازي را برآورد  

تواند کـاال و موضـوع قـرارداد مـصرف      االصول و از جنبۀ نظري می ، علی)قابل رویت باشد یا خیر    
اما در ادامه خواهیم دید که چگونه برخی از قوانین، دامنه حمایـت خـود را تنهـا بـه                 . قرار گیرد 

  . اند برخی از کاالها محدود نموده
پیش از بررسی، ضروري است یادآوري شود که برخی از کاالها نظیر مواد خـوراکی، بـه دفعـات                

به این دسـته از کاالهـا   . شوند  واقع می زمره موضوع قراردادهاي مصرفبیشتر و گاه به صورت رو     
ایـن  . گـردد   اطالق می)Consumable Goods (»شدنی کاالهاي مصرف«گردند،  که با مصرف تلف می

به این دو گـروه کـاال   . شوند گیرند که عادتاً با مصرف تلف نمی ها در مقابل کاالهایی قرار می   کاال
ــانو  ــون ق ــصرفی«نی، در برخــی مت ــاالي م ــی)Consumption Goods (»ک ــه م ــانون «. شــود  گفت ق

 آمریکا در تعریـف کـاالي مـصرفی آورده    )Uniform Commercial Code (UCC) (»متحدالشکل تجاري
 که براي اهداف شخصی، خانوادگی یا خـانگی   کاالیی است که در وهله اول به منظور این «: است

   2.»شود یبه کار رود استفاده یا خریداري م
، )Hondius, 2006, p. 95(براي تشخیص انواع کاالهاي مصرفی بهترین معیار، رجوع به عرف است 

اگر چه تشخیص این نوع کاالها اهمیت چندانی ندارد زیرا هر دو گروه شامل مقـررات حمـایتی              
کـه در  اند که تنها کاالهاي مصرف شدنی  با این حال، برخی نویسندگان پیشنهاد کرده  . شوند  می

زمره ملزومات و ضروریات روزمره هستند، در قلمرو مقـررات حمـایتی قـرار گیرنـد و کاالهـاي                   
زینتی و تجمالتی، اگر چه براي استفاده شخصی و خانگی تهیه گردنـد، مـشمول ایـن مقـررات                   

بـه نظـر گـروه اخیـر،     . اما این دیدگاه مورد انتقاد شدید دیگران قـرار گرفتـه اسـت        . واقع نشوند 
ممکـن نیـست،    ) کاالهاي زینتـی و تجمالتـی     ( که تعریف دقیق این نوع کاالها         ظر از این  ن  صرف

ها نیز ممکن است خطرات جـسمانی و اقتـصادي فراوانـی بـه بـار آورد، بنـابراین،                 استفاده از آن  
اي بـراي محـدود نمـودن اعمـال          کننده  کنندگان آنان الزامی است و دلیل قانع        حمایت از مصرف  
با ایـن  ). Berintz, 1978, p. 216: به نقل از(شدنی وجود ندارد   بر کاالهاي مصرفمقررات حمایتی

                                                
 .44 و 43، صص 1387عادل و غفاري، : ك.براي مطالعه بیشتر؛ ر. 1
 1978مـصوب  ) Finnish Consumer Protection Act(» کننده فنالند قانون حمایت از مصرف« بخش اول 3ماده . 5

ـ   : دارد  در همین ارتباط مقرر می      عرضـه راي مـصرف خـصوصی   محصوالت مصرفی، کاالها یا خدماتی هستند کـه ب
  .چنین کاربردي هستند شوند یا اصوالً داراي  می
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شدنی این اثر مفید را دارد که در کنار سایر اوضاع و احوال، بـه              وجود، تشخیص کاالهاي مصرف   
  . کند کننده کمک شایانی می شناسایی مصرف

  :پردازیم  مورد مطالعه میاینک به بررسی تعاریف ارایه شده از کاال در برخی از قوانین
  
   بلژیک  قانون راجع به مصرف-1

بدین ترتیب، . دانسته است» هر مال منقول عینی« را )Produit ( این قانون کاال یا محصول     1ماده  
 عبـارت،    اگر چه عمدة کاالهاي موضوع قرارداد مصرف اموال منقول قابل رویت است، اما با ایـن               

  .دودیت قابل توجهی یافته استقلمرو اعمال مقررات حمایتی مح
  
  کننده ایرلند قانون حمایت از حقوق مصرف -2

مال عینی یا شخصی ] هر نوع[کاال به معناي «: کند  گونه تعریف می     این قانون کاال را این     2ماده  
) 3حیوانـات  ) 2کشتی، هواپیما و سایر وسایط نقلیـه       ) 1: با هر ماهیت یا توصیفی است از قبیل       

گاز، برق یـا  ) 4که بر، زیر یا متصل به زمین باشند یا خیر   اشجار و غالت اعم از این     مواد معدنی،   
بلیط یا سند حاوي حقی مبنـی بـر بـودن در مکـانی خـاص در             ) 6اي    افزارهاي رایانه   نرم) 5آب  

هر نوع فاکتور، کوپن یا اسناد دیگر یـا  ) 7هاي خاص یا حقی مبنی بر جابجا شدن           زمان یا زمان  
ها، کلی یا جزیی براي محصولی یا تبـادل بـا    ه عنوان جایگزین براي پول در پرداخت     چیزي که ب  

) حال یا آینده، انتقال داده شده یا احتمالی   (هر نوع توصیف منافع     ) 8شود    محصولی استفاده می  
  .»شود یا با آن مالزمه دارد یا هر تعهدي که از محصولی منتج می

  
   هندکننده  قانون حمایت از حقوق مصرف-3

 ارجـاع داده  1930مـصوب  ) Sale of Goods Act 1930(» قـانون فـروش کـاال   «این قانون تعریف کاال را به 
هر نوع مال منقـول بجـز امـوال مـورد دعـوا و      «:  قانون مزبور، کاال شامل 2 ماده   7بر اساس بند    . است

دهنده بخـشی از   یلها، محصوالت در حال رشد، چمن و اشیاء ملحق یا تشک         الشرکه  پول؛ سهام و سهم   
  .شود ، می»زمین که توافق شده است تا پیش از فروش یا به موجب قرارداد بیع جدا گردند

  
  کننده اردن  قانون حمایت از مصرف-4

هر مـاده  «: گوید به معناي کاال است و این قانون در تعریف آن می         » السلعه«در زبان عربی، واژه     
  1.»آید ا صنعت بدست میچه که از حیوان، زراعت ی طبیعی یا آن 

  

                                                
 .شود در قانون عمان تعریف نسبتاً مشابهی دیده می. 1
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  کنندگان ایران  قانون حمایت از حقوق مصرف-5
طرح اولیه تهیه شده توسط گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع     2در تبصره ماده    

منظور از کاال کلیه مـواد خـوراکی، آشـامیدنی، بهداشـتی،           «: ، چنین آورده شده بود    توسعه
از قبیـل فـرش، ظـروف، وسـایل         (لیه، وسـایل خـانگی      دارویی، آرایشی، پوشاك، وسایط نق    

التحریر و هر چیز  ، کتاب، لوازم  )مکانیکی، وسایل الکتریکی و وسایل الکترونیکی و نظایر آن        
بـه ایـن مـادة    . »گیرد  مادي دیگري است که براي رفع نیاز اشخاص، مورد استفاده قرار می           

 معیـاري دقیـق بـراي شناسـایی کـاال،      طوالنی، این انتقاد وارد بود که بجاي ارایه تعریف و        
معیاري هـم کـه در قـسمت آخـر مـاده مقـرر              .  براي برشمردن مصادیق آن شده بود       سعی

 در هر حال، این ماده در 1.نمود مادي محدود می گردیده بود، مفهوم کاال را تنها به کاالهاي
یتـاَ نیـز در   کنندگان حذف گردیـد و نها  مراحل اولیه تدوین الیحه حمایت از حقوق مصرف      

این رویه قابل انتقاد است چـرا کـه ممکـن       . قانون مصوب تعریفی از کاال جایگزین آن نشد       
لذا اگر . گردد است چنین به ذهن متبادر شود که کاال تنها شامل کاالهاي مادي منقول می       

، بهتـر بـود   - رسد چنین باشد  که به نظر می   - نظر مقنن بر شمول قانون بر تمامی اموال بود        
گـذاران خـارجی نیـز بـه آن دسـت       نمـود کـاري کـه قـانون       د خود را صریح بیان می     مقصو
 1 مـادة  2بنـد  حـسب  . البته، مقنن در جاي دیگري کاال را تعریـف کـرده اسـت     . اند  یازیده

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري       "
عبارت اسـت  کاال ،  "اصل چهل و چهارم قانون اساسی      کلیایران و اجراء سیاستهاي       اسالمی

ایـن  . »گیـرد  تواند مورد مبادله و اسـتفاده قـرار     منقول و یا غیرمنقول که می    شیء   هر«: از
  .کار گرفت کنندگان نیز به توان براي اهداف قانون حمایت از مصرف تعریف قانونی را می

کننـده    مـصرف رویه واحدي در قوانین حمایت ازشود، در تعریف کاال     گونه که مالحظه می     همان
شـود، دامنـه    شود و بسته به میزان قلمرویی که براي تعریف کاال در نظـر گرفتـه مـی                دیده نمی 

حـال، قـوانینی کـه محـدودیتی را در ایـن          بـا ایـن   . گـردد   اجراي قوانین مزبور نیز متفـاوت مـی       
یـره شـمول مقـررات حمـایتی خـارج      اند، عموماً کاالهاي غیرمنقـول را از دا      خصوص وضع کرده  

به طور کلی، از لحاظ نظري مـانعی در تعمـیم مقـررات حمـایتی بـه انـواع کاالهـا               . اند  گردانیده
گـذار دالیـل اقتـصادي و اجتمـاعی مـوجهی در وضـع        کـه قـانون   شـود، مگـر آن        مشاهده نمـی  

 بـسیاري از  به عنـوان مثـال، در وضـع فعلـی کـه مـسکن در         . هایی از این قبیل بیابد      محدودیت

                                                
 مصادیق برشمرده شده، جملگی منقول بودنـد و  اوالً: این ماده در کنار طوالنی بودن، داراي این ابهامات نیز بود    . 2

وال غیرمنقول نیز کاال و مشمول مقررات حمـایتی هـستند یـا خیـر؟ ثانیـاً      گذاشت که آیا ام     این سوال را باقی می    
کـه معلـوم نبـود     ضمن این. کاالهاي مادي خود مفهومی مبهم بود که نیاز به تعریف و ضابطه براي شناخت داشت   

  ها به کاالهاي غیرمادي نظیر نیروي الکتریسته گسترش داده نشده بود؟ چرا دامنه حمایت
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ها و خریـدارن مـسکن ضـرورتی انکارناپـذیر         نشین  کشورها معضلی جدي است، حمایت از اجاره      
ها عمدتاً در حـوزه قـوانین مـوجر و مـستاجر قـرار               نشین  درست است که حمایت از اجاره     . است

اي وضـع نگردیـده اسـت و الزم         هاي ویژه   گرفته، اما در مورد خریداران مسکن، حقوق و حمایت        
کنندگان به این دسته از اموال، از آنـان نیـز در برابـر        تا با تعمیم مقررات حمایت از مصرف       است

  .ها حمایت مکفی به عمل آید  فروش سازان و آپارتمان  چون و چراي برج قدرت بی
  :گردد با عنایت به مراتب فوق، تعریف ذیل از کاال پیشنهاد می

  .»شود که مستقل از انسان باشد ز مادي یا غیرمادي اطالق میکاال به هر مال منقول یا غیرمنقولی اعم ا«
  

  )خدمات(خدمت ) ب
تواننـد موضـوع قـرارداد یـا رضـایت بـه مـصرف قـرار گرفتـه و                   عالوه بر کاال، خدمات نیـز مـی       

هـایی کـه حمایـت اضـافی از        در واقع، ضرورت  . کننده آنها مشمول مقررات حمایتی شود       مصرف
کننـدگان از خـدمات    سازند، با همان قدرت حمایت از اسـتفاده   میکنندگان کاال را موجه    مصرف

االصـول   بنابراین، هر شخص در برابر یک تعمیرکار اتومبیـل علـی  . نمایند ناپذیر می   را نیز اجتناب  
کننده اتومبیل قـادر بـه اسـتناد     از همان حقوقی برخوردار است که در برابر تولیدکننده و عرضه          

گـذار یـا خـدمات     دار یا بیمـه  کنندة از خدمات یک هتل    رتیب، استفاده به همین ت  . ها است   به آن 
  .مند خواهد شد کننده بوده و از حقوق وي بهره مسافرتی یک شرکت، مصرف

در خدمات، گسترش دایره شمول حمایت به تمامی خدمات قابل توجیه است و محـدود سـاختن آن                
از . از چتـر حمایـت نیـاز بـه اسـتدالل دارد     به برخی از خدمات ویژه یا استثنا نمودن برخـی خـدمات    

 چه که در خصوص کاال شاهد بـودیم، اسـتثناء و محـدودیت     رو، در بسیاري از قوانین بر خالف آن      این
  :در زیر به تعاریف برخی از این قوانین اشاره گردیده است. شود خاصی در قلمرو خدمات دیده نمی

  
   بلژیک  قانون راجع به مصرف-1

دهنده عملـی تجـاري    باشند که تشکیل کلیه تعهداتی می«:  در معرفی خدمات مقرر داشته است    قانون مزبور 
  .»تعریف گردیده، است) صنعتگران(وران  گونه که در قانون مربوط به ثبت پیشه اي، آن  یا فعالیتی حرفه

  
  کننده ایرلند قانون حمایت از حقوق مصرف -2

خـدمات بـه معنـاي هـر خـدمت یـا       «: ف شده استچنین تعری در این قانون جدید، خدمات این 
مـوارد  [شـود و شـامل    تسهیالتی است که براي کسب سود یا پاداش یا بدون دستمزد عرضه می     

بانکـداري، بیمـه،    ) الـف : خدمات یـا تـسهیالت    ) 1: که محدود به آنان باشد      آن    است بدون   ] زیر
رهنگی، سـرگرمی، آموزشـی، بـاز    هاي ف رفاهی، فعالیت ) ها، رهن، اعطاي اعتبار مالی، ب       بخشش

ارایه وسایل آسایشی، حمل و نقل، مسافرتی، خدمات مربوط به پارکینگ           ) آفرینی یا نوسازي، ج   
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عضویت در یک باشگاه یا سازمان یا هر ) 2مراقبت از اشخاص، حیوانات و اشیاء، ) یا انبارسازي یا د
هر گونه حق، منفعت، )  3شود، و  ایه میها ار ها یا سازمان نوع خدمت یا تسهیالتی که توسط باشگاه

شوند یا قـرار اسـت    امتیاز، تعهد یا تسهیالتی که در جریان خدمات ارایه، اعطا یا انتقال داده می          
  .گیرد برنمیشوند در  این قانون، خدماتی را که به موجب قرارداد استخدام ارایه می. »چنین شوند

  
  کننده هند  قانون حمایت از حقوق مصرف-3
خـدمات بـه معنـاي خـدمتی اسـت کـه بـا هـر عنـوان در          «: خوانیم  قانون مذکور می2 ماده  در

بانکداري، : کنندگان بالقوه قرار گرفته است از قبیل ارایه تسهیالتی در ارتباط با          دسترس استفاده 
انرژي، بار زدن یـا  ] منابع[بیمه مالی، حمل و نقل، آماده سازي، عرضه نیروي الکتریسته یا سایر       

خدمات محـدود  . سازي، سرگرمی، تفریحی یا تهیه خبر یا سایر اطالعات         خلیه یا هر دو، مسکن    ت
شود، اما شامل ارایه هر نوع خدمت بدون دستمزد یا بـه موجـب یـک قـرارداد             به این موارد نمی   

  .»گردد خدمت شخصی نیز نمی
  
   کننده اردن  قانون حمایت از مصرف-4

کننده به آن اقـدام   هر عملی است که عرضه   «: ز داشته است  قانون موصوف در تعریف خدمت ابرا     
  .»کند با این هدف که منفعتی را به غیر برساند، هر چند که قصد کسب سود نداشته باشد می
  
  کننده عمان  قانون حمایت از مصرف-5
در ایـن  . تري از خـدمت ارایـه گردیـده اسـت     عکس قانون اردن، در قانون مزبور تعریف مضیق     الب

هر عملی است که فرد متخصصی، در برابر اجرتی که بر آن توافق یا معین شده         «: ، خدمت قانون
  .»کند گردد، بدان اقدام می یا به موجب قیمت بازار تعیین می

کننـدگان ایـران، خـدمت تعریـف      الزم به ذکر است که در قانون حمایت از حقـوق مـصرف      
ه کلیه خدمات در قلمرو این قانون قـرار  رسد ک گونه به نظر می     بنابراین، این .  است  نگردیده

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي،   این واژه مجدداً در     . گیرند  می
اصـل چهـل و چهـارم        ایران و اجراء سیاستهاي کلـی       اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی    

حـصول  م،  خـدمت  ایـن قـانون   1 مـادة    3حـسب بنـد     .  تعریـف شـده اسـت      قانون اساسـی  
ایـراد تعریـف   . که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیـک نیـست  است غیرملموسی  

  .مزبور آن است که به نقش انسان در ایجاد و ارایۀ خدمت هیچ توجهی نشده است
کننـدگان    االصـول مکلـف نمـودن تمـامی عرضـه           طور که پیش از این گفته شد، علی         همان

حال، در این حکـم کلـی     با این . ین حمایتی پذیرفتنی است   خدمات به تکالیف مقرر در قوان     
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پـیش از ایـن   . کنندگان غافـل شـد   ها و دالیل حمایت اضافی از مصرف      نیز نباید از ضرورت   
چنین وضعی . کننده است تر بودن مصرف اشاره گردید که علت عمده چنین حمایتی ضعیف

 1)کنندگان خـدمات  مصرف(یان و کارفرما) کنندگان خدمات عرضه(در روابط میان کارگران  
کننـدگان مطـرح    رو، با همین استداللی که امروزه در مورد مصرف      از این . شود  مشاهده نمی 

همـین نتیجـه در مـورد    . انـد شود، قوانین کار نیز براي حمایت از کارگران وضع گردیده   می
می ویـژه قـرار    دو در قلمرو قوانین استخدا      یابد و روابط آن     کارمندان دولتی نیز مصداق می    

کننده، ضمن تعریف خدمت،  لذا الزم است تا مقنن در قوانین حمایت از مصرف. گرفته است
  .استخدام کشوري را مستثنی گرداندخدمات تحت شمول قوانین کار و 

کنندگان  بر این اساس، تعریف ذیل از خدمت جهت تفسیر قانون جدید حمایت از حقوق مصرف            
خدمت عبارت از هر عمل داراي ارزش اقتصادي اسـت کـه توسـط    «: شود  کشورمان پیشنهاد می  

خدمات در روابط میان . گردد می هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر دستمزد یا بدون آن ارایه            
  2.»کارگران و کارفرمایان و مستخدمین دولتی و دولت از شمول این قانون خارج است

  
   نتیجه

  :ه، نتایج ذیل قابل استنباط استاز مجموع مطالب ارایه شده در این مقال
کننـدگان الزمنـد کـه مفـاهیم آنـان             سه رکن اساسی جهت اعمال قوانین حمایت از مصرف         -1

کننـده،   مـصرف : ایـن سـه رکـن عبارتنـد از    . کنندة قلمرو اعمال قوانین مزبور خواهند بود   تعیین
وص مفهـوم  در بخش نخست ایـن مقالـه بـه مبـسوط در خـص     . کننده و رضایت به مصرف   عرضه

  .کننده سخن گفته شد مصرف
کننده، واسطه و  توان هر شخص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده، توزیع کننده را می    عرضه - 2

اي اعم از دولتی یا خصوصی دانـست کـه    دهنده خدمات فنی یا حرفه    فروشنده کاال و ارایه     
  .دهد ان قرار میدر حیطه تجارت، شغل یا حرفه خود، کاال یا خدمتی را در اختیار دیگر

کننده، کاال یا خدمت خود را به اختیـار        جهت اعمال مقررات مورد بحث الزم است که عرضه         -3
کننده، از کاال یا خدمت او  کننده باید با رضایت عرضه   کننده عرضه نماید، یعنی مصرف      به مصرف 

ري نیز بـا رضـایت   در صورتی که پس از این مرحله، افراد دیگ  . استفاده یا آن را به مصرف رساند      

                                                
 است که فرض حاضر مربوط به مواردي است که کارفرمایان از خدمات ارایه شده توسط کارگرانشان الزم به ذکر. 1

کنند، چرا که بدیهی است که در صورتی که عرضه خدمات در راستاي اهداف تجاري     استفاده شخصی و خانگی می    
 .  کننده بر آنان صدق نخواهد یافت اي آنان باشد، عنوان مصرف و حرفه

توان عبارت زیر را بـدان   که نیاز به تصریح باشد می     در صورتی . تعریف سعی در رعایت اختصار بوده است      در این   . 2
 .»اي و به تولید کاالیی بینجامد یا خیر که فنی باشد یا حرفه اعم از آن«: افزود
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کننده تلقـی   کنندة اول از کاال یا خدمات ارایه شده به وي استفاده شخصی نمایند مصرف      مصرف
تواند بـه شـکل هـر یـک از          رضایت به مصرف قالب حقوقی معینی نداشته و می        . خواهند گردید 

  .عقود یا ایقاعات ابراز گردد
توان هر نـوع   ي عرضه شده به وي را میکننده، کاال  به منظور اعمال قوانین حمایت از مصرف     -4

خدمت نیز هر عمل داراي ارزش مالی است که از سوي    . مال مشروع منقول یا غیرمنقول دانست     
خدماتی که مـشمول قـوانین اسـتخدامی یـا رابطـه       . گردد  کننده ارایه می    کننده به مصرف    عرضه
  .گیرند، استثنا خواهند بود کارفرمایی قرار می-کارگر
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