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  كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي در آينه حقوق حقوق مصرف
  مينا حسيني

  چكيده
هاي يك  ها و برنامه كننده، امري است كه در تمامي سياست حمايت از حقوق مصرف
اين حقوق، امروزه محدود به حقوق سنتي كه از ديرباز در . جامعه بايد مدنظر قرار گيرد

هاي حقوقي  و درپي تحوالت صورت گرفته در نظام جهان مورد توجه قرار داشته نبوده
توان  با بررسي اين تحوالت از گذشته تا به امروز مي. اند روز و كارآمد شده جهان، به

كننده مانند حق انتخاب، حق  گفت كه در قرن حاضر، در كنار حفظ حقوق سنتي مصرف
اري از معامله برخورداري از اطالعات و حمايت دولت، حقوق نويني چون حق برخورد

اند تا  وجود آمده خوب،حق برهم زدن معامله و حق برخورداري از ضمانت مطابقت به
. گذار از وي در برابر صاحب حرفه جبران شود كننده با حمايت قانون ضعف مصرف

كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي، به دليل ارتباط اين توليدات با  حمايت از مصرف
خصوص در كشور ما كه، اين  به. ها، اهميت بسياري دارد انسالمت جسم و روح انس

تواند نقض  توليدات گاه بدون طي كردن مراحل قانوني وارد بازار شده و اين امر مي
در اين مقاله سعي شده است حمايت از . كننده را به دنبال داشته باشد حقوق مصرف

رفته در اين خصوص كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي و تحوالت صورت گ مصرف
  .بررسي گردد

  
  واژگان كليدي
  كننده، توليدات دارويي و بهداشتي، حقوق سالمت حقوق مصرف
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  كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي در آينه حقوق حقوق مصرف

اند زيرا توجه به  نام برده 1»نيروي حياتي اقتصاد«كننده به عنوان  از مصرف
اما . وي با بهبود توليد و كارايي آن استكننده و جلب اعتماد وي مسا مصرف

كننده به چه كسي  براي حمايت از اين قشر نخست بايد دانست  اصطالح مصرف
  .ترين حقوق و انتظارات او كدامند شود و مهم اطالق مي

كنندگان  مصرف«براساس تعريف كميسيون بازنگري حقوق مصرف فرانسه 
اي، اموال يا خدماتي را  رد غيرحرفهاشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه براي كارب

و قدك، . ش1379كله اولوي، (» دهند كنند يا مورد استفاده قرار مي براي خود تهيه مي
در حقوق ايران قانون حمايت از حقوق . )312، ص30ـ29مجله تحقيقات حقوقي، ش 

هر شخص حقيقي يا حقوقي «كننده را  مصرف) 15/7/88مصوب (كننده  مصرف
اين تعاريف اجماالً مفهوم » .كند اال يا خدمتي را خريداري ميناميده كه ك

كار برده  توان با استفاده از مالك به كنند و مي كننده را به خوبي بيان مي مصرف
: كننده توليدات دارويي و بهداشتي را تعريف نمود شده در آنها مصرف

نيازهاي كننده توليدات دارويي و بهداشتي، شخصي است كه براي رفع  مصرف«
  .»دهد درماني يا بهداشتي خود اين توليدات را تهيه كرده يا مورد استفاده قرار مي

اي  كننده، صاحب حرفه شخصي است كه براي نيازهاي حرفه برخالف مصرف
نمايد، كاالهايي را به قصد فروش  محل تجارتي اجاره مي. كند خود اقدام مي
كند، براي  اي خود را بيمه مي موال حرفهخرد، ا كند، لوازم يا ابزار مي خريداري مي

بنابراين قصد انجام عمل باعث . گيرد و غيره گسترش بنگاه خود پول قرض مي
كنندگان قرار  دهنده آن را در شمار صاحبان حرف يا مصرف شود كه انجام مي

رود، بيانگر هر نوع  كار مي ، به ترتيبي كه در حقوق مصرف به»حرفه«واژه . دهيم
صاحب حرفه . است كه به قصد توليد، توزيع يا ارائه خدمات سازمان يابدفعاليتي 
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كننده مبناي  تميز صاحب حرفه از مصرف. تواند شخص حقوقي يا حقيقي باشد مي
كننده و هم  مفهوم صاحب حرفه هم توليد. )318همان، ص(حقوق مصرف است 

  .شود كننده را شامل مي توزيع
از .نده را بايد حمايت از سالمت او دانستكن ترين جنبه حمايت از مصرف مهم

كنند،  آنجا كه محصوالت دارويي و بهداشتي در زندگي هر فرد نقش مهمي ايفا مي
تواند به استفادة  كنندگان اين توليدات مي كمبود اطالعات و آگاهي مصرف

در . )34، ص1، ش .ش1388حسيني، (نادرست يا مصرف محصول تقلبي منجر شود 
اي از بازار ايران  دارويي با توجه به اينكه توليد داخلي حجم گسترده مورد توليدات
تواند حافظ حقوق  كننده به تنهايي نمي داشتن عرضه مسؤوليتكند،  را تأمين مي

از طرف ديگر در مورد توليدات بهداشتي و آرايشي در ايران . كننده باشد مصرف
داشتن  مسؤوليتند در نتيجه اي است كه بيشتر توليدات وارداتي هست گونه وضع به
  .كننده است كننده بيشتر به نفع مصرف عرضه

كننده در  شود و هم با توليد كننده را شامل مي حقوق مصرف، هم حقوق مصرف
رو بايد در حقوق مصرف، در پي ايجاد تعادل بين حقوق اين  از اين. ارتباط است
شود، آنها نيز  ده دفاع ميكنن البته در عين حال كه از حقوق توليد. دو گروه بود

اي طراحي كنند تا بتوانند بين منافع  گونه بايستي روابط كاري و توليدات خود را به
كنندگان نهايي و تمام افراد جامعه پيوندي بلندمدت  مدت و بلندمدت مصرف كوتاه

هاي بعدي نيز از نظر دور  طوري كه اين منافع حتي براي نسل برقرار سازند؛ به
كننده در گذر زمان تكامل  حقوق مصرف. )4، ص127، ش 1385نام،  يب(نباشد 

كننده  بنابراين در عين حال كه حقوق كالسيك مصرف. تدريجي داشته است
سري حقوق كه زادة تحوالت صورت  امروزه هم داراي اهميت هستند، يك

هاي حقوقي جهان هستند امروزه با عنوان حقوق مدرن  پذيرفته در نظام
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در اين مقاله هر دو . شوند گان شناخته شده و به رسميت شمرده ميكنند مصرف
  .اند نوع اين حقوق مورد بررسي قرار گرفته

رفت و كاالها  كار نمي اي در توليد كاالها به تا قرن نوزدهم، صنعت پيشرفته
در آن هنگام لزوم ايجاد قوانين حمايتي به سود . ساز، ساده و ابتدايي بودند دست

مشتري «شد و دكترين نسبي بودن قراردادها و قاعده  احساس نمي كننده مصرف
و با . م1905هرچند كه در سال . پاسخگوي نيازهاي زمان بود» بايد آگاه باشد

منع تقلب در بيع كاال و مغشوش نمودن مواد خوراكي و «تصويب قانون 
 كننده برداشته در فرانسه گام مهمي در حمايت از مصرف» محصوالت كشاورزي

كننده در اياالت  در زمينه حقوق مصرف. م1916شد، اما تحول بزرگ در سال 
شركت بايك  )Cardozo(قاضي كاردزو  2اي در اين سال در پرونده. متحده رخ داد

موتور را به دليل نقصي كه در توليد خودرو وجود داشت در مقابل شاكي كه يكي 
پس از آن بود . 3ارت كرداز خريداران اين خودروها بود، محكوم به جبران خس

كننده باز  كم راه براي به رسميت شمردن حقوق مصرف كه در آمريكا و اروپا كم
گذاران مختلف حداقل استانداردهايي را در مورد حداقل كيفيت، نوع  قانون. شد

قانون . معامله، شروط نامنصفانه و غيره در رابطه با كاالهاي مصرفي تعيين كردند
اياالت .) م1938(و قانون غذا، دارو و توليدات آرايشي .) م1906(غذا و دارو 

كنندگان توليدات  متحده جز اولين قوانيني بود كه در دنيا به حفظ حقوق مصرف
عمده تحوالت در آمريكا در خصوص رعايت حقوق . دارويي و بهداشتي پرداخت

ACCIبا تشكيل سازمان . م1953كننده از سال  مصرف
ت در اين تحوال. آغاز شد 4

اي در حمايت از حقوق  با سخنراني جان اف كندي موج تازه. م1962سال 
وجود آورد كه پس از آن با تصويب قوانيني در  كننده در جهان به مصرف

، در )بازي ايمني اسباب(گذاري، حمايت از كودكان  بندي، برچسب خصوص بسته
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ريكا، حمايت از در آم. هاي بلندي برداشته شد كننده گام راه حمايت از مصرف
، ضمانت و .)م1972(كننده با تصويب قوانيني در مورد ايمني محصوالت  مصرف

، اصالحات در قوانين مرتبط با توليدات پزشكي، قانون غذا، .)م1975(گارانتي 
، قوانين مربوط به قيمت، رقابت و حق اختراع .)م1976(دارو و توليدات آرايشي 

تاكنون نيز اقداماتي از قبيل . م1985از سال . تادامه يافته اس.) م1984(داروها 
آزاد كردن تبليغات داروهاي تجويزي در آمريكا بر رفتار و حقوق 

ريشه حقوق . )Bryant, W, 1999, pp.318-319(كنندگان تأثير داشته است  مصرف
ها نيز از  گردد و در برخي قسمت مصرف اروپايي عمدتاً به حقوق فرانسه مي

در برخي موارد مانند معامله منصفانه . ژيك الهام پذيرفته استسيستم حقوقي بل
از مفهوم حسن نيت در حقوق آلمان و ) EEC/13/93مذكور در دستورالعمل (

ال الهام گرفته شده  مفهوم ايجاد تعادل در حقوق و تعهدات طرفين از حقوق كامن
هدف رسيدن  معاهده جامعه اروپا، a100ماده ). Micklitz, H, 2002, p590(است 

. كننده را سرلوحه كار خود قرار داده است از مصرف» باالترين سطح حمايت«به 
بار  هاي حمايتي اتحاديه اروپا، هرچند سال يك سياست. م1970از سال 
روز كرده و در  كننده را به ها و مقررات مربوط به حمايت از مصرف دستورالعمل

. شود ها درنظر گرفته مي حمايت ها، نكات جديدي در اين هريك از اين سياست
سالمت و ايمني . م1999ـ2001هاي  هاي درنظر گرفته شده براي سال در اولويت

ترين جلوه حمايتي را داشته است كه در جديدترين اين  كننده، مهم مصرف
تصويب شده است، برنامه . م2007ـ2013هاي  ها كه براي سال گذاري سياست

تر خواهد  هاي قديمي كننده جايگزين نسخه فجديدي در رابطه با سالمت مصر
) 768/76دستورالعمل (مقررات اتحاديه اروپا در مورد توليدات آرايشي . 5شد

دستورالعمل (، توليدات دارويي و پزشكي )378/88دستورالعمل (ها  بازي اسباب
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شروط ناعادالنه ) 374/85دستورالعمل (براي توليدات معيوب  مسؤوليت، )381/89
گذاري و  ، قيمت)7/97دستورالعمل(، فروش از روي نمونه )13/93العملدستور(

ترين  از جمله مهم) 55/97دستورالعمل(و تبليغات ) 6/97دستورالعمل(بندي  بسته
  .6مقررات در حوزه حقوق مصرف است

كه بنا به پيشنهاد » كننده قانون حمايت ازحقوق مصرف«در حقوق ايران اليحه 
اي  به تصويب هيأت وزيران رسيد، اليحه. ش1372در سال  سازمان برنامه و بودجه

صورت قانون  سال، با تغييرات فراوان به 16روز و جامع بود كه پس از قريب به  به
هايي از  و بخش.) ش1386(» كنندگان خودرو حمايت از مصرف«قانون . درآمد

ده كنن نيز در راستاي حمايت از مصرف.) ش1382(» قانون تجارت الكترونيك«
  .اند گذار ايراني رسيده به تصويب قانون
توان  كه به نوعي مي 7»حقوق سالمت«هاي به رسميت شناختن  اولين نشانه

توان در  رود را مي كنندگان در حوزه سالمت به شمار مي گفت حمايت از مصرف
. ممنوع كردن پزشكي بدون مجوز از اواخر قرن نوزدهم در آمريكا جستجو كرد

اي از قواعد تعريف كرد كه ارتقا و  صورت مجموعه سالمت را بهتوان حقوق  مي
حفظ سالمت، خدمات سالمت، توزيع عادالنه منابع در دسترس و موقعيت قانوني 

كنندگان خدمات سالمت، مؤسسات  كننده نظير بيماران، ارائه تمام طرفين مشاركت
. كند ا تنظيم ميهاي نظارتي ر گذار و سازمان هاي سرمايه مراقبت سالمت، سازمان

در ايران . روي كار آمد. م1960در اروپا رشته حقوق سالمت در نيمه دوم دهه 
كنندگان توليدات دارويي و  اي كه درخصوص حمايت از مصرف قوانين پراكنده

طور منشور حقوق بيماران، كه با الهام از بيانيه حقوق  بهداشتي وجود دارد و همين
هاي صورت گرفته شده  تنظيم شده، از جمله تالش بيماران سازمان بهداشت جهاني

  .در اين حوزه است
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  كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي حقوق كالسيك مصرف) الف
كنندگان از ديرباز به رسميت شمرده شده و در قوانين و  برخي حقوق مصرف

در اين مقاله از اين حقوق . اي دارند مقررات كشورهاي مختلف جهان جايگاه ويژه
سري از حقوق  نام برده شده و يك» كنندگان حقوق كالسيك مصرف«عنوان  هب

كه زاده تحوالت صورت پذيرفته در حقوق مصرف در جهان معاصر هستند، 
  .اند گذاري شده نام» كنندگان حقوق مدرن مصرف«
  
  ـ حق انتخاب1

سهولت دستيابي به كاال و  گيري و مقصود از حق انتخاب، افزايش قدرت تصميم
كند، جز با  كننده است كه اين حق وجود پيدا نمي مات مورد تقاضاي مصرفخد

ساز دارا شدن اين حق در  قراردادي كه در واقع زمينه آگاهي و دادن اطالعات پيش
ي  كننده بايد با مقايسه مصرف. كننده است گزينش كاال و خدمات توسط مصرف

در دو يا چند مدل و نوع،  ها و نواقص احتمالي كاال يا خدمت مورد تقاضا ويژگي
حمايت از حق انتخاب، با اجراي . در نهايت دست به انتخاب شايسته بزند

. گردد هاي اقتصادي پويا و كارآمد، به نوعي به حمايت دولت نيز برمي سياست
چون تجارت توليدات دارويي در ايران تا اندازه زيادي در انحصار دولت است اين 

كننده رفتن به  حل افزايش حق انتخاب مصرف راه. حق انتخاب محدود شده است
كنندگان در  در قانون حمايت از حقوق مصرف. سازي بازارهاست سوي خصوصي

، از اين حق سخن به ميان آمده و تحميل، محدود كردن و يا 3ـ3ماده  1تبصره 
رقابت و افزايش آن در گسترش اين حق، . سلب حق انتخاب را منع نموده است

  .رندبسيار مؤث
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  ـ حق داشتن اطالعات2
كننده به شمار  عنوان يكي از حقوق مهم مصرف حق دريافت اطالعات همواره به

كنندگان بايد براي انتخاب بين كاالها و خدماتي كه به آنها  مصرف. رود مي
شود، به اندازه كافي اطالعات داشته باشند تا بتوانند انتخاب صحيحي  پيشنهاد مي
  .)Kramer, L, 1993, p. 455(انجام دهند 
كننده كاال و خدمت نه تنها موظف است كاالي ايمن و بدون عيب و  عرضه

نيز خدمت صحيح و مطلوب را به بازار مصرف عرضه كند، بلكه دادن اطالعات 
  .)192، ص.ش1381باقرزاده، (الزم و ضروري نيز در جهت همين وظيفه است 

است در دو دسته قابل تقسيم اطالعاتي كه صاحب حرفه موظف به ارائه آنه
. ارائه اطالعات قبل از انعقاد قرارداد و ارائه اطالعات پس از انعقاد قرارداد: هستند

اطالعاتي چون اطالعات مربوط به عيوب كاال، دستورات، تعليمات و اخطارها ـ 
كننده يا شخص ثالث در برابر خطرهاي موجود  كه نقش آنها رهايي دادن استفاده

. ت ـ از جمله اطالعاتي است كه قبل از انعقاد قرارداد بايد ارائه شونددر كاالس
. نحوي كه بيان شد، در رضاي شخص تأثيرگذار است قراردادي، به اطالعات پيش

ضمانت اجراي عدم دادن اطالعات و يا دادن اطالعات اشتباه، جبران خسارتي است 
كننده يا  كننده به مصرف هاطالعاتي كه عرض. شود كه با مسئوليت مدني تعريف مي

اي و  دهد در قالب دادن اطالعات كلي و ساده، اطالعات مشاوره خريدار كاال مي
تعهد به دادن اطالعات در خصوص خطرات احتمالي در مورد كاالهاي خاص 

ي اطالعات كلي و ساده كه در هر دو مرحلة قبل و بعد از  نمونه. شود تعريف مي
دهنده روي كاال، يا  هاي توضيح همان برچسب انعقاد قرارداد، مطرح است

هاي راهنماست و اين حداقل اطالعات الزم براي انعقاد يا  بروشورها و دفترچه
  .)1386ـ1385قاسمي حامد، (اجراي قرارداد است 
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سري  ي خريدار مستقيم كاال نيست، يك تكليف دادن اطالعات، تنها درباره
كنندگان  ي مصرف نده آن، بايد به همهي كاال و توليدكن اطالعات را فروشنده

كنندگان  كننده، عرضه قانون حمايت از حقوق مصرف 3ي  در ماده. گوشزد كند
اطالعات الزم شامل نوع، كيفيت، كميت، طرز «كاال و خدمات مكلف شدند كه 

هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار  استفاده، آگاهي
  .»رار دهندكنندگان ق مصرف

در اين ماده، تعهد به دادن اطالعات پيش قراردادي و اطالعات قراردادي 
در واقع اطالعات مربوط به نوع، . ة اجرا، با هم بيان شده است درخصوص نحو

شود به قبل از انعقاد  كيفيت، كميت، تاريخ توليد و انقضاي مصرف، مربوط مي
گيرد كه آيا اقدام به  ر، تصميم ميي جوانب كا قرارداد كه مشتري با بررسي همه

هاي مقدم بر مصرف و  انعقاد قرارداد نمايد يا خير؛ و اطالعات مربوط به آگاهي
  .طرز استفاده، مربوط به اطالعات قراردادي است

وسيله اظهارات  به: هاي مختلفي ارائه شود از جمله اطالعات ممكن است به روش
وسيله درج آگهي و  انجام معامله، بهشخص فروشنده يا نمايندگان وي در حين 

وسيله برچسب و اتيكت  ها، به وسيله بروشورها و كاتالوگ هاي تبليغاتي، به اعالميه
وسيله كتب راهنماي كاال، نوشتن اطالعات بر  زدن، از طريق اعالن عمومي، به

هاي پستي و از طريق  بندي يا ظروف محتوي كاال، از طريق اعالميه روي بسته
قانون تعزيرات حكومتي امور  34مطابق ماده ). 29، ص.ش1386جابري، (ت اينترن

كليه توليدكنندگان ملزم به الصاق برچسب «، .)ش1367مصوب(بهداشت و درمان 
همچنين . »هاي توليدي خود هستند اطالعاتي بر روي كليه محصوالت و فرآورده

نيز .) ش1334ب مصو(در قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي 
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بندي يا ظرف محتوي جنس اجباري  ذكر اطالعات به خط فارسي خوانا روي بسته
  .اعالم شده است

كند، هزينه  كننده را از دريافت اطالعات محروم مي يكي از داليلي كه مصرف
اي كه  در بسياري از موارد هزينه دريافت اطالعات از هزينه. آن است
عنوان مثال عالوه بر  به. نموده است، جداست كننده براي كاال پرداخت مصرف
شوند، براي دريافت اطالعات راجع به  اي كه براي خريد دارو متحمل مي هزينه

كننده،  براي حمايت از مصرف. چگونگي مصرف بايد به پزشك مراجعه نمايند
بايد از هزينه دريافت اطالعات كاسته شود و در اين راه در مورد هر كااليي 

  ).Porto Macedo, R, 2003, p. 38(ي براي ارائه اطالعات وجود داشته باشد استاندار
كننده در اختيار  آوري اطالعات امروزه اطالعاتي كه توليد با گسترش فن

بندي و بروشوري كه در  هاي روي بسته دهد محدود به نوشته كننده قرار مي مصرف
براي تهيه اطالعات كنندگان  بسياري از مصرف. دهد نيست درون آن قرار مي

كننده دارو مراجعه كرده و اطالعات مورد نياز خود  بيشتر به سايت شركت توليد
آورند و يا از طريق موتورهاي جستجو اين اطالعات را دريافت  دست مي را به
آوري در جهت تقويت  توان گفت كه گسترش اين فن از اين جهت مي. كنند مي

ات گام بزرگي برداشته است و به آگاهي كنندگان اين توليد حمايت از مصرف
كنندگان و افزايش اطالعات آنها در جهت مصرف صحيح كمك كرده  مصرف
  .است

. آوري اطالعات در رابطه پزشك ـ بيمار هم نمود داشته است كاربرد فن
تواند وقت كمتري را به ارائه اطالعات مفصل در مورد داروها ونوع  پزشك مي

ه ارائه دهد و به جاي آن با معرفي چند سايت او را بهتر كنند بيماري به مراجعه
از طرف ديگر با گسترش كاربرد اين تكنولوژي در بين همه اقشار . ياري كند
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توان گفت كه  جامعه و محدود نشدن كاربرد آن به يك قشر خاص، مي
كنندگان، امروزه از جهت دسترسي به اطالعات نسبت به گذشته در وضع  مصرف
كننده توليدات دارويي در جهان،  ميليون مصرف 80بيش از . قرار دارند تري مطلوب

ذكر پست . كنند در حال حاضر، اطالعات خود را از اينترنت دريافت مي
كننده بر روي محصول و امكان كسب اطالعات بيشتر توسط  الكترونيك توليد

آن را  هاي دارويي و بهداشتي دنيا كننده از نكاتي است كه اكثر شركت مصرف
  ).Anonymous, 2008, p. 98(كنند  لحاظ مي
با ظهور . كند كننده عمل نمي آوري اطالعات هميشه نيز به سود مصرف اما فن

كننده در برابر حجم انبوهي از اطالعات قرار گرفته  و گسترش اينترنت مصرف
. تواند به راحتي تشخيص دهد است كه صحت يا عدم صحت آنها را نمي

و توليدكنندگان محصوالت دارويي و بهداشتي، تمايل به فروش  كنندگان عرضه
كننده و دادن اطالعات مفيد به  توليداتشان دارند و دغدغة آنها حفظ حقوق مصرف

هاي  دهند، گاه در مورد ويژگي بنابراين در اطالعاتي كه آنها ارائه مي. آنها نيست
است، خطرناك، مفيد و يا  در نتيجه اين اطالعات ممكن. كنند كااليشان مبالغه مي

در مورد توليدات دارويي و بهداشتي بحث ). Rubin, P, 2004, p. 1(مبهم باشند 
اي  گونه يابد، چرا كه پيچيدگي اطالعات گاه به اطالعات اهميت دو چنداني مي

كننده  است كه ذكر يا عدم ذكر آنها در روي جعبه يا بروشور، براي مصرف
  .كند م در مورد اين توليدات تفاوتي نمياي يا اطالعات ك غيرحرفه

كنندگان توليدات دارويي بايد دريافت كنند شامل موارد  اطالعاتي كه مصرف
بندي  هاي مربوط به مشخصات فرآورده، جزييات مربوط به بسته خالصه: زير است
رساني به بيماران، تاريخ انقضا و هشدار در  هاي اطالع گذاري و برگه و برچسب
مثًال تداخالت مصرف با داروهاي ديگر يا عدم مصرف (مصرف دارو  رابطه با
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، چگونگي شرايط نگهداري، طول دوره مصرف، درج جمله )پيش از رانندگي
اين اطالعات كه توسط شركت داروسازي . »دور از مصرف اطفال نگهداري شود«

د، معموالً پرداز شود و هزينه آنها را نيز شركت مزبور مي نوشته، منتشر و توزيع مي
هاي قانوني و حقوقي برخوردارند و  از نظر قانوني مورد نياز هستند، از موقعيت

كمبود . شوند گذار كنترل مي عمدتاً توسط نهادهاي نظارت، بازرسي و قانون
عنوان  به. كننده به همراه داشته باشد تواند خطر مرگ را براي مصرف اطالعات مي

، به دليل عارضه جانبي مرگبار »كلرامفنيكل« بيوتيكي به نام نمونه مصرف آنتي
هاي مغز استخوان، فقط در موارد محدودي بايد مورد  خوني ناشي از انهدام سلول

اما . استفاده قرار گيرد و هرگز نبايد جهت پيشگيري از بيماري استفاده گردد
يع طور وس همين دارو در اندونزي، مالزي، آمريكاي مركزي، سنگاپور و فيليپين به

كنندگان  گيرد و همين امر منجر به مرگ بسياري از مصرف مورد استفاده قرار مي
  .)231و  157، صص .ش1386نجفي، (اين دارو شده است 

اداره غذا و دارو اياالت متحده و نهادهاي مشابه اروپايي و نهادهاي دارويي در 
گاهي ها و بروشورها در مورد آ سايت هر كشوري اطالعات مفيدي را در وب

كنند، اما با اين  كنندگان از تاريخ انقضا و ساير اطالعات دارويي منتشر مي مصرف
كنندگان در مورد اهميت اين اطالعات، آگاهي اندكي  حال بسياري از مصرف

از % 61صورت گرفته است، تنها  "McNeil"مطابق با تحقيقي كه توسط . دارند
اما ارائه اين . كنند ات دارويي توجه ميها معموالً به تاريخ انقضاي توليد آمريكايي

شرايط نگهداري اين توليدات نيز از . شود اطالعات محدود به تاريخ انقضا نمي
مثالً نگهداري در فضاي مرطوب، . اطالعاتي است كه بايد به نحو كامل ارائه شود

ايد اين توليدات معموالً ب. دهد گرما يا سرما تركيب مواد برخي داروها را تغيير مي
اين نوع نگهداري از جهت ديگر نيز مفيد . بندي اوليه خود نگهداري شوند در بسته
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بندي از جمله اخطارها، چگونگي  است و آن دسترسي آسان به اطالعات روي بسته
  .)Anonymous, 2005, p. 77-78(مصرف، نگهداري و تاريخ انقضا است 

. ز اهميت زيادي دارنداين اطالعات در مورد توليدات بهداشتي و آرايشي ني
چرا كه اين محصوالت عمدتاً با پوست و بدن انسان در تماسند و گاه استفاده 

هاي  هاي پوستي، بيماري تواند باعث حساسيت نادرست به دليل عدم آگاهي مي
اتحاديه اروپا در  )EC76/768(دستورالعمل شماره . مختلف يا حتي سرطان گردد

كنندگان اين توليدات  اطالعات را به مصرفمورد محصوالت آرايشي، ارائه 
اين اطالعات، شامل روش مصرف، تاريخ توليد و انقضا، . اجباري كرده است

اگر . باشد كار رفته، هشدارهايي در مورد چگونگي استفاده مي تركيبات به
كننده در اين اطالعات ابهامي ديد اين حق را دارد كه از فروشنده توضيح  مصرف
  .)21ـ20، صص 1387ي، حسين(بخواهد 

  
  ـ حق برخورداري از سالمت و ايمني3

وسيله كساني كه ديدگاه منفي  كنندگان كه حتي به يكي از حقوق زيربنايي مصرف
. شود اين حق است كننده دارند نيز به رسميت شمرده مي نسبت به حقوق مصرف

گذاري به  يافته درباره اين حق سيستم نظارتي فعال و مقررات در كشورهاي توسعه
مدني كه در اين  مسؤوليتقواعد جبران خسارت و نظام . 8روزي وجود دارد

كننده  ويژه در حقوق اروپايي وجود دارد، به عنوان قلب حقوق مصرف خصوص به
در مورد ايمني محصوالت ) EEC/59/92(دستورالعمل شماره . شود شناخته مي

ناشي  مسؤوليتدر مورد ) EEC)/374/85طور كلي و دستورالعمل شوراي اروپا  به
در معاهده اروپايي . 9ترين مقررات اروپايي در اين حوزه است از توليد، از مهم

رود و در  شمار مي كننده نيز به كه يك پايه حقوقي براي حقوق مصرف. م1993
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كننده را به رسميت شناخته است، حق برخورداري از  واقع اولين حقوق مصرف
ترين اين حقوق  كنندگان از مهم حمايت از منافع مصرفسالمت و ايمني به همراه 

حق برخورداري از سالمت و ايمني ). Weatheri, 2005, p. 3(تلقي گرديده است 
براي اثبات . به معناي ممانعت از ورود كاالهاي ناايمن و غيرسالم به بازار است

تهديد  كننده را ، بايد نقصي در كاال وجود داشته باشد و خطري مصرفمسؤوليت
احتياطي در چرخه توليد يا توزيع  نظر از آنكه نقص كاال در نتيجه بي كند؛ صرف

، )EEC/374/85(دستورالعمل شماره ). Mossialos, 2004, p. 505(است يا خير 
اما هنگامي . دهد كننده ارائه مي درخصوص اين نوع كاالها، تفسير وسيعي از توليد

كند  كننده منتقل مي را به توزيع مسؤوليتبار شود،  كننده شناسايي نمي كه توليد
اند، اهميت  وسيله اين دستورالعمل برجسته شده هايي كه به مسؤوليت). 3. 3ماده (

خصوص  آزمايش، تست كردن، كنترل كيفيت و نظارت بر خطرهاي احتمالي را به
  .رساند در مورد توليدات دارويي و بهداشتي، مي
 2، در ماده .)ش1388(كننده در ايران  در قانون حمايت از حقوق مصرف

كنندگان كاال و خدمات، منفرداً يا مشتركاً و برحسب ميزان تقصير مسئول  عرضه«
ت كاال و خدمات، مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين يا صحت و سالم

در تبصره اين ماده در . »مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت هستند
كيفري نيز درنظر گرفته  مسؤوليتكنندگان،  صورت آگاهي به عيب، براي عرضه

بار اثبات را  »تقصير«گذار ايران در اين خصوص با نام بردن از  قانون. شده است
حق برخورداري از ). همان قانون 22ماده (كننده قرار داده است  برعهده مصرف

ضمانت و گارانتي نيز يكي از حقوقي است كه در ذيل حق سالمت و ايمني بحث 
كننده حق دارد در مدت زماني معمول، بدون نياز به اقامه دعوا و  مصرف. شود مي

. را تعويض يا اقدام به رفع نقص آن كند مطالبه خسارت، كاالي خريداري شده
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رسد صرف هزينه براي نظارت بر سالمت توليدات دارويي و بهداشتي،  نظر مي به
ها اثر  صرف هزينه براي اين فعاليت. گذاري در بهداشت جامعه است نوعي سرمايه

. گذاري در سرمايه انساني است اي بر رشد اقتصادي داشته و به نوعي سرمايه ويژه
بخشد و در نتيجه بازدهي  وري انسان را ارتقا مي گذاري در بهداشت، بهره مايهسر

  .)75، ص.ش1386هايامي، (شود  هر فرد بيشتر مي
  
  ـ حق برخورداري از حمايت دولت4

تالش در جهت كننده، همان  ترين نقش دولت در حمايت از حقوق مصرف مهم
كننده بايد بداند كه  صرفم. است و اجراي آنها وضع قوانين و مقررات حمايتي

قوانيني براي حمايت از حقوق او وجود دارد و دسترسي او به اين حقوق از طريق 
برخي . )Emiroglu, 2002, p. 204( گيرد اين قوانين سريع و آزادانه صورت مي

طور مستقيم در جهت حمايت  كننده، به مقررات با نام مقررات حمايت از مصرف
كننده  طور غيرمستقيم به حمايت از مصرف برخي ديگر بهاست و  كننده  از مصرف

كنندگان در ايران به تعبير  تصويب مقررات حمايتي در مورد مصرف. پردازد مي
  .گردد هاي دور برمي برخي حقوقدانان به سال

، قانون .)ش1316مصوب (اين حمايت در قانون مجازات احتكار و گرانفروشي 
.) ش1322مصوب (و قانون امور خالفي .) ش1320مصوب (جلوگيري از احتكار 
همچنين اين حمايت دولتي با تأسيس مؤسسه استاندارد و . نمود بيشتري دارد

ها، صندوق حمايت از  تحقيقات صنعتي ايران، تأسيس مركز بررسي قيمت
كنندگان و  كنندگان و ادغام آنها در هم و تشكيل سازمان حمايت مصرف مصرف

زيرات حكومتي بخش دولتي، بخش غيردولتي و ادغام توليدكنندگان، تأسيس تع
آنها در هم و تأسيس سازمان بازرسي و نظارت و سازمان تعزيرات حكومتي در 
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هاي گوناگون در  هاي مهمي است كه در طي سال سازي دولت، از جمله ساختار
واقع براي رعايت اين اصل، يعني حق برخورداري از حمايت دولت درخصوص 

اجراي . 10وجود آمده است كننده، در كشور ما به ق مصرفحمايت از حقو
هاي اقتصادي مناسب، كنترل تورم و بهبود وضع اشتغال نيز از مواردي  سياست

از آنجا كه توسعه رقابت . شمار آيد تواند از اقدامات حمايتي دولتي به است كه مي
نحصاري و مشروع در بازار كاال و خدمات، ممانعت از ايجاد هرگونه تشكيالت ا
هاي طبيعي و  تباني در توليد و عرضة كاال و خدمات، مهار تورم، دستيابي به قيمت

هاي توسعة اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي  هاي يگانه، يكي از اهداف برنامه نرخ
كشور است و نظر به اينكه تنوع و كثرت، پيچيدگي كاالهاي مصرفي و 

در معرض مخاطرات گوناگون قرار كنندگان را  گستردگي تبليغات، انبوه مصرف
كنندگان را در برابر توليدكنندگان  دهد، دولت موظف است حمايت از مصرف مي

، .ش1386جابري، (عهده گيرد  ممكن به يكنندگان كاال و خدمات به انحا و عرضه
تر است، چرا كه  اين وظيفه در مورد توليدات دارويي و بهداشتي سنگين. )30ص

و خريد و فروش غيرقانوني اجناس تقلبي، خطرات بسياري را  قاچاق اين توليدات
عنوان يك  دولت در اين حوزه، نه فقط به. كنندگان كرده است متوجه مصرف

عنوان حامي  تاجر ـ چرا كه تجارت دارو درايران در انحصار دولت است ـ بلكه به
ي و هاي داروي هدفمند كردن يارانه. كننده بايد عمل كند و پشتيبان مصرف

تواند به حداكثرسازي  هاي تأمين اجتماعي و مبارزه با قاچاق دارو مي گسترش بيمه
وظيفه دولت در خصوص تأمين داروهاي اساسي و . كننده بيانجامد منافع مصرف

مورد نياز بيماران خاص و جلوگيري از تقويت بازار انحصاري اين كاالها، وظيفة 
كنندگان را  به آن، نقض حقوق مصرف سنگيني است كه متأسفانه عدم توجه كافي

عدم توزيع مناسب داروهاي مخصوص بيماران هموفيلي در . به همراه داشته است
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ها، در حالي كه همين داروها در بازار قاچاق به قيمت بسيار باال خريد و  داروخانه
نبود كنترل كافي در نهادهاي مرتبط . باشد شوند، از جمله اين موارد مي فروش مي

. كنندگان توسط دولت است ويي در كشور عامل اصلي تضييع حقوق مصرفدار
منجر به صدور راي و الزام . ش1383كه در سال » ها هموفيلي«پروندة موسوم به 

تن از خواندگان گرديد، نقطه عطفي  997دولت به جبران خسارت مادي و معنوي 
كنندگان  در به رسميت شمردن حق برخورداري از حمايت دولت براي مصرف

  .رود شمار مي به
كوتاهي دولت در ارائه خدمات متناسب با تكنولوژي روز و عدم دقت در 
مسائل كيفي و رعايت استانداردهاي جهاني در توليد دارو و آزمايش داروها و 

هاي خوني وارداتي از جمله نواقصي است كه به نقض حقوق  فرآورده
گفت كه برخورداري از حمايت توان  در واقع مي. انجامد كنندگان مي مصرف

شود كه به نوعي به رسميت شمردن ساير  ي وسيعي را شامل مي دولت گستره
  .گيرد كنندگان را نيز دربر مي حقوق مصرف

  
  كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي حقوق مدرن مصرف) ب

ترين حقوق به رسميت شمرده شده  حقوقي كه در قسمت قبل بررسي شد از ابتدايي
كنندگان توليدات دارويي و بهداشتي  طور عام و مصرف كنندگان به مصرف براي
هاي حقوقي بزرگ دنيا هر روز  اما در جهان امروز و در نظام. طور خاص هستند به

كننده اضافه شده و حمايت از اين قشر بيشتر در  اي به حقوق مصرف حق تازه
ترين اين حقوق بررسي  در اين بخش مهم. گيرد ها قرار مي اولويت برنامه دولت

 .گردد مي
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  )زني مطلوب چانه(ـ حق برخورداري از معامله خوب 1
روزي است  يكي از حقوق به 11زني مطلوب حق برخورداري از معامله خوب يا چانه

يكي از منافع اقتصادي . آيد شمار مي كننده به كه امروزه در زمره حقوق مصرف
كه قصد خريدش را دارد،  كننده اين است كه كااليي را اوليه مصرف

يكي از . كننده نيازهاي او بوده و مطلوبيت الزم را براي او داشته باشد برطرف
اي اين است كه طرفين آزادانه و بدون وجود مانع بتوانند  اصول اوليه در هر معامله

زني بپردازند تا بعد از آن به توافق رسيده و معامله صورت بگيرد و در اين  به چانه
ه هيچ يك از طرفين مغبون نشده، هريك منافع خود را در معامله انجام شده معامل

كه شكلي از تئوري اقتصادي  12»زني چانه«مطابق با تئوري اقتصادي . جستجو كنند
بايد هر دو، نفعشان در معامله كردن با ) معامله(است، طرفين بازي  13»ها بازي«

عناي همان تعادلي است كه در اين به م. )Cooter, 2000, p. 75(يكديگر باشد 
كننده و در حمايت از آنها بايد وجود داشته  كننده و توليد قرارداد بين مصرف

زني و برخورداري از معامله  در واقع بدون وجود اين تعادل و امكان چانه. باشد
خوب، امكان غبن يكي از طرفين يا احساس مغبون شدن وي ممكن است وجود 

  .داشته باشد
رسد كه اين حق در فروش قانوني دارو در ايران خيلي كاربرد  يبه نظر م
شود و چون  بندي ذكر مي چرا كه معموالً قيمت تمام شده روي بسته. نداشته باشد

كننده حق پرداخت مبلغ كمتر را  شود، مصرف گذاري توسط دولت انجام مي قيمت
توجه به عدم نظارت اما در مورد توليدات بهداشتي و آرايشي در ايران، با . ندارد

ويژه محصوالت وارداتي، اين حق جايگاه خاصي  دقيق بر فروش اين محصوالت به
  .كند پيدا مي
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  ـ حق برهم زدن معامله2
كننده  حق برهم زدن معامله يكي از حقوق به رسميت شناخته شده براي مصرف

 قراردادي كه فسخ شده است، مطابق. است كه ريشه در حقوق قراردادها دارد
رويكرد اتحاديه اروپا در . حقوق خصوصي كشورهاي مختلف آثار مختلفي دارد

در . كنند اين خصوص اين است كه اين قرارداد را از ابتدا منعقد نشده تلقي مي
دست  نتيجه هريك از طرفين قرارداد ملزم هستند هر چه را مطابق قرارداد به

كننده  ي از راه دور براي مصرفدر قراردادها. اند به طرف مقابل بازگردانند آورده
قرارداد از راه دور را قراردادي تعريف . حق برهم زدن معامله محفوظ است

گيرد، مثل سفارش از روي  اند كه خريد و فروش از راه دور صورت مي نموده
در اين . هاي اينترنتي يا كاغذي كاتالوگ، خريد تلفني يا خريد از روي آگهي

ن حق را به اين دليل داراست كه انعقاد قرارداد براي او كننده اي قراردادها مصرف
در واقع او كاال يا خدمتي را ناآگاهانه سفارش . ريسك بااليي را به همراه دارد

دهد و فرصت مشاهده كاال را قبل از انعقاد قرارداد ندارد تا قضاوت كند كاالي  مي
اين حق در . يا خير تواند نيازها و توقعاتش را برآورده سازد مورد نظر او مي

كننده در مقابل ريسك  منظور حمايت از مصرف به) EC/7/97(دستورالعمل شماره 
كننده را  كننده كاال بايد مصرف عرضه. باالي انعقاد قرارداد به او تعلق گرفته است
كننده يك  اعطاي اين حق به مصرف. از جزييات حق بر هم زدن معامله آگاه كند

تواند خودش  گونه قراردادها، نمي كننده در اين چرا كه مصرف بار رواني نيز دارد،
 14البته در قراردادهاي اعتباري. كننده آماده سازد زني با عرضه را براي چانه

كننده چنين حقي را ندارد و در اسناد اتحاديه نيز در اين قراردادها چنين  مصرف
حق بر هم زدن ). Hellwege, 2004, p. 712(حقي براي او درنظر گرفته نشده است 

معامله براي يكي از طرفين قرارداد مسلماً حق جديدي است كه در متون سنتي 
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البته الزم به ذكر است كه حق برهم زدن معامله . اي ندارد حقوق قراردادها سابقه
ها و  اين زمان نسبتاً كوتاه است و در بيشتر دستورالعمل. مقيد به زمان خاصي است

زمان خاصي كه براي برهم زدن قرارداد به نفع . ان يكساني استقوانين اروپايي زم
به . كننده وجود دارد به اين علت است كه او از اين حق سوء استفاده نكند مصرف

تواند توسط يكي از طرفين به خطر بيفتد و براي  عبارت ديگر اعتماد تجارتي نمي
ع ايجاد تعادلي بين وجود اين زمان در واق. طرف دوم هم ريسك وجود داشته باشد

اين زمان معموالً از تاريخ انعقاد قرارداد آغاز شده و . منافع دو طرف قرارداد است
كننده را از  ، البته در صورتي كه فروشنده مصرف15روز كاري ادامه دارد 7تا 

روز كاري پس  7وجود اين حق و جزييات آن آگاه كرده باشد، وگرنه اين حق 
كننده را از  اما اگر فروشنده هرگز مصرف. گردد از ميكننده آغ از اطالع مصرف

روز كاري از بين  7ماه و  3جزييات اين حق آگاه نكرد، اين مهلت پس از 
كننده بايد اخطار برهم زدن را در  براي برخورداري از اين حق مصرف. رود مي

برسد، اگر اين اخطار به او نرسد يا دير . كننده پست كند زمان ياد شده براي عرضه
كننده  اين نشان از حمايت مضاعف از مصرف. كننده محفوظ است حقوق مصرف

) EEC/577/85(دستورالعمل شماره ) 1( 5الزم به ذكر است كه مطابق ماده . دارد
اين حق بدين معنا نيست كه در صورت برگشت خوردن اخطار، معامله فسخ شده 

ايد اخطار را دوباره بفرستد كننده ب گردد، بلكه بدين معناست كه مصرف تلقي مي
امروزه خريد توليدات . 16روز گذشته باشد، حق او محفوظ است 7اما اگر از 

اي يافته است و به رسميت  العاده دارويي و بهداشتي از طريق اينترنت رواج فوق
تواند به حفظ حقوق آنها  كنندگان اين توليدات مي شناختن اين حق براي مصرف

  .كمك شاياني نمايد
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اين .) ش1382مصوب (قانون تجارت الكترونيك  37ر حقوق ايران، ماده د
حق را با نام حق انصراف از قبول بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل به رسميت 

كننده و قانون حمايت از  در اليحه مصوب حمايت از مصرف. شمرده است
ه است ، به وجود چنين حقي اشاره نشد.)ش1386مصوب (كنندگان خودرو  مصرف

كننده به  اجراي حقوق مصرف«قانون تجارت الكترونيك  45اما براساس ماده 
تري اعمال  موجب اين قانون نبايد براساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف

كننده از اين حق و  بديهي است كه آگاه نمودن مصرف. »كنند، متوقف شود مي
ت حمايت از تواند به كاهش مشكالت و تقوي ساير حقوق قانوني خود مي

  .كننده بيانجامد مصرف
  
  17ـ حق برخورداري از ضمانت مطابقت3

در زمينه حمايت از ) EC/44/99(اين حق كه مطابق با دستورالعمل شماره 
كننده مورد بحث قرار گرفت، حق ضمانت جديدي است كه براساس آن  مصرف
رعهده برطبق اين ضمانت جديد كه ب. بايست مطابق با قرارداد باشد مبيع مي

فروشنده است وي نه تنها در مورد عيوب پنهان كاال بلكه در موردي كه كاال با 
  .شروط قراردادي مطابقت نداشته باشد، مسئول و ضامن است

الذكر، باعث تغييراتي در قانون مصرف فرانسه در  اصالحات دستورالعمل فوق
مطابق با . رديدگ» هاي مصرفي برخي از انواع بيع و ضمانت«پيرامون . م2005سال 
كننده تحويل دهد  اين دستورالعمل، فروشنده بايد كااليي را به مصرف 2) 1(ماده 

ترين عنصر اين دستورالعمل را  اين ضمانت مهم. كه دقيقاً مطابق با قرارداد باشد
دهد و براساس آن كاال بايد مناسب براي همان هدفي باشد كه  تشكيل مي
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مدنظرش بوده است و فروشنده را از اين هدف در  كننده از انعقاد قرارداد مصرف
  .هنگام انعقاد قرارداد باخبر ساخته است

طور صريح يا ضمني قرار گرفته  البته اين هدف بايد مورد تأييد فروشنده نيز به
براي مثال . باشد و اگر او اين شرط را قبول نكرده باشد، تعهدي در قبال آن ندارد

اي غير از آنچه كه پزشك  ي را براي استفادهكننده قصد دارد داروي مصرف
گذارد و  تشخيص داده است مصرف نمايد، وي اين قصد را با فروشنده در ميان مي

كننده اگر نتواند از داروي  در اين ميان مصرف. كند كننده را رد مي او نظر مصرف
 عهده طور بهينه و در جهت هدف مدنظرش استفاده كند چيزي به خريداري شده به

اين دستورالعمل در صورت عدم بيان هدف،  C )2 (2در ماده . باشد فروشنده نمي
، ذكر »شوند مناسب براي هدفي كه كاالهاي مشابه معموالً استفاده مي«عبارت 
  اين قاعده كامالً مطابق با اصول حقوق اروپايي است. شده است

.)Staud Enmayer, 2000), pp. 551-552( 

وجود آمده است  كننده مطابق اين قانون به فحق جديدي كه براي مصر
  :كننده قادر به استفاده از اين حق باشد مشروط به وجود معيارهايي است تا مصرف

حق جديد به قراردادهاي بيع مربوط . ـ نخستين معيار ماهيت قرارداد است1
منظور برطرف نمودن نيازها در مورد توليد يا  مانند قراردادهايي كه به. شود مي

  .شود ساخت اموال منقول منعقد مي
قانون مصرف فرانسه  211ـ1براساس ماده . ـ دومين معيار ماهيت مبيع است2

قابل توجه است كه اين . بايست مال منقول مادي باشد مبيع از لحاظ ماهوي مي
شود، اما در مورد اموال غيرمادي و  قلمرو توليدات دارويي و بهداشتي را شامل مي

اروپايي و قانون مصرف فرانسه . م1999دستورالعمل . رد نداردغيرمنقول كارب
  .كند ، برق، آب و گاز را از زمره اين اموال خارج مي2005
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حق ضمانت جديد تنها در . هاي طرفين قرارداد است ـ سومين معيار ويژگي3
  .باشد كنندگان مجرا مي روابط بين صاحبان حرفه و مصرف

شود  شامل اشخاص حقيقي مي«ل نامبرده كننده در دستورالعم تعريف مصرف
. م2005اما قانون . »كنند اي يا تجاري اقدام نمي كه در چهارچوب فعاليت حرفه

. كند كننده مشمول اين حق را به رويه قضايي واگذار مي فرانسه شناسايي مصرف
كنندگان مطابق با  تر از حقوقي است كه مصرف ضمانت اجراي اين حق گسترده

مطابق با قوانين مدني دو راه حل فسخ بيع و يا . سنتي دارا بودند قوانين مدني
  .گرفتن ارش وجود داشت

ترميم يا : كننده دو گزينه ديگر نيز دارد مطابق با اين حق جديد، مصرف
اي كه مال در همان حالتي قرار گيرد كه مطابق با قرارداد شود  گونه تعويض مال به

البته دستورالعمل اروپايي . ه در بر داشته باشدكنند اي براي مصرف آنكه هزينه بي
بدين ترتيب كه در وهله . اين حقوق را مقيد به رعايت سلسله مراتب كرده است

كننده تنها حق مطالبه ترميم يا تعويض مال را دارد، اگر اين دو راه  نخست مصرف
د عملي نباشد، در اين هنگام دو راه و حق انتخاب ديگر براي خريدار به وجو

اگر عدم تطابق كاال ناچيز باشد، خريدار تنها . فسخ قرارداد يا گرفتن ارش: آيد مي
  .تواند كاهش ثمن را درخواست نمايد و نمي تواند قرارداد را فسخ نمايد مي

دستورالعمل اروپايي براي اجراي اين حق، مرور زمان تعيين كرده است و اين 
هاي عضو  مرور زمان دوم به دولت. سال از تاريخ تسليم كاالست 2مرور زمان 

كننده براي استفاده از حقوق  توانند مقرر سازند مصرف واگذار شده است كه مي
بايست در مهلت دو ماه بعد از تاريخي كه عدم مطابقت با قرارداد احراز  خويش مي

اين حق به . )37ـ27، صص.ش1386كله اولوي، (شده فروشنده را از اين امر آگاه نمايد 
ايجاد تعادل قراردادي و حمايت از طرف ضعيف امري است و مطابق  دليل
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، قراردادهايي كه مستقيماً يا غيرمستقيم اين ضمانت .ش1999دستورالعمل اروپايي 
  .شوند كننده را حذف يا محدود كنند، كان لم يكن تلقي مي قانوني به نفع مصرف

ضمانت اجرا به رسد درخصوص توليدات دارويي و بهداشتي، اين  به نظر مي
كننده توليدات دارويي كه به نوعي بيمار محسوب  مصرف. كننده باشد نفع مصرف

تعويض دارو . سازد شود، حق فسخ بيع يا گرفتن ارش نياز او را برطرف نمي مي
در . كند تواند به او كمك شاياني كند، هر چند كه ترميم زياد مورد پيدا نمي مي

كننده در  تواند حق انتخاب مصرف د اين حق ميمورد توليدات بهداشتي نيز وجو
  .مورد ضمانت اجراها را گسترش دهد و از اين رو به نفع اوست
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  نتيجه
كننده را از وجود يك حامي در برابر صاحب حرفه  مصرف ،قوانين حمايتي

كننده نه تنها حق دارد كه با اقامه دعواي  مصرف. سازند خطاكار، مطمئن مي
، صاحب حرفه را ملزم به تعمير كاال، تعويض، مطالبه ارش يا فسخ قرارداد حقوقي

و پرداخت تمامي خسارات وي كند، بلكه حق دارد كه از صاحب حرفه متخلف و 
در قوانين . مجرم به دادگاه كيفري شكايت برد و محكوميت او را خواستار شود

و مدني كننده ضمانت اجراهاي كيفري  مختلف براي نقض حقوق مصرف
كننده را محدود به  توان حقوق مصرف در واقع نمي. بيني شده است گوناگوني پيش

حمايت از . كننده را محدود به حقوق خصوصي نمود چند حق و حمايت از مصرف
حمايت با ابزارهاي حقوق خصوصي، . كننده بايد حمايتي چندبعدي باشد مصرف

، حقوق تجارت و اقتصاد، حقوق كيفري، حقوق بيمه، حقوق كار، حقوق رقابت
كنندگان،  آيد كه در كنار حفظ حقوق مصرف شمار مي حمايتي چند جانبه به

الزم به ذكر است كه تحوالت صورت پذيرفته . منفعت بازار را نيز درنظر بگيرد
كننده، محدود به اين موارد نبوده و هر روز، صورتي تازه  در حقوق مصرف

كننده در يك طرف و نفع صاحب  ت مصرفمسلماً هنگامي كه سالم. يابد مي
كننده در اولويت بوده  حرفه در طرف ديگر قرار دارد، حمايت از سالمت مصرف

مطالعة تاريخچه اين تحوالت و . و اين مسأله را هرگز نبايد فداي رونق بازار كرد
تواند به تقويت ابزارهاي حمايت  استفاده از تجارب ساير كشورها در اين رابطه مي

  .كننده در نظام حقوقي ايران كمك كند مصرفاز 
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