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  چکیده
قوانینی از تصویب قوه قانونگذاري آنـان گذشـته اسـت کـه اختـصاصاً           ،  امروزه در غالب کشورهاي جهان    

در خـود  ، جـا و جـامع    صـورت یـک   کنندگان و قواعد کلی حمایـت از آنـان را بـه    حقوق راجع به مصرف  
بـه  ، کننـدگان  بخش اعظمی از متون حقوقی راجع به حقوق حمایـت از مـصرف    ،  رو  از همین . اند  گنجانده

چه که کمتر مورد توجـه نویـسندگان داخلـی و         اما آن . تفسیر و توضیح این قوانین اختصاص یافته است       
ارکـانی کـه مبـین    . موضوع ارکان الزم و اساسی جهت اعمال قوانین فوق اسـت         ،  این حوزه بوده   خارجی

  .روند رد نیاز براي اجراي قوانین مزبور به شمار میقلمرو و شرایط مو
به ، توان گفت تعیین دقیق دامنه شمول قوانین مورد بحث       به طور کلی می   ،  نظر از عوامل اقتصادي     صرف

 و "تولیدکننـده "، "کننـده  مـصرف ": سه رکن اساسی و مفهوم آنـان وابـسته اسـت کـه عبارتنـد از          
در مقالۀ  . نیز ضروري است   "رابطه حقوقی میان آن دو    " نستندر کنار این ارکان، دا    . "کننده  عرضه"

مطالعـه  . حاضر این ارکان در قالب سه گفتار به همراه مطالعۀ تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفـت                
یـاري  ، گذار کشور ما را در وضع قانونی مناسب و هماهنگ بـا نیازهـاي ایـن حـوزه           تواند قانون   مزبور می 

، در بخش نخست. گردد ارایه می) در دو شماره(این مقاله در دو بخش ، یاد مطالببه علت حجم ز . رساند
. پـردازیم  بـه دو گفتـار بعـدي مـی     ،  گفتار اول آورده شـده اسـت و در بخـش دوم           ،  در کنار درآمد بحث   

  .گیري مقاله نیز در بخش دوم ارایه خواهد گردید نتیجه
حمایـت از حقـوق    ،  رضـایت بـه مـصرف     ،  ننـده ک  عرضـه ،  تولیدکننـده ،  کننـده    مصرف : کلیدي هاي  هواژ

  .حقوق ایران، کننده مصرف
                                                

، انجـام یافتـه در موسـسه    »کننده و حقوق بنیادین او مصرف« پژوهشی  این مقاله با اندکی دخل و تصرف، برگرفته از طرح        -1
  .مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی است

 madel@ut.ac.ir                                   66497912: فاکس - نویسنده مسئول-2
3 bghaffary@ut.ac.ir 
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  مهدقم
هاي حقوقی مختلف، جهت حفظ نظم عمومی اقتصادي و با توجـه بـه اهمیـت         از دیرباز در نظام   

 کـه بـه     ه اسـت  کنترل بازار و نظارت بر اعمال تولیدکنندگان توسط دولت، قوانینی وضع گردید           
هـا،   بخـش اعظمـی از ایـن حمایـت    . آوردند کنندگان به عمل می هایی را از مصرف  نوعی، حمایت 

در واقـع، انگیـزة   . هایی براي تولید و عرضه کاالها بودنـد  غیرمستقیم و به شکل ایجاد محدودیت     
عمدتاً به . کننده بود اصلی در پذیرش بیشتر قوانین مذکور، امور دیگري غیر از حمایت از مصرف            

 به بعد، همگـام بـا    1960 غیرموثر بودن این مقررات، از دهه        دلیل پراکندگی، عدم کفایت و گاه     
بـراي مطالعـه بیـشتر پیرامـون     (کنندگان در جوامع صـنعتی    افزایش تمایل به حمایت موثرتر از مصرف      

کم کم این ایده شکل گرفت )  به بعد34، صص 1387عادل و غفاري، : ك. کننده؛ ر تاریخچه حمایت از حقوق مصرف
که به کاال یا خـدمات خاصـی محـدود     کننده، بدون آن  کلی حمایت از مصرفکه اصول و قواعد    

کننـده را   تر بتواننـد حقـوق مـصرف    شود، اختصاصاً در یک قانون جامع تهیه گردد تا همه راحت  
به عبارت دیگر، به تـدریج ایـن اندیـشه در ذهـن          . ها اقدام نمایند    دریافته و نسبت به رعایت آن     

ها و امتیازات آنان در قوانین  ان پا گرفت که بجاي گنجاندن حمایت      کنندگ  حامیان حقوق مصرف  
حقـوق  «اي مستقل از علم حقوق، به نـام         اي تدوین گردد و شاخه      مختلف و پراکنده، قانون ویژه    

تاسیس یابد کـه  ) Consumer Protection Law or Consumer Law(» کننده حمایت از مصرف
  . تفسیر قانون مزبور باشدموضوع اختصاصی آن، بررسی، اصالح و 

یافتـه، در حـال توسـعه و     گذاران بسیاري از کشورهاي توسعه      این تفکر نو، بزودي از سوي قانون      
اي کـه در حـال حاضـر، بـسیار اندکنـد       گونـه  یافته مورد قبول قرار گرفت بـه   تر توسعه حتی کم 

گرفتـه در   حقیقات صـورت رو، بخش زیادي از ت از این. هایی که فاقد چنین قوانینی هستند       کشور
کـشور مـا   . کننده، به تبیین و تفسیر قوانین مزبور اختصاص یافته اسـت          حوزه حمایت از مصرف   

عـادل و  : ك. کننـده؛ ر  براي مطالعه بیـشتر پیرامـون ضـرورت حمایـت از مـصرف     (نیز پس از درك ضرورت این امر   
حمایـت از حقـوق   قـانون  " صویبتـ بـا  پـس از سـالها انتظـار نهایتـاً     )  به بعـد  18، صص   1387غفاري،  
تـر مـورد توجـه محققـان       چه که کم اما آن. ستپیو به این جمع ال گذشته  در س  "کننده  مصرف

. داخلی و خارجی واقع گردیده، موضوع ارکـان اساسـی و الزم بـراي اعمـال قـوانین فـوق اسـت          
زبـور بـه شـمار    مارکانی که مبین قلمرو، دایره شمول و شرایط مورد نیـاز بـراي اجـراي قـوانین      

  .روند می
نظر از عوامل اقتصادي، قوانین حمایتی مورد بحث از ارکان اساسی دیگري برخوردارند کـه       صرف

به دیگر سـخن، ایـن ارکـان و مفهـوم      . کننده اصلی قلمرو قوانین مزبور هستند       این ارکان تعیین  
کننده قابلیـت   ز مصرفکنند که تنها در آن محدوده، قوانین حمایت ا     ها قلمرویی را معین می      آن

سـپس، بایـد بـا    . کننده کیـست  براي این منظور، ابتدا باید دقیقاً دریابیم مصرف      . یابند  اعمال می 
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و اکننده در برابـر قـدرت برتـر     گیرد و حمایت از مصرف    کننده قرار می    طرفی که در برابر مصرف    
 بحـث، بایـد در پـی        همچنین براي درك دقیق قلمرو قوانین مـورد       . گردد، آشنا شویم    موجه می 

ارایه پاسخی شایسته به این سوال زیربنایی برآییم که آیا بـراي اعطـاي حقـوقی ویـژه بـه یـک                    
کنندگان الزم است یـا خیـر؟ در نهایـت،     اي حقوقی میان وي و عرضه     کننده، وجود رابطه    مصرف

با توجـه  گردند؟  در همین بخش، بررسی خواهد شد که چه اموالی موضوع قوانین مزبور واقع می    
کننده قابل استخراج است که عبارتنـد        به مراتب فوق، سه رکن اساسی قوانین حمایت از مصرف         

به هـر یـک از ایـن    . )عرضه (کنندگان کاال و خدمات و رضایت به مصرف  کننده، عرضه   مصرف: از
   .موضوعات در قالب گفتاري جداگانه خواهیم پرداخت

  

  کننده  مصرف: گفتار اول
  کننـده  کننـده، وجـود مـصرف    ترین شرط براي اجراي مقررات حمایـت از مـصرف   اولین و بدیهی 

اي وجود داشته باشد تـا بحـث حمایـت و اعطـاي حقـوق ویـژه بـه وي                 کننده  باید مصرف . است
بنابراین، نخستین گام در تشخیص و تعیین قلمرو مقررات حمایتی فوق، شناسـایی   . مصداق یابد 

پس از آن، الزم اسـت تـا بـراي تـشخیص     . هاي آن است کننده و تشخیص مصداق مفهوم مصرف 
یابـد، عناصـر مفهـوم        موشکافانه این که قوانین حمایتی در مورد چه کسانی قابلیت اعمـال مـی             

  . گردد دو، در قالب دو مبحث ارایه می این. کننده از تعریف آن استخراج شود مصرف
  

  کننده مفهوم مصرف: مبحث اول
کنندگان بر خالف کارگران یا کارفرمایـان         مصرف. کننده است   به طور معمول هر کسی مصرف     

هـر انـسانی در شـرایط       . یا سایر طبقات اجتماعی، قشر معین و متمایزي در جامعـه نیـستند            
اي از کاال و خدمات مورد نیاز خود را از کاالهـاي تولیـدي      زندگی امروزي ضرورتاً بخش عمده    

کننده و مصرف نمودن مفهـومی بـا     پس مصرف.نماید و خدمات عرضه شدة دیگران تامین می     
دایره شمول بسیار وسیع است، چرا که اوالً؛ مصرف فقـط در مـورد کاالهـاي مـادي مـصداق                    

خـرد    هر شخص نه تنها زمانی که کاالیی نظیر اتومبیل، لباس یا مواد خوراکی را می              . یابد  نمی
یـز کـه از خـدمات آموزشـی یـا      ن کننده است، بلکه زمانی       دهد مصرف   و مورد استفاده قرار می    

کننـده خواهـد    نمایـد، مـصرف   اي مانند مشاوره حقوقی یا خدمات پزشکی استفاده می     مشاوره
اش  که مواد غذایی را بـراي اسـتفاده خـود و خـانواده     ثانیاً؛ یک خواربارفروش هم، هنگامی  . بود

حتـی  . ارنـد فروشان هم از وضعی مـشابه برخورد        عمده. کننده است   دهد، مصرف   اختصاص می 
نماینـد،   خود تولیدکنندگان بزرگ نیز، زمانی کـه از کاالهـا و خـدمات دیگـران اسـتفاده مـی         

کننـدگی بـه یـک قـشر خـاص یـا گـروه معـین          ثالثاً؛ مـصرف . روند کننده به شمار می   مصرف
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حتـی  . رسـانند   مرفهان همانند فقراء، کاالهاي تولید دیگران را به مصرف مـی          . اختصاص ندارد 
کننـده واقـع      رخورداري از قدرت خرید باالتر، اغنیـاء بـه دفعـات بیـشتري مـصرف              به لحاظ ب  

هـاي   هـا و دیگـر گـروه    ه کـرد  در موردکارفرمایان و کارگران، پیران و جوانان، تحصیل    . شوند  می
کنندگان، تمام مردم جهـان را شـامل         بنابراین، مصرف . اجتماعی هم، همین وضع صادق است     

بـه نقـل   (انـد    قـرار داده "شـهروند "کننده را معادل واژة      رخی مصرف به همین دلیل، ب   . شوند  می
  Cartwright, 2001, p. 3; Giri, 1987, p. 5 .(.1:از

بر این مبنا، . حال، نباید چنین تصور کرد که مردم در همه حال حایز چنین وصفی هستند     با این 
انی و بـا چـه   کننده این اسـت کـه یـک شـخص، در چـه زمـ       پرسش اصلی درباره مفهوم مصرف    

 کـه در وهلـه اول     چنـان  آید؟ پاسخ ایـن سـوال، آن       کننده در می    شرایطی، به هیات یک مصرف    
  2.نماید، ساده نیست می

کننده هر کسی است کـه   کند، این باشد که مصرف شاید نخستین تعریفی که به ذهن خطور می     
برخـی  . نماید استفاده میشود،   که توسط دیگران عرضه می "خدماتی"خرد یا از       را می  "کاالیی"

کـاال و  "گرایی صرفاً با  معتقدند مصرفکه    اند، چنان     کننده در نظر آورده     همین معنا را از مصرف    
کننده صرفاً معادل مشتري یا بیمـار یـا هـر فـرد      بر این اساس مصرف   .  در ارتباط است   "خدمات

  .)Cartwright, 2001, p. 3(است ) Shopper ("رو مغازه"دیگر در مفهوم 
و امروزه از اصطالحات حقـوقی بـه شـمار          کننده از دانش اقتصاد آمده        هاي مصرف و مصرف     واژه
در علم اقتصاد تعاریف مختلفـی از ایـن واژه ارایـه گردیـده     . )311، ص 1379الوا، -کله(آیند   می

کننده کسی است کـه در فراینـد    مصرف: هاي اقتصادي گفته شده است از جمله در تحلیل   . است
. )Giri, 1987, pp. 4-5(کند   کردن پول قرار دارد و از کاالها و خدمات دیگران استفاده میخرج

، لـذا  )311، ص 1379الـوا،  -کلـه (و یا، چون مصرف، مرحله نهـایی یـک فراینـد اقتـصادي اسـت       
ها اسـتفاده و   رسد و او از آن کننده آخرین کسی است که کاال یا خدمات به دست وي می      مصرف

در اقتـصاد خـرد نیـز،    . )Miller (C. J. ), et al. , 1998, p. 5(رسـاند   را به مـصرف مـی  ها  یا آن
ها را بـراي   دارد و قصد دارد آن شود که مقادیري پول در اختیار  کننده به کسی اطالق می    مصرف

  )./http.//www.fr. wikipedia. org/wiki/consommateur(خرید کاال یا خدماتی صرف نماید 
یف، اگر چه ممکن است در علم اقتصاد رسـا باشـند، امـا بـا دامنـه وسـیعی کـه دارنـد                این تعار 

کننده را روشن نمـوده و معیـار مناسـبی بـراي           توانند در علم حقوق بدرستی مفهوم مصرف        نمی

                                                
همه کس و همه «: نویسد کننده کیست، می  که مصرف، اقتصاددان مشهور فرانسوي نیز در پاسخ به این پرسش»شارل ژید «.1

  .11، ص 1365ی، سالک: به نقل از. »چیز
، بـر خـالف قـوانین مـشابه دیگـر      )Code de la Consommation( فرانـسه    شاید به همین دلیل باشد که در قانون مـصرف .2

 .کننده تعریف نشده است کشورها، مصرف
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شود که خریدار را در علم حقـوق،    صرف خرید یک کاال موجب نمی     . شناخت وي به دست دهند    
مثالً اگر سـوداگري بـه قـصد فـروش و کـسب سـود، کـاالیی را از        . کننده به شمار آوریم    مصرف

اي براي وي  کننده تلقی نمود و امتیازات ویژه توان او را مصرف     تاجري دیگر خریداري نماید، نمی    
اي را بـراي مـصرف در کارخانـۀ خـود از کـسی            داري که مواد اولیـه      همچنین کارخانه . قایل شد 

 اگـر بنـا باشـد در هـر عقـد      .1مل آوردن از وي وجود نـدارد خرد، توجیهی براي حمایت به ع       می
عدالتی، بر هـم   اي براي خریداران به رسمیت شناخته شود، این امر به بی       العاده  بیعی، حقوق فوق  

خوردن قدرت معامالتی طرفین، اجحاف در حق فروشندگان، ایجاد اختالل در تجـارت و کـسب     
کننـدگان و همچنـین      زگـی تولیدکننـدگان، عرضـه     انگی  سود مشروع، و نهایتاً سرخوردگی و بـی       

 . امري که مطلوب نظام اقتصادي هیچ کشوري نیست. گردد گذاران می سرمایه
کننـدگان و مـشمول    دانیم، علل و ضروریات خاصـی، ممتـاز سـاختن مـصرف             گونه که می    همان

وقی و با در نظر لذا الزم است با رویکردي حق . کنند  مقررات حمایتی قرار دادن آنان را توجیه می       
کننده را مورد کنکاش قـرار داده و    گرفتن تمامی اقتضائات و عوامل خاص مسئله، مفهوم مصرف        

 . که یکی فداي دیگري گردد آن ها جمع کنیم، بدون  به نحو مطلوبی میان نیازها و ضرورت
کننـده اتفـاق نظـر جهـانی وجـود نداشـته             باید اذعان داشت که در خصوص شناسـایی مـصرف         

)Cartwright, 2001, p. 2 (    اي از ابهـام قـرار دارد    و مفهـوم آن، تـا حـدي در هالـه) الـوا،  -کلـه
کننـده   المللی مرتبط بـا مـصرف   به همین جهت، در اکثر قوانین داخلی و بین        ). 311، ص   1379

و حقوق وي، اغلب براي این واژه، متناسب با هدف مورد نظـر آن قـانون، تعریـف خاصـی ارائـه                      
 با وجود این، در برخی موارد این تعـاریف نیـز مـبهم بـوده و گـاهی در تالقـی بـا        .گردیده است 

کننـده در اسـناد    در ادامـه، ابتـدا بـه بررسـی تعـاریفی کـه از مـصرف       . انـد  یکدیگر قـرار گرفتـه   
 . پردازیم المللی ارایه گردیده است، می بین

  

  المللی کننده در اسناد بین مفهوم مصرف: بند اول
هاي اتحادیه اروپا، کنوانسیون بروکسل،   المللی، اسناد مهمی چون دستورالعمل       بین از میان اسناد  

هـاي جداگانـۀ زیـر بـه      اند که در بخش   کنوانسیون رم و باالخره کنوانسیون وین انتخاب گردیده       
 . ها اشاره خواهد گردید آن

  هاي اتحادیه اروپا دستورالعمل) الف
قـش بـسیار برجـسته و بـسزایی در تـرویج و توسـعه       ن) The European Union(اتحادیه اروپـا  

کننـده   سازي حقوق مـصرف  اي که هماهنگ  گونه کننده در اروپا داشته است به   حمایت از مصرف  
                                                

کاالیی «کننده کسی است که  مصرف: کننده آورده شده است ومی، در تعریف مصرفهاي عم بر همین مبنا در برخی فرهنگ      .1
ویژه کاال یا خدماتی را براي استفاده یا مالکیت مستقیم بجاي فروش مجدد یا استفاده در تولید یا ساخت،  به . کند می را مصرف 
   American Heritage, Dictionary of the English Language, 2000.»آورد بدست می
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ها و مقررات این اتحادیه در حـوزه حمایـت    در سطح این قاره، تا حد زیادي مرهون دستورالعمل   
  ). 64، ص 1387 غفاري،  عادل و؛.Hondius, 2006, p. 89(کننده است  از مصرف

 بـار در  اولـین . اند کننده پرداخته هاي متعددي از این اتحادیه، به تعریف مصرف    دستورالعمل
 The Door-to-Door Selling ("فـروش درب بـه درب  " دسـتورالعملِ راجـع بـه    2مـاده  

Directive, Council Directive 85/577/EEC (20 December 1985) (براي «: چنین آمد
جهـت نیـل بـه مقاصـدي     ... کننده شخص حقیقی است که     اف این دستورالعمل، مصرف   اهد

. » قرار دارند )Profession(اش  یا حرفه) Trade(کند، که خارج از حوزة داد و ستد  عمل می
 Council Directive ("کننـده  اعتبـار مـصرف  " دسـتورالعملِ راجـع بـه    1 مـاده  2در بند 

87/102/EEC on Consumer Credit (22 December 1986) (اي ارایـه   نیز، تعریف مشابه
) Business(» کسب و کار« تنها قید 1هاي بعدي خود،  شوراي اروپا در دستورالعمل. گردید

نـشان  " دسـتورالعمل راجـع بـه     2مـاده   ) ث(را به آخر تعریف فوق اضافه و نهایتاً در بنـد            
 Directive 98/6/EC on Consumer Protection in the Indication of ("قیمت) برچسب(

the Prices of Products Offered to Consumers (کننده را چنـین تعریـف نمـود    مصرف :
اش  اي شخص حقیقی است که کاالیی را براي اهدافی که در قلمرو فعالیت تجاري و حرفه         «

  . »نماید گیرد، خریداري می قرار نمی
شود این اسـت کـه       شوراي اروپا مشاهده می    هاي  وجه اشتراك تعاریفی که در دستورالعمل     

بنـابراین، حتـی   .  محدود شده است"شخص حقیقی"کننده به  ها، مصرف  اوالً؛ در تمامی آن   
ــشکل از خــود مــصرف  ــه مت ــوقی ک ــر انجمــن  اشــخاص حق ــدگان هــستند، نظی ــاي  کنن ه

باشـند، بـه همـین ترتیـب اسـت         ها می   کنندگان، خارج از دایرة شمول دستورالعمل       مصرف
خاص حقوقی تاجري که کاالهایی را بـراي اسـتفاده و مـصرف کارمندانـشان خریـداري                  اش

هـا در مـستثنی سـاختن اشـخاص حقـوقی، مـورد انتقـاد               این رویۀ دسـتورالعمل   . کنند  می
ثانیاً؛ هدف شخص از تحصیل ). Howells et al., 2006, p. 65( است  نویسندگان قرار گرفته

کننده تلقـی شـود    سب و کار و تجارت وي باشد تا مصرفکاال باید خارج از حیطۀ حرفه، ک      
)Herre et al., p. 3.(2  

                                                
 نیز استفاده Craftدر این دستورالعمل، از واژه ( راجع به شرایط ناعادالنه قرارداد EEC/93/13 دستورالعمل 2ماده ) ب( بند .1

 در EC/99/44 دستورالعمل 1 ماده 2قراردادهاي از راه دور؛ بند   راجع بهEC/97/7 دستورالعمل 2 ماده 2 بند   ؛)گردیده است 
 راجـع بـه فـروش بـه     1 مـاده  2بنـد  ) الـف (هـا؛ قـسمت    هـاي آن  نامه کاالهاي مصرفی و ضمانتروش فهاي   مورد برخی جنبه  

  .  در خصوص تجارت الکترونیکیEC/2000/31  دستورالعمل 2ماده ) ث(کننده؛ و بند  مصرف
ا بـه عقیـده برخـی    شود، امـ  هایی مشاهده می کننده تفاوت هاي اتحادیه اروپا راجع به تعریف مصرف    اگر چه در دستورالعمل    .2

اگر کسی در محدوده ظرفیت تجاري خود براي :  است که کنند و آن این ها یک مفهوم مشترك را القاء می  نویسندگان، همه آن  
   .Howells et al., 2006, P. 65: گیرد کند، مشمول مقررات حمایتی قرار نمی یک هدف اقتصادي عمل 
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 Brussels Convention on Jurisdiction and the( بروکــسل 1968کنوانــسیون ) ب

Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 1968(  
اجـراي احکـام در موضـوعات مـدنی و      این کنوانسیون که راجع بـه صـالحیت قـضایی و          13در ماده   

هاي مربوط به قراردادي که توسـط شخـصی بـراي هـدفی               در رسیدگی «: کیفري است، مقرر گردیده   
توانـد خـارج از حیطـه تجـارت و حرفـه او تلقـی شـود، کـه از ایـن پـس                     شـود کـه مـی       منعقد مـی  

  .»... خواهد شدات این بخش تعیینشود، صالحیت قضایی به موجب مقرر  نامیده می"کننده مصرف"
کننده در این کنوانسیون بسیار مضیق بوده و دیـوان   به عقیده نویسندگان، تعریف مصرف    

براي ). Bergamini, p. 2( است  تري تفسیر نموده دادگستري اروپا نیز آن را به نحو مضیق
طرفـی کـه یـک    ) Dentalkit Case: ECJ, case C-269/95(» دنتال کیـت «نمونه در پرونده 

ارداد اعطاي حق امتیاز تجاري را منعقد نموده اما هنوز فعالیت تجاري خـود را شـروع             قر
  .1کننده تلقی نگردید به عنوان مصرف نکرده بود، 

  
 The 1980 Rome Convention on the Law Applicable to( رم 1980کنوانـسیون  ) پ

Contractual Obligations(  
» اجع به قانون قابل اعمال نسبت به تعهدات قراردادي        رم ر  1980کنوانسیون  «برخی از مقررات    

 این کنوانسیون، 5مطابق ماده . یابند کننده قابلیت اعمال می   تنها در خصوص قراردادهاي مصرف    
کننده است، نسبت به قراردادهـایی قابـل اعمالنـد کـه          مقرراتی که هدف آنان حمایت از مصرف      

اسـت کـه   ) کننـده  مـصرف ] (به نام[براي شخصی فراهم آوردن کاال یا خدمات     ] ها[موضوع آن «
  .»...اش محسوب شود تواند خارج از تجارت یا حرفه هدف وي می

هـاي    المللـی اخیرالـذکر، هماننـد دسـتورالعمل         شود، در دو کنوانسیون بین      طور که مالحظه می     همان
. کند نمی معاملهکننده دانسته شده است که براي رفع حوایج تجاري خود،            اتحادیه اروپا، کسی مصرف   

  .ست اشخاص حقیقی محدود نگردیده اکننده تنها به  ها، مصرف حال، بر خالف دستورالعمل با این

                                                
کننده را به صورت منفی تعریـف کـرده اسـت، ایـن      ن مادة فوق که هدف مصرف در این راي، دیوان دادگستري بر خالف مت .1

تنها قراردادهایی که به قـصد بـرآورده   «: در راي مزبور آمده است. هدف را به صورت مثبت و منفی توامان در نظر گرفته است            
 کـه بـراي حمایـت از    گیرنـد  شوند، مشمول مقرراتی قـرار مـی   کردن نیازهاي یک شخص به شرط مصرف خصوصی منعقد می         

این حمایت ویژه کـه بـدنبال   . اند شود، وضع شده تر فرض می کننده، به عنوان طرفی که از لحاظ اقتصادي طرف ضعیف          مصرف
شود، حتی اگـر  اند تسري داده نمیاي منعقد شده شود، به قراردادهایی که براي مقاصد تجاري و حرفه  مقررات مزبور فراهم می   

ریزي شده باشد، زیرا این واقعیت که فعالیتی ماهیتاً یک فعالیت مربوط به آینده است، موجب    اي آینده طرح  آن فعالیت تنها بر   
کننده اسـت و   این راي کامالً مطابق با تعریف کنوانسیون از مصرف. »اي آن از میان برود شود تا خصوصیت تجاري یا حرفه     نمی

تـري یافتـه    کننده معناي مـضیق  خی نویسندگان که معتقدند در آن، مصرفگیرد، لذا این عقیده بر    در همان چارچوب قرار می    
 .رسد است، قابل انتقاد به نظر می
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 The 1980 Vienna (U. N) Convention()  وین1980(المللی کاال  کنوانسیون بیع بین) ت

on Contracts for International Sale of Goods (CISG)(  
 رم کـه برخـی از مقـررات آن تنهـا نـسبت بـه قراردادهـاي        1980بر خالف کنوانـسیون     

یابند، این نوع معامالت به کلی از دایره شمول کنوانسیون         کننده قابلیت اعمال می     مصرف
 این کنوانسیون و به منظور تعیین قلمرو مقررات         2در ماده   . اند   وین خارج گردیده   1980

 با بند اول ماده فوق، این کنوانسیون   مطابق. اند  کننده تعریف شده    آن، قراردادهاي مصرف  
بـراي اسـتفاده شخـصی، خـانوادگی یـا خـانگی       «هـا کـاال     هایی کـه در آن      نسبت به بیع  
 که به هنگام انعقاد عقد، فروشنده از  ، قابل اعمال نخواهد بود، مگر آن   »شود  خریداري می 

  .توانست مطلع باشد  نبوده یا نمیهدف خریدار مطلع
المللـی نیـز کـه کـشورهاي زیـادي بـه آن        شود، در این سـند بـین   ظه میگونه که مالح  همان

کننده به حساب آمده است که براي رفع حوایج شخـصی، خـانوادگی     اند، کسی مصرف    پیوسته
  ). 1384صفائی و همکاران، : براي مطالعۀ بیشتر در مورد این کنواسیون رجوع کنید به (کند می یا خانگی خود معامله

ست در بند دوم با پرداختن به این مفهوم در قـوانین داخلـی برخـی از کـشورها،     اینک شایسته ا  
خـش  کننده در حقوق ایـران نیـز در همـین ب    تعریف مصرف. مطالعۀ تطبیقی خود را کامل کنیم   

  .مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
  

  کننده در قوانین داخلی مفهوم مصرف: بند دوم
 برخی از کشورها اشاره خواهیم داشت و کوشش خواهـد          در این مطالعه تطبیقی، به قوانین ملی      

کننـده در قـوانین کـشورهاي توسـعه یافتـه و       شد تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصرف  
کشورهاي در حال توسعه، مفهومی متفاوت یافته است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا وضع اقتصادي 

  کننده تاثیرگذار باشد یا خیر؟ طالح مصرفتواند بر مفهوم و قلمرو حقوقی اص کشورها، می
ی      پیش از آن، خالی از فایده نیست که اشاره کنیم در قوانین برخی از کشورها، از یک معیار کمـ

هـاي    قـانون رویـه   ") ب (4براي مثال، در ماده     . کننده استفاده گردیده است     براي معرفی مصرف  
 که مقررات مفـصلی در تعریـف   1974ب استرالیا مصو) Trade Practices Act, 1974 ("تجاري
در ایـن  . کننده دارد، در کنار یک معیار کیفی، معیاري کمی نیز به کار گرفته شده اسـت       مصرف

  :که خالف آن ثابت شود براي اهداف این قانون، مگر آن) 1(«: ماده آمده است
  :  تنها اگرکننده تلقی خواهد شد اگر و هر شخص که کاالي خاصی را تحصیل کند، مصرف) الف

   قیمت کاال از مقدار معین شده، تجاوز نکند؛ یا-1
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اي باشد که معموالً براي  کند، کاال از گونه که قیمت از مقدار معین شده تجاوز می         در مواردي  -2
که کـاال یـک وسـیله     شود، و یا آن    استفاده شخصی، خانوادگی یا خانگی و یا مصرف تحصیل می         

   باشد؛1اي تجاري نقلیه جاده
و شخص، کاال را با هدف عرضۀ دوباره یا استفاده یا انتقال آن به تجارت یا داد وستد، در جریـان    

دیگر یا لوازم نصب شده بـر روي  ] منقول[یک فرایند تولید یا ساخت یا تعمیر یا ترمیم کاالهاي  
 در همـین مقـررات  . »زمین، به دست نیاورده باشد یا خود را از تحصیل کاال منع ننمـوده باشـد            

در بند دوم این ماده، مقدار قیمت معین شده در قـسمت اول  . مورد خدمات نیز تکرار شده است  
 40بنابراین به موجب این ماده، کسی که کاالیی را به .  هزار دالر تعیین گردیده است    40،  1بند  

 بـا اهـداف   که این کاال را کننده است ولو این کند، مصرف تر از آن خریداري می هزار دالر یا پایین  
ولی در فرض باالتر از این قیمت، هدف وي از خرید باید استفاده شخصی        . تجاري خریداري کند  

  . آیدکننده به حساب و غیرتجاري باشد تا مصرف
کننده، بویژه هنگامی رایج است که موضـوع قـانون         استفاده از معیار کمی براي شناسایی مصرف      
از . به کنترل بیشتري بـر عرضـه و تقاضـاي آن دارد   کاالي خاص و مهمی باشد که مقنن تمایل        

توان از قوانین راجع به عرضه منابع انرژي نظیر برخی مشتقات نفت، گـاز یـا بـرق         این دسته می  
ی         با این . در برخی از ایاالت آمریکا نام برد       حال، چون در مورد هر کـاال، الجـرم بایـد معیـار کمـ

پـذیر   کننـده امکـان   ن جامع و اختصاصی حمایت از مصرفاي تعیین نمود و این امر در قوانی  ویژه
کننـده اسـتفاده    نیست، لذا در این قوانین عمدتاً از معیار کیفی یا ماهوي بـراي معرفـی مـصرف          

  :هایی از قوانین مزبور آورده شده است در زیر نمونه. گردد می
  

  قوانین موضوعه انگلستان) الف
  : اند از جمله  را تعریف نمودهکننده در انگلستان، قوانین متعددي مصرف

) Consumer Protection Act, 1987 ("کننـده  قـانون حمایـت از مـصرف   " 20 مـاده  6 بنـد  -1
  :کننده مصرف«: کننده آورده است  این کشور، در تعریف مصرف1987مصوب 

در ارتباط با هر نوع کاال، عبارت است از هـر شخـصی کـه بخواهـد بـه منظـور مـصرف یـا          ) الف
  عرضه شود؛ ] به وي[اش، کاال  ه خصوصیاستفاد

در ارتباط با هر نوع خدمات یا تسهیالت، به معناي هر شخصی است که بخواهد بـه غیـر از                   ) ب
  عرضه شود؛ و ] به وي[اش، خدمات یا تسهیالتی  مقاصد شغلی

                                                
هاي  کشی تعریف شده است که براي استفاده در جاده  این ماده، وسیله نقلیۀ تجاري به عنوان وسیلۀ نقلیه یا یدك   4 در بند    .1

  . شود عمومی خصوصاً براي حمل و نقل کاال تحصیل می
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هر شخصی است که بخواهد وسـیله رفـاهی   ) Accommodation(در ارتباط با وسایل رفاهی     ) ج
  . »اش به کار گیرد غیر از مقاصد شغلیرا به 

 The Unfair ("کننـده  مقررات مربوط به شروط ناعادالنه در قراردادهاي مصرف" 2 در ماده -2

Terms in Consumer Contracts Regulation, 1999 ( کننده به عنـوان   ، مصرف1999مصوب
رات بـر آن اعمـال   در انعقاد قـراردادي کـه ایـن مقـر    «:  توصیف شده است که    "شخص حقیقی "

  . »کند شوند، با مقاصدي که خارج از شغل وي قرار دارند، عمل می می
کننـده را هـر    ، مـصرف )Cartwright, 2001, p. 3(بر این مبنا برخی حقوقدانان انگلیـسی  

انـد کـه در حیطـۀ خـصوصی      دانـسته ) Private Individual (Person)(شـخص خـصوصی   
)Private Capacity) (کند، یعنی هر شخص خصوصی که کاال یا خدماتی  عمل می) و نه تجارتی

  ).Miller et al. , 1998, p. 5(کند  را براي استفاده خصوصی یا شخصی تحصیل می
  

  )Loi sur de la Consommation(قانون راجع به مصرف بلژیک ) ب
کـه  کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی دانـسته شـده اسـت      این قانون، مصرف1 مادة  7در بند   

اي اسـت، بدسـت    کاال یا خدمات موجود در بازار را به قصدي که فاقد هر گونه خصیـصۀ حرفـه                
کننده به کسانی کـه عمـالً از    در این قانون، مفهوم مصرف  . دهد  آورد یا مورد استفاده قرار می       می

کنند توسعه داده شده اسـت، خـواه خـود مـستقیماً آن را بـا انعقـاد             کاال یا خدمات استفاده می    
  . کننده تحصیل نموده باشند یا خیر قراردادي از تولیدکننده یا عرضه

  
  2007کنندة ایرلند مصوب  قانون حمایت از حقوق مصرف) پ

کننده عبارت است از هر شخص طبیعـی   مصرف«: چنین آمده است  این قانونِ نوپا این    2در ماده   
رتبط با تجـارت، کـسب و کـار و       که براي هدفی غیرم   ) که در این کشور باشد یا خیر        اعم از این  (

هـاي   کننـده، از دسـتورالعمل    این قـانون در تعریـف مـصرف       . »کند  عمل می ] اش  [حرفه شخصی 
  . اتحادیه اروپا پیروي کرده است

  
  )قانون حمایۀ المستهلک( 2006کنندة اردن مصوب  قانون حمایت از مصرف )ت

ر نیز اخیراً به تصویب رسیده است، باشد و قانون مزبو  اردن کشوري اسالمی و در حال توسعه می       
کننـده،   مـصرف : دارد   قانون فوق بیان مـی     2ماده  . تواند مفید واقع شود     لذا مطالعه این قانون می    

خریدار کاال یا خدمت به قصد مصرف آن است و براي اهداف این قانون، هر چه که از آن افـادة    «
  . » عمل خواهد بود مصرف کاال یا خدمت شود، مالك
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کننده در قوانین برخی کشورها آشنا شـدیم، در   که با تعاریف متعدد و متفاوت مصرف حال  
 میـان   کننده را در حقوق ایران مورد بررسـی قـرار داده و بـه مقایـسه               ادامه، مفهوم مصرف  

  . ها، خواهیم پرداخت آن
  

  حقوق ایران )ث
المی  مجلـس شـوراي اسـ      1382 مـصوب    "تجـارت الکترونیکـی   "در حقوق ایران، قانون     

 هـر «:  ایـن قـانون    2مادة  ) س(مصرف کننده در بند     . کننده را تعریف نموده است      مصرف
ایـن تعریـف و اساسـاً کـل         (» کنـد   می اقدام اي  حرفه شغل  یا تجارت جز منظوري به که است شخصی

بهـره   عیت بیاین تعریف از مان). قانون، از قانون نمونۀ آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی اقتباس گردیده است        
کننـده   کشد مـصرف  است چرا که مطابق آن، کسی هم که براي رفع خستگی خمیازه می       

  !شود دانسته می
 مادة 1کنندگان، نیز سعی در تعریف این اصطالح داشته و در بند    حمایت از حقوق مصرف    قانون

. »دکنـ  هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خـدماتی را خریـداري مـی         «:  آورده است  1
دهد که بر برخی معـانی اقتـصادي آن       کننده به دست می     بدین ترتیب، مقنن مفهومی از مصرف     

هاي عمومی مراجعه نمـوده    گویا مقنن، در تعریف این اصطالحِ حقوقی به فرهنگ   .1منطبق است 
که  غافل از این! ها و مباحث موشکافانۀ حقوقی، خالصی داده است   و گریبان خود را از قیل و قال       

، "کننـده  مـصرف " واژة دروندر . کننده نامید توان خریدار را مصرف    صرف ابتیاع یک کاال نمی     به
. سـازد   که تنهـا حمایـت از برخـی خریـداران را موجـه مـی      نهفته استهایی  تاریخچه و ضرورت  
حتی گاه موقعیـت خریـدار   . ، توجیه حقوقی و اقتصادي ندارد"همه خریداران"حمایت اضافی از  

در جـایی کـه دو   . کنـد  است که برقراري عدالت، حمایت از فروشندگان را اقتضاء مـی         اي    گونه  به
گردند، مثالً  اي با قدرت معامالتی برابر و با اهدافی تجاري وارد یک قرارداد بیع می       بازرگان حرفه 

یکی کاالي تولیدي دیگري را براي فروش مجـدد در مغـازه خـود بـه صـورت عمـده خریـداري          
راي ترجیح خریدار بر فروشنده و اعطاي امتیازاتی ویژه به وي وجود ندارد؛ چـرا       کند، دلیلی ب    می

که از کـار خـود و حـساب سـود و زیـان       اي و تاجر هستند و فرض بر این است           که هر دو حرفه   
کند  لذا اعمال مقررات عمومی براي نظارت بر قرارداد آنان کفایت می    . خویش آگاهی کامل دارند   

بـالعکس بایـد آنـان را    . خله بیشتر دولت، با اعمال مقررات حمایتی وجود نداردو دلیلی براي مدا  

                                                
کننـدة عمـان     قانون حمایت از مـصرف  1براي مثال در مادة . شود هایی از این تعریف، در قوانین دیگري نیز دیده می        نمونه. 2

خرد یا مورد استفاده قرار  کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی دانسته شده است که کاال یا خدماتی را می مصرف«: 2001مصوب 
  .»دهد می
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هاي تجاري، سود خویش را در معامله جستجو کنند         به حال خود واگذاشت تا با استفاده از رویه        
  . تر و داناتر است، حکم کند  کس که در میدان رقابت شایسته و نهایتا، بازار خود، به برتري آن

داري که کاال را براي فروش مجـدد بـه مـردم و کـسب سـود خریـداري             ز به بنگاه   نیز هرگ  عرف
تنها، حمایت از کسانی ضروري است کـه در مقایـسه بـا    . کنند  کننده اطالق نمی    کند، مصرف   می

تري برخـوردار بـوده و    تر و قدرت معامالتی ضعیف     کنندگان از آگاهی کم     تولیدکنندگان و عرضه  
 18، صص 1387عادل و غفاري، : ك. براي دیدن توضیحات بیشتر؛ ر(گردند    مین واقع می  در رتبۀ آخرِ زنجیرة تا    

؛ یعنی کسانی که به قـصد اسـتفاده و مـصرف خـود یـا       )کننده  به بعد در خصوص ضرورت حمایت از مصرف       
 عالوه بـر ایـن، معلـوم    .1کنند و نه به منظور انجام تجارت مجدد خانوادة خود کاال را تحصیل می  

» خریـداري «دانـد کـه کـاال یـا خـدمتی را            کننده را تنها شخصی مـی       ا مقنن، مصرف  نیست چر 
اسـتفاده از خـدمات     «، بـه    »خریـداري خـدمات دیگـران     «کند؟ شایسته بود مقنن به جـاي          می

در گفتار سـوم ایـن   . داشت  تري با اصطالحات حقوقی می      کرد تا انطباق دقیق     اشاره می » دیگران
  . ص این موارد ارایه خواهد شدفصل، توضیحات بیشتري در خصو

 مناسـب  2کننده در قانون، انتقادات جـدي وارد اسـت،    حال که دانستیم به تعریف ارایه شده از مصرف 
بدین منظور، با توجه به این که در مورد . ارایه دهیم» کننده مصرف«تري از اصطالح  است تعریف دقیق

ر وجود ندارد، ضروري است پیش از ارایه تعریف،       اتفاق نظ   کننده  مفهوم و دایرة شمول اصطالح مصرف     
  . کننده را دریافته و مورد بررسی موشکافانه قرار دهیم عناصر و ارکان مفهوم مصرف

  
  کننده  عناصر مفهوم مصرف: مبحث دوم

کننده آورده شد، ارکان و عناصري قابل استخراج است که  از تعاریفی که در فوق راجع به مصرف    
هـا بـاز    کننـده بـدان   ابهام، اختالف و دشواري در ارایـه تعریـف دقیـق مـصرف      اي از     بخش عمده 

  . تر خواهد نمود کننده را روشن تبیین این عناصر، مفهوم مصرف. گردد می
  :توان در چهار مورد زیر خالصه کرد کننده را می عناصر مفهوم مصرف

هدف از تحصیل کاال یا  طور که در بسیاري از تعاریف مندرج در مبحث قبل دیده شد،            همان -1
اي واحـد   کننده موثر بوده اما در تعیین این هـدف، رویـه          ، در تلقی فرد به عنوان مصرف      خدمات

  . اتخاذ نگردیده است

                                                
به عمل آمده است، با عنایت به اهمیت » کنندگان خودرو قانون حمایت از حقوق مصرف    «کننده در     در تعریفی که از مصرف     .1

هـر شـخص   «کننده، به عنـوان    قانون موصوف مصرف1 ماده 5در بند . شود موضوع و اهداف این قانون، ایرادات فوق دیده نمی    
  . تعریف گردیده است»  داردحقیقی یا حقوقی که خودرو را براي استفاده شخصی یا عمومی در اختیار

 الزم به ذکر است که در طرح اولیه تهیه شده توسط گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه، متن مصوب هیات .2
رییسه سازمان برنامه و بودجه، متن مصوب کمیسیون هیات وزیران و الیحه مصوب هیات وزیران، ایرادات فوق وجـود نـدارد و     

  . ارایه گردیده استاحلی که الیحه در مجلس شوراي اسالمی طی نموده، تعریف فوقگویا در مر
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 صـدق  اشـخاص حقیقـی  کننده فقـط در مـورد       همچنین، باید براي این سوال که آیا مصرف        -2
  . دانست؟ پاسخی شایسته یافت را نیز داخل در معناي آن اشخاص حقوقیتوان  کند یا می می
بـه قـصد مـصرف یـا اسـتفاده       سپس، باید بررسی کرد که آیا کسی که کـاال یـا خـدمات را            -3

آید، یا شخصی هم که کاال یا خدمات  کننده به حساب می    کند مصرف    تحصیل می  مباشرتی خود 
مایتی قـرار  تواند مشمول مقررات ح     کند می   را براي مصرف افراد دیگري غیر از خود تحصیل می         

  . گیرد جا مورد مطالعه قرار می گیرد؟ این مسئله با بحث بند اول پیوند دارد و لذا در همان 
از کـاالي  کننده بودن کسانی که با اجـازه یـا بـدون اجـازه مالـک،        همچنین در مورد مصرف  -4

یـز  ، تردیدهایی وجود دارد کـه بررسـی ایـن موضـوع را ن        کنندتحصیل شدة دیگران استفاده می    
  . سازد ناپذیر می اجتناب

کننـده را در سـه    با ترسیمی که از مطالب این مبحث در فوق ارایه گردید، عناصر مفهوم مصرف             
دهیم و در نهایت با توجه نظریات برگزیده، تعریف پیـشنهادي را ارایـه      بند مورد مطالعه قرار می    

  . خواهیم داد
  

  کننده هدف مصرف :بند اول
بلکه در کند؛  گر که وقت و انرژي خود را بیهوده صرف نمی    ل و محاسبه  انسان موجودي است عاق   

ویژه اگر از نوع اَعمال حقوقی باشند، پی مقصودي اسـت و بـرآوردن نیـازي را     انجام هر کاري، به   
اي که طرفین یک عقد در انعقاد آن دارند، آثار حقـوقی   هدف و انگیزهبه همین جهت، . جوید  می

براي مثال اگر محرك اصلی یکی از طـرفین در انعقـاد عقـد نامـشروع باشـد، در شـرایطی         (آورد   متعددي را به بار می    
در موضوع مورد بحث ما نیز، هدف و مقصودي کـه  ). ) قانون مـدنی 190 ماده 4بند (موجب بطالن عقد است    

یابی به کاال و خدمات به دنبال آن است، مهمترین عامل در تشخیص       یکی از متعاقدین در دست    
کننده باید به عامل هدف،  لذا در تعیین دایرة شمول مفهوم مصرف. کننده خواهد بود    ک مصرف ی

توجــه کــافی مبــذول شــود تــا از برخــورداري غیرضــروري و نادرســت برخــی خریــداران کــه   
.  از مقررات حمـایتی جلـوگیري شـود   -گرها  نظیر تجار و واسطه   -کنندگان واقعی نیستند    مصرف

  . گفته، به آن توجه ننموده است مقنن ما در الیحه پیشاین نکته مهمی است که 
کننـده تلقـی شـود، در     گردد یکی از متعاقدین به عنوان مـصرف      در تعیین هدفی که موجب می     

  :سه شیوه استفاده شده استاز متون قانونی مختلف، 
کننـده بـه عنـوان شخـصی تعریـف       با استفاده از این شیوه، مـصرف     :توصیف مثبت ) الف
که هدف وي از انعقاد معامله، تهیـه کـاال و خـدمات مـورد نظـر بـراي اسـتفاده                شود    می

المللی کاال و قوانین حمایت از   در کنوانسیون بیع بین   . شخصی، خانوادگی یا خانگی است    
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دانان فرانسه نیـز      حقوق. کننده انگلیس و اردن، از این شیوه استفاده گردیده است           مصرف
  1. اند کننده پذیرفته  را به عنوان معیار شناسایی مصرفعمدتاً برخورداري از همین هدف

کننده تنها به افـرادي کـه قـصد     شود، در این شیوه مفهوم مصرف      گونه که دیده می     همان
دارند کاال را به مصرف شخصی و مباشرتی خود برسانند، یـا شخـصاً از خـدمات دیگـري             

تعاقـد بـه قـصد مـصرف و نـه      که م در واقع، همین  . استفاده کنند، محدود نگردیده است    
کنـد و   کننده بر وي کفایت مـی  تجارت، کاالیی را تحصیل کند، براي صدق عنوان مصرف  

 که خود وي یا افراد تحت تکفل او یا کـسانی دیگـر بـا اجـازة او، کـاال را بـه مـصرف           این
کننـدگان را   دالیلی که حمایـت از مـصرف  . رسانند، اثري در شمول تعریف نخواهد داشت  

کننـدة اصـلی، از کـاال یـا       سازند، حمایت از افرادي را نیز که با اجازة مـصرف            ري می ضرو
ممکن است گفتـه شـود   . سازد نمایند، موجه می خدمت تهیه شده توسط وي استفاده می      

، تنها این متعاقد است که به عنوان طرف قرارداد باید حمایت و از       "حقوقی"از نقطه نظر    
 اشخاصی که با اجازة متعاقـد، کـاال را اسـتفاده کـرده و بـه      .گردد مند    حقوق مربوط بهره  

رسانند، طرف قرارداد با فروشنده نیستند، بنابراین، هر چند مـانعی در اعمـال           مصرف می 
کننده بر آنان نیز صـحیح        هایی قانونی از آنان وجود ندارد اما صدق عنوان مصرف           حمایت

  . ده خواهد شددر گفتار سوم پاسخ این ایراد، آور. نخواهد بود
کننـده امـري اسـت کـه خـارج از حیطـۀ             در این شیوه، هدف مصرف     :توصیف منفی ) ب

رود کـه   کننده به شمار می به دیگر سخن، کسی مصرف . گیرد  تجارت و حرفۀ وي قرار می     
 معیار هم، کـسی کـه بـه قـصد         به موجب این  . براي رفع حوایج تجاري خود عمل ننماید      

در . کننده خواهد بود   کند، مصرف   فلش کاالیی را تحصیل می    مصرف خود و افراد تحت تک     
شـروط ناعادالنـه در     هـاي بروکـسل و رم، قـانون           هاي اروپـایی، کنوانـسیون      دستورالعمل

کننـدة بلژیـک، ایرلنـد،     کنندة انگلـیس، و قـوانین حمایـت از مـصرف       قراردادهاي مصرف 
از ایـن روش بـراي تعریـف     لیتوانی و هنـد، و نهایتـاً قـانون تجـارت الکترونیکـی ایـران،            

                                                
که ] است[شخصی «: کننده گفته است استاد معروف فرانسوي در تعریف مصرف) Jacques Ghestin ("گستن" براي نمونه، .1

 )Gérard Cornu("ژرار کرنـو ". »داي خود طرف قرارداد عرضه اموال یا خدمات واقع شو براي رفع نیازهاي شخصی و غیرحرفه
کنندگان  الوا استاد حقوق مصرف فرانسه نیز مصرف-کله. 312، ص 1379الوا،-کله:  به نقل از.دهد اي ارایه می نیز تعریف مشابه  

اي، اموال یا خدماتی را براي خود تهیه یا مورد  داند که براي کاربرد غیرحرفه     را اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می       
  .دهند؛ همان منبع استفاده قرار می
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 نیز همـین شـیوه را بـراي تعریـف     1برخی نویسندگان . کننده پیروي گردیده است     مصرف
  . اند کار گرفته کننده به  مصرف
هر چند کاربرد شـیوه  (شود، استفاده از هر دو شیوه فوق مرسوم است  طور که مالحظه می    همان

گر چه در اکثر موارد، اختالف مهمی میان این دو راه ا). تر اسـت  المللی رایج توصیف منفی در اسناد بین 
کـارگیري   حال، در برخی مـوارد بـه    این کند، با   کننده بروز نمی    حل براي تشخیص مصرف     

براي مثـال، در جـایی   . شود هر یک از این دو روش ممکن است به نتایج متفاوتی منتهی     
ن هـدف کـه توسـط سـازمان     کند، بـا ایـ   که فردي کاالیی را به نام خودش خریداري می      

غیرانتفاعی که وي در آن عضویت دارد استفاده شود، از یک سـو بـا اسـتفاده از توصـیف          
ــساخته،    مثبــت، از آنجــا کــه خریــدار عقــد را بــراي اســتفادة شخــصی خــود منعقــد ن

آید، و از سوي دیگر با اعمال توصیف منفی، چـون وي خـارج    حساب نمی   کننده به   مصرف
کننـده قـرار گرفتـه و     رفۀ خود عمل نموده، داخل در مفهوم مـصرف از حیطۀ تجارت و ح   
  ). Herre et al., p. 5(گردد  مشمول حمایت می

گذاران، جهت گسترش دامنۀ حمایت به مـوارد مـشتبه و            این ایراد موجب گردید تا برخی قانون      
 شـیوة   بیشتري داشته باشـد، بـه گـزینش    اي که نسبت به مصادیق مختلف انعطاف  تمهید قاعده 

  . سوم بنام توصیف مختلط روي آورند
هم آمیختـه شـده و کـسی     در برخی از قوانین موضوعه، دو شیوة فوق به    : توصیف مختلط ) ج

کننده دانسته شده است که هدف وي از انعقاد معامله یـا بـرآوردن نیازهـاي شخـصی                    مصرف
  . ه او قرار داردخود باشد، و یا براي هدفی اقدام کند که خارج از حیطه تجارت و حرف

کـه اگـر از    توضـیح آن  . گردانـد  هـا را حـل نمـی    اما انتخاب توصیف مختلط نیز تمامی دشـواري    
ها بگذریم، به هر سه شیوه این ایراد وارد است که در مواردي کـه شخـصی      هاي این شیوه    تفاوت

حلـی   کنـد، راه   خریـداري مـی  "هدف استفاده شخصی" و هم با     "هدف تجاري "کاالیی را هم با     
اي، اتـومبیلی را   مثالً اگـر راننـده  . دهند کننده بودن یا نبودن وي ارایه نمی براي تشخیص مصرف  

هم براي حمل و نقل مسافر و هم انجام امور شخصی خـود خریـداري کنـد، بـا اسـتفاده از ایـن        
  ؟!کننده به شمار آورد یا خیر توان معلوم نمود که آیا باید او را مصرف ها دقیقاً نمیشیوه

اند که الزم نیـست هـدف فـرد از انعقـاد      براي حل این مشکل، برخی نویسندگان پیشنهاد نموده 
بلکه اگـر جزئـاً   . کننده به حساب آید معامله، به طور کامل خارج از حیطۀ تجارت باشد تا مصرف 

هم مقاصد تجاري داشته باشد، مادام که هدف اولیه و علت عمدة او از بـستن قـرارداد، خـارج از     

                                                
اش مربـوط   نماید کـه بـه تجـارت، شـغل یـا حرفـه       کننده هر شخص حقیقی است که عمدتاً براي اهدافی عمل می        مصرف «.1

 .Herre et al., P. 12 :»نیستند
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، )یا محرك و انگیزة اصلیِ وي، استفاده و مصرف شخـصی یـا خـانگی کـاال باشـد         (محدودة تجارت و حرفۀ او باشد       
). .Hondius, 2006, p. 96(کننده بوده و قرارداد وي مشمول مقررات حمایتی خواهد بود  مصرف

وان در ایـن دیـ   . این عقیده صراحتاً در دیوان دادگستري اروپا مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت               
که با قلمرو اعمال کنوانسیون بروکسل ) Gruber Case, ECJ, case C-464/01(» گروبر«پرونده 

سازد و ایـن      کاالیی منعقد می  ] خرید[اي را براي      شخصی که معامله  «: در ارتباط بود، مقرر نمود    
ارنـد و  کاال براي مقاصدي در نظر گرفته شده است که جزئاً در حیطۀ حرفه و تجارت وي قرار د              

 1 کنوانـسیون 15 تـا  13تواند به قواعد خاص صالحیت مقـرر شـده در مـواد             جزئاً خارجند، نمی  
قدر محدود شده باشد کـه در زمینـۀ کلـی     اي آن  که هدف تجاري و حرفه    استناد جوید، مگر آن   

  .»...عرضه، قابل اغماض باشد
هـا،   تفاوت عملیِ اندك آنکننده، گذشته از  هاي توصیف هدف مصرف در مقام داوري میان شیوه   

چرا که عرفاً به هنگام انعقاد یـک قـرارداد   . تر باشد رسد انتخاب توصیف مثبت مناسب  به نظر می  
نامند که واقعاً قصد مصرف و استفاده شخصی از مبیـع را            کننده می   بیع، زمانی خریدار را مصرف    

که قصد استفاده   و بدون آن بر همین اساس، اگر کسی صرفاً به نیت داشتن کاالیی         . داشته باشد 
کنـد و منطقـاً،    کنندة آن کاال اطالق نمـی  یا تجارت داشته باشد آن را بخرد، عرف به وي مصرف        

از معناي اقتصادي این واژه هم عمدتاً همین       .  از وي وجود ندارد    "حمایت اضافی "ضرورتی براي   
ر شــمول مفهــوم در حــالی کــه اگــر توصــیف منفــی پذیرفتــه شــود، وي د. آیــد مفهــوم برمــی

 ایـران نیـز از      کننـدگانِ خـودرو     حقوق مـصرف  در قانون حمایت از     . کننده در خواهد آمد     مصرف
  . همین معیار استفاده گردیده است

ممکن است ایراد شود که پذیرشِ توصیف مثبت، بر خالف فلسفۀ قوانین مورد بحث است؛ چـرا                  
کننـدگان قـرار     را بـر عهـدة مـصرف   که معیارِ مثبت چون امري وجودي است، بارِ اثبـات هـدف       

دهد و این خطر وجود دارد که آنان قادر به اثبات هدف خود نشوند و در نتیجه از پـشتیبانیِ            می
کـه   در حالی که اگر توصیف منفی مالك تشخیص قرار گیرد، همین   . مقررات فوق محروم بمانند   

اي نبوده، کـافی اسـت و اثبـات     فهخریدار ادعا نماید که مقصودش از خرید، مقاصد تجاري و حر        
زیرا اوالً؛ در مورد کاالهایی که . رسد این ایراد وارد به نظر نمی    . خالف آن، با فروشنده خواهد بود     

شوند، ایـن امـارة قـضایی بـه سـود خریـدار وجـود دارد کـه وي           خریداري می عرفاً براي مصرف 
 دلیلِ اضافی بـراي اثبـات نیـت از انعقـاد     لذا در این معامالت، نیازي به اقامۀ. کننده است  مصرف

عرف در این موارد، با توجه به نوع و ماهیت مبیع و مقدار خریـداري شـدة آن،      . عقد وجود ندارد  
کنندگان نیـز از همـین    اي از قراردادهاي مصرف      آن که بخشِ عمده     ضمن. رسد  قاطع به نظر می   

کنندگان خود نیاز هر جامعـۀ صـنعتی و رو    فگونه که حمایت از مصر    ثانیاً؛ همان . نوع معامالتند 

                                                
  .ستندکنندگان ه  این مواد کنوانسیونِ بروکسل در ارتباط با مقررات قابلِ اعمال بر قراردادهاي مصرف.1
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کنند که منافع تولیدکنندگان و  به رشدي است، اما منافع عمومی و نظم اقتصادي نیز ایجاب می        
لـذا بایـد میـان    . کنندگان نیز به دست فراموشی سپرده نشود و از آنان سلب انگیزه نگردد          عرضه

از جملـه ایـن کـه    . ها، آشتی برقـرار نمـود   این دو ضرورت با دقت و با در نظر گرفتن تمام جنبه   
جهت به غیـر آنـان    کنندگان واقعی محدود گردیده و بی  دامنۀ شمول مقررات حمایتی به مصرف     

کننده، در کنـار سـاده بـودن     پذیرش معیار مثبت در خصوص هدف مصرف    . گسترش داده نشود  
  . اثبات آن، از بروز این مشکل جلوگیري خواهد نمود

  :رسانیم ، مباحث این بند را به پایان می کتهبا تذکر دو ن
گردد که وي از مفهـوم   باید توجه نمود که سود بردنِ یکی از متعاقدین از معامله موجب نمی      ) 1

به عبارت دیگر، کافی است که هدف وي وصف منفی یا مثبت فـوق را          . کننده خارج شود    مصرف
د اقتصادي از معامله نیز باشد یـا خیـر     که هدف وي کسب منفعت و سو        داشته باشد، اعم از این    

)Herre et al., p. 5 .(کننـده بـه    بنابراین، خرید سهام از بورس نیز ممکن است قرارداد با مصرف
  ). Hondius, 2006, p. 94(حساب آید 

کننده همواره در موقعیت شخصی قـرار دارد کـه    همچنین باید خاطرنشان ساخت که مصرف    ) 2
اما موقعیت کسی کـه کـاال یـا خـدمتی را عرضـه      . کند خدماتی را تهیه میکاالیی را تحصیل یا     

کند ولو این که این عرضه، براي رفع حوایج شخصی باشد یا خارج از حیطۀ شغل و تجارت وي  می
  ). 313، ص 1379الوا، -کله(کننده نخواهد گردید  باشد، موجب تلقی تهیه کننده به عنوان مصرف

  

  کننده ن مصرفشخص حقوقی بود: بند دوم
کـه   کننده محسوب خواهند شد؛ اما این  یقیناً اشخاص حقیقی با شرایطی که توضیح داده شد، مصرف       

  . توانند تحت لواي این عنوان قرار گیرند یا خیر، مورد تردید جدي است آیا اشخاص حقوقی نیز می
وپا، تنهـا اشـخاص حقیقـی،    هاي اتحادیۀ ار گونه که پیش از این گفته شد، مطابق با دستورالعمل   همان

 بـر ایـن اسـاس، در    1. گیرنـد   روند و مشمول مقررات حمایتی آن قـرار مـی           کننده به شمار می     مصرف
کننـده بایـد    برخی از کشورهاي عضو این اتحادیه، این عقیدة کلی پذیرفتـه شـده اسـت کـه مـصرف            

 دارد که دامنـۀ حمایـت   حال، این تمایل وجود با این). Bernitz, 1978, p. 214(شخص حقیقی باشد 
المللـی   براي نمونه، در کنوانسیون رم و کنوانسیون بیع بین  . به اشخاص حقوقی نیز گسترش داده شود      

کننـده بـر هـر دو، تفـاوتی نهـاده            کاال، میان اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث شمول عنوان مصرف          
مـثالً دانمـارك و   . انـد   کـرده برخی کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپا هم از این عقیده پیـروي        . نشده است 

                                                
  :کننده را به اشخاص حقیقی محدود ساخته است ها تبعیت نموده و مصرف  دیوان دادگستري اروپا نیز از این دستورالعمل.1

Cape Snc v Idealservice Srl, C-541/99 [2002] All ER (EC) 657; [2003] 1 CMLR 42, [2002]; ECR 1–
9049. 
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). Herre et al., p. 4(انـد   کننـده شناسـایی نمـوده     اشخاص حقوقی را نیز بـه عنـوان مـصرف   1بلژیک
هـاي درب بـه    قانون مـصرف در فـروش  «همچنین است مقنن فرانسه در تعدادي از قوانین خود نظیر    

کننـده را بـه    ز مفهـوم مـصرف  دانان و قضات ایـن کـشور نیـ      حقوق. »قانون شروط ناعادالنه  «و  » درب
هـاي فرانـسه صـراحتاً اعـالم          مثالً در یکی از آراء صادره از دادگاه       . اند  اشخاص حقیقی محدود ندانسته   

اي  هاي حرفـه  اشخاص حقوقی براي آن دسته از اعمالشان که در ارتباط مستقیم با فعالیت           : شده است 
 Civ. 1re 27. 09. 2005(گیرنـد    قرار میکننده شان نیست، مشمول مقررات حمایت از مصرف و تجاري
  ). Mérigeau, 2007, p. 4: به نقل از

باید پذیرفت که از لحاظ نظـري هـیچ مـشکلی فـراروي پـذیرش اشـخاص حقـوقی بـه عنـوان                    
درست است که این اشخاص عمدتاً براي انجام اَعمال تجاري تاسـیس     . کننده وجود ندارد    مصرف

آیند، اما نباید چنین تصور نمود که فرض مصرف و  ر به حساب مییافته و به همین اعتبار هم تاج
بـسیاري از کاالهـایی کـه توسـط     . استفاده شخصی و غیرتجاري در مـورد آنـان ممکـن نیـست            

شوند همانند اشخاص طبیعی، بـراي اداره و ادامـه حیـات آنـان      هاي تجاري خریداري می  شرکت
ها خریداري شده و   براي ساختمان اداري آنمانند وسایل سرمایشی و گرمایشی که. ضروري است

همچنـین، شـرکت ممکـن اسـت        . شود  یا خدماتی که براي تعمیر ساختمان شرکت استفاده می        
وسایل و کاالهایی را خریده و در اختیار کارمندانش قرار دهد که مستقیماً به اهداف تجـاري آن        

دهـد؛    خود در اختیار آنان قرار مـی مرتبط نباشد، مثل مواد غذایی که براي صرف نهارِ کارمندان      
حال سوال این است .  آورد اش فراهم می دقیقاً همانند پدري که مواد غذایی را براي مصرف خانواده

کننده به حساب آید و از حقوق و  که چرا نباید به هنگام خرید این کاالها، شخصِ حقوقی مصرف
دید که مصرف کاال و خدمات به مباشرت مند گردد؟ در بند آتی خواهیم  هاي مربوط بهره حمایت

  . کننده بر او ضرورت ندارد کند، براي صدق عنوان مصرف ها را خریداري می شخصی که آن
عالوه بر این، باید در نظر داشت که بسیاري از اشخاصِ حقوقی، تاجر نبوده و اهـداف تجـاري را           

. نتفاعی و برخـی نهادهـاي دولتـی    هاي غیرا   ها و انجمن    کنند؛ نظیر موسسات، سازمان     دنبال نمی 
توانند از تمامی حقوق اشخاصِ حقیقـی    که نباید فراموش کرد که اشخاصِ حقوقی می          آن    ضمن
رسـد    و بـه نظـر نمـی   2چه که بالطبیعه مختص اشـخاص حقیقـی باشـد          مند شوند مگر آن       بهره

                                                
 Commission d'Étude pour la Réforme du Droit(»صالح حقوق مـصرف کمیسیون مطالعه پیرامون ا«، 1995 در سال .1

de la Consommation (CERDC)(    کننـده بـه اشـخاص حقـوقی پیـشنهاد داد کـه        بلژیک، براي گـسترش مفهـوم مـصرف :
ا خـدمات  اي براي تحصیل یا استفاده از کاال یـ  کننده نیستند، مگر آن که احراز شود که رقابت حرفه   اشخاص حقوقی، مصرف  «

کننده بر اشخاص حقوقی، معیار کمی میزان درآمـد   برخی نویسندگان نیز براي شمول عنوان مصرف. »ندارند و نخواهند داشت  
  .Cited in: Hondius, 2006, PP. 94-95: اند ها را پیشنهاد داده آن
کالیفی شود که قانون براي افراد قایل است مگر تواند داراي کلیه حقوق و ت شخص حقوقی می«: دارد   قانون تجارت مقرر می    588 ماده   .2

 .»حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک
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 بر این اسـاس،  .شود از چنین خصوصیتی برخوردار باشند کنندگان اعطا می  حقوقی که به مصرف   
هـاي    کننـده بـه اشـخاص طبیعـی در دسـتورالعمل            محتمل است محدود ساختن مفهوم مصرف     

بسیاري دیگـر از کـشورها نیـز چـون     . اروپایی به دالیل عملی و اقتصادي برگردد تا موانع نظري      
توجیهات عملی و اقتصادي قابل توجهی براي پذیرش این محدودیت نیافتند، اشـخاص حقـوقی          

کننـده شناسـایی    الخصوص برخورداري از هـدف مـصرف، بـه عنـوان مـصرف          ایطی، علی را با شر  
حمایــت از حقــوق  و کننــدگان قــوانین حمایــت از مــصرفگــذار مــا هــم در  قــانون. انــد کــرده
  . ، از همین عقیده پیروي نموده استکنندگان خودرو مصرف

  

  کنند وضع دیگر اشخاصی که از کاال و خدمات استفاده می: بند سوم
کننده بودنِ یک فرد لزوماً منوط به این نیست که کاال و خدمات ارایه شـده   گفته شد که مصرف   

ها را به مـصرف   را فقط به قصد استفاده شخصی خود تحصیل نموده باشد و خود نیز مباشرتاً آن         
ا رساند، بلکه اشخاصی نیز که با هدف استفاده خود یا خانواده و یا سایر افـراد، بـه تهیـه کـاال یـ       

شـود   حال سوالی که مطـرح مـی    . کننده به حساب خواهند آمد      نمایند، مصرف   خدماتی اقدام می  
رسـانند ولـی خـود آنـان کـاال و        مـی  این است که آیا کسانی که در نهایت محصول را به مصرف    

 و رابطه مستقیم قراردادي با آنان ندارنـد،      کنندگان تحصیل ننموده    خدمات را بالواسطه از عرضه    
کننده تلقی خواهند شد یا خیر؟ مثالً آیا مهمانانی که مواد غذایی خریداري شده توسـط                  مصرف

هاي مقرر در قـوانین   کننده تلقی خواهند شد و از حمایت     نمایند نیز مصرف     می  میزبان را مصرف  
  مند خواهند گردید یا خیر؟ مربوط بهره

ــر    ــوق رابطــه ق ــاور برخــی چنــین باشــد کــه چــون در فــرض ف ــان ممکــن اســت ب اردادي می
 مـانع   "اصل نـسبی بـودن قراردادهـا      "کنندگان وجود ندارد، لذا       کنندگان نهایی و عرضه     استفاده

امـا ایـن نظـر بـا توجـه بـه       . از آن است که اینان در برابر یکدیگر صاحب حق و تکلیـف گردنـد         
کـاال و  اوالً؛ هدف از تولیـد  : کنندگان پذیرفتنی نیست زیرا     ها و چرایی حمایت از مصرف       ضرورت

، صـص  1387عـادل و غفـاري،   (خدمات این است که نهایتاً به مصرف افرادي در جامعه برسـند   
. و مقصود از مقررات حمایتی نیز، جلـوگیري از تـضییع حقـوق همـین افـراد اسـت               )  به بعد  43

کننـده کـسی اسـت کـه در عمـل کـاال یـا خـدماتی را                ثانیاً؛ در برخی تعاریف اقتصادي مصرف     
کننـده متبـادر بـه       آنچه که در بدو امـر از مفهـوم مـصرف          . رساند  یا به مصرف می   استفاده کرده   

هـا و دالیلـی کـه حمایـت قـانونی از       ثالثاً؛ همـان ضـرورت    . ذهن است نیز گواه همین مدعاست     
کسانی را که به قصد استفاده شخصی یا خانگی، با انعقاد قراردادي کـاال یـا خـدماتی را بدسـت           

گـاه حتـی   . سـازند  کنندگان نهایی را نیز موجـه مـی     د، حمایت از مصرف   کنن   می  آورند توجیه   می
کنند، چرا که آنان ممکـن اسـت بـیش     تر جلوه می ها قوي در مورد افراد مورد بحث، این ضرورت 

هـاي سـوء ناشـی از مـصرف کـاال و       از فرد منعقدکننـدة قـرارداد، در معـرض خطـرات و پیامـد          
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اي کـاالیی را بـراي        ونه، هنگامی کـه سرپرسـت خـانواده       براي نم . شده قرار گیرند    خدمات عرضه 
گـردد کـه وي    نماید، عدم حمایت اضافی از وي، نهایتاً بـدان منجـر مـی        مصرف خانگی تهیه می   

  در معامله فریب خورده یا مغبون شود و کاالیی بـا کیفیـت نـازل خریـداري نمایـد، امـا صـدمۀ         
شـود، ممکـن اسـت بـسیار     یی وارد مـی  کنندة نهایی چنین کـاال      جسمی و معنوي که به مصرف     

رابعـاً؛ اصـل نـسبی بـودن     . بیش از خسارات مالی آن باشد و حتی او را بـه کـام مـرگ بکـشاند                
جویـان، بـویژه در    قراردادها، اصل مطلق و غیر قابل گذري نیـست و امـروزه در اندیـشه عـدالت               

ات پذیرفتـه شـدة ایـن    از جملـه اسـتثنائ  . هاي قوي، تـاب مقاومـت نـدارد    برابر نیازها و ضرورت   
هـایی را بـه سـود کـسانی       اگر قانون حمایت1. اصل، تعهد به سود ثالث از جانب متعاقدین است  

تـوان ادعـا نمـود کـه در      نماید، مـی  کنند مقرر     کنندگان قرارداد منعقد می     که مستقیماً با عرضه   
شـده را در   مات تهیـه ، که متعاقد کاال و خـد "شرط ضمنی به سود افراد ثالث   "قرارداد آنان، این    

 بـه  2. منـد گردنـد   هـاي مزبـور بهـره      گذارد، وجود دارد که آنـان نیـز از حمایـت            اختیار آنان می  
کننـده پذیرفتـه    عبارت دیگر، باید معتقد بود که افراد مزبور هـم الزم اسـت بـه عنـوان مـصرف           

گردیـده اسـت؛   کننده به این موضوع صـراحتاً اشـاره    در برخی از قوانین حمایت از مصرف  . شوند
نظـران نیـز از     برخی صـاحب 3. نام برد کنندة هند     توان از قانون حمایت از مصرف       براي نمونه می  

نظیر راي صادره (ها  و آرایی هم از دادگاه) Cartwright, 2001, p. 3(اند  ده همین عقیده حمایت نمو
:  بـه نقـل از  Donoghue v. Stevenson, [1932] All E. R. 1; [1932] AC 562در پرونـدة انگلیـسی   

Cartwright, 2001, p. 3 (در این راستا صادر گردیده است .  

                                                
 کند، تعهدي اي که شخص براي خود می ممکن است در ضمن معامله... «: دارد  قانون مدنی مقرر می   196 قسمت اخیر ماده     .1

 .»هم به نفع شخص ثالثی بنماید
به عقیده دکتر کاتوزیان، شـرط  .  در حقوق ما، شرط ضمنی به سود ثالث همانند شرط صریح به سود وي پذیرفته شده است .2

دهد که شرط ضمنی به سود ثالث را وسیله  به سود ثالث در زمره قواعد عمومی قراردادهاست و به حقوقدانان این امکان را می         
دیوان عالی کشور فرانسه با استفاده از همین نهـاد،  ). 375، ص 1380کاتوزیان،  (اي از احکام مفید اجتماعی سازد         ارهتوجیه پ 

بـه همـین   . مسئولیت قراردادي متصدیان حمل و نقل را در تضمین ایمنی مسافران، به خویشان آنان نیز گسترش داده اسـت         
کنندگان کاالهاي خطرناك، قرارداد فروش را حاوي شرط ضمنی تـضمین   ها جهت حمایت از مصرف      ترتیب، بسیاري از دادگاه   

 ).80 و 79، صص 1382کاتوزیان، (اند  کننده دانسته سالمت کاال در برابر هر مصرف
 و کننـدگان  کلیه مـصرف «:  طرح اولیۀ تهیه شده توسط گروه مطالعاتیِ بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه، آورده شده بود  3در ماده   . 3

کنندگانِ نهایی کاالها و خدمات، از حقوقی که در این قانون و سایر قوانین و اصول حقوقی و عرف براي آنـان مقـرر شـده اسـت،            استفاده
این ماده عیناً در متن مصوبِ هیات رییسۀ سازمان برنامه و بودجه و مـتن کمیـسیون لـوایح هیـات وزیـران تکـرار               . »باشند  برخوردار می 

کننـدگان نهـایی از حقـوقی کـه در      حال، مادة مزبور در بیان مقصود خویش قاصر است؛ چرا که در آن بیان گردیده، مصرف   با این . گردید
کنندگان نهـایی از   احتماالً منظور این ماده این بوده است که مصرف!  مقرر گردیده است، برخوردار خواهند بود  "آنان"منابع مختلف براي    

تفـسیر دیگـري کـه از ایـن     . کنندة کاال و خدمات منظور گردیده است، برخوردار خواهند بود ندگانِ تهیهکن  کلیه حقوقی که براي مصرف    
کننده نهایی، عالوه بر ایـن   کننده و مصرف کنندگان، اعم از تهیه توان ارایه داد این است که منظور این بوده است که کلیۀ مصرف    ماده می 

در هـر حـال، مـادة مـورد بحـث در      . مند خواهند بـود  و عرف براي آنان مقرر گردیده است، بهرهقانون از کلیه حقوقی که در سایر قوانین    
  .الیحه مصوب هیات وزیران و مجلس حذف گردیده است
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  :همه، توجه به سه نکته ضروري است با این
کننده و مشمول مقررات حمایتی دانـستن افـرادي کـه در عمـل از کـاال و خـدماتی                    مصرف -1

دي داشته باشند، محدود بـه  کننده رابطه قراردا که مستقیماً با عرضه     کنند، بدون آن      استفاده می 
. کننـد  هـا اسـتفاده مـی     از آن1، )متعاقد(کنندة کاال و خدمات   اشخاصی است که با رضایت تهیه     

کننـد و در   برده یا آن را غصب می    کننده را به سرقت       بنابراین، کسانی که کاالي متعلق به تهیه        
انون نیستند؛ چرا که نباید کـسی        ق "حمایت اضافی "بینند، شایستۀ     اثر استفادة از آن آسیب می     

منـد گـردد و    ه العـادة قـانونی بهـر      هاي فـوق    از رهگذر ارتکاب جرم یا اعمال نامشروع، از حمایت        
   2. ها، پاداش ارتکاب عمل غیرقانونی وي قرار گیرد برخورداري از این حمایت

حقـوقی  کننـدة متعاقـد، عنـوان      باید توجه داشت که در اعطايِ رضایت از سوي مصرف        - 2
و یـا  ) نظیر بیع، اجاره یا صلح(تواند به صورت عقدي معوض    این رضایت می  . اهمیتی ندارد 
) اباحـۀ انتفـاع  (و یا اعطاي حق انتفاع، و یا به شـکل یـک ایقـاع         ) همانند هبه (غیر معوض   

بنابراین، کـسی کـه بـا    . نیز موثر در مقام نیست    همچنین تسلسلِ این روابط حقوقی      . باشد
ارتباط داشته و با رضایت ید ماقبلِ خود، ) متعاقد( کاال و خدمات  کنندة   با تهیهچند واسطه

کننده نهایی و مشمول مقررات حمایتی  کند، مصرف از کاال یا خدمات ارایه شده استفاده می
  . خواهد بود

کنندگان فقـط در زمـان رو در رویـی        همچنین نباید از یاد برد که برخی حقوقِ ویژة مصرف          -3
لـذا برخـورداري   . یابنـد  کننده و به هنگام مذاکرة میان آنـان مـصداق مـی             کننده و عرضه    مصرف

کننـد، از   ها اسـتفاده مـی   کنندة کاال و خدمات از آن  کسانی که متعاقبِ قرارداد و با رضایت تهیه       
گـردد،   در گفتار سـوم کـه در بخـشِ دوم مقالـه ارایـه مـی         . ها منتفی است    این حقوق و حمایت   

  . یحات تکمیلی در این خصوص آورده خواهد شدتوض
  

  نتیجه
  :کننده پیشنهاد نمود  تعریف زیر را از مصرف توان به عنوان نتیجه با عنایت به مجموع مراتب فوق، می

کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را عمدتاً به قصد مصرف یـا    مصرف«
  .کند صیل میود، به طور قانونی تحاستفادة شخصی خ

 خود، به نیابـت از دیگـري، کـاال یـا خـدمتی را بـه        شخصی نیز که خارج از حیطۀ شغل و حرفۀ  
شخص یا . کننده تلقی خواهد شد     کند، مصرف   منظور مصرف یا استفادة شخصی وي تحصیل می       

                                                
 . کننده رابطه قراردادي دارد اي است که با عرضه کننده  منظور مصرف.1
هیچ کس قادر نیست تا با استناد به تقصیر ) Nemo auditor propriam tur pitudianem allegans( مطابق با قاعده التین .2

  .مند شود خود، از مزایاي آن بهره
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اشخاصی نیز که براي رفع نیازهاي شخصی خود از کـاال یـا خـدمت تحـصیل شـدة دیگـري بـا             
  ١.»گردند کننده محسوب می کنند، مصرف تفاده میرضایت وي اس

بـه  . تواند معوض یا غیر معوض باشـد     کننده می   الزم به ذکر است که تحصیل کاال توسط مصرف        
در بخـش دومِ مقالـه   . کننـده ضـرورتی نـدارد    عبارت دیگر، پرداخت عوض جهت اطالقِ مـصرف    

 . آورده خواهد شدتوضیحات بیشتري در این خصوص
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