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چکیده
تعريف مصرفکننده و عرضهکننده در قوانین حمايت از حقوق مصرفکننده از اهمیت به سزايي
برخوردار است .در واقع حمايت صحیح در اين حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاريف جامع و مانع از
مصرف کننده است .در حقوق ايران قانونگذار از اين دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکي و
قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تعاريفي ارائه کرده است که با مطالعه دستورالعملهای
اتحاديه اروپا و همچنین بررسي قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه نواقص تعاريف قانونگذار ما
مشخص مي گردد .در اين مقاله ابتدا به تعريف عرفي و لغوی مصرف کننده و سپس بررسي تعاريف
قانونگذار در حقوق ايران و همچنین قانونگذار اتحاديه اروپا و کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته
ميشود و با در نظر گرفتن محاسن و معايب تعاريف فوقو در جهت ارائه يک تعريف کامل ،تعريفي جديد

اين است که تعاريف قانونگذار داخلي از اين دو مفهوم تعاريف جامع و مانعي نیست و لزوم اصالح قانون
در اين خصوص شديداً توصیه ميشود.
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همین ترتیب مفهوم عرضهکننده نیز مورد بررسي قرار ميگیرد .نتیجهای که در انتها به آن ميرسیم
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از مفهوم مصرفکننده پیشنهاد ميگردد که خصیصههای تعريف به دقت مورد بررسي قرار ميگیرد .به
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 .1مقدمه

136

حجم انبوه توليدات و به همان نسبت افزایش روزافزون مصرف ،توليد کننده و مصررفکننرده را
با شرایط ویژهاي روبرو ميسازد؛ از طرفي مصرفکننده با مصرف کرا اران خرود را در م رر
تهدید استفاده از کا هاي نامطلوب و احياناً غيراستاندارد قرار ميدهد و از طرفي توليدکننرد ان
در اهت کسب سود بيشرتر ،ممکرن اسرت کمترر بره حفر اران و امنيرت مصررفکننرد ان
بياندیشند .امري که از دو اهت باید مورد تواه قرار يرد؛اهت نخست در خصوص رابطه برين
عرضه کننده و مصرف کننده و اهت دوم برقراري نظم و آرامش در اام ه از سوي قانونگذار.
در واقع عرضه کننده ا ر به توليد کا هایي دست بزند که اان بسياري از شهروندان را به خطرر
بياندازد ،نظم عمومي اام ه را نيز مخردو کررده اسرت و از ایرن بابرت بایرد مرورد سررزنش،
نکوهش و حتي مجازات قرار يرد.
براي الو يري از این رخدادها و همچنرين عاد نره نگره داشرتن رابطره برين عرضره کننرده و
مصرفکننده ،بایستي ضمانت ااراهایي از سوي قانون ذار اندیشيده شود .اما پريش از آن بایرد
دانست «مصرفکننده» کيست و «عرضهکننده» به چه شخصي فته ميشود.
مفهوم مصرف کننده در عصر حاضر با مفهوم شهروند در یک راستا قرار رفته است .به همان
اندازه که یک فرد مصداق شهروند است ،مصداق مصرف کننده نيز خواهد بود در واقع اکنون ما
همگي مصرفکننده هستيم ( .)Goldring, Maher, McKeough, 1998, p1اما خواهيم دید که
با واود این پندار يرا ارائه ت ریفي از مصرفکننده و همچنين عرضهکننده چندان هم ساده
نيست .در همين راستا ابتدا به ت ریف مصرفکننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا پرداخته و
پس از آن ت ریفي پيشنهادي از مصرفکننده ارائه ميشود و عبارات آن به تفصيل مورد بحث
قرار مي يرد؛ در خصوص عرضهکننده نيز همين رو دنبال ميشود.

 .2مصرف کننده
1

عبارت «مصرفکننده» به عنوان یکی از اساسیترین مفاهیم حقوق مصرف است که برای درک صحیح
مصادیق آن ،بایستی به طور کامل مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
 .۱هر چند عبارت «حقوق مصرفکننده» در حقوق داخلي ما مأنوس است اما از آنجا که طرف دیگر مصرفکننده ،عرضرهکننرده
است و حمایت بيچون و چرا و افراط رایانه از مصرفکننده منجر به ورود خسارات ابران ناپذیر بره عرضرهکننرده مريشرود؛
قانونگذار باید در صدد ایجاد ت ادل بين این دو رکن برآید از اینرو عبارت «حقوق مصرف» به اهت تناسب بيشتر با این هدف و
رسالت پيشنهاد مي ردد و از این پس به ااي عبارت حقوق مصرف کننده از این عبارت استفاده ميشود.
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 .1.2تعريف مصرفکننده
براي ت ریف دقيقتر ابتدا مصرفکننده را در لغت و سپس در اصطالح مورد بررسي قرار
ميدهيم.
 .1.1.2مصرفکننده در لغت
مصرفکننده به صورت اسم فاعل در فرهنگ لغت نيامده اما ،مصررف در لغرتنامره دهخردا بره
م ناي خرج وصرف و به کار رفتن (دهخدا )۱88۱ ،۱376 ،و در فرهنگ م ين به م ناي خررج
کردن و به کار بردن (م ين ،۱383 ،ص )۱0۱۵آمده است .م رادل ایرن وا ه در زبران انگليسري
کِنسيومِر ۱و در زبان فرانسه کُنسرومِتِر 2بره م نراي مصررفکننرده آمرده اسرت .در دیکشرنري
آکسفورد کِنسومِربه م ناي شخصي است که کا یي را ميخرد یا از خدماتي اسرتفاده مريکنرد
( .)Soanes & others, 2005, p185همچنين در دیکشنري کولينز نيزبه همان م نا بيران شرده
است (.)Black, 2009, p248
 .2.1.2مصرفکننده در اصطالحعرفي

. Consumer.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/consumer
2.
Consommateur.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/consommateur_consommatrice/18424
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یکي از مهمترین و دشوارترین بحثها در حقوق مصرفکننده ،ت ریف خودِ مصرفکننده است.
در علم اقتصاد مصرفکننده در واقع حلقه آخر مرحله توليد است کره در ازاي پرداخرت پرول از
توليد بهرهمند مي ردد؛ فته شده است«مصرفکننده کسري اسرت کره در یرک فراینرد خررج
کردن پول قرار دارد و از کا ها و خدمات دیگران استفاده ميکند» ( )Giri, 1987, p29یا کسي
که کا یا خدمتي را براي مصرف خریداري ميکند ( لریز .)34 ،۱383 ،این ت اریف هرر چقردر
کامل،دقيق و رسا باشند با ت اریف حقوقي فاصرله دارنرد ،چررا کره ت راریف در علرم حقروق بره
مقتضاي شناسایي حقوقي که این علم ميخواهد از پس ت اریف خود به عمرل بيراورد ،متفراوت
خواهد بود .صِرف انجام یک فرایند خرید ،تا فاکتورهاي قانوني رعایرت نشرود ،هر رز منجرر بره
اعطاي حقوق مصرفکننده به خریدار نمي ردد.
حمایت از مصرفکننده به واسطه واود یک سري ضروریات است که ایرن ضرروریات هرر کجرا
غایب باشند ،دليلي براي حمایت از مصرفکننده واود ندارد.
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در حقوق ایران ،در چند قانون ،قانونگذار س ي در ت ریف مصرف کننده داشرته اسرت؛ ابتردا در
قانون تجارت الکترونيکي مصوب  ،۱382سپس در قرانون حمایرت از حقروق مصررفکننرد ان
خودرو مصوب سال  ۱386و دیگري در قانون حمایت از حقوق مصررفکننرد ان مصروب سرال
.۱388
در قانون تجارت الکترونيکي در بند (س) ماده  2آمده است:
««مصرف کننده» ( :)consumerهر شخصي است که به منظوري از تجارت یا شرغل حرفرهاي
اقدام ميکند».
در این ت ریف قانونگذار از رو ت ریف منفي استفاده کرده است که در ادامه به نواقص ت ریرف
پرداخته خواهد شد.
در بند  ۵ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنند ان خودرو آمده است:
«مصرفکننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي ]است[ کره خرودرو را برراي اسرتفاده شخصري یرا
عمومي در اختيار دارد».
در این ماده مشخص نشده استکه«استفاده عمومي» چيست .ا رر مقصرود اسرتفاده در راسرتاي
خدمات دولت باشد ،که با فلسفه قوانين حمایتي همخواني ندارد ،چرا که بريم بره هرم خروردن
ت ادل اقتصادي نميرود ،دولت خود صاحب قدرت است و با مصرفکننده بيدفرا قابرل قيراس
نيست و ا ر مقصود استفاده به عنوان وسيله حمل و نقل عمومي باشد ،باز هم مشرمول قروانين
حمایتي نيست ،چررا کره فرردي کره کرا یي را ارز برراي اسرتفاده شخصري تهيره مريکنرد،
مصرفکننده نيست ،مگر اینکه بخواهيم بيان کنيم قانون ذار خواسته یک نو حمایرت اضرافي
از این قبيل اشخاص به عمل بياورد که باز هم این ایراد وارد است ،که این حمایرت اضرافي هرم
حمایت از مصرفکننده نيست ،بلکه حمایتي است که تنها در قروانين حمایرت از مصررف آمرده
است.
در قانون حمایت از حقوق مصرفکنند ان در بند  ۱ماده  ۱آوردهاند که:
«مصرفکننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي است که کا یا خدمتي را خریداري ميکند».
همانطور که مالحظه ميشود ت ریف مصرفکننده در قانون حمایت از مصرف کننرده کره شرش
سال ب د از تصرویب قرانون تجرارت الکترونيکري و دو سرال ب رد از تصرویب قرانون حمایرت از
مصرفکنند ان خودرو به تصویب رسيد ناقصتر از ت ریف دو قانون پيشين است.
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ا ر بخواهيم طبق ت ریف قانونگذار عمل کنيم باید کليه شرکتها ،اعرم از توليردي و خردماتي،
واسطهها و غيره را در زمره حمایت شوند ان قانون حمایت از مصرف کننده درآوریرم ،چررا کره
شرکتهاي توليدي هم مواد اوليه خود را ميخرند ،همانطور واسطهها؛ اما این ت بيرر برا فلسرفه
«حمایت قانونگذار از مصرف کننده» همخوان نيست .در عرف عام نيز بره اینران مصررفکننرده
فته نميشود.
ایراد دیگري که به تنظيم این ماده وارد است این که قانونگذار بيان ميدارد« :کا یا خردمتي را
خریداري ميکند» ،که بهتر بود قانونگذار از «تهيه کردن» یا «بهرهمند شدن» استفاده ميکررد
تا خریداري .چرا که طبق ت ریف ،قرارداد من قده باید بيع باشد تا مصرفکننده از حمایت قانون
بهرهمند ردد .ضمن آنکه به کار بردن خریداري براي خدمات از عرف وا ان حقروقي بره دور
است(غفاري فارساني ،۱38۹ ،ص.)82
زمه حمایت از مصرفکننده ،داشتن ت ریفي اامع و مانع از خودِ مصرفکننده است .براي ارائه
چنين ت ریفي باید تمام عناصر ت ریف مورد بررسي قرار داد و در نهایت ت ریفي از مصرف کننده
ارایه کرد.
 .4.1.2مصرف کننده در دستورالعملهای اتحاديه اروپا
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اتحادیه اروپا که همواره نقش هماهنگ کننده قوانين بين کشورهاي عضو را بازي کررده اسرت،
در خصوص حمرایت از مصرفکننده نيز نقش به سزایي داشته است ،نقشي بريبدیررل کره بره
ارأت ميتوان فت که مقررات حمایت از مصررف کننرده در اکررر کشرورهاي عضرو ،مرهرون
تال هاي اتحادیه است.
در خصوص ت ریف مصرفکننده ،دستورال ملهایي مت ددي داریم که س ي در ت ریف آن
داشتهاند .نخستين بار در قسمت اول ماده  2دستورال مل  8۵/۵77/EECدر سال  ۱۹8۵در
ت ریف مصرف کننده آمده است« :مصرفکننده به م ناي شخصي حقيقي است که در م امالت
تحت حکومت این دستورال مل ،براي مقاصدي غير از تجارت یا حرفه خود اقدام ميکند» .نکته
االب و مهم این است که پس از  3۱سال و ارایه ت اریف مت ددي که در دستورال ملهاي
ونا ون به عمل آمده ،کليه ت اریف مواود تقریباَ با این ت ریف منطبق است.
در فرانسه تا سال  20۱4هيچ ت ریفي از مفهوم مصرفکننده در قانون این کشور واود نداشرت
و با اینکه رویه قضایي و نویسند ان حقوقي ت اریفي از این مفهوم ارائه کررده بودنرد برين آنران
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اتفاق نظر واود نداشت (کله -الووا ،۱38۹-۱0۹ ،ص .)۱0۹پس از آن قانونگذار در قانون راارع
به مصرفکننده ۱مصوب  ۱7مارس 20۱4به ت ریف مصرفکننده پرداخت .در ماده  3این قرانون
آمده است«:مصرفکننده هر شخص حقيقي است کره برراي اهردافي خرارج از حيطره تجراري،
شغلي ،صن تي و یا حرفه اي خود ،عمل ميکند.»2
در قوانين انگلستان نيز ت اریفي از مصرفکننده به چشم مريخرورد ،از املره بنرد  6مراده 20
«قانون حمایت از مصرف کننده »3مصوب سال  ۱۹87که ابتدا تال شده است راارع بره سره
حيطه ،ت ریفي از مصرفکننده ارائه شود و سپس در انتها به ت ریف ثمن ميپردازد ،قسمت اول
بند  6این ماده به این شرح است:
«مصرفکننده:
الف) در ارتباط با هر نو کا  :عبارت است از شخصي که ميخواهد کا را براي استفاده و
مصرف شخصي خود تهيه کند.
ب) در ارتباط با هر نو خدمات یا تسهيالت :به م ناي هر شخصي است که بخواهد از خدمات
و امکانات در راستایي غير از اهداف شغليا بهرهمند ردد.
ج) در ارتباط با وسایل رفاهي :هر شخصي است که بخواهد وسيله رفاهي را در راستایي غير از
اهداف شغليا به کار يرد».
4
عالوه بر آنطبق ماده « 2مقررات مربوط به شروط ناعاد نه در قراردادهاي مصرفکننده »
مصوب سال  ،۱۹۹۹مصرفکننده شخصي حقيقي است که «در ان قاد قرارداد تحت حکومت
این مقررات در راستایي غير از اهداف شغليا اقدام ميکند».
۵
قانونگذار انگلستان در سال  20۱۵نيز در قانون حقوق مصرفکننده آورده است که
«مصرفکننده یک شخص حقيقي است که براي اهدافي مدتاً یا کالً خارج از حيطه تجاري،
شغلي ،صن تي و یا حرفه اي خود ،عمل ميکند.»6

. Loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consummation.
. consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,

1
2

industrielle, artisanale ou libérale.
3
. Consumer Protection Act,1987.
4
. The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation, 1999.
5
.Consumer Rights Act 2015.
6
.“Consumer” means an individual acting for purposes that are wholly or mainly outside that individual’s trade, business,
craft or profession.
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زم به ذکر است که در ماده ۱3کنوانسيون بروکسرل  27سرپتامبر  ۱۹68پيرامرون صرالحيت
2
قضایي ۱و در کنوانسيونرم  ۱۹وئن  ۱۹80پيرامون قانون قابل اارا نسبت به ت هدات قراردادي
قراردادي 2از مصرفکننده ت اریفي ارائه ردیده است.
 .2.2تعريف برگزيده مصرف کننده و خصائص آن
ت ریف پيشنهادي :مصرفکننرده هرر شرخص حقيقري اسرت کره کرا یرا خردمتي را در امرور
غيرحرفهاي و غيرتجاري ،مورد استفاده قرار ميدهد.
 .1.2.2خصیصه نخست تعريف ،شخص حقیقي

. Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters of 27 September 1968
(1968 Brussels Convention).
2
. Convention on the law applicable to contractual obligations (Rome Convention).
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این عنصر نشان ر این نکته است که بنابر ت ریف پيشنهادي ما اشخاص حقوقي نباید از حمایت
قانون ذار بر مصرفکننده برخوردار شوند.
علي رغم نگر برخي (غفاري فارساني ،۱38۹ ،ص  )۹۱مبني بر لرزوم حمایرت قرانون رذار از
اشخاص حقوقي به نظر ميرسد نباید دامنه حمایت را سترده کرد .چرا که ما م يرار مناسرب و
مشخصي براي تفکيک اینکه کدامشخص حقوقي اهداف تجاري را دنبال ميکند نرداریم .سرخن
طرفداران حمایت از شخص حقوقي این است کره بسرياري از اشرخاص حقروقي تراار نبروده و
اهداف تجاري را دنبال نميکنند ،این سخن در ظاهر کامالً منطقري و درسرت اسرت امرا وقتري
پرسيده ميشود م يار دنبال کردن اهداف تجاري چيست پاسخي روشن دریافت نمي ردد و بره
نظر «ضابطه هدف تشرکيل»کره عردهاي بره آن م تقدنرد (اسرکيني ،۱38۹ ،ص  36و غفراري
فارساني،۱38۹ ،ص  )۹۱محل انتقاد است .هدف از وضع قوانين ،پياده سرازي آن اسرت و نکتره
حایز اهميت آنکه ا ر در ابتدا هدف از تشکيل شرکت الب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود
نباشد و ب داَ به الب منافع و تقسيم آن بين اعضاي خرود روي بيراورد و بيشرتر از آن ،ف اليرت
عظيم اقتصادي بکند نباید شرکت تجاري تلقي شود؟! این است که به نظر ميرسد ضابطه فروق
ضابطهدقيقي نيست و باید ضابطه را در ااي دیگر استجو کرد.
براي ارائه یک ضابطه درست ميتوان از دو م يرار بهرره بررد ،نخسرت آنکره هردف از تشرکيل
شرکت ،هم باید در بدو تشکيل همان باشد که قانون مي وید ،هم در ادامه شرکت؛ ی نري قائرل
به آن باشيم که هدف مذکور در ماده هدفي استمراري است .دوم آنکه فرار از هردف نخسرت،
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ف اليت شرکت را در عمل مورد بررسي قرار دهيم که ا ر ف اليت غالب آن امور غيرتجارتي برود
آنوقت اذعان کنيم که شرکت مزبور شرکتي غيرتجارتي است .ا رر ایرن تفسرير را مردنظر قررار
دهيم دیگر ایرادات وارد بر ماده  2آیيننامه اصرالحي ثبرت تشرکيالت و موسسرات غيرتجرارتي
مصوب سرال  ۱337کره از سروي برخري مطررح مريشرود (اسرکيني،۱38۹ ،ص )36برطررف
مي ردد ،چرا که درست است که مقصود از تشکيل آن ممکن است الب منافع مادي و تقسيم
منافع مزبور بين اعضاء خود یا غير باشد اما نکتهاي که باید به آن تواه کرد این است کره مراده
یک بر این ماده سایه افکنده که بيان ميدارد «براي مقاصد غيرر تجرارتي از قبيرل امرور علمري
یاادبي یا امور خيریه و امرال آن تشکيل ميشود اعرم از آنکره موسسرين و تشرکيل دهنرد ان
قصد انتفا داشته یا نداشته باشند» ،ی ني ماده  2را بایست در کنار ماده  ۱تفسير کررد و بيران
داشت قصد اصلي باید مقاصد غيرتجارتي باشند و در ثاني ،ا ر قصد انتفاعي هم باشد ،باید قصرد
اراح نباشد.
استد ل دیگر مداف ان داخل کردنشخص حقوقي به ت ریف مصرفکننده ،این است که اشخاص
حقوقي ميتوانند از تمامي حقوق اشخاص حقيقي بهرهمند شوند مگر آنچه بالطبي ره مخرتص
افراد انساني است .۱ایرادي که ميتوان به این استد ل رفرت ایرن اسرت کره چنانچره تمرامي
زوایاي حقوقي و مصداقي مربوط ،بر شخصيت حقوقي قابل بار شدن باشد ،آن هنگام باید حکرم
داد که انسان بودن موضوعيتي ندارد .اما حقوق مصرف ،قواعد حاکم بر دارا بودن نام نيست کره
انسان بودن موضوعيتي نداشته باشد ،چطور ميشود تصور کرد کره شرخص حقروقي از مصررف
مواد آرایشي بهداشتي متضرر شده باشد؟ همچنين است مواد خوراکي .پرس مررال نقرو فروق
ميتواند حکم کلي نظر قائالن را از اعتبار بياندازد.
در هر روي حتي ا ر ف اليت غالب شرکت ف اليتي غيرتجاري باشد بازهم نبایرد مشرمول قرانون
حمایت از مصرفکننده شوند ،چرا که در عمل حا ت دشواري ایجراد مريکنرد کره نتيجره آن
م لوم نيست .در واقع باید بيان داشت توالي فاسد و مضار داخل کردن شخص حقوقي در زمرره
حمایت شوند ان حقوق مصرفکننده از مصالحش بيشتر است ،و عقل در این مروارد حکرم بره
اخراج شخص حقوقي در این موضع ميدهد.
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بنابراین نه تنها د یل عملي و اقتصادي براي اخراج شخص حقوقي از متن مان حمایرت قرانوني
واود دارد بلکه موانع نظري مهمي هم مانع پذیر شخص حقروقي مري رردد (نظرر مخرالف:
غفاري فارساني ،۱38۹ ،ص .)۹۱
 .2.2.2خصیصه دوم ،کاال و خدمات
کا و خدمات مفهوم سترده اي دارند و شامل همه نو کا و خدمات مي ردد .ی نري تمرامي
اموال اعم از مصرفي و غيرمصرفي .اموال مصرفي یا مصرف شدني اموالي هستند که عرفاَ با یرک
بار استفاده و یا انتفا از آن از بين ميروند مرل خوراکيها و اموال غيرمصرفي یا مصرف نشدني
برخالف آن است(صفایي ،اشرخاص و امروال ،ص  ،۱47حيراتي ،۱38۹ ،ص .)73-72همچنرين
اموال منقول ،غيرمنقول و اموال غيرمادي نيز ميتوانند موضو حقوق مصرفکننده باشند.
خدمات ف اليتهایي است که قابل ارزیابي با پول است و افراد بابت آن پول پرداخرت مريکننرد
( .)Viswanathan,2008, p.13اعم از خدمات مادي نظير رنگ آميزي ساختمان ،خردمات مرالي
نظير بيمه ،و یا ذهني مرل مراقبت از اطفال یا مشاوره حقوقي .تمامي این موارد موضو حقروق
مصرفاند (کله -الووا ،۱38۹-۱0۹ ،ص.)۱۱۱
 .3.2.2استفاده غیرحرفهای و غیرتجاری
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این عنصر مهمترین عنصر ت ریف است .چرا که مصرفکننده به شخصي فته ميشود که کا و
خدمات را استفادهاي غيرحرفهاي و غير تجاري ميکند ( .)Cartwright, 2001, p.3آن کره کرا
را در حرفه و شغلش مورد استفاده قرار ميدهد مصرفکننده نيست.
نکته مهمي که در ت ریف پيشنهادي مستتر است این است که بيان شرد «مرورد اسرتفاده قررار
دهد» این امر مشکالت و ابهامات کمتري را به همراه دارد .در اکرر ت اریف آنچره اهميرت دارد
هدف فرد هنگام ان قاد قرارداد است ،اما آنچه در ت ریف پيشنهادي آمده است اسرتفاده عملري
از کا ست .چرا که کشف هدف فرد در زمان ان قاد م امله که امري ذهني و مشرکل اسرت را از
پيش رو برميدارد و دو انگي ب ضي از وض يتها را از بين ميبررد .در کترب و قروانين مختلرف
براي دریافت هدف مصرفکننده از سه توصيف مربرت ،منفري و مخرتلط اسرتفاده شرده اسرت،
توصيف مربت زماني است که مصرف کننده برا هردف اسرتفاده شخصري یرا خرانواد ي کرا را
ميخرد ،توصيف منفي وقتي است که مصرفکننده براي رفع نيازهاي حرفهاي عمل نميکنرد و
توصيف مختلط آميزهاي از این دو نظر است ،به عنوان مرال در آناا که «فرردي کرا یي را بره
نام خود خریداري ميکند با این هدف که توسط سازمان غيرانتفاعي کره وي در آن عضرویت
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دارد استفاده شود ،با تواه به توصيف مربت ،چون خریدار کا را براي اسرتفاده شخصري تهيره
نکرده ،مصرف کننده نيست ،اما از منظر توصيف منفي چون وي خارج از حيطره حرفرهاي خرود
عمل کرده مصرفکننده است» ( .)Herre & other, 2002, p.5حال ا ر استفاده عملي مبنا قرار
يرد ،چنانچه شخص از کا استفاده غيرحرفهاي کرده باشد مصرفکننده است وا نيست.
فر کنيد تااري صد دستگاه خودرو از تااري دیگر ميخرد با هدف فرو (هدفي حرفهاي)،
ب د از ذشت چند روز تصميم مي يرد یکي از خودروها را براي امرور شخصري مرورد اسرتفاده
قراردهد ،حال ا ر هدف تاار را از ان قاد قرارداد مدنظر قررار دهريم وي هر رز مشرمول قرانون
مصرف نخواهد شد ،اما ا ر استفاده عملي را مبنا قرار دهيم تاار مصرفکننرده اسرت .اقتضراي
عدالت هم همين است.
نکته دیگر که در این مبحث زم به ذکر است اینکه بيان داشرتيم کره مصررفکننرده شخصري
است که پس از فراهم آوردن کا یا خدمت ،آنرا در امور غيرحرفهاي و غيرتجاري مورد استفاده
قرار ميدهد ،از هميناا نيز ميتوان دریافت که مصرفکننرده لزومراَ بایسرت شرخص حقيقري
باشد .چطور مي توان متصور شد که شخص حقوقي از کا استفاده شخصري کنرد؟ وقتري بيران
ميشود«در امور غيرحرفهاي و غيرتجاري مورد استفاده قرار ميدهد» ،ی ني او براي خود دست
به فراهم کردن ميزند تا استفاده شخصي و خانواد ي کند ،از این رو ،مصرفکننده لزوماَ بایست
شخص حقيقي باشد .این امر در آراء آنان که توصيف مربت هدف تهيره کرا را مبنراي ت ریرف
مصرفکننده قرار دادهاند نيز مستتر است.
موضو مهم دیگري که واود دارد و قانونگذار ایران به آن هيچ اشارهاي نداشرته بحرث شرخص
استفاده کننده است .تا اینجا دانستيم که مصرف کننده شخصي اسرت حقيقري کره از کرا یرا
خدمت فراهم شده توسط خود استفادهاي غيرحرفهاي ميکند .پرسشي که به ميان ميآید ایرن
است :آیا شخص حقيقي باید شخصاَ از کا و خدمات استفاده کند؟
دليل پرسش این است که م مو َ افراد خانواده یا بستگان فرد و اه افراد مجاز از سوي او نيز به
استفاده از کا و خدمات ميپردازند ،ا ر آنان حين استفاده متضرر شوند چره؟ آیرا آنران را هرم
باید مصرفکننده پنداشت؟
آنان کهموافق عدم شمول مصرفکننده به اشخاص ثالث هستند ،به اصل نسبي بودن قراردادهرا
تکيه کردهاند و اصل نسبي بودن را اصلي مطلق و غيرقابل خدشره مريیابنرد ،امرا بایرد در نظرر
داشت که قانونگذار در موارد استرنایي از این اصل عدول کررده اسرت (مرواد  768 ،۱۹6قرانون
مدني و ماده  48۹قانون تجارت) .ضمن آنکه بيشتر آنان که در عمل مصرفکننردهانرد افررادي
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نيستند که قرارداد را من قد کردهاند و این ،با فلسفه حمایرت از مصررفکننرده در تضراد کامرل
است؛ نفس پذیر حقوق مصرفکننده در قوانين یک کشور ،به م ناي پذیرفتن اسرترنایي برر
قاعده نسبي بودن قراردادهاست و این امري است نا زیر .ضمن آنکه در قراردادهاي مصرف چه
پيشهور و چه مصرفکننده با این تفکر دست به م امله ميزنند که فقط شخص خریدار مشمول
حقوق مصرف نيست ،هر چند قواعد حقوق مصرف قواعدي آمرهاند و نيازي به داشتن این تفکرر
در طرفين نيست .در عرف نيز مصرفکننده را شخصي ویند که در عمل کا را مورد اسرتفاده
قرار ميدهد.
نکتهاي که در آخر این بحث بيان آن زم به نظر مي رسد این است که مورد استفاده قرار دادن
کا و خدمات نباید هيچ ارتباطي با حرفه و تجارت فرد داشته باشد .مقصود از «هيچ ارتبراطي»
ارتباط مستقيم و غيرمستقيم است .استفاده مرتبط با حرفه و تجارت فرد ولو غيرر مسرتقيم،فرد
را از حمایت قانون محروم ميسازد .لذا استفاده فرد از کا و خدمات باید فاقد ارتباط مستقيم و
یا غيرمستقيم با حرفه و تجارتش باشد تا مشمول قانون مصرف ردد .باید تواه داشت که ایرن
نکته هيچ تداخلي با این موضو ندارد که فرد از کا هم استقاده شخصي ميکند هم حرفرهاي.
چرا که در هر دو موضو باید استفاده اراح را مالک عمل قرار داد ،ی ني ا ر فرردي از کرا یي
استفاده اراح در اموري ميکند که به طرور غيرمسرتقيم برا حرفرها در ارتبراط اسرت ،نبایرد
مشمول قانون مصرف شود.

 .3عرضهکننده

 .1.1.3عرضهکننده در لغت
عرضهکننده به صورت اسم فاعل در فرهنگ لغت نيامده اما ،عرضه کردن در لغتنامه دهخدا بره
م اني عر کردن ،پيشداشتن ،پيشنهادن ،پيشنهادکردن ،فراپيشداشتن و به م ر درآوردن
و در فرهنگ م ين به م اني آشکار ساختن ،نشان دادن ،ارائه و اظهار (م رين ،۱383 ،ص)7۵8

۱
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"عرضه کننده" نيز به عنوان یکي دیگر از اساسيترین مفاهيم حقوق مصرف باید مورد بررسي و
دقت نظر قرار يرد ،که در ادامه به کنکا در این مورد ميپردازیم.
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آمده است .در زبان انگليسري م رادل عرضره کننرده وا ههراي سِرپالیر ۱و پرووایردر 2قررار دارد.
همچنين در زبان فرانسه م ادل این لغت وا ههاي فونيسرر 3و پرورویر4قررار دارد .در دیکشرنري
آکسفورد سِپالیربه م ناي شخص یا شرکتي آمده است که کا یي را ترأمين مريکنرد )Soanes
 .(& others, 2005, p854در زبان فرانسه نيز فورنيسرتقریباً به همان م ناست.
 .2.1.3عرضهکننده در اصطالحعرفي
در علم اقتصاد عرضه نشاندهنده یک وض يت است و آن «عبارتست از مقدار کا و یا خردمتي
که براي فرو در یک قيمت م ين در دسترس خریردار قررار دارد» (قرباغيران.)778 ،۱376 ،
عرضهکننده در اصطالح رفي به فردي فته ميشود که کا یا خدمتي را در م ر فرو قرار
ميدهد .این مفهوم در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مختلف است.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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در بحث حقوق مصرفکننده ،همانطور که یک طرف مصرفکننده اسرت ،هميشره طررف دیگرر
پيشهور یا عرضرهکننرده اسرت ( .)see: Anoop K, 2006, p.11قروانيني کره در زمينره حقروق
مصرفکننده تدوین مي ردند سر ي در برقرراري رابطرهاي داردنرد کره در آن رابطره دو طررف
احساس رضایت کنند ،ی ني یک بازي برد – برد باشد ،لذا به نظر ميرسرد نرام رذاري قروانيني
تحت عنوان «قانون حمایت از مصرفکننده» با فلسفه و روح قانون همخرواني چنرداني نداشرته
باشد و بيشتر به ش اري در اام هاي بماند که مصرفکننده از حمایت قانوني نااميد شده باشرد؛
لذا به ااي قانون حمایت از مصرفکننده ،عنوان «قانون مصرف» پيشنهاد مي ردد ،این عنروان
اداي از آنکه با فلسفه این حقوق ساز ارتر است ،قانون ذار را بره تردوین قروانين ارامعترري
ترغيب ميکند و باعث ميشود به ااي پرداختن به NGOها ،مسرائل اصرلي حقروق مصررف را
لحاظ کند ،مرال ت ریفي درستي از مصرفکننده به دست دهد ،و ب د به NGOها بپردازد.

1

. Supplier.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/supplier
2
. Provider.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/provider
3
. Fournisseur.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fournisseur/34866?q=Fournisseur
4
. Pourvoyeur.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pourvoyeur/63157?q=pourvoyeur
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در حقوق ایران در چند قانون ،قانونگذار به ت ریف عرضهکننده کا و خدمات ۱پرداخته است؛
ابتدا در قانون تجارت الکترونيک مصوب ۱382و ب د در قانون حمایت از حقوق مصرفکنند ان
خودرو مصوب سال  ۱386و سپس در قانون حمایت از حقوق مصرفکنند ان مصوب سال
.۱388
در قانون تجارت الکترونيکي بسته به هدف وضع قانون ،قانون ذار براي ت ریف عرضره کننرده از
عبارت «تأمين کننده» استفاده کردهاست ،در بند « » ماده  2آمده است:
««تأمين کننده» ( :)Supplierعبارت از شخصي است که بنا به اهليت تجاري ،صنفي یا حرفره-
اي ف اليت ميکند».
بند  2و  3ماده یک قانون حمایت از مصرفکنند ان خودرو نيرز سر ي در بيران مفهروم عرضره
کننده دارد:
بند « :2عرضه کننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي که به طور مستقيم یا از طریق واسطه فرو
مبادرت به فرو خودروهاي نو توليدي یا وارداتي خود ميکند».
بند « :3واسطه فرو  :هر شخص حقيقي یا حقوقي که با موافقت عرضهکننده نسبت به فررو
خودروي نو اقدام ميکند».
هرچند قانون ذار این دو مفهوم را از هم ادا کرده است اما نگفته پيداست کره هرر دو مفهروم
عرضه کنندهاند و نيازي به ادا کردن آن نبود.
در بند  2ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرفکنند ان در ت ریف عرضهکننده آوردهانرد کره:
«عرضره کنند ان کرا و خدمات :بره کليره توليرردکنند ان ،واردکررنند ان ،توزیرع کننرد ان،
فروشند ان کا و ارائهکنند ان خدمات اعم از فنري و حرفرهاي و همچنرين کليره دسرتگاههرا،
مؤسسات و شرکتهایي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرر یرا تصرریح نرام اسرت و بره طرور
مستقيم یا غيرمستقيم و به صورت کلي یا ازئي کا یا خدمت به مصرف کننده ارائه مي نماینرد
اطالق ميشود».
قانون ذار در این ت ریف مفهومي از عرضه کننده ارائه ميدهد که بسريار کلري اسرت و تمرامي
افرادي که در توليد و عرضه کا و خدمات دست دارند را مشمول این ت ریف مريکنرد ،برا ایرن
اوصاف م لوم نيست که این کار ت مدي بوده است یا سهوي ،در هر دو فر این اقردام چنردان
شایسته نيست .مرالً چنانچه فردي نسبت به فرو لوازم منزل خود اقردام کنرد ،مشرمول ایرن
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ت ریف شده و عرضه کننده محسوب ميشود در حالي که در هيچ قانوني ایرن رابطره قرراردادي
بين فروشندهاي که لوازم خانه خود را ميفروشد و خریداري که آنرا ميخرد قواعرد حراکم برر
قرارداد مصرف حکومت نخواهد کرد.
همانطور که هر خریداري مصرفکننده نيست ،باید بيان داشت که هر فروشندهاي هرم عرضره
کننده نيست.
براي عرضه کننده دانستن شخص باید یک سري مقتضيات مواود باشرد ،مررال در بنرد چهرارم
ماده  2دستورال مل  ۹8/6/ECاتحادیه اروپا ،۱آمده است:
« تاار :به م نراي هرر شرخص حقيقري یرا حقروقي اسرت کره اقردام بره فررو کا هرایش در
ف اليتهاي تجاري یا حرفهاي خود ميکند و یا پيشنهاد فرو آنها را ميدهد».
نکته حایز اهميت این ماده از دستورال مل این است که شخص ميباید در زمينه حرفها اقدام
کند تا مشمول عنوان عرضهکننده ردد .طبق این ت ریف زماني که فرد اقدام به فرو کرا یي
ميکند که در زمينه تجارت و حرفها نيست ،وي عرضهکننده محسوب نميشود ،اما چنانچره
به فرو آن کا ممارست ورزد که حرفه وي بشود ،آنوقت تحت عنوان عرضرهکننرده شرناخته
ميشود.
یکي از اهداف وضع قوانين حمایتي مفرو دانستن فقدان ت ادل قراردادي است کره آنران کره
حرفهاي بودن عرضهکننده را از الزامات ت ریف ميدانند ،اعتقاد دارند که فر واود عدم ت ادل
قراردادي بدون حرفهاي بودن شخص فروشنده امکان پذیر نيست.
در هر روي ت ریف قانون ذار ما از عرضهکننده ت ریفي نيست که حقوقدانان را اقنا کند .با این
حال ماده مزبور داراي چند نکته است:
ابتدا آنکه ماده از دو بخش تشکيل شده است ،بخش اول س ي در بيان مفهوم عرضرهکننرد ان
خصوصي دارد و بخش دوم سر ي در بيران مفهروم عرضرهکننرد ان دولتري ،ایرن عبرارت را از
«دستگاهها» ميتوان دریافت.
نکته دیگر آن که بخش نخست ماده هم اشخاص حقيقي را در بر مي يرد هم اشخاص حقروقي
را ،و این از بدیهيات ت ریف عرضهکننده درتمام نظامهاي حقوقي دنياست.
ضمن آن که صرف توليد کا کفایت نميکند ،کا باید عرضه شود تا قروانين حمرایتي بتواننرد
قابليت اارا بيابند(غفاري فارساني ،۱38۹ ،ص .)۱03لذا بيان عبارت «توليدکنند ان» در مراده
1. Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the
indication of the prices of products offered to consumers
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 3قانون حمایت از مصرفکنند ان ب د از «عرضهکنند ان» چندان منطقي به نظر نمريرسرد،
چرا که وقتي عرضهکننده در بر يرنده توليدکننده نيز هست ،نيازي نيسرت ایرن دو عبرارت در
کنار هم به ونهاي بيان شوند که ویي داراي مفهومي متمایزند ،در حالي که این ونه نيست.۱
نکتهاي که حایز اهميت اسرت ایرن کره قرانون رذار ایرران شررکتهراي دولتري و مؤسسرات و
دستگاههایي که تحت حکومت دولت ف اليت ميکنند را از ت ریف خارج نکرده اسرت و نبایسرت
هم خارج ميکرد ،چرا که ت داد مصرفکنند ان کا و خدمات شرکتها و دستگاههراي دولتري
رقم قابل تواهي است.
 .4.1.3عرضه کننده کاال و خدمات در دستورالعملهای اتحاديه اروپا

. Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away

from business premises.

این دستورال مل  ،دستورال مل فرو

Door-to-Doorنيز ناميده ميشود.
3

. Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning consumer credit.

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

 .۱در ابتداي ماده  3بيان شده است« :عرضه کنند ان کا و خدمات و توليدکنند ان مکلفند.»...:
2
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کررت دستورال ملهاي اتحادیه اروپا ،خود مواب ارائه ت اریف مختلف از مفاهيم یکسران اسرت
که در این بين دو نکته حایز اهميت است ،اول اینکه هر چند ت اریف مزبرور متفاوتنرد امرا ایرن
تفاوت ،تفاوتي بنيادي نيست .دوم آنکه تفاوت بين ت اریف به واسرطه تفراوت هردف از تردوین
دستورال مل هاست .در خصوص ت اریف عرضه کننرده نيرز وضرع بره همرين صرورت اسرت .در
دستورال ملهاي موصوف عرضه کننده کا و خدمات با ت ابير مختلرف بيران شرده اسرت ،راه
تأمينکننده ميشود ،اه تاار و اه توليدکننده .در اهت تنقيح مطلب به چندین دستورال مل
اشاره ميشود.
در ماده  2دستورال مل  8۵/۵77/EECدر خصوص حمایت از مصرفکنند ان در خصوص
توافقات قراردادي خارج از محل تجاري2آمده است:
«تاار شخصي حقيقي یا حقوقي است که در م امله به شغل حرفهاي و تجراريا عمرل مري-
کند ،همچنين است کسي که با نام او یا از اانب وي اقدام ميکند».
همانطور که مالحظه ميشود در این ماده طرف مقابل مصرفکننده تاار نام مي يرد.
3
در قسمت ب بند دوم ماده یک دستورال مل  87/۱02/EECرااع به اعتبار مصرف کننده آورده
شده است:
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« طلبکار یا اعتبار دهنده :شخصي حقيقي یا حقوقي است که در تجارت ،کسب و کار و حرفها
اعتبار اعطاء ميکند.»...
۱
بند چهارم ماده  2دستورال مل  ۹2/۵۹/EECرااع به ایمني محصول در دسترس عموم :
« توليد کننده به م ناي:
توليد کننده محصول؛ وقتي که وي در همان اام ه کا توليد ميکند ،یا هر شخص دیگري که
خود را با انتصاب یک محصول ،عالمت تجاري یا عالمت مشخص به نام خرود بره عنروان توليرد
کننده مطرح ميکند؛ یا شخصي که محصولي را کامالً ت مير ميکند.
نماینده کارخانه سازنده؛ وقتي که تاار در آن اام ه دست به توليرد نمريزنرد .ا رر هرم هريچ
نماینده توليدي نداشته باشد ،وارد کننده محصول.
دیگر اشخاص حرفه اي در زنجيره تامين ،تا اایي که ف اليتهایشان ممکن اسرت ایمنري یرک
محصول در بازار را تحت تاثير قرار دهد».
بنررد سرروم از مرراده  2دسررتورال مل  ۹3/۱3/EECراا رع برره شررروط ناعاد نرره در قراردادهرراي
مصرفکننده:2
«فروشنده یا تأ مين کننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي که در قراردادهاي تحت حاکميت ایرن
دستورال مل در اهت مقاصد تجاري ،کسب وکار یا حرفه خود اقدام ميکند ،چه تحت مالکيرت
بخش دولتي باشد چه تحت مالکيت بخش خصوصي.
ماده یک دستورال مل  ۹4/47/ECرااع به حمایت از خریدران در رابطه با انبههاي خاصري از
قراردادهاي مربوط به حق استفاده از اموال غيرمنقول بر اساس تقسيم زماني( تایم شرینگ):3
« فروشنده :هر شخص حقيقي یا حقوقي است که تحت حاکميرت ایرن دسرتورال مل در اهرت
مقاصد حرفهاي خود ،اقدام به ایجاد ،نقل و انتقال یا ت هد بره انتقرال حرق در موضرو قررارداد
مينماید».
بند  3مراده یرک دسرتورال مل  ۹7/7/ECراارع بره حمایرت از مصررفکننرد ان در رابطره برا
قراردادهاي از راه دور:4

1

. Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety.
. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.
. Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in
respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare
basis.
4
. Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in
respect of distance contracts.
2
3
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« تامين کنند ان :هر شخص حقيقي یا حقوقي است کره در قراردادهراي تحرت حاکميرت ایرن
دستورال مل در راستاي حرفه و تجارتش اقدام ميکند».
۱
بند  2ماده  2دستورال مل  2000/3۱/ECرااع به تجارت الکترونيکي :
« فراهم کننده سرویس :هر شخص حقيقي یا حقوقي کره فرراهم کننرده یرک شربکه خردمات
اطالعاتي است».
در تمام ت اریف مذکور در واقع طرف مقابل مصرفکننده شخصي است که یا کا یرا خردماتي را
ارایه ميدهد ،اما بسته به هدفي که هر یک از دستورال ملها از وضع دارند ،با عبراراتي متفراوت
نسبت به ت ریف آنها تال شده است ،اما در تمامي آنهرا هسرته ت ریرف ثابرت مانرده اسرت.
ميتوان فت آنچه که در تشخيص عرضهکننده کا و خدمات از نظر قانونگرذار اتحادیره اروپرا
اهميت دارد این است که:
 -۱شخص اعم از حقيقي و حقوقي است -2 ،کا و یا خردمتي عرضره مريشرود -3 ،در اهرت
مقاصد تجاري و حرفهاي است.
بي سبب نيست که دیوان داد ستري اروپا قرارداد مصرفکننده را قراردادي ميدانرد کره ميران
یک شخص حقيقي که خارج از حرفه یا تجارتش عمل مينماید از یک سو و شخصي کره برراي
مقاصد حرفهاي و شغلي خود اقدام ميکنرد از سروي دیگرر من قرد مريشرود(غفاري فارسراني،
 ،۱38۹ص.)۹۹
 .2.3تعريف برگزيده عرضهکنندهکاالوخدماتوخصائصآن

بر خالف مصرفکننده که لزوماً بایست شخص حقيقي باشد ،عرضهکننده اعم از شخص حقيقي
و حقوقي است .دليل این امر واضح است ،چرا که هم بيشتر اشخاصي که طررف مقابرل مصررف
کنندهاند ،اشخاص حقوقياند؛ هم م يار به هم خوردن ت ادل قرراردادي در ایرن ميران قرويترر
است ،در واقع مصرفکننده در مقابل اشخاص حقوقي عرضهکننده بيدفا تر اسرت ترا اشرخاص
1

. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of
information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic
commerce').
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 .1.2.3خصیصه نخست تعريف ،شخص حقیقي يا حقوقي
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ت ریف پيشنهادي :عرضه کننده شخصي حقيقي یا حقوقي است که در راستاي حرفه و تجارتش
یا به طور سترده در سطح اام ه ،نسبت به عرضه کا و خدمات اقدام ميکند.
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حقيقي عرضهکننده ،چرا که م مو َ اشخاص حقروقي عرضرهکننرده از ف اليرتهراي واحردهاي
حقوقي خود بهره برده و راههاي قانوني برراي فررار از مسرئوليت را بيشرتر از اشرخاص حقيقري
عرضهکننده استجو ميکنند.
اطالق شخص عرضهکننده به حقيقي و حقوقي تا آنجا مبرهن است که ميتوان بيان داشت این
مورد یکي از موارد اشتراک در تمرام نظرامهراي حقروقي دنياسرت .در ایرن ميران تفراوتي برين
شرکتهاي کوچک و بزرگ نيست ،همانطور که تفاوتي بين عرضه کننرده خررد و کرالن وارود
ندارد ،همه تحت حاکميت قانون حاکم بر مصرفاند .توليدکننده ازء همانگونه تحت حاکميرت
قانون مصرف است که توليد کننده کالن .هرر چنرد کره احتمرال ایجراد موق يرت نرابرابر برراي
مصرفکننده در تمام موارد یکسان نيست اما همگي مشمول قانون مصرفاند.
در واقع حقوق مصرف بر کليه مشاغل اعمال ميشرود؛ هرم توليدکننرد ان ،توزیرع کننرد ان و
فروشند ان کليه اموال اعم از منقول و غير منقول ،هم ارائه دهند ان خدمات از هر نو  ،همگي
عرضهکنندهاند (کله -الووا ،۱38۹-۱08 ،ص.)۱46
سوال مهمي که در اینجا قابل طرح است آن است که آیا کليه اشخاص حقوقي مشرمول قرانون
مصرفاند؟ هم اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هم اشخاص حقوقي حقوق عمومي؟
در خصوص اشخاص حقوقي حقوق خصوصي که وضع روشن است و هيچ کس در عرضهکننرده
بودن آنان تردید ندارد.
محل بحث اشخاص حقوقي حقوق عمومي است .اشخاص حقوقي حقروق عمرومي خرود بره دو
بخش تقسيم ميشوند ،اشخاص حقوقي حقوق عمومي که اعمال حراکميتي انجرام مريدهنرد و
دیگري آنان که اعمال اقتصادي انجام ميدهند.
 .1.1.2.3شرکتهای دولتي
دولت به واسطه قدرت ،اطالعات و نفوذي که دارد ،هميشره دسرت برترر اقتصراد در کشرورهاي
ونا ون بوده است .شرکتهاي دولتي را ماده  4قانون مدیریت خدمات کشوري ۱ت ریرف کررده
است:
 .۱قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه  ۱386کميسيون مشترک رسيد ي به یحه مدیریت خدمات کشوري
مجلس شوراي اسالمي مطابق اصل هشتاد و پنجم ( )8۵قانون اساسي امهوري اسالمي ایران که بره مجلرس شروراي اسرالمي
تقدیم ردیده بود ،پس از موافقت مجلس با ااراي آزمایشي آن به مدت پنج سال ،در السه علني مورخ  ۱386/7/۱8به تایيرد
شوراي نگهبان رسيد و در تاریخ  ۱386/7/2۵اهت اارا طي نامهاي از سوي رئيس مجلس به دولت ابال ردید.
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در خصوص تشکيالت و مؤسسات دولتي در حقوق ما وضع کمي پيچيرده اسرت .مرا در ت ریرف
عرضه کننده ،داشتن شخصيت حقوقي یا حقيقري را بره عنروان نخسرتين عنصرر ت ریرف بيران
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« بنگاه اقتصادي است که به مواب قانون براي انجام قسمتي از تصرديهراي دولرت بهموارب
سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي ،ابالغي از سوي مقرام م ظرم رهبرري
ازء وظایف دولت محسوب مي ردد ،ایجاد و بيش از پنجاه درصرد ( )%۵0سررمایه و سرهام آن
مت لق به دولت ميباشد .هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه ذاري وزارتخانرههرا ،مؤسسرات
دولتي و شرکتهاي دولتي منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بيش از پنجراه درصرد ()%۵0
سهام آنها منفرداً یا مشترکاً مت لق به واحدهاي سازماني فوقالذکر باشد شرکت دولتي است.
تبصره  -۱تشکيل شرکتهاي دولتي تحت هریک از عناوین فوقالذکر صرفاً با تصرویب مجلرس
شوراي اسالمي مجاز است ،همچنين تبدیل شرکتهایي که سهام شرکتهاي دولتري در آنهرا
کمتر از پنجاه درصد ( )%۵0است با افزایش سرمایه به شرکت دولتي ممنو است.
تبصره  -2شرکتهایي که به حکم قانون یا داد اه صالح ،ملي و یا مصادره شده و شرکت دولتي
شناخته شده یا ميشوند ،شرکت دولتي تلقي مي ردند.
تبصره  -3احکام «شرکتهاي دولتي» که در این قانون ذکرر شرده برر کليره شررکتهرایي کره
شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نيز اعمال خواهد شد».
شرکتهاي دولتي را فار از اینکه تاار بدانيم یا ندانيم ،بایست از امله عرضهکنند ان بياوریم
و آنان را مشمول قانون مصرف بدانيم .شرکتهراي دولتري مخصوصراً در اام ره مرا دسرت بره
ف اليتهاي سترده اقتصادي ميزنند و اکرراً موضرو آنهرا انحصراري اسرت ،لرذا حمایرت از
مصرف کنند ان در مقابل این ابر قدرت ااتما نه تنها منطقري اسرت ،بلکره ضرروري بره نظرر
ميرسد .شرکتهاي دولتي به واسطه حمایتهاي دولت و داشتن اطالعات انحصراري از قردرتي
به مراتب بيشتر از شرکتهاي خصوصي بهرهمندند و ااي ت جب نخواهند داشرت کره بره هرم
خوردن ت ادل قراردادي در این موارد بيشتر باشد و مصرفکننده بيش از پيش بي دفرا رردد،
لذا حمایت از مصرفکننده در این موارد امري بسيار ضروري است.
بنابراین به عنوان مرال شرکت ملي نفت ایران و شرکتهراي تاب ره در مقابرل مصررفکننرد ان
مشمول قوانين مصرفاند .همچنين است شرکت مخابرات ایران و کليه شرکتهاي مشمول ماده
 4قانون محاسبات عمومي کشور.
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داشتيم .عدهاي تشکيالت و موسسات دولتي را فاقد شخصيت حقوقي ميدانند و غر از مراده
 ۵87قانون تجارت را شخصيت بخشي به این تشکيالت نميدانند (اسرکيني ،۱38۹ ،ص ۱20و
طباطبایي موتمني،۱383 ،ص  .)2۹0ماده  ۵87قانون تجارت بيان ميدارد:
«موسسات و تشکيالت دولتي و بلدي به محو ایجاد و بدون احتياج بره ثبرت داراي شخصريت
حقوقي ميشوند».
ما در ت ریف هدف کسب سود را نياوردیم؛ هر چند که هدف از اشتغال بره حرفره کسرب سرود
است ،هدف این تشکيالت کسب سود نيست اما اینها در ارتباطشان با مصرفکننده در موق يت
برتر قراردارند؛ لذا باید مشمول قانون مصرف باشند .چرا نباید مصرفکننرده در مقابرل خردمات
انحصاري توزیع تنباکو و سيگار از حمایت قانوني برخوردار باشد؟ درست است که دولت در ایرن
امر به وظایف خود عمل ميکند اما چون دست به اقدامي ميزند که با فلسفه حمایت از حقروق
مصرف کننده همخواني کامل دارد ،دليلي نداریم که این تشکيالت را از حکومت قرانون مصررف
خارج کنيم (کله -الووا ،۱38۹-۱08 ،ص .)۱47بنابر این تاار بودن شخص حقوقي الزاماً مالک
عرضه کننده بودن وي نيست .تنها تشکيالتي از دولت عرضهکننده نيست که خدمات رایگران و
عمومي ارائه ميدهد ،از همين رو در خصوص عرضهکننده نبودن داد ستري تردید وارود دارد،
چرا که افراد در بهره مندي از این خدمات پول ميپردازند .ضمن آن که این قبيل تشکيالت در
سطح اام ه بطور سترده به ارائه کا و خدمات مريپردازنرد و برا ت ریرف عرضره کننرده نيرز
مطابقت دارد .از سوي دیگر تحت شمول قراردادن این تشکيالت فایدههاي عملري فراوانري نيرز
دارد .بي دليل نيست که اتحادیه اروپا در همين راستا دستورال ملهراي مت رددي برراي بهبرود
روابط ادارات و مراا هکنندکان پيشبيني کرده است .در حقروق فرانسره و اتحادیره اروپرا ایرن
رایش واود دارد که خدمات عمومي هم مشمول حقوق مصرف بشود(کله-الرووا،۱38۹-۱08 ،
ص.)۱47
 .2.2.3خصیصه دوم تعريف ،در راستای حرفه و تجارت يا به طور گستترده در ستطح
جامعه
در دستورال ملهاي اتحادیه اروپا آن چه که بيشتر از همه به چشم ميخورد ،عمرل در راسرتاي
حرفه و تجارت است .این قيد تا آنجا ضروري است که به عقيرده ب ضري وارود ایرن قيردتقریباً
مورد اتفاق قوانين و صاحب نظران است ( .)Bragg, 1991, p3مقصرود از «در راسرتاي حرفره و
تجارت» این است که در حوزه ف اليت او باشد ،مرالً مشاوران خرانواد ي و م مراران ذهرن .امرا
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نکتهاي که ااي تامل دارد ،عرضهکنند ان کا و خدماتي هستند که به طور سترده در اام ه
دست به عرضه کا و خدمات ميزنند اما ،اعمال آنان به ونهاي نيست که بگرویيم در راسرتاي
حرفه و تجارتشان اقدام ميکنند .فر کنيد شخص الف که فروشنده قالي اسرت و سرالهرا در
آن حيطه ف اليت ميکند ،به پيشنهاد دوستش که توليدکننده یخچال است براي یک بار ت رداد
 ۵0دستگاه یخچال از او مي خرد ترا بره فررو برسراند .طبرق ت ریرف م مرول ،وي در فررو
یخچالها بر این اساس که در «راستاي حرفه و تجارتش» باشرد عمرل ننمروده اسرت .حرفره و
تجارت اوچيز دیگر ي است ،در حالي که وي دست به ف اليت اقتصادي زده اسرت و از ایرن امرر
بهره برده است ولي با این ترفند که حرفهاي نبروده اسرت توانسرته از حکومرت قرانون مصررف
بگریزد .قيد ت ریف پيشنهادي از این امر الو يري ميکند تا هم اهداف حقوق مصررف بررآورده
شود هم افراد غيرمتخصص در چنين اقداماتي محتاط عمل کنند .لذا اضافه کردن قيد «یا بطور
سترده در سطح اام ه» ضروري به نظر ميآید .مگر آن که قيد «در راستاي حرفه و تجرارت»
را چنان تفسير موسع کنيم که این امر را هم پوشش دهد ،مرالً در نمونه با بگویيم برا فررو
چندین دستگاه از یخچالهاي موصوف ،وي حرفهاي محسوب ميشود که البتره تروالي فاسردي
دارد ،مرل آن که قرارداد فروشنده با چند نفر نخستي که دستگاه را از وي خریدند ،در خصوص
فروشنده ،مشمول قانون مصرف نمي شود ،در حالي که در همين مورد در راستاي ااراي قيردي
که به ت ریف اضافه شده است ،یا هيچ یک از مشتریان مشمول حقوق مصررف نمريشروند  -در
فرضي که اقدامش مصداق اقدام در سطح سترده نباشد -یرا همگري مشرمول حقروق مصررف
ميشوند و تب يو بين مشتریان پدیدار نمي ردد و افراد بيشتري که نيراز بره حمایرت قرانوني
دارند تحت شمول قانون حمایت از مصرف قرار مي يرند.
شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵

یکي از موارد بسيار مهم و اصلي حمایت از مصرفکننده چه در حقوق داخلي و چره در حقروق
کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ارائه مراهيتي دقيرق و ت ریفري ارامع و مرانع از مصررفکننرده و
عرضهکننده است .در حقوق ایران علي رغم تصویب چند قرانون ی نيقرانون تجرارت الکترونيرک
مصوب  ،۱382قانون حمایت از حقوق مصرفکنند ان خودرو مصوب سرال  ۱386و همچنرين
قانون حمایت از حقوق مصرفکنند ان مصوب سال  ،۱388هنوز ت ریفي کامل از این دو مفهوم
در دست نداریم .ت اریف دستورال ملهاي اتحادیه اروپا با خص قوانين کشور فرانسه و انگلريس
در مقایسه با قوانين ایران مناسبتر هستند ،در ادیدترین مورد آن قانونگذار فرانسره در قرانون
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رااع به مصرفکننده مصوب  ۱7مارس  20۱4به ت ریف مصرفکننده پرداخت .در ماده  3ایرن
قانون آمده است« :مصرفکننده هر شخص حقيقري اسرت کره برراي اهردافي خرارج از حيطره
تجاري،شغلي ،صن تي و یا حرفه اي خود ،عمل ميکند» .همچنين قانونگذار انگلستان در سرال
 20۱۵نيز در قانون حقوق مصرفکننده آورده است که «مصرفکننده یک شخص حقيقي است
که براي اهدافي عمدتاً یا کالً خارج از حيطه تجاري ،شغلي ،صن تي و یا حرفره اي خرود ،عمرل
ميکند»؛ با این که این ت اریف نسبتاً اامع و مانع هستند ،به نظر ميرسرد مريتوانرد کامرلترر
باشد .از این رو ضمن شناخت عناصر اساسي زم در ت ریف این دو مفهوم ت اریف زیر پيشرنهاد
ردید:
ت ریف مصرفکننده :مصرفکننده هر شرخص حقيقري اسرت کره کرا یرا خردمتي را در امرور
غيرحرفهاي و غيرتجاري ،مورد استفاده قرار ميدهد.
ت ریف عرضه کننده :عرضه کننده شخصي حقيقري یرا حقروقي اسرت کره در راسرتاي حرفره و
تجارتش یا به طور سترده در سطح اام ه ،نسبت به عرضه کا و خدمات اقدام ميکند.
مطابق ت ریف مصرفکننده ،وي تنها مي تواند شرخص حقيقري باشرد کره بره نظرر برراي دوري
استن از مضار داخل کردن شخص حقوقي بره ت ریرف مصررف کننرده بایرد قایرل بره آن برود
موضوعي که در حقوق اتحادیه اروپا امري مسجل است ،همچنين بر خالف قانون ایران که تنهرا
شخص م امل را مصرفکننده مي داند ،مطرابق برا فلسرفه حمایرت از حقروق مصررف ،بایرد بره
شخصي که کا و خدمات را مورد استفاده قرار ميدهد تواه کرد از ایرن رو عرالوه برر م امرل،
خانواده و اشخاص حقيقي مأذون از اانب او را هم مصرفکننده هستند.
بر اساس ت ریف عرضهکننده،بر خالف مصرفکننده کره لزومراً بایسرت شرخص حقيقري باشرد،
عرضهکننده اعم از شخص حقيقي و حقوقي است که ف اليت او مريتوانرد در راسرتاي حرفره و
تجارت وي ویا به طور سترده در سطح اام ه باشد ،بنابراین چنانچه ف اليت عرضرهکننرده در
راستاي حرفه و تجارت او نباشد اما به طور سترده در اام ره اقردام بره ارائره کرا و خردمات
بنماید مشمول قوانين مصرف خواهد بود.
همچنين پيشنهاد ردید به ااي است مال "قوانين حمایت از حقوق مصرف کننده" بره اهرت
تناسب بيشتر عنوان با محتوا از عبارت "قوانين حمایت از حقوق مصرف" استفاده ردد.
با این همه به نظر ميرسد علي رغم آنکه قانونگذار ایران تال هرایي را در سرالهراي اخيرر در
اهت حمایت از حقوق مصرف به عمل آوره است ،این ترال هرا کرافي نباشرد .مرا برراي آنکره
بتوانيم حمایتي واق ي و مناسب از اشخاصي خاص به عمرل آوریرم ابتردا بایرد بره طرور دقيرق
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مشخص کنيم که این اشخاص چه کساني هستند و این شناسایي برا فلسرفه حمرایتي تجرانس
کامل داشرته باشرد ،کره ایرن امرر در ایرن مصرداق ،بره دسرت دادن ت ریفري ارامع و مرانع از
مصرفکننده و عرضه کننده است.

شماره  ، 30زمستان ۱3۹۵
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