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در اكثر قريب به اتفاق تحقيقات راجع به كاالي معيوب، سخن از مسئوليت ناشـي از مـصرف

و  و مباني مختلف چون تقصير، مسئوليت محض و ...اين نوع كاالها، جبران خسارت بوده است

ي  كننـدها عدم وجود حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب بـراي مـصرف كمتر به مقوله وجود

و.پرداخته شده است   اين در حالي است كه اعمال اين حق، مقدم بر حق جبران خسارت بـوده

كننـده خصوصاً اينكه در بسياري از موارد، اساساً زيـاني بـه مـصرف. از آن اقتصادي تر است

و طبيعتاً  اين مقاله براي. شودبحث جبران خسارت نيز مطرح نمي كاالي معيوب وارد نمي شود

رفع نسبي اين خال تحقيقاتي، بر مبناي رويكـرد تحليـل اقتـصادي حقـوق بـه بررسـي مبـاني 
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 درآمد
كه پيش از اين در مقاله و منتشر شد بوسيلهاي و آقاجـاني( نويسندگان اين نوشتار تهيه : صـادقي

يكي از مهم)209-229، 1389 به عنوان  Supply(ترين عناصر زنجيره تامين، گفتيم كه مصرف كننده

Chain(ت تـا ضـعف او در برابـر اركـان ديگـر ايـن از يك سلسله حقوق اساسي برخوردار اس

و فروشنده، تعديل يكي از مصاديق اين حقوق، حق اسـترداد يـا. شودزنجيره يعني توليدكننده

در مقاله پيشين، وضعيت اعمال اين دو حـق در خـصوص. تعويض كاال در موارد خاص است

قر» كاالي سالم« و اقتصادي و بررسي حقوقي و حال در اين در حقوق ايران مورد نقد ار گرفت

تا هست مقاله، درصدد آن  و مزاياي اقتصادي اعطـاي حـق تعـويض يـا اسـترداد كـاالي«يم مبنا

و جايگاه آن در ايران  از آنجا كه حقوق اعطا شده بـه مـصرف كننـده،.يمكنرا تحليل» معيوب

و مصرف كننده اس  و طبيعتا واجد آثار اقتصادي در روابط توليد ت لذا رويكـرد ماهيتا اقتصادي

ا. استوار شده استEconomic Analysis of Law(1(اين مقاله بر پايه تحليل اقتصادي حقوق نيبر

به مصرف كننـده، كه آيا اعطاي اين حق اساس نوشتار حاضر در صدد طرح اين سواالت است

و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيـا قانونگـذار   در داراي پيامدهاي مثبت اقتصادي است يا خير

مقررات حمايت از حقوق مصرف كننده، اين حقوق را براي مصرف كننده مقرر داشـته اسـت؟

به اين دو پرسش از آن روست كه اوالً  و،اهميت پاسخ و ادبيـات موجـود فارسـي  در اكثر آثار

به كاالي معيوب، تمركز بر حق جبران خسارت ناشـي از اسـتعمال ايـن نـوع غيرفارسي راجع

ر( بـوده)Product Liability(» وليت ناشي از عيب توليدمسئ«كاالها يا  ؛ 1384: كاتوزيـان:ك.بـراي مثـال،

و حق تعـويض كـاالي)1385:؛ مصطفي منتقمـي 1375: جعفري تبار و ماهيت حق استرداد و كمتر به مبنا

معيوب پرداخته شده است؛ وانگهي در بسياري از موارد، كاالي معيوب باعـث ورود خـسارت

و بايد در اين مـوارد، وجـود يـا عـدمو طبعاً بحث جبران خسارت نيز پيش نمي شود نمي آيد

.شودوجود حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب براي حمايت از حقوق مصرف كننده مطرح 

و نارسايي نتايج حاصل از اين مقاله مي هـاي تواند قانونگذار را با مزاياي اقتصادي اين حق

و مصرف كنندگان را با حقوق خويش بيش از پيش آشنا سازد قانوني موجود در اين   لذا. زمينه

به دو قـسمت كلـي تقـسيم كـرده در قـسمت: ايـم براي تحقق اين نتايج، مطالب اين نوشتار را

به مصرف كننده تبيين مي نخست، مهم  و مزاياي اقتصادي اعطاي اين دو حق و ترين مباني شود

ميدر قسمت دوم رويكرد قانونگذار  : شودايران به اين موضوع بررسي

آيا رويكرد تحليل اقتصادي حقوق.1 و اقتصاد، رويكردي نوين در رشته حقوق به شمار مي آيد كه در ن، به جاي نگاه حقوق

و حسب مورد  و مقررات، نگاهي اقتصادي به آنها دارد بدين ترتيب كه محقق بر مبناي اين رويكرد محض حقوقي به قوانين

و   اقتصادي حاصل از پيامدهايبر اساس روش كمي يا كيفي، سعي مي كند مبناي اقتصادي قاعده حقوقي را دريابد يا آثار

. نمايدرسيبروضع يك قانون يا مقرره را



 183 ... فلسفه اقتصادي حق تعويض يا استرداد: مبحثي از مباحث تحليل اقتصادي حقوق مصرف كننده

 مباني اقتصادي اعطاي حق استرداد يا تعويض كـاالي معيـوب بـه.قسمت نخست
و مزاياي آن  مصرف كننده

و مزاياي اقتصادي حق استرداد يا تعويض ناشي از عيب كاال، الزم است پيش از بيان مباني

 چون تعريف اين اصطالح،.ه شودبطور خالصه، مفهوم عيب كاال يا كاالي معيوب توضيح داد

و معيار تشخيص آن از كاالي2و حق تعويض1برخالف دو اصطالح حق استرداد ، نسبتاً دشوار

به كاالي معيوب،. سالم محل ترديد است و ديدگاههاي مختلف راجع كه بيان تعاريف از آنجا

به تعريف پيشنهادي خود از عيب كاال بسنده و بالفاصله موضوع اين مقاله نيست لذا  كرده

ميوارد بحث اصلي مي و عالقمندان را به مطالعه منابع مرتبط دعوت براي ديدن اين(كنيم شويم

رك:ك.ر: نظرات ق؛.ه1408ق؛ المحقق الكركي،.ه1409: المحقق الحلي: براي ديدن اين تعاريف در فقه؛

و براي ديدن تعا.ق.ه1378؛ السيد اليزدي،.ق.ه1425االنصاري، ر ريف مختلف در ميان حقوق؛ ،1381: كاتوزيان:ك.دانان،

از.) به بعد68صص نقصان يا زيادت يا تغيير«اما تعريف پيشنهادي از عيب كاال عبارت است

حالتي كه بطور متعارف يا از منظر شخصي طرفين قرارداد، باعث كاهش در ارزش يا انتفاع كاال 

3.»شود

د تـرين مبـانير بند نخست ايـن قـسمت، بـه بررسـي مهـم حال پس از ارائه تعريف فوق،

و در بنـد دوم بـه  به مصرف كننـده اقتصادي اعطاي حق استرداد يا حق تعويض كاالي معيوب

و پيامدهاي مثبت آن مي :پردازيمتبيين اهم مزايا

و در اصطالح حقوقي، وقتي مصرف كننده.1 و به معناي طلب باز پس دادن است استرداد مصدر باب استفعال از ريشه رد

مي كااليي را خريداري مي و به داليلي از جمله معيوب بودن كاال، آن را باز پس و از بايع، ثمن پرداختي را مطالبه نمايد دهد

خ مي .ود بهره برده استكند، از حق استرداد

مي.2 و در اصطالح حقوقي به موردي اطالق  كه خريدار ضمن باز پس شود تعويض در لغت به معناي جايگزين كردن است

براي مثال، كاالي خريداري شده مشتري،. دادن كاالي خريداري شده، تقاضاي جايگزين ساختن آن را با كاالي مشابه دارد

ميمتناسب با رنگ يا اندازه سفا و او با پس دادن مبيع، به جاي ثمن پرداختي، از فروشنده كه رش داده شده او نيست خواهد

از بنابراين حق استرداد، مرحله. كاالي مشابه را با رنگ يا اندازه مورد نظر او تحويل نمايد اي جلوتر از حق تعويض است زيرا

 زماني كه كاالي خريداري شده، مسترد نشود، اصوالً تعويض يكسو در بطن حق تعويض، حق استرداد نيز وجود دارد زيرا تا

و از سوي ديگر، مشتري برخالف حق استرداد، با بازپس دهي مبيع، ثمن را مطالبه نمي صورت نمي كند، بلكه خواهان گيرد

و تعويض آشكار مي و اينجاست كه تفاوت حق استرداد .شود دريافت مبيع جايگزين است

آن: مقاله نسبت به تعاريف موجود، داراي چند مزيت است تعريف پيشنهادي.3  قانون1 ماده4كه نسبت به تعريف بند نخست

و شخصي) ارزش يا انتفاع متعارف از كاال(، به هر دو معيار نوعي يا عرفي 1388حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب

تص) ارزش يا انتفاع شخصي مورد نظر مصرف كننده( ريح كرده است؛ ضمن اينكه قيد كاهش انتفاع را به براي تشخيص عيب

آيد كه عيب در هر مرحله اعم از مرحله قيد كاهش ارزش اقتصادي افزوده است؛ همچنين از اطالق موجود در تعريف بر مي

و خطرات احتمالي آن كه مي و مرحله ارائه اطالعات در خصوص نحوه استفاده از كاال تواند طراحي كاال، مرحله ساخت كاال

.از ارزش محصول كاسته يا در راه استفاده متعارف مصرف كننده از كاال خلل وارد سازد، عيب محسوب مي شود
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 مباني اقتصادي اعطاي حق استرداد يا حق تعويض كاالي معيوب.بند نخست
يا تعويض كاالي معيوب به مصرف كننده در قانون حمايت از حقوق اعطاي حق استرداد

به اهم آن اشاره مي كه در زير :شودمصرف كننده، با مباني اقتصادي متعدد قابل توجيه است

يك:)Pareto Efficiency( پارتوانطباق با معيار كارايي.يك  طبق معيار كارايي پارتويي،

ك  را بهبود ببخشد بدون اينكه وضع طرفياراست كه وضع فردقرارداد يا مقرره قانوني زماني

.O(ديگر را بدتر نكند Zerbe: 2001, 3(.ا و مصرف كننده اگر قانونگذارابرتدر ط ميان توليدكننده

براي مصرف كننده حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب برخوردار نكند، در اين صورت وضع

مي كند زيرا با دريافت ثمن كاالي سالم، توليدكننده نسبت به زمان قبل از انع قاد عقد بهبود پيدا

و سود كرده است  بدتري اما در مقابل، مصرف كننده وضع.كااليي معيوب تحويل مشتري داده

به او وارد پيدا مي و هنوز هم خسارتي و تعويض برخوردار نبوده كند زيرا از حق استرداد

ا كه بخواهد از باب مسئوليت مدني  براي تحقق كارايي پارتويي،بنابراين. قامه دعوي كندنشده

به مصرف كننده حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب را اعطا كرد تا او بتواند با استرداد بايد

كه دست كم وضعش نسبت به زمان قبل  كاالي معيوب يا تعويض آن با كاالي سالم، كاري كند

.از انعقاد عقد بدتر نشود

با) دو يا:)Posner Efficiency(معيار كارايي پازنر انطباق طبق معيار پازنر، يك قرارداد

كه باعث حداكثرسازي ثروت   جامعه)Maximization of Wealth(مقرره قانوني زماني كاراست

اعطاي حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب به مصرف كننده نيز. (Posner: 1998, 16)شود

و داراي اين اثراست يعني هم به نفع قشر توليد و در دراز مدت به نفع مصرف كننده بوده

و با نفع بردن تدريجي  اركان زنجيره تامين، رفاه جامعه ارتقا پيداتمامي توزيع كننده بوده

مي. كندمي به اصل توضيح اينكه از يكسو مصرف كنندگان با برخورداري از اين حقوق توانند

 توليدكنندگان نيز براي اينكه با دعاوي،لم برسند از سوي ديگرپول پرداختي خود يا كاالي سا

و به مصرف كننده داشته در احتمالي مصرف كنندگان روبرو نشوند سعي در اعطاي اين حق

به بازار دراز مدت نيز مي كوشند تا با ارتقاي كيفيت محصولشان از ورود كاالي معيوب

و ارتقاي كيفيت محصول در بنابراين با اعطاي حق مورد. جلوگيري كنند بحث در كوتاه مدت

مييدرازمدت، مشتريان بيشتر كه براي مصرف به بنگاه خود جذب كنند لذا توليدكنندگاني

و تالشي براي ارتقاي كيفيت  كننده، حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب قائل نبوده

ميمحصولشان انجام نمي اي. شونددهند، بتدريج از بازار محو ن طرق هم مصرف كننده سود از

و اين يعني افزايش رفاه اجتماعيمي و هم توليدكنندگان كاالي سالم در. برد اين مبنا خصوصا

م و افزايش رقابت ميان بنگاههاي كوچك، و جهاني شدن اقتصاد و توسطبازار رقابتي امروز
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و بين و جايگاهي باالتر يافته بزرگ در سطح بازار ملي به12، 1386: آقاجاني(است المللي، اهميت

.)بعد

در برابر استدالالت فوق ممكن است ايراد شود كه اعطاي حق تعويض يا استرداد-1

و سبب باال رفتن بهاي كاالهاي به مصرف كننده، موجب كاهش توليد توليد كاالي معيوب

و در دسترس نيز مي مي. شود شده طي دهه نتايج بررسيها نشان -80 دهد در كشور امريكا

نه تنها اين نتيجه محسوس بود، بلكه بيشتر مصرف كنندگان گرايش به مصرف كاالهاي 1970 ،

به همين سبب بهاي آنهارو مشابه آلماني و به كاالهاي توليد آوردند و به شدت افزايش يافته

ترين عوامل گراني عالوه بر كاهش تقاضا براي يكي از مهم. شده در داخل نيز سرايت كرد

و هزينه محصوال ت توليدي در داخل كشور، افزوده شدن هزينه جبران خسارتهاي احتمالي

ا و مصرف كننده منتقل كه به بنگاهستتعويض يا استرداد كاالي خريداري شده، هاي اقتصادي

به واسطه همين حق، فروشندگان براي. خواهد شد به اين ايراد بايد گفت كه اما در پاسخ

و هزينه از عيب فرآوردهاحتراز از خسارت ناشي  هاي تعويض هاي خود براي جبران خسارت

و از همه فنون جديد براي هماهنگ سازي يا استرداد كاال، در مرغوب شدن آنها مي كوشند

و دستاوردهاي خود با نيازهاي تازه استفاده مي و حتي صرفه جويي و كوتاهي و قصور كنند

به غفلت از و مال حفظ منافع كارخانه، آنان را و صيانت جان  تامين سالمت كاالي عرضه شده

و. كشاند مصرف كننده نمي به پيشرفت فنون بديهي است هر كوششي در اين راه شود، هم

به رفاه اجتماعي كمك خواهد كرد صنايع كمك مي و هم . كند

منظور از هزينه:)Transaction Cost(نطباق با مبناي كاهش هزينه معامالتي.سه

به طرفيت قرارداد براي پيدا كردن طرف معامله، بازاريابي، االتي، هزينهمع هاي تحميل شده

و مانند آن است -طبق نظريه مزبور. تنظيم قرارداد، درج شروط ضمن عقد، هزينه ثبت قرارداد

و اقتصاد بود)Ronald Coase(كه بنيانگذار آن، رونالد كاوز و شيخ سياه(، متخصص حقوق : باقري

تا-)19-29، 1389  براي افزايش كاراي يك قرارداد، بايد هزينه معامالتي را تا حد امكان كاست

، ارزانتر محقق شود يعني منابع با)Efficient Allocation of Resources(تخصيص بهينه منابع

در. هزينه كمتر به شخصي تعلق پيدا كند كه بيشترين ارزش را براي آن منبع قائل است

 حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب براي مصرف كننده وجود نداشته باشد صورتي كه

كه پرداخته است، تخصيص بهينه منابع محقق نمي شود زيرا مصرف كننده در قبال ثمني

به مراتب كمتر داشته  كه ارزشي و كااليي معيوب نصيب او شده كااليي متناسب دريافت نكرده

از. است مياما يكي از نتايج مهم كه كه چون درج مبناي كاهش هزينه معاالتي بر آيد اين است

و ممكن است در  و زمانبر بوده و تنظيم قرارداد بسيار كامل، هزينه بر تمام شروط در قرارداد

به منزله  پايان نيز قرارداد صددرصد كامل نباشد لذا استنباط برخي شروط قراردادي از قرارداد،
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، عدم درج حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب در قرارداد، بر اين اساس. درج در عقد است

و مصرف كننده از اين حق بهره مند خواهد بود زيرا اين حق به وجود اين حق نمي زند خللي

براي نمونه، در عرف اين نظر. توان بطور ضمني از مفاد قرارداد يا عرف استنباط كردرا مي

ب كه مصرف كننده نوعا و در صورتي كه پذيرفته شده است ه دنبال تحصيل كاالي سالم است

و سكوت كاال معيوب باشد حق استرداد آن يا تعويض كاالي معيوب با سالم را خواهد داشت

ف عقاليي از سوي طرفين عقد به عنوان دو انسان  طرفين در عقد به منزله پذيرش اين عر

. است)Economic Reasonable Human(متعارف اقتصادي 

در:)Efficient Allocation of Risk(انطباق با مبناي تخصيص بهينه ريسك.چهار

ميتحليل محض حقوقي، تفسير عادالنه را معموالً به حاكميت اراده در اين كه بايد بينند

و  و حقوقدان متعاقدين احترام گذاشت لذا همه چيز بر مبناي اراده طرفين عقد تفسير شد

و انطباق آن با اراده ظاهري استي درصدد يافتن اراده باطضقا اما رويكرد تحليل اقتصادي.ني

كه حقوق ابزار كافي براي احراز درون معيار ارائه را چندان مناسب نمي داند زيرا معتقد است

 يعني. عيني تر به نام پيامدگرايي بهره بردي بنابراين بايد از معيار.افراد را در اختيار ندارد

و بقولي تفسير عادالنه تر آن كه بر اساس پيامدهاي رفتاري متعاقدين صورت گرفته  است

با.1كاراتر است بر پايه اين مبنا، ريسك ناشي از رابطه حقوقي بايد متوجه طرفي باشد كه

بر اين اساس، اگر توليد يا توزيع. توانسته است از بروز زيان جلوگيري كندهزينه كمتر مي

مكننده مي كه كاال و عيب را از مصرف كننده پنهان داشته است كه دانسته است عيوب بوده

يكي از راهكار و هاي اين جبران، اعطاي حق استرداد يا تعويض جبران زيان بايد تحميل شود

و مباني تكميلي ديگر چون منع  به زيانديده يا همان مصرف كننده است كاالي معيوب

ر و مانند آن نيز اين استدالل ميسوءنيت، منع تدليس يا. كنندا تقويت كه توليد در فرضي هم

به  توزيع كننده از وجود عيب در كاال مطلع نبوده است، باز هم اعطاي حق استرداد يا تعويض

مي  كه و توزيع كننده باشد مصرف كننده، توجيه اقتصادي دارد زيرا خطر بايد متوجه توليد

د عيب در كاال مطلع بوده يا براي رفع آن توانسته اند با هزينه اي كمتر از مصرف كننده، از وجو

شود كه اقدام كنند؛ همچنين در تحليل اقتصادي اصل حسن نيت، اين نتيجه حاصل مي

بي اطالعي توليدكننده از عيب كاال، به معناي حسن  برخالف تحليل محض حقوقي، صرف

كميدبايكند كه توليدكننده نيت او نيست بلكه حسن نيت اقتضا مي ه كاال معيوب است دانست

مي توانسته با هزينه اي كمتر، از عيب مطلع شود يعنيو حال كه ندانسته است در حالي كه

اينكه حسن نيت را رعايت نكرده است؛ بنابراين، بايد با اعطاي حق استرداد يا تعويض به 

 
و هدف حقوق، در مقاله اي مجزا» عدالت«به جاي» كارايي«مزاياي جايگزيني معيار.1  محسن صادقي بوسيلهبه عنوان مبنا

و پيشنهاد شده است . بررسي
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يلبه تعبير ديگر، امروزه در تحل. مصرف كننده، عدم رعايت حسن نيت خود را جبران كند

و كه هر طرف قرارداد در اختيار دارد، داراي ارزش اقتصادي بوده اقتصادي حقوق، اطالعاتي

 Economics of(از اين رو، در تحليل اقتصادي حقوق قراردادها، اصطالح اقتصاد اطالعات 

Information(جايگاهي بسيار ويژه دارد )Stigler: 1961, 213-225(.و تو ه يع كنندزبنابراين توليد

و يك محصول مي به دست آورد توانسته با هزينه كمتر از ميزان عيب يا سالمت كاال اطالعات

به مصرف كننده بر وي  چون چنين نكرده لذا هزينه آن يعني اعطاي حق استرداد يا تعويض

.شودتحميل مي

دو:انطباق با قواعد فقهي اقتصادي.پنج  اعطاي حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب با

كه طبق آن، هر نوع ضرري» قاعده الضرر«يكي: قاعده فقهي اقتصادي هم سازگار است است

كه گويي ضرري وارد نشده استبايد جبران شود بگونه  به تعبير ديگر، ضرر نبايد.اي

بر اساس اين قاعده، اعطاي حق استرداد يا تعويض. باقي بماند) جبران نشده(غيرمتدارك

به مصرف ميكاالي معيوب به وي كه ضرر خود را جبران كند كننده اين حق را البته. دهد

براي جبران ضرر راهكارهاي ديگر چون مطالبه خسارت ناشي از مصرف كاالي معيوب هم 

و طريقي  به هر ترتيب وجود دارد اما بي ترديد قاعده الضرر فقط به دنبال جبران خسارت

و اقتصاد كه با هزينه كمتر، اين؛ي هم باشدنيست بلكه بايد جبران خسارت كارا  بدين ترتيب

به دنبال قالب مسئوليت مدني برويم، بايد به مصرف كننده. جبران خسارت اتفاق بيفتد اگر ما

و بعد اقامه دعوي كند در حالي كه ممكن  و زياني ببيند تكليف كنيم كه كاال را مصرف كرده

و غيرقابل اما. جبران به او يا اطرافيانش وارد آيداست در نتيجه اين مصرف، زياني هنگفت

به محض  اعطاي حق استرداد يا تعويض كاالي سالم، چنين شرطي را ندارد لذا مصرف كننده

و با هزينه كمتر، ضرر وارد بر خود را جبران كندانعقاد عقد مي .تواند از اين حق استفاده

له الغنم فعليه الغرم« قاعده فقهي دوم، هر.است» قاعده من سك طبق اين قاعده اقتصادي،

از. برد بايد ضررهاي آن را هم متحمل شوداز فعاليت خود نفعي مي وقتي توليدكننده خودرو

و عرضه آن در بازار سود مي برد بايد ضررهاي مربوط به استرداد محصول  توليد اين محصول

و متحمل شودمعيوب يا تعويض خودور يا قطعه معيوب با خودرو يا قطعه سالم را هم . متقبل

كه توليدكننده كاالي معيوب را به احتياط اين قاعده فقهي، داراي اين نفع اقتصادي هم هست

و ارتقاي كيفيت آن وادار مي يكي از متغيرهاي مهم.سازدبيشتر در توليد محصول  زيرا

ا و ختصاص اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان زيان ديده، تخصيص بهينه منابع

ا بخشي از بودجه هر بنگاه اقتصادي براي كاهش حجم فروش .ستمحصوالت معيوب

را همزمان نيز بنگاه اقتصادي بايد در كوتاه جلب ترين زمان ممكن، رضايت مشتري زيان ديده

.د تا بتواند مزيت رقابتي خود را در بازار حفظ نمايدكن
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ا.بند دوم و پيامدهاي اقتصادي اعطاي حق  سترداد يا حق تعويض كاالي معيوبمزايا
ترين مزاياي اقتصادي اعطاي خواهيم به بيان مهمپس از بيان مباني اقتصادي فوق، حال مي

كه اگر قانونگذار بخواهد در قانون. حقوق مورد بحث اشاره كنيم فايده بحث اين است

 شده، اين حق حمايت از حقوق مصرف كننده، اين حق را اعطا كند يا اگر در قانون تصويب

پيش بيني شده باشد، آيا اين مقرره قانوني داراي پيامد مثبت اقتصادي است يا خير؟ البته آنچه

كه اين حق بايد جايگزين حق مطالبه خسارت ناشي از در اين بند مي آيد بدين معنا نيست

و تعويض كاال به همراه حق مطالبه خسار كه حق استرداد ت، مصرف كاالي معيوب شود چرا

كه در برخي موارد ممكن است تمام خسارات.دو حق مكمل يكديگر هستند  بدين ترتيب

و در اين موارد، مصرف كننده مي از مصرف كننده با حق استرداد يا تعويض جبران نشود تواند

.حق مطالبه خسارت بهره گيرد

به مصرف كننده به قرار زير : استاما اهم مزاياي اقتصادي اعطاي حقوق مورد بحث

و:ماهيت پيشگيرانه اين حق در قياس با حق جبران خسارت.يك  حق تعويض

اياسترداد كاالي معيوب در مقايسه با حق مطالبه جبران خسارات وارده، حق وست پيشگيرانه

و هم عموم است از يكسو، برخورداري:اين مزيت هم متوجه مصرف كننده، هم توليدكننده

ميمصرف كننده از حق تعويض تواند در بسياري از موارد از ورود يا استرداد اين قبيل كاالها

و پيش از آن و مالي به او جلوگيري كرده به خسارات جاني به مرحله ورود خسارت كه كار

و مطرح شدن بحثهاي پردامنه مسئوليت مبتني بر تقصير و مطالبه خسارات  مصرف كننده

(Negligence Liability)1محض يا مسئوليت(Strict Liability)2،با تعويض يا استرداد برسد

آنكتواند از اين مرحله جلوگيري كاالي معيوب مي كه در مورد برخي كاالهاي ند خصوصاً

سالم، اثبات تقصير يا معيوب بودن كاال ممكن استرمعيوب مانند مواد غذايي يا دارويي غي

و برقراري مسئوليت بر تو و نيز پس دشوار يا غيرممكن بوده ليدكننده يا فروشنده ناممكن باشد

به طور كامل ميسر نباشد كه جبران آن به بار آيد . از مصرف اين كاالها، زيانهايي

كه وقتي مصرف كننده،از سوي ديگر  جنبه پيشگيرانه براي توليدكننده نيز بدين معناست

ا و توليدكنندگان ز وجود اين حق آگاه باشند، داراي حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب بوده

ليت مبتني بر تقصير آن است كه مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده كاالي معيوب زماني بر منظور از مسئو.1

 كه او مرتكب تقصير نيز شده باشد لذا براي مطالبه خسارت، شودتوليدكننده يا توزيع كننده يا فروشنده آن كاال تحميل مي 

نده دعوي را نيز اثبات نمايد واال حكمي به نفع او صادر مصرف كننده مكلف است عالوه بر اثبات عيب كاال تقصير خوا

(نخواهد شد .)1386: صادقي؛ 1381:براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به كاتوزيان.

توليدكننده يا توزيع كننده يا فروشنده كاالي معيوب در برابر مصرف كننده مسئوليت محض عبارت است از مسئوليت.2

ميزيانديده بدون آنكه ني  اعم شود ازي به اثبات تقصير آنها باشد يعني به صرف اثبات معيوب بودن كاال، مسئوليت بر آنها بار

.براي مطالعه بيشتر، به منابع باال رجوع كنيد. از اينكه مرتكب تقصير شده باشند يا خير



 189 ... فلسفه اقتصادي حق تعويض يا استرداد: مبحثي از مباحث تحليل اقتصادي حقوق مصرف كننده

كه از توليد كاالهاي معيوب خودداري سعي مي ورزند زيرا براي آنان به لحاظ اقتصادي كنند

به صرفه نخواهد بود كه با صرف هزينه ي مشخص را با هدفياي، يك واحد از كاال مقرون

و بعد با استرداد آن از سوي خريدار يا الزام و كسب سود توليد كرده به تعويض آن با فروش

كه نوسان قيمتها بسيار شديد باشد.نمونه سالم آن روبرو شوند  خصوصا در شرايط اقتصادي

بابي ترديد فروشنده اقتصادي نمي و بعد مجبور بشود آن را داند كه كاالي معيوب توليدكرده

ب و قيمتها در لحظه تعويض يا استرداد، نسبت ه قيمت كاالي سالم تعويض كند يا پس بگيرد

. زمان عقد تغيير كرده باشد

به خسارات زيست محيطي است زيرا مصرف مربوط باالخره، جنبه ديگر اين پيشگيري

و  قابل غير بسياري از كاالهاي معيوب ممكن است به محيط زيست خسارات غير قابل جبران

ازتو توجه وارد سازد در حالي كه اعطاي حق استرداد يا تعويض به مصرف كننده مي اند

به محيط زيست جلوگيري  و ورود خسارت .ندكمصرف شدن كاالي معيوب

 دامنه اعمـال ايـن حـق:تر اين حق نسبت به برخي حقوق مصرف كننده دامنه وسيع.دو

تر نسبت به برخي از حقوق مصرف كننده از جمله حق مطالبه خسارت، از بعضي جهات وسيع

و از مصرف كننده بيشتر حمايت مي و قلمـرو اعمـال برخـي توضيح اين.ندك بوده كه محدوده

حقوق مصرف كننده محـدود بـه زمـان انعقـاد قـرارداد بـا فروشـنده اسـت در حاليكـه دامنـه

و تعويض يا اسـترداد كـاالي معيـوب، بـه  برخورداري مصرف كننده از حق خريد كاالي سالم

 مطالبـه خـسارت وارده بـهبه عالوه در خصوص حـق.يابد پس از انعقاد قرارداد نيز تسري مي 

 بـراي مثـال، اگـر فروشـنده اثبـات كنـد كـه ميـزان.هايي وجود دارد مصرف كننده، محدوديت

به گونه و فني كنوني كه او متوجه عيب كاال شده يا از بروز عيب پيشرفت علمي اي نبوده است

كه مسئوليت محض را پذيرفته  م خودداري كند، حتي در نظامهايي توجه او نيست اند، مسئوليتي

به جبران خـسارات وارد بـر مـصرف كننـده نـدارد  ؛ در)Ghestin: 1986, 15 et seq(و او الزامي

و حتي در ايـن مـوارد نيـز مـصرف كه دامنه اعمال حق استرداد يا تعويض وسيع حالي تر بوده

و جهـل فروشـند  و در اغلب مـوارد، علـم ه كننده حق استرداد يا تعويض كاال را خواهد داشت

به عيب كاال، تاثيري در اعمال اين حق ندارد .نسبت

و سريعتر بودن اين راه حل در قياس با راه حل مسئوليت مدني كم هزينه.سه  در علم:تر

كه اقتصادي تر باشد يعني با هزينه كمتر سود اقتصاد، راهكاري مناسب رايتر است  بيشتر

هم صادق است يعني راهكارهاي قانوني اين رويكرد در تحليل اقتصادي حقوق.متوجه ما كند

كه كم هزينه مي. تر باشند كاراترند كه مصرف كننده كااليي معيوب را خريداري كند، زماني

و كم هزينه اعطاي حق استرداد يا تعويض كاال بسيار سريع او تر كه اين حق را از تر از آن است

و سلب كنيم تا پس از ورود خسارت به او، وي با پرداخت هز و صرف زمان بسيار ينه دادرسي
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به حق خود برسد آن به پيروزي در دعوي، به عالوه، گاه زيان وارد بر مصرف. هم مشروط

و او را از طرح دعوي منصرف مي يا؛سازد كننده ناچيز بوده كه اعطاي حق استرداد  در حالي

به او مي تو تعويض كاالي معيوب، اين امكان را به ليدكننده يا فروشنده، حق دهد كه با مراجعه

و دچار تشريفات قضايي نشودكخود را استيفا  اين اثر اقتصادي در كشورهاي در حال. ند

 اهميتي بسيار دارد زيرا بسياري از مصرف)www.worldbank.org: 2011(اي مثل ايران توسعه

حقكنندگان يا اساساً به محاكم قضايي با و يا در صورت آگاهي، مراجعه وق خود آشنا نيستند

و پرهزينه مي و به دنبال را براي مطالبه خسارت ناشي از مسئوليت مدني وقت گير دانند

و كم هزينه تر هستند  هاي اين كاهش هزينه.) به بعد30، 1386،غفاري فارساني(راهكارهاي سريعتر

به دستگاه  به نفع ساير اركان دولت نيز خواهد بود زيرا وقتي راه حل، محدود و قضايي نبوده

در بازار، بنگاهها با اعطاي اين حق به مصرف كننده زمينه را براي احقاق حق خصوصي 

و دستگاههاي دولت مصرف كنندگان فراهم مي ويآورند، طبيعتاً دولت  كمتر در جريان توليد

و فروش كاالها مداخله مي در عرضه و كنند كه گسترش مصاديق كاالهاي معيوب  حالي

و افزايش دعاوي در دستگاههاي قضايي، دولت را ناگزير به خسارات ناشي از مصرف كاال

و حتي مداخله بيشتر در بازار مي .كند نظارت

و شبكه توزيع.چهار با: ساماندهي نظام  يكي از اركان اصلي اقتصاد كه ارتباط مستقيم

و شبكه توزيع استحمايت از حقوق مصرف بر. كنندگان دارد، نظام شبكه توزيع مشتمل

و عناصر تاثير گذار در برقراري ارتباط بين توليدكنندگان، عرضه كنندگان،  سازوكارها

و مصرف كنندگان  كه سطح قيمتها،ستا) همه اعضاي زنجيره تامين(فروشندگان به طوري

س نظارتي، نحوه ارائه كاال، انعكاس نظرات هاي ازوكارالگوي رضايت مندي مصرف كنندگان،

و در نهايت، تعويض يا استرداد كاال در اين بخش  مصرف كنندگان به اعضاي زنجيره تامين

مي. شود متبلور مي نه تنها سبب و ساماندهي آن در يك جامعه كه كارايي شبكه توزيع شود

و معقول به خريداران منتقل شود و خدمات با نرخ واقعي و بهبود كاالها ، بلكه تعادل اقتصادي

ا و مصرف نيز در گرو اصالح شبكه توزيع كه هرگونهبه گونه.ستوضعيت دو بخش توليد اي

و مصرف اختالل در كاركردهاي نهاد توزيع مي منجر تواند به ايجاد اختالالتي در نظام توليد

و چالش. شود موبي ترديد يكي از مشكالت كه شبكه توزيع با آن اجه است، عدم هايي

ا و جبران خسارت آن به مصرف كنندگان دركه سادهستسالمت كاالي عرضه شده ترين آن

ا و در صورت تكرار فراوانستقالب تعويض يا استرداد كاال قابل حل ، ليكن در دراز مدت

و عدم رضايت مصرف كنندگان تواند كارايي شبكه مي را هاي توزيع را با مشكل روبرو ساخته

و افزايش قابل توجه هزينهاز . هاي اقتصادي از سوي ديگر به بار آورد ها را براي بنگاه يك سو

و خدمات آثار و به تبعءسويبه عبارت ديگر كارا نبودن شبكه توزيع كاالها  بر اقتصاد كشور
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كه از جمله آنها مي توان به مواردي چون آن، حقوق مصرف كنندگان برجاي خواهد گذاشت

و ايجاد نارضايتي در مصرف كنندگان، اتالف منابع،تر گران و خدمات شدن قيمت كاالها

و  كاهش قدرت خريد، آشفتگي در سازوكار بازار، بروز نوسانات شديد در بهاي بازاري كاالها

مي،بنابراين.دكرخدمات اشاره  در بهره گيري از سيستم توزيع مناسب در اقتصاد ملي تواند

و با استفاده از الگوي مناسب ها براي كاهش هزينه و خدمات موثر بوده و عرضه كاال  توليد

به فروش كاالهاي غيرسالم به مصرف كنندگان در اين و فصل مشكالت مربوط و حل توزيع

شد زنجيره، هزينه . ها كاسته خواهد

و تعويض كاالي معيوب در حقوق ايران.قسمت دوم  بررسي جايگاه حق استرداد
ميدر اين قس و مزاياي اقتصادي مت بدين پرسش پاسخ كه آيا با توجه به مباني دهيم

مطرح شده، قانونگذار ايران اين حقوق را براي مصرف كننده كاالي معيوب لحاظ كرده است 

به سراغ دو قانون اخيرالتصويب  يا خير؟ براي ارائه پاسخي مناسب به اين پرسش كليدي، بايد

به سه بند تقسيم كردهاز اين رو، مطالب اين. رفت در بند نخست، جايگاه: ايم قسمت را

در بند دوم، قانون؛1386موضوع در قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 

و در بند سوم جايگاه موضوع در قانون 1388حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 

مي1382تجارت الكترونيك مصوب و بررسي :كنيم را نقد

در.ند نخستب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب جايگاه موضوع
1386 

و كه حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب را با هم اين قانون نخستين مستند قانوني بود

از. بيني كرده است صراحتاً پيش البته تا پيش از تصويب اين قانون، حق استرداد بطور ضمني

 مدني قابل استنباط بود زيرا در نتيجه اعمال خياراتي مانند عيب يا تخلف احكام خيارات قانون

به استرداد ثمن است و فروشنده مكلف . از وصف يا تخلف از شرط، قرارداد فسخ شده

توان از شروط ضمني قرارداد يا عرف مسلم منطقه در برخي موارد همچنين حق تعويض را مي

م،حال با اين. استنباط كرد به موارد وزب مزيت اين قانون نسبت به حق استرداد كه ور اين است

چنانچه نقص يا عيب«: اين قانون4مطابق ماده. تعويض كاالي معيوب تصريح كرده است

قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در 

كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احت و با شودمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص صورتي

به دليل تعميرات غيرقابل استفاده30يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از روز
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با بماند،  عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده، خودروي معيوب را

.»دكننده مسترد دار خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف

آيد كه تصريح مقنن، ابهامات وجود اين حق اقتصادي را از ظاهر اين ماده چنين بر مي

حال، دقت در شروط اين ماده، اين با اين. براي مصرف كننده، بطور كامل مرتفع ساخته است

كهبرداشت را كمرنگ مي :سازد چرا

.و مقرر داشته است سختگيرانه را براي تحقق حق تعويض خودري قانونگذار شروط،اوالً

و از مفهوم مخالف ماده چنين بر به حق تعويض نگاهي استثنايي داشته است بنابراين قانونگذار

حقآمي يد كه اگر عيب خودرو پس از تعمير نوبت نخست يا دفعه دوم، همچنان باقي باشد،

م. شودتعويض ايجاد نمي در قانو279ور در مادهزباين نگاه سختگيرانه با عمومات ن مدني

و كلي باشد، متعهد مجبور«: طبق اين ماده. تعارض است اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده

كه عرفاً معيوب محسوب است نمي تواند نيست كه از فرد اعالي آن ايفا كند ليكن از فردي هم

مي: اين ماده از دو جهت اطالق دارد.»بدهد و توان نخست اينكه خاص هيچ كااليي نيست

و به ساير موارد تعميم داد زيرا اين حكم به تعويض كاالي معيوب را از آن استنباط كرد  الزام

به عنوان قانون عام آمده است  بنابراين در مواردي كه موضوع معامله،.حكم در قانون مدني

و كاال معيوب درآيد مصرف كننده حق تعويض كاالي معيوب را دارديتحويل مال . كلي باشد

و دوم اينكه و قبل از تحقق شرايطي چون تعمير ، حق تعويض كاالي... به صرف انعقاد عقد

مي شود  قانون حمايت از مصرف كنندگان4ماده. معيوب با سالم براي مصرف كننده ايجاد

و در مورد خودرو، 279خودرو، عمومات ماده  قانون مدني را تخصيصي ناشايست زده

 وانگهي، اين اقدام، كامال. حق تعمير برقرار ساخته استشرايطي بسيار سخت را براي برقراري

 خاص براي حمايت از مصرف كنندگانيبا هدف قانونگذار مخالف است زيرا قانونگذار قانون

خواهد از مصرف خودرو تصويب كرده است تا بطور ضمني اين معنا را القا كند كه مي

ين قانون در بحبوحه اعتراضات فراوانا زيرا؛كنندگان اين كاالي خطرناك، حمايتي خاص كند

و مصرف.دشهاي معيوب تصويببه اتومبيل  اما آنچه در عمل اتفاق افتاد كامالً برعكس بوده

 قانون مدني، براي اعمال حق تعويض، وضعيتي بهتر279كنندگان ساير كاالها با توجه به ماده

. از مصرف كنندگان خودرو دارند

هم،ثانياً ، حق تعويض براي4كه با تحقق شرايط دشوار مندرج در ماده حتي در فرضي

مي خودروي«با» خودروي معيوب«شود، قانونگذار بجاي آنكه از تعويض مصرف كننده برقرار

به تعويض» سالم نو«با» خودروي معيوب«سخن بگويد، ممكن. اشاره كرده است» خودروي

روي سالم است اما براستي كدام مصرف است بگوييم منظور قانونگذار از خودرو نو، خود

دف هميشهاكننده ايراني است كه بتواند تضمين دهد در بازار انحصاري خودوري ايران، اين تر
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مي؛درست در آيد كه در همان زيرا متاسفانه امروزه با خودروهاي نو بسياري روبرو شويم

و توزيع ميان مصرف كنندگان ايراني، معيوب هستند چه بسيارند مصرف مرحله توليد و

كه هنوز فرصت الزم براي كه از معيوب بودن خودرو نوشان بقدري شوك زده اند كنندگاني

و گله نيافته .انداعتراض

به توافق طرفين عقد دانسته،ثالثاً  قانونگذار در انتهاي ماده، اعمال حق استرداد را منوط

حكم. شودرا برهم زنند تا ثمن مسترد است به تعبير ديگر، طرفين بايد از طريق اقاله عقد اين

كه طبق قانون مدني، زيانديده مي تواند در مورد هر كااليي نيز از آن روي قابل انتقاد است

و ثمن را مسترد دارد در  به استناد خياراتي چون خيار عيب فسخ كند قرارداد را يكجانبه

ك ميحاليكه در مورد خودرو كه بايد حمايت بيشتري از مصرف شد، اعمال حق استرداد ننده

كه بسيار بعيد است در بسياري  كاالي معيوب منوط به توافق او با توليد كننده است؛ امري

.موارد، توليدكننده بدان رضايت دهد

و تعويض كاالي معيوب در ماده،رابعاً  قانون مورد4 هر چند اصل تصريح به حق استرداد

و با مباني مبحث، قابل دفاع بوده ور در قسمت نخست مقاله سازگار است، امازباقتصادي

م ور در اين ماده، پيامدهاي مثبت اقتصادي اين مقرره مانند تخصيصزبشرايط سختگيرانه

و  به ارتقاي كيفيت خودرو مي... ريسك، تخصيص بهينه منابع، ترغيب توليدكنندگان .كاهدرا

در.بند دوم  1388ق مصرف كنندگان مصوب قانون حمايت از حقوجايگاه موضوع
و تعويض در محـيط فيزيكـي بـراي همـه كاالهـا بجـز اين قانون براي اعمال حق استرداد

و خدمات، منفرداً يـا كليه عرضه«: اين قانون2 مادهطبق. خودرو قابل استناد است  كنندگان كاال

و خدمات عرضه  و سالمت كاال شر مشتركاً مسؤول صحت و ايط منـدرج شده مطابق با ضوابط

و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معاملـه كلـي  در قوانين

شده، مـشتري حـق دارد صـرفاً باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كاال با شرايط تعيين 

و  نعـي(جزئـي معامله موضوع اگرو كند تأمينراآن بايد فروشنده عوض سالم را مطالبه كند

مي)نمعي و باشد مشتري و سالم را مطالبه كنـد تواند معامله را فسخ كند يا ارش كاالي معيوب

در صـورت فـسخ معاملـه از سـوي مـشتري پرداخـت. فروشنده موظف است پرداخـت كنـد 

چنانچـه«: در تبـصره ايـن مـاده هـم آمـده اسـت.»كننده منتفي اسـت خسارت از سوي عرضه 

و عرضه خسارات وارده ناشي از عيب  به آن آگاهي داشـته باشـند، يا عدم كيفيت باشد كنندگان

به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهندشد   همچنين در مـاده.»عالوه بر جبران خسارت

ذي«:به عنوان ضمانت اجراي تكميلـي مقـرر شـده اسـت 20 كننـده صـالح رسـيدگي مراجـع

و عرضه، هاي مقرر قانوني توانند عالوه بر مجازات مي و خدمات يا توليدكننـدگان كنندگان كاال
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به جمع و رفـع عيـب آوري كاالهاي عرضه فروشندگان را مجبور و اصالح شده به منظور تعمير

.»شده يا خدمات عرضه شده نمايند كاالهاي فروخته

 قانون، بيانگري حكمي مشابه احكام خيار عيب در قانون مدني است با اين تفاوت2ماده

به فروض مختلف تصريح شده است در حاليكه برخي احكام خيار عيب از روحكه به  تفكيك

و كالم فقها قابل استنباط است مي. قانون مدني آيد قانونگذار در مورد چنانكه از اين ماده بر

و در مورد عين معين فقط حق استرداد از طريق فسخ  عين كلي، فقط حق تعويض يا ابدال

كه ممكن است در مورد عين كلي، مصرف كننده قرارداد پيش بيني شد ه است اين در حالي

و در مورد عين معين، مصرف كننده با گذشت از وصف و استرداد ثمن تمايل به فسخ قرارداد

به تعويض كاالي معيوب با مورد  و تمايل عين معين بودن، ادامه قرارداد را اقتصادي تر دانسته

و محدود كردن حق بنابراين. سالم ديگر داشته باشد به عين معين  محدود كردن حق استرداد

بعالوه، در برخي قوانين،. تواند در همه فروض، اقتصادي باشدتعويض به عين كلي، نمي

به ميان آورده  و چه عين كلي سخن چه در فرض عين معين قانونگذار بطور مطلق از يك حق

ك59مطابق ماده براي مثال،.است عبارت است: تقلب«: 1382شور مصوب قانون نظام صنفي

يا از عرضه يا فروش كاال يا ارائه خدمتي كه از لحاظ  كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كاال

 در خصوص ضمانت اجراي مدني اين ماده هم، تبصره.»خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد

 كاالي مورد تقلب، صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداددر«: دارد اين ماده اشعار مي

به عالوه بر تحمل مجازات فروشنده و استرداد وجه دريافتي هاي مقرر، مكلف به قبول كاال

يا.»خواهد بود خريدار  لذا بر اساس ماده مورد اشاره، در صورتي كه مصرف كننده، عين معين

و بازپس گيري ثمن پرداختي را داشته و فروشنده يا كلي معيوبي دريافت دارد، حق استرداد آن

.عرضه كننده حق مخالفت با وي را ندارد

در.بند سوم  1382قانون تجارت الكترونيكي مصوب جايگاه موضوع
و قانون مصرف كنندگان 1388ظاهراً بعد از بررسي قانون حمايت از مصرف كنندگان

قانون تجارت با اين حال چون.، تمام فروض مورد بررسي قرار گرفته است1386خودرو

به بحث حقوق مصرف كننده در فضاي ديجيتال پرداخته است، لذا با جمع اين  الكترونيك

كه قوانين قوانين مي .، مختص فضاي فيزيكي است نه ديجيتال1388و 1386توان دريافت

كه تأمين كننده در حين معامله به دليل«: قانون تجارت الكترونيك39مطابق ماده درصورتي

ياعدم مو  عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ جودي كاال

به تعهد دريافتي را فوراً و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي

و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كاال يا ايفاي تعهد باشد غيرممكن . نباشد
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مي درصورتي كه دانسته، عالوه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را

.»بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد

بر اساس اين ماده، اگر فروشنده يا تامين كننده كاال نتواند بر خالف تعهدات خود مبني بر ارائه

به مصرف كننده عمل كا بهكنالي سالم و اين د، بايد مبلغ دريافتي را فوراً  مخاطب برگرداند

مي. همان حق استرداد كاالي معيوب است شود قانونگذار به بحث حق چنانكه مالحظه

1386توان براي رفع خال قانون از قوانين تعويض در فضاي ديجيتال توجه نكرده است لذا مي

زيرا براي بهره گيري از مزاياي اقتصادي حق تعويض كاالي معيوب، تفاوتي بهره برد1388و

و ديجيتال وجود ندارد . ميان محيط فيزيكي

و در بخش پاياني اين قسمت از و تعويض كاالي معيوب پس از بيان جايگاه حق استرداد

به ذهن مي ا در قانون پاسخ رسد كه برخي از آنهمقاله، سواالتي در ارتباط با اعمال اين دو حق

مي پردازيم و پاسخ آنها :داده نشده اند لذا به طرح اين سواالت

به تعبير ديگر.يك و تعويض كاالي معيوب، قابل اسقاط هستند يا خير؟ ياآ آيا حق استرداد

ميكنندهتوليد توانند در قرارداد، شرط اسقاط اين حق را مقرر دارند؟ قانونو مصرف كننده

با426مدني در ماده  به دري خود ع اجازه داده است تا از عيوب مبيع تبري جسته تا حتي

به بايع را نداشته باشد حكم،حال با اين. صورت معيوب بودن مبيع، مشتري حق رجوع  اين

 قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، بدرستي جرياني معكوس بخود7قابل انتقاد در ماده

كننده، واسطه فروش رنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضهه«: طبق اين ماده. گرفته است

كه عرضه مصرفاب كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي و كننده بر طبق اين قانون كننده

به عهده واسطه فروش يا هرعنوان ديگر گذارده يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا

با شود، در برابر مصرف ميكننده و بالاثر مي.»باشد طل  انعقاد«: دارد تبصره اين ماده نيز اشعار

 رعايتآندر قانون اين مشمولينو قرارداد طرفين تكاليفو حقوقكه قراردادي نوع هر

و)10(ماده استنادبه نشود و مورد مشابه غيرقانوني .»از درجه اعتبار ساقط است قانون مدني

و تبصره آن بر مي آيد قانونگذار بخوبي بر آمره بودن حقوق مصرف كننده در چنانكه از ماده

و توزيع كننده خودرو تصريح كرده است و.برابر قشر قوي تر يعني توليد  بنابراين حق استرداد

و و توافق بر آن نيز توافق خالف قاعده آمره بوده تعويض كاالي معيوب نيز قابل اسقاط نبوده

.بي اعتبار است

ح  ديده1386 متاسفانه صراحت قانون 1388مايت از حقوق مصرف كنندگان در قانون

مي،الحشود با ايننمي به تحليل اقتصادي هم با توجه توان اثبات كرد كه در مورد ساير كاالها

و تعويض مصرف كننده را قاعدهمي بي توان حق استرداد كه توافق مخالف آن اي آمره دانست

يل اقتصادي حقوق مصرف كننده، قواعد حمايت كننده از طرف زيرا در تحل؛اعتبار است
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به شمار مي به طرفي اطالق ضعيف تر قرارداد جزو قواعد آمره و طرف ضعيف تر قرارداد آيد

به) در مورد كميت يا كيفيت يا وصف مورد معامله(كه داراي اطالعات كمتر شودمي نسبت

ميطرف ديگر است؛ آنچه در مورد مصرف كننده صدق . كند پيدا

مي.دو تواند در برابر طرف آيا مصرف كننده، حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب را فقط

اي هم كه قراردادي با او ندارد قابل استناد قرارداد استناد كند يا در برابر توليد يا توزيع كننده

كه در نوشته هاي راجع به بحث  مسئوليت است؟ اين پرسش را از آن رو مطرح ساختيم

محض ناشي از كاالي معيوب، براي حمايت از مصرف كننده استدالل شده است كه مسئوليت

به فروشنده اي كه با او قرارداد امضا خسارات وارد بر مصرف كننده ناشي از عيب كاال، محدود

و عرضه كنندهستشده است ني درو توليدكننده كه قراردادي با مصرف كننده ندارند، اي هم

و اين مسئوليت اين هستابر وي مسئولبر گونه توجيه شده است كه توليدكننده با توليد ند

و لذا در برابر همه مصرف كنندگان مسئول  كاالي معيوب، افراد جامعه را به خطر انداخته

و در حال توسعه،. است كه در نظامهاي مختلف كشورهاي توسعه يافته از اين روست

و مسئوليت محض پذيرفته شده استهاي مسئوليت قرا محدوديت براي( ردادي برداشته شده

ر ص 1386،صادقي؛ 1385،مصطفي منتقمي:ك.مطالعه بيشتر در اين زمينه؛ كه.)183، حال اين سوال مطرح است

و استدالل را در خصوص گسترش حق استرداد يا تعويض كاالي معيوب آيا مي توان همين مبنا

ب و آن را در و عرضه كنندگان كاالي معيوب قابل استناد دانست؟ نيز پذيرفت رابر توليدكنندگان

كه ممكن است در دسترس خصوصاً اين  كه برخي كاالها مانند دارو داراي اين طبيعت هستند

همه مصرف كنندگان جامعه قرار گيرد؟ پاسخ اين سوال منفي است زيرا مبناي مطرح در

وضيح اين كه مسئوليت محض در واقع نظريهت. مسئوليت محض با بحث ما متفاوت است

به وجود رابطه قراردادي ميان  كه در آن نيازي پيشرفته مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است

و توليدكننده نيست در حالي كه خاستگاه بحث حق استرداد يا تعويض كاالي مصرف كننده

و تعوي، ثانياً.معيوب، قرارداد است به اساس اعمال حق استرداد كه محدود ض اقتضا دارد

كه كاال بايقرارداد باشد زيرا مصرف كننده اي ي معيوب را از فروشنده خريداري كرده است،

كه مسترد داشتن كاالي معيوب، يا ثمن را پس مي گيرد يا معادل سالم آن كاال را؛ در حالي

نه توليدكننده به فروشنده انجام شود كه استرداد كاالي معيوب بايد . با او قراردادي ندارداي

وانگهي توليدكننده ثمني از مصرف كننده نگرفته است كه بخواهد آن را در برابر استرداد كاالي

 اعمال حق استرداد يا تعويض، از بطن قرارداد،بنابراين. معيوب به مصرف كننده پس دهد

به موارد كه تسري آن و فقط در حوزه آن قابل اعمال است ضمن آن غيرقراردادي آن، برآمده

اي با نماينده البته ممكن است توليدكننده. شود باعث كم رنگ شدن نقش قراردادها مي

كه اگر نماينده، كاال و او براييانحصاري خود توافق كند ي معيوب به مصرف كننده بفروشد
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به توليدكننده اصلي مراجعه كند، توليدكننده اين تعويض را بر اي او تعويض آن با كاالي سالم

مي انجام مي و سپس ثمن را از نماينده و بيشتر. گيرد دهد با اين حال، اين مورد، استثنايي است

كه مصرف كننده به داليل از آن كه مبتني بر يك قاعده كلي حقوقي باشد، حاوي امتيازي است

و جلب مشتري بيشتر انجام مي .دهد اقتصادي نظير بازاريابي

و پيشنهاد  نتيجه
وحق-1 يكي از حقوق بنيادين مصرف كننده بوده و تعويض كاالي معيوب،  استرداد

شود تا مصرف كننده به عنوان ركن ضعيف زنجيره تامين، در برابر ركن قوي اين باعث مي

زنجيره يعني توليد يا توزيع كننده، از حق استرداد كاالي معيوب يا تعويض آن با كاالي سالم 

ب. برخوردار باشد ا مباني اقتصادي بسياري چون تخصيص بهينه ريسك، هزينه اين حق

و داراي آثار قابل و قابل توجيه است و مانند آن سازگار بوده معامالتي، تخصيص بهنيه منابع

و روابط ميان  و فروشنده در سطح خرد توليدكنندهراقشاتوجه اقتصادي در روابط ميان خريدار

د كه بو مصرف كننده در سطح كالن است شدهر مقاله در. تفصيل بحث اهميت اين دو حق

و براي جلب مشتري بيشتر اهميتي بيش از پيش يافته است .فضاي بازار رقابتي امروز

قانونگذار در قانون تجارت الكترونيك حق استرداد كاالي معيوب را در محيط ديجيتال-2

ير بايد از قانون عام حمايت پذيرفته است لذا براي رفع خال قانون در مورد حق تعويض ناگز

در محيط فيزيكي هم قانون حمايت از حقوق مصرف. از حقوق مصرف كننده بهره برد

حق1388و قانون حمايت از مصرف كنندگان مصوب 1386كنندگان خودرو مصوب  به

و تعويض اشاره كرده ه اين دو قانون داراي نارسايي هايي در اين زمين،حال با اين.انداسترداد

هستند از جمله اينكه قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو كه با فلسفه حمايت از مصرف

كنندگان خودرو به عنوان كااليي خطرناك تصويب شده است با درج شرايط بسيار سختگيرانه، 

به تحقق شرايطي خاص كرده لذا نمي و تعويض مصرف كننده را منوط توان حق استرداد

به پيامدهاي  قانون حمايت از مصرف كنندگان نيز. اقتصادي اين قانون دلخوش بودچندان

م و حتي نسبت به قوانيني چون قانون نظامزبقاعده ور در خيار عيب قانون مدني را تكرار كرده

به عقب محسوب مي .شودصنفي، گامي

به نارسايي ميبا عنايت :شودهاي فوق، موارد زير پيشنهاد

يك حق تعويض را هم مورد تصريح قرار دهد؛ قانون قانون تجارت الكترون-1

حمايت از مصرف كنندگان خودرو اعمال حق استرداد يا تعويض را منوط به تحقق 

به ساير كاال در مورد  و دست كم همان قواعد عمومي ناظر شرايط سختگيرانه فعلي نكند

قاي كيفيت خودرو خودرو پياده شود تا اعطاي حق به مصرف كننده، توليدكنندگان به ارت
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و عين كلي، ترغيب شوند؛ قانون حمايت از مصرف كنندگان نيز در مورد عين معين

به عدم امكان اسقاط اين  و به مصرف كننده اعطا نمايد و تعويض را اختيار حق استرداد

.شوددو حق تصريح 

ويض براي آن كه فروشندگان بتوانند با آرامش بيشتر به اعطاي حق استرداد يـا تعـ-2

كاالي معيوب بينديشند، بايد نظام بيمه مسئوليت كاال گسترش يابد تا ايـن نظـام از طريـق 

ارائه خدمات پس از فروش بتواند خدمت بيشتر ارائه دهد كـه يكـي از مـصاديق آن حـق 

به ساختار اقتصاد دولت. استرداد است  كه با توجه ) غير بازارگرا(گرا خصوصاً در كشور ما

ع به ها، فروشـندگان بـدون برخـورداري از يـك نظـام پوشـش دم ثبات قيمتو با توجه

و معموالً در قراردادهاي خود ايـن بيمه و تعويض ندارند به اعطاي حق استرداد اي رغبتي

بر. كنند حق را از مصرف كننده سلب مي  بنابر اين برقراري نظام بيمه مسئوليت كاال عالوه

كند بـه طـور غيـر مـستقيم رد شده حمايت مي آن كه از فروشنده در خصوص كاالي مست 

مي. رسد منافعش به مصرف كننده نيز مي  توان گفت كـه ايـن حـق در اقتـصاد در مجموع

به حمايـت از  و مشروط و در يك اقتصاد دولتي بازارگرا به نفع هر دو طرف معامله بوده

ط فروشنده از طريق شيوه  و موجبات هايي مانند بيمه مسئوليت كاال به نفع هر دو رف بوده

. تعادل منافع همه اعضاي زنجيره تامين را فراهم خواهد آورد

م و خذĤمنابع
و عربي-الف  فارسي

يا،)1386(آقاجاني، زهرا.1 و حمايت از مصرف كننده در ايران با تاكيد بر حق تعويض استرداد كاالي مشتري مداري

و پژوهشموسسه مطال:، تهران مشتريبوسيلهخريداري شده  و پژوهش عات هاي بازرگاني هاي بازرگاني، گروه مطالعات

. داخلي

. المجمع الفكر السالمي:قم،1 الطبعه السادسه، جلدالمكاسب،،.)ق.ه1425( االنصاري، المرتضي،.2

و شيخ سياه جواد،.3 و اقت: در جستجوي مطلوبيت،)1389(باقري محمود د،صاتحليل از قضيه كاوز در تعمال حقوق

و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره .، بهار13فصلنامه حقوق دانشكده حقوق

و فروشندگان كاال،)1375(جعفري تبار، حسن.4 . نشر دادگستر:، تهرانمسئوليت مدني سازندگان

و ايران،: مسئوليت ناشي از كاالي معيوب،)1386(صادقي، محسن.5  پژوهشنامه مجلهمطالعه تطبيقي در حقوق سوئيس

و پژوهش44بازرگاني، شماره .يهاي بازرگان، موسسه مطالعات

و آقاجاني زهرا.6 در،)1389(صادقي محسن تحليل اقتصادي اعطاي حق استرداد يا تعويض كاالي سالم به مصرف كننده

و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره ايران .، پاييز3، شماره40، مجله دانشكده حقوق

او،)1386(ري فارساني، بهنام غفا.7 و حقوق بنيادين و پژوهش:، تهرانمفهوم مصرف كننده .هاي بازرگاني موسسه مطالعات

.، نشر دادگستر، مباني مسئوليت مدني)1378(قاسم زاده، سيد مرتضي.8

ح-مسئوليت ناشي از عيب توليد،)1384(كاتوزيان، ناصر.9 و تطبيقي در تعادل و مصرف مطالعه انتقادي قوق توليد كننده

و چاپ دانشگاه تهران:، تهرانكننده .موسسه انتشارات

و الحرام،.)ق.ه1409(المحقق الحلي. 10 . طهران، انتشارات استقالل،شرايع االسالم في مسائل الحالل
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.، قم، موسسه آل البيتجامع المقاصد،.)ق.ه1408(المحقق الكركي. 11

و فروشندگان كاال در حقوق ايـران،،)1385(مصطفي منتقمي، فـروغ. 12 و: تهـران مسئوليت سازندگان موسـسه مطالعـات

.هاي بازرگاني پژوهش

.، نشر اسماعيليان1 جلدحاشيه المكاسب،،.)ق.ه1378(اليزدي، السيد محمد كاظم. 13
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و جلوه« و شبه قضايي و اعمال نظم عمومي در مراجع قضايي ، 1384، سـال»هاي نـوين آن مفهوم

بررسي قراردادهاي«.74، شماره 1385، سال»هاي هانس كلسن جستاري نقادانه در انديشه«.68شماره

و ساخت با نگاهي به جايگاه آن در نظام حقوقي ايران بين ،87، تابستان»المللي طراحي، تهيه تجهيزات

و چالش«.2شماره مبحثي«.3، شماره 1388، سال»آن حقوق بشرييهاحمايت از اختراعات دارويي

و اقتصاد  و اقتصادي ثبت هاي حق چالش:از مباحث حقوق براي كشورهاي»كاربرد جديد دارويي«وقي

تحليل اقتصادي اعطاي حق استرداد يا تعويض كاالي سالم بـه«.1، شماره 1389، سال»در حال توسعه 

.3، شماره 1389سال» مصرف كننده در ايران


