
 

 

  

The Study of Consumer Rights in Imamiyyah 

Jurisprudence by a Glance at the Role of the 

Governmental Ta'zir Organization 

Arsalan Miri
1

, Jalal Iranmanesh
2
, Ebrahim Taqizadeh

3
, Jalal Soltan 

Ahmadi
4 

1. Ph.D Student in Private Law, Faculty of Law, Payamnoor University, Tehran, Iran 

2. Assistant Professor, Faculty of Law, Islamic Azad University, Kerman Branch, 

Kerman, Iran 

3. Professor, Faculty of Law, Payamnoor University, Tehran, Iran 

4. Assistant Professor, Faculty of Law, Payamnoor University, Tehran, Iran 

(Received: December 16, 2019; Accepted:   April 17, 2020) 

Abstract 

The term “consumer and his rights” in its modern meaning has not been used in 

Imamiyyah jurisprudence and no specific and independent subject has been 

allocated to it. However, in various jurisprudential debates, some rules and 

mechanisms have been forecasted for protecting consumer rights. Prohibition of 

retailing, hoarding, and fainting in the deal are just a few examples of this matter. 

Using a descriptive-analytical method and collecting and gathering dispersed issues 

related to consumer and his rights in Imamiyyah jurisprudence, this study aims to 

show that this issue has not been neglected and specific rules and mechanisms have 

been considered by jurisprudential texts to protect consumer rights. At the present 

time also because of the specialization of consumer rights issues and enacting 

specific protection laws, the governmental Ta'zir Organization has been formed with 

the primary aim and mission of protecting consumer rights.   
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 چكیده

کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص  امامیه به در فقه  یامروزو حقوق وی به معنای  کننده مصرفاصطالح 

 کننهده  مصرفیی در جهت حمایت از حقوق سازوکارهاداده نشده است، با وجود این در مباحث مختلآ فقهی قواعد و 

ت. در این پژوهش بهر  یی از این امر اسها نمونهی و احتکار و غش در معامله، تنها فروه کمپیش بینی هده است، نهی از 

و حقهوق وی در فقهه    کننده مصرفی مباحث پراکندۀ مرتب  با گردآورآنیم تا با روهی توصیفی و تحلیلی و با تجمی  و 

منظهور حمایهت از    ی بهه ا ژهیه وی سهازوکارها امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعهد و  

ده است.در عصر حاضر نیهز نظهر بهه تخصصهی بهودن مسهائل مربهو  بهه حقهوق          درنظر گرفته ه کننده مصرفحقوق 

در کنار وض  قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با ههدف و رسهالت اصهلی حمایهت از      کنندگان مصرف

 .هکل گرفته است کنندگان مصرفحقوق 

   واژگان کلیدی

 .ندهکن مصرف، فقه امامیه، کننده مصرفتعزیرات حکومتی، حقوق 
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 مقدمه. 1

خدمات در مقابل سودی که عایدههان   کاال و دکنندگانیتولو  کنندگان  یتوزمنصفانه نیست 

 (کننهده  مصهرف ، از جبران ضررهای ناهی از کاال یا خدماتشان به هخصهی دیگهر )  دهو یم

تولیدکننهدگان،  « مهن لهه الغهنم فعلیهه الغهرم     »مصون بمانند؛ در واق  مطهاب  قاعهدۀ فقههی    

ی بین فعل ایشان و ضهرر وارده وجهود   ا رابطه که یدرصورت کنندگان عرضهو  کنندگان توزی 

: نهد یفرما یمه داهته باهد، باید ضرر و زیان وارد را جبران کنند. ونانکه پیامبر گرامی اسالم 

)نهوری،   «له غنمه و علیه غرمه؛ هر کس برای او منافعی است، غرامهت نیهز از آن اوسهت   »

یهدر  تر آیضهع طرفهی کهه جایگهاه     عنوان به کننده مصرفحمایت از  (.422: 13ق، ج 1408

دارنهد، در متهون فقههی و حقهوقی ضهروری       کنندگان عرضهو توزی  و  دکنندگانیتولبرابر 

نامی برده نشده است، امها   کنندگان مصرفصراحت از حقوق  در فقه امامیه به هرونداست. 

به پذیرش ایهن حقهوق پهی بهرد. فقهه امامیهه        توان یمی متون فقهی ال البهوجو در  با جست

ی را برای حمایت از این حقوق درنظر گرفته است و در عصر حاضر نیهز  ا ژهیوراهکارهای 

نهاد متولی در امر رسهیدگی بهه    عنوان بهبا وض  قوانین حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی 

ا تخلفهاتی وهون   به  کنندگان مصرفتخلفات اقتصادی و با رسالت اصلی حمایت از حقوق 

 . ندک یمی، احتکار و غیره مقابله فروه گرانی، فروه کم

 مسئله. بیان 2

کسهی را   تهوان  ینمو  رندیگ یمقرار  کنندگان مصرفی در گروه نوع بههریک از افراد جامعه 

قرار نگیرد، بنابراین با بررسی حقهوق   کنندگان مصرفی و از جهتی در زمرۀ نوع بهیافت که 

به بررسهی حقهوق مهرتب  بها کهل افهراد یهک جامعهه خهواهیم پرداخهت؛            کنندگان مصرف

در جایگهاه   کننهدگان  عرضهه و  کننهدگان  ، توزیه  دکننهدگان یتولنسهبت بهه    کنندگان مصرف

حقهوق خهویش    نیتضمی قرار دارند و همین مسئله سبب هده است ایشان برای تر آیضع

کار نبرده و مبحث ویهژه   را به کننده مصرفاصالح  هروندنیازمند حمایت باهند. فقه امامیه 

و  کننهدگان  مصهرف معنا نیست که در فقه  به حقوق آن اختصاص نداده است، لکن این بدان
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ی مباحث مختلآ نظیهر مبحهث   ال البهحمایت از حقوق ایشان مغفول مانده است، بلکه در 

رو بهر آن   ازایهن  در فقهه پهی بهرد،    کننده مصرفبه نمود داهتن حقوق  توان یمخیارات و... 

وجو در مباحث مختلآ و پراکنده در متون فقهی و با روههی تحلیلهی و    هدیم تا با جست

یی انجهام  هها  پهژوهش بزنیم. در ایهن زمینهه    هده یگردآورتوصیفی دست به تجمی  مطالب 

و نمود آن حقوق در فقه اهاره ههده اسهت،    کنندگان مصرفی از حقوق ا گوههگرفته و به 

ژوهش سعی هده است کهه بهه بررسهی نمهود تمهامی حقهوق اساسهی یهک         لکن در این پ

در کنهار آن،   هود وو راهکارهای حمایتی از این حقوق در فقه امامیه پرداخته  کننده مصرف

نیهز   کننهدگان  مصرفنقش قوانین جاری و سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از حقوق 

 بررسی هود.

کیسهت   کننده مصرفه این پرسش هستیم که در این پژوهش ابتدا درصدد پاسخگویی ب

 رشیپهذ مورد  کننده مصرفو وه حقوقی دارد؟ آیا حقوقی که در جامعة امروزی برای یک 

قرار گرفته است، در فقه امامیه نیز نمود دارد و فقه امامیه راهکارهای در جهت حمایهت از  

قش و جایگاه قوانین ی کرده است؟ و در نهایت برآنیم که به بررسی ننیب شیپحقوق مذکور 

 بپردازیم. کنندگان مصرفجاری و سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از حقوق 

 و حقوق وی کننده مصرف. مفهوم 3

را اهخاصهی   کننهدگان  مصهرف ی ا عدهتعاریآ مختلفی ارائه هده است:  کنندگان مصرفاز 

یها مهورد    کننهد  یمی، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه ا رحرفهیغکه برای کاربرد  دانند یم

طهرف قهرارداد،    عنوان به کننده مصرفگاهی  (.312: 1379الوو، ستنمتز، -کله) برند کار می به

 نیتهر  کامهل . درنظر گرفته هده اسهت  دهید انیز عنوان بهو حتی  کننده استفاده عنوان بهگاهی 

هر هخص حقیقهی   کننده مصرفه داد، این است که ارائ توان یم کننده مصرفتعریفی که از 

 طهور  بهۀ هخصی خود استفادیا حقوقی است که کاال یا خدمتی را اغلب به قصد مصرف یا 

 (.95: 1389)غفاری فارسانی،  کند یمقانونی تحصیل 

مصهرف   قهرارداد  طری  از را خدماتی یا اموال که بگیریم نظر د فردی را کننده مصرف اگر
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 فقهه  با مبحث بیه  و اجهاره در   را یهمپوهان بیشترین حالت، این در ،کند یم تهیه خود برای

 تهیهه  دیگران که کند یم استفاده خدماتی یا اموال از که بگیریم نظر د فردی را او اگر اما دارد،

اصطالح خریدار و مستأجر را بر ایشان بهار کهرد و عنهوان     توان ینم حالت، این در ،اند کرده

 معنهی نبهود   بهه  ایهن  دیهد،  خواهیم که  همچنان البته یافت؛ فقه در کننده مصرف برای خاصی

نیست. گفته ههد کهه در فقهه امامیهه      قرارداد وارووب از خارج ،کننده مصرف برای حقوقی

نامی برده نشده است، اما در ادامه با بررسی متهون فقههی    کنندگان مصرفصراحتاً از حقوق 

 تن آنها در فقه امامیه پی خواهیم برد.به پذیرش این حقوق و نمود داه

 در متون فقهی کنندگان مصرف. حقوق اساسی 4

حه    از: انهد  عبارتاین حقوق  نیتر یاساساز حقوق متعددی برخوردارند،  کنندگان مصرف

ی از منهد  بههره استفاده از محصوالت ایمن )حه  ایمنهی(، حه  آمهوزش و حه  آگهاهی و       

ب، ح  داهتن حضور و تشکیل نهادهای مهداف ، حه    اطالعات کامل، ح  آزادی در انتخا

در فقه  وضوح به هروندنیازهای اساسی از سوی دولت.  نیمأتجبران خسارت، ح  رف  و 

بهه   تهوان  یمه برده نشده است، با بررسی متون فقههی   کنندگان مصرفامامیه نامی از حقوق 

پذیرش این حقوق و نمود داهتن آنها در هرع پی برد. در این قسمت سعی هده است، بها  

و حقهوق   کنندگان مصرفی مطروحه در متون فقهی حمایت و صیانت از ها مصداقبررسی 

 ایشان در تمامی جوانب در فقه امامیه محرز هود.

 حق استفاده از محصوالت سالم و ایمن )حق ایمنی(  .1. 4

ح  دارند کاال و خدمات ایمن و سالم بهه آنهها    کنندگان مصرفمعناست که  نی بدانح  ایم

عرضه هود، کهاال و خهدماتی کهه اسهتفاده از آن، بهه سهالمت جهان و امهوال آنهها آسهیب           

باید کاال و خدماتی ایمن تولید و عرضهه کننهد )غفهاری     کنندگان عرضه، بنابراین رساند ینم

ضهمنی در برابهر خریهدار تعههد      صورت به کننده عرضههر  (. در واق 205: 1389فارسانی، 

 و ایمن تحویل وی دهد. بیع یبجنسی سالم و  ندک یم

و ایمهن در   بیه ع یبه به کاالها و خدمات سهالم و   کنندگان مصرفتالش برای دستیابی 
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به ههرایطی کهه فقهها بهرای مبیه        توان یماست که در این خصوص  دار شهیراسالم بسیار 

ی خیهاراتی  نه یب شیپو همچنین  انتفاع قابلیت داهتن و آن عین طهارت، مانند اند گرفتهدرنظر 

(. کهاالی غیهرایمن   57: 1393مانند خیار عیب اهاره کرد )ابراهیمهی سهاالری و همکهاران،    

( و 33: 1388فارسهانی،   غفهاری  )عهادل و  هود یمدلیل انتفاع نامطلوب معیوب محسوب  به

 از یکهی (. 231: 1، ج 1344ویزی که نف  عقالیی ندارد در واق  مالیت نهدارد )کاتوزیهان،   

 حهد  از بهیش  کهه  کاالههایی  دادوستداست و فلذا  انتفاع قابلیت مالیت و داهتن مبی  هرای 

 .برد یم بین از را کاال انتفاع قابلیت زیرا نیست، صحیح ،ندا خطرناک متعارف

 ی از اطالعات کامل مند بهرهآگاهی و  و حقحق آموزش . 2. 4

قادر  کننده مصرفدر دسترسی به اطالعات کامل حقی است که به موجب آن  کننده مصرفح  

خواهد بود تا به اطالعات اساسی دربارۀ اوصاف کاال یا خدماتی که قصد خریداری آنها را دارد، 

( تها  141: 1389مطالبه کنند )غفاری فارسهانی،   نندگانک از عرضهدست یابد یا این اطالعات را 

عبهارت   بتواند با مقایسة کاالها و خدمات مشابه به اقدامی منطقی و مسئوالنه مبادرت ورزد، بهه 

باید در قبال اطالعات نادرست و گمراههی ناههی از تبلیغهات نادرسهت      کنندگان مصرفدیگر 

ی هها  آمهوزش  کننهدگان  مصرفاست به  (. ضروری52: 1391منتقمی،  حمایت هوند )مصطفی

الزم ارائه هود تا تخصص و مهارت در انتخاب باالتر رود و آگاهانه به انتخاب کاال و خهدمات  

اقدام کنند و برای ارزیابی کاال و خدمات و تبلیغات آنها جهت انتخاب آگاهانه توانمنهد ههوند   

ی احقهاق حقهوق   ها وهیهو همچنین از تا بهترین استفاده را از درآمد و مناب  خود داهته باهند 

 (. 58: 1391مصطفی منتقمی،  ؛174: 1389خود آگاهی یابند )غفاری فارسانی، 

ی مشتری از اطالعهات کامهل داده   برخورداردر متون فقهی نیز اهمیت ویژه به موضوع 

 هده است، از جمله:

کهه از ههم جهدا     : خریدار و فروهنده تا زمهانی دیفرما یم )ص(الآ( پیامبر گرامی اسالم

، ح  خیار دارند، پس اگر صادق باهند و حقیقت را در مورد کیفیت کاال و قیمهت  اند نشده

یی پیشهه  دروغگهو ی و کهار  پنههان و اگر  دهد یمآنها برکت  دادوستدبیان کنند، خداوند در 

 (.298: 13ق، ج 1408)نوری،  رود یمآنها از بین  دادوستدکنند، برکت 
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معهامالت   ژهیه و بهه فریبکاری و خیانت در امور اقتصادی  هرگونهب( در متون فقهی از 

نهی هده است، خیانت در رواب  اقتصادی مصادی  متعددی در فقه از جمله تدلیس، غهش  

تدلیس یعنی جنسی را که فاقد صفت ممتازی است، واجد آن ی دارد؛ فروه کمدر معامله و 

د اینکه فروهنده بها روههن کهردن    صفت قلمداد کردن و خالف واق  نشان دادن است؛ مانن

 المپی بر روی اجناس موجب تغییر رنگ آنها و فریب مشهتری ههود و ایشهان آن را بخهرد    

غش به معنای خالف واق  جلوه دادن است، مانند مخلو  کهردن   (.98: 1391، کار صنعت)

(. در واقه   62: 1393)ابراهیمی ساالری و همکاران، کاالهای مرغوب با کاالهای نامرغوب 

ریختن آب در هیر است؛ در نکوهش غهش   بارزغش در معامله یعنی تقلب در جنس مثال 

که هنگام ورود آرد فروش بهه او   )ع(احادیثی ذکر هده است از جمله روایتی از امام صادق

بهر تهو   « مال غش فی اهله ایاک و الغش فانه من غش، غش فی ماله فان لم یکن له»فرمود: 

باد که از خیانت در معامله دوری کنی. زیرا آنکه تقلب کند، در اموال وی خیانت هود؛ پس 

 (.209: 12، ج 1372خیانت هود )حر عاملی،  اش خانوادهاگر مال نداهته باهد، در 

و  2سهوره ههعراء   183-181، آیات 1سوره مطففین 3-1خداوند در قرآن کریم در آیات 

 ی پرداخته است. فروه کمبه نکوهش عمل  3سوره هود 84ی  هیآ

                                                                                                                                        

که وهون از مهردم پیمانهه     (2)الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ( 1) فروهان واى بر کم (1)وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ . 1

و وون براى آنان پیمانه یا وزن کنند بهه ایشهان کهم     (3)وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ( 2)ستانند تمام ستانند 

 (3)دهند 

وَزِنُوا بِالْقِسْؤطَاسِ  ( 181)فروهان مباهید  پیمانه را تمام دهید و از کم (181) أَوْفُوا الْكَیْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ. 2

 (183) سُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِؤدِینَ وَلَا تَبْخَ( 182)و با ترازوى درست بسنجید  (182) الْمُسْتَقِیمِ

 (183)و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید 

نْقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیدَانَ إِنِّی أَرَاکُمْ بِخَیْرٍ وَإِنِّی وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَیْرُهُ وَلَا تَ. 3

برادرهان هعیب را ]فرستادیم[ گفت اى قوم من خهدا  مدین سوى ]اهل[  و به (84) أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیط 

بینم و]لى[  ستى هما را در نعمت مى را را بپرستید براى هما جز او معبودى نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید به

 (84)از عذاب روزى فراگیر بر هما بیمناکم 



  513 یحکومت یراتبه نقش سازمان تعز یاجمال یبا نگرش یهکنندگان در فقه امام حقوق مصرف یبررس 

ی از قاعده فقههی وجهوب اعهالم الجاههل فیمها یعطهی       رسان اطالعضمان ناهی از عدم 

 دههد  یمه استخراج هده است؛ مفاد این قاعده این است که وقتی هخصی به دیگری ویزی 

یهز را از خطهر یها    بایهد گیرنهده آن و   دهد یمکه خطر یا مشکلی )عیبی( دارد، هخصی که 

(.  فقهایی 323: 1389مشکلی )عیبی( که در آن مال وجود دارد آگاه کند؛ )بهرامی احمدی، 

و بهر   انهد  دهکهر  دیه تأکاز جمله هیخ طوسی و هیخ انصاری بر ضرورت اعالم عیهب کهاال   

: 2ق، ج 1387که مشتری را از عیب کاال آگاه کند )هیخ طوسهی،   دانند یمفروهنده واجب 

 (.472: 2ق، ج 1411خ انصاری، هی؛ 126

 حق آزادی در انتخاب   .3. 4

نتیجة  کننده مصرفاین ح  از مصادی  ح  آزادی و در زمرۀ حقوق بشر است؛ ح  آزادی 

(. 185: 1389)غفههاری فارسههانی،   قراردادهاسههتآزادی  هههده رفتهههیپذاصههل کلههی و  

ی رقابتی کاال و خهدمات مواجهه   ها متیقباید در هرایطی قرار گیرند که با  کنندگان مصرف

هوند تا بتوانند با مقایسه گزینشی منطقی نمایند، در صورت انحصار و عدم وجهود رقابهت   

رو فهروش اجبهاری کهاال و     (؛ ازایهن 55: 1391منقمهی،   )مصهطفی  ههود  ینماین امر میسر 

 و امتناع از عرضه و فروش و احتکار کاالها ممنوع هده است. اخفاخدمات و 

در انتخهاب کهاال یها خهدمات اسهت، وجهود        کننده مصرفدی که سالب آزادی از موار

ی انحصهاری را  ها یندگینماانحصار و عدم وجود رقابت در بازار است، به همین علت باید 

 (.52و  49ق: 1426)رباح،  لغو  و از رقابت آزاد حمایت کرد

 نکهه یااز جملهه  وجهود دارد؛   کننده مصرفدر فقه مواردی برای حمایت از ح  انتخاب 

یکی از هرو  صحت معامله رضایت طرفین است و از بی  همراه با هر  نیهز نههی ههده    

( و روایات متعددی در نهی احتکار وجهود دارد  85: 1390االسالمی،  هیخ رهنمون و)است 

 هود. که در مباحث آینده مواردی بیان می

خرنهد   ن مالی باال کاالیی را میی با تواا عدهمبارزه با محتکران از این نظر مهم است که 

و با تبلیغات و ایجاد جو روانهی نایهاب ههدن و کمبهود محصهول حه  انتخهاب مهردم را         

 .فروهند یم تر گرانو کاالی احتکارهده را بعدها  ندکن یممصنوعی محدود  صورت به
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 حق داشتن حضور و تشكیل نهادهای مدافع  .4. 4

دولت مطرح  ها استیسح  دارند عالی  خود را در مراحل ایجاد و اجرای  کنندگان مصرف

تها   دههو  یمه ی صهنفی اعمهال   ها تشکلاین ح  با ایجاد  معموالً(. 19: 1391کنند )آزادی، 

 برسانند. دولتمردانبتواند صدای خویش را به 

الفضهول   سیرۀ پیامبر گرامی اسالم بر پذیرش این امر استوار بوده است و از پیمان حلآ

 رویداد در این خصوص یاد کرد. نیتر مهم عنوان به توان یم

 حق جبران خسارت   .5. 4

از ح  جبران خسارت برخوردارند و باید خسارت وارده در نتیجهة   کنندگان مصرفهمواره 

خرید کاال یا خدمات نامطلوب یا عرضهة نادرسهت آنهها جبهران و بهه دعاویشهان در ایهن        

(. بهه  17: 1398ر مراج  صالحه رسهیدگی ههود )ههاه بیگهی،     خصوص به طرز منصفانه د

داههته باههد،    کننهدگان  عرضهه همین علت از گذهته نیاز به نهادی کهه برخهورد سهری  بها     

 هده است؛ سازمان تعزیرات حکومتی در همین زمینه هکل گرفته است.  احساس می

ضه  ههده   ی در خصهوص جبهران خسهارت و   ا ژهیودر فقه امامیه قواعد و راهکارهای 

نشده باقی نمانند و حقی از  وارد هود، جبران کننده مصرفاست تا ونانچه ضرر و زیانی به 

تضیی  نشود؛ از جمله قواعد و راهکارهایی که درصدد جبران خسهارت وارده   کننده مصرف

بینی سیاست هرعیه، قاعدۀ الضهرر و عمهل اقالهه و     شیپ  به توان یمهستند،  کننده مصرفبه 

 .. اهاره کرد. خیارات و.

 نیازهای اساسی از سوی دولت نیتضمحق رفع و . 6. 4

باید مناف   ها حکومتۀ بقای انسان است، بنابراین کنند نیتضممصرف برخی کاال و خدمات 

: 1395بیگهی،   کننهد )ههاه   برطهرف را لحاظ کرده و نیازهای اساسی آنها را  کنندگان مصرف

 ذا، پوهاک، مسکن و... اهاره کرد.به غ توان یم(. از جملة این نیازها 17

فرد، جامعه و نظام حهاکم بهر    سویکه از  دیآ یهمار م هحقی از حقوق انسان ب ،کرامت

و بهه  ههود  رعایت  دزندگی فردی و جمعی بای یها سیستم مدیریتی اجتماع در تمام عرصه
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ح  تعرض به کرامت دیگری  کس چیهو انسان نباید خویش را مخدوش سازد ، دیاجرا درآ

اصل کرامت انسانی از اصول مورد پذیرش دین مبهین اسهالم   (. 2: 1387، گیالنی) نداردرا 

هود و کهاال   برطرفاست که نیازهای اساسی آنها  کنندگان مصرفاست؛ جز کرامت انسانی 

هود و هیچ فردی ح  تعرض به این  نیتضمۀ بقای ایشان است، کنند نیتضمو خدماتی که 

 ح  را ندارد.

دارنهد و   کننهدگان   یه توزو  دکنندگانیتولی نسبت به تر آیضعجایگاه  کنندگان مصرف

 کننهدگان  مصرفوظیفة قانون حمایت از ضعیآ است؛ دولت وظیفه دارد حمایت از حقوق 

در خصوص موظآ بهودن   توان یمی آنها را بر عهده گیرد. از جمله دالیلی که ازهاینو رف  

دولت اسالمی به رف  نیازهای اساسی اهاره کرد، روایهاتی در خصهوص احتکهار اسهت، از     

: احتکار در هش ویز است: گندم و جو و خرمها  ندیفرما یمجمله اینکه پیامبر گرامی اسالم 

(. در این روایت آنچه 459: 1،ج 1389و کشمش و روغن خوراکی و زیتون )هیخ صدوق، 

آن جایز نیست، جز اقالم و نیازههای اساسهی آن عصهرند و بها دقهت در مجهازات       احتکار 

دریافهت کهه    تهوان  یمه  1367قانون تعزیرات حکومتی مصوب  41محتکر از جمله در مادۀ 

هدف اولیه از مجازات محتکر، رف  نیاز جامعه است و به همین علت است که وی ملزم به 

 .کند یموش کاال اقدام به فر رأساًیا دولت  هود یمفروش 

                                                                                                                                        
امتنهاع از   صهالح و  ذی صهورت عمهده بها تشهخیص مرجه       عبارت است از نگهداری کاال به -: احتکار 4 ۀماد. 1

 .دولههت توسهه  جامعههه پههس از اعههالم ضههرورت عرضههه    آن بههه قصههد گرانفروهههی یهها اضههرار بههه  ةعرضهه

 : باهد کار به هرح زیر میتعزیرات احت 

 .الزام به فروش کاال و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کاال -اول  ةمرتب 

 .فروش کاال توس  دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کاال -دوم  ةمرتب 

قسمتی از سهمیه و تمام یا   فروش کاال توس  دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کاال، قط -سوم  ةمرتب 
 .تکرمح عنوان پاروه در محل واحد به  خدمات دولتی تا هش ماه و نصب

 .عنوان محتکر های گروهی به رسانه واحد و معرفی از طری  ةبر مجازات مرتبه سوم، لغو پروان عالو –وهارم  ةمرتب 

 .ر نیستصالح باهد مشمول احتکا نگهداری کاال با اطالع مراج  ذی که یتبصره: درصورت 
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 کنندگان مصرفی فقهی حمایت از حقوق  . راهكارها5

و  ههود  یمه در قبال پرداخت هزینه، مالک عین یها منفعهت کهاال یها خهدماتی       کننده مصرف

ضرورت دارد تا از ح  مالکیت وی حمایت هود. روایات زیادی در خصوص احتهرام بهه   

 -ۀ فقهیقاعده ابی بصیر که دال بر مالکیت مسلمان بیان هده است. روایت معروف به موثق

روایهت کهرده    )ع(محمدباقربصیر از امام  تربیتی احترام مال المسلم و عمله است. در آن ابی

سباب المومن فسوق... تا آنجا کهه فرمهود: و حرمهه مالهه کحرمهه      »...فرمود:  )ص(که پیامبر

ه مال مسهلمان محتهرم   ک رساند یم وضوح به(. این روایت 268: 2ق، ج 1406؛ )کلینی، «دمه

؛ ههود  یمه است و از تشبیه مال مسلمان به خون مسلمان حرمت و احترام مال او مشهخص  

تها زمهانی کهه آن را     ردیه گ یمه دست انسان ضامن هر ویزی اسهت کهه در دسهت    »روایت 

(. روایهات مهذکور اهتمهام فقهه امامیهه در جههت       8: 14ق، ج 1408)نوری، « گرداند یبازم

؛ بهه همهین علهت فقهه در جههت حمایهت از حقهوق        سازد یمحمایت از این ح  را عیان 

و قواعد کلی بر معهامالت، سیاسهت ههرعیه و قواعهد در خصهوص       سازوکار کننده مصرف

 جبران خسارت وض  کرده است. 

در اسالم، این امر در سه قسمت وضه    کنندگان مصرفقوق برای پی بردن به جایگاه ح

و قواعد کلی بر معامالت، ایجهاد سیاسهت ههرعیه و وضه  قواعهد در خصهوص        سازوکار

 گیرد.  جبران خسارت مورد بررسی قرار می

 و قواعد کلی بر معامالت   سازوکاروضع  .1. 5

معامالت  کنندگان مصرفو  انکنندگ  یتوز، کنندگان ، عرضهدکنندگانیتولنقطة تالقی رواب  

را  کننهده  مصهرف است. وض  قواعد کلی برای معامالت تا حدودی جنبة حمهایتگر فقهه از   

 . سازد یمعیان 

، کمتهر بهه   دهید انیزکنندگان با توجه به اینکه دعاوی مربو  به جبران خسارت مصرف

ن قوانین مهنظم بهرای   (؛ به همین علت نباید به امید داهت555: 1384رسد )بادینی، نتیجه می

و  کننهده  مصهرف کننده از قانونمند کردن معهامالت کهه نقطهة تالقهی     احقاق حقوق مصرف

است و سایر اقدامات پیشگیرانه غافل هد. به همین سبب هارع ضهواب  دقیقهی    دکنندهیتول
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بهرای صهحت   »توان به هرایطی کهه فقهها   رای مثال میبرا برای معامالت معین کرده است؛ 

ی هها  سهفارش »، همچنهین بهه   اند کردهذکر « برای کار تجاری»بیان و ضوابطی که « عقد بی 

 اهاره کرد. « یا اخالقی بزرگان دین به بازرگانان آور الزام

منظهور حمایهت از    ی مهمهی کهه در فقهه بهه    سهازوکارها مصهادی    نیتهر  مههم از جمله 

به کراهت دخول در سوم اخیهه و حرمهت    توان یمهاره هده است، به آن ا کنندگان مصرف

ی اقاله و فسخ در معامالت اهاره کرد. در خصوص غش پیشهتر  نیب شیپغش در معامالت و 

 سخن گفته هد، در ادامه به توضیح مختصر سایر موارد خواهیم پرداخت.

 سهت: ه ادهه نقهل   )ص(از رسول خداروایتی  کراهت دخول در سوم اخیه در خصوص

از  .(37 :2ج  ق،1385 تمیمی مغربی،ه است )دیگری نهی فرمود ةایشان از مداخله در معامل

جز در هنگام  ،دیگری است ةورود و مداخله در معامل ،موارد حرام در طول انجام معامالت

کننهده   ضهرر بهه مصهرف    سهبب این عمل  .(190 :2ج  ق،1387انجام مزایده )هیخ طوسی، 

 .دهو یم مصنوعیگرانی  موجببر ایجاد تنش بین افراد،  رفتار عالوه زیرا این، خواهد بود

کننهدگان معرفهی ههود،     عنوان حمایت از حقوق مصرف به تواند ییکی از کارهایی که م

 یعنهوان راهه   خود در بحث متاجر به یها باقائل هدن به ح  اقاله است. اغلب فقها در کت

اند. طرفین عقد پس از انجام بیه  ممکهن اسهت پشهیمان      کرده یجهت انفساخ معامله معرف

طهرفین   از آنجا که بی  عقهدی الزم اسهت،   ،و قصد بر هم زدن معامله را داهته باهند ونده

با مراجعه به طرف دیگر و اظهار ایهن   توانند یم اما زنند؛باز  از پایبندی به آن سر توانند ینم

باهند. این تقاضا ممکن است از طرف مقابل پذیرفتهه  پشیمانی تقاضای انفساخ آن را داهته 

ی ا معاملهه ة اقال؛ در مناب  اسالمی به آن را نپذیرد، الزامی به این پذیرش نیست هایدهود و 

 1زیادی هده است. دیتأککه طرف معامله از آن نادم است، 

 فقهه اسهالمی  در  کننده خیارات فسخ معامله از جمله مصادی  حمایت از حقوق مصرف

                                                                                                                                        

 .276: 1373ر.ک: حر عاملی،   .1
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فقهی و حقوقی  های باطور مفصل در کت در خصوص اعمال خیار در فسخ معامله به. است

به تعدادی از روایهات کهه صهراحت در حمایهت از      هسخن به میان آمده است. در این مقال

منقول  )ع(؛ در این خصوص روایاتی از امام صادقهود یاهاره م دارند،کننده  حقوق مصرف

اشؤترط أو لؤم    شوط ثالثة أیؤام المشؤتری فهؤو بالخیؤار فیهؤا إن      قال فی الحیوانی علیه است:

السالم( أینما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار کئى یفترقا فإها افترقؤا   قال )علیهو 1یشرط

کتؤاب ا    ط خؤالف رالسالم(: المسلمون عند شروطهم إال کؤل شؤ   )علیه قال و 2فقد وجب البیَ

بر احترام  در این روایات عالوه .(202و  201 :3ج  ق،1413 هیخ صدوق،) 3زعرو  فال یجو

خیار فسخ معامله نیهز مطهرح    به معاهدات میان اهخاص و رعایت هرو  هرعی و قانونی،

بهر جبهران ضهرر و جلهوگیری از آن، نهوعی حمایهت از        اعمهال خیهار عهالوه    ه اسهت. ده

ضرر انجام معامله باقی  رد،ک زیرا اگر نتوان از خیار فسخ معامله استفاده ،کننده است مصرف

 .هود یماند و هخص متضرر م می

 . سیاست شرعیه  6

( دور سهازد؛  فسهاد ی )صالح( نزدیهک و از تبهاهی )  درست  بههر آنچه مردم را هروه بیشتر 

آن را وض  نکرده باههد و در وحهی نهازل نشهده باههد، سیاسهت        )ص(هروند پیامبر خدا

به این معناست که حاکم باید در « هرعیه»قید (. 2ق: 1418)الجوزیه،  هود یمهرعیه نامیده 

تهوان بهه آن لقهب    نمی صورت نیاقانونگذاری اهداف هریعت را رعایت کند، زیرا در غیر 

ی هها  عرصهه (. دولت سیاست ههرعیه را بها دخالهت در    13م: 1996د )عبدالسالم، هرعی دا

بهه دو   تهوان  یمه . در این خصهوص  کند یمحمایت  کننده مصرفاز حقوق اقتصادی پیاده و 

                                                                                                                                        

خیار  هر نوع حیوانی برای مشتری سه روز ح  فسخ معامله وجود دارد، خواه این رۀامام صادق)ع( فرمود: دربا. 1

 را هر  کرده باهند یا نکرده باهند.

که جهدا ههدند    هنگامی اند خیار )فسخ( دارند و که از هم جدا نشده . هر جا مردی از مردی خرید نماید تا زمانی2

 . کند یمدیگر بی  وجوب پیدا 

 . مسلمانان به هر هرطی پایبندند، مگر اینکه آن هر  مخالآ باهد که در این صورت جایز نیست.3
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به معنی تعیهین قیمهت عادالنهه کاالهها )خهدمات(      « تسعیر»نهاد حسبه و تسعیر اهاره کرد؛ 

ی بازرگانان است. نهاد دوم حسبه است کهه بهرای   طلب فزونتوس  حکومت، برای مبارزه با 

ههرعی از بهاب   ی ا فهیوظهکل گرفته بود،  کنندگان مصرفکنترل بازار و حمایت از حقوق 

)قلعه جهی،  در جامعه پیاده کردند  آن راکه حاکمان اسالمی « امر به معروف و نهی از منکر»

نظارت بر بازار وجود داهته و ایهن   )ص(در زمان حیات پیامبر گرامی اسالم (.130م: 1988

 (.  66: 1381امر بعد از وفات حضرت ادامه پیدا کرده است )باقرزاده، 

ی از ا عهده  1وجود دارد که نهاد تسعیر را نفی و رد کهرده اسهت.   )ص(روایاتی از پیامبر

که در قرآن و روایهات تحهریم    دانند یمفقها نیز تسعیر را انتزاع مال فرد بدون رضایت وی 

 نهد کن یمه هده است و به استناد ادله از جمله قاعدۀ الناس مسلطون علهی امهوالهم آن را رد   

ا وجود این گروهی از فقیهان عهدم اسهتفاده از آن بهه    ب(. 69: 1389پوری و حائری،  )بهمن

و استفاده از آن را پذیرفته و جزء وظایآ و اختیهارات حاکمهان )امهام(     دانند یمضرر مردم 

ههرای  خاصهی بهر     )ص(اند که در زمهان حیهات پیهامبر    و ونین استدالل کرده اند دادهقرار 

ی نهاد تسعیر نبوده اسهت. بنهابر دیهدگاه ههیخ     ریکارگ بهجامعه حکمفرما بوده که نیازی به 

: 2ق، ج 1387حلهی،  قیمت متعهارفی بهرای محتکهران مشهخص کنهد )      تواند یممفید، امام 

اگهر محتکهر در فهروش    : »...دارد یم(. حضرت امام )ره( نیز در خصوص محتکر بیان 1007

امهام او   صهورت  نیادر غیر  هود یمقیمت را بیش از حد باال ببرد، به پایین آوردن آن ملزم 

 نهد یب یمه کند که با توجه به قیمت متعارف ههر یا به قیمتی کهه امهام مصهلحت    را وادار می

 (.  416: 1ق، ج 1410بفروهد )موسوی الخمینی، کاالیش را 

بیش از ههر   کنندگان مصرفی در حمایت از بسترسازی و قانونگذاردر عصر حاضر نیاز به 

و با توجه به اختیهاراتی کهه فقهها در ایهن زمینهه بهرای حهاکم اسهالمی          دهو یمزمان احساس 

ی در این امر حتی اگر ظاهراً متضاد با متون فقهی باهد، تا جایی کهه بهه   قانونگذار، اند برهمرده

باهد، خهارج از فلسهفة    دکنندگانیتولکنندگان و بازگردانندگان تعادل، بین ایشان و نف  مصرف

                                                                                                                                        

 .268: 3ق، ج 1413. ر.ک: هیخ صدوق،  1
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بر این حقوق کالسیک ما  عالوه (. 91: 1390االسالمی،  د )رهنمون و هیخی نخواهد بوقانونگذار

ناتوان است و نیازمند وضه  قهوانین    کننده مصرفو قانون مدنی ایران برای تضمین حمایت از 

ایرانی نیز همین راه را رفته و قوانین اختصاصی  گذاران قانون، ونانکه میهستمدرن و تخصصی 

 1373و در سهال    دهتصویب کر 1388را در سال  کنندگان مصرفنظیر قانون حمایت از حقوق 

کافی نیستند و در برههة   کننده دلگرماند، این اقدامات  سازمان تعزیرات حکومتی را تأسیس کرده

 .دهو یمزمان و تقویت آن احساس و اختیارات سا ها تیصالحکنونی نیاز به افزایش 

 . وضع قواعد در خصوص جبران خسارت  7

از بهین ایهن قواعهد،     1؛انهد  دهدر عرصة جبران خسارت قواعدی در فقه وض  و مرسوم هه 

با توجه رابطة علیت بین رفتار مصهرف   کنندگان مصرفمواردی به جبران خسارت وارده به 

مربهو    کنندگان عرضهتولیدکنندگان و توزی  و  و استفاده از کاال یا خدمات و رفتار و عمل

یهد، قواعهد   ال هود؛ ابتهدا قاعهدۀ علهی    یمآنها اهاره  نیتر مهمکه در این قسمت به  هوند یم

 هود. تسبیب، قاعدۀ غرور و در نهایت الضرر بررسی می

 الید قاعدۀ علی .1. 7

؛ دههو  ینمه الید کامل  ۀ علیقاعد  بهدر فقه اسالمی، بدون توجه  کننده مصرفبررسی حقوق 

الید ما اخذت حتی تیدیه نشأت گرفته است. منظور از ایهن   این قاعده از حدیث نبوی علی

یابد، ضامن است  الیاستقاعده این است که اگر کسی بر مال دیگری بذون اذن وی یا هارع 

قرار گرفته است را به مالک برگرداند. ایهن قاعهده دارای    اش ذمهتا زمانی که مال و آنچه بر 

دو حکم تکلیفی و وضعی است؛ حکم اول به معنهای بازگردانهدن مهال دیگهری از سهوی      

فردی است که به عدوان بر آن مسل  است و حکم دوم به معنای جبران خسارت از سهوی  

از ایهن  (. 210و  209: 1389فرد است، حتی اگر در اثر قوۀ قاهره باهد )بهرامهی احمهدی،   

 .هود یمقاعده به ضمان ید نیز یاد 

عین کاالیی بهاقی   که یدرصورتکه اهاره هد مطاب  با حکم تکلیفی این قاعده طور همان

                                                                                                                                        

 . 34-51: 1390نوازان،  . ر.ک: مهمان1
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برگردانده هود و در وجود نقص و عیب، و عدم پذیرش کاال با عیب  ح  یذباهد، باید به 

ن کاالی صهحیح و کهاالی معیهوب    ( تفاوت بیکننده مصرفموجود از سوی طرف قرارداد )

صورت تلآ عین کاال مثل یا قیمهت آن   و در (38: 1390، نوازان مهمان)باید پرداخت هود 

ۀ موبایهل کهه تخصهص کهافی     رکنندیتعمرای مثال یک ب (.93: 1380)محق  داماد،داده هود 

 دههو  یمه ندارد با دریافت گوهی تلفن همراه فرد متقاضهی تعمیهرات، در وهلهة اول ملهزم     

علت فقدان تخصهص الزم   و ونانچه به بازگرداندی و تعمیر، سالم ابی بیعگوهی را پس از 

نتواند ایراد را رف  کند یا آسیب جدیدی به گوهی وارد کند، ملزم به جبران خسهارت وارد  

 استفاده یا گم هود، باید به تهیة مدل مشابه اقدام کند. رقابلیغاست و اگر تلفن همراه 

وجود آمده است، به موجب حکم  که در اثر استفاده از کاالی معیوب به از طرفی ضرری

است، برای مثال خساراتی که در صورت استفاده از کهاالی   پذیر وضعی همین قاعده جبران

و در عصر حاضهر، حقوقهدانان    دیآ یموجود  به ثالثیا اهخاص  کننده مصرفمعیوب برای 

مسهئولیت ناههی از کاالههای معیهوب و     »یها  « مسئولیت ناهی از عیب تولیهد »تحت عنوان 

 ، تحت لوای این قاعده باید جبران هود.رندیگ یمکار  به« خطرناک

 قاعدۀ غرور   .2. 7

 ؛ ایهن انهد  دانسهته المغرور یرج  الی مهن غهره   قاعدۀ غرور یا ضمان غرور بر مبنای عبارت 

قاعده به این معناست که اگر هخصی )غار( انسان دیگری )مغرور( را که جاههل بهه واقه     

است، به اهتباه بیندازد و این هخص باعث ضرر خود یا هخص ثالثی گردد، ضامن جبهران  

ی معتقدند که حتی اگر غار قصد فریب ا عده(. 184: 1389خسارت است )بهرامی احمدی، 

باهد ولی رفتاری از وی سر بزند که مغرور به اهتباه  اطالع یبز نداهته باهد و از واقعیت نی

)موسهوی بجنهوردی،    بیفتد و باعث ضرر خود یا دیگری هود نیهز مسهئولیت وجهود دارد   

ی قراردادی نیهز بهه قاعهدۀ غهرور اسهتناد      ها تیمسئولی از فقهیان در ا عده(. 227ق:  1398

( را فریب داده و قیمت کهاال و  کننده مصرف) ی که خریدارا فروهنده. مثالً در مورد اند کرده

بهای واقعی قلمداد کرده است، فروهنده به اسهتناد قاعهدۀ غهرور    خدمات خود را بیشتر از 

 (.  147و  146ق: 1275ملزم به جبران زیان وارده است )هیخ انصاری، 
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نقههش بسههزایی دارد و ونانچههه   کننههدگان مصههرفایههن قاعههده در جبههران خسههارت  

مطاب  این قاعده غار تلقی ههوند و سهبب ایجهاد ضهرر بهه       دکنندگانیتولیا  نکنندگا عرضه

بهه وی   کننهده  مصهرف هود، باید زیان وارده به وی یها ههخص ثهالثی را کهه      کننده مصرف

 خسارت وارد کرده است، جبران کند.

 قاعدۀ تسبیب .3. 7

در ورود خسارت نقش ندارد، بلکه فق  مقدمات و  ماًیمستقزننده  مطاب  قاعدۀ تسبیب زیان

(. 43: 1390، نهوازان  مهمهان ) ههود  یمو سبب تلآ و زیان  کند یمی اولیه را فراهم ها نهیزم

، در صورت دو هر  موجب ضمان است؛ هود یماین قاعده که اتالف بالتسبیب نیز نامیده 

عل انسانی بین سهبب و تلهآ   اول وجود رابطه بین سببیت و تلآ؛ دوم عدم وجود ارادۀ فا

 (.61و  60: 1389)بهرامی احمدی، 

رفتهاری کهه از سهوی     کننهدگان  عرضهه ، تولیدکننهدگان و  کنندگان مصرفدر رواب  بین 

 کننهدگان  مصرف، سبب ورود خسارت و زیان به زند یمسر  کنندگان عرضهتولیدکنندگان و 

و  دکننهدگان یتولد دارد و ؛ در واقه  بهین ایهن رفتهار و زیهان رابطهة سهببیت وجهو        دهو یم

؛ آورنهد  یمه مستقیم و بالمباهره متلآ نیسهتند، بلکهه فقه  سهبب را فهراهم       کنندگان عرضه

به قاعهدۀ اتهالف بالمباههره     توان ینم کنندگان مصرفرو در خصوص جبران خسارت  ازاین

 استناد نمود و باید به قاعدۀ تسبیب مراجعه کرد.

 ۀ ال ضرر قاعد .4. 7

 فرمودنهد:  )ص(کهه در آن پیهامبر   اسهت روایت سمره بن جندب ین زمینه مدرک مهم در ا

(. ال ضرر و الضرار به این معناسهت  200ق: 1406)کلینی، « انک رجل و الضرر و ال ضرار»

 دییه تأ، مهورد  زننهد  یمه  بهه ههم  که از سوی هارع ضرری وجود ندارد و ضرری کهه افهراد   

علت نبود حکمی از طرف هارع ضرری متوجه  نیست، بنابراین در مواردی اگر به قانونگذار

افراد هود و تحت عناوین غرور و تسبیب یا قاعدۀ ید نتهوان آن را جبهران کهرد یها وجهود      

کهرد  آن را جبهران   توان یمحکمی از سوی هارع مورد تردید باهد، به صرف قاعدۀ الضرر 

 (.  137: 1391)بهرامی احمدی، 
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مالک بر مهال خهود    اگروهاست که در آن ة بحث ما مخصوص احتکار نیزمروایات در 

ة آن خهودداری کنهد، عمهل وی مهورد     عرضه اختیار دارد، اگر به آن احتیاج باهد و وی از 

الجالب الی سؤوقنا کالمجاهؤد فؤی سؤبیل ا  و المحتكؤر فؤی سؤوقنا        : »ردیگ یمنکوهش قرار 

نقل هده اسهت   )ع(مدر جای دیگر از امام کاظ (.432: 1382)پاینده،  «کالملحد فی کتاب ا 

لئن یلقی اهلل العبد سارقا احب الی من ان تلقاه قد احتکر طعاما »فرمود:  )ص(که رسول خدا

 تهر  محبهوب ای را در حال سرقت مالقات کنهد، در نهزد مهن     اگر خداوند بنده ،«اربعین یوما

طریحهی،  کنهد ) مردم را وهل روز احتکار  ةآذوق که یدرحالاست از اینکه مالقات کند او را 

مؤن  » فرمهود:  نقل ههده کهه مهی    )ص(در روایت دیگری از رسول خدا. (275 :3، ج 1375

ههر کهس آذوقهه و مهواد غهذایی       ،«ايتكر علی المسلمین طعاما ضربه ا  بالجذام و االفالس

ق: 1420اثیر،  )ابن کند داوند او را به مرض جذام و فقر گرفتار می، خدکنمسلمین را احتکار 

، کنهد  یمعملی که به جامعه زیان وارد  عنوان بهار در این روایات علت نکوهش احتک(. 596

الیهد، بلکهه از بهاب     است و مبنای جبران خسارت نه از باب قواعد تسبیب و غرور و علهی 

 ۀ الضرر است.قاعد

. جایگاه و نقش قوانین موضوعه و سازمان تعزیرات حكومتی در حمایت از حقوق 8

 کنندگان مصرف

از  ییهها  تیه قراردادهها، حما  ۀآنکه در قانون مهدنی در حهوز  بر  به لحاظ قانونگذاری عالوه

 ةح  بر هم زدن معامله یا مطالبه  ،هود و در مواردی همچون معیوب بودن کننده می مصرف

انهد کهه ههدف اصهلی از      تر قوانینی وض  ههده  نحو تخصصی التفاوت وجود دارد، اما به مابه

حقهوق  قانون حمایهت از  آنها  نیتر مهمیکی از  کنندگان است. وض  آنها حمایت از مصرف

 .1 است 1388کنندگان مصوب  مصرف

                                                                                                                                        

قهانون تعزیهرات    ،1346توان به قانون مواد خهوردنی و آههامیدنی و آرایشهی مصهوب      این قوانین می ةاز جمل. 1

قهانون تجهارت الکترونیهک مصهوب     ، 1367حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداهتی درمهانی مصهوب   

قهانون   ی،اصالح 1383قانون نظام صنفی کشور مصوب  ،1383قانون سازمان نظام پزهکی کشور مصوب  ،1382

 

https://hawzah.net/fa/Article/View/97356/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA#TextH371628I8837
https://hawzah.net/fa/Article/View/97356/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA#TextH371628I8837
https://hawzah.net/fa/Article/View/97356/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA#TextH371628I8837
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و  نیتهر  مههم ؛ 1انهد  ههده تشهکیل   در ایراننهادهایی کننده  حمایت از حقوق مصرف در

، سهازمان تعزیهرات حکهومتی    پردازد یمسازمانی که در این زمینه به ایفای نقش  نیمقتدرتر

خود، سازمانی است مقتدر، توانمند و  انداز وشماست؛ سازمان تعزیرات حکومتی در بیانیة 

و حقهوق بنیهادین    و فعهاالن اقتصهادی اسهت    کننهدگان  مصهرف منصآ در حهامی حقهوق   

. سازمان تعزیرات حکومتی در امور رسیدگی به تخلفهات  کند یمرا تضمین  کنندگان مصرف

 اقتصادی اولین نهاد صالح به دادرسی است. 

حقوق کیفری فنی یا خاص، حقوقی است که از یک ارزش یا پدیدۀ نو و در عین حال 

انگاری موارد نقهض   ، ونین حمایتی نخست با جرمکند یمی تخصصی حمایت ا گونه بهفنی 

که برای اجرا نیازمند ابزارههای دیگهری همچهون آیهین      هود یمی جدید نمایانگر ها ارزش

: 1384ی و همکهاران،  ابرنهدآباد ۀ خاص است )نجفهی  کنند یدگیرسدادرسی ویژه و مراج  

ی آنها در انواع ها انتخابمختلآ و  قانونگذارانة قیسل(؛ سیاست کیفری تقنینی 246و  245

اسهت. کهه بهه     جهرائم کلی نحوۀ مقابلهه بها پدیهدۀ مجرمانهه و دادرسهی       طور بهو   مجازات

ی و همکهاران،  ابرندآباد )نجفی دهد یمی مختلآ ها پاسخهای مختلآ جامعه  هنجارگریزی

)کوهها،  اقداماتی سرکوب گر یا پیشگیرانه باههد   تواند یم ها پاسخ(. این 260و  259: 1384

مهواردی  (. در 112: 1393)حیهدری،  نظارتی یا حمایتی باهد  ( یا89: 1396دهقانی سانیچ، 

که برای کهاهش اعمهال    میثراز سوی قوۀ مجریه و با راهکارهایی اساسی و  ها استیساین 

یی که از سهوی دولهت وضه  یها     ها نامه نییآو  ها نامه بیتصوة لیوس بهی در جامعه رقانونیغ

تعزیهرات حکهومتی و   (. سهازمان  25: 1396)سهاکی،   گردد یم، اعمال هوند یمکار گرفته  به

 ههکل ی تقنینهی خهاص و ویهژه    هها  استیسبر پایة  کنندگان مصرفقوانین مرتب  با حقوق 

                                                                                                                                        
قانون ارتقهای   ،1386کنندگان خودرو مصوب  قانون حمایت از مصرف، 1388کنندگان مصوب  حمایت از مصرف

 1392قهانون مبهارزه بها قاوهاق کهاال و ارز مصهوب        کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب،

 اهاره کرد.اصالحی 

 کننهدگان و تولیدکننهدگان،   مصهرف حقوق ازمان حمایت از س ،سازمان تعزیرات حکومتیبه  توان یم. از جمله  1

 و... اهاره کرد.استاندارد و تحقیقات صنعتی  ةمیسس
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قضایی و جزء بدنهة قهوۀ    ؛ در واق  سازمان تعزیرات حکومتی نهاد تخصصی و هبهاند فتهگر 

ی از تخلفهات اقتصهادی از جملهه تخلفهات مهرتب  بها حقهوق        ا پهاره مجریه است کهه بهه   

و فلسفة تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و تقنین قوانین  کند یمرسیدگی  کنندگان مصرف

بررسهی کهرد؛ سهازمان     تهوان  یمه ی مختلهآ  ها جنبهاز را  کنندگان مصرفمربو  به حقوق 

تعزیرات حکومتی و قوانین مذکور با ههدف پیشهگیری از وقهوع تخلفهات اقتصهادی و بها       

؛ در انهد  گرفتهه نظارت و حمایت و سرکوب در جهت حمایت از حقوق افراد جامعه هکل 

 ادامه به بیان این وهار جنبه خواهیم پرداخت.

 جنبۀ پیشگیرانه .1. 8

ی فنی و پیشگیری علمی از وقهوع  ها روشاین زمینه تالش بر این است که با استفاده از  در

ح   کنندگان مصرفکه گفته هد، یکی از حقوق اساسی طور همان تخلفات جلوگیری هود.

ی در خصهوص  رسهان  اطهالع این ح  رعایت ههود و   که یدرصورتآگاهی و آموزش است؛ 

و  کنهد  یمه آگاهانه اقهدام بهه خریهد کهاال و خهدمات       کننده مصرفصورت گیرد،  ها متیق

در قهانون   قانونگهذار در صورت مشاهدۀ تخلآ آن را گزارش کند. به همین علت  تواند یم

، کننهدگان  مصهرف تعزیرات حکهومتی و قهانون نظهام صهنفی و قهانون حمایهت از حقهوق        

عههات دقیهه  بههه ة اطالارائههرا ملههزم بههه  کننههدگان  یههتوزو  کننههدگان ، عرضهههدکننههدگانیتول

کرده و ایشان را موظآ به درج قیمت و صهدور و ارائهة صهورت حسهاب      کنندگان مصرف

ی از وضهعیت کهاال و خهدمات خهود آگهاه اسهت و       خوب بهنموده است و از آنجا که ایشان 

اطالعات مرتب  با کار را در اختیار دارد، باید تعهد ارائة اطالعات مربو  بهه کهاال ههم بهر     

 ۀ وی باهد.عهد

اقدامات  نیتر مهماز  کننده مصرفی ح  ایمنی و استاندارد کاال یا خدمات برای نیب شیپ

و محل عمهدۀ   استپیشگیرانه است، زیرا نقش این ح  جلوگیری از تولید کاالهای زیانبار 

رعایت این ح  در مرحلة تولید کاالست و از آنجا که اعطای اختیهار اعمهال ایهن حه  در     

 )عهادل و ممکن نیست، باید نمایندگی ایشان را به دولهت داد   نندهک مصرفمرحلة تولید به 

در مواردی اختیاراتی را بهه سهازمان    قانونگذاربه همین علت (، 27: 1388فارسانی،  غفاری
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قانون تعزیهرات حکهومتی مقهرر     13تعزیرات حکومتی داده است، از جمله در تبصرۀ مادۀ 

در مورد واحدهای )تولیدی( فاقد گواهی از میسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی : »دارد یم

)در مورد اقالم مشمول استاندارد اجباری( کهه تولیهدات آنهها از نظهر ایمنهی مضهر باههد،        

 «.گردد یمبالفاصله نسبت به تعطیلی واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام 

ازمان تعزیهرات حکهومتی در همهین    ی از وقوع تخلفات در سه ریشگیپتشکیل معاونت 

 راستا است. 

 جنبۀ نظارتی   .2. 8

و بازرسهی از   هها  مهت یقسازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهایی کهه در امهر نظهارت بهر     

یی کهه  ها نظارتداهته باهند و  پررنگواحدهای صنفی و... نقش دارند، باید نظارت مستمر و 

مانند نوروز یها مهاه مبهارک رمضهان وجهود دارد،      ی ویژۀ نظارتی ایام خاص ها طرحدر قالب 

در مقررات مربو  به سهازمان تعزیهرات حکهومتی    راهگشا باهد. در این خصوص  تواند ینم

ی ههده اسهت کهه    نیب شیپی نظارتی ها ارگانبا سایر ی مشترک ها گشتتشکیل هعب سیار و 

نند کارهناسان بهداهت ما صالح یذهمراه کارهناسان و بازرسان نهادهای  رئیس هعبة سیار به

 .نندک یمۀ کاال و خدمات دهند ارائهو اصناف اقدام به بازدید و نظارت بر واحدهای 

و سهایت   135و  124ی ها تلفنی مانند تلفنی ارتباطی مختلآ اینترنتی و ها پلاز طرفی 

 کننهده  مصهرف ی ههده اسهت تها    نیب شیپسازمان تعزیرات حکومتی برای دریافت هکایات 

پیگیری کند و نیهازی بهه مراجعهة حضهوری      تر آسانبتواند تضیی  حقوق خود و جامعه را 

 نداهته باهد.

 جنبۀ حمایتی  . 3. 8

و  کننهدگان  مصهرف نیازهای اساسهی   نیتضماز جمله راهکارهای حمایتی تالش در جهت 

اهته در انتخاب کاال و خدمات آزادی د کنندگان مصرفرف  انحصار و ایجاد رقابت است تا 

باهههند و در صههورت محههدودیت در ایههن زمینههه حمایههت نهادهههای نظههارتی از هههخص   

 باهد. ریوشمگباید  کننده مصرف

قابهل ذکهر    1386خودرو مصوب  کنندگان مصرفاین جنبه در قانون حمایت از حقوق 



  527 یحکومت یراتبه نقش سازمان تعز یاجمال یبا نگرش یهکنندگان در فقه امام حقوق مصرف یبررس 

است. از آنجا که بازار خودرو در ایران جنبة رقابتی ندارد و در انحصار وند هرکت بهزرگ  

 کننهده  مصهرف ی مهذکور ههرای  خهود را بهر     ها هرکتاز این لحاظ احتمال اینکه است و 

رسهالت اصهلی خهود یعنهی      توانهد  یمرو تعزیرات حکومتی  تحمیل کنند، زیاد است، ازاین

 را بر دوش بکشد و از وی حمایت کند. کننده مصرفحمایت از حقوق 

یها   نامهه  ضمانتی نیب شیپ کنندگان مصرفی مرسوم حمایت از ها وهیهاز طرفی یکی از 

تا مدتی مشهخص طبه     کند یمتعهد  دکنندهیتولخدمات پس از فروش است که مطاب  آن 

هرای  و ضواب  مبتنی بر معامله نسبت به رف  عیب و نقهص و تعمیهر و حتهی جهایگزینی     

 کننهدگان  مصهرف قهانون حمایهت از حقهوق     3مهادۀ   1محصول اقدام کند؛ این مهم در بند 

کاال و خدمات و  کنندگان عرضه: »دارد یمی هده است. این ماده مقرر نیب شیپ 1388مصوب 

ۀ مدت و نوع ضمانت است همراه دربردارندی را که ا نامه ضمانت:... اند مکلآ دکنندگانیتول

حساب فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات و تاریخ عرضهه درج ههده    با صورت

 .«.ارائه نمایند.. کننده مصرفباهد به 

 جنبۀ سرکوب گر .4. 8

اقدامات پیشگیرانه و نظارتی و حمهایتی، بهاز ههم حقهوق      رغم یعلدر مرحلة آخر در صورتی 

و جریمهه  ح  مراجعه به مراج  صالحه و جبران خسارت  قانونگذارتضیی  هود،  کننده مصرف

ی دارای هها  مهه یجرو مجازات متخلفان را درنظر گرفته است و گاهی حتی بها درنظهر گهرفتن    

بر اینکه با تکرار  ی،احتکار و غیره عالوهفروه کمی، فروه گرانمرتبه برای برخی تخلفات، مانند 

و حتی تعطیلی واحد صنفی را درنظر گرفته است،  تر نیسنگهر مرحله از تخلآ عمالً مجازات 

 و زیه آم عتهاب ی هها  جنبهه و  عواقهب مرتکب و سایر افراد مستعد ارتکهاب ایهن تخلفهات را از    

بر مجازات و تنبیه خاطی، نقشی بازدارنهده و پیشهگیرانه    که عالوه سازد یمسرکوبگر قانون آگاه 

 دارد.

 یریگ جهینت. 9

کهار نرفتهه و مبحثهی ویهژه بهه قواعهد و        بهه  کننهده  مصهرف  آنکه اصهطالح در فقه امامیه با 

 اختصاص داده نشده است، لکن در مباحهث  کننده مصرفیی مختص حمایت از سازوکارها
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اهاره هده و استفاده از کاالی سالم  کنندگان مصرفمختلآ فقهی به پذیرش حقوق اساسی 

از آگهاهی و اطالعهات کامهل و همچنهین نبهود       کننهده  مصرفو بدون عیب و برخورداری 

ی مدنی و رف  نیازههای اساسهی از سهوی دولهت و جبهران      ها تشکلانحصار و ح  ایجاد 

ه صرفاً به بیهان ایهن حقهوق بسهنده نشهده، بلکهه در       خسارت وارده پذیرفته هده است. البت

بر بودن و فقهدان نتیجهة    جهت حمایت از آنها نیز واره اندیشه هده است؛ با توجه به هزینه

مطلوب ناهی از طرح دعاوی جبران خسهارت، در وهلهة اول دسهت بهه تهدوین قواعهد و       

، کننهدگان  مصهرف ین قوانین حاکم بر معامالت که ممکن است نقطة تالقی بیشتر روابه  به  

و تولیدکنندگان زده اسهت و قواعهدی در خصهوص اعمهال      کنندگان عرضهن، کنندگا توزی 

 کننهدگان  مصرفو... ایجاد هده و به ایجاد سیاست هرعیه در جهت حمایت  اراتیخاقاله، 

 کننهده  مصرفکه ونانچه  اند کردهی نیب شیپپرداخته و در نهایت قواعدی جهت خسارات را 

الیهد، تسهبیب و غهرور اسهتفاده کنهد و در نهایهت        متضرر هد، بتواند از قواعدی مانند علی

ونانچه با این قواعد خسارت جبران نشهد، قاعهدۀ الضهرر زمینهة جبهران خسهارات وی را       

ی نه یب شیپه ، عدم کنندگان مصرفغفلت فقه از حقوق  هفراهم خواهد آورد. علت ایجاد ههب

 در متون فقهی است.  کننده مصرفاز حقوق بابی مستقل و ویژۀ حمایت 

اسهالمی، قهوانین تخصصهی     ههکوهمند بعهد از انقهالب    خصوص بهدر عصر حاضر و 

ی سهاز  ادهیپهکل گرفته است و از آنجا که  کنندگان مصرفمتعددی برای حمایت از حقوق 

اهداف این قوانین نیازمند نهادی تخصصی است، سازمان تعزیرات حکومتی بها رویکهردی   

و با نقشی نظارتی و حمهایتی و پیشهگیرانه ههکل     کنندگان مصرفصلی حمایت از حقوق ا

گرفته است و نباید قائل به این موضوع هد این سازمان صرفاً به جنبة مجازات و سهرکوب  

 ۀ این امر هستند.دکنندییتأی سیار و... ها گشتیی مانند ها تیفعال، ونانکه پردازد یم
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