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 مقدمه مترجم

كننده جامعه  مرهر ب اهرا  خطرات تهديد

اينهب اار توسط  السهه  امرياهايب شي اولين

مهيالد    2691دنبال آن در سهال گرديد و ا 

كند   ضرورت اا  جان.افجمهور وقت امريرئيس

تههدوين قههوانين مراههوم اهه   مايههت ا  

ون كنندگان را در سر رهههيهايب  هههمرهههرف

ارخوردار  ا   ق امنيت   ق دادن شيشنهاد  

 ق داشتن اطالعهات و  هق انتبهاا را مطهر  

 2نمود.

ا  اوايههق قههرن ايقههتن قانون هه اران 

كشورها  اروشها  رراهب اها مال ضه  ضهرورت 

ل در روااهط قهرارداد  اجتماعب ايجاد تعاد

طور ريرمنقجن و مورد  در جههت ارقهرار  ا 

آن شا ا  ميهدان نهادنهد. مرهارن سهالها  

                                                           

1. Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, 

1996. p. 2. 
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كشههورها  مواههور اههرا  مراايهه  اهها  2691

يد مبخطراتب ك  مررف نمهود كنندگان را تهد

طور جهد  وارد عمهق شهدند و ايهن دوران  ا 

شيهههداي  نهادهههها و قواعهههد  مايهههت ا  

لههن نضمههب جديههد و اهها كنندگان در قامرههرف

 عنوان  روق مررف در اين كشورها اود.

 

 

 تحول در حقوق قراردادها

ارا  شاسخ ا  ضرورت اجتماعب مرااي  

ها  اقترهاد  و ارقهرار  اا سوءاسهتهاده

اط قهرارداد   توهويتب در  تعادل در روا

مهاهين كالسيك  رهوق قراردادهها ي ب اه  

رسههيد. قتههات و قانون هه اران نضههر مب

يا ت  اا دادن شاسبب مثبت رها  توسع كشو

ا  اين نيا  اجتمهاعب در مرااهق  يقهه  

آ اد  موض در مهاهين  روقب قد عين كرده 

و ا  طر  ديدگاهها  جديد در كنار نضرات 

 ردگرايان  در مبا ه  قهرارداد  و نههب 

 ون و  را  ماتن اصههالت اراده  اكميت اب

طع گون  مبا   شرداختند. و اين نردر اين

 شروع اجتماعب شدن  روق قراردادها است.

 1«ماتن اصهالت  هرد »در اعد  روقب  

                                                           

2. Individualisme. 
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متجيههب  3«اصههق اسههترالل اراده »در قالههن 

گههردد. اهه  عبههارت روشههنتر در مههههوب مب

كالسههيك  رههوق قراردادههها  عرههد اساسهها  

ار توا ق و اراده طهر ين اسهت. در مبتنب

مبو   روق قراردادهها  يقهه   هاكن اهر 

لت  رد  اين  رض را اه  همهراه ماتن اصا

داد ك  قرارداد منعرد شهده توسهط  هرد  

آ اد و مقئول عادين  خواهد اود. در ههر 

طور طبيعب هركس جامع  مقترق و مقئول  ا 

اايد مراقهن منها ع شبرهب خههود اهوده و 

 منتضر كمك دي ران نباشد.

در اعد اقتراد   اصق اسهترالل اراده 

گردد. متجيب مب 4«آ اد  اقتراد  »در شاق 

 26اما ديهدين كه  آ اد  اقترهاد  قهرن 

اردار  اقويها ا  ضهعها ميالد  موجن اهره

 يرا در  رضب ك  اصق ار استرالل  5گرديد.

گونه  كه  تجهارت اراده طر ين است  همان

قدرت عمهومب  گ شت  ثااهت نمهوده  اگهر 

مداخي  ننمايد  قويتر شرايط خود را اه  

. در  نههين تر توميههق خواهههد نمههودضههعي 

شرايطب قطعا  روااط قهرارداد  نامتعهادل 

                                                           

3. Le Principe de l’autonomie de la Volonté. 

4. Libéralisme économique. 

5. H., L. et J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçon de droit civil, t. II, 1e Vol., Obligations: théorie 

générale, par F. CHABAS, Montchrestien, 8e éd., 1991, no. 30, p. 25. 
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ار آنچ  ك  گ شهت اايهد خواهند شد. عالوه

اضا   نمود ك  ماتن اصهالت اراده دي هر 

ها  مهدرن قهرارداد  قادر ا  توضيح جنب 

همچههون قراردادههها  جمعههب  قراردادههها  

ها  الواقب  قراردادها  منعرده اا سرويس

 9عمومب و ... نبود.

مقهئي  دي ر قهرارداد تنهها  امرو ه

شبرههب طههر ين عرههد نيقههت  اجتمههاع نيههو 

عالقمنههد اهه  داشههتن نضههارت در   ههون ب 

 را ك  اا  9ارقرار  روااط قرارداد  است

توسع  روااهط اجتمهاعب  شيهداي  عوامهق 

توليد در مرياسها  كنونب  مرههرف در  هد 

انبوه و ظهور تبررها  گوناگون در  مين  

در عرصه  اها ار   كايها و خهدمات موجهود

مررف  ارقهرار  نضهن اجتمهاعب در گهروه 

قرارداد  خواههد اهود.  وجود روااط صويح

اهها ايههن ن ههاه و اهها توجهه  اهه  ضههرورت 

ارقرار  مجدد تعادل قرارداد  ك  در اثر 

شيههداي  شههرايط جديههد اجتمههاعب در هههن 

ماتههن اههر ريبتهه   مهههاهين  رههوقب مبتنب

اصههالت  ههرد يهها اجتمههاعب شههدن  رههوق  

                                                           

6. Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit Civil, Les obligations, Cujan, 8e éd., 1998, no. 342, p. 

196. 

7. B. STARCK, Les obligations, 2, Contrat, par H. ROLAND et L. BOYER, Litec, 5e éd., 1995, 

no. 1195, p. 493. 
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راتب اساسهب يا ته  اسهت. در همهين تغيي

يا ت  اا رو  آوردن راستا كشورها  توسع 

ا  مهاهين جديد  رهوقب اقهداب اه  وضهع 

اهههر انديشههه   مايهههت ا  قواعهههد مبتنب

كارگير  روشههها  جديههد كننده و اهه مرههرف

 اند.ايجاد تعادل قرارداد  نموده

اينهب در هن اب توسهع  اقترهاد  شي 

رف و شاق ابشيدن قواعد مراوم ا   روق مر

ناش ير ا  اين رشت   روقب ضرورتب اجتناا

است. هدف اساسب اين شاخ   رهوقب ايجهاد 

تعههادل قههرارداد  در دورانههب اسههت كهه  

اماانههات و اطالعههات موجههود در دسههتر  

كنندگان را مرهداق متبررين  رالهن مرهرف

 تر در عرد قرار داده است.اار  طرف ضعي 

رها اه  اا اين توج  تمايق اين كشهو

كننده صر ا  ناشب ا  وجهود  مايت ا  مررف

ها  اخالقب و يها ارقهرار  عهدالت ان يوه

جهت ك  عهدالت امهر  شقهنديده اسهت ادان

گونه  ها  اصيب وضهع اينااشد. ان يوهنمب

گونهه  روشههها  كارگير  اينقواعههد و اهه 

سا   توسع  اقتراد  و هم اب جديد   مين 

اد   مبهار ه اا آن ارقرار  تعادل قرارد

اا شيامدها  منهب توسهع  و مراايه  اها 

تورب در شايب عميهب و  قهاا شهده اسهت  
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راهب ك  شيمودن آن ارا  كشورها  در هال 

ي  جمههور   اسهالمب ايهران توسع   ا  جم

 ناش ير خواهد اود.امر  اجتناا

 

 ضرورت طرح حقوق مصرف در نظام حقوقي ما

ضرورت طههر  ايهن رشهت  جديهد ا قا  

ييوه   »در كشهور مها اها ترهدين   روقب

اه  مجيهس « كنندگان روق مرهرف مايت ا  

و  14/3/2391را  اسههالمب در تههاريخ شههو

ها  نام آن تدوين قوانين و آييندنبال ا 

اثبات رسهيده  اومتب ا   اجرايب تعويرات

اين قبيق ا  است. اما تدوين قوانينب ا  

ارا  شاسب ويب اه  شاق شراكنده و مرطعب 

اندا   كه  ها  موقت جامع  اها  شهنيا ن

ن نمهود ا  اين رشت   روقب ترسهيتوان مب

رسهد ااشهد. اه  نضهر مبقااق مرايق  نمب

روند ترنينب امرو  ما  يهو  جهو تاهرار 

يا ت  در كشهورها  توسهع  مرا يب ك  قبال  

ن تجراهه  شههده و شههس ا  مههدتب ضههعهها  آ

ن هاه ااشهد. اها ايهن آشاار گرديده نمب

اا ا  تارارهايب ا  اين قبيق  ارا  اجتن

كارگير  تجارا و دوااره نپيمودن راهب ا 

اند تا آنجا ك  اها را ك  دي ران شيموده

مبانب ما منا اتب نداشهت  ااشهد امهر  
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 رسد.معرول و شقنديده ا  نضر مب

اا توج  ا  ضرورت آشنايب اها رشهت  

 روق مررف در نضاب  روقب ما  طهر  ايهن 

ريو  صهويح ارا  شاي  سؤال جا  دارد ك :

ايهههن شهههاخ  جديهههد كههه  در كشهههورها  

ها  اصيق  روق جوان  يا ت  ار شاي توسع 

 ده و در  ال و هوا  نيا ها  جامع  رشد 

كار ارد تا ن  كرده است    روشب اايد ا 

مشايب ار مشاالت اروكراسهب ادار  ا هوده 

گردد و ن  اقداب ا  وضع قهوانينب نمهود 

قوانين متروك  در شيچ ك  همراه اا ساير 

و خمها  ادار  ا  دسهت  راموشهب سهپرده 

قهوانين جديهد اهدون شود؟  را كه  وضهع 

سا   ي ب نه  تنهها مشهايب را  هق  مين 

نبواهد كرد ايا  ار انبوه مشاالت خواههد 

 ا وود.

شاسخ صويح اه  ايهن سهؤال نيا منهد 

كار  دقيق و كارشناسان  ا  سو  متبررين 

عنوان گهاب . امها اه ها   روقب استرشت 

نبقت در طر  اين رشهت  در نضههاب  رهوقب 

سا   مناسبب ك  در آن نهادها  ما   مين 

نوشا هماهنگ اا نيا ها  اومب رشد كهرده 

و ا  اارور  انشينند امر  ضهرور  اسهت. 

در همههين راسههتا آشههنايب اهها تجههارا 
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كشورهايب ك  اين مرا ق را  ودتر تجراه  

 شمند خواهد اهود. ا  ارماي اند دستكرده

ا  همين منضور اولين مرال  در مورد ياب 

ترين مبا هه   رههوق مرههرف اهها ا  اساسههب

مرور  اجمالب ار نضريه  تعههد  »عنوان: 

ا  دادن اطالعات در قهرارداد ا  ديهدگاه 

در دستر  عالقمنهدان قهرار «  روق  رانق 

 8داده شد.

 »دنبال آن مرال  دي ر  اا عنوان ا 

رانق  در مرااي  اها شهروم  ق  روق  راه

كه  معهرف مبوه  « ييب در قراردادههاتوم

دي ر  ا  ايهن رشهت   رهوقب اسهت توسهط 

 6ن ارنده ترجم  گرديد.

گاب دي هر  اسهت در مرال   اضر نيو 

جهت آشنايب كيب اها رشهت   رههوق مرهرف  

عنوان ياب ا  مبا    روقب كه  ضهرورت ا 

طر  آن در نضاب  روقب مها مشهههود اسهت. 

«  مرهرف »بق ا  هر  يو شايي  واژه اما ق

هايب ها و مرارن در  اان  ارسب ا  مال م 

                                                           

 امد  مرور  اجمالب اهر نضريه  رك. دكتر عبا  قاسمب .8

تعهههد اهه  دادن اطالعههات در قههرارداد ا  ديههدگاه  رههوق 

 ا  اعد. 48  ص 2395  21ي  كانون وكال  ش  رانق   مج

رك. شر قههور  يييههم سههيمير  ترجمهه  دكتههر عبهها   .9

 ق  رهوق  رانقه  در مراايه  اها شهروم  امد  راهقاسمب

تومييب در قراردادها  مجي  توريرهات  رهوقب  دانشهاده 

 .2399  13ه14 روق دانش اه شهيد اهشتب  ش 
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اند ي ب ا  ك  ا  آن مههومب منهب ابشيده

 رسد.نضر مب

 

 پااليش واژه مصرف

اگر   در شيوند  ك  اا « مررف »واژه 

ع   »داشهت  ددر شهاق « جامع  »كيم   جام

در  رهنگ معاصر مها ا  مهههومب «( مرر ب

ارخهوردار گرديهده  امها در ن هاه منهب 

ا  « مرهرف » روق اقتراد  الواما  كيمه  

 نين اار  منهب ارخوردار نيقت. در واقع 

مررف آنجا ك  همراه توليهد اسهت  شهاخ  

توان اقتراد  جامع  اهوده و شهرم ارها  

ااشد. كيم  مواهور در وا دها  توليد  مب

يا ت  الوامهها  مرههارن كشههورها  توسههع 

اف و تبه ير  نيقههت و نوعها  مهاهين اسهر

منههد  متعههارف و هماهنههگ اهها مههال ب اهره

 نيا ها  عاد   ندگب اجتماعب امرو  است. 

وجود مال مات و مرارناتب ك  ا  واژه 

تداعب منهب در  اان  ارسهب اه  « مررف »

آورنهد نبايهد موجهن گهردد تها همراه مب

كارگير   روقههدانان  ارسههب  اههان ا  اهه 

دكه  در كشهورها  «  رهوق مرهرف »عنوان 

شيش اب در طر  اين رشت   روقب نيهو اه  

همين شاق معمهول اسهت( شرهيهو نمهوده و 
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 روق  »تر آن يعنب عنوان ا  ظاهر موج ا 

اگر هه   رهوق  21رو  آورنهد.« كنندهمررف

كننده ققمتها  اصيب  رهوق مرهرف را مررف

هدف اصيب اين رشهت   تشايق داده و اساسا  

گروه است اما  رهوق   روقب  مايت ا  اين

ايان مبا   م كور ا  وضهع  مررف عالوه ار

قواعد كيب و طر  روشها  جديهد شيشه ير  

شهردا د. اه  ارداد  مبا  عدب تعادل قهر

  رههوق و اينههب تاههالي شي عبههارت دي ههر 

 و قهوانين و شهايب قواعهد وضع متبررين 

دادرسب  وضع ضمانتها  اجرايب در  مرررات

اينهب كنهار شي  شاق مهدنب و كيههر   در

مرررات راجع ا  نهادها  ادار   مهؤثر در 

قهرارداد  ناارااريها   شيش ير  ا  تورق

گردد تا اين رشههت   رهوقب مانع ا  آن مب

شناسايب « كننده روق مررف »صر ا  اا ناب 

 گردد.

 

 معرفي مقاله

ا  كهه  در صهههوات آينههده اهه  مرالهه 

ترجم  آن خواهين شرداخت  مبوثهب مقهترق 

                                                           

وريق ا  مهران يهو كننده  ترك. ن اهب ا   روق مررف .22

ههه عييرضهها سههعادتمند    يههر نضههر دكتههر هههاد   اميههد 

 اده  انتشارات سا مان ارنامه  و اودجه    ها  اسماعيق

 .2394اول  



  معرفي حقوق مصرف ...  192 

اسهت كه  «  روق مررف »تاا ار شمند ا  ك

همومان اها تولهد ايهن رشهت   رهوقب در 

اولهين  ها  آن  2681 رانق  در سهالها  

منتشر گرديد.  ا   هارب كتاا مواور كه  

 Jean)اساسا  توسط شر قور ژان كيه  اللهوا 

CALAIS-AULOY)  ا  رشت  تورير درآمهده اها

 (Frank STEINMETZ)نضههارت  رانههك اسههتينمتو 

ل  ابشها  راجهع اه  قيمهت و مقهان( دمؤ

CALAIS)-شر قههور  22منتشههر گرديههده اسههت.

AULOY) شولي   رانق  داستاد دانش اه مون

جها( و مقئول مركهو  رهوق مرهرف در همان

 روق مررف  رانق   رئيس كميقيون اا ن ر 

ايهن رشهت  نضران انهاب اوده و ا  صها ن

آيهد. نضهرات انترهاد   روقب ا  شمار مب

مورد قانون مررف  رانقه  دكه   ايشان در

در مجموعهه  وا ههد  توسههط  2663در سههال 

نهادينه  گرديهد و  2663ژوئي   12قانون 

ژانوي  نيو ا  سير تامييهب  13تا تاريخ 

ا  ظرا ت خاصهب  21خود ادام  داده است(

ارخوردار اوده و ن ارنده اين سطور نيهو 

ا  سهن خود اا اقام  ادل  كا ب در جههت 

مرهاديق خهارجب انترهادات ايان و اثبات 

                                                           

11. Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, 

1996. 

12. Code de la Consommation. 
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 يهايب در جهت اصهال  مواور ا  ارائ  راه

ققههمتهايب ا  قههانون مرههرف  رانقهه  در 

 23رسال  دكترا  خود شرداخت  است.

اميد است اا ترسين خطهوم كيهب ايهن 

رشت   روقب گامب مرهدماتب در جههت طهر  

تهرييب  روق مررف در نضاب  روقب جمهور  

 شد.اسالمب ايران ارداشت  شده اا

 

 طرح بحث

امرو ه  روق مررف در ايشتر كشورها  

عنوان يك رشت   روقب( شناسهايب دا جهان 

شده است. انااراين شايقت  است در مبوه  

 اضر  ادون تهرجيح ياهب ا  كشهورها اهر 

دي ر   ااتدائا  ا  شايب  راگير ا  ايان 

( و 2موتوا  اين رشههت   رهوقب شرداخهت د

نهايتا  اين  (1سپس اا جقتجو  مبانب آن د

( 3او  را اا ايان روشها   رهوق مرهرف د

 ا  شايان رسانيد.

 

1 
 محتوي حقوق مصرف

 

                                                           

13. Abbas GHASEMI HAMED, De l’obligation d’information dans le contrat, thèse, Rennes I, 

1998, no. 250, p. 170, no. 739 et s., p. 501 et s. 



  معرفي حقوق مصرف ...  192 

 حقوق مصرف چيست؟

در مبوهه   اضههر خواننههده نبايههد 

دنبال شناسايب دقيق  دود  رهوق مرهرف ا 

ااشد. تعيين  دود دقيق اين رشت   رهوقب 

ها  ن  ممان است و ن  مهيد. مر ها  رشت 

اروشنب قااق ترسين نبهوده گاه  روقب هيچ

و  روق مررف نيو ا  اين قاعهده مقهتثنب 

ااشههد. اعتههب ا  نويقههندگان ارداشههت نمب

متيرب در مورد اين شاخ   روقب داشهت  و 

اررسب صوت و يا اعض دي ر ارداشتب موسع؛ 

اطالن هريك ا  اين ارداشتها امر  ايهوده 

 است.

تنها شيوه مماههن اهرا  ايهان  رهوق 

درون و هقهت  مركهو  ايهن  مررف شروع ا 

منضور روشن نمودن تهدريجب رشت   روقب ا 

گير  ا  سمت مودوده خارجب مههوب  اا جهت

ااشد تا در اين ره  ر مههوب  رهوق آن مب

 مررف در نوشت   اضر نيو روشن گردد.

هقت  مركو   روق مررف متشاق است ا  

يا ت  ا  دو مههالك؛ الهه . قواعههد  نشهه ت

د اخترهاص اه  روااهط كارارد ايهن قواعه

كننداگن دارد؛ ا. مااين متبررين و مرهرف

ررف كنندگان هدف قواعد مواور  مايت ا  م

است.  روق مررف در مههوب متيق خود  دود 
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اهه  ايههن قواعههد اسههت. در نضههاب  رههوقب 

شت   رهوقب   رانق   مههوب متهيق ايهن ر

تهوان اه  گردد؛ اهرا  مثهال مبمبمال ض  

كهاي  اعطها   مرررات مراهوم اه  توويهق

 اشاره نمود. اعتبار و شروم تومييب

مبنهها  مهها در نوشههت   اضههر مههههوب 

تر  ا   روق مررف است  تهها ا  ايهن وسيع

ا  معر هب مجموعه  موضهوع  ره  ر اتوان 

ت. انههااراين تعههد  ا  دو مههالك شرداخهه

 ال كر ا  شاق  ير خواهد اود: وق

ا  قاعههده ههه ا  طر ههب اههرا  ايناهه 

  قواعهد  رهوق مرهرف اه  عنوان ياب اا 

آيد ا  نضر مب رسهد كها ب اسهت تها  قاا  

قاعههدم مواههور اصههوي  در روااههط مههااين 

كار گر تهه  كنندگان اهه ن و مرههرفمتبررههي

شود  امها ي ب نيقهت مجهر  ايهن قاعهده 

انورارا  اين نوع ا  روااط ااشهد. اهرا  

مثال ضمانت ا  عيوا مبهب  قين و مغشهوش 

يبااران  در مبوه  نمودن كاي و تبييغ  ر

كه   اضر قااق مطالع  خواهند اود در الب

متون قانونب مراوم اه  ايهن مبا ه   ا  

جهههت نضههر   ا  مههوارد كههارارد عههامب 

ارخوردارنههد. امهها وسههعت دامنهه  مبا هه  

                                                           

.  مترجن »ه  6رك. شانوشت.» 
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اخيرالهه كر مههانع ا  در  آن در مجموعهه  

 گردد.قانون مررف نمب

ه ا  طرف دي ر مودود شدن ا  قواعد  

كننده است مشاق ايت ا  مررفك  هدف آن  م

خواهد اود. در روااط مهااين متبررهين و 

كنندگان گاهب ممان است قواعهد  كه  مررف

كنندگان وضع نشهده اا هدف  مايت ا  مررف

اما ا  قااييت ته ثير  مثبهت يها منههب 

كنندگان ارخوردارند اعمهال نقبت ا  مررف

توان ا  مبا   عيهوا گردد: ارا  مثال مب

اجرا  قرارداد و صال يت قتهايب  رضا  عدب

عد منورهرا   اشاره نمود. مطمئنا  اين قوا

ااشند  امها اه  مراوم ا   روق مررف نمب

قههدر  اهها ايههن رشههت   رههوقب ارتبههاطب 

تن اتنگ دارند ك  در نوشت   اضر دو اه  

منضور معر ب  روق مرهرف( مهورد اسهتناد 

 قرار خواهند گر ت.

  قواعد  روق مررف در معنهب عهاب آن

عالوه ار آن دست  ا  قواعد ك  نقهبت اه  

امهههوال و خهههدمات ارائههه  شهههده اههه  

گردد  قواعد خاصهب كنندگان اعمال مبمررف

كننده مال منضور  مايت ا  مررفاست ك  ا 

و يا خدماتب خاص همچون مورهويت ره ايب  

دارويب  خهودرو  مقهان  ايمه   سههرها  
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ريو  شهههده و ريهههره تنضهههين ارنامههه 

شههمار وجههود قواعههد خههاص اب انههد.گرديده

مواور موجهن توسهع  دامنه   رهوق مرهرف 

 گردد.مب

 

 ماهيت چندگانه حقوق مصرف

ها  اند  رشهت ك دسهت سالها تنها مال

 روقب  طبيعت قواعد راجهع اه  آن اهود؛ 

ها   رهوق تهوان اه  رشهت ارا  مثهال مب

جارت   رهوق جهوا  قواعهد  مدنب   روق ت

ق ادار  راجههع اهه  آيههين دادرسههب و  رههو

اند  اشاره نمود. در مرااهق ايهن ترقهين

كالسيك  امرو ه اا توج  ا  كارارد قواعد 

اند  دي ر  مطر  شهده اسهت.  روقب ترقين

ادون شك  روق كار ا  اولين مثالها  اين 

رود؛  رههوق شههمار مههباند  جديههد ا دسههت 

 يقهت و رقاات   روق تو يهع   رهوق مويط

همههين اههايخره  رههوق مرههرف نيههو جههوء 

آينهد. ايهن  قاا مباند  كارارد  ا دست 

اند  كالسهيك اند  اه  مهوا ات دسهت دست 

ااشد: نبوده ايا  ا  نوعب عمود ار آن مب

                                                           

.  طور مطالع  اين قواعد نيا مند اررسب تهرييب هريك ا

مبا هه  مراهوم اه   خروصها   و مقترق است  اما قواعد اصيب

ااشد مهورد ن در كتااب ك  مرال   اضر جوئب ا  آن مبمقا

 «.مترجن »ه  انداررسب قرار گر ت 
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ها  ا  ايهانب دي ههر ههر رشهت  ا  رشهت 

ها  گونهاگونب ا  اند  جديد ار رشت دست 

گردد. اها ايهن اند  كالسيك منطبق مبدست 

اهيهت  ندگانه  توان ا  من اه است ك  مب

 ميان آورد. روق مررف سبن ا 

 

هاي حقوقي مرتبط با حقوق مصررف چره رشته

 هايي هستند؟رشته

.  روق مدنب در اين ميان در رتبه  2

اول جهها  دارد   ههرا كهه  روااههط مههااين 

كنندگان در اريهن مهوارد متبررين و مررف

در  ار وا قراردادها   روق خروصب قهرار 

يا ت  ريهها  سهامانگيرند. اعض ا  تئومب

عيوا مبههب  در  روق مدنب  همچون ضمانت 

تعهههد اهه  امنيههت و يهها تعهههد اهه  دادن 

كنندگان اطالعات اهميت خاصهب اهرا  مرهرف

داشههت  و در  ههار وا  رههوق مرههرف داخههق 

شوند. انااراين ارخب ا  مرررات  رهوق مب

مررف  خروصا  آن دست  ك  مراوم ا  شهروم 

ا  رهوق مهدنب تواننهد اهتومييب اوده مب

 مرتبط ااشند.

در ايهن  مينه  نره   .  روق تجارت1

نمايههد   راكهه  موههدودتر  را ايههها مب

الراعده  روق مررف  صر ا  ارا  تجهار عيب
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وضع نشده اياه  قااهق اعمهال نقهبت اه  

تمامب متبررين است. اا اين وجهود  اعهض 

ا  مرررات ك  نوعا  مراوم ا  تجار اهوده 

مرررات اين رشهت   توانند ا  جمي نيو مب

توان  قاا آيند. ا  اين ميان مب روقب ا 

ها  تجار  اشاره ا  مرررات راجع ا  شيوه

 نمود.

.  روق جوا  ياقق در نضهاب  رهوقب 3

جاي اه خاصب را در  روق مرهرف  24 رانق  

ا  خهود اخترهاص داده اسهت. اقهيار  ا  

تعههههداتب كههه  اههها ههههدف  مايهههت ا  

توميههق شههده  كنندگان اهه  متبررههينمرههرف

همههراه اهها ضههمانتها  اجرايههب كيهههر  

ااشند  ارا  مثال ترين و مغشوش نمودن مب

كاي ا  جمي  تبيهات دارا  ضمانت اجهرا  

آينههد. ايههن قبيههق  قههاا مبكيهههر  ا 

ضههمانتها  اجرايههب در  مينهه  تبييههغ  

اا اريااب و مقائق اعتبار  نيو ا   شهن 

مك خورند. ضمانتها  اجرايب كيهر  اا كمب

تهديدها  جوايب نرشب اا دارنده را ايها 

نمايند. اما وجود اين قبيق ضهمانتها  مب

اجرايب در  روق مررف اعتراض متبررين را 

                                                           

14. LUC BIHL, Le droit pénal de la Consommation, Nathan 1989. RENUCCI, Droit pénal 

économique, Masson, 1995. 
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دنبال دارد. ادون شك ددر  مين   رهوق ا 

وقه  اه   رهوق توان ا  توسق ابمررف( مب

امهها وجههود اعههض  25جههوا اجتنههاا نمههود؛

 رمت  ضمانتها  اجرايب كيهر  ارا  رعايت

رسههد ناشهه ير اهه  نضههر مبقههانون  اجتناا

مشههروم اههر آناهه  ايههن قبيههق ضههمانتها  

اجرايب اا منا عب ك  قانون ا  آن  مايت 

 29نمايد هماهنگ ااشند.مب

. قواعد مراهوم اه  آيهين دادرسهب 4

ا  نوا  خود در  روق مررف  مدنب و كيهر 

نماينهد.  مايهت ا  نر  خاصب را ايها مب

ا  ا  طريق قواعد مهاهو  كنندگان صر مررف

اايقت دسترسب سهاده و كا ب نيقت ايا  مب

سريع ا  مراجع قتايب را نيو ارا  ايشان 

 كه  همين راسهتا اسهت اينب نمود. درشي 

 و گرديهده نهادينه  ترساده دادرسب مرا ق

كنندگان نيو  ق اقهداب در انجمنها  مررف

ررف كنندگان جهت  مايت ا  منا ع جمعهب م

 اند.نمودهرا شيدا 

.  رههوق ادار  نيههو اهه  دو شههاق 5

                                                           

15. M. Th. CALAIS-AULOY, "La dépénalisation du droit des affaires", D. 1988, Chron., 315. 

تناسن و هماهن ب جريم  تا آنجاست كه  نرهض قهانون  .22

مترتر ا  رعايهت آن جيهوه داده شهود؛ امها ايهن قبيهق 

مجا اتها كن و اي  در قيمتهها ته ثير خواهنهد گ اشهت. 

مجا اتها  دي ر   ون اعالب مواوميهت نيهو قااهق اعمهال 

 است.
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مشههاركت خههود را در  رههوق مرههرف اعههالب 

نمايههد. ا  طر ههب كههارگواران ادار   مب

وظيه  نضارت ار  DGCCRF29خروصا  نمايندگان 

كارگير  متون قهانونب راجهع اه  نووه ا 

عهده داشهت  كنندگان را ا  مايت ا  مررف

ب و ا  طرف دي ر اعض ا  سرويقهها  عمهوم

دشقت  ايمارسهتانها( اها مهراجعين خهود 

روااطههب هماننههد روااههط موجههود مههااين 

 كنندگان را دارند.متبررين و مررف

توييههق  ههوق ايههن اههاور را ترويههت 

نمايد ك   روق مررف موضوعب اسهت دكه  مب

ا  وا هد( ا  ادون ارخوردار  ا  انديشه 

ههها  گونههاگون تشههايق اجوايههب اهها ماهيت

نضر صويح نيقت؛  را يا ت  است. اما اين 

ضهرورت  »ك   روق مررف ا  انديش  وا هد 

كنندگان در مرااق تهوان و  مايت ا  مررف

الهههاب « ارتههر  طر ههها  اقترههاد  آنههها

مود توان مال ض  نگيرد. اا اين توج  مبمب

كالسهيك ها  ك    ونه  سهدهايب كه  رشهت 

سا ند در اين  روقب را ا  يادي ر جدا مب

 اند.ريبت  شدهرشت   روقب  رو

وج  نبايد  رهوق ا  طرف دي ر ا  هيچ

                                                           

17. Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes. 

 كق رقاات  مررف و مجا ات ترين دو تبيهات(.اداره
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مررف را همانند يك رشت  مقترق ا  سهاير 

ها مال ض  نمود  را كه  قواعهد عهاب رشت 

 روق مدنب   روق جوا  قواعد مراهوم اه  

آيههين دادرسههب و  رههوق ادار  در ايههن 

ها قااهق اعمالنهد.  رهوق مرهرف در رشت 

را كه    ار وا خاص خود تنها قواعد خاصب

كار ا  ترقههيمات كالسههيك  راترنههد اهه 

 گمارد.مب

 

 هاي نزديك به حقوق مصرفرشته

اگر ا   هار وا  رهوق مرهرف شها را 

 راتر گ ارين  خواهين گهت كه  موضهوعات 

گوناگونب اا اين رشت   روقب مرتبط اوده 

و در اعههض ا  مههوارد نيههو اهها آن نرههام 

 اشتراكب دارند. 

ين مهورد عنوان اولهدر اين ميان اهه 

ايهن  28توان ا   روق رقاات ياد نمود.مب

رشت   روقب ناظر ار روااط مااين شركتها 

اوده و در نتيج  ا  جهت رتب  مرهدب اهر 

 روق مررف خواهد اود. اما در  هد  اصهق 

ا  ا  قواعهد اين دو رشت   روقب مجموعه 

                                                           

در مورد ارتبام اين اين دو رشت   روقب مهورد اوه   .28

 رك.

"Concurrence et Consommation", Ouvrage Collectif sous la direction d'Yves Serra et Jean 

Calais-Auloy, Dalloz 1994. 
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كارگير  روشها  مشترك  مانند ممنوعيت ا 

رد. ا  ايهانب خوتجار  تومييب ا   شن مب

عاب  اكثر قرين ا  اتههاق قواعهد  رهوق 

اوده  كنندگان دارا  اثررقاات ارا  مررف

و ا  طرف دي ر قواعهد  رهوقب  هاكن اهر 

مررف نيو مترااال  ار مقئي  رقاات ته ثير 

گ ارند. ارتبام مهااين ايهن دو رشهت  مب

 روقب ا   هد  اسهت كه  ههر دو خواهنهد 

ها  خهود ر توانقت ادون ا  دست دادن مشب

در مجموع  وا د مراوم ا   روق اها ار و 

روااههط تجههار  و اهها  ههه  جاي ههاه خههود 

 اند  گردند.دست 

ها   رهوقب نوديهك ياب دي ر ا  رشت 

ا   روق مررف   روق تو يهع اسهت. مهورد 

اخير نيو ا  جهت رتبه  مرهدب اهر  رهوق 

ها  موجهود مررف مب ااشد   را ك   عاليت

مررف در ايهن رشهت  در  ّد  اصق توليد و 

 گيرند. روقب مورد او  و اررسب قرار مب

اينب شده اهرا   مايهت ا  قواعد شي 

كننده رالبهها  در مههورد  عاليتههها  مرههرف

گر ت  در  مينهه  تو يههع اعمههال صههورت

گردند؛ اما اايد خاطرنشهان سهاخت كه  مب

تر ا   روق مررف اوده  روق تو يع تهرييب

  تهريق ايشهتر جاك   روق مررف ا در الب
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 انديشد.ا  نيتج  و شايان كار مب

ارتباطات كامال  متهاوتب مااين  رهوق 

گهردد.  يقت ارقهرار مبمررف و  روق مويط

  ا   يقههه  وا ههد  نشهه ت هههر دو رشههت

گيرند: در واقع ايهن دو رشههت   رهوقب مب

ا  كهه  قبهق ا  نقبت اه  خطهرات مجموعه 

انديشهد و گهاهب نيهو هر يو ا  توليد مب

اهرد منا ع واقعب انقانها را ا  يههاد مب

 دهند.العمق نشان مبعاس

يرينههها   ا  جههههت موتهههو    رهههوق 

يك مبمويط شهود:  يقت ا   روق مرهرف تها

  اول ارا   مايت ا  انقان در مرااق رشت

 يقت صدمات وارده ا   ندگب طبيعب و مويط

اينب شده  اما رشت  دوب انقهانها او شي 

را در مرااق قدرتها  اقترهاد  شهركتها  

نمايد؛ كننده كاي و خدمات  مايت مبارائ 

ولب در هر ال اررسهب مقهائق اها مال ضه  

اسهت: قواعد هر دو رشت   روقب نيو ممان 

اههرا  مثههال آلههودگب آا در آن وا ههد 

تواند ياب ا  موضوعات قااق اررسهب در مب

 يقهت و همچنهين  رهوق  ار وا  روق مويط

 مررف ا   قاا آيد.

 

2 
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 مباني حقوق مصرف

 

 پرسش

كنندگان ا     منضور  قهانون  مرهرف

 دهد؟را مورد  مايت خود قرار مب

طر داران  روق مثبت  در مراب شاسهخ 

كنندگان  در شرس  معتردند: مرهرف ا  اين

نيم  دوب قرن ايقتن  گروه  شههار نقهبتا  

مرتههدر  را اههرا   ههاكن نمههودن قههوانين 

كنندگان ار انديش   مايهت ا  مرهرفمبتنب

اند. اين شاسخ اگر   نادرسهت تشايق داده

رسههد. نبههوده امهها كهها ب اهه  نضههر نمب

ت ثيرشهه ير  قانون هه ار ا  انجمنههها  

اقعيههت دارد امهها تشههايق كنندگان ومرههرف

انجمنها و گهوش شهنوا داشهتن در مرااهق 

 ر ها  آنها ا تماي  ا  اين عيت اوده ك  

شيشنهادات ايشان در واقع گويا  نيا ها  

عميق جامع  اوده است. اا اين توج  ارا  

اايهد اسهتديلها   مقئي تر ار يااب دقيق

موا ران را مورد اوه  و اررسههب ايشهتر  

 قرار داد.

 

 وافقم

 روق مررف ار س  شاي   ا  اعتراد من
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 استوار است:

كنندگان ا  طور طبيعهب در ال . مررف

متبررهين قهرار تر  نقهبت اه  موضع ضعي 

 دارند.

ا. وظيه  قانون  مايهت ا  ضهعي  در 

 مرااق قو  است.

 .  روق مدنب كالسيك ارا   مايهت ا  

 كنندگان ناتوان شده است.مررف

وجهود عهدب  يهباا توج  ا  اررسب قب

كنندگان  ا  تعادل مااين متبررين و مررف

مدلق نمودن مطالن مطرو   در عناوين ا و 

   خواهين شرداخت.

وظيههه  قههانون  مايههت ا  ضههعها در 

مرااق اقويا است. اگر اين تنهها وظيهه  

قانون نباشد ياقق وظيه  اصيب آن موقهوا 

شههود. اگههر گروهههب قراههانب هميشهه ب مب

تها  اقترههاد  ااشههند سوءاسههتهاده قههدر

 ندگب اجتماعب مبتق خواهد شد. اها ايهن 

توج  قانون در كنهار انديشه   مايهت ا  

گيريها  خود را متمايق اه  ترها جهتضعي 

ا  سمت نضن ابشيدن و نهايتا  تشايق جامع 

                                                           

.   رك. شيشهه هتار متههرجن. همچنههين رك. دكتههر عبهها

 امد  دمرور  اجمهالب اهر نضريه  تعههد اه  دادن قاسمب

اطالعات در قرارداد ا  ديهدگاه  رهوق  رانقه (  مراله  

 «.مترجن »ه  ا  اعد 61ال كر  ص سااق
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نمايد. اا ا ترا  ا  آرمان رايب آراب مب

توان گهت ك  در مبو   اضر اي  ا   د  مب

ييت ت ثير قواعد  روقب دوااره مقئي  قاا

خورد. ضرورت  مايهت ا  اا اخالق شيوند مب

كارمندان  كشاور ان  تجار و  روشهندگان 

خرده شا امر  است ك  ترريبا  مورد اتهاق 

هم ان است. تمامب ادل  موجه  ضهرورتها  

مواههور در ااههواا اخيرالهه كر اهه  نهههع 

« كنندگانضرورت  مايت ا  مرهرف »انديش  

 استناد است.قااق 

 روق مدنب در شاق كالسيك آن قادر ا  

كنندگان نيقهت. در قهانون  مايت ا  مررف

مهههدنب اهههرا  مراايههه  اههها اعتهههب ا  

جويب شههده ناارااريههها  قههرارداد   ههاره

توان ا  نضري  عيهوا است. ا  آن جمي  مب

رضا و نضري  ضمانت در عرهد ايهع اشهاره 

ر  يهها عمومها  دنمود. اما اين قبيق راه

كنندگان قرار ندارند   را ك  دستر  مررف

 يها  مواور متوق  اسهت مند  ا  راهاهره

گونهه  اههر طههر  شبرههب دعههاو  دارا  اين

صال  قتائب  ضمانتها  اجرايب در مراجع ذ 

البت  شس ا  تشايق قرارداد و رالبا  شهس 

ا  اجرا  آن. آيها كقهب كه  ظهرف ماسهت 

 رهاق نمايد اهرا  ا اسر  را خريدار  مب
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 ق خود ا  ضمانت اجرا  عيوا مبهب تمقهك 

 خواهد نمود؟

الهه كر را گان   وقاگههر مواضههع سهه 

اپ يرين ا  اين نتيج  خواهين رسهيد كه  

قانون  ار ارا  ارقرار  تعادل در روااط 

قههههرارداد   يمههههااين متبررههههين و 

كنندگان اايههد قواعههد  مههؤثرتر ا  مرههرف

. قواعد موجود در قانون مدنب وضع نمايهد

ا  اسههت در مريهها  وسههيع و مرههرف شديههده

انبوه؛  وايد  ك  در اكثر موارد اگر تك 

تك مورد اررسب قرار گيرنهد قااهق توجه  

ااشند  در ن اهب جمعب و اهها ا تقهاا نمب

شارامترها   مهان و ماهان قااهق مال ضه  

خواهنههد اههود. انههااراين قواعههد جديههد 

و جمعههب اايقههت ا  ااعههاد اا دارنههده مب

ك  قواعهد موجهود ااشند در الب ارخوردار

در قانون مدنب ا   نين ااعاد  ارخوردار 

آور  كايههها  نيقههتند. اههرا  مثههال جمههع

خطرنههاك قبههق ا   ههراهن آوردن موجبههات 

خقارت و يا  ه ف شهروم تومييهب قبهق ا  

تشايق قرارداد  ا  جمي  امور قااق طهر  

 در اين رشت   روقب است.
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 مخالف

وصا  آن دست  ك  قواعد  روق مررف  خر

ها  اا دارنههههده و جمعههههب ا  جنبهههه 

ا در تن نا قهرار ارخوردارند  متبررين ر

دهند   را ك  دي ر اصق آ اد  در امور مب

تجار  و صنعتب ارا  ايشان قااق اسهتناد 

نبواهد اود. تعهدد ا راطهب ايهن قواعهد 

آور ااشد. گر تار شدن  روق تواند  يانمب

د  كه  موتمهق در  رار متون قانونب متعد

است يا ا  دست  راموشب سپرده شده و يها 

كارگير  آن موجبهات  يهش شهدن در  رض ا 

 عاليتها  اقتراد  را  راهن آورند امر  

 مطيوا نيقت.

ار آنچ  ك  گ شهت  الرهاء ايهن عالوه

كنندگان ك  قهانون در ههر ا قا  ا  مررف

شههرايطب ا  ايشههان  مايههت خواهههد نمههود 

كهه  ايجههاد تهاههر خطرنههاك اههوده همچنان

هميههار  در تمههامب شههرايط  ايشههان را 

ناتوان خواهد ساخت.  مايهت اههي  ا   هد 

نهايتا  خطر ااها و هميش ب نمههودن موضهع 

دنبال خواههد كنندگان را اه تر مررفضعي 

 داشت.

اين قبيق انترادات مطرو   در مهورد 

كن گر ت  شوند. اه   روق مررف نبايد دست
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تعهادل در روااهط  رسد ارا  ايجادنضر مب

 يمااين طر ها  اقتراد   ايجهاد تغييهر 

كنندگان مهمتر ا  ا هواي  در ر تار مررف

قواعد  روقب خواهد اود.  هدايماان خهود 

كنندگان اايد  امب منا ع خود ااشند مررف

و آمهو ش  26و اين  يو  جو دادن اطالعهات

 ا  ايشان نيقت.

امههها ايجهههاد توهههول و تغييهههر در 

صورت اماان  امر  نيقت كه  ر تارها  در 

يك رو ه مورق گردد و ايهن خهود نيهو در 

كنندگان را ا  گوند  رض تورق تمامب مررف

ها در امههان نبواهههد انههواع سوءاسههتهاده

داشت. انااراين اه  نضهر مهن انترهادات 

ال كر ارا  نهب كارايب قواعهد راجهع  وق

كنندگان و رير رهوقب ا   مايهت ا  مرهرف

 ب كها ب نبواههد اهود. شمردن اعمال مرر

خار  نمودن اعمال مرر ب ا  دايره شهمول 

گهههردد تههها قواعهههد  رهههوقب موجهههن مب

                                                           

كنندگان ا  جهت نضر  ا  سهالها شهي  در آمو ش مررف .29

مب اوده اما اين امر هنو  كامال  جامه  عمهق  رانق  الوا

 نپوشيده است. رك.

KREMER, "Des Caddies à l’école", Le Monde, 2 févr. 1993. 

.   ارا  آشنايب اجمالب ا  اين نضري  در  رهوق  رانقه

 امد  مرور  اجمالب ار نضري  تعهد رك. دكتر عبا  قاسمب

رهوق  رانقه   ا  دادن اطالعات در قرارداد ا  ديهدگاه  

 «.مترجن »ه  ا  اعد 24  ص 2395  21مجي  كانون وكال  ش 
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ترها  ايههن كنندگان و خروصهها  ضههعي مرههرف

گههروه اههدون د ههاع در مرااههق قههدرتها  

 اقتراد  رها گردند.

شاسخ نهايب ا  مقه ل  مبنها   رهوق 

مررف و انديش   مايتب اين رشههت   رهوقب 

دگان  صهر ا  الهواب اه  كنندر مورد مررف

رعايت  دود  خاص در وضع قواعههد آن اسهت 

ادين ايان ك : قواعد راجع ا   مايهت ا  

اايقت مؤثر اوده كنندگان ا  طر ب مبمررف

اما ا  طرف دي ر نبايد ن  اقيار متعهدد 

ااشند و ن  اي  ا   هد مهوا ن و دسهت و 

 شاگير.

 

3 
 روشهاي حقوق مصرف

 

 معرفي مبحث

را  ارقهرار  تعهادل در قانون  ار ا

كنندگان روااههط مههااين متبررههين و مرههرف

گيههرد. كار مبروشههها  گونههاگونب را اهه 

گر تهه  شههده در شههاق  كارروشههها  اهه 

شوند. هريك ا  ها  دوتايب مطر  مبمجموع 

ها  دوتهايب  ا  جههت نضهر   اين مجموع 

عنوان جهاي وينب شيشهنهاد  توانند اه مب



  معرفي حقوق مصرف ...  222 

اا آينهد. امها در  قهارا  قانون  ار ا 

دهنهد كه  واقع اررسيها  ترنينب نشان مب

ا  ا  اين روشها در ايشتر كشورها مجموع 

 شوند.كار گر ت  مبا 

 

 ،(Hard law)حقوق قوام يافته 

  (Soft law)حقوق قوام نيافته

                                                           

. «  روق نرب »و يا «  روق قوان نيا ت  »(soft law)  كه  در

 (hard law)«  رهوق سهبت »و يها «  روق قهواب يا ته  »مرااق 

كار گر ت  شده ا  جميه  مههاهين  رهوقب اسهت كه  در ا 

. ارا  آشنايب ايشتر الميق مطر  شده استمبا    روق اين

 ا  منااع  ير مراجع  نماييد:

  ارسب:

مال ضات ياب ا  متبرران  روق اساسب درااره توول منهااع 

الميق  ژان  رانقوا اوار  ترجم  دكتر سهيدعيب  روق اين

هنجنب  مجي  توريرات  رهوقب  دانشهاده  رهوق دانشه اه 

  اه 122  ص 2326ه  مقهتان    شاييو8شهيد اهشتب  شمارم 

 اعد.

المييب در دنيايب رو ا  توهول  نرهد گير  قواعد اينشاق

  ترجمه  RYUICHI IDA  (soft law)«  رهوق قهواب نيا ته  »مههوب 

دكتر اردشير اميرارجمند  مجي  توريرات  روقب  دانشاده 

  اهار تا شاييو 26ه11 روق دانش اه شهيد اهشتب  شماره 

 .926  ص 2392

 ان ييقب:

D. J. HARRIS, Cases and materials on international law, Fifth edition, Sweet and Maxwell, 

1998, p. 64. 

I. SEIDL-HOHENVELDERN, International Economic law, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 

p. 42. 

  رانق :

ارا  آشنايب اا كتاانام   رانقو  رك. مرايت ترجم  شده 

در مراله  اول و  39ال كر خروصها  شانوشهت ا   ارسب  وق

 در مرال  دوب. 21شانوشت 
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ققمت اعضن  رهوق مرهرف دراردارنهده 

قوانينب امر  است ك  اا كمهك ضهمانتها  

رين توميهق  اجرايب تعهداتب را اه  متبر

نمايند. اا اين وجود  روق مررف  هاو  مب

عايهت ااشد ك  رقواعد  ريرالوامب نيو مب

متبررين صر ا  توصي  شهده اسهت.  آنها ا 

                                                                                                                             

ارا  آشنايب ايشتر اا اين مههوب  روقب  ذيهال  اه  نرهق 

ال كر دترجمه  دكتهر ققمتهايب ا  مرال  دوب  ارسب سااق

 اردشير اميرارجمند( خواهين شرداخت:

آناه  تعريههب وا هد و نضران  ابرسد ك  صا نا  نضر مب »

داشت  ااشند  آن را «  روق قواب نيا ت  »ا  واژه  مشترك

كار ا  صورتب متهاوت و مطااق اا ذهنيت و ترور خهود اه 

ها   روقب قائق ا  وجود  داقق س  دسهت  اند. آمو هارده

 اند:شده«  روق قواب نيا ت  »

. در اين قواعد قرارداد   آنهايب كه  ا  اقهّق الهواب 2

 اند ...؛ارخوردار اوده

 المييب؛ها  سا مانها  اينقطعنام  .1

 (int oto)« كامههق»آور الهه . متههونب كهه  گر هه  قههدرت الههواب

ندارند  ولب تنها مبين انتضارات و تمهايالت سهاده نيهو 

 هقتند ...

ا. متونب ك  هنو  اعتبار قاعده  روقب ا  معنب اخه  را 

« واقعيت»اند  اما در  ال گ ر ا  مر ي  ا  دست نياورده

 ااشند ...مب« اعده  روقبق »ا  

سها د كه  قهدرت مشب  مب« قواب نيا ت  »انااراين واژه  

آور متن مراوم ايشتر ا  متون  اقد ار ش  رهوقب و الواب

 991دص « كمتر ا  متهون دارا  ار ش  رهوقب كامههق اسهت

 رهوق قهواب  »نضريه  »ال كر(  در واقهع مرال   وق 992ه

گر ت ك  قواعد  روقب اه  اا اين انديش  انياد « نيا ت 

آور ارخوردارند. اگر در يك درجات مبتيهب ا  قدرت الواب

آور صد در صد طرف  روقب را قرار دهين ك  ا  قدرت الواب

ارخوردار است و در طرف دي ر آنچه  را قهرار دههين كه  

آور عهار   روق نيقت و در نتيج  كهامال  ا  قهدرت الهواب

درجهات مبتيههب ا  قهدرت  است  در  ّد  اصق اين اين دو 

 آور وجود خواهد داشت.الواب
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ا  جهت  ردان اصطال   رانقو  مناسن ارا  

اين دو دست  ا  قواعد  ا  همان اصطال ات 

و  soft lawنيا تهه ( ان ييقههب د رههوق قواب

 گيرب.كمك مب hard lawاب يا ت ( د روق قو

كشورها  شهمال اروشها اهرا  د رهوق 

وج  امتيا   در نضر  soft lawقواب نيا ت ( 

عنوان دارند اما  روق  رانقه  آن را اه 

ا   hard lawجوء تامييب د روق قواب يا ت ( 

ها اه  در واقع  رانقهو  11آورد. قاا مب

( مؤثر اودن  روقب ك  كامال  دقواب نيا ت 

soft .ااشد اعتراد  ندانب ندارند 

 

 اطالعات، حمايت

كنندگان ايهان ر رسانب ا  مرهرفاطالع

وجود اعتراد ا  توانايب ايشان در د هاع 

                                                                                                                             

در اين ن رش  قاعده  رهوقب در تمهامب  راينهد تاهوين  

گير  گيرد  يعنب ا  اولين مر ي  شهاقمورد توج  قرار مب

شهود  تها ك  نطه  قاعده  رهوقب اقهت  مبآن  ا  هن امب

ا  كه  در آن ار ش  رهوقب مر ي  تواين آن يعنهب مر يه 

 »يا ته  را شود؛ اين قاعهده تواينامال  تثبيت مبقاعده ك

 »و آنچ  را مهدون آن اسهت « قواب يا ت  »يا «  روق سبت

ترتين قاعده نامند. ادينمب«  روق نرب »يا « قواب نيا ت 

گير  قواعد ا  ا   رايند شاقمر ي « قواب نيا ت  » روقب 

 «.مترجن »ال كر( ه مرال   وق 992دص «  روقب است

كنندگان ا  جهت نضر  ا  سهالها شهي  در آمو ش مررف .29

 رانق  الوامب اوده اما اين امر هنو  كامال  جامه  عمهق 

 نپوشيده است. رك.

KREMER, "Des Caddies à l’école", Le Monde, 2 févr. 1993. 



   222 بيست و سوممجلة حقوقي / شمارة 

ااشهد. اها ايهن توجه  ا  منا ع خهود مب

قانون در اين مورد صر ا  اماان د هاع را 

نمايههد. امهها كنندگان اعطهها مباهه  مرههرف

قهع شه يرش كنندگان در وا مايت ا  مرهرف

اين معنب است ك  ايشان   تب در  رضب ك  

ارخههوردار ا  اطالعههات ااشههند  قراههانب 

هايب خواهنهد اهود كه  تهوان سوءاستهاده

مراايهه  اهها آن را ندارنههد  انههااراين 

قانون سعب ار مراايه  مقهترين اها ايهن 

ها را دارد. در مههورد قبيههق سوءاسههتهاده

تعههد اه   »توان اه  مراديق روش اول مب

مهيههت  »دادن  مقههئي و  «ادن اطالعههاتد

اشههاره نمههود و راجههع اهه   «العمههقعاس

                                                           

. امد  مرور  اجمالب اهر نضريه  رك. دكتر عبا  قاسمب 

اد ا  ديههدگاه  رههوق تعهههد اهه  دادن اطالعههات در قههرارد

 »ا  اعد ه  84  ص 2395  21 رانق   مجي  كانون وكال  ش 

 «.مترجن

.   العمههقمهيههت عاس »مقههئي »(Délais de réflexion)  منضور اهه

گهردد اينب شده و موجهن مبايجادرضا  سالن قرارداد  شي 

ار مواسب  و سنج  و اراسها  كننده مبتنبك  تعهدات مررف

ر ايجاد رضا  قرارداد  نر  مهؤثر  دارنهد اطالعاتب ك  د

كننده ااشد. مهيت مواور در واقع جوء ماّمق اطالعات مرهرف

 است.

قهانون مرهرف  L. 134-1قانون  ار  رانقو  اا تنضهين مهاده 

نمايد تا قبهق ا  انعرهاد قهرارداد متبررين را ميوب مب

نقب  شيشنهاد  خود را ا  متراضب عالقمند تردين نمايند. 

كننده اا مشبرات كهاي گردد تا مررفب مواور موجن مبالوا

و يا خدمات و متعههد آن  خهدمات شهس ا   هروش  شهرايط 

اجرا  قرارداد  قيمت كق  طرق شرداخت  اماان انرراف ا  

انعراد قرارداد و اقيار  دي ر ا  اطالعاتب ك  در ايجاد 
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توان ا  ااطهق شهمردن مراديق روش دوب مب

و يها مرهررات راجهع اه   شروم تومييب

موتو  قرارداد اشاره كرد. تا جهايب كه  

مطيع هقتن اهرا  انتبهاا مهااين دو روش 

اههر توريرههات الهه كر شيشههنهاد  مبتنب وق

ندارد. اصهوي  در  هه  مهوارد   عميق وجود

اطالعات كا ب خواهد اود؟ در  هه  مهوارد  

اايقهت اها مب مقئي  مايت ي ب است؟ اين 

كننده مراوط  و طبيعهت رعايت وضعيت مررف

هايب ك  صهورت ش ير ته  اسهت سوءاستهاده

گير  قانون ه ار مال ض  گردد. امها موضهع

                                                                                                                             

نماينهد آشهنا رضا  سالن قرارداد  نره  مهمهب ايهها مب

امتنههاع متبررههين ا  تاييهه  منههدر  در مههاده گههردد. 

ال كر موجن اعمال ضهمانت اجرايهب جوايهب در  هق او  وق

 خواهد اود رك.

Décret no. 90-493 du 15 juin 1990. 

العمهق داه  نههع داشتن  مان ي ب اهرا  نشهان دادن عاس

كننده( عالوه ار آنا  در قبهق ا  انعرهاد قهرارداد مررف

قهانون مرهرف( اياه  در  L. 312-10ده اينب شده درك. مهاشي 

تواند تا مدت كننده مباعتب موارد  تب شس ا  قبول  مررف

معينب شاسخ منهب خود را ا  متبررين تردين نمايد. مثال 

قانون مررف است. در  L. 12-25اار  اين نوع قراردادها ماده 

 رض مواور ا  جهت تويييب  قرارداد شس ا  شايهان مهيهت  

گهردد و ايهن طور قطعهب منعرهد مبمنههب  اه دادن شاسخ 

ه  منا اتب اا اصهق لهووب در قراردادهها نبواههد داشهت

 «.مترجن»

.   رك. شر قههور  يييههم سههيمير  ترجمهه  دكتههر عبهها

 ق  رهوق  رانقه  در مراايه  اها شهروم  امد  راهقاسمب

تومييب در قراردادها  مجي  توريرهات  رهوقب  دانشهادم 

 «.مترجن »ه  2399  13ه14هشتب  ش  روق دانش اه شهيد ا
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ايشتر ايهان ر روشهها  تجراهب اسهت تها 

 ار استديل.تنبروشها  مب

 پيشگيري، جبران

ا  ا  مرررات در جههت شيشه ير  دست 

كنندگان وضههع ا  ورود خقههارت اهه  مرههرف

اند؛ همچهون مررراتهب كه  نهاظر اه  شده

آور  مورويت خطرناك ا  عرص  معهامالت جمع

تجار  و اا ار اوده و يا ناظر اه   ه ف 

شروم تومييب در قراردادها  نمون  و مدل 

منضور مرهررات دي هر  نيهو اه ااشند. مب

جبههران آثههار  يانههها  وارده تههدوين 

گونه  مهوارد اند؛ ارا  مثهال در اينشده

توان ا  مرررات راجع ا  مقئوليت ناشب مب

و يها اطهالن شهروم تومييهب در  12ا  كاي

قراردادها  منعرده اشهاره نمهود. تمقهك 

الهه كر امههر  نمههودن اهه  هههر دو روش  وق

مطمئنهها  روش  ريرقااههق اجتنههاا اسههت.

شيش ير  ار جبران ترجيح دارد امها ايهن 

شيوه  الل تمامب مشاالت نبواهد اهود. اه  

تواند نقهبت اه  همين جهت قانون  ار نمب

قواعد جبرانهب راجهع اه  خقهارات وارده 

 تهاوت ااشد.اب

 

                                                           

21. La responsabilité du fait des produits. 
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 روشهاي فردي، روشهاي جمعي

روشها  درمانب  رد  ا  جمي  روشها  

ههر قهرارداد  كالسيك  رهوق خروصهب اسهت:

ا  مقترق و متمايو است و هركس كه  شديده

 رب ا  او ضايع شده ا   روقب مبهت  اه  

خود ارخوردار است.  روق مررف هم اب اها 

كار گر ته  شهده شناسايب روشها   رد  ا 

در  روق خروصب اقهداب اه  ترويهت آنهان 

تهوان اه  تهدوين نمايد؛ ارا  مثال مبمب

 11ب ا  كايهاقواعد راجع ا  مقئوليت ناش

و يا اهبود شهرايط مقهئي  ضهمانت عيهوا 

ا  است مبهب اشاره نمود. اما مررف شديده

در مريهها  وسههيع و انبههوه  ميييونههها 

كننده توهت ته ثير تبييغهات وا هد  مررف

مورويتب ياقان را ااتيهاع نمههوده و يها 

اسهههناد قهههرارداد  ياقهههانب را امتههها 

نمايند. ا  همين جهت است كهه  قهوانين مب

ريو  مدرن  روشها   مايتب جمعب را شايه 

كننده عموما  ا  اند. قواعد شيش ير نموده

رو ب جمعب ارخوردارند: جيهوگير  نمهودن 

ا  منش  ارو  خقارت  يو  نيقت جو  مايت 

كنندگانب كه  موتمهق اسهت ا  تمامب مررف

رو   قراههانب آن گردنههد. روشههها  جمعههب 

                                                           

 رك. شمارم قبق. .11
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دي ههر  در شههاق قواعههد راجههع اهه  آيههين 

ادرسب نيو وجود دارند: اهرا  مثهال در د

تهوان اه   عاليتهها  مجها  اين مورد مب

 كنندگان اشاره نمود.انجمنها  مررف


